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 มาตรา 4 ให้สถาบันราชภัฏที่จัดตั้งขึ้นตาม พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 มี 
ฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภฏตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เรียกชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏตาม
ชื่อของสถาบันราชภัฏเดิมตามบัญชีรายชื่อท้าย พระราชบัญญัตินี้ ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ
แต่ละแห่งเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการ ตามกฎหมายว่าด้วย วิธีการงบประมาณใน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยสวนสุนันทามาจากไหน ?



มาตรา 7
ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน 

ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่าง
มั่นคงและยั่งยืนของปวงชน 

มีส่วนร่วมในการจัดการการบํารุงรักษาการใช้ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสม
ดุลและยั่งยืน 

โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย ให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม  

ปรับปรุงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู



โครงสรา้งมหาวิทยาลัย

สภามหาวิทยาลยั (1)

มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสนุนัทาสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลมหาวิทยาลยั

สภาวิชาการ (2)

คณะกรรมการสง่เสรมิกิจการมหาวิทยาลยั (4)

สภาคณาจารย์และข้าราชการ (3)

หน่วยตรวจสอบภายใน

คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์

สํานักงานอธิการบดี
สํานักวิทยาบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนา

โรงเรียนสาธิต บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยพยาบาลและ

สุขภาพ

วิทยาลัยนวัตกรรม

และการจัดการ

วิทยาลัยสหเวช

ศาสตร์

วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน

วิทยาลัยภาพยนตร์ 

ศิลปะการแสดงและ

สื่อใหม่

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต
สํานักทรัพย์สินและรายได้

สํานักวิชาการศึกษาทั่วไปและ

นวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์

ศูนย์

สมุทรสงคราม ศูนย์นครปฐมศูนย์ระนอง ศูนย์อุดรธานี

วิทยาลัย

สถาปัตยกรรมศาสตร์

ศูนย์แห่งความเป็นเลิศด้านการดูแล

ผู้สูงอายุ



คณะผู้บริหาร

อธิการบดี

รองอธิการบดี

ฝ่ายบริหาร

รองอธิการบดี

ฝ่ายวิชาการ

รองอธิการบดี

ฝ่ายแผนฯ

รองอธิการบดี

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

รองอธิการบดี

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

ผู้ช่วยอธิการบดี

ฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยอธิการบดี

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

สํานักงานอธิการบดี
กองบริการการศึกษา,

คณะ/วิทยาลัย
กองนโยบายและแผน กองพัฒนานักศึกษา

สถาบันวิจัยและ

พัฒนา

สํานักงานสภาฯ
สํานักทรัพย์สนิและ

รายได้

วิทยาลัยใน

กํากับ

สํานักงานวิชาการ

ศึกษาทั่วไป
สํานักวิทยบริการฯ

สถาบัน

สร้างสรรค์ฯ

(สสสร.)

ผู้ช่วยอธิการบดี

ฝ่ายกิจการนักศึกษา



อธิการบดี
รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย



รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
รองศาสตราจารย ์ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์



รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์



รองอธิการบดีฝ่ายแผนฯ
รองศาสตราจารย ์ดร.วิทยา เมฆขํา



รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์



รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ชนนาถ มีนะนันท์



ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์



ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
อาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ



ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ิริอร จําปาทอง



คณบดี

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

ผศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา

คณะวิทยาการจัดการ

ผศ.ดร.ประทีป วจีทองรัตนา

คณะวิทยาศาสตร์ฯ

ผศ.ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา

คณะครุศาสตร์

รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์

คณะเทคโนฯอุตฯ
ผศ.ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์

คณะศิลปกรรมศาสตร์

ผศ.ดร.ชุติมา มณีวัฒนา



คณบดี

วิทยาลัยภาพยนตร์ฯ

ดร.นิรชราภา ทองธรรมชาติ

วิทยาลัยนานาชาติ

ผศ.ดร.กรองทอง ไคริรี

โรงเรียนสาธิตฯ

รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์

ผศ.ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม

บัณฑิตวิทยาลัย

ผศ.ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

ผศ.พิเศษ ดร.พรพรรณ วรสีหะ

วิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ

ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร

วิทยาลัยนวัตกรรมฯ

ผศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์



ผู้อํานวยการ

สํานักงานอธิการบดี

ผศ.ดร.โกมล  ไพศาล
สถาบันวิจัยและพัฒนา

ผศ.ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

อาจารย์อนันตชัย เอกะ

สํานักวิทยบริการฯ

ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย



สํานักทรัพย์สินและรายได้

นายธวัชชัย สู่เพื่อน
ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ

ผศ.ดร.สุจิตรา อู่รัตนมณี 

สํานักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

ผศ.ดร.ปรีชา  พงษ์เพ็ง

สถาบันสร้างสรรค์และ

ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ผศ.ดร.กวิน วงศ์ลีดี

ผู้อํานวยการ



สภามหาวิทยาลัย 

(ชุดเดิม)



