
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

              
 

รายงานประจําป 2558 ของ

สวนสุ นันทา  แสดง ให เห็ นถึ งผลการดํ า เนิ นงานของ

มหาวิทยาลัยในรอบปท่ีผานมาอันสอดคลองกับ

พัฒนามหาวิทยาลัยดั่งวิสัยทัศนท่ีวา

ช้ันนํา เพื่อปวงชน” และมีพันธกิจในการปฏิบัติงาน ไดแก

การผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและพัฒนาครูใหเปนมืออาชีพ 

การบริการวิชาการและถายทอดองคความรูใหกับชุมชนหรือ

สังคม การวิจัยสรางนวัตกรรมและองคความรู การอนุรักษ 

และบริการขอมูลสารสนเทศดานศิลปวัฒนธรรม 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานประจําป 2558 ฉบับนี้จะเปนประโยชนในการนําไปสู

การพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อปรับปรุงงานและเปนแนวทาง

การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยใหสามารถบรรลุเปาหมาย

การพัฒนาของมหาวทิยาลัยใน 4 ดาน ไดแก 

และดานการพึ่งพาตนเอง 

ขอขอบคุณผูบริหาร คณาจารย บุคลากร นักศึกษาและผูเกี่ยวของทุกทานท่ีมีสวนรวมทําใหมหาวิทยาลัย

สามารถดําเนนิการในแตละยุทธศาสตรสําเร็จลุลวงทุกประการ 
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รายงานประจําป 2558 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ถึ งผลการดํ า เนิ นงานของ

ในรอบปท่ีผานมาอันสอดคลองกับทิศทางการ

พัฒนามหาวิทยาลัยดั่งวิสัยทัศนท่ีวา “มหาวิทยาลัยคุณภาพ

และมีพันธกิจในการปฏิบัติงาน ไดแก      

การผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและพัฒนาครูใหเปนมืออาชีพ  

การบริการวิชาการและถายทอดองคความรูใหกับชุมชนหรือ

ะองคความรู การอนุรักษ 

และบริการขอมูลสารสนเทศดานศิลปวัฒนธรรม  

สวนสุนันทาหวังเปนอยางย่ิงวา 

ฉบับนี้จะเปนประโยชนในการนําไปสู

การพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อปรับปรุงงานและเปนแนวทาง               

ใหสามารถบรรลุเปาหมาย      

ดาน ไดแก ดานคุณภาพชีวติและความผาสุก ดานคุณภาพช้ันนํา

ขอขอบคุณผูบริหาร คณาจารย บุคลากร นักศึกษาและผูเกี่ยวของทุกทานท่ีมีสวนรวมทําใหมหาวิทยาลัย

สามารถดําเนนิการในแตละยุทธศาสตรสําเร็จลุลวงทุกประการ  

รองศาสตราจารย ดร

อธิการบดมีหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สารจากอธกิารบดมีหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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คุณภาพช้ันนํา ดานชุมชนวิชาการ 

ขอขอบคุณผูบริหาร คณาจารย บุคลากร นักศึกษาและผูเกี่ยวของทุกทานท่ีมีสวนรวมทําใหมหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย ดร.ฤๅเดช   เกดิวชัิย 

อธิการบดมีหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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พ.ศ. 2480
• กอต้ังโรงเรยีนสวนสุนันทาวิทยาลยั เปดสอนถงึระดบัประโยคครูมัธยม 

พ.ศ 2498
• เปดสอนในระดับประกาศนยีบัตรวิชาการศึกษา 

พ.ศ 2501
• ยกฐานะขึ้นเปนวิทยาลัยครู

พ.ศ. 2523
• เปดการเรยีนการสอนระดบัปรญิญาตรหีลักสูตร 
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•  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานนามใหมใหกับวิทยาลัย คอื สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา

พ.ศ. 2547
• พระราชบัญญัติราชภัฏ พ

ปจจุบัน

พ.ศ. 2558

• มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 
  

 

 
ประวัติความเปนมาท่ียาวนานกวา 

ประทับของพระมเหสี พระราชธิดา เจาจอมมารดาและเจานายฝายใน ตลอดจนเปนสถานท่ีตั้งของพระราชอุทยาน

สวนปา ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว

เจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 6) จึงไดทรงตอเติมเปนสถานท่ีประทับของเจาน

ชื่ อ  โ ร ง เ รี ย น นิ ภ า ค า ร  เ พื่ อ อ บ ร ม ม า ร ย า ท แ ล ะ ส อ น ก า ร ฝ มื อ ใ ห กั บ ส ต รี ท่ี เ ข า ม า ถ ว า ย ตั ว ต อ

พระวมิาดาเธอกรมพระสุทธาสนินีาฏปยมหาราชปดวิรัดา จวบจนกระท่ั

การปกครองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว 

ท่ีมีความงดงามถูกท้ิงใหรกราง ตอมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล

จงึไดแปรพระราชสํานักฝายในใหเปนสถานศึกษาสําหรับ
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กอต้ังโรงเรยีนสวนสุนันทาวิทยาลยั เปดสอนถงึระดบัประโยคครูมัธยม (ป.ป.)

เปดสอนในระดับประกาศนยีบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.)

ยกฐานะขึ้นเปนวิทยาลัยครู

เปดการเรยีนการสอนระดบัปรญิญาตรหีลักสูตร 4 ป

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานนามใหมใหกับวิทยาลัย คอื สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา

พระราชบัญญัติราชภัฏ พ.ศ. 2547 จงึประกาศเปน "มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา "มหาวิทยาลัยคุณภาพชั้นนํา เพื่อปวงชน"

ความเปนมาจากอดีตถงึปจจุบัน

  

ประวัติความเปนมาท่ียาวนานกวา 7 ทศวรรษของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ระมเหสี พระราชธิดา เจาจอมมารดาและเจานายฝายใน ตลอดจนเปนสถานท่ีตั้งของพระราชอุทยาน

สวนปา ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 5) เมื่อกาวสูรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ

จึงไดทรงตอเติมเปนสถานท่ีประทับของเจานายฝายใน และกอเกิดสถานศึกษาสําหรับสตรี 

ชื่ อ  โ ร ง เ รี ย น นิ ภ า ค า ร  เ พื่ อ อ บ ร ม ม า ร ย า ท แ ล ะ ส อ น ก า ร ฝ มื อ ใ ห กั บ ส ต รี ท่ี เ ข า ม า ถ ว า ย ตั ว ต อ

ปยมหาราชปดวิรัดา จวบจนกระท่ัง ในปพุทธศักราช 2475

ปกครองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 7) สงผลใหอุทยานสวนสุนันทา

ตอมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล

ายในใหเปนสถานศึกษาสําหรับสตรีโดยจัดตัง้โรงเรียนสวนสุนันทาวทิยาลัยขึ้น 

สวนที่ 1 : บทนํา                

2558 มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานนามใหมใหกับวิทยาลัย คอื สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา"

  

จากอดีตถงึปจจุบัน 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แตเดิมเปนสถานท่ี

ระมเหสี พระราชธิดา เจาจอมมารดาและเจานายฝายใน ตลอดจนเปนสถานท่ีตั้งของพระราชอุทยาน

บาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา

ายฝายใน และกอเกิดสถานศึกษาสําหรับสตรี   

ชื่ อ  โ ร ง เ รี ย น นิ ภ า ค า ร  เ พื่ อ อ บ ร ม ม า ร ย า ท แ ล ะ ส อ น ก า ร ฝ มื อ ใ ห กั บ ส ต รี ท่ี เ ข า ม า ถ ว า ย ตั ว ต อ                                  

2475 เกดิการเปลี่ยนแปลง

สงผลใหอุทยานสวนสุนันทา                  

ตอมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล (รัชกาลท่ี 8)     

โดยจัดตัง้โรงเรียนสวนสุนันทาวทิยาลัยขึ้น  

1 
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 ตราสัญลักษณประจํามหาวทิยาลัยในปจจุบัน เปนรูปพระราชลัญจกร

ประจํารัชกาลท่ี 9 โดยเปนรูปพระท่ีน่ังอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน ประกอบดวย   

วงจักรโดยกลางวงจักรประกอบดวยอักขระเปนอุณาโลม มีรัศมีเปลงประกาย

ออกโดยรอบเหนือวงจักรเปนรูปเศวตฉัตรเจ็ดช้ัน โดยฉัตรตั้งอยูบนพระท่ีน่ัง   

อัฐทิศอันแสดงถึงพระบรมเดชานุภาพในแผนดิน รอบนอกของตราดานบน       

มีตัวอักษรภาษาไทยวา “มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา” ดานลางมีตัวอักษร

ภาษาอังกฤษวา “SUAN SUNANDHA RAJABHAT UNIVERSITY” 
 

 

 

สขีองตราสัญลักษณ  

  

    

 

 

 

 

 

สปีระจํามหาวทิยาลัย  

      สนี้ําเงนิ หมายถงึ ความแข็งแกรง 

               สชีมพู หมายถงึ สแีหงความรัก 

 

 

 

 

 

สีน้าํเงนิ หมายถงึ พระมหากษัตริยผูใหกําเนดิและพระราชทานนาม “มหาวทิยาลัยราชภัฏ” 

สเีขยีว หมายถงึ แหลงท่ีตัง้ของมหาวทิยาลัยราชภัฏในแหลงธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมท่ีสวยงาม 

สทีอง  หมายถงึ ความเจริญรุงเรืองทางปญญา 

สสีม หมายถงึ ความรุงเรืองของศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นท่ีกาวไกลในมหาวทิยาลัยราชภัฏ 

สขีาว หมายถงึ ความคดิบริสุทธของนักปราชญแหงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

ตราสัญลักษณประจํามหาวทิยาลัย 
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         “ พระรูปสมเดจ็พระนางเจาสุนันทากมุารรีัตน

 พระรูปสมเด็จพระนางเจาสุนันทากุมารีรัตน ตั้งอยูบริเวณคณะครุศาส

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปนท่ีเคารพสักการะ ตลอดจนเปนศูนยรวมและ

ท่ียึดโยงจติใจของนักศึกษาและบุคลากรชาวสวนสุนันทา 

 

 

“ พระพุทธรูปประจํามหาวิทยาลัย

        พระพุทธสุนันทากร ถอืเปนพระพุทธรูปท่ีเปนสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ

ราชภัฏสวนสุนันทา ไดรับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เมื่อป พ.ศ

ผาทิพยประดับตราประจําวิทยาลัยครูสวนสุนันทา ขนาดหนาตัก กว

ประดษิฐานอยูบนอาคารศูนยศิลปวัฒนธรรม  

 

 

          “ ดอกไมประจํามหาวิทยาลัย

        “ดอกแกวเจาจอม” ชื่อสามัญ 

Officinale L. เปนดอกไมซึ่งพระบาท

ในบริเวณสวนสุนันทาโดยเปนพรรณไมท่ีไดนํามาจากประเทศชวา หรือ อินโดนีเซีย

ในปจจุบัน ลักษณะของดอกแกวเจาจอม คือ กลีบดอกเปนสีมวงน้ําเงิน มีเกสร

สีเหลือง ใบคลายใบแกวแตมีความกลมและปอมกวา

หนาอาคาร 11 ปจจุบันมขีนาดความสูงประมาณ 

 

 

 

                             สัญลักษณประจํามหาวทิยาลัย

รายงานประจําป 2558 

สมเดจ็พระนางเจาสุนันทากมุารรีัตน ” 

ะรูปสมเด็จพระนางเจาสุนันทากุมารีรัตน ตั้งอยูบริเวณคณะครุศาสตร     

เปนท่ีเคารพสักการะ ตลอดจนเปนศูนยรวมและ      

ท่ียึดโยงจติใจของนักศึกษาและบุคลากรชาวสวนสุนันทา  

พระพุทธรูปประจํามหาวิทยาลัย ”  

อเปนพระพุทธรูปท่ีเปนสิ่งศักดิ์สิทธ์ิประจํามหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา ไดรับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว        

ศ. 2512 โดยพุทธลักษณะเปนปางประทานพร    

ผาทิพยประดับตราประจําวิทยาลัยครูสวนสุนันทา ขนาดหนาตัก กวาง 17 นิ้ว 

ประดษิฐานอยูบนอาคารศูนยศิลปวัฒนธรรม   

ดอกไมประจํามหาวิทยาลัย ” 

ชื่อสามัญ Lignum Vitae และชื่อวิทยาศาสตร Guaiacum 

เปนดอกไมซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวนํามาปลูก     

สุนันทาโดยเปนพรรณไมท่ีไดนํามาจากประเทศชวา หรือ อินโดนีเซีย

ในปจจุบัน ลักษณะของดอกแกวเจาจอม คือ กลีบดอกเปนสีมวงน้ําเงิน มีเกสร        

ายใบแกวแตมีความกลมและปอมกวาโดยตนแรกปลูกไว ณ เนินดิน

ปจจุบันมขีนาดความสูงประมาณ 15 เมตร 

สัญลักษณประจํามหาวทิยาลัย 

2558 มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ANNUAL REPORT 2015   
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1. นายกร        ทัพพะรังส ี  นายกสภามหาวทิยาลัย 

2. นายเอนก        เพิ่มวงศเสนยี  อุปนายกสภามหาวทิยาลัย 

3. นายเรืองชัย        ทรัพยนรัินดร  กรรมการสภามหาวทิยาลัย ผูทรงคุณวุฒ ิ

4. นายมานจิ        สุขสมจติร  กรรมการสภามหาวทิยาลัย ผูทรงคุณวุฒ ิ

5. นายประทีป        เฉลมิภัทรกุล  กรรมการสภามหาวทิยาลัย ผูทรงคุณวุฒ ิ

6. นางดวงสมร        วรฤทธ์ิ  กรรมการสภามหาวทิยาลัย ผูทรงคุณวุฒ ิ

7. นายวัชรกติ ิ        วัชโรทัย  กรรมการสภามหาวทิยาลัย ผูทรงคุณวุฒ ิ

8. นายสมบัต ิ        คุรุพันธุ  กรรมการสภามหาวทิยาลัย ผูทรงคุณวุฒ ิ

9. ดร.กมล        รอดคลาย  กรรมการสภามหาวทิยาลัย ผูทรงคุณวุฒ ิ

10. ศาสตราจารย ดร.เกรียงศักดิ ์      เจริญวงศศักดิ ์ กรรมการสภามหาวทิยาลัย ผูทรงคุณวุฒ ิ

11. นายฉัตรณรงค        ฉัตรภูต ิ  กรรมการสภามหาวทิยาลัย ผูทรงคุณวุฒ ิ

12. นายแพทยปราชญ       บุณยวงศวโิรจน กรรมการสภามหาวทิยาลัย ผูทรงคุณวุฒ ิ

13. ดร.เลอภพ        โสรัตน  ประธานกรรมการสงเสริมกจิการมหาวทิยาลัย 

14. รองศาสตราจารย ดร.ฤๅเดช      เกดิวชัิย  อธิการบดมีหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

15. อาจารยรุงโรจน       ตรงสกุล  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 

16. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมเดช      รุงศรีสวัสดิ ์  กรรมการสภามหาวทิยาลัย 

17. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประทีป      วจทีองรัตนา  กรรมการสภามหาวทิยาลัย   

18. รองศาสตราจารย ดร.ธนสุวทิย      ทับหรัิญรักษ  กรรมการสภามหาวทิยาลัย   

19. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวรีย      ยอดฉมิ  กรรมการสภามหาวทิยาลัย   

20. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมเกยีรต ิ   กอบัวแกว  กรรมการสภามหาวทิยาลัย   

21. อาจารยเมธี        สูตรสุคนธ  กรรมการสภามหาวทิยาลัย   

22. ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ ์      บัวรอด  กรรมการสภามหาวทิยาลัย   

23. ผูชวยศาสตราจารยศรีสุวรรณ      เกษมสวัสดิ ์  กรรมการสภามหาวทิยาลัย   

24. รองศาสตราจารยพศิณ ุ      พูนเพชรพันธ  เลขานุการสภามหาวทิยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนนัทา 
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1. รองศาสตราจารย ดร.ฤๅเดช                    เกดิวชัิย  ประธานกรรมการ 

2. ศาสตราจารย ดร.เกรียงศักดิ ์                เจริญวงศศักดิ ์  กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

3. ศาสตราจารยเกยีรตคิุณ นายแพทยพูนพศิ      อมาตยกุล  กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

4. ศาสตราจารย ดร.บุญทัน                     ดอกไธสง  กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

5. ศาสตราจารย ดร.สมบูรณ                    สขุสําราญ  กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

6. ศาสตราจารย ดร.วชัิย                        ศรีคํา   กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

7. ศาสตราจารย ดร.ณรงค                     ปนนิ่ม  กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

8. ศาสตราจารยกติตคิุณ ดร.อัจฉรา         จันทรฉาย   กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

9. ศาสตราจารย ดร.รัศมดีารา                 หุนสวัสดิ ์  กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

10. ศาสตราจารย ดร.ชิดชนก                   เหลอืสนิทรัพย  กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

11. รองศาสตราจารย ดร.วชัิย                     แหวนเพชร  กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

12. ศาสตราจารย ดร.พรีศักดิ ์                 วรสุนทโรสถ  กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

13. รองศาสตราจารย ดร.ทวศัีกดิ ์                เทพพทัิกษ  กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

14. ดร.อํานาจ                       สุนทรธรรม  กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

15. รองศาสตราจารยบรรพต                    พรประเสริฐ  กรรมการ 

16. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อาณัต ิ                 ตะปนตา  กรรมการ 

17. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประทีป                 วจทีองรัตนา  กรรมการ 

18. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุกญัญา               ศรีโพธ์ิ  กรรมการ 

19. ผูชวยศาสตราจารยวรีะ                         โชตธิรรมาภรณ กรรมการ 

20. ศาสตราจารย ดร.ชมนาด                  กจิขันธ  กรรมการ 

21. รองศาสตราจารยฉววีรรณ                  แกวไทรฮะ  กรรมการ 

22. อาจารย ดร.อุดมพร                   ย่ิงไพบูลยสุข  กรรมการ 

23. ผูชวยศาสตราจารย ดร.บัณฑติ               ผังนรัินดร  กรรมการ 

24. ศาสตราจารยนายแพทยอดุลย                   วริิยเวชกุล ราชบัณฑติ กรรมการ 

25. อาจารย ดร.นริชราภา                     ทองธรรมชาต ิ  กรรมการ 

26. รองศาสตราจารย ดร.ธนสุวทิย                 ทับหรัิญรักษ  กรรมการ 

27. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมเดช                   รุงศรีสวัสดิ ์  กรรมการและเลขานุการ 

28. อาจารยอภิชาต                  กําภูมปิระเสริฐ  เลขานุการ 

29. นางสาวสุวรรณา                งามวทิยโรจน  เลขานุการ 

30. นางวรีาวัลย                       จันทรปลา  เลขานุการ 

 

 

คณะกรรมการสภาวชิาการมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 
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1. ดร.เลอภพ       โสรัตน ประธานกรรมการ 

2. นางถรินันท แกนจันทรหอม กรรมการ 

3. นายทว ี โพยประโคน กรรมการ 

4. นายนพพร เหมะจันทร กรรมการ 

5. ดร.ปลื้มใจ สนิอากร กรรมการ 

6. พระเทพวสิุทธิกว(ีเกษม)  กรรมการ 

7. นายภานพ ใจเกื้อ กรรมการ 

8. นายแพทยมาโนช ลโีทชวลติ กรรมการ 

9. นางยุรพร อนุเคราะหกุล กรรมการ 

10. ดร.สุเมต สุวรรณพรหม กรรมการ 

11. นายสุรศักดิ ์ ณ นคร กรรมการ 

12. ผูชวยศาสตราจารยอําพร มากรักษา กรรมการ 

13. นายนพดล ณ พัทลุง กรรมการ 

14. นายศักดธัิช นลิพฤกษ กรรมการ 

15. นางสาวชอลดา ศรเพ็ชร กรรมการ 

16. รองศาสตราจารย ดร.ไพบูลย แจมพงษ เลขานุการ 

17. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชมนาถ             มนีะนันทน ผูชวยเลขานุการ 

18. นางสาวชญาภา  แจมใส ผูชวยเลขานุการ 

19. นางสาวสุวมิล  เทพนม ผูชวยเลขานุการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการสงเสรมิกิจการมหาวทิยาลัยราชภัฎสวนสุนนัทา 
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คณะผูบรหิารมหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสนุันทา 

รองศาสตราจารย ดร.ไพบูลย   แจมพงษ 

รองอธิการบดฝีายกิจการนักศึกษา 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วทิยา   เมฆขํา 

รองอธิการบดฝีายวจัิยและพัฒนา 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมเดช   รุงศรีสวัสดิ์ 

รองอธิการบดฝีายวชิาการ 

รองศาสตราจารยธีระดา   ภิญโญ 

รองอธิการบดฝีายแผนงานและประกันคุณภาพ 

 

รองศาสตราจารยพเิศษ ดร. วเิชียร  ศรีพระจันทร 

รองอธิการบดฝีายบริหาร 

 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชุติกาญจน  ศรีวบูิลย 

รองอธิการบดฝีายทรัพยสนิและรายได 

รองศาสตราจารยพศิณุ   พูนเพชรพันธุ 

รองอธิการบดฝีายกิจการสภามหาวทิยาลัย 

รองศาสตราจารย ดร. ฤๅเดช   เกดิวชิัย 

อธกิารบดมีหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 
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ปรัชญา  

 ทรงปญญา ศรัทธาธรรม นําสังคม  

วิสัยทัศน  

มหาวทิยาลัยคุณภาพช้ันนํา เพือ่ปวงชน  
 

พันธกจิ  
1) ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพระดับแนวหนาตรงกับความตองการของชุมชนและสังคมยุคเศรษฐกิจฐานความรู     

อยูในสังคมอาเซยีนและประชากรโลกอยางมคีวามสุข 

2) ผลติและพัฒนาครูมอือาชีพท่ีสนองตอบการปฏรูิปการศึกษาและการฝกหัดครูสูอาเซยีน 

3) ใหบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีแกชุมชน สังคม และประชาคมอาเซียนอยางมีคุณภาพ รวมท้ัง  

เปนการยกมาตรฐานชุมชน สงัคม และผูประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางหรือ SMEs ใหเขมแข็ง 

4) อนุรักษ  พัฒนาใหบริการ และเปนศูนยกลางบริการขอมูลสารสนเทศทางดานศิลปวัฒนธรรม 

กรุงรัตนโกสนิทรสูอาเซยีน 

5) วิจัย สรางนวัตกรรม และองคความรู สูการพัฒนาทองถิ่น ตลอดจนการพัฒนาภูมิปญญาไทยสูประชาคม

