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ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

บทสรุปส าหรับผู้บรหิาร 
แผนยุทธศาสตร ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 เป็นเครื่องมอืในการก าหนดทิศทางการด าเนินงานของคณะศลิปกรรมศาสตร์ ที่เน้นความสัมฤทธิ์

ผลของงานให้เกิดขึ้น ซึ่งเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการขององค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด การปฏิรูป

การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ตลอดจน

การปฏิรูประบบราชการตามแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ ได้เน้นให้ใช้แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงาน เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีแนวทางและทิศทางที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบ

ผลสัมฤทธิ์ของงานได้ แผนปฏิบัติการของคณะศิลปกรรมศาสตร์ พัฒนาปรับปรุงจากแผนยุทธศาสตร์ของ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนยุทธศาสตร์

กระทรวงศึกษาธิการ แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และแผนยุทธศาสตร์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

ตามล าดับ 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้จัดให้มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์

เพื่อการพัฒนาระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมทั้งศึกษาสภาวการณ์ปัจจุบัน ประเด็นความท้าทายในด้านต่างๆที่คณะ

ศลิปกรรมศาสตร์ จะต้องเผชิญโดยได้มกีารรับฟังความคิดเห็นของผูม้ีสว่นได้ส่วนเสีย 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้วิเคราะหต์ าแหน่งยุทธศาสตรใ์นปัจจุบัน โดยใช้โปรแกรม  Excel  

ของวิทยากรที่ปรึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปรากฏผลว่า คณะศิลปกรรมศาสตร์อยู่ในต าแหน่ง 

“ป้องกันตัว” ดังภาพข้างลา่งนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 ต าแหน่งยุทธศาสตรข์องคณะศลิปกรรมศาสตรใ์นปัจจุบัน 
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เมื่อคณะศลิปกรรมศาสตร์ทราบต าแหน่งยุทธศาสตร์ในปัจจุบัน จงึได้ปรับปรุงสถานการณ์ สามารถปรับปรุง

ต าแหน่งยุทธศาสตรข์องวิทยาลัยไปอยู่ในต าแหน่ง “รุกด าเนินการเอง” ดังภาพข้างลา่งนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 2 ต าแหนง่ยุทธศาสตรข์องคณะศลิปกรรมศาสตรห์ลังจากปรับปรุงสถานการณ์ 

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้วางเป้าหมายเพื่อให้เป็นการปฏิบัติงานโดยภาพรวมของคณะ 

สอดคล้อง และเป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตรข์องมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยมีสาระส าคัญของ

แผนยุทธศาสตร ์ดังนี้ 

 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

 เป็นศูนย์กลางแหง่การเรยีนรู้ตลอดชีวติด้านวิชาชีพศลิปกรรมศาสตร์ดว้ยคุณภาพและคุณธรรม 
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พันธกิจ (Mission)  

1) ให้การศึกษา (To Offer Education) ผลติบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ ฝกึหัดครู ปลูกฝัง

ประชาชนให้สามารถเรียนรู้ในระดับสูง มีความเป็นมนุษย์ที่รับผิดชอบต่ออนาคตของโลกที่มีแนวโน้มเป็น

นานาชาติ มีจิตวญิญาณในการท้าทาย โดยไม่กลัวล้มเหลว 

2) วิจัย (To Conduct Research) มุ่งมั่นในการลงทุนทางการศึกษาวิจัยในศาสตร์ที่เป็นเอตทัคคะ ที่

สามารถน าไปใช้ใหเ้กิดผลประโยชน์ได้เพื่อความสงบสุข และความเจรญิรุ่งเรอืง ผา่นการแสวงหาด้วยการวิจัย

ทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสรา้งสรรค์ 

3) บริการวิชาการ (To Provide Academic Services) การส่งมอบผลงานวิชาการในระดับเอตทัคคะ 

ที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม โดยการมสี่วนรว่มกับชุมชนท้องถิ่น และสังคม 

4) ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (To Conserve Arts and Culture) การส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะ 

และวัฒนธรรมไทย โดยการพัฒนาและสร้างแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทาให้เป็นที่ยกย่องและชื่นชมของ

มนุษยชาติ 

 

ภารกิจหลัก (Key Result Areas) 

1) ผลติบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหนา้ (Produce Graduates with Front Row Quality) 

2) ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคม (Provide Academic Services and 

Transfer Technology to Communities and International Society) 

3) อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปวัฒนธรรม และธ ารงรักษา สืบสานความเป็น

ไ ทย  ( Conserve and Develop Services Provision as the Center for Arts and Culture Service Center and 

Sustain the Thainess) 

4)  วิจัย  สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้  (Conduct Research, Create Innovation and Develop 

Knowledge for Society) 

5) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ และเน้นให้เครือข่ายมีส่วนร่วม (Employ 

Modern Management System for Versatility with Concentration on Network Participation) 

 

เสาหลัก (Pillar) 

1. ทุนความรู้ (Knowledge Capital) 

2. คุณธรรม (Morality)  

3. เครือขา่ย (Partnership)  

4. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  

5. วัฒนธรรม (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”   
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วัฒนธรรม (Culture) 

 มีระบบอาวุโส มีความเอือ้อาทร และคุณธรรมที่ดีงาม 

 

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 พัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ใหเ้ป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 2 สรา้งผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 3 สรา้งความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือขา่ยและท้องถิ่น 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

 

 ทั้งนี้คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้ก าหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลักและตัวชี้วัดความส าเร็จของแต่

ละยุทธศาสตร์มีดังนี ้

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน มีเป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์หลักคือ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัย เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและ

สังคม เพื่อสู่การเป็นเอตทัคคะที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์คือ (1) คะแนนเฉลี่ยการประกันคุณภาพภายในประจ าปี (2) ร้อย

ละของนักศึกษาที่ได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรอืนานาชาติ (3) ระดับคะแนนคุณภาพของ

บัณฑิต ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (4) ร้อยละของบัณฑิต

ปริญญาตรีที่ได้งานท าและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน มีเป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์หลักคือ ผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยที่

ตอบสนองตอ่ความต้องการของแหล่งทุน เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการน าไปใช้ประโยชน์

เป็นศูนย์กลางแหง่การเรยีนรู้เพื่อการบริการวิชาการแก่ชุมชน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์คือ (1) ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่

ตีพมิพ์ เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย (2) ร้อยละผลงานของนักศึกษาและ

ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ (3) ร้อยละ

ผลงานวิจัยงานนวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ได้รับการน าไปใช้ประโยชน์ต่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ทั้งหมด (4) จ านวนผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร ( 5) 

จ านวนองค์ความรู้ที่เพิ่มขึ้นในแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการ  (6) เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อ

อาจารย์ประจ าและนักวิจัย (กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ) (7) จ านวนเครือข่ายด้านการวิจัย

และนวัตกรรมที่มีความร่วมมือกับเครือข่ายจากภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคบริการ (8) จ านวน

ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคบริการในระดับชาติหรือ

ระดับนานาชาติต่อผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งหมด (9) จ านวนผลงานวิจัย นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่

น าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณชิย์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

หลัก คือ สร้างเครือข่ายความร่วมมือที่หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา

และเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์คือ (1) ร้อยละของเครือข่ายที่มีผลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อคณะ

ศิลปกรรมศาสตร์ (2) จ านวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ (3) ร้อยละของ

เครือข่ายความร่วมมือหรือข้อตกลงในประเทศที่มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง (4) ร้อยละของหน่วยงานที่มี

การจัดกิจกรรมกับเครือขา่ยต่างประเทศ  

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลัก   คือ พัฒนา

ระบบบริหารจัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักและยอมรับใน

ระดับนานาชาติ 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์คือ (1) ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนการจัด

อันดับมหาวิทยาลัย (2) ร้อยละของงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของ

อาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย (3) ร้อยละ

ของการรับรู้ภาพลักษณ์และการให้บริการของมหาวิทยาลัย 

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

ยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรม ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 แสดงจ านวนเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชีว้ัด 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.พัฒนาคณะศลิปกรรมศาสตร์ให้เป็นเอตทัคคะ

อย่างย่ังยนื 

9 22 18 22 

2.สร้างผลงานวชิาการสูก่ารยกระดับภูมิปัญญา

ท้องถิ่นอยา่งยั่งยืน 

10 15 11 14 

3.สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครอืขา่ยและท้องถิ่น 5 8 8 9 

4.ขยายการยกย่องระดับนานาชาต ิ 5 6 6 6 

รวม 29 51 43 51 
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สารบัญ 
 

ส่วนที่ 1 บทน า 10 

 1.1 ประวัติความเป็นมาของหนว่ยงาน 9 

 1.2 โครงสรา้งหนว่ยงาน 11 

 1.3 โครงสรา้งการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART) 12 

 1.4 ผลการด าเนนิงานที่ผา่นมา 13 

  1.4.1 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน 13 

  1.4.2 ข้อมูลนักศกึษา 13 

  1.4.3 ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา 14 

  1.4.4 ข้อมูลการมีงานท าของบัณฑิต 14 

  1.4.5 ข้อมูลผลงานวิจัย 15 

  1.4.6 ข้อมูลการบริการวิชาการและวิชาชีพ 15 

  1.4.7 ข้อมูลการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 16 

  1.4.8 ข้อมูลบุคลากร 16 

 1.5 ขั้นตอนการทบทวนแผนยุทธศาสตร ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และจัดท า

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

18 

ส่วนที่ 2 การวเิคราะห์เชิงยุทธศาสตร์คณะศิลปกรรมศาสตร์ 19 

 2.1 การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร 19 

  2.1.1 การวเิคราะหส์ภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment Analysis) 19 

  2.1.2 การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment Analysis) 19 

 2.2 ประเด็นปัจจัยที่มผีลกระทบต่อการด าเนนิงานของคณะศลิปกรรมศาสตร์ 20 

  2.2.1 ประเด็นจุดแข็ง (Strengths : S) 20 

  2.2.2 ประเด็นจุดอ่อน (Weaknesses : W) 20 

  2.2.3 ประเด็นโอกาส (Opportunities : O) 21 

  2.2.4 ประเด็นภัยคุกคาม (Threats : T) 22 

 2.3 ผลการวิเคราะหต์ าแหน่งยุทธศาสตรข์องคณะศลิปกรรมศาสตร์ 24 

  2.3.1 ต าแหน่งยุทธศาสตร์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ในปัจจุบัน 24 

  2.3.2 ต าแหนง่ยุทธศาสตรท์ี่ปรับปรุงแล้ว 25 

 2.4 แผนยุทธศาสตร ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564) ของมหาวิทยาลัย 26 

ส่วนที่ 3 สาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2560 - 2564) 33 

 3.1 วิสัยทัศน ์(Vision) 33 

 3.2 พันธกิจ (Mission) 33 
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 3.3 ภารกิจกลัก (Key result area) 33 

 3.4 เสาหลัก (Pillar) 34 

 3.5 วัฒนธรรม (Culture) 34 

 3.6 อัตลักษณ์ (Identity) 34 

 3.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 34 

 3.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 34 

 3.9 ประเด็นยุทธศาสตร ์(Strategic Thrusts) 34 

 3.10 แผนที่ยุทธศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-

2564 

35 

ส่วนที่ 4 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) 36 

ส่วนที่ 5 แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 43 

ส่วนที่ 6 แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 49 

ภาคผนวก 53 

 1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี  

54 

 2 ผลการวิเคราะหเ์ชงิยุทธศาสตร์ 59 

 3 ประมวลภาพกิจกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) 

และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

67 

 

 4 รายชื่อผู้บริหารและบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี  

(พ.ศ. 2560 - 2564) และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะ

ศลิปกรรมศาสตร ์

70 
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ส่วนที่ 1 บทน า 
 

1.1 ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน 

อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร ์ตั้งอยู่ในภูมิทัศน์ที่เดน่เป็นสง่า ติดก าแพงแดงด้านถนนราชวถิ ี  มีโรง 

ละคร หอศิลป์ รวมทั้งห้องปฏิบัติการทางวิชาชีพด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และการละคร  เมื่อครั้งที่มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทาครบรอบ 75 ปี (พ.ศ. 2555 ) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  

รัชกาลที่ 10 (ซึ่งในขณะนั้นทรงด ารงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร)ทรง

พระราชทานพระนามาภิไธยย่อ “ม.ว.ก.” และพระราชทานนาม “อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาวชิราลง

กรณ” เป็นอาคารคณะศิลปกรรมศาสตรใ์นปัจจุบัน 

 คณะศิลปกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานกวา่ 40 

ปี โดยย้อนกลับไปตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 ที่เริ่มมีภาควิชา “ดนตรีและนาฏศิลป์” เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวชิา

การศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) วิชาเอกนาฏศิลป์ขึ้นเป็นแห่งแรกจากวทิยาลัยครูทั้งหมด 36 แห่ง  ต่อมาในปี พ.ศ. 2520 

ได้มีการขยายหลักสูตรเพิ่มเป็น “ภาควิชาดนตรี” และ “ภาควิชาศิลปะ” ตามล าดับ   อนึ่ง ด้วยความโดดเด่นของ

ผลงานทั้งจากภาควิชาและนักศึกษา  ส่งผลให้ศาสตร์ทางด้านศิลปกรรมของสวนสุนันทาได้รับการยอมรับทั้งจาก

ประชาคมภายในและภายนอกเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2542 รองศาสตราจารย์ ดร.ดิลก  บุญเรืองรอด  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในสมัยนั้น จึงมีความคิดที่จะรวมสาขาวิชานาฏศิลป์ ดนตรี และศิลปะ ให้

เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อสร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาให้สวนสุนันทาเป็นผู้น าด้าน “ศิลปกรรม” แห่งหนึ่งของ

ประเทศ  จึงได้ริเริ่ม “โครงการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์” ขึน้  โดยแยกกลุ่มวิชาด้านศิลปะทั้งหมดออกจากคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และแบ่งการบริหารจัดการออกมาอย่างอิสระ  พร้อมทั้งแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.กฤษดา กรุดทอง รองอธิการบดีฝา่ยกจิการพเิศษในสมัยนั้น รักษาการในต าแหน่งคณบดี 

 จากนั้นในปี พ.ศ. 2543 รองศาสตราจารย์ผดุง ศิรริัตน์ (ขณะนั้นด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย)์  

อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชาศิลปะ  ได้ขึ้นด ารงต าแหน่งรักษาการคณบดีเป็นคนต่อมา  และได้สานต่อ ผลักดัน

นโยบายการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม   จวบจนปี พ.ศ. 2547 กฎหมายว่าด้วย 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี “คณะศิลปกรรมศาสตร์” จึงได้รับการ

ยอมรับให้เป็นคณะโดยสมบูรณ์ มีประกาศไว้ในกฎกระทรวงการจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน

ทา ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2548  จึงนับเป็นวันที่คณะได้ถือก าเนิดอย่างเป็นทางการ

ในมหาวิทยาลัย   โดยได้มีคณบดีเข้ามาบริหารคณะจนถงึปัจจุบันจ 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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 คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้จดัการศึกษา และให้บริการวิชาการด้านศลิปะ ดนตร ี นาฏศลิป์และการ

ละคร โดยปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของสังคมมาอย่างต่อเนื่อง  ปัจจุบันมหีลักสูตรระดบั

ปรญิญาบัณฑติ มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ดังนี ้

1. หลักสตูรศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ ม ี6 หลักสูตร 

1.1  สาขาวิชาศิลปะการแสดง 

                     - แขนงนาฏศิลป์ไทย 

          - แขนงศลิปะการละคร 

1.2  สาขาวิชาจิตรกรรม 

1.3  สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป ์

1.4  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ 

1.5  สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย  

1.6 สาขาวิชาดนตร ี

- แขนงดนตรไีทย 

- แขนงดนตรสีากล 

2. หลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ ม ี1 หลักสูตร 

    2.1 สาขาวิชาศลิปะการแสดง 

3. หลักสตูรดุษฎีบัณฑิต ม ี1 หลักสูตร 

 3.1 สาขาวิชาศิลปะการแสดง 
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1.2 โครงสร้างหน่วยงาน 
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1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART) 

 



13 

 

ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

1.4 ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

 1.4.1 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน 

สาขาวิชา 

จ านวนหลักสูตรที่เปดิสอน 

ปีการศกึษา 

2559 

ปีการศกึษา 

2560 

ปีการศกึษา 

2561 

1. การออกแบบนิเทศศิลป์    
2. การออกแบบเครื่องแต่งกาย    

3. การออกแบบผลติภัณฑ์สร้างสรรค์    

4. จติรกรรม    

5. ดนตรี    

6. ศลิปะการแสดง    

7. ศลิปศาสตรมหาบัณฑติ (ศลิปะการแสดง)    

รวมทั้งสิ้น 7 7 7 
 

1.4.2 ข้อมูลนักศกึษา 

จ านวนนักศกึษา 

สาขาวิชา  

ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 

ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม 

1. การออกแบบนิเทศศิลป์ 223 - 223 199 - 199 219 - 219 

2. การออกแบบเครื่องแต่งกาย 141 - 141 147 - 147 165 - 165 

3. การออกแบบผลติภัณฑ์

สร้างสรรค์ 

118 - 118 130 - 130 144 - 144 

4. จติรกรรม 130 - 130 118 - 118 132 - 132 

5. ดนตรี 225 - 225 231 - 231 230 - 230 

6. ศลิปะการแสดง 266 - 266 267 - 267 377 - 377 

7. ศลิปศาสตรมหาบัณฑติ 

(ศลิปะการแสดง) 

- 56 56 - 48 48  54 54 

รวมทั้งสิ้น 1103 56 1159 1092 48 1140 1267 54 1321 
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1.4.3 ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา 

จ านวนนักศกึษา 

สาขาวิชา 

ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 

ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม 

1. การออกแบบนิเทศศิลป์ 35 - 35 40 - 40 43 - 43 

2. การออกแบบเครื่องแต่งกาย 22 - 22 22 - 22 29 - 29 

3. การออกแบบผลติภัณฑ์

สร้างสรรค์ 

28 - 28 13 - 13 10 - 10 

4. จติรกรรม 23 - 23 22 - 22 28 - 28 

5. ดนตรี 44 - 44 59 - 59 57 - 57 

6. ศลิปะการแสดง 53 - 53 48 - 48 51 - 51 

7. ศลิปศาสตรมหาบัณฑติ 

(ศลิปะการแสดง) 

- 19 19 - 22 22 - 20 20 

รวมทั้งสิ้น 205 19 224 204 22 226 218 20 238 

 

1.4.4 ข้อมูลการมีงานท าของบัณฑิต 

ปีการศึกษา 2559 2560 2561 

การมีงานท า 90.40 94.44 97.95 

เงินเดือนเร่ิมต้นเป็นไปตามเกณฑ์ข้ันต่ าของ ก.พ. 20,541 17,426 19,714 

ความพึงพอใจของผู้ใชบ้ัณฑติ 4.35 4.40 4.61 
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1.4.5 ข้อมูลผลงานวิจัย 

จ านวน 

สาขาวิชา 

ปีงบประมาณ 

2560 

ปีงบประมาณ  

2561 

ปีงบประมาณ 

2562 

ผลงาน น าไปใช ้ ผลงาน น าไปใช ้ ผลงาน น าไปใช ้

1. การออกแบบนิเทศศิลป์ - - 1 - 5 4 

2. การออกแบบเครื่องแต่งกาย - 1 6 3 4 4 

3. การออกแบบผลติภัณฑ์สร้างสรรค์ 4 - 14 4 11 1 

4. จติรกรรม - - 2 - 2 1 

5. ดนตรี - - 9 5 1 1 

6. ศลิปะการแสดง - - 1 1 4 4 

7. ศลิปศาสตรมหาบัณฑติ 

(ศลิปะการแสดง) 

- - - - - - 

รวมทั้งสิ้น 4 1 33 13 28 15 

 
 

1.4.6 ข้อมูลการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

สาขาวิชา 

จ านวนโครงการบรกิารวิชาการ 

ปีงบประมาณ 

2560 

ปีงบประมาณ  

2561 

ปีงบประมาณ 

2562 

1. การออกแบบนิเทศศิลป์ 1 1 1 

2. การออกแบบเครื่องแต่งกาย 1 1 1 

3. การออกแบบผลติภัณฑ์สร้างสรรค์ 1 1 1 

4. จติรกรรม 1 1 1 

5. ดนตรี 1 1 1 

6. ศลิปะการแสดง 1 1 1 

7. ศลิปศาสตรมหาบัณฑติ (ศลิปะการแสดง) - - - 

รวมทั้งสิ้น 6 6 6 
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1.4.7 ข้อมูลการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

สาขาวิชา 

จ านวนโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ปีงบประมาณ 

2560 

ปีงบประมาณ  

2561 

ปีงบประมาณ 

2562 

1. การออกแบบนิเทศศิลป์ 1 1 1 

2. การออกแบบเครื่องแต่งกาย 1 1 1 

3. การออกแบบผลติภัณฑ์สร้างสรรค์ 1 1 1 

4. จติรกรรม 1 1 1 

5. ดนตรี 1 1 1 

6. ศลิปะการแสดง 1 1 1 

7. ศลิปศาสตรมหาบัณฑติ (ศลิปะการแสดง) 1 1 1 

รวมทั้งสิ้น 7 7 7 

 

1.4.8 ข้อมูลบุคลากร 
 

สายสนับสนุนวิชาการ 

หน่วยงาน 
ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 

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

ส านักงานคณะ

ศลิปกรรมศาสตร์ 

16 4 - 20 16 4 - 20 15 5 - 20 

รวมทั้งสิ้น 16 4 - 20 16 4 - 20 15 5 - 20 
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สายวิชาการ 

หน่วยงาน 

ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 

อ. ผศ

. 

