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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 เป็นเครื่องมือในการกาหนดทิศทางการดาเนินงานของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่เน้นความสัมฤทธิ์
ผลของงานให้เกิดขึ้น ซึ่งเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการขององค์กรให้ มีประสิทธิภาพสูงสุด การปฏิรูป
การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ตลอดจน
การปฏิรูป ระบบราชการตามแผนปฏิรูป ระบบบริหารภาครัฐ ได้เ น้นให้ใ ช้แผนยุ ท ธศาสตร์ของหน่วยงาน
ตรวจสอบผลสั ม ฤทธิ์ ข องงาน เพื่ อ ให้ ทุ ก หน่ ว ยงานมี แ นวทางและทิ ศ ทางที่ ชั ด เจน สามารถตรวจสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของงานได้ แผนปฏิบัติการของคณะศิลปกรรมศาสตร์ พัฒนาปรับปรุงจากแผนยุทธศาสตร์ของ
คณะศิ ล ปกรรมศาสตร์ ใ ห้ มี ค วามสอดคล้ อ งและเชื่ อ มโยงกั บ แผนยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แผนยุ ท ธศาสตร์
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร แผนยุ ท ธศาสตร์ ม หาวิ ท ยาลั ย และแผนยุ ท ธศาสตร์ ข องคณะศิ ล ปกรรมศาสตร์
ตามลาดับ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้จัดให้มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์
เพื่อการพัฒนาระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมทั้งศึกษาสภาวการณ์ปัจจุบัน ประเด็นความท้าทายในด้านต่างๆที่ค ณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ จะต้องเผชิญโดยได้มกี ารรับฟังความคิดเห็นของผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสีย
คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้วิเคราะห์ตาแหน่งยุทธศาสตร์ในปัจจุบัน โดยใช้โปรแกรม Excel
ของวิทยากรที่ปรึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปรากฏผลว่า คณะศิลปกรรมศาสตร์อยู่ในตาแหน่ง
“ป้องกันตัว” ดังภาพข้างล่างนี้

ภาพที่ 1 ตาแหน่งยุทธศาสตร์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ในปัจจุบัน
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เมื่อคณะศิลปกรรมศาสตร์ทราบตาแหน่งยุทธศาสตร์ในปัจจุบัน จึงได้ปรับปรุงสถานการณ์ สามารถปรับปรุง
ตาแหน่งยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยไปอยู่ในตาแหน่ง “รุกดาเนินการเอง” ดังภาพข้างล่างนี้

ภาพที่ 2 ตาแหน่งยุทธศาสตร์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์หลังจากปรับปรุงสถานการณ์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้วางเป้าหมายเพื่อให้เป็นการปฏิบัติงานโดยภาพรวมของคณะ
สอดคล้อง และเป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยมีสาระสาคัญของ
แผนยุทธศาสตร์ ดังนี้
วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวติ ด้านวิชาชีพศิลปกรรมศาสตร์ดว้ ยคุณภาพและคุณธรรม
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พันธกิจ (Mission)
1) ให้การศึกษา (To Offer Education) ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ ฝึกหัดครู ปลูกฝัง
ประชาชนให้สามารถเรียนรู้ในระดับสูง มีความเป็นมนุษย์ที่รับผิดชอบต่ออนาคตของโลกที่มีแนวโน้มเป็น
นานาชาติ มีจิตวิญญาณในการท้าทาย โดยไม่กลัวล้มเหลว
2) วิจัย (To Conduct Research) มุ่งมั่นในการลงทุนทางการศึกษาวิจัยในศาสตร์ที่เป็นเอตทัคคะ ที่
สามารถนาไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์ได้เพื่อความสงบสุข และความเจริญรุ่งเรือง ผ่านการแสวงหาด้วยการวิจัย
ทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์
3) บริการวิชาการ (To Provide Academic Services) การส่งมอบผลงานวิชาการในระดับเอตทัคคะ
ที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น และสังคม
4) ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม (To Conserve Arts and Culture) การส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย โดยการพัฒนาและสร้างแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทาให้เป็นที่ยกย่องและชื่นชมของ
มนุษยชาติ
ภารกิจหลัก (Key Result Areas)
1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหน้า (Produce Graduates with Front Row Quality)
2) ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคม (Provide Academic Services and
Transfer Technology to Communities and International Society)
3) อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปวัฒนธรรม และธารงรักษา สืบสานความเป็น
ไ ท ย ( Conserve and Develop Services Provision as the Center for Arts and Culture Service Center and
Sustain the Thainess)
4) วิ จั ย สร้ า งนวั ต กรรมและองค์ ค วามรู้ ( 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. เครือข่าย (Partnership)
4. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
5. วัฒนธรรม (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”
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วัฒนธรรม (Culture)
มีระบบอาวุโส มีความเอือ้ อาทร และคุณธรรมที่ดีงาม
เอกลักษณ์ (Uniqueness)
แหล่งเรียนรูศ้ ลิ ปกรรมศาสตร์ (Center of Fine and Applied Arts)
อัตลักษณ์ (Identity)
เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชานาญการคิด มีจิตสาธารณะ
ค่านิยมหลัก (Core Values)
1. W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์
2. H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดีในองค์กร
3. I (Integration & Collaboration) : บูรณาการและความร่วมมือ
4. P (Professionalism) : ความเป็นมืออาชีพ
ยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ
ทั้งนี้คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้กาหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลักและตัวชี้ วัดความสาเร็จของแต่
ละยุทธศาสตร์มีดังนี้
ยุ ท ธศาสตร์ ท่ี 1 พั ฒ นาคณะศิ ล ปกรรมศาสตร์ ใ ห้ เ ป็ น เอตทั ค คะอย่ า งยั่ ง ยื น มี เ ป้ า ประสงค์ เ ชิ ง
ยุทธศาสตร์หลักคือ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัย เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและ
สังคม เพื่อสู่การเป็นเอตทัคคะที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
ตัวชี้วัดความสาเร็จของยุทธศาสตร์คือ (1) คะแนนเฉลี่ยการประกันคุณภาพภายในประจาปี (2) ร้อย
ละของนักศึกษาที่ได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ (3) ระดับคะแนนคุณภาพของ
บัณฑิต ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (4) ร้อยละของบัณฑิต
ปริญญาตรีที่ได้งานทาและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน มีเป้าประสงค์เชิง
ยุ ท ธศาสตร์ ห ลั ก คื อ ผลิ ต ผลงานทางวิ ช าการ เพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษา ผลิ ต งานวิ จั ย ที่
ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการนาไปใช้ประโยชน์
เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เพื่อการบริการวิชาการแก่ชุมชน
ตัวชี้วัดความสาเร็จของยุทธศาสตร์คือ (1) ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
ตีพมิ พ์ เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจาและนักวิจัย (2) ร้อยละผลงานของนักศึกษาและ
ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ (3) ร้อยละ
ผลงานวิจัยงานนวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ได้รับการนาไปใช้ประโยชน์ต่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ทั้งหมด (4) จานวนผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร (5)
จานวนองค์ความรู้ที่เพิ่มขึ้นในแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการ (6) เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อ
อาจารย์ประจาและนักวิจัย (กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ) (7) จานวนเครือข่ายด้านการวิจัย
และนวั ตกรรมที่มีค วามร่ว มมือกั บ เครือข่ายจากภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคบริก าร (8) จานวน
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคบริการในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติต่อผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งหมด (9) จานวนผลงานวิจัย นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่
นาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
หลัก คือ สร้างเครือข่ายความร่วมมือที่ห ลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา
และเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับคณะศิลปกรรมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จของยุทธศาสตร์คือ (1) ร้อยละของเครือข่ายที่มีผลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ (2) จานวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ (3) ร้อยละของ
เครือข่ายความร่วมมือหรือข้อตกลงในประเทศที่มีการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง (4) ร้อยละของหน่วยงานที่มี
การจัดกิจกรรมกับเครือข่ายต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลัก คือ พัฒนา
ระบบบริหารจัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักและยอมรับใน
ระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัดความสาเร็จของยุทธศาสตร์คือ (1) ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามแผนการจัด
อันดับมหาวิทยาลัย (2) ร้อยละของงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของ
อาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจั ย (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 แสดงจานวนเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชีว้ ัด แผนงาน/กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรม ของแผน
ยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ในแต่ละยุทธศาสตร์
จานวน
ยุทธศาสตร์
1.พัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ให้เป็นเอตทัคคะ
อย่างยั่งยืน
2.สร้างผลงานวิชาการสูก่ ารยกระดับภูมิปัญญา
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
3.สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น
4.ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ
รวม

เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์
9

22

แผนงาน/
กลยุทธ์
18

โครงการ/
กิจกรรม
22

10

15

11

14

5
5
29

8
6
51

8
6
43

9
6
51

ตัวชี้วัด
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ส่วนที่ 1 บทนา
1.1 ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน
อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ตั้งอยู่ในภูมิทัศน์ท่เี ด่นเป็นสง่า ติดกาแพงแดงด้านถนนราชวิถี มีโรง
ละคร หอศิลป์ รวมทั้งห้องปฏิบัติการทางวิชาชีพด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และการละคร เมื่อครั้งที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทาครบรอบ 75 ปี (พ.ศ. 2555) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
รัชกาลที่ 10 (ซึ่งในขณะนั้นทรงดารงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร)ทรง
พระราชทานพระนามาภิไธยย่อ “ม.ว.ก.” และพระราชทานนาม “อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาวชิราลง
กรณ” เป็นอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ในปัจจุบัน
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานกว่า 40
ปี โดยย้อนกลับไปตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 ที่เริ่มมีภาควิชา “ดนตรีและนาฏศิลป์” เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชา
การศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) วิชาเอกนาฏศิลป์ข้นึ เป็นแห่งแรกจากวิทยาลัยครูทั้งหมด 36 แห่ง ต่อมาในปี พ.ศ. 2520
ได้มีการขยายหลักสูตรเพิ่มเป็น “ภาควิชาดนตรี” และ “ภาควิชาศิลปะ” ตามลาดับ อนึ่ง ด้วยความโดดเด่นของ
ผลงานทั้งจากภาควิชาและนักศึกษา ส่งผลให้ศาสตร์ทางด้านศิลปกรรมของสวนสุนันทาได้รับการยอมรับทั้งจาก
ประชาคมภายในและภายนอกเป็น อย่างยิ่ง ดั ง นั้น ในปี พ.ศ. 2542 รองศาสตราจารย์ ดร.ดิล ก บุ ญ เรืองรอด
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในสมัยนั้น จึงมีความคิดที่จะรวมสาขาวิชานาฏศิลป์ ดนตรี และศิลปะ ให้
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อสร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาให้สวนสุนันทาเป็นผู้นาด้าน “ศิลปกรรม” แห่งหนึ่งของ
ประเทศ จึงได้ริเริ่ม “โครงการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์” ขึน้ โดยแยกกลุ่มวิชาด้านศิลปะทั้งหมดออกจากคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และแบ่งการบริหารจัดการออกมาอย่างอิสระ พร้อมทั้งแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.กฤษดา กรุดทอง รองอธิการบดีฝา่ ยกิจการพิเศษในสมัยนั้น รักษาการในตาแหน่งคณบดี
จากนั้นในปี พ.ศ. 2543 รองศาสตราจารย์ผดุง ศิรริ ัตน์ (ขณะนั้นดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์)
อาจารย์ประจาโปรแกรมวิชาศิลปะ ได้ขึ้นดารงตาแหน่งรักษาการคณบดีเป็นคนต่อมา และได้สานต่อ ผลักดัน
นโยบายการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ให้ เกิดขึ้นอย่างเป็ นรูปธรรม จวบจนปี พ.ศ. 2547 กฎหมายว่าด้วย
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี “คณะศิลปกรรมศาสตร์” จึงได้รับการ
ยอมรับให้เป็นคณะโดยสมบูรณ์ มีประกาศไว้ในกฎกระทรวงการจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2548 จึงนับเป็นวันที่คณะได้ถือกาเนิดอย่างเป็นทางการ
ในมหาวิทยาลัย โดยได้มีคณบดีเข้ามาบริหารคณะจนถึงปัจจุบันจานวน 3 ท่าน ได้แก่
พ.ศ. 2548 – 2552
รองศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด กิจขันธ์ (ปัจจุบันดารงตาแหน่งศาสตราจารย์)
พ.ศ. 2552 - 2556
รองศาสตราจารย์จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง (วาระที่ 1)
พ.ศ. 2556 – 2560
รองศาสตราจารย์จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง
(วาระที่ 2 ปัจจุบัน ดารงตาแหน่ง รองศาสตราจารย์ ดร.)
พ.ศ. 2560 – ปัจจุบนั
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตมิ า มณีวัฒนา

ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คณะศิลปกรรมศาสตร์

10
คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้จดั การศึกษา และให้บริการวิชาการด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์และการ
ละคร โดยปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของสังคมมาอย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบันมีหลักสูตรระดับ
ปริญญาบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ดังนี้
1. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต มี 6 หลักสูตร
1.1 สาขาวิชาศิลปะการแสดง
- แขนงนาฏศิลป์ไทย
- แขนงศิลปะการละคร
1.2 สาขาวิชาจิตรกรรม
1.3 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
1.4 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
1.5 สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย
1.6 สาขาวิชาดนตรี
- แขนงดนตรีไทย
- แขนงดนตรีสากล
2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มี 1 หลักสูตร
2.1 สาขาวิชาศิลปะการแสดง
3. หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต มี 1 หลักสูตร
3.1 สาขาวิชาศิลปะการแสดง
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1.2 โครงสร้างหน่วยงาน
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1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART)
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1.4 ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
1.4.1 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
จานวนหลักสูตรที่เปิดสอน
ปีการศึกษา
ปีการศึกษา ปีการศึกษา
2559
2560
2561

สาขาวิชา

1. การออกแบบนิเทศศิลป์
2. การออกแบบเครื่องแต่งกาย

3. การออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
4. จิตรกรรม
5. ดนตรี
6. ศิลปะการแสดง
7. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศิลปะการแสดง)
รวมทั้งสิ้น
1.4.2 ข้อมูลนักศึกษา
จานวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2559
สาขาวิชา
ปกติ พิเศษ รวม
223
223
1. การออกแบบนิเทศศิลป์
141
2. การออกแบบเครื่องแต่งกาย 141
118
118
3. การออกแบบผลิตภัณฑ์
สร้างสรรค์
130
130
4. จิตรกรรม
225
225
5. ดนตรี
266
266
6. ศิลปะการแสดง
7. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
56
56
(ศิลปะการแสดง)
รวมทั้งสิ้น
1103 56 1159

























7

7

7

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561
ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม
199 199 219
219
147
- 147 165
- 165
130
130 144
144
118
231
267
-

48

118 132
231 230
267 377
48

54

132
230
377
54

1092

48

1140 1267

54

1321
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1.4.3 ข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษา
จานวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2561
สาขาวิชา
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. การออกแบบผลิตภัณฑ์
28
28
13
13
10
10
สร้างสรรค์
4. จิตรกรรม
23
23
22
22 28
28
5. ดนตรี
44
44
59
59 57
57
6. ศิลปะการแสดง
53
53 48
48
51
51
7. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
19
19
22 22
20 20
(ศิลปะการแสดง)
รวมทั้งสิ้น
205 19 224 204 22 226 218 20 238
1.4.4 ข้อมูลการมีงานทาของบัณฑิต
ปีการศึกษา

2559

2560

2561

การมีงานทา
เงินเดือนเริ่มต้นเป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่าของ ก.พ.
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

90.40
20,541
4.35

94.44
17,426
4.40

97.95
19,714
4.61
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1.4.5 ข้อมูลผลงานวิจัย
จานวน
สาขาวิชา

ปีงบประมาณ
2560

ปีงบประมาณ
2561

ปีงบประมาณ
2562

ผลงาน

นาไปใช้

ผลงาน

นาไปใช้

ผลงาน

นาไปใช้

4
-

1
-

1
6
14
2
9
1
-

3
4
5
1
-

5
4
11
2
1
4
-

4
4
1
1
1
4
-

4

1

33

13

28

15

1. การออกแบบนิเทศศิลป์
2. การออกแบบเครื่องแต่งกาย

3. การออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
4. จิตรกรรม
5. ดนตรี
6. ศิลปะการแสดง
7. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(ศิลปะการแสดง)
รวมทั้งสิ้น

1.4.6 ข้อมูลการบริการวิชาการและวิชาชีพ
สาขาวิชา
1. การออกแบบนิเทศศิลป์
2. การออกแบบเครื่องแต่งกาย

3. การออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
4. จิตรกรรม
5. ดนตรี
6. ศิลปะการแสดง
7. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศิลปะการแสดง)
รวมทั้งสิ้น

จานวนโครงการบริการวิชาการ
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ
2560
2561
2562
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
6
6
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1.4.7 ข้อมูลการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
จานวนโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ
2560
2561
2562
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7
7
7

สาขาวิชา
1. การออกแบบนิเทศศิลป์
2. การออกแบบเครื่องแต่งกาย

3. การออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
4. จิตรกรรม
5. ดนตรี
6. ศิลปะการแสดง
7. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศิลปะการแสดง)
รวมทั้งสิ้น
1.4.8 ข้อมูลบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ
หน่วยงาน
สานักงานคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์
รวมทั้งสิ้น

ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2562
ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม
16 4
20 16 4
20 15 5
20
16

4

-

20

16

4

-

20

15

5

-
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สายวิชาการ
หน่วยงาน
1. การออกแบบนิเทศศิลป์
2. การออกแบบเครื่องแต่งกาย

3. การออกแบบผลิตภัณฑ์
สร้างสรรค์
4. จิตรกรรม
5. ดนตรี
6. ศิลปะการแสดง
7. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(ศิลปะการแสดง)
รวมทั้งสิ้น

ปีงบประมาณ 2560
อ. ผศ รศ. รวม
.
6 - 6
5 - 1
6
6 - 6

ปีงบประมาณ 2561
อ. ผศ รศ. รวม
.
6 - 6
5 - 1
6
6 - 6

ปีงบประมาณ 2562
อ. ผศ รศ. รวม
.
7 - 7
4 2 6
3 3 6

4
8
8
-

1
3
2
-

1
1
-

6
11
11
-

5
8
7
-

1
3
3
-

1
-

6
11
11
-

5
8
9
-

1
2
3
-

1

6
10
12
1

37

6

3

46

37

7

2

46

36

11

1

48
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1.5 ขั้นตอนการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ก.พ. – มิ.ย. 62
คณะกรรมการทบทวน/จัดทาแผนยุทธศาสตร์ฯ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยภายในและภายนอก
ก.พ. – มิ.ย. 62
ผู้บริหารกาหนดปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานของหน่วยงาน (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม)
ก.พ. – มิ.ย. 62
ผู้บริหารและบุคลากร ประเมินให้น้าหนักคะแนนตามลาดับจากมากไปหาน้อยของจุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม

1 -31 ก.ค. 62
คณะกรรมการทบทวน/จัดทาแผนยุทธศาสตร์ฯ และรองผู้บริหารระดับหน่วยงาน วิเคราะห์ปัจจัยเชิง
ยุทธศาสตร์ การกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ การกาหนดเป้าประสงค์ ตัวชีว้ ัด กลยุทธ์
การทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมหลักขององค์กร

1 -31 ก.ค. 62

คณะกรรมการทบทวน/จัดทาแผนยุทธศาสตร์ฯ รองผู้บริหารระดับหน่วยงาน และผู้ปฏิบัติงานกาหนด
โครงการและกิจกรรม
11 ก.ค. – 31 ส.ค. 62
คณะกรรมการทบทวน/จัดทาแผนยุทธศาสตร์ฯ ยก (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560และ
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2563
1-30 ก.ย. 62

- เสนอคณะกรรมการประจาหน่วยงาน
- เสนออธิการบดี
นาแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) และแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ 2563 ไปสูก่ ารปฏิบัติ

