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มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพ

ภายใน ฉบับนี้ขึ้นมาเพื่อรายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี

การศกึษา 2558 (1 สิงหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559) ภายใต้ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี ้โดยการรวบรวมและสังเคราะห์ผลการด าเนินงานตามผลการตรวจประเมิน

คุณภาพการศกึษาภายในระดับหลักสูตร และระดับหนว่ยงาน ประจ าปีการศึกษา 2558 

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานประจ าปีที่ เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ฉบับนี ้          

จะสะท้อนผลการด าเนินงาน จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา เพื่อเป็นโอกาสให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ          

สวนสุนันทา น าไปพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศในอนาคต รวมทั้งเป็นการ

ให้ความเชื่อมั่นแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดจนประชาชนทั่วไป ต่อคุณภาพการจัด

การศกึษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 ท้ายนี้ ขอขอบคุณผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน

และมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมกันพัฒนาคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง จนท าให้การด าเนินงานด้านการประกัน

คุณภาพการศกึษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ส าเร็จไปได้ดว้ยดี 

 

 

 

        (รองศาสตราจารย ์ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย) 

       อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 

     30 พฤศจิกายน 2559 
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บทสรุปผู้บริหำร 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้พัฒนาการจัดการศึกษาทั้งระบบ โดยมีการปรับปรุงและพัฒนา

หลักสูตร สาขาวิชาใหม่ๆ เพื่อให้มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น และมุ่งตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการ

และสังคม จึงท าให้การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย มีความแตกต่างไปจากหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอื่นๆ

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ด าเนินการตามพันธกิจ “ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้สู่

ท้องถิ่น ฝึกหัดครู วิจัย บรกิารวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม”โดยมีเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย 

จ านวน 4 ด้านหลัก คือ ด้านคุณภาพชวีิตและความผาสุก มหาวิทยาลัยฯ มุ่งที่จะเป็นองคก์รที่ดี สรา้งคุณภาพ 

ชีวิตและความผาสุกในการปฏิบัติงาน ด้านคุณภาพช้ันน า มหาวิทยาลัยฯ มุ่งที่จะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ

อันดับ 1 มหาวิทยาลัย อันดับ 15 ของประเทศ และมหาวิทยาลัยอันดับ 150 ของเอเชีย ด้านชุมชนวิชาการ 

มหาวิทยาลัยฯ มุ่งที่จะเป็นมหาวิทยาลยัชุมชนวิชาการที่ผลิตบัณฑติ แข่งขันกับนานาชาติได้ และสามารถด ารง

ชีพอยู่ในสังคมได้อยา่งมีคุณภาพ และมีคุณธรรม ด้านพึ่งพาตนเองได้ มหาวิทยาลัยฯ มุ่งที่จะเป็นมหาวิทยาลัย

ที่มีระบบบรหิารจัดการ เป็นเลิศ สามารถพึ่งตนเองได้และยืนอยู่อย่างสง่างามในสังคมวิชาการ 

จากการด าเนินงานของมหาวทิยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีการศึกษา 2558 ปรากฏผล ดังนี ้

ตารางแสดงผลการประเมนิตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2558 

องค์ 

ประกอบที่ 

คะแนนกำรประเมินเฉล่ีย ผลกำรประเมิน 

0.01–1.50 ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51–2.50 ตอ้งปรับปรุง 

2.51–3.50 ระดับพอใช้ 

3.51–4.50 ระดับดี 

4.51 – 5.00 ระดับดีมาก 

จ ำนวน

ตัวบ่งชี ้
I P O คะแนนเฉลี่ย 

1 5 1.2 , 1.3 

(2.61) 

1.4 , 1.5 

(5.00) 

1.1 

(2.93) 

3.63 ระดับด ี

2 3 2.2 

(5.00) 

2.1 

(5.00) 

2.3 

(4.81) 

4.94 ระดับดีมำก 

3 1 - 3.1 

(5.00) 

- 5.00 ระดับดีมำก 

4 1 - 4.1 

(5.00) 

- 5.00 ระดับดีมำก 

5 3 - 5.1 , 5.3 

(5.00) 

5.2 

(3.76) 

4.59 ระดับดีมำก 

คะแนนเฉลี่ย 3.41 5.00 3.83 4.36 ระดับด ี

ผลกำรประเมนิ ระดับพอใช้ ระดับดีมาก ระดับดี 

 



 
 ญ 

 

จากตารางแสดงผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจ าปี

การศึกษา 2558 พบว่า ผลการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้

คุณภาพ ในภาพรวมทั้ง 13 ตัวบ่งชี้ คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.36 คะแนน ระดับคุณภาพระดับดี จ าแนกตามปัจจัย

น าเข้า (Input) กระบวนการ (Process) และผลลัพธ์ (Output) ได้ดังนี้ 

 ปัจจัยน าเข้า (Input)  คะแนนเฉลี่ย 3.41 ระดับคุณภาพพอใช้ 

 กระบวนการ (Process)  คะแนนเฉลี่ย 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

 ผลลัพธ์ (Output)  คะแนนเฉลี่ย 3.83 ระดับคุณภาพดี 

 

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยฯ ได้วิเคราะห์จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางในการ

ปรับปรุงและพัฒนา จากทุกองค์ประกอบส าหรับการปรับปรุงการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในให้มีประสิทธิภาพต่อไป รายละเอียด ดังนี้ 

จุดเด่น 

1. มหาวิทยาลัยฯ มีการสร้างขวัญก าลังใจให้กับนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยโดยให้

การสนับสนุนเงินรางวัล 

2. มหาวิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกในการขับเคลื่อนการด าเนินงานในภารกิจด้านการวิจัย ตั้งแต่  

ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และมีผลการด า เนินงานบรรลุตาม

เป้าหมายที่ก าหนด รวมถึงสามารถแก้ปัญหา ตอบสนองความต้องการของชุมชน และน าไปใช้ประโยชน์ได้

อย่างเป็นรูปธรรม 

3. มหาวิทยาลัยฯ มีงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการ

ประชุมวิชาการและการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ โดยมีจ านวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูลเพิ่มมากขึ้นจากปทีี่ผา่นมา 

4. มหาวิทยาลัยฯ ส่งเสริมสนับสนุน และรวบรวมองค์ความรู้การบริการวิชาการ พัฒนาไปสู่แหล่ง

เรียนรูด้้านการวิจัยและการบรกิารวิชาการฯ ที่เป็นแหล่งรวมองคค์วามรู้เผยแพรใ่ห้แก่ผูส้นใจ สามารถน าไปใช้

ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง และรองรับผู้ศึกษาดูงานจากในประเทศไทยและ

ต่างประเทศ  สามารถสรา้งรายได้และสรา้งความเข้มแข็งให้เกดิขึน้ในชุมชน 

 5. มหาวิทยาลัยฯ สรา้งเครอืข่ายความร่วมมือกับองค์กรหน่วยงานภายนอกในการให้บริการวิชาการ

เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิตสังคมและสิ่งแวดล้อมของชุมชนให้เข้มแข็งยั่งยืนน าไปสู่การพึ่งพาตนเองได้ 

6. มหาวิทยาลัยฯ ถ่ายทอดองค์ความรู้การบริการวิชาการในพื้นที่ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย ศูนย์

การศึกษาต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ รวมทั้งพื้นที่อื่นๆ ตามความต้องการของชุมชน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู ้

และสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน โดยการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมการบริการวิชาการที่

หลากหลายรูปแบบ 

7. มหาวิทยาลัยฯ มีแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ที่เป็นเอกลักษณ์ รวมทั้ งมีการสร้าง

เครอืข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการร่วมกันเผยแพร่ข้อมูลศิลปวัฒนธรรม อาทิเช่น การสร้าง



 
 ฎ 

 

เครอืข่ายความร่วมมือกับมิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้ เพื่อท ากิจกรรม “Muse Pass เทรนด์สนุก 

บุกพพิิธภัณฑ”์ บัตรเดียวเที่ยว 32 พิพธิภัณฑ์ โดยมีพิพิธภัณฑ์เครอืข่ายเข้ารว่ม จ านวน 32 แห่ง เป็นต้น  

8. มหาวิทยาลัยฯ มีการจัดโครงการที่สอดคล้องกับความเป็นวังสวนสุนันทาและมีอัตลักษณ ์อาทิเช่น 

โครงการท าบุญเจ้านายฝ่ายในที่ประทับภายในวังสวนสุนันทาในอดีต เป็นต้น 

9. มหาวิทยาลัยฯ มีการจัดท าแผนการพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2560 – 2574) 

และแผนปฏิบัติการประจ าปีได้อย่างชัดเจน มีกระบวนการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจ าปีให้กับบุคลากร

รับทราบทุกระดับ  และมีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีอย่างต่อเนื่อง 

พรอ้มทั้งรายงานต่อผู้บรหิารอย่างสม่ าเสมอ 

 10. มหาวิทยาลัยฯ ได้ก าหนดอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและได้จัดท าแผนการพัฒนา 

อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในการก ากับติดตามการจัดกิจกรรม/โครงการการพัฒนา 

อัตลักษณ์และเอกลักษณ์มหาวิทยาลัยก าหนด 

 11. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ มีวิสัยทัศน์ที่ท้าทายในการพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลยัฯ ต่อการจัดอันดับ

มหาวิทยาลัย น าไปสู่ความส าเร็จและการสรา้งชื่อเสียงในประเทศ และนานาชาติ 

แนวทำงเสรมิจุดเด่น 

1. ส่งเสรมิให้นักศึกษามีโอกาสในการพัฒนาตนเองและสามารถแข่งขันกับผูอ้ื่นได้อย่างมีคุณภาพ 

2. พัฒนาผลงานวิจัยของคณาจารย์  ให้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

ที่อยู่ในฐานข้อมูลที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

 3. จัดโครงการเพื่อยกระดับวารสารวิชาการประจ าคณะ/หน่วยงาน ให้ได้มาตรฐานและอยู่ใน

ฐานข้อมูลในระดับชาติและนานาชาติ 

 4. จัดกจิกรรมโครงการพัฒนาอาจารย์ให้มีศักยภาพในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุน

จากแหล่งทุนภายนอกทั้งระดับชาติและนานาชาติเพิ่มขึน้ 

 5. สนับสนุนให้อาจารย์ด าเนินโครงการวิจัยเพื่อสรา้งเครอืข่ายด้านการวิจัยในประชาคมอาเซยีน 

6. จัดโครงการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายใน

มหาวิทยาลัยและเผยแพร่สู่สาธารณชน 

7. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคมว่าสอดคล้องกับ

ความต้องการของผู้รับบริการทั้งทางตรงและทางอ้อม ประเมินผลที่เกิดกับนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร  

ผู้ให้บริการ ทั้งในด้านการน าความรู้ความเชี่ยวชาญ ไปใช้ประโยชน์การสื่อสาร ชีแ้จงแนะน าให้ผูร้ับบริการและ

ประชาชน 

8. ปรับปรุงข้อมูลอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอเพื่อให้บริการและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม

รัตนโกสินทรส์ู่ระดับสากล 

9. ด าเนินกจิกรรม/โครงการที่มีความโดดเด่นและแสดงถงึความเป็นเอกลักษณข์องวังสวนสุนันทา  

10. ประชาสัมพันธ์เชิงรุกในส่วนของพิพธิภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักต่อสาธารณชนมากยิ่งขึน้ 



 
 ฏ 

 

11. จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพกิจกรรมนักศึกษาโดยก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์

ของมหาวิทยาลัย ฯ รวมไปถึงการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพในการจัดกิจกรรมนักศึกษาเพื่อให้

นักศึกษาใช้เป็นแนวทางในการจัดกจิกรรมในทุกๆ หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

12. พัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัย ฯ ต่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ในเกณฑ์การอันดับ

มหาวิทยาลัยที่สูงขึน้ อาทิเช่น Quacquarelli Symonds Limited (QS), Academic Ranking of World Universities 

(Shanghai) และ The Times Higher Education World University Ranking (THE) เป็นต้น 

จุดท่ีควรพัฒนำ 

1. การส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศให้กับนักศึกษาควรมีการพัฒนา อาทิเช่น ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  ภาษา ด้านเทคโนโลยี 

อย่างชัดเจน เป็นต้น 

 2. การยกระดับวารสารวชิาการของมหาวิทยาลัย ให้เข้าสู่มาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ  

 3. การจัดประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ของคณะ/วิทยาลัย 

4. การบูรณาการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. การทบทวนแผนบรหิารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเพื่อ

รองรับต่อการการเปลี่ยนแปลงบุคลากร อาทิเช่น การเกษียณอายุราชการ การลาออก การโอนย้ายหน่วยงาน  

เป็นต้น 

6. ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร จ านวน 51 หลักสูตร มีค่าระดับ

คุณภาพอยู่ในระดับน้อยและปานกลาง ในปีการศึกษา 2558  

แนวทำงในกำรปรับปรุงและพัฒนำ 

1. ส่งเสรมิให้นักศึกษาได้รับการอบรมและมีการน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 

2. ส่งเสริมและผลักดันให้คณะ/วิทยาลัย มีการพัฒนาและยกระดับวารสารวชิาการ ให้เข้าสู่มาตรฐาน

ในระดับชาติ 

3. พัฒนาระบบกลไกการส่งเสริมด้านการวิจัยให้แกค่ณาจารย์ในคณะ/วิทยาลัยมากขึ้น อาทิเช่น การ

พัฒนาโจทย์วิจัย การพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ การจัดท าวารสารวิชาการ และการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ

และระดับนานาชาติ เป็นต้น 

4. พัฒนาและปรับปรุงส่วนจัดแสดงให้มีความน่าสนใจตามกระแสสังสม อาทิเช่น การจัดกิจกรรม

หรือนิทรรศการที่เป็นที่สนใจในช่วงเวลานั้นๆ เป็นต้น 

5. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถงึสือ่สงัคมออนไลน์และสื่อกระแสหลักให้มากยิง่ขึน้ 
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6. วิเคราะห์ศักยภาพของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ และทบทวนการจัดท า

แผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ให้สอดคล้องกับพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยฯ เพื่อรองรับต่อการการเปลี่ยนแปลงบุคลากร อาทิเช่น การเกษียณอายุราชการ การลาออก 

การโอนย้ายหน่วยงาน เป็นต้น 

7. ก ากับติดตามการด าเนินงานของหลักสูตรที่มีผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน อยู่ในระดับ

น้อยหรือปานกลาง ในปีการศึกษา 2558 ให้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ ( Improvement Plan) ระดับหลักสูตร 

เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพอยู่ในระดับดี ในปีการศึกษา 2559   

8. ก ากับติดตามการด าเนินงานของหลักสูตรที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน อยู่ในระดับ

ดี ให้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับหลักสูตร เพื่อรักษามาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร

ให้มีคุณภาพอยู่ในระดับดีสองปีต่อเนื่อง และเตรียมรับการประเมินฯ จากคณะกรรมการฯ สกอ. เพื่อประกาศ

ขึน้ทะเบียนรายชื่อหลักสูตร ในฐานข้อมูลหลักสูตร TQR ของ สกอ. ในปีการศึกษา 2559 
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ส่วนที่ 1  

บริบทมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

1. ประวัติความเปน็มาของมหาวิทยาลัยโดยย่อ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตั้งอยู่ เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

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

www.ssru.ac.th 

พื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาแห่งนี้ เดิมเป็นส่วนหนึ่งของวังสวนสุนันทา ซึ่งเป็นเขต

พระราชฐานภายในบริเวณของพระราชวังดุสิตซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนพระอิริยาบถแทนการเสด็จประพาสหัวเมือง พระองค์มี  

พระราชประสงคใ์ห้สวนนีม้ีลักษณะเป็นสวนป่า จึงโปรดเกล้าฯ ให้หาพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลที่ดีและหาได้ยากนานา

ชนิดมาปลูกไว้ในสวนแห่งนีด้้วย ที่มาของชื่อสวนแห่งนีม้าจากช่ือสวนของพระอินทรบ์นสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ซึ่งมี

ชื่อว่า "สุนันทาอุทยาน" และพระนามของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวีพระมเหสีซึ่ง

เป็นที่รักยิ่งของพระองค ์ซึ่งได้สิ้นพระชนม์จากเหตุเรือล่มระหว่างเสด็จประพาสพระราชวังบางปะอิน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา นอกจากนี้พระองค์ยังโปรดเกล้าฯ ให้สร้างต าหนักขึ้นเพื่อเตรียมไว้เป็นที่ประทับของ

เจา้นายฝ่ายใน แต่เนื่องจากพระองคเ์สด็จสวรรคตเสียก่อน การสรา้งจึงยังไม่แล้วเสร็จตามพระราชประสงค์ 

เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจา้อยู่หัวเสด็จขึน้ครองราชย์สมบัติ ได้ทรงพระราชด าริว่าสถานที่

ในพระบรมมหาราชวัง ช้ันในคับแคบ ไม่เหมาะสมจะเป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายใน  

จึงโปรดให้สร้างพระต าหนักและตึกในบริเวณสวนสุนันทาขึ้นอีกหลายหลัง แล้วโปรดให้เป็นที่ประทับของ  

พระมเหสี เจ้าจอมมารดา เจ้าจอมและพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จ านวน  

32 ต าหนัก รวมทั้งอาคารที่พักของบรรดาข้าราชบริพาร โดยมีสมเด็จพระวิมาดาเธอ พระองคเ์จ้าสายสวลีภิรมย์ 

กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา ได้เสด็จมาประทับ ณ ต าหนักสายสุทธานพดล (ตึก 27) ตั้งแต่ 

พ.ศ. 2467 ถงึ พ.ศ. 2472 (สิ้นพระชนม์ ณ ต าหนักที่ประทับสวนสุนันทา) เนื่องจากในสมัยนั้นบรรดาขุนนาง 

ข้าราชการ ผู้มีบรรดาศักดิ์นิยมน าบุตรี และหลานของตนมาถวายตัวต่อสมเด็จพระวิมาดาเธอฯ เป็นจ านวน

มาก สมเด็จพระวิมาดาเธอฯ จึงทรงให้สร้าง "โรงเรียนนิภาคาร" ขึ้นภายในสวนสุนันทา สอนตามหลักสูตร

การศึกษาในสมัยนั้น รวมทั้งอบรมจรยิา มารยาท การฝีมือ ให้เป็นกุลสตรี 

ครั้นถึงปี  พ.ศ.  2475 ได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองขึ้น บรรดาพระบรมวงศานุวงศ์ 

ในสวนสุนันทาหวั่นเกรงภัยจากการเมือง จึงได้ทยอยกันออกไปจากสวนสุนันทาจนหมดสิ้น บางพระองค์  

ได้เสด็จออกไปอยู่หัวเมืองและหลายพระองค์เสด็จลี้ภัยการเมืองไปอยู่ต่างประเทศ โรงเรียนนิภาคาร 

จึงเลิกด าเนินการไปโดยปริยาย นับแต่นั้นมาสวนสุนันทาที่เคยงดงามก็ถูกทอดทิ้ง ขาดการดูแลเอาใจใส่ 

ต าหนักต่างๆ ช ารุดทรุดโทรมเป็นอันมาก พื้นที่ภายในรกร้างว่างเปล่า ต่อมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จ  

พระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล คณะผู้ส า เร็จราชการแทนพระองค์  เห็นว่าสวนสุนันทาถูกทอดทิ้ ง 

รกร้างอยู่มิได้ท าประโยชน์ จึงเห็นสมควรให้นายกรัฐมนตรีได้ใช้ประโยชน์ เป็นที่อยู่อาศัยของรัฐมนตรีและ
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ผู้แทนราษฎร แต่สภาผู้แทนราษฎรขอเพียงพื้นที่ภายนอกก าแพงติดถนนสามเสนสร้างเป็นบ้านพักของ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้น คณะรัฐมนตรีจึงลงมติเห็นสมควรว่า ควรใช้สถานที่นี้ให้เป็นประโยชน์แก่

การศึกษาและมอบให้กระทรวงธรรมการ (กระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบัน) ด าเนินการจัดตั้งให้เป็น

สถานศึกษาของชาติ และสถานศึกษานี้ให้ชื่อโดยคงชื่อเดิมของสถานที่ เพื่อเป็นอนุสรณ์ โดยขนานนามว่า 

"โรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย"  

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

จึงได้ยกฐานะขึ้นเป็น "วิทยาลัยครูสวนสุนันทา" ในปี พ.ศ. 2518 ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู  

พ.ศ. 2518 เปิดสอนถงึระดับปรญิญาตร ีหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

ในปี พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

พระราชทานนาม "สถาบันราชภัฏ" เป็นชื่อสถาบันการศึกษาในสังกัดกรมการฝึกหัดครูกระทรวงศึกษาธิการ 

ทั้งยังได้พระราชทานตราพระราชลัญจกรประจ าพระองคใ์ห้เป็นตราสัญลักษณป์ระจ าสถาบันราชภัฏ และเมื่อ

ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2538 วิทยาลัยครูสวนสุนันทาจึงมี

ชื่อเป็น "สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา" 

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

ในราชกิจจานุ เบกษา ยั งผลให้สถาบันราชภัฏสวนสุนันทายกฐานะเป็น  "มหาวิทยาลัยราชภัฏ  

สวนสุนันทา" นับแต่นั้นเป็นต้นมาจนถงึปัจจุบัน 

 

2. วิสัยทัศน์ เสาหลัก พันธกิจ ภารกิจหลัก เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย และประเด็นยุทธศาสตร์  

2.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

  มหาวิทยาลัยคุณภาพชัน้น า เพื่อปวงชน “A Leading Quality University for All”        

  2.2 เสาหลัก (Pillar) 

    ทรงปัญญา ศรัทธาธรรม น าสังคม “Wisdom Faith and Social Leadership” 

2.3 พันธกจิ (Mission) 

 ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้สู่ท้องถิ่น ฝึกหัดครู วิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุง

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

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

conserve arts and cultures) 

2.4 ภารกิจหลัก (Key result area) 

 1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหน้า ตรงกับความต้องการของชุมชนและสังคมยุค

เศรษฐกจิฐานความรู้ อยู่ในสังคมอาเซยีนและประชากรโลก (Global citizen) อย่างมีความสุข 

 2) ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพที่สนองตอบการปฏิรูปการศึกษาและการฝึกหัดครูสู่อาเซียน 
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 3) ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน สังคม และประชาคมอาเซียนอย่างมี

คุณภาพ รวมทั้งเป็นการยกมาตรฐานชุมชน สังคมและผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางหรือ SMEs ให้

เข้มแข็ง 

 4) อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการ และเป็นศูนย์กลางบริการข้อมูลสารสนเทศทางด้าน

ศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทรส์ู่อาเซยีน 

 5) วิจัย สร้างนวัตกรรม และองค์ความรู้ สู่การพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนา 

ภูมิปัญญาไทยสู่ประชาคมอาเซยีน และสากล 

  2.5 เปา้หมายการพัฒนามหาวิทยาลัย 

  เป้าหมายที่ 1 : ด้านคุณภาพชีวิตและความผาสุก มหาวิทยาลัยฯ มุ่งที่จะเป็นองค์กรที่ดี สร้าง

คุณภาพ ชีวติและความผาสุกในการปฏิบัติงาน 

เป้าหมายที่ 2 : ด้านคุณภาพชั้นน า มหาวิทยาลัยฯ มุ่งที่จะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 

มหาวิทยาลัย อันดับ 15 ของประเทศ และมหาวิทยาลัยอันดับ 150 ของเอเชยี  

เป้าหมายที่ 3 : ด้านชุมชนวิชาการ มหาวิทยาลัยฯ มุ่งที่จะเป็นมหาวิทยาลัยชุมชนวิชาการที่ผลิต

บัณฑิต แข่งขันกับนานาชาติได้ และสามารถด ารงชพีอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ และมีคุณธรรม 

เป้าหมายที่ 4 : ด้านพึ่งพาตนเองได้ มหาวิทยาลัยฯ มุ่งที่จะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีระบบบริหาร

จัดการ เป็นเลิศ สามารถพึ่งตนเองได้และยืนอยู่อย่างสง่างามในสังคมวิชาการ 

2.6 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategy) 

  ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 "บริหาร" ความเข้มแข็งทางการบรหิารตามหลักธรรมาภิบาล 

  ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 2 "วิจัย" การรเิร่ิม สรา้งสรรค ์นวัตกรรม และการวิจัย 

  ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3 "เครอืข่าย" การสรา้งเครอืข่าย 

  ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 4 "ประชาสัมพันธ์" การพัฒนาภาพลักษณข์ององค์การ และส่งเสริม

การประชาสัมพันธ์ 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 "ก้าวไกล" การยกระดับการศึกษาสู่มาตรฐาน ก้าวไกลสู่อาเซียน

และสากล 
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3 โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหารจัดการ 

 3.1 โครงสร้างองค์กร 
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 3.2 โครงสร้างการบริหารจดัการ  

 

ภาพท่ี 2 โครงสร้างการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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4.  รายชื่อผูบ้ริหาร และกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 

4.1 รายชื่อผู้บรหิารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

  
รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย 

อธิการบดมีหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

 

      
รศ.(พเิศษ) ดร. วิเชียร ศรีพระจันทร์ ผศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รศ.ธีระดา ภญิโญ 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน 

และประกันคุณภาพ 

 
 

   
   

ผศ.ดร.วทิยา เมฆข า รศ.ดร.ไพบูลย์ แจ่มพงษ์ รศ.พศิณุ พูนเพชรพันธุ ์ ผศ. ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย ์

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย

และพัฒนา 

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ

นักศกึษา 

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ

สภามหาวทิยาลัย 

รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สนิ

และรายได ้

 

ภาพท่ี 3 ผู้บริหารมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปกีารศึกษา 2558 

ข้อมูล ณ วันที ่31 กรกฎาคม 2559 
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4.2 รายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 
 



 

 
8 

 

ภาพที่ 4 กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

ข้อมูล ณ วันที ่31 กรกฎาคม 2559 
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5 หลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปิดสอน 

ในปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีหลักสูตรที่เปิดสอน จ านวน 108 หลักสูตร 

ประกอบด้วย ระดับปริญญาตรี จ านวน 88 หลักสูตร ดังตารางที่ 1 ระดับปริญญาโท จ านวน 14 หลักสูตร  

ดังตารางที่ 2 และระดับปรญิญาเอก จ านวน 6 หลักสูตร ดังตารางที่ 3 

ตารางท่ี 1 แสดงรายชื่อหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2558 

คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร 

สาขาวิชา ปรับปรุง ใหม ่ ปี พ.ศ. 

คณะครุศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต 

 1. สังคมศึกษา (5ปี)    2555 

 2. นวัตกรรมและเทคโนโลยกีารศกึษา    2554 

 3. ภาษาไทย (5ปี)    2555 

 4. ภาษาอังกฤษ (5ปี)    2555 

 5. วทิยาศาสตร์ท่ัวไป (5ปี)    2555 

 6. คณิตศาสตร์ (5ปี)    2555 

 7. การศึกษาปฐมวัย (5ปี)    2555 

คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

8. จุลชวีวทิยาอุตสาหกรรม   2558 

9. ฟิสกิส์ประยุกต ์   2558 

10. อุตสาหกรรมอาหารและบริการ    2558 

11. ชวีวทิยา   2558 

12. วิทยาการคอมพวิเตอร์   2554 

13. เทคโนโลยสีารสนเทศ   2554 

14. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร   2554 

15. เคม ี   2554 

16. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม   2554 

17. คณิตศาสตร์สารสนเทศ   2554 

18. เทคโนโลยชีวีภาพ   2554 

19. สถิตปิระยุกต ์   2554 

20. คหกรรมศาสตร์   2555 

21. วิทยาศาสตร์การกฬีาและสุขภาพ   2555 
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คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร 

สาขาวิชา ปรับปรุง ใหม ่ ปี พ.ศ. 

คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร ์

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

22. ภูมศิาสตร์และภูมสิารสนเทศ   2554 

 ศิลปศาสตรบณัฑิต 

 23. ภาษาไทย   2554 

 24. ภาษาอังกฤษ    2554 

 25. ภาษาจีน    2554 

 26. ภาษาญี่ปุ่น    2554 

 27. ภาษาอังกฤษธุรกิจ    2554 

 28. การจัดการทางวัฒนธรรม    2554 

 29. การจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก    2554 

 30. การจัดการนวัตกรรมสังคม    2554 

 31. สารสนเทศศาสตร์   2558 

 32. การจัดการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ    2554 

 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต 

 33. รัฐประศาสนศาสตร์    2554 

 34. การปกครองท้องถิ่น    2554 

 35. การบริหารงานต ารวจ   2557 

 นิตศิาสตรบัณฑิต 

 36. นิติศาสตร์   2554 

คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตรบณัฑิต 

37. นเิทศศาสตร์    2558 

 บริหารธุรกจิบัณฑิต 

 38. การประกอบการธุรกิจ    2554 

 39. การจัดการธุรกิจบริการ   2554 

 40. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ   2554 

 41. การตลาด   2554 

 42. การบริหารทรัพยากรมนุษย ์   2554 

 43. การเงินการธนาคาร   2554 

 44. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   2554 

 45. ธุรกิจระหวา่งประเทศ   2554 
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คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร 

สาขาวิชา ปรับปรุง ใหม ่ ปี พ.ศ. 

 บัญชีบัณฑิต 

 46. การบัญช ี   2554 

คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม วิทยาศาสตรบัณฑิต 

47. การออกแบบตกแตง่ภายในและนทิรรศการ    2558 

 48. ออกแบบสิ่งพิมพแ์ละบรรจุภัณฑ์   2553 

 49. การจัดการอุตสาหกรรม    2558 

 50. เทคโนโลยคีวามปลอดภัยและอาชวีอนามัย    2554 

 51. การออกแบบกราฟกิและมัลตมิเีดีย    2554 

 52. เทคโนโลยอีเิล็กทรอนิกส์   2554 

 53. เทคโนโลยไีฟฟา้อุตสาหกรรม   2554 

 54. การบริหารทรัพยากรอาคาร    2554 

 55. การออกแบบผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม    2555 

 56. เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์เพื่องาน

สถาปัตยกรรม  

  2555 

 57. เทคโนโลยกีารพมิพ ์   2555 

 58. มาตรวทิยาและระบบคุณภาพ   2555 

 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 

 59. วิศวกรรมคอมพวิเตอร์   2558 

 สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 

 60. สถาปัตยกรรม   2557 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต 

61. ดนตรี   2554 

 62. ศลิปะการแสดง   2554 

 63. การออกแบบนเิทศศิลป์   2555 

 64. การออกแบบเครื่องแต่งกาย    2555 

 65. การออกแบบผลิตภัณฑห์ัตถกรรม   2555 

 66. จิตรกรรม   2555 

วิทยาลัยนานาชาติ บริหารธุรกจิบัณฑิต 

 67. บริหารธุรกิจระหวา่งประเทศ   2554 

 68. การโรงแรม   2558 

 ศิลปศาสตรบณัฑิต 

 69. การจัดการท่องเท่ียว   2555 
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คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร 

สาขาวิชา ปรับปรุง ใหม ่ ปี พ.ศ. 

 70. ธุรกิจการบิน   2555 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการ

จัดการ 

บริหารธุรกจิบัณฑิต 

71. การจัดการคุณภาพ   2555 

 72. การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ    2555 

 73. การจัดการทุนมนุษยแ์ละองคก์าร   2557 

 วิทยาศาสตรบัณฑิต 

 74. เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร

การตลาด 

  2555 

 รัฐศาสตรบัณฑิต 

 75. รัฐศาสตร์   2556 

วิทยาลัยพยาบาล 

และสุขภาพ 

พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

76. พยาบาลศาสตร์   2555 

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 

77. วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม    2558 

 78. วิทยาศาสตร์สุขภาพ   2556 

 การแพทย์แผนไทยประยุกต ์

 79. การแพทยแ์ผนไทยประยุกต์   2555 

 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

 80. สาธารณสุขศาสตร์   2556 

วิทยาลัยการภาพยนตร์ 

ศิลปะการแสดง และสื่อใหม ่

ศิลปบณัฑิต 

81. การสร้างภาพยนตร์   2555 

82. การสร้างสรรค์และสื่อดจิิทัล 

 

  2556 

วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพ

พลายเชน 

บริหารธุรกจิบัณฑิต 

83. การจัดการโลจิสตกิส ์   2554 

 84. การจัดการธุรกิจการค้าปลกี   2555 

 85. ธุรกิจพาณิชยน์าว ี   2554 

 86. การบริหารจัดการเครอืขา่ยร้านอาหาร   2556 

 87. การจัดการซัพพลายเชนสากล (หลักสูตร

นานาชาติ) 

  2556 

 88. การจัดการการขนส่ง   2557 

 



 

 
13 

ตารางท่ี 2 แสดงรายชื่อหลักสูตรระดับปรญิญาโท ประจ าปีการศึกษา 2558 

คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร 

สาขาวิชา ปรับปรุง ใหม ่ ปี พ.ศ. 

บัณฑิตวิทยาลัย ครุศาสตรมหาบัณฑิต 

1. การบริหารการศึกษา   2555 

2. การออกแบบการเรียนการสอน   2556 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

3. ภาษาศาสตร์   2555 

4. ศลิปะการแสดง   2555 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 

5. นิติวิทยาศาสตร์    2555 

6. การแพทยแ์ผนไทยประยุกต ์   2555 

7. การจัดการสิ่งแวดลอ้ม   2558 

บริหารธุรกจิมหาบัณฑิต 

8. บริหารธุรกิจ   2555 

9. การจัดการฟุตบอลอาชพี   2557 

รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต 

10. นโยบายสาธารณะ   2558 

วิทยาลัยนวัตกรรมและ 

การจัดการ 

รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต 

11. รัฐประศาสนศาสตร์   2555 

วิทยาลัยนานาชาติ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

 12. คณิตศาสตร์ศึกษา   2555 

วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพ

พลายเชน 

บริหารธุรกจิมหาบัณฑิต 

13. การจัดการโลจิสตกิส์เชงิยุทธศาสตร์

และซัพพลายเชน 

  2555 

คณะวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี 

ครศุาสตรมหาบัณฑิต 

14. วิทยาศาสตร์ศึกษา   2557 
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ตารางที่ 3 แสดงรายช่ือหลักสูตรระดับปริญญาเอก ประจ าปีการศกึษา 2558  

คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร 

สาขาวิชา ปรับปรุง ใหม ่ ปี พ.ศ. 

บัณฑิตวิทยาลัย ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 

 1. ปรัชญาและจรยิศาสตร์   2558 

 2. การบริหารการพัฒนา   2554 

 3. ภาษาศาสตร์   2555 

 4. นิติวิทยาศาสตร์   2556 

 5. การแพทยแ์ผนไทยประยุกต์   2556 

วิทยาลัยนวัตกรรม

และการจัดการ 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 

6. นวัตกรรมการจัดการ   2554 

หมายเหตุ : นับเฉพาะสาขาวิชาที่เปิดรับนักศกึษา ในปีการศึกษา 2558 

แหลง่ข้อมูล : กองบริการการศึกษา ข้อมูล ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2559 

 

6. จ านวนนักศึกษา 

ในปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีจ านวนนักศึกษาทั้งหมด 24,172 คน จ าแนก

ตามคณะ/วิทยาลัย และระดับการศึกษา ดังตารางที่ 4  

ตารางท่ี 4 แสดงจ านวนนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 

คณะ/วทิยาลัย ระดับการศึกษา 
รวมท้ังสิ้น 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. คณะครุศาสตร ์ 2,238 - - 2,238 

2. คณะวิทยาศาสตรฯ์ 2,437 13 - 2,450 

3. คณะมนุษยศาสตรฯ์ 5,104 - - 5,104 

4. คณะวิทยาการจัดการ 6,183 - - 6,183 

5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1,587 - - 1,587 

6. คณะศลิปกรรมศาสตร ์ 1,034 - - 1,034 

7. บัณฑติวิทยาลยั - 397 149 546 

8. วิทยาลยันานาชาติ 867 5 - 872 

9. วิทยาลัยนวตักรรมฯ 1,336 46 29 1,411 

10. วิทยาลยัพยาบาลฯ 466 - - 466 

11. วิทยาลัยสหเวชศาสตร ์ 683 - - 683 

12. วิทยาลยัการภาพยนตรฯ์ 50 - - 50 



 

 
15 

คณะ/วทิยาลัย ระดับการศึกษา 
รวมท้ังสิ้น 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

13. วิทยาลัยโลจสิติกส์ฯ 1,542 6 - 1,548 

รวมท้ังหมด 23,527 467 178 24,172 

แหลง่ข้อมูล : กองบริการการศกึษา ข้อมูล ณ วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2559 

 

7. จ านวนอาจารยแ์ละบคุลากร 

ในปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 720.5 คน 

จ าแนกตามวุฒิการศึกษา ดังตารางที่ 5 จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ ดังตารางที่ 6 และจ านวนบุคลากร

สายสนับสนุนวิชาการจ าแนกตามวุฒิการศึกษา ดังตารางที่ 7 

ตารางท่ี 5 แสดงจ านวนอาจารย์ประจ า จ าแนกตามวุฒิการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 

คณะ/หน่วยงาน 
วุฒิการศึกษา 

รวม 
ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

1. คณะครุศาสตร ์ - 45 15.5 60.5 

2. คณะวิทยาศาสตรฯ์ - 58 45.5 103.5 

3. คณะมนุษยศาสตรฯ์ 3 89 15 107 

4. คณะวิทยาการจัดการ 1 74.5 23.5 99 

5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 53.5 20 74.5 

6. คณะศลิปกรรมศาสตร ์ 2 35 9 46 

7. บัณฑติวิทยาลยั - 4 33.5 37.5 

8. วิทยาลยันวตักรรมฯ - 22.5 11 33.5 

9. วิทยาลัยนานาชาติ 1 25.5 10 36.5 

10. วิทยาลยัพยาบาลฯ - 33 9 42 

11. วิทยาลัยสหเวชศาสตร ์ 3 23 6.5 32.5 

12. วิทยาลยัการภาพยนตรฯ์ - 10 1 11 

13. วิทยาลัยโลจสิติกส์ฯ - 31.5 5.5 37 

รวมท้ังหมด 11 504.5 205 720.5 

แหลง่ข้อมูล : กองบริหารงานบุคคล ข้อมูล ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2559 

หมายเหตุ : การนับจ านวนอาจารยป์ระจ านับตามระยะเวลาการปฏบัิตงิานดังนี้ 1) ปฏบัิตงิานตัง้แต ่9 เดือนขึ้นไป  

นับ 1 คน 2) ปฏบัิตงิานตัง้แต ่6 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 9 เดอืน นบั 0.5 คน และ 3) ไมน่ับผู้ปฏบัิตงิานไม่ถึง 6 เดอืน  
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ตารางท่ี 6 แสดงจ านวนอาจารย์ประจ า จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 2558 

คณะ/หน่วยงาน 

ต าแหน่งทางวิชาการ รวม

ต าแหน่ง

วิชาการ 

อาจารย์

ประจ า

ท้ังหมด 
อ. ผศ. รศ. ศ. 

1. คณะครุศาสตร ์ 48.5 9 3 - 12 60.5 

2. คณะวิทยาศาสตรฯ์ 75.5 21 7 - 28 103.5 

3. คณะมนุษยศาสตรฯ์ 95 9 3 - 12 107 

4. คณะวิทยาการจัดการ 65 31 3 - 34 99 

5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 58.5 14 2 - 16 74.5 

6. คณะศลิปกรรมศาสตร ์ 35 8 3 - 11 46 

7. บัณฑติวิทยาลยั 24.5 4 5 4 13 37.5 

8. วิทยาลยันวตักรรมฯ 32 1.5 - - 1.5 33.5 

9. วิทยาลัยนานาชาติ 31.5 3 2 - 5 36.5 

10. วิทยาลยัพยาบาลฯ 34 3 5 - 8 42 

11. วิทยาลัยสหเวชศาสตร ์ 30 2.5 - - 2.5 32.5 

12. วิทยาลยัการภาพยนตรฯ์ 11 - - - - 11 

13. วิทยาลัยโลจสิติกส์ฯ 36.5 0.5 - - 0.5 37 

รวมท้ังหมด 577 106.5 33 4 143.5 720.5 

แหลง่ข้อมูล : กองบริหารงานบุคคล ข้อมูล ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2559 

ตารางท่ี 7 แสดงจ านวนบคุลากรสายสนับสนนุวิชาการ จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

วุฒิการศกึษา 

ประเภท 

รวม 
ข้าราชการ 

พนักงาน

ราชการ 

พนักงาน

มหาวิทยาลัย   

(งบประมาน

แผ่นดิน) 

พนักงาน

มหาวิทยาลัย 

(งบรายได้) 

ลูกจ้าง

ประจ า 

ลูกจ้าง

ชั่วคราว 

ต่ ากว่าปริญญาตรี - 1 5 29 27 214 276 

ปริญญาตรี 5 23 273 268 7 3 579 

ปริญญาโท 18 1 83 21 4 - 127 

ปริญญาเอก - - - 2 - - 2 

รวมทั้งหมด 23 25 361 320 38 217 984 

แหล่งข้อมูล : กองบริหารงานบุคคล ข้อมูล ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2559 
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8. ข้อมูลพื้นฐานโดยยอ่เกี่ยวกับงบประมาณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีจ านวนงบประมาณประจ าปีที่จัดสรรทั้งสิ้น 1,749,083,904.2 บาท 

ดังตารางที่ 8 จ าแนกตามหมวดรายจ่าย ดังตารางที่ 9 จ านวนงบประมาณเบิกจ่ายจริง จ าแนกตามหมวด

รายจ่าย ดังตารางที่ 10  

ตารางท่ี 8 แสดงจ านวนงบประมาณท่ีจัดสรร ประจ าปงีบประมาณ 2559 

ประเภทงบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) คิดเปน็ร้อยละ 

งบประมาณแผ่นดิน 879,681,554.26 50.29 

เงินรายได้ 869,402,350.00 49.71 

รวมที่ได้รับจัดสรร 1,749,083,904.26 100.00 

 

ตารางท่ี 9 แสดงงบประมาณท่ีจัดสรร จ าแนกตามหมวดรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

หมวดรายจ่าย 

ประเภทงบประมาณ (บาท) 

รวม ร้อยละ งบประมาณ

แผ่นดิน 
เงินรายได ้

งบบุคลากร 125,962,297.15 230,579,045.00 356,541,342.15 20.38 

งบด าเนนิการ 90,422,062.49 551,273,467.00 641,695,529.49 36.69 

งบลงทุน 227,855,131.91 59,494,978.00 287,350,109.91 16.43 

งบอุดหนุน 424,237,357.11 23,522,760.00 447,760,117.11 25.60 

งบรายจ่ายอ่ืน 11,204,705.60 4,532,100.00 15,736,805.60 0.90 

รวมทั้งหมด 879,681,554.26 869,402,350.00 1,749,083,904.26 100.00 

 

ตารางท่ี 10 แสดงงบประมาณเบิกจ่ายจรงิ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

หมวดรายจ่าย 

ประเภทงบประมาณ (บาท) 

รวม ร้อยละ งบประมาณ

แผ่นดิน 
เงินรายได ้

งบบุคลากร 125,962,297.15 204,609,308.30 330,571,605.45 20.98 

งบด าเนนิการ 90,396,638.84 418,903,387.17 509,300,026.01 32.32 

งบลงทุน 221,496,569.91 55,289,543.96 276,786,113.87 17.57 

งบอุดหนุน 421,999,885.22 22,813,229.96 444,813,115.18 28.23 

งบรายจ่ายอ่ืน 11,025,813.32 3,232,628.44 14,258,441.76 0.90 

รวมทั้งหมด 870,881,204.44 704,848,097.83 1,575,729,302.27 100.00 

แหลง่ข้อมูล : กองนโยบายและแผน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559 
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9.  อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ วฒันธรรม และค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย 

9.1 อัตลักษณ์ (Identity) 

 เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เช่ียวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ 

 นิยามของค าส าคัญอัตลักษณ์ 

 เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่มีความสามารถด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะและมีความมุ่งมั่น

ในการปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวชิาการด้วยความช านาญ มีคุณธรรม ใฝ่ศึกษาเรียนรู ้และพัฒนาตนเองให้มี

ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 

 เช่ียวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถสื่อสารและ

ถา่ยทอดความรู้ความช านาญในสาขาวิชาที่ศึกษา โดยใช้ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยสู่

ชุมชนและสังคม 

 มีจิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น มุ่งท าความดีที่

เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

9.2 เอกลักษณ์ (Uniqueness)  

เน้นความเป็นวงั ปลูกฝังองคค์วามรู้ ยดึมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองคก์รแห่งการเรียนรูสู้ส่ากล 

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

learning organization) 

 นิยามของค าส าคญัเอกลักษณ์ 

 เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่สืบสานความเป็นวังสวนสุนันทา เน้นการอนุรักษ์ 

เผยแพร่ และเป็นแหล่งเรยีนรูข้้อมลูศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ เป็น

องคก์รแห่งการเรียนรูสู้่สากล หมายถงึ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรยีนรูท้ี่หลากหลายทันสมัยสามารถแข่งขัน

ได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผู้รับบริการได้อย่างทั่วถึง  และมี

ประสิทธิภาพ 

9.3 วัฒนธรรมองค์กร (Culture) 

ความดีงามและการปฏิบัติตนในจรยิวัตรแบบไทย และเคารพผูอ้าวุโส 

(Virtues and Thai etiquette practices and seniority recognition) 

9.4 ค่านิยมหลัก ( Core Values) 

 1. W (Wisdom & Creativity) :  ปัญญาและความคิดสรา้งสรรค ์ 

 2. H (Happiness & Loyalty) :  ความผาสุกและความภักดีในองคก์ร 

 3. I (Integration & Collaboration) :  บูรณาการ และความร่วมมือ  

 4. P (Professionalism) :   ความเป็นมืออาชีพ 
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10. ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีท่ีผ่านมา/แผนพัฒนาการประกันคุณภาพ 

ในปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2557 มาจัดท า

แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจ าปีการศึกษา 2558 โดยแผนดังกล่าวผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เมื่อคราวการประชุม   

คร้ังที่ 11/2558 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 และผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อคราวการประชุมคร้ังที่ 11/2558 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 

กองนโยบายและแผนร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพในการประสานข้อมูล ได้ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจ าปีการศึกษา 

2558  พบว่า มีโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) จ านวน 17 กิจกรรม/โครงการ และมีตัวชี้วัดความส าเร็จ จ านวน 9 ตัวชี้วัด มีตัวชี้วัดที่มีผล

การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย จ านวน 6 ตัวชีว้ัด  คดิเป็นรอ้ยละ 66.67 และมีตัวชีว้ัดที่มีผลการด าเนินงานไม่บรรลุตามเป้าหมาย จ านวน 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 33.33 

ตามล าดับ รายละเอียดดังตารางที่ 11 

ตารางท่ี 11 แสดงผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจ าปีการศึกษา 2558 

ข้อเสนอแนะ โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

การ

บรรล ุ
ผู้จัดเก็บข้อมูล 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบณัฑิต 

จุดที่ควรพัฒนา  

จ านวนหลักสูตรท่ียังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

สกอ. มีร้อยละ 35 (ปริญญาตรี ประมาณ 

ร้อยละ 31 และระดบับัณฑิตศกึษา รอ้ยละ 52) 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ  

มหาวิทยาลัยควรก ากับการบริหารจัดการ

หลักสูตรให้ เ ป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตร โดยเฉพาะอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

1. โครงการเส้นทางสู่มาตรฐาน TQF  

 

ธ.ค. 58 -

ม.ิย. 59 

ตัวบ่งช้ี 1.1 ผลการ

บริหารจัดการหลักสูตร

โดยรวม  

(3.10 คะแนน) 

2.93 คะแนน ไมบ่รรลุ ผู้อ านวยการกอง

บริการการศกึษา 

2. โครงการรักษ ์TQF       ม.ค.-ม.ิย. 
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ตัวบ่งช้ี 5.3 (ข้อ 6)  

ร้อยละของหลักสูตรท่ี

ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตร (ร้อยละ 100) 

 

 

ร้อยละ 100 บรรลุ ผู้อ านวยการกอง

บริการการศกึษา 
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ข้อเสนอแนะ โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

การ

บรรล ุ
ผู้จัดเก็บข้อมูล 

จุดท่ีควรพัฒนา  

สัดส่วนอาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก และ

อาจารย์ ท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการ ยังมีน้อย 

(ประมาณร้อยละ 25 และร้อยละ 20 ตามล าดับ) 

 

3. กิจกรรมสนับสนุนให้ทุนการศึกษา

ตอ่ในระดับปริญญาเอก 

ส.ค. 58 - 

ก.ค. 59 

ตัวบ่งช้ี 1.2 อาจารย์

ประจ าสถาบันท่ีมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอก  

(ร้อยละ 30.00) 

ร้อยละ 28.31 ไมบ่รรลุ ผู้อ านวยการกอง

บริหารงานบุคคล 

4. โครงการติดตามความก้าวหน้า

ทางการศึกษาและสร้างความเข้าใจ

เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ และ

ประกาศกองทุนพัฒนาบุคลากร 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 

มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมให้มีการต่อยอดจาก

งานวิจัยท่ีได้รับทุนสนับสนุนของอาจารย์เพื่อ

เพิ่มต าแหน่งทางวิชาการ ร่วมกับการวาง

แผนการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิปริญญา

เอกเพิ่มมากขึน้ 

5. โครงการพัฒนาผลงาน และเพิ่ม

ต าแหนง่ทางวิชาการ 

ต.ค. 58 - 

ก.ค. 59 

ตัวบ่งช้ี 1.3 อาจารย์

ประจ าสถาบันท่ีด ารง

ต าแหนง่ทางวิชาการ 

(ร้อยละ 22.00) 

ร้อยละ 19.92 ไมบ่รรลุ ผู้อ านวยการกอง

บริการ

การศึกษา/ 

ผู้อ านวยการกอง

บริหารงานบุคคล 

6. การให้เงินรางวัลส าหรับอาจารย์

ประจ าที่ได้รับต าแหนง่ทางวิชาการ 

ต.ค. 58 - 

ก.ค. 59 

จุดที่ควรพัฒนา  

การบริการนักศึกษาและการจัดกิจกรรม

พัฒนานักศึกษายังขาดการน าผลการประเมิน

ไปปรับปรุงแผนการพัฒนานักศึกษาและการ

จัดการบริการนักศึกษา ท่ีสอดคล้องกับ       

อัตลักษณข์องมหาวิทยาลัย 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 

มหาวิทยาลัยควรมีการทบทวนวัตถุประสงค์

และตัวช้ีวัดความส าเร็จของแผนในการบริการ

7. กิจกรรมประชุมชี้แจงสร้างความรู้

ความเข้า ใจ เกี่ ยวกับการก าหนด

วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ แ ล ะ ตั ว ชี้ วั ด ข อ ง

กิจกรรม/โครงการในแผนการจัด

กิจกรรมพัฒนานักศกึษา 

8. กิจกรรมจัดประชุมชี้ แจงการ

ประเมินผลการจัดกิจกรรม/โครงการ

ตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศกึษา 

พ.ย. 58 ตัวบ่งชี้ 1.4 การบริการ

นักศึกษาระดับปริญญา

ตรี (6 ข้อ) 

6 ข้อ บรรลุ ผู้อ านวยการกอง

พัฒนานักศกึษา 
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ข้อเสนอแนะ โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

การ

บรรล ุ
ผู้จัดเก็บข้อมูล 

นักศึกษาและการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

ท่ีสะท้อนอัตลักษณ์ในเชงิคุณภาพ และก าหนด

ขั้นตอนในการน าผลการประเมินไปปรับปรุง

แผนอย่างเป็นระบบ 

9. ติดตามผลการประเมินกิจกรรม/

โครงการตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศกึษา 

10. กิจกรรมจัดประชุมเพื่อวิเคราะห์ผล

การประเมินตามวัตถุประสงค์และ

ตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนการจัด

กิจกรรมพัฒนานักศกึษา 

ม.ีค., ม.ิย. 
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ตัว บ่ งชี้  1 .5  กิ จกรรม

นักศึกษาระดับปริญญา

ตรี (6 ข้อ) 

6 ข้อ บรรลุ 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 

แนวทางเสริมจุดเด่น 

มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่ ม

ศักยภาพอาจารย์ให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยใน

วารสารท่ีมีค่าน้ าหนักคุณภาพสูงขึ้นในรูปแบบ

ต่างๆ อาทิ การสร้างทีมวิจัย การสร้างเครือข่าย

วิจัย พี่เลี้ยงนักวิจัย และการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ

ด้ านงานวิ จั ยจากต่ างประเทศ เพื่ อมุ่ งสู่

มหาวทิยาลัยอันดับท่ี 150 ของเอเชยี 

1. โครงการยกระดับคุณภาพงานวจิัย  

 

ต.ค. 58-

ก.ย. 59 

ตัวบ่งช้ี 2.3 ผลงาน

วชิาการของอาจารย์

ประจ าและนักวิจัย  

(4.32 คะแนน) 

4.81 คะแนน บรรลุ ผู้ อ า น ว ย ก า ร

สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

แนวทางเสริมจุดเด่น 

มหาวิทยาลัยควรพิจารณาโครงการท านุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับ

เอกลักษณ์ของมหาวทิยาลัยท่ีเนน้ความเป็นวัง  

1. กิจกรรมจัดประชุมเพื่อทบทวน

แผนการด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 

 

ก.ย. - 

ต.ค. 58 

ตัวบ่งชี้ 4.1 ระบบและ

กลไกการท านุบ ารุงศลิปะ

และวัฒนธรรม (6 ข้อ) 

6 ข้อ บรรลุ ผู้อ านวยการ

ส านักศลิปะและ

วัฒนธรรม 
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ข้อเสนอแนะ โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

การ

บรรล ุ
ผู้จัดเก็บข้อมูล 

โดยบูรณาการพื้นฐานทางศิลปะและวัฒนธรรม

และประวัติศาสตร์เข้ากับโครงการต่างๆ ท่ี

ด าเนนิการในภาพรวมของมหาวทิยาลัย 

แนวทางเสริมจุดเด่น 

มหาวิทยาลัยควรประชาสัมพันธ์พันธกิจการ

บริการเชิงรุกเกี่ยวกับกิจกรรมบริการวิชาการ

ด้ า น วั ฒ น ธ ร ร ม ท่ี เ ป็ น เ อ ก ลั ก ษณ์ ข อ ง

มหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์

และยุทธศาสตร์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

2 .  โครงการต้ นกล้ าวั ฒนธรรม 

สวนสุนันทา  

ต.ค. 58-

ก.ค. 59 

    

3. โครงการอบรมผู้น าชมพระต าหนักใน

พระราชอุทยานสวนสุนันทา 

ต.ค. 58-

ก.ค. 59 

    

4. การประชาสัมพันธ์เชงิรุก การให้บริการ 

พิพิธภัณฑ์สายสุทธานภดล แหล่งเรียนรู้ 

3 ศลิป์รัตนโกสินทร์ ผ่านชอ่งทางตา่งๆ  

ส.ค. 58-

ก.ค. 59 

    

5. โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง

ภาพลักษณ์ท่ีดใีห้กับมหาวทิยาลัย    

ส.ค. 58-

ก.ค. 59 

    

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

จุดท่ีควรพัฒนา 

การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตรยังขาด

การวเิคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร 

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตและ

โอกาสในการแข่งขัน 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 

มหาวิทยาลัยควรมีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย

ของหลักสูตรท่ีครอบคลุมถึงการวิเคราะห์ความ

คุ้ มค่ าทุกมิ ติ  โดยค านึ งถึ งประสิ ทธิภาพ

ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการ

แข่งขัน 

1. โครงการจัดท าต้นทุนผลผลิตต่อ

หนว่ย 

 

พ.ย. 58 - 

ก.พ. 59 

 

ตัวบ่งชี้ 5.1 (ข้อ 2) มีการ

ก ากับติดตามส่ง เสริม

สนั บ สนุ น ใ ห้ ทุ ก คณะ

ด า เนิ นกา รวิ เ ค รา ะห์

ข้อมูลทางการเงิน ฯ  

(มีการด าเนินการครบทุก

ขั้นตอน และครอบคลุม

ต า ม หลั ก เ กณฑ์ ก า ร

วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย 

จ านวน 4 ขั้นตอน) 

มกีาร

ด าเนนิการครบ  

4 ขั้นตอน 

บรรลุ ผู้อ านวยการกอง

นโยบายและแผน 
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ส่วนที่ 2 

ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 

 ปีงบประมาณประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ในแผนปฏิบัติการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์  จ านวน 38 ตัวชี้วัด โดยมีผลการด าเนินงาน

จ าแนกตามยุทธศาสตร ์ดังนี้ 

ตารางท่ี 12 แสดงผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ผลปี 2558 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

รอ้ยละ

ความกา้วหน้า 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความเข้มแข็งทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล   

1.1 มหาวิทยาลัยไดร้ับความเชื่อมั่นและไวว้างใจในการด าเนินการตามภารกจิจากบุคลากร 

1.1.1 ระดับความเชื่อมั่นและไว้วางใจของบุคลากร

ในการด าเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 

ระดับความ

เชื่อมั่นและ

ไวว้างใจ 

- 4.51 4.55 100.00 

1.2 นักศึกษามคีวามพึงพอใจต่อระบบบรหิารจัดการของมหาวิทยาลัย 

1.2.1 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบ

บรหิารจัดการของมหาวิทยาลัย 

ระดับความ

พึงพอใจ 

- 3.51 4.22 100.00 

1.3 ความเชื่อมั่นของบุคลากรต่อระบบบรหิารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย 

1.3.1 ระดับความเชื่อมั่นของบุคลากรต่อระบบบริหาร

จัดการตามหลักธรรมาภบิาลของมหาวิทยาลัย 

 ระดับความ

เชื่อมั่น 

- 4.51 4.56 100.00 

 1.3.2 คุณภาพของมหาวิทยาลัยจากผลประเมิน

คุณภาพการศึกษาปี 2558 

คะแนน 3.67 4.00 4.36 100.00 

1.4 มหาวิทยาลัยมคีวามสามารถในการบรหิารจัดการทรัพย์สิน สนิทรัพย์เพื่อใช้ในการปฏิบัติตามภารกิจ 

1.4.1 ร้อยละของงบรายได้จากโครงการจัดหารายได้

ด้านการบริการวิชาการและวิจัยต่องบรายได้จาก

การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 

 รอ้ยละ - 20.00 50.00 100.00 

1.5 บุคลากรมีทักษะ ความรู ้คุณธรรม และจริยธรรม ในการปฏิบัติงาน 

1.5.1 ร้อยละของบุคลากรท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย 

 รอ้ยละ - 60.00 62.66 100.00 

1.5.2 รอ้ยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ี

มคีู่มือการปฏิบัติงาน 

 รอ้ยละ - 80.00 92.25 100.00 
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ตัวชี้วัด หน่วยนับ ผลปี 2558 
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รอ้ยละ

ความกา้วหน้า 

1.6 มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารและการตัดสนิใจท่ีมีประสทิธิภาพ 

1.6.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบ

สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

ระดับ

ความส าเร็จ 

- 5 5 100.00 

1.7 บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการท างานท่ีดี 

1.7.1 ระดับคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร ระดับ

คุณภาพชีวิต 

4.39 4.22 4.42 100.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การริเริ่ม สร้างสรรค์ นวัตกรรมและการวิจัย 

2.1 ผลงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ไดร้ับการตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาที่ก าหนด 

2.1.1 ร้อยละงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์

เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติต่ออาจารย์

ประจ าและ/หรอืนักวิจัยประจ า 

รอ้ยละ   5 5 100.00 

- กลุม่สาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์   11.64 20.00 52.37 100.00 

- กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์   20.49 30.00 51.76 100.00 

- กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละสุขภาพ   9.46 20.00 32.05 100.00 

2.2 เป็นศูนย์กลางแห่งการเรยีนรู้และบริการวิชาการของสังคม 

2.2.1 ร้อยละของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ

ศึกษาท่ีน าความรู้ท่ีไดร้ับไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

รอ้ยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 

 2.2.2 จ านวนฐานความรู/้องค์ความรูท่ี้เพิ่มขึ้นใน

แหลง่เรยีนรู้บรกิารวิชาการ  

ฐานความรู/้

องค์ความรู้ 

33 14 23 100.00 

2.3 มหาวิทยาลัยมงีานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของแหลง่ทุน 

2.3.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อ

อาจารย์ประจ า/หรอืนักวิจัย 

บาท   5 5 100.00 

 - กลุม่สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์       263,710   25,000  88,479.64       100.00 

 - กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์       164,876   60,000  221,430.57        100.00           

 - กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ     891,902     50,000      70,049.42       100.00          

2.4 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มีการน าไปใช้ประโยชนต์ามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาที่ก าหนด 

2.4.1 รอ้ยละของการน างานวิจัยหรอืงาน

สร้างสรรคไ์ปใช้ประโยชน์ 

รอ้ยละ 36.63 37.00 38.80 100.00 

2.5 งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรคม์ีคุณภาพไดม้าตรฐานและเป็นท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

2.5.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบ/กลไกใน

การด าเนินการงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้ได้

มาตรฐานเป็นท่ียอมรับ 

ระดับ

ความส าเร็จ 

- 5 5 100.00 
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2.6 บุคลากรมีศักยภาพในการรเิริ่มสรา้งสรรค์การวจิัยและนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.6.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ า/หรือนักวิจัย ท่ีมี

ผลงานวิจัย 

 รอ้ยละ 76.84 90.00 92.68 100.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างเครือข่าย 

3.1 เครอืข่ายมสีว่นรว่มในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ท่ีดกีับมหาวิทยาลัย 

3.1.1 ร้อยละของเครือข่ายท่ีมีผลผลิตท่ีเป็น

ประโยชนต่์อมหาวิทยาลัย 

รอ้ยละ - 60.00 100.00 100.00 

3.1.2 จ านวนเครือข่ายท่ีมีส่วนร่วมในการพัฒนา

มหาวิทยาลัย 

เครอืข่าย - 5 5 100.00 

3.2 เครอืข่ายมคีวามพึงพอใจต่อการด าเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

3.2.1 ระดับความพึงพอใจของเครือข่ายท่ีมีต่อการ

ด าเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

 ระดับความ

พึงพอใจ 

- 3.51 4.26 100.00 

3.3 มรีะบบและกลไกการบริหารเครอืข่ายท่ีมีคุณภาพ 

3.3.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบ และ

กลไกการบรหิารเครอืข่าย 

ระดับ

ความส าเร็จ 

- 5 5 100.00 

3.4 บุคลากรสามารถถา่ยทอดองค์ความรูสู้เ่ครือข่าย 

3.4.1 ร้อยละของบุคลากรท่ีเข้าร่วมการพัฒนา การ

ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ศิษย์เก่า ชุมชน หน่วยงาน

ภาครัฐ เอกชน  และนานาชาติ 

รอ้ยละ - 10.00 10.98 100.00 

3.5 มรีะบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการบรหิารเครอืข่ายท่ีมปีระสทิธิภาพ 

3.5.1 รอ้ยละของฐานข้อมูลเครือข่ายเพื่อการบริหาร รอ้ยละ - 25.00 100 100.00 

 3.5.2 จ านวนของระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ

เพื่อการบริหารเครือข่ายท่ีได้รับการพัฒนาหรือ

ปรับปรุง 

ระบบ - 1 1 100.00 

ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาภาพลักษณ์ขององค์กร และส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ 

4.1 มหาวิทยาลัยเป็นท่ีรูจ้ักและยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ 

4.1.1 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตาม

แผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย  

 รอ้ยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 

 4.1.2 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตาม

เกณฑ์ QS  

ระดับ

ความส าเร็จ 

- 5 5 100.00 

4.2 ผู้รับบรกิารรับรู้ภาพลักษณ์ เอกลักษณ์และการให้บรกิารของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาอย่างชัดเจน 

4.2.1 ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์ และการ

ให้บรกิารของมหาวิทยาลัย 

 รอ้ยละ - 60.00 92.61 100.00 

 4.2.2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมาใช้

บรกิารศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางดา้นศิลปวัฒนธรรม 

ระดับความ

พึงพอใจ 

4.57 4.51 4.80 100.00 
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4.3 มหาวิทยาลัยมกีระบวนการสื่อสารภาพลักษณ์ ท่ีหลากหลายและครอบคลุมทุกกลุม่เปา้หมาย 

4.3.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนากระบวนการ

สื่อสารภาพลกัษณ์ท่ีครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ระดับ

ความส าเร็จ 

- 5 5 100.00 

4.4 มหาวิทยาลัยมกีารใชเ้ทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆ ของ Social Media ท่ีทันสมัยในการสร้างภาพลักษณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.4.1 ระดับความส าเร็จของการใช้เทคโนโลยีและ

เครื่องมือต่างๆ ของ Social Media ในการสร้าง

ภาพลักษณ์ 

ระดับ

ความส าเร็จ 

- 5 5 100.00 

4.5 บุคลากรมีพฤติกรรมและทัศนคตใินการให้บรกิารท่ีดมีคีุณภาพแก่ผู้รับบรกิาร 

4.5.1 ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาให้มี

พฤตกิรรม ทัศนคตใินการใหบ้รกิารที่ดี 

รอ้ยละ - 80.00 82.10 100.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การยกระดับการศึกษาสู่มาตรฐาน  ก้าวไกลสู่อาเซียนและสากล 

5.1 บัณฑิตมคีุณภาพตามอัตลักษณ์เป็นท่ียอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคมได้ 

5.1.1 คุณภาพของบัณฑิต ปริญญาตรี โท เอก 

เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ 

ระดับ

คุณภาพ 

4.45 4.51 4.21 93.35 

5.2 บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถและมงีานท าตรงสาขาวิชาที่ส าเร็จ 

5.2.1 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท า

และการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

รอ้ยละ 91.99 90.00 83.24 92.49 

 5.2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานตรง

สาขาวิชา 

รอ้ยละ 80.37 80.00 68.65 85.81 

5.3 หลักสูตรได้รับการรับรองมาตรฐานท้ังในประเทศ และตา่งประเทศ 

5.3.1 ร้อยละของหลักสูตรท่ีมีผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในระดับดขีึน้ไป 

รอ้ยละ - 40.00 52.34 100.00 

5.4 นักศึกษาได้รับการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสวนสุนันทา 

5.4.1 ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม

การสง่เสรมิ หรอืพัฒนาให้กับนักศึกษา 

ระดับความ

พึงพอใจ 

4.00 4.25 4.31 100.00 

5.5 บุคลากรมีศักยภาพในการแข่งขัน สูค่วามเป็นมืออาชีพ 

5.5.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพ

อาจารย์ 

ระดับ

ความส าเร็จ 

- 5 5 100.00 

5.5.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีมีเว็บไซต์ของ

การจัดการเรยีนการสอน 

รอ้ยละ - 90 96.88 100.00 

5.6 มรีะบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน 

5.6.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการ

ให้บรกิารดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระดับความ

พึงพอใจ 

- 3.51 4.25 100.00 
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จากตารางผลการด าเนินงานโดยรวมภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ พบว่า มีตัวชี้วัดที่

บรรลุเปา้หมาย จ านวน 35 ตัวชีว้ัด จากตัวชี้วัด 38 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละการบรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 92.11 

คดิเป็นคะแนน เทา่กับ 4.88 คะแนน รายละเอียดในแต่ละยุทธศาสตร์ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ความเข้มแข็งทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

  ตัวชีว้ัดทั้งหมด จ านวน 9 ตัวชีว้ัด และทุกตัวชี้วัดมีผลการปฏิบัติราชการบรรลุตามเป้าหมาย  

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การรเิริ่ม สร้างสรรค์ นวัตกรรมและการวิจัย 

ตัวชีว้ัดทั้งหมด จ านวน 4 ตัวชีว้ัด และทุกตัวชี้วัดมีผลปฏิบัติราชการบรรลุตามเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การสร้างเครอืข่าย 

 ตัวชีว้ัดทั้งหมด จ านวน 7 ตัวชีว้ัด และทุกตัวชี้วัดมีผลปฏิบัติราชการบรรลุตามเป้าหมาย  

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาภาพลักษณ์ขององค์กร และส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ 

ตัวชีว้ัดทั้งหมด จ านวน 7 ตัวชีว้ัด และทุกตัวชี้วัดมีผลปฏิบัติราชการบรรลุตามเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การยกระดับการศึกษาสู่มาตรฐาน  ก้าวไกลสู่อาเซียนและสากล 

ตัวชีว้ัดทั้งหมด จ านวน 8 ตัวชีว้ัด มีตัวชีว้ัดทีบ่รรลุเปา้หมาย จ านวน 5 ตัวชีว้ัด และตัวชี้วัดที่

ไม่บรรลุเป้าหมาย จ านวน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) คุณภาพของบัณฑิต ปริญญาตรี โท เอก เป็นไปตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 2) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าและการประกอบ

อาชีพอิสระภายใน 1 ป ีและ 3) รอ้ยละของบัณฑติปรญิญาตรทีี่ได้งานตรงสาขาวิชา 
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ส่วนที่ 3  

รายงานประเมินตนเองตามเกณฑม์าตรฐานตัวบ่งชี้ 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

องค์ประกอบที่ 1 การผลติบัณฑิต 

 พันธกิจที่ส ำคัญที่สุดของสถำบันอุดมศึกษำ คือ กำรผลิตบัณฑิต หรือกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำร

สอนให้ผู้เรียนมีควำมรู้ในวิชำกำรและวิชำชีพ มีคุณลักษณะตำมหลักสูตรที่ก ำหนด กำรเรียนกำรสอนในยุค

ปัจจุบันใช้หลักกำรของกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ดังนั้น พันธกิจดังกล่ำวจึงเกี่ยวข้อง

กับกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอน เริ่มตั้งแต่กำรก ำหนดปัจจัยน ำเข้ำที่ได้มำตรฐำนตำมที่

ก ำหนด ประกอบด้วยกำรมีอำจำรย์ที่มีปริมำณและคุณภำพตำมมำตรฐำนหลักสูตร มีกระบวนกำรบริหำร

จัดกำรกำรเรียนกำรสอนที่อำศัยหลักกำรร่วมมือรวมพลังของทุกฝ่ำย ที่เกี่ยวข้องทั้งภำยในและภำยนอก

สถำบัน 

 

 ตัวบ่งชี้ จ านวน 5 ตัวบง่ชี้ คอื 

 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลกำรบรหิำรจัดกำรหลักสูตรโดยรวม 

 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  อำจำรย์ประจ ำสถำบนัที่มีคุณวุฒปิรญิญำเอก 

 ตัวบ่งชี้ที่ 1.3  อำจำรย์ประจ ำสถำบนัที่ด ำรงต ำแหนง่ทำงวิชำกำร 

 ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 กำรบรกิำรนักศึกษำระดับปรญิญำตร ี

 ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 กจิกรรมนักศึกษำระดับปรญิญำตร ี
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1   : ผลกำรบรหิำรจัดกำรหลักสูตรโดยรวม 

ชนิดของตัวบ่งชี้  : ผลลัพธ์ 

การคิดรอบปี    : รอบปีกำรศึกษำ 2558 (1 สงิหำคม 2558 – 31 กรกฎำคม 2559) 

ค าอธบิายตัวบ่งชี้  

 ผลกำรด ำเนินกำรของทุกหลักสูตรในสถำบัน ซึ่งสำมำรถสะท้อนคุณภำพของบัณฑิตในหลักสูตรที่

สถำบันรับผดิชอบ 

 

หมายเหตุ : หลักสูตรที่ได้รับกำรรับรองโดยระบบอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยใน

ระดับอุดมศึกษำเห็นชอบ ไม่ต้องน ำคะแนนกำรประเมินของหลกัสูตรนั้นมำค ำนวณในตัวบ่งชีน้ี้ แต่ต้องรำยงำน

ผลกำรรับรองตำมระบบนั้นๆ ในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถ้วน 

เกณฑ์การประเมิน 

 คำ่เฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่สถำบันรับผดิชอบ 

สูตรการค านวณ 

คะแนนที่ได้  = 

 

 

ผลการด าเนนิงาน  

 ในปีกำรศึกษำ 2558 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ได้ด ำเนินกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 

ระดับหลักสูตร เมื่อวันที่ 15 มิถุนำยน – 31 กรกฎำคม 2559 โดยมีผลกำรตรวจประเมินในแต่ละหลักสูตร ดัง

ตำรำงที่ 13 

ตารางที่ 13 แสดงผลการตรวจประเมนิคณุภาพการศกึษาภายใน ระดบัหลักสูตร ประจ าปีการศกึษา 2558 

หลักสูตร 

ผลการด าเนินงาน 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

(ผ่าน/ไม่ผ่าน) 

คะแนน

ประเมนิของ

หลักสูตร 

1. คณะครุศาสตร ์จ านวน 7 หลักสูตร 

1.1 หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สังคมศกึษำ (5 ปี)  ผ่ำน 3.40 

1.2 หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต ภำษำไทย (5 ปี)  ผ่ำน 2.52 

1.3 หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต ภำษำอังกฤษ (5 ปี)  ผ่ำน 2.76 

1.4 หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต วิทยำศำสตร์ท่ัวไป (5 ปี)  ผ่ำน 3.22 

1.5 หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต คณิตศำสตร์ (5 ปี)  ผ่ำน 3.03 

1.6 หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต กำรศึกษำปฐมวัย (5 ปี)  ผ่ำน 3.30 

1.7 หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต นวัตกรรมและเทคโนโลยกีำรศึกษำ  

 

ผ่ำน 2.83 

 
ผลรวมของคำ่คะแนนประเมนิของทุกหลักสูตร 

 
จ ำนวนหลักสตูรทัง้หมดที่สถำบันรับผดิชอบ 
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หลักสูตร 

ผลการด าเนินงาน 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

(ผ่าน/ไม่ผ่าน) 

คะแนน

ประเมนิของ

หลักสูตร 

2. คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีจ านวน 15 หลักสูตร 

2.1 หลักสูตรวทิยำศำสตรบัณฑิต จุลชวีวทิยำอุตสำหกรรม  ผ่ำน 2.54 

2.2 หลักสูตรวทิยำศำสตรบัณฑิต อุตสำหกรรมอำหำรและกำรบริกำร  ผ่ำน 3.01 

2.3 หลักสูตรวทิยำศำสตรบัณฑิต วิทยำกำรคอมพวิเตอร์  ผ่ำน 3.08 

2.4 หลักสูตรวทิยำศำสตรบัณฑิต เทคโนโลยสีำรสนเทศ  ผ่ำน 2.76 

2.5 หลักสูตรวทิยำศำสตรบัณฑิต วิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี

กำรอำหำร  
ผ่ำน 2.69 

2.6 หลักสูตรวทิยำศำสตรบัณฑิต คณิตศำสตร์สำรสนเทศ  ผ่ำน 3.17 

2.7 หลักสูตรวทิยำศำสตรบัณฑิต สถิติประยุกต ์ ผ่ำน 3.12 

2.8 หลักสูตรวทิยำศำสตรบัณฑิต คหกรรมศำสตร์  ผ่ำน 2.04 

2.9 หลักสูตรวทิยำศำสตรบัณฑิต ฟิสิกสป์ระยุกต ์ ผ่ำน 2.72 

2.10 หลักสูตรวทิยำศำสตรบัณฑิต ชีววทิยำ  ผ่ำน 3.33 

2.11 หลักสูตรวทิยำศำสตรบัณฑิต เคม ี ผ่ำน 2.85 

2.12 หลักสูตรวทิยำศำสตรบัณฑิต วิทยำศำสตร์สิ่งแวดลอ้ม  ผ่ำน 3.46 

2.13 หลักสูตรวทิยำศำสตรบัณฑิต เทคโนโลยชีวีภำพ  ผ่ำน 2.94 

2.14 หลักสูตรวทิยำศำสตรบัณฑิต วิทยำศำสตร์กำรกฬีำและสขุภำพ  ผ่ำน 2.17 

2.15 หลักสูตรครุศำสตรมหำบัณฑิต วิทยำศำสตร์ศึกษำ  ผ่ำน 3.34 

3. คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์จ านวน 15 หลักสตูร 

3.1 หลักสูตรศลิปศำสตรบัณฑิต ภำษำไทย  ผ่ำน 3.23 

3.2 หลักสูตรศลิปศำสตรบัณฑิต กำรจัดกำรโรงแรมและธุรกิจท่ีพัก  ผ่ำน 2.73 

3.3 หลกัสูตรศลิปศำสตรบัณฑิต กำรจัดกำรอุตสำหกรรมท่องเท่ียว 

และบริกำร  

ผ่ำน 2.66 

3.4 หลักสูตรศลิปศำสตรบัณฑิต ภำษำอังกฤษ  ผ่ำน 3.41 

3.5 หลกัสูตรศลิปศำสตรบัณฑิต ภำษำจีน  ผ่ำน 3.20 

3.6 หลักสูตรศลิปศำสตรบัณฑิต ภำษำญี่ปุ่น  ผ่ำน 3.33 

3.7 หลักสูตรศลิปศำสตรบัณฑิต ภำษำอังกฤษธุรกิจ  ผ่ำน 3.38 

3.8 หลักสูตรศลิปศำสตรบัณฑิต กำรจัดกำรทำงวัฒนธรรม  ผ่ำน 3.56 

3.9 หลักสูตรศลิปศำสตรบัณฑิต กำรจัดกำรนวัตกรรมสังคม  ผ่ำน 3.27 

3.10 หลักสูตรศลิปศำสตรบัณฑิต สำรสนเทศศำสตร์  ผ่ำน 3.14 

3.11 หลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต รัฐประศำสนศำสตร์  ผ่ำน 2.75 

3.12 หลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต กำรปกครองท้องถิ่น  ผ่ำน 2.98 

3.13 หลกัสูตรนติศิำสตรบัณฑิต นิติศำสตร์  ผ่ำน 3.28 
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หลักสูตร 

ผลการด าเนินงาน 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

(ผ่าน/ไม่ผ่าน) 

คะแนน

ประเมนิของ

หลักสูตร 

3.14 หลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต กำรบริหำรงำนต ำรวจ  ผ่ำน 2.05 

3.15 หลกัสูตรวทิยำศำสตรบัณฑิต ภูมิศำสตร์และภูมสิำรสนเทศ  ผ่ำน 2.85 

4. คณะวิทยาการจดัการ จ านวน 10 หลักสูตร 

4.1 หลักสูตรนเิทศศำสตรบัณฑิต นเิทศศำสตร์ ผ่ำน 3.26 

4.2 หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต กำรประกอบกำรธุรกิจ  ผ่ำน 3.25 

4.3 หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต กำรจัดกำรธุรกิจบริกำร  ผ่ำน 3.35 

4.4 หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ  ผ่ำน 3.38 

4.5 หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต กำรตลำด  ผ่ำน 3.33 

4.6 หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์  ผ่ำน 2.92 

4.7 หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต กำรเงินกำรธนำคำร  ผ่ำน 3.26 

4.8 หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต คอมพวิเตอร์ธุรกิจ  ผ่ำน 3.07 

4.9 หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต ธุรกิจระหวำ่งประเทศ  ผ่ำน 3.04 

4.10 หลักสูตรบัญชบัีณฑิต กำรบัญชี ผ่ำน 3.44 

5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน 14 หลักสูตร 

5.1 หลักสูตรวทิยำศำสตรบัณฑิต กำรออกแบบกรำฟกิและมัลตมิเีดีย  ผ่ำน 2.54 

5.2 หลักสูตรวทิยำศำสตรบัณฑิต กำรออกแบบผลิตภัณฑอ์ุตสำหกรรม  ผ่ำน 2.40 

5.3 หลกัสูตรวทิยำศำสตรบัณฑิต กำรออกแบบตกแตง่ภำยใน 

และนทิรรศกำร  

ผ่ำน 2.61 

5.4 หลักสูตรสถำปัตยกรรมศำสตรบัณฑิต สถำปัตยกรรม  ผ่ำน 1.20 

5.5 หลกัสูตรวศิวกรรมศำสตรบัณฑิต วิศวกรรมคอมพวิเตอร์ ผ่ำน 2.88 

5.6 หลักสูตรวทิยำศำสตรบัณฑิต เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ 

