
มหาวทิยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา



การเตรยีมความพรอ้มต่อ
การเปล่ียนแปลง
เพ่ือให้ประสบความส าเรจ็
ในการท างาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา

รองอธกิารบดีวิทยาเขตนครปฐม
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน  โสมณวัตร



สาย
สนับสนุน

มหาวทิยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา
ตราสัญลักษณ์ ดอกไม้ประจ าสวนสุนันทา

ดอกแก้วเจา้จอม

2480-
2517

2518-
2534

2535-
2546

2547-
ปัจจุบนั

สวนสุนันทา
มหาวทิยาลัยราชภัฏ

อันดับ 1 TOP OF
14
ของประเทศ

สาย
วิชาการหลักสูตรที่เปิดสอน
106

โรงเรยีนสวนสุนันทา
วิทยาลัย

วิทยาลัยครู
สวนสุนันทา

สถาบันราชภัฏ
สวนสุนันทา

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา



หน่วยงาน
หน่วยงาน
จดัการศึกษา
นอกท่ีต้ัง

6 คณะ

9 วิทยาลัย

5 ส านัก

2 สถาบนั

ศูนย์การศึกษา
จงัหวัดระนอง

ศูนย์การศึกษา
จงัหวัดอุดรธานี

ศูนย์การศึกษา
จงัหวัดสมุทรสงคราม

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

30,549

29,455

29,004

จ านวนนักศึกษา 2561-2564

งบประมาณรายจา่ย ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2565

2562 2563 2564 2565
งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ *หน่วยล้านบาท

769

1,023

804

1,016

30,549

29,455

29,004

28,955

728

1,009

746

960วิทยาเขตนครปฐม

บุคลากร 963
ศ. 8
รศ. 55

ผศ. 230

อ. 230

333

196
22

368

29
15

สายวิชาการ สายสนับสนุน

916
ข้าราชการ
พนักงานราชการ

พนักงานมหาวิทยาลัย 
เงินแผ่นดิน

ลูกจา้งประจ า
ลูกจา้งชัว่คราว

พนักงานมหาวิทยาลัย 
เงินรายได้

ที่มา : กองบรกิารการศึกษา ณ วันที่ 2 พฤศจกิายน 2564
ที่มา : กองบรหิารงานบุคคล พ.ศ.2564

ที่มา : กองนโยบายและแผน รายงานประจ าปีและสารสนเทศ 2564



รศ.ดร.นันทิยา น้อยจนัทร์

รองอธกิารบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้บรหิาร มหาวิทยาลัย
สวนสุนันทา

รศ.ดร.วิทยา เมฆข า

รองอธกิารบดีฝ่ายแผนงาน
และประกันคุณภาพ

รศ.ดร.ชติุกาญจน์ ศรวีิบูลย์

อธกิารบดี

ผศ.ดร.สุวรยี ์ยอดฉิม

รองอธกิารบดีฝ่ายวิจยั
และพัฒนา

ผศ.ดร.เจตน์สฤษฏ์ิ อังศุกาญจนกุล

รองอธกิารบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

ผศ.ดร.ปรชีา พงษ์เพ็ง

รองอธกิารบดีฝ่ายบรหิาร
ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร
รองอธกิารบดีวิทยาเขต

นครปฐม



เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย

เติมเต็ม

ต่อยอด

ติดตาม

ต่อเน่ือง = ต้นแบบ

SSRU
SWITCH

: SustainabilityS

w

I

H

C

T

: World-Class

: integrity

: Technology

: Capacity and Capability

: Happy Workplace

มหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืน ทีพ่รอ้มจะเติบโตกับสังคมยุคใหม่

มุ่งสู่การเปน็มหาวิทยาลัยระดับโลก

มหาวิทยาลัยทีย่ึดม่ันในความซือ่สัตย์ในเชงิการบรกิารงานและวิชาการ

มหาวิทยาลัยทีข่ับเคล่ือนด้วยเทคโนโลยทีท่นัสมัย

การท างานอย่างเต็มก าลังและเต็มความสามารถ ตามความถนัด
ของแต่ละบุคคล

มหาวิทยาลัยแห่งความผาสุกทีล่้อมรอบด้วยบรรยากาศของนักวิชาการ

SSRU “KEEP” Model



จ านวนนักศึกษา
ในปัจจุบัน

ภาพลักษณ์
มหาวิทยาลัย

วเิคราะห์
สถานการณ์ 

วกิฤติการศึกษา 
(สวนสุนันทา)