อาเซยีน และสากล 

คานยิมหลัก  

1) จัดการศึกษาเชิงคุณภาพสูความเปนเลศิ 

2) มุงม่ันการปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่อง 

3) สรางคุณคาและนวัตกรรมใหผูรับบริการ 

4) โปรงใส ยดืหยุน และเปนธรรม 

5) บุคลากรทุกคนมคีุณคาตอองคกร 

วัฒนธรรมองคกร  

ความดงีามและการปฏบัิตตินในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผูอาวุโส 
 

 

 

 

 

ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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อัตลักษณ/เอกลักษณ  

อัตลักษณบัณฑติของมหาวทิยาลัย คอื  

 เปนนักปฏบัิต ิถนัดวชิาการ เช่ียวชาญการสื่อสาร ชํานาญการคดิ มจีติสาธารณะ   

นยิามของคําสําคัญอัตลักษณ 

 เปนนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตท่ีมีความสามารถดานวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะ และมีความมุงม่ัน     

ในการปฏิบัติงาน สามารถใชหลักวิชาการดวยความชํานาญ มีคุณธรรม ใฝศึกษาเรียนรู และพัฒนาตนเอง             

ใหมคีวามกาวหนาอยางตอเนื่อง 

 มีจิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม รูจักแบงปน ชวยเหลือผูอื่น มุงทําความด ี        

ท่ีเปนประโยชนตอชุมชน สังคม และประเทศชาต ิ

 เช่ียวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตท่ีมีทักษะการคิดวิเคราะห สังเคราะห สามารถสื่อสาร           

และถายทอดความรูความชํานาญในสาขาวิชาท่ีศึกษา โดยใชระบบเครือขายและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย        

สูชุมชนและสังคม 

เอกลักษณของมหาวทิยาลัย คอื  

เนนความเปนวัง ปลูกฝงองคความรู ยึดม่ันคุณธรรมใหเชิดชู เปนองคกรแหงการเรียนรูสูสากล 

นยิามของคําสําคัญเอกลักษณ 

   เนนความเปนวัง หมายถึง เปนมหาวิทยาลัยท่ีสืบสานความเปนวังสวนสุนันทา เนนการอนุรักษ เผยแพร 

และเปนแหลงเรียนรูขอมูลศิลปวัฒนธรรมดานตางๆ โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสนิทร 

  เปนองคกรแหงการเรียนรูสูสากล หมายถึง เปนมหาวิทยาลัยท่ีมีแหลงเรียนรู ท่ีหลากหลายทันสมัย 

สามารถแขงขันไดในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรูของผูรับบริการไดอยางท่ัวถึง          

และมปีระสทิธิภาพ 
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ดานคุณธรรมและจรยิธรรม

1. ความซื่อสัตยสุจริตและประหยัด

2. ความเสยีสละ อุทิศตนและการทํางานเพื่อสวนรวม

3. ความยุตธิรรม 

4. ความรับผดิชอบและตรงตอเวลา

5. ความขยัน อดทน และหม่ันเพี

ดานความรูและวชิาการทางวชิาชพี 

1. การสรางความรูและวชิาชีพ

2. การใชขอมูลและสารสนเทศ

3. การคดิวเิคราะห 

4. การคดิวจิารณญาณ

5. การสังเคราะหขอมูลสารสนเทศ

 

ดานทักษะสวนบุคคล

1. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. การสื่อสารและภาษา

3. การใชตัวเลขและจํานวน

4. การวางแผนและจัดก

5. การมคีวามอิสระและเปนตัวของตัวเอง

6. การทํางานเปนทีม 

 

รายงานประจําป 2558 

คุณลักษณะบัณฑติท่ีพงึประสงค 

 

ดานคุณธรรมและจรยิธรรม 

ความซื่อสัตยสุจริตและประหยัด 

ความเสยีสละ อุทิศตนและการทํางานเพื่อสวนรวม 

ความรับผดิชอบและตรงตอเวลา 

ความขยัน อดทน และหม่ันเพยีร 

ดานความรูและวชิาการทางวชิาชพี (ปญญา) 

การสรางความรูและวชิาชีพ 

การใชขอมูลและสารสนเทศ 

การคดิวจิารณญาณ 

การสังเคราะหขอมูลสารสนเทศ 

ดานทักษะสวนบุคคล 

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การสื่อสารและภาษา 

การใชตัวเลขและจํานวน 

การวางแผนและจัดการ 

การมคีวามอิสระและเปนตัวของตัวเอง 
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นโยบายและแนวทางการปฏบิัติงาน 
 

 นโยบายที่ 1 การบริหารจัดการมหาวิทยาลัย มุงพัฒนาและปฏิรูประบบบริหารจัดการโดยยึดหลัก     

ธรรมาภิบาล สรางแรงจูงใจและความผาสุกใหบุคลากร จงึไดกําหนดแนวทางการปฏบัิต ิดังนี้ 

1) เรง รัดและสรางกระบวนการใหบ ริหารองคกรโดยใชหลักธรรมาภิบาลหลักองคกร             

แหงการเรียนรู และพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 

2) กําหนดแนวทางมาตรการใหการดําเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัยท่ีสอดคลอง           

กับศักยภาพทิศทางการพัฒนามหาวทิยาลัย และทิศทางการพัฒนาประเทศ 

3) พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพ             

และประสทิธิผลเนนโปรงใสและการมสีวนรวมของบุคคลทุกระดับ และสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

4) เพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการใหสามารถสนับสนุน      

การบริหารจัดการและประกอบการตัดสนิใจของผูบริหารและหนวยงาน 

5) ระดมทรัพยากรในการจัดหารายไดเพื่อสนับสนุนการพัฒนามหาวทิยาลัยและเพื่อความสามารถ

ในการพึ่งพาตนเองสรางความเขมแข็งของระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาดวยการสงเสริมใหบุคลากร     

และนักศึกษาตระหนักถงึความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา 

 นโยบายที่ 2 การพัฒนานักศึกษา ศิษยเกา และชุมชน เนนใหความสําคัญกับการสรางความสัมพันธท่ีดี

กับนักศึกษา ศิษยเกาและชุมชน จงึไดกําหนดแนวทางการปฏบัิต ิดังนี้ 

1) สงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม เพื่อสรางประสบการณ ตลอดจนการพัฒนาการเรียนรู

ใหนักศึกษาและศิษยเกาใหมคีุณลักษณะอันพงึประสงค 

2) พัฒนาระบบสารสนเทศและเครือขายความสัมพันธระหวางมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา ศิษยเกา 

และชุมชน 

 นโยบายที่ 3 การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต มุงใหบัณฑิตมีความเปนผูนําดานความรู ความสามารถ        

ทางวชิาการ มคีุณธรรม จริยธรรมและสามารถดํารงตนอยูในสังคมท่ีมกีารแขงขันสูง  จึงไดกําหนดแนวทางการปฏิบัต ิ

ดังนี้ 

1) มุงเนนการผลติบัณฑติท่ีมคีุณภาพและไดมาตรฐานตามคุณลกัษณะท่ีพงึประสงค 

2) การจัดการเรียนการสอน และการผลิตบัณฑิตเพื่อใหสอดคลองตอความตองการของตลาด 

ตอบสนองความเปนสากลดวยการพัฒนาหลักสูตรใหม 

3) เรงรัดการผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะดานการสรางผลงาน การใชภาษาตางประเทศและเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อรองรับการเปดเสรีประชาคมอาเซยีน 

 นโยบายที่  4 การพัฒนามหาวิทยาลัยสูความเปนเลิศ มุงสรางความเปนเลิศและมีศักยภาพ             

ในการแขงขันระดับชาตแิละระดับนานาชาต ิจงึไดกําหนดแนวทางการปฏบัิต ิดังนี้ 

1) สง เส ริมและสนับสนุนการวิจั ย การพัฒนานวัตกรรม เพื่อ พัฒนาองคความรู ใหม                   

มุงสูความเปนเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ โดยการเชื่อมโยงองคความรูของชุมชนและทองถิ่นเขาดวยกัน         

อยางเปนระบบใหนําไปสูการพัฒนาใหเกดิการแขงขันท่ีย่ังยนืในประชาคมโลก 

2) สนับสนุนการสงเสริมทุนวจิัยแหลงทุนภายในและแหลงทุนภายนอก 

3) สนับสนุน สงเสริมใหเกดิการเผยแพรงานวจิัยและงานสรางสรรคภายในประเทศและตางประเทศ 
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 นโยบายที่ 5 การพัฒนาการสรางความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน ท้ังดานระบบการบริหารจัดการ

และการพัฒนาอาจารย บุคลากรและนักศึกษา จงึไดกําหนดแนวทางการปฏบัิต ิดังนี้ 

1) สงเสริมและสนับสนุนการสรางเครือขายความรวมมือในดานวิชาการ ดานการวิจัย             

และดานอื่นๆ ในการสนับสนุนภารกจิของมหาวทิยาลัยกับประชาคมอาเซยีน 

2) สงเสริมและสนับสนุนการใหความรูในการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซยีน 

 นโยบายที่ 6 การผลติและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จงึไดกําหนดแนวทางการปฏบัิต ิดังนี้ 

1) สงเสริมการผลิตครูท่ีสอดคลองตอความตองการของประเทศ และเพื่อรองรับการเปดเสรี

ประชาคมอาเซยีน 

2) สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาตลอดชีวิตใหกับบุคลากรท่ัวไป โดยเฉพาะครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

3) ปฏิรูปกระบวนการผลิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาโดยการสรางเครือขาย           

และความรวมมอืกับสถานศึกษาในการพัฒนาและผลติครูใหมคีุณภาพตามมาตรฐานวชิาชีพ 

 นโยบายที่ 7 การสรางความเขมแข็งใหชุมชน มุงเปนศูนยกลางแหงการเรียนรูและบริการช้ันนํา จึงได

กําหนดแนวทางการปฏบัิต ิดังนี้ 

1) สงเสริมใหมีการบริการวิชาการในหลากหลายรูปแบบท่ีสอดคลองกับความตองการของสังคม 

ชุมชน และทองถิ่น 

2) สรางเครือขายความรวมมือกับองคกร หนวยงานภายนอกในการใหบริการวิชาการเพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวติ สังคม และสิ่งแวดลอมของชุมชนใหเขมแข็ง ย่ังยนื นําไปสูการพึ่งพาตนเองได 

3) ดําเนินการใหความรูและเปนแบบอยางในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง              

และรวมสงเสริม สบืสานโครงการตามแนวพระราชดําริ 

4) สงเสริมใหมกีารจัดแหลงเรียนรูและศูนยบริการวิชาการเพื่อสรางโอกาสการเรียนรูใหแกทุกคน

ทุกกลุมวัย 

 นโยบายที่ 8   การพัฒนาเอกลักษณ อัตลักษณ และศิลปวัฒนธรรม จึงไดกําหนดแนวทางการปฏิบัต ิ

ดังนี้ 

1) สรางความโดดเดนของอัตลักษณ และเอกลักษณความเปนสวนสุนันทา 

2) สงเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรม วิจัย คนควา และเปนศูนยกลางแหงการเรียนรู             

ทางวัฒนธรรมนําทุนทางวัฒนธรรมมาสรางคุณคาทางสังคมและมูลคาทางเศรษฐกจิ 

3) สนับสนุนใหมีการสรางเครือขายทางวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเพื่อการอนุรักษและเผยแพร         

ท้ังภายในประเทศและตางประเทศ 
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ยุทธศาสตรและเปาประสงค 
มหาวิทยาลัยฯ ไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตร และเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรหลัก เพื่อใหบรรลุตาม

วสิัยทัศน พันธกจิ และเปาหมายการพัฒนา ดังนี้ 

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  

 เปาประสงคเชิงยุทธศาสตรหลัก คือ มีระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีคุณภาพ

ชีวติและความผาสุกในการปฏบัิตงิาน 

ยุทธศาสตรที่ 2 สรางความสัมพันธท่ีดกีับศิษยเกาและชุมชน  

 เปาประสงคเชิงยุทธศาสตรหลัก คือ ศิษยเกาและชุมชนมีสวนรวมกอใหเกิดความสัมพันธท่ีดี           

กับมหาวทิยาลัย 

ยุทธศาสตรที่ 3 ยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑติตามอัตลักษณของสวนสุนันทา  

 เปาประสงคเชิงยุทธศาสตรหลัก คือ บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณเปนท่ียอมรับในระดับชาติหรือ

นานาชาต ิและสามารถดํารงตนอยูในสังคมได 

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนางานวจิัยและนวัตกรรม เพื่อเปนฐานในการพัฒนามหาวทิยาลัย ชุมชน และประเทศชาต ิ 

 เปาประสงคเชิงยุทธศาสตรหลัก คือ สรางผลงานวิจัย/งานสรางสรรคใหไดรับการตีพิมพ เผยแพร      

ในระดับชาตหิรือนานาชาตแิละเกดิประโยชนตอสังคม 

ยุทธศาสตรที่ 5 สรางความพรอมการเขาสูประชาคมอาเซยีน 

 เปาประสงคเชิงยุทธศาสตรหลัก คอื มรีะบบบริหารจัดการเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน และ

เกดิความรวมมอืทางการศึกษาหรือการวจิัย 

ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาเปนศูนยกลางแหงการเรียนรูและบริการวชิาการช้ันนํา 

 เปาประสงคเชิงยุทธศาสตรหลัก คอื เปนศูนยกลางแหงการเรียนรูและบริการวชิาการของสังคม 

ยุทธศาสตรที่ 7 สงเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมสูสากล 

 เปาประสงคเชิงยุทธศาสตรหลัก คอื มกีารอนุรักษ พัฒนาและเผยแพรศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติหรือ

นานาชาต ิ

ยุทธศาสตรที่ 8 ปฏรูิปการบริหารจัดการทรัพยากร สนิทรัพยและทรัพยสนิทางปญญา  

 เปาประสงคเชิงยุทธศาสตรหลัก คือ มีระบบบริหารสินทรัพยและทรัพยสินทางปญญาไดอยาง            

มปีระสทิธิภาพและคุมคา 
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สายสนับสนนุวชิาการ

จํานวน 916 คน

 (57.29%)

พนักงานมหาวทิยาลัย

ประเภทช่ัวคราว 

จํานวน 

(44

 

บุคลากรถือเปนทรัพยากรท่ี

ถือเปนพลังในการขับเคลื่อนใหการดําเนินงา

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีบุคลากรท่ี

ช้ันนํา เพื่อปวงชน ดังตอไปนี้  

 บุคลากร 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวทิยาลัย

จํานวน 683 คน คดิเปนรอยละ 42.71

 

 

 

 

 บุคลากรสายวชิาการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มี

จํานวน 167 คน คิดเปนรอยละ 24.45

พนักงานมหาวทิยาลัยประเภทช่ัวคราว จํานวน 

 
   

 

 

 

 

สวนท่ี 2 : ทรัพยากรการดําเนนิงานของมหาวิทยาลัย

รายงานประจําป 2558 

สายวชิาการ 

จํานวน 683 คน 

(42.71%)

สายสนับสนนุวชิาการ

คน

ขาราชการ

 จํานวน 167 คน 

(24.45%)

พนักงานมหาวทิยาลัย

ประเภทประจํา 

จํานวน 212 คน

(31.04%)

พนักงานมหาวทิยาลัย

ประเภทช่ัวคราว 

จํานวน 304 คน

44.51%)

 

     ทรัพยากรการดําเนนิงาน 

ถือเปนทรัพยากรท่ีมีความสําคัญตอองคกร บุคลากรท่ีมีคุณภาพ ความรู

ใหการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ เปนไปตามทิศทางและ

มีบุคลากรท่ีเปนพลังในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยใหกาวไปสูมหาวิทยาลัยคุณภาพ

มหาวทิยาลัยมจีํานวนบุคลากรท้ังสิ้น 1,599 คน จําแนกเปน

71 และบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ จํานวน 916 คน คดิเปนรอยละ 

 

มจีํานวนบุคลากรสายวชิาการท้ังสิ้น 683 คน จําแนกตามประเภท

45 พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทประจํา จํานวน 212 คิดเปนรอยละ 

ช่ัวคราว จํานวน 304 คน คดิเปนรอยละ 44.51 

ทรัพยากรการดําเนนิงานของมหาวิทยาลัย 
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คน 

พนักงานมหาวทิยาลัย

ประเภทประจํา 

คน

ดําเนนิงาน : ดานบุคลากร             

บุคลากรท่ีมีคุณภาพ ความรู และความสามารถ         

เปนไปตามทิศทางและเปาหมายท่ีวางไว              

ใหกาวไปสูมหาวิทยาลัยคุณภาพ      

เปนบุคลากรสายวิชาการ 

คดิเปนรอยละ 57.29 

 

ตามประเภทเปน ขาราชการ 

คิดเปนรอยละ 31.04 และ
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 จําแนกตามคุณวุฒทิางการศึกษาเปนระดับปริญญาเอก จํานวน 174 คน คิดเปนรอยละ 25.48 ปริญญาโท 

จํานวน 499 คน คดิเปนรอยละ 73.06 และปริญญาตรี จํานวน 10 คดิเปนรอยละ 1.46 

 
 

จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการเปนศาสตราจารย จํานวน  6 คน คิดเปนรอยละ 0.88 รองศาสตราจารย 

จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 4.83 ผูชวยศาสตราจารย จํานวน 101 คน คิดเปนรอยละ 14.79 และอาจารย     

จํานวน 543 คน คดิเปนรอยละ 79.50  

 
 

 บุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยฯ มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จํานวนท้ังสิ้น 916 คน จําแนก

ตามประเภทเปน ขาราชการ จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 2.62 พนักงานราชการ จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 

2.95 พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทประจํา จํานวน 260 คน คิดเปนรอยละ 28.38 และพนักงานประเภทช่ัวคราว 

จํานวน 380 คน คิดเปนรอยละ 41.48 ลูกจางประจํา จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 4.48 และลูกจางช่ัวคราว           

จํานวน 184 คน คดิเปนรอยละ 20.09  

 

 

 

ปริญญาเอก 

จํานวน 174 คน 

(25.48%)

ปริญญาโท 

จํานวน 499 คน 

(73.06%)

ปริญญาตรี 

จํานวน 10 คน

(1.46%)

ศาสตราจารย 

จํานวน 6 คน

 (0.88%)

รองศาสตราจารย 

จํานวน 33 คน 

(4.83%)

ผูชวยศาสตราจารย 

จํานวน 101 คน 

(14.79%)
อาจารย 

จํานวน 543 คน 

(79.50%)
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จําแนกตามคุณวุฒิทางการศึกษาเปนปริญญาเอก จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.11 ปริญญาโท         

จํานวน 108 คน คิดเปนรอยละ 11.79 ปริญญาตรี จํานวน 553 คน คิดเปนรอยละ 60.37 และ ตํ่ากวา                

ระดับปริญญาตรี จํานวน 254 คดิเปนรอยละ 27.73  

 
 

 

 

 

 

 

 

ขาราชการ 

จํานวน 24 คน 

(2.62%)
พนักงานราชการ

 จํานวน 27 คน 

(2.95%)

พนักงานมหาวทิยาลัย

ประเภทประจํา 

จํานวน 260 คน

(28.38%)

พนักงานมหาวทิยาลัย

ประเภทช่ัวคราว 

จํานวน 380 คน 

(41.48%)

ลูกจางประจํา 

จํานวน 41 คน 

(4.48%)

ลูกจางช่ัวคราว

184 คน 

(20.09%)

ปริญญาเอก 

จํานวน 1 คน 

(0.11%)
ปริญญาโท

จํานวน 108 คน 

(11.79%)

ปริญญาตรี

จํานวน 553 คน 

(60.37%)

ต่ํากวา ปริญญาตรี 

จํานวน 254 คน

(27.73%)
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มหาวทิยาลัยฯ มจีํานวนนักเรียนและประชาชนท่ัวไปใหความสนใจเขาสมัครและศึกษาตอเปนจํานวนเพิ่มมาก

ขึ้น ซึ่งเปนผลมาจากหลายปจจัย เชน การเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 

นักศึกษาท้ังระบบโควตา ระบบรับตรง และระบ

ความภาคภูมใิจ เปนตน  
 

 นักศึกษาเขาใหม  

ปการศึกษา 2558 มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มนัีกศึกษา

ภาคปกต ิจํานวน 8,291 คน คดิเปนรอยละ

 นักศึกษาปจจุบัน  

ปการศึกษา 2558 มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีนักศึกษาคงอยูจํานวนท้ังสิ้น 

เปนระดับปริญญาตรี จํานวน 26,613

1.89 และปริญญาเอก จํานวน 122 คน คดิเปนรอยละ 

 

 

 

 

 

 

รายงานประจําป 2558 

ปริญญาตรี

 จํานวน 26,613 คน 

(97.66%)

ปริญญาโท 

จํานวน 515 คน 

(1.89%)

ปริญญาเอก 

จํานวน 122  คน 

(0.45%)

ทรัพยากรการดําเนนิงาน

มจีํานวนนักเรียนและประชาชนท่ัวไปใหความสนใจเขาสมัครและศึกษาตอเปนจํานวนเพิ่มมาก

ขึ้น ซึ่งเปนผลมาจากหลายปจจัย เชน การเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 ของประเทศ การขยายโอกาสในการรับ

นักศึกษาท้ังระบบโควตา ระบบรับตรง และระบบกลาง เอกลักษณของมหาวิทยาลัย

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มนัีกศึกษาเขาใหมจํานวนท้ังสิ้น

คน คดิเปนรอยละ 94.70 และภาคพเิศษจํานวน 464 คน คดิเปนรอยละ

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีนักศึกษาคงอยูจํานวนท้ังสิ้น 27

613 คน คิดเปนรอยละ 97.66 ระดับปริญญาโท จํานวน 

คน คดิเปนรอยละ 0.45  

 

ภาคปกต ิ

จํานวน 8,291 คน 

(94.70%)

ภาคพเิศษ 

จํานวน 464 คน

(5.30%)
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ดําเนนิงาน : ดานนักศึกษา 

 

มจีํานวนนักเรียนและประชาชนท่ัวไปใหความสนใจเขาสมัครและศึกษาตอเปนจํานวนเพิ่มมาก

ของประเทศ การขยายโอกาสในการรับ

บกลาง เอกลักษณของมหาวิทยาลัย ประวัติศาสตรและ              

ใหมจํานวนท้ังสิ้น 8,755 คน จําแนกเปน

คน คดิเปนรอยละ 5.30  

 

27,250 คน โดยจําแนก

ระดับปริญญาโท จํานวน 515 คน คิดเปนรอยละ 
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เมื่อพิจารณาโดยแบงการจัดการศึกษาเปนภาคปกติ จํานวน 23,047 คน  คิดเปนรอยละ 84.58 และ       

ภาคพเิศษ จํานวน 4,203 คน คดิเปนรอยละ 15.42  

 

 นักศึกษาตางชาต ิ 

 ปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยฯ มีนักศึกษาตางชาติเขารับการศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ โดยเปนนักศึกษา

