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แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
จัดทําขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน รวมถึงเป็นเคร่ืองมือในการติดตามประเมินผลการ
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ในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของมหาวิทยาลัย 
ได้คํานึงถึงความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555 – 2558 และได้นําผลการติดตาม
ประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รวมทั้งได้นําแนวคิดเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance 
Excellence : EdPEx)  มหาวิทยาลัยได้จัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ซึ่งประกอบด้วย ปรัชญา ค่านิยมร่วม วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และ     
กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย รวมถึงงาน/โครงการและงบประมาณที่มหาวิทยาลัยจะดําเนินการจําแนก
ตามแต่ละเป้าประสงค์ โดยวงเงินงบประมาณในแผนปฏิบัติราชการจะสอดคล้องกับการจัดสรรเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

มหาวิทยาลัยยึดหลักการดําเนินงานในลักษณะการทํางานข้ามสายงาน และร่วมมือ
กันในทุกระดับต้ังแต่ผู้บริหารระดับสูงจนถึงผู้ปฏิบัติงานจะเป็นปัจจัยสําคัญในการดําเนินงานตาม 
พันธกิจเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว้ และเพ่ือประโยชน์ของ
ผู้รับบริการ ชุมชน สังคม และประเทศชาติโดยรวม 
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 

 
 แผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กําหนด
ทิศทาง การพัฒนามหาวิทยาลัย ที่มุ่งเน้นการดําเนินงานบนพ้ืนฐานความเช่ียวชาญของตนเองภายใต้อัตลักษณ์ 
4 ด้าน ได้แก่ อาหาร การศึกษาปฐมวัย อุตสาหกรรมการบริการ และการพยาบาลและสุขภาวะ 
 โดยสรุปสาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการฯ น้ันประกอบไปด้วย 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์
บริบทองค์กรและแผนกลยุทธ์ ส่วนที่ 2 วงเงินงบประมาณ ส่วนที่ 3 ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย และส่วนที่ 4 
การนําไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล โดยมีรายละเอียดโดยสังเขปดังน้ี 
 ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์บริบทองค์กร ประกอบด้วย โครงร่างองค์กร (Organizational Profile) ของ
มหาวิทยาลัย ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ นิยามปฏิบัติการของกล
ยุทธ์ ความเช่ือมโยงระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการกับประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์
ของมหาวิทยาลัย 

ส่วนที่ 2 วงเงินงบประมาณ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยได้จัดสรรเงินงบประมาณ
รายจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ทั้งสิ้น 1,179,722,700 บาท ได้แก่ 1. เงิน
งบประมาณแผ่นดิน 727,186,200 บาท และ 2. เงินนอกงบประมาณแผ่นดิน 452,536,500 บาท 
ประกอบด้วย เงินบํารุงการศึกษา 332,536,500 บาทและเงินรายได้อ่ืน 120,000,000 บาท ซึ่งได้นําไปจัดสรร
สําหรับดําเนินงาน/โครงการต่างๆ ตามแผนปฏิบัติราชการ โดยจําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ได้ดังน้ี 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยบนพ้ืนฐานความเป็นเลิศ 
วงเงิน 181,253,400 บาท  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีคุณลักษณะความเป็นสวนดุสิต    
ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน วงเงิน 54,538,200 บาท  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมในด้านที่มีความ
เช่ียวชาญ และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  วงเงิน 50,772,000 บาท  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การประสานประโยชน์และความร่วมมือในการพัฒนาความรู้และ
นวัตกรรมของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก เพ่ือการบริการวิชาการ  วงเงิน 11,564,900 บาท  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การรักษาบุคลากรท่ีเป็นเลิศและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร   
เพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วงเงิน 700,506,300 บาท  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เพ่ือความ
อยู่รอดและเติบโตอย่างย่ังยืน วงเงิน 181,087,900 บาท  

 
ส่วนที่ 3 ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย มหาวิทยาลัยได้กําหนดตัวช้ีวัดสําหรับการประเมินผลตาม

แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีตัวช้ีวัดตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ตัวช้ีวัด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ รวมทั้งสิ้น 58 
ตัวช้ีวัด  

 
 



ข 
 

ส่วนที่ 4 โครงการตามพันธกิจ และโครงการตามกลยุทธ์ที่ท้าทายของคณะ/หน่วยงาน มีทั้งสิ้น 814 
โครงการ/กิจกรรม แบ่งเป็น โครงการตามพันธกิจ จํานวน 581 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 71 ของ
โครงการทั้งหมด  โครงการตามกลยุทธ์ที่ท้าทาย จํานวน 233 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 29 ของ
โครงการทั้งหมด   

 
ส่วนที่ 5 การนําไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล มหาวิทยาลัยจะจัดประชุมปฏิบัติการ   

เรื่อง การจัดทําแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 แบบมีส่วนร่วม       
เพ่ือระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน เพ่ือวิเคราะห์สภาพแวดล้อม วิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย วิเคราะห์ปรัชญา วิสัยทัศน์ ค่านิยมร่วม แนวทางปฏิบัติ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย และการประเมิน
ตนเองระดับมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ EdPEx รวมถึงการกําหนดงาน/โครงการที่ควรดําเนินการในแผนปฏิบัติ
ราชการของมหาวิทยาลัย เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยรับทราบแผนปฏิบัติ
ราชการของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้หน่วยงานสามารถจัดทําแผนปฏิบัติราชกาของตนเองให้สอดคล้องกับ
มหาวิทยาลัย ส่วนในการการติดตามประเมินผลมหาวิทยาลัยจะรายงานผลการดําเนินงานตามค่าเป้าหมาย
ของตัวช้ีวัด รายงานผลการดําเนินงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการที่กําหนดไว้ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือจะได้นําไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการในปีถัดไป 



สวนที่ 1 

  
 
โครงร่างองค์กร (Organizational Profile) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
P.1 ลักษณะองค์กร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  มีรากฐานมาจากการเ ป็นโรงเ รียนมัธยมวิสามัญการเรือน                    
เปิดดําเนินการต้ังแต่ พ.ศ. 2477 ซึ่งต่อมาเปลี่ยนช่ือเป็นโรงเรียนการเรือนพระนคร และโรงเรียนอนุบาลของรัฐ
แห่งแรกของประเทศไทย คือ โรงเรียนอนุบาลละอออุทิศ เปิดดําเนินการมาต้ังแต่ พ.ศ. 2483 โรงเรียนอนุบาล
ละอออุทิศรวมเข้ากับโรงเรียนการเรือนพระนคร เป็นวิทยาลัยครูสวนดุสิตในปี พ.ศ. 2518 ตามพระราชบัญญัติ
วิทยาลัยครู ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2518 ปัจจุบันเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการดําเนินงานบนพ้ืนฐานความเช่ียวชาญ
ของตนเองภายใต้อัตลักษณ์ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านอุตสาหกรรมอาหาร การศึกษาปฐมวัย อุตสาหกรรมการบริการ 
และพยาบาลศาสตร์ 
 
ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร  
(1) หลักสูตร และบริการ มี 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ การเรียนการสอนระดับปริญญาตรี และการให้บริการวิชาการ  

 การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
จํานวน 34 หลักสูตร จําแนกเป็นหลักสูตรที่เป็นอัตลักษณ์ 11 หลักสูตร และหลักสูตรที่ไม่เป็นอัตลักษณ์ 23 
หลักสูตร โดยจัดการเรียนการสอนทั้งในมหาวิทยาลัย และศูนย์การศึกษานอกที่ต้ัง (สุพรรณบุรี หัวหิน 
นครนายก ตรัง ลําปาง) (ตาราง P.1 – 1) 

 
 ตารางที่ P.1 – 1 หลักสูตรที่เปิดสอนและวิธีการดําเนินการ 

หลักสูตร วิธีการดําเนนิการ สถานทีจั่ดการเรียน คู่ความร่วมมือในการ
ดําเนนิงาน 

อัตลักษณ์ด้าน 
อุตสาหกรรมอาหาร 

การเรียนรู้จากการ
ทํางาน  
(Work-based 
Learning) 

ในมหาวิทยาลยั/
สุพรรณบุร/ีตรัง/ลําปาง 

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิ
เคท จํากัด (มหาชน) 
 

อัตลักษณ์ด้าน 
การศึกษาปฐมวัย  

การเรียนรู้โดยการใช้
โรงเรียนเป็นฐาน 
(School-based 
Learning) 

ในมหาวิทยาลยั/
สุพรรณบุร/ีนครนายก/
ลําปาง 

โรงเรียนเครือข่ายใน
การศึกษาดูงานและ             
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

อัตลักษณ์ด้าน 
อุตสาหกรรม 
การบริการ 

การเรียนรู้แบบบูรณา
การสู่การทํางานจริง 
(Work Integrated 
Learning) 

ในมหาวิทยาลยั/
สุพรรณบุร/ีตรัง/หัวหิน 

บริษัท การบินไทย จํากัด 
(มหาชน)/บริษัท ทร ูคอร์
ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)/
บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด 
(มหาชน) 

บริบทองคกรและแผนกลยุทธ 



หลักสูตร วิธีการดําเนนิการ สถานทีจั่ดการเรียน คู่ความร่วมมือในการ
ดําเนนิงาน 

อัตลักษณ์ด้าน 
พยาบาลศาสตร์ 

การฝึกปฏิบัติจริง ใน
สถานพยาบาล 
(Professional 
Practicum) 

ในมหาวิทยาลยั วชิรพยาบาลและ
สถานพยาบาลในเครือ
กรุงเทพ ฯ 

หลักสูตรที่ไม่เป็น 
อัตลักษณ์ 

การฝึกปฏิบัติจริงใน
สถานประกอบการ 
(Professional 
Internship) 

ในมหาวิทยาลยั/
สุพรรณบุร/ีตรัง 

องค์กรภาครัฐและเอกชน 

  
 การบริการวิชาการ (ตาราง P.1 – 2) 

 ตารางที่ P.1 - 2 การบริการวิชาการและวิธีการดําเนินการ 
การบริการวิชาการ วิธีการดําเนนิการ 

งานสํารวจสาธารณมติสู่สาธารณชน โพลสาธารณะ/โพลธุรกิจ/บทความเพ่ือการเผยแพร ่
งานบริการวิชาการด้านการวิจัยเชิงสํารวจ การถ่ายทอดความรู้/การบริการขอความร่วมมือทาง

วิชาการ 
โครงการบริการวิชาการ การจัดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการตามความ

เช่ียวชาญของคณะ 
 
(2)  วิสัยทัศน ์พันธกิจ เจตจํานง สมรรถนะหลัก 
 

 วิสัยทัศน ์ปี พ.ศ. 2557-2560  
 มหาวิทยาลัยเฉพาะทางที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นด้านอาหาร การศึกษาปฐมวัย อุตสาหกรรมการบริการ 

และการพยาบาลและสุขภาวะ ภายใต้กระบวนการพัฒนาบนพ้ืนฐานของความเป็นเลิศ 
 

 พันธกิจ 
 มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพขั้นสูง มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาส่งเสริม

วิชาการและวิชาชีพขั้นสูงสร้างบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการแก่สังคมและท้องถิ่น ริเริ่ม ปรับปรุง ถ่ายทอด และ
พัฒนาองค์ความรู้ในด้านที่เช่ียวชาญและทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

 เจตจํานง 
 มหาวิทยาลัยมุ่งหวังให้บัณฑิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีคุณธรรมกํากับความรู้ เพียบพร้อมด้วย

สติปัญญาและจริยธรรม เป็นผู้ใฝ่รู้ มีวิจารณญาณ มีจิตใจเสียสละ มีบุคลิกภาพดีเหมาะสม และมีความสํานึก
รับผิดชอบต่อส่วนรวม 
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 วัฒนธรรมองค์กร  
1) การมีบุคลิกภาพที่ดี  2) การศึกษาหาความรู้และพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ อยู่เสมอ 3) ความมีวินัย

และการรับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืน 4) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ 5) ความมีระเบียบ
และประณีตในงานที่ทํา และ 6) มีความรู้จริงในสิ่งที่ทํา 

 สมรรถนะหลกั : ความเช่ียวชาญด้านอาหาร 
 
(3) บุคลากร แบ่งเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (ตาราง 
P.1 – 3 ตาราง P.1 – 4 และตาราง P.1 – 5) (ข้อมลูจากกองบริหารงานบุคคล วันที่ 30 มีนาคม 2556) 

 
ตารางที่ P.1 – 3  จํานวนบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามระดับการศึกษาและตําแหน่งวิชาการ 

 กลุ่ม ระดับการศึกษา ตําแหน่งวิชาการ รวม 
ตรี โท เอก อาจารย์ ผศ. รศ. ศ. 

