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บทสรุปส าหรับผู้บรหิาร 
 

  แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.2561 เป็นเครื่องมือในการก าหนดทิศทางการด าเนินงานของวิทยาลัย ที่เน้นความสัมฤทธิ์ผลของงาน  

ให้เกิดขึ้น ซึ่งเป็นเครื่องมือในการบริหารการจัดการขององค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด การปฏิรูปการศึกษาตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ตลอดจนการปฏิรูประบบ

ราชการตามแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ ได้เน้นให้ใช ้ แผนยุทธศาสตรข์องหนว่ยงานตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของ

งาน เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีแนวทางและทิศทางที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงานได้ แผนปฏิบัติการ

ของวิทยาลัยฯ พัฒนาปรับปรุงมาจากแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผน

ยุทธศาสตร์ชาติ แผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และแผนยุทธศาสตร์ของ

วิทยาลัยตามล าดับ 

  ในปีงบประมาณ 2561 คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้จัดให้มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์เพื่อการ

พัฒนาระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - พ.ศ.2564) โดยการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 พร้อมทั้งศึกษาสภาวการณ์ปัจจุบัน ประเด็นความท้าทายในด้านต่างๆ ที่ คณะ

ศลิปกรรมศาสตร์ จะต้องเผชิญ โดยได้มกีารรับฟังความคิดเห็นของผูม้ีสว่นได้ส่วนเสีย  

  คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้วิเคราะห์ต าแหน่งยุทธศาสตร์ในปัจจุบัน โดยใช้โปรแกรม  Excel ของ

วิทยากรที่ปรึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปรากฏผลว่า คณะศิลปกรรมศาสตร์อยู่ในต าแหน่ง “ป้องกันตัว” 

ดังภาพข้างลา่งนี้ 
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 เมื่อคณะศิลปกรรมศาสตร์ทราบต าแหน่งยุทธศาสตร์ในปัจจุบัน จึงได้ปรับปรุงสถานการณ์ สามารถ

ปรับปรุงต าแหน่งยุทธศาสตรข์องวิทยาลัยไปอยู่ในต าแหน่ง “รุกด าเนินการเอง” ดังภาพข้างลา่งนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 1 ต าแหน่งยุทธศาสตรข์องคณะศลิปกรรมศาสตร์ในปัจจุบัน 

   

  คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้วางเป้าหมายเพื่อให้เป็นการปฏิบัติงานโดยภาพรวมของคณะสอดคล้อง

และเป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยมีสาระส าคัญของแผน

ยุทธศาสตร ์ดังนี้ 

 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

 เป็นศูนย์กลางแหง่การเรยีนรู้ตลอดชีวติด้านวิชาชีพศลิปกรรมศาสตร์ดว้ยคุณภาพและคุณธรรม 

 

 

 

 

ลั
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พันธกิจ (Mission)  

 1. พัฒนามาตรฐานการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตศิลปกรรมศาสตร์ที่เน้นองค์ความรู้เป็น

เอตทัคคะให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของชุมชนและสังคมโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนะทศ มีความรู้

คุณธรรม รู้จักใช้ชีวติอย่างมคีวามสุขด้วยความพอเพียง 

2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์ที่เป็นเอตทัคคะด้านศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

และศลิปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ 

3. บริการวิชาการ ด้านศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปกรรมท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์แก่ชุมชน

และสังคม ในระดับเอตทัคคะ โดยการมสี่วนรว่มกับชุมชน ท้องถิ่นและสังคม 

4. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์ พัฒนาและเผยแพร่ด้านศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และ

ศลิปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ 

 

ภารกิจหลัก (Key Result Areas) 

1. ผลติบัณฑิตด้านศลิปกรรมศาสตร์ใหม้ีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ตรงตามความต้องการ

ของสังคม รู้จักใช้ชีวติอย่างมีความสุขด้วยความพอเพียง 

2. สร้างผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม

ท้องถิ่น และศลิปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ 

3. ให้บริการวิชาการด้านศลิปกรรมศาสตร ์ศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่น และศลิปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ โดย

การส่วนรว่มของชุมชนและท้องถิ่น 

4. ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ พัฒนาเผยแพร่ด้านศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม

ท้องถิ่น และศลิปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ 

 

เสาหลัก (Pillar) 

1. ทุนความรู้ (Knowledge Capital) 

2. คุณธรรม (Morality)  

3. เครือขา่ย (Partnership)  

4. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  

5. วัฒนธรรม (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”   

 

วัฒนธรรม (Culture) 

 มีระบบอาวุโส มีความเอือ้อาทร และคุณธรรมที่ดีงาม 
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เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

แหลง่เรียนรูศ้ลิปกรรมศาสตร์ (Center of Fine and Applied Arts) 

 

อัตลักษณ์ (Identity) 

     เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ 

 

ค่านิยมหลัก (Core Values) 

1. W  (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสรา้งสรรค์ 

2. H  (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดีในองค์กร 

3. I  (Integration & Collaboration) : บูรณาการและความรว่มมอื 

4. P  (Professionalism) : ความเป็นมืออาชีพ 

 

ยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

 ยุทธศาสตรท์ี ่3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือขา่ยและท้องถิ่น 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

 

 ทั้งนี้คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้ก าหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลักและตัวชี้วัดความส าเร็จของแต่ละ

ยุทธศาสตร์มีดังนี ้

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลักคือ 

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัย เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม เพื่อสู่การเป็น

เอตทัคคะที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์คือ (1) คะแนนเฉลี่ยการประกันคุณภาพภายในประจ าปี (2) ร้อยละ

ความส าเร็จของการด าเนินการตามเกณฑ์ QS (3) ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการยกย่องหรือยอมรับใน

ระดับชาติและ/หรือนานาชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ (4) ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑิต ปริญญา

ตรี โท เอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (5) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท า

และการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (6) ร้อยละของบัณฑติปริญญาตรทีี่ได้งานตรงสาขาวิชา (7) ระดับความ

เชื่อมั่นและไว้วางใจของบุคลากร/นักศึกษา/ศิษย์เก่าต่อการด าเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย  (8) ร้อยละ

ของกิจกรรมนอกหลักสูตรที่บูรณาการกับพันธกิจการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุ

บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (9) คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการส่งเสริม หรอืพัฒนาให้กับ

นักศึกษา (10) ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มเีว็บไซต์ในการจัดการเรียนการสอน (11) รอ้ยละของหลักสูตรทั้งหมด
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ที่ผ่านตามเกณฑ์ประกันคุณภาพหลักสูตรของ สกอ. โดยได้คะแนนไม่ต่ ากว่าระดับ 3.01 (12) คะแนนเฉลี่ยความ

พึงพอใจของนักศกึษาที่มีต่อหลักสูตรทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย (13) ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับ

การเพิ่มพูนศักยภาพทางวิชาการในสาขาวิชาของตนเอง (14) ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการ (15) ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะประจ าสายงาน (16) 

ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย  (17) ร้อย

ละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑม์าตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย (18) ร้อยละเฉลี่ยของความส าเร็จตามแนว

ทางการพัฒนาสู่องค์กรสุขภาวะ (19) ระดับความเชื่อมั่นของบุคลากรต่อระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิ

บาลของมหาวิทยาลัย (20) ร้อยละของประเด็นความเสี่ยงที่ได้รับการควบคุมและลดระดับความเสี่ยงเทียบกับ

ประเด็นความเสี่ยงทั้งหมดที่ก าหนดขึ้นต่อปี (21) ความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากรที่มีต่ออาคารสถานที่และ

สิ่งอ านวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย (22) ด้านร้อยละเฉลี่ยของงบรายได้จากโครงการจัดหารายได้การ

บริการวิชาการ และวิจัยตอ่อาจารย์ประจ า 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน มีเป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตรห์ลักคือ ผลติผลงานทางวชิาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลติงานวิจัยที่ตอบสนองต่อ

ความต้องการของแหล่งทุน เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการน าไปใช้ประโยชน์เป็นศู นย์กลาง

แหง่การเรยีนรู้เพื่อการบริการวิชาการแก่ชุมชน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์คือ (1) ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ 

เผยแพร่ในระดับชาติ หรอืนานาชาติต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย (2) ร้อยละของบทความวจิัยที่ได้รับการอ้างอิง 

(Citation) ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย (3) ระดับคะแนนเฉลี่ยผลงานของ

นักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ  (4) 

ระดับคะแนนเฉลี่ยผลงานของนักศกึษาและผู้ส าเร็จการศกึษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ใน

ระดับชาติ หรือนานาชาติ (5) ร้อยละผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการน าไปใช้ประโยชน์ต่อผลงานวิจัย

หรืองานสร้างสรรค์ทั้งหมด (6) จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้มีการจดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรหรือ

ทรัพย์สินทางปัญญา (7) จ านวนฐานความรู้/องค์ความรู้ที่เพิ่มขึ้นในแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการ (8) ร้อยละของ

งานบริการวิชาการที่ด าเนินการภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก หรือผู้น าชุมชนเทียบกับงานบริการ

วิชาการทั้งหมด (9) เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย  (10) ร้อยละของ

ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคบริการในระดับชาติและระดับ

นานาชาติต่อผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งหมด (11) ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบ/กลไกในการ

ด าเนินงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ (12) จ านวนวารสารที่ได้รับการยอมรับใน

ระดับชาติ (13) ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบการให้บริการวิชาการแก่สังคมตามเกณฑ์มาตรฐาน

อุดมศกึษาที่ก าหนด (14) ร้อยละของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่มีผลงานวิจัย  (15) จ านวนผูใ้ช้บริการฐานข้อมูล

วิจัยของมหาวิทยาลัย 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลัก 

คือ สร้างเครือข่ายความร่วมมือที่หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิด

ความสัมพันธ์ที่ดีกับวิทยาลัย 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์คือ (1) ร้อยละของเครือข่ายที่มีผลผลิตที่ เป็นประโยชน์ต่อ

มหาวิทยาลัย (2) จ านวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย (3) ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือ

ในประเทศที่มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง (4) ร้อยละความส าเร็จของข้อตกลงความร่วมมือกับเครือข่าย

ต่างประเทศ (5) ระดับความส าเร็จของกระบวนการ/กลไกในการแสวงหาความร่วมมือกับเครือข่าย (6) ระดับ

ความส าเร็จของพัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูลเครอืข่าย  

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลัก   คือ พัฒนาระบบ

บริหารจัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับ

นานาชาติ 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์คือ (1) ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนการจัดอันดับ

มหาวิทยาลัย (2) ร้อยละของงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์และนักวิจัยที่

ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย (3) ร้อยละของวิทยานิพนธ์ หรืองาน

วิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ  (4) ร้อยละของการรับรู้

ภาพลักษณ์และการให้บริการของมหาวิทยาลัย (5) จ านวนนักศึกษาชาวต่างชาติ/นักศึกษาแลกเปลี่ยน (6) จ านวน

อาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่เป็นชาวต่างชาติ  (7) จ านวนห้องปฏิบัติการที่ได้รับรองมาตรฐาน (8) ระดับ

ความส าเร็จของการปรับปรุงเว็บไชต์ 

 โดยแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) สามารถสรุปเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยุทธ์ 

และโครงการ/กิจกรรม ดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรม ของแผน

ยุทธศาสตร ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ในแตล่ะยุทธศาสตร ์ 

 

ยุทธศาสตร ์

จ านวน 

เป้าประสงค ์

เชิงยุทธศาสตร ์
ตัวชี้วัด 

แผนงาน/ 

กลยุทธ ์

โครงการ/

กจิกรรม 

1. พัฒนามหาวทิยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างย่ังยนื 10 22 26 27 

2.สร้างผลงานวชิาการสูก่ารยกระดับภูมิปัญญา

ท้องถิ่นอยา่งยั่งยืน 

10 15 13 13 

3.สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครอืขา่ยและท้องถิ่น 5 6 7 8 

4.ขยายการยกย่องระดับนานาชาต ิ 6 8 8 8 

รวม 31 61 54 56 
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 ทั้ ง นี้ คณะศิ ลปกรรมศาสตร์ ไ ด้ น า แผนยุ ท ธศาสตร์  ร ะยะ  5  ปี  ( พ . ศ .  2 560  -  2564 )  

เพื่อแปลงไปสู่การปฏิบัติในแต่ละปี โดยการจัดการเป็นแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สามารถสรุป

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนนิการ ดังตารางที่ 2  
 

ตารางที่ 2 แสดงจ านวนเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรมของ

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในแต่ละยุทธศาสตร์ 

 

ยุทธศาสตร ์

จ านวน 

เป้าประสงค ์

เชิงยุทธศาสตร ์
ตัวชี้วัด 

แผนงาน/ 

กลยุทธ ์

โครงการ/

กจิกรรม 

1. พัฒนามหาวทิยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างย่ังยนื 10 22 27 30 

2. สร้างผลงานวชิาการสูก่ารยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น

อย่างย่ังยนื 

9 14 13 13 

3. สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครอืขา่ยและท้องถิ่น 5 6 7 8 

4. ขยายการยกย่องระดับนานาชาต ิ 6 8 8 8 

รวม 30 50 55 59 

  

คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ านวนทั้งสิ้น 

19,905,590 บาท โดยแบ่งเป็นภาคปกติ จ านวน 18,454,090 บาท ภาคพิเศษจ านวน 1,451,500 บาท 

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายในแตล่ะยุทธศาสตร์ ดังตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 แสดงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในแต่ละ

ยุทธศาสตร ์

 

ยุทธศาสตร ์

งบประมาณ 

(ภาคปกติ) 

งบประมาณ  

(ภาคพิเศษ) 

 

รวม 

1. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างย่ังยนื 14,196,530 1,111,000 15,307,530 

2. สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่าง

ยั่งยืน 320,000 80,000 400,000 

3. สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครอืขา่ยและท้องถิ่น 270,000 - 270,000 

4. ขยายการยกย่องระดับนานาชาต ิ 360,000 - 360,000 

งบบุคลากร 3,307,560 260,500 3,568,060 

รวมงบประมาณ 18,454,090 1,451,500 19,905,590 

  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้ก าหนดโครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda) 

จ านวนทั้งสิน้ 9 โครงการ จ านวนแตล่ะยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน มีโครงการวาระส าคัญประจ าปี 

(Agenda) จ านวน 3 โครงการ คือ 

1. โครงการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ 

2. โครงการเพิ่มต าแหน่งทางวิชาการ (ต ารา หนังสือ เอกสารประกอบการสอน) 

3. โครงการพัฒนาความพร้อมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมปิัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน มีโครงการวาระส าคัญ 

ประจ าปี (Agenda) จ านวน 2 โครงการ 

1. โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยในระดับชาติและ

นานาชาติ 

2. โครงการเพิ่มจ านวนองค์ความรูใ้นแหล่งเรียนรู้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น มีโครงการวาระส าคัญประจ าปี 

(Agenda) จ านวน 2 โครงการ คือ 

1. โครงการขยายเครอืข่ายความร่วมมือภายในประเทศ 

2. โครงการขยายเครอืข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ มีโครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda) จ านวน 2 

โครงการ คือ 

1. โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking) 

2. โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

 

แนวทางการด าเนินการ 

เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายดังกล่าว จงึวางมาตรการและก าหนดแนวทางการแปลง

แผนยุทธศาสตร ์และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปสู่การปฏิบัติ และการตดิตามประเมินผล 

ดังนี้ 

1. เสริมสร้างความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

พร้อมก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการ เพื่อแปลงแผนไป สู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันของ

องค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกให้มีความพร้อมและมีส่วนร่วมในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่าง

เป็นรูปธรรม โดยมีแนวทาง ดังนี้ 

1.1 สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแนวคิดและสาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ

การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยการจัดเวทีสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์การ

พัฒนา ให้กับบุคลากร ให้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการด าเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตร ์และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 
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1.2 ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรใหส้อดคล้องกับแนวทางของ

แผนงานและโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยเน้นผลลัพธ์ของการด าเนินงานเป็นหลัก 

1.3 ส่งเสริมให้สาขาวิชาต่างๆ ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง

สามารถเชื่อมโยงและประเมินผลงานของหน่วยงานตามที่ก าหนดไว้ 

1.4 จัดให้มีการลงนามค ารับรองการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างพันธสัญญาเชิงยุทธศาสตร์ทั่ วองค์กร

ทั้งระบบพร้อมทั้งเชื่อมโยงผลงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 สู่การประเมินผลงาน 

1.5 ส่งเสริมมาตรการในการประชาสัมพันธ์และการสร้างบรรยากาศยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง

ผ่านสื่อภายในคณะศิลปกรรมศาสตร์ ผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้น ปลุกเร้า และขับเคลื่อนงานตามแผน

ยุทธศาสตร ์และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

2. พัฒนากระบวนการจัดท าแผนงาน/โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในลักษณะบูรณาการ เพื่อ

เป็นเครื่องมอืในการประสานแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยมีแนวทางดังนี้ 

2.1 สนับสนุนการจัดท าแผนงาน/โครงการในลักษณะการบูรณาการและประสานงานระหว่าง

หนว่ยงานภายในคณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนา อาทิเช่น 

(1) แผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ 

(2) แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษา 

(3) แผนการด าเนินงานแสวงหาเครือข่าย 

(4) แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย 

(5) แผนปฏิบัติการด้านการบริการวชิาการ 

(6) แผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

(7) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนความร่วมมือกับต่างประเทศ 

(8) แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ 

(9) แผนปฏิบัติการด้านปรับปรุงภูมิทัศนแ์ละสิ่งแวดล้อม 

(10)  แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

(11)  แผนพัฒนาบุคลากร 

(12)  แผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

(13)  แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

(14)  แผนการจัดการความรู้ 

(15)  แผนบริหารความเสี่ยง 

(16)  แผนปฏิบัติการด้านการจัดซือ้จัดจา้ง 

(17)  แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
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(18)  แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ 

 

2.2 ก าหนดขั้นตอนของกระบวนการด าเนินงานตามแผนงานโครงการให้ ชัดเจน มุ่งเน้นที่การสร้าง

กระบวนทัศนคติใหม่ (Paradigm Shift) แก่ผู้ปฏิบัติ มีการจัดล าดับความส าคัญของกิจกรรมที่มุ่งผลสัมฤทธิ์กับ

ระบบการจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการด าเนินงาน 

2.3 ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้จากการด าเนินแผนงานโครงการว่าสามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์

การพัฒนา รวมทั้งสามารถติดตามและประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรมทันสมัยด้วยเทคโนโลยี 

การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัตินั้นเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญมากที่จะผลักดันการท างานของ

กลไกทั้งหมดใหส้ามารถบรรลุผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้สึกเป็นเจ้าของและมี

ส่วนรว่ม รวมทั้งตอ้งอาศัยกระบวนการและกลไกการผนึกก าลังในหลายมิติในการประสานแผนงาน แผนเงิน และ

แผนคน ในการขับเคลื่อนองค์กรร่วมกัน และไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อมุ่งสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดขององค์กรคือ

วิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ ความส าเร็จของการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ให้ประสบผลส าเร็จ จึงประกอบด้วยส่วนส าคัญ 

ดังนี้ 

1. ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารทุกระดับเป็นผู้รวบรวมพลังขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และ

สื่อสารทิศทางองค์กรใหแ้ก่บุคลากรทุกระดับได้มคีวามเข้าใจ 

2. ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ออกมาเป็นแผนปฏิบัติการ โดยน ากลยุทธ์และแนวทางการด าเนินงาน

มาแปลงเป็นแผนงาน/ โครงการที่ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

3. การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไป สาขาวิชาและระดับบุคคลในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ไปสู่

การปฏิบัติอย่างชัดเจน รวมทั้งตอ้งมรีะบบในการจูงใจใหทุ้กคนมุง่เน้นการท างานเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

4. การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ในการขับเคลื่อน

แผนงาน/ โครงการของแต่ละหนว่ยงานให้มีความก้าวหน้า เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บข้อมูล เผยแพร่ขอ้มูล 

และถ่ายทอดความรูซ้ึ่งกันและกัน  

5. การจัดระบบการติดตามประเมินผลความก้าวหน้าของการด าเนินการในทุกระดับ 

 

การติดตามและประเมินผล 

เมื่อมีการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับทุกหน่วยงานภายในคณะศิลปกรรมศาสตร์แล้ว 

จากนั้นจะต้องวางระบบที่จะวัดความส าเร็จในการบรรลุเป้าประสงค์ ในระดับต่างๆ จ าเป็นต้องมีการติดตามและ

ประเมินผล เพื่อช่วยให้ทราบถึงความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค ผลกระทบที่เกิดขึ้น อันจะช่วยให้ผู้รับผิดชอบ

พิจารณาหาแนวทางแก้ไขต่อไป การติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิผล จะต้องอาศัยดัชนีชี้วัดความส าเร็จใน

หลายมิตแิละหลายระดับ เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการแนวใหม ่ดังนี้ 
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1. การติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งสรุป

บทเรียนและข้อเสนอแนะส าหรับน าไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการจัดท าแผนเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กร  

ให้มปีระสิทธิภาพต่อไป 

2. การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  โดยการจัดท าราย งานผลการ

ด าเนนิงานเป็นประจ าทุกเดือน และจัดท ารายงานผลรายไตรมาสเพื่อแสดงถึงความก้าวหน้า และปัญหาอุปสรรค

ต่างๆ ให้ผู้บริหารทุกระดับทราบและด าเนินการแก้ไขเพื่อให้การด าเนินการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมถึงการ

จัดท ารายงานผลงานประจ าปีเผยแพร่สูส่าธารณะ 

3. การติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  

เพื่อเร่งรัดการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

4. การติดตามผลตามค ารับรองการปฏิบัติการประจ าปีที่ก าหนดไว้แล้ว โดยมี  การก าหนดระยะเวลา 

การตดิตามประเมินผลตนเองในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 

5. ควรมีกลไกเชื่อมโยงการประเมินผลงานรายบุคคลกับผลงานในระดับสาขาวิชา เพื่อเชื่อมโยง  

กับผลงานในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อแสดงถึงผลส าเร็จของการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่ระดับหน่วยงาน  

และระดับบุคคล 
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ส่วนที่ 1 บทน า 
 

1.1 ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน 

อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ตั้งอยู่ในภูมิทัศน์ที่เด่นเป็นสง่า ติดก าแพงแดงด้านถนนราชวิถี   มีโรงละคร หอ

ศิลป์ รวมทั้งห้องปฏิบัติการทางวิชาชีพด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และการละคร  เมื่อครั้งที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทาครบรอบ 75 ปี (พ.ศ. 2555) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  รัชกาลที่ 10 (ซึ่งใน

ขณะนั้นทรงด ารงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร)ทรงพระราชทานพระ

นามาภิไธยย่อ “ม.ว.ก.” และพระราชทานนาม “อาคารเฉลิมพระเกยีรติ 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ” เป็นอาคารคณะ

ศิลปกรรมศาสตรใ์นปัจจุบัน 

 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานกว่า 40 ปี 

โดยย้อนกลับไปตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 ที่เริ่มมีภาควิชา “ดนตรีและนาฏศิลป์” เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชา

การศึกษาช้ันสูง (ป.กศ.สูง) วิชาเอกนาฏศิลป์ขึ้นเป็นแห่งแรกจากวิทยาลัยครูทั้งหมด 36 แห่ง  ต่อมาในปี พ.ศ. 2520 ได้

มีการขยายหลักสูตรเพิ่มเป็น “ภาควชิาดนตรี” และ “ภาควชิาศิลปะ” ตามล าดับ   อนึ่ง ด้วยความโดดเด่นของผลงานทั้ง

จากภาควิชาและนักศึกษา  ส่งผลให้ศาสตรท์างด้านศิลปกรรมของสวนสุนันทาได้รับการยอมรับทั้งจากประชาคมภายใน

และภายนอกเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2542 รองศาสตราจารย์ ดร.ดิลก  บุญเรอืงรอด  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทาในสมัยนั้น จึงมีความคดิที่จะรวมสาขาวิชานาฏศิลป์ ดนตร ีและศิลปะ ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อสรา้ง

ความเข้มแข็ง และพัฒนาให้สวนสุนันทาเป็นผู้น าด้าน “ศิลปกรรม” แห่งหนึ่งของประเทศ  จึงได้ริเริ่ม “โครงการจัดตั้ง

คณะศิลปกรรมศาสตร์” ขึ้น  โดยแยกกลุ่มวิชาด้านศิลปะทั้งหมดออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และแบ่ง

การบริหารจัดการออกมาอย่างอิสระ  พร้อมทั้งแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา กรุดทอง รองอธิการบดีฝ่าย

กจิการพเิศษในสมัยนั้น รักษาการในต าแหน่งคณบดี 

 จากนั้นในปี พ.ศ. 2543 รองศาสตราจารย์ผดุง ศิริรัตน์ (ขณะนั้นด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์)  

อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชาศิลปะ  ได้ขึ้นด ารงต าแหน่งรักษาการคณบดีเป็นคนต่อมา  และได้สานต่อ ผลักดันนโยบาย

การจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม   จวบจนปี พ.ศ. 2547 กฎหมายว่าด้วย พระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี “คณะศิลปกรรมศาสตร์” จึงได้รับการยอมรับให้เป็นคณะ

โดยสมบูรณ ์มีประกาศไว้ในกฎกระทรวงการจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2548  จึงนับเป็นวันที่คณะได้ถือก าเนิดอย่างเป็นทางการในมหาวิทยาลัย   โดยได้มี

คณบดีเข้ามาบริหารคณะจนถงึปัจจุบันจ านวน 3 ท่าน ได้แก่ 

พ.ศ. 2548 – 2552 รองศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด  กจิขันธ์  (ปัจจุบันด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์) 

พ.ศ. 2552 - 2556 รองศาสตราจารย์จารุพรรณ  ทรัพย์ปรุง (วาระที่ 1) 

           พ.ศ. 2556 – 2560 รองศาสตราจารย์จารุพรรณ  ทรัพย์ปรุง  

(วาระที่ 2 ปัจจุบัน ด ารงต าแหน่ง รองศาสตราจารย ์ดร.) 

  พ.ศ. 2560 – ปัจจุบนั ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ชุตมิา  มณีวัฒนา  
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 คณะศิลปกรรมศาสตรไ์ด้จดัการศึกษา และให้บริการวิชาการด้านศลิปะ ดนตร ีนาฏศลิป์และการละคร  

โดยปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามความตอ้งการของสงัคมมาอย่างต่อเนือ่ง  ปัจจุบันมีหลักสตูรระดับปรญิญาบัณฑิต 

และมหาบัณฑิต ดังนี ้

1. หลักสตูรศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ ม ี6 หลักสูตร 

1.1 สาขาวิชาศลิปะการแสดง 

                   - แขนงนาฏศลิป์ไทย 

        - แขนงศลิปะการละคร 

1.2 สาขาวิชาจติรกรรม 

1.3 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป ์

1.4 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑส์รา้งสรรค ์

1.5 สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย  

        1.6 สาขาวิชาดนตร ี

 

2. หลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ ม ี1 หลักสูตร 

    2.1 สาขาวิชาศลิปะการแสดง 

         - แขนงวิชานาฏศิลปไ์ทย 

         - แขนงวิชาศิลปะการละคร 
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1.2 โครงสร้างหน่วยงาน 
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1.3 โครงสร้างการบริหาร 
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1.4 ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

 1.4.1 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน 

สาขาวิชา 

จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอน 

ปีการศึกษา 

2557 

ปีการศึกษา 

2558 

ปีการศึกษา 

2559 

1. การออกแบบนิเทศศิลป์    
2. การออกแบบเครื่องแต่งกาย    
3. การออกแบบผลติภัณฑ์สร้างสรรค์    

4. จติรกรรม    

5. ศิลปะการแสดง (นาฏศลิป์ไทย,การละคร)    

6. ดนตร ี(ดนตรไีทย,ดนตรีสากล)    

รวมทั้งสิ้น 6 6 6 
 

1.4.2 ข้อมูลนักศกึษา 

จ านวนนักศกึษา 

สาขาวิชา  

ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 

ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม 

1. การออกแบบนิเทศศิลป์ 49 - 49 55 - 55 50 - 50 

2. การออกแบบเครื่องแต่งกาย 38 - 38 33 - 33 49 - 49 

3. การออกแบบผลติภัณฑ์

สร้างสรรค์ 

17 - 17 40 - 40 37 - 37 

4. จติรกรรม 27 - 27 23 - 23 46 - 46 

5. ศิลปะการแสดง (นาฏศลิป์

ไทย,การละคร) 

61 - 61 87 - 87 87 - 87 

6. ดนตรี (ดนตรไีทย,ดนตรี

สากล) 

55 - 55 61 - 61 72 - 72 

รวมทั้งสิ้น 247 - 247 299 - 299 341 - 341 
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1.4.3 ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา 

จ านวนนักศกึษา 

สาขาวิชา 

ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 

ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม 

1. การออกแบบนิเทศศิลป์ 52 - 52 54 - 54 35 - 35 

2. การออกแบบเครื่องแต่งกาย 44 - 44 19 - 19 22 - 22 

3. การออกแบบผลติภัณฑ์

สร้างสรรค์ 

17 - 17 17 - 17 28 - 28 

4. จติรกรรม 22 - 22 27 - 27 23 - 23 

5. ศิลปะการแสดง (นาฏศลิป์

ไทย,การละคร) 

65 - 65 67 - 67 53 - 53 

6. ดนตร ี(ดนตรไีทย,ดนตรี

สากล) 

36 - 36 21 - 21 44 - 44 

รวมทั้งสิ้น 236 - 236 206 - 206 205 - 205 

1.4.4 ข้อมูลการมีงานท าของบัณฑิต 

ปีการศึกษา 2557 2558 2559 

รอ้ยละการมีงานท า 94.67 90.40 94.44 

เงินเดือนเร่ิมต้นเป็นไปตามเกณฑ์ข้ันต่ าของ ก.พ. (บาท) 16,680 20,541 17,426 

ระดับความพึงพอใจของผู้ใชบ้ัณฑติ 4.39 4.35 4.40 
 

1.4.5 ข้อมูลผลงานวิจัย 

จ านวน 

สาขาวิชา 

ปีงบประมาณ 

2558 

ปีงบประมาณ  

2559 

ปีงบประมาณ 

2560 

ผลงาน น าไปใช ้ ผลงาน น าไปใช ้ ผลงาน น าไปใช ้

1. การออกแบบนิเทศศิลป์ 5 1 - - 1 - 

2. การออกแบบเครื่องแต่งกาย 6 2 - 1 6 3 

3. การออกแบบผลติภัณฑ์สร้างสรรค์ 6 2 4 - 14 4 

4. จติรกรรม 3 - - - 2  

5. ศิลปะการแสดง (นาฏศลิป์ไทย,

การละคร) 

8 1 - - 9 5 

6. ดนตร ี(ดนตรไีทย,ดนตรีสากล) 20 8 - - 1 1 

รวมทั้งสิ้น 48 14 4 1 33 13 
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1.4.6 ข้อมูลการบริการวิชาการ 

สาขาวิชา 

จ านวนโครงการบรกิารวิชาการ 

ปีงบประมาณ 

2558 

ปีงบประมาณ  

2559 

ปีงบประมาณ 

2560 

1. การออกแบบนิเทศศิลป์ 1 1 1 

2. การออกแบบเครื่องแต่งกาย 1 1 1 

3. การออกแบบผลติภัณฑ์สร้างสรรค์ 1 1 1 

4. จติรกรรม 1 1 1 

5. ศิลปะการแสดง (นาฏศลิป์ไทย,การละคร) 1 1 1 

6. ดนตร ี(ดนตรไีทย,ดนตรีสากล) 2 1 1 

รวมทั้งสิ้น 8 7 7 
 

1.4.7 ข้อมูลการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

สาขาวิชา 

จ านวนโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ปีงบประมาณ 

2558 

ปีงบประมาณ  

2559 

ปีงบประมาณ 

2560 

1. การออกแบบนิเทศศิลป์ 1 1 1 

2. การออกแบบเครื่องแต่งกาย 1 1 1 

3. การออกแบบผลติภัณฑ์สร้างสรรค์ 1 1 1 

4. จติรกรรม 1 1 1 

5. ศิลปะการแสดง (นาฏศลิป์ไทย,การละคร) 1 1 1 

6. ดนตร ี(ดนตรไีทย,ดนตรีสากล) 1 1 1 

7. อื่นๆ 2 2 2 

รวมทั้งสิ้น 9 9 9 
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1.4.8 ข้อมูลบุคลากร 

สายวิชาการ 

สาขาวิชา 

ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560 

อ. ผศ

. 

รศ. รวม อ. ผศ

. 

รศ. รวม อ. ผศ

. 

รศ. รวม 

1. การออกแบบนิเทศศิลป์ 6 - - 6 6 - - 6 6 - - 6 

2. การออกแบบเครื่องแต่งกาย 5 - 1 6 5 - 1 6 5 - 1 6 

3. การออกแบบผลติภัณฑ์

สร้างสรรค์ 

6 - - 6 6 - - 6 6 - - 6 

4. จติรกรรม 4 1 1 6 4 1 1 6 5 1 - 6 

5. ศิลปะการแสดง (นาฏศลิป์

ไทย,การละคร) 

7 4 1 12 7 4 1 12 7 4 1 12 

6. ดนตร ี(ดนตรไีทย,ดนตรี

สากล) 

8 2 - 10 8 2 - 10 8 2 - 10 

7. อาจารย์ชาวต่างประเทศ - - - - - - - - 1 - - 1 

รวมทั้งสิ้น 36 7 3 46 36 7 3 46 38 7 2 47 
 

  สายสนับสนุนวิชาการ 

หน่วยงาน 
ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560 

ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 12 6 - 18 12 6 - 18 12 5 - 17 

รวมทั้งสิ้น 12 6 - 18 12 6 - 18 12 5 - 17 
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ผู้บรหิารก าหนดปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม) 

ผู้บรหิารและบุคลากร ประเมนิให้น้ าหนักคะแนนตามล าดับจากมากไปหาน้อยของจุดแข็ง  

จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม 

คณะกรรมการทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตรฯ์ และรองผู้บรหิารระดับหน่วยงาน วิเคราะห์ปัจจัยเชิง

ยุทธศาสตร ์การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร ์การก าหนดเป้าประสงค์ ตัวชีว้ัด กลยุทธ์ 

การทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านยิมหลักขององค์กร 

คณะกรรมการทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตรฯ์ รองผู้บรหิารระดับหน่วยงาน และผู้ปฏิบัติงานก าหนด

โครงการและกิจกรรม 

คณะกรรมการทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตรฯ์ ยก (รา่ง) แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560และ

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2560 

 

 

 

 

- เสนอคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 

- เสนออธิการบด ี

น าแผนยุทธศาสตร ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) และแผนปฏบัิติการ  

ประจ าปีงบประมาณ 2561 ไปสู่การปฏิบัติ 

11 ก.ค. – 31 ส.ค. 60 

 

คณะกรรมการทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตรฯ์ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยภายในและภายนอก 

 

 

ก.พ. – ม.ิย. 60 

ก.พ. – ม.ิย. 60 

 

ก.พ. – ม.ิย. 60 

 

 

1 -31 ก.ค. 60 

1 -31 ก.ค. 60 

 

1-30 ก.ย. 60 

ต.ค.60 

1.5 ขั้นตอนการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) และจัดท าแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

23 
 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์เชิงยทุธศาสตร์คณะศิลปกรรมศาสตร ์
 

2.1 การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร 

เพ่ือทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามของคณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยใช้หลักวิเคราะห์ SWOT 
Analysis 

2.1.1 การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment Analysis) 

เพื่อน าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการระบุจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) ของคณะ

ศิลปกรรมศาสตร์ โดยอาศัยกรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามหลักการ 7–S Model ของ McKinsey ซึ่ง

สามารถสรุปแนวทางการวิเคราะหไ์ด้ดังนี้ 

o Structure (โครงสร้าง) มีโครงสร้างการท างาน หรือโครงสร้างการจัดองค์กรในระดับต่างๆ 

เหมาะสมดีหรอืไม่ 

o Strategy (กลยุทธ์) มีการก าหนดกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดทิศทางการปฏิบัติงานไว้

หรอืไม่ 

o System (ระบบ) ระบบการท างานเป็นอย่างไร มีจุดอ่อนหรอืจุดแข็งอะไรบ้าง 

o Skill (ความช านาญ) บุคลากรมีความเช่ียวชาญ หรือช านาญมากน้อยเพียงใด มีทักษะในการ

ปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับหรอืไม่ 

o Staff (บุคลากร) บุคลากรของมีความพร้อมมากน้อยเพียงใด และมีจ านวนเพียงพอหรือไม่ 

o Style (รูปแบบ) รูปแบบการบริหารเป็นที่ยอมรับและมีประสิทธิภาพหรอืไม่ 

o Shared Value (ค่านิยมร่วม) บุคลากรและองค์กรมีค่านิยมร่วมหรือไม่ อะไรบ้างที่ท าให้องค์กร

เข้มแข็งหรอือ่อนแอ 

2.1.2 การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment Analysis) 

  เพื่อน าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการระบุสถานการณ์ที่เป็นโอกาส (Opportunities) และภัยคุกคาม 

(Threats) ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยอาศัยกรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกตามหลักการ PEST Model 

ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการวิเคราะหไ์ด้ดังนี้ 

o P-Politics เป็นการวิเคราะห์สภาพทางการเมือง รวมทั้งกฎหมายและนโยบายทางการเมืองที่มี

ผลกระทบกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

o E-Economics เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์และแนวโน้มทางเศรษฐกิจที ่ม ีผลต่อ คณะ

ศลิปกรรมศาสตร์ 

o S-Social เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์และกระแสสังคมที่มตี่อคณะศลิปกรรมศาสตร์ 

o T-Technology เป็นการวิเคราะหแ์นวโน้มของการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับคณะ

ศลิปกรรมศาสตร์ 
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2.2 ประเด็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้ส ารวจความคิดเห็นจากผู้บริหาร และคณาจารย์ภายในหน่วยงาน เกี่ยวกับ

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของคณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยสามารถสรุปประเด็นปัจจัยในแต่ละด้าน 

ดังนี้ 

2.2.1 ประเด็นจุดแข็ง (Strengths : S)(3 ประเด็น) ดังต่อไปนี้ 

 1.  มหาวิทยาลัยมีประวัติศาสตร์ ภาพลักษณ์ และเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ทางศิลปวัฒนธรรม 

 2. ผู้บริหารและทีมผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ท้าทาย และร่วมรับผิดชอบผลักดันการด าเนินงานของ

มหาวิทยาลัยอย่างจริงจัง 

 3. มีแผนยุทธศาสตรร์ะยะ 5 ปี และประจ าปีที่ชัดเจน 

 2.2.2 ประเด็นจุดอ่อน (Weaknesses : W)(2 ประเด็น) ดังต่อไปนี้ 

 1. การบริหารการเรียนการสอนในระดับนานาชาติยังมีขอ้จ ากัด 

 2. สถานที่ไม่เพียงพอกับการจัดการเรียนการสอน  

 2.2.3 ประเด็นโอกาส (Opportunities : O) (3 ประเด็น)  ดังต่อไปนี้ 

 1. การขยายตัวทางเศรษฐกิจและความต้องการของภาคธุรกิจ ต้องการความรู้เชิงวิชาการจาก

มหาวิทยาลัย 

 2. ประกาศกองทุนพัฒนาบุคลากรด้านการส่งเสริมให้บุคลากรเผยแพร่ผลงานวิจัยมีโอกาสใน

การสรา้งเครอืข่ายความร่วมมอืทางวิชาการกับหน่วยงานภายในและต่างประเทศเกิดความชัดเจนในการทางาน

ในระดับสากลมากขึ้น 

 3. เศรษฐกิจโลกก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจเชงิสรา้งสรรค ์(Creative Economy) 

 2.2.4 ประเด็นภัยคุกคาม (Threats : T) (2 ประเด็น) ดังต่อไปนี้ 

 1. มุมมองของต่างประเทศที่มองสถานศกึษาของประเทศไทยยังไม่เป็นนานาชาติ 

2. ระบบการรับเข้าของนักศึกษาในปีการศึกษา 2561 ของกระทรวงศกึษาธิการจะมีผลกระทบ 

กับจ านวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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2.3 ผลการวิเคราะห์ต าแหน่งยุทธศาสตร์ของ (หน่วยงาน) 

การวิเคราะห์ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ใช้โปรแกรม Excel ของที่ปรึกษาจาก

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยกองนโยบายและแผน มาช่วยหาต าแหน่งยุทธศาสตร์ในปัจจุบันจากผลการ

ประเมิน SWOT และหาต าแหน่งยุทธศาสตร์ที่ปรับปรุงแล้วโดยการลด/ขจัดประเด็นที่เป็นจุดอ่อน การพลิก

วิกฤตให้เป็นโอกาสในประเด็นที่คุกคาม รายละเอียดดังนี้ 

 

 

2.3.1 ต าแหน่งยุทธศาสตร์ของ (หน่วยงาน) ในปัจจุบัน 

ผลการประมวลด้วยโปรแกรม Excel เพื่อหาต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ในปัจจุบันตามความ

คิดเห็นของผู้บริหารและคณาจารย์จ านวน 46 ท่าน ปรากฏว่า คณะศิลปกรรมศาสตร์อยู่ในต าแหน่ง 

“ป้องกัน” ดังแสดงได้จากภาพขา่งลา่งนี้  
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2.3.2 ต าแหน่งยุทธศาสตร์ที่ปรับปรุงแล้ว 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้ปรับปรุงสถานการณ์โดยการ ลด/ขจัด ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน (ระดับใน

การมุง่มั่นปรับปรุง (ระดับ 4) = สูง (ระดับ 5) = สูงมาก) ดังนี้ 

- การบริหารการเรียนการในระดับนานาชาติยังมีข้อจ ากัด (ระดับ 4) 

- สถานที่ไม่เพียงพอกับการจัดการเรียนการสอน (ระดับ 5) 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ พลิกวิกฤติเป็นโอกาสในประเด็นที่เป็นภัยคุกคาม (ระดับในการมุ่งมั่น

ปรับปรุง (ระดับ 4) = สูง (ระดับ 5) = สูงมาก) ดังนี้ 

- มุมมองของตา่งประเทศที่มองสถานศกึษาของประเทศไทยยังไม่เป็นนานาชาติ (ระดับ 3) 

- ระบบการรับเข้าของนักศึกษาในปีการศึกษา 2561 ของกระทรวงศกึษาธิการจะมีผลกระทบ 

กับจ านวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา(ระดับ 3) 

  จากการปรับปรุงสถานการณ์โดยการลด/ขจัด ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน และพลิกวิกฤติใหเ้ป็น

โอกาสในประเด็นที่เป็นภัยคุกคามดังกล่าวข้างต้น คณะศลิปกรรมศาสตร์สามารถปรับต าแหน่งยุทธศาสตร์ไป

อยู่ในต าแหน่ง “รุกด าเนินการเอง” ดังแสดงได้จากภาพข้างล่างนี้ 
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2.4 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564) ของมหาวทิยาลัย 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดขีองสังคม 