แลกเปลี่ยนจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จํานวนท้ังสิ้น 70 คน สวนใหญเขารับการศึกษาในโครงการ       

ความรวมมือมหาวิทยาลัยนอรมอลยูนนาน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการ

ทองเท่ียวและบริการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคปกต ิ

จํานวน 23,047 คน

 (84.58%)

ภาคพเิศษ 

จํานวน 4,203 คน 

(15.42%)
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ปริญญาตรี 

จํานวน 97 หลักสูตร

(82.20%)

ปริญญาโท

 จํานวน 14 หลักสูตร

(11.87%)

ปริญญาเอก 

จํานวน 7 หลักสูตร

(5.93%)

ทรัพยากรการดําเนนิงาน : ดานหลักสูตรและการจัดการเรยีนการสอน 

  

ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีการเปดการเรียนการสอนและมีหลักสูตร      

เพื่อตอบสนองความตองการของสังคมตลอดจนการพัฒนาไปสูการกาวเปนมหาวิทยาลัยคุณภาพช้ันนําเพื่อปวงชน     

ท่ีเปนแหลงสรางปญญาใหกับชุมชนและสังคมไทย 

 หลักสูตรที่เปดการเรยีนการสอน 

ปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยฯ มีหลักสูตรท่ีเปดสอน จํานวน 118 หลักสูตร ประกอบดวย               

ระดับปริญญาตรี จํานวน 97 หลักสูตร คิดเปนรอยละ 82.20 ปริญญาโท จํานวน 14 หลักสูตร คิดเปนรอยละ 11.87

และปริญญาเอก จํานวน 7 หลักสูตร คดิเปนรอยละ 5.93 ขอมูลดังตอไปนี้  

 

 

  

 

 

 

 

ตารางที่ 1  หลักสูตรระดับปรญิญาตร ีปการศกึษา 2557 จํานวน 97 หลักสูตร 

รายการหลักสูตร จํานวนสาขาวชิา 

1. ครุศาสตรบัณฑติ 7 สาขา 

2. ศิลปศาสตรบัณฑติ  14 สาขา 

3. วทิยาศาสตรบัณฑติ 30 สาขา 

4. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑติ 3 สาขา 

5. นติศิาสตรบัณฑติ 1 สาขา 

6. นเิทศศาสตรบัณฑติ 8 สาขา 

7. บริหารธุรกจิบัณฑติ 19 สาขา 

8. บัญชีบัณฑติ 1 สาขา 

9. วศิวกรรมศาสตรบัณฑติ 1 สาขา 

10. สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑติ 1 สาขา 

11. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ 6 สาขา 

12. รัฐศาสตรบัณฑติ 1 สาขา 

13. พยาบาลศาสตรบัณฑติ 1 สาขา 

14. การแพทยแผนไทยประยุกตบัณฑติ 1 สาขา 

15. สาธารณสุขศาสตรบัณฑติ 1 สาขา 

16. ศิลปบัณฑติ 2 สาขา 
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ระดับปริญญาตรี 

จํานวน 4 หลักสูตร

(66.67%)

ระดับบัณฑติศกึษา

จํานวน 2 หลักสูตร

(33.33%)

ตารางที่ 2  หลักสูตรระดับบัณฑติศกึษา ปการศกึษา 2557 จํานวน 21 หลักสูตร 

รายการหลักสูตร จํานวนสาขาวชิา 

1. ครุศาสตรมหาบัณฑติ 3 สาขา 

2. ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ 4 สาขา 

3. วทิยาศาสตรมหาบัณฑติ 3 สาขา 

4. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ 1 สาขา 

5. บริหารธุรกจิมหาบัณฑติ 3 สาขา 

6. ปรัชญาดุษฎบัีณฑติ 6 สาขา 

7. บริหารธุรกจิดุษฎบัีณฑติ 1 สาขา 
 

 จากหลักสูตร จํานวนท้ังสิ้น 118 หลักสูตร สามารถจําแนกเปนหลักสูตรภาษาไทย จํานวน 109 หลักสูตร    

คดิเปนรอยละ 92.37 และหลักสูตรนานาชาต ิจํานวน 9 หลักสูตร คดิเปนรอยละ 7.63 

 
 

มหาวิทยาลัยฯ ไดมีการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรและเปดหลักสูตรใหมเพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงและ

สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานท่ีใหความสําคัญกับผูปฏิบัติงานท่ีมีความเช่ียวชาญและองคความรู       

ท่ีหลากหลายในการปฏิบัติงาน ในปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยฯ เปดหลักสูตรใหม จํานวน 6 หลักสูตร จําแนก

เปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี จํานวน 4 หลักสูตร คิดเปนรอยละ 66.67 และหลักสูตรบัณฑิตศึกษา                

จํานวน 2 หลักสูตร คดิเปนรอยละ 33.33 

 

 

 

                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

หลักสูตรภาษาไทย 

จํานวน 109หลักสูตร

(92.37%)

หลักสูตรนานาชาติ

จํานวน 9 หลักสูตร

(7.63%)
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ผาน 

จํานวน 80 หลักสูตร

(67.80%)

ไมผาน 

 จํานวน 38 หลักสูตร

(32.20%)

ในปลายป พ.ศ. 2558 ประเทศไทยกับการกาวสูประชาคมอาเซียนซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา       

ไดมีหลักสูตรท่ีทําความรวมมือกับนานาประเทศเพื่อการพัฒนาใหมหาวิทยาลัยฯ สามารถดําเนินการจัดการเรียน      

การสอนท่ีมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น ในปการศึกษา 2557 มีหลักสูตรท่ีไดทําความรวมมือกับเครือขายท้ังภายในและ

ตางประเทศ  จํานวนท้ังสิ้น 11 หลักสูตร โดยจําแนกเปนหลักสูตรท่ีทําความรวมมือกับภายในประเทศ จํานวน           

8 หลักสูตร คดิเปนรอยละ 72.72 หลักสูตรท่ีทําความรวมมอืกับตางประเทศ จํานวน 1 หลักสูตร คิดเปนรอยละ 9.10 

และหลักสูตรท่ีทําความรวมมอืท้ังภายในและตางประเทศ จํานวน 2 หลักสูตร คดิเปนรอยละ 18.18 

 

 
การประเมินระดับหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจําปการศึกษา 2557 พบวา 

มหาวิทยาลัยฯ มีหลักสูตรท่ีผานเกณฑการประเมินระดับหลักสูตร จํานวน 80 หลักสูตร คิดเปนรอยละ 67.80 และ       

ไมผานเกณฑ จํานวน 38 หลักสูตร คดิเปนรอยละ 32.20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภายในประเทศ

 จํานวน 8 หลักสูตร

(72.72%)

ตางประเทศ

 จํานวน 1 หลักสูตร

(9.10%) 

ภายในประเทศและ

ตางประเทศ

 จํานวน 2 หลักสูตร

(18.18%)
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งบบุคลากร
งบดําเนินงาน

88.47%

 งบประมาณที่ใชในการดําเนินงานขับเคลื่อนมหาวทิยาลัย

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวทิยาลัย

งบประมาณ (เงนิรายได) จํานวนท้ังสิ้น 

ลานบาท คิดเปนรอยละ 45.50 และ

54.50 และมผีลการเบิกจาย จํานวน 1,443.1768

คิดเปนรอยละ 51.19 และเงินนอกงบประมาณ 

รายละเอียด ดังนี้ 

 งบประมาณที่ไดรับจัดสรรและเบกิจาย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ผลการเบกิจายงบประมาณ (จําแนกตามหมวดเงนิ
 

 

 

 

 

 

 

 

แหลงเงนิ

งบประมาณแผนดนิ 

เงนินอกงบประมาณ (เงนิรายได

รวม

เงนินอกงบประมาณ 

(เงนิรายได) 76.81%

งบประมาณแผนดิน

รายงานประจําป 2558 

งบดําเนินงาน
งบลงทุน

งบเงนิอุดหนุน
งบรายจายอื่นๆ

85.7%

70.06%

97.54%

69.03%

ทรัพยากรดําเนนิงาน : 

ใชในการดําเนินงานขับเคลื่อนมหาวทิยาลัย 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาไดรับการจัดสรรงบประมาณแผนดนิและเงิน

จํานวนท้ังสิ้น 1,682.6420 ลานบาท โดยจําแนกเปนงบประมาณแผนดิน

และเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได) จํานวน 917.0376 ลาน

1,443.1768 ลานบาท แบงเปนงบประมาณแผนดิน จํานวน 

และเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได)จํานวน 704.4117 ลานบาท คิดเปนรอยละ 

และเบกิจาย (จําแนกตามแหลงเงนิ) 

จําแนกตามหมวดเงนิ) 

แหลงเงนิ จัดสรร เบกิจาย

765.6044 738

รายได) 917.0376 704.4117

รวม 1,682.6420 1,443.1768

งบประมาณในการ

ดําเนินงาน

ของมหาวทิยาลัย 

100.0%

งบประมาณแผนดิน

96.49%
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: ดานงบประมาณ 

 

สวนสุนันทาไดรับการจัดสรรงบประมาณแผนดนิและเงินนอก

เปนงบประมาณแผนดิน จํานวน 765.6044 

ลานบาท คิดเปนรอยละ 

ผนดิน จํานวน 738.7651 ลานบาท 

บาท คิดเปนรอยละ 48.81 

เบกิจาย 

738.7651 

704.4117 

1,443.1768 
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ทรัพยากรดําเนนิงาน : ดานสถานท่ีสําหรับการจัดการศึกษา 

 

 มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา  

 ปจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีพื้นท่ีโดยรวมท้ังสิ้น 62 ไร 20 ตารางวา ตั้งอยู ณ เลขท่ี 1        

ถนนอูทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร หางจากพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามไป

ทางทิศตะวันออกเฉยีงเหนือประมาณ 3 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดตอกับพื้นท่ีโดยรอบ ดังนี้ (อางอิงขอมูลจากผัง

แมบทมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2558-2573) 

  ทิศเหนอื  ตดิกับถนนราชวถิ ี

  ทิศใต  ตดิกับถนนอูทอง 

  ทิศตะวันตก ตดิกับถนนสามเสน 

  ทิศตะวันออก ตดิกับมหาวทิยาลัยสวนดุสติ 

 พื้นที่ของมหาวทิยาลัย 
 

มหาวทิยาลัย/ศูนยฯ พื้นที ่

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  62  ไร  

ศูนยการศึกษา จังหวัดนครปฐม 275  ไร 

ศูนยการศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม 80  ไร 

ศูนยการศึกษา จังหวัดอุดรธาน ี 15  ไร 

ศูนยการศึกษา จังหวัดระนอง 128  ไร 

 

 หองเรยีนและหองปฏบิัตกิาร 

มหาวิทยาลัยฯ มีการจัดเตรียมสถานท่ีเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาและการปฏิบัติงาน

ของคณาจารย ดังนี้  

1. หองเรียน         จํานวน   162 หอง 

2. หองปฏบัิตกิารคอมพวิเตอร        จํานวน     37 หอง 

3. หองปฏบัิตกิารทางภาษา        จํานวน       3 หอง 

4. หองปฏบัิตกิารทางวทิยาศาสตร        จํานวน     23 หอง 

5. หองปฏบัิตกิารทางวทิยาศาสตรสุขภาพ       จํานวน      8 หอง 

6. หองปฏบัิตกิารอื่นๆ เชน โรงละคร หอศิลป หองปฏบัิตกิารทางอาหาร ฯลฯ    จํานวน     63 หอง 
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แผนที่ภายใน 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

เขตพื้นท่ี 1  

11     อาคารกรรณาภรณพพิัฒน (คณะครุศาสตร) 

12     อาคารนลิรัตนาทร (สาขาวชิาภาษาตางประเทศ) 

13     อาคารประชุมพรโสภิณ (อาคารมัธยมสาธิต) 

14     อาคารมัธยมสาธิต (หลังใหม) 

15     อาคารมัธยมสาธิต 

16     อาคารประถมสาธิต 

17     อาคารหอประชุมสุนันทานุสรณ และศูนยอาหาร 
 

เขตพื้นท่ี 2  

21     อาคารศรีจุฑาภา (บัณฑติศกึษา) 

22     อาคารฉัฐมราชศลิปสดุด ี(วทิยาพยาบาลและสุขภาพ) 

23     อาคารวทิยาศาสตร 

24     อาคารมาลนินีภดารา  

25     อาคารสดับสนธ์ิเดยีดเกษม (สาขาคหกรรมศาสตร) 

26     อาคารศูนยวทิยาศาสตร 

27     อาคารสายสุทธานภดล  (สํานักศลิปะและวัฒนธรรม) 
 

เขตพื้นท่ี 3  

31     อาคารศูนยภาษาและคอมพวิเตอร 

32     อาคารปญจมราชบรรณาศรม (สํานักงานอธิการบดี) 

33     อาคารเฉลมิพระเกียรตฯิ (ศูนยวทิยบริการ) 

34     อาคารเทคโนโลยแีละนวัตกรรมทางการศกึษา 

35     อาคารนภิานภดล (คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร) 

36     อาคารศลิปกรรมศาสตร 

37     อาคารเหมวดพีทัิกษ  

38     อาคารลักษณานงค (ศูนยสุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา) 
 

เขตพื้นท่ี 4 

41     อาคารศศพิงษประไพ (กองพัฒนานักศกึษา) 

42     อาคารคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

43     อาคารสํานักงานคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

44     อาคารพศิมัยพมิลสัตย 

45     อาคารจุธารัตนาภรณ (สาขาวิชาดนตรี) 

46     อาคารอาทรทิพยนวิาส 

47     อาคารศูนยปฏิบัติการเทคโนโลยมัีลตมีิเดยี 
 

เขตพื้นท่ี 5 

51     อาคารเอื้ออาชวแถมถวัลย 

54     อาคารโรมแรมสวนสุนันทา 

55     อาคารเกษตรสินเสริมศาสตร (โรงผลติน้ําดื่ม) 

56     อาคารสุวภักตรนเิวศน (คณะวทิยาการจัดการ) 

57     อาคารสุวภักตรนเิวศน (คณะวทิยาการจัดการใหม) 

58     อาคารคณะศลิปกรรมศาสตร 

59     อาคารประกอบพรอมสระวายน้ํา 
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แผนท่ีภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 



 

ภายในอาคารนี้จัดแสดงพระประวัติ

กรมพระสุทธาสนินีาฏปยมหาราชปดวิรัดา

ขอมูลศิลปวัฒนธรรมและเปนท่ีตั้ งสํานักศิลปะและ

วัฒนธรรม 

ภายในอาคารนี้จัดแสดงเร่ืองราวเกี่ยวกับ

ถายทอดเร่ืองราวพัฒนาการแรกเร่ิมของนาฏศิลปแหง

กรุงรัตนโกสนิทร และยังเปนสถานท่ีเก็บรักษาศีรษะครูใน

พธีิไหวครูนาฏศิลปของสวนสุนันท

อาคารสายสุทธานภดล

อาคารเอื้อนอาชวแถมถวัลย

รายงานประจําป 2558 

พระประวัติพระวิมาดาเธอ     

ปยมหาราชปดวิรัดา เปนศูนยสบืคน

เปนท่ีตั้ งสํานักศิลปะและ

ภายในอาคารนี้จัดแสดงเร่ืองราวเกี่ยวกับ

ถายทอดเร่ืองราวเกี่ยวกับทัศนศิลปแหงกรุงรัตนโกสินทร

นทิรรศการเกี่ยวกับเคร่ืองแตงกา

จัดแสดงเร่ืองราวเกี่ยวกับนาฏศิลป 

พัฒนาการแรกเร่ิมของนาฏศิลปแหง 

ละยังเปนสถานท่ีเก็บรักษาศีรษะครูใน

พธีิไหวครูนาฏศิลปของสวนสุนันทา 

ภายในอาคารนี้จัดแสดงเร่ืองราวเกี่ยวกับดุริยศิลป

ถายทอดเร่ืองราวเกี่ยวกับดนตรีในสมัยรัตนโกสินทร

ตัง้แตสมัยรัชกาลท่ี 1-ปจจุบัน

 

อาคารสายสุทธานภดล อาคารอาทรทพิยนิวาสน

อาคารเอื้อนอาชวแถมถวัลย อาคารจุฑารัตนาภรณ

2558 มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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จัดแสดงเร่ืองราวเกี่ยวกับทัศนศิลป 

ทอดเร่ืองราวเกี่ยวกับทัศนศิลปแหงกรุงรัตนโกสินทร 

นทิรรศการเกี่ยวกับเคร่ืองแตงกาย เปนตน 

 

จัดแสดงเร่ืองราวเกี่ยวกับดุริยศิลป 

เกี่ยวกับดนตรีในสมัยรัตนโกสินทร 

ปจจุบัน 

อาคารอาทรทพิยนิวาสน 

อาคารจุฑารัตนาภรณ 



 

 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

มหาวิทยาลัยคุณภาพช้ันนํา เพื่อปวงชนโดยวางยุทธศาสตรท่ีใชในการขับเคลื่อนไปสูเปาหมายดังกลาว จํานวน 

ประเด็นยุทธศาสตร โดยผลการดําเนนิงานในแตละยุทธศาสตร มดีังนี้ 

ยุทธศาสตร
 

ยุทธศาสตรท่ี 1 มหาวิทยาลัยฯ 

มคีุณภาพชีวติและความผาสุกในการปฏบัิตงิาน 

 เปาประสงคที่ 1.1  

การมีระบบบริหารจัดการท่ีดี และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อตอการบริหารจัดการ และการเรียนรู 

เพื่อใหมหาวทิยาลัยมปีระสทิธิภาพเพิ่มขึ้น 

 กลยุทธ  

 1) พัฒนาการบริหารจัดการองคกรดวยระบบคุณภาพ และองคความรูอยางเปนระบบ

 2) พัฒนาและปรับปรุง เทคโนโลยี และสารสนเทศ ใหเอื้อตอการเรียนรูและการบริหารจัดการ

 เปาประสงคที่ 1.2 

  บุคลากรมศัีกยภาพสูงและเกดิความผาสุก ความผูกพันในการปฏบัิตงิาน 

กลยุทธ  

 1) สงเสริมและสนับสนุนบุคลากรใหมีศักยภาพในการแขงขัน และจัดระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน 

เพื่อความผาสุก  

 2) พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและการบริหารจัดการพื้นท่ีอยางมปีระสทิธิภาพ
 

 

 

 

 

 

 

 

สวนท่ี 3 : ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานประจําป 2558 

ประจําปงบประมาณ พ

2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาไดกําหนดเปาหมายความสําเร็จท่ี

เพื่อปวงชนโดยวางยุทธศาสตรท่ีใชในการขับเคลื่อนไปสูเปาหมายดังกลาว จํานวน 

ผลการดําเนนิงานในแตละยุทธศาสตร มดีังนี้   

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาระบบบรหิารจัดการโดยยดึหลักธรรมาภบิาล

มหาวิทยาลัยฯ มุงท่ีจะใหมีระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

มคีุณภาพชีวติและความผาสุกในการปฏบัิตงิาน จงึมเีปาประสงคประจําปและกลยุทธท่ีใชในการ

การมีระบบบริหารจัดการท่ีดี และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อตอการบริหารจัดการ และการเรียนรู 

เพื่อใหมหาวทิยาลัยมปีระสทิธิภาพเพิ่มขึ้น  

พัฒนาการบริหารจัดการองคกรดวยระบบคุณภาพ และองคความรูอยางเปนระบบ 

เทคโนโลยี และสารสนเทศ ใหเอื้อตอการเรียนรูและการบริหารจัดการ

บุคลากรมศัีกยภาพสูงและเกดิความผาสุก ความผูกพันในการปฏบัิตงิาน  

สงเสริมและสนับสนุนบุคลากรใหมีศักยภาพในการแขงขัน และจัดระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน 

พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและการบริหารจัดการพื้นท่ีอยางมปีระสทิธิภาพ

ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

2558 มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ANNUAL REPORT 2015   

 
 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ไดกําหนดเปาหมายความสําเร็จท่ีจะเปน

เพื่อปวงชนโดยวางยุทธศาสตรท่ีใชในการขับเคลื่อนไปสูเปาหมายดังกลาว จํานวน 8 

 

 

 
 

 

พัฒนาระบบบรหิารจัดการโดยยดึหลักธรรมาภบิาล 

มีระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและทําใหบุคลากร      

ในการขับเคลื่อน ดังนี้  

การมีระบบบริหารจัดการท่ีดี และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อตอการบริหารจัดการ และการเรียนรู 

 

เทคโนโลยี และสารสนเทศ ใหเอื้อตอการเรียนรูและการบริหารจัดการ 

สงเสริมและสนับสนุนบุคลากรใหมีศักยภาพในการแขงขัน และจัดระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน       

พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและการบริหารจัดการพื้นท่ีอยางมปีระสทิธิภาพ 
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บรรลุเปาหมาย

10 ตัวช้ีวัด

(71.43%)

ไมบรรลุเปาหมาย 

4 ตัวช้ีวัด

(28.57%)

งบดําเนนิการ 

จํานวน 273.2469

ลานบาท

(87.31%)

งบลงทุน

จํานวน 39.7106

ลานบาท

(12.69%)

 งบประมาณในการบรหิารจัดการตามยุทธศาสตรที่ 1 

มหาวิทยาลัยฯ ไดจัดสรรงบประมาณเพื่อใชในการดําเนินงานยุทธศาสตรท่ี 1 เปนเงินนอกงบประมาณ      

(เงินรายได) ท้ังสิ้นจํานวน 441.1090 ลานบาท มีผลการเบิกจายท้ังสิ้นจํานวน 312.9575 ลานบาท คิดเปนรอยละ 

70.95 สามารถจําแนกเปนงบดําเนินการ จํานวน 273.2469 ลานบาท คิดเปนรอยละ 87.31 และงบลงทุน จํานวน 

39.7106 ลานบาท รอยละ 12.69   

 

 

 

 

 

 

 

 

 ผลการปฏบิัตริาชการตามยุทธศาสตรที่ 1 

การขับเคลื่อนการดําเนินงานของประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 มีผลการปฏิบัติราชการของตัวช้ีวัดท่ีบรรลุตาม    

คาเปาหมาย จํานวน 10 ตัวช้ีวัด จากจํานวนท้ังหมด 14 ตัวช้ีวัด คิดเปนรอยละ 71.43 และตัวช้ีวัดท่ีไมบรรลุตาม      

คาเปาหมาย จํานวน 4 ตัวช้ีวัด คดิเปนรอยละ 28.57  

 

 

 

 
 

กลยุทธท่ี 1.1 พัฒนาการบรหิารจัดการองคกรดวยระบบคุณภาพ และองคความรูอยางเปนระบบ 

 มหาวิทยาลัยฯ ไดดําเนินการไปสูการปฏิบัติ โดยการจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อใหการดําเนินงานสําเร็จตาม