เพื่องำนสถำปัตยกรรม  

ผ่ำน 2.71 

5.7 หลักสูตรวทิยำศำสตรบัณฑิต ออกแบบสิ่งพิมพแ์ละบรรจุภัณฑ์  ผ่ำน 3.03 

5.8 หลักสูตรวทิยำศำสตรบัณฑิต เทคโนโลยกีำรพมิพ ์ ผ่ำน 2.74 

5.9 หลักสูตรวทิยำศำสตรบัณฑิต เทคโนโลยอีเิล็กทรอนิกส์  ผ่ำน 2.53 

5.10 หลักสูตรวทิยำศำสตรบัณฑิต เทคโนโลยไีฟฟำ้อุตสำหกรรม  ผ่ำน 2.89 

5.11 หลักสูตรวทิยำศำสตรบัณฑิต กำรจัดกำรอุตสำหกรรม  ผ่ำน 3.90 

5.12 หลักสูตรวทิยำศำสตรบัณฑิต เทคโนโลยคีวำมปลอดภัย 

และอำชีวอนำมัย  

ผ่ำน 2.34 

5.13 หลกัสูตรวทิยำศำสตรบัณฑิต กำรบริหำรทรัพยำกรอำคำร  ผ่ำน 2.15 

5.14 หลักสูตรวทิยำศำสตรบัณฑิต มำตรวิทยำและระบบคุณภำพ  

 

ผ่ำน 1.88 
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หลักสูตร 

ผลการด าเนินงาน 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

(ผ่าน/ไม่ผ่าน) 

คะแนน

ประเมนิของ

หลักสูตร 

6. คณะศลิปกรรมศาสตร ์จ านวน 6 หลักสูตร 

6.1 หลักสูตรศลิปกรรมศำสตรบัณฑิต ดนตรี  ผ่ำน 3.09 

6.2 หลักสูตรศลิปกรรมศำสตรบัณฑิต ศิลปะกำรแสดง  ผ่ำน 2.66 

6.3 หลักสูตรศลิปกรรมศำสตรบัณฑิต กำรออกแบบนเิทศศิลป์  ผ่ำน 2.86 

6.4 หลักสูตรศลิปกรรมศำสตรบัณฑิต กำรออกแบบเครื่องแต่งกำย  ผ่ำน 3.44 

6.5 หลักสูตรศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต กำรออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม  ผ่ำน 3.24 

6.6 หลักสูตรศลิปกรรมศำสตรบัณฑิต จิตรกรรม  ผ่ำน 3.19 

7. บัณฑิตวทิยาลัย จ านวน 15 หลักสูตร 

7.1 หลักสูตรครุศำสตรมหำบัณฑิต กำรบริหำรกำรศึกษำ  ผ่ำน 3.56 

7.2 หลักสูตรวทิยำศำสตรมหำบัณฑิต นิติวิทยำศำสตร์  ผ่ำน 2.82 

7.3 หลักสูตรปรัชญำดุษฎบัีณฑิต นิติวิทยำศำสตร์  ผ่ำน 2.71 

7.4 หลักสูตรครุศำสตรมหำบัณฑิต กำรออกแบบกำรเรียนกำรสอน  ผ่ำน 2.51 

7.5 หลักสูตรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต บริหำรธุรกิจ  ผ่ำน 3.04 

7.6 หลักสูตรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต กำรจัดกำรฟุตบอลอำชพี  ผ่ำน 2.33 

7.7 หลักสูตรปรัชญำดุษฎบัีณฑิต กำรบริหำรกำรพัฒนำ  ผ่ำน 3.79 

7.8 หลักสูตรศลิปศำสตรมหำบัณฑิต ศิลปะกำรแสดง  ผ่ำน 4.23 

7.9 หลักสูตรปรัชญำดุษฎบัีณฑิต ปรัชญำและจรยิศำสตร์  ผ่ำน 2.49 

7.10 หลักสูตรศลิปศำสตรมหำบัณฑิต ภำษำศำสตร์  ผ่ำน 3.36 

7.11 หลักสูตรปรัชญำดุษฎบัีณฑิต ภำษำศำสตร์  ผ่ำน 3.54 

7.12 หลักสูตรวทิยำศำสตรมหำบัณฑิต กำรแพทยแ์ผนไทยประยุกต ์ ผ่ำน 2.01 

7.13 หลักสูตรปรัชญำดุษฎบัีณฑิต กำรแพทยแ์ผนไทยประยุกต ์ ผ่ำน 1.85 

7.14 หลักสูตรวทิยำศำสตรมหำบัณฑิต กำรจัดกำรสิ่งแวดลอ้ม  ผ่ำน 2.31 

7.15 หลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต นโยบำยสำธำรณะ  ผ่ำน 2.87 

8. วิทยาลัยนานาชาต ิจ านวน 5 หลักสูตร 

8.1 หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต บริหำรธุรกิจระหวำ่งประเทศ  ผ่ำน 3.41 

8.2 หลักสูตรศลิปศำสตรบัณฑิต กำรโรงแรม  ผ่ำน 3.18 

8.3 หลักสูตรศลิปศำสตรบัณฑิต ธุรกิจกำรบิน  ผ่ำน 3.19 

8.4 หลักสูตรศลิปศำสตรมหำบัณฑิต คณิตศำสตร์ศึกษำ  ผ่ำน 3.58 

8.5 หลักสูตรศลิปศำสตรบัณฑิต กำรจัดกำรท่องเท่ียว  ผ่ำน 3.45 

9. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จ านวน 7 หลักสูตร 

9.1 หลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต รัฐประศำสนศำสตร์  ผ่ำน 3.55 

9.2 หลักสูตรปรัชญำดุษฎบัีณฑิต นวัตกรรมกำรจัดกำร  ผ่ำน 3.25 
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หลักสูตร 

ผลการด าเนินงาน 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

(ผ่าน/ไม่ผ่าน) 

คะแนน

ประเมนิของ

หลักสูตร 

9.3 หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต กำรจัดกำรคุณภำพ  ผ่ำน 3.38 

9.4 หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต กำรจัดกำรระบบสำรสนเทศเพื่อธุรกิจ  ผ่ำน 3.25 

9.5 หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต กำรจัดกำรทุนมนุษยแ์ละองคก์ำร  ผ่ำน 3.08 

9.6 หลักสูตรวทิยำศำสตรบัณฑิต เทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสื่อสำร

กำรตลำด  

ผ่ำน 2.26 

9.7 หลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต รัฐศำสตร์  ผ่ำน 3.48 

10. วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จ านวน 1 หลักสูตร 

10.1 หลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต พยำบำลศำสตร์  ใชผ้ลกำรประเมินตำมเกณฑ ์

ของสภำกำรพยำบำล 

11. วิทยาลัยสหเวชศาสตร ์จ านวน 4 หลักสูตร 

11.1 หลักสูตรวทิยำศำสตรบัณฑิต วิทยำศำสตร์สุขภำพ  

(กำรดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอำยุ) 

ผ่ำน 2.43 

11.2 หลักสูตรกำรแพทยแ์ผนไทยประยุกตบั์ณฑิต กำรแพทยแ์ผนไทย

ประยุกต ์ 

ผ่ำน 2.60 

11.3 หลักสูตรสำธำรณสุขศำสตรบัณฑิต สำธำรณสุขศำสตร์  ผ่ำน 2.26 

11.4 หลักสูตรวทิยำศำสตรบัณฑิต วิทยำศำสตร์สุขภำพและควำมงำม  ผ่ำน 3.25 

12. วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศลิปะการแสดงและสื่อใหม่ จ านวน 2 หลักสูตร 

12.1 หลักสูตรศลิปบัณฑิต กำรสร้ำงภำพยนตร์  ผ่ำน 1.53 

12.2 หลักสูตรศลิปบัณฑิต กำรสร้ำงสรรค์และสื่อดจิิทัล  ผ่ำน 1.47 

13. วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซพัพลายเชน จ านวน 7 หลักสตูร 

13.1 หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต ธุรกิจพำณิชยนำวี  ผ่ำน 3.25 

13.2 หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต กำรจัดกำรธุรกิจค้ำปลกี  ผ่ำน 2.83 

13.3 หลกัสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต กำรบริหำรจัดกำรเครอืขำ่ย

ร้ำนอำหำร  

ผ่ำน 3.02 

13.4 หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต กำรจัดกำรกำรขนส่ง  ผ่ำน 2.70 

13.5 หลกัสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต กำรจัดกำรโลจิสตกิส์  ผ่ำน 3.35 

13.6 หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต กำรจัดกำรซัพพลำยเชนสำกล 

(หลักสูตรนำนำชำติ)  

ผ่ำน 2.97 

13.7 หลักสูตรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต กำรจัดกำรโลจิสตกิสแ์ละซัพ

พลำยเชนเชงิยุทธศำสตร์  

ผ่ำน 2.75 

ผลรวม ผ่านทุกหลักสูตร 313.57 
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การค านวณผลการด าเนินงาน 

 คะแนนที่ได ้=  

 

 

 

= 2.93 คะแนน 

 

รายงานผลการด าเนินงาน  

 ในปีกำรศึกษำ 2558 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ มีหลักสูตรเปิดสอน จ ำนวนทั้งสิ้น  

108 หลักสูตร ประกอบด้วย ระดับปริญญำตรี จ ำนวน 88 หลักสูตร ระดับปริญญำโท จ ำนวน 14 หลักสูตร  

และระดับปริญญำเอก จ ำนวน 6 หลักสูตร มีกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในให้เป็นไปตำม

เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร โดยมีหลักสูตรที่รับกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร 

ตำมเกณฑ์ สกอ. จ ำนวน 107 หลักสูตร จ ำแนกออกเป็น หลักสูตรระดับปริญญำตรี จ ำนวน 87 หลักสูตร 

ระดับปริญญำโท จ ำนวน 14 หลักสูตร และระดับปริญญำเอก จ ำนวน 6 หลักสูตร ผลกำรประเมินฯ พบว่ำ 

ทุกหลักสูตรผ่ำนตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร และมีผลรวมของค่ำคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร เท่ำกับ 

313.57  คะแนน คดิเป็นคะแนนที่ได้ เท่ำกับ 2.93 คะแนน  

ทั้งนีม้ี จ ำนวน 1 หลักสูตรที่ประเมินตำมเกณฑ์ของสภำวิชำชีพ คือ หลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต 

พยำบำลศำสตร์ ได้รับประเมินคุณภำพกำรศึกษำตำมเกณฑ์ของสภำกำรพยำบำล ในปีกำรศึกษำ 2558  

และได้รับกำรรับรองให้จัดกำรศึกษำ 3 ปีกำรศึกษำ ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2559 - 2561  

รายการหลักฐาน 

  IQA 1.1-01 รำยงำนผลกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ประจ ำปีกำรศึกษำ 

2558 

  

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

3.10 คะแนน 2.93 คะแนน 2.93 คะแนน ไม่บรรล ุ

 

 ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้  : รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร 

 ผู้จัดเก็บข้อมูล  : ผู้อ ำนวยกำรกองบรกิำรกำรศึกษำ 

 

 

ผลรวมของคำ่คะแนนประเมนิของทุกหลักสูตร

(313.57)  

จ ำนวนหลักสตูรทัง้หมดที่สถำบันรับผดิชอบ (107) 



 

 36 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2   : อำจำรย์ประจ ำสถำบันทีม่ีคุณวุฒิปริญญำเอก 

ชนิดของตัวบ่งชี้  : ปัจจัยน ำเข้ำ 

การคิดรอบปี    : รอบปีกำรศึกษำ 2558 (1 สงิหำคม 2558 – 31 กรกฎำคม 2559) 

ค าอธบิายตัวบ่งชี้ 

 กำรศึกษำระดับอุดมศึกษำถือเป็นกำรศึกษำระดับสูงสุดที่ต้องกำรบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำม สำมำรถ

และควำมลุ่มลึกทำงวิชำกำร เพื่อปฏิบัติพันธกิจส ำคัญของสถำบันในกำรผลิตบัณฑิต ศึกษำวิจัยเพื่อติดตำม

ควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรและกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ ดังนั้นสถำบันจึงควรมีอำจำรย์ ที่มีระดับคุณวุฒิทำง

กำรศึกษำที่ตรงหรอืสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมำะสมกับพันธกิจ หรอืจุดเน้นของหลักสูตร 

เกณฑ์การประเมิน 

 โดยกำรแปลงคำ่รอ้ยละของอำจำรย์ประจ ำสถำบันที่มีคุณวุฒปิรญิญำเอก เป็นคะแนนระหว่ำง 0 – 5 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 

 คำ่รอ้ยละของอำจำรย์ประจ ำสถำบันที่มีคุณวุฒปิรญิญำเอกที่ก ำหนดให้เป็น คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 

40 ขึน้ไป 

สูตรการค านวณ 

1. ค ำนวณค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำสถำบันที่มีคุณวุฒปิรญิญำเอก ตำมสูตร 

 

 

 

2. แปลงคำ่รอ้ยละที่ค ำนวณได้ในข้อ 1 เทยีบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได ้ = 

 

 

 

หมายเหตุ : 

 1. คุณวุฒิปริญญำเอกพิจำรณำจำกระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่ำตำมหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ

คุณวุฒิของกระทรวงศึกษำธิกำร กรณีที่มีกำรปรับวุฒิกำรศึกษำให้มีหลักฐำนกำรส ำเร็จกำรศึกษำภำยในรอบ

ปีกำรศึกษำนั้น ทั้งนีอ้ำจใช้คุณวุฒอิื่นเทยีบเทำ่คุณวุฒิปรญิญำเอกได้ส ำหรับกรณีที่บำงสำขำวิชำชีพมีคุณวุฒิ

อื่นที่เหมำะสมกว่ำ ทั้งนีต้้องได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 

 2. กำรนับจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ ให้นับตำมปีกำรศึกษำและนับทั้งที่ปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ 

ในกรณีที่มีอำจำรย์บรรจุใหม่ให้ค ำนวณตำมเกณฑ์อำจำรย์ประจ ำที่ระบุในค ำชี้แจงเกี่ยวกับกำรนับจ ำนวน

อำจำรย์ประจ ำและนักวจิัย 

 
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำสถำบนัที่มีคุณวุฒปิรญิญำเอก 

X 100 
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำสถำบนัทั้งหมด 

 

รอ้ยละของอำจำรย์ประจ ำสถำบันที่มีคุณวุฒปิรญิญำเอก 
X 5 

รอ้ยละของอำจำรย์ประจ ำสถำบันที่มีคุณวุฒปิรญิญำเอก 

ที่ก ำหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 
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 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ได้แสดงข้อมูลอำจำรย์ประจ ำที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก ประจ ำปี

กำรศึกษำ 2558 ตำมคณะ/วิทยำลัย ดังตำรำงที่ 14  

ตารางท่ี 14 แสดงจ านวนอาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิปรญิญาเอก ประจ าปีการศึกษา 2558 

คณะ/วทิยาลัย 
วุฒิการศึกษา อาจารย์ประจ า

ท้ังหมด 

คิดเป็น 

(ร้อยละ) ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

1. คณะครุศำสตร ์ 0 45 15.5 60.5 25.62 

2. คณะวิทยำศำสตรฯ์ 0 58 45.5 103.5 43.96 

3. คณะมนุษยศำสตรฯ์ 3 89 15 107 14.02 

4. คณะวิทยำกำรจัดกำร 1 74.5 23.5 99 23.74 

5. คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 1 53.5 20 74.5 26.85 

6. คณะศลิปกรรมศำสตร ์ 2 35 9 46 19.57 

7. บัณฑติวิทยำลยั 0 4 33.5 37.5 89.33 

8. วิทยำลยันำนำชำติ 1 25.5 10 36.5 27.40 

9. วิทยำลัยนวตักรรมฯ 0 22.5 11 33.5 32.84 

10. วิทยำลยัพยำบำลฯ 0 33 9 42 21.43 

11. วิทยำลัยสหเวชศำสตร ์ 3 23 6.5 32.5 20.00 

12. วิทยำลยัภำพยนตรฯ์ 0 10 1 11 9.09 

13. วิทยำลัยโลจสิติกส์ฯ 0 31.5 5.5 37 14.86 

รวมท้ังหมด 11 504.5 205 720.5 28.45 

 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำได้แสดงข้อมูลพื้นฐำนสรุปสัดส่วนของอำจำรย์ประจ ำที่มีวุฒิปริญญำ

เอก ปรญิญำโท และปรญิญำตร ีต่ออำจำรย์ประจ ำทั้งหมด ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2556 - 2558 ดังตำรำงที่ 15 

ตารางท่ี 15 แสดงจ านวนอาจารย์ประจ าท่ีมวีุฒิปรญิญาเอก ระหว่างปีการศึกษา 2556-2558 

ข้อมูลพื้นฐาน 

ปีการศกึษา 

2556 2557 
2558 

ปฏิบัติงานจรงิ ลาศึกษาต่อ รวม 

1 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำที่มวีุฒปิริญญำเอก 151 165 205 0 205 

2 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำที่มวีุฒปิริญญำโท 464.5 492 493.5 11 504.5 

3 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำที่มวีุฒปิริญญำตรี 12 10 11 0 11 

4 จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำท่ีปฏบัิตงิำนจริงและลำศกึษำตอ่ 627.5 667 709.5 11 720.5 

5 คิดเป็นร้อยละของจ านวนอาจารย์ที่มวีุฒิ

ปริญญาเอก 

24.06 24.74 28.45 
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การค านวณผลการด าเนินการ 

1. ค ำนวณค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่มีวุฒปิรญิญำเอก เทำ่กับ 

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำสถำบนัที่มีคุณวุฒปิรญิญำเอก 

(205) 
 

x 100 
            จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำสถำบันทัง้หมด (720.5) 

    = รอ้ยละ 28.45 

 

 2. แปลงคำ่รอ้ยละที่ค ำนวณได้ เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนน เทำ่กับ 

 รอ้ยละของอำจำรย์ประจ ำสถำบันที่มีคุณวุฒปิรญิญำเอก (28.45) 
x 5 

รอ้ยละของอำจำรย์ประจ ำสถำบันที่มีคุณวุฒปิรญิญำเอกที่

ก ำหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 (40) 

    = 3.56 คะแนน 

รายงานผลการด าเนินงาน  

ในปีกำรศึกษำ 2558 มหำวิทยำลัยรำชภัฎสวนสุนันทำ มีอำจำรย์ประจ ำที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก 

จ ำนวน 205 คน จำกอำจำรย์ประจ ำทั้งหมด 720.5 คน คิดเป็นร้อยละ 28.45 จำกเกณฑ์กำรประเมิน

ก ำหนดให้คะแนนเต็ม 5 เท่ำกับ ร้อยละ 40 ขึ้นไป เมื่อน ำผลกำรด ำเนินงำนมำเทียบเกณฑ์มีค่ำคะแนนท่ีได้ 

เท่ากับ 3.56 คะแนน 

 

รายการหลักฐาน 

IQA 1.2-01 รำยงำนสรุปจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 จ ำแนกตำมวฒุิกำรศึกษำ 

 IQA 1.2-02 รำยชื่ออำจำรยป์ระจ ำที่มีวุฒปิรญิญำเอก ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

รอ้ยละ 30 รอ้ยละ 28.45 3.56 คะแนน ไม่บรรล ุ

 

 ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้  : รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร 

 ผู้จัดเก็บข้อมูล  : ผู้อ ำนวยกำรกองบรหิำรงำนบุคคล 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3   : อำจำรย์ประจ ำสถำบันที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

ชนิดของตัวบ่งชี้  : ปัจจัยน ำเข้ำ 

การคิดรอบปี    : รอบปีกำรศึกษำ 2558 (1 สงิหำคม 2558 – 31 กรกฎำคม 2559) 

ค าอธบิายตัวบ่งชี้ 

 สถำบันอุดมศึกษำถือเป็นขุมปัญญำของประเทศ และมีควำมรับผดิชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อำจำรย์ใน

สถำบันท ำกำรศึกษำวิจัยเพื่อแสวงหำและพัฒนำองค์ควำมรู้ในศำสตร์สำขำวิชำต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อ

น ำไปใช้ในกำรเรียนกำรสอน รวมทั้งกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำประเทศ กำรด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรเป็น  

สิ่งสะท้อนกำรปฏิบัติงำนดังกล่ำวของอำจำรย์ตำมพันธกจิ 

เกณฑ์การประเมิน 

 โดยกำรแปลงคำ่รอ้ยละของอำจำรย์ประจ ำสถำบันที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรเป็นคะแนนระหว่ำง 0 – 5 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 

 ค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำสถำบันที่ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์  และ

ศำสตรำจำรย์รวมกัน ที่ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = รอ้ยละ 60 ขึน้ไป 

สูตรการค านวณ 

1. ค ำนวณค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำสถำบันที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร ตำมสูตร 

 

 

 

2. แปลงคำ่รอ้ยละที่ค ำนวณได้ในข้อ 1 เทยีบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได้  =  

 

 

 

 
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำสถำบนัที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

X 100 
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำสถำบนัทั้งหมด 

 

รอ้ยละของอำจำรย์ประจ ำสถำบันที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
X 5 

รอ้ยละของอำจำรย์ประจ ำสถำบันที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

ที่ก ำหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 
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มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ได้แสดงข้อมูลอำจำรย์ประจ ำที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร  

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 ตำมคณะ/วิทยำลัย ดังตำรำงที่ 16  

ตารางท่ี 16 แสดงจ านวนอาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 2558 

หน่วยงาน 

ต าแหน่งทางวิชาการ รวม

ต าแหน่ง

วิชาการ 

อาจารย์

ประจ า

ทั้งหมด 

คิดเปน็ 

(ร้อยละ) อ. ผศ. รศ. ศ. 

1. คณะครุศำสตร์ 48.5 9 3 0 12 60.5 19.83 

2. คณะวิทยำศำสตร์ฯ 75.5 21 7 0 28 103.5 27.05 

3. คณะมนุษยศำสตร์ฯ 95 9 3 0 12 107 11.22 

4. คณะวิทยำกำรจัดกำร 65 31 3 0 34 99 34.34 

5. คณะเทคโนโลยอีุตสำหกรรม 58.5 14 2 0 16 74.5 21.48 

6. คณะศิลปกรรมศำสตร์ 35 8 3 0 11 46 23.91 

7. บัณฑิตวทิยำลัย 24.5 4 5 4 13 37.5 34.67 

8. วิทยำลัยนำนำชำต ิ 31.5 3 2 0 5 36.5 13.70 

9. วิทยำลัยนวัตกรรมฯ 32 1.5 0 0 1.5 33.5 4.48 

10. วิทยำลัยพยำบำลฯ 34 3 5 0 8 42 19.05 

11. วิทยำลัยสหเวชศำสตร์ 30 2.5 0 0 2.5 32.5 7.69 

12. วิทยำลัยภำพยนตร์ฯ 11 0 0 0 0 11 0.00 

13. วิทยำลัยโลจิสติกส์ฯ 36.5 0.5 0 0 0.5 37 1.35 

รวมทั้งหมด 577 106.5 33 4 143.5 720.5 19.92 

 

 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำได้แสดงข้อมูลพื้นฐำนสรุปสัดส่วนอำจำรย์ประจ ำที่ด ำรงต ำแหน่ง

ทำงวิชำกำร ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2556 - 2558 ดังตำรำงที่ 17  

ตารางท่ี 17 แสดงจ านวนอาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ระหว่างปีการศึกษา 2556 - 2558 

รายละเอียด 

จ านวนอาจารย์ ประจ าปีการศึกษา 

2556 2557 

2558 

ปฏิบัติงาน

จริง 

ลาศึกษา

ต่อ 
รวม 

1 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำที่มตี ำแหนง่ศำสตรำจำรย์ 6 6 4 0 4 

2 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำที่มตี ำแหนง่รองศำสตรำจำรย์ 32.5 31 33 0 33 

3 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำที่มตี ำแหนง่ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 88 97 106.5 0 106.5 

4 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำที่มตี ำแหนง่อำจำรย์ 501 533 566 11 577 

5 รวมอำจำรย์ประจ ำท่ีปฏิบัตงิำนจริงและลำศกึษำตอ่ 627.5 667 709.5 11 720.5 

6 รวมอำจำรย์ท่ีมีต ำแหนง่ทำงวิชำกำร 126.5 134 143.5 
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รายละเอียด 

จ านวนอาจารย์ ประจ าปีการศึกษา 

2556 2557 

2558 

ปฏิบัติงาน

จริง 

ลาศึกษา

ต่อ 
รวม 

7 คดิเป็นร้อยละของจ านวนอาจารยท์ี่มีต าแหน่งทาง

วิชาการ 

20.16 20.09 19.92 

 

การค านวณผลการด าเนินการ 

1. ค ำนวณคำ่รอ้ยละของอำจำรย์ประจ ำที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรเท่ำกับ 

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำสถำบนัที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร (143.5) 
x 100 

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำสถำบนัทั้งหมด (720.5) 

     = รอ้ยละ 19.92 

 

2. แปลงคำ่รอ้ยละที่ค ำนวณได้เทียบกับคะแนนเตม็ 5 คะแนน  เทำ่กับ  

รอ้ยละของอำจำรย์ประจ ำสถำบันที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร (19.92) 
x 5 

รอ้ยละของอำจำรย์ประจ ำสถำบันที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

ที่ก ำหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 (60) 

     = 1.66 คะแนน 

 

รายงานผลการด าเนินงาน  

 ในปีกำรศึกษำ 2558 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ มีอำจำรย์ประจ ำทั้งหมด 720.5 คน จ ำแนก

อำจำรย์ประจ ำตำมต ำแหน่งทำงวิชำกำรเป็น ศำสตรำจำรย์ จ ำนวน 4 คน รองศำสตรำจำรย์ จ ำนวน 33 คน 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ จ ำนวน 106.5 คน และอำจำรย์ จ ำนวน 577 คน ดังนั้น จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำที่ด ำ รง

ต ำแหน่งทำงวิชำกำร เทำ่กับ 143.5 คน คดิเป็นร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร เท่ำกับ 

ร้อยละ 19.92 จำกเกณฑ์กำรประเมินก ำหนดให้คะแนนเต็ม 5 เท่ำกับร้อยละ 60 ขึ้นไป เมื่อน ำผลกำร

ด ำเนินงำนมำเทยีบเกณฑม์ีคำ่คะแนนท่ีได้เท่ากับ 1.66 คะแนน 

 

รายการหลักฐาน 

IQA 1.3-01 รำยงำนสรุปจ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 จ ำแนกตำมต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

IQA 1.3-02 รำยชื่ออำจำรย์ประจ ำที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 
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การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

รอ้ยละ 22 รอ้ยละ 19.92 1.66 คะแนน ไม่บรรล ุ

 

 ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้  : รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร 

 ผู้จัดเก็บข้อมูล  : ผู้อ ำนวยกำรกองบรหิำรงำนบุคคล 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4   : กำรบรกิำรนักศึกษำระดับปรญิญำตรี 

ชนิดของตัวบ่งชี้  : กระบวนกำร 

การคิดรอบปี    : รอบปีกำรศึกษำ 2558 (1 สงิหำคม 2558 – 31 กรกฎำคม 2559) 

ค าอธบิายตัวบ่งชี้ 

 สถำบันอุดมศึกษำควรจัดบริกำรด้ำนต่ำงๆ ให้นักศึกษำอย่ำงครบถ้วนตั้งแต่กำรให้ค ำปรึกษำทั้งด้ำน

วิชำกำรและกำรใช้ชีวิต จัดบริกำรข้อมูลหน่วยงำนที่ให้บริกำร เช่น ทุนกู้ยืมกำรศึกษำ แหล่งทุนกำรศึกษำต่อ

กำรบริกำรจัดหำงำน แหล่งข้อมูลกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ กำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อกำรท ำงำนเมื่อ

ส ำเร็จกำรศึกษำ ข้อมูลข่ำวสำรควำมเคลื่อนไหวในและนอกสถำบันที่จ ำเป็นแกน่ักศึกษำและศิษย์เกำ่ 

 

เกณฑ์การประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนนิกำร 

1 ข้อ 

มีกำรด ำเนนิกำร 

2 ข้อ 

มีกำรด ำเนนิกำร 

3 - 4 ข้อ 

มีกำรด ำเนนิกำร 

5 ข้อ 

มีกำรด ำเนนิกำร 

6 ข้อ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน 

รายงานผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์

มาตรฐาน 

ข้อ 1 จัดบริกำรให้ค ำปรึกษำ แนะแนวด้ำนกำรใช้ชีวิต และกำรเข้ำสู่อำชีพแก่นักศึกษำใน

สถำบัน 

ผลการ

ด าเนินงาน 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ มีกำรจัดบริกำรให้ค ำปรึกษำ แนะแนวด้ำนกำรใช้ชีวิต 

และกำรเขำ้สู่อำชีพแก่นักศึกษำในสถำบัน โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนดังนี้ 

1) กำรจัดบรกิำรให้ค ำปรกึษำด้ำนวิชำกำร  

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำได้จัดระบบอำจำรย์ที่ปรึกษำไว้ส ำหรับให้บริกำร

ค ำปรกึษำกับนักศึกษำ โดยกองบรกิำรกำรศึกษำได้จัดท ำคู่มือระบบอำจำรย์ที่ปรึกษำวิชำกำร

ระดับปรญิญำตรสี ำหรับอำจำรย์เพื่อน ำไปเป็นแนวทำงในกำรให้ค ำปรึกษำแก่นักศึกษำ และ ได้

มีกำรจัดท ำ “ระบบตรวจสอบผลกำรเรียนตำมโครงสร้ำงหลักสูตร” เพื่อบริกำรให้กับ

นักศึกษำ นอกจำกที่นักศึกษำจะพบกับอำจำรย์ที่ปรึกษำแล้ว นักศึกษำเข้ำตรวจสอบข้อมูล

ด้ำนวิชำกำรต่ำงๆ ได้จำกระบบฯ อำทิเช่น ข้อมูลนักศึกษำ แสดงกลุ่มวิชำตำมโครงสร้ำง

หลักสูตร แสดงกำรผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน แสดงรำยละเอียดประวัติกำรรักษำสภำพกำรเป็น

นักศึกษำ แสดงรำยละเอียดกลุ่มวิชำที่ยังเรียนไม่ครบตำมโครงสร้ำงหลักสูตร เป็นต้น ส่วน

คณะ/วิทยำลัย ได้ด ำเนินกำรแต่งตั้งอำจำรย์ที่ปรึกษำวิชำกำรของแต่ละสำขำวิชำ เพื่อให้

อำจำรย์ท ำหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำและค ำแนะน ำช่วยเหลือแก่นักศึกษำทั้งด้ำนวิชำกำรและเรื่อง

อื่นๆ ตั้งแต่เริ่มเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยจนจบกำรศึกษำ  
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2) กำรจัดบรกิำรให้ค ำปรกึษำด้ำนแนะแนวกำรใชชี้วติ  

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำได้จัดตั้งศูนย์ให้ค ำปรึกษำแนะแนวกำรใช้ชีวิตแก่

นักศึกษำ โดยกองพัฒนำนักศึกษำเป็นหน่วยงำนด ำเนินกำรภำยใต้ชื่อ “ศูนย์ให้ค ำปรึกษำ

วัยรุน่พันธ์ใหม่” เพื่อให้ค ำปรกึษำเกี่ยวกับกำรครองตน กำรใช้ชีวิตที่ไม่เกิดควำมเสี่ยงในเรื่อง

โรคทำงเพศสัมพันธ์ ปัญหำเรื่องควำมรัก รวมไปถึงกำรป้องกันไม่ให้เกิดปัญหำ ซึ่งศูนย์

ดังกล่ำวเกดิจำกควำมร่วมมือของมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ กับกรมอนำมัยกำรเจริญ

พันธุ์ กระทรวงสำธำรณสุข สมำคมพัฒนำประชำกร และสมำคมวำงแผนครอบครัว โดยมี

กำรจัดกจิกรรมอบรมให้ควำมรูเ้ก่ียวกับกำรปอ้งกันเอดส์และโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ กำร

ตั้งครรภ์ไม่พงึประสงค ์เป็นต้น  

3) กำรจัดบรกิำรให้ค ำปรกึษำด้ำนกำรเขำ้สู่อำชีพ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำได้จัดตั้งศูนย์ให้ค ำปรึกษำปัญหำและแนะแนว

อำชีพแก่นักศึกษำ โดยกองพัฒนำนักศึกษำเป็นหน่วยงำนด ำเนินกำรภำยใต้ชื่อ “ศูนย์ให้

ค ำปรึกษำ Calling Center” มีกำรให้บริกำร “Counseling Service Center” โดยมีเจ้ำหน้ำที่

ให้บริกำรแก่นักศึกษำเรื่องปัญหำทั่วไปและกำรเขำ้สู่อำชีพ รวมทั้งให้บริกำรงำนด้ำนกำรแนะ

แนวอำชีพ   

เอกสาร

หลักฐาน 

IQA 1.4-1-01 คู่มือระบบอำจำรย์ที่ปรึกษำวิชำกำรระดับปริญญำตรี มหำวิทยำลัยรำชภัฏ    

สวนสุนันทำ 

IQA 1.4-1-02 คูม่ือกำรใช้งำนระบบตรวจสอบผลกำรเรียนตำมโครงสรำ้งหลักสูตร 

IQA 1.4-1-03 กำรให้ค ำปรกึษำ ผ่ำนทำง “ศูนย์ให้ค ำปรกึษำวัยรุน่พันธ์ใหม่” 

IQA 1.4-1-04 รำยงำนโครงกำรอบรมให้ควำมรู้ “เรียนรู้รัก เรียนรู้กำรป้องกันเอดส์ในกลุ่ม

MSM/TG” 

IQA 1.4-1-05 กำรให้ค ำปรกึษำ ผ่ำนทำง “ศูนย์ให้ค ำปรกึษำ Calling Center” 

เกณฑ์

มาตรฐาน 

ข้อ 2 มีกำรให้ข้อมูลของหน่วยงำนที่ให้บริกำรกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงำนทั้งเต็ม

เวลำและนอกเวลำแกน่ักศึกษำ 

ผลการ

ด าเนินงาน 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ มีกำรให้ข้อมูลของหน่วยงำนที่ให้บริกำรกิจกรรมพิเศษ

นอกหลักสูตร ดังนี้ 

หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย 

1) กำรให้ขอ้มูลหน่วยงำนที่ให้บริกำรภำยในมหำวิทยำลัย ผ่ำนกำรจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ

นักศึกษำให้กับนักศึกษำใหม่ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 เพื่อเป็นกำรแนะน ำสถำนที่ หน่วยงำน 

กำรใช้บริกำรของหน่วยงำนต่ำงๆและกำรติดต่อสื่อสำร โดยบรรจุข้อมูลลงในเล่มคู่มือ

ปฐมนิเทศนักศึกษำ และคู่มือนักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558  พร้อมทั้งจัดท ำแผ่นพับ

ประชำสัมพันธ์หน่วยงำนที่ให้บริกำรแก่นักศึกษำ อำทิเช่น  
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 1.1) กองพัฒนำนักศึกษำ ให้บริกำรงำนทุนกำรศึกษำ งำนกองทุนวัสดิกำรและ

พัฒนำนักศึกษำ งำนบรกิำรกฬีำและกำรออกก ำลังกำย สุนันทำคลินิกเวชกรรม 

 1.2) กองบริกำรกำรศึกษำ ให้บริกำรฝ่ำยทะเบียนและประมวลผล จุดบริกำร one 

stop service กำรลงทะเบยีนเรียน กำรขอเพิ่มถอนรำยวิชำ 

 1.3) ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ให้บริกำรกำรเข้ำใช้งำน Internet 

และ Wifi กำรเขำ้ใช้งำน SSRU Mail by Google บริกำรยืม-คืน หนังสือ และสื่อโสตทัศนวัสดุ 

บรกิำรฐำนข้อมูลออนไลน์ บริกำรหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

 1.4) ส ำนักวิชำกำรศึกษำทั่วไปและนวัตกรรมกำรเรยีนรูอ้ิเลก็ทรอนิกส์ ให้บริกำรกำร

เรียนผ่ำนระบบ E-Learning บรกิำรห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 

 1.5) สถำบันสร้ำงสรรค์และส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้บริกำรระบบทดสอบ

ภำษำอังกฤษ Speexx online บรกิำรแหล่งเรยีนรู ้IPTV เป็นต้น 

2) มหำวิทยำลัยได้เปิดช่องทำงกำรให้บริกำรผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน อำทิเช่น กองพัฒนำ

นักศึกษำ ติดต่อเกี่ยวกับกจิกรรมนักศึกษำ ทุนกำรศึกษำ ประชำสัมพันธ์กิจกรรมต่ำงๆ เป็นต้น 

หน่วยงำนภำยนอกมหำวิทยำลัย 

1) กองพัฒนำนักศึกษำ ได้ส่งข้อมูลของหน่วยงำนภำยนอกที่ให้บริกำรกิจกรรมพิเศษนอก

หลักสูตรผ่ำนระบบ E-Office ให้กับคณะ/วิทยำลัย/หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อด ำเนินกำรหรือ

ประชำสัมพันธ์แก่นักศึกษำ และกำรประชำสัมพันธ์กิจกรรมต่ำงๆ ของหน่วยงำนภำยนอก 

ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของกองพัฒนำนักศึกษำ จ ำนวน 18 เรื่อง อำทิเช่น  

1.1) ขอเชิญเขำ้รว่มสัมมนำโครงกำรปัจฉิมนิเทศเพื่อเตรยีมควำมพร้อมเข้ำสู่อำชีพและ

สรำ้งเครอืข่ำยนักศึกษำทุนกำรศึกษำเฉลิมรำชกุมำรี 

1.2) ขอควำมร่วมมือในกำรเผยแพร่กำรรับสมัครนิสิต นักศึกษำ เข้ำร่วมกำรแข่งขัน

โต้วำทีภำษำอังกฤษ 

1.3) ขอเชิญส่งนักเรียน นิสิต นักศึกษำ เข้ำร่วมโครงกำร “ธนชำต ริเริ่ม..เติมเต็ม 

เอกลักษณไ์ทย” คร้ังที่ 45 เป็นต้น 

2) กองพัฒนำนักศึกษำ มีกำรให้ข้อมูลแหล่งงำนทั้งเต็มเวลำและนอกเวลำแก่นักศึกษำ

ผ่ำนบอร์ดประชำสัมพันธ์ของศูนย์ให้ค ำปรกึษำด้ำนกำรเข้ำสู่อำชีพ โดยติดประกำศต ำแหน่ง

งำนว่ำง Part time/Fulltime ของสถำนประกอบกำรที่ส่งข้อมูลให้กับมหำวิทยำลัย นอกจำกนี้

ได้ด ำเนินกำรจัดท ำเป็นทะเบียนข้อมูลกำรรับสมัครงำนและสถำนประกอบกำรให้กับ

นักศึกษำสำมำรถเลือกได้ตำมที่ตนเองถนัด  

3) กองพัฒนำนักศึกษำ มีกำรให้ข้อมูลแหล่งงำนทั้งเต็มเวลำและนอกเวลำแก่นักศึกษำ

ผ่ำนกิจกรรม Job fair mini เป็นประจ ำทุกเดือน เพื่อให้บริกำรข้อมูล ข่ำวสำรแหล่งงำนทั้ง

เต็มเวลำและนอกเวลำ โดยมีสถำนประกอบกำรมำให้บริกำรเปิดบูทสัมภำษณ์งำน และสอน

อำชีพแก่นักศึกษำ  
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เอกสาร

หลักฐาน 

IQA 1.4-2-01 คูม่ือปฐมนิเทศนักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 

IQA 1.4-2-02 คูม่ือนักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 

IQA 1.4-2-03 หนังสือภำยนอกเกี่ยวกับกิจกรรมนอกหลักสูตรประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 

IQA 1.4-2-04 ทะเบียนต ำแหน่งงำนและสถำนประกอบกำร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 

IQA 1.4-2-05 รำยงำนโครงกำรนัดพบแรงงำนย่อย Job Fair mini ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 

IQA 1.4-2-06 กำรประชำสมัพันธ์ผำ่นช่องทำงเว็บไซต์ (www.student.ssru.ac.th ) และ 

เครอืข่ำยสังคมออนไลน์ (Face book) กองพัฒนำนักศึกษำ   

เกณฑ์

มาตรฐาน 

ข้อ 3 จัดกจิกรรมเตรยีมควำมพร้อมเพื่อกำรท ำงำนเมื่อส ำเร็จกำรศึกษำแกน่ักศึกษำ 

ผลการ

ด าเนินงาน 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ มีกำรจัดกจิกรรมเตรยีมควำมพร้อมเพื่อกำรท ำงำนเมื่อ

ส ำเร็จกำรศึกษำแกน่ักศึกษำ คอื โครงกำรอบรมเตรียมควำมพร้อมสู่สถำนประกอบกำรและ

พัฒนำบุคลิกภำพ โดยมีกำรด ำเนินกำร 2 คร้ัง ดังนี้ 

1.1) โครงกำรอบรมเตรียมควำมพร้อมสู่สถำนประกอบกำรและพัฒนำบุคลิกภำพ 

จัดขึ้นในวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2559 โดยเป็นโครงกำรที่ต้องกำรให้นักศึกษำมีควำมรู้ ควำม

เข้ำใจในกำรเตรยีมบุคลิกภำพให้พรอ้มในกำรเขำ้รับกำรสัมภำษณ์งำน และนักศึกษำได้ทรำบ

ว่ำตนเองมีควำมถนัดด้ำนใด รวมถึงนักศึกษำทรำบแนวทำงกำรเลือกสถำนประกอบกำรที่

เหมำะสมกับตนเอง มีจ ำนวนนักศึกษำที่เข้ำรว่มโครงกำร จ ำนวน 1,244 คน  

1.2) โครงกำรอบรมเตรียมควำมพร้อมสู่สถำนประกอบกำรและพัฒนำบุคลิกภำพ 

จัดขึน้ในวันที่ 13 พฤษภำคม 2559 เพื่อเป็นกำรตอบสนองต่อควำมต้องกำรให้นักศึกษำ และ

พัฒนำนักศึกษำให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรเตรียมบุคลิกภำพให้พร้อมในกำรเข้ำรับกำร

สัมภำษณ์งำน เพื่อให้นักศึกษำมีควำมโด่ดเด่นในกำรสัมภำษณ์งำน และด้ำนควำมรู้เทคนิค

สมัครงำน กำรสอบสัมภำษณ์ และกำรใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ในกำรท ำงำนในกำรไป

ท ำงำน มีจ ำนวนนักศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน 630 คน  

 ทั้งนี้ คณะ/วิทยำลัยได้มีด ำเนินกำรจัดกิจกรรมเตรียมควำมพร้อมเพื่อกำรท ำงำนแก่

นักศึกษำ  

เอกสาร

หลักฐาน 

IQA 1.4-3-01 แผนกำรจัดกิจกรรมเตรียมควำมพร้อมและประสบกำรณ์ทำงวิชำชีพแก่

นักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 

IQA 1.4-3-02 รำยงำนโครงกำรอบรมเตรียมควำมพร้อมสู่สถำนประกอบกำรและพัฒนำ

บุคลิกภำพ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 

IQA 1.4-3-03 ตำรำงสรุปผลแหล่งฝึกประสบกำรณห์รือสถำนประกอบกำร  
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เกณฑ์

มาตรฐาน 

ข้อ 4 ประเมินคุณภำพของกำรจัดกจิกรรมและกำรจัดบรกิำรในข้อ 1-3 ทุกขอ้ไม่ต่ ำกวำ่ 3.51 

จำกคะแนนเต็ม 5 

ผลการ

ด าเนินงาน 

 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ โดยกองพัฒนำนักศึกษำได้ด ำเนินกำรประเมินผลควำม

พึงพอใจต่อกำรบริกำรในด้ำนต่ำงๆ จำกนักศึกษำ โดยมีกำรประเมินออกเป็น 2 รอบ/  

ปีกำรศึกษำ สำมำรถสรุปผลในแต่ละด้ำนดังนี้ 

ด้านการประเมิน ผลรอบที่ 1 

(ส.ค.-ม.ค.) 

ผลรอบที่ 2 

(ก.พ.-ก.ค.) 

1) ด้ำนจัดบริกำรให้ค ำปรึกษำ แนะแนวด้ำนกำรใช้

ชวีติ และกำรเข้ำสูอ่ำชีพแก่นักศึกษำ 

ระดับมำก 

(ค่ำเฉลี่ย 3.56) 

ระดับมำก 

(ค่ำเฉลี่ย 3.78) 

2) ด้ำนกำรบริกำรขอ้มูลข่ำวสำร ระดับมำก 

(ค่ำเฉลี่ย 3.55) 

ระดับมำก 

(ค่ำเฉลี่ย 3.78) 

3) ด้ำนกำรจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำประสบกำรณ์ทำง

วชิำกำรและวิชำชพีแก่นักศกึษำ 

ระดับมำก 

(ค่ำเฉลี่ย 3.89) 

ระดับมำกที่สุด 

(ค่ำเฉลี่ย 4.34)  
เอกสาร

หลักฐาน 

IQA 1.4-4-01 แบบประเมินคุณภำพของกำรให้บริกำร 

IQA 1.4-4-02 รำยงำนสรุปผลกำรประเมินคุณภำพของกำรให้บริกำร รอบที่ 1 

IQA 1.4-4-03 รำยงำนสรุปผลกำรประเมินคุณภำพของกำรให้บริกำร รอบที่ 2 

IQA 1.4-4-04 รำยงำนโครงกำรอบรมเตรียมควำมพร้อมสู่สถำนประกอบกำรและพัฒนำ

บุคลิกภำพ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 (อ้างอิง IQA 1.4-3-02) 

เกณฑ์

มาตรฐาน 

ข้อ 5 น ำผลกำรประเมินจำกข้อ 4 มำปรับปรุงพัฒนำกำรให้บริกำรและกำรให้ข้อมูลเพื่อส่ง

ให้ผลกำรประเมินสูงขึน้หรือเป็นไปตำมควำมคำดหวังของนักศึกษำ 

ผลการ

ด าเนินงาน 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ โดยกองพัฒนำนักศึกษำ ได้น ำผลกำรประเมินจำกข้อ 4 

ในแต่ละประเด็นกำรประเมินเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรด้ำนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำ

นักศึกษำ คร้ังที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 29 กุมภำพันธ์ 2559 เพื่อทบทวนผลกำรประเมินในรอบที่ 

1 และจัดท ำเป็นแผนพัฒนำปรับปรุงกำรด ำเนินงำนในรอบที่ 2 สำมำรถสรุปรำยละเอียดได้

ดังนี้ 

1) ด้ำนจัดบรกิำรให้ค ำปรกึษำ แนะแนวด้ำนกำรใช้ชีวติ และกำรเขำ้สู่อำชีพแก่นักศึกษำ 

ประเด็นกำรส ำรวจที่ผลกำรประเมินน้อยที่สุด 

ประเด็น ผลกำรส ำรวจ กำรปรับปรุงพัฒนำ ผลกำรส ำรวจ 

กำรจัดกิจกรรมแนะ

แนวกำรใช้ชีวิตให้กับ

นักศึกษำ อำทิ เช่น 

ด้ำนยำเสพติด กำร

ครองตน กำรป้องกัน

ระดับมำก 

(ค่ำเฉลี่ย 3.55) 
 

ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมด้ำนกำร

ป้ อ ง กั น ปั ญ ห ำ ย ำ เ ส พ ติ ด 

นอกจำกกำรให้จัดกิจกรรม

อบรมให้ควำมรู้  แล้ว  ได้น ำ

กลุ่มผู้แทนนักศึกษำเข้ำศึกษำดู

ระดับมำก 

(ค่ำเฉลี่ย 3.78) 
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โรคติดตอ่ เป็นต้น ง ำ น ภ ำ ย ใ ต้  “ โ ค ร ง ก ำ ร

มหำวิทยำลัยปลอดบุหร่ี” ณ 

มหำวิทยำลัยมหิดล และพัฒนำ

โซนนิ่ง ส ำหรับผู้สูบบุหร่ีให้ตรง

กับแนวทำงกำรป้องกันปัญหำ

พษิภัยจำกบุหร่ี   

2) ด้ำนกำรบรกิำรข้อมูลข่ำวสำร ประเด็นกำรส ำรวจที่ผลกำรประเมินน้อยที่สุด 

ประเด็น ผลกำรส ำรวจ กำรปรับปรุงพัฒนำ ผลกำรส ำรวจ 

กำรให้บริกำรขอ้มูล

ข่ำวสำรท่ีท่ัวถึง 

ถูกต้อง ชัดเจนกับ

นักศกึษำ 

ระดับมำก 

(ค่ำเฉลี่ย 3.54) 

พัฒนำและเพิ่มช่องทำงกำร

สื่ อ ส ำ ร  อ ำ ทิ เ ช่ น  เ ว็ บ ไ ซ ต ์

Facebook ส ำหรับกำรสื่อสำร

ตอ่นักศกึษำ เป็นต้น 

ระดับมำก 

(ค่ำเฉลี่ย 3.83) 

3) ด้ำนกำรจัดกจิกรรมเพื่อพัฒนำประสบกำรณท์ำงวิชำกำรและวิชำชีพแก่นักศึกษำ 

ประเด็น ผลกำรส ำรวจ กำรปรับปรุงพัฒนำ ผลกำรส ำรวจ 

รูปแบบกำรจัด

กิจกรรม 

ระดับมำก 

(ค่ำเฉลี่ย 3.67) 

มหำวิทยำลัยฯ ได้จัดกิจกรรม

ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ พั ฒน ำ ใ ห้ กั บ

นักศึกษำในทำงวิชำกำรและ

วิชำชีพ โดยพัฒนำรูปแบบกำร

จั ดกิ จกรรม  อำ ทิ เช่น  เชิญ

วทิยำกรให้ควำมรู้ท่ีหลำกหลำย

มำกขึ้น กำรเปิดให้นักศึกษำเข้ำ

ร่วมกิจกรรมตำมควำมต้องกำร 

และจัดช่วงเวลำท่ีอ ำนวยควำม

สะดวกให้กับนักศึกษำ ชั้นปี 3-

4 เขำ้รว่มได้ เป็นต้น 

ระดับมำกที่สุด 

(ค่ำเฉลี่ย 4.31) 

 ทั้งนี้ เมื่อประเมินผลกำรให้บริกำรและกำรให้ข้อมูลทั้ง 3 ด้ำน ในภำคกำรศึกษำที่ 2 

พบว่ำ ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจเพิ่มขึ้นในทุกด้ำน เพื่อเป็นกำรรักษำมำตรฐำนในกำร

ให้บริกำร กองพัฒนำนักศึกษำจึงได้ก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำในปีกำรศึกษำ 2559 ร่วมกับ

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง อำทิเช่น 1) ด้ำนกำรให้ค ำปรึกษำทำงวิชำกำรและแนะแนวกำรใช้ชีวิต

แกน่ักศึกษำ ได้มีกำรวำงแนวทำงกำรจัดตั้งศูนย์รับปรึกษำปัญหำด้ำนยำเสพติด เพื่อป้องกัน

และแก้ไขปัญหำยำเสพติด และกำรมีสุขภำพที่ดีของนักศึกษำในสถำนศึกษำ ภำยใต้ชื่อ 

“คลินิกฟำ้ใส” ร่วมกับคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัย 2) ด้ำนกำรบริกำรข้อมูล

ข่ำวสำรแก่นักศึกษำ ได้มีกำรพัฒนำเว็บไซต์กองพัฒนำนักศึกษำเพื่อเพิ่มควำมคล่องตัวใน

กำรเข้ำใช้ข้อมูลของนักศึกษำ และมีควำมน่ำสนใจมำกขึ้น และ 3) ด้ำนกำรจัดกิจกรรมเพื่อ
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พัฒนำประสบกำรณ์ทำงวิชำกำรและวิชำชีพแก่นักศึกษำ กองพัฒนำนักศึกษำ ร่วมกับ

คณะกรรมกำรส่งเสรมิกิจกำรมหำวิทยำลัย ได้ก ำหนดให้มีกำรจัดกิจกรรมฝึกอบรมวิชำกำร

วิชำชีพและกำรกฬีำแกน่ักศึกษำ เพื่อเพิ่มทักษะควำมสำมำรถแกน่ักศึกษำ เป็นต้น 

เอกสาร

หลักฐาน 

IQA 1.4-5-01 รำยงำนโครงกำรศึกษำดูงำนมหำวิทยำลัยปลอดบุหรี่ ณ มหำวิทยำลัยมหิดล 

IQA 1.4-5-02 ช่องทำงกำรสื่อสำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 

IQA 1.4-5-03 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรด้ำนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ ครั้ง

ที่ 2/2558 วันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2559 ระเบียบวำระที่ 5.1 ผลกำรประเมินกำรให้บริกำรแก่

นักศึกษำด้ำนต่ำงๆ รอบที่ 1 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 

IQA 1.4-5-04 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรด้ำนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ ครั้ง

ที่ 3/2558 วันที่ 16 มิถุนำยน 2559 ระเบียบวำระที่ 4.2 รำยงำนผลกำรพัฒนำ/ปรับปรุงแกไ้ข

กำรให้บริกำรแก่นักศึกษำตำมข้อเสนอแนะ 

IQA 1.4-5-05 รำยงำนโครงกำรอบรมเตรียมควำมพร้อมสู่สถำนประกอบกำรและพัฒนำ

บุคลิกภำพ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 คร้ังที่ 2 

IQA 1.4-5-06 รำยงำนโครงกำรนัดพบแรงงำนย่อย (Job fair mini) (อ้างอิง IQA 1.4-2-05) 

IQA 1.4-5-07 รำยงำนโครงกำรตลำดนัดแรงงำนและฝึกอบรมอำชีพ Job fair2016 

เกณฑ์

มาตรฐาน 

ข้อ 6 ให้ขอ้มูลและควำมรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่ำ 

ผลการ

ด าเนินงาน 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ มีกำรให้ข้อมูลและควำมรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่ำ 

ดังนี้ 

 1) กำรให้ขอ้มูลที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่ำ อำทิเช่น 

1.1) ข้อมูลกำรศึกษำต่อ : ได้ประชำสัมพันธ์ข้อมูลกำรศึกษำในระดับปริญญำโทและ

ปริญญำเอกของสำขำวิชำต่ำงๆ ผ่ำนทำงเว็บไซต์บัณฑิตวิทยำลัย www.grad.ssru.ac.th 

ให้กับศิษย์เกำ่ได้เข้ำศึกษำข้อมูล  

1.2) ข้อมูลกำรสมัครงำน : ได้ประชำสัมพันธ์แหล่งจัดหำงำน สถำนประกอบกำร กำร

เปิดรับสมัครงำน ผ่ำนทำงช่องทำงเว็บไซต์มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ และเว็บไซต์ศิษย์เกำ่  

 1.3 ) ข้อมูลกจิกรรมกำรอบรม : มีกำรประชำสัมพันธ์โครงกำรอบรมพัฒนำทักษะทำง

ภำษำอังกฤษให้กับศิษย์เก่ำ ผ่ำนทำงช่องทำงเว็บไซต์มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ และ

เว็บไซต์ศิษย์ เป็นต้น 

รวมทั้งได้จัดบริกำรสำยตรงให้กับศิษย์เก่ำเพื่อสอบถำมข้อมูลต่ำงๆ (02-160-

1529) และมีกำรเผยแพร่เอกสำรช่องทำงกำรติดต่อกับมหำวิทยำลัย ในวันรำยงำนตัวบัณฑิต 

เมื่อวันที่ 14-15 กรกฎำคม 2559  

 

http://www.grad.ssru.ac.th/
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2) กำรให้ควำมรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่ำ  

กองพัฒนำนักศึกษำจัดโครงกำรอบรมพัฒนำทักษะทำงภำษำอังกฤษให้กับศิษย์เก่ำ 

รุน่ที่ 2 เมื่อวันที่ 20 มีนำคม 2559 เพื่อพัฒนำทักษะทำงภำษำอังกฤษให้กับศิษย์เกำ่  

เอกสาร

หลักฐาน 

IQA 1.4-6-01 เว็บไซต์บัณฑิตวิทยำลัย  

IQA 1.4-6-02 ทะเบียนต ำแหน่งงำน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 (อ้างอิง IQA 1.4-2-04) 

IQA 1.4-6-03 เว็บไซต์มหำวิทยำลัย และเว็บไซต์ศิษย์เก่ำ 

IQA 1.4-6-04 เอกสำรประชำสัมพันธ์กำรเข้ำร่วมกจิกรรม 

IQA1.4-6-05 รำยงำนโครงกำรอบรมพัฒนำทักษะทำงภำษำอังกฤษให้กับศิษย์เกำ่ 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 

 

 ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้  : รองอธิกำรบดีฝ่ำยกจิกำรนักศึกษำ 

 ผู้จัดเก็บข้อมูล  : ผู้อ ำนวยกำรกองพัฒนำนักศึกษำ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5   : กจิกรรมนักศึกษำระดับปรญิญำตรี 

ชนิดของตัวบ่งชี้  : กระบวนกำร 

การคิดรอบปี    : รอบปีกำรศึกษำ 2558 (1 สงิหำคม 2558 – 31 กรกฎำคม 2559) 

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้

 สถำบันอดุมศึกษำต้องสง่เสริมให้มีกำรจัดกิจกรรมนักศึกษำต่ำงๆ อยำ่งเหมำะสมและครบถว้น

กจิกรรมนักศึกษำ หมำยถงึ กจิกรรมเสรมิหลักสตูรที่ด ำเนนิกำรทั้งโดยสถำบันและโดยองคก์รนักศึกษำ เป็น

กจิกรรมที่ผูเ้ข้ำรว่มจะมีโอกำสได้รับกำรพัฒนำสติปญัญำ สังคม อำรมณ ์รำ่งกำย และคุณธรรมจริยธรรม

สอดคลอ้งกับคุณลักษณะของบัณฑติที่พงึประสงค ์

 

เกณฑ์การประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนนิกำร 

1 ข้อ 

มีกำรด ำเนนิกำร 

2 ข้อ 

มีกำรด ำเนนิกำร 

3 - 4 ข้อ 

มีกำรด ำเนนิกำร 

5 ข้อ 

มีกำรด ำเนนิกำร 

6 ข้อ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน 

รายงานผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์

มาตรฐาน 

ข้อ 1 จัดท ำแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำในภำพรวมของสถำบันโดยให้นักศึกษำมี  

ส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนและกำรจัดกจิกรรม 

ผลการ

ด าเนินงาน 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ โดยกองพัฒนำนักศึกษำ ด ำเนินกำรจัดท ำแผนกำรจัด

กจิกรรมพัฒนำนักศึกษำ และนักศึกษำมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผน ดังนี้ 

1) กองพัฒนำนักศึกษำได้จัดโครงกำรอบรมสัมมนำพัฒนำภำวะผู้น ำนักศึกษำ ขึ้นเมื่อ

วันที่ 25-27 พฤษภำคม 2558 เป็นกำรเปิดโอกำสให้กับนักศึกษำกลุ่มผู้น ำนักศึกษำจำก

สโมสรนักศึกษำ องค์กำรนักศึกษำ  และสภำนักศึกษำ ในกำรระดมควำมคิดและน ำ

ข้อเสนอแนะจำกกำรจัดกิจกรรมของปีกำรศึกษำ 2557 เพื่อปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมและ

จัดท ำ(ร่ำง) ปฏิทินกิจกรรม ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 และกจิกรรมที่ด ำเนินกำรในแผนปฏิบตัิ

กำรด้ำนกำรจัดกจิกรรมพัฒนำนักศึกษำ ในปีกำรศึกษำ 2558  

2) กองพัฒนำนักศึกษำ จัดท ำ (ร่ำง) ปฏิทินกิจกรรม ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 ตำม

ข้อสรุปจำกกิจกรรมอบรมสัมมนำพัฒนำภำวะผู้น ำนักศึกษำ และจัดประชุมคณะกรรมกำร

องค์กำรนักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2557 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 8 มิถุนำยน 2558 เพื่อ

พิจำรณำกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ ตำม (ร่ำง) ปฏิทินกิจกรรม ระเบียบวำระที่ 5 เรื่องเสนอ

เพื่อพิจำรณำ 5.1 (ร่ำง) ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ เรื่อง ปฏิทินกิจกรรมและ

เกณฑ์กำรเข้ำร่วมกิจกรรมนักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558  มติที่ประชุม พิจำรณำ

เห็นชอบ และให้มีกำรปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมตำมที่คณะกรรมกำรสโมสรนักศึกษำ 



 

 52 

รายงานผลการด าเนินงาน 

องค์กำรนักศึกษำ และสภำนักศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2557 เสนอไว้เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำ

กจิกรรม  

3) กองพัฒนำนักศึกษำ จัดท ำ (ร่ำง) แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำ

นักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 โดยบรรจุกิจกรรม ตำม (ร่ำง) ปฏิทินกิจกรรม ประจ ำปี

กำรศึกษำ 2558 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรด้ำนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ ประจ ำปี

กำรศึกษำ 2558 พิจำรณำ 

4) กองพัฒนำนักศึกษำ จัดประชุมคณะกรรมกำรด้ำนกำรจัดกจิกรรมพัฒนำนักศึกษำ

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2557 คร้ังที่ 3 เมื่อวันที่ 1 กรกฎำคม 2558 ระเบียบวำระที่ 5 เรื่องเสนอ

เพื่อพิจำรณำ 5.1 (รำ่ง) ปฏิทินกิจกรรม ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 และ 5.2 (รำ่ง) แผนปฏิบัติ

กำรด้ำนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 มติที่ประชุม พิจำรณำ

เห็นชอบ  

5) อธิกำรบดี เห็นชอบแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ ประจ ำปี

กำรศึกษำ 2558 เมื่อวันที่ 21 กรกฎำคม 2558  

6) กองพัฒนำนักศึกษำ จัดประชุมคณะกรรมกำรด้ำนกำรจัดกจิกรรมพัฒนำนักศึกษำ

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2557 ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 27 กรกฎำคม 2558 ระเบียบวำระที่ 4 เรื่อง

เสนอเพื่อทรำบ วำระ 4.1 ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ เรื่อง ปฏิทินกิจกรรมและ

เกณฑ์กำรเข้ำร่วมกิจกรรมนักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558  และวำระ 4.2 แผนปฏิบัติ

กำรด้ำนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 เพื่อเป็นกำรถ่ำยทอด

แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ ให้กับคณะ/วิทยำลัย และสื่อสำร/

ประชำสัมพันธ์ให้กับนักศึกษำได้รับทรำบและน ำไปปฏิบัติต่อไป  

เอกสาร

หลักฐาน 

IQA 1.5-1-01 รำยงำนโครงกำรอบรมสัมมนำพัฒนำภำวะผู้น ำนักศึกษำ เมื่อวันที่ 25-27 

พฤษภำคม 2558 

IQA 1.5-1-02 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรองค์กำรนักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2557 

ครัง้ที่ 2 เมื่อวันที่ 8 มิถุนำยน 2558 

IQA 1.5-1-03 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรด้ำนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำประจ ำปี

กำรศึกษำ 2557 ครัง้ที่ 3 เมื่อวันที่ 1 กรกฎำคม 2558 

IQA 1.5-1-04 ปฏิทินกิจกรรมและเกณฑ์กำรเข้ำร่วมกิจกรรมนักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 

2558 

IQA 1.5-1-05 แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรจัดกจิกรรมพัฒนำนักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 

IQA 1.5-1-06 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรด้ำนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำประจ ำปี

กำรศึกษำ 2557 ครัง้ที่ 4 เมื่อวันที่ 27 กรกฎำคม 2558 

เกณฑ์ ข้อ 2 ในแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำให้ด ำเนินกจิกรรมในประเภทต่อไปนีใ้ห้ครบถ้วน 

- กจิกรรมส่งเสรมิคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึประสงคท์ี่ก ำหนดโดยสถำบัน 
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มาตรฐาน - กจิกรรมกฬีำ หรือกำรส่งเสรมิสุขภำพ 

- กจิกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์ หรือรักษำสิ่งแวดล้อม 

- กจิกรรมเสรมิสรำ้งคุณธรรมและจรยิธรรม 

- กจิกรรมส่งเสรมิศิลปะและวัฒนธรรม 

ผลการ

ด าเนินงาน 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ โดยกองพัฒนำนักศึกษำ ได้จัดท ำแผนกำรจัดกิจกรรม

พัฒนำนักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 ครบทั้ง 5 ประเภท โดยจัดกิจกรรมทั้งหมด 

จ ำนวน  28 โครงกำร ประกอบด้วย 

1) กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ก ำหนดโดยสถำบัน  จ ำนวน  

15 โครงกำร ดังนี้ 

1.1) ด้ำนคุณธรรม จรยิธรรม จ ำนวน 5 กจิกรรม ได้แก่ 1) โครงกำรอบรมจริยธรรม

นักศึกษำ ช้ันปีที่ 1 2) โครงกำรธรรมะเพื่อกำรพัฒนำตน 3) กิจกรรมสนับสนุนกำรส่งเสริม

กำรศึกษำเพื่อสันติภำพ 4) กิจกรรมตักบำตรต้นเดือน  และ 5) โครงกำรไหว้ครู ประจ ำ 

ปีกำรศึกษำ 2558 

           1.2) ด้ำนควำมรู้ จ ำนวน 4 โครงกำร ได้แก่ 1) โครงกำรอบรมสัมมนำเพื่อพัฒนำผู้น ำ

นักศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2558 2) โครงกำรอบรมพัฒนำบุคลิกภำพนักศึกษำ SSRU smart teen 

3) โครงกำรปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 และ 4) โครงกำรอบรมเตรียม

ควำมพร้อมสู่สถำนประกอบกำรและพัฒนำบุคลิกภำพ 

           1.3) ด้ำนทักษะทำงปัญญำ จ ำนวน 1 โครงกำร ได้แก่ 1) โครงกำรอบรมมำรยำทไทย

และพัฒนำบุคลิกภำพนักศึกษำตำมอัตลักษณข์องมหำวิทยำลัย 

           1.4) ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ จ ำนวน 4 โครงกำร 

ได้แก่ 1) โครงกำรฝำกตัวเป็นศิษย์และพิธีอัญเชิญตรำพระรำชลัญจกร 2) โครงกำรแก้วรวม

ช่อ 3) โครงกำรสำนสำยใยที่ดีจำกพี่สู่น้อง และ 4) โครงกำรเปิดโลกชมรม 

        1.5) ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

จ ำนวน 1 โครงกำร ได้แก่ 1) โครงกำรประกวดคลิปวีดิโอ “suansunandha’1 ssru & None 

smoking University”  

2) กจิกรรมกฬีำ หรือกำรส่งเสรมิสุขภำพ จ ำนวน 3 โครงกำร ได้แก่ 

  2.1) โครงกำรกฬีำสุนันทำสำมัคค ีคร้ังที่ 27 

  2.2) โครงกำรสนับสนุนกำรเขำ้รว่มกีฬำมหำวิทยำลัยแห่งประเทศไทย 

  2.3) โครงกำรสนับสนุนกำรเขำ้รว่มแข่งขันกฬีำระดับอุดมศึกษำ 

3) กจิกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์ หรือรักษำสิ่งแวดล้อม จ ำนวน 4 โครงกำร ได้แก่ 

  3.1) โครงกำรบ ำเพ็ญประโยชน์เพื่อพัฒนำชุมชน 5 ส. 

  3.2) โครงกำรลูกพระนำงจิตอำสำ 

  3.3) โครงกำรลูกพระนำงจิตอำสำ (คณะ/วิทยำลัย) 
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  3.4) โครงกำรสนับสนุนกจิกรรมชมรม 

4) กิจกรรมเสรมิสรำ้งคุณธรรมและจรยิธรรมจ ำนวน 5  โครงกำร ได้แก่ 

  4.1) โครงกำรอบรมจรยิธรรมนักศึกษำ ช้ันปีที่ 1 

  4.2) โครงกำรธรรมะเพื่อกำรพัฒนำตน 

  4.3) กจิกรรมสนับสนุนกำรส่งเสรมิกำรศึกษำเพื่อสันติภำพ 

  4.4) กจิกรรมตักบำตรต้นเดือน 

  4.5) โครงกำรพิธีไหว้ครู ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 

5) กจิกรรมส่งเสรมิศิลปะและวัฒนธรรม จ ำนวน 6 โครงกำร ได้แก่ 

  5.1) กจิกรรมวันสงกรำนต์ 

  5.2) กจิกรรมวันพ่อแห่งชำติ 

  5.3) กจิกรรมวันสุนันทำร ำลึก 

  5.4) กจิกรรมวันลอยกระทง 

  5.5) กจิกรรมสวดมนต์ขำ้มปี 

  5.6) กจิกรรมวันเด็กแห่งชำติ 

เอกสาร

หลักฐาน 

IQA 1.5-2-01 แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 

(อ้างอิง IQA 1.5-1-05) 

ด้ำนคุณธรรม จรยิธรรม 

IQA 1.5-2-02 รำยงำนผลโครงกำรอบรมจรยิธรรมนักศึกษำชั้นปีที่ 1  

IQA 1.5-2-03 รำยงำนผลโครงกำรธรรมะเพื่อกำรพัฒนำตน 

IQA 1.5-2-04 รำยงำนผลกจิกรรมสนับสนุนกำรส่งเสรมิกำรศึกษำเพื่อสันติภำพ 

IQA 1.5-2-05 รำยงำนผลกจิกรรมตักบำตรต้นเดือน 

IQA 1.5-2-06 รำยงำนผลโครงกำรไหว้ครู ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 

ด้ำนควำมรู้ 

IQA 1.5-2-07 รำยงำนผลโครงกำรอบรมสัมมนำเพื่อพัฒนำผู้น ำนักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 

2558 

IQA 1.5-2-08 รำยงำนผลโครงกำรอบรมพัฒนำบุคลิกภำพ smart teen  

IQA 1.5-2-09 รำยงำนผลโครงกำรปฐมนิเทศนักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 

IQA 1.5-2-10 รำยงำนผลโครงกำรอบรมเตรียมควำมพร้อมสู่สถำนประกอบกำรและพัฒนำ

บุคลิกภำพ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 (อ้างอิง IQA 1.4-3-02) 

ด้ำนทักษะทำงปัญญำ 

IQA 1.5-2-11 รำยงำนผลโครงกำรอบรมมำรยำทไทยและพัฒนำบุคลิกภำพนักศึกษำตำมอัตลักษณ์

ของมหำวิทยำลัย 
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ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ 

IQA 1.5-2-12 รำยงำนผลโครงกำรฝำกตัวเป็นศิษย์และพิธีอัญเชิญตรำพระรำชลัญจกร  

IQA 1.5-2-13 รำยงำนผลโครงกำรแก้วรวมช่อ  

IQA 1.5-2-14 รำยงำนผลโครงกำรสำนสำยใยที่ดีจำกพี่สู่น้อง  

IQA 1.5-2-15 รำยงำนผลโครงกำรเปิดโลกชมรม 

ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

IQA 1.5-2-16 รำยงำนผลโครงกำรประกวดคลิปวีดิโอ “suansunandha’1 ssru & None 

smoking University” 

กจิกรรมกฬีำ หรือกำรส่งเสรมิสุขภำพ 

IQA 1.5-2-17 รำยงำนผลโครงกำรกฬีำสุนันทำสำมัคค ีคร้ังที่ 27 

IQA 1.5-2-18 รำยงำนผลโครงกำรสนับสนุนกำรเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำมหำวิทยำลัยแห่ง

ประเทศไทย 

IQA 1.5-2-19 รำยงำนผลโครงกำรสนับสนุนกำรเขำ้รว่มแข่งขันกฬีำระดับอุดมศึกษำ 

กจิกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์ หรอืรักษำสิ่งแวดล้อม 

IQA 1.5-2-20 รำยงำนผลโครงกำรบ ำเพ็ญประโยชน์เพื่อพัฒนำชุมชน 5 ส. 