สภามหาวิทยาลัย (ชุดใหม่)



สภาวิชาการ



กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย



สภาคณาจารย์และข้าราชการ (ชุดเดิม)



สภาคณาจารย์และข้าราชการ
(ชุดใหม่)



คณะกรรมการสง่เสรมิกิจการมหาวิทยาลยั (ชุดเดิม)



คณะกรรมการสง่เสรมิกิจการมหาวิทยาลยั (ชุดใหม่)



Agile Organization Innovative Organization

High Performance 
Organization

Excellent
Organization

Learning Organization

Happy
Workplace



ก้าวย่างของสวนสุนันทาและ
ทิศทางในอนาคต

องค์กรแห่งความผาสุก

มหาวิทยาลัยคุณภาพชั้นนาํ

ชุมชนวิชาการและการพฒันาคุณภาพบณัฑิต

องค์กรสมรรถนะสงู

มหาวิทยาลัยเอตทัคคะนานาชาติ

International Niche Guru University

มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสงัคม

Smart Archetype University of Society

มหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มีเอกลักษณ์

Niche Guru University

University 4.0

3 Pillar



3 Pillar
Academic Education

◦ Active learning

Internship

◦ Connect with network

Personal Development

◦ English in daily life

◦ Talent

◦ Personality

◦ Success and fail experience



Structure Culture/
Paradigm/

HR

Monitoring & Evaluation System

Charter
Vision/Mission

Objective/Strategy/Policy

Tools
Process

& Systems

Shared
Vision/Value

Charter
Vision/Mission

Objective/Strategy/Policy

Continuous Improvement

Productivity Improvement

Quality Assurance

Flexibility
Re-structure

Efficiency

Re-process

Re-think 
by Re-train

Quality

Re-tools

Effectiveness

Re-build Synergy

Specific
Measurable

Attainable
Rational                    
Timely

การบริหารองค์กร แบบองค์รวม



โอกาส
Opportunity

จุดอ่อน
Weakness

กลยุทธ์

เราคือ…
ทําอะไร         เพื่อใคร

ด้วยหลักการ...

วัตถุประสงค์

กลยุทธ์

กลยุทธ์

วิสัยทัศน์
VISION

จุดแข็ง
Strength

ภัยคุกคาม
Threat

Strategy

กลยุทธ์Structure

โครงสรา้ง

Staff

บุคลากร

System

ระบบ

Style

สไตล์

Skill

ทักษะ

Shared 
Vision

วิสัยทัศน์ร่วม



กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์

32

สถานการณ์
ภายใน

สถานการณ์
ภายนอก

สมมติฐานAssum
ption

ประเด็น
ยุทธ์ศาสตร์

Priority Issues

เราอยู่ที่ไหน?

วิเคราะห์
สถานการณ์ ผลที่ต้องการ

วิสัยทัศน์Vision
ภารกิจMission

วิธีการ

กลยุทธ์
Strategies

การนําไปปฏิบัติ

โครงการ
Delegated 
Programs

เป้าหมายย่อย
Delegated 
Objectives

ติดตามประเมิน

ทบทวน
Review

เราจะไปเป็น
อะไร? จะไปทางไหน อย่างไร? ใครจะต้อง

ทําอะไร? ที่ทํามาเป็นอย่างไร?

แผนงาน 
โครงการ
Programs

วัตถุประสงค์
Objectives





คิด....ยังไง ??







