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บทสรุปผู้บริหำร 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้พัฒนาการจัดการศึกษาทั้งระบบ โดยมีการปรับปรุงและพัฒนา

หลักสูตร สาขาวิชาใหม่ๆ เพื่อให้มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น และมุ่งตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการ

และสังคม จึงท าให้การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย มีความแตกต่างไปจากหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอื่นๆ

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ด าเนินการตามพันธกิจ “ให้การศึกษา วิจัย บริการวิชาการ 

และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม” โดยมีเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย จ านวน 4 เป้าหมาย คือ สร้าง

เอตทัคคะเพื่อให้ได้รับการยอมรับ มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อสู่การเป็นเอตทัคคะที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและ

นานาชาติ สร้างผลงานวิชาการ วิจัย เพื่อการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะผลิตผลงานทางวิชาการ 

เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน เผยแพร่ทั้งใน

ระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการน าไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เพื่อการบริการวิชาการแก่

สังคม สรา้งเครอืข่ายมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะสรา้งเครอืข่ายความร่วมมือที่หลากหลาย

ทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย สร้าง

ภาพลักษณ์เพื่อให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในที่ตอบสนอง

ต่อความเป็นนานาชาติ และสรา้งชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ประเมินตนเองตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ประจ าปีการศึกษา 2559 ปรากฏผลคะแนนจ าแนกตามองคป์ระกอบ ดังนี้ 

องค์ 

ประกอบที่ 

คะแนนกำรประเมินเฉล่ีย ผลกำรประเมิน 
0.01 – 1.50 ต้องปรับปรงุเร่งด่วน 

1.51 – 2.50 ต้องปรับปรุง 

2.51 – 3.50 ระดับพอใช ้

3.51 – 4.50 ระดับดี 

4.51 – 5.00 ระดับดีมาก 

จ ำนวน

ตัวบ่งชี ้
I P O 

คะแนน

เฉลี่ย 

1 5 1.2 , 1.3 

(2.91) 

1.4 , 1.5 

(4.00) 

1.1 

(3.24) 

3.41 ระดับพอใช ้

2 3 2.2 

(5.00) 

2.1 

(5.00) 

2.3 

(5.00) 

5.00 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 

(4.07) 

4.69 ระดับดีมำก 

คะแนนเฉลี่ย 3.61 4.71 4.10 4.32 ระดับด ี

ผลกำรประเมนิ ระดับด ี ระดับดีมำก ระดับด ี
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จากตารางแสดงผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี

การศึกษา 2559 พบว่า ผลการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้

คุณภาพ ในภาพรวมทั้ง 13 ตัวบ่งชี้ คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.32 คะแนน ระดับคุณภาพระดับดี จ าแนกตามปัจจัย

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

 ปัจจัยน าเข้า (Input)  คะแนนเฉลี่ย 3.61 ระดับคุณภาพด ี

 กระบวนการ (Process)  คะแนนเฉลี่ย 4.71 ระดับคุณภาพดีมาก 

 ผลลัพธ์ (Output)  คะแนนเฉลี่ย 4.10 ระดับคุณภาพดี 

 

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยฯ ได้วิเคราะห์จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางในการ

ปรับปรุงและพัฒนา จากทุกองค์ประกอบส าหรับการปรับปรุงการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในให้มีประสิทธิภาพต่อไป รายละเอียด ดังนี้ 

จุดเด่น 

1. หลักสูตรของมหาวิทยาลัยมีการด าเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทุกหลักสูตร และมีผลการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559 ในภาพรวมทุกหลักสูตร มีคะแนนเฉลี่ยดีขึ้นจากปี

การศึกษาที่ผ่านมา ซึ่งมหาวิทยาลัยมีการเตรียมประกาศขึ้นทะเบียนรายชื่อหลักสูตร ในฐานข้อมูลหลักสูตร TQR 

ของ สกอ. ปีการศึกษา 2560 ส าหรับหลักสูตรที่มีผลประเมินอยู่ในระดับดีสองปีต่อเนื่อง 

2. มหาวิทยาลัยฯ มีการจัดโครงการพัฒนาผลงานและเพิ่มต าแหน่งวิชาการเชิงรุก (Fast Track) ให้กับ

อาจารย์ เพื่อเป็นการผลักดันให้อาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยก าหนด รวมไปถึง 

การก าหนดมาตรการอื่นๆ ที่ส่งเสริมสนับสนุน อาทิเช่น การให้ทุนอุดหนุนไปน าเสนอบทความวิจัย การให้รางวัล

บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาชีพช้ันน าระดับสากล ระบบพี้เลี้ยง และระบบการอนุญาตให้ลาพัก 1 ปีเพื่อเขียน

ผลงาน เป็นต้น 

3. มหาวิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกในการขับเคลื่อนการด าเนินงานในภารกิจด้านการวิจัย ตั้งแต่

ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และมีผลการด าเนินงานบรรลุตาม

เป้าหมายที่ก าหนด รวมถึงสามารถแก้ปัญหา ตอบสนองความต้องการของชุมชน และน าไปใช้ประโยชน์ได้

อย่างเป็นรูปธรรม 

4. มหาวิทยาลัยฯ มีงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการ

ประชุมวิชาการและตีพมิพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูลเพิ่มมากขึ้นจากปทีี่ผา่นมา 

5. มหาวิทยาลัยฯ  ส่งเสริมสนับสนุน  และรวบรวมองค์ความรู้การบริการวิชาการ พัฒนาไปสู่

แหล่งเรยีนรู้ด้านการวิจัยและการบริการวิชาการฯ ที่เป็นแหล่งรวมองค์ความรู้เผยแพร่ให้แก่ผู้สนใจ สามารถ

น าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง และรองรับผู้ศึกษาดูงานจากในประเทศ

ไทยและต่างประเทศ  สามารถสรา้งรายได้และสรา้งความเข้มแข็งให้เกดิขึน้ในชุมชน 

6. มหาวิทยาลัยฯ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรหน่วยงานภายนอกในการให้บริการ

วิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิตสังคมและสิ่งแวดล้อมของชุมชนให้เข้มแข็งยั่งยืนน าไปสู่การพึ่งพาตนเองได้ 



 
 ฎ 

 7. มหาวิทยาลัยฯ ถ่ายทอดองค์ความรู้การบริการวิชาการในพื้นที่ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย 

ศูนย์การศึกษาต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ รวมทั้งพืน้ที่อื่นๆ ตามความต้องการของพื้นที่ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู ้

และสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนโดยการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมการบริการวิชาการใน

หลากหลายรูปแบบ 

 8. มหาวิทยาลัยฯ มีอาคารโบราณที่เอื้อต่อการพัฒนาแหลง่เรียนรูศ้ิลปะวัฒนธรรมและศูนย์ขอ้มลู

สารสนเทศศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทรใ์นการให้บริการแหล่งเรยีนรูด้้านศิลปวัฒนธรรม 

 9. มหาวิทยาลัยฯ เป็นวังเก่าที่มีชื่อเสียงและมีประวัตศิาสตรท์างศิลปะและวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์

ที่เอื้อต่อการส่งเสรมิการสร้างภาพลักษณแ์ละเอกลักษณข์องมหาวิทยาลัยอย่างโดดเด่น 

 10. มหาวิทยาลัยฯ มีการจัดกจิกรรมส่งเสรมิศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ รวมทั้ง

เครอืข่ายความร่วมมือด้านการจัดกจิกรรมท านุศิลปะและวัฒนธรรม 

 11. มหาวิทยาลัยฯ มีการจัดกจิกรรมหลากหลาย มีประโยชน์ และสร้างคุณค่าต่อชมชน ตลอดจน

มีนักศึกษาหลายคนที่ได้รับรางวัลระดับชาติ 

 12. บุคลากรทั้งอาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย และนักศึกษามีส่วนร่วมในกจิกรรมทางศิลปะและ

วัฒนธรรม 

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

และแผนปฏิบัติการประจ าปีได้อย่างชัดเจน มีกระบวนการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจ าปีให้กับบุคลากร

รับทราบทุกระดับ  และมีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีอย่างต่อเนื่อง 

พรอ้มทั้งรายงานต่อผู้บรหิารอย่างสม่ าเสมอ 

 14. มหาวิทยาลัยฯ ได้คะแนนประเมินผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ซึ่ง

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) หรือ ITA สูงสุด 91.56 เป็นอันดับ 

1 จาก 77 สถาบันอุดมศึกษาที่เข้ารว่มโครงการ 

 15. มหาวิทยาลัยฯ ได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับหนึ่ง จ านวน 7 สมัยซอ้น  

จากการจัดอันดับโดย Webometrics จากประเทศสเปน นอกจากนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ยังเป็น

มหาวิทยาลัยราชภัฏแหง่แรกที่ได้รับผลการประเมิน QS Star Ratings ภาพรวมระดับ 2  ดาว และได้รับผลการ

ประเมินด้าน สิ่งอ านวยความสะดวก ระดับ 5 ดาว ด้านการสอน ด้านการรับผิดชอบต่อสังคม ระดับ 4 ดาว  

โดย QS Intelligence Unit,Quacquarelli Symonds, กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ 

   

แนวทำงเสรมิจุดเด่น 

1. มหาวิทยาลัยฯ จะด าเนินการเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  

ขึน้ทะเบียนรายชื่อหลักสูตร ในฐานข้อมูลหลักสูตร TQR ของ สกอ. ส าหรับหลักสูตรที่มีผลประเมินอยู่ในระดับ

ดีสองปีต่อเนื่อง และจัดท าแนวทางการพัฒนาหลักสูตรสู่การเป็นเอตทัคคะ 

2. มหาวิทยาลัยฯ จะส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ที่เข้าหลักเกณฑ์เข้าร่วมโครงการพัฒนา

ผลงานและเพิ่มต าแหน่งวิชาการเชิงรุก (Fast Track) และมีก ากับติดตามเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่

ก าหนดไว้ 
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3. มหาวิทยาลัยฯ จะพัฒนาผลงานวิจัยของอาจารย์ ให้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ระดับชาติและนานาชาติ ที่อยู่ในฐานข้อมูลที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

4. มหาวิทยาลัยฯ จัดโครงการเพื่อยกระดับวารสารวิชาการประจ าคณะ/หน่วยงาน ให้ได้

มาตรฐานและอยู่ในฐานข้อมูลในระดับชาติและนานาชาติ 

5. มหาวิทยาลัยฯ จะจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาอาจารย์ให้มีศักยภาพในการเขียนข้อเสนอ

โครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอกทั้งระดับชาติและนานาชาติเพิ่มขึน้  

6. มหาวิทยาลัยฯ จะสนับสนุนให้อาจารย์ด าเนินโครงการวิจัยเพื่อสรา้งเครอืข่ายด้านการวิจัยใน

ประชาคมอาเซยีน 

7. มหาวิทยาลัยฯ จะจัดโครงการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอด

ความรู้สู่บุคลากรภายในสถาบันและเผยแพร่สู่สาธารณชน 

8. มหาวิทยาลัยฯ จะประเมินประโยชน์หรอืผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคมว่า

สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการทั้งทางตรงและทางอ้อม ประเมินผลที่เกิดกับนักศึกษา อาจารย์

และบุคลากรผู้ให้บริการ ทั้งในด้านการน าความรู้ความเช่ียวชาญ ไปใช้ประโยชน์การสื่อสาร ชี้แจงแนะน าให้

ผู้รับบรกิารและประชาชน 

6. มหาวิทยาลัยฯ จะด าเนินกิจกรรม/โครงการที่มีความโดดเด่นและแสดงถึงความเป็น

เอกลักษณข์องวังสวนสุนันทา 

7. มหาวิทยาลัยฯ จะเน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อเผยแพร่ผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม

ให้เป็นที่รู้จักต่อสาธารณชนทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

6. มหาวิทยาลัยฯ จะน าเทคโนโลยี Big data เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ผ่านมา

ในอดีต เพื่อใช้การคาดการณแ์ละวางแผนในการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต 

7. มหาวิทยาลัยฯ จะด าเนินการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งผลต่อการจัดอันดับ

มหาวิทยาลัย ในเกณฑ์การอันดับมหาวิทยาลัยที่สูงขึ้น อาทิเช่น Quacquarelli Symonds Limited (QS), 

Academic Ranking of World Universities (Shanghai) และ The Times Higher Education World University 

Ranking (THE) เป็นต้น 

จุดท่ีควรพัฒนำ 

1. มหาวิทยาลัยฯ ต้องส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ช่วยเสริมทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 ให้กับนักศึกษาทุกระดับช้ัน 

2. มหาวิทยาลัยฯ ต้องมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันภายในประเทศและ

ต่างประเทศ ในการพัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนานักศึกษา 

3. การยกระดับวารสารวชิาการของมหาวิทยาลัย ให้เข้าสู่มาตรฐานในระดับนานาชาติ 

4. การจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ของคณะ/วิทยาลัย 

5. การน าผลงานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรค ์ยื่นจดสิทธิบัตรหรอือนุสิทธิบัตร ของคณะ/วิทยาลัย 

6. การจัดนิทรรศการเชิงรุกให้กับกระแสความต้องการของผู้รับบรกิาร 
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8. บูรณาการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาอย่างประสิทธิภาพ 

5. มหาวิทยาลัยฯ ทบทวนแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน

วิชาการ และจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) ของมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับ

ต่อการการเปลี่ยนแปลงบุคลากร อาทิเช่น การเกษียณอายุราชการ การลาออก การโอนย้ายหน่วยงาน เป็นต้น 

6. มหาวิทยาลัยฯ พัฒนาสาขาวิชาไปสู่ความเป็นเอตทัคคะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขัน

ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล 

 

แนวทำงในกำรปรับปรุงและพัฒนำ 

1. มหาวิทยาลัยจะบูรณาการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้

นักศึกษาได้รับประโยชน์สูงสุดและครบทุกกลุ่มเป้าหมาย 

2. มหาวิทยาลัยฯ จะส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบัน

ภายในประเทศและต่างประเทศ มี Visiting Professors ที่มาช่วยสอนหรือให้ประสบการณแ์กน่ักศึกษา และการ

ส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรูใ้นต่างประเทศ 

3. มหาวิทยาลัยฯ ส่ง เสริมและผลักดันให้คณะ/วิทยาลัย มีการพัฒ นาและยกระดับ

วารสารวชิาการ ให้เข้าสู่มาตรฐานในระดับนานาชาติ 

4. มหาวิทยาลัยฯ พัฒนาระบบกลไกการส่งเสริมด้านการวิจัยให้แก่อาจารย์ในคณะ/วิทยาลัยมาก

ขึน้ อาทิ การจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ของคณะ/วิทยาลัย 

5. มหาวิทยาลัยฯ ส่งเสริมให้คณะ/วิทยาลัย มีการพัฒนาอาจารย์ ในการขอยื่นผลงานวิจัยหรือ

งานสรา้งสรรคใ์ห้ได้จดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 

6. มหาวิทยาลัยฯ พัฒนาและปรับปรุงส่วนจัดแสดงให้มีความน่าสนใจตามกระแสสังคม อาทิเช่น 

การจัดกจิกรรมหรอืนิทรรศการที่เป็นที่สนใจในช่วงเวลานั้นๆ 

7. มหาวิทยาลัยฯ พัฒนาประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์และสื่อกระแสหลักให้มาก

ยิ่งขึ้น 

8. มหาวิทยาลัยฯ จะวิเคราะห์สมรรถนะของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ 

และทบทวนการจัดท าแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ รวมถึง

จัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) ให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ฯ 

เพื่อรองรับต่อการการเปลี่ยนแปลงบุคลากร อาทิเช่น การเกษียณอายุราชการ การลาออก การโอนย้าย

หน่วยงาน เป็นต้น 

9. มหาวิทยาลัยฯ จะก ากับติดตามการด าเนินงานของหลักสูตรที่มีผลประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน อยู่ในระดับน้อยหรือปานกลาง ในปีการศึกษา 2559 ให้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement 

Plan) ระดับหลักสูตร เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพอยู่ในระดับดี ในปีการศึกษา 2560   

10. มหาวิทยาลัยฯ จะก ากับติดตามการด าเนินงานของหลักสูตรที่มีผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน อยู่ในระดับดี ให้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ ( Improvement Plan) ระดับหลักสูตร เพื่อรักษา
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มาตรฐานและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพอยู่ในระดับดีสองปีต่อเนื่อง และเตรียมรับการประเมินฯ จากคณะ

กรรมการฯ สกอ. เพื่อประกาศขึ้นทะเบียนรายชื่อหลักสูตร ในฐานข้อมูลหลักสูตร TQR ของ สกอ. ในปี

การศึกษา 2560 
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พ.ศ. 2480-2517 โรงเรียน 

สวนสุนันทาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2518-2537

วิทยาครูสวนสุนันทา 

พ.ศ. 2538-2546  

สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา 

พ.ศ. 2547- ปัจจุบัน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

ส่วนที่ 1  

บริบทมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

1. ประวัติความเปน็มาของมหาวิทยาลัยโดยย่อ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นส่วนหนึ่งของสังคมและระบบการศึกษาระดับสูงของประเทศ 

มีภารกิจในการพัฒนาขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพและมีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ 

ตอบสนองต่อความต้องการของการพัฒนาประเทศ โดยมีจุดเริ่มต้นจากโรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย 

พัฒนาเป็นวิทยาลัยครู สถาบันราชภัฏและมหาวิทยาลัยราชภัฏตามล าดับ มีพื้นที่ส าหรับการจัดการศึกษา 

ได้แก่ 1) กรุงเทพฯ (62 ไร่ 20 ตารางวา) 2) ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม (275 ไร่) 3) ศูนย์การศึกษา

จังหวัดสมุทรสงคราม (80 ไร่) 4) ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง (128 ไร่) และ 5) ศูนย์การศึกษาจังหวัด

อุดรธานี (15 ไร่)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยฯ เปิดสอนหลักสูตรจัดการเรยีนการสอน จ านวนทั้งสิน้ 103 หลักสูตร จ าแนกเป็นระดับ

ปรญิญาตร ีจ านวน 76 หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ จ านวน 1 หลักสูตร ระดับปริญญาโท จ านวน 

17 หลักสูตร และระดับปรญิญาเอก จ านวน 9 หลักสูตร ในปีการศึกษา 2559 มีนักศึกษาคงอยู่จ านวนทั้งสิ้น 

26,592 คน จ าแนกเป็น ปรญิญาตรี จ านวน 25,717 คน ประกาศนียบัตรวิชาชีพ จ านวน 90 คน ปริญญาโท 

จ านวน 531 คน และปรญิญาเอก จ านวน 254 คน บุคลากรจ านวนทั้งสิน้ 1,743 คน จ าแนกเป็นบุคลากรสาย

วิชาการ จ านวน 761 คน และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จ านวน 982 คน 

 มหาวิทยาลัยฯ มีสถานที่เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาส าหรับนักศึกษาและการปฏิบัติงานของ

คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน ประกอบด้วย 1) ห้องเรียน จ านวน 231 ห้อง 2) ห้องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์ จ านวน 45 ห้อง 3) ห้องปฏิบัติการทางภาษา จ านวน 3 ห้อง 4) ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร ์ 

จ านวน 47 ห้อง 5) ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ จ านวน 2 ห้อง 6) ห้องปฏิบัติการด้าน

สถาปัตยกรรม จ านวน 1 ห้อง และ 7) ห้องปฏิบัติการอื่นๆ เช่น โรงละคร หอศิลป์ ห้องปฏิบัติการโลจิสติกส์ฯ 

ห้องปฏิบัติการทางอาหาร ฯลฯ จ านวน 81 ห้อง รวมทั้งน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิเช่น ERP 

(enterprise resource planning) e-Office e-learning เป็นต้น มาใช้ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานของ

มหาวิทยาลัย 
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2. วิสัยทัศน์ เสาหลัก พันธกิจ ภารกิจหลัก เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย และประเด็นยุทธศาสตร์  

2.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

  มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม “Smart Archetype University of the Society”        

  2.2 เสาหลัก (Pillar) 

    1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)  

    2) คุณธรรม (Morality)  

    3) เครอืข่าย (Partnership)  

    4) ความเป็นมอือาชีพ (Professionalism)  

    5) วัฒนธรรม (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างทีด่ีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”   

2.3 พันธกจิ (Mission) 

 1) ให้การศึกษา (To offer education) ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ ฝึกหัดครู 

ปลูกฝังประชาชนให้สามารถเรียนรู้ในระดับสูง มีความเป็นมนุษย์ที่รับผิดชอบต่ออนาคตของโลกที่มีแนวโน้ม

เป็นนานาชาติ มีจติวิญญาณในการท้าทาย โดยไม่กลัวล้มเหลว 

 2) วิจัย (To conduct research) มุ่งมั่นในการลงทุนทางการศึกษาวิจัยในศาสตร์ที่เป็น

เอตทัคคะ ที่สามารถน าไปใช้ให้เกดิผลประโยชน์ได้เพื่อความสงบสุข และความเจริญรุ่งเรือง ผ่านการแสวงหา

ด้วยการวจิัยทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคดิสรา้งสรรค์ 

 3) บริการวิชาการ (To provide academic services) การส่งมอบผลงานวิชาการในระดับ

เอตทัคคะ ที่ตอบและแกป้ัญหาของสังคม โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น และสังคม 

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

ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย โดยการพัฒนาและสรา้งแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสนุันทาให้เป็นที่ยกย่องและชื่นชม

ของมนุษยชาติ 

2.4 ภารกิจหลัก (Key result area) 

 1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหน้า  (Produce graduates with front row quality) 

 2) ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคมนานาชาติ ( Provide 

academic services and transfer technology to communities and international society) 

 3) อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปวัฒนธรรม (Conserve and develop 

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

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

knowledge for society) 
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 5) สร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยช้ันน าในอาเซียน (Establish network with outstanding 

universities in ASEAN) 

 6) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ (Employ modern management 

system for versatility)  

2.5 เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย 

  เป้าหมายท่ี 1 : สร้างเอตทัคคะเพื่อให้ได้รับการยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะผลิต

บัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อสู่การเป็นเอตทัคคะที่

ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

  เป้าหมายที่ 2 : สร้างผลงานวิชาการ วิจัย เพื่อการบริการวิชาการ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่

จะผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการ

ของแหล่งทุน เผยแพร่ทัง้ในระดับชาติและนานาชาต ิรวมทั้งการน าไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้

เพื่อการบริการวชิาการแก่สังคม 

  เป้าหมายท่ี 3 : สร้างเครือข่ายมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะสร้าง

เครือข่ายความร่วมมือที่หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิด

ความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย 

  เป้าหมายท่ี 4 : สร้างภาพลักษณ์เพื่อให้เป็นท่ีรู้จักและยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะ

พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักและ

ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ  

 2.6 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategy) 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน (Raise the 

University‘s Potential to Become Sustainable Specialist) 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างผลงานวิชาการ ตีพิมพ์ เผยแพร่ และสิทธิทางปัญญา 

(Produce, Publish and Publicize Academic Works and Intellectual Property) 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 สร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย (Establish Network 

Relationship and Connection)   

  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ (Elevate the Level of 

International Recognition) 
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3. โครงสรา้งองค์กร และโครงสร้างการบริหารจัดการ  

 3.1 โครงสร้างองค์กร 
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 3.2 โครงสร้างการบริหารจดัการ  

 

ภาพท่ี 2 โครงสร้างการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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4. รายชื่อผูบ้ริหาร และกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

4.1 รายชื่อผู้บรหิารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีการศึกษา 2559 

 

 
 

 

 

     
 

 

 

 

     
 

 

 

 

ภาพท่ี 3 ผู้บริหารมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปกีารศกึษา 2559 

 

ข้อมูล ณ วันที ่วันที ่31 กรกฏาคม 2560 

 

รศ.ดร.ปรุงศักดิ์ อตัพุฒ 

รองอธิการบดีฝา่ยบรหิาร 

ผศ.ดร.สมเดช รุง่ศรีสวสัดิ ์

รองอธิการบดีฝา่ยวิชาการ 

ผศ.ดร.ชนนาถ มีนะนันท์ 

รองอธิการบดีฝา่ยกจิการนักศึกษา 

ผศ.ดร.วิทยา เมฆข า 

รองอธิการบดีฝา่ยแผนงาน

และประกันคุณภาพ 

รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย  

อธิการบดมีหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

รศ.ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์ 

รองอธิการบดีฝา่ยวิจัย 

และพัฒนา 

ผศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวบิูลย ์

รองอธิการบดีฝา่ยทรัพย์สนิ

และรายได ้
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4.2 รายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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ภาพที่ 4 กรรมการสภามหาวทิยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 

 

ข้อมูล ณ วันที ่31 กรกฏาคม 2560 
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5. หลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปิดสอน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีหลักสูตรที่เปิดสอน ในปีการศึกษา 2559 จ านวน 103 หลักสูตร 

ประกอบด้วย ระดับปริญญาตรี จ านวน 76 หลักสูตร ดังตารางที่ 1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จ านวน  

1 หลักสูตร ดังตาราง 2 ระดับปริญญาโท จ านวน 17 หลักสูตร ดังตารางที่ 3 ระดับปริญญาเอก จ านวน  

9 หลักสูตร ดังตารางที่ 4  

ตารางท่ี 1 แสดงรายชื่อหลักสูตรระดับปรญิญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2559 

คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร 

สาขาวิชา ปรับปรุง ใหม ่ ปี พ.ศ. 

คณะครุศาสตร ์ ครุศาสตรบัณฑิต 

 1. สังคมศึกษา (5ปี)    2559 

 2. ภาษาไทย (5ปี)    2555 

 3. ภาษาอังกฤษ (5ปี)   2555 

 4. วทิยาศาสตร์ท่ัวไป (5ปี)   2555 

 5. คณิตศาสตร์ (5ปี)   2555 

 6. การศึกษาปฐมวัย (5ปี)   2555 

 7. นวัตกรรมและเทคโนโลยกีารศกึษา   2554 

คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

8. จุลชวีวทิยาอุตสาหกรรม   2558 

9. วทิยาการคอมพวิเตอร์   2559 

10. เทคโนโลยสีารสนเทศ   2559 

11. วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร   2559 

12. คณิตศาสตร์สารสนเทศ   2559 

13. สถิตปิระยุกต ์   2559 

14. คหกรรมศาสตร์   2559 

15. ฟิสิกสป์ระยุกต ์   2558 

16. ชวีวทิยา   2558 

17. เคม ี   2559 

18. วทิยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม   2559 

19. เทคโนโลยชีวีภาพ   2559 

20. วทิยาศาสตร์การกฬีาและสุขภาพ   2555 

21. นติวิทิยาศาสตร์   2559 
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คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร 

สาขาวิชา ปรับปรุง ใหม ่ ปี พ.ศ. 

คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร ์

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

22. ภูมิศาสตร์และภูมสิารสนเทศ   2559 

 ศิลปศาสตรบณัฑิต 

 23. ภาษาไทย   2559 

 24. ภาษาอังกฤษ    2559 

 25. ภาษาจีน    2559 

 26. ภาษาญี่ปุ่น    2559 

 27. ภาษาอังกฤษธุรกิจ    2559 

 28. การจัดการโรงแรมและธุรกิจท่ีพัก    2559 

 29. การจัดการสังคมและนวัตกรรม   2559 

 30. สารสนเทศศาสตร์   2558 

 31. การจัดการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ    2559 

 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต 

 32. รัฐประศาสนศาสตร์    2559 

 33. การบริหารงานต ารวจ   2557 

 นิตศิาสตรบัณฑิต 

 34. นติศิาสตร์   2559 

คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตรบณัฑิต 

35. นเิทศศาสตร์    2558 

บริหารธุรกจิบัณฑิต 

36. บริหารธุรกิจ   2559 

37. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   2559 

บัญชีบัณฑิต 

38. การบัญช ี   2559 

เศรษฐศาสตร์บณัฑิต 

39. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ   2559 

คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม วิทยาศาสตรบัณฑิต 

40. การออกแบบตกแตง่ภายในและนทิรรศการ    2558 

41. การจัดการอุตสาหกรรม    2558 

42. เทคโนโลยคีวามปลอดภัยและอาชวีอนามัย    2559 

43. การออกแบบกราฟกิและมัลตมิเีดีย    2559 

44. เทคโนโลยไีฟฟา้   2559 
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คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร 

สาขาวิชา ปรับปรุง ใหม ่ ปี พ.ศ. 

 45. การบริหารทรัพยากรอาคาร    2559 

 46. การออกแบบผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม    2555 

 47. เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์เพื่องาน

สถาปัตยกรรม  

  2555 

 48. อุตสาหกรรมการพมิพ ์   2559 

 49. มาตรวทิยาและระบบคุณภาพ   2555 

 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 

 50. วศิวกรรมคอมพวิเตอร์   2558 

 สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 

 51. สถาปัตยกรรม   2557 

คณะศิลปกรรมศาสตร ์ ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต 

52. ดนตรี   2559 

 53. ศลิปะการแสดง   2559 

 54. การออกแบบนเิทศศิลป์   2555 

 55. การออกแบบเครื่องแต่งกาย    2555 

 56. การออกแบบผลิตภัณฑห์ัตถกรรม   2555 

 57. จิตรกรรม   2555 

วิทยาลัยนานาชาติ บริหารธุรกจิบัณฑิต 

58. บริหารธุรกิจระหวา่งประเทศ   2559 

ศิลปศาสตรบณัฑิต 

59. การโรงแรม   2558 

60. การจัดการท่องเท่ียว   2555 

61. ธุรกิจการบิน   2555 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการ

จัดการ 

บริหารธุรกจิบัณฑิต 

62. การจัดการคุณภาพ   2555 

 63. การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ    2555 

 64. การจัดการทุนมนุษยแ์ละองคก์าร   2557 

 วิทยาศาสตรบัณฑิต 

 65. เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร

การตลาด 

  2555 

 รัฐศาสตรบัณฑิต 

 66. รัฐศาสตร์   2556 
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คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร 

สาขาวิชา ปรับปรุง ใหม ่ ปี พ.ศ. 

วิทยาลัยพยาบาล 

และสุขภาพ 

พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

67. พยาบาลศาสตร์   2555 

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 

68. วทิยาศาสตร์สุขภาพ    2559 

 69. เลขานุการการแพทยแ์ละสาธารณสุข   2559 

 การแพทย์แผนไทยประยุกต ์

 70. การแพทยแ์ผนไทยประยุกต์   2555 

 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

 71. สาธารณสุขศาสตร์   2556 

วิทยาลัยการภาพยนตร์ 

ศิลปะการแสดง และสื่อใหม ่

ศิลปบณัฑิต 

72. การสร้างภาพยนตร์   2555 

73. การสร้างสรรค์และสื่อดจิิทัล 

 

  2556 

วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพ

พลายเชน 

บริหารธุรกจิบัณฑิต 

74. การจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ   2559 

75. การจัดการโลจิสตกิส ์   2559 

76. การจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)   2559 

 

ตารางที่ 2 แสดงรายช่ือหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบณัฑิตวิชาชพี ประจ าปีการศกึษา 2559  

คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร 

สาขาวิชา ปรับปรุง ใหม ่ ปี พ.ศ. 

คณะครุศาสตร์ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชพี 

1. ประกาศนียบัตรบัณฑิตวชิาชีพคร ู   2558 

 

ตารางท่ี 3 แสดงรายชื่อหลักสูตรระดับปรญิญาโท ประจ าปีการศึกษา 2559 

คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร 

สาขาวิชา ปรับปรุง ใหม ่ ปี พ.ศ. 

 

บัณฑิตวิทยาลัย 

ครุศาสตรมหาบัณฑิต 

1. การบริหารการศึกษา   2559 

2. การออกแบบการเรียนการสอน 

 

  2556 
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คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร 

สาขาวิชา ปรับปรุง ใหม ่ ปี พ.ศ. 

 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

 3. ภาษาศาสตร์   2555 

 4. ศลิปะการแสดง   2555 

 5. กฎหมายมหาชน   2558 

 6. ปรัชญาและจรยิศาสตร์   2559 

 วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 

 7. นติวิทิยาศาสตร์    2555 

 8. การแพทยแ์ผนไทยประยุกต ์   2555 

 9. การจัดการสิ่งแวดลอ้ม   2558 

 บริหารธุรกจิมหาบัณฑิต 

 10. บริหารธุรกิจ   2559 

 11. การจัดการฟุตบอลอาชพี   2557 

 รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต 

 12. นโยบายสาธารณะ   2558 

วิทยาลัยนวัตกรรมและ 

การจัดการ 

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

13. การเมอืงการปกครอง   2559 

วิทยาลัยนานาชาติ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

 14. คณิตศาสตร์ศึกษา   2555 

วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพ

พลายเชน 

บริหารธุรกจิมหาบัณฑิต 

15. การจัดการโลจิสตกิส์และซพัพลายเชน   2559 

คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร ์

รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต 

16. รัฐประศาสนศาสตร์   2555 

คณะวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี 

ครุศาสตรมหาบัณฑิต 

17. วิทยาศาสตร์ศึกษา   2557 

 

ตารางที่ 4 แสดงรายช่ือหลักสูตรระดับปริญญาเอก ประจ าปีการศกึษา 2559  

คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร 

สาขาวิชา ปรับปรุง ใหม ่ ปี พ.ศ. 

บัณฑิตวิทยาลัย ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 

 1. ปรัชญาและจรยิศาสตร์   2558 

 2. การบริหารการพัฒนา   2559 
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คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร 

สาขาวิชา ปรับปรุง ใหม ่ ปี พ.ศ. 

 3. ภาษาศาสตร์   2555 

 4. นิติวิทยาศาสตร์   2556 

 5. การแพทยแ์ผนไทยประยุกต์   2556 

 บริหารธุรกจิดุษฎีบัณฑิต 

 6. บริหารธุรกิจ   2559 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการ

จัดการ 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 

7. นวัตกรรมการจัดการ   2559 

รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

8. การเมอืงการปกครอง   2559 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพ

พลายเชน 

บริหารธุรกจิดุษฎีบัณฑิต 

9. การจัดการโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน   2559 

หมายเหตุ : นับเฉพาะสาขาวิชาที่เปิดรับนักศกึษา ในปีการศึกษา 2559 

แหลง่ข้อมูล : กองบริการการศึกษา ข้อมูล ณ วันท่ี 20 มถิุนายน 2560 

 

6. จ านวนนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในปีการศึกษา 2559 มีจ านวนนักศึกษาทั้งหมด 26,592 คน 

จ าแนกตามคณะ/วิทยาลัย และระดับการศึกษา ดังตารางที่ 5 

ตารางท่ี 5 แสดงจ านวนนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 

คณะ/วทิยาลัย ระดับการศึกษา 
รวมท้ังสิ้น 

ปริญญาตรี ป.บัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. คณะครุศาสตร ์ 2,184 90 - - 2,274 

2. คณะวิทยาศาสตรฯ์ 2,776 - 7 - 2,783 

3. คณะมนุษยศาสตรฯ์ 5,756 - 55  5,811 

4. คณะวิทยาการจัดการ 6,320 - - - 6,320 

5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1,660 - - - 1,660 

6. คณะศลิปกรรมศาสตร ์ 1,103 - - - 1,103 

7. บัณฑติวิทยาลยั - - 369 206 575 

8. วิทยาลยันานาชาต ิ 709 - 4 - 713 

9. วิทยาลัยนวตักรรมฯ 1,904 - 44 41 1,989 

10. วิทยาลยัพยาบาลฯ 472 - - - 472 

11. วิทยาลัยสหเวชศาสตร ์ 768 - - - 768 



 

 

15 

คณะ/วทิยาลัย ระดับการศึกษา 
รวมท้ังสิ้น 

ปริญญาตรี ป.บัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก 

12. วิทยาลยัการภาพยนตรฯ์ 83 - - - 83 

13. วิทยาลัยโลจสิติกส์ฯ 1,982 - 52 7 2,041 

รวมท้ังหมด 25,717 90 531 254 26,592 

แหลง่ข้อมูล : กองบริการการศกึษา ข้อมูล ณ วันท่ี 9 สิงหาคม 2560 

 

7. จ านวนอาจารยแ์ละบคุลากร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในปีการศึกษา 2559 มีจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 761 คน 

จ าแนกตามวุฒิการศึกษา ดังตารางที่ 6 จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ ดังตารางที่ 7 และจ านวนบุคลากร

สายสนับสนุนวิชาการจ าแนกตามวุฒิการศึกษา ดังตารางที่ 8 

ตารางท่ี 6 แสดงจ านวนอาจารย์ประจ า จ าแนกตามวุฒิการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 

คณะ/หน่วยงาน 
วุฒิการศึกษา 

รวม 
ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

1. คณะครุศาสตร ์ - 40 21 61 

2. คณะวิทยาศาสตร์ฯ - 52 51.5 103.5 

3. คณะมนุษยศาสตร์ฯ 2 92 24.5 118.5 

4. คณะวิทยาการจัดการ 2 72.5 26 100.5 

5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 52.5 21.5 75 

6. คณะศลิปกรรมศาสตร ์ 1.5 35.5 8 45 

7. บัณฑติวิทยาลยั - 5 34 39 

8. วิทยาลยันานาชาต ิ 2 22 9 33 

9. วิทยาลัยนวตักรรมฯ - 31.5 16 47.5 

10. วิทยาลยัพยาบาลฯ - 32.5 12 44.5 

11. วิทยาลัยสหเวชศาสตร ์ 2 24 11 37 

12. วิทยาลยัการภาพยนตรฯ์ - 8 1.5 9.5 

13. วิทยาลัยโลจสิติกส์ฯ - 36.5 10.5 47 

รวมท้ังหมด 10.5 504 246.5 761 

แหลง่ข้อมูล : กองบริหารงานบุคคล ข้อมูล ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2560 

หมายเหตุ : การนับจ านวนอาจารย์ประจ านับตามระยะเวลาการปฏิบัติงาน ดังนี้ 1) ปฏิบัติงานตั้งแต่ 9 เดือนขึ้นไป 

นับ 1 คน 2) ปฏบัิตงิานตัง้แต ่6 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 9 เดอืน นับ 0.5 คน และ 3) ไมน่ับผู้ปฏบัิตงิานไม่ถึง 6 เดอืน  
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ตารางท่ี 7 แสดงจ านวนอาจารย์ประจ า จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 2559 

คณะ/หน่วยงาน 

ต าแหน่งทางวิชาการ รวม

ต าแหน่ง

วิชาการ 

อาจารย์

ประจ า

ท้ังหมด 
อ. ผศ. รศ. ศ. 

1. คณะครุศาสตร ์ 43 14 4 - 18 61 

2. คณะวิทยาศาสตร์ฯ 74.5 24 5 - 29 103.5 

3. คณะมนุษยศาสตร์ฯ 106.5 11 1 - 12 118.5 

4. คณะวิทยาการจัดการ 68.5 30 2 - 32 100.5 

5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 55 17 3 - 20 75 

6. คณะศลิปกรรมศาสตร ์ 36 8 1 - 9 45 

7. บัณฑติวิทยาลยั 25 5 5 4 14 39 

9. วิทยาลัยนานาชาต ิ 26 5 2 - 7 33 

8. วิทยาลยันวตักรรมฯ 37.5 8 1 1 10 47.5 

10. วิทยาลยัพยาบาลฯ 38.5 3 3 - 6 44.5 

11. วิทยาลัยสหเวชศาสตร ์ 34 3 - - 3 47 

12. วิทยาลยัการภาพยนตรฯ์ 9.5 - - - - 9.5 

13. วิทยาลัยโลจสิติกส์ฯ 44 3 - - 3 37 

รวมท้ังหมด 589 131 27 5 163 761 

แหล่งข้อมูล : กองบริหารงานบุคคล ข้อมูล ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2560 

ตารางท่ี 8 แสดงจ านวนบุคลากรสายสนับสนนุวิชาการ จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

วุฒิการศกึษา 

ประเภท 

รวม 
ข้าราชการ 

พนักงาน

ราชการ 

พนักงาน

มหาวิทยาลัย   

(งบประมาน

แผ่นดิน) 

พนักงาน

มหาวิทยาลัย 

(งบรายได้) 

ลูกจ้าง

ประจ า 

ลูกจ้าง

ชั่วคราว 

ต่ ากว่าปริญญาตรี - 1 3 21 24 195 244 

ปริญญาตรี 5 23 267 291 7 3 596 

ปริญญาโท 18 3 92 25 4 - 142 

ปริญญาเอก - - - - - - - 

รวมทั้งหมด 23 27 362 337 35 198 982 

แหล่งข้อมูล : กองบริหารงานบุคคล ข้อมูล ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2560 
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8. ข้อมูลพื้นฐานโดยยอ่เกี่ยวกับงบประมาณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีจ านวนงบประมาณประจ าปี 2560 ที่จัดสรรทั้งสิ้น 1,804,100,300 

บาท ดังตารางที่ 9 จ าแนกตามหมวดรายจ่าย ดังตารางที่ 10 จ านวนงบประมาณเบิกจ่ายจริง จ าแนกตาม

หมวดรายจ่าย ดังตารางที่ 11  

ตารางท่ี 9 แสดงจ านวนงบประมาณท่ีจัดสรร ประจ าปงีบประมาณ 2560 

ประเภทงบประมาณ จ านวนเงนิ (บาท) คิดเป็นร้อยละ 

งบประมาณแผน่ดิน 861,277,800.00 47.74 

เงินรายได ้ 942,822,500.00 52.26 

รวมท่ีได้รับจัดสรร 1,804,100,300.00 100.00 

 

ตารางท่ี 10 แสดงงบประมาณท่ีจัดสรร จ าแนกตามหมวดรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

หมวดรายจ่าย 

ประเภทงบประมาณ (บาท) 

รวม ร้อยละ งบประมาณ

แผ่นดนิ 
เงินรายได ้

งบบุคลากร 108,840,600.00 237,775,100.00 346,615,700.00 19.213 

งบด าเนนิการ 96,480,500.00 487,714,700.00 584,195,200.00 32.382 

งบลงทนุ 197,182,900.00 172,735,100.00 369,918,000.00 20.504 

งบอุดหนุน 413,571,300.00 39,236,200.00 452,807,500.00 25.099 

งบรายจ่ายอืน่ 45,202,500.00 5,361,400.00 50,563,900.00 2.803 

รวมท้ังหมด 861,277,800.00 942,822,500.00 1,804,100,300.00 100.00 

 

ตารางท่ี 11 แสดงงบประมาณเบิกจ่ายจรงิ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

หมวดรายจ่าย 

ประเภทงบประมาณ (บาท) 

รวม ร้อยละ งบประมาณ

แผ่นดนิ 
เงินรายได ้

งบบุคลากร 112,032,300.00 198,109,200.00 310,141,500.00 21.45 

งบด าเนนิการ 69,874,100.00 327,799,400.00 397,673,500.00 27.50 

งบลงทนุ 189,465,100.00 84,906,600.00 274,371,700.00 18.97 

งบอุดหนุน 377,514,100.00 43,775,200.00 421,289,300.00 29.13 

งบรายจ่ายอืน่ 40,695,300.00 1,970,500.00 42,665,800.00 2.95 

รวมทั้งหมด 789,581,000.00 656,561,000.00 1,446,142,000.00 100.00 

แหล่งข้อมูล : กองนโยบายและแผน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 
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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 หมายถงึ เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นภาพลักษณ์ ทักษะ และบุคลิกภาพ ที่สะท้อนความ

เป็นวังสวนสุนันทา และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรม 

กรุงรัตนโกสินทร์ 

 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทันสมัย

สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผู้รับบริการได้อย่างทั่วถึง

และมีประสิทธิภาพ 

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 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในปีการศึกษา 2559 ได้น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558  

มาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจ าปีการศึกษา 2559 โดยแผนดังกล่าวผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เมื่อคราวการ

ประชุมคร้ังที่ 11/2559 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2559 และผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อคราวการประชุมคร้ังที่ 11/2559 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 

กองนโยบายและแผนร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพในการประสานข้อมูล ได้ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจ าปีการศึกษา 

2559  พบว่า มีโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) จ านวน 14 กิจกรรม/โครงการ และมีตัวชี้วัดความส าเร็จ จ านวน 9 ตัวชี้วัด มีตัวชี้วัดที่มีผล

การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย จ านวน 6 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 66.67 ตัวชี้วัดที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ จ านวน 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 11.11 และตัวชี้วัดที่มีผลการ

ด าเนินงานไม่บรรลุตามเป้าหมาย จ านวน 2 ตัวชีว้ัด คดิเป็นรอ้ยละ 22.22 ตามล าดับ รายละเอียดดังตารางที่ 12 

ตารางท่ี 12 แสดงผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจ าปีการศึกษา 2559 

ข้อเสนอแนะ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

การ

บรรล ุ
ผู้จัดเก็บข้อมูล 

องค์ประกอบที่ 1 การผลติบัณฑิต จ านวน 5 โครงการ/กจิกรรม 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 

(ภาพรวม)  

การจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาศึกษา

ทั่วไป ซึ่งมหาวิทยาลัยมีการด าเนินงานอยู่ใน

ทิศทางที่ดี มีส่วนส่งเสริมให้นักศึกษาต่าง

คณะได้มีโอกาสเรียนรู้ร่วมกัน อย่างไรก็ตาม

มหาวิทยาลัยควรมีการพัฒนาความเข้มแข็ง

ในเรื่องทักษะการสอนกลุ่มใหญ่ และการสอน

เป็นทีม (Team Teaching) ให้แก่คณาจารย์  

1. โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียน

การสอนในกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป 

   ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย จ านวน 5 

กจิกรรม ดังนี ้                                  

   1.1 ประชุมเตรียมความพร้อมอาจารย์

ผู้สอนในการจัดการเรียนการการสอน

รายวิชาศึกษาทั่วไป และการสอนแบบเป็น

ทีม 

 

ส.ค. 59 - 

ก.ค. 60 

 

ความพึงพอใจเกี่ยวกับการ

จัดกจิกรรมการส่งเสรมิหรือ

พัฒนาให้กับนักศึกษา 

(คา่เฉลี่ย ≥4.25 คะแนน) 

 

คา่เฉลี่ย 4.32 

คะแนน 

บรรลุ ผู้ อ า น ว ย ก า ร

ส า นั ก วิ ช า

การศึกษาทั่วไป 
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ข้อเสนอแนะ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

การ

บรรล ุ
ผู้จัดเก็บข้อมูล 

มีการวิจัยเพื่อพัฒนาเทคนิควิธีการสอนกลุ่ม

ใหญ่ที่เหมาะกับมหาวิทยาลัย โดยผนึกก าลัง

นักวิชาการ จากหน่วยต่างๆ เช่น ส านัก

วิชาการศึกษาทั่วไปฯ คณะครุศาสตร์และ

หน่วยงานที่มีศักยภาพทางด้านเทคโนโลยี 

เป็นต้น ตลอดจนมีการบูรณาการระหว่างการ

สอนวิชาศึกษาทั่วไปกับกิจกรรมนักศึกษา จะ

ช่วยสนับสนุนให้สามารถประเมินความส าเร็จ

ของการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่มีผลต่ออัต

ลักษณ์ของบัณฑิตได้ชัดเจน รวมถึงจะส่งผล

ต่อคุณภาพของบัณฑิตได้ดีขึน้ 

   1.2 ประชุมชี้แจงแนวทางการท าวิจัยเพื่อ

พัฒนา เทคนิควิ ธี การสอนกลุ่ ม ใหญ่

รายวิชาศึกษาทั่วไป 

   1.3 พัฒนาระบบสนับสนุนและสื่อการ

สอนอิเล็กทรอนิกส์ที่รองรับการเรียนรู้ทุก

ที่ทุกเวลา  

   1.4 เชิญผู้เช่ียวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ มา

เป็นวิทยากรบรรยายในรายวิชาศึกษา

ทั่วไป 

1.5 จัดการเรียนการสอนและประเมินผล 

จุดท่ีควรพัฒนา  

1. จ านวนและคุณภาพของหลักสูตร 

2. จ านวนนักศึกษาต่ออาจารย์ประจ า 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ  

1. มหาวิทยาลัยมหีลักสูตรจ านวนมาก (108 

หลักสูตร) ซึ่ งผลการประเมินในระดับ

หลักสูตรมีระดับคุณภาพที่ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่าน

มา แต่ยังมีหลักสูตรที่มีคุณภาพอยู่ในระดับ

2. โครงการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัตคะ 

    ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย จ านวน 3 

กจิกรรม ดังนี ้  

    2.1 จัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาสาขาสู่

เอคทัตคะ   

    2.2 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ

พัฒนาสาขาสู่เอคทัตคะ   

    2.3 ติดตามและประเมินการด าเนินงาน

ตามปฏิบัติการพัฒนาสาขาสู่เอคทัตคะ  

ต.ค. 59 – 

ก.ค. 60 

ตัวบ่งชี้ 1.1 ผลการบริหาร

จัดการหลักสูตรโดยรวม 

(3.10 คะแนน) 

  

3.41 คะแนน บรรลุ ผู้ อ า น ว ย ก า ร

ก อ ง บ ริ ก า ร

การศึกษา 
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ข้อเสนอแนะ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

การ

บรรล ุ
ผู้จัดเก็บข้อมูล 

ปานกลางและระดับน้อยรวมกันถึงร้อยละ 

48 มีเพียงหลักสูตรเดียวที่มีคุณภาพใน

ระดับดีมาก ดังนั้น มหาวิทยาลัยยังคงต้อง

พิจารณาผลการประเมินโดยละเอียดเพื่อ

ปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ต่อไป  

       นอกจากนี้  ยั งมี หลั กสู ตรหลาย

หลักสูตรที่อาจจะมีนักศึกษากลุ่มเป้าหมาย

เฉพาะเจาะจง และมีจ านวนจ ากัด ซึ่ ง

มหาวิทยาลัยควรพิจารณาก าหนดแนวทาง

ในการด าเนินงานของหลักสูตรดังกล่าวให้

ชัดเจน เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อการบริหาร

หลักสูตรและบุคลากรในอนาคต 

3. จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้ ง

อ า จ า รย์ ป ร ะ จ า หลั กสู ต ร / อ า จ า รย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

พ.ย.-ธ.ค.

59 
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ข้อเสนอแนะ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผลการด าเนนิงาน 
การบรรล ุ ผู้จัดเก็บ

ข้อมูล 

2 .  จ า น ว น นั ก ศึ ก ษ า ต่ อ

อาจารย์ในภาพรวมมีสัดส่วน

คอ่นข้างสูง (ประมาณ 35 : 1) 

ในบางคณะมีสัดส่วนที่สูงมาก 

(62 : 1) ซึ่งอาจส่งผลกระทบ

ต่อการก ากั บดู แล ให้ เป็ น

บัณฑิตที่มี  อัตลักษณ์ตามที่

มหาวิทยาลัยก าหนดและมี

คุณภาพสูง โดยเฉพาะหาก

เป็นระดับบัณฑิตศึกษาอาจมี

ผลกระทบต่ อการส า เ ร็ จ

การศึกษาตามก าหนดเวลา 

ดั ง นั้ น ม ห า วิ ท ย า ลั ย ค ว ร

พิจารณาทบทวนนโยบายและ

แ ผ น เ กี่ ย ว กั บ จ า น ว น รั บ

นักศึกษาให้เหมาะสม 

4 .  ก า รส่ ง เ ส ริ ม แล ะ

สนับสนุนให้คณะทบทวน

สัดส่วนจ านวนนักศึกษา

เ ต็ ม เ ว ล า ต่ อ จ า น ว น

อาจารย์ประจ า (FTES) 

ใ ห้ เ ป็ น ไปตาม เกณฑ์

มาตรฐานในแต่ละกลุ่ม

สาขา 

ส.ค. 59 – 

พ.ค. 60 

ตัวบ่งชี้ 1.4 จ านวน

นักศึกษาเต็มเวลา

เทยีบเทา่ต่อจ านวน

อาจารย์ประจ า (รอ้ยละ 

10)  

1) กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

    - คณะครุศาสตร์ร้อยละ 16.10 เท่ากับ 

0.98 คะแนน 

    - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร้อย

ละ 75.84 เทา่กับ 0.00 คะแนน 

    - คณะวิทยาการจัดการ ร้อยละ 25.00 

เทา่กับ 0.00 คะแนน 

    - คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร้อยละ 242.00 

เทา่กับ 0.00 คะแนน 

    - บัณฑิตวิทยาลัย (กลุ่มมนุษย์ฯ) ร้อยละ 

31.19 เทา่กับ 2.50 คะแนน 

    - วิทยาลัยนานาชาติ ร้อยละ 3.16 เท่ากับ

4.21 คะแนน 

    - วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ร้อย

ละ 50.81 เทา่กับ 0.00 คะแนน 

    - วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง

และสื่อใหม่ รอ้ยละ 79.12  เ ท่ า กั บ  5 . 0 0 

คะแนน 
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ข้อเสนอแนะ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผลการด าเนนิงาน 
การบรรล ุ ผู้จัดเก็บ

ข้อมูล 

    - วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ร้อย

ละ 109.20 เทา่กับ 0.00 คะแนน 

2) กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

    - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 

20.00 เทา่กับ 0.00 คะแนน 

    - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร้อยละ 

31.30 เทา่กับ 0.00 คะแนน 

    - ค ณ ะ เ ท ค โ น โ ล ยี อุ ต ส า ห ก ร ร ม 

(สถาปัตยกรรมฯ) ร้อยละ 38.75 เท่ากับ 0.00 

คะแนน 

    - บัณฑิตวิทยาลัย (กลุ่มวิทยาศาสตร์ฯ) 

รอ้ยละ 18.15 เทา่กับ 2.50 คะแนน 

3) กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

    - วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ร้อยละ 28.56 

เทา่กับ 0.00 คะแนน 

    - วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ร้ อ ย ล ะ 

0.16 เทา่กับ 4.96 คะแนน 
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ข้อเสนอแนะ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

การ

บรรล ุ
ผู้จัดเก็บข้อมูล 

จุดท่ีควรพัฒนา  

คุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 

(ภาพรวม) 

แม้ว่ามหาวิทยาลัยมีความตระหนักและมี

กลไกในการส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์มี

คุณวุฒิ และต าแหน่งทางวิชาการมากขึ้น

แล้วก็ตาม แต่ยังคงพบว่า แนวโน้มสัดส่วน

จ านวนอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการยัง

ไม่ดีขึ้น ดังนั้น กลไกที่มหาวิทยาลัยใช้อยู่

จ าเป็นต้องมีการด าเนินการต่อไปอย่าง

จริงจัง รวมถึงอาจพิจารณาปรับปรุงกลไก

ดังกล่าวให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

5. โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรสู่ความ

เป็นมืออาชีพ 

     

    5.1 โครงการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึน้ ส.ค. 59 - 

ก.ค. 60 

ตัวบ่งชี้ 1.2 อาจารย์ประจ า

สถาบันที่มีคุณวุฒิปรญิญา

เอก (รอ้ยละ 30) 

รอ้ยละ 

32.43 

บรรลุ ผู้ อ า น ว ย ก า ร

กองบริหารงาน

บุคคล 

    5.2 โครงการเพิ่มต าแหน่งทางวิชาการ ส.ค. 59 - 

ก.ค. 60 

ตัวบ่งชี้ 1.3 อาจารย์ประจ า

สถาบันที่ด ารงต าแหนง่ทาง

วิชาการ (รอ้ยละ 25) 

รอ้ยละ 21.45 ไม่

บรรลุ 

- ผู้อ านวยการ

กองบริหารงาน

บุคคล 

- ผู้อ านวยการ

ก อ ง บ ริ ก า ร

การศึกษา 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ จ านวน 2 โครงการ/กิจกรรม 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 

(ภาพรวม)  

มหาวิทยาลัยควรพัฒนาระบบเทคโนโลยี

1. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย์การศึกษา                                          

ต.ค. 59 – 

ก.ค. 60 

ความพึงพอใจของ

ผู้รับบรกิารต่อการให้บริการ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(คา่เฉลี่ย ≥ 3.51 คะแนน) 

คา่เฉลี่ย 4.47 

คะแนน 

บรรลุ ผู้ อ า น ว ย ก า ร

ส า นั ก วิ ท ย

บรกิารฯ 
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ข้อเสนอแนะ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

การ

บรรล ุ
ผู้จัดเก็บข้อมูล 

สารสนเทศเพื่อช่วยในการปฏิบัติงาน การ

สื่อสารและการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง

หน่วยงาน เพื่อประโยชน์ต่อการบริการ

นั ก ศึ ก ษ า  แ ล ะ ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร 

โดยเฉพาะศูนย์การศึกษาต่างๆ ให้ได้รับ

ความสะดวกยิ่งขึ้น รวมถึงการพัฒนาศูนย์

การศึกษาให้มีความพร้อมและความ

เข้มแข็งที่ใกล้เคียงกัน ทั้งในด้านวิชาการ 

คุณภาพอาจารย์ และบริการต่างๆ ส าหรับ

นักศึกษา 

2. การพัฒนาระบบการให้บริการส าหรับ

นักศึกษาของศูนย์การศึกษา 

 

ต.ค. 59 - 

ก.ค. 60 

รอ้ยละความพึงพอใจของ

ผู้รับบรกิาร 

(คา่เฉลี่ย 4.51 คะแนน) 

อยู่ระหว่าง

ด าเนนิการ 

(วางระบบ 

One Stop 

Service ใน

ระหว่างเดอืน 

ก.ย. – ต.ค. 

2560 และ

ประเมิน

ความส าเร็จ 

ในเดอืน

มนีาคม 2561) 

N/A ผู้ อ า น ว ย ก า ร

ส า นั ก ง า น

อธิการบดี 

โครงการ/กิจกรรม ท่ีเสริมจดุเด่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย จ านวน 3 โครงการ/กิจกรรม 

แนวทางเสรมิจุดแข็ง 

มหาวิทยาลัยควรวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพ

งานวิจัย  และการเผยแพร่ผลงานทาง

วิชาการ ถึงระดับกลุ่มสาขา คณะ และ

หลักสูตรอย่างครบถว้น เพื่อการพัฒนาไปสู่

ก า ร จั ด อั น ดั บ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ต า ม

1. โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่

ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย

ในระดับชาติและนานาชาติ          

    ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย จ านวน 2 

กจิกรรม ดังนี ้                                  

    1.1  จัดคลินิกให้ค าปรึกษาการเขียน

ก.พ.-ก.ค. 

60 

ตัวบ่งชี้ 2.3 ผลงานวิชาการ

ของอาจารย์ประจ าและ

นักวจิัย (4.85 คะแนน) 

5.00 คะแนน บรรลุ ผู้ อ า น ว ย ก า ร

สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 
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ข้อเสนอแนะ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

การ

บรรล ุ
ผู้จัดเก็บข้อมูล 

มาตรฐานสากล บทความเพื่อตีพิมพ์ ในระดับชาติและ

นานาชาติ    

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 

(ภาพรวม) 

มหาวิทยาลัยควรสร้างความสมดุลในการ

พัฒนาคุณภาพงานวิจัยกับการส่งเสริมการ

เรียน เพื่อเพิ่มคุณภาพบัณฑติอย่างต่อเนื่อง 

ในการได้งานท าในสาขาที่สัมพันธ์กับสาขา

ที่ส าเร็จการศึกษา และการสร้างผู้น าการ

เปลี่ยนแปลงในการพัฒนาประเทศ ใน

ศาสตรท์ี่เป็นจุดเด่นของมหาวิทยาลัย 

  1.2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการ

เขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ระดับชาติและ

นานาชาติ   

     

2. โครงการสร้างระบบกลไกส าหรับงาน

สิทธิบัตร                             

    ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย จ านวน 3 

กจิกรรม ดังนี ้                                                              

    2.1 จัดท ารูปแบบวิธีการเขียนค าขอ

การยื่นจดสิทธิบัตร  

    2.2 จัดท าคู่มือการเขียนค าขอการยื่นจด

สิทธิบัตรให้ครอบคลุมตามศาสตร์สาขาวิชา 

เช่น สาขาเคมี สาขาวิศวกรรม เป็นต้น 

ก.พ.-ก.ค. 

60 

    

 3. โครงการพัฒนาผลงานวิจัยสู่การจด

สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร       

    ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย จ านวน 2 

กจิกรรม ดังนี้ 

ก.พ.-ก.ค. 

60 

    

 3.1 จัดคลินิกให้ค าปรึกษาการเขียนค า

ขอเพื่อยื่นจดสิทธิบัตรให้ครอบคลุมตาม
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ข้อเสนอแนะ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

การ

บรรล ุ
ผู้จัดเก็บข้อมูล 

ศาสตร์สาขาวิชา เช่น สาขาเคมี สาขา

วิศวกรรม เป็นต้น 

 3.2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้

ในการจดสิทธิบัตรให้ครอบคลุมตาม

ศาสตร์สาขาวิชา เช่น สาขาเคมี สาขา

วิศวกรรม เป็นต้น 

     

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ จ านวน 1 โครงการ/กิจกรรม 

แนวทางเสรมิจุดแข็ง 

มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมสนับสนุนการ

บริการวิชาการที่บูรณาการหลายสาขาวิชา 

และเชื่อมโยงเข้ากับการวิจัย และการเรียน

การสอน เพื่อสร้างความเข้มแข็งที่ เป็น

เอกลักษณข์องชุมชน 

4. โครงการพัฒนาองคค์วามรู้ใหม่ในแหล่ง

เรียนรู้ วิจัย บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อ

ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใน

ท้องถิ่น 

    ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย จ านวน 3 

กจิกรรม ดังนี ้                                  

     4.1  การถ่ายทอดองค์ความรู้การ

บริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียน

ต.ค. 59 - 

ก.ค. 60 

1. รอ้ยละของโครงการ

บรกิารวิชาการที่บูรณาการ

กับการเรยีนการสอน และ/

หรือการวิจัย (รอ้ยละ 85) 

รอ้ยละ 

86.30 

บรรลุ ผู้ อ า น ว ย ก า ร

สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

2. จ านวนฐานความรู้/องค์

ความรู้ที่บูรณาการกับการ

เรียนการสอนและหรือการ

วิจัย (14 ฐานความรู้) 

14 

ฐานความรู ้

บรรลุ 
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ข้อเสนอแนะ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

การ

บรรล ุ
ผู้จัดเก็บข้อมูล 

การสอนและหรือการวิจัย 

     4.2 การเพิ่มฐานความรู้/องค์ความรู้

ใหม่ในแหล่งเรียนรู้ที่บูรณาการกับการ

เรียนการสอนและหรือการวิจัย 

     4.3 ติดตามผลการด าเนินงานการเพิ่ม

ฐานความรู้/องคค์วามรู้ใหม่ในแหล่งเรยีนรู้ 

 

3. ระดับความเข้มแขง็ของ

แหล่งเรยีนรูบ้รกิารวิชาการ 

(มีการด าเนนิงานผ่าน 5 ข้อ) 

ด าเนินการ

ผ่าน 5 ข้อ 

บรรลุ 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ จ านวน 3 โครงการ/กิจกรรม 

แนวทางเสรมิจุดแข็ง 

ควรเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจกับ

ผู้บริหารระดับคณะให้น าผลจากการ

ด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ อาทิเช่น 

การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน การบริหาร

ความเสี่ยง และการจัดการความรู้ ไปใช้ให้

เกิดประโยชน์ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ การ

ประหยัดและสร้างความคุ้มค่า ในการ

บรหิารจัดการคณะและหลักสูตร 

1. โครงการจัดท าต้นทุนผลผลิตต่อหน่วย 

 

 

ต.ค. 59 - 

ก.ค. 60 

ตัวบ่งชี้ 5.1 การบรหิารของ

สถาบัน ฯ เกณฑม์าตรฐาน 

ข้อ 2 การก ากับติดตาม

ส่งเสรมิสนับสนุนให้ทุกคณะ

ด าเนินการวเิคราะห์ข้อมลู

ทางการเงิน ฯ (ผา่นตาม

เกณฑ)์ 

ผ่านตาม

เกณฑ์ 

บรรลุ ผู้ อ า น ว ย ก า ร

กองนโยบายและ

แผน 

2. โครงการบริหารความเสี่ยงและควบคุม

ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ต.ค. 59 - 

ก.ค. 60 

ตัวบ่งชี้ 5.1 การบรหิารของ

สถาบัน ฯ เกณฑม์าตรฐาน 

ข้อ 3 ด าเนินงานตามแผน

บรหิารความเสี่ยง ฯ (ผ่าน

ตามเกณฑ)์ 

ผ่านตาม

เกณฑ์ 

บรรลุ 
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ข้อเสนอแนะ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

การ

บรรล ุ
ผู้จัดเก็บข้อมูล 

3. โครงการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2560 

ต.ค. 59 - 

ก.ค. 60 

ตัวบ่งชี้ 5.1 การบริหารของ

สถาบัน ฯ เกณฑ์มาตรฐาน 

ข้อ  5 การก ากับติดตาม

ส่ ง เสริมสนับสนุ น ให้ ทุ ก

หน่วยงานในสถาบันมีการ

ด าเนินการจัดการความรู้

ตามระบบ (ผ่านตามเกณฑ)์ 

ผ่านตาม

เกณฑ์ 

บรรลุ 
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31 

ส่วนที่ 2 

ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 

 ปีงบประมาณประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ในแผนปฏิบัติการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร ์4 ยุทธศาสตร ์จ านวน 50 ตัวชี้วัด โดยมีผลการด าเนินงาน รอบ 

11 เดือน จ าแนกตามยุทธศาสตร ์ดังนี้ 

ตารางท่ี 13 แสดงผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ผลปี 2559 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

รอ้ยละ

ความกา้วหน้า 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

1.1 มหาวิทยาลัยเอตทัคคะท่ีมีความยั่งยืน และได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

1.1.1 คะแนนเฉลี่ยการประกันคุณภาพภายใน

ประจ าปี 

คะแนนเฉลี่ย 4.36  4.20 N/A 100.00 

1.1.2 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตาม

เกณฑ์ QS 

รอ้ยละ

ความส าเร็จ 

- ≥60.00 100.00 100.00 

1.1.3 จ านวนรางวัลท่ีผู้เรียนได้รับการยกย่องหรือ

ยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติในประเด็น

ท่ีเกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ 

จ านวน

รางวัล 

- ≥50.00 95.00 100.00 

1.2 สังคมเชื่อมั่นและไวว้างใจในการด าเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

1.2.1 ระดับความเชื่อมั่นและไว้วางใจของสังคมท่ีมี

ต่อการด าเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 

ระดับความ

เชื่อมั่นและ

ไวว้างใจ 

- ≥4.01 4.43 100.00 

1.3 บัณฑิตมคีุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เป็นท่ียอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม 

1.3.1 ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑิต ปริญญาตรี 

โท เอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ 

ระดับคะแนน 4.21 ≥4.30 4.47 100.00 

1.3.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท า

และการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

รอ้ยละ 83.24 ≥85.00 93.83 100.00 

1.3.3 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานตรง

สาขาวิชา 

รอ้ยละ 68.65 ≥75.00 85.49 100.00 
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ตัวชี้วัด หน่วยนับ ผลปี 2559 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

รอ้ยละ

ความกา้วหน้า 

1.4 ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยและภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย 

1.4.1 ระดับความเชื่อมั่นและไว้วางใจของบุคลากร/

นักศึกษา/ศิษย์เก่าต่อการด าเนินการตามภารกิจของ

มหาวิทยาลัย 

ระดับความ

เชื่อมั่นและ

ไวว้างใจ 

4.55 ≥4.10 4.43 100.00 

1.4.2 ระดับคะแนนผลการพัฒนาบัณฑิตตาม 

อัตลักษณ์ 

ระดับคะแนน - ≥4.25 4.47 100.00 

1.5 มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการการจัดการเรียนสอนท่ีส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ สอดคล้อง

ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

1.5.1 ร้อยละของกิจกรรมนอกหลักสูตรท่ีบูรณา

การกับพันธกิจการเรียนการสอน การวิจัย การ

บริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

 รอ้ยละ - ≥30.00 73.75 100.00 

1.5.2 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัด

กิจกรรมการส่งเสริม หรอืพัฒนาให้กับนักศึกษา 

คะแนนเฉลี่ย

ความพึง

พอใจ 

4.27 ≥4.25 4.57 100.00 

1.5.3 รอ้ยละของอาจารย์ประจ าที่มเีว็บไซต์ในการ

จัดการเรยีนการสอน 

รอ้ยละ 95.50 100.00 100.00 100.00 

1.6 หลักสูตรมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 

1.6.1 ร้อยละของหลักสูตรท้ังหมดท่ีผ่านตาม

เกณฑ์ประกันคุณภาพหลักสูตรของ สกอ. โดยได้

คะแนนไม่ต่ ากว่าระดับ 3.01 

รอ้ยละ 52.34 ≥60.00 88.35 100.00 

1.6.2 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมี

ต่อหลักสูตรทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

คะแนนเฉลี่ย

ความพึง

พอใจ 

- ≥4.01 4.28 100.00 

1.7 บุคลากรทุกระดับมคีวามก้าวหนา้ในสายอาชีพ มีทักษะ ความรู ้คุณธรรมและจรยิธรรมในการปฏิบัติงาน 

1.7.1 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการท่ีได้รับการ

เพิ่มพูนศักยภาพทางวิชาการในสาขาวิชาของ

ตนเอง 

รอ้ยละ - ≥80.00 91.49 100.00 

1.7.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหน่ง

ทางวิชาการ 

รอ้ยละ 18.00 ≥25.00 20.65 82.60 

1.7.3 ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิ

ปรญิญาเอก 

รอ้ยละ 30.27 ≥30.00 32.04 100.00 

1.7.4 รอ้ยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ี

ได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะประจ าสายงาน 

รอ้ยละ - ≥80.00 95.88 100.00 
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1.7.5 ร้อยละของบุคลากรท่ีเข้าร่วมกิจกรรม

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

ของมหาวิทยาลัย 

รอ้ยละ - ≥80.00 94.53 100.00 

1.7.6 ร้อยละของบุคลากรท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย 

รอ้ยละ 21.42 ≥20.00 23.14 100.00 

1.8 บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการท างานท่ีดีและอยู่ในสภาพแวดลอ้มท่ีเอือ้ต่อการท างาน 

1.8.1 ร้อยละเฉลี่ยของความส าเร็จตามแนว

ทางการพัฒนาสู่องค์กรสุขภาวะ 

รอ้ยละเฉลี่ย - ≥60.00 76.17 100.00 

 

1.9 มหาวิทยาลัยมกีารบริหารงานท่ีสอดคล้องตามหลักธรรมาภบิาล 

1.9.1 ระดับความเชื่อมั่นของบุคลากรต่อระบบ

บริ หา รจั ดการตามหลั กธรรมาภิบาลของ

มหาวิทยาลัย 

ระดับความ

เชื่อมั่น 

4.56 ≥4.51 4.75 100.00 

1.9.2 ร้อยละของประเด็นความเสี่ยงท่ีได้รับการ

ควบคุมและลดระดับความเสี่ยงเทียบกับประเด็น

ความเสี่ยงท้ังหมดท่ีก าหนดขึน้ต่อปี 

รอ้ยละ - 100.00 85.71 85.71 

1.10 มหาวิทยาลัยมอีาคารสถานท่ี และสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีรองรับการด าเนินการตามพันธกิจไดอ้ย่างครบถ้วน 

1.10.1 ความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากรท่ีมีต่อ

อาคารสถานท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวกของ

มหาวิทยาลัย 

ระดับความ

พึงพอใจ 

- ≥4.01 4.37 100.00 

1.11 มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการทรัพย์สิน สนิทรัพย์เพื่อใชใ้นการปฏบัิติตามภารกจิ 

1.11.1 ร้อยละของงบรายได้จากโครงการจัดหา

รายได้ด้านการบริการวิชาการและวิจัยต่องบ

ราย ได้ จ ากการจั ดการ เ รี ยนการสอนของ

มหาวิทยาลัย 

รอ้ยละ 46.67 ≥20.00 42.87 100.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการ ตีพิมพ์ เผยแพร่ และสิทธิทางปัญญา 

2.1 ผลงานวิชาการ วิจัยและงานสร้างสรรค์ ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาท่ี

ก าหนด 

2.1.1 ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ ท่ีตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติหรือ

นานาชาติต่ออาจารย์ประจ าและนักวจิัย 

รอ้ยละ 49.97 ≥30.00 56.85 100.00 

2.1.2 ร้อยละของบทความวิจัยท่ีได้รับการอ้างอิง 

(Citation) ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อ

อาจารย์ประจ าและนักวจิัย 

รอ้ยละ - ≥3.00 4.88 100.00 

2.1.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลงานของนักศึกษาและ

ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับการ

ระดับคะแนน

เฉลี่ย 

- ≥3.00 3.43 100.00 
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ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรอืนานาชาติ 

2.1.4 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลงานของนักศึกษาและ

ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการ

ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรอืนานาชาติ 

ระดับคะแนน

เฉลี่ย 

- ≥3.00 2.63 87.50 

2.2 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไดร้ับการน าไปใชป้ระโยชน์ 

2.2.1 จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับ

การน าไปใช้ประโยชน์ 

เรื่อง     

- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์  190.00 ≥130.00 178.00 100.00 

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  70.00 ≥40.00 59.00 100.00 

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  31.00 ≥15.00 46.00 100.00 

2.3 มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางแห่งการเรยีนรู ้และบรกิารวิชาการแก่สังคม 

2.3.1 จ านวนฐานความรู้/องค์ความรู้ท่ีเพิ่มขึ้นใน

แหลง่เรยีนรูบ้รกิารวิชาการ 

ฐานความรู/้

องค์ความรู้ 

33.00 ≥14.00 21.00 100.00 

2.3.2 ร้อยละของงานบริการวิชาการท่ีด าเนินการ

ภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก หรือ

ผู้น าชุมชน เทียบกับงานบรกิารวิชาการทัง้หมด 

รอ้ยละ - ≥10.00 17.75 100.00 

2.4 มหาวิทยาลัยมงีานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของแหลง่ทุน 

2.4.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อ

อาจารย์ประจ าและนักวจิัย 

บาท     

- กลุม่สาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์  88,4793.64 ≥25,000 212,521.68 100.00 

- กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  221,430.57 ≥60,000 252,025.38 100.00 

- กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  70,049.42 ≥50,000 108,814.14 100.00 

2.4.2 รอ้ยละของผลงานวจิัยหรอืงานสร้างสรรค์ท่ี

ได้ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาค

บรกิารในระดับชาติและระดับนานาชาติต่อผลงาน 

วิจัยและงานสร้างสรรคท้ั์งหมด 

รอ้ยละ - ≥3.00 5.43 100.00 

2.5 งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค ์มคีุณภาพได้ตามมาตรฐาน และเป็นท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาติตามเกณฑ์คุณภาพ 

2.5.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบ/

กลไกในการด าเนินงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ท่ี

ได้มาตรฐานและเป็นท่ียอมรับ 

ระดับ

ความส าเร็จ 

- 5.00 3.00 60.00 

2.6 วารสารวิชาการท่ีไดร้ับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

2.6.1 จ านวนวารสารท่ีได้รับการยอมรับใน

ระดับชาติ 

เรื่อง - ≥5.00 6.00 100.00 

2.7 มหาวิทยาลัยมกีระบวนการบรกิารวิชาการที่ได้มาตรฐาน และสอดรับกับความต้องการของสังคม 
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2.7.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบการ

ให้บริการวิชาการแก่สังคมตามเกณฑ์มาตรฐาน

อุดมศึกษาที่ก าหนด 

ระดับ

ความส าเร็จ 

- 5.00 5.00 100.00 

2.8 บุคลากรมีศักยภาพในการรเิริ่มสรา้งสรรค์การบริการวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมอย่างมปีระสิทธิภาพ 

2.8.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท่ีมี

ผลงานวิจัย 

รอ้ยละ 92.68 ≥80.00 84.63 100.00 

2.9 มหาวิทยาลัยมีสิ่งอ านวยความสะดวกและฐานข้อมูลวิจัยท่ีเป็นประโยชนแ์ละเอือ้ต่อการส่งเสรมิงานวิจัย 

2.9.1 จ านวนผู้ใช้บริการฐานข้อมูลวิจัยของ

มหาวิทยาลัย 

คน - ≥1,000 23,575 100.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย 

3.1 เครอืข่ายมสีว่นรว่มในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ท่ีดกีับมหาวิทยาลัย 

3.1.1 ร้อยละของเครือข่ายท่ีมีผลผลิตท่ีเป็น

ประโยชนต่์อมหาวิทยาลัย 

รอ้ยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 

3.1.2 จ านวนเครือข่ายท่ีมีส่วนร่วมในการพัฒนา

มหาวิทยาลัย 

เครอืข่าย 5.00 ≥5.00 5.00 100.00 

3.2 มหาวิทยาลัยมเีครอืข่ายความรว่มมือท่ีหลากหลายท้ังภายในและต่างประเทศ 

3.2.1 ระดับความพึงพอใจของเครือข่ายท่ีมีต่อการ

ด าเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

 ระดับความ

พึงพอใจ 

4.50 ≥3.51 4.63 100.00 

3.3 ความส าเร็จตามข้อตกลงความร่วมมือของเครอืข่าย 

3.3.1 ร้อยละของข้อตกลงความร่วมมือท่ี

ด าเนินการส าเร็จตามที่ก าหนด 

รอ้ยละ - ≥20.00 65.44 100.00 

3.4 มหาวิทยาลัยมกีระบวนการ/กลไกในการแสวงหาความรว่มมอืกับเครอืข่าย 

3.4.1 ระดับความส าเร็จของกระบวนการ/กลไกใน

การแสวงหาความร่วมมือกับเครอืข่าย 

ระดับ

ความส าเร็จ 

5.00 5.00 3.00 60.00 

3.5 บุคลากรสามารถถา่ยทอดองค์ความรูสู้เ่ครือข่าย 

3.5.1 ร้อยละของบุคลากรท่ีเข้าร่วมการพัฒนา การ

ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ศิษย์เก่า ชุมชน หน่วยงาน

ภาครัฐ เอกชน และนานาชาติ 

รอ้ยละ 10.98 ≥10.00 11.53 100.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

4.1 มหาวิทยาลัยเป็นท่ีรูจ้ักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

4.1.1 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตาม

แผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 

 รอ้ยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 

4.2 ความมีชื่อเสยีงของมหาวิทยาลัย 

4.2.1 ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์และการ

ให้บรกิารของมหาวิทยาลัย 

 รอ้ยละ 92.61 ≥80.00 94.10 100.00 
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4.3 นักศึกษาชาวต่างชาติเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชา 