ต.ค.62
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์คณะศิลปกรรมศาสตร์
2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร
เพื่อทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามของคณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยใช้หลักวิเคราะห์
SWOT Analysis
2.1.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment Analysis)
เพื่อนาผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการระบุจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) ของคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ โดยอาศัยกรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามหลักการ 7–S Model ของ McKinsey ซึ่ง
สามารถสรุปแนวทางการวิเคราะห์ได้ดังนี้
o Structure (โครงสร้าง) มีโครงสร้างการทางาน หรือโครงสร้างการจัดองค์กรในระดับต่างๆ
เหมาะสมดีหรือไม่
o Strategy (กลยุทธ์) มีการกาหนดกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ที่ได้กาหนดทิศทางการปฏิบัติงานไว้
หรือไม่
o System (ระบบ) ระบบการทางานเป็นอย่างไร มีจุดอ่อนหรือจุดแข็งอะไรบ้าง
o Skill (ความชานาญ) บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ หรือชานาญมากน้อยเพียงใด มีทักษะในการ
ปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับหรือไม่
o Staff (บุคลากร) บุคลากรของมีความพร้อมมากน้อยเพียงใด และมีจานวนเพียงพอหรือไม่
o Style (รูปแบบ) รูปแบบการบริหารเป็นที่ยอมรับและมีประสิทธิภาพหรือไม่
o Shared Value (ค่ า นิ ย มร่ ว ม) บุ ค ลากรและองค์ก รมี ค่ า นิย มร่ว มหรื อ ไม่ อะไรบ้ า งที่ท าให้
องค์กรเข้มแข็งหรืออ่อนแอ
2.1.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment Analysis)
เพื่อนาผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการระบุสถานการณ์ที่เป็นโอกาส (Opportunities) และภัยคุกคาม
(Threats) ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยอาศัยกรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกตามหลักการ PEST Model
ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการวิเคราะห์ได้ดังนี้
o P-Politics เป็นการวิเคราะห์สภาพทางการเมือง รวมทั้งกฎหมายและนโยบายทางการเมืองที่
มีผลกระทบกับคณะศิลปกรรมศาสตร์
o E-Economics เป็น การวิเ คราะห์ส ภาพการณ์แ ละแนวโน้ม ทางเศรษฐกิจ ที่มีผ ลต่อ คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์
o S-Social เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์และกระแสสังคมที่มตี ่อคณะศิลปกรรมศาสตร์
o T-Technology เป็นการวิเคราะห์แนวโน้มของการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์
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2.2 ประเด็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานของคณะศิลปกรรมศาสตร์
2.2.1 ประเด็นจุดแข็ง (Strengths : S) ( 13 ประเด็น) ดังต่อไปนี้
1. มหาวิทยาลัยมีประวัติศาสตร์ ภาพลักษณ์ และเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ทางศิลปวัฒนธรรม
2. มีระบบการพัฒนาบุคลากรที่ดี
3. มีแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปีและประจาปีที่ชัดเจน
4. อาจารย์มคี วามเชี่ยวชาญ มีคุณวุฒิ และตาแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น
5. มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียง เป็นที่สนใจของนักศึกษา
6. มีระบบการพัฒนาบุคลากรที่ดี
7. มี ห ลั ก สู ต รและระบบการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ต อบสนองต่ อ ความต้อ งการของผู้ เ รีย นและ
ตลาดแรงงาน
8. มีระบบการดาเนินงานด้านวิจัย และการบริการวิชาการที่ดี
9. มีกระบวนการพัฒนานักศึกษา ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
10. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารที่ดีมปี ระสิทธิภาพ และรวดเร็ว
11. บุค ลากรมีศัก ยภาพในการท างานวิจัย ส่งผลให้มีผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ที่ มี ก าร
นาเสนอในเวทีวชิ าการในระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง
12. มีทาเล ความพร้อมด้านสถานที่ และบรรยากาศภูมทิ ัศน์ที่ดี
13. นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาค่อนข้างมีคุณภาพสูง
2.2.2 ประเด็นจุดอ่อน (Weaknesses : W) (11 ประเด็น) ดังต่อไปนี้
1. การบริหารการเรียนการสอนในระดับนานาชาติยังมีขอ้ จากัด
2. คุณภาพอาจารย์ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานและมีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์
เกษียณอายุไป
3. บุคลากรบางสาขาไม่เชี่ยวชาญ โดยเฉพาะความสามารถทางภาษาอังกฤษ
4. สถานที่ไม่เพียงพอกับการจัดการเรียนการสอน
5. ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่มนี ้อย
6. ผลงานวิท ยานิพ นธ์ ของนักศึกษาระดับ บัณฑิตศึก ษา ยั งไม่ไ ด้รับ การตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติและนานาชาติ ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินของอุดมศึกษา
7. มหาวิทยาลัยฯ มีการระดม พัฒนาจากภายนอกน้อย ทาให้การพัฒนางานบางอย่างชะลอ
ตัวและการมีส่วนร่วมจากภายนอกมีนอ้ ย
8. การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ยังมีนอ้ ย
9. กระบวนการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม ยังไม่สามารถทาให้นักศึกษามีทักษะภาวะ
ผูน้ า ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ 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
จากมหาวิทยาลัย
2. ประกาศกองทุนพัฒนาบุคลากรด้านการส่งเสริมให้บุคลากรเผยแพร่ผลงานวิจัยมีโอกาส
ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายในและต่างประเทศเกิดความชัดเจนในการ
ทางานในระดับสากลมากขึน้
3. เศรษฐกิจโลกก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy)
4. ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Ageing Society) ส่งผลกระทบต่อการผลิตบัณฑิตเพื่อ
ตอบสนองประชากรกลุ่มสูงอายุ เช่น พยาบาล ท่องเที่ยว วิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์ และการบิน
5. สภาวะทางเศรษฐกิ จ ในปั จ จุ บั น มี ผ ลให้ นั ก เรี ย นอาจเลื อ กเรี ย นในมหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี
ค่าใช้จ่ายต่ากว่า
6. ภาครัฐสนับสนุนการวิจัยอย่างหลากหลาย
7. ภาครัฐให้การสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาทุนทางปัญญาของชาติมีแหล่งทุนวิจัยที่รัฐบาล
สนับสนุนผ่านสถาบัน/หน่วยงานส่งเสริมการวิจัย (เช่น สวทช. สกว.) และแหล่งทุนอื่นๆ อย่างหลากหลาย
8. มีความสามารถในการดาเนินงานเชิงรุกและสร้างเครือข่าย
9. ภาครัฐ มีนโยบายสนับ สนุ น ระบบให้ทุ นกู้ยื มเพื่อการศึก ษาเป็น การสร้ า งโอกาสให้ กั บ
ผูด้ ้อยโอกาสมากขึ้น
10. นโยบายการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน เปิ ดโอกาสให้มีการพัฒนาการศึกษาและร่วมมือ
ทางการศึกษามากขึ้น
11. การได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 เป็นการเพิ่มโอกาสในการ
ติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ เกิดความร่วมมือทางวิชาการ เช่น การจัดการเรียนการสอน การทาวิจัยและ
บริการวิชาการได้มากขึ้น
12. มหาวิท ยาลั ย ฯ ตั้งอยู่ใ นแหล่งชุมชน ที่มีระบบคมนาคมที่หลากหลาย ท าให้นัก ศึกษา
เดินทางมาเรียนอย่างสะดวก
13. การมีศูนย์การศึกษาภายนอกเป็นโอกาสในการสร้างความร่วมมือกับชุมชนและประเทศ
ใกล้เคียงเกิดองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ตอ่ สังคมในระดับใหญ่ข้นึ
14. การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นตลาดเสรีทางความคิด ทาให้องค์กรเอกชน
มุ่งหาความรูผ้ า่ นสถาบันการศึกษาส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีโอกาสในการสร้างสรรค์งานร่วมกับองค์กรเอกชน
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15. กฎหมายที่เ กี่ ย วข้องกั บ ลิขสิท ธิ์ สิท ธิบัตร ช่วยให้มหาวิท ยาลัย ฯ สามารถให้บ ริก าร
วิชาการได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึน้
16. ตลาดแรงงานมี ค วามต้ อ งการบั ณ ฑิ ต สาขาพยาบาลศาสตร์ ทั้ ง ภายในและภายนอก
ประเทศ
17. รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน
18. ภาคสังคมและภาคธุรกิจต้องการความรูใ้ นระดับอุดมศึกษามากขึ้น
19. การปฏิรูปการศึกษา ส่งเสริมอาชีพครู ทาให้อาชีพครูได้รับความสนใจ ค่านิยมในการ
ประกอบอาชีพครูเปลี่ยนไป ทาให้มผี สู้ นใจสมัครเข้าศึกษาเพิ่มขึน้
20. นโยบายของรัฐ ในการปรับ ฐานเงิ นเดือ น ท าให้รายได้ของบุคลากรเพิ่ มขึ้ น ส่งผลให้
บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน
2.2.4 ประเด็นภัยคุกคาม (Threats : T) (16 ประเด็น) ดังต่อไปนี้
1. มุมมองของต่างประเทศที่มองสถานศึกษาของประเทศไทยยังไม่เป็นนานาชาติ
2. แนวโน้มจานวนประชากรวัยอุดมศึกษาของประเทศไทยลดลง ทาให้อัตราการเกิดลดลง
อัตราประชากรในวัยเรียนลดลง และมีอัตราผูส้ ูงอายุเพิ่มขึ้น
3. มหาวิท ยาลั ย ราชภัฏ สวนซึ่ งมีจ านวนมาก บางแห่งขาดความน่าเชื่อถื อ ท าให้สูญ เสีย
โอกาสตความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
4. ความแตกต่างด้านพื้นฐานทางการศึก ษา ครอบครัวและเศรษฐกิจท าให้เ กิดค่านิยมที่
แตกต่างมีความต้องการที่หลากหลายมากขึ้น
5. ค่านิยมและความต้องการของนักศึกษาเก่งๆ มักจะเลื อกเรียนในสาขาวิชาที่เป็นที่ต้องการ
ของตลาดแรงงานมากกว่าสาขาที่ความต้องการของตลาดแรงงานน้อยกว่า
6. ตลาดแรงงานต้องการพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ และทักษะเฉพาะทางมากขึ้น จึง
สวนทางกับหลักสูตรที่หลากหลายแต่ไม่ตอบสนองตลาดแรงงาน
7. สภาวะทางเศรษฐกิจที่ตกต่าส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการเลือกสถานศึกษา
ให้ผู้เรียน
8. สถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศมีการแข่งขันกันมากขึน้
9. ความคิ ด ที่ แ ตกต่ า งของคนในสั ง คม ท าให้ เ กิ ด ความขั ด แย้ ง ทางความคิ ด ส่ ง ผลให้
มหาวิทยาลัยต้องมีการปรับทัศนคติ ความเชื่อของคนให้สามารถอยู่ร่วมกันได้
10. สถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศมีการแปรเปลี่ยนอยู่
ตลอด ส่งผลต่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ฯ
11. กฎระเบียบรัฐบาลเปลี่ยนแปลงบ่อย
12. สังคมมีเจตตคติต่ออาชีพครูมีแนวโน้มไปในทางด้านลบ อาทิเช่น ผลตอบแทนน้อย ภาระ
งานสอนมาก เป็นต้น
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13. งบประมาณจากรัฐและรายได้ของมหาวิทยาลัยมีจากัด ทาให้การพัฒนาล่าช้า
14. ประเทศไทยกาลังอยู่ในระยะเปลี่ยนผ่านจากเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการเกษตร ไปสู่เกษตร
อุตสาหกรรมและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ส่งผลกระทบกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ฯ
15. มีความเสี่ยงด้านกระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าดับบ่อย ก่อให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลสารสนเทศ
16. ค่านิยมของคนในสังคมไทยกับความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ ขาดความน่าเชื่อถือลด
ความไว้วางใจได้
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2.3 ผลการวิเคราะห์ตาแหน่งยุทธศาสตร์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์
การวิเคราะห์ตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ใช้โปรแกรม Excel ของที่ปรึกษา
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยกองนโยบายและแผน มาช่วยหาตาแหน่งยุทธศาสตร์ในปัจจุบันจากผลการ
ประเมิน SWOT และหาตาแหน่งยุทธศาสตร์ที่ปรับปรุงแล้วโดยการลด/ขจัดประเด็นที่เป็นจุดอ่อน การพลิก
วิกฤตให้เป็นโอกาสในประเด็นที่คุกคาม รายละเอียดดังนี้
2.3.1 ตาแหน่งยุทธศาสตร์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ในปัจจุบัน
ผลการประมวลด้วยโปรแกรม Excel เพื่อหาตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ในปัจจุบันตามความคิดเห็น
ของผู้บริหารและคณาจารย์จานวน 60 ท่าน ปรากฏว่า คณะศิลปกรรมศาสตร์อยู่ในตาแหน่ง “ป้องกัน” ดัง
แสดงได้จากภาพข่างล่างนี้
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2.3.2 ตาแหน่งยุทธศาสตร์ท่ปี รับปรุงแล้ว
คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้ปรับปรุงสถานการณ์โดยการ ลด/ขจัด ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน (ระดับ
ในการมุง่ มั่นปรับปรุง (ระดับ 4) = สูง (ระดับ 5) = สูงมาก) ดังนี้
- การบริหารการเรียนการสอนในระดับนานาชาติยังมีขอ้ จากัด (ระดับ 4)
- คุณภาพอาจารย์ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานและมีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์
เกษียณอายุไป (ระดับ 5)
คณะศิลปกรรมศาสตร์ พลิกวิกฤติเป็นโอกาสในประเด็นที่เป็นภัยคุกคาม (ระดับในการมุ่งมั่น
ปรับปรุง (ระดับ 4) = สูง (ระดับ 5) = สูงมาก) ดังนี้
- การขยายตัวทางเศรษฐกิจและความต้องการของภาคธุรกิจ ต้องการความรู้เชิงวิชาการ
จากมหาวิทยาลัย (ระดับ 4)
- ประกาศกองทุนพัฒนาบุคลากรด้านการส่งเสริมให้บุคลากรเผยแพร่ผลงานวิจัยมีโอกาสใน
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายในและต่างประเทศเกิดความ
ชัดเจนในการทางานในระดับสากลมากขึน้ (ระดับ 5)
จากการปรับปรุงสถานการณ์โดยการลด/ขจัด ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน และพลิกวิกฤติให้เป็น
โอกาสในประเด็นที่เป็นภัยคุกคามดังกล่าวข้างต้น คณะศิลปกรรมศาสตร์สามารถปรับตาแหน่งยุทธศาสตร์ไป
อยู่ในตาแหน่ง “รุกดาเนินการเอง” ดังแสดงได้จากภาพข้างล่างนี้
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2.4 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564) ของมหาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์ (Vision)
มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดขี องสังคม
(Smart Archetype University of the Society)
ความสาเร็จตามวิสัยทัศน์ : รักษาความเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ และ
มีผลงานที่เป็นแม่แบบสวนสุนันทาด้านการสอน วิจัย บริการวิชาการ และทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
หมายเหตุ : แม่แบบที่ดีของความสมาร์ท (Smart) คือ เป็นลักษณะของ “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” ในเรื่องต่างๆ
ดังนี้
S = Smart Students: นักศึกษา “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” มีความคิดดี ทาดี พูดดี แต่งกายดี
M = Smart Management: การบริหารจัดการ “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” ผู้บริหารเก่งและดี รับผิดชอบต่อ
สังคม ทาดี มุ่งคุณภาพ และมีธรรมาภิบาล
A = Smart Academic: วิชาการ “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” สร้างหลักวิชาที่สร้างสรรค์ และนาไปใช้ประโยชน์
ได้ รวมทั้งมีรูปแบบการนาเสนอที่ดี
R = Smart Research: การวิจัย “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” สร้างผลงานวิจัยที่ตอบสนองสังคม และนาไปใช้
ประโยชน์ได้ รวมทั้งมีรูปแบบการนาเสนอที่ดี
T = Smart Technology & Teacher: เทคโนโลยี & ครู “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย มี
ประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีครูที่เป็นต้นแบบในการคิดดีและทาดี

จุดประสงค์ (Purpose)
1) บัณฑิตที่เน้นองค์ความรูเ้ ป็นเอตทัคคะ (Graduates with concentration on niche academic)
2) การวิจัยทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิด สร้างสรรค์ (Academic research with creative and
innovative concept)
3) ผลงานวิชาการที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม (Academic works with respond and resolve the
social problems)
4) ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมไทยตามแม่ แ บบวั ฒ นธรรมวัง สวนสุนั น ทา (Arts and culture based on
Suan Sunandha Heritage)
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พันธกิจ (Mission)
5) ให้การศึกษา (To Offer Education) ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ ฝึกหัดครู ปลูกฝัง
ประชาชนให้สามารถเรียนรู้ในระดับสูง มีความเป็นมนุษย์ที่รับผิดชอบต่ออนาคตของโลกที่มีแนวโน้มเป็น
นานาชาติ มีจิตวิญญาณในการท้าทาย โดยไม่กลัวล้มเหลว
6) วิจัย (To Conduct Research) มุ่งมั่นในการลงทุนทางการศึกษาวิจัยในศาสตร์ที่เป็นเอตทัคคะ ที่
สามารถนาไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์ได้เพื่อความสงบสุข และความเจริญรุ่งเรือง ผ่านการแสวงหาด้วยการวิจัย
ทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์
7) บริการวิชาการ (To Provide Academic Services) การส่งมอบผลงานวิชาการในระดับเอตทัคคะ
ที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น และสังคม
8) ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม (To Conserve Arts and Culture) การส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย โดยการพัฒนาและสร้างแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทาให้เป็นที่ยกย่องและชื่นชมของ
มนุษยชาติ
ภารกิจหลัก (Key result area)
1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหน้า (Produce Graduates with Front Row Quality)
2) ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคม (Provide Academic Services and
Transfer Technology to Communities and International Society)
3) อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปวัฒนธรรม และธารงรักษา สืบสานความ
เป็นไทย (Conserve and Develop Services Provision as the Center for Arts and Culture Service Center and
Sustain the Thainess)
4) วิ จั ย สร้ า งนวั ต กรรมและองค์ ค วามรู้ (Conduct Research, Create Innovation and Develop
Knowledge for Society)
5) เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี ค วามคล่ อ งตั ว ในการบริ ห ารจั ด การ และเน้ น ให้ เ ครื อ ข่ า ยมี ส่ ว นร่ ว ม
(Employ Modern Management System for Versatility with Concentration on Network Participation)
เสาหลัก (Pillar)
1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)
2) คุณธรรม (Morality)
3) เครือข่าย (Partnership)
4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
5) วัฒนธรรม (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”
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นโยบายในการบริ ห ารและพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทา (พ.ศ. 2560 – 2564)
(The Policy on University's Management and Development)
มหาวิทยาลัยฯ ได้กาหนดนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อให้การดาเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ไปสู่ความสาเร็จที่กาหนดไว้ ดังนี้
1. นโยบายด้านการบริหารจัดการ
1) เร่งรัดและสร้างกระบวนการและกลไกการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทุกคนให้ก้าวไปสู่
ความสาเร็จสูงสุดในเส้นทางวิชาชีพ
2) รักษาเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของความเป็นสวนสุนันทาที่มีอดีตอันน่าภูมิใจเพื่อนาไปสู่ความ
ผาสุกและคุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากรในองค์กร
3) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กรในทุกมิติ
4) จัด สภาพแวดล้อมที่ดีด้านการเรีย นการสอนให้กั บ นัก ศึก ษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุป กรณ์
บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรูแ้ ละเทคโนโลยีที่ทันสมัย
5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้พัฒนาในเส้นทางวิชาชีพทั้งในด้านวุฒิการศึกษาและ
ผลงานวิชาการ รวมทั้งความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและนาไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้
2. นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต
1) พั ฒนาสาขาวิชาทุก ๆ สาขาวิชาไปสู่ความเป็นเอตทัคคะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
2) ประสานเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตเพื่อการมีส่วนร่วมในการ
จัดการเรียนการสอนครอบคลุมในทุกกระบวนการ
3) ยกระดั บ การเรี ย นการสอนและการวิ จั ย โดยการมี เ ครื อ ข่ า ยกั บ สถาบั น การศึ ก ษาใน
ต่างประเทศเพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรูแ้ ละบุคลากร
4) มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มคี วามรู้ลกึ ซึ่งในศาสตร์ที่สาเร็จการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม
มีจิตสาธารณะ และเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี
5) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความรูค้ วามสามารถด้านเทคโนโลยีและการใช้ภาษาอังกฤษ
อยู่ในระดับที่ดี สามารถนาไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้
6) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีพรสวรรค์และความสามารถพิเศษที่โดดเด่นนอกจากศาสตร์
ที่ศึกษา
3. นโยบายด้านการวิจัย
1) มุ่งเน้นผลิตงานวิจัยที่เป็นการสร้างองค์ความรูใ้ หม่และพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ได้จริง
2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มกี ารบูรณาการวิจัยให้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน
3) สร้างให้นักศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกมีขีดความสามารถในด้านการวิ จัย
และสร้างผลงานที่เป็นยอมรับของสังคมได้
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4. นโยบายด้านการบริการวิชาการ
1) ส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับงานวิจัย และเกิดการบูรณาการกับการเรียนการ
สอน
2) สร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชนในการให้บริการวิชาการ เพื่อแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ยั่งยืน นาไปสู่การพึ่งพาตนเองได้
3) ส่งเสริมให้มีการจัดแหล่งเรียนรู้เพื่อสร้างโอกาสเรียนรู้ให้แก่ทุกคนทุกกลุ่มวัย
5. นโยบายด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1) ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นสวนสุนันทา
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ค้นคว้า เพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
3) สนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่ทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ
เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย (University Development Goals)