เปาประสงคท่ีกําหนดไว ดังนี้  

 การพัฒนาแผนงานและงบประมาณ 

มหาวิทยาลัยฯ มีการจัดกิจกรรมเพื่อจัดทําแผนและงบประมาณ โดยมีการรวบรวมขอมูล ศึกษา/วิจัยสภาพ

ปญหาปจจุบันและแนวโนมบริบทการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยและสังคมโลก เปดโอกาสรับฟงมุมมองท่ีหลากหลาย

จากระดับผูบริหาร คณาจารย ผูใชบัณฑิตและศิษยเกา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ กําหนดสาระสําคัญของ             

แผนยุทธศาสตร ระดมความคิดเห็นและการช้ีแจงทิศทางการขับเคลื่อนใหแกประชาคมสวนสุนันทา ตลอดจน           

มกีารสงเสริม สนับสนุนการวเิคราะหตนทุนตอหนวย เพื่อประเมินความคุมคาของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ 

ประสทิธิผลในการผลติบัณฑติและโอกาสในการแขงขัน 
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  การจัดทาํแผนยุทธศาสตรมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา ระยะ 

 

 

 

 

 

 

 

  การจัดทาํแผนยุทธศาสตรมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา ระยะ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การประชุมความเสี่ยงและแผนกลยุทธท

 

 

 

 

 

 
 

 การประชุมเชงิปฏบิัตกิารการจัดทําตนทุนผลผลติตอหนวย

 

 

 

 

 

 

 

รายงานประจําป 2558 

การจัดทาํแผนยุทธศาสตรมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2559

การจัดทาํแผนยุทธศาสตรมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา ระยะ 15 ป (พ.ศ.2559

การประชุมความเสี่ยงและแผนกลยุทธทางการเงนิ 

การประชุมเชงิปฏบิัตกิารการจัดทําตนทุนผลผลติตอหนวย 

2558 มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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2559-2563) 

2559-2573) 
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 การพัฒนาการใหบรกิารตามมาตรฐาน 

 มหาวิทยาลัยฯ มีการตรวจติดตามระบบบริหารจัดการคุณภาพ เพื่อใหไดรับการรับรองระบบคุณภาพ

มาตรฐานสากล และเปนองคกรท่ีสามารถดําเนินกิจกรรมดวยความโปรงใส เปดเผยและตรวจสอบได รวมถึงพัฒนา

บุคลากรใหมีความพรอมตอการทํางานในเชิงสามัญสํานึกเพื่อใหเกิดความพึงพอใจแกผูรับบริการสูงสุดโดย            

มีหนวยงานท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน อาทิ สถาบันวิจัยและพัฒนา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี              

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนตน  

 คุณภาพระบบ ISO 9001: 2008 Intenal Audit  

  

 

 

 

 

 

 

 คุณภาพดานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001: 2004  

 

 

 

 

 

 

 คุณภาพดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ISO 27001  
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 การจัดอันดับมหาวทิยาลัย  

 

 

 

 

 

   
 
 

 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย

ไดทําการเผยแพรผลการจัดอันดับคุณภาพมหาวทิยาลัยท่ัวโลก

 

 
 

 

 

 

 

 

 

การจัดการความรูเพื่อพัฒนาองคกร

 

 

 

 

  

 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

องคความรูไปสูการพัฒนาการทํางาน

ความรู จําแนกเปน 8 แผน ไดแก แผน

แผนท่ี 3 พัฒนาการเรียนการสอน 

สูประชาคมอาเซยีน แผนท่ี 6 บริการวชิาการ 

ทรัพยสนิ  
 

รอบ/ป 

1/2556 

2/2556 

1/2557 

2/2557 

1/2558 

2/2558 

เปาหมาย 

รายงานประจําป 2558 

ดอันดับมหาวิทยาลัยฯ โดย Webometics Ranking of World University 

ไดทําการเผยแพรผลการจัดอันดับคุณภาพมหาวทิยาลัยท่ัวโลก มผีลการจัดอันดับดังนี้ 

จัดการความรูเพื่อพัฒนาองคกร  

2558 มหาวิทยาลัยฯ มีองคความรูท่ีไดรับการแลกเปลี่ยนเพื่อการพัฒนาตอยอด

องคความรูไปสูการพัฒนาการทํางานและนําไปใชประโยชนในการดําเนินงานพัฒนาองคกร จํานวนท้ังสิ้น

แผนท่ี 1 การบริหารจัดการเชิงคุณภาพ แผนท่ี 2 สรางความสัมพันธท่ีดีกับศิษยเกา 

พัฒนาการเรียนการสอน แผนท่ี 4 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม แผนท่ี 5 สรางความพรอ

บริการวชิาการ แผนท่ี 7 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และแผน

ระดับราชภัฏ ระดับประเทศ ระดับเอเชยี

13 56 1,136 

15 47 976 

2 22 467 

1 25 708 

1 21 599 

1 17 601 

1 15 150 

2558 มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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Webometics Ranking of World University จากประเทศสเปน     

มีองคความรูท่ีไดรับการแลกเปลี่ยนเพื่อการพัฒนาตอยอด       

ไปใชประโยชนในการดําเนินงานพัฒนาองคกร จํานวนท้ังสิ้น 58 องค

สรางความสัมพันธท่ีดีกับศิษยเกา 

สรางความพรอมการเขา           

แผนท่ี 8 การบริหารจัดการ

ระดับเอเชยี 
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การพัฒนาระบบงานประกันคุณภา

  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558

การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดย

  

 

 

  

 มหาวิทยาลัยฯ มีการวางแผนระบบ

ตลอดจนกําหนดแนวทางการดําเนินงาน

คุณภาพโดยการสรางความรูความเขาใจเกี่ยว

ตามเกณฑการประกันคุณภาพ มกีาร

การอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒน

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน 

มผีลการดําเนนิงานอยูในระดับด ี 

 

 

 

 

แผนท่ี 4 

จํานวน 12 องคความรู

แผนท่ี 5 

จํานวน 1 องคความรู

แผนท่ี 6 

จํานวน 3 องคความรู

การวางระบบคุณภาพ
การควบคุม

คุณภาพ

รายงานประจําป 2558 

พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ 

2558 มหาวทิยาลัยฯ ไดมกีารพัฒนาระบบการประกันคุณภาพอยางเปนระบบ

การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีกลไกการดําเนิน

วางแผนระบบงานประกันคุณภาพโดยการกําหนดนโยบาย

การดําเนินงาน ช้ีแจงแนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา

คุณภาพโดยการสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับเกณฑการประเมินใหกับหนวยงานและมีการ

มกีารตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการ

เพื่อใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจําปการศึกษา 2557 

แผนท่ี 

จํานวน 22

แผนท่ี 2 

จํานวน 2 องคความรูแผนท่ี 3 

จํานวน 14 องคความรู

องคความรู

องคความรู

องคความรู

แผนท่ี 7 

จํานวน 2 องคความรู

แผนท่ี 8 

จํานวน 2 องคความรู

การควบคุม

คุณภาพ

การติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพ

การประเมิน

คุณภาพ

2558 มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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ะบบการประกันคุณภาพอยางเปนระบบเพื่อให

กลไกการดําเนินงานดังนี้

 

โดยการกําหนดนโยบายแตงตั้งคณะกรรมการ 

ช้ีแจงแนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาและควบคุม

กับเกณฑการประเมินใหกับหนวยงานและมีการติดตามการดําเนินงาน

ของสํานักงานคณะกรรมการ

าคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง           

2557 พบวา มหาวิทยาลัยฯ                 

แผนท่ี 1 

22 องคความรู

องคความรู

การพัฒนา

คุณภาพ
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  โครงการฝกอบรมผูตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

 

 

 

 

 

 โครงการฝกอบรมผูตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ

 

 

 

 

กลยุทธท่ี 1.2 พัฒนาและปรับปรุง เทคโนโลยี และสารสนเทศ ใหเอ้ือตอการเรยีนรูและการบรหิารจัดการ

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัย

หอง Study Group/ Smart Class Room 

ดวยตนเองของนักศึกษา ผลการสํารวจ

ดานหองสมุด พบวา อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 

เพื่อใหการดําเนนิงานสําเร็จตามเปาประสงคท่ีกําหนดไว

 หองสมุดมชีวีติ 

  

 

 

 

 
  

 หองปฏบิัตกิารคอมพวิเตอร 

  

 

 
 

 

รายงานประจําป 2558 

ฝกอบรมผูตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

ฝกอบรมผูตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 

พัฒนาและปรับปรุง เทคโนโลยี และสารสนเทศ ใหเอ้ือตอการเรยีนรูและการบรหิารจัดการ

มหาวิทยาลัยฯ ไดดําเนินการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย

Group/ Smart Class Room เปนตน ใหบริการแกนักศึกษาและบุคคลท่ัวไป สงเสริมการอานและการเรียนรู

สํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการดานเทคโนโลยี

พบวา อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.45 คิดเปนรอยละ 89.00 โดยการจัดโครงการ

สําเร็จตามเปาประสงคท่ีกําหนดไว ดังนี้  

2558 มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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พัฒนาและปรับปรุง เทคโนโลยี และสารสนเทศ ใหเอ้ือตอการเรยีนรูและการบรหิารจัดการ 

จัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย เชน หอง Multimedia/     

สงเสริมการอานและการเรียนรู

ใหบริการดานเทคโนโลยี และ          

การจัดโครงการ/กิจกรรม
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ศกึษาตอ 

สายวชิาการ

จํานวน 86

สายสนับสนนุ 

จํานวน 

กลยุทธท่ี 1.3 สงเสรมิและสนับสนุนบุคลากรใหมศีักยภาพในการแขงขัน และจัดระบบสวัสดกิารและสิ

ประโยชน เพื่อความผาสุก  
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัย

การดําเนนิงานสําเร็จตามเปาประสงคท่ีกําหนดไว

 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

 การใหทุนสนับสนุนเพื่อเพิ่มคุณวุฒทิางการ

มหาวิทยาลัยฯ ใหการสนับสนุนการเพิ่มคุณวุฒิของบุคลากรโดยการสนับสนุนทุนในการศึกษาใหกับ

ผูปฏิบัติงานท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ จํานวนท้ังสิ้น

จํานวน 243 คน คิดเปนรอยละ 68.26

ผูสําเร็จการศึกษาแลว จํานวน 216 คน และกําลังศึกษาตอ จํานวน 

 

 

 

 

 

 

 

 การจัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาบุคลากร

ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มกีารจัดกจิกรรม

และสายสนับสนุนวชิาการ ดังนี้ 

 โครงการประชุมเชิงปฏบัิตกิารเพื่อการจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานประจําป 2558 

สําเร็จการศกึษา 

สายวชิาการ

จํานวน 157 คน

สําเร็จการศกึษา 

สายสนับสนนุ 

จํานวน 59 คน

ศกึษาตอ 

สายวชิาการ

86 คน

ศกึษาตอ 

สายสนับสนนุ 

จํานวน 54 คน

สงเสรมิและสนับสนุนบุคลากรใหมศีักยภาพในการแขงขัน และจัดระบบสวัสดกิารและสิ

มหาวิทยาลัยฯ ไดดําเนินการไปสูการปฏิบัติ โดยการจัดโครงการ

สําเร็จตามเปาประสงคท่ีกําหนดไว ดังนี้  

การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 

สนับสนุนเพื่อเพิ่มคุณวุฒทิางการศกึษา 

ทยาลัยฯ ใหการสนับสนุนการเพิ่มคุณวุฒิของบุคลากรโดยการสนับสนุนทุนในการศึกษาใหกับ

ผูปฏิบัติงานท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ จํานวนท้ังสิ้น 356 คน จําแนกเปนบุคลากรสายวิชาการ 

26 และ สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 113 คน คิดเปนร

คน และกําลังศึกษาตอ จํานวน 140 คน  

 

 

พัฒนาบุคลากร 

มกีารจัดกจิกรรมสําหรับเพิ่มพูนความรูและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาย

รประชุมเชิงปฏบัิตกิารเพื่อการจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนง (JD)  
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สําเร็จการศกึษา 

คน

สงเสรมิและสนับสนุนบุคลากรใหมศีักยภาพในการแขงขัน และจัดระบบสวัสดกิารและสิทธิ

การจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อให

ทยาลัยฯ ใหการสนับสนุนการเพิ่มคุณวุฒิของบุคลากรโดยการสนับสนุนทุนในการศึกษาใหกับ

จําแนกเปนบุคลากรสายวิชาการ 

คิดเปนรอยละ 31.74 โดยเปน

เพิ่มพูนความรูและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ
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 โครงการปฐมนเิทศบุคลากรใหม เพื่อสรางจติสํานกึและประสทิธิภาพในการปฏบัิตตินและปฏบัิตงิาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 โครงการอบรมเชิงปฏบัิตกิารการบริหารจัดการองคความรูสูความสุขในการทํางาน 

 

 

 

 

 

 

 โครงการพัฒนาผลงานขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น

 

 

 

 

 

 

จากผลการปฏิบัติราชการ พ

คดิเปนรอยละ 99.85  
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โครงการปฐมนเิทศบุคลากรใหม เพื่อสรางจติสํานกึและประสทิธิภาพในการปฏบัิตตินและปฏบัิตงิาน

  

อบรมเชิงปฏบัิตกิารการบริหารจัดการองคความรูสูความสุขในการทํางาน (R2H) 

โครงการพัฒนาผลงานขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น 

จากผลการปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2558 พบวา บุคลากรท่ีไดรับการพัฒนามีการนําความรูไปใชประโยชน 
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โครงการปฐมนเิทศบุคลากรใหม เพื่อสรางจติสํานกึและประสทิธิภาพในการปฏบัิตตินและปฏบัิตงิาน 

 

พบวา บุคลากรท่ีไดรับการพัฒนามีการนําความรูไปใชประโยชน       
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 การพัฒนาผลงานและเพิม่ตําแหนงทางวชิาการ

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

การสอนท่ีมีประสิทธิภาพและการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ

สนับสนุนและสงเสริม อาทิ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหแกบุคลากรสายวิชาก

แตงตัง้ใหดํารงตําแหนงทางวชิาการ ไดแก ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร

4. ผูชวยศาสตราจารย ดร

5. ผูชวยศาสตราจารย ดร

6. ผูชวยศาสตราจารยภาวณิี

7. ผูชวยศาสตราจารยอรัญ

8. ผูชวยศาสตราจารยรจนา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สวัสดกิารสําหรับความผาสุกของบุคลากร

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยฯ ใหความสําคั

ท่ีเปนหลักประกันในชีวติ สรางขวัญและกําลังใจในการทํางาน

1. สวัสดิการท่ีมุงพัฒนาผูปฏิบัติงาน อาทิ กองทุนสนับสนุนการศึกษาตอ วิจัย บริการวิชาการ งบพัฒนา

บุคลากรรายบุคคล 

2. สวัสดกิารท่ีชวยเหลอืในเร่ืองคาครองชีพ 

3. สวัสดิการท่ีสงเสริมความม่ันคงในอนาคต 

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

มหาวิทยาลัยไดทําการสํารวจระดับความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรท่ีมีตอมหาวิ

มรีะดับความผาสุก เทากับ 4.67 และระดับความผูกพัน เทากับ

 

 

 

 

 

รายงานประจําป 2558 

พัฒนาผลงานและเพิม่ตําแหนงทางวชิาการ  

 มหาวิทยาลัยฯ สนับสนุนและสงเสริมศักยภาพของผูสอนเพื่อพัฒนาการเรียน

การสอนท่ีมีประสิทธิภาพและการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ โดยปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

สนับสนุนและสงเสริม อาทิ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหแกบุคลากรสายวิชาการ เปนตน และ

แตงตัง้ใหดํารงตําแหนงทางวชิาการ ไดแก ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน 8 คน รายชื่อดังนี้

ชวยศาสตราจารย ดร.วภิาดา    ประสารทรัพย 

ชวยศาสตราจารย ดร.สทิธิชัย    ธรรมเสนห 

ชวยศาสตราจารย ดร.ดวงสมร    รุงสวรรคโพธ์ิ 

ชวยศาสตราจารย ดร.ณรงค    สังวาระนที 

ชวยศาสตราจารย ดร.ปยะดา อาชายุทธการ 

ชวยศาสตราจารยภาวณิ ี  โฆมานะสนิ 

ชวยศาสตราจารยอรัญ  ขวัญปาน 

ชวยศาสตราจารยรจนา  จันทราสา  

สวัสดกิารสําหรับความผาสุกของบุคลากร 

มหาวิทยาลัยฯ ใหความสําคัญกับการสรางความผาสุกของบุคลากร

ขวัญและกําลังใจในการทํางาน ดังนี้ 

ผูปฏิบัติงาน อาทิ กองทุนสนับสนุนการศึกษาตอ วิจัย บริการวิชาการ งบพัฒนา

ชวยเหลอืในเร่ืองคาครองชีพ อาทิ การจายเงนิสวัสดกิารของบุคลากร  

สวัสดิการท่ีสงเสริมความม่ันคงในอนาคต อาทิ  เงินรางวัลเขาสูตําแหนงทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยไดทําการสํารวจระดับความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรท่ีมีตอมหาวิ

และระดับความผูกพัน เทากับ 4.77  
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สงเสริมศักยภาพของผูสอนเพื่อพัฒนาการเรียน    

2558 มีการจัดกิจกรรม

าร เปนตน และมีอาจารยไดรับการ

ดังนี้ 

ญกับการสรางความผาสุกของบุคลากรมีสวัสดิการ   

ผูปฏิบัติงาน อาทิ กองทุนสนับสนุนการศึกษาตอ วิจัย บริการวิชาการ งบพัฒนา

เงินรางวัลเขาสูตําแหนงทางวิชาการ กองทุนประกันสังคม 

มหาวิทยาลัยไดทําการสํารวจระดับความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรท่ีมีตอมหาวิทยาลัย พบวา      
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พัฒนาระบบบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

7.0730 ลานบาท

(23.80

 งบประมาณสนับสนนุการพัฒนาบุคลากรมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยฯ 

ผูปฏบัิตงิาน โดยมงีบประมาณสําหรับการสนับสนุนการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาศักยภาพ

ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการและสายวิชาการ จํานวนท้ังสิ้น

สําหรับพัฒนาทรัพยากรบุคคล จํานวน 

บริหารทรัพยากรบุคคล จํานวน 7.0730

 

 

 

 

 

กลยุทธท่ี 1.4 พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและการบรหิารจัดการพื้นที่อยางมปีระสทิธภิาพ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

เพื่อใหการดําเนนิงานสําเร็จตามเปาประสงคท่ีกําหนดไว

 โครงการมหาวทิยาลัยสเีขยีว  

เนนการฟนฟูสภาพแวดลอมและพัฒนาดานภูมิทัศนภายในมหาวิทยาลัย 

สรางความรมร่ืนและพัฒนาสภาพแวดลอมทัศนวิสัยใหสะอาด

ใหกับนักศึกษา บุคลากรและบุคคลท่ีเขามาใชบริการมหาวิทยาลัย

มหาวทิยาลัยไปสูการเปน Green Campus

จัดทําเว็บไซดสีเขียว โครงการพัฒนาพื้น

โครงการปรับพฤตกิรรมการใชน้ํา เปนตน
 

 โครงการปนรักษเพื่อโลก (SSRU GREEN RIDE SOCIETY)
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พัฒนาทรัพยากร

บุคคล 

22.6414 ลานบาท

(76.20%)

พัฒนาระบบบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

ลานบาท

80%)

งบประมาณสนับสนนุการพัฒนาบุคลากรมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 

มหาวิทยาลัยฯ ใหความสําคัญกับการสรางความผาสุกและการพัฒนาศักยภาพ

ระมาณสําหรับการสนับสนุนการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาศักยภาพ

ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการและสายวิชาการ จํานวนท้ังสิ้น 29.7144 ลานบาท โดยจําแนกเปนงบประมาณ

หรับพัฒนาทรัพยากรบุคคล จํานวน 22.6414 ลานบาท คดิเปนรอยละ 76.20 และงบประมาณสําหรับพัฒนา

0730 ลานบาท คดิเปนรอยละ 23.80  

พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและการบรหิารจัดการพื้นที่อยางมปีระสทิธภิาพ

2558 มหาวิทยาลัยฯ ไดดําเนินการไปสูการปฏิบัติ โดยการจัดโครงการ

สําเร็จตามเปาประสงคท่ีกําหนดไว ดังนี้ 

 

เนนการฟนฟูสภาพแวดลอมและพัฒนาดานภูมิทัศนภายในมหาวิทยาลัย ใหเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว 

สรางความรมร่ืนและพัฒนาสภาพแวดลอมทัศนวิสัยใหสะอาด เพื่อจัดสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการสรางความผาสุก

ใหกับนักศึกษา บุคลากรและบุคคลท่ีเขามาใชบริการมหาวิทยาลัยฯ รวมท้ังการประหยัดพลังงาน

Green Campus เชน โครงการปรับปรุงสภาพแวดลอม โครงการสํานักงานสีเขียว

จัดทําเว็บไซดสีเขียว โครงการพัฒนาพื้นท่ีใหเปนมหาวิทยาลัยแหงความสะอาด โดยการจัด 

โครงการปรับพฤตกิรรมการใชน้ํา เปนตน  

SSRU GREEN RIDE SOCIETY) 
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พัฒนาทรัพยากร

บุคคล 

ลานบาท

%)

การสรางความผาสุกและการพัฒนาศักยภาพ

ระมาณสําหรับการสนับสนุนการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาศักยภาพ

บาท โดยจําแนกเปนงบประมาณ

และงบประมาณสําหรับพัฒนาระบบ

พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและการบรหิารจัดการพื้นที่อยางมปีระสทิธภิาพ 

การจัดโครงการ/กิจกรรม       

ใหเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว        

อตอการสรางความผาสุก

รวมท้ังการประหยัดพลังงาน และมุงพัฒนา

เชน โครงการปรับปรุงสภาพแวดลอม โครงการสํานักงานสีเขียว โครงการ

ท่ีใหเปนมหาวิทยาลัยแหงความสะอาด โดยการจัด Big Cleaning day 
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 โครงการสํานักงานสเีขยีว (GREEN Office)

 

 

 

 

 

 
 

 

 โครงการจัดทําเว็บไซตและแผนแมบทสเีขี

 

 

  

 

 

 
 

 

 โครงการพัฒนาพื้นท่ีใหเปนมหาวทิยาลัยแหงความสะอาด
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GREEN Office)  

โครงการจัดทําเว็บไซตและแผนแมบทสเีขยีว 

โครงการพัฒนาพื้นท่ีใหเปนมหาวทิยาลัยแหงความสะอาด Big Cleaning day 
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งบดาํเนนิการ

(100.00%)