4.3.1 ร้อยละของนักศึกษาชาวต่างชาติเทียบกับ

นักศึกษาท้ังหมด 

รอ้ยละ - ≥0.30 0.28 94.34 

4.4 ระบบบรหิารจัดการภายในท่ีสามารถตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ 

4.4.1 รอ้ยละของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท่ีเป็น

ชาวต่างชาติเทียบกับอาจารย์ประจ าและนักวิจัย

ท้ังหมด 

รอ้ยละ - ≥2.25 2.41 100.00 

4.5 มหาวิทยาลัยมกีารใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆ ของ Social Media ท่ีทันสมัยในการสร้างภาพลักษณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.5.1 ระดับความส าเร็จของการใช้เทคโนโลยีและ

เครื่องมือต่างๆ ของ Social Media ในการสร้าง

ภาพลักษณ์ 

ระดับ

ความส าเร็จ 

5.00 5.00 3.00 60.00 

 

จากตารางที่ 13 ผลการด าเนินงานโดยรวมภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ พบว่า  

มีตัวชีว้ัดที่บรรลุเป้าหมาย จ านวน 42 ตัวชีว้ัด จากตัวชี้วัด 50 ตัวชีว้ัด คดิเป็นร้อยละการบรรลุเป้าหมาย ร้อย

ละ 84.00คดิเป็นคะแนน เทา่กับ 4.66 คะแนน รายละเอียดในแต่ละยุทธศาสตร์ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

  ตัวชี้วัดทั้งหมด จ านวน 25 ตัวชี้วัด มีตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย จ านวน 22 ตัวชี้วัด และ

ตัวชีว้ัดทีม่ีผลอยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 3 ตัวชีว้ัด  

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างผลงานวิชาการ ตีพิมพ์ เผยแพร่ และสิทธทิางปัญญา 

  ตัวชีว้ัดทั้งหมด จ านวน 14 ตัวชีว้ัด มีตัวชีว้ัดที่บรรลุเป้าหมาย จ านวน 12 ตัวชีว้ัด และตัวชี้วัด

ทีม่ีผลอยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 2 ตัวชีว้ัด 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครอืข่าย 

  ตัวชีว้ัดทั้งหมด จ านวน 6 ตัวชีว้ัด มีตัวชีว้ัดที่บรรลุเป้าหมาย จ านวน 5 ตัวชีว้ัด และตัวชี้วัดที่

มีผลอยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 1 ตัวชีว้ัด 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

ตัวชีว้ัดทั้งหมด จ านวน 5 ตัวชีว้ัด มีตัวชีว้ัดที่บรรลุเป้าหมาย จ านวน 3 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดที่

มีผลอยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 2 ตัวชีว้ัด 
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ส่วนที่ 3  

รายงานประเมินตนเองตามเกณฑม์าตรฐานตัวบ่งชี้ 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) ประจ าปีการศึกษา 2559 

 

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 2559 (1 สงิหำคม 2559 – 31 กรกฎำคม 2560) 

ค าอธบิายตัวบ่งชี้  

 ผลกำรด ำเนินกำรของทุกหลักสูตรในสถำบัน ซึ่งสำมำรถสะท้อนคุณภำพของบัณฑิตในหลักสูตรที่

สถำบันรับผดิชอบ 

 

หมายเหตุ : หลักสูตรที่ได้รับกำรรับรองโดยระบบอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยใน

ระดับอุดมศึกษำเห็นชอบ ไม่ต้องน ำคะแนนกำรประเมินของหลกัสูตรนั้นมำค ำนวณในตัวบ่งชีน้ี้ แต่ต้องรำยงำน

ผลกำรรับรองตำมระบบนั้นๆ ในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถ้วน 

เกณฑ์การประเมิน 

 คำ่เฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่สถำบันรับผดิชอบ 

สูตรการค านวณ 

คะแนนที่ได้  = 

 

 

ผลการด าเนนิงาน  

 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ในปีกำรศึกษำ 2559 ได้ด ำเนินกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 

ระดับหลักสูตร เมื่อวันที่ 15 มิถุนำยน – 25 กรกฎำคม 2560 โดยมีผลกำรตรวจประเมินในแต่ละหลักสูตร ดัง

ตำรำงที่ 14 

ตารางที่ 14 แสดงผลการตรวจประเมนิคณุภาพการศกึษาภายใน ระดบัหลักสูตร ประจ าปีการศกึษา 2559 

หลักสูตร 

ผลการด าเนินงาน 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

(ผ่าน/ไม่ผ่าน) 

คะแนน

ประเมินของ

หลักสูตร 

1. คณะครุศาสตร ์จ านวน 8 หลักสูตร 

   1.1 หลักสูตรครุศำสตรบัณฑติ สังคมศึกษำ (5 ปี)  ผ่ำน 3.39 

   1.2 หลักสูตรครุศำสตรบัณฑติ ภำษำไทย (5 ปี)  ผ่ำน 3.15 

   1.3 หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต ภำษำอังกฤษ (5 ปี)  ผ่ำน 3.08 

   1.4 หลักสูตรครุศำสตรบัณฑติ วิทยำศำสตร์ท่ัวไป (5 ปี)  ผ่ำน 3.35 

   1.5 หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต คณิตศำสตร์ (5 ปี)  ผ่ำน 3.08 

   1.6 หลักสูตรครุศำสตรบัณฑติ กำรศกึษำปฐมวัย (5 ปี)  ผ่ำน 3.58 

   1.7 หลักสูตรครุศำสตรบัณฑติ นวัตกรรมและเทคโนโลยกีำรศกึษำ  ผ่ำน 3.03 

   1.8 หลักสูตรประกำศนยีบัตรบัณฑิตวชิำชีพครู  ผ่ำน 3.01 

 
ผลรวมของคำ่คะแนนประเมนิของทุกหลักสูตร 

 
จ ำนวนหลักสตูรทัง้หมดที่สถำบันรับผดิชอบ 
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หลักสูตร 

ผลการด าเนินงาน 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

(ผ่าน/ไม่ผ่าน) 

คะแนน

ประเมินของ

หลักสูตร 

2. คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีจ านวน 15 หลักสูตร 

    2.1 หลักสูตรวทิยำศำสตรบัณฑิต จุลชีววทิยำอุตสำหกรรม  ผ่ำน 3.39 

    2.2 หลักสูตรวทิยำศำสตรบัณฑิต วิทยำกำรคอมพวิเตอร์  ผ่ำน 3.03 

    2.3 หลักสูตรวทิยำศำสตรบัณฑิต เทคโนโลยสีำรสนเทศ  ผ่ำน 3.28 

    2.4 หลักสูตรวทิยำศำสตรบัณฑิต วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยกีำรอำหำร  ผ่ำน 3.12 

    2.5 หลักสูตรวทิยำศำสตรบัณฑิต คณิตศำสตร์สำรสนเทศ  ผ่ำน 3.56 

    2.6 หลักสูตรวทิยำศำสตรบัณฑิต สถิติประยุกต ์ ผ่ำน 3.60 

    2.7 หลักสูตรวทิยำศำสตรบัณฑิต คหกรรมศำสตร์  ผ่ำน 3.01 

    2.8 หลักสูตรวทิยำศำสตรบัณฑิต ฟิสิกสป์ระยุกต ์ ผ่ำน 3.07 

    2.9 หลักสูตรวทิยำศำสตรบัณฑิต ชีววทิยำ  ผ่ำน 3.31 

    2.10 หลักสูตรวทิยำศำสตรบัณฑิต เคม ี ผ่ำน 3.26 

    2.11 หลักสูตรวทิยำศำสตรบัณฑิต วิทยำศำสตร์สิ่งแวดลอ้ม  ผ่ำน 3.51 

    2.12 หลักสูตรวทิยำศำสตรบัณฑิต เทคโนโลยชีวีภำพ  ผ่ำน 3.46 

    2.13 หลักสูตรวทิยำศำสตรบัณฑิต วิทยำศำสตร์กำรกฬีำและสุขภำพ  ผ่ำน 3.05 

    2.14 หลักสูตรครุศำสตรมหำบัณฑติ วิทยำศำสตร์ศึกษำ  ผ่ำน 3.05 

    2.15 หลักสูตรวทิยำศำสตรบัณฑิต นิติวิทยำศำสตร์ ผ่ำน 3.03 

3. คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์จ านวน 14 หลักสตูร 

    3.1 หลักสูตรศลิปศำสตรบัณฑิต ภำษำไทย  ผ่ำน 3.55 

    3.2 หลักสูตรศลิปศำสตรบัณฑิต กำรจัดกำรโรงแรมและธุรกิจที่พัก  ผ่ำน 3.15 

    3.3 หลักสูตรศลิปศำสตรบัณฑิต กำรจัดกำรอุตสำหกรรมท่องเท่ียวและ

บริกำร  

ผ่ำน 3.11 

    3.4 หลักสูตรศลิปศำสตรบัณฑิต ภำษำอังกฤษ  ผ่ำน 3.25 

    3.5 หลักสูตรศลิปศำสตรบัณฑิต ภำษำจีน  ผ่ำน 2.43 

    3.6 หลักสูตรศลิปศำสตรบัณฑิต ภำษำญี่ปุ่น  ผ่ำน 3.40 

    3.7 หลักสูตรศลิปศำสตรบัณฑิต ภำษำอังกฤษธุรกิจ  ผ่ำน 3.27 

    3.8 หลักสูตรศลิปศำสตรบัณฑิต กำรจัดกำรสังคมและวัฒนธรรม ผ่ำน 3.59 

    3.9 หลักสูตรศลิปศำสตรบัณฑิต สำรสนเทศศำสตร์  ผ่ำน 3.51 

    3.10 หลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต รัฐประศำสนศำสตร์  ผ่ำน 3.10 

    3.11 หลักสูตรนติศิำสตรบัณฑิต นิติศำสตร์  ผ่ำน 3.18 

    3.12 หลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต กำรบริหำรงำนต ำรวจ  ผ่ำน 2.45 

    3.13 หลักสูตรวทิยำศำสตรบัณฑิต ภูมิศำสตร์และภูมสิำรสนเทศ  ผ่ำน 3.47 

    3.14 หลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต รัฐประศำสนศำสตร์ ผ่ำน 3.16 
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หลักสูตร 

ผลการด าเนินงาน 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

(ผ่าน/ไม่ผ่าน) 

คะแนน

ประเมินของ

หลักสูตร 

4. คณะวิทยาการจดัการ จ านวน 5 หลักสูตร 

    4.1 หลักสูตรนเิทศศำสตรบัณฑิต นิเทศศำสตร์ ผ่ำน 3.29 

    4.2 หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต บริหำรธุรกิจ  ผ่ำน 3.64 

    4.3 หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ  ผ่ำน 3.57 

    4.4 หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต คอมพวิเตอร์ธุรกิจ  ผ่ำน 3.44 

    4.5 หลักสูตรบัญชบัีณฑิต กำรบัญชี ผ่ำน 3.54 

5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน 12 หลักสูตร 

    5.1 หลักสูตรวทิยำศำสตรบัณฑิต กำรออกแบบกรำฟกิและมัลติมีเดีย  ผ่ำน 3.17 

    5.2 หลักสูตรวทิยำศำสตรบัณฑิต กำรออกแบบผลิตภัณฑอ์ตุสำหกรรม  ผ่ำน 3.37 

    5.3 หลักสูตรวทิยำศำสตรบัณฑิต กำรออกแบบตกแตง่ภำยในและ

นทิรรศกำร  

ผ่ำน 3.29 

    5.4 หลักสูตรสถำปัตยกรรมศำสตรบัณฑิต สถำปัตยกรรม  ผ่ำน 2.29 

    5.5 หลักสูตรวศิวกรรมศำสตรบัณฑิต วิศวกรรมคอมพวิเตอร์ ผ่ำน 2.86 

    5.6 หลักสูตรวทิยำศำสตรบัณฑิต เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์เพื่องำน

สถำปัตยกรรม  

ผ่ำน 

3.11 

    5.7 หลักสตูรวทิยำศำสตรบัณฑิต อุตสำหกรรมกำรพิมพ ์ ผ่ำน 3.45 

    5.8 หลักสูตรวทิยำศำสตรบัณฑิต เทคโนโลยไีฟฟำ้  ผ่ำน 3.10 

    5.9 หลักสูตรวทิยำศำสตรบัณฑิต กำรจัดกำรอุตสำหกรรม  ผ่ำน 3.58 

    5.10 หลักสูตรวทิยำศำสตรบัณฑิต เทคโนโลยคีวำมปลอดภัยและ 

อำชีวอนำมัย  

ผ่ำน 
3.18 

    5.11 หลักสูตรวทิยำศำสตรบัณฑิต กำรบริหำรทรัพยำกรอำคำร  ผ่ำน 3.23 

    5.12 หลักสูตรวทิยำศำสตรบัณฑิต มำตรวิทยำและระบบคุณภำพ  ผ่ำน 2.62 

6. คณะศลิปกรรมศาสตร ์จ านวน 6 หลักสูตร 

    6.1 หลักสูตรศลิปกรรมศำสตรบัณฑิต ดนตรี  ผ่ำน 3.10 

    6.2 หลักสูตรศลิปกรรมศำสตรบัณฑิต ศิลปะกำรแสดง  ผ่ำน 3.28 

    6.3 หลักสูตรศลิปกรรมศำสตรบัณฑิต กำรออกแบบนเิทศศิลป์  ผ่ำน 3.31 

    6.4 หลักสูตรศลิปกรรมศำสตรบัณฑิต กำรออกแบบเครื่องแตง่กำย  ผ่ำน 4.04 

    6.5 หลักสูตรศลิปกรรมศำสตรบัณฑิต กำรออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม  ผ่ำน 3.59 

    6.6 หลักสูตรศลิปกรรมศำสตรบัณฑิต จิตรกรรม  ผ่ำน 3.16 

7. บัณฑิตวทิยาลัย จ านวน 18 หลักสูตร 

    7.1 หลักสูตรครุศำสตรมหำบัณฑิต กำรบริหำรกำรศึกษำ  ผ่ำน 3.70 

    7.2 หลักสูตรวทิยำศำสตรมหำบัณฑิต นิติวิทยำศำสตร์  ผ่ำน 3.39 
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หลักสูตร 

ผลการด าเนินงาน 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

(ผ่าน/ไม่ผ่าน) 

คะแนน

ประเมินของ

หลักสูตร 

    7.3 หลักสูตรปรัชญำดุษฎบัีณฑิต นิติวิทยำศำสตร์  ผ่ำน 3.36 

    7.4 หลักสูตรครุศำสตรมหำบัณฑิต กำรออกแบบกำรเรียนกำรสอน  ผ่ำน 3.45 

    7.5 หลักสูตรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต บริหำรธุรกิจ  ผ่ำน 3.65 

    7.6 หลักสูตรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต กำรจัดกำรฟุตบอลอำชพี  ผ่ำน 3.31 

    7.7 หลักสูตรปรัชญำดุษฎบัีณฑิต กำรบริหำรกำรพัฒนำ  ผ่ำน 3.18 

    7.8 หลักสูตรศลิปศำสตรมหำบัณฑติ ศลิปะกำรแสดง  ผ่ำน 4.06 

    7.9 หลักสูตรปรัชญำดุษฎบัีณฑิต ปรัชญำและจรยิศำสตร์  ผ่ำน 3.33 

    7.10 หลักสูตรศลิปศำสตรมหำบัณฑิต ภำษำศำสตร์  ผ่ำน 3.36 

    7.11 หลักสูตรปรัชญำดุษฎบัีณฑิต ภำษำศำสตร์  ผ่ำน 3.48 

    7.12 หลักสูตรวทิยำศำสตรมหำบัณฑิต กำรแพทยแ์ผนไทยประยุกต ์ ผ่ำน 3.24 

    7.13 หลักสูตรปรัชญำดุษฎบัีณฑิต กำรแพทยแ์ผนไทยประยุกต ์ ผ่ำน 3.07 

    7.14 หลักสูตรวทิยำศำสตรมหำบัณฑิต กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม  ผ่ำน 2.84 

    7.15 หลักสูตรศลิปศำสตรมหำบัณฑิต กฎหมำยมหำชน ผ่ำน 1.62 

    7.16 หลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต นโยบำยสำธำรณะ  ผ่ำน 3.16 

    7.17 หลักสูตรศลิปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำปรัชญำและจริยศำสตร์ ผ่ำน 3.20 

    7.18 หลักสูตรบริหำรธุรกิจดุษฎบัีณฑิต ผ่ำน 3.11 

8. วิทยาลัยนานาชาต ิจ านวน 5 หลักสูตร 

    8.1 หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต บริหำรธุรกิจระหวำ่งประเทศ  ผ่ำน 3.48 

    8.2 หลักสูตรศลิปศำสตรบัณฑิต กำรโรงแรม  ผ่ำน 3.17 

    8.3 หลักสูตรศลิปศำสตรบัณฑิต ธุรกิจกำรบิน  ผ่ำน 3.46 

    8.4 หลักสูตรศลิปศำสตรมหำบัณฑิต คณิตศำสตร์ศึกษำ (หลักสูตร

นำนำชำติ) 

ผ่ำน 3.64 

    8.5 หลักสูตรศลิปศำสตรบัณฑิต กำรจัดกำรท่องเท่ียว  ผ่ำน 3.09 

9. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จ านวน 8 หลักสูตร 

    9.1 หลักสูตรปรัชญำดุษฎบัีณฑิต นวัตกรรมกำรจัดกำร  ผ่ำน 3.34 

    9.2 หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต กำรจัดกำรคุณภำพ  ผ่ำน 3.81 

    9.3 หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต กำรจัดกำรระบบสำรสนเทศเพื่อธุรกิจ  ผ่ำน 3.40 

    9.4 หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต กำรจัดกำรทุนมนุษยแ์ละองคก์ำร  ผ่ำน 3.44 

    9.5 หลักสูตรวทิยำศำสตรบัณฑิต เทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสื่อสำร

กำรตลำด  

ผ่ำน 3.16 

    9.6 หลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต รัฐศำสตร์  ผ่ำน 3.85 

    9.7 หลักสูตรรัฐศำสตรมหำบัณฑิต กำรเมอืงกำรปกครอง ผ่ำน 3.14 
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หลักสูตร 

ผลการด าเนินงาน 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

(ผ่าน/ไม่ผ่าน) 

คะแนน

ประเมินของ

หลักสูตร 

    9.8 หลักสูตรรัฐศำสตรดุษฎบัีณฑิต กำรเมอืงกำรปกครอง ผ่ำน 3.11 

10. วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จ านวน 1 หลักสูตร 

    10.1 หลกัสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต พยำบำลศำสตร์  ใชผ้ลกำรประเมินตำมเกณฑ ์

ของสภำกำรพยำบำล 

11. วิทยาลัยสหเวชศาสตร ์จ านวน 4 หลักสูตร 

    11.1 หลักสูตรวทิยำศำสตรบัณฑิต วิทยำศำสตร์สุขภำพ  ผ่ำน 3.10 

    11.2 หลักสูตรกำรแพทยแ์ผนไทยประยุกตบั์ณฑิต กำรแพทยแ์ผนไทย

ประยุกต ์ 

ผ่ำน 3.26 

    11.3 หลักสูตรสำธำรณสุขศำสตรบัณฑิต สำธำรณสุขศำสตร์  ผ่ำน 2.76 

    11.4 หลักสูตรวทิยำศำสตรบัณฑิต เลขำนุกำรกำรแพทยแ์ละสำธำรณสุข ผ่ำน 2.30 

12. วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศลิปะการแสดงและสื่อใหม่ จ านวน 2 หลักสูตร 

    12.1 หลักสูตรศลิปบัณฑิต กำรสร้ำงภำพยนตร์  ผ่ำน 2.84 

    12.2 หลักสูตรศลิปบัณฑิต กำรสร้ำงสรรค์และสื่อดจิิทัล  ผ่ำน 2.61 

13. วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซพัพลายเชน จ านวน 5 หลักสตูร 

    13.1 หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต กำรจัดกำรซัพพลำยเชนธุรกิจ  ผ่ำน 3.56 

    13.2 หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต กำรจัดกำรโลจิสตกิส ์ ผ่ำน 3.57 

    13.3 หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต กำรจัดกำรโลจิสตกิส ์ (หลักสูตร

นำนำชำติ)  

ผ่ำน 3.30 

    13.4 หลักสูตรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต กำรจัดกำรโลจสิตกิส์และซัพพลำย

เชน  

ผ่ำน 3.69 

    13.5 หลักสูตรบริหำรธุรกิจดุษฎบัีณฑิต กำรจัดกำรโลจิสติกส์และซัพพลำย

เชน  

ผ่ำน 3.07 

ผลรวม ผ่านทุกหลักสูตร 330.89 

 

การค านวณผลการด าเนินงาน 

 คะแนนที่ได ้=  

 

 

 

= 3.24 คะแนน 

 

 

 

ผลรวมของคำ่คะแนนประเมนิของทุกหลักสูตร

(330.89)  

จ ำนวนหลักสตูรทัง้หมดที่สถำบันรับผดิชอบ (102) 
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รายงานผลการด าเนินงาน  

 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ มีหลักสูตรเปิดสอน ในปีกำรศึกษำ 2559 จ ำนวนทั้งสิ้น  

103 หลักสูตร ประกอบด้วย ระดับปริญญำตรี จ ำนวน 76 หลักสูตร ระดับประกำศนียบัตรบัณฑิตวิชำชีพ  

1 หลักสูตร ระดับปริญญำโท จ ำนวน 17 หลักสูตร และระดับปริญญำเอก จ ำนวน 9 หลักสูตร มีกำร

ด ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร โดยมีหลักสูตรที่รับกำร

ตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ตำมเกณฑ์ สกอ. จ ำนวน 102 หลักสูตร จ ำแนก

ออกเป็น หลักสูตรระดับปริญญำตรี จ ำนวน 75 หลักสูตร ระดับประกำศนียบัตรบัณฑิตวิชำชีพ 1 หลักสูตร 

ระดับปริญญำโท จ ำนวน 17 หลักสูตร และระดับปริญญำเอก จ ำนวน 9 หลักสูตร ผลกำรประเมินฯ พบว่ำ 

ทุกหลักสูตรผ่ำนตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร และมีผลรวมของค่ำคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร เท่ำกับ 

330.89  คะแนน คดิเป็นคะแนนที่ได้ เท่ำกับ 3.24 คะแนน  

ทั้งนี ้มจี ำนวน 1 หลักสูตรที่ประเมินตำมเกณฑ์ของสภำวิชำชีพ คือ หลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต 

พยำบำลศำสตร์ ได้รับประเมินคุณภำพกำรศึกษำตำมเกณฑ์ของสภำกำรพยำบำล ในปีกำรศึกษำ 2559  

และได้รับกำรรับรองให้จัดกำรศึกษำ 3 ปีกำรศึกษำ ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2559 - 2561  

รายการหลักฐาน 

  IQA 1.1-01 รำยงำนผลกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ประจ ำปีกำรศึกษำ 

2559 

  

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

3.10 คะแนน 3.24 คะแนน 3.24 คะแนน บรรลุ 

 

 ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้  : รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร 

 ผู้จัดเก็บข้อมูล  : ผู้อ ำนวยกำรกองบรกิำรกำรศึกษำ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2   : อำจำรย์ประจ ำสถำบันทีม่ีคุณวุฒิปริญญำเอก 

ชนิดของตัวบ่งชี้  : ปัจจัยน ำเข้ำ 

การคิดรอบปี    : รอบปีกำรศึกษำ 2559 (1 สงิหำคม 2559 – 31 กรกฎำคม 2560) 

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 ำ 

ปีกำรศึกษำ 2559 ตำมคณะ/วิทยำลัย ดังตำรำงที่ 15 

ตารางท่ี 15 แสดงจ านวนอาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิปรญิญาเอก ประจ าปีการศึกษา 2559 

คณะ/วิทยาลัย 
วุฒิการศกึษา อาจารย์ประจ า

ทั้งหมด 

คิดเปน็ 

(ร้อยละ) ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

1. คณะครุศำสตร์ 0 40 21 61 34.43 

2. คณะวิทยำศำสตร์ฯ 0 52 51.5 103.5 49.76 

3. คณะมนุษยศำสตร์ฯ 2 92 24.5 118.5 20.68 

4. คณะวิทยำกำรจัดกำร 2 72.5 26 100.5 25.87 

5. คณะเทคโนโลยอีุตสำหกรรม 1 52.5 21.5 75 28.67 

6. คณะศิลปกรรมศำสตร์ 1.5 35.5 8 45 17.78 

7. บัณฑิตวทิยำลัย 0 5 34 39 87.18 

8. วิทยำลัยนำนำชำต ิ 2 22 9 33 27.27 

9. วิทยำลัยนวัตกรรมฯ 0 31.5 16 47.5 33.68 

10. วิทยำลัยพยำบำลฯ 0 32.5 12 44.5 26.97 

11. วิทยำลัยสหเวชศำสตร์ 2 24 11 37 29.73 

12. วิทยำลัยภำพยนตร์ฯ 0 9 1.5 10.5 15.79 

13. วิทยำลัยโลจิสติกส์ฯ 0 36.5 10.5 47 22.34 

รวมทั้งหมด 10.5 505 246.5 762 32.35 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำได้แสดงข้อมูลพื้นฐำนสรุปสัดส่วนของอำจำรย์ประจ ำที่มีวุฒิปริญญำ

เอก ปรญิญำโท และปรญิญำตร ีต่ออำจำรย์ประจ ำทั้งหมด ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2557-2559 ดังตำรำงที่ 16 

ตารางท่ี 16 แสดงจ านวนอาจารย์ประจ าท่ีมีวุฒิปรญิญาเอก ระหว่างปีการศึกษา 2557-2559 

ข้อมูลพื้นฐาน 

ปีการศกึษา 

2557 2558 
2559 

ปฏิบัติงานจรงิ ลาศึกษาต่อ รวม 

1. จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำที่มวีุฒปิริญญำเอก 165 205 246.5 0 246.5 

2. จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำที่มวีฒุปิริญญำโท 492 504.5 493 12 505 

3. จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำที่มวีฒุปิริญญำตรี 10 11 10.5 0 10.5 

4. จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำท่ีปฏบัิติงำนจริงและลำศกึษำต่อ 667 709.5 750 12 761 

5. คิดเป็นร้อยละของจ ำนวนอำจำรยท่ี์มีวุฒิปริญญำเอก 24.74 28.45 32.35 
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การค านวณผลการด าเนินการ 

1. ค ำนวณค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่มีวุฒปิรญิญำเอก เทำ่กับ 

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำสถำบนัที่มีคุณวุฒปิรญิญำเอก 

(246.5) x 100 

            จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำสถำบันทัง้หมด (762) 

    = รอ้ยละ 32.35 

 

2. แปลงคำ่รอ้ยละที่ค ำนวณได้ เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนน เทำ่กับ 

 รอ้ยละของอำจำรย์ประจ ำสถำบันที่มีคุณวุฒปิรญิญำเอก  

(32.35) 
x 5 

รอ้ยละของอำจำรย์ประจ ำสถำบันที่มีคุณวุฒปิรญิญำเอกที่

ก ำหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 (40) 

    = 4.04 คะแนน 

รายงานผลการด าเนินงาน  

มหำวิทยำลัยรำชภัฎสวนสุนันทำ มีอำจำรย์ประจ ำที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก ในปีกำรศึกษำ 2559 

จ ำนวน 246.5 คน จำกอำจำรย์ประจ ำทั้งหมด 761 คน คิดเป็นร้อยละ 32.35 จำกเกณฑ์กำรประเมิน

ก ำหนดให้คะแนนเต็ม 5 เท่ำกับ ร้อยละ 40 ขึ้นไป เมื่อน ำผลกำรด ำเนินงำนมำเทียบเกณฑ์มีค่ำคะแนนท่ีได้ 

เท่ากับ 4.04 คะแนน 

 

รายการหลักฐาน 

IQA 1.2-01 รำยงำนสรุปจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 จ ำแนกตำมวฒุิกำรศึกษำ 

 IQA 1.2-02 รำยชื่ออำจำรยป์ระจ ำที่มีวุฒปิรญิญำเอก ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

รอ้ยละ 30 รอ้ยละ 32.35 4.04 คะแนน บรรลุ 

 

 ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้  : รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร 

 ผู้จัดเก็บข้อมูล  : ผู้อ ำนวยกำรกองบรหิำรงำนบุคคล 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3   : อำจำรย์ประจ ำสถำบันที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

ชนิดของตัวบ่งชี้  : ปัจจัยน ำเข้ำ 

การคิดรอบปี    : รอบปีกำรศึกษำ 2559 (1 สงิหำคม 2559 – 31 กรกฎำคม 2560) 

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 2559 ตำมคณะ/วิทยำลัย ดังตำรำงที่ 17  

ตารางท่ี 17 แสดงจ านวนอาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 2559 

หน่วยงาน 

ต าแหน่งทางวิชาการ รวม

ต าแหน่ง

วิชาการ 

อาจารย์

ประจ า

ทั้งหมด 

คิดเปน็ 

(ร้อยละ) อ. ผศ. รศ. ศ. 

1. คณะครุศำสตร์ 43 14 4 0 18 61 29.51 

2. คณะวิทยำศำสตร์ฯ 74.5 24 5 0 29 103.5 28.02 

3. คณะมนุษยศำสตร์ฯ 106.5 11 1 0 12 118.5 10.13 

4. คณะวิทยำกำรจัดกำร 68.5 30 2 0 32 100.5 31.84 

5. คณะเทคโนโลยอีุตสำหกรรม 55 17 3 0 20 75 26.67 

6. คณะศิลปกรรมศำสตร์ 36 8 1 0 9 45 20.00 

7. บัณฑิตวทิยำลัย 25 5 5 4 14 39 35.90 

8. วิทยำลัยนำนำชำต ิ 26 5 2 0 7 33 21.21 

9. วิทยำลัยนวัตกรรมฯ 37.5 8 1 1 10 47.5 21.05 

10. วิทยำลัยพยำบำลฯ 38.5 3 3 0 6 44.5 13.48 

11. วิทยำลัยสหเวชศำสตร์ 34 3 0 0 3 37 8.11 

12. วิทยำลัยภำพยนตร์ฯ 10.5 0 0 0 0 10.5 0.00 

13. วิทยำลัยโลจิสติกส์ฯ 44 3 0 0 3 47 6.38 

รวมทั้งหมด 599 131 27 5 163 762 21.39 

 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำได้แสดงข้อมูลพื้นฐำนสรุปสัดส่วนอำจำรย์ประจ ำที่ด ำรงต ำแหน่ง

ทำงวิชำกำร ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2557-2559 ดังตำรำงที่ 18  

ตารางท่ี 18 แสดงจ านวนอาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ระหว่างปีการศึกษา 2557-2559 

รายละเอียด 

จ านวนอาจารย์ ประจ าปีการศึกษา 

2557 2558 

2559 

ปฏิบัติงาน

จริง 

ลาศึกษา

ต่อ 
รวม 

1. จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำที่มตี ำแหนง่ศำสตรำจำรย์ 6 4 5 0 5 

2. จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำที่มตี ำแหนง่รองศำสตรำจำรย์ 31 33 27 0 27 

3. จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำที่มตี ำแหนง่ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 97 106.5 131 0 131 

4. จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำที่มตี ำแหนง่อำจำรย์ 533 577 587 12 599 

5. รวมอำจำรยป์ระจ ำท่ีปฏบัิตงิำนจริงและลำศกึษำตอ่ 667 720.5 750 12 762 

6. รวมอำจำรย์ท่ีมีต ำแหนง่ทำงวิชำกำร 134 143.5 163 

7. คดิเป็นร้อยละของจ ำนวนอำจำรยท่ี์มีต ำแหนง่ทำงวชิำกำร 20.09 19.92 21.39 
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การค านวณผลการด าเนินการ 

ค ำนวณคำ่ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรเท่ำกับ 

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำสถำบนัที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร (163) 
x 100 

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำสถำบนัทั้งหมด (762) 

     = รอ้ยละ 21.39 

 

แปลงคำ่รอ้ยละที่ค ำนวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนน  เทำ่กับ  

รอ้ยละของอำจำรย์ประจ ำสถำบันที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร (21.39) 

x 5 รอ้ยละของอำจำรย์ประจ ำสถำบันที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

ที่ก ำหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 (60) 

     = 1.78 คะแนน 

 

รายงานผลการด าเนินงาน  

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ มีอำจำรย์ประจ ำ ในปีกำรศึกษำ 2559 ทั้งหมด 762 คน จ ำแนก

อำจำรย์ประจ ำตำมต ำแหน่งทำงวิชำกำรเป็น ศำสตรำจำรย์ จ ำนวน 5 คน รองศำสตรำจำรย์ จ ำนวน 27 คน 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ จ ำนวน 131 คน และอำจำรย์ จ ำนวน 599 คน ดังนั้น จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำที่ด ำรง

ต ำแหน่งทำงวิชำกำร เท่ำกับ 163 คน คิดเป็นร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร เท่ำกับ 

ร้อยละ 21.39 จำกเกณฑ์กำรประเมินก ำหนดให้คะแนนเต็ม 5 เท่ำกับร้อยละ 60 ขึ้นไป เมื่อน ำผลกำร

ด ำเนินงำนมำเทยีบเกณฑม์ีคำ่คะแนนท่ีได้เท่ากับ 1.78 คะแนน 

 

รายการหลักฐาน 

IQA 1.3-01 รำยงำนสรุปจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 จ ำแนกตำมต ำแหน่งทำง

วิชำกำร 

IQA 1.3-02 รำยชื่ออำจำรย์ประจ ำที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

รอ้ยละ 25 รอ้ยละ 21.39 1.78 คะแนน ไม่บรรล ุ

 

 ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้  : รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร 

 ผู้จัดเก็บข้อมูล  : ผู้อ ำนวยกำรกองบรหิำรงำนบุคคล 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4   : กำรบรกิำรนักศึกษำระดับปรญิญำตรี 

ชนิดของตัวบ่งชี้  : กระบวนกำร 

การคิดรอบปี    : รอบปีกำรศึกษำ 2559 (1 สงิหำคม 2559 – 31 กรกฎำคม 2560) 

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

ระดับปรญิญำตรี ส ำหรับอำจำรย์เพื่อน ำไปเป็นแนวทำงในกำรให้ค ำปรึกษำแก่นักศึกษำ และ ได้

มีกำรจัดท ำ “ระบบตรวจสอบผลกำรเรียนตำมโครงสร้ำงหลักสูตร” เพื่อบริกำรให้กับ

นักศึกษำ นอกจำกนักศึกษำจะพบกับอำจำรย์ที่ปรึกษำแล้ว นักศึกษำเข้ำตรวจสอบข้อมูล

ด้ำนวิชำกำรต่ำงๆ ได้จำกระบบฯ อำทิเช่น ข้อมูลนักศึกษำ แสดงกลุ่มวิชำตำมโครงสร้ำง

หลักสูตร แสดงกำรผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน แสดงรำยละเอียดประวัติกำรรักษำสภำพกำรเป็น

นักศึกษำ แสดงรำยละเอียดกลุ่มวิชำที่ยังเรียนไม่ครบตำมโครงสร้ำง เป็นต้น ส่วนคณะ/

วิทยำลัยด ำเนินกำรแต่งตั้งอำจำรย์ที่ปรึกษำวิชำกำรของแต่ละสำขำวิชำ เพื่อให้อำจำรย์  

ท ำหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำและค ำแนะน ำช่วยเหลือแก่นักศึกษำทั้งด้ำนวิชำกำรและเรื่องอื่นๆ 

ตั้งแต่เริ่มเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยจนส ำเร็จกำรศึกษำ  
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รายงานผลการด าเนินงาน 

2) กำรจัดบรกิำรให้ค ำปรกึษำแนะแนวกำรใชชี้วติ  

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำได้จัดตั้งศูนย์ให้ค ำปรึกษำแนะแนวกำรใช้ชีวิตแก่

นักศึกษำ โดยกองพัฒนำนักศึกษำเป็นหน่วยงำนด ำเนินกำรภำยใต้ชื่อ “ศูนย์ให้ค ำปรึกษำ

วัยรุน่พันธ์ใหม่” เพื่อให้ค ำปรกึษำเกี่ยวกับกำรครองตน กำรใช้ชีวิตที่ไม่เกิดควำมเสี่ยง ในโรค

ทำงเพศสัมพันธ์ ปัญหำเรื่องควำมรัก ซึ่งศูนย์ดังกล่ำวเกดิจำกควำมร่วมมือของมหำวิทยำลัย

รำชภัฏสวนสุนันทำ กับกรมอนำมัยกำรเจริญพันธุ์ กระทรวงสำธำรณสุข สมำคมพัฒนำ

ประชำกร และสมำคมวำงแผนครอบครัว โดยมีกำรจัดกิจกรรมอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำร

ป้องกันโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ โครงกำรรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดและ

บุหรี่ในสถำนศึกษำ เป็นต้น 

3) กำรจัดบรกิำรให้ค ำปรกึษำกำรเขำ้สู่อำชีพ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำได้มีกำรจัดบริกำรด้ำนกำรฝึกอบรมอำชีพ กำรบริกำร

จัดหำงำน โดยกองพัฒนำนักศึกษำซึ่งมีเจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรแก่นักศึกษำในกำรจัดกิจกรรม

ส่งเสรมิด้ำนอำชีพ และกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรเข้ำสู่อำชีพและได้จัดกิจกรรมอบรมเตรียม

ควำมพร้อมสู่สถำนประกอบกำรให้กับนักศึกษำเพื่อให้นักศึกษำได้เกิดควำมพร้อมในกำร

สมัครงำน กำรสัมภำษณ์งำน กำรพัฒนำบุคลิกภำพ เป็นต้น 

เอกสาร

หลักฐาน 

IQA 1.4-1-01 คู่มือระบบอำจำรย์ที่ปรึกษำวิชำกำรระดับปริญญำตรี มหำวิทยำลัยรำชภัฏ

สวนสุนันทำ 

IQA 1.4-1-02 คูม่ือกำรใช้งำนระบบตรวจสอบผลกำรเรียนตำมโครงสรำ้งหลักสูตร 

IQA 1.4-1-03 รำยงำนผลกำรให้ค ำปรกึษำแนะแนวกำรใชชี้วิต “ศูนย์ให้ค ำปรกึษำวัยรุน่พันธุ์

ใหม ่

IQA 1.4-1-04 รำยงำนกจิกรรมอบรมให้ควำมรูแ้กน่ักศึกษำ MSM/TG  เรื่อง กำรป้องกันกำร

ติดเชื้อเอชไอวี และSTIs 

IQA 1.4-1-05 รำยงำนโครงกำรรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดและบุหรี่ใน

สถำนศึกษำ 

เกณฑ์

มาตรฐาน 

ข้อ 2 มีกำรให้ข้อมูลของหน่วยงำนที่ให้บริกำรกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงำนทั้งเต็ม

เวลำและนอกเวลำแกน่ักศึกษำ 

ผลการ

ด าเนินงาน 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ มีกำรให้ข้อมูลของหน่วยงำนที่ให้บริกำรกิจกรรมพิเศษ

นอกหลักสูตร ดังนี้ 

หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย 

1) กำรให้ข้อมูลหน่วยงำนที่ให้บริกำรภำยในมหำวิทยำลัย ผ่ำนโครงกำรปฐมนิเทศ

นักศึกษำใหม่ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 เพื่อเป็นกำรแนะน ำสถำนที่ หน่วยงำน กำรใช้บริกำร

ของหน่วยงำนต่ำงๆและช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำร โดยแสดงข้อมูลตำมเอกสำรดังนี้ 
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รายงานผลการด าเนินงาน 

1.1) คูม่ือปฐมนิเทศนักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 

1.2) คูม่ือนักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

1.3) แผ่นพับประชำสัมพันธ์หน่วยงำนที่ให้บริกำรแก่นักศึกษำ อำทิเช่น  

 1.3.1) กองพัฒนำนักศึกษำ ให้บริกำรงำนทุนกำรศึกษำ งำนกองทุนวัสดิกำรและ

พัฒนำนักศึกษำ งำนบรกิำรกฬีำและกำรออกก ำลังกำย สุนันทำคลินิกเวชกรรม 

 1.3.2) กองบริกำรกำรศึกษำ ให้บริกำรฝ่ำยทะเบียนและประมวลผล จุดบริกำร 

one stop service กำรลงทะเบียนเรียน กำรขอเพิ่มถอนรำยวิชำ 

 1.3.3) ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ให้บริกำรกำรเข้ำใช้งำน 

Internet และ Wifi กำรเข้ำใช้งำน SSRU Mail by Google บริกำรยืม-คืน หนังสือ และสื่อ

โสตทัศนวัสดุ บรกิำรฐำนข้อมูลออนไลน์ บริกำรหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

 1.3.4) ส ำนักวชิำกำรศึกษำทั่วไปและนวัตกรรมกำรเรยีนรูอ้ิเล็กทรอนกิส์ ให้บริกำร

กำรเรียนผ่ำนระบบ E-Learning บรกิำรห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 

 1.3.5) สถำบันสร้ำงสรรค์และส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้บริกำรระบบ

ทดสอบภำษำอังกฤษ Speexx online บรกิำรแหล่งเรียนรู ้IPTV เป็นต้น 

2) มหำวิทยำลัยได้เปิดช่องทำงกำรให้บริกำรผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน อำทิเช่น กอง

พัฒนำนักศึกษำ ติดต่อเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษำ ทุนกำรศึกษำ ประชำสัมพันธ์กิจกรรม

ต่ำงๆ เป็นต้น 

หน่วยงำนภำยนอกมหำวิทยำลัย 

1) กองพัฒนำนักศึกษำ ได้ส่งข้อมูลของหน่วยงำนภำยนอกที่ให้บริกำรกิจกรรมพิเศษนอก

หลักสูตรผ่ำนระบบ E-Office ให้กับคณะ/วิทยำลัย/หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อด ำเนินกำรหรือ

ประชำสัมพันธ์แก่นักศึกษำ จ ำนวน 39 เรื่อง และกำรประชำสัมพันธ์กิจกรรมต่ำงๆ ของ

หน่วยงำนภำยนอก ผ่ำนทำงเว็บเพจกองพัฒนำนักศึกษำ อำทิเช่น  

1.1) ขออนุญำตประชำสัมพันธ์และตั้งบูทรับสมัครงำนพำร์ทไทม์ จำกบริษัท 

สรรพสินคำ้เซ็ลทรัล จ ำกัด 

1.2) ขอควำมอนุเครำะห์ประชำสัมพันธ์ต ำแหน่งงำนว่ำง จำกบริษัท เลิร์น คอร์

ปอเรช่ัน จ ำกัด  

1.3) รับสมัครนักศึกษำฝึกงำน จำกบริษัท คัลเจอรัล แคร ์ประเทศไทย  

1.4) ขอควำมอนุเครำะห์ประชำสัมพันธ์กิจกรรมประกวดออกแบบเสื้อ Club Hunter ฯ 

ชิงทุนกำรศึกษำ 40,000 บำท พรอ้มประกำศณียบัตร จำกบริษัท จีทีซี มีเดีย จ ำกัด 

1.5) ขอเรียนเชิญเข้ำร่วมหลักสูตร “กำรบริหำรจัดกำรอำสำสมัครนักศึกษำเพื่อกำร

เรียนกำรสอนและกำรท ำงำนเพื่อสังคม รุน่ที่ 2 จำกสถำบันคลังสมองของชำติ เป็นต้น 

2) กองพัฒนำนักศึกษำ มีกำรให้ข้อมูลแหล่งงำนทั้งเต็มเวลำและนอกเวลำแก่นักศึกษำ

ผ่ำนบอร์ดประชำสัมพันธ์ของศูนย์ให้ค ำปรกึษำด้ำนกำรเขำ้สู่อำชีพ ตำมช่องทำงดังนี้ 



 

 53 

รายงานผลการด าเนินงาน 

     2.1) ติดประกำศต ำแหน่งงำนว่ำง Part time / Fulltime ของสถำนประกอบกำรที่ส่ง

ข้อมูลให้กับมหำวิทยำลัย  

    2.2) จัดท ำเป็นทะเบียนข้อมูลกำรรับสมัครงำนและสถำนประกอบกำรให้กับนักศึกษำ

สำมำรถเลือกได้ตำมที่ตนเองถนัดหรือสนใจ 

    2.3) จัดโครงกำรกิจกรรม Job fair mini ประจ ำเดือน เพื่อให้บริกำรข้อมูล ข่ำวสำร

แหล่งงำนทั้งเต็มเวลำและนอกเวลำ โดยมีสถำนประกอบกำรมำให้บริกำรเปิดบูทสัมภำษณ์

งำน และสอนอำชีพแก่นักศึกษำ 

    2.4) จัดโครงกำรกจิกรรม Job fair ประจ ำปี เพื่อบริกำรจัดหำงำนและฝึกอบรมอำชีพ

ให้กับนักศึกษำในกำรเขำ้รว่มกิจกรรม 

เอกสาร

หลักฐาน 

IQA 1.4-2-01 คูม่ือปฐมนิเทศนักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 

IQA 1.4-2-02 คูม่ือนักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 

IQA 1.4-2-03 แผ่นพับประชำสัมพันธ์หน่วยงำนที่ให้บริกำรแก่นักศึกษำ 

IQA 1.4-2-04 หนังสือจำกหน่วยงำนภำยนอกที่ให้บริกำรกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร ผ่ำน

ระบบ E-Office  

IQA 1.4-2-05 ข่ำวกำรประชำสัมพันธ์กิจกรรมต่ำงๆ ของหน่วยงำนภำยนอกผ่ำนทำงเว็บ

เพจกองพัฒนำนักศึกษำ 

IQA 1.4-2-06 ทะเบียนข้อมูลกำรรับสมัครงำนและสถำนประกอบกำร 

IQA 1.4-2-07 รำยงำนโครงกำรกจิกรรม Job fair mini ประจ ำเดือน 

IQA 1.4-2-08 รำยงำนโครงกำรกจิกรรม Job fair ประจ ำปี 

เกณฑ์

มาตรฐาน 

ข้อ 3 จัดกจิกรรมเตรยีมควำมพร้อมเพื่อกำรท ำงำนเมื่อส ำเร็จกำรศึกษำแกน่ักศึกษำ 

ผลการ

ด าเนินงาน 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ มีกำรจัดกจิกรรมเตรียมควำมพร้อมให้กับนักศึกษำเมื่อ

ส ำเร็จกำรศึกษำหรืออยู่ในช้ันปีสุดท้ำยของหลักสูตร อำทิเช่น ในระดับคณะ วิทยำลัย 

จัดกจิกรรมปัจฉมินิเทศนักศึกษำของคณะ/วิทยำลัย ในระดับมหำวิทยำลัยจัดโครงกำรอบรม

เตรียมควำมพร้อมสู่สถำนประกอบกำรและพัฒนำบุคลิกภำพ จัดขึ้นเมื่อวันเสำร์ที่ 18 

มีนำคม 2560 โดยเป็นโครงกำรที่ต้องกำรให้นักศึกษำมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรเตรียม

บุคลิกภำพให้พร้อมในกำรเข้ำรับกำรสัมภำษณ์งำน และนักศึกษำได้ทรำบว่ำตนเองมีควำม

ถนัดด้ำนใด รวมถงึนักศึกษำทรำบแนวทำงกำรเลือกสถำนประกอบกำรที่เหมำะสมกับตนเอง 

มีจ ำนวนนักศึกษำที่เข้ำรว่มโครงกำร จ ำนวน 500 คน 

เอกสาร

หลักฐาน 

IQA 1.4–3-01 แผนกำรจัดกิจกรรมเตรียมควำมพร้อมและประสบกำรณ์ทำงวิชำชีพแก่

นักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 

IQA 1.4-3-02 รำยงำนโครงกำรอบรมเตรียมควำมพร้อมสู่สถำนประกอบกำรและพัฒนำ
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บุคลิกภำพ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 

IQA 1.4-3-03 ตำรำงสรุปผลแหล่งฝึกประสบกำรณห์รือสถำนประกอบกำร 

เกณฑ์

มาตรฐาน 

ข้อ 4 ประเมินคุณภำพของกำรจัดกจิกรรมและกำรจัดบรกิำรในข้อ 1-3 ทุกขอ้ไม่ต่ ำกวำ่ 3.51 

จำกคะแนนเต็ม 5 

ผลการ

ด าเนินงาน 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ โดยกองพัฒนำนักศึกษำได้ด ำเนินกำรจัดกิจกรรม

สนับสนุน ส่งเสรมิกำรจัดบรกิำรให้ค ำปรกึษำ แนะแนวด้ำนกำรใช้ชีวติ และกำรเขำ้สู่อำชีพแก่

นักศึกษำ กำรบริกำรข้อมูลข่ำวสำร และกำรจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำประสบกำรณ์ทำง

วิชำกำรและวิชำชีพแก่นักศึกษำ  

และมีกำรประเมินผลคุณภำพของกำรจัดกจิกรรมและกำรจัดบรกิำร โดยมีกำรน ำผลกำร

ประเมินในปีกำรศึกษำ 2558 มำจัดท ำแผนกำรพัฒนำปรับปรุงกำรจัดกิจกรรมและกำร

จัดบรกิำร และถำ่ยทอดลงสู่ระดับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนำกระบวนกำรปฏิบัติงำนให้

เกิดประสิทธิภำพในกำรจัดกิจกรรมและกำรจัดบริกำร สำมำรถสรุปผลกำรประเมินในปี

กำรศึกษำ 2559 ในแต่ละด้ำนดังนี้ 

ด้านการประเมิน ผลปี 2558 ผลปี 2559 

1) ด้ำนจัดบริกำรให้ค ำปรึกษำ แนะแนวด้ำนกำร

ใช้ชีวติ และกำรเขำ้สู่อำชีพแก่นักศึกษำ 

ระดับมำก 

(คำ่เฉลี่ย 3.78) 

ระดับมำกทีสุ่ด 

(คำ่เฉลี่ย 4.42) 

2) ด้ำนกำรให้ข้อมูลของหน่วยงำนที่ให้บริกำร

กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงำนทั้งเต็ม

เวลำและนอกเวลำ 

ระดับมำก 

(คำ่เฉลี่ย 3.78) 

ระดับมำกทีสุ่ด 

(คำ่เฉลี่ย 4.47) 

3) ด้ำนกิจกรรมเตรียมควำมพร้อมเพื่อกำร

ท ำงำนเมื่อส ำเร็จกำรศึกษำ 

ระดับมำกทีสุ่ด 

(คำ่เฉลี่ย 4.34) 

ระดับมำกทีสุ่ด 

(คำ่เฉลี่ย 4.45) 
 

เอกสาร

หลักฐาน 

IQA 1.4-4-01 แบบประเมินคุณภำพของกำรให้บริกำร 

IQA 1.4-4-02 แผนกำรพัฒนำปรับปรุงกำรจัดกิจกรรมและกำรจัดบริกำร ประจ ำปี

กำรศึกษำ 2558 

IQA 1.4-4-03 รำยงำนโครงกำรอบรมเตรียมควำมพร้อมสู่สถำนประกอบกำรและพัฒนำ

บุคลิกภำพ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 (อ้างอิง IQA 1.4-3-02) 

IQA 1.4-4-04 ผลกำรประเมินคุณภำพกำรจัดกิจกรรมและกำรจัดบริกำร ประจ ำปี

กำรศึกษำ 2559 

เกณฑ์

มาตรฐาน 

ข้อ 5 น ำผลกำรประเมินจำกข้อ 4 มำปรับปรุงพัฒนำกำรให้บริกำรและกำรให้ข้อมูลเพื่อส่ง

ให้ผลกำรประเมินสูงขึน้หรือเป็นไปตำมควำมคำดหวังของนักศึกษำ 

ผลการ

ด าเนินงาน 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ โดยกองพัฒนำนักศึกษำ ได้น ำผลกำรประเมินจำกข้อ 4 

ในแต่ละประเด็นกำรประเมินเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรด้ำนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำ
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นักศึกษำ ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 20 กรกฎำคม 2560 เพื่อรับทรำบผลกำรประเมิน

ประเมินผลคุณภำพของกำรจัดกิจกรรมและกำรจัดบริกำร ในปีกำรศึกษำ 2559 และ

วิเครำะห์จัดท ำเป็นแผนพัฒนำปรับปรุงกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ 2560 สำมำรถสรุป

รำยละเอียดได้ดังนี้ 

ประเด็น ผลการประเมนิ การปรับปรุงพัฒนา 

1) ด้ำนจัดบริกำรให้ค ำปรึกษำ 

แนะแนวด้ำนกำรใช้ชีวิต และกำร

เขำ้สู่อำชีพแก่นักศึกษำ 

ระดับมำกทีสุ่ด 

(คำ่เฉลี่ย 4.42) 

เพิ่มกำรประชำสัมพันธ์ 

เ พื่ อ ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ ำ ท ร ำ บ แ น ว

ทำงกำรให้บริกำรให้ค ำปรกึษำ 

2 )  ด้ ำ น ก ำ ร ใ ห้ ข้ อ มู ล ข อ ง

หน่วยงำนที่ให้บริกำรกิจกรรม

พิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงำนทั้ง

เต็มเวลำและนอกเวลำ 

ระดับมำกทีสุ่ด 

(คำ่เฉลี่ย 4.47) 

เปิดให้หน่วยงำนทั้งภำยในและ

ภำยนอกเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร

ให้ข้อมูลข่ำวสำร กำรบริกำร

รว่มกับมหำวิทยำลัย 

3) ด้ำนกิจกรรมเตรียมควำม

พร้อมเพื่อกำรท ำงำนเมื่อส ำเร็จ

กำรศึกษำ 

ระดับมำกทีสุ่ด 

(คำ่เฉลี่ย 4.45) 

เพิ่มผู้ประกอบกำรหรือวิทยำกร

ให้ควำมรู้ที่เน้นในแต่ละด้ำน  

1) ด้ำนบุคลิกภำพ  

2) ด้ำนกำรสัมภำษณ์  
 

เอกสาร

หลักฐาน 

IQA 1.4-5-01 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรด้ำนกำรจัดกจิกรรมพัฒนำนักศึกษำ คร้ังที่  

5/2559 วันที่ 20 กรกฎำคม 2560 ระเบียบวำระที่ 4.2 ผลกำรประเมินด้ำนกำรจัดกิจกรรม

และกำรจัดบรกิำร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 รอบ 12 เดือน 

IQA 1.4-5-02 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรด้ำนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ ครั้ง

ที่ 5/2559 วันที่ 20 กรกฎำคม 2560 ระเบียบวำระที่ 5.2 พิจำรณำ (ร่ำง) แผนกำรปรับปรุง

กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรจัดกจิกรรมและกำรจัดบรกิำร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

IQA 1.4-5-03 แผนพัฒนำปรับปรุงกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรจัดกิจกรรมและกำรจัดบริกำร 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

เกณฑ์

มาตรฐาน 

ข้อ 6 ให้ขอ้มูลและควำมรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่ำ 

ผลการ

ด าเนินงาน 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ มีกำรให้ข้อมูลและควำมรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่ำ 

ดังนี้ 

1) กำรให้ขอ้มูลที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่ำ ระดับมหำวิทยำลัย อำทิเช่น 

1.1) ข้อมูลกำรศึกษำต่อ : ได้ประชำสัมพันธ์ข้อมูลกำรศึกษำในระดับปริญญำโทและ

ปริญญำเอกของสำขำวิชำต่ำงๆ ผ่ำนทำงเว็บไซต์บัณฑิตวิทยำลัย www.grad.ssru.ac.th 

ให้กับศิษย์เกำ่ได้เข้ำศึกษำข้อมูล  
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1.2) ข้อมูลกำรสมัครงำน : ได้ประชำสัมพันธ์แหล่งจัดหำงำน สถำนประกอบกำร กำร

เปิดรับสมัครงำน ผ่ำนทำงช่องทำงเว็บเพจกองพัฒนำนักศึกษำ และเว็บเพจศิษย์เก่ำ

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 

         1.3) ข้อมูลช่องทำงกำรติดตอ่มหำวิทยำลัย : ได้มีกำรจัดส่งเอกสำรด้ำนกำรส ำเร็จ

กำรศึกษำ กำรขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต กำรเข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตร ให้กับบัณฑิตที่

ส ำเร็จกำรศึกษำเป็นต้น 

2) กำรให้ควำมรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่ำ 

กองพัฒนำนักศึกษำ ได้มีกำรส ำรวจบุคลำกรภำยในสวนสุนันทำที่ เป็นศิษย์เก่ำ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ เพื่อก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำควำมรู้ให้กับกลุ่มศิษย์เก่ำที่

เป็นบุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัย  

โดยในปีกำรศึกษำ 2559 กองพัฒนำนักศึกษำ ได้ก ำหนดให้เป็นกจิกรรมกำรประชุมชี้แจง

รำยละเอียดโครงกำร กยศ.กรอ.เพื่อชำติ ส ำหรับกลุ่มศิษย์เก่ำที่เคยกู้ยืมเงินเพื่อกำรศึกษำ 

เมื่อวันที่ 6 มีนำคม พ.ศ.2560  เพื่อเป็นกำรสรำ้งควำมรู้ควำมเข้ำใจให้ศิษย์รู้วิธีกำรช ำระหนี้

และบทลงโทษจำกกำรไม่ช ำระหนีจ้ำกส ำนักงำนกองทุนกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ อีกทั้งเพื่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อนักศึกษำปัจจุบันที่จะสำมำรถเพิ่มจ ำนวนผู้ขอกูย้ืมรำยใหม่ได้ 

3) กำรให้ขอ้มูล ควำมรู้ ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่ำ ระดับคณะ วิทยำลัย อำทิเช่น 

1. คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ได้มีกำรจัดโครงกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะให้กับ

ศิษย์เกำ่ ในวันที่ 25 มิถุนำยน 2560 ณ อำคำร 25 คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มีกำร

อบรมสอนกำรท ำชิฟฟ่อนมะพร้ำวอ่อน ให้แก่ศิษย์เก่ำ โดยวิทยำกร อำจำรย์นฤมล เปียซื่อ 

อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำคหกรรมศำสตร์ 

2. คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรมได้จัดโครงกำรเชิดชูเกียรติศิษย์เก่ำดีเด่น โดยมี

วัตถุประสงคเ์พื่อจัดสัมมนำกำรเรื่อง แนวทำงกำรประกอบอำชีพเกี่ยวกับงำนออกแบบ เพื่อ

สร้ำงเสริมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงศิษย์เก่ำและศิษย์ปัจจุบันกับสำขำวิชำและเพื่อสร้ำงเสริม

สุขภำพที่ดีกับนักศึกษำ ในวันที่ 1 เมษำยน 2560 ห้อง 4711 เวลำ 8.00 - 16.00 น. 

3. คณะวิทยำกำรจัดกำร โดยฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและศิลปวัฒนธรรม มีกำรให้ข้อมูลที่

เป็นประโยชน์ในกำรประกอบอำชีพแก่ศิษย์เก่ำ ได้แก่ โครงกำร “อบรมควำมรู้ให้กับศิษย์เกำ่” 

ในหัวข้อ กำรบริหำรจัดกำรด้วยปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมรอยพระรำชด ำรัสในหลวง

รัชกำลที่ 9 

4. คณะศิลปกรรมศำสตร์ ได้มีกำรให้ข้อมูลกำรสมัครงำน กำรฝึกอบรม ให้กับศิษย์เก่ำ

คณะศิลปกรรมศำสตร ์เข้ำรว่มตลอดทั้งปีกำรศึกษำ 

5. คณะครุศำสตร์ มีกำรให้ข้อมูลและควำมรู้ที่เป็นประโยชน์กับศิษย์เก่ำผ่ำน facebook 

ข่ำวประชำสัมพันธ์ คณะครุศำสตร ์เพื่อเป็นช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำร โดย กำรให้ขอ้มูลและ

ควำมรู้เกี่ยวกับประกอบอำชีพ เช่น  1. กำรประชำสัมพันธ์โครงกำรผลิตครูคืนถิ่น  2. 
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โครงกำรรอ้ยรวมใจปฐมวัยสวนสุนันทำครงั้ที่ 8 (สำขำปฐมวัย) 

6. วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร มีกำรให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในกำรประกอบ

อำชีพศิษย์เก่ำ เช่น 1.ข้อมูลกำรศึกษำต่อ 2. ข้อมูลกำรสมัครงำน 3.ข้อมูลกิจกรรมสร้ำง

ควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงศิษยเ์ก่ำและศษิย์ปัจจุบัน โดยมีกำรให้ข้อมูลผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ดังนี้ 

1. เว็บไซต์ 2. Facebook 3.ไลน์กลุ่ม 4.จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ 5. โทรศัพท์ 

7. คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มีกำรให้ข้อมูลและควำมรู้ที่เป็นประโยชน์ กับ

ศิษย์เก่ำผ่ำน facebook ข่ำวประชำสัมพันธ์ คณะฯ เพื่อเป็นช่องทำงกำร ติดตอ่สื่อสำร โดย

กำรให้ขอ้มูลและควำมรู้เก่ียวกับประกอบอำชีพ เชน่   

     7.1.กำรประชำสัมพันธ์กิจกกรม/โครงกำรสัมมนำทำงวิชำกำรด้ำนกำรสัมภำษณ์งำน 

กำรเขียนเรซูเม่ กิจกรรม/โครงกำรเตรียม ควำมพร้อมสู่เส้นทำงผู้ประกำศ กิจกรรม/

โครงกำร BE Job Fair กิจกรรม/ โครงกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนภำษำอังกฤษ เพื่อกำร

สัมภำษณ์งำนใน อุตสำหกรรมท่องเที่ยวและบรกิำร              

    7.2.ผ่ำนกจิกรรมที่จัดให้บริกำร โดยในปีกำรศึกษำ 2559 ได้จัด กจิกรรมให้ควำมรู้แก่

ศิษย์เก่ำเพื่อรับข้อมูลกำรสมัครงำน ในโครงกำรปัจฉิม นิเทศนักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 

2559 อีกทั้งยังมีกำรจัดตั้งกรรมกำรศิษย์เก่ำ เพื่อเป็นศูนย์กลำงในกำรแจ้งข้อมูลข่ำวสำรที่

เป็นประโยชน์  

8. วิทยำลัยสหเวชศำสตร์ มีกำรให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่ำ อำทิเช่น แนะแนว

กำรศึกษำต่อในระดับที่สูงขึน้ แนะแนวกำรเลือกประกอบวิชำชีพให้ตรงกับคุณวุฒิ 

9. วิทยำลัยนำนำชำติได้มอบหมำยให้เป็นหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ของฝ่ำยกิจกำร

นักศึกษำ ฝ่ำยวิชำกำร และสำขำวิชำร่วมกันในกำรบริกำรให้ค ำปรึกษำ ให้ควำมรู้ ทำงด้ำน

วิชำกำรใหม่โดยกำรจัดฝึกอบรม และกำรบริกำรทำงวิชำกำรต่ำงๆ โดยกำรจัดท ำฐำนข้อมูล 

ศิษย์เก่ำ เพื่อกำรสร้ำงช่องทำงกำรติดต่อผ่ำนทำงเว็ปไซต์ของวิทยำลัยนำนำชำติ 

(http://www.ssru.ssruic.ac.th) ได้แก่ ข้อมูลกำรรับสมัครงำน กำรอบรมด้ำนอำชีพ มีกำรแจ้ง

ข้อมูล ข่ำวสำร และมีกำรติดต่อทำงช่องทำง Face book: Information, SSRUIC Alumni            

มีกำรอบรมด้ำนกำรพัฒนำอำชีพ และควำมรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรประกอบอำชีพของศิษย์

เก่ำ โดยกำรจัดอบรมเกี่ยวกับกำรประกอบอำชีพในสำยงำน ในโครงกำร SSRUIC Job Fair : 

งำนหำคน คนหำงำน 

10. วิทยำลัยพยำบำลและสุขภำพ มีกำรให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในกำรประกอบอำชีพ

ศิษย์เก่ำ เช่น กำรประชำสัมพันธ์โครงกำร/กิจกรรมของวิทยำลัยฯ กำรรับสมัครงำน และ

ข้อมูล ต่ำงๆ ที่น่ำสนใจและเป็นประโยชน์ในวิชำชีพ เช่น ข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์ด้ำนวิชำชีพ 

โดยผ่ำนช่องทำงทั้งทำงเว็บไซต์ของวิทยำลัยฯ ,Fan page: วิทยำลัยฯ และ Facebook: College 

of Nursing and Health Alumni Association และจัดท ำฐำนข้อมูล ศิษย์เกำ่  

11. วิทยำลัยโลจิสติกส์และซัพพลำยเชน มีกำรด ำเนินกำรจัดกำรให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
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ในกำรประกอบอำชีพศิษย์เก่ำ เกี่ยวกับข้อมูลกำรศึกษำต่อ ข้อมูลกำรสมัครงำน ข้อมูล

กจิกรรมสรำ้งควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงศิษย์เกำ่และศิษย์ปัจจุบันเพื่อ 

ให้ได้รับข้อมูลข่ำวสำร กิจกรรมต่ำงๆ ดังนี้ 

ช่องทำงกำรให้บริกำรขอ้มูลข่ำวสำรให้แก่ศิษย์เก่ำผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ดังนี ้ 

1) เว็บไซต์วทิยำลัย www.cls.ssru.ac.th  

2) Facebook วิทยำลัย โลจิสติกส์และซัพพลำยเชน  

3) Line กลุ่มศิษย์เกำ่ วิทยำลัยโลจิสติกส์และซัพพลำยเชน 

กจิกรรม/โครงกำรที่ด ำเนินกำรจัดให้แก่ศิษย์เก่ำ ดังนี ้ 

  11.1. จัดโครงกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะให้ศิษย์เก่ำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 เมื่อ

วันที่ 3 ตุลำคม 2559 มีวัตถุประสงค ์1.เพื่อสรำ้งเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้นวคิด 

กำรสร้ำงคนดีสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ที่ยั่งยืนสู่กำรประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำงำน พัฒนำ

ควำมรู้ พัฒนำองคก์รของตน 2. เพื่อจัดบรกิำรวิชกำรทำงกำรศึกษำและผู้สนใจทั่วไป   

 11.2. จัดโครงกำรบริกำรจัดหำงำนและฝึกอบรมอำชีพ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 เมื่อ

วันที่ 6 กรกฎำคม 2560 กลุ่มเป้ำหมำย คอื นักศึกษำทุกชัน้ปีและศิษย์เกำ่ โดย 

มีวัตถุประสงคเ์พื่อสรำ้งโอกำสและทำงเลือกในกำรสมัครงำนกับสถำนประกอบกำร 

ที่เหมำะสมกับผู้สมัครงำน เป็นกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นในกำรสมัครเข้ำท ำงำนทั้งในส่วน

ของผู้สมัครกำรรับเข้ำท ำงำนของสถำนประกอบกำร 

เอกสาร

หลักฐาน 

IQA 1.4-6-01 เว็บไซต์บัณฑิตวิทยำลัย 

IQA 1.4-6-02 ข่ำวประชำสัมพันธ์ผ่ำนเว็บเพจ และเว็บไซต์ศิษย์เก่ำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 

สวนสุนันทำ 

IQA 1.4-6-03 คูม่ือกำรฝึกซ้อมเข้ำรับพระรำชทำนปรญิญำบัตร  

IQA 1.4-6-04 รำยงำนกจิกรรมประชุมชี้แจงรำยละเอียดโครงกำร กยศ.กรอ.เพื่อชำติ 

IQA 1.4-6-05 รำยงำนกำรให้ขอ้มูลที่ประโยชน์ในระดับคณะวิทยำลัย 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ขอ้ 5 คะแนน บรรลุ 

 

 ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้  : รองอธิกำรบดีฝ่ำยกจิกำรนักศึกษำ 

 ผู้จัดเก็บข้อมูล  : ผู้อ ำนวยกำรกองพัฒนำนักศึกษำ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5   : กจิกรรมนักศึกษำระดับปรญิญำตรี 

ชนิดของตัวบ่งชี้  : กระบวนกำร 

การคิดรอบปี    : รอบปีกำรศึกษำ 2559 (1 สงิหำคม 2559 – 31 กรกฎำคม 2560) 

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้

 สถำบันอุดมศึกษำต้องส่งเสริมให้มีกำรจัดกิจกรรมนักศึกษำต่ำงๆ อย่ำงเหมำะสมและครบถ้วน

กจิกรรมนักศึกษำ หมำยถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด ำเนินกำรทั้งโดยสถำบันและโดยองค์กรนักศึกษำ เป็น

กิจกรรมที่ผู้เข้ำร่วมจะมีโอกำสได้รับกำรพัฒนำสติปัญญำ สังคม อำรมณ์ ร่ำงกำย และคุณธรรมจริยธรรม

สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑติที่พงึประสงค์ 

 

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 
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เกณฑ์

มาตรฐาน 

ข้อ 1 จัดท ำแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำในภำพรวมของสถำบันโดยให้นักศึกษำมี  

ส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนและกำรจัดกจิกรรม 

ผลการ

ด าเนินงาน 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ โดยกองพัฒนำนักศึกษำ ด ำเนินกำรจัดท ำแผนกำรจัด

กจิกรรมพัฒนำนักศึกษำ และนักศึกษำมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผน ดังนี้ 

1) กองพัฒนำนักศึกษำได้จัดโครงกำรอบรมสัมมนำแนวทำงกำรรับน้องสร้ำงสรรค ์  

ขึ้นเมื่อวันที่ 15-17 พฤษภำคม 2559 เพื่อให้นักศึกษำกลุ่มผู้น ำนักศึกษำจำกสโมสรนักศึกษำ 

องค์กำรนักศึกษำ และสภำนักศึกษำ ได้ระดมควำมคิดในกำรก ำหนดกิจกรรมและกำรพัฒนำ

รูปแบบกิจกรรม โดยกำรน ำข้อประเด็นปัญหำ อุปสรรค จำกกำรจัดกิจกรรมของปีกำรศึกษำ 

2558 มำวิเครำะห์ เพื่อก ำหนดกจิกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษำ 

2) นักศึกษำกลุ่มผู้น ำนักศึกษำ จัดท ำ(ร่ำง) ปฏิทินกิจกรรม ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 

ร่วมกับกองพัฒนำนักศึกษำ และเสนอให้กับคณะกรรมกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดกิจกรรม

พัฒนำนักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 พิจำรณำปฏิทินกิจกรรมนักศึกษำ เกณฑ์กำรเข้ำ

รว่มกิจกรรมนักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 และแนวทำงกำรจัดกจิกรรมนักศึกษำ 

3) กองพัฒนำนักศึกษำ จัดประชุมคณะกรรมกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำ

นักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 16 มิถุนำยน 2559 ระเบียบวำระที่ 5.2 

พิจำรณำปฏิทินกิจกรรมนักศึกษำ เกณฑ์กำรเข้ำร่วมกิจกรรมนักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 

2559 และแนวทำงกำรจัดกจิกรรมนักศึกษำ 
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4) กองพัฒนำนักศึกษำ จัดประชุมชี้แจงแนวทำงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรจัด

กิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 เมื่ อวันที่ 7 กรกฎำคม 2559 โดย

ก ำหนดให้คณะ วิทยำลัยจัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำระดับ

หน่วยงำน ซึ่งก ำหนดให้มีกจิกรรมตำมเกณฑ์คุณภำพคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 ด้ำน 

โดยผ่ำนกำรพิจำรณำกิจกรรมจำกระดับหน่วยงำน ส่งให้กับกองพัฒนำนักศึกษำ เพื่อ

ตรวจสอบและจัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 

2559 ระดับมหำวิทยำลัยต่อไป 

5) กองพัฒนำนักศึกษำ จัดประชุมคณะกรรมกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำ

นักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 คร้ังที่ 2 เมื่อวันที่ 21 กรกฎำคม 2559 ระเบียบวำระที่ 5.1 

พิจำรณำตรวจสอบแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 

2559  

6) กองพัฒนำนักศึกษำ เสนอแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรจัดกจิกรรมพัฒนำนักศึกษำ ประจ ำปี

กำรศึกษำ 2559 ต่อรองอธิกำรบดีฝ่ำยแผนงำนและประกันคุณภำพ เพื่อน ำเสนอต่ออธิกำรบดี 

พิจำรณำเห็นชอบแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 

2559 เมื่อวันที่ 31 กรกฎำคม 2559 

7) กองพัฒนำนักศึกษำ ประกำศปฏิทินกิจกรรม ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 และเผยแพร่

เล่มแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 ลงสู่ระดับ

คณะ วิทยำลัยและนักศึกษำ 

เอกสาร

หลักฐาน 

IQA 1.5-1-01 รำยงำนโครงกำรอบรมสัมมนำแนวทำงกำรรับน้องสรำ้งสรรค์ 

IQA 1.5-1-02 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำ

นักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 16 มิถุนำยน 2559 ระเบียบวำระที่ 5.2 

พิจำรณำปฏิทินกิจกรรมนักศึกษำ เกณฑ์กำรเข้ำร่วมกิจกรรมนักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 

2559 และแนวทำงกำรจัดกจิกรรมนักศึกษำ 

IQA 1.5-1-03 รำยงำนกำรประชุมชี้แจงแนวทำงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรจัดกจิกรรม

พัฒนำนักศึกษำ  เมื่อวันที่ 7 กรกฎำคม 2559  

IQA 1.5-1-04 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำ

นักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 คร้ังที่ 2 เมื่อวันที่ 21 กรกฎำคม 2559 ระเบียบวำระที่ 5.1 

พิจำรณำตรวจสอบแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 

2559  

IQA 1.5-1-05 แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรจัดกจิกรรมพัฒนำนักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 

IQA 1.5-1-06 ประกำศปฏิทินกิจกรรมนักศึกษำและเกณฑ์กำรเข้ำร่วมกิจกรรมนักศึกษำ 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 
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เกณฑ์

มาตรฐาน 

ข้อ 2 ในแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำให้ด ำเนินกจิกรรมในประเภทต่อไปนีใ้ห้ครบถ้วน 

- กจิกรรมส่งเสรมิคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึประสงคท์ี่ก ำหนดโดยสถำบัน 

- กจิกรรมกฬีำ หรือกำรส่งเสรมิสุขภำพ 

- กจิกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์ หรือรักษำสิ่งแวดล้อม 

- กจิกรรมเสรมิสรำ้งคุณธรรมและจรยิธรรม 

- กจิกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

ผลการ

ด าเนินงาน 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ โดยกองพัฒนำนักศึกษำ ได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำร

จัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 ครบทั้ง 5 ประเภท โดยจัดโครงกำร/

กจิกรรมทั้งหมด จ ำนวน  21 โครงกำร ประกอบด้วย 

1) กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ก ำหนดโดยสถำบัน จ ำนวน 13  

โครงกำร ดังนี้ 

1.1) ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม จ ำนวน 3 กิจกรรม ได้แก่ 1) โครงกำรอบรมคุณธรรม 

จรยิธรรมส ำหรับนักศึกษำ 2) โครงกำรธรรมะเพื่อกำรพัฒนำตน 3) โครงกำรตักบำตรต้นเดือน            

1.2) ด้ำนควำมรู้ จ ำนวน 3 โครงกำร ได้แก่ 1) โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อกำร

พัฒนำภำวะผู้น ำนักศึกษำ 2) โครงกำรปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

3) โครงกำรสนับสนุนกำรเขำ้รว่มประกวดมำรยำทไทยระดับอุดมศึกษำ 

         1.3) ด้ำนทักษะทำงปัญญำ จ ำนวน 3 โครงกำร ได้แก่ 1) โครงกำรประกวดออกแบบเสื้อ

ตรำสัญลักษณ์ของมหำวิทยำลัย 2) โครงกำรประกวดคลิปวีดิโอ 3) โครงกำรอบรมเตรียม

ควำมพร้อมสู่สถำนประกอบกำร 

         1.4) ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ จ ำนวน 3 โครงกำร 

ได้แก่ 1) โครงกำรสำนสำยใยที่ดีจำกพี่สู่น้อง 2) โครงกำรปิดโลกชมรม 3) โครงกำรวันเปิดโลก

ชมรม 

1.5) ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

จ ำนวน 1 โครงกำร ได้แก่ 1) โครงกำรอบรม ICT ส ำหรับนักศึกษำ 

2) กจิกรรมกฬีำ หรือกำรส่งเสรมิสุขภำพ จ ำนวน 3 โครงกำร ได้แก่ 

2.1) โครงกำรกฬีำสุนันทำสำมัคค ีคร้ังที่ 28 

2.2) โครงกำรสนับสนุนกำรเข้ำรว่มกำรแข่งขันกฬีำมหำวิทยำลัยแห่งประเทศไทย ครัง้ที่ 44 

2.3) โครงกำรสนับสนุนกำรเขำ้รว่มกำรแข่งขันกฬีำระดับอุดมศึกษำ 

3) กจิกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์ หรอืรักษำสิ่งแวดล้อม จ ำนวน 3 โครงกำร ได้แก่ 

3.1) โครงกำรบ ำเพ็ญประโยชน์เพื่อพัฒนำชุมชน 5 ส. 