ภาพที่ 5 เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เป้าหมายที่ 1 : สร้างเอตทัคคะเพื่อให้ได้รับการยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อสู่การเป็นเอตทัคคะที่ได้รับการยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ
เป้าหมายที่ 2 : สร้างผลงานวิชาการ วิจัย เพื่อการบริการวิชาการ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะผลิตผลงาน
ทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน
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เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการนาไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์ กลางแห่งการเรียนรู้เพื่อการ
บริการวิชาการแก่สังคม
เป้าหมายที่ 3 : สร้างเครือข่ายมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือที่หลากหลายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์
ที่ดกี ับมหาวิทยาลัย
เป้าหมายที่ 4 : สร้างภาพลักษณ์เพื่อให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะพัฒนาระบบ
บริหารจัด การภายในที่ต อบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสีย งให้เ ป็นที่ รู้จัก และยอมรั บ ใน
ระดับชาติและนานาชาติ
ยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts)
มหาวิ ท ยาลั ย ฯ ได้ น ายุ ท ธศาสตร์ ต ามกรอบแผนยุ ท ธศาสตร์ ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560 – 2574)
มาจัดทาเป็นแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) เพื่อแปลงไปสู่การปฏิบัติ มีดังนี้
ประเด็ นยุ ท ธศาสตร์ที่ 1 พั ฒนามหาวิท ยาลัย ให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่ งยืน (Raise the University‘s
Potential to Become Sustainable Specialist)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (Construct
Academic Works for Elevating Local Wisdom Sustainably)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น (Establish Relationship to
Link Local to Network)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ (Elevate the Level of International Recognition)
ทั้งนี้มหาวิท ยาลั ย ได้ก าหนดเป้ าประสงค์เ ชิ งยุ ท ธศาสตร์ หลัก และตั ว ชี้วั ดความสาเร็ จ ของแต่ ล ะ
ยุทธศาสตร์ มีดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลัก
คื อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ภา พต า มอั ตลั กษ ณ์ ขอ ง มห า วิ ท ย าลั ย เป็ น ที่ ย อมรั บ ของ ผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต
และสังคมเพื่อสู่การเป็นเอตทัคคะที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
ตั ว ชี้ วั ด ความส าเร็ จ ของยุ ท ธศาสตร์ คื อ 1. ร้ อ ยละของนั ก ศึ ก ษาที่ ไ ด้ รั บ การยกย่ อ งหรื อ ยอมรับ
ในระดั บ ชาติ แ ละ/หรื อ นานาชาติ 2. ระดั บ คะแนนคุ ณ ภาพของบั ณ ฑิ ต ปริ ญ ญาตรี โท เอก ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 3. ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาและการประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี และ 4. คะแนนเฉลี่ยการประกันคุณภาพภายในประจาปี
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่ 2 ส ร้ า ง ผ ล ง า น วิ ช า ก า ร สู่ ก า ร ย ก ร ะ ดั บ ภู มิ ปั ญ ญ า ท้ อ ง ถิ่ น อ ย่ า ง ยั่ งยื น
มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลักคือ ผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อยกระดั บคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิต
งานวิ จั ย ที่ ต อบสนองต่ อ ความต้ อ งการของแหล่ ง ทุ น เผยแพร่ ทั้ ง ในระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ
รวมทั้งการนาไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม
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ตั ว ชี้ วั ด ความส าเร็ จของยุ ท ธศาสตร์ คื อ 1. ร้ อยละของผลงานวิ ช าการ วิ จั ย หรื องานสร้ างสรรค์
ที่ตพี ิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจาและนักวิจัย 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
หรือนานาชาติ 3. ร้อยละผลงานของนักศึกษา และผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ใ นระดั บ ชาติ หรือนานาชาติ 4. ร้อยละผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ไ ด้รับการ
นาไปใช้ประโยชน์ต่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทั้งหมด 5. จานวนผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ยื่นจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร 6. จานวนองค์ความรู้ที่เพิ่มขึ้นในแหล่งเรียนรู้/ศูนย์การเรียนรู้
เพื่อบริการวิชาการ 7. จานวนผู้มาเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์ รัตนโกสินทร์หรือพิพิธภัณฑ์พระวิมาดาเธอฯ
8. ผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ (สินค้า บริการ แหล่งท่องเที่ยว) 9. จานวนครัวเรือน
ที่มหาวิท ยาลั ยราชภัฏเข้ามาให้ค วามรู้ และร่วมพัฒนาแก้ไขเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้
ครัวเรือน 10. ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ พ้นเกณฑ์ความยากจนและ/หรือ ยกระดับรายได้
ครัวเรือน 11. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับการน้อมนาพระราโชบายด้านจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง
คุ ณลั ก ษณะคนไทยที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ประการสู่ก ารปฏิบัติใ นพื้นที่บริการของ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ 12.
จานวนตาบลที่ได้ดาเนินการพัฒนาระบบข้อมูลตาบลของจานวนตาบลที่มใี นแต่ละจังหวัด ในปีที่ 1 13. จานวน
โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัย 14. จานวนผู้เข้าอบรมพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อสร้างรายได้ 15. ร้อย
ละของผูเ้ ข้าอบรมนาความรูไ้ ปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มรายได้ 16. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อ
อาจารย์ประจาและนักวิจัย 17. จานวนเครือข่ายด้านการวิจัยและนวัตกรรมที่มีความร่วมมือกับเครือข่ายจาก
ภาคอุ ต สาหกรรม ภาครั ฐ หรื อ ภาคบริ ก าร 18. จ านวนผลงานวิ จั ย หรื อ งานสร้ า งสรรค์ ที่ ไ ด้ ร่ ว มมื อกั บ
ภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคบริการในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอ่ ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ทั้งหมด และ 19. จานวนผลงานวิจัย นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่นาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
ยุ ท ธ ศาสตร์ ที่ 3 สร้ า งความสั ม พั น ธ์ เชื่ อ มโยงเครื อ ข่ า ยและท้ อ งถิ่ น มี เ ป้ า ป ระสงค์
เชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ ห ลั ก คื อ สร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ที่ ห ลากหลายทั้ ง ภายในและต่ า งประเทศ
เพื่อให้มสี ่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย
ตั ว ชี้ วั ด ความส าเร็ จ ของยุ ท ธศาสตร์ คื อ 1. ร้ อ ยละของเครื อ ข่ า ยที่ มี ผ ลผลิ ต ที่ เ ป็ น ประโยชน์
ต่ อ มหาวิ ท ยาลั ย 2. จ านวนเครื อ ข่ า ยที่ มี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย 3. ร้ อ ยละของเครื อ ข่ า ย
ความร่ ว มมื อ ในประเทศที่ มี ก ารด าเนิ น การ 4. จ านวนเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ระหว่ า งกิ จ การนั ก ศึ ก ษา
กั บ องค์ ก รภาครั ฐ และเอกชน และ 5.ร้ อ ยละของเครื อ ข่ า ยต่ า งประเทศที่ มี ก ารจั ด กิ จ กรรมร่ ว มกั บ
มหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลักคือ พัฒนาระบบ
บริหารจัด การภายในที่ต อบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสีย งให้เ ป็นที่ รู้จัก และยอมรั บ ใน
ระดับชาติและนานาชาติ
ตั ว ชี้ วั ด ความส าเร็ จ ของยุ ท ธศาสตร์ คื อ 1. ร้ อ ยละความส าเร็ จ ของการด าเนิ น การตามแผน
การจั ด อั น ดั บ มหาวิ ท ยาลั ย 2. ร้ อ ยละของงานวิ จั ย บทความวิ ช าการ งานสร้ า งสรรค์ นวั ต กรรม
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และสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติต่อจานวนอาจารย์ประจาและ
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. จานวนนักศึกษาชาวต่างชาติ/นักศึกษาแลกเปลี่ยน
โดยแผนยุ ท ธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) สามารถสรุ ป เป้ า ประสงค์ ตั ว ชี้ วั ด แผนงาน/
กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรม ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงจานวนเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรม
ของแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ในแต่ละยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
1) พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
2) สร้างผลงานวิชาการสูก่ ารยกระดับภูมปิ ัญญาท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน
3) สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น
4) ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ
รวมทั้งสิ้น

จานวน
เป้าประสงค์เชิง
แผนงาน/
ตัวชีว้ ัด
ยุทธศาสตร์
กลยุทธ์

โครงการ/
กิจกรรม

9
11

25
26

22
15

25
24

5
5

8
6

10
6

9
6

30

65

52

64
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ส่วนที่ 3 สาระสาคัญของแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
3.1 วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวติ ด้านวิชาชีพศิลปกรรมศาสตร์ดว้ ยคุณภาพและคุณธรรม
3.2 พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนามาตรฐานการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตศิลปกรรมศาสตร์ที่เน้นองค์ความรู้เ ป็น
เอตทัคคะให้มคี ุณภาพตรงตามความต้องการของชุมชนและสังคมโดยใช้ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศมีความรู้
คู่คุณธรรม รู้จักใช้ชีวติ อย่างมีความสุขด้วยความพอเพียง
2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรูใ้ นศาสตร์ที่เป็นเอตทัคคะด้านศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
และศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์
3. บริการวิชาการด้านศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรม รัตนโกสินทร์แก่
ชุมชนและสังคมในระดับเอตทัคคะ โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชน ท้องถิ่นและสังคม
4. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์ พัฒนาและเผยแพร่ด้านศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
และศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์
3.3 ภารกิจหลัก (Key result area)
1) ผลิตบัณฑิตที่มคี ุณภาพระดับแนวหน้า (Produce Graduates with Front Row Quality)
2) ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคม (Provide Academic Services and
Transfer Technology to Communities and International Society)
3) อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปวัฒนธรรม และธารงรักษา สืบสานความเป็น
ไ ท ย ( Conserve and Develop Services Provision as the Center for Arts and Culture Service Center and
Sustain the Thainess)
4) วิ จั ย สร้ า งนวั ต กรรมและองค์ ค วามรู้ ( Conduct Research, Create Innovation and Develop
Knowledge for Society)
5) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความคล่อ งตัวในการบริหารจัดการ 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) เครือข่าย (Partnership)
4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
5) วัฒนธรรม (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”
3.5 วัฒนธรรม (Culture)
มีระบบอาวุโส มีความเอือ้ อาทร และคุณธรรมที่ดีงาม
3.6 อัตลักษณ์ (Identity)
เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชานาญการคิด มีจิตสาธารณะ
3.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness)
แหล่งเรียนรูศ้ ลิ ปกรรมศาสตร์ (Center of Fine and Applied Arts)
3.8 ค่านิยมหลัก (Core Values)
1) W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์
2) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดีในองค์กร
3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความร่วมมือ
4) P (Professionalism) : ความเป็นมืออาชีพ
3.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมปิ ัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ
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3.10 แผนที่ยุทธศาสตร์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564
วิสัยทัศน์ : เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวติ ด้านวิชาชีพศิลปกรรมศาสตร์ดว้ ยคุณภาพและคุณธรรม
พันธกิจ : 1. ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน

2. ด้านการวิจัยและนวัตกรรม

3. ด้านการบริการวิชาการ

4. ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

5. ด้านบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ให้เป็นเอตทัคคะ
ที่ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 2
สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมปิ ัญญา
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 3
สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและ
ท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที 4
ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ

เป้าประสงค์เชิง
ประสิทธิผล

- คณะศิลปกรรมศาสตร์เป็นเอตทัคคะที่มีความ
ยั่งยืนและได้รับการยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ

- ผลงานวิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์ได้รบั การตีพิมพ์ เผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ
- ผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการนาไปใช้
ประโยชน์และให้ชุมชนสามารถพึง่ พาตนเองได้
- ผลงานวิจัย งานนวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ที่ยืนจดอนุสิทธิบัตร หรือ
สิทธิบัตร

- เครือข่ายและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนา
และเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับคณะศิลปกรรม
ศาสตร์

- คณะศิลปกรรมศาสตร์เป็นที่รู้จักและยอมรับ
ในระดับชาติและนานาชาติ
- ความมีชอื่ เสียงของมหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์เชิง
คุณภาพบริการ

- บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและ
สังคม และมีทกั ษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21

- คณะศิลปกรรมศาสตร์เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการทาง
วิชาการแก่ชุมชน โรงเรียน วิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ ผูป้ ระกอบการใหม่
และท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา
- คณะศิลปกรรมศาสตร์มีงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่ง
ทุน

- คณะศิลปกรรมศาสตร์มีความร่วมมือกับเครือข่ายและ
ท้องถิ่นที่หลากหลาย
- คณะศิลปกรรมศาสตร์มีการดาเนินการจัดกิจกรรม
ความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ

- นักศึกษาชาวต่างชาติเข้าศึกษาต่อใน
สาขาวิชา

- คณะศิลปกรรมศาสตร์มีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ ึงประสงค์
สอดคล้องตามอัตลักษณ์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์
- หลักสูตรมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

- งานวิจัย งานนวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์มีคุณภาพได้ตามมาตรฐาน และเป็นที่
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
- วารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
- คณะศิลปกรรมศาสตร์มีกระบวนการบริการวิชาการที่ได้มาตรฐานสอดรับกับความ
ต้องการของท้องถิ่นและสังคม
- คณะศิลปกรรมศาสตร์มีกระบวนการด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ที่ได้
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ

- คณะศิลปกรรมศาสตร์มีกระบวนการ/กลไกใน
การแสวงหาความร่วมมือกับท้องถิ่น องค์กร
ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรวิชาชีพ
ผู้ประกอบการ ศิษย์เก่า และต่างประเทศ

- ระบบริหารจัดการภายในที่สามารถ
ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ

- อาจารย์และนักวิจยั มีศักยภาพในการริเริ่ม
สร้างสรรค์ งานวิจัย นวัตกรรม และการบริการ
วิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ

- คณะศิลปกรรมศาสตร์มีการพัฒนาฐานข้อมูล
เครือข่ายสาหรับการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ

- คณะศิลปกรรมศาสตร์มีการใช้เทคโนโลยี
และเครื่องมือต่างๆของ Social Media ที่
ทันสมัยในการสร้างภาพลักษณ์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์เชิง
ประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์เชิง
การพัฒนา

- บุคลากรทุกระดับมีความรู้ ทักษะและทัศนคติในการปฏิบตั ิงาน
ตลอดจนมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ
- บุคลากรมีการปฏิบัตงิ านที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รบั บริการ
และทันต่อสถานการณ์ทเี่ ปลี่ยนแปลง
- คณะศิลปกรรมศาสตร์มีการประยุกต์มีอาคารสถานที่ และสิ่งอานวย
ความสะดวกที่รองรับการดาเนินการตามพันธกิจได้อย่างครบถ้วน
- คณะศิลปกรรมศาสตร์สามารถบริหารจัดการทรัพย์สิน สินทรัพย์เพื่อ
ใช้ในการปฏิบัติตามภารกิจ

ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คณะศิลปกรรมศาสตร์
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ส่วนที่ 4 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
ผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่ วยนั บ

ค่าเป้าหมาย

ปี 2562
ปี 2560

ปี 2561

(รอบ 9

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แนวทางการกาหนดค่าเป้าหมาย

แผนงาน/ กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

เดือน)
มิติประสิทธิผล
1.1 มหาวิทยาลั ยเอตทัคคะที่มีความยั่งยืน และได้รับการ

1.1.1 คะแนนเฉลี่ยการประกั นคุณภาพภายในประจาปี

คะแนนเฉลี่ย

3.95

4.07

N/A

≥4.20

≥4.25

≥4.35

≥4.35

ยอมรับในระดั บชาติและนานาชาติ

≥4.35 กาหนดให้สอดคล้องกั บผลการดาเนินงานที่ผา่ นมาของ 1.1.1.1 พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรด้วยระบบคุณภาพ โครงการประกั นคุณภาพการศึกษา

หน่วยงานและเพื่อให้สอดคล้องกั บทิศทางการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลั ย ที่มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อการ
พัฒนาหน่วยงานและมหาวิทยาลั ย
1.1.2 ร้อยละของนั กศึกษาที่ได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดั บชาติ

ร้อยละ

7 (คน)

0.28

0.33

-

-

≥0.50

≥0.50

และ/หรือนานาชาติ

≥0.50 กาหนดให้สอดคล้องกั บผลการดาเนินงานที่ผา่ นมาของ 1.1.2.1 สนั บสนุ นให้นักศึกษาส่งผลงานทางวิชาการ
หน่วยงานและเพื่อให้สอดคล้องกั บทิศทางการ

งานวิจัย และงานสร้างสรรค์เข้าประกวดในระดั บชาติและ

ดาเนินงานของมหาวิทยาลั ย ที่มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อการ

นานาชาติ

โครงการส่งเสริมผลงานนั กศึกษาสู่การประกวดใน
ระดั บชาติหรือนานาชาติ

พัฒนาหน่วยงานและมหาวิทยาลั ย
มิติคุณภาพบริการ
1.2 บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลั กษณ์ของมหาวิทยาลั ยเป็นที่ 1.2.1 ระดั บคะแนนคุณภาพของบัณฑิต ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบ
ยอมรับของผูใ้ ช้บัณฑิตและสั งคม และมีทักษะที่จาเป็นใน

ระดั บคะแนน

4.37

4.73

4.61

≥4.20

≥4.25

≥4.35

≥4.35

มาตรฐานคุณวุฒริ ะดั บอุดมศึกษาแห่งชาติ

ศตวรรษที่ 21

≥4.35 กาหนดให้สอดคล้องกั บผลการดาเนินงานที่ผา่ นมาของ 1.2.1.1 ส่งเสริมการบูรณาการการสอนด้วยนวัตกรรม
หน่วยงานและเพื่อให้สอดคล้องกั บทิศทางการ

ร่วมสมัยอย่างมีประสิทธิภาพในการสร้างทักษะที่จาเป็น

ดาเนินงานของมหาวิทยาลั ย ที่มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อการ

ในศตวรรษที่ 21

โครงการจัดการเรียนการสอนสวนสุ นันทา 4.0
(SSRU 4.0)

พัฒนาหน่วยงานและมหาวิทยาลั ย
1.2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาและประกอบอาชีพ

ร้อยละ

94.44

93.97

97.95

≥89.00 ≥90.00 ≥91.00 ≥91.00

อิสระภายใน 1 ปี

≥91.00 กาหนดให้สอดคล้องกั บผลการดาเนินงานที่ผา่ นมาของ

กิจกรรมจัดการเรียนการสอนด้านสั งคมศาสตร์

หน่วยงานและเพื่อให้สอดคล้องกั บทิศทางการ

กิจกรรมจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ดาเนินงานของมหาวิทยาลั ย ที่มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อการ

กิจกรรมจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พัฒนาหน่วยงานและมหาวิทยาลั ย
กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มิติประสิทธิภาพ
1.3 มหาวิทยาลั ยมีการบูรณาการการจัดการเรียนสอน

1.3.1 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเกี่ยวกั บการจัดกิจกรรมการส่งเสริม

ที่ส่งเสริมและสนั บสนุ นการสร้างคุณลั กษณะบัณฑิต

หรือพัฒนาให้กับนั กศึกษา

คะแนนเฉลี่ย

4.44

0

2.28

≥4.25

≥4.25

ที่พึงประสงค์ สอดคล้องตามอัตลั กษณ์ของมหาวิทยาลั ย
1.3.2 ร้อยละของสาขาวิชาที่ส่งผลงานของนั กศึกษาเข้าประกวด

1.3.3 ร้อยละของผลงานวิจัยนั กศึกษาที่ผา่ นการนาเสนอจากการจัด

ร้อยละ

ร้อยละ

-

-

-

-

71.42

72

-

-

-

-

Mini-conference

1.3.4 จานวนผลงานวิจัยของนั กศึกษาที่ได้นาเสนอในระดั บนานาชาติ

ผลงาน

-

-

1

-

-

≥4.25

≥4.35

≥4.35 กาหนดให้สอดคล้องกั บผลการดาเนินงานที่ผา่ นมาของ 1.3.1.1 ส่งเสริมและพัฒนานั กศึกษาให้เป็นไปตาม
หน่วยงานและเพื่อให้สอดคล้องกั บทิศทางการ

อัตลั กษณ์ของมหาวิทยาลั ยราชภัฏสวนสุ นันทา

ดาเนินงานของมหาวิทยาลั ย ที่มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อการ

และมีคุณลั กษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

พัฒนาหน่วยงานและมหาวิทยาลั ย
≥50.00 ≥50.00 ≥50.00 กาหนดให้สอดคล้องกับผลการดาเนินงานที่ผา่ นมาของ
หน่วยงานและเพื่อให้สอดคล้องกั บทิศทางการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลั ย ที่มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อการ
พัฒนาหน่วยงานและมหาวิทยาลั ย
≥80.00 ≥60.00 ≥60.00 กาหนดให้สอดคล้องกับผลการดาเนินงานที่ผา่ นมาของ
หน่วยงานและเพื่อให้สอดคล้องกั บทิศทางการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลั ย ที่มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อการ
พัฒนาหน่วยงานและมหาวิทยาลั ย
≥20.00 28
28 กาหนดให้สอดคล้องกับผลการดาเนินงานที่ผา่ นมาของ
หน่วยงานและเพื่อให้สอดคล้องกั บทิศทางการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลั ย ที่มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อการ
พัฒนาหน่วยงานและมหาวิทยาลั ย

1.3.2.1 ส่งเสริมและสนั บสนุ นให้สาขาวิชาบ่มเพาะและ

โครงการพัฒนานั กศึกษาตามคุณลั กษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์และอัตลั กษณ์สวนสุ นันทา

โครงการปั้นนั กศึกษาสู่เวทีระดั บชาติหรือนานาชาติ

เสริมความรู้ ทักษะให้กับนั กศึกษาในการสร้างผลงาน เข้า
ร่วมประกวดในเวทีระดั บชาติหรือนานาชาติ
1.3.3.1 ส่งเสริมและสนั บสนุ นการนาเสนอผลงานวิจัยของ โครงการนาเสนองานวิจัย (Mini-conference) ของ
นั กศึกษาในระดั บนานาชาติ

นั กศึกษา

โครงการพัฒนานั กศึกษาสู่การวิจัยในระดั บนานาชาติ

37
1.4 หลั กสู ตรมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในระดั บชาติและ

1.4.1 จานวนสาขาวิชาเอตทัคคะที่มีคะแนนประเมินตั้งแต่ 60 คะแนน

นานาชาติ

ขึ้นไป

สาขาวิชา

-

-

N/A

-

-

4

1

1

กาหนดให้สอดคล้องกั บผลการดาเนินงานที่ผา่ นมาของ 1.4.1.1 ยกระดั บคุณภาพของสาขาวิชาเอตทัคคะให้
หน่วยงานและเพื่อให้สอดคล้องกั บทิศทางการ

โครงการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ

สามารถแข่งขั นในระดั บชาติหรือนานาชาติ

ดาเนินงานของมหาวิทยาลั ย ที่มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อการ
1.4.2 ร้อยละของหลั กสู ตรทั้งหมดที่ผา่ นตามเกณฑ์ประกั นคุณภาพ