รศ. รวม อ. ผศ

. 

รศ. รวม อ. ผศ

. 

รศ. รวม 

1. การออกแบบนิเทศศิลป์ 6 - - 6 6 - - 6 7 - - 7 

2. การออกแบบเครื่องแต่งกาย 5 - 1 6 5 - 1 6 4 2 - 6 

3. การออกแบบผลติภัณฑ์

สร้างสรรค์ 

6 - - 6 6 - - 6 3 3 - 6 

4. จติรกรรม 4 1 1 6 5 1 - 6 5 1 - 6 

5. ดนตรี 8 3 - 11 8 3 - 11 8 2 - 10 

6. ศลิปะการแสดง 8 2 1 11 7 3 1 11 9 3 - 12 

7. ศลิปศาสตรมหาบัณฑติ 

(ศลิปะการแสดง) 

- - - - - - - - - - 1 1 

รวมทั้งสิ้น 37 6 3 46 37 7 2 46 36 11 1 48 
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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 2563 

 

 

 

 

- เสนอคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 

- เสนออธิการบด ี

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

ประจ าปีงบประมาณ 2563 ไปสูก่ารปฏิบัติ 

11 ก.ค. – 31 ส.ค. 62 

 

คณะกรรมการทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตรฯ์ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยภายในและภายนอก 

 

 

ก.พ. – ม.ิย. 62 

ก.พ. – ม.ิย. 62 

 

ก.พ. – ม.ิย. 62 

 

 

1 -31 ก.ค. 62 

1 -31 ก.ค. 62 

 

1-30 ก.ย. 62 

ต.ค.62 

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

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์เชิงยทุธศาสตร์คณะศิลปกรรมศาสตร ์
 

2.1 การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร 

เพื่อทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามของคณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยใช้หลักวิเคราะห ์

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) มกีารก าหนดกลยุทธ์หรอืยุทธศาสตร์ที่ได้ก 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 าให้

องค์กรเข้มแข็งหรอือ่อนแอ 

 2.1.2 การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment Analysis) 

  เพื่อน าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการระบุสถานการณ์ที่เป็นโอกาส (Opportunities) และภัยคุกคาม 

(Threats) ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยอาศัยกรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกตามหลักการ PEST Model 

ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการวิเคราะหไ์ด้ดังนี้ 

o P-Politics เป็นการวิเคราะห์สภาพทางการเมือง รวมทั้งกฎหมายและนโยบายทางการเมอืงที่

มีผลกระทบกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

o E-Economics เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์และแนวโน้มทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อคณะ

ศลิปกรรมศาสตร์ 

o S-Social เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์และกระแสสังคมที่มตี่อคณะศลิปกรรมศาสตร์ 

o T-Technology เป็นการวิเคราะหแ์นวโน้มของการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับคณะ

ศลิปกรรมศาสตร์ 
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ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

2.2 ประเด็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

2.2.1 ประเด็นจุดแข็ง (Strengths : S) ( 13 ประเด็น) ดังต่อไปนี้ 

 1. มหาวิทยาลัยมีประวัติศาสตร์ ภาพลักษณ์ และเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ทางศิลปวัฒนธรรม 

 2. มีระบบการพัฒนาบุคลากรที่ดี 

 3. มีแผนยุทธศาสตรร์ะยะ 5 ปีและประจ าปีที่ชัดเจน 

 4. อาจารย์มคีวามเช่ียวชาญ มีคุณวุฒ ิและต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น 

 5. มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียง เป็นที่สนใจของนักศึกษา 

 6. มีระบบการพัฒนาบุคลากรที่ดี 

 7. มีหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและ

ตลาดแรงงาน 

 8. มีระบบการด าเนินงานด้านวิจัย และการบริการวิชาการที่ดี 

 9. มีกระบวนการพัฒนานักศึกษา ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 10. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารที่ดีมปีระสิทธิภาพ และรวดเร็ว 

 11. บุคลากรมีศักยภาพในการท างานวิจัย ส่งผลให้มีผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ที่มีการ

น าเสนอในเวทีวชิาการในระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง 

 12. มีท าเล ความพรอ้มด้านสถานที่ และบรรยากาศภูมทิัศนท์ี่ดี 

 13. นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศกึษาค่อนขา้งมคีุณภาพสูง 

 

2.2.2 ประเด็นจุดอ่อน (Weaknesses : W) (11 ประเด็น) ดังต่อไปนี้ 

 1. การบริหารการเรียนการสอนในระดับนานาชาติยังมีขอ้จ ากัด 

 2. คุณภาพอาจารย์ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานและมีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์

เกษียณอายุไป 

 3. บุคลากรบางสาขาไม่เชี่ยวชาญ โดยเฉพาะความสามารถทางภาษาอังกฤษ 

 4. สถานที่ไม่เพียงพอกับการจัดการเรียนการสอน 

 5. ผลงานวิจัยที่ได้รับการตพีิมพ์และเผยแพร่มนี้อย 

 6. ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ยังไม่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน

ระดับชาติและนานาชาติ ยังไม่เป็นไปตามเกณฑก์ารประเมนิของอุดมศึกษา 

 7. มหาวิทยาลัยฯ มีการระดม พัฒนาจากภายนอกน้อย ท าให้การพัฒนางานบางอย่างชะลอ

ตัวและการมสี่วนรว่มจากภายนอกมีนอ้ย 

 8. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ยังมีนอ้ย 

 9. กระบวนการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม ยังไม่สามารถท าใหน้ักศกึษามีทักษะภาวะ

ผูน้ า ทักษะด้านการคิดวเิคราะห์ และทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
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 10. ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และศิษย์ปัจจุบันให้ความสนใจกับกิจกรรมที่มีต่อศิษย์เก่า

น้อย 

 11. มหาวิทยาลัยยังขาดการประชาสัมพันธ์ 

 

2.2.3 ประเด็นโอกาส (Opportunities : O) (20 ประเด็น)  ดังต่อไปนี้ 

 1. การขยายตัวทางเศรษฐกิจและความต้องการของภาคธุรกิจ ต้องการความรู้เชิงวิชาการ

จากมหาวทิยาลัย 

 2. ประกาศกองทุนพัฒนาบุคลากรด้านการส่งเสริมให้บุคลากรเผยแพร่ผลงานวิจัยมีโอกาส

ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายในและต่างประเทศเกิดความชัดเจนในการ

ท างานในระดับสากลมากขึน้  

  3. เศรษฐกิจโลกก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจเชงิสรา้งสรรค ์(Creative Economy) 

 4. ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Ageing Society) ส่งผลกระทบต่อการผลิตบัณฑิตเพื่อ

ตอบสนองประชากรกลุ่มสูงอายุ เชน่ พยาบาล ท่องเที่ยว วิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์ และการบิน 

 5. สภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน มีผลให้นักเรียนอาจเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยที่มี

ค่าใช้จ่ายต่ ากว่า 

 6. ภาครัฐสนับสนุนการวิจัยอย่างหลากหลาย 

 7. ภาครัฐให้การสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาทุนทางปัญญาของชาติมีแหล่งทุนวิจัยที่รัฐบาล

สนับสนุนผ่านสถาบัน/หน่วยงานส่งเสริมการวิจัย (เชน่ สวทช. สกว.) และแหล่งทุนอื่นๆ อย่างหลากหลาย 

 8. มีความสามารถในการด าเนินงานเชงิรุกและสร้างเครือข่าย 

 9. ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนระบบให้ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็นการสร้างโอกาสให้กับ

ผูด้้อยโอกาสมากขึ้น 

 10. นโยบายการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน เปิดโอกาสให้มีการพัฒนาการศึกษาและร่วมมือ

ทางการศึกษามากขึ้น 

 11. การได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 เป็นการเพิ่มโอกาสในการ

ติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ เกิดความร่วมมือทางวิชาการ เช่น การจัดการเรียนการสอน การท าวิจัยและ

บริการวิชาการได้มากขึ้น 

 12. มหาวิทยาลัยฯ ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน ที่มีระบบคมนาคมที่หลากหลาย ท าให้นักศึกษา

เดินทางมาเรียนอย่างสะดวก 

 13. การมีศูนย์การศึกษาภายนอกเป็นโอกาสในการสร้างความร่วมมือกับชุมชนและประเทศ

ใกล้เคียงเกิดองค์ความรู้ใหมท่ี่เป็นประโยชน์ตอ่สังคมในระดับใหญ่ขึ้น 

 14. การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นตลาดเสรีทางความคิด ท าให้องค์กรเอกชน

มุ่งหาความรูผ้า่นสถาบันการศกึษาส่งผลใหม้หาวิทยาลัยมีโอกาสในการสร้างสรรค์งานรว่มกับองค์กรเอกชน 



22 

 

ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

 15. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ช่วยให้มหาวิทยาลัย ฯ สามารถให้บริการ

วิชาการได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึน้ 

 16. ตลาดแรงงานมีความต้องการบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ทั้งภายในและภายนอก

ประเทศ 

 17. รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน 

 18. ภาคสังคมและภาคธุรกิจตอ้งการความรูใ้นระดับอุดมศกึษามากขึ้น 

 19. การปฏิรูปการศึกษา ส่งเสริมอาชีพครู ท าให้อาชีพครูได้รับความสนใจ ค่านิยมในการ

ประกอบอาชีพครูเปลี่ยนไป ท าให้มผีูส้นใจสมัครเข้าศึกษาเพิ่มขึน้ 

 20. นโยบายของรัฐในการปรับฐานเงินเดือน ท าให้รายได้ของบุคลากรเพิ่มขึ้น ส่งผลให้

บุคลากรมีคุณภาพชวีิตที่ดีขึ้น 

 

2.2.4 ประเด็นภัยคุกคาม (Threats : T) (16 ประเด็น) ดังต่อไปนี้ 

 1. มุมมองของต่างประเทศที่มองสถานศกึษาของประเทศไทยยังไม่เป็นนานาชาติ 

 2. แนวโน้มจ านวนประชากรวัยอุดมศึกษาของประเทศไทยลดลง ท าให้อัตราการเกิดลดลง 

อัตราประชากรในวัยเรียนลดลง และมีอัตราผูสู้งอายุเพิ่มขึ้น 

 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนซึ่งมีจ านวนมาก บางแห่งขาดความน่าเชื่อถือ ท าให้สูญเสีย

โอกาสตความรว่มมอืกับหนว่ยงานภายนอก 

 4. ความแตกต่างด้านพื้นฐานทางการศึกษา ครอบครัวและเศรษฐกิจท าให้เกิดค่านิยมที่

แตกต่างมคีวามตอ้งการที่หลากหลายมากขึ้น 

 5. ค่านิยมและความต้องการของนักศึกษาเก่งๆ มักจะเลือกเรียนในสาขาวิชาที่เป็นที่ต้องการ

ของตลาดแรงงานมากกว่าสาขาที่ความตอ้งการของตลาดแรงงานน้อยกว่า 

 6. ตลาดแรงงานต้องการพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ และทักษะเฉพาะทางมากขึ้น จึง

สวนทางกับหลักสูตรที่หลากหลายแต่ไม่ตอบสนองตลาดแรงงาน 

 7. สภาวะทางเศรษฐกิจที่ตกต่ าส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการเลือกสถานศึกษา

ให้ผู้เรยีน 

 8. สถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศมีการแขง่ขันกันมากขึน้ 

 9. ความคิดที่แตกต่างของคนในสังคม ท าให้เกิดความขัดแย้งทางความคิดส่งผลให้

มหาวิทยาลัยต้องมกีารปรับทัศนคต ิความเช่ือของคนให้สามารถอยู่ร่วมกันได้ 

 10. สถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศมีการแปรเปลี่ยนอยู่

ตลอด ส่งผลตอ่การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ฯ 

 11. กฎระเบียบรัฐบาลเปลี่ยนแปลงบ่อย 

 12. สังคมมีเจตตคติต่ออาชีพครูมีแนวโน้มไปในทางด้านลบ อาทิเช่น ผลตอบแทนน้อย ภาระ

งานสอนมาก เป็นต้น 
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 13. งบประมาณจากรัฐและรายได้ของมหาวิทยาลัยมีจ ากัด ท าให้การพัฒนาล่าช้า 

 14. ประเทศไทยก าลังอยู่ในระยะเปลี่ยนผ่านจากเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการเกษตร ไปสู่เกษตร

อุตสาหกรรมและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ส่งผลกระทบกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ฯ 

 15. มีความเสี่ยงด้านกระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าดับบ่อย ก่อให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลสารสนเทศ 

 16. ค่านิยมของคนในสังคมไทยกับความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ ขาดความน่าเชื่อถือลด

ความไว้วางใจได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

2.3 ผลการวเิคราะห์ต าแหน่งยุทธศาสตร์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

การวิเคราะหต์ าแหน่งทางยุทธศาสตรข์องคณะศลิปกรรมศาสตร์ใช้โปรแกรม Excel ของที่ปรึกษา 

จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยกองนโยบายและแผน มาช่วยหาต าแหน่งยุทธศาสตร์ในปัจจุบันจากผลการ

ประเมิน SWOT และหาต าแหน่งยุทธศาสตร์ที่ปรับปรุงแล้วโดยการลด/ขจัดประเด็นที่เป็นจุดอ่อน การพลิก

วิกฤตให้เป็นโอกาสในประเด็นที่คุกคาม รายละเอียดดังนี้ 

 

2.3.1 ต าแหน่งยุทธศาสตร์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ในปัจจุบัน 

ผลการประมวลด้วยโปรแกรม Excel เพื่อหาต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ในปัจจุบันตามความคิดเห็น

ของผู้บริหารและคณาจารย์จ านวน 60 ท่าน ปรากฏว่า คณะศิลปกรรมศาสตร์อยู่ในต าแหน่ง “ป้องกัน” ดัง

แสดงได้จากภาพขา่งลา่งนี้ 
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2.3.2 ต าแหน่งยุทธศาสตร์ที่ปรับปรุงแล้ว 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้ปรับปรุงสถานการณ์โดยการ ลด/ขจัด ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน (ระดับ

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

- การบริหารการเรียนการสอนในระดับนานาชาติยังมีขอ้จ ากัด (ระดับ 4) 

- คุณภาพอาจารย์ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานและมีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์

เกษียณอายุไป (ระดับ 5) 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ พลิกวิกฤติเป็นโอกาสในประเด็นที่เป็นภัยคุกคาม (ระดับในการมุ่งมั่น

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

- การขยายตัวทางเศรษฐกิจและความต้องการของภาคธุรกิจ ต้องการความรู้เชิงวิชาการ

จากมหาวทิยาลัย (ระดับ 4) 

- ประกาศกองทุนพัฒนาบุคลากรด้านการส่งเสริมให้บุคลากรเผยแพร่ผลงานวิจัยมีโอกาสใน

การสรา้งเครือข่ายความรว่มมือทางวิชาการกับหนว่ยงานภายในและต่างประเทศเกิดความ

ชัดเจนในการท างานในระดับสากลมากขึน้ (ระดับ 5) 

  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 และ

มีผลงานที่เป็นแมแ่บบสวนสุนันทาด้านการสอน วิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

หมายเหตุ : แม่แบบท่ีดีของความสมาร์ท (Smart) คือ เป็นลักษณะของ “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” ในเร่ืองต่างๆ 

ดังนี้ 

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

M = Smart Management: การบริหารจัดการ “ฉลาดหลกัแหลมนา่มอง” ผู้บริหารเก่งและด ีรบัผิดชอบตอ่

สังคม ท าด ีมุ่งคณุภาพ และมีธรรมาภิบาล 

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

ได้ 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) 

5) ให้การศึกษา (To Offer Education) ผลติบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ ฝกึหัดครู ปลูกฝัง

ประชาชนให้สามารถเรียนรู้ในระดับสูง มีความเป็นมนุษย์ที่รับผิดชอบต่ออนาคตของโลกที่มีแนวโน้มเป็น

นานาชาติ มีจิตวญิญาณในการท้าทาย โดยไม่กลัวล้มเหลว 

6) วิจัย (To Conduct Research) มุ่งมั่นในการลงทุนทางการศึกษาวิจัยในศาสตร์ที่เป็นเอตทัคคะ ที่

สามารถน าไปใช้ใหเ้กิดผลประโยชน์ได้เพื่อความสงบสุข และความเจรญิรุ่งเรอืง ผา่นการแสวงหาด้วยการวิจัย

ทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสรา้งสรรค์ 

7) บริการวิชาการ (To Provide Academic Services) การส่งมอบผลงานวิชาการในระดับเอตทัคคะ 

ที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม โดยการมสี่วนรว่มกับชุมชนท้องถิ่น และสังคม 

8) 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) ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคม (Provide Academic Services and 

Transfer Technology to Communities and International Society) 

3) อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปวัฒนธรรม และธ ารงรักษา สืบสานความ

เป็นไทย (Conserve and Develop Services Provision as the Center for Arts and Culture Service Center and 

Sustain the Thainess) 

4) วิจัย สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้  (Conduct Research, Create Innovation and Develop 

Knowledge for Society) 

5) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ และเน้นให้เครือข่ายมีส่วนร่วม 

(Employ Modern Management System for Versatility with Concentration on Network Participation) 
 

เสาหลัก (Pillar) 

1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)  

2) คุณธรรม (Morality)  

3) เครือขา่ย (Partnership)  

4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  

5) วัฒนธรรม (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”   
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นโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (พ.ศ. 2560 – 2564) 

(The Policy on University's Management and Development) 

มหาวิทยาลัยฯ ได้ก าหนดนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อให้การด าเนินงานตาม

ยุทธศาสตรไ์ปสู่ความส าเร็จที่ก าหนดไว้ ดังนี้  

1. นโยบายด้านการบริหารจัดการ 

1) เร่งรัดและสร้างกระบวนการและกลไกการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทุกคนให้ก้าวไปสู่

ความส าเร็จสูงสุดในเส้นทางวิชาชีพ 

2) รักษาเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของความเป็นสวนสุนันทาที่มีอดีตอันน่าภูมิใจเพื่อน าไปสู่ความ

ผาสุกและคุณภาพชวีิตการท างานของบุคลากรในองค์กร 

3) ส่งเสริมและสนับสนุนการใชห้ลักธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการองค์กรในทุกมิติ 

4) จัดสภาพแวดล้อมที่ดีด้านการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ 

บรรยากาศที่เอื้อตอ่การเรียนรูแ้ละเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้พัฒนาในเส้นทางวิชาชีพทั้งในด้านวุฒิการศึกษาและ

ผลงานวิชาการ รวมทั้งความรู้ความสามารถในการใชภ้าษาอังกฤษและน าไปใช้ในชีวติประจ าวันได้ 

2. นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต 

1) พัฒนาสาขาวิชาทุกๆ สาขาวิชาไปสู่ความเป็นเอตทัคคะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ

แขง่ขันทั้งในระดับประเทศและระดับสากล 

2) ประสานเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตเพื่อการมีส่วนร่วมในการ

จัดการเรยีนการสอนครอบคลุมในทุกกระบวนการ 

3) ยกระดับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยการมีเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาใน

ต่างประเทศเพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรูแ้ละบุคลากร 

4) มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตใหเ้ป็นผู้ที่มคีวามรู้ลกึซึ่งในศาสตรท์ี่ส าเร็จการศกึษา มีคุณธรรม จรยิธรรม 

มีจิตสาธารณะ และเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี 

5) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความรูค้วามสามารถด้านเทคโนโลยีและการใช้ภาษาอังกฤษ

อยู่ในระดับที่ด ีสามารถน าไปใช้ในชีวติประจ าวันได้ 

6) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีพรสวรรค์และความสามารถพิเศษที่โดดเด่นนอกจากศาสตร์

ที่ศึกษา 

3. นโยบายด้านการวิจัย 

1) มุ่งเน้นผลิตงานวิจัยที่เป็นการสร้างองค์ความรูใ้หม่และพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้