3.2) โครงกำรสุนันทำปันน้ ำใจ 

3.3) โครงกำรลูกพระนำงจิตอำสำ ได้แก่ 1) กิจกรรมด้ำนเศรษฐกิจพอเพียง “ตำมรอย

พ่อ ด้วยควำมพอเพียง” 2) กจิกรรมงำนศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อกำรอนุรักษ์และกำรเผยแพร ่
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3) กจิกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม “ชุมชนชีวะวิถี อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม”  

4) กิจกรรมเสรมิสรำ้งคุณธรรมและจรยิธรรมจ ำนวน 3 โครงกำร ได้แก่ 

4.1) โครงกำรอบรมคุณธรรม จรยิธรรมส ำหรับนักศึกษำ  

4.2) โครงกำรธรรมะเพื่อกำรพัฒนำตน 

4.3) กจิกรรมตักบำตรต้นเดือน 

5) กจิกรรมส่งเสรมิศิลปะและวัฒนธรรม จ ำนวน 2 โครงกำร ได้แก่ 

5.1) กจิกรรมวันสงกรำนต์ 

5.2) กจิกรรมวันลอยกระทง 

เอกสาร

หลักฐาน 

IQA 1.5-2-01 แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 

(อ้างอิง IQA 1.5-1-05) 

ด้ำนคุณธรรม จรยิธรรม 

IQA 1.5-2-02 รำยงำนผลโครงกำรอบรมคุณธรรม จรยิธรรมส ำหรับนักศึกษำ  

IQA 1.5-2-03 รำยงำนผลโครงกำรธรรมะเพื่อกำรพัฒนำตน 

IQA 1.5-2-04 รำยงำนผลกจิกรรมตักบำตรต้นเดือน 

ด้ำนควำมรู้ 

IQA 1.5-2-05 รำยงำนโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อกำรพัฒนำภำวะผู้น ำนักศึกษำ  

IQA 1.5-2-06 รำยงำนผลโครงกำรปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 

IQA 1.5-2-07 รำยงำนผลโครงกำรสนับสนุนกำรเข้ำรว่มประกวดมำรยำทไทย ระดับอุดมศึกษำ 

ด้ำนทักษะทำงปัญญำ 

IQA 1.5-2-08 รำยงำนผลโครงกำรประกวดออกแบบเสื้อตรำสัญลักษณข์องมหำวิทยำลัย 

IQA 1.5-2-09 รำยงำนผลโครงกำรประกวดคลิปวีดิโอ 

IQA 1.5-2-10 รำยงำนผลโครงกำรอบรมเตรียมควำมพร้อมสู่สถำนประกอบกำรและพัฒนำ

บุคลิกภำพ  

ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ 

IQA 1.5-2-11 รำยงำนผลโครงกำรสำนสำยใยที่ดีจำกพี่สู่น้อง 

IQA 1.5-2-12 รำยงำนผลโครงกำรปิดโลกชมรม 

IQA 1.5-2-13 รำยงำนผลโครงกำรวันเปิดโลกชมรม 

ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

IQA 1.5-2-14 รำยงำนผลโครงกำรอบรม ICT ส ำหรับนักศึกษำ 

กจิกรรมกฬีำ หรือกำรส่งเสรมิสุขภำพ 

IQA 1.5-2-15 รำยงำนผลโครงกำรกฬีำสุนันทำสำมัคค ีคร้ังที่ 28 

IQA 1.5-2-16 รำยงำนผลโครงกำรสนับสนุนกำรเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำมหำวิทยำลัยแห่ง



 

 63 

รายงานผลการด าเนินงาน 

ประเทศไทย คร้ังที่ 44 

IQA 1.5-2-17 รำยงำนผลโครงกำรสนับสนุนกำรเขำ้รว่มกำรแข่งขันกฬีำระดับอุดมศึกษำ 

กจิกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์ หรอืรักษำสิ่งแวดล้อม 

IQA 1.5-2-18 รำยงำนผลโครงกำรบ ำเพ็ญประโยชน์เพื่อพัฒนำชุมชน 5 ส. 

IQA 1.5-2-19 รำยงำนผลโครงกำรสุนันทำปันน้ ำใจ 

IQA 1.5-2-20 รำยงำนผลโครงกำรลูกพระนำงจิตอำสำ ได้แก่ 1) กิจกรรมด้ำนเศรษฐกิจ

พอเพียง “ตำมรอยพ่อ ด้วยควำมพอเพียง” 2) กิจกรรมงำนศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อกำร

อนุรักษ์และกำรเผยแพร ่3) กจิกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม “ชุมชนชีวะวิถี อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” 

กจิกรรมส่งเสรมิศิลปะและวัฒนธรรม 

IQA 1.5-2-21 รำยงำนผลกจิกรรมวันสงกรำนต์ 

IQA 1.5-2-22 รำยงำนผลกจิกรรมวันลอยกระทง 

เกณฑ์

มาตรฐาน 

ข้อ 3 จัดกจิกรรมให้ควำมรูแ้ละทักษะกำรประกันคุณภำพแก่นักศึกษำ 

ผลการ

ด าเนินงาน 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ โดยกองพัฒนำนักศึกษำ ได้จัดกิจกรรมให้ควำมรู้และ

ทักษะกำรประกันคุณภำพแก่นักศึกษำ  

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ โดยกองพัฒนำนักศึกษำได้จัดประชุมชี้แจงแนวทำงกำร

จัดกจิกรรมให้ควำมรูแ้ละทักษะกำรประกันคุณภำพแก่นักศึกษำลงสู่คณะวิทยำลัยเพื่อให้ คณะ 

วิทยำลัยด ำเนินกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะกำรประกันคุณภำพให้กับนักศึกษำได้อย่ำงตรง

กลุ่มเปำ้หมำย 

ทั้งนี้ กองพัฒนำนักศึกษำ ได้จัดโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อกำรพัฒนำภำวะผู้น ำ

นักศึกษำ เมื่อวันที่ 4-6 มิถุนำยน 2560 เป็นโครงกำรที่จัดขึ้นเพื่ออบรมให้กับผู้น ำองค์กำร

นักศึกษำ สโมสร และผู้ที่เก่ียวข้องในกำรจัดกิจกรรมนักศึกษำ เพื่อเป็นกำรเตรียมควำมพร้อม

ให้กับผู้น ำนักศึกษำชุดใหม่ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในบทบำทของ

ตนเองและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์แนว

ปฏิบัติในกำรจัดกจิกรรม และกำรจัดท ำแผนกำรจัดกจิกรรมพัฒนำนักศึกษำต่อไปได้ 

เอกสาร

หลักฐาน 

IQA 1.5-3-01 รำยงำนผลโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อกำรพัฒนำภำวะผู้น ำนักศึกษำ 

IQA 1.5-3-02 รำยงำนผลกจิกรรมให้ควำมรูแ้ละทักษะกำรประกันคุณภำพแก่นักศึกษำระดับ

คณะ วิทยำลัย 

เกณฑ์

มาตรฐาน 

ข้อ 4 ทุกกจิกรรมที่ด ำเนินกำร มีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงคข์องกจิกรรมและ

น ำผลกำรประเมินมำปรับปรุงกำรด ำเนินงำนคร้ังต่อไป 

ผลการ

ด าเนินงาน 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ โดยกองพัฒนำนักศึกษำได้จัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ 

ตำมแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 ตั้งแต่ 
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รายงานผลการด าเนินงาน 

1 สิงหำคม 2559 –  30 กรกฎำคม 2560 และประเมินควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของ

โครงกำรทุกโครงกำรที่ได้ด ำเนินกำร จ ำนวน 21 โครงกำร มีผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัด

ควำมส ำเร็จของทุกโครงกำร ตำมตำรำงดังนี้ 

กจิกรรมด้าน จ านวน

กจิกรรม 

ผลการ

ด าเนินงาน 

1) กิจกรรมสง่เสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ท่ีก ำหนด

โดยสถำบัน  

13* บรรลุ 

2) กิจกรรมกีฬำ หรือกำรสง่เสริมสุขภำพ  3 บรรลุ 

3) กิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน ์หรือรักษำสิ่งแวดลอ้ม 3 บรรลุ 

4) กิจกรรมเสริมสร้ำงคุณธรรมและจรยิธรรม 3* บรรลุ 

5) กิจกรรมสง่เสริมศลิปะและวฒันธรรม 2 บรรลุ 

หมำยเหตุ *กจิกรรม/โครงกำรเดียวกัน 

ทั้งนี้ มหำวิทยำลัย ได้มีกำรประเมินผลกำรจัดกิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรจัด

กิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 ทุกกิจกรรมในภำพรวม เพื่อน ำผลมำ

วิเครำะห์ เสนอแนะในกำรพัฒนำ/ปรับปรุง กิจกรรม เพื่อใช้ในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำน

กำรจัดกจิกรรมพัฒนำนักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 ต่อไป 

เอกสาร

หลักฐาน 

IQA 1.5-4-01 แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรจัดกจิกรรมพัฒนำนักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 

(อ้างอิง 1.5-1-05) 

IQA 1.5-4-02 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 

IQA 1.5-4-03 แผนพัฒนำปรับปรุงกำรจัดกจิกรรมพัฒนำนักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

เกณฑ์

มาตรฐาน 

ข้อ 5 ประเมินควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงคข์องแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ 

ผลการ

ด าเนินงาน 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำ

นักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 และก ำหนดวัตถุประสงค์ของแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำ

นักศึกษำ ที่สอดคล้องกับนโยบำยมหำวิทยำลัยด้ำนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำและ

ส่งเสริมกำรพัฒนำนักศึกษำตำมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และอัตลักษณ์ของ

มหำวิทยำลัย  

จำกกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ ตำมแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำ

นักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 มีผลกำรด ำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์ของแผน สำมำรถ

สรุปได้ดังนี้ 
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รายงานผลการด าเนินงาน 
 

วัตถุประสงค์ของแผน ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ข้อเสนอแนะเพื่อการ

ปรับปรุง/พัฒนา 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนำ

นั กศึ กษำ ในด้ ำนสต ิ

ปัญญำ สังคม อำรมณ์ 

ร่ ำ ง ก ำ ย คุ ณ ธ ร ร ม

จ ริ ย ธ ร ร ม  แ ล ะ

คุณลักษณะบัณฑิตท่ี

พึ ง ป ร ะ ส ง ค์  ต ำ ม

มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้

ตำมกรอบมำตรฐำน

คุณวุฒแิห่งชำต ิ 

 

1 .  ร้อยละของนักศึกษำ ท่ี

ได้รับกำรส่งเสริมหรือพัฒนำ

ตำมกิจกรรมต่ำงๆท่ีก ำหนด

โดยสถำบัน 

ค่ำเป้ำหมำย รอ้ยละ 80 

ร้อยละ 86 กำรจัดกิจกรรม

รูปแบบใหม่ๆ   

2. จ ำนวนรำงวัลท่ีนักศึกษำ

ได้รับตำมกิจกรรมส่งเสริม

ห รื อ พั ฒน ำ นั ก ศึ ก ษ ำ ใ น

ระดับชำติหรือนำนำชำติ 

ค่ำเป้ำหมำย 5 รำงวัล 

33 รำงวัล 

3. ระดับควำมพึงพอใจใน

ก ำ ร ใ ห้ บ ริ ก ำ ร  ก ำ ร จั ด

กิจกรรมส่งเสริมหรือพัฒนำ

ให้กับนักศกึษำ 

ค่ำเป้ำหมำย ระดับ 4.25 

4.42 

 

นอกจำกนี้ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำได้จัดตั้งกองทุนพัฒนำนักศึกษำ ในกำร

สนับสนุนเงินรำงวัลและประกำศนียบัตร ส ำหรับนักศึกษำที่สร้ำงชื่อเสียงให้กับมหำวิทยำลัย

หรือนักศึกษำที่เป็นแบบอย่ำงที่ดี เพื่อเป็นขวัญก ำลังใจให้กับนักศึกษำที่ในกำรพัฒนำตนเองให้

มีควำมสำมำรถต่อไป 

เอกสาร

หลักฐาน 

IQA 1.5-5-01 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 (อ้างอิง IQA 1.5-4-02) 

เกณฑ์

มาตรฐาน 

ข้อ 6 น ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนหรอืปรับปรุงกำรจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำนักศึกษำ 

ผลการ

ด าเนินงาน 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ โดยกองพัฒนำนักศึกษำ ได้จัดประชุมคณะกรรมกำร

ปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ ครั้งที่  5/2559  วันที่  20 กรกฎำคม 2560 

เพื่อพิจำรณำข้อเสนอแนะ และก ำหนดแนวทำงพัฒนำปรับปรุง ของปีต่อไป โดยได้น ำผลกำร

ประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงกำรจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำนักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 

2560 มติที่ประชุมให้ปรับปรุง/พัฒนำ ดังนี้ 
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แนวทางการปรับปรงุ/พัฒนา ผลการด าเนินงาน 

ประเด็นข้อเสนอแนะ 

1. กำรจัดกิจกรรมรูปแบบใหม่ๆ  

แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา 

1. ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำให้

เกิดนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติท่ีทันต่อ

ยุคสมัย 

 

กองพัฒนำนักศึกษำได้ร่วมมือกับหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง

ภำยในมหำวิทยำลัยในกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ เพื่อลด

ขั้นตอนกำรท ำงำนและเกิดควำมสะดวกกับนักศึกษำ 

ซึ่งมีแนวทำงกำรพัฒนำในปีกำรศึกษำ 2560 ดังนี้ 

1. บูรณำกำรกิจกรรมท่ีซ้ ำซ้อนให้มีเพยีงหนว่ยงำนเดียว

ท่ีด ำเนินกำร เช่น ส ำนักวิทยบริกำรฯด ำเนินกำรจัด

อบรมด้ำน IT ให้กับนักศึกษำ  หรือ GE จัดกำรเรียนรู้

ด้ำนกำรประกันคุณภำพสอดแทรกรว่มกับวชิำกำร 

2. ลดกระดำษ ลดเวลำ ลดค่ำใช้จ่ำย เช่น กำรพัฒนำ

ระบบกำรกรอกข้อมูลเอกสำรกำรขอผ่อนผันกำรเกณฑ์

ทหำรหรือกำรเข้ำรับรำชกำรทหำร กำรกรอกข้อมูล

กำรขอกูย้มืเงินเพื่อกำรศึกษำ เป็นต้น 

3. มุ่งเน้นกำรพัฒนำทักษะทำงอำชีพ และสมรรถนะ

ของนักศกึษำ  

4. จัดกิจกรรมท่ีเป็นกิจกรรมหลักหรือกิจกรรมบังคับใน

ระดับมหำวิทยำลัยเท่ำนั้น และส่งเสริมให้นักศึกษำเข้ำ

ร่วมกิจกรรมดำ้นจิตอำสำหรอืกำรพัฒนำสังคมมำกขึ้น  
เอกสาร

หลักฐาน 

IQA 1.5-6-01 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำ

นักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 ครั้งที่ 5 วันที่ 20 กรกฎำคม 2560 ระเบียบวำระที่ 5.3 

พิจำรณำรูปแบบกำรจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำนักศึกษำ และก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำปรับปรุง 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 จำกผลกำรด ำเนินงำน 

IQA 1.5-6-02 แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรจัดกจิกรรมพัฒนำนักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 

 

 ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : รองอธิกำรบดีฝ่ำยกจิกำรนักศึกษำ 

 ผู้จัดเก็บข้อมูล  : ผู้อ ำนวยกำรกองพัฒนำนักศึกษำ 



 

 67 

รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาองค์ประกอบที่ 1 การผลติบัณฑิต 

 

จุดเด่น 

 1. หลักสูตรของมหำวิทยำลัยมีกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนทุกหลักสูตร และมีผลกำร

ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 ในภำพรวมทุกหลักสูตร มีคะแนนเฉลี่ยดีขึ้นจำกปี

กำรศึกษำ 2557 และ 2558 ที่ผ่ำนมำ และเตรียมประกำศขึ้นทะเบียนรำยชื่อหลักสูตร ในฐำนข้อมูลหลักสูตร TQR 

ของ สกอ. ในปีกำรศึกษำ 2560 ส ำหรับหลักสูตรที่มีผลประเมินอยู่ในระดับดีสองปีต่อเนื่อง 

 2. มหำวิทยำลัยฯ มีกำรจัดโครงกำรพัฒนำผลงำนและเพิ่มต ำแหน่งวิชำกำรเชิงรุก (Fast Track) ให้กับ

อำจำรย์ เพื่อเป็นกำรผลักดันให้อำจำรย์เข้ำสู่ต ำแหน่งทำงวิชำกำรตำมเป้ำหมำยที่มหำวิทยำลัยก ำหนด รวมไปถึง 

กำรก ำหนดมำตรกำรอื่นๆ ที่ส่งเสริมสนับสนุน อำทิเช่น กำรให้ทุนอุดหนุนไปน ำเสนอบทควำมวิจัย กำรให้รำงวัล

บทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำชีพช้ันน ำระดับสำกล ระบบพี้เลี้ยง และระบบกำรอนุญำตให้ลำพัก 1 ปีเพื่อเขียน

ผลงำน เป็นต้น 

 

แนวทางเสรมิจุดเด่น 

1. มหำวิทยำลัยฯ จะด ำเนินกำรเสนอส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) ขึ้นทะเบียน

รำยชื่อหลักสูตร ในฐำนข้อมูลหลักสูตร TQR ของ สกอ. ส ำหรับหลักสูตรที่มีผลประเมินอยู่ในระดับดีสองปี

ต่อเนื่อง และจัดท ำแนวทำงกำรพัฒนำหลักสูตรสู่กำรเป็นเอตทัคคะ 

2. มหำวิทยำลัยฯ จะส่งเสริมและสนับสนุนอำจำรย์ที่เข้ำหลักเกณฑ์เข้ำร่วมโครงกำรพัฒนำผลงำน

และเพิ่มต ำแหน่งวิชำกำรเชิงรุก (Fast Track) และมีก ำกับติดตำมเป็นไปตำมเป้ำหมำยและแนวทำงที่ก ำหนดไว้ 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. มหำวิทยำลัยฯ ต้องส่งเสรมิกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำที่ชว่ยเสริมทักษะกำรเรียนรูใ้นศตวรรษ

ที่ 21 ให้กับนักศึกษำทุกระดับช้ัน 

2. มหำวิทยำลัยฯ ต้องมีกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงสถำบันภำยในประเทศและ

ต่ำงประเทศ ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน และพัฒนำนักศึกษำ 

 

แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา  

1. มหำวิทยำลัยฯ จะบูรณำกำรกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำร่วมกับหน่วยงำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้

นักศึกษำได้รับประโยชน์สูงสุดและครบทุกกลุ่มเป้ำหมำย 

2. มหำวิทยำลัยฯ จะส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงสถำบัน

ภำยในประเทศและต่ำงประเทศ มี Visiting Professors ที่มำช่วยสอนหรือให้ประสบกำรณแ์กน่ักศึกษำ และกำร

ส่งนักศึกษำไปแลกเปลี่ยนเรียนรูใ้นต่ำงประเทศ   



 

 68 

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 2559 (1 สงิหำคม 2559 – 31 กรกฎำคม 2560) 

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) เป็นระบบที่ใช้บริหำรจัดกำร

งำนวิจัยในเรื่อง กำรยื่นขอทุนอุดหนุนกำรวิจัย กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ กำรเบิกจ่ำยทุน

วิจัย กำรส่งงำนวิจัย กำรส่งบทควำมในกำรน ำเสนอและตีพมิพ์เผยแพร่ 

2) ระบบงำนประชุมวิชำกำรออนไลน์ เป็นระบบที่ใชบ้ริหำรจัดกำรในเรื่อง กำรลงทะบียน 

น ำเสนอผลงำน กำรส่งบทควำมเพื่อเข้ำร่วมน ำเสนอ กำรส่งบทควำมปรับแก้ให้ผู้น ำเสนอ

แกไ้ข กำรแจง้ผลประเมินบทควำม 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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รายงานผลการด าเนินงาน 

4) ระบบฝึกอบรม (TIS : Training Information System) เป็นระบบที่ใช้บริหำรจัดกำรด้ำน

กำรฝึกอบรม อำทิเช่น อบรมพัฒนำนักวจิัยรุน่ใหม่ โครงกำรคลินิควิจัย เป็นต้น 

     5) ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรตัดสนิใจ (BI) เป็นระบบบรหิำรจัดกำรเพื่อกำรตดัสนิใจ เป็น

กำรรำยงำนข้อมลูผลกำรด ำเนินงำนดำ้นกำรวิจัยในเรื่องตำ่งๆ อำทิเช่น รอ้ยละของอำจำรย์

ประจ ำที่มีผลงำนวิจยั จ ำนวนเงินสนับสนนุและงำนสรำ้งสรรค์ต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำและ

นักวจิัย รำยงำนเปรียบเทียบจ ำนวนงำนวิจยั/โครงกำรในแต่ละป ีเป็นตน้ 

     นอกจำกนี้สถำบันวิจัยและพัฒนำ ได้จัดท ำคู่มือกำรใช้งำนระบบดังกล่ำวให้แก่อำจำรย์

และบุคคลที่เก่ียวข้อง รวมทั้งมีกำรปรับปรุงและพัฒนำระบบดังกล่ำวให้มคีวำมเหมำะสมและ

ทันสมัยต่อเนื่อง และสำมำรถน ำมำใช้ประโยชน์ในส่วนของกำรด ำเนินงำนมีกำรน ำผลกำร

ด ำเนินงำนจำกระบบออนไลน์ต่ำงๆ มำจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรวิจัยในปีถัดไป 

     ทั้งนี้ สถำบันวิจัยและพัฒนำ ได้มีกำรจัดท ำระบบฐำนข้อมูลงำนวิจัยของมหำวิทยำลัยเพื่อ

อ ำนวยควำมสะดวกแก่อำจำรย์ในกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลจำกงำนวิจัย รวมถึงกำรเก็บรักษำ

ข้อมูลสำรสนเทศเพื่อให้ง่ำยต่อกำรใช้งำน ณ ปัจจุบัน มีผู้ใช้บริกำรฐำนข้อมูลจ ำนวนรวมทั้งสิ้น 

20,086 คน 

เอกสาร

หลักฐาน 

IQA 2.1-1-01 ระบบวิจัยออนไลน์ (RIS : Research Information System ) บนเว็บไซต์ 

www.ris.ssru.ac.th 

IQA 2.1-1-02 ระบบงำนประชุมวิชำกำรออนไลน์ http://rdi.ssru.ac.th/conference2017/ 

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

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

http://rdi.ssru.ac.th/rajabhatrijaya2017  

IQA 2.1-1-05 คูม่ือกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศ 

IQA 2.1-1-06 ระบบฐำนข้อมูลวิจัย http://ird.ssru.ac.th/ 

IQA 2.1-1-07 จ ำนวนผู้ใช้บริกำรฐำนข้อมูลวิจัยของมหำวิทยำลัย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 

2560 รอบ 10 เดือน 

เกณฑ์

มาตรฐาน 

ข้อ 2 สนับสนุนพันธกจิด้ำนกำรวิจัยหรอืงำนสรำ้งสรรคอ์ย่ำงน้อยในประเด็นต่อไปนี้ 

     - ห้องปฏิบัติกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ หรือหน่วยวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ หรือศูนย์

เครื่องมือหรือศูนย์ให้ค ำปรกึษำและสนับสนุนกำรวิจัย 

     - ห้องสมุดหรือแหล่งคน้คว้ำข้อมูลสนับสนุนกำรวิจัยหรอืงำนสรำ้งสรรค์ 

     - สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกหรือกำรรักษำควำมปลอดภัยในกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค ์

เช่น ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ระบบรักษำควำมปลอดภัยในห้องปฏิบัติกำรวจิัย 

     - กิจกรรมวิชำกำรที่ส่งเสริมงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ เช่น กำรจัดประชุมวิชำกำร 

กำรจัดแสดงงำนสร้ำงสรรค์ กำรจัดให้มีศำสตรำจำรย์อำคันตุกะหรือศำสตรำจำรย์รับเชิญ 

http://www.ris.ssru.ac.th/
http://rdi.ssru.ac.th/journal/
http://rdi.ssru.ac.th/rajabhatrijaya2017
http://ird.ssru.ac.th/
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(visiting professor) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ โดยสถำบันวิจัยและพัฒนำ มีกำรจัดโครงกำร/กิจกรรม

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนพันธกิจด้ำนกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ของมหำวิทยำลัย ในด้ำน

ต่ำงๆ ดังนี้ 

     1) สถำบันวิจัยและพัฒนำ มีกำรจัดโครงกำรคลินิกวิจัยเพื่อให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรวิจัย 

งำนสรำ้งสรรค ์และกำรเผยแพร ่ให้กับอำจำรย์ ในกำรพัฒนำศักยภำพงำนวิจัย จ ำนวน 2 รุน่ 

ได้แก่  

  1.1) โครงกำรคลินิกวิจัยเพื่อให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรวิจัย งำนสร้ำงสรรค์ และเผยแพร ่

รุ่นที่ 1 ให้แก่อำจำรย์และนักวิจัยที่อยู่ในกลุ่มสำขำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ในวันที่ 

18-20 มกรำคม 2560 ณ อำคำรศศิพงษ์ประไพ สถำบันวิจัยและพัฒนำ โดย รศ.ดร.โยธิน 

แสวงดี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในกำรพัฒนำงำนวิจัย ให้ค ำปรึกษำและข้อเสนอแนะต่ำงๆ มี

อำจำรย์เขำ้รว่มทั้งหมดจ ำนวน 37 คน  

         1.2) โครงกำรคลินิกวิจัยเพื่อให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรวิจัย งำนสร้ำงสรรค์ และเผยแพร ่

รุ่นที่ 2 ให้แก่อำจำรย์และนักวิจัยที่อยู่ในกลุ่มสำขำวิทยำศำสตร์สุขภำพ ในวันที่ 10 และ 23 

มีนำคม 2560 ณ ห้องประชุม ช้ัน 1 คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี โดย รศ.ดร.รัตน์ศิร ิ 

ทำโต เป็นผู้ทรงคุณวุฒใินกำรพัฒนำงำนวิจัย ให้ค ำปรึกษำและข้อเสนอแนะต่ำงๆ มีอำจำรย์

เข้ำรว่มทั้งหมดจ ำนวน 50 คน  

 2) สถำบันวิจัยและพัฒนำ มีกำรจัดโครงกำรพัฒนำผลงำนวิจัยสู่กำรจดสิทธิบั ตร  

อนุสิทธิบัตร ให้แก่อำจำรย์มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ในวันที่ 9 พฤษภำคม 2560 ณ 

ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ ช้ัน 2 อำคำร 31 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ โดย คุณดนัย 

เลี้ยงเจริญ เป็นผู้ทรงคุณวุฒจิำกกรมทรัพย์สินทำงปัญญำ ให้ค ำปรึกษำเกี่ยวกับด้ำนกำรยื่น

จดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร  

     3) สถำบันวิจัยและพัฒนำ มีกำรจัดโครงกำรพัฒนำศักยภำพนักวิจัยรุ่นใหม่ ให้แก่

อำจำรย์และนักวิจัยของมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ระหว่ำงวันที่ 24-27 พฤษภำคม 

2560 ณ ธำรำรินทร์รีสอร์ท และ โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนนำชมภู จังหวัด

อุดรธำนี โดย รศ.ดร.โยธิน แสวงดี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในกำรพัฒนำงำนวิจัย ให้ค ำปรึกษำและ

ข้อเสนอแนะต่ำงๆ  

     4) สถำบันวิจัยและพัฒนำ มีระบบสำรสนเทศเพื่อกำรเผยแพร่งำนวิจัยออนไลน์ คลัง

งำนวิจัย (SSRUIR) ให้อำจำรย์  ในกำรสืบคน้ข้อมูลเพื่อสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์

บนเว็บไซต์ http://eresearch.ssru.ac.th โดยมีงำนวิจัยที่อยู่บนเว็บไซต์ทั้งหมดจ ำนวน 1,551 

เรื่อง 

     5) สถำบันวิจัยและพัฒนำ มีระบบวิจัยออนไลน์ (RIS) เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำร

บรหิำรงำนวิจัยที่น ำไปใช้ประโยชน์งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ ในเรื่องกำรยื่นขอทุนอุดหนุน
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กำรวิจัย กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ กำรเบิกจ่ำยทุนวิจัย กำรส่งงำนวิจัย และกำรสรุป

รำยงำน รวมถงึกำรก ำกับติดตำมสถำนะกำรด ำเนินกำรวิจัย โดยมีกำรเขำ้รหัสประจ ำตัวของ

อำจำรย์และนักวจิัย เพื่อควำมปลอดภัยในกำรเขำ้ถงึข้อมูล  

     6) มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ มีกำรจัดประชุมวิชำกำรเพื่อส่งเสรมิงำนวิจัย ดังนี ้ 

 6.1) สถำบันวิจัยและพัฒนำ มีกำรจัดประชุมวิชำกำรสวนสุนันทำระดับชำติ ครั้งที่ 5 

เรื่อง "กำรวจิัยเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน” มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ระหว่ำงวันที่ 1-

2 ธันวำคม ณ โรงแรม เดอะรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหำนคร โดยมีผู้เข้ำร่วมจ ำนวน 200 คน 

และมีจ ำนวนบทควำมที่น ำเสนอจ ำนวน 241 บทควำม ซึ่งในงำนมีกำรจัดแสดงงำน

สร้ำงสรรค์ อำทิ กำรแสดงผลงำนด้ำนอำหำร ของนักศึกษำสำขำคหกรรมศำสตร ์

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ เป็นต้น  

         6.2) คณะวิทยำกำรจัดกำร มีกำรจัดประชุมวิชำกำรระดับชำติและนำนำชำติ เรื่อง 

ICMAIT 2017: 4th International Conference on Management Science, Innovation and 

Technology 2017 Faculty of Management Science Suan Sunandha Rajabhat University, 

Bangkok,Thailand ในวันที่ 16 มีนำคม 2560 ณ หอประชุมสุวพัตร์นิเวศน์ โดยมีผู้เข้ำร่วม

จ ำนวน 56 คน และมีจ ำนวนบทควำมที่น ำเสนอ จ ำนวน 56 บทควำม 

         6.3) บัณฑติวิทยำลัย มกีำรจัดโครงกำรประชุมวิชำกำรและน ำเสนอผลงำนระดับชำติ

และนำนำชำติ ครั้งที่ 8 ในวันที่ 16 มีนำคม 2560 ณ บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำชภัฏ

สวนสุนันทำ โดยมีผู้เข้ำร่วมจ ำนวน 507 คน และมีจ ำนวนบทควำมที่น ำเสนอ จ ำนวน 471 

บทควำม  

6.4) คณะวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี มีกำรจัดโครงกำรประชุมวิชำกำรและน ำเสนอ

ผลงำนระดับนำนำชำติ เรื่อง The 3rd International Conference on Applied Physics and 

Material Applications  ระหว่ำงวันที่ 31 พฤษภำคม – 2 มิถุนำยน 2560 ณ โรงแรมกำร์เด้น 

คลิฟ รีสอร์ท แอนด์ สปำ จังหวัดชลบุรี โดยมีจ ำนวนบทควำมที่น ำเสนอ จ ำนวน 384 

บทควำม 

เอกสาร

หลักฐาน 

IQA 2.1-2-01 สรุปผลโครงกำรคลินิกวิจัย เพื่อให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรวิจัย งำนสร้ำงสรรค ์

และเผยแพร่   

IQA 2.1-2-02 สรุปผลโครงกำรคลินิกวิจัย เพื่อให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรวิจัย งำนสร้ำงสรรค ์

และเผยแพร่   

IQA 2.1-2-03 สรุปผลโครงกำรพัฒนำผลงำนวิจัยสู่กำรจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร  

IQA 2.1-2-04 สรุปผลโครงกำรพัฒนำศักยภำพนักวจิัยรุน่ใหม่  

IQA 2.1-2-05 ระบบคลังข้อมูลงำนวิจัยออนไลน์ (eresearch) www. eresearch.ssru.ac.th 

IQA 2.1-2-06 เอกสำรแสดงกำรเขำ้รหัสเพื่อควำมปลอดภัยในกำรเข้ำใช้ระบบวิจัยออนไลน์ 

www.ris.ssru.ac.th  

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


 

 73 

รายงานผลการด าเนินงาน 

IQA 2.1-2-07 สรุปกำรจัดประชุมวิชำกำรสวนสุนันทำระดับชำติ ครั้งที่  5 เรื่อง "กำรวิจัย

เพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน” มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ  

IQA 2.1-2-08 เอกสำรกำรประชุมวิชำกำรสืบเนื่อง (Proceeding) มีกำรจัดประชุมวิชำกำร

สวนสุนันทำระดับชำติ ครั้งที่ 5 เรื่อง "กำรวิจัยเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน” มหำวิทยำลัย 

รำชภัฏสวนสุนันทำ  

IQA 2.1-2-09 เอกสำรกำรประชุมวิชำกำรสืบเนื่อง (Proceeding) มีกำรจัดงำนระดับชำติ

และนำนำชำติ เรื่อง ICMAIT 2017: 4th International Conference on Management Science, 

Innovation and Technology 2017 Faculty of Management Science Suan Sunandha 

Rajabhat University, Bangkok,Thailand คณะวิทยำกำรจัดกำร  

IQA 2.1-2-10 สรุปกำรประชุมวิชำกำรและน ำเสนอผลงำนผลงำนวิจัยระดับชำติและ

นำนำชำติ บัณฑิตวิทยำลัย  

IQA 2.1-2-11 เอกสำรกำรประชุมวิชำกำรสืบเนื่อง (Proceeding) มีกำรจัดงำนระดับชำติและ

นำนำชำติ เรื่อง The 3rd International Conference on Applied Physics and Material 

Applications คณะวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี 

เกณฑ์

มาตรฐาน 

ข้อ 3 จัดสรรงบประมำณของสถำบัน เพื่อเป็นทุนวิจัยหรอืงำนสรำ้งสรรค์ 

ผลการ

ด าเนินงาน 

 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ โดยสถำบันวิจัยและพัฒนำ มีกำรจัดสรรงบประมำณ 

เพื่อเป็นทุนสนับสนุนกำรวิจัย โดยก ำหนดไว้ในแผนปฎิบัติกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ และได้

จัดท ำประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ เรื่อง กำรรับข้อเสนอกำรวิจัยที่เสนอขอรับ

ทุนสนับสนุนกำรวิจัย (งบรำยได้มหำวิทยำลัยและงบแผ่นดิน) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.

2560 เพื่อเป็นแนวทำงในกำรพิจำรณำทุนวิจัย  

พร้อมกันนี้ได้เปิดรับข้อเสนอโครงกำรวิจัยและน ำเข้ำคณะกรรมกำรประจ ำสถำบันวิจัย

และพัฒนำ เพื่อพิจำรณำอนุมัติทุนวิจัย จำกนั้นได้มีกำรประกำศผลกำรอนุมัติทุนวิจัยให้แก่

นักวิจัยได้รับทรำบ เพื่อด ำเนินกำรวิจัย โดยสถำบันวิจัยและพัฒนำ ได้มีกำรจัดสรร

ทุนอุดหนุนกำรวิจัยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 เงินรำยได้ จ ำนวนทั้งสิ้น  8,191,750 

บำท งำนวิจัยทั้งสิ้น จ ำนวน 392 เรื่อง และงบประมำณแผ่นดิน (วช.) จ ำนวนทั้งสิ้น 

72,618,391 บำท งำนวิจัยทั้งสิน้ จ ำนวน 112 เรื่อง 

นอกจำกนี้มหำวิทยำลัย ได้รับทุนสนับสนุนกำรวิจัยจำกแหล่งทุนภำยนอก จ ำนวนทั้งสิ้น 

84,847,960 บำท งำนวิจัยจ ำนวนทั้งสิน้ 27 เรื่อง 

เอกสาร

หลักฐาน 

IQA 2.1-3-01 ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ เรื่อง กำรรับข้อเสนอกำรวิจัยที่

เสนอขอรับทุนสนับสนุนกำรวิจัย (งบรำยได้มหำวิทยำลัย) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2559 

ประกำศ ณ วันที่ 22 มิถุนำยน 2556  
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IQA 2.1-3-02 ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ เรื่อง ทุนสนับสนุนกำรวิจัยจำก

งบประมำณแผน่ดิน ประกำศ ณ วันที่ 22 มิถุนำยน 2556 

IQA 2.1-3-03 ตำรำงกำรจัดสรรงบประมำณทุนสนับสนุนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

IQA 2.1-3-04 เอกสำรรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำสถำบันวิจัยและพัฒนำ 

คร้ังที่ 1/2559 

เกณฑ์

มาตรฐาน 

ข้อ 4 จัดสรรงบประมำณเพื่อสนับสนุนกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ในกำรประชุม

วิชำกำรหรือกำรตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติ และมีกำรเผยแพร่ ผลงำนวิจัยหรือ

งำนสรำ้งสรรค ์ในกำรประชุมวิชำกำรหรือกำรตีพมิพ์ในวำรสำรระดับชำติหรอืนำนำชำติ 

ผลการ

ด าเนินงาน 

     มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ โดยสถำบันวิจัยและพัฒนำ และงำนกองทุนพัฒนำ

บุคลำกร กองบริหำรงำนบุคคล มีกำรสนับสนุนงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 

2560 ให้กับอำจำรย์ เพื่อกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ในกำรประชุมวิชำกำร

หรือกำรตีพมิพ์ในวำรสำรระดับชำติหรอืนำนำชำติ โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 

     1) สถำบันวิจัยและพัฒนำ สนับสนุนกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัย ในงำนประชุมวิชำกำร

ระดับชำติและนำนำชำติ ดังนี้ 

         1.1) งำนประชุมสวนสุนันทำวิชำกำรระดับชำติ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2559 เรื่อง "กำรวิจัย

เพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน” ระหว่ำงวันที่ 1-2 ธันวำคม 2559 ณ โรงแรม เดอะรอยัลริเวอร ์

กรุงเทพมหำนคร จ ำนวนบทควำม 241 บทควำม ใช้งบประมำณทั้งสิน้ 1,306,000 บำท  

         1.2) งำนประชุมวิชำกำรระดับชำติ มหำวิทยำลัยรำชภัฎสวนสุนันทำ "กำรวจิัยเพื่อกำร

พัฒนำพัฒนำที่ยั่งยืน" ครัง้ที่ 6  ระหว่ำงวันที่ 22-23 มิถุนำยน 2560 ณ โรงแรมเดอะรอยัล 

รเิวอร์ กรุงเทพมหำนคร จ ำนวนบทควำม 157 บทควำม ใช้งบประมำณทั้งสิน้ 106,788 บำท  

         1.3) งำนประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ International Conference Social Sciences 

Humanites and Education และ International Business Tourism and Applied Sciences 

ระหว่ำงวันที่ 6-11 พฤศจิกำยน 2560 ณ เมืองมิลำน ประเทศอิตำลี  

         1.4) งำนประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ International Education Social Sciences & 

Humanities Research Conference และ International Business Tourism and Applied 

Sciences Research Conference ระหว่ำงวันที่ 4-9 เมษำยน 2560 ณ กรุงลอนดอน ประเทศ

อังกฤษ  

         1.5) งำนประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ International Academic Multidisciplinary 

Research Conference ระหว่ำงวันที่ 10 -12 กรกฏำคม 2560 ณ เมืองซูริค ประเทศ

สมำพันธรัฐสวิส  

     2) สถำบันวิจัยและพัฒนำ มีกำรจัดโครงกำรจัดท ำวำรสำรวิจัยและพัฒนำ ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2560 ใช้งบประมำณทั้งสิ้น 400,000 บำท ผ่ำนกำรรับรองคุณภำพของ 

TCI จ ำนวน 5 ฉบับ ดังนี ้ 
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         2.1) วำรสำรวจิัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 2559 

         2.2) วำรสำรวจิัยและพัฒนำ ปีที่ 8 2559 ฉบับพเิศษที่ 1 

         2.3) วำรสำรวจิัยและพัฒนำ ปีที่ 9 2560 ฉบับฉบับพเิศษที่ 1 (รำชภัฏวิจัย คร้ังที่ 4) 

         2.4) วำรสำรวจิัยและพัฒนำ ปีที่ 9 2560 ฉบับฉบับพเิศษที่ 2 

         2.5) วำรสำรวจิัยและพัฒนำ ปีที่ 9 2560 ฉบับที่ 1 

    3) งำนกองทุนพัฒนำบุคลำกร กองบริหำรงำนบุคคล สนับสนุนงบประมำณในกำร

เผยแพร่ผลงำนวิจัย ในกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติและนำนำชำติ โดยจัดสรรทุนในกำร

น ำเสนอผลงำนวิจัย จ ำนวน 696 บทควำม จ ำนวนเงินทั้งสิน้ 20,846,170 บำท 

 4) งำนกองทุนพัฒนำบุคลำกร กองบริหำรงำนบุคคล สนับสนุนกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัย

ของอำจำรย์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ในกำรตีพิมพ์วำรสำรระดับชำติและนำนำชำติ 

ได้จัดสรรเงินรำงวัลกำรเขียนบทควำมทำงวิชำกำร จ ำนวน 95 บทควำม จ ำนวนเงินทั้งสิ้น 

4,004,000 บำท โดยแบ่งออกเป็น กำรตีพิมพ์ระดับชำติ จ ำนวน 42 บทควำม คิดเป็นเงิน 

294,000 บำท และกำรตีพมิพ์ระดับนำนำชำติ จ ำนวน 53 บทควำม คดิเป็นเงิน 3,710,000 บำท 

เอกสาร

หลักฐาน 

IQA 2.1-4-01 แผนปฏิบัติกำรฝ่ำยวิจัยและเผยแพร่ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

IQA 2.1-4-02 สรุปผลโครงกำรประชุมสวนสุนันทำวิชำกำรระดับชำติ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2559 

เรื่อง "กำรวจิัยเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน” 

IQA 2.1-4-03 สรุปผลโครงกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ มหำวิทยำลัยรำชภัฎสวนสุนันทำ 

"กำรวจิัยเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน" ครัง้ที่ 6 

IQA 2.1-4-04 สรุปผลโครงกำรจัดท ำวำรสำรวิจัยและพัฒนำ วำรสำรวิจัยและพัฒนำ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560  

IQA 2.1–4-05 แผนบริหำรงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ของกองทุน

พัฒนำบุคลำกร 

IQA 2.1-4-06 รำยชื่อผู้ที่ได้รับทุนในกำรน ำเสนอผลงำนวิจัยและตีพิมพ์วำรสำรระดับชำติ

และนำนำชำติ 

เกณฑ์

มาตรฐาน 

ข้อ 5 มีกำรพัฒนำสมรรถนะอำจำรย์และนักวิจัย มีกำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจตลอดจนยก

ย่องอำจำรย์และนักวจิัยที่มีผลงำนวิจัยและงำนสรำ้งสรรคด์ีเด่น 

ผลการ

ด าเนินงาน 

     มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนนัทำ มีกำรส่งเสรมิและพัฒนำสมรรถนะให้กับอำจำรย์ในกำร

ท ำผลงำนวิจัย มีกำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจตลอดจนยกย่องอำจำรย์ที่มีผลงำนวิจัยและงำน

สรำ้งสรรคด์ีเด่น ในกำรท ำผลงำนวิจัย ดังนี้ 

     1) มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ โดยสถำบันวิจัยพัฒนำ ได้ด ำเนินกำรจัดโครงกำร

ส่งเสรมิและพัฒนำสมรรถนะให้กับอำจำรย์ในกำรท ำผลงำนวิจัย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
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2560 จ ำนวน 4 โครงกำร มีรำยละเอียด ดังนี้ 

         1.1) โครงกำรคลินิกวิจัยเพื่อให้ค ำปรกึษำด้ำนกำรวิจัยงำนสรำ้งสรรค ์และกำรเผยแพร่ 

มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ (1) เพื่อเป็นศูนย์ให้ค ำปรึกษำด้ำนงำนวิจัยแก่นักวิจัยของมหำวิทยำลัย

และผู้สนใจ เป็นกำรเพิ่มคุณภำพและควำมสมบูรณข์องงำนวิจัย และสร้ำงควำมมั่นใจในกำร

ด ำเนินงำนวิจัยให้แกน่ักวจิัย (2) เพื่อพัฒนำศักยภำพนักวิจัยให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ

เทคนิคกำรเขยีนข้อเสนอโครงกำรวิจัยบูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอนด้ำนวิทยำศำสตร์และ

เทคโนโลยี ด้ำนวิทยำศำสตร์สุขภำพ และด้ำนมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ จัดขี้นในวันที่ 

18-20 มกรำคม 2560 ณ อำคำรศศิพงษ์ประไพ สถำบันวิจัยและพัฒนำ จ ำนวนคนเข้ำร่วม  

37  คน 

         1.2) โครงกำรคลินิกวิจัยเพื่อให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรวิจัย งำนสร้ำงสรรค์ และเผยแพร ่

รุ่นที่ 2 วันที่ 10 และ 23 มีนำคม 2560 ณ ห้องประชุม ช้ัน 1 คณะวิทยำศำสตร์และ

เทคโนโลยี โดยมี รศ.ดร.รัตน์ศิริ ทำโต เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในกำรพัฒนำงำนวิจัย ให้ค ำปรึกษำ

และข้อเสนอแนะต่ำงๆ ให้แก่อำจำรย์และนักวิจัยที่อยู่ในกลุ่มสำขำวิทยำศำสตร์สุขภำพ และ

มอีำจำรย์เขำ้รว่มทั้งหมดจ ำนวน 50 คน  

         1.3) โครงกำรพัฒนำศักยภำพนักวิจัยรุ่นใหม่ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ (1) เพื่อพัฒนำ

ข้อเสนอโครงกำรวิจัยของอำจำรย์ ให้สำมำรถขอรับทุนสนับสนุนกำรวิจัยจำกเงินรำยได้

มหำวิทยำลัย (2) เพื่อให้งำนวิจัยบูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอน และงำนบรกิำรวิชำกำร จัด

ขี้นระหว่ำงวันที่ 24-27 พฤษภำคม 2560 ณ ธำรำรินทร์ รีสอร์ท อ ำเภอบ้ำนผือ จังหวัด

อุดรธำนี  โดยมีจ ำนวนคนเข้ำรว่ม 36 คน  

         1.4) โครงกำรพัฒนำและวิพำกษข์้อเสนอโครงกำรวิจัย เพื่อขอรับทุนสนับสนุนกำรวิจัย

จำกงบประมำณรำยได้ของมหำวิทยำลัย  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 และงบประมำณ

แผ่นดิน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 วัตถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนำและวิพำกษ์ข้อเสนอ

โครงกำรวิจัยของอำจำรย์ ให้สำมำรถขอรับทุนสนับสนุนกำรวิจัยจำกเงินรำยได้มหำวิทยำลัย 

งบประมำณแผน่ดิน (ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ) 

(2) เพื่อให้งำนวิจัยบูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอน และงำนบริกำรวิชำกำร จัดขึ้นระหว่ำง

วันที่วันที่ 12-14 กรกฎำคม 2560 ณ โรงแรมกำร์เด้น คลิฟ รีสอร์ท แอนด์ สปำ โดยมีจ ำนวน

คนเข้ำรว่ม 141 คน 

     2) คณะ/วิทยำลยั มีกำรพัฒนำสมรรถนะของอำจำรย์ประจ ำ อำทิเช่น  

         2.1) คณะวิทยำกำรจัดกำร มีกำรจัดโครงกำรอบรมโปรแกรมส ำเร็จรูปทำงสถิติ 

AMOS เพื่อกำรวิจัย ” ในวันที่ 16 มีนำคม 2560 ณ ห้องอบรม 5753 มหำวิทยำลัยรำชภัฎ

สวนสุนันทำ  

         2.2) คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  มีกำรจัดโครงกำรพัฒนำนักวิจัยและพัฒนำ

ศักยภำพนักวจิัย เรื่อง “เทคนิคกำรเขยีนบทควำมเพื่อเผยแพร่ในวำรสำรระดับนำนำชำติ” ใน
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วันที่ 9 มีนำคม 2560 ณ คณะวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ  

     มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ มีกำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจตลอดจนยกย่องชมเชย

อำจำรย์ประจ ำที่มีผลงำนวิจัย ดังนี้ 

     1) มหำวิทยำลัยโดยสถำบันวิจัยพัฒนำรว่มกับกองบรหิำรงำนบุคคล ได้มีกำรจัดโครงกำร

สร้ำงแรงจูงใจกำรขับเคลื่อนกำรจัดอันดับมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำตลอดจนยกย่อง

อำจำรย์ และนักวิจัยที่มีผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ดีเด่นตำมประกำศของมหำวิทยำลัย 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรจัดสรรเงินรำงวัลในกำรเขียนบทควำมทำงวิชำกำรหรือบทควำม

วิจัยเงินรำงวัลบุคลำกรที่มีผลงำนดเีด่นดำ้นวิจัย วิชำกำร กำรสอนและวิชำชีพ และเงินรำงวัล

อื่นๆ  

         1.1) รำงวัลบุคลำกรที่สนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรจัดอันดับมหำวิทยำลัยยอดเยี่ยม 

จ ำนวนนักวจิัยที่ได้รับรำงวัล 2 ท่ำน ได้แก่ (1) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณรงค์ สังวำระนที (2) 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นิศำกร สังวำระนที 

         1.2) รำงวัลนักวิจัยดีเด่น กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติและนำนำชำติ "รำชภัฏวิจัย" 

คร้ังที่ 4 จ ำนวนนักวจิัยที่ได้รับรำงวัล 1 ท่ำน คอื ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วิทยำ เมฆข ำ 

         1.3) รำงวัลผลงำนดีเด่นด้ำนวิจัย กำรประชุมวิชำกำรสวนสุนันทำวิชำกำรระดับชำติ 

ครั้งที่ 5 จ ำนวนนักวิจัยที่ได้รับรำงวัล 1 ท่ำน คือ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ เภสัชกรหญิง ดร.

พิมพร  ทองเมือง 

     2) คณะ/วิทยำลยั มีกำรยกย่องชมเชยอำจำรย์ประจ ำทีม่ีผลงำนวิจัย อำทิเช่น 

         2.1) คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงควำมยินดีกับรองศำสตรำจำรย์ ดร.

ไพบูลย์ แจ่มพงษ์  อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยำศำสตร์และ

เทคโนโลยี ที่ได้รับรำงวัล “บทควำมวิจัยดีมำก” จำกบทควำมวิจัยเรื่อง “กำรมีส่วนร่วมของ

ประชำชนเพื่อควำมเข้มแข็งของท้องถิ่นในกำรจัดกำรขยะมูลฝอย กรณีศึกษำเทศบำลต ำบล

สวนหลวงอ ำเภออัมพวำ จังหวัดสมุทรสงครำม” ในกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติและ

นำนำชำติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ครั้งที่ 6 เรื่อง “กำรวิจัยเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน” 

ระหว่ำงวันที่ 22 – 23 มิถุนำยน 2560 ณ ณ โรงแรม เดอะรอยัล รเิวอร์ กรุงเทพมหำนครฯ 

         2.2) คณะวิทยำกำรจัดกำร ได้มีกำรยกย่องชมเชยอำจำรย์ที่มีผลงำนวิจัยของคณะที่

ได้รับกำรลงตีพมิพ์จำกวำรสำรวชิำกำรระดับชำติและนำนำชำติ จ ำนวนทั้งสิน้ 5 ท่ำน ได้แก่  

              2.2.1) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สมเดช รุง่ศรีสวัสดิ์     

              2.2.2) รองศำสตรำจำรย์ ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์  

              2.2.3) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์ 

              2.2.4) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ลัดดำ หิรัญยวำ 

              2.2.5) อำจำรย์ ดร.วิโรจน์ ศรหีิรัญ    
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     นอกจำกนี้ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ยังมีกำรสนับสนุนงบประมำณในเรื่องกำร

ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนวิจัย โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 มีผลงำนวิจัยที่รับกำรตีพิมพ์

เผยแพร่ จ ำนวน 100 เรื่อง ซึ่งมีงบประมำณสนับสนุนจ ำนวน 3,850,000 บำท เป็นไปตำม

ประกำศของมหำวิทยำลัยเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรจ่ำยเงินกำรจัดพิมพ์ผลงำนทำง

วิชำกำร พ.ศ. 2556 

เอกสาร

หลักฐาน 

IQA 2.1-5-01  สรุปโครงกำรอบรมโครงกำรคลินิกวิจัยเพื่อให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรวิจัย งำน

สรำ้งสรรค ์และกำรเผยแพร ่วันที่ 18-20 มกรำคม 2560 

IQA 2.1-5-02 โครงกำรคลินิกวิจัยเพื่อให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรวิจัย งำนสร้ำงสรรค์ และ

เผยแพร่ รุ่นที่ 2 วันที่ 10 และ วันที่ 23 มีนำคม 2560 

IQA 2.1-5-03 โครงกำรพัฒนำศักยภำพนักวจิัยรุน่ใหม่ 

IQA 2.1-5-04 โครงกำรพัฒนำและวิพำกษข์้อเสนอโครงกำรวิจัย 

IQA 2.1-5-05 โครงกำรพัฒนำนักวิจัยและพัฒนำศักยภำพนักวิจัย เรื่อง “เทคนิคกำรเขียน

บทควำมเพื่อเผยแพร่ในวำรสำรระดับนำนำชำติ” 

IQA 2.1-5-06 โครงกำรอบรมโปรแกรมส ำเร็จรูปทำงสถติิ AMOS เพื่อกำรวจิัย 

IQA 2.1-5-07 ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำร

จัดสรรเงินรำงวัลในกำรเขียนบทควำมทำงวิชำกำรหรือบทควำมวิจัยเงินรำงวัลบุคลำกรที่มี

ผลงำนดีเด่นด้ำนวิจัย วิชำกำร กำรสอนและวิชำชีพ และเงินรำงวัลอื่นๆ พ.ศ. 2558 

IQA 2.1-5-08 ภำพถำ่ยกำรมอบรำงวัล  

IQA 2.1-5-09 ประกำศนียบัตร/โล่รำงวัล 

IQA 2.1-5-10 โครงกำรสร้ำงแรงจูงใจกำรขับเคลื่อนกำรจัดอันดับมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 

สวนสุนันทำ 

IQA 2.1-5-11 รูปแสดงกจิกรรมยกย่องชมเชย 

IQA 2.1-5-12 ประกำศมหำวิทยำลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรจ่ำยเงินกำรจัดพิมพ์

ผลงำนทำงวิชำกำร 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 (ค ำสั่งที่ 81/2559) เมื่อวันที่ 10 ตุลำคม 2559 เพื่อสนับสนุน 
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ส่งเสรมิ และพัฒนำงำนวิจัยหรอืงำนสรำ้งสรรคส์ู่กำรจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร  

     2) กำรสรำ้งควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกับกำรยื่นจดสิทธิบัตร หลักเกณฑ์ กำรจดสิทธิบัตร

และอนุสิทธิบัตร โดยสถำบันวิจัยและพัฒนำ มีกำรจัดโครงกำรเพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ

เก่ียวกับกำรยื่นจดสิทธิบัตร ดังนี้ 

         2.1) ประชำสัมพันธ์กำรจัดอบรมให้ควำมรู้โครงกำรพัฒนำผลงำนวิจัยสู่กำรจด

สิทธิบัตร เมื่อวันที่ 1 เมษำยน 2560 – 5 พฤษภำคม 2560 ผ่ำนกำรประชำสัมพันธ์ทำง

ช่องทำงข่ำวของมหำวิทยำลัยและทำงสื่อออนไลน์ อำทิเช่น เพจเฟสบุ๊ค ไลน์ เว็บไซต์ของ

สถำบันวิจัยและพัฒนำ 

         2.2) จัดอบรมให้ควำมรู้โครงกำรพัฒนำผลงำนวิจัยสู่กำรจดสิทธิบัตร ให้อำจำรย์

ภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ เมื่อวันที่ 9 พฤษภำคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติกำร

คอมพิวเตอร์ ช้ัน 2 อำคำร 31 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ โดยคุณดนัย เลี้ยงเจริญเป็น

วิทยำกร ที่มีควำมเช่ียวชำญด้ำนกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ จำกกรมทรัพย์สินทำงปัญญำ ให้

ควำมรู้ในหัวข้อกำรเขียนงำนสิ่งประดิษฐ์และออกแบบ สู่กำรจดสิทธิบัตรและ อนุสิทธิบัตร 

พร้อมทั้งได้มีกำรจัดท ำแบบฟอร์มค ำขอรับสิทธิบัตร มีอำจำรย์เข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน 18 

คน  

     3) ติดตำมและสรุปกำรด ำเนินงำน โดยสถำบันวิจัยและพัฒนำมีกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 

         3.1) ติดตำม รวบรวมเอกสำรค ำขอยื่นจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรของอำจำรย์ที่ส่งแบบ

ค ำขอ และน ำส่งต่อกรมทรัพย์สินทำงปัญญำ เพื่อพิจำรณำประกำศโฆษณำ และกำรรับรอง

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

         3.2) ประสำนงำนกับอำจำรย์ที่ยื่นค ำขอจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ในกรณีที่กรม

ทรัพย์สินททำงปัญญำ แจ้งผลพิจำรณำ โดยแจ้งให้อำจำรย์ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนที่กรม

ทรัพย์สินทำงปัญญำก ำหนด 

         3.3) ผลกำรด ำเนินงำน ตั้งแต่ปงีบประมำณ พ.ศ. 2558-2560 มหำวิทยำลัยได้ยื่นค ำ

ขอจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร มีรำยละเอียดดังนี้  

               3.3.1) จ ำนวนผลงำนที่ได้รับกำรยื่นค ำขอจดสิทธิบัตร จ ำนวน 156 ผลงำน 

               3.3.2) จ ำนวนผลงำนได้รับกำรจดทะเบียนและออกสิทธิบัตร จ ำนวน 79 ผลงำน 

                       (ปีปฏิทิน 2559 จ ำนวน 34 ผลงำน)   

                       (ปีปฏิทิน 2560 จ ำนวน 45 ผลงำน)   

               3.3.3) สถำบันวิจัยและพัฒนำได้มีกำรรวบรวมและตรวจสอบเอกสำรค ำขอยื่น

จดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรจำกอำจำรย์และนักวิจัยที่ส่งแบบค ำขอเข้ำมำ และได้น ำส่งต่อกรม 

ทรัพย์สินทำงปัญญำ เพื่อพิจำรณำประกำศโฆษณำและกำรรับรองสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร  

3.3.4) สถำบันวิจัยและพัฒนำได้รับผลกำรด ำเนินจำกกรมทรัพย์สินทำงปัญญำ

ของอำจำรย์และนักวจิัยที่ยื่นขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และแจ้งต่ออำจำรย์และนักวิจัยให้
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ไปช ำระคำ่ประกำศโฆษณำ ภำยใน 60 วัน ทั้งนีส้ถำบันวิจัยและพัฒนำมีผลงำนวิจัยหรืองำน

สรำ้งสรรคท์ี่ได้รับกำรยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560

จ ำนวน 17 เรื่อง และได้รับกำรช ำระคำ่จดทะเบียนและออกสิทธิบัตร จ ำนวน 63 เรื่อง   

เอกสาร

หลักฐาน 

IQA 2 .1-6-01  ค ำสั่ งมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ที่  81/2559 เรื่ อง  แต่ งตั้ ง

คณะกรรมกำรด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรจดสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร  

IQA 2.1-6-02 โครงกำรพัฒนำผลงำนวิจัยสู่กำรจดสิทธิบัตร 

IQA 2.1-6-03 ตำรำงสรุปผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่ได้ยื่นกำรจดทะเบียนสิทธิบัตร 

หรืออนุสิทธิบัตร  

IQA 2.1-6–04 เอกสำรกำรยื่นจดสิทธิบัตร จ ำนวน  156 เรื่อง  

IQA 2.1-6-05 ตำรำงสรุปผลงำนวิจัยหรอืงำนสรำ้งสรรคท์ี่ได้รับจดสิทธิบัตร  

IQA 2.1 -6–06 หลักฐำนกำรจดสิทธิบัตร จ ำนวน 79 เรื่อง 

 

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. 2560 (1 ตุลำคม 2559 – 30 กันยำยน 2560) 

ค าอธบิายตัวบ่งชี้ 

 ปัจจัยส ำคัญที่ส่งเสรมิสนับสนุนให้เกดิกำรผลิตงำนวิจัยหรอืงำนสรำ้งสรรค์ในสถำบัน อุดมศึกษำ คือ

เงินสนับสนุนงำนวิจัยหรอืงำนสรำ้งสรรค์ ดังนั้น สถำบันอุดมศึกษำจึงต้องจัดสรรเงินจำกภำยในสถำบันและที่

ได้รับจำกภำยนอกสถำบันเพื่อสนับสนุนกำรท ำวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์อย่ำงมีประสิทธิภำพตำม

สภำพแวดล้อมและจุดเน้นของสถำบัน นอกจำกนั้นเงินทุนวิจัยหรืองำนสรำ้งสรรคท์ี่สถำบันได้รับจำกแหล่งทุน

ภำยนอกสถำบันยังเป็นตัวบ่งชี้ที่ส ำคัญ ที่แสดงถงึศักยภำพด้ำนกำรวิจัยของสถำบันโดยเฉพำะสถำบันที่อยู่ใน

กลุ่มที่เน้นกำรวิจัย 
 

เกณฑ์การประเมิน 

 คะแนนที่ได้ในระดับสถำบัน เป็นค่ำเฉลี่ยของคะแนนผลกำรประเมิน (เงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำน

สรำ้งสรรคจ์ำกภำยในและภำยนอกสถำบัน) ของทุกคณะและหน่วยงำนวิจัยในสถำบัน 

สูตรการค านวณ 

 

คะแนนที่ได ้ =  

 

 

สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะ 

 คะแนนที่ไดใ้นระดับคณะ = ค่ำเฉลี่ยของคะแนนทีไ่ด้ของทุกกลุ่มสำขำวิชำในคณะ 

 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ได้ข้อมูลเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ต่อจ ำนวน

อำจำรย์ประจ ำและนักวจิัยประจ ำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ดังตำรำงที่ 19 

ตารางท่ี 19 แสดงจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

คณะ/วทิยาลัย 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองาน

สร้างสรรค์ 

รวมเป็นเงิน 

จ านวนอาจารย์

ประจ า 
รวมอาจารย์

ประจ า

ทั้งหมด 

ภายนอก

สถาบัน 
ภายในสถาบัน 

ปฏิบัติ 

งานจรงิ 

ลาศึกษา

ต่อ แหล่งทุน

ภายนอก 

งบประมาณ

แผ่นดิน 
เงินรายได้ 

กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

คณะวิทยำศำสตร์ฯ 100,000 21,299,907 1,351,000 22,750,907 103.5 0 103.5 

คณะเทคโนโลยีอุตฯ 250,000 22,265,215 652,700 23,167,915 75 0 75 

 
ผลรวมของผลกำรประเมินเงนิสนับสนุนงำนวิจัยของทุกคณะและหน่วยงำนวิจยั 

 
จ ำนวนคณะและหน่วยงำนวิจยัทั้งหมดของสถำบนั 
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คณะ/วทิยาลัย 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองาน

สร้างสรรค์ 

รวมเป็นเงิน 

จ านวนอาจารย์

ประจ า 
รวมอาจารย์

ประจ า

ทั้งหมด 

ภายนอก

สถาบัน 
ภายในสถาบัน 

ปฏิบัติ 

งานจรงิ 

ลาศึกษา

ต่อ แหล่งทุน

ภายนอก 

งบประมาณ

แผ่นดิน 
เงินรายได้ 

บัณฑิตวทิยำลัย  - 1,444,950 12,000 1,456,950 3 0 3 

รวม 350,000 45,010,072 2,015,700 47,375,772 181.5 0 181.5 

กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

วิทยำลัยพยำบำลฯ - 1,489,560 566,000 2,055,560 39.5 5 44.5 

วิทยำลัยสหเวชศำสตร์ 1,770,000 5,045,670 545,000 7,360,670 37 0 37 

รวม 1,770,000 6,535,230 1,111,000 9,416,230 76.5 5 81.5 

กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

คณะครุศำสตร์ 17,044,060 4,203,051 681,000 21,928,111 60 1 61 

คณะมนุษยศำสตร์ฯ 3,078,050 4,054,076 1,271,050 8,403,176 114.5 4 118.5 

คณะวิทยำกำรจัดกำร 4,924,600 2,196,200 1,117,000 8,237,800 100.5 0 100.5 

คณะศิลปกรรมศำสตร์ 2,100,000 3,838,162 408,550 6,346,712 44 1 45 

วิทยำลัยนวัตกรรมฯ 51,156,250 2,730,589 437,000 54,323,839 47.5 0 47.5 

วิทยำลัยนำนำชำติ 100,000 713,914 437,000 1,250,914 33 0 33 

วิทยำลัยกำรภำพยนตร์ - 2,464,073 60,000 2,524,073 10.5 0 10.5 

วิทยำลัยโลจิสติกส์ฯ 3,715,000 727,774 444,000 4,886,099 46 1 47 

บัณฑิตวทิยำลัย  610,000 145,250 209,450 964,700 36 7 498 

รวม 82,727,960 21,073,089 5,065,050 108,866,099 492 7 499 

รวมท้ังหมด 84,847,960 72,618,391 8,191,750 165,658,101 750 12 762 
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ผลการด าเนินงาน 

ตารางท่ี 20 แสดงผลการด าเนินงาน (คะแนน) ของเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จ าแนก

ตามคณะ/วทิยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

คณะ/วิทยาลัย 

จ านวนเงิน 

สนับสนุนงานวิจัย 

หรืองานสรา้งสรรค ์

จ านวน 

อาจารย์ประจ า 

ที่ปฏิบัตงิานจรงิ 

เฉลี่ยต่อคน คะแนนทีไ่ด ้

1. คณะวิทยำศำสตร์ฯ 22,750,907 103.5 219,816 5.00 

2. คณะเทคโนโลยอีุตสำหกรรม 23,167,915 75 308,906 5.00 

3. วิทยำลัยพยำบำลฯ 2,055,560 39.5 52,039 5.00 

4. วิทยำลัยสหเวชศำสตร์ 7,360,670 37 198,937 5.00 

5. คณะครุศำสตร์ 21,928,111 60 365,469 5.00 

6. คณะมนุษยศำสตร์ฯ 8,403,176 114.5 73,390 5.00 

7. คณะวิทยำกำรจัดกำร 8,237,800 100.5 81,968 5.00 

8. คณะศลิปกรรมศำสตร์ 6,346,712 44 144,243 5.00 

9. วิทยำลัยนวัตกรรมฯ 54,323,839 47.5 1,143,660 5.00 

10. วิทยำลัยนำนำชำต ิ 1,250,914 33 37,906 5.00 

11. วิทยำลัยกำรภำพยนตร์ฯ 2,524,073 10.5 240,388 5.00 

12. วิทยำลัยโลจิสติกสฯ์ 4,886,774 46 106,234 5.00 

13. บัณฑติวทิยำลัย 

 - กลุ่มสำขำวิทยำศำสตร์ฯ 

 

1,456,950 

 

43 

 

485,650 

 

5.00 

 - กลุ่มสำขำมนุษยศำสตร์ฯ 964,700 36 26,797 5.00 

รวมทั้งหมด 165,658,101 750 220,877 5.00 

    65/13 = 5  

 

การค านวณผลการด าเนินการ 

 

คะแนนที่ได ้ =  

 

 

= 5.00 คะแนน 

 

 

 

 

ผลรวมของผลกำรประเมินเงนิสนับสนุนงำนวิจัยของทุกคณะและหน่วยงำนวิจยั 

(65.00)  

จ ำนวนคณะและหน่วยงำนวิจยัทั้งหมดของสถำบนั (13) 
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รายงานผลการด าเนินงาน  

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ โดยสถำบันวิจัยและพัฒนำ มีกำรจัดสรรงบประมำณให้กับอำจำรย์

ในกำรพัฒนำโจทย์วิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจำกภำยนอก โดยกำรมีประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อพัฒนำโจทย์

วิจัยและส่งอำจำรย์ไปเขำ้รว่มในกำรสัมมนำต่ำงๆ เพื่อพัฒนำโจทย์วิจัย รวมทั้งเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เช่ียวชำญ

จำกภำยนอกมำเป็นผู้วิพำกษ์ข้อเสนอโครงกำรวิจัย ก่อนส่งแหล่งทุนเพื่อขอรับกำรสนับสนุน ท ำให้ข้อเสนอ

โครงกำรวิจัยของอำจำรย์มีคุณภำพ และได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณเพิ่มมำกขึ้น โดยในปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2560 มีเงินสนับสนุนงำนวิจัยทั้งหมด 165,658,101 บำท มีผลงำนวิจัย จ ำนวน 529 เรื่อง  โดยแบ่งเป็น

เงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสรำ้งสรรค์ภำยนอกสถำบันจ ำนวน 84,847,960 บำท งำนวิจัยจ ำนวน 27 เรื่อง 

และเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ภำยในสถำบัน ได้แก่  1) งบประมำณแผ่นดิน (วช.) จ ำนวน 

72,618,391 บำท งำนวิจัยจ ำนวน 112 เรื่อง 2) เงินรำยได้ 8,191,750 บำท งำนวิจัยจ ำนวน 390 เรื่อง  

จำกผลประเมินฯ ของคณะ/วิทยำลัย จ ำนวน 13 หน่วยงำน พบว่ำ ผลรวมของผลการประเมินเงิน

สนับสนุนงานวิจัยของทุกคณะและหน่วยงานวิจัย เท่ากับ 65.00 คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยท่ีได้เท่ากับ 5 

คะแนน 

 

รายการหลักฐาน 

IQA 2.2-01 ตำรำงสรุปข้อมูลเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกทั้งภำยในและภำยนอก

หน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

IQA 2.2-02 หลักฐำนสัญญำรับทุนอุดหนุนกำรวิจัยงบประมำณภำยในและภำยนอก ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2560 

 

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 2559 (1 มกรำคม 2559 – 31 ธนัวำคม 2559) 

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 

โดยมีบุคคลภำยนอกสถำบันร่วมพิจำรณำด้วย 
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ข้อมูลพื้นฐาน 

ตารางท่ี 21 แสดงจ านวนผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า ประจ าปีปฏิทิน พ.ศ. 2559 

ค่าน้ าหนัก 

(1) 

ข้อมูลพื้นฐาน 

(2) 

2559 

ผลงาน 

(3) 

ผลถ่วงน้ าหนัก 

(1X3) 

ระดับคุณภาพงานวิจัย   

0.20 

 

- บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์

ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร 

306 61.20 

0.40 - บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์

ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ 

หรือในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับชำติที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูล 

ตำมประกำศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำร

อุดมศึกษำว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำง

วิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ. 2556 

แต่สถำบันน ำ เสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัดท ำเป็น

ประกำศให้ทรำบเป็นกำรทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. 

ทรำบภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกำศ 

532 212.80 

- ผลงำนที่ได้รับกำรจดอนุสิทธิบัตร 0 0.00 

0.60 - บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์

ในวำรสำรทำงวิชำกำรที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที ่2 

33 19.80 

0.80 - บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์

ในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับนำนำชำติที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูล

ตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำร

อุดมศึกษำว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำง

วิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ. 2556 

แต่สถำบันน ำ เสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัดท ำเป็น

ประกำศให้ทรำบเป็นกำรทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. 

ทรำบภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกำศ (ซึ่งไม่อยู่ใน 

Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏใน

ฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที ่1 

30 24.00 
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ค่าน้ าหนัก 

(1) 

ข้อมูลพื้นฐาน 

(2) 

2559 

ผลงาน 

(3) 

ผลถ่วงน้ าหนัก 

(1X3) 

1.00 - บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์

ในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับนำนำชำติที่ปรำกฏใน

ฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือ

ระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์

กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่

ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ. 2556 

72 72.00 

 - ผลงำนได้รับกำรจดสิทธิบัตร 34 34.00 

 - ผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคมที่ได้รับกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์

กำรขอต ำแหน่งทำงวิชำกำรแล้ว 

0 0.00 

 - ผลงำนวิจัยที่หน่วยงำนหรือองค์กรระดับชำติว่ำจ้ำงให้

ด ำเนินกำร 

18 18.00 

 - ผลงำนค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับ

กำรจดทะเบียน 

0 0.00 

 - ต ำรำหรือหนังสือที่ได้รับกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอ

ต ำแหน่งทำงวิชำกำรแล้ว 

10 10.00 

 - ต ำรำหรอืหนังสือที่ผ่ำนกำรพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์กำร

ประเมินต ำแหน่งทำงวิชำกำรแต่ไม่ได้น ำมำขอรับกำร

ประเมินต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

0 0.00 

รวมคุณภาพงานวจิัย   

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์   

0.20 

 

งำนสร้ำงสรรค์ที่มีกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะในลักษณะใด

ลักษณะหนึ่ง หรือผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

0 0.00 

0.40 งำนสรำ้งสรรคท์ี่ได้รับกำรเผยแพรใ่นระดับสถำบัน 0 0.00 

0.60 งำนสรำ้งสรรคท์ี่ได้รับกำรเผยแพรใ่นระดับชำติ 0 0.00 

0.80 งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือ

ระหว่ำงประเทศ 

0 0.00 

1.00 งำนสรำ้งสรรคท์ี่ได้รับกำรเผยแพรใ่นระดับภูมิภำคอำเซียน/

นำนำชำติ 

0 0.00 
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ค่าน้ าหนัก 

(1) 

ข้อมูลพื้นฐาน 

(2) 

2559 

ผลงาน 

(3) 

ผลถ่วงน้ าหนัก 

(1X3) 

รวมผลงานสร้างสรรค ์

ผลรวมถ่วงน้ าหนักงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ท่ีตีพมิพ์หรอืเผยแพร่ 1,035 451.80 

จ านวนอาจารย์ประจ า 762 

จ านวนนักวิจัยประจ าท้ังหมด 0 

รวมจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าท้ังหมด 762 

 

รายงานผลการด าเนินงาน 

ตารางท่ี 22 แสดงผลการด าเนินงาน (คะแนน) ของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า จ าแนก

ตามคณะ/วทิยาลัย  

คณะ/วิทยาลัย 
ผลรวมถ่วง

น้ าหนัก 
อาจารย์ประจ า ร้อยละผลงาน 

คะแนนผลการ

ประเมนิ 

1. คณะวิทยำศำสตร์ฯ 89.40 103.50 86.38 5.00 

2. คณะเทคโนโลยอีุตสำหกรรม 60.20 75.0 80.27 5.00 

3. วิทยำลัยพยำบำลฯ 18.20 44.5 40.90 5.00 

4. วิทยำลัยสหเวชศำสตร์ 16.20 37.0 43.78 5.00 

5. คณะครุศำสตร์ 24.40 61.0 40.00 5.00 

6. คณะมนุษยศำสตร์ฯ 52.00 118.5 43.88 5.00 

7. คณะวิทยำกำรจัดกำร 72.00 100.5 71.64 5.00 

8. คณะศลิปกรรมศำสตร์ 21.40 45.0 47.56 5.00 

9. วิทยำลยันวัตกรรมฯ 27.00 47.5 56.84 5.00 

10. วิทยำลัยนำนำชำต ิ 24.20 33.0 73.33 5.00 

11. วิทยำลัยกำรภำพยนตร์ฯ 3.40 10.5 32.38 5.00 

12. วิทยำลัยโลจิสติกสฯ์ 19.00 47.0 40.43 5.00 

13. บัณฑติวทิยำลัย     

 - กลุ่มสำขำวิทยำศำสตร์ฯ 1.60 3.0 53.33 5.00 

 - กลุ่มสำขำมนษุยศำสตร์ฯ 34.60 36.0 96.11 5.00 

รวม 463.60 762 60.84 5.00 

    65/13 = 5 
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สูตรการค านวณ 

 

คะแนนที่ได ้ =  

 

 

 

= 5.00 คะแนน 

 

รายงานผลการด าเนินงาน  

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ โดยสถำบันวิจัยและพัฒนำ มีกำรส่งเสริมให้อำจำรย์ มีกำรตีพิมพ์

บทควำมทำงวิชำกำรโดยจัดให้กำรประชุมเชงิปฏิบัติกำร และวำรสำรเผยแพร่งำนวิจัย รวมทั้งเป็นผู้รับผิดชอบ

ในกำรจัดส่งผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ไปตีพิมพ์ยังแหล่งอื่นๆ โดยในปีปฏิทิน 2559 มีผลงำนวิจัยหรือ

งำนสรำ้งสรรคท์ี่ตีพิมพ์หรอืเผยแพร่ จ ำนวนทั้งสิน้ 1,035 ผลงำน  

จำกผลกำรประเมินฯ ของคณะ/วิทยำลัย จ ำนวน 13 หน่วยงำน พบว่ำ ผลรวมของคะแนนผลการ

ประเมินผลงานทางวิชาการของทุกคณะและหน่วยงานวิจัย เท่ากับ 65.00 คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยท่ีได้

เทา่กับ 5 คะแนน 

 

รายการหลักฐาน 

IQA 2.3-01 ตำรำงสรุปจ ำนวนบทควำมวิจัยและงำนสรำ้งสรรคร์ะดับชำติและนำนำชำติ 

IQA 2.3-02 หลักฐำนผลงำนวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

4.85 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน บรรลุ 

 

 ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้  : รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัยและพัฒนำ 

 ผู้จัดเก็บข้อมูล  : ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ 

 

 

ผลรวมของคะแนนผลกำรประเมินผลงำนทำงวิชำกำรของทุกคณะและหน่วยงำนวิจัย 

(65) 

จ ำนวนคณะและหน่วยงำนวิจยัทั้งหมดในสถำบนั (13) 
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รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาองค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 

 

จุดเด่น 

1. มหำวิทยำลัยฯ มีระบบและกลไกในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนในภำรกิจด้ำนกำรวิจัย ตั้งแต่ต้น

น้ ำ กลำงน้ ำ ปลำยน้ ำ ที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย และมีผลกำรด ำเนินงำนบรรลุตำม

เป้ำหมำยที่ก ำหนด รวมถึงสำมำรถแก้ปัญหำ ตอบสนองควำมต้องกำรของชุมชน และน ำไปใช้ประโยชน์ได้

อย่ำงเป็นรูปธรรม 

2. มหำวิทยำลัยฯ มีงบประมำณเพื่อสนับสนุนกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ในกำร

ประชุมวิชำกำรและตีพมิพ์ในวำรสำรระดับชำติและนำนำชำติที่ปรำกฎในฐำนข้อมูลเพิ่มมำกขึ้นจำกปทีี่ผำ่นมำ 

 

แนวทางเสริมจุดเด่น 

 1. มหำวิทยำลัยฯ จะพัฒนำผลงำนวิจัยของอำจำรย์ ให้ได้รับกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับชำติ

และนำนำชำติ ที่อยู่ในฐำนข้อมูลที่มีมำตรฐำนและเป็นที่ยอมรับในระดับสำกล 

 2. มหำวิทยำลัยฯ จัดโครงกำรเพื่อยกระดับวำรสำรวิชำกำรประจ ำคณะ/หน่วยงำน ให้ได้มำตรฐำน

และอยู่ในฐำนข้อมูลในระดับชำติและนำนำชำติ   

 3. มหำวิทยำลัยฯ จะจัดกิจกรรมโครงกำรพัฒนำอำจำรย์ให้มีศักยภำพในกำรเขียนข้อเสนอ

โครงกำรวิจัย เพื่อขอรับทุนจำกแหล่งทุนภำยนอกทั้งระดับชำติและนำนำชำติเพิ่มขึน้ 

 4. มหำวิทยำลัยฯ จะสนับสนุนให้อำจำรย์ด ำเนินโครงกำรวิจัยเพื่อสร้ำงเครือข่ำยด้ำนกำรวิจัยใน

ประชำคมอำเซยีน 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

 1. กำรยกระดับวำรสำรวชิำกำรของมหำวิทยำลัย ให้เข้ำสู่มำตรฐำนในระดับนำนำชำติ  

 2. กำรจัดประชุมวิชำกำรระดับชำติและนำนำชำติ ของคณะ/วิทยำลัย 

 3. กำรน ำผลงำนวิจัยหรอืงำนสรำ้งสรรค ์ยื่นจดสิทธิบัตรหรอือนุสิทธิบัตร ของคณะ/วิทยำลัย 

 

แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา 

 1. มหำวิทยำลัยฯ ส่งเสรมิและผลักดันให้คณะ/วิทยำลัย มีกำรพัฒนำและยกระดับวำรสำรวชิำกำร ให้

เข้ำสู่มำตรฐำนในระดับนำนำชำติ 

 2. มหำวิทยำลัยฯ พัฒนำระบบกลไกกำรส่งเสริมด้ำนกำรวิจัยให้แก่อำจำรย์ในคณะ/วิทยำลัยมำกขึ้น 

อำทิ กำรจัดประชุมวิชำกำรระดับชำติและนำนำชำติ ของคณะ/วิทยำลัย 

 3. มหำวิทยำลัยฯ ส่งเสริมให้คณะ/วิทยำลัย มีกำรพัฒนำอำจำรย์ ในกำรขอยื่นผลงำนวิจัยหรืองำน

สรำ้งสรรคใ์ห้ได้จดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 
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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. 2560 (1 ตุลำคม 2559 – 30 กันยำยน 2560) 

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 

เกณฑ์

มาตรฐาน 

ข้อ 1 ก ำหนดชุมชนหรือองค์กำรเป้ำหมำยของกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคมโดยมีควำม

รว่มมือระหว่ำงคณะหรือหน่วยงำนเทยีบเทำ่ 

ผลการ

ด าเนินงาน 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ มีกำรก ำหนดเขตพื้นที่ ในกำรให้บริกำรวิชำกำร  

โดยสถำบันวิจัยและพัฒนำประชุมร่วมกับคณะ/วิทยำลัยในกำรก ำหนดเขตพื้นที่ในกำร

ให้บริกำร เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มิถุนำยน 2559 โดยพิจำรณำจำกพื้นที่ที่มหำวิทยำลัยมีกำรเปิด

ศูนย์กำรศึกษำ และชุมชนที่มหำวิทยำลัยมีกำรลงพืน้ที่ให้บริกำรวิชำกำรในปีที่ผ่ำนมำโดยมติที่

ประชุมเห็นชอบเขตพืน้ที่ในกำรให้บริกำรวชิำกำรของมหำวิทยำลัย จ ำนวน 5 พืน้ที่ ประกอบไป

ด้วย  

1) พื้นที่เขตดุสิต-พระนคร : ชุมชนวัดประชำระบือธรรม ชุมชนวัดสวัสดิวำรีสีมำรำม 

กรุงเทพมหำนคร 

2) พืน้ที่จังหวัดสมุทรสงครำม : ชุมชนตลำดน้ ำบำงน้อย ชุมชนบ้ำนสำรภี 

3) พืน้ที่จังหวัดระนอง : ชุมชนหงำว  

 4) พืน้ที่จังหวัดนครปฐม : ชุมชนต ำบลคลองโยง  

 5) พืน้ที่จังหวัดอุดรธำนี : ชุมชนค ำชะโนด   

ทั้งนี้ มหำวิทยำลัยมีกำรให้บริกำรนอกเหนือเขตพื้นที่รับผิดชอบตำมที่ชุมชนแจ้งควำม

ประสงค ์โดยมีรำยละเอียดชุมชนที่มีควำมร่วมมือทั้ง 5 ชุมชน อยู่ใน http://alcssru.com 

 

http://alcssru.com/
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รายงานผลการด าเนินงาน 

เอกสาร

หลักฐาน 

IQA 3.1-1-01 สรุปประชุมชี้แจงแนวทำงกำรด ำเนินงำนบริกำรวิชำกำร ประจ ำปีงบประมำณ  

พ.ศ. 2560 

IQA 3.1-1-02 เว็บไซต์ศูนย์กำรเรยีนรูว้ิจัย บรกิำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 

เกณฑ์

มาตรฐาน 

ข้อ 2 จัดท ำแผนบรกิำรวิชำกำรโดยมีส่วนรว่มจำกชุมชนหรือองค์กำรเป้ำหมำยที่ก ำหนดในข้อ 1 

ผลการ

ด าเนินงาน 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ โดยสถำบันวิจัยและพัฒนำมีกระบวนกำรจัดท ำแผน

บรกิำรวิชำกำร ดังนี้ 

1) ส ำรวจควำมต้องกำรของชุมชนในเขตพื้นที่ให้บริกำรวชิำกำร อำทิเช่น (1) พืน้ที่ของชุมชน 

ต ำบลกระดังงำ, ต ำบลจอมปลวก จังหวัดสมุทรสงครำม  (2) พื้นที่ของชุมชน ต ำบลคลองโยง 

จังหวัดนครปฐม (3) พื้นที่ ชุมชนวัดประชำระบือธรรม วัดสวัสดิวำรีสีมำรำม เขตดุสิต 

กรุงเทพมหำนคร  (4) พืน้ที่ชุมชนสำมพร้ำว จังหวัดอุดรธำนี (5) พื้นที่ชุมชนหงำว อ ำเภอหงำว 

จังหวัดระนอง เป็นต้น 

2) สถำบันวิจัยและพัฒนำ มีกำรก ำหนดหัวข้อในกำรบริกำรวิชำกำรตำมนโยบำยรัฐบำล 

แบ่งออกเป็น 7 หัวข้อหลัก ได้แก่  

2.1) กำรปลูกฝังระเบียบวินัยให้กับนักเรยีน/ นักศึกษำ 

2.2) สิ่งแวดล้อม/ ธนำคำรขยะ 

2.3) ยำเสพติด 

2.4) กำรจัดกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ 

2.5) กำรให้นักศึกษำได้ฝึกคดิ/ วิเครำะห์ 

2.6) กำรปลูกปำ่ 

2.7) โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำร/ิเศรษฐกจิพอเพยีง 

และก ำหนดให้หน่วยงำนเสนอโครงกำรบริกำรวิชำกำร ภำยใต้หัวข้อหลักที่ก ำหนด โดย

ค ำนึงถึงควำมต้องกำรของแต่ละชุมชน 

3) สถำบันวิจัยและพัฒนำ จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในกำรจัดท ำแผนกำรบริกำรวิชำกำร 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของสังคม โดยเชิญผู้น ำชุมชน

และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจำกชุมชนในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบของมหำวิทยำลัย เข้ำมำมีส่วนร่วม

ในกำรเสวนำ วิพำกษ์ โครงกำรบริกำรวิชำกำรที่ปรำกฏในแผนบริกำรวิชำกำร เมื่อวันที่ 24 

สิงหำคม 2559 โดยมีโครงกำรบริกำรวิชำกำร ในแผนบริกำรวิชำกำร ประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2560 งบประมำณในกำรบริกำรวิชำกำรจ ำนวนทั้งสิ้น 23,612,500 บำท จ ำแนกเป็นงบ

ในกำรบริหำรจัดกำรบริกำรวิชำกำร 470,000 บำท และงบด ำเนินงำนโครงกำร 23,142,500 

บำทมีโครงกำรในแผนดังนี้ 

 

 

เอกสารแนบ (แก้ไข) 
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โครงการบริการวชิาการ งบประมาณ 

1. กำรปลูกฝังระเบียบวนัิยให้กับนักเรยีน/ นักศึกษำ 

จ ำนวน 30 โครงกำร อำทิเช่น โครงกำรสร้ำงวินัยกำรออมโดยประยุกต์ใช้ตำม

หลักปรัชญำเศรษฐกิจควำมพอเพียง, สร้ำงสำมัคคี มีวินัย ใส่ใจวัฒนธรรมตำม

หลักประชำธิปไตย เป็นต้น 

2,631,500 บำท 

2. สิ่งแวดล้อม/ ธนำคำรขยะ  

จ ำนวน 46 โครงกำร อำทิเช่น โครงกำร กำรส่งเสริมกำรคัดแยกและเพิ่มมูลค่ำ

วัสดุรี ไซเคิล สู่กำรเ ป็นธนำคำรวัสดุรี ไซเคิล อ ำ เภอบำงคนที จังหวัด

สมุทรสงครำม, โครงกำรกำรมีส่วนร่วมในกำรลดปริมำณขยะของตลำดสดใน

ชุมชน จังหวัดสมุทรสงครำม เป็นต้น 

3,523,000 บำท 

3. ยำเสพติด 

จ ำนวน 39 โครงกำร อำทเิช่นโครงกำรรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด

และบุหรี่ ในสถำนศึกษำ, วิธีป้องกันปัญหำกำรแพร่ระบำดยำเสพติดในชุมชน

โดยกระบวนกำรกำรมีส่วนรว่มของประชำชน เป็นต้น 

2,755,000 บำท 

4. กำรจัดกจิกรรมลดเวลำเรยีน เพิ่มเวลำรู้ 

จ ำนวน 91 โครงกำร อำทิเช่น โครงกำรสร้ำงวินัยเสริมสุขภำพเพื่อท้องถิ่น, 

โครงกำรพัฒนำเยำวชนต้นแบบส ำหรับกำรเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เป็นต้น 

5,118,000 บำท 

5. กำรให้นักศึกษำไดฝ้ึกคิด/ วิเครำะห์ 

จ ำนวน 62 โครงกำร อำทิเช่น กำรออกแบบกิจกรรมกำรเรียนรู้และกำรสร้ำง

เครื่องมือวัดและประเมินเพื่อพัฒนำกำรคิดวิเครำะห์ของผู้เรียนส ำหรับ, English 

Analysis เป็นต้น 

3,195,000 บำท 

6. กำรปลูกป่ำ 

จ ำนวน 30 โครงกำร อำทเิช่น ปลูกป่ำชำยเลนท่ีดอนหอยหลอด สมุทรสงครำม,

กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรพัฒนำชุมชนพื้นท่ีสีเขียว ของเทศบำลเมือง 

ล ำสำมแก้ว จังหวัดปทุมธำนี เป็นต้น 

1,915,000 บำท 

7. โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ/เศรษฐกจิพอเพียง 

จ ำนวน 38 โครงกำร อำทิเช่นโครงกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ใหม่ในแหล่งเรียนรู ้

วิจัย บรกิำรวิชำกำรแก่สังคมเพื่อยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชนในท้องถิ่น, 

กำรพัฒนำท้องถิ่น โรงเรียน เพื่อรักษำสิ่ งแวดล้อมของชุมชนตำมแนว

พระรำชด ำริแบบชุมชนพอเพียง, พฤติกรรมกำรส่งเสริมสุขภำพจิตผู้สูงอำยุใน

ต ำบลบำงนำงลี่ จังหวัดสมุทรสงครำม เป็นต้น 

4,475,000 บำท 

รวม 336 โครงการ 23,612,500 บาท 

4) สถำบันวิจัยและพัฒนำ เสนอแผนบริกำรวิชำกำร ต่อคณะกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย 

เพื่อพิจำรณำอนุมัติ ในกำรประชุมครั้งที่ 9/2559 วันพุธที่ 28 กันยำยน 2559 ระเบียบวำระที่ 

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

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 
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เอกสาร

หลักฐาน 

IQA 3.1-2-01 รำยงำนสรุปผลกำรส ำรวจควำมต้องกำรของชุมชนประจ ำปีงบประมำณ 2560 

ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 

IQA 3.1-2-02 หนังสือเชิญตัวแทนชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของมหำวิทยำลัยเข้ำร่วมประชุม

จัดท ำแผนบรกิำรวิชำกำร 

IQA 3.1-2-03 แผนปฏิบัติกำรบรกิำรวิชำกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

IQA 3.1-2-04 รำยงำนกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัยครั้งที่9/2559 วันพุธที่ 28 กันยำยน 

2559 ระเบียบวำระที่ 5.6 กำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบแผนยุทธศำสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 

2560 – 2564) และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวน

สุนันทำ 

IQA 3.1-2-05 ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ที่  3077/2559เรื่อง แต่งตั้ง

คณะกรรมกำรบรกิำรวิชำกำรแก่สังคมและชุมชน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

IQA 3.1-2-06 คูม่ือบรกิำรวิชำกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

เกณฑ์

มาตรฐาน 

ข้อ 3 ชุมชนหรือองค์กำรเป้ำหมำยได้รับกำรพัฒนำและมีควำมเข้มแข็งที่มีหลักฐำนที่ปรำกฏ

ชัดเจน 

ผลการ

ด าเนินงาน 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ โดยสถำบันวิจัยและพัฒนำมุ่งให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่

สังคมเพื่อพัฒนำและสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชนในกำรพึ่งพำตนเองได้ รวมทั้งสร้ำง

ควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงมหำวิทยำลัยกับชุมชน ในลักษณะกำรเรียนรูร้ว่มกัน ท ำให้ชุมชนเกิด

กำรเรียนรูแ้ละสำมำรถพึ่งพำตนเองได้ โดยชุมชนที่ได้รับกำรพัฒนำและมีควำมเข้มแข็งจ ำนวน 

3 ชุมชน มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

1) ชุมชนตลาดน้ าบางน้อย เข้ำรว่มโครงกำรบรกิำรวิชำกำร ในเรื่องกำรแปรรูปผลผลิตใน

ท้องถิ่น ณ ศูนย์กำรเรียนรู้ วิจัย และบริกำรวิชำกำร เพื่ออนุรักษ์วิถีชีวิตชุมชน ตลำดน้ ำบำง

น้อย มรภ.สวนสุนันทำเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 หลังจำกกำรศึกษำวิจัยพื้นที่ตลำดน้ ำบำงน้อย

ของคณำจำรย์มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ได้พัฒนำองค์ควำมรู้โดยกำรบูรณำกำร

ผลกำรวิจัยและกำรเรียนกำรสอน โดยโจทย์ที่น่ำสนใจคือ กำรน ำผลไม้สมุนไพรท้องถิ่นอย่ำง

มะม่วงหำวมะนำวโห่มำแปรรูปเป็นไอศกรมี และน้ ำผลไม้ ในปีพ.ศ. 2557 มหำวิทยำลัยรำชภัฏ

สวนสุนันทำ ได้เปิดพืน้ที่ตลำดน้ ำบำงน้อยให้เป็น “ศูนย์การเรียนรู้ วิจัย และบรกิารวิชาการ

เพื่ออนุรักษ์วิถีชีวิตชุมชนตลาดน้ าบางน้อย ต าบลกระดังงา อ าเภอบางคนที จังหวัด

สมุทรสงคราม”ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เกิดจำกกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในชุมชนตลำดน้ ำ

บำงน้อย และมหำวิทยำลัย ปี พ.ศ. 2558 ศูนย์กำรเรียนรู้ฯ ได้สร้ำงสรรค์ควำมอร่อย พร้อม

เผยแพร่สูตรกำร “ไอศกรีมมะม่วงหาวมะนาวโห่”ให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจได้เรียนรู ้

ซึ่งมีวิธีกำรผลิตไอศกรีมท ำให้ชุมชนสำมำรถน ำไปประกอบอำชีพ สร้ำงรำยได้ให้กับครอบครัว

และชุมชนปี พ.ศ. 2559 ได้เพิ่มฐำนควำมรู้ “ฐำนกำรนวดผ่อนคลำยเพื่อสุขภำพ” ซึ่งกำรนวด
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ของศูนย์นี้จะเร่ิมจำกกำรนวดฝ่ำเท้ำเป็นอันดับแรก และตำมด้วยกำรนวดขำ นวดแขน นวดมือ 

นวดคอและนวดใบหน้ำ และจบด้วยกำรนวดในท่ำนั่ง เพื่อนวดเส้นบริเวณคอและหัวไหล่ ช่วย

บรรเทำอำกำรปวดเมื่อยกล้ำมเนื้อช่วยท ำให้กระดูกสันหลังมีควำมยืดหยุ่นดีขึ้น  ท ำให้ระบบ

ไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น บรรเทำอำกำรปวดศีรษะเรื้อรังคลำยอำกำรตึงเครียดของประสำท

บรเิวณใบหน้ำ และแกอ้ำกำรไหล่ยึดได้อีกด้วย และปี พ.ศ. 2560 เพิ่มองคค์วำมรู้กำรท ำน้ ำมัน

เหลืองต ำรับวังสวนสุนันทำซึ่งมีสรรพคุณแก้อำกำรปวดเมื่อย เคล็ดขัดยอก และยังใช้สูดดม

เพื่อบรรเทำอำกำรหวัด คัดจมูก แกเ้วียนศรีษะ หน้ำมืด ถำ่ยทอดองคค์วำมรู้โดยอำจำรย์วรรณี 

พรมด้ำว วิทยำลัยสหเวชศำสตร ์สำขำแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

2) ชุมชนบ้านสารภี เข้ำร่วมโครงกำรบริกำรวิชำกำร ตั้งแต่ พ .ศ. 2552 จึงนับเป็น

จุดเริ่มต้นของกำรเปิดพื้นที่เป็นศูนย์กำรเรียนรู้ที่ให้ควำมรู้ที่น ำนวัตกรรมจำกองค์ควำมรู้มำ

ผสมผสำนให้เกิดประโยชน์กับกำรด ำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งโดย

เริ่มแรกนั้นมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ได้เข้ำมำบริกำรวิชำกำรและท ำกำรวิจัยในสิ่งที่

ชุมชนต้องกำร จนกระทั่งปี 2555 จึงได้ท ำกำรเปิดศูนย์กำรเรยีนรูอ้ย่ำงเป็นทำงกำร“ศูนย์การ

เรียนรู้ วิจัย บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรม สู่ชุมชน ต าบลจอม

ปลวก อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม” และมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง พัฒนำองค์

ควำมรู้จำกภูมิปัญญำท้องถิ่นที่คิดค้นกัน ท ำให้ ปี พ.ศ. 2558 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 

ได้น ำนวัตกรรม “กาลักน้ า”กำรเกษตร และล่ำสุดกับนวัตกรรมในปี พ.ศ. 2559 ทำงศูนย์กำร

เรียนรูฯ้ ได้ต่อยอดองคค์วำมรู้เร่ืองกำรบรหิำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำเพื่อกำรเกษตร โดยเพิ่มฐำน

กำรบริหำรจัดกำรน้ ำด้วย “สลักกักน้ า” ซึ่งสลักกักน้ ำนี้เป็นกำรควบคุมระดับน้ ำไว้ใช้ให้

เพียงพอ ผ่ำนกระบวนกำรเปิด – ปิดจุดระบำยน้ ำ และปี พ.ศ. 2560 เพิ่มองค์ควำมรู้

กระบวนกำรคิดสรำ้งสรรคม์ูลคำ่เพิ่มของผลิตภัณฑส์ ำหรับประชำชน เพื่อให้ประชำชนในชุมชน

ที่มีผลิตภัณฑส์ำมำรถออกแบบบรรจุภัณฑ์และตรำสินคำ้ในรูปแบบของตนเองได้ ถำ่ยทอดองค์

ควำมรู้โดย อำจำรย์ศุภวรรณ พันธุ์เกำะเลิ่ง คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม สำขำกำรออกแบบ

สิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 

3) ชุมชนเมืองวัดประชาระบือธรรม เข้ำรว่มโครงกำรบริกำรวิชำกำร ในปี พ.ศ. 2554 

โดยพัฒนำจำกโครงกำรวิจัยเพื่อพัฒนำและแก้ไขควำมเหลื่อมล้ ำทำงสังคมในกรุงเทพฯ ขึ้น 

เพื่อกำรศึกษำ และวิเครำะห์สภำพปัญหำอย่ำงลึกซึ้ง โดยใช้กระบวนกำรกำรรวบรวมข้อมูล

ภำคสนำมในลักษณะของกำรสัมภำษณ์แบบเจำะลึก ต่อมำปี พ.ศ. 2555 จัดโครงกำรอบรม

ส่งเสริมอำชีพกำรนวดแผนไทยประยุกต์ ซึ่งเป็นโครงกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ในศำสตร์กำร

นวดแผนไทยประยุกต์ โดยอำจำรย์วิทยำลัยสหเวชศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ

จำกโครงกำรดังกล่ำวส่งผลให้กลุ่มชำวบ้ำนที่สนใจมีส่วนร่วมของชุมชนวัดประชำระบือธรรม 

เข้ำร่วมเป็นสมำชิกกลุ่มอำชีพนวดกดจุดฝ่ำเท้ำ วัดประชำระบือธรรม ในปี พ.ศ. 2556 และ
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ต่อมำปี พ.ศ. 2557 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำจึงก่อตั้ง “ศูนย์กำรเรียนรู้ วิจัย บริกำร

วิชำกำรและถ่ำยทอดนวัตกรรมสู่กำรพัฒนำชุมชนเมือง วัดประชำระบือธรรม เขตดุสิต 

กรุงเทพมหำนคร” ขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่ศูนย์รวมกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ในกำรแก้ไขปัญหำชุมชน

เมือง ปี พ.ศ. 2558 มีวำงแผนกำรด ำเนินงำนบูรณำกำรองคค์วำมรู้จำก แนวทำงกำรด ำรงชีวิต

อย่ำงมีสุขตำมหลักปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียงของประชำชนในชุมชนเมือง โดยกำรจัดกิจกรรม

กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้กำรรวมกลุ่มผลิต ”ยาหม่องพญาว่าน” พร้อมทั้งออกแบบบรรจุ

ผลิตภัณฑ์ภำยใต้แบรนด์ “ดุสิตระบือธรรม”นอกจำกนั้น ปี พ.ศ. 2559 ยังมีฐำนควำมรู้ที่

เพิ่มขึ้น คือ “ฐานการนวดตัวเพื่อผ่อนคลาย” โดยมีวิธีกำรนวดดังนี้ ตั้งแต่บริเวณเท้ำเพื่อ

สร้ำงควำมผ่อนคลำย แล้วจึงขยับกำรนวดขึ้นมำเรื่อยๆ โดยเน้นที่บริเวณเส้นประสำทและ

กล้ำมเนือ้เป็นส่วนๆ จำกนั้นเปลี่ยนท่ำให้นอนหงำย และเริ่มนวดบริเวณแขนไปจนถึงปลำยนิ้ว

มือจำกนั้นนั่งท่ำหลังตรงเพื่อนวดตรงบรเิวณสะบักหลัง ไหล่ ต้นคอ และศีรษะ เป็นล ำดับ เมื่อ

นวดครบแล้วจงึคลำยกล้ำมเนือ้ส่วนต่ำงๆ ให้กับผู้รับกำรนวด เพื่อให้เกิดควำมผ่อนคลำย และ

ปี พ.ศ. 2560 เทคนิคกำรให้บริกำรเพื่อให้ผู้รับบริกำรประทับใจและกลับมำใช้บริกำรอีกครั้ง 

ถำ่ยทอดองคค์วำมรู้โดย อำจำรย์บัว ศรีคช คณะมนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร ์สำขำวิชำกำร

ท่องเที่ยวและกำรโรงแรม 

เอกสาร

หลักฐาน 

IQA 3.1-3-01 ศูนย์กำรเรยีนรู ้วิจัย และบรกิำรวิชำกำรเพื่ออนุรักษ์วิถีชีวิตชุมชนตลำดน้ ำบำง

น้อย ต ำบลกระดังงำ อ ำเภอบำงคนที จังหวัดสมุทรสงครำม 

IQA 3.1-3-02 ศูนย์กำรเรียนรู้ วิจัย บริกำรวิชำกำร และถ่ำยทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมสู่

ชุมชนต ำบลจอมปลวก อ ำเภอบำงคนที จังหวัดสมุทรสงครำม 

IQA 3.1-3-03 ศูนย์กำรเรยีนรู ้วิจัย บรกิำรวิชำกำรและถำ่ยทอดนวัตกรรมสู่กำรพัฒนำชุมชน

เมือง วัดประชำระบือธรรม เขตดุสิต กรุงเทพมหำนคร 

เกณฑ์

มาตรฐาน 

ข้อ 4 ชุมชนหรอืองคก์ำรเปำ้หมำยด ำเนินกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 

ผลการ

ด าเนินงาน 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ โดยสถำบันวิจัยและพัฒนำ มีกำรด ำเนินงำนบริกำร

วิชำกำรที่ส่งเสรมิและสนับสนนุให้ชุมชนสำมำรถพัฒนำตนเองไดอ้ยำ่งต่อเนือ่งและยัง่ยืน และมี

ลักษณะกำรด ำเนินงำนแบบบูรณำกำรร่วมกับชุมชน ในกำรวำงรำกฐำนและสรำ้งควำมเข้มแข็ง

แกชุ่มชน โดยเน้นกำรมีส่วนร่วมชุมชนในกำรด ำเนินโครงกำรบริกำรทำงวิชำกำรอย่ำงต่อเนื่อง

มีกำรจัดกจิกรรมเพื่อเสรมิสรำ้งทักษะ ควำมรู้ แนวทำงกำรประกอบอำชีพเพื่อให้มีรำยได้เสริม

ในชุมชน ดังนี้ 

“ศูนย์การเรียนรู้ วิจัย และบริการวิชาการเพื่ออนุรักษ์วิถีชีวิตชุมชนตลาดน้ าบาง

น้อย ต าบลกระดังงา อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม” ตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 และปี 

พ.ศ.2557-ปัจจุบัน เร่ิมรวมเป็นสมำชิกกลุ่มอำชีพชุมชนตลำดน้ ำบำงน้อย และจัดตั้งเป็น เพื่อ
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ถำ่ยทอดองคค์วำมรู้ ดังนี้ 

1) กำรท ำไอศกรีมมะม่วงหำวมะนำวโห่ 

2) กำรท ำน้ ำมันเหลืองต ำรับวังสวนสุนันทำ 

จนถึงปัจจุบันกลุ่มอำชีพชุมชนตลำดน้ ำบำงน้อย ท ำให้มีรำยได้เสริมนอกจำกรำยได้หลัก

จำกงำนประจ ำซึ่งสำมำรถช่วยแก้ไขปัญหำควำมยำกจนได้อย่ำงยั่งยืน 

“ศูนย์การเรียนรู้ วิจัย บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรม สู่ชุมชน 

ต าบลจอมปลวก อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม” มีกำรบริกำรวิชำกำรตั้งแต่ปี 

พ.ศ. 2552 จนถงึปัจจุบัน มีองค์ควำมรู้ต่ำงๆ เพิ่มขึ้นมำก อำทิเช่น ไข่เค็มต้มย ำ ไก่ตะกร้ำ กุ้ง

ตะกร้ำ สลักกักน้ ำ กำลักน้ ำ เป็นต้น และได้มีหน่วยงำนต่ำงๆ เข้ำเยี่ยมชมศูนย์กำรเรียนรู้ฯ  ซึ่ง

จำกกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวท ำให้ศูนย์กำรเรยีนรูฯ้ มีอำชีพท ำให้เกิดรำยได้จำกองค์ควำมรู้ต่ำง

ที่เพิ่มขึน้ 

“ศูนย์การเรียนรู้ วิจัย บริการวิชาการและถ่ายทอดนวัตกรรมสู่การพัฒนาชุมชน

เมือง วัดประชาระบือธรรม เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร” มีกำรบรกิำรวิชำกำรตั้งแต่ปี พ.ศ. 

2554 จนถึงปัจจุบัน จำกเดิมกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ในศำสตร์กำรนวดแผนไทยประยุกต์

เพื่อให้ชำวบ้ำนได้มีรำยได้เสริมจำกอำชีพ  และได้มีกำรเพิ่มองค์ควำมรู้ อย่ำงต่อเนื่องจน

สำมำรถเปลี่ยนจำกอำชีพเสรมิเป็นอำชีพหลัก 

เอกสาร

หลักฐาน 

IQA  3.1-4-01 รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ใหม่ในแหล่งเรียนรู้ วิจัย 

บรกิำรวิชำกำรแก่สังคมเพื่อยกระดับคุณภำพชวีิตของประชำชนในท้องถิ่น 

IQA 3.1-4-02 สมุดบันทึกบัญชีรำยรับ - รำยจ่ำยศูนย์กำรเรียนรู้ วิจัย และบริกำรวิชำกำร

เพื่ออนุรักษ์วิถี ชีวิตชุมชนตลำดน้ ำบำงน้อย ต ำบลกระดังงำ อ ำเภอบำงคนที จังหวัด

สมุทรสงครำม 

IQA 3.1-4-03 ภำพกจิกรรมกลุ่มอำชีพชุมชนตลำดน้ ำบำงน้อย 

IQA 3.1-4-04 ภำพสมุดเยี่ยมชมงำนบ้ำนสำรภี 

IQA 3.1-4-05 ภำพกจิกรรมกลุ่มอำชีพชุมชนวัดประชำระบือธรรม 

เกณฑ์

มาตรฐาน 

ข้อ 5 สถำบันสำมำรถสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอกในกำรพัฒนำชุมชน

หรือองคก์ำรเปำ้หมำย 

ผลการ

ด าเนินงาน 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ โดยสถำบันวิจัยและพัฒนำ ได้มีกำรก ำหนดชุมชนและ

องค์กำรเป้ำหมำยในกำรให้บริกำรทำงวิ ชำกำรแก่สังคม ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ

มหำวิทยำลัย จ ำนวน 5 พืน้ที่ ประกอบไปด้วย  

1) เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหำนคร  

 1.1) ควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำงประธำนกลุ่มโซน 3 เขตดุสิต ได้แก่ ชุมชนวัด

ประชำระบือธรรม ชุมชนวัดใหม่อมตรส ชุมชนวัดสวัสดิวำรีสีมำรำม จังหวัดกรุงเทพมหำนคร
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และสถำบันวิจัยและพัฒนำ 

2) เทศบำลต ำบลกระดังงำ ต ำบลกระดังงำ อ ำเภออัมพวำ จังหวัดสมุทรสงครำม ได้แก ่

2.1) ควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนภำยนอกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงนำงลี่ 

จังหวัดสมุทรสงครำมกับสถำบันวิจัยและพัฒนำ 

2.2) ควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำงต ำบลจอมปลวก จังหวัดสมุทรสงครำม คณะ

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี, คณะเทคโนโลยีและอุตสำหกรรม, คณะมนุษยศำสตร์และ

สังคมศำสตร ์และสถำบันวิจัยและพัฒนำ 

3) ต ำบลหงำว จังหวัดระนอง 

3.1) ควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำงนำยกเทศมนตรี เทศบำลต ำบลหงำว จังหวัด

ระนองและสถำบันวิจัยและพัฒนำ 

4) ต ำบลคลองโยง จังหวัดนครปฐม 

4.1) ควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำงผู้ใหญ่บำ้นหมู่ 4 ต ำบลคลองโยงและสถำบันวิจัย

และพัฒนำ 

5.ต ำบลบ้ำนม่วง จังหวัดอุดรธำนี  

5.1) ควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำงนำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนม่วง จังหวัด

อุดรธำนี และสถำบันวิจัยและพัฒนำ 

เอกสาร

หลักฐาน 

IQA 3.1-5-01 หนังสือบันทึกควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำงประธำนกลุ่มโซน 3 เขตดุสิต

จังหวัดกรุงเทพมหำนคร และสถำบันวิจัยและพัฒนำ 

IQA 3.1-5-02 หนังสือบันทึกควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำงเทศบำลต ำบลกระดังงำจังหวัด

สมุทรสงครำมและสถำบันวิจัยและพัฒนำ 

IQA 3.1-5-03 หนังสือบันทึกควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำงต ำบลจอมปลวกจังหวัด

สมุทรสงครำมและสถำบันวิจัยและพัฒนำ 

IQA 3.1-5-04 หนังสือบันทึกควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำงนำยกเทศมนตรี ต ำบล 

หงำว จังหวัดระนอง และสถำบันวิจัยและพัฒนำ 

IQA 3.1-5-05 หนังสือบันทึกควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำงผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ 4 ต ำบลคลอง

โยง จังหวัดนครปฐม และสถำบันวิจัยและพัฒนำ 

IQA 3.1-5-06 หนังสือบันทึกควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำน

ม่วง จังหวัดอุดรธำนี และสถำบันวิจัยและพัฒนำ 

IQA 3.1-5-07 รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินโครงกำรกำรมีส่วนรว่มของเครือข่ำยเพื่อกำรพัฒนำ 

เกณฑ์

มาตรฐาน 

ข้อ 6 ทุกคณะมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำรตำมแผนบรกิำรทำงวิชำกำรแก่สังคมสถำบันตำมข้อ 

2 โดยมีจ ำนวนอำจำรย์เขำ้รว่มไม่น้อยกวำ่รอ้ยละ 5 ของอำจำรย์ทั้งหมดของสถำบัน ทั้งนี้ต้อง

มีอำจำรย์มำจำกทุกคณะ 
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รายงานผลการด าเนินงาน 

ผลการ

ด าเนินงาน 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ โดยสถำบันวิจัยและพัฒนำก ำหนดให้อำจำรย์ทุกคณะ/

วิทยำลัยเสนอโครงกำรบริกำรวิชำกำรเพื่อสนองควำมต้องกำรของชุมชนและด ำเนินกำรตำม

โครงกำรบริกำรวิชำกำรพร้อมทั้งเสนอผลกำรด ำเนินงำนต่อสถำบันวิจัยและพัฒนำอย่ำง

ต่อเนื่อง และในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 มีอำจำรย์จำกทุกคณะ/วิทยำลัย มีส่วนร่วมในกำร

ด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำศูนย์กำรเรยีนรูว้ิจัย บรกิำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ดังนี้ 

ศูนย์การเรียนรู้ วันที่ หน่วยงานที่เข้าร่วม 
จ านวนอาจารย์ที่

มีส่วนร่วม 

1 )  ศูนย์กำร เ รี ยนรู้  วิ จั ย  บริกำร

วิชำกำร และถ่ำยทอดนวัตกรรมสู่กำร

พัฒนำชุมชนเมือง ชุมชนวัดประชำ

ร ะ บื อ ธ ร ร ม  เ ข ต ดุ สิ ต  จั ง ห วั ด

กรุงเทพมหำนคร 

17-18 ก.พ.  60 

28 ก.พ. - 1 

ม.ีค. 60 

คณะวิทยำกำรจัดกำร 7 คน 

วิทยำลัยนวัตกรรมฯ 3 คน 

2) ศูนย์กำรเรียนรู้ วิจัย และบริกำร

วิชำกำรและถ่ำยทอดนวัตกรรมสู่กำร

พัฒนำ ท้องถิ่ นตำมหลั กปรั ชญำ

เศรษฐกิจพอเพียง ต ำบลคลองโยง 

อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

22-23 พ.ค. 60 คณะเทคโนโลยี

อุตสำหกรรม 

2 คน 

วิทยำลัยนำนำชำติ 6 คน 

วิทยำลัยโลจิสติกส์ฯ 8 คน 

3 )  ศูนย์ ก ำร เ รี ยนรู้ วิ จั ย  บริ ก ำ ร

วิชำกำร และถ่ำยทอดนวัตกรรมสู่

ท้องถิ่น ชุมชนค ำชะโนด อ ำเภอบ้ำน

ดุง จังหวัดอุดรธำนี 

25-28 ม.ค 60 บัณฑิตวิทยำลัย  4 คน 

4) ศูนย์กำรเรียนรู้  วิจัย และบริกำร

วิชำกำร เพื่ออนุรักษ์วิถีชีวิตชุมชน 

ตลำดน้ ำบำงน้อย  ต ำบลกระดังงำ  

อ ำเภออัมพวำ จังหวัดสมุทรสงครำม 

8-9 ก.พ. 60 

1-3 พ.ค. 60 

วิทยำลัยสหเวชศำสตร์ 8 คน 

คณะเทคโนโลยี

อุตสำหกรรม 

1 คน 

5) ศูนย์กำรเรียนรู้ วิจัย บริกำรวิชำกำร 

และถ่ำยทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมสู่ชุมชน 

ต ำบลจอมปลวก อ ำเภอบำงคนที จังหวัด

สมุทรสงครำม 

30 มิ.ย. 60 คณะครุศำสตร์ 2 คน 

คณะมนุษยศำสตรฯ์ 3 คน 

6) แหล่งเรียนรู้เพื่อคุณภำพชีวิตของ

ผู้สูงอำยุ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

บำงนำงลี่ ในต ำบลบำงนำงลี่ อ ำเภอ

อัมพวำ จังหวัดสมุทรสงครำม 

19-20 ม.ค. 60 วิทยำลัยพยำบำลฯ 

 

4 คน 

7)  แหล่งเรียนรู้  วิจัย  และบริกำร

วิชำกำร เพื่อกำรวิจัยด้ำนสุขภำพ 

ศูนย์กำรศึกษำ วิจัยด้ำนสุขภำพกำร

22-25 มี.ค. 60 วิทยำลัภำพยนตร์ฯ 6 คน 

วิทยำลัยสหเวชศำสตร์ 1 คน 
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รายงานผลการด าเนินงาน 

ท่องเท่ียวและกำรโรงแรมและท่ีพ ำนัก

ระยะยำว จังหวัดระนอง 

รวมจ ำนวนอำจำรย์ทีมีส่วนรว่มในกำรบรกิำรวิชำกำร 55 คน 

รอ้ยละของอำจำรย์ท่ีมีส่วนรว่มในกำรด ำเนินงำนบรกิำรวิชำกำร (55/761)*100 

= รอ้ยละ 7.23 

และมีกำรจัดงำนชุมชนวิชำกำร ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 25  - 27 สิงหำคม 2559 เพื่อให้

คณำจำรย์ได้มีส่วนร่วมในกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้จำกงำนบริกำรวิชำกำร นอกจำกนี ้

หน่วยงำนสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ ได้มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินโครงกำรบริกำรวิชำกำรของ

มหำวิทยำลัย อำทิเช่น สถำบันวิจัยและพัฒนำ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นต้น 

เอกสาร

หลักฐาน 

IQA 3 .1-6-01 ค ำสั่ งมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ที่  3077 /2559 เรื่อง แต่งตั้ ง

คณะกรรมกำรบรกิำรวิชำกำรแก่ชุมชนและสังคม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

IQA 3.1-6-02 รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินโครงกำรบริกำรวิชำกำรประจ ำปีงบประมำณพ.ศ. 

2560 

IQA 3.1-6-03 รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำศูนย์กำรเรียนรู้วิจัยบริกำรวิชำกำร

มหำวิทยำลัยรำชภัฎสวนสุนันทำ 

IQA 3.1-6-04 ภำพกจิกรรมชุมชนวิชำกำร คร้ังที่ 3 

 

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 รวมทั้งพืน้ที่อื่นๆ ตำมควำมต้องกำรของพืน้ที่ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และ

สรำ้งควำมเข้มแข็งให้ชุมชนโดยกำรให้ชุมชนมีส่วนร่วมในโครงกำร/กิจกรรมกำรบริกำรวิชำกำรในหลำกหลำย

รูปแบบ 

 

แนวทางเสรมิจุดเด่น 

1. มหำวิทยำลัยฯ จะจัดโครงกำรพัฒนำควำมรู้ที่ได้จำกกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรและถ่ำยทอด

ควำมรู้สู่บุคลำกรภำยในสถำบันและเผยแพร่สู่สำธำรณชน 

2. มหำวิทยำลัยฯ จะประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรต่อสังคมว่ำ

สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรทั้งทำงตรงและทำงอ้อม ประเมินผลที่เกิดกับนักศึกษำ อำจำรย์

และบุคลำกรผู้ให้บริกำร ทั้งในด้ำนกำรน ำควำมรู้ควำมเช่ียวชำญ ไปใช้ประโยชน์กำรสื่อสำร ชี้แจงแนะน ำให้

ผู้รับบรกิำรและประชำชน 
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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 2559 (1 สงิหำคม 2559 – 31 กรกฎำคม 2560) 

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 ำเนินกำรเสนอแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนท ำนุบ ำรุง

ศิลปะและวัฒนธรรมตำมค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำที่ 1658/2559 เรื่อง แต่งตั้ง

คณะกรรมกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 ลงวั นที่ 30 

พฤษภำคม 2559 ประกอบด้วยคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร และคณะกรรมกำรด ำเนินงำน มี

หน้ำที่ดังนี้ 

หน้าท่ีคณะกรรมการอ านวยการ หน้าท่ีของคณะกรรมการด าเนนิงาน 

1 .  ทบทวน/ก ำหนด/นโยบำย/มำตรกำร

ด ำเนินงำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

2. พิจำรณำแผนปฏิบัติกำรด้ำนท ำนุบ ำรุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 

1. ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนด้ำน

ท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

2. จัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนท ำนุบ ำรุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 

3.  ส่งเสริม สนับสนุน และอ ำนวยควำม

สะดวกทรัพยำกรในกำรด ำเนินงำนท ำนุบ ำรุง

ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อให้ด ำเนินกำรได้

อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

3. สื่อสำรแผนปฏิบัติกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะ

และวันธรรมไปสู่กำรปฏิบัติให้กับส่วนงำน

ที่เกี่ยวข้อง 

4. ด ำเนินงำน ติดตำม ผลักดัน รวบรวม
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4. ให้ค ำปรึกษำในประเด็นต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับกำรด ำ เนินงำนท ำนุบ ำรุ งศิลปะและ

วัฒนธรรม 

5. พิจำรณำผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติ

กำรด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

และสรุปข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำม

แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 

5 .  ร ำยง ำนผลกำรด ำ เนิ น งำนตำม

แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะ

แล ะ วัฒน ธ รรมต่ อ คณะก ร รมก ำ ร

อ ำนวยกำร 

6. อื่นๆ ตำมทีได้รับมอบหมำย 
 

รายการ

หลักฐาน 

IQA 4.1-1-01  ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่ 1658/2559 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ลงวันที่ 30 พฤษภำคม 

2559 

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 ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรท ำนุ

บ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 โดยมีวัตถุประสงคข์องแผน ดังนี ้  

1. เพื่อบริกำรแหล่งเรยีนรูด้้ำนศิลปวัฒนธรรมสมัยรัตนโกสินทร์ 

2. เพื่อส่งเสรมิและสนับสนุนให้นักศึกษำและบุคลำกร มีทัศนคติ ค่ำนิยม ควำมสุนทรยี์และ

วัฒนธรรมที่ดีงำม โดยได้ก ำหนดตัวชีว้ัดควำมส ำเร็จขอวัตถุประสงคข์องแผนจ ำนวน 2 ตัวชี้วัด 

ดังนี้ 

 1) ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มำใช้แหล่งเรียนรู้และศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ

ด้ำนศิลปวัฒนธรรม มีเป้ำหมำยระดับ 4.51 

 2) รอ้ยละของนักศึกษำและบุคลำกรมีทัศนคติ คำ่นิยม ควำมมีสุนทรยี์ และวัฒนธรรม

ที่ดีงำม มีเป้ำหมำยรอ้ยละ 85 

แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศลิปะและวัฒนธรรมประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 ได้ก ำหนด

โครงกำรเพื่อตอบวัตถุประสงคข์องแผน จ ำนวนทั้งสิ้น 84 โครงกำร ใช้งบประมำณด ำเนินกำร

ทั้งสิน้ 35,033,550 บำท ประกอบด้วย 

1. โครงกำรด้ำนกำรบริกำรแหล่งเรียนรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมสมัยรัตนโกสินทร์  จ ำนวน 10 

โครงกำร ใช้งบประมำณจ ำนวน 31,017,000 บำท 

2. โครงกำรด้ำนกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษำและบุคลำกร มีทัศนคติ ค่ำนิยม 

ควำมสุนทรยี์และวัฒนธรรมที่ดีงำม จ ำนวน 74 โครงกำร ใช้งบประมำณจ ำนวน 4,016,550 บำท 

รายการ

หลักฐาน 

IQA 4.1-2-01 รำยงำนประชุมจัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 วันที่ 13 พฤษภำคม 2559 
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IQA 4.1-2-02 แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ ำปีกำรศึกษำ 

2559 

เกณฑ์

มาตรฐาน 

ข้อ 3 ก ำกับติดตำมให้มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ผลการ

ด าเนินงาน 

มหำวิทยำลัยรำชภัฎสวนสุนันทำ โดยส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ก ำกับ ติดตำมผลกำร

ด ำเนินงำนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้เป็นไปตำมแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรท ำนุบ ำรุง

ศิลปะและวัฒนธรรม ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 โดยก ำหนดระยะเวลำกำรติดตำมปีกำรศึกษำ

ละ 2 คร้ัง คือ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน พรอ้มทั้งเสนอให้คณะกรรมกำรด ำเนินงำนท ำนุ

บ ำรุงฯ ได้ทรำบ เพื่อสรุปผลกำรด ำเนินงำนและเร่งรัดผลกำรจัดโครงกำรให้เป็นไปตำมแผน

ตลอดจนข้อเสนอแนะต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ผลกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนแต่ละรอบ สำมำรถสรุปได้ดังนี้ 

รอบ 6 เดือน  

ผลกำรจัดโครงกำร/กิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จ ำนวน 84 โครงกำร และโครงกำรที่ยังไม่ได้ด ำเนินกำร จ ำนวน  48  โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 

57.14 โครงกำรที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ จ ำนวน 23 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 27.38  และ

โครงกำรที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร จ ำนวน 13 โครงกำร คดิเป็นร้อยละ 15.48 

รอบ 12 เดือน 

ผลกำรจัดโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มีกำร

ด ำเนินโครงกำรแล้วเสร็จ จ ำนวน 81 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 96.42 และโครงกำรที่ไม่ได้

ด ำเนินกำร จ ำนวน 3 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 3.58 ได้แก่ โครงกำรท ำบุญตักบำตร : 

วิทยำลัยโลจิสติกส์และซับพลำยเชน กิจกรรมลอยกระทง:คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม และ

โครงกำรเฉลิมพระชนมพรรษำ 12 สิงหำรำชินี : วิทยำลัยสหเวชศำสตร์ งดจัดโครงกำร

เนื่องจำกอยู่ในช่วงถวำยควำมอำลัยพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช 

รายการ

หลักฐาน 

IQA 4.1-3-01 รำยงำนประชุมชี้แจงจัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรท ำนุบ ำรุ งศิลปะและ

วัฒนธรรมประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 วันที่ 13 พฤษภำคม 2559 

IQA 4.1-3-02 บันทึกติดตำมกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรท ำนุ

บ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม รอบ 6 เดือน ที่ สศ./106 ลงวันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2560 

IQA 4.1-3-03 รำยงำนประชุมติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรท ำนุ

บ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 รอบ 6 เดือน วันที่ 10 พฤษภำคม 2560  

IQA 4.1-3-04  บันทึกติดตำมกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรท ำนุ

บ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม รอบ 12 เดือน ที่ สศ./963.01 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2560 
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IQA 4.1-3-05 รำยงำนประชุมติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรท ำนุ

บ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 รอบ 12 เดือน วันที่ 19 กรกฏำคม 2560   

IQA 4.1-3-06 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและ 

วัฒนธรรม ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 

เกณฑ์

มาตรฐาน 

ข้อ 4 ประเมินควำมส ำเร็จตำมตัวบ่งชีท้ี่วัดควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงคข์องแผนด้ำนท ำนุบ ำรุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 

ผลการ

ด าเนินงาน 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ได้ด ำเนินกิจกรรมตำมตัวชี้วัดควำมส ำเร็จตำม

วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ ำปีกำรศึกษำ 

2559 ซึ่งประกอบด้วย 2 ตัวชีว้ัด โดยมีผลดังนี้ 

ตัวชี้วัด ค่า

เป้าหมาย 

ผลการ

ด าเนินงาน 

การ

บรรล ุ

ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบรกิำรที่มำ

ใ ช้ บ ริ ก ำ ร แ ห ล่ ง เ รี ย น รู้ แ ล ะ ศู น ย์

สำรสนเทศด้ำนศิลปวัฒนธรรม 

ระดับ 4.51 4.76 บรรลุ 

ร้อยละของนักศึกษำและบุคลำกรมี

ทัศนคติ ค่ำนิยม ควำมมีสุนทรีย์ และ

วัฒนธรรมที่ดีงำม  

รอ้ยละ 85 90.74 บรรลุ 

 

รายการ

หลักฐาน 

IQA 4.1-4-01 รำยงำนประชุมติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรท ำนุบ ำรุง

ศิลปะและวัฒนธรรม ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 รอบ 12 เดือน วันที่ 19 กรกฏำคม 2560   

IQA 4.1-4-02 รำยงำนผลกำรส ำรวจทัศนติ ค่ำนิยม ควำมมีสุนทรยี์ และวัฒนธรรมที่ดีงำม ปี

กำรศึกษำ 2559 

IQA 4.1-4-03 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและ

วัฒนธรรม ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 

เกณฑ์

มาตรฐาน 

ข้อ 5 น ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนหรอืกิจกรรมด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ผลการ

ด าเนินงาน 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ได้ด ำเนินกำรประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำนท ำนุบ ำรุง

ศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฎสวนสุนันทำ เมื่อวันที่ 19 กรกฏำคม 2560 เพื่อ

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน รอบ 12 เดือน และสรุปผลตัวบ่งชี้ที่วัดควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์

ของแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 พบว่ำมี

ผลกำรด ำเนินโครงกำรทั้งสิน้จ ำนวน 81 โครงกำร คดิเป็นร้อยละ 96.42 และมีผลกำรประเมิน

ตำมตัวบ่งชี้ตำมวัตถุประสงคข์องแผนบรรลุทั้ง 2 ตัวบ่งชี้ 

คณะกรรมกำรด ำเนินงำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 ได้
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ร่วมกันทบทวนและให้ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงแผนปฏิบัติกำรด้ำนท ำนุ

บ ำรุงด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 ไว้ดังนี้ 

แนวทางในการปรับปรุงแผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ประจ าปีการศึกษา 2560 

ข้อเสนอแนะการจัดโครงการ 

โครงกำรที่ด ำเนินกำรในแผนปฏิบัติกำร

ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมอยู่

ค ำ บ เ กี่ ย ว ร ะ ห ว่ ำ ง ปี ก ำ ร ศึ ก ษ ำ แล ะ

ปีงบประมำณ  

แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา 

ปรั บ ร ะ ย ะ เ วล ำก ำ รจั ด โ ค ร งกำ ร ใ น

แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะ

และวัฒนธรรมให้อยู่ในช่วงของปีกำรศึกษำ

ทั้ ง  2  ภำคเรียนและให้ เสร็ จสิ้ นก่อน

นักศึกษำปิดภำคเรยีนในภำคเรยีนที่ 2  

ข้อเสนอแนะของการจัดท าแผนปฏิบัตกิาร

ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1) ควรบูรณำกำรโครงกำรที่เกี่ยวข้องด้ำน

ท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเข้ำกับกำร

เรียนกำรสอนโดยเน้นให้มีควำมสอดคล้อง

กับรำยวิชำที่สอน              

2) เน้นกำรจัดโครงกำรเพื่อพัฒนำคุณภำพ

นักศึกษำ 

แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา 

1) จัดให้นักศึกษำเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร

ด ำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องด้ำนท ำนุบ ำรุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 

2 )  จั ด โครงกำรพัฒนำนักศึกษำด้ ำน 

อัตลักษณ์ของนักศึกษำให้สอดคล้องกับ 

อัตลักษณข์องมหำวิทยำลัย 

 
รายการ

หลักฐาน 

IQA 4.1-5-01 รำยงำนประชมุติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบตัิกำรด้ำนกำรท ำนุบ ำรุง

ศิลปะและวัฒนธรรม ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 รอบ 12 เดือน วันที ่19 กรกฏำคม 2560   

IQA 4.1-5-02 แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ ำปีกำรศึกษำ 

2560 

เกณฑ์

มาตรฐาน 

ข้อ 6 เผยแพร่กิจกรรมหรอืกำรบริกำรด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสำธำรณชน 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ด้านการให้บริการ  

  มหำวิทยำลัยรำชภัฎสวนสุนันทำ โดยส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ด ำเนินกำรพัฒนำ

ส่วนจัดแสดงบรเิวณช้ัน 2 อำคำรสำยสุทธำนภดล ให้เป็นพิพธิภัณฑ์แหล่งเรยีนรู ้ซึ่งเป็นกำรจัด

นิทรรศกำรโดยกำรจ ำลองให้เห็นถงึวิถีชีวติควำมเป็นอยู่ของพระวิมำดำเธอ กรมพระสุทธำสินี

นำฏปิยมหำรำช ปดิวรัดำ และให้บริกำรเยี่ยมชมแหล่งรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์ ประกอบด้วย 

อำคำรดุริยศิลป์ อำคำรทัศนศิลป์ และอำคำรนำฏศิลป์ โดยเปิดให้บริกำรทุกวันตั้งแต่เวลำ 

8.00-16.00 น. ยกเว้นวันหยุดนขัตฤกษ์ และได้สร้ำงเครอืข่ำยควำมร่วมมือกำรด ำเนินงำนด้ำน

พิพธิภัณฑ์กับส ำนักงำนบรหิำรและพัฒนำองคค์วำมรู้ (องคก์ำรมหำชน) ภำยใต้เครือข่ำยควำม
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ร่วมมือโครงกำรสร้ำงวัฒนธรรมกำรท่องเที่ยงเชิงแหล่งเรียนรู้กิจกรรม  Muse Pass season5 

“56 Museums and lerning Centers” โดยมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำใช้ช่ือแหล่งเรยีนรูว้่ำ 

“3 ศิลป์รัตนโกสินทรแ์ละพิพธิภัณฑ์อำคำรสำยสุทธำนภดล มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ” 

 นอกจำกนี้ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้ให้บริกำรกำรจัดกิจกรรมทำงวัฒนธรรมภำยใน

อำคำรเพื่อเป็นกำรเผยแพร่และประชำสัมพันธ์แหล่งเรยีนรูฯ้ ในกิจกรรมต่ำงๆ อำทิเช่น ถำ่ยท ำ

รำยกำรโบรำณ สำรคดี ละคร ภำพยนตรย์้อนยุคของไทยและกำรจัดงำนมงคลสมรส 

ด้านการประชาสัมพนัธ์ 

           มหำวิทยำลัยรำชภัฎสวนสุนันทำ เผยแพร่กำรจัดกิจกรรมโครงกำรด้ำนกำรท ำนุบ ำรุง

ศิลปะและวัฒนธรรมสู่สำธำรณชนทั้งภำยในและภำยนอก ดังนี ้  

ผู้ได้รับข้อมูล ช่องทางการเผยแพร ่ ข้อมูลในการประชาสัมพนัธ์ 

ภายในมหาวิทยาลัย 

- นักเรยีน/นักศึกษำ 

- บุ คลำกรภำย ใน

มหำวิทยำลัย 

- ระบบ E-office ssru 

- เว็บไซต์มหำวิทยำลยั 

(www.ssru.ac.th) 

- เว็บไซต์หน่วยงำนตำ่งๆ 

ภำยในมหำวิทยำลยั อำท ิ

www.culture.ssru.ac.th 

เป็นต้น 

- สื่อออนไลน ์ อำท ิ

Facebook ฯลฯ 

- วำรสำรแก้วเจ้ำจอม 

- แผ่นพับ/ป้ำยประกำศ 

1. กำรจัดโครงกำรด้ำนศิลปะและ

วัฒนธรรม เช่น โครงกำรพิธีถวำย

ผ้ำพระกฐินพระรำชทำนโครงกำร

บ ำเพ็ญกุศลถวำยแด่เจ้ำนำยที่เคย

ประทับในสวนสุนันทำ  โครงกำร

หล่อเทียนจ ำน ำพรรษำ โครงกำร

พัฒนำนักศึกษำตำมอัตลักษณ์

สวนสุนันทำ เป็นต้น 

2. กิจกรรมกำรให้บริกำรแหล่ง

เ รี ย น รู้ ศิ ล ป ะ แล ะ วัฒน ธ รรม

รัตนโกสินทร ์

ภายนอก

มหาวิทยาลัย 

- ศิษย์เกำ่ 

- ประชำชนทั่วไป 

- หน่วยงำนภำครัฐ

และเอกชน 

- เว็บไซต์มหำวิทยำลยั 

(www.ssru.ac.th) 

- เว็บไซต์หน่วยงำนตำ่งๆ

ภำยในมหำวิทยำลยั อำท ิ

www.culture.ssru.ac.th 

เป็นต้น 

- สื่อออนไลน ์ อำท ิ

Facebook ฯลฯ 

- หนังสือเชิญ 

1. กำรจัดโครงกำรด้ำนศิลปะและ

วัฒนธรรม เช่น โครงกำรธรรม

ศึกษำ โครงกำรพิธีถวำยผ้ำพระ

กฐินพระรำชทำน เป็นต้น 

2. กิจกรรมกำรให้บริกำรด้ำน

แหล่งเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรม

รัตนโกสินทร์ 

3. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำน

ศิลปะและวัฒนธรรม 

นอกจำกนี้ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ โดยส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรม

เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมทั้งในระดับประเทศและต่ำงประเทศ อำทิเช่น  โครงกำรเผยแพร่

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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เอกลักษณ์ควำมเป็นวังสวนสุนันทำ ณ จังหวัดระนอง  โครงกำรขยำยควำมร่วมมือเพื่ อ

เผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ASEAN ณ สำธำรณรัฐสิงคโปร ์เป็นต้น 

รายการ

หลักฐาน 

IQA 4.1-6-01 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและ

วัฒนธรรม ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 

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 มีอำคำรโบรำณที่เอื้อต่อกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมและศูนย์ข้อมูล

สำรสนเทศศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทรใ์นกำรให้บริกำรแหล่งเรยีนรูด้้ำนศิลปวัฒนธรรม 

 2. มหำวิทยำลัยฯ เป็นวังเก่ำที่มีชื่อเสียงและมีประวัติศำสตร์ทำงศิลปะและวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ที่

เอือ้ต่อกำรส่งเสรมิกำรสร้ำงภำพลักษณแ์ละเอกลักษณข์องมหำวิทยำลัยอย่ำงโดดเด่น 

 3. มหำวิทยำลัยฯ มีกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมอย่ำงต่อเนื่องสม่ ำเสมอ รวมทั้ง

เครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนกำรจัดกจิกรรมท ำนุศิลปะและวัฒนธรรม 

 4. มหำวิทยำลัยฯ มีกำรจัดกิจกรรมหลำกหลำย มีประโยชน์ และสร้ำงคุณค่ำต่อชมชน ตลอดจนมี

นักศึกษำหลำยคนที่ได้รับรำงวัลระดับชำติ 

 5. บุคลำกรทั้งอำจำรย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย และนักศึกษำมีส่วนร่วมในกิจกรรมทำงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

 

แนวทางเสรมิจุดเด่น 

 1. มหำวิทยำลัยฯ จะด ำเนินกจิกรรม/โครงกำรที่มีควำมโดดเด่นและแสดงถงึควำมเป็นเอกลักษณ์ของ

วังสวนสุนันทำ  

 2. มหำวิทยำลัยฯ จะเน้นกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อเผยแพร่ผลงำนด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมให้

เป็นที่รูจ้ักต่อสำธำรณชนทั้งในระดับชำติและนำนำชำติ 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

 1. กำรจัดนิทรรศกำรเชิงรุกให้กับกระแสควำมต้องกำรของผู้รับบรกิำร 

 2. บูรณำกำรด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับกำรเรียนกำรสอนภำยใน

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำอย่ำงประสิทธิภำพ 

 

แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา  

 1. มหำวิทยำลัยฯ พัฒนำและปรับปรุงส่วนจัดแสดงให้มีควำมน่ำสนใจตำมกระแสสังคม อำทิเช่น กำร

จัดกจิกรรมหรอืนิทรรศกำรที่เป็นที่สนใจในช่วงเวลำนั้นๆ 

 2. มหำวิทยำลัยฯ พัฒนำประชำสัมพันธ์ให้เขำ้ถงึสือ่สงัคมออนไลน์และสือ่กระแสหลักใหม้ำกยิ่งขึน้ 
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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 

ตัวบ่งชี้ที ่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. 2560 (1 ตุลำคม 2559 – 30 กันยำยน 2560) 

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 ำเนินกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร จัดท ำแผน

ยุทธศำสตร์ และแผนปฏิบัติกำร ประกอบด้วย อธิกำรบดี เป็นประธำนกรรมกำร  

รองอธิกำรบดีฝ่ำยแผนงำนและประกันคุณภำพ เป็นรองประธำนกรรมกำร และรอง

อธิกำรบดีฝ่ำยต่ำงๆ คณบดี ผู้อ ำนวยกำรเป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร สั่ง ณ วันที่ 6 

มกรำคม 2559 

2) คณะกรรมกำรฯ ได้มีกำรก ำหนด รวบรวม และวิเครำะห์ข้อมูลปัจจัยภำยในที่เป็น

ข้อมูลกำรด ำเนินงำนข้อเสนอแนะจำกกำรตรวจประเมินต่ำงๆ อำทิเช่น กำรตรวจประเมิน

คุณภำพกำรศึกษำภำยใน เป็นต้น และปัจจัยภำยนอก อำทิเช่น แผนพัฒนำกำรศึกษำ

ระดับอุดมศึกษำ ฉบับที่ 11 เป็นต้น คณะกรรมกำรฯ ได้วิเครำะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกำร

ด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยฯ ทั้งจุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรค จำกนั้นได้ประเมิน

น้ ำหนักคะแนนและน ำมำจัดเรียงล ำดับควำมส ำคัญจำกมำกไปหำน้อย  

3) คณะกรรมกำรฯ ได้น ำกรอบแผนยุทธศำสตร์ ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560 -2574) แปลงเป็น
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แผนยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ปี  (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยได้มีกำรทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย กลยุทธ์ และแผนที่ยุทธศำสตร์ จำกนั้น

ได้มีกำรแปลงแผนยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ปี ไปเป็นแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี โดยก ำหนดกิจกรรม/

โครงกำรในกำรขับเคลื่อนหน่วยงำนไปสู่ควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้  

4) แผนยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 -2564) และแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2560 รวมทั้งแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 – 

2564 ได้รับกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 12 

กันยำยน 2559 และสภำมหำวิทยำลัย คร้ังที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 28 กันยำยน 2559 และได้มี

กำรถำ่ยทอดแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ลงสู่ระดับบุคคล เพื่อน ำไปสู่กำรปฏิบัติตั้งแต่ 1 ตุลำคม 

2559 ถงึ 30 กันยำยน 2560  

5) มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำมีกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำผลกำรปฏิบัติรำชกำร 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 เป็นประจ ำทุกเดือน และจำกกำรติดตำมผลเดือนสิงหำคม 

2560 พบว่ำ ตัวชี้วัดที่มีผลกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำย  จ ำนวน 42 ตัวชี้วัด  

จำกตัวชี้วัดทั้งหมด 50 ตัวชีว้ัด คดิเป็นร้อยละ 84.00 

เอกสาร

หลักฐาน 

IQA 5.1-1-01 ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ที่ 32.1/2559 เรื่อง แต่งตั้ง

คณะกรรมกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564) และแผนปฏิบัติกำร

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ลงวันที่ 6 มกรำคม 2559 

IQA 5.1-1-02 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ ระยะ  

5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 วันที่ 19 

กุมภำพันธ์ 2559 

IQA 5.1-1-03 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำนจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ ระยะ  

5 ป ี(พ.ศ.2560 – 2564) และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 คร้ังที่ 1/2559  

วันที่  11 มีนำคม 2559 

IQA 5.1-1-04 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำนจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ ระยะ  

5 ป ี(พ.ศ.2560 – 2564) และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 คร้ังที่ 2/2559  

วันที่ 31 มีนำคม 2559 

IQA 5.1-1-05 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำนจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ ระยะ  

5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 

3/2559 วันที่ 3 พฤษภำคม 2559 

IQA 5.1-1-06 มติกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย คร้ังที่ 9/2559 วำระที่ 5.2  

เรื่อง กำรพิจำรณำแผนยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) และแผนปฏิบัติกำร

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 12 กันยำยน 2559 

IQA 5.1-1-07 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 9/2559 วำระ
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ที่ 5.2 เรื่อง กำรพิจำรณำแผนยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) และแผนปฏิบัติ

กำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 12 กันยำยน 2559 

IQA 5.1-1-08 มติกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 9/2559 วำระที่ 5.6 เรื่อง กำร

พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบแผนยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และแผนปฏิบัติ

กำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 28 กันยำยน 2559  

IQA 5.1-1-09 รำยงำนกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 9/2559 วำระที่ 5.6 เรื่อง กำร

พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบแผนยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และแผนปฏิบัติ

กำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 28 กันยำยน 2559  

IQA 5.1-1-10 แผนยุทธศำสตร ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2560 

IQA 5.1-1-11 แผนยุทธศำสตร ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2560 (โดยสังเขป) 

IQA 5.1-1-12 แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 -2564 

เกณฑ์

มาตรฐาน 

ข้อ 2 กำรก ำกับติดตำมส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคณะด ำเนินกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงกำรเงินที่

ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่ำใช้จ่ำย เพื่อพัฒนำนักศึกษำ 

อำจำรย์บุคลำกร กำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อวิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำของกำร

บรหิำรหลักสูตร ประสิทธิภำพ ประสิทธิผลในกำรผลิตบัณฑิต และโอกำสในกำรแขง่ขัน 

ผลการ

ด าเนินงาน 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำระบบกำรค ำนวณต้นทุน

ต่อหน่วย มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ เพื่อจัดท ำระบบและวิธีกำรจัดท ำต้นทุนต่อหน่วย 

ดังนี้ 

1. จัดท ำปฏิทนิกำรจัดท ำต้นทุนต่อหน่วย 

2. จัดท ำร่ำงแบบฟอร์มกำรรำยงำนต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ที่ประกอบด้วยสัดส่วน

ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ  เปรียบเทียบค่ำใช้จ่ำยในแต่ละหลักสูตร ประเมินควำมคุ้มค่ำ และวิเครำะห์

โอกำสในกำรแขง่ขัน 

3. ประชุมคณะกรรมกำรจัดท ำต้นทุนต่อหน่วย ระดับมหำวิทยำลัย เพื่อชี้แจงบทบำท

หน้ำที่ รับทรำบปฏิทินกำรด ำเนินงำน พิจำรณำทบทวนกิจกรรม เกณฑ์กำรปันส่วน และ

แบบฟอร์มกำรรำยงำนต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต  

4. ประชุมคณะกรรมกำรจัดท ำต้นทุนต่อหน่วย ระดับหน่วยงำน เพื่อรับทรำบบทบำท

หน้ำที่ ปฏิทินกำรด ำเนินงำน และแบบฟอร์มกำรรำยงำนต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต  

5. ประชุมบุคลำกร เพื่อชี้แจงรำยละเอียด และให้หน่วยงำนจัดท ำต้นทุนต่อหน่วย ระดับ

หน่วยงำน เมื่อวันที่ 16 มกรำคม 2560 

6. กองนโยบำยและแผนสรุปผลกำรจัดท ำต้นทุนต่อหน่วยรำยงำนให้ผูบ้รหิำรทรำบ 

เอกสาร IQA 5.1-2-01 ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำที่ 4021/2559 เรื่อง แต่งตั้ง
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หลักฐาน คณะกรรมกำรจัดท ำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 

IQA 5.1-2-02 ปฏิทินกำรจัดท ำต้นทุนต่อหน่วย 

IQA 5.1-2-03 แบบฟอร์มกำรรำยงำนต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต  

IQA 5.1-2-04 รำยงำนประชุมคณะกรรมกำรจัดท ำต้นทุนต่อหน่วย ระดับมหำวิทยำลัย เมื่อ

วันที่ 15 ธันวำคม 2559 

IQA 5.1-2-05 บันทึกแจง้มติที่ประชุมคณะกรรมกำรจัดท ำต้นทุนต่อหน่วย ระดับหน่วยงำน 

วันที่ 23 ธันวำคม 2559 

IQA 5.1-2-06 ประชุมบุคลำกร เพื่อชี้แจงรำยละเอียด และให้หน่วยงำนจัดท ำต้นทุนต่อ

หน่วย ระดับหน่วยงำน เมื่อวันที่ 16 มกรำคม 2560 

IQA 5.1-2-07 เอกสำรรำยงำนกำรค ำนวณต้นทุนต่อหน่วยระดับหลักสูตร ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2559 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 

IQA 5.1-2-08 บันทึกข้อควำมขอควำมอนุเครำะห์ลงนำมเห็นชอบในรำยงำนกำรจัดท ำ

ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 

IQA 5.1-2-09 บันทึกข้อควำมขอควำมอนุเครำะห์เผยแพร่รำยงำนกำรจัดท ำต้นทุนต่อหน่วย

ผลผลิต 

เกณฑ์

มาตรฐาน 

ข้อ 3 ด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง ที่เป็นผลจำกกำรวิเครำะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่

เกิดจำกปัจจัยภำยนอก หรือปัจจัยที่ไม่สำมำรถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนตำม  

พันธกจิของสถำบันและให้ระดับควำมเสี่ยงลดลงจำกเดิม 

ผลการ

ด าเนินงาน 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำได้ประยุกต์ใช้กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมหลัก

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

ขั้นตอนจ ำนวน  5 ขั้นตอน ดังนี ้ 

ขั้นตอนที่ 1 กำรระบุควำมเสี่ยง มีกำรด ำเนินงำนดังนี้ 

1) อธิกำรบดีลงนำมในค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง และกำรวำงระบบ

ควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 19 พฤษภำคม 2559 

2) คณะกรรมกำรฯ ได้ประชุมเพื่อก ำหนดแนวทำงในกำรบริหำรควำมเสี่ยง พิจำรณำ

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ และค่ำเป้ำหมำยของกำรบริหำรควำมเสี่ยง ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 4 พฤษภำคม 2559 

3) คณะกรรมกำรฯ ระดมสมองเพื่อวิเครำะห์ และระบุควำมเสี่ยงที่ก่อให้เกิดควำมเสี่ยง

จำกปัจจัยภำยในและภำยนอก ที่ส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจของมหำวิทยำลัยและ

น ำผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 มำประกอบกำรพิจำรณำ

ควำมเสี่ยง  เมื่อวันที่ 24 พฤษภำคม 2559 

ขั้นตอนที่ 2 กำรประเมินควำมเสี่ยง คณะกรรมกำรฯ น ำควำมเสี่ยงที่ได้มำประเมินโอกำส
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ที่จะเกิดเหตุกำรณ์ต่ำงๆ  และประเมินระดับควำมรุนแรงของผลกระทบในแต่ละควำมเสี่ยง 

โดยมีเกณฑ์กำรให้คะแนน 5 ระดับ ได้แก่ สูงมำก สูง ปำนกลำง น้อย และน้อยมำก เพื่อให้

เห็นถึงระดับควำมเสี่ยง แล้วเลือกควำมเสี่ยงที่มีระดับสูงมำกและสูง มำบริหำรจัดกำรโดย

จัดท ำเป็นแผนบริหำรควำมเสี่ยงผลจำกกำรประเมิน พบว่ำ มีควำมเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง-สูง

มำกที่ต้องน ำมำบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง จ ำนวน 7 ควำมเสี่ยง จำก 4 ด้ำน ได้แก่ 1) ด้ำน 

กลยุทธ์ 2) ด้ำนกำรปฏิบัติงำน 3) ด้ำนทรัพยำกร (กำรเงิน งบประมำณ ระบบเทคโนโลยี

สำรสนเทศ อำคำรสถำนที่) และ 4) ด้ำนนโยบำย กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ  

ขั้นตอนที่ 3 กำรก ำหนดกลยุทธ์/แนวทำงที่ใช้ในกำรจัดกำรแต่ละควำมเสี่ยง คณะ

กรรมกำรฯ ได้มีกำรก ำหนดแนวทำงที่ใชใ้นกำรบรหิำรจัดกำรในแต่ละควำมเสี่ยง ระยะเวลำที่

ใช้ในกำรด ำเนินงำนจัดกำร รวมทั้งผู้รับผดิชอบในแผนบริหำรควำมเสี่ยง และได้น ำเสนอต่อที่

ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย คร้ังที่ 10/2559 (ระเบียบวำระที่ 5.3) เมื่อวันที่ 10 

ตุลำคม 2559 เพื่อพิจำรณำเห็นชอบแผนบริหำรควำมเสี่ยงและแผนกำรควบคุมภำยใน 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

ขั้นตอนที่ 4 กำรด ำเนินกำรตำมกลยุทธ์/แนวทำงที่ใช้จัดกำรแต่ละควำมเสี่ยง โดย

มหำวิทยำลัยไดม้ีกำรมอบหมำยให้ผูร้ับผดิชอบด ำเนนิกำรจัดกำรควำมเสี่ยง ทั้ง 7 ควำมเสี่ยง 

ดังนี้ 

1) ด้านกลยุทธ์ จ ำนวน 1 ควำมเสี่ยง ได้แก่   

 ควำมเสี่ยงที่ 1.1 กำรเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อมภำยนอกมีผลต่อกำรก ำหนด

ยุทธศำสตร์และกลยุทธ์ที่ไม่ตอบสนอง กองนโยบำยและแผนได้จัดประชุมคณะกรรมกำรฯ 

เพื่อรวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูลปัจจัยภำยในและปัจจัยภำยนอก  วิเครำะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน 

โอกำส และอุปสรรค พร้อมทั้งได้วิเครำะห์ปัจจัยดังกล่ำวโดยเรียงล ำดับควำมส ำคัญเพื่อ

ก ำหนดเป็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ และกลยุทธ์ของปีงบประมำณ พ.ศ. 2560  จัดประชุม

เพื่อหำรอืหรอืก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนในแต่ละยุทธศำสตร/์ตัวชีว้ัดที่รับผิดชอบร่วมกับ

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง มีกำรก ำกับติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรเป็นประจ ำทุก

เดือน และรำยงำนผลฯ ให้กับคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยทรำบเป็นประจ ำทุกเดือน 

และพิจำรณำและให้ขอ้สังเกตและข้อเสนอแนะทุกไตรมำส 

2) ด้านการปฏิบัติงาน จ ำนวน 2 ควำมเสี่ยง ได้แก่  

 ควำมเสี่ยงที่ 2.1 ภำวะกำรมีงำนท ำของบัณฑิตไม่ถึงเกณฑ์ที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 

(เป้ำหมำยของมหำวิทยำลัย ร้อยละ 85) กองบริกำรกำรศึกษำมีกำรประชุมร่วมกับคณะ/ 

วิทยำลัยเพื่อวิเครำะห์หำสำเหตุที่บัณฑิตไม่มีงำน และน ำผลมำจัดท ำแผนกำรพัฒนำคุณภำพ

นักศึกษำ โดยมีกิจกรรมส่งเสรมิคุณภำพนักศึกษำ รวมถึงโครงกำรที่จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนกำร

เรียนกำรสอนของคณะ/วิทยำลัย มีกำรก ำกับติดตำมควำมก้ำวหน้ำ นอกจำกนี้ ยังมีกำร

ติดตำมผลกำรเข้ำตอบแบบประเมินออนไลน์ภำวะกำรมีงำนท ำของบัณฑิตอย่ำงต่อเนื่อง 
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พรอ้มทั้งรำยงำนให้คณะ/วิทยำลัยทรำบผลฯ กำรประเมินอย่ำงต่อเนื่องทุกเดือน เพื่อให้คณะ/

วิทยำลัยผลักดันให้บัณฑิตในหลักสูตรของแต่ละคณะ/วิทยำลัยเข้ำตอบแบบประเมินออนไลน์ให้

เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่มหำวิทยำลัยก ำหนดไว้  

ควำมเสี่ยงที่ 2.2 กำรเผยแพร่ข้อมูลทำงสื่อสังคมออนไลน์ (social media) ที่มีผลต่อ

ภำพลักษณ์ของมหำวิทยำลัยในทำงลบ งำนประชำสัมพันธ์ กองกลำงได้จัดประชุมร่วมกับ

เครอืข่ำยประชำสัมพันธ์เพื่อก ำหนดแนวปฏิบัติในกำรเผยแพรข่้อมูลสื่อสังคมออนไลน์ (social 

media) เมื่อวันที่ 15 ตุลำคม 2559 และมีกำรติดตำม และเฝ้ำระวังกำรเผยแพร่ข้อมูลผ่ำน

ทำงสื่อสังคมออนไลน์ (social media) โดยกำรเข้ำตรวจสอบเป็นประจ ำ เพื่อให้มั่นใจว่ำไม่มี

ข้อมูลที่ส่งผลต่อภำพลักษณข์องมหำวิทยำลัยในทำงลบ 

3) ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานท่ี) 

จ ำนวน 3 ควำมเสี่ยง ได้แก่  

ควำมเสี่ยงที่ 3.1 ภัยคุกคำมทำงระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ส ำนักวิทยบริกำรและ

เทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้จัดประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำนด้ำนข้อมูลสำรสนเทศ และควำม

มั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อทบทวน นโยบำยด้ำนควำมรู้ควำมปลอดภัย 

และจัดท ำแผนป้องกันภัยคุกคำมทำงระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีกำรติดตำมผลกำร

ด ำเนินกำรแผนป้องกันภัยคุกคำมทำงระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศจำกหน่วยงำน และสรุป

รำยงำนต่อผู้บริหำรเพื่อทรำบมำทบทวน เพื่อปรับปรุงและแก้ไขแผนป้องกันภัยคุกคำมทำง

ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ควำมเสี่ยงที่ 3.2 กำรเกิดเหตุกำรณ์อัคคีภัย กองกลำง ได้ด ำเนินกำรประชุม

คณะกรรมกำรกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 6 - 7 กันยำยน 2559 เพื่อ

รว่มกันทบทวนและจัดท ำแผนป้องกันและระงบัอัคคีภัย มีกำรสื่อสำรและเผยแพร่แผนป้องกัน

และระงับอัคคีภัยให้หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยได้รับทรำบในระหว่ำงวันที่ 9 - 12 

มกรำคม 2560 มีกำรด ำเนินกำรตำมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยโดยได้มีกำรจัดท ำผัง

แสดงต ำแหน่งกำรติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง พร้อมค ำแนะน ำแนวทำงกำรปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ

เพลิงไหม้ ประจ ำตำมอำคำรต่ำงๆ ทั่วทั้งมหำวิทยำลัย มีกำรฝึกซ้อมหนีไฟ รวมถึงกำร

ตรวจสอบอุปกรณ์ต่ำงๆ ให้พร้อมใช้งำน มีกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำม

แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย จ ำนวน 2 คร้ัง คอื คร้ังที่ 1 ในเดือนมีนำคม 2560 และคร้ังที่ 2 

ในเดือนกันยำยน 2560 

ควำม เสี่ ย งที่  3 . 3  แนว โ น้ ม ของกำรจั ดสร รงบประมำณแผ่ น ดิ นที่ ล ดล ง   

กองนโยบำยและแผนได้มีกำรศึกษำแนวทำงกำรจัดสรรงบประมำณของรัฐบำล เพื่อน ำมำใช้

ในกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 โดยกำรเข้ำร่วมประชุมกับ

ส ำนักงบประมำณ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ มีกำรจัดประชุมชี้แจงกำรจัดท ำ

งบประมำณในลักษณะเชิงยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2561 ให้กับหน่วยงำน  
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นอกจำกนี้ ยังมีกำรเผยแพร่แนวทำงกำรจัดสรรงบประมำณให้กับหน่วยงำนได้รับทรำบผ่ำน

ช่องทำง ระบบ E-Office และ Social Media รวมทั้งได้มีกำรติดตำมและวิเครำะห์สถำนกำรณ์ 

งบประมำณ และแนวโน้มกำรจัดสรรงบประมำณแผ่นดินตำมแนวทำงของรัฐบำล และ

จัดเตรียมข้อมูลเพื่อประกอบกำรตัดสินใจในกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 

โดยกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำงๆ ภำยในมหำวิทยำลัย  รวมทั้งได้มีกำรประสำนงำนกับ

ผู้รับผิดชอบของส ำนักงบประมำณโดยตรงอย่ำงใกล้ชิด  

4) ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จ ำนวน 1 ควำมเสี่ยง ได้แก่  

ควำมเสี่ยงที่ 4.1 กำรเปลี่ยนแปลงกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงำนภำยนอกมี

ผลต่อกำรปฏิบัติงำนของมหำวิทยำลัย กองบริหำรงำนบุคคลได้ด ำเนินงำนวิเครำะห์ถึงกำร

เปลี่ยนแปลงกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงำนภำยนอกที่มีผลต่อกำรปฏิบัติงำนของ

มหำวิทยำลัย มีกำรปฏิรูปกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติรำชกำรของ

มหำวิทยำลัยให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงกฎหมำยของหน่วยงำนภำยนอก มีกำรจัดกำร

อบรมเชิงปฏิบัติกำร หลักสูตร “แนวทำงกำรปฎิบัติตำมระเบียบพัสดุภำครัฐ” เพื่อให้ควำมรู้

ควำมเข้ำใจกับเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้อง นอกจำกนี้ยังมีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ 

พรบ.จัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ รวมทั้งมีกำรให้บริกำรปรึกษำในข้อกฎหมำย

ต่ำงๆ รวมไปถึงกำรตีควำม วินิจฉัยและแนะแนวทำงกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยอย่ำงถูกต้อง 

รวมไปถงึกำรให้ค ำปรกึษำเกี่ยวกับ ระเบยีบ ข้อบังคับอื่นๆ เพื่อสรำ้งควำมรู้ควำมเข้ำใจ 

ขั้นตอนที่ 5 กำรตรวจติดตำมประเมินกำรบริหำรควำมเสี่ยง กองนโยบำยและแผนได้

ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 รอบ 

12  เดือน  โดยพบว่ำ ประเด็นควำมเสี่ยงทั้งหมดจ ำนวน 7 ควำมเสี่ยง  มีระดับควำมเสี่ยง

หลังกำรบริหำรจัดกำรลดลงจำกระดับควำมเสี่ยงก่อนกำรควบคุม จ ำนวน 7 ควำมเสี่ยง  

คดิเป็นร้อยละ 100.00 ของควำมเสี่ยงทั้งหมด สรุปได้ดังนี้   
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และรำยงำนผลฯ ดังกล่ำวให้อธิกำรบดีทรำบ และมอบหมำยให้ผูก้ ำกับดูแลควำมเสี่ยงทั้ง

ในระดับมหำวิทยำลัยและระดับหน่วยงำนได้ควบคุม ติดตำม และเฝ้ำระวังควำมเสี่ยงตำม

แนวทำงที่ได้วำงไว้ เพื่อให้ระดับควำมเสี่ยงที่ลดลงบรรลุตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 

ด้าน/ความเส่ียง 

ระดับความเส่ียง 

สถานะ ก่อนการ

ควบคุม 

หลังการ

ควบคุม 

1.ด้านกลยุทธ ์

1.1 กำรเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อมภำยนอกมีผลต่อกำร

ก ำหนดยุทธศำสตร์และกลยุทธ์ท่ีไมต่อบสนอง 

25 

สูงมำก 

10 

สูง 

ลดลง 

2.ด้านการปฏิบัติงาน 

2.1 ภำวะกำรมีงำนท ำของบัณฑิตไม่ถึงเกณฑ์ท่ีมหำวิทยำลัย

ก ำหนด (เป้ำหมำยของมหำวิทยำลัย รอ้ยละ 85) 

20 

สูงมำก 

4 

น้อย 

ลดลง 

2.2 กำรเผยแพร่ข้อมูลทำงสื่อสังคมออนไลน์ (social media) ท่ีมี

ผลต่อภำพลักษณ์ของมหำวิทยำลัยในทำงลบ 

25 

สูงมำก 

6 

ปำนกลำง 

ลดลง 

3.ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ อาคารสถานที่) 

3.1 ภัยคุกคำมทำงระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 12 

สูง 

4 

น้อย 

ลดลง 

3.2 กำรเกิดเหตุกำรณ์อัคคีภัย 10 

สูง 

6 

ปำนกลำง 

ลดลง 

3.3 แนวโน้มของกำรจัดสรรงบประมำณแผ่นดินท่ีลดลง 25 

สูงมำก 

9 

ปำนกลำง 

ลดลง 

4.ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

4.1 กำรเปลี่ยนแปลงกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงำน

ภำยนอกมผีลต่อกำรปฏิบัติงำนของมหำวิทยำลัย 

16 สูง 10 สูง ลดลง 

เอกสาร

หลักฐาน 

IQA 5.1-3-1 ค ำสั่งแต่งตั้งที่ 1536/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและ

กำรวำงระบบควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 19 พฤษภำคม 2559 

IQA 5.1-3-2 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำนบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุม

ภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 4 พฤษภำคม 2559 

IQA 5.1-3-3 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำนบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุม

ภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 24 พฤษภำคม 2559 

IQA 5.1-3-4 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำนบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุม

ภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 20 กันยำยน 2559 

IQA 5.1-3-5 มติกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 10/2559 (ระเบียบ

วำระที่ 5.3) วันที่ 10 ตุลำคม 2559 
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IQA 5.1-3-6 แผนบริหำรควำมเสี่ยงและแผนกำรควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.