วิถีแห่งโตโยต้า
 ไม่ว่าปัจจุบันนี้ ขนาดขององคก์รหรือขีดความสามารถจะเป็นอย่างไรก็ตาม เราต้อง
ไม่ขลาดกลัว  แต่ต้องมุ่งตั้งเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไว้เสมอ  ต่อจากนั้นจึงเดิน
ไปสู่เป้าหมายดังกล่าวต่อไป

 นี่แหละคือสิง่ที่เราเรียกกันว่า  “ความก้าวหน้า”

 ความพยายามใดๆ ก็ตาม  หากปราศจากเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่แล้ว  ย่อมจบลง
ด้วยความล้มเหลว

โตโยดะ โชอิชิโร่





Straddle Method



Dick Fosbury นักกีฬาชาวอเมริกัน 

เจ้าของเหรียญทองกระโดดสูงในโอลมิปิคเกมส์ ปี 1968 ที่ Mexico City

เขาคิดในสิ่งที่คนอื่นไม่คิด 

(Think what no one else thinks) 

เขาทําในสิ่งที่คนอื่นไม่ได้ทํา 

(Do what no one else does)

Fosbury

Flop ซื่งได้รับความนิยมมากจนกระทั่งถึงปัจจุบัน



แนวทางของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 การปรับเปลีย่นวิสยัทัศน์จากมหาวิทยาลัยคุณภาพชั้นนําเพื่อปวงชนเป็น
มหาวิทยาลัยที่เป็นเอตทัคคะ  (กําหนดวิสัยทัศน์  วาระละ 5 ปี)

 กําหนดเป้าหมายและเกณฑ์มาตรฐานโปรแกรมวิชาที่เป็นเอตทัคคะ (จุดเน้น)