ประโยชน์ได้จริง 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มกีารบูรณาการวจิัยใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของการเรยีนการสอน 

3) สร้างให้นักศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกมีขีดความสามารถในด้านการวิ จัย

และสร้างผลงานที่เป็นยอมรับของสังคมได้ 
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4. นโยบายด้านการบริการวิชาการ 

1) ส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับงานวิจัย และเกิดการบูรณาการกับการเรียนการ

สอน 

2) สร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชนในการให้บริการวิชาการ เพื่อแก้ไขปัญหาและ

พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ยั่งยืน น าไปสู่การพึ่งพาตนเองได้ 

3) ส่งเสริมให้มีการจัดแหล่งเรียนรู้เพื่อสรา้งโอกาสเรียนรู้ให้แก่ทุกคนทุกกลุ่มวัย 

5. นโยบายด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

1) ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นสวนสุนันทา 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ค้นคว้า เพื่อเป็นศูนย์กลางแหง่การเรยีนรู้ทางวัฒนธรรม 

3) สนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่ทั้ง

ภายในประเทศและต่างประเทศ 
 

เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย (University Development Goals) 

ภาพที่ 5 เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

เป้าหมายที่ 1 : สร้างเอตทัคคะเพื่อใหไ้ด้รับการยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ

ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อสู่การเป็นเอตทัคคะที่ได้รับการยอมรับใน

ระดับชาติและนานาชาต ิ

เป้าหมายที่ 2 : สร้างผลงานวิชาการ วิจัย เพื่อการบริการวิชาการ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะผลิตผลงาน

ทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน 
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เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการน าไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เพื่อการ

บริการวิชาการแก่สังคม 

เป้าหมายที่ 3 : สร้างเครือข่ายมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะสร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือที่หลากหลายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์

ที่ดกีับมหาวิทยาลัย 

เป้าหมายที่ 4 : สร้างภาพลักษณ์เพื่อให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะพัฒนาระบบ

บริหารจัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักและยอมรับใน

ระดับชาติและนานาชาติ 
 

 

ยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 

มหาวิทยาลัยฯ ได้น ายุทธศาสตร์ตามกรอบแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560 – 2574)  

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน (Raise the University‘s 

Potential to Become Sustainable Specialist) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (Construct 

Academic Works for Elevating Local Wisdom Sustainably) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือขา่ยและท้องถิ่น (Establish Relationship to 

Link Local to Network)  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ (Elevate the Level of International Recognition) 

 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้ก าหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลักและตัวชี้วัดความส าเร็จของแต่ละ

ยุทธศาสตร ์มีดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลัก

คื อ  ผลิตบัณฑิตที่ มี คุณภาพตามอั ตลั กษณ์ ขอ งมหาวิ ทยาลั ย  เป็ นที่ ยอมรั บของผู้ ใ ช้ บัณฑิ ต  

และสังคมเพื่อสู่การเป็นเอตทัคคะที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์คือ 1. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการยกย่องหรือยอมรับ 

ในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 2. ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑิต ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 3. ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าและการประกอบ

อาชีพอิสระภายใน 1 ปี และ 4. คะแนนเฉลี่ยการประกันคุณภาพภายในประจ าปี 

 ยุ ท ธศาสตร์ ที่  2 ส ร้ า งผลงานวิ ช าการสู่ ก า รยกระดั บภู มิ ปัญญาท้ อ งถิ่ น อย่ า งยั่ ง ยื น 

มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลักคือ ผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิต

งานวิ จั ยที่ ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่ งทุน  เผยแพร่ทั้ ง ในระดับชาติและนานาชาติ   

รวมทั้งการน าไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลางแหง่การเรยีนรู้เพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม 



31 

 

ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์คือ 1. ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ที่ตพีิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย 2. ร้อยละผลงานของนักศึกษาและ

ผู้ ส า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า โ ท  ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร ตี พิ ม พ์ ห รื อ เ ผ ย แ พ ร่ ใ น ร ะ ดั บ ช า ติ 

หรอืนานาชาติ 3. ร้อยละผลงานของนักศกึษา และผูส้ าเร็จการศกึษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตพีิมพ์หรือ

เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ 4. ร้อยละผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการ

น าไปใช้ประโยชน์ต่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทั้งหมด 5. จ านวนผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองาน

สร้างสรรค์ที่ยื่นจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร 6. จ านวนองค์ความรู้ที่เพิ่มขึ้นในแหล่งเรียนรู้/ศูนย์การเรียนรู้ 

เพื่อบริการวิชาการ 7. จ านวนผู้มาเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์ รัตนโกสินทร์หรือพิพิธภัณฑ์พระวิมาดาเธอฯ 

8. ผลติภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ (สินค้า บริการ แหลง่ท่องเที่ยว) 9. จ านวนครัวเรือน

ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเข้ามาให้ความรู้ และร่วมพัฒนาแก้ไขเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้

ครัวเรือน 10. ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ พ้นเกณฑ์ความยากจนและ/หรือ  ยกระดับรายได้

ครัวเรือน 11. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับการน้อมน าพระราโชบายด้านจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง

คุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ประการสู่การปฏิบัติในพื้นที่บริการของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  12. 

จ านวนต าบลที่ได้ด าเนินการพัฒนาระบบข้อมูลต าบลของจ านวนต าบลที่มใีนแต่ละจังหวัด ในปีที่ 1 13. จ านวน

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัย 14. จ านวนผู้เข้าอบรมพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อสร้างรายได้ 15. ร้อย

ละของผูเ้ข้าอบรมน าความรูไ้ปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มรายได้ 16. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อ

อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 17. จ านวนเครือข่ายด้านการวิจัยและนวัตกรรมที่มีความร่วมมอืกับเครือข่ายจาก

ภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคบริการ 18. จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้ร่วมมือกับ

ภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรอืภาคบริการในระดับชาติหรอืระดับนานาชาติตอ่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

ทั้งหมด และ 19. จ านวนผลงานวิจัย นวัตกรรมหรอืเทคโนโลยีที่น าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณชิย์ 

 ยุ ทธศาสตร์ที่  3 สร้ า งความสั มพั นธ์  เ ชื่ อม โยง เครื อข่ ายและท้ อ งถิ่ น  มี เ ป้ าประสงค์ 

เ ชิงยุทธศาสตร์หลักคือ  สร้างเครือข่ ายความร่วมมือที่ หลากหลายทั้ งภายในและต่างประเทศ 

เพื่อให้มสี่วนรว่มในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์คือ 1.  ร้อยละของเครือข่ายที่มีผลผลิตที่ เป็นประโยชน์ 

ต่อมหาวิทยาลัย 2. จ านวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย  3. ร้อยละของเครือข่าย 

ความร่วมมือในประเทศที่มีการด าเนินการ 4. จ านวนเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกิจการนักศึกษา 

กับองค์กรภาครัฐ และเอกชน และ 5.ร้อยละของเครือข่ายต่างประเทศที่มีการจัดกิจกรรมร่วมกับ

มหาวิทยาลัย 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลักคือ พัฒนาระบบ

บริหารจัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักและยอมรับใน

ระดับชาติและนานาชาติ 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์คือ 1. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผน 

การจัดอันดับมหาวิทยาลัย  2. ร้อยละของงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม 
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และสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและ

นั ก วิ จั ย  3 .  ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ก า ร รั บ รู้ ภ า พ ลั ก ษ ณ์ แ ล ะ ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย  

และ 4. จ านวนนักศึกษาชาวต่างชาติ/นักศกึษาแลกเปลี่ยน 

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

กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรม ดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรม

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

ยุทธศาสตร ์

จ านวน 

เป้าประสงค์เชงิ

ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด 

แผนงาน/

กลยุทธ์ 

โครงการ/

กิจกรรม 

1) พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 9 25 22 25 

2) สรา้งผลงานวิชาการสูก่ารยกระดับภูมปัิญญาท้องถิ่นอย่าง

ยั่งยืน 

11 26 15 24 

3) สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครอืข่ายและทอ้งถิ่น 5 8 10 9 

4) ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 5 6 6 6 

รวมทั้งส้ิน 30 65 52 64 
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ส่วนที่ 3 สาระส าคญัของแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) 
3.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

เป็นศูนย์กลางแหง่การเรยีนรู้ตลอดชีวติด้านวิชาชีพศลิปกรรมศาสตร์ดว้ยคุณภาพและคุณธรรม 

 

3.2 พันธกิจ (Mission) 

 1. พัฒนามาตรฐานการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตศิลปกรรมศาสตร์ที่เน้นองค์ความรู้เป็น

เอตทัคคะให้มคีุณภาพตรงตามความต้องการของชุมชนและสังคมโดยใช้ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศมคีวามรู้

คู่คุณธรรม รู้จักใช้ชีวติอย่างมคีวามสุขด้วยความพอเพียง 

2. วจิัยและพัฒนาองค์ความรูใ้นศาสตร์ที่เป็นเอตทัคคะด้านศิลปกรรมศาสตร ์ศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

และศลิปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ 

3. บริการวิชาการด้านศิลปกรรมศาสตร ์ศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่นและศลิปวัฒนธรรม รัตนโกสินทร์แก่

ชุมชนและสังคมในระดับเอตทัคคะ โดยการมสี่วนรว่มกับชุมชน ท้องถิ่นและสังคม 

4. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์ พัฒนาและเผยแพร่ด้านศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

และศลิปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ 

 

3.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 

1) ผลิตบัณฑิตที่มคีุณภาพระดับแนวหนา้ (Produce Graduates with Front Row Quality) 

2) ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคม (Provide Academic Services and 

Transfer Technology to Communities and International Society) 

3) อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปวัฒนธรรม และธ ารงรักษา สืบสานความเป็น

ไ ทย  ( Conserve and Develop Services Provision as the Center for Arts and Culture Service Center and 

Sustain the Thainess) 

4)  วิจัย  สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้  (Conduct Research, Create Innovation and Develop 

Knowledge for Society) 

5) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ และเน้นให้เครือข่ายมีส่วนร่วม (Employ 

Modern Management System for Versatility with Concentration on Network Participation) 
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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  พัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ใหเ้ป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 2  สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมปิัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3  สรา้งความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือขา่ยและท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 4  ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 
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3.10 แผนที่ยุทธศาสตร์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564  

 

 

 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ให้เป็นเอตทัคคะ

ที่ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมปิัญญา

ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
สร้างความสมัพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและ

ท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที 4 
ขยายการยกย่องระดบันานาชาติ 

     

เป้าประสงค์เชิง
ประสิทธิผล 

- คณะศิลปกรรมศาสตร์เป็นเอตทัคคะที่มีความ
ยั่งยืนและได้รับการยอมรับในระดับชาตแิละ

นานาชาต ิ

- ผลงานวิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์ได้รบัการตพีิมพ์ เผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

- ผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการน าไปใช้
ประโยชน์และให้ชุมชนสามารถพึง่พาตนเองได้ 

- ผลงานวิจัย งานนวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ที่ยืนจดอนุสิทธิบัตร หรือ
สิทธิบัตร 

- เครือข่ายและท้องถิ่นมีส่วนรว่มในการพัฒนา
และเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับคณะศิลปกรรม

ศาสตร์ 

- คณะศิลปกรรมศาสตร์เป็นที่รู้จักและยอมรับ
ในระดับชาติและนานาชาต ิ

- ความมีชือ่เสียงของมหาวิทยาลัย 

     

เป้าประสงค์เชิง
คุณภาพบริการ 

- บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลกัษณ์ของคณะ
ศิลปกรรมศาสตรเ์ป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและ

สังคม และมีทกัษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

- คณะศิลปกรรมศาสตรเ์ป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการทาง
วิชาการแก่ชุมชน โรงเรียน วิสาหกจิชุมชน กลุ่มอาชีพ ผูป้ระกอบการใหม่ 

และท้องถ่ินให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามศาสตรพ์ระราชา 
- คณะศิลปกรรมศาสตรม์ีงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของแหลง่

ทุน 

- คณะศิลปกรรมศาสตร์มีความร่วมมือกับเครือข่ายและ
ท้องถ่ินที่หลากหลาย 

- คณะศิลปกรรมศาสตร์มีการด าเนินการจัดกิจกรรม
ความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ 

- นักศึกษาชาวต่างชาติเข้าศึกษาต่อใน
สาขาวิชา 

     

เป้าประสงค์เชิง
ประสิทธิภาพ 

- คณะศิลปกรรมศาสตรม์ีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมและสนบัสนุนการสร้างคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ึงประสงค์ 

สอดคล้องตามอัตลักษณ์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
- หลักสูตรมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรบัทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

- งานวิจัย งานนวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์มีคุณภาพได้ตามมาตรฐาน และเป็นที่
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

- วารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
- คณะศิลปกรรมศาสตร์มีกระบวนการบริการวิชาการที่ได้มาตรฐานสอดรับกับความ

ต้องการของท้องถิ่นและสังคม 
- คณะศิลปกรรมศาสตร์มีกระบวนการด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ที่ได้

มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ 

- คณะศิลปกรรมศาสตร์มีกระบวนการ/กลไกใน
การแสวงหาความร่วมมอืกับทอ้งถิ่น องค์กร

ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรวิชาชีพ 
ผู้ประกอบการ ศิษย์เก่า และต่างประเทศ 

- ระบบริหารจัดการภายในที่สามารถ
ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาต ิ

     

เป้าประสงค์เชิง
การพัฒนา 

- บุคลากรทุกระดบัมีความรู้ ทักษะและทัศนคติในการปฏิบตัิงาน 
ตลอดจนมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

- บุคลากรมีการปฏิบัตงิานที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รบับริการ 
และทันต่อสถานการณ์ทีเ่ปลี่ยนแปลง 

- คณะศิลปกรรมศาสตรม์ีการประยุกต์มีอาคารสถานที่ และสิ่งอ านวย
ความสะดวกที่รองรบัการด าเนินการตามพันธกจิได้อย่างครบถ้วน 

- คณะศิลปกรรมศาสตรส์ามารถบรหิารจัดการทรัพย์สิน สินทรัพยเ์พื่อ
ใช้ในการปฏิบัติตามภารกจิ 

- อาจารยแ์ละนักวิจยัมีศักยภาพในการริเริ่ม
สร้างสรรค์ งานวิจัย นวัตกรรม และการบริการ

วิชาการอยา่งมีประสิทธิภาพ 

- คณะศิลปกรรมศาสตร์มีการพัฒนาฐานข้อมูล
เครือข่ายส าหรับการบริหารจัดการอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

- คณะศิลปกรรมศาสตร์มีการใช้เทคโนโลยี
และเครื่องมือต่างๆของ Social Media ที่
ทันสมัยในการสร้างภาพลักษณ์ได้อยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

วิสัยทศัน์ : เป็นศูนย์กลางแหง่การเรียนรู้ตลอดชวีติดา้นวชิาชีพศิลปกรรมศาสตร์ดว้ยคุณภาพและคุณธรรม 

พันธกจิ : 1. ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน               2. ด้านการวิจัยและนวัตกรรม             3. ด้านการบรกิารวิชาการ          4. ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย                 5. ดา้นบริหารจัดการ 
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ส่วนที่ 4 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2560 – 2564) 

 
 

 

ปี 2560 ปี 2561

ปี 2562

(รอบ 9 

เดือน)

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

1.1.1 คะแนนเฉล่ียการประกันคุณภาพภายในประจ าปี คะแนนเฉล่ีย 3.95 4.07 N/A ≥4.20 ≥4.25 ≥4.35 ≥4.35 ≥4.35 ก าหนดให้สอดคล้องกับผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาของ

หน่วยงานและเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการ

ด าเนินงานของมหาวทิยาลัย ท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อการ

พัฒนาหน่วยงานและมหาวทิยาลัย

1.1.1.1 พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรด้วยระบบคุณภาพ โครงการประกันคุณภาพการศึกษา

1.1.2 ร้อยละของนักศึกษาท่ีได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติ

และ/หรือนานาชาติ

ร้อยละ 7 (คน) 0.28 0.33 - - ≥0.50 ≥0.50 ≥0.50 ก าหนดให้สอดคล้องกับผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาของ

หน่วยงานและเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการ

ด าเนินงานของมหาวทิยาลัย ท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อการ

พัฒนาหน่วยงานและมหาวทิยาลัย

1.1.2.1 สนับสนุนให้นักศึกษาส่งผลงานทางวชิาการ 

งานวจิัย และงานสร้างสรรค์เข้าประกวดในระดับชาติและ

นานาชาติ

โครงการส่งเสริมผลงานนักศึกษาสู่การประกวดใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ

1.2.1 ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑิต ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวฒิุระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ระดับคะแนน 4.37 4.73 4.61 ≥4.20 ≥4.25 ≥4.35 ≥4.35 ≥4.35 ก าหนดให้สอดคล้องกับผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาของ

หน่วยงานและเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการ

ด าเนินงานของมหาวทิยาลัย ท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อการ

พัฒนาหน่วยงานและมหาวทิยาลัย

โครงการจัดการเรียนการสอนสวนสุนันทา 4.0 

(SSRU 4.0)

กิจกรรมจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

กิจกรรมจัดการเรียนการสอนด้านวทิยาศาสตร์สุขภาพ

กิจกรรมจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศกึษาข้ันพื้นฐาน

1.3.1 คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการส่งเสริม

 หรือพัฒนาให้กับนักศึกษา

คะแนนเฉล่ีย 4.44 0 2.28 ≥4.25 ≥4.25 ≥4.25 ≥4.35 ≥4.35 ก าหนดให้สอดคล้องกับผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาของ

หน่วยงานและเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการ

ด าเนินงานของมหาวทิยาลัย ท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อการ

พัฒนาหน่วยงานและมหาวทิยาลัย

1.3.1.1 ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตาม

อัตลักษณ์ของมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

และมีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์

โครงการพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง

ประสงค์และอัตลักษณ์สวนสุนันทา

1.3.2 ร้อยละของสาขาวชิาท่ีส่งผลงานของนักศึกษาเข้าประกวด ร้อยละ - - 71.42 - - ≥50.00 ≥50.00 ≥50.00 ก าหนดให้สอดคล้องกับผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาของ

หน่วยงานและเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการ

ด าเนินงานของมหาวทิยาลัย ท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อการ

พัฒนาหน่วยงานและมหาวทิยาลัย

1.3.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สาขาวชิาบ่มเพาะและ

เสริมความรู้ ทักษะให้กับนักศึกษาในการสร้างผลงาน เข้า

ร่วมประกวดในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ

โครงการป้ันนักศึกษาสู่เวทีระดับชาติหรือนานาชาติ

1.3.3 ร้อยละของผลงานวจิัยนักศึกษาท่ีผ่านการน าเสนอจากการจัด 

Mini-conference

ร้อยละ - - 72 - - ≥80.00 ≥60.00 ≥60.00 ก าหนดให้สอดคล้องกับผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาของ

หน่วยงานและเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการ

ด าเนินงานของมหาวทิยาลัย ท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อการ

พัฒนาหน่วยงานและมหาวทิยาลัย

โครงการน าเสนองานวจิัย (Mini-conference) ของ

นักศึกษา

1.3.4 จ านวนผลงานวจิัยของนักศึกษาท่ีได้น าเสนอในระดับนานาชาติ ผลงาน - - 1 - - ≥20.00 28 28 ก าหนดให้สอดคล้องกับผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาของ

หน่วยงานและเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการ

ด าเนินงานของมหาวทิยาลัย ท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อการ

พัฒนาหน่วยงานและมหาวทิยาลัย

โครงการพัฒนานักศึกษาสู่การวจิัยในระดับนานาชาติ

≥91.00 ก าหนดให้สอดคล้องกับผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาของ

หน่วยงานและเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการ

ด าเนินงานของมหาวทิยาลัย ท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อการ

พัฒนาหน่วยงานและมหาวทิยาลัย

มิติประสิทธิภาพ

1.3 มหาวทิยาลัยมีการบูรณาการการจัดการเรียนสอน

ท่ีส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างคุณลักษณะบัณฑิต

ท่ีพึงประสงค์ สอดคล้องตามอัตลักษณ์ของมหาวทิยาลัย

1.2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท าและประกอบอาชีพ

อสิระภายใน 1 ปี

ร้อยละ 94.44 93.97

1.3.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการน าเสนอผลงานวจิัยของ

นักศึกษาในระดับนานาชาติ

97.95 ≥89.00 ≥90.00 ≥91.00 ≥91.00

มิติประสิทธิผล

1.1 มหาวทิยาลัยเอตทัคคะท่ีมีความย่ังยืน และได้รับการ

ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

มิติคุณภาพบริการ

1.2 บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวทิยาลัยเป็นท่ี

ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม และมีทักษะท่ีจ าเป็นใน

ศตวรรษท่ี 21

1.2.1.1 ส่งเสริมการบูรณาการการสอนด้วยนวตักรรม

ร่วมสมัยอย่างมีประสิทธิภาพในการสร้างทักษะท่ีจ าเป็น

ในศตวรรษท่ี 21

แนวทางการก าหนดค่าเป้าหมาย แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างย่ังยืน