IQA 1.5-2-21 รำยงำนผลโครงกำรลูกพระนำงจิตอำสำ 

IQA 1.5-2-22 รำยงำนผลโครงกำรลูกพระนำงจิตอำสำ (คณะ/วิทยำลัย) 

IQA 1.5-2-23 รำยงำนผลโครงกำรสนับสนุนกจิกรรมชมรม 

กจิกรรมส่งเสรมิศิลปะและวัฒนธรรม 

IQA 1.5-2-24 รำยงำนผลกจิกรรมวันสุนันทำร ำลึก 

IQA 1.5-2-25 รำยงำนผลกจิกรรมวันลอยกระทง  

IQA 1.5-2-26 รำยงำนผลโครงกำรอำสำสมัครสวนสุนันทำร่วมกิจกรรมสวดมนต์ขำ้มปี 

IQA 1.5-2-27 รำยงำนผลกจิกรรมวันเด็กแห่งชำติ  

IQA 1.5-2-28 รำยงำนผลกจิกรรมวันสงกรำนต์ 

IQA 1.5-2-29 รำยงำนผลกจิกรรมวันพ่อแห่งชำติ 

เกณฑ์

มาตรฐาน 

ข้อ 3 จัดกจิกรรมให้ควำมรูแ้ละทักษะกำรประกันคุณภำพแก่นักศึกษำ 

ผลการ

ด าเนินงาน 

 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ โดยกองพัฒนำนักศึกษำ ได้จัดกิจกรรมให้ควำมรู้และ

ทักษะกำรประกันคุณภำพแก่นักศึกษำ ดังนี้ 

กจิกรรมให้ควำมรูแ้ละทักษะกำรประกันคุณภำพ 

1) โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร “กำรรับรู้กำรประกันคุณภำพและกำรปฏิบัติตำม

เกณฑ์คุณภำพส ำหรับนักศึกษำ” เมื่อวันที่ 1 เมษำยน 2559 ณ หอประชุมสุนันทำนุสรณ์ 
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เพื่อให้ควำมรูใ้นด้ำนกำรประกันคุณภำพให้กับนักศึกษำ ในกำรน ำไปใช้จัดกิจกรรม/กำรเรียน

ของนักศึกษำ มีนักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรม จ ำนวน 350 คน ซึ่งเป็นกลุ่มนักศึกษำจำกตัวแทน

สำขำวิชำ  

กจิกรรมส่งเสรมิกำรใชท้ักษะกำรประกันคุณภำพ  

1) โครงกำรอบรมสัมมนำเพื่อพัฒนำผู้น ำนักศึกษำ เมื่อวันที่ 15-17 พฤษภำคม 2559 

เป็นโครงกำรที่จัดขึ้นเพื่ออบรมให้กับผู้น ำองค์กำรนักศึกษำ สโมสร และผู้ที่เกี่ยวข้องในกำร

จัดกิจกรรมนักศึกษำ เพื่อเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมให้กับผู้น ำนักศึกษำชุดใหม่ ประจ ำปี

กำรศึกษำ 2558 ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในบทบำทของตนเองที่มีต่อกำรประกันคุณภำพ

กำรศึกษำ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์แนวปฏิบัติในกำรจัดกิจกรรม และ

กำรจัดท ำแผนกำรจัดกจิกรรมของนักศึกษำ  

โดยนักศึกษำสำมำรถเขียนโครงกำรเพื่อขออนุมัติจัดกิจกรรม และเป็นเจ้ำของ

โครงกำร สำมำรถจัดกิจกรรมด้วยตนเอง และสรุปผลกำรด ำเนินงำนรำยงำนต่อ

มหำวิทยำลัยได้ อำทิเช่น โครงกำรค่ำยอำสำพัฒนำชนบท เป็นต้น 

เอกสาร

หลักฐาน 

IQA 1.5-3-01 รำยงำนผลโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร “กำรรับรู้กำรประกันคุณภำพและกำร

ปฏิบัติตำมเกณฑ์คุณภำพส ำหรับนักศึกษำ” 

IQA 1.5-3-02 รำยงำนผลโครงกำรอบรมสัมมนำเพื่อพัฒนำผู้น ำนักศึกษำ (อ้างอิง 1.5-2-07) 

IQA 1.5-3-03 รำยงำนผลโครงกำรคำ่ยอำสำพัฒนำชนบท 

เกณฑ์

มาตรฐาน 

ข้อ 4 ทุกกิจกรรมที่ด ำเนินกำร มีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของกิจกรรม

และน ำผลกำรประเมินมำปรับปรุงกำรด ำเนินงำนคร้ังต่อไป 

ผลการ

ด าเนินงาน 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ โดยกองพัฒนำนักศึกษำได้จัดกิจกรรมประจ ำปี

กำรศึกษำ 2558 ตั้งแต่เดือน 1 สิงหำคม 2558 –  30 กรกฎำคม 2559 และประเมิน

ควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำรทุกกิจกรรมที่ได้ด ำเนินกำร ประจ ำปีกำรศึกษำ 

2558 จ ำนวน 28 กิจกรรม/โครงกำร มีผลกำรด ำเนินงำนบรรลุตำมตัวชี้วัดควำมส ำเร็จทุก

โครงกำร ตำมตำรำง ดังนี้ 

กจิกรรมด้าน จ านวน

กจิกรรม 

ผลการ

ด าเนินงาน 

1) กิจกรรมสง่เสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ท่ี

ก ำหนดโดยสถำบัน  

15 บรรลุ 

2) กิจกรรมกีฬำ หรือกำรสง่เสริมสุขภำพ  3 บรรลุ 

3) กิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน ์หรือรักษำสิ่งแวดลอ้ม 4 บรรลุ 

4) กิจกรรมเสริมสร้ำงคุณธรรมและจรยิธรรม 5 บรรลุ 

5) กิจกรรมสง่เสริมศลิปะและวฒันธรรม 6 บรรลุ 
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ทั้งนี ้มหำวิทยำลัย ได้มีกำรประเมินผลในภำพรวมเพื่อน ำผลมำวิเครำะห์ข้อเสนอแนะ

ในกำรพัฒนำ/ปรับปรุง กิจกรรม เพื่อใช้ในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรจัดกิจกรรม

พัฒนำนักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 

เอกสาร

หลักฐาน 

IQA 1.5-4-01 แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 

(อ้างอิง 1.5-1-05) 

IQA 1.5-4-02 กำรประชุมคณะกรรมกำรด้ำนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ ครั้งที่ 4/2558 

วันที่ 26 กรกฎำคม 2559 

IQA 1.5-4-03 รำยงำนสรุปผลกำรจัดกจิกรรมพัฒนำนักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 

IQA 1.5-4-04 รำยงำนผลกำรประเมินระดับควำมพึงพอใจเกี่ยวกับกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนำ

ของนักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 และแผนพัฒนำปรับปรุง รอบ 1  

IQA 1.5-4-05 รำยงำนผลกำรประเมินระดับควำมพึงพอใจเกี่ยวกับกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนำ

ของนักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 และแผนพัฒนำปรังปรุง รอบ 2 

IQA 1.5-4-06 แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรจัดกจิกรรมพัฒนำนักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 

เกณฑ์

มาตรฐาน 

ข้อ 5 ประเมินควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงคข์องแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ 

ผลการ

ด าเนินงาน 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำ

นักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 และก ำหนดวัตถุประสงคข์องแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำ

นักศึกษำ ที่สอดคล้องกับนโยบำยมหำวิทยำลัยด้ำนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำและ

ส่งเสริมกำรพัฒนำนักศึกษำตำมอัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัย จำกกำรจัดกิจกรรมพัฒนำ

นักศึกษำ ตำมแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรจัดกจิกรรมพัฒนำนักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 

ผลกำรด ำเนินงำนที่สะท้อนต่อวัตถุประสงคข์องแผน สำมำรถสรุปได้ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ของแผน ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำย ผลกำร

ด ำเนนิงำน 

ข้อเสนอแนะเพื่อกำร

ปรับปรุง/พัฒนำ 

1. เพื่อให้นักศกึษำมี

ควำมพงึพอใจต่อกำร

จัดกิจกรรมของ

มหำวทิยำลัยรำชภัฏ

สวนสุนันทำ 

1 .  ร ะ ดั บ ค ว ำ มพึ ง พ อ ใ จ

เกี่ยวกับกำรจัดกิจกรรมกำร

ส่ง เสริม หรือพัฒนำให้กับ

นักศกึษำ 

ค่ำเป้ำหมำย ระดับ 4.25 

 

 

ระดับ 4.29 กำรปรับปรุงด้ำน

สถำนท่ี และสิ่ง

อ ำนวยควำมสะดวก 

2. เพื่อพัฒนำนักศกึษำ

ให้มีอัตลักษณ์ของ

มหำวทิยำลัยรำชภัฏ

2 .  จ ำ นวนรำ งวั ลตำมอั ต

ลักษณข์องนักศกึษำ  

ค่ำเป้ำหมำย 3 รำงวัล 

6 รำงวัล - 
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รายงานผลการด าเนินงาน 

สวนสุนันทำ 

3. เพื่อจัดบริกำรด้ำน

ตำ่งๆให้กับนักศกึษำ

และศษิยเ์ก่ำอย่ำง

ครบถ้วน 

3 .  ร ะ ดั บ ค ว ำ มพึ ง พอ ใ จ

เกี่ ยวกับกำรให้บ ริกำรแก่

นักศึกษำและศิษย์เก่ำ ระดับ 

3.51 

ระดับ 4.20 - 

นอกจำกนั้นมหำวิทยำลัยได้สนับสนุนเงินรำงวัลเพื่อเป็นขวัญก ำลังใจให้กับนักศึกษำที่

สรำ้งชื่อเสียงให้กับมหำวิทยำลัย เพื่อเป็นส่วนส่งเสริมให้นักศึกษำพัฒนำตนเองและสำมำรถ

แข่งขันกับคนอื่นในสังคมได้ 

เอกสาร

หลักฐาน 

IQA 1.5-5-01 รำยงำนผลกำรประเมินควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนำนักศึกษำ 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 

เกณฑ์

มาตรฐาน 

ข้อ 6 น ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนหรอืปรับปรุงกำรจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำนักศึกษำ 

ผลการ

ด าเนินงาน 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ โดยกองพัฒนำนักศึกษำ ได้จัดประชุมคณะกรรมกำร

ด้ำนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ ครั้งที่  4/2558  วันที่  26 กรกฎำคม 2559 ระเบียบ

วำระที่ 5.1 พิจำรณำข้อเสนอแนะ และก ำหนดแนวทำงพัฒนำปรับปรุง ของปีต่อไป โดยได้น ำ

ผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงกำรจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำนักศึกษำ ประจ ำปี

กำรศึกษำ 2559  มติที่ประชุมให้ปรับปรุง/พัฒนำ ดังนี้ 

แนวทางการปรับปรงุ/พัฒนา ผลการด าเนินงาน 

1. ส ำรวจกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำท่ีมีจ ำนวน

นักศึกษำเข้ ำ ร่วมมำกๆ ท ำให้สถำนท่ีไม่

เพยีงพอจึงเสนอแนะให้จัดท ำปฏทิินหรือตำรำง

กำรจัดกิจกรรมย่อยขึ้นเพื่อให้นักศึกษำได้ใช้

ร่วมกิจกรรมอยำ่งถึง  

กองพัฒนำนักศึกษำ ได้จัดท ำก ำหนดกำรของ

จั ดกิ จ กรรม ท่ีนั ก ศึ กษำต้ อ ง เ ข้ ำ ร่ วม ท้ั ง

มหำวิทยำลัย อำทิเช่น กิจกรรมปฐมนิเทศ

นักศึกษำใหม่ ปีกำรศึกษำ 2559 กิจกรรมพิธี

ไหว้ครู ปีกำรศึกษำ 2559 โดยแบ่งรอบของ

กำรเข้ำร่วมกิจกรรมตำมหน่วยงำน เพื่อให้

นักศกึษำเข้ำร่วมได้ครบทุกหน่วยงำน 

2. กรณีท่ีสถำนท่ีจัดกิจกรรมของคณะ/วิทยำลัย

ไม่เพียงต่อจ ำนวนนักศึกษำ คณะ/วิทยำลัย

สำมำรถขอใชส้ถำนท่ีของอำคำรศูนย์สุขภำพและ

กีฬำชัน้ 4 ในกำรจัดกิจกรรมได้ เนื่องจำกสำมำรถ

รองรับจ ำนวนนักศกึษำได้เป็นจ ำนวนมำก แตต่อ้ง

ค ำนงึถึงลักษณะของกิจกรรมเป็นส ำคัญ 

กองพัฒนำนักศึกษำ ได้จัดท ำตำรำงกำรใช้

สถำนท่ี ชั้น 4 อำคำรสุขภำพและกีฬำตำม

บันทึกข้อควำมกำรขอใช้สถำนท่ีของคณะ/

วทิยำลัย 

3. มอบหมำยให้กองพัฒนำนักศึกษำ ตรวจสอบ

ควำมพร้อมสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ ภำยใน

อำคำรศูนย์สุขภำพและกีฬำ ชั้น 4 เพื่อให้เกิด

กองพัฒนำนักศึกษำ ได้ส ำรวจควำมพร้อมสิ่ง

อ ำนวยควำมสะดวก ภำยในอำคำรศูนย์

สุขภำพและกีฬำ ชั้น 4 และได้ปรับปรุงพัฒนำ
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รายงานผลการด าเนินงาน 

ควำมพร้อมในกำรใช้บริกำรของหน่วยงำน  

ในกำรจัดกิจกรรม 

 

สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก อำทิเช่น 1) กำรซ่อม

บ ำรุงไฟส่องสว่ำง 2) กำรติดตั้งจอ LED เพื่อ

เผยแพร่ภำพ 3) กำรปรับพื้นผนังซับเสียง

ป้องกันเสียงสะทอ้น เป็นต้น 

4. ในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรจัด

กิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2559  

ให้มีกำรทบทวนเร่ืองกำรจัดกิจกรรมตำม

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 5 ประกำร  

อีกคร้ัง เมื่อมีกำรเสนอ (ร่ำง) กิจกรรมจำก

นักศกึษำมำเรียบร้อยแล้ว 

ก อ ง พั ฒ น ำ นั ก ศึ ก ษ ำ  ไ ด้ จั ด ป ร ะ ชุ ม

คณะกรรมกำรด้ำนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำ

นักศึกษำคร้ังท่ี  4/2558  วันท่ี  26 กรกฎำคม 

2559 เพื่อทบทวนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำ

นักศกึษำตำมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

5 ประกำร 

5.ในประเด็นท่ีเกี่ยวกับอัตลักษณ์มหำวิทยำลัย 

เห็นสมควรให้คณะ/วิทยำลัยสนับสนุนส่งเสริม

ให้นักศึกษำเข้ำประกวดตำมทักษะท่ีถนัด หำก

ได้รับรำงวัลด ำเนินกำรส่งเอกสำรขอสนับสนุน

เงินรำงวัลมำท่ีกองทุนพัฒนำนักศึกษำอย่ำง

เร่งดว่นเมื่อนักศกึษำได้รับรำงวัล  

ก อ ง พั ฒ น ำ นั ก ศึ ก ษ ำ  ไ ด้ จั ด ป ร ะ ชุ ม

คณะกรรมกำรกอง ทุนพัฒนำนักศึกษำ 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 (สิงหำคม 2558 – 

กรกฎำคม 2559 ) เพ่ืออนุมัตกิำรสนับสนุนเงิน

รำงวัลแก่นักศึกษำ ท่ีสร้ำงชื่อ เสียงให้กับ

มหำวทิยำลัย 

6. มอบหมำยให้กองพัฒนำนักศึกษำ ด ำเนินกำร

พิจำรณำกิจกรรมท่ีสำมำรถส่งเสริมนักศึกษำได้

ตำมอัตลักษณ์เพิ่มขึน้ 

กองพัฒนำนักศึกษำ ได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำร

ด้ำนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ ประจ ำปี

กำรศึกษำ 2559 ก ำหนดโครงกำร/กิจกรรม 

พัฒนำนักศึกษำ ท่ีส่งเสริมให้นักศึกษำมีอัต

ลักษณต์ำมท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนด   
เอกสาร

หลักฐาน 

IQA 1.5-6-01 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรด้ำนกำรจัดกจิกรรมพัฒนำนักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 

2558 เลขที่ 3110/2558  

IQA 1.5-6-02 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรด้ำนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ ครั้งที่ 

4/2558 วันที่ 26 กรกฎำคม 2559  

IQA 1.5-6-03 ก ำหนดกำรจัดกจิกรรม 

IQA 1.5-6-04 ตำรำงกำรใช้สถำนที่กองพัฒนำนักศึกษำ 

IQA 1.5-6-05 เอกสำรแสดงกำรปรับปรุงอำคำรศูนย์สุขภำพและกฬีำ  

IQA 1.5-6-06 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรกองทุนพัฒนำนักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 

IQA 1.5-6-07 แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 

(อ้างอิง IQA 1.5-4-06) 
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การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 

 

 ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : รองอธิกำรบดีฝ่ำยกจิกำรนักศึกษำ 

 ผู้จัดเก็บข้อมูล  : ผู้อ ำนวยกำรกองพัฒนำนักศึกษำ 
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รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาองค์ประกอบที่ 1 การผลติบัณฑิต 

 

จุดเด่น 

 1. มหำวิทยำลัยฯ มีกำรสร้ำงขวัญก ำลังใจให้กับนักศึกษำที่สร้ำงชื่อเสียงให้กับมหำวิทยำลัยโดยให้กำร

สนับสนุนเงินรำงวัล 

 

แนวทางเสรมิจุดเด่น 

1. ส่งเสรมิให้นักศึกษำมีโอกำสในกำรพัฒนำตนเองและสำมำรถแข่งขันกับผูอ้ื่นได้อย่ำงมีคุณภำพ 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. กำรส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยี

สำรสนเทศให้กับนักศึกษำควรมีกำรพัฒนำ อำทิเช่น ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข  ภำษำ ด้ำนเทคโนโลยี 

อย่ำงชัดเจน เป็นต้น 

 

แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา  

1. กำรส่งเสรมิให้นักศึกษำได้รับกำรอบรมและมีกำรน ำควำมรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์อย่ำงเป็นรูปธรรม 
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 

 สถำบันอุดมศึกษำแต่ละแห่งอำจมีจุดเน้นในเรื่องกำรวิจัยที่แตกต่ำงกันขึ้นกับสภำพแวดล้อมและ

ควำมพร้อมของแต่ละสถำบัน อย่ำงไรก็ตำม ทุกสถำบันอุดมศึกษำจ ำเป็นต้องมีพันธกิจนี้เป็นส่วนหนึ่งของ 

พันธกิจสถำบัน ดังนั้น จึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้สำมำรถด ำเนินกำรในพันธกิจด้ำนนี้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพและคุณภำพตำมจุดเน้นเฉพำะของแต่ละสถำบัน เพื่อให้ได้ผลงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ที่เกิด

ประโยชน์ กำรวิจัยจะประสบควำมส ำเร็จ และเกิดประโยชน์จ ำเป็นต้องมีส่วนประกอบที่ส ำคัญ 3 ประกำร คือ 

1) สถำบันต้องมีแผนกำรวิจัย มีระบบและกลไกตลอดจนมีกำรสนับสนุนทรัพยำกรให้สำมำรถด ำเนินกำรได้

ตำมแผน 2) คณำจำรย์มีส่วนร่วมในกำรวิจัยอย่ำงเข้มแข็งโดยบูรณำกำรงำนวิจัยกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

และพันธกจิด้ำนอื่นๆ ของสถำบัน และ 3) ผลงำนวิจัย มีคุณภำพมีประโยชน์ สนองยุทธศำสตร์ของชำติและมี

กำรเผยแพรอ่ย่ำงกวำ้งขวำง 

 

ตัวบ่งชี้ จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ คือ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกกำรบริหำรและพัฒนำงำนวิจัยหรอืงำนสรำ้งสรรค์ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงำนวิจัยและงำนสรำ้งสรรค์ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงำนวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำและนักวจิัย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1   : ระบบและกลไกกำรบริหำรและพัฒนำงำนวิจัยหรอืงำนสรำ้งสรรค์ 

ชนิดของตัวบ่งชี้  : กระบวนกำร 

การคิดรอบปี    : รอบปีกำรศึกษำ 2558 (1 สงิหำคม 2558 – 31 กรกฎำคม 2559) 

ค าอธบิายตัวบ่งชี้ 

 สถำบันอุดมศึกษำต้องมีกำรบรหิำรจัดกำรงำนวิจัยและงำนสรำ้งสรรค์ที่มีคุณภำพโดยมีแนวทำงกำร

ด ำเนินงำนที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสรมิสนบัสนนุครบถว้น เพื่อให้สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมแผนที่ก ำหนดไว้ 

ทั้งกำรสนับสนุนด้ำนกำรจัดหำแหล่งทุนวิจัยและกำรจัดสรรทุนวิจัยจำกงบประมำณของสถำบันให้กับ

บุคลำกร ส่งเสริมพัฒนำสมรรถนะแก่อำจำรย์และนักวิจัยกำรสนับสนุนทรัพยำกรที่จ ำเป็น ซึ่งรวมถึง

ทรัพยำกรบุคคล ทรัพยำกรกำรเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องต่ำงๆ ตลอดจนจัดระบบสร้ำงขวัญและ

ก ำลังใจแก่นักวิจัยอย่ำงเหมำะสม ตลอดจนมีระบบและกลไกเพื่อช่วยในกำรคุ้มครองสิทธิ์ของงำนวิจัยหรือ

งำนสรำ้งสรรคท์ี่น ำไปใช้ประโยชน์ 

 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนนิกำร 

1 ข้อ 

มีกำรด ำเนนิกำร 

2 ข้อ 

มีกำรด ำเนนิกำร 

3 - 4 ข้อ 

มีกำรด ำเนนิกำร 

5 ข้อ 

มีกำรด ำเนนิกำร 

6 ข้อ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน 

รายงานผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์

มาตรฐาน 

ข้อ 1 มีระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรงำนวิจัยที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรบริหำร

งำนวิจัยหรอืงำนสรำ้งสรรค์ 

ผลการ

ด าเนินงาน 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ โดยสถำบันวิจัยและพัฒนำ มีระบบสำรสนเทศเพื่อกำร

บริหำรและกำรตัดสินใจด้ำนกำรวิจัยในกระบวนกำรงำนวิจัยต่ำงๆ ที่สำมำรถน ำไปใช้

ประโยชน์ในกำรบรหิำรจัดกำรงำนวิจัยหรอืงำนสรำ้งสรรค ์ดังนี ้ 

     1) ระบบวิจัยออนไลน์ (RIS : Research Information System) เป็นระบบที่ใชบ้รหิำรจัดกำร

งำนวิจัย ในเรื่อง กำรยื่นขอทุนอุดหนุนกำรวิจัย กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ กำรเบิกจ่ำยทุน

วิจัย กำรส่งงำนวิจัย กำรส่งบทควำมในกำรน ำเสนอและกำรตีพิมพ์เผยแพร่ 

     2) ระบบงำนประชุมวิชำกำรออนไลน์ เป็นระบบที่ใชบ้รหิำรจัดกำรในเรื่อง กำรลงทะเบียน

น ำเสนอผลงำน กำรส่งบทควำมในกำรน ำเสนอ กำรส่งบทควำมปรับแก้ให้ผูน้ ำเสนอแก้ไขกำร

แจ้งผลประเมินบทควำม กำรแจง้หนังสือตอบรับผู้เขำ้รว่มงำนประชุมวิชำกำร  

     3) ระบบวำรสำรออนไลน์ (OJS : Online Journal system) เป็นระบบเว็บไซต์ที่ TCI รับรอง 

โดยระบบจะมีส่วนประกอบดังนี้ ส่วนที่ 1 กำรจัดกำรสมำชิก ส่วนที่ 2 กำรรับเข้ำบทควำม 

ส่วนที่ 3 กำรประเมินบทควำม ส่วนที่ 4 เป็นกำรเผยแพร่บทควำม 
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     4) ระบบฝึกอบรม (TIS : Training Information System) เป็นระบบที่ใช้บริหำรจัดกำรด้ำน

กำรฝึกอบรม อำทิ เ ช่น อบรมพัฒนำนักวิจัยรุ่นใหม่  โครงกำรคลินิกวิจัย  เป็นต้น  

โดยด ำเนินกำรในเรื่องกำรลงทะเบียน กำรตรวจสอบรำยชื่อกำรสมัครเข้ำร่วมโครงกำร 

     5) ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรตัดสินใจ (BI) เป็นระบบบริหำรเพื่อกำรตัดสินใจ เป็นกำร

รำยงำนข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรวิจัยในเรื่องต่ำงๆ อำทิเช่น ร้อยละของอำจำรย์

ประจ ำที่มีผลงำนวิจัย จ ำนวนเงินสนับสนุนและงำนสร้ำงสรรค์ต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำและ

นักวจิัย รำยงำนเปรียบเทียบจ ำนวนงำนวิจัย/โครงกำรในแต่ละปี เป็นต้น 

     นอกจำกนี้สถำบันวิจัยและพัฒนำ ได้จัดท ำคูม่ือกำรใช้งำนระบบดังกล่ำวให้แก่คณำจำรย์

และบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีกำรปรับปรุงและพัฒนำระบบดังกล่ำวให้มีควำมเหมำะสม

และทันสมัยอย่ำงต่อเนื่อง 

     ทั้งนี ้ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรงำนวิจัยต่ำงๆ ได้น ำมำใช้ประโยชน์ในส่วนของกำร

ด ำเนินงำนมีกำรน ำผลกำรด ำเนินงำนจำกระบบออนไลน์ต่ำงๆ มำจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน

ด้ำนกำรวิจัยในปีถัดไป 

เอกสาร

หลักฐาน 

IQA 2.1-1-01 ระบบวิจัยออนไลน์ (RIS : Research Information System) www.ris.ssru.ac.th 

IQA 2.1-1-02 ระบบงำนประชุมวิชำกำรออนไลน์ http://rdi.ssru.ac.th/researchconference2016/ 

IQA 2.1-1-03 ระบบวำรสำรวิจัยออนไลน์ http://rdi.ssru.ac.th/journal/ 

IQA 2.1-1-04 ระบบฝึกอบรม (TIS : Training Information System) 

http://rdi.ssru.ac.th/rajabhatrijaya2016 

IQA 2.1-1-05 คูม่ือกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศเพื่อกำรตัดสินใจ (BI) 

IQA 2.1-1-06 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรวิจัย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 จำกระบบ 

RIS 

เกณฑ์

มาตรฐาน 

ข้อ 2 สนับสนุนพันธกจิด้ำนกำรวิจัยหรอืงำนสรำ้งสรรคอ์ย่ำงน้อยในประเด็นต่อไปนี้ 

     - ห้องปฏิบัติกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ หรือหน่วยวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ หรือศูนย์

เครื่องมือหรือศูนย์ให้ค ำปรกึษำและสนับสนุนกำรวิจัย 

     - ห้องสมุดหรือแหล่งคน้คว้ำข้อมูลสนับสนุนกำรวิจัยหรอืงำนสรำ้งสรรค์ 

     - สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกหรือกำรรักษำควำมปลอดภัยในกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค ์

เช่น ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ระบบรักษำควำมปลอดภัยในห้องปฏิบัติกำรวจิัย 

     - กิจกรรมวิชำกำรที่ส่งเสริมงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ เช่น กำรจัดประชุมวิชำกำร 

กำรจัดแสดงงำนสร้ำงสรรค์ กำรจัดให้มีศำสตรำจำรย์อำคันตุกะหรือศำสตรำจำรย์รับเชิญ 

(visiting professor) 

 

 

 

http://www.ris.ssru.ac.th/
http://rdi.ssru.ac.th/journal/
http://rdi.ssru.ac.th/rajabhatrijaya2016
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ผลการ

ด าเนินงาน 

     มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ โดยสถำบันวิจัยและพัฒนำ มีคลินิกให้ค ำปรึกษำด้ำน

กำรวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ โดยมีกำรจัดโครงกำร/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุน     

พันธกจิด้ำนกำรวิจัยหรอืงำนสรำ้งสรรคข์องมหำวิทยำลัย ในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้ 

     1) สถำบันวิจัยและพัฒนำ มีกำรจัดโครงกำรคลินิกวิจัยเพื่อให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรวิจัย 

งำนสร้ำงสรรค์ และกำรเผยแพร่ กับอำจำรย์ ในกำรพัฒนำศักยภำพงำนวิจัย จ ำนวน 2 รุ่น 

ได้แก่  

1.1) โครงกำรคลินิกวิจัยเพื่อให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรวิจัย งำนสร้ำงสรรค์ และเผยแพร ่    

รุ่นที่ 1 วันศุกร์ที่ 4 ธันวำคม 2558 ณ อำคำรศศิพงษ์ประไพ สถำบันวิจัยและพัฒนำ โดยมี 

รองศำสตรำจำรย์ ดร.โยธิน แสวงดี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในกำรพัฒนำงำนวิจัย ให้ค ำปรึกษำ

และข้อเสนอแนะต่ำงๆ ให้กับอำจำรย์ที่อยู่ในกลุ่มสำขำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ โดยมี

อำจำรย์เขำ้รว่มทั้งหมดจ ำนวน 12 คน  

1.2) โครงกำรคลินิกวิจัย: อบรมกำรเตรียมบทควำมเพื่อตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร

ต่ำงประเทศ รุน่ที่ 2 วันที่ 9 มีนำคม 2559, วันที่ 15 มีนำคม 2559, วันที่ 16 มีนำคม 2559,

วันที่ 22 มีนำคม 2559, วันที่ 23 มีนำคม 2559 และวันที่ 29 มีนำคม 2559 ณ อำคำรศศิ

พงษ์ประไพ สถำบันวิจัยและพัฒนำ โดยมี ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ยุทธนำ สุดเจริญ เป็น

ผู้ทรงคุณวุฒิในกำรพัฒนำงำนวิจัย ให้ค ำปรกึษำและข้อเสนอแนะต่ำงๆ ให้กับอำจำรย์ที่อยู่ใน

กลุ่มสำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีและวิทยำศำสตร์สุ ขภำพ โดยมีอำจำรย์เข้ำร่วม 

ทั้งหมดจ ำนวน 96 คน  

     2) สถำบันวิจัยและพัฒนำ มีระบบสำรสนเทศเพื่อกำรเผยแพร่งำนวิจัยออนไลน์คลัง

งำนวิจัย (SSRUIR) ให้กับอำจำรย์ ในกำรสืบค้นข้อมูลเพื่อสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำน

สร้ำงสรรค์บนเว็บไซต์ http://ssruir.ssru.ac.th โดยมีงำนวิจัยที่อยู่บนเว็บไซต์ทั้งหมดจ ำนวน 

775 เรื่อง 

     3) สถำบันวิจัยและพัฒนำ มีระบบวิจัยออนไลน์ (RIS) เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำร

บรหิำรงำนวิจัยที่น ำไปใช้ประโยชน์งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ ในเรื่องกำรยื่นขอทุนอุดหนุน

กำรวิจัย กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ กำรเบิกจ่ำยทุนวิจัย กำรส่งงำนวิจัย และกำรสรุป

รำยงำน รวมถงึกำรก ำกับติดตำมสถำนะกำรด ำเนินกำรวิจัย โดยมีกำรเขำ้รหัสประจ ำตัวของ

อำจำรย์ เพื่อควำมปลอดภัยในกำรเขำ้ถงึข้อมูล  

     4) มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ มีกำรจัดประชุมวิชำกำรเพื่อส่งเสรมิงำนวิจัย ดังนี ้ 

4.1) จัดประชุมวิชำกำรสวนสุนันทำระดับชำติ ครั้งที่ 2 เรื่อง "ต ำรับอำหำรไทยสู่ครัว

โลก : อำหำรเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นที่ยั่งยืน 4 ทศวรรษ คหกรรมศำสตร์” มหำวิทยำลัย 

รำชภัฏสวนสุนันทำ ระหว่ำงวันที่ 26 - 27 พฤศจิกำยน 2558 ณ โรงแรม เดอะรอยัลริเวอร ์

กรุงเทพมหำนคร โดยมีผู้เข้ำร่วมงำนจ ำนวน 200 คน และมีจ ำนวนบทควำมที่น ำเสนอ 

จ ำนวน 100 บทควำม ซึ่งในงำนมีกำรจัดแสดงงำนสรำ้งสรรค ์อำทิเช่น กำรแสดงผลงำนด้ำน
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อำหำร ของนักศึกษำ สำขำคหกรรมศำสตร ์มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ เป็นต้น และได้

มีกำรเชิญ อำจำรย์วันดี ณ สงขลำ ในกำรบรรยำยหลังพิธีเปิดงำนประชุมวิชำกำร เพื่อเป็น

กำรพบปะ พูดคุย และแลกเปลี่ยนควำมรู้ในงำนวิจัย ฯลฯ 

4.2) จัดประชุมสวนสุนันทำวิชำกำรระดับชำติ คร้ังที่ 4 “กำรวิจัยเพื่อกำรพัฒนำอย่ำง

ยั่งยืน” วันที่ 26 สิงหำคม 2559 ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ โดยมีผู้เข้ำร่วมงำน

จ ำนวน 400 คน และมีจ ำนวนบทควำมที่น ำเสนอ จ ำนวน 300 บทควำม ซึ่งในงำนมีกำรจัด

แสดงผลงำนแบบโปสเตอร์ และได้รับเกียรติจำก Professor Allan Whitfield บรรยำยพิเศษ

เรื่อง What Do Governments Want form their Universities? 

4.3) จัดประชุมวิชำกำรระดับชำติและนำนำชำติ เรื่อง “ ICMSIT 2016 : 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON MANAGEMENT SCIENCE, INNOVATION AND 

TECHNOLOGY 2016 ระหว่ำงวันที่ 17 มิถุนำยน 2559 ณ ห้องประชุมสุวพักตรน์ิเวศน์ (5724) 

คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ โดยมีผู้เข้ำร่วมงำน จ ำนวน 125 คน 

และมีจ ำนวนบทควำมที่น ำเสนอ จ ำนวน 26 บทควำม 

4.4) จัดโครงกำรประชุมวิชำกำรและน ำเสนอผลงำนระดับชำติและนำนำชำติ ครั้งที่ 7 

ระหว่ำงวันที่ 25 - 26 มีนำคม 2559 ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ โดยมีผู้เข้ำร่วม 

จ ำนวน 283 คน และมีจ ำนวนบทควำมที่น ำเสนอ จ ำนวน 283 บทควำม  

เอกสาร

หลักฐาน 

IQA 2.1-2-01 สรุปผลโครงกำรคลินิกวิจัย เพื่อให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรวิจัย งำนสร้ำงสรรค์ และ

เผยแพร ่ 

IQA 2.1-2-02 สรุปผลโครงกำรคลินิกวิจัย : อบรมกำรเตรียมบทควำมเพื่อตีพิมพ์ใน

วำรสำรวิชำกำรต่ำงประเทศ  

IQA 2.1-2-03 ระบบคลังข้อมูลงำนวิจัยออนไลน์ (SSRUIR) www.ris.ssru.ac.th 

IQA 2.1-2-04 เอกสำรแสดงกำรเข้ำรหัสเพื่อควำมปลอดภัยในกำรเข้ำใช้ระบบวิจัยออนไลน์ 

www.ris.ssru.ac.th  

IQA 2.1-2-05 สรุปกำรจัดประชุมวิชำกำรสวนสุนันทำระดับชำติ ครั้งที่ 2 เรื่อง "ต ำรับอำหำร

ไทยสู่ครัวโลก : อำหำรเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นที่ยั่งยืน 4 ทศวรรษ คหกรรมศำสตร์” มหำวิทยำลัย

รำชภัฏสวนสุนันทำ  

IQA 2.1-2-06 เอกสำรกำรประชุมวิชำกำรสืบเนื่อง (Proceeding) มีกำรจัดประชุมวิชำกำรสวน

สุนันทำระดับชำติ ครั้งที่ 2 เรื่อง "ต ำรับอำหำรไทยสู่ครัวโลก : อำหำรเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นที่

ยั่งยืน 4 ทศวรรษ คหกรรมศำสตร์” มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ  

IQA 2.1-2-07 หนังสือเรยีนเชิญ อำจำรย์วันดี ณ สงขลำ มำบรรยำยในงำนประชุมวิชำกำร สวน

สุนันทำระดับชำติ ครั้งที่ 2 เรื่อง "ต ำรับอำหำรไทยสู่ครัวโลก : อำหำรเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นที่

ยั่งยืน 4 ทศวรรษ คหกรรมศำสตร์” มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ  

http://www.ris.ssru.ac.th/
http://www.ris.ssru.ac.th/
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IQA 2.1-2-08 สรุปประชุมสวนสุนันทำวิชำกำรระดับชำติ ครั้งที่ 4 “กำรวิจัยเพื่อกำรพัฒนำ

อย่ำงยั่งยืน” 

IQA 2.1-2-09 เอกสำรสืบเนื่องจำกกำรจัดประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ เรื่อง “ICMSIT 2016 : 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON MANAGEMENT SCIENCE, INNOVATION, AND TECHNOLOGY 

2016” 

IQA 2.1-2-10 สรุปกำรจัดประชุมวิชำกำรระดับชำติและนำนำชำติ เรื่อง “ICMSIT 2016 : 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON MANAGEMENT SCIENCE, INNOVATION, AND TECHNOLOGY 

2016  

IQA 2.1-2-11 เอกสำรสืบเนื่องจำกประชุมวิชำกำรและน ำเสนอผลงำนระดับชำติและนำนำชำติ 

ครัง้ที่ 7 

เกณฑ์

มาตรฐาน 

ข้อ 3 จัดสรรงบประมำณของสถำบัน เพื่อเป็นทุนวิจัยหรอืงำนสรำ้งสรรค์ 

ผลการ

ด าเนินงาน 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ โดยสถำบันวิจัยและพัฒนำ มีกำรจัดสรรงบประมำณ 

เพื่อเป็นทุนสนับสนุนกำรวิจัย โดยก ำหนดไว้ในแผนปฎิบัติกำรของสถำบันวิจัยและพัฒนำ 

และได้จัดท ำประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ เรื่อง กำรรับข้อเสนอกำรวิจัยที่เสนอ

ขอรับทุนสนับสนุนกำรวิจัย (งบรำยได้มหำวิทยำลัยและงบแผ่นดิน) ประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ.2559 เพื่อเป็นแนวทำงในกำรพิจำรณำทุนวิจัย  

     พร้อมกันนี้ได้เปิดรับข้อเสนอโครงกำรวิจัยและน ำเข้ำคณะกรรมกำรประจ ำสถำบันวิจัยและ

พัฒนำ เพื่อพิจำรณำอนุมัติทุนวิจัย จำกนั้นได้มีกำรประกำศผลกำรอนุมัติทุนวิจัยให้แก่อำจำรย์ได้

รับทรำบ เพื่อด ำเนินกำรวิจัย โดยสถำบันวิจัยและพัฒนำ ได้มีกำรจัดสรรทุนอุดหนุนกำรวิจัย 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 จ ำนวนทั้งสิน้ 8,795,700 บำท งำนวิจัยทั้งสิน้ จ ำนวน 300 เรื่อง 

นอกจำกนี้มหำวิทยำลัย ได้รับทุนสนับสนุนกำรวิจัยจำกหน่วยงำนภำยนอก จ ำนวนทั้งสิ้น 

79,166,385 บำท งำนวิจัย จ ำนวนทั้งสิน้ 138 เรื่อง ดังนี้ 

1) ทุนสนับสนุนวิจัยงบแผ่นดิน จ ำนวนทั้งสิน้ 58,171,00 บำท งำนวิจัย จ ำนวน 105 เรื่อง 

2) ทุนสนับสนุนวิจัยจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) จ ำนวนทั้งสิ้น 

1,920,000 บำท งำนวิจัย จ ำนวน 10 เรื่อง  

3) ทุนสนับสนุนวิจัยจำกงบภำยนอกอื่นๆ จ ำนวนทั้งสิ้น 19,075,385 บำท งำนวิจัย 

จ ำนวน 23 เรื่อง  

เอกสาร

หลักฐาน 

IQA 2.1-3-01 แผนปฏิบัติกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2559 

IQA 2.1-3-02 ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ “เรื่อง กำรรับข้อเสนอกำรวิจัยที่เสนอ

ขอรับทุนสนับสนุนกำรวิจัย (งบรำยได้มหำวิทยำลัย) ประกำศ ณ วันที่ 22 มิถุนำยน  2556  
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IQA 2.1-3-03 ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ เรื่อง ทุนสนับสนุนกำรวิจัยจำก

งบประมำณแผ่นดิน ประกำศ ณ วันที่ 22 มิถุนำยน 2556 

IQA 2.1-3-04 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำสถำบันวิจัยและพัฒนำ ส่งเสริมและ

สนับสนุนกำรวิจัย ครัง้ที่ 2/2558 วันที่ 7 ตุลำคม 2558 ณ ห้องประชุมสภำมหำวิทยำลัย  (วำระ

ที่ 5 เรื่อง กำรพิจำรณำอนุมัติทุนสนับสนุนกำรวิจัย งบประมำณเงินรำยได้ ประจ ำปีประมำณ 

พ.ศ. 2559)  

IQA 2.1-3-05 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำสถำบันวิจัยและพัฒนำ ส่งเสริมและ

สนับสนุนกำรวิจัย ครัง้ที่ 2/2558 วันที่ 7 ตุลำคม 2558 ณ ห้องประชุมสภำมหำวิทยำลัย  (วำระ

ที่ 5 เรื่อง กำรพิจำรณำอนุมัติทุนสนับสนุนกำรวิจัย งบประมำณเงินแผ่นดิน ประจ ำปีประมำณ 

พ.ศ. 2559) 

IQA 2.1-3-06 ตำรำงแสดงกำรจัดสรรทุนอุดหนุนกำรวิจัย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559  

(งบรำยได้) 

IQA 2.1-3-07 ตำรำงแสดงกำรจัดสรรทุนอุดหนุนกำรวิจัย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559  

(งบแผ่นดิน) 

เกณฑ์

มาตรฐาน 

ข้อ 4 จัดสรรงบประมำณเพื่อสนับสนุนกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ในกำรประชุม

วิชำกำรหรือกำรตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติ และมีกำรเผยแพร่ ผลงำนวิจัยหรือ

งำนสรำ้งสรรค ์ในกำรประชุมวิชำกำรหรือกำรตีพมิพ์ในวำรสำรระดับชำติหรอืนำนำชำติ 

ผลการ

ด าเนินงาน 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ โดยสถำบันวิจัยและพัฒนำ และงำนกองทุนพัฒนำ

บุคลำกร กองบริหำรงำนบุคคล มีกำรสนับสนุนงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 

2559 ให้กับอำจำรย์ เพื่อกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ในกำรประชุมวิชำกำร

หรือกำรตีพมิพ์ในวำรสำรระดับชำติหรอืนำนำชำติ โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 

1) สถำบันวิจัยและพัฒนำได้มีกำรจัดสรรงบประมำณ เพื่อส่งเสริมกำรเผยแพร่

ผลงำนวิจัยฯ จ ำนวน 1,500,000 บำท โดยจัดกจิกรรม/โครงกำรต่ำงๆ อำทิเช่น  

1.1) จัดประชุมวิชำกำรสวนสุนันทำระดับชำติ ครั้งที่ 2 เรื่อง "ต ำรับอำหำรไทยสู่ครัว

โลก : อำหำรเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นที่ยั่งยืน 4 ทศวรรษ คหกรรมศำสตร์” มหำวิทยำลัยรำช

ภัฏสวนสุนันทำ ระหว่ำงวันที่ 26 - 27 พฤศจิกำยน 2558 ณ โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร ์

กรุงเทพมหำนคร 1,200,000 บำท จ ำนวนบทควำม 72 เรื่อง  

1.2) โครงกำรจัดท ำวำรสำรวจิัยและพัฒนำ สำขำมนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ (TCI 

กลุ่ม 1) จ ำนวนเงิน 300,000 บำท จ ำนวน 2 ฉบับ โดยมีปฏิทินกำรออกวำรสำร ฉบับที่ 1 

เดือน มกรำคม - มิถุนำยน และ ฉบับที่ 2 เดือน กรกฏำคม - ธันวำคม เป็นต้น 

2) กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ในกำรประชุมวิชำกำรหรือกำร

ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติ โดยกองทุนพัฒนำบุคลำกร มีกำรจัดสรรทุนด้ำน

กำรน ำเสนอผลงำนวิจัย จ ำนวน 661 เรื่อง คิดเป็นเงิน 24,920,124 บำท และจัดสรรทุนเงิน
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รำงวัลกำรเขียนบทควำมทำงวิชำกำร จ ำนวน 74 เรื่อง คิดเป็นเงิน 2,806,000 บำท (ข้อมูล

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2558 ถงึวันที่ 30 กันยำยน 2559)  

เอกสาร

หลักฐาน 

IQA 2.1-4-01 แผนปฏิบัติกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2559 (อ้างอิง IQA 2.1-3-01) 

IQA 2.1-4-02 สรุปผลโครงกำรมีกำรจัดประชุมวิชำกำรสวนสุนันทำระดับชำติ ครั้งที่ 2 เรื่อง 

"ต ำรับอำหำรไทยสู่ครัวโลก : อำหำรเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นที่ยั่งยืน 4 ทศวรรษ คหกรรมศำสตร์” 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ  

IQA 2.1-4-03 สรุปผลโครงกำรจัดท ำวำรสำรวิจัยและพัฒนำ สำขำมนุษยศำสตร ์(TCI กลุ่ม 1) 

IQA 2.1-4-04 รำยชื่อผู้ที่ได้รับทุนกำรตีพิมพ์บทควำมทำงวิชำกำรในวำรสำร ระดับนำนำชำติ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ของกองทุนพัฒนำบุคลำกร 

เกณฑ์

มาตรฐาน 

ข้อ 5 มีกำรพัฒนำสมรรถนะอำจำรย์และนักวิจัย มีกำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจตลอดจนยก

ย่องอำจำรย์และนักวจิัยที่มีผลงำนวิจัยและงำนสรำ้งสรรคด์ีเด่น 

ผลการ

ด าเนินงาน 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ มีกำรส่งเสรมิและพัฒนำสมรรถนะให้กับอำจำรย์ในกำร

ท ำผลงำนวิจัย มีกำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจตลอดจนยกย่องอำจำรย์ที่มีผลงำนวิจัยและงำน

สรำ้งสรรคด์ีเด่น ในกำรท ำผลงำนวิจัย ดังนี้ 

1) มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ โดยสถำบันวิจัยพัฒนำ ได้ด ำเนินกำรจัดโครงกำร

ส่งเสรมิและพัฒนำสมรรถนะให้กับอำจำรย์ในกำรท ำผลงำนวิจัย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 

2559 จ ำนวน 4 โครงกำร มีรำยละเอียด ดังนี้ 

1.1) โครงกำรพัฒนำนักวิจัยรุ่นใหม่ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ (1) เพื่อพัฒนำข้อเสนอ

โครงกำรวิจัยของอำจำรย์ให้สำมำรถขอรับทุนสนับสนนุกำรวิจัยจำกเงินรำยได้มหำวิทยำลัย  

(2) เพื่อให้งำนวิจัยบูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอน และงำนบริกำรวิชำกำร จัดขึ้นเมื่อวันที่ 

11 - 12 พฤษภำคม 2559 ณ โรงแรมเดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท ศำลำยำ  

จ.นครปฐม โดยมีจ ำนวนคนเข้ำรว่ม จ ำนวน 60 คน  

1.2) โครงกำรพัฒนำและวิพำกษ์ข้อเสนอโครงกำรวิจัย เพื่อขอรับทุนสนับสนุนกำร

วิจัยจำกงบประมำณรำยได้ของมหำวิทยำลัย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 และ

งบประมำณแผ่นดิน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ (1) เพื่อพัฒนำ

และวิพำกษ์ข้อเสนอโครงกำรวิจัยของอำจำรย์ ให้สำมำรถขอรับทุนสนับสนุนกำรวิจัยจำก

เงินรำยได้มหำวิทยำลัย และเงินงบประมำณแผ่นดิน  (ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกส ำนักงำน

คณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ) (2) เพื่อให้งำนวิจัยบูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอน และงำน

บริกำรวิชำกำร จัดขึ้นเมื่อวันที่วันที่ 8-10, 15-17, 27 กรกฏำคม 2558 ณ อำคำรศศิพงษ์

ประไพ สถำบันวิจัยและพัฒนำ โดยมีจ ำนวนคนเข้ำรว่ม จ ำนวน 117 คน  
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1.3) โครงกำรคลินิกวิจัยเพื่อให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรวิจัย งำนสร้ำงสรรค์ และกำร

เผยแพร่ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ (1) เพื่อเป็นศูนย์ให้ค ำปรึกษำด้ำนงำนวิจัยแก่อำจำรย์ของ

มหำวิทยำลัยและผู้ที่สนใจ เป็นกำรเพิ่มคุณภำพและควำมสมบูรณ์ของงำนวิจัย และสร้ำง

ควำมมั่นใจในกำรด ำเนินงำนวิจัยให้แก่อำจำรย์ (2) เพื่อพัฒนำศักยภำพอำจำรย์ให้มีควำมรู ้

ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเทคนิคกำรเขยีนข้อเสนอโครงกำร วิจัยบูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอน

ด้ำนวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี, ด้ำนวิทยำสุขภำพและด้ำนมนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร ์

จัดขึน้วันศุกร์ที่ 4 ธันวำคม 2558 ณ อำคำรศศิพงษ์ประไพ สถำบันวิจัยและพัฒนำ จ ำนวน

คนเข้ำรว่ม จ ำนวน 12 คน 

1.4) โครงกำรคลินิกวิจัยกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรเขียนบทควำมวิจัยระดับชำติและ

นำนำชำติ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมบทควำมไปลงวำรสำร จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 มีนำคม 

2559, วันที่ 15 มีนำคม 2559, วันที่ 16 มีนำคม 2559, วันที่ 22 มีนำคม 2559, วันที่23 

มีนำคม 2559 และวันที่ 29 มีนำคม 2559 ณ อำคำรศศิพงษ์ประไพ สถำบันวิจัยและ

พัฒนำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ โดยมีจ ำนวนคนเข้ำรว่ม จ ำนวน 83 คน 

2) คณะ/วิทยำลัย มีกำรพัฒนำสมรรถนะของอำจำรย์ในกำรท ำผลงำนวิจัย อำทิเช่น  

2.1) คณะวิทยำกำรจัดกำร มีกำรจัดโครงกำรพัฒนำฐำนควำมรู้ “อบรมโปรแกรม

ส ำเร็จรูปทำงสถติิ LISREL เพื่อกำรวิจัย” วันที่ 19 - 20 พฤศจิกำยน 2558 ณ ห้องประชุม 5753  

2.2) คณะครุศำสตร์  มีกำรจัดโครงกำรพัฒนำศักยภำพงำนวิจัย วันที่ 29 - 30 

มิถุนำยน 2559 ณ ห้องประชุมคณะครุศำสตร ์มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ เป็นต้น 

นอกจำกนี้ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ มีกำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจตลอดจนยก

ย่องชมเชยอำจำรย์ที่มีผลงำนวิจัย ดังนี้ 

1) มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ โดยสถำบันวิจัยพัฒนำร่วมกับกองบริหำรงำนบุคคล 

มีกำรยกย่องชมเชยอำจำรย์ ที่มีผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ดีเด่นตำมประกำศของ

มหำวิทยำลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรจัดสรรเงินรำงวัลในกำรเขยีนบทควำมทำงวิชำกำร

หรือบทควำมวิจัยเงินรำงวัลบุคลำกรที่มีผลงำนดีเด่นด้ำนวิจัย บริกำรวิชำกำร กำรสอนและ

วิชำชีพ และเงินรำงวัลอื่นๆ ในงำนเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ เมื่อวันที่ 26 ธันวำคม 2558  โดยมี

กำรมอบรำงวัล ดังนี ้ 

1.1) รำงวัลกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยในฐำนข้อมูล Google scholar ยอดเยี่ยม จ ำนวน

นักวิจัยที่ได้รับรำงวัล 1 คน คือ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กัลยณัฎฐ์ กุหลำบเพ็ชรทอง  สังกัด 

คณะวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี 

1.2) รำงวัลกำรตีพิมพ์ผลงำนวิจัยระดับนำนำชำติยอดเยี่ยม จ ำนวนนักวิจัยที่ได้รับ

รำงวัล 1 ท่ำน คือ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณรงค์ สังวำระนที สังกัด คณะวิทยำศำสตร์และ

เทคโนโลยี 
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2) คณะ/วิทยำลัย มีกำรยกย่องชมเชยอำจำรย์ประจ ำที่มีผลงำนวิจัย อำทิเช่น 

2.1) คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีได้ยกย่องชมเชยรองศำสตรำจำรย์ศิวพันธ์  

ชูอินทร ์ได้รับรำงวัล กำรน ำเสนอผลงำนวิจัยภำคบรรยำย “ดีเยี่ยม”และอำจำรย์ ดร.ชูเกียรติ 

ผุดพรมรำช ได้รับรำงวัลกำรน ำเสนอผลงำนวิจัยภำคบรรยำย “ดีมำก” ในกำรประชุม

วิชำกำรระดับชำติ ณ โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหำนคร ระหว่ำงวันที่ 3  - 4 

กันยำยน 2558 ผ่ำนประชำสัมพันธ์คณะวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี 

2.2) คณะวิทยำกำรจัดกำร ได้ยกย่องชมเชยบุคลำกร ผู้ที่มีผลงำนวิจัยตีพิมพ์ใน

ฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ (SCOPUS) ผ่ำนบอร์ดประชำสัมพันธ์คณะวิทยำกำรจัดกำร ได้แก่  

          1) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ประทีป วจีทองรัตนำ   

          2) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สมเดช รุง่ศรีสวัสดิ์   

          3) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิสิษฐ์ พจนจำรุวทิย์   

          4) อำจำรย์ ดร.ญำณัญฎำ ศิรภัทรธ์ำดำ   

          5) อำจำรย์พิชำมณต์ ชำญสุไชย เป็นต้น 

เอกสาร

หลักฐาน 

IQA 2.1-5-01 สรุปผลโครงกำรคลินิกวิจัย : นักวิจัยรุ่นใหม่ (เตรียมควำมพร้อมนักวิจัยรุ่นใหม่ 

กำ้วสู่กำรเป็น Smart University)  

IQA 2.1-5-02 โครงกำรพัฒนำและวิพำกษ์ข้อเสนอโครงกำรวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนกำรวิจัย

จำกงบประมำณรำยได้ของมหำวิทยำลัย ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 และงบประมำณแผ่นดิน 

ประจ ำปีงบประมำณ 2560 

IQA 2.1-5-03 สรุปผลโครงกำรคลินิกวิจัยเพื่อให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรวิจัย งำนสร้ำงสรรค์ และ

กำรเผยแพร)่ 

IQA 2.1-5-04 สรุปผลโครงกำรคลินิกวิจัยอบรมเตรียมบทควำมเพื่อตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร

ต่ำงประเทศ 

IQA 2.1-5-05 สรุปผลโครงกำรพัฒนำฐำนควำมรู้ “อบรมโปรแกรมส ำเร็จรูปทำงสถิติ LISREL 

เพื่อกำรวิจัย”  

IQA 2.1-5-06 สรุปผลโครงกำรพัฒนำศักยภำพงำนวิจัย 

IQA 2.1-5-07 ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรจัดสรรเงิน

รำงวัลในกำรเขียนบทควำมทำงวิชำกำรหรอืบทควำมวิจัยเงินรำงวัลบุคลำกรที่มีผลงำนดีเด่นด้ำน

วิจัย วิชำกำร กำรสอนและวิชำชีพ และเงินรำงวัลอื่นๆ พ.ศ. 2558 

IQA 2.1-5-08 ภำพถำ่ยกำรมอบรำงวัล  

IQA 2.1-5-09 ประกำศนียบัตร/โล่รำงวัล 

IQA 2.1-5-10 ภำพถำ่ยกำรมอบรำงวัล (งำนปีใหม่)  

IQA 2.1-5-11 รูปแสดงกจิกรรมยกย่องชมเชย 
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IQA 2.1-5-12 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำสถำบันวิจัยและพัฒนำ ครั้งที่ 2/2558 

วันที ่7 ตุลำคม 2558 

IQA 2.1-5-13 ประกำศมหำวิทยำลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรจ่ำยเงินกำรจัดพิมพ์ผลงำน

ทำงวิชำกำร พ.ศ. 2556 

เกณฑ์

มาตรฐาน 

ข้อ 6 มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในกำรคุ้มครองสิทธิข์องงำนวิจัยหรอืงำนสรำ้งสรรคท์ี่น ำไปใช้

ประโยชน์และด ำเนินกำรตำมระบบที่ก ำหนด 

ผลการ

ด าเนินงาน 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ โดยสถำบันวิจัยและพัฒนำ มีกำรก ำหนดแนวทำงใน

กำรคุ้มครองสิทธิ์ของงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่น ำไปใช้ประโยชน์ โดยมีระบบและกลไก 

ดังนี้ 

1) แต่งตั้งคณะท ำงำนกำรพัฒนำงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์สู่กำรจดสิทธิบัตรและอนุ

สิทธิบัตร โดยสถำบันวิจัยและพัฒนำ เสนอแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจด

สิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร เมื่อวันที่ 6 ตุลำคม 2558 เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนำ

งำนวิจัยหรอืงำนสรำ้งสรรคส์ู่กำรจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 

2) กำรสรำ้งควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรยื่นจดสิทธิบัตร โดยสถำบันวิจัยและพัฒนำ มี

กำรจัดโครงกำรเพื่อสรำ้งควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรยื่นจดสิทธิบัตร ดังนี้ 

2.1) ประชำสัมพันธ์กำรจัดอบรมให้ควำมรู้โครงกำรพัฒนำงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์สู่

กำรจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร เมื่อวันที่ 31 มีนำคม 2559 ผ่ำนทำงเว็บไซต์สถำบันวิจัยและ

พัฒนำ ระบบ E-office และระบบฝึกอบรม (TIS : Training Information System) 

2.2) จัดอบรมให้ควำมรู้โครงกำรพัฒนำงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ให้ได้รับกำรจด

สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร (ครั้งที่ 1) โดยเชิญวิทยำกรคุณดนัย เลี้ยงเจริญ ผู้เช่ียวชำญด้ำน

กำรออกแบบผลิตภัณฑ์ จำกกรมทรัพย์สินทำงปัญญำ อบรมในหัวข้อกำรเตรียมค ำขอรับ

สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรไปใช้เตรียมค ำขอได้อย่ำงถูกต้อง ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนสิทธิบัตร

และอนุสิทธิบัตร เมื่อวันที่ 18 มีนำคม 2559 ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 4 ช้ัน 2 อำคำร 

31 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ โดยมีจ ำนวนอำจำรย์เข้ำร่วมโครงกำร 21 คน พร้อมทั้ง

ได้มีกำรจัดท ำแบบฟอร์มค ำขอรับสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ในเล่มคู่มือนักวิจัยหน้ำ 66 แจกให้

ผู้เข้ำร่วมอบรม 

2.3) จัดอบรมให้ควำมรู้โครงกำรพัฒนำงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ให้ได้รับกำรจด

สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร (ครั้งที่ 2) โดยเชิญวิทยำกรคุณอำรยำ อิทธิประทีป ผู้เช่ียวชำญ

ด้ำนกำรจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร จำกกรมทรัพย์สินทำงปัญญำ อบรมกำรเขียนงำนด้ำน

วิทยำศำสตร์และวิทยำศำสตร์สุขภำพ สู่กำรจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร เมื่อวันที่ 5 

เมษำยน 2559 ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 4 ช้ัน 2 อำคำร 31 มหำวิทยำลัยรำชภัฏ   

สวนสุนันทำ โดยมีจ ำนวนอำจำรย์เข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน 20 คน พร้อมทั้งได้มีกำรจัดท ำ

แบบฟอร์มค ำขอรับสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ในเล่มคูม่ือนักวจิัยหน้ำ 66 แจกให้ผูเ้ข้ำรว่มอบรม 
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รายงานผลการด าเนินงาน 

3) ติดตำม และสรุปกำรด ำเนินงำน โดยสถำบันวิจัยและพัฒนำมีกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 

3.1) ติดตำม รวบรวมเอกสำรค ำขอยื่นจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรของอำจำรย์ที่ส่งแบบ

ค ำขอ  และน ำส่งต่อกรมทรัพย์สินทำงปัญญำ เพื่อพิจำรณำประกำศโฆษณำและกำรรับรอง

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร  

3.2) ประสำนงำนกับอำจำรย์ที่ยื่นค ำขอจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ในกรณีที่กรม

ทรัพย์สินทำงปัญญำ แจ้งผลพิจำรณำ โดยแจ้งให้อำจำรย์ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนที่กรม

ทรัพย์สินทำงปัญญำก ำหนด 

3.3) ผลกำรด ำเนินงำน ตั้งแต่ปงีบประมำณ  พ.ศ. 2557 - 2559 มหำวิทยำลัยได้ยื่น

ค ำขอจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร จ ำนวนทั้งสิน้ 144 ผลงำน ดังนี ้ 

1) จ ำนวนผลงำนอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ จ ำนวน 6 ผลงำน 

2) จ ำนวนผลงำนที่ได้รับกำรแก้ไขเพิ่มเติม จ ำนวน 6 ผลงำน 

3) จ ำนวนผลงำนที่ได้รับกำรช ำระค่ำธรรมเนียมประกำศค ำขอรับสิทธิบัตร

จ ำนวน 123 ผลงำน 

4) จ ำนวนผลงำนที่หมดอำยุกำรยื่นทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร จ ำนวน  

5 ผลงำน 

5) จ ำนวนผลงำนได้รับกำรจดทะเบียนและออกสิทธิบัตร จ ำนวน 4 ผลงำน  

เอกสาร

หลักฐาน 

IQA 2 .1-6-01 ค ำสั่ งมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ที่  51.1 /2558 เรื่อง แต่งตั้ง

คณะกรรมกำรด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรจดสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร  

IQA 2.1-6-02 เว็บไซต์ www.rdi.ssru.ac.h  

IQA 2.1-6-03 เว็บไชต์ ระบบฝึกอบรม (TIS : Training Information System) 

IQA 2.1-6-04 สรุปผลโครงกำรพัฒนำงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ให้ได้รับกำรจดสิทธิบัตร

และอนุสิทธิบัตร วันที่ 18 มีนำคม 2559 และวันที่ 5 เมษำยน 2559 

IQA 2.1-6-05 รำยชื่องำนวิจัยหรอืงำนสรำ้งสรรคท์ี่เสนอพิจำรณำขอรับกำรคุ้มครอง 

IQA 2.1-6-06 คู่มือนักวิจัยและบริกำรวิชำกำร (ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรงำนสิทธิบัตรและ 

อนุสิทธิบัตร หน้ำที่ 30 และแบบฟอร์มกำรขอรับสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หน้ำ 66) 

IQA 2.1-6-07 ตำรำงสรุปผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่ได้ยื่นกำรจดทะเบียนสิทธิบัตร

หรืออนุสิทธิบัตร พ.ศ. 2559 

IQA 2.1-6-08 เอกสำรกำรยื่นจดสิทธิบัตร จ ำนวน  144 ผลงำน  

http://www.rdi.ssru.ac.th/
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การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 

 

 ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้  : รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัยและพัฒนำ 

 ผู้จัดเก็บข้อมูล : ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2   : เงินสนับสนุนงำนวิจัยและงำนสรำ้งสรรค์ 

ชนิดของตัวบ่งชี้  : ปัจจัยน ำเข้ำ 

การคิดรอบปี    : รอบปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 (1 ตลุำคม 2558 – 30 กันยำยน 2559) 

ค าอธบิายตัวบ่งชี้ 

 ปัจจัยส ำคัญที่ส่งเสรมิสนับสนุนให้เกดิกำรผลิตงำนวิจัยหรอืงำนสรำ้งสรรคใ์นสถำบัน อุดมศึกษำ คือ

เงินสนับสนุนงำนวิจัยหรอืงำนสรำ้งสรรค์ ดังนั้น สถำบันอุดมศึกษำจึงต้องจัดสรรเงินจำกภำยในสถำบันและที่

ได้รับจำกภำยนอกสถำบันเพื่อสนับสนุนกำรท ำวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์อย่ำงมีประสิทธิภำพตำม

สภำพแวดล้อมและจุดเน้นของสถำบัน นอกจำกนั้นเงินทุนวิจัยหรอืงำนสรำ้งสรรคท์ี่สถำบันได้รับจำกแหล่งทุน

ภำยนอกสถำบันยังเป็นตัวบ่งชี้ที่ส ำคัญ ที่แสดงถงึศักยภำพด้ำนกำรวิจัยของสถำบันโดยเฉพำะสถำบันที่อยู่ใน

กลุ่มที่เน้นกำรวิจัย 
 

เกณฑ์การประเมิน 

 คะแนนที่ได้ในระดับสถำบัน เป็นค่ำเฉลี่ยของคะแนนผลกำรประเมิน (เงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำน

สรำ้งสรรคจ์ำกภำยในและภำยนอกสถำบัน) ของทุกคณะและหน่วยงำนวิจัยในสถำบัน 

สูตรการค านวณ 

 

คะแนนที่ได ้ =  

 

 

สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะ 

 คะแนนที่ไดใ้นระดับคณะ = ค่ำเฉลี่ยของคะแนนทีไ่ด้ของทุกกลุ่มสำขำวิชำในคณะ 

 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ได้สรุปข้อมูลเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ต่อจ ำนวน

อำจำรย์ประจ ำและนักวจิัยประจ ำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ดังตำรำงที่ 18 

ตารางท่ี 18 แสดงจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

คณะ/วิทยาลัย 

จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัย

หรืองานสรา้งสรรค ์
รวมเป็นเงิน 

จ านวนอาจารย์

ประจ า 

รวม

อาจารย์

ประจ า

ทั้งหมด 

ภายนอก

สถาบัน 

ภายใน

สถาบัน 

ปฏิบัต ิ

งานจรงิ 

ลาศึกษา

ต่อ 

กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

คณะวิทยำศำสตร์ฯ 21,403,792.50 2,387,600.00 23,791,392.50 103.5 - 103.5 

คณะเทคโนโลยอีุตสำหกรรม 14,415,731.50 842,000.00 15,257,731.50  74.5 - 74.5 

บัณฑิตวทิยำลัย  1,251,240.00 - 1,251,240.00 1 - 1 

 
ผลรวมของผลกำรประเมินเงนิสนับสนุนงำนวิจัยของทุกคณะและหน่วยงำนวิจยั 

 
จ ำนวนคณะและหน่วยงำนวิจยัทั้งหมดของสถำบนั 
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คณะ/วิทยาลัย 

จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัย

หรืองานสรา้งสรรค ์
รวมเป็นเงิน 

จ านวนอาจารย์

ประจ า 

รวม

อาจารย์

ประจ า

ทั้งหมด 

ภายนอก

สถาบัน 

ภายใน

สถาบัน 

ปฏิบัต ิ

งานจรงิ 

ลาศึกษา

ต่อ 

รวม 37,070,764.00 3,229,600.00 40,300,364.00 179 - 179 

กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 

วทิยำลัยพยำบำลฯ 1,482,952.00 420,000.00 1,902,952.00 37 5 42 

วทิยำลัยสหเวชศำสตร์ 3,074,702.50 486,200.00 3,560,902.50 32.5 - 32.5 

รวม 4,557,654.50 906,200.00 5,463,854.50 69.5 5 74.5 

กลุ่มสาขาวิชามนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

คณะครุศำสตร์ 4,523,917.00 558,600.00 5,082,517.00 59.5 1 60.5 

คณะมนุษยศำสตร์ฯ 6,269,153.00 1,192,800.00 7,461,953.00 105 2 107 

คณะวิทยำกำรจัดกำร 7,178,751.00 758,750.00 7,937,501.00 99 - 99 

คณะศิลปกรรมศำสตร์ 1,977,158.75 581,800.00 2,558,958.75 44 2 46 

วทิยำลัยนวัตกรรมฯ 6,085,460.75 339,500.00 6,424,960.75 33.5 - 33.5 

วทิยำลัยนำนำชำต ิ 3,802,600.00 556,000.00 4,358,600.00 36.5 - 36.5 

วทิยำลัยกำรภำพยนตร์ฯ 2,400,000.00 235,000.00 2,630,000.00 11 - 11 

วทิยำลัยโลจิสติกสฯ์ 4,421,900.00 267,000.00 4,688,900.00 36 - 37 

บัณฑิตวทิยำลัย  879,026.00 170,450.00 1,049,476.00 36.5 - 36.5 

รวม 37,537,966.50 4,659,900.00 42,197,866.50 461.50 6 467 

รวมทั้งหมด 79,166,385.00 8,795,700.00 87,962,085.00 709.5 11 720.5 

 

ผลการด าเนินงาน 

ตารางท่ี 19 แสดงผลการด าเนินงาน (คะแนน) ของเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จ าแนกตาม

คณะ/วิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

คณะ/วิทยาลัย 

จ านวนเงินสนับสนนุ

งานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค ์

จ านวนอาจารย์

ประจ าที่ปฏบิัตงิาน

จริง 

เฉลี่ยต่อคน คะแนนทีไ่ด ้

1. คณะวิทยำศำสตร์ฯ 23,791,392.50 103.5 229,868.53 5.00 

2. คณะเทคโนโลยอีุตสำหกรรม 15,257,731.50 74.5 204,081.77 5.00 

3. วิทยำลัยพยำบำลฯ 1,902,952.00 37 51,431.14 5.00 

4. วิทยำลัยสหเวชศำสตร์ 3,560,902.50 32.5 109,566.23 5.00 

5. คณะครุศำสตร์ 5,082,517.00 59.5 85,420.45 5.00 

6. คณะมนุษยศำสตร์ฯ 7,461,953.00 105 71,066.22 5.00 
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คณะ/วิทยาลัย 

จ านวนเงินสนับสนนุ

งานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค ์

จ านวนอาจารย์

ประจ าที่ปฏบิัตงิาน

จริง 

เฉลี่ยต่อคน คะแนนทีไ่ด ้

7. คณะวิทยำกำรจัดกำร 7,937,501.00  99 80,176.78 5.00 

8. คณะศลิปกรรมศำสตร์ 2,558,958.75 44 58,158.15 5.00 

9. วิทยำลัยนวัตกรรมฯ 6,424,960.75 33.5 191,789.87 5.00 

10. วิทยำลัยนำนำชำต ิ 4,358,600.00 36.5 119,413.70 5.00 

11. วทิยำลัยกำรภำพยนตร์ฯ 2,635,000.00 11 239,545.45 5.00 

12. วิทยำลัยโลจิสติกสฯ์ 4,688,900.00 36 130,247.22 5.00 

13. บัณฑติวทิยำลัย 

 - กลุ่มสำขำวิทยำศำสตร์ฯ 

 

1,251,240.00 

 

1 

 

1,251,240.00 

5.00 

5.00 

 - กลุ่มสำขำมนุษยศำสตร์ฯ 1,049,476.00 36.5 28,752.77 5.00 

รวมทั้งหมด 87,962,085.00 709.5 123,977.57 65 

    65/13 = 5 

 

การค านวณผลการด าเนินการ 

 

คะแนนที่ได ้      =  

 

 

=     5.00 คะแนน 

 

รายงานผลการด าเนินงาน  

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ โดยสถำบันวิจัยและพัฒนำ มีกำรจัดสรรงบประมำณให้กับอำจำรย์

ในกำรพัฒนำโจทย์วิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจำกภำยนอก โดยกำรมีประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อพัฒนำโจทย์

วิจัยและส่งคณำจำรย์ไปเข้ำร่วมในกำรสัมมนำต่ำงๆ เพื่อพัฒนำโจทย์วิจัย รวมทั้งเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผู้ เ ช่ี ยวชำญมำเป็นผู้ วิพำกษ์ข้อ เสนอโครงกำรวิจั ย  ก่อนส่ งแหล่ งทุน เพื่ อขอรับกำรสนับสนุน   

ท ำให้ข้อเสนอโครงกำรวิจัยของอำจำรย์มีคุณภำพ และได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณเพิ่มมำกขึ้น โดยใน

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 มีผลงำนวิจัย จ ำนวน 438 เรื่อง มีเงินสนับสนุนงำนวิจัยทั้งหมด 87,962,085.00 บำท 

จำกผลกำรประเมินฯ ของคณะ/วิทยำลัย จ ำนวน 13 หน่วยงำน พบว่ำ ผลรวมของผลการประเมินเงิน

สนับสนุนงานวิจัยของทุกคณะและหน่วยงานวิจัย เท่ากับ 65.00 คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยท่ีได้เท่ากับ 5

คะแนน 

ผลรวมของผลกำรประเมินเงนิสนับสนุนงำนวิจัยของทุกคณะและหน่วยงำนวิจยั 

(65.00)  

จ ำนวนคณะและหน่วยงำนวิจยัทั้งหมดของสถำบนั (13) 
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รายการหลักฐาน 

IQA 2.2-01 ตำรำงสรุปข้อมูลเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกทั้งภำยในและภำยนอก

หน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 

IQA 2.2-02 หลักฐำนสัญญำขอรับทุนอุดหนุนกำรวิจัยงบประมำณภำยในและภำยนอก ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2559 

IQA 2.2-03 ตำรำงสรุปจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5.00 คะแนน 5.00 คะแนน 5.00 คะแนน บรรลุ 

 

 ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้  : รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัยและพัฒนำ 

 ผู้จัดเก็บข้อมูล  : ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3   : ผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำและนักวจิัย 

ชนิดของตัวบ่งชี้  : ผลลัพธ์ 

การคิดรอบปี    : รอบปีปฏิทิน 2558 (1 มกรำคม 2558 – 31 ธนัวำคม 2558) 

ค าอธบิายตัวบ่งชี้ 

 ผลงำนทำงวิชำกำรเป็นข้อมูลที่ส ำคัญในกำรแสดงให้เห็นว่ำอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยได้สร้ำงสรรค์

ขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรและกำรพัฒนำองค์ควำมรู้อย่ำงต่อเนื่อง  เป็นผลงำนที่มี

คุณคำ่สมควรส่งเสริมให้มีกำรเผยแพร่และน ำไปใช้ประโยชน์ทัง้เชิงวิชำกำรและกำรแขง่ขันของประเทศ ผลงำน

ทำงวิชำกำรอยู่ในรูปของบทควำมวิจัยหรือบทควำมทำงวิชำกำร ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุม

วิชำกำรระดับชำติ หรือระดับนำนำชำติ ตีพิมพ์ ในวำรสำรวิชำกำร ที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI หรือ Scopus 

หรือตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำร

ทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ. 2556 ผลงำนได้รับกำรจดอนุสิทธิบัตรหรอืสิทธิบัตร 

หรือเป็นผลงำนทำงวิชำกำรรับใช้สังคมที่ผำ่นกำรประเมินต ำแหน่งทำงวชิำกำรแล้วผลงำนวิจัยที่หนว่ยงำนหรอื

องค์กรระดับชำติว่ำจ้ำงให้ด ำเนินกำร ต ำรำหรือหนังสือที่ใช้ในกำรขอผลงำนทำงวิชำกำรและผ่ำนกำร

พิจำรณำตำมเกณฑก์ำรขอต ำแหน่งทำงวิชำกำรแล้ว โดยมีวิธีกำรคิดดังนี้ 

เกณฑ์การประเมิน 

 คะแนนที่ได้ในระดับสถำบันเป็นค่ำเฉลี่ยของคะแนนผลกำรประเมินผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์

ประจ ำและนักวจิัยของทุกคณะและหน่วยงำนวิจัยในสถำบัน 

สูตรการค านวณ 

 

คะแนนที่ได ้ =  

 

 

ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพใ์นรำยงำนสบืเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร 

0.40 - บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพใ์นรำยงำนสบืเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร

ระดับนำนำชำติ หรือในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับชำติท่ีไม่อยู่ในฐำนข้อมูล ตำมประกำศ ก.พ.อ.หรือ

ระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับ

กำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ. 2556 แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัดท ำเป็น

ประกำศให้ทรำบเป็นกำรท่ัวไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทรำบภำยใน 30 วันนับแตว่ันท่ีออกประกำศ 

- ผลงำนท่ีได้รับกำรจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวำรสำรทำงวิชำกำรท่ีปรำกฏใน

ฐำนขอ้มูล TCI กลุ่มท่ี 2 

ผลรวมของคะแนนผลกำรประเมินผลงำนทำงวิชำกำรของทุกคณะและหน่วยงำนวิจัย 

จ ำนวนคณะและหน่วยงำนวิจยัทั้งหมดในสถำบนั 
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ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.80 - บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพใ์นวำรสำรทำงวิชำกำรระดับนำนำชำติท่ีไม่

อยู่ในฐำนข้อมูลตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำด้วยหลักเกณฑ์

กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ. 2556 แต่สถำบัน

น ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบเป็นกำรท่ัวไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. 

ทรำบภำยใน 30 วันนับแตว่ันท่ีออกประกำศ (ซึ่งไมอ่ยู่ใน Beall’s  list) หรือตพีมิพใ์นวำรสำรวิชำกำรท่ี

ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

1.00 - บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับนำนำชำติท่ี

ปรำกฏในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 

ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร  พ.ศ. 