ร้อยละ

66.66

66.66

83.33

หลั กสู ตรของ สกอ. โดยได้คะแนนไม่ต่ากว่าระดั บ 3.01

1.4.3 จานวนรายวิชาภาษาไทยที่มีการจัดการเรียนการสอนเป็น

รายวิชา

-

-

-

ระดั บความสาเร็จ

-

-

-

ร้อยละ

-

-

-

ภาษาอังกฤษ

1.4.4 ระดั บความสาเร็จของการดาเนินการจัดทาหลั กสู ตร 2 ภาษา

1.4.5 ร้อยละของหลั กสู ตรที่จานวนนั กศึกษาไม่เป็นไปตามแผนการรับ
ได้รับการพัฒนา (ใช้หลั ก 3 ป. ปรับ ปิด เปิด)

1.4.6 จานวนหลั กสู ตรหรือรายวิชา Online

หลั กสู ตรหรือ

-

-

-

พัฒนาหน่วยงานและมหาวิทยาลั ย
≥75.00 ≥75.00 ≥75.00 ≥80.00 ≥80.00 กาหนดให้สอดคล้องกับผลการดาเนินงานที่ผา่ นมาของ
หน่วยงานและเพื่อให้สอดคล้องกั บทิศทางการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลั ย ที่มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อการ
พัฒนาหน่วยงานและมหาวิทยาลั ย
12
12 กาหนดให้สอดคล้องกั บผลการดาเนินงานที่ผา่ นมาของ
1
หน่วยงานและเพื่อให้สอดคล้องกั บทิศทางการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลั ย ที่มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อการ
พัฒนาหน่วยงานและมหาวิทยาลั ย
5
5
กาหนดให้สอดคล้องกั บผลการดาเนินงานที่ผา่ นมาของ
5
หน่วยงานและเพื่อให้สอดคล้องกั บทิศทางการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลั ย ที่มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อการ
พัฒนาหน่วยงานและมหาวิทยาลั ย
80
80 กาหนดให้สอดคล้องกั บผลการดาเนินงานที่ผา่ นมาของ
หน่วยงานและเพื่อให้สอดคล้องกั บทิศทางการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลั ย ที่มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อการ
พัฒนาหน่วยงานและมหาวิทยาลั ย

-

-

-

1

1

รายวิชา

1.4.7 จานวนระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank)

ระบบ

-

-

-

-

-

-

1

0

1.4.2.1 พัฒนาหรือปรับปรุงหลั กสู ตรของมหาวิทยาลั ยให้

โครงการบริหารหลั กสู ตรที่มีคุณภาพ

เป็นที่ยอมรับในระดั บชาติและนานาชาติ
1.4.2.2 ส่งเสริมและสนั บสนุ นความร่วมมือกั บสถาน
ประกอบการหรือเครือข่ายในการพัฒนาหลั กสู ตร

1.4.5.1 ปรับ ปิด เปิด หลั กสู ตรที่จานวนผูเ้ รียนไม่เป็นไป

โครงการพัฒนาปรับปรุงหลั กสู ตร ใช้หลั ก 3 ป. (ปรับ ปิด

ตามแผนรับ

เปิด)

กาหนดให้สอดคล้องกั บผลการดาเนินงานที่ผา่ นมาของ 1.4.6.1 การเปิดโอกาสการเรียนรู้ไร้ขีดจากั ด

โครงการการสนั บสนุ นการผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์

หน่วยงานและเพื่อให้สอดคล้องกั บทิศทางการ

โครงการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา โดยจะใช้

ดาเนินงานของมหาวิทยาลั ย ที่มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อการ

งานผ่านระบบ MOOC

พัฒนาหน่วยงานและมหาวิทยาลั ย

โครงการพัฒนาระบบการสอน e-Learning

กาหนดให้สอดคล้องกั บผลการดาเนินงานที่ผา่ นมาของ 1.4.7.1 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ

โครงการพัฒนาระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank)

หน่วยงานและเพื่อให้สอดคล้องกั บทิศทางการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลั ย ที่มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อการ
พัฒนาหน่วยงานและมหาวิทยาลั ย
มิติการพัฒนาองค์การ
1.5 บุคลากรทุกระดั บมีความรู้ ทักษะและทัศนคติในการ

1.5.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ

ร้อยละ

21.28

13.04

25

1.5.2 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒปิ ริญญาเอก

ร้อยละ

19.15

26.09

29.17

1.5.3 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา

ร้อยละ

-

-

ปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ

1.5.4 ร้อยละของบุคลากรที่ผา่ นเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของ
มหาวิทยาลั ย

ร้อยละ

17.5

23.26

≥25.00 ≥25.00 ≥25.00 ≥25.00 ≥25.00 กาหนดให้สอดคล้องกับผลการดาเนินงานที่ผา่ นมาของ 1.5.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาต่อและเพิ่ม โครงการเพิ่มตาแหน่งทางวิชาการ
หน่วยงานและเพื่อให้สอดคล้องกั บทิศทางการ
ตาแหน่งทางวิชาการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลั ย ที่มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อการ
พัฒนาหน่วยงานและมหาวิทยาลั ย
≥38.00 ≥38.00 ≥38.00 ≥38.00 ≥38.00 กาหนดให้สอดคล้องกับผลการดาเนินงานที่ผา่ นมาของ
หน่วยงานและเพื่อให้สอดคล้องกั บทิศทางการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลั ย ที่มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อการ
พัฒนาหน่วยงานและมหาวิทยาลั ย
-

36.51

-

-

≥98.00 ≥98.00 กาหนดให้สอดคล้องกับผลการดาเนินงานที่ผา่ นมาของ
หน่วยงานและเพื่อให้สอดคล้องกั บทิศทางการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลั ย ที่มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อการ
พัฒนาหน่วยงานและมหาวิทยาลั ย
≥30.00 ≥30.00 ≥30.00 ≥30.00 ≥30.00 กาหนดให้สอดคล้องกับผลการดาเนินงานที่ผา่ นมาของ
หน่วยงานและเพื่อให้สอดคล้องกั บทิศทางการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลั ย ที่มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อการ
พัฒนาหน่วยงานและมหาวิทยาลั ย

โครงการศึกษาต่อในระดั บที่สูงขึ้น

1.5.3.1 ส่งเสริมและสนั บสนุ นการพัฒนาศักยภาพของ

โครงการพัฒนาบุคลากรสู่มืออาชีพ

บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนั บสนุ นวิชาการให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ
1.5.4.1 พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้กับบุคลากร

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของบุคลากร
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1.6 บุคลากรมีการปฏิบัติงานที่ตอบสนองต่อความต้องการ 1.6.1 ร้อยละของกระบวนการปฏิบัติงานที่ได้รับการปรับปรุงและ
ของผูร้ ับบริการ และทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

พัฒนา

1.7 มหาวิทยาลั ยมีการประยุกต์ใช้หลั กปรัชญาของ

1.7.1 ระดั บความเชื่อมั่นของบุคลากรต่อระบบบริหารจัดการตาม

เศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาและเกิดธรรมาภิบาล

หลั กธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลั ย

1.8 มหาวิทยาลั ยมีอาคารสถานที่ และสิ่งอานวยความ

1.8.1 ความพึงพอใจของนั กศึกษา/บุคลากรที่มีต่ออาคารสถานที่และ

สะดวกที่รองรับการดาเนินการตามพันธกิจได้อย่างครบถ้วน สิ่งอานวยความสะดวกของมหาวิทยาลั ย

ร้อยละ

ระดั บความเชื่อมั่น

ระดั บความพึง

-

-

4.33

-

4.98

4.64

31.25

4.99

4.36

พอใจ

≥80.00 ≥80.00 ≥80.00 ≥80.00 ≥80.00 กาหนดให้สอดคล้องกับผลการดาเนินงานที่ผา่ นมาของ
หน่วยงานและเพื่อให้สอดคล้องกั บทิศทางการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลั ย ที่มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อการ
พัฒนาหน่วยงานและมหาวิทยาลั ย
≥4.75 ≥4.75 ≥4.75 ≥4.75 ≥4.75 กาหนดให้สอดคล้องกับผลการดาเนินงานที่ผา่ นมาของ
หน่วยงานและเพื่อให้สอดคล้องกั บทิศทางการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลั ย ที่มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อการ
พัฒนาหน่วยงานและมหาวิทยาลั ย
≥4.55 ≥4.55 ≥4.55 ≥4.55 ≥4.55 กาหนดให้สอดคล้องกับผลการดาเนินงานที่ผา่ นมาของ
หน่วยงานและเพื่อให้สอดคล้องกั บทิศทางการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลั ย ที่มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อการ
พัฒนาหน่วยงานและมหาวิทยาลั ย

1.6.1.1 ส่งเสริมและสนั บสนุ นการพัฒนานวัตกรรมของ

โครงการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน

กระบวนการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ

1.7.1.1 ปรับปรุงระบบและกลไกการกากั บองค์กรโดย

โครงการกากั บองค์การที่ดี

ประยุกต์ใช้หลั กปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลั ก
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลั ยให้มี
ความยืดหยุ่นและคล่องตั ว
1.8.1.1 พัฒนาหรือปรับปรุงระบบสารสนเทศให้เอือ้ อานวย

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ต่อการเรียนรู้และการบริหารงาน
1.8.1.2 พัฒนาและปรับปรุงอาคาร ห้องเรียน

โครงการปรับปรุงกายภาพและภูมิทัศน์ที่เป็นมิตรต่อ

ห้องปฏิบัติการ และภูมิทัศน์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้

สิ่งแวดล้อม

พร้อมสาหรับการจัดการเรียนการสอนและภารกิจอืน่ ๆ
1.8.2 จานวนระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ของมหาวิทยาลั ย

ระบบ

-

ราชภัฏสวนสุ นันทา

-

-

-

-

-

1

-

กาหนดให้สอดคล้องกั บผลการดาเนินงานที่ผา่ นมาของ 1.8.2.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการสารสนเทศและ

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสารสนเทศและ

หน่วยงานและเพื่อให้สอดคล้องกั บทิศทางการ

ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) เพื่อสนั บสนุ นผูบ้ ริหาร

ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data)

ดาเนินงานของมหาวิทยาลั ย ที่มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อการ

ระดั บกลางระดั บสู ง และบุคลากรของมหาวิทยาลั ยราชภัฏ

พัฒนาหน่วยงานและมหาวิทยาลั ย

สวนสุ นันทา ในการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ในการ
ตรวจสอบประเมินผล การแก้ปัญหา การคาดการณ์
แนวโน้มที่จะที่เกิดขึ้นในอนาคต

1.9 มหาวิทยาลั ยสามารถบริหารจัดการทรัพย์สิน สินทรัพย์ 1.9.1 เงินรายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านการบริการวิชาการและ
เพื่อใช้ในการปฏิบัติตามภารกิจ

วิจัยต่ออาจารย์ประจา

บาท/คน

-

44,391.30 25,182.29 25,000 25,000 25,000 650,000 650,000 กาหนดให้สอดคล้องกั บผลการดาเนินงานที่ผา่ นมาของ 1.9.1.1 ส่งเสริมและสนั บสนุ นการจัดหารายได้ของ
หน่วยงานและเพื่อให้สอดคล้องกั บทิศทางการ
หน่วยงานต่างๆ อย่างเป็นระบบ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลั ย ที่มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อการ
พัฒนาหน่วยงานและมหาวิทยาลั ย

โครงการจัดหารายได้ด้วยการบริการวิชาการ
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิน่ อย่างยั่งยืน
ผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่ วยนั บ

ค่าเป้าหมาย
ปี 2562

ปี 2560

ปี 2561

(รอบ 9

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

≥30.00 ≥30.00 ≥40.00

≥40.00

≥40.00

แนวทางการกาหนดค่าเป้าหมาย

แผนงาน/ กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

เดือน)
มิติประสิทธิผล
2.1 ผลงานวิชาการ วิจัยและงานสร้างสรรค์ ได้รับการ

2.1.1 ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่

ตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดั บชาติ หรือนานาชาติ

ในระดั บชาติหรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจาและนั กวิจัย

2.1.2 ร้อยละผลงานของนั กศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาระดั บปริญญาโท ที่

ร้อยละ

ร้อยละ

26.81

-

36.65

3.93

31.67

45

-

-

18.00

≥18.00

ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดั บชาติ หรือนานาชาติ

2.1.3 ร้อยละผลงานของนั กศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาระดั บปริญญาเอก

ร้อยละ

-

-

-

-

ร้อยละ

14.00

79.17

50.00

-

-

-

≥75.00

ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดั บชาติ หรือนานาชาติ

2.2 ผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ได้รับ

2.2.1 ร้อยละผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการ

≥60.00 ≥62.00

≥62.00

การนาไปใช้ประโยชน์และให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ นาไปใช้ประโยชน์ต่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทั้งหมด

2.3 ผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นจด 2.3.1 จานวนผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์
อนุ สิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร

ผลงาน

-

29

75

-

-

1

≥14

ที่ยื่นจดอนุ สิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร

มิติคุณภาพบริการ
2.4 มหาวิทยาลั ยเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้

2.4.1 จานวนองค์ความรู้ที่เพิ่มขึ้นในแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการ

องค์ความรู้

1

1

1

1

1

1

≥14

กาหนดให้สอดคล้องกั บผลการดาเนินงานที่ผา่ นมาของ 2.1.1.1 ส่งเสริมและสนั บสนุ นการนาผลงานวิจัย หรืองาน

โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของ

หน่วยงานและเพื่อให้สอดคล้องกั บทิศทางการ

สร้างสรรค์ของอาจารย์ประจาและนั กวิจัยให้ได้รับการ

อาจารย์ประจาและนั กวิจัยในระดั บชาติและนานาชาติ

ดาเนินงานของมหาวิทยาลั ย ที่มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อการ

ตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดั บชาติหรือนานาชาติ

พัฒนาหน่วยงานและมหาวิทยาลั ย
≥18.00 กาหนดให้สอดคล้องกับผลการดาเนินงานที่ผา่ นมาของ
หน่วยงานและเพื่อให้สอดคล้องกั บทิศทางการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลั ย ที่มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อการ
พัฒนาหน่วยงานและมหาวิทยาลั ย
≥75.00 กาหนดให้สอดคล้องกับผลการดาเนินงานที่ผา่ นมาของ
หน่วยงานและเพื่อให้สอดคล้องกั บทิศทางการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลั ย ที่มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อการ
พัฒนาหน่วยงานและมหาวิทยาลั ย
≥62.00 กาหนดให้สอดคล้องกับผลการดาเนินงานที่ผา่ นมาของ
หน่วยงานและเพื่อให้สอดคล้องกั บทิศทางการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลั ย ที่มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อการ
พัฒนาหน่วยงานและมหาวิทยาลั ย
≥14 กาหนดให้สอดคล้องกับผลการดาเนินงานที่ผา่ นมาของ
หน่วยงานและเพื่อให้สอดคล้องกั บทิศทางการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลั ย ที่มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อการ
พัฒนาหน่วยงานและมหาวิทยาลั ย

≥14

หน่วยงานและเพื่อให้สอดคล้องกั บทิศทางการ

วิสาหกิจชุ มชน กลุ่มอาชีพ ผูป้ ระกอบการใหม่

ดาเนินงานของมหาวิทยาลั ย ที่มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อการ

ตามศาสตร์พระราชา

โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของ

สร้างสรรค์ของนั กศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาระดั บ

นั กศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระดั บชาติและนานาชาติ

บัณฑิตศึกษาให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดั บชาติหรือ
นานาชาติ

2.2.1.1 ส่งเสริมและสนั บสนุ นให้ถ่ายทอดองค์ความรู้จาก

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย และ

งานวิจัย ให้เกิดประโยชน์กับชุ มชนรวมทั้งบูรณาการการ

นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุ มชน

สอนด้วยนวัตกรรมร่วมสมัยตอบสนอง Thailand 4.0
2.3.1.1 ส่งเสริมและสนั บสนุ นการนาผลงานวิจัย

โครงการส่งเสริมการจดอนุ สิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร

งานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ให้ได้รับการจด
อนุ สิทธิบัตร สิทธิบัตร

กาหนดให้สอดคล้องกั บผลการดาเนินงานที่ผา่ นมาของ 2.4.1.1 ส่งเสริมและสนั บสนุ นการเพิ่มองค์ความรู้ในแหล่ง โครงการเพิ่มจานวนองค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้

และบริการทางวิชาการแก่ชุมชน โรงเรียน
และท้องถิ่นให้มีความให้เข้มแข็ งอย่างยั่งยืน

2.1.2.1 ส่งเสริมและสนั บสนุ นการนาผลงานวิจัย หรืองาน

เรียนรู้

พัฒนาหน่วยงานและมหาวิทยาลั ย
2.4.2 จานวนศูนย์การเรียนรู้เพื่อการบริการวิชาการ

ศูนย์การเรียนรู้

-

-

-

-

-

-

5

5

กาหนดให้สอดคล้องกั บผลการดาเนินงานที่ผา่ นมาของ 2.4.2.1 ส่งเสริมและสนั บสนุ นการเพิ่มศูนย์การเรียนรู้

โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้

หน่วยงานและเพื่อให้สอดคล้องกั บทิศทางการ
2.4.3 จานวนผูม้ าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์ รัตนโกสินทร์หรือ

คน

พิพิธภัณฑ์พระวิมาดาเธอฯ

าเนินงานของมหาวิ
ย ที่มีวาเนิ
ตั ถุนปงานที
ระสงค์่ผาเ่ พืนมาของ
่อการ 2.4.3.1 ส่งเสริมและเผยแพร่เอกลั กษณ์ของมหาวิทยาลั ย
สอดคล้องกัทบยาลั
ผลการด
≥17,000 ≥17,000 กดาหนดให้
หน่วยงานและเพื่อให้สอดคล้องกั บทิศทางการ
ให้กับประชาคมและบุคลากรทั่วไปได้รับรู้
ดกาเนิ
นงานของมหาวิ
ย ที่มีวาเนิ
ตั ถุนปงานที
ระสงค์่ผเา่ พืนมาของ
่อการ 2.5.1.1 ส่งเสริมและสนั บสนุ นการจัดหาแหล่งทุนงานวิจัย
าหนดให้
สอดคล้องกัทยาลั
บผลการด
137,972.00 63,764.26 301,145.13 ≥25,000 ≥25,000 ≥25,000
≥25,000
≥25,000 หน่วยงานและเพื่อให้สอดคล้องกั บทิศทางการ
นวัตกรรม โดยอาศัยเครือข่ายจากภาค อุตสาหกรรม
ดาเนินงานของมหาวิทยาลั ย ที่มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อการ ภาครัฐ หรือภาคบริการ
พัฒนาหน่วยงานและมหาวิทยาลั ย
-

-

-

-

-

-

2.5 มหาวิทยาลั ยมีงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการ

2.5.1 เงินสนั บสนุ นงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจาและ

ของแหล่งทุน

- กลุ่มสาขาวิชามนุ ษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์

บาท/คน

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บาท/คน

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

บาท/คน

-

-

-

-

-

-

-

-

2.5.2 จานวนเครือข่ายด้านการวิจัยและนวัตกรรมที่มีความร่วมมือกั บ

เครือข่าย

-

-

-

-

-

-

≥14

≥14

โครงการบริการแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม
โครงการจัดหาแหล่งทุนงานวิจัยโดยอาศัยเครือข่าย
โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสั งคมและ
สิ่งแวดล้อม

โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้
พื้นฐานของประเทศ

เครือข่ายจากภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคบริการ
2.5.3 จานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้ร่วมมือ

ผลงาน

-

-

-

-

-

-

≥14

≥14

กาหนดให้สอดคล้องกั บผลการดาเนินงานที่ผา่ นมาของ

โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่งคั่งทาง

หน่วยงานและเพื่อให้สอดคล้องกั บทิศทางการ

เศรษฐกิจ

ดกาเนิ
นงานของมหาวิ
ย ที่มีวาเนิ
ตั ถุนปงานที
ระสงค์่ผเา่ พืนมาของ
่อการ
าหนดให้
สอดคล้องกัทยาลั
บผลการด

กั บภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคบริการในระดั บชาติหรือระดั บ

หน่วยงานและเพื่อให้สอดคล้องกั บทิศทางการ

นานาชาติต่อผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งหมด

ดาเนินงานของมหาวิทยาลั ย ที่มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อการ
พัฒนาหน่วยงานและมหาวิทยาลั ย

2.5.4 จานวนผลงานวิจัย นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่นาไปใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์

ผลงาน

-

-

-

-

-

-

≥14

≥14

กาหนดให้สอดคล้องกั บผลการดาเนินงานที่ผา่ นมาของ
หน่วยงานและเพื่อให้สอดคล้องกั บทิศทางการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลั ย ที่มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อการ
พัฒนาหน่วยงานและมหาวิทยาลั ย

40
มิติประสิทธิภาพ
2.6 งานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ มีคุณภาพ 2.6.1 ระดั บความสาเร็จของการพัฒนาระบบ/กลไกในการดาเนินงานวิจัย
ได้ตามมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับในระดั บชาติ และ

ระดั บความสาเร็จ

5

5

5

5

5

5

5

5

งานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ

นานาชาติตามเกณฑ์คุณภาพ
2.6.2 ระดั บความสาเร็จในการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม

ระดั บความสาเร็จ

-

-

-

-

-

-

5

5

สู่เชิงพาณิชย์
2.7 วารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดั บชาติและ

2.7.1 จานวนวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดั บชาติ

หน่วยงานและเพื่อให้สอดคล้องกั บทิศทางการ

งานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ให้ได้มาตรฐานและเป็นที่

ดาเนินงานของมหาวิทยาลั ย ที่มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อการ

ยอมรับ

ฒนาหน่วสยงานและมหาวิ
ทยาลัาเนิ
ย นงานที่ผา่ นมาของ
กพัาหนดให้
อดคล้องกั บผลการด

โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรมสู่งเชิงพาณิชย์

วารสาร

1

1

1

1

1

1

9

9

ระดั บความสาเร็จ

5

5

5

5

5

5

5

5

กาหนดให้สอดคล้องกั บผลการดาเนินงานที่ผา่ นมาของ 2.7.1.1 ยกระดั บวารสารวิชาการให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน โครงการยกระดั บคุณภาพวารสารวิชาการสู่มาตรฐาน
หน่วยงานและเพื่อให้สอดคล้องกั บทิศทางการ

2.8.1 ระดั บความสาเร็จของการพัฒนาระบบการให้บริการวิชาการแก่

โครงการพัฒนาระบบ/กลไกด้านการวิจัยและนวัตกรรม

หน่วยงานและเพื่อให้สอดคล้องกั บทิศทางการ

นานาชาติ
2.8 มหาวิทยาลั ยมีกระบวนการบริการวิชาการ ที่ได้

กาหนดให้สอดคล้องกั บผลการดาเนินงานที่ผา่ นมาของ 2.6.1.1 พัฒนาระบบ/กลไกในการดาเนินงานด้านการวิจัย

มาตรฐาน สอดรับกั บความต้องการของท้องถิ่นและสั งคม สั งคมตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาที่กาหนด

และคุณภาพทั้งระบบ

ดกาเนิ
นงานของมหาวิ
ย ที่มีวาเนิ
ตั ถุนปงานที
ระสงค์่ผาเ่ พืนมาของ
่อการ 2.8.1.1 พัฒนาระบบการบริการวิชาการที่สอดคล้องกั บ
าหนดให้
สอดคล้องกัทบยาลั
ผลการด
หน่วยงานและเพื่อให้สอดคล้องกั บทิศทางการ

โครงการพัฒนาระบบการบริการวิชาการ

ความต้องการ และเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นและสั งคม

ดาเนินงานของมหาวิทยาลั ย ที่มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อการ
พัฒนาหน่วยงานและมหาวิทยาลั ย
2.9 มหาวิทยาลั ยมีกระบวนการด้านการทานุ บารุง

2.9.1 การพัฒนาระบบทานุ บารุงศิลปวัฒนธรรมตามเกณฑ์มาตรฐาน

ศิลปวัฒนธรรมที่ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดั บชาติ

อุดมศึกษาที่กาหนด

ระดั บความสาเร็จ

5

5

5

5

5

5

5

5

กาหนดให้สอดคล้องกั บผลการดาเนินงานที่ผา่ นมาของ 2.9.1.1 พัฒนาระบบ/กลไกในการดาเนินงานด้านทานุ บารุง กิจกรรมส่งเสริมการบารุงศิลปวัฒนธรรม
หน่วยงานและเพื่อให้สอดคล้องกั บทิศทางการ

หรือนานาชาติ

ศิลปะและวัฒนธรรมให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ

ดาเนินงานของมหาวิทยาลั ย ที่มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อการ
พัฒนาหน่วยงานและมหาวิทยาลั ย

มิติการพัฒนาองค์การ
2.10 อาจารย์และนั กวิจัยมีศักยภาพในการริเริ่มสร้างสรรค์ 2.10.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาและนั กวิจัยที่มีผลงานวิจัย

ร้อยละ

69.57

78.26

77.08

≥80.00 ≥80.00 ≥80.00

≥80.00

≥80.00

งานวิจัย นวัตกรรม และการบริการวิชาการอย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.11 มหาวิทยาลั ยมีฐานข้อมูลด้านวิจัย นวัตกรรมและ

2.11.1 ระดั บความสาเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูลการวิจัยและบริการทาง ระดั บความสาเร็จ

บริการวิชาการสาหรับการบริหารจัดการ

วิชาการ

-

-

-

-

-

-

5

5

กาหนดให้สอดคล้องกั บผลการดาเนินงานที่ผา่ นมาของ 2.10.1.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรหรือนั กวิจัยให้มี
หน่วยงานและเพื่อให้สอดคล้องกั บทิศทางการ

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมอย่างมี

ดาเนินงานของมหาวิทยาลั ย ที่มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อการ

ประสิทธิภาพ

โครงการพัฒนาศักยภาพนั กวิจัย

ฒนาหน่วสยงานและมหาวิ
ทยาลัาเนิ
ย นงานที่ผา่ นมาของ 2.11.1 พัฒนาฐานข้อมูลที่เอือ้ ต่อการบริหารจัดการงานวิจัย โครงการพัฒนาฐานข้อมูลวิจัย นวัตกรรมและบริการ
กพัาหนดให้
อดคล้องกั บผลการด
หน่วยงานและเพื่อให้สอดคล้องกั บทิศทางการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลั ย ที่มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อการ
พัฒนาหน่วยงานและมหาวิทยาลั ย

นวัตกรรมและบริการวิชาการ

วิชาการ
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิน่
ผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่ วยนั บ

ค่าเป้าหมาย

ปี 2562
ปี 2560 ปี 2561

(รอบ 9

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แนวทางการกาหนดค่าเป้าหมาย

แผนงาน/ กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

เดือน)
มิติประสิทธิผล
3.1 เครือข่ายและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิด

3.1.1 ร้อยละของเครือข่ายที่มีผลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อ

ความสั มพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลั ย

มหาวิทยาลั ย
3.1.2 จานวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา

ร้อยละ
เครือข่าย

20.00 100.00
3

5

60.00
4

โครงการการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและท้องถิ่นในการ
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 กาหนดให้สอดคล้องกับผลการดาเนินงานที่ผา่ นมาของ 3.1.1.1 สนับสนุนการให้เครือข่ายและท้องถิ่นมีส่วนร่วม
หน่วยงานและเพื่อให้สอดคล้องกั บทิศทางการ
ในการพัฒนามหาวิทยาลั ยตามภารกิจ (การผลิตบัณฑิต
พัฒนามหาวิทยาลั ย
าเนินงานของมหาวิ
ย ที่มีวาเนิ
ตั ถุนปงานที
ระสงค์่ผาเ่ พืนมาของ
่อการ การวิจัย บริการวิชาการ และการทานุ บารุงศิลปวัฒนธรรม
5
5 กดาหนดให้
สอดคล้องกัทบยาลั
ผลการด
5
5
5

มหาวิทยาลั ย

หน่วยงานและเพื่อให้สอดคล้องกั บทิศทางการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลั ย ที่มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อการ

มิติคุณภาพบริการ
3.2 มหาวิทยาลั ยมีความร่วมมือกั บเครือข่ายและท้องถิ่น

3.2.1 ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือในประเทศที่มีการ

ที่หลากหลาย

ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง

3.2.2 จานวนเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกิจการ

ร้อยละ

เครือข่าย

5.00

-

100

-

70

-

≥40.00 ≥40.00 ≥75.00 ≥75.00 ≥75.00 กาหนดให้สอดคล้องกับผลการดาเนินงานที่ผา่ นมาของ 3.2.1.1 พัฒนาหรือเพิ่มความร่วมมือกับเครือข่าย
หน่วยงานและเพื่อให้สอดคล้องกั บทิศทางการ
ภายในประเทศเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับมหาวิทยาลั ย
ดาเนินงานของมหาวิทยาลั ย ที่มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อการ
3.2.1.2 สนั บสนุ นการดาเนินกิจกรรมตามข้อตกลง
พัฒนาหน่วยงานและมหาวิทยาลั ย
ความร่วมมือของเครือข่ายและท้องถิ่น
-

-

-

≥10

≥10

นั กศึกษากั บองค์กรภาครัฐ และเอกชน

โครงการความร่วมมือกั บเครือข่ายภายในประเทศ

โครงการจัดกิจกรรมตามข้อตกลงความร่วมมือของ
เครือข่ายและท้องถิ่น

กาหนดให้สอดคล้องกั บผลการดาเนินงานที่ผา่ นมาของ 3.2.2.1 ผลั กดั นให้มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกิจการ

โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกิจการ

หน่วยงานและเพื่อให้สอดคล้องกั บทิศทางการ

นั กศึกษากั บองค์กรภาครัฐ และเอกชน

นั กศึกษากั บองค์กรภาครัฐ และเอกชน

ดาเนินงานของมหาวิทยาลั ย ที่มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อการ
3.3 มหาวิทยาลั ยมีการดาเนินการจัดกิจกรรมความร่วมมือกั บ

3.3.1 ร้อยละของเครือข่ายต่างประเทศที่มีการจัดกิจกรรม

เครือข่ายต่างประเทศ

ร่วมกั บมหาวิทยาลั ย

ร้อยละ

-

100

-

-

ระดั บความสาเร็จ

5

5

5

5

พัฒนาหน่วยงานและมหาวิทยาลั ย
≥50.00 ≥65.00 ≥65.00 ≥65.00 กาหนดให้สอดคล้องกับผลการดาเนินงานที่ผา่ นมาของ 3.3.1.1 พัฒนาหรือเพิ่มความร่วมมือกับเครือข่าย
หน่วยงานและเพื่อให้สอดคล้องกั บทิศทางการ
ต่างประเทศเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับมหาวิทยาลั ยและ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลั ย ที่มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อการ เครือข่าย
พัฒนาหน่วยงานและมหาวิทยาลั ย

โครงการความร่วมมือกั บเครือข่ายต่างประเทศ

มิติประสิทธิภาพ
3.4 มหาวิทยาลั ยมีกระบวนการ/กลไกในการแสวงหาความร่วมมือ 3.4.1 ระดั บความสาเร็จของกระบวนการ/กลไกในการ
กั บท้องถิ่น องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรวิชาชีพ

5

5

5

5

สร้างความร่วมมือกั บเครือข่าย

กาหนดให้สอดคล้องกั บผลการดาเนินงานที่ผา่ นมาของ 3.4.1.1 พัฒนา ปรับปรุงกระบวนการหรือกลไกการสร้าง
หน่วยงานและเพื่อให้สอดคล้องกั บทิศทางการ

ผูป้ ระกอบการ ศิษย์เก่า และต่างประเทศ

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการเครือข่าย

ความร่วมมือกั บเครือข่ายและท้องถิ่น

ดาเนินงานของมหาวิทยาลั ย ที่มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อการ
พัฒนาหน่วยงานและมหาวิทยาลั ย
3.4.2 จานวนหน่วยงานชั้นนาในประเทศไทยที่นักศึกษาไป

หน่วยงาน

-

-

-

-

-

-

1,050

1,050 กาหนดให้สอดคล้องกั บผลการดาเนินงานที่ผา่ นมาของ 3.4.2.1 พัฒนาหลั กสู ตรร่วมกั บสถานประกอบการชั้นนาทั้ง โครงการความร่วมมือทางวิชาการกั บสถานศึกษาและ

ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ (อันดั บ 1 - 10)

หน่วยงานและเพื่อให้สอดคล้องกั บทิศทางการ

ในประเทศและต่างประเทศ

ดาเนินงานของมหาวิทยาลั ย ที่มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อการ

3.4.2.2 สร้างความร่วมมือด้านวิชาการกั บสถานศึกษา

พัฒนาหน่วยงานและมหาวิทยาลั ย

และสถานประกอบการชั้นนาของประเทศ (อันดั บ 1 - 10)

สถานประกอบการ
โครงการความร่วมมือฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ

3.4.2.3 ส่งเสริมสนั บสนุ นนั กศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์
กั บสถานศึกษาและสถานประกอบการชั้นนาของประเทศ
(อันดั บ 1 - 10) และต่างประเทศ
มิติการพัฒนาองค์การ
3.5 มหาวิทยาลั ยมีการพัฒนาฐานข้อมูลเครือข่ายสาหรับการ

3.5.1 ระดั บความสาเร็จของการพัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูล

บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

เครือข่าย

ระดั บความสาเร็จ

5

5

5

5

5

5

5

5

กาหนดให้สอดคล้องกั บผลการดาเนินงานที่ผา่ นมาของ 3.5.1.1 พัฒนาหรือปรับปรุงฐานข้อมูลในการบริหารจัดการ โครงการพัฒนาปรับปรุงฐานข้อมูลเครือข่ายในการบริหาร
หน่วยงานและเพื่อให้สอดคล้องกั บทิศทางการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลั ย ที่มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อการ
พัฒนาหน่วยงานและมหาวิทยาลั ย

ที่เอือ้ ต่อการสร้างความสั มพันธ์กับเครือข่ายและท้องถิ่น

จัดการ

42
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่ วยนั บ

ผลการดาเนินงาน
ปี 2562
ปี 2560 ปี 2561 (รอบ 9

ค่าเป้าหมาย
ปี 2560

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แนวทางการกาหนดค่าเป้าหมาย

แผนงาน/ กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

เดือน)
มิติประสิทธิผล
4.1 มหาวิทยาลั ยเป็นที่รู้จักและยอมรับใน

4.1.1 ระดั บความสาเร็จของการดาเนินการตามแผนการจัด

ระดั บชาติและนานาชาติ

อันดั บมหาวิทยาลั ย

ระดั บความสาเร็จ

63.64

69.23

4

ร้อยละ 100

5

5

กาหนดให้สอดคล้องกั บผลการดาเนินงานที่ผา่ นมา

4.1.1.1 สนั บสนุ นการสร้างผลงานตามแนว

ของหน่วยงานและเพื่อให้สอดคล้องกั บทิศทางการ

ทางการจัดอันดั บมหาวิทยาลั ยให้เป็นที่ยอมรับใน (U-Ranking)

โครงการจัดอันดั บมหาวิทยาลั ย

ดาเนินงานของมหาวิทยาลั ย ที่มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อการ ระดั บนานาชาติ
พัฒนาหน่วยงานและมหาวิทยาลั ย
4.1.2 ร้อยละของงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์

ร้อยละ

-

2

10.42

-

≥1.00

≥1.00 กาหนดให้สอดคล้องกั บผลการดาเนินงานที่ผา่ นมา

4.1.2.1 ส่งเสริมให้มีการแข่งขั นทางวิชาการใน

โครงการส่งเสริมการประกวดผลงาน

ระดั บชาติและนานาชาติ

วิชาการสู่เวทีระดั บชาติและนานาชาติ

≥93.00 กาหนดให้สอดคล้องกั บผลการดาเนินงานที่ผา่ นมา

4.2.1.1 พัฒนาระบบการประชาสั มพันธ์และการ

โครงการประชาสั มพันธ์เชิงรุก

ของหน่วยงานและเพื่อให้สอดคล้องกั บทิศทางการ

บริการให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายทั้งในระดั บชาติ

นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์และนั กวิจัยที่ได้รับ

ของหน่วยงานและเพื่อให้สอดคล้องกั บทิศทางการ

รางวัลระดั บชาติหรือนานาชาติต่อจานวนอาจารย์ประจา

ดาเนินงานของมหาวิทยาลั ย ที่มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อการ

และนั กวิจัย
4.2 ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลั ย

4.2.1 ร้อยละของการรับรู้ภาพลั กษณ์และการให้บริการ

พัฒนาหน่วยงานและมหาวิทยาลั ย
ร้อยละ

83.80

98.56

93.10

≥80

≥93.00

ของมหาวิทยาลั ย

ดาเนินงานของมหาวิทยาลั ย ที่มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อการ และนานาชาติ
พัฒนาหน่วยงานและมหาวิทยาลั ย

มิติคุณภาพบริการ
4.3 นั กศึกษาชาวต่างชาติเข้าศึกษาต่อใน

4.3.1 จานวนนั กศึกษาชาวต่างชาติ/นั กศึกษาแลกเปลี่ยน

คน

-

26

10

ร้อยละ ≥0.3

28

28

สาขาวิชา

กาหนดให้สอดคล้องกั บผลการดาเนินงานที่ผา่ นมา

4.3.1.1 สนั บสนุ นการแลกเปลี่ยนนั กศึกษา

ของหน่วยงานและเพื่อให้สอดคล้องกั บทิศทางการ

ชาวต่างชาติ

โครงการแลกเปลี่ยนนั กศึกษานานาชาติ

ดาเนินงานของมหาวิทยาลั ย ที่มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อการ
พัฒนาหน่วยงานและมหาวิทยาลั ย
มิติประสิทธิภาพ
4.4 ระบบบริหารจัดการภายในที่สามารถ

4.4.1 จานวนอาจารย์ประจาและนั กวิจัยที่เป็นชาวต่างชาติ

คน

1

1

1

1

28

28

ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ

4.4.1.1 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้วย

โครงการจัดจ้างอาจารย์ประจาและนั กวิจัย

ของหน่วยงานและเพื่อให้สอดคล้องกั บทิศทางการ

นวัตกรรมร่วมสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ

ชาวต่างชาติ

ดาเนินงานของมหาวิทยาลั ย ที่มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อการ

มิติการพัฒนาองค์การ
4.5 มหาวิทยาลั ยมีการใช้เทคโนโลยีและ

กาหนดให้สอดคล้องกั บผลการดาเนินงานที่ผา่ นมา

กาหนดให้สอดคล้องกั บผลการดาเนินงานที่ผา่ นมา

4.5.1.1 สนั บสนุ นการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือ โครงการปรับปรุงเว็บไซต์

เครื่องมือต่างๆ

4.5.1 ระดั บความสาเร็จของการปรับปรุงเว็บไซต์

ระดั บความสาเร็จ

5

5

5

5

5

5

ของหน่วยงานและเพื่อให้สอดคล้องกั บทิศทางการ

ต่างๆ ของ Social Media ในการประชาสั มพันธ์

ของ Social Media ที่ทันสมัยในการสร้าง

ดาเนินงานของมหาวิทยาลั ย ที่มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อการ

ภาพลั กษณ์

พัฒนาหน่วยงานและมหาวิทยาลั ย
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ส่วนที่ 5 แผนปฏิบัตกิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
งบประมาณ (บาท)

ค่าเป้าหมาย
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่ วยนั บ

แผนงาน/ กลยุทธ์

ปี 2563

โครงการ/กิจกรรม

ภาคปกติ

ภาคพิเศษ

ผู้กากับดู แล

รวม

ฝ่ายทีร่ ับผิดชอบ

มิติประสิทธิผล
1.1 มหาวิทยาลั ยเอตทัคคะที่มีความยั่งยืน และได้รับการ
ยอมรับในระดั บชาติและนานาชาติ

1.1.1 คะแนนเฉลี่ยการประกั นคุณภาพภายในประจาปี
1.1.2 ร้อยละของนั กศึกษาที่ได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดั บชาติ

คะแนนเฉลี่ย

≥4.35

1.1.1.1 พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรด้วยระบบคุณภาพ โครงการประกั นคุณภาพการศึกษา

ร้อยละ

≥0.50

1.1.2.1 สนั บสนุ นให้นักศึกษาส่งผลงานทางวิชาการ

โครงการส่งเสริมผลงานนั กศึกษาสู่การประกวดในระดั บชาติหรือ

งานวิจัย และงานสร้างสรรค์เข้าประกวดในระดั บชาติและ

นานาชาติ (A)

และ/หรือนานาชาติ

360,000

-

30,000

-

360,000 รองคณบดีฝา่ ยแผนงานและประกั น
30,000

คุณภาพ
รองคณบดีฝา่ ยกิจการนั กศึกษา

ฝ่ายแผนงานและประกั นคุณภาพ
ฝ่ายกิจการนั กศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม

นานาชาติ
มิติคุณภาพบริการ
1.2 บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลั กษณ์ของมหาวิทยาลั ยเป็นที่ 1.2.1 ระดั บคะแนนคุณภาพของบัณฑิต ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบ
ยอมรับของผูใ้ ช้บัณฑิตและสั งคม และมีทักษะที่จาเป็นใน

มาตรฐานคุณวุฒริ ะดั บอุดมศึกษาแห่งชาติ

ศตวรรษที่ 21

1.2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาและประกอบอาชีพ

ระดั บคะแนน
ร้อยละ

≥4.35
≥91.00

1.2.1.1 ส่งเสริมการบูรณาการการสอนด้วยนวัตกรรม

โครงการจัดการเรียนการสอนสวนสุ นันทา 4.0

ร่วมสมัยอย่างมีประสิทธิภาพในการสร้างทักษะที่จาเป็น

(SSRU 4.0)

ในศตวรรษที่ 21

รองคณบดีฝา่ ยวิชาการ

ฝ่ายบริการการศึกษา

รองคณบดีฝา่ ยกิจการนั กศึกษา

ฝ่ายกิจการนั กศึกษาและ

กิจกรรมจัดการเรียนการสอนด้านสั งคมศาสตร์
6,829,640

อิสระภายใน 1 ปี

2,033,300

8,862,940

มิติประสิทธิภาพ
1.3 มหาวิทยาลั ยมีการบูรณาการการจัดการเรียนสอน

1.3.1 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเกี่ยวกั บการจัดกิจกรรมการส่งเสริม

ที่ส่งเสริมและสนั บสนุ นการสร้างคุณลั กษณะบัณฑิต

หรือพัฒนาให้กับนั กศึกษา

คะแนนเฉลี่ย

≥4.45

ที่พึงประสงค์ สอดคล้องตามอัตลั กษณ์ของมหาวิทยาลั ย

1.3.1.1 ส่งเสริมและพัฒนานั กศึกษาให้เป็นไปตาม

โครงการพัฒนานั กศึกษาตามคุณลั กษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

อัตลั กษณ์ของมหาวิทยาลั ยราชภัฏสวนสุ นันทา

และอัตลั กษณ์สวนสุ นันทา

340,000

-

340,000

ศิลปวัฒนธรรม

และมีคุณลั กษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
1.3.2 ร้อยละของสาขาวิชาที่ส่งผลงานของนั กศึกษาเข้าประกวด

ร้อยละ

≥50.00

1.3.2.1 ส่งเสริมและสนั บสนุ นให้สาขาวิชาบ่มเพาะและ

โครงการปั้นนั กศึกษาสู่เวทีระดั บชาติหรือนานาชาติ

-

-

-

รองคณบดีฝา่ ยวิชาการ

ฝ่ายบริการการศึกษา

เสริมความรู้ ทักษะให้กับนั กศึกษาในการสร้างผลงาน เข้า
ร่วมประกวดในเวทีระดั บชาติหรือนานาชาติ
1.3.3 ร้อยละของผลงานวิจัยนั กศึกษาที่ผา่ นการนาเสนอจากการจัด

ร้อยละ

≥60.00

Mini-conference
1.3.4 จานวนผลงานวิจัยของนั กศึกษาที่ได้นาเสนอในระดั บนานาชาติ

ผลงาน

1.4.1 จานวนสาขาวิชาเอตทัคคะที่มีคะแนนประเมินตั้งแต่ 60 คะแนน

สาขาวิชา

นานาชาติ

ขึ้นไป

2
1

ร้อยละ

≥80.00

1.4.5 ร้อยละของหลั กสู ตรที่จานวนนั กศึกษาไม่เป็นไปตามแผนการรับ

รายวิชา

1

ระดั บความสาเร็จ

5

รองคณบดีฝา่ ยวิชาการ

ฝ่ายบริการการศึกษา

1.4.1.1 ยกระดั บคุณภาพของสาขาวิชาเอตทัคคะให้

โครงการพัฒนานั กศึกษาสู่การวิจัยในระดั บนานาชาติ

40,000

-

40,000

รองคณบดีฝา่ ยวิชาการ

ฝ่ายบริการการศึกษา

โครงการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ (A)

30,000

-

30,000

รองคณบดีฝา่ ยวิชาการ

ฝ่ายบริการการศึกษา

1.4.2.1 พัฒนาหรือปรับปรุงหลั กสู ตรของมหาวิทยาลั ยให้

โครงการบริหารหลั กสู ตรที่มีคุณภาพ

20,000

20,000

รองคณบดีฝา่ ยวิชาการ

ฝ่ายบริการการศึกษา

รองคณบดีฝา่ ยวิชาการ

ฝ่ายบริการการศึกษา

-

ร้อยละ

80

1.4.2.2 ส่งเสริมและสนั บสนุ นความร่วมมือกั บสถาน
ประกอบการหรือเครือข่ายในการพัฒนาหลั กสู ตร

ได้รับการพัฒนา (ใช้หลั ก 3 ป. ปรับ ปิด เปิด)
1.4.6 จานวนหลั กสู ตรหรือรายวิชา Online

30,000

เป็นที่ยอมรับในระดั บชาติและนานาชาติ

ภาษาอังกฤษ
1.4.4 ระดั บความสาเร็จของการดาเนินการจัดทาหลั กสู ตร 2 ภาษา

-

สามารถแข่งขั นในระดั บชาติหรือนานาชาติ

หลั กสู ตรของ สกอ. โดยได้คะแนนไม่ต่ากว่าระดั บ 3.01
1.4.3 จานวนรายวิชาภาษาไทยที่มีการจัดการเรียนการสอนเป็น

30,000

นั กศึกษาในระดั บนานาชาติ

1.4 หลั กสู ตรมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในระดั บชาติและ

1.4.2 ร้อยละของหลั กสู ตรทั้งหมดที่ผา่ นตามเกณฑ์ประกั นคุณภาพ

1.3.3.1 ส่งเสริมและสนั บสนุ นการนาเสนอผลงานวิจัยของ โครงการนาเสนองานวิจัย (Mini-conference) ของนั กศึกษา (A)

1.4.5.1 ปรับ ปิด เปิด หลั กสู ตรที่จานวนผูเ้ รียนไม่เป็นไป

โครงการพัฒนาปรับปรุงหลั กสู ตร ใช้หลั ก 3 ป. (ปรับ ปิด เปิด)

-

-

-

ตามแผนรับ
หลั กสู ตรหรือ
รายวิชา

1

1.4.6.1 การเปิดโอกาสการเรียนรู้ไร้ขีดจากั ด

โครงการการสนั บสนุ นการผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์

20,000

-

20,000

รองคณบดีฝา่ ยวิชาการ

ฝ่ายบริการการศึกษา

โครงการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา โดยจะใช้งานผ่าน

20,000

-

20,000

รองคณบดีฝา่ ยวิชาการ

ฝ่ายบริการการศึกษา

20,000

-

20,000

รองคณบดีฝา่ ยวิชาการ

ฝ่ายบริการการศึกษา

ระบบ MOOC
โครงการพัฒนาระบบการสอน e-Learning
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มิติการพัฒนาองค์การ
1.5 บุคลากรทุกระดั บมีความรู้ ทักษะและทัศนคติในการ

1.5.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ

ร้อยละ

≥25.00

1.5.1.1 ส่งเสริมและสนั บสนุ นให้บุคลากรศึกษาต่อและเพิ่ม โครงการเพิ่มตาแหน่งทางวิชาการ (A)

รองคณบดีฝา่ ยบริหาร

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ

1.5.2 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒปิ ริญญาเอก

ร้อยละ

≥38.00

ตาแหน่งทางวิชาการ

โครงการศึกษาต่อในระดั บที่สูงขึ้น

20,000
-

-

20,000
-

รองคณบดีฝา่ ยบริหาร

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

1.5.3 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา

ร้อยละ

≥98.00

1.5.3.1 ส่งเสริมและสนั บสนุ นการพัฒนาศักยภาพของ

โครงการพัฒนาบุคลากรสู่มืออาชีพ

-

-

-

รองคณบดีฝา่ ยบริหาร

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

รองคณบดีฝา่ ยบริหาร

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

รองคณบดีฝา่ ยแผนงานและประกั น

ฝ่ายแผนงานและประกั นคุณภาพ

บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนั บสนุ นวิชาการให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ
1.5.4 ร้อยละของบุคลากรที่ผา่ นเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของ

ร้อยละ

≥30.00

1.5.4.1 พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้กับบุคลากร

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของบุคลากร

ร้อยละ

≥80.00

1.6.1.1 ส่งเสริมและสนั บสนุ นการพัฒนานวัตกรรมของ

โครงการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน

10,000

10,000

มหาวิทยาลั ย
1.6 บุคลากรมีการปฏิบัติงานที่ตอบสนองต่อความต้องการ 1.6.1 ร้อยละของกระบวนการปฏิบัติงานที่ได้รับการปรับปรุงและ
ของผูร้ ับบริการ และทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

พัฒนา

1.7 มหาวิทยาลั ยมีการประยุกต์ใช้หลั กปรัชญาของ

1.7.1 ระดั บความเชื่อมั่นของบุคลากรต่อระบบบริหารจัดการตาม

เศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาและเกิดธรรมาภิบาล

หลั กธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลั ย

-

-

กระบวนการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ
ระดั บความเชื่อมั่น

≥4.75

1.7.1.1 ปรับปรุงระบบและกลไกการกากั บองค์กรโดย

คุณภาพ
โครงการกากั บองค์การที่ดี

5,358,570

-

5,358,570

รองคณบดีฝา่ ยบริหาร

หัวหน้าสานั กงาน

ประยุกต์ใช้หลั กปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลั ก
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลั ยให้มี
ความยืดหยุ่นและคล่องตั ว

1.8 มหาวิทยาลั ยมีอาคารสถานที่ และสิ่งอานวยความ

1.8.1 ความพึงพอใจของนั กศึกษา/บุคลากรที่มีต่ออาคารสถานที่และ

ระดั บความพึงพอใจ

≥4.55

สะดวกที่รองรับการดาเนินการตามพันธกิจได้อย่างครบถ้วน สิ่งอานวยความสะดวกของมหาวิทยาลั ย

1.8.1.1 พัฒนาหรือปรับปรุงระบบสารสนเทศให้เอือ้ อานวย

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

230,000

230,000

รองคณบดีฝา่ ยบริหาร

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โครงการปรับปรุงกายภาพและภูมิทัศน์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

3387000

3387000

รองคณบดีฝา่ ยบริหาร

ฝ่ายคลั งและพัสดุ

0

0

รองคณบดีฝา่ ยบริหาร

ฝ่ายคลั งและพัสดุ

ต่อการเรียนรู้และการบริหารงาน
1.8.1.2 พัฒนาและปรับปรุงอาคาร ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ และภูมิทัศน์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้
พร้อมสาหรับการจัดการเรียนการสอนและภารกิจอืน่ ๆ

1.9 มหาวิทยาลั ยสามารถบริหารจัดการทรัพย์สิน สินทรัพย์ 1.9.1 เงินรายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านการบริการวิชาการและ
เพื่อใช้ในการปฏิบัติตามภารกิจ

วิจัยต่ออาจารย์ประจา

บาท/คน

25,000

1.9.1.1 ส่งเสริมและสนั บสนุ นการจัดหารายได้ของ
หน่วยงานต่างๆ อย่างเป็นระบบ

โครงการจัดหารายได้ด้วยการบริการวิชาการ
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิน่ อย่างยั่งยืน
ผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่ วยนั บ

ปี 2560

ปี 2561

26.81

36.65

งบประมาณ (บาท)

ค่าเป้าหมาย
ปี 2562

(รอบ 9 เดือน)

แผนงาน/ กลยุทธ์

ปี 2563

โครงการ/กิจกรรม

ภาคปกติ

ภาคพิเศษ

รวม

ผู้กากับดู แล

ฝ่ายทีร่ ับผิดชอบ

รองคณบดีฝา่ ยวิจัยและบริการ

ฝ่ายแผนงานและประกั น

วิชาการ

คุณภาพ

รองคณบดีฝา่ ยวิจัยและบริการ

โครงการพิเศษปริญญาโท

มิติประสิทธิผล
2.1 ผลงานวิชาการ วิจัยและงานสร้างสรรค์ ได้รับการ

2.1.1 ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่

ตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดั บชาติ หรือนานาชาติ

ในระดั บชาติหรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจาและนั กวิจัย

ร้อยละ

31.67

≥40.00

2.1.1.1 ส่งเสริมและสนั บสนุ นการนาผลงานวิจัย หรืองาน

โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์

สร้างสรรค์ของอาจารย์ประจาและนั กวิจัยให้ได้รับการ

ประจาและนั กวิจัยในระดั บชาติและนานาชาติ (A)

100,000

100,000

ตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดั บชาติหรือนานาชาติ
2.1.2 ร้อยละผลงานของนั กศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาระดั บปริญญาโท

ร้อยละ

-

3.93

45

≥18.00

ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดั บชาติ หรือนานาชาติ
2.1.3 ร้อยละผลงานของนั กศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาระดั บปริญญาเอก

ร้อยละ

-

-

-

≥75.00

ร้อยละ

14.00

79.17

50.00

≥62.00

2.2.1 ร้อยละผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการ

โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของนั กศึกษาและ

สร้างสรรค์ของนั กศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาระดั บ

ผูส้ าเร็จการศึกษาในระดั บชาติและนานาชาติ

-

-

-

วิชาการ

บัณฑิตศึกษาให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดั บชาติหรือ
นานาชาติ

ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดั บชาติ หรือนานาชาติ
2.2 ผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ได้รับ

2.1.2.1 ส่งเสริมและสนั บสนุ นการนาผลงานวิจัย หรืองาน

การนาไปใช้ประโยชน์และให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ นาไปใช้ประโยชน์ต่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทั้งหมด

2.2.1.1 ส่งเสริมและสนั บสนุ นให้ถ่ายทอดองค์ความรู้จาก

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย และนวัตกรรมเพื่อ

งานวิจัย ให้เกิดประโยชน์กับชุ มชนรวมทั้งบูรณาการการ

การพัฒนาชุ มชน

10,000

-

10,000

รองคณบดีฝา่ ยวิจัยและบริการ

ฝ่ายแผนงานและประกั น

วิชาการ

คุณภาพ

รองคณบดีฝา่ ยวิจัยและบริการ

ฝ่ายแผนงานและประกั น

วิชาการ

คุณภาพ

รองคณบดีฝา่ ยวิจัยและบริการ

ฝ่ายแผนงานและประกั น

วิชาการ

คุณภาพ

สอนด้วยนวัตกรรมร่วมสมัยตอบสนอง Thailand 4.0
2.3 ผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นจด 2.3.1 จานวนผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์
อนุ สิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร

ผลงาน

-

29

75

≥1

ที่ยื่นจดอนุ สิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร

2.3.1.1 ส่งเสริมและสนั บสนุ นการนาผลงานวิจัย

โครงการส่งเสริมการจดอนุ สิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร

10,000

-

10,000

งานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ให้ได้รับการจด
อนุ สิทธิบัตร สิทธิบัตร

มิติคุณภาพบริการ
2.4 มหาวิทยาลั ยเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้

2.4.1 จานวนองค์ความรู้ที่เพิ่มขึ้นในแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการ

องค์ความรู้

1

1

1

≥1

และบริการทางวิชาการแก่ชุมชน โรงเรียน

2.4.1.1 ส่งเสริมและสนั บสนุ นการเพิ่มองค์ความรู้ในแหล่ง โครงการเพิ่มจานวนองค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้

30,000

-

30,000

เรียนรู้

วิสาหกิจชุ มชน กลุ่มอาชีพ ผูป้ ระกอบการใหม่
และท้องถิ่นให้มีความให้เข้มแข็ งอย่างยั่งยืน
ตามศาสตร์พระราชา
2.5 มหาวิทยาลั ยมีงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการ

2.5.1 เงินสนั บสนุ นงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจาและ

2.5.1.1 ส่งเสริมและสนั บสนุ นการจัดหาแหล่งทุนงานวิจัย

ของแหล่งทุน

นั กวิจัย

นวัตกรรม โดยอาศัยเครือข่ายจากภาค อุตสาหกรรม

- กลุ่มสาขาวิชามนุ ษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์

บาท/คน

137,972.00 63,764.26

301,145.13

≥25,000

ภาครัฐ หรือภาคบริการ

โครงการจัดหาแหล่งทุนงานวิจัยโดยอาศัยเครือข่าย (A)

10,000

-

วิชาการ
โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสั งคมและ

120,000

-

120,000 รองคณบดีฝา่ ยวิจัยและบริการ

-

-

- รองคณบดีฝา่ ยวิจัยและบริการ

-

-

- รองคณบดีฝา่ ยวิจัยและบริการ

สิ่งแวดล้อม
โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐาน

วิชาการ

ของประเทศ
2.5.2 จานวนเครือข่ายด้านการวิจัยและนวัตกรรมที่มีความร่วมมือกั บ

เครือข่าย

-

-

-

≥1

ผลงาน

-

-

-

≥1

ผลงาน

-

-

-

≥1

เครือข่ายจากภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคบริการ
2.5.3 จานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้ร่วมมือ
นานาชาติต่อผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งหมด

เชิงพาณิชย์

โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ

วิชาการ
วิชาการ

กั บภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคบริการในระดั บชาติหรือระดั บ

2.5.4 จานวนผลงานวิจัย นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่นาไปใช้ประโยชน์

- รองคณบดีฝา่ ยวิจัยและบริการ

ฝ่ายแผนงานและประกั น
คุณภาพ
ฝ่ายแผนงานและประกั น
คุณภาพ
ฝ่ายแผนงานและประกั น
คุณภาพ
ฝ่ายแผนงานและประกั น
คุณภาพ
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มิติประสิทธิภาพ
2.6 งานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ มีคุณภาพ 2.6.1 ระดั บความสาเร็จของการพัฒนาระบบ/กลไกในการดาเนินงานวิจัย
ได้ตามมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับในระดั บชาติ และ

ระดั บความสาเร็จ

5

5

5

5

งานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ

10,000

10,000

รองคณบดีฝา่ ยวิจัยและบริการ

ฝ่ายแผนงานและประกั น

วิชาการ

คุณภาพ

รองคณบดีฝา่ ยวิจัยและบริการ

ฝ่ายแผนงานและประกั น

ยอมรับ
2.7.1 จานวนวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดั บชาติ

วารสาร

1

1

1

1

2.7.1.1 ยกระดั บวารสารวิชาการให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน โครงการยกระดั บคุณภาพวารสารวิชาการสู่มาตรฐาน

นานาชาติ
2.8 มหาวิทยาลั ยมีกระบวนการบริการวิชาการ ที่ได้

โครงการพัฒนาระบบ/กลไกด้านการวิจัยและนวัตกรรม

งานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ให้ได้มาตรฐานและเป็นที่

นานาชาติตามเกณฑ์คุณภาพ
2.7 วารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดั บชาติและ

2.6.1.1 พัฒนาระบบ/กลไกในการดาเนินงานด้านการวิจัย

30,000

30,000

และคุณภาพทั้งระบบ
2.8.1 ระดั บความสาเร็จของการพัฒนาระบบการให้บริการวิชาการแก่

ระดั บความสาเร็จ

5

5

5

5

มาตรฐาน สอดรับกั บความต้องการของท้องถิ่นและสั งคม สั งคมตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาที่กาหนด
2.9 มหาวิทยาลั ยมีกระบวนการด้านการทานุ บารุง

2.9.1 การพัฒนาระบบทานุ บารุงศิลปวัฒนธรรมตามเกณฑ์มาตรฐาน

ศิลปวัฒนธรรมที่ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดั บชาติ

อุดมศึกษาที่กาหนด

2.8.1.1 พัฒนาระบบการบริการวิชาการที่สอดคล้องกั บ

โครงการพัฒนาระบบการบริการวิชาการ

10,000

10,000

ความต้องการ และเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นและสั งคม
ระดั บความสาเร็จ

5

5

5

5

2.9.1.1 พัฒนาระบบ/กลไกในการดาเนินงานด้านทานุ บารุง กิจกรรมส่งเสริมการบารุงศิลปวัฒนธรรม

10,000

10,000

วิชาการ

คุณภาพ

รองคณบดีฝา่ ยวิจัยและบริการ

ฝ่ายแผนงานและประกั น

วิชาการ

คุณภาพ

รองคณบดีฝา่ ยกิจการนั กศึกษา

ฝ่ายกิจการนั กศึกษาและ

ศิลปะและวัฒนธรรมให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ

ศิลปวัฒนธรรม

หรือนานาชาติ
มิติการพัฒนาองค์การ
2.10 อาจารย์และนั กวิจัยมีศักยภาพในการริเริ่มสร้างสรรค์ 2.10.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาและนั กวิจัยที่มีผลงานวิจัย

ร้อยละ

69.57

78.26

77.08

≥80.00

2.10.1.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรหรือนั กวิจัยให้มี

งานวิจัย นวัตกรรม และการบริการวิชาการอย่างมี

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมอย่างมี

ประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพ

โครงการพัฒนาศักยภาพนั กวิจัย

30,000

30,000

รองคณบดีฝา่ ยวิจัยและบริการ

ฝ่ายแผนงานและประกั น

วิชาการ

คุณภาพ
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิน่
ผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่ วยนั บ

ปี 2560

ปี 2561

20.00

100.00

งบประมาณ (บาท)

ค่าเป้าหมาย

ปี 2562
(รอบ 9 เดือน)

แผนงาน/ กลยุทธ์

ปี 2563

โครงการ/กิจกรรม

ภาคปกติ

ภาคพิเศษ

รวม

ผู้กากับดู แล

ฝ่ายทีร่ ับผิดชอบ

รองคณบดีฝา่ ยกิจการนั กศึกษา

ฝ่ายกิจการนั กศึกษาและ

มิติประสิทธิผล
3.1 เครือข่ายและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิด

3.1.1 ร้อยละของเครือข่ายที่มีผลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อ

ความสั มพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลั ย

มหาวิทยาลั ย
3.1.2 จานวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา

ร้อยละ

60.00

100.00

เครือข่าย

3

5

4

5

ร้อยละ

5.00

100

70

≥75.00

3.1.1.1 สนั บสนุ นการให้เครือข่ายและท้องถิ่นมีส่วนร่วม

โครงการการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและท้องถิ่นในการพัฒนา

ในการพัฒนามหาวิทยาลั ยตามภารกิจ (การผลิตบัณฑิต

มหาวิทยาลั ย

20,000

20,000

ศิลปวัฒนธรรม

การวิจัย บริการวิชาการ และการทานุ บารุงศิลปวัฒนธรรม

มหาวิทยาลั ย
มิติคุณภาพบริการ
3.2 มหาวิทยาลั ยมีความร่วมมือกั บเครือข่ายและท้องถิ่น

3.2.1 ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือในประเทศที่มีการ

ที่หลากหลาย

ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง

3.2.2 จานวนเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกิจการ
3.3.1 ร้อยละของเครือข่ายต่างประเทศที่มีการจัดกิจกรรม

เครือข่ายต่างประเทศ

ร่วมกั บมหาวิทยาลั ย

โครงการความร่วมมือกั บเครือข่ายภายในประเทศ (A)

10,000

10,000

รองคณบดีฝา่ ยกิจการนั กศึกษา

ฝ่ายกิจการนั กศึกษาและ

3.2.1.2 สนั บสนุ นการดาเนินกิจกรรมตามข้อตกลง

โครงการจัดกิจกรรมตามข้อตกลงความร่วมมือของเครือข่ายและ

20,000

20,000

รองคณบดีฝา่ ยกิจการนั กศึกษา

ฝ่ายกิจการนั กศึกษาและ

ความร่วมมือของเครือข่ายและท้องถิ่น

ท้องถิ่น

3.2.2.1 ผลั กดั นให้มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกิจการ

โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกิจการนั กศึกษากั บ

20,000

20,000

รองคณบดีฝา่ ยกิจการนั กศึกษา

ฝ่ายกิจการนั กศึกษาและ

นั กศึกษากั บองค์กรภาครัฐ และเอกชน

องค์กรภาครัฐ และเอกชน

3.3.1.1 พัฒนาหรือเพิ่มความร่วมมือกั บเครือข่าย

โครงการความร่วมมือกั บเครือข่ายต่างประเทศ (A)

100,000

100,000

รองคณบดีฝา่ ยกิจการนั กศึกษา

ฝ่ายกิจการนั กศึกษาและ

ภายในประเทศเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับมหาวิทยาลั ย

เครือข่าย

-

-

-

1

ร้อยละ

-

100

-

≥65.00

นั กศึกษากั บองค์กรภาครัฐ และเอกชน
3.3 มหาวิทยาลั ยมีการดาเนินการจัดกิจกรรมความร่วมมือกั บ

3.2.1.1 พัฒนาหรือเพิ่มความร่วมมือกั บเครือข่าย

ศิลปวัฒนธรรม

ศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรม

ต่างประเทศเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับมหาวิทยาลั ยและ

ศิลปวัฒนธรรม

เครือข่าย
มิติประสิทธิภาพ
3.4 มหาวิทยาลั ยมีกระบวนการ/กลไกในการแสวงหาความร่วมมือ 3.4.1 ระดั บความสาเร็จของกระบวนการ/กลไกในการ
กั บท้องถิ่น องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรวิชาชีพ

ระดั บความสาเร็จ

5

5

5

5

สร้างความร่วมมือกั บเครือข่าย

3.4.1.1 พัฒนา ปรับปรุงกระบวนการหรือกลไกการสร้าง

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการเครือข่าย

10,000

10,000

รองคณบดีฝา่ ยกิจการนั กศึกษา

ความร่วมมือกั บเครือข่ายและท้องถิ่น

ฝ่ายกิจการนั กศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม

ผูป้ ระกอบการ ศิษย์เก่า และต่างประเทศ
3.4.2 จานวนหน่วยงานชั้นนาในประเทศไทยที่นักศึกษาไป

หน่วยงาน

-

-

-

70

ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ (อันดั บ 1 - 10)

3.4.2.1 พัฒนาหลั กสู ตรร่วมกั บสถานประกอบการชั้นนาทั้ง โครงการความร่วมมือทางวิชาการกั บสถานศึกษาและสถาน
ในประเทศและต่างประเทศ

-

-

รองคณบดีฝา่ ยกิจการนั กศึกษา

ประกอบการ

ฝ่ายกิจการนั กศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม

3.4.2.2 สร้างความร่วมมือด้านวิชาการกั บสถานศึกษา
และสถานประกอบการชั้นนาของประเทศ (อันดั บ 1 - 10)

โครงการความร่วมมือฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ

-

-

รองคณบดีฝา่ ยกิจการนั กศึกษา

3.4.2.3 ส่งเสริมสนั บสนุ นนั กศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์

ฝ่ายกิจการนั กศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม

กั บสถานศึกษาและสถานประกอบการชั้นนาของประเทศ
(อันดั บ 1 - 10) และต่างประเทศ
มิติการพัฒนาองค์การ
3.5 มหาวิทยาลั ยมีการพัฒนาฐานข้อมูลเครือข่ายสาหรับการ

3.5.1 ระดั บความสาเร็จของการพัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูล

บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

เครือข่าย

ระดั บความสาเร็จ

5

5

5

5

3.5.1.1 พัฒนาหรือปรับปรุงฐานข้อมูลในการบริหารจัดการ โครงการพัฒนาปรับปรุงฐานข้อมูลเครือข่ายในการบริหารจัดการ
ที่เอือ้ ต่อการสร้างความสั มพันธ์กับเครือข่ายและท้องถิ่น

20,000

20,000

รองคณบดีฝา่ ยกิจการนั กศึกษา

ฝ่ายกิจการนั กศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ
ผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่ วยนั บ

ปี 2560

ปี 2561

100

100

งบประมาณ (บาท)

ค่าเป้าหมาย

ปี 2562
(รอบ 9 เดือน)

แผนงาน/ กลยุทธ์

ปี 2563

โครงการ/กิจกรรม

ภาคปกติ

ภาคพิเศษ

รวม

ผู้กากับดู แล

ฝ่ายทีร่ ับผิดชอบ

รองคณบดีฝา่ ยแผนงานและ

ฝ่ายแผนงานและประกั น

มิติประสิทธิผล
4.1 มหาวิทยาลั ยเป็นที่รู้จักและยอมรับในระดั บชาติและ

4.1.1 ระดั บความสาเร็จของการดาเนินการตามแผนการจัด

นานาชาติ

อันดั บมหาวิทยาลั ย
4.1.2 ร้อยละของงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์

ระดั บความสาเร็จ

-

100.00

4.1.1.1 สนั บสนุ นการสร้างผลงานตามแนวทางการจัดอันดั บ

โครงการจัดอันดั บมหาวิทยาลั ย (U-Ranking) (A)

200,000

-

200,000

มหาวิทยาลั ยให้เป็นที่ยอมรับในระดั บนานาชาติ
ร้อยละ

-

-

2.44

≥1

นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์และนั กวิจัยที่ได้รับ

4.1.2.1 ส่งเสริมให้มีการแข่งขั นทางวิชาการในระดั บชาติและ

โครงการส่งเสริมการประกวดผลงานวิชาการสู่เวที

10,000

นานาชาติ

ระดั บชาติและนานาชาติ

4.2.1.1 พัฒนาระบบการประชาสั มพันธ์และการบริการให้ตรง

โครงการประชาสั มพันธ์เชิงรุก

100,000

100,000

-

ประกั นคุณภาพ

คุณภาพ

รองคณบดีฝา่ ยวิจัยและบริการ

ฝ่ายแผนงานและประกั น

วิชาการ

คุณภาพ

100,000

รองคณบดีฝา่ ยบริหาร

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

100,000

รองคณบดีฝา่ ยวิชาการ

ฝ่ายบริการการศึกษา

รองคณบดีฝา่ ยวิชาการ

ฝ่ายบริการการศึกษา

รองคณบดีฝา่ ยบริหาร

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

10,000

รางวัลระดั บชาติหรือนานาชาติต่อจานวนอาจารย์ประจา
และนั กวิจัย
4.2 ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลั ย

4.2.1 ร้อยละของการรับรู้ภาพลั กษณ์และการให้บริการ

ร้อยละ

92.61

97.60

92.20

≥93.00

ของมหาวิทยาลั ย

-

ตามกลุ่มเป้าหมายทั้งในระดั บชาติและนานาชาติ

มิติคุณภาพบริการ
4.3 นั กศึกษาชาวต่างชาติเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชา

4.3.1 จานวนนั กศึกษาชาวต่างชาติ/นั กศึกษาแลกเปลี่ยน

คน

-

78

200

2

4.3.1.1 สนั บสนุ นการแลกเปลี่ยนนั กศึกษาชาวต่างชาติ

โครงการแลกเปลี่ยนนั กศึกษานานาชาติ (A)

4.4.1 จานวนอาจารย์ประจาและนั กวิจัยที่เป็นชาวต่างชาติ

คน

-

-

19

1

4.4.1.1 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรมร่วมสมัย

โครงการจัดจ้างอาจารย์ประจาและนั กวิจัย

อย่างมีประสิทธิภาพ

ชาวต่างชาติ

-

มิติประสิทธิภาพ
4.4 ระบบบริหารจัดการภายในที่สามารถตอบสนองต่อ
ความเป็นนานาชาติ

-

-

-

มิติการพัฒนาองค์การ
4.5 มหาวิทยาลั ยมีการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆ
ของ Social Media ที่ทันสมัยในการสร้างภาพลั กษณ์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.5.1 ระดั บความสาเร็จของการปรับปรุงเว็บไซต์

ระดั บความสาเร็จ

-

-

5

5

4.5.1.1 สนั บสนุ นการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆ ของ Social โครงการปรับปรุงเว็บไซต์
Media ในการประชาสั มพันธ์

10,000.00

-

10,000.00
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ส่วนที่ 6 แนวทางการนาแผนสู่การปฏิบตั แิ ละการติดตามประเมินผล
การแปลงแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ไปสู่การปฏิบัติจาเป็นต้องให้ความสาคัญต่อการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดการประสานความ
ร่ว มมือในการแปลงยุ ท ธศาสตร์ก ารพั ฒนาไปสู่ก ารจัดท าแผนงานและโครงการได้อย่ างมีป ระสิท ธิ ภ าพ
รวมทั้งมีการพัฒนาระบบข้อมูลและการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้
เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งได้กาหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในคณะศิลปกรรมศาสตร์ในเรื่อง
แนวคิดและสาระสาคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัย
2. เพื่อปรับกระบวนการและกลไกการบริหารจัดการให้สามารถสนับสนุนการแปลงแผนยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้มกี ารติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ โดยมีการกาหนดตัวชี้วัดเป็นเครื่องมือ
เป้าหมาย
1. ผู้บริหารและบุคลากรของคณะศิลปกรรมศาสตร์มีความรู้ความเข้าใจใน แผนยุทธศาสตร์ และ
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และมีสว่ นร่วมในกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ
2. มีกลไกและกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ และมีการจัดทาแผนงานและ
โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชีว้ ัด
3. ก าหนดเครื่องชี้วั ด ผลส าเร็จของแผนยุ ท ธศาสตร์ และแผนปฏิบัติก าร ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ได้อย่างเป็นรูปธรรม
แนวทางการดาเนินการ
เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายดังกล่ าว จึงวางมาตรการและกาหนดแนวทางการแปลง
แผนยุ ท ธศาสตร์ และแผนปฏิบัติก าร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปสู่ก ารปฏิบัติ และการติดตาม
ประเมินผล ดังนี้
1. เสริมสร้างความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
พร้อมกาหนดแนวทางในการบริหารจัดการ เพื่อแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันของ
องค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกให้มีความพร้อมและมีส่วนร่วมในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติได้
อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแนวทาง ดังนี้
1.1 สร้ า งความเข้ า ใจร่ ว มกั น เกี่ ย วกั บ แนวคิ ด และสาระส าคั ญ ของแผนยุ ท ธศาสตร์ แ ละ
แผนปฏิบัติก ารประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยการจัดเวทีส ร้ า งความเข้ าใจในภารกิ จ เป้าหมาย
และยุทธศาสตร์การพัฒนา ให้กับบุคลากร ให้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการ
ดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
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1.2 ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางของ
แผนงานและโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยเน้นผลลัพธ์ของการดาเนินงานเป็นหลัก
1.3 ส่งเสริมให้สาขาวิชาต่างๆ ของคณะศิลปกรรมศาสตร์จัดทาแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติ
การประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสามารถเชื่อมโยง
และประเมินผลงานของหน่วยงานตามที่กาหนดไว้
1.4 จัดให้มีการลงนามคารับรองการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างพันธสัญญาเชิงยุทธศาสตร์ทั่วองค์กร
ทั้งระบบ พร้อมทั้งเชื่อมโยงผลงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สู่การประเมินผลงาน
1.5 ส่งเสริมมาตรการในการประชาสัมพันธ์และการสร้างบรรยากาศยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง
ผ่านสื่อภายในคณะศิลปกรรมศาสตร์ ผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้น ปลุกเร้า และขับเคลื่อนงานตามแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2. พั ฒ นากระบวนการจั ด ท าแผนงาน/โครงการของหน่ วยงานที่ เ กี่ย วข้ อ งในลัก ษณะบูร ณาการ
เพื่อเป็นเครื่องมือในการประสานแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยมีแนวทางดังนี้
2.1 สนับสนุนการจัดทาแผนงาน/โครงการในลักษณะการบูรณาการและประสานงานระหว่าง
หน่วยงานภายในคณะศิลปกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนา อาทิเช่น
(1) แผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ
(2) แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
(3) แผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย
(4) แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย
(5) แผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ
(6) แผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
(7) แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้
(8) แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ
(9) แผนพัฒนาบุคลากร
(10) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล
(11) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
(12) แผนการจัดการความรู้
(13) แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
(14) แผนปฏิบัติการด้านการจัดซือ้ จัดจ้าง
(15) แผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม
(16) แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
(17) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์
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(18) แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2.2 กาหนดขั้นตอนของกระบวนการดาเนินงานตามแผนงานโครงการให้ชัดเจน มุ่งเน้นที่การ
สร้ า งกระบวนทั ศ นคติ ใ หม่ (Paradigm Shift) แก่ ผู้ ป ฏิ บั ติ มี ก ารจั ด ล าดั บ ความส าคั ญ ของกิ จ กรรมที่ มุ่ ง
ผลสัมฤทธิ์กับระบบการจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดาเนินงาน
2.3 ติ ด ตาม ตรวจสอบผลที่ ไ ด้ จ ากการด าเนิ น แผนงานโครงการว่ า สามารถตอบสนองต่ อ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสามารถติดตามและประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรมทันสมัยด้วยเทคโนโลยี
การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัตินั้นเป็นขั้นตอนที่มีความสาคัญมากที่จะผลักดันการทางานของ
กลไกทั้งหมดให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ
และมีส่วนร่วม รวมทั้งต้องอาศัยกระบวนการและกลไกการผนึกกาลังในหลายมิ ติในการประสานแผนงาน
แผนเงิน และแผนคน ในการขับเคลื่อนองค์กรร่วมกัน และไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อมุ่งสู่จุดมุ่งหมายสูงสุด
ขององค์ ก รคื อวิ สั ย ทัศ น์ ที่ตั้ ง ไว้ ความส าเร็ จ ของการขั บ เคลื่อ นแผนยุ ท ธศาสตร์ ใ ห้ ป ระสบผลสาเร็ จ จึ ง
ประกอบด้วยส่วนสาคัญ ดังนี้
1. ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารทุกระดับเป็นผู้รวบรวมพลังขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
และสื่อสารทิศทางองค์กรให้แก่บุคลากรทุกระดับได้มคี วามเข้าใจ
2. ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ออกมาเป็นแผนปฏิบัติการ โดยนากลยุทธ์และแนวทางการดาเนินงาน
มาแปลงเป็นแผนงาน/ โครงการที่ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
3. การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไป สาขาวิชาและระดับบุคคลในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์
ไปสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจน รวมทั้งต้องมีระบบในการจูงใจให้ทุกคนมุง่ เน้นการทางานเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์
4. การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในคณะศิลปกรรมศาสตร์ ในการขับเคลื่อนแผนงาน/
โครงการของแต่ละหน่วยงานให้มีความก้าวหน้า เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บข้อมูล เผยแพร่ข้อมูล และ
ถ่ายทอดความรูซ้ ึ่งกันและกัน
5. การจัดระบบการติดตามประเมินผลความก้าวหน้าของการดาเนินการในทุกระดับ
การติดตามและประเมินผล
เมื่อมีการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่เกี่ ยวข้องกับทุกหน่วยงานภายในคณะศิลปกรรมศาสตร์ แล้ว
คณะศิลปกรรมศาสตร์จะต้องวางระบบที่จะวัดความสาเร็จในการบรรลุเป้าประสงค์ในระดับต่างๆ จาเป็นต้อง
มีการติดตามและประเมินผล เพื่อช่วยให้ทราบถึงความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค ผลกระทบที่เกิดขึ้น อันจะ
ช่วยให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาหาแนวทางแก้ไขต่อไป การติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิผล จะต้องอาศัย
ดัชนีชวี้ ัดความสาเร็จในหลายมิติ และหลายระดับ เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการแนวใหม่ ดังนี้
1. การติดตามและประเมินผลการดาเนินการตามกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ พร้อมทั้ง
สรุปบทเรียนและข้อเสนอแนะส าหรับ นาไปใช้ใ นการปรับปรุงกระบวนการจัดท าแผนเชิงยุทธศาสตร์ ของ
องค์กรให้มปี ระสิทธิภาพต่อไป
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2. การติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี โดยการจัดทารายงานผล
การดาเนินงานเป็นประจาทุกเดือน และจัดทารายงานผลรายไตรมาสเพื่อแสดงถึงความก้าวหน้า และปัญหา
อุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทุกระดับทราบและดาเนินการแก้ไขเพื่อให้การดาเนินการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
รวมถึงการจัดทารายงานผลงานประจาปีเผยแพร่สู่สาธารณะ
3. การติ ด ตามผลการใช้ จ่ า ยเงิ น งบประมาณ ผลการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง และการเบิ ก จ่ า ยเงิ น
งบประมาณ เพื่อเร่งรัดการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด
4. การติดตามผลตามค ารับ รองการปฏิบัติก ารประจาปีที่ก าหนดไว้แล้ว โดยมีการกาหนด
ระยะเวลาการติดตามประเมินผลตนเองในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน
5. ควรมีกลไกเชื่อมโยงการประเมินผลงานรายบุคคลกับผลงานในระดับสาขาวิชา เพื่อเชื่อมโยง
กับผลงานในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อแสดงถึงผลสาเร็จของการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่ระดับหน่วยงาน
และระดับบุคคล
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก 1
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
และจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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56

57
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ภาคผนวก 2
ผลการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์
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ผลการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์
จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานของคณะศิลปกรรมศาสตร์ทั้งที่เป็น
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม โดยให้นาหนั
้ กความสาคัญ ประเด็นใดมีความสาคัญมากที่สุด
ตามลาดับ โดยให้ผู้บริหารและบุคลากร และคณาจารย์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ จานวน 60 คน เป็นผู้
ประเมินผลการประเมินน้าหนักคะแนนตามลาดับจากมากไปหาน้อยของจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัย
คุกคาม ปรากฎดังนี้
1. น้าหนักคะแนนของจุดแข็ง
เรียงลาดับจากมากไปหาน้อยตามตารางต่อไปนี้
ลาดับ
คะแนน
ประเด็นจุดแข็ง
S6
224
6.บุคลากรมีคุณภาพ ทุม่ เท และสามัคคี
- บุคลากรมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมทั้งระดับหน่วยงานและมหาวิทยาลัย รวมทั้งมีการ
ทางานร่วมกันเป็นทีมอย่างชัดเจน ส่งผลให้การปฏิบัตงิ านของมหาวิทยาลัยดีข้นึ
- บุคลากรปฏิบัตงิ านด้วยใจรัก และทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถ ส่งผลให้ผู้รับบริการมีความ
พึงพอใจเพิ่มขึน้
- บุคลากรมีความเข้าใจในธรรมชาติความต้องการของนักศึกษา ทาให้การจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาที่จัดขึน้ ได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นจานวนมาก
S12
184
12. มีระบบการพัฒนาบุคลากรที่ดี
- ส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรได้มโี อกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และมีการพัฒนาตนเอง
ในด้านต่างๆ ทาให้ยกระดับคุณภาพการปฏิบัตงิ านดีขนึ้
- เปิดโอกาสให้บุคลากรในการเลื่อนตาแหน่งในระดับสูงขึน้ ทาให้เกิดกาลังใจในการปฏิบัตงิ าน
S1
181
1. มีแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปีและประจาปีที่ชัดเจน
- บุคลากรปฏิบัตงิ านในทิศทางเดียวกัน
- ผลการปฏิบัตงิ านดีขนึ้ กว่าปีที่ผ่านมา
- แผนกลยุทธ์ทางการเงิน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ทาให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คล่องตัว
S2
130
2. อาจารย์มีความเชี่ยวชาญ มีคุณวุฒิ และตาแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึน้
- บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความชานาญเฉพาะทาง
- คณาจารย์มีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาเอก ที่จบการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์แขนงต่างๆ ที่มีการจัดการเรียนการสอน
- มีระบบพี่เลีย้ ง สาหรับให้อาจารย์ทาผลงานเข้าสูต่ าแหน่งทางวิชาการมากขึ้น

60

ลาดับ
S11

คะแนน
104

S13

103

S3

94

S4

91

S5

81

ประเด็นจุดแข็ง
11ผู้บริหารและทีมผู้บริหารมีวสิ ยั ทัศน์ท้าทาย และร่วมรับผิดชอบผลักดันการดาเนินงานของ
มหาวิทยาลัยอย่างจริงจัง
- ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมีวสิ ัยทัศน์ท้าทายในการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยไปสู่
ความสาเร็จได้
- มีทีมผู้บริหารรับผิดชอบร่วมกันผลักดันการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยอย่างจริงจัง ทาให้
มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับ
13. บุคลากรมีศักยภาพในการทางานวิจัย ส่งผลให้มผี ลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ที่มีการ
นาเสนอในเวทีวิชาการในระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง
03มีหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและ
ตลาดแรงงาน
- หลักสูตรหลากหลาย
- มีระบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Knowledge Management Blended Learning :
SSRU Model for General Education Subjects) ที่ดผี ่านทางรายวิชาศึกษาทั่วไป นักศึกษา
สามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ และมีความสุข
4. มีระบบการดาเนินงานด้านวิจัย และการบริการวิชาการที่ดี
- มีระบบบริหารจัดการที่เอื้อต่อการดาเนินงานด้านการวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม
ทาให้ได้รับงบประมาณสนับสนุนด้านการวิจัย และการบริการวิชาการเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
- มีการบูรณาการองค์ความรู้ดา้ นการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม
อย่างเป็นระบบ ก่อให้เกิดประโยชน์กับนักศึกษาที่ชัดเจน
- มีการดาเนินงานด้านการวิจัยและการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนและท้องถิ่น
- มีระบบและกลไกในการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ดมี ปี ระสิทธิภาพส่งผลให้มี
ผลงานการวิจัยเพิ่มมากขึน้
5. มหาวิทยาลัยมีประวัตศิ าสตร์ ภาพลักษณ์ และเอกลักษณ์ทโี่ ดดเด่น ทางศิลปวัฒนธรรม
- มีการอนุรักษ์ศลิ ปวัฒนธรรมในเชิงประจักษ์ โดยเฉพาะอาคารสถานที่ที่สะท้อนให้เห็นถึง
ความเป็นวังเก่าสวนสุนันทา เป็นภาพลักษณ์ (Branding) ที่ดขี ององค์การ ช่วยให้เกิดความ
น่าเชื่อถือ จดจาง่าย สร้างความไว้วางใจและเกิดความร่วมมือจากองค์การทั้งภายในและ
ภายนอก ซึ่งถือเป็นจุดขายของมหาวิทยาลัยก่อให้เกิดภาพลักษณ์ และเอกลักษณ์ที่โดดเด่น
- เป็นสถานศึกษาเก่าแก่ มีภาพลักษณ์ที่ดี เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม
- เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมของเกาะรัตนโกสินทร์ที่สาคัญ
- มีกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่หลากหลายให้กับคณาจารย์ นักศึกษา
บุคลากรทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วม
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ลาดับ
S9

คะแนน
75

S14

58

S10

42

S7

39

S8

33

S15

28

ประเด็นจุดแข็ง
9. มีทาเล ความพร้อมด้านสถานที่ และบรรยากาศภูมิทัศน์ที่ดี
- มหาวิทยาลัยมีความพร้อมด้านสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ชว่ ยอานวยความสะดวกในการ
ทางาน
- มีบรรยากาศ และภูมทิ ัศน์ที่ดี เอือ้ ต่อการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาและ
บุคลากร
14. บุคลากรมีศักยภาพในการทางานวิจัย ส่งผลให้มผี ลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ที่มีการ
นาเสนอในเวทีวิชาการในระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง
10. มหาวิทยาลัยมีช่อื เสียง เป็นที่สนใจของนักศึกษา
- เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 ประจาปี 2557 จากการจัดอันดับของ Webometrics
Ranking of the World ส่งผลต่อภาพลักษณ์ ทาให้มผี ู้สนใจเข้าศึกษาต่อสูงกว่าปีที่ผ่านมา
- เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงด้านการผลิตครู และด้านนาฎศิลป์ ทาให้มีจานวนนักศึกษาที่มาสมัคร
ศึกษาต่อด้านครูและด้านนาฎศิลป์เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
7. มหาวิทยาลัยส่งเสริม และสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกทัง้ ใน
และต่างประเทศ
- ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ บุค ลากรและนั ก ศึ ก ษาได้ เ ข้ า ร่ ว มแข่ ง ขั น ในเวที ร ะดั บ ชาติ แ ละ
นานาชาติเป็นจานวนมาก
- มีค วามร่ ว มมือ ทางวิชาการกั บ หน่ ว ยงานภายนอกทั้ ง ในและต่า งประเทศทาให้ เกิ ด การ
แลกเปลี่ยนที่จะพัฒนาองค์กรไปด้วยกัน
8. มีกระบวนการพัฒนานักศึกษา ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้มอี ัตลักษณ์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
- ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ และคุณภาพบัณฑิตที่พึงประสงค์ ส่งผลให้บัณฑิตมี
งานทาภายใน 1 ปี และผูใ้ ช้บัณฑิตมีความพึงพอใจมากขึ้น
15. นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาค่อนข้างมีคุณภาพสูง

2. น้าหนักคะแนนของจุดอ่อน
เรียงลาดับจากมากไปหาน้อยตามตารางต่อไปนี้
ลาดับ
คะแนน
ประเด็นจุดอ่อน
W20
111
20. กระบวนการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม ยังไม่สามารถทาให้นักศึกษามีทักษะภาวะ
ผู้นา ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ และทักษะด้านภาษาอังกฤษ
W18
110
18. ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพมิ พ์และเผยแพร่มีน้อย
- ผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ได้รบั การตีพมิ พ์ เผยแพร่ ในระดับชาติ นานาชาติยังมีจานวนน้อย
- ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลTCI SCOPUS และ ISI มีนอ้ ยมาก

62

ลาดับ
W19

คะแนน
72

W17

68

W21

58

W23

44

W22

34

W16

29

W15

28

W25

7

W24

2

W26

1

ประเด็นจุดอ่อน
19. ผลงานวิทยานิพนธ์ ของนั กศึก ษาระดับบั ณฑิต ศึกษา ยั ง ไม่ไ ด้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติและนานาชาติ ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินของอุดมศึกษา
17. การบริหารการเรียนการสอนในระดับนานาชาติยังมีขอ้ จากัด
- หลักสูตรนานาชาติมีจานวนน้อย ความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยฯ ยังไม่เพียงพอที่จะ
ดึงดูดคนจากทั่วโลกเข้ามาศึกษาได้ ทาให้ยากต่อการแข่งขันในระดับนานาชาติ
- เปิดการเรียนการสอนให้สอดรับกับประชาคมอาเซียนไม่สอดคล้องกับการบริหาร
งบประมาณแผ่นดิน
- การอนุรักษ์ พัฒนาและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย ฯ ในระดับนานาชาติยังมี
น้อย
21. ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพมิ พ์และเผยแพร่มีน้อย
- ผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ได้รบั การตีพมิ พ์ เผยแพร่ ในระดับชาติ นานาชาติยังมีจานวนน้อย
- ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลTCI SCOPUS และ ISI มีนอ้ ยมาก
23. ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ยังไม่ได้รับการตีพมิ พ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติและนานาชาติ ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินของอุดมศึกษา
22. มหาวิทยาลัยฯ มีการระดม พัฒนาจากภายนอกน้อย ทาให้การพัฒนางานบางอย่างชะลอ
ตัวและการมีส่วนร่วมจากภายนอกมีนอ้ ย
16. บุคลากรบางสาขาไม่เชี่ยวชาญ โดยเฉพาะความสามารถทางภาษาอังกฤษ
- บุคลากรมีประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจน้อยในการบริหารจัดการด้านงบประมาณ
การเงิน การคลังและพัสดุ
- บุคลากรบางส่วนมีทักษะในด้านภาษาต่างประเทศอยูใ่ นระดับน้อย
15. สถานที่ไม่เพียงพอกับการจัดการเรียนการสอน
- มหาวิทยาลัยฯ มีสถานที่และมีพ้ืนที่ไม่เพียงพอกับจานวนนักศึกษา ทาให้ไม่สามารถบริการได้
อย่างเต็มที่
- มหาวิทยาลัย ฯ มีสถานที่คับแคบต้องขยายวิทยาเขตใหม่หลายแห่ง ซึ่งต้องใช้ค่าใช้จ่ายใน
การลงทุนและการบริหารจัดการสูง
25. กระบวนการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม ยังไม่สามารถทาให้นักศึกษามีทักษะภาวะ
ผู้นา ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ และทักษะด้านภาษาอังกฤษ
24. ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และศิษย์ปัจจุบันให้ความสนใจกับกิจกรรมที่มีต่อศิษย์เก่า
น้อย
26. มหาวิทยาลัยยังขาดการประชาสัมพันธ์
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3. น้าหนักคะแนนของโอกาส
เรียงลาดับจากมากไปหาน้อยตามตารางต่อไปนี้
ลาดับ
คะแนน
ประเด็นโอกาส
O40
79
40. ประกาศกองทุนพัฒนาบุคลากรด้านการส่งเสริมให้บุคลากรเผยแพร่ผลงานวิจัยมีโอกาสใน
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายในและต่างประเทศเกิดความ
ชัดเจนในการทางานในระดับสากลมากขึ้น
O33
81
33. การขยายตัวทางเศรษฐกิจและความต้องการของภาคธุรกิจ ต้องการความรู้เชิงวิชาการ
จากมหาวิทยาลัย
- การขยายตัวทางเศรษฐกิจในอนาคต มีความต้องการองค์ความรู้เชิงวิชาการ และการวิจัย
เพื่อพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมสูงขึ้น
- ความต้องการของภาคธุรกิจและภาคเอกชนที่จะร่วมมือกับมหาวิทยาลัย ฯ ช่วยให้เกิดการบูร
ณาการหลักสูตรในการผลิตสื่อการเรียนการสอน งานวิจัย และบัณฑิตรูปแบบใหม่ ที่ตรงความ
ต้องการของตลาดแรงงานจริง ลดปัญหาการว่างงานและขาดแคลนแรงงาน
O36
65
36. เศรษฐกิจโลกก้าวเข้าสูเ่ ศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy)
O47
50
47. การได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 เป็นการเพิ่มโอกาสในการติดต่อ
แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ เกิดความร่วมมือทางวิชาการ เช่น การจัดการเรียนการสอน การทา
วิจัยและบริการวิชาการได้มากขึน้
O45
45
45. ประเทศไทยเข้าสูส่ ังคมผู้สูงอายุ (Ageing Society) ส่งผลกระทบต่อการผลิตบัณฑิตเพื่อ
ตอบสนองประชากรกลุม่ สูงอายุ เช่น พยาบาล ท่องเที่ยว วิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์
และการบิน
O32
40
32. ภาครัฐสนับสนุนการวิจัยอย่างหลากหลาย
- ภาครัฐให้การสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาทุนทางปัญญาของชาติมีแหล่งทุนวิจัยที่รัฐบาล
สนับสนุนผ่านสถาบัน/หน่วยงานส่งเสริมการวิจัย (เช่น สวทช. สกว.) และแหล่งทุนอื่นๆ อย่าง
หลากหลาย
- ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติเอื้อในการผลักดันให้เกิดงานวิจยั ของมหาวิทยาลัย
O38
39
38. ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนระบบให้ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็นการสร้างโอกาสให้กับ
ผู้ดอ้ ยโอกาสมากขึ้น
O46
39
46. มีความสามารถในการดาเนินงานเชิงรุกและสร้างเครือข่าย
O35

36

35. สภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน มีผลให้นักเรียนอาจเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยที่มีคา่ ใช้จา่ ยต่ากว่า

O31

28

31. นโยบายการเข้าสูป่ ระชาคม อาเซียน เปิดโอกาสให้มีการพัฒนาการศึกษาและร่วมมือทาง
การศึกษามากขึน้
- นโยบายการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน ทาให้มโี อกาสแลกเปลี่ยนบุคลากร รวมถึงการขยาย
ความร่วมมือกับประเทศ กลุ่มอาเซียนและกลุ่มประเทศอื่นๆ เพิ่มมากขึน้
- การเปิด AEC มีโอกาสที่จะเปิดหลักสูตรภาษาต่างประเทศ และรับนักศึกษาจากประเทศ
เพื่อนบ้านมากขึ้นและทาความร่วมมือกับประเทศในอาเซียนได้มากขึน้
- สัดส่วนของตลาดเพิ่มขึ้นจากการเปิดอาเซียน
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ลาดับ
O43

คะแนน
21

O34

18

O41

18

O37
O30

12
11

O44

10

O29

7

O42

7

O39

3

ประเด็นโอกาส
43. มหาวิทยาลัยฯ ตั้งอยูใ่ นแหล่งชุมชน ที่มรี ะบบคมนาคมที่หลากหลาย ทาให้นักศึกษา
เดินทางมาเรียนอย่างสะดวก
34. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ช่วยให้มหาวิทยาลัย บริหารงานและบริการวิชาการได้อย่างกว้างขวาง
- กฎหมายที่เกี่ยวข้องเอื้อต่อการปฏิบัตงิ าน ทาให้มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการที่ยืดหยุน่
และคล่องตัว
- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ช่วยให้มหาวิทยาลัย ฯ สามารถให้บริการวิชาการ
ได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึน้
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มี
ส่วนช่วยในการบูรณาการการศึกษากับงานวิจัยเกิดเป็นความร่วมมือกับท้องถิ่น
41. การมีศูนย์การศึกษาภายนอกเป็นโอกาสในการสร้างความร่วมมือกับชุมชนและประเทศ
ใกล้เคียงเกิดองค์ความรูใ้ หม่ที่เป็นประโยชน์ตอ่ สังคมในระดับใหญ่ข้ึน
37. ตลาดแรงงานมีความต้องการบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
30. รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาคุณภาพคนสอดคล้องกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
- รัฐบาลมีกรอบนโยบายพัฒนากาลังพลด้านโลจิสติกส์ของประเทศสอดคล้องกับหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย
- รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน
- รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณในการผลิตบัณฑิตพยาบาลศาสตร์เพราะเป็นสาขาที่ขาดแคลน
44. การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นตลาดเสรีทางความคิด ทาให้องค์กรเอกชนมุง่
หาความรูผ้ ่านสถาบันการศึกษาส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีโอกาสในการสร้างสรรค์งานร่วมกับ
องค์กรเอกชน
29. ภาคสังคมและภาคธุรกิจต้องการความรู้ในระดับอุดมศึกษามากขึน้
- สังคมและประชาชนมีความต้องการศึกษาในระดับอุดมศึกษามากขึ้นๆ และความต้องการมี
หลากหลายรูปแบบ
- สังคมเน้นสินค้า/คน ที่มคี วามแตกต่างและลอกเลียนแบบได้ยาก
- ปัจจุบันภาคธุรกิจอุตสาหกรรมหรือผู้ที่สนใจมีความต้องการที่จะศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาความรูแ้ ละคุณวุฒวิ ชิ าชีพโดยใช้เวลาว่างจากการปฏิบัตงิ าน

42. การปฏิรูปการศึกษา ส่งเสริมอาชีพครู ทาให้อาชีพครูได้รับความสนใจ ค่านิยมในการ
ประกอบอาชีพครูเปลี่ยนไป ทาให้มีผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาเพิ่มขึน้
39. นโยบายของรัฐในการปรับฐานเงินเดือน ทาให้รายได้ของบุคลากรเพิ่มขึ้น ส่งผลให้บุคลากร
มีคุณภาพชีวิตที่ดขี นึ้
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4. น้าหนักคะแนนของภัยคุกคาม
เรียงลาดับจากมากไปหาน้อยตามตารางต่อไปนี้
ลาดับ คะแนน
ประเด็นภัยคุกคาม
T60
118
60. มุมมองของต่างประเทศที่มองสถานศึกษาของประเทศไทยยังไม่เป็นนานาชาติ
T57
91
57. แนวโน้มจานวนประชากรวัยอุดมศึกษาของประเทศไทยลดลง ทาให้อัตราการเกิดลดลง อัตรา
ประชากรในวัยเรียนลดลง และมีอัตราผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น
T56
69
56. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนซึ่งมีจานวนมาก บางแห่งขาดความน่าเชื่อถือ ทาให้สูญเสียโอกาสตความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
T58
64
58. ค่านิยมและความต้องการของนักศึกษาเก่งๆ มักจะเลือกเรียนในสาขาวิชาที่เป็นที่ต้องการของ
ตลาดแรงงานมากกว่าสาขาที่ความต้องการของตลาดแรงงานน้อยกว่า
T55
54
55. ตลาดแรงงานต้องการพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ และทักษะเฉพาะทางมากขึ้น จึงสวนทาง
กับหลักสูตรที่หลากหลายแต่ไม่ตอบสนองตลาดแรงงาน
T62
44
62. ความแตกต่างด้านพืน้ ฐานทางการศึกษา ครอบครัวและเศรษฐกิจทาให้เกิดค่านิยมที่แตกต่างมี
ความต้องการที่หลากหลายมากขึ้น
T53
43
53. สภาวะทางเศรษฐกิจที่ตกต่าส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการเลือกสถานศึกษาให้ผู้เรียน
T52
31
52. สถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศมีการแปรเปลี่ยนอยูต่ ลอด
ส่งผลต่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ฯ
T61
30
61. ความคิดที่แตกต่างของคนในสังคม ทาให้เกิดความขัดแย้งทางความคิดส่งผลให้มหาวิทยาลัยต้อง
มีการปรับทัศนคติ ความเชื่อของคนให้สามารถอยูร่ ่วมกันได้
T50
29
50. กฎระเบียบรัฐบาลเปลี่ยนแปลงบ่อย
- การดาเนินงานและการแจ้งกาหนดการต่างๆ ของ สกอ. มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอยูต่ ลอดเวลา
- การปรับเปลี่ยนกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ทาให้นโยบายการบริหารของรัฐไม่ตอ่ เนื่องส่งผลให้
มหาวิทยาลัยไม่สามารถแข่งขันระดับนานาชาติได้
- การดาเนินงานและการแจ้งกาหนดการต่างๆ ของ สกอ. มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอยูต่ ลอดเวลา
T51
27
51. สถาบันการศึกษาทัง้ ในประเทศและต่างประเทศมีการแข่งขันกันมากขึ้น
- สถาบันอุดมศึกษา มีการแข่งขันการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศใน
ทุกมิติ
- สถาบันการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มีการเปิดกระจายทั่วทุกภูมภิ าค
- การมีคู่แข่งขันที่เข้มแข็งภายในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น ทาให้หน่วยงานประสบกับปัญหา
การรับนักศึกษาไม่ได้ตรงตามแผนที่กาหนดไว้ จึงต้องมีการปรับหลักสูตรให้ทันสมัยและต้องปรับระบบ
การประชาสัมพันธ์ให้มปี ระสิทธิภาพเพื่อให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึน้ เกิดภาวะการแข่งขัน
ทางการศึกษาสูง และหลากหลายทั้งเชิงเนื้อหาและเชิงพืน้ ที่สง่ ผลให้มหาวิทยาลัยต้องมีการปรับตัวให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสามารถแข่งขันได้
- การแข่งขันทางการศึกษาด้านโลจิสติกส์ในสถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนเพิ่มมากขึน้
- การแข่งขันทางด้านหลักสูตรค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ภายในประเทศ
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- มีการเปิดมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น ทาให้ภาวะการ
แข่งขันทางการศึกษาของสถาบันการศึกษาทัง้ ภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศมีมากขึน้ เป็นเงา
ตามตัว ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้น เราอาจไม่ใช่หนึ่งในตัวเลือก
59. สังคมมีเจตคติต่ออาชีพครูมีแนวโน้มไปในทางด้านลบ อาทิเช่น ผลตอบแทนน้อย ภาระงานสอน
มาก เป็นต้น
48. งบประมาณจากรัฐและรายได้ของมหาวิทยาลัยมีจากัด ทาให้การพัฒนาล่าช้า
- งบประมาณจากภาครัฐในการบริหารจัดการมีอย่างจากัดทาให้เกิดการพัฒนาที่ล่าช้าขาดความ
ทันสมัย
- ขาดแหล่งรายได้ที่มั่นคงที่นามาใช้ในการบริหารจัดการการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยจึงเกิดความล่าช้า
ไม่สามารถแข่งขันในตลาดได้ทนั เหตุการณ์
54. ประเทศไทยกาลังอยูใ่ นระยะเปลี่ยนผ่านจากเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการเกษตร ไปสู่เกษตร
อุตสาหกรรมและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ส่งผลกระทบกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ฯ
64. มีความเสี่ยงด้านกระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าดับบ่อย ก่อให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลสารสนเทศ
63. ค่านิยมของคนในสังคมไทยกับความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ ขาดความน่าเชื่อถือลดความ
ไว้วางใจได้
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ภาคผนวก 3
ประมวลภาพกิจกรรมการ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
และจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ภาคผนวก 4
รายชื่อผู้บริหารและบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
และจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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รายชื่อผู้จัดทา
แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตมิ า
2. อาจารย์ ดร.รุง่ เกียรติ
3. อาจารย์ ดร.ผกามาศ
4. อาจารย์ ดร.ณฐภรณ์
5. อาจารย์ ดร.พีระพล
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์
7. นางเครือมาศ
8. นางสาวเดือนเพ็ญ
9. นางสาวกัญญาณัฐ
10. นางสาวอรกานต์จติ ต์

มณีวัฒนา
สิริวงษ์สุวรรณ
จิรจารุภัทร
รัตนชัยวงศ์
ชัชวาลย์
อินเกือ้
ประทุมมาศ
ดวงธนู
จินพละ
สุขอิ่มเจริญ

11. นายกิตติพงศ์
12. นางสาวปาริฉัตร์

อิสรานุเทพ
จันทร์นวล

13. นางสาวพัณณ์ชิตา
14. นางสาวพัทธนันท์
15. นางสาวศรัณภัสร์
16. นางสาวสะดีเยาะ
17. นางสาวรุง้ นภา
18. นายวรวิทย์
19. นางสาวภัทราภรณ์
20. นางสาวณิชาภัทร
21. นางสาววิศิษฐา
22. นางสาววราภรณ์
23. นางสาวจิรัตน์สิริ
24. นายอนันต์
25. นายรัฐธีย์

ธนาพงศ์ศิรภัส
กฤษณะกาฬ
แสงทอง
บินมะดีเยาะ
สุนทรโลหิต
คุม้ วงศ์
สดแสงจันทร์
เป้าคาศรี
จินดาลัทธิ
ไชยพร
จันทร์เพ็ญ
พุกพูล
โชติจันทร์

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
รองคณบดีฝา่ ยบริหาร
รองคณบดีฝา่ ยแผนงานและประกันคุณภาพ
รองคณบดีฝา่ ยวิชาการและวิจัย
รองคณบดีฝา่ ยกิจการนักศึกษา
รองคณบดีฝา่ ยวิจยั และบริการวิชาการ
หัวหน้าสานักงาน
รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา
รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รักษาการหัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม
รักษาการหัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ
รักษาการหัวหน้าฝ่ายแผนงาน
และประกันคุณภาพ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการศึกษา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการศึกษา
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษา
นักประชาสัมพันธ์
บุคลากร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