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

ผลการด าเนินงาน ค่าเป้าหมาย
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1.4.1 จ านวนสาขาวชิาเอตทัคคะท่ีมีคะแนนประเมินต้ังแต่ 60 คะแนน

ข้ึนไป

สาขาวชิา - - N/A - - 4 1 1 ก าหนดให้สอดคล้องกับผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาของ

หน่วยงานและเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการ

ด าเนินงานของมหาวทิยาลัย ท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อการ

พัฒนาหน่วยงานและมหาวทิยาลัย

1.4.1.1 ยกระดับคุณภาพของสาขาวชิาเอตทัคคะให้

สามารถแข่งขันในระดับชาติหรือนานาชาติ

โครงการพัฒนาสาขาวชิาสู่เอตทัคคะ

1.4.2 ร้อยละของหลักสูตรท้ังหมดท่ีผ่านตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ

หลักสูตรของ สกอ. โดยได้คะแนนไม่ต่ ากวา่ระดับ 3.01

ร้อยละ 66.66 66.66 83.33 ≥75.00 ≥75.00 ≥75.00 ≥80.00 ≥80.00 ก าหนดให้สอดคล้องกับผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาของ

หน่วยงานและเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการ

ด าเนินงานของมหาวทิยาลัย ท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อการ

พัฒนาหน่วยงานและมหาวทิยาลัย

1.4.3 จ านวนรายวชิาภาษาไทยท่ีมีการจัดการเรียนการสอนเป็น

ภาษาอังกฤษ

รายวชิา - - - - - 1 12 12 ก าหนดให้สอดคล้องกับผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาของ

หน่วยงานและเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการ

ด าเนินงานของมหาวทิยาลัย ท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อการ

พัฒนาหน่วยงานและมหาวทิยาลัย

1.4.4 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการจัดท าหลักสูตร 2 ภาษา ระดับความส าเร็จ - - - - - 5 5 5 ก าหนดให้สอดคล้องกับผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาของ

หน่วยงานและเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการ

ด าเนินงานของมหาวทิยาลัย ท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อการ

พัฒนาหน่วยงานและมหาวทิยาลัย

1.4.5 ร้อยละของหลักสูตรท่ีจ านวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนการรับ

ได้รับการพัฒนา (ใช้หลัก 3 ป. ปรับ ปิด เปิด)

ร้อยละ - - - - - - 80 80 ก าหนดให้สอดคล้องกับผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาของ

หน่วยงานและเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการ

ด าเนินงานของมหาวทิยาลัย ท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อการ

พัฒนาหน่วยงานและมหาวทิยาลัย

1.4.5.1 ปรับ ปิด เปิด หลักสูตรท่ีจ านวนผู้เรียนไม่เป็นไป

ตามแผนรับ

โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ใช้หลัก 3 ป. (ปรับ ปิด 

เปิด)

โครงการการสนับสนุนการผลิตส่ือการเรียนรู้ออนไลน์

โครงการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวชิา โดยจะใช้

งานผ่านระบบ MOOC

โครงการพัฒนาระบบการสอน e-Learning

1.4.7 จ านวนระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) ระบบ - - - - - - 1 0 ก าหนดให้สอดคล้องกับผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาของ

หน่วยงานและเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการ

ด าเนินงานของมหาวทิยาลัย ท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อการ

พัฒนาหน่วยงานและมหาวทิยาลัย

1.4.7.1 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ โครงการพัฒนาระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank)

1.5.1  ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวชิาการ ร้อยละ 21.28 13.04 25 ≥25.00 ≥25.00 ≥25.00 ≥25.00 ≥25.00 ก าหนดให้สอดคล้องกับผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาของ

หน่วยงานและเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการ

ด าเนินงานของมหาวทิยาลัย ท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อการ

พัฒนาหน่วยงานและมหาวทิยาลัย

โครงการเพิ่มต าแหน่งทางวชิาการ

1.5.2  ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอก ร้อยละ 19.15 26.09 29.17 ≥38.00 ≥38.00 ≥38.00 ≥38.00 ≥38.00 ก าหนดให้สอดคล้องกับผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาของ

หน่วยงานและเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการ

ด าเนินงานของมหาวทิยาลัย ท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อการ

พัฒนาหน่วยงานและมหาวทิยาลัย

โครงการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน

1.5.3  ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนา ร้อยละ - - - - - ≥98.00 ≥98.00 ก าหนดให้สอดคล้องกับผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาของ

หน่วยงานและเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการ

ด าเนินงานของมหาวทิยาลัย ท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อการ

พัฒนาหน่วยงานและมหาวทิยาลัย

1.5.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรท้ังสายวชิาการและสายสนับสนุนวชิาการให้

สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ

โครงการพัฒนาบุคลากรสู่มืออาชีพ

1.5.4  ร้อยละของบุคลากรท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของ

มหาวทิยาลัย

ร้อยละ 17.5 23.26 36.51 ≥30.00 ≥30.00 ≥30.00 ≥30.00 ≥30.00 ก าหนดให้สอดคล้องกับผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาของ

หน่วยงานและเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการ

ด าเนินงานของมหาวทิยาลัย ท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อการ

พัฒนาหน่วยงานและมหาวทิยาลัย

1.5.4.1 พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้กับบุคลากร โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของบุคลากร

ก าหนดให้สอดคล้องกับผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาของ

หน่วยงานและเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการ

ด าเนินงานของมหาวทิยาลัย ท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อการ

พัฒนาหน่วยงานและมหาวทิยาลัย

มิติการพัฒนาองค์การ

1.5 บุคลากรทุกระดับมีความรู้ ทักษะและทัศนคติในการ

ปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ

1.5.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาต่อและเพิ่ม

ต าแหน่งทางวชิาการ

- 1 1- - - -1.4.6 จ านวนหลักสูตรหรือรายวชิา Online หลักสูตรหรือ

รายวชิา

1.4 หลักสูตรมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับท้ังในระดับชาติและ

นานาชาติ

1.4.2.1 พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรของมหาวทิยาลัยให้

เป็นท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

1.4.2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือกับสถาน

ประกอบการหรือเครือข่ายในการพัฒนาหลักสูตร

โครงการบริหารหลักสูตรท่ีมีคุณภาพ

1.4.6.1 การเปิดโอกาสการเรียนรู้ไร้ขีดจ ากัด-
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1.6 บุคลากรมีการปฏิบัติงานท่ีตอบสนองต่อความต้องการ

ของผู้รับบริการ และทันต่อสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง

1.6.1  ร้อยละของกระบวนการปฏิบัติงานท่ีได้รับการปรับปรุงและ

พัฒนา

ร้อยละ - - 31.25 ≥80.00 ≥80.00 ≥80.00 ≥80.00 ≥80.00 ก าหนดให้สอดคล้องกับผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาของ

หน่วยงานและเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการ

ด าเนินงานของมหาวทิยาลัย ท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อการ

พัฒนาหน่วยงานและมหาวทิยาลัย

1.6.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานวตักรรมของ

กระบวนการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ

โครงการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน

1.7 มหาวทิยาลัยมีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาและเกิดธรรมาภิบาล

1.7.1  ระดับความเช่ือม่ันของบุคลากรต่อระบบบริหารจัดการตาม

หลักธรรมาภิบาลของมหาวทิยาลัย

ระดับความเช่ือม่ัน - 4.98 4.99 ≥4.75 ≥4.75 ≥4.75 ≥4.75 ≥4.75 ก าหนดให้สอดคล้องกับผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาของ

หน่วยงานและเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการ

ด าเนินงานของมหาวทิยาลัย ท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อการ

พัฒนาหน่วยงานและมหาวทิยาลัย

1.7.1.1 ปรับปรุงระบบและกลไกการก ากับองค์กรโดย

ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลัก

ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของมหาวทิยาลัยให้มี

ความยืดหยุ่นและคล่องตัว

โครงการก ากับองค์การท่ีดี

1.8.1.1 พัฒนาหรือปรับปรุงระบบสารสนเทศให้เอื้ออ านวย

ต่อการเรียนรู้และการบริหารงาน

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.8.1.2 พัฒนาและปรับปรุงอาคาร ห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติการ และภูมิทัศน์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ให้

พร้อมส าหรับการจัดการเรียนการสอนและภารกิจอืน่ๆ

โครงการปรับปรุงกายภาพและภูมิทัศน์ท่ีเป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดล้อม

1.8.2 จ านวนระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ของมหาวทิยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา

ระบบ - - - - - - 1 - ก าหนดให้สอดคล้องกับผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาของ

หน่วยงานและเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการ

ด าเนินงานของมหาวทิยาลัย ท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อการ

พัฒนาหน่วยงานและมหาวทิยาลัย

1.8.2.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการสารสนเทศและ

ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) เพื่อสนับสนุนผู้บริหาร

ระดับกลางระดับสูง และบุคลากรของมหาวทิยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา ในการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ในการ

ตรวจสอบประเมินผล การแก้ปัญหา การคาดการณ์ 

แนวโน้มท่ีจะท่ีเกิดข้ึนในอนาคต

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสารสนเทศและ

ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data)

1.9 มหาวทิยาลัยสามารถบริหารจัดการทรัพย์สิน สินทรัพย์

เพื่อใช้ในการปฏิบัติตามภารกิจ

1.9.1 เงินรายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านการบริการวชิาการและ

วจิัยต่ออาจารย์ประจ า

บาท/คน  -   44,391.30 25,182.29 25,000 25,000 25,000 650,000 650,000 ก าหนดให้สอดคล้องกับผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาของ

หน่วยงานและเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการ

ด าเนินงานของมหาวทิยาลัย ท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อการ

พัฒนาหน่วยงานและมหาวทิยาลัย

1.9.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหารายได้ของ

หน่วยงานต่างๆ อย่างเป็นระบบ

โครงการจัดหารายได้ด้วยการบริการวชิาการ

4.36 ≥4.55 ≥4.55 ≥4.55 ≥4.551.8 มหาวทิยาลัยมีอาคารสถานท่ี และส่ิงอ านวยความ

สะดวกท่ีรองรับการด าเนินการตามพันธกิจได้อย่างครบถ้วน

1.8.1  ความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากรท่ีมีต่ออาคารสถานท่ีและ

ส่ิงอ านวยความสะดวกของมหาวทิยาลัย

ระดับความพึง

พอใจ

4.33 ≥4.55 ก าหนดให้สอดคล้องกับผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาของ

หน่วยงานและเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการ

ด าเนินงานของมหาวทิยาลัย ท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อการ

พัฒนาหน่วยงานและมหาวทิยาลัย

4.64
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ปี 2560 ปี 2561

ปี 2562

(รอบ 9 

เดือน)

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

2.1.1 ร้อยละของผลงานวชิาการ วจิัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์ เผยแพร่

ในระดับชาติหรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจ าและนักวจิัย

ร้อยละ 26.81 36.65 31.67 ≥30.00 ≥30.00 ≥40.00 ≥40.00 ≥40.00 ก าหนดให้สอดคล้องกับผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาของ

หน่วยงานและเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการ

ด าเนินงานของมหาวทิยาลัย ท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อการ

พัฒนาหน่วยงานและมหาวทิยาลัย

2.1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการน าผลงานวจิัย หรืองาน

สร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าและนักวจิัยให้ได้รับการ

ตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับชาติหรือนานาชาติ

โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวจิัยของ

อาจารย์ประจ าและนักวจิัยในระดับชาติและนานาชาติ

2.1.2 ร้อยละผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ท่ี

ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ

ร้อยละ - 3.93 45 - - 18.00 ≥18.00 ≥18.00 ก าหนดให้สอดคล้องกับผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาของ

หน่วยงานและเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการ

ด าเนินงานของมหาวทิยาลัย ท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อการ

พัฒนาหน่วยงานและมหาวทิยาลัย

2.1.3 ร้อยละผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ

ร้อยละ - - - - - - ≥75.00 ≥75.00 ก าหนดให้สอดคล้องกับผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาของ

หน่วยงานและเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการ

ด าเนินงานของมหาวทิยาลัย ท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อการ

พัฒนาหน่วยงานและมหาวทิยาลัย

2.2 ผลงานวจิัย งานนวตักรรมหรืองานสร้างสรรค์ได้รับ

การน าไปใช้ประโยชน์และให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้

2.2.1 ร้อยละผลงานวจิัย งานนวตักรรมหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการ

น าไปใช้ประโยชน์ต่อผลงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ท้ังหมด

ร้อยละ 14.00 79.17 50.00 - ≥60.00 ≥62.00 ≥62.00 ≥62.00 ก าหนดให้สอดคล้องกับผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาของ

หน่วยงานและเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการ

ด าเนินงานของมหาวทิยาลัย ท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อการ

พัฒนาหน่วยงานและมหาวทิยาลัย

2.2.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ถ่ายทอดองค์ความรู้จาก

งานวจิัย ให้เกิดประโยชน์กับชุมชนรวมท้ังบูรณาการการ

สอนด้วยนวตักรรมร่วมสมัยตอบสนอง Thailand 4.0

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีได้จากการวจิัย และ

นวตักรรมเพื่อการพัฒนาชุมชน

2.3 ผลงานวจิัย งานนวตักรรมหรืองานสร้างสรรค์ท่ีย่ืนจด

อนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร

2.3.1 จ านวนผลงานวจิัย งานนวตักรรมหรืองานสร้างสรรค์

ท่ีย่ืนจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร

ผลงาน - 29 75 - - 1 ≥14 ≥14 ก าหนดให้สอดคล้องกับผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาของ

หน่วยงานและเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการ

ด าเนินงานของมหาวทิยาลัย ท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อการ

พัฒนาหน่วยงานและมหาวทิยาลัย

2.3.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการน าผลงานวจิัย 

งานนวตักรรมหรืองานสร้างสรรค์ให้ได้รับการจด

อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร

โครงการส่งเสริมการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร

2.4.1 จ านวนองค์ความรู้ท่ีเพิ่มข้ึนในแหล่งเรียนรู้บริการวชิาการ องค์ความรู้ 1 1 1 1 1 1 ≥14 ≥14 ก าหนดให้สอดคล้องกับผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาของ

หน่วยงานและเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการ

ด าเนินงานของมหาวทิยาลัย ท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อการ

พัฒนาหน่วยงานและมหาวทิยาลัย

2.4.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มองค์ความรู้ในแหล่ง

เรียนรู้

โครงการเพิ่มจ านวนองค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้

2.4.2 จ านวนศูนย์การเรียนรู้เพื่อการบริการวชิาการ ศูนย์การเรียนรู้ - - - - - - 5 5 ก าหนดให้สอดคล้องกับผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาของ

หน่วยงานและเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการ

ด าเนินงานของมหาวทิยาลัย ท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อการ

2.4.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มศูนย์การเรียนรู้ โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้

2.4.3 จ านวนผู้มาเย่ียมชมแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์ รัตนโกสินทร์หรือ

พิพิธภัณฑ์พระวมิาดาเธอฯ

คน  -  -  - - - - ≥17,000 ≥17,000 ก าหนดให้สอดคล้องกับผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาของ

หน่วยงานและเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการ

ด าเนินงานของมหาวทิยาลัย ท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อการ

2.4.3.1 ส่งเสริมและเผยแพร่เอกลักษณ์ของมหาวทิยาลัย

ให้กับประชาคมและบุคลากรท่ัวไปได้รับรู้

โครงการบริการแหล่งเรียนรู้ศิลปวฒันธรรม

2.5.1 เงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจ าและ โครงการจัดหาแหล่งทุนงานวจิัยโดยอาศัยเครือข่าย

 - กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บาท/คน   137,972.00 63,764.26 301,145.13 ≥25,000 ≥25,000 ≥25,000 ≥25,000 ≥25,000

 - กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี บาท/คน  - - - - - - - -

 - กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ บาท/คน  - - - - - - - - โครงการการวจิัยและนวตักรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้

พื้นฐานของประเทศ

2.5.2 จ านวนเครือข่ายด้านการวจิัยและนวตักรรมท่ีมีความร่วมมือกับ

เครือข่ายจากภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคบริการ

เครือข่าย - - - - - - ≥14 ≥14 ก าหนดให้สอดคล้องกับผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาของ

หน่วยงานและเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการ

ด าเนินงานของมหาวทิยาลัย ท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อการ2.5.3 จ านวนผลงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้ร่วมมือ

กับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคบริการในระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติต่อผลงานวจิัยและงานสร้างสรรค์ท้ังหมด

ผลงาน - - - - - - ≥14 ≥14 ก าหนดให้สอดคล้องกับผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาของ

หน่วยงานและเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการ

ด าเนินงานของมหาวทิยาลัย ท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อการ

พัฒนาหน่วยงานและมหาวทิยาลัย

2.5.4 จ านวนผลงานวจิัย นวตักรรมหรือเทคโนโลยีท่ีน าไปใช้ประโยชน์

เชิงพาณิชย์

ผลงาน - - - - - - ≥14 ≥14 ก าหนดให้สอดคล้องกับผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาของ

หน่วยงานและเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการ

ด าเนินงานของมหาวทิยาลัย ท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อการ

พัฒนาหน่วยงานและมหาวทิยาลัย

2.4 มหาวทิยาลัยเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ 

และบริการทางวชิาการแก่ชุมชน โรงเรียน 

วสิาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ ผู้ประกอบการใหม่ 

และท้องถ่ินให้มีความให้เข้มแข็งอย่างย่ังยืน

ตามศาสตร์พระราชา

2.5 มหาวทิยาลัยมีงานวจิัยท่ีตอบสนองต่อความต้องการ

ของแหล่งทุน

ก าหนดให้สอดคล้องกับผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาของ

หน่วยงานและเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการ

ด าเนินงานของมหาวทิยาลัย ท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อการ

พัฒนาหน่วยงานและมหาวทิยาลัย

2.5.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหาแหล่งทุนงานวจิัย 

นวตักรรม โดยอาศัยเครือข่ายจากภาค อุตสาหกรรม 

ภาครัฐ หรือภาคบริการ

โครงการการวจิัยและนวตักรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและ

ส่ิงแวดล้อม

โครงการการวจิัยและนวตักรรมเพื่อสร้างความม่ังค่ังทาง

เศรษฐกิจ

มิติประสิทธิผล

2.1 ผลงานวชิาการ วจิัยและงานสร้างสรรค์ ได้รับการ

ตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ

2.1.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการน าผลงานวจิัย หรืองาน

สร้างสรรค์ของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับชาติหรือ

นานาชาติ

โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวจิัยของ

นักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ

มิติคุณภาพบริการ

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิน่อย่างย่ังยืน

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

ผลการด าเนินงาน ค่าเป้าหมาย

แนวทางการก าหนดค่าเป้าหมาย แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
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2.6.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบ/กลไกในการด าเนินงานวจิัย 

งานนวตักรรมหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้มาตรฐานและเป็นท่ียอมรับ

ระดับความส าเร็จ 5 5 5 5 5 5 5 5 ก าหนดให้สอดคล้องกับผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาของ

หน่วยงานและเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการ

ด าเนินงานของมหาวทิยาลัย ท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อการ

พัฒนาหน่วยงานและมหาวทิยาลัย

โครงการพัฒนาระบบ/กลไกด้านการวจิัยและนวตักรรม

2.6.2 ระดับความส าเร็จในการพัฒนางานวจิัย/นวตักรรม

สู่เชิงพาณิชย์

ระดับความส าเร็จ - - - - - - 5 5 ก าหนดให้สอดคล้องกับผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาของ

หน่วยงานและเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการ

โครงการพัฒนางานวจิัย/นวตักรรมสู่งเชิงพาณิชย์

2.7 วารสารวชิาการท่ีได้รับการยอมรับในระดับชาติและ

นานาชาติ

2.7.1 จ านวนวารสารวชิาการท่ีได้รับการยอมรับในระดับชาติ วารสาร 1 1 1 1 1 1 9 9 ก าหนดให้สอดคล้องกับผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาของ

หน่วยงานและเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการ

ด าเนินงานของมหาวทิยาลัย ท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อการ

2.7.1.1 ยกระดับวารสารวชิาการให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน โครงการยกระดับคุณภาพวารสารวชิาการสู่มาตรฐาน

และคุณภาพท้ังระบบ

2.8 มหาวทิยาลัยมีกระบวนการบริการวชิาการ ท่ีได้

มาตรฐาน สอดรับกับความต้องการของท้องถ่ินและสังคม

2.8.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบการให้บริการวชิาการแก่

สังคมตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาท่ีก าหนด

ระดับความส าเร็จ 5 5 5 5 5 5 5 5 ก าหนดให้สอดคล้องกับผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาของ

หน่วยงานและเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการ

ด าเนินงานของมหาวทิยาลัย ท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อการ

พัฒนาหน่วยงานและมหาวทิยาลัย

2.8.1.1 พัฒนาระบบการบริการวชิาการท่ีสอดคล้องกับ

ความต้องการ และเป็นประโยชน์ต่อท้องถ่ินและสังคม

โครงการพัฒนาระบบการบริการวชิาการ

2.9 มหาวทิยาลัยมีกระบวนการด้านการท านุบ ารุง

ศิลปวฒันธรรมท่ีได้มาตรฐาน เป็นท่ียอมรับในระดับชาติ

หรือนานาชาติ

2.9.1 การพัฒนาระบบท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมตามเกณฑ์มาตรฐาน

อุดมศึกษาท่ีก าหนด

ระดับความส าเร็จ 5 5 5 5 5 5 5 5 ก าหนดให้สอดคล้องกับผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาของ

หน่วยงานและเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการ

ด าเนินงานของมหาวทิยาลัย ท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อการ

พัฒนาหน่วยงานและมหาวทิยาลัย

2.9.1.1 พัฒนาระบบ/กลไกในการด าเนินงานด้านท านุบ ารุง

ศิลปะและวฒันธรรมให้ได้มาตรฐานและเป็นท่ียอมรับ

กิจกรรมส่งเสริมการบ ารุงศิลปวฒันธรรม

2.10 อาจารย์และนักวจิัยมีศักยภาพในการริเร่ิมสร้างสรรค์

 งานวจิัย นวตักรรม และการบริการวชิาการอย่างมี

ประสิทธิภาพ

2.10.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าและนักวจิัยท่ีมีผลงานวจิัย ร้อยละ 69.57 78.26 77.08 ≥80.00 ≥80.00 ≥80.00 ≥80.00 ≥80.00 ก าหนดให้สอดคล้องกับผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาของ

หน่วยงานและเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการ

ด าเนินงานของมหาวทิยาลัย ท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อการ

พัฒนาหน่วยงานและมหาวทิยาลัย

2.10.1.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรหรือนักวจิัยให้มี

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์งานวจิัยและนวตักรรมอย่างมี

ประสิทธิภาพ

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวจิัย

2.11 มหาวทิยาลัยมีฐานข้อมูลด้านวจิัย นวตักรรมและ

บริการวชิาการส าหรับการบริหารจัดการ

2.11.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูลการวจิัยและบริการทาง

วชิาการ

ระดับความส าเร็จ - - - - - - 5 5 ก าหนดให้สอดคล้องกับผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาของ

หน่วยงานและเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการ

ด าเนินงานของมหาวทิยาลัย ท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อการ

พัฒนาหน่วยงานและมหาวทิยาลัย

2.11.1 พัฒนาฐานข้อมูลท่ีเอื้อต่อการบริหารจัดการงานวจิัย

 นวตักรรมและบริการวชิาการ

โครงการพัฒนาฐานข้อมูลวจิัย นวตักรรมและบริการ

วชิาการ

มิติการพัฒนาองค์การ

มิติประสิทธิภาพ

2.6 งานวจิัย งานนวตักรรมหรืองานสร้างสรรค์ มีคุณภาพ

ได้ตามมาตรฐาน และเป็นท่ียอมรับในระดับชาติ และ

นานาชาติตามเกณฑ์คุณภาพ

2.6.1.1 พัฒนาระบบ/กลไกในการด าเนินงานด้านการวจิัย 

งานนวตักรรมหรืองานสร้างสรรค์ให้ได้มาตรฐานและเป็นท่ี

ยอมรับ
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3.1.1 ร้อยละของเครือข่ายท่ีมีผลผลิตท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

มหาวทิยาลัย

ร้อยละ 20.00 100.00 60.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 ก าหนดให้สอดคล้องกับผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาของ

หน่วยงานและเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการ

ด าเนินงานของมหาวทิยาลัย ท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อการ3.1.2 จ านวนเครือข่ายท่ีมีส่วนร่วมในการพัฒนา

มหาวทิยาลัย

เครือข่าย 3 5 4 5 5 5 5 5 ก าหนดให้สอดคล้องกับผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาของ

หน่วยงานและเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการ

ด าเนินงานของมหาวทิยาลัย ท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อการ

3.2.1.1 พัฒนาหรือเพิ่มความร่วมมือกับเครือข่าย

ภายในประเทศเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับมหาวทิยาลัย

โครงการความร่วมมือกับเครือข่ายภายในประเทศ

3.2.1.2 สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมตามข้อตกลง

ความร่วมมือของเครือข่ายและท้องถ่ิน

โครงการจัดกิจกรรมตามข้อตกลงความร่วมมือของ

เครือข่ายและท้องถ่ิน

3.2.2 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือระหวา่งกิจการ

นักศึกษากับองค์กรภาครัฐ และเอกชน

เครือข่าย - - - - - - ≥10 ≥10 ก าหนดให้สอดคล้องกับผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาของ

หน่วยงานและเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการ

ด าเนินงานของมหาวทิยาลัย ท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อการ

พัฒนาหน่วยงานและมหาวทิยาลัย

3.2.2.1 ผลักดันให้มีเครือข่ายความร่วมมือระหวา่งกิจการ

นักศึกษากับองค์กรภาครัฐ และเอกชน

โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหวา่งกิจการ

นักศึกษากับองค์กรภาครัฐ และเอกชน

3.3  มหาวทิยาลัยมีการด าเนินการจัดกิจกรรมความร่วมมือกับ

เครือข่ายต่างประเทศ

3.3.1 ร้อยละของเครือข่ายต่างประเทศท่ีมีการจัดกิจกรรม

ร่วมกับมหาวทิยาลัย

ร้อยละ - 100 - - ≥50.00 ≥65.00 ≥65.00 ≥65.00 ก าหนดให้สอดคล้องกับผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาของ

หน่วยงานและเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการ

ด าเนินงานของมหาวทิยาลัย ท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อการ

พัฒนาหน่วยงานและมหาวทิยาลัย

3.3.1.1 พัฒนาหรือเพิ่มความร่วมมือกับเครือข่าย

ต่างประเทศเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับมหาวทิยาลัยและ

เครือข่าย

โครงการความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ

3.4.1 ระดับความส าเร็จของกระบวนการ/กลไกในการ

สร้างความร่วมมือกับเครือข่าย

ระดับความส าเร็จ 5 5 5 5 5 5 5 5 ก าหนดให้สอดคล้องกับผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาของ

หน่วยงานและเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการ

ด าเนินงานของมหาวทิยาลัย ท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อการ

พัฒนาหน่วยงานและมหาวทิยาลัย

3.4.1.1 พัฒนา ปรับปรุงกระบวนการหรือกลไกการสร้าง

ความร่วมมือกับเครือข่ายและท้องถ่ิน

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการเครือข่าย

โครงการความร่วมมือทางวชิาการกับสถานศึกษาและ

สถานประกอบการ

โครงการความร่วมมือฝึกประสบการณ์วชิาชีพ

3.5 มหาวทิยาลัยมีการพัฒนาฐานข้อมูลเครือข่ายส าหรับการ

บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

3.5.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูล

เครือข่าย

ระดับความส าเร็จ 5 5 5 5 5 5 5 5 ก าหนดให้สอดคล้องกับผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาของ

หน่วยงานและเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการ

ด าเนินงานของมหาวทิยาลัย ท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อการ

พัฒนาหน่วยงานและมหาวทิยาลัย

3.5.1.1 พัฒนาหรือปรับปรุงฐานข้อมูลในการบริหารจัดการ

ท่ีเอื้อต่อการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและท้องถ่ิน

โครงการพัฒนาปรับปรุงฐานข้อมูลเครือข่ายในการบริหาร

จัดการ

มิติการพัฒนาองค์การ

ก าหนดให้สอดคล้องกับผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาของ

หน่วยงานและเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการ

ด าเนินงานของมหาวทิยาลัย ท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อการ

พัฒนาหน่วยงานและมหาวทิยาลัย

- - - - -

3.4 มหาวทิยาลัยมีกระบวนการ/กลไกในการแสวงหาความร่วมมือ

กับท้องถ่ิน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรวชิาชีพ

ผู้ประกอบการ ศิษย์เก่า และต่างประเทศ

3.4.2 จ านวนหน่วยงานช้ันน าในประเทศไทยท่ีนักศึกษาไป

ฝึกประสบการณ์วชิาชีพ  (อันดับ 1 - 10)

หน่วยงาน -

≥75.00 ก าหนดให้สอดคล้องกับผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาของ

หน่วยงานและเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการ

ด าเนินงานของมหาวทิยาลัย ท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อการ

พัฒนาหน่วยงานและมหาวทิยาลัย

1,050 1,050 3.4.2.1 พัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการช้ันน าท้ัง

ในประเทศและต่างประเทศ

3.4.2.2 สร้างความร่วมมือด้านวชิาการกับสถานศึกษา

และสถานประกอบการช้ันน าของประเทศ (อันดับ 1 - 10)

3.4.2.3 ส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์

กับสถานศึกษาและสถานประกอบการช้ันน าของประเทศ 

(อันดับ 1 - 10) และต่างประเทศ

มิติประสิทธิผล

3.1 เครือข่ายและท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิด

ความสัมพันธ์ท่ีดีกับมหาวทิยาลัย

3.1.1.1 สนับสนุนการให้เครือข่ายและท้องถ่ินมีส่วนร่วม

ในการพัฒนามหาวทิยาลัยตามภารกิจ (การผลิตบัณฑิต 

การวจิัย บริการวชิาการ และการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม

โครงการการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและท้องถ่ินในการ

พัฒนามหาวทิยาลัย

มิติประสิทธิภาพ

มิติคุณภาพบริการ

3.2 มหาวทิยาลัยมีความร่วมมือกับเครือข่ายและท้องถ่ิน

ท่ีหลากหลาย

3.2.1 ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือในประเทศท่ีมีการ

ด าเนินการอย่างต่อเน่ือง

ร้อยละ 5.00 100 70 ≥40.00 ≥40.00 ≥75.00 ≥75.00

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สร้างความสัมพันธ์ เช่ือมโยงเครือข่ายและท้องถิน่

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

ผลการด าเนินงาน ค่าเป้าหมาย

แนวทางการก าหนดค่าเป้าหมาย แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
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4.1.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนการจัด

อันดับมหาวทิยาลัย

ระดับความส าเร็จ 63.64 69.23 4 ร้อยละ 100 5 5 ก าหนดให้สอดคล้องกับผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา

ของหน่วยงานและเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการ

ด าเนินงานของมหาวทิยาลัย ท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อการ

พัฒนาหน่วยงานและมหาวทิยาลัย

4.1.1.1 สนับสนุนการสร้างผลงานตามแนว

ทางการจัดอันดับมหาวทิยาลัยให้เป็นท่ียอมรับใน

ระดับนานาชาติ

โครงการจัดอันดับมหาวทิยาลัย 

(U-Ranking)

4.1.2 ร้อยละของงานวจิัย บทความวชิาการ งานสร้างสรรค์

 นวตักรรมและส่ิงประดิษฐ์ของอาจารย์และนักวจิัยท่ีได้รับ

รางวลัระดับชาติหรือนานาชาติต่อจ านวนอาจารย์ประจ า

และนักวจิัย

ร้อยละ - 2 10.42 - ≥1.00 ≥1.00 ก าหนดให้สอดคล้องกับผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา

ของหน่วยงานและเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการ

ด าเนินงานของมหาวทิยาลัย ท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อการ

พัฒนาหน่วยงานและมหาวทิยาลัย

4.1.2.1 ส่งเสริมให้มีการแข่งขันทางวชิาการใน

ระดับชาติและนานาชาติ

โครงการส่งเสริมการประกวดผลงาน

วชิาการสู่เวทีระดับชาติและนานาชาติ

4.2 ความมีช่ือเสียงของมหาวทิยาลัย 4.2.1 ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์และการให้บริการ

ของมหาวทิยาลัย

ร้อยละ 83.80 98.56 93.10 ≥80 ≥93.00 ≥93.00 ก าหนดให้สอดคล้องกับผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา

ของหน่วยงานและเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการ

ด าเนินงานของมหาวทิยาลัย ท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อการ

พัฒนาหน่วยงานและมหาวทิยาลัย

4.2.1.1 พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์และการ

บริการให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายท้ังในระดับชาติ

และนานาชาติ

โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

4.3 นักศึกษาชาวต่างชาติเข้าศึกษาต่อใน

สาขาวชิา

4.3.1 จ านวนนักศึกษาชาวต่างชาติ/นักศึกษาแลกเปล่ียน คน - 26 10 ร้อยละ ≥0.3 28 28 ก าหนดให้สอดคล้องกับผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา

ของหน่วยงานและเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการ

ด าเนินงานของมหาวทิยาลัย ท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อการ

พัฒนาหน่วยงานและมหาวทิยาลัย

4.3.1.1 สนับสนุนการแลกเปล่ียนนักศึกษา

ชาวต่างชาติ

โครงการแลกเปล่ียนนักศึกษานานาชาติ

4.4 ระบบบริหารจัดการภายในท่ีสามารถ

ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ

4.4.1 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวจิัยท่ีเป็นชาวต่างชาติ คน 1 1 1 1 28 28 ก าหนดให้สอดคล้องกับผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา

ของหน่วยงานและเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการ

ด าเนินงานของมหาวทิยาลัย ท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อการ

4.4.1.1 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้วย

นวตักรรมร่วมสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการจัดจา้งอาจารย์ประจ าและนักวจิัย

ชาวต่างชาติ

4.5 มหาวทิยาลัยมีการใช้เทคโนโลยีและ

เคร่ืองมือต่างๆ 

ของ Social Media ท่ีทันสมัยในการสร้าง

ภาพลักษณ์

4.5.1 ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงเวบ็ไซต์ ระดับความส าเร็จ 5 5 5 5 5 5 ก าหนดให้สอดคล้องกับผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา

ของหน่วยงานและเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการ

ด าเนินงานของมหาวทิยาลัย ท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อการ

พัฒนาหน่วยงานและมหาวทิยาลัย

4.5.1.1 สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและเคร่ืองมือ

ต่างๆ ของ Social Media ในการประชาสัมพันธ์

โครงการปรับปรุงเวบ็ไซต์

มิติประสิทธิภาพ

มิติการพัฒนาองค์การ

โครงการ/กิจกรรม

มิติประสิทธิผล

4.1 มหาวทิยาลัยเป็นท่ีรู้จักและยอมรับใน

ระดับชาติและนานาชาติ

มิติคุณภาพบริการ

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

ผลการด าเนินงาน ค่าเป้าหมาย

แนวทางการก าหนดค่าเป้าหมาย แผนงาน/ กลยุทธ์
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ส่วนที่ 5 แผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 

 

ค่าเป้าหมาย

ปี 2563 ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม

1.1.1 คะแนนเฉล่ียการประกันคุณภาพภายในประจ าปี คะแนนเฉล่ีย ≥4.35 1.1.1.1 พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรด้วยระบบคุณภาพ โครงการประกันคุณภาพการศึกษา           360,000                   -              360,000 รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกัน

คุณภาพ

ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

1.1.2 ร้อยละของนักศึกษาท่ีได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติ

และ/หรือนานาชาติ

ร้อยละ ≥0.50 1.1.2.1 สนับสนุนให้นักศึกษาส่งผลงานทางวชิาการ 

งานวจิัย และงานสร้างสรรค์เข้าประกวดในระดับชาติและ

นานาชาติ

โครงการส่งเสริมผลงานนักศึกษาสู่การประกวดในระดับชาติหรือ

นานาชาติ (A)

            30,000                   -                30,000 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและ

ศิลปวฒันธรรม

1.2.1 ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑิต ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวฒิุระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ระดับคะแนน ≥4.35 โครงการจัดการเรียนการสอนสวนสุนันทา 4.0 

(SSRU 4.0)

1.2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท าและประกอบอาชีพ

อสิระภายใน 1 ปี

ร้อยละ ≥91.00 กิจกรรมจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

1.3.1 คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการส่งเสริม

 หรือพัฒนาให้กับนักศึกษา

คะแนนเฉล่ีย ≥4.45 1.3.1.1 ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตาม

อัตลักษณ์ของมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

และมีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์

โครงการพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์

และอัตลักษณ์สวนสุนันทา

           340,000                   -              340,000 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและ

ศิลปวฒันธรรม

1.3.2 ร้อยละของสาขาวชิาท่ีส่งผลงานของนักศึกษาเข้าประกวด ร้อยละ ≥50.00 1.3.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สาขาวชิาบ่มเพาะและ

เสริมความรู้ ทักษะให้กับนักศึกษาในการสร้างผลงาน เข้า

ร่วมประกวดในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ

โครงการป้ันนักศึกษาสู่เวทีระดับชาติหรือนานาชาติ                    -                     -                       -   รองคณบดีฝ่ายวชิาการ ฝ่ายบริการการศึกษา

1.3.3 ร้อยละของผลงานวจิัยนักศึกษาท่ีผ่านการน าเสนอจากการจัด 

Mini-conference

ร้อยละ ≥60.00 โครงการน าเสนองานวจิัย (Mini-conference) ของนักศึกษา (A)             30,000                   -                30,000 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ ฝ่ายบริการการศึกษา

1.3.4 จ านวนผลงานวจิัยของนักศึกษาท่ีได้น าเสนอในระดับนานาชาติ ผลงาน 2 โครงการพัฒนานักศึกษาสู่การวจิัยในระดับนานาชาติ              40,000                   -                40,000 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ ฝ่ายบริการการศึกษา

1.4.1 จ านวนสาขาวชิาเอตทัคคะท่ีมีคะแนนประเมินต้ังแต่ 60 คะแนน

ข้ึนไป

สาขาวชิา 1 1.4.1.1 ยกระดับคุณภาพของสาขาวชิาเอตทัคคะให้

สามารถแข่งขันในระดับชาติหรือนานาชาติ

โครงการพัฒนาสาขาวชิาสู่เอตทัคคะ (A)             30,000                   -                30,000 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ ฝ่ายบริการการศึกษา

1.4.2 ร้อยละของหลักสูตรท้ังหมดท่ีผ่านตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ

หลักสูตรของ สกอ. โดยได้คะแนนไม่ต่ ากวา่ระดับ 3.01

ร้อยละ ≥80.00

1.4.3 จ านวนรายวชิาภาษาไทยท่ีมีการจัดการเรียนการสอนเป็น

ภาษาอังกฤษ

รายวชิา 1

1.4.4 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการจัดท าหลักสูตร 2 ภาษา ระดับความส าเร็จ 5

1.4.5 ร้อยละของหลักสูตรท่ีจ านวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนการรับ

ได้รับการพัฒนา (ใช้หลัก 3 ป. ปรับ ปิด เปิด)

ร้อยละ 80 1.4.5.1 ปรับ ปิด เปิด หลักสูตรท่ีจ านวนผู้เรียนไม่เป็นไป

ตามแผนรับ

โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ใช้หลัก 3 ป. (ปรับ ปิด เปิด)                    -                     -                       -   รองคณบดีฝ่ายวชิาการ ฝ่ายบริการการศึกษา

โครงการการสนับสนุนการผลิตส่ือการเรียนรู้ออนไลน์             20,000                   -                20,000 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ ฝ่ายบริการการศึกษา

โครงการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวชิา โดยจะใช้งานผ่าน

ระบบ MOOC

            20,000                   -                20,000 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ ฝ่ายบริการการศึกษา

โครงการพัฒนาระบบการสอน e-Learning             20,000                   -                20,000 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ ฝ่ายบริการการศึกษา

งบประมาณ (บาท)

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ ฝ่ายบริการการศึกษา

1 1.4.6.1 การเปิดโอกาสการเรียนรู้ไร้ขีดจ ากัด

1.3.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการน าเสนอผลงานวจิัยของ

นักศึกษาในระดับนานาชาติ

             20,000 

1.4.6 จ านวนหลักสูตรหรือรายวชิา Online หลักสูตรหรือ

รายวชิา

1.4.2.1 พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรของมหาวทิยาลัยให้

เป็นท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

1.4.2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือกับสถาน

ประกอบการหรือเครือข่ายในการพัฒนาหลักสูตร

โครงการบริหารหลักสูตรท่ีมีคุณภาพ             20,000                   -   

มิติประสิทธิผล

1.1 มหาวทิยาลัยเอตทัคคะท่ีมีความย่ังยืน และได้รับการ

ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

มิติคุณภาพบริการ

1.2 บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวทิยาลัยเป็นท่ี

ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม และมีทักษะท่ีจ าเป็นใน

ศตวรรษท่ี 21

1.2.1.1 ส่งเสริมการบูรณาการการสอนด้วยนวตักรรม

ร่วมสมัยอย่างมีประสิทธิภาพในการสร้างทักษะท่ีจ าเป็น

ในศตวรรษท่ี 21

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ ฝ่ายบริการการศึกษา

แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดูแล ฝ่ายท่ีรับผิดชอบ

        6,829,640       2,033,300         8,862,940 

1.4 หลักสูตรมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับท้ังในระดับชาติและ