(Smart Archetype  University of the Society) 

ความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ : รักษาความเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมี

ผลงานที่เป็นแมแ่บบสวนสุนันทาด้านการสอน วิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

หมายเหต ุ: แมแ่บบท่ีดขีองความสมารท์ (Smart) คือ เป็นลักษณะของ “ฉลาดหลักแหลมนา่มอง” ในเร่ืองตา่งๆ ดังนี้ 

S = Smart Students: นักศึกษา “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” มคีวามคิดด ีท าด ีพูดด ีแต่งกายดี 

M = Smart Management: การบริหารจัดการ “ฉลาดหลกัแหลมนา่มอง” ผู้บริหารเก่งและด ีรบัผิดชอบตอ่สังคม 

ท าดี มุ่งคุณภาพ และมีธรรมาภิบาล 

A = Smart Academic: วชิาการ “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” สร้างหลักวิชาที่สร้างสรรค์ และน าไปใชป้ระโยชนไ์ด้ 

รวมท้ังมีรูปแบบการน าเสนอท่ีดี 

R = Smart Research: การวจิัย “ฉลาดหลักแหลมนา่มอง” สร้างผลงานวจิัยท่ีตอบสนองสังคม และน าไปใช้

ประโยชนไ์ด้ รวมท้ังมีรูปแบบการน าเสนอท่ีดี 

T = Smart Technology & Teacher: เทคโนโลยี & คร ู“ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” มเีทคโนโลยท่ีีทันสมัย มี

ประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังมีครูท่ีเป็นตน้แบบในการคดิดแีละท าด ี
 

 

จุดประสงค์ (Purpose)  

1) บัณฑติที่เน้นองคค์วามรูเ้ป็นเอตทัคคะ (Graduates with concentration on niche academic) 

2) การวิจัยทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ (Academic research with creative and 

innovative concept) 

3) ผลงานวิชาการที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม (Academic works with respond and resolve the 

social problems) 

4) ศิลปะและวัฒนธรรมไทยตามแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทา (Arts and culture based on Suan 

Sunandha Heritage) 
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พันธกิจ (Mission) 

1) ให้การศึกษา (To offer education) ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ ฝึกหัดครู ปลูกฝัง

ประชาชนให้สามารถเรียนรู้ในระดับสูง มีความเป็นมนุษย์ที่รับผิดชอบต่ออนาคตของโลกที่มีแนวโน้มเป็น

นานาชาติ มีจิตวญิญาณในการท้าทาย โดยไม่กลัวล้มเหลว 

2) วิจัย (To conduct research) มุ่งมั่นในการลงทุนทางการศึกษาวิจัยในศาสตร์ที่เป็นเอตทัคคะ ที่

สามารถน าไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์ได้เพื่อความสงบสุข และความเจริญรุ่งเรือง ผ่านการแสวงหาด้วยการวิจัย

ทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสรา้งสรรค์ 

3) บริการวิชาการ (To provide academic services) การส่งมอบผลงานวิชาการในระดับเอตทัคคะ ที่

ตอบและแก้ปัญหาของสังคม โดยการมสี่วนรว่มกับชุมชนท้องถิ่น และสังคม 

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

และวัฒนธรรมไทย โดยการพัฒนาและสร้างแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทาให้เป็นที่ยกย่องและชื่นชมของ

มนุษยชาติ 

 
 

ภารกิจหลัก (Key result area) 

1) ผลติบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหนา้  (Produce graduates with front row quality) 

2) ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคมนานาชาติ (Provide academic 

services and transfer technology to communities and international society) 

3) อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปวัฒนธรรม (Conserve and develop services 

provision as the Center for Arts and Culture Service Center) 

4) วิ จั ย  สร้ า งนวั ตกรรมและองค์ ความรู้  ( Conduct research, create innovation and develop 

knowledge for society) 

5) สร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยช้ันน าในอาเซียน (Establish network with outstanding universities 

in ASEAN) 

6) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ (Employ modern management system 

for versatility) 
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เสาหลัก (Pillar) 

1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)  

2) คุณธรรม (Morality)  

3) เครือขา่ย (Partnership)  

4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  

5) วัฒนธรรม (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”   

 

นโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (พ.ศ. 2560 – 2564) 

(The Policy on University's Management and Development) 

มหาวิทยาลัยฯ ได้ก าหนดนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อให้การด าเนินงานตาม

ยุทธศาสตรไ์ปสู่ความส าเร็จที่ก าหนดไว้ ดังนี้  

1. นโยบายด้านการบรหิารจัดการ 

1) เร่งรัดและสร้างกระบวนการและกลไกการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทุกคนให้ก้าวไปสู่

ความส าเร็จสูงสุดในเส้นทางวิชาชีพ 

2) รักษาเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของความเป็นสวนสุนันทาที่มีอดีตอันน่าภูมใิจเพื่อน าไปสู่ความผาสุก

และคุณภาพชวีิตการท างานของบุคลากรในองค์กร 

3) ส่งเสริมและสนับสนุนการใชห้ลักธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการองค์กรในทุกมิติ 

4) จัดสภาพแวดล้อมที่ดีด้านการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ 

บรรยากาศที่เอื้อตอ่การเรียนรูแ้ละเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้พัฒนาในเส้นทางวิชาชีพทั้งในด้านวุฒิการศึกษาและ

ผลงานวิชาการ รวมทั้งความรู้ความสามารถในการใชภ้าษาอังกฤษและน าไปใช้ในชีวติประจ าวันได้ 

2. นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต 

1) พัฒนาสาขาวิชาทุกๆ สาขาวิชาไปสู่ความเป็นเอตทัคคะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล 

2) ประสานเครอืข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะผูใ้ช้บัณฑิตเพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดการ

เรียนการสอนครอบคลุมในทุกกระบวนการ 

3) ยกระดับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยการมเีครือขา่ยกับสถาบันการศกึษาในต่างประเทศ

เพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรูแ้ละบุคลากร 

4) มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ลึกซึ่งในศาสตร์ที่ส าเร็จการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม 

มีจิตสาธารณะ และเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี 

5) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีและการใช้ภาษาอังกฤษ

อยู่ในระดับที่ด ีสามารถน าไปใช้ในชีวติประจ าวันได้ 
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6) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีพรสวรรค์และความสามารถพิเศษที่โดดเด่นนอกจากศาสตร์ที่

ศกึษา 

3. นโยบายด้านการวจิัย 

1) มุ่งเน้นผลิตงานวิจัยที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้

ประโยชน์ได้จริง 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มกีารบูรณาการวิจัยใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของการเรยีนการสอน 

3) สร้างให้นักศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกมีขีดความสามารถในด้านการวิจัยและ

สร้างผลงานที่เป็นยอมรับของสังคมได้ 

4. นโยบายด้านการบรกิารวชิาการ 

1) ส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับงานวิจัย และเกิดการบูรณาการกับการเรียนการ

สอน 

2) สร้างเครือขา่ยกับองค์กรภาครัฐและเอกชนในการให้บริการวิชาการ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนา

ชุมชนให้เข้มแข็ง ยั่งยืน น าไปสู่การพึ่งพาตนเองได้ 

3) ส่งเสริมให้มีการจัดแหล่งเรียนรู้เพื่อสรา้งโอกาสเรียนรู้ให้แก่ทุกคนทุกกลุ่มวัย 

5. นโยบายด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1) ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นสวนสุนันทา 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ค้นคว้า เพื่อเป็นศูนย์กลางแหง่การเรยีนรู้ทางวัฒนธรรม 

3) สนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่ทั้ง

ภายในประเทศและต่างประเทศ 
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เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย (University Development Goals) 

ภาพที่ 2 เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 

 

เป้าหมายที่ 1 : สร้างเอตทัคคะเพื่อให้ได้รับการยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ

ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อสู่การเป็นเอตทัคคะที่ได้รับการยอมรับใน

ระดับชาติและนานาชาติ 

เป้าหมายที่ 2 : สร้างผลงานวิชาการ วิจัย เพื่อการบริการวิชาการ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะผลิตผลงาน

ทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน 

เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการน าไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เพื่อการบริการ

วิชาการแก่สังคม 

เป้าหมายที่ 3 : สร้างเครือข่ายมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะสร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือที่หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับ

มหาวิทยาลัย 

เป้าหมายที่ 4 : สร้างภาพลักษณ์เพื่อให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะพัฒนาระบบ

บริหารจัดการภายในที่ตอบสนองตอ่ความเป็นนานาชาติ และสร้างช่ือเสียงใหเ้ป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติ

และนานาชาติ 
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ยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 

  มหาวิทยาลัยฯ ได้น ายุทธศาสตร์ตามกรอบแผนยุทธศาสตร ์ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560 – 2574) มาจัดท า

เป็นแผนยุทธศาสตร ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) เพื่อแปลงไปสู่การปฏิบัติ มีดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน (Raise the University‘s Potential to 

Become Sustainable Specialist) 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (Construct academic 

works for elevating local wisdom sustainably) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่าย และท้องถิ่น (Establish relationship to link local 

to network)   

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ (Elevate the Level of International Recognition) 

 

 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้ก าหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลักและตัวชี้วัดความส าเร็จของแต่ละ

ยุทธศาสตร ์มีดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลักคือ 

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม เพื่อสู่การเป็น

เอตทัคคะที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์คือ 1.คะแนนเฉลี่ยการประกันคุณภาพภายในประจ าปี   

2 .จ านวนหลักสูตรที่ ได้ รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ  3.จ านวนหลักสูตรอัตลักษณ์ 

ของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ 4.ร้อยละของนักศกึษาที่ได้รับการยกย่องหรือยอมรับใน

ระดั บ ชาติ และ /หรื อนานาชาติ ใ นประ เด็ นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บอั ตลั กษณ์  5 . ร ะดั บคะแนนคุณภาพ 

ของบัณฑิต ปริญญาตรี  โท เอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  6.ร้อยละ 

ของบัณฑิตปริญญาตรทีี่ได้งานท าและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 7.ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้

งานตรงสาขาวิชา และ 8.ระดับความเชื่อมั่นและไว้วางใจของสังคมที่มีต่อการด าเนินการตามภารกิจของ

มหาวิทยาลัย  

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  มีเป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์หลักคือ ผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนอง

ต่อความต้องการของแหล่งทุน เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการน าไปใช้ประโยชน์เป็น

ศูนย์กลางแหง่การเรยีนรู้เพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์คือ 1.ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์

เผยแพร่ในระดับชาติ หรอืนานาชาติตอ่อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 2.ร้อยละของบทความวจิัยที่ได้รับการอ้างอิง 

(Citation) ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย 3.คะแนนเฉลี่ยผลงานของนักศึกษา

และผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ  4.คะแนน
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เฉลี่ยผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ 

หรือนานาชาติ 5.ร้อยละผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการน าไปใช้ประโยชน์ต่อผลงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ทั้งหมด 6.จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นจดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรหรือทรัพย์สินทาง

ปัญญา 7.จ านวนฐานความรู/้องคค์วามรูท้ี่เพิ่มขึ้นในแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการ 8.จ านวนผูเ้ยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ 

3 ศลิป์ รัตนโกสินทร์หรือพพิิธภัณฑ์พระวิมาดาเธอฯ 9.ร้อยละของงานบริการวิชาการที่ด าเนินการภายใต้ความ

ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก หรอืผูน้ าชุมชน เทียบกับงานบริการวิชาการทั้งหมด 10.เงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย (กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ) และ 11.ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ที่ได้ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคบริการในระดับชาติและระดับนานาชาติต่อ

ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรคท์ั้งหมด 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่าย และท้องถิ่น มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลัก

คือ สร้างเครือข่ายความร่วมมือที่หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้มสี่วนรว่มในการพัฒนาและเกิด

ความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์คือ 1.ร้อยละของเครือข่ายที่มีผลผลิตที่ เป็นประโยชน์ต่อ

มหาวิทยาลัย 2.จ านวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย 3.ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือ

หรือข้อตกลงในประเทศที่มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และ 4.ร้อยละความส าเร็จของข้อตกลงความร่วมมือ

กับเครือขา่ยต่างประเทศ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลักคือ พัฒนาระบบ

บริหารจัดการภายในที่ตอบสนองตอ่ความเป็นนานาชาติ และสร้างช่ือเสียงใหเ้ป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติ

และนานาชาติ 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์คือ 1.ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย Webometrics Ranking 

(เทียบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหมดในประเทศไทย มหาวิทยาลัยทั้งหมดในประเทศไทย มหาวิทยาลัยทั้งหมด

ในเอเชีย) 2.ร้อยละของงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับ

รางวัลระดับชาติหรือนานาชาติต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 3.ร้อยละของวิทยานิพนธ์ หรืองาน

วิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ  4.ร้อยละของการรับรู้

ภาพลักษณ์และการให้บริการของมหาวิทยาลัย และ 5.จ านวนนักศึกษาชาวต่างชาติ/นักศึกษาแลกเปลี่ยน 

โดยแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) สามารถสรุปเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยุทธ์ 

และโครงการ/กิจกรรม ดังตารางที่ 4  
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ตารางที่ 4 แสดงจ านวนเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรมของ

แผนยุทธศาสตร ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ในแตล่ะยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร ์

จ านวน 

เป้าประสงค์เชงิ

ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด 

แผนงาน/

กลยุทธ์ 

โครงการ/

กิจกรรม 

1) พัฒนามหาวทิยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างย่ังยนื 10 24 27 31 

2) สร้างผลงานวชิาการสูก่ารยกระดับภูมิปัญญาทอ้งถิ่น

อย่างย่ังยนื 

10 17 14 14 

3) สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครอืข่ายและทอ้งถิ่น 5 6 7 8 

4) ขยายการยกย่องระดับนานาชาต ิ 7 10 10 10 

รวมทั้งสิ้น 32 57 58 63 
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ส่วนที่ 3 สาระส าคญัของแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) 
 

3.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

เป็นศูนย์กลางแหง่การเรยีนรู้ตลอดชีวติด้านวิชาชีพศลิปกรรมศาสตร์ดว้ยคุณภาพและคุณธรรม 

 

3.2 พันธกิจ (Mission) 

1) พัฒนามาตรฐานการจัดการศกึษาและการผลติบัณฑิตศลิปกรรมศาสตรท์ี่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ

ให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของชุมชนและสังคมโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความรู้คู่คุณธรรม 

รู้จักใช้ชีวติอย่างมคีวามสุขด้วยความพอเพียง 

2) วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์ที่เป็นเอตทัคคะด้านศิลปกรรมศาสตร์ศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่น และ

ศลิปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ 

3) บริการวิชาการด้านศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์แก่ชุมชน

และสังคมในระดับเอตทัคคะ โดยการมสี่วนรว่มกับชุมชน ท้องถิ่นและสังคม 

4) เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์ พัฒนาและเผยแพร่ด้านศิลปกรรมศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  

และศลิปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ 

 

3.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 

1) ผลิตบัณฑิตด้านศิลปกรรมศาสตร์ให้มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยตรงความต้องการของ

สังคม รู้จักใช้ชีวติอย่างมคีวามสุขด้วยความพอเพียง 

 2) สร้างผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม

ท้องถิ่น และศลิปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ 

3) ให้บริการวิชาการด้านศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ โดย

การมสี่วนรว่มของชุมชนและท้องถิ่น 

4) ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ พัฒนาและเผยแพร่ด้านศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม

ท้องถิ่น และศลิปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ 
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3.4 เสาหลัก (Pillar) 

1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital) 

2) คุณธรรม (Morality) 

3) เครือขา่ย (Partnership) 

4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 

5) วัฒนธรรม (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์” 

 

3.5 วัฒนธรรม (Culture) 

มีระบบอาวุโส มีความเอือ้อาทร และคุณธรรมที่ดีงาม 

 

3.6  อัตลักษณ์ (Identity) 

เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ 

 

3.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

แหลง่เรียนรูศ้ลิปกรรมศาสตร์ (Center of Fine and Applied Arts) 

 

3.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

 1)  W (Wisdom & Creativity) :  ปัญญาและความคิดสรา้งสรรค ์ 

 2)  H (Happiness & Loyalty) :  ความผาสุกและความภักดีในองค์กร 

 3)  I (Integration & Collaboration) :  บูรณาการ และความรว่มมอื  

 4)  P (Professionalism) :  ความเป็นมืออาชีพ 

 

3.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1  พัฒนาคณะให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 2  สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมปิัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3  สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือขา่ยและท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 4  ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 
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3.10 แผนที่ยุทธศาสตร์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2560 – 2564  
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ส่วนที่ 4 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ป ี(พ.ศ.2560 – 2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 
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ระดับความเช่ือม่ัน ≥4.10 ≥4.00 ≥4.00 ≥4.00 ≥4.00 โครงการจัดการข้อร้องเรียน รองคณบดีฝ่ายบริหาร

และแผนงาน

นางสาวกัญญาณัฐ 

จนิพละ

โครงการคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ปฏิบัติงาน

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

และแผนงาน

นางสาวกัญญาณัฐ 

จนิพละ

1.4.1.1 บูรณาการกิจกรรมนอกหลักสูตรให้สอดคล้อง

กับพันธกิจการเรียนการสอน การวจิัย การบริการ

วชิาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม

โครงการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร รองคณบดีฝ่ายกิจการ

นักศึกษา

นางสาวอรกานต์จติต์ 

สุขอิม่เจริญ

1.4.1.2 ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน มุ่งให้

บัณฑิตเป็นเจา้ของสถานประกอบการ หรือเจา้ของ

ธุรกิจ

โครงการสร้างและบ่มเพาะนักศึกษาให้ “ออกตัว” 

(Start-up) เป็นเจา้ของกิจการ

รองคณบดีฝ่ายกิจการ

นักศึกษา

นางสาวอรกานต์จติต์ 

สุขอิม่เจริญ

1.4.2.1 ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตาม

อัตลักษณ์ของมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

และมีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์

โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์สวนสุนันทา รองคณบดีฝ่ายกิจการ

นักศึกษา

นางสาวอรกานต์จติต์ 

สุขอิม่เจริญ

1.4.2.2 สร้างเครือข่ายสถานท่ีฝึกประสบการณ์

วชิาชีพ/สหกิจศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต

โครงการความร่วมมือฝึกประสบการณ์วชิาชีพ/สห

กิจศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

และวจิัย

นางสาวรุ้งนภา สุนทร

โลหิต

1.4.3 ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีมีเวบ็ไซต์ในการจัดการ

เรียนการสอน

ร้อยละ ≥100.00 ≥100.00 ≥100.00 ≥100.00 ≥100.00 - พิจารณาข้อมูลย้อนหลัง ซ่ึงเฉล่ีย 3

 ปี มีค่าเป้าหมายเท่ากับ 100.00

* เน่ืองจากผลการด าเนินงานของปีท่ี

ผ่านมาคณะมีจ านวนอาจารย์ท่ีมี

เวบ็ไซต์ครบทุกคน

1.4.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ประจ า

ปรับปรุงและพัฒนาเวบ็ไซต์ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียน

การสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการจัดท าเวบ็ไซต์เพื่อการจัดการเรียนการสอน รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

และวจิัย

นางสาววราภรณ์ ไชยพร

1.5.1 ร้อยละของหลักสูตรท้ังหมดท่ีผ่านตามเกณฑ์

ประกันคุณภาพหลักสูตรของ สกอ. โดยได้คะแนนไม่ต่ า

กวา่ระดับ 3.01

ร้อยละ ≥60.00 ≥60.00 ≥60.00 ≥60.00 ≥60.00 - พิจารณาข้อมูลย้อนหลัง ซ่ึงเฉล่ีย 3

 ปี มีค่าเป้าหมายเท่ากับ 66.66

* คณะจงึต้ังค่าเป้าหมายให้

สอดคล้องกับมหาวทิยาลัย

1.5.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงหรือพัฒนา

หลักสูตรโดยใช้กระบวนการพิชญพิจารณ์ 

(Peer review) จากเครือข่ายท้ังในระดับชาติ 

และนานาชาติ

โครงการพัฒนาสาขาวชิาสู่เอตทัคคะ รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

และวจิัย

นางสาวสะดีเยาะ บิน

มาดีเยาะ

คะแนนเฉล่ีย ≥4.01 ≥4.31 ≥4.31 ≥4.31 ≥4.31 - เป็นตัวช้ีวดัใหม่ท่ีเป็นเชิงปริมาณ 

จะพิจารณาจากศักยภาพของคณะ

หรือข้อมูลใกล้เคียง

1.5.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปล่ียนเรียนรู้

เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติโดยใช้วธีิ Link, Share, Learn

โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของนักศึกษา เพื่อ

น าไปสู่การปฏิบัติ

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

และวจิัย

นางสาวสะดีเยาะ บิน

มาดีเยาะ

โครงการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

และวจิัย

นางสาวสะดีเยาะ บิน

มาดีเยาะ

โครงการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรนานาชาติ รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

และวจิัย

นางสาวสะดีเยาะ บิน

มาดีเยาะ

โครงการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 2 ภาษา รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

และวจิัย

นางสาวสะดีเยาะ บิน

มาดีเยาะ

1.3.1 ระดับความเช่ือม่ันและไวว้างใจของบุคลากร/

นักศึกษา/ศิษย์เก่าต่อการด าเนินการตามภารกิจของ

มหาวทิยาลัย

- พิจารณาข้อมูลย้อนหลัง ซ่ึงเฉล่ีย 1

 ปี มีค่าเป้าหมายเท่ากับ 4.06

* เน่ืองจากผลการด าเนินงานสามปี

ย้อนหลังท่ีผ่านมาไม่คงท่ี คณะจงึได้

ต้ังค่าเป้าหมายให้สอดคล้องกับ

มหาวทิยาลัย

≥70.00

1.5.2.2 พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรของมหาวทิยาลัยให้

เป็นท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

1.5 หลักสูตรมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับท้ังในระดับชาติ