คณะครุศาสตร ์ 2 59 29 55 28 6 1 90 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 113 31 119 23 3 - 145 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 66 40 93 12 2 - 107 
คณะวิทยาการจัดการ - 173 44 187 27 3 - 217 
คณะพยาบาลศาสตร์ - 38 5 40 3 - - 43 
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ - 47 6 53 - - - 53 
โรงเรียนการเรือน 1 55 13 60 8 1 - 69 
ศูนย์การศึกษานอกที่ต้ัง สุพรรณบุรี - 16 3 18 1 - - 19 
ศูนย์การศึกษานอกที่ต้ัง หัวหิน - 26 4 30 - - - 30 
ศูนย์การศึกษานอกที่ต้ัง ตรัง - 33 - 32 1 - - 33 
ศูนย์การศึกษานอกที่ต้ัง ลําปาง - 25 2 27 - - - 27 
ศูนย์การศึกษานอกที่ต้ัง นครนายก - 7 2 9 - - - 9 

รวม 5 658 179 723 103 15 1 842 
 

 
ตารางที่ P.1 – 4  จํานวนและอายุเฉลี่ยบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามประเภท 

ประเภท จํานวน อายุเฉลี่ย 
ข้าราชการ 148 47.82 
พนักงานมหาวิทยาลัย 206 38.87 
พนักงานราชการ 6 39.40 
ลูกจ้างช่ัวคราว 482 37.86 

รวม 842 39.87 
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ตารางที่ P.1 - 5  จํานวนและอายุเฉลี่ยบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จําแนกตามประเภท 

ประเภท จํานวน อายุเฉลี่ย 
ข้าราชการ 14 49.21 
พนักงานมหาวิทยาลัย 315 34.56 
พนักงานราชการ 23 31.20 
ลูกจ้างประจํา 31 54.32 
ลูกจ้างช่ัวคราว 880 34.77 

รวม 1,263 35.29 
 

 
  จากการสํารวจความคิดเห็นของบุคลากร ปัจจัยหลักที่ทําให้บุคลากรผูกพันกับองค์กร 3 ลําดับแรก 

คือ รายได้/ค่าตอบแทนที่เหมาะสม ความมั่นคงของหน้าที่การงาน และการบริหารงานที่เป็นธรรม 
 บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการมีตัวแทนในองค์คณะบุคคลที่สําคัญ ได้แก่ สภา

มหาวิทยาลัย สภาวิชาการ สภาคณาจารย์และข้าราชการ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล และคณะกรรมการ
กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย 
  มหาวิทยาลัยกําหนดให้ผู้ปฏิบัติงานด้านอาหารตรวจสุขภาพพิเศษนอกเหนือจากการตรวจสุขภาพ

ประจําปี   มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนา ฝึกอบรม ศึกษาต่อ ศึกษาดูงาน และนําเสนองานวิจัย 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจําปี กองทุนสะสมเลี้ยงชีพ/สํารองเลี้ยงชีพ ประกัน
ชีวิต/ประกันสุขภาพกลุ่ม  
 
(4) สินทรพัย์ 

 อาคารสถานที่และเครื่องมือที่สําคัญโดยรวม เช่น ห้องเรียนที่มีสื่อการเรียนการสอน สํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถสืบค้นข้อมูลได้ทั้งระบบอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต ห้องโสตทัศน
ศึกษาสําหรับการฝึกฝนทางด้านภาษา และศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ อาคารและ
ห้องปฏิบัติการที่สนับสนุนการเรียนด้านอัตลักษณ์ ได้แก่ ด้านการศึกษาปฐมวัย เช่น โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 
ด้านอาหาร เช่น ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ศูนย์ปฏิบัติการเนย ห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหาร                   
โรงสีข้าว ด้านอุตสาหกรรมการบริการ เช่น อาคารธุรกิจการบิน ห้องโดยสารจําลอง (Mock up) โรงแรม               
สวนดุสิต เพลส ด้านพยาบาลศาสตร์ เช่น ศูนย์การเรียนรู้เพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุบน
ระบบเครือข่าย ห้องปฏิบัติการที่สามารถจัดทําสถานการณ์จําลองของผู้ป่วยในภาวะวิกฤตได้เสมือนจริง 
หุ่นจําลองสําหรับฝึกทักษะทางการพยาบาล เป็นต้น (ตาราง P.1 – 6) (ข้อมูลจากกองอาคารและสถานที่ 31 
พฤษภาคม 2556) 

 
ตารางที่ P.1 - 6 สรุปอาคารสถานที่ในมหาวิทยาลัยและศนูย์การศึกษานอกที่ต้ัง 

อาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องพักอาจารย์ ห้องสํานักงาน อ่ืน ๆ รวม 
ในมหาวิทยาลยั 200 26 83 83 77 469 
ศูนย์การศึกษาฯ 93 14 26 14 12 159 

รวม 293 40 109 97 89 628 
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 เทคโนโลยีที่สําคัญ เช่น เครือข่ายอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ตความเร็วสูง ระบบการประมวลผลแบบ 

Cloud computing เครือข่ายไร้สายทั่วมหาวิทยาลัยและศูนย์การศึกษานอกที่ต้ัง คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์
พกพาสําหรับนักศึกษา และฐานข้อมูลออนไลน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบสํานักงานอัตโนมัติ ระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ เครื่องยืมคืนหนังสืออัตโนมัติ ระบบสํารองห้องพัก และระบบการจองต๋ัวเคร่ืองบิน 

 สิ่งอํานวยความสะดวก เช่น ศูนย์หนังสือ โรงแรมที่พัก ห้องประชุมและศูนย์ฝึกอบรม หอพัก
นักศึกษา ศูนย์อาหาร ศูนย์สุขภาพ สระว่ายนํ้า สหกรณ์ออมทรัพย์ ธนาคารและตู้กดเงินอัตโนมัติ บริการ
ยานพาหนะรับส่ง อาคารจอดรถ ระบบการให้ความช่วยเหลือยามวิกฤติ ห้องพยาบาลที่มีแพทย์และพยาบาล
ประจํา กล้องวงจรปิดและยามรักษาการ การฝึกอบรมและซ้อมหนีไฟ และการดูแลให้อาคารสถานที่สะอาด  
ถูกสุขลักษณะและมีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนการสอนและการทํางาน 
  
(5) กฎระเบียบข้อบังคับ 

 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  
 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 และพระราชบัญญัติ

ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551  
 พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550 
 ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 

 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการเพ่ือความ
ปลอดภัย ในการทํางานสําหรับลูกจ้าง  

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จํานวน 68 ฉบับ และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
จํานวน 26 ฉบับ 
 
ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร 
(6) โครงสร้างและระบบธรรมาภิบาล 

 มหาวิทยาลัยอยู่ในการกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา การบริหาร
มหาวิทยาลัยอยู่ภายใต้การกํากับดูแลโดยสภามหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยรายงานผลการดําเนินงานผ่านการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยทุกเดือน มีการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบดี                    
โดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย นอกจากน้ี ยังมีคณะกรรมการ                
ชุดต่าง ๆ ซึ่งเป็นกลไกหลักในการบริหารมหาวิทยาลัย เช่น สภาวิชาการ คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทาง
วิชาการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการวินัย 
อุทธรณ์ และร้องทุกข์ คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย และคณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สิน และ
งบประมาณ      

 มหาวิทยาลัยแบ่งส่วนงานออกเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) หน่วยงานวิชาการ ได้แก่ คณะครุศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะพยาบาล
ศาสตร์ โรงเรียนการเรือน โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ และศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ัง 5 แห่ง 2) หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ได้แก่ สํานักงานอธิการบดี สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
และสํานักกิจการพิเศษ  
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โครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
                    จัดตั้งตาม พรบ. มหาวิทยาลัย      จัดตั้งตามประกาศกระทรวง (หน่วยงานที่เป็นกองหรือเทียบเท่า)  
        จัดตั้งตาม พรบ. ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา    จัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย  

จัดตั้งตามกฎกระทรวง (หน่วยงานที่เป็นคณะหรือเทียบเท่าคณะ)   จัดตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี 
จัดตั้งโดยมหาวิทยาลัย 
  
 
 
 
 

 

สภามหาวิทยาลัย 

สํานักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 

คณะกรรมการ พิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ 

คณะกรรมการ ติดตามตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวทิยาลัย 

คณะกรรมการ วินัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์ 

สภาวิชาการ 

สภาคณาจารย์และข้าราชการ

คณะกรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลัย

อธิการบด ี
กลุ่มงานตรวจสอบภายใน 

กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร 

โรงเรียนสาธติ 
ละอออุทิศ 

ที่ปรึกษาอธิการบดี 

รองอธิการบด ี
ฝ่ายบริหาร 

รองอธิการบด ี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

รองอธิการบด ี
ฝ่ายวิชาการ 

รองอธิการบดี 
ฝ่ายกิจการศูนย์

การศึกษา

รองอธิการบด ี
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ ์

สํานักงานอธิการบดี 

กองกลาง 

กองบริหาร 
งานบุคคล 

กองนโยบาย
และแผน

กองกฎหมาย 

กองอาคาร
สถานที่

คณะครุศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

คณะพยาบาลศาสตร์ 

โรงเรียนการเรือน

โรงเรียนการท่องเที่ยว
และการบริการ 

สํานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 

สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบันภาษา 
ศิลปะ และ
วัฒนธรรม 

สถาบันวิจัย และพัฒนา 

สํานักกิจการพิเศษ 

ศูนย์การศึกษา
นอกที่ตั้ง 

กองคลัง

รองอธิการบด ี
ฝ่ายนโยบายและแผน 

สํานัก 
วิเทศสัมพันธ ์

กองพัฒนา
นักศึกษา 
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(7) ลูกค้าและผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
ลูกค้าหลักของการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ได้แก่ นักศึกษาปัจจุบัน ซึ่งสามารถจัดกลุ่ม                 

ได้ดังน้ี (ตารางที่ P.1 – 7) (ข้อมูลจากสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 31 พฤษภาคม 2556) 
ตารางที่ P.1 - 7 สรุปจํานวนนักศึกษา 

สถานทีจั่ดการศึกษา จํานวนนักศึกษาในหลักสูตร (คน) 
อัตลักษณ ์ อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่อัตลักษณ ์ รวม 

ในมหาวิทยาลยั 5,327 7,0211 12,348 
ศูนย์การศึกษานอกที่ต้ัง สุพรรณบุรี 829 219 1,048 
ศูนย์การศึกษานอกที่ต้ัง หัวหิน 1,551 - 1,551 
ศูนย์การศึกษานอกที่ต้ัง นครนายก 175 - 175 
ศูนย์การศึกษานอกที่ต้ัง ตรัง 102 2711 373 
ศูนย์การศึกษานอกที่ต้ัง ลําปาง 245 - 245 

รวม 8,229 7,511 15,740 
 

 ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ ดังน้ี 
  การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  
 1. จากการสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาปัจจุบัน ความต้องการและความคาดหวัง 3 ลําดับแรก คือ 
1) สําเร็จการศึกษาในเวลาที่กําหนด 2) อาจารย์ถ่ายทอดความรู้ที่ทันสมัย 3) อาจารย์มีบุคลิกภาพดี 
 2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยรวมต้องการ 1) มหาวิทยาลัยเป็นที่พ่ึงทางสังคม ทางความคิด และการ
พัฒนา 2) ปฏิบัติตามภารกิจได้อย่างมีคุณภาพ ส่วนผู้มีสว่นได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม มีความต้องการเฉพาะดังน้ี 
  2.1 นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า ต้องการ 1) หลักสูตรเป็นที่รู้จัก ได้รับการยอมรับและ
ความนิยมจากสังคม 2) ค่าเล่าเรียนเหมาะสม 3) อาจารย์มีความรู้ความสามารถได้รับการยอมรับจากสังคม 
   2.2 ผู้ปกครองของนักศึกษาปัจจุบัน ต้องการ 1) หลักสูตรเป็นที่รู้จักได้รับการยอมรับและความนิยม
จากสังคม 2) นักศึกษาสําเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กําหนด 3) ค่าเล่าเรียนที่เหมาะสม  
   2.3 บุคลากร ต้องการ 1) รายได้/ค่าตอบแทนต่างๆ ที่เหมาะสม 2) ความมั่นคงของหน้าที่การงาน     
3) การบริหารงานที่เป็นธรรม 
  2.4 ผู้ใช้บัณฑิต ต้องการให้บัณฑิตมีคุณสมบัติและทักษะที่พร้อมต่อการปฏิบัติงาน และมีบุคลิกภาพ 
ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
   2.5 ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพ/ผู้แทนจากสภาวิชาชีพ ต้องการให้มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตที่มี
สมรรถนะเชิงวิชาการและวิชาชีพตามมาตรฐานที่กําหนด 
   2.6 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต้องการให้มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาเป็นไปตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานทางการศึกษาที่เก่ียวข้อง 
  2.7 สํานักงบประมาณ ต้องการให้การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
เหมาะสมกับการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า 
 
 
1 สาเหตุที่จํานวนนักศึกษาในหลักสูตรอ่ืนๆ สูงกว่าหลักสูตรอัตลักษณ์ เนื่องจากเป็นหลักสูตรท่ีเป็นความต้องการของผู้เรียนในพ้ืนที่ 
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  การบริการวิชาการ  
  1. ลูกค้า : การบริการวิชาการและการอบรมระยะสั้น ลูกค้าต้องการความรู้เชิงวิชาการและวิชาชีพ                 
ที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง ส่วนการสํารวจความคิดเห็น ลูกค้าต้องการความถูกต้องของข้อมูลตามหลัก 
วิชาการ ด้วยความรวดเร็ว และคาดหวังให้เป็นสื่อกลางความคิดเห็นของประชาชน  
 2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : การบริการวิชาการผ่านการสํารวจความคิดเห็น ได้แก่ 1) สื่อมวลชน ต้องการ            
ผลสํารวจที่แม่นยําและทันสมัยเพ่ือการเผยแพร่ผ่านสื่อ 2) มหาวิทยาลัย ต้องการช่ือเสียงและรายได้ 
 
(8) ผู้ส่งมอบและคูค่วามร่วมมือ 

 ผู้ส่งมอบ (Suppliers) ได้แก่ ผู้ให้บริการฐานข้อมูลห้องสมุดและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ                  
ผู้ให้บริการ ระบบสื่ออุปกรณ์เครื่องช่วยสอนในห้องเรียน ผู้จัดหาวัตถุดิบในการประกอบอาหารและเบเกอร่ี 

 คู่ความร่วมมือที่เป็นทางการ (Partners) รายละเอียดดังตาราง P.1-1 มีความร่วมมือในการเป็นแหล่ง
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  และแนวทางการประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร รวมถึงการจัดการเรียนการสอนที่
เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริง  

 คู่ความร่วมมือที่ไม่เป็นทางการ (Collaborators) ได้แก่ Thailand Culinary Academy และองค์กร
ภาครัฐและเอกชนที่นักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
 
P.2 สภาวการณ์ขององค์กร 
(9)  ลําดับในการแข่งขัน มุ่งเน้นการแข่งขันด้านอัตลักษณ์ทั้ง 4 ด้าน โดยคู่แข่งด้านอาหาร คือ The College 
of Home Economics of the University of the Philippines คู่แข่งด้านการศึกษาปฐมวัย คือ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ คู่แข่งด้านอุตสาหกรรมการบริการ คือ วิทยาลัยดุสิตธานี คู่แข่งด้านพยาบาลศาสตร์ คือ               
คณะพยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยฯ ยังไม่ได้รับการ
จัดลําดับทางวิชาการ) 
 