2556 

- ผลงำนได้รับกำรจดสิทธิบัตร 

- ผลงำนวชิำกำรรับใชส้ังคมท่ีได้รับกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอต ำแหนง่ทำงวิชำกำรแลว้ 

- ผลงำนวจิัยท่ีหน่วยงำนหรือองคก์รระดับชำติว่ำจ้ำงให้ด ำเนินกำร 

- ผลงำนค้นพบพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว ์ท่ีคน้พบใหมแ่ละได้รับกำรจดทะเบียน 

- ต ำรำหรอืหนังสอืท่ีได้รับกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอต ำแหนง่ทำงวิชำกำรแลว้ 

- ต ำรำหรอืหนังสอืท่ีผ่ำนกำรพิจำรณำตำมหลักเกณฑก์ำรประเมินต ำแหนง่ทำงวิชำกำรแตไ่มไ่ด้น ำมำ

ขอรับกำรประเมินต ำแหนง่ทำงวิชำกำร 

 

กำรส่งบทควำมเพื่อพิจำรณำคัดเลือกให้น ำเสนอในกำรประชุมวิชำกำรต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full 

Paper) และเมื่อได้รับกำรตอบรับและตีพิมพ์แล้ว กำรตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสำมำรถอยู่ใน

รูปแบบเอกสำร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

 

ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 

 

งำนสร้ำงสรรค์ท่ีมีกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

online 

0.40 งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน 

0.60 งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ 

0.80 งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมอืระหว่ำงประเทศ 

1.00 งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับภูมภิำคอำเซียน/นำนำชำต ิ

ผลงำนสรำ้งสรรคท์ุกช้ินต้องผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่ำ 3 คน 

โดยมีบุคคลภำยนอกสถำบันรว่มพิจำรณำด้วย 
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ข้อมูลพื้นฐาน 

ตารางท่ี 20 แสดงจ านวนผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า ประจ าปีปฏิทิน 2558 

ค่าน้ าหนัก 

(1) 

ข้อมูลพื้นฐาน 

(2) 

2558 

ผลงาน 

(3) 

ผลถ่วงน้ าหนัก 

(1X3) 

ระดับคุณภาพงานวิจัย   

0.20 

 

- บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ใน

รำยงำนสบืเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร 

177 35.40 

0.40 - บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ใน

รำยงำนสบืเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ หรือใน

วำรสำรทำงวิชำกำรระดับชำติท่ีไม่อยู่ในฐำนข้อมูล  ตำม

ประกำศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำ

ด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำร

เผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ. 2556 แตส่ถำบันน ำเสนอสภำ

สถำบันอนุมัตแิละจัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบเป็นกำรท่ัวไป และ

แจ้งให้ กพอ./กกอ. ทรำบภำยใน 30 วันนับแตว่ันท่ีออกประกำศ 

254 101.60 

- ผลงำนท่ีได้รับกำรจดอนุสิทธิบัตร - - 

0.60 - บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ใน

วำรสำรทำงวิชำกำรท่ีปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 

18 10.80 

0.80 - บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ใน

วำรสำรทำงวิชำกำรระดับนำนำชำติท่ีไม่อยู่ในฐำนข้อมูลตำม

ประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำ

ด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำร

เผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ. 2556 แตส่ถำบันน ำเสนอสภำ

สถำบันอนุมัติและจัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบเป็นกำรท่ัวไป และ

แจ้งให้ กพอ./กกอ. ทรำบภำยใน 30 วันนับแตว่ันท่ีออกประกำศ 

(ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรท่ีปรำกฏ

ในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

43 34.40 

1.00 - บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ใน

วำรสำรทำงวิชำกำรระดับนำนำชำตท่ีิปรำกฏในฐำนข้อมูลระดับ

นำนำชำติตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำร

อุดมศกึษำ วำ่ด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำร

ส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ. 2556 

92 92.00 

 - ผลงำนได้รับกำรจดสิทธิบัตร - - 

 - ผลงำนวชิำกำรรับใช้สังคมท่ีได้รับกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำร

ขอต ำแหนง่ทำงวิชำกำรแลว้ 

- - 
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ค่าน้ าหนัก 

(1) 

ข้อมูลพื้นฐาน 

(2) 

2558 

ผลงาน 

(3) 

ผลถ่วงน้ าหนัก 

(1X3) 

 - ผลงำนวิจัยท่ีหน่วยงำนหรือองค์กรระดับชำติว่ำจ้ำงให้

ด ำเนนิกำร 

10 10.00 

 - ผลงำนค้นพบพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว ์ท่ีคน้พบใหมแ่ละได้รับกำรจด

ทะเบียน 

- - 

 - ต ำรำหรือหนังสือท่ีได้รับกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอ

ต ำแหนง่ทำงวิชำกำรแลว้ 

5 5.00 

 

 - ต ำรำหรือหนังสือท่ีผ่ำนกำรพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์กำร

ประเมินต ำแหน่งทำงวิชำกำรแต่ไม่ได้น ำมำขอรับกำรประเมิน

ต ำแหนง่ทำงวิชำกำร 

- - 

รวมคุณภาพงานวิจัย 599 289.20 

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์   

0.20 

 

งำนสร้ำงสรรค์ ท่ีมีกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะในลักษณะใด

ลักษณะหน่ึง หรือผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

- - 

0.40 งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน - - 

0.60 งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ - - 

0.80 งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมอืระหว่ำง

ประเทศ 

- - 

1.00 งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับภูมิภำคอำเซียน /

นำนำชำต ิ

- - 

รวมผลงานสร้างสรรค์   

ผลรวมถ่วงน้ าหนักงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 599 289.20 

จ านวนอาจารย์ประจ า 720.5 

จ านวนนักวิจัยประจ าทั้งหมด - 

รวมจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด 720.5 
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รายงานผลการด าเนินงาน 

ตารางท่ี 21 แสดงผลการด าเนินงาน (คะแนน) ของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า จ าแนก

ตามคณะ/วทิยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2558 

คณะ/วทิยาลัย 
ผลรวมถ่วง

น้ าหนัก 
อาจารย์ประจ า ร้อยละผลงาน 

คะแนนผลการ

ประเมิน 

1. คณะวิทยำศำสตร์ฯ 64.80 103.5 62.61 5.00 

2. คณะเทคโนโลยอีุตสำหกรรม 18.40 74.5 24.70 4.12 

3. วทิยำลัยพยำบำลฯ 8.80 42 20.95 3.49 

4. วิทยำลัยสหเวชศำสตร์ 9.60 32.5 29.54 4.92 

5. คณะครุศำสตร์ 21.00 60.5 34.71 5.00 

6. คณะมนุษยศำสตร์ฯ 37.20 107 34.77 5.00 

7. คณะวิทยำกำรจัดกำร 42.80 99 43.23 5.00 

8. คณะศลิปกรรมศำสตร์ 16.40 46 35.65 5.00 

9. วทิยำลัยนวัตกรรมฯ 18.80 33.5 56.12 5.00 

10. วิทยำลัยนำนำชำต ิ 23.00 36.5 63.01 5.00 

11. วิทยำลัยกำรภำพยนตร์ฯ 2.20 11 20.00 5.00 

12. วิทยำลัยโลจิสติกสฯ์ 14.00 37 37.84 5.00 

13. บัณฑติวทิยำลัย    5.00 

 - กลุ่มสำขำวิทยำศำสตรฯ์ 1.40 1 140.0 5.00 

 - กลุ่มสำขำมนุษยศำสตรฯ์ 9.80 36.5 26.85 5.00 

รวม 288.20 720.5 40.00 62.53 

    62.53/13=4.81 

 

สูตรการค านวณ 

 

คะแนนที่ได ้  =  

 

 

 

 =          4.81 คะแนน 

 

ผลรวมของคะแนนผลกำรประเมินผลงำนทำงวิชำกำรของทุกคณะและหน่วยงำนวิจัย 

(62.53) 

จ ำนวนคณะและหน่วยงำนวิจยัทั้งหมดในสถำบนั (13) 
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รายงานผลการด าเนินงาน  

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ โดยสถำบันวิจัยและพัฒนำ  มีกำรส่งเสริมให้อำจำรย์มีกำรตีพิมพ์

บทควำมทำงวิชำกำรโดยจัดให้กำรประชุมเชงิปฏิบัติกำร และวำรสำรเผยแพร่งำนวิจัย รวมทั้งเป็นผู้รับผิดชอบ

ในกำรจัดส่งผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ไปตีพมิพ์ยังแหล่งอื่นๆ โดยในปีปฎิทิน 2558 มีผลงำนวจิัยหรืองำน

สร้ำงสรรค์ท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ จ ำนวนทั้งสิ้น 599 เรื่อง จำกผลกำรประเมินฯ ของคณะ/วิทยำลัย จ ำนวน  

13 หน่วยงำน พบว่ำ ผลรวมของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของทุกคณะและหน่วย

งานวิจัย เท่ากับ 62.53 คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยที่ได้เท่ากับ 4.81 คะแนน 

 

รายการหลักฐาน 

IQA 2.3-01 ตำรำงสรุปจ ำนวนและรำยชื่อบทควำมวิจยัและงำนสรำ้งสรรคร์ะดับชำติและนำนำชำติ

ทั้งหมดตำมปีปฏิทิน 2558 

IQA 2.3-02 ตำรำงสรุปจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำและนับรวมศึกษำต่อ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

4.00 คะแนน 4.81 คะแนน 4.81 คะแนน บรรลุ 

 

 ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้  : รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัยและพัฒนำ 

 ผู้จัดเก็บข้อมูล  : ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ 

 

 



 

 85 

รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาองค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 

 

จุดเด่น 

1. มหำวิทยำลัยฯ มีระบบและกลไกในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนในภำรกิจด้ำนกำรวิจัย ตั้งแต่ 

ต้นน้ ำ กลำงน้ ำ ปลำยน้ ำ ที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย และมีผลกำรด ำเนินงำนบรรลุตำม

เป้ำหมำยที่ก ำหนด รวมถึงสำมำรถแก้ปัญหำ ตอบสนองควำมต้องกำรของชุมชน และน ำไปใช้ประโยชน์ได้

อย่ำงเป็นรูปธรรม 

2. มหำวิทยำลัยฯ มีงบประมำณเพื่อสนับสนุนกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ในกำร

ประชุมวิชำกำรและกำรตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติและนำนำชำติ โดยมีจ ำนวนผลงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์

ที่ได้รับกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวชิำกำรระดับนำนำชำติที่ปรำกฎในฐำนข้อมูลเพิ่มมำกขึ้นจำกปทีี่ผำ่นมำ 

 

แนวทางเสริมจุดเด่น 

 1. พัฒนำผลงำนวิจัยของคณำจำรย์  ให้ได้รับกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับชำติและนำนำชำติ  

ที่อยู่ในฐำนข้อมูลที่มีมำตรฐำนและเป็นที่ยอมรับในระดับสำกล 

 2. จัดโครงกำรเพื่อยกระดับวำรสำรวิชำกำรประจ ำคณะ/หน่วยงำน ให้ได้มำตรฐำนและอยู่ใน

ฐำนข้อมูลในระดับชำติและนำนำชำติ 

 3. จัดกจิกรรมโครงกำรพัฒนำอำจำรย์ให้มีศักยภำพในกำรเขียนข้อเสนอโครงกำรวิจัย เพื่อขอรับทุน

จำกแหล่งทุนภำยนอกทั้งระดับชำติและนำนำชำติเพิ่มขึน้ 

 4. สนับสนุนให้อำจำรย์ด ำเนินโครงกำรวิจัยเพื่อสรำ้งเครอืข่ำยด้ำนกำรวิจัยในประชำคมอำเซยีน 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

 1. กำรยกระดับวำรสำรวชิำกำรของมหำวิทยำลัย ให้เข้ำสู่มำตรฐำนในระดับชำติและนำนำชำติ  

 2. กำรจัดประชุมวิชำกำรระดับชำติและระดับนำนำชำติ ของคณะ/วิทยำลัย 

 

แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา 

1. ส่งเสรมิและผลักดันให้คณะ/วิทยำลัย มีกำรพัฒนำและยกระดับวำรสำรวชิำกำร ให้เข้ำสู่มำตรฐำน

ในระดับชำติ 

2. พัฒนำระบบกลไกกำรส่งเสริมด้ำนกำรวิจัยให้แกค่ณำจำรย์ในคณะ/วิทยำลัยมำกขึ้น อำทิเช่น กำร

พัฒนำโจทย์วิจัย กำรพัฒนำนักวิจัยรุ่นใหม่ กำรจัดท ำวำรสำรวิชำกำร และกำรจัดประชุมวิชำกำรระดับชำติ

และระดับนำนำชำติ เป็นต้น 
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

 กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคมเป็นหนึ่งในภำรกิจหลักของสถำบันอุดมศึกษำสถำบันพึงให้บริกำร

ทำงวิชำกำรแก่ชุมชน สังคม และประเทศชำติ ในรูปแบบต่ำงๆ ตำมควำมถนัดและในด้ำนที่สถำบันมีควำม

เช่ียวชำญกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรอำจให้เปล่ำโดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยหรืออำจคิดค่ำใช้จ่ำยตำมควำมเหมำะสม 

โดยให้บริกำรทัง้หน่วยงำนภำครัฐและเอกชน หน่วยงำนอิสระ หน่วยงำนสำธำรณะ ชุมชน และสังคมโดยกวำ้ง 

รูปแบบกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรมีควำมหลำกหลำย เช่น กำรอนุญำตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยำกรของสถำบัน 

เป็นแหล่งอ้ำงอิงทำงวิชำกำรให้ค ำปรึกษำ ให้กำรอบรม จัดประชุมหรือสัมมนำวิชำกำร ท ำงำนวิจัยเพื่อตอบ

ค ำถำมต่ำงๆ หรือเพื่อชี้แนะสังคมกำรให้บริกำรทำงวิชำกำร นอกจำกเป็นกำรท ำประโยชน์ให้สังคมแล้ว 

สถำบันยังได้รับประโยชน์ในด้ำนต่ำงๆ คือเพิ่มพูนควำมรู้และประสบกำรณ์ของอำจำรย์อันจะน ำมำสู่กำร

พัฒนำหลักสูตร มีกำรบูรณำกำรเพื่อใช้ประโยชน์ทำงด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย พัฒนำ

ต ำแหน่งทำงวิชำกำรของอำจำรย์ สร้ำงเครือข่ำยกับหน่วยงำนต่ำงๆ ซึ่งเป็นแหล่งงำนของนักศึกษำและเป็น

กำรสรำ้งรำยได้ของสถำบันจำกกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรด้วย 

 

ตัวบ่งชี้ จ านวน  1  ตัวบ่งชี้ คือ 

ตัวบ่งชี้ที่  3.1  กำรบรกิำรวิชำกำรแก่สังคม 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1   : กำรบรกิำรวิชำกำรแก่สังคม 

ชนิดของตัวบ่งชี้  : กระบวนกำร 

การคิดรอบปี    : รอบปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 (1 ตลุำคม 2558 – 30 กันยำยน 2559) 

ค าอธบิายตัวบ่งชี้ 

 กำรบริกำรวิชำกำรเป็นภำรกิจหลักอีกอย่ำงหนึ่งของสถำบันอุดมศึกษำ  สถำบันควรค ำนึงถึง

กระบวนกำรในกำรให้บริกำรวชิำกำรแก่สังคม โดยกำรศึกษำควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำยน ำมำจัดท ำแผน

บริกำรวิชำกำร ทั้งกำรบริกำรวิชำกำรที่ท ำให้เกิดรำยได้และกำรบริกำรวิชำกำร ที่สถำบันจัดท ำเพื่อสร้ำง

ประโยชน์แก่ชุมชนหรือสังคมโดยมีกำรประเมินควำมส ำเร็จของกำรบริกำรวิชำกำร  และน ำมำจัดท ำเป็น

แผนกำรใชป้ระโยชน์จนเกดิผลลัพธ์ที่สรำ้งควำมพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน 
 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนนิกำร 

1 ข้อ 

มีกำรด ำเนนิกำร 

2 ข้อ 

มีกำรด ำเนนิกำร 

3 - 4 ข้อ 

มีกำรด ำเนนิกำร 

5 ข้อ 

มีกำรด ำเนนิกำร 

6 ข้อ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน 

รายงานผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 1 ก ำหนดชุมชนหรือองค์กำรเป้ำหมำยของกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคมโดยมี

ควำมร่วมมือระหว่ำงคณะหรือหน่วยงำนเทยีบเทำ่ 

ผลการ

ด าเนินงาน 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ มีกำรก ำหนดเขตพื้นที่ในกำรให้บริกำรวิชำกำร  

โดยสถำบันวิจัยและพัฒนำประชุมร่วมกับคณะ/วิทยำลัยในกำรก ำหนดเขตพื้นที่ในกำร

ให้บริกำร เมื่อวันอังคำรที่ 9 มิถุนำยน 2558 โดยพิจำรณำจำกพื้นที่ที่มหำวิทยำลัยมี

กำรเปิดศูนย์กำรศึกษำ และชุมชนที่มหำวิทยำลัยมีกำรลงพื้นที่ให้บริกำรวิชำกำรในปีที่

ผ่ำนมำ โดยมติที่ประชุมเห็นชอบเขตพื้นที่ในกำรให้บริกำรวิชำกำรของมหำวิทยำลัย 

จ ำนวน 5 พืน้ที่ ประกอบไปด้วย  

1) พื้นที่เขตดุสิต-พระนคร : ชุมชนวัดประชำระบือธรรม ชุมชนวัดใหม่อมตรส 

ชุมชนวัดสวัสดิวำรสีีมำรำม จังหวัดกรุงเทพมหำนคร 

2) พืน้ที่จังหวัดสมุทรสงครำม : ชุมชนต ำบลสวนหลวง ชุมชนต ำบลบำงแค ชุมชน

บ้ำนสำรภี 

3) พืน้ที่จังหวัดระนอง : ต ำบลหงำว  

4) พืน้ที่จังหวัดนครปฐม : ชุมชนต ำบลคลองโยง  

5) พืน้ที่จังหวัดอุดรธำนี : ชุมชนสำมพร้ำว, ชุมชนค ำชะโนด   

ทั้งนี้ มหำวิทยำลัยมีกำรให้บริกำรนอกเหนือเขตพื้นที่รับผิดชอบตำมที่ชุมชนแจ้ง

ควำมประสงค ์ 
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รายงานผลการด าเนินงาน 

เอกสารหลักฐาน IQA 3.1-1-01 รำยงำนสรุปกำรประชุมชี้แจงแนวทำงกำรด ำเนินงำนบริกำรวิชำกำร 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 

IQA 3.1-1-02 เว็บไซต์ศูนย์กำรเรยีนรูว้ิจัย บรกิำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 2 จัดท ำแผนบริกำรวิชำกำรโดยมีส่วนร่วมจำกชุมชนหรือองค์กำรเป้ำหมำยที่ก ำหนดใน

ข้อ 1 

ผลการ

ด าเนินงาน 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ โดยสถำบันวิจัยและพัฒนำมีกระบวนกำรจัดท ำ

แผนบริกำรวชิำกำร ดังนี้ 

1) ส ำรวจควำมต้องกำรของชุมชนในเขตพื้นที่ให้บริกำรวิชำกำร อำทิเช่น (1) พื้นที่

ของชุมชน ต ำบลกระดังงำ, ต ำบลบำงนำงลี่ จังหวัดสมุทรสงครำม (2) พื้นที่ของชุมชน 

ต ำบลคลองโยง จังหวัดนครปฐม (3) พื้นที่ของชุมชนวัดประชำระบือธรรม และชุมชน

วัดสวัสดิวำรสีีมำรำม เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหำนคร เป็นต้น (4) พืน้ที่ของชุมชนสำม

พรำ้ว จังหวัดอุดรธำนี (5) พืน้ที่ของชุมชนหงำว อ ำเภอหงำว จังหวัดระนอง เป็นต้น 

2) สถำบันวิจัยและพัฒนำ มีกำรก ำหนดหัวข้อในกำรบริกำรวิชำกำร แบ่งออกเป็น 

6 หัวข้อหลัก ได้แก่  

2.1) โครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพในชุมชนและท้องถิ่น 

 2.2) โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 

 2.3) โครงกำรเสริมสรำ้งควำมเข้มแข็งแกชุ่มชน 

 2.4) โครงกำรพัฒนำแหล่งเรยีนรูศ้ิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ 

 2.5) โครงกำรบรกิำรวิชำกำรหรือวิชำชีพเพื่อเผยแพร่สู่ประชำคมอำเซยีน 

 2.6) โครงกำรแหล่งเรยีนรู/้เพิ่มองคค์วำมรู้ 

และก ำหนดให้หน่วยงำนเสนอโครงกำรบรกิำรวิชำกำร ภำยใต้หัวข้อหลักที่ก ำหนด 

โดยค ำนึงถึงควำมต้องกำรของแต่ละชุมชน 

3) สถำบันวิจัยและพัฒนำ จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในกำรจัดท ำแผนกำรบริกำร

วิชำกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของสังคม โดย

เชิญผู้น ำชุมชนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจำกชุมชนในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบของ

มหำวิทยำลัย เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรเสวนำ วิพำกษ์ โครงกำรบริกำรวิชำกำรที่ปรำกฏ

ในแผนบริกำรวชิำกำร เมื่อวันศุกร์ที่ 7 สิงหำคม 2558 โดยมีงบประมำณในกำรบริกำร

วิชำกำร จ ำนวนทั้งสิ้น 22,757,700 บำท จ ำแนกเป็นงบประมำณในกำรบริหำรจัดกำร

บริกำรวิชำกำร จ ำนวน 200,000 บำท และงบประมำณในกำรด ำเนินกำรโครงกำร 

จ ำนวน 22,557,700 บำท มีโครงกำรบริกำรวิชำกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2559 

ดังนี้ 
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รายงานผลการด าเนินงาน 

โครงกำรบรกิำรวชิำกำร งบประมำณ 

1. โครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพในชุมชนและท้องถิ่น 

จ ำนวน 98 โครงกำร อำทิเช่น โครงกำรจัดฝึกอบรมกำรผลติไอศกรีม

มะม่วงหำวมะนำวโห่ในระดับชุมชน จังหวัดสมุทรสงครำมเป็นต้น 

4,933,000 บำท 

2. โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 

จ ำนวน 21 โครงกำร อำทิเช่น กำรพัฒนำท้องถิ่น โรงเรยีนและชุมชนตำม

แนวพระรำชด ำริแบบชุมชนพอเพียงเป็นต้น 

1,612,000บำท 

3. โครงกำรเสริมสรำ้งควำมเข้มแข็งแก่ชุมชน 

จ ำนวน 124 โครงกำร อำทิเช่น โครงกำรพัฒนำอำชีพเพื่อสร้ำงรำยได้

ให้แก่ชุมชน เป็นต้น 

7,409,000บำท 

4. โครงกำรพัฒนำแหลง่เรยีนรู้ศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสนิทร์ 

จ ำนวน 11 โครงกำร อำทิเช่น โครงกำรกำรอบรมนำฏศิลป์ไทยเพื่อกำรสืบ

สำนศิลปะวัฒนธรรมไทยอย่ำงยั่งยืน เป็นต้น 

952,000บำท 

5. โครงกำรบรกิำรวิชำกำรหรือวิชำชีพเพื่อเผยแพร่สู่ประชำคมอำเซียน 

จ ำนวน 101 โครงกำร อำทิเช่น โครงกำรน้อมน ำองค์ควำมรูห้ลักปรัชญำ

ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่งำนบรกิำรวชิำกำรอำเซียน เป็นต้น 

5,668,000 บำท 

6. โครงกำรแหลง่เรยีนรู/้เพิ่มองค์ควำมรู้ 

จ ำนวน 28 โครงกำร อำทิเช่น โครงกำรพัฒนำศูนย์กำรเรียนรู้วิจัย

บริกำรวิชำกำรมหำวทิยำลัยรำชภัฎสวนสุนันทำเป็นต้น 

1,983,700บำท 

รวม 383 โครงการ 22,557,700บาท 
 

4) สถำบันวิจัยและพัฒนำ เสนอแผนบริกำรวิชำกำร ต่อคณะกรรมกำรสภำ

มหำวิทยำลัย เพื่อพิจำรณำอนุมัติ ในกำรประชุมครั้งที่ 9/2558 วันพุธที่ 30 กันยำยน 

2558 ระเบียบวำระที่ 5.5 กำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบกำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์

ระยะ 5 ป ีและแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 

เอกสารหลักฐาน IQA 3.1-2-01 รำยงำนสรุปผลกำรส ำรวจควำมต้องกำรของชุมชนประจ ำปีงบประมำณ 

2559 ในเขตพืน้ที่รับผิดชอบของมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 

IQA 3.1-2-02 หนังสือเชิญตัวแทนชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของมหำวิทยำลัยเข้ำร่วม

ประชุมจัดท ำแผนบรกิำรวิชำกำร 

IQA 3.1-2-03 รำยงำนสรุปผลกำรประชุมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรบริกำรวิชำกำร 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 

IQA 3.1-2-04 รำยงำนกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย 9/2558 วันพุธที่ 30 กันยำยน 2558 

ระเบียบวำระที่ 5.5 กำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบกำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์ระยะ 5 ปี 

และแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
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IQA 3.1-2-05 ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ที่ 3625/2558 เรื่อง แต่งตั้ง

คณะกรรมกำรบริกำรวิชำกำรแกส่ังคมและชุมชน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 

IQA 3.1-2-06 คูม่ือบรกิำรวิชำกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 3 ชุมชนหรือองค์กำรเป้ำหมำยได้รับกำรพัฒนำและมีควำมเข้มแข็งที่มีหลักฐำนที่

ปรำกฏชัดเจน 

ผลการ

ด าเนินงาน 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ โดยสถำบันวิจัยและพัฒนำมุ่งให้บริกำรทำง

วิชำกำรแก่สังคมเพื่อพัฒนำและสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชนในกำรพึ่งพำตนเองได้ 

รวมทั้งสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงมหำวิทยำลัยกับชุมชน ในลักษณะกำรเรียนรู้

ร่วมกัน ท ำให้ชุมชนเกิดกำรเรียนรู้และสำมำรถพึ่งพำตนเองได้ โดยชุมชนที่ได้รับกำร

พัฒนำและมีควำมเข้มแข็ง ดังนี้ 

1) ชุมชนตลำดน้ ำบำงน้อย เข้ำร่วมโครงกำรบริกำรวิชำกำร ในเรื่องกำรแปรรูป

ผลผลิตในท้องถิ่น ณ ศูนย์กำรเรยีนรู ้วิจัย และบรกิำรวิชำกำร เพื่ออนุรักษ์วถิชีีวติชุมชน 

ตลำดน้ ำบำงน้อย มรภ.สวนสุนันทำ เร่ิมตั้งแต่ป ีพ.ศ.2556 หลังจำกกำรศึกษำวิจัยพืน้ที่

ตลำดน้ ำบำงน้อยของคณำจำรย์มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ได้พัฒนำองค์ควำมรู้

โดยกำรบูรณำกำรผลกำรวิจัยและกำรเรียนกำรสอน โดยโจทย์ที่น่ำสนใจคือ กำรน ำ

ผลไม้สมุนไพรท้องถิ่นอย่ำงมะม่วงหำวมะนำวโห่มำแปรรูปเป็นไอศกรมี และน้ ำผลไม้ ใน

ปีพ.ศ. 2557 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ได้เปิดพื้นที่ตลำดน้ ำบำงน้อยให้เป็น 

“ศูนย์การเรียนรู้ วิจัย และบริการวิชาการเพื่ออนุรักษ์วิถีชีวิตชุมชนตลาดน้ าบาง

น้อย ต าบลกระดังงา อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม” ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่

เกิดจำกกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในชุมชนตลำดน้ ำบำงน้อย และมหำวิทยำลัย ปี 

พ.ศ. 2558 ถึงปัจจุบัน ศูนย์กำรเรียนรู้ฯ ได้สร้ำงสรรค์ควำมอร่อย พร้อมเผยแพร่สูตร

กำร “ไอศกรีมมะม่วงหาวมะนาวโห่” ให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจได้เรียนรู้ ซึ่งมี

วิธีกำรผลิตไอศกรีม ท ำให้ชุมชนชุมชนสำมำรถน ำไปประกอบอำชีพ สร้ำงรำยได้ให้กับ

ครอบครัวและชุมชน 

2) ชุมชนบ้ำนก๊อหลวง เข้ำร่วมโครงกำรบริกำรวิชำกำร ในเรื่องกำรน ำหญ้ำแฝกที่

ขึ้นอยู่ตำมธรรมชำติมำใช้ให้เกิดประโยชน์ ณ แหล่งเรียนรู้กำรปลูกหญ้ำแฝกและกำร

พัฒนำผลิตภัณฑห์ัตกรรมใบหญ้ำแฝก โรงเรยีนบ้ำนกอ๊ซำว อ ำเภอภูซำง จังหวัดพะเยำ 

เริ่มบริกำรวิชำกำรตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 และได้มีกำรบริกำรวิชำกำรเพื่อกำรถ่ำยองค์

ควำมรู้โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริเพื่อพัฒนำท้องถิ่น : โครงกำรพัฒนำ

ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจำกใบหญ้ำแฝก จังหวัดพะเยำขึ้น ต่อมำในปี พ.ศ. 2557 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ได้สนับสนุนกำรลงพื้นที่เพื่อกำรบริกำรวิชำกำร โดย

กำรจัดโครงกำรปรับภูมิทัศน์เพื่อกำรพัฒนำพืน้ที่ปลูกและพัฒนำผลิตภัณฑ์จำกใบหญ้ำ

แฝกขึ้น ณ โรงเรียนบ้ำนก๊อซำว อ ำเภอภูซำง จังหวัดพะเยำ เพื่อเป็นกำรเตรียมควำม
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พรอ้มส ำหรับกำรเปิดพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ส ำหรับชุมชน และปีถัดไปนั้น พ.ศ. 2558 

ได้เปิดเป็น “แหล่งเรยีนรูก้ำรปลูกหญ้ำแฝกและกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์หัตถกรรมใบหญ้ำ

แฝกโรงเรียนบ้ำนก๊อซำว อ ำเภอภูซำง จังหวัดพะเยำ” อย่ำงเป็นทำงกำร โดยมี

ฐำนควำมรู้ต่ำงๆ ดังต่อไปนี้ 1) กำรเพำะปลูกและดูแลรักษำหญ้ำแฝก 2) เทคนิคกำร

แปรรูปหญ้ำแฝก 3) ประวัติกลุ่มหญ้ำแฝกบ้ำนก๊อซำว มิใช่มีเพียงฐำนควำมรู้เกี่ยวกับ

หญ้ำแฝกเท่ำนั้น แต่ยังมีฐำนควำมรู้อื่นๆ ที่สำมำรถน ำองค์ควำมรู้มำประยุกต์ใช้ใน

ชีวติประจ ำวัน เพื่อสรำ้งรำยได้ให้แกก่ลุ่มหญ้ำแฝกบำ้นกอ๊ซำวได ้คอื 1) บ่อเลีย้งปลำ 2) 

แปลผักสวนครัว 3) โรงเรือนเพำะเห็ด และในปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2559 ยังคงมีกำร

ขับเคลื่อนกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์จำกใบหญ้ำแฝก โดยกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้เทคนิค

กำรสร้ำงสรรค์ลวดลำยรูปแบบที่หลำกหลำย และกำรใช้หญ้ำแฝกตำมประเภทงำน

หัตถกรรมและปศุสัตว์ ซึ่งกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำผลิตภัณฑจ์ำกใบหญ้ำแฝกดังกล่ำว

นั้นนับได้วำ่เป็นกำรต่อยอดผลกำรศึกษำวิจัย น ำไปสู่กำรถ่ำยองคค์วำมรู้ดว้ยกำรบรกิำร

วิชำกำรแก่ชุมชนสังคมให้เกดิเป็นผลงำนผลิตภัณฑอ์ันเป็นที่ประจักษ ์และสำมำรถสร้ำง

รำยได้แก่ชำวบ้ำน ชุมชน รวมถงึส่งผลงำนเข้ำรว่มประกวดและได้รับรำงวัลต่ำงๆ 

3) ชุมชนบ้ำนสำรภี เข้ำร่วมโครงกำรบริกำรวิชำกำร ตั้งแต่ พ .ศ. 2552 จึงนับเป็น

จุดเร่ิมต้นของกำรเปดิพืน้ที่เป็นศูนย์กำรเรยีนรูท้ี่ให้ควำมรู้ที่น ำนวัตกรรมจำกองคค์วำมรู้

มำผสมผสำนให้เกิดประโยชน์กับกำรด ำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ง

โดยเร่ิมแรกนั้นมหำวิทยำลยัรำชภัฏสวนสุนนัทำ ได้เข้ำมำบรกิำรวิชำกำรและท ำกำรวิจัย

ในสิ่งที่ชุมชนต้องกำร จนกระทั่งปี 2555 จึงได้ท ำกำรเปิศูนย์กำรเรียนรู้อย่ำงเป็น

ทำงกำร “ศูนย์การเรียนรู้ วิจัย บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรม 

สู่ชุมชน ต าบลจอมปลวก อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม” และมีกำร

พัฒนำอย่ำงต่อเนื่องพัฒนำองค์ควำมรู้ จำกภูมิปัญญำท้องถิ่นที่คิดค้นกัน ท ำให้ในปี 

พ.ศ. 2558 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ได้น ำนวัตกรรม “กำลักน้ ำ” กำรเกษตร 

และล่ำสุดกับนวัตกรรมในปี พ.ศ. 2559 ทำงศูนย์กำรเรียนรู้ฯ ได้ต่อยอดองค์ควำมรู้

เรื่องกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำเพื่อกำรเกษตร โดยเพิ่มฐำนกำรบริหำรจัดกำรน้ ำ

ด้วย “สลักกักน้ ำ” ซึ่งสลักกักน้ ำนี้เป็นกำรควบคุมระดับน้ ำไว้ใช้ให้เพียงพอ ผ่ำน

กระบวนกำรเปดิ – ปิดจุดระบำยน้ ำ 

4) ชุมชนเมืองวัดประชำระบือธรรม เข้ำร่วมโครงกำรบริกำรวิชำกำร ในปี พ.ศ. 

2554 โดยพัฒนำจำกโครงกำรวิจัยเพื่อพัฒนำและแก้ไขควำมเหลื่อมล้ ำทำงสังคมใน

กรุงเทพมหำนคร ขึ้น เพื่อกำรศึกษำ และวิเครำะห์สภำพปัญหำอย่ำงลึกซึ้ง โดยใช้

กระบวนกำรกำรรวบรวมข้อมูลภำคสนำมในลักษณะของกำรสัมภำษณ์แบบเจำะลึก 

ต่อมำปี พ.ศ. 2555 จัดโครงกำรอบรมส่งเสริมอำชีพกำรนวดแผนไทยประยุกต์ ซึ่งเป็น

โครงกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ในศำสตร์กำรนวดแผนไทยประยุกต์ โดยอำจำรย์
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วิทยำลัยสหเวชศำสตร ์มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ จำกโครงกำรดังกล่ำวส่งผลให้

กลุ่มชำวบ้ำนที่สนใจมีส่วนร่วมของชุมชนวัดประชำระบือธรรม เข้ำร่วมเป็นสมำชิกกลุ่ม

อำชีพนวดกดจุดฝ่ำเท้ำ วัดประชำระบือธรรม ในปี พ.ศ. 2556 และต่อมำปี2557 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำจึงก่อตั้ง “ศูนย์กำรเรียนรู้ วิจัย บริกำรวิชำกำรและ

ถ่ำยทอดนวัตกรรมสู่กำรพัฒนำชุมชนเมือง วัดประชำระบือธรรม เขตดุสิต 

กรุงเทพมหำนคร” ขึน้เพื่อเป็นพืน้ที่ศูนย์รวมกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ในกำรแก้ไขปัญหำ

ชุมชนเมือง พ.ศ. 2558 มีวำงแผนกำรด ำเนินงำนบูรณำกำรองค์ควำมรู้จำก แนวทำงกำร

ด ำรงชีวติอย่ำงมีสขุตำมหลักปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียงของประชำชนในชุมชนเมือง โดยกำรจัด

กจิกรรมกำรถำ่ยทอดองคค์วำมรูก้ำรรวมกลุ่มผลิต ”ยาหม่องพญาว่าน” พร้อมทั้งออกแบบ

บรรจุผลิตภัณฑ์ภำยใต้แบรนด์ “ดุสิตระบอืธรรม” นอกจำกนั้น ในปี 2559 ยังมีฐำนควำมรู้ที่

เพิ่มขึน้ คอื “ฐานการนวดตัวเพื่อผ่อนคลาย” โดยมีวิธีกำรนวด 

เอกสารหลักฐาน IQA 3.1-3-01 ภำพถำ่ยกำรบรกิำรวิชำกำรพัฒนำมะม่วงหำวมะนำวโห่ 

IQA 3.1-3-02 ศูนย์กำรเรยีนรู ้วิจัย และบรกิำรวิชำกำรเพื่ออนุรักษ์วิถีชีวิตชุมชนตลำด

น้ ำบำง น้อย ต ำบลกระดังงำ อ ำเภอบำงคนที จังหวัดสมุทรสงครำม 

IQA 3.1-3-03 ภำพถำ่ยกำรบรกิำรวิชำกำรพัฒนำหญ้ำแฝก  

IQA 3.1-3-04 แหล่งเรียนรู้กำรปลูกหญ้ำแฝกและกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์หัตถกรรมใบ

หญ้ำแฝกโรงเรยีนบ้ำนกอ๊ซำว อ ำเภอภูซำง จังหวัดพะเยำ 

IQA 3.1-3-05 ศูนย์กำรเรยีนรู ้วิจัย บริกำรวิชำกำร และถำ่ยทอดเทคโนโลยีนวัตกรรม

สู่ชุมชน ต ำบลจอมปลวก อ ำเภอบำงคนที จังหวัดสมุทรสงครำม 

IQA 3.1-3-06 ศูนย์กำรเรียนรู้ วิจัย บริกำรวิชำกำรและถ่ำยทอดนวัตกรรมสู่กำร

พัฒนำชุมชนเมือง วัดประชำระบือธรรม เขตดุสิต กรุงเทพมหำนคร 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 4 ชุมชนหรอืองคก์ำรเปำ้หมำยด ำเนินกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 

ผลการ

ด าเนินงาน 

       สถำบันวิจัยและพัฒนำ ได้มีกำรจัดโครงกำรพัฒนำศูนย์กำรเรียนรู้ วิจัย บริกำร

วิชำกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฎสวนสุนันทำ ณ ชุมชนบ้ำนสำรภี ต ำบลจอมปลวก จังหวัด

สมุทรสงครำม เพื่อให้ชุมชนสำมำรถพึ่งพำตนเองได้  

  ชุมชนบ้ำนสำรภี ต ำบลจอมปลวก จังหวัดสมุทรสงครำม ได้มีกำรพัฒนำตนเอง

ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพยีงอย่ำงต่อเนื่อง ตั้งแต่ป ี2553 - 2559 ภำยใต้กำรน ำ

ของนำยสุชล สุขเกษม ผู้น ำชุมชน และได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ

พอเพียง ในชื่อ "ศูนย์เรียนรู้กำรเกษตรพอเพียงชุมชนบ้ำนสำรภี" ผ่ำนกระบวนกำรตำม

นโยบำย Smart Farmer ของส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงครำม โดย

ศูนย์เรียนรู้ดังกล่ำวมีผลิตภัณฑ์ที่ได้เกิดจำกกำรแปรรูปผลผลิตในท้องถิ่นจ ำหน่ำยเพื่อ

สร้ำงรำยได้ให้แก่ชุมชน อำทิเช่น ผลิตภัณฑ์จำกมะพร้ำว ไข่เค็มรสต้มย ำ ไข่เค็มรส  
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กระเพรำ เป็นต้น นอกจำกนี้ยังมีกำรจัดกิจกรรมเสริมสร้ำงทักษะ ควำมรู้ แนวทำงกำร

ประกอบอำชีพเกษตรกรรมให้แก่เกษตรกร เพื่อให้มีควำมเข้มแข็ง อันเป็นกำรสร้ำง

รำกฐำนกำรต่อยอดในแต่ละอำชีพ รวมทั้งมีหน่วยงำนภำยนอกเข้ำมำศึกษำดูงำน อำทิ

เช่น คณะศึกษำดูงำนจำกสำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม เข้ำเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ฯ เมื่อ

วันที ่4 มีนำคม 2559 เป็นต้น และมรีำยกำรโทรทัศน์ในประเทศและต่ำงประเทศ เข้ำมำ

ถ่ำยท ำรำยกำรเพื่อเผยแพร่องค์ควำมรู้ต่ำงๆ แก่สำธำรณชน อำทิเช่น รำยกำรเที่ยง

รำยวัน รำยกำรเกษตรกร 1 ไร่ 2 แสน รำยกำรโทรทัศน์จำกประเทศไต้หวัน เป็นต้น 

เอกสารหลักฐาน IQA 3.1-4-01 รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำศูนย์กำรเรียนรู้ วิจัย บริกำร

วิชำกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฎสวนสุนันทำ 

IQA 3.1-4-02 หนังสือขอดูงำนและสมุดเยี่ยมชมศูนย์กำรเรียนรู้ วิจัย บริกำรวิชำกำร 

และถ่ำยทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม สู่ชุมชน ต ำบลจอมปลวก อ ำเภอบำงคนที จังหวัด

สมุทรสงครำมจำกคณะศึกษำดูงำนสำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม 

IQA 3.1-4-03 ภำพกำรบันทึกวดีิโอรำยกำรโทรทัศน์ของประเทศไต้หวัน 

IQA 3.1-4-04 ข่ำวเผยแพร่ประชำสัมพันธ์กำรพัฒนำและควำมเข้มแข็งของกลุ่มชุมชน

บ้ำนสำรภี ต ำบลจอมปลวก จังหวัดสมุทรสงครำม ผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรต่ำงๆ อำทิ

เช่น เว็บไซต์ หนังสือพิมพ์ เป็นต้น 

IQA 3.1-4-05 รำงวัลที่ได้รับตั้งแต่ป ี2557 - 2559 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 5 สถำบันสำมำรถสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอกในกำรพัฒนำ

ชุมชนหรือองคก์ำรเปำ้หมำย 

ผลการ

ด าเนินงาน 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ โดยสถำบันวิจัยและพัฒนำ มีกำรสร้ำงเครือข่ำย

และได้จัดท ำควำมร่วมมือด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรเพื่อพัฒนำและสร้ำงควำมเข้มแข็ง

ให้กับชุมชนในเขตพื้นที่ให้บริกำรวชิำกำร ดังนี้ 

1) เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหำนคร  

1.1) ควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำงประธำนกลุ่มโซน 3 เขตดุสิต ได้แก ่

ชุมชนวัดประชำระบือธรรม ชุมชนวัดใหม่อมตรส ชุมชนวัดสวัสดิวำรีสีมำรำม จังหวัด

กรุงเทพมหำนคร กับสถำบันวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 

2) องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลบำงนำงลี่ ต ำบลสวนหลวง ต ำบลบำงแค ต ำบลจอม

ปลวก จังหวัดสมุทรสงครำม ได้แก ่

2.1) ควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนภำยนอกองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลบำงนำง

ลี ่จังหวัดสมุทรสงครำม กับสถำบันวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 

2.2) ควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำงต ำบลสวนหลวง จังหวัดสมุทรสงครำม 

กับคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และสถำบันวิจัยและพัฒนำ  มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 

สวนสุนันทำ 
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2.3) ควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำงต ำบลบำงแค จังหวัดสมุทรสงครำม กับ

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และสถำบันวิจัยและพัฒนำ  มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 

สวนสุนันทำ 

2.4) ควำมรว่มมือทำงวิชำกำรระหว่ำงต ำบลจอมปลวก จังหวัดสมุทรสงครำม 

กับคณะวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี, คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม, คณะมนุษยศำสตร์

และสังคมศำสตร ์และสถำบันวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 

3) ต ำบลหงำว จังหวัดระนอง 

3.1) ควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำงนำยกเทศมนตรีเทศบำลต ำบลหงำว 

จังหวัดระนอง กับสถำบันวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 

4) ต ำบลคลองโยง จังหวัดนครปฐม 

4.1) ควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำงผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ 4 ต ำบลคลองโยง กับ

สถำบันวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 

5) ต ำบลบ้ำนม่วง จังหวัดอุดรธำนี  

5.1) ควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำงนำยกองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลบ้ำนม่วง 

จังหวัดอุดรธำนี กับสถำบันวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 

เอกสารหลักฐาน IQA 3.1-5-01 หนังสือบันทึกควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำงประธำนกลุ่มโซน 3 เขต

ดุสิต กับสถำบันวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 

IQA 3.1-5-02 หนังสือบันทึกควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำงองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบลบำงนำงลี่ กับสถำบันวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 

IQA 3.1-5-03 หนังสือบันทึกควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำงต ำบลบำงแค จังหวัด

สมุทรสงครำม กับคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และสถำบันวิจัยและพัฒนำ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 

IQA 3.1-5-04 หนังสือบันทึกควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำงต ำบลสวนหลวง จังหวัด

สมุทรสงครำม กับคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และสถำบันวิจัยและพัฒนำ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 

IQA 3.1-5-05 หนังสือบันทึกควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำงต ำบลจอมปลวก จังหวัด

สมุทรสงครำม กับคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี, คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม, คณะ

มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร ์และสถำบันวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 

IQA 3.1-5-06 หนังสือบันทึกควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำงนำยกเทศมนตรีต ำบล 

หงำว กับสถำบันวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 

IQA 3.1-5-07 หนังสือบันทึกควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำงผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ 4 ต ำบล

คลองโยง กับสถำบันวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 
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IQA 3.1-5-08 หนังสือบันทึกควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำงองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบลบ้ำนม่วง กับสถำบันวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 

IQA 3.1-5-09 รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินโครงกำรกำรมีส่วนรว่มของเครอืข่ำยเพื่อกำรพัฒนำ 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 6 ทุกคณะมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำรตำมแผนบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคมสถำบัน

ตำมข้อ 2 โดยมีจ ำนวนอำจำรย์เข้ำร่วมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของอำจำรย์ทั้งหมดของ

สถำบัน ทั้งนีต้้องมีอำจำรย์มำจำกทุกคณะ 

ผลการ

ด าเนินงาน 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ โดยสถำบันวิจัยและพัฒนำก ำหนดให้อำจำรย์ทุก

คณะ/วิทยำลัย เสนอโครงกำรบริกำรวิชำกำรเพื่อสนองควำมต้องกำรของชุมชนและ

ด ำเนินกำรตำมโครงกำรบรกิำรวิชำกำรพรอ้มทั้งเสนอผลกำรด ำเนินงำนต่อสถำบันวิจัย

และพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง และในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 มีอำจำรย์จำกทุกคณะ/

วิทยำลัย มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำศูนย์กำรเรียนรู้วิจัย บริกำรวิชำกำร 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ดังนี้ 

ศูนย์การเรียนรู้ วันที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 

ที่เข้าร่วม 

จ านวนอาจารย์

ที่มีส่วนร่วม 

1)  ศูนย์กำรเรียนรู้  วิจัย และ

บริกำรวิชำกำรและถ่ำยทอด

นวัตกรรมสู่กำรพัฒนำท้องถิ่น

ตำมหลั กปรั ชญำ เ ศรษฐกิ จ

พอเพียง ต ำบลคลองโยง อ ำเภอ

พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  

22 

พฤศจิกำยน 

2558 

1) คณะเทคโนโลยี

อุตสำหกรรม  

5 คน 

2) วิทยำลัยนำนำชำติ 10 คน 

3) วิทยำลัยโลจสิติกส์ฯ 7 คน 

2) ศูนย์กำรเรียนรู้ วิจัย บริกำร

วิชำกำร และถ่ำยทอดเทคโนโลยี

นวัตกรรมสู่ชุมชน ต ำบลจอม

ปลวก อ ำเภอบำงคนที จังหวัด

สมุทรสงครำม 

25 

พฤศจิกำยน 

2558 

1) คณะครุศำสตร์ 

 

12 คน 

2) คณะมนุษยศำสตรฯ์ 19 คน 

3) ศูนย์กำรเรียนรู้ วิจัย บริกำร

วิชำกำร และถ่ำยทอดนวัตกรรม

สูก่ำรพัฒนำชุมชนเมอืง ชุมชนวัด

ประชำระ บือธรรม เขตดุสิต 

จังหวัดกรุงเทพมหำนคร 

11 ธันวำคม 

2558 

1) คณะวิทยำกำรจัดกำร 15 คน 

2) วิทยำลัยนวัตกรรมฯ 10 คน 

4) ศูนย์กำรเรียนรู้วิจัย บริกำร

วิชำกำร และถ่ำยทอดนวัตกรรม

สูท้่องถิ่น ชุมชนค ำชะโนด อ ำเภอ

บ้ำนดุง จังหวัดอุดรธำนี 

29 - 30 

ธันวำคม 

2558 

1) บัณฑิตวิทยำลัย 13 คน 

2) คณะมนุษยศำสตรฯ์ 1 คน 
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5) ศูนย์กำรเรียนรู้ วิจัย บริกำร

วิชำกำร ถ่ำยทอดนวัตกรรม 

เทคโนโลยีด้ำนพลังงำนทดแทน

และสิ่งแวดล้อม ต ำบลบำงนำงลี่ 

อ ำ เ ภ อ อั ม พ ว ำ  จั ง ห วั ด

สมุทรสงครำม 

20 มกรำคม 

2559 

 

1) คณะวิทยำศำสตรฯ์ 10 คน 

2) คณะมนุษยศำสตรฯ์ 1 คน 

6) ศูนย์กำรเรียนรู้  วิจัย และ

บริกำรวิชำกำร เพื่ออนุรักษ์วิถี

ชีวิตชุมชน ตลำดน้ ำบำงน้อย  

ต ำบลกระดังงำ  อ ำเภออัมพวำ 

จังหวัดสมุทรสงครำม 

21 มกรำคม 

2559 

1) วิทยำลัยสหเวช

ศำสตร์ 

9 คน 

23 มกรำคม 

2559 

2) วิทยำลัยพยำบำลฯ 10 คน 

7) แหล่งเรียนรู้ วิจัย และบริกำร

วิ ช ำ ก ำ ร  เ พื่ อ ก ำ ร วิ จั ย ด้ ำ น

สุขภำพ ศูนย์กำรศึกษำ วิจัยด้ำน

สุขภำพกำรท่องเท่ียวและกำร

โรงแรมและท่ีพ ำนักระยะยำว 

จังหวัดระนอง 

20 - 21 

กุมภำพันธ์ 

2559 

1) วิทยำลัยภำพยนตรฯ์ 6 คน 

2) วิทยำลัยสหเวช

ศำสตร์ 

1 คน 

8) แหล่งเรียนรู้กำรปลูกหญ้ำ

แฝกและกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์

หัตถกรรมใบหญ้ำแฝก โรงเรียน

บ้ำนกอ๊ซำว อ ำเภอภูซำง จังหวัด

พะเยำ 

11 - 12 

กุมภำพันธ์ 

2559 

1) คณะศลิปกรรม

ศำสตร์ 

5 คน 

2) คณะเทคโนโลยี

อุตสำหกรรม  

1 คน 

รวมจ ำนวนอำจำรย์ทีมีสว่นรว่มในกำรบริกำรวชิำกำร 135 คน 

รอ้ยละของอำจำรย์ท่ีมีส่วนรว่มในกำรด ำเนินงำนบริกำรวิชำกำร (135/720.5)*100 

= รอ้ยละ 18.74 

      นอกจำกนี้ หน่วยงำนสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ ได้มีส่วนร่วมในกำรด ำเนิน

โครงกำรบริกำรวิชำกำรของมหำวิทยำลัย อำทิเช่น สถำบันวิจัยและพัฒนำ ส ำนัก   

วิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นต้น 

เอกสารหลักฐาน IQA 3.1-6-01 ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ที่ 3625 /2558 เรื่อง แต่งตั้ง

คณะกรรมกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนและสังคม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 

(อ้างอิง IQA 3.1-2-05) 

IQA 3.1-6-02 รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินโครงกำรบริกำรวิชำกำร ประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2559  

IQA 3.1-6-03 รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำศูนย์กำรเรียนรู้วิจัยบริกำร

วิชำกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฎสวนสุนันทำ (อ้างอิง IQA 3.1-4-01) 

 



 

 97 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 

 

 ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้  : รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัยและพัฒนำ 

 ผู้จัดเก็บข้อมูล  : ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ 
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รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาองค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

 

จุดเด่น 

1. มหำวิทยำลัยฯ ส่งเสริมสนับสนุน และรวบรวมองค์ควำมรู้กำรบริกำรวิชำกำร พัฒนำไปสู่แหล่ง

เรียนรูด้้ำนกำรวิจัยและกำรบรกิำรวิชำกำรฯ ที่เป็นแหล่งรวมองคค์วำมรู้เผยแพรใ่ห้แก่ผูส้นใจ สำมำรถน ำไปใช้

ประโยชน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และเป็นที่ยอมรับในวงกว้ำง และรองรับผู้ศึกษำดูงำนจำกในประเทศไทยและ

ต่ำงประเทศ  สำมำรถสรำ้งรำยได้และสรำ้งควำมเข้มแข็งให้เกดิขึน้ในชุมชน 

 2. มหำวิทยำลัยฯ สรำ้งเครอืข่ำยควำมร่วมมือกับองค์กรหน่วยงำนภำยนอกในกำรให้บริกำรวิชำกำร

เพื่อพัฒนำคุณภำพชวีิตสังคมและสิ่งแวดล้อมของชุมชนให้เข้มแข็งยั่งยืนน ำไปสู่กำรพึ่งพำตนเองได้ 

3. มหำวิทยำลัยฯ ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้กำรบริกำรวิชำกำรในพื้นที่ชุมชนโดยรอบมหำวิทยำลัย ศูนย์

กำรศึกษำต่ำงๆ ที่มหำวิทยำลัยตั้งอยู่ รวมทั้งพื้นที่อื่นๆ ตำมควำมต้องกำรของชุมชน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู ้

และสร้ำงควำมเข้มแข็งให้ชุมชน โดยกำรให้ชุมชนมีส่วนร่วมในโครงกำร/กิจกรรมกำรบริกำรวิชำกำรที่

หลำกหลำยรูปแบบ 

 

แนวทางเสรมิจุดเด่น 

1. จัดโครงกำรพัฒนำควำมรู้ที่ได้จำกกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรและถำ่ยทอดควำมรู้สู่บุคลำกรภำยใน

มหำวิทยำลัยและเผยแพร่สู่สำธำรณชน 

2. มีกำรประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรต่อสังคมว่ำสอดคล้องกับ

ควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรทั้งทำงตรงและทำงอ้อม ประเมินผลที่เกิดกับนักศึกษำ อำจำรย์และบุคลำกร  

ผู้ให้บริกำร ทั้งในด้ำนกำรน ำควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ ไปใช้ประโยชน์กำรสื่อสำร ชีแ้จงแนะน ำให้ผูร้ับบริกำรและ

ประชำชน 
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องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจส ำคัญประกำรหนึ่งของสถำบันอุดมศึกษำ ดังนั้น 

สถำบันอุดมศึกษำจึงต้องมีระบบและกลไกกำรด ำเนินงำนด้ำนนี้ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและคุณภำพ 

โดยอำจมีจุดเน้นเฉพำะที่แตกต่ำงกันตำมปรัชญำ และธรรมชำติของแต่ละสถำบัน และมีกำรบูรณำกำรเข้ำกับ

พันธกิจอื่นๆ โดยเฉพำะกำรผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีกำรจัดกิจกรรมที่ฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสำน พัฒนำ เผยแพร่

ศิลปะและวัฒนธรรมสรำ้งสรรค ์ส่งเสรมิภูมิปัญญำท้องถิ่นให้เป็นรำกฐำนกำรพัฒนำองคค์วำมรู้ที่ดีขึน้ 

 

ตัวบ่งชี้ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1  ระบบและกลไกกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1   : ระบบและกลไกกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบ่งชี้  : กระบวนกำร 

การคิดรอบปี    : รอบปีกำรศึกษำ (1 สิงหำคม 2558 – 31 กรกฎำคม 2559) 

ค าอธบิายตัวบ่งชี้ 

 สถำบันอุดมศึกษำต้องมีนโยบำย แผนงำน โครงสรำ้ง และกำรบรหิำรจัดกำรงำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและ

วัฒนธรรมทั้งกำรอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสำน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญำท้องถิ่นตำมจุดเน้นของสถำบัน

อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนนิกำร 

1 ข้อ 

มีกำรด ำเนนิกำร 

2 ข้อ 

มีกำรด ำเนนิกำร 

3 - 4 ข้อ 

มีกำรด ำเนนิกำร 

5 ข้อ 

มีกำรด ำเนนิกำร 

6 - 7 ข้อ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน 

รายงานผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์

มาตรฐาน 

ข้อ 1 ก ำหนดผู้รับผิดชอบในกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ผลการ

ด าเนินงาน 

มหำวิทยำลัยรำชภัฎสวนสุนันทำ มอบหมำยให้ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นผู้รับผิดชอบ

ด ำเนินงำนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  

ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ด ำเนินกำรเสนอแตง่ตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนท ำนบุ ำรุง

ศิลปะและวัฒนธรรมตำมค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำที่ 3263/2558 เรื่อง แต่งตั้ง

คณะกรรมกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประกอบด้วย คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร และ

คณะกรรมกำรด ำเนินงำน มีหน้ำที่ดังนี้ 

- คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร มีหน้ำที่ ทบทวน พิจำรณำแผนปฏิบัติกำรฯ และให้ค ำปรึกษำใน

กำรด ำเนินงำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

- คณะกรรมกำรด ำเนินงำนมีหน้ำที่ในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติงำนทบทวน ติดตำม และรำยงำน

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

รายการ

หลักฐาน 

IQA 4.1-1-01 ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฎสวนสุนันทำ  ที่ 3263/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำร

ด ำเนินงำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม วันที่ 28 สิงหำคม 2558 

เกณฑ์

มาตรฐาน 

ข้อ 2 จัดท ำแผนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และก ำหนดตัวบ่งชี้วัดควำมส ำเร็จตำม

วัตถุประสงคข์องแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมำณเพื่อให้สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมแผน 

ผลการ

ด าเนินงาน 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ โดยส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับคณะกรรมกำร

ด ำเนินงำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนท ำนุบ ำรุง
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รายงานผลการด าเนินงาน 

ศิลปะและวัฒนธรรม ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 โดยมีวัตถุประสงคข์องแผน ดังนี ้ 

1) เพื่อสรำ้งวัฒนธรรมที่ดีงำมให้กับนักศึกษำและบุคลำกร 

2) เพื่อบริกำรแหล่งเรยีนรูด้้ำนศิลปวัฒนธรรมสมัยรัตนโกสินทร์ 

3) เพื่ออนุรักษ์ สืบสำน เผยแพร่ควำมเป็นสวนสุนันทำ และวิถีกำรอยู่ร่วมในวัฒนธรรม

สังคมให้กับนักศึกษำ และบุคลำกร 

4) เพื่อให้นักศึกษำและบุคลำกรเห็นควำมส ำคัญของกำรสืบสำน อนุรักษ์ ขนบธรรมเนียม 

ประเพณี และสืบทอดควำมเป็นแบบอย่ำงที่ดีต่อสังคม  

และได้ก ำหนดตัวชีว้ัดควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงคข์องแผน จ ำนวน 4 ตัวชีว้ัด ดังนี ้     

1) รอ้ยละของนักศึกษำและบุคลำกรมีทัศนคติ ค่ำนิยม ควำมมีสุนทรยี์ และวัฒนธรรมที่ดี

งำม มีเป้ำหมำยรอ้ยละ 85 

2) ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มำใช้บริกำรแหล่งเรียนรู้และศูนย์ข้อมูล

สำรสนเทศด้ำนศิลปวัฒนธรรม มีเป้ำหมำยระดับ 4.51 

3) รอ้ยละของนักศึกษำและบุคลำกรรับรู้ภำพลักษณค์วำมเป็นสวนสุนันทำและวิถีกำรอยู่

รว่มกันในสังคม มีเป้ำหมำยรอ้ยละ 85 

4) ร้อยละเฉลี่ยของนักศึกษำและบุคลำกรที่เข้ำร่วมกิจกรรมเห็นควำมส ำคัญของศิลปะ

และวัฒนธรรมไทยและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงำม มีเป้ำหมำยรอ้ยละ 85 

แผนปฏิบัติกำรด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมดังกล่ำว ได้ก ำหนดกรอบกำรจัด

กจิกรรมไว้ 3 ด้ำน ได้แก่ 

          กรอบการจัดกจิกรรม จ านวนโครงการ 

1. ด้ำนพัฒนำนักศึกษำและบุคลำกรเสริมสร้ำงทัศนคติ ค่ำนิยม ควำม

เชื่อสูว่ถิีชีวิต ควำมมีสุนทรีย์ และวัฒนธรรมท่ีดี 

27 โครงกำร 

2. ด้ำนพัฒนำทำงกำยภำพ อนุรักษ์ สืบสำนและเผยแพร่ควำมเป็นสวน

สุนันทำ และวิถกีำรอยู่ร่วมกันในวัฒนธรรมสังคม 

23 โครงกำร 

3. ด้ำนสืบสำนขนบธรรมเนียมประเพณีและวันส ำคัญ เพื่อกำรอนุรักษ์ 

และสบืทอดเป็นแบบอย่ำงท่ีดตีอ่สังคม 

27 โครงกำร 

โดยได้รับจัดสรรงบประมำณ เพื่อด ำเนินงำนทั้งสิน้ จ ำนวน 6,639,870 บำท จ ำแนกเป็น

งบประมำณรำยได้ จ ำนวน 4,399,870 บำท และงบประมำณแผน่ดิน จ ำนวน 2,240,000 บำท 

รายการ

หลักฐาน 

IQA 4.1-2-01 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

คร้ังที่ 1/2558 

IQA 4.1-2-02 แผนปฏิบัติกำรด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 

IQA 4.1-2-03 รำยงำนประชุมสภำมหำวิทยำลัยครั้งที่ 9/2558 วันที่ 30 กันยำยน 2558 

(วำระที่ 5.5 กำรพิจำรณำเห็นชอบกำรทวนแผนยุทธศำสตร์ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติกำร 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559) 
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เกณฑ์

มาตรฐาน 

ข้อ 3 ก ำกับติดตำมให้มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ผลการ

ด าเนินงาน 

มหำวิทยำลัยรำชภัฎสวนสนุันทำ โดยส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ก ำกับ ติดตำมผลกำร

ด ำเนินงำนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้เป็นไปตำมแผนปฏิบัติกำรด้ำนท ำนุบ ำรุง

ศิลปะและวัฒนธรรม ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 โดยก ำหนดระยะเวลำกำรติดตำมปีกำรศึกษำ

ละ 2 ครั้ง คือ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน พร้อมทั้งเสนอให้คณะกรรมกำรด ำเนินงำน   

ท ำนุบ ำรุงฯ ได้ทรำบและพิจำรณำให้ข้อเสนอแนะในกำรด ำเนินงำน โดย ณ สิ้นปีกำรศึกษำ 

2558 มีผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้ 

1) ด้ำนพัฒนำนักศึกษำและบุคลำกรเสริมสร้ำงทัศนคติ ค่ำนิยม ควำมเชื่อสู่วิถีชีวิตควำม

มีสุนทรยี์ และวัฒนธรรมที่ดี  มีจ ำนวนโครงกำรทั้งหมด 27 โครงกำร มีกำรด ำเนินกำร จ ำนวน 

26 โครงกำร คดิเป็นร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผน ร้อยละ 96.30  

2) ด้ำนพัฒนำทำงกำยภำพ อนุรักษ์ สืบสำนและเผยแพร่ควำมเป็นสวนสุนันทำ และวิถี

กำรอยู่ร่วมกันในวัฒนธรรมสังคมดี  มีจ ำนวนโครงกำรทั้งหมด  23 โครงกำร มีกำรด ำเนินกำร 

จ ำนวน 22 โครงกำร คดิเป็นร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผน รอ้ยละ 95.65 

3) ด้ำนสืบสำนขนบธรรมเนียมประเพณีและวันส ำคัญ เพื่อกำรอนุรักษ์ และสืบทอดเป็น

แบบอย่ำงที่ดีต่อสังคม มีจ ำนวนโครงกำรทั้งหมด  27 โครงกำร มีกำรด ำเนินกำร จ ำนวน  27 

โครงกำร คดิเป็นร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผน รอ้ยละ 100.00 

รายการ

หลักฐาน 

IQA 4.1-3-01 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 

1/2558 (อ้ำงอิง IQA 4.1-2-01) 

IQA 4.1-3-02 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

รอบ 6 เดือน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558  

IQA 4.1-3-03 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

รอบ 12 เดือน  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 

IQA 4.1-3-04 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 

2/2558 

IQA 4.1-3-05 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 

3/2558 

IQA 4.1-3-06 บันทึกข้อควำมติดตำมตำมผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 
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เกณฑ์

มาตรฐาน 

ข้อ 4 ประเมินควำมส ำเร็จตำมตัวบ่งชี้ที่วัดควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงคข์องแผน 

ด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ผลการ

ด าเนินงาน 

มหำวิทยำลัยรำชภัฎสวนสุนันทำ โดยส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ประเมินผลตัวชี้วัด

ควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติกำรด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ ำ  

ปีกำรศึกษำ 2558 พบว่ำ บรรลุทุกตัวชี้วัด รำยละเอียด ดังนี้ 

ตัวช้ีวัด ค่ำ

เป้ำหมำย 

ผลกำรด ำเนนิงำน กำรบรรลุ 

วัตถุประสงค์ของแผน เพื่อสรา้งวัฒนธรรมทีด่ีงามให้กับนักศึกษาและบุคลากร 

ร้อยละของนักศึกษำและบุคลำกรมีทัศนคติ 

ค่ำนยิม ควำมมสีุนทรีย์ และวัฒนธรรมท่ีดงีำม  

ร้อยละ 

85 

ร้อยละ 95.35 บรรลุ 

วัตถุประสงค์ของแผน เพื่อบรกิารแหล่งเรียนรู้ดา้นศลิปวฒันธรรมสมัยรัตนโกสนิทร์ 

ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรท่ีมำใช้

บริกำรแหล่งเรียนรู้และศูนยข์้อมูลสำรสนเทศ

ด้ำนศลิปวัฒนธรรม  

ระดับ 

4.51 

ระดับมำกที่สุด 

(ค่ำเฉลี่ย 4.78) 

บรรลุ 

วัตถุประสงค์ของแผน เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่ความเป็นสวนสุนนัทา และวิถี

การอยู่ร่วมกันในวัฒนธรรมสงัคมให้กับนักศกึษาและบุคลากร 

ร้อยละของนักศึกษำและบุคลำกรรับรู้

ภำพลักษณ์ควำมเป็นสวนสุนันทำและวิถี

กำรอยู่ร่วมกันในสังคม  

ร้อยละ 

85 

ร้อยละ 100 บรรลุ 

วัตถุประสงค์ของแผน เพื่อใหน้ักศกึษาและบคุลากรเห็นความส าคัญของการสืบสาน 

อนุรักษ์ ขนบธรรมเนียมประเพณี และถา่ยทอดความเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม 

ร้อยละเฉลี่ยของนักศึกษำและบุคลำกรท่ี

เข้ำร่วมกิจกรรมเห็นควำมส ำคัญของศิลปะ

และวัฒนธรรมไทยและขนบธรรมเนียม

ประเพณีอันดงีำม  

ร้อยละ 

85 

ร้อยละ 100 บรรลุ 

 

รายการ

หลักฐาน 

IQA 4.1-4-01 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

12 เดือน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 (อ้างอิง IQA 4.1-3-03) 

เกณฑ์

มาตรฐาน 

ข้อ 5 น ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนหรอืกิจกรรมด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ผลการ

ด าเนินงาน 

มหำวิทยำลัยรำชภัฎสวนสุนันทำ โดยส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ด ำเนินกำรประชุม

คณะกรรมกำรด ำเนินงำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม คร้ังที ่3/2558 เมื่อวันที่ 15 กันยำยน 

2558 เพื่อรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนรอบ 12 เดือนและสรุปผลตำมตัวบ่งชี้ที่วัดควำมส ำเร็จ
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ตำมวัตถุประสงคข์องแผนปฏิบัติกำรด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

คณะกรรมกำรด ำเนินงำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมได้ร่วมกันประเมินผลกำร

ด ำเนินงำนในปีที่ผ่ำนมำเพื่อปรับปรุงแผนปฏิบัติกำรด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมในปี

ถัดไป โดยมติในกำรประชุมได้เสนอให้มีกำรบูรณำกำรวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติ

กำรด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้มีควำมชัดเจนมำกขึ้นรวมทั้งมีกำรชี้แจงโครงกำร

และงบประมำณที่จะด ำเนินกำรในแผนปฏิบัติกำรด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมใน        

ปีกำรศึกษำ 2559 รำยละเอียดโดยสรุป ดังนี้ 

1) ทบทวนวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติกำรด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมใหม่โดย

บูรณำกำรรวมวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดควำมส ำเร็จที่สอดคล้องกันกับลักษณะของกิจกรรม 

ดังนี้ 

แผนปฏิบัติการดา้นท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม ประจ าปีการศกึษา 2558 

แผนปฏิบัติการดา้นท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม ประจ าปีการศกึษา 2559 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อสร้ำงวัฒนธรรมท่ีดีงำมให้กับนักศึกษำ

และบุคลำกร 

2. เพื่อบริกำรแหล่งเรียนรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรม

สมัยรัตนโกสินทร์ 

3. เพื่ออนุรักษ ์สืบสำน เผยแพร่ควำมเป็นสวน

สุนันทำ และวิถีกำรอยู่ร่วมกันในวัฒนธรรม

สังคมให้กับนักศกึษำและบุคลำกร 

4 .  เ พื่ อ ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ ำ แล ะ บุ ค ล ำ ก ร เ ห็ น

ค ว ำมส ำ คัญของก ำ รสื บส ำ น  อนุ รั ก ษ์ 

ขนบธรรมเนียมประเพณี และถ่ำยทอดควำม

เป็นแบบอย่ำงท่ีดตีอ่สังคม 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อบริกำรแหล่งเรียนรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรม

สมัยรัตนโกสินทร์ 

2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษำและ

บุคลำกรมีทัศนคติ ค่ำนิยม ควำมมีสุนทรีย ์

และวัฒนธรรมท่ีด ี

 

 

ตัวชี้วัด 

1. ร้อยละของนักศึกษำและบุคลำกรมีทัศนคต ิ

ค่ำนยิม ควำมมสีุนทรีย์ และวัฒนธรรมท่ีดีงำม 

(ร้อยละ 85) 

2. ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรท่ีมำใช้

บริกำรแหล่งเรียนรู้และศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ

ด้ำนศิลปวัฒนธรรม (ระดับ 4.51) 

3. ร้อยละของนักศึกษำและบุคลำกรรับรู้

ภำพลักษณ์ควำมเป็นสวนสุนันทำและวิถีกำร

อยู่ร่วมกันในสังคม (ร้อยละ 85) 

ตัวชี้วัด 

1. ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรท่ีมำใช้

บริกำรแหล่งเรียนรู้และศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ

ด้ำนศิลปวัฒนธรรม (ระดับ 4.51) 

2. รอ้ยละของนักศึกษำและบุคลำกรมีทัศนคต ิ

ค่ำนยิม ควำมมสีุนทรีย์ และวัฒนธรรมท่ีดีงำม 

(ร้อยละ 85) 
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4. ร้อยละเฉลี่ยของนักศึกษำและบุคลำกรท่ี

เข้ำร่วมกิจกรรมเห็นควำมส ำคัญของศิลปะ

และวัฒนธรรมไทยและขนบธรรมเนียม

ประเพณีอันดงีำม (ร้อยละ 85) 

2) ทบทวนกำรจัดกิจกรรม/โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและ

วัฒนธรรม จ ำนวน 2 แนวคิด ดังนี้ 

2.1) ด้ำนกำรให้บริกำรแหล่งเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรม ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ได้มีกำรวำงแผนปรับปรุงกำรอำคำรและในส่วนจัดแสดงนิทรรศกำรภำยในแหล่งเรียนรู้ศิลปะ

และวัฒนธรรม (พิพิธภัณฑ์ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์) เพื่อพัฒนำนิทรรศกำรจัดแสดงให้มีควำม

ทันสมัย และมุ่งขยำยช่องทำงในกำรประชำสัมพันธ์ให้เข้ำถึงสื่อสังคมออนไลน์และสื่อกระแส

หลักมำกยิ่งขึน้ อำทิเช่น โครงกำร open house เพื่อประชำสัมพันธ์เอกลักษณ์ของสวนสุนันทำ

ด้ำนควำมเป็นวังให้กับนักเรียน/นักศึกษำต่ำงสถำบันที่เข้ำร่วมกิจกรรม  โครงกำรพัฒนำ

เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรให้บริกำรแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมโดยพัฒนำ QR CODE เพื่อ

เป็น Reference ในเว็บไซต์และเป็นข้อมูลเกี่ยวกับศิลปะวัตถุในแหล่งเรียนศิลปวัฒธรรม

รัตนโกสินทร์ เป็นต้น 

นอกจำกนี้ได้มุ่งขยำยเครือข่ำยควำมมือในกำรด ำเนินงำนด้ำนพิพิธภัณฑ์ โดยกำรจัด

โครงกำรสรำ้งควำมร่วมมือกับพิพิธภัณฑ์ในระดับนำนำชำติ เพื่อเป็นกำรขยำยเครือข่ำยควำม

รว่มมือในระดับนำนำชำติ       

2.2) ด้ำนกำรส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษำและบุคลำกรมีทัศนคติ ค่ำนิยม ควำมมี

สุนทรีย์ และวัฒนธรรมที่ดี   ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้มุ่งขยำยกลุ่มเป้ำหมำยเพื่อพัฒนำ

นักศึกษำตำมเอกลักษณ์ของสวนสุนันทำให้ได้รับควำมรู้และได้ฝึกปฏิบัติกำรอย่ำงเป็นรูปธรรม 

โดยจัดโครงกำรพัฒนำนักศึกษำตำมอตัลักษณข์องสวนสุนนัทำ และโครงกำรอบรมผู้น ำชมพระ

ต ำหนักในพระรำชอุทยำนสวนสุนันทำ รวมทั้งจัดกิจกรรมน ำร่องนักศึกษำ 1 สำขำวิชำในกำร

แต่งกำยด้วยผ้ำไทย      

รายการ

หลักฐาน 

IQA 4.1-5-01 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

คร้ังที่ 3/2558 วันที่ 15 กันยำยน 2558 (อ้างอิง IQA 4.1-3-05) 

IQA 4.1-5-02 แผนปฏิบัติกำรด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 

เกณฑ์

มาตรฐาน 

ข้อ 6 เผยแพร่กิจกรรมหรอืกำรบริกำรด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสำธำรณชน 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ด้านการให้บริการ   

มหำวิทยำลัยรำชภัฎสวนสุนันทำ โดยส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ด ำเนินกำรพัฒนำ

ส่วนจัดแสดงอำคำรสำยสุทธำนภดล ช้ัน 2 ให้เป็นพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้ ซึ่งเป็นกำรจัด

นทิรรศกำรโดยกำรจ ำลองให้เห็นถงึวิถีชีวติควำมเป็นอยู่ของ พระวิมำดำเธอ กรมพระสุทธำสินี
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รายงานผลการด าเนินงาน 

นำฏปิยมหำรำช ปดิวรัดำ และได้ขยำยเวลำกำรเยี่ยมชมแหล่งรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร ์

ประกอบด้วย อำคำรดุริยศิลป์ อำคำรทัศนศิลป์ และอำคำรนำฏศิลป์ โดยเปิดให้บริกำรทุกวัน

ตั้งแต่เวลำ 8.00-16.00 น. ยกเว้นวันหยุดนขัตฤกษ์ และได้สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับ

หน่วยงำนและสถำบันต่ำงๆ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งควำมร่วมมือกับมิวเซียมสยำมพิพิธภัณฑ์แห่ง

กำรเรียนรู้ เพื่อท ำกิจกรรม “Muse Pass เทรนด์สนุก บุกพิพิธภัณฑ์” บัตรเดียวเที่ยว 32 

พิพธิภัณฑ์ โดยมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำใช้ช่ือแหล่งเรยีนรูว้่ำ “3 ศิลป์รัตนโกสินทร์และ

พิพธิภัณฑ์อำคำรสำยสุทธำนภดล มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ” 

นอกจำกนี้ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมให้บริกำรในกำรจัดกิจกรรมทำงวัฒนธรรมและ

กำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ฯ ในรูปแบบต่ำงๆ อำทิเช่น ถ่ำยท ำรำยก ำร                 

สำรคดี ละคร ภำพยนตรย์้อนยุคของไทยและกำรจัดงำนมงคลสมรส 

ด้านการเผยแพร่กิจกรรม/โครงการ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฎสวนสุนันทำ เผยแพร่กำรจัดกิจกรรมโครงกำรด้ำนกำรท ำนุบ ำรุง

ศิลปะและวัฒนธรรมสู่สำธำรณชนภำยทั้งภำยในและภำยนอก ดังนี ้  

ผู้ได้รับข้อมูล ช่องทางการเผยแพร่ ข้อมูลในการประชาสัมพันธ์ 

ภายในมหาวิทยาลัย 

- นักเรียน/นักศกึษำ 

- บุคลำกรภำยใน 

มหำวทิยำลัย 

- ระบบ E-office ssru 

- เว็บไซต์มหำวทิยำลัย 

 (www.ssru.ac.th) 

- เ ว็ บ ไ ซต์ หน่ ว ย งำนต่ ำ ง ๆ 

ภำยในมหำวทิยำลัย อำทเิชน่ 

 www.culture.ssru.ac.th  

เป็นต้น 

- สื่อออนไลน ์ อำทิเชน่ 

 Facebook เป็นต้น 

- วำรสำรแก้วเจ้ำจอม 

- แผ่นพับ/ป้ำยประกำศ 

1. กำรจัดโครงกำรต่ำงๆ อำทิ

เช่น โครงกำรพิธีถวำยผ้ำพระ

กฐินพระรำชทำน โครงกำร

บ ำเพ็ญกุศลถวำยแด่เจ้ำนำยท่ี

เคยประ ทับ ใ นสวนสุ นั นทำ  

โครงกำรหลอ่เทียนจ ำน ำพรรษำ 

พธีิไหว้ครู เป็นต้น 

2. กิจกรรมกำรให้บริกำรแหล่ง

เ รียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรม

รัตนโกสินทร์ 

ภายนอกมหาวิทยาลัย 

- ศษิยเ์ก่ำ 

- ประชำชนท่ัวไป 

- อำจำรย์เกษยีณ 

- เ ว็ บ ไ ซ ต์ ม ห ำ วิ ท ย ำ ลั ย 

(www.ssru.ac.th) 

- เ ว็ บ ไ ซต์ หน่ ว ย งำนต่ ำ ง ๆ 

ภำยในมหำวทิยำลัย อำทเิชน่ 

 www.culture.ssru.ac.th  

เป็นต้น 

- สื่อออนไลน ์ อำทิเชน่ 

Facebook เป็นต้น 

- หนังสือเชญิ 

1. กำรจัดโครงกำรตำ่งๆ  

อำทิเช่น โครงกำรธรรมศึกษำ 

โครงกำรพิธีถวำยผ้ำพระกฐิน

พระรำชทำน เป็นต้น 

2. กิจกรรมกำรให้บริกำรด้ำน

แหลง่เรียนรู้ศิลปะและ 

วัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ 

  

http://www.ssru.ac.th/
http://www.culture.ssru.ac.th/
http://www.ssru.ac.th/
http://www.culture.ssru.ac.th/
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รายงานผลการด าเนินงาน 

   นอกจำกนี้ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสนุันทำ โดยส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้เผยแพร่ศิลปะ

และวัฒนธรรมสู่สำธำรณชน ได้แก่ กำรเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนศิลปะและ

วัฒนธรรมด้ำนเครื่องแต่งกำยฝ่ำยในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ในช่วงรัชกำลที่  5 จนถึง                                       

รัชกำลที่ 7 กับมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่และส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัด จังหวัดจันทบุร ี 

และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้ำนนำฏศิลป์ ณ ประเทศฮังกำรี                

รายการ

หลักฐาน 

IQA 4.1-6-01 รำยงำนสรุปกำรเผยแพร่โครงกำรกิจกรรมกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 

เกณฑ์

มาตรฐาน 

ข้อ 7 ก ำหนดหรือสรำ้งมำตรฐำนด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชำติ 

ผลการ

ด าเนินงาน 

- 

รายการ

หลักฐาน 

- 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 

 ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้  : อธิกำรบดี 

 ผู้จัดเก็บข้อมูล  : ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
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รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดท่ีควรพัฒนาองค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

จุดเด่น 

1. มหำวิทยำลัยฯ มีแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ที่เป็นเอกลักษณ์ รวมทั้งมีกำรสร้ำง

เครอืข่ำยควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอกในกำรร่วมกันเผยแพร่ข้อมูลศิลปวัฒนธรรม อำทิเช่น กำรสร้ำง

เครอืข่ำยควำมร่วมมือกับมิวเซียมสยำม พิพิธภัณฑ์แห่งกำรเรียนรู้ เพื่อท ำกิจกรรม “Muse Pass เทรนด์สนุก 

บุกพพิิธภัณฑ”์ บัตรเดียวเที่ยว 32 พิพธิภัณฑ์ โดยมีพิพธิภัณฑ์เครอืข่ำยเข้ำรว่ม จ ำนวน 32 แห่ง เป็นต้น  

2. มหำวิทยำลัยฯ มีกำรจัดโครงกำรที่สอดคล้องกับควำมเป็นวังสวนสุนันทำและมีอัตลักษณ ์อำทิเช่น 

โครงกำรท ำบุญเจ้ำนำยฝ่ำยในที่ประทับภำยในวังสวนสุนันทำในอดีต เป็นต้น 

 

แนวทางเสรมิจุดเด่น 

1. ปรับปรุงข้อมูลอย่ำงต่อเนื่องและสม่ ำเสมอเพื่อให้บริกำรและพัฒนำแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม

รัตนโกสินทรส์ู่ระดับสำกล 

2. ด ำเนินกจิกรรม/โครงกำรที่มีควำมโดดเด่นและแสดงถงึควำมเป็นเอกลักษณข์องวังสวนสุนันทำ  

3. ประชำสัมพันธ์เชิงรุกในส่วนของพิพธิภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักต่อสำธำรณชนมำกยิ่งขึน้ 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. กำรบูรณำกำรด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับกำรเรียนกำรสอนภำยใน

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 

แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา  

1. พัฒนำและปรับปรุงส่วนจัดแสดงให้มีควำมน่ำสนใจตำมกระแสสังสม อำทิเช่น กำรจัดกิจกรรม

หรือนิทรรศกำรที่เป็นที่สนใจในช่วงเวลำนั้นๆ เป็นต้น 

2. เพิม่ช่องทำงกำรประชำสมัพันธ์ให้เข้ำถงึสือ่สงัคมออนไลน์และสื่อกระแสหลักให้มำกยิง่ขึน้ 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

 สถำบันอุดมศึกษำต้องให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรจัดกำร โดยมีสภำมหำวิทยำลัยท ำหน้ำที่ในกำร

ก ำกับดูแลกำรท ำงำนของสถำบันให้มีประสิทธิภำพ สถำบันอุดมศึกษำจะต้องบริหำรจัดกำรด้ำนต่ำงๆ ให้มี

คุณภำพ เช่น ทรัพยำกรบุคคล ระบบฐำนข้อมูล กำรบริหำรควำมเสี่ยงกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลง กำร

บริหำรทรัพยำกรทั้งหมด ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิ์ผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้โดยใช้หลักธรรมำภิบำล (Good 

Governance) 

 

 ตัวบ่งชี้ จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ 

 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 กำรบรหิำรของสถำบันเพื่อกำรก ำกับติดตำมผลลัพธ์ตำมพันธกจิ  

 กลุ่มสถำบันและเอกลักษณข์องสถำบัน 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2  ผลกำรบรหิำรงำนของคณะ 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3  ระบบก ำกับกำรประกันคุณภำพหลักสูตรและคณะ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1   : กำรบริหำรของสถำบันเพื่อกำรก ำกับติดตำมผลลัพธ์ตำมพันธกิจ กลุ่มสถำบัน

     และเอกลักษณข์องสถำบัน 

ชนิดของตัวบ่งชี้  : กระบวนกำร 

การคิดรอบปี    : รอบปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 (1 ตลุำคม 2558 – 30 กันยำยน 2559) 

ค าอธบิายตัวบ่งชี้ 

 สถำบันอุดมศึกษำมีพันธกิจหลัก คือ กำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม

และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ในกำรด ำเนินพันธกิจหลัก สถำบันอุดมศึกษำจ ำเป็นต้องมีกำรจัดท ำแผน

เพื่อก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำและกำรด ำเนินงำนของสถำบันให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและกลุ่มสถำบัน

ตลอดจนมีกำรบริหำรทั้งด้ำนบุคลำกร กำรเงิน ควำมเสี่ยงและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ เพื่อสนับสนุน

กำรด ำเนินงำนตำมพันธกจิหลักให้บรรลุตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 

 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนนิกำร 

1 ข้อ 

มีกำรด ำเนนิกำร 

2 ข้อ 

มีกำรด ำเนนิกำร 

3 - 4 ข้อ 

มีกำรด ำเนนิกำร 

5-6 ข้อ 

มีกำรด ำเนนิกำร 

7 ข้อ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน 

รายงานผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์

มาตรฐาน 

ข้อ 1 พัฒนำแผนกลยุทธ์จำกผลกำรวิเครำะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถำบัน และพัฒนำ

ไปสู่แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินและแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีตำมกรอบเวลำ เพื่อให้บรรลุผล ตำม

ตัวบ่งชี้และเปำ้หมำยของแผนกลยุทธ์ 

ผลการ

ด าเนินงาน 

1) มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำได้ด ำเนินกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรทบทวน/  

จัดท ำแผนยุทธศำสตร์ และแผนปฏิบัติกำร ประกอบด้วย อธิกำรบดี เป็นประธำนกรรมกำร 

รองอธิ กำรบดี ฝ่ ำยแผนงำนและประกันคุณภำพ  เป็ นรองประธำนกรรมกำร  

และรองอธิกำรบดีฝ่ำยต่ำงๆ คณบดี ผู้อ ำนวยกำรเป็นกรรมกำรและเ ลขำนุกำร  

สั่ง ณ วันที่ 22 ตุลำคม 2557 

2) คณะกรรมกำรฯ ได้มีกำรก ำหนด รวบรวม และวิเครำะห์ข้อมูลปัจจัยภำยใน 

ที่เป็นข้อมูลกำรด ำเนินงำนข้อเสนอแนะจำกกำรตรวจประเมินต่ำงๆ อำทิเช่น กำรตรวจ

ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน เป็นต้น และปัจจัยภำยนอก อำทิเช่น แผนพัฒนำกำรศึกษำ

ระดับอุดมศึกษำ ฉบับที่ 11 เป็นต้น คณะกรรมกำรฯ ได้วิเครำะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกำร

ด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยฯ ทั้งจุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรค จำกนั้นได้ประเมิน

น้ ำหนักคะแนนและน ำมำจัดเรียงล ำดับควำมส ำคัญจำกมำกไปหำน้อย  
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3) คณะกรรมกำรฯ ได้ทบทวนวิสัยทัศน์ของมหำวิทยำลัยฯ โดยมีผลกำรทบทวน ดังนี ้

วิสัยทัศน์ คือ มหำวิทยำลัยคุณภำพช้ันน ำ เพื่อปวงชน และได้ทบทวน/ก ำหนดพันธกิจ ประเด็น

ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย กลยุทธ์ และแผนที่ยุทธศำสตร์ จำกนั้นได้มีกำร

แปลงแผนยุทธศำสตร์ระยะ 5 ปีไปเป็นแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี รวมทั้งจัดท ำแผนกลยุทธ์ทำง

กำรเงิน เพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ปี และแผนปกิบัติกำรประจ ำปี โดยก ำหนด

กจิกรรม/โครงกำรในกำรขับเคลื่อนหน่วยงำนไปสู่ควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้  

4) แผนยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563) และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2559 รวมทั้งแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 - 

2563 ได้รับกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 21 

กันยำยน 2558 และสภำมหำวิทยำลัย คร้ังที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 30 กันยำยน 2558 และได้มี

กำรถำ่ยทอดแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ลงสู่ระดับบุคคล เพื่อน ำไปสู่กำรปฏิบัติตั้งแต่ 1 ตุลำคม 

2558 ถงึ 30 กันยำยน 2559 

5) มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำมีกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำผลกำรปฏิบัติรำชกำร 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 เป็นประจ ำทุกเดือน และจำกกำรติดตำมผลเดือนกันยำยน 

2559 พบว่ำ ตัวชี้วัดที่มีผลกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำย จ ำนวน 34 ตัวชี้วัด จำก

ตัวชีว้ัดทั้งหมด 38 ตัวชีว้ัด คดิเป็นร้อยละ 89.47  

เอกสาร

หลักฐาน 

IQA 5.1-1-01 ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ที่ 3095/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำร

ทบทวน /จั ดท ำ แผนยุ ทธศำสตร์  และแผนปฏิ บั ติ ก ำ รประจ ำปี  มหำวิ ทยำลั ย 

รำชภัฏสวนสุนันทำ ลงวันที่ 22 ตุลำคม 2557 

IQA 5.1-1-02 รำยงำนกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ปี  

(พ.ศ. 2559 - 2563) และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 มหำวิทยำลัย 

รำชภัฏสวนสุนันทำ วันที่ 10 กุมภำพันธ์ 2558 

IQA 5.1-1-03 รำยงำนกำรประชุมรองอธิกำรบดี ครั้งที่ 3/2558 วำระที่ 4.1.3 วันที่ 18 

พฤษภำคม 2558 

IQA 5.1-1-04 มติกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 9/2558 วำระที่ 6.1 

เรื่อง กำรพิจำรณำแผนยุทธศำสตร ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563) และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 22 กันยำยน 2558 

IQA 5.1-1-05 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 9/2558  

วำระที่ 6.1 เรื่อง กำรพิจำรณำแผนยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563) 

และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 22 กันยำยน 2558  

IQA 5.1-1-06 มติกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้ งที่  9/2558 วำระที่  5.5 เรื่อง  

กำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบกำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติกำร

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 30 กันยำยน 2558  



 

 112 

รายงานผลการด าเนินงาน 

IQA 5.1-1-07 รำยงำนกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย คร้ังที่ 9/2558 วำระที่ 5.5  เรื่อง กำร

พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบกำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 30 กันยำยน 2558  

IQA 5.1-1-08 แผนยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 – 2563) และแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2559 

IQA 5.1-1-09 แผ่นพับแสดงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวน

สุนันทำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559  

IQA 5.1-1-10 แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน ประจ ำปีงบประมำณ 2559-2563 

เกณฑ์

มาตรฐาน 

ข้อ 2 กำรก ำกับติดตำมส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคณะด ำเนินกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงกำรเงินที่

ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่ำใช้จ่ำย เพื่อพัฒนำนักศึกษำ 

อำจำรย์บุคลำกร กำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อวิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำของกำร

บรหิำรหลักสูตร ประสิทธิภำพ ประสิทธิผลในกำรผลิตบัณฑิต และโอกำสในกำรแขง่ขัน 

ผลการ

ด าเนินงาน 

มหำวิทยำลัยมีกำรก ำกับติดตำมส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคณะด ำเนินกำรวิเครำะห์ข้อมูล

ทำงกำรเงินโดยได้แต่งตั้ งคณะกรรมกำรจัดท ำระบบกำรค ำนวณต้นทุนต่อหน่วย 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ เพื่อจัดท ำระบบและวิธีกำรจัดท ำต้นทุนต่อหน่วย ดังนี้ 

1) ประชุมเพื่อก ำหนดบทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำร และปฏิทินกำรด ำเนินงำน และ

ทบทวนระบบ และวิธีกำรจัดท ำต้นทุน เมื่อวันที่ 14 ธันวำคม 2558 

2) ประชุมเพื่อวิพำกษ์ผลกำรค ำนวณตน้ทุนต่อหน่วย เมื่อวันที่ 7 มกรำคม 2559 ประกอบด้วย   

2.1) ลักษณะกำรค ำนวณเป็นกำรกระจำยค่ำใช้จ่ำย 2 ส่วน จ ำแนกเป็น  ศูนย์ต้นทุน

หลักและศูนย์ต้นทุนสนับสนุน โดยใช้ค่ำใช้จำ่ยทำงตรง และคำ่ใช้จำ่ยทำงอ้อม  

2.2) หลักเกณฑ์กำรปันส่วนของศูนย์ต้นทุนสนับสนุนใช้จ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำ

เทยีบเทำ่ของสำขำกับจ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทยีบเทำ่ของหน่วยงำน  

2.3) แบบฟอร์มกำรค ำนวณต่อหน่วย ระดับหลักสูตร จ ำนวน 4 แบบฟอรม์ ได้แก่  

- แบบฟอร์มตำรำงที่ 1 รำยงำนรำยได้แยกประเภทตำมแหล่งเงิน  

- แบบฟอร์มตำรำงที่ 2 รำยงำนต้นทุนตำมประเภทคำ่ใช้จำ่ย 

- แบบฟอร์มตำรำงที่ 3 ต้นทุนกจิกรรมประจ ำปีงบประมำณ  

- แบบฟอร์มตำรำงที่ 4 ต้นทุนผลผลิตประจ ำปีงบประมำณ  

2.4) แบบฟอรม์กำรจัดเก็บขอ้มูลกำรค ำนวณต่อหน่วย จ ำนวน 3 แบบฟอร์ม ได้แก่  

- แบบฟอร์มตำรำงที่ 1 สรุปค่ำใช้จ่ำยบุคลำกรรำยบุคคล 

- แบบฟอร์มตำรำงที่ 2 งบกลำง 

- แบบฟอร์มตำรำงที่ 3 คำ่ใช้จำ่ยประจ ำปีงบประมำณ 

3) กองนโยบำยและแผนชี้แจง พรอ้มสรำ้งควำมรู้ควำมเข้ำใจวิธีกำรจัดท ำต้นทุนต่อหน่วย 

ระดับหลักสูตรให้กับคณะ/วิทยำลัย เมื่อวันที่ 12 กุมภำพันธ์ 2559 โดยมีแบบฟอร์มกำร
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ค ำนวณต่อหน่วย ระดับหลักสูตร จ ำนวน 8 แบบฟอร์ม ดังนี้ 

- แบบฟอร์มตำรำงที่  1 รำยงำนรำยได้แยกประเภทตำมแหล่งเงิน ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2558 

- แบบฟอร์มตำรำงที่ 2 รำยงำนต้นทุนตำมประเภทค่ำใช้จ่ำยที่ประกอบด้วย สัดส่วน

ค่ำใช้จ่ำยด้ำนต่ำงๆ 7 ด้ำน อำทิเช่น ค่ำใช้จ่ำยบุคลำกร, ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำนักศึกษำ, 

คำ่ใช้จำ่ยในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน, คำ่ใช้จำ่ยด้ำนกำรจัดอบรม/กำรพัฒนำตนเอง เป็นต้น 

- แบบฟอร์มตำรำงที่ 3 ต้นทุนกิจกรรมประจ ำปีงบประมำณ ได้แก่ กิจกรรมจัดกำร

เรียนกำรสอนของแต่ละหลักสูตรที่หน่วยงำนจัดกำรเรียนกำรสอนทั้งหมดในปีงบประมำณ, 

สัดส่วนคำ่ใช้จำ่ยตำมประเภท และจ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำ 

- แบบฟอร์มตำรำงที่ 4 ต้นทุนผลผลิต ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 

- แบบฟอร์มตำรำงที่ 5 รำยงำนเปรียบเทียบรำยได้แยกประเภทตำมแหล่งของเงิน 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 และ 2557 

- แบบฟอร์มตำรำงที่  6 รำยงำนเปรียบเทียบต้นทุนตำมค่ำใช้จ่ำย ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2558 และ 2557  

- แบบฟอร์มตำรำงที่ 7 เปรียบเทียบต้นทุนกจิกรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 

และ 2557 

- แบบฟอร์มตำรำงที่ 8 เปรียบเทียบต้นทุนผลผลิต ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 

และ 2557  

พร้อมทั้งอธิบำยผลกำรเปรียบเทียบ วิเครำะห์คู่แข่งและโอกำสทำงกำรแข่งขันต้นทุนต่อ

หน่วยผลผลิตของหลักสูตรกับหน่วยงำนอื่นที่ด ำเนินกิจกรรมและสร้ำงผลผลิตเดียวกันหรือ

ผลผลิตที่ใกล้เคยีงกัน 

 4) คณะ/วิทยำลัยด ำเนินกำรจัดท ำต้นทุนต่อหน่วยรวมทั้งประเมินควำมคุ้มค่ำ 

ประสิทธิภำพ ประสิทธิผล วิเครำะห์โอกำสในกำรแขง่ขัน โดยกองนโยบำยและแผนได้ติดตำม

ผลกำรด ำเนินกำรค ำนวณต้นทุนต่อหน่วยของหน่วยงำน และตรวจสอบเพื่อให้คณะ/วิทยำลัย

น ำไปปรับแก้ไข 

5) กองนโยบำยและแผนสรุปผลกำรจัดท ำต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตรของแต่ละ

หน่วยงำนและรำยงำนให้อธิกำรบดีได้รับทรำบ เมื่อวันที่ 22 มิถุนำยน 2559 และแจ้ง

ผู้บริหำรหน่วยงำนผ่ำนคณะกรรมกำรเครือข่ำยแผนงำนและประกันคุณภำพ ครั้งที่ 8/2559 

เมื่อวันที่ 23 มิถุนำยน 2559 

เอกสาร

หลักฐาน 

IQA 5.1-2-01 ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ที่ 4475/2558 ลว. 3 ธันวำคม 2558 เรื่อง 

แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำระบบกำรค ำนวณต้นทุนต่อหน่วย มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 

IQA 5.1-2-02 ปฏิทินกำรจัดท ำระบบกำรค ำนวณต้นทุนต่อหน่วย มหำวิทยำลัยรำชภัฏ          

สวนสุนันทำ 
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IQA 5.1-2-03 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรจัดท ำระบบกำรค ำนวณต้นทุนต่อหน่วย เมื่อ

วันที่ 14 ธันวำคม 2558 

IQA 5.1-2-04 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรจัดท ำระบบกำรค ำนวณต้นทุนต่อหน่วย เมื่อ

วันที่ 7 มกรำคม 2559  

IQA 5.1-2-05 รำยงำนกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรจัดท ำ

ต้นทุนต่อหน่วย  มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ เมื่อวันที่ 12 กุมภำพันธ์ 2559 

IQA 5.1-2-06 แบบฟอรม์กำรค ำนวณต้นทุนต่อหน่วย 

IQA 5.1-2-07 บันทึกข้อควำมกองนโยบำยและแผน ที่ กผ./1041 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2559 เรื่อง 

รำยงำนผลกำรค ำนวณต้นทุนต่อหน่วย ระดับหลักสูตรปีงบประมำณ พ.ศ. 2558  

IQA 5.1-2-08 บันทึกข้อควำมกองนโยบำยและแผน ที่ กผ./1086 ลงวันที่ 1 กรกฎำคม 2559 เรื่อง 

ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมกำรเครือข่ำยแผนงำนและประกันคุณภำพ ครั้งที่ 8/2559 ระเบียบ

วำระที่ 4.4 รำยงำนผลกำรค ำนวณต้นทุนต่อหน่วย ระดับหลักสูตร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558  

เกณฑ์

มาตรฐาน 

ข้อ 3 ด ำเนินงำนตำมแผนบรหิำรควำมเสี่ยง ที่เป็นผลจำกกำรวิเครำะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่

เกิดจำกปัจจัยภำยนอก หรือปัจจัยที่ไม่สำมำรถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนตำมพันธ

กจิของสถำบันและให้ระดับควำมเสี่ยงลดลงจำกเดิม 

ผลการ

ด าเนินงาน 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำได้ประยุกต์ใช้กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำม

หลักของ COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Trade way Commission) มี

ขั้นตอนจ ำนวน  5 ขั้นตอน ดังนี ้ 

ขั้นตอนที่ 1 กำรระบุควำมเสี่ยง มีกำรด ำเนินงำนดังนี้ 

1) อธิกำรบดีลงนำมในค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง และกำรวำง

ระบบควบคุมภำยใน มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ เมื่อวันที่ 25 สิงหำคม 2558 

2) คณะกรรมกำรฯ ได้ประชุมเพื่อก ำหนดแนวทำงในกำรบรหิำรควำมเสี่ยง ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2559 และพิจำรณำวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ และค่ำเป้ำหมำย

ของกำรบรหิำรควำมเสี่ยง เมื่อวันจันทรท์ี่ 14 กันยำยน 2558  

3) คณะกรรมกำรฯ ระดมสมองเพื่อวิเครำะห์ และระบุควำมเสี่ยงที่ก่อให้เกิดควำม

เสี่ยงที่เกิดจำกปัจจัยภำยในและภำยนอก ที่ส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจของ

มหำวิทยำลัยและน ำผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง ประจ ำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558  

มำประกอบกำรพิจำรณำควำมเสี่ยง  เมื่อวันที่ 5 ตุลำคม 2558 

ขั้นตอนที่ 2 กำรประเมินควำมเสี่ยง คณะกรรมกำรฯ น ำควำมเสี่ยงที่ได้มำประเมิน

โอกำสที่จะเกดิเหตุกำรณต์่ำงๆ  และประเมินระดับควำมรุนแรงของผลกระทบในแต่ละควำม

เสี่ยง โดยมีเกณฑ์กำรให้คะแนน 5 ระดับ ได้แก่ สูงมำก มำก ปำนกลำง น้อย และน้อยมำก 

เพื่อให้เห็นถงึระดับควำมเสี่ยง แล้วเลือกควำมเสี่ยงที่มีระดับสูงมำกและสูง มำบริหำรจัดกำร

โดยจัดท ำเป็นแผนบริหำรควำมเสี่ยง โดยพบว่ำ มหำวิทยำลัยควำมเสี่ยงที่ต้องน ำมำบริหำร
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จัดกำรควำมเสี่ยง จ ำนวน 7 ควำมเสี่ยง จำก 4 ด้ำน 

ขั้นตอนที่ 3 กำรก ำหนดกลยุทธ์/แนวทำงที่ใช้ในกำรจัดกำรแต่ละควำมเสี่ยง 

คณะกรรมกำรได้มีกำรก ำหนด แนวทำงที่ใช้ในกำรบริหำรจัดกำรในแต่ละควำมเสี่ยง 

ระยะเวลำที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนจัดกำร รวมทั้งผู้รับผิดชอบในแผนบริหำรควำมเสี่ยง และที่

ประชุมรองอธิกำรบดี  ได้พิจำรณำเห็นชอบแผนบริหำรควำมเสี่ยง ประจ ำปีงบประมำณ  

พ.ศ.2559 เมื่อวันที่ 19 ตุลำคม 2558   

ขั้นตอนที่ 4 กำรด ำเนินกำรตำมกลยุทธ์/แนวทำงที่ใช้จัดกำรแต่ละควำมเสี่ยง โดย 

มหำวิทยำลัยได้มอบหมำยให้ผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง ทั้ง  7 ควำม

เสี่ยง ดังนี ้ 

1.ด้ำนกลยุทธ์ มีจ ำนวน 1 ควำมเสี่ยง ได้แก่   

 ความเสี่ยงท่ี 1.1 ระบบและวิธีปฏิบัติงำนยังไม่มีกำรบูรณำกำรร่วมกันมีผลให้

ยุทธศำสตรข์องมหำวิทยำลัยไมบ่รรลุ (ควำมเสี่ยงสูง (12)) มหำวิทยำลัยฯ ได้มีกำรมอบหมำย

ผู้ก ำกับดูแลและหน่วยงำนเจ้ำภำพรับผิดชอบในแต่ละยุทธศำสตร์ ทั้ง 5 ยุทธศำสตร์ของ

มหำวิทยำลัย มีกำรประชุมเพื่อหำรอืหรอืก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนในแต่ละยุทธศำสตร/์

ตัวชี้วัดที่รับผิดชอบตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้ อง มีกำร

ก ำกับติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนกำรปฏิบัติรำชกำร เป็นประจ ำทุกสิ้นเดือน และ

สรุปควำมก้ำวหน้ำผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรฯ  ให้กับ

คณะกรรมกำรบรหิำรมหำวิทยำลัยทรำบเป็นประจ ำทุกเดือน  

2.ด้ำนกำรปฏิบัติงำน มีจ ำนวน 2 ควำมเสี่ยง ได้แก่  

 ความเสี่ยงท่ี 2.1 บุคลำกรมีทักษะด้ำนกำรใช้ภำษำอังกฤษไม่พร้อมต่อกำรปฏิบัติงำน 

(ควำมเสี่ยงสูงมำก (25)) มหำวิทยำลัยฯ โดยงำนวิเทศสมัพันธ ์กองกลำงได้ด ำเนินกำรทดสอบ

ภำษำอังกฤษของบุคลำกรทั้งสำยวิชำกำรตำมมำตรฐำน TOEFL และสำยสนับสนุนวิชำกำร

ตำมมำตรฐำน TOEIC และจัดท ำแผนพัฒนำศักยภำพภำษำอังกฤษของบุคลำกรที่สอบไม่ผ่ำน

โดยกำรจัดโครงกำรอบรมภำษำอังกฤษส ำหรับบุคลำกรที่สอบไม่ผ่ำน ตำมระดับเกณฑ์ที่

ก ำหนด โดยแบ่งระดับกำรอบรมออกเป็น ดังนี้ 1) ระดับ A2 และ B1 อบรมในระหว่ำงวันที่ 13 

มิถุนำยน 2559- 8 กรกฎำคม 2559 และ 2) ระดับ B1, B2 และ C1 อบรมในระหว่ำงวันที่ 25 

กรกฎำคม 2559 -27 สิงหำคม 2559 และอบรมเทคนิคกำรท ำข้อสอบ TOEFL ITP ส ำหรับ

บุคลำกรสำยวิชำกำรเมื่อวันที่ 9 กรกฎำคม 2559 และอบรมเทคนิคกำรท ำข้อสอบ TOEIC 

ส ำหรับบุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำรเมื่อวันที่ 23 กรกฎำคม มีกำรติดตำมและประเมินผล

ตำมแผนพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรที่สอบไม่ผ่ำนที่ เข้ำร่วมโครงกำรกำรอบรม

ภำษำอังกฤษ และน ำผลกำรประเมินมำปรับปรุงแผนพัฒนำศักยภำพภำษำอังกฤษของ

บุคลำกรในปีถัดไปไม่ผำ่น 

ความเสี่ยงท่ี 2.2 บัณฑติที่ออกสู่สังคมไม่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้
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บัณฑิตที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ ในเรื่องทักษะเฉพำะด้ำน (ควำมเสี่ยงสูง (12)) มหำวิทยำลยัฯ โดย

กองบริกำรกำรศึกษำส ำรวจควำมต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิตก่อนกำรปรับปรุงหลักสูตร และ

น ำไปใช้ในกำรพัฒนำปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 

และควำมต้องกำรของผู้ใชบ้ัณฑติ โดยมีกำรจัดโครงกำรอบรมเส้นทำงสู่มำตรฐำน TQF เรื่อง

แนวทำงกำรบริหำรเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำ พ.ศ.2558 เพื่อให้คณะ/

วิทยำลัย ทรำบแนวทำงกำรปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภำพตำมเกณฑ์ที่ สกอ. ก ำหนด และ

น ำไปทบทวนกำรจัดท ำ มคอ.3-มคอ.7 ให้เหมำะสมกับบริบทของแต่ละหลักสูตร เพื่อให้

บัณฑติที่จบออกไปสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใชบ้ัณฑติ  

3.ด้ำนทรัพยำกร (กำรเงิน งบประมำณ ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ อำคำรสถำนที่) 

มีจ ำนวน 3 ควำมเสี่ยง ได้แก่  

ความเสี่ยงท่ี 3.1 ภัยคุกคำมทำงระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (ควำมเสี่ยงสูง (12)) 

มหำวิทยำลัยฯ โดยส ำนักวทิยบรกิำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศได้จัดท ำ นโยบำยด้ำนควำมรู้

ควำมปลอดภัย  และจัดอบรมโครงกำรสัมมนำเรื่องกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงปลอดภัย 

Web Security ให้กับบุคลำกรของหน่วยงำนต่ำง ๆ ภำยในมหำวิทยำลัย  นอกจำกนี้ยังมีกำร

ติดตำมกำรดูแลบ ำรุงรักษำและปรับปรุงอุปกรณ์ที่ใช้งำนให้เป็นปัจจุบัน เพื่อป้องกันภัย

คุกคำมทำงระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ความเสี่ยงท่ี 3.2 กำรจัดซื้อจัดจ้ำงไม่เป็นไปตำมแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  มหำวิทยำลัยฯ 

(ควำมเสี่ยงสูง (12)) โดยงำนพัสดุ กองคลังด ำเนินกำรให้ค ำปรึกษำ ค ำแนะน ำ และให้ควำมรู้ด้ำน

ก ำ ร จั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ ง ต ำ ม ร ะ เ บี ย บ ส ำ นั ก น ำ ย ก รั ฐ ม น ต รี ว่ ำ ด้ ว ย ก ำ ร พั ส ดุ  

พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมให้กับหน่วยงำนต่ำงๆ ภำยในมหำวิทยำลัยได้รับทรำบโดยผ่ำน

ช่องทำงโทรศัพท์ หรอืกำรให้ค ำปรกึษำ ณ สถำนที่ตั้ง (Work-In)  มีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน

ตำมแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง (งบลงทุน) งบประมำณแผ่นดิน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2559  

ความเสี่ยงท่ี 3.3 กำรเกิดเหตุกำรณ์อัคคีภัย (ควำมเสี่ยงสูง (16)) มหำวิทยำลัยฯ 

โดยกองกลำงได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย  มีกำรสื่อสำรและเผยแพร่

แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยให้บุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัยได้รับทรำบ ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ 

อำทิเช่น บอร์ดประชำสัมพันธ์ของทุกหน่วยงำนในมหำวิทยำลัย เว็บไซต์มหำวิทยำลัย  

กำรประชุม รวมทั้งด ำเนินกำรจัดโครงกำรอบรมกำรฝึกซ้อมหนีไฟ เพื่อเป็นกำรเตรียมควำม

พร้อมให้กับบุคลำกรและนักศึกษำเมื่อเกิดอัคคีภัยตำมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ให้กับ

ทุกหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลยัโดยจัดขึน้ในระหว่ำงวันที่ 22-25 ธันวำคม 2558 กำรติดตั้ง

อุปกรณ์ดับเพลิง พร้อมค ำแนะน ำ แนวทำงกำรปฏับัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ ประจ ำตำม

อำคำรต่ำงๆ ทั่วทั้งมหำวิทยำลัย รวมทั้งกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนป้องกันและ

ระงับอัคคีภัย และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนฯ ดังกล่ำวต่อคณะกรรมกำรจัดท ำแผนส ำรอง

ฉุกเฉิน ปีละ 2 คร้ัง  
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4.ด้ำนนโยบำย กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ มีจ ำนวน 1 ควำมเสี่ยง ได้แก่  

 ความเสี่ยงท่ี 4.1 กำรเปลี่ยนแปลงกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงำน

ภำยนอก (ควำมเสี่ยงสูง (12))  มีผลต่อกำรปฏิบัติงำนของมหำวิทยำลัย มหำวิทยำลัยฯ โดย

งำนวินัยและนิติกำร กองบรหิำรงำนบุคคล มีแนวทำงในกำรด ำเนินกำรปฏิรูปกฎหมำยในสว่น

ต่ำงๆ ให้มีควำมทันสมัยต่อกำรปฏิบัติรำชกำร โดยได้ด ำเนินกำรจัดโครงกำรพัฒนำ

บุคคลำกร “กำรปลูกจิตส ำนึกเพื่อกำรต่อต้ำนกำรทุจริต” เมื่อวันที่ 29 มีนำคม  2559 และ

วันที่ 31 มีนำคม 2559 ณ ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำเขำหินซ้อนอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำร ิ  

ต.เขำหินซ้อน อ.พนมสำรคำม จ.ฉะเชิงเทรำ ให้กับบุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัย เพื่อให้

รับทรำบควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำน 

นอกจำกนี้ยังมีกำรประชำสัมพันธ์ข้อกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ให้กับบุคลำกรภำยใน

มหำวิทยำลัยรับทรำบผ่ำนช่องทำง อำทิเช่น เว็บไซต์ของกองบรหิำรงำนบุคคล โทรศัพท์ หรอื

กำรให้ค ำปรกึษำ ณ สถำนที่ตั้ง (Work-In) 

ขั้นตอนที่ 5 กำรตรวจติดตำมประเมินกำรบริหำรควำมเสี่ยง กองนโยบำยและแผนได้

ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 รอบ 

3,6,9 และ 12 เดือน โดยในรอบ 12 เดือน  พบว่า ประเด็นความเสี่ยงท้ังหมด จ านวน  

7 ความเสี่ยง  มีสถานะระดับความเสี่ยงหลังการบริหารจัดการลดลงจากเดิม จ านวน 

7 ความเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 100 ของความเสี่ยงท้ังหมด รำยละเอียดดังนี้ 
 

ด้าน/ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง

ก่อนการควบคุม  

(โอกาสxผลกระทบ) 

ระดับความเสี่ยงหลัง

การควบคุม  

(โอกาสxผลกระทบ) 

สถานะความ

เสี่ยงหลัง

ด าเนินการ  

1.ด้านกลยุทธ ์มจี ำนวน 1 ควำมเสี่ยง ไดแ้ก่ 

ควำมเสี่ยงท่ี 1.1 ระบบและวิธี

ปฏิ บัติงำนยังไม่มีกำรบูรณำกำร

ร่ วมกันมีผลให้ ยุ ทธศำสตร์ ของ

มหำวิทยำลัยไม่บรรลุ 

(4X3=12)  

ควำมเสี่ยงสูง 

 

(2X3=6)  

ควำมเสี่ยงปำนกลำง 

 

ควำมเสี่ยง

ลดลง 

 

2.ด้านการปฏิบัติงาน มจี ำนวน 2 ควำมเสี่ยง ไดแ้ก่ 

ควำมเสี่ยงท่ี 2.1 บุคลำกรมีทักษะ

ด้ำนกำรใช้ภำษำอังกฤษไม่พร้อมต่อ

กำรปฏิบัติงำน 

(5X5=25) 

ควำมเสี่ยงสูงมำก 

(2X4=8) 

ควำมเสี่ยงปำนกลำง 

ควำมเสี่ยง

ลดลง 

 

ควำมเสี่ยงท่ี 2.2 บัณฑิตท่ีออกสู่

สังคมไม่สำมำรถตอบสนองควำม

ต้ อ ง ก ำ ร ข อ ง ผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต ท่ี

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ ในเรื่อง

ทักษะเฉพำะด้ำน 

(3X4=12) 

ควำมเสี่ยงสูง 

 

(2X2=4) 

ควำมเสี่ยงนอ้ย 

 

 

ควำมเสี่ยง

ลดลง 
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3.ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) มีจ ำนวน 3 

ควำมเสี่ยง ไดแ้ก่ 

ควำมเสี่ยงท่ี 3.1 ภัยคุกคำมทำง

ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

(3X4=12) 

ควำมเสี่ยงสูง 

(3X3=9) 

ควำมเสี่ยงปำนกลำง 

ควำมเสี่ยง

ลดลง 

ควำมเสี่ยงท่ี 3.2 กำรจัดซื้อจัดจ้ำง

ไม่เป็นไปตำมแผนกำรจัดซือ้จัดจำ้ง 

(3X4=12) 

ควำมเสี่ยงสูง 

(2X2=4) 

ควำมเสี่ยงนอ้ย 

ควำมเสี่ยง

ลดลง 

ควำมเสี่ยงท่ี 3.3 กำรเกิดเหตุกำรณ์

อัคคีภัย 

(4X4=16) 

ควำมเสี่ยงสูง 

(2X4=8) 

ควำมเสี่ยงปำนกลำง 

ควำมเสี่ยง

ลดลง 

4.ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มจี ำนวน 1 ควำมเสี่ยง ไดแ้ก่ 

ควำมเสี่ยงท่ี 4.1  กำรเปลี่ยนแปลง

กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ของ

หน่วยงำนภำยนอก มีผลต่อกำร

ปฏบัิติงำนของมหำวิทยำลัย 

(3X4=12) 

ควำมเสี่ยงสูง 

 

(1X2=4) 

ควำมเสี่ยงนอ้ยมำก 

 

ควำมเสี่ยง

ลดลง 

 

หมายเหตุ : การแปลคะแนนระดับความเส่ียง 
ควำมเส่ียงสูงมำก (20-25) หมำยถงึ วกิฤตหนัก ต้องรีบด ำเนินกำรก ำจัดควำมเส่ียงโดยเร็ว 
ควำมเส่ียงสูง (10-16) หมำยถงึ ยอมรับไมไ่ด้ หำทำงแกไ้ขก ำจัดควำมเส่ียง 
ควำมเส่ียงปำนกลำง (5-9) หมำยถงึ ยอมรับได้ เริ่มหำแนวทำงปอ้งกันเพ่ือให้อยู่ในระดับควำมเส่ียงน้อย 
ควำมเส่ียงน้อย (3-4) หมำยถงึ ยอมรับได้ แต่เฝ้ำระวัง 
ควำมเส่ียงน้อยมำก (1-2) หมำยถงึ ไมต้่องท ำอะไร 

จำกกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนดังกล่ำว กองนโยบำยและแผนจะสรุปและรำยงำนให้

อธิกำรบดีรับทรำบทุกไตรมำส และในรอบ 12 เดือนได้น ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร

บริหำรมหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำผลฯ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพื่อน ำไปปรับปรุงควำม

เสี่ยงในปีถัดไป 

เอกสาร

หลักฐาน 

IQA 5.1-3-01 ค ำสั่งมหำวิทยำลัยที่ 3215/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

และระบบควบคุมภำยใน มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2559 

IQA 5.1-3-02 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำนบรหิำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ครัง้ที ่1/2559 เมื่อวันที่ 14 กันยำยน 2558  

IQA 5.1-3-03 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำนบรหิำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ครัง้ที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 5 ตุลำคม 2558 

IQA 5.1-3-04 รำยงำนกำรประชุมรองอธิกำรบดี ครัง้ที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 19 ตุลำคม 2558 

IQA 5.1-3-05 แผนบรหิำรควำมเสี่ยง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2559 

IQA 5.1-3-06 เอกสำรแสดงกำรสื่อสำรแผนบรหิำรควำมเสี่ยง อำทิเช่น  

1) สรุปรำยงำนกำรประชุมชี้แจงแนวทำงกำรด ำเนินงำนบริหำรควำมเสี่ยงและกำร

ควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ 2559 วันที่ 29 ตุลำคม 2558 

2) เว็บไซต์มหำวิทยำลัย http://www.ssru.ac.th/about/information 
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3) เว็บไซต์กองนโยบำยและแผน http://www.plan.ssru.ac.th/sb/index.php/th 

IQA 5.1-3-07 บันทึกข้อควำมติดตำมผลกำรด ำเนนิงำนตำมแผนบรหิำรควำมเสีย่ง ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ.2559 รอบ 3,6,9 และ 12 เดอืน ระดับมหำวทิยำลยัและระดบัหน่วยงำน  

IQA 5.1-3-08 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.

2559 รอบ 3,6 ,9 และ 12 เดือน ระดับมหำวิทยำลัยและระดับหน่วยงำน 

IQA 5.1-3-09 บันทึกข้อควำมรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนบริหำรควำมเสี่ยง ประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ.2559 รอบ 3,6 และ 9 เดือน ระดับมหำวิทยำลัยและระดับหน่วยงำน 

IQA 5.1-3-10 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 10/2559 วันที่ 10 

ตุลำคม 2559 (ระเบียบวำระที่ 5.2 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงและ

แผนกำรควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2559 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในกำรบริหำร

จัดกำรควำมเสี่ยง) 

เกณฑ์

มาตรฐาน 

ข้อ 4 บริหำรงำนด้วยหลักธรรมำภิบำลอย่ำงครบถว้นทั้ง 10 ประกำรที่อธิบำยกำรด ำเนินงำน

อย่ำงชัดเจน 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ผู้บริหำรของมหำวิทยำลัยใช้หลักธรรมำภิบำลทั้ง 10 หลัก บริหำรจัดกำรตำมนโยบำยที่

ก ำหนด โดยสรุปผลกำรด ำเนินงำน ดังนี้  

1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผู้บริหำรของมหำวิทยำลัยได้ก ำหนดกรอบ

ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ภำยใต้ 5 ยุทธศำสตร ์  

38 ตัวชีว้ัด ซึ่งกรอบกำรประเมินดังกล่ำวผู้บริหำรโดยท่ำนอธิกำรบดีได้ถ่ำยทอดตัวชี้วัดกำร

ปฏิบัติรำชกำรระดับมหำวิทยำลัยลงสู่ระดับหน่วยงำน และมีกำรจัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติ

รำชกำรระหว่ำงอธิกำรบดี รองอธิกำรบดี ผู้ช่วยอธิกำรบดี คณบดี ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก 

ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ โดยมอบหมำยให้กองนโยบำยและแผน และ

หน่วยงำนเจ้ำภำพติดตำมผลกำรปฏิบัติรำชกำรทุกเดือน พร้อมทั้งรำยงำนให้ที่ประชุม

คณะกรรมกำรบรหิำรมหำวิทยำลัยทรำบ เพื่อก ำกับติดตำมและผลักดันกำรปฏิบัติรำชกำรให้

บรรลุเปำ้หมำย 

     จำกผลกำรก ำกับติดตำมกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 พบว่ำ 

ผู้บริหำรสำมำรถก ำกับและผลักดันกำรปฏิบัติรำชกำรได้ บรรลุตำมเป้ำหมำย คิดเป็นร้อยละ 

89.47 โดยมีตัวชีว้ัดที่บรรลุจ ำนวน 34 ตัวชี้วัด จำกตัวชี้วัดทั้งหมด 38 ตัวชี้วัด สำมำรถสรุป

จ ำแนกตำมยุทธศำสตรไ์ด้ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวน

ตัวชี้วัด 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละการบรรลุ

เป้าหมาย บรรล ุ ไม่บรรล ุ

1. ควำมเข้มแข็งทำงกำรบรหิำรตำมหลักธรร

มำภิบำล 

9 8 - 88.89 

2 กำรริเร่ิม สร้ำงสรรค์ นวัตกรรมและกำรวิจัย 7 7 - 100.00 

http://www.plan.ssru.ac.th/sb/index.php/th
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3. กำรสรำ้งเครือข่ำย 7 7 - 100.00 

4. กำรพัฒนำภำพลักษณข์ององค์กร และ

ส่งเสรมิกำรประชำสมัพันธ ์

7 7 - 100.00 

5. กำรยกระดับกำรศึกษำสูม่ำตรฐำน ก้ำวไกล

สู่อำเซียนและสำกล 

8 5 3 62.50 

หมายเหตุ ยุทธศำสตร์ท่ี 1 มีตัวชี้วัดท่ีอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร จ ำนวน 1 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) 

คุณภำพของมหำวทิยำลัยจำกผลประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ปี 2558 

2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ผู้บริหำรของมหำวิทยำลัยให้ควำมส ำคัญในกำร

บริหำรจัดกำรเพื่อประหยัดต้นทุน แรงงำน อันจะสนองตอบควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยน ำรำยงำนสำรสนเทศมำใช้เพื่อกำรบริหำรจัดกำร อำทิเช่น ระบบ 

e – office ระบบ ERP เพื่อให้ควำมรวดเร็วคล่องตัวและลดกระดำษ เป็นต้น มีกำรปรับปรุง

กำรให้บริกำร เป็นแบบ one-stop-service ให้บริกำรเบ็ดเสร็จในจุดเดียว เพื่อสร้ำงควำมพึง

พอใจให้กับผู้รับบริกำรและผู้ปฏิบัติงำน นอกจำกนี้ผู้บริหำรยังคงให้ควำมส ำคัญในกำร

พัฒนำคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง โดยได้น ำระบบคุณภำพต่ำงๆ เข้ำมำใช้ในมหำวิทยำลัย อำทิ

เช่น ระบบกำรประกันคุณภำพของ สกอ. เกณฑ์ EdPEx ISO 9001:2008 เป็นต้น 

3. หลักการตอบสนอง(Responsiveness) ผู้บริหำรมหำวิทยำลัยโดยท่ำนอธิกำรบดี 

รองอธิกำรบดี ได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรรับฟังควำมต้องกำรของนักศึกษำและบุคลำกร 

ภำยในมหำวิทยำลัย โดยจัดกิจกรรมผู้บริหำรสัญจร เพื่อรับฟังควำมต้องกำร ควำมคิดเห็น

และข้อเสนอแนะจำกผู้บริหำร บุคลำกร และนักศึกษำ ของคณะต่ำงๆ เพื่อน ำข้อมูลที่ได้มำ

พัฒนำและปรับปรุง อำทิเช่น คณะที่อยู่ในที่ตั้งของมหำวิทยำลัยเสนอเรื่องกำรจัดกำรเรื่อง

ห้องเรียนและอุปกรณท์ี่ไม่เพียงพอ ผู้บริหำรได้มอบหมำยให้ผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรจัดหำและ

ดูแล คุณภำพของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ผู้บริหำรได้มอบหมำยให้ส ำนักวทิยบริกำรและ

เทคโนโลยีสำรสนเทศส ำรวจควำมต้องกำรของนักศึกษำ เพื่อน ำมำจัดท ำแผนปรับปรุงกำร

ให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศของมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ กำรเตรียมควำม

พรอ้มทักษะด้ำนภำษำอังกฤษ ผู้บริหำรมอบหมำยให้คณะและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจัดอบรม

ให้ควำมรู้พร้อมทั้งจัดทดสอบเพื่อประเมิน ส่วนวิทยำลัยที่อยู่ในศูนย์กำรศึกษำเสนอเรื่องกำร

จัดกำรรถรับส่งในกำรเดินทำง ปรมิำณของหอพัก ผู้บรหิำรได้มอบหมำยให้วทิยำลัยและศูนย์

กำรศึกษำบรหิำรจัดกำรและกอ่สรำ้งหอพักเพิ่มเติม และทุกปมีหำวิทยำลัยจะท ำข้อมูลควำม

คำดหวังและควำมต้องกำรมำจัดท ำแผนปฏิบัติกำร เพื่อก ำหนดแผนให้สอดรับกับควำม

ต้องกำรของผู้รับบรกิำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

4.หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)  ผู้บริหำรมหำวิทยำลัยได้แสดงกำร

ด ำเนินกำรเพื่อรับผิดชอบต่อสังคม โดยก ำหนดให้มีกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึ้นจำก

กำรปฏิบัติงำน เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสังคม โดยมีควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติกำรที่บริหำร

จัดกำรในปี 2559 คือ เรื่องกำรมีงำนท ำของบัณฑิต โดยมหำวิทยำลัยมีกำรพัฒนำนักศึกษำ
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เพิ่มเติมในส่วนของทักษะกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรสื่อสำร (ICT) และทักษะกำรใช้

ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร นอกเหนือจำกกำรเรียนกำรสอนในห้องเรียนเพื่อให้นักศึกษำ

เมื่อส ำเร็จกำรศึกษำแล้วมีงำนท ำไม่เป็นภำระของสังคม เมื่อสังคมเกิดข้อสงสัยใน

ควำมสำมำรถของนักศึกษำ อำทิเช่น ธนำคำรไทยพำณิชย์เปิดรับสมัครพนักงำนโดยระบุ

มหำวิทยำลัยที่รับ และในจ ำนวนที่ระบุไม่มีมหำวิทยำลัยรำชภัฏ ผู้บริหำรมหำวิทยำลัยโดย

ท่ำนอธิกำรบดีได้ใหส้ัมภำษณ์ผำ่นสื่อมวลชนเพื่อยืนยันถงึมำตรฐำนในกำรผลิตบัณฑิต ว่ำทุก

มหำวิทยำลัยมีเกณฑ์ในกำรผลิตบัณฑิตเหมือนกันและได้รับกำรดูแลจำก สกอ.เหมือนกัน จึง

ไม่สมเหตุผลที่จะปิดกันนักศึกษำที่จบมำจำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏโดยยังไม่ผ่ำนกำรสอบและ

สัมภำษณ์ เป็นต้น 

5. หลักความโปร่งใส (Transparency) ผู้บริหำรมหำวิทยำลัยมีกำรบริหำรงำนด้วย

ควำมโปรง่ใส อำทิเช่น ก ำหนดให้มีกำรรำยงำนทำงกำรเงินเป็นประจ ำทุกเดือน โดยเสนอใน

กำรประชุมกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย และสภำมหำวิทยำลัย เพื่อทรำบ เป็นต้น 

นอกจำกนี้มีกำรเผยแพร่กำรด ำเนินงำนผ่ำนเว็บไซต์มหำวิทยำลัย เพื่อเป็นกำรเปิดเผย

ข้อมูลต่อสำธำรณะ 

6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) ผู้บริหำรมหำวิทยำลัยได้มีกำรส่งเสริมให้เกิด

กระบวนกำรที่ทุกกลุ่มมีโอกำสได้เข้ำร่วมในกำรรับรู้ เรียนรู้ ท ำควำมเข้ำใจ ประเด็นที่ส ำคัญที่

เกี่ยวข้อง อำทิเช่น ให้มีผู้แทนของบุคลำกรสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุนวิชำกำรเข้ำร่วมเป็น

คณะกรรมกำรสภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำร เพื่อได้แสดงควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะใน

กำรพัฒนำมหำวิทยำลัย และในทุกภำคกำรศึกษำจะมีกำรจัดประชุมบุคลำกรทั้งมหำวิทยำลัย 

เพื่อรับทรำบนโยบำยและเป็นกำรเปิดโอกำสให้บุคลำกรได้แสดงควำมคดิเห็น เป็นต้น 

   ตลอดจนมหำวิทยำลัยมีคณะกรรมกำรส่งเสรมิกิจกำรมหำวิทยำลัย องค์ประกอบของ

คณะกรรมกำรประกอบไปด้วย ประธำนสภำนักศึกษำ นำยกองค์กำรนักศึกษำ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผู้บริหำรมหำวิทยำลัย ซึ่งเป็นกระบวนกำรที่ทุกกลุ่มมีโอกำสได้เข้ำร่วมในกำรรับรู้ เรียนรู้ ท ำ

ควำมเข้ำใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหำ/ประเด็นที่ส ำคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทำง 

รว่มกำรแกไ้ขปัญหำ รว่มในกระบวนกำรตัดสินใจ และรว่มกระบวนกำรพัฒนำในฐำนะหุ้นส่วน

กำรพัฒนำ และมีกำรใช้กระบวนกำรจัดประชุมให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ที่เกี่ยวข้องกับ

มหำวิทยำลัยจำกภำยในและภำยนอกเข้ำมำมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดควำมเสมอภำคในกำร

แสดงควำมคิดเห็น อำทิเช่น กำรจัดประชุมเสวนำ 4 สภำ ซึ่งประกอบไปด้วย สภำ

มหำวิทยำลัย สภำวิชำกำร สภำส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัย คณะกรรมกำรบริหำร

มหำวิทยำลัย สภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำร และตัวแทนนักศึกษำ เข้ำร่วมประชุมเพื่อรับฟัง

ควำมเห็นและข้อเสนอแนะต่ำงๆ เป็นต้น 

7. หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) ผู้บริหำรโดยท่ำนอธิกำรบดี มีกำร

กระจำยอ ำนำจลงสู่รองอธิกำรบดี คณบดี ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน อำทิเช่น 
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อ ำนำจอนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้ำง โดยรองอธิกำรบดีมีอ ำนำจกำรอนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้ำงในวงเงิน 

500,000 บำท คณบดีมีอ ำนำจกำรอนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้ำงในวงเงิน 200,000 บำท เพื่อให้เกิด

ควำมคล่องตัวในกำรบรหิำรจัดกำร เป็นต้น 

8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) ผู้บริหำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำได้ปฏิบัติ

ภำรกิจโดยยึดหลักนิติธรรม คอื กำรปฏิบัติตำมหลักของกฎหมำย ดังนั้นเพื่อให้มหำวิทยำลัย

และหน่วยงำนภำยในต่ำงๆ ด ำเนินงำนได้อย่ำงรำบรื่น จึงก ำหนด ระเบียบ ข้อบังคับของ

มหำวิทยำลัย นอกเหนือจำกกำรปฏิบัติงำนตำมหลักนิติธรรมแล้ว ผู้บริหำรมหำวิทยำลัยยัง

ก ำหนดให้จัดท ำคู่มือด้ำนจรรยำบรรณ เพื่อให้บุคลำกรประพฤติและปฏิบัติงำนได้อย่ำง

เหมำะสมและสอดคล้องตำมบทบำทและหน้ำที่ของตนเองและเป็นที่ยอมรับขององคก์ร 

9. หลักความเสมอภาค (Equity) ผู้บริหำรมหำวิทยำลัยได้จัดให้มีระบบ One Stop 

Service ที่มีควำมชัดเจนในกำรแจกบัตรคิวด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ผู้มำรับบริกำรสำมำรถ

ทรำบถงึล ำดับของกำรได้รับบรกิำร โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อกำรปฏิบัติและให้บริกำรอย่ำงเท่ำ

เทียมกัน และมีกำรใช้ระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของบุคลำกรทั้งสำยวิชำกำร

และสนับสนุนวิชำกำรอยู่ภำยใต้เกณฑ์มำตรฐำนเดียวกันโดยไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่ำจะเป็น

ผู้บริหำรหรอืระดับปฏิบัติกำร  

10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) ผู้บรหิำรของมหำวิทยำลัยยึดหลักกำร

ก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยโดยมกีำรประชุมกรรมกำรบรหิำรมหำวทิยำลยัเป็นประจ ำ

ทุกเดือน เพื่อพิจำรณำร่วมกันในกำรบริหำรมหำวิทยำลัย และในกำรก ำหนดอนำคตของ

มหำวิทยำลัย ผู้บริหำรเห็นถึงควำมส ำคัญและยึดหลักฉันทำมติ โดยมีกำรด ำเนินงำนแบ่ง

ออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 จัดส่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยในก ำกับให้กับหน่วยงำน

เพื่อแจ้งให้บุคลำกรทุกคนในหน่วยงำน ระยะที่ 2 สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรเป็น

มหำวิทยำลัยในก ำกับของรัฐ และระยะที่ 3 จัดให้มีกำรส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำคม

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสนุันทำที่มีตอ่กำรเป็นมหำวิทยำลัยในก ำกับของรัฐ เพื่อเป็นข้อมูลใน

กำรก ำหนดอนำคตของมหำวิทยำลัยรว่มกัน  

กำรบรหิำรจัดกำรโดยใช้หลักธรรมำภิบำล มหำวิทยำลัยโดยส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย

ด ำเนินกำรส ำรวจควำมเชื่อมั่นด้ำนธรรมำภิบำล  ผลกำรส ำรวจพบวำ่บุคลำกรมีควำมเชื่อมั่น

ด้ำนธรรมำภิบำลของผู้บริหำรมหำวิทยำลัย โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด คำ่เฉลี่ย 4.56  

เอกสาร

หลักฐาน 

1. หลักประสิทธผิล 

IQA 5.1-4-01 คู่มือประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 

IQA 5.1-4-02 รำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 
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2. หลักประสิทธภิาพ 

IQA 5.1-4-03 คู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 

IQA 5.1-4-04 รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ

ภำยใน  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 ภำคกำรศึกษำที่ 1/2558 ระดับหลักสูตร ระดับหน่วยงำน 

และระดับมหำวิทยำลัย 

3. หลักการตอบสนอง 

IQA 5.1-4-05 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2559 

4.หลักภาระรับผิดชอบ 

IQA 5.1-4-06 รำยงำนกำรส ำรวจภำวกำรณม์ีงำนท ำของบัณฑติปรญิญำตรทีี่ได้งำนท ำหรอื

ประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ปี  

IQA 5.1-4-07 รำยงำนผลกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยในระดับหลักสูตร ประจ ำปี

กำรศึกษำ 2558 

5. หลักความโปร่งใส 

IQA 5.1-4-08 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2559 (อ้างอิง IQA 5.1-4-05) 

IQA 5.1-4-09 รำยงำนกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 

6. หลักการมีส่วนร่วม 

IQA 5.1-4-10 รำยงำนประจ ำปี 2559 คณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏ

สวนสุนันทำ 

IQA 5.1-4-11 รำยงำนประจ ำปี 2558 สภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏ

สวนสุนันทำ 

IQA 5.1-4-12 รำยงำนกำรประชุมเสวนำสี่สภำ ประจ ำปี 2558 

7. หลักการกระจายอ านาจ 

IQA 5.1-4-13 หนังสือมอบอ ำนำจ 

8. หลักนิติธรรม 

IQA 5.1-4-14 รวมกฎหมำยระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนของ

มหำวิทยำลัย 

9. หลักความเสมอภาค 

IQA 5.1-4-15 รำยงำนผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจต่อคุณภำพชีวิตของประชำคม ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2559 
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10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ 

IQA 5.1-4-16 รำยงำนสรุปผลกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจและส ำรวจควำมคิดเห็นของ

ประชำคมมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำที่มีต่อกำรเป็นมหำวิทยำลัยในก ำกับของรัฐ 

เกณฑ์

มาตรฐาน 

ข้อ 5 กำรก ำกับติดตำมส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงำนในสถำบันมีกำรด ำเนินกำรจัดกำร

ควำมรู้ตำมระบบ 

ผลการ

ด าเนินงาน 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ โดยกองนโยบำยและแผน มีกำรก ำกับ ติดตำม และ

ส่งเสรมิให้หน่วยงำนด ำเนินงำนจัดกำรควำมรู้ตำมแนวทำงที่มหำวิทยำลัยก ำหนด ดังนี้ 

1) ก ำหนดนโยบำยกำรจัดกำรควำมรู้ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ที่ให้ทุกหน่วยงำน

ด ำเนินงำนจัดกำรควำมรู้เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำบุคลำกร  

2) เสนอแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนจัดกำรควำมรู้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 

ประกอบด้วย คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร และคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 

3) ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรจัดกำรควำมรู้ คร้ังที่ 1/2559 เพื่อทบทวนแนวทำงใน

กำรจัดกำรควำมรู้ และก ำหนดกรอบองค์ควำมรู้ที่จ ำเป็นในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่

สอดคล้องกับยุทธศำสตรข์องมหำวิทยำลัย และคลอบคลุมทุกพันธกิจ ประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 5 สิงหำคม 2558 

4) ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำนจัดกำรควำมรู้ ครั้งที่ 1/2559 เพื่อชี้แจงนโยบำยกำร

จัดกำรควำมรู้ กรอบองค์ควำมรู้ที่จ ำเป็นในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแนวทำงกำรจัดกำร

ควำมรู้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 11 สิงหำคม 2559 

5) รวบรวมและจัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้ ระดับมหำวิทยำลัย ประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2559 โดยมีแผนกำรจัดกำรควำมรู้ 5 แผนตำมยุทธศำสตร์ จ ำนวน 54 องค์ควำมรู ้

พรอ้มเสนอให้อธิกำรบดีลงนำมให้ควำมเห็นชอบ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกำยน 2558 ดังนี ้ 

แผนที่ 1 บรหิำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล (9 องคค์วำมรู้)   

แผนที่ 2 รเิร่ิม สรำ้งสรรคง์ำนวิจัยและนวัตกรรม (12 องคค์วำมรู้)  

แผนที่ 3 กำรสรำ้งเครอืข่ำย (3 องคค์วำมรู้)   

แผนที่ 4 กำรพัฒนำภำพลักษณ ์(8 องคค์วำมรู้)  

แผนที่ 5 กำ้วไกลสู่อำเซยีนและสำกล (22 องคค์วำมรู้)  

6) หน่วยงำนด ำเนินกำรตำมแผนกำรจัดกำรควำมรู้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 

7) จัดโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร “กำรใช้งำนระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำรควำมรู ้

(KM) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559” เพื่อให้ตัวแทนสมำชิก KM ของกลุ่มควำมรู้สำมำรถ

เผยแพร่ ผ ลกำ รด ำ เ นิ น ง ำ น ขอ งกลุ่ ม แล ะ แลก เปลี่ ย น เ รี ย น รู้ บ น เ ว็ บ ไ ซต์  KM 

(www.km.ssru.ac.th) เมื่อวันที่ 10 มีนำคม 2559 

8) จัดโครงกำรอบรม “กำรเสริมสร้ำงพลัง KM 2559” ให้กับบุคลำกรสำยวิชำกำรและ

สำยสนับสนุนวิชำกำร โดยได้รับเกียรติจำกรองศำสตรำจำรย์ นพ.จิตเจริญ ไชยำค ำ 
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กรรมกำรบรหิำรสถำบันรับรองคุณภำพสถำนพยำบำล (องค์กำรมหำชน) มำเป็นวิทยำกรใน

กำรอบรมดังนี้ 

8.1) กำรจัดกำรควำมรู้ เพื่อพัฒนำตำมมำตรฐำนที่สำม ส ำหรับบุคลำกรสำยวิชำกำร

วันที่ 11 พฤษภำคม 2559 

8.2) กำรจัดกำรควำมรู้ เชิงปฏิบัติกำร ส ำหรับ บุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำร  

วันที่ 13 พฤษภำคม 2559 

9) ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรจัดกำรควำมรู้ รอบ 3, 6, 9 และ 12 เดือน 

10) สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรควำมรู้ รอบ 3 , 6, 9 และ 12 เดือน 

ระดับหน่วยงำนและระดับมหำวิทยำลัย ต่อคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย โดยมีผลกำร

ด ำเนินงำนจัดกำรควำมรู้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ดังนี้ 

10.1) องค์ควำมรู้ที่ได้จำกกำรจัดกำรควำมรู้ และน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำน

จนเกิดผลสัมฤทธิ์ จ ำนวน 48 องคค์วำมรู้  

10.2) หน่วยงำนที่ด ำเนินกำรจัดกำรจัดกำรควำมรู้แล้วได้องค์ควำมรู้ตำมเป้ำหมำย

ที่ตั้งไว้ จ ำนวน 19 หน่วยงำน และหน่วยงำนที่ไม่ได้องค์ควำมรู้ตำมเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ จ ำนวน  

2 หน่วยงำน  

11) ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำนจัดกำรควำมรู้ ครั้งที่ 2/2559 – 3/2559 เพื่อ

รำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนจัดกำรควำมรู้และชี้แจงแนวทำงกำรผลักดันผลกำร

ด ำเนินงำน 

12) เสนอแต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำ Best Practice กลุ่มควำมรู้ ประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2559 เพื่อก ำหนดหลักเกณฑ์และพิจำรณำตัดสินกำรกำรสรรหำ Best Practice กลุ่ม

ควำมรู้ โดยมีกลุ่มควำมรูท้ี่เข้ำร่วมกำรสรรหำฯ จ ำนวน 11 กลุ่ม 

13) จัดกิจกรรม KM SHOW & SHARE ปี 59 เพื่อรวบรวมผลงำนกำรจัดกำรควำมรู้ของ

มหำวิทยำลัยและสรรหำ Best Practice กลุ่มควำมรู้ รวมทั้งเป็นเวทีส ำหรับกำรแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ของบุคลำกรและนักศึกษำ เมื่อวันที่ 9 กันยำยน 2559 โดยมีกลุ่มควำมรู้ที่จัดบอร์ด

นิทรรศกำร จ ำนวน 11 กลุ่ม และมีกำรประกำศผลกำรสรรหำ Best Practice กลุ่มควำมรู ้

โดยมีกลุ่มควำมรูไ้ด้รับรำงวัล ดังนี้ 

13.1 รำงวัลแบบอย่ำงดีเด่น (Best Practice Award) จ ำนวน 2 กลุ่ม  

13.2 รำงวัลแบบอย่ำงโดดเด่น (Good Practice Award) จ ำนวน 1 กลุ่ม  

13.3 รำงวัลท้ำทำย (Challenger Award) จ ำนวน 1 กลุ่ม  

13.4 รำงวัลกำรมีส่วนร่วม (Participation Award)  จ ำนวน 7 กลุ่ม 

14) สรุปผลกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรควำมรู้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 และ

รำยงำนผลต่อคณะกรรมกำรบรหิำรมหำวิทยำลัย เมื่อครำวกำรประชุมครั้งที่ 10/2559 วันที่ 

10 ตุลำคม 2559 
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เอกสาร

หลักฐาน 

IQA 5.1-5-01 ประกำศนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ เรื่อง นโยบำยกำรจัดกำร

ควำมรู้  

IQA 5.1-5-02 ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ที่ 2537/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำร

กำรจัดกำรควำมรู ้ระดับมหำวิทยำลัย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 

IQA 5.1-5-03 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรจัดกำรควำมรู้ คร้ังที่ 1/2559 

วันพุธที่ 5 สิงหำคม 2558 (วำระ 5.1 กำรพิจำรณำกรอบองค์ควำมรู้ที่จ ำเป็นในกำร

แลกเปลี่ยนเรียนรู ้ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559) 

IQA 5.1-5-04 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำนจัดกำรควำมรู้ คร้ังที่ 1/2559 

วันอังคำรที่ 11 สิงหำคม 2559 (วำระ 4.4 กรอบองคค์วำมรู้ที่จ ำเป็นในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

ระดับมหำวิทยำลัย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 และวำระ 4.5 แนวทำงกำรจัดกำร

ควำมรู้ ประจ ำปีงบประมำณ 2559) 

IQA 5.1-5-05 แผนกำรจัดกำรควำมรู้ ประจ ำปีงบประมำณ 2559 

IQA 5.1-5-06 รำยงำนกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ

ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำรควำมรู้ (KM) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 วันพฤหัสบดี

ที่ 10 มีนำคม 2559  

IQA 5.1-5-07 รำยงำนโครงกำรอบรมกำรจัดกำรควำมรู้ “เพื่อพัฒนำตำมมำตรฐำนที่สำม 

ส ำหรับบุคลำกรสำยวิชำกำร” ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 วันพุธที่ 11 พฤษภำคม 

2559 

IQA 5.1-5-08 รำยงำนโครงกำรอบรมกำรจัดกำรควำมรู้เชิงปฏิบัติกำรส ำหรับบุคลำกรสำย

สนับสนุนวิชำกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 วันศุกร์ที่ 13 พฤษภำคม 2559 

IQA 5.1-5-09 รำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนจัดกำรควำมรู้ รอบ 3, 6 และ 9 เดือน 

ระดับหน่วยงำนและระดับมหำวิทยำลัย 

IQA 5.1-5-10 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 

11 มกรำคม 2559 (วำระ 4.2 รำยงำนแผนกำรจัดกำรควำมรู้ และควำมก้ำวหน้ำกำร

ด ำเนินงำนจัดกำรควำมรู้  (รอบ 3 เดือน) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ระดับ

มหำวิทยำลัยและระดับหน่วยงำน) 

IQA 5.1-5-11 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 

11 เมษำยน 2559 (วำระ 4.2 รำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนจัดกำรควำมรู้ รอบ  

6 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ระดับมหำวิทยำลัยและระดับหน่วยงำน) 

IQA 5.1-5-12 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 7/2559 วันที่ 

11 กรกฎำคม 2559 (วำระ 6.2 รำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนจัดกำรควำมรู้ รอบ  

9 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ระดับมหำวิทยำลัยและระดับหน่วยงำน) 



 

 127 

รายงานผลการด าเนินงาน 

IQA 5.1-5-13 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 10/2559 วันที่ 

10 ตุลำคม 2559 (วำระ 4.2 สรุปผลกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรควำมรู้ ประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2559 ระดับมหำวิทยำลัยและระดับหน่วยงำน) 

IQA 5.1-5-14 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำนจัดกำรควำมรู้ ครั้งที่ 1-3 

/2559 

IQA 5.1-5-15 ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ที่ 239/2559 เรื่อง แต่งตั้ง

คณะกรรมกำร สรรหำ Best Practice กลุ่มควำมรู้  

IQA 5.1-5-16 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำ Best Practice กลุ่มควำมรู้ ครั้งที่ 

1-2 /2559 

IQA 5.1-5-17 คูม่ือกำรสรรหำ Best Practice กลุ่มควำมรู้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 

IQA 5.1-5-18 รำยงำนกำรจัดกจิกรรม KM SHOW & SHARE ปี 59 วันที่ 9 กันยำยน 2559 

IQA 5.1-5-19 รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนจัดกำรควำมรู ้ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 

IQA 5.1-5-20 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย คร้ังที่ 10/2559 วันที่ 

10 ตุลำคม 2559 (วำระ 4.2 สรุปผลกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรควำมรู้ ประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2559 ระดับมหำวิทยำลัยและระดับหน่วยงำน) (อ้างอิง IQA 5.1-5-13) 

เกณฑ์

มาตรฐาน 

ข้อ 6 กำรก ำกับติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรบริหำรและแผนพัฒนำบุคลำกรสำย

วิชำกำรและสำยสนับสนุน 

ผลการ

ด าเนินงาน 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ โดยกองบริหำรงำนบุคคลมีกำรจัดท ำแผนบริหำร

ทรัพยำกรบุคคลและแผนพัฒนำบุคลำกรสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุนวิชำกำร รวมทั้ง

ก ำกับติดตำมให้มีกำรด ำเนินงำนตำมแผน ดังนี ้ 

1) เสนอแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนบรหิำรทรัพยำกรบุคคลและแผนพัฒนำบุคลำกร

สำยวิชำกำรและสำยสนับสนุนวิชำกำร เมื่อวันที่ 1 กันยำยน 2558 

2) คณะกรรมกำรจัดท ำแผนบรหิำรทรัพยำกรบุคคลและแผนพัฒนำบุคลำกรสำยวิชำกำร

และสำยสนับสนุนวิชำกำร ได้ประชุมทบทวนและจัดท ำแผนบริหำรทรัพยำกรบุคคลและ

แผนพัฒนำบุคลำกรเมื่อวันที่ 2 กันยำยน 2558 

3) แผนบริหำรทรัพยำกรบุคคล ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 – 2563 และ

แผนพัฒนำบุคลำกร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ได้รับควำมเห็นชอบจำกอธิกำรบดี 

เมื่อวันที่ 30 กันยำยน  2558  

แผนบริหำรทรัพยำกรบุคคล ประกอบด้วย 7 กระบวนกำรหลัก ดังนี ้ 

1) กำรวำงแผนอัตรำก ำลัง  

2) กำรสรรหำและคัดเลือกบุคลำกร  

3) กำรฝึกอบรมและพัฒนำบุคลำกร  
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4) กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร  

5) กำรบรหิำรค่ำจ้ำง เงินเดือน และคำ่ตอบแทน  

6) กำรธ ำรงรักษำและสรำ้งแรงจูงใจ  

7) กำรจัดท ำเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำของบุคลำกร 

แผนพัฒนำบุคลำกร  ประกอบด้วย 3 ด้ำน ดังนี้ 

1) แผนพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรศึกษำต่อ  

2) แผนพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรพัฒนำผลงำนทำงวิชำกำร 

3) แผนพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรฝึกอบรม 

4. กองบริหำรงำนบุคคลได้ด ำเนินกำรเผยแพร่แผนบริหำรทรัพยำกรบุคคลและ

แผนพัฒนำบุคลำกรผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ อำทิเช่น ประชุมชี้แจงให้บุคลำกรทรำบ เผยแพร่ผ่ำน

เว็บไซต์ของกองบริหำรงำนบุคคล (http://personnel.ssru.ac.th/index.php/th) เป็นต้น เพื่อให้

หน่วยงำนได้น ำไปสู่กำรปฏิบัติ 

5. มหำวิทยำลัยก ำหนดให้กองบริหำรงำนบุคคลเป็นผู้รับผิดชอบในกำรติดตำมผลกำร

ด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรทรัพยำกรบุคคลและแผนพัฒนำบุคลำกรประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2559 โดยก ำหนดกำรติดตำมปีละ 2 รอบ คอื รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน พร้อม

ทั้งรำยงำนให้อธิกำรบดีทรำบ โดยรำยงำนสรุปผลติดตำมและประเมินผลได้ดังนี้ 

แผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

กิจกรรม/โครงกำร ผลกำรด ำเนนิงำน 

1. กำรวำงแผน 

อัตรำก ำลัง 

มหำวิทยำลัยวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ โดยกองบริหำรงำน

บุคคล ด ำเนินกำรจัดโครงกำรประชุมทบทวนและจัดท ำแผนกรอบ

อัตรำก ำลังบุคลำกร มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2558 – 2561 โดยมีกำรด ำเนินงำนดังนี้ 

1) ชี้แจงและสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับรำยละเอียด ขั้นตอน และ

วิธีกำร ในกำรวิเครำะห์ภำระงำนเพื่อจัดท ำกรอบอัตรำก ำลังของ

บุคลำกรสำยวชิำกำร และสำยสนับสนุนวิชำกำร 

2) ทบทวนกำรจัดท ำกรอบอัตรำก ำลังของหนว่ยงำน (สำยวชิำกำร

และสำยสนับสนุนวชิำกำร) ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2558 - 2561  

3) สรุปกำรจัดท ำกรอบอัตรำก ำลังของหน่วยงำน สำยวิชำกำร

และสำยสนับสนุนวชิำกำร 

4) หน่วยงำนส่งอัตรำก ำลังตำมท่ีได้วิเครำะห์ตำมแบบฟอร์มท่ี

สกอ.ก ำหนดให้กองบริหำรงำนบุคคลรวบรวมเพื่อสง่ให้กับ สกอ. 

5) มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ โดยกองบริหำรงำนบุคคลได้

น ำส่งผลกำรวเิครำะห์อัตรำก ำลัง 4 ปี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 

– 2561 ให้กับ สกอ. 

http://personnel.ssru.ac.th/index.php/th)%20เป็น
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2. กำรสรรหำและ

คัดเลอืกบุคลำกร 

กองบริหำรงำนบุคคล รับผิดชอบในกำรสรรหำและคัดเลือกบุคลำกร

เข้ำปฏิบัติงำนในหน่วยงำนต่ำงๆ โดยได้ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรสรรหำ

และคัดเลือกบุคลำกร ดังนี้ 1) รับบันทึกข้อควำมขอควำมอนุเครำะห์รับ

สมัครงำนจำกหน่วยงำนต่ำงๆ 2) ประสำนงำนเกี่ยวกับคุณสมบัต ิ

คณะกรรมกำรในกำรสอบ สถำนท่ีสอบ เป็นต้น 3) จัดท ำประกำศรับสมัคร

งำน ค ำสั่ งแต่ งตั้ งคณะกรรมกำร จัดท ำบัญชีแนบท้ำยประกำศ  

4) เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรกำรรับสมัครงำน ผ่ำนwebsite 

มหำวิทยำลัยและ facebook ของกองบริหำรงำนบุคคล 5) ด ำเนินกำรรับ

สมัครตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด 6) รวบรวมรำยชื่อผู้สมัคร ท ำเอกสำรกำรให้

คะแนนแก่คณะกรรมกำรสอบสัมภำษณ์ 7) ตรวจสอบผู้ผ่ำนกำรสอบพรัอม

ท ำประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำน พร้อมท้ังเผยแพร่ผู้ผ่ำนกำรสอบทำง website 

มหำวิทยำลัยและ facebook ของกองบริหำรงำนบุคคล 8) รับรำยงำนตัว 

ผู้ผ่ำนกำรสอบ ท ำสัญญำจ้ำงงำน พร้อมเร่ิมงำนตำมหน่วยงำน  

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 มีกำรบรรจุ แต่ งตั้ งพนักงำน

มหำวทิยำลัยจ ำนวน  93 คน ดังนี้ 

- พนักงำนมหำวทิยำลัย (งบประมำณแผ่นดิน) จ ำนวน 23 คน 

- พนักงำนมหำวทิยำลัย (งบประมำณรำยได้) จ ำนวน 70 คน 

3. กำรฝึกอบรมและพัฒนำบุคลำกร 

 3.1 โครงกำรพัฒนำ

บุ คลำกรด้ ำนกำร

ฝึกอบรมให้มี ทักษะ

ควำมสำมำรถตำม

ลักษณะงำนท่ีปฏบัิติ 

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 กองบริหำรงำนบุคคลมีกำรด ำเนินกำร

ตำมแผนพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรฝึกอบรมให้มีทักษะควำมสำมำรถตำม

ลักษณะงำนท่ีปฏิบัติ โดยก ำหนดโครงกำรพัฒนำบุคลำกร จ ำนวน 13 

โครงกำร และมีกำรด ำเนินงำนโครงกำร จ ำนวน 10 โครงกำร และมี

โครงกำรพัฒนำบุคลำกรท่ีจัดเพิ่มเตมิระหวำ่งปีตำมนโยบำยของอธิกำรบดี 

จ ำนวน 2 โครงกำร คือ 1) โครงกำรประชุมกำรพัฒนำหลักสูตรสู่กำรเป็น

เอตทัคคะ และ 2) โครงกำรอบรมบุคลำกรงบประมำณเงินรำยได้ ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2556 - 2559 

3 . 2  โ ค ร ง ก ำ ร

พัฒนำบุคลำกรด้ำน

กำรศ ึกษำต ่อ ให ้มี

ระดับท่ีสูงขึ้น 

 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ มีกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำน

กำรศึกษำต่อในระดับท่ีสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ดังนี้ 

1) กำรศึกษำต่อในระดับปริญญำเอก มีกำรอนุมัติทุนอุดหนุน

ทุนกำรศึกษำต่อในระดับปริญญำเอก จ ำนวนทั้งสิ้น 72 คน โดยใน

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 มีกำรอนุมัติทุนอุดหนุนกำรศึกษำต่อใน

ระดับปริญญำเอก จ ำนวน 5 คน  

2) กำรศึกษำต่อในระดับปริญญำโท มีกำรอนุมัติทุนอุดหนุน

ทุนกำรศึกษำต่อในระดับปริญญำโท จ ำนวนท้ังสิ้น 32 คน โดยใน

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 มีกำรอนุมัติทุนอุดหนุนกำรศึกษำต่อในระดับ
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ปริญญำโท จ ำนวน 4 คน  

4. กำรประ เมินผล

กำรปฏิบัติงำนของ

บุคลำกร 

มหำว ิทยำลัยรำชภ ัฎสวนส ุน ันทำ ม ีกำรก ำหนดระบบกำร

ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรเพื่อกำรเลื่อนค่ำจ้ำง 2 คร้ังต่อ

ปี ดังนี้  

รอบท่ี 1 ระหว่ำงเดือนต.ค. 2558 - มี.ค. 2559 และ   

รอบท่ี 2 ระหวำ่งเดือน เม.ย. – ก.ย. 2559 

โดยมหำวทิยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ได้ก ำหนดแบบประเมนิ 3 แบบ ดังนี้ 

1) แบบประเมินส ำหรับผู้บริหำร ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้ 

1.1) ด้ำนผลสัมฤทธ์ิของงำน (80 คะแนน) 

1.2) ด้ำนพฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำร (20 คะแนน)  

2) แบบประเมินส ำหรับบุคลำกรสำยวิชำกำร ประกอบด้วย 4 

ส่วน ดังนี้   

2.1) ด้ำนกำรเรียนกำรสอน (40 คะแนน)  

2.2) ด้ำนกำรวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ (35 คะแนน)  

2.3) ด้ ำนกำรบริกำรวิ ชำกำรแก่ สั งคมและท ำนุบ ำ รุ ง

ศลิปวัฒนธรรม (15 คะแนน)  

2.4) สมรรถนะตำมหน้ำท่ีของคณำจำรย์ (10 คะแนน)  

3) แบบประเมินส ำหรับบุคลำกรสำยวิชำกำร ประกอบด้วย 2 

ส่วน ดังนี้  

3.1) ด้ำนผลสัมฤทธ์ิของงำน (80 คะแนน) 

3.2) ด้ำนพฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำร (20 คะแนน)  

5. กำรบริหำรค่ำจ้ำง 

เ งิ น เ ดื อ น  แ ล ะ

ค่ำตอบแทน 

 

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 มหำวทิยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ มกีำร

เลื่อนเงินเดอืนให้กับบุคลำกร ดังนี้ 

1) กำรเลื่อนค่ำจ้ำงให้กับข้ำรำชกำรในสถำบันอุดมศกึษำ จ ำนวน 2 คร้ัง 

2) กำรเลื่อนค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 2 ครัง้ 

3) กำรเลื่อนค่ำจ้ำงของพนักงำนมหำวิทยำลัย (งบประมำณ

แผ่นดนิ) จ ำนวน 2 คร้ัง 

4) กำรเลื่อนค่ำจ้ำงของพนักงำนมหำวิทยำลัย (งบประมำณ

รำยได้) จ ำนวน 1 คร้ัง 

6. กำรธ ำรง รักษำ

และสร้ำงแรงจูงใจ 

 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ มีกำรธ ำรงรักษำและสร้ำง

แรงจูงใจให้กับบุคลำกรของมหำวิทยำลัย ดังนี ้ 

1) สนับสนุนกำรท ำผลงำนวิชำกำรเพื่อเข้ำสู่ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

โดยจัดโครงกำรพัฒนำผลงำนและเพิ่มต ำแหน่งทำงวิชำกำร จัดท ำ

ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีกำร

จ่ำยเงินรำงวัลผลงำนทำงวิชำกำร   
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2) กำรน ำเสนอผลงำนวิจัย กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนวิจัย โดย

จัดท ำประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ เร่ือง หลักเกณฑ์และ

วธีิกำรจัดสรรเงินรำงวัลในกำรเขียนบทควำมทำงวิชำกำรหรือบทควำม

วิจัยเงินรำงวัลบุคลำกรท่ีมีผลงำนดีเด่นด้ำนวิจัย วิชำกำร กำรสอนและ

วชิำชีพ และเงนิรำงวัลอื่นๆ  

3) กำรยกย่องชมเชยบุคลำกรท่ีมีควำมประพฤติปฏิบัติตนเป็น

แบบอย่ำงท่ีดใีนดำ้นกำรครองตน กำรครองคน และครองงำน โดยมีกำร

คัดเลือกบุคลำกรดีเด่น จ ำแนกตำมกลุ่มของบุคลำกร ดังนี้  กลุ่ม

บุคลำกรสำยบริหำรวิชำกำร กลุ่มบุคลำกรสำยบริหำรสนับสนุน กลุ่ม

บุคลำกรสำยวิชำกำร กลุ่มบุคลำกรสำยวนับสนุนวิชำกำร พร้อมจัดท ำ

ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ เร่ือง หลักเกณฑ์ และวิธีกำร

คัดเลอืกบุคลำกรดีเด่น 

นอกจำกนี้ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ มีกำรจัดสรรเงิน

รำงวัลประจ ำปี ให้กับบุคลำกร โดยพิจำรณำจำกผลกำรปฏิบัติงำน 

และกำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีมหำวิทยำลัยจัดขึ้น  

7. กำรจัดท ำเส้นทำงควำมก้ำวหนำ้ 

    7 . 1  โ ค ร ง ก ำ ร

พ ัฒนำผลงำนเพื ่อ

เ ข ้ำ สู ่ต ำ แ ห น ่ง ท่ี

สูงขึ ้นของบุคลำกร

ส ำ ย ส น ับ ส น ุน

วิชำกำร 

กอ ง บ ร ิห ำ ร ง ำ น บ ุค ค ล  ไ ด ้ด ำ เ น ิน ก ำ ร จ ัด ท ำ เ ส ้น ท ำ ง

ควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ เพื่อแสดงถึงกำรเติบโตในสำยอำชีพ และ

จัดโครงกำรพัฒนำผลงำนเพื่อเข้ำสู่ต ำแหน่งที่สูงขึ้นให้กับบุคลำกร

สำยสนุบสนุนวิชำกำร เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2559 โดยมีผู้เข้ำร่วม 147 

คน ระดับควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมอยู่ในระดับมำก (ค่ำเฉลี่ย 4.2) 

และอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรร่ำงประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนัน

ทำ เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข กำรเลื่อนต ำแหน่งพนักงำน

มหำวิทยำลัยให้สูงขึ้น 

     7 . 2  โ ค ร ง ก ำ ร

พัฒนำผลงำนและ

เพิ ่ม ต ำ แหน ่ง ท ำ ง

วิชำกำร 

 

กองบริกำรกำรศึกษำ ได้จัดโครงกำรพัฒนำผลงำนและเพิ ่ม

ต ำแหน่งทำงวิชำกำร โดยมีบุคลำกรสำยวิชำกำรสมัครเข ้ำร่วม 

จ ำนวน 463 คน  

อำจำรย์ได้ยื่นส่งผลงำนเพื่อขอต ำแหน่งทำงวิชำกำร จ ำนวน 31 

คน โดยยื่นขอต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ จ ำนวน 29 คน และรอง

ศำสตรำจำรย์ จ ำนวน 2 คน 

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 มีอำจำรย์ได้รับต ำแหน่งทำง

วิชำกำร จ ำนวน 9 คน และในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 มหำวิทยำลัย 

ได้จัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกร กำรให้ทุนอุดหนุนกำรศึกษำ และแผน

ผลักดันให้สำยวิชำกำรเข้ำสู่ต ำแหน่งทำงวิชำกำร เพื่อผลักดันให้

บุคลำกรสำยวชิำกำรเข้ำสูต่ ำแหนง่ทำงวิชำกำรได้ตำมเป้ำหมำย 



 

 132 

รายงานผลการด าเนินงาน 

แผนพัฒนาบุคลากร 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ โดยกองบริหำรงำนบุคคล ได้มีกำรติดตำมผลกำร

ด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำบุคลำกร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 โดยมีผลกำร

ด ำเนินงำน ดังนี้ 

1) ด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร  

1.1) ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนพัฒนำบุคลำกร 

กิจกรรม/โครงกำร ผลกำรด ำเนนิงำน 

1. โครงกำรประชุมบุคลำกร

เพื่ อ ม อ บน โ ยบ ำ ย  แ ล ะ

แนวทำงกำรปฏิบัติงำนเพื่อ

เตรียมควำมพร้อมสู่กำรเป็น

มหำ วิ ทย ำลั ย เอต ทัคคะ

นำนำชำติ  ปีงบประมำณ 

2559 

กองบริหำรงำนบุคคล ด ำเนินกำรจัดโครงกำรประชุม

บุคลำกรเพื่อมอบนโยบำย และแนวทำงกำรปฏิบัติงำน เพื่อ

เตรียมควำมพร้อมสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยเอตทัคคะนำนำชำต ิ

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2559 เมื่อวันท่ี 28 มกรำคม 2559 ณ 

หอประชุมสุนันทำนุสรณ์ โดยอธิกำรบดีได้มอบนโยบำย ทิศ

ทำงกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.

2559 ให้กับบุคลำกรท้ังมหำวิทยำลัย เพื่อให้บุคลำกรได้รับ

ทรำบทิศทำงกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยและพัฒนำกำร

ปฏิบัติงำนให้สอดคล้องกับทิศทำงของมหำวิทยำลัย โดย

ผู้เข้ำร่วมประชุม ได้แก่ พนักงำนมหำวิทยำลัยลักษณะประจ ำ 

สำยวชิำกำร และสำยสนับสนุนวชิำกำร จ ำนวน 1,679 คน  

2. โครงกำรพัฒนำทักษะ

ของบุคลำกรด้ำนภำษำและ

กำรสือ่สำร 

มหำวทิยำลัยได้จัดโครงกำรพัฒนำทักษะของบุคลำกรด้ำน

ภำษำอังกฤษและกำรสื่อสำร เพื่อเป็นกำรพัฒนำทักษะทำงด้ำน

ภำษำอังกฤษ และพัฒนำศักยภำพด้ำนภำษำอังกฤษให้กับ

บุคลำกร ให้มีทักษะกำรใช้ภำษำในกำรฟัง พูด อ่ำน เขียน ได้

อย่ำงมปีระสิทธิภำพ และเพื่อสนองนโยบำยมหำวิทยำลัยในกำร

มุ่งไปสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยเอตทัคคะนำนำชำติ โดยมีบุคลำกร

เข้ำร่วม 1,062 คน  

นอกจำกนี้มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ได้จัดสอบวัด

ระดับควำมรู้ด้ำนภำษำอังกฤษให้กับบุคลำกร จ ำนวน ท้ังสิ้น 

1355 คน จ ำแนกเป็นบุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำร จ ำนวน 

647 คน และบุคลำกรสำยวชิำกำร จ ำนวน 708 คน  

3. โ ค ร ง ก ำ ร อ บ ร ม เ ชิ ง

ปฏิ บัติกำรกำรเขียนคู่มือ

ปฏิบัติงำนส ำหรับบุคลำกร

สำยสนับสนุนวชิำกำร 

กองบริหำรงำนบุคคล ด ำเนินกำรจัดโครงกำรอบรมเชิง

ปฏิ บัติกำรกำรเขียนคู่มือปฏิบติงำนส ำหรับบุคลำกรสำย

สนับสนุนวิชำกำร เพื่อเปิดโอกำสให้พนักงำนมหำวิทยำลัย ได้

เรียนรู้กำรเขียนคู่มือกำรปฏิบัติงำนในกำรน ำไปใช้ประกอบกำร

เข้ำสู่ต ำแหน่งท่ีสูงขึ้น เมื่อวันท่ี 26 เมษำยน 2559 ณ ห้อง

ประชุมช่อแก้ว โดยมีผู้เข้ำอบรม จ ำนวน 147 คน  
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4. โครงกำรพัฒนำบุคลำกร

ในกำรปลูกจิตส ำนึกเพื่อกำร

ต่อต้ำนกำรทุจริต ประจ ำปี

งบประมำณ 2559 

กองบริหำรงำนบุคคล ด ำเนินกำรจัดโครงกำรพัฒนำ

บุคลำกรในกำรปลูกจิตส ำนกึเพ่ือกำรตอ่ต้ำนกำรทุจริต ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2559 มหำวิทยำลัยจึงจัดกิจกรรม 2 ระยะ

ดังนี้ 

ระยะที่ 1 

1) วันท่ี 29 มีนำคม 2559 บรรยำยโดยวิทยำกรจำก ปปช. ณ 

ห้องประชุมช่อแก้ว  

2) วันท่ี 31 มนีำคม 2559 ศึกษำดูงำนโครงกำรพระรำชด ำริศูนย์

กำรศึกษำกำรพัฒนำเขำหินซ้อน อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ   

จ.ฉะเชิงเทรำ 

โดยมีผู้เข้ำอบรม จ ำนวน 60 คน 

ระยะที่ 2 

1) วันท่ี 16 พฤษภำคม 2559 บรรยำยโดยวิทยำกรจำก ปปช. ณ 

ห้องประชุมช่อแก้ว  

2) วันท่ี 17 พฤษภำคม 2559 ศึกษำดูงำนโครงกำรชั่งหัวมัน อัน

เนื่องมำจำกพระรำชด ำริ จ.เพชรบุรี 

โดยมีผู้เข้ำอบรม จ ำนวน 60 คน  

5. โครงกำรฝึกอบรมเทคนิค

กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้สู่

เค รือข่ ำย ปีงบประมำณ 

2559 

กองบริหำรงำนบุคคล ด ำเนินกำรจัดโครงกำรฝึกอบรม

เทคนิคกำรถำ่ยทอดองค์ควำมรู้สู่เครือข่ำย ปีงบประมำณ 2559 

ให้กับบุคลำกรสำยวิชำกำรเพื่อให้เกิดกำรเรียนรู้ ณ สถำนท่ีจริง 

สร้ำงแนวควำมคิดใหม่ๆ ต่อยอดควำมรู้ท่ีจะถ่ำยทอดในส่วนท่ีมี

ควำมช ำนำญ เพื่อถ่ำยทอดลงไปสู่เครือข่ำย ระหว่ำงวันท่ี 2 - 3 

มถิุนำยน 2559 โดยมผีู้เข้ำอบรม จ ำนวน 81 คน  

6. โครงกำรพัฒนำผู้น ำคลื่น

ลูกใหม ่ประจ ำปีงบประมำณ 

2559 

 

กองบริหำรงำนบุคคลจัดโครงกำรพัฒนำผู้น ำคลื่นลูกใหม ่

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 โดยด ำเนินกำร 3 ระยะ คือ 

ระยะท่ี 1 ระหว่ำงวันท่ี 19 - 24 พฤษภำคม 2559 ระยะท่ี 2 

ระหว่ำงวันท่ี 6 - 22 มิถุนำยน 2559 และระยะท่ี 3 ระหว่ำงวันท่ี 

28 สิงหำคม - 1 กันยำยน 2559 มีหลักสูตรกำรอบรม 5 

หลักสูตร ดังนี ้

1) หลักสูตรท่ี 1 ยุทธศำสตร์กำรบริหำรสถำบันอุดมศกึษำ   

2) หลักสูตรท่ี 2 กำรบริหำรองคก์รและกำรบริหำรงำน  

3) หลักสูตรท่ี 3 ภำวะผู้น ำและกลยุทธ์ในกำรบริหำร

จัดกำร กำรพัฒนำผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงตำมหลักสูตร Online (HRD E-

Learning) จ ำนวน 6 ชุดวิชำ ของ ก.พ. 