 สร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของโปรแกรมวิชา

 สร้างภาคเครือข่ายหน่วยงาน  ภาคีสมาชิกวิชาชีพ

Rebranding



Smart 
Students

Smart 
Management

Smart 
Academic

Smart 
Research

Smart 
Technology & 

Teacher 

แนวนโยบาย

๑.บัณฑิตจากสวนสุนันทาจะต้อง

เป็นผู้ที่มีความรู้ลึกซึ้งในศาสตร์ที่

สําเร็จการศึกษา  มีคุณธรรม  

จริยธรรม  มีจิตสาธารณะและ

เป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี

๒.บัณฑิตจากสวนสุนันทาจะต้อง

มีความรู้ความสามารถด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการ

ใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับที่ดี  

สามารถนําไปใชใ้นชวีิตประจําวัน

ได้

๓.บัณฑิตจากสวนสุนันทาจะต้อง

มีพรสวรรค์และความสามารถ

พิเศษที่โดดเด่นนอกเหนือจาก

ศาสตร์ที่ศึกษา

๑.มหาวิทยาลัยต้องมีกระบวนการ

และกลไกในการพัฒนาคณาจารย์

และบุคลากรทุกคน  ให้ก้าวไปสู่

ความสําเร็จสูงสุดในเส้นทางวิชาชีพ

๒ .   ม ห า วิ ท ย า ลั ย ต้ อ ง รั ก ษ า

เอกลักษณ์  อัตลักษณ์ของความเป็น

สวนสุนันทาที่มีอดีตอันน่าภาคภูมิใจ

เพื่อนําไปสู่ความผาสุกและคุณภาพ

ชีวิตการทํางานของบุคลากรใน

องค์กร

๓.  มหาวิทยาลัยต้องใช้หลักธรร

มาภิบาลในการบ ริหาร จัดการ

องค์กรในทุกมิ ตินอกเหนือจาก

ศาสตร์ที่ศึกษา

๑. มหาวิทยาลัยต้องมีการพัฒนา

โปรแกรมวิชาทุกๆ  โปรแกรมไปสู่

ความเป็นเอตทัคคะเพื่อเพิ่มขดี

ความสามารถในการแข่งขนัทั้งใน

ระดับประเทศและระดับสากล

๒.  มหาวิทยาลัยต้องมีการ

ประสานเครือข่ายภายนอก

มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะผู้ใช้

บัณฑิตเพื่อการมีส่วนร่วมในการ

จัดการเรียนการสอนครอบคลุมใน

ทุกกระบวนการ

๓.  มหาวิทยาลัยต้องมีการ

ยกระดับการเรียนการสอนและ

การวิจัยโดยการมีเครือข่ายกับ

สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ

เพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้

และบุคลากร

๑.  มหาวิทยาลัยต้องมีงานวิจัยที่

เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่  

และพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่

สามารถนําไปใชป้ระโยชน์ได้จริง

๒.  มหาวิทยาลัยต้องบูรณาการ

งานวิจัยให้เปน็ส่วนหนึ่งของการ

เรียนการสอน

๓.  มหาวิทยาลัยต้องสร้างให้

นักศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี

ถึงปริญญาเอกมขีดี

ความสามารถในด้านการวิจัย

และสร้างผลงานที่เป็นที่ยอมรับ

ของสังคมได้

๑.  มหาวิทยาลัยต้องจัด

สภาพแวดล้อมที่ดีด้านการเรียน

การสอนให้กับนักศึกษา  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์

บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้

และเทคโนโลยีสารสนเทศที่

ทันสมัย

๒.  คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย

ต้องได้รับโอกาสในการพัฒนา

สูงสุดในเส้นทางวิชาชพี  ทั้งใน

ด้านวุฒิการศึกษาและผลงาน

วิชาการ

๓.  คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย

ต้องมีความรู้ความสามารถใน

การใช้ภาษาอังกฤษ  สามารถ

นําไปใชใ้นชวีิตประจําวันและ

จัดการเรียนการสอนได้

๑) W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ 

๒) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดี 

๓) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความร่วมมือ 
๔) P (Professionalism) : ความเป็นมืออาชีพ



แนวนโยบายของมหาวิทยาลัย
ในการพฒันาคุณภาพบัณฑิต

 ดําเนินการภายใต้ 3 เสาหลัก

Academic 

Education

Internship
Personal 

Development



3 Pillar
Academic Education
◦ Active learning

Internship
◦ Connect with network

Personal Development
◦ English in daily life
◦ Talent
◦ Personality
◦ Success and fail experience



มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม



2556-2559

Webometrics

Times Higher Education 

GOAL
International Niche Guru University

QS Stars

2568 - 2571

2560-2567

2559

Webometrics

Webometrics

QS Rankings

QS Stars

ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 15 ปี

Webometrics

QS Rankings

QS Stars









เคล็ดลับแห่งความสําเร็จ
 1. ให้ความสําคัญกับความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของทีม เซอร์อเล็กซ์จะไม่ยอมให้นัก
เตะคนใดคิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่เป็นดาวเด่นเหนือกว่าเพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆ ทุกคนในทีม
จะต้องมีความสําคัญเท่าๆ กัน
2. รู้จักชมนักเตะเมื่อทําผลงานได้ดี ไม่ว่านักฟุตบอลหรือมนุษย์ทั่วไป ย่อมดีใจและ
ภาคภูมิใจเมื่อได้รับการชื่นชมเวลาทําผลงานได้ดี แต่เมื่อมีข้อผิดพลาดก็ต้องชี้ให้เห็น
ในทันทีไม่ควรปลอ่ยไว้นาน และไม่นําข้อผิดพลาดกลับมาว่าซ้ําอีกครั้ง
3. การลงโทษ เมื่อนักเตะไม่ทําตามกฎจะถูกปรับเงิน เป็นวิธีการควบคุมพฤติกรรมนัก
เตะให้เห็นว่าไม่มีใครยิ่งใหญ่ไปกว่าสโมสร
4. พัฒนานักเตะรุ่นใหม่ เซอร์อเล็กซ์จะพัฒนานักเตะรุ่นใหม่ของสโมสรให้มี
คุณภาพ มาตรฐานในระดับเดียวกับที่นักเตะรุ่นก่อนๆทําไว้ ทั้งนี้ เพื่อสร้างรากฐานที่
มั่นคงตลอดไปให้กับสโมสร
5. การฝึกซ้อม นักเตะทุกคนในทีมต้องมีความมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังกับการฝึกซ้อม การ
เป็นนักเตะของสโมสรที่ยิ่งใหญ่ต้องฝึกหนักกว่านักเตะทีมอื่นๆ หากทําไม่ได้ก็ไม่ต้องมา
เป็นนักเตะของแมนฯยูถ้านักเตะคนไหนฝึกซ้อมอย่างหนักเพราะอยากเก่งและอยาก
พัฒนาขึ้น ก็มักจะได้รับเลือกลงเล่นกว่าผู้ที่ยอมแพ้ไม่ยอมฝึกซ้อม









สิงหาคม

-พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย

-เตรียมการสอน

-ปิดเล่มโครงการวิจัย

-เขียนบทความวิจัย/นําเสนอต่างประเทศ

-ช่วยงานมหาวิทยาลัย ปฐมนิเทศ/รับน้อง/รับ

ปริญญา

-สวนสุนันทาวิชาการ

ตุลาคม-เริ่มต้นทํางานวิจัย

      *ทบทวนวรรณกรรม

      *เก็บข้อมูล

-สอน

-บริการวิชาการ

-เตรียมเขียนบทความวิจัย

พ.ย.-ก.พ.