(10) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน ได้แก่ 1) การปรับเปลี่ยนสถานะจากมหาวิทยาลัยของรัฐ
เป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 2) การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนในด้านหลักสูตร บุคลากร และ
ภาษา 3) ความเข้มแข็งทางวิชาการในระดับสากล 
 
(11) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ ได้แก่ ข้อมูลจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเว็บไซต์ของคู่แข่ง 
 
ข. บริบทเชิงกลยุทธ์ 
(12) ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่สําคัญด้านหลักสูตรและบริการ การปฏิบัติการ                 
ความรับผิดชอบต่อสังคม และบุคลากร 

 ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ได้แก่ 1) การส่งเสริมให้อัตลักษณ์เป็นที่ยอมรับในอาเซียน 2) การใช้
ประโยชน์จากงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ เพ่ิมขึ้น และ 3) การสร้างความเข้มแข็งในการอยู่รอด 

 ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ได้แก่ 1) มหาวิทยาลัยมีอัตลักษณ์ที่เป็นความเช่ียวชาญเฉพาะทาง                  
2) ผู้บริหารสูงสุดนําองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ และ 3) ความมีช่ือเสียงในการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
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ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนนิการ 
(13) ส่วนประกอบท่ีสําคัญของระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการของสถาบัน  

 การประเมินตนเองเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา การใช้วงจร PDCA การประเมินหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมถึงการบูรณาการเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่
เป็นเลิศ (EdPEx) กับระบบประกันคุณภาพต่าง ๆ เพ่ือเป็นเคร่ืองมือการปรับปรุงระบบงาน โดยเน้นหลักการ
บริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 

ท่ีมา : กลุ่มเรียนรู้หลักระดับมหาวิทยาลัย  (CLG – U)  
วันท่ี 27 ธันวาคม 2556 
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ในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยได้ใช้กรอบการ
ปฏิบัติงานจากแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. 2557 - 2560 โดยใช้ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ของปี พ.ศ. 2557 ที่ได้กําหนดไว้ในแผนกลยุทธ์เป็นเป้าหมายในการปฏิบัติราชการ ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
 
ปรัชญา :  

มหาวิทยาลัยที่สามารถสร้างความเข้มแข็งในการอยู่รอดได้อย่างย่ังยืน (Sustainable Survivability)
  
วิสัยทัศน์ (ปี พ.ศ. 2557 – 2560) :  

มหาวิทยาลัยเฉพาะทางที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นด้านอาหาร การศึกษาปฐมวัย อุตสาหกรรมการบริการ 
และการพยาบาลและสุขภาวะ ภายใต้กระบวนการพัฒนาบนพ้ืนฐานของความเป็นเลิศ 
 
พันธกิจ :  

มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพข้ันสูง มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาส่งเสริม
วิชาการและวิชาชีพขั้นสูงสร้างบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการแก่สังคมและท้องถิ่น ริเริ่ม ปรับปรุง ถ่ายทอด และ
พัฒนาองค์ความรู้ในด้านที่เช่ียวชาญและทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
เจตจํานง : 

มหาวิทยาลัยมุ่งหวังให้บัณฑิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีคุณธรรมกํากับความรู้เพียบพร้อมด้วย
สติปัญญาและจริยธรรม เป็นผู้ใฝ่รู้ มีวิญญาณ มีจิตใจเสียสละ มีบุคลิกภาพดี เหมาะสม และมีความสํานึก
รับผิดชอบต่อส่วนรวม 
 
เป้าประสงคใ์นภาพรวมในแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยมี 3 ด้าน ประกอบด้วย 

1. ด้านการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 สร้างอัตลักษณ์ที่โดดเด่นบนพ้ืนฐานความเป็นเลิศ 
 มาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการบนพ้ืนฐานคุณธรรมจริยธรรม 

2. ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
 ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา 
 สร้างและการนําความรู้สู่สังคมเพ่ือให้บริการวิชาการและเป็นแนวทางในการพัฒนา        
และแก้ไขปัญหาสังคม 

 ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทยให้ดํารงอยู่ท่ามกลางวัฒนธรรมที่หลากหลาย 
3. ด้านการบริหารจัดการองค์การ 

 การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 การบริหารแบบมีส่วนร่วมของบุคลากร 
 การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยบนพ้ืนฐานความเป็นเลิศ 
 
 เป้าประสงค์ :   สาขาอัตลักษณ์ได้รับการยอมรับในวงกว้าง และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้บัณฑิตสาขา            

อัตลักษณ์มีทักษะและความชํานาญ  
 

กลยุทธ์ : 
1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผู้เรียนสาขาอัตลักษณ์ 
2. พัฒนาระบบที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนและการมีงานทําของบัณฑิตสาขาอัตลักษณ ์
3. ผลิตและพัฒนากําลังคนในสาขาวิชาที่เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและสาขาที่จาํเป็นต่อ

การพัฒนาประเทศ 
4. พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนและการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีคุณลักษณะความเป็นสวนดุสิต ที่ตอบสนอง
ความต้องการของตลาดแรงงาน 

 
เป้าประสงค์ :   

1. การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ เน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่การทํางานจริง   
(Work - based Learning)  

2. คุณภาพบัณฑิตตรงตามความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน 
 

กลยุทธ์ : 
  1. ยกระดับการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผู้เรียน 
  2. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ 
  3. พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเพ่ือรองรับการเข้าสู่สังคมและประชาคมอาเซียน 
  4. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของศิษย์เก่า 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมในด้านที่มีความเช่ียวชาญ และ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

 
เป้าประสงค์ : 

1. การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ  
2. การประยุกต์ใช้องค์ความรู้/นวัตกรรมในการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ  

 
กลยุทธ์ : 

1. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและ
ประเทศ  

2. สนับสนุนการนําองค์ความรู้ นวัตกรรม มาพัฒนาองค์กรอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
3. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษา/วิจัยกับองค์กร/หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ  
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้  
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย 
6. ส่งเสริม สนับสนุน ใหค้วามรู้และจดทะเบียนคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

 
 
 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 4  การประสานประโยชน์และความร่วมมือในการพัฒนาความรู้และนวัตกรรม
ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก เพ่ือการบริการวิชาการ  

 
เป้าประสงค์ : การสร้างประโยชน์จากความร่วมมือของการบริการวิชาการทั้งภายใน มหาวิทยาลัย 

ภาครัฐ และภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 

กลยุทธ ์: 
1.  การประสานประโยชน์ในการพัฒนาความรู้และนวัตกรรมที่สร้างประโยชน์และก่อให้เกิด

ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับมหาวิทยาลัย 
2.  สนับสนุนการบริการวิชาการและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นที่เป็นนวัตกรรมใหม ่    

จากฐานความรู้และความเช่ียวชาญของมหาวิทยาลัย 
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 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 5  การรักษาบุคลากรที่เป็นเลิศและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเพ่ือยกระดับ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

 
เป้าประสงค์ : 

1. พัฒนาการดําเนินงานด้านบุคลากรทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพ่ือนําไปสู่ความเป็นมือ
อาชีพ  

2. รักษาความผูกพันของบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญ 
 

กลยุทธ์ :  
1.  พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ือง 
2.  พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทุกสายงานเพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน

และเลื่อนตําแหน่งให้สูงขึ้น 
3.  ธํารงรักษาบุคลากรที่มีความเป็นเลิศ 

 
 

 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 6  การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เพ่ือความอยู่รอด
และเติบโตอย่างย่ังยืน 

 
เป้าประสงค์ :  สนับสนุนและส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการและด้านบริหาร 

 
กลยุทธ์ :  

1.  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 
2.  พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP) 
3.  การสร้างความมั่นคงทางการเงินจากการบริการวิชาการ/โครงการพิเศษ และการดําเนินงาน

ที่มีประสิทธิภาพ 
4.  รณรงค์และสรา้งจิตสํานึกของผู้เรียนและบุคลากรตระหนักถึงสถานการณ์สิ่งแวดล้อม ดูแล

สังคม รวมถึงสง่เสริมการปรับตัว ประหยัดพลังงาน 
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ความเชื่อมโยงระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ กับประเด็นยุทธศาสตร ์
และเปา้ประสงค์ตามแผนกลยุทธ์ 4 ปขีองมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (พ.ศ. 2557 – 2560) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
การสร้างโอกาสทาง

การศึกษาแก่ประชาชน
ทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม 

การสนับสนุนการ
พัฒนาเพื่อสร้างทุน
ปัญญาของชาติ 

การจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ระดับ
อาชีวศึกษา และการ
ฝึกอาชีพให้สอดคล้อง
ตลาดแรงงานทั้งในเชงิ
ปริมาณและคุณภาพ 

การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทุกระดับ ทกุ
ประเภท โดยมุ่งเน้น

เป้าหมาย คือ 
นักศึกษาเป็นศูนย์กลาง 

ยุทธศาสตร์ 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2555-2558 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 

แผนภาพที่ 1 ความเช่ือมโยงระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2555 - 2558 
กับประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. 2557 - 2560 

ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ ตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ในปี พ.ศ. 2557 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  5 : การรักษา
บุคลากรที่เป็นเลิศและพัฒนาสมรรถนะ
ของบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา  

เป้าประสงค์ :  
- พัฒนาการดําเนินงานด้านบุคลากรทั้งในเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อนําไปสู่ความเป็น
มืออาชีพ 
- รักษาความผูกพันของบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญ

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  2 : การผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพและมีคุณลักษณะความ
เป็นสวนดุสิต ที่ตอบสนองความต้องการ
ของตลาดแรงงาน 

 

เป้าประสงค์ :  
- การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ เน้น
การเรียนรู้แบบบูรณาการสู่การทํางานจริง 
(Work Integrated Learning) 
- คุณภาพบัณฑิตตรงตามความต้องการของ
สังคมและตลาดแรงงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  6 : การบริหาร
จั ด ก า ร มห า วิ ท ย า ลั ย ใ ห้ เ ท่ า ทั น ก า ร
เปลี่ยนแปลง เพื่อความ อยู่รอดและเติบโต
อย่างยั่งยืน  

เป้าประสงค์ : สนับสนุนและส่งเสริมความเป็น
เลิศด้านวิชาการและด้านบริหาร  

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  4 : การประสาน
ประโยชน์และความร่วมมือในการพัฒนา
ความรู้และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยและ
หน่วยงานภายนอก เพื่อการบริการวิชาการ  

เป้าประสงค์ : การสร้างประโยชน์จากความ
ร่วมมือของการบริการวิชาการทั้งภายใน
มหาวิทยาลัย ภาครัฐ และภาคเอกชนทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 : การพัฒนา    
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยบนพื้นฐานความเป็น
เลิศ 

เป้าประสงค์ : สาขาอัตลักษณ์ได้รับการ
ยอมรับในวงกว้าง และสร้างมูลค่าเพิ่มให้
บัณฑิตสาขาอัตลักษณ์มีทักษะและความ
ชํานาญ

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 : การสร้างและ
พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมในด้านที่มี
ความเช่ียวชาญ และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต  

เป้าประสงค์ :  
- การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการระดับชาติ/
นานาชาติ  
- การประยุกต์ใช้องค์ความรู้/นวัตกรรมในการ
เรียนการสอนและการบริการวิชาการ  

14 
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สวนที่ 2 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตได้จัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายในแผนปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ทั้งสิ้น 1,179,722,700  บาท ดังน้ี 

            1. เงินงบประมาณแผ่นดิน   727,186,200 บาท 
            2. เงินนอกงบประมาณแผ่นดิน                                             452,536,500 
                ประกอบด้วย 
                2.1 เงินบํารุงการศึกษา                332,536,500     บาท     
                2.2 เงินรายได้อ่ืน                       120,000,000     บาท   
 

บาท 

 
 

 รวมทั้งสิ้น  1,179,722,700 บาท 

วงเงินงบประมาณข้างต้น ได้นําไปจัดสรรสาํหรับดําเนินงาน/โครงการต่างๆ ตามแผนปฏิบัติ
ราชการ โดยจําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ได้ดังน้ี 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ งบประมาณ
แผ่นดิน 

เงินบํารงุ
การศึกษา เงินรายได้อ่ืน รวม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  
ก า ร พั ฒ น า อั ต ลั ก ษ ณ์ ข อ ง
มหาวิทยาลัยบนพ้ืนฐานความเป็น
เลิศ  

140,576,100 4,440,000 36,237,300 181,253,400

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2  
การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมี
คุณลักษณะความเป็นสวนดุสิตที่
ต อ บ สนอ ง ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ตลาดแรงงาน 

31,744,400 22,793,800 - 54,538,200

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3  
การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และ
นวัตกรรมในด้านที่มีความเช่ียวชาญ 
และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

40,604,200 10,167,800 - 50,772,000

งบประมาณ ตัวชี้วัด และโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร 
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 นอกจากการจัดสรรงบประมาณลงในประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนกลยุทธ์แล้ว ในแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์ยังมีการแสดงเป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ ความท้าทาย รวมทั้งตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของ
แต่ละเป้าประสงค์ ดังน้ี 

  

ประเด็นยุทธศาสตร ์ งบประมาณ
แผ่นดิน 

เงินบํารงุ
การศึกษา เงินรายได้อ่ืน รวม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4   
การประสานประโยชน์และความ
ร่วมมือในการพัฒนาความรู้และ
นวัตกรรมของมหาวิทยาลัยและ
หน่วยงานภายนอก เพ่ือการบริการ
วิชาการ 

11,564,900 - - 11,564,900

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5   
การรักษาบุคลากรที่ เป็นเลิศและ
พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา 

391,410,000 284,096,300 25,000,000 700,506,300

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6   
การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้
เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เพ่ือความ  
อยู่รอดและเติบโตอย่างย่ังยืน 