2560 

IQA 5.1-3-7 เอกสำรแสดงกำรสื่อสำรแผนบรหิำรควำมเสี่ยง อำทิเช่น  

1) รำยงำนกำรประชุมชี้แจงแนวทำงในกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน  ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2560 วันที่ 12 พฤษภำคม 2559 

2) เว็บไซต์มหำวิทยำลัย 

http://ssru.ac.th/useruploads/files/DVIEWYt5i70lJXRQ4FbD5EnX20161215125435.pdf 

3) บันทึกข้อควำมกองนโยบำยและแผน ที่ กผ./2099 ลงวันที่ 13 ธันวำคม 2559 เรื่อง 

ขอเผยแพร่เล่มแผนบรหิำรควำมเสี่ยงและแผนกำรควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 

2560 

IQA 5.1-3-8 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง ประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2560 (รอบ 3 เดือน) ระดับมหำวิทยำลัยและระดับหน่วยงำน 

IQA 5.1-3-9 บันทึกข้อควำมกองนโยบำยและแผน ที่ กผ./44 ลงวันที่ 16 มกรำคม 2560 

เรื่อง รำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 (รอบ 3 เดือน) 

ระดับมหำวิทยำลัยและระดับหน่วยงำน 

IQA 5.1-3-10 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง ประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2560 (รอบ 6 เดือน) ระดับมหำวิทยำลัยและระดับหน่วยงำน  

IQA 5.1-3-11 บันทึกข้อควำมกองนโยบำยและแผน ที่ กผ./512 ลงวันที่ 12 เมษำยน 2560 

เรื่อง รำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 (รอบ 6 เดือน) 

ระดับมหำวิทยำลัยและระดับหน่วยงำน 

IQA 5.1-3-12 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง ประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2560 (รอบ 9 เดือน) ระดับมหำวิทยำลัยและระดับหน่วยงำน 

IQA 5.1-3-13 บันทึกข้อควำมกองนโยบำยและแผน ที่ กผ.919 ลงวันที่ 13 กรกฎำคม 2560 

เรื่อง รำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2560 (รอบ 9 เดือน) 

ระดับมหำวิทยำลัยและระดับหน่วยงำน 

IQA 5.1-3-14 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง ประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน) ระดับมหำวิทยำลัยและระดับหน่วยงำน 

เกณฑ์

มาตรฐาน 

ข้อ 4 บริหำรงำนด้วยหลักธรรมำภิบำลอย่ำงครบถว้นทั้ง 10 ประกำรที่อธิบำยกำรด ำเนินงำน

อย่ำงชัดเจน 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ผู้บริหำรของมหำวิทยำลัยใช้หลักธรรมำภิบำลทั้ง 10 หลัก บริหำรจัดกำรตำมนโยบำยที่

ก ำหนด โดยมีตัวอย่ำงผลกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 

1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผู้บริหำรของมหำวิทยำลัยได้ก ำหนดกรอบ

http://ssru.ac.th/useruploads/files/DVIEW-Yt5i70lJXRQ4FbD5EnX20161215125435.pdf
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ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ภำยใต้ 4 ยุทธศำสตร ์

จ ำนวน 50 ตัวชี้วัด ซึ่งกรอบกำรประเมินดังกล่ำวผู้บริหำรโดยท่ำนอธิกำรบดีได้ถ่ำยทอด

ตัวชีว้ัดกำรปฏิบัติรำชกำรระดับมหำวิทยำลัยลงสู่ระดับหน่วยงำน และมีกำรจัดท ำค ำรับรอง

กำรปฏิบัติรำชกำรระหว่ำงอธิกำรบดี กับรองอธิกำรบดี ผู้ช่วยอธิกำรบดี คณบดี ผอ.

วิทยำลัย ผอ.ส ำนัก ผอ.สถำบัน โดยมอบหมำยให้กองนโยบำยและแผนและหน่วยงำน

เจ้ำภำพ ติดตำมผลกำรปฏิบัติรำชกำรทุกเดือน พร้อมทั้ง ให้รำยงำนให้ที่ประชุม

คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยทรำบ เพื่อก ำกับติดตำมและผลักดันกำรปฏิบัติรำชกำร

ให้บรรลุเป้ำหมำย 

จำกผลกำรก ำกับติดตำมกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 (รอบ 11 

เดือน) พบว่ำ ผู้บริหำรสำมำรถก ำกับและผลักดันกำรปฏิบัติรำชกำรได้ บรรลุตำมเป้ำหมำย 

คดิเป็นร้อยละ 84.00 โดยมีตัวชีว้ัดที่บรรลุจ ำนวน 42 ตัวชีว้ัด จำกตัวชี้วัดทั้งหมด 50 ตัวชีว้ัด 

สำมำรถสรุปจ ำแนกตำมยุทธศำสตรไ์ด้ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ ร้อยละการบรรลุเป้าหมาย 

1 88.00 (22/25) 

2 85.71 (12/14) 

3 83.33 (5/6) 

4 60.00 (3/5) 

 2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ผู้บริหำรของมหำวิทยำลัย ให้ควำมส ำคัญในกำร

บริหำรจัดกำรเพื่อประหยัดต้นทุน แรงงำน อันจะสนองตอบควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยน ำระบบสำรสนเทศมำใช้เพื่อกำรบริหำรจัดกำร อำทิเช่น ระบบ  

e – office ระบบ ERP เพื่อให้ควำมรวดเร็ว คล่องตัวและลดกระดำษ นอกจำกนี้มีกำร

ปรับปรุงกำรให้บริกำร เป็นแบบ one-stop-service ให้บริกำรเบ็ดเสร็จในจุดเดียว เพื่อสร้ำง

ควำมพึงพอใจให้กับผูร้ับบริกำรและผู้ปฏิบัติงำน เป็นต้น 

นอกจำกนี้ผู้บริหำรยังคงให้ควำมส ำคัญในกำรพัฒนำคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง โดยได้น ำ

ระบบคุณภำพต่ำงๆ เข้ำมำใช้ในมหำวิทยำลัย อำทิเช่น ระบบกำรประกันคุณภำพของ สกอ. 

เกณฑ์ EdPEx ตลอดจนเมื่อสิ้นปีงบประมำณมอบหมำยให้กองนโยบำยและแผนวิเครำะห์

ต้นทุนพรอ้มทั้งจัดท ำแผนเพิ่มประสิทธิภำพ เพื่อวิเครำะหค์วำมคุ้มคำ่ เป็นต้น 

3. หลักการตอบสนอง(Responsiveness) ผู้บริหำรมหำวิทยำลัยมีกำรปรับปรุงกำร

จัดกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำศึกษำทั่วไป และระบบกำรลงทะเบียนเรียนแบบ Free 

Enrollment เพื่อให้สอดรับกับควำมต้องกำรของผู้รับบรกิำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นต้น 

นอกจำกนี้ในภำรกิจด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรผู้บริหำรได้มอบหมำยให้สถำบันวิจัยและ

พัฒนำ ร่วมกับคณะต่ำงๆ ได้ท ำกำรส ำรวจควำมต้องกำร เพื่อน ำมำจัดท ำแผนบริกำร

วิชำกำร เพื่อให้ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของชุมชน โดยให้ปี 2560 มีโครงกำรบริกำร
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วิชำกำรทั้งหมด 360 โครงกำร  

4.  4 .หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)  ผู้บริหำรมหำวิทยำลัยได้แสดงกำร

ด ำเนินกำรเพื่อรับผิดชอบต่อสังคม โดยก ำหนดให้มีกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึ้น

จำกกำรปฏิบัติงำน เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสังคม โดยมีควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน 

ที่บริหำรจัดกำรในปี 2560 คอื เรื่องกำรมีงำนท ำของบัณฑิต โดยมหำวิทยำลัยมีกำรพัฒนำ

นักศึกษำเพิ่มเติมในส่วนของเทคโนโลยีและภำษำอังกฤษ นอกเหนือจำกกำรเรยีนกำรสอนใน

ห้องเรียน เพื่อให้นักศึกษำเมื่อส ำเร็จกำรศึกษำแล้วมีกำรงำนท ำไม่เป็นภำระของสังคม  

นอกจำกนี้มหำวิทยำลัยยังมีควำมรับผดิชอบด้ำนสิง่แวดลอ้มที่อำจส่งผลกระทบต่อชุมชน

โดยรอบมหำวิทยำลัย มหำวิทยำลัยได้เข้ำร่วมโครงกำรอำคำรประหยัดพลังงำน 

     5. หลักความโปร่งใส (Transparency) ผู้บริหำรมหำวิทยำลัยมีกำรบริหำรงำนด้วย

ควำมโปรง่ใส อำทิเช่น ก ำหนดให้มีกำรรำยงำนทำงกำรเงินเป็นประจ ำทุกเดือน โดยให้เสนอ

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย และประชุมสภำมหำวิทยำลัย เป็นต้น 

นอกจำกนี้มีกำรเผยแพร่กำรด ำเนินงำนผ่ำนเว็บไซต์มหำวิทยำลัย เพื่อเป็นกำรเปิดเผย

ข้อมูลต่อสำธำรณะ 

6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) ผู้บริหำรมหำวิทยำลัยได้มีกำรส่งเสริมให้เกิด

กระบวนกำรที่ทุกกลุ่มมีโอกำสได้เข้ำร่วมในกำรรับรู้ เรียนรู้ ท ำควำมเข้ำใจ ประเด็นที่ส ำคัญที่

เกี่ยวข้อง อำทิเช่น ให้มีผู้แทนของบุคลำกรสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุนวิชำกำรเข้ำร่วมเป็น

คณะกรรมกำรมหำวิทยำลัย เพื่อได้แสดงควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำ

มหำวิทยำลัย เป็นต้น และในทุกภำคกำรศึกษำจะมีกำรจัดประชุมบุคลำกรทั้งมหำวิทยำลัย  

เพื่อรับทรำบนโยบำยและเป็นกำรเปิดโอกำสให้บุคลำกรได้แสดงควำมคิดเห็น  ตลอดจน

มหำวิทยำลัยมีคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัย องค์ประกอบของคณะกรรมกำร

ประกอบไปด้วย ประธำนสภำนักศึกษำ นำยกองค์กำรนักศึกษำ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหำร

มหำวิทยำลัย ซึ่งเป็นกระบวนกำรที่ทุกกลุ่มมีโอกำสได้เข้ำร่วมในกำรรับรู้ เรียนรู้ ท ำควำม

เข้ำใจ รว่มแสดงทัศนะ รว่มเสนอปัญหำ/ประเด็นที่ส ำคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทำง ร่วมกำร

แก้ไขปัญหำ ร่วมในกระบวนกำรตัดสินใจ และร่วมกระบวนกำรพัฒนำในฐำนะหุ้นส่วนกำร

พัฒนำ และในทุกปีจะมีกำรจัดประชุมสี่สภำ ประกอบด้วย ซึ่งประกอบไปด้วย สภำ

มหำวิทยำลัย สภำวิชำกำร สภำส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัย คณะกรรมกำรบริหำร

มหำวิทยำลัย สภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำร และตัวแทนนิสิตนักศึกษำ เพื่อติดตำมและ

ทบทวนกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยด้วยกำรระดมควำมรู้ ควำมคิดเห็น 

ของผู้ที่เก่ียวข้องในกำรบรหิำรมหำวิทยำลัย 

7. หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) ผู้บริหำรโดยท่ำนอธิกำรบดี มีกำร

กระจำยอ ำนำจลงสู่รองอธิกำรบดี คณบดี ผอ.ส ำนัก ผอ.สถำบัน อำทิเช่น อ ำนำจอนุมัติ

จัดซื้อ-จัดจ้ำง โดยรองอธิกำรบดีมีอ ำนำจกำรอนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้ำงในวงเงิน 250,000 บำท 
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คณบดีมีอ ำนำจกำรอนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้ำงในวงเงนิ 150,000 บำท เพื่อให้เกดิควำมคล่องตัวใน

กำรบรหิำรจัดกำร เป็นต้น 

8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) ผู้บริหำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำได้ปฏิบัติ

ภำรกิจโดยยึดหลักนิติธรรม คอื กำรปฏิบัติตำมหลักของกฎหมำย ดังนั้นเพื่อให้มหำวิทยำลัย

และหน่วยงำนภำยในต่ำงๆ ด ำเนินงำนได้อย่ำงรำบรื่น จึงก ำหนด ระเบียบ ข้อบังคับ 

นอกเหนือจำกกำรปฏิบัติงำนตำมหลักนติิธรรมแลว้ ผู้บริหำรมหำวิทยำลัยยงัก ำหนดให้จัดท ำ

คู่มือด้ำนจรรยำบรรณ เพื่อให้บุคลำกรประพฤติและปฏิบัติงำนได้อย่ำงเหมำะสมและ

สอดคล้องตำมบทบำทและหน้ำที่ของตนเองและเป็นที่ยอมรับขององคก์ร 

9. หลักความเสมอภาค (Equity) ผู้บริหำรมหำวิทยำลัยได้จัดให้มีระบบ One Stop 

Service ที่มีควำมชัดเจนในกำรแจกบัตรคิวด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ผู้มำรับบริกำรสำมำรถ

ทรำบถงึล ำดับของกำรได้รับบรกิำร โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อกำรปฏิบัติและให้บริกำรอย่ำงเท่ำ

เทียมกันโดย ไม่มีกำรแบ่งแยกด้ำน ชำย/หญิง ถิ่นก ำเนิด เชื้อชำติ ภำษำ เพศ อำยุ ควำม

พิกำร สภำพทำงกำยหรือสุขภำพ สถำนะของบุคคล ฐำนะทำงเศรษฐกจิและสังคม ควำมเชื่อ

ทำงศำสนำ กำรศึกษำ กำรฝึกอบรม และอื่นๆ 

10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) ผู้บริหำรของมหำวิทยำลัย  

ยึดหลักกำรก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยในอนำคตด้วยหลักฉันทำมติ โดยใช้

กระบวนกำรจัดประชุมให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ที่เกี่ยวข้องกับมหำวิทยำลัยจำกภำยใน

และภำยนอกเข้ำมำมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดควำมเห็นพ้องตกลงร่วมกัน อำทิเช่น 1) กำรจัด

ประชุมเสวนำ 4 สภำ ซึ่งประกอบไปด้วย สภำมหำวิทยำลยั สภำวิชำกำร สภำส่งเสรมิกิจกำร

มหำวิทยำลัย คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย สภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำร และ

ตัวแทนนิสิตนักศึกษำ เข้ำร่วมประชุมเพื่อรับฟังควำมเห็นและข้อเสนอแนะต่ำงๆ 2)  กำรจัด

ประชุมเพื่อวิพำกษ์แผนยุทธศำสตร์ และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

ตั้งแต่ระดับปฏิบัติกำรจนถึงผู้บริหำร 

กำรบรหิำรจัดกำรโดยใช้หลักธรรมำภิบำล มหำวิทยำลัยโดยส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย

ด ำเนินกำรส ำรวจควำมเชื่อมั่นด้ำนธรรมำภิบำล  ผลกำรส ำรวจ พบว่ำ บุคลำกรมีควำม

เช่ือมั่นอยู่ในระดับมำกที่สุด มีคำ่เฉลี่ย 4.75 

เอกสาร

หลักฐาน 

1. หลักประสิทธผิล 

IQA 5.1-4-01 คู่มือประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

IQA 5.1-4-02 รำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2560 (รอบ 11 เดือน)  
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2. หลักประสิทธภิาพ 

IQA 5.1-4-03 คู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 

IQA 5.1-4-04 รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำคุณภำพ (Improvement Plan) 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 ภำคกำรศึกษำที่ 1/2559 และภำคกำรศึกษำที่ 2/2559 ระดับ

หลักสูตร ระดับหน่วยงำน และระดับมหำวิทยำลัย  

IQA 5.1-4-05 รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ

ภำยใน  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 ระดับหลักสูตร ระดับหน่วยงำน  

IQA 5.1-4-06 แผนกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนส ำหรับปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

3. หลักการตอบสนอง 

IQA 5.1-4-07 รำยงำนสรุประดับควำมพึงพอใจต่อระบบบริหำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

รำยวิชำศึกษำทั่วไป (GE)  

IQA 5.1-4-08 รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรบรกิำรวิชำกำรแก่สังคม  

4. หลักภาระรับผิดชอบ 

IQA 5.1-4-09 รำยงำนกำรติดตำมผลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 25  

IQA 5.1-4-10 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรประหยัดพลังงำน 

5. หลักความโปร่งใส 

IQA 5.1-4-11 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2560  

IQA 5.1-4-12 รำยงำนกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

IQA 5.1-4-13 หน้ำเว็บไซต์มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ www.ssru.ac.th 

6. หลักการมีส่วนร่วม 

IQA 5.1-4-14 รำยงำนประจ ำปี 2560 คณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏ

สวนสุนันทำ  

7. หลักการกระจายอ านาจ 

IQA 5.1-4-15 แฟ้มรวบรวมค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ เรื่อง มอบหมำยงำน 

และมอบอ ำนำจ ให้รองอธิกำรบดี คณบดี 

8. หลักนิติธรรม 

IQA 5.1-4-16 รวมกฎหมำยระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนของ

มหำวิทยำลัย  

IQA 5.1-4-17 คูม่ือจรรยำบรรณ  
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9. หลักความเสมอภาค 

IQA 5.1-4-18 One Stop Service 

10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ 

IQA 5.1-4-19 รำยงำนกำรประชุมเสวนำสี่สภำ ประจ ำปี 2559 

IQA 5.1-4-20 รำยงำนสรุปผลกำรส ำรวจควำมเชื่อมั่นตำมหลักธรรมำภิบำล ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 1 

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) เสนอแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560  

3) ประชุมคณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ คร้ังที่ 1/2560 เพื่อทบทวนแนวทำงในกำรจัดกำร

ควำมรู้ ทบทวนองค์ควำมรู้ที่จ ำเป็นในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก ำหนดแนวทำงในกำรจัดท ำ

แผนกำรจัดกำรควำมรู้ ระดับหน่วยงำน และก ำหนดแผนกำรจัดกำรควำมรู้ ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2560 ระดับมหำวิทยำลัย เมื่อวันที่ 5 กรกฎำคม 2559 

4) รวบรวมและจัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้ ระดับมหำวิทยำลัย ประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2560 โดยมีแผนกำรจัดกำรควำมรู้ของบุคลำกรสำยวิชำกำร และสำยสนับสนุนวิชำกำร 

พรอ้มเสนอให้อธิกำรบดีลงนำมให้ควำมเห็นชอบ  

5) จัดโครงกำรอบรมสร้ำงควำมเข้ำใจ KM SSRU 3.0 สู่ LO ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 

2560 ให้กับผู้บริหำร หัวหน้ำฝ่ำย บุคลำกรสำยวิชำกำร บุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำร เมื่อ

วันที่ 4, 11 พฤศจิกำยน, 2, 13 และ 21 ธันวำคม 2559 โดยได้รับเกียรติจำกรอง

ศำสตรำจำรย์ นพ.จิตเจรญิ ไชยำค ำ กรรมกำรบรหิำรสถำบันรับรองคุณภำพสถำนพยำบำล 

(องคก์ำรมหำชน) มำเป็นวิทยำกรในกำรอบรม 

6) ประชุมคณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ ครั้งที่ 2/2560 เพื่อชี้แจงแนวทำงกำรก ำกับ 

ติดตำม และส่งเสรมิ ให้หน่วยงำนด ำเนินงำนจัดกำรควำมรู้ตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด สรุป

องค์ควำมรู้ที่จ ำเป็นในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน

ตำมแผนกำรจัดกำรควำมรู้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2560 

7) จัดประชุมติดตำมผลกำรด ำเนินงำนและสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรจัดกำร

ควำมรู้ บุคลำกรสำยวิชำกำรและบุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำร คร้ังที่ 1 (รอบ 3 เดือน) เมื่อ

วันที่ 21, 23 ธันวำคม 2559, 10, 20 มกรำคม และ 3 กุมภำพันธ์ 2560  
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8) จัดโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเครื่องมือกำรจัดกำรควำมรู ้

(KM) ให้กับบุคลำกรสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุนวิชำกำร เมื่อวันที่ 10 กุมภำพันธ์ , 1 

มีนำคม, 3, 25, 28 เมษำยน 2560 โดยได้รับเกียรติจำกรองศำสตรำจำรย์ นพ.จิตเจริญ  

ไชยำค ำ กรรมกำรบริหำรสถำบันรับรองคุณภำพสถำนพยำบำล (องค์กำรมหำชน) มำเป็น

วิทยำกรในกำรอบรม 

9) จัดประชุมติดตำมผลกำรด ำเนินงำนและสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรจัดกำร

ควำมรู้ บุคลำกรสำยวิชำกำรและบุคลำกรสำยสนับสนนุวิชำกำร คร้ังที่ 2 (รอบ 6 เดือน) เมื่อ

วันที่ 3, 13, 21, 24 และ 28 มีนำคม 2560  

10) ทบทวนแนวทำงในกำรด ำเนินงำนจัดกำรควำมรู้ องค์ควำมรู้ที่จ ำเป็นในกำร

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแผนกำรจัดกำรควำมรู้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 โดยกำร

ประชุมร่วมกับคณะกรรมกำรกำรจัดกำรควำมรู้ บุคลำกรสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุน

วิชำกำร เมื่อวันที่ 19 เมษำยน 2560 ซึ่งกองนโยบำยและแผน เป็นหน่วยงำนก ำกับ ติดตำม 

และขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรควำมรู้ ระดับหน่วยงำนและระดับมหำวิทยำลัย โดย

ทุกหน่วยงำนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และด ำเนินกิจกรรมร่วมกันกับ

มหำวิทยำลัย 

 11) จัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 (ฉบับปรับปรุง 

เมษำยน 2560) พร้อมเสนออธิกำรบดีลงนำมให้ควำมเห็นชอบ โดยแผนกำรจัดกำรควำมรู ้

ประกอบด้วย  4 แผน ดังนี้ 

11.1) แผน 1 กำรจัดกำรเรียนรูแ้บบ Active Learning 

11.2) แผน 2 กำรเขยีนข้อเสนอโครงกำรวิจัย 

  11.3) แผน 3 กำรเขยีนบทควำมเพื่อกำรเผยแพร่ 

  11.4) แผน 4 กำรพัฒนำกำรปฏิบัติงำน 

12) ด ำเนินกำรแลกเปลี่ยนเรียนรูต้ำมกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ 6 ขั้นตอน ดังนี้ 

12.1) กำรก ำหนดองค์ควำมรู้หลักที่จ ำเป็นหรือส ำคัญต่องำนหรือกิจกรรมของ

หน่วยงำน และก ำหนดเป้ำหมำยของกำรจัดกำรควำมรู้  โดยก ำหนดหัวข้อกำรแลกเปลี่ยน

เรียนรู ้ก ำหนดกลุ่มเปำ้หมำยในกำรแลกเปลี่ยน จัดตั้งกลุ่มควำมรู ้(KM) 

12.2) กำรเสำะแสวงหำควำมรู้ที่ต้องกำร โดยถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติรำยบุคคลของ

สมำชิกกลุ่ม  

 12.3) กำรปรับปรุง ดัดแปลง ควำมรู้บำงส่วนให้เหมำะสมต่อกำรด ำเนินงำนของ

หน่วยงำน โดยสกัดควำมรู้ที่ได้จำกกำรถอดบทเรียน น ำควำมรู้ที่ได้มำปรับปรุง ดัดแปลงให้

เหมำะสมต่อกำรน ำไปปฏิบัติ 

 12.4) กำรน ำควำมรู้ที่ได้จำกกำรจัดกำรควำมรู้มำปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนจริง  โดย

สมำชิกกลุ่ม (KM) น ำควำมรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำน อำทิเช่น กำรออกแบบกำร
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จัดกำรเรียนรู้ในแต่ละรำยวิชำ กำรเขียนข้อเสนอโครงกำรวิจัย กำรเขียนบทควำมเพื่อกำร

เผยแพร่ กำรปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำร 

 12.5) กำรน ำประสบกำรณ์จำกกำรท ำงำน และกำรประยุกต์ใช้ควำมรู้มำแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ และสกัดออกมำเป็นขุมควำมรู้ โดยสมำชิกลุ่ม (KM) แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์จำก

กำรน ำควำมรู้ไปใช้ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ับผูท้รงคุณวุฒิ  

 12.6) กำรรวบรวมควำมรู้และจัดเก็บอย่ำงเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมำเป็นลำย

ลักษณ์อักษร โดยรวบรวมองค์ควำมรู้ที่ได้หลังจำกที่น ำไปปฏิบัติ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ

ผู้ทรงคุณวุฒิ จัดท ำเล่มสรุปองค์ควำมรู้ และเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์กำรจัดกำรควำมรู้  (KM) 

ของมหำวิทยำลัย (www.km.ssru.ac.th) 

13) องคค์วำมรู้ที่ได้จำกกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

13.1) กำรจัดกำรเรียนรู้แบบ Active Learning 

 13.2) กำรเขยีนข้อเสนอโครงกำรวิจัย 

 13.3) กำรเขยีนบทควำมเพื่อกำรเผยแพร่ 

 13.4) กำรพัฒนำกำรปฏิบัติงำน อำทิเช่น กำรพัฒนำระบบกำรรับสมัครนักศึกษำ 

ระดับบัณฑิตศึกษำผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ต กำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ เทคนิคกำร

ติดตำมงำนบริหำรส ำนักงำน กำรจัดเตรียมข้อมูลประกอบกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้และ

เกณฑป์ระกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน เป็นต้น 

14) สรุปผลกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรควำมรู้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 และ

รำยงำนผลต่อคณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ เมื่อวันที่ 4 สิงหำคม 2560 

15) จัดกจิกรรม KM SHARE & LEARN ปี 60 เพื่อเป็นเวทีให้บุคลำกรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้

แนวปฏิบัติที่ดี โดยมีกลุ่มควำมรูน้ ำผลงำนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM) ที่โดดเด่นและได้รับรำงวัล

กำรสรรหำแนวปฏิบัติที่ดี มำน ำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ เมื่อวันที่ 11 กันยำยน 2560 โดยมี

บุคลำกร/กลุ่มควำมรูไ้ด้รับรำงวัล ดังนี้ 

15.1 รำงวัลแบบอย่ำงโดดเด่น (Good Practice Award) ประเภทบุคคล จ ำนวน 3 รำงวัล 

15.2 รำงวัลแบบอย่ำงโดดเด่น (Good Practice Award) ประเภทกลุ่ม จ ำนวน 5 รำงวัล 

15.3 รำงวัลท้ำทำย (Challenger Award) ประเภทกลุ่ม จ ำนวน 9 รำงวัล 

15.4 รำงวัลกำรมีส่วนร่วม (Participation ประเภทกลุ่ม จ ำนวน 5 รำงวัล 

เอกสาร

หลักฐาน 

IQA 5.1-5-01 ประกำศนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ เรื่อง นโยบำยกำรจัดกำรควำมรู ้ 

IQA 5.1-5-02 ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ที่  1679/2559 เรื่อง แต่งตั้ง

คณะกรรมกำรกำรจัดกำรควำมรู้ ระดับมหำวิทยำลัย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

IQA 5.1-5-03 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ คร้ังที่ 1/2560 

วันที่ 5 กรกฎำคม 2559  

IQA 5.1-5-04 แผนกำรจัดกำรควำมรู้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

http://www.km.ssru.ac.th/
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IQA 5.1-5-05 รำยงำนสรุปผลโครงกำรอบรมสร้ำงควำมเข้ำใจ KM SSRU 3.0 สู่ LO 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

IQA 5.1-5-06 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ คร้ังที่ 2/2560 

วันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2560  

IQA 5.1-5-07 รำยงำนกำรประชุมติดตำมกำรด ำเนินงำนสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำร

จัดกำรควำมรู้ คร้ังที่ 1 (รอบ 3 เดือน) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

IQA 5.1-5-08 รำยงำนสรุปผลโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ

เก่ียวกับเครื่องมือกำรจัดกำรควำมรู้ (KM) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

IQA 5.1-5-09 รำยงำนกำรประชุมติดตำมกำรด ำเนินงำนสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำร

จัดกำรควำมรู้ คร้ังที่ 2 (รอบ 6 เดือน) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

IQA 5.1-5-10 รำยงำนกำรประชุมชี้แจงกำรปรับแนวทำงในกำรด ำเนินงำนจัดกำรควำมรู ้

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560  

IQA 5.1-5-11 แผนกำรจัดกำรควำมรู้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 (ฉบับปรับปรุง

เมษำยน 2560) 

IQA 5.1-5-12 รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มควำมรู ้ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

IQA 5.1-5-13 รำยงำนสรุปองคค์วำมรู้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

IQA 5.1-5-14 รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรควำมรู้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 

2560  

IQA 5.1-5-15 รำยงำนสรุปผลกำรจัดกิจกรรม KM SHARE & LEARN ประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2560  

เกณฑ์

มาตรฐาน 

ข้อ 6 กำรก ำกับติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรบริหำรและแผนพัฒนำบุคลำกรสำย

วิชำกำรและสำยสนับสนุน 

ผลการ

ด าเนินงาน 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ โดยกองบริหำรงำนบุคคลมีกำรจัดท ำแผนบริหำร

ทรัพยำกรบุคคลและแผนพัฒนำบุคลำกรสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุนวิชำกำร รวมทั้ง

ก ำกับติดตำมให้มีกำรด ำเนินงำนตำมแผน ดังนี ้ 

1) คณะกรรมกำรจัดท ำแผนบรหิำรทรัพยำกรบุคคลและแผนพัฒนำบุคลำกรสำยวิชำกำร

และสำยสนับสนุนวิชำกำร ได้ประชุมทบทวนและจัดท ำแผนบริหำรทรัพยำกรบุคคลและ

แผนพัฒนำบุคลำกรเมื่อวันที่ 16 พฤษภำคม 2559 

2) เสนอแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนบรหิำรทรัพยำกรบุคคลและแผนพัฒนำบุคลำกร

สำยวิชำกำรและสำยสนับสนุนวิชำกำร เมื่อวันที่ 19 สิงหำคม 2559 

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

แผนพัฒนำบุคลำกร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ได้รับควำมเห็นชอบจำกอธิกำรบดี เมื่อ
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วันที่ 18 ตุลำคม 2560  

แผนบริหำรทรัพยำกรบุคคล ประกอบด้วย 6 กระบวนกำรหลัก ดังนี ้ 

1) ระบบกำรสรรหำ  

2) ระบบกำรพัฒนำ  

3) ระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน  

4) ระบบกำรบรหิำรค่ำตอบแทน  

5) ระบบกำรให้สวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์  

6) กำรธ ำรงรักษำ  

แผนพัฒนำบุคลำกร  ประกอบด้วย 3 ด้ำน ดังนี้ 

1) แผนพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรศึกษำต่อ  

2) แผนพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรพัฒนำผลงำนทำงวิชำกำร 

3) แผนพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรฝึกอบรม 

4) กองบริหำรงำนบุคคลได้ด ำเนินกำรเผยแพร่แผนบริหำรทรัพยำกรบุคคลและ

แผนพัฒนำบุคลำกรผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ อำทิเช่น ประชุมชี้แจงให้บุคลำกรทรำบ เผยแพร่ผ่ำน

เว็บไซต์ของกองบริหำรงำนบุคคล (http://personnel.ssru.ac.th/page/gendministration) เป็น

ต้น เพื่อให้หน่วยงำนได้น ำไปสู่กำรปฏิบัติ 

5) มหำวิทยำลัยก ำหนดให้กองบริหำรงำนบุคคลเป็นผู้รับผิดชอบในกำรติดตำมผลกำร

ด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรทรัพยำกรบุคคลและแผนพัฒนำบุคลำกรประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2560 โดยก ำหนดกำรติดตำมปีละ 2 รอบ คอื รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน พร้อม

ทั้งรำยงำนให้อธิกำรบดีทรำบ โดยรำยงำนสรุปผลติดตำมและประเมินผลได้ดังนี้ 

แผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

กจิกรรม/โครงกำร ผลกำรด ำเนนิงำน 

1. กำรวำงแผน 

อัตรำก ำลัง 

มหำว ิทยำล ัยว ิทยำล ัยรำชภัฏสวนสุน ันทำ โดยกอง

บริหำรงำนบุคคล ด ำเนินกำรจัดโครงกำรประชุมทบทวนและ

จัดท ำแผนกรอบอัตรำก ำลังบุคลำกร มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวน

สุนันทำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 – 2561 โดยมีกำร

ด ำเนินงำนดังนี้ 

1) ชีแ้จงและสรำ้งควำมเข้ำใจเกี่ยวกับรำยละเอียด ขั้นตอน 

และวิธีกำร ในกำรวิ เครำะห์ภำระงำนเพื่อจัดท ำกรอบ

อัตรำก ำลังของบุคลำกรสำยวิชำกำร และสำยสนับสนุนวิชำกำร 

2) ทบทวนกำรจัดท ำกรอบอัตรำก ำลังของหน่วยงำน (สำย

วิชำกำรและสำยสนับสนุนวิชำกำร) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 

2558 - 2561  

http://personnel.ssru.ac.th/index.php/th)%20เป็น
http://personnel.ssru.ac.th/index.php/th)%20เป็น
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3) สรุปกำรจัดท ำกรอบอัตรำก ำลังของหน่วยงำน สำย

วิชำกำรและสำยสนับสนุนวิชำกำร 

4) หน่วยงำนส่งอัตรำก ำลังตำมที่ ได้วิ เครำะห์ตำ ม

แบบฟอร์มที่สกอ.ก ำหนดให้กองบริหำรงำนบุคคลรวบรวมเพื่อ

ส่งให้กับสกอ. 

5) มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ โดยกองบริหำรงำน

บุคคลได้น ำส่งผลกำรวิเครำะห์อัตรำก ำลัง 4 ปี ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2558 – 2561 ให้กับ สกอ. 

2. ก ำ ร ส ร ร ห ำ แ ล ะ

คัดเลือกบุคลำกร 

กองบริหำรงำนบุคคล รับผิดชอบในกำรสรรหำและ

คัดเลือกบุคลำกรเข้ำปฏิบัติงำนในหน่วยงำนต่ำงๆ โดยได้

ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรสรรหำและคัดเลือกบุคลำกร ดังนี้ 

1) รับบันทึกข้อควำมขอควำมอนุเครำะห์รับสมัครงำนจำก

หน ่วยงำนต ่ำ งๆ  2 )  ประสำนงำน เกี ่ย วก ับค ุณสมบ ัต ิ, 

คณะกรรมกำรในกำรสอบ, สถำนที่สอบ เป็นต้น 3) จัดท ำ

ประกำศรับสมัครงำน ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร จัดท ำบัญชี

แนบท้ำยประกำศ 4) เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรกำรรับ

สมัครงำน ผ่ำนwebsite มหำวิทยำลัยและ facebook ของกอง

บริหำรงำนบุคคล 5) ด ำเนินกำรรับสมัครตำมระยะเวลำที่

ก ำหนด 6) รวบรวมรำยชื่อผู้สมัคร ท ำเอกสำรกำรให้คะแนน

แก่คณะกรรมกำรสอบสัมภำษณ์ 7) ตรวจสอบผู ้ผ่ำนกำร

สอบพรัอมท ำประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำน พร้อมทั้งเผยแพร่ผู้ผ่ำน

กำรสอบทำง website มหำวิทยำลัยและ facebook ของกอง

บริหำรงำนบุคคล 8) รับรำยงำนตัวผู้ผ่ำนกำรสอบ ท ำสัญญำ

จ้ำงงำน พร้อมเริ่มงำนตำมหน่วยงำน  

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 มีกำรบรรจุแต่งตั้งพนักงำน

มหำวิทยำลัยจ ำนวน  123 คน ดังนี้ 

พนักงำนมหำวิทยำลัย (งบประมำณแผ่นดิน) จ ำนวน 17 คน 

พนักงำนมหำวิทยำลัย (งบเงินรำยได้) จ ำนวน 106 คน 

3. กำรฝึกอบรมและพัฒนำบุคลำกร 

 3.1 โครงกำรพัฒนำ

บ ุค ล ำ ก ร ด ้ำ น ก ำ ร

ฝ ึกอบรมให ้ม ีท ักษะ

ควำมส ำมำ รถตำม

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 กองบริหำรงำนบุคคลมีกำร

ด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรฝึกอบรมให้มีทักษะ

ควำมสำมำรถตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติ โดยก ำหนดโครงกำร

พัฒนำบุคลำกร จ ำนวน 8 โครงกำร และมีกำรด ำเนินงำน
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ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ โครงกำร จ ำนวน 6 โครงกำร  

3.2 โครงกำรพัฒนำ

บ ุค ล ำ ก ร ด ้ำ น

ก ำ ร ศ ึก ษ ำ ต ่อ ใ ห ้มี

ระดับที่สูงขึ้น 

 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ มีกำรพัฒนำบุคลำกร

ด้ำนกำรศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ดังนี้ 

1)  กำรศึกษำต่อในระด ับปริญญำเอก ม ีกำรอนุม ัติ

ทุนอุดหนุนทุนกำรศึกษำต่อในระดับปริญญำเอก จ ำนวน

ทั้งสิ้น 68 คน โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 มีกำรอนุมัติ

ทุนอุดหนุนกำรศึกษำต่อในระดับปริญญำเอก จ ำนวน 4 คน  

2)  กำรศึกษำต่อในระดับปริญญำโท มีกำรอนุมั ติ

ทุนอุดหนุนทุนกำรศึกษำต่อในระดับปริญญำโท จ ำนวนทั้งสิ้น 

20 คน โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ไม่มีผูผ้่ำนเกณฑก์ำรให้

ทุนอุดหนุนกำรศึกษำ  

4. กำรประเมินผลกำร

ปฏิบัติงำนของบุคลำกร 

มหำวิทยำลัยรำชภัฎสวนสุนันทำ มีกำรก ำหนดระบบกำร

ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรเพื่อกำรเลื่อนค่ำจ้ำง  

2 ครั้งต่อปี ดังนี้  

รอบที่ 1 ระหว่ำงเดือนต.ค. 2559 - มี.ค. 2560 และ   

รอบที่ 2 ระหว่ำงเดือน เม.ย. – ก.ย. 2560 

โดยมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ได้ก ำหนดแบบประเมิน  

3 แบบ ดังนี ้

1) แบบประเมินส ำหรับผู้บริหำร ประกอบด้วย 2 ส่วน 

ดังนี้ 

1.1) ด้ำนผลสัมฤทธิ์ของงำน (80 คะแนน) 

1.2) ด้ำนพฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำร (20 คะแนน)  

2 )  แ บบป ร ะ เ ม ิน ส ำ ห ร ับ บ ุค ล ำ ก รส ำ ย ว ิช ำ ก ำ ร 

ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้   

2.1) ด้ำนกำรเรยีนกำรสอน (40 คะแนน)  

2.2) ด้ำนกำรวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ (35 คะแนน)  

2.3) ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมและท ำนุบ ำรุง

ศิลปวัฒนธรรม (15 คะแนน)  

2 .4 )  สมรรถนะตำมหน ้ำที ่ของคณำจำรย ์ ( 1 0 

คะแนน)  

3 )  แ บ บป ร ะ เ ม ิน ส ำ ห ร ับ บ ุค ล ำ ก ร ส ำ ย ว ิช ำ ก ำ ร 

ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้  

3.1) ด้ำนผลสัมฤทธิ์ของงำน (80 คะแนน) 
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3.2) ด้ำนพฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำร (20 คะแนน)  

5. กำรบริหำรค่ำจ้ำง 

เ งิ น เ ดื อ น  แ ล ะ

คำ่ตอบแทน 

 

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวน

สุนันทำ มีกำรเลื่อนเงินเดือนให้กับบุคลำกร ดังนี้ 

1) กำรเลื่อนค่ำจ้ำงให้กับข้ำรำชกำรในสถำบันอุดมศึกษำ 

จ ำนวน 2 คร้ัง 

2) กำรเลื่อนคำ่จ้ำงลูกจำ้งประจ ำ จ ำนวน 2 คร้ัง 

3 ) ก ำ ร เ ลื่ อ นค่ ำ จ้ ำ ง ขอ งพนั ก ง ำนมหำ วิ ท ย ำลั ย 

(งบประมำณแผน่ดิน) จ ำนวน 2 คร้ัง 

4 )  กำ ร เ ลื่ อ นค่ ำ จ้ ำ ง ขอ งพนั ก ง ำนมหำวิ ทย ำลั ย 

(งบประมำณรำยได้) จ ำนวน 1 คร้ัง 

6. กำรธ ำรงรักษำและ

สรำ้งแรงจูงใจ 

 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ มีกำรธ ำรงรักษำและ

สรำ้งแรงจูงใจให้กับบุคลำกรของมหำวิทยำลัย ดังนี ้ 

1) สนับสนุนกำรท ำผลงำนวิชำกำรเพื่อเข้ำสู่ต ำแหน่งทำง

วิชำกำร โดยจัดโครงกำรพัฒนำผลงำนและเพิ่มต ำแหน่งทำง

วิชำกำร จัดท ำประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ เรื่อง 

หลักเกณฑ์และวิธีกำรจ่ำยเงินรำงวัลผลงำนทำงวิชำกำร   

2) กำรน ำเสนอผลงำนวิจัย กำรตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงำนวิจัย 

โดยจัดท ำประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ เรื่อง 

หลักเกณฑ์และวิธีกำรจัดสรรเงินรำงวัลในกำรเขียนบทควำม

ทำงวิชำกำรหรือบทควำมวิจัยเงินรำงวัลบุคลำกรที่มีผลงำน

ดีเด่นด้ำนวิจัย วิชำกำร กำรสอนและวิชำชีพ และเงินรำงวัลอื่นๆ  

3) กำรยกย่องชมเชยบุคลำกรที่มีควำมประพฤติปฏิบัติตน

เป็นแบบอย่ำงที่ดีในด้ำนกำรครองตน กำรครองคน และครอง

งำน โดยมีกำรคัดเลือกบุคลำกรดีเด่น จ ำแนกตำมกลุ่มของ

บุคลำกร ดังนี้ กลุ่มบุคลำกรสำยบริหำรวิชำกำร กลุ่มบุคลำกร

สำยบริหำรสนับสนุน กลุ่มบุคลำกรสำยวิชำกำร กลุ่มบุคลำกร

สำยวนับสนุนวิชำกำร พรอ้มจัดท ำประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏ

สวนสุนันทำ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีกำรคัดเลือกบุคลำกรดีเด่น 

นอกจำกนี้ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ มีกำรจัดสรร

เงินรำงวัลประจ ำปี ให้กับบุคลำกร โดยพิจำรณำจำกผลกำร

ปฏิบัติงำน และกำรมีส่วนรว่มในกจิกรรมที่มหำวิทยำลัยจัดขึน้  

7. กำรจัดท ำเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำ 

    7 . 1  โ ค ร งกำ ร กองบร ิห ำ ร ง ำนบ ุคคล  ได ้ด ำ เ น ินก ำรจ ัด ท ำ เ ส ้นทำ ง
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อบรมกำรเตรียม

ควำมพร้อมกำรเข้ำ

สู่ต ำแหน่งที่สูงขึ้น 

ส ำ ย ส นั บ ส นุ น

วิชำกำร (ช ำนำญ

กำร /ช ำนำญกำร

พิเศษ และหัวหน้ำ

ฝ่ำย) 

ควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ เพื่อแสดงถึงกำรเติบโตในสำยอำชีพ 

และจัดโครงกำรพัฒนำผลงำนเพื่อเข้ำสู่ต ำแหน่งที่สูงขึ้นให้กับ

บุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำร และอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรลงนำม

ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ เรื ่อง หลักเกณฑ์ 

วิธีกำร และเงื่อนไข กำรเลื่อนต ำแหน่งพนักงำนมหำวิทยำลัยให้

สูงขึ้น  

-เข้ำสู่ต ำแหน่งที่สูงขึน้ ต ำแหน่งหัวหน้ำฝ่ำย 

ระยะที่ 1 เมื่อวันที่ 29 - 30 พฤษภำคม 2560 ณ โรงแรมรอยัล

รเิวอร์  โดยมีผู้เขำ้อบรม จ ำนวน 81 คน  

ระยะที่ 2 เมื่อวันที่ 13 – 15 กรกฎำคม 2560 ณ โรงแรมรีเจ้นท์ 

ชะอ ำ โดยมีผู้เขำ้อบรม จ ำนวน 80 คน 

-เข้ำสู่ต ำแหน่งช ำนำญกำร/ช ำนำญกำรพิเศษ 

วันที่ 20 – 21 กรกฎำคม 2560 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์  โดยมี

ผู้เข้ำอบรม จ ำนวน 115 คน 

     7.2 โครงกำร

พัฒนำผลงำนและ

เพิ ่มต ำแหน ่งทำง

วิชำกำร 

 

กองบริกำรกำรศึกษำ ได้จัดโครงกำรพัฒนำผลงำนและเพิ่ม

ต ำแหน่งทำงวิชำกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 (เอกสำร

ประกอบกำรสอน/ค ำสอน) โดยมีบุคลำกรสำยวิชำกำรสมัครเข้ำ

ร่วม จ ำนวน 260 คน  

อำจำรย์ได้ยื่นส่งผลงำนเพื่อขอต ำแหน่งทำงวิชำกำร จ ำนวน 

31 คน โดยยื่นขอต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ จ ำนวน 29 คน 

และรองศำสตรำจำรย์ จ ำนวน 2 คน 

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 มีอำจำรย์ได้รับต ำแหน่งทำง

ว ิชำกำร จ ำนวน 7  คน และ ในปีงบประมำณ พ.ศ.  2561 

มหำวิทยำลัย ได้จัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกร กำรให้ทุนอุดหนุน

กำรศึกษำ และแผนผลักดันให้สำยวิชำกำรเข้ำสู่ต ำแหน่งทำง

วิชำกำร เพื่อผลักดันให้บุคลำกรสำยวิชำกำรเข้ำสู่ต ำแหน่งทำง

วิชำกำรได้ตำมเป้ำหมำย 

แผนพัฒนาบุคลากร 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ โดยกองบริหำรงำนบุคคล ได้มีกำรติดตำมผลกำร

ด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำบุคลำกร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 โดยมีผลกำร

ด ำเนินงำน ดังนี้ 

1) ด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร  

1.1) ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนพัฒนำบุคลำกร 
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กิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนนิงาน 

1 .  โ ค ร ง ก ำ ร ป ร ะ ชุ ม

บุคลำกรเพื่อมอบนโยบำย 

แ ล ะ แ น ว ท ำ ง ก ำ ร

ปฏิบัติงำน ปีงบประมำณ 

2560 

กองบริหำรงำนบุคคล ด ำเนินกำรจัดโครงกำรประชุม

บุคลำกรเพื่อมอบนโยบำย และแนวทำงกำรปฏิบัติงำน 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 จ ำนวน 2 คร้ัง คร้ังที่1 เมื่อ

วันที่ 13 มกรำคม 2560 ภำคกำรศึกษำที่ 2/2559  ณ 

หอประชุมสุนันทำนุสรณ์ โดยอธิกำรบดีได้มอบนโยบำย ทิศ

ทำงกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย ประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2560 ให้กับบุคลำกรทั้งมหำวิทยำลัย เพื่อให้บุคลำกร

ได้รับทรำบทิศทำงกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยและ

พัฒนำกำรปฏิบั ติ ง ำน ให้ สอดคล้อ งกับทิศทำงของ

มหำวิทยำลัย โดยมีผู้ เข้ำร่วมประชุม ทั้งบุคลำกรสำย

วิชำกำร และสำยสนับสนุนวิชำกำร จ ำนวน 1,837 คน และ

ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 สิงหำคม 2560 ภำคกำรศึกษำที่ 

1/2560 มีบุคลำกรทั้งสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุนวิชำกำร

รวมทั้งสิน้ 1,837 คน 

2. โครงกำรอบรมกำร

เตรียมควำมพร้อมกำรเข้ำ

สู่ต ำแหน่งที่สูงขึ้น (สำย

สนับสนุนวิชำกำร หัวหน้ำ

ฝ่ำย) 

กองบรหิำรงำนบุคคล ด ำเนินกำรจัดโครงกำรอบรมกำร

เตรียมควำมพร้อมกำรเขำ้สู่ต ำแหน่งที่สูงขึน้ส ำหรับบุคลำกร

สำยสนับสนุนวิชำกำร  เพื่อเป็นกำรเตรยีมควำมพร้อมผู้ที่จะ

เ ข้ ำสู่ ต ำ แหน่ งผู้ บ ริ ห ำรระดับต้ น ให้ เ ป็ นผู้ น ำที มที่ มี

ประสิทธิภำพ มหำวิทยำลัยจึงจัด โครงกำรอบรมเตรียม

ควำมพร้ อมกำร เ ข้ ำสู่ ต ำ แหน่ งที่ สู ง ขึ้ น เพื่ อ เพิ่ มพู น

ประสิทธิภำพและพัฒนำทักษะ ส ำหรับผู้อ ำนวยกำร/หัวหน้ำ

ส ำนักงำน/หัวหน้ำฝ่ำย แบ่งเป็น 2 ระยะ  

ระยะที่  1 เมื่อวันที่  29 - 30 พฤษภำคม 2560 ณ 

โรงแรมรอยัลรเิวอร์  โดยมีผู้เข้ำอบรม จ ำนวน 81 คน  

ระยะที่ 2 เมื่อวันที่ 13 – 15 กรกฎำคม 2560 ณ โรงแรม

รเีจน้ท์ ชะอ ำ โดยมีผู้เขำ้อบรม จ ำนวน 80 คน 

3. โครงกำรอบรมกำร

เตรียมควำมพร้อมกำรเข้ำ

สู่ต ำแหน่งที่สูงขึ้น (สำย

สนับสนุนวิชำกำร ช ำนำญ

กำร/ช ำนำญกำรพิเศษ) 

กองบรหิำรงำนบุคคล ด ำเนินกำรจัดโครงกำรอบรมกำร

เตรียมควำมพร้อมกำรเขำ้สู่ต ำแหน่งที่สูงขึน้ส ำหรับบุคลำกร

สำยสนับสนุนวิชำกำร ต ำแหน่งช ำนำญกำร/ช ำนำญกำร

พิเศษเพื่อให้บุคลำกรที่เข้ำอบรมมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ใน

ระเบียบ ประกำศ ข้อบังคับและแนวทำงกำรจัดท ำเอกสำร

เพื่อเข้ำสู่ต ำแหน่งที่สูงขึ้น สร้ำงควำมตระหนักในบทบำท 



 

 137 

รายงานผลการด าเนินงาน 

หน้ำที่ในกำรพัฒนำตนเอง พัฒนำงำนและพัฒนำทีมงำน ให้

สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุข และเกิด

ประโยชน์สูงสุดและสำมำรถพัฒนำตนเองให้เข้ำสู่ต ำแหน่งที่

สูงขึ้นของมหำวิทยำลัย โดยจัดโครงกำรวันที่ 20 – 21 

กรกฎำคม 2560 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์  โดยมีผู้เข้ำอบรม 

จ ำนวน 115 คน  

4 .  โ ค ร งกำ รฝึ กอบรม

เทคนิคกำรถ่ำยทอดองค์

ค ว ำ ม รู้ สู่ เ ค รื อ ข่ ำ ย 

ปีงบประมำณ 2560 

กองบริหำรงำนบุคคล ด ำเนินกำรจัดโครงกำรฝึกอบรม

เทคนิคกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้สู่เครือข่ำย ปีงบประมำณ 

2560 ให้กับบุคลำกรสำยวิชำกำรเพื่อให้เกิดกำรเรียนรู้ ณ 

สถำนที่จริง สร้ำงแนวควำมคิดใหม่ๆ ต่อยอดควำมรู้ที่จะ

ถ่ำยทอดในส่วนที่มีควำมช ำนำญ เพื่อถ่ำยทอดลงไปสู่

เครือข่ำย ระหว่ำงวันที่ 15 - 16 มิถุนำยน 2560 โดยมี

ผู้เข้ำร่วมอบรม จ ำนวน 157 คน  

5.  โครงกำรปฐมนิ เทศ

บุคลำกรบรรจุใหม่  เพื่อ

ส ร้ ำ ง จิ ต ส ำ นึ ก แ ล ะ

ป ร ะ สิ ท ธิ ภ ำ พ ใ น ก ำ ร

ป ฏิ บั ติ ง ำ น  ป ร ะ จ ำ ปี

งบประมำณ 2560 

 

กองบริหำรงำนบุคคลจัดโครงกำรปฐมนิเทศบุคลำกร

บรรจุใหม่ เพื่อสร้ำงจิตส ำนึกและประสิทธิภำพในกำร

ปฏิบัติงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2560 เพื่อให้บุคลำกรใหม่ 

มีควำมรูค้วำมเข้ำใจเกี่ยวกับบทบำท ภำระหน้ำที่ ควำมกำ้วหน้ำ

ในอำชีพ กำรพัฒนำทักษะควำมรู้  ควำมสำมำรถในกำร

ปฏิบัติงำน สำมำรถพัฒนำประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนได้

อย่ำงเต็มศักยภำพ และเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 

สำมำรถน ำหลักคุณธรรม จริยธรรม ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ใน

กำรด ำเนินชีวิตประจ ำวัน และกำรปฏิบัติงำนได้ อันจะเป็น

ประโยชน์ ต่อบุคลำกรบรรจุใหม่ในกำรปฏิบัติงำน โดย

แบง่เป็น 2 ระยะ คอื กำรให้ควำมรู้เก่ียวกับนโยบำยและกำร

บรหิำรจัดกำรมหำวิทยำลัย 

     ระยะที่  1 วันที่  4 พฤศจิกำยน 2559 บทบำทของ

ผู้บริหำรของมหำวิทยำลัย  ณ ห้องประชุมช่อแก้ว 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 

ระยะที่ 2 วันที่ 1 – 3 มีนำคม 2560 เป็นกำรสร้ำง

ควำมรู้ควำมเข้ำใจ บทบำทภำรกิจของบุคลำกร กำรพัฒนำ

บุคลำกร กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน กำรรับทรำบ

ควำมก้ำวหน้ำและกำรท ำงำนร่วมกัน ซึ่งเป็นปัจจัยส ำคัญที่

จะบรรลุตำมเป้ำหมำยของมหำวิทยำลัย ณ โรงแรมรีเจ้นท์ 
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ชะอ ำ โดยมีผู้เขำ้อบรม จ ำนวน 60 คน  

6.โครงกำรฝึ กอบรมเชิ ง

ปฏิ บั ติ กำรงำนประจ ำสู่

งำนวิจัย 

(Routine to Research : R2R) 

 

กองบริหำรงำนบุคคล ด ำเนินกำรจัดโครงกำรฝึกอบรม

เชิงปฏิบัติกำรงำนประจ ำสู่งำนวิจัย (Routine to Research : 

R2R) ส ำหรับบุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำรของส ำนักงำน

อธิกำรบดีเพื่อให้ผู้ เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้และเข้ำใจ

เก่ียวกับงำนประจ ำสู่งำนวิจัย และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้

ในกำรปฏิบัติงำนได้ ได้แนวทำงในกำรปรับปรุงและพัฒนำ

งำนประจ ำของตนเองสู่งำนวิจัยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และ

ผู้เข้ำอบรมมีควำมสำมำรถในกำรสังเครำะห์ปัญหำจำกงำน

ประจ ำและพัฒนำเป็นงำนวิจัยได้ โดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ 

ระยะที่ 1 วันพุธที่ 2 พฤศจิกำยน 2559 ณ ห้องสุพรรณิกำร์ 

โรงแรมสวนสุนันทำ (ช้ัน 2)  มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนัน

ทำ ระยะที่ 2 วันที่ 27 – 29 พฤศจิกำยน 2559 ณ เบลล์  

วิลล่ำ รสีอร์ท เขำใหญ่ โดยมีผู้เขำ้อบรม จ ำนวน 158 คน 

7. โครงกำรส่งเสริมกำร

ปฏิบัติตนตำมจรรยำบรรณ

วิชำชีพ  

      กองบริหำรงำนบุคคล ด ำเนินกำรจัดโครงกำรส่งเสริม

กำรปฏิบัติตนตำมจรรยำบรรณวิชำชีพ  ซึ่งจัดโครงกำร

ดังกล่ำวสอดแทรกพร้อมกับกำรประชุมบุคลำกรทั้ ง

มหำวิทยำลัย ให้กับบุคลำกรทั้งมหำวิทยำลัย กำรส่งเสริม

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณของบุคลำกร รวมถึง

แบบประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรและสิทธิประโยชน์ของ

บุคลำกร  

พระธรรมกิติเมธี วัดรำชำธิวำสวิหำร  บรรยำยให้ควำมรู้

ในหัวข้อ กำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณและ

กำรปลูกจิตส ำนึกในกำรท ำงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต   

เพื่อเป็นแนวทำงให้บุคลำกรของมหำวิทยำลัยยึดถือและน ำไป

ปฏิบัติ ในกำรท ำงำน เมื่อวันที่  13 มกรำคม 2560 ณ 

หอประชุมสุนันทำนุสรณ์ 

ผู้เข้ำร่วมประชุม บุคลำกรทั้งสำยวิชำกำรและสำย

วิชำกำร และสำยสนับสนุนวิชำกำร จ ำนวน 1,837 คน 

2) ด้ำนกำรศึกษำต่อระดับปรญิญำเอก 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ มีกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรศึกษำต่อในระดับ

ปริญญำเอกอย่ำงต่อเนื่อง ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 มีผู้ขอรับทุนอุดหนุนกำรศึกษำ

จ ำนวน 10 รำย และ มีกำรอนุมัติทุนอุดหนุนกำรศึกษำต่อในระดับปริญญำเอก จ ำนวน  
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4 คน ซึ่งผู้ได้รับทุนอุดหนุนกำรศึกษำมีคุณสมบัติที่เป็นไปตำมประกำศมหำวิทยำลัยรำช

ภัฏสวนสุนันทำ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีกำรจัดสรรเงินอุดหนุนกำรศึกษำระดับปริญญำ

โท ระดับปริญญำเอก หรือ ระดับหลังปริญญำเอก เรื่องผลสอบภำษำอังกฤษ เกรดเฉลี่ย

สะสม และเป็นไปตำมแผนพัฒนำบุคลำกรที่หน่วยงำนได้วำงไว้  

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 มีผู ้รำยงำนผลกำรส ำเร็จกำรศึกษำ รวมทั้งสิ ้น  

12 รำย แบ่งเป็นสำยวิชำกำร จ ำนวน 5 รำย และสำยสนับสนุนวิชำกำร จ ำนวน 7 รำย 

ตำมแบบฟอร์มรำยงำนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

 3) ด้ำนกำรพัฒนำผลงำนทำงวิชำกำร 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ มีกำรส่งเสรมิ สนับสนุนให้อำจำรย์ท ำผลงำนเพื่อขอ

ต ำแหน่งทำงวิชำกำรอย่ำงต่อเนื่อง โดยจัดโครงกำรพัฒนำผลงำนและเพิ่มต ำแหน่งทำง

วิชำกำร มีอำจำรย์เขำ้รว่มโครงกำรทั้งสิน้ 260 ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 มีอำจำรย์ได้รับ

ต ำแหน่งทำงวิชำกำร จ ำนวน 7 คน  

เอกสาร

หลักฐาน 

IQA 5.1-6-01 ค ำสั่งที่ 2623/25598 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนบริหำร

ทรัพยำกรบุคคลและแผนพัฒนำบุคลำกร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 และบันทึก

ข้อควำมขออนุมัติแผนฯ 

IQA 5.1-6-02 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรจัดท ำแผนบริหำรทรัพยำกรบุคคลและ

แผนพัฒนำบุคลำกร คร้ังที่ 1/2558 วันที่ 16 พฤษภำคม 2559 

IQA 5.1-6-03 กำรเผยแพร่แผนบรหิำรทรัพยำกรบุคคล ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-

2564 และแผนฯประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 เว็บไซต์กองบริหำรงำนบุคคล

http://personnel.ssru.ac.th/page/gendministration  

IQA 5.1-6-04 แผนบริหำรทรัพยำกรบุคคล ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560  

IQA 5.1-6-05 แผนพัฒนำบุคลำกร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

IQA 5.1-6-06 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรและพัฒนำบุคลำกรประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2560 (รอบ 6 เดือน) 

IQA 5.1-6-07 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรและพัฒนำบุคลำกรประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน) 

IQA 5.1-6-08 บันทึกข้อควำม เรื่อง รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรทรัพยำกร

บุคคลและแผนพัฒนำบุคลำกร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 (รอบ 6 เดือน) 

IQA 5.1-6-09 บันทึกข้อควำม เรื่อง รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรทรัพยำกร

บุคคลและแผนพัฒนำบุคลำกรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน) 

IQA 5.1-6-10 รำยงำนสรุปโครงกำรพัฒนำบุคลำกร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

เกณฑ์ ข้อ 7 กำรก ำกับติดตำมส่งเสรมิสนับสนุนให้ทุกหน่วยงำนในสถำบันมีกำรด ำเนินงำนด้ำนกำร
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มาตรฐาน ประกันคุณภำพภำยในตำมระบบและกลไกที่สถำบันก ำหนด ประกอบด้วย กำรควบคุม

คุณภำพกำรตรวจสอบคุณภำพ และกำรประเมินคุณภำพ 

ผลการ

ด าเนินงาน 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ มีกำรด ำเนินงำนตำมระบบและกลไกกำรประกัน

คุณภำพกำรศึกษำภำยใน ตำมที่มหำวิทยำลยัก ำหนดโดยกองนโยบำยและแผน ได้ด ำเนินกำร

ดังนี ้ 

1) การวางระบบคุณภาพ 

1.1) เสนอประกำศนโยบำยกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน มหำวิทยำลัย 

รำชภัฏสวนสุนันทำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 

1.2) เสนอแต่งตั้งคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน มหำวิทยำลัย 

รำชภัฏสวนสุนันทำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 

1.3) จัดท ำปฏิทินกำรปฏิบัติงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน มหำวิทยำลัย 

รำชภัฏสวนสุนันทำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 และก ำหนดผู้รับผิดชอบ  

1.4) จัดท ำคู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 

ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหำวิทยำลัย  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 

1.5) ประชุมคณะกรรมกำรเครือข่ำยแผนงำนและประกันคุณภำพ ครั้งที่ 1/2560  

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกำยน 2559 ณ ห้องประชุมสุพรรณิกำร์ ช้ัน 2 โรงแรมวังสวนสุนันทำ  

เพื่อแจ้งปฏิทินกำรปฏิบัติงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนัน

ทำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 

1.6) ประชุมสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 30 

พฤศจิกำยน 2559 ณ ห้องประชุมสภำมหำวิทยำลยั ช้ัน 5 อำคำร 31 วำระที่ 5.2 รำยงำนผล

กำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 และกำรพิจำรณำ 

ให้ควำมเห็นชอบแผนพัฒนำคุณภำพ (Improvement Plan) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 

1.7) ประชุมคณะกรรมกำรเครือข่ำยแผนงำนและประกันคุณภำพ ครั้งที่ 2 /2560  

เมื่อวันที่ 16 กุมภำพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมสุพรรณิกำร์ ช้ัน 2 โรงแรมวังสวนสุนันทำ  

เพื่อแจ้งแนวทำงกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 

2) การควบคุมคุณภาพ 

2.1) ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบม.) ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 6 

มีนำคม 2560 ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ ช้ัน 5 อำคำร 43 วำระที่ 4.1 แนวทำงกำร

ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 ระดับหลักสูตร และแนว

ปฏิบัติกำรขึ้นทะเบยีนหลักสูตรเพื่อเผยแพร่ (Thai Qualification Register : TQR) 

2.2) ประชุมเตรียมควำมพร้อมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 เมื่อวันที่ 15 มีนำคม 2560 ณ ห้องประชุมส ำนักงำนอธิกำรบดี 



 

 141 

รายงานผลการด าเนินงาน 

อำคำร 32 ช้ัน 5  

2.3) จัดโครงกำรอบรมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ เรื่อง “ตัวบ่งชี้และเกณฑ์กำรประกัน

คุณภำพกำรศึกษำภำยใน” เมื่อวันที่ 20 มีนำคม 2560 ณ ห้องประชุมมุจลินทร์ ช้ัน 2 

โรงแรมวังสวนสุนันทำ โดยได้เชิญรองศำสตรำจำรย์ ดร.สมบูรณ์วัลย์ สัตยำรักษ์วิทย์  

อดีตรองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มำเป็นวิทยำกรบรรยำย โดยมี

ผู้เข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน 158 คน และผลประเมินควำมพึงพอใจในภำพรวม อยู่ในระดับ

มำก มีค่ำเฉลี่ยเทำ่กับ 3.42  

2.4) จัดโครงกำรอบรมสรำ้งควำมรู้ควำมเข้ำใจ เรื่อง “กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ

ด้วย AUN-QA ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559” เมื่อวันที่ 4 เมษำยน 2560 ห้องประชุม 

มุจลินทร์ ช้ัน 2 โรงแรมวังสวนสุนันทำ โดยได้เชิญรองศำสตรำจำรย์ ดร.วิมลวรรณ  

พิมพ์พันธุ์ อำจำรย์ประจ ำภำควิชำวัสดุศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

มำเป็นวิทยำกรบรรยำย โดยมีผู้เข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน 151 คน และผลประเมินควำม 

พึงพอใจในภำพรวม อยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ยเทำ่กับ 3.32 

2.5) ประชุมหำรอืแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับ

คณะ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 เมื่อวันที่ 4 พฤษภำคม 2560 ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ 

ห้อง 4350 คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม ช้ัน 5 

2.6) จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง “กำรใช้งำนระบบฐำนข้อมูลด้ำนกำรประกัน

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

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559” ในระหว่ำงวันที่ 5 – 14 มิถุนำยน 2560 ณ ห้องปฏิบัติกำร

คอมพิวเตอร์ 3511 อำคำร 35 ช้ัน 1 โดยมีผู้เข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน 200 คน และผล

ประเมินควำมพึงพอใจในภำพรวม ดังนี้ 1) วันที่ 5 มิถุนำยน 2560 อยู่ในระดับมำกที่สุด  

มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.53 2) วันที่ 6 มิถุนำยน 2560 อยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 

4.73 3) วันที่ 7 มิถุนำยน 2560 อยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.73 4) วันที่  

8 มิถุนำยน 2560 อยู่ในระดับมำกที่สุด มีคำ่เฉลี่ยเท่ำกับ 4.26 5) วันที่ 12 มิถุนำยน 2560 อยู่ใน

ระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.30 6) วันที่ 13 มิถุนำยน 2560 อยู่ในระดับมำกที่สุด  

มีคำ่เฉลี่ยเท่ำกับ 4.32 7) วันที่ 14 มิถุนำยน 2560 อยู่ในระดับมำกที่สุด มีคำ่เฉลี่ยเท่ำกับ 4.60 

2.7) ประชุมเตรียมควำมพร้อมรับกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับ

คณะ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 เมื่อวันที่ 9 มิถุนำยน 2560 ณ ห้องประชุมสภำมหำวิทยำลัย 

อำคำร 31 ช้ัน 5 

2.8) จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง “กำรใช้งำนระบบฐำนข้อมูลด้ำนกำรประกัน

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

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 ส ำหรับเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำ

ภำยใน ระดับหลักสูตร”  วันที่ 27 กรกฎำคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ ส ำนัก
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วิทยบริกำรฯ ช้ัน 2 โดยมีผู้เขำ้รว่มโครงกำร จ ำนวน 42 คน  

2.9) ประชุมเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับ

คณะ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 เมื่อวันที่ 31 กรกฏำคม 2560 ณ ห้องประชุมยุทธศำสตร์

อำคำร 32 ช้ัน 5 

2.10) ด ำเนินงำนกิจกรรม/โครงกำรตำมเกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำใน และ

แผนพัฒนำคุณภำพ (Improvement Plan) มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ประจ ำปี

กำรศึกษำ 2559 

3) การติดตามตรวจสอบคุณภาพ 

3.1) ติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ

ภำยในและแผนพัฒนำคุณภำพ (Improvement Plan) และตัวบ่งชี้เกณฑ์กำรประกันคุณภำพ

กำรศึกษำภำยใน ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 1/2559 ระดับหลักสูตร ระดับหน่วยงำน และระดับ

มหำวิทยำลัย ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 

3.2) สรุปและรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำคุณภำพ 

(Improvement Plan) และตัวบ่งชี้เกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำภำค

กำรศึกษำที่ 1/2559 ระดับหน่วยงำน และระดับมหำวิทยำลัย เสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำร

มหำวิทยำลัย (กบม.) ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 6 มีนำคม 2560 วำระที่ 5.1 กำรพิจำรณำ

รำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำคุณภำพ ( Improvement Plan)  

และตัวบ่งชี้เกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 1/2559 ระดับ

หน่วยงำน และระดับมหำวิทยำลัย โดยมีควำมกำ้วหน้ำกำรด ำเนินงำนออกเป็น 3 ส่วน ดังนี ้

ระดับหลักสูตร สรุปได้ว่ำ รำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้

เกณฑก์ำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 1/2559 ระดับหลักสูตร 

ตำมองคป์ระกอบที่ 1 กำรก ำกับมำตรฐำน จ ำนวนทั้งหมด 103 หลักสูตร ควำมก้ำวหน้ำกำร

ด ำเนินงำนของหลักสูตรที่ผ่ำนตำมเกณฑ์กำรก ำกับมำตรฐำน จ ำนวนทั้งหมด 98 หลักสูตร 

แบ่งออกเป็น หลักสูตรระดับปรญิญำตร ีจ ำนวน 74 หลักสูตร ระดับประกำศนียบัตร จ ำนวน 

1 หลักสูตร ระดับปริญญำโท จ ำนวน 15 หลักสูตร ระดับปริญญำเอก จ ำนวน 8 หลักสูตร 

และควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนของหลักสูตรที่ไม่ผ่ำนตำมเกณฑ์กำรก ำกับมำตรฐำน 

จ ำนวนทั้งหมด 5 หลักสูตร แบ่งออกเป็น หลักสูตรระดับปริญญำตรี จ ำนวน 2 หลักสูตร 

ระดับปรญิญำโท จ ำนวน 2 หลักสูตร ระดับปรญิญำเอก จ ำนวน 1 หลักสูตร 

มติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบม.) มอบหมำยให้ผู้ก ำกับ

ดูแล/หน่วยงำนผู้รับผิดชอบด ำเนินกำร ดังนี้ 

1. หน่วยงำนระดับคณะ/วิทยำลัย ด ำเนินกำรปรับปรุง/แก้ไขหลักสูตรให้เป็นไป

ตำมเกณฑ์องค์ประกอบที่ 1 กำรก ำกับมำตรฐำน ตำมแนวทำงที่ก ำหนด  ภำยในวันที่  

31 มีนำคม 2560 
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2. กองบริกำรกำรศึกษำด ำเนินกำรก ำกับติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน

ของหลักสูตรจำกคณะ/วิทยำลัย พร้อมทั้งรำยงำนต่อกองนโยบำยและแผน ภำยในวันที่  

3 เมษำยน 2560 

3. กองนโยบำยและแผนสรุปและรำยงำนผลต่อคณะกรรมกำรบริหำร

มหำวิทยำลัย ในวันที่ 10 เมษำยน 2560 

ระดับหน่วยงาน พบว่ำ หน่วยงำนที่มีควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนตำม

แผนพัฒนำคุณภำพ (Improvement plan) ตัวชี้วัดบรรลุที่เป้ำหมำยตำมแผนตั้งแต่ร้อยละ  

50 ขึ้นไป จ ำนวน 3 หน่วยงำน และหน่วยงำนที่มีควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนตำม

แผนพัฒนำคุณภำพ (Improvement plan) ตัวชี้วัดที่บรรลุเป้ำหมำยตำมแผนน้อยกว่ำร้อยละ 

50 จ ำนวน 10 หน่วยงำน  

มติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบม.) มอบหมำยให้ผู้ก ำกับ

ดูแล/หน่วยงำนผู้รับผิดชอบด ำเนินกำร ดังนี้ 

1. คณะ/วิทยำลัย ผลักดันผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมตำมแผนพัฒนำ

คุณภำพ (Improvement Plan) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 ที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร ให้บรรลุ

เปำ้หมำยที่ก ำหนด ภำยในวันที่ 31 กรกฎำคม 2560 

2. คณะ/วิทยำลัย ผลักดันผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้เกณฑืประกันคุณภำพ

กำรศึกษำภำยในที่ยังไม่บรรลุเป้ำหมำยและอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร ให้บรรลุเป้ำหมำย  

ที่มหำวิทยำลัยก ำหนด ดังนี้ 

2.1 ตัวบ่งชี้ที่รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน 2559 (ตัวบ่งชี้ 2.3)  

ถอืว่ำสิน้สุดระยะเวลำกำรด ำเนินงำนแล้ว ให้หน่วยงำนใช้ผลตำมที่หน่วยงำนเจ้ำภำพฯ ยืนยัน 

2 .2  ตั วบ่ ง ชี้ ที่ ร ำยงำนผลกำรด ำ เนิ นงำนตำมปีกำรศึกษำ  2559  

และปีงบประมำณ พ.ศ.2560 หน่วยงำนสำมำรถด ำเนินกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินงำนจนถึง

วันที่ 31 กรกฏำคม 2560 

3. หน่วยงำนเจ้ำภำพฯ ก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้เกณฑ์กำรประกัน

คุณภำพภำยใน ที่ไม่บรรลุเป้ำหมำย รวมทั้งเรง่รัดให้มีกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินงำนให้บรรลุ

เปำ้หมำยที่มหำวิทยำลัยก ำหนด จนถงึวันที่ 31 กรกฎำคม 2560 

4. กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำคุณภำพ ( Improvement plan) 

และตัวบ่งชี้เกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 2/2559 

4.1 คณะ/วิทยำลัย รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำคุณภำพ 

(Improvement plan) และตัวบ่งชี้เกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร 

และระดับหน่วยงำน ที่ผำ่นกำรพิจำรณำคณะกรรมกำรประจ ำคณะ/อ ำนวยกำร ให้หน่วยงำน

เจำ้ภำพฯ ภำยในวันที่ 19 มิถุนำยน 2560 

4.2 หน่วยงำนเจ้ำภำพฯ ตรวจสอบและสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำม
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แผนพัฒนำคุณภำพ (Improvement plan) และตัวบ่งชี้เกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ

ภำยใน ระดับหน่วยงำน พร้อมทั้งรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนฯ ต่อกองนโยบำยและแผน 

ภำยในวันที่ 22 มิถุนำยน 2560 

4.3 กองนโยบำยและแผน สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำ

คุณภำพ (Improvement plan) และตัวบ่งชี้เกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  

ระดับหลักสูตร และระดับหน่วยงำน ต่อคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ในวันที่ 11 

กรกฎำคม 2560 

ระดับมหาวิทยาลัย สรุปได้ว่ำ ควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำ

คุณภำพ (Improvement Plan) ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 1/2559 (ระดับมหำวิทยำลัย) จ ำนวน 

14 กิจกรรม/โครงกำร จ ำนวน 14 ตัวชี้วัด มีผลกำรด ำเนินงำนของตัวชี้วัดที่บรรลุตำม

เปำ้หมำยตำมแผน จ ำนวน 2 ตัวชี้วัด  คิดเป็นร้อยละ 14.29 มีผลกำรด ำเนินงำนของตัวชี้วัด 

ที่ยังไม่บรรลุตำมเป้ำหมำยตำมแผน จ ำนวน 2 ตัวชี้วัด  คิดเป็นร้อยละ 14.29 และมีตัวชี้วัด 

ที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินงำน (ยังไม่ได้ประเมินผล) จ ำนวน 10 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 71.42 

ตำมล ำดับ 

มติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบม.) มอบหมำยให้ผู้ก ำกับ

ดูแล/หน่วยงำนผู้รับผิดชอบด ำเนินกำร ดังนี้ 

1. หน่วยงำนเจ้ำภำพฯ ระดับมหำวิทยำลัย ก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนตำม

แผนพัฒนำคุณภำพ (Improvement plan) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 (ระดับมหำวิทยำลัย)  

ให้บรรลุตำมเป้ำหมำยที่มหำวิทยำลัยก ำหนด ภำยในวันที่ 31 กรกฎำคม 2560 

2. หน่วยงำนเจ้ำภำพฯ ผลักดันผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้เกณฑ์กำรประกัน

คุณภำพกำรศึกษำภำยในที่ยังไม่บรรลุเป้ำหมำย ให้บรรลุตำมเป้ำหมำยที่มหำวิทยำลัย

ก ำหนด ดังนี้ 

2.1 ตัวบ่งชี้ที่รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน 2559 (ตัวบ่งชี้ 2.3)  

ถอืว่ำสิน้สุดระยะเวลำกำรด ำเนินงำนแล้ว ให้ใช้ผลตำมที่หน่วยงำนเจำ้ภำพฯ ยืนยัน 

2.2 ตัวบ่งชี้ที่รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมปีกำรศึกษำ 2559 และ

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 หน่วยงำนเจำ้ภำพฯ สำมำรถด ำเนินกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินงำน

จนถงึวันที่ 31 กรกฎำคม 2560 

3. หน่วยงำนเจ้ำภำพฯ ก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้เกณฑ์กำรประกัน

คุณภำพภำยใน ที่ไม่บรรลุเป้ำหมำย รวมทั้งเรง่รัดให้มีกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินงำนให้บรรลุ

เปำ้หมำยที่มหำวิทยำลัยก ำหนด จนถงึวันที่ 31 กรกฎำคม 2560 

4. กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำคุณภำพ ( Improvement plan) 

และตัวบ่งชี้เกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 2/2559 

4.1 หน่วยงำนเจ้ำภำพฯ รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำคุณภำพ 
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(Improvement plan) และตัวบ่งชี้เกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับ

มหำวิทยำลัย ต่อกองนโยบำยและแผน ภำยในวันที่ 22 มิถุนำยน 2560 

4.2 กองนโยบำยและแผน สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนตำมแผนพัฒนำ

คุณภำพ (Improvement plan) และตัวบ่งชี้เกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับ

มหำวิทยำลัย ต่อคณะกรรมกำรบรหิำรมหำวิทยำลัย ในวันที่ 11 กรกฎำคม 2560 

3.3) สรุปและรำยงำนกำรด ำเนินงำนหลักสูตรที่ยังไม่เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนใน

องค์ประกอบที่ 1 กำรก ำกับมำตรฐำน ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 1/2559 เสนอต่อคณะ

กรรมกำรบรหิำรมหำวิทยำลัย (กบม.) คร้ังที่ 4/2560 เมื่อวันที ่10 เมษำยน 2560 วำระที่ 5.1 

กำรพิจำรณำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนหลักสูตรที่ยังไม่เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนใน

องคป์ระกอบที่ 1 กำรก ำกับมำตรฐำน  

มติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบม.) มอบหมำยให้ผู้ก ำกับ

ดูแล/หน่วยงำนผู้รับผิดชอบด ำเนินกำร ดังนี้ 

1. คณะ/วิทยำลัย ด ำเนินกำรปรับปรุง/แก้ไขหลักสูตรให้เป็นไปตำมเกณฑ์

องคป์ระกอบที่ 1 กำรก ำกับมำตรฐำน ตำมแนวทำงที่ก ำหนด ภำยในเดือนเมษำยน 2560 

2. กองบริกำรกำรศึกษำด ำเนินกำรก ำกับติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน

ของหลักสูตรจำกคณะ/วิทยำลัย พร้อมทั้งรำยงำนต่อกองนโยบำยและแผน ภำยในวันที่ 3 

เมษำยน 2560 

3.4) สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำคุณภำพ (Improvement Plan) 

และตัวบ่งชี้เกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 2/2559 

ระดับหน่วยงำน และระดับมหำวิทยำลัย เสนอต่อคณะกรรมกำรบรหิำรมหำวิทยำลัย (กบม.) 

ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 16 สิงหำคม 2560 วำระที่ 5.2 กำรพิจำรณำรำยงำนผลกำร

ด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำคุณภำพ (Improvement Plan) และตัวบ่งชี้เกณฑ์กำรประกัน

คุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 2/2559 ระดับหน่วยงำน และระดับ

มหำวิทยำลัย โดยมีผลกำรด ำเนินงำนออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

ระดับหลักสูตร สรุปได้ว่ำ รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้เกณฑ์กำร

ประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำภำคกำรศึกษำที่  2/2559 ระดับหลักสูตร  

ตำมองคป์ระกอบที่ 1 กำรก ำกับมำตรฐำน จ ำนวนทั้งหมด 103 หลักสูตร ผลกำรด ำเนินงำน

ของหลักสูตรที่ผ่ำนตำมเกณฑ์กำรก ำกับมำตรฐำน จ ำนวนทั้งหมด 103 หลักสูตร  

แบ่งออกเป็น หลักสูตรระดับปรญิญำตร ีจ ำนวน 76 หลักสูตร ระดับประกำศนียบัตร จ ำนวน 

1 หลักสูตร ระดับปริญญำโท จ ำนวน 17 หลักสูตร และระดับปริญญำเอก จ ำนวน  

9 หลักสูตร 

มติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบม.) มอบหมำยให้หน่วยงำน

ด ำเนินกำร ดังนี้ 
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1. คณะ/วิทยำลัย ก ำกับมำตรฐำนหลักสูตรให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน

หลักสูตร พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558 ตลอดระยะเวลำจัดกำรศึกษำ 

2. กองบริกำรกำรศึกษำ ติดตำม ตรวจสอบ และก ำกับมำตรฐำนหลักสูตรให้

เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558 ตลอดระยะเวลำจัด

กำรศึกษำ 

ระดับหน่วยงาน พบว่ำ หน่วยงำนที่มีกำรด ำเนินงำนบรรลุตำมเป้ำหมำย 

มำกกว่ำร้อยละ 80 จ ำนวน 10 หน่วยงำน และมีหน่วยงำนที่มีกำรด ำเนินงำนบรรลุตำม

เปำ้หมำย ต่ ำกวำ่รอ้ยละ 80   

มติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบม.) มอบหมำยให้หน่วยงำน

จัดกำรศึกษำด ำเนินกำร ดังนี้ 

1. คณะ/วิทยำลัย ที่มีผลกำรด ำเนินงำนไม่บรรลุเป้ำหมำย ณ วันที่เสนอต่อ

คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำน ให้ด ำเนินกำรตรวจสอบ และปรับปรุงผลกำรด ำเนินงำนให้

บรรลุเปำ้หมำย ภำยในวันที่ 31 กรกฏำคม 2560 

ระดับมหาวิทยาลัย สรุปได้ว่ำ รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำ

คุณภำพ (Improvement Plan) ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 2/2559 ระดับมหำวิทยำลัย จ ำนวน 

14 กิจกรรม/โครงกำร จ ำนวน 14 ตัวชี้วัด มีผลกำรด ำเนินงำนของตัวชี้วัดที่บรรลุตำม

เปำ้หมำย จ ำนวน 9 ตัวชีว้ัด  คดิเป็นร้อยละ 64.29 มีผลกำรด ำเนินงำนของตัวชีว้ัดที่ไม่บรรลุ

ตำมเป้ำหมำย จ ำนวน 1 ตัวชี้วัด  คิดเป็นร้อยละ 7.14 และมีตัวชี้วัดที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินงำน 

(ยังไม่ได้ประเมินผล) จ ำนวน 4 ตัวชีว้ัด คดิเป็นร้อยละ 44.44 ตำมล ำดับ 

มติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบม.) มอบหมำยให้หน่วยงำน

เจำ้ภำพฯ ด ำเนินกำร ดังนี้ 

1. หน่วยงำนเจ้ำภำพฯ ที่มีผลกำรด ำเนินงำนไม่บรรลุเป้ำหมำย ให้ด ำเนินกำร

ตรวจสอบ และปรับปรุงผลกำรด ำเนินงำนให้บรรลุเป้ำหมำย ภำยในวันที่ 31 สิงหำคม 2560 

2. หน่วยงำนเจ้ำภำพฯ จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตัวบ่งชี้เกณฑ์ประกัน

คุณภำพกำรศึกษำภำยใน พรอ้มรำยกำรหลักฐำน ส่งให้กับกองนโยบำยและแผน ภำยในวันที่ 

1 กันยำยน 2560 เพื่อเตรียมรับกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำปี

กำรศึกษำ 2559 ระดับมหำวิทยำลัย 

4) การประเมินคุณภาพ 

4.1) คณะ/วิทยำลัย ได้ด ำเนินกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพ

กำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 ตำมหลักเกณฑ์ที่มหำวิทยำลัย

ก ำหนด และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) และกองนโยบำยและแผนได้

ด ำเนินกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 
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2559 ระดับหน่วยงำน และระดับมหำวิทยำลัย 

4.2) คณะ/วิทยำลัย จัดตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 ในระหว่ำงวันที่ 15 มิถุนำยน  –  25 กรกฎำคม 2560  

และกองนโยบำยและแผน จัดตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหน่วยงำน  

ในระหว่ำงวันที่ 23 – 31 สิงหำคม 2560  

4.3) สรุปและน ำผลกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตรและ

ระดับหน่วยงำน เสนอคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบม.) เมื่อกำรประชุมครั้งที่ 

9/2560 วันที่ 11 กันยำยน 2560 วำระเสนอเพื่อพิจำรณำ 5.3 กำรพิจำรณำรำยงำนสรุปผล

กำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ประจ ำปี

กำรศึกษำ 2559 ระดับหลักสูตร และระดับหน่วยงำน โดยสำมำรถแบ่งออกเป็น 2 ระดับ 

ได้แก่ 

ระดับหลักสูตร ในปีกำรศึกษำ 2559 ผลกำรตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร 

ตำมเกณฑ์ สกอ. จ ำนวน 102 หลักสูตร มีผลกำรตรวจประเมินฯ ผ่ำนองค์ประกอบที่ 1  

กำรก ำกับมำตรฐำน ทุกหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100.00 โดยมีคะแนนเฉลี่ยของหลักสูตร 

ในองคป์ระกอบที่ 2-6 อยู่ในระดับดี จ ำนวน 10 หน่วยงำน คิดเป็นร้อยละ 83.33 และอยู่ใน

ระดับปำนกลำง จ ำนวน 2 หน่วยงำน คดิเป็นร้อยละ 16.67 

ระดับหน่วยงาน สรุปได้ว่ำ ผลกำรตรวจประเมินฯ ระดับหน่วยงำน ประจ ำปี

กำรศึกษำ 2559 มีกำรตรวจประเมินฯ อยู่ในระดับดี จ ำนวน 13 หน่วยงำน คิดเป็นร้อยละ 

100.00 

มติคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบม.) มอบหมำยผู้ที่ เกี่ยวข้อง

ด ำเนินกำร ดังนี้ 

1) คณะ/วิทยำลัย ก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนของหลักสูตรที่มีผลประเมิน

คุณภำพกำรศึกษำภำยใน อยู่ในระดับน้อยหรือปำนกลำง ในปีกำรศึกษำ 2559 ให้จัดท ำ

แผนพัฒนำคุณภำพ(Improvement Plan) ระดับหลักสูตร เพื่อพัฒนำหลักสูตรให้มีคุณภำพอยู่

ในระดับดี ในปีกำรศึกษำ 2560     

2) คณะ/วิทยำลัย ก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนของหลักสูตรที่มีผลประเมิน

คุณภำพกำรศึกษำภำยในของปีกำรศึกษำ 2559 อยู่ในระดับดี ให้จัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพ

(Improvement Plan) ระดับหลักสูตร เพื่อรักษำมำตรฐำนและพัฒนำหลักสูตรให้มีคุณภำพอยู่

ในระดับดีสองปีต่อเนื่อง และเตรียมรับกำรประเมินฯ จำกคณะกรรมกำรฯ สกอ.  

เพื่อประกำศขึ้นทะเบียนรำยชื่อหลักสูตร ในฐำนข้อมูลหลักสูตร TQR ของ สกอ. ในปี

กำรศึกษำ 2560   

3) คณะ/วิทยำลัย ก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนของหลักสูตรให้เป็นไปตำมเกณฑ์

องคป์ระกอบที่ 1 กำรก ำกับมำตรฐำน ตำมที่ สกอ. ก ำหนด ตลอดเวลำในกำรจัดกำรศึกษำ 
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4) กองบริกำรกำรศึกษำด ำเนินกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้และ

เกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ตำมเกณฑ์มำต รฐำน  

(ข้อ 1 กำรก ำกับมำตรฐำน) ตลอดเวลำในกำรจัดกำรศึกษำ 

5) คณะ/วิทยำลัย ที่มีผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้และเกณฑ์กำรประกัน

คุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 ระดับหน่วยงำน ไม่บรรลุเป้ำหมำย  

ให้จัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพ (Improvement Plan) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 ระดับหน่วยงำน 

จำกผลกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 

4.4) สรุปและน ำผลกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตรและ

ระดับหน่วยงำน เสนอสภำมหำวิทยำลัย เมื่อกำรประชุม ครั้งที่ 9/2560 วันที่ 27 กันยำยน 

2560 วำระเสนอเพื่อพิจำรณำ 5.4 กำรพิจำรณำรำยงำนสรุปผลกำรตรวจประเมินคุณภำพ

กำรศึกษำภำยใน มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 ระดับหลักสูตร 

และระดับหน่วยงำน โดยสำมำรถแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ 

ระดับหลักสูตร ในปีกำรศึกษำ 2559 ผลกำรตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร 

ตำมเกณฑ ์สกอ. จ ำนวน 102 หลักสูตร มีผลกำรตรวจประเมินฯ ผ่ำนองค์ประกอบที่ 1 กำร

ก ำกับมำตรฐำน ทุกหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100.00 โดยมีคะแนนเฉลี่ยของหลักสูตรใน

องค์ประกอบที่ 2-6 อยู่ในระดับดี จ ำนวน 10 หน่วยงำน คิดเป็นร้อยละ 83.33 และอยู่ใน

ระดับปำนกลำง จ ำนวน 2 หน่วยงำน คดิเป็นร้อยละ 16.67 

ระดับหน่วยงาน สรุปได้ว่ำ ผลกำรตรวจประเมินฯ ระดับหน่วยงำน ประจ ำปี

กำรศึกษำ 2559 มีกำรตรวจประเมินฯ อยู่ในระดับดี จ ำนวน 13 หน่วยงำน คิดเป็นร้อยละ 

100.00 

มติสภำมหำวิทยำลัย มอบหมำยผู้ที่เก่ียวข้องด ำเนินกำร ดังนี้ 

1) คณะ/วิทยำลัย ก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนของหลักสูตรที่มีผลประเมิน

คุณภำพกำรศึกษำภำยใน อยู่ในระดับน้อยหรือปำนกลำง ในปีกำรศึกษำ 2559 ให้จัดท ำ

แผนพัฒนำคุณภำพ(Improvement Plan) ระดับหลักสูตร เพื่อพัฒนำหลักสูตรให้มีคุณภำพอยู่

ในระดับดี ในปีกำรศึกษำ 2560     

2) คณะ/วิทยำลัย ก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนของหลักสูตรที่มีผลประเมิน

คุณภำพกำรศึกษำภำยในของปีกำรศึกษำ 2559 อยู่ในระดับดี ให้จัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพ

(Improvement Plan) ระดับหลักสูตร เพื่อรักษำมำตรฐำนและพัฒนำหลักสูตรให้มีคุณภำพอยู่

ในระดับดีสองปีต่อเนื่อง และเตรียมรับกำรประเมินฯ จำกคณะกรรมกำรฯ สกอ.  

เพื่อประกำศขึ้นทะเบียนรำยชื่อหลักสูตร ในฐำนข้อมูลหลักสูตร TQR ของ สกอ. ในปี

กำรศึกษำ 2560   

3) คณะ/วิทยำลัย ก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนของหลักสูตรให้เป็นไปตำมเกณฑ์

องคป์ระกอบที่ 1 กำรก ำกับมำตรฐำน ตำมที่ สกอ. ก ำหนด ตลอดเวลำในกำรจัดกำรศึกษำ 
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4) กองบริกำรกำรศึกษำ ด ำเนินกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้และ

เกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ตำมเกณฑ์มำตรฐำน 

(ข้อ 1 กำรก ำกับมำตรฐำน) ตลอดเวลำในกำรจัดกำรศึกษำ 

5) คณะ/วิทยำลัย ที่มีผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้และเกณฑ์กำรประกัน

คุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 ระดับหน่วยงำน ไม่บรรลุเป้ำหมำย  

ให้จัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพ (Improvement Plan) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 ระดับหน่วยงำน 

จำกผลกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 

4.5) จัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง ระดับมหำวิทยำลัย พรอ้มทั้งบันทึกลงในระบบ

ฐำนข้อมูลด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ระดับอุดมศึกษำ CHE QA Online System for 3 

Degree Levels (CHE 3D) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 

4.6) จัดตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 ในระหว่ำงวันที่ 3 – 4 ตุลำคม 2560  

หลังจำกคณะกรรมกำรฯ ตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 

2559 มหำวิทยำลัยจะด ำเนินกำร ดังนี้ 

4.7) จัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ (Improvement Plan) ประจ ำปีกำรศึกษำ 

2560 และสรุปผลกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 เสนอคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบม.) วำระเพื่อ

พิจำรณำ ในกำรประชุม คร้ังที่ 11/2560 วันที่ 13 พฤศจิกำยน 2560 

4.8) จัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ (Improvement Plan) ประจ ำปีกำรศึกษำ 

2560 และสรุปผลกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนัน

ทำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 เสนอสภำมหำวิทยำลัย วำระเพื่อพิจำรณำ ในกำรประชุม  

คร้ังที่ 11/2560 วันที่ 29 พฤศจิกำยน 2560 

4.9) จัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 

4.10) ส่งรำยงำนประจ ำปีที่ เป็นรำยงำนประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 ต่อหน่วยงำนต้นสังกัด (สกอ.) 

ภำยใน 120 วัน หลังสิน้สุดปีกำรศึกษำ ในระบบ CHE QA Online 

เอกสาร

หลักฐาน 

IQA 5.1–7–01 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน มหำวิทยำลัย

รำชภัฏสวนสุนันทำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 

IQA 5.1–7–02 ประกำศนโยบำยกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน มหำวิทยำลัย 

รำชภัฏสวนสุนันทำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 

IQA 5.1–7–03 ปฏิทินกำรปฏิบัติงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน มหำวิทยำลัย 

รำชภัฏสวนสุนันทำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 
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IQA 5.1–7–04 คูม่ือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 

ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหำวิทยำลัย ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 

IQA 5.1–7–05 บันทึกข้อควำมแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมกำรเครอืข่ำยแผนงำนและประกัน

คุณภำพ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกำยน 2559 วำระที่ 4.9 ปฏิทินกำรปฏิบัติงำน

ประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 

IQA 5.1–7–06 บันทึกข้อควำมแจ้งมติที่ประชุมสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ครั้งที่ 

11/2559 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2559 วำระที่ 5.2 รำยงำนผลกำรตรวจประเมินคุณภำพ

กำรศึกษำภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 และกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบแผนพัฒนำ

คุณภำพ (Improvement Plan) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 

IQA 5.1–7–07 บันทึกข้อควำมแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมกำรเครือข่ำยแผนงำนและประกัน

คุณภำพ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 16 กุมภำพันธ์ 2560 วำระที่ 4.6 แนวทำงกำรตรวจ

ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนนัทำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 

IQA 5.1–7–08 บันทึกข้อควำมแจ้งมติที่ประชุมกรรมกำรบรหิำรมหำวิทยำลัย (กบม.) ครั้งที่ 

3/2560 เมื่อวันที่ 6 มีนำคม 2560 วำระที่ 4.1 แนวทำงกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 ระดับหลักสูตร และแนวปฏิบัติกำรขึ้นทะเบียนหลักสูตรเพื่อ

เผยแพร่ (Thai Qualification Register : TQR) 

IQA 5.1–7–09 รำยงำนกำรประชุมเตรยีมควำมพร้อมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

ระดับหลักสูตร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

IQA 5.1–7–10 รำยงำนสรุปโครงกำรอบรมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ เรื่อง “ตัวบ่งชี้และ

เกณฑก์ำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน”  

IQA 5.1–7–11 รำยงำนสรุปโครงกำรอบรมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ เรื่อง “กำรประกัน

คุณภำพกำรศึกษำด้วย AUN-QA ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559” 

IQA 5.1–7–12 รำยงำนกำรประชุมหำรือแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพ

กำรศึกษำภำยใน ระดับคณะ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 

IQA 5.1–7–13 รำยงำนสรุปโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง “กำรใช้งำนระบบฐำนข้อมูล

ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ระดับอุดมศึกษำ CHE QA Online System for 3 Degree 

Levels (CHE 3D) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559” 

IQA 5.1–7–14 รำยงำนกำรประชุมเตรียมควำมพร้อมรับกำรตรวจประเมินคุณภำพ

กำรศึกษำภำยใน ระดับคณะ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 

IQA 5.1–7–15 รำยงำนสรุปโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง “กำรใช้งำนระบบฐำนข้อมูล

ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ระดับอุดมศึกษำ CHE QA Online System for 3 Degree 

Levels (CHE 3D) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 ส ำหรับเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจประเมิน
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คุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร” 

IQA 5.1–7–16 รำยงำนกำรประชุมเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพ

กำรศึกษำภำยใน ระดับคณะ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 

IQA 5.1–7–17 แผนพัฒนำคุณภำพ (Improvement Plan) มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 

IQA 5.1–7–18 บันทึกข้อควำมกองนโยบำยและแผน ที่ กผ./12 ลงวันที่ 4 มกรำคม 2560 

เรื่อง ขอแจ้งแนวทำงกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำคุณภำพ ( Improvement 

Plan) และผลด ำเนินงำนตำมเกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำภำคเรยีนที่ 1/2559 

IQA 5.1–7–19 บันทึกข้อควำมแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย  (กบม.) 

ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 6 มีนำคม 2560 วำระที่ 5.1 กำรพิจำรณำรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ

กำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำคุณภำพ (Improvement Plan) และตัวบ่งชี้เกณฑ์กำรประกัน

คุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 1/2559 ระดับหน่วยงำน และระดับมหำวิทยำลยั 

IQA 5.1–7–20 บันทึกข้อควำมแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบม.) 

ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 10 เมษำยน 2560 วำระที่ 5.1 กำรพิจำรณำผลกำรด ำเนินงำน

หลักสูตรที่ยังไม่เป็นไปตำมเกณฑม์ำตรฐำนในองคป์ระกอบที่ 1 กำรก ำกับมำตรฐำน  

IQA 5.1–7–21 บันทึกข้อควำมกองนโยบำยและแผน ที่ กผ./758 ลงวันที่ 12 มิถุนำยน 2560 

เรื่อง ขอแจ้งกำรปรับแนวทำงกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำคุณภำพ 

(Improvement Plan) และผลด ำเนินงำนตำมเกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

ประจ ำภำคเรยีนที่ 2/2559 

IQA 5.1–7–22 บันทึกข้อควำมแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย  (กบม.) 

ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 16 สิงหำคม 2560 วำระที่ 5.2 กำรพิจำรณำรำยงำนผลกำร

ด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำคุณภำพ (Improvement Plan) และตัวบ่งชี้เกณฑ์กำรประกัน

คุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 2/2559 ระดับหน่วยงำน และระดับมหำวิทยำลัย 

IQA 5.1–7–23 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับ

หลักสูตร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 

IQA 5.1–7–24 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับ

หน่วยงำน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

IQA 5.1–7–25 ก ำหนดกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหน่วยงำน 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

IQA 5.1–7–26 บันทึกข้อควำมแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบม.) 

ครั้งที่ 9/2560 วันที่ 11 กันยำยน 2560 วำระเสนอเพื่อพิจำรณำ 5.3 กำรพิจำรณำรำยงำน

สรุปผลกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน มหำวิทยำลัยรำชภั ฏสวนสุนันทำ 
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ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 ระดับหลักสูตร และระดับหน่วยงำน  

IQA 5.1–7–27 บันทึกข้อควำมแจ้งมติที่ประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 9/2560 วันที่ 27 

กันยำยน 2560 วำระเสนอเพื่อพิจำรณำ 5.4 กำรพิจำรณำรำยงำนสรุปผลกำรตรวจประเมิน

คุณภำพกำรศึกษำภำยใน มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 ระดับ

หลักสูตร และระดับหน่วยงำน 

IQA 5.1–7–28 รำยงำนกำรประเมินตนเอง มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ประจ ำปี

กำรศึกษำ 2559 

IQA 5.1–7–29 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  

IQA 5.1–7–30 ก ำหนดกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 

สวนสุนันทำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

7 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 

 

 ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : อธิกำรบดี 

     รองอธิกำรบดีฝ่ำยแผนงำนและประกันคุณภำพ 

     รองอธิกำรบดีฝ่ำยบรหิำร 

 ผู้จัดเก็บข้อมูล :    ผู้อ ำนวยกำรกองนโยบำยและแผน 

  ผู้อ ำนวยกำรกองบรหิำรงำนบุคคล 

  หัวหน้ำฝ่ำยกจิกำรสภำมหำวิทยำลัย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2  : ผลกำรบรหิำรงำนของคณะ 

ชนิดของตัวบ่งชี้  : ผลลัพธ์ 

การคิดรอบปี    : รอบปีกำรศึกษำ 2559 (1 สงิหำคม 2559 – 31 กรกฎำคม 2560) 

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 23 แสดงผลคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย ประจ าปี

การศึกษา 2559 

คณะ/วทิยาลัย คะแนนผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 

1. คณะครศุำสตร์ 4.30 คะแนน ระดับดี 

2. คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 3.66 คะแนน ระดับดี 

3. คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 3.97 คะแนน ระดับดี 

4. คณะวิทยำกำรจัดกำร 4.18 คะแนน ระดับดี 

5. คณะเทคโนโลยอีุตสำหกรรม 3.53 คะแนน ระดับดี 

6. คณะศิลปกรรมศำสตร์ 3.95 คะแนน ระดับดี 

7. บัณฑิตวทิยำลัย 4.43 คะแนน ระดับดี 

8. วิทยำลัยนำนำชำติ 4.44 คะแนน ระดับดี 

9. วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร 4.18 คะแนน ระดับดี 

10. วิทยำลัยพยำบำลและสุขภำพ 4.45 คะแนน ระดับดี 

11. วทิยำลัยสหเวชศำสตร์ 3.64 คะแนน ระดับดี 

 
คะแนนเฉลี่ยของผลกำรประเมินระดับคณะของทุกคณะ 

 
จ ำนวนคณะทั้งหมดในสถำบนั 
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คณะ/วทิยาลัย คะแนนผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 

12. วทิยำลัยกำรภำพยนตร์ ศลิปะกำรแสดง และสื่อใหม ่ 4.21 คะแนน ระดับดี 

13. วิทยำลัยโลจิสติกสแ์ละซัพพลำยเชน 3.98 คะแนน ระดับดี 

คะแนนรวม 52.89 คะแนน 

 

สูตรการค านวณ 

 

คะแนนทีไ่ด้   = 

 

 

 =   4.07 คะแนน 

 

รายงานผลการด าเนินงาน  

 ในปีกำรศึกษำ 2559 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. โดยผลรวมของคะแนนประเมินฯ เท่ากับ 52.89 คะแนน คิดเป็นคะแนนท่ีได้ เท่ากับ 4.07 

คะแนน 

 

รายการหลักฐาน 

IQA 5.2-01 ตำรำงสรุปผลกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหน่วยงำน ประจ ำปี

กำรศึกษำ 2559  

IQA 5.2-02 รำยงำนผลกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหน่วยงำน ประจ ำปี

กำรศึกษำ 2559  

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

4.20 คะแนน 4.07 คะแนน 4.07 คะแนน ไม่บรรล ุ

 

 ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : อธิกำรบดี 

  รองอธิกำรบดีฝ่ำยแผนงำนและประกันคุณภำพ 

 ผู้จัดเก็บข้อมูล :    ผู้อ ำนวยกำรกองนโยบำยและแผน 

ผลรวมของคะแนนผลกำรประเมินผลงำนทำงวิชำกำรของทุกคณะและหน่วยงำนวิจัย (52.89) 

จ ำนวนคณะและหน่วยงำนวิจัยท้ังหมดในสถำบัน (13) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3   : ระบบก ำกับกำรประกันคุณภำพหลักสูตรและคณะ 

ชนิดของตัวบ่งชี้  : กระบวนกำร 

การคิดรอบปี    : รอบปีกำรศึกษำ 2559 (1 สงิหำคม 2559 – 31 กรกฎำคม 2560) 

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 2559 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) และประสบกำรณ์ภำคสนำม 

(มคอ. 4) ก่อนเปิดภำคเรยีน อย่ำงน้อย 30 วัน  

2.2) ระดับคณะ มีกิจกรรมทั้งหมด จ ำนวน 3 กิจกรรม ได้แก่ ด ำเนินงำนตำม

แผนพัฒนำคุณภำพ (Improvement Plan) ระดับหน่วยงำน และจัดท ำคู่มือประกันคุณภำพ

กำรศึกษำ ระดับหน่วยงำน ระดับมหำวิทยำลัย เป็นต้น 

2.3) ระดับมหำวิทยำลัย มีกิจกรรมทั้งหมด จ ำนวน 4 กิจกรรม อำทิเช่น ด ำเนินงำน

ตำมแผนพัฒนำคุณภำพ (Improvement Plan) ระดับมหำวิทยำลัย และจัดท ำคู่มือประกัน

คุณภำพกำรศึกษำ ระดับมหำวิทยำลัย 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 ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำคุณภำพ(Improvement Plan) วิเครำะห์และสรุปผลกำรด ำเนินงำน

ตำมแผนพัฒนำคุณภำพ (Improvement Plan) และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำ

คุณภำพ (Improvement Plan) ต่อคณะกรรมกำรบรหิำรมหำวิทยำลัย (กบม.) 

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  
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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 อำทิเช่น 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    

เอกสาร

หลักฐาน 

IQA 5.3–1–01 คูม่ือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 (หน้ำที่ 14-22 ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ) 

เกณฑ์

มาตรฐาน 

ข้อ 2 มีคณะกรรมกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมระบบที่ก ำหนด ในข้อ 1 และ

รำยงำนผลกำรติดตำมให้กรรมกำรระดับสถำบันเพื่อพิจำรณำ 

ผลการ

ด าเนินงาน 

 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ โดยกองนโยบำยและแผนได้ด ำเนินกำรเสนอแต่งตั้ง

คณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ประจ ำปี

กำรศึกษำ 2559 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
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กำรศึกษำในระดับหน่วยงำน โดยกองนโยบำยและแผน และกองบริกำรกำรศึกษำ มีกำร

ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 

 1. ติดตำมและรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำคุณภำพ 

(Improvement Plan) และตัวบ่งชี้เกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำภำค

กำรศึกษำที่ 1/2559 ระดับหน่วยงำน และระดับมหำวิทยำลัย เสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำร

มหำวิทยำลัย (กบม.) ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 13 มีนำคม 2560 วำระที่ 5.1 กำรพิจำรณำ

รำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำคุณภำพ ( Improvement Plan) และ 

ตัวบ่งชี้เกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 1 /2559 ระดับ

หน่วยงำน และระดับมหำวิทยำลัย 

 2. ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำคุณภำพ ( Improvement Plan) 

และตัวบ่งชี้เกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 2/2559 

ระดับหน่วยงำน และระดับมหำวิทยำลัย เสนอต่อคณะกรรมกำรบรหิำรมหำวิทยำลัย (กบม.) 

ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 15 สิงหำคม 2560 วำระที่ 5.2 กำรพิจำรณำรำยงำนผลกำร

ด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำคุณภำพ (Improvement Plan) และตัวบ่งชี้เกณฑ์กำรประกัน

คุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 2/2559 ระดับหน่วยงำน และระดับ

มหำวิทยำลัย 

เอกสาร

หลักฐาน 

IQA 5.3–2–01 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน มหำวิทยำลัย

รำชภัฏสวนสุนันทำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 

IQA 5.3–2–02 บันทึกข้อควำมแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย  (กบม.) ครั้ง

ที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 13 มีนำคม 2560 วำระที่ 5.1 กำรพิจำรณำรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำร

ด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำคุณภำพ (Improvement Plan) และตัวบ่งชี้เกณฑ์กำรประกันคุณภำพ

กำรศึกษำภำยใน ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 1/2559 ระดับหน่วยงำน และระดับมหำวิทยำลัย 

IQA 5.3–2–03 บันทึกข้อควำมแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย  (กบม.) ครั้ง

ที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 15 สิงหำคม 2560 วำระที่ 5.2 กำรพิจำรณำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำม

แผนพัฒนำคุณภำพ (Improvement Plan) และตัวบ่งชี้เกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 2/2559 ระดับหน่วยงำน และระดับมหำวิทยำลัย 

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 
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วิจัย กำรบริกำรวิชำกำร และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมไปถึงพันธกิจด้ำนกำรบริหำร

จัดกำร โดยมีรำยละเอียดงบประมำณทั้งงบประมำณแผ่นดินและเงินนอกงบประมำณ (เงินรำยได้) 

ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2560 จ ำแนกตำมยุทธศำสตร ์ดังนี ้ 

ยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ

แผ่นดิน  

เงินนอก

งบประมาณ  

(เงินรายได้) 

รวมงบประมาณ

ทั้งส้ิน 

1 .  พัฒนำมหำ วิ ทย ำลั ย ให้ เ ป็ น

เอตทัคคะอย่ำงยั่งยืน 

309,607,100.00 614,232,190.00 923,839,290.00 

2.  สร้ำงผลงำนวิชำกำร ตีพิมพ์ 

เผยแพร่ และสทิธิทำงปัญญำ 

102,212,000.00 30,513,300.00 132,725,300.00 

3. สร้ำงควำมสัมพันธ์และเชื่อมโยง

เครอืข่ำย 

4,650,000.00 25,102,990.00 29,752,990.00 

5. ขยำยกำรยกย่องระดับนำนำชำติ - 22,224,190.00 22,224,190.00 

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

2) แต่งตั้งคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 

สวนสุนันทำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 เพื่อท ำหน้ำที่ในกำรก ำกับ ติดตำม ควบคุมคุณภำพ

กำรศึกษำให้เป็นไปหลักเกณฑ์และมำตรฐำนตำมองค์ประกอบกำรประกันคุณภำพ ในระดับ

หน่วยงำนจัดกำรศึกษำและหน่วยงำนสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยได้ก ำหนดให้

หน่วยงำนด ำเนินกำรแต่งคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ในระดับหน่วยงำน

และระดับหลักสูตรตำมล ำดับ รวมไปถึงกองนโยบำยและแผนได้ด ำเนินกำรแต่งตั้ง

คณะกรรมกำรเครอืข่ำยแผนงำนและประกันคุณภำพ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 โดยมี

สมำชิกเป็นผู้บรหิำรและบุคลำกรจำกทุกหน่วยงำน ทั้งหน่วยงำนจัดกำรศึกษำและหน่วยงำน

สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ ได้มีกำรจัดประชุมคณะกรรมกำร ฯ ดังกล่ำว เพื่อแลกเปลี่ยน

เรียนรูด้้ำนแผนงำนและประกันคุณภำพ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ทั้งหมด จ ำนวน 4 ครัง้ 

3) ด ำเนินกำรปรับปรุงอำคำรเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร ห้องสมุด ให้ทันสมัย  

และพรอ้มใช้งำนในกำรสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

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

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
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IQA 5.3–3–02 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน มหำวิทยำลัย   

รำชภัฏสวนสุนันทำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 (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/ 

เกณฑ์

มาตรฐาน 

ข้อ 4 น ำผลกำรประเมินคุณภำพหลักสูตรและคณะที่ผ่ำนกำรพิจำรณำของกรรมกำรระดับ

สถำบันเสนอสภำสถำบันเพื่อพิจำรณำ 

ผลการ

ด าเนินงาน 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ โดยกองนโยบำยและแผน ได้ด ำเนินกำรติดตำมและ

สรุปผลกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 ระดับหลักสูตร และระดับหน่วยงำน โดยมีผลกำรตรวจประเมินฯ 

ดังนี้ 

1) ระดับหลักสูตร มีหลักสูตรที่รับกำรตรวจประเมินฯ จ ำนวน 102 หลักสูตร ผ่ำน

องคป์ระกอบที่ 1 จ ำนวน 102 หลักสูตร คดิเป็นร้อยละ 100.00 และคะแนนเฉลี่ยในภำพรวม

องคป์ระกอบที่ 2-6 ของหน่วยงำนจัดกำรศึกษำ จ ำนวน 12 หน่วยงำน จ ำนวน 102 หลักสูตร 

มีผลคะแนนเฉลี่ยรวม อยู่ในระดับคุณภำพดี มีคะแนน 3.24 และหลักสูตรพยำบำลศำสตร

บัณฑิต พยำบำลศำสตร์ ได้รับประเมินคุณภำพกำรศึกษำตำมเกณฑ์ของสภำกำรพยำบำล 

ในปีกำรศึกษำ 2559 และได้รับกำรรับรองให้จัดกำรศึกษำ 3 ปีกำรศึกษำ ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 

2559 - 2561 

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

คะแนนเฉลี่ยรวม อยู่ในระดับคุณภำพดี มีคะแนน 4.07  

พร้อมทั้งน ำผลกำรตรวจประเมินฯ ดังกล่ำว เสนอคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย 

(กบม.) ครั้งที่ 9/2559 วันที่ 11 กันยำยน 2560 วำระเสนอเพื่อพิจำรณำ 5.3 กำรพิจำรณำ

รำยงำนสรุปผลกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 ระดับหลักสูตร และระดับหน่วยงำน และเสนอสภำมหำวิทยำลัย 

เมื่อกำรประชุม ครั้งที่ 9/2559 วันที่ 27 กันยำยน 2560 วำระเสนอเพื่อพิจำรณำ 5.4 กำร
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พิจำรณำรำยงำนสรุปผลกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน มหำวิทยำลัยรำชภัฏ

สวนสุนันทำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 ระดับหลักสูตร และระดับหน่วยงำน 

เอกสาร

หลักฐาน 

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

9/2559 วันที่ 11 กันยำยน 2560 วำระเสนอเพื่อพิจำรณำ 5.3 กำรพิจำรณำรำยงำนสรุปผล

กำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ประจ ำปี

กำรศึกษำ 2558 ระดับหลักสูตร และระดับหน่วยงำน 

IQA 5.3–4–02 บันทึกแจ้งมติสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 9/2559 วันที่ 27 กันยำยน 2560

วำระเสนอเพื่อพิจำรณำ 5.4 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

ระดับหน่วยงำน ตำมข้อเสนอแนะของสภำมหำวิทยำลัย เมื่อกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย 

ครั้งที่ 9/2558 วันที่ 30 กันยำยน 2558 และก ำหนดให้คณะ/วิทยำลัยด ำเนินกำรจัดท ำ 

แนวทำงกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนของหลักสูตร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 และแผนพัฒนำ

คุณภำพ (Improvement Plan) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 ระดับหลักสูตร และระดับหน่วยงำน 

ตำมข้อเสนอแนะของสภำมหำวิทยำลยั เมื่อกำรประชุมสภำมหำวิทยำลยั คร้ังที่ 9/2559 วันที่ 

28 กันยำยน 2559  ส่งผลให้ผลกำรด ำเนินงำนของหลักสูตรและหน่วยงำนมีคุณภำพดีขึ้น

อย่ำงต่อเนื่อง โดยเมื่อเปรยีบเทยีบผลกำรตรวจประเมินคุณภำพฯ ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2557 -

2559 พบว่ำ 

ระดับหลักสูตร 

1) ปีกำรศึกษำ 2557 มีหลักสูตรทัง้หมด 118 หลักสูตร มีหลักสูตรที่ผ่ำนองค์ประกอบ

ที่ 1 กำรก ำกับมำตรฐำน จ ำนวน 77 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 65.25 หลักสูตรที่ไม่ผ่ำน

องค์ประกอบที่ 1 กำรก ำกับมำตรฐำน จ ำนวน 41 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 34.75 ส่วน 

ปีกำรศึกษำ 2558 มีหลักสูตรทั้งหมด 107 หลักสูตร ทุกหลักสูตรผ่ำนองค์ประกอบที่ 1 กำร

ก ำกับมำตรฐำน  คิดเป็นร้อยละ 100.00 และปีกำรศึกษำ 2559 มีหลักสูตรทั้งหมด 103 

หลักสูตร ทุกหลักสูตรผำ่นองคป์ระกอบที่ 1 กำรก ำกับมำตรฐำน  คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 

2) ปีกำรศึกษำ 2559 คะแนนเฉลี่ย ในภำพรวมองคป์ระกอบที่ 2-6 ของหน่วยงำนจัด

กำรศึกษำ จ ำนวน 12 หน่วยงำน มีผลกำรด ำเนินงำนเพิ่มขึ้น จ ำนวน 13 หน่วยงำน คิดเป็น

รอ้ยละ 100.00   
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3) ปีกำรศึกษำ 2559 คะแนนเฉลี่ยในภำพรวมของตัวบ่งชี้ 1.1 ผลกำรบริหำรจัดกำร

หลักสูตรโดยรวม ในระดับสถำบัน เพิ่มขึน้จำกปกีำรศึกษำ 2557 และ 2558 ตำมล ำดับ 

ระดับหน่วยงาน 

1) ปีกำรศึกษำ 2559 คะแนนเฉลี่ยในภำพรวมของหน่วยงำนจัดกำรศึกษำ จ ำนวน 13 

หน่วยงำน มีผลกำรด ำเนินงำนเพิ่มขึน้จำกปกีำรศึกษำที่ผำ่นมำ จ ำนวน 12 หน่วยงำน คิดเป็น

รอ้ยละ 92.30 

2) ปีกำรศึกษำ 2559 คะแนนเฉลี่ยในภำพรวมของตัวบ่งชี้ 5.2 ผลกำรบริหำรงำนของ

คณะ ในระดับสถำบัน เพิ่มขึน้จำกปกีำรศึกษำ 2557 และ 2558 ตำมล ำดับ  

 และปีกำรศึกษำ 2559 กองนโยบำยและแผนได้ก ำหนดให้คณะ/วิทยำลัยด ำเนินกำร

จัดท ำแนวทำงกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนของหลักสูตร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 และ

แผนพัฒนำคุณภำพ (Improvement Plan) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 ระดับหลักสูตร และ

ระดับหน่วยงำน ตำมข้อเสนอแนะของสภำมหำวิทยำลัย เมื่อกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย 

ครั้งที่ 9/2560 วันที่ 27 กันยำยน 2560 โดยสภำมหำวิทยำลัยได้พิจำรณำผลกำรตรวจ

ประเมิน ฯ ทั้งในระดับหลักสูตร และระดับหน่วยงำน และมีข้อเสนอแนะ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง

ด ำเนินกำร ดังนี้ 

1) คณะ/วิทยำลัย ก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนของหลักสูตรที่มีผลประเมินคุณภำพ

กำรศึกษำภำยใน อยู่ในระดับน้อยหรือปำนกลำง ในปีกำรศึกษำ 2559 ให้จัดท ำแผนพัฒนำ

คุณภำพ (Improvement Plan) ระดับหลักสูตร เพื่อพัฒนำหลักสูตรให้มีคุณภำพอยู่ในระดับดี 

ในปีกำรศึกษำ 2560   

2) คณะ/วิทยำลัย ก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนของหลักสูตรที่มีผลประเมินคุณภำพ

กำรศึกษำภำยใน อยู่ในระดับดี ในปีกำรศึกษำ 2559 ให้จัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพ

(Improvement Plan) ระดับหลักสูตร เพื่อรักษำมำตรฐำนและพัฒนำหลักสูตรให้มีคุณภำพอยู่

ในระดับดีสองปีต่อเนื่อง และเตรียมรับกำรประเมินฯ จำกคณะกรรมกำรฯ สกอ. เพื่อ

ประกำศขึ้นทะเบียนรำยชื่อหลักสูตร ในฐำนข้อมูลหลักสูตรเพื่อกำรเผยแพร่ ( Thai 

Qualifications Register : TQR) ของ สกอ. ในปีกำรศึกษำ 2560  

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 2559 ระดับหน่วยงำน ไม่บรรลุเป้ำหมำย ให้จัดท ำ

แผนพัฒนำคุณภำพ (Improvement Plan) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 ระดับหน่วยงำน จำกผล



 

 163 

รายงานผลการด าเนินงาน 

กำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 

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 บันทึกแจ้งมติสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 9/2560 วันที่ 27 กันยำยน 2559 วำระ

เสนอเพื่อพิจำรณำ 5.4 กำรพิจำรณำรำยงำนสรุปผลกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 ระดับหลักสูตร และระดับหน่วยงำน 

IQA 5.3–5–04 แนวทำงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 

ประจ ำปี 2559 - 2562 ระดับหลักสูตร 

IQA 5.3–5–05 แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ (Improvement Plan) ประจ ำปีกำรศึกษำ 

2560 ระดับหลักสูตร 

เกณฑ์

มาตรฐาน 

ข้อ 6 มีผลกำรประเมินคุณภำพทุกหลักสูตรผำ่นองคป์ระกอบที่ 1 กำรก ำกับมำตรฐำน 

ผลการ

ด าเนินงาน 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ มีหน่วยงำนจัดกำรศึกษำ ทั้งหมด 13 หน่วยงำน มี

หลักสูตรที่ด ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ทั้งหมด 103 หลักสูตร มีผลกำรตรวจประเมินฯ 

ผ่ำนองคป์ระกอบที่ 1 กำรก ำกับมำตรฐำน จ ำนวน 103 หลักสูตร คดิเป็นร้อยละ 100.00   

เอกสาร

หลักฐาน 

IQA 5.3–6–01 รำยงำนสรุปผลกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน มหำวิทยำลัย

รำชภัฏสวนสุนันทำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 ระดับหลักสูตร และระดับหน่วยงำน 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 

 

 ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้  : รองอธิกำรบดีฝ่ำยแผนงำนและประกันคุณภำพ 

 ผู้จัดเก็บข้อมูล  : ผู้อ ำนวยกำรกองนโยบำยและแผน 
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จุดเดน่ 

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 ได้คะแนนประเมินผลด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในหน่วยงำนภำครัฐ ซึ่ง

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ป.ป.ช.) หรือ ITA สูงสุด 91.56 เป็นอันดับ 

1 จำก 77 สถำบันอุดมศึกษำที่เข้ำรว่มโครงกำร 

 3. มหำวิทยำลัยรำฯ ได้รับกำรจัดอันดับเป็นมหำวิทยำลัยรำชภัฏอันดับหนึ่ง จ ำนวน 7 สมัยซ้อน  

จำกกำรจัดอันดับโดย Webometrics จำกประเทศสเปน นอกจำกนี้มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ยังเป็น

มหำวิทยำลัยรำชภัฏแหง่แรกที่ได้รับผลกำรประเมิน QS Star Ratings ภำพรวมระดับ 2  ดำว และได้รับผลกำร

ประเมินด้ำน สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ระดับ 5 ดำว ด้ำนกำรสอน ด้ำนกำรรับผิดชอบต่อสังคม ระดับ 4 ดำว  

โดย QS Intelligence Unit,Quacquarelli Symonds, กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ 

 

แนวทางเสรมิจุดเด่น 

1. มหำวิทยำลัยฯ จะน ำเทคโนโลยี Big data เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกำรวิเครำะห์ข้อมูลที่ผ่ำนมำใน

อดีต เพื่อใช้กำรคำดกำรณแ์ละวำงแผนในกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยในอนำคต 

2.มหำวิทยำลัยฯ จะด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อส่งผลต่อกำรจัดอันดับมหำวิทยำลัย 

ในเกณฑก์ำรอันดับมหำวิทยำลยัที่สงูขึน้ อำทิเช่น Quacquarelli Symonds Limited (QS), Academic Ranking of 

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

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. มหำวิทยำลัยฯ ทบทวนแผนบรหิำรและแผนพัฒนำบุคลำกรสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุนวิชำกำร 

และจัดท ำแผนพัฒนำรำยบุคคล (Individual Development Plan: IDP) ของมหำวิทยำลัยเพื่อรองรับต่อกำรกำร

เปลี่ยนแปลงบุคลำกร อำทิเช่น กำรเกษียณอำยุรำชกำร กำรลำออก กำรโอนย้ำยหน่วยงำน เป็นต้น 

2. มหำวิทยำลัยฯ พัฒนำสำขำวิชำไปสู่ควำมเป็นเอตทัคคะเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทั้ง

ในระดับประเทศและระดับสำกล 

 

 

 

 



 

 165 

แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา  

1. มหำวิทยำลัยฯ จะวิเครำะห์สมรรถนะของบุคลำกรทั้งสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุนวิชำกำร และ

ทบทวนกำรจัดท ำแผนบริหำรและแผนพัฒนำบุคลำกรสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุนวิชำกำร รวมถึงจัดท ำ

แผนพัฒนำรำยบุคคล (Individual Development Plan: IDP) ให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหำวิทยำลัย ฯ เพื่อ

รองรับต่อกำรกำรเปลี่ยนแปลงบุคลำกร อำทิเช่น กำรเกษียณอำยุรำชกำร กำรลำออก กำรโอนย้ำยหน่วยงำน 

เป็นต้น 

2. มหำวิทยำลัยฯ จะก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนของหลักสูตรที่มีผลประเมินคุณภำพกำรศึกษำ

ภำยใน อยู่ในระดับน้อยหรือปำนกลำง ในปีกำรศึกษำ 2559 ให้จัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพ (Improvement 

Plan) ระดับหลักสูตร เพื่อพัฒนำหลักสูตรให้มีคุณภำพอยู่ในระดับดี ในปีกำรศึกษำ 2560   

3. มหำวิทยำลัยฯ จะก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนของหลักสูตรที่มีผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ

ภำยใน อยู่ในระดับดี ให้จัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพ (Improvement Plan) ระดับหลักสูตร เพื่อรักษำมำตรฐำน

และพัฒนำหลักสูตรให้มีคุณภำพอยู่ในระดับดีสองปีต่อเนื่อง และเตรียมรับกำรประเมินฯ จำกคณะกรรมกำรฯ 

สกอ. เพื่อประกำศขึน้ทะเบียนรำยชื่อหลักสูตร ในฐำนข้อมูลหลักสูตร TQR ของ สกอ. ในปีกำรศึกษำ 2560 
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ส่วนที่  4  

สรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 

 

ตารางท่ี 24 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 330.89 3.24 คะแนน  3.24 คะแนน 

102  

ตัวบ่งช้ี 1.2 อาจารย์ประจ าสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 30 246.5 x 100 ร้อยละ 32.35  4.05 คะแนน 

762  

ตัวบ่งช้ี 1.3 อาจารย์ประจ าสถาบันท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 22 163 x 100 ร้อยละ 21.39  1.78 คะแนน 

762  

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 65 5.00 คะแนน  5.00 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 6 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 4.20 คะแนน 52.89 4.07 คะแนน  4.07 คะแนน 

13 

ตัวบ่งช้ีท่ี 5.3 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 6 ข้อ 6 ข้อ  5.00 คะแนน 

เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ 4.47 คะแนน 
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ตารางท่ี 25 ส.2 แสดงผลการประเมินตนเองตามองคป์ระกอบคุณภาพ          

องค ์

ประกอบที่ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
0.01 – 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเรง่ดว่น 

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 

(2.91) 

1.4 , 1.5 

(5.00) 

1.1 

(3.24) 

3.81 การด าเนนิงานระดับด ี

2 3 2.2 

(5.00) 

2.1 

(5.00) 

2.3 

(5.00) 

5.00 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 

(4.07) 

4.69 การด าเนนิงานระดับดีมาก 

รวมตัวบ่งชี ้ 13 3 7 3  

คะแนนเฉลี่ย 3.61 5.00 4.10 4.47 การด าเนนิงานระดับด ี

ผลการประเมิน การด าเนนิงาน 

ระดับดี 

การด าเนนิงาน

ระดับดมีาก 

การด าเนนิงาน

ระดับดี 
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ส่วนที่ 5  

ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) ประจ าปกีารศึกษา 2559 

 

ตารางท่ี 26 แสดงข้อมูลพืน้ฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีการศึกษา 2559 

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลมหาวทิยาลัย 

ชุดข้อมูลที ่1 

1 จ ำนวนหลักสูตรท่ีเปิดสอนท้ังหมด 103 

2 - ---ระดับปริญญำตรี 76 

3 - ---ระดับ ป.บัณฑิต 1 

4 - ---ระดับปริญญำโท 17 

5 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 

6 - ---ระดับปริญญำเอก 9 

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 26,592 

14 - ---จ ำนวนนักศกึษำปัจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญำตรี 25,717 

15 - ---จ ำนวนนักศกึษำปัจจุบันท้ังหมด - ระดับ ป.บัณฑิต 90 

16 - ---จ ำนวนนักศกึษำปัจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญำโท 531 

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

18 - ---จ ำนวนนักศกึษำปัจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญำเอก  254 

ชุดข้อมูลที ่4 

19 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทัง้หมด รวมท้ังท่ีปฏบัิตงิำนจรงิและลำศกึษำตอ่ 761 

20 - -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทัง้หมดท่ีปฏบัิตงิำนจรงิและลำศกึษำตอ่ วุฒปิริญญำ

ตรีหรือเทียบเท่ำ  

10.5 

21 - -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทัง้หมดท่ีปฏบัิตงิำนจรงิและลำศกึษำตอ่ วุฒปิริญญำ

โทหรือเทียบเท่ำ 

504 

22 - -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทัง้หมดท่ีปฏบัิตงิำนจรงิและลำศกึษำตอ่ วุฒปิริญญำ

เอกหรือเทียบเท่ำ  

246.5 
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ชื่อข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลมหาวทิยาลัย 

23 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทัง้หมดท่ีด ำรงต ำแหนง่อำจำรย์ 598 

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

ตรี หรือเทียบเท่ำ 

10.5 

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

โท หรือเทียบเท่ำ 

437 

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

เอก หรือเทียบเท่ำ 

150.5 

27 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทัง้หมดท่ีด ำรงต ำแหนง่ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 131 

28 - ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหนง่ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ท่ีมีวุฒปิริญญำ

ตรี หรือเทียบเท่ำ 

- 

29 - ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหนง่ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ท่ีมีวุฒปิริญญำ

โท หรือเทียบเท่ำ 

48 

30 - ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหนง่ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ท่ีมีวุฒปิริญญำ

เอก หรือเทียบเท่ำ 

83 

31 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทัง้หมดท่ีด ำรงต ำแหนง่รองศำสตรำจำรย์ 27 

32 - ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหนง่รองศำสตรำจำรย์ ท่ีมีวุฒปิริญญำตรี หรือ

เทียบเท่ำ 

- 

33 - ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหนง่รองศำสตรำจำรย์ ท่ีมีวุฒปิริญญำโท หรือ

เทียบเท่ำ 

17 

34 - ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหนง่รองศำสตรำจำรย์ ท่ีมีวุฒปิริญญำ

เอก หรือเทียบเท่ำ 

10 

35 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทัง้หมดท่ีด ำรงต ำแหนง่ศำสตรำจำรย์ 5 

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 

3 

ชุดข้อมูลที ่5 

39 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลกัสูตรแยกตำมวุฒกิำรศึกษำ 591 

40 - - --ระดับปริญญำตรี 455 

41 - - --ระดับ ป.บัณฑิต 5 

42 - - --ระดับปริญญำโท 86 

43 - - --ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 

44 - - --ระดับปริญญำเอก 45 
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45 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลกัสูตรท่ีมีด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 143 

46 - - --จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรท่ีไม่มตี ำแหนง่ทำงวิชำกำร 448 

47 - - --จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรท่ีมีต ำแหนง่ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 106 

48 - - --จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรท่ีมีต ำแหนง่รองศำสตรำจำรย์ 27 

49 - - --จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรท่ีมีต ำแหนง่ศำสตรำจำรย์ 10 

ชุดข้อมูลที ่6 

50 จ ำนวนรวมของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 968 

51 - - --บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพใ์นรำยงำน

สบืเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ 

340 

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 

432 

53 - - --ผลงำนท่ีได้รับกำรจดอนุสิทธิบัตร - 

54 - - --บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรท่ีตีพิมพใ์นวำรสำรวิชำกำรท่ีปรำกฏ

ในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 

30 

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 

33 
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56 - - --บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรท่ีตีพิมพใ์นวำรสำรวิชำกำรระดับ

นำนำชำติท่ีปรำกฏในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำตติำมประกำศ ก.พ.อ. หรือ

ระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ วำ่ด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำร

ทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556  

78 

57 - - --ผลงำนได้รับกำรจดสิทธิบัตร 34 

58 - - --ผลงำนวชิำกำรรับใชส้ังคมท่ีได้รับกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอต ำแหนง่

ทำงวิชำกำรแลว้ 

- 

59 - - --ผลงำนวจิัยท่ีหน่วยงำนหรือองคก์รระดับชำติว่ำจ้ำงให้ด ำเนนิกำร 12 

60 - - --ผลงำนค้นพบพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว ์ท่ีคน้พบใหมแ่ละได้รับกำรจดทะเบียน - 

61 - - --ต ำรำหรอืหนังสอืหรืองำนแปลท่ีได้รับกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอ

ต ำแหนง่ทำงวิชำกำรแลว้ 

8 

62 - - --ต ำรำหรอืหนังสอืหรืองำนแปลท่ีผ่ำนกำรพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์กำร

ประเมินต ำแหนง่ทำงวิชำกำรแตไ่มไ่ด้น ำมำขอรับกำรประเมินต ำแหนง่ทำง

วชิำกำร 

- 

63 - - --จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ท่ีมีกำรเผยแพร่สูส่ำธำรณะในลักษณะใดลักษณะ

หนึ่ง หรือผ่ำนสื่ออิเลคทรอนิกส์ online 

1 

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 

- 

ชุดข้อมูลที ่7 

70 จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีท้ังหมด 4,005 

71 จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีท่ีตอบแบบส ำรวจเร่ืองกำรมงีำนท ำภำยใน 1 ปี 

หลังส ำเร็จกำรศึกษำ 

3,862 

72 จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีท่ีได้งำนท ำหลังส ำเร็จกำรศึกษำ (ไมน่ับรวมผู้ท่ี

ประกอบอำชพีอิสระ) 

3,301 

73 จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีท่ีประกอบอำชพีอิสระ - 

74 จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีท่ีมีงำนท ำก่อนเข้ำศึกษำ 214 

75 จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีท่ีมีกิจกำรของตนเองท่ีมีรำยได้ประจ ำอยู่แล้ว - 

76 จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีท่ีศึกษำต่อระดับบัณฑิตศกึษำ 87 
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77 จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีท่ีอุปสมบท 17 

78 จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีท่ีเกณฑ์ทหำร 26 

79 เงินเดอืนหรือรำยได้ตอ่เดอืน ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีท่ีได้งำนท ำ

หรือประกอบอำชพีอิสระ (ค่ำเฉลี่ย) 

14,851 

80 ผลกำรประเมินจำกควำมพงึพอใจของนำยจำ้งที่มตีอ่ผู้ส ำเร็จกำรศกึษำระดับ

ปริญญำตรีตำมกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

4.48 

ชุดข้อมูลที ่8 

81 จ ำนวนรวมของผลงำนนักศึกษำและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำโทท่ี

ได้รับกำรตพีมิพห์รือเผยแพร่ 

154 

82 - ---จ ำนวนบทควำมฉบับสมบูรณ์ท่ีมีกำรตีพิมพใ์นลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  20 

83 - ---จ ำนวนบทควำมฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพใ์นรำยงำนสบืเนื่องจำกกำรประชุม

วชิำกำรระดับชำติ 

125 

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 

2 

85 - ---ผลงำนท่ีได้รับกำรจดอนุสิทธิบัตร - 

86 - ---จ ำนวนบทควำมท่ีตีพิมพใ์นวำรสำรวิชำกำรท่ีปรำกฏใน

ฐำนขอ้มูล TCI กลุ่มท่ี 2 

7 

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 

- 
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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) 

100 

ชุดข้อมูลที ่9 

97 จ ำนวนรวมของผลงำนนักศึกษำและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำเอกท่ี

ได้รับกำรตพีมิพห์รือเผยแพร่ 

24 

98 - ---จ ำนวนบทควำมฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพใ์นรำยงำนสบืเนื่องจำกกำรประชุม

วชิำกำรระดับชำติ  

7 

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 

5 

100 - ---ผลงำนท่ีได้รับกำรจดอนุสิทธิบัตร 0 

101 - ---จ ำนวนบทควำมท่ีตีพิมพใ์นวำรสำรวิชำกำรท่ีปรำกฏใน

ฐำนขอ้มูล TCI กลุ่มท่ี 2 

9 
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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 

3 

103 - ---จ ำนวนบทควำมท่ีตีพิมพใ์นวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ ท่ีปรำกฏอยู่

ในฐำนข้อมูลระดับนำนำนชำติตำมประกำศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมกำร

อุดมศกึษำวำ่ด้วยหลักเกณฑ์กำรพจิำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรวำ่ด้วย

หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำง

วชิำกำร พ.ศ.2556 

0 

104 - ---ผลงำนท่ีได้รับกำรจดสิทธิบัตร 0 

105 - ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ท่ีมีกำรเผยแพร่สูส่ำธำรณะในลักษณะใดลักษณะ

หนึ่ง หรือผ่ำนสื่ออิเลคทรอนิกส์ online 

0 

106 - ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน 0 

107 - ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ 0 

108 - ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมอืระหว่ำง

ประเทศ 

0 

109 - ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับภูมภิำคอำเซียน 0 

110 - ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติ  0 

111 จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอกท้ังหมด (ปีกำรศึกษำที่เป็นวงรอบ

ประเมิน) 

11 

ชุดข้อมูลที ่10 

112 จ ำนวนนักศกึษำเต็มเวลำเทียบเท่ำ (FTES) รวมทุกหลักสูตร 26,083.55 

113 - ---ระดับอนุปริญญำ - 

114 - ---ระดับปริญญำตรี 24,888.26 

115 - ---ระดับ ป.บัณฑิต 163.17 

116 - ---ระดับปริญญำโท 778.28 

117 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 

118 - ---ระดับปริญญำเอก 253.84 

ชุดข้อมูลที ่11 

119 จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวจิัยหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยในสถำบัน 80,810,141 

120 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี 47,025,772.00 
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121 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 7,646,230.00 

122 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 26,138,139.00 

123 จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวจิัยหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยนอกสถำบัน 84,847,960 

124 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี 350,000.00 

125 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 1,770,000.00 

126 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 82,727,960.00 

127 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำที่ปฏบัิตงิำนจรงิ (ไม่นับรวมผู้ลำศกึษำตอ่) 749 

128 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี 181.5 

129 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 76.5 

130 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 491 

131 จ ำนวนนักวจิัยประจ ำที่ปฏบัิตงิำนจริง (ไมน่ับรวมผู้ลำศกึษำตอ่) 0 

132 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี - 

133 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - 

134 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ - 

135 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำที่ลำศกึษำต่อ 12 

136 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี - 

137 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ  5 

138 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  7 

139 จ ำนวนนักวจิัยประจ ำที่ลำศกึษำตอ่ 0 

140 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี  - 

141 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ   - 

142 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ - 

ชุดข้อมูลที ่12 

143 บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพใ์นรำยงำนสบืเนื่องจำก

กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ 

306 

144 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี 83 

145 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 26 

146 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 197 

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 

532 
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148 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี 98 

149 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 53 

150 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 381 

151 ผลงำนท่ีได้รับกำรจดอนุสิทธิบัตร 0 

152 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี - 

153 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - 

154 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ - 

155 บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพใ์นวำรสำรทำงวิชำกำร

ท่ีปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 

33 

156 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี 8 

157 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - 

158 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 25 

159 บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพใ์นวำรสำรทำงวิชำกำร

ระดับนำนำชำตท่ีิไม่อยูใ่นฐำนขอ้มูล ตำมประกำศ ก.พ.อ. หรอืระเบียบ

คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำวำ่ด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำง

วชิำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แตส่ถำบันน ำเสนอ

สภำสถำบันอนุมัตแิละจัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบเป็นกำรท่ัวไป และแจ้งให้ 

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

หรือตพีมิพใ์นวำรสำรวิชำกำรท่ีปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

30 

160 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี 8 

161 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 5 

162 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 17 

163 บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพใ์นวำรสำรทำงวิชำกำร

ระดับนำนำชำตท่ีิปรำกฏในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำตติำมประกำศ ก.พ.อ. หรือ

ระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ วำ่ด้วยหลักเกณฑก์ำรพจิำรณำวำรสำร

ทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 

72 

164 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี 46 

165 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 2 

166 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 24 

167 ผลงำนได้รับกำรจดสทิธิบัตร 34 

168 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี 32 

169 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - 

170 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 2 

171 ผลงำนวชิำกำรรับใชส้ังคมท่ีได้รับกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอต ำแหนง่ทำง

วชิำกำรแล้ว 

0 
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172 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี - 

173 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - 

174 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ - 

175 ผลงำนวจิัยท่ีหน่วยงำนหรือองคก์รระดับชำติว่ำจ้ำงให้ด ำเนินกำร 18 

176 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี 1 

177 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 1 

178 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 16 

179 ผลงำนค้นพบพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ ท่ีคน้พบใหมแ่ละได้รับกำรจดทะเบียน 0 

180 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี - 

181 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - 

182 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ - 

183 ต ำรำหรอืหนังสอืหรืองำนแปลท่ีได้รับกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอต ำแหนง่ทำง

วชิำกำรแล้ว 

10 

184 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี 2 

185 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - 

186 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 8 

187 ต ำรำหรอืหนังสอืหรืองำนแปลท่ีผ่ำนกำรพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน

ต ำแหนง่ทำงวิชำกำร แตไ่มไ่ด้น ำมำขอรับกำรประเมินต ำแหนง่ทำงวิชำกำร 

0 

188 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี - 

189 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - 

190 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ - 

191 งำนสร้ำงสรรค์ท่ีมีกำรเผยแพร่สูส่ำธำรณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่ำน

สื่ออิเล็กทรอนิกส ์online 

0 

192 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี - 

193 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - 

194 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ - 

195 งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน 0 

196 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี - 

197 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - 

198 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ - 

199 งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ 0 

200 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี - 

201 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - 

202 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ - 

203 งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมอืระหว่ำงประเทศ 0 
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ชื่อข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลมหาวทิยาลัย 

204 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี - 

205 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - 

206 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ - 

207 งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับภูมภิำคอำเซียน 0 

208 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี - 

209 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - 

210 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ - 

211 งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติ 0 

212 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี - 

213 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - 

214 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ - 
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สรุปผลการตรวจประเมนิคณุภาพการศึกษาภายใน  

มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสนุันทา ประจ าปีการศึกษา 2559 ระดับหลักสูตร 

หลักสูตร 

ผลการด าเนินงาน 

ตามเกณฑ์

มาตรฐาน 

(ผ่าน/ไม่ผ่าน) 

คะแนนประเมิน

ของหลักสูตร 

ระดับ

คุณภาพ 

คณะครุศาสตร์ 

1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา (5 ปี)  ผ่าน 3.39 ดี 

2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย (5 ปี)  ผ่าน 3.15 ดี 

3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ (5 ปี)  ผ่าน 3.08 ดี 

4. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ท่ัวไป (5 ปี)  ผ่าน 3.35 ดี 

5. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร ์(5 ปี)  ผ่าน 3.08 ดี 

6. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย (5 ปี)  ผ่าน 3.58 ดี 

7. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  ผ่าน 3.03 ดี 

8. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ผ่าน 3.01 ดี 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จุลชวีวิทยาอุตสาหกรรม  ผ่าน 3.39 ดี 

2. หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร ์ ผ่าน 3.03 ดี 

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ  ผ่าน 3.28 ดี 

4. หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการอาหาร  ผ่าน 3.12 ดี 

5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณติศาสตรส์ารสนเทศ  ผ่าน 3.56 ดี 

6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สถติิประยุกต์  ผ่าน 3.60 ดี 

7. หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร ์ ผ่าน 3.01 ดี 

8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ฟิสกิสป์ระยุกต์  ผ่าน 3.07 ดี 

9. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา  ผ่าน 3.31 ดี 

10. หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต เคม ี ผ่าน 3.26 ดี 

11. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดลอ้ม  ผ่าน 3.51 ดี 

12. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีชวีภาพ  ผ่าน 3.46 ดี 

13. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรก์ารกีฬาและสุขภาพ  ผ่าน 3.05 ดี 

14. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์ศึกษา  ผ่าน 3.05 ดี 

15. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต นิติวิทยาศาสตร์ ผ่าน 3.03 ดี 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย  ผ่าน 3.55 ดี 

2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการโรงแรมและธุรกจิท่ีพัก  ผ่าน 3.15 ดี 

3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบรกิาร  ผ่าน 3.11 ดี 
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หลักสูตร 

ผลการด าเนินงาน 

ตามเกณฑ์

มาตรฐาน 

(ผ่าน/ไม่ผ่าน) 

คะแนนประเมิน

ของหลักสูตร 

ระดับ

คุณภาพ 

4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ  ผ่าน 3.25 ดี 

5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน  ผ่าน 2.43 ปานกลาง 

6. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาญี่ปุ่น  ผ่าน 3.40 ดี 

7. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ  ผ่าน 3.27 ดี 

8. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการสังคมและวัฒนธรรม ผ่าน 3.59 ดี 

9. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สารสนเทศศาสตร ์ ผ่าน 3.51 ดี 

10. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร ์ ผ่าน 3.10 ดี 

11. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร ์ ผ่าน 3.18 ดี 

12. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต การบริหารงานต ารวจ  ผ่าน 2.45 ปานกลาง 

13. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ภูมิศาสตรแ์ละภูมิสารสนเทศ  ผ่าน 3.47 ดี 

14. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ ผ่าน 3.16 ดี 

คณะวิทยาการจัดการ 

1. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์ ผ่าน 3.29 ดี 

2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต บรหิารธุรกจิ  ผ่าน 3.64 ดี 

3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต เศรษฐศาสตรธ์ุรกจิ  ผ่าน 3.57 ดี 

4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอรธ์ุรกจิ  ผ่าน 3.44 ดี 

5. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต การบัญชี ผ่าน 3.54 ดี 

คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต การออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย  ผ่าน 3.17 ดี 

2. หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต การออกแบบผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม  ผ่าน 3.37 ดี 

3. หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต การออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ  ผ่าน 3.29 ดี 

4. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาปัตยกรรม  ผ่าน 2.29 ปานกลาง 

5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผ่าน 2.86 ปานกลาง 

6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  เทคโนโลยีคอมพิว เตอร์ เพื่ อ งา น

สถาปัตยกรรม  

ผ่าน 3.11 ดี 

7. หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมการพิมพ์ ผ่าน 3.45 ดี 

8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีไฟฟ้า  ผ่าน 3.10 ดี 

9. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรม  ผ่าน 3.58 ดี 

10. หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ผ่าน 3.18 ดี 

11. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต การบริหารทรัพยากรอาคาร  ผ่าน 3.23 ดี 

12. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต มาตรวิทยาและระบบคุณภาพ  ผ่าน 2.62 ปานกลาง 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

1. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ดนตร ี ผ่าน 3.10 ดี 
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หลักสูตร 

ผลการด าเนินงาน 

ตามเกณฑ์

มาตรฐาน 

(ผ่าน/ไม่ผ่าน) 

คะแนนประเมิน

ของหลักสูตร 

ระดับ

คุณภาพ 

2. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ศลิปะการแสดง  ผ่าน 3.28 ดี 
3. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต การออกแบบนิเทศศิลป์  ผ่าน 3.31 ดี 
4. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต การออกแบบเครื่องแต่งกาย  ผ่าน 4.04 ดีมาก 

5. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต การออกแบบผลติภัณฑ์หัตถกรรม  ผ่าน 3.59 ดี 

6. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต จิตรกรรม  ผ่าน 3.16 ดี 

บัณฑิตวิทยาลัย 

1. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา  ผ่าน 3.70 ดี 

2. หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต นิติวิทยาศาสตร ์ ผ่าน 3.39 ดี 

3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต นิติวิทยาศาสตร ์ ผ่าน 3.36 ดี 
4. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต การออกแบบการเรียนการสอน  ผ่าน 3.45 ดี 
5. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกจิ  ผ่าน 3.65 ดี 

6. หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการฟุตบอลอาชีพ  ผ่าน 3.31 ดี 
7. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การบริหารการพัฒนา  ผ่าน 3.18 ดี 
8. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ศลิปะการแสดง  ผ่าน 4.06 ดมีาก 

9. หลักสูตรปรัชญาดุษฎบัีณฑิต ปรัชญาและจริยศาสตร ์ ผ่าน 3.33 ดี 

10. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาศาสตร ์ ผ่าน 3.36 ดี 
11. หลักสูตรปรัชญาดุษฎบัีณฑิต ภาษาศาสตร ์ ผ่าน 3.48 ดี 
12. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การแพทย์แผนไทยประยุกต์  ผ่าน 3.24 ดี 

13. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การแพทย์แผนไทยประยุกต์  ผ่าน 3.07 ดี 
14. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการสิ่งแวดล้อม  ผ่าน 2.84 ปานกลาง 

15. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายมหาชน ผ่าน 1.62 น้อย 

16. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต นโยบายสาธารณะ  ผ่าน 3.16 ดี 
17. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจรยิศาสตร์ ผ่าน 3.20 ดี 

18. หลักสูตรบรหิารธุรกจิดุษฎบัีณฑิต ผ่าน 3.11 ดี 

วิทยาลัยนานาชาติ 

1. หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต บรหิารธุรกิจระหว่างประเทศ  ผ่าน 3.48 ดี 

2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต การโรงแรม  ผ่าน 3.17 ดี 

3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ธุรกจิการบิน  ผ่าน 3.46 ดี 

4. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คณิตศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) ผ่าน 3.64 ดี 

5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการท่องเท่ียว  ผ่าน 3.09 ดี 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎบัีณฑิต นวัตกรรมการจัดการ  ผ่าน 3.34 ดี 

2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการคุณภาพ  ผ่าน 3.81 ดี 

3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกจิ  ผ่าน 3.40 ดี 
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หลักสูตร 

ผลการด าเนินงาน 

ตามเกณฑ์

มาตรฐาน 

(ผ่าน/ไม่ผ่าน) 