-ทํางานวิจัย*เก็บข้อมูล
 -สอน /ออกข้อสอบ/ตรวจข้อสอบ/ตัดเกรด
-บริการวิชาการ
-นําเสนอบทความวิจัยต่างประเทศ

มี.ค.-ก.ค.

-วิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย

-เตรียมการสอน/สอน/ออกข้อสอบ/ตัดเกรด

-ปิดเล่มโครงการวิจัย

-เขียนบทความวิจัย/นําเสนอต่างประเทศ

-พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจยัวช./ภายใน

-เขียนตําราเข้าโรงพิมพ์เพื่อเผยแพร่

-พัฒนาผลงานเพื่อขอตําแหน่งทางวิชาการ

-เรียนปริญญาเอก

Suan Sunandha Life Circle



เป้าหมายมหาวิทยาลัยในแต่ละยทุธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านวิชาการและการเรียนการสอน เป้าหมายมหาวิทยาลัย 30 ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านวิจัยและบริการวิชาการ เป้าหมายมหาวิทยาลัย 10 ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ เป้าหมายมหาวิทยาลัย 7 ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านกิจการนักศึกษาและการจัดนิทรรศการ เป้าหมายมหาวิทยาลัย 9 ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดหารายได้และพัฒนาผู้ประกอบการ เป้าหมายมหาวิทยาลัย 2 ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านบริหารอาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก เป้าหมายมหาวิทยาลัย 9 ตัวชี้วัด



แผนขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2562 (Fast Track)

ด้านวิชาการและการเรียนการสอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์

ด้านวิจัยและบริการวิชาการ : รองศาสตราจารย์ ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย

ด้านกิจการนักศึกษาและการจัดนิทรรศการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันท์

ด้านการจัดหารายได้และพัฒนาผู้ประกอบการ : รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์

ด้านบริหารอาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก : รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์

การกํากับ ติดตาม และประเมินผล : รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขํา

1

2

3

4

5

6

7



ผลการดําเนินงาน ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ด้านวิชาการและการเรียนการสอน

จํานวนหนว่ยงานชั้นนาํในประเทศไทยที่นักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (QS Stars) เป้าหมาย 401 บริษัท

จํานวนหนว่ยงานชั้นนาํระดับนานาชาติที่นักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (QS Stars) เป้าหมาย 40 บริษัท

จํานวนหนว่ยงานชั้นนาํในประเทศหรอืนานาชาติที่รับบัณฑิตเข้าทํางาน (QS Stars) เป้าหมาย 57 บริษัท

ร้อยละของอาจารย์ชาวต่างชาติที่มีสัญญาจ้างเต็มเวลา (QS Ranking) เป้าหมาย ร้อยละ 4

สัดส่วนอาจารย์ผู้สอนต่อจํานวนนักศึกษา (QS Ranking) เป้าหมาย 1:20

จํานวนนักศึกษาชาวต่างชาติลงทะเบียนเรียนเต็มหลักสูตร (เฉพาะหลักสูตรนานาชาติ) (QS Ranking) เป้าหมาย 51 คน

ร้อยละของอาจารย์ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก (PhD) (QS Stars) เป้าหมาย ร้อยละ 42

ร้อยละของนักศึกษาที่มีงานทําภายใน 12 เดือนหลังสําเร็จการศึกษา (รวมทั้งผู้ที่ศึกษาต่อ) (QS Stars) เป้าหมาย ร้อยละ 91

จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนต่างชาติที่เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา (Inbound) (QS Stars)  เป้าหมาย 98 คน

จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวไทยที่ไปศึกษาในต่างประเทศ อย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา (Outbound) (QS Stars) เป้าหมาย 78 คน



ผลการดําเนินงาน ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ด้านวิชาการและการเรียนการสอน