111,286,600 11,038,600 58,762,700 181,087,900

รวม 727,186,200 332,536,500 120,000,000 1,179,722,700
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ประเด็นท้าทาย : สร้างการยอมรับเชิงวิชาการในสาขาอัตลักษณ์ และการผลิตบัณฑิตสาขาอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยให้มีคุณลักษณะตรงกับความต้องการของตลาดและมีทักษะในวิชาชีพสามารถปฏิบัติงานได้จริง 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ 

พัฒนาอัตลักษณ์ที่เป็นความเช่ียวชาญที่สั่งสมและพัฒนามาอย่างต่อเน่ืองของมหาวิทยาลัยให้มีความ
เข้มแข็งและเป็นที่ยอมรับในเชิงวิชาการ โดยอัตลักษณ์ที่ได้รับการยอมรับ คือ ด้านการอาหารและการศึกษา
ปฐมวัยจะพัฒนาให้โดดเด่นขึ้น ส่วนอัตลักษณ์ใหม่ คือ ด้านอุตสาหกรรมบริการและการพยาบาลและสุขภาวะ 
จะต้องสร้างให้เป็นที่ยอมรับ และโดดเด่นโดยเสริมความเข้มแข็งด้านวิชาการ มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร 
เพ่ือให้ผลิตบัณฑิตสาขาอัตลักษณ์ให้มีความรู้ และส่งเสริมให้มีความเช่ียวชาญในศาสตร์ของตน สร้างและ
ประยุกต์ใช้ความรู้พัฒนาตนเอง สามารถปฏิบัติงานและสร้างงานเพ่ือพัฒนาสังคมให้สามารถแข่งขันได้ใน
ระดับสากล มีจิตสํานึก ดํารงชีวิตและปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิต
อาสา และความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคม และดํารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย
และความเป็นสวนดุสิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้
บัณฑิตมีดุลยภาพระหว่างเก่งงานและเก่งความดี โดยเน้นความรับผิดชอบ มีสุขภาวะ ทั้งร่างกายและจิตใจ 
เพ่ือตนเองและสังคม สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพงานที่เปลี่ยนแปลง และมีทักษะสามารถปฏิบัติงานได้ทันที 
โดยมีการติดตามประเมินคุณภาพและพัฒนาบัณฑิตหลังเข้าสู่ตลาดงาน 
 
ตัวชี้วัด/คา่เปา้หมายตามเป้าประสงค ์

ตัวชี้วัดตามเปา้ประสงค ์ ค่าเป้าหมาย  
ปี พ.ศ. 2557 

การศึกษาปฐมวัย 
1. ร้อยละของการมีงานทําของบัณฑิตในโรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนในเครือสาธิตของ
ประเทศภายใน 1 ปี 

 
10 

2. ร้อยละของความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตปฐมวัย 80 
อุตสาหกรรมการบริการ 
3. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รบัการยอมรับในระดับชาติในด้านการท่องเท่ียวและ              
การบริการ   

 
2 

4. ร้อยละของนักศึกษาด้านการท่องเที่ยวและบริการที่ได้รับการยอมรับ/ช่ืนชมจาก
องค์กรภายนอก  

5 

• การพัฒนาอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยบนพ้ืนฐานความเป็นเลิศประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1

• สาขาอัตลักษณ์ได้รับการยอมรับในวงกว้าง และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้บัณฑิต
สาขาอัตลักษณ์มีทักษะและความชํานาญ

เป้าประสงค์
ของประเด็น
ยุทธศาสตร์
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ตัวชี้วัดตามเปา้ประสงค ์ ค่าเป้าหมาย  
ปี พ.ศ. 2557 

5. ร้อยละของบุคลากรโรงแรมสวนดุสิตเพลสได้รับการพัฒนางานบริการตามมาตรฐาน
อาเซียน   

50 

ด้านอาหาร 
6. จํานวนนักศกึษาด้านอาหารที่ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ   

 
20 

7. จํานวนบุคลากรด้านอาหารที่ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ   5 
การพยาบาลและสุขภาวะ (เน้นด้านเด็กปฐมวัยและผูสู้งอายุ) 
8. การได้รับการรองรับสถาบันจากสภาวิชาชีพอย่างต่อเน่ืองด้านสาขาพยาบาลศาสตร์ 

 
3 ปี 

9. ร้อยละของบัณฑิตพยาบาลท่ีได้งานทําตรงตามสาขาวิชาชีพ ในสถานบริการสุขภาพ      
ที่ได้รับการรับรองคุณภาพในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

 
70 

10. จํานวนโครงการ/กิจกรรมด้านเสริมสรา้งสุขภาวะ 3 
ทุกอัตลักษณ ์
11. จํานวนกิจกรรมที่หน่วยงานภายนอกระดับชาติและนานาชาติมาขอรับบริการวิชาการ 

 
9 

12. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการเสนองานจากผู้ประกอบการ 20 
 
 
กลยุทธ์ 
1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผู้เรียนสาขาอัตลักษณ์ 
2. พัฒนาระบบที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนและการมีงานทําของบัณฑิตสาขาอัตลักษณ์ 
3. ผลิตและพัฒนากําลังคนในสาขาวิชาที่เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและสาขาที่จําเป็นต่อการพัฒนา
ประเทศ 
4. พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนและการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
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งาน/โครงการ หน่วยงาน และงบประมาณ ปี พ.ศ. 2557 

งาน/โครงการ หน่วยงาน งบประมาณ
แผ่นดิน 

เงินบํารงุ
การศึกษา เงินรายได้อ่ืน รวม 

1. ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

      

   1.1 โทรทัศน์ ขนาดจอภาพ
ไม่ตํ่ากว่า 46 น้ิว พร้อมอุปกรณ์
ควบคุมและบรหิารจัดการ
เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บ
เล็ต) พร้อมระบบ 

- ร.ร.สาธิตละออ
อุทิศ 

135,000   135,500

   1.2 ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร
เรียนศูนย์ปฏิบัติการปฐมวัย 

- กองอาคาร
สถานที ่

11,718,500  
 

11,718,500

   1.3 อาคารเรียนปฏิบัติการ
อาหารฮาลาลและศูนย์ฝึกอบรม
อาหาร 

30,642,600 22,293,600 52,936,200

   1.4 อาคารเรียนปฏิบัติการ
แปรรูปอาหาร 

18,392,500 9,800,000 28,192,500

   1.5 ปรับปรุงอาคารเฉลิมพระ
เกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลง
กรณ 

8,000,000  
 

8,000,000

   1.6 อาคารเรียนปฏิบัติการ
ด้านสังคมศาสตร์ 

24,131,300 4,143,700 28,275,000

2. ค่าวัสดุการศึกษา - คณะ 
8,223,800  8,223,800- ศูนย์การศึกษา 

 - ส่วนกลาง 1,718,400  1,718,400
3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการ
เรียนการสอน 

- คณะ   1,607,400   
 

1,607,400
- ศูนย์การศึกษา 

4. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาพิเศษ  

    
  

  4.1 ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินการด้านการศึกษาพิเศษ 

 - รร.สาธิตละออ
อุทิศ (การศึกษา
พิเศษ) 

951,500 234,000

 

1,185,000

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
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งาน/โครงการ หน่วยงาน งบประมาณ
แผ่นดิน 

เงินบํารงุ
การศึกษา เงินรายได้อ่ืน รวม 

  4.2 ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินการด้านการศึกษาพิเศษ
ของมหาวิทยาลัย 

- สํานักส่งเสริม
วิชาการ และงาน
ทะเบียน 

1,750,000
 

 
1,750,000

5. โครงการผลิตพยาบาลเพ่ิม - คณะพยาบาลฯ 20,668,200  20,668,200
6. โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์
พกพา (Tablet) สําหรับ
นักเรียน ช้ัน ป.1 

- สํานักวิทย
บริการฯ 267,600

  

 
267,600

- รร.สาธิตละออ
อุทิศ 

7. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

- รร.สาธิตละออ
อุทิศ 

4,369,300 4,206,000

 

8,575,300

- ศูนย์นครนายก 
- ศูนย์ลําปาง 

8. โครงการเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน 

    
  

   8.1 โครงการพัฒนาสื่อการ
สอนทําอาหารไทยเป็นภาษา
อาเซียน 

- คณะ
วิทยาศาสตร์ ฯ 

1,400,000  

 

1,400,000

   8.2 โครงการพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัยก้าว
สู่ประชาคมอาเซียน 

- คณะครุศาสตร์ 3,200,000  

 

3,200,000

   8.3 โครงการค่ายการเรียนรู้
ด้วยการให้บริการวิชาการด้าน
สุขภาพแก่เด็กปฐมวัยและ
ผู้สูงอายุ ระหว่างนักศึกษา
พยาบาลในภูมิภาคอาเซียน 
และภูมิภาคอ่ืน (Service 
Learning Camp for nursing 
students from ASEAN 
countries and other 
regions) 

- คณะพยาบาล
ศาสตร์ 

1,900,000  

 

1,900,000

   8.4 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ผลิตอาหารไทยเพ่ือการ
ส่งออกสู่ประชาคมอาเซียน  

- โรงเรียนการ
เรือน 

1,500,000  

 

1,500,000

รวม   140,576,100 4,440,000 36,237,300 181,253,400

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
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ประเด็นท้าทาย : บัณฑิตมีคุณภาพตรงตามความต้องการของสังคมและตลาดแรงงานและมีทักษะในวิชาชีพที่
สามารถปฏิบัติงานได้จริง 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ 
ผลิตบัณฑิตทุกสาขาให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน โดยเปลี่ยนกระบวน

ทัศน์การเรียนรู้ของบัณฑิต ให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา อย่างน้อย 5 ด้าน คือ                   
ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญาด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ                   
ความรับผิดชอบ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีกระบวนทัศน์ใหม่ในการเรียนรู้และสามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต มีจิตอาสา และความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคม และดํารง
ไว้ซึ่งเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยและความเป็นสวนดุสิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้บัณฑิตมีดุลยภาพระหว่างเก่งงานและเก่งความดี โดยเน้นความรับผิดชอบ มีสุขภาวะ 
ทั้งร่างกายและจิตใจ เพ่ือตนเองและสังคม สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพงานที่เปลี่ยนแปลง และมีทักษะสามารถ
ปฏิบัติงานได้ทันที และมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า โดยมีการติดตามประเมินคุณภาพและ
พัฒนาบัณฑิตหลังเข้าสู่ตลาดงาน 
 
ตัวชี้วัด/คา่เปา้หมายตามเป้าประสงค*์  

ตัวชี้วัดตามเปา้ประสงค ์ ค่าเป้าหมาย  
ปี พ.ศ. 2557 

1. ร้อยละของบัณฑิตที่มีคุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (TQF) 70 
2. ร้อยละของบัณฑิตที่จบการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด 80 
3. ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทําภายใน 6 เดือน 70 
4. ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทําตรงสาขา 60 
5. ร้อยละของบัณฑิตที่ได้รับเงินเดือนตามเกณฑ์มาตรฐาน 80 
6 ร้อยละของบัณฑิตที่พึงพอใจและไม่พึงพอใจในกระบวนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
      6.1 พึงพอใจ 

6.2 ไม่พึงพอใจ 

 
>75 
<25 

7. ร้อยละของผู้ประกอบการที่พึงพอใจและไม่พึงพอใจที่มีต่อบัณฑิตของมหาวิทยาลัย 
     7.1 พึงพอใจ 

7.2 ไม่พึงพอใจ 

 
>75 
<25 

• การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีคุณลักษณะความเป็นสวนดุสิต             
ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 2

• การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ เน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่               
การทํางานจริง (Work - based Learning)

• คุณภาพบัณฑิตตรงตามความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน

เป้าประสงค์
ของประเด็น
ยุทธศาสตร์
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ตัวชี้วัดตามเปา้ประสงค ์ ค่าเป้าหมาย  
ปี พ.ศ. 2557 

8. ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษมาตรฐาน 40 
9. ร้อยละของนักศึกษาที่มีคุณลักษณะตามเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (ความเป็นสวนดุสิต) 80 
10. จํานวนรายวิชาที่มีการบูรณาการภาษาต่างประเทศเพ่ือการประกอบอาชีพ 20  
11. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมสร้างความตระหนักใน
คุณค่าวัฒนธรรมไทยและสร้างความรู้ ความเข้าใจในวัฒนธรรมที่หลากหลาย 

5 

12. จํานวนโครงการ/กิจกรรมวิชาการของมหาวิทยาลัยที่มีศิษย์เก่าเข้ามาร่วม 4 
13. ผลการประเมินตามองค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต  (สกอ.) 4.00 
14. ผลการประเมินตามองค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา (สกอ.) 5.00 
15. ผลการประเมินตามองค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  (สกอ.) 5.00 
  

หมายเหตุ: * วัดภาพรวมของนักศึกษา/บัณฑิตทุกหลักสูตร 
 
กลยุทธ ์
  1. ยกระดับการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผู้เรียน  
  2. ส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรมและความเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ (Good Citizenship) 
  3. พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเพ่ือรองรับการเข้าสู่สังคมและประชาคมอาเซียน 
  4. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของศิษย์เก่า     
 
 

งาน/โครงการ หน่วยงาน และงบประมาณ ปี พ.ศ. 2557  
 

งาน/โครงการ หน่วยงาน งบประมาณ
แผ่นดิน 

เงินบํารงุ
การศึกษา เงินรายได้อ่ืน รวม 

1. ค่าวัสดุการศึกษา - คณะ 
- ศูนย์การศึกษา

4,184,900   4,184,900

2. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการ
เรียนการสอน 

- คณะ 
- ศูนย์การศึกษา

1,119,600   1,119,600

3. ค่าครุภัณฑ์การศึกษา  - คณะ
วิทยาศาสตร์ฯ 

3,789,900   3,789,900

4.  ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์สี
ดิจิตอล ขาว – ดํา 

- โครงการกราฟ
ฟิคไซท์ 

6,000,000   6,000,000

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
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งาน/โครงการ หน่วยงาน งบประมาณ
แผ่นดิน 

เงินบํารงุ
การศึกษา เงินรายได้อ่ืน รวม 

5. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน
การพัฒนาการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ประยุกต์ 