ยุทธศาสตรที่ 2 สรางความสัมพันธที่ดกีับศิษยเกาและชุมชน 

 

ยุทธศาสตรท่ี 2 มหาวิทยาลัยฯ มุงท่ีจะใหมีระบบศิษยเกาและชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาและ                

มคีวามสัมพันธท่ีดกีับมหาวทิยาลัย จงึมเีปาประสงคและกลยุทธในการขับเคลื่อน ดังนี้ 

 เปาประสงคที่ 2.1  

 มบีริการหรือกจิกรรมท่ีจัดขึ้นทําใหศิษยเกาและชุมชนมคีวามสัมพันธท่ีดกีับมหาวทิยาลัย  

 กลยุทธ  

 พัฒนาคุณภาพการใหบริการและการจัดกจิกรรมสรางความสัมพันธท่ีดกีับศิษยเกาและชุมชน 

 เปาประสงคที่ 2.2 

 มีการสื่อสารขอมูลขาวสารของมหาวิทยาลัยใหกับศิษยเกาไดอยางมีประสิทธิภาพโดยใชระบบฐานขอมูล

สารสนเทศ 

 กลยุทธ  

 พัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศศิษยเกาใหมปีระสทิธิภาพ 
 

 งบประมาณในการบรหิารจัดการตามยทุธศาสตรที่ 2 

มหาวิทยาลัยฯ ไดจัดสรรงบประมาณเพื่อใชในการดําเนินงานยุทธศาสตรท่ี 2 เปนเงินนอกงบประมาณ     

(เงินรายได) ท้ังสิ้นจํานวน 5.4078 ลานบาท มีผลการเบิกจายเปนงบดําเนินการท้ังสิ้นจํานวน 2.6107 ลานบาท           

คดิเปนรอยละ 48.28  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ผลการปฏบิัตริาชการตามยุทธศาสตรที่ 2 

จากการขับเคลื่อนการดําเนนิงานของประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 สงผลใหมหาวิทยาลัยมีผลการปฏิบัติราชการ

บรรลุตามเปาหมาย จํานวน 4 ตัวช้ีวัด จากจํานวนท้ังหมด 4 ตัวช้ีวัด คดิเปนรอยละ 100.00  
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กลยุทธท่ี 2.1 พัฒนาคุณภาพการใหบริการและก

ชุมชน 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวทิยาลัย

กจิกรรมเพื่อใหการดําเนนิงานสําเร็จตามเปาประสงคท่ีกําหนดไว

การสรางความสัมพันธระหวางศษิยเกาและ

 มหาวิทยาลัยฯ สรางความสัมพันธระหวางคณาจารย

เชื่อมความสัมพันธอันด ีและรองรับการทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพในอนาคต

เกาและมอบโลรางวัลใหกับศิษยเกาดีเดน

จํานวนท้ังสิ้น 14 กิจกรรม จากผลการปฏิบัติราชการฯ พ

ในคุณภาพการบริการ การจัดกิจกรรม การใหคําปรึกษา และขอมูลขาวสาร อยูท่ีระดับ 

มผีลการประเมนิอยูระดับดมีาก    

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานประจําป 2558 

พัฒนาคุณภาพการใหบริการและการจัดกิจกรรมสรางความสัมพันธที่ดีกับศิษยเกาและ

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาไดดําเนินการไปสูการปฏิบัติ โดย

สําเร็จตามเปาประสงคท่ีกําหนดไว ดังนี้  

รสรางความสัมพันธระหวางศษิยเกาและศษิยปจจุบัน 

สรางความสัมพันธระหวางคณาจารย ศิษยเกาและศิษยปจจุบัน 

และรองรับการทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพในอนาคต นอกจากนี้ยังมีการยกยองศิษย

ใหกับศิษยเกาดีเดน โดยมีกิจกรรมเพื่อสรางความสัมพันธระหวางศิษยเกาและศิษยปจจุบัน 

จากผลการปฏิบัติราชการฯ พ.ศ. 2558 พบวา ศิษยเกาและชุมชนมีความพึงพอใจ

ในคุณภาพการบริการ การจัดกิจกรรม การใหคําปรึกษา และขอมูลขาวสาร อยูท่ีระดับ 4.57 

2558 มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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ารจัดกิจกรรมสรางความสัมพันธที่ดีกับศิษยเกาและ

ไดดําเนินการไปสูการปฏิบัติ โดยการจัดโครงการ/

จจุบัน โดยการปลุกจิตสํานึก       

นอกจากนี้ยังมีการยกยองศิษย

กิจกรรมเพื่อสรางความสัมพันธระหวางศิษยเกาและศิษยปจจุบัน 

พบวา ศิษยเกาและชุมชนมีความพึงพอใจ          

57 คิดเปนรอยละ 91.40    
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การพัฒนาความรูและทักษะใหกับ

 มหาวิทยาลัยฯ มีการสรางเครือขาย

มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและทักษะใหกับศิษยเกา

ในการทํางานและสังคม จํานวนท้ังสิ้น 

 โครงการบริการวชิาการดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยและพัฒนาความรูศิษยเกาในงานบริการวชิาการ

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 โครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษ

 

 

 

 

 

 
 

 

 โครงการประชุมเสริมสรางการมสีวนรวมกับชุมชน
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และทักษะใหกับศษิยเกา 

เครือขายความสัมพันธระหวางคณาจารย ศิษยเกาและศิษยป

มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและทักษะใหกับศิษยเกา เพื่อนําความรูไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน

จํานวนท้ังสิ้น 19 กจิกรรม อาทิ 

โครงการบริการวชิาการดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยและพัฒนาความรูศิษยเกาในงานบริการวชิาการ

โครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษ 

เสริมสรางการมสีวนรวมกับชุมชน 

2558 มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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และศิษยปจจุบัน ตลอดจน    

พื่อนําความรูไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน               

โครงการบริการวชิาการดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยและพัฒนาความรูศิษยเกาในงานบริการวชิาการ 
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กลยุทธท่ี 2.2 พัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศศิษยเกาใหมปีระสทิธภิาพ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวทิยาลัย

การดําเนนิงานสําเร็จตามเปาประสงคท่ีกําหนดไว

 

การพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศศษิยเกา

 ผลการปฏิบัติราชการ พ.ศ

วทิยาลัยพยาบาลและสุขภาพ  บัณฑติวทิยาลัย 

จํานวน 2 รุน    

 

การประชาสัมพันธกิจกรรมของมหาวทิยาลัยผานระบบออนไลน

มหาวิทยาลัยฯ มีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร เพื่อเผยแพรกิจกรรมขาวสารใหกับศิษยเกาผานทาง

ชองทางท่ีทันสมัย สะดวก รวดเร็วในการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตางๆ เชน 

ศิษยเกาในระบบฐานขอมูลสารสนเทศของมหาวทิยาลัย มีจํานวน 

ศิษยเกาและไดขอมูลยอนกลับ จํานวน 
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พัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศศิษยเกาใหมปีระสทิธภิาพ

มหาวทิยาลัยฯ ไดดําเนนิการไปสูการปฏิบัติ โดยการจัดโครงการ

สําเร็จตามเปาประสงคท่ีกําหนดไว ดังนี้ 

ระบบฐานขอมูลสารสนเทศศษิยเกา 

ศ. 2558 พบวา หนวยงานจัดการศึกษา คณะ/วิทยาลัย เชน คณะครุศาสตร 

บัณฑติวทิยาลัย เปนตน มีการปรับปรุงฐานขอมูลสารสนเทศศิษยเกา

การประชาสัมพันธกิจกรรมของมหาวทิยาลัยผานระบบออนไลน 

มีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร เพื่อเผยแพรกิจกรรมขาวสารใหกับศิษยเกาผานทาง

ชองทางท่ีทันสมัย สะดวก รวดเร็วในการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตางๆ เชน Social Media 

เกาในระบบฐานขอมูลสารสนเทศของมหาวทิยาลัย มีจํานวน 12,914 คน โดยหนวยงานตางๆไดสงขาวสารใหกับ

ยอนกลับ จํานวน 3,462 คน คดิเปนรอยละ 26.81  

2558 มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ANNUAL REPORT 2015   

พัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศศิษยเกาใหมปีระสทิธภิาพ 

การจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อให

วิทยาลัย เชน คณะครุศาสตร 

เปนตน มีการปรับปรุงฐานขอมูลสารสนเทศศิษยเกาในป พ.ศ. 2558 

มีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร เพื่อเผยแพรกิจกรรมขาวสารใหกับศิษยเกาผานทาง

Social Media เปนตน พบวา จํานวน

คน โดยหนวยงานตางๆไดสงขาวสารใหกับ
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 ยุทธศาสตรท่ี 3 มหาวิทยาลัยฯ 

หรือนานาชาตแิละสามารถดํารงตนอยูในสังคมได จงึมเีปาหมายและกลยุทธในการขับเคลื่อน

 เปาประสงคที่ 3.1 

ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ มีความรู ความสามารถทางวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถดํารงตน

อยูในสังคมท่ีมกีารแขงขันสูง  

 กลยุทธ 

1) พัฒนาระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน

2) พัฒนาระบบการบริหารหลักสูตรใหมีความยืดหยุนและสามารถนําไปจัดการเรียนการสอนไดอยาง

มปีระสทิธิภาพ 

 เปาประสงคที่ 3.2 

          นักศึกษาไดรับการพัฒนาตามอัตลักษณของสวนสุนันทา และคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคเปนท่ียอมรับ

ในระดับชาตหิรือนานาชาต ิ 

 กลยุทธ 

 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาใหเปนไปตามอัตลักษณของสวนสุนันทา และมีคุณลักษณะ

ท่ีพงึประสงคสูความเปนเลศิ 

 เปาประสงคที่ 3.3 

จัดการศึกษาขัน้พื้นฐานท่ีมคีุณภาพและตอบสนองความตองการของสังคม

 กลยุทธ 

 พัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคและตอบสนองความตองการของสังคมโดยเนนผูเรียน

เปนสําคัญ 
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ยุทธศาสตรที่ 3 ยกระดับมาตรฐานการจัดการเรยีนการสอน

และคุณภาพบัณฑิตตามอัตลักษณของสวนสุนันทา

มหาวิทยาลัยฯ มุงท่ีจะผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพตามอัตลักษณใหเปนท่ียอมรับในระดับชาติ

หรือนานาชาตแิละสามารถดํารงตนอยูในสังคมได จงึมเีปาหมายและกลยุทธในการขับเคลื่อน 

ความรู ความสามารถทางวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถดํารงตน

ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนใหมปีระสทิธิภาพ 

พัฒนาระบบการบริหารหลักสูตรใหมีความยืดหยุนและสามารถนําไปจัดการเรียนการสอนไดอยาง

นักศึกษาไดรับการพัฒนาตามอัตลักษณของสวนสุนันทา และคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคเปนท่ียอมรับ

สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาใหเปนไปตามอัตลักษณของสวนสุนันทา และมีคุณลักษณะ

จัดการศึกษาขัน้พื้นฐานท่ีมคีุณภาพและตอบสนองความตองการของสังคม 

พัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคและตอบสนองความตองการของสังคมโดยเนนผูเรียน
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ยกระดับมาตรฐานการจัดการเรยีนการสอน 

ลักษณของสวนสุนันทา 

ใหเปนท่ียอมรับในระดับชาติ

 ดังนี้ 

ความรู ความสามารถทางวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถดํารงตน    

พัฒนาระบบการบริหารหลักสูตรใหมีความยืดหยุนและสามารถนําไปจัดการเรียนการสอนไดอยาง          

นักศึกษาไดรับการพัฒนาตามอัตลักษณของสวนสุนันทา และคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคเปนท่ียอมรับ     

สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาใหเปนไปตามอัตลักษณของสวนสุนันทา และมีคุณลักษณะ        

พัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคและตอบสนองความตองการของสังคมโดยเนนผูเรียน          
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บรรลุเปาหมาย

 จํานวน 9 ตัวช้ีวัด

(75.00%)

ไมบรรลุเปาหมาย 

จํานวน 3 ตัวช้ีวัด

(25.00%)

งบลงทุน

จํานวน 164.1798

 ลานบาท

(17.90%)

งบดําเนนิการ

จํานวน 752.9806 

ลานบาท

(82.10%)

 งบประมาณที่ใชในการบรหิารจัดการของยุทธศาสตรที่ 3 

มหาวิทยาลัยฯ ไดจัดสรรงบประมาณเพื่อใชในการดําเนินงานยุทธศาสตรท่ี 3 ท้ังสิ้นจํานวน 1,003.7549 

ลานบาท แบงเปนงบประมาณแผนดิน จํานวน  694.2308 ลานบาท คิดเปนรอยละ 69.16 และเงินนอกงบประมาณ 

(เงินรายได) จํานวน 309.5241 ลานบาท คิดเปนรอยละ 30.84 มีผลการเบิกจาย จํานวนท้ังสิ้น 917.1304 ลานบาท 

จําแนกเปนงบดําเนินการ จํานวน 752.9806 ลานบาท คิดเปนรอยละ 82.10 และงบลงทุน จํานวน 164.1498         

ลานบาท คดิเปนรอยละ 17.90  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ผลการปฏบิัตริาชการตามยุทธศาสตรที่ 3 

การขับเคลื่อนดําเนินงานของประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 สามารถดําเนินงานใหตัวช้ีวัดบรรลุตามเปาหมาย 

จํานวน 9 ตัวช้ีวัด จากจํานวนท้ังหมด 12 ตัวช้ีวัด คิดเปนรอยละ 75.00 และไมบรรลุเปาหมาย จํานวน 3 ตัวช้ีวัด        

คดิเปนรอยละ 25.00 

 

 

 

 
 

 

กลยุทธท่ี 3.1 พัฒนาระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (Learning Management System)         

ใหมปีระสทิธภิาพ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยฯ มีการพัฒนาระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน              

เพื่อมุงพัฒนาและผลติบัณฑติใหมีคุณภาพ ผลการปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2558 พบวา นักศึกษามีระดับความพึงพอใจ

เกี่ยวกับการดําเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัยฯ เทากับ 4.23 คิดเปนรอยละ 

84.60 มหาวิทยาลัยไดดําเนินการไปสูการปฏิบัติ โดยการจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อใหการดําเนินงานสําเร็จตาม

เปาประสงคท่ีกําหนดไว ดังนี้ 
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 การพัฒนาระบบการจัดการเรยีนการสอน

 โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา

 

 

 

 

 

 

 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสูความเปนเลศิวชิาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

 

 

 

 โครงการคายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวนัิยและศิลปวัฒนธรรม เพิ่

    

 

 

 

 
 

 โครงการอบรมสัมมนาผูนํานักศึกษา สรางภาวะความเปนผูนํา สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
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รจัดการเรยีนการสอนที่มุงไปสูการผลติบัณฑติที่มคีุณภาพ 

พัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา 

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสูความเปนเลศิวชิาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการคายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวนัิยและศิลปวัฒนธรรม เพิม่ศักยภาพตอตานยาเสพตดิ

โครงการอบรมสัมมนาผูนํานักศึกษา สรางภาวะความเปนผูนํา สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
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มศักยภาพตอตานยาเสพตดิ 

โครงการอบรมสัมมนาผูนํานักศึกษา สรางภาวะความเปนผูนํา สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
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ปริญญาโท

จํานวน 142 คน

(2.74%)

 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี

 

 

 

 

 

 การเชิญผูเช่ียวชาญในศาสตรสาขาเฉพาะเพื่อเ

 

 

 

 

 

 

 ผูสําเร็จการศกึษา  

ปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยฯ มีจํานวนผูสําเร็จการศึกษา จํานวนท้ังสิ้น 

ปริญญาตรี จํานวน 4,429 คน คิดเปนรอยละ 

และปริญญาเอก จํานวน 34 คน คดิเปนรอยละ 
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ปริญญาตรี 

จํานวน 4,429 คน 

 (96.18%)

ปริญญาเอก 

จํานวน 34 คน

(0.74%)

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

าขาเฉพาะเพื่อเปนวทิยากรในการถายทอดความรูใหแกนักศึกษา

มหาวิทยาลัยฯ มีจํานวนผูสําเร็จการศึกษา จํานวนท้ังสิ้น 4,605

คิดเปนรอยละ 96.18 ปริญญาโท จํานวน 142 คน

คดิเปนรอยละ 0.74  
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ปนวทิยากรในการถายทอดความรูใหแกนักศึกษา 

605 คน โดยแบงเปนระดับ

คน คิดเปนรอยละ 3.08                 
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 การมงีานทําของบัณฑติ 

 กองบริการการศึกษาสํารวจการมีงานทําของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 

สวนใหญมงีานทําหลังสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 

มีงานทํา จํานวน 156 คน คิดเปนรอยละ 

92 คน คดิเปนรอยละ 2.98 

 ประเภทงานของบัณฑติ 

 กองบริการการศึกษาสํารวจประเภทงานของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 

สวนใหญทํางานในบริษัทหรือองคกรธุรกจิเอกชน จํานวน 

อิสระหรือเปนเจาของธุรกิจ จํานวน 

จํานวน 550 คน คดิเปนรอยละ 19.31 

ประเทศ จํานวน 7 คน คดิเปนรอยละ 

 

 

 

 

ยังไมมีงานทํา

จํานวน 156

(5.03

จํานวน 1,588

(55.76

รายงานประจําป 2558 

สํารวจการมีงานทําของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 

สวนใหญมงีานทําหลังสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 1 ป จํานวน 2,848 คน คิดเปนรอยละ 

คน คิดเปนรอยละ 5.03 และมีงานทําหลังสําเร็จการศึกษามากกวาระยะเวลา

 

กองบริการการศึกษาสํารวจประเภทงานของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 

สวนใหญทํางานในบริษัทหรือองคกรธุรกจิเอกชน จํานวน 1,588 คน คดิเปนรอยละ 55.76 รองลงมา 

อิสระหรือเปนเจาของธุรกิจ จํานวน 624 คน คิดเปนรอยละ 21.91 งานราชการหรือเจาท่ีหนวยงานรัฐ 

31 งานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 79 คน คิดเปนรอยละ 2.77 และ งานองคกรระหวาง

คน คดิเปนรอยละ 0.25 

มีงานทําภายในระยะเวลา 1 ป

มีงานทํามากกวาระยะเวลา 1 ป

156 คน 

03%)

จํานวน 2,848 คน 

(91.99%)

จํานวน 92 คน 

(2.98%)

588 คน 

76%)

จํานวน 624 คน

 (21.91%)
จํานวน 550 คน 

(19.31%)
จํานวน 79 คน 

(2.77%)
จํานวน 

(0.25
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สํารวจการมีงานทําของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2557 พบวา บัณฑิต

ดเปนรอยละ 91.99 รองลงมา ยังไม

และมีงานทําหลังสําเร็จการศึกษามากกวาระยะเวลา 1 ป จํานวน      

 

กองบริการการศึกษาสํารวจประเภทงานของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2557 พบวา บัณฑิต

รองลงมา ไดแก งานธุรกิจ

งานราชการหรือเจาท่ีหนวยงานรัฐ              

และ งานองคกรระหวาง

 

จํานวน 7 คน 

25%)
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ดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

89

ไมตรงสาขา 

จํานวน 782

(19.63

 การทํางานตรงสาขาของบัณฑติ

 กองบริการการศึกษาสํารวจบัณฑติระดับปริญญาตรีของมหาวทิยาลัย

พบวา มีจํานวนบัณฑิตท่ีทํางานตรงสา

ไมตรงสาขา จํานวน 782 คน คดิเปนรอยละ 

 

 

 

 

 

 

 

 ความพงึพอใจของผูใชบัณฑติ 

กองบริการการศึกษาสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตมหาวิทยาลัย

และภาคเอกชน พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอบัณฑิต คิดเปนรอยละ 

ของผูใชบัณฑิตดานวิทยาศาสตรสุขภาพ คิดเปนรอยละ 

และเทคโนโลยี คดิเปนรอยละ 89.40 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานประจําป 2558 

ดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
ดานวทิยาศาสตรสุขภาพ

ดานสังคมศาสตร

89.40% 89.50%

89.00%

ตรงสาขา 

จํานวน 2,066 คน

(80.37%)

ไมตรงสาขา 

782 คน

63%)

การทํางานตรงสาขาของบัณฑติ 

กองบริการการศึกษาสํารวจบัณฑติระดับปริญญาตรีของมหาวทิยาลัยฯ ท่ีจบการศึกษาในปการศึกษา 

พบวา มีจํานวนบัณฑิตท่ีทํางานตรงสาขา จํานวน 2,066 คน คิดเปนรอยละ 80.37 

คน คดิเปนรอยละ 19.63  

 

 

กองบริการการศึกษาสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตมหาวิทยาลัยฯ ท่ีทํางานในหนวยงานท้ังภาครัฐ

พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอบัณฑิต คิดเปนรอยละ 89.00 โดยจําแนกเปน ความพึงพอใจ

ของผูใชบัณฑิตดานวิทยาศาสตรสุขภาพ คิดเปนรอยละ 89.50 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตดานวิทยาศาสตร

40 ความพงึพอใจของผูใชบัณฑติดานสังคมศาสตร คดิเปนรอยละ 
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ท่ีจบการศึกษาในปการศึกษา 2557 

 และ มีบัณฑิตท่ีทํางาน              

ท่ีทํางานในหนวยงานท้ังภาครัฐ

โดยจําแนกเปน ความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตดานวิทยาศาสตร      

ความพงึพอใจของผูใชบัณฑติดานสังคมศาสตร คดิเปนรอยละ 89.00 
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กลยุทธท่ี 3.2 พัฒนาระบบการบรหิารหลักสูตรใหมคีวามยืดหยุนและสามารถนําไปจัดการเรียนการสอน

ไดอยางมปีระสทิธภิาพ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัย

ผลการปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2558 

ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ(TQF) คดิเปนรอยละ 

กจิกรรมเพื่อใหการดําเนนิงานสําเร็จตามเปาประสงคท่ีกําหนดไว
 

 การพัฒนาบรหิารรายวชิาใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษาแหงชาติ

 โครงการฝกอบรมการเขียนรายงานผลการดําเนนิงานหลักสูตร 
 

  
 

 

 
 

 

 

 โครงการอบรมการบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุ
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พัฒนาระบบการบรหิารหลักสูตรใหมคีวามยืดหยุนและสามารถนําไปจัดการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานบริหารหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

2558 พบวา มหาวิทยาลัยฯ มีหลักสูตรท่ีดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

คดิเปนรอยละ 65.25 มหาวทิยาลัยไดดําเนนิการไปสูการปฏบัิต ิโดย

สําเร็จตามเปาประสงคท่ีกําหนดไว ดังนี้  

การพัฒนาบรหิารรายวชิาใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษาแหงชาติ

ยนรายงานผลการดําเนนิงานหลักสูตร (มคอ.7) 

โครงการอบรมการบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒริะดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ
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พัฒนาระบบการบรหิารหลักสูตรใหมคีวามยืดหยุนและสามารถนําไปจัดการเรียนการสอน

มีการดําเนินงานบริหารหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

พบวา มหาวิทยาลัยฯ มีหลักสูตรท่ีดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

มหาวทิยาลัยไดดําเนนิการไปสูการปฏบัิต ิโดยการจัดโครงการ/

การพัฒนาบรหิารรายวชิาใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษาแหงชาต ิ 
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กลยุทธท่ี 3.3  สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาใหเปนไปตามอัตลักษณของสวนสุนันทา 

และมคีุณลักษณะที่พงึประสงคสูความเปนเลศิ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ดานสตปิญญา สังคม อารมณ รางกายและคุณธรรม

และอัตลักษณมหาวทิยาลัยฯ ผลการปฏบัิตริาชการ พ

กจิกรรมในการสงเสริมหรือพัฒนา เท

โดยการจัดโครงการ/กจิกรรมเพื่อใหการดําเนนิงาน

 การพัฒนานักศกึษาตามอัตลักษณของมหาวทิยาลัย

ดานการเปนนักปฏบิัต ิ 

 โครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะความเปนผูนําและพัฒนาบุคลกิภาพนักศึกษา
   

 

 

 

 

 

ดานเชี่ยวชาญการสื่อสาร 

 โครงการเตรียมประสบการณการฟงและการพูดภาษาอังกฤษโดยเจาของภาษา

 

 

 

 

 

 

ดานมจิีตสาธารณะ  

 โครงการอบรมจริยธรรมปลูกฝงจติสํานกึรักสถาบัน

 

 

 

 

 

 

รายงานประจําป 2558 

สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาใหเปนไปตามอัตลักษณของสวนสุนันทา 

และมคีุณลักษณะที่พงึประสงคสูความเปนเลศิ 
2558 มหาวิทยาลัยฯ มีการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมและพัฒนานักศึก

ดานสตปิญญา สังคม อารมณ รางกายและคุณธรรม/จริยธรรม เพื่อใหสอดคลองกับคุณลักษณะ

ผลการปฏบัิตริาชการ พ.ศ. 2558 พบวา นักศึกษามรีะดับความพงึพอใจเกี่ยวกับการจัด

เทากับ 4.27 หรือ คดิเปนรอยละ 85.40 มหาวทิยาลัยไดดําเนนิการไปสูการปฏิบัต ิ

การดําเนนิงานสําเร็จตามเปาประสงคท่ีกําหนดไว ดังนี้  

านักศกึษาตามอัตลักษณของมหาวทิยาลัย 

ะความเปนผูนําและพัฒนาบุคลกิภาพนักศึกษา 

โครงการเตรียมประสบการณการฟงและการพูดภาษาอังกฤษโดยเจาของภาษา 

อบรมจริยธรรมปลูกฝงจติสํานกึรักสถาบัน  
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สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาใหเปนไปตามอัตลักษณของสวนสุนันทา       

มีการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมและพัฒนานักศึกษาท้ังใน             

สอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

นักศึกษามรีะดับความพงึพอใจเกี่ยวกับการจัด

มหาวทิยาลัยไดดําเนนิการไปสูการปฏิบัต ิ
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เชี่ยวชาญการ

สื่อสาร  

จํานวน 14 รางวัล

(22.58%)

มจีติสาธารณะ 

จํานวน 6 รางวัล

(9.68%)

 รางวัลนักศึกษาตามอัตลักษณของ

 มหาวิทยาลัยฯ สงเสริมและบมเพาะนักศึกษาท่ีมีคุณภาพและเปนอนาคต

ของชาติในการพัฒนาสังคม ในปการศึกษา 

ท่ีมีคุณภาพท้ังดานวิชาการ ดานจริยธรรม ดานกีฬา ฯลฯ ท่ีสามารถสรางชื่อเสียง

ใหกับมหาวิทยาลัยตลอดจนเปนการสะทอนถึงการผลิตนักศึกษาไดอยางสอดคลอง

กับอัตลักษณของมหาวิทยาลัย ท่ีวา 

ชํานาญการคดิ มจีติสาธารณะ”  

ปการศึกษา 2557 มนัีกศึกษาไดรับรางวัล จํานวนท้ังสิ้น 

รางวัลระดับชาต ิจํานวน 60 รางวัล และรางวัลระดับนานาชาต ิจํานวน

เปนรางวัลดานการเปนนักปฏบัิต ิจํานวน 

การสื่อสาร จํานวน 14 รางวัล คิดเปนรอยละ 

6 รางวัล คดิเปนรอยละ 9.68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานประจําป 2558 

เปนนักปฏบิัติ

จํานวน 42 รางวัล

(67.74%)

มจีติสาธารณะ 

รางวัล

ตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยฯ สงเสริมและบมเพาะนักศึกษาท่ีมีคุณภาพและเปนอนาคต      

ของชาติในการพัฒนาสังคม ในปการศึกษา 2557 มีนักศึกษาของมหาวิทยาลัย             

ท่ีมีคุณภาพท้ังดานวิชาการ ดานจริยธรรม ดานกีฬา ฯลฯ ท่ีสามารถสรางชื่อเสียง     

ยตลอดจนเปนการสะทอนถึงการผลิตนักศึกษาไดอยางสอดคลอง

กับอัตลักษณของมหาวิทยาลัย ท่ีวา “เปนนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เช่ียวชาญการสื่อสาร 

มนัีกศึกษาไดรับรางวัล จํานวนท้ังสิ้น 62 รางวัล จําแนกเปน

และรางวัลระดับนานาชาต ิจํานวน 2 รางวัล จําแนก

เปนรางวัลดานการเปนนักปฏบัิต ิจํานวน 42 รางวัล คดิเปนรอยละ 67.74 ดานเช่ียวชาญ

รางวัล คิดเปนรอยละ 22.58 และ ดานมีจิตสาธารณะ จํานวน     

 

 

 

 

2558 มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ANNUAL REPORT 2015   

      

             

53 



 

กลยุทธท่ี 3.4 พัฒนาผูเรยีนใหมคีุณลักษณะที่พงึประสงคและตอบสนองความตองการของสังคมโดยเนน

ผูเรยีนเปนสําคัญ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวทิยาลัย

การดําเนนิงานสําเร็จตามเปาประสงคท่ีกําหนดไว
 

 การสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศกึษาข้ันพื้นฐาน

 กจิกรรมการประกวดมารยาท 

 

 

 
 

 

 

 

 

 กจิกรรมสวนสุนันทาวชิาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานประจําป 2558 

พัฒนาผูเรยีนใหมคีุณลักษณะที่พงึประสงคและตอบสนองความตองการของสังคมโดยเนน

มหาวทิยาลัยฯ ไดดําเนนิการไปสูการปฏิบัติ โดยการจัดโครงการ

สําเร็จตามเปาประสงคท่ีกําหนดไว ดังนี้ 

สนับสนุนคาใชจายในการจัดการศกึษาข้ันพื้นฐาน 
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พัฒนาผูเรยีนใหมคีุณลักษณะที่พงึประสงคและตอบสนองความตองการของสังคมโดยเนน

การจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อให
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ยุทธศาสตรท่ี 4 มหาวิทยาลัยฯ 

ระดับชาตแิละนานาชาต ิและเกดิประโยชนตอสังคม จงึ

 เปาประสงคที่ 4.1 

บุคลากรมีศักยภาพในการสรางผลงานวิจัยหรืองานสรา

สรางสรรคจากหนวยงานท้ังภายใน ภายนอกเพิ่มขึ้น 

 กลยุทธ 

สงเสริมใหบุคลากรสรางผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคใหทันตอการเปลี่ยนแปลง และตอบสนอง

ความตองการของแหลงทุน 

 เปาประสงคที่ 4.2 

ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพ เผยแพร ในระดับชาติหรือนานาชาติ และ

ประโยชนในการพัฒนาสังคม ชุมชนเพิ่มเตมิ

 กลยุทธ 

สงเสริมและสนับสนุนการนําผลงานวิจัยใหไดรับการตีพิมพ เผยแพร ในระดับชาติ

และ/หรือนําไปใชประโยชนในการพัฒนาสังคม
  

 งบประมาณที่ใชในการบรหิารจัดการของยุทธศาสตรที่ 

มหาวิทยาลัยฯ ไดจัดสรรงบประมาณเพื่อใชในการดําเนินงา

(เงินรายได) ท้ังสิ้นจํานวน 68.9514 

คดิเปนรอยละ 87.69  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานประจําป 2558 

งบดาํเนนิการ

(100.00%)

ยุทธศาสตรที่ 4  พัฒนางานวจัิยและนวัตกรรม 

เพื่อเปนฐานในการพัฒนามหาวทิยาลัย ชุมชน และประเทศชาติ

มหาวิทยาลัยฯ มุงท่ีจะสรางผลงานวิจัย/งานสรางสรรค ใหไดรับการตีพิมพ เผยแพร

และเกดิประโยชนตอสังคม จงึมเีปาประสงคประจําปและกลยุทธในการ

บุคลากรมีศักยภาพในการสรางผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค และมีเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคจากหนวยงานท้ังภายใน ภายนอกเพิ่มขึ้น  

สงเสริมใหบุคลากรสรางผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคใหทันตอการเปลี่ยนแปลง และตอบสนอง

สรรคท่ีไดรับการตีพิมพ เผยแพร ในระดับชาติหรือนานาชาติ และ

นาสังคม ชุมชนเพิ่มเตมิ 

สงเสริมและสนับสนุนการนําผลงานวิจัยใหไดรับการตีพิมพ เผยแพร ในระดับชาติ

หรือนําไปใชประโยชนในการพัฒนาสังคมชุมชนตามมาตรฐานของแหลงทุน 

งบประมาณที่ใชในการบรหิารจัดการของยุทธศาสตรที่ 4 

มหาวิทยาลัยฯ ไดจัดสรรงบประมาณเพื่อใชในการดําเนินงานยุทธศาสตรท่ี 4 เปนเงินนอกงบประมาณ

 ลานบาท มีผลการเบิกจายเปนงบดําเนินการท้ังสิ้นจํานวน 
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พัฒนางานวจัิยและนวัตกรรม  

เพื่อเปนฐานในการพัฒนามหาวทิยาลัย ชุมชน และประเทศชาติ 

ใหไดรับการตีพิมพ เผยแพรท้ังใน

และกลยุทธในการขับเคลื่อน ดังนี้ 

งสรรค และมีเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน

สงเสริมใหบุคลากรสรางผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคใหทันตอการเปลี่ยนแปลง และตอบสนอง          

สรรคท่ีไดรับการตีพิมพ เผยแพร ในระดับชาติหรือนานาชาติ และ/หรือนําไปใช

สงเสริมและสนับสนุนการนําผลงานวิจัยใหไดรับการตีพิมพ เผยแพร ในระดับชาติ  หรือนานาชาติ            

เปนเงินนอกงบประมาณ         

จํานวน 60.4653 ลานบาท         
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บรรลุเปาหมาย 

จํานวน 4 ตัวช้ีวัด

(66.67%)

ไมบรรลุเปาหมาย 

จํานวน 2 ตัวช้ีวัด

(33.33%)

 ผลการปฏบิัตริาชการตามยุทธศาสตรที่ 4 

จากการขับเคลื่อนการดําเนนิงานของประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 สงผลใหมหาวิทยาลัยมีผลการปฏิบัติราชการ

บรรลุตามเปาหมาย จํานวน 4 ตัวช้ีวัด จากจํานวนท้ังหมด 6 ตัวช้ีวัด คิดเปนรอยละ 66.67 และไมบรรลุเปาหมาย 

จํานวน 2 ตัวช้ีวัด คดิเปนรอยละ 33.33  

 

 

 

 

 

กลยุทธท่ี 4.1  สงเสริมใหบุคลากรสรางผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคใหทันตอการเปลี่ยนแปลง และ

ตอบสนองความตองการของแหลงทุน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยไดดําเนินการไปสูการปฏิบัติ โดยการจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อให

การดําเนนิงานสําเร็จตามเปาประสงคท่ีกําหนดไว ดังนี้  

 การสรางผลงานวจัิยและงานสรางสรรค 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยฯ ไดดําเนินการสนับสนุนใหคณาจารยไดมีการสรางสรรค

ผลงานวจิัยและนวัตกรรมการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาองคความรูท่ีสามารถนําไปใช

ตอบสนองความตองการของชุมชนและสังคม ผลการปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2558 พบวา อาจารยประจํามีผลงานวิจัย 

จํานวน 555 คน คดิเปนรอยละ 82.47 โดยเปนผลงานวิจัยและงานสรางสรรค จํานวน 466 งาน จําแนกเปนงานวิจัย

ดานสังคมศาสตร จํานวน 284 รายการ ดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 153 รายการ และดานวิทยาศาสตร

สุขภาพ จํานวน 29 รายการ อาทิ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักวิจัยรุนใหมเพื่อบูรณาการกับการจัดการ

เรียนการสอนและการบริการวิชาการ โครงการคลินิกวิจัยสูการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน โครงการ

พัฒนางานวจิัยหรืองานสรางสรรคสูการจดสทิธิบัตรและอนุสทิธิบัตร เปนตน 

โครงการวจิัยเดน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังนี้ 

1. โครงการวิจัยการถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑหัตถกรรมจากใบหญาแฝกเพื่อพัฒนาชุมชน    

ใหเขมแขง็ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง จังหวัดพะเยา 

2. โครงการวิจัยคุณลักษณะเดนในการประกอบอาหารไทย คุณคาทางโภชนาการ และตํารับอาหารไทย     

ของพริกบางชาง  

3. โครงการวจิัยการพัฒนานวัตกรรมและศึกษาประสิทธิผลของภูมิปญญาแพทยพื้นบานจากกะลามะพราว

นวดคลายเครียดในพื้นท่ีจังหวัดสมุทรสงคราม 

4. โครงการวิจัยการพัฒนาคูมือศึกษาชนิดนกชายคลองในเสนทางทองเท่ียวทางเรือเพื่อการทองเท่ียว        

เชิงอนุรักษ จังหวัดสมุทรสงคราม 

5. โครงการวจิัยการพัฒนาระบบพพิธิภัณฑเสมอืนจริงสําหรับเรือนไทย 4 ภาค 

6. โครงการวจิัยการพัฒนากระบวกการเสริมสรางทักษะการวเิคราะหและแปลงขอมูล 
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 งบประมาณดานงานวจัิย 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มี

ลานบาท โดยจําแนกเปน งบประมาณ

และงบประมาณสนับสนุนจากภายนอกมหาวทิยาลัย

กลยุทธท่ี 4.2  สงเสริมและสนับสนุนการนําผลงานวิจัยใหไดรับการตีพิมพ เผยแพร ในระดับชาติหรือ

นานาชาต ิและ/หรอืนําไปใชประโยชนในการพัฒนาสังคมชุมชนตามมาตรฐานของแหลงทุน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัย

ใหการดําเนนิงานสําเร็จตามเปาประสงคท่ีกําหนดไว

การสงเสรมิการตพีมิพเผยแพร 

 ผลการปฏิบัติราชการ พ.ศ. 

เผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ รอยละ 

รอยละ 41.29 นอกจากนี้มกีารจัดกจิกรรมสงเสริมการเผยแพรและนําเสนอผลงานวจิัยตางๆ ดังนี้ 

 นําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

Economics and Business 2015 ณ กรุงอัมสเตอรดัม ประเทศเนเธอรแลนด
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มีงบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดทําผลงานดานวิจัย จํานวนท้ังสิ้น 

บาท โดยจําแนกเปน งบประมาณสนับสนุนจากภายในมหาวิทยาลัย จํานวน 9.9655 บาท คิดเปนรอยละ 

สนับสนุนจากภายนอกมหาวทิยาลัย จํานวน 203.2814 ลานบาท คดิเปนรอยละ 

สงเสริมและสนับสนุนการนําผลงานวิจัยใหไดรับการตีพิมพ เผยแพร ในระดับชาติหรือ

หรอืนําไปใชประโยชนในการพัฒนาสังคมชุมชนตามมาตรฐานของแหลงทุน

มหาวิทยาลัยฯ ไดดําเนินการไปสูการปฏิบัติโดยการจัดโครงการ

สําเร็จตามเปาประสงคท่ีกําหนดไว ดังนี้ 

 และนําเสนอผลงานวจัิยระดับชาตแิละนานาชาติ 

. 2558 พบวา มหาวิทยาลัยฯ มีงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพ

เผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ รอยละ 53.85 และมีการนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชประโยชน 

นอกจากนี้มกีารจัดกจิกรรมสงเสริมการเผยแพรและนําเสนอผลงานวจิัยตางๆ ดังนี้ 

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 2nd International Conference 

ณ กรุงอัมสเตอรดัม ประเทศเนเธอรแลนด  

งบสนับสนุนจากภายใน

(4.67%)

งบสนับสนุนจาก

ภายนอก

(95.33%)
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วิจัย จํานวนท้ังสิ้น 213.2469 

บาท คิดเปนรอยละ 4.67 

บาท คดิเปนรอยละ 95.33  

 

สงเสริมและสนับสนุนการนําผลงานวิจัยใหไดรับการตีพิมพ เผยแพร ในระดับชาติหรือ

หรอืนําไปใชประโยชนในการพัฒนาสังคมชุมชนตามมาตรฐานของแหลงทุน  

การจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อ     

งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพ

และมีการนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชประโยชน 

นอกจากนี้มกีารจัดกจิกรรมสงเสริมการเผยแพรและนําเสนอผลงานวจิัยตางๆ ดังนี้  

he 2nd International Conference on Innovation in 
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 มหาวิทยาลัยฯ ไดรับเชิญจากเขารวมประชุมและนําเสนองานวิจัย

Water Management in Developing Countries

member ใน SEA    

 

 

 

 

 

 

 

 การนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ คร้ังท่ี 

Sciences ณ กรุงเอเธนส ประเทศกรีซ โ

Laboratory Conceptual Change Through Laboratory Learning 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดประชุมวชิาการระดับชาติ

 การจัดประชุมวชิาการระดับชาต ิเร่ือง 
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เขารวมประชุมและนําเสนองานวิจัยจาก International Network

ater Management in Developing Countries เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม และไดคัดเลือกใหเปน

การนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ คร้ังท่ี 47 World Conference on Educational 

ณ กรุงเอเธนส ประเทศกรีซ โดยไดรับรางวัล Best Paper Award จากผลงานวิจัยเร่ือง 

Laboratory Conceptual Change Through Laboratory Learning  

รระดับชาตแิละนานาชาต ิ

เร่ือง “การวจิัยเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยนื” 
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International Network on Sustainable 

คัดเลือกใหเปน Associate 

World Conference on Educational 

จากผลงานวิจัยเร่ือง Influencing Cyber 
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 การเขารวมเปนเจาภาพการจัดงานประชุมวชิาการระดับชาติและนานาชาติ คร้ังท่ี 

จัดการและนวัตกรรม The Second (2nd) National and International Conference on Quality in Management and 

Innovation”  

 

 

 

 

 

 

 การเขารวมจัดการประชุมนานาชาตใินหัวขอ 

CHALLENGES (ACE-15)  

 

 

 

 

 

 การจัดงานชุมชนวชิาการเพือ่เผยแพรและถายทอดความรู

  

 

 

 

 

 

 กิจกรรมสนับสนนุ สงเสรมิและพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานวจัิย

 มหาวิทยาลัยฯ ไดมีการดําเนินงานดานการวิจัยโดยมีสถาบันวิจัยและพัฒน

ในการขับเคลื่อนการพัฒนาดานงานวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยมีการสนับสนุนการจัดอบรมทางวิชาการตางๆ 

เพื่อใหบุคลากรพัฒนาองคความรูและสรางสรรคผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ

องคความรูไปปรับประยุกตใชและตอบสนองความตองการของสังคม

จัดโครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานักวิจัย จํานวน 

ในการเขารวมกิจกรรม คิดเปนรอยละ 

คลนิกิวจิัยสูการบูรณาการงานวจิัยกับการเรียนการสอน
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การเขารวมเปนเจาภาพการจัดงานประชุมวชิาการระดับชาติและนานาชาติ คร้ังท่ี 2 เร่ือง คุณภาพของการบริหาร

The Second (2nd) National and International Conference on Quality in Management and 

ระชุมนานาชาตใินหัวขอ ACTUAL ECONOMY: LOCAL SOLUTIONS FOR GLOBAL 

ารเพือ่เผยแพรและถายทอดความรูจากงานวจิัยและบริการวชิาการสูสังคม 

สงเสรมิและพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานวจัิย 

ไดมีการดําเนินงานดานการวิจัยโดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนาเปนหนวยงานหลักท่ีทําหนาท่ี

ารขับเคลื่อนการพัฒนาดานงานวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยมีการสนับสนุนการจัดอบรมทางวิชาการตางๆ 

เพื่อใหบุคลากรพัฒนาองคความรูและสรางสรรคผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพตลอดจนสามารถนําเอา

ตอบสนองความตองการของสังคม ปงบประมาณ พ.ศ

จัดโครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานักวิจัย จํานวน 9 กิจกรรม มีผูเขารวม จํานวน 430 คน และมีความพึงพอใจ

กรรม คิดเปนรอยละ 95.00 อาทิ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักวิจัยรุนใหม

คลนิกิวจิัยสูการบูรณาการงานวจิัยกับการเรียนการสอน เปนตน 

2558 มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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เร่ือง คุณภาพของการบริหาร

The Second (2nd) National and International Conference on Quality in Management and 

ACTUAL ECONOMY: LOCAL SOLUTIONS FOR GLOBAL 

จากงานวจิัยและบริการวชิาการสูสังคม  

าเปนหนวยงานหลักท่ีทําหนาท่ี    

ารขับเคลื่อนการพัฒนาดานงานวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยมีการสนับสนุนการจัดอบรมทางวิชาการตางๆ        

และประสิทธิภาพตลอดจนสามารถนําเอา

ศ. 2558 มหาวิทยาลัยฯ            

คน และมีความพึงพอใจ           

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักวิจัยรุนใหม โครงการ
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ยุทธศาสตรท่ี 5 มหาวทิยาลัยฯ 

ความรวมมือทางการศึกษาหรือการวิจัยกับมหาวิทยาลัยในประชาคมอาเซียน จึง

ขับเคลื่อน ดังนี้ 

 เปาประสงคที่ 5.1  

  บุคลากร และนักศึกษา มคีวามพรอมเขาสูประชาคมอาเซยีน และเกดิควา

กับสมาชิกประชาคมอาเซยีน 

         กลยุทธ 

1) สงเสริมและสนับสนุนการเรียนรูการเขาสูประชาคมอาเซยีนใหกับบุคลากรและนักศึกษา

2) สงเสริมและสนับสนุนความรวมมอืทางการศึกษาหรือการวจิัยกับประชาคมอาเซยีน

 