และนานาชาติ

1.5.2 คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อ

หลักสูตรทุกหลักสูตรของมหาวทิยาลัย

1.4.1 ร้อยละของกิจกรรมนอกหลักสูตรท่ีบูรณาการกับ

พันธกิจการเรียนการสอน การวจิัย การบริการวชิาการ 

และการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม

ร้อยละ ≥70.00≥30.00

1.3.1.1 ปรับปรุงการบริหารจัดการ และพัฒนา

คุณภาพการให้บริการท่ีตอบสนองความต้องการของ

ผู้รับบริการ

ประสิทธิภาพ 1.4 มหาวทิยาลัยมีการบูรณาการการจัดการเรียนสอนท่ี

ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง

ประสงค์ สอดคล้องตามอัตลักษณ์ของมหาวทิยาลัย

1.3 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความเช่ือม่ันและ

ไวว้างใจในการบริหารจัดการการด าเนินการตามพันธกิจ

- เป็นตัวช้ีวดัใหม่ท่ีเป็นเชิงปริมาณ 

จะพิจาณาจากศักยภาพของคณะ

หรือข้อมูลใกล้เคียง

≥70.00 ≥70.00

1.4.2 คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจเก่ียวกับการจัดกิจกรรม

การส่งเสริม หรือพัฒนาให้กับนักศึกษา

คะแนนเฉล่ีย - พิจารณาข้อมูลย้อนหลัง ซ่ึงเฉล่ีย 3

 ปี มีค่าเป้าหมายเท่ากับ 4.37

* เน่ืองจากผลการด าเนินงานสามปี

ย้อนหลังท่ีผ่านมาไม่คงท่ี คณะจงึได้

ต้ังค่าเป้าหมายให้สอดคล้องกับ

มหาวทิยาลัย

≥4.25 ≥4.25 ≥4.25 ≥4.25≥4.25
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1.6.1 ร้อยละของบุคลากรสายวชิาการท่ีได้รับการเพิ่มพูน

ศักยภาพทางวชิาการในสาขาวชิาของตนเอง

ร้อยละ ≥80.00 ≥85.00 ≥85.00 ≥85.00 ≥85.00 - เป็นตัวช้ีวดัใหม่ท่ีเป็นเชิงปริมาณ 

จะพิจารณาจากศักยภาพของคณะ

หรือข้อมูลใกล้เคียง

1.6.1.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวชิาการให้

สอดคล้องกับความจ าเป็นและความต้องการ

ในแต่ละสาขา

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวชิาการ รองคณบดีฝ่ายบริหาร

และแผนงาน

นางสาวริชาภัทร เป้า

ค าศรี

1.6.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหน่งทาง

วชิาการ

ร้อยละ ≥25.00 ≥25.00 ≥30.00 ≥35.00 ≥40.00 - พิจารณาข้อมูลย้อนหลัง ซ่ึงเฉล่ีย 3

 ปี มีค่าเป้าหมายเท่ากับ 23.03

* คณะจงึต้ังค่าเป้าหมายให้

สอดคล้องกับมหาวทิยาลัย

โครงการเพิ่มต าแหน่งทางวชิาการ รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

และวจิัย

นางสาวเดือนเพ็ญ ดวง

ธนู

1.6.3 ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอก ร้อยละ ≥30.00 ≥33.00 ≥35.00 ≥37.00 ≥40.00 - พิจารณาข้อมูลย้อนหลัง ซ่ึงเฉล่ีย 3

 ปี มีค่าเป้าหมายเท่ากับ 15.20

* คณะจงึต้ังค่าเป้าหมายให้

สอดคล้องกับมหาวทิยาลัย

โครงการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน รองคณบดีฝ่ายบริหาร

และแผนงาน

นางสาวริชาภัทร เป้า

ค าศรี

1.6.4 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการท่ีได้รับ

การพัฒนาตามสมรรถนะประจ าสายงาน

ร้อยละ ≥80.00 ≥95.00 ≥95.00 ≥95.00 ≥95.00 1.6.4.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน

วชิาการให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ

โครงการพัฒนาความพร้อมของบุคลากรสาย

สนับสนุนวชิาการในการเข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

และแผนงาน

นางสาวริชาภัทร เป้า

ค าศรี

1.6.5 ร้อยละของบุคลากรท่ีเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของมหาวทิยาลัย

ร้อยละ ≥80.00 ≥80.00 ≥80.00 ≥80.00 ≥80.00 1.6.5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณและระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงาน

โครงการส่งเสริมการปฏิบัติตนให้เป็นไปตาม

จรรยาบรรณวชิาชีพ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

และแผนงาน

นางสาวริชาภัทร เป้า

ค าศรี

1.6.6 ร้อยละของบุคลากรท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ภาษาอังกฤษของมหาวทิยาลัย

ร้อยละ ≥20.00 ≥25.00 ≥30.00 ≥35.00 ≥40.00 - พิจารณาข้อมูลย้อนหลัง ซ่ึงเฉล่ีย 3

 ปี มีค่าเป้าหมายเท่ากับ 17.50

* คณะจงึต้ังค่าเป้าหมายให้

สอดคล้องกับมหาวทิยาลัย

1.6.6.1 พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้กับ

บุคลากร

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของ

บุคลากร

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

และแผนงาน

นางสาวริชาภัทร เป้า

ค าศรี

1.7 บุคลากรมีคุณภาพชีวติการท างานท่ีดีและอยู่ใน

สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการท างาน

1.7.1 ร้อยละเฉล่ียของความส าเร็จตามแนวทางการ

พัฒนาสู่องค์กรสุขภาวะ

ร้อยละเฉล่ีย ≥60.00 ≥77.00 ≥77.00 ≥77.00 ≥77.00 - เป็นตัวช้ีวดัใหม่ท่ีเป็นเชิงปริมาณ 

จะพิจารณาจากศักยภาพของคณะ

หรือข้อมูลท่ีใกล้เคียง

1.7.1.1 เสริมสร้างให้มหาวทิยาลัยเป็นองค์กรสุขภาวะ โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวติท่ีดีของบุคลากร

มหาวทิยาลัย

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

และแผนงาน

นางสาวกัญญาณัฐ 

จนิพละ

1.8.1.1 ปรับปรุงระบบและกลไกการก ากับองค์กรท่ีดี

ตามหลักธรรมาภิบาล

โครงการก ากับองค์การท่ีดี รองคณบดีฝ่ายบริหาร

และแผนงาน

นางสาวเครือมาศ ประ

ทุมมาศ

1.10.1.2 ปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ และการบริหาร

จัดการของมหาวทิยาลัยให้มีความยืดหยุ่นและคล่องตัว

โครงการปฏิรูปกฎหมาย รองคณบดีฝ่ายบริหาร

และแผนงาน

นางสาวเครือมาศ ประ

ทุมมาศ

1.8.2 ร้อยละของประเด็นความเส่ียงท่ีได้รับการควบคุม

และลดระดับความเส่ียงเทียบกับประเด็นความเส่ียง

ท้ังหมดท่ีก าหนดข้ึนต่อปี

ร้อยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 - เป็นตัวช้ีวดัใหม่ท่ีเป็นเชิงปริมาณ 

จะพิจารณาจากศักยภาพของคณะ

หรือข้อมูลท่ีใกล้เคียง

* เน่ืองจากเกณฑ์ สกอ.ก าหนดให้ทุก

ความเส่ือยงต้องมีระดับความเส่ียง

ลดลงจากเดิม

1.8.2.1 ส่งเสริมการจัดการความเส่ียงและการควบคุม

ภายในเพื่อสนับสนุนการด าเนินการตามพันธกิจหลัก

ให้บรรลุเป้าหมาย

โครงการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน รองคณบดีฝ่ายบริหาร

และแผนงาน

นางสาวพัทธนันท์ 

กฤษณะกาฬ

1.9.1.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศให้

เอื้ออ านวยต่อการเรียนรู้และการบริหารงาน

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

และแผนงาน

นางสาววราภรณ์ ไชยพร

1.9.1.2 1.9.1.2 พัฒนาและปรับปรุง ห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติการ และภูมิทัศน์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

ให้พร้อมส าหรับการจัดการเรียนการสอนและภารกิจ

อืน่ๆ

โครงการปรับปรุงอาคารสถานท่ี ภูมิทัศน์ท่ีเป็นมิตร

ต่อส่ิงแวดล้อม

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

และแผนงาน

นายอนันต์ พุกพูล

1.10 มหาวทิยาลัยสามารถบริหารจัดการทรัพย์สิน 

สินทรัพย์เพื่อใช้ในการปฏิบัติตามภารกิจ

1.10.1 ร้อยละเฉล่ียของงบรายได้จากโครงการจัดารายได้

ด้านการบริการวชิาการและวจิัยต่ออาจารย์ประจ า

ร้อยละ      25,000      25,000      25,000      25,000      25,000 - พิจารณาข้อมูลย้อนหลัง ซ่ึงเฉล่ีย 2

 ปี มีค่าเป้าหมายเท่ากับ 1.43

* คณะจงึต้ังค่าเป้าหมายให้

สอดคล้องกับมหาวทิยาลัย

1.10.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหารายได้ของ

หน่วยงานต่างๆ อย่างเป็นระบบ

โครงการจัดหารายได้ด้วยการบริการวชิาการ รองคณบดีฝ่ายบริหาร

และแผนงาน

นางสาวจรัิตน์สิริ จันทร์

เพ็ญ

1.8 มหาวทิยาลัยมีการบริหารงานท่ีสอดคล้องตามหลัก

ธรรมภิบาล

1.8.1 ระดับความเช่ือม่ันของบุคลากรต่อระบบบริหาร

จัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวทิยาลัย

ระดับความเช่ือม่ัน

1.6 บุคลากรทุกระดับมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

มีทักษะ ความรู้ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

- พิจารณาข้อมูลย้อนหลัง ซ่ึงเฉล่ีย 2

 ปี มีค่าเป้าหมายเท่ากับ 4.77

* คณะจงึต้ังค่าเป้าหมายให้

สอดคล้องกับมหาวทิยาลัย

1.6.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาต่อและ

เพิ่มต าแหน่งทางวชิาการ

- เป็นตัวช้ีวดัใหม่ท่ีเป็นเชิงปริมาณ 

จะพิจารณาจากศักยภาพของคณะ

หรือข้อมูลท่ีใกล้เคียง

≥4.011.9 มหาวทิยาลัยมีอาคารสถานท่ี และส่ิงอ านวยความ

สะดวกท่ีรองรับการด าเนินการตามพันธกิจได้อย่าง

ครบถ้วน

1.9.1 ความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากรท่ีมีต่ออาคาร

สถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวกของมหาวทิยาลัย

ระดับความพึงพอใจ ≥4.42≥4.40 ≥4.46 - เป็นตัวช้ีวดัใหม่ท่ีเป็นเชิงปริมาณ 

จะพิจารณาจากศักยภาพของคณะ

หรือข้อมูลท่ีใกล้เคียง

* โดยคณะมีค่าความหวงัความพึง

พอใจให้อยู่ในระดับท่ีสอดคล้องกับ

มหาวทิยาลัย

≥4.51 ≥4.51 ≥4.51 ≥4.51 ≥4.51

การพัฒนา

องค์การ

≥4.48
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ยุทธศาสตรท์ี่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

2.1.1 ร้อยละของผลงานวชิาการ วจิัยหรืองาน

สร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติ หรือ

นานาชาติต่ออาจารย์ประจ าและนักวจิัย

ร้อยละ ≥ 30.00 ≥ 30.00 ≥ 30.00 ≥ 30.00 ≥ 30.00 - พิจารณาข้อมูลย้อนหลัง ซ่ึงเฉล่ีย

 3 ปี มีค่าเป้าหมายเท่ากับ 19.77

* คณะจงึต้ังค่าเป้าหมายให้

สอดคล้องกับมหาวทิยาลัย

2.1.2 ร้อยละของบทความวจิัยท่ีได้รับการอา้งองิ 

(Citation) ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์

ประจ าและนักวจิัย

ร้อยละ ≥ 3.00 ≥ 3.00 ≥ 4.00 ≥ 5.00 ≥ 6.00 * คณะจงึต้ังค่าเป้าหมายให้

สอดคล้องกับมหาวทิยาลัย

2.1.3 ระดับคะแนนเฉล่ียผลงานของนักศึกษาและ

ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ท่ีได้รับการตีพิมพ์

หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ

ระดับคะแนน

เฉล่ีย

≥ 3.00 ≥ 3.00 ≥ 3.00 ≥ 3.00 ≥ 3.00

2.1.4 ระดับคะแนนเฉล่ียผลงานของนักศึกษาและ

ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการตีพิมพ์

หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ

ระดับคะแนน

เฉล่ีย

≥ 3.00 ≥ 3.00 ≥ 3.00 ≥ 3.00 ≥ 3.00

2.2.1 จ านวนผลงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการ

น าไปใช้ประโยชน์

 - กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผลงาน ≥ 130 ≥ 175 ≥ 180 ≥ 185 ≥ 190

 - กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลงาน

 - กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ ผลงาน

2.3.1 จ านวนผลงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ได้มีการ

จดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรหรือทรัพย์สินทางปัญญา

 - กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผลงาน - 1 1 1 1

 - กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลงาน

 - กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ ผลงาน

1.2.4.1 พัฒนากิจกรรมเช่ือมโยงระหวา่งนักศึกษาและ

ผู้ใช้บัณฑิต

โครงการเพิ่มจ านวนองค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

และวจิัย

นายอนันต์ พุกพูล

2.4.1.2 ขยายศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน โครงการขยายศูนย์การเรียนรู้สู่ชุมชน รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

และวจิัย

นายอนันต์ พุกพูล

2.4.2 จ านวนผู้มาเย่ียมชมแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์ 

รัตนโกสินทร์หรือพิพิธภัณฑ์พระวมิาดาเธอฯ

คน 2.4.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความส าคัญกับ

เอกลักษณ์ของมหาวทิยาลัย โดยการบริการวชิาการ

แก่สังคม

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการให้

ความส าคัญกับเอกลักษณ์

2.4.3 ร้อยละของงานบริการวชิาการท่ีด าเนินการ

ภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 

หรือผู้น าชุมชนเทียบกับงานบริการวชิาการท้ังหมด

ร้อยละ ≥ 10.00 ≥ 10.00 ≥ 10.00 ≥ 10.00 ≥ 10.00 - เป็นตัวช้ีวดัใหม่ท่ีเป็นเชิงปริมาณ

 จะพิจารณาจากศักยภาพของ

คณะหรือข้อมูลท่ีใกล้เคียง

2.4.3.1 ส่งเสริมการให้บริการวชิาการ โดยเน้นการ

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ภายใต้ความร่วมมือกับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และผู้น าชุมชน

โครงการบริการวชิาการเพื่อการสร้างความ

เข้มแข็งให้กับชุมชน

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

และวจิัย

นายอนันต์ พุกพูล

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

และวจิัย

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

และวจิัย

2.2.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการน าผลงานวจิัย หรือ

งานสร้างสรรค์ให้ได้รับการน าไปใช้ประโยชน์ในการ

พัฒนาสังคม ชุมชน

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีได้จากการวจิัย

เพื่อการพัฒนา

2.3.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการน าผลงานวจิัย หรือ

งานสร้างสรรค์ให้ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร

หรือทรัพย์สินทางปัญญา

โครงการจดลิขสิทธ์ิและสิทธิบัตร รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

และวจิัย

โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวจิัย

ของอาจารย์ประจ าและนักวจิัยในระดับชาติและ

นานาชาติ

2.1.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการน าผลงานวจิัย หรือ

งานสร้างสรรค์ของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษาให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ

โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวจิัย

ของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับชาติ

และนานาชาติ

2.1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการน าผลงานวจิัย หรือ

งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าและนักวจิัยให้ได้รับ

การตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับชาติหรือนานาชาติ

1 1 1ฐานความรู้/

องค์ความรู้

2.2 ผลงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการน า

ไปใช้ประโยชน์

2.3 ผลงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ได้มีการจด

อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรหรือทรัพย์สินทางปัญญา

1 1

ประสิทธิผล 2.1 ผลงานวชิาการ วจิัยและงานสร้างสรรค์ ได้รับการ

ตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติตามเกณฑ์

มาตรฐานอุดมศึกษาท่ีก าหนด

คุณภาพบริการ 2.4 มหาวทิยาลัยเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ 

และบริการวชิาการแก่สังคม

2.4.1 จ านวนฐานความรู้/องค์ความรู้ท่ีเพิ่มข้ึนในแหล่ง

เรียนรู้บริการวชิาการ

มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ
ค่าเป้าหมาย

แผนงาน/กลยุทธ์ โครงการแนวทางการก าหนดค่าเป้าหมาย ฝ่ายท่ีรับผิดชอบ

นางสาวพัทธนันท์ 

กฤษณะกาฬ

นางสาววสิิษฐา จนิท

ลัดดา

นางสาวพัทธนันท์ 

กฤษณะกาฬ

- เป็นตัวช้ีวดัใหม่ท่ีเป็นเชิงปริมาณ

 จะพิจารณาจากศักยภาพของ

คณะหรือข้อมูลท่ีใกล้เคียง

ผู้ก ากับดูแล

- พิจารณาจากข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี

 และต้ังค่าเป้ามหายให้สอดคล้อง

กับมหาวทิยาลัย

- เป็นตัวช้ีวดัใหม่ท่ีเป็นเชิงปริมาณ

จะพิจารณาจากศักยภาพของ

คณะหรือข้อมูลท่ีใกล้เคียง

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

และวจิัย

นางสาวพัทธนันท์ 

กฤษณะกาฬ
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2.5.1 เงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อ

อาจารย์ประจ าและนักวจิัย

 - กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บาท ≥ 25,000 ≥ 25,000 ≥ 25,000 ≥ 25,000 ≥ 25,000

 - กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี บาท

 - กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ บาท

2.5.2 ร้อยละของผลงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้

ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคบริการใน

ระดับชาติและระดับนานาชาติต่อผลงานวจิัยและงาน

สร้างสรรค์ท้ังหมด

ร้อยละ ≥ 3.00 ≥ 3.00 ≥ 3.00 ≥ 3.00 ≥ 3.00 - เป็นตัวช้ีวดัใหม่ท่ีเป็นเชิงปริมาณ

 จงึพิจารณาจากศักยภาพของ

คณะหรือข้อมูลท่ีใกล้เคียง

2.6 งานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ มีคุณภาพได้ตาม

มาตรฐาน และเป็นท่ียอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ

ตามเกณฑ์คุณภาพ

2.6.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบ/กลไกใน

การด าเนินงานวจิัย หรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้มาตรฐาน

และเป็นท่ียอมรับ

ระดับความส าเร็จ 5 5 5 5 5 - เป็นตัวช้ีวดัใหม่ท่ีเป็นเชิงคุณภาพ

 (Milestone) จะก าหนดค่าเป้า

มหายความส าเร็จอยู่ท่ีระดับ 5

2.6.1.1 พัฒนาระบบ/กลไกในการด าเนินงานด้านการ

วจิัยหรืองานสร้างสรรค์ให้ได้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับ

โครงการยกระดับคุณภาพงานวจิัย รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

และวจิัย

นางสาวพัทธนันท์ 

กฤษณะกาฬ

2.7.1 จ านวนวารสารท่ีได้รับการยอมรับในระดับชาติ วารสาร 1 1 1 1 1 - เป็นตัวช้ีวดัใหม่ท่ีเป็นเชิงปริมาณ

 จงึพิจารณาจากศักยภาพของ

คณะหรือข้อมูลท่ีใกล้เคียง

2.7.2 จ านวนวารสารวชิาการท่ีได้รับการยอมรับใน

ระดับนานาชาติ

วารสาร 1 1 1 1 1 - เป็นตัวช้ีวดัใหม่ท่ีเป็นเชิงปริมาณ

 จงึพิจารณาจากศักยภาพของ

คณะหรือข้อมูลท่ีใกล้เคียง

2.8 มหาวทิยาลัยมีกระบวนการบริการวชิาการ ท่ีได้

มาตรฐาน และสอดรับกับความต้องการของสังคม

2.8.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบการ

ให้บริการวชิาการแก่สังคมตามเกณฑ์มาตรฐาน

อุดมศึกษาท่ีก าหนด

ระดับความส าเร็จ 5 5 5 5 5 - เป็นตัวช้ีวดัใหม่ท่ีเป็นเชิงคุณภาพ

 (Milestone) จะก าหนดค่าเป้า

มหายความส าเร็จอยู่ท่ีระดับ 5

2.8.1.1 พัฒนาระบบการบริการวชิาการท่ีสอดคล้อง

กับความต้องการ และเป็นประโยชน์ต่อสังคม

โครงการพัฒนาระบบการบริการวชิาการ รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

และวจิัย

นายอนันต์ พุกพูล

2.9 บุคลากรมีศักยภาพในการริเร่ิมสร้างสรรค์งานวจิัย

 นวตักรรม และการบริการวชิาการอย่างมีประสิทธิภาพ

2.9.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าและนักวจิัยท่ีมี

ผลงานวจิัย

ร้อยละ ≥ 80.00 ≥ 80.00 ≥ 80.00 ≥ 80.00 ≥ 80.00 - พิจารณาจากข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี

 และต้ังค่าเป้ามหายให้สอดคล้อง

กับมหาวทิยาลัย

2.9.1.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความคิด

ริเร่ิมสร้างสรรค์งานวจิัยและนวตักรรมอย่างมี

ประสิทธิภาพ

โครงการยกระดับขีดความสามารถของนักวจิัย รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

และวจิัย

นางสาวพัทธนันท์ 

กฤษณะกาฬ

2.10 มหาวทิยาลัยมีส่ิงอ านวยความสะดวกและ

ฐานข้อมูลวจิัยท่ีเป็นประโยชน์และเอื้อต่อการส่งเสริม

งานวจิัย

2.10.1 จ านวนผู้ใช้บริการฐานข้อมูลวจิัยของ

มหาวทิยาลัย

คน ≥ 1,000 14,000 14,000 14,000 14,000 - เป็นตัวช้ีวดัใหม่ท่ีเป็นเชิงปริมาณ

 จงึพิจารณาจากศักยภาพของ

คณะหรือข้อมูลท่ีใกล้เคียง

2.10.1.1 จัดหา และพัฒนาฐานข้อมูล ท่ีเอื้อต่อการ

ส่งเสริมงานวจิัย

โครงการพัฒนาฐานข้อมูลเพื่องานวจิัย รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

และวจิัย

นางสาวพัทธนันท์ 

กฤษณะกาฬ

2.7.1.1 ยกระดับวารสารวชิาการให้ได้คุณภาพและ

มาตรฐาน

โครงการยกระดับคุณภาพวารสารวชิาการ

2.5 มหาวทิยาลัยมีงานวจิัยท่ีตอบสนองต่อความ

ต้องการของแหล่งทุน

2.5.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหาแหล่งทุน

งานวจิัย โดยอาศัยเครือข่าย

โครงการจัดหาแหล่งทุนงานวจิัย โดยอาศัย

เครือข่าย

* เน่ืองจากเป็นเกณฑ์มาตรฐาน 

สกอ. คณะจงึต้ังเป้ามหายตาม

มหาวทิยาลัย และ สกอ.