- ส่วนกลาง 4,539,600   4,539,600

- คณะ
วิทยาศาสตร์ ฯ 

3,060,400    3,060,400 

6. โครงการพัฒนาคุณภาพและ 
เกณฑ์มาตรฐานทางวิชาการ 
 

- สํานักส่งเสริม
วิชาการฯ 

4,000,000   4,000,000

7. โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์
พกพา 
 

- สํานักวิทย
บริการฯ 

 22,793,800  22,793,800

8. โครงการทํานุบํารุงและ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 

- คณะกรรมการ
ดําเนินงานสร้าง
เสริมทํานุ
ศิลปวัฒนธรรม 

3,600,000   3,600,000

9. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน
และทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- สถาบันภาษา
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

450,000   450,000

 - ส่วนกลาง 1,000,000  1,000,000

รวม  31,744,400 22,793,800 0 54,538,200
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
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ประเด็นท้าทาย : อาจารย์มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและสามารถตีพิมพ์ในวารสารที่ได้รับการยอมรับ  
 
ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ 

อาจารย์มีความสามารถในการทํางานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม และสามารถเขียนบทความ
วิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและ/หรือนานาชาติในวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับ และมีค่า impact 
factor สูง  มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก มีทักษะประสบการณ์ในการประยุกต์และถ่ายทอดความรู้
จากงานวิจัยเพ่ือนํามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนหรือบริการวิชาการ มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถดํารงตน
อย่างมีเกียรติและศักด์ิศรี ได้รับการยกย่องจากสังคม และมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ รวมถึงการ
สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 

ตัวชี้วัด/คา่เปา้หมายตามเป้าประสงค ์
 

ตัวชี้วัดตามเปา้ประสงค ์ ค่าเป้าหมาย  
ปี พ.ศ. 2557 

1. ร้อยละการตีพิมพ์ระดับชาติ/นานาชาติต่อจํานวนอาจารย์/นักวิจัยประจําทั้งหมด 5 

2. ร้อยละของการนําผลงานวิชาการไปใช้ประโยชน์ต่อจํานวนอาจารย์/นักวิจัยประจํา
ทั้งหมด 

20 

3. ร้อยละของงานวิจัยที่นํามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนต่อจํานวนอาจารย์/นักวิจัย
ประจําทั้งหมด 

10 

4. ร้อยละของอาจารย์/นักวิจัย รุ่นใหม่ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย ต่อจํานวนอาจารย์/
นักวิจัยทั้งหมดที่ยังไม่เคยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย 

5 

5. ร้อยละของทุนวิจัยภายนอกต่อทุนวิจัยทั้งหมด 45 
6. จํานวนนวัตกรรมที่เกิดจากการจัดการความรู้ 8 
7. ผลการประเมินตามองค์ประกอบที่ 4 การวิจัย (สกอ.) 4.00 

 

• การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมในด้านที่มีความเช่ียวชาญ 
และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 3

• การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ 
• การประยุกต์ใช้องค์ความรู้/นวัตกรรมในการเรียนการสอนและการบริการ

วิชาการ

เป้าประสงค์
ของประเด็น
ยุทธศาสตร์
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กลยุทธ ์ 
1. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา สรา้งองค์ความรู้ นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและประเทศ 
2. สนับสนุนการนําองค์ความรู้ นวัตกรรม มาพัฒนาองค์กรอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
3. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษา/วิจัยกับองค์กร/หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ 
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้ 
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย 
6. ส่งเสริม สนับสนุน ใหค้วามรู้และจดทะเบียนคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
 
 
งาน/โครงการ หน่วยงาน และงบประมาณ ปี พ.ศ. 2557   
 

งาน/โครงการ หน่วยงาน 
งบประมาณ
แผ่นดิน 

เงินบํารงุ
การศึกษา เงินรายได้อ่ืน  รวม 

1. โครงการทุนอุดหนุนวิจัยและ
บริหารงานวิจัย 

- สถาบันวิจัยฯ 10,167,800  10,167,800

2. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย - สถาบันวิจัยฯ 35,746,200  35,746,200
3. โครงการวิจัยเพ่ือสนับสนุน
การพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 

- สถาบันวิจัยฯ 4,858,000  4,858,000

รวม 
 

40,604,200 10,167,800 0 50,772,000

 

 

 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
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ประเด็นทา้ทาย : มหาวิทยาลัยได้ประโยชน์จากการประสานประโยชน์และความร่วมมือในการบริการวิชาการอันจะ
นํามาซึ่งช่ือเสียงและรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ 

 การประสานประโยชน์และความร่วมมือในการพัฒนาความรู้และนวัตกรรมร่วมกันของคณะ สํานักและ
บุคลากรภายในและบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย หมายรวมถึงความร่วมมือของมหาวิทยาลัยที่มีการร่วมมือกับทั้ง
องค์กรภาครัฐ ภาคธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศในการบริการวิชาการ อันประกอบด้วย โครงการพิเศษของ
มหาวิทยาลัย โครงการของสวนดุสิตโพล โครงการพิเศษของศูนย์ทุนมนุษย์ โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันจะนํามาซึ่งช่ือเสียง การยอมรับ และรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย 
 
ตัวชี้วัด/คา่เปา้หมายตามเป้าประสงค ์

 

ตัวชี้วัดตามเปา้ประสงค ์ ค่าเป้าหมาย  
ปี พ.ศ. 2557 

1. จํานวนโครงการที่มีการประสานประโยชน์จากความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายใน
ของมหาวิทยาลัย 

12 

2. จํานวนโครงการที่มีการประสานประโยชน์จากความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายใน
ของมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอกท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

30 

3. จํานวนโครงการที่มีการประสานประโยชน์จากความร่วมมือระหว่างหน่วยงานใน
โครงการพิเศษของมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอกท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

15 

4. จํานวนการให้บริการวิชาการต่อชุมชนและสังคม 25 
5. ร้อยละของบันทึกความเข้าใจที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ 75 
6. ผลการประเมินตามองค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม (สกอ.)   5.00 

 

• การประสานประโยชน์และความร่วมมือในการพัฒนาความรู้และนวัตกรรม
ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก เพ่ือการบริการวิชาการ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 4

• การสร้างประโยชน์จากความร่วมมือของการบริการวิชาการทั้งภายใน
มหาวิทยาลัย ภาครัฐ และภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เป้าประสงค์
ของประเด็น
ยุทธศาสตร์
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กลยุทธ ์
1.การประสานประโยชน์ในการพัฒนาความรู้และนวัตกรรมท่ีสร้างประโยชน์และก่อให้เกิดภาพลักษณ์  

ที่ดีให้กับมหาวิทยาลัย 
2. สนับสนุนการบริการวิชาการและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นที่เป็นนวัตกรรมใหมจ่ากฐานความรู้

และความเช่ียวชาญของมหาวิทยาลัย 
 

งาน/โครงการ หน่วยงาน และงบประมาณ ปี พ.ศ. 2557  

งาน/โครงการ หน่วยงาน งบประมาณ
แผ่นดิน 

เงินบํารงุ
การศึกษา เงินรายได้อ่ืน  รวม 

1. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและ
บริการวิชาการ - ส่วนกลาง 10,564,900   10,564,900

2. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ 

- สถาบัน
ภาษาฯ 1,000,000   1,000,000

รวม  11,564,900 0 0 11,564,900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 



 

 28 

 
ประเด็นท้าทาย: การรักษาบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญและมีคุณภาพ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ 

อาจารย์มีจํานวนเหมาะสมตรงความต้องการในการผลิตบัณฑิต มีทักษะประสบการณ์ในการถ่ายทอด
ความรู้ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก หรือนําผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ประยุกต์เข้ากับการเรียนการสอน 
และมีจิตวิญญาณความเป็นครู มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถดํารงตนอย่างมีเกียรติและศักด์ิศรี ได้รับการยกย่อง
จากสังคม และมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ รวมทั้งพัฒนาผู้ที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญ                  
มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพ ให้เข้าการดํารงตําแหน่งทางวิชาการ และมีความรักและผูกพันกับองค์กร 

บุคลากรมีจํานวนเหมาะสมกับปริมาณงาน มีเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ สามารถดํารงตนอย่างมี
เกียรติและศักด์ิศรี มีจิตบริการและจิตสาธารณะ มีความเช่ียวชาญในงานสนับสนุนวิชาการ จนนําไปสู่การทํางาน
อย่างมืออาชีพ  มีความรักและผูกพันกับองค์กร 

 
ตัวชี้วัด/คา่เปา้หมายตามเป้าประสงค ์

ตัวชี้วัดตามเปา้ประสงค ์ ค่าเป้าหมาย  
ปี พ.ศ. 2557 

1. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รบัการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับสูงสุด 15 
2. จํานวนของบุคลากรได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 15 
3. จํานวนของคณาจารย์มีวุฒิปริญญาเอก 290 
4. จํานวนของคณาจารย์มีตําแหน่งวิชาการ 140 
5. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รบัการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพและวิชาการ 60 
6. ร้อยละความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ 
    6.1 พึงพอใจ 
    6.2 ไม่พึงพอใจ 

 
>75 
<25 

7. ร้อยละความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของบุคลากรต่อมหาวิทยาลัย 
    7.1 พึงพอใจ 
    7.2 ไม่พึงพอใจ 

 
>75 
<25 

  

• การรักษาบุคลากรที่เป็นเลิศและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเพ่ือยกระดับ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 5

• พัฒนาการดําเนินงานด้านบุคลากรทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพ่ือ
นําไปสู่ความเป็นมืออาชีพ 

• รักษาความผูกพันของบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญ

เป้าประสงค์
ของประเด็น
ยุทธศาสตร์
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ตัวชี้วัดตามเปา้ประสงค ์ ค่าเป้าหมาย  
ปี พ.ศ. 2557 

8. อัตราการลาออกของบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญลดลง <5 
9. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่มีตําแหน่งงานสูงขึ้น 3 
 
 
กลยุทธ์  

1. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้มีประสทิธิภาพอย่างต่อเน่ือง 
2. พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทุกสายงานเพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานและเล่ือน

ตําแหน่งให้สูงขึ้น 
3. ธํารงรักษาบุคลากรที่เป็นเลิศ 

 

งานโครงการ หน่วยงาน และงบประมาณ ปี พ.ศ. 2557  

 งาน/โครงการ หน่วยงาน งบประมาณ
แผ่นดิน 

เงินบํารงุ
การศึกษา เงินรายได้อ่ืน รวม 

1. รายจ่ายขั้นตํ่า - กองบริหาร
บุคคล 
- กองคลัง 

385,210,000 284,096,300 25,000,000 694,306,300

2. โครงการพัฒนา
บุคลากร 

- กองบริหาร
บุคคล 
- กองคลัง 

1,200,000  1,200,000

3. โครงการพัฒนา
บุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยว 

- โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการ
บริการ 

    

    3.1 โครงการสวนดุสิต
ท่องเที่ยววิชาการสัญจร 

  1,948,000   1,948,000

    3.2 โครงการอบรม
ประวัติศาสตร์สากลเพ่ือ
พัฒนาองค์ความรู้ของ
บุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยว 

 1,442,000    1,442,000

    
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
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งาน/โครงการ หน่วยงาน งบประมาณ
แผ่นดิน 

เงินบํารงุ
การศึกษา เงินรายได้อ่ืน รวม 

    3.3 โครงการค่ายอาสา
พัฒนาเยาวชนท่องเที่ยว
หัวใจใหมใ่สใ่จสิ่งแวดล้อม
พร้อมสู่อาเซียน 

- โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการ
บริการ 

1,610,000   1,610,000

รวม  391,410,000 284,096,300 25,000,000 700,506,300

 
  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
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ประเด็นท้าทาย :  ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ความสามารถในการเพ่ิมรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย และการได้รับ
คะแนน EdPEx มากกว่า 200 คะแนน 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ 

ใ ช้การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  ยืดห ยุ่น  คล่อง ตัว  และเท่ าทันการเปลี่ ยนแปลง  
เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการและด้านบริหาร ด้วยหลักการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาที่เป็น
เลิศ (Education Criteria for Performance Excellence)  มีการบูรณาการในการใช้ทรัพยากรร่วมกันและมีการ
กํากับติดตามประเมินผลระดับความสําเร็จของการปฏิบัติการตามแผน การเพ่ิมรายได้ ดําเนินงานจากการใช้จ่าย
งบประมาณอย่างเข้มงวด และสร้างความพึงพอให้กับผู้รับบริการ 
 
ตัวชี้วัด/คา่เปา้หมายตามเป้าประสงค ์

ตัวชี้วัดตามเปา้ประสงค ์ ค่าเป้าหมาย  
ปี พ.ศ. 2557 

1. ร้อยละความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ 
    1.1 พึงพอใจ 
    1.2 ไม่พึงพอใจ 

 
>80 
<20 

2. ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการของ
มหาวิทยาลัย 

80 

3. คะแนนประเมินตามเกณฑ์ EdPEx  200  
4. ร้อยละของรายได้ที่เพ่ิมขึ้นจากการบริการวิชาการ/โครงการพิเศษทั้งหมด 5 
5. ผลการประเมินตามองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการ
ดําเนินการ (สกอ.) 