 งบประมาณที่ใชในการบรหิารจัดการ

มหาวิทยาลัยฯ ไดจัดสรรงบประมาณเพื่อใชในการดําเนินงานยุทธศาสตร

ลานบาท แบงเปนงบประมาณแผนดิน จํานวน

(เงินรายได) จํานวน 10.2307 ลานบาท

9.7232 ลานบาท คดิเปนรอยละ 61.03

 

 

 

 

 

 

 

 ผลการปฏบิัตริาชการตามยุทธศาสตรที่ 

จากการขับเคลื่อนการดําเนินงาน

ราชการบรรลุตามเปาหมาย จํานวน 3
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งบดาํเนนิการ

(100.00%)

ยุทธศาสตรที่ 5 สรางความพรอมการเขาสูประชาคมอาเซยีน

มหาวทิยาลัยฯ มุงท่ีจะมรีะบบบริหารจัดการเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

ความรวมมือทางการศึกษาหรือการวิจัยกับมหาวิทยาลัยในประชาคมอาเซียน จึงมีเปาประสงคและกลยุทธในการ

บุคลากร และนักศึกษา มคีวามพรอมเขาสูประชาคมอาเซยีน และเกดิความรวมมอืทางการศึกษาหรือการวิจัย

และสนับสนุนการเรียนรูการเขาสูประชาคมอาเซยีนใหกับบุคลากรและนักศึกษา

สงเสริมและสนับสนุนความรวมมอืทางการศึกษาหรือการวจิัยกับประชาคมอาเซยีน

งบประมาณที่ใชในการบรหิารจัดการของยุทธศาสตรที่ 5 

มหาวิทยาลัยฯ ไดจัดสรรงบประมาณเพื่อใชในการดําเนินงานยุทธศาสตรท่ี 5 ท้ังสิ้น

บาท แบงเปนงบประมาณแผนดิน จํานวน 5.7000 ลานบาท คิดเปนรอยละ 35.78 และเงินนอกงบประมาณ

บาท คิดเปนรอยละ 64.22 มีผลการเบิกจายเปนงบดําเนินการ

03 

ผลการปฏบิัตริาชการตามยุทธศาสตรที่ 5 

ดําเนินงานของประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 สงผลใหมหาวิทยาลัย

3 ตัวช้ีวัด จากจํานวนท้ังหมด 3 ตัวช้ีวัด คดิเปนรอยละ 100
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สรางความพรอมการเขาสูประชาคมอาเซยีน 

บริหารจัดการเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน และเกิด

มีเปาประสงคและกลยุทธในการ

มรวมมอืทางการศึกษาหรือการวิจัย

และสนับสนุนการเรียนรูการเขาสูประชาคมอาเซยีนใหกับบุคลากรและนักศึกษา 

สงเสริมและสนับสนุนความรวมมอืทางการศึกษาหรือการวจิัยกับประชาคมอาเซยีน 

ท้ังสิ้นจํานวน 15.9307        

และเงินนอกงบประมาณ          

เปนงบดําเนินการ จํานวนท้ังสิ้น 

สงผลใหมหาวิทยาลัยฯ มีผลการปฏิบัติ

100.0  

60 



 

กลยุทธท่ี 5.1 สงเสรมิและสนับสนุนการเรยีนรูการเขาสูประชาคมอาเซยีนใหกับบุคลากรและนักศกึษา

ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ความพรอมสูประชาคมอาเซียน ผลปฏิบัติราชการ พ

มีความเขาใจตอการเขาสูประชาคมอาเซียน คิดเปนรอยละ 

โดยการจัดโครงการ/กจิกรรมเพื่อใหการดํา

 การพัฒนาภาษาอังกฤษของบุคลากรและนักศึกษา

  

 

 

 

 

 

 

 การจัดอบรมและใหความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซยีน

 

 

 

 
 

 

 

 การแลกเปลี่ยนประสบการณทางดานภาษาและวัฒนธรรม

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานประจําป 2558 

สงเสรมิและสนับสนุนการเรยีนรูการเขาสูประชาคมอาเซยีนใหกับบุคลากรและนักศกึษา

2558 มหาวิทยาลัยฯ มีการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบุคลากรเพื่อเตรียม

ผลปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2558 พบวา บุคลากรและนักศึกษาในมหาวิทยาลัย

มีความเขาใจตอการเขาสูประชาคมอาเซียน คิดเปนรอยละ 95.02 โดยมหาวิทยาลัยฯไดดําเนินการไปสูการปฏิบัติ

การดําเนนิงานสําเร็จตามเปาประสงคท่ีกําหนดไว ดังนี้ 

การพัฒนาภาษาอังกฤษของบุคลากรและนักศึกษา 

การจัดอบรมและใหความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซยีน 

การแลกเปลี่ยนประสบการณทางดานภาษาและวัฒนธรรม 

2558 มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ANNUAL REPORT 2015   

สงเสรมิและสนับสนุนการเรยีนรูการเขาสูประชาคมอาเซยีนใหกับบุคลากรและนักศกึษา 

มีการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบุคลากรเพื่อเตรียม         

พบวา บุคลากรและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ           

ไดดําเนินการไปสูการปฏิบัติ                  
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กลยุทธท่ี 5.2 สงเสรมิและสนับสนุนค

ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยมหาวิทยาลัย

เพื่อใหการดําเนนิงานสําเร็จตามเปาประสงคท่ีกําหนดไว

 การจัดทําความรวมมอืทางการศกึษาหรอืการวจัิยกับประเทศ

 มหาวิทยาลัยฯ มุง พัฒนาการจัดการเรียนการสอน

เปนการขับเคลื่อนการดําเนินงานใหสอดคลองกับการกาวสูประชาคม

ทางดานการศึกษาและวจิัยกับประเทศในภูมภิาคอ

ที ่ มหาวทิยาลัยที่ทาํ

1 Hue University   

 Can Tho University 

2 Technological University of Philippines

3 Universiti Putra Malaysia  

 Universiti Sains Malaysia  

4 Indonesia Institute of the Arts, Denpasar

 BINUS University 

5 University of Computer Studies, Yangon

6 National University of Laos 

7 Build Bright University  

8 Republic Polytechnic 

9 ASEAN Academic Alliance : AAA
 

 การขับเคลื่อนความรวมมอืดานวชิาการกับมหาวทิยาลัยแหงชาตลิาว

 

 

 

 

 

 การจัดงาน “ASEAN Academic Alliance (AAA)

แหงอาเซยีน 

 

 

 

 

 

รายงานประจําป 2558 

สงเสรมิและสนับสนุนความรวมมอืทางการศกึษาหรอืการวจัิยกับประชาคมอาเซยีน

โดยมหาวิทยาลัยฯ ไดดําเนินการไปสูการปฏิบัติโดยการจัดโครงการ

สําเร็จตามเปาประสงคท่ีกําหนดไว ดังนี้ 

การจัดทําความรวมมอืทางการศกึษาหรอืการวจัิยกับประเทศในประชาคมอาเซยีน 

มหาวิทยาลัยฯ มุง พัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีความกาวทันตอการเปลี่ยนแปลงและ

งานใหสอดคลองกับการกาวสูประชาคมอาเซียน จึงมีการจัดทําความรวมมือ

ดานการศึกษาและวจิัยกับประเทศในภูมภิาคอาเซยีน จํานวน 9 ประเทศ ดังนี้ 

มหาวทิยาลัยที่ทาํความรวมมอื 

สาธารณรัฐสังคมนยิมเวยีดนาม

 

Technological University of Philippines สาธารณรัฐฟลปิปนส

มาเลเซยี 

 

Indonesia Institute of the Arts, Denpasar สาธารณรัฐอินโดนเีซี

 

University of Computer Studies, Yangon สาธารณรัฐแหงสหภาพเมยีนมาร

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ราชอาณาจักรกัมพูชา

สาธารณรัฐสงิคโปร

ASEAN Academic Alliance : AAA เนการาบรูไนดารุสซาลาม

การขับเคลื่อนความรวมมอืดานวชิาการกับมหาวทิยาลัยแหงชาตลิาว 

“ASEAN Academic Alliance (AAA) พันธมติรทางวชิาการแหงอาเซยีน” เพื่อสรางพันธมติรทางวชิาการ

2558 มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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วามรวมมอืทางการศกึษาหรอืการวจัิยกับประชาคมอาเซยีน 

การจัดโครงการ/กิจกรรม

 

ตอการเปลี่ยนแปลงและ                 

การจัดทําความรวมมือ (MOU)        

ประเทศ 

สาธารณรัฐสังคมนยิมเวยีดนาม 

สาธารณรัฐฟลปิปนส 

สาธารณรัฐอินโดนเีซยี 

สาธารณรัฐแหงสหภาพเมยีนมาร 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ราชอาณาจักรกัมพูชา 

สาธารณรัฐสงิคโปร 

รูไนดารุสซาลาม 

เพื่อสรางพันธมติรทางวชิาการ
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 ยุทธศาสตรท่ี 6 มหาวิทยาลัย

จงึมีเปาประสงคและกลยุทธในการขับเคลื่อน 

 เปาประสงคที่ 6.1 

เปนศูนยกลางการใหบริการวชิาการเพื่อพัฒนาผูบริหาร 

 กลยุทธ 

สรางเครือขายและความรวมมอืกับสถานศึกษาในการพัฒนา และผลติครูใหเปนมอือาชีพ

 เปาประสงคที่ 6.2 

เปนศูนยกลางการใหบริการวชิาการบนพื้นฐานของความรูทางวชิาการและเปนท่ีพึ่งพาของสังคมได

 กลยุทธ 

เปดพื้นท่ีมหาวทิยาลัยฯ ใหเปนศูนยกลางของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและเปนแหลงการเรียนรูชุมชน

 งบประมาณที่ใชในการบรหิารจัดการของยุทธศาสตรที่ 

มหาวิทยาลัยฯ ไดจัดสรรงบประมาณเพื่อใชในการดําเนินงานยุทธศาสตร

ลานบาท แบงเปนงบประมาณแผนดิน จํานว

(เงินรายได) จํานวน 2.8244 ลานบาท 

26.3156 ลานบาท คดิเปนรอยละ 93

 

 

 

 

 

 

 ผลการปฏบิัตริาชการตามยุทธศาสตรที่ 

จากการขับเคลื่อนการดําเนินงาน

ราชการบรรลุตามเปาหมาย จํานวน 5 

 

 

รายงานประจําป 2558 

งบดาํเนนิการ

(100.00%)

ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาเปนศูนยกลางแหงการเรยีนรู

และบรกิารวชิาการชั้นนํา

มหาวิทยาลัยฯ มุงท่ีจะเปนศูนยกลางแหงการเรียนรูและบริการวิชาการของสังคม        

ขับเคลื่อน ดังนี้ 

เปนศูนยกลางการใหบริการวชิาการเพื่อพัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

สรางเครือขายและความรวมมอืกับสถานศึกษาในการพัฒนา และผลติครูใหเปนมอือาชีพ

เปนศูนยกลางการใหบริการวชิาการบนพื้นฐานของความรูทางวชิาการและเปนท่ีพึ่งพาของสังคมได

ใหเปนศูนยกลางของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและเปนแหลงการเรียนรูชุมชน

งบประมาณที่ใชในการบรหิารจัดการของยุทธศาสตรที่ 6 

มหาวิทยาลัยฯ ไดจัดสรรงบประมาณเพื่อใชในการดําเนินงานยุทธศาสตรท่ี 6 ท้ังสิ้น

าท แบงเปนงบประมาณแผนดิน จํานวน 25.2577 ลานบาท คิดเปนรอยละ 89.94 และเงินนอกงบประมาณ 

บาท คิดเปนรอยละ 10.06 มีผลการเบิกจายเปนงบดําเนินการ

93.71 

 

ผลการปฏบิัตริาชการตามยุทธศาสตรที่ 6 

ดําเนินงานของประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 สงผลใหมหาวิทยาลัย

5 ตัวช้ีวัด จากจํานวนท้ังหมด 5 ตัวช้ีวัด คดิเปนรอยละ 100

2558 มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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พัฒนาเปนศูนยกลางแหงการเรยีนรู 

และบรกิารวชิาการชั้นนํา 

 

มุงท่ีจะเปนศูนยกลางแหงการเรียนรูและบริการวิชาการของสังคม        

ครู และบุคลากรทางการศึกษา  

สรางเครือขายและความรวมมอืกับสถานศึกษาในการพัฒนา และผลติครูใหเปนมอือาชีพ 

เปนศูนยกลางการใหบริการวชิาการบนพื้นฐานของความรูทางวชิาการและเปนท่ีพึ่งพาของสังคมได 

ใหเปนศูนยกลางของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและเปนแหลงการเรียนรูชุมชน 

ท้ังสิ้นจํานวน 28.0821        

และเงินนอกงบประมาณ 

เปนงบดําเนินการ ท้ังสิ้นจํานวน 

สงผลใหมหาวิทยาลัยฯ มีผลการปฏิบัติ

100.0  
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กลยุทธท่ี 6.1 สรางเครอืขายและความรวมมอืกับสถานศกึษาในการพัฒนา และผลติครูใหเปนมอือาชพี

ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยมหาวิทยาลัย

เพื่อใหการดําเนนิงานสําเร็จตามเปาประสงคท่ีกําหนดไว

 การเพิ่มความแข็งแกรงทางวชิาชพีครู คณาจารยและบุคลากรทางการศกึษา 

คณะครุศาสตรเปนหนวยงานหลักท่ีทําหนาท่ีใ

ท่ีเขารวมอบรมความรูเพื่อนําความรูท่ีไดรับไปพัฒนาและตอยอดในการจัดการเรียนการสอนตอไปในอนาคต 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 พบวา มีการจัดอบรมใหความรูและมีจํานวนครูท่ีไมมีวุฒิเขารับการอบรมพัฒนา จํานวน 

1,283 คน และผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีนําความรู ท่ีไดรับไปใชไดจริง คิดเปนรอยละ 

โดยมกีจิกรรมโครงการตางๆ ดังนี้ 

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสงเสริมหลักสูตร กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

สําหรับครูปฐมศึกษาและมัธยมศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 โครงการอบรมเชิงปฏบัิตกิารวชิาการศึกษาคณติศาสตร

 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธท่ี 6.2  เปดพื้นที่มหาวทิยาลัยใหเปนศูนยกลางของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและเปนแหลงการ

เรยีนรูชุมชน 

งานบริการวชิาการถอืเปนกลไกหนึ่งของมหาวทิยาลัย

ของชุมชนและทองถิ่น มุงเนนเพื่อพัฒนาใหเปนศูนยกลางแหงการเรียนรูและบริการวิชาการช้ันนํา ตลอดจนยกระดับ

มาตรฐานชุมชนและสังคม สอดคลองกับวิสัยทัศนท่ีวา 

พ.ศ. 2558 มหาวทิยาลัยมกีารทํางานเชื่อมโยงและประสานกับเครื

กลุมคนในชุมชนและทองถิ่น พบวา ปจจุบันมหาวิทยาลัย

หลายพื้นท่ี และมีฐานความรูท่ีเพิ่มขึ้นในแหลงเรียนรู จํานวน 

ใหกับชุมชน ดังนี้ 

 

รายงานประจําป 2558 

สรางเครอืขายและความรวมมอืกับสถานศกึษาในการพัฒนา และผลติครูใหเปนมอือาชพี

โดยมหาวิทยาลัยฯ ไดดําเนินการไปสูการปฏิบัติโดยการจัดโครงการ

สําเร็จตามเปาประสงคท่ีกําหนดไว ดังนี้ 

การเพิ่มความแข็งแกรงทางวชิาชพีครู คณาจารยและบุคลากรทางการศกึษา  

คณะครุศาสตรเปนหนวยงานหลักท่ีทําหนาท่ีในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา

ท่ีเขารวมอบรมความรูเพื่อนําความรูท่ีไดรับไปพัฒนาและตอยอดในการจัดการเรียนการสอนตอไปในอนาคต 

พบวา มีการจัดอบรมใหความรูและมีจํานวนครูท่ีไมมีวุฒิเขารับการอบรมพัฒนา จํานวน 

ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีนําความรู ท่ีไดรับไปใชไดจริง คิดเปนรอยละ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสงเสริมหลักสูตร กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

 

โครงการอบรมเชิงปฏบัิตกิารวชิาการศึกษาคณติศาสตร 

เปดพื้นที่มหาวทิยาลัยใหเปนศูนยกลางของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและเปนแหลงการ

งานบริการวชิาการถอืเปนกลไกหนึ่งของมหาวทิยาลัยฯ ท่ีชวยใหสามารถดําเนนิงานตอบสนองความตองการ

ของชุมชนและทองถิ่น มุงเนนเพื่อพัฒนาใหเปนศูนยกลางแหงการเรียนรูและบริการวิชาการช้ันนํา ตลอดจนยกระดับ

มาตรฐานชุมชนและสังคม สอดคลองกับวิสัยทัศนท่ีวา “มหาวิทยาลัยคุณภาพช้ันนํา เพื่อปวงชน

นเชื่อมโยงและประสานกับเครือขายในพื้นท่ี มกีารสงเสริมการจัดการเรียนรูใหแก

กลุมคนในชุมชนและทองถิ่น พบวา ปจจุบันมหาวิทยาลัยฯ มีแหลงเรียนรูท่ีใหบริการวิชาการแกสังคมครอบคลุม

ฐานความรูท่ีเพิ่มขึ้นในแหลงเรียนรู จํานวน 33 ฐานความรู และมีศูนยเรียนรูเพื่อเปนแหลงเรียนรู
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สรางเครอืขายและความรวมมอืกับสถานศกึษาในการพัฒนา และผลติครูใหเปนมอือาชพี 

การจัดโครงการ/กิจกรรม

นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา

ท่ีเขารวมอบรมความรูเพื่อนําความรูท่ีไดรับไปพัฒนาและตอยอดในการจัดการเรียนการสอนตอไปในอนาคต 

พบวา มีการจัดอบรมใหความรูและมีจํานวนครูท่ีไมมีวุฒิเขารับการอบรมพัฒนา จํานวน 

ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีนําความรู ท่ีไดรับไปใชไดจริง คิดเปนรอยละ 100              

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสงเสริมหลักสูตร กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ)            

เปดพื้นที่มหาวทิยาลัยใหเปนศูนยกลางของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและเปนแหลงการ

นตอบสนองความตองการ

ของชุมชนและทองถิ่น มุงเนนเพื่อพัฒนาใหเปนศูนยกลางแหงการเรียนรูและบริการวิชาการช้ันนํา ตลอดจนยกระดับ

มหาวิทยาลัยคุณภาพช้ันนํา เพื่อปวงชน” ปงบประมาณ      

มกีารสงเสริมการจัดการเรียนรูใหแก

มีแหลงเรียนรูท่ีใหบริการวิชาการแกสังคมครอบคลุมใน

และมีศูนยเรียนรูเพื่อเปนแหลงเรียนรู
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 การเปดพื้นที่ศูนยเรยีนรูใหกับชุมชน
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เปดพื้นที่ศูนยเรยีนรูใหกับชุมชน  

 

 

 

 

 

 

 

  ศูนยการเรียนรู วิจัย บริการวิชาการและถายทอดนวัตก

เมอืง ณ วัดประชาระบือธรรม เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร

  ศูนยการเรียนรู วิจัย บริการวิชาการและถายทอดนวัตกรรมสูการพัฒนา

ทองถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ชุมชนตําบลคลองโยง หมูท่ี 

อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

 

  ศูนยการเรียนรู วิจัย บริการวิชาการ และถายทอดนวัตกรรมสูการพัฒนา

ทองถิ่น ณ ชุมชนคําชะโนด อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี

 

  ศูนยการเรียนรู วจิัย และบริการวชิาการเพื่ออนุรักษวถิชีีวติชุมชนตลาดน้ําบางนอย 

ณ ชุมชนตลาดน้ําบางนอย ตําบลกระดังงา อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

 

  ศูนยการเรียนรู วิจัย บริการวิชาการ และถายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมสู

ชุมชน ณ ชุมชนบานสารภี ตําบลจอมปลวก อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
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ศูนยการเรียนรู วิจัย บริการวิชาการและถายทอดนวัตกรรมสูการพัฒนาชุมชน

เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 

ศูนยการเรียนรู วิจัย บริการวิชาการและถายทอดนวัตกรรมสูการพัฒนา

ทองถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ชุมชนตําบลคลองโยง หมูท่ี 4 

วิจัย บริการวิชาการ และถายทอดนวัตกรรมสูการพัฒนา

ทองถิ่น ณ ชุมชนคําชะโนด อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธาน ี

ศูนยการเรียนรู วจิัย และบริการวชิาการเพื่ออนุรักษวถิชีีวติชุมชนตลาดน้ําบางนอย 

ณ ชุมชนตลาดน้ําบางนอย ตําบลกระดังงา อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 

ศูนยการเรียนรู วิจัย บริการวิชาการ และถายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมสู

ชุมชน ณ ชุมชนบานสารภี ตําบลจอมปลวก อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
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 การจัดโครงการบรกิารวชิาการเพื่อสังคม

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยฯ มีการจัดโครงกา

อาทิ โครงการการพัฒนาตัวแบบระบบเฝาระวังการระบาดของโรคไขเลือดออกในชุมชน

ผลิตภัณฑแปรรูปท่ีเตรียมจากชะครามแหง

ประชาคมอาเซียน ชุมชนวิชาการเพื่อการเผยแพรและถายทอดองคความรูจากงานวิจัยและบริการวิชาการสูสังคม

เปนตน 
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การจัดโครงการบรกิารวชิาการเพื่อสังคม 

มหาวิทยาลัยฯ มีการจัดโครงการบริการวิชาการ ท้ังสิ้น

โครงการการพัฒนาตัวแบบระบบเฝาระวังการระบาดของโรคไขเลือดออกในชุมชน

ผลิตภัณฑแปรรูปท่ีเตรียมจากชะครามแหง โครงการการพัฒนาศักยภาพกลุม OTOP เพื่อยกระดับสู 

พื่อการเผยแพรและถายทอดองคความรูจากงานวิจัยและบริการวิชาการสูสังคม

  ศูนยการเรียนรู วิจัย บริการวิชาการ ถายทอดนวัตกรรม เทคโนโลยีดาน

พลังงานทดแทนและสิ่งแวดลอม ณ ชุมชนตําบลบางนา

จังหวัดสมุทรสงคราม 

  ศูนยการเรียนรู วจิัย บริการวิชาการ ถายทอดนวัตกรรม

ตนแบบเศรษฐกจิพอเพยีง อําเภอบางปะอิน จังหวัด
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รบริการวิชาการ ท้ังสิ้นจํานวน 323 โครงการ  