4) หลักสูตรท่ี 4 เสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนำชวีติ  
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5) หลักสูตรท่ี  5 กำรสร้ำงเสริมประสบกำรณ์จำก

กำรศึกษำดูงำนกำรบริหำร กำรบริกำร ในองค์กรของรัฐ/เอกชน 

ในประเทศหรือตำ่งประเทศ โดยมีผู้เข้ำอบรม จ ำนวน 35 คน  

7. โครงกำรประชุมเชิง

ปฏิ บัติกำรจัดท ำแผนกำร

พัฒนำบุคลำกร ปี 2560 - 

2564 

 

กองบริหำรงำนบุคคล ด ำเนินกำรจัดประชุมท ำแผนพัฒนำ

บุคลำกร ระหว่ำงวันท่ี 6 - 8 กรกฎำคม 2559 ณ จังหวัด

กำญจนบุรี โดยผู้บริหำรและผู้แทนบุคลำกรของทุกหน่วยงำน ได้

มีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกร กำรให้ทุนอุดหนุน

กำรศึกษำ และแผนผลักดันให้สำยวิชำกำรเข้ำสู่ต ำแหน่งทำง

วชิำกำร โดยมีผู้เข้ำอบรม จ ำนวน 68 คน 

8. โครงกำรประชุมบุคลำกร

เพื่อมอบนโยบำยและแนว

ทำงกำรปฏิบัติงำนประจ ำปี

งบประมำณ 2559 (คร้ังท่ี2) 

กองบริหำรงำนบุคคล ด ำเนินกำรจัดโครงกำรประชุม

บุคลำกรเพื่อมอบนโยบำยและแนวทำงกำรปฏิบัติงำน (คร้ังท่ี 2) 

เมื่อวันท่ี 3 สิงหำคม 2559 ให้กับบุคลำกรท้ังมหำวิทยำลัย โดย

อธิกำรบดี ได้มอบนโยบำยและทิศทำงกำรด ำเนินงำนของ

มหำวิทยำลัย ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 และรองอธิกำรบดี 

ได้ชี้แจงกำรปฏิบัติส ำหรับบุคลำกรของมหำวิทยำลัย เพื่อใช้เป็น

แนวทำงในกำรปฏิ บัติ งำน ท่ีสอดคล้องกับนโยบำยและ

เป้ำประสงค์ และเป็นแนวปฏิบัติส ำหรับบุคลำกรทุกคนของ

มหำวิทยำลัย รวมถึงกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำร

เป็นมหำวิทยำลัยในก ำกับของรัฐ กำรประเมินผลกำรปฏิบัติ

รำชกำร กำรทดสอบภำษำอังกฤษ TOEIC ส ำหรับบุคลำกรสำย

สนับสนุนวิชำกำร และ TOEFL ส ำหรับสำยวิชำกำร เพื่อเตรียม

ควำมพร้อมส ำหรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซี่ยนเละกำรเป็น

มหำวิทยำลัยเอตทัคคะนำนำชำติในอนำคต ผู้เข้ำร่วมประชุม 

ได้แก่ บุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำรและสำยวิชำกำร จ ำนวน 

813 คน  

9. โครงกำรฝึกอบรมเชิง

ปฏิบัติกำร กำรเขียนคู่มือ

ปฏบัิตงิำน 

กองบริหำรงำนบุคคล ด ำเนินกำรจัดโครงกำรฝึกอบรมเชิง

ปฏิบัติกำร กำรเขียนคู่มือปฏิบัติงำน ระหว่ำงวันท่ี 5 - 7 กันยำยน 

2559 ณ จังหวัดกำญจนบุรี โดยจัดให้บุคลำกรของส ำนักงำน

อธิกำรบดีเพื่อเป็นแนวทำงในกำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนและเพื่อ

เตรียมเข้ำสู่ต ำแหน่งท่ีสูงขึ้น ซึ่งเป็นเคร่ืองมือส ำคัญท่ีจะให้งำนมี

คุณภำพตำมท่ีก ำหนด โดยมผีู้เข้ำอบรม จ ำนวน 36 คน  

10. กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร 

: กำรบริหำรจัดกำรองค์

ควำม รู้สู่ ควำมสุข ในกำร

ท ำงำนของมหำวิทยำลัย 

กองบริหำรงำนบุคคล ด ำเนินกำรจัดโครงกำรอบรมเชิง

ปฏิบัติกำร : กำรบริหำรจัดกำรองค์ควำมรู้สู่ควำมสุขในกำร

ท ำงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ (Routine to 

Happiness : R2H) ระหว่ำงวันท่ี 5 - 6 กันยำยน 2559 จ.
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รำชภัฏสวนสุนันทำ (Routine 

to Happiness : R2H) 

กำญจนบุรี โดยวิทยำกรจำก สสส. และมหำวิทยำลัยมหิดล เป็น

กำรสร้ำงนักสร้ำงสุขเพื่อเป็นนักสร้ำงสุขขององค์ ให้เป็นองค์กร

สุขภำวะตำมยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย โดยมีผู้เข้ำอบรม 

จ ำนวน 55 คน  

1.2) ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมนโยบำยอธิกำรบดี 

กิจกรรม/โครงกำร ผลกำรด ำเนนิงำน 

1.โครงกำรประชุมกำรพัฒนำ

หลักสูตรสู่กำรเป็นเอตทัคคะ 

กองบริหำรงำนบุคคล ด ำเนินกำรจัดโครงกำรประชุมกำร

พัฒนำหลักสูตรสู่กำรเป็นเอตทัคคะ เมื่อวันท่ี 29 กุมภำพันธ์ 

2559 ณ หอประชุมสุนันทำนุสรณ์ โดยอธิกำรบดี รองอธิกำรบดี

ฝ่ำยวิชำกำร ร่วมเป็นวิทยำกรบรรยำยเกี่ยวกับกำรพัฒนำ

หลักสูตรเพื่อเตรียมพร้อมสู่กำรเป็นมหำวิทยำเอตทัคคะตำม

ยุทธศำสตร์ของมหำวทิยำลัย และให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของ

โลกในยุค digital ยิ่งมีกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน หลักสูตรย่อม

ต้องตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนท่ีต้องกำรให้

นักศกึษำมคีวำมรอบรู้ และหัวข้อ ภำระงำนและหน้ำท่ีของผู้ด ำรง

ต ำแหนง่หัวหน้ำกลุ่มวิชำหัวหน้ำสำขำวิชำ และหัวหน้ำแขนงวิชำ 

โดยมีบุคลำกรสำยวชิำกำรเข้ำร่วม จ ำนวน 594 คน 

2. โครงกำรอบรมบุคลำกร

งบป ร ะ ม ำณ เ งิ น ร ำ ย ไ ด้ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 

2556 - 2559 

กองบริหำรงำนบุคคล ด ำเนนิกำรจัดโครงกำรอบรมบุคลำกร

งบประมำณเงนิรำยได้ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2556 - 2559 

เมื่อวันท่ี 4 สิงหำคม 2559 กลุ่มเป้ำหมำย คือ บุคลำกร

มหำวิทยำลัย (ประเภทเงินรำยได้) ท่ีเข้ำปฏิบัติงำนตั้งแต่

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 - 2559 กำรท่ีให้พนักงำนเงินรำยได้ท่ี

ยังไม่ผ่ำนกำรอบรมเข้ำร่วมโครงกำรในคร้ังนี้ได้รับรู้ในบทบำท

หน้ ำ ท่ี แล ะควำม รับผิ ด ชอบ  ก ำรพัฒนำ ทักษะควำม รู้ 

ควำมสำมำรถ ควำมก้ำวหน้ำในอำชีพตลอดจนกำรปฏิบัติตำม

ระเบียบ ข้อบังคับ อันจะสร้ำงจิตส ำนึกท่ีดีในกำรปฏิบัติตนและ

ปฏิบัติงำน ท่ีจะช่วยให้บุคลำกรท่ีเข้ำมำปฏิบัติงำนใหม่เกิด

ควำมคุ้นเคยกับสภำพแวดล้อมของมหำวิทยำลัย รู้และเข้ำใจ

บทบำทของตนตลอดจนวิ ธีปฏิ บัติงำนภำยใต้กฏเกณฑ์ ท่ี

มหำวทิยำลัยก ำหนด โดยมีผู้เข้ำอบรม จ ำนวน 325 คน 

2) ด้ำนกำรศกึษำตอ่ระดับปริญญำเอก 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ มีกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรศึกษำต่อในระดับ

ปริญญำเอกอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีกำรอนุมัติทุนอุดหนุนทุนกำรศึกษำต่อในระดับปริญญำเอก 

จ ำนวนทั้งสิ้น 72 คน และในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 มีกำรอนุมัติทุนอุดหนุนกำรศึกษำต่อใน

ระดับปริญญำเอก จ ำนวน 5 คน 
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 3) ด้ำนกำรพัฒนำผลงำนทำงวิชำกำร 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ มีกำรส่งเสริม สนับสนุนให้อำจำรย์ท ำผลงำนเพื่อขอ

ต ำแหน่งทำงวิชำกำรอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีอำจำรย์ได้ยื่นส่งผลงำนเพื่อขอต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

จ ำนวน 31 คน และในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 มอีำจำรย์ได้รับต ำแหนง่ทำงวิชำกำร จ ำนวน 9 คน  

เอกสาร

หลักฐาน 

IQA 5.1-6-01 ค ำสั่งที่3305.2/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนบริหำรทรัพยำกร

บุคคลและแผนพัฒนำบุคลำกร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559-2563 และบันทึกข้อควำมขอ

อนุมัติแผนฯ 

IQA 5.1-6-02 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรจัดท ำแผนบริหำรทรัพยำกรบุคคลและ

แผนพัฒนำบุคลำกร คร้ังที่ 1/2558 วันที่ 2 กันยำยน 2558 

IQA 5.1-6-03 บันทึกกำรเผยแพร่แผนบริหำรทรัพยำกรบุคคลประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 

2559-2563 และแผนพัฒนำบุคลำกร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 

IQA 5.1-6-04 แผนบริหำรทรัพยำกรบุคคล ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 - 2563 

IQA 5.1-6-05 แผนพัฒนำบุคลำกร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 

IQA 5.1-6-06 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรและพัฒนำบุคลำกรประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2558 (รอบ 6 เดือน) 

IQA 5.1-6-07 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรและพัฒนำบุคลำกรประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2559 (รอบ 12 เดือน) 

IQA 5.1-6-08 บันทึกข้อควำม เรื่อง รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรทรัพยำกร

บุคคลและแผนพัฒนำบุคลำกร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 (รอบ 6 เดือน) 

IQA 5.1-6-09 บันทึกข้อควำม เรื่อง รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรทรัพยำกร

บุคคลและแผนพัฒนำบุคลำกรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 (รอบ 12 เดือน) 

IQA 5.1-6-10 รำยงำนสรุปโครงกำรพัฒนำบุคลำกร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 

เกณฑ์

มาตรฐาน 

ข้อ 7 กำรก ำกับติดตำมส่งเสรมิสนับสนุนให้ทุกหน่วยงำนในสถำบันมีกำรด ำเนินงำนด้ำนกำร

ประกันคุณภำพภำยในตำมระบบและกลไกที่สถำบันก ำหนด ประกอบด้วย กำรควบคุม

คุณภำพกำรตรวจสอบคุณภำพ และกำรประเมินคุณภำพ 

ผลการ

ด าเนินงาน 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ มีกำรด ำเนินงำนตำมระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ

กำรศึกษำภำยใน ตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนดโดยกองนโยบำยและแผน ได้ด ำเนินกำรดังนี ้ 

1) การควบคุมคุณภาพ 

1.1) เสนอแต่งตั้งคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน มหำวิทยำลัย 

รำชภัฏสวนสุนันทำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 

1.2) เสนอประกำศนโยบำยกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน มหำวิทยำลัย 

รำชภัฏสวนสุนันทำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 
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1.3) จัดท ำปฏิทินกำรปฏิบัติงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน มหำวิทยำลัย 

รำชภัฏสวนสุนันทำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 และก ำหนดผู้รับผิดชอบ  

1.4) ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำปี

กำรศึกษำ 2558 ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกำยน 2558 ณ ห้องประชุมสภำ

มหำวิทยำลัย อำคำร 31 ช้ัน 5 เพื่อพิจำรณำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 และมอบหมำยตัวบ่งชี้ประกัน

คุณภำพประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ  ประจ ำปี

กำรศึกษำ 2558  

1.5) ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำปี

กำรศึกษำ 2558 คร้ังที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 3 ธันวำคม 2558 ณ ห้องประชุมสภำมหำวิทยำลัย 

อำคำร 31 ช้ัน 5 เพื่อชี้แจงบทบำทหน้ำที่และแนวทำงกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนเจ้ำภำพ

หลักในกำรประสำนข้อมูล 

1.6) จัดท ำคู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 

ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหำวิทยำลัย  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 

1.7) เสนอแต่งตั้งคณะกรรมกำรเครือข่ำยแผนงำนและประกันคุณภำพ ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2559 โดยได้มีกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรฯ ดังกล่ำว เพื่อแลกเปลี่ยน

เรียนรูด้้ำนแผนงำนและประกันคุณภำพ ทั้งหมด จ ำนวน 10 คร้ัง 

1.8) ประชุมเตรียมควำมพร้อมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 เมื่อวันที่ 9 ธันวำคม 2558 ณ ห้องประชุมสภำมหำวิทยำลัย 

อำคำร 31 ช้ัน 5  

1.9) จัดโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร หลักสูตร “กำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์มำตรฐำน

ผลกำรเรียนรูต้ำมกรอบมำรฐำนคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 

รุน่ 1” เมื่อวันที่ 21 มกรำคม 2559 ณ ห้องประชุมสุพรรณิกำร ์โรงแรมวังสวนสุนันทำ โดยได้

เชิญรองศำสตรำจำรย์ ดร.องอำจ นัยพัฒน์ รองศำสตรำจำรย์ประจ ำคณะศึกษำศำสตร ์

มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวโิรฒ มำเป็นวิทยำกรบรรยำย โดยมีผู้เข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน 59 

คน และผลประเมินควำมพึงพอใจในภำพรวม อยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ยเทำ่กับ 3.50 

1.10) จัดโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร หลักสูตร “กำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์มำตรฐำน

ผลกำรเรียนรูต้ำมกรอบมำรฐำนคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 

รุน่ 2” เมื่อวันที่ 18 มีนำคม 2559 ณ ห้องประชุมสุพรรณิกำร์ โรงแรมวังสวนสุนันทำ โดยได้

เชิญรองศำสตรำจำรย์ ดร.องอำจ นัยพัฒน์ รองศำสตรำจำรย์ประจ ำคณะศึกษำศำสตร ์

มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวโิรฒ มำเป็นวิทยำกรบรรยำย โดยมีผู้เข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน 55 

คน และผลประเมินควำมพึงพอใจในภำพรวม อยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ยเทำ่กับ 3.41 
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1.11) จัดโครงกำรอบรมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ เรื่อง “กำรประกันคุณภำพหลักสูตร

ตำมมำตรฐำนของ AUN-QA มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ” เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 

2559 ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อำคำร 31 ช้ัน 5 โดยได้เชิญรองศำสตรำจำรย์ชวลิต วงษ์เอก 

Assessor AUN-QA และอดีตรองคณบดีฝ่ำยแผนและพัฒนำ วิทยำลัยนำนำชำติ 

มหำวิทยำลัยมหิดล มำเป็นวิทยำกรบรรยำย โดยมีผู้เข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน 101 คน และ

ผลประเมินควำมพึงพอใจในภำพรวม อยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ยเทำ่กับ 3.03 

1.12) จัดโครงกำรอบรม “สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจตัวบ่งชี้และเกณฑ์กำรประกัน

คุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหำวิทยำลัย ประจ ำปี

กำรศึกษำ 2558” เมื่อวันที่ 21 มีนำคม 2559 ณ ห้องประชุมชอ่แก้ว อำคำร 31 ช้ัน 5 โดยได้

เชิญรองศำสตรำจำรย์ศรีสมรัก อินทุจันทร์ยง  ภำควิชำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร คณะ

พำณิชยศำสตรแ์ละกำรบัญชี มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ มำเป็นวิทยำกรบรรยำย โดยมีผู้เขำ้รว่ม

โครงกำร จ ำนวน 85 คน และผลประเมินควำมพึงพอใจในภำพรวม อยู่ในระดับมำก มี

คำ่เฉลี่ยเท่ำกับ 3.23 

1.13) จัดโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร หลักสูตร “กำรบริหำรหลักสูตรอย่ำงมี

คุณภำพและกำรเขียนรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของหลักสูตร (มคอ.7) ประจ ำปีกำรศึกษำ 

2558”  เมื่ อวันที่  24  - 25 มีนำคม 2559 ณ ห้องประชุมศรีตรั ง  โรงแรมตรั ง 

กรุงเทพมหำนคร โดยได้เชิญศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์วุฒิชัย ธนำพงศธร อดีตคณบดีคณะ

แพทยศำสตร์  มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวโิรฒ เป็นวิทยำกรบรรยำย โดยมีผู้เข้ำร่วมโครงกำร 

จ ำนวน 36 คน และผลประเมินควำมพึงพอใจในภำพรวม อยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ย

เทำ่กับ 3.54 

1.14) จัดโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร หลักสูตร “ผู้ตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำ

ภำยใน ระดับหลักสูตร มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ รุ่นที่ 1” มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวน

สุนันทำ ระหว่ำงวันที่ 18 – 19 เมษำยน 2559 ณ ห้องประชุมศรีตรัง โรงแรมตรัง 

กรุงเทพมหำนคร โดยได้เชิญศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์วุฒิชัย ธนำพงศธร อดีตคณบดีคณะ

แพทยศำสตร ์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นวิทยำกรบรรยำย โดยมีผู้เข้ำร่วมโครงกำร 

จ ำนวน 24 คน และผลประเมินควำมพึงพอใจในภำพรวม อยู่ในระดับมำก มีคำ่เฉลี่ยเท่ำกับ 3.44 

1.15) จัดโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร หลักสูตร “ผู้ตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำ

ภำยใน ระดับหลักสูตร มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ รุ่นที่ 2” มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 

สวนสุนันทำ ระหว่ำงวันที่ 28 – 29 เมษำยน 2559 ณ ห้องประชุมศรีตรัง โรงแรมตรัง 

กรุงเทพมหำนคร โดยได้เชิญศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์วุฒิชัย ธนำพงศธร อดีตคณบดีคณะ

แพทยศำสตร ์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นวิทยำกรบรรยำย โดยมีผู้เข้ำร่วมโครงกำร 

จ ำนวน 52 คน และผลประเมินควำมพึงพอใจในภำพรวม อยู่ในระดับมำก มีคำ่เฉลี่ยเท่ำกับ 3.45 
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1.16) จัดโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร หลักสูตร “เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจ

ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน” มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ เมื่อวันที่ 12 พฤษภำคม 

2559 ณ ห้องประชุมสุพรรณิกำร์ โรงแรมวังสวนสุนันทำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 

กรุงเทพมหำนคร โดยได้เชิญผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปรำณี พรรณวิเชียร อดีตรองอธิกำรบดี 

ด้ำนวำงแผนและประกันคุณภำพกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี มำเป็น

วิทยำกรบรรยำย โดยมีผู้เข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน 67 คน และผลประเมินควำมพึงพอใจใน

ภำพรวม อยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ยเทำ่กับ 3.45 

1.17) จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรใช้งำนระบบฐำนข้อมูลด้ำนกำรประกัน

คุณภำพกำรศึกษำ ระดับอุดมศึกษำ CHE QA Online System for 3 Degree Levels (CHE 3D) 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 ในระหว่ำงวันที่ 13 – 17 มิถุนำยน 2559 ณ ห้องปฏิบัติกำร

คอมพิวเตอร์ 2 – 3 ส ำนักวทิยบรกิำร ฯ ช้ัน 2 โดยมีผู้เข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน 117 คน และ

ผลประเมินควำมพึงพอใจในภำพรวม อยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ยเทำ่กับ 3.45 

1.18) จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรใช้งำนระบบฐำนข้อมูลด้ำนกำรประกัน

คุณภำพกำรศึกษำ ระดับอุดมศึกษำ CHE QA Online System for 3 Degree Levels (CHE 3D) 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 ส ำหรับเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำ

ภำยใน  วันที่ 25 กรกฎำคม 2559 ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 2 – 3 ส ำนักวทิยบรกิำร ฯ 

ช้ัน 2 โดยมีผู้เข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน 30 คน และผลประเมินควำมพึงพอใจในภำพรวม  

อยู่ในระดับดีมำก มีค่ำเฉลี่ยเทำ่กับ 3.45 

1.19) จัดประชุมชี้แจง “กำรเตรยีมควำมพร้อมรับกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำ

ภำยใน ระดับหน่วยงำน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558” เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2558 ณ ห้อง

ประชุมสภำมหำวิทยำลัย อำคำร 31 ช้ัน 5 โดยมีผู้เขำ้รว่มประชุม จ ำนวน 60 คน  

1.20) ด ำเนินงำนกิจกรรม/โครงกำรตำมเกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำใน และ

แผนพัฒนำคุณภำพ (Improvement Plan) มหำวิทยำลยัรำชภัฏสวนสุนันทำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 

2) การตรวจสอบคุณภาพ 

2.1) ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในและ

แผนพัฒนำคุณภำพ (Improvement Plan) ภำคกำรศึกษำที่ 1 ระดับหลักสูตร ระดับหน่วยงำน 

และระดับมหำวิทยำลัย ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 

2.2) สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำคุณภำพ (Improvement Plan) 

ภำคกำรศึกษำที่ 1 ระดับหน่วยงำน และระดับมหำวิทยำลัย ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 เสนอ

ต่อคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบม.) ครั้งที่ 2 /2559 เมื่อวันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2559 

วำระที่ 4.2  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำคุณภำพ ( Improvement Plan) 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 ระดับหน่วยงำน และระดับมหำวิทยำลัย ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 

1/2558 โดยมีผลกำรด ำเนินงำน แบ่งออกเป็น 2 ระดับ ดังนี้ 
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ระดับหน่วยงาน ในภำพรวม 13 หน่วยงำน สรุปผลรำยงำนมำว่ำมีกิจกรรม

โครงกำร จ ำนวนทั้งสิ้น 102 กิจกรรม/โครงกำร ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ จ ำนวน 27 กิจกรรม/

โครงกำร บรรลุเป้ำหมำย จ ำนวน 14 กิจกรรม/โครงกำร ไม่บรรลุเป้ำหมำย 13 กิจกรรม/

โครงกำร อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 75 กิจกรรม/โครงกำร  

ระดับมหาวิทยาลัย ในภำพรวม 17 กจิกรรม/โครงกำร 9 ตัวชี้วัด อยู่ในระหว่ำง

ด ำเนินกำรทั้งหมด 

2.3) สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ

ภำยใน ภำคกำรศึกษำที่ 1 ระดับหลักสูตร ระดับหน่วยงำน และระดับมหำวิทยำลัย ประจ ำปี

กำรศึกษำ 2558 เสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบม.) ครั้งที่ 2/2559 เมื่อ

วันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2559 วำระที่ 5.1 กำรพิจำรณำผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์กำรประกัน

คุณภำพกำรศึกษำภำยใน ภำคกำรศึกษำที่ 1/2558 ระดับหลักสูตร ระดับหน่วยงำน และ

มหำวิทยำลัย ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 โดยมีผลกำรด ำเนินงำน แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คอื  

ระดับหลักสูตร มีหน่วยงำนจัดกำรศึกษำ รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนมำจ ำนวน 

ทั้งสิน้ 6 หน่วยงำน สรุปได้ว่ำมีผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้และเกณฑ์กำรประกันคุณภำพ

กำรศึกษำภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 ภำคกำรศึกษำที่ 1/2558 ระดับหลักสูตร ตำม

องค์ประกอบที่ 1 กำรก ำกับมำตรฐำน (เฉพำะหลักสูตรที่รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อ

คณะกรรมกำรประจ ำคณะ/อ ำนวยกำร) จ ำนวนทั้งหมด 54 หลักสูตร ผลกำรด ำเนินงำนผ่ำน

ตำมเกณฑ์กำรก ำกับมำตรฐำน จ ำนวนทั้งหมด 49 หลักสูตร แบ่งออกเป็น หลักสูตรระดับ

ปริญญำตรี จ ำนวน 47 หลักสูตร ระดับปริญญำโท จ ำนวน 1 หลักสูตร ระดับปริญญำเอก 

จ ำนวน 1 หลักสูตร และผลกำรด ำเนินงำนยังไม่เป็นไปตำมเกณฑก์ำรก ำกับมำตรฐำน จ ำนวน 

5 หลักสูตร และเป็นหลักสูตรระดับปรญิญำตรทีั้งหมด 

มติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบม.) มอบหมำยให้ผูก้ ำกับดูแล/

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรดังนี้ 

1) หน่วยงำนระดับคณะ/วิทยำลัย ด ำเนินกำรปรับปรุง/แก้ไขหลักสูตรให้เป็นไป

ตำมเกณฑอ์งคป์ระกอบที่ 1 กำรก ำกับมำตรฐำน ตำมแนวทำงที่ก ำหนด 

2) กองบริกำรกำรศึกษำด ำเนินกำรก ำกับติดตำมผลกำรด ำเนินงำนพร้อมทั้ง

รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย เพื่อพิจำรณำในเดือนมีนำคม 2559 เพื่อให้

สำขำวิชำเตรียมพร้อมรับกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร 

ระหว่ำงวันที่ 15 มิถุนำยน - 31 กรกฎำคม 2559 

3) กองนโยบำยและแผนติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์กำรประกัน

คุณภำพกำรศึกษำภำยใน ภำคกำรศึกษำที่ 1/2558 ของหลักสูตรที่ยังไม่ได้รำยงำยผลกำร

ด ำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรประจ ำคณะ/อ ำนวยกำร จ ำนวนทั้งสิ้น 57 หลักสูตร พร้อมทั้ง

รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรหิำรมหำวิทยำลัย เพื่อพิจำรณำในเดือนมีนำคม 2559 
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ระดับหน่วยงาน มีหน่วยงำนจัดกำรศึกษำ รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนมำจ ำนวน 

ทั้งสิน้ 6 หน่วยงำน  

มติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบม.) มอบหมำยให้หน่วยงำนจัด

กำรศึกษำด ำเนินกำร ดังนี้ 

1) จัดท ำแผนผลักดันผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้และเกณฑ์กำรประกัน

คุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร และระดับหน่วยงำน เพื่อให้บรรลุตำมเป้ำหมำยที่

ก ำหนด 

2) ก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้และเกณฑก์ำรประกันคุณภำพ รวมทั้ง

เร่งรัดให้มีกำรปรับปรุงแก้ไขผลกำรด ำเนินงำนของตัวบ่งชี้ประกันคุณภำพที่ไม่บรรลุตำม

เปำ้หมำยที่ก ำหนด 

2.4) สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ

ภำยใน ภำคกำรศึกษำที่ 1 ระดับหลักสูตร ระดับหน่วยงำน และระดับมหำวิทยำลัย ประจ ำปี

กำรศึกษำ 2558 เสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบม.) ครั้งที่ 3/2559 เมื่อ

วันที่ 14 มีนำคม 2559 วำระที่ 3.4 กำรพิจำรณำผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์กำรประกัน

คุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 ระดับหลักสูตร ระดับหน่วยงำน และ

มหำวิทยำลัย ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 1/2558 (เพิ่มเติม)  โดยมีผลกำรด ำเนินงำน แบ่ง

ออกเป็น 3 ระดับ คอื 

ระดับหลักสูตร มีหน่วยงำนจัดกำรศึกษำ รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนมำจ ำนวน 

ทั้งสิ้น 7 หน่วยงำน สรุปได้ว่ำผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้และเกณฑ์กำรประกันคุณภำพ

กำรศึกษำภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 ภำคกำรศึกษำที่ 1/2558 ระดับหลักสูตร ตำม

องค์ประกอบที่ 1 กำรก ำกับมำตรฐำน (เฉพำะหลักสูตรที่รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อ

คณะกรรมกำรประจ ำคณะ/อ ำนวยกำร) จ ำนวนทั้งหมด 57 หลักสูตร ผลกำรด ำเนินงำนผ่ำน

ตำมเกณฑ์กำรก ำกับมำตรฐำน จ ำนวนทั้งหมด 52 หลักสูตร แบ่งออกเป็น หลักสูตรระดับ

ปรญิญำตร ีจ ำนวน 35 หลักสูตร ระดับปริญญำโท จ ำนวน 13 หลักสูตร ระดับปริญญำเอก 

จ ำนวน 4 หลักสูตร และผลกำรด ำเนินงำนไม่ผ่ำนตำมเกณฑ์กำรก ำกับมำตรฐำน จ ำนวน 5 

หลักสูตร แบ่งออกเป็น หลักสูตรระดับปรญิญำตร ีจ ำนวน 1 หลักสูตร ระดับประกำศนียบัตร 

จ ำนวน 1 หลักสูตร ระดับปริญญำโท จ ำนวน 2 หลักสูตร ระดับปริญญำเอก จ ำนวน 1 

หลักสูตร 

มติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบม.) มอบหมำยให้ผูก้ ำกับดูแล/

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรดังนี้ 

1) หน่วยงำนระดับคณะ/วิทยำลัย ด ำเนินกำรปรับปรุง/แก้ไขหลักสูตรให้เป็นไป

ตำมเกณฑอ์งคป์ระกอบที่ 1 กำรก ำกับมำตรฐำน ตำมแนวทำงที่ก ำหนด 

2) กองบริกำรกำรศึกษำด ำเนินกำรก ำกับติดตำมผลกำรด ำเนินงำนพร้อมทั้ง
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รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย เพื่อพิจำรณำในเดือนเมษำยน 2559 เพื่อให้

สำขำวิชำเตรียมพร้อมรับกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร 

ระหว่ำงวันที่ 15 มิถุนำยน - 31 กรกฎำคม 2559 

ระดับหน่วยงาน มีหน่วยงำนจัดกำรศึกษำ รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนมำจ ำนวน 

ทั้งสิน้ 7 หน่วยงำน  

มติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบม.) มอบหมำยให้หน่วยงำนจัด

กำรศึกษำด ำเนินกำร ดังนี้ 

1) จัดท ำแผนผลักดันผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้และเกณฑ์กำรประกัน

คุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร และระดับหน่วยงำน เพื่อให้บรรลุตำมเป้ำหมำยที่

ก ำหนด 

2) ก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้และเกณฑก์ำรประกันคุณภำพ รวมทั้ง

เร่งรัดให้มีกำรปรับปรุงแก้ไขผลกำรด ำเนินงำนของตัวบ่งชี้ประกันคุณภำพที่ไม่บรรลุตำม

เปำ้หมำยที่ก ำหนด 

ระดับมหาวิทยาลัย มีผลกำรด ำเนินงำนอยู่ในระหว่ำงด ำเนินกำร จ ำนวน 13 ตวับ่งชี ้

มติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบม.) มอบหมำยให้หน่วยงำนจัด

กำรศึกษำด ำเนินกำร ดังนี้  

1) จัดท ำแผนผลักดันผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้และเกณฑ์กำรประกัน

คุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับมหำวิทยำลัย เพื่อให้บรรลุตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

2) ก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชีแ้ละเกณฑก์ำรประกันคุณภำพ รวมทั้ง

เร่งรัดให้มีกำรปรับปรุงแก้ไขผลกำรด ำเนินงำนของตัวบ่งชี้ประกันคุณภำพที่ไม่บรรลุตำม

เปำ้หมำยที่ก ำหนด 

2.5) ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในและ

แผนพัฒนำคุณภำพ (Improvement Plan) ภำคกำรศึกษำที่ 2 ระดับหลักสูตร ระดับหน่วยงำน 

และระดับมหำวิทยำลัย ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 

2.6) สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำคุณภำพ (Improvement Plan) 

ภำคกำรศึกษำที่ 2 ระดับหน่วยงำน และระดับมหำวิทยำลัย ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 เสนอ

ต่อคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบม.) ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 11 กรกฎำคม 2559 

วำระที่ 4.1 รำยงำนผลกำรกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำคุณภำพ ( Improvement Plan) 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 ภำคกำรศึกษำที่ 2/2558 ระดับหน่วยงำน และระดับมหำวิทยำลัย 

โดยมีผลกำรด ำเนินงำน แบ่งออกเป็น 2 ระดับ ดังนี้ 

ระดับหน่วยงาน ในภำพรวม 13 หน่วยงำน สรุปผลรำยงำนมำว่ำมีกิจกรรม

โครงกำร จ ำนวนทั้งสิน้ 102 กจิกรรม/โครงกำร มีตัวชี้วัด รวมทั้งสิ้น 102 ตัวชี้วัด ด ำเนินกำร

บรรลุเปำ้หมำย 69 ตัวชีว้ัด และอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 33 ตัวชีว้ัด คดิเป็นร้อยละ 67.65  
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ระดับมหาวิทยาลัย สรุปได้ว่ำผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำคุณภำพ 

(Improvement Plan) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 ระดับมหำวิทยำลัย จ ำนวน 17 กิจกรรม/

โครงกำร จ ำนวน 9 ตัวชี้วัด มีผลกำรด ำเนินงำนบรรลุตำมเป้ำหมำย จ ำนวน 7 ตัวชี้วัด  คิด

เป็นร้อยละ 77.78 และมีผลกำรด ำเนินงำนไม่บรรลุตำมเป้ำหมำย จ ำนวน 2 ตัวชี้วัด คิดเป็น

ร้อยละ 22.22 ตำมล ำดับ 

2.7) สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ

ภำยใน ภำคกำรศึกษำที่ 1 ระดับหลักสูตร ระดับหน่วยงำน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 เสนอ

ต่อคณะกรรมกำรบรหิำรมหำวิทยำลัย (กบม.) คร้ังที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 11 กรกฎำคม  2559 

วำระที่ 5.1 กำรพิจำรณำผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

ภำคกำรศึกษำที่ 2/2558 ระดับหลักสูตร ระดับหน่วยงำน และมหำวิทยำลัย ประจ ำปี

กำรศึกษำ 2558 

3) ประเมินคุณภาพ 

3.1) คณะ/วิทยำลัย ได้ด ำเนินกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพ

กำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 ตำมหลักเกณฑ์ที่มหำวิทยำลัย

ก ำหนด และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) และกองนโยบำยและแผนได้

ด ำเนินกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 

2558 ระดับหน่วยงำน และระดับมหำวิทยำลัย 

3.2) คณะ/วิทยำลัย จัดตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ประจ ำปี

กำรศึกษำ 2558 ในระหว่ำงวันที่ 15 มิถุนำยน – 31 กรกฎำคม 2559 และกองนโยบำยและแผน 

จัดตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหน่วยงำน ในระหว่ำงวันที่ 22 สิงหำคม – 2 

กันยำยน 2559  

3.3) สรุปและน ำผลกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตรและ

ระดับหน่วยงำน เสนอคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบม.) เมื่อกำรประชุมครั้งที่ 

9/2559 วันที่ 12 กันยำยน 2559 วำระเสนอเพื่อพิจำรณำ 5.1 กำรพิจำรณำรำยงำนสรุปผล

กำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ประจ ำปี

กำรศึกษำ 2558 ระดับหลักสูตร และระดับหน่วยงำน โดยสำมำรถแบ่งออกเป็น 2 ระดับ 

ได้แก่ 

ระดับหลักสูตร ในปีกำรศึกษำ 2558 ผลกำรตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร ตำม

เกณฑ ์สกอ. จ ำนวน 107 หลักสูตร มีผลกำรตรวจประเมินฯ ผ่ำนองคป์ระกอบที่ 1 กำรก ำกับ

มำตรฐำน ทุกหลักสูตร คดิเป็นร้อยละ 100.00 โดยมีคะแนนเฉลี่ยในองค์ประกอบที่ 2-6 อยู่

ในระดับดี จ ำนวน 6 หน่วยงำน คิดเป็นร้อยละ 50.00 อยู่ในระดับปำนกลำง จ ำนวน 5 

หน่วยงำน คิดเป็นร้อยละ 41.67 และอยู่ในระดับน้อย จ ำนวน 1 หน่วยงำน คิดเป็นร้อยละ 

8.33 ตำมล ำดับ  
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ระดับหน่วยงาน สรุปได้ว่ำผลกำรตรวจประเมินฯ ระดับหน่วยงำน ประจ ำปี

กำรศึกษำ 2558  มีผลกำรด ำเนินงำนอยู่ในระดับดี จ ำนวน 10 หน่วยงำน คิดเป็นร้อยละ 

76.92  มีผลกำรด ำเนินงำนอยู่ในระดับพอใช้ จ ำนวน 3 หน่วยงำน คิดเป็นร้อยละ 23.08  

ตำมล ำดับ 

มติคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบม.) มอบหมำยผู้ที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร 

ดังนี้ 

1) คณะ/วิทยำลัย ก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนของหลักสูตรที่มีผลประเมิน

คุณภำพกำรศึกษำภำยใน อยู่ในระดับน้อยหรือปำนกลำง ในปีกำรศึกษำ 2558 ให้จัดท ำ

แผนพัฒนำคุณภำพ (Improvement Plan) ระดับหลักสูตร เพื่อพัฒนำหลักสูตรให้มีคุณภำพ

อยู่ในระดับดี ในปีกำรศึกษำ 2559   

2) คณะ/วิทยำลัย ก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนของหลักสูตรที่มีผลประเมิน

คุณภำพกำรศึกษำภำยใน อยู่ในระดับดี ในปีกำรศึกษำ 2558 ให้จัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพ

(Improvement Plan) ระดับหลักสูตร เพื่อรักษำมำตรฐำนและพัฒนำหลักสูตรให้มีคุณภำพอยู่

ในระดับดีสองปีต่อเนื่อง และเตรียมรับกำรประเมินฯ จำกคณะกรรมกำรฯ สกอ. เพื่อ

ประกำศขึ้นทะเบียนรำยชื่อหลักสูตร ในฐำนข้อมูลหลักสูตร TQR ของ สกอ. ในปีกำรศึกษำ 

2559  

3) คณะ/วิทยำลัย ก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนของหลักสูตรให้เป็นไปตำม

เกณฑ์องค์ประกอบที่ 1 กำรก ำกับมำตรฐำน ตำมที่  สกอ. ก ำหนด ตลอดเวลำในกำรจัด

กำรศึกษำ 

4) กองบริกำรกำรศึกษำด ำเนินกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้และ

เกณฑก์ำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ตำมเกณฑ์มำตรฐำน (ข้อ 1 กำร

ก ำกับมำตรฐำน) ตลอดเวลำในกำรจัดกำรศึกษำ 

5) คณะ/วิทยำลัย ที่มีผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้และเกณฑ์กำรประกัน

คุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 ระดับหน่วยงำน ไม่บรรลุเป้ำหมำย ให้

จัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพ (Improvement Plan) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 ระดับหน่วยงำน 

จำกผลกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 

3.5) สรุปและน ำผลกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตรและ

ระดับหน่วยงำน เสนอสภำมหำวิทยำลัย เมื่อกำรประชุม ครั้งที่ 9/2559 วันที่ 28 กันยำยน 

2559 วำระเสนอเพื่อพิจำรณำ 5.10 กำรพิจำรณำรำยงำนสรุปผลกำรตรวจประเมินคุณภำพ

กำรศึกษำภำยใน มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 ระดับหลักสูตร 

และระดับหน่วยงำน โดยสำมำรถแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ 

ระดับหลักสูตร ในปีกำรศึกษำ 2558 ผลกำรตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร ตำม

เกณฑ ์สกอ. จ ำนวน 107 หลักสูตร มีผลกำรตรวจประเมินฯ ผ่ำนองคป์ระกอบที่ 1 กำรก ำกับ
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มำตรฐำน ทุกหลักสูตร คดิเป็นร้อยละ 100.00 โดยมีคะแนนเฉลี่ยในองคป์ระกอบที่     2 - 6 

อยู่ในระดับดี จ ำนวน 6 หน่วยงำน คิดเป็นร้อยละ 50.00 อยู่ในระดับปำนกลำง จ ำนวน 5 

หน่วยงำน คิดเป็นร้อยละ 41.67 และอยู่ในระดับน้อย จ ำนวน 1 หน่วยงำน คิดเป็นร้อยละ 

8.33 ตำมล ำดับ  

ระดับหน่วยงาน สรุปได้วำ่ผลกำรตรวจประเมินฯ ระดับหน่วยงำน ประจ ำปีกำรศึกษำ 

2558  มีผลกำรด ำเนินงำนอยู่ในระดับดี จ ำนวน 10 หน่วยงำน คิดเป็นร้อยละ 76.92  มีผลกำร

ด ำเนินงำนอยู่ในระดับพอใช้ จ ำนวน 3 หน่วยงำน คดิเป็นรอ้ยละ 23.08 ตำมล ำดับ 

มติสภำมหำวิทยำลัย มอบหมำยผู้ที่เก่ียวข้องด ำเนินกำร ดังนี้ 

1) คณะ/วิทยำลัย ก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนของหลักสูตรที่มีผลประเมิน

คุณภำพกำรศึกษำภำยใน อยู่ในระดับน้อยหรือปำนกลำง ในปีกำรศึกษำ 2558 ให้จัดท ำ

แผนพัฒนำคุณภำพ(Improvement Plan) ระดับหลักสูตร เพื่อพัฒนำหลักสูตรให้มีคุณภำพอยู่

ในระดับดี ในปีกำรศึกษำ 2559   

2) คณะ/วิทยำลยั ก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนของหลกัสตูรที่มผีลประเมินคุณภำพ

กำรศึกษำภำยใน อยู่ในระดับดี ในปีกำรศึกษำ 2558 ให้จัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพ(Improvement 

Plan) ระดับหลักสูตร เพื่อรักษำมำตรฐำนและพัฒนำหลักสูตรให้มีคุณภำพอยู่ในระดับดีสองปี

ต่อเนื่อง และเตรียมรับกำรประเมินฯ จำกคณะกรรมกำรฯ สกอ. เพื่อประกำศขึ้นทะเบียนรำยชื่อ

หลักสูตร ในฐำนข้อมูลหลักสูตร TQR ของ สกอ. ในปีกำรศึกษำ 2559  

3) คณะ/วิทยำลัย ก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนของหลักสูตรให้เป็นไปตำมเกณฑ์

องคป์ระกอบที่ 1 กำรก ำกับมำตรฐำน ตำมที่ สกอ. ก ำหนด ตลอดเวลำในกำรจัดกำรศึกษำ 

4) กองบริกำรกำรศึกษำด ำเนินกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้และ

เกณฑก์ำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ตำมเกณฑ์มำตรฐำน (ข้อ 1 กำร

ก ำกับมำตรฐำน) ตลอดเวลำในกำรจัดกำรศึกษำ 

5) คณะ/วิทยำลัย ที่มีผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้และเกณฑ์กำรประกัน

คุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 ระดับหน่วยงำน ไม่บรรลุเป้ำหมำย ให้

จัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพ (Improvement Plan) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 ระดับหน่วยงำน 

จำกผลกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 

3.6) จัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง ระดับมหำวิทยำลัย พร้อมทั้งบันทึกลงใน

ระบบฐำนข้อมูลด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ระดับอุดมศึกษำ CHE QA Online System 

for 3 Degree Levels (CHE 3D) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 

3.7) จัดตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 ในระหว่ำงวันที่ 19 – 20 ตุลำคม 2559  

หลังจำกคณะกรรมกำรฯ ตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำปี

กำรศึกษำ 2558 มหำวิทยำลัยจะด ำเนินกำร ดังนี้ 
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3.8) จัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ (Improvement Plan) ประจ ำปีกำรศึกษำ 

2559 และสรุปผลกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558  เสนอสภำมหำวิทยำลัย วำระเพื่อพิจำรณำ ในกำรประชุม ครั้งที่ 

11/2559 วันที่ 14 พฤศจิกำยน 2559 

3.9) จัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ (Improvement Plan) ประจ ำปีกำรศึกษำ 

2559 และสรุปผลกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558  เสนอสภำมหำวิทยำลัย วำระเพื่อพิจำรณำ ในกำรประชุม ครั้งที่ 

11/2559 วันที่ 30 พฤศจิกำยน 2559 

3.10) จัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 

3.11) ส่งรำยงำนประจ ำปีที่ เป็นรำยงำนประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 ต่อหน่วยงำนต้นสังกัด (สกอ.) 

ภำยใน 120 วัน หลังสิน้สุดปีกำรศึกษำ ในระบบ CHE QA Online 

เอกสาร

หลักฐาน 

IQA 5.1–7–01 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน มหำวิทยำลัยรำช

ภัฏสวนสุนันทำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 

IQA 5.1–7–02 ประกำศนโยบำยกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน มหำวิทยำลัย 

รำชภัฏสวนสุนันทำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 

IQA 5.1–7–03 ปฏิทินกำรปฏิบัติงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน มหำวิทยำลัย 

รำชภัฏสวนสุนันทำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 

IQA 5.1–7–04 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 ครัง้ที่ 1/2558 

IQA 5.1–7–05 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 ครัง้ที่ 1/2558 

IQA 5.1–7–06 คู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 

ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหำวิทยำลัย  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 

IQA 5.1–7–07 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรเครือข่ำยแผนงำนและประกันคุณภำพ ประจ ำปี

งบประมำณ 2559 

IQA 5.1–7–08 รำยงำนกำรประชุมเตรียมควำมพร้อมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

ระดับหลักสูตรประจ ำปีกำรศึกษำ 2558  

IQA 5.1–7–09 รำยงำนสรุปโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร หลักสูตร “กำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์

มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ตำมกรอบมำรฐำนคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ ประจ ำปีกำรศึกษำ 

2558 รุน่ 1” 
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IQA 5.1–7–10 รำยงำนสรุปโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร หลักสูตร “กำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์

มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ตำมกรอบมำรฐำนคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ ประจ ำปีกำรศึกษำ 

2558 รุน่ 2” 

IQA 5.1–7–11 รำยงำนสรุปโครงกำรอบรมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ เรื่อง “กำรประกันคุณภำพ

หลักสูตรตำมมำตรฐำนของ AUN-QA มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ” 

IQA 5.1–7–12 รำยงำนสรุปโครงกำรอบรม “สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจตัวบ่งชี้และเกณฑ์กำร

ประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหำวิทยำลัย ประจ ำปี

กำรศึกษำ 2558” 

IQA 5.1–7–13 รำยงำนสรุปโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร หลักสูตร “กำรบรหิำรหลักสูตรอย่ำงมี

คุณภำพและกำรเขียนรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของหลักสูตร (มคอ.7) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558” 

IQA 5.1–7–14 รำยงำนสรุปโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร หลักสูตร “ผู้ตรวจประเมินคุณภำพ

กำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ รุ่นที่ 1” มหำวิทยำลัยรำชภัฏ

สวนสุนันทำ 

IQA 5.1–7–15 รำยงำนสรุปโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร หลักสูตร “ผู้ตรวจประเมินคุณภำพ

กำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ รุ่นที่ 2” มหำวิทยำลัยรำชภัฏ

สวนสุนันทำ 

IQA 5.1–7–16 รำยงำนสรุปโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร หลักสูตร “เลขำนุกำรคณะกรรมกำร

ตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน” มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ  

IQA 5.1–7–17 รำยงำนสรุปผลกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรใช้งำนระบบฐำนข้อมูลด้ำน

กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ระดับอุดมศึกษำ CHE QA Online System for 3 Degree Levels 

(CHE 3D) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 

IQA 5.1–7–18 รำยงำนสรุปผลกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรใช้งำนระบบฐำนข้อมูลด้ำน

กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ระดับอุดมศึกษำ CHE QA Online System for 3 Degree Levels 

(CHE 3D) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 ส ำหรับเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพ

กำรศึกษำภำยใน   

IQA 5.1–7–19 รำยงำนกำรประชุมชี้แจง “กำรเตรียมควำมพร้อมรับกำรตรวจประเมินคุณภำพ

กำรศึกษำภำยใน ระดับหน่วยงำน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558” 

IQA 5.1–7–20 แผนพัฒนำคุณภำพ (Improvement Plan) มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 

IQA 5.1–7–21 บันทึกข้อควำมกองนโยบำยและแผน ที่ กผ./1915 ลงวันที่ 4 ธันวำคม 2558 เรื่อง 

ขอแจ้งแนวทำงกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำคุณภำพ (Improvement Plan) และ

ผลด ำเนินงำนตำมเกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำภำคเรยีนที่ 1/2558 
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IQA 5.1–7–22 บันทึกข้อควำมแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย  (กบม.) ครั้ง

ที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2559 วำระที่ 4.2 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำ

คุณภำพ (Improvement Plan) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 ระดับหน่วยงำน และระดับมหำวิทยำลัย 

ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 1/2558 

IQA 5.1–7–23 บันทึกข้อควำมแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบม.) ครั้ง

ที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2559 วำระที่ 5.1 กำรพิจำรณำผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์

กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ภำคกำรศึกษำที่ 1/2558 ระดับหลักสูตร ระดับหน่วยงำน 

และมหำวิทยำลัย ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 

IQA 5.1–7–24 บันทึกข้อควำมแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบม.) ครั้ง

ที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 14 มีนำคม 2559 วำระที่ 3.4 กำรพิจำรณำผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์กำร

ประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 ระดับหลักสูตร ระดับหน่วยงำน และ

มหำวิทยำลัย ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 1/2558 (เพิ่มเติม) 

IQA 5.1–7–25 บันทึกข้อควำมกองนโยบำยและแผน ที่ กผ./711 ลงวันที่ 25 เมษำยน 2559 เรื่อง 

ขอแจ้งแนวทำงกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำคุณภำพ (Improvement Plan) และ

ผลด ำเนินงำนตำมเกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำภำคเรยีนที่ 2/2558 

IQA 5.1–7–26 บันทึกข้อควำมแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบม.) ครั้ง

ที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 11 กรกฎำคม 2559 วำระที่ 4.1 รำยงำนผลกำรกำรด ำเนินงำนตำม

แผนพัฒนำคุณภำพ (Improvement Plan) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 ภำคกำรศึกษำที่ 2/2558 

ระดับหน่วยงำน และระดับมหำวิทยำลัย 

IQA 5.1–7–27 บันทึกข้อควำมแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบม.) ครั้ง

ที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 11 กรกฎำคม 2559 วำระที่ 5.1 กำรพิจำรณำผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์

กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ภำคกำรศึกษำที่ 2/2558 ระดับหลักสูตร ระดับหน่วยงำน 

และมหำวิทยำลัย ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 

IQA 5.1–7–28 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับ

หน่วยงำน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558  

IQA 5.1–7–29 ก ำหนดกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหน่วยงำน ประจ ำปี

กำรศึกษำ 2558  

IQA 5.1–7–30 บันทึกข้อควำมแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบม.) ครั้ง

ที่ 9/2559 วันที่ 12 กันยำยน 2559 วำระเสนอเพื่อพิจำรณำ 5.1 กำรพิจำรณำรำยงำนสรุปผล

กำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 

2558 ระดับหลักสูตร และระดับหน่วยงำน  
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รายงานผลการด าเนินงาน 

IQA 5.1–7–31 บันทึกข้อควำมแจ้งมติที่ประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 9/2559 วันที่ 28 

กันยำยน 2559 วำระเสนอเพื่อพิจำรณำ 5.10 กำรพิจำรณำรำยงำนสรุปผลกำรตรวจประเมิน

คุณภำพกำรศึกษำภำยใน มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 ระดับ

หลักสูตร และระดับหน่วยงำน 

IQA 5.1–7–32 รำยงำนกำรประเมินตนเอง มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 

2558 

IQA 5.1–7–33 ก ำหนดกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 

สวนสุนันทำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

7 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 

 

 ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : อธิกำรบดี 

     รองอธิกำรบดีฝ่ำยแผนงำนและประกันคุณภำพ 

     รองอธิกำรบดีฝ่ำยกจิกำรสภำมหำวิทยำลัย 

 ผู้จัดเก็บข้อมูล :    ผู้อ ำนวยกำรกองนโยบำยและแผน 

  ผู้อ ำนวยกำรกองบรหิำรงำนบุคคล 

  หัวหน้ำฝ่ำยกจิกำรสภำมหำวิทยำลัย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2  : ผลกำรบรหิำรงำนของคณะ 

ชนิดของตัวบ่งชี้  : ผลลัพธ์ 

การคิดรอบปี    : รอบปีกำรศึกษำ (1 สิงหำคม 2558 – 31 กรกฎำคม 2559) 

ค าอธบิายตัวบ่งชี้ 

ผลกำรด ำเนินงำนของคณะจะสำมำรถสะท้อนได้ว่ำในแต่ละสถำบันได้มีกำรก ำกับติดตำม

และสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในแต่ละหลักสูตรของแต่ละคณะให้เป็นไปเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร

เกณฑม์ำตรฐำนที่เกี่ยวข้องและกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ รวมทั้งมีผลกำรด ำเนินงำนใน

แต่ละพันธกจิ กำรบรหิำรจัดกำรอยู่ในระดับใด  

เกณฑ์การประเมนิ 

คะแนนเฉลี่ยของผลกำรประเมินระดับคณะของทุกคณะ 

 

คะแนนที่ได ้ =  

 

หมายเหตุ : คณะท่ีได้ด ำเนินกำรตำมระบบคุณภำพระบบอื่น ๆ ท่ีคณะกรรมกำรประกันคุณภำพ ภำยใน

ระดับอุดมศึกษำเห็นชอบ และมีกำรประเมินตำมระบบดังกล่ำว ไม่ต้องน ำคะแนนผลกำรประเมินของคณะนั้นมำ

ค ำนวณในตัวบ่งช้ีนี้ แตต่อ้งรำยงำนผลในตัวบ่งช้ีนี้ให้ครบถ้วน 

 

รายงานผลการด าเนินงาน 

ตารางท่ี 22 แสดงผลคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย ประจ าปี

การศึกษา 2558 

คณะ/วทิยาลัย คะแนนผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 

1. คณะครุศำสตร์ 3.61 คะแนน ระดับดี 

2. คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 3.86 คะแนน ระดับดี 

3. คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 3.52 คะแนน ระดับดี 

4. คณะวิทยำกำรจัดกำร 4.00 คะแนน ระดับดี 

5. คณะเทคโนโลยอีุตสำหกรรม 3.50 คะแนน ระดับพอใช ้

6. คณะศิลปกรรมศำสตร์ 3.35 คะแนน ระดับพอใช ้

7. บัณฑิตวทิยำลัย 4.39 คะแนน ระดับดี 

8. วิทยำลัยนำนำชำติ 4.30 คะแนน ระดับดี 

9. วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร 3.59 คะแนน ระดับดี 

10. วิทยำลัยพยำบำลและสุขภำพ 4.00 คะแนน ระดับดี 

11. วทิยำลัยสหเวชศำสตร์ 3.82 คะแนน ระดับดี 

 
คะแนนเฉลี่ยของผลกำรประเมินระดับคณะของทุกคณะ 

 
จ ำนวนคณะทั้งหมดในสถำบนั 
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คณะ/วทิยาลัย คะแนนผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 

12. วทิยำลัยกำรภำพยนตร์ ศลิปะกำรแสดง และสื่อใหม ่ 3.51 คะแนน ระดับดี 

13. วิทยำลัยโลจิสติกสแ์ละซัพพลำยเชน 3.38 คะแนน ระดับพอใช ้

คะแนนรวม 48.83 คะแนน 

 

สูตรการค านวณ 

 

คะแนนที่ได้   = 

 

 

 =   3.76 คะแนน 

 

รายงานผลการด าเนินงาน  

 ในปีกำรศึกษำ 2558 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ มีหน่วยงำนคณะ/วิทยำลัย จ ำนวน  

13 หน่วยงำน ประกอบด้วย 6 คณะ 6 วิทยำลัย และ 1 บัณฑิตวิทยำลัย คณะ/วิทยำลัยมีกำรด ำเนินกำร

ประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน และด ำเนินกำรตรวจประเมินคุณภำพ

กำรศึกษำภำยใน ระดับคณะ/วิทยำลัย ตำมระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับอุดมศึกษำ พ.ศ. 

2557 ของ สกอ. โดยผลรวมของคะแนนประเมนิฯ เท่ากับ 48.83 คะแนน คิดเป็นคะแนนท่ีได้ เท่ากับ 3.76 

คะแนน 

 

รายการหลักฐาน 

IQA 5.2-01 ตำรำงสรุปผลกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 

ระดับหน่วยงำน 

IQA 5.2-02 รำยงำนผลกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 ระดับ

หน่วยงำน  

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

4.01 คะแนน 3.76 คะแนน 3.76 คะแนน ไม่บรรล ุ

 

 ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : อธิกำรบดี 

  รองอธิกำรบดีฝ่ำยแผนงำนและประกันคุณภำพ 

 ผู้จัดเก็บข้อมูล :    ผู้อ ำนวยกำรกองนโยบำยและแผน 

ผลรวมของคะแนนผลกำรประเมินผลงำนทำงวิชำกำรของทุกคณะและหน่วยงำนวิจัย (48.83) 

จ ำนวนคณะและหน่วยงำนวิจัยท้ังหมดในสถำบัน (13) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3   : ระบบก ำกับกำรประกันคุณภำพหลักสูตรและคณะ 

ชนิดของตัวบ่งชี้  : กระบวนกำร 

การคิดรอบปี    : รอบปีกำรศึกษำ (1 สิงหำคม 2558 – 31 กรกฎำคม 2559) 

อธบิายตัวบ่งชี้ 

สถำบันมีหน้ำที่ก ำกับกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับหลักสูตรและคณะ โดย

มีกำรด ำเนินกำรตั้งแต่กำรควบคุมคุณภำพ กำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพ และกำรพัฒนำคุณภำพ กำร

พัฒนำตัวบ่งชี้และเกณฑ์กำรประเมินจะมุ่งไปที่ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำมำกกว่ำกำรประเมิน

คุณภำพ เพื่อให้สำมำรถส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมที่ก ำหนด สะท้อนกำร

จัดกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ 

 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนนิกำร 

1 ข้อ 

มีกำรด ำเนนิกำร 

2 ข้อ 

มีกำรด ำเนนิกำร 

3-4 ข้อ 

มีกำรด ำเนนิกำร 

5 ข้อ 

มีกำรด ำเนนิกำร 

6 ข้อ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน 

รายงานผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์

มาตรฐาน 

ข้อ 1 มีระบบและกลไกในกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพหลักสูตรและคณะ

ให้เป็นไปตำมองคป์ระกอบกำรประกันคุณภำพหลักสูตรและคณะ 

ผลการ

ด าเนินงาน 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ โดยกองนโยบำยและแผน ได้จัดท ำระบบกำรประกัน

คุณภำพกำรศึกษำภำยใน มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 โดย

ระบบดังกล่ำว จ ำแนกออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับ

มหำวิทยำลัย มีขั้นตอนกระบวนกำรทั้งหมด 5 ขั้นตอน ได้แก่  

1) ขั้นตอนกำรวำงระบบคุณภำพ  โดยมีรำยละเอียดในแต่ละระดับ ดังนี ้ 

1.1) ระดับหลักสูตร มีกิจกรรมทั้งหมด จ ำนวน 7 กิจกรรม อำทิเช่น ประชุมอำจำรย์

ประจ ำหลักสูตรก่อนเปิดภำคเรียน เพื่อก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนของหลักสูตร จัดท ำ

แผนกำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพ ระดับหลักสูตร และก ำหนดผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ้

ระดับหลักสูตร เป็นต้น  

1.2) ระดับคณะ มีกิจกรรมทั้งหมด จ ำนวน 5 กจิกรรม อำทิเช่น  ก ำหนดนโยบำยด้ำน

กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ระดับหน่วยงำน แต่งตั้งคณะกรรมกำรประกันคุณภำพ

กำรศึกษำ ระดับหน่วยงำน และก ำหนดผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ ระดับหน่วยงำน เป็นต้น  

1.3) ระดับมหำวิทยำลัย มีกิจกรรมทั้งหมด จ ำนวน 6 กิจกรรม อำทิเช่น ก ำหนด

นโยบำยด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ระดับมหำวิทยำลัย แต่งตั้งคณะกรรมกำรประกัน
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คุณภำพกำรศึกษำ ระดับมหำวิทยำลัย และก ำหนดผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ ระดับมหำวิทยำลัย 

เป็นต้น  

2) ขั้นตอนกำรควบคุมคุณภำพ โดยมีรำยละเอียดในแต่ละระดับ ดังนี ้ 

2.1) ระดับหลักสูตร มีกิจกรรมทั้งหมด จ ำนวน 3 กิจกรรม ได้แก่ จัดท ำคู่มือกำร

ประกันคุณภำพกำรศึกษำ ระดับหลักสูตร ด ำเนินงำนตำมแผนกำรด ำเนินงำนกำรประกัน

คุณภำพ ระดับหลักสูตร จัดท ำรำยละเอียดรำยวิชำ (มคอ. 3) และประกำรณ์ภำคสนำม 

(มคอ. 4) ก่อนเปิดภำคเรยีน อย่ำงน้อย 30 วัน  

2.2) ระดับคณะ มีกิจกรรมทั้งหมด จ ำนวน 3 กิจกรรม ได้แก่ ด ำเนินงำนตำม

แผนพัฒนำคุณภำพ (Improvement Plan) ระดับหน่วยงำน จัดท ำคู่มือประกันคุณภำพ

กำรศึกษำ ระดับหน่วยงำน และด ำเนินงำนตำมแผนผลักดันตัวบ่งชี้กำรประกันคุณภำพ

กำรศึกษำ ระดับหน่วยงำน  

2.3) ระดับมหำวิทยำลัย มีกิจกรรมทั้งหมด จ ำนวน 4 กิจกรรม อำทิเช่น ด ำเนินงำน

ตำมแผนพัฒนำคุณภำพ (Improvement Plan) ระดับมหำวิทยำลัย จัดท ำคู่มือประกันคุณภำพ

กำรศึกษำ ระดับมหำวิทยำลัย และจัดท ำแผนผลักดันตัวบ่งชี้กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

เป็นต้น 

3) ขั้นตอนกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพ โดยมีรำยละเอียดในแต่ละระดับ ดังนี้  

3.1) ระดับหลักสูตร มีกิจกรรมทั้งหมด จ ำนวน 3 กิจกรรม ได้แก่  ประชุมอำจำรย์

ประจ ำหลักสูตรเพื่อติดตำมผลกำรด ำเนินงำน  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำร

ด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพ ระดับหลักสูตร ต่อคณะ/วิทยำลัย/บัณฑิตวิทยำลัย และจัดท ำ

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของรำยวิชำ (มคอ. 5) และรำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนประสบกำรณ์

ภำคสนำม (มคอ. 6) ต่อคณะ/วิทยำลัย/บัณฑติวิทยำลัย ภำยใน 30 หลังสิน้สุดภำคกำรศึกษำ  

3.2) ระดับคณะ มีกิจกรรมทั้งหมด จ ำนวน 4 กิจกรรม อำทิเช่น รำยงำนผลกำร

ด ำเนินงำนตำมแผนผลักดันกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ต่อมหำวิทยำลัย ติดตำมผลกำร

ด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำคุณภำพ (Improvement  Plan) ระดับหน่วยงำน และรำยงำนผล

กำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำคุณภำพ ( Improvement Plan) ระดับหน่วยงำน ต่อ

คณะกรรมกำรบรหิำรหน่วยงำน เป็นต้น  

3.3) ระดับมหำวิทยำลัย มีกิจกรรมทั้งหมด จ ำนวน 3 กิจกรรม ได้แก่ ติดตำมผลกำร

ด ำเนินงำนตำมแผนผลักดันกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  และแผนพัฒนำคุณภำพ

(Improvement Plan) วิเครำะห์และสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนผลักดันกำรประกัน

คุณภำพกำรศึกษำ และแผนพัฒนำคุณภำพ ( Improvement Plan) และรำยงำนผลกำร

ด ำเนินงำนตำมแผนผลักดันกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ และแผนพัฒนำคุณภำพ 

(Improvement Plan) ต่อคณะกรรมกำรบรหิำรมหำวิทยำลัย  
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4) ขั้นตอนกำรประเมินคุณภำพ  โดยมีรำยละเอียดในแต่ละระดับ ดังนี ้ 

4.1) ระดับหลักสูตร มีกิจกรรมทั้งหมด จ ำนวน 3 กิจกรรม ได้แก่ ประชุมอำจำรย์

ประจ ำหลักสูตรเพื่อทบทวนผลกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงกำรด ำเนินงำนของหลักสูตร 

จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของหลักสูตร มคอ.7 ภำยใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีกำรศึกษำ 

และตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ระดับหลักสูตร  

4.2) ระดับคณะ มีกิจกรรมทั้งหมด จ ำนวน 3 กิจกรรม ได้แก่ แต่งตั้งคณะกรรมกำร

ตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ระดับหลักสูตร จัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง ระดับ

หน่วยงำน และตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ระดับหน่วยงำน  

4.3) ระดับมหำวิทยำลัย มีกิจกรรมทั้งหมด จ ำนวน 3 กิจกรรม อำทิ เช่น แต่งตั้ง

คณะกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ระดับหน่วยงำน และระดับมหำวิทยำลัย 

จัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง ระดับมหำวิทยำลัย และตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 

ระดับมหำวิทยำลัย 

5) ขั้นตอนกำรพัฒนำคุณภำพ โดยมีรำยละเอียดในแต่ละระดับ ดังนี ้ 

5.1) ระดับหลักสูตร มีกิจกรรมทั้งหมด จ ำนวน 3 กิจกรรม ได้แก่ วิเครำะห์และ

สรุปผลกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ระดับหลักสูตร จัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพ 

(Improvement    Plan) ระดับหลักสูตร และรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำและ

แผนพัฒนำคุณภำพหลักสูตร ต่อคณะกรรมกำรประจ ำคณะ/วิทยำลัย/บัณฑิตวิทยำลัย  

5.2) ระดับคณะ มีกิจกรรมทั้งหมด จ ำนวน 4 กิจกรรม อำทิเช่น วิเครำะห์และสรุปผล

กำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ระดับหน่วยงำน จัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพ 

(Improvement    Plan) ระดับหน่วยงำน และรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำและ

แผนพัฒนำคุณภำพ (Improvement Plan) ต่อคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำนพิจำรณำ เป็นต้น  

5.3) ระดับมหำวิทยำลัย มีกิจกรรมทั้งหมด จ ำนวน 4 กิจกรรม อำทิเช่น วิเครำะห์และ

สรุปผลกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำ จัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพ ( Improvement    

Plan) และรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำและแผนพัฒนำคุณภำพ ( Improvement    

Plan) ต่อสภำมหำวิทยำลัยพิจำรณำ เป็นต้น 

พร้อมทั้งเสนอให้คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำปี

กำรศึกษำ 2558  เพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ เมื่อกำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร

ประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 ครั้งที่ 1/2558 เมื่ อวันที่ 25 

พฤศจิกำยน 2558 ณ ห้องประชุมสภำมหำวิทยำลัย อำคำร 31 ช้ัน 5      

เอกสาร

หลักฐาน 

IQA 5.3–1–01 คูม่ือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 (หน้ำที่ 18-19 ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ)  
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IQA 5.3–1–02 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ

ภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 คร้ังที่ 1/2558 

เกณฑ์

มาตรฐาน 

ข้อ 2 มีคณะกรรมกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมระบบที่ก ำหนด ในข้อ 1 และ

รำยงำนผลกำรติดตำมให้กรรมกำรระดับสถำบันเพื่อพิจำรณำ 

ผลการ

ด าเนินงาน 

 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ โดยกองนโยบำยและแผนได้ด ำเนินกำรเสนอแต่งตั้ง

คณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ประจ ำปี

กำรศึกษำ 2557 ท ำหน้ำที่ในกำรก ำกับ ติดตำม ควบคุมคุณภำพกำรศึกษำให้เป็นไป

หลักเกณฑ์และมำตรฐำนตำมองคป์ระกอบกำรประกันคุณภำพ และได้ด ำเนินกำรมอบหมำย

ให้กองบริกำรกำรศึกษำ เป็นหน่วยงำนเจ้ำภำพหลักในกำรประสำนข้อมูล ท ำหน้ำที่ในกำร

ก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินกำรตำมระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำในระดับ

หลักสูตร และมอบหมำยให้กองนโยบำยและแผน เป็นหน่วยงำนเจ้ำภำพหลักในกำรประสำน

ข้อมูล ท ำหน้ำที่ในกำรก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินกำรตำมระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ

กำรศึกษำในระดับหน่วยงำน โดยกองนโยบำยและแผน และกองบริกำรกำรศึกษำ มีกำร

ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 

 1. ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำปี

กำรศึกษำ 2558 ระดับหลักสูตร ระดับหน่วยงำน ภำคกำรศึกษำที่ 1/2558 เสนอต่อคณะ

กรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบม.) ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2559 วำระที่ 

5.1 กำรพิจำรณำผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ภำค

กำรศึกษำที่ 1/2558 ระดับหลักสูตร ระดับหน่วยงำน และมหำวิทยำลัย ประจ ำปีกำรศึกษำ 

2558  

 2. ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำปี

กำรศึกษำ 2558 ระดับหลักสูตร ระดับหน่วยงำน ภำคกำรศึกษำที่ 1/2558 (เพิ่มเติม) เสนอ

ต่อคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบม.) ครั้งที่  3/2559 เมื่อวันที่ 14 มีนำคม 2559 

วำระที่ 3.4 กำรพิจำรณำผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 ระดับหลักสูตร ระดับหน่วยงำน และมหำวิทยำลัย ประจ ำภำค

กำรศึกษำที่ 1/2558 (เพิ่มเติม)  

 3. ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำปี

กำรศึกษำ 2558 ระดับหลักสูตร ระดับหน่วยงำน ภำคกำรศึกษำที่ 2/2558 เสนอต่อคณะ

กรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบม.) ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 11 กรกฎำคม 2559 วำระที่ 

5.1 กำรพิจำรณำผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ภำค

กำรศึกษำที่ 2/2558 ระดับหลักสูตร ระดับหน่วยงำน และมหำวิทยำลัย ประจ ำปีกำรศึกษำ 

2558 
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เอกสาร

หลักฐาน 

IQA 5.3–2–01 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน มหำวิทยำลัย

รำชภัฏสวนสุนันทำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 

IQA 5.3–2–02 บันทึกข้อควำมแจ้งมติคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบม.) ครั้งที่ 

2/2559 เมื่อวันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2559 วำระที่ 5.2 กำรพิจำรณำผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์กำร

ประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ภำคกำรศึกษำที่ 1/2558 ระดับหลักสูตร ระดับหน่วยงำน และ

มหำวิทยำลัย ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 

IQA 5.3–2–03 บันทึกข้อควำมแจ้งมติคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบม.) ครั้งที่ 

3/2559 เมื่อวันที่ 14 มีนำคม 2559 วำระที่ 3.4 กำรพิจำรณำผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์กำร

ประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 ระดับหลักสูตร ระดับหน่วยงำน และ

มหำวิทยำลัย ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 1/2558 (เพิ่มเติม) 

IQA 5.3–2–04 บันทึกข้อควำมแจ้งมติคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบม.) ครั้งที่ 

7/2559 เมื่อวันที่ 11 กรกฎำคม 2559 วำระที่ 5.1 กำรพิจำรณำผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์กำร

ประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ภำคกำรศึกษำที่ 2/2558 ระดับหลักสูตร ระดับหน่วยงำน และ

มหำวิทยำลัย ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 

เกณฑ์

มาตรฐาน 

ข้อ 3 มีกำรจัดสรรทรัพยำกรเพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของหลักสูตรและคณะ ให้เกิดผล

ตำมองคป์ระกอบกำรประกันคุณภำพหลักสูตรและคณะ 

ผลการ

ด าเนินงาน 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ได้ด ำเนินกำรจัดสรรทรัพยำกรงบประมำณ บุคลำกร  

อำคำรเรยีน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร อุปกรณ์ และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ เพื่อสนับสนุน

กำรด ำเนินกำรจัดกำรกำรสอนของหลักสูตร ดังนี ้ 

1) จัดสรรงบประมำณให้กับหน่วยงำนจัดกำรศึกษำ และหน่วยงำนสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ 

เพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมพันธกิจของหน่วยงำน ในพันธกิจด้ำนกำรผลิตบัณฑิต 

วิจัย กำรบริกำรวิชำกำร และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมไปถึงพันธกิจด้ำนกำรบริหำร

จัดกำร โดยมีรำยละเอียดงบประมำณทั้งงบประมำณแผ่นดินและเงินนอกงบประมำณ (เงินรำยได้) 

ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2559 จ ำแนกตำมประเด็นยุทธศำสตร ์ดังนี ้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ งบประมาณ (บาท) 

1. “บรหิำร” ควำมเข้มแข็งทำงกำรบรหิำรตำมหลักธรรมำภบิำล 316,582,730.00 

2. “วิจัย” กำรรเิริ่ม สร้ำงสรรค ์นวัตกรรมและกำรวจิัย 120,111,160.00 

3. “เครอืข่ำย” กำรสร้ำงเครอืข่ำย 40,531,370.00 

4. “ประชำสัมพันธ์” กำรพัฒนำภำพลักษณ์ขององค์กำรและส่งเสริมกำร

ประชำสัมพันธ์ 

27,708,730.00 

5. “ก้ำวไกล” กำรยกระดับกำรศึกษำสู่มำตรฐำน ก้ำวไกลสู่อำเซียนและ

สำกล 

1,271,415,190.00 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,776,349,180.00 
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2) แต่งตั้งคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนัน

ทำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 เพื่อท ำหน้ำที่ในกำรก ำกับ ติดตำม ควบคุมคุณภำพกำรศึกษำ

ให้เป็นไปหลักเกณฑ์และมำตรฐำนตำมองค์ประกอบกำรประกันคุณภำพ ในระดับหน่วยงำน

จัดกำรศึกษำและหน่วยงำนสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยได้ก ำหนดให้หน่วยงำน

ด ำเนินกำรแต่งคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ในระดับหน่วยงำนและระดับ

หลักสูตรตำมล ำดับ รวมไปถึงกองนโยบำยและแผนได้ด ำเนินกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร

เครือข่ำยแผนงำนและประกันคุณภำพ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 โดยมีสมำชิกเป็น

ผู้บริหำรและบุคลำกรจำกทุกหน่วยงำน ทั้งหน่วยงำนจัดกำรศึกษำและหน่วยงำนสนับสนุน

กำรจัดกำรศึกษำ ได้มีกำรจัดประชุมคณะกรรมกำร ฯ ดังกล่ำว เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำน

แผนงำนและประกันคุณภำพ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ทั้งหมด จ ำนวน 10 ครัง้ 

3) ด ำเนินกำรปรับปรุงอำคำรเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร ห้องสมุด ให้ทันสมัย และ

พรอ้มใช้งำนในกำรสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

4) สนับสนุนอุปกรณ์ทำงกำรเรียน และพัฒนำระบบเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ อำทิเช่น 

ระบบกำรวำงแผนทรัพยำกรขององค์กร ERP (Enterprise Resource Planning)  ระบบ

สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ (BI) ระบบฐำนข้อมูลด้ำนกำรประกันคุณภำพ

กำรศึกษำ (CHE QA Online) ระบบกำรสืบค้นทรัพยำกรสำรสนเทศ ฐำนข้อมูลออนไลน์ 

หนังสือและต ำรำอิเล็กทรอนิกส์ ระบบตรวจสอบผลกำรเรียน และโปรแกรมทดสอบ

ภำษำอังกฤษ เป็นต้น 

เอกสาร

หลักฐาน 

IQA 5.3–3–01 แผนปฏิบัติกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 

2559 

IQA 5.3–3–02 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน มหำวิทยำลัย   

รำชภัฏสวนสุนันทำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 (อ้างอิง IQA 5.3 – 2 – 01) 

IQA 5.3–3–03 ภำพถำ่ย ห้องเรยีน ห้องปฏิบัติกำร ห้องสมุด 

IQA 5.3–3–04 ระบบกำรวำงแผนทรัพยำกรขององค์กร ERP http://www.erp.ssru.ac.th/ 

IQA 5.3–3–05 ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบรหิำรและกำรตัดสินใจ (BI) http://bi.ssru.ac.th/ 

IQA 5.3–3–06 ระบบฐำนข้อมูลด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ (CHE QA Online) 

http://www.cheqa.ssru.ac.th/ 

IQA 5.3–3–07 ระบบกำรสืบคน้ทรัพยำกรสำรสนเทศ www.e-lib.ssru.ac.th/ 

IQA 5.3–3–08 ฐำนข้อมูลออนไลน์ www.library.ssru.ac.th/ 

IQA 5.3–3–09 หนังสือและต ำรำอิเล็กทรอนิกส์ http://e-book.ssru.ac.th/ 

IQA 5.3–3–10 ระบบตรวจสอบผลกำรเรยีน www.reg.ssru.ac.th/ 

IQA 5.3–3–11 โปรแกรมทดสอบภำษำอังกฤษ www.speexx.ssru.ac.th/ 
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เกณฑ์