4.80 

6. ผลการประเมินตามองค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ  (สกอ.) 4.90 
7. ผลการประเมินตามองค์ประกอบที่ 8 การเงิน และงบประมาณ  (สกอ) 5.00 
8. ผลการประเมินตามองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  (สกอ.) 5.00 
9. ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา (กพร.) 4.00  

 

• การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เพ่ือความ                
อยู่รอดและเติบโตอย่างย่ังยืน

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 6

• สนับสนุนและส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการและด้านบริหาร
เป้าประสงค์
ของประเด็น
ยุทธศาสตร์
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กลยุทธ ์
1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 
2. พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP) 
3. การสร้างความมั่นคงทางการเงินจากการบริการวิชาการ/โครงการพิเศษ และการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 
4. รณรงค์และสร้างจิตสํานึกของผู้เรียนและบุคลากรตระหนักถึงสถานการณ์สิ่งแวดล้อม ดูแลสังคม รวมถึง
ส่งเสริมการปรับตัว ประหยัดพลังงาน 

 
งานโครงการ หน่วยงาน และงบประมาณ ปี พ.ศ. 2557 

งาน/โครงการ หน่วยงาน งบประมาณ
แผ่นดิน 

เงินบํารงุ
การศึกษา 

เงินรายได้อ่ืน รวม 

1. โครงการตามแผนพัฒนา
สถาบันสู่สากล 

- สํานักงานวิเทศ
สัมพันธ์ 550,000   550,000

2. โครงการพัฒนานโยบาย
และแผนของมหาวิทยาลัย 

- ส่วนกลาง 800,000   800,000
- กองแผนฯ 200,000   200,000

3. โครงการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

 - กลุ่มงานพัฒนา
ระบบบริหาร 
- หน่วยงานต่าง ๆ 

2,100,000    2,100,000

4. โครงการบริหารและพัฒนา
มหาวิทยาลัย - ส่วนกลาง  7,463,600 20,050,900 27,514,500

5. โครงการพัฒนาระบบ 
เทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมความ
เป็นพลวัต 

      

5.1 โครงการพัฒนาระบบ 
สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 

- สํานักวิทย
บริการฯ 
  
  

7,300,000    7,300,000

5.2 โครงการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 16,000,000   16,000,000

5.3 โครงการพัฒนาศูนย์วิทย
บริการ 6,000,000   6,000,000

5.4 โครงการนําเทคโนโลยีมา
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
และบริหารมหาวิทยาลัย 

 - ส่วนกลาง  3,575,000  3,575,000

6. บริหารส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัย 
 

- ส่วนกลาง 25,875,900   25,875,900

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 
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งาน/โครงการ หน่วยงาน งบประมาณ
แผ่นดิน 

เงินบํารงุ
การศึกษา เงินรายได้อ่ืน รวม 

7. ค่าเช่าที่ดินและปรับปรุง
สิ่งก่อสร้าง 

- กองอาคาร
สถานที ่

      

7.1  ปรับปรุงสํานักงาน
อธิการบดี 

 9,800,000   9,800,000

7.2  ปรับปรุงอาคารรักตะ
กนิษฐ 

 8,131,300   8,131,300

7.3 ค่าเช่าทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์ 

  2,198,800    2,198,800

7.4 อาคารอเนกประสงค์   29,166,100 14,711,800 43,877,900
8. การพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการ - ส่วนกลาง 5,363,300   5,363,300

9. งบกลาง - ส่วนกลาง 24,000,000 24,000,000
รวม  111,286,600 11,038,600 58,762,700 181,087,900

 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 
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สวนที่ 3 

 
 
 
 วัตถุประสงค์หลักของการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 คือ เพ่ือให้
ทุกหน่วยงานได้เข้าใจและเห็นภาพรวมการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในปี 2557 และมีส่วนร่วมในการ
กําหนดโครงการ/กิจกรรมสําคัญ และตัวช้ีวัดความสําเร็จในการดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนของ
มหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งนอกจากวัตถุประสงค์หลักดังกล่าวแล้ว ยังใช้เป็นแนวทางในการกํากับ 
ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ 
 ทั้งน้ี จึงได้สรุปตัวช้ีวัดสําหรับการประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 ประกอบด้วย ตัวช้ีวัดตามแผนกลยุทธ์ ตัวช้ีวัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และโอกาสการพัฒนาตามแนว EdPEx แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
จํานวนทั้งสิ้น 58 ตัวช้ีวัด ดังตาราง 
 

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายของเป้าประสงค์ 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ปี พ.ศ. 2557 ผู้รับผิดชอบหลัก 

เป้าประสงค์ที ่1  (12 ตัวชี้วัด) 
การศึกษาปฐมวัย 
1. ร้อยละของการมีงานทําของบัณฑิตในโรงเรียน
ต้นแบบและโรงเรียนในเครือสาธิตของประเทศ
ภายใน 1 ปี 

10 
คณะครุศาสตร ์

2. ร้อยละของความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตปฐมวัย 80 
อุตสาหกรรมการบริการ 
3. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รบัการยอมรับใน
ระดับชาติในด้านการท่องเที่ยวและการบริการ   

2 

โรงเรียนการท่องเที่ยวและ
การบริการ 

4. ร้อยละของนักศึกษาด้านการท่องเที่ยวและ
บริการที่ได้รับการยอมรับ/ช่ืนชมจากองค์กร
ภายนอก 

5 

5. ร้อยละของบุคลากรโรงแรมสวนดุสิตเพลสได้รับ
การพัฒนางานบริการตามมาตรฐานอาเซียน   50 

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายตามเปาประสงค 
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ปี พ.ศ. 2557 ผู้รับผิดชอบหลัก 

ด้านอาหาร 
6. จํานวนนักศกึษาด้านอาหารที่ได้รับรางวัล
ระดับชาติและนานาชาติ   

20 
โรงเรียนการเรือน 

7. จํานวนบุคลากรด้านอาหารที่ได้รับรางวัล
ระดับชาติและนานาชาติ   

5 

การพยาบาลและสุขภาวะ  
(เน้นเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ) 
8. การได้รับการรองรับสถาบันจากสภาวิชาชีพ
อย่างต่อเน่ืองด้านสาขาพยาบาลศาสตร์ 

 
 

3 ปี 

คณะพยาบาลศาสตร์ 9. ร้อยละของบัณฑิตพยาบาลท่ีได้งานทําตรงตาม
สาขาวิชาชีพ ในสถานบริการสุขภาพที่ได้รับการ
รับรองคุณภาพในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

70 

10. จํานวนโครงการ/กิจกรรมด้านเสริมสรา้ง          
สุขภาวะ 

3 

ทุกอัตลักษณ ์
11. จํานวนกิจกรรมที่หน่วยงานภายนอกระดับชาติ
และนานาชาติมาขอรับบริการวิชาการ 

 
9 

ทุกอัตลักษณ ์
12. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการเสนองานจาก
ผู้ประกอบการ 

20 

เป้าประสงค์ที ่2  (15 ตัวชี้วัด) 
1. ร้อยละของบัณฑิตที่มีคุณลักษณะเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (TQF) 

70 ทุกคณะ 

2 .  ร้อยละของบัณฑิตที่ จบการศึกษาภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด 

80 ทุกคณะ 

3. ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทําภายใน 6 เดือน 70 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
4. ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทําตรงสาขา 60 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
5. ร้อยละของบัณฑิตที่ได้รับเงินเดือนตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

80 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ปี พ.ศ. 2557 ผู้รับผิดชอบหลัก 

6. ร้อยละของบัณฑิตที่พึงพอใจและไม่พึงพอใจใน
กระบวนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
    6.1 พึงพอใจ 

6.2 ไม่พึงพอใจ 

 
 

>75 
<25 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

7. ร้อยละของผู้ประกอบการท่ีพึงพอใจและไม่พึง
พอใจที่มีต่อบัณฑิตของมหาวิทยาลัย 
   7.1 พึงพอใจ 

7.2 ไม่พึงพอใจ 

 
 

>75 
<25 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

8. ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ
ภาษาอังกฤษมาตรฐาน 40 สถาบันภาษาศิลปะ และ

วัฒนธรรม 
9 .  ร้อยละของนักศึกษาที่ มี คุณลักษณะตาม
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (ความเป็นสวนดุสิต) 80 ทุกคณะ 

1 0 . จํ า น ว น ร า ย วิ ช า ที่ มี ก า ร บู ร ณ า ก า ร
ภาษาต่างประเทศเพ่ือการประกอบอาชีพ 20 ทุกคณะ 

11. จํานวนโครงการ/ กิจกรรมที่ส่งเสริมการ
แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมสร้างความตระหนักใน
คุณค่าวัฒนธรรมไทยและสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ในวัฒนธรรมที่หลากหลาย 

5 สถาบันภาษา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม 

12.  จํานวนโครงการ/ กิจกรรมวิชาการของ
มหาวิทยาลัยที่มีศิษย์เก่าเข้ามาร่วม 4 กองพัฒนานักศึกษา 

13. ผลการประเมินตามองค์ประกอบที่ 2 การผลิต
บัณฑิต  (สกอ.) 4.00 ทุกคณะ 

14. ผลการประเมินตามองค์ประกอบที่ 3 กิจกรรม
การพัฒนานักศึกษา (สกอ.) 5.00 ทุกคณะ 

15. ผลการประเมินตามองค์ประกอบที่ 6 การทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ.) 5.00 สถาบันภาษา ศิลปะ และ

วัฒนธรรม 

เป้าประสงค์ที ่3 (7 ตัวชี้วัด) 
1. ร้อยละการตีพิมพ์ระดับชาติ/นานาชาติต่อ
จํานวนอาจารย์/นักวิจัยประจําทั้งหมด 
 

5 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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2. ร้อยละของการนําผลงานวิชาการไปใช้ประโยชน์
ต่อจํานวนอาจารย์/นักวิจัยประจําทั้งหมด 20 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

3. ร้อยละของงานวิจัยที่นํามาใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนต่อจํานวนอาจารย์/นักวิจัยประจํา
ทั้งหมด 

10 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

4. ร้อยละของอาจารย์/นักวิจัยรุ่นใหม่ที่ได้รับทุน
สนับสนุนการวิจัย ต่อจํานวนอาจารย์/นักวิจัย
ทั้งหมดที่ยังไม่เคยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย 

5 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

5. ร้อยละของทุนวิจัยภายนอกต่อทุนวิจัยทั้งหมด 45 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
6. จํานวนนวัตกรรมที่เกิดจากการจัดการความรู้ 8 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
7. ผลการประเมินตามองค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
(สกอ.) 4.00 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

เป้าประสงค์ที ่4 (6 ตัวชี้วัด) 
1. จํานวนโครงการที่มีการประสานประโยชน์จาก
ความร่ วมมือระหว่างหน่วยงานภายในของ
มหาวิทยาลัย 

12 ทุกคณะ 
ทุกสํานัก 

2. จํานวนโครงการที่มีการประสานประโยชน์จาก
ความร่ วมมือระหว่างหน่วยงานภายในของ
มหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอกท้ังในประเทศ
และต่างประเทศ 

30 ทุกคณะ 
ทุกสํานัก 

3. จํานวนโครงการที่มีการประสานประโยชน์จาก
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในโครงการพิเศษ
ของมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอกท้ังใน
ประเทศและต่างประเทศ 

15 

สวนดุสิตโพล/ 
โครงการพิเศษศูนย์ทุนมนุษย์/
โครงการความร่วมมือในการ
พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระหว่าง    กรม

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

ดุสิต 
4. จํานวนการให้บริการวิชาการต่อชุมชนและ
สังคม 25 ทุกคณะ/ทุกสํานัก 

5. ร้อยละของบันทึกความเข้าใจที่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 75 สํานักงานวิเทศสัมพันธ์ 
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ปี พ.ศ. 2557 ผู้รับผิดชอบหลัก 

6 .  ผลกา รประ เ มิ น ต ามอ งค์ ป ร ะกอบที่  5 
การบริการวิชาการแก่สังคม  (สกอ.) 

5.00 คณะ/ศูนย์การศึกษานอก
ที่ต้ัง/สํานัก 

เป้าประสงค์ที ่5 (9 ตัวชี้วัด) 
1. ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในระดับสูงสุด 15 ทุกหน่วยงาน 

 
2 .  จํานวนของบุคลากรได้รับการยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ 15 คณะ/ศูนย์การศึกษานอก

ที่ต้ัง/สํานัก 
3. จํานวนของคณาจารย์มีวุฒิปริญญาเอก 290 คณะ/ศูนย์การศึกษานอกที่ต้ัง
4. จํานวนของคณาจารย์มีตําแหน่งวิชาการ 140 คณะ/ศูนย์การศึกษานอกที่ต้ัง
5. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
ทางวิชาชีพและวิชาการ 60 กองบริหารงานบุคคล 

6. ร้อยละความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 
     6.1 พึงพอใจ 
     6.2 ไม่พึงพอใจ 

 
 

>75 
<25 

 
ทุกหน่วยงาน 

7. ร้อยละความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของ
บุคลากรต่อมหาวิทยาลัย 
     7.1 พึงพอใจ 
     7.2 ไม่พึงพอใจ 

 
 

>75 
<25 

 
กองบริหารงานบุคคล 

8 .  อัตราการลาออกของ บุคลากรที่ มี ความ
เช่ียวชาญลดลง <5 กองบริหารงานบุคคล 

9. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่มี
ตําแหน่งงานสูงขึ้น 

3 กองบริหารงานบุคคล 

เป้าประสงค์ที ่6 (9 ตัวชี้วัด) 
1. ร้อยละความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 
    1.1 พึงพอใจ 

1.2 ไม่พึงพอใจ 

 
 

>80 
<20 

 
 

ทุกหน่วยงาน 

2. ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย 

80 ทุกหน่วยงาน 

3. คะแนนประเมินตามเกณฑ์ EdPEx  200 ทุกหน่วยงาน 
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4. ร้อยละของรายได้ที่เพ่ิมขึ้นจากการบริการ
วิชาการ/โครงการพิเศษทั้งหมด 

5 คณะ/ศูนย์การศึกษานอก
ที่ต้ัง/ศูนย์การเรียนรู้/ศูนย์
พัฒนาทุนมนุษย์/สํานัก

กิจการพิเศษ/โครงการพิเศษ/
สวนดุสิตโพล/โครงการความ
ร่วมมือในการพัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นระหว่าง
กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนดุสิต 

5. ผลการประเมินตามองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดําเนินการ 
(สกอ.) 