การพัฒนา

องค์การ

ประสิทธิภาพ

2.7 วารสารวชิาการท่ีได้รับการยอมรับในระดับชาติและ

นานาชาติ

นางสาวพัทธนันท์ 

กฤษณะกาฬ

นางสาวพัทธนันท์ 

กฤษณะกาฬ

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

และวจิัย

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

และวจิัย
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ยุทธศาสตรท์ี่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น 

 
 

 

 

 

 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

3.1.1 ร้อยละของเครือข่ายท่ีมีผลผลิตท่ีเป็นประโยชน์

ต่อมหาวทิยาลัย

ร้อยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 - พิจารณาจากข้อมูลย้อนหลัง 

และต้ังค่าเป้าหมายให้สอดคล้อง

กับมหาวทิยาลัย

3.1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อ

สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีให้กับเครือข่าย

โครงการเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของเครือข่าย

ในการพัฒนามหาวทิยาลัย

รองคณบดีฝ่าย

กิจการนักศึกษา

นางสาวอรกานต์จติต์

 สุขอิม่เจริญ

3.1.2 จ านวนเครือข่ายท่ีมีส่วนร่วมในการพัฒนา

มหาวทิยาลัย

เครือข่าย ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5 - พิจารณาจากข้อมูลย้อนหลัง 

และต้ังค่าเป้าหมายให้สอดคล้อง

กับมหาวทิยาลัย

3.1.2.1 สนับสนุนการให้เครือข่ายมีส่วนร่วมในการ

พัฒนามหาวทิยาลัยตามภารกิจ (การผลิตบัณฑิต การ

วจิัย บริการวชิาการ และการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม)

โครงการเสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู้กับเครือข่าย รองคณบดีฝ่าย

กิจการนักศึกษา

นางสาวอรกานต์จติต์

 สุขอิม่เจริญ

3.2.1.1 ขยายเครือข่ายความร่วมมือภายในประเทศ โครงการขยายเครือข่ายความร่วมมือ

ภายในประเทศ

รองคณบดีฝ่าย

กิจการนักศึกษา

นางสาวอรกานต์จติต์

 สุขอิม่เจริญ

3.2.1.2 สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมตามข้อตกลง

ความร่วมมือของเครือข่าย

โครงการจัดกิจกรรมตามข้อตกลงความร่วมมือ

ของเครือข่าย

รองคณบดีฝ่าย

กิจการนักศึกษา

นางสาวอรกานต์จติต์

 สุขอิม่เจริญ

โครงการขยายเครือข่ายความร่วมมือกับ

ต่างประเทศ

รองคณบดีฝ่าย

วชิาการและวจิัย

ฝ่ายวชิาการ

โครงการส่งเสริมพันธมิตรทางวชิาการแห่ง

อาเซียน (ASEAN Academic Alliance: AAA)

รองคณบดีฝ่าย

วชิาการและวจิัย

ฝ่ายวชิาการ

ประสิทธิภาพ 3.4 มหาวทิยาลัยมีกระบวนการ/กลไกในการแสวงหา

ความร่วมมือกับเครือข่าย

3.4.1 ระดับความส าเร็จของกระบวนการ/กลไกในการ

แสวงหาความร่วมมือกับเครือข่าย

ระดับความส าเร็จ 5 5 5 5 5 - เป็นตัวช้ีวดัใหม่ท่ีเป็นเชิงคุณภาพ 

(Milestone) จะก าหนดค่าเป้า

มหายความส าเร็จอยู่ท่ีระดับ 5

3.4.1.1 พัฒนาระบบและกลไกการแสวงหา และบริหาร

เครือข่าย

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการ

เครือข่าย

รองคณบดีฝ่าย

กิจการนักศึกษา

นางสาวอรกานต์จติต์

 สุขอิม่เจริญ

การพัฒนา

องค์การ

3.5 บุคลากรสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เครือข่าย 3.5.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาปรับปรุง

ฐานข้อมูลเครือข่าย

ระดับความส าเร็จ 5 5 5 5 5 - พิจารณาจากข้อมูลย้อนหลัง 

และต้ังค่าเป้าหมายให้สอดคล้อง

กับมหาวทิยาลัย

3.5.1.1 พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการสร้าง

ความสัมพันธ์และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เครือข่าย

โครงการฝึกอบรมเทคนิคการถ่ายทอดองค์ความรู้

สู่เครือข่าย

รองคณบดีฝ่าย

กิจการนักศึกษา

นางสาวอรกานต์จติต์

 สุขอิม่เจริญ

- เป็นตัวช้ีวดัใหม่ท่ีเป็นเชิงปริมาณ

 จะพิจารณาจากศักยภาพของ

คณะหรือข้อมูลท่ีใกล้เคียง

≥ 40

≥  50.00 ≥  50.00

≥ 40

3.3.1.1 ส่งเสริมและขยายความร่วมมือกับพันธมิตร

ทางวชิาการในต่างประเทศ

≥  20.00 ≥  50.00

ประสิทธิผล 3.1 เครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิด

ความสัมพันธ์ท่ีดีกับมหาวทิยาลัย

3.2.1 ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือในประเทศท่ีมี

การด าเนินการอย่างต่อเน่ือง

ร้อยละคุณภาพบริการ ≥ 403.2 มหาวทิยาลัยมีเครือข่ายความร่วมมือในประเทศท่ี

หลากหลาย

- เป็นตัวช้ีวดัใหม่ท่ีเป็นเชิงปริมาณ

 จะพิจารณาจากศักยภาพของ

คณะหรือข้อมูลท่ีใกล้เคียง

3.3 ความส าเร็จตามข้อตกลงความร่วมมือของ

เครือข่ายต่างประเทศ

3.3.1 ร้อยละความส าเร็จของข้อตกลงความร่วมมือกับ

เครือข่ายต่างประเทศ

ร้อยละ

≥ 40

≥  50.00

ผู้ก ากับดูแล ฝ่ายท่ีรับผิดชอบมิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ
ค่าเป้าหมาย

แผนงาน/กลยุทธ์ โครงการแนวทางการก าหนดค่าเป้าหมาย
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ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

 
 

 

 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

4.1.1 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตาม

แผนการจัดอันดับมหาวทิยาลัย

ร้อยละ 100 100 100 100 100 - พิจารณาจากข้อมูลย้อนหลัง และ

ต้ังค่าเป้าหมายให้สอดคล้องกับ

มหาวทิยาลัย

4.1.1.1 สนับสนุนการสร้างผลงานตามแนวทางการ

จัดอันดับมหาวทิยาลัยให้เป็นท่ียอมรับในระดับ

นานาชาติ

โครงการจัดอันดับมหาวทิยาลัย (U-Ranking) รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

และวจิัย

นางสาวพัทธนันท์ 

กฤษณะกาฬ

4.1.2 ร้อยละของงานวจิัย บทความวชิาการ งาน

สร้างสรรค์ ส่ิงประดิษฐ์ของอาจารย์และนักวจิัยท่ีได้รับ

รางวลัระดับชาติหรือนานาชาติต่อจ านวนอาจารย์

ประจ าและนักวจิัย

ร้อยละ - ≥  0.50 ≥  1.00 ≥  1.50 ≥  2.00 - เป็นตัวช้ีวดัใหม่ท่ีเป็นเชิงปริมาณ 

จะพิจารณาจากศักยภาพของคณะ

หรือข้อมูลท่ีใกล้เคียง

4.1.2.1 ส่งเสริมให้มีการแข่งขันทางวชิาการใน

ระดับชาติและนานาชาติ

โครงการประกวดผลงานวชิาการในเวทีระดับชาติ

และนานาชาติ

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

และวจิัย

นางสาวพัทธนันท์ 

กฤษณะกาฬ

4.1.3 ร้อยละของวทิยานิพนธ์ หรืองานวชิาการของ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีได้รับรางวลัระดับชาติ

หรือนานาชาติ

ร้อยละ - ≥  0.50 ≥  1.00 ≥  1.50 ≥  2.00 - เป็นตัวช้ีวดัใหม่ท่ีเป็นเชิงปริมาณ 

จะพิจารณาจากศักยภาพของคณะ

หรือข้อมูลท่ีใกล้เคียง

4.1.3.1 สนับสนุนการน าเสนอผลงานทางวชิาการ 

หรือการไปบรรยายระดับชาติหรือนานาชาติ

โครงการน าเสนอผลงานวชิาการระดับชาติหรือ

นานาชาติ

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

และวจิัย

นางสาววศิิษฐา

4.2 ความมีช่ือเสียงของมหาวทิยาลัย 4.2.1 ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์และการให้บริการ

ของมหาวทิยาลัย

ร้อยละ ≥  80.00 ≥  80.00 ≥  80.00 ≥  80.00 ≥  80.00 - พิจารณาจากข้อมูลย้อนหลัง และ

ต้ังค่าเป้าหมายให้สอดคล้องกับ

มหาวทิยาลัย

4.2.1.1 พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์และการบริการ

ให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายท้ังในระดับชาติและนานาชาติ

โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก รองคณบดีฝ่ายบริหาร

และแผนงาน

นางสาวภัทราภรณ์ สด

แสงจันทร์

คุณภาพบริการ 4.3 นักศึกษาชาวต่างชาติเข้าศึกษาต่อในสาขาวชิา 4.3.1 จ านวนนักศึกษาชาวต่างชาติ/นักศึกษาแลกเปล่ียน คน ≥  0.30 26 26 26 26 - เป็นตัวช้ีวดัใหม่ท่ีเป็นเชิงปริมาณ 

จะพิจารณาจากศักยภาพของคณะ

หรือข้อมูลท่ีใกล้เคียง

4.3.1.1 สนับสนุนการแลกเปล่ียนจ านวนนักศึกษา

ชาวต่างชาติ

โครงการแลกเปล่ียนนักศึกษานานาชาติ รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

และวจิัย

ฝ่ายวชิาการ

4.4.1 จ านวนหลักสูตรใหม่ท่ีเป็นหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตร - - 1 1 1 - เป็นตัวช้ีวดัใหม่ท่ีเป็นเชิงคุณภาพ 

จะพิจารณาจากศักยภาพของคณะ

หรือข้อมูลท่ีใกล้เคียง

4.4.1.1 พัฒนาหลักสูตรใหม่ท่ีเป็นหลักสูตรนานาชาติ โครงการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

และวจิัย

ฝ่ายวชิาการ

4.4.2 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวจิัยท่ีเป็น

ชาวต่างชาติ

คน ≥  2.25 2 2 2 2 - เป็นตัวช้ีวดัใหม่ท่ีเป็นเชิงปริมาณ 

จะพิจารณาจากศักยภาพของคณะ

หรือข้อมูลท่ีใกล้เคียง

4.4.2.1 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้วย

นวตักรรมร่วมสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการจัดจา้งอาจารย์ประจ าและนักวจิัย

ชาวต่างชาติ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

และแผนงาน

นางสาวณิชาภัทร เป้า

ค าศรี

4.5 บุคลากรได้รับการยกระดับศักยภาพสู่ระดับ

นานาชาติ

4.5.1 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวจิัยท่ีแลกเปล่ียน

ประสบการณ์ด้านการเรียนการสอน การวจิัย งาน

สร้างสรรค์ และการบริการวชิาการในระดับนานาชาติ

คน - - 1 1 1 - เป็นตัวช้ีวดัใหม่ท่ีเป็นเชิงคุณภาพ 

จะพิจารณาจากศักยภาพของคณะ

หรือข้อมูลท่ีใกล้เคียง

4.5.1.1 พัฒนากิจกรรมเช่ือมโยงระหวา่งนักศึกษาและ

ผู้ใช้บัณฑิต

โครงการสร้างต้นแบบพัฒนาบุคลากรสาย

วชิาการสู่นานาชาติ

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

และวจิัย

นางสาวพัทธนันท์ 

กฤษณะกาฬ

4.6 ระบบสนับสนุนการศึกษา/การจัดการเรียนการสอน

ได้มาตรฐาน

4.6.1 จ านวนห้องปฏิบัติการท่ีได้รับรองมาตรฐาน ห้อง - 2 2 2 2 - เป็นตัวช้ีวดัใหม่ท่ีเป็นเชิงคุณภาพ 

จะพิจารณาจากศักยภาพของคณะ

หรือข้อมูลท่ีใกล้เคียง

4.6.1.1 จัดหาส่ิงสนับสนุนการศึกษาให้ได้มาตรฐาน โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการสู่มาตรฐาน รองคณบดีฝ่ายบริหาร

และแผนงาน

นายอนันต์ พุกพูล

4.7 มหาวทิยาลัยมีการใช้เทคโนโลยีและเคร่ืองมือต่างๆ 

ของ Social Media ท่ีทันสมัยในการสร้างภาพลักษณ์ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

4.7.1 ระดับความส าเร็จของการใช้เทคโนโลยีและ

เคร่ืองมือต่างๆ ของ Social Media ในการสร้าง

ภาพลักษณ์

ระดับความส าเร็จ 5 5 5 5 5 - เป็นตัวช้ีวดัใหม่ท่ีเป็นเชิงคุณภาพ 

จะพิจารณาจากศักยภาพของคณะ

หรือข้อมูลท่ีใกล้เคียง

4.7.1.1 สนับสนุนให้มีการใช้เทคโนโลยีและเคร่ืองมือ

ต่างๆ ของ Social Media

โครงการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ผ่านส่ือ

สังคมออนไลน์ (Social Media)

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

และแผนงาน

นางสาววราภรณ์ ไชยพร

4.4 ระบบบริหารจัดการภายในท่ีสามารถตอบสนองต่อ

ความเป็นนานาชาติ

ฝ่ายท่ีรับผิดชอบผู้ก ากับดูแล

การพัฒนา

องค์การ

ประสิทธิผล 4.1 มหาวทิยาลัยเป็นท่ีรู้จักและยอมรับในระดับชาติและ

นานาชาติ

ประสิทธิภาพ

มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ
ค่าเป้าหมาย

แผนงาน/กลยุทธ์ โครงการแนวทางการก าหนดค่าเป้าหมาย
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ส่วนที่ 5 แผนปฏิบัตกิาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนาคณะให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

 

 

 

 

ค่าเป้าหมาย

ปี 2558 ปี 2559
ปี 2560

(11 เดือน)
ปี 2561 ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม

1.1.1 คะแนนเฉล่ียการประกันคุณภาพภายในประจ าปี คะแนนเฉล่ีย 2.83 3.35 3.95 ≥ 4.25 1.1.1.1 พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรด้วยระบบ

คุณภาพ

โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 235000 - 235,000.00        รองคณบดีฝ่าย

บริหารและแผนงาน

ฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ

1.1.2 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามเกณฑ์

 QS

ร้อยละ 100 72.73 33.33 ≥ 60.00 1.1.2.1 สนับสนุนการสร้างผลงานตามแนวทางการจัด

อันดับมหาวทิยาลัยให้เป็นท่ียอมรับท้ังในระดับชาติ

และนานาชาติ

โครงการจัดอันดับมหาวทิยาลัย โดย QS World 

University Ranking

10000 - 10,000.00          รองคณบดีฝ่าย

บริหารและแผนงาน

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป

1.1.3 ร้อยละของนักศึกษาท่ีได้รับการยกย่องหรือ

ยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติในประเด็นท่ี

เก่ียวข้องกับอัตลักษณ์

ร้อยละ 2 13 1 0.20 1.1.3.1 สนับสนุนให้นักศึกษาส่งผลงานทางวชิาการ 

งานวจิัย และงานสร้างสรรค์เข้าประกวดในระดับชาติ

และนานาชาติ

โครงการสนับสนุนการส่งผลงานของนักศึกษาเข้า

ประกวด

10000 - 10,000.00          รองคณบดีฝ่าย

กิจการนักศึกษา

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

และศิลปวฒันธรรม

1.2.1 ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑิต ปริญญาตรี โท 

เอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ

ระดับคะแนน 4.39 4.35 4.06 ≥ 4.30 1.2.1.1 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้วย

นวตักรรมร่วมสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการจัดการเรียนการสอนสวนสุนันทา 4.0 

(SSRU 4.0)

7582000 - 7,582,000.00     รองคณบดีฝ่าย

วชิาการและวจิัย

ฝ่ายบริการการศึกษา

1.2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท าและ

การประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ปี

ร้อยละ 91.43 75.37 94.44 ≥ 88.00 1.2.2.1 สนับสนุนการศึกษาวจิัยเพื่อคาดการณ์การ

เปล่ียนแปลง และความต้องการของตลาดแรงงานใน

แต่ละสาขาอย่างต่อเน่ือง

โครงการศึกษาวจิัยเพื่อหาแนวโน้มตลาดแรงงาน

ของสาขา

10000 - 10,000.00          รองคณบดีฝ่าย

วชิาการและวจิัย

ฝ่ายบริการการศึกษา

1.2.3 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานตรง

สาขาวชิา

ร้อยละ 78.13 76.87 85.29 ≥ 75.00 1.2.3.1 พัฒนากิจกรรมเช่ือมโยงระหวา่งนักศึกษาและ

ผู้ใช้บัณฑิต

โครงการพัฒนานักศึกษาเรียนรู้จากผู้ใช้บัณฑิตหรือ

สถานประกอบการ

30000 - 30,000.00          รองคณบดีฝ่าย

กิจการนักศึกษา

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

และศิลปวฒันธรรม

ระดับความเช่ือม่ัน - - 4.39 โครงการจัดการข้อร้องเรียน 10000 - 10,000.00          รองคณบดีฝ่าย

บริหารและแผนงาน

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป

โครงการคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ปฏิบัติงาน

10000 - 10,000.00          รองคณบดีฝ่าย

บริหารและแผนงาน

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป

- - 37.5 1.4.1.1 บูรณาการกิจกรรมนอกหลักสูตรให้สอดคล้อง

กับพันธกิจการเรียนการสอน การวจิัย การบริการ

วชิาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม

โครงการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร 30000 - 30,000.00          รองคณบดีฝ่าย

กิจการนักศึกษา

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

และศิลปวฒันธรรม

1.4.1.2 ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน มุ่งให้

บัณฑิตเป็นเจา้ของสถานประกอบการ หรือเจา้ของ

ธุรกิจ

โครงการสร้างและบ่มเพาะนักศึกษาให้ “ออกตัว” 

(Start-up) เป็นเจา้ของกิจการ

10000 - 10,000.00          รองคณบดีฝ่าย

กิจการนักศึกษา

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

และศิลปวฒันธรรม

งบประมาณ (บาท)

ผู้ก ากับดูแล ฝ่ายท่ีรับผิดชอบ

ประสิทธิผล 1.1 คณะศิลปกรรมศาสตร์เอตทัคคะท่ีมีความย่ังยืน และ

ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

คุณภาพบริการ 1.2 บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของคณะศิลปกรรม

ศาสตร์เป็นท่ียอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม

มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

ผลการด าเนินงาน

แผนงาน/กลยุทธ์ โครงการ

1.3 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความเช่ือม่ันและ

ไวว้างใจในการบริหารจัดการการด าเนินการตามพันธกิจ

1.3.1 ระดับความเช่ือม่ันและไวว้างใจของบุคลากร/

นักศึกษา/ศิษย์เก่าต่อการด าเนินการตามภารกิจของ

มหาวทิยาลัย

≥ 4.00 1.3.1.1 ปรับปรุงการบริหารจัดการ และพัฒนา

คุณภาพการให้บริการท่ีตอบสนองความต้องการของ

ผู้รับบริการ

1.4.1 ร้อยละของกิจกรรมนอกหลักสูตรท่ีบูรณาการกับ

พันธกิจการเรียนการสอน การวจิัย การบริการวชิาการ

 และการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม

ร้อยละ ≥ 70.00ประสิทธิภาพ 1.4 คณะศิลปกรรมศาสตร์มีการบูรณาการการจัดการ

เรียนสอนท่ีส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างคุณลักษณะ

บัณฑิตท่ีพึงประสงค์ สอดคล้องตามอัตลักษณ์ของ

มหาวทิยาลัย
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4.13 4.55 4.44 1.4.2.1 ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตาม

อัตลักษณ์ของมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

และมีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์

โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์สวนสุนันทา 810000 - 810,000.00        รองคณบดีฝ่าย