คะแนนประเมิน

ของหลักสูตร 

ระดับ

คุณภาพ 

4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทุนมนุษย์และองคก์าร  ผ่าน 3.44 ดี 

5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

การตลาด  

ผ่าน 3.16 ดี 

6. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร์  ผ่าน 3.85 ดี 

7. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต การเมอืงการปกครอง ผ่าน 3.14 ดี 

8. หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎบัีณฑิต การเมอืงการปกครอง ผ่าน 3.11 ดี 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  ผ่าน ใชผ้ลการประเมนิตามเกณฑ์

ของสภาการพยาบาล 

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรส์ุขภาพ  ผ่าน 3.10 ดี 

2. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต การแพทย์แผนไทยประยุกต์  ผ่าน 3.26 ดี 

3. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร ์ ผ่าน 2.76 ปานกลาง 

4. หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต เลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข ผ่าน 2.30 ปานกลาง 

วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง และส่ือใหม่ 

1. หลักสูตรศิลปบัณฑิต การสร้างภาพยนตร ์ ผ่าน 2.84 ปานกลาง 

2. หลักสูตรศิลปบัณฑิต การสร้างสรรคแ์ละสื่อดิจทัิล  ผ่าน 2.61 ปานกลาง 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

1. หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต การจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ  ผ่าน 3.56 ดี 

2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส ์ ผ่าน 3.57 ดี 

3. หลักสูตรบรหิารธุรกจิบัณฑิต การจัดการโลจสิติกส์  (หลักสูตรนานาชาติ)  ผ่าน 3.30 ดี 

4. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการโลจิสติกสแ์ละซัพพลายเชน  ผ่าน 3.69 ดี 

5. หลักสูตรบรหิารธุรกจิดุษฎบัีณฑิต การจัดการโลจสิติกส์และซัพพลายเชน  ผ่าน 3.07 ดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีหน่วยงานจัดการศึกษา ทั้งหมด 13 หน่วยงาน มีหลักสูตรที่

ด าเนินการจัดการเรียนการสอน ทั้งหมด 103 หลักสูตร แบ่งออกเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน 76 

หลักสูตร ระดับปรญิญาโท จ านวน 17 หลักสูตร ระดับปรญิญาเอก จ านวน 9 หลักสูตร และประกาศนียบัตร

บัณฑติวิชาชีพ 1 หลักสูตร โดยมีหลักสูตรรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 

2559 ตามเกณฑ์ สกอ. 102 หลักสูตร มีผลการตรวจประเมินฯ ผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

จ านวน 102 หลักสูตร คดิเป็นร้อยละ 100.00 และมีหลักสูตรที่ใช้เกณฑส์ภาวิชาชีพรับรอง จ านวน 1 หลักสูตร 

คอื หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
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สรุปผลตรวจการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน 

ประจ าปีการศกึษา 2559 ระดบัคณะ/วทิยาลัย 
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สรุปผลตรวจการประเมนิคณุภาพการศึกษาภายใน  

ประจ าปีการศึกษา 2559 ระดับคณะ/วทิยาลัย 

คณะ/วิทยาลัย 

ผลการตรวจประเมิน 

รายชื่อคณะกรรมการ 
คะแนน 

ระดับ

คุณภาพ 

1) คณะครุศาสตร์ 4.30 

คะแนน 

ระดับดี 1. ผศ.ดร.เยาวภา   บัวเวช  ประธานกรรมการ 

2. ผศ.ดร.อรุณี    หงษ์ศิริวัฒน์  กรรมการ 

3. อ.ดร.ม.ล.สรสริิ วรวรรณ  กรรมการ 

4. นายสนธยา เจริญศิริ  เลขานุการ 

5. นางสาวนภาพร ยิ่งหาญ   เลขานุการ 

6. นายวุฒิพงศ์    จันทรเ์มอืงไทย   เลขานุการ 

7. นางสาวมลฤดี          พงษ์ธนู            เลขานุการ 

2) คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

 

 

 

 

3.66 

คะแนน 

ระดับดี 1. ผศ.ดร.ตวงรักษ์        นันทวิสารกุล ประธานกรรมการ 

2. รศ.จันทนี               เพชรานนท์        กรรมการ 

3. รศ.กมลพรรณ นามวงศพ์รหม กรรมการ 

4. นางสาวพุ่มพวง กลา้หาญ  เลขานุการ 

5. นางสาวจรีวรรณ พิสุทธิพันธุ์  เลขานุการ 

6. ว่าที่ ร.ต.หญิง คณิศร  บุญเรือง  เลขานุการ 

7. นางสาวศรัณภัสร์      แสงทอง           เลขานุการ 

3) คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

3.97 

คะแนน 

ระดับดี 1. รศ.ดร.บังอร            เสรีรัตน์  ประธานกรรมการ 

2. ผศ.ดร.เยาวภา   บัวเวช  กรรมการ 

3. นายสมโชค ฤทธิ์จ ารูญ  กรรมการ 

4. นางสาวฝอยทอง   สาครวรรณศักดิ์ เลขานุการ 

5. นายจ ารัส    น่ิมส าราญ  เลขานุการ 

6. นางสาวธนพร          เหนือเกตุ  เลขานุการ 

4) คณะวิทยาการจัดการ  4.18 

คะแนน 

ระดับดี 1. ผศ.ดร.พันธ์ศักดิ์        พลสารัมย์  ประธานกรรมการ 

2. ผศ.ดร.เจษฎา          ความคุน้เคย  กรรมการ 

3. อาจารย์พนดิา วัชระรังษี          กรรมการ 

4. นายพิบูลย์    พูม่วง  เลขานุการ 

5. นางสาวอังศุมาลิน     นพพรพิกุลสกุล เลขานุการ 

6. ว่าที่ ร.ต.รชต สุขศุภชัย           เลขานุการ 

7. นางสาวปาริฉัตร์       จันทรน์วล  เลขานุการ 

5)  ค ณ ะ เ ท ค โ น โ ล ยี

อุตสาหกรรม 

3.53 

คะแนน 

ระดับดี 1. รศ.จันทนี                เพชรานนท์        ประธานกรรมการ 

2. รศ.ดร.วิเชียร   ชุตมิาสกุล   กรรมการ 

3. รศ.กมลพรรณ นามวงศพ์รหม กรรมการ 

4. นายสนธยา เจริญศิริ  เลขานุการ 

5. นางสาวนภาพร ยิ่งหาญ   เลขานุการ 

6. นายวุฒิพงศ์    จันทรเ์มอืงไทย   เลขานุการ 
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คณะ/วิทยาลัย 

ผลการตรวจประเมิน 

รายชื่อคณะกรรมการ 
คะแนน 

ระดับ

คุณภาพ 

7. นางสาวมลฤดี          พงษ์ธนู            เลขานุการ 

6) คณะศลิปกรรมศาสตร์ 3.95 ระดับดี 1. รศ.ดร.บังอร            เสรีรัตน์  ประธานกรรมการ 

2. ผศ.ดร.ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์ กรรมการ 

3. อาจารย์เดน่            หวานจริง  กรรมการ 

4. นางสาวโชติกา    เขียนนิล  เลขานุการ 

5. นางสาวสุจิญา    ก่ าแสง  เลขานุการ 

6. นางสาวอภิญญา       จูเลิศ  เลขานุการ 

7) บัณฑิตวิทยาลัย 4.43 ระดับดี 1. รศ.ดร.บังอร            เสรีรัตน์  ประธานกรรมการ 

2. ผศ.ดร. พันธ์ศักดิ์   พลสารัมย์  กรรมการ 

3. ผศ.ดร.ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์ กรรมการ 

4. นายพิบูลย์    พูม่วง  เลขานุการ 

5. นางสาวอังศุมาลิน     นพพรพิกุลสกุล เลขานุการ 

6. ว่าที่ ร.ต.รชต สุขศุภชัย           เลขานุการ 

7. นางสาวปาริฉัตร ์      จันทรน์วล  เลขานุการ 

8) วิทยาลัยนานาชาติ 4.44 ระดับดี 1. รศ.ประดิษฐ ์            มสีุข  ประธานกรรมการ 

2. รศ.ดร.บังอร            เสรีรัตน์  กรรมการ 

3. รศ.ดร.เทียมจันทร ์  พานิชย์ผลินไชย กรรมการ 

4. นางสาวโชติกา    เขียนนิล  เลขานุการ 

5. นางสาวสุจิญา    ก่ าแสง  เลขานุการ 

6. นางสาวอภิญญา       จูเลิศ  เลขานุการ 

9) วิทยาลัยนวัตกรรมและ

การจัดการ 

4.18 ระดับดี 1. รศ.ดร.กัญญามน   อินหว่าง  ประธานกรรมการ 

2. ผศ.สุมาล ี   รามนัฏ  กรรมการ 

3. ผศ.ดร.รุจภิาส   โพธิ์ทองแสงอรุณ กรรมการ 

4. นางสาววนัสนาฏ    ประพาลา  เลขานุการ 

5. นางสาวปรางทิพย์    เกตุกลิ่น  เลขานุการ 

6. นางสาววรางคณา    ศิริหงษ์ทอง  เลขานุการ 

7. นางสาวอุไรพร         ศิลป์นาวา         เลขานุการ 

10) วิทยาลัยพยาบาลและ

สุขภาพ 

4.45 ระดับดี 1. รศ.ดร.กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ  ประธานกรรมการ 

2. อ.ดร.สุภาเพ็ญ    ปาณะวัฒนพิสุทธิ์ กรรมการ 

3. พล.ต.หญิง เบญจมาศ  บุญรับพายัพ  กรรมการ 

4. นางสาววนัสนาฏ    ประพาลา  เลขานุการ 

5. นางสาวปรางทิพย์    เกตุกลิ่น  เลขานุการ 

6. นางสาววรางคณา    ศิริหงษ์ทอง  เลขานุการ 

7. นางสาวอุไรพร         ศิลป์นาวา         เลขานุการ 

11) วิทยาลัยสหเวชศาสตร์  3.64 ระดับดี 1. รศ.นพ.จติเจริญ        ไชยาค า   ประธานกรรมการ 
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คณะ/วิทยาลัย 

ผลการตรวจประเมิน 

รายชื่อคณะกรรมการ 
คะแนน 

ระดับ

คุณภาพ 

2. อ.ดร.ละเอียด            แจม่จันทร ์       กรรมการ 

3. ผศ.ดร.พล.ร.ต.หญิง สุภัทรา เอือ้วงศ์   กรรมการ 

4. นางสาวพุ่มพวง กลา้หาญ  เลขานุการ 

5. นางสาวจรีวรรณ พิสุทธิพันธุ์  เลขานุการ 

6. ว่าที่ ร.ต.หญิง คณิศร  บุญเรือง  เลขานุการ 

7. นางสาวศรัณภัสร์       แสงทอง           เลขานุการ 

12) วิทยาลัยการภาพยนตร์

ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ 

4.21 ระดับดี 1. ผศ.ดร.วิวรรธน ์        ปาระสทิธิพันธุ์  ประธานกรรมการ 

2. ผศ.อภิวรรณ ศิรินันทนา  กรรมการ 

3. อ.ดร.มลิวัลย์ ประดิษฐธ์ีระ  กรรมการ 

4. นายพิบูลย์    พูม่วง  เลขานุการ 

5. นางสาวอังศุมาลิน     นพพรพิกุลสกุล เลขานุการ 

6. ว่าที่ ร.ต.รชต สุขศุภชัย           เลขานุการ 

7. นางสาวปาริฉัตร ์      จันทรน์วล  เลขานุการ 

13)  วิ ท ย าลั ย โ ล จิ ส ติ ก ส์

และซัพพลายเชน 

3.98 ระดับดี 1. ผศ.ดร.อ าพล            นววงศเ์สถยีร  ประธานกรรมการ 

2. อาจารย์วิเชียร   โสมวิภาต  กรรมการ 

3. ผศ.ดวงทิพย์ จันทรอ่์วม  กรรมการ 

4. นางสาวฝอยทอง   สาครวรรณศักดิ์ เลขานุการ 

5. นายจ ารัส    น่ิมส าราญ  เลขานุการ 

6. นางสาวธนพร          เหนือเกตุ  เลขานุการ 
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รายงานสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ประจ าปีการศกึษา 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ประจ าปกีารศึกษา 2559 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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1. บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

 รายงานฉบับนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

สวนสุนันทา ประจ าปีการศึกษา 2559 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระหว่างวันที่ 3-4 

ตุลาคม 2560 โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ประจ าปีการศึกษา 2559 ได้ประเมินคุณภาพจากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 

2559 ( 1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560) และได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์ ดังนี้ 1) 

ตัวแทนผู้บริหาร จ านวน 7 คน  2) ตัวแทนบุคลากรสายวิชาการ จ านวน 11 คน  3) ตัวแทนบุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการ จ านวน 12 คน  4) ตัวแทนนักศึกษา จ านวน 10 คน  5) ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต จ านวน 6 คน  6) 

ตัวแทนศิษย์เกา่ จ านวน 8 คน และ 7) ตัวแทนชุมชนในเขตพื้นที่ให้บริการ จ านวน 4 คน 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 5 

องคป์ระกอบ จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ โดยผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ สกอ. มีคะแนนเฉลี่ย 4.47 ได้คุณภาพ

ระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ตามเกณฑ์ สกอ. มีคะแนนเฉลี่ย 4.32 ได้คุณภาพ

ระดับด ีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 
 

องค์ประกอบ

คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

คะแนน

เฉลี่ย 

ผลการประเมนิ 
0.01-1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51-2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 

2.51-3.50 การด าเนินงานระดับพอใช ้

3.51-4.50 การด าเนินงานระดับดี 

4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

ปัจจัยน าเขา้ 

(Input) 

กระบวนการ 

(Process) 

ผลผลิต 

(Output) 

องคป์ระกอบท่ี 1 2.91 4.00 3.24 3.41 การด าเนนิงานระดับพอใช้ 

องคป์ระกอบท่ี 2 5.00 5.00 5.00 5.00 การด าเนนิงานระดับดีมาก 

องคป์ระกอบท่ี 3 - 5.00 - 5.00 การด าเนนิงานระดับดีมาก 

องคป์ระกอบท่ี 4 - 5.00 - 5.00 การด าเนนิงานระดับดีมาก 

องคป์ระกอบท่ี 5 - 5.00 4.07 4.69 การด าเนนิงานระดับดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย 3.61 4.71 4.10 4.32 การด าเนนิงานระดับด ี

ผลการประเมนิ การด าเนนิงาน

ระดับดี 

การด าเนนิงาน

ระดับดีมาก 

การด าเนนิงาน

ระดับดี 

 
 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในภาพรวม 

 1. มหาวิทยาลัยควรมีระบบและกลไกในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบ Active 

Learning ให้กับนักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ (ไทยแลนด์ 4.0) และเป้าหมาย

ของมหาวิทยาลัยที่เน้นความเป็นนานาชาติ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งจัดการเรียนการ

สอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป ที่มุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มี Soft Skill : ด้านภาษาเพื่อการสื่อสาร 
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(Communication) การน าเสนอ (Presentation) การฝึกให้ปฏิบัติได้จริง (Work Practice) ที่ตอบโจทย์แต่ละ

หลักสูตรอย่างสอดคล้องและเหมาะสมตามบริบทของหลักสูตรแต่ละคณะ/วิทยาลัย อีกทั้งสนับสนุนอุปกรณ์ 

สื่อการเรียนการสอน การสรา้งบรรยากาศการเรียนรู้ และการสนับสนุนเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง

รวดเร็ว เพื่อให้บรรลุเป้าหมายวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยได้อย่างแท้จรงิ 

 2. ด้วยเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อสร้างเอตทัคคะให้ทั้งบัณฑิต คณาจารย์ บุคลากรสาย

สนับสนุน รวมถงึการพัฒนาระบบการบรหิารจัดการให้ตอบสนองและเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

ที่บรรลุในเป้าหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัยทั้ ง 4 ข้อ มหาวิทยาลัยควรเตรียมความพร้อมด้านการ

พัฒนาการสร้างบรรยากาศความเป็นสากล โดยเฉพาะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งเอกสารแบบฟอร์ม

ต่างๆ และการสื่อสารให้กับบุคลากรทุกภาคส่วน รวมถึงการพัฒนานักศึกษารุ่นต่อรุ่น เพื่อเข้าสู่เป้า

หมายความเป็นสากล 

 3. จ านวนนักศึกษา มีผลกระทบต่อรายได้ของมหาวิทยาลัย ซึ่งส่วนใหญ่มาจากค่าธรรมเนียม

การศึกษา และงบประมาณประจ าปี 2559 ของมหาวิทยาลัย เป็นเงินรายได้ถึงร้อยละ 52 ในขณะที่จ านวน

นักศึกษาที่ออกกลางคันและนักศึกษาที่คา้งช าระคา่ลงทะเบียนมีสัดส่วนสูง มากกว่ารอ้ยละ 30 (เมื่อสิ้นปีที่ 4) 

แม้ว่าจะสามารถรับนักศึกษาใหมไ่ด้ตามแผนเป็นสว่นใหญ่ก็ตาม ดังนั้น การวิจัยสถาบันหาสาเหตุของการออก

กลางคันและนักศึกษาที่คา้งช าระค่าลงทะเบียน เพื่อก าหนดกลยุทธ์ในการธ ารงรักษานักศึกษาไว้ให้มากที่สุด

จึงเป็นเรื่องที่จ าเป็น ในขณะเดียวกัน จากข้อมูลจากการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยของมหาวิทยาลัย พบว่า 

หลักสูตรที่จ านวนนักศึกษาน้อยกว่าจุดคุ้มทุนมีถึง 33 หลักสูตร จาก 101 หลักสูตร เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่

ส่งผลต่อการบริหารเงินรายได้ มหาวิทยาลัยควรพิจารณาตัดสินใจทางเลือกและกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการ

ด าเนินการเกี่ยวกับหลักสูตร หากจะรับนักศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวต่อไป ต้องปรับระบบการแสวงหาและ

การธ ารงรักษานักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ แต่หากจ าเป็นต้องปิดบางหลักสูตรที่อาจไม่เหมาะสมกับสภาพ

ปัจจุบัน ก็ควรพิจารณาในเรื่อง การสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย ความคุ้มค่า ความเป็นสากลของหลักสูตร 

ความต้องการของตลาดแรงงาน และความสามารถในการแขง่ขันกับมหาวิทยาลัยอื่น แนวทางดังกล่าวจะช่วย

ให้การบริหารเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
ข้อสังเกต 

 มหาวิทยาลัยควรทบทวนขั้นตอนการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตรและคณะ โดยน าผลการ

ประเมินมาวิเคราะห์แล้วเทียบเคยีงรายตัวบ่งชี้เพื่อให้ผลการประเมินคุณภาพมีมาตรฐานเดียวกัน เพื่อน ามาใช้

ในการตัดสินใจ ในการบริหารจัดการพัฒนาหลักสูตรและคณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 

เกณฑ์ข้อ 6 ระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์แล้วหน่วยงานที่มี

ผลงานด้านอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร ในปีการศึกษา 2559 มีเพียง 3 คณะเท่านั้นที่มีสิทธิบัตร คือ คณะ

มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะศิลปกรรมศาสตร์ แต่ผลการประเมิน

ในเกณฑข์้อนีม้ีหลายคณะ/วิทยาลัยที่ผา่นเกณฑก์ารประเมินโดยไม่มีผลงานดังกล่าว ซึ่งอาจท าให้ไม่สามารถ

พัฒนางานดังกล่าวได้ถูกต้อง 
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จุดแข็งและประเด็นชื่นชมในภาพรวม 

 1. มหาวิทยาลัยมีระบบการให้บริการนักศึกษาในด้านต่างๆ ทั้งการให้บริการด้านวิชาการ การใช้ชีวิต 

การประกอบอาชีพ การเตรียมความพร้อมแรกเข้าและก่อนส าเร็จการศึกษา อย่างหลากหลายแก่นักศึกษา

และศิษย์เก่า ในระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย ที่เข้าถึงง่าย สะดวก และมีช่องทางที่หลากหลายในการ

ประสานงาน 

 2. มหาวิทยาลัยมีการจัดกจิกรรมพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ ์เอกลักษณ ์และคุณลักษณะบัณฑิต

ที่พึงประสงค์ จ านวนมาก (ระดับมหาวิทยาลัย จ านวน 21 โครงการ ระดับคณะ จ านวน 74 โครงการ) ทั้งใน

ระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย 

 3. มหาวิทยาลัยมีนโยบาย ระบบ และกลไกในการขับเคลื่อนให้คณาจารย์ด าเนินงานตามภารกิจ

ด้านวิจัยที่ชัดเจน มีเงินสนับสนุนการท าวิจัย ทั้งต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า ส่งผลให้คณาจารย์เห็น

ความส าคญั รเิร่ิมท าวิจัย และเผยแพร่ผลงานวิจัยเป็นจ านวนมาก โดยมีผลงานวิจัยถ่วงน้ าหนักคุณภาพแล้ว

อยู่ในระดับสูง 3 คณะแรก ได้แก่ บัณฑิตวิทยาลัย สาขามนุษยศาสตร์ (ร้อยละ 96.11) คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี (ร้อยละ 86.38) และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (รอ้ยละ 80.27) 

 4. มหาวิทยาลัยสรา้งเครอืข่ายความร่วมมือกับชุมชนกับสังคมอย่างต่อเนื่อง มีผลงานการให้บริการ

วิชาการจนสามารถพัฒนาคุณภาพของชุมชนอย่างยั่งยืน และพึ่งพาตนเองได้ เช่น การพัฒนาชุมชนตลาดน้ า

บางน้อย ชุมชนบ้านสารภี และชุมชนวัดประชาระบือธรรม โดยจัดตั้งเป็นศนูย์การเรยีนรู ้เพื่อประโยชน์ในการ

วิจัยและบรกิารวิชาการส าหรับคณาจารย์ นักศึกษาและสังคม 

 5. ผู้บริหารระดับสูงให้ความส าคัญด้านการท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรมและมีหน่วยงานรับผิดชอบ

โดยเฉพาะ ท าให้การด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ 2 ด้าน ได้แก่ 1) การ

บริการแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะวัฒนธรรมสมัยรัตนโกสินทร์ 2) การพัฒนานักศึกษาและบุคลากรให้มีทัศนคติ 

คา่นิยม ความสุนทรยี์ และวัฒนธรรมที่ดีงาม 

 6. มหาวิทยาลัยมีกระบวนการวางแผนที่ดี มีการก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง ท าให้ผลการปฏิบัติ

ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 11 เดือน บรรลุ เป้าหมายตามตัวชี้วัดร้อยละ 84  

(จากตัวชี้วัด 50 ตัว) มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 98.53 มีผลการประเมินด้านคุณธรรมและความ

โปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ จากส านักงาน ป.ป.ช. อยู่ในอันดับ 1 ของสถาบันอุดมศึกษาของประเทศ  และมี

การวิเคราะห์คา่ใช้จา่ยต่อหน่วยตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชกีลาง  

 7. มหาวิทยาลัยจัดระบบการจัดการทรัพย์สินและรายได้ที่ดี  มีหน่วยงานที่เข้มแข็งรองรับ สามารถ

สรา้งผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยได้มาก  

 8. มหาวิทยาลัยมีการด าเนินงานประกันคุณภาพอย่างเป็นระบบ ทั้งในระดับหลักสูตรและระดับ

คณะ/วิทยาลัย ท าให้การประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัยมีความถูกต้อง สะดวก และรวดเร็ว 

 

แนวทางเสรมิจุดแข็ง 

 1. มหาวิทยาลัย โดยกองพัฒนานักศึกษาควรมีการศึกษาเพื่อรวบรวมการบริการของหน่วยงานต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนักศึกษาทั้งหมด เพื่อน าผลประเมินการให้บริการมาใช้ในการพัฒนาและวาง
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แผนการให้บริการให้สอดคล้องกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัยที่เน้นระบบบริหารจัดการภายในที่ตอบสนองต่อ

ความเป็นสากล 

 2. มหาวิทยาลัยควรมีระบบการประเมินผลกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในเชิงคุณภาพที่สามารถน าผล

มาปรับปรุงพัฒนานักศึกษาให้มีความสอดคล้องกับอัตลักษณ์และเอกลักษณ์อย่างชัดเจน โดยเฉพาะการ

พัฒนาเรื่องทักษะการสื่อสารและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 3. มหาวิทยาลัยอาจท าวิจัยสถาบัน เพื่อศึกษาประโยชน์และผลกระทบที่เกิดจากผลงานวิจัยของ

คณาจารย์ เพื่อใช้ประโยชน์ไปพัฒนาปรับปรุงนโยบายเพื่อเพิ่มคุณภาพงานวิจัยและชื่อเสียงด้านวิจัยของ

มหาวิทยาลัย ตลอดจนการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 4. ถึงแม้คณาจารย์จะมีงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยเป็นจ านวนมาก โดยมีสัดส่วนงบประมาณ

สนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน : ภายนอก (84.1 : 80.7 ล้านบาท = 1 : 1) มหาวิทยาลัยควรผลักดัน

ให้สรา้งคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และส่งเสรมิให้คณาจารย์แสวงหาแหล่งทุนวิจัยภายนอกให้

มากขึ้น ตลอดจนหาแนวทางการใช้ประโยชน์ หรอื สรา้งรายได้จากสิทธิบัตรที่มหาวิทยาลัยถอืครอง 

 5. จากการที่มหาวิทยาลัยได้ลงทุนด้านการวิจัยไปมากและมีผลการด าเนินงานที่ดี ต่อ ไป

มหาวิทยาลัยควรพจิารณาก าหนดกลยุทธ์ในการสร้างรายได้จากศักยภาพ ผลงานวิจัย ความมีชื่อเสียงของ

คณาจารย์ในลักษณะของการว่าจ้างจากหน่วยงานหรือองค์กรเอกชนภายนอก เช่น การเป็นที่ปรึกษาใน

โครงการบรกิารวิชาการ เป็นต้น 

 6. ด้วยมหาวิทยาลัยมีหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตทางสาขาศิลปะและวัฒนธรรม

หลายหลักสูตร มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนให้สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องท าวิจัยด้านนี้จนสามารถสร้างนวัตกรรม

ด้านศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อเพิ่มโอกาสในการพัฒนาและสร้างแม่แบบวัฒนธรรม “วังสวนสุนันทา” และ

พัฒนาพิพธิภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดลให้มีคุณค่าเป็นแม่แบบ เป็นที่ยกย่อง และชื่นชมของมนุษยชาติ 

 7. มหาวิทยาลัยควรน าผลจากการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยมาใช้ประโยชน์ในการก าหนด นโยบาย

การบริหารหลักสูตรให้มากขึ้น โดยมีการวิจัยสถาบันเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการผลิตบัณฑิตให้ชัดเจน จะ

ช่วยให้การตัดสินใจของมหาวิทยาลัยเหมาะสมยิ่งขึ้น  

 8. มหาวิทยาลัยควรพัฒนาระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาเป็นเครื่องมือในการด าเนินงานให้มากขึ้น 

โดยเฉพาะข้อมูลประกอบการประเมิน โดยเชื่อมโยงกับการประเมินมหาวิทยาลัย ของหน่วยงานต่างๆ เพื่อ

ลดภาระงานและเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานให้มากขึ้น 

 

จุดท่ีควรพัฒนาในภาพรวม 

1. สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาสูงกวา่เกณฑ ์8 คณะ/วิทยาลัย จาก 13 คณะ/วิทยาลัย 

2. อาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการจ านวนน้อยทุกคณะ/วิทยาลัย  

3. มีบางหลักสูตร (12 หลักสูตร) ที่ผลการประเมินหลักสูตรในระดับคุณภาพที่ต่ ากว่าเกณฑ์ที่

มหาวิทยาลัยก าหนด (ระดับดี = 3.01 ขึน้ไป) 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 

 1. มหาวิทยาลัยควรมีการวิเคราะห์ผลกระทบสัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษาให้สอดคล้องกับการ

บรหิารจัดการของหลักสูตรเพื่อใหเ้กิดความคุม้ค่าในการบรหิารจัดการด้านต้นทุนของหลักสูตร และควรมีการ

สนับสนุนจ านวนอาจารย์ เพื่อให้เกดิประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning  

และ Internship  

 2. มหาวิทยาลัยและคณะ ควรเพิ่มกลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อเพิ่มต าแหน่งทาง

วชิาการของอาจารย์อย่างชัดเจน โดยส่งเสรมิการสร้างผลงานวิจัยที่สามารถน าไปขอต าแหน่งทางวิชาการ  

 3. มหาวิทยาลัย โดยกองบริการการศึกษาควรวิเคราะห์รายละเอียดของผลการประเมินหลักสูตร 

เพื่อสรุปเป็นสารสนเทศเพื่อใช้ในการบรหิารจัดการให้กับคณะและมหาวิทยาลัย ในการส่งเสริมและสนับสนุน

การด าเนินงานของหลักสูตรให้มีคุณภาพในระดับดี และควรมีการสรุปผลการด าเนินงานที่แท้จริงของทุก

หลักสูตรเพื่อประกอบการพิจารณาการบริหารจัดการหลักสูตรร่วมกับผลการประเมินหลักสูตร นอกจากนี้

มหาวิทยาลัยควรมีการวเิคราะห์การบรหิารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑติศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งหมด 

 4. มหาวิทยาลัยควรหาแนวทางสร้างความเข้าใจให้คณาจารย์ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพให้มากขึ้น 

ทั้งนี้ผลงานวิจัยปัจจุบันส่วนใหญ่ยังมีน้ าหนักคุณภาพประเภท Proceedings จากที่ประชุมวิชาการระดับชาติ

และนานาชาติ จึงส่งผลให้ผลงานน าไปใช้ประโยชน์ รวมถงึการเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการท าได้ยาก 
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(ลงนามแล้ว) 

  

2. รายนามคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน   

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีการศึกษา 2559 

 

 

 

1. ลงนาม                                                     ประธานกรรมการ 

     (รองศาสตราจารย ์ดร.ไทย ทิพยส์ุวรรณกุล) 

                                                 

2. ลงนาม                                         กรรมการ 

    (รองศาสตราจารย์กมลพรรณ นามวงศ์พรหม) 

                                                     

3. ลงนาม                            กรรมการ 

         (รองศาสตราจารย์จนัทนี เพชรานนท์) 

 

4. ลงนาม                                              กรรมการ 

     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตวงรักษ์ นันทวสิารกุล) 

 

 5. ลงนาม                                               กรรมการและเลขานุการ 

       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย ์จะสุวรรณ์) 
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3. แบบตรวจสอบหัวข้อในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

 

หัวข้อ มี 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  บริบทของหนว่ยงาน 

4.1 ชื่อหน่วยงาน ที่ตัง้ และประวัติความเป็นมาโดยย่อ    

4.2 ปรัชญา วสิัยทศัน ์พันธกจิ ประเด็นยุทธศาสตร ์เปา้หมายและ

วัตถุประสงค ์ 

   

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 2559 

   

5.   ส่วนท่ี  2  สรุปผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  มหาวทิยาลัยราชภัฏ 

สวนสุนันทา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 

 5.1 สรุปผลการปฏิบตัิราชการตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการ  

มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560  

   

6.  ส่วนท่ี  3  รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑค์ณุภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559 

 6.1 การเขยีนรายงานการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลยั    

  6.1.1 ค าอธิบายตัวบง่ชี้    

6.1.2  เกณฑก์ารให้คะแนน    
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หัวข้อ มี ไม่มี หมายเหตุ 

6.1.3  ผลการด าเนนิงาน    

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    

 

 

 

 
 



 

208 

 

4. สรุปข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัย 

 4.1 วิสัยทัศน์ เสาหลัก พันธกจิ  

4.1.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

  มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม “Smart Archetype University of the Society”        

  4.1.2 เสาหลัก (Pillar) 

    1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)  

    2) คุณธรรม (Morality)  

    3) เครอืข่าย (Partnership)  

    4) ความเป็นมอือาชีพ (Professionalism)  

    5) วัฒนธรรม (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างทีด่ีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”   

4.1.3 พันธกจิ (Mission) 

 1) ให้การศึกษา (To offer education) ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ ฝึกหัดครู 

ปลูกฝังประชาชนให้สามารถเรียนรู้ในระดับสูง มีความเป็นมนุษย์ที่รับผิดชอบต่ออนาคตของโลกที่มีแนวโน้ม

เป็นนานาชาติ มีจติวิญญาณในการท้าทาย โดยไม่กลัวล้มเหลว 

 2) วิจัย (To conduct research) มุ่งมั่นในการลงทุนทางการศึกษาวิจัยในศาสตร์ที่เป็น

เอตทัคคะ ที่สามารถน าไปใช้ให้เกดิผลประโยชน์ได้เพื่อความสงบสุข และความเจริญรุ่งเรือง ผ่านการแสวงหา

ด้วยการวจิัยทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคดิสรา้งสรรค์ 

 3) บริการวิชาการ (To provide academic services) การส่งมอบผลงานวิชาการในระดับ

เอตทัคคะ ที่ตอบและแกป้ัญหาของสังคม โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น และสังคม 

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

ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย โดยการพัฒนาและสรา้งแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสนุันทาให้เป็นที่ยกย่องและชื่นชม

ของมนุษยชาติ 

4.1.4 ภารกิจหลัก (Key result area) 

 1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหน้า  (Produce graduates with front row quality) 

 2) ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคมนานาชาติ ( Provide 

academic services and transfer technology to communities and international society) 

 3) อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปวัฒนธรรม (Conserve and develop 

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

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

knowledge for society) 
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 5) สร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยช้ันน าในอาเซียน (Establish network with outstanding 

universities in ASEAN) 

 6) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ (Employ modern management 

system for versatility)  

4.1.5 เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย 

  เป้าหมายท่ี 1 : สร้างเอตทัคคะเพื่อให้ได้รับการยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะผลิต

บัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อสู่การเป็นเอตทัคคะที่

ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

  เป้าหมายที่ 2 : สร้างผลงานวิชาการ วิจัย เพื่อการบริการวิชาการ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่

จะผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการ

ของแหล่งทุน เผยแพร่ทัง้ในระดับชาติและนานาชาต ิรวมทั้งการน าไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้

เพื่อการบริการวชิาการแก่สังคม 

  เป้าหมายท่ี 3 : สร้างเครือข่ายมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะสร้าง

เครือข่ายความร่วมมือที่หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่ อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิด

ความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย 

  เป้าหมายท่ี 4 : สร้างภาพลักษณ์เพื่อให้เป็นท่ีรู้จักและยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะ

พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักและ

ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ  

 4.1.6 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategy) 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน (Raise the 

University‘s Potential to Become Sustainable Specialist) 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างผลงานวิชาการ ตีพิมพ์ เผยแพร่ และสิทธิทางปัญญา 

(Produce, Publish and Publicize Academic Works and Intellectual Property) 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 สร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย (Establish Network 

Relationship and Connection)   

  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ (Elevate the Level of 

International Recognition) 

 

 

 

 4.2 ผู้บริหารมหาวิทยาลัย/สภามหาวิทยาลัย 

 4.2.1 รายชื่อผู้บรหิารมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีการศึกษา 2559 



 

210 

 

 
 

 

 

     
 

 

 

 

     
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

รศ.ดร.ปรุงศักดิ์ อตัพุฒ 

รองอธิการบดีฝา่ยบรหิาร 

ผศ.ดร.สมเดช รุง่ศรีสวสัดิ ์

รองอธิการบดีฝา่ยวิชาการ 

ผศ.ดร.ชนนาถ มีนะนันท์ 

รองอธิการบดีฝา่ยกจิการนักศึกษา 

ผศ.ดร.วิทยา เมฆข า 

รองอธิการบดีฝา่ยแผนงาน

และประกันคุณภาพ 

รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย  

อธิการบดมีหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

รศ.ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์ 

รองอธิการบดีฝา่ยวิจัย 

และพัฒนา 

ผศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวบิูลย ์

รองอธิการบดีฝา่ยทรัพย์สนิ

และรายได ้
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 4.2.2 รายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสนุันทา 
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 4.3 โครงสรา้งองค์กร/โครงสร้างการบริหารจัดการ 

 4.3.1 โครงสร้างองค์กร 
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 4.3.2 โครงสร้างการบริหารจัดการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

215 

 4.4 หลักสูตรและสาขาวชิาท่ีเปิดสอน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีหลักสูตรที่เปิดสอน ในปีการศึกษา 2559 จ านวน 103 หลักสูตร 

ประกอบด้วย ระดับปริญญาตรี จ านวน 76 หลักสูตร ดังตารางที่ 1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จ านวน 1 

หลักสูตร ดังตาราง 2 ระดับปริญญาโท จ านวน 17 หลักสูตร ดังตารางที่ 3 ระดับปริญญาเอก จ านวน 9 

หลักสูตร ดังตารางที่ 4  

ตารางท่ี 1 แสดงรายชื่อหลักสูตรระดับปรญิญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2559 

คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร 

สาขาวิชา ปรับปรุง ใหม ่ ปี พ.ศ. 

คณะครุศาสตร ์ ครุศาสตรบัณฑิต 

1. สังคมศึกษา (5ปี)    2559 

2. ภาษาไทย (5ปี)    2555 

3. ภาษาอังกฤษ (5ปี)   2555 

4. วทิยาศาสตร์ท่ัวไป (5ปี)   2555 

5. คณิตศาสตร์ (5ปี)   2555 

6. การศึกษาปฐมวัย (5ปี)   2555 

7. นวัตกรรมและเทคโนโลยกีารศกึษา   2554 

คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

8. จุลชวีวทิยาอุตสาหกรรม   2558 

9. วทิยาการคอมพวิเตอร์   2559 

10. เทคโนโลยสีารสนเทศ   2559 

11. วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร   2559 

12. คณิตศาสตร์สารสนเทศ   2559 

13. สถิตปิระยุกต ์   2559 

14. คหกรรมศาสตร์   2559 

15. ฟิสิกสป์ระยุกต ์   2558 

16. ชวีวทิยา   2558 

17. เคม ี   2559 

18. วทิยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม   2559 

19. เทคโนโลยชีวีภาพ   2559 

20. วทิยาศาสตร์การกฬีาและสุขภาพ   2555 

21. นติวิทิยาศาสตร์   2559 

คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร ์

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

22. ภูมิศาสตร์และภูมสิารสนเทศ   2559 

 ศิลปศาสตรบณัฑิต 
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คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร 

สาขาวิชา ปรับปรุง ใหม ่ ปี พ.ศ. 

 23. ภาษาไทย   2559 

 24. ภาษาอังกฤษ    2559 

 25. ภาษาจีน    2559 

 26. ภาษาญี่ปุ่น    2559 

 27. ภาษาอังกฤษธุรกิจ    2559 

 28. การจัดการโรงแรมและธุรกิจท่ีพัก    2559 

 29. การจัดการสังคมและนวัตกรรม   2559 

 30. สารสนเทศศาสตร์   2558 

 31. การจัดการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ    2559 

 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต 

 32. รัฐประศาสนศาสตร์    2559 

 33. การบริหารงานต ารวจ   2557 

 นิตศิาสตรบัณฑิต 

 34. นติศิาสตร์   2559 

คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตรบณัฑิต 

35. นเิทศศาสตร์    2558 

บริหารธุรกจิบัณฑิต 

36. บริหารธุรกิจ   2559 

37. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   2559 

บัญชีบัณฑิต 

38. การบัญช ี   2559 

เศรษฐศาสตร์บณัฑิต 

39. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ   2559 

คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม วิทยาศาสตรบัณฑิต 

40. การออกแบบตกแตง่ภายในและนทิรรศการ    2558 

41. การจัดการอุตสาหกรรม    2558 

42. เทคโนโลยคีวามปลอดภัยและอาชวีอนามัย    2559 

43. การออกแบบกราฟกิและมัลตมิเีดีย    2559 

44. เทคโนโลยไีฟฟา้   2559 

 45. การบริหารทรัพยากรอาคาร    2559 

 46. การออกแบบผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม    2555 

 47. เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์เพื่องาน   2555 
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คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร 

สาขาวิชา ปรับปรุง ใหม ่ ปี พ.ศ. 

สถาปัตยกรรม  

 48. อุตสาหกรรมการพมิพ ์   2559 

 49. มาตรวทิยาและระบบคุณภาพ   2555 

 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 

 50. วศิวกรรมคอมพวิเตอร์   2558 

 สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 

 51. สถาปัตยกรรม   2557 

คณะศิลปกรรมศาสตร ์ ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต 

52. ดนตรี   2559 

 53. ศลิปะการแสดง   2559 

 54. การออกแบบนเิทศศิลป์   2555 

 55. การออกแบบเครื่องแต่งกาย    2555 

 56. การออกแบบผลิตภัณฑห์ัตถกรรม   2555 

 57. จิตรกรรม   2555 

วิทยาลัยนานาชาติ บริหารธุรกจิบัณฑิต 

58. บริหารธุรกิจระหวา่งประเทศ   2559 

ศิลปศาสตรบณัฑิต 

59. การโรงแรม   2558 

60. การจัดการท่องเท่ียว   2555 

61. ธุรกิจการบิน   2555 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการ

จัดการ 

บริหารธุรกจิบัณฑิต 

62. การจัดการคุณภาพ   2555 

 63. การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ    2555 

 64. การจัดการทุนมนุษยแ์ละองคก์าร   2557 

 วิทยาศาสตรบัณฑิต 

 65. เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร

การตลาด 

  2555 

 รัฐศาสตรบัณฑิต 

 66. รัฐศาสตร์   2556 

วิทยาลัยพยาบาล 

และสุขภาพ 

พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

67. พยาบาลศาสตร์   2555 

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 
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คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร 

สาขาวิชา ปรับปรุง ใหม ่ ปี พ.ศ. 

68. วทิยาศาสตร์สุขภาพ    2559 

 69. เลขานุการการแพทยแ์ละสาธารณสุข   2559 

 การแพทย์แผนไทยประยุกต ์

 70. การแพทยแ์ผนไทยประยุกต์   2555 

 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

 71. สาธารณสุขศาสตร์   2556 

วิทยาลัยการภาพยนตร์ 

ศิลปะการแสดง และสื่อใหม ่

ศิลปบณัฑิต 

72. การสร้างภาพยนตร์   2555 

73. การสร้างสรรค์และสื่อดจิิทัล 

 

  2556 

วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพ

พลายเชน 

บริหารธุรกจิบัณฑิต 

74. การจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ   2559 

75. การจัดการโลจิสตกิส ์   2559 

76. การจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)   2559 

 

ตารางท่ี 2 แสดงรายชื่อหลักสูตรระดับประกาศนยีบัตรบัณฑิตวิชาชพี ประจ าปีการศึกษา 2559  

คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร 

สาขาวิชา ปรับปรุง ใหม ่ ปี พ.ศ. 

คณะครุศาสตร์ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชพี 

1. ประกาศนียบัตรบัณฑิตวชิาชีพคร ู   2558 

 

ตารางท่ี 3 แสดงรายชื่อหลักสูตรระดับปรญิญาโท ประจ าปีการศึกษา 2559 

คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร 

สาขาวิชา ปรับปรุง ใหม ่ ปี พ.ศ. 

บัณฑิตวิทยาลัย ครุศาสตรมหาบัณฑิต 

1. การบริหารการศึกษา   2559 

2. การออกแบบการเรียนการสอน   2556 

 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

 3. ภาษาศาสตร์   2555 

 4. ศลิปะการแสดง   2555 

 5. กฎหมายมหาชน   2558 

 6. ปรัชญาและจรยิศาสตร์   2559 
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คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร 

สาขาวิชา ปรับปรุง ใหม ่ ปี พ.ศ. 

 วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 

 7. นติวิทิยาศาสตร์    2555 

 8. การแพทยแ์ผนไทยประยุกต ์   2555 

 9. การจัดการสิ่งแวดลอ้ม   2558 

 บริหารธุรกจิมหาบัณฑิต 

 10. บริหารธุรกิจ   2559 

 11. การจัดการฟุตบอลอาชพี   2557 

 รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต 

 12. นโยบายสาธารณะ   2558 

วิทยาลัยนวัตกรรมและ 

การจัดการ 

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

13. การเมอืงการปกครอง   2559 

วิทยาลัยนานาชาติ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

 14. คณิตศาสตร์ศึกษา   2555 

วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพ

พลายเชน 

บริหารธุรกจิมหาบัณฑิต 

15. การจัดการโลจิสตกิส์และซพัพลายเชน   2559 

คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร ์

รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต 

16. รัฐประศาสนศาสตร์   2555 

คณะวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี 

ครุศาสตรมหาบัณฑิต 

17. วิทยาศาสตร์ศึกษา   2557 

 

ตารางท่ี 4 แสดงรายชือ่หลักสูตรระดับปรญิญาเอก ประจ าปีการศึกษา 2559  

คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร 

สาขาวิชา ปรับปรุง ใหม ่ ปี พ.ศ. 

บัณฑิตวิทยาลัย ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 

 1. ปรัชญาและจรยิศาสตร์   2558 

 2. การบริหารการพัฒนา   2559 

 3. ภาษาศาสตร์   2555 

 4. นิติวิทยาศาสตร์   2556 

 5. การแพทยแ์ผนไทยประยุกต์   2556 

 บริหารธุรกจิดุษฎีบัณฑิต 

6. บริหารธุรกิจ   2559 
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คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร 

สาขาวิชา ปรับปรุง ใหม ่ ปี พ.ศ. 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการ

จัดการ 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 

7. นวัตกรรมการจัดการ   2559 

รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

8. การเมอืงการปกครอง   2559 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพ

พลายเชน 

บริหารธุรกจิดุษฎีบัณฑิต 

9. การจัดการโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน   2559 

หมายเหตุ : นับเฉพาะสาขาวิชาที่เปิดรับนักศกึษา ในปีการศึกษา 2559 

แหลง่ข้อมูล : กองบริการการศึกษา ข้อมูล ณ วันท่ี 20 มถิุนายน 2560 

 4.5 จ านวนนักศึกษา 

ตาราง 5 แสดงจ านวนนักศกึษาระดับปริญญาตรี จ าแนกตามระดับการศึกษา 

คณะ/วทิยาลัย ระดับการศึกษา 
รวมท้ังสิ้น 

ปริญญาตรี ป.บัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. คณะครุศาสตร ์ 2,184 90 - - 2,274 

2. คณะวิทยาศาสตรฯ์ 2,776 - 7 - 2,783 

3. คณะมนุษยศาสตรฯ์ 5,756 - 55  5,811 

4. คณะวิทยาการจัดการ 6,320 - - - 6,320 

5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1,660 - - - 1,660 

6. คณะศลิปกรรมศาสตร ์ 1,103 - - - 1,103 

7. บัณฑติวิทยาลยั - - 369 206 575 

8. วิทยาลยันานาชาติ 709 - 4 - 713 

9. วิทยาลัยนวตักรรมฯ 1,904 - 44 41 1,989 

10. วิทยาลยัพยาบาลฯ 472 - - - 472 

11. วิทยาลัยสหเวชศาสตร ์ 768 - - - 768 

12. วิทยาลยัการภาพยนตรฯ์ 83 - - - 83 

13. วิทยาลัยโลจสิติกส์ฯ 1,982 - 52 7 2,041 

รวมท้ังหมด 25,717 90 531 254 26,592 

แหลง่ข้อมูล : กองบริการการศกึษา ข้อมูล ณ วันท่ี 9 สิงหาคม 2560 
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4.6 จ านวนอาจารย์และบุคลากร 

ตาราง 6 แสดงจ านวนอาจารย์ประจ า จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

คณะ/หน่วยงาน 
วุฒิการศึกษา 

รวม 
ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

1. คณะครุศาสตร ์ - 40 21 61 

2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 52 51.5 103.5 

3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 2 92 24.5 118.5 

4. คณะวิทยาการจัดการ 2 72.5 26 100.5 

5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 52.5 21.5 75 

6. คณะศลิปกรรมศาสตร ์ 1.5 35.5 8 45 

7. บัณฑติวิทยาลยั - 5 34 39 

8. วิทยาลยันานาชาต ิ 2 22 9 33 

9. วิทยาลัยนวตักรรมและการจัดการ - 31.5 16 47.5 

10. วิทยาลยัพยาบาลและสุขภาพ - 32.5 12 44.5 

11. วิทยาลัยสหเวชศาสตร ์ 2 24 11 37 

12. วิทยาลยัการภาพยนตร ์ฯ - 9 1.5 10.5 

13. วิทยาลัยโลจสิติกส์และซพัพลายเชน - 36.5 10.5 47 

รวมท้ังหมด 10.5 505 246.5 762 

แหลง่ข้อมูล : กองบริหารงานบุคคล ข้อมูล ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2560 

หมายเหตุ : การนับจ านวนอาจารย์ประจ านับตามระยะเวลาการปฏิบัติงาน ดังนี้ 1) ปฏิบัติงานตั้งแต่ 9 เดือนขึ้นไป 

นับ 1 คน 2) ปฏบัิตงิานตัง้แต ่6 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 9 เดอืน นับ 0.5 คน และ 3) ไมน่ับผู้ปฏบัิตงิานไม่ถึง 6 เดอืน  

 

ตาราง 7 แสดงจ านวนอาจารย์ประจ า จ าแนกตามต าแหน่งทางวชิาการ 

คณะ/หน่วยงาน 

ต าแหน่งทางวิชาการ รวม

ต าแหน่ง

วิชาการ 

อาจารย์

ประจ า

ท้ังหมด 
อ. ผศ. รศ. ศ. 

1. คณะครุศาสตร ์ 43 14 4 - 18 61 

2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 74.5 24 5 - 29 103.5 

3. คณะมนุษยศาสตร์ ฯ 106.5 11 1 - 12 118.5 

4. คณะวิทยาการจัดการ 68.5 30 2 - 32 100.5 

5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 55 17 3 - 20 75 

6. คณะศลิปกรรมศาสตร ์ 36 8 1 - 9 45 

7. บัณฑติวิทยาลยั 25 5 5 4 14 39 
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คณะ/หน่วยงาน 

ต าแหน่งทางวิชาการ รวม

ต าแหน่ง

วิชาการ 

อาจารย์

ประจ า

ท้ังหมด 
อ. ผศ. รศ. ศ. 

9. วิทยาลัยนานาชาต ิ 26 5 2 - 7 33 

8. วิทยาลยันวตักรรมและการจัดการ 37.5 8 1 1 10 47.5 

10. วิทยาลยัพยาบาลและสุขภาพ 38.5 3 3 - 6 44.5 

11. วิทยาลัยสหเวชศาสตร ์ 34 3 - - 3 47 

12. วิทยาลยัการภาพยนตร ์ ฯ 10.5 - - - - 10.5 

13. วิทยาลัยโลจสิติกส ์ฯ 44 3 - - 3 37 

รวมท้ังหมด 599 131 27 5 163 762 

แหลง่ข้อมูล : กองบริหารงานบุคคล ข้อมูล ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2560 
  

ตาราง 8 แสดงจ านวนบุคลากรสายสนับสนนุวิชาการ จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

วุฒิการศกึษา 

ประเภท 

รวม 
ข้าราชการ 

พนักงาน

ราชการ 

พนักงาน

มหาวิทยาลัย   

(งบประมาน

แผ่นดิน) 

พนักงาน

มหาวิทยาลัย 

(เงินรายได้) 

ลูกจ้าง

ประจ า 

ลูกจ้าง

ชั่วคราว 

ต่ ากว่าปริญญาตรี - 1 3 21 24 195 244 

ปริญญาตรี 5 23 267 291 7 3 596 

ปริญญาโท 18 3 92 25 4 - 142 

ปริญญาเอก - - - - - - - 

รวมทั้งหมด 23 27 362 337 35 198 982 

แหลง่ข้อมูล : กองบริหารงานบุคคล ข้อมูล ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2560 

 4.7 ข้อมูลพืน้ฐานโดยยอ่เกีย่วกับงบประมาณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีจ านวนงบประมาณประจ าปี 2560 ที่จัดสรรทั้งสิ้น 1,804,100,300 

บาท ดังตารางที่ 9 จ าแนกตามหมวดรายจ่าย ดังตารางที่ 10 จ านวนงบประมาณเบิกจ่ายจริง จ าแนกตาม

หมวดรายจ่าย ดังตารางที่ 11  

ตารางท่ี 9 แสดงจ านวนงบประมาณท่ีจัดสรร ประจ าปงีบประมาณ 2560 

ประเภทงบประมาณ จ านวนเงนิ (บาท) คิดเป็นร้อยละ 

งบประมาณแผน่ดิน 861,277,800.00 47.74 

เงินรายได ้ 942,822,500.00 52.26 

รวมท่ีได้รับจัดสรร 1,804,100,300.00 100.00 
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ตารางท่ี 10 แสดงงบประมาณท่ีจัดสรร จ าแนกตามหมวดรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

หมวดรายจ่าย 

ประเภทงบประมาณ (บาท) 

รวม ร้อยละ งบประมาณ

แผ่นดนิ 
เงินรายได ้

งบบุคลากร 108,840,600.00 237,775,100.00 346,615,700.00 19.213 

งบด าเนนิการ 96,480,500.00 487,714,700.00 584,195,200.00 32.382 

งบลงทนุ 197,182,900.00 172,735,100.00 369,918,000.00 20.504 

งบอุดหนุน 413,571,300.00 39,236,200.00 452,807,500.00 25.099 

งบรายจ่ายอืน่ 45,202,500.00 5,361,400.00 50,563,900.00 2.803 

รวมท้ังหมด 861,277,800.00 942,822,500.00 1,804,100,300.00 100.00 

 

ตารางท่ี 11 แสดงงบประมาณเบิกจ่ายจรงิ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

หมวดรายจ่าย 

ประเภทงบประมาณ (บาท) 

รวม ร้อยละ งบประมาณ

แผ่นดนิ 
เงินรายได ้

งบบุคลากร 112,032,300.00 198,109,200.00 310,141,500.00 21.45 

งบด าเนนิการ 69,874,100.00 327,799,400.00 397,673,500.00 27.50 

งบลงทนุ 189,465,100.00 84,906,600.00 274,371,700.00 18.97 

งบอุดหนุน 377,514,100.00 43,775,200.00 421,289,300.00 29.13 

งบรายจ่ายอืน่ 40,695,300.00 1,970,500.00 42,665,800.00 2.95 

รวมทั้งหมด 789,581,000.00 656,561,000.00 1,446,142,000.00 100.00 

แหลง่ข้อมูล : กองนโยบายและแผน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 

 4.8 อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ วัฒนธรรม และค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย 

  4.8.1 อัตลักษณ์  

 เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เช่ียวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ 

 นิยามของค าส าคัญอัตลักษณ์ 

 เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่มีความสามารถด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะและมีความมุ่งมั่น

ในการปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวชิาการด้วยความช านาญ มีคุณธรรม ใฝ่ศึกษาเรียนรู ้และพัฒนาตนเองให้มี

ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 
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 เช่ียวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถสื่อสารและ

ถา่ยทอดความรู้ความช านาญในสาขาวิชาที่ศึกษา โดยใช้ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยสู่

ชุมชนและสังคม 

 มีจิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น มุ่งท าความดีที่

เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

 

 4.8.2 เอกลักษณ์   

เน้นความเป็นวงั ปลูกฝังองคค์วามรู้ ยดึมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองคก์รแห่งการเรียนรูสู้ส่ากล 

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

learning organization) 

 นิยามของค าส าคญัเอกลักษณ์ 

 เน้นความเป็นวัง หมายถงึ เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นภาพลักษณ์ ทักษะ และบุคลิกภาพ ที่สะท้อนความ

เป็นวังสวนสุนันทา และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมกรุง

รัตนโกสินทร์ 

 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทันสมัย

สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผู้รับบริการได้อย่างทั่วถึง

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 ที่สอดคล้องกับระบบการ

ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย  

2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย และการ

ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะ

เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและ

แนวปฏิบัติที่ดีของมหาวิทยาลัย 

3. ติดตามประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมิน

คุณภาพภายในที่ผา่นมา 

4. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องและ

สาธารณชน 

  5.2 วิธีการด าเนินงาน 

คณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพ จ านวน 5 ท่าน ร่วมกันศึกษาวิเคราะห์รายงานประเมินตนเอง ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา โดยได้วางกรอบแนวทางการตรวจประเมินตามองคป์ระกอบและตัวบ่งชี้ ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และร่วมกันจัดท าแผนและก าหนดการตรวจเยี่ยมร่วมกัน โดยจ าแนก

ออกเป็น 3 ระยะ คอื ก่อนการตรวจเยี่ยม ระหว่างการตรวจเยี่ยมและหลังการตรวจเยี่ยม โดยมีรายละเอียด 

ดังนี้ 

ระยะท่ี 1 ก่อนการตรวจเยี่ยม 

 การเตรยีมการและวางแผนกอ่นตรวจเยีย่ม  

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

และระบบ CHE QA Online 

2. คณะกรรมการประชุมเพื่อวางแผนการตรวจเยี่ยม โดยก าหนดผู้รับผิดชอบแต่ละองค์ประกอบ 

ดังนี้ 

  2.1 รศ.ดร.ไทย  ทิพย์สุวรรณกุล รับผดิชอบองคป์ระกอบที่ 5 

  2.2 รศ.กมลพรรณ นามวงศ์พรหม รับผดิชอบองคป์ระกอบที่ 2, 3  

  2.3 รศ.จันทนี  เพชรานนท์ รับผดิชอบองคป์ระกอบที่ 1, 4 

  2.4 ผศ.ดร.ตวงรักษ์ นันทวิสารกุล รับผดิชอบองคป์ระกอบที่ 2, 3  

  2.5 ผศ.ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ รับผดิชอบองคป์ระกอบที่ 1, 4 

3. คณะกรรมการประชุมร่วมกับผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อแจ้งวัตถุประสงค์

และก าหนดการ ตรวจเยี่ยม  
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ระยะท่ี 2 ระหว่างการตรวจเยี่ยม 

 การด าเนินการระหว่างตรวจเยี่ยม (ศึกษาเอกสาร / เยี่ยมชมสภาพจรงิ / สัมภาษณ์ผูม้ีส่วนไดส้่วน

เสีย)  

1. ตรวจสอบหลักฐานอ้างอิงตามองคป์ระกอบที่รับผดิชอบพรอ้มทั้งสัมภาษณ์ผูร้ับผดิชอบตวับ่งชี้  

1.1 สัมภาษณ์ผูแ้ทนกลุ่มต่างๆ ดังนี ้ 

ตัวแทนกลุ่ม จ านวน 

1. ผู้บริหาร 7 คน 

2. บุคลากรสายวิชาการ 11 คน 

3. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 12 คน 

4. นักศึกษา 10 คน 

5. ศิษย์เกา่ 8 คน 

6. ผู้ใชบ้ัณฑติ 6 คน 

7. ชุมชนในเขตพื้นที่ให้บริการ 4 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 สรุปผลการประเมนิรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตาราง ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองคป์ระกอบคุณภาพ 

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 330.89 3.24 คะแนน  
 

3.24 คะแนน  

102   

ตัวบ่งชี้ 1.2 อาจารย์ประจ าสถาบันที่มี

คุณวุฒิปรญิญาเอก 

ร้อยละ 30 246.5 รอ้ยละ 32.35  4.04 คะแนน  

762.0   

ตัวบ่งชี้ 1.3 อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารง

ต าแหนง่ทางวิชาการ 

ร้อยละ 25 163.0 รอ้ยละ 21.39  1.78 คะแนน  

762.0   

ตัวบ่งชี้ 1.4 การบรกิารนักศึกษาระดับ

ปรญิญาตรี 

6 ข้อ 1,2,3,4,6 

(5 ข้อ) 

 4.00 คะแนน  

ตัวบ่งชี้ 1.5 กจิกรรมนักศึกษาระดับ

ปรญิญาตรี 

6 ข้อ 1,2,3,4,5 

(5 ข้อ) 

 4.00 คะแนน  

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 

ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและกลไกการบริหาร

และพัฒนางานวิจยัหรืองานสรา้งสรรค์ 

6 ข้อ 1,2,3,4,5,6 

(6 ข้อ) 

 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 คะแนน 65 5.00 คะแนน  5.00 คะแนน  

13   

ตัวบ่งชี้ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์

ประจ าและนักวจิัย 

4 คะแนน 65 5.00 คะแนน  5.00 คะแนน  

13   

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

ตัวบ่งชี้ 3.1 การบรกิารวิชาการแก่สังคม 6 ข้อ 1,2,3,4,5,6  (6 ข้อ)  5.00 คะแนน  

องคประกอบที่ 4  การท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

ตัวบ่งชี้ 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 

6 ข้อ 1,2,3,4,5,6 

(6 ข้อ) 

 5.00 คะแนน  

องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

ตัวบ่งชี้ 5.1 การบรหิารของคณะเพื่อการ

ก ากับติดตามผลลัพธต์ามพนัธกจิ กลุ่ม

สถาบัน และเอกลักษณข์องสถาบัน 

7 ข้อ 1,2,3,4,5,6,7 

(7 ข้อ) 

 5.00 คะแนน  

ตัวบ่งชี้ 5.2 ผลการบรหิารงานของคณะ 

 

4.20 คะแนน 52.89 4.07 คะแนน  4.07 คะแนน  

13 

ตัวบ่งชี้ 5.3 ระบบก ากับการประกัน

คุณภาพหลักสตูรและคณะ 

6 ข้อ 1,2,3,4,5,6 

(6 ข้อ) 

 5.00 คะแนน  

เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ 4.32 คะแนน  
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  6.2 สรุปผลการวิเคราะห์คณุภาพการศึกษาภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตาราง ป.2 การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในตามองคป์ระกอบคุณภาพ 

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 าเนินงานระดับดีมาก 

จ านวนตัวบ่งชี ้ I P O คะแนนเฉลี่ย 

1 6 4.04 , 1.78 

(1.2, 1.3) 

4.00 , 4.00 

(1.4, 1.5) 

3.24 

(1.1) 

3.41 การด าเนินงานระดับพอใช้ 

2 3 5.00 

(2.2) 

5.00 

(2.1) 

5.00 

(2.3) 

5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

3 1 - 5.00 

(3.1) 

- 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

4 1 - 5.00 

(4.1) 

- 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

5 2 - 5.00 , 5.00 

(5.1, 5.3) 

4.07 

(5.2) 

4.69 การด าเนินงานระดับดีมาก 

รวม 13 3 7 3   

คะแนนเฉลี่ย 3.61 4.71 4.10 4.32 การด าเนนิงานระดับด ี

ผลการประเมิน 
การด าเนนิงาน

ระดับด ี

การด าเนนิงาน

ระดับดมีาก 

การด าเนนิงาน

ระดับด ี
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6.3 ผลการประเมนิเชิงคุณภาพ 

 องค์ประกอบที่ 1: การผลติบัณฑิต 

 จุดแข็ง/ประเดน็ที่ชื่นชม 

1. มหาวิทยาลัยมีระบบการให้บริการนักศึกษาในด้านต่างๆ ทั้งการให้บริการด้านวิชาการ การใช้ชีวิต การ

ประกอบอาชีพ การเตรยีมความพร้อมแรกเข้าและก่อนส าเร็จการศึกษา อย่างหลากหลายแก่นักศึกษาและศิษย์

เก่า ในระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย ที่เข้าถงึง่าย สะดวก และมีชอ่งทางที่หลากหลายในการประสานงาน 

2. มหาวิทยาลัยมีการจัดกจิกรรมพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ ์เอกลักษณ ์และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงค์ จ านวนมาก (ระดับมหาวิทยาลัย จ านวน 21 โครงการ ระดับคณะ จ านวน 74 โครงการ) ทั้งในระดับ

คณะและระดับมหาวิทยาลัย 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

1. มหาวิทยาลัย โดยกองพัฒนานักศึกษาควรมีการศึกษาเพื่อรวบรวมการบริการของหน่วยงานต่างๆ ที่

เก่ียวข้องกับการให้บริการนักศึกษาทั้งหมด เพื่อน าผลประเมินการให้บริการมาใช้ในการพัฒนาและวางแผนการ

ให้บริการให้สอดคล้องกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัยที่เน้นระบบบริหารจัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็น

สากล 

2. มหาวิทยาลัยควรมีระบบการประเมินผลกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในเชิงคุณภาพที่สามารถน าผลมา

ปรับปรุงพัฒนานักศึกษาให้มีความสอดคล้องกับอัตลักษณ์และเอกลักษณ์อย่างชัดเจน โดยเฉพาะการพัฒนา

เรื่องทักษะการสื่อสารและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาสูงกวา่เกณฑ ์8 คณะ/วิทยาลัย จาก 13 คณะ/วิทยาลัย 

2. อาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการจ านวนน้อยทุกคณะ/วิทยาลัย  

3. มีบางหลักสูตร (12 หลักสูตร) ที่ผลการประเมินหลักสูตรในระดับคุณภาพที่ต่ ากว่าเกณฑ์ที่

มหาวิทยาลัยก าหนด (ระดับดี = 3.01 ขึน้ไป)  

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 

1. มหาวิทยาลัยควรมีการวเิคราะห์ผลกระทบสัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษาให้สอดคล้องกับการบริหาร

จัดการของหลักสูตรเพื่อให้เกดิความคุ้มคา่ในการบรหิารจัดการด้านต้นทุนของหลักสูตร และควรมีการสนับสนุน

จ านวนอาจารย์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning  และ 

Internship  

2. มหาวิทยาลัยและคณะ ควรเพิ่มกลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อเพิ่มต าแหน่งทาง

วิชาการของอาจารย์อย่างชัดเจน โดยส่งเสรมิการสร้างผลงานวิจัยที่สามารถน าไปขอต าแหน่งทางวิชาการ  

3. มหาวิทยาลัย โดยกองบริการการศึกษาควรวิเคราะห์รายละเอียดของผลการประเมินหลักสูตร เพื่อ

สรุปเป็นสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการให้กับคณะและมหาวิทยาลัย ในการส่งเสริมและสนับสนุนการ

ด าเนินงานของหลักสูตรให้มีคุณภาพในระดับดี และควรมีการสรุปผลการด าเนินงานที่แท้จริงของทุ กหลักสูตร

เพื่อประกอบการพิจารณาการบริหารจัดการหลักสูตรร่วมกับผลการประเมินหลักสูตร นอกจากนี้มหาวิทยาลัย

ควรมีการวเิคราะห์การบรหิารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑติศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งหมด 
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องค์ประกอบที่ 2: การวิจัย 

จุดแข็ง/ประเดน็ที่ชื่นชม 

มหาวิทยาลัยมีนโยบาย ระบบ และกลไกในการขับเคลื่อนให้คณาจารย์ด าเนินงานตามภารกิจด้านวิจัยที่

ชัดเจน มีเงินสนับสนุนการท าวิจัย ทั้งต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า ส่งผลให้คณาจารย์เห็นความส าคัญ ริเริ่มท า

วิจัย และเผยแพร่ผลงานวิจัยเป็นจ านวนมาก โดยมีผลงานวิจัยถ่วงน้ าหนักคุณภาพแล้วอยู่ในระดับสูง 3 คณะ

แรก ได้แก่ บัณฑิตวิทยาลัย สาขามนุษยศาสตร์ (ร้อยละ 96.11) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร้อยละ 

86.38) และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (รอ้ยละ 80.27)  

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

1. มหาวิทยาลัยอาจท าวิจัยสถาบัน เพื่อศึกษาประโยชน์และผลกระทบที่เกิดจากผลงานวิจัยของ

คณาจารย์ เพื่อใช้ประโยชน์ไปพัฒนาปรับปรุงนโยบายเพื่อเพิ่มคุณภาพงานวิจัยและชื่อเสียงด้านวิจัยของ

มหาวิทยาลัย ตลอดจนการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

2. ถึงแม้คณาจารย์จะมีงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยเป็นจ านวนมาก โดยมีสัดส่วนงบประมาณ

สนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน : ภายนอก (84.1 : 80.7 ล้านบาท = 1 : 1) มหาวิทยาลัยควรผลักดันให้

สรา้งคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และส่งเสรมิให้คณาจารย์แสวงหาแหล่งทุนวิจัยภายนอกให้มากขึ้น 

ตลอดจนหาแนวทางการใช้ประโยชน์ หรอื สรา้งรายได้จากสิทธิบัตรที่มหาวิทยาลัยถอืครอง 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 

มหาวิทยาลัยควรหาแนวทางสร้างความเข้าใจให้คณาจารย์ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพให้มากขึ้น ทั้งนี้

ผลงานวิจัยปัจจุบันส่วนใหญ่ยังมีน้ าหนักคุณภาพประเภท Proceedings จากที่ประชุมวิชาการระดับชาติและ

นานาชาติ จึงส่งผลให้ผลงานน าไปใช้ประโยชน์ รวมถงึการเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการท าได้ยาก 

 

องค์ประกอบที่ 3: การบริการวิชาการแก่สังคม 

จุดแข็ง/ประเดน็ที่ชื่นชม 

มหาวิทยาลัยสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนกับสังคมอย่างต่อเนื่อง มีผลงานการให้บริการ

วิชาการจนสามารถพัฒนาคุณภาพของชุมชนอย่างยั่งยืน และพึ่งพาตนเองได้ เช่น การพัฒนาชุมชนตลาดน้ า

บางน้อย ชุมชนบ้านสารภี และชุมชนวัดประชาระบือธรรม โดยจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ เพื่อประโยชน์ในการ

วิจัยและบรกิารวิชาการส าหรับคณาจารย์ นักศึกษาและสังคม 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

จากการที่มหาวิทยาลัยได้ลงทุนด้านการวิจัยไปมากและมีผลการด าเนินงานที่ดี ต่อไปมหาวิทยาลัย

ควรพิจารณาก าหนดกลยุทธ์ในการสร้างรายได้จากศักยภาพ ผลงานวิจัย ความมีชื่อเสียงของคณาจารย์ใน

ลักษณะของการว่าจ้างจากหน่วยงานหรือองค์กรเอกชนภายนอก เช่น การเป็นที่ปรึกษาในโครงการบริการ

วิชาการ เป็นต้น 
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องค์ประกอบที่ 4: การท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดแข็ง/ประเดน็ที่ชื่นชม 

 ผู้บริหารระดับสูงให้ความส าคัญด้านการท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรมและมีหน่วยงานรับผิดชอบ

โดยเฉพาะ ท าให้การด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถบรรลุวัตถุประสงค ์2 ด้าน ได้แก่ 

1. การบรกิารแหล่งเรยีนรูด้้านศิลปะวัฒนธรรมสมัยรัตนโกสินทร์ 

2. การพัฒนานักศึกษาและบุคลากรให้มีทัศนคติ ค่านิยม ความสุนทรยี์ และวัฒนธรรมที่ดีงาม 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

ด้วยมหาวิทยาลัยมีหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตทางสาขาศิลปะและวัฒนธรรมหลาย

หลักสูตร มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนให้สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องท าวิจัยด้านนี้จนสามารถสร้างนวัตกรรมด้าน

ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อเพิ่มโอกาสในการพัฒนาและสร้างแม่แบบวัฒนธรรม “วังสวนสุนันทา” และพัฒนา

พิพธิภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดลให้มีคุณค่าเป็นแม่แบบ เป็นที่ยกย่อง และชื่นชมของมนุษยชาติ 

 

องค์ประกอบที่ 5: การบริหารจัดการ 

จุดแข็ง/ประเดน็ที่ชื่นชม 

1. มหาวิทยาลัยมีกระบวนการวางแผนที่ดี มีการก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง ท าให้ผลการปฏิบัติ

ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 11 เดือน บรรลุ เป้าหมายตามตัวชี้วัดร้อยละ 84  

(จากตัวชี้วัด 50 ตัว) มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 98.53 มีผลการประเมินด้านคุณธรรมและความ

โปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ จากส านักงาน ป.ป.ช. อยู่ในอันดับ 1 ของสถาบันอุดมศึกษาของประเทศ และมี

การวิเคราะห์คา่ใช้จา่ยต่อหน่วยตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชกีลาง  

2. มหาวิทยาลัยจัดระบบการจัดการทรัพย์สินและรายไดท้ี่ดี มีหน่วยงานที่เข้มแข็งรองรับ สามารถสร้าง

ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยได้มาก  

3. มหาวิทยาลัยมีการด าเนินงานประกันคุณภาพอย่างเป็นระบบ ทั้งในระดับหลักสูตรและระดับคณะ/

วิทยาลัย ท าให้การประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัยมีความถูกต้อง สะดวก และรวดเร็ว 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

1. มหาวิทยาลัยควรน าผลจากการวเิคราะห์ตน้ทุนตอ่หน่วยมาใช้ประโยชน์ในการก าหนด นโยบายการ

บรหิารหลักสูตรให้มากขึ้น โดยมีการวิจัยสถาบันเก่ียวกับประสิทธิภาพในการผลิตบัณฑิตให้ชัดเจน จะช่วยให้

การตัดสินใจของมหาวิทยาลัยเหมาะสมยิ่งขึ้น  

2. มหาวิทยาลัยควรพัฒนาระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาเป็นเครื่องมือในการด าเนินงานให้มากขึ้น 

โดยเฉพาะข้อมูลประกอบการประเมิน โดยเช่ือมโยงกับการประเมินมหาวิทยาลัย ของหน่วยงานต่างๆ เพื่อลด

ภาระงานและเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานให้มากขึ้น 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 

1. มหาวิทยาลัยควรมีระบบและกลไกในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบ Active 

Learning ให้กับนักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ (ไทยแลนด์ 4.0) และเป้าหมาย

ของมหาวิทยาลัยที่เน้นความเป็นนานาชาติ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งจั ดการเรียนการ

สอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป ที่มุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มี Soft Skill : ด้านภาษาเพื่อการสื่อสาร 

(Communication) การน าเสนอ (Presentation) การฝึกให้ปฏิบัติได้จริง (Work Practice) ที่ตอบโจทย์แต่ละ

หลักสูตรอย่างสอดคล้องและเหมาะสมตามบริบทของหลักสูตรแต่ละคณะ/วิทยาลัย อีกทั้งสนับสนุนอุปกรณ์ 

สื่อการเรียนการสอน การสรา้งบรรยากาศการเรียนรู้ และการสนับสนุนเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง

รวดเร็ว เพื่อให้บรรลุเป้าหมายวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยได้อย่างแท้จรงิ 

2. ด้วยเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อสร้างเอตทัคคะให้ทั้งบัณฑิต คณาจารย์ บุคลากรสาย

สนับสนุน รวมถงึการพัฒนาระบบการบรหิารจัดการให้ตอบสนองและเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

ที่บรรลุในเป้าหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัยทั้ง 4 ข้อ มหาวิทยาลัยควรเตรียมความพร้อมด้านการ

พัฒนาการสร้างบรรยากาศความเป็นสากล โดยเฉพาะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งเอกสารแบบฟอร์ม

ต่างๆ และการสื่อสารให้กับบุคลากรทุกภาคส่วน รวมถึงการพัฒนานักศึกษารุ่นต่อรุ่น เพื่อเข้าสู่เป้า

หมายความเป็นสากล 

3. จ านวนนักศึกษา มีผลกระทบต่อรายได้ของมหาวิทยาลัย ซึ่งส่วนใหญ่มาจากค่าธรรมเนียม

การศึกษา และงบประมาณประจ าปี 2559 ของมหาวิทยาลัย เป็นเงินรายได้ถึงร้อยละ 52 ในขณะที่จ านวน

นักศึกษาที่ออกกลางคันและนักศึกษาที่คา้งช าระคา่ลงทะเบียนมีสัดส่วนสูง มากกว่ารอ้ยละ 30 (เมื่อสิ้นปีที่ 4) 

แม้ว่าจะสามารถรับนักศึกษาใหมไ่ด้ตามแผนเป็นสว่นใหญ่ก็ตาม ดังนั้น การวิจัยสถาบันหาสาเหตุของการออก

กลางคันและนักศึกษาที่คา้งช าระค่าลงทะเบียน เพื่อก าหนดกลยุทธ์ในการธ ารงรักษานักศึกษาไว้ให้มากที่สุด

จึงเป็นเรื่องที่จ าเป็น ในขณะเดียวกัน จากข้อมูลจากการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยของมหาวิทยาลัย พบว่า 

หลักสูตรที่จ านวนนักศึกษาน้อยกว่าจุดคุ้มทุนมีถึง 33 หลักสูตร จาก 101 หลักสูตร เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่

ส่งผลต่อการบริหารเงินรายได้ มหาวิทยาลัยควรพิจารณาตัดสินใจทางเลือกและกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการ

ด าเนินการเกี่ยวกับหลักสูตร หากจะรับนักศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวต่อไป ต้องปรับระบบการแสวงหาและ

การธ ารงรักษานักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ แต่หากจ าเป็นต้องปิดบางหลักสูตรที่อาจไม่เหมาะสมกับสภาพ

ปัจจุบัน ก็ควรพิจารณาในเรื่อง การสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย ความคุ้มค่า ความเป็นสากลของหลักสูตร 

ความต้องการของตลาดแรงงาน และความสามารถในการแขง่ขันกับมหาวิทยาลัยอื่น แนวทางดังกล่าวจะช่วย

ให้การบริหารเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

ข้อสังเกต 

มหาวิทยาลัยควรทบทวนขั้นตอนการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตรและคณะ โดยน าผลการ

ประเมินมาวิเคราะห์แล้วเทียบเคยีงรายตัวบ่งชี้เพื่อให้ผลการประเมินคุณภาพมีมาตรฐานเดียวกัน เพื่อน ามาใช้

ในการตัดสินใจ ในการบริหารจัดการพัฒนาหลักสูตรและคณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 

เกณฑ์ข้อ 6 ระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์แล้วหน่วยงานที่มี
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ผลงานด้านอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร ในปีการศึกษา 2559 มีเพียง 3 คณะเท่านั้นที่มีสิทธิบัตร คือ คณะ

มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะศิลปกรรมศาสตร์ แต่ผลการประเมิน

ในเกณฑข์้อนีม้ีหลายคณะ/วิทยาลัยที่ผา่นเกณฑก์ารประเมินโดยไม่มีผลงานดังกล่าว ซึ่งอาจท าให้ไม่สามารถ

พัฒนางานดังกล่าวได้ถูกต้อง 
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7. สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้บรหิาร/ อาจารย์/ เจ้าหน้าที่/ นักศกึษา/ ศิษย์เก่า/ ผู้ใช้บัณฑิต/

ชุมชน 

1. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

ผู้สัมภาษณ์ :   1) รองศาสตราจารย์ ดร. ไทย ทพิย์สุวรรณกุล 

2) รองศาสตราจารย์กมลพรรณ นามวงศ์พรหม 

3) รองศาสตราจารย์จันทน ีเพชรานนท์ 

4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตวงรักษ์ นันทวิสารกุล 

5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ ์

เวลาเริ่มตน้การให้สัมภาษณ์ : 9.30 น. เวลาสิน้สุดการให้สัมภาษณ์ 10.00  

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 

กลุ่มตัวแทนผู้บริหารมหาวทิยาลัย : 

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดมีหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

2. รองศาสตราจารย ์ดร.ปรุงศักดิ์ อตัพุฒ รองอธิการบดีฝา่ยบรหิาร  

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.สมเดช รุง่ศรีสวัสดิ ์ รองอธิการบดีฝา่ยวิชาการ  

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆข า รองอธิการบดีฝา่ยแผนงานและประกันคุณภาพ  

5. รองศาสตราจารย์ ดร.ธนสวุิทย์  ทับหิรัญรักษ ์ รองอธิการบดีฝา่ยวิจัยและพฒันา  

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน ์ รองอธิการบดีฝา่ยกจิการนักศึกษา  

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตกิาญจน ์ศรีวบิูลย ์ รองอธิการบดีฝา่ยทรัพย์สนิและรายได้  

ผลการสัมภาษณ์ : 

มีการจัดการด้านบุคลากร และการใช้เงินอุดหนุนด้านบุคลากรอย่างไร 

 1. มีการบรหิารจัดการบุคลากรโดยจัดสรรคา่ตอบแทนเป็นเงินเดือนตามกรอบอัตราและเต็มวงเงินที่

ได้รับจัดสรร  

 2. มีการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายให้กับหัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสาขาวิชา 

 3. มีการก าหนดเส้นทางความก้าวหน้าขอบุคลากรสายสนับสนุน โดยจัดท าระเบียบ/ประกาศรองรับ

เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 

 4. มีการก าหนดเพดานต าแหน่งบางต าแหน่งให้มีความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุนสามารถ

เทยีบเคียงกับ ผศ. รศ. ศ. โดยเร่ิมจากช านาญการ ช านาญการพิเศษ เช่ียวชาญ เช่ียวชาญพิเศษ 

สัดส่วนการจัดสรรงบประมาณให้กับนักศึกษา 

 1. มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรโครงการพัฒนานักศึกษา/การฝึกอบรม และกิจกรรมนักศึกษา โดยมี

งบประมาณให้ทุกกจิกรรม  
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 2. สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สสสร.) จัดกิจกรรมและส่งเสริมความรู้

ความสามารถพิเศษ (Talent) ให้กับนักศึกษา อาทิ ภาษาอังกฤษ บุคลิกภาพ กฬีา  

 3. มหาวิทยาลัยมีทนุสนับสนนุนักศึกษา ป.โท-ป.เอก จะได้ท าผลงานควบคู่กับอาจารย ์และน าเสนอ

ผลงานในต่างประเทศ ส่วน ป.ตร ีอาจารยต์้องท าวิจัยคูก่ับนักศึกษา 

จ านวนนักศึกษามีมากกว่าจ านวนอาจารย์ (FTES) มหาวิทยาลัยมีการจัดการอย่างไร 

 1. จ้างอาจารย์พิเศษ และใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอน 
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2. ตัวแทนบคุลากรสายวิชาการ 

ผู้สัมภาษณ์ :   1) รองศาสตราจารย์ ดร. ไทย ทพิย์สุวรรณกุล 

2) รองศาสตราจารย์กมลพรรณ นามวงศ์พรหม 

3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตวงรักษ์ นันทวิสารกุล 

เวลาเริ่มตน้การให้สัมภาษณ์ 10.00 น. เวลาสิน้สุดการให้สัมภาษณ์ 10.40 น.  