ร้อยละของอาจารย์ที่มีตําแหน่งทางวิชาการ เท่ากับหรือสูงกว่ามาตรฐานอุดมศึกษา (เอตทัคคะ) เป้าหมาย ร้อยละ 35

ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาโดยภาพรวม/การสําเร็จการศึกษา (ตามแบบประเมินของมหาวิทยาลัย) (QS Stars) เป้าหมาย ร้อยละ 80

ร้อยละของบัณฑิตที่ศึกษาต่อภายใน 12 เดือนหลังจากสําเร็จการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ (QS Stars) เป้าหมาย ร้อยละ 30

ร้อยละของนักศึกษาที่จบการศึกษาตามกําหนดเวลา (นับปีตามหลักสูตร) เป้าหมาย ร้อยละ 100

จํานวนผู้ทรงคุณวุฒิที่รบัทราบข้อมูลทางวิชาการของมหาวิทยาลัย (หลักสูตร/ งานวิจัย หรือข้อมูลอื่น) (QS Stars)  เป้าหมาย 2,000 คน 
(1,000 คน / ครั้ง)

จํานวนความร่วมมือด้านวิชาการที่มีหลักสูตร Joint degree program กับมหาวิทยาลัยที่อยู่ในอันดับ 500 ของ QS  (QS Stars) เป้าหมาย 9 
หลักสูตร

จํานวนนักศึกษาชาวต่างชาติที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยเต็มหลักสูตร (QS Stars) เป้าหมาย 13 สัญชาติ

ร้อยละของบัณฑิตที่ทํางานในภูมิภาคของตนเอง (QS Stars) เป้าหมาย ร้อยละ 40

จํานวนหลักสูตรได้รบัการรับรองตามมาตรฐานสากลที่ยอมรับของในประเทศและต่างประเทศ (QS Stars) เป้าหมาย 107 หลักสูตร

อัตราส่วนนักศึกษาชาย/หญิง  (QS Stars) เป้าหมาย 50/50



ผลการดําเนินงาน ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ด้านวิชาการและการเรียนการสอน

จํานวนครั้งที่นักศึกษาทํากิจกรรมการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ เป้าหมาย 16,594 ครั้ง

จํานวนครั้งที่อาจารย์ทํากิจกรรมการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ เป้าหมาย 14,244 ครั้ง

อัตราการแข่งขันจํานวนนักเรยีนที่มาสมัครเรียนในแต่ละปีการศึกษา (เอตทัคคะ)  เป้าหมาย 21:01

ร้อยละของนักศึกษาคงอยู่ (ทุกชั้นปี) ที่ชําระค่าธรรมเนียม (เอตทัคคะ) เป้าหมาย ร้อยละ 90

จํานวนสถานที่ฝึกงานที่ตรงกับสาขาวิชาที่เรียนและเป็นที่ยอมรับในประเทศ (เอตทัคคะ) เป้าหมาย 405 แห่ง

จํานวนสถานที่ฝึกงานที่ตรงกับสาขาวิชาที่เรียนและเป็นที่ยอมรับต่างประเทศ (เอตทัคคะ) เป้าหมาย 41 แห่ง

จํานวนรางวลัที่นักศึกษาได้รับการยกย่องระดับนานาชาติ (เอตทัคคะ) เป้าหมาย 42 รางวัล

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (เอตทัคคะ) เป้าหมาย 4.61

อันดับของหลักสูตรเมื่อเทียบกับที่อื่น ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (เอตทัคคะ)  เป้าหมาย 4.51

อันดับของหลักสูตรเมื่อเทียบกับที่อื่น สรุปภาพรวมการวิเคราะห์ตนเองในการจัดอันดับเมื่อเทียบกับหลักสูตรในประเทศ (เอตทัคคะ) เป้าหมาย 
อันดับ 1-10



ผลการดําเนินงาน ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านวิจัยและบริการวิชาการ

จํานวนบุคลากรได้รับรางวัลระดับนานาชาติที่มอบโดยหน่วยงานระดับโลก (QS Stars) เป้าหมายมหาวิทยาลัย 1 เป้าหมาย

จํานวนบุคลากรได้รับรางวัลระดับนานาชาติ (QS Stars) เป้าหมายมหาวิทยาลัย 14 เป้าหมาย