กิจการนักศึกษา

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

และศิลปวฒันธรรม

1.4.2.2 สร้างเครือข่ายสถานท่ีฝึกประสบการณ์

วชิาชีพ/สหกิจศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต

โครงการความร่วมมือฝึกประสบการณ์วชิาชีพ/สห

กิจศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต

10000 - 10,000.00          รองคณบดีฝ่าย

วชิาการและวจิัย

ฝ่ายบริการการศึกษา

1.4.3 ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีมีเวบ็ไซต์ในการ

จัดการเรียนการสอน

ร้อยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 1.4.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ประจ า

ปรับปรุงและพัฒนาเวบ็ไซต์ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียน

การสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการจัดท าเวบ็ไซต์เพื่อการจัดการเรียนการสอน 10000 - 10,000.00          รองคณบดีฝ่าย

บริหารและแผนงาน

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป

1.5.1 ร้อยละของหลักสูตรท้ังหมดท่ีผ่านตามเกณฑ์

ประกันคุณภาพหลักสูตรของ สกอ. โดยได้คะแนนไม่

ต่ ากวา่ระดับ 3.01

ร้อยละ - 66.66 100 ≥ 60.00 1.5.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงหรือพัฒนา

หลักสูตรโดยใช้กระบวนการพิชญพิจารณ์ 

(Peer review) จากเครือข่ายท้ังในระดับชาติ 

และนานาชาติ

โครงการพัฒนาสาขาวชิาสู่เอตทัคคะ (A) 30000 - 30,000.00          รองคณบดีฝ่าย

วชิาการและวจิัย

ฝ่ายบริการการศึกษา

คะแนนเฉล่ีย - - 4.58 ≥ 4.31 1.5.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปล่ียนเรียนรู้

เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติโดยใช้วธีิ Link, Share, Learn

โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของนักศึกษา เพื่อ

น าไปสู่การปฏิบัติ

20000 - 20,000.00          รองคณบดีฝ่าย

วชิาการและวจิัย

ฝ่ายบริการการศึกษา

โครงการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 20000 - 20,000.00          

โครงการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรนานาชาติ 20000 - 20,000.00          

โครงการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 2 ภาษา 20000 - 20,000.00          

1.4.2 คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจเก่ียวกับการจัด

กิจกรรมการส่งเสริม หรือพัฒนาให้กับนักศึกษา

ประสิทธิภาพ 1.4 คณะศิลปกรรมศาสตร์มีการบูรณาการการจัดการ

เรียนสอนท่ีส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างคุณลักษณะ

บัณฑิตท่ีพึงประสงค์ สอดคล้องตามอัตลักษณ์ของ

มหาวทิยาลัย

ฝ่ายบริการการศึกษา

คะแนนเฉล่ีย ≥ 4.25

1.5 หลักสูตรมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับท้ังในระดับชาติ

และนานาชาติ

1.5.2 คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อ

หลักสูตรทุกหลักสูตรของมหาวทิยาลัย

1.5.2.2 พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรของมหาวทิยาลัยให้

เป็นท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

รองคณบดีฝ่าย

วชิาการและวจิัย
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1.6.1 ร้อยละของบุคลากรสายวชิาการท่ีได้รับการ

เพิ่มพูนศักยภาพทางวชิาการในสาขาวชิาของตนเอง

ร้อยละ - 100 84.78 ≥ 85.00 1.6.1.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวชิาการให้

สอดคล้องกับความจ าเป็นและความต้องการ

ในแต่ละสาขา

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวชิาการ 470000 470,000.00        รองคณบดีฝ่าย

บริหารและแผนงาน

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป

1.6.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหน่งทาง

วชิาการ

ร้อยละ 23.91 23.91 21.28 ≥ 25.00 1.6.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาต่อและ

เพิ่มต าแหน่งทางวชิาการ

โครงการเพิ่มต าแหน่งทางวชิาการ (A) 20000 20,000.00          รองคณบดีฝ่าย

วชิาการและวจิัย

ฝ่ายบริการการศึกษา

1.6.3 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการท่ี

ได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะประจ าสายงาน

ร้อยละ - 100 23.4 ≥ 95.00 1.6.3.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน

วชิาการให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ

โครงการพัฒนาความพร้อมของบุคลากรสาย

สนับสนุนวชิาการในการเข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน (A)

95000 95,000.00          รองคณบดีฝ่าย

บริหารและแผนงาน

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป

1.6.4 ร้อยละของบุคลากรท่ีเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของมหาวทิยาลัย

ร้อยละ - 100 88.89 ≥ 80.00 1.6.4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณและระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงาน

โครงการส่งเสริมการปฏิบัติตนให้เป็นไปตาม

จรรยาบรรณวชิาชีพ

10000 10,000.00          รองคณบดีฝ่าย

บริหารและแผนงาน

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป

1.6.5 ร้อยละของบุคลากรท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ภาษาอังกฤษของมหาวทิยาลัย

ร้อยละ - - 23.26 ≥ 25.00 1.6.5.1 พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้กับ

บุคลากร

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของ

บุคลากร

20000 20,000.00          รองคณบดีฝ่าย

บริหารและแผนงาน

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป

1.7 บุคลากรมีคุณภาพชีวติการท างานท่ีดีและอยู่ใน

สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการท างาน

1.7.1 ร้อยละเฉล่ียของความส าเร็จตามแนวทางการ

พัฒนาสู่องค์กรสุขภาวะ

ร้อยละเฉล่ีย - - 90.58 ≥ 77.00 1.7.1.1 เสริมสร้างให้มหาวทิยาลัยเป็นองค์กรสุขภาวะ โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวติท่ีดีของบุคลากร 10000 10,000.00          รองคณบดีฝ่าย

บริหารและแผนงาน

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป

- 4.67 4.88 1.8.1.1 ปรับปรุงระบบและกลไกการก ากับองค์กรท่ีดี

ตามหลักธรรมาภิบาล

โครงการก ากับองค์การท่ีดี 1462000 1,462,000.00     รองคณบดีฝ่าย

บริหารและแผนงาน

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป

1.10.1.2 ปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ และการบริหาร

จัดการของมหาวทิยาลัยให้มีความยืดหยุ่นและคล่องตัว

โครงการปฏิรูปกฎหมาย 10000 10,000.00          รองคณบดีฝ่าย

บริหารและแผนงาน

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป

1.8.2 ร้อยละของประเด็นความเส่ียงท่ีได้รับการควบคุม

และลดระดับความเส่ียงเทียบกับประเด็นความเส่ียง

ท้ังหมดท่ีก าหนดข้ึนต่อปี

ร้อยละ - - 87.5 100.00 1.8.2.1 ส่งเสริมการจัดการความเส่ียงและการควบคุม

ภายในเพื่อสนับสนุนการด าเนินการตามพันธกิจหลัก

ให้บรรลุเป้าหมาย

โครงการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน 10000 10,000.00          รองคณบดีฝ่าย

บริหารและแผนงาน

ฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ

- 4.51 4.33 1.9.1.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศให้

เอื้ออ านวยต่อการเรียนรู้และการบริหารงาน

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ

10000 10,000.00          รองคณบดีฝ่าย

บริหารและแผนงาน

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป

1.9.1.2 พัฒนาและปรับปรุง ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 

และภูมิทัศน์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมให้พร้อมส าหรับ

การจัดการเรียนการสอนและภารกิจอืน่ๆ

โครงการปรับปรุงกายภาพและภูมิทัศน์ท่ีเป็นมิตร

ต่อส่ิงแวดล้อม

1991330 1,991,330.00      รองคณบดีฝ่าย

บริหารและแผนงาน

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป

1.10 คณะศิลปกรรมศาสตร์สามารถบริหารจัดการ

ทรัพย์สิน สินทรัพย์เพื่อใช้ในการปฏิบัติตามภารกิจ

1.10.1 ร้อยละเฉล่ียของงบรายได้จากโครงการจัดา

รายได้ด้านการบริการวชิาการและวจิัยต่ออาจารย์ประจ า

บาท/คน - 0.20 3.46 25,000 1.10.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหารายได้ของ

หน่วยงานต่างๆ อย่างเป็นระบบ

โครงการจัดหารายได้ด้วยการบริการวชิาการ 0 -                    รองคณบดีฝ่าย

บริหารและแผนงาน

ฝ่ายพัสดุและการเงิน

12,985,330.00  -            12,985,330.00   

การพัฒนา

องค์การ

1.6 บุคลากรทุกระดับมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

มีทักษะ ความรู้ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

1.8 มหาวทิยาลัยมีการบริหารงานท่ีสอดคล้องตามหลัก

ธรรมภิบาล

1.8.1 ระดับความเช่ือม่ันของบุคลากรต่อระบบบริหาร

จัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวทิยาลัย

ระดับความเช่ือม่ัน ≥ 4.51

1.9 คณะศิลปกรรมศาสตร์มีอาคารสถานท่ี และส่ิง

อ านวยความสะดวกท่ีรองรับการด าเนินการตามพันธกิจ

ได้อย่าง

ครบถ้วน

1.9.1 ความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากรท่ีมีต่อ

อาคารสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวกของ

มหาวทิยาลัย

ระดับความพึงพอใจ ≥ 4.40

รวมงบประมาณท้ังส้ิน
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ยุทธศาสตรท์ี่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

 

 

 

 

 

ค่าเป้าหมาย

ปี 2558 ปี 2559
ปี 2560

(11 เดือน)
ปี 2561 ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม

2.1.1 ร้อยละของผลงานวชิาการ วจิัยหรืองาน

สร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติ หรือ

นานาชาติต่ออาจารย์ประจ าและนักวจิัย

ร้อยละ 5.11 27.39 51.06 ≥ 30.00

2.1.2 ร้อยละของบทความวจิัยท่ีได้รับการอา้งองิ 

(Citation) ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์

ประจ าและนักวจิัย

ร้อยละ - - - ≥ 3.00

2.1.3 ระดับคะแนนเฉล่ียผลงานของนักศึกษาและ

ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ท่ีได้รับการตีพิมพ์

หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ

ระดับคะแนน

เฉล่ีย

- - - ≥ 3.00 2.1.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการน าผลงานวจิัย หรือ

งานสร้างสรรค์ของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษาให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ

โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวจิัย

ของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับชาติ

และนานาชาติ

30000 -             30,000.00 รองคณบดีฝ่าย

วชิาการและวจิัย

ฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ

2.2 ผลงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการน า

ไปใช้ประโยชน์

2.2.1 ร้อยละผลงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการ

น าไปใช้ประโยชน์ต่อผลงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์

ท้ังหมด

ร้อยละ 29.79 60.00 2.2.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการน าผลงานวจิัย หรือ

งานสร้างสรรค์ให้ได้รับการน าไปใช้ประโยชน์ในการ

พัฒนาสังคม ชุมชน

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีได้จากการวจิัยเพื่อ

การพัฒนา

10000 -             10,000.00 รองคณบดีฝ่าย

วชิาการและวจิัย

ฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ

2.3.1 จ านวนผลงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ได้มีการ

จดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรหรือทรัพย์สินทางปัญญา

 - กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผลงาน - - - 1

2.4.1.1 พัฒนากิจกรรมเช่ือมโยงระหวา่งนักศึกษาและ

ผู้ใช้บัณฑิต

โครงการเพิ่มจ านวนองค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ (A) 20000 -             20,000.00 รองคณบดีฝ่าย

วชิาการและวจิัย

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป

2.4.1.2 ขยายศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน โครงการขยายศูนย์การเรียนรู้สู่ชุมชน 10000 -             10,000.00 รองคณบดีฝ่าย

วชิาการและวจิัย

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป

2.4.2 จ านวนผู้มาเย่ียมชมแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์

รัตนโกสินทร์หรือพิพิธภัณฑ์พระวมิาดาเธอฯ

จ านวนผู้มาเย่ียมชม - 15000 15000 15000 2.4.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความส าคัญกับ

เอกลักษณ์ของมหาวทิยาลัย โดยการบริการวชิาการ

แก่สังคม

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความส าคัญ

กับเอกลักษณ์

60000 -             60,000.00 รองคณบดีฝ่าย

บริหารและแผนงาน

ฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ

2.4.3 ร้อยละของงานบริการวชิาการท่ีด าเนินการ

ภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกหรือผู้น า

ชุมชนเทียบกับงานบริการวชิาการท้ังหมด

ร้อยละ - - - ≥ 10.00 2.4.2.1 ส่งเสริมการให้บริการวชิาการ โดยเน้นการ

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ภายใต้ความร่วมมือกับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และผู้น าชุมชน

โครงการบริการวชิาการเพื่อการสร้างความเข้มแข็ง

ให้กับชุมชน

10000 -             10,000.00 รองคณบดีฝ่าย

วชิาการและวจิัย

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป

มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

ผลการด าเนินงาน

แผนงาน/กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)

ผู้ก ากับดูแล ฝ่ายท่ีรับผิดชอบ

ประสิทธิผล 2.1 ผลงานวชิาการ วจิัยและงานสร้างสรรค์ ได้รับการ

ตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติตามเกณฑ์

มาตรฐานอุดมศึกษาท่ีก าหนด

2.1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการน าผลงานวจิัย หรือ

งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าและนักวจิัยให้ได้รับ

การตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับชาติหรือนานาชาติ

โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวจิัย

ของอาจารย์ประจ าและนักวจิัยในระดับชาติและ

นานาชาติ (A)

30000 -             30,000.00 รองคณบดีฝ่าย

วชิาการและวจิัย

ฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ

2.3 ผลงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ได้มีการจด

อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรหรือทรัพย์สินทางปัญญา

2.3.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการน าผลงานวจิัย หรือ

งานสร้างสรรค์ให้ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร

หรือทรัพย์สินทางปัญญา

โครงการจดลิขสิทธ์ิและสิทธิบัตร 10000 -             10,000.00 รองคณบดีฝ่าย

วชิาการและวจิัย

ฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ

1 1คุณภาพบริการ 2.4 คณะศิลปกรรมศาสตร์เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ 

และบริการวชิาการแก่สังคม

2.4.1 จ านวนฐานความรู้/องค์ความรู้ท่ีเพิ่มข้ึนในแหล่ง

เรียนรู้บริการวชิาการ

ฐานความรู้/

องค์ความรู้

1 1
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2.5.1 เงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อ

อาจารย์ประจ าและนักวจิัย

 - กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บาท     56,451.00     58,112.00    137,972.00  ≥ 25,000

2.5.2 ร้อยละของผลงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้

ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคบริการใน

ระดับชาติและระดับนานาชาติต่อผลงานวจิัยและงาน

สร้างสรรค์ท้ังหมด

ร้อยละ - - 3.7 ≥ 3.00

2.6 งานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ มีคุณภาพได้ตาม

มาตรฐาน และเป็นท่ียอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ

ตามเกณฑ์คุณภาพ

2.6.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบ/กลไกใน

การด าเนินงานวจิัย หรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้มาตรฐาน

และเป็นท่ียอมรับ

ระดับความส าเร็จ - - - 5 2.6.1.1 พัฒนาระบบ/กลไกในการด าเนินงานด้านการ

วจิัยหรืองานสร้างสรรค์ให้ได้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับ

โครงการยกระดับคุณภาพงานวจิัย 40000 -             40,000.00 รองคณบดีฝ่าย

วชิาการและวจิัย

ฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ

2.7 วารสารวชิาการท่ีได้รับการยอมรับในระดับชาติและ

นานาชาติ

2.7.1 จ านวนวารสารท่ีได้รับการยอมรับในระดับชาติ วารสาร - - 1 1 2.7.1.1 ยกระดับวารสารวชิาการให้ได้คุณภาพและ

มาตรฐาน

โครงการยกระดับคุณภาพวารสารวชิาการ 40000 -             40,000.00 รองคณบดีฝ่าย

วชิาการและวจิัย

ฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ

2.8 คณะศิลปกรรมศาสตร์มีกระบวนการบริการ

วชิาการ ท่ีได้มาตรฐาน และสอดรับกับความต้องการ

ของสังคม

2.8.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบการ

ให้บริการวชิาการแก่สังคมตามเกณฑ์มาตรฐาน

อุดมศึกษาท่ีก าหนด

ระดับความส าเร็จ - - - 5 2.8.1.1 พัฒนาระบบการบริการวชิาการท่ีสอดคล้อง

กับความต้องการ และเป็นประโยชน์ต่อสังคม

โครงการพัฒนาระบบการบริการวชิาการ 20000 -             20,000.00 รองคณบดีฝ่าย

วชิาการและวจิัย

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป

การพัฒนา

องค์การ

2.9 บุคลากรมีศักยภาพในการริเร่ิมสร้างสรรค์งานวจิัย

 นวตักรรม และการบริการวชิาการอย่างมีประสิทธิภาพ

2.9.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าและนักวจิัยท่ีมี

ผลงานวจิัย

ร้อยละ 82.22 93.18 69.57 ≥ 80.00 2.9.1.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความคิด

ริเร่ิมสร้างสรรค์งานวจิัยและนวตักรรมอย่างมี

ประสิทธิภาพ

โครงการยกระดับขีดความสามารถของนักวจิัย 30000 -             30,000.00 รองคณบดีฝ่าย

วชิาการและวจิัย

ฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ

320,000.00      -           320,000.00

10000 -             10,000.00 รองคณบดีฝ่าย

วชิาการและวจิัย

ฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ

ประสิทธิภาพ

2.5 คณะศิลปกรรมศาสตร์มีงานวจิัยท่ีตอบสนองต่อ

ความต้องการของแหล่งทุน

2.5.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหาแหล่งทุน

งานวจิัย โดยอาศัยเครือข่าย

โครงการจัดหาแหล่งทุนงานวจิัย โดยอาศัยเครือข่าย

รวมงบประมาณท้ังส้ิน
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ยุทธศาสตรท์ี่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

ค่าเป้าหมาย

ปี 2558 ปี 2559
ปี 2560

(11 เดือน)
ปี 2561 ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม

3.1.1 ร้อยละของเครือข่ายท่ีมีผลผลิตท่ีเป็นประโยชน์

ต่อคณะศิลปกรรมศาสตร์

ร้อยละ - 20.00 20.00 100.00 3.1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อ

สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีให้กับเครือข่าย

โครงการเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของเครือข่ายใน

การพัฒนามหาวทิยาลัย

10000 -             10,000.00 รองคณบดีฝ่าย

กิจการนักศึกษา

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

และศิลปวฒันธรรม

3.1.2 จ านวนเครือข่ายท่ีมีส่วนร่วมในการพัฒนา

มหาวทิยาลัย

เครือข่าย - 1 1 ≥ 5 3.1.2.1 สนับสนุนการให้เครือข่ายมีส่วนร่วมในการ

พัฒนามหาวทิยาลัยตามภารกิจ (การผลิตบัณฑิต การ

วจิัย บริการวชิาการ และการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม)

โครงการเสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู้กับเครือข่าย 30000 -             30,000.00 รองคณบดีฝ่าย

กิจการนักศึกษา

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

และศิลปวฒันธรรม

- - - 3.2.1.1 ขยายเครือข่ายความร่วมมือภายในประเทศ โครงการขยายเครือข่ายความร่วมมือภายในประเทศ

 (A)

10000 -             10,000.00 รองคณบดีฝ่าย

กิจการนักศึกษา

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

และศิลปวฒันธรรม

3.2.1.2 สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมตามข้อตกลง

ความร่วมมือของเครือข่าย

โครงการจัดกิจกรรมตามข้อตกลงความร่วมมือ

ของเครือข่าย

20000 -             20,000.00 รองคณบดีฝ่าย

กิจการนักศึกษา

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

และศิลปวฒันธรรม

- - 20 โครงการขยายเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ

 (A)

130000 -           130,000.00 รองคณบดีฝ่าย

วชิาการและวจิัย

ฝ่ายบริการการศึกษา

โครงการส่งเสริมพันธมิตรทางวชิาการแห่งอาเซียน 

(ASEAN Academic Alliance: AAA)

40000 -             40,000.00 รองคณบดีฝ่าย

วชิาการและวจิัย

ฝ่ายบริการการศึกษา

ประสิทธิภาพ 3.4 คณะศิลปกรรมศาสตร์มีกระบวนการ/กลไกในการ

แสวงหาความร่วมมือกับเครือข่าย

3.4.1 ระดับความส าเร็จของกระบวนการ/กลไกในการ

แสวงหาความร่วมมือกับเครือข่าย

ระดับความส าเร็จ - - 1 5 3.4.1.1 พัฒนาระบบและกลไกการแสวงหา และบริหาร

เครือข่าย

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการ

เครือข่าย

10000 -             10,000.00 รองคณบดีฝ่าย

กิจการนักศึกษา

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

และศิลปวฒันธรรม

การพัฒนา

องค์การ

3.5 คณะศิลปกรรมศาสตร์มีฐานข้อมูลเครือข่าย

ส าหรับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

3.5.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนา/ปรับปรุง

ฐานข้อมูลเครือข่าย

ระดับความส าเร็จ - - - 5 3.5.1.1 พัฒนาหรือปรับปรุงข้อมูลท่ีเอื้อต่อการสร้าง

ความสัมพันธ์กับเครือข่าย

โครงการพัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูลเครือข่าย 20000 -             20,000.00 รองคณบดีฝ่าย

กิจการนักศึกษา

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

และศิลปวฒันธรรม

       270,000.00                -             270,000.00

มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

ผลการด าเนินงาน

แผนงาน/กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม

3.3 ความส าเร็จตามข้อตกลงความร่วมมือของ

เครือข่ายต่างประเทศ

3.3.1 ร้อยละความส าเร็จของข้อตกลงความร่วมมือกับ

เครือข่ายต่างประเทศ

ร้อยละ ≥ 50.00 3.3.1.1 ส่งเสริมและขยายความร่วมมือกับพันธมิตร

ทางวชิาการในต่างประเทศ

รวมงบประมาณท้ังส้ิน

งบประมาณ (บาท)