นานาชาติ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างย่ังยืน

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

มิติประสิทธิภาพ

1.3 มหาวทิยาลัยมีการบูรณาการการจัดการเรียนสอน

ท่ีส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างคุณลักษณะบัณฑิต

ท่ีพึงประสงค์ สอดคล้องตามอัตลักษณ์ของมหาวทิยาลัย
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1.5.1  ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวชิาการ ร้อยละ ≥25.00 โครงการเพิ่มต าแหน่งทางวชิาการ (A)             20,000                   -                20,000 รองคณบดีฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป

1.5.2  ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอก ร้อยละ ≥38.00 โครงการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน                    -                     -                       -   รองคณบดีฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป

1.5.3  ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนา ร้อยละ ≥98.00 1.5.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรท้ังสายวชิาการและสายสนับสนุนวชิาการให้

สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ

โครงการพัฒนาบุคลากรสู่มืออาชีพ                    -                     -                       -   รองคณบดีฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป

1.5.4  ร้อยละของบุคลากรท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของ

มหาวทิยาลัย

ร้อยละ ≥30.00 1.5.4.1 พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้กับบุคลากร โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของบุคลากร              10,000              10,000 รองคณบดีฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป

1.6 บุคลากรมีการปฏิบัติงานท่ีตอบสนองต่อความต้องการ

ของผู้รับบริการ และทันต่อสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง

1.6.1  ร้อยละของกระบวนการปฏิบัติงานท่ีได้รับการปรับปรุงและ

พัฒนา

ร้อยละ ≥80.00 1.6.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานวตักรรมของ

กระบวนการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ

โครงการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน                    -                       -   รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกัน

คุณภาพ

ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

1.7 มหาวทิยาลัยมีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาและเกิดธรรมาภิบาล

1.7.1  ระดับความเช่ือม่ันของบุคลากรต่อระบบบริหารจัดการตาม

หลักธรรมาภิบาลของมหาวทิยาลัย

ระดับความเช่ือม่ัน ≥4.75 1.7.1.1 ปรับปรุงระบบและกลไกการก ากับองค์กรโดย

ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลัก

ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของมหาวทิยาลัยให้มี

ความยืดหยุ่นและคล่องตัว

โครงการก ากับองค์การท่ีดี         5,358,570                   -           5,358,570 รองคณบดีฝ่ายบริหาร หัวหน้าส านักงาน

1.8.1.1 พัฒนาหรือปรับปรุงระบบสารสนเทศให้เอื้ออ านวย

ต่อการเรียนรู้และการบริหารงาน

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ           230,000            230,000 รองคณบดีฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป

1.8.1.2 พัฒนาและปรับปรุงอาคาร ห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติการ และภูมิทัศน์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ให้

พร้อมส าหรับการจัดการเรียนการสอนและภารกิจอืน่ๆ

โครงการปรับปรุงกายภาพและภูมิทัศน์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 3387000 3387000 รองคณบดีฝ่ายบริหาร ฝ่ายคลังและพัสดุ

1.9 มหาวทิยาลัยสามารถบริหารจัดการทรัพย์สิน สินทรัพย์

เพื่อใช้ในการปฏิบัติตามภารกิจ

1.9.1 เงินรายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านการบริการวชิาการและ

วจิัยต่ออาจารย์ประจ า

บาท/คน 25,000 1.9.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหารายได้ของ

หน่วยงานต่างๆ อย่างเป็นระบบ

โครงการจัดหารายได้ด้วยการบริการวชิาการ 0 0 รองคณบดีฝ่ายบริหาร ฝ่ายคลังและพัสดุ

≥4.55

มิติการพัฒนาองค์การ

1.5 บุคลากรทุกระดับมีความรู้ ทักษะและทัศนคติในการ

ปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ

1.5.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาต่อและเพิ่ม

ต าแหน่งทางวชิาการ

1.8 มหาวทิยาลัยมีอาคารสถานท่ี และส่ิงอ านวยความ

สะดวกท่ีรองรับการด าเนินการตามพันธกิจได้อย่างครบถ้วน

1.8.1  ความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากรท่ีมีต่ออาคารสถานท่ีและ

ส่ิงอ านวยความสะดวกของมหาวทิยาลัย

ระดับความพึงพอใจ
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ค่าเป้าหมาย

ปี 2560 ปี 2561
ปี 2562

(รอบ 9 เดือน)
ปี 2563 ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม

2.1.1 ร้อยละของผลงานวชิาการ วจิัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์ เผยแพร่

ในระดับชาติหรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจ าและนักวจิัย

ร้อยละ 26.81 36.65 31.67 ≥40.00 2.1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการน าผลงานวจิัย หรืองาน

สร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าและนักวจิัยให้ได้รับการ

ตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับชาติหรือนานาชาติ

โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวจิัยของอาจารย์

ประจ าและนักวจิัยในระดับชาติและนานาชาติ (A)

          100,000      100,000 รองคณบดีฝ่ายวจิัยและบริการ

วชิาการ

ฝ่ายแผนงานและประกัน

คุณภาพ

2.1.2 ร้อยละผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ

ร้อยละ - 3.93 45 ≥18.00

2.1.3 ร้อยละผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ

ร้อยละ - - - ≥75.00

2.2 ผลงานวจิัย งานนวตักรรมหรืองานสร้างสรรค์ได้รับ

การน าไปใช้ประโยชน์และให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้

2.2.1 ร้อยละผลงานวจิัย งานนวตักรรมหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการ

น าไปใช้ประโยชน์ต่อผลงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ท้ังหมด

ร้อยละ 14.00 79.17 50.00 ≥62.00 2.2.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ถ่ายทอดองค์ความรู้จาก

งานวจิัย ให้เกิดประโยชน์กับชุมชนรวมท้ังบูรณาการการ

สอนด้วยนวตักรรมร่วมสมัยตอบสนอง Thailand 4.0

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีได้จากการวจิัย และนวตักรรมเพื่อ

การพัฒนาชุมชน

            10,000                  -          10,000 รองคณบดีฝ่ายวจิัยและบริการ

วชิาการ

ฝ่ายแผนงานและประกัน

คุณภาพ

2.3 ผลงานวจิัย งานนวตักรรมหรืองานสร้างสรรค์ท่ีย่ืนจด

อนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร

2.3.1 จ านวนผลงานวจิัย งานนวตักรรมหรืองานสร้างสรรค์

ท่ีย่ืนจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร

ผลงาน - 29 75 ≥1 2.3.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการน าผลงานวจิัย 

งานนวตักรรมหรืองานสร้างสรรค์ให้ได้รับการจด

อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร

โครงการส่งเสริมการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร             10,000                  -          10,000 รองคณบดีฝ่ายวจิัยและบริการ

วชิาการ

ฝ่ายแผนงานและประกัน

คุณภาพ

2.4 มหาวทิยาลัยเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ 

และบริการทางวชิาการแก่ชุมชน โรงเรียน 

วสิาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ ผู้ประกอบการใหม่ 

และท้องถ่ินให้มีความให้เข้มแข็งอย่างย่ังยืน

ตามศาสตร์พระราชา

2.4.1 จ านวนองค์ความรู้ท่ีเพิ่มข้ึนในแหล่งเรียนรู้บริการวชิาการ องค์ความรู้ 1 1 1 ≥1 2.4.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มองค์ความรู้ในแหล่ง

เรียนรู้

โครงการเพิ่มจ านวนองค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้            30,000                  -          30,000 รองคณบดีฝ่ายวจิัยและบริการ

วชิาการ

ฝ่ายแผนงานและประกัน

คุณภาพ

2.5.1 เงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจ าและ

นักวจิัย

โครงการจัดหาแหล่งทุนงานวจิัยโดยอาศัยเครือข่าย (A)             10,000                  -                 -   รองคณบดีฝ่ายวจิัยและบริการ

วชิาการ

ฝ่ายแผนงานและประกัน

คุณภาพ

โครงการการวจิัยและนวตักรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและ

ส่ิงแวดล้อม

          120,000                  -        120,000 รองคณบดีฝ่ายวจิัยและบริการ

วชิาการ

ฝ่ายแผนงานและประกัน

คุณภาพ

โครงการการวจิัยและนวตักรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐาน

ของประเทศ

- - - รองคณบดีฝ่ายวจิัยและบริการ

วชิาการ

ฝ่ายแผนงานและประกัน

คุณภาพ

2.5.2 จ านวนเครือข่ายด้านการวจิัยและนวตักรรมท่ีมีความร่วมมือกับ

เครือข่ายจากภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคบริการ

เครือข่าย - - - ≥1

2.5.3 จ านวนผลงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้ร่วมมือ

กับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคบริการในระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติต่อผลงานวจิัยและงานสร้างสรรค์ท้ังหมด

ผลงาน - - - ≥1

2.5.4 จ านวนผลงานวจิัย นวตักรรมหรือเทคโนโลยีท่ีน าไปใช้ประโยชน์

เชิงพาณิชย์

ผลงาน - - - ≥1

งบประมาณ (บาท)

                  -                    -                 -   

- -โครงการการวจิัยและนวตักรรมเพื่อสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ

2.5 มหาวทิยาลัยมีงานวจิัยท่ีตอบสนองต่อความต้องการ

ของแหล่งทุน

มิติประสิทธิผล

โครงการพิเศษปริญญาโท

มิติคุณภาพบริการ

 - กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2.5.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหาแหล่งทุนงานวจิัย 

นวตักรรม โดยอาศัยเครือข่ายจากภาค อุตสาหกรรม 

ภาครัฐ หรือภาคบริการ

- รองคณบดีฝ่ายวจิัยและบริการ

วชิาการ

ฝ่ายแผนงานและประกัน

คุณภาพ

2.1 ผลงานวชิาการ วจิัยและงานสร้างสรรค์ ได้รับการ

ตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ

2.1.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการน าผลงานวจิัย หรืองาน

สร้างสรรค์ของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับชาติหรือ

นานาชาติ

โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวจิัยของนักศึกษาและ

ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ

รองคณบดีฝ่ายวจิัยและบริการ

วชิาการ

บาท/คน    137,972.00 63,764.26 301,145.13 ≥25,000

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิน่อย่างย่ังยืน

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

ผลการด าเนินงาน

แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดูแล ฝ่ายท่ีรับผิดชอบ
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2.6 งานวจิัย งานนวตักรรมหรืองานสร้างสรรค์ มีคุณภาพ

ได้ตามมาตรฐาน และเป็นท่ียอมรับในระดับชาติ และ

นานาชาติตามเกณฑ์คุณภาพ

2.6.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบ/กลไกในการด าเนินงานวจิัย 

งานนวตักรรมหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้มาตรฐานและเป็นท่ียอมรับ

ระดับความส าเร็จ 5 5 5 5 2.6.1.1 พัฒนาระบบ/กลไกในการด าเนินงานด้านการวจิัย 

งานนวตักรรมหรืองานสร้างสรรค์ให้ได้มาตรฐานและเป็นท่ี

ยอมรับ

โครงการพัฒนาระบบ/กลไกด้านการวจิัยและนวตักรรม             10,000        10,000 รองคณบดีฝ่ายวจิัยและบริการ

วชิาการ

ฝ่ายแผนงานและประกัน

คุณภาพ

2.7 วารสารวชิาการท่ีได้รับการยอมรับในระดับชาติและ

นานาชาติ

2.7.1 จ านวนวารสารวชิาการท่ีได้รับการยอมรับในระดับชาติ วารสาร 1 1 1 1 2.7.1.1 ยกระดับวารสารวชิาการให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน โครงการยกระดับคุณภาพวารสารวชิาการสู่มาตรฐาน

และคุณภาพท้ังระบบ

           30,000        30,000 รองคณบดีฝ่ายวจิัยและบริการ

วชิาการ

ฝ่ายแผนงานและประกัน

คุณภาพ

2.8 มหาวทิยาลัยมีกระบวนการบริการวชิาการ ท่ีได้

มาตรฐาน สอดรับกับความต้องการของท้องถ่ินและสังคม

2.8.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบการให้บริการวชิาการแก่

สังคมตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาท่ีก าหนด

ระดับความส าเร็จ 5 5 5 5 2.8.1.1 พัฒนาระบบการบริการวชิาการท่ีสอดคล้องกับ

ความต้องการ และเป็นประโยชน์ต่อท้องถ่ินและสังคม

โครงการพัฒนาระบบการบริการวชิาการ             10,000        10,000 รองคณบดีฝ่ายวจิัยและบริการ

วชิาการ

ฝ่ายแผนงานและประกัน

คุณภาพ

2.9 มหาวทิยาลัยมีกระบวนการด้านการท านุบ ารุง

ศิลปวฒันธรรมท่ีได้มาตรฐาน เป็นท่ียอมรับในระดับชาติ

หรือนานาชาติ

2.9.1 การพัฒนาระบบท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมตามเกณฑ์มาตรฐาน

อุดมศึกษาท่ีก าหนด

ระดับความส าเร็จ 5 5 5 5 2.9.1.1 พัฒนาระบบ/กลไกในการด าเนินงานด้านท านุบ ารุง

ศิลปะและวฒันธรรมให้ได้มาตรฐานและเป็นท่ียอมรับ

กิจกรรมส่งเสริมการบ ารุงศิลปวฒันธรรม             10,000        10,000 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและ

ศิลปวฒันธรรม

2.10 อาจารย์และนักวจิัยมีศักยภาพในการริเร่ิมสร้างสรรค์

 งานวจิัย นวตักรรม และการบริการวชิาการอย่างมี

ประสิทธิภาพ

2.10.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าและนักวจิัยท่ีมีผลงานวจิัย ร้อยละ 69.57 78.26 77.08 ≥80.00 2.10.1.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรหรือนักวจิัยให้มี

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์งานวจิัยและนวตักรรมอย่างมี

ประสิทธิภาพ

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวจิัย            30,000        30,000 รองคณบดีฝ่ายวจิัยและบริการ

วชิาการ

ฝ่ายแผนงานและประกัน

คุณภาพ

มิติการพัฒนาองค์การ

มิติประสิทธิภาพ
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ค่าเป้าหมาย

ปี 2560 ปี 2561
ปี 2562

(รอบ 9 เดือน)
ปี 2563 ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม

3.1.1 ร้อยละของเครือข่ายท่ีมีผลผลิตท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

มหาวทิยาลัย

ร้อยละ 20.00 100.00 60.00 100.00         20,000        20,000 

3.1.2 จ านวนเครือข่ายท่ีมีส่วนร่วมในการพัฒนา

มหาวทิยาลัย

เครือข่าย 3 5 4 5

3.2.1.1 พัฒนาหรือเพิ่มความร่วมมือกับเครือข่าย

ภายในประเทศเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับมหาวทิยาลัย

โครงการความร่วมมือกับเครือข่ายภายในประเทศ (A)          10,000         10,000 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและ

ศิลปวฒันธรรม

3.2.1.2 สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมตามข้อตกลง

ความร่วมมือของเครือข่ายและท้องถ่ิน

โครงการจัดกิจกรรมตามข้อตกลงความร่วมมือของเครือข่ายและ

ท้องถ่ิน

        20,000        20,000 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและ

ศิลปวฒันธรรม

3.2.2 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือระหวา่งกิจการ

นักศึกษากับองค์กรภาครัฐ และเอกชน

เครือข่าย - - - 1 3.2.2.1 ผลักดันให้มีเครือข่ายความร่วมมือระหวา่งกิจการ

นักศึกษากับองค์กรภาครัฐ และเอกชน

โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหวา่งกิจการนักศึกษากับ

องค์กรภาครัฐ และเอกชน

        20,000        20,000 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและ

ศิลปวฒันธรรม

3.3  มหาวทิยาลัยมีการด าเนินการจัดกิจกรรมความร่วมมือกับ

เครือข่ายต่างประเทศ

3.3.1 ร้อยละของเครือข่ายต่างประเทศท่ีมีการจัดกิจกรรม

ร่วมกับมหาวทิยาลัย

ร้อยละ - 100 - ≥65.00 3.3.1.1 พัฒนาหรือเพิ่มความร่วมมือกับเครือข่าย

ต่างประเทศเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับมหาวทิยาลัยและ

เครือข่าย

โครงการความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ (A)        100,000       100,000 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและ

ศิลปวฒันธรรม

3.4.1 ระดับความส าเร็จของกระบวนการ/กลไกในการ

สร้างความร่วมมือกับเครือข่าย

ระดับความส าเร็จ 5 5 5 5 3.4.1.1 พัฒนา ปรับปรุงกระบวนการหรือกลไกการสร้าง

ความร่วมมือกับเครือข่ายและท้องถ่ิน

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการเครือข่าย          10,000         10,000 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและ

ศิลปวฒันธรรม

โครงการความร่วมมือทางวชิาการกับสถานศึกษาและสถาน

ประกอบการ

               -                 -   รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและ

ศิลปวฒันธรรม

โครงการความร่วมมือฝึกประสบการณ์วชิาชีพ                -                 -   รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและ

ศิลปวฒันธรรม

3.5 มหาวทิยาลัยมีการพัฒนาฐานข้อมูลเครือข่ายส าหรับการ

บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

3.5.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูล

เครือข่าย

ระดับความส าเร็จ 5 5 5 5 3.5.1.1 พัฒนาหรือปรับปรุงฐานข้อมูลในการบริหารจัดการ

ท่ีเอื้อต่อการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและท้องถ่ิน

โครงการพัฒนาปรับปรุงฐานข้อมูลเครือข่ายในการบริหารจัดการ         20,000        20,000 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและ

ศิลปวฒันธรรม

3.4.2.1 พัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการช้ันน าท้ัง

ในประเทศและต่างประเทศ

3.4.2.2 สร้างความร่วมมือด้านวชิาการกับสถานศึกษา

และสถานประกอบการช้ันน าของประเทศ (อันดับ 1 - 10)

3.4.2.3 ส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์

กับสถานศึกษาและสถานประกอบการช้ันน าของประเทศ 

(อันดับ 1 - 10) และต่างประเทศ

มิติการพัฒนาองค์การ

แผนงาน/ กลยุทธ์

งบประมาณ (บาท)

- - 70

3.4 มหาวทิยาลัยมีกระบวนการ/กลไกในการแสวงหาความร่วมมือ

กับท้องถ่ิน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรวชิาชีพ

ผู้ประกอบการ ศิษย์เก่า และต่างประเทศ

3.4.2 จ านวนหน่วยงานช้ันน าในประเทศไทยท่ีนักศึกษาไป

ฝึกประสบการณ์วชิาชีพ  (อันดับ 1 - 10)

หน่วยงาน -

มิติประสิทธิภาพ

มิติคุณภาพบริการ

3.2 มหาวทิยาลัยมีความร่วมมือกับเครือข่ายและท้องถ่ิน

ท่ีหลากหลาย

3.2.1 ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือในประเทศท่ีมีการ

ด าเนินการอย่างต่อเน่ือง

ร้อยละ 5.00 100 70 ≥75.00

ผู้ก ากับดูแล

มิติประสิทธิผล

3.1 เครือข่ายและท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิด

ความสัมพันธ์ท่ีดีกับมหาวทิยาลัย

3.1.1.1 สนับสนุนการให้เครือข่ายและท้องถ่ินมีส่วนร่วม

ในการพัฒนามหาวทิยาลัยตามภารกิจ (การผลิตบัณฑิต 

การวจิัย บริการวชิาการ และการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม

โครงการการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและท้องถ่ินในการพัฒนา

มหาวทิยาลัย

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและ

ศิลปวฒันธรรม

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สร้างความสัมพันธ์ เช่ือมโยงเครือข่ายและท้องถิน่

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

ผลการด าเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม ฝ่ายท่ีรับผิดชอบ
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ค่าเป้าหมาย

ปี 2560 ปี 2561
ปี 2562

(รอบ 9 เดือน)
ปี 2563 ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม

4.1.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนการจัด

อันดับมหาวทิยาลัย

ระดับความส าเร็จ 100 100 - 100.00 4.1.1.1 สนับสนุนการสร้างผลงานตามแนวทางการจัดอันดับ

มหาวทิยาลัยให้เป็นท่ียอมรับในระดับนานาชาติ

โครงการจัดอันดับมหาวทิยาลัย (U-Ranking) (A) 200,000        -           200,000        รองคณบดีฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ

ฝ่ายแผนงานและประกัน

คุณภาพ

4.1.2 ร้อยละของงานวจิัย บทความวชิาการ งานสร้างสรรค์

 นวตักรรมและส่ิงประดิษฐ์ของอาจารย์และนักวจิัยท่ีได้รับ

รางวลัระดับชาติหรือนานาชาติต่อจ านวนอาจารย์ประจ า

และนักวจิัย

ร้อยละ - - 2.44 ≥1 4.1.2.1 ส่งเสริมให้มีการแข่งขันทางวชิาการในระดับชาติและ

นานาชาติ

โครงการส่งเสริมการประกวดผลงานวชิาการสู่เวที

ระดับชาติและนานาชาติ

            10,000                -   10,000          รองคณบดีฝ่ายวจิัยและบริการ

วชิาการ

ฝ่ายแผนงานและประกัน

คุณภาพ

4.2 ความมีช่ือเสียงของมหาวทิยาลัย 4.2.1 ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์และการให้บริการ

ของมหาวทิยาลัย

ร้อยละ 92.61 97.60 92.20 ≥93.00 4.2.1.1 พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์และการบริการให้ตรง

ตามกลุ่มเป้าหมายท้ังในระดับชาติและนานาชาติ

โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก           100,000                -   100,000        รองคณบดีฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป

4.3 นักศึกษาชาวต่างชาติเข้าศึกษาต่อในสาขาวชิา 4.3.1 จ านวนนักศึกษาชาวต่างชาติ/นักศึกษาแลกเปล่ียน คน - 78 200 2 4.3.1.1 สนับสนุนการแลกเปล่ียนนักศึกษาชาวต่างชาติ โครงการแลกเปล่ียนนักศึกษานานาชาติ (A) 100,000        -           100,000        รองคณบดีฝ่ายวชิาการ ฝ่ายบริการการศึกษา

4.4 ระบบบริหารจัดการภายในท่ีสามารถตอบสนองต่อ

ความเป็นนานาชาติ

4.4.1 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวจิัยท่ีเป็นชาวต่างชาติ คน - - 19 1 4.4.1.1 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้วยนวตักรรมร่วมสมัย

อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการจัดจา้งอาจารย์ประจ าและนักวจิัย

ชาวต่างชาติ

                   -                  -   -                 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ ฝ่ายบริการการศึกษา

4.5 มหาวทิยาลัยมีการใช้เทคโนโลยีและเคร่ืองมือต่างๆ 

ของ Social Media ท่ีทันสมัยในการสร้างภาพลักษณ์

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.5.1 ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงเวบ็ไซต์ ระดับความส าเร็จ - - 5 5 4.5.1.1 สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและเคร่ืองมือต่างๆ ของ Social

 Media ในการประชาสัมพันธ์

โครงการปรับปรุงเวบ็ไซต์        10,000.00                -   10,000.00     รองคณบดีฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป

มิติประสิทธิภาพ

มิติการพัฒนาองค์การ

งบประมาณ (บาท)

โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดูแล ฝ่ายท่ีรับผิดชอบ

มิติประสิทธิผล

4.1 มหาวทิยาลัยเป็นท่ีรู้จักและยอมรับในระดับชาติและ

นานาชาติ

มิติคุณภาพบริการ

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

ผลการด าเนินงาน

แผนงาน/ กลยุทธ์
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ส่วนที่ 6 แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัตแิละการตดิตามประเมินผล 
 

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

พ.ศ. 2563 ไปสู่การปฏิบัติจ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดการประสานความ

ร่วมมือในการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การจัดท าแผนงานและโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

รวมทั้งมีการพัฒนาระบบข้อมูลและการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้

เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในคณะศิลปกรรมศาสตร์ในเรื่อง

แนวคิดและสาระส าคัญของยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

2. เพื่อปรับกระบวนการและกลไกการบริหารจัดการให้สามารถสนับสนุนการแปลงแผนยุทธศาสตร์ 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

3. เพื่อให้มกีารตดิตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ โดยมีการก าหนดตัวชี้วัดเป็นเครื่องมอื 
 

เป้าหมาย 

1. ผู้บริหารและบุคลากรของคณะศิลปกรรมศาสตร์มีความรู้ความเข้าใจใน แผนยุทธศาสตร์ และ

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และมีสว่นร่วมในกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ 

2. มีกลไกและกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ และมีการจัดท าแผนงานและ

โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชีว้ัด 

3. ก าหนดเครื่องชี้วัดผลส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2563 ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

แนวทางการด าเนินการ 

เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายดังกล่าว จึงวางมาตรการและก าหนดแนวทางการแปลง 

แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปสู่การปฏิบัติ และการติดตาม

ประเมินผล ดังนี้ 

1. เสริมสร้างความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 

พร้อมก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการ เพื่อแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันของ

องค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกให้มีความพร้อมและมีส่วนร่วมในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติได้

อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแนวทาง ดังนี้ 

1.1 สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแนวคิดและสาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์และ  

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยการจัดเวทีสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย  

และยุทธศาสตร์การพัฒนา ให้กับบุคลากร ให้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการ

ด าเนนิงานตามแผนยุทธศาสตร ์และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 
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1.2 ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรใหส้อดคล้องกับแนวทางของ

แผนงานและโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยเน้นผลลัพธ์ของการด าเนินงานเป็นหลัก 

1.3 ส่งเสริมให้สาขาวิชาต่างๆ ของคณะศลิปกรรมศาสตร์จัดท าแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติ

การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสามารถเชื่อมโยง 

และประเมินผลงานของหน่วยงานตามที่ก าหนดไว้ 

1.4 จัดให้มีการลงนามค ารับรองการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างพันธสัญญาเชิงยุทธศาสตร์ทั่วองค์กร 

ทั้งระบบ พร้อมทั้งเชื่อมโยงผลงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 สู่การประเมินผลงาน 

1.5 ส่งเสริมมาตรการในการประชาสัมพันธ์และการสร้างบรรยากาศยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง

ผ่านสื่อภายในคณะศิลปกรรมศาสตร์ผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้น ปลุกเร้า และขับเคลื่อนงานตามแผน

ยุทธศาสตรแ์ละแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2. พัฒนากระบวนการจัดท าแผนงาน/โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในลักษณะบูรณาการ  

เพื่อเป็นเครื่องมอืในการประสานแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยมีแนวทางดังนี้ 

2.1 สนับสนุนการจัดท าแผนงาน/โครงการในลักษณะการบูรณาการและประสานงานระหว่าง

หนว่ยงานภายในคณะศลิปกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนา อาทิเช่น 

(1) แผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ 

(2) แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษา 

(3) แผนปฏิบัติการด้านการสรา้งความสัมพันธ์กับเครือขา่ย 

(4) แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย 

(5) แผนปฏิบัติการด้านการบริการวชิาการ 

(6) แผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

(7) แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ 

(8) แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

(9) แผนพัฒนาบุคลากร 

(10) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

(11) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

(12) แผนการจัดการความรู้ 

(13) แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

(14) แผนปฏิบัติการด้านการจัดซือ้จัดจา้ง 

(15) แผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศนแ์ละสิ่งแวดล้อม 

(16) แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

(17) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ 
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(18) แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 

2.2 ก าหนดขั้นตอนของกระบวนการด าเนินงานตามแผนงานโครงการให้ชัดเจน มุ่งเน้นที่การ

สร้างกระบวนทัศนคติใหม่ (Paradigm Shift) แก่ผู้ปฏิบัติ มีการจัดล าดับความส าคัญของกิจกรรมที่มุ่ง

ผลสัมฤทธิ์กับระบบการจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการด าเนินงาน 

2.3 ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้จากการด าเนินแผนงานโครงการว่าสามารถตอบสนองต่อ

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา รวมทั้งสามารถติดตามและประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรมทันสมัยด้วยเทคโนโลยี 
 

 การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัตินั้นเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญมากที่จะผลักดันการท างานของ

กลไกทั้งหมดให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ

และมีส่วนร่วม รวมทั้งต้องอาศัยกระบวนการและกลไกการผนึกก าลังในหลายมิติในการประสานแผนงาน 

แผนเงิน และแผนคน ในการขับเคลื่อนองค์กรร่วมกัน และไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อมุ่งสู่จุดมุ่งหมายสูงสุด

ขององค์กรคือวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ ความส าเร็จของการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ให้ประสบผลส าเร็จ จึง

ประกอบด้วยส่วนส าคัญ ดังนี้ 

1. ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารทุกระดับเป็นผู้รวบรวมพลังขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  

และสื่อสารทิศทางองค์กรใหแ้ก่บุคลากรทุกระดับได้มคีวามเข้าใจ 

2. ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ออกมาเป็นแผนปฏิบัติการ โดยน ากลยุทธ์และแนวทางการด าเนินงาน

มาแปลงเป็นแผนงาน/ โครงการที่ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

3. การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไป สาขาวิชาและระดับบุคคลในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์

ไปสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจน รวมทั้งตอ้งมรีะบบในการจูงใจใหทุ้กคนมุง่เน้นการท างานเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

4. การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในคณะศิลปกรรมศาสตร์ในการขับเคลื่อนแผนงาน/ 

โครงการของแต่ละหน่วยงานให้มีความก้าวหน้า เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บข้อมูล เผยแพร่ข้อมูล และ

ถ่ายทอดความรูซ้ึ่งกันและกัน  

5. การจัดระบบการตดิตามประเมินผลความก้าวหน้าของการด าเนินการในทุกระดับ 
 

การติดตามและประเมินผล 

เมื่อมีการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับทุกหน่วยงานภายในคณะศิลปกรรมศาสตร์แล้ว

คณะศลิปกรรมศาสตรจ์ะต้องวางระบบที่จะวัดความส าเร็จในการบรรลุเป้าประสงค์ในระดับต่างๆ จ าเป็นต้อง

มีการติดตามและประเมินผล เพื่อช่วยให้ทราบถึงความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค ผลกระทบที่เกิดขึ้น อันจะ

ช่วยให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาหาแนวทางแก้ไขต่อไป การติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิผล จะต้องอาศัย

ดัชนชีีว้ัดความส าเร็จในหลายมติิ และหลายระดับ เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการแนวใหม ่ดังนี้ 

1. การติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์  พร้อมทั้ง

สรุปบทเรียนและข้อเสนอแนะส าหรับน าไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการจัดท าแผนเชิงยุทธศาสตร์ของ

องค์กรให้มปีระสิทธิภาพต่อไป 
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2. การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  โดยการจัดท ารายงานผล

การด 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. ควรมกีลไกเชื่อมโยงการประเมินผลงานรายบุคคลกับผลงานในระดับสาขาวิชา เพื่อเชื่อมโยง

กับผลงานในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อแสดงถึงผลส าเร็จของการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่ระดับหน่วยงาน

และระดับบุคคล 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 1 
ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ 

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

และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ภาคผนวก 2 
ผลการวิเคราะหเ์ชิงยุทธศาสตร ์
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ผลการวเิคราะห์เชิงยุทธศาสตร์  

  จากการวิเคราะหป์ัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของคณะศลิปกรรมศาสตร์ทั้งที่เป็น

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม โดยให้น้ าหนักความส าคัญ ประเด็นใดมีความส าคัญมากที่สุด

ตามล าดับ โดยให้ผู้บริหารและบุคลากร และคณาจารย์ของคณะศลิปกรรมศาสตร์ จ านวน 60 คน เป็นผู้

ประเมินผลการประเมินน้ าหนักคะแนนตามล าดับจากมากไปหาน้อยของจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัย

คุกคาม ปรากฎดังนี้ 

 

1. น้ าหนักคะแนนของจุดแขง็  

เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยตามตารางต่อไปนี้ 

ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดแข็ง 

S6 224 6.บุคลากรมคีุณภาพ ทุม่เท และสามัคค ี

- บุคลากรมสี่วนร่วมในการท ากิจกรรมท้ังระดับหนว่ยงานและมหาวทิยาลัย รวมท้ังมีการ

ท างานรว่มกันเป็นทีมอย่างชัดเจน ส่งผลให้การปฏบัิตงิานของมหาวทิยาลัยดีขึ้น 

- บุคลากรปฏบัิตงิานดว้ยใจรัก และทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถ ส่งผลให้ผู้รับบริการมีความ

พงึพอใจเพ่ิมขึน้ 

- บุคลากรมคีวามเข้าใจในธรรมชาติความต้องการของนักศึกษา ท าให้การจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศกึษาท่ีจัดขึน้ ได้รับความสนใจจากนักศกึษาเป็นจ านวนมาก 

S12 184 12. มีระบบการพัฒนาบุคลากรท่ีดี 

- ส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรได้มโีอกาสศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น และมีการพัฒนาตนเอง

ในดา้นตา่งๆ ท าให้ยกระดับคุณภาพการปฏบัิตงิานดขีึน้ 

- เปิดโอกาสให้บุคลากรในการเลื่อนต าแหนง่ในระดับสูงขึน้ ท าให้เกิดก าลังใจในการปฏบัิตงิาน 

S1 181 1. มีแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปีและประจ าปท่ีีชัดเจน 

- บุคลากรปฏบัิตงิานในทศิทางเดียวกัน 

- ผลการปฏบัิตงิานดขีึน้กวา่ปท่ีีผ่านมา 

- แผนกลยุทธ์ทางการเงิน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ท าให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คลอ่งตัว 

S2 130 2. อาจารย์มีความเชี่ยวชาญ มคีุณวุฒ ิและต าแหนง่ทางวิชาการเพิ่มมากขึน้ 

- บุคลากรของมหาวิทยาลัยมคีวามช านาญเฉพาะทาง 

- คณาจารย์มีคุณวุฒิทางการศกึษาระดับปริญญาเอก ท่ีจบการศกึษาท้ังในและตา่งประเทศ 

ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์แขนงตา่งๆ ท่ีมีการจัดการเรียนการสอน 

- มรีะบบพี่เลีย้ง ส าหรับให้อาจารย์ท าผลงานเข้าสูต่ าแหนง่ทางวชิาการมากขึ้น 
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ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดแข็ง 

S11 104 11ผู้บริหารและทีมผู้บริหารมวีสิยัทัศน์ท้าทาย และรว่มรับผิดชอบผลักดันการด าเนินงานของ

มหาวทิยาลัยอย่างจรงิจัง 

- ผู้บริหารมหาวทิยาลัยมวีสิัยทัศน์ท้าทายในการพัฒนาคุณภาพของมหาวทิยาลัยไปสู่

ความส าเร็จได ้

- มทีีมผู้บริหารรับผิดชอบร่วมกันผลักดันการด าเนนิงานของมหาวิทยาลัยอย่างจรงิจัง ท าให้

มหาวทิยาลัยได้รับการยอมรับ 

S13 103 13. บุคลากรมีศักยภาพในการทางานวิจัย สง่ผลให้มผีลงานวจิัย งานสร้างสรรค์ท่ีมีการ

น าเสนอในเวทีวิชาการในระดับชาติและนานาชาตอิย่างตอ่เนื่อง 

S3 94 03มีหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองตอ่ความต้องการของผู้เรียนและ

ตลาดแรงงาน 

- หลักสูตรหลากหลาย 

- มรีะบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Knowledge Management Blended Learning : 

SSRU Model for General Education Subjects) ท่ีดผี่านทางรายวชิาศึกษาทั่วไป นักศึกษา

สามารถเรียนรู้ได้อยา่งเต็มท่ี และมีความสุข 

S4 91 4. มีระบบการด าเนนิงานดา้นวจิัย และการบริการวิชาการท่ีดี 

- มรีะบบบริหารจัดการท่ีเอื้อต่อการด าเนินงานดา้นการวจิัย และการบริการวิชาการแก่สังคม 

ท าให้ได้รับงบประมาณสนับสนุนด้านการวจิัย และการบริการวิชาการเพิ่มขึ้นจากปท่ีีผ่านมา 

- มกีารบูรณาการองคค์วามรู้ดา้นการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม

อย่างเป็นระบบ ก่อให้เกิดประโยชนก์ับนักศกึษาท่ีชัดเจน 

- มกีารด าเนนิงานดา้นการวิจัยและการบริการวิชาการท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ

ประชาชนและท้องถิ่น 

- มรีะบบและกลไกในการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีดมีปีระสิทธิภาพส่งผลให้มี

ผลงานการวจิัยเพิ่มมากขึน้ 

S5 81 5. มหาวทิยาลัยมปีระวัตศิาสตร์ ภาพลักษณ์ และเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่น ทางศลิปวัฒนธรรม 

- มกีารอนุรักษศ์ลิปวัฒนธรรมในเชงิประจักษ ์โดยเฉพาะอาคารสถานท่ีท่ีสะท้อนให้เห็นถึง

ความเป็นวังเก่าสวนสุนันทา เป็นภาพลักษณ ์(Branding) ท่ีดขีององคก์าร ชว่ยให้เกิดความ

นา่เช่ือถือ จดจ าง่าย สรา้งความไวว้างใจและเกิดความร่วมมอืจากองค์การท้ังภายในและ

ภายนอก ซึ่งถอืเป็นจุดขายของมหาวทิยาลัยก่อให้เกิดภาพลักษณ์ และเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่น 

- เป็นสถานศึกษาเกา่แก่ มีภาพลักษณท่ี์ด ีเป็นท่ียอมรับของชุมชนและสังคม 

- เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมของเกาะรัตนโกสินทร์ท่ีส าคัญ 

- มกีิจกรรมดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท่ีหลากหลายให้กับคณาจารย์ นกัศกึษา 

บุคลากรท้ังในและนอกมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วม 
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ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดแข็ง 

S9 75 9. มีท าเล ความพร้อมดา้นสถานท่ี และบรรยากาศภูมิทัศน์ท่ีดี 

- มหาวทิยาลัยมคีวามพร้อมดา้นสถานท่ี วัสดุ ครุภัณฑ ์ที่ชว่ยอ านวยความสะดวกในการ

ท างาน 

- มบีรรยากาศ และภูมทัิศน์ท่ีด ีเอือ้ต่อการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาและ

บุคลากร 

S14 58 14. บุคลากรมศีักยภาพในการท างานวิจัย สง่ผลให้มผีลงานวจิัย งานสร้างสรรค์ท่ีมีการ

น าเสนอในเวทีวิชาการในระดับชาติและนานาชาตอิย่างตอ่เนื่อง 

S10 42 10. มหาวิทยาลัยมชีื่อเสียง เป็นท่ีสนใจของนักศึกษา 

- เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 ประจ าป ี2557 จากการจัดอันดับของ Webometrics 

Ranking of the World ส่งผลตอ่ภาพลักษณ์ ท าให้มีผู้สนใจเขา้ศกึษาตอ่สูงกว่าปีท่ีผ่านมา 

- เป็นสถาบันท่ีมีช่ือเสียงด้านการผลิตครู และดา้นนาฎศิลป์ ท าให้มีจ านวนนกัศกึษาท่ีมาสมัคร

ศกึษาตอ่ดา้นครูและด้านนาฎศลิป์เพิ่มขึ้นจากปท่ีีผ่านมา 

S7 39 7. มหาวิทยาลัยส่งเสริม และสนับสนุนความร่วมมอืทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกทัง้ใน

และตา่งประเทศ 

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาได้เข้าร่วมแข่งขันในเวทีระดับชาติและ

นานาชาติเป็นจ านวนมาก 

- มีความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกท้ังในและต่างประเทศท าให้เกิดการ

แลกเปลี่ยนท่ีจะพัฒนาองค์กรไปด้วยกัน 

S8 33 8. มีกระบวนการพัฒนานักศึกษา ให้เป็นบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของ

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

- มกีารจัดกจิกรรมพัฒนานักศึกษาให้มอีัตลักษณต์ามท่ีมหาวทิยาลัยก าหนด 

- ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ และคุณภาพบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ ส่งผลให้บัณฑิตมี

งานทาภายใน 1 ปี และผูใ้ชบั้ณฑิตมคีวามพงึพอใจมากขึ้น 

S15 28 15. นักศกึษาท่ีผ่านการคัดเลอืกเข้าศึกษาค่อนข้างมคีุณภาพสูง 

 

 

2. น้ าหนักคะแนนของจุดอ่อน  

เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยตามตารางต่อไปนี้ 

ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดอ่อน 

W20 111 20. กระบวนการเรียนการสอนและการจัดกจิกรรม ยังไม่สามารถทาให้นักศกึษามทัีกษะภาวะ

ผู้น า ทักษะดา้นการคิดวิเคราะห์ และทักษะดา้นภาษาอังกฤษ 

W18 110 18. ผลงานวจิัยท่ีได้รับการตพีมิพแ์ละเผยแพร่มีน้อย 

- ผลงานวจิัยของอาจารย์ท่ีได้รับการตพีมิพ ์เผยแพร่ ในระดับชาติ นานาชาติยังมจี านวนน้อย 

- ผลงานวจิัยหรือผลงานทางวิชาการท่ีตีพิมพใ์นฐานข้อมูลTCI SCOPUS และ ISI มนีอ้ยมาก 
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ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดอ่อน 