SUAN 
SUNANDHA 
RAJABHAT 
UNIVERSITY 



สถานการณ์ในปัจจุบัน การศึกษาไทย



New
Normal



ทศิทางการปรบัตัวของการศึกษาในยุค New Normal

การปรบัตัวของผู้เรยีนในยุค New Normal

การปรบัตัวของผู้สอนในยุค New Normal

การปรบัตัวของผู้สนับสนนุการศึกษาในยุค New Normal



ทศิทางการท างานภายใต้
วถีิชวีติใหม่ (NEW NORMAL)

Work from Anywhere

ท างานได้ทุกที่ ไม่จ าเป็นต้อง
Office (High Performance)

Innovative Thinking

เรยีนรูน้วัตกรรมใหม่ๆ เพื่อ
ตอบสนองการท างานรปูแบบ
ใหม่

Social Media

ใชโ้ปรแกรม แอพพลิเคชัน่ใน
การท างานรปูแบบออนไลน์
เพิ่มมากขึ้น

Creative

ความคิดสรา้งสรรค์ 
สรา้งสรรค์ไอเดียแปลกใหม่
ในการแก้ปัญหา



สายสนับสนุน

การพัฒนาตนเอง

เข้าใจบทบาทของตนเอง

หาแรงบันดาลใจท่ีดีในการท างาน

คิดได้แล้ว ต้องท าให้ได้

รูทิ้ศทางของมหาวิทยาลัย

เรยีนรูน้วัตกรรมใหม่ๆ



สายวชิาการ

การพัฒนาตนเอง

เข้าใจบทบาทของตนเอง
(การสรา้งแรงงานในอนาคต)

รูเ้ท่าทันการใชเ้ทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา และการสรา้งสรรค์

บูรณาการรว่มกับหน่วยงาน
ภายนอก

เน้นทักษะการท างานจรงิ

ปรบัรปูแบบการจดั
การเรยีนการสอน
สมัยใหม่



ต้องท าอยา่งไร...?

What should you do ?



ต้องปรบั



“อยา่ถามวา่ประเทศชาติจะให้
อะไรแก่ทา่น แต่จงถามตัวทา่นเอง
วา่ทา่นจะท าอะไรให้ประเทศชาติ”

จอห์น ฟิตซเ์จอรลัด์ เคนเนดี
John Fitzgerald Kennedy

29 พฤษภาคม ค.ศ. 1917 — 22 พฤศจกิายน ค.ศ. 1963
ประธานาธบิดีคนที ่35 ของสหรฐัอเมรกิา



ความส าคัญ
ของการวดัผล

ถ้าคุณไม่สามารถวดัได้ คุณก็จะไม่เขา้ใจมัน
ถ้าคุณไม่เขา้ใจมัน คุณไม่สามารถควบคุมได้
ถ้าคุณไม่สามารถควบคุมได้  คุณก็ไม่สามารถปรบัปรุงได้

วดัผล
เขา้ใจ

ควบคมุ
ปรบัปรงุ



อ.จตพุล ชมภนิูช

จะมีประโยชน์อะไรถ้าเราใชช้วีติปน้ีีเหมือนปทีีแ่ลว้

แล้วยงัใชช้วีติปหีน้าเหมือนปน้ีี

เราก็เหมือนมีชวีติอยูป่เีดียวแต่ซ้ากัน 79 ครัง้

ผมวา่ต่อให้เรามีอายุถึง 80 ปี



Comfort
Zone

Fear
Zone

Learning
Zone

Growth
Zone

ไม่มีความม่ันใจ
ในตนเอง

หาข้อแก้ตัว

ผลกระทบจาก
ความคิดเห็น
ของคนอ่ืน

จดัการกับความท้าทาย
และปัญหาท่ีเกิดข้ึน

ได้รบัทักษะใหม่

ขยายเขต
Comfort Zone

หาวัตถุประสงค์

มีชวิีต ความฝัน

ต้ังเป้าหมายใหม่

พิชติ
วัตถุประสงค์

“THE COMFORT ZONE”



NAKHONPATHOM CAMPUS

SUAN SUNANDHA RAJABHAT UNIVERSITY 



Simple Portfolio 

Presentation 

Get a modern PowerPoint  Presentation that is beautifully designed. Easy to change 

colors, photos and Text. 

You can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to your Presentations. 

Easy to change colors, photos and Text. 

SUAN SUNANDHA 
RAJABHAT 
UNIVERSITY
NAKHONPATHOM 
CAMPUS 







Stadium s tad iums  w i th  a  capac i ty  o f   1 ,600



Swimming 
Pool

size pool 25 m.



มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาผู้ชว่ยศาสตรจ์ารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร

Thank you
SUAN SUNANDHA RAJABHAT UNIVERSITY 

I love sweet roll carrot cake cotton candy. 
Tart lollipop candy dessert icing powder. 
Cookie pastry gingerbread.