มาตรฐาน 

ข้อ 4 น ำผลกำรประเมินคุณภำพหลักสูตรและคณะที่ผ่ำนกำรพิจำรณำของกรรมกำรระดับ

สถำบันเสนอสภำสถำบันเพื่อพิจำรณำ 

ผลการ

ด าเนินงาน 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ โดยกองนโยบำยและแผน ได้ด ำเนินกำรติดตำมและ

สรุปผลกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 ระดับหลักสูตร และระดับหน่วยงำน โดยมีผลกำรตรวจประเมินฯ 

ดังนี้ 

1) ระดับหลักสูตร มีหลักสูตรที่รับกำรตรวจประเมินฯ จ ำนวน 107 หลักสูตร ผ่ำน

องคป์ระกอบที่ 1 จ ำนวน 107 หลักสูตร คดิเป็นร้อยละ 100.00 และคะแนนเฉลี่ยในภำพรวม

องคป์ระกอบที่ 2-6 ของหน่วยงำนจัดกำรศึกษำ จ ำนวน 12 หน่วยงำน จ ำนวน 107 หลักสูตร 

มีผลคะแนนเฉลี่ยรวม อยู่ในระดับคุณภำพปำนกลำง มีคะแนน 2.93  

2) ระดับหน่วยงำน จ ำแนกเป็น 1) หน่วยงำนจัดกำรศึกษำ จ ำนวน 13 หน่วยงำน มีผลกำร

ด ำเนินงำนอยู่ในระดับดี จ ำนวน 10 หน่วยงำนคิดเป็นร้อยละ 76.92  มีผลกำรด ำเนินงำนอยู่

ในระดับพอใช้ จ ำนวน 3 หน่วยงำน คดิเป็นร้อยละ 23.08  ตำมล ำดับ 

พร้อมทั้งน ำผลกำรตรวจประเมินฯ ดังกล่ำว เสนอคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย 

(กบม.) ครั้งที่ 9/2559 วันที่ 12 กันยำยน 2559 วำระเสนอเพื่อพิจำรณำ 5.1 กำรพิจำรณำ

รำยงำนสรุปผลกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 ระดับหลักสูตร และระดับหน่วยงำน และเสนอสภำมหำวิทยำลัย 

เมื่อกำรประชุม ครั้งที่ 9/2559 วันที่ 28 กันยำยน 2559 วำระเสนอเพื่อพิจำรณำ 5.10 กำร

พิจำรณำรำยงำนสรุปผลกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน มหำวิทยำลัยรำชภัฏ

สวนสุนันทำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 ระดับหลักสูตร และระดับหน่วยงำน 

เอกสาร

หลักฐาน 

IQA 5.3–4–01 บันทึกแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบม.) ครั้งที่ 

9/2559 วันที่ 12 กันยำยน 2559 วำระเสนอเพื่อพิจำรณำ 5.1 กำรพิจำรณำรำยงำนสรุปผล

กำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ประจ ำปี

กำรศึกษำ 2558 ระดับหลักสูตร และระดับหน่วยงำน 

IQA 5.3–4–02 บันทึกแจ้งมติสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 9/2559 วันที่ 28 กันยำยน 2559 

วำระเสนอเพื่อพิจำรณำ 5.10 กำรพิจำรณำรำยงำนสรุปผลกำรตรวจประเมินคุณภำพ

กำรศึกษำภำยใน มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 ระดับหลักสูตร 

และระดับหน่วยงำน 

เกณฑ์

มาตรฐาน 

ข้อ 5 น ำผลกำรประเมินและข้อเสนอแนะจำกสภำสถำบันมำปรับปรุงหลักสูตรและกำร

ด ำเนินงำนของคณะให้มีคุณภำพดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 

ผลการ

ด าเนินงาน 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ โดยกองนโยบำยและแผนได้ก ำหนดให้คณะ/วิทยำลัย

ด ำเนินกำรจัดท ำแนวทำงกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนของหลักสูตร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 

และแผนพัฒนำคุณภำพ (Improvement Plan) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 ระดับหลักสูตร และ
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ระดับหน่วยงำน ตำมข้อเสนอแนะของสภำมหำวิทยำลัย เมื่อกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย 

ครั้งที่ 9/2558 วันที่ 30 กันยำยน 2558 ส่งผลให้ผลกำรด ำเนินงำนของหลักสูตรและ

หน่วยงำนมีคุณภำพดีขึ้น โดยเมื่อเปรียบเทียบผลกำรตรวจประเมินคุณภำพฯ ระหว่ำงปี

กำรศึกษำ 2557 และ 2558 พบว่ำ 

ระดับหลักสูตร 

1) ในปีกำรศึกษำ 2557 มีหลักสูตรทั้งหมด 118 หลักสูตร มี หลักสูตรที่ผ่ำน

องคป์ระกอบที่ 1 กำรก ำกับมำตรฐำน จ ำนวน 77 หลักสูตร คดิเป็นร้อยละ 65.25 หลักสูตรที่

ไม่ผำ่นองคป์ระกอบที่ 1 กำรก ำกับมำตรฐำน จ ำนวน 41 หลักสูตร คดิเป็นร้อยละ 34.75 ส่วน

ในปีกำรศึกษำ 2558 มีหลักสูตรทั้งหมด 107 หลักสูตร ทุกหลักสูตรผ่ำนองค์ประกอบที่ 1 

กำรก ำกับมำตรฐำน  คดิเป็นร้อยละ 100.00 

2) ในปีกำรศึกษำ 2558 คะแนนเฉลี่ย ในภำพรวมองค์ประกอบที่ 2-6 ของหน่วยงำน

จัดกำรศึกษำ จ ำนวน 12 หน่วยงำน มีผลกำรด ำเนินงำนเพิ่มขึน้ จ ำนวน 11 หน่วยงำน คิดเป็น

รอ้ยละ 91.67   

3) ในปีกำรศึกษำ 2558 คะแนนเฉลี่ยในภำพรวมของตัวบ่งชี้  1.1 ผลกำรบริหำร

จัดกำรหลักสูตรโดยรวม ในระดับสถำบัน เพิ่มขึน้จำกปกีำรศึกษำ 2557 

ระดับหน่วยงาน 

1) ในปีกำรศึกษำ 2558 คะแนนเฉลี่ยในภำพรวมของหน่วยงำนจัดกำรศึกษำ จ ำนวน 

13 หน่วยงำน มีผลกำรด ำเนินงำนเพิ่มขึน้ จ ำนวน 12 หน่วยงำน คดิเป็นร้อยละ 92.30 

2) ในปีกำรศึกษำ 2558 คะแนนเฉลี่ยในภำพรวมของตัวบ่งชี้ 5.2 ผลกำรบริหำรงำน

ของคณะ ในระดับสถำบัน เพิ่มขึน้จำกปกีำรศึกษำ 2557  

 และในปีกำรศึกษำ 2559 กองนโยบำยและแผนได้ก ำหนดให้คณะ/วิทยำลัยด ำเนินกำร

จัดท ำแนวทำงกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนของหลักสูตร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 และ

แผนพัฒนำคุณภำพ (Improvement Plan) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 ระดับหลักสูตร และ

ระดับหน่วยงำน ตำมข้อเสนอแนะของสภำมหำวิทยำลัย เมื่อกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย 

ครั้งที่ 9/2559 วันที่ 28 กันยำยน 2559 โดยสภำมหำวิทยำลัยได้พิจำรณำผลกำรตรวจ

ประเมิน ฯ ทั้งในระดับหลักสูตร และระดับหน่วยงำน และมีข้อเสนอแนะ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง

ด ำเนินกำร ดังนี้ 

1) คณะ/วิทยำลัย ก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนของหลักสูตรที่มีผลประเมินคุณภำพ

กำรศึกษำภำยใน อยู่ในระดับน้อยหรือปำนกลำง ในปีกำรศึกษำ 2558 ให้จัดท ำแผนพัฒนำ

คุณภำพ (Improvement Plan) ระดับหลักสูตร เพื่อพัฒนำหลักสูตรให้มีคุณภำพอยู่ในระดับดี 

ในปีกำรศึกษำ 2559   

2) คณะ/วิทยำลัย ก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนของหลักสูตรที่มีผลประเมินคุณภำพ

กำรศึกษำภำยใน อยู่ในระดับดี ในปีกำรศึกษำ 2558 ให้จัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพ
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รายงานผลการด าเนินงาน 

(Improvement Plan) ระดับหลักสูตร เพื่อรักษำมำตรฐำนและพัฒนำหลักสูตรให้มีคุณภำพอยู่

ในระดับดีสองปีต่อเนื่อง และเตรียมรับกำรประเมินฯ จำกคณะกรรมกำรฯ สกอ. เพื่อ

ประกำศขึ้นทะเบียนรำยชื่อหลักสูตร ในฐำนข้อมูลหลักสูตรเพื่อกำรเผยแพร่ ( Thai 

Qualifications Register : TQR) ของ สกอ. ในปีกำรศึกษำ 2559  

3) คณะ/วิทยำลัย ก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนของหลักสูตรให้เป็นไปตำมเกณฑ์

องคป์ระกอบที่ 1 กำรก ำกับมำตรฐำน ตำมที่ สกอ. ก ำหนด ตลอดเวลำในกำรจัดกำรศึกษำ 

4) กองบริกำรกำรศึกษำด ำเนินกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้และเกณฑ์กำร

ประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ตำมเกณฑ์มำตรฐำน (ข้อ 1 กำรก ำกับ

มำตรฐำน) ตลอดเวลำในกำรจัดกำรศึกษำ 

5) คณะ/วิทยำลัย ที่มีผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้และเกณฑ์กำรประกันคุณภำพ

กำรศึกษำภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 ระดับหน่วยงำน ไม่บรรลุเป้ำหมำย ให้จัดท ำ

แผนพัฒนำคุณภำพ (Improvement Plan) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 ระดับหน่วยงำน จำกผล

กำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 

เอกสาร

หลักฐาน 

IQA 5.3–5–01 บันทึกแจ้งมติสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 9/2558 วันที่ 30 กันยำยน 2558 วำระ

เสนอเพื่อพิจำรณำ 5.4 กำรพิจำรณำรำยงำนสรุปผลกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2557 ระดับหลักสูตร และระดับหน่วยงำน 

IQA 5.3–5–02 บันทึกแจ้งมติสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 9/2559 วันที่ 28 กันยำยน 2559 วำระ

เสนอเพื่อพิจำรณำ 5.10 กำรพิจำรณำรำยงำนสรุปผลกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 ระดับหลักสูตร และระดับหน่วยงำน 

IQA 5.3–5–03 แนวทำงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 

ประจ ำปี 2559 - 2562 ระดับหลักสูตร 

IQA 5.3–5–04 แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ (Improvement Plan) ประจ ำปีกำรศึกษำ 

2559 ระดับหลักสูตร 

เกณฑ์

มาตรฐาน 

ข้อ 6 มีผลกำรประเมินคุณภำพทุกหลักสูตรผำ่นองคป์ระกอบที่ 1 กำรก ำกับมำตรฐำน 

ผลการ

ด าเนินงาน 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ มีหน่วยงำนจัดกำรศึกษำ ทั้งหมด 13 หน่วยงำน  

มีหลักสูตรที่ด ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ทั้งหมด 107 หลักสูตร มีผลกำรตรวจประเมินฯ 

ผ่ำนองคป์ระกอบที่ 1 กำรก ำกับมำตรฐำน จ ำนวน 107 หลักสูตร คดิเป็นร้อยละ 100.00   

เอกสาร

หลักฐาน 

IQA 5.3–6–01 รำยงำนสรุปผลกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน มหำวิทยำลัย

รำชภัฏสวนสุนันทำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 ระดับหลักสูตร และระดับหน่วยงำน 
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การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 

 

 ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้  : รองอธิกำรบดีฝ่ำยแผนงำนและประกันคุณภำพ 

 ผู้จัดเก็บข้อมูล  : ผู้อ ำนวยกำรกองนโยบำยและแผน 
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รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

 

จุดเด่น 

1. มหำวิทยำลัยฯ มีกำรจัดท ำแผนกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย ระยะยำว 15 ป ี(พ.ศ. 2560 – 2574) และ

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีได้อย่ำงชัดเจน มีกระบวนกำรถำ่ยทอดแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีให้กับบุคลำกรรับทรำบ

ทุกระดับ  และมีกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีอย่ำงต่อเนื่อง พร้อม

ทั้งรำยงำนต่อผู้บรหิำรอย่ำงสม่ ำเสมอ 

 2. มหำวิทยำลัยฯ ได้ก ำหนดอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและได้จัดท ำแผนกำรพัฒนำ 

อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหำวิทยำลัย เพื่อใช้ในกำรก ำกับติดตำมกำรจัดกิจกรรม/โครงกำรกำรพัฒนำ  

อัตลักษณแ์ละเอกลักษณม์หำวิทยำลัยก ำหนด 

 3. ผู้บริหำรมหำวิทยำลัยฯ มีวิสัยทัศน์ที่ท้ำทำยในกำรพัฒนำคุณภำพมหำวิทยำลัยฯ ต่อกำรจัดอันดับ

มหำวิทยำลัย น ำไปสู่ควำมส ำเร็จและกำรสรำ้งชื่อเสียงในประเทศ และนำนำชำติ 

 

แนวทางเสรมิจุดเด่น 

1. จัดท ำคู่มือกำรประกันคุณภำพกจิกรรมนักศึกษำโดยก ำหนดคุณลักษณะบัณฑิตตำมอัตลักษณ์ของ

มหำวิทยำลัย ฯ รวมไปถงึกำรให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกันคุณภำพในกำรจัดกจิกรรมนักศึกษำเพื่อให้นักศึกษำใช้

เป็นแนวทำงในกำรจัดกจิกรรมในทุกๆ หลักสูตรอย่ำงต่อเนื่อง 

2. พัฒนำคุณภำพของมหำวิทยำลัย ฯ ต่อกำรจัดอันดับมหำวิทยำลัย ในเกณฑ์กำรอันดับ

มหำวิทยำลัยที่สูงขึน้ อำทิเช่น Quacquarelli Symonds Limited (QS), Academic Ranking of World Universities 

(Shanghai) และ The Times Higher Education World University Ranking (THE) เป็นต้น 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. กำรทบทวนแผนบรหิำรและแผนพัฒนำบุคลำกรสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุนของมหำวิทยำลัยเพื่อ

รองรับต่อกำรกำรเปลี่ยนแปลงบุคลำกร อำทิเช่น กำรเกษียณอำยุรำชกำร กำรลำออก กำรโอนย้ำยหน่วยงำน 

เป็นต้น 

2. ผลกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร จ ำนวน 51 หลักสูตร มีค่ำระดับ

คุณภำพอยู่ในระดับน้อยและปำนกลำง ในปีกำรศึกษำ 2558  

 

แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา  

1. วิเครำะห์ศักยภำพของบุคลำกรทั้งสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุนวิชำกำร และทบทวนกำรจัดท ำ

แผนบริหำรและแผนพัฒนำบุคลำกรสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุนวิชำกำร ให้สอดคล้องกับพันธกิจของ

มหำวิทยำลัยฯ เพื่อรองรับต่อกำรกำรเปลี่ยนแปลงบุคลำกร อำทิเช่น กำรเกษียณอำยุรำชกำร กำรลำออก 

กำรโอนย้ำยหน่วยงำน เป็นต้น 
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2. ก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนของหลักสูตรที่มีผลประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน อยู่ในระดับ

น้อยหรือปำนกลำง ในปีกำรศึกษำ 2558 ให้จัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพ (Improvement Plan) ระดับหลักสูตร 

เพื่อพัฒนำหลักสูตรให้มีคุณภำพอยู่ในระดับดี ในปีกำรศึกษำ 2559   

3. ก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนของหลักสูตรที่มีผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน อยู่ในระดับ

ดี ให้จัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพ (Improvement Plan) ระดับหลักสูตร เพื่อรักษำมำตรฐำนและพัฒนำหลักสูตร

ให้มีคุณภำพอยู่ในระดับดีสองปีต่อเนื่อง และเตรียมรับกำรประเมินฯ จำกคณะกรรมกำรฯ สกอ. เพื่อประกำศ

ขึน้ทะเบียนรำยชื่อหลักสูตร ในฐำนข้อมูลหลักสูตร TQR ของ สกอ. ในปีกำรศึกษำ 2559 
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ส่วนที่  4  

สรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 

 

ตารางท่ี 23 ส.1 แสดงผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน บรรลุเปา้หมาย 
(=บรรลุ) 

( = ไม่บรรลุ) 
คะแนนทีไ่ด ้ตัวตั้ง ผลลพัธ ์

(% หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบณัฑิต 

ตัวบ่งช้ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 3.10 คะแนน 313.57 2.93 คะแนน  2.93 คะแนน 

107  

ตัวบ่งช้ี 1.2 อาจารย์ประจ าสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 30 205 x 100 ร้อยละ 28.45  3.56 คะแนน 

720.5  

ตัวบ่งช้ี 1.3 อาจารย์ประจ าสถาบันท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 22 143.5 x 100 ร้อยละ 19.92  1.66 คะแนน 

720.5  

ตัวบ่งช้ี 1.4 การบริการนักศกึษาระดับปริญญาตรี 6 ข้อ มกีารด าเนนิการ 6 ข้อ  5.00 คะแนน 

ตัวบ่งช้ี 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 6 ข้อ มกีารด าเนนิการ 6 ข้อ  5.00 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 

ตัวบ่งช้ี 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์ 

6 ข้อ มกีารด าเนนิการ 6 ข้อ  5.00 คะแนน 

ตัวบ่งช้ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวจิัยและงานสร้างสรรค์ 5 คะแนน 65 5.00 คะแนน  5.00 คะแนน 

13  
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน บรรลุเปา้หมาย 
(=บรรลุ) 

( = ไม่บรรลุ) 
คะแนนทีไ่ด ้ตัวตั้ง ผลลพัธ ์

(% หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งช้ี 2.3 ผลงานวชิาการของอาจารย์ประจ าและนักวจิัย 4 คะแนน 62.53 4.81 คะแนน  4.81 คะแนน 

13  

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ  

ตัวบ่งช้ี 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 6 ข้อ 6 ข้อ  5.00 คะแนน 

องคประกอบที่ 4  การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม   

ตัวบ่งช้ี 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 6 ข้อ 7 ข้อ  5.00 คะแนน 

องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ  

ตัวบ่งช้ี 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์

ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณข์องสถาบัน 

7 ข้อ 7 ข้อ  5.00 คะแนน 

ตัวบ่งช้ีท่ี 5.2 ผลการบริหารงานของคณะ 4.01 คะแนน 48.83 3.76 คะแนน  3.76 คะแนน 

13 

ตัวบ่งช้ีท่ี 5.3 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 6 ข้อ 6 ข้อ  5.00 คะแนน 

เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ 4.36 คะแนน 
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ตารางท่ี 24 ส.2 แสดงผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค ์

ประกอบที่ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
0.01–1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเรง่ด่วน 

1.51–2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 

2.51–3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 

3.51–4.50 การด าเนินงานระดับดี 

4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดับดมีาก 

จ านวนตัวบ่งชี ้ I P O คะแนนเฉลี่ย 

1 5 1.2 , 1.3 

(2.61) 

1.4 , 1.5 

(5.00) 

1.1 

(2.93) 

3.63 การด าเนนิงานระดับด ี

2 3 2.2 

(5.00) 

2.1 

(5.00) 

2.3 

(4.81) 

4.94 การด าเนนิงานระดับดมีาก 

3 1 - 3.1 

(5.00) 

- 5.00 การด าเนนิงานระดับดมีาก 

4 1 - 4.1 

(5.00) 

- 5.00 การด าเนนิงานระดับดมีาก 

5 3 - 5.1 , 5.3 

(5.00) 

5.2 

(3.76) 

4.59 การด าเนนิงานระดับดมีาก 

รวมตัวบ่งชี้ 13 3 7 3  

คะแนนเฉลี่ย 3.41 5.00 3.83 4.36 การด าเนนิงานระดับด ี

ผลการประเมิน การด าเนินงาน 

ระดับพอใช ้

การด าเนินงาน

ระดับดีมาก 

การด าเนินงาน

ระดับด ี
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ส่วนที่ 5  

ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) ประจ าปกีารศึกษา 2558 

 

ตารางท่ี 25 แสดงขอ้มูลพื้นฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีการศึกษา 2558 

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลมหาวทิยาลัย 

ชุดข้อมูลที ่1 

1 จ ำนวนหลักสูตรท่ีเปิดสอนท้ังหมด 108 

2 - ---ระดับปริญญำตรี 88 

3 - ---ระดับ ป.บัณฑิต - 

4 - ---ระดับปริญญำโท 14 

5 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 

6 - ---ระดับปริญญำเอก 6 

ชุดข้อมูลที ่2 

7 จ ำนวนหลักสูตรท่ีจัดกำรเรียนกำรสอนนอกสถำนท่ีต้ัง 2 

8 - ---ระดับปริญญำตรี 2 

9 - ---ระดับ ป.บัณฑิต - 

10 - ---ระดับปริญญำโท - 

11 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 

12 - ---ระดับปริญญำเอก - 

ชุดข้อมูลที ่3 

13 จ ำนวนนักศกึษำปัจจุบันท้ังหมดทุกระดับกำรศึกษำ 24,172 

14 - ---จ ำนวนนักศกึษำปัจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญำตรี 23,527 

15 - ---จ ำนวนนักศกึษำปัจจุบันท้ังหมด - ระดับ ป.บัณฑิต - 

16 - ---จ ำนวนนักศกึษำปัจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญำโท 467 

17 - ---จ ำนวนนักศกึษำปัจจุบันท้ังหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 

18 - ---จ ำนวนนักศกึษำปัจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญำเอก  178 

ชุดข้อมูลที ่4 

19 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทัง้หมด รวมท้ังท่ีปฏบัิตงิำนจรงิและลำศกึษำตอ่ 720.5 

20 - -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทัง้หมดท่ีปฏบัิตงิำนจรงิและลำศกึษำตอ่ วุฒปิริญญำ

ตรีหรือเทียบเท่ำ  

11 

21 - -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทัง้หมดท่ีปฏบัิตงิำนจรงิและลำศกึษำตอ่ วุฒปิริญญำ

โทหรือเทียบเท่ำ 

504.5 

22 - -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทัง้หมดท่ีปฏบัิตงิำนจรงิและลำศกึษำตอ่ วุฒปิริญญำ

เอกหรือเทียบเท่ำ  

205 
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ชื่อข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลมหาวทิยาลัย 

23 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทัง้หมดท่ีด ำรงต ำแหนง่อำจำรย์ 577 

24 - ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ (ท่ีไม่มตี ำแหนง่ทำงวิชำกำร) ท่ีมีวุฒปิริญญำ

ตรี หรือเทียบเท่ำ 

11 

25 - ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ (ท่ีไม่มตี ำแหนง่ทำงวิชำกำร) ท่ีมีวุฒปิริญญำ

โท หรือเทียบเท่ำ 

431 

26 - ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ (ท่ีไม่มตี ำแหนง่ทำงวิชำกำร) ท่ีมีวุฒปิริญญำ

เอก หรือเทียบเท่ำ 

135 

27 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทัง้หมดท่ีด ำรงต ำแหนง่ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 106.5 

28 - ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหนง่ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ท่ีมีวุฒปิริญญำ

ตรี หรือเทียบเท่ำ 

- 

29 - ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหนง่ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ท่ีมีวุฒปิริญญำ

โท หรือเทียบเท่ำ 

48.5 

30 - ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหนง่ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ท่ีมีวุฒปิริญญำ

เอก หรือเทียบเท่ำ 

58 

31 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทัง้หมดท่ีด ำรงต ำแหนง่รองศำสตรำจำรย์ 33 

32 - ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหนง่รองศำสตรำจำรย์ ท่ีมีวุฒปิริญญำตรี หรือ

เทียบเท่ำ 

- 

33 - ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหนง่รองศำสตรำจำรย์ ท่ีมีวุฒปิริญญำโท หรือ

เทียบเท่ำ 

23 

34 - ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหนง่รองศำสตรำจำรย์ ท่ีมีวุฒปิริญญำ

เอก หรือเทียบเท่ำ 

10 

35 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทัง้หมดท่ีด ำรงต ำแหนง่ศำสตรำจำรย์ 4 

36 - ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหนง่ศำสตรำจำรย์ ท่ีมีวุฒปิริญญำตรี หรือ

เทียบเท่ำ 

- 

37 - ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหนง่ศำสตรำจำรย์ ท่ีมีวุฒปิริญญำโท หรือ

เทียบเท่ำ 

2 

38 - ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหนง่ศำสตรำจำรย์ ท่ีมีวุฒปิริญญำเอก หรือ

เทียบเท่ำ 

2 

ชุดข้อมูลที ่5 

39 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลกัสูตรแยกตำมวุฒกิำรศึกษำ 571 

40 - - --ระดับปริญญำตรี 474 

41 - - --ระดับ ป.บัณฑิต 5 

42 - - --ระดับปริญญำโท 31 

43 - - --ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 

44 - - --ระดับปริญญำเอก 61 
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ชื่อข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลมหาวทิยาลัย 

45 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลกัสูตรท่ีมีด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 571 

46 - - --จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรท่ีไม่มตี ำแหนง่ทำงวิชำกำร 454 

47 - - --จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรท่ีมีต ำแหนง่ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 83 

48 - - --จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรท่ีมีต ำแหนง่รองศำสตรำจำรย์ 30 

49 - - --จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรท่ีมีต ำแหนง่ศำสตรำจำรย์ 4 

ชุดข้อมูลที ่6 

50 จ ำนวนรวมของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 625 

51 - - --บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพใ์นรำยงำน

สบืเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ 

208 

52 - - --บทบสมบูรณ์ท่ีตีพิมพใ์นรำยงำนสบืเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับ

นำนำชำต ิหรือในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับชำติท่ีไม่อยูใ่นฐำนข้อมูล ตำม

ประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย หลักเกณฑ์

กำรพจิำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.

2556 แตส่ถำบันน ำเสนอสภำสถำบันอนุมัตแิละจัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบเป็น

กำรท่ัวไป และแจ้งให ้กพอ./กกอ.ทรำบภำยใน 30 วันนับแตว่ันท่ีออกประกำศำร

ฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพใ์นรำยงำนสบืเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับ

นำนำชำต ิหรือในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับชำติท่ีไม่อยูใ่นฐำนข้อมูล ตำม

ประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย หลักเกณฑ์

กำรพจิำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.

2556 แตส่ถำบันน ำเสนอสภำสถำบันอนุมัตแิละจัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบเป็น

กำรท่ัวไป และแจ้งให ้กพอ./กกอ.ทรำบภำยใน 30 วันนับแตว่ันท่ีออกประกำศ 

241 

53 - - --ผลงำนท่ีได้รับกำรจดอนุสิทธิบัตร - 

54 - - --บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรท่ีตีพิมพใ์นวำรสำรวิชำกำรท่ีปรำกฏ

ในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 

16 

55 - - --บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรท่ีตีพิมพใ์นวำรสำรวิชำกำรระดับ

นำนำชำติท่ีไม่อยูใ่นฐำนข้อมูล ตำมประกำศ ก.พ.อ.  หรือระเบียบ

คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำวำ่ด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำง

วชิำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แตส่ถำบันน ำเสนอ

สภำสถำบันอนุมัตแิละจัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบเป็นกำรท่ัวไป และแจ้ง

ให ้ กพอ./กกอ.ทรำบภำยใน 30 วันนับ แตว่ันท่ีออกประกำศ (ซึง่ไมอ่ยู่

ใน Beall’s list) หรือตพีมิพใ์นวำรสำรวิชำกำรท่ีปรำกฏ ในฐำนขอ้มูล TCI กลุ่ม

ท่ี 1 

35 
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56 - - --บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรท่ีตีพิมพใ์นวำรสำรวิชำกำรระดับ

นำนำชำติท่ีปรำกฏในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำตติำมประกำศ ก.พ.อ. หรือ

ระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ วำ่ด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำร

ทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556  

106 

57 - - --ผลงำนได้รับกำรจดสิทธิบัตร - 

58 - - --ผลงำนวชิำกำรรับใชส้ังคมท่ีได้รับกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอต ำแหนง่

ทำงวิชำกำรแลว้ 

1 

59 - - --ผลงำนวจิัยท่ีหน่วยงำนหรือองคก์รระดับชำติว่ำจ้ำงให้ด ำเนนิกำร 10 

60 - - --ผลงำนค้นพบพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว ์ท่ีคน้พบใหมแ่ละได้รับกำรจดทะเบียน - 

61 - - --ต ำรำหรอืหนังสอืหรืองำนแปลท่ีได้รับกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอ

ต ำแหนง่ทำงวิชำกำรแลว้ 

4 

62 - - --ต ำรำหรอืหนังสอืหรืองำนแปลท่ีผ่ำนกำรพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์กำร

ประเมินต ำแหนง่ทำงวิชำกำรแตไ่มไ่ด้น ำมำขอรับกำรประเมินต ำแหนง่ทำง

วชิำกำร 

1 

63 - - --จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ท่ีมีกำรเผยแพร่สูส่ำธำรณะในลักษณะใดลักษณะ

หนึ่ง หรือผ่ำนสื่ออิเลคทรอนิกส์ online 

- 

64 - - --จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน - 

65 - - --จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ - 

66 - - --จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมอืระหว่ำง

ประเทศ 

- 

67 - - --จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับภูมภิำคอำเซียน - 

68 - - --จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติ  - 

69 - - -จ ำนวนบทควำมของอำจำรยป์ระจ ำหลักสูตรปริญญำเอกท่ีได้รับกำร

อำ้งอิงในฐำนข้อมูล TCI และ Scopus ตอ่จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 

3 

ชุดข้อมูลที ่7 

70 จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีท้ังหมด 3,574 

71 จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีท่ีตอบแบบส ำรวจเร่ืองกำรมงีำนท ำภำยใน 1 ปี 

หลังส ำเร็จกำรศึกษำ 

3,192 

72 จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีท่ีได้งำนท ำหลังส ำเร็จกำรศึกษำ (ไมน่ับรวมผู้ท่ี

ประกอบอำชพีอิสระ) 

2,657 

73 จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีท่ีประกอบอำชพีอิสระ - 

74 จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีท่ีมีงำนท ำก่อนเข้ำศึกษำ 109 

75 จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีท่ีมีกิจกำรของตนเองท่ีมีรำยได้ประจ ำอยู่แล้ว - 

76 จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีท่ีศึกษำต่อระดับบัณฑิตศกึษำ 41 
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77 จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีท่ีอุปสมบท 8 

78 จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีท่ีเกณฑ์ทหำร 22 

79 เงินเดอืนหรือรำยได้ตอ่เดอืน ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีท่ีได้งำนท ำ

หรือประกอบอำชพีอิสระ (ค่ำเฉลี่ย) 

18,231 

80 ผลกำรประเมินจำกควำมพงึพอใจของนำยจำ้งที่มตีอ่ผู้ส ำเร็จกำรศกึษำระดับ

ปริญญำตรีตำมกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

4.19 

ชุดข้อมูลที ่8 

81 จ ำนวนรวมของผลงำนนักศึกษำและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำโทท่ี

ได้รับกำรตพีมิพห์รือเผยแพร่ 

58 

82 - ---จ ำนวนบทควำมฉบับสมบูรณ์ท่ีมีกำรตีพิมพใ์นลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  12 

83 - ---จ ำนวนบทควำมฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพใ์นรำยงำนสบืเนื่องจำกกำรประชุม

วชิำกำรระดับชำติ 

7 

84 - ---จ ำนวนบทควำมฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพใ์นรำยงำนสบืเนื่องจำกกำรประชุม

วชิำกำรระดับนำนำชำต ิหรือในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับชำติท่ีไม่อยูใ่น

ฐำนขอ้มูลตำมประกำศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย

หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรวำ่ด้วยหลักเกณฑก์ำรพจิำรณำ

วำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แต่

สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันอนุมัตแิละจัท ำเป็นประกำศให้ทรำบท่ัวไปและ

แจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทรำบภำยใน 30 วัน  นับแตว่ันท่ีออกประกำศ 

23 

85 - ---ผลงำนท่ีได้รับกำรจดอนุสิทธิบัตร - 

86 - ---จ ำนวนบทควำมท่ีตีพิมพใ์นวำรสำรวิชำกำรท่ีปรำกฏใน

ฐำนขอ้มูล TCI กลุ่มท่ี 2 

12 

87 - ---จ ำนวนบทควำมท่ีตีพิมพใ์นวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ ท่ีไม่อยูใ่น

ฐำนขอ้มูลตำมประกำศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย

หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรวำ่ด้วยหลักเกณฑก์ำรพจิำรณำ

วำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แต่

สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัท ำเป็นประกำศให้ทรำบท่ัวไปและ

แจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทรำบภำยใน 30 วัน  นับแตว่ันท่ีออกประกำศ (ซึ่งไมอ่ยู่

ใน Beall's list) หรือตพีมิพใ์นวำรสำรวิชำกำร ท่ีปรำกฏในฐำนขอ้มูล TCI กลุ่ม

ท่ี 1 

4 
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88 - ---จ ำนวนบทควำมท่ีตีพิมพใ์นวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ ท่ีปรำกฏอยู่

ในฐำนข้อมูลระดับนำนำนชำติตำมประกำศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมกำร

อุดมศกึษำวำ่ด้วยหลักเกณฑ์กำรพจิำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรวำ่ด้วย

หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำง

วชิำกำร พ.ศ.2556 

- 

89 - ---ผลงำนท่ีได้รับกำรจดสิทธิบัตร - 
90 - ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ท่ีมีกำรเผยแพร่สูส่ำธำรณะในลักษณะใดลักษณะ

หนึ่ง หรือผ่ำนสื่ออิเลคทรอนิกส์ online 

- 

91 - ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน - 
92 - ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ - 
93 - ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมอืระหว่ำง

ประเทศ 

- 

94 - ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับภูมภิำคอำเซียน - 
95 - ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติ  - 
96 จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโทท้ังหมด (ปีกำรศึกษำที่เป็นวงรอบ

ประเมิน) 

125 

ชุดข้อมูลที ่9 

97 จ ำนวนรวมของผลงำนนักศึกษำและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำเอกท่ี

ได้รับกำรตพีมิพห์รือเผยแพร่ 

40 

98 - ---จ ำนวนบทควำมฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพใ์นรำยงำนสบืเนื่องจำกกำรประชุม

วชิำกำรระดับชำติ  

6 

99 - ---จ ำนวนบทควำมฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพใ์นรำยงำนสบืเนื่องจำกกำรประชุม

วชิำกำรระดับนำนำชำต ิหรือในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับชำติท่ีไม่อยูใ่น

ฐำนขอ้มูลตำมประกำศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย

หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรวำ่ด้วยหลักเกณฑก์ำรพจิำรณำ

วำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แต่

สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันอนุมัตแิละจัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบท่ัวไปและ

แจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทรำบภำยใน 30 วัน  นับแตว่ันท่ีออกประกำศ 

6 

100 - ---ผลงำนท่ีได้รับกำรจดอนุสิทธิบัตร - 

101 - ---จ ำนวนบทควำมท่ีตีพิมพใ์นวำรสำรวิชำกำรท่ีปรำกฏใน

ฐำนขอ้มูล TCI กลุ่มท่ี 2 

17 
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102 - ---จ ำนวนบทควำมท่ีตีพิมพใ์นวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ ท่ีไม่อยูใ่น

ฐำนขอ้มูลตำมประกำศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย

หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรวำ่ด้วยหลักเกณฑก์ำรพจิำรณำ

วำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แต่

สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันอนุมัตแิละจัท ำเป็นประกำศให้ทรำบท่ัวไปและ

แจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทรำบภำยใน 30 วัน  นับแตว่ันท่ีออกประกำศ (ซึ่งไมอ่ยู่

ใน Beall's list) หรือตพีมิพใ์นวำรสำรวิชำกำร ท่ีปรำกฏในฐำนขอ้มูล TCI กลุ่ม

ท่ี 1 

11 

103 - ---จ ำนวนบทควำมท่ีตีพิมพใ์นวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ ท่ีปรำกฏอยู่

ในฐำนข้อมูลระดับนำนำนชำติตำมประกำศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมกำร

อุดมศกึษำวำ่ด้วยหลักเกณฑ์กำรพจิำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรวำ่ด้วย

หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำง

วชิำกำร พ.ศ.2556 

- 

104 - ---ผลงำนท่ีได้รับกำรจดสิทธิบัตร - 

105 - ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ท่ีมีกำรเผยแพร่สูส่ำธำรณะในลักษณะใดลักษณะ

หนึ่ง หรือผ่ำนสื่ออิเลคทรอนิกส์ online 

- 

106 - ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน - 

107 - ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ - 

108 - ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมอืระหว่ำง

ประเทศ 

- 

109 - ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับภูมภิำคอำเซียน - 

110 - ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติ  - 

111 จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอกท้ังหมด (ปีกำรศึกษำที่เป็นวงรอบ

ประเมิน) 

24 

ชุดข้อมูลที ่10 

112 จ ำนวนนักศกึษำเต็มเวลำเทียบเท่ำ (FTES) รวมทุกหลักสูตร 22,421.32 

113 - ---ระดับอนุปริญญำ - 

114 - ---ระดับปริญญำตรี 21,570.49 

115 - ---ระดับ ป.บัณฑิต - 

116 - ---ระดับปริญญำโท 713.46 

117 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 

118 - ---ระดับปริญญำเอก 137.37 

ชุดข้อมูลที ่11 

119 จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวจิัยหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยในสถำบัน 8,795,700.00 

120 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี 3,229,600.00 
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121 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 906,200.00 

122 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 4,659,900.00 

123 จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวจิัยหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยนอกสถำบัน 79,166,385.00 

124 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี 37,070,764.00 

125 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 4,557,654.50 

126 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 37,537,966.50 

127 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำที่ปฏบัิตงิำนจรงิ (ไม่นับรวมผู้ลำศกึษำตอ่) 709.5 

128 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี 179 

129 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 69.5 

130 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 461 

131 จ ำนวนนักวจิัยประจ ำที่ปฏบัิตงิำนจริง (ไมน่ับรวมผู้ลำศกึษำตอ่) - 

132 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี - 

133 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - 

134 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ - 

135 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำที่ลำศกึษำต่อ 11 

136 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี - 

137 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ  5 

138 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  6 

139 จ ำนวนนักวจิัยประจ ำที่ลำศกึษำตอ่ - 

140 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี  - 

141 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ   - 

142 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ - 

ชุดข้อมูลที ่12 

143 บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพใ์นรำยงำนสบืเนื่องจำก

กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ 

177 

144 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี 41 

145 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 22 

146 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 114 

147 บทควำมวจิัยหรือบทควำมวชิำกำรฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพใ์นรำยงำนสบืเนื่องจำกกำร

ประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ หรือในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับชำตท่ีิไมอ่ยูใ่น

ฐำนข้อมูล ตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศกึษำว่ำด้วย 

หลักเกณฑ์กำรพจิำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร 

พ.ศ.2556 แตส่ถำบันน ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบเป็น

กำรท่ัวไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทรำบภำยใน 30 วันนับแตว่ันท่ีออกประกำศ 

254 
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148 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี 32 

149 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 9 

150 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 209 

151 ผลงำนท่ีได้รับกำรจดอนุสิทธิบัตร - 

152 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี - 

153 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - 

154 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ - 

155 บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพใ์นวำรสำรทำงวิชำกำร

ท่ีปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 

14 

156 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี - 

157 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 1 

158 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 13 

159 บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพใ์นวำรสำรทำงวิชำกำร

ระดับนำนำชำตท่ีิไม่อยูใ่นฐำนขอ้มูล ตำมประกำศ ก.พ.อ. หรอืระเบียบ

คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำวำ่ด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำง

วชิำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แตส่ถำบันน ำเสนอ

สภำสถำบันอนุมัติและจัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบเป็นกำรท่ัวไป และแจ้งให้ 

กพอ./กกอ.ทรำบภำยใน 30 วันนับแตว่ันท่ีออกประกำศ (ซึ่งไมอ่ยู่ใน Beall’s list) 

หรือตพีมิพใ์นวำรสำรวิชำกำรท่ีปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

43 

160 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี 7 

161 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 6 

162 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 30 

163 บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพใ์นวำรสำรทำงวิชำกำร

ระดับนำนำชำตท่ีิปรำกฏในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำตติำมประกำศ ก.พ.อ. หรอื

ระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ วำ่ด้วยหลักเกณฑก์ำรพจิำรณำวำรสำร

ทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 

92 

164 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี 53 

165 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 2 

166 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 37 

167 ผลงำนได้รับกำรจดสทิธิบัตร - 

168 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี - 

169 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - 

170 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ - 

171 ผลงำนวชิำกำรรับใชส้ังคมท่ีได้รับกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอต ำแหนง่ทำง - 
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วชิำกำรแล้ว 

172 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี - 

173 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - 

174 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ - 

175 ผลงำนวจิัยท่ีหน่วยงำนหรือองคก์รระดับชำติว่ำจ้ำงให้ด ำเนินกำร 10 

176 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี 3 

177 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 3 

178 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 4 

179 ผลงำนค้นพบพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ ท่ีคน้พบใหมแ่ละได้รับกำรจดทะเบียน - 

180 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี - 

181 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - 

182 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ - 

183 ต ำรำหรอืหนังสอืหรืองำนแปลท่ีได้รับกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอต ำแหนง่ทำง

วชิำกำรแล้ว 

5 

184 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี 1 

185 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - 

186 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 4 

187 ต ำรำหรอืหนังสอืหรืองำนแปลท่ีผ่ำนกำรพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน

ต ำแหนง่ทำงวิชำกำร แตไ่มไ่ด้น ำมำขอรับกำรประเมินต ำแหนง่ทำงวิชำกำร 

- 

188 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี - 

189 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - 

190 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ - 

191 งำนสร้ำงสรรค์ท่ีมีกำรเผยแพร่สูส่ำธำรณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่ำน

สื่ออิเล็กทรอนิกส ์online 

- 

192 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี - 

193 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - 

194 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ - 

195 งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน - 

196 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี - 

197 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - 

198 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ - 

199 งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ - 

200 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี - 

201 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - 

202 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ - 
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203 งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมอืระหว่ำงประเทศ - 

204 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี - 

205 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - 

206 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ - 

207 งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับภูมภิำคอำเซียน - 

208 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี - 

209 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - 

210 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ - 

211 งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติ - 

212 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี - 

213 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - 

214 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ - 
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สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีการศึกษา 2558 ระดับหลักสูตร 

หลักสูตร 

ผลการด าเนินงาน 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

(ผ่าน/ไม่ผ่าน) 

คะแนน

ประเมินของ

หลักสูตร 

ระดับ

คุณภาพ 

คณะครุศาสตร์ 

1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา (5 ปี) ผ่าน 3.40 ดี 

2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย (5 ปี) ผ่าน 2.52 ปานกลาง 

3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ (5 ปี) ผ่าน 2.76 ปานกลาง 

4. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ท่ัวไป (5 ปี) ผ่าน 3.22 ดี 

5. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร ์(5 ปี) ผ่าน 3.03 ดี 

6. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย (5 ปี) ผ่าน 3.30 ดี 

7. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  ผ่าน 2.83 ปานกลาง 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม  ผ่าน 2.54 ปานกลาง 

2. หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมอาหารและการบรกิาร  ผ่าน 3.01 ดี 

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร ์ ผ่าน 3.08 ดี 

4. หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ  ผ่าน 2.76 ปานกลาง 

5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการอาหาร  ผ่าน 2.69 ปานกลาง 

6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตรส์ารสนเทศ  ผ่าน 3.17 ดี 

7. หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สถติิประยุกต์  ผ่าน 3.12 ดี 

8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร ์ ผ่าน 2.04 ปานกลาง 

9. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ฟิสกิสป์ระยุกต์  ผ่าน 2.72 ปานกลาง 

10. หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา  ผ่าน 3.33 ดี 

11. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เคม ี ผ่าน 2.85 ปานกลาง 

12 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดลอ้ม  ผ่าน 3.46 ดี 

13. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีชวีภาพ  ผ่าน 2.94 ปานกลาง 

14. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรก์ารกีฬาและสุขภาพ  ผ่าน 2.17 ปานกลาง 

15. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์ศึกษา  ผ่าน 3.34 ดี 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาภาษาไทย  ผ่าน 3.23 ดี 

2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการโรงแรมและธุรกจิท่ีพัก  ผ่าน 2.73 ปานกลาง 

3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและ

บรกิาร  

ผ่าน 2.66 ปานกลาง 

4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ  ผ่าน 3.41 ดี 

5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน  ผ่าน 3.20 ดี 
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หลักสูตร 

ผลการด าเนินงาน 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

(ผ่าน/ไม่ผ่าน) 

คะแนน

ประเมินของ

หลักสูตร 

ระดับ

คุณภาพ 

6. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาญี่ปุ่น  ผ่าน 3.33 ดี 

7. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษธุรกจิ  ผ่าน 3.38 ดี 

8. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการทางวัฒนธรรม  ผ่าน 3.56 ดี 

9. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาการจัดการนวัตกรรมสังคม  ผ่าน 3.27 ดี 

10. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สารสนเทศศาสตร ์ ผ่าน 3.14 ดี 

11. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ ผ่าน 2.75 ปานกลาง 

12. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต การปกครองท้องถิ่น  ผ่าน 2.98 ปานกลาง 

13. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ ผ่าน 3.28 ดี 

14. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต การบริหารงานต ารวจ  ผ่าน 2.05 ปานกลาง 

15. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ภูมิศาสตรแ์ละภูมิสารสนเทศ      ผ่าน 2.85 ปานกลาง 

คณะวิทยาการจัดการ 

1. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์ ผ่าน 3.26 ดี 

2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต การประกอบการธุรกิจ  ผ่าน 3.25 ดี 

3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกจิบรกิาร  ผ่าน 3.35 ดี 

4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต เศรษฐศาสตรธ์ุรกจิ  ผ่าน 3.38 ดี 

5. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด  ผ่าน 3.33 ดี 

6. หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์  ผ่าน 2.92 ปานกลาง 

7. หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต การเงินการธนาคาร  ผ่าน 3.26 ดี 

8. หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอรธ์ุรกจิ  ผ่าน 3.07 ดี 

9. หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต ธุรกจิระหว่างประเทศ  ผ่าน 3.04 ดี 

10. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต การบัญชี  ผ่าน 3.44 ดี 

คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต การออกแบบกราฟิกและมัลติมิเดีย  ผ่าน 2.54 ปานกลาง 

2. หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต การออกแบบผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม  ผ่าน 2.40 ปานกลาง 

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต การออกแบบตกแต่งภายในและ

นิทรรศการ  

ผ่าน 2.61 ปานกลาง 

4. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาปัตยกรรม  ผ่าน 1.20 น้อย 

5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ ผ่าน 2.88 ปานกลาง 

6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเ์พื่องาน

สถาปัตยกรรม 

ผ่าน 2.71 ปานกลาง 

7. หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต ออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์  ผ่าน 3.03 ดี 

8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการพิมพ์  ผ่าน 2.74 ปานกลาง 

9. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  ผ่าน 2.53 ปานกลาง 
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หลักสูตร 

ผลการด าเนินงาน 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

(ผ่าน/ไม่ผ่าน) 

คะแนน

ประเมินของ

หลักสูตร 

ระดับ

คุณภาพ 

10. หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม  ผ่าน 2.89 ปานกลาง 

11.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรม  ผ่าน 3.90 ดี 

12.หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีความปลอดภัยและ 

อาชีวอนามัย  

ผ่าน 2.34 ปานกลาง 

13. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต การบริหารทรัพยากรอาคาร  ผ่าน 2.15 ปานกลาง 

14. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต มาตรวิทยาและระบบคุณภาพ  ผ่าน 1.88 น้อย 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

1. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต วิชาดนตร ี ผ่าน 3.09 ดี 

2. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต วิชาศลิปะการแสดง  ผ่าน 2.66 ปานกลาง 

3. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต การออกแบบนิเทศศิลป์      ผ่าน 2.86 ปานกลาง 

4. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต การออกแบบเครื่องแต่งกาย  ผ่าน 3.44 ดี 

5. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต การออกแบบผลติภัณฑ์หัตถกรรม  ผ่าน 3.24 ดี 

6. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต วิชาจิตรกรรม  ผ่าน 3.19 ดี 

บัณฑิตวิทยาลัย 

1. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา  ผ่าน 3.56 ดี 

2. หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต นิติวิทยาศาสตร ์ ผ่าน 2.82 ปานกลาง 

3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต นิติวิทยาศาสตร ์ ผ่าน 2.71 ปานกลาง 

4. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต การออกแบบการเรียนการสอน  ผ่าน 2.51 ปานกลาง 

5. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บรหิารธุรกจิ  ผ่าน 3.04 ดี 

6. หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการฟุตบอลอาชีพ  ผ่าน 2.33 ปานกลาง 

7. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การบริหารการพัฒนา  ผ่าน 3.79 ดี 

8. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ศิลปะการแสดง  ผ่าน 4.23 ดมีาก 

9.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปรัชญาและจริยศาสตร ์ ผ่าน 2.49 ปานกลาง 

10. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  ภาษาศาสตร์  ผ่าน 3.36 ดี 

11. หลักสูตรปรัชญาดุษฎบัีณฑิต ภาษาศาสตร ์ ผ่าน 3.54 ดี 

12. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การแพทย์แผนไทยประยุกต์   ผ่าน 2.01 ปานกลาง 

13. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การแพทย์แผนไทยประยุกต์  ผ่าน 1.85 น้อย 

14. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการสิ่งแวดล้อม  ผ่าน 2.31 ปานกลาง 

15. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต นโยบายสาธารณะ  ผ่าน 2.87 ปานกลาง 

วิทยาลัยนานาชาติ 

1. หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต บรหิารธุรกิจระหว่างประเทศ

(นานาชาติ)  

ผ่าน 3.41 ดี 

2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต การโรงแรม (นานาชาติ) ผ่าน 3.18 ดี 
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3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ธุรกจิการบิน (นานาชาติ)  ผ่าน 3.19 ดี 

4. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คณิตศาสตรศึกษา (นานาชาติ)  ผ่าน 3.58 ดี 

5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการท่องเท่ียว (นานาชาติ) ผ่าน 3.45 ดี 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร ์ ผ่าน 3.55 ดี 

5. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต นวัตกรรมการจัดการ  ผ่าน 3.25 ดี 

2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการคุณภาพ  ผ่าน 3.38 ดี 

4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ  ผ่าน 3.25 ดี 

3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทุนมนุษย์และองคก์าร  ผ่าน 3.08 ดี 

6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เพื่อการตลาด  

ผ่าน 2.26 ปานกลาง 

7. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร์ ผ่าน 3.48 ดี 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  ผ่าน ใชผ้ลการประเมนิตามเกณฑ์

ของสภาการพยาบาล 

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  

(การดูแลเด็กและผู้สูงอายุ)    

ผ่าน 2.43 ปานกลาง 

2. หลักสูตรแพทย์แผนไทยประยกุต์บัณฑิต สาขาการแพทยแ์ผนไทยประยุกต์  ผ่าน 2.60 ปานกลาง 

3. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร ์ ผ่าน 2.26 ปานกลาง 

4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม  ผ่าน 3.25 ดี 

วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง และส่ือใหม่ 

1. หลักสูตรศิลปบัณฑิต การสร้างภาพยนตร ์(นานาชาติ) ผ่าน 1.53 น้อย 

2. หลักสูตรศิลปบัณฑิต การสร้างสรรคแ์ละสื่อดิจทัิล (นานาชาติ)  ผ่าน 1.47 น้อย 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

1. หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต ธุรกจิพาณชิยนาวี  ผ่าน 3.25 ดี 

2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกจิคา้ปลกี  ผ่าน 2.83 ปานกลาง 

3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารจัดการเครอืข่ายรา้นอาหาร  ผ่าน 3.02 ดี 

4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการการขนสง่     ผ่าน 2.70 ปานกลาง 

5. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส ์ ผ่าน 3.35 ดี 

6. หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต  การจัดการซัพพลายเชนสากล 

(นานาชาติ)  

ผ่าน 2.97 ปานกลาง 

7. หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ 

และซัพพลายเชนเชิงยุทธศาสตร์  

ผ่าน 2.75 ปานกลาง 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีหน่วยงานจัดการศึกษา ท้ังหมด 13 หน่วยงาน มีหลักสูตรท่ีด าเนินการ

จัดการเรียนการสอน ท้ังหมด 108 หลักสูตร แบ่งออกเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน 88 หลักสูตร ระดับ

ปริญญาโท จ านวน 14 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก จ านวน 6 หลักสูตร โดยมีหลักสูตรรับการตรวจประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2558 ตามเกณฑ์ สกอ. 107 หลักสูตร มีผลการตรวจประเมินฯ ผ่าน

องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน จ านวน 107 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100.00 และมีหลักสูตรท่ีใช้เกณฑ์สภา

วชิาชีพรับรอง จ านวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
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ภาคผนวก ข  

 

สรุปผลตรวจการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน 

ประจ าปีการศกึษา 2558 ระดับคณะ/วิทยาลัย 
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สรุปผลตรวจการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

ประจ าปีการศึกษา 2558 ระดับคณะ/วิทยาลัย 

คณะ/วิทยาลัย 

ผลการตรวจประเมนิ 

รายช่ือคณะกรรมการ 
คะแนน 

ระดับ

คุณภาพ 

1) คณะครุศาสตร์ 3.61 

คะแนน 

ระดับดี 1. ผศ.ดร.ตวงรักษ ์  นันทวสิารกุล ประธานกรรมการ 

2. รศ.ธีระดา   ภญิโญ  กรรมการ 

3. อาจารย์ปัญญานีย์ พราพงษ์ กรรมการ 

4. นางสาวพุม่พวง   กล้าหาญ  เลขานุการ 

5. นายจ ารัส    นิ่มส าราญ  เลขานุการ 

6.  นางสาวสุจญิา    ก่ าแสง  เลขานุการ 

2) คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

 

 

 

 

3.86 

คะแนน 

ระดับดี 1. ผศ.ดร.พันธ์ศักดิ์       พลสารัมย์ ประธานกรรมการ 

2. อาจารย์ปัญญานีย์   พราพงษ์ กรรมการ 

3. ผศ.ดร.ฤดี   นยิมรัตน์ กรรมการ 

4. นางสาววนัสนาฏ    ประพาลา เลขานุการ 

5. นางสาวมลฤด ี   พงษ์ธนู เลขานุการ 

6. นางสาวอุไรพร   ศลิป์นาวา เลขานุการ 

3) คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

3.52 

คะแนน 

ระดับดี 1. รศ.กมลพรรณ        นามวงศพ์รหม ประธานกรรมการ 

2. อาจารย์ปัญญานีย์   พราพงษ์ กรรมการ 

3. ผศ.ดร.ฤดี   นยิมรัตน์ กรรมการ 

4. นายพิบูลย ์   พูมว่ง เลขานุการ 

5. นางสาวอังศุมาลิน    นพพรพกิุลสกุล เลขานุการ 

6. วา่ที่ ร.ต.หญงิคณิศร  บุญเรือง เลขานุการ 

4) คณะวิทยาการจัดการ  4.00 

คะแนน 

ระดับดี 1. ผศ.ดร.พันธ์ศักดิ์       พลสารัมย์ ประธานกรรมการ 

2. รศ.กมลพรรณ        นามวงศพ์รหม กรรมการ 

3. ผศ.ดร.ฤดี   นยิมรัตน์          กรรมการ 

4. นางสาวโชตกิา    เขียนนิล เลขานุการ 

5. นางสาวปรางทพิย์    เกตุกลิ่น เลขานุการ 

6. นางสาวรัตนา    สาระศรี เลขานุการ 

7. นางสาวจีรวรรณ      พสิุทธิพันธ์ุ เลขานุการ 
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คณะ/วิทยาลัย 

ผลการตรวจประเมนิ 

รายช่ือคณะกรรมการ 
คะแนน 

ระดับ

คุณภาพ 

5) คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

3.50 ระดับพอใช ้ 1. ผศ.ดร. พันธ์ศักดิ์   พลสารัมย์ ประธานกรรมการ 

2. รศ.จันทน ี   เพชรานนท์ กรรมการ 

3. รศ. ธรีะดา   ภญิโญ กรรมการ 

4. นางสาวพุม่พวง    กล้าหาญ เลขานุการ 

5. นายจ ารัส    นิ่มส าราญ เลขานุการ 

6.  นางสาวสุจญิา    ก่ าแสง เลขานุการ 

6) คณะศลิปกรรมศาสตร์ 3.35 ระดับพอใช ้ 1. รศ.จันทน ี   เพชรานนท์ ประธานกรรมการ 

2. รศ. ธรีะดา   ภญิโญ กรรมการ 

3. นายสมโชค             ฤทธ์ิจ ารูญ กรรมการ 

4. นางสาววนัสนาฏ    ประพาลา เลขานุการ 

5. นางสาวมลฤด ี   พงษ์ธนู เลขานุการ 

6. นางสาวอุไรพร   ศลิป์นาวา เลขานุการ 

7) บัณฑติวทิยาลัย 4.39 ระดับดี 1. รศ.ประดิษฐ์            มีสขุ ประธานกรรมการ 

2. รศ.กมลพรรณ        นามวงศพ์รหม กรรมการ 

3. ผศ.ดร.ฤดี    นยิมรัตน์ กรรมการ 

4. นายพิบูลย ์   พูมว่ง เลขานุการ 

5. นางสาวอังศุมาลิน    นพพรพกิุลสกุล เลขานุการ 

6. วา่ที่ ร.ต. หญิงคณิศร  บุญเรือง เลขานุการ 

8) วิทยาลัยนานาชาต ิ 4.30 ระดับดี 1. รศ.ประดิษฐ์            มีสขุ ประธานกรรมการ 

2. รศ.กมลพรรณ        นามวงศพ์รหม กรรมการ 

3. รศ. ธรีะดา   ภญิโญ กรรมการ 

4. นางสาวโชตกิา    เขียนนิล เลขานุการ 

5. นางสาวปรางทพิย์    เกตุกลิ่น เลขานุการ 

6. นางสาวรัตนา    สาระศรี เลขานุการ 

7. นางสาวจีรวรรณ พสิุทธิพันธ์ุ เลขานุการ 

9) วิทยาลัยนวัตกรรมและ

การจัดการ 

3.59 ระดับดี 1. รศ.จันทน ี  เพชรานนท์ ประธานกรรมการ 

2. ผศ.ดร.ตวงรักษ ์ นันทวสิารกุล กรรมการ 

3. ผศ.ดร.ฤดี   นยิมรัตน์          กรรมการ 

4. นายพิบูลย ์   พูมว่ง เลขานุการ 

5. นางสาวอังศุมาลิน    นพพรพกิุลสกุล เลขานุการ 

6. วา่ที่ ร.ต. หญิงคณิศร  บุญเรือง เลขานุการ 
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คณะ/วิทยาลัย 

ผลการตรวจประเมนิ 

รายช่ือคณะกรรมการ 
คะแนน 

ระดับ

คุณภาพ 

10) วทิยาลัยพยาบาลและ

สุขภาพ 

4.00 ระดับดี 1. รศ.ประดิษฐ์            มีสขุ ประธานกรรมการ 

2. รศ.กมลพรรณ        นามวงศพ์รหม กรรมการ 

3. อาจารย์ปัญญานีย์   พราพงษ์ กรรมการ 

4. นายสนธยา    เจรญิศริิ เลขานุการ 

5. นางสาวนภาพร    ยิ่งหาญ เลขานุการ 

6. นายวุฒพิงศ์   จันทร์เมอืงไทย เลขานุการ 

7. นางสาวนันทนภัส รุ่งอรุณ เลขานุการ 

11) วิทยาลัยสหเวชศาสตร์  3.82 ระดับดี 1. รศ.กมลพรรณ        นามวงศพ์รหม ประธานกรรมการ 

2. รศ.ธีระดา   ภญิโญ กรรมการ 

3. นายสมโชค             ฤทธ์ิจ ารูญ กรรมการ 

4. นางสาวฝอยทอง   สาครวรรณศักดิ์  เลขานุการ 

5. นางสาวอภิญญา      จูเลศิ เลขานุการ 

6. นางสาววรางคณา    ศริิหงษ์ทอง เลขานุการ 

12) วิทยาลัยการภาพยนต์ 

ศลิปะการแสดงและสื่อใหม ่

3.51 ระดับดี 1. รศ.ประดิษฐ์            มีสขุ ประธานกรรมการ 

2. รศ.ธีระดา    ภญิโญ กรรมการ 

3. อาจารย์ปัญญานีย์   พราพงษ์ กรรมการ 

4. นายสนธยา    เจรญิศริิ เลขานุการ 

5. นางสาวนภาพร    ยิ่งหาญ เลขานุการ 

6. นายวุฒพิงศ์   จันทร์เมอืงไทย เลขานุการ 

7. นางสาวนันทนภัส รุ่งอรุณ เลขานุการ 

13) วิทยาลัยโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน 

3.38 ระดับพอใช ้ 1. รศ.จันทน ี  เพชรานนท์ ประธานกรรมการ 

2. ผศ.ดร.ฤดี   นยิมรัตน์          กรรมการ 

3. นายสมโชค             ฤทธ์ิจ ารูญ กรรมการ 

4. นางสาวฝอยทอง   สาครวรรณศักดิ์ เลขานุการ 

5. นางสาวอภิญญา      จูเลศิ เลขานุการ 

6. นางสาววรางคณา    ศริิหงษ์ทอง เลขานุการ 
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ภาคผนวก ค 

 

รายงานสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

ประจ าปีการศกึษา 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ประจ าปกีารศึกษา 2558 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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รายงานนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ประจ าปีการศึกษา 2558 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่ง

ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในวันที่ 19-20 ตุลาคม 

2559 โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน ฯ ได้ประเมินคุณภาพจากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปี

การศึกษา 2558 (1 สิงหาคม 2558 - 31 กรกฎาคม 2559) และได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์ 

ดังนี้ 1) ตัวแทนผู้บริหารจ านวน 8 ท่าน 2) ตัวแทนอาจารย์ จ านวน 13 ท่าน 3) ตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน

วิชาการ จ านวน 10 ท่าน 4) ตัวแทนนักศึกษา จ านวน 6 ท่าน  5) ตัวแทนศิษย์เก่า จ านวน 3 คน 6) ตัวแทนผู้ใช้

บัณฑติ จ านวน 5 ท่าน และ 7) ตัวแทนชุมชนในเขตพืน้ที่บริการของมหาวิทยาลัย จ านวน 3 ท่าน  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 5 

องคป์ระกอบ 13 ตัวบ่งชี้ โดยผลการประเมินตนเองตามเกณฑ ์สกอ. มีคะแนนเฉลี่ย 4.36 ได้คุณภาพอยู่ในระดับ

ดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ตามเกณฑ์ สกอ. มีคะแนนเฉลี่ย 4.36 ได้คุณภาพอยู่ในระดับดี

รายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามองคป์ระกอบคุณภาพ 

องค ์

ประกอบ

ที ่

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมนิ 
0.01–1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51–2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 

2.51–3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 

3.51–4.50 การด าเนินงานระดับด ี

4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

จ านวน

ตัวบ่งชี ้
I P O 

คะแนน

เฉลี่ย 

1 5 1.2 , 1.3 

(2.61) 

1.4 , 1.5 

(5.00) 

1.1 

(2.93) 

3.63 การด าเนนิงานระดับด ี

2 3 2.2 

(5.00) 

2.1 

(5.00) 

2.3 

(4.81) 

4.94 การด าเนนิงานระดับดีมาก 

3 1 - 3.1 

(5.00) 

- 5.00 การด าเนนิงานระดับดีมาก 

4 1 - 4.1 

(5.00) 

- 5.00 การด าเนนิงานระดับดีมาก 

5 3 - 5.1 , 5.3 

(5.00) 

5.2 

(3.76) 

4.59 การด าเนนิงานระดับดีมาก 

รวม 13 3 7 3  

คะแนนเฉลี่ย 3.41 5.00 3.83 4.36 การด าเนนิงานระดับด ี

ผลการประเมนิ การ

ด าเนนิงาน 

ระดับพอใช้ 

การ

ด าเนนิงาน

ระดับดีมาก 

การ

ด าเนนิงาน

ระดับดี 

1. บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
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ภาพรวมมหาวิทยาลัย 

1. จุดแข็ง/ประเด็นท่ีชื่นชม 

  มหาวิทยาลัยได้ก าหนดเส้นทางกลยุทธ์ที่ชัดเจนในการไปสู่มหาวิทยาลัยคุณภาพมาตรฐานสากล  

Niche Guru University ได้ด าเนินการส่งเสริมพันธกิจด้านการวิจัยตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า ส่งผลให้คณาจารย์

ตระหนักเห็นความส าคัญในการท าวิจัย มีการเผยแพร่ผลงานทางวิจัยที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น และมีกลไก  

การพัฒนาคณาจารย์เขา้สู่ต าแหน่งทางวิชาการอย่างเป็นรูปธรรม 

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 

2.1 การจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งมหาวิทยาลัยมีการด าเนินงานอยู่ใน

ทิศทางที่ดี มีส่วนส่งเสริมให้นักศึกษาต่างคณะได้มีโอกาสเรียนรู้ร่วมกัน อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัย  

ควรมีการพัฒนาความเข้มแข็งในเรื่องทักษะการสอนกลุ่มใหญ่ และการสอนเป็นทีม (Team Teaching) 

ให้แก่คณาจารย์ มีการวิจัยเพื่อพัฒนาเทคนิควิธีการสอนกลุ่มใหญ่ที่เหมาะกับมหาวิทยาลัย โดยผนึก

ก าลังนักวิชาการ จากหน่วยต่างๆ เช่น ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ คณะครุศาสตร์และหน่วยงานที่มี

ศักยภาพทางด้านเทคโนโลยี เป็นต้น ตลอดจนมีการบูรณาการระหว่างการสอนวิชาศึกษาทั่วไปกับ

กิจกรรมนักศึกษา จะช่วยสนับสนุนให้สามารถประเมินความส าเร็จของการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่มีผล

ต่ออัตลักษณ์ของบัณฑติได้ชัดเจน รวมถึงจะส่งผลตอ่คุณภาพของบัณฑิตได้ดีขึ้น 

   2.2 มหาวิทยาลัยควรสร้างความสมดุลในการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยกับการส่งเสริมการเรียน 

เพื่อเพิ่มคุณภาพบัณฑติอย่างตอ่เนื่อง ในการได้งานท าในสาขาที่สัมพันธ์กับสาขาที่ส าเร็จการศึกษา และ

การสรา้งผู้น าการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาประเทศ ในศาสตรท์ี่เป็นจุดเด่นของมหาวิทยาลัย 

  2.3 มหาวิทยาลัยควรพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยในการปฏิบัติงาน การสื่อสาร

และการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เพื่อประโยชน์ต่อการบริการนักศึกษา และการบริหารจัดการ 

โดยเฉพาะศูนย์การศึกษาต่างๆ ให้ได้รับความสะดวกยิ่งขึ้น รวมถึงการพัฒนาศูนย์การศึกษาให้มี  

ความพร้อมและความเข้มแข็งที่ใกล้เคียงกัน ทั้งในด้านวิชาการ คุณภาพอาจารย์ และบริก ารต่างๆ 

ส าหรับนักศกึษา 
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(ลงนามแล้ว) 

(ลงนามแล้ว) 

  

2. รายนามคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน   

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีการศึกษา 2558  

 

 

 

1. ลงนาม                                               ประธานกรรมการ 

   (รองศาสตราจารย ์ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล) 

                                                 

2. ลงนาม                                   กรรมการ 

   (รองศาสตราจารย์กมลพรรณ นามวงศ์พรหม) 

                                                     

3. ลงนาม                                       กรรมการ 

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ตวงรักษ์ นันทวสิารกุล) 

 

4. ลงนาม                                           กรรมการ 

    (ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ศนัสนยี์ จะสุวรรณ์) 

 

 5. ลงนาม                                กรรมการและเลขานุการ 

      (ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ฤดี  นิยมรตัน์) 
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3. แบบตรวจสอบหัวข้อในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

 

หัวข้อ ม ี ไม่มี หมายเหตุ 

1.  หน้าปก 

 1.1 การระบุชื่อของสถาบัน ทีร่ายงานผลการประเมนิตนเอง    

2.  ค าน า 

 2.1 การระบุวัตถุประสงคใ์นการประเมิน    

 2.2 การระบุจ านวนองคป์ระกอบและตัวบง่ชีท้ี่รายงาน    

 2.3 การระบุช่วงเวลาที่รายงาน    

3.  สารบัญ 

 3.1 หัวข้อหลักและหัวข้อรอง    

 3.2 ความสอดคลอ้งของหัวขอ้กับเนื้อหาภายใน    

4.  ส่วนท่ี  1  บรบิทของหนว่ยงาน 

4.1 ชื่อหน่วยงาน ที่ตัง้ และประวัติความเป็นมาโดยย่อ    

4.2 ปรัชญา วสิัยทศัน ์พันธกจิ ประเด็นยุทธศาสตร ์เปา้หมายและวัตถุประสงค ์    

4.3 โครงสรา้งองคก์ร และโครงสรา้งการบรหิาร    

4.4 รายชื่อผู้บริหาร กรรมการบรหิาร สภามหาวิทยาลยัชุดปัจจุบัน    

4.5 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน    

4.6 จ านวนนักศึกษา    

4.7 จ านวนอาจารย์และบุคลากร    

4.8 ข้อมูลพืน้ฐานโดยยอ่เกี่ยวกับงบประมาณ     

4.9 เอกลักษณห์รือวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย    

4.10 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมนิปีที่ผ่านมา/

แผนพัฒนาคุณภาพ ประจ าปกีารศึกษา 2558 

   

5.   ส่วนท่ี  2  สรุปผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  มหาวทิยาลัยราชภัฏ 

สวนสุนันทา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 

 5.1 สรุปผลการปฏิบตัิราชการตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการ  มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

   

6.  ส่วนท่ี  3  รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑค์ณุภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2558 

 6.1 การเขยีนรายงานการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลยั    

  6.1.1 ค าอธิบายตัวบง่ชี้    

6.1.2  เกณฑก์ารให้คะแนน    

6.1.3  ผลการด าเนนิงาน    
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หัวข้อ ม ี ไม่มี หมายเหตุ 

6.1.4  รายการหลักฐาน    

6.1.5  การประเมินตนเอง    

6.1.6  รายงานผลการวิเคราะห์จุดเดน่และจดุที่ควรพัฒนาแต่ละ

องคป์ระกอบ 

   

7.  ส่วนท่ี  4  สรุปผลการประเมินตามองคป์ระกอบคณุภาพ 

7.1 ตารางที ่ส.1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองคป์ระกอบคุณภาพ    

7.2 ตารางที ่ส.2 ผลการประเมินตนเองตามองคป์ระกอบคุณภาพ    

8.  ส่วนท่ี 5 ข้อมูลพืน้ฐาน (Common Data Set) 

8.1 การระบุข้อมลูพืน้ฐาน (Common Data Set) ไว้อย่างครบถว้น    

9.  ภาคผนวก 

9.1 สรุปผลตรวจประเมินระดบัหลักสูตร และระดับคณะ    

9.2 ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลยั    
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4. สรุปข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัย 
 

 4.1 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พนัธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร ์

4.1.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

  มหาวิทยาลยัคุณภาพชัน้น า เพื่อปวงชน “A Leading Quality University for All”        

 4.1.2 เสาหลัก (Pillar) 

  ทรงปัญญา ศรัทธาธรรม น าสังคม “Wisdom Faith and Social Leadership” 

4.1.3 พันธกิจ (Mission) 

ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้สู่ท้องถิ่น ฝึกหัดครู วิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม (to produce graduates with emphasis on knowledge transferring to localities, 

conform good teachers, conduct research, provide academic services to communities, and to 

promote and conserve arts and cultures) 

4.1.4 ภารกิจหลัก (Key result area) 

1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหน้า ตรงกับความต้องการของชุมชนและสังคมยุค

เศรษฐกจิฐานความรู้ อยู่ในสังคมอาเซยีนและประชากรโลก (Global citizen) อย่างมีความสุข 

  2) ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพที่สนองตอบการปฏิรูปการศึกษาและการฝึกหัดครูสู่อาเซยีน 

 3) ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน สังคม และประชาคมอาเซียนอย่างมี

คุณภาพ รวมทั้งเป็นการยกมาตรฐานชุมชน สังคมและผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางหรือ 

SMEs ให้เข้มแข็ง 

4) อนุรักษ์  พัฒนาให้บริการ และเป็นศูนย์กลางบริการข้อมูลสารสนเทศทางด้าน

ศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทรส์ู่อาเซยีน 

  5) วิจัย สรา้งนวัตกรรม และองคค์วามรู้ สู่การพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนา 

ภูมิปัญญาไทยสู่ประชาคมอาเซยีน และสากล 

 4.1.5 เปา้หมายการพัฒนามหาวิทยาลัย 

เปา้หมายที่ 1 : ด้านคุณภาพชีวิตและความผาสุก มหาวิทยาลัยฯ มุ่งที่จะเป็นองค์กรที่ดี สร้าง

คุณภาพชวีิตและความผาสุกในการปฏิบัติงาน 

เป้าหมายที่ 2 : ด้านคุณภาพช้ันน า มหาวิทยาลัยฯ มุ่งที่จะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 

มหาวิทยาลัย อันดับ 15 ของประเทศ และมหาวิทยาลัยอันดับ 150 ของเอเชยี  

เป้าหมายที่ 3 : ด้านชุมชนวิชาการ มหาวิทยาลัยฯ มุ่งที่จะเป็นมหาวิทยาลัยชุมชนวิชาการที่

ผลิตบัณฑิต แข่งขันกับนานาชาติได้ และสามารถด ารงชพีอยูใ่นสงัคมได้อย่างมีคุณภาพ และมีคุณธรรม 

เป้าหมายที่ 4 : ด้านพึ่งพาตนเองได้ มหาวิทยาลัยฯ มุ่งที่จะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีระบบบริหาร

จัดการเป็นเลิศ สามารถพึ่งตนเองได้และยืนอยู่อย่างสง่างามในสังคมวิชาการ 
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4.1.6 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategy) 

  ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 "บริหาร" ความเข้มแข็งทางการบรหิารตามหลักธรรมาภิบาล 

  ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 2 "วิจัย" การรเิร่ิม สรา้งสรรค ์นวัตกรรม และการวิจัย 

  ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3 "เครอืข่าย" การสร้างเครอืข่าย 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 4 "ประชาสัมพันธ์" การพัฒนาภาพลักษณข์ององคก์าร และส่งเสริมการ

ประชาสัมพันธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 5 "กา้วไกล" การยกระดับการศึกษาสู่มาตรฐาน ก้าวไกลสู่อาเซียนและ

สากล 

 4.2 ผู้บริหารมหาวิทยาลัย/สภามหาวิทยาลัย 

 4.2.1 รายชื่อผู้บริหารมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีการศึกษา 2558 

 
รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย 

อธิการบดมีหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

 

      
รศ.(พเิศษ) ดร. วิเชียร ศรีพระจันทร์ ผศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รศ.ธีระดา ภญิโญ 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน 

และประกันคุณภาพ 

 

   
   

ผศ.ดร.วทิยา เมฆข า รศ.ดร.ไพบูลย์ แจ่มพงษ์ รศ.พศิณุ พูนเพชรพันธุ ์ ผศ. ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย ์

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย

และพัฒนา 

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ

นักศกึษา 

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ

สภามหาวทิยาลัย 

รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สนิ

และรายได ้
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  4.2.2 รายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสนุันทา 

 



 
 

209 

 

 
ข้อมูล ณ วันที ่31 กรกฎาคม 2559 
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 4.3 โครงสรา้งมหาวิทยาลัย/โครงสร้างการบริหาร 

 4.3.1 โครงสรา้งมหาวิทยาลยั 
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 4.3.2 โครงสรา้งการบรหิารจดัการ 
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4.4 หลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปิดสอน 

 ในปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีหลักสูตรที่เปิดสอน จ านวน 108 

หลักสูตร ประกอบด้วย ระดับปริญญาตรี จ านวน 88 หลักสูตร ดังตารางที่ 1 ระดับปริญญาโท จ านวน 14 

หลักสูตร ดังตารางที่ 2 และระดับปรญิญาเอก จ านวน 6 หลักสูตร ดังตารางที่ 3 

ตารางท่ี 1 แสดงรายชื่อหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2558 

คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร 

สาขาวิชา ปรับปรุง ใหม ่ ปี พ.ศ. 

คณะครุศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต 

 1. สังคมศึกษา (5ปี)    2555 

 2. นวัตกรรมและเทคโนโลยกีารศกึษา    2554 

 3. ภาษาไทย (5ปี)    2555 

 4. ภาษาอังกฤษ (5ปี)    2555 

 5. วทิยาศาสตร์ท่ัวไป (5ปี)    2555 

 6. คณิตศาสตร์ (5ปี)    2555 

 7. การศึกษาปฐมวัย (5ปี)    2555 

คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

8. จุลชวีวทิยาอุตสาหกรรม   2558 

9. ฟิสกิส์ประยุกต ์   2558 

10. อุตสาหกรรมอาหารและบริการ    2558 

11. ชวีวทิยา   2558 

12. วิทยาการคอมพวิเตอร์   2554 

13. เทคโนโลยสีารสนเทศ   2554 

14. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร   2554 

15. เคม ี   2554 

16. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม   2554 

17. คณิตศาสตร์สารสนเทศ   2554 

18. เทคโนโลยชีวีภาพ   2554 

19. สถิตปิระยุกต ์   2554 

20. คหกรรมศาสตร์   2555 

21. วิทยาศาสตร์การกฬีาและสุขภาพ   2555 
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คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร 

สาขาวิชา ปรับปรุง ใหม ่ ปี พ.ศ. 

คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร ์

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

22. ภูมศิาสตร์และภูมสิารสนเทศ   2554 

 ศิลปศาสตรบณัฑิต 

 23. ภาษาไทย   2554 

 24. ภาษาอังกฤษ    2554 

 25. ภาษาจีน    2554 

 26. ภาษาญี่ปุ่น    2554 

 27. ภาษาอังกฤษธุรกิจ    2554 

 28. การจัดการทางวัฒนธรรม    2554 

 29. การจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก    2554 

 30. การจัดการนวัตกรรมสังคม    2554 

 31. สารสนเทศศาสตร์   2558 

 32. การจัดการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ    2554 

 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต 

 33. รัฐประศาสนศาสตร์    2554 

 34. การปกครองท้องถิ่น    2554 

 35. การบริหารงานต ารวจ   2557 

 นิตศิาสตรบัณฑิต 

 36. นิติศาสตร์   2554 

คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตรบณัฑิต 

37. นเิทศศาสตร์    2558 

 บริหารธุรกจิบัณฑิต 

 38. การประกอบการธุรกิจ    2554 

 39. การจัดการธุรกิจบริการ   2554 

 40. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ   2554 

 41. การตลาด   2554 

 42. การบริหารทรัพยากรมนุษย ์   2554 

 43. การเงินการธนาคาร   2554 

 44. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   2554 

 45. ธุรกิจระหวา่งประเทศ   2554 

 บัญชีบัณฑิต 

 46. การบัญช ี   2554 
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คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร 

สาขาวิชา ปรับปรุง ใหม ่ ปี พ.ศ. 

คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม วิทยาศาสตรบัณฑิต 

47. การออกแบบตกแตง่ภายในและนทิรรศการ    2558 

 48. ออกแบบสิ่งพิมพแ์ละบรรจุภัณฑ์   2553 

 49. การจัดการอุตสาหกรรม    2558 

 50. เทคโนโลยคีวามปลอดภัยและอาชวีอนามัย    2554 

 51. การออกแบบกราฟกิและมัลตมิเีดีย    2554 

 52. เทคโนโลยอีเิล็กทรอนิกส์   2554 

 53. เทคโนโลยไีฟฟา้อุตสาหกรรม   2554 

 54. การบริหารทรัพยากรอาคาร    2554 

 55. การออกแบบผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม    2555 

 56. เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์เพื่องาน

สถาปัตยกรรม  

  2555 

 57. เทคโนโลยกีารพมิพ ์   2555 

 58. มาตรวทิยาและระบบคุณภาพ   2555 

 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 

 59. วิศวกรรมคอมพวิเตอร์   2558 

 สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 

 60. สถาปัตยกรรม   2557 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต 

61. ดนตรี   2554 

 62. ศลิปะการแสดง   2554 

 63. การออกแบบนเิทศศิลป์   2555 

 64. การออกแบบเครื่องแต่งกาย    2555 

 65. การออกแบบผลิตภัณฑห์ัตถกรรม   2555 

 66. จิตรกรรม   2555 

วิทยาลัยนานาชาติ บริหารธุรกจิบัณฑิต 

 67. บริหารธุรกิจระหวา่งประเทศ   2554 

 68. การโรงแรม   2558 

 ศิลปศาสตรบณัฑิต 

 69. การจัดการท่องเท่ียว   2555 

 

 

70. ธุรกิจการบิน   2555 
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คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร 

สาขาวิชา ปรับปรุง ใหม ่ ปี พ.ศ. 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการ

จัดการ 

บริหารธุรกจิบัณฑิต 

71. การจัดการคุณภาพ   2555 

 72. การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ    2555 

 73. การจัดการทุนมนุษยแ์ละองคก์าร   2557 

 วิทยาศาสตรบัณฑิต 

 74. เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร

การตลาด 

  2555 

 รัฐศาสตรบัณฑิต 

 75. รัฐศาสตร์   2556 

วิทยาลัยพยาบาล 

และสุขภาพ 

พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

76. พยาบาลศาสตร์   2555 

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 

77. วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม    2558 

 78. วิทยาศาสตร์สุขภาพ   2556 

 การแพทย์แผนไทยประยุกต ์

 79. การแพทยแ์ผนไทยประยุกต์   2555 

 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

 80. สาธารณสุขศาสตร์   2556 

วิทยาลัยการภาพยนตร์ 

ศิลปะการแสดง และสื่อใหม ่

ศิลปบณัฑิต 

81. การสร้างภาพยนตร์   2555 

82. การสร้างสรรค์และสื่อดจิิทัล 

 

  2556 

วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพ

พลายเชน 

บริหารธุรกจิบัณฑิต 

83. การจัดการโลจิสตกิส ์   2554 

 84. การจัดการธุรกิจการค้าปลกี   2555 

 85. ธุรกิจพาณิชยน์าว ี   2554 

 86. การบริหารจัดการเครอืขา่ยร้านอาหาร   2556 

 87. การจัดการซัพพลายเชนสากล (หลักสูตร

นานาชาติ) 

  2556 

 88. การจัดการการขนส่ง   2557 
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ตารางท่ี 2 แสดงรายชื่อหลักสูตรระดับปรญิญาโท ประจ าปีการศึกษา 2558 

คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร 

สาขาวิชา ปรับปรุง ใหม ่ ปี พ.ศ. 

บัณฑิตวิทยาลัย ครุศาสตรมหาบัณฑิต 

1. การบริหารการศึกษา   2555 

2. การออกแบบการเรียนการสอน   2556 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

3. ภาษาศาสตร์   2555 

4. ศลิปะการแสดง   2555 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 

5. นิติวิทยาศาสตร์    2555 

6. การแพทยแ์ผนไทยประยุกต ์   2555 

7. การจัดการสิ่งแวดลอ้ม   2558 

บริหารธุรกจิมหาบัณฑิต 

8. บริหารธุรกิจ   2555 

9. การจัดการฟุตบอลอาชพี   2557 

รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต 

10. นโยบายสาธารณะ   2558 

วิทยาลัยนวัตกรรมและ 

การจัดการ 

รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต 

11. รัฐประศาสนศาสตร์   2555 

วิทยาลัยนานาชาติ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

 12. คณิตศาสตร์ศึกษา   2555 

วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพ

พลายเชน 

บริหารธุรกจิมหาบัณฑิต 

13. การจัดการโลจิสตกิส์เชงิยุทธศาสตร์

และซัพพลายเชน 

  2555 

คณะวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี 

ครุศาสตรมหาบัณฑิต 

14. วทิยาศาสตร์ศึกษา   2557 
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ตารางที่ 3 แสดงรายช่ือหลักสูตรระดับปริญญาเอก ประจ าปีการศกึษา 2558  

คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร 

สาขาวิชา ปรับปรุง ใหม ่ ปี พ.ศ. 

บัณฑิตวิทยาลัย ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 

 1. ปรัชญาและจรยิศาสตร์   2558 

 2. การบริหารการพัฒนา   2554 

 3. ภาษาศาสตร์   2555 

 4. นิติวิทยาศาสตร์   2556 

 5. การแพทยแ์ผนไทยประยุกต์   2556 

วิทยาลัยนวัตกรรม

และการจัดการ 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 

6. นวัตกรรมการจัดการ   2554 

หมายเหตุ : นับเฉพาะสาขาวิชาที่เปิดรับนักศกึษา ในปีการศึกษา 2558 

แหลง่ข้อมูล : กองบริการการศึกษา ข้อมูล ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2559 

 

4.5 จ านวนนักศึกษา 

ในปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีจ านวนนักศึกษาทั้งหมด 24,172 คน จ าแนก

ตามคณะ/วิทยาลัย และระดับการศึกษา ดังตารางที่ 4  

ตารางท่ี 4 แสดงจ านวนนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 

คณะ/วทิยาลัย ระดับการศึกษา 
รวมท้ังสิ้น 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. คณะครุศาสตร ์ 2,238 - - 2,238 

2. คณะวิทยาศาสตรฯ์ 2,437 13 - 2,450 

3. คณะมนุษยศาสตรฯ์ 5,104 - - 5,104 

4. คณะวิทยาการจัดการ 6,183 - - 6,183 

5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1,587 - - 1,587 

6. คณะศลิปกรรมศาสตร ์ 1,034 - - 1,034 

7. บัณฑติวิทยาลยั - 397 149 546 

8. วิทยาลยันานาชาติ 867 5 - 872 

9. วิทยาลัยนวตักรรมฯ 1,336 46 29 1,411 

10. วิทยาลยัพยาบาลฯ 466 - - 466 

11. วิทยาลัยสหเวชศาสตร ์ 683 - - 683 

12. วิทยาลยัการภาพยนตรฯ์ 50 - - 50 



 
 

218 

 

คณะ/วทิยาลัย ระดับการศึกษา 
รวมท้ังสิ้น 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

13. วิทยาลัยโลจสิติกส์ฯ 1,542 6 - 1,548 

รวมท้ังหมด 23,527 467 178 24,172 

แหลง่ข้อมูล : กองบริการการศกึษา ข้อมูล ณ วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2559 
 

4.6 จ านวนอาจารย์และบุคลากร 

 ในปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 720.5 

คน จ าแนกตามวุฒิการศึกษา ดังตารางที่ 5 จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ ดังตารางที่ 6  และจ านวน

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการจ าแนกตามวุฒิการศึกษา ดังตารางที่ 7 

ตารางท่ี 5 แสดงจ านวนอาจารย์ประจ า จ าแนกตามวุฒิการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 

คณะ/หน่วยงาน 
วุฒิการศึกษา 

รวม 
ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

1. คณะครุศาสตร ์ - 45 15.5 60.5 

2. คณะวิทยาศาสตรฯ์ - 58 45.5 103.5 

3. คณะมนุษยศาสตรฯ์ 3 89 15 107 

4. คณะวิทยาการจัดการ 1 74.5 23.5 99 

5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 53.5 20 74.5 

6. คณะศลิปกรรมศาสตร ์ 2 35 9 46 

7. บัณฑติวิทยาลยั - 4 33.5 37.5 

8. วิทยาลยันวตักรรมฯ - 22.5 11 33.5 

9. วิทยาลัยนานาชาติ 1 25.5 10 36.5 

10. วิทยาลยัพยาบาลฯ - 33 9 42 

11. วิทยาลัยสหเวชศาสตร ์ 3 23 6.5 32.5 

12. วิทยาลยัการภาพยนตรฯ์ - 10 1 11 

13. วิทยาลัยโลจสิติกส์ฯ - 31.5 5.5 37 

รวมท้ังหมด 11 504.5 205 720.5 

แหลง่ข้อมูล : กองบริหารงานบุคคล ข้อมูล ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2559 

หมายเหตุ : การนับจ านวนอาจารยป์ระจ านับตามระยะเวลาการปฏบัิตงิานดังนี้ 1) ปฏบัิตงิานตัง้แต ่9 เดือนขึ้นไป  

นับ 1 คน 2) ปฏบัิตงิานตัง้แต ่6 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 9 เดอืน นบั 0.5 คน และ 3) ไมน่ับผู้ปฏบัิตงิานไม่ถึง 6 เดอืน  
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ตารางท่ี 6 แสดงจ านวนอาจารย์ประจ า จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 2558 

คณะ/หน่วยงาน 

ต าแหน่งทางวิชาการ รวม

ต าแหน่ง

วิชาการ 

อาจารย์

ประจ า

ท้ังหมด 
อ. ผศ. รศ. ศ. 

1. คณะครุศาสตร ์ 48.5 9 3 - 12 60.5 

2. คณะวิทยาศาสตรฯ์ 75.5 21 7 - 28 103.5 

3. คณะมนุษยศาสตรฯ์ 95 9 3 - 12 107 

4. คณะวิทยาการจัดการ 65 31 3 - 34 99 

5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 58.5 14 2 - 16 74.5 

6. คณะศลิปกรรมศาสตร ์ 35 8 3 - 11 46 

7. บัณฑติวิทยาลยั 24.5 4 5 4 13 37.5 

8. วิทยาลยันวตักรรมฯ 32 1.5 - - 1.5 33.5 

9. วิทยาลัยนานาชาติ 31.5 3 2 - 5 36.5 

10. วิทยาลยัพยาบาลฯ 34 3 5 - 8 42 

11. วิทยาลัยสหเวชศาสตร ์ 30 2.5 - - 2.5 32.5 

12. วิทยาลยัการภาพยนตรฯ์ 11 - - - - 11 

13. วิทยาลัยโลจสิติกส์ฯ 36.5 0.5 - - 0.5 37 

รวมท้ังหมด 577 106.5 33 4 143.5 720.5 

แหลง่ข้อมูล : กองบริหารงานบุคคล ข้อมูล ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2559 

ตารางท่ี 7 แสดงจ านวนบคุลากรสายสนับสนนุวิชาการ จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

วุฒิการศกึษา 

ประเภท 

รวม 
ข้าราชการ 

พนักงาน

ราชการ 

พนักงาน

มหาวิทยาลัย   

(งบประมาน

แผ่นดิน) 

พนักงาน

มหาวิทยาลัย (งบ

รายได้) 

ลูกจ้าง

ประจ า 

ลูกจ้าง

ชั่วคราว 

ต่ ากว่าปริญญาตรี - 1 5 29 27 214 276 

ปริญญาตรี 5 23 273 268 7 3 579 

ปริญญาโท 18 1 83 21 4 - 127 

ปริญญาเอก - - - 2 - - 2 

รวมทั้งหมด 23 25 361 320 38 217 984 

แหล่งข้อมูล : กองบริหารงานบุคคล ข้อมูล ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2559 
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 4.7 ข้อมูลพืน้ฐานโดยยอ่เกีย่วกับงบประมาณ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีจ านวนงบประมาณประจ าปีที่จัดสรรทั้งสิ้น 1,749,083,904.2 

บาท ดังตารางที่ 8 จ าแนกตามหมวดรายจ่าย ดังตารางที่ 9 จ านวนงบประมาณเบิกจ่ายจริง จ าแนกตามหมวด

รายจ่าย ดังตารางที่ 10  

ตารางท่ี 8 แสดงจ านวนงบประมาณท่ีจัดสรร ประจ าปงีบประมาณ 2559 

ประเภทงบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) คิดเปน็ร้อยละ 

งบประมาณแผ่นดิน 879,681,554.26 50.29 

เงินรายได้ 869,402,350.00 49.71 

รวมที่ได้รับจัดสรร 1,749,083,904.26 100.00 

 

ตารางท่ี 9 แสดงงบประมาณท่ีจัดสรร จ าแนกตามหมวดรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

หมวดรายจ่าย 

ประเภทงบประมาณ (บาท) 

รวม ร้อยละ งบประมาณ

แผ่นดิน 
เงินรายได ้

งบบุคลากร 125,962,297.15 230,579,045.00 356,541,342.15 20.38 

งบด าเนนิการ 90,422,062.49 551,273,467.00 641,695,529.49 36.69 

งบลงทุน 227,855,131.91 59,494,978.00 287,350,109.91 16.43 

งบอุดหนุน 424,237,357.11 23,522,760.00 447,760,117.11 25.60 

งบรายจ่ายอ่ืน 11,204,705.60 4,532,100.00 15,736,805.60 0.90 

รวมทั้งหมด 879,681,554.26 869,402,350.00 1,749,083,904.26 100.00 

 

ตารางท่ี 10 แสดงงบประมาณเบิกจ่ายจรงิ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

หมวดรายจ่าย 

ประเภทงบประมาณ (บาท) 

รวม ร้อยละ งบประมาณ

แผ่นดิน 
เงินรายได ้

งบบุคลากร 125,962,297.15 204,609,308.30 330,571,605.45 20.98 

งบด าเนนิการ 90,396,638.84 418,903,387.17 509,300,026.01 32.32 

งบลงทุน 221,496,569.91 55,289,543.96 276,786,113.87 17.57 

งบอุดหนุน 421,999,885.22 22,813,229.96 444,813,115.18 28.23 

งบรายจ่ายอ่ืน 11,025,813.32 3,232,628.44 14,258,441.76 0.90 

รวมทั้งหมด 870,881,204.44 704,848,097.83 1,575,729,302.27 100.00 

แหลง่ข้อมูล : กองนโยบายและแผน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559 
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 4.8 อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

 4.8.1 อัตลักษณ์ (Identity) 

 เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เช่ียวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ 

 นิยามของค าส าคัญอัตลักษณ์ 

 เป็นนักปฏิบัติ หมายถงึ บัณฑติที่มีความสามารถด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะและมีความมุ่งมั่นใน

การปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวิชาการด้วยความช านาญ มีคุณธรรม ใฝ่ศึกษาเรียนรู้ และพัฒนาตนเองให้มี

ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 

 เช่ียวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถสื่อสารและ

ถ่ายทอดความรู้ความช านาญในสาขาวิชาที่ศึกษา โดยใช้ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยสู่

ชุมชนและสังคม 

 มีจิตสาธารณะ หมายถงึ บัณฑติที่มีคุณธรรม จรยิธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น มุ่งท าความดีที่เป็น

ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

4.8.2 เอกลักษณ์ (Uniqueness)  

เน้นความเป็นวงั ปลูกฝังองคค์วามรู้ ยดึมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองคก์รแห่งการเรียนรูสู้ส่ากล 

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

organization) 

 นิยามของค าส าคญัเอกลักษณ์ 

 เน้นความเป็นวัง หมายถงึ เป็นมหาวิทยาลัยที่สืบสานความเป็นวังสวนสุนันทา เน้นการอนุรักษ์ เผยแพร ่

และเป็นแหล่งเรยีนรูข้้อมูลศิลปวัฒนธรรมดา้นตา่งๆ โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร ์เป็นองคก์รแห่ง

การเรียนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทันสมัยสามารถแข่งขันได้ใน

ระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรยีนรูข้องผู้รับบรกิารได้อย่างทั่วถงึ และมีประสิทธิภาพ 

4.8.3 วัฒนธรรมองค์กร (Culture) 

ความดีงามและการปฏิบัติตนในจรยิวัตรแบบไทย และเคารพผูอ้าวุโส 

(Virtues and Thai etiquette practices and seniority recognition) 

4.8.4 ค่านิยมหลัก ( Core Values) 

 1. W (Wisdom & Creativity) :  ปัญญาและความคิดสรา้งสรรค ์ 

 2. H (Happiness & Loyalty) :  ความผาสุกและความภักดีในองคก์ร 

 3. I (Integration & Collaboration) :  บูรณาการ และความร่วมมือ  

 4. P (Professionalism) :   ความเป็นมืออาชีพ 
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5. แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

 5.1 วัตถุประสงค ์

1. เพื่อยืนยันสภาพการด าเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบการประกัน

คุณภาพของมหาวิทยาลัย  

2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย และการ

ตอบสนองพันธกจิและเปา้หมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และให้ขอ้เสนอแนะเพื่อ

การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนว

ปฏิบัติที่ดีของมหาวิทยาลัย 

3. ติดตามประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมิน

คุณภาพภายในที่ผา่นมา 

4. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องและ

สาธารณชน 

  5.2 วิธีการด าเนินงาน 

คณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพ จ านวน 5 ท่าน ร่วมกันศึกษาวิเคราะห์รายงานประเมินตนเอง ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยได้วางกรอบแนวทางการตรวจประเมินตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และรว่มกันจัดท าแผนและก าหนดการตรวจเยี่ยมร่วมกัน โดยจ าแนกออกเป็น 

3 ระยะ คอื กอ่นการตรวจเยี่ยม ระหว่างการตรวจเยี่ยมและหลังการตรวจเยี่ยม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ระยะท่ี 1 ก่อนการตรวจเยี่ยม 

 การเตรยีมการและวางแผนกอ่นตรวจเยีย่ม  

1. ศึกษารายงานประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ของมหาวิทยาลัยในเอกสารและ

ระบบ CHE QA Online 

2. คณะกรรมการประชุมเพื่อวางแผนการตรวจเยี่ยม โดยก าหนดผู้รับผิดชอบแต่ละองค์ประกอบ 

ดังนี้ 

  2.1 รศ.ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล และผศ.ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ รับผิดชอบองคป์ระกอบที่ 1 

  2.2 ผศ.ดร.ตวงรักษ์ นันทวิสารกุล และผศ.ดร.ฤดี นิยมรัตน์ รับผิดชอบองคป์ระกอบที่ 2,3,4 

  2.3 รศ.กมลพรรณ นามวงศ์พรหม รับผดิชอบองคป์ระกอบที่ 5 

3. คณะกรรมการประชุมร่วมกับผูบ้รหิารและบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อแจ้งวัตถุประสงค์และ

ก าหนดการ ตรวจเยี่ยม  
 

ระยะท่ี 2 ระหว่างการตรวจเยี่ยม 

 การด าเนินการระหว่างตรวจเยี่ยม (ศึกษาเอกสาร/เยี่ยมชมสภาพจรงิ/สัมภาษณ์ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี)  

1. ตรวจสอบหลักฐานอ้างอิงตามองคป์ระกอบที่รับผดิชอบพรอ้มทั้งสัมภาษณ์ผูร้ับผดิชอบตัวบ่งชี้  

1.1 สัมภาษณ์ผูแ้ทนกลุ่มต่างๆ ดังนี ้ 
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ตัวแทนกลุ่ม จ านวน 

1. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 8 คน 

2. บุคลากรสายวิชาการ 13 คน 

3. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 10 คน 

4. นักศึกษา 6 คน 

5. ศิษย์เกา่ 3 คน 

6. ผู้ใชบ้ัณฑติ 5 คน 

7. ชุมชนในเขตพื้นที่ให้บริการมหาวิทยาลัย 3 คน 

 

ระยะท่ี 3 หลังการตรวจเยี่ยม 

 การด าเนินการหลงัตรวจเยี่ยม  

1. คณะกรรมการประชุมสรุปผลการตรวจประเมิน 

2. สรุปผลการวิเคราะห์และประเมินผลการตรวจประเมินในรูปแบบเอกสารและในระบบ CHE QA 

Online  

3. รายงานผลการตรวจประเมินด้วยวาจาให้ผูบ้รหิารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยทราบ 

 

4.2 วิธีการตรวจสอบและความน่าเชื่อถือของข้อมูล 

             วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถอืของข้อมูล  

1. ตรวจสอบข้อมูลเอกสารหลักฐาน 

2. สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ และตัวแทนกลุ่มดังกล่าวข้างต้น พร้อมตรวจเยี่ยมพื้นที่การ

ให้บริการ 
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6. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

 6.1 สรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชีต้ามองคป์ระกอบคุณภาพ 

ตาราง ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน บรรลุเปา้หมาย 

( =  บรรลุ) 

( = ไม่บรรลุ) 

คะแนนประเมิน

ของคณะกรรมการ 
หมายเหตุ ตัวตั้ง ผลลพัธ ์(% หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 1 การผลติบัณฑิต   

ตัวบ่งชี้ 1.1 ผลการบรหิารจดัการ

หลักสูตรโดยรวม 

3.10 คะแนน 313.57 2.93 คะแนน  2.93 คะแนน  

107   

ตัวบ่งชี้ 1.2 อาจารย์ประจ าสถาบันที่มี

คุณวุฒิปรญิญาเอก 

รอ้ยละ 30 205 รอ้ยละ 28.45  3.56 คะแนน  

720.5   

ตัวบ่งชี้ 1.3 อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารง

ต าแหนง่ทางวิชาการ 

รอ้ยละ 22 143.5 รอ้ยละ 19.92  1.66 คะแนน  

720.5   

ตัวบ่งชี้ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับ

ปรญิญาตรี 

6 ข้อ มีการด าเนนิงานผ่าน 6 ข้อ 

(ได้ขอ้ 1,2,3,4,5,6) 

 5.00 คะแนน  

ตัวบ่งชี้ 1.5 กจิกรรมนักศึกษาระดับ

ปรญิญาตรี 

6 ข้อ มีการด าเนนิงานผ่าน 6 ข้อ 

(ได้ขอ้ 1,2,3,4,5,6) 

 5.00 คะแนน  

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย   

ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและกลไกการบริหาร

และพัฒนางานวิจยัหรืองานสรา้งสรรค์ 

6 ข้อ มีการด าเนนิงานผ่าน 6 ข้อ 

(ได้ขอ้ 1,2,3,4,5,6) 

 5.00 คะแนน  
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน บรรลุเปา้หมาย 

( =  บรรลุ) 

( = ไม่บรรลุ) 

คะแนนประเมิน

ของคณะกรรมการ 
หมายเหตุ ตัวตั้ง ผลลพัธ ์(% หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน

สรา้งสรรค ์

5.00 คะแนน 65.00 5.00 คะแนน  5.00 คะแนน  

13   

ตัวบ่งชี้ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์

ประจ าและนักวจิัย 

4.00 คะแนน 62.53 4.81 คะแนน  5.00 คะแนน  

13   

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ   

ตัวบ่งชี้ 3.1 การบรกิารวิชาการแก่สังคม 6 ข้อ มีการด าเนนิงานผ่าน 6 ข้อ 

(ได้ขอ้ 1,2,3,4,5,6) 

 5.00 คะแนน  

องคประกอบที่ 4  การท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม     

ตัวบ่งชี้ 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 

6 ข้อ มีการด าเนนิงานผ่าน 6 ข้อ 

(ได้ขอ้ 1,2,3,4,5,6) 

 5.00 คะแนน  

องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ   

ตัวบ่งชี้ 5.1 การบรหิารของคณะเพื่อการ

ก ากับติดตามผลลัพธต์ามพนัธกจิ ฯ 

7 ข้อ มีการด าเนนิงานผ่าน 7 ขอ้ 

(ได้ขอ้ 1,2,3,4,5,6,7) 

 5.00 คะแนน  

ตัวบ่งชี้ 5.2 ผลการบรหิารงานของคณะ 4.01 คะแนน 48.83 3.76 คะแนน  3.76 คะแนน  

13 

ตัวบ่งชี้ 5.2 ระบบก ากับการประกัน

คุณภาพหลักสตูรและคณะ 

6 ข้อ มีการด าเนนิงานผ่าน 6 ข้อ 

(ได้ขอ้ 1,2,3,4,5,6) 

 5.00 คะแนน  

เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ     4.36 คะแนน  
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 6.2 สรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตาราง ป.2 การวิเคราะหค์ุณภาพการศกึษาภายในตามองคป์ระกอบคุณภาพ 

องค ์

ประกอบที ่

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมนิ 

0.01–1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51–2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 

2.51–3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 

3.51–4.50 การด าเนินงานระดับด ี

4.51–5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

จ านวนตวับ่งชี ้ I P O คะแนนเฉลี่ย 

1 5 (1.2 , 1.3)  

2.61 

(1.4 , 1.5)  

5.00 

(1.1)  

2.93 
3.63 การด าเนนิงานระดับด ี

2 3 (2.2)  

5.00 

(2.1)  

5.00 

(2.3)  

4.81 
4.94 การด าเนนิงานระดับดีมาก 

3 1 
- 

(3.1)  

5.00 
- 5.00 การด าเนนิงานระดับดีมาก 

4 1 
- 

(4.1)  

5.00 
- 5.00 การด าเนนิงานระดับดีมาก 

5 2 
- 

(5.1 , 5.3)  

5.00 

(5.2)  

3.76 
4.59 การด าเนนิงานระดับดีมาก 

รวม 13 3 7 3     

คะแนนเฉลี่ย 3.41 5.00 3.83 4.36 การด าเนนิงานระดับด ี

ผลการประเมนิ การด าเนนิงาน

ระดับพอใช ้

การด าเนนิงาน

ระดับดีมาก 

การด าเนนิงาน

ระดับด ี

การด าเนนิงาน

ระดับด ี
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 6.3 ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

องค์ประกอบที่ 1: การผลติบัณฑิต 

1. จุดแข็ง/ประเด็นท่ีชื่นชม 

- 

2.แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- 

3. จุดท่ีควรพัฒนา 

         1. จ านวนและคุณภาพของหลักสูตร 

         2. คุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ 

         3. จ านวนนักศึกษาต่ออาจารย์ประจ า 

4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันาคุณภาพ 

 1. มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรจ านวนมาก (108 หลักสูตร) ซึ่งผลการประเมินในระดับหลักสูตรมี

ระดับคุณภาพที่ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา แต่ยังมีหลักสูตรที่มีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลางและระดับน้อย

รวมกันถึงร้อยละ 48 มีเพียงหลักสูตรเดียวที่มีคุณภาพในระดับดีมาก ดังนั้น มหาวิทยาลัยยังคงต้อง

พิจารณาผลการประเมินโดยละเอียดเพื่อปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนให้ดีขึ้นอย่างตอ่เนื่องตอ่ไป  

          นอกจากนี ้ยังมหีลักสูตรหลายหลักสูตรที่อาจจะมีนักศึกษากลุ่มเป้าหมายเฉพาะเจาะจง และมี

จ านวนจ ากัด ซึ่งมหาวิทยาลัยควรพิจารณาก าหนดแนวทางในการด าเนินงานของหลักสูตรดังกล่าวให้

ชัดเจน เพื่อไม่ให้มผีลกระทบต่อการบริหารหลักสูตรและบุคลากรในอนาคต 

 2. แม้ว่ามหาวิทยาลัยมีความตระหนักและมีกลไกในการส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์มีคุณวุฒิ 

และต าแหน่งทางวิชาการมากขึ้นแล้วก็ตาม แต่ยังคงพบว่า แนวโน้มสัดส่วนจ านวนอาจารย์ที่มีต าแหน่ง

ทางวิชาการยังไม่ดีขึ้น ดังนั้น กลไกที่มหาวิทยาลัยใช้อยู่จ าเป็นต้องมีการด าเนินการต่อไปอย่างจริงจัง 

รวมถึงอาจพิจารณาปรับปรุงกลไกดังกล่าวใหเ้หมาะสมยิ่งขึ้น 

 3. จ านวนนักศึกษาต่ออาจารย์ในภาพรวมมีสัดส่วนค่อนข้างสูง (ประมาณ 35 : 1) ในบางคณะ

มีสัดส่วนที่สูงมาก (62 : 1) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการก ากับดูแลให้เป็นบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ตามที่

มหาวิทยาลัยก าหนดและมีคุณภาพสูง โดยเฉพาะหากเป็นระดับบัณฑิตศึกษาอาจมีผลกระทบต่อการ

ส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลา ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรพิจารณาทบทวนนโยบายและแผนเกี่ยวกับ

จ านวนรับนักศกึษาให้เหมาะสม 

5. การปฏิบตัิท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

- 
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องค์ประกอบที่ 2: การวิจัย 

1. จุดแข็ง/ประเด็นท่ีชื่นชม 

มหาวิทยาลยัมีระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวจิัยที่เป็นรูปธรรม ส่งผลใหอ้าจารย์มีทุนวิจยั

และมีผลงานทางวิชาการอยูใ่นระดับดมีาก  

2.แนวทางเสริมจุดแข็ง 

มหาวิทยาลัยควรวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพงานวิจัย และการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ถึงระดับกลุ่ม

สาขา คณะ และหลักสูตรอย่างครบถว้น เพื่อการพัฒนาไปสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยตามมาตรฐานสากล 

3. จุดท่ีควรพัฒนา 

- 

4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันาคุณภาพ 

- 

5. การปฏิบตัิท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

- 
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องค์ประกอบที่ 3: การบริการวิชาการแก่สังคม 

1. จุดแข็ง/ประเด็นท่ีชื่นชม 

มหาวิทยาลัยมีการด าเนินงานทางด้านการบริการวิชาการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนอย่าง

ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ โดยมีเป้าหมายที่สอดคล้องกับพื้นที่ที่ตั้งของมหาวิทยาลัย  

2.แนวทางเสริมจุดแข็ง 

มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมสนับสนุนการบรกิารวิชาการที่บูรณาการหลายสาขาวิชา และเชื่อมโยงเข้ากับ

การวิจัย และการเรียนการสอน เพื่อสรา้งความเข้มแข็งที่เป็นเอกลักษณข์องชุมชน 

3. จุดท่ีควรพัฒนา 

- 

4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันาคุณภาพ 

- 

5. การปฏิบตัิท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

- 
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องค์ประกอบที่ 4: การท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1. จุดแข็ง/ประเด็นท่ีชื่นชม 

มหาวิทยาลยัมภีูมิหลังที่เป็นโอกาสในด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมสี านักศิลปะและ

วัฒนธรรม ขับเคลื่อนอย่างแขง็ขัน และเป็นรูปธรรม รวมถงึมีความรว่มมอืกับเครอืข่ายพพิิธภัณฑ์ 

2.แนวทางเสริมจุดแข็ง 

มหาวิทยาลยัควรนิยามตัวชีว้ดัความส าเร็จที่เป็นรูปธรรม เพื่อใหส้ามารถน ามาพัฒนาปรบัปรุงมุ่งไปสู่

เอกลักษณค์วามเป็นวัง 

3. จุดท่ีควรพัฒนา 

- 

4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันาคุณภาพ 

- 

5. การปฏิบตัิท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

- 
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องค์ประกอบที่ 5: การบริหารจัดการ 

1. จุดแข็ง/ประเด็นท่ีชื่นชม 

ผู้บริหารให้ความส าคัญต่อการพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง มีนโยบาย  

แนวทางการด าเนินงาน ก าหนดหน่วยงานและผู้รับผิดชอบชัดเจน พรอ้มทั้งมีการก ากับติดตามการด าเนินงาน

ที่มีประสิทธิภาพส่งผลให้คุณภาพการศึกษาทั้งระดับมหาวิทยาลัย คณะและหลักสูตรมีความก้าวหน้าและมี

พัฒนาการ 

2.แนวทางเสริมจุดแข็ง 

ควรเสริมสร้ า งความรู้ ความ เข้ า ใจกับผู้ บริหารระดับคณะให้น าผลจากการด า เนินงาน  

ด้านประกันคุณภาพ อาทิเช่น การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง และการจัดการความรู ้

ไปใช้ให้เกดิประโยชน์ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ การประหยัดและสร้างความคุ้มค่า ในการบริหารจัดการคณะ

และหลักสูตร  

3. จุดท่ีควรพัฒนา 

- 

4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันาคุณภาพ 

- 

5. การปฏิบตัิท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

- 
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7. สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้บริหาร/ อาจารย์/ เจ้าหนา้ท่ี/ นักศึกษา/ ศษิยเ์ก่า/ ผู้ใชบ้ณัฑิต/ชุมชน 
 

1. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

ผู้สัมภาษณ์ :   1) รองศาสตราจารย์ ดร. ไทย ทิพย์สุวรรณกุล 

2) รองศาสตราจารย์กมลพรรณ นามวงศ์พรหม 

3) ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ตวงรักษ์ นันทวสิารกุล 

4) ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ศนัสนยี์ จะสุวรรณ์ 

5) ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ฤดี  นิยมรัตน์ 

เวลาเริ่มตน้การให้สัมภาษณ์ : 9.30 น. เวลาสิน้สุดการให้สัมภาษณ์ 10.20  

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 

กลุ่มตัวแทนผู้บริหารมหาวทิยาลัย  

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช               เกิดวิชัย อธิการบดมีหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

2. รองศาสตราจารย ์(พิเศษ) ดร.วิเชียร    ศรีพระจันทร ์ รองอธิการบดีฝา่ยบรหิาร  

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.สมเดช    รุง่ศรีสวัสดิ ์ รองอธิการบดีฝา่ยวิชาการ  

4. รองศาสตราจารยธ์ีระดา     ภิญโญ รองอธิการบดีฝา่ยแผนงานและประกันคุณภาพ  

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.วทิยา    เมฆข า รองอธิการบดีฝา่ยวิจัยและพฒันา  

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ  มีนะนนัทน ์ รองอธิการบดีฝา่ยกจิการนักศึกษา  

7. รองศาสตราจารย์พิศณ ุ    พูนเพชรพันธุ์ รองอธิการบดีฝา่ยกจิการสภามหาวิทยาลัย  

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ชุติกาญจน์    ศรีวบิูลย ์ รองอธิการบดีฝา่ยทรัพย์สนิและรายได้  

ผลการสัมภาษณ์ : 

1. มหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงหลักสูตรท่ีเร่งด่วนโดยเฉพาะท่ีเป็นหลักสูตรเก่า  ซึ่งในปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการครบหมดทุกหลักสูตรแล้ว 

2. องค์ประกอบบางตัวที่มหาวิทยาลัยได้คะแนนน้อย อาทิเช่น ร้อยละการมีงานท า เป็นการจัดเก็บ

ข้อมูลภาวะการมีงานท าของบัณฑิตเฉพาะวันที่มารายงานตัวในวันรับปริญญา ซึ่งเป็นการด าเนินงานที่ไม่

ถูกต้อง ส่งผลให้คะแนนในรอบนี้น้อย ต่อไปมหาวิทยาลัยจะต้องปรับวิธีการจัดเก็บข้อมูลในเรื่องเหล่านี้ใหม่ 

ซึ่งได้มีหารหารอืกับผู้เก่ียวข้องไปแล้วในเบื้องต้น 

3. ผลงานวิชาการ และวิจัยมีการเปลี่ยนแปลงท่ีดี และสูงมีการปรับเปลี่ยนท้ังระบบ  โดยได้

ด าเนินการเขา้สู่กระบวนการตามโครงการที่รองฝ่ายวิชาการได้วางแผน อาทิเช่น การเพิ่มขั้น การให้บุคลากร

สายวิชาการลาพักเพื่อจัดท าผลงาน มีโครงการพัฒนาต ารา เอกสาร มีระบบพี่เลี้ยง และให้พี่เลี้ยงได้รับ
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ผลประโยชน์ด้วย ขณะนีม้ีบุคลากรสายวิชาการที่อยู่ระหว่างการศึกษาระดับปริญญาเอก และอยู่ระหว่างการ

จัดท าวิทยานิพนธ์มีค่อนข้างมาก คาดว่าใช้ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี มหาวิทยาลัยจะมีอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่ง

ปรญิญาเอก และมีต าแหน่งทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑท์ี่ สกอ. ก าหนด 

4. มหาวิทยาลัยมีการก ากับติดตามผลงานของอาจารย์ โดยมหาวิทยาลัยจัดให้มีโครงการเข้าสู่

ต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึน้  มีระบบการจา่ยคา่ตอบแทนให้กับอาจารย์ที่ได้รับต าแหน่งทางวิชาการที่สูง เพื่อ

เป็นแรงจูงให้กับอาจารย์ท าผลงานวิชาการ และจัดตั้งคลินิกให้ค าปรกึษาทางด้านงานวิจัย และการท าผลงาน

ทางวิชาการ 

5. การบริหารจัดการหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร บางหลักสูตรมีผลประเมินค่อนข้างต่ าเนื่องจากมหาวิทยาลัยเปิด

สอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ของวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ซึ่งมีการ

ตีพิมพ์ผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและนักศึกษาค่อนข้างน้อย แต่การบริหารจัดการด้านหลักสูตร 

มหาวิทยาลัยบริหารจัดการโดยมีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นตัวกลางประสาน กรณีหลักสูตรที่มีการผสมผสาน

บัณฑติวิทยาลัยจะเป็นผู้ก ากับและดูแลการบรหิารจัดการเองทั้งหมด 

6. มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการ หรือแนวทางอย่างไรกับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับ

บุคลากร สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารภายในองค์กรอยู่ตลอดเวลา โดยมหาวิทยาลัยมีการ

สอบวัดความรู้ และจัดอบรมให้กับบุคลากรทุกระดับ และในช่วง 3 ปี จะเป็นการอบรมพัฒนาให้โดยไม่เสีย

ค่าใช้จ่าย หลังจาก 3 ปีไปจะต้องจ่ายค่าพัฒนาเอง และมีการน าผลการสอบมาประเมินศักยภาพผลการ

ประเมินการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีการแบง่พืน้ที่ส าหรับการพูดภาษาอังกฤษ และยังขยายไปยังตามพื้นที่ต่างๆ 

ภายในมหาวิทยาลัยเพิ่มขึน้ 
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2. ตัวแทนอาจารย์ 

ผู้สัมภาษณ์ :   1) รองศาสตราจารย์กมลพรรณ นามวงศ์พรหม 

2) ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ตวงรักษ์ นันทวสิารกุล 

3) ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ฤดี นยิมรัตน์ 

เวลาเริ่มตน้การให้สัมภาษณ์ 10.20 น. เวลาสิ้นสุดการให้สัมภาษณ์ 11.10 น.  

ณ ห้องประชุม สสสร. อาคาร 31 ชั้น 4 

กลุ่มตัวแทนอาจารย์ :  

หน่วยงาน ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 

กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 

วทิยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 1. อาจารย์ ดร.กนษิฐ์   โง้วศริิ อาจารย์ประจ าสาขาวชิาพยาบาลศาสตร์ 

วทิยาลัยสหเวชศาสตร์ 2. อาจารย ์ดร.กัญญา  ภูร่ะหงษ์  อาจารย์ประจ าสาขาวชิาวทิยาศาสตร์

สุขภาพ 

กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

คณะวิทยาศาสตร์ ฯ 3. อาจารย์ ดร.วนิดา  วอนสวัสดิ ์ อาจารย์ประจ าสาขาวชิาวทิยาศาสตร์ศึกษา 

คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 4. ผศ.ดร.นารนีาถ  รักสุนทร อาจารย์ประจ าสาขาวชิาเทคโนโลยไีฟฟา้ 

กลุ่มสาขาวิชามนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

คณะครุศาสตร์ 5. ผศ.สิริมณี  บรรจง อาจารย์ประจ าสาขาวชิาการศึกษาปฐมวัย 

คณะมนุษยศาสตร์ ฯ 6. อาจารย์ธนากร  อุยพานิช อาจารย์ประจ าสาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์ 

คณะวิทยาการจัดการ 7. อาจารยก์นกวรรณ  แก้วประเสริฐ อาจารย์ประจ าแขนงวชิาการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 8. อาจารย์ ดร.พรีะพล  ชัชวาลย ์  อาจารย์ประจ าสาขาวชิาการออกแบบนเิทศ

ศลิป์ 

บัณฑิตวทิยาลัย 9. ผศ. (พเิศษ) พล.ต.ท.ดร. ณรงค์  กุลนิเทศ ประธานหลักสูตรสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 

วทิยาลัยนานาชาต ิ 10. อาจารย ์ดร.บุญทอง  บุญทวี อาจารย์ประจ าสาขาวชิาคณิตศาสตร์ศึกษา 

วทิยาลัยนวัตกรรม ฯ 11. อาจารย์สุพัตรา  ปราณ ี อาจารย์ประจ าสาขาวชิาการจัดการ

คุณภาพ 

วทิยาลัยการภาพยนตร์  ฯ 12. อาจารยศ์ริิเดช  ศริิสมบูรณ์ อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวชิาการ

สร้างสรรค์และสื่อดจิิทัล 

วทิยาลัยโลจิสติกส ์ฯ 13. อาจารย ์ดร.ฉัตรรัตน์  โตระไวศยะ อาจารย์ประจ าสาขาวชิาการจัดการโลจิ

สตกิส์และซัพพลายเชน 
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ผลการสัมภาษณ์ : 

จุดเด่น 

1. มหาวิทยาลัยฯ มีการส่งเสรมิและสนับสนุนให้อาจารย์ท าผลงานเพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการอย่าง

ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 

2. มหาวิทยาลัยฯ มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์น าเสนอผลงานวิจัยและตีพิมพ์เผยแพร่

ผลงานวิจัย ในระดับนานาชาติ 

3. มหาวิทยาลัยฯ เป็นที่รู้จักและยอมรับของสังคม ท าให้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาออกไป เป็นที่

ต้องการของผู้ใชบ้ัณฑติ อาทิเช่น คณะครุศาสตร ์คณะวิทยาศาสตร ์(สาขาเคมี) 

4. อาจารย์มีการให้บริการวชิาการกับชุมชนสังคม และท าผลงานวิจัย ควบคู่กับการจัดการเรียนการ

สอน 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ฐานข้อมูลออนไลน์ ในระดับนานาชาติ เพื่อให้อาจารย์ได้สืบค้นบทความวิจัยในระดับนานาชาติ

ได้มากยิ่งขึน้ 

2. การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยคอ่นข้างน้อย ไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานวิจัย 

3. การสรา้งเครอืข่ายทั้งการจัดการเรียนการสอน และการวิจัยให้มากขึ้น 

4. การจัดบริการเสริมให้กับนักศึกษาในเรื่องการเดินทางไปศูนย์ให้การศึกษานครปฐม พร้อมทั้งดู

สภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัย   

5. เครื่องมือ อุปกรณ ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ไม่เพียงพอกับการเรียนการสอน 
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3. ตัวแทนนักศกึษา 

ผู้สัมภาษณ์ :   1) รองศาสตราจารย์ ดร. ไทย ทิพย์สุวรรณกุล 

2) ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ศนัสนยี์ จะสุวรรณ์ 

เวลาเริ่มตน้การให้สัมภาษณ์ 10.20 น. เวลาสิ้นสุดการให้สัมภาษณ์ 11.10 น.  

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5  

กลุ่มตัวแทนนักศึกษา  

ชื่อ- นามสกุล คณะ/วทิยาลัย ระดับชั้นป ี

สโมสรนักศึกษา  

1. นายภัคพล เมฆสุวรรณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 4 

2. นายธนญัธรรศ เพ็ชรเมือง วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 2 

3. นายมานติย ์พลทามลู คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 

4. นายอนุชา ข าคะจร คณะครุศาสตร์ 4 

5. นายนพรัตน ์ สุทธิวารี คณะวทิยาการจัดการ 4 

6. นางสาวศิราพร ค าปิว วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 4 
 

ผลการสัมภาษณ์ : 

จุดเด่น 

 1. นักศึกษาได้มีโอกาสพบอาจารย์ที่ปรึกษานอกเวลาบ่อย มีช่องทางการติดต่อที่หลากหลาย เช่น 

โทรศัพท์ Facebook กลุ่ม Line  

 2. ห้องสมุดมีหนังสือที่ทันสมัย และเพยีงพอต่อจ านวนนักศึกษา 

 3. อินเตอรเ์น็ตมีความรวดเร็ว เพียงพอและทั่วถงึ 

จุดท่ีควรพัฒนา 

 1. บางรายวิชาที่ใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอน ควรมีการอัพเดตให้ทันสมัย 

 2. ควรเพิ่มอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

 3. ควรเพิ่มอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรใ์ห้เพียงพอและทันสมัย 

 4. ควรเพิ่มทักษะและการฝึกประสบการณว์ิชาชีพให้หลากหลาย 

 5. ควรเพิ่มเวลาในการเปิด-ปิดอาคาร ส าหรับให้นักศึกษาได้ฝึกซ้อมกิจกรรม/กิจกรรมต่อเนื่องหรือ

การปฏิบัติงาน  
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4. ตัวแทนศิษย์เก่า 

ผู้สัมภาษณ์ :   1) รองศาสตราจารย์ ดร. ไทย ทิพย์สุวรรณกุล 

2) ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ศนัสนยี์ จะสุวรรณ์ 

เวลาเริ่มตน้การให้สัมภาษณ์ 10.20 น. เวลาสิ้นสุดการให้สัมภาษณ์ 11.10 น.  

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5  

กลุ่มตัวแทนศิษย์เกา่  

กลุ่มสาขา/หนว่ยงาน ชื่อ- นามสกุล ต าแหน่ง สถานทีท่ างาน 

กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 

วทิยาลัยพยาบาลและ

สุขภาพ 

1. นายสุรพงษ์ อดทน พยาบาลประจ าการ โรงพยาบาลสริินธร 

กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

2. นางสาวแพรวพรรณ ภูผา - บริษัทเฮิร์บ พรัส จ ากัด 

กลุ่มสาขาวิชามนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

บัณฑิตวทิยาลัย 3. นางวาสนา ขันธวุฒกิุล ครูช านาญการพเิศษ 

(นาฏศิลป์) 

โรงเรียนทานทางพิทยาคม 

 

ผลการสัมภาษณ์ : 

จุดเด่น 

 1. นักศึกษาได้มีโอกาสพบอาจารย์ที่ปรกึษานอกเวลาบ่อย 

 2. ห้องสมดุมหีนังสือที่ทนัสมยั และเพยีงพอตอ่จ านวนนักศึกษา  

 3. อนิเตอรเ์นต็มีความรวดเร็ว เพยีงพอและทั่วถงึ 

จุดท่ีควรพัฒนา 

 1. ควรเพิ่มการฝึกประสบการณ์วชิาชีพให้กับนักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติมากขึน้ 
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5. ตัวแทนผู้ใช้บัณฑติ 

ผู้สัมภาษณ์ :   1) รองศาสตราจารย์ ดร. ไทย ทิพย์สุวรรณกุล 

2) ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ศนัสนยี์ จะสุวรรณ์ 

เวลาเริ่มตน้การให้สัมภาษณ์ 11.10 น. เวลาสิ้นสุดการให้สัมภาษณ์ 12.00 น.  

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5  

กลุ่มตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต  

กลุ่มสาขา/หนว่ยงาน ชื่อ- สกุล ต าแหน่ง สถานทีท่ างาน 

กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 

วทิยาลัยพยาบาลและ

สุขภาพ 

1. ดร.รัชฎา ฟองธนกิจ กรรมการบริหาร กลุ่มโรงพยาบาล

วชิัยเวช อินเตอร์เนช่ันแนล 

โรงพยาบาลวชิัยเวช 

อนิเตอร์เนชั่นแนล 

กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

2. คุณณัฐรดา เลีย้งรักษา ผู้จัดการฝ่ายตลาด บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเส

ริช แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากัด 

กลุ่มสาขาวิชามนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

คณะครุศาสตร์ 3. อาจารยศ์ริประภา อยูสุ่ข ผู้อ านวยการ โรงเรียนเธียรประสิทธ์ิ

ศาสตร์ 

คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

4. พันเอก ดร.สุรพงษ์ สุมงกฎ 1. อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษม

บัณฑิต 

 2. ท่ีปรึกษาบริษัท 

1. มหาวทิยาลัยเกษม

บัณฑิต 

2. บริษัท NP Survey จ ากัด 

วทิยาลัยนานาชาติ 5. นายธงชัย   จิระดิษฐ ์ หัวหน้าเจ้าหนา้ที่ควบคุมปฏบัิตกิาร  บริษัทการบินไทย จ ากัด 

(มหาชน) 
 

ผลการสัมภาษณ์ : 

จุดเด่น 

 1. นักศึกษามีทัศนคติที่ดี มีความสามารถ และมีความอดทน 

 2. นักศึกษามีความพร้อมในการเร่ิมปฏิบัติงาน 

 3. นักศึกษามีบุคลิกภาพที่ดีและมีความรู้ในภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี เช่น วิทยาลัยพยาบาลฯ 

วิทยาลัยนานาชาติ  

จุดท่ีควรพัฒนา 

 1. ควรสนับสนุนให้นักศึกษามีความมั่นใจในสถาบันการศึกษา 

 2. ควรปลูกฝังให้นักศึกษาท างานให้ตรง/สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่จบ 

 3. ควรส่งเสริมให้นักศึกษารักการอ่าน เพื่อให้มีความมั่นใจในข้อมูลที่จะน าเสนอต่อสาธารณชน  

 4. ควรเพิ่มอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ให้เพียงพอและทันสมัย 
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6. ตัวแทนชุมชนในเขตพื้นที่ให้บรกิารของมหาวิทยาลัย 

ผู้สัมภาษณ์ :   1) รองศาสตราจารย์ ดร. ไทย ทิพย์สุวรรณกุล 

2) ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ศนัสนยี์ จะสุวรรณ์ 
 

เวลาเริ่มตน้การให้สัมภาษณ์ 11.10 น. เวลาสิน้สุดการให้สัมภาษณ์ 12.00 น.  

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 

กลุ่มตัวแทนชุมชนในเขตพืน้ที่ให้บริการของมหาวิทยาลัย :  

พื้นที่ เขตดสุิต จ.กรุงเทพมหานคร 

คุณนัยนา ยลจอหอ ชุมชนวัดสวัสดิ์วารีสมีาราม 

พื้นที่ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 

คุณลาวัลย ์เชิดชู ชุมชนตลาดน้ าบางน้อย 

พื้นที ่อ.คลองโยง จ.นครปฐม 

คุณสมชาย สุจารีย์ ชุมชนคลองโยง 
 

ผลการสัมภาษณ์ : 

จุดเด่น 

 1. มีการจัดกิจกรรมบริการวิชาการที่ตรงกับความต้องการของชุมชนอย่างต่อเนื่อง  ท าให้ชุมชนเกิด

ความเข้มแข็ง 

 2. มหาวิทยาลัยมีการสรา้งความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน 

 3. มหาวิทยาลัยมีการวางรูปแบบในการด าเนินงานพัฒนาชุมชน โดยมีชุมชนเป็นผู้ขับเคลื่อน 

จุดท่ีควรพัฒนา 

 1. อยากให้มีการด าเนินการบรกิารวิชาการแก่ชุมชน โดยการต่อยอดองค์ความรู้ เช่น การจัดระเบียบ

ตลาดน้ าบางน้อย การจัดท าแพ็คเกจ เป็นต้น 

 2. อยากให้มหาวิทยาลัยช่วยเหลือชุมชนในการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ   
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7. ตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

ผู้สัมภาษณ์ :   1) รองศาสตราจารย์กมลพรรณ นามวงศ์พรหม 

2) ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ตวงรักษ์ นันทวสิารกุล 

3) ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ฤดี นยิมรัตน์ 

เวลาเริ่มตน้การให้สัมภาษณ์ 11.10 น. เวลาสิ้นสุดการให้สัมภาษณ์ 12.00 น.  

ณ ห้องประชุม สสสร. อาคาร 31 ชั้น 4 

กลุ่มตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ  

หน่วยงาน ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง อายุงาน 

การผลิตบณัฑิต 

ส านักวิชาการศกึษาท่ัวไป ฯ 1. นางสาธิยา ภูนาพลอย นักวชิาการศึกษา 7 ป ี

สถาบันสร้างสรรค์ ฯ 2. ว่าท่ีร้อยตรีหญงิหนึ่งฤทัย  สนั่นรัมย์ นักวชิาการคอมพวิเตอร์     3 ปี  

กองพัฒนานักศึกษา 3. นางสาวเสาวภา  ชัยพฤกษทล เจ้าหนา้ที่บริหารงานท่ัวไป 5 ปี 

การวิจัยและบริการวิชาการ 

สถาบันวจิัยและพัฒนา 4. นางสาวพรทิพย ์เรืองปราชญ์ หัวหน้าส านักงาน 20 ป ี

5. นายฉัตรไชย ดิษฐ์เจรญิ หัวหน้าฝ่ายแผนงาน 

งบประมาณ และประกัน

คุณภาพ 

4 ป ี

การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

ส านักศลิปะและวัฒนธรรม 6. นายชนะภพ วัณณโอฬาร ภัณฑารักษ ์ 5 ป ี

การบริหารจัดการ 

ส านักงานอธิการบด ี 7. นางสาวเสาวนยี ์ก าเนิดรัตย์ รักษาการหัวหนา้ฝ่าย

อ านวยการ 

16 ป ี

ส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

8. นายอโณทัย อรุณเรือง นักวชิาการคอมพวิเตอร์ 20 ปี 

9. นางสาวกฤษณา อยูพ่วง บรรณารักษ์ 15 ป ี

ส านักทรัพย์สนิและรายได ้ 10. นายนิมิต มิ่งงามทรัพย์ เจ้าหนา้ที่บริหารงานบุคคล 3 ปี  
 

ผลการสัมภาษณ์ : 

จุดเด่น 

1. มหาวิทยาลัยฯ มีการก าหนดเส้นทางความก้าวหน้าในการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการ 

2. มหาวิทยาลัยฯ มีการส่งเสรมิและสนับสนุน ให้บุคลากรพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย (R2R) เพื่อพัฒนา

งานประจ า และสามารถต่อยอดสู่การขอต าแหน่งที่สูงขึน้ 
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3. มหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้ง            

มีแนวทางส่งเสริมให้บุคลากรใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัย 

2030 ที่ว่า “มหาวิทยาลัยเอตทัคคะนานาชาติ”  

4. มหาวิทยาลัยฯ มีการจัดสรรงบประมาณให้กับบุคลากรเพื่อใช้ในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

5. มหาวิทยาลัยฯ เปิดโอกาสให้บุคลากรน าเสนอผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ 

6. สถานที่เรียนรายวิชา GE ค่อนข้างจ ากัด มหาวิทยาลัยจึงพัฒนาการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ใน

รูปแบบ LMS  E-book และแท็บเล็ต 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. การจัดพืน้ที่ให้กับนักศึกษาในการใช้บริการห้องสมดุมีคอ่นข้างจ ากัด 

2. พัฒนาเอกสารให้เป็นแบบดิจติอลมากขึ้น  เพื่อใช้บริการใหก้ับนักศึกษาได้อย่างทั่วถงึ 

3. พัฒนาทักษะดา้นภาษาอืน่ๆ นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ อาทิเช่น ภาษาจีน  

4. พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีให้มีความน่าสนใจ เพื่อให้นักศึกษาเข้ามาศึกษาข้อมูลด้านศิลปะและ

วัฒนธรรม 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก ก าหนดการตรวจประเมนิ 
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ก าหนดการตรวจประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน   

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสนุนัทา ประจ าปีการศกึษา 2558 

เวลา กิจกรรม ผู้ด าเนินการ สถานที่ 

วันพุธ ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2559 

08.30-09.00 น. ประชุมเพื่อท าแผนการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน 
คณะกรรมการ ฯ ห้องประชุม สสสร.  

อาคาร 31 ชั้น 4 

08.30-09.00 น ลงทะเบียน กองนโยบายและแผน ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  

อาคาร 31 ชั้น 5 
09.00-09.30 น. กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน 
อธิการบด ี ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  

อาคาร 31 ชั้น 5 
  ชีแ้จงวัตถุประสงค์การตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในและแนะน าทมีผู้ตรวจประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน 

ประธานคณะกรรมการ ฯ  

  แนะน าผู้บริหารมหาวทิยาลัย และน าเสนอผลการ

ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ประจ าปีการศึกษา 2558 

รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน

และประกันคุณภาพ 
 

09.30-10.20 น. คณะกรรมการ ฯ สัมภาษณก์ลุม่ตัวแทนผู้บริหาร คณะกรรมการทุกท่าน ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  

อาคาร 31 ชั้น 5 
10.20-11.10 น. คณะกรรมการ ฯ (ชุดที่ 1) สมัภาษณก์ลุ่มตัวแทน

คณาจารย์ 
รศ.กมลพรรณ นามวงศ์พรหม 

ผศ.ดร.ตวงรักษ์ นันทวิสารกุล 

ผศ.ดร.ฤดี นิยมรัตน์ 

 

ห้องประชุม สสสร.  

อาคาร 31 ชั้น 4  

11.10-12.00 น. คณะกรรมการ ฯ (ชุดที่ 1) สมัภาษณก์ลุ่มตัวแทน

พนักงานสายสนบัสนุนวิชาการ 
10.20-11.10 น. คณะกรรมการ ฯ (ชุดที่ 2) สัมภาษณ์กลุ่มตัวแทน

นักศึกษา และกลุ่มตัวแทนศิษย์เก่า 

 รศ.ดร. ไทย ทิพย์สุวรรณกุล 

ผศ.ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ 

 

ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย 

อาคาร 31 ชั้น 5 

11.10-12.00 น. คณะกรรมการ ฯ (ชุดที่ 2) สัมภาษณ์กลุ่มตัวแทน

ชุมชน และกลุ่มตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต 

13.00-13.40 น. คณะกรรมการฯ (3 ท่าน) เย่ียมชมหน่วยงาน ดังนี้ 

1) คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 

(สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์) 

รศ.ดร. ไทย ทิพย์สุวรรณกุล 
ผศ.ดร.ตวงรักษ์ นันทวิสารกุล 
ผศ.ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ 

 

ห้องปฏบิัติการ 

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 

13.40-14.20 น. 2) ห้องสมดุ ห้องสมดุ 

14.20-15.00 น. 3) ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ (GE) ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ (GE) 

13.00-13.40 น. คณะกรรมการฯ (2 ท่าน) เย่ียมชมหน่วยงาน ดังนี้ 

1) คณะศิลปกรรมศาสตร์   

(สาขาวิชาศิลปะการแสดง) 

รศ.กมลพรรณ นามวงศ์พรหม 
ผศ.ดร.ฤดี นิยมรัตน์ 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

13.40-14.20 น. 2) ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  

อาคารสายสุทธานภดล 

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 อาคารสายสุทธานภดล 

14.20-15.00 น. 3) ส านักงานอธิการบดี (จุดบรกิาร One Stop 

Service) 

ส านักงานอธิการบดี ชั้น 1 

15.00-16.00 น. ประชุมสรุปผลจากการสัมภาษณแ์ละการเย่ียมชม

หน่วยงาน 
คณะกรรมการ ฯ ห้องประชุมยุทธศาสตร์  

กองนโยบายและแผน 

อาคาร 32 ชั้น 4 
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เวลา กิจกรรม ผู้ด าเนินการ สถานที่ 

วันพฤหัสบดี ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2559 

08.30-09.00 น. ประชุมคณะกรรมการ ฯ คณะกรรมการ ฯ ห้องประชุม สสสร.  

อาคาร 31 ชั้น 4 

09.00-12.00 น. ด าเนินการตรวจหลักฐานตามตัวบง่ชีแ้ละ

องค์ประกอบคุณภาพและสัมภาษณผู้์รับผดิชอบ

ตัวบ่งชี ้(องค์ประกอบที่ 1) 

 รศ.ดร. ไทย ทิพย์สุวรรณกุล 

ผศ.ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ 

ห้องประชุมช่อแก้ว 

อาคาร 31 ชั้น 5 

ด าเนินการตรวจหลักฐานตามตัวบง่ชีแ้ละ

องค์ประกอบคุณภาพและสัมภาษณผู้์รับผดิชอบ

ตัวบ่งชี ้(องค์ประกอบที่ 2,3,4) 

ผศ.ดร.ตวงรักษ์ นันทวิสารกุล 

ผศ.ดร.ฤดี นิยมรัตน์ 

ด าเนินการตรวจหลักฐานตามตัวบง่ชีแ้ละ

องค์ประกอบคุณภาพและสัมภาษณผู้์รับผดิชอบ

ตัวบ่งชี ้(องค์ประกอบที่ 5) 

รศ.กมลพรรณ นามวงศ์พรหม 

13.00-15.00 น. ประชุมสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน 

 คณะกรรมการ ฯ ห้องประชุมช่อแก้ว 

อาคาร 31 ชั้น 5 

15.00-16.00 น. สรุปผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในด้วย

วาจาต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

 คณะกรรมการ ฯ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  

อาคาร 31 ชั้น 5 

            

หมายเหต   ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น. 

พักรับประทานอาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม ชว่งเชา้ เวลา 10.30-10.45 น.  

       ชว่งบ่าย เวลา 14.30-14.45 น. 
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ภาคผนวก ข ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการ 

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

ระดับมหาวิทยาลัย 
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ภาคผนวก ค ภาพประกอบ 
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ภาคผนวก ง 

 

แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)  

ประจ าปีการศกึษา 2559 มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีการศกึษา 2559 
จากข้อเสนอแนะในการปรับปรุงรายองค์ประกอบคุณภาพของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยฯ ได้น ามาก าหนดโครงการ/

กจิกรรม/แนวทางการพัฒนาเพื่อปรับปรุงและพัฒนา  มีรายละเอียดดังนี ้

ข้อเสนอแนะ โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผู้จัดเก็บข้อมูล 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบณัฑิต จ านวน 5 โครงการ/กจิกรรม 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ (ภาพรวม)  

การจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป ซึ่ง

มหาวิทยาลัยมีการด าเนินงานอยู่ในทิศทางท่ีดี มีส่วน

ส่งเสริมให้นักศึกษาต่างคณะได้มีโอกาสเรียนรู้ร่วมกัน 

อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยควรมีการพัฒนาความ

เข้มแข็งในเร่ืองทักษะการสอนกลุ่มใหญ่ และการสอน

เป็นทีม (Team Teaching) ให้แก่คณาจารย์ มีการวิจัย

เพื่อพัฒนาเทคนิควิธีการสอนกลุ่มใหญ่ท่ีเหมาะกับ

มหาวิทยาลัย โดยผนึกก าลังนักวิชาการ จากหน่วย

ตา่งๆ เชน่ ส านักวิชาการศึกษาท่ัวไปฯ คณะครุศาสตร์

และหน่วยงานท่ีมีศักยภาพทางด้านเทคโนโลยี เป็นต้น 

ตลอดจนมีการบูรณาการระหว่างการสอนวิชาศึกษา

ท่ัวไปกับกิจกรรมนักศึกษา จะช่วยสนับสนุนให้

สามารถประเมินความส าเร็จของการจัดกิจกรรม

นักศึกษาท่ีมีผลต่ออัตลักษณ์ของบัณฑิตได้ชัดเจน 

รวมถึงจะส่งผลต่อคุณภาพของบัณฑิตได้ดีขึ้น 

1. โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียน

การสอนในกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป 

   ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย จ านวน 5 กิจกรรม 

ดังนี้                                   

   1.1 ประชุมเตรียมความพร้อมอาจารย์ผู้สอนใน

การจัดการเรียนการการสอนรายวิชาศึกษาท่ัวไป 

และการสอนแบบเป็นทีม 

   1.2 ประชุมช้ีแจงแนวทางการท าวิจัยเพื่อพัฒนา

เทคนิควธีิการสอนกลุ่มใหญ่รายวชิาศึกษาทั่วไป 

   1.3 พัฒนาระบบสนับสนุนและสื่อการสอน

อเิล็กทรอนิกสท่ี์รองรับการเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลา  

   1.4 เชิญผู้ เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ มาเป็น

วทิยากรบรรยายในรายวชิาศึกษาทั่วไป 

1.5 จัดการเรียนการสอนและประเมินผล 

ส.ค. 59 - 

ก.ค. 60 

 

15,000,000 ความพึงพอใจเกี่ยวกับ

ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ก า ร

ส่งเสริมหรือพัฒนาให้กับ

นักศกึษา 

(ค่าเฉลี่ย ≥4.25 คะแนน) 

 

 

ผู้อ านวยการ

ส านักวิชา

การศึกษาทั่วไป 
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ข้อเสนอแนะ โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผู้จัดเก็บข้อมูล 

จุดที่ควรพัฒนา  

1. จ านวนและคุณภาพของหลักสูตร 

2. จ านวนนักศกึษาตอ่อาจารย์ประจ า 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ  

1. มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรจ านวนมาก (108 หลักสูตร) ซึ่ง

ผลการประเมนิในระดับหลักสูตรมรีะดับคุณภาพท่ีดีขึ้นกว่า

ปีท่ีผ่านมา แต่ยังมีหลักสูตรท่ีมีคุณภาพอยู่ในระดับปาน

กลางและระดับน้อยรวมกันถึงร้อยละ 48 มีเพียงหลักสูตร

เดียวท่ีมีคุณภาพในระดับดีมาก ดังนั้น มหาวิทยาลัยยังคง

ตอ้งพจิารณาผลการประเมินโดยละเอียดเพื่อปรับปรุงแก้ไข

จุดออ่นให้ดีขึ้นอยา่งตอ่เนื่องตอ่ไป  

       นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตรหลายหลักสูตรท่ีอาจจะมี

นักศึกษากลุ่มเป้าหมายเฉพาะเจาะจง และมีจ านวนจ ากัด 

ซึ่งมหาวิทยาลัยควรพิจารณาก าหนดแนวทางในการ

ด าเนินงานของหลักสูตรดังกล่าวให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้มี

ผลกระทบตอ่การบริหารหลักสูตรและบุคลากรในอนาคต 

2. โครงการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัตคะ 

    ประกอบด้วยกิจกรรมยอ่ย จ านวน 3 กิจกรรม 

ดังนี้   

     2.1 จัดท าแผนปฏบัิตกิารพัฒนาสาขาสู่เอคทัตคะ   

    2.2 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการพัฒนา

สาขาสู่เอคทัตคะ   

    2.3 ติดตามและประเมินการด าเนินงานตาม

ปฏบัิตกิารพัฒนาสาขาสู่เอคทัตคะ                     

ต.ค. 59 – 

ก.ค. 60 

8,000,000 ตัวบ่งช้ี 1.1 ผลการบริหาร

จัดการหลักสูตรโดยรวม 

(3.10 คะแนน) 

ผู้อ านวยการกอง

บริการการศกึษา 

3. จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้งอาจารย์

ประจ าหลั กสู ตร /อาจารย์ผู้ รั บผิ ดชอบ

หลักสูตร 

พ.ย.-ธ.ค.59  - 

     

2. จ านวนนักศึกษาต่ออาจารย์ในภาพรวมมีสัดส่วน

ค่อนข้างสูง (ประมาณ 35 : 1) ในบางคณะมีสัดส่วนท่ีสูง

มาก (62 : 1) ซึ่งอาจส่งผลกระทบตอ่การก ากับดูแลให้เป็น

บัณฑิตท่ีมี  อัตลักษณ์ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดและมี

คุณภาพสูง โดยเฉพาะหากเป็นระดับบัณฑิตศกึษาอาจมี 

4. การส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะทบทวน

สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวน

อาจารย์ประจ า (FTES) ให้เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานในแต่ละกลุ่มสาขา 

ส.ค. 59 – 

พ.ค. 60 

 - ตั ว บ่ ง ชี้  1 . 4  จ า น ว น

นั ก ศึ ก ษ า เ ต็ ม เ ว ล า

เ ที ย บ เ ท่ า ต่ อ จ า น ว น

อาจารย์ประจ า  

(ร้อยละ 10) 
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ข้อเสนอแนะ โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผู้จัดเก็บข้อมูล 

ผลกระทบตอ่การส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลา ดังนั้น

มหาวิทยาลัยควรพิจารณาทบทวนนโยบายและแผน

เกี่ยวกับจ านวนรับนักศกึษาให้เหมาะสม 

     

จุดที่ควรพัฒนา  

คุณวุฒแิละต าแหนง่ทางวชิาการของอาจารย ์

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ (ภาพรวม) 

แม้ว่ามหาวิทยาลัยมีความตระหนักและมีกลไกในการ

ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์มีคุณวุฒิ และต าแหน่งทาง

วชิาการมากขึน้แล้วก็ตาม แต่ยังคงพบว่า แนวโน้มสัดส่วน

จ านวนอาจารย์ท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการยังไม่ดีขึ้น ดังนั้น 

กลไกที่มหาวิทยาลัยใช้อยู่จ าเป็นต้องมีการด าเนินการ

ต่อไปอย่างจริงจัง รวมถึงอาจพิจารณาปรับปรุงกลไก

ดังกล่าวให้เหมาะสมยิ่งขึน้ 

5. โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรสู่ความเปน็มืออาชพี 

    5.1 โครงการศกึษาตอ่ในระดับท่ีสูงขึ้น ส.ค. 59 - 

ก.ค. 60 

37,848,400 ตั ว บ่ ง ชี้  1 . 2  อ า จ า ร ย์

ประจ าสถาบันท่ีมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอก (ร้อยละ 30) 

ผู้อ านวยการกอง

บริหารงานบุคคล 

    5.2 โครงการเพิ่มต าแหน่งทางวิชาการ ส.ค. 59 - 

ก.ค. 60 

400,000 ตั ว บ่ ง ชี้  1 . 3  อ า จ า รย์

ประจ าสถา บัน ท่ีด า รง

ต า แหน่ งท า งวิ ช ากา ร 

(ร้อยละ 25) 

ผู้อ านวยการกอง

บริหารงานบุคคล/

ผู้อ านวยการกอง

บริการการศกึษา 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ จ านวน 2 โครงการ/กจิกรรม 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ (ภาพรวม)  

มหาวิทยาลัยควรพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

ช่วยในการปฏิบัติงาน การสื่อสารและการเชื่อมโยงข้อมูล

ระหว่างหน่วยงาน เพื่อประโยชน์ต่อการบริการนักศึกษา 

และการบริหารจัดการ โดยเฉพาะศูนย์การศึกษาต่างๆ ให้

ได้รับความสะดวกยิ่งขึ้น รวมถึงการพัฒนาศูนย์การศึกษา

ให้มีความพร้อมและความเข้มแข็งท่ีใกล้เคียงกัน  

1. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน

เทคโนโลยสีารสนเทศของศูนย์การศึกษา                                          

 

ต.ค. 59 – 

ก.ค. 60 

5,629,500 

 

 

 

 

ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง

ผู้ รั บ บ ริ ก า ร ต่ อ ก า ร

ให้บริการด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

(ค่าเฉลี่ย ≥ 3.51 คะแนน) 

ผู้อ านวยการ

ส านักวิทยบริการ 

ฯ  

 

 

     



 

 
 

262 

 

ข้อเสนอแนะ โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผู้จัดเก็บข้อมูล 

ท้ังในด้านวิชาการ คุณภาพอาจารย์ และบริการต่าง  ๆ

ส าหรับนักศกึษา 

2. การพัฒนาระบบการให้บริการส าหรับ

นักศกึษาของศูนย์การศกึษา 

 

ต.ค. 59 - 

ก.ค. 60 

500,000 ร้อยละความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการ 

(ค่าเฉลี่ย 4.51 คะแนน) 

 

ผู้อ านวยการ

ส านักงาน

อธิการบดี 

โครงการ/กิจกรรม ที่เสริมจุดเด่นของมหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนนัทา 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย จ านวน 3 โครงการ/กจิกรรม 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

มหาวทิยาลัยควรวเิคราะห์ขอ้มูลคุณภาพงานวิจัย และ

การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ถึงระดับกลุ่มสาขา 

คณะ และหลักสูตรอย่างครบถ้วน เพื่อการพัฒนาไปสู่

การจัดอันดับมหาวทิยาลัยตามมาตรฐานสากล 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ (ภาพรวม) 

มหาวิทยาลัยควรสร้างความสมดุลในการพัฒนา

คุณภาพงานวิจัยกับการส่งเสริมการเรียน เพื่อเพิ่ม

คุณภาพบัณฑิตอย่างตอ่เนื่อง ในการได้งานท าในสาขา

ท่ีสัมพันธ์กับสาขาท่ีส าเร็จการศึกษา และการสร้าง

ผู้น าการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาประเทศ ในศาสตร์

ท่ีเป็นจุดเด่นของมหาวิทยาลัย 

1. โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่

ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยใน

ระดับชาตแิละนานาชาติ          

    ประกอบด้วยกิจกรรมยอ่ย จ านวน 2 กิจกรรม 

ดังนี้                                   

    1.1  จัดคลินิกให้ค าปรึกษาการเขียนบทความ

เพื่อตีพิมพใ์นระดับชาติและนานาชาต ิ              

 1.2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียน

บทความเพื่อตีพิมพร์ะดับชาติและนานาชาต ิ                 

ก.พ.-ก.ค. 60 50,000 ตัวบ่งชี้  2.3 ผลงาน

วิ ช า ก า รขอ งอาจ า รย์

ประจ าและนักวิจัย  

(4.85 คะแนน) 

ผู้อ านวยการ

สถาบันวจิัยและ

พัฒนา 

2.โครงการสร้างระบบกลไกส าหรับงาน

สิทธิบัตร                             

    ประกอบด้ วยกิ จกรรมย่อย  จ านวน  3 

กิจกรรม ดังนี้                                                               

    2.1 จัดท ารูปแบบวิธีการเขียนค าขอการยื่นจด

สิทธิบัตร  

ก.พ.-ก.ค. 60 15,000   
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ข้อเสนอแนะ โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผู้จัดเก็บข้อมูล 

 2.2 จัดท าคู่มือการเขียนค าขอการยื่นจด

สิทธิบัตรให้ครอบคลุมตามศาสตร์สาขาวิชา เช่น 

สาขาเคม ีสาขาวิศวกรรม เป็นต้น 

    

3.โครงการพัฒนาผลงานวิ จัยสู่การจด

สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร       

    ประกอบด้วยกิจกรรมยอ่ย จ านวน 2 กิจกรรม 

ดังนี้                                                              

    3.1 จัดคลินิกให้ค าปรึกษาการเขียนค าขอเพื่อ

ยื่ นจดสิท ธิ บัตรให้ค รอบคลุมตามศาสต ร์

สาขาวิชา เชน่ สาขาเคม ีสาขาวศิวกรรม เป็นตน้                                     

     3.2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการ

จดสิทธิบัตรให้ครอบคลุมตามศาสตร์สาขาวิชา 

เชน่ สาขาเคม ีสาขาวิศวกรรม เป็นต้น 

ก.พ.-ก.ค. 60 20,000   

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวชิาการ จ านวน 1 โครงการ/กจิกรรม 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมสนับสนุนการบริการวิชาการท่ี

บูรณาการหลายสาขาวิชา และเชื่อมโยงเข้ากับการวิจัย 

และการเรียนการสอน เพื่อสร้างความเข้มแข็งท่ีเป็น

เอกลักษณ์ของชุมชน 

4. โครงการพัฒนาองค์ความรู้ ใหม่ในแหล่ง

เรียนรู้  วิ จัย บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อ

ยกระดับคุณภาพชวีิตของประชาชนในท้องถิ่น 

    ประกอบด้วยกิจกรรมยอ่ย จ านวน 3 กิจกรรม 

ดังนี้                                   

     4.1 การถ่ายทอดองค์ความรู้การบริการ

วิชาการท่ีบูรณาการกับการเรียนการสอนและ

ต.ค. 59 - 

ก.ค. 60 

1,890,000 1. ร้อยละของโครงการ

บริการวิชาการท่ีบูรณา

การกับการเรียนการสอน 

และ/หรือการวจิัย  

(ร้อยละ 85) 

2. จ านวนฐานความรู้ /

องค์ความรู้ท่ีบูรณาการ

ผู้อ านวยการ

สถาบันวจิัยและ

พัฒนา 
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ข้อเสนอแนะ โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผู้จัดเก็บข้อมูล 

หรือการวจิัย 

     4.2 การเพิ่มฐานความรู้/องค์ความรู้ใหม่ใน

แหล่งเรียนรู้ท่ีบูรณาการกับการเรียนการสอน

และหรือการวจิัย 

     4 .3 ติดตามผลการด า เนินงานการเพิ่ ม

ฐานความรู้/องคค์วามรู้ใหม่ในแหลง่เรียนรู้ 

กับการเรียนการสอนและ

หรือการวจิัย  

(14 ฐานความรู้) 

3. ระดับความเข้มแข็ ง

ของแหล่งเรียนรู้บริการ

วชิาการ 

(ด าเนนิการผ่าน 5 ข้อ) 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ จ านวน 3 โครงการ/กจิกรรม 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

ควรเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจกับผู้บริหารระดับ

คณะให้น าผลจากการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ 

อาทิเช่น การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน การบริหาร

ความเสี่ยง และการจัดการความรู้ ไปใช้ให้ เกิด

ประโยชน์ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ การประหยัดและ

สร้างความคุ้มค่า ในการบริหารจัดการคณะและ

หลักสูตร 

1. โครงการจัดท าต้นทุนผลผลิตต่อหน่วย 

 

 

ต.ค. 59 - 

ก.ค. 60 

100,000 

 

ตัวบ่งชี้  5.1 การบริหาร

ของสถา บัน  ฯ  เกณฑ์

มาตรฐาน  

ข้อ 2 การก ากับติดตาม

ส่งเสริมสนับสนุนให้ ทุก

คณะด าเนินการวิเคราะห์

ข้อมูลทางการเงิน ฯ  

(ผ่านตามเกณฑ์) 

ผู้อ านวยการกอง

นโยบายและแผน 

2. โครงการบริหารความเสี่ยงและควบคุม

ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ต.ค. 59 - 

ก.ค. 60 

50,000 ตัวบ่งชี้  5.1 การบริหาร

ของสถา บัน  ฯ  เกณฑ์

มาตรฐาน  
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ข้อเสนอแนะ โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผู้จัดเก็บข้อมูล 

    ข้อ 3 ด าเนินงานตามแผน

บริหารความเสี่ยง ฯ 

(ผ่านตามเกณฑ์) 

 

3. โครงการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2560 

ต.ค. 59 - 

ก.ค. 60 

875,000 ตัวบ่งชี้  5.1 การบริหาร

ของสถา บัน  ฯ  เกณฑ์

มาตรฐาน 

    ข้อ 5 การก ากับติดตาม

ส่งเสริมสนับสนุนให้ ทุก

หนว่ยงานในสถาบันมีการ

ด าเนินการจัดการความรู้

ตามระบบ 

 (ผ่านตามเกณฑ์) 

 

 

การติดตามและประเมนิผลความส าเร็จของแผนพัฒนาคุณภาพ 

กองนโยบายและแผนจะท าการติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ ( Improvement plan) เป็นประจ าทุกภาคการศึกษาและจะ

ประเมินความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนเมื่อสิน้ปีการศึกษา พรอ้มรายงานผลให้ผูบ้รหิารได้รับทราบ  

 

จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้ 

1. เห็นชอบโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement plan)  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีการศึกษา 2559 

2. มอบหมายให้มหาวิทยาลัยด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามที่ก าหนด พรอ้มทั้งรายงานผลต่อสภามหาวิทยาลัยเมื่อสิน้สุดปีการศึกษา 2559 
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ภาคผนวก จ 

 

ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประกนัคุณภาพ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีการศึกษา 2558 
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ภาคผนวก ฉ 

 

ประมวลภาพกจิกรรม ประจ าปีการศกึษา 2558 
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การบรหิารจัดการ 
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การผลติบัณฑิต 
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การวิจัย 
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การบรกิารวิชาการแก่สังคม 
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การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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