4.80 กองนโยบายและแผน 

6. ผลการประเมินตามองค์ประกอบที่ 7 การ
บริหารและการจัดการ  (สกอ.) 4.90 สํานักงานอธิการบดี 

7. ผลการประเมินตามองค์ประกอบที่ 8 การเงิน 
และงบประมาณ  (สกอ) 5.00 กองคลัง 

8. ผลการประเมินตามองค์ประกอบที่ 9 ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ  (สกอ.) 5.00 กลุ่มงานประกันคุณภาพ 

9. ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของสถาบันอุดมศึกษา (กพร.) 4.00 กองนโยบายและแผน 

 



 

สวนท่ี 4 

 

 โครงการตามพันธกิจ หมายถึง โครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจําตามพันธกิจ/ข้อกําหนดของหน่วยงาน 
โดยแบ่งตามระบบงานและกระบวนการทํางานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ดังน้ี 

1. Management Process 
 M 1 กระบวนการบริหารกลยุทธ์ 
 M 2 กระบวนการบริหารทั่วไป 

 2. Core Process 
 C 1 กระบวนการผลิตบัณฑิต 
 C 2 กระบวนการวิจัย 
 C 3 กระบวนการบริการวิชาการ 
 C 4 กระบวนการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

3. Support Process 
 S 1 กระบวนการสนับสนุนวิชาการ 
 S 2 กระบวนการจัดการความรู้ 
 S 3 กระบวนการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 S 4 กระบวนการจัดการสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม 
 S 5 กระบวนการสนับสนุนด้านภาษาและวัฒนธรรม 

 
 โครงการตามกลยุทธ์ที่ท้าทาย หมายถึง โครงการ/กิจกรรมการดําเนินงานที่มีความท้าทายและสอดคล้อง

กับนโยบายของมหาวิทยาลัย และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2557-2560 ดังน้ี 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยบนพ้ืนฐานความเป็นเลิศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีคุณลักษณะความเป็นสวนดุสิตที่

ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมในด้านที่มีความ

เช่ียวชาญ และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การประสานประโยชน์และความร่วมมือในการพัฒนาความรู้และ

นวัตกรรมของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก เพ่ือการบริการวิชาการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การรักษาบุคลากรที่เป็นเลิศและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเพ่ือ

ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เพ่ือความ

อยู่รอดและเติบโตอย่างย่ังยืน 
 

 

โครงการตามพนัธกิจ และโครงการตามกลยุทธที่ทาทาย
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สรุปภาพรวมโครงการตามพนัธกิจและโครงการตามกลยทุธ์ที่ทา้ทาย แยกตามคณะ/หน่วยงาน 
 
 โครงการและกิจกรรมของคณะ/หน่วยงาน มีทั้งสิ้น 794 โครงการ/กิจกรรม งบประมาณทั้งหมด 

216,258,284 บาท แบ่งเป็น งบประมาณแผ่นดิน 141,006,444 บาท เงินบํารุงการศึกษา 15,423,900 บาท และ
เงินอ่ืนๆ 59,827,940 บาท รายละเอียดดังน้ี  

 โครงการตามพันธกิจ จํานวน 566 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 71 ของโครงการทั้งหมด 
งบประมาณ 133,064,702 บาท (งบประมาณแผ่นดิน  71,403,885 บาท เงินบํารุงการศึกษา 12,983,140 บาท 
และเงินอ่ืนๆ 48,677,677 บาท)  

 โครงการตามกลยุทธ์ที่ท้าทาย จํานวน 228 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 29 ของ
โครงการท้ังหมด งบประมาณ 83,193,582 บาท (งบประมาณแผ่นดิน 69,602,559 บาท เงินบํารุงการศึกษา 
2,440,760 บาท และเงินอ่ืนๆ 11,150,263 บาท)  

ซึ่งสามารถสรปุข้อมูลจากแผนภาพที่ 1 ได้ดังน้ี   
 
 

หมายเหตุ : แสดงข้อมูลโครงการที่ใชง้บประมาณแผ่นดิน (ไม่รวมค่าใช้จ่ายประจํา งบบริหารส่วนกลางของมหาวิทยาลัย โครงการกราฟฟิคไซท์              
ศูนย์ E-Learning) เงินบํารุงการศึกษา (ไม่รวมงบบริหารส่วนกลางของมหาวิทยาลัย) เงินบรหิารกายเพ่ือสุขภาพฯ และเงินอื่นๆ (เงินรายได้
หน่วยงาน เงินสนบัสนุนจากภายนอก) โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2557) 

 
 โครงการตามพันธกิจ ของคณะ/หน่วยงาน มีทั้งสิ้น 566 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 71 

ของโครงการทั้งหมด รวมงบประมาณ 133,064,702 บาท  
 Management Process จํานวน 100 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 18 ของโครงการตาม

พันธกิจทั้งหมด งบประมาณ 33,084,090 บาท  (งบประมาณแผ่นดิน 23,448,225 บาท เงินบํารุงการศึกษา 
8,965,365 บาท และเงินอ่ืนๆ 670,500 บาท) 

 M 1 กระบวนการบริหารกลยุทธ์ จํานวน 39 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 7 ของ
โครงการตามพันธกิจทั้งหมด 6,142,810 บาท  (งบประมาณแผ่นดิน 1,392,410 บาท เงินบํารุงการศึกษา 
4,237,400บาท และเงินอ่ืนๆ 513,000 บาท) 
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โครงการตามพันธกิจ จํานวน 
566 โครงการ  คิดเป็น 71% 

ของโครงการท้ังหมด 
(งบ 133,064,702) 

โครงการตามกลยทุธ์                         
ที่ท้าทาย จํานวน 228 โครงการ 

คิดเป็น 29% ของโครงการ
ท้ังหมด  (งบ 83,193,582 )

แผนภาพที่ 1 ภาพรวมโครงการตามพันธกิจและโครงการตามกลยุทธ์ที่ท้าทาย

โครงการตามพันธกิจ

โครงการตามกลยุทธ์ท่ีท้าทาย
- งบประมาณแผ่นดิน 69,602,559 
บาท  
- เงินบํารุงการศึกษา 2,440,760 
บาท 
- เงินอื่นๆ 11,150,263 บาท    

- งบประมาณแผ่นดิน 71,403,885 บาท  
- เงินบํารุงการศึกษา 12,983,140 บาท 
- เงินอื่นๆ 48,677,677 บาท   



 

 M 2 กระบวนการบริหารทั่วไป จํานวน 61 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 11 ของ
โครงการตามพันธกิจทั้งหมด งบประมาณ 26,941,280 บาท (งบประมาณแผ่นดิน 22,055,815 บาท  เงินบํารุง
การศึกษา 4,727,965 บาท และเงินอ่ืนๆ 157,500 บาท)  

 Core Process จํานวน 371 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 65 ของโครงการตามพันธกิจ
ทั้งหมด งบประมาณ 60,379,977 บาท (งบประมาณแผ่นดิน 15,072,625 บาท เงินบํารุงการศึกษา 
4,017,775 บาท และเงินอ่ืนๆ 41,289,577 บาท) 

 C 1 กระบวนการผลิตบัณฑิต จํานวน 222 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 39 ของ
โครงการตามพันธกิจทั้งหมด งบประมาณ 23,315,512 บาท (งบประมาณแผ่นดิน 9,567,875 บาท เงินบํารุง
การศึกษา 323,200 บาท และเงินอ่ืนๆ 13,424,437 บาท) 

 C 2 กระบวนการวิจัย จํานวน 27 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 5 ของโครงการตาม
พันธกิจทั้งหมด งบประมาณ 9,302,715 บาท (งบประมาณแผ่นดิน 408,140 บาท เงินบํารุงการศึกษา 
3,694,575 บาท และเงินอ่ืนๆ 5,200,000 บาท) 

 C 3 กระบวนการบริการวิชาการ จํานวน 69 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 12 ของ
โครงการตามพันธกิจทั้งหมด งบประมาณ 21,676,835 บาท (งบประมาณแผ่นดิน 2,536,295 บาท เงินบํารุง
การศึกษา - บาท และเงินอ่ืนๆ 19,140,540 บาท) 

 C 4 กระบวนการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จํานวน 53 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 9  
ของโครงการตามพันธกิจทั้งหมด งบประมาณ 6,084,915 บาท (งบประมาณแผ่นดิน 2,560,315 บาท เงินบํารุง
การศึกษา - บาท และเงินอ่ืนๆ 3,524,600 บาท) 

 Support Process จํานวน 95 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 17 ของโครงการตามพันธกิจ
ทั้งหมด งบประมาณ 39,600,635 บาท (งบประมาณแผ่นดิน 32,883,035 บาท เงินบํารุงการศึกษา -บาท และ
เงินอ่ืนๆ 6,717,600 บาท) 

 S 1 กระบวนการสนับสนุนวิชาการ จํานวน 28 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 5 ของ
โครงการตามพันธกิจทั้งหมด งบประมาณ 9,730,620 บาท (งบประมาณแผ่นดิน 9,229,020 บาท เงินบํารุง
การศึกษา - บาท และเงินอ่ืนๆ 501,600 บาท) 

 S 2 กระบวนการจัดการความรู้ จํานวน 20 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 4 ของ
โครงการตามพันธกิจทั้งหมด งบประมาณ 332,740 บาท (งบประมาณแผ่นดิน 311,740 บาท เงินบํารุง
การศึกษา - บาท และเงินอ่ืนๆ 21,000 บาท) 

 S 3 กระบวนการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 14 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็น              
ร้อยละ 2 ของโครงการตามพันธกิจทั้งหมด งบประมาณ 28,655,760 บาท (งบประมาณแผ่นดิน 22,780,560 
บาท เงินบํารุงการศึกษา - บาท และเงินอ่ืนๆ 5,875,200 บาท) 

 S 4 กระบวนการจัดการสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม จํานวน 11 โครงการ/
กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 2 ของโครงการตามพันธกิจทั้งหมด งบประมาณ 263,900 บาท (งบประมาณแผ่นดิน 
56,500 บาท เงินบํารุงการศึกษา - บาท และเงินอ่ืนๆ 207,400 บาท) 

 S 5 กระบวนการสนับสนุนด้านภาษาและวัฒนธรรม จํานวน 22 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็น            
ร้อยละ 4 ของโครงการตามพันธกิจทั้งหมด งบประมาณ 617,615 บาท (งบประมาณแผ่นดิน 505,215 บาท             
เงินบํารุงการศึกษา - บาท และเงินอ่ืนๆ 112,400 บาท)  

 
ซึ่งสามารถสรุปข้อมูลจากแผนภาพที่ 2 ได้ดังน้ี 
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 โครงการตามกลยุทธ์ที่ท้าทาย ของคณะ/หน่วยงาน มีทั้งสิ้น 228 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็น              
ร้อยละ 29 ของโครงการทั้งหมด รวมงบประมาณ 83,193,582 บาท  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยบนพ้ืนฐานความเป็นเลิศ จํานวน    
30 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 13 ของโครงการตามกลยุทธ์ที่ท้าทายทั้งหมด งบประมาณ 12,474,963 
บาท (งบประมาณแผ่นดิน 8,584,300 บาท  เงินบํารุงการศึกษา - บาท และเงินอ่ืนๆ 3,890,663 บาท)  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีคุณลักษณะความเป็นสวนดุสิต              
ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน จํานวน 43 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 19 ของโครงการตาม             
กลยุทธ์ที่ท้าทายทั้งหมด งบประมาณ 5,238,125 บาท (งบประมาณแผ่นดิน 3,998,525 บาท เงินบํารุง
การศึกษา -  บาท และเงินอ่ืนๆ 1,239,600 บาท) 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมในด้านที่มีความเช่ียวชาญ 
และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต จํานวน 30 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 13 ของโครงการตามกลยุทธ์               
ที่ท้าทายทั้งหมด งบประมาณ 40,024,205 บาท (งบประมาณแผ่นดิน 36,567,595 บาท เงินบํารุงการศึกษา 
1,781,610 บาท และเงินอ่ืนๆ 1,675,000 บาท) 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การประสานประโยชน์และความร่วมมือในการพัฒนาความรู้และ
นวัตกรรมของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก เพ่ือการบริการวิชาการ จํานวน 48 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็น
ร้อยละ 21 ของโครงการตามกลยุทธ์ที่ท้าทายทั้งหมด งบประมาณ 11,461,900 บาท (งบประมาณแผ่นดิน 
7,213,900บาท เงินบํารุงการศึกษา 257,000 บาท และเงินอ่ืนๆ 3,991,000 บาท)  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การรักษาบุคลากรที่เป็นเลิศและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จํานวน 37 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 16 ของโครงการตามกล

M1 39 โครงการ คิดเป็น 7% 
(งบ 6,142,810 บาท)

M2 61 โครงการ คิดเป็น 11%          
(งบ 26,941,280 บาท)

C1 222 โครงการ คิดเป็น39%           
(งบ 23,315,512 บาท)

C2 27 โครงการ คิดเป็น5%      
(งบ 9,302,715 บาท)

C3 69 โครงการ คิดเป็น 12%              
(งบ 21,676,835 บาท)

C4 53 โครงการ คิดเป็น 9%     
(งบ 6,084,915 บาท)

S1 28 โครงการ   คิดเป็น 5%     
(งบ 9,730,620 บาท)

S2 20 โครงการ คิดเป็น 4%               
(งบ 332,740 บาท)

S3 14 โครงการ คิดเป็น2%                
(งบ 28,655,760 บาท)

S4 11 โครงการ คิดเป็น2%              
(งบ 263,900 บาท) S5 22 โครงการ คิดเป็น 4% 

(งบ 617,615 บาท)

แผนภาพท่ี 2 โครงการตามพันธกิจ

M1
M2
C1
C2
C3
C4
S1
S2
S3
S4
S5



 

ยุทธ์ที่ท้าทายทั้งหมด งบประมาณ 10,746,800 บาท (งบประมาณแผ่นดิน 10,669,150 บาท เงินบํารุง
การศึกษา 53,650 บาท และเงินอ่ืนๆ 24,000 บาท)  

 
 
 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เพ่ือความอยู่

รอดและเติบโตอย่างย่ังยืน จํานวน 40 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 18 ของโครงการตามกลยุทธ์ที่ท้าทาย
ทั้งหมด งบประมาณ 3,247,589 บาท (งบประมาณแผ่นดิน 2,569,089 บาท เงินบํารุงการศึกษา 348,500 
บาท และเงินอ่ืนๆ 330,000 บาท) 