ผู้ก ากับดูแล ฝ่ายท่ีรับผิดชอบ

ประสิทธิผล 3.1 เครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิด

ความสัมพันธ์ท่ีดีกับมหาวทิยาลัย

คุณภาพบริการ 3.2 คณะศิลปกรรมศาสตร์มีเครือข่ายความร่วมมือใน

ประเทศท่ีหลากหลาย

3.2.1 ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือในประเทศท่ีมี

การด าเนินการอย่างต่อเน่ือง

ร้อยละ ≥ 40
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ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

 

 

 

 

ค่าเป้าหมาย

ปี 2558 ปี 2559
ปี 2560

(11 เดือน)
ปี 2561 ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม

4.1.1 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตาม

แผนการจัดอันดับมหาวทิยาลัย

ร้อยละ 100 72.73 72.73 100 4.1.1.1 สนับสนุนการสร้างผลงานตามแนวทางการ

จัดอันดับมหาวทิยาลัยให้เป็นท่ียอมรับในระดับ

นานาชาติ

โครงการจัดอันดับมหาวทิยาลัย (U-Ranking) (A)             70,000.00  -             70,000.00 รองคณบดีฝ่าย

บริหารและแผนงาน

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป

4.1.2 ร้อยละของงานวจิัย บทความวชิาการ งาน

สร้างสรรค์ ส่ิงประดิษฐ์ของอาจารย์และนักวจิัยท่ีได้รับ

รางวลัระดับชาติหรือนานาชาติต่อจ านวนอาจารย์

ประจ าและนักวจิัย

ร้อยละ - - - ≥  0.50 4.1.2.1 ส่งเสริมให้มีการแข่งขันทางวชิาการใน

ระดับชาติและนานาชาติ

โครงการประกวดผลงานวชิาการในเวทีระดับชาติ

และนานาชาติ

            10,000.00  -             10,000.00 รองคณบดีฝ่าย

วชิาการและวจิัย

ฝ่ายบริการการศึกษา

4.1.3 ร้อยละของวทิยานิพนธ์ หรืองานวชิาการของ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีได้รับรางวลัระดับชาติ

หรือนานาชาติ

ร้อยละ - - - ≥  0.50 4.1.3.1 สนับสนุนการน าเสนอผลงานทางวชิาการ 

หรือการไปบรรยายระดับชาติหรือนานาชาติ

โครงการน าเสนอผลงานวชิาการระดับชาติหรือ

นานาชาติ

            10,000.00  -             10,000.00 รองคณบดีฝ่าย

วชิาการและวจิัย

ฝ่ายบริการการศึกษา

4.2 ความมีช่ือเสียงของคณะศิลปกรรมศาสตร์ 4.2.1 ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์และการให้บริการ

ของมหาวทิยาลัย

ร้อยละ - 83.80 98.56 ≥  80.00 4.2.1.1 พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์และการบริการ

ให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายท้ังในระดับชาติและนานาชาติ

โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก (A)           100,000.00  -           100,000.00 รองคณบดีฝ่าย

บริหารและแผนงาน

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป

คุณภาพบริการ 4.3 นักศึกษาชาวต่างชาติเข้าศึกษาต่อในสาขาวชิา 4.3.1 จ านวนนักศึกษาชาวต่างชาติ/นักศึกษาแลกเปล่ียน คน - - - 26 4.3.1.1 สนับสนุนการแลกเปล่ียนจ านวนนักศึกษา

ชาวต่างชาติ

โครงการแลกเปล่ียนนักศึกษานานาชาติ 100,000.00        -           100,000.00 รองคณบดีฝ่าย

วชิาการและวจิัย

ฝ่ายบริการการศึกษา

ประสิทธิภาพ 4.4 ระบบบริหารจัดการภายในท่ีสามารถตอบสนองต่อ

ความเป็นนานาชาติ

4.4.1 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวจิัยท่ีเป็น

ชาวต่างชาติ

คน - - 2.17 1 4.4.1.1 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้วย

นวตักรรมร่วมสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการจัดจา้งอาจารย์ประจ าและนักวจิัย

ชาวต่างชาติ

                        -    -                         -   รองคณบดีฝ่าย

วชิาการและวจิัย

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป

4.5 ระบบสนับสนุนการศึกษา/การจัดการเรียนการสอน

ได้มาตรฐาน

4.5.1 จ านวนห้องปฏิบัติการท่ีได้รับรองมาตรฐาน ห้อง - - - 1 4.5.1.1 จัดหาส่ิงสนับสนุนการศึกษาให้ได้มาตรฐาน โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการสู่มาตรฐาน 60,000.00          -             60,000.00 รองคณบดีฝ่าย

วชิาการและวจิัย

ฝ่ายบริการการศึกษา

4.6 คณะศิลปกรรมศาสตร์มีการใช้เทคโนโลยีและ

เคร่ืองมือต่างๆ ของ Social Media ท่ีทันสมัยในการ

สร้างภาพลักษณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.6.1 ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงเวบ็ไซต์ ระดับความส าเร็จ - - - 5 4.6.1.1 สนับสนุนให้มีการใช้เทคโนโลยีและเคร่ืองมือ

ต่างๆ ของ Social Media ในการประชาสัมพันธ์

โครงการปรับปรุงเวบ็ไซต์และประชาสัมพันธ์ส่ือ

สังคมออนไลน์ (Social Media)

            10,000.00  -             10,000.00 รองคณบดีฝ่าย

บริหารและแผนงาน

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป

360,000.00      -                      360,000.00รวมงบประมาณท้ังส้ิน

งบประมาณ (บาท)

ผู้ก ากับดูแล ฝ่ายท่ีรับผิดชอบ

ประสิทธิผล 4.1 คณะศิลปกรรมศาสตร์เป็นท่ีรู้จักและยอมรับใน

ระดับชาติและนานาชาติ

การพัฒนา

องค์การ

มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

ผลการด าเนินงาน

แผนงาน/กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
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ส่วนที่ 6 แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัตแิละการตดิตามประเมินผล 
 

การแปลงแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2561 ไปสู่การปฏิบัติจ าเป็นต้องใหค้วามส าคัญต่อการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมอื

ในการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การจัดท าแผนงานและโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการ

พัฒนาระบบข้อมูลและการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทาง

ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในคณะศิลปกรรมศาสตร์ ในเรื่อง

แนวคิดและสาระส าคัญของยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

2. เพื่อปรับกระบวนการและกลไกการบริหารจัดการให้สามารถสนับสนุนการแปลงแผนยุทธศาสตร์ 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

3. เพื่อให้มกีารตดิตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ โดยมีการก าหนดตัวชี้วัดเป็นเครื่องมอื 
 

เป้าหมาย 

1. ผู้บริหารและบุคลากรของคณะศิลปกรรมศาสตร์มีความรู้ความเข้าใจใน แผนยุทธศาสตร์ และ

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และมีสว่นร่วมในกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ 

2. มีกลไกและกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ และมีการจัดท าแผนงานและ

โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชีว้ัด 

3. ก าหนดเครื่องชี้วัดผลส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2561 ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 

แนวทางการด าเนินการ 

เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายดังกล่าว จึงวางมาตรการและก าหนดแน วทาง  

การแปลงแผนยุทธศาสตร ์และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไปสู่การปฏิบัติ และการตดิตาม

ประเมินผล ดังนี้ 

1.เสริมสรา้งความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พร้อม 

ก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการ เพื่อแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันขององค์กรที่

เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกให้มีความพร้อมและมีส่วนร่วมในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็น

รูปธรรม โดยมีแนวทาง ดังนี้ 

1.1 สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแนวคิดและสาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ 

การ  ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ . 2561  โดยการจัด เวทีสร้ างความเข้ า ใจ ในภารกิ จ  เป้ าหมาย  

และยุทธศาสตร์การพัฒนา ให้กับบุคลากร ให้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการ

ด าเนนิงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 
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1.2 ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรใหส้อดคล้องกับแนวทางของ 

แผนงานและโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยเน้นผลลัพธ์ของการด าเนินงานเป็นหลัก 

1.3 ส่งเสริมใหส้าขาวิชาต่างๆ ของคณะศิลปกรรมศาสตร์จัดท าแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติ 

การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสามารถเชื่อมโยง 

และประเมินผลงานของหน่วยงานตามที่ก าหนดไว้ 

1.4 จัดให้มกีารลงนามค ารับรองการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างพันธสัญญาเชิงยุทธศาสตร์ทั่วองค์กรทั้ง

ระบบ พร้อมทั้งเชื่อมโยงผลงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สู่

การประเมินผลงาน 

1.5 ส่งเสริมมาตรการในการประชาสัมพันธ์และการสร้างบรรยากาศยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง

ผ่านสื่อภายในคณะศิลปกรรมศาสตร์ ผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้น ปลุกเร้า และขับเคลื่อนงานตามแผน

ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

2 พัฒนากระบวนการจัดท าแผนงาน/โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในลักษณะบูรณาการ  

เพื่อเป็นเครื่องมอืในการประสานแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยมีแนวทางดังนี้ 

2.1 สนับสนุนการจัดท าแผนงาน/โครงการในลักษณะการบูรณาการและประสานงานระหว่าง

หนว่ยงานภายในคณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนา อาทิเช่น 

(1) แผนปฏิบัติพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ 

(2) แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษา 

(3) แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย 

(4) แผนปฏิบัติการด้านการบริการวชิาการ 

(5) แผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

(6) แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความรว่มมอืกับต่างประเทศ 

(7) แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ 

(8) แผนปฏิบัติการด้านปรับปรุงภูมิทัศนแ์ละสิ่งแวดล้อม 

(9) แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

(10) แผนพัฒนาบุคลากร 

(11) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

(12) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

(13) แผนการจัดการความรู้ 

(14) แผนบริหารความเสี่ยง 

(15) แผนปฏิบัติการด้านการจัดซือ้จัดจา้ง 

(16) แผนปฏิบัติการด้านปรับปรุงภูมิทัศนแ์ละสิ่งแวดล้อม 

(17) แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
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(18) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ 

2.2 ก าหนดขั้นตอนของกระบวนการด าเนินงานตามแผนงานโครงการให้ชัดเจน มุ่งเน้นที่การสร้าง

กระบวนทัศนคติใหม่ (Paradigm Shift) แก่ผู้ปฏิบัติ มีการจัดล าดับความส าคัญของกิจกรรมที่มุ่งผลสัมฤทธิ์กับ

ระบบการจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการด าเนินงาน 

2.3 ติดตาม ตรวจสอบผลที่ ได้จากการด าเนินแผนงานโครงการว่าสามารถตอบสนอง 

ต่อยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสามารถติดตามและประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรมทันสมัยด้วยเทคโนโลยี 
 

 การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัตินั้นเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญมากที่จะผลักดันการท างานของ

กลไกทั้งหมดให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ เพื่อให้ผู้มสี่วนเกี่ยวข้องมีความรู้สึกเป็นเจ้าของและ

มีส่วนร่วม รวมทั้งต้องอาศัยกระบวนการและกลไกการผนึกก าลังในหลายมิติในการประสานแผนงาน แผนเงิน 

และแผนคน ในการขับเคลื่อนองค์กรร่วมกัน และไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อมุ่งสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดขององค์กร

คือวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ ความส าเร็จของการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ให้ประสบผลส าเร็จ  จึงประกอบด้วยส่วน

ส าคัญ ดังนี้ 

1. ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารทุกระดับเป็นผู้รวบรวมพลังขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และ

สื่อสารทิศทางองค์กรใหแ้ก่บุคลากรทุกระดับได้มคีวามเข้าใจ 

2. ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ออกมาเป็นแผนปฏิบัติการ โดยน ากลยุทธ์และแนวทางการด าเนินงาน

มาแปลงเป็นแผนงาน/ โครงการที่ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

3. การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไป สาขาวิชาและระดับบุคคลในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรไ์ปสู่

การปฏิบัติอย่างชัดเจน รวมทั้งตอ้งมรีะบบในการจูงใจใหทุ้กคนมุง่เน้นการท างานเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

4. การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในคณะศิลปกรรมศาสตร์ ในการขับเคลื่อนแผนงาน/ 

โครงการของแต่ละหน่วยงานให้มีความก้าวหน้า เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บข้อมูล เผยแพร่ข้อมูล และ

ถ่ายทอดความรูซ้ึ่งกันและกัน  

5. การจัดระบบการตดิตามประเมินผลความก้าวหน้าของการด าเนินการในทุกระดับ 
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การติดตามและประเมินผล 

เมื่อมีการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับทุกหน่วยงานภายในคณะศิลปกรรมศาสตร์   

แล้วคณะศิลปกรรมศาสตร์ จะต้องวางระบบที่จะวัดความส าเร็จในการบรรลุเป้าประสงค์ในระดับต่างๆ 

จ าเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผล เพื่อช่วยใหท้ราบถึงความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

อันจะช่วยให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาหาแนวทางแก้ไขต่อไป การติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิผล จะต้อง

อาศัยดัชนชีีว้ัดความส าเร็จในหลายมติิ และหลายระดับ เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการแนวใหม ่ดังนี้ 

1. การตดิตามและประเมินผลการด าเนินการตามกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งสรุป

บทเรียนและข้อเสนอแนะส าหรับน าไปใ ช้ในการปรับปรุงกระบวนการจัดท าแผนเ ชิงยุทธศาสตร์ 

ขององค์กรใหม้ีประสิทธิภาพต่อไป 

2. การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  โดยการจัดท ารายงานผลการ

ด าเนินงานเป็นประจ าทุกเดือน และจัดท ารายงานผลรายไตรมาสเพื่อแสดงถึงความก้าวหน้า และปัญหา

อุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทุกระดับทราบและด าเนินการแก้ไขเพื่อให้การด าเนินการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

รวมถึงการจัดท ารายงานผลงานประจ าปีเผยแพรสู่่สาธารณะ 

3. การติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณ เพื่อเร่งรัดการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

4. การติดตามผลตามค ารับรองการปฏิบัติการประจ าปีที่ก าหนดไว้แล้ว โดยมีการก าหนด

ระยะเวลาการตดิตามประเมินผลตนเองในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 

5. ควรมีกลไกเชื่อมโยงการประเมินผลงานรายบุคคลกับผลงานในระดับสาขาวิชา เพื่อเชื่อมโยง

กับผลงานในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อแสดงถึงผลส าเร็จของการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่ระดับหน่วยงานและ

ระดับบุคคล 
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ภาคผนวก 
  

  



 

 

57 
 

 

 

 

ภาคผนวก 1 
ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ 

ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564)  

และจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
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ภาคผนวก 2 
ผลการวิเคราะหเ์ชิงยุทธศาสตร ์
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ผลการวเิคราะห์เชิงยุทธศาสตร์  

  จากการวิเคราะหป์ัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของคณะศลิปกรรมศาสตร์ทั้งที่เป็นจุด

แข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม โดยใหน้้ าหนักความส าคัญ ประเด็นใดมีความส าคัญมากที่สุดตามล าดับ 

โดยให้ผูบ้ริหารและบุคลากร และคณาจารย์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ จ านวน 46 คน เป็นผู้ประเมินผลการ

ประเมินน้ าหนักคะแนนตามล าดับจากมากไปหาน้อยของจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม ปรากฎดังนี้ 

 

1. น้ าหนักคะแนนของจุดแข็ง  

เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยตามตารางตอ่ไปนี้ 

ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดแข็ง 

S6 191 6. มหาวิทยาลัยมีประวัติศาสตร์ ภาพลักษณ์ และเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ทาง

ศลิปวัฒนธรรม  

 - มีการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมในเชงิประจักษ์ โดยเฉพาะด้านอาคารสถานที่ที่

สะท้อน         ให้เห็นถึงความเป็นวังเก่าสวนสุนันทา เป็นภาพลักษณ์ (Branding) ที่ดี

ขององค์การ ช่วยใหเ้กิดความน่าเชื่อถือ จดจ าง่าย สร้างความไว้วางใจและเกิดความ

ร่วมมือจากองค์การทั้งภายในและภายนอก ซึ่งถือเป็นจุดขายของมหาวิทยาลัย

ก่อใหเ้กิดภาพลักษณ์ และเอกลักษณ์ที่โดดเด่น 

- เป็นสถานศกึษาเก่าแก่ มีภาพลักษณ์ที่ดี เป็นที่ยอมรับของสังคม และชุมชน 

- เป็นแหล่งเรียนรู้ทางดา้นศลิปวัฒนธรรมของเกาะรัตนโกสินทร์ที่ส าคัญ 

- มีกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมที่หลากหลายใหก้ับคณาจารย์ 

นักศึกษา บุคลากรทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วม 

S12 157 12. ผูบ้ริหารและทีมผู้บริหารมวีิสัยทัศนท์้าทาย และร่วมรับผดิชอบผลักดันการ

ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอย่างจริงจัง 

- ผูบ้ริหารมหาวิทยาลัยมีวิสัยทัศนท์้าทายในการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัย

ไปสู่ความส าเร็จได้ 

- มีทีมผูบ้ริหารรับผดิชอบร่วมกันผลักดันการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอย่าง

จรงิจัง ท าให้มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับ 

S1 156 1. มีแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปีและประจ าปีที่ชัดเจน 

- บุคลากรปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน 

- ผลการปฏิบัติงานดีขึ้นกว่าปีที่ผา่นมา 

- แผนกลยุทธ์ทางการเงิน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ท าให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

คล่องตัว 
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ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดแข็ง 

S13 95 13. มีระบบการพัฒนาบุคลากรที่ดี 

- ส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรได้มโีอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึน้ และมีการ

พัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ทาให้ยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานดีขึ้น 

- เปิดโอกาสใหบุ้คลากรได้มีโอกาสในการเลื่อนต าแหน่งในระดับที่สูงขึน้ ทาให้เกิดกา

ลังใจในการปฏิบัติงาน 

S2 91 2. อาจารย์มคีวามเชี่ยวชาญ มีคุณวุฒ ิและต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น 

- บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความช านาญเฉพาะทาง 

- คณาจารย์มคีุณวุฒิทางการศกึษาระดับปริญญาเอก ที่จบการศกึษาทั้งในและ

ต่างประเทศ ซึ่งมีความรูค้วามเชี่ยวชาญในศาสตร์แขนงต่างๆ ที่มีการจัดการเรียน

การสอน 

- มีระบบพี่เลี้ยง ส าหรับให้อาจารย์ท าผลงานเข้าสู่ต าแหนง่ทางวิชาการมากขึ้น 

S14 89 14. บุคลากรมีศักยภาพในการทางานวิจัย สง่ผลใหม้ีผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ที่มี

การน าเสนอในเวทีวชิาการในระดับชาติและนานาชาติอย่างตอ่เนื่อง 

S4 74 4. มีระบบการด าเนินงานด้านวิจัย และการบริการวิชาการที่ดี 

- มีระบบบริหารจัดการที่เอื้อต่อการด าเนินงานด้านการวิจัย และการบริการวิชาการ

แก่สังคม ท าใหไ้ด้รับงบประมาณสนับสนุนด้านการวิจัย และการบริการวิชาการ

เพิ่มขึน้จากปีที่ผ่านมา 

- มีการบูรณาการองคค์วามรูด้้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ

วิชาการแก่สังคมอย่างเป็นระบบ ก่อใหเ้กิดประโยชน์กับนักศกึษาที่ชัดเจน 

- มีการด าเนินงานด้านการวิจัยและการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการ

ของประชาชนและท้องถิ่น 

- มีระบบและกลไกในการพัฒนางานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ที่ดีมปีระสิทธิภาพส่งผล

ใหม้ีผลงานการวิจัยเพิ่มมากขึ้น 

S11 68 11. มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียง เป็นที่สนใจของนักศึกษา 

- เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 ประจาปี 2557 จากการจัดอันดับของ 

Webometrics Ranking of the World ส่งผลตอ่ภาพลักษณ์ ท าให้มผีูส้นใจเข้าศกึษาต่อสูง

กว่าปีที่ผา่นมา 

- เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงดา้นการผลิตครู และด้านนาฎศลิป์ ทาให้มจีานวนนักศึกษา

ที่มาสมัครศกึษาต่อดา้นครูและด้านนาฎศลิป์เพิ่มขึ้นจากปีที่ผา่นมา 
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ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดแข็ง 

S3 57 3. มีหลักสูตรและระบบการจัดการเรยีนรู้ที่ตอบสนองต่อความตอ้งการของผู้เรยีน

และตลาดแรงงาน 

- หลักสูตรหลากหลาย 

- มีระบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Knowledge Management Blended Learning : 

SSRU Model for General Education Subjects) ที่ดผีา่นทางรายวิชาศึกษาทั่วไป นักศึกษา

สามารถเรียนรูไ้ด้อย่างเต็มที่ และมีความสุข 

S9 55 9. มีกระบวนการพัฒนานักศกึษา ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีคุณภาพตามอัต

ลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

- มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้มอีัตลักษณ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

- ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ และคุณภาพบัณฑติที่พึงประสงค์ สง่ผลให้

บัณฑติมงีานทาภายใน 1 ปี และผูใ้ช้บัณฑิตมีความพึงพอใจมากขึน้ 

S5 38 5. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารที่ดีมปีระสิทธิภาพ และรวดเร็ว 

- มีระบบฐานขอ้มูล เพื่อการบริหารที่มีประสิทธิภาพ ช่วยลดความซ้ าซ้อนของขอ้มูล

และการปฏิบัติงาน 

- มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจที่ผูบ้ริหารสามารถตรวจสอบ

ผลการด าเนินงานได้ทุกเวลา 

- มีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย ท าให้บุคลากรสามารถทราบข่าวและความ

เคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยได้รวดเร็ว 

S8 38 8. มหาวิทยาลัยส่งเสริม และสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงาน

ภายนอกทั้งในและตา่งประเทศ 

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาได้เข้าร่วมแข่งขันในเวทีระดับชาติ

และนานาชาติเป็นจ านวนมาก 

- มีความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศท าให้เกิด

การแลกเปลี่ยนที่จะพัฒนาองค์กรไปด้วยกัน 

S10 18 10. มีท าเล ความพร้อมด้านสถานที่ และบรรยากาศภูมิทัศนท์ี่ดี 

- มหาวิทยาลัยมีความพร้อมด้านสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ ์ที่ช่วยอานวยความสะดวกใน

การท างาน 

- มีบรรยากาศ และภูมทิัศน์ที่ดี เอือ้ต่อการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา

และบุคลากร 
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ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดแข็ง 

S7 14 7. บุคลากรมีคุณภาพ ทุ่มเท และสามัคคี 

- บุคลากรมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมทั้งระดับหนว่ยงานและมหาวิทยาลัย รวมทั้ง

มีการท างานรว่มกันเป็นทีมอย่างชัดเจน ส่งผลใหก้ารปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยดี

ขึน้ 

- บุคลากรปฏิบัติงานด้วยใจรัก และทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถ สง่ผลให้

ผูร้ับบริการมคีวามพึงพอใจเพิ่มขึน้ 

- บุคลากรมีความเข้าใจในธรรมชาติความตอ้งการของนักศึกษา ทาใหก้ารจัด

กิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่จัดขึน้ ได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นจ านวนมาก 

S15 11 15. นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศกึษาค่อนข้างมีคุณภาพสูง 

 

2. น้ าหนักคะแนนของจุดอ่อน  

เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยตามตารางตอ่ไปนี้ 

ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดอ่อน 

W5 87 20. การบริหารการเรียนการสอนในระดับนานาชาติยังมีขอ้จ ากัด 

- หลักสูตรนานาชาติมีจ านวนน้อย ความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยฯ ยังไม่เพียง

พอที่จะดึงดูดคนจากทั่วโลกเข้ามาศกึษาได้ ทาให้ยากต่อการแขง่ขันในระดับ

นานาชาติ 

- เปิดการเรียนการสอนให้สอดรับกับประชาคมอาเซียนไม่สอดคล้องกับการบริหาร

งบประมาณแผ่นดิน 

- การอนุรักษ์ พัฒนาและเผยแพรศ่ลิปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย ฯ ในระดับ

นานาชาติยังมีน้อย 

W2 53 17. สถานที่ไม่เพียงพอกับการจัดการเรียนการสอน 

- มหาวิทยาลัยฯ มีสถานที่และมีพื้นที่ไม่เพียงพอกับจานวนนักศึกษา ท าใหไ้ม่

สามารถบริการได้อย่างเต็มที่ 

- มหาวิทยาลัย ฯ มสีถานที่คับแคบต้องขยายวิทยาเขตใหม่หลายแหง่ ซึ่งตอ้งใช้

ค่าใช้จ่ายในการลงทุนและการบริหารจัดการสูง 

W3 51 18. คุณภาพอาจารย์ยังไมเ่ป็นไปตามมาตรฐานและมีอาจารย์ท่ีมคีุณวุฒิและประสบการณ์เกษียณอายุไป  

- อาจารย์ประจาท่ีดารงต าแหน่งทางวิชาการและมีวุฒิปรญิญาเอกมจี านวนน้อยไม่เป็นไปตามมาตรฐาน

ของอุดมศึกษา 

- มหาวิทยาลัย ฯ มีอาจารย์เก่าที่มปีระสบการณ์ในการสอนมานานท่ีจะครบวาระต้องเกษียณอายุ

ราชการเป็นจานวนมาก 
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ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดอ่อน 

W4 46 19. บุคลากรบางสาขาไม่เชี่ยวชาญ โดยเฉพาะความสามารถทางภาษาอังกฤษ 

- บุคลากรมีประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจน้อยในการบริหารจัดการด้าน

งบประมาณการเงิน การคลังและพัสดุ 

- บุคลากรบางสว่นมีทักษะในด้านภาษาต่างประเทศอยู่ในระดับน้อย 

W6 44 21. ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพรม่ีน้อย 

- ผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ได้รับการตพีิมพ์ เผยแพร่ ในระดับชาติ นานาชาติยังมี

จ านวนน้อย 

- ผลงานวิจัยหรอืผลงานทางวิชาการที่ตพีิมพ์ในฐานข้อมูลTCI SCOPUS และ ISI มีน้อย

มาก 

W8 40 23. ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ยังไม่ได้รับการตีพิมพ์

เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินของ

อุดมศกึษา 

W7 25 22. มหาวิทยาลัย ฯ มีการระดมทุน พัฒนาจากภายนอกน้อย ท าให้การพัฒนางาน

บางอย่างชะลอตัวและการมีสว่นร่วมจากภายนอกมีน้อย 

W9 13 24. ผูบ้ริหาร คณาจารย์ บุคลากร และศษิย์ปัจจุบันให้ความสนใจกับกิจกรรมที่มีต่อ

ศษิย์เก่าน้อย 

W10 10 25. กระบวนการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม ยังไม่สามารถทาให้นักศึกษามี

ทักษะภาวะผูน้ า ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ และทักษะด้านภาษาอังกฤษ 

W11 7 26. มหาวิทยาลัยยังขาดการประชาสัมพันธ์ 

W1 0 16. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ยังมีน้อย 

- การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมยังมนี้อย ท าให้

ได้รับทุนอุดหนุนจากเอกชนมีน้อยด้วย 

- การน าผลงานวิจัยไปสู่การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญามี

น้อยและต้องใชร้ะยะเวลานาน 
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3. น้ าหนักคะแนนของโอกาส 

เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยตามตารางตอ่ไปนี้ 

ล าดับ คะแนน ประเด็นโอกาส 

O7 73 33. การขยายตัวทางเศรษฐกิจและความตอ้งการของภาคธุรกิจ ต้องการความรูเ้ชิง

วิชาการจากมหาวิทยาลัย 

- การขยายตัวทางเศรษฐกิจในอนาคต มคีวามตอ้งการองคค์วามรู้เชิงวิชาการ และ

การวิจัยเพื่อพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมสูงขึ้น 

- ความตอ้งการของภาคธุรกิจและภาคเอกชนที่จะร่วมมอืกับมหาวิทยาลัย ฯ ช่วยให้

เกิดการบูรณาการหลักสูตรในการผลิตสื่อการเรียนการสอน งานวิจัย และบัณฑติ

รูปแบบใหม่ ที่ตรงความตอ้งการของตลาดแรงงานจรงิ ลดปัญหาการว่างงานและ

ขาดแคลนแรงงาน.  

O14 52 40. ประกาศกองทุนพัฒนาบุคลากรด้านการส่งเสริมให้บุคลากรเผยแพร่ผลงานวิจัย

มีโอกาสในการสร้างเครือข่ายความร่วมมอืทางวิชาการกับหนว่ยงานภายในและ

ต่างประเทศเกิดความชัดเจนในการทางานในระดับสากลมากขึ้น 

O10 50 36. เศรษฐกิจโลกก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจเชงิสร้างสรรค์ (Creative Economy) 

O12 38 38. ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนระบบให้ทุนกู้ยืมเพื่อการศกึษาเป็นการสร้างโอกาส

ให้กับผูด้้อยโอกาสมากขึ้น 

O6 33 32. ภาครัฐสนับสนุนการวิจัยอย่างหลากหลาย 

- ภาครัฐใหก้ารสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาทุนทางปัญญาของชาติมีแหล่งทุนวิจัยที่

รัฐบาลสนับสนุนผา่นสถาบัน/หน่วยงานส่งเสริมการวิจัย (เชน่ สวทช. สกว.) และ

แหลง่ทุนอื่นๆ อย่างหลากหลาย 

- ยุทธศาสตรก์ารวิจัยของชาติเอื้อในการผลักดันให้เกิดงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 

O5 29 31. นโยบายการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน เปิดโอกาสให้มีการพัฒนาการศกึษาและ

ร่วมมือทางการศกึษามากขึ้น 

- นโยบายการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทาให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนบุคลากร รวมถึงการ

ขยายความรว่มมอืกับประเทศ กลุ่มอาเซียนและกลุ่มประเทศอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น 

- การเปิด AEC มีโอกาสที่จะเปิดหลักสูตรภาษาต่างประเทศ และรับนักศกึษาจาก

ประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้นและทาความรว่มมือกับประเทศในอาเซียนได้มากขึ้น 

- สัดส่วนของตลาดเพิ่มขึ้นจากการเปิดอาเซียน 
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ล าดับ คะแนน ประเด็นโอกาส 

O1 11 27. เทคโนโลยีทันสมัยขึ้นเอื้ออานวยต่อการบริหารงาน  

- เทคโนโลยีการสื่อสาร On-line ทาให้สามารถส่งข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์สู่

หนว่ยงานภายนอกได้สะดวกยิ่งขึน้ 

- การเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้น ช่วยลดความซับซ้อน และขั้นตอนใน

การท างาน ส่งผลใหบุ้คลากรทางานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

O3 24 29. ภาคสังคมและภาคธุรกิจตอ้งการความรู้ในระดับอุดมศกึษามากขึ้น 

- สังคมและประชาชนมคีวามตอ้งการศกึษาในระดับอุดมศกึษามากขึ้นๆ และความ

ต้องการมีหลากหลายรูปแบบ 

- สังคมเน้นสนิค้า/คน ที่มคีวามแตกต่างและลอกเลียนแบบได้ยาก  

- ปัจจุบันภาคธุรกิจอุตสาหกรรมหรอืผูท้ี่สนใจมคีวามต้องการที่จะศกึษาต่อใน

ระดับอุดมศกึษา เพื่อพัฒนาความรู้และคุณวุฒิวิชาชีพโดยใช้เวลาวา่งจากการ

ปฏิบัติงาน 

O8 18 34. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ช่วยให้มหาวิทยาลัย บริหารงานและบริการวิชาการได้อย่าง

กว้างขวาง 

- กฎหมายที่เกี่ยวข้องเอือ้ต่อการปฏิบัติงาน ทาให้มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการที่

ยืดหยุ่น และคล่องตัว 

- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ช่วยใหม้หาวิทยาลัย ฯ สามารถใหบ้ริการ

วิชาการได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น 

- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.

2546 มีสว่นชว่ยในการบูรณาการการศกึษากับงานวิจัยเกิดเป็นความร่วมมอืกับ

ท้องถิ่น 

O9 18 35. สภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน มีผลให้นักเรียนอาจเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยที่

มีคา่ใช้จ่ายต่ ากว่า 

O21 18 47. การได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ1เป็นการเพิ่มโอกาสใน

การตดิต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู ้เกิดความรว่มมอืทางวิชาการ เช่น การจัดการ

เรียนการสอน การท าวิจัยและบริการวิชาการได้มากขึ้น 

O15 14 41. การมศีูนย์การศกึษาภายนอกเป็นโอกาสในการสร้างความรว่มมอืกับชุมชนและ

ประเทศใกล้เคียงเกิดองค์ความรู้ใหมท่ี่เป็นประโยชน์ตอ่สังคมในระดับใหญ่ขึ้น 

O11 11 37. ตลาดแรงงานมคีวามต้องการบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ทั้งภายในและ

ภายนอกประเทศ 
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ล าดับ คะแนน ประเด็นโอกาส 

O4 10 30. รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาคุณภาพคนสอดคล้องกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

- รัฐบาลมีกรอบนโยบายพัฒนากาลังพลด้านโลจิสติกส์ของประเทศสอดคล้องกับ

หลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

- รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน 

- รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณในการผลติบัณฑิตพยาบาลศาสตร์เพราะเป็นสาขาที่

ขาดแคลน 

O18 8 44. การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นตลาดเสรีทางความคิด ท าให้

องค์กรเอกชนมุ่งหาความรู้ผา่นสถาบันการศกึษาส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีโอกาสใน

การสรา้งสรรค์งานรว่มกับองค์กรเอกชน 

O19 5 45. ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผูสู้งอายุ (Ageing Society) ส่งผลกระทบต่อการผลิต

บัณฑติเพื่อตอบสนองประชากรกลุ่มสูงอายุ เช่น พยาบาล ท่องเที่ยว วทิยาศาสตร์

สุขภาพและการแพทย์ และการบิน 

O13 3 39. นโยบายของรัฐในการปรับฐานเงนิเดือน ทาให้รายได้ของบุคลากรเพิ่มขึ้น สง่ผล

ให้บุคลากรมคีุณภาพชวีิตที่ดีขึน้ 

O2 0 28. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

- ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งเสริมตอ่การเรียนรู้แบบ E-learning 

- เทคโนโลยีที่ทันสมัย ตอบสนองตอ่การปฏิบัติงาน และการเรียนรูท้ี่หลากหลาย 

รวดเร็ว มีประสทิธิภาพ ไร้ขีดจากัด 

- เทคโนโลยีของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วส่งผลให้บุคลากรต้องปรับตัวสูง 

เกิดการบูรณาการความรู้ใหม ่ตอ้งขวนขวายพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อ

การเปลี่ยนแปลง 

O16 0 42. การปฏิรูปการศกึษา ส่งเสริมอาชีพครู ทาให้อาชีพครูได้รับความสนใจ ค่านิยมใน

การประกอบอาชีพครูเปลี่ยนไป ทาให้มีผู้สนใจสมัครเข้าศกึษาเพิ่มขึน้ 

O17 0 43. มหาวิทยาลัยฯ ตั้งอยู่ในแหลง่ชุมชน ที่มรีะบบคมนาคมที่หลากหลาย ทาให้

นักศึกษาเดินทางมาเรียนอย่างสะดวก 

O20 0 46. มีความสามารถในการด าเนินงานเชิงรุกและสร้างเครือขา่ย 
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4. น้ าหนักคะแนนของภัยคุกคาม 

เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยตามตารางตอ่ไปนี้ 

ล าดับ คะแนน ประเด็นภัยคุกคาม 

T13 121 60. มุมมองของต่างประเทศที่มองสถานศกึษาของประเทศไทยยังไม่เป็นนานาชาติ 

T19 69 66. ระบบการรับเข้าของนักศึกษาในปีการศึกษา 2561 ของกระทรวงศกึษาธิการจะมี

ผลกระทบกับจ านวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

T15 57 62. ความแตกต่างด้านพื้นฐานทางการศกึษา ครอบครัวและเศรษฐกิจท าใหเ้กิดค่านิยมที่

แตกต่างมีความตอ้งการที่หลากหลายมากขึ้น 

T9 54 56. มหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งมีเป็นจานวนมาก บางแหง่ขาดความน่าเชื่อถอื ทาให้สูญเสีย

โอกาสความรว่มมอืกับหนว่ยงานภายนอก 

T10 50 57. แนวโน้มจ านวนประชากรวัยอุดมศึกษาของประเทศไทยลดลง ท าให้อัตราการเกิด

ลดลง อัตราประชากรในวัยเรียนลดลง และมีอัตราผูสู้งอายุเพิ่มขึ้น 

T18 37 65. นักเรียนที่เข้ามาเป็นนักศกึษา มคีวามรูพ้ืน้ฐานในเชิงวิชาการ โดยเฉลี่ยยังต่ า 

T11 35 58. ค่านิยมและความต้องการของนักศึกษาเก่งๆ มักจะเลือกเรียนในสาขาวิชาที่เป็นที่

ต้องการของตลาดแรงงานมากกว่าสาขาที่ความตอ้งการของตลาดแรงงานน้อยกว่า 

T14 31 61. ความคิดที่แตกต่างของคนในสังคม ทาใหเ้กิดความขัดแย้งทางความคิดส่งผลให้

มหาวิทยาลัยต้องมกีารปรับทัศนคต ิความเชื่อของคนให้สามารถอยู่รว่มกันได้ 

T6 26 53.สภาวะทางเศรษฐกิจที่ตกต่ าส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการเลือก

สถานศกึษาให้ผูเ้รียน  

T12 21 59. สังคมมเีจตคติตอ่อาชีพครูมีแนวโน้มไปในทางด้านลบ อาทิเช่น ผลตอบแทนน้อย 

ภาระงานสอนมาก เป็นต้น 

T17 21 64. มีความเสี่ยงด้านกระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าดับบ่อย ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อข้อมูล

สารสนเทศ 

T8 18 55. ตลาดแรงงานต้องการพนักงานที่มีความรูค้วามสามารถ และทักษะเฉพาะทางมากขึ้น 

จงึสวนทางกับหลักสูตรที่หลากหลายแตไ่ม่ตอบสนองตลาดแรงงาน 

T5 16 52. สถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศมกีารแปรเปลี่ยน

อยู่ตลอด ส่งผลตอ่การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ฯ 

T7 16 54. ประเทศไทยกาลังอยู่ในระยะเปลี่ยนผ่านจากเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการเกษตร ไปสู่เกษตร

อุตสาหกรรมและความคิดริเริ่มสรา้งสรรค์ ส่งผลกระทบกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ฯ 
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ล าดับ คะแนน ประเด็นภัยคุกคาม 

T4 12 51. สถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศมกีารแข่งขันกันมากขึ้น 

- สถาบันอุดมศกึษา มีการแขง่ขันการพัฒนาคุณภาพทางการศกึษาทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศในทุกมิติ 

- สถาบันการศกึษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มีการเปิดกระจายทั่วทุกภูมิภาค 

- การมีคูแ่ขง่ขันที่เข้มแข็งภายในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น ทาให้หนว่ยงานประสบ

กับปัญหาการรับนักศกึษาไม่ได้ตรงตามแผนที่ก าหนดไว้ จงึตอ้งมกีารปรับหลักสูตรให้

ทันสมัยและต้องปรับระบบการประชาสัมพันธ์ใหม้ีประสิทธิภาพเพื่อใหเ้ป็นที่รู้จักอย่าง

กว้างขวางมากยิ่งขึ้น เกิดภาวะการแขง่ขันทางการศกึษาสูง และหลากหลายทั้งเชิงเนื้อหา

และเชิงพื้นที่ส่งผลใหม้หาวิทยาลัยต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและ

สามารถแข่งขันได้ 

- การแขง่ขันทางการศกึษาด้านโลจิสติกส์ในสถาบันอุดมศกึษาและอาชีวศกึษาทั้งภาครัฐ

และภาคเอกชนเพิ่มมากขึ้น 

- การแขง่ขันทางด้านหลักสูตรค่อนขา้งสูงเมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ 

ภายในประเทศ 

- มีการเปิดมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น ท าให้

ภาวะการแข่งขันทางการศกึษาของสถาบันการศกึษาทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและ

ต่างประเทศมมีากขึ้นเป็นเงาตามตัว ผูบ้ริโภคมทีางเลือกมากขึ้น เราอาจไม่ใชห่นึ่งใน

ตัวเลือก 

T16 8 63. ค่านิยมของคนในสังคมไทยกับความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ ขาดความน่าเชื่อถือลด

ความไว้วางใจได้ 

T3 4 50. กฎระเบียบรัฐบาลเปลี่ยนแปลงบ่อย 

- การด าเนินงานและการแจง้ก าหนดการต่างๆ ของ สกอ. มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอยู่

ตลอดเวลา 

- การปรับเปลี่ยนกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ทาให้นโยบายการบริหารของรัฐไม่

ต่อเนื่องสง่ผลใหม้หาวิทยาลัยไม่สามารถแข่งขันระดับนานาชาติได้ 

- การด าเนินงานและการแจง้ก าหนดการต่างๆ ของ สกอ. มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอยู่

ตลอดเวลา 
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ล าดับ คะแนน ประเด็นภัยคุกคาม 

T1 3 48. งบประมาณจากรัฐและรายได้ของมหาวิทยาลัยมีจากัด ท าให้การพัฒนาล่าช้า 

- งบประมาณจากภาครัฐในการบริหารจัดการมอีย่างจากัด ท าให้เกิดการพัฒนาที่ลา่ช้า

ขาดความทันสมัย 

- ขาดแหล่งรายได้ที่มั่นคงที่นามาใช้ในการบริหารจัดการการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยจงึเกิด

ความลา่ช้า ไม่สามารถแขง่ขันในตลาดได้ทันเหตุการณ์ 

T2 0 49. รัฐบาลขาดเสถียรภาพทางการเมอืง เป็นอุปสรรคต่อการบริหารการศกึษาของ

มหาวิทยาลัย 

- นโยบายของรัฐบาลแตล่ะยุคมีการเปลี่ยนแปลงทาให้ควบคุมไม่ได้ เกิดความไม่มั่นคง

ทางการเมอืง ท าให้นโยบายทางการศึกษาขาดความตอ่เนื่องไม่สามารถแข่งขันในระดับ

นานาชาติได้ 

- การขาดเสถียรภาพทางการเมอืงหรอืความขัดแย้งทางการเมอืงมีผลกระทบต่อการ

ด าเนินงานวิจัยและบริการวิชาการ 

- ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมอืงในประเทศท าให้เกิดการพัฒนาที่ลา่ช้า ขาดความ

น่าเชื่อถือ ขาดการมสี่วนร่วมจากภาคประชาชนโดยตรง 
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ภาคผนวก 3 
ประมวลภาพกิจกรรมการ 

ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564)  

และจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
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ภาคผนวก 4 
รายชื่อผู้บริหารและบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการ 

ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)  

และจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
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รายชื่อผู้จัดท า 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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5. นางเครอืมาศ    ประทุมมาศ  หัวหน้าส านักงาน 
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7. นางสาวกัญญาณัฐ   จินพละ   รักษาการหัวหน้าฝา่ยบรหิารงานทั่วไป 
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