จํานวนการถูกอ้างอิงผลงานต่อจํานวนอาจารย์ในฐานข้อมูล SCOPUS อ้างอิงจากภายนอก (QS Ranking) เป้าหมายมหาวิทยาลัย 200 ครั้ง

จํานวนบทความที่มีนักวิจัยชั้นนําจากภายนอก ร่วมตีพิมพ์ในฐาน Google Scholar (Webometrics) เป้าหมายมหาวิทยาลัย 14 เรื่อง

จํานวนบทความที่มีนักวิจัยชั้นนําจากภายนอก ร่วมตีพิมพ์ในฐาน Scimago/ Scopus (Webometrics/QS Ranking) เป้าหมาย
มหาวิทยาลัย 14 เรื่อง

จํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐาน Scopus (QS Ranking) เป้าหมายมหาวิทยาลัย 140 เรื่อง

จํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ร่วมกับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยใน 500 อันดับแรกของ QS ในฐานข้อมูล Scimago/Scopus (QS Ranking) 
เป้าหมายมหาวิทยาลัย 14 เรื่อง

จํานวนผลงานนวัตกรรมที่ได้รบัการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร (QS Stars)  เป้าหมายมหาวิทยาลัย 50 ผลงาน

จํานวนบทความวิชาการที่ทําร่วมกับภาครัฐและเอกชน ตีพิมพ์ใน Scopus ใน 5 ปีที่ผ่านมา (QS Stars) จํานวนเงินที่ดําเนินโครงการบริการ
วิชาการ เพื่อช่วยเหลือสังคม แบบมีส่วนร่วมกับชุมชนในระยะ 200 กิโลเมตร  (QS Stars) เป้าหมายมหาวิทยาลัย 39,706,600 บาท



ผลการดําเนินงาน ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ

จํานวนครั้งที่นักศึกษาทํากิจกรรมการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ (Webometrics) เป้าหมายมหาวิทยาลัย 11,000 ครั้ง

จํานวนข่าวหรือกิจกรรมที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ และนํา Link ข่าวบนเว็บไซต์แชร์ลงบน Social Media (Webometrics) เป้าหมาย
มหาวิทยาลัย 5,040 Link

จํานวนหน้าเพจของแต่ละคณะ/วิทยาลัย/ศูนย์/สํานัก (Webometrics) เป้าหมายมหาวิทยาลัย 93,000 หน้า

จํานวนหน้าเพจของสาขาวิชา (Webometrics) (รวม 119 สาขาวิชา) เป้าหมายมหาวิทยาลัย 31,200 หน้า

จํานวนไฟล์เอกสาร ไฟล์วีดีโอ ที่เผยแพร่ใน SSRU Academic Search (Webometrics) เป้าหมายมหาวิทยาลัย 7,500 ไฟล์

จํานวนคอมพิวเตอร์ในมหาวิทยาลัย (ไม่รวม tablet) อินเตอร์เน็ตในห้องพักหรือบริเวณมหาวิทยาลัย (QS Stars) เป้าหมาย
มหาวิทยาลัย 5,200 เครื่อง

"จํานวนหนังสือ สื่อการสอน หรือสื่ออินเตอร์เน็ตที่จัดซื้อภายใน 12 เดือน (QS Stars)  - จํานวนนักศึกษาทั้งหมดทุกชั้นปีคูณด้วย 
350 บาท ต่อ นศ. 1 คน หรือมีหนังสือใหม่ภายในปีนั้น 26,000 เล่ม“ เป้าหมายมหาวิทยาลัย 4,500 เล่ม



ผลการดําเนินงาน ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านกิจการนักศึกษาและการจัดนิทรรศการ

จํานวนรางวัลที่นักศึกษาได้รับการยกย่องระดับชาติ (เอตทัคคะ) เป้าหมายมหาวิทยาลัย 130 รางวัล

จํานวนบุคลากรภายในที่ให้คําแนะนําด้านอาชีพแบบเต็มเวลา และบุคลากรที่ทํางานในส่วนของการแนะนําด้านอาชีพ (QS Stars) 
เป้าหมายมหาวิทยาลัย 50 คน

จํานวนอุปกรณ์กีฬาหลักที่เป็นที่นิยม (เช่น สระว่ายน้ํา, ยิม, ลู่วิ่ง, คอร์ทกีฬาในร่ม สเตเดี่ยม เป็นต้น) (QS Stars) เป้าหมาย
มหาวิทยาลัย อย่างน้อย 4 จุด 