W19 72 19. ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ยังไม่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน

ระดับชาติและนานาชาต ิยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินของอุดมศึกษา 

W17 68 17. การบริหารการเรียนการสอนในระดับนานาชาตยิังมีขอ้จ ากดั 

- หลักสูตรนานาชาติมีจ านวนน้อย ความเป็นนานาชาตขิองมหาวิทยาลัยฯ ยังไมเ่พยีงพอท่ีจะ

ดึงดูดคนจากท่ัวโลกเข้ามาศกึษาได้ ทาให้ยากต่อการแขง่ขันในระดับนานาชาติ 

- เปิดการเรียนการสอนให้สอดรับกับประชาคมอาเซียนไมส่อดคล้องกับการบริหาร

งบประมาณแผ่นดิน 

- การอนุรักษ ์พัฒนาและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของมหาวทิยาลัย ฯ ในระดับนานาชาตยิังมี

น้อย 

W21 58 21. ผลงานวจิัยท่ีได้รับการตพีมิพแ์ละเผยแพร่มีน้อย 

- ผลงานวจิัยของอาจารย์ท่ีได้รับการตพีมิพ ์เผยแพร่ ในระดับชาติ นานาชาติยังมจี านวนน้อย 

- ผลงานวจิัยหรือผลงานทางวิชาการท่ีตีพิมพใ์นฐานข้อมูลTCI SCOPUS และ ISI มนีอ้ยมาก 

W23 44 23. ผลงานวทิยานพินธ์ของนักศกึษาระดับบัณฑิตศกึษา ยังไมไ่ด้รับการตพีมิพเ์ผยแพร่ใน

ระดับชาติและนานาชาต ิยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินของอุดมศึกษา 

W22 34 22. มหาวทิยาลัยฯ มีการระดม พัฒนาจากภายนอกน้อย ท าใหก้ารพัฒนางานบางอย่างชะลอ

ตัวและการมสี่วนร่วมจากภายนอกมนีอ้ย 

W16 29 16. บุคลากรบางสาขาไมเ่ชี่ยวชาญ โดยเฉพาะความสามารถทางภาษาอังกฤษ 

- บุคลากรมปีระสบการณ์และความรู้ความเข้าใจน้อยในการบริหารจัดการด้านงบประมาณ

การเงิน การคลังและพัสด ุ

- บุคลากรบางส่วนมทัีกษะในดา้นภาษาต่างประเทศอยูใ่นระดับน้อย 

W15 28 15. สถานท่ีไม่เพยีงพอกับการจดัการเรียนการสอน 

- มหาวทิยาลัยฯ มีสถานท่ีและมพีื้นท่ีไม่เพยีงพอกับจานวนนักศกึษา ท าใหไ้มส่ามารถบริการได้

อย่างเต็มท่ี 

- มหาวทิยาลัย ฯ มสีถานที่คับแคบตอ้งขยายวทิยาเขตใหม่หลายแหง่ ซึ่งต้องใชค้่าใชจ้่ายใน

การลงทุนและการบริหารจัดการสูง 

W25 7 25. กระบวนการเรียนการสอนและการจัดกจิกรรม ยังไม่สามารถท าให้นักศกึษามทัีกษะภาวะ

ผู้น า ทักษะดา้นการคิดวิเคราะห์ และทักษะดา้นภาษาอังกฤษ 

 

W24 2 24. ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และศษิยปั์จจุบันให้ความสนใจกับกิจกรรมท่ีมีต่อศษิยเ์ก่า

น้อย 

W26 1 26. มหาวทิยาลัยยังขาดการประชาสัมพันธ์ 
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3. น้ าหนักคะแนนของโอกาส 

เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยตามตารางต่อไปนี้ 

ล าดับ คะแนน ประเด็นโอกาส 

O40 79 40. ประกาศกองทุนพัฒนาบุคลากรด้านการส่งเสริมให้บุคลากรเผยแพร่ผลงานวิจัยมโีอกาสใน

การสร้างเครอืขา่ยความร่วมมอืทางวิชาการกับหน่วยงานภายในและตา่งประเทศเกิดความ

ชัดเจนในการท างานในระดับสากลมากขึ้น 

O33 81 33. การขยายตัวทางเศรษฐกิจและความตอ้งการของภาคธุรกิจ ตอ้งการความรู้เชงิวชิาการ

จากมหาวิทยาลัย 

- การขยายตัวทางเศรษฐกิจในอนาคต มีความตอ้งการองค์ความรู้เชงิวชิาการ และการวจิัย

เพื่อพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมสูงขึ้น 

- ความตอ้งการของภาคธุรกิจและภาคเอกชนท่ีจะรว่มมือกับมหาวิทยาลัย ฯ ชว่ยให้เกิดการบูร

ณาการหลักสูตรในการผลิตสื่อการเรียนการสอน งานวจิัย และบัณฑติรูปแบบใหม ่ที่ตรงความ

ตอ้งการของตลาดแรงงานจรงิ ลดปัญหาการวา่งงานและขาดแคลนแรงงาน 

O36 65 36. เศรษฐกิจโลกก้าวเข้าสูเ่ศรษฐกิจเชงิสร้างสรรค์ (Creative Economy) 

O47 50 47. การได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 เป็นการเพิ่มโอกาสในการติดต่อ

แลกเปลี่ยนขอ้มูลความรู้ เกิดความร่วมมอืทางวิชาการ เช่น การจัดการเรียนการสอน การท า

วจิัยและบริการวิชาการได้มากขึน้ 

O45 45 45. ประเทศไทยเข้าสูส่ังคมผู้สูงอายุ (Ageing Society) ส่งผลกระทบตอ่การผลิตบัณฑิตเพื่อ

ตอบสนองประชากรกลุม่สูงอายุ เช่น พยาบาล ท่องเท่ียว วิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย ์

และการบิน 

O32 40 32. ภาครัฐสนับสนุนการวจิัยอยา่งหลากหลาย 

- ภาครัฐใหก้ารสนับสนุนการวจิัยเพื่อพัฒนาทุนทางปัญญาของชาติมีแหล่งทุนวจิัยท่ีรัฐบาล

สนับสนุนผ่านสถาบัน/หนว่ยงานสง่เสริมการวจิัย (เชน่ สวทช. สกว.) และแหล่งทุนอ่ืนๆ อย่าง

หลากหลาย 

- ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติเอื้อในการผลักดันให้เกิดงานวจิยัของมหาวทิยาลัย 

O38 39 38. ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนระบบให้ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็นการสร้างโอกาสให้กับ

ผู้ดอ้ยโอกาสมากขึ้น 

O46 39 46. มคีวามสามารถในการด าเนนิงานเชงิรุกและสรา้งเครือข่าย 

O35 36 35. สภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน มผีลให้นักเรยีนอาจเลือกเรยีนในมหาวิทยาลัยท่ีมีคา่ใช้จา่ยต่ ากว่า 

O31 28 31. นโยบายการเข้าสูป่ระชาคม อาเซียน เปิดโอกาสให้มีการพัฒนาการศกึษาและร่วมมอืทาง

การศึกษามากขึน้ 

- นโยบายการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน ท าให้มโีอกาสแลกเปลี่ยนบุคลากร รวมถึงการขยาย

ความร่วมมอืกับประเทศ กลุ่มอาเซียนและกลุ่มประเทศอ่ืนๆ เพิ่มมากขึน้ 

- การเปิด AEC มโีอกาสท่ีจะเปิดหลักสูตรภาษาต่างประเทศ และรับนักศกึษาจากประเทศ

เพื่อนบ้านมากขึ้นและท าความร่วมมือกับประเทศในอาเซียนได้มากขึน้ 

- สัดสว่นของตลาดเพิ่มขึ้นจากการเปิดอาเซียน 
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ล าดับ คะแนน ประเด็นโอกาส 

O43 21 43. มหาวทิยาลัยฯ ตั้งอยูใ่นแหล่งชุมชน ที่มรีะบบคมนาคมท่ีหลากหลาย ท าให้นักศกึษา

เดินทางมาเรียนอยา่งสะดวก 

O34 18 34. กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ช่วยใหม้หาวทิยาลัย บริหารงานและบริการวิชาการได้อยา่งกวา้งขวาง 

- กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องเอื้อตอ่การปฏบัิตงิาน ท าให้มหาวิทยาลัยมกีารบริหารจัดการท่ียืดหยุน่ 

และคล่องตัว 

- กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับลิขสทิธ์ิ สิทธิบัตร ช่วยให้มหาวิทยาลัย ฯ สามารถให้บริการวิชาการ

ได้อยา่งกว้างขวางยิ่งขึน้ 

- พระราชกฤษฎกีาว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวธีิการบริหารกิจการบ้านเมอืงท่ีด ีพ.ศ.๒๕๔๖ มี

ส่วนช่วยในการบูรณาการการศึกษากับงานวจิัยเกิดเป็นความร่วมมอืกับท้องถิ่น 

O41 18 41. การมศีูนยก์ารศึกษาภายนอกเป็นโอกาสในการสร้างความร่วมมือกับชุมชนและประเทศ

ใกล้เคียงเกิดองค์ความรู้ใหมท่ี่เป็นประโยชนต์อ่สังคมในระดับใหญ่ขึ้น 

O37 12 37. ตลาดแรงงานมคีวามตอ้งการบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ท้ังภายในและภายนอกประเทศ 

O30 11 30. รัฐบาลมนีโยบายพัฒนาคณุภาพคนสอดคลอ้งกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

- รัฐบาลมกีรอบนโยบายพัฒนาก าลังพลด้านโลจิสติกส์ของประเทศสอดคล้องกับหลักสูตรของ

มหาวทิยาลัย 

- รัฐบาลมนีโยบายสง่เสริมพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน 

- รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณในการผลิตบัณฑิตพยาบาลศาสตร์เพราะเป็นสาขาที่ขาดแคลน 

O44 10 44. การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยมแีนวโนม้เป็นตลาดเสรีทางความคิด ท าให้องค์กรเอกชนมุง่

หาความรูผ้่านสถาบันการศกึษาส่งผลให้มหาวิทยาลัยมโีอกาสในการสร้างสรรค์งานร่วมกับ

องคก์รเอกชน 

O29 7 29. ภาคสังคมและภาคธุรกิจตอ้งการความรู้ในระดับอุดมศึกษามากขึน้ 

- สังคมและประชาชนมคีวามตอ้งการศกึษาในระดับอุดมศกึษามากขึ้นๆ และความตอ้งการมี

หลากหลายรูปแบบ 

- สังคมเนน้สนิค้า/คน ที่มคีวามแตกตา่งและลอกเลียนแบบได้ยาก 

 - ปัจจุบันภาคธุรกิจอุตสาหกรรมหรือผู้ท่ีสนใจมีความตอ้งการท่ีจะศกึษาตอ่ใน

ระดับอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาความรูแ้ละคุณวุฒวิชิาชีพโดยใชเ้วลาวา่งจากการปฏบัิตงิาน 

 

 

O42 7 42. การปฏรูิปการศึกษา ส่งเสริมอาชพีครู ท าให้อาชพีครูได้รับความสนใจ ค่านยิมในการ

ประกอบอาชพีครูเปลี่ยนไป ท าให้มีผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาเพ่ิมขึน้ 

O39 3 39. นโยบายของรัฐในการปรับฐานเงินเดอืน ท าให้รายได้ของบุคลากรเพิ่มขึ้น ส่งผลให้บุคลากร

มคีุณภาพชีวิตท่ีดขีึน้ 
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4. น้ าหนักคะแนนของภัยคุกคาม 

เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยตามตารางต่อไปนี้ 

ล าดับ คะแนน ประเด็นภัยคุกคาม 

T60 118 60. มุมมองของตา่งประเทศท่ีมองสถานศกึษาของประเทศไทยยังไม่เป็นนานาชาติ 

T57 91 57. แนวโนม้จ านวนประชากรวัยอุดมศึกษาของประเทศไทยลดลง ท าให้อัตราการเกิดลดลง อตัรา

ประชากรในวัยเรียนลดลง และมีอัตราผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น 

T56 69 56. มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนซึ่งมีจ านวนมาก บางแหง่ขาดความนา่เช่ือถือ ท าให้สูญเสียโอกาสตความ

ร่วมมอืกับหนว่ยงานภายนอก 

T58 64 58. ค่านยิมและความตอ้งการของนักศกึษาเก่งๆ มักจะเลอืกเรียนในสาขาวิชาที่เป็นท่ีต้องการของ

ตลาดแรงงานมากกวา่สาขาท่ีความตอ้งการของตลาดแรงงานนอ้ยกว่า 

T55 54 55. ตลาดแรงงานตอ้งการพนักงานท่ีมีความรู้ความสามารถ และทักษะเฉพาะทางมากขึ้น จึงสวนทาง

กับหลักสูตรท่ีหลากหลายแต่ไมต่อบสนองตลาดแรงงาน 

T62 44 62. ความแตกตา่งด้านพืน้ฐานทางการศกึษา ครอบครัวและเศรษฐกิจท าให้เกิดคา่นิยมท่ีแตกต่างมี

ความตอ้งการท่ีหลากหลายมากขึ้น 

T53 43 53. สภาวะทางเศรษฐกิจท่ีตกต่ าส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการเลอืกสถานศึกษาให้ผู้เรียน 

T52 31 52. สถานการณท์างเศรษฐกิจท้ังภายในประเทศและภายนอกประเทศมีการแปรเปลี่ยนอยูต่ลอด 

ส่งผลตอ่การบริหารจัดการของมหาวทิยาลัย ฯ 

T61 30 61. ความคิดท่ีแตกต่างของคนในสังคม ท าให้เกิดความขัดแยง้ทางความคิดส่งผลให้มหาวิทยาลัยตอ้ง

มกีารปรับทัศนคติ ความเชื่อของคนให้สามารถอยูร่่วมกันได ้

T50 29 50. กฎระเบียบรัฐบาลเปลี่ยนแปลงบ่อย 

- การด าเนนิงานและการแจ้งก าหนดการต่างๆ ของ สกอ. มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเตมิอยูต่ลอดเวลา 

- การปรับเปลี่ยนกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ท าให้นโยบายการบริหารของรัฐไมต่อ่เนื่องส่งผลให้

มหาวทิยาลัยไมส่ามารถแข่งขันระดับนานาชาตไิด ้

- การด าเนนิงานและการแจ้งก าหนดการต่างๆ ของ สกอ. มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเตมิอยูต่ลอดเวลา 

T51 27 51. สถาบันการศึกษาทัง้ในประเทศและต่างประเทศมีการแข่งขันกันมากขึ้น 

- สถาบันอุดมศกึษา มีการแขง่ขันการพัฒนาคุณภาพทางการศกึษาท้ังในประเทศและต่างประเทศใน

ทุกมิติ 

- สถาบันการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มีการเปิดกระจายท่ัวทุกภูมภิาค 

- การมคีู่แขง่ขันท่ีเข้มแข็งภายในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น ท าให้หนว่ยงานประสบกับปัญหา

การรับนักศกึษาไม่ได้ตรงตามแผนท่ีก าหนดไว ้จึงต้องมกีารปรับหลักสูตรให้ทันสมัยและต้องปรับระบบ

การประชาสัมพันธ์ให้มปีระสิทธิภาพเพื่อให้เป็นท่ีรู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึน้ เกิดภาวะการแข่งขัน

ทางการศกึษาสูง และหลากหลายท้ังเชงิเนื้อหาและเชิงพืน้ท่ีสง่ผลให้มหาวิทยาลัยตอ้งมีการปรับตัวให้

ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสามารถแขง่ขันได ้

- การแขง่ขันทางการศึกษาด้านโลจิสติกสใ์นสถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศกึษาท้ังภาครัฐและ

ภาคเอกชนเพิ่มมากขึน้ 

- การแขง่ขันทางด้านหลกัสูตรค่อนขา้งสูงเมื่อเปรียบเทียบกับมหาวทิยาลัยอื่นๆ ภายในประเทศ 
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- มกีารเปิดมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนท้ังในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น ท าให้ภาวะการ

แข่งขันทางการศกึษาของสถาบันการศึกษาทัง้ภาครัฐและเอกชนท้ังในและตา่งประเทศมีมากขึน้เป็นเงา

ตามตัว ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้น เราอาจไมใ่ชห่นึ่งในตัวเลอืก 

T59 21 59. สังคมมเีจตคติต่ออาชีพครูมีแนวโน้มไปในทางดา้นลบ อาทเิชน่ ผลตอบแทนน้อย ภาระงานสอน

มาก เป็นต้น 

T48 18 48. งบประมาณจากรัฐและรายได้ของมหาวทิยาลัยมจี ากัด ท าให้การพัฒนาล่าชา้ 

- งบประมาณจากภาครัฐในการบริหารจัดการมอีย่างจ ากัดท าให้เกิดการพัฒนาที่ล่าช้าขาดความ

ทันสมัย 

- ขาดแหล่งรายได้ท่ีม่ันคงท่ีน ามาใชใ้นการบริหารจัดการการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยจึงเกิดความลา่ชา้ 

ไมส่ามารถแขง่ขันในตลาดได้ทันเหตุการณ์ 

T54 13 54. ประเทศไทยก าลังอยูใ่นระยะเปลี่ยนผ่านจากเศรษฐกิจท่ีมุ่งเนน้การเกษตร ไปสู่เกษตร

อุตสาหกรรมและความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ส่งผลกระทบกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ฯ 

T64 9 64. มคีวามเสี่ยงด้านกระแสไฟฟา้ ไฟฟา้ดับบ่อย ก่อให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลสารสนเทศ 

T63 8 63. ค่านยิมของคนในสังคมไทยกับความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ ขาดความนา่เช่ือถือลดความ

ไวว้างใจได ้
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ภาคผนวก 3 
ประมวลภาพกิจกรรมการ 

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

และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ภาคผนวก 4 
รายชื่อผู้บริหารและบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการ 

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

และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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รายชื่อผู้จัดท า 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตมิา  มณีวัฒนา  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

2. อาจารย์ ดร.รุง่เกียรต ิ   สิริวงษ์สุวรรณ  รองคณบดีฝา่ยบรหิาร 

3. อาจารย ์ดร.ผกามาศ   จิรจารุภัทร  รองคณบดีฝา่ยแผนงานและประกันคุณภาพ 

4. อาจารย์ ดร.ณฐภรณ์    รัตนชัยวงศ ์  รองคณบดีฝา่ยวิชาการและวจิัย 

5. อาจารย ์ดร.พีระพล   ชัชวาลย ์  รองคณบดีฝา่ยกจิการนักศึกษา 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินเกือ้   รองคณบดีฝา่ยวิจยัและบริการวชิาการ 

7. นางเครอืมาศ    ประทุมมาศ  หัวหน้าส านักงาน 

8. นางสาวเดอืนเพ็ญ   ดวงธน ู   รักษาการหัวหน้าฝา่ยบรกิารการศึกษา 

9. นางสาวกัญญาณัฐ   จินพละ   รักษาการหัวหน้าฝา่ยบรหิารงานทั่วไป 

10. นางสาวอรกานต์จติต ์  สุขอิ่มเจริญ  รักษาการหัวหน้าฝา่ยกจิการนักศึกษาและ 

ศิลปวัฒนธรรม 

11. นายกติติพงศ ์   อิสรานุเทพ  รักษาการหัวหน้าฝา่ยคลงัและพัสดุ 

12. นางสาวปาริฉัตร ์   จันทรน์วล  รักษาการหัวหน้าฝา่ยแผนงาน 

และประกันคุณภาพ 

13. นางสาวพัณณ์ชิตา   ธนาพงศ์ศิรภสั  นักวเิคราะห์นโยบายและแผน 

14. นางสาวพัทธนันท ์   กฤษณะกาฬ  นักวชิาการศึกษา 

15. นางสาวศรัณภัสร ์   แสงทอง   นักวเิคราะห์นโยบายและแผน 

16. นางสาวสะดีเยาะ   บินมะดีเยาะ  นักวชิาการศึกษา 

17. นางสาวรุง้นภา   สุนทรโลหิต  เจา้หน้าที่ปฏิบัติการ 

18. นายวรวทิย ์    คุม้วงศ ์   นักวชิาการศึกษา 

19. นางสาวภัทราภรณ ์   สดแสงจันทร ์  นักประชาสัมพันธ ์

20. นางสาวณิชาภัทร   เป้าค าศร ี  บุคลากร 

21. นางสาววิศิษฐา   จินดาลัทธ ิ  เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป 

22. นางสาววราภรณ ์   ไชยพร   นักวชิาการคอมพิวเตอร ์

23. นางสาวจิรัตนส์ิริ   จันทรเ์พ็ญ  นักวชิาการเงินและบัญชี 

24. นายอนันต ์    พุกพูล   นักวชิาการพัสด ุ

25. นายรัฐธยี ์    โชติจันทร์  นักวชิาการโสตทัศนศึกษา 

 

 