 
ซึ่งสามารถสรปุข้อมูลจากแผนภาพที่ 3 ได้ดังน้ี  

 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 

ประเด ็นยุทธศาสตร์ที่ 1  
30 โครงการ  คิดเป็น 13%                       

(งบ 12,474,963 บาท)

ประเด ็นยุทธศาสตร์ที่ 2     
43 โครงการ คิดเป็น 19% 

(งบ 5,238,125 บาท)

ประเด ็นยุทธศาสตร์ที่ 3   
30 โครงการ  คิดเป็น 13%                         

(งบ 40,024,205 บาท)ประเด ็นยุทธศาสตร์ที่ 4    
48 โครงการ คิดเป็น 21% 

(งบ 11,461,900 บาท)

ประเด ็นยุทธศาสตร์ที่ 5                  
37 โครงการ คิดเป็น 16%                    

(งบ 10,746,800 บาท)

ประเด ็นยุทธศาสตร์ที่ 6                         
40 โครงการ คิดเป็น 18% 

(งบ 3,247,589 บาท) 

แผนภาพที่ 3 โครงการตามกลยุทธ์ที่ท้าทาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6
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สวนที่ 5 

 
 

 
ในการบริหารจัดการแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต นอกจากจะมีการจัดทํา

แผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2557 ที่ถอดจากแผนกลยุทธ์ระยาวปี พ.ศ. 2557 – 2560 ของ
มหาวิทยาลัยโดยเน้นความสอดคล้องเช่ือมโยงต้ังแต่แผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ ระดับกระทรวง และระดับ
มหาวิทยาลัยแล้ว ยังให้ความสําคัญเรื่องการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฎิบัติ และการติดตามผล โดยมี
การจัดวางระบบเพ่ือขับเคลื่อนแผนให้ไปบรรลุตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย โดยมีการขับเคลื่อน และ
กํากับติดตามเพ่ือให้การปฏิบัติตามแผนการปฎิบัติราชการของมหาวิทยาลัยให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กําหนด 
ภายใต้ระบบบริหารคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศ (Education 
Criteria for Performance Excellence = EdPEx) 
 
การนําแผนสู่การปฏิบตั ิ

ในการนําแผนปฏิบัติราชการประจําปีที่ได้จัดทําร่วมกันและได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
แล้ว เพ่ือไปสู่การปฏิบัติน้ัน มหาวิทยาลัยมีการกําหนดขั้นตอนการดําเนินการไว้ 6 ขั้นตอน ดังน้ี 

1.  ประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทําแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 แบบมีส่วนร่วม เพ่ือระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนภายใต้กรอบทิศทางของแผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560 ซึ่งมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม วิเคราะห์ความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วิเคราะห์ปรัชญา วิสัยทัศน์ ค่านิยมร่วม แนวทางปฏิบัติ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
และการประเมินตนเองระดับมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ EdPEx รวมถึงการกําหนดงาน/โครงการที่ควร
ดําเนินการในแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย 

2. ประชุมถ่ายทอดแผนสู่การปฎิบัติ และเผยเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ประชาคม หน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบนโยบาย ทิศทาง และแผนปฏิบัติราชการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ของมหาวิทยาลัย 

3. หน่วยงานจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของตนเอง โดย 
  3.1 แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต้องสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของ

มหาวิทยาลัย 
  3.2 งาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีปรากฏในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ให้รวมถึง

งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรร จากการลงทะเบียน งบประมาณสนับสนุนจากภายนอก และโครงการ
ไม่ได้ใช้งบประมาณ ฯลฯ โดยระบุให้ชัดเจนถึงแหล่งที่มาของงบประมาณ ทั้งน้ีกําหนดโครงการภายใต้
นโยบายของมหาวิทยาลัย 

  3.3 กําหนดตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายให้ชัดเจนเพ่ือการติดตามประเมินผล โดยตัวช้ีวัดของ
หน่วยงานอาจบูรณาการมาจากตัวช้ีวัดของ สกอ. ตัวช้ีวัดของ สมศ. ตัวช้ีวัด ก.พ.ร. และตัวช้ีวัดตามแผน 

การนําไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
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กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย และตัวช้ีวัดที่หน่วยงานกําหนดขึ้นเอง (กรณีเป็นตัวช้ีวัดที่หน่วยงานกําหนดขึ้นเอง 
หน่วยงานต้องกําหนดคํานิยาม เกณฑ์ และค่าเป้าหมายด้วย) 

  3.4 จัดทําแผนปฎิบัติราชการตามแบบฟอร์มที่กําหนด มีการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย ความท้าทายของหน่วยงาน รวมถึงงานประจําตามพันธกิจ/ข้อกําหนด และ พร้อมทั้งจัดทํา
แผนการดําเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (Gantt chart) โดยระบุเดือนที่จะจัดโครงการและวงเงิน
ที่จะใช้จ่ายงบประมาณ โดยจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ ตามความจําเป็นเร่งด่วน ตามโครงสร้าง
กระบวนการทํางานของมหาวิทยาลัย (SDU Work Process Structure) และจัดทําโครงการตามกลยุทธ์ที่
ท้าทายตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

4.  เพ่ือวิเคราะห์ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย และ
กรอบแนวทางการพัฒนาคุณภาพตามแนว EdPEx  

5. กองนโยบายและแผนนําเสนออธิการบดีเพ่ืออนุมัติในหลักการ 
6.  หน่วยงานดําเนินการตามงาน/โครงการ/กิจกรรม ในแผนปฏิบัติราชการและรายงานผลการ

ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  
 

การติดตามประเมินผล 
การติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นการรวบรวมและ

วิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพ่ือวิเคราะห์ว่ามหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการได้บรรลุตาม
เป้าหมายที่ต้ังไว้หรือไม่  ข้อมูลที่ได้จากการติดตามประเมินผลจะเสนอต่อผู้บริหาร คณะอนุกรรมการด้าน
การเงิน ทรัพย์สิน และงบประมาณ และสภามหาวิทยาลัยเพ่ือรายงานให้ทราบถึงปัญหาในการปฏิบัติงาน
และเพ่ือให้กรรมการพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะใช้เป็นข้อมูลเพ่ือปรับปรุงวิธีการดําเนินงาน หรืออาจ
ปรับเปลี่ยนเป้าหมาย/กิจกรรมให้เหมาะสมสอดคล้องกับทรัพยากรเมื่อบริบทเปลี่ยนแปลง รวมทั้งเป็น
ข้อมูลเพ่ือกําหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารต่อไป โดย 

  1. หน่วยงานรายงานผลการดําเนินงานตามค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด รายงานผลการ
ดําเนินงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการที่กําหนดไว้ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง มายังกองนโยบายและแผน 

  2. กองนโยบายและแผนติดตามประเมินผลตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 
และสังเคราะห์ให้เป็นผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานต่อ
ผู้บริหารเพ่ือพิจารณา (คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สิน และ
งบประมาณ และสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณา) 

  3. นําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนปฏิบัติ
การประจําปีถัดไป 

 
การปรับแผนปฏิบัติราชการ  

มหาวิทยาลัยตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของบริบทที่อาจข้ึนได้ตลอดเวลา จึงได้กําหนดให้มีการ
ปรับแผนปฏิบัติราชการได้ เพ่ือให้ยืดหยุ่นและเหมาะสมกับสถานการณ์ หรือให้มีการวิเคราะห์และทบทวน
แผนเมื่อดําเนินการมาได้ก่ึงหน่ึง โดยหน่วยงานสามารถเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติ 
ราชการ โดยเฉพาะอย่างย่ิงหากการยกเลิกหรือปรับปรุงโครงการมีผลทําให้เป้าหมายการดําเนินงาน 
กิจกรรม และงบประมาณเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม กรณีที่ไม่มีการขอปรับแผนปฏิบัติราชการที่กล่าวมา การ
ติดตามประเมินผลจะยึดถือแผนปฏิบัติราชการที่มหาวิทยาลัยอนุมัติไว้เดิม 
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ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยฯ ใช้แนวคิดตามเกณฑ์คุณภาพทางการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศ ที่ให้
ความสําคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกด้าน มหาวิทยาลัยจึงได้นําแนวคิดเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence = EdPEx) 
มาเป็นส่วนหนึ่งในกําหนดเกณฑ์ในการวางระบบติดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 และนําไปพัฒนาปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและสามารถส่งผลต่อคุณภาพ
การศึกษาและความย่ังยืนของมหาวิทยาลัย 

 

ภาพที่ 2 กรอบความคิดของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2555 - 2556 
ที่มา : สํานักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ. เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2555 - 2556 
 
มหาวิทยาลัยฯ ใช้แนวคิดตามเกณฑ์คุณภาพทางการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศ ที่ให้

ความสําคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกด้าน มหาวิทยาลัยจึงได้นําแนวคิดเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence = EdPEx) 
มาเป็นส่วนหน่ึงในกําหนดเกณฑ์ในการวางระบบติดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 และนําไปพัฒนาปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและสามารถส่งผลต่อคุณภาพ
การศึกษาและความย่ังยืนของมหาวิทยาลัย 
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จากความสัมพันธ์ของค่านิยมและแนวคิดกับเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ & EdPEx น้ัน 
มหาวิทยาลัยได้นําระบบองค์การคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศการนําองค์กรอย่างมี
วิสัยทัศน์ และการปฏิบัติที่เป็นเลิศ มาเป็นแนวทางในติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพ่ือให้
ได้ผลลัพธ์ที่สมดุล ดังที่ได้แสดงในภาพ 
 
  

   
   

   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 

ภาพท่ี  4   ระบบจัดการองค์การตามแนวทางเกณฑ์ของ EdPEx 

ระบบการจัดการองค์การตามแนวทางของเกณฑ์ EdPEx   พ.ศ. 2557-2560 

การนําองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ การปฏิบัติการท่ีเป็นเลิศ ผลลัพธ์ท่ีสมดุล 

ความท้าทายและ 
ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 

SWOT 
ปัจจัยความสําเร็จ 

ความสามารถปฏิบัติ 
ตามแผนและอ่ืนๆ 

3.1 เสียงของลูกค้า 
รับฟังและประเมิน ความพึง
พอใจและความผูกพัน 

7.5 ด้านการเงินและการตลาด 

7.2 ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า

7.1 ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ

7.3 ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 

6.2 การออกแบบจัดการและ
ปรับปรุงกระบวนการทํางานที่
สําคัญ 

6.1 การออกแบบระบบงาน 

5.2 ความผูกพันของบุคลากร 

7.4 ด้านการนําองค์กรและการกํากับ
ดูแลองกรณ์ 

4.1 การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการดําเนินการของ
องค์กร 

2.1 การจัดทํา
กลยุทธ์ 

2.2 การนํา  
กลยุทธ์ไป
ปฏิบัติ 

KPI 

5.1 สภาพแวดล้อมของบุคลากร 

1.1 การนําองค์กร
โดยผู้นําระดับสูง 

3.2 ความผูกพัน
ของลูกค้า 

1.2 การกํากับดูแล
องค์กรและความ
รับผิดชอบต่อสังคม
ในวงกว้าง 

4.2 การจัดการสารสนเทศ ความรู้ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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 จากกระบวนการดังกล่าวมาแล้วข้างต้น ต้ังแต่การนําไปสู่การนําไปสู่การปฏิบัติ การติดตาม
ประเมินผล และการปรับแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จึงสามารถสรุปเป็นแผนภาพ 
กระบวนการนําแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติ ดังภาพที่ 4 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนปฏิบัติราชการประจําปีของมหาวิทยาลัย 

หน่วยงานจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป ี
ของหน่วยงาน 

กองนโยบายและแผนวิเคราะห์ 
แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 

มหาวิทยาลัยอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ 
ของหน่วยงาน

หน่วยงานจัดทํา 
รายงานงบประมาณ 
ผลการดําเนินงานตาม
แผนของมหาวิทยาลัย

หน่วยงานจัดทํา
รายงานการ

ประเมินตนเอง 
(SA)

กา
รน

ําไป
สู่ก

าร
ปฏ

บิัติ
 

กา
รติ

ดต
าม

ปร
ะเมิ

นผ
ล 

ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณโดย
คณะกรรมการ

เร่งรัดตดิตามการ
ใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ 

ให้ข้อเสนอแนะดา้น
งบประมาณโดย
คณะอนุกรรมการ 

ด้านการเงิน 
ทรัพย์สินและ
งบประมาณ 

ติดตามการ
ดําเนินงานตามแผน

กลยุทธ ์
โดยคณะกรรมการ

ยุทธศาสตร ์

EdPEx - Education Criteria for Performance Excellence 

ติดตามผลงานของ
มหาวิทยาลัยโดย
คณะกรรมการ

ติดตามตรวจสอบ 
และประเมินผลงาน 

ประเมินคุณภาพ
ภายในโดย

คณะกรรมการ
ตรวจประเมิน 
คุณภาพภายใน 

การประเมินโดยผลหน่วยงานภายนอก 
1. สํานักงาน สกอ. (ทุกปี) 2. สาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  (ทุก 5 ปี) 
3. สาํนักงาน ก.พ.ร. (ทุกปี) 4. เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) (ทุกปี) 

ภาพที่ 5 กระบวนการนําแผนปฏิบัติราชการของมหาวทิยาลัยไปสู่การปฏิบัต ิ(ปรับปรุง) 
ที่มา : กองนโยบายและแผน, 2557.

กระบวนการนาํแผนปฎิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตสูก่ารปฏิบัติ 

จัดทําคํารับรอง 
การปฏิบัติ
ราชการของ
มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน 
แผนปฏิบัติราชการประจําปีของหน่วยงาน 

หลักสูตรจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี 
ของหลักสูตร 

คณะฯ วิเคราะห์ 
แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 

จัดทําแผนปฏิบัติราชการของคณะฯ ให้
มหาวิทยาลัยอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ

หน่วยงานจัดทํา 
รายงานงบประมาณ 
ผลการดําเนินงานตาม
แผนของหน่วยงาน 

หน่วยงานจัดทํา
รายงานการ

ประเมินตนเอง 
(SA)

การติดตามและประเมินผลหน่วยงานภายใน 
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