จํานวนบุคลากรทางการแพทย์ (QS Stars) (จํานวนหมอหรือพยาบาล) เป้าหมายมหาวิทยาลัย 10 คน

จํานวนชมรมนักศึกษา (QS Stars) เป้าหมายมหาวิทยาลัย 55 ชมรม

จํานวนกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยให้การช่วยเหลือด้านการกุศล และองค์กรการกุศลระดับชาติหรือนานาชาติ (QS Stars) เป้าหมาย
มหาวิทยาลัย ≥1  กิจกรรม

งานคอนเสิร์ตและนิทรรศการ (QS Stars) เป้าหมายมหาวิทยาลัย 60 – 100 ครั้ง

จํานวนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย ที่จ่ายค่าเทอม 50% ทุนอื่นๆ (ทุนต่อเนื่อง) (QS Stars) 
เป้าหมายมหาวิทยาลัย 200 คน

จํานวนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจากผลประกอบการของมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 2 % เป็นทุนการศึกษาเต็มจํานวน หรือทุน
บางส่วนสําหรับนักศึกษา (QS Stars) เป้าหมายมหาวิทยาลัย "คน/บาท≥10 คน/ 10,000 บาท"



ผลการดําเนินงาน ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการจัดหารายได้และพัฒนาผู้ประกอบการ

 จํานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
เป้าหมายมหาวิทยาลัย 480 คน

 จํานวนผู้ประกอบการรายใหม่ 
เป้าหมายมหาวิทยาลัย 5 ราย



ผลการดําเนินงาน ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ด้านบริหารอาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก

ให้เจ้าหน้าที่ทํากิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ (Webometrics) เป้าหมายมหาวิทยาลัย 5,520 link

จํานวนหนว่ยงานระดับชาติและนานาชาติ ที่รับทราบข้อมูลของมหาวิทยาลัย (QS Stars) เป้าหมายมหาวิทยาลัย 140 บริษัท

จํานวนสถานที่ที่ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา (พุทธ/คริสต์/อิสลาม) (QS Stars) เป้าหมายมหาวิทยาลัย 3 ศาสนา

โครงการการพัฒนาที่ยั่งยืน (QS Stars)  เป้าหมายมหาวิทยาลัย 1 โครงการ

โครงการอนุรักษ์พลังงาน (QS Stars)  เป้าหมายมหาวิทยาลัย 1 โครงการ

โครงการการอนุรักษ์น้ํา (QS Stars)  เป้าหมายมหาวิทยาลัย 1 โครงการ

โครงการนําสิ่งของมา recycle (QS Stars)  เป้าหมายมหาวิทยาลัย 1 โครงการ

สร้างนโยบายที่ลดการใช้ยวดยานพาหนะและการเดินทาง (QS Stars) เป้าหมายมหาวิทยาลัย 1 นโยบาย

จํานวนอาคารที่มีตําแหน่ง (จุด) ที่สําหรับอํานวยความสะดวกรถเข็นของนักศึกษาทุพพลภาพ (QS Stars) 
เป้าหมายมหาวิทยาลัย "46 อาคาร(มีอยู่เดิม 28 อาคาร)"



“เพื่อรักษาจิต

วิญญาณขององค์กร

และธุรกจิ ให้

เหมือนกับวันแรกที่

คุณก้าวขึ้นมาและ

นิยามตัวเองว่าเป็น

สตาร์ทอัพ เพราะมัน

จะทําให้คุณนําพา

องค์กรให้กล้าคิด กล้า

ทํา สิ่งใหม่ๆ ตัดสินใจ

อย่างเด็ดขาดและ
รวดเร็ว”



“เมื่อเทคโนโลยี 

นวัตกรรม เข้ามา

ปฏิวัติคน ไม่มีเหตุผล

ใด ที่ทุกองค์กรจะไม่

เปิดรับ เพราะเมื่อใดที่

เกิดการต่อต้าน 

หายนะจะค่อยๆเดิน

มาหารู้ตัวอีกที ความ

เสียหายอาจเกิดขึ้น

แบบตั้งตัวไมท่ัน 

องค์กรที่สร้างมาจะ

สูญสลายไปได้ใน
ที่สุด”



Thank You for Your Attention 