โครงการการพัฒนาตัวแบบระบบเฝาระวังการระบาดของโรคไขเลือดออกในชุมชน โครงการการพัฒนา

เพื่อยกระดับสู SMEs กาวสู

พื่อการเผยแพรและถายทอดองคความรูจากงานวิจัยและบริการวิชาการสูสังคม 

 

ศูนยการเรียนรู วิจัย บริการวิชาการ ถายทอดนวัตกรรม เทคโนโลยีดาน

พลังงานทดแทนและสิ่งแวดลอม ณ ชุมชนตําบลบางนางลี่ อําเภออัมพวา 

ศูนยการเรียนรู วจิัย บริการวิชาการ ถายทอดนวัตกรรมเพื่อพัฒนาโรงเรียน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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ยุทธศาสตรที่ 

ยุทธศาสตรท่ี 7 มหาวิทยาลัยฯ

เผยแพรศิลปวัฒนธรรมในระดับชาตแิละนานาชาติ 

กลยุทธในการขับเคลื่อน ดังนี้ 

 เปาประสงคที่ 7.1 

  มี ศู น ย ข อ มู ล ส า ร ส น เ ท ศ ท า ง ด า น ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม

กรุงรัตนโกสินทร ท่ีพรอมใหบริการ และประชาคมสวน

ในการสบืสาน อนุรักษศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสนิทรเพิ่มขึ้น

 กลยุทธ 

1) สงเสริม สนับสนุนการอนุรักษ สบืสาน และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมสูสากล

2) พัฒนาศูนยขอมูลสารสนเทศทางดานศิลปวัฒนธรรม กรุงรัตนโกสนิทร เพื่อเปนแหลงเรียนรู

 งบประมาณที่ใชในการบรหิารจัดการของยุทธศาสตรที่ 

มหาวทิยาลัยฯ ไดจัดสรรงบประมาณเพื่อใชในการดําเนนิ

แบงเปนงบประมาณแผนดิน จํานวน 

จํานวน 5.1793 ลานบาท คดิเปนรอยละ

คดิเปนรอยละ 86.21 

 

 

 

 

 

 

 

 ผลการปฏบิัตริาชการตามยุทธศาสตรที่ 

จากการขับเคลื่อนการดําเนินงานของประเด็นยุทธศาสตรท่ี 

ราชการบรรลุตามเปาหมาย จํานวน 3

มีโครงการกิจกรรมท่ีเผยแพรสงเสริมศิลปวัฒนธรรม จํานวน 

และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทรสูสากล ดานใหบริการวิชาการ

และดานพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทรบ

ท่ีสําคัญ ดังนี้ 
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งบดาํเนนิการ

 (100.00%)

ยุทธศาสตรที่ 7  สงเสรมิและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมสูสากล

 

วิทยาลัยฯ มุงท่ีจะอนุรักษ พัฒนาและ

เผยแพรศิลปวัฒนธรรมในระดับชาตแิละนานาชาติ  จึงมีเปาประสงคและ

มี ศู น ย ข อ มู ล ส า ร ส น เ ท ศ ท า ง ด า น ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม                  

กรุงรัตนโกสินทร ท่ีพรอมใหบริการ และประชาคมสวนสุนันทามีสวนรวม

ในการสบืสาน อนุรักษศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสนิทรเพิ่มขึ้น 

สงเสริม สนับสนุนการอนุรักษ สบืสาน และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมสูสากล 

พัฒนาศูนยขอมูลสารสนเทศทางดานศิลปวัฒนธรรม กรุงรัตนโกสนิทร เพื่อเปนแหลงเรียนรู

งบประมาณที่ใชในการบรหิารจัดการของยุทธศาสตรที่ 7 

รงบประมาณเพื่อใชในการดําเนนิงานยุทธศาสตรท่ี 7 ท้ังสิ้นจํานวน 

 2.2400 ลานบาท คิดเปนรอยละ 30.19 และเงินนอกงบประมาณ

คดิเปนรอยละ 69.81 มผีลการเบิกจายซึ่งเปนงบดําเนนิการท้ังสิ้นจํานวน 

ผลการปฏบิัตริาชการตามยุทธศาสตรที่ 7 

จากการขับเคลื่อนการดําเนินงานของประเด็นยุทธศาสตรท่ี 7 สงผลใหมหาวิทยาลัย

3 ตัวช้ีวัด จากจํานวนท้ังหมด 3 ตัวช้ีวัด คดิเปนรอยละ 100

รงการกิจกรรมท่ีเผยแพรสงเสริมศิลปวัฒนธรรม จํานวน 62 โครงการ จําแนกเปนดานอนุรักษสืบสานเผยแพร

และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทรสูสากล ดานใหบริการวิชาการ ดานศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร 

และดานพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทรบนฐานของผลงานวิจัย 
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สงเสรมิและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมสูสากล 

พัฒนาศูนยขอมูลสารสนเทศทางดานศิลปวัฒนธรรม กรุงรัตนโกสนิทร เพื่อเปนแหลงเรียนรู 

จํานวน 7.4193 ลานบาท 

และเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได) 

จํานวน 6.3962 ลานบาท 

สงผลใหมหาวิทยาลัยฯ มีผลการปฏิบัติ

100.0 โดยมหาวทิยาลัยฯ

โครงการ จําแนกเปนดานอนุรักษสืบสานเผยแพร

ดานศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร               

นฐานของผลงานวิจัย มีโครงการกิจกรรม     
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 พธีิถวายผาพระกฐนิพระราชทาน ประจําป 

 

 

 

 

 

 

  โครงการพิธีบวงสรวงและบําเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานถวายแดสมเด็จพระนางเจาสุนันทากุมารีรัตน 

พระบรมราชเทว ี
 

 

 

 

 

 

  โครงการเผยแพรและแลกเปลี่

ประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธท่ี 7.1 สงเสรมิ สนับสนุนการอนุรักษ สบืสาน และเผยแพร

ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยฯ จึงมีการพัฒนาระบบในการเผยแพรขาวสารขอมูลในดานศิ

และวัฒนธรรมใหแกนักศึกษาและบุคคลท่ัวไป เพื่อเปนการอนุรักษสืบสาน พัฒนาความรูในดานศิลปะและวัฒนธรรม 

โดยมีศูนยขอมูลขาวสารสารสนเทศดานศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร เพื่อใหบริการสืบคนขอมูลวัฒนธรรม

กรุงรัตนโกสินทรท้ังดานศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป

พบวา ผูรับบริการท่ีเขามาใชบริการศูนยขอมูลสารสนเทศดานศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทรมีความพึงพอใจ

คดิเปนรอยละ 92.80 ปงบประมาณ พ

กจิกรรมเพื่อใหการดําเนนิงานสําเร็จตามเปาประสงคท่ีกําหนดไว

 

 

 

 

รายงานประจําป 2558 

พธีิถวายผาพระกฐนิพระราชทาน ประจําป 2557  

โครงการพิธีบวงสรวงและบําเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานถวายแดสมเด็จพระนางเจาสุนันทากุมารีรัตน 

โครงการเผยแพรและแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร ณ มหาวิทยาลัยแห

สงเสรมิ สนับสนุนการอนุรักษ สบืสาน และเผยแพรศลิปวัฒนธรรมสูสากล

มหาวิทยาลัยฯ จึงมีการพัฒนาระบบในการเผยแพรขาวสารขอมูลในดานศิ

และวัฒนธรรมใหแกนักศึกษาและบุคคลท่ัวไป เพื่อเปนการอนุรักษสืบสาน พัฒนาความรูในดานศิลปะและวัฒนธรรม 

โดยมีศูนยขอมูลขาวสารสารสนเทศดานศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร เพื่อใหบริการสืบคนขอมูลวัฒนธรรม

กรุงรัตนโกสินทรท้ังดานศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลปแกผู รับบริการ ผลการการปฏิบัติ

พบวา ผูรับบริการท่ีเขามาใชบริการศูนยขอมูลสารสนเทศดานศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทรมีความพึงพอใจ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยมหาวทิยาลัยฯ ไดดําเนนิการไปสูการปฏบัิตโิดย

สําเร็จตามเปาประสงคท่ีกําหนดไว ดังนี้ 

2558 มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ANNUAL REPORT 2015   

โครงการพิธีบวงสรวงและบําเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานถวายแดสมเด็จพระนางเจาสุนันทากุมารีรัตน 

มหาวิทยาลัยแหงชาติลาว สาธารณรัฐ

วัฒนธรรมสูสากล 

มหาวิทยาลัยฯ จึงมีการพัฒนาระบบในการเผยแพรขาวสารขอมูลในดานศิลปะ

และวัฒนธรรมใหแกนักศึกษาและบุคคลท่ัวไป เพื่อเปนการอนุรักษสืบสาน พัฒนาความรูในดานศิลปะและวัฒนธรรม 

โดยมีศูนยขอมูลขาวสารสารสนเทศดานศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร เพื่อใหบริการสืบคนขอมูลวัฒนธรรม       

แกผู รับบริการ ผลการการปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2558             

พบวา ผูรับบริการท่ีเขามาใชบริการศูนยขอมูลสารสนเทศดานศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทรมีความพึงพอใจ  4.64 

ไดดําเนนิการไปสูการปฏบัิตโิดยการจัดโครงการ/
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 การใหบรกิารแหลงเรยีนรูศลิปวัฒนธรรมรัตนโกสนิทร

 

 

  

 

 

 

 กิจกรรมสนับสนุนและสงเสรมิศลิปวัฒนธรรม

 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธท่ี 7.2 พัฒนาศูนยขอมูลสารสนเทศทางดานศิลปวัฒนธรรม

เรยีนรู 

การใหบ ริการศูนยสารสนเทศทางด านศิลปวัฒนธรรม

กรุงรัตนโกสนิทร (3 ศิลป) แกนักศึกษาและบุคคลท่ัวไปท้ังในประเทศและ

ตางประเทศ  จากผลการปฏิบัติราชการ

หรือสารสนเทศดานศิลปวัฒนธรรมท่ี

มี จํ า นวน  2  องค ค วาม รู  ไ ด แก  

เจาฟานิภานภดล กรมขุนอูทองเขตขัติยนารี

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานประจําป 2558 

การใหบรกิารแหลงเรยีนรูศลิปวัฒนธรรมรัตนโกสนิทร  

กิจกรรมสนับสนุนและสงเสรมิศลิปวัฒนธรรม 

พัฒนาศูนยขอมูลสารสนเทศทางดานศิลปวัฒนธรรม กรุงรัตนโกสินทร เพื่อเปนแหลง

การใหบ ริการศูนยสารสนเทศทางด านศิลปวัฒนธรรม           

แกนักศึกษาและบุคคลท่ัวไปท้ังในประเทศและ

จากผลการปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2558 พบวา องคความรู

หรือสารสนเทศดานศิลปวัฒนธรรมท่ีใหบริการในศูนยขอมูลสารสนเทศ 

องค ค วาม รู  ไ ด แก  พระราชประ วัติ ของสม เด็ จ ฯ                 

เจาฟานิภานภดล กรมขุนอูทองเขตขัติยนารี และพระราชประวัติ         

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

2558 มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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กรุงรัตนโกสินทร เพื่อเปนแหลง
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งบดําเนนิการ

จํานวน 103.1873 

ลานบาท

 (95.92%)

งบลงทุน

จํานวน 4.3905 

ลานบาท

(4.08%)

รายได

50%
รายจาย

47%

กําไร

3%

ยุทธศาสตรที่ 8 ปฏรูิปการบริหารจัดการทรัพยากรสินทรัพยและทรัพยสินทางปญญา  
 

 ยุทธศาสตรท่ี 8 มหาวิทยาลัยฯ มุงท่ีจะมีระบบบริหารทรัพยสินและทรัพยสินทางปญญาไดอยางมี

ประสทิธิภาพและคุมคา จงึมเีปาหมายและกลยุทธในการขับเคลื่อน ดังนี้ 

 เปาประสงคที่ 8.1 

 มรีะบบการบริหารจัดการการหารายไดใหมปีระสทิธิภาพมากขึ้น  

 กลยุทธ 

1) พัฒนาระบบการบริหารจัดการการหารายไดใหมปีระสทิธิภาพมากขึ้น 

2) สงเสริมและสนับสนุนการจัดหารายไดของหนวยงานตางๆ อยางเปนระบบ 

 งบประมาณที่ใชในการบรหิารจัดการของยุทธศาสตรที่ 8 

มหาวิทยาลัยฯ ไดจัดสรรงบประมาณเพื่อใชในการดําเนินงานยุทธศาสตรท่ี 8 เปนเงินนอกงบประมาณ    

(เงินรายได) ท้ังสิ้นจํานวน 111.9868 ลานบาท มีผลการเบิกจายในการดําเนินงาน จํานวน 107.5779 ลานบาท        

คิดเปนรอยละ 96.06 จําแนกเปนงบดําเนินการ จํานวน 103.1873 ลานบาท คิดเปนรอยละ 95.92 และงบลงทุน 

จํานวน 4.3906 ลานบาท คดิเปนรอยละ 4.08   

 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยฯ มีระบบการบริหารจัดการรายไดใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยพบวา มหาวิทยาลัยฯ          

มีโครงการ/กิจกรรมเพื่อจัดหารายได ไดแก ฝายโรงแรมสวนสุนันทา ฝายธุรกิจมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา ฝายผลิต

อาหารและเคร่ืองดื่ม ฝายสถาบันอบรมและทองเท่ียวเพื่อการศึกษา ฝายสถาบันวจิัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย และ

รายไดงานสวัสดิการ เปนตน โดยมีการบริหารจัดการและมีรายได จํานวน 1,563.9557 ลานบาท โดยเปนรายจาย 

จํานวน 1,473.1017 ลานบาท และมีผลกําไร จํานวน 90.8539 ลานบาท ซึ่งมีกําไรเพิ่มขึ้นจากปท่ีผานมาเทากับ      

รอยละ 258.61  
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 ผลการปฏบิัตริาชการตามยุทธศาสตรที่ 

จากการขับเคลื่อนการดําเนินงาน

ราชการบรรลุตามเปาหมาย จํานวน 

ความภาคภูมิใจใหกับประชาคมสวนสุนันทา 

โครงการระดมทุนดวยการบริการวิชาการเพิ่มขึ้น

จํานวนท้ังสิ้น 893.12 ลานบาท ดังนี้ 

 

หนวยงาน

1) คณะครุศาสตร 

2) คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 

3) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

4) คณะวทิยาการจัดการ 

5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

6) คณะศิลปกรรมศาสตร 

7)  บัณฑติวิทยาลัย 

8)  วทิยาลัยนานาชาติ 

9)  วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

10) วทิยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

11) วทิยาลัยสหเวชศาสตร 

12) วทิยาลัยการภาพยนตร ศิลปะการแสดงและสื่อใหม

13) วทิยาลัยโลจสิติกสและซัพพลายเชน

14) สํานักงานอธกิารบดี 

15) สํานักงานสภามหาวทิยาลัย 

16) สํานักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ

17) สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

18) สถาบันวจัิยและพัฒนา 

19) สถาบันสรางสรรคและสงเสริมการเรียนรูตลอดชวีิต

20) สํานักวชิาการศึกษาท่ัวไปและนวัตกรรมการเรียนรูฯ

21) สํานักทรัพยสินและรายได 

22) สํานักงานวิทยาเขต 

รวม 

รายงานประจําป 2558 

ผลการปฏบิัตริาชการตามยุทธศาสตรที่ 8 

ดําเนินงานของประเด็นยุทธศาสตรท่ี 8 สงผลใหมหาวิทยาลัย

เปาหมาย จํานวน 3 ตัวช้ีวัด จากจํานวนท้ังหมด 3 ตัวช้ีวัด คิดเปนรอยละ 

ความภาคภูมิใจใหกับประชาคมสวนสุนันทา คือ หนวยงานตางๆ ในมหาวิทยาลัยฯ มีรายไดจากการดําเนินการ

โครงการระดมทุนดวยการบริการวิชาการเพิ่มขึ้น ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีรายไดจากโครงการ

 

หนวยงาน จํานวนเงนิ 

(ลานบาท) 

13.68 

 23.26 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 35.35 

299.53 

10.95 

0.30 

47.22 

5.23 

วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 45.81 

6.48 

0.92 

ศิลปะการแสดงและสื่อใหม 21.19 

วทิยาลัยโลจสิติกสและซัพพลายเชน  1.67 

7.00 

- 

สํานักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 32.09 

0.32 

1.55 

สถาบันสรางสรรคและสงเสริมการเรียนรูตลอดชวีิต 15.15 

ษาท่ัวไปและนวัตกรรมการเรียนรูฯ(GE) 1.02 

324.36 

0.03 

893.12 

2558 มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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สงผลใหมหาวิทยาลัยฯ มีผลการปฏิบัติ

นรอยละ 100.0 ซึ่งสราง         

มีรายไดจากการดําเนินการ         

มีรายไดจากโครงการบริการวิชาการ 
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ศูนยการศกึษา

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากับการขยายการพัฒนาการศึกษาสูทองถิ่น เพื่อใหมีการตอบสนองและ

รองรับการจัดการเรียนการสอน เปดพื้นท่ีทางการศึกษา สรางพื้นท่ีทางวิชาการใหกับนักศึกษาและประชาชนท่ัวไป

โดยการขยายพื้นท่ีทางการศึกษาไปยัง 

1. ศูนยการศกึษา จังหวัดนครปฐม

ศูนยการศึกษา วิทยาเขตศาลายา 

บนเนื้อท่ี 275 ไร มกีารกอสรางอาคาร สถานท่ี เพื่อเตรียมพรอม

สําหรับการจัดการเรียนการสอน 

การสอน จํานวน 2 วิทยาลัย ไดแก

ซัพพลายเชน และวทิยาลัยนานาชาต ิ

2. ศูนยการศกึษา จังหวัดสมุทรสงคราม

ศูนยการศึกษาและวิจัยดานวิทยาศาสตรสุขภ

อุตสาหกรรมการบริการ จังหวัดสมุทรสงคราม ตั้งอยูตําบล

บางแกว อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 

เพื่อสรางศูนยการศึกษาโดยมีวิทยาลัย

จํานวน 1 วทิยาลัย ไดแก วทิยาลัยสหเวชศาสตร

3. ศูนยการศกึษา จังหวัดอุดรธานี

ศูนยการศึกษา จังหวัดอุดร

อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี บนเนื้อท่ี 

การสอนในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส

อุตสาหกรรมทองเท่ียวและบริการ

ประเทศ และสาขาวชิาธุรกจิการบิน  

4. ศนูยการศกึษา จังหวัดระนอง 

ศูนยการศึกษาวิจัยดานสุขภาพการทองเท่ียวและ

การโรงแรมและท่ีพํานักระยะยาว ณ อุทยานแหงชาติน้ําตกหงาว

จังหวัดระนอง บนเนื้อท่ี 128 ไร ตั้งอยู

จังหวัดระนอง เพื่อสนองตอบพันธกิจของมหาวิทยาลัย

ในการยกคุณภาพและมาตรฐานชุมชน และทองถิ่นของประเทศ 

โดยเร่ิมจัดการเรียนการสอน ตัง้แต พ
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โดยการขยายพื้นท่ีทางการศึกษาไปยัง 4 จังหวัด ไดแก 

หวัดนครปฐม 

วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม    

างอาคาร สถานท่ี เพื่อเตรียมพรอม

สําหรับการจัดการเรียนการสอน โดยมีคณะท่ีจัดการเรียน      

ไดแก วิทยาลัยโลจิสติกสและ       

วทิยาลัยนานาชาต ิ 

จังหวัดสมุทรสงคราม  

ศูนยการศึกษาและวิจัยดานวิทยาศาสตรสุขภาพและ

อุตสาหกรรมการบริการ จังหวัดสมุทรสงคราม ตั้งอยูตําบล     

บางแกว อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม บนเนื้อท่ี 80 ไร     

วิทยาลัยท่ีไปจัดการเรียนการสอน 

วทิยาลัยสหเวชศาสตร 

ศูนยการศกึษา จังหวัดอุดรธานี  

รธานี ตั้งอยูตําบลสามพราว 

บนเนื้อท่ี 15 ไร โดยเปดการเรียน

การสอนในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส สาขาวิชาการจัดการ

อุตสาหกรรมทองเท่ียวและบริการ สาขาวิชาธุรกิจระหวาง

และสาขาวชิาธุรกจิการบิน   

การศกึษา จังหวัดระนอง  

ศูนยการศึกษาวิจัยดานสุขภาพการทองเท่ียวและ      

การโรงแรมและท่ีพํานักระยะยาว ณ อุทยานแหงชาติน้ําตกหงาว 

ตั้งอยู ตําบลหงาว อําเภอเมือง 

เพื่อสนองตอบพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ          

ยกคุณภาพและมาตรฐานชุมชน และทองถิ่นของประเทศ 

พ.ศ.2554-ปจจุบัน  
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คณะที่ปรกึษาคูมอืสารสนเทศมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสนุนัทา 

รองศาสตราจารยฤๅเดช เกดิวชัิย  อธิการบดมีหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

รองศาสตราจารยธีระดา    ภิญโญ  รองอธิการบดฝีายแผนงานและประกันคุณภาพ 

 

หนวยงานทีส่นับสนุนขอมูล 

 คณะครุศาสตร    คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  คณะวทิยาการจัดการ 

บัณฑติวทิยาลัย    คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

คณะศิลปกรรมศาสตร   โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

วทิยาลัยนานาชาต ิ   สถาบันสรางสรรคและสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวติ 

วทิยาลัยสหเวชศาสตร   วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

วทิยาลัยพยาบาลและสุขภาพ  สํานักวชิาการศึกษาท่ัวไปและนวัตกรรมการเรียนรูฯ (GE) 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม   สํานักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สํานักงานอธิการบด ี   วทิยาลัยการภาพยนตร ศิลปะการแสดงและสื่อใหม 

สถาบันวจิัยและพัฒนา   วทิยาลัยโลจสิตกิสและซัพพลายเชน 

ศูนยการศึกษา จังหวัดระนอง  ศูนยการศึกษา จังหวัดนครปฐม 

ศูนยการศึกษา จังหวัดอุดรธาน ี  ศูนยการศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม 

 

คณะผูจัดทาํรายงานประจําป 2558 

 นายสนธยา เจริญศิริ  รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 

 นางสาวพุมพวง กลาหาญ       ปฏบัิตหินาท่ีในตําแหนงหัวหนางานตดิตามและสารสนเทศ 

 นางสาววรางคณา ศิริหงษทอง       นักวเิคราะหนโยบายและแผน 

 นายจํารัส นิ่มสําราญ       นักวเิคราะหนโยบายและแผน 

 นางสาวสุจญิา ก่ําแสง       นักวเิคราะหนโยบายและแผน 

 

ออกแบบปก 

 นายประพล สุขสุโฉม      เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
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