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 

กลุ่มตัวแทนอาจารย์ :  

หน่วยงาน ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 

กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 

วทิยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 1. อาจารย์ ดร.กนษิฐ์  โง้วศริิ อาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

วทิยาลัยสหเวชศาสตร์ 2. อาจารยเ์สาวรส  โพธิเศรษ อาจารย์ผู้ช่วยสอนสาขาวิชาแพทยแ์ผนไทย 

กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

คณะวิทยาศาสตร์ฯ 3. อาจารย์ ดร.ธนดิา  ฉั่วเจรญิ หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอีาหาร 

คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 4. อาจารย์ภานุพงศ์  จันทนผ์ลนิ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ ์

แขนงการจัดการอุตสาหกรรมการพิมพ์ 

กลุ่มสาขาวิชามนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

คณะครุศาสตร์ 5. อาจารย์ทัศนีย์  เศรษฐพงษ์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย 

คณะมนุษยศาสตร์ฯ 6. รศ.เสาวภา  ไพทยวัฒน์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการจัดการสังคมและ

วัฒนธรรม 

คณะวิทยาการจัดการ 7. อาจารย์วทิยา  อนิทรพมิล อาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาบริหารธุรกิจ แขนงการเงิน

การธนาคาร 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 8. ผศ.ดร.พสิิษฐ์  พันธ์เทียน   อาจารย์ประจ าสาขาวชิาจิตรกรรม 

วทิยาลัยนานาชาต ิ 9. อาจารยน์ลนิ  สีมะเสถียรโสภณ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่าง

ประเทศ 

วทิยาลัยนวัตกรรมฯ 10. อาจารย์ธวัช  พุม่ดารา อาจารย์ผู้สอนสาขาวิชารัฐศาสตร์ 

วทิยาลัยโลจิสติกส์ฯ 11. อาจารยว์ราภรณ์  สารอนิมูล หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสตกิส ์

ผลการสัมภาษณ์ : 

กิจกรรม Active Learning ต้องใช้อาจารย์จ านวนมาก มหาวิทยาลัยมีการถ่ายทอดนโยบายให้

อาจารย์อย่างไร และมีผลลัพธ์อย่างไร 

  1. รับรู้จากนโยบาย  

  2. มีการน ามาเป็นผลการปฏิบัติงาน และประเมินอาจารย์ 

  3. ผลที่นักศึกษามีการพัฒนาตนเองเพิ่มขึน้  
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  4. ด าเนินการจัดการเรียนการสอนแบบคละ นักศึกษาที่เก่ง ปานกลาง อ่อน ให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

เพื่อให้เกดิการเรียนรู ้การสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน 

  5. อาจารย์มีส่วนในการรว่มการจัดท าโดยมีการสอน -> ลงมือปฏิบัติจริงทั้งกับชมชน -> ชุมชนเป็น

พี่เลี้ยงให้ -> นักศึกษาค้นหาข้อมูลในพื้นที่ของชุมชนตลอดจนชุมชนเป็นผู้ให้ข้อมูลและสอนด้านต่างๆ -> 

อาจารย์เป็นผู้ให้ค าปรกึษา 

มหาวิทยาลัยเนน้เรื่องวจิัย อาจารย์อยากให้มหาวิทยาลัยสนับสนุนอะไรเพิ่มเติม 

  1. การมีเครอืข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานองค์กรอื่นที่มีเครื่องมือครบครั้น (คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี) 

ท าไมยังไม่ท าต าแหนง่วิชาการ 

  1. อายงุานยังไม่ครบ 

  2. ลักษณะของการเขยีนขอผลงานในอดตีมีเกณฑ์วา่ตอ้งเขยีนผลงาน จ านวน 200 หน้าขึน้ไป 

มีการบูรณาการบริการวิชาการเขา้กับการเรียนการสอนอย่างไร 

  1. มีการสอบถามความต้องการของชุมชน -> น าความต้องการมาบูรณาการกับการเรยีนการสอน 

ความต้องการการสนับสนนุจากมหาวิทยาลัย 

  1. ต้องการห้องเรียนที่ศูนย์จังหวัดสมุทรสงครามเพิม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

237 

3. ตัวแทนบคุลากรสายสนบัสนุนวิชาการ 

ผู้สัมภาษณ์ :   1) รองศาสตราจารย์ ดร. ไทย ทพิย์สุวรรณกุล 

2) รองศาสตราจารย์กมลพรรณ นามวงศ์พรหม 

3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตวงรักษ์ นันทวิสารกุล 

เวลาเริ่มตน้การให้สัมภาษณ์ 10.40 น. เวลาสิน้สุดการให้สัมภาษณ์ 11.20 น.  

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 

กลุ่มตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ : 

หน่วยงาน ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง อายุงาน 

การผลิตบณัฑิต 

สถาบันสร้างสรรค์ ฯ 1. นายพงศักดิ ์ รุ่งสง เจ้าหนา้ที่บริหารงานท่ัวไป 9 ปี  

กองพัฒนานักศึกษา 2. นายนิพนธ์  ชัยพฤกษทล รักษาการหัวหนา้ฝ่ายกิจกรรม

นักศกึษาและกิจการศิษยเ์ก่า 

13 ปี 

3. นางสาวภุมรินทร์  ส่งสัมพันธ์สกุล รักษาการหัวหนา้ฝ่ายวินัย

นักศกึษา 

11 ปี 

กองบริการการศกึษา 4. นางสาวอุษา  ขาวคม นักวชิาการศึกษา 16 ปี 

การวิจัยและบริการวิชาการ 

สถาบันวจิัยและพัฒนา 5. นางสาวชุตมิา  ธีรสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายวจิัยและเผยแพร่ 4 ป ี

6. นางสาวอนุธิดา  แสงใส เจ้าหนา้ที่ฝ่ายงบประมาณ 

แผนงานและประกันคณุภาพ 

1 ปี 

การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

ส านักศลิปะและวัฒนธรรม 7. นางสาวจิตรานุช  เวสา เจ้าหนา้ที่บริหารงานท่ัวไป 11 ปี 

การบริหารจัดการ 

กองบริหารงานบุคคล 8. นางสาวสุนารี  ล าใย บุคลากร 4 ปี 

กองกลาง 9. นางสาวอรวรรณ  สุขมา นักประชาสัมพันธ์ 8 ป ี

ส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

10. นายอัครเดช  สินแตง่ นักวชิาการวิทยาการคอมพวิเตอร์ 10 ปี 

11. นางสาวกฤษณา  อยูพ่วง บรรณารักษ์ 16 ป ี

ส านักทรัพย์สนิและรายได ้ 12. นายยอดชาย  ไกรเพชร นักวเิคราะห์นโยบายและแผน 11 ปี  

ผลการสัมภาษณ์ : 

การเลื่อนต าแหนง่ที่สูงขึ้นมกีารน าภาษาอังกฤษมาเปน็เกณฑ์ ท่านท าอยา่งไร 

  1. มหาวิทยาลัยมีการจัดอบรมติวขอ้สอบให้ 

  2. มหาวิทยาลัยมีการปรับขอ้สอบโดยมหาวิทยาลัยท าการออกขอ้สอบกลางของ มหาวทิยาลยัเอง 

ความเห็นเกี่ยวกับนโยบายภาษาองักฤษ 

  1. ดี ท าให้บุคลากรมีความมัน่ใจในการสนทนากับชาวต่างชาติ 
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  2. แบบฟอร์มต่างๆ รวมถงึกฎระเบียบ การประชาสัมพันธ์ต้องใช้ภาษาเป็นส าคัญซึ่งมหาวิทยาลัยได้

ก าหนดให้มีทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษคู่กัน 

ต้องการให้มหาวิทยาลัยปรบัปรุงอะไร 

  1. จัดระบบสายไฟภายในมหาวิทยาลยั 

  2. การปรับปรุงพืน้ที่ควรด าเนินการในช่วงปดิภาคเรยีน 

  3. การเบกิจา่ยเงินในการจัดซื้อวัสดลุ่าชา้ควรปรับให้เร็วขึน้ (ส านักทรัพยส์ินและรายได้) 

  4. ควรจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปีทุกปีอย่างตอ่เนื่อง (บรกิารฟร)ี 
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4. ตัวแทนนักศึกษา 

ผู้สัมภาษณ์ :   1) รองศาสตราจารย์จันทนี เพชรานนท์ 

2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ ์

เวลาเริ่มตน้การให้สัมภาษณ์ 10.00 น. เวลาสิ้นสุดการให้สัมภาษณ์ 10.40 น.  

ณ ห้องประชุม สสสร. อาคาร 31 ชั้น 4 

กลุ่มตัวแทนนักศึกษา : 

ชื่อ- นามสกุล คณะ/วทิยาลัย ระดับชั้นป ี

สโมสรนักศกึษา  

นายเสฏฐวุฒ ิ อุน่ใจ คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม ปี 3 

นายฉฬภญิญ์ เลิศบูรโณทัย  คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม ปี 4 

นายนทณัฐ  เจรญิพูล คณะครุศาสตร์ ปี 3 

นายปัทมานนท์  พรมค าน้อย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี 3 

นายปฏภิาณ  พยุหกฤษ คณะวิทยาการจัดการ ปี 2 

นายทศพล ชนะชัย คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปี 2 

นางสาวปาณิศา ชนะชัย วทิยาลัยนานาชาติ ปี 2 

นางสาวยุพา  หวานเงิน  วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ปี 3 

นายมานิตย ์ พลทามูล  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ปี 4 

นายนิธิวุธ จงวสิุทธิสันต ์ วทิยาลัยสหเวชศาสตร์ ปี 3 

ผลการสัมภาษณ์ : 

ข้อดขีองมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 1. นักศึกษามีความภาคภูมิใจในค าว่า “ราชภัฏ” มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้ทุกคนที่อยากจะเรยีนต้อง

ได้เรยีน 

 2. นักศึกษามีความภาคภูมิใจในวิชาชีพครู 

 3. นักศึกษามีความภาคภูมิใจในความเป็นวัง เป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

 4. มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการเรยีนรูน้อกห้องเรียน การใช้ชีวิต การท างานเมื่อ

ส าเร็จการศึกษา 

 5. อาจารย์มีความเป็นกันเอง สามารถปรกึษาได้ทุกเรื่อง 

 6. รุน่พี่มีการดูแลน้องใหม่อย่างอบอุ่น 

 7. มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกในศูนย์การศึกษาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้

อาจจะต้องมีการพัฒนาในส่วนอื่นๆ เพิ่มเติม 
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ประเด็นท่ีมหาวิทยาลัยควรพัฒนาเพิ่มเติม 

 1. มหาวิทยาลัยควรจัดหาอุปกรณท์ี่ใชใ้นการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนที่ทันสมัยและเพียงพอ

กับความต้องการของนักศึกษา 

 2. มหาวิทยาลัยควรพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย อาทิเช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

 3. มหาวิทยาลัยควรจัดสรรการใช้ห้องเรียนให้เพียงพอกับความต้องการของนักศึกษา 

 4. มหาวิทยาลัยควรจัดให้มีเขตปลอดบุหรี่ และรณรงคก์ารงดสูบบุหรี่ 

 5. มหาวิทยาลัยควรเพิ่มพื้นที่ในการจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาให้เพียงพอกับความต้องการของ

นักศึกษา 

 6. มหาวิทยาลัยควรเพิ่มการรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัย โดยตรวจสอบบุคคลภายนอก

ที่เข้าออกมหาวิทยาลัยอย่างเครง่ครัด 

 7. มหาวิทยาลัยควรพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกของศูนย์การศึกษาต่างๆ อาทิเช่น พื้นที่ในการจอด

รถ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เครอืข่ายอินเตอรเ์น็ต ความปลอดภัยในเรื่องการเดินทาง สนามกีฬา บริเวณ

นั่งพักระหว่างรอเรยีน ทางเช่ือมระหว่างตึก ห้องน้ า ทั้งในส่วนกลางและศูนย์การศึกษาต่างๆ 
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5. ตัวแทนศษิย์เกา่ 

ผู้สัมภาษณ์ :   1) รองศาสตราจารย์จันทนี เพชรานนท์ 

2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ ์

เวลาเริ่มตน้การให้สัมภาษณ์ 10.40 น. เวลาสิ้นสุดการให้สัมภาษณ์ 11.20 น.  

ณ ห้องประชุม สสสร. อาคาร 31 ชั้น 4 

กลุ่มตัวแทนศิษย์เกา่ : 

กลุ่มสาขา/หนว่ยงาน ชื่อ- นามสกุล ต าแหน่ง สถานทีท่ างาน 

คณะวิทยาศาสตร์ฯ คุณณัฐพงศ์  เรืองรัศมีสรรค์ Software Engineer โมทีฟ เทคโนโลย ีจ ากัด (มหาชน) 

คณะมนุษยศาสตร์ฯ นางสาวอนงค์นาถ  ผ่องใส เจ้าหนา้ที่ฝ่ายสินไหม

ทดแทน 

บริษัทสยามชิตตี้ประกันภัย 

คณะวิทยาการจัดการ นายวัชระ  ทองสุข เจ้าของธุรกิจ online ซอยเทอดไท 59 แขวงบางหว้า  

เขตภาษเีจรญิ กรุงเทพฯ 

คณะเทคโนโลยอีุตฯ นายพิสษิฐ์พงศ์  อิ่มจินดา โปรแกรมเมอร์ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบัน

พลาสตกิ 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ คุณฐาวด ี ทองขะโชค Freeland สถาบัน Personality plus studio 

วทิยาลัยนวัตกรรมฯ นายวาทติ  วัฒนาศุภโชค เจ้าหนา้ที่ผู้เชี่ยวชาญ บริษัท โตโยตา้ ทูโช (ไทยแลนด์) 

วทิยาลัยพยาบาลฯ นางสาวธมลวรรณ  สุทธิ พยาบาลวชิาชีพ ไอซียู อนิทรสุขศรี โรงพยาบาลศิริราช 

วทิยาลัยโลจิสติกส์ฯ นายวัชรพงศ์  โพคา CY Controller 

Operation 

บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จ ากัด 

ผลการสัมภาษณ์ : 

ข้อดขีองมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 1. อาจารย์มีความเป็นกันเอง  

 2. รายวิชาที่จัดการเรยีนการสอนสามารถน าไปใช้ปฏิบัติงานได้จริง 

 3. หลักสูตรมีการเพิ่มเติมรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการท างาน  

ประเด็นท่ีมหาวิทยาลัยควรพัฒนาเพิ่มเติม 

 1. มหาวิทยาลัยควรเพิ่มเติมทักษะด้านภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

 2. มหาวิทยาลัยควรเพิ่มทักษะในเรื่องการน าเสนอผลงาน ความมั่นใจในการสื่อสาร การสรุปความ 

 3. มหาวิทยาลัยควรเพิ่มรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตในรายวิชาศึกษาทั่วไป เช่น การเงินการ

ธนาคารที่ใช้ในการด ารงชวีิต 

 4. มหาวิทยาลัยควรผลักดันให้หลักสูตรเพิ่มรายวิชาที่สามารถน าไปใช้ในการท างานได้จริงให้มากขึ้น 

 5. มหาวิทยาลัยควรผลักดันให้หลักสูตรเน้นภาคปฏิบัติให้มากขึ้น เพื่อจะได้น าไปใช้ประโยชน์ในการ

ท างาน 

 6. มหาวิทยาลัยควรเพิ่มห้องปฏิบัติการในแต่ละหลักสูตรที่เก่ียวข้องให้มากขึ้น 
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6. ตัวแทนผู้ใชบ้ัณฑิต 

ผู้สัมภาษณ์ :   1) รองศาสตราจารย์จันทนี เพชรานนท์ 

2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ ์

เวลาเริ่มตน้การให้สัมภาษณ์ 11.20 น. เวลาสิน้สุดการให้สัมภาษณ์ 12.00 น.  

ณ ห้องประชุม สสสร. อาคาร 31 ชั้น 4 

กลุ่มตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต : 

หน่วยงาน ชื่อ- สกุล ต าแหน่ง สถานทีท่ างาน 

คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

นายวณชิย์  แสงมุกดา Senior Project Manager โมทีฟ เทคโนโลย ีจ ากัด 

(มหาชน) 

คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

นายธวัชชัย  หมื่นหาญ HR Executive ผู้ช่วยผู้จัดการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล 

โรงแรมศรีพันวา 

คณะเทคโนโลย ี

อุตสาหกรรม 

นางสาววันวิสา   สุขชัย โปรแกรมเมอร์ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 

สถาบันพลาสตกิ 

วทิยาลัยนานาชาติ นายธงชัย จีระดิษฐ์ หัวหน้าเจ้าหนา้ที่ควบคุมการ

ปฎบัิตกิาร 

กองควบคุมการปฎบัิตกิาร 

บริษัท การบินไทย จ ากดั 

วทิยาลัยนวัตกรรมและ

การจัดการ 

นางสาวกานต์พิชชา  ทรัพย์ศิ

ริธนา 

ผู้จัดการ แผนกปิโตรเคมี บริษัท โตโยตา้ ทูโช (ไทย

แลนด์) 

วทิยาลัยพยาบาลและ

สุขภาพ 

นางสาวอุษณีย์  ฟองศรี หัวหน้าแผนกแพทยเ์วรฉุกเฉิน โรงพยาบาลศิริราช 

ผลการสัมภาษณ์ : 

ข้อดขีองมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

1. บัณฑติมีทักษะในการท างาน สามารถแข่งขันกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ได้ /มีความกระตือรือร้นพร้อม

ที่จะเรยีนรู ้

2. บัณฑิตมีทักษะความรู้ที่เพียงพอกับการท างาน ทั้งนี้ทักษะอื่นๆ ที่ต้องเพิ่มเติมทางสถาน

ประกอบการจัดอบรมเสริมให้ 

ประเด็นท่ีมหาวิทยาลัยควรพัฒนาเพิ่มเติม 

 1. ในบางหลักสูตรรายวิชาที่ใช้จัดการเรียนการสอนน ามาใช้ในการท างานได้ค่อนข้างน้อย ดังนั้น

มหาวิทยาลัยควรมุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตรให้สามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง 

 2. บัณฑิตยังขาดทักษะในการแก้ไขปัญหา/ การน าเสนอ/ ความเข้าใจในอาชีพที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์

ของตนเองให้กว้างมากขึ้น/ หาตัวตนในระหว่างเรียน/ ควรมีการฝึกงานทุกปี 

 

 



 

 
 

243 

7. ตัวแทนชุมชนในเขตพื้นท่ีให้บริการของมหาวิทยาลยั 

ผู้สัมภาษณ์ :   1) รองศาสตราจารย์ ดร. ไทย ทพิย์สุวรรณกุล 

2) รองศาสตราจารย์กมลพรรณ นามวงศ์พรหม 

3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตวงรักษ์ นันทวิสารกุล 

เวลาเริ่มตน้การให้สัมภาษณ์ 11.20 น. เวลาสิ้นสุดการให้สัมภาษณ์ 12.00 น.  

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 

กลุ่มตัวแทนชุมชนในเขตพืน้ที่ให้บริการของมหาวิทยาลัย :  

พื้นที่ เขตดสุิต จ.กรุงเทพมหานคร 

นางอุดม  ศรีมงคล ชุมชนวัดประชาระบอืธรรม 

นางสาวเพชรปวณี์  ธรธันยวงศ ชุมชนวัดประชาระบอืธรรม 

พื้นที่ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 

คุณลาวัลย ์ เชดิชู ชุมชนตลาดน้ าบางน้อย 

นายสุชล  สุขเกษม ชุมชนบ้านสารภี 

ผลการสัมภาษณ์ : 

มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนในด้านบริการวิชาการแก่ชุมชนอย่างไร  และอยากให้มหาวิทยาลัย

สนับสนุนในเรื่องอะไรเพิ่มเติม 

1. ชุมชนวัดประชาระบือธรรม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  

มหาวิทยาลัยได้ลงพื้นที่ส ารวจความต้องการของชุมชน ได้จัดฝึกอบรมการนวดกดจุดฝ่าเท้า การจัดท ายา

หม่องสมุนไพร การจัดท าบัญชีรายรับรายจ่ายของชุม รวมถึงวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ภายในชุมชน และอยากให้

มหาวิทยาลัยได้จัดฝึกอบรมการนวดกดจุดฝ่าเท้า ให้กับคนในชุมชนหรือผู้ที่สนใจเข้าร่วม เพื่อที่ถ่ายทอดองค์

ความรู้ให้กับคนในชุมชนรุน่ต่อไป ท าให้เกดิอาชีพให้คนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

2. ชุมชนตลาดน้ าบางน้อย อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 

มหาวิทยาลัยได้รับค าแนะน าจากคุณสุชล สุขเกษม ผู้น าศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสารภี 

ต าบลจอมปลวก อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ให้มหาวิทยาลัยช่วยด าเนินการรวมกลุ่มคนในชุมชน

จัดตั้งตลาดน้ าบางน้อย เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งในจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ท าไอศครีมมะม่วงหาว

มะนาวโห่ ให้เป็นสินค้าในชุมชน ปัจจุบัน MOU ที่มหาวิทยาลัยท าระหว่างชุมชนก าลังจะหมด อยากให้ต่อ 

MOU และอยากให้มหาวิทยาลัยช่วยออกแบบบรรจุภัณฑ์ ให้พัฒนาสินคา้อื่น ๆ ในชุมชน 

3. ชุมชนบ้านสารภี ต าบลจอมปลวก อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 

มหาวิทยาลัย น าโดย ผศ.ดร.วิทยา เมฆข า ได้น าอาจารย์จ านวน 10 ท่าน ของมหาวิทยาลัยลงพื้นที่

ส ารวจความต้องการ และได้ท าเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสารภี ซึ่งปัจจุบันได้รับการยอมรับใน

ระดับประเทศในการเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ และจะเข้ารับรางวัลจากสมเด็จพระเทพ ฯ 
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ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2560 อยากให้มหาวิทยาลัยช่วยท าวิจัยสมุนไพร(เช่น ใบพลู) เพื่อใช้แทนสารเคมีใน

การฆ่าแมลงในพืชผักสวนครัว 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก ก าหนดการตรวจประเมนิ 
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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 2560 มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีการศกึษา 2560 

จากข้อเสนอแนะในการปรับปรุงรายองค์ประกอบคุณภาพของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยฯ ได้น ามาก าหนด

โครงการ/กิจกรรม/แนวทางการพัฒนาเพื่อปรับปรุงและพัฒนา  มรีายละเอียดดังตารางที่ 5 

ตารางท่ี 5 แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีการศึกษา 2560 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ

ประเมนิฯ 

ประจ าปีการศกึษา 2559 

กจิกรรม/โครงการ 
ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวบ่งชี ้

ผลการประเมนิ 

ปีการศกึษา 

2559 

เป้าหมาย 

ปีการศกึษา 

2560 

ผู้ก ากับ/ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบณัฑิต 

1. มหาวทิยาลัย โดยกองพัฒนานักศกึษา

ควรมกีารศึกษาเพ่ือรวบรวมการบริการ

ของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ

ให้บริการนักศกึษาท้ังหมด เพ่ือน าผล

ประเมินการให้บริการมาใชใ้นการพัฒนา

และวางแผนการให้บริการใหส้อดคล้อง

กับเป้าหมายของมหาวิทยาลัยท่ีเนน้ระบบ

บริหารจัดการภายในท่ีตอบสนองตอ่

ความเป็นสากล (แนวทางเสริมจุดแข็ง) 

1. กจิกรรมการพัฒนาคณุภาพการ

ให้บริการส าหรับนักศกึษา 

 1.1 แตง่ตัง้คณะกรรมการปฏบัิตงิาน

ด้านการให้บริการแก่นักศึกษา 

 1.2 จัดประชุมคณะกรรมการ

ปฏบัิตงิานดา้นการให้บริการแก่

นักศกึษา 

 1.3 จัดท าแผนปฏบัิตกิารดา้นการ

ให้บริการนักศกึษา  

 1.4 ด าเนนิงานตามแผนปฏบัิตกิารดา้น

การให้บริการนักศกึษา  

 1.5 ก ากับ ติดตามและรายงานผลการ

ด าเนนิงานตามแผนปฏบัิตกิารดา้นการ

ให้บริการนักศกึษา  

พ.ย. 60 - 

ก.ค. 61 

2,000 การบริการนักศกึษา

ระดับปริญญาตรี 

(6 ข้อ) 

 5 ข้อ 

 

 6 ข้อ - รองอธิการบดี

ฝ่ายกจิการ

นักศกึษา 

- ผู้อ านวยการกอง

พัฒนานักศกึษา 
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ

ประเมนิฯ 

ประจ าปีการศกึษา 2559 

กจิกรรม/โครงการ 
ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวบ่งชี ้

ผลการประเมนิ 

ปีการศกึษา 

2559 

เป้าหมาย 

ปีการศกึษา 

2560 

ผู้ก ากับ/ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล 

2. โครงการพฒันาศักยภาพดา้น

ภาษาอังกฤษของนักศกึษา 

ต.ค. 60 – 

ก.ค. 61 

- ระดับความพึงพอใจของ

นักศกึษาตอ่การ

ให้บริการด้านการจัด

อบรมภาษาอังกฤษ 

- 3.51 คะแนน 

 

- อธิการบด ี

- ผู้อ านวยการ

สถาบันสร้างสรรค์ฯ 

(สสสร.)  

3. กจิกรรมการพัฒนาคณุภาพการ

ให้บริการ One Stop Service และ

ห้องปฏบิัตกิารคอมพิวเตอร์ของ

ส านักวิชาการศกึษาทัว่ไป 

15 ส.ค. – 

20 ธ.ค. 60 

และ 

5 ม.ค. – 

15 พ.ค. 61 

10,000 

 

ระดับความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการ One Stop 

Service และ

ห้องปฏบัิตกิาร

คอมพิวเตอร์ของส านัก

วชิาการศึกษาทั่วไป 

ระดับ 4.42 

 

ระดับ 4.50 

 

 

- รองอธิการบดี

ฝ่ายวิชาการ 

- ผู้อ านวยการ

ส านักวิชา

การศึกษาทั่วไปฯ 

 

4. โครงการ One Stop Service ของ

ส านักงานอธิการบด ี

ส.ค. 60 – 

ก.ค. 61 

70,000 ระดับความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการ One Stop 

Service 

ระดับ 4.03 ระดับ 4.10 - อธิการบด ี

- ผู้อ านวยการ

ส านักงาน

อธิการบด ี

5. โครงการสง่เสริมการให้บรกิาร

แหลง่เรียนรู้ศลิปวัฒนธรรมให้มี

ประสทิธิภาพ 

ส.ค. 60 – 

ก.ค. 61 

100,000 ระดับความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการต่อประโยชน์

ของการท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 

ระดับ 4.74 > ระดับ 4.74 - อธิการบด ี

- ผู้อ านวยการ

ส านักศลิปะฯ 
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ

ประเมนิฯ 

ประจ าปีการศกึษา 2559 

กจิกรรม/โครงการ 
ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวบ่งชี ้

ผลการประเมนิ 

ปีการศกึษา 

2559 

เป้าหมาย 

ปีการศกึษา 

2560 

ผู้ก ากับ/ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล 

2. มหาวิทยาลัยควรมีระบบการ

ประเมินผลกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใน

เชงิคุณภาพท่ีสามารถน าผลมาปรับปรุง

พัฒนานักศกึษาให้มคีวามสอดคล้อง

กับอัตลักษณ์และเอกลักษณอ์ย่างชัดเจน 

โดยเฉพาะการพัฒนาเร่ืองทักษะการ

สื่อสารและเทคโนโลยท่ีีทันสมัย (แนวทาง

เสริมจุดแข็ง) 

6. กิจกรรมทบทวนระบบประเมินผล

การจัดกจิกรรมพัฒนานักศกึษา 

 

ต.ค. 60 - 

ก.ค. 61 

2,000 กิจกรรมนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี 

(6 ข้อ) 

 5 ข้อ  6 ข้อ - รองอธิการบดี

ฝ่ายกจิการ

นักศกึษา 

- ผู้อ านวยการกอง

พัฒนานักศกึษา 

 

3. สัดสว่นอาจารย์ต่อนักศกึษาสูงกวา่

เกณฑ์ 8 คณะ/วทิยาลัย จาก 13 คณะ/

วทิยาลัย (จุดที่ควรพัฒนา) 

7. กิจกรรมการวิเคราะหส์ัดสว่นของ

อาจารย์ต่อนักศึกษา 

 

 

 

ธ.ค. 60 - 

ก.ค. 61 

 

 

 

 

- มีรายงานวเิคราะห์ความ

คุ้มคา่ของหลักสูตร 

- 1 เล่ม - รองอธิการบดี

ฝ่ายวิชาการ 

-ผู้ช่วยอธิการบดี

ฝ่ายวิชาการ 

- ผู้อ านวยการกอง

บริการการศกึษา 

4. มหาวิทยาลัยควรมกีารวเิคราะห์

ผลกระทบสัดสว่นของอาจารย์ตอ่

นักศกึษาให้สอดคล้องกับการบริหาร

จัดการของหลักสูตรเพื่อให้เกิดความ

คุ้มคา่ในการบริหารจัดการด้านตน้ทุน

ของหลักสูตร (ขอ้เสนอแนะเพื่อการ

พัฒนาคุณภาพ) 

5. ควรมกีารสนับสนุนจ านวนอาจารย์ 

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ

ประเมนิฯ 

ประจ าปีการศกึษา 2559 

กจิกรรม/โครงการ 
ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวบ่งชี ้

ผลการประเมนิ 

ปีการศกึษา 

2559 

เป้าหมาย 

ปีการศกึษา 

2560 

ผู้ก ากับ/ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล 

ตอ่การเรียนการสอนท่ีเนน้ Active 

Learning  และ Internship 

(ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ) 

       

6. จ านวนนักศกึษา มผีลกระทบตอ่

รายได้ของมหาวิทยาลัย ซึ่งส่วนใหญ่มา

จากค่าธรรมเนยีมการศึกษา และ

งบประมาณประจ าป ี2559 ของ

มหาวทิยาลัย เป็นเงินรายได้ถึงร้อยละ 

52 ในขณะที่จ านวนนักศกึษาท่ีออก

กลางคันรวมถึงนักศกึษาท่ีคา้งช าระ

ค่าลงทะเบียน มีสัดสว่นสูง มากกว่าร้อย

ละ 30 (เมื่อสิ้นปีท่ี 4) แม้วา่จะสามารถ

รับนักศกึษาใหม่ได้ตามแผนเป็นสว่นใหญ่

ก็ตาม ดังนั้น การวจิัยสถาบันหาสาเหตุ

ของการออกกลางคัน เพื่อก าหนดกล

ยุทธ์ในการธ ารงรักษานักศึกษาไวใ้ห้มาก

ท่ีสุดจึงเป็นเร่ืองท่ีจ าเป็น  (ข้อเสนอแนะ

เพิ่มเตมิในภาพรวม) 

8. กจิกรรมจัดท าแนวทางในการ

ธ ารงรักษาจ านวนของนักศกึษา 

  8.1 วเิคราะห์สาเหตุการลาออกของ

นักศกึษา 

  8.2 ก าหนดแนวทางในการรักษา

จ านวนของนักศกึษา 

  8.3 เสนอผู้บริหารเพื่อให้ความ

เห็นชอบ 

  8.4 สื่อสารให้คณะ/ วิทยาลัยน าไป

ปฏบัิติ 

   

ธ.ค. 60 - 

ม.ค. 61 

- ร้อยละของนักศึกษาที่

ลาออกกลางคันและพ้น

สภาพ 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 8 - รองอธิการบดี

ฝ่ายวิชาการ 

- ผู้ช่วยอธิการบดี

ฝ่ายวิชาการ 

- ผู้อ านวยการกอง

บริการการศกึษา 
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ

ประเมนิฯ 

ประจ าปีการศกึษา 2559 

กจิกรรม/โครงการ 
ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวบ่งชี ้

ผลการประเมนิ 

ปีการศกึษา 

2559 

เป้าหมาย 

ปีการศกึษา 

2560 

ผู้ก ากับ/ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล 

7. อาจารยท่ี์มีต าแหนง่ทางวิชาการ

จ านวนนอ้ยทุกคณะ/วทิยาลัย (จุดที่ควร

พัฒนา) 

9. โครงการพัฒนาผลงานและเพิ่ม

ต าแหน่งทางวิชาการ 

10. กจิกรรมพบผูท้รงคุณวุฒทิุกวัน

พุธที่ 3 ของเดือน เพื่อขอค าแนะน า

และปรึกษาในการท าผลงานทาง

วิชาการ 

 

1 ต.ค. 60 

-30 ก.ย. 

61 

400,000 

 

 

 

 

 

ร้อยละของอาจารย์ท่ีมี

ต าแหนง่ทางวิชาการตอ่

อาจารย์ประจ าทัง้หมด 

ร้อยละ 21.42 ร้อยละ 25 - รองอธิการบดี

ฝ่ายวิชาการ 

- ผู้ช่วยอธิการบดี

ฝ่ายวิชาการ 

- ผู้อ านวยการกอง

บริการการศกึษา 

 

8. มหาวิทยาลัยและคณะ ควรเพิ่มกล

ยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากรสายวชิาการ

เพื่อเพิ่มต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์

อย่างชัดเจน โดยส่งเสริมการสร้าง

ผลงานวจิัยท่ีสามารถน าไปขอต าแหนง่

ทางวิชาการ (ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

คุณภาพ) 

9. มบีางหลักสูตร (12 หลักสูตร) ที่ผล

การประเมินหลักสูตรในระดับคุณภาพท่ี

ต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

(ระดับดี = 3.01 ขึน้ไป) (จุดที่ควรพัฒนา) 

11. โครงการบริหารหลักสูตรสู่ความ

เป็นเลิศ 

1 ต.ค. 60 

-พ.ค. 61 

30,000 ร้อยละของหลักสูตรท่ีมี

ผลการประเมินในระดับ

ดีขึ้นไป (3.01 คะแนน) 

ร้อยละ 87.25 ร้อยละ 90 - รองอธิการบดี

ฝ่ายวิชาการ 

- ผู้ช่วยอธิการบดี

ฝ่ายวิชาการ 

- ผู้อ านวยการกอง

บริการการศกึษา 

        

        

        

        



 

 
 

268 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ

ประเมนิฯ 

ประจ าปีการศกึษา 2559 

กจิกรรม/โครงการ 
ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวบ่งชี ้

ผลการประเมนิ 

ปีการศกึษา 

2559 

เป้าหมาย 

ปีการศกึษา 

2560 

ผู้ก ากับ/ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล 

10. มหาวทิยาลัย โดยกองบริการ

การศึกษาควรวเิคราะห์รายละเอยีดของ

ผลการประเมินหลักสูตร เพื่อสรุปเป็น

สารสนเทศเพื่อใชใ้นการบริหารจัดการ

ให้กับคณะและมหาวิทยาลัย ในการ

ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนนิงานของ

หลักสูตรให้มีคุณภาพในระดับดี 

(ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ) 

12. กจิกรรมวิเคราะห์ผลการ

ประเมนิของหลักสูตร 

  12.1 วเิคราะห์ผลการประเมิน

หลักสูตร 

  12.2 ก าหนดแนวทางการบริหาร

หลักสูตร 

  12.3 รายงานตอ่ผู้บริหาร

มหาวทิยาลัยทราบ 

  12.4 แจ้งผลการวิเคราะห์ต่อ

หนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ 

ธ.ค. 60 – 

ม.ีค. 61 

- มรีายงานผลการ

วเิคราะห์ผลการประเมิน

หลักสูตรและแนว

ทางการบริหารหลักสูตร 

- 1 เล่ม - รองอธิการบดี

ฝ่ายวิชาการ 

- ผู้ช่วยอธิการบดี

ฝ่ายวิชาการ 

- ผู้อ านวยการกอง

บริการการศกึษา 

 

11. ควรมกีารสรุปผลการด าเนนิงานท่ี

แท้จริงของทุกหลักสูตรเพื่อประกอบการ

พจิารณาการบริหารจัดการหลักสูตร

ร่วมกับผลการประเมินหลักสูตร 

(ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ) 

      

12. มหาวทิยาลัยควรมกีารวเิคราะห์การ

บริหารจัดการหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศกึษาของมหาวิทยาลัยท้ังหมด 

(ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ) 

13. กิจกรรมการจัดท าแนวทางการ

บริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

ธ.ค. 60 -

ม.ีค. 61 

- ประกาศเกี่ยวกับการ

บริหารจัดการหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศกึษา 

- 1 ฉบับ - รองอธิการบดี

ฝ่ายวิชาการ 

- ผู้ช่วยอธิการบดี

ฝ่ายวิชาการ 

- ผู้อ านวยการกอง

บริการการศกึษา 

        



 

 
 

269 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ

ประเมนิฯ 

ประจ าปีการศกึษา 2559 

กจิกรรม/โครงการ 
ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวบ่งชี ้

ผลการประเมนิ 

ปีการศกึษา 

2559 

เป้าหมาย 

ปีการศกึษา 

2560 

ผู้ก ากับ/ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล 

13. มหาวทิยาลัยควรมรีะบบและกลไกในการ

ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

แบบ Active Learning ให้กับนักศกึษาอยา่ง

เป็นรูปธรรม เพื่อตอบสนองตอ่ยุทธศาสตร์

ชาต ิ(ไทยแลนด์ 4.0) และเป้าหมายของ

มหาวทิยาลัยท่ีเนน้ความเป็นนานาชาติ 

อัตลักษณ์ เอกลกัษณ์ของมหาวทิยาลัย 

(ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิในภาพรวม) 

14. โครงการจัดการเรียนการสอน

แบบ Active learning 

  14.1 จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกบั

วธีิการสอนแบบ Active learning 

  14.2 ส่งเสริมให้อาจารยอ์อกแบบการ

จัดการเรียนรู้แบบ Active learning 

  14.3 ตดิตามและสรุปผลการ

ด าเนนิงาน 

ธ.ค. 60 –

ก.ค. 61 

 

 

 

 

- จ านวนอาจารย์ท่ีมีการ

จัดการเรียนการสอน

แบบ Active learning 

 

- 1 คน :  

1 สาขาวิชา 

- รองอธิการบดี

ฝ่ายวิชาการ 

- ผู้ช่วยอธิการบดี

ฝ่ายวิชาการ 

- ผู้อ านวยการกอง

บริการการศกึษา 

14. การจัดการเรียนการสอนในรายวชิา

ศกึษาท่ัวไป ที่มุง่เนน้การพัฒนานักศกึษา

ให้มี Soft Skill : ด้านภาษาเพื่อการ

สื่อสาร (Communication) การน าเสนอ 

(Presentation) การฝึกให้ปฏบัิตไิด้จริง 

(Work Practice) ท่ีตอบโจทย์แต่ละ

หลักสูตรอย่างสอดคล้องและเหมาะสม

ตามบริบทของหลักสูตรแตล่ะคณะ/

วทิยาลัย  (ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิใน

ภาพรวม) 

15. โครงการอบรมเรื่อง “การ

เพิ่มพนูความรู้และพัฒนาทักษะการ

ใช้ภาษาไทย”  

5 ม.ค. – 

15 พ.ค. 61 

 

98,600 1. ร้อยละของการเข้า

ร่วมกิจกรรมโครงการ

ของนักศกึษาท่ี

ลงทะเบียน 

2. ระดับความพึงพอใจ

ของนักศกึษาตอ่การเข้า

ร่วมกิจกรรม  

3. ระดับความรู้ความ

เข้าใจของนักศกึษาท่ีเข้า

ร่วมกิจกรรม 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

≥ ร้อยละ 80 

 

 

 

≥ ร้อยละ 

4.25 

 

≥ ร้อยละ 

3.51 

- รองอธิการบดี

ฝ่ายวิชาการ 

- ผู้อ านวยการ

ส านักวิชา

การศึกษาทั่วไปฯ 

 

 

 

 

 

 

16. โครงการอบรมเชงิวิชาการเรื่อง” 

เปิดโลก เปิดมุมมอง ส่องความคดิ 

พิชิตความส าเร็จ”  

5 ม.ค. – 

15 พ.ค. 61 

98,000 

17. โครงการอบรมเชิงวิชาการเรื่อง 

“การเพิ่มพนูความรู้และพัฒนา

ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร”  

5 ม.ค. – 

15 พ.ค. 61 

89,000 

18. โครงการอบรมเชงิวิชาการเรื่อง”

ความรู้เท่าทันสารสนเทศ”  

5 ม.ค. – 

15 พ.ค. 61 

76,000 



 

 
 

270 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ

ประเมนิฯ 

ประจ าปีการศกึษา 2559 

กจิกรรม/โครงการ 
ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวบ่งชี ้

ผลการประเมนิ 

ปีการศกึษา 

2559 

เป้าหมาย 

ปีการศกึษา 

2560 

ผู้ก ากับ/ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล 

19. กจิกรรมการพัฒนารูปแบบการ

จัดการเรียนการสอน และเกณฑ์

การประเมินผลการเรียนรายวิชา

ศึกษาทัว่ไป 

ธ.ค. 60 30,000 1. ร้อยละของผู้เข้าร่วม

กิจกรรมโครงการ 

2. รูปแบบ/แนวทางการ

จัดการเรียนการสอน

รายวชิาศกึษาท่ัวไป 

- 

 

- 

ร้อยละ 80 

 

1 รูปแบบ 

 

- รองอธิการบดี

ฝ่ายวิชาการ 

- ผู้อ านวยการ

ส านักวิชา

การศึกษาทั่วไปฯ 

15. มหาวิทยาลัยควรเพิ่มรายวชิาท่ี

เกี่ยวข้องกับการใชช้วีติในรายวชิาศึกษา

ท่ัวไป เชน่ การเงินการธนาคารท่ีใชใ้นการ

ด ารงชวีติ (ข้อเสนอแนะจากตัวแทนศิษย์

เก่า) 

20. กจิกรรมเสริมความรู้และทักษะ

ในชีวิตประจ าวัน 

5 ม.ค. – 

15 พ.ค. 61 

50,000 1. รอ้ยละของผู้เข้าร่วม

กิจกรรมโครงการ 

2. ระดับความพึงพอใจ

ของนักศกึษาตอ่การเข้า

ร่วมกิจกรรม  

3. ระดับความรู้ความ

เข้าใจของนักศกึษาท่ีเข้า

ร่วมกิจกรรม 

- 

 

- 

 

 

- 

ร้อยละ 80 

 

ระดับ 4.25 

 

 

ระดับ 3.51 

16. มหาวิทยาลัยควรเพิ่มทักษะในเร่ือง

การน าเสนอผลงาน ความมั่นใจในการ

สื่อสาร การสรุปความ (ข้อเสนอแนะจาก

ตัวแทนศิษยเ์ก่า) 

 

 

 

21. กิจกรรมการจัดท าแนวทางการ

ปรับปรุงหลักสูตรหรือแนวปฏิบัติ

เกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตร 

  21.1 แตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนนิการ

จัดท าแนวทางการปรับปรุงหลักสูตร 

  21.2 ประชุมคณะกรรมการฯ 

ธ.ค. 60 -

ก.ค. 61 

 

- ร้อยละของหลักสูตรท่ี

ครบรอบการปรับปรุง

หลักสูตรตามระยะเวลาท่ี

ก าหนด 

- ร้อยละ 100 - รองอธิการบดี

ฝ่ายวิชาการ 

- ผู้ช่วยอธิการบดี

ฝ่ายวิชาการ 

- ผู้อ านวยการกอง

บริการการศกึษา 
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ

ประเมนิฯ 

ประจ าปีการศกึษา 2559 

กจิกรรม/โครงการ 
ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวบ่งชี ้

ผลการประเมนิ 

ปีการศกึษา 

2559 

เป้าหมาย 

ปีการศกึษา 

2560 

ผู้ก ากับ/ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล 

17. มหาวิทยาลัยควรผลักดันใหห้ลักสูตร

เพิ่มรายวชิาท่ีสามารถน าไปใชใ้นการ

ท างานได้จริงให้มากขึ้น (ข้อเสนอแนะ

จากตัวแทนศิษยเ์ก่า) 

  21.3 จัดท าแนวทางการด าเนนิการ

ปรับปรุงหลักสูตร 

  21.4 น าเสนอแนวทางการด าเนนิงานฯ 

ตอ่ผู้บริหารมหาวทิยาลัย 

  21.5 ประกาศใชแ้นวทางการปรับปรุง

หลักสูตร 

 

18. มหาวิทยาลัยควรผลกัดันใหห้ลักสูตร

เนน้ภาคปฏบัิตใิห้มากขึ้น เพื่อจะได้

น าไปใชป้ระโยชนใ์นการท างาน 

(ข้อเสนอแนะจากตัวแทนศิษยเ์ก่า) 

19. ในบางหลักสูตรรายวชิาท่ีใชจ้ัดการ

เรียนการสอนน ามาใชใ้นการท างานได้

ค่อนขา้งน้อย ดังนัน้มหาวิทยาลยัควร

มุง่เนน้การพัฒนาหลักสูตรให้สามารถ

น าไปใชใ้นการปฏบัิตงิานได้จรงิ 

(ข้อเสนอแนะจากตัวแทนผู้ใชบั้ณฑิต) 

20. บัณฑิตยังขาดทักษะในการแก้ไข

ปัญหา/ การน าเสนอ/ ความเข้าใจใน

อาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับศาสตร์ของตนเองให้

กว้างมากขึ้น/ หาตัวตนในระหวา่งเรียน/ 

ควรมกีารฝึกงานทุกป ี(ขอ้เสนอแนะจาก

ตัวแทนผู้ใชบั้ณฑิต) 
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ

ประเมนิฯ 

ประจ าปีการศกึษา 2559 

กจิกรรม/โครงการ 
ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวบ่งชี ้

ผลการประเมนิ 

ปีการศกึษา 

2559 

เป้าหมาย 

ปีการศกึษา 

2560 

ผู้ก ากับ/ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล 

21. มหาวิทยาลัยควรจัดหาอุปกรณท่ี์ใช้

ในการจัดการเรียนการสอนในหอ้งเรียนท่ี

ทันสมัยและเพียงพอกับความต้องการ

ของนักศกึษา (ข้อเสนอแนะจากตัวแทน

นักศกึษา) 

22. โครงการปรับปรุงกายภาพและ

ภูมทิัศนท์ี่เปน็มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ต.ค. 60 - 

ก.ค. 61 

3,800,000 ระดับความพงึพอใจของ

นักศกึษาและบุคลากรท่ี

มตีอ่อาคารสถานท่ีและ

สิ่งอ านวยความสะดวก 

 

- 

 

 

 

 

 

 

ระดับ 3.51 

 

 

 

 

 

 

- คณบดี 

- รองคณบดีฝ่าย

บริหาร 

 

22. มหาวิทยาลัยควรจัดสรรการใช้

ห้องเรียนให้เพยีงพอกับความตอ้งการ

ของนักศกึษา (ข้อเสนอแนะจากตัวแทน

นักศกึษา) 

23. มหาวิทยาลัยควรเพิ่มหอ้งปฏบัิตกิาร

ในแต่ละหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้องใหม้ากขึ้น 

(ข้อเสนอแนะจากตัวแทนศิษยเ์ก่า) 

24. สนับสนุนอุปกรณ ์สื่อการเรียนการ

สอน การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ 

และการสนับสนุนเทคโนโลยท่ีีมีการ

เปลี่ยนแปลงอยา่งรวดเร็ว เพื่อให้บรรลุ

เป้าหมายวสิัยทัศน์ของมหาวทิยาลัยได้

อย่างแท้จริง  (ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิใน

ภาพรวม) 

23. โครงการ Library 4.0    ต.ค. 60 - 

ก.ค. 61 

 

180,200 ระดับความพึงพอใจของ

ผู้ใชบ้ริการห้องสมุด 

ระดับ 4.47 ≥ ระดับ 4.47 

 

- อธิการบด ี

- ผู้อ านวยการ

ส านักวิทยบริการฯ 
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ

ประเมนิฯ 

ประจ าปีการศกึษา 2559 

กจิกรรม/โครงการ 
ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวบ่งชี ้

ผลการประเมนิ 

ปีการศกึษา 

2559 

เป้าหมาย 

ปีการศกึษา 

2560 

ผู้ก ากับ/ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล 

25. มหาวิทยาลัยควรพัฒนาสิ่งอ านวย

ความสะดวก อาทิเชน่ เครอืขา่ย

อนิเตอร์เน็ต (ข้อเสนอแนะจากตัวแทน

นักศกึษา) 

24. โครงการพัฒนาและปรับปรุง

ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ     

 

ต.ค. 60 - 

ก.ค. 61 

 

  4,862,780  ระดับความพึงพอใจของ

นักศกึษา/บุคลา กรท่ีมี

ตอ่การให้บริการ

เครอืขา่ยอินเตอร์เน็ต 

ระดับ 3.92 

 

≥ ระดับ 3.92 

 

- อธิการบด ี

- ผู้อ านวยการ

ส านักวิทยบริการฯ 

26. มหาวิทยาลัยควรเพิ่มพื้นท่ีในการจัด

กิจกรรมให้กับนักศกึษาให้เพยีงพอกับ

ความตอ้งการของนักศกึษา (ข้อเสนอแนะ

จากตัวแทนนักศกึษา) 

25. กิจกรรมการบรหิารจัดการพื้นที่

จัดกจิกรรม 

  25.1 ส ารวจและก าหนดพืน้ท่ีของแต่

ละคณะวทิยาลัยท่ีรองรับการจัด

กิจกรรมของนักศึกษา ในกลุ่มยอ่ยและ

กลุ่มใหญ ่

  25.2 ประชาสัมพันธ์หรือสื่อสารให้

นักศกึษา กลุ่มผู้น านักศกึษาทุกคณะ 

วทิยาลัยทราบพืน้ท่ีดังกลา่วและแนว

ทางการขอใช ้

ธ.ค. 60 – 

ม.ค. 61 

- คะแนนเฉลี่ยความพงึ

พอใจต่อการใช้พืน้ท่ีใน

การจัดกิจกรรมของ

นักศกึษา 

- ≥ 4.00 

คะแนน 

- รองอธิการบดี

ฝ่ายกจิการ

นักศกึษา 

- ผู้อ านวยการกอง

พัฒนานักศกึษา 

 

27. มหาวิทยาลัยควรจัดให้มีเขตปลอด

บุหร่ี และรณรงค์การงดสูบบุหร่ี 

(ข้อเสนอแนะจากตัวแทนนักศกึษา) 

26. กิจกรรมรณรงค์การลดการสูบ

บุหรี่ในสถานศึกษา 

  26.1 จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ การ

รณรงค์การงดสูบบุหร่ีในสถานท่ี 

  26.2 จดักิจกรรม/โครงการสร้างความรู้

ความเขา้ใจเกี่ยวกับพษิภัยของบุหร่ี 

ต.ค. 60 - 

ก.ค. 61 

370,000 ระดับความรู้ความเข้าใจ

ของนักศกึษาเกี่ยวกับ

การป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดใน

มหาวทิยาลัย  

 

- ≥ ระดับ 4.00 
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ

ประเมนิฯ 

ประจ าปีการศกึษา 2559 

กจิกรรม/โครงการ 
ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวบ่งชี ้

ผลการประเมนิ 

ปีการศกึษา 

2559 

เป้าหมาย 

ปีการศกึษา 

2560 

ผู้ก ากับ/ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล 

 26.3 สื่อสารสร้างความเข้าใจให้กับ

นักศกึษาเกี่ยวกับ “เขตปลอดบุหร่ี” 

      

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 

1. มหาวิทยาลัยอาจท าวิจัยสถาบัน เพื่อ

ศกึษาประโยชนแ์ละผลกระทบท่ีเกิดจาก

ผลงานวจิัยของคณาจารย์ เพื่อใช้

ประโยชนไ์ปพัฒนาปรับปรุงนโยบายเพื่อ

เพิ่มคุณภาพงานวิจัยและชื่อเสียงด้าน

วจิัยของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการน า

ผลงานวจิัยไปใชป้ระโยชน์ (แนวทางเสริม

จุดแข็ง) 

1. โครงการถา่ยทอดองค์ความรู้ที่ได้

จากการวิจัยเพื่อการพัฒนา     

พ.ย. 60 -

ก.ค. 61 

50,000 ร้อยละผลงานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์ได้รับการ

น าไปใชป้ระโยชนต์อ่

ผลงานวจิัยหรืองาน

สร้างสรรค์ท้ังหมด 

ร้อยละ 54.00 ร้อยละ 

60.00 

- รองอธิการบดี

ฝ่ายวิจัยและ

พัฒนา 

- ผู้อ านวยการ

สถาบันวจิัยและ

พัฒนา 

2. ถึงแมค้ณาจารย์จะมีงบประมาณ

สนับสนุนงานวจิัยเป็นจ านวนมาก โดยมี

สัดสว่นงบประมาณสนับสนุนการวจิัย

จากแหล่งทุนภายใน : ภายนอก (84.1 : 

80.7 ล้านบาท = 1 : 1) มหาวิทยาลัยควร

ผลักดันใหส้ร้างคณาจารยท่ี์มีความ

เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และส่งเสริมให้

คณาจารย์แสวงหาแหลง่ทุนวจิยัภายนอก

ให้มากขึ้น ตลอดจนหาแนวทางการใช้

2. โครงการจัดหาแหล่งทุนงานวิจัย

โดยอาศัยเครือขา่ย    

 

พ.ย. 60 -

ก.ค. 61 

1,350,000 ร้อยละของงบประมาณ

สนับสนุนงานวจิัยหรือ

งานสร้างสรรค์จาก

แหลง่ทุนภายนอกที่เพิ่ม

มากขึ้น 

ร้อยละ 50 ≥ ร้อยละ 50 
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ

ประเมนิฯ 

ประจ าปีการศกึษา 2559 

กจิกรรม/โครงการ 
ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวบ่งชี ้

ผลการประเมนิ 

ปีการศกึษา 

2559 

เป้าหมาย 

ปีการศกึษา 

2560 

ผู้ก ากับ/ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล 

ประโยชน ์หรอื สร้างรายได้จากสิทธิบัตร

ท่ีมหาวิทยาลัยถือครอง (แนวทางเสริม

จุดแข็ง) 

3. มหาวิทยาลัยควรหาแนวทางสร้าง

ความเข้าใจให้คณาจารย์ผลิตผลงานวจิัย

ท่ีมีคุณภาพให้มากขึ้น ท้ังน้ีผลงานวจิัย

ปัจจุบันสว่นใหญ่ยังมนี้ าหนักคณุภาพ

ประเภท Proceedings จากที่ประชุม

วชิาการระดับชาติและนานาชาต ิจึงสง่ผล

ให้ผลงานน าไปใช้ประโยชน ์รวมถึงการ

เสนอขอต าแหนง่ทางวิชาการท าได้ยาก 

(ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ) 

4. โครงการส่งเสริมการตพีิมพ์

เผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์

ประจ าและนักวิจัยในระดับชาตแิละ

นานาชาต ิ    

พ.ย. 60 -

ก.ค. 61 

500,000 ร้อยละของบทความท่ี

ตีพิมพ์เผยแพร่ลง

วารสารระดับชาติหรือ

นานาชาติต่อผลงานทาง

วชิาการท้ังหมด 

ร้อยละ 13 ≥ ร้อยละ 13 - รองอธิการบดี

ฝ่ายวิจัยและ

พัฒนา 

- ผู้อ านวยการ

สถาบันวจิัยและ

พัฒนา 

 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

1. จากการท่ีมหาวิทยาลัยได้ลงทุนดา้น

การวจิัยไปมากและมีผลการด าเนนิงานท่ี

ดี ตอ่ไปมหาวิทยาลัยควรพจิารณา

ก าหนดกลยุทธ์ในการสร้างรายได้จาก

ศักยภาพ ผลงานวจิัย ความมีช่ือเสียง

ของคณาจารยใ์นลกัษณะของการว่าจ้าง

จากหน่วยงานหรือองคก์รเอกชน

1. โครงการจัดรายได้ดว้ยการบริการ

วิชาการ 

ส.ค. 60 - 

ก.ค. 61 

336,000 เงินรายได้จากโครงการ

จัดหารายได้ดา้นการ

บริการวิชาการและวิจัย

ตอ่อาจารย์ประจ า  

- 25,000/คน - รองอธิการบดี

ฝ่ายทรัพย์สนิและ

รายได้ 

- ผู้อ านวยการ

ส านักทรัพย์สนิ

และรายได ้
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ

ประเมนิฯ 

ประจ าปีการศกึษา 2559 

กจิกรรม/โครงการ 
ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวบ่งชี ้

ผลการประเมนิ 

ปีการศกึษา 

2559 

เป้าหมาย 

ปีการศกึษา 

2560 

ผู้ก ากับ/ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล 

ภายนอก เชน่ การเป็นท่ีปรึกษาใน

โครงการบริการวิชาการ เป็นต้น 

(แนวทางเสริมจุดแข็ง) 

องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1. ด้วยมหาวทิยาลัยมหีลักสูตรการเรียน

การสอนเพื่อผลิตบัณฑิตทางสาขาศลิปะ

และวัฒนธรรมหลายหลักสูตร 

มหาวทิยาลัยควรสนับสนุนให้สาขาวิชาที่

เกี่ยวข้องท าวิจัยดา้นนี้จนสามารถสรา้ง

นวัตกรรมดา้นศลิปะและวัฒนธรรม เพ่ือ

เพิ่มโอกาสในการพัฒนาและสรา้ง

แมแ่บบวัฒนธรรม “วังสวนสุนันทา” และ

พัฒนาพิพิธภณัฑ์อาคารสายสุทธานภดล

ให้มีคุณคา่เป็นแม่แบบ เป็นท่ียกยอ่ง และ

ชื่นชมของมนุษยชาติ (ข้อเสนอแนะเพื่อ

การพัฒนาคุณภาพ) 

1. โครงการขับร้องและบรรเลงบท

เพลงพระราชนิพนธ์ “เงาะปา่”ด้วย

วงเครื่องสายผสมตามแนวทางร้อง

ของเจ้าจอมหม่อมราชวงศส์ดับ 

ส.ค. 60 – 

ก.ค. 61 

- จ านวนบทเพลงบรรเลง - 1 บทเพลง - อธิการบด ี

- ผู้อ านวยการ

ส านักศลิปะฯ 

 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

1. ควรน าผลจากการวเิคราะห์ต้นทุนต่อ

หนว่ยมาใชป้ระโยชนใ์นการก าหนด

นโยบายการบริหารหลักสูตรใหม้ากขึ้น  

1. กิจกรรมวิเคราะห์ความคุ้มทุนของ

หลักสูตร 

ธ.ค. 60 -

ก.ค. 61 

 

- ร้อยละของหลักสูตรท่ีมี

ความคุ้มทุน 

ร้อยละ 67.33 ร้อยละ 68 - รองอธิการบดี

ฝ่ายวิชาการ 

- ผู้ช่วยอธิการบดี
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ

ประเมนิฯ 

ประจ าปีการศกึษา 2559 

กจิกรรม/โครงการ 
ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวบ่งชี ้

ผลการประเมนิ 

ปีการศกึษา 

2559 

เป้าหมาย 

ปีการศกึษา 

2560 

ผู้ก ากับ/ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล 

(ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ)   1.1 วเิคราะห์จุดคุ้มทุนของแตล่ะ

หลักสูตร 

  1.2 เสนอต่อผู้บริหารมหาวทิยาลัย 

  1.3 แจ้งหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ 

ฝ่ายวิชาการ 

- ผู้อ านวยการกอง

บริการการศกึษา 

2. ข้อมูลจากการวิเคราะหค์่าใชจ้่ายตอ่

หนว่ยของมหาวิทยาลัย พบว่า หลักสูตร

ท่ีจ านวนนักศกึษานอ้ยกว่าจุดคุม้ทุนมถีึง 

33 หลักสูตร จาก 101 หลักสูตร เป็นอีก

ประเด็นหน่ึงท่ีสง่ผลตอ่การบริหารเงิน

รายได้ มหาวิทยาลัยควรพจิารณา

ตัดสนิใจทางเลือกและกลยุทธ์ท่ีเหมาะสม

ในการด าเนินการเกี่ยวกับหลักสูตร หาก

จะรับนักศกึษาในหลักสูตรดังกล่าวต่อไป 

ตอ้งปรับระบบการแสวงหาและการธ ารง

รักษานักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ แตห่าก

จ าเป็นต้องปิดบางหลักสูตรท่ีอาจไม่

เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน กค็วร

พจิารณาในเร่ือง การสร้างช่ือเสียงให้

มหาวทิยาลัย ความคุ้มค่า ความเป็น

สากลของหลักสูตร ความตอ้งการของ

ตลาดแรงงาน และความสามารถในการ

แข่งขันกับมหาวิทยาลัยอื่น แนวทาง

ดังกล่าวจะชว่ยให้การบริหารเงินรายได้
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ

ประเมนิฯ 

ประจ าปีการศกึษา 2559 

กจิกรรม/โครงการ 
ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวบ่งชี ้

ผลการประเมนิ 

ปีการศกึษา 

2559 

เป้าหมาย 

ปีการศกึษา 

2560 

ผู้ก ากับ/ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล 

ของมหาวิทยาลัยมปีระสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

(ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิในภาพรวม) 

3. ควรพัฒนาระบบเทคโนโลยท่ีี

เหมาะสมมาเป็นเครื่องมือในการ

ด าเนนิงานให้มากขึ้น โดยเฉพาะข้อมูล

ประกอบการประเมิน โดยเชื่อมโยงกับ

การประเมินมหาวทิยาลัยของหน่วยงาน

ตา่งๆ เพื่อลดภาระงานและเพ่ิม

ประสิทธิภาพการด าเนนิงานให้มากขึน้ 

(ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ) 

2. โครงการจัดท าระบบสารสนเทศ

เพื่อรองรับการประกนัคุณภาพ 

  2.1 แตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนนิงาน

การจัดท าระบบสารสนเทศเพื่อรองรับ

การประกันคุณภาพ 

  2.2 จัดประชุมคณะกรรมการ

ด าเนนิงานเพื่อวิเคราะห์ขอ้มูลในการ

จัดท าระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการ

ประกันคุณภาพ 

  2.3 จดัจ้างการจัดท าระบบ

สารสนเทศเพื่อรองรับการประกัน

คุณภาพ 

  2.4 ทดลองใชร้ะบบสารสนเทศเพื่อ

รองรับการประกันคุณภาพ 

  2.5 ประเมินและสรุปผลของการใช้

ระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการประกัน

คุณภาพ 

ต.ค. 60 - 

ก.ค. 61 

1,000,000 ระบบสารสนเทศเพื่อ

รองรับการประกัน

คุณภาพ 

- 1 ระบบ - รองอธิการบดี

ฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ 

- ผู้อ านวยการกอง

นโยบายและแผน 
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ

ประเมนิฯ 

ประจ าปีการศกึษา 2559 

กจิกรรม/โครงการ 
ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวบ่งชี ้

ผลการประเมนิ 

ปีการศกึษา 

2559 

เป้าหมาย 

ปีการศกึษา 

2560 

ผู้ก ากับ/ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล 

4. มหาวิทยาลัยควรทบทวนขัน้ตอนการ

ประเมินคุณภาพในระดับหลักสตูรและ

คณะ โดยน าผลการประเมินมาวิเคราะห์

แลว้เทียบเคียงรายตัวบ่งช้ีเพื่อให้ผลการ

ประเมินคุณภาพมมีาตรฐานเดียวกัน เพ่ือ

น ามาใชใ้นการตัดสินใจ ในการบริหาร

จัดการพัฒนาหลักสูตรและคณะได้อยา่ง

มปีระสิทธิภาพ อาท ิตัวบ่งช้ีท่ี 2.1 เกณฑ์

ข้อ 6 ระบบและกลไกเพ่ือชว่ยในการ

คุ้มครองสิทธิของงานวจิัยและงาน

สร้างสรรค์แลว้หน่วยงานท่ีมีผลงานดา้น

อนุสิทธิบัตรหรือสทิธิบัตร ในปีการศึกษา 

2559 มีเพยีง 3 คณะเท่านัน้ท่ีมีสิทธิบัตร 

คือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม และคณะ

ศลิปกรรมศาสตร์ แตผ่ลการประเมินใน

เกณฑ์ขอ้นีม้หีลายคณะ/วิทยาลยัท่ีผ่าน

เกณฑ์การประเมินโดยไม่มีผลงาน

ดังกล่าว ซึ่งอาจท าให้ไม่สามารถพัฒนา

งานดังกล่าวได้ถูกตอ้ง (ข้อเสนอแนะ

3. กจิกรรมทบทวนแนวทางการ

ประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน 

ประจ าปีการศกึษา 2560 

ส.ค. 60 –  

ก.ค. 61 

- 1. ผลการบริหารจัดการ

หลักสูตรโดยรวม 

2. ผลการบริหารงาน

ของคณะ 

3.24 คะแนน 

 

4.07 คะแนน 

3.30 คะแนน 

 

4.25 คะแนน 

- รองอธิการบดี

ฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ 

- ผู้อ านวยการกอง

นโยบายและแผน 
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ

ประเมนิฯ 

ประจ าปีการศกึษา 2559 

กจิกรรม/โครงการ 
ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวบ่งชี ้

ผลการประเมนิ 

ปีการศกึษา 

2559 

เป้าหมาย 

ปีการศกึษา 

2560 

ผู้ก ากับ/ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล 

เพิ่มเตมิในภาพรวม) 

5. ด้วยเป้าหมายการพัฒนามหาวทิยาลัย

เพื่อสร้างเอตทัคคะให้ท้ังบัณฑิต 

คณาจารย ์บุคลากรสายสนับสนุน รวมถึง

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้

ตอบสนองและเป็นท่ียอมรับในระดับชาติ

และนานาชาตท่ีิบรรจุในเป้าหมายในการ

พัฒนามหาวิทยาลัยท้ัง 4 ข้อ 

มหาวทิยาลัยควรเตรียมความพร้อมด้าน

การพัฒนาการสร้างบรรยากาศความเป็น

สากล โดยเฉพาะด้านการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษท้ังเอกสารแบบฟอร์มตา่งๆ 

และการสื่อสารให้กับบุคลากรทุกภาคส่วน 

รวมถึงการพัฒนานักศกึษารุ่นต่อรุ่น เพื่อ

เข้าสู่เป้าหมายความเป็นสากล 

(ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในภาพรวม) 

4. โครงการพัฒนาศักยภาพดา้น

ภาษาอังกฤษของบคุลากร 

ต.ค. 60  –

ก.ค. 61 

- ร้อยละของบุคลากรท่ี

สอบผ่านเกณฑ์

มาตรฐานภาษาอังกฤษ

ของมหาวิทยาลัย 

- ร้อยละ 

25.00 

- อธิการบด ี

- ผู้อ านวยการ

สถาบันสร้างสรรคฯ์ 

(สสสร.)  

 5. กจิกรรมพัฒนาแบบฟอร์มค าร้อง

การให้บริการนักศกึษาในรูปแบบ

ภาษาอังกฤษ 

ต.ค. 60 – 

ก.ค. 61 

- จ านวนแบบฟอร์มท่ี

ได้รับการพัฒนา 

- 2 แบบฟอร์ม 

6. มหาวิทยาลัยควรเพิ่มเตมิทักษะด้าน

ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ

เพื่อการส่ือสาร (ข้อเสนอแนะจากตัวแทน

ศษิยเ์ก่า) 

6. โครงการพัฒนาศักยภาพดา้น

ภาษาอังกฤษของนักศกึษา 

ต.ค. 60 – 

ก.ค. 61 

- ร้อยละของนักศกึษาท่ี

สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ภาษาอังกฤษของ

มหาวิทยาลัย 

- ร้อยละ 100 - อธิการบด ี

- ผู้อ านวยการ

สถาบันสร้างสรรคฯ์ 

(สสสร.) 
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ

ประเมนิฯ 

ประจ าปีการศกึษา 2559 

กจิกรรม/โครงการ 
ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวบ่งชี ้

ผลการประเมนิ 

ปีการศกึษา 

2559 

เป้าหมาย 

ปีการศกึษา 

2560 

ผู้ก ากับ/ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล 

7. ควรจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปี

ทุกปอีย่างตอ่เนื่อง (บริการฟรี) 

(ข้อเสนอแนะจากตัวแทนบุคลากรสาย

สนับสนุนวชิาการ) 

7. โครงการตรวจสุขภาพประจ าป ี ก.พ. – ม.ีค.

61 

600,000 ร้อยละของบุคลากรท่ี

ได้รับการตรวจสุขภาพ

ประจ าปตีอ่บุคลากรท่ี

เข้าร่วมโครงการท้ังหมด 

- ร้อยละ 80 - อธิการบด ี

- ผู้อ านวยการกอง

บริหารงานบุคคล 

8. การปรับปรุงพื้นท่ีมหาวทิยาลัยควร

ด าเนนิการในช่วงปิดภาคเรียน 

(ข้อเสนอแนะจากตัวแทนบุคลากรสาย

สนับสนุนวชิาการ) 

8. กจิกรรมการจัดท าแผนปฏบิัติ

การดา้นการปรับปรุงภูมทิัศนแ์ละ

สิ่งแวดล้อม 

 

ต.ค. 60 - 

ก.ค. 61 

3,800,000 ระดับความพงึพอใจของ

นักศกึษาท่ีมีต่ออาคาร

สถานท่ีและสิ่งอ านวย

ความสะดวกของ

มหาวทิยาลัย 

ระดับ 4.28 ระดับ 4.40 

 

 

 

 

- รองอธิการบดี

ฝ่ายบริหาร 

- ผู้อ านวยการ

กองกลาง 

 

9. มหาวิทยาลัยควรจัดระเบียบสายไฟ

ภายในมหาวทิยาลัยให้ดูเรียบร้อยและ

ปลอดภัย (ข้อเสนอแนะจากตัวแทน

บุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ) 

9. โครงการออกแบบระบบสายส่ง

ไฟฟ้าใต้ดนิ 

ธ.ค. 60 -  

ก.ค. 61 

720,000 ร้อยละความส าเร็จของ

การจัดท ารูปแบบ

รายการระบบสายสง่

ไฟฟา้ใตด้ิน 

- ร้อยละ 90 

10. มหาวิทยาลัยควรเพิ่มการรักษาความ

ปลอดภัยภายในมหาวทิยาลัย โดย

ตรวจสอบบุคคลภายนอกท่ีเข้าออก 

10. โครงการมาตรการรถยนต์ผู้มา

ตดิต่อแลกบัตรเข้า-ออกทุกครั้ง 

 

ต.ค. 60 - 

ก.ค. 61 

- 1. ร้อยละของผู้ท่ีมา

ตดิตอ่ราชการท่ีมีการ

แลกบัตรเข้า-ออก 

- 

 

ร้อยละ 100 

 

มหาวทิยาลัยอย่างเครง่ครัด 

(ข้อเสนอแนะจากตัวแทนนักศกึษา) 

11. โครงการตดิตั้งกล้องวงจรปิดใน

พื้นที่จุดเสี่ยง 

  2. ร้อยละความส าเร็จของ

การด าเนินงานติดตัง้

กล้องวงจรปิด 

- ร้อยละ 100  
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ

ประเมนิฯ 

ประจ าปีการศกึษา 2559 

กจิกรรม/โครงการ 
ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวบ่งชี ้

ผลการประเมนิ 

ปีการศกึษา 

2559 

เป้าหมาย 

ปีการศกึษา 

2560 

ผู้ก ากับ/ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล 

11. มหาวิทยาลัยควรพัฒนาสิ่งอ านวย

ความสะดวกของศูนย์การศึกษาต่างๆ 

อาทิเชน่ พื้นท่ีในการจอดรถ 

ห้องปฏบัิตกิารคอมพวิเตอร์ เครือข่าย

อนิเตอร์เน็ต ความปลอดภัยในเร่ืองการ

เดินทาง สนามกีฬา บริเวณนั่งพักระหวา่ง

รอเรียน ทางเชื่อมระหว่างตกึ ห้องน้ า ท้ัง

ในสว่นกลางและศูนย์การศึกษาตา่งๆ 

(ข้อเสนอแนะจากตัวแทนนักศกึษา) 

 

 

 

 

 

 

12. โครงการปรับปรุงระบบ

สุขาภบิาล (รอบพื้นที่ ระยะที ่1) 

 

ต.ค. 60 – 

ม.ิย. 61 

 

 

18,000,000 

 

 

 

 

ระดับความพึงพอใจของ

นักศกึษาและบุคลากรท่ี

ใชร้ะบบสุขาภบิาลของ

ศูนยก์ารศึกษาจังหวัด

นครปฐม 

- 

 

 

 

 

ระดับ 3.51 

 

 

 

 

- รองอธิการบดี

ฝ่ายวิชาการ 

- ผู้อ านวยการ

ศูนยฯ์ จังหวัด

นครปฐม 

 13. โครงการจดัท าถนนทางเข้า 

 

ต.ค. 60 – 

ม.ิย. 61 

 

11,000,000 

 

 

ระดับความพึงพอใจของ

นักศกึษาและบุคลากรท่ี

สัญจรถนนทางเขา้ของ

ศูนยก์ารศึกษาจังหวัด

นครปฐม 

- 

 

 

ระดับ 3.51 

 

 

 

14. โครงการปรบัภูมทิัศน์ภายใน

ศูนย์การศกึษาจังหวัดนครปฐม 

(ระยะที่ 1) 

ต.ค. 60 – 

ม.ิย. 61 

10,000,000 

 

ระดับความพงึพอใจของ

นักศกึษาและบุคลากรท่ีใช้

อาคารและบริเวณ

โดยรอบของศูนย์

การศกึษาจังหวัดนครปฐม 

- ระดับ 3.51 

 

15. โครงการถมดนิสวนสาธารณะ 

เพื่อรองรับการปรับปรุงภูมทิศัน์ 

 

ส.ค. 60 –  

ก.ค. 61 

2,000,000 ระดับความพงึพอใจของ

นักศกึษาและบุคลากรตอ่

ภูมิทัศนด์้านหนา้ศูนย์

การศกึษาจังหวัด

สมุทรสงคราม 

- ระดับ 3.51 - รองอธิการบดี

ฝ่ายทรัพย์สนิและ

รายได้ 

- ผู้อ านวยการ

ศูนยฯ์ จังหวัด
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ

ประเมนิฯ 

ประจ าปีการศกึษา 2559 

กจิกรรม/โครงการ 
ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวบ่งชี ้

ผลการประเมนิ 

ปีการศกึษา 

2559 

เป้าหมาย 

ปีการศกึษา 

2560 

ผู้ก ากับ/ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล 

16. โครงการปรับภูมทิัศน์ และระบบ

สาธารณูปโภค ศูนย์การศกึษา

จังหวดัสมทุรสงคราม 

ส.ค. 60 –  

ก.ค. 61 

8,600,000 ระดับความพงึพอใจของ

นักศกึษาและบุคลากรตอ่

ลานกีฬาและจดุพักผ่อน 

- ระดับ 3.51 สมุทรสงคราม 
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ภาคผนวก จ 

 

ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประกนัคุณภาพ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีการศึกษา 2559 
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ภาคผนวก ฉ 

 

ประมวลภาพกจิกรรม ประจ าปีการศกึษา 2559 
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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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