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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 เป็นเครื่องมือในการกาหนดทิศทางการดาเนินงานของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่เน้นความสัมฤทธิ์
ผลของงานให้เกิดขึ้น ซึ่ง เป็น เครื่องมือในการบริห ารจั ดการขององค์ก รให้มีประสิทธิภาพสูงสุด การปฏิรูป
การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ตลอดจน
การปฏิรูประบบราชการตามแผนปฏิรูประบบบริห ารภาครัฐ ได้เน้น ให้ใช้แ ผนยุทธศาสตร์ ของหน่ ว ยงาน
ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงาน เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีแนวทางและทิศทางที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบผลสัมฤทธิ์
ของงานได้ แผนปฏิบัติการของคณะศิลปกรรมศาสตร์ พัฒนาปรับปรุงจากแผนยุทธศาสตร์ของคณะศิลปกรรม
ศาสตร์ให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ แผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และแผนยุทธศาสตร์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ตามลาดับ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้จัดให้มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์เพื่อ
การพัฒนาระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยการวิเคราะห์ผลการด าเนิน งานตามแผนยุทธศาสตร์ใ น
ปีง บประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมทั้ง ศึ ก ษาสภาวการณ์ปัจ จุ บัน ประเด็น ความท้าทายในด้านต่างๆที่ ค ณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ จะต้องเผชิญโดยได้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้วิเคราะห์ตาแหน่งยุทธศาสตร์ในปัจจุบัน โดยใช้โปรแกรม Excel
ของวิทยากรที่ปรึก ษาจากจุ ฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ปรากฏผลว่า คณะศิล ปกรรมศาสตร์อยู่ในต าแหน่ง
“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)
เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้านวิชาชีพศิลปกรรมศาสตร์ด้วยคุณภาพและคุณธรรม
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พันธกิจ (Mission)
1) ให้การศึกษา (To Offer Education) ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ ฝึกหัดครู ปลูกฝัง
ประชาชนให้ส ามารถเรียนรู้ใ นระดับสูง มีความเป็น มนุษย์ที่รับผิด ชอบต่ออนาคตของโลกที่มีแ นวโน้มเป็น
นานาชาติ มีจิตวิญญาณในการท้าทาย โดยไม่กลัวล้มเหลว
2) วิจั ย (To Conduct Research) มุ่ง มั่น ในการลงทุนทางการศึกษาวิจัยในศาสตร์ที่เป็นเอตทัคคะ ที่
สามารถนาไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์ได้เพื่อความสงบสุข และความเจริญรุ่งเรือง ผ่านการแสวงหาด้วยการวิ จัย
ทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์
3) บริการวิชาการ (To Provide Academic Services) การส่งมอบผลงานวิชาการในระดับเอตทัคคะ ที่
ตอบและแก้ปัญหาของสังคม 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) ให้บริก ารวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแ ก่ชุมชนและสัง คม (Provide Academic Services and
Transfer Technology to Communities and International Society)
3) อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปวัฒนธรรม และธารงรักษา สืบสานความเป็น
ไทย (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 และเน้นให้เครือข่ ายมีส่วนร่วม (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) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”
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วัฒนธรรม (Culture)
มีระบบอาวุโส มีความเอือ้ อาทร และคุณธรรมที่ดีงาม
เอกลักษณ์ (Uniqueness)
แหล่งเรียนรู้ศิลปกรรมศาสตร์ (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)
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ
ทั้งนีค้ ณะศิลปกรรมศาสตร์ได้กาหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลักและตัวชีว้ ัดความสาเร็จของแต่ละ
ยุทธศาสตร์มีดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์คือ (1)
มหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มีความยั่งยืน และได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ (2) บัณฑิตมีคุณภาพ
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม และมีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 (3)
มหาวิทยาลัยมีก ารส่ง เสริมและสนับสนุน ในการสร้างคุณ ลัก ษณะบัณ ฑิต ที่พึง ประสงค์ ทัก ษะที่จ าเป็น ใน
ศตวรรษที่ 21 หรือความสามารถพิเศษ (talent) ให้กับนักศึกษาสอดคล้องตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (4)
หลักสูตรมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ (5) บุคลากรทุกระดับมีความรู้ ทักษะและ
ทัศ นคติในการปฏิบัติง าน ตลอดจนมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ (6) มหาวิทยาลัยผ่านเกณฑ์ก ารประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA (7) บุคลากรทุกระดับรับรู้และมีส่วน
ร่วมในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามทิศทางที่กาหนดไว้ (8) มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอาคารสถานที่

5
และสิ่ง อานวยความสะดวกที่ร องรับการด าเนิน การตามพัน ธกิจ ได้อย่างครบถ้วนและเกิด ความประหยั ด
งบประมาณ (9) มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการทรัพย์สิน สินทรัพย์เพื่อใช้ในการปฏิบัติตามภารกิจ
ตัวชี้วัด ความส าเร็จ ของยุทธศาสตร์คือ (1) ร้อยละของนัก ศึก ษาที่ได้รับการยกย่องหรือยอมรับใน
ระดับชาติและ/หรือนานาชาติ(1) (2) ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑิต ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบมาตรฐาน
คุณ วุฒิร ะดับอุด มศึ กษาแห่งชาติ (2) (3) ร้อยละของบัณ ฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาและประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี(3) (4) ร้อยละนักศึกษาที่มีจิตอาสาหรือจิตสาธารณะ (5) ร้อยละนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาให้มี
ทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 หรือ talents (6) จานวนผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทน
ของหน่วยงานไปนาเสนอในระดับชาติหรือนานาชาติ (7) ร้อยละนักศึกษาที่สอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ
CEFR ระดับ B1 หรือมาตรฐานอื่น ที่เทียบเท่า (8) จ านวนสาขาวิชาเอตทัคคะที่ มีคะแนนประเมิน ตั้ง แต่ 80
คะแนนขึ้นไป(4) (9) ร้อยละของหลักสูตรทั้งหมดที่ผ่านตามเกณฑ์ประกันคุณภาพหลักสูตรของ สกอ. โดยได้
คะแนนไม่ต่ากว่าระดับ 3.01 (10) จานวนหลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree) (11) ร้อยละของอาจารย์ประจาที่
ดารงตาแหน่งทางวิชาการ (12) ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น (13) ร้อยละ
ของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย (14) ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA(5) (15) ร้อยละบุคลากรทุกระดับที่รบั รู้และมีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนภารกิจให้สาเร็จ (16) จานวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับอาคารสถานที่ และสิ่งอานวยความสะดวกตามพันธ
กิจของมหาวิทยาลัย (17) ร้อยละของการประหยัดงบประมาณจากการใช้ไฟฟ้าและน้าเมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา
(18) เงินรายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านการบริการวิชาการและวิจัยต่ออาจารย์ประจา(6)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน มีเป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์คือ (1) ผลงานวิชาการ วิจั ยและงานสร้างสรรค์ ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติ หรือ
นานาชาติ (2) ผลงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์หรืองานวิชาการได้รับการนาไปใช้ประโยชน์และให้
ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ (3) ผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ที่ย่ืนจดอนุสิทธิบัตร หรือ
สิทธิบัตร (4) มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และบริการทางวิชาการแก่ชุมชน โรงเรียน วิสาหกิจ
ชุมชน กลุ่มอาชีพ ผู้ประกอบการใหม่ และท้องถิ่นให้มีความให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา (5)
มหาวิทยาลัยมีงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน (6) วารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ
ตัวชีว้ ัดความสาเร็จของยุทธศาสตร์คือ (1) ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจาและนักวิจัย (2) ร้อยละของผลงานนักศึกษาและผู้สาเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ (3) ร้อยละของผลงาน
ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตี พิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ (4) จานวน
งานวิจัย งานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์หรืองานวิชาการที่นาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือสร้าง
รายได้ลดรายจ่าย หรือพัฒนาประชาชนและชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน(7) (5) จานวนผลงานวิจัย งานนวัตกรรม
หรืองานสร้างสรรค์ที่ย่นื จดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร (6) จานวนผู้เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ (7) เงินสนับสนุน
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งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตอ่ อาจารย์ประจาและนักวิจัย (8) จานวนผลงานวิจัย นวัตกรรมหรืองานสิทธิบัตรที่
นาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (9) จานวนวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพัน ธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ ยั่ง ยืน มี
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์คือ (1) มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ (2) เครือข่ายมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย (3) ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยโดยมีนักเรียน
เลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย (4) นัก ศึ ก ษาชาวต่างชาติเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชา (5) มหาวิทยาลัยมีการ
ดาเนินการจัดกิจกรรมความร่วมมือกั บเครือข่ายในประเทศและท้องถิ่น (6) มหาวิทยาลัยมีการดาเนินการจัด
กิจกรรมความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ
ตัวชีว้ ัดความสาเร็จของยุทธศาสตร์คือ (1) ร้อยละความสาเร็จของแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย(11) (2)
ร้อยละของงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รบั
รางวัล ระดับชาติห รือนานาชาติต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย (3) ร้อยละของเครือข่ายที่มีผลผลิต
ร่วมกันและเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย(12) (4) ร้อยละของนักเรียนที่เข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่อแผนรับ
นักศึกษาประจาปี(13) (5) จานวนนักศึกษาชาวต่างชาติ/นักศึกษาแลกเปลี่ยน (14) (6) ร้อยละของเครือข่ายความ
ร่วมมือในประเทศที่มีการจัดกิจกรรมร่วมกัน (7) ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือต่างประเทศที่มีการจัด
กิจกรรมร่วมกัน
โดยแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) สามารถสรุปเป้าประสงค์ ตัวชีว้ ัด แผนงาน/กลยุทธ์
และโครงการ/กิจกรรม ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงจานวนเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชีว้ ัด แผนงาน/กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรม ของแผน
ยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ในแต่ละยุทธศาสตร์
จานวน
ยุทธศาสตร์
1.พัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ให้เป็นเอตทัคคะอย่าง
ยั่งยืน
2.สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญา
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
3.สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยก
ย่องระดับนานาชาติ
รวม
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ส่วนที่ 1 บทนา
1.1 ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน
อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ตั้งอยู่ในภูมิทัศน์ที่เด่นเป็นสง่า ติดกาแพงแดงด้านถนนราชวิถี มีโรง
ละคร หอศิลป์ รวมทั้งห้องปฏิบัติการทางวิชาชีพด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และการละคร เมื่อครั้งที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทาครบรอบ 75 ปี (พ.ศ. 2555) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาล
ที่ 10 (ซึ่งในขณะนั้นทรงดารงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร)ทรงพระราชทาน
พระนามาภิไธยย่อ “ม.ว.ก.” และพระราชทานนาม “อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ” เป็นอาคาร
คณะศิลปกรรมศาสตร์ในปัจจุบัน
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานกว่า 40 ปี
โดยย้อนกลับไปตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 ที่เริ่มมีภาควิชา “ดนตรีและนาฏศิลป์ ” เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัต รวิช า
การศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) วิชาเอกนาฏศิลป์ขนึ้ เป็นแห่งแรกจากวิทยาลัยครูทั้งหมด 36 แห่ง ต่อมาในปี พ.ศ. 2520
ได้มีการขยายหลักสูตรเพิ่มเป็น “ภาควิชาดนตรี” และ “ภาควิชาศิลปะ” ตามลาดับ อนึ่ง ด้วยความโดดเด่นของ
ผลงานทั้งจากภาควิชาและนักศึกษา ส่งผลให้ศาสตร์ทางด้านศิลปกรรมของสวนสุนันทาได้รับการยอมรับทั้ง จาก
ประชาคมภายในและภายนอกเป็ นอย่า งยิ่ง ดั งนั้น ในปี พ.ศ. 2542 รองศาสตราจารย์ ดร.ดิล ก บุ ญ เรือ งรอด
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในสมัยนั้น จึงมีความคิดที่จะรวมสาขาวิชานาฏศิลป์ ดนตรี และศิลปะ ให้
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อสร้า งความเข้มแข็ ง และพัฒนาให้สวนสุนันทาเป็นผู้นาด้า น “ศิลปกรรม” แห่งหนึ่งของ
ประเทศ จึงได้ริเริ่ม “โครงการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ ” ขึ้น โดยแยกกลุ่มวิชาด้านศิลปะทั้งหมดออกจากคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และแบ่งการบริหารจัดการออกมาอย่างอิสระ พร้อมทั้งแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.กฤษดา กรุดทอง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษในสมัยนั้น รักษาการในตาแหน่งคณบดี
จากนั้นในปี พ.ศ. 2543 รองศาสตราจารย์ผดุง ศิริรัตน์ (ขณะนั้นดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์)
อาจารย์ประจาโปรแกรมวิชาศิลปะ ได้ขนึ้ ดารงตาแหน่งรักษาการคณบดีเป็นคนต่อมา และได้สานต่อ ผลักดันนโยบาย
การจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ให้เกิดขึน้ อย่างเป็นรูปธรรม จวบจนปี พ.ศ. 2547 กฎหมายว่าด้วย พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี “คณะศิลปกรรมศาสตร์” จึงได้รับการยอมรับให้เป็นคณะ
โดยสมบูรณ์ มีประกาศไว้ในกฎกระทรวงการจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2548 จึงนับเป็นวันที่คณะได้ถือกาเนิดอย่างเป็นทางการในมหาวิทยาลัย โดย
ได้มีคณบดีเข้ามาบริหารคณะจนถึงปัจจุบันจานวน 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 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตมิ า มณีวัฒนา
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คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้จดั การศึกษา และให้บริการวิชาการด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์และการ
ละคร โดยปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของสังคมมาอย่างต่อเนือ่ ง ปัจจุบันมีหลักสูตรระดับปริญญา
บัณฑิต 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 2 หลักสูตร
3.1 สาขาวิชาศิลปะการแสดง
3.2 สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ
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1.2 โครงสร้างหน่วยงาน

12
1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART)
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1.4 ผลการดาเนินงานที่ผา่ นมา
1.4.1 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
สาขาวิชา

1. การออกแบบนิเทศศิลป์
2. การออกแบบเครื่องแต่งกาย

3. การออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
4. จิตรกรรม
5. ดนตรี
6. ศิลปะการแสดง
7. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศิลปะการแสดง)
8. ศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
9. ศิลปกรรมศาสตรทัศนศิลป์และการออกแบบ
รวมทั้งสิ้น

จานวนหลักสูตรที่เปิดสอน
ปีการศึกษา
ปีการศึกษา
ปีการศึกษา
2560
2561
2562








-








-











7

7

9
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1.4.2 ข้อมูลนักศึกษา
จานวนนักศึกษา
สาขาวิชา

1. การออกแบบนิเทศศิลป์
2. การออกแบบเครื่องแต่งกาย

3. การออกแบบผลิตภัณฑ์
สร้างสรรค์
4. จิตรกรรม
5. ดนตรี
6. ศิลปะการแสดง
7. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(ศิลปะการแสดง)
8. ศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
(ศิลปะการแสดง)
9. ศิลปกรรมศาสตรดุษฎี
บัณฑิต (ทัศนศิลป์และการ
ออกแบบ)
รวมทั้งสิ้น

ปีการศึกษา 2560
ปกติ พิเศษ รวม
223
223
141
118

-

ปีการศึกษา 2561
ปกติ พิเศษ รวม

ปีการศึกษา 2562
ปกติ พิเศษ รวม

199
147
130

-

199
147
130

219
165
144

-

219
165
144

10

118
231
267
-

10

118
231
267
10

132
230
377
-

-

132
230
377
-

141
118

-

10

-

-

-

-

-

-

-

25

25

-

-

-

-

-

-

-

35

35

1103

10

10

1102

1267

25

1292

130
225
266

130
225
266

1113 1092

1
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1.4.3 ข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษา
จานวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562
สาขาวิชา
ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม
1. การออกแบบนิเทศศิลป์
51
43
65
2. การออกแบบเครื่องแต่งกาย
19
29
34
3. การออกแบบผลิตภัณฑ์
13
10
21
สร้างสรรค์
4. จิตรกรรม
34
28
13
5. ดนตรี
49
57
51
6. ศิลปะการแสดง
62
51
78
18
18
7. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
18
18
14 14
(ศิลปะการแสดง)
8. ศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
(ศิลปะการแสดง)
9. ศิลปกรรมศาสตรดุษฎี
บัณฑิต (ทัศนศิลป์และการ
ออกแบบ)
รวมทั้งสิ้น
228 18 246 218 14 232 262 18 280

1.4.4 ข้อมูลการมีงานทาของบัณฑิต
ปีการศึกษา

2560

2561

2562

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
1. การออกแบบนิเทศศิลป์
2. การออกแบบเครื่องแต่งกาย

3. การออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
4. จิตรกรรม
5. ดนตรี
6. ศิลปะการแสดง
รวมทั้งสิ้น

ปีงบประมาณ
2561

ปีงบประมาณ
2562

ปีงบประมาณ
2563

ผลงาน

นาไปใช้

ผลงาน

นาไปใช้

ผลงาน

นาไปใช้

4
4

1
1

1
6
14
2
9
1
33

3
4
5
1
13

5
4
11
2
1
4
28

4
4
1
1
1
4
15

1.4.6 ข้อมูลการบริการวิชาการและวิชาชีพ
สาขาวิชา
1. การออกแบบนิเทศศิลป์
2. การออกแบบเครื่องแต่งกาย

3. การออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
4. จิตรกรรม
5. ดนตรี
6. ศิลปะการแสดง
รวมทั้งสิ้น

จานวนโครงการบริการวิชาการ
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ
2561
2562
2563
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
สาขาวิชา
1. การออกแบบนิเทศศิลป์
2. การออกแบบเครื่องแต่งกาย

3. การออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
4. จิตรกรรม
5. ดนตรี
6. ศิลปะการแสดง
รวมทั้งสิ้น

จานวนโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ
2561
2562
2563
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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1.4.8 ข้อมูลบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ
หน่วยงาน
สานักงานคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์
รวมทั้งสิ้น

ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2562
ปีงบประมาณ 2563
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

17

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

ปีงบประมาณ 2562
อ. ผศ รศ. รวม
.
7 - 7
5 - 1
6
6 - 6

ปีงบประมาณ 2563
อ. ผศ รศ. รวม
.
7 - 7
2 4 6
2 5 7

4
8
8
-

1
3
2
-

1
1
-

6
11
11
-

5
8
7
-

1
3
3
-

1
-

6
11
11
-

5
7
5
-

1
3
7
-

1

6
10
12
1

37

6

3

46

38

7

2

47

28 20

1

49
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1.5 ขั้นตอนการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ก.พ. – มิ.ย. 63
คณะกรรมการทบทวน/จัดทาแผนยุทธศาสตร์ฯ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยภายในและภายนอก
ก.พ. – มิ.ย. 63
ผู้บริหารกาหนดปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานของหน่วยงาน (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม)
ก.พ. – มิ.ย. 63
ผู้บริหารและบุคลากร ประเมินให้น้าหนักคะแนนตามลาดับจากมากไปหาน้อยของจุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม

1 -31 ก.ค. 63
คณะกรรมการทบทวน/จัดทาแผนยุทธศาสตร์ฯ และรองผู้บริหารระดับหน่วยงาน วิเคราะห์ปัจจัยเชิง
ยุทธศาสตร์ การกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ การกาหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์
การทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมหลักขององค์กร

1 -31 ก.ค. 63

คณะกรรมการทบทวน/จัดทาแผนยุทธศาสตร์ฯ รองผู้บริหารระดับหน่วยงาน และผู้ปฏิบัติงานกาหนด
โครงการและกิจกรรม
11 ก.ค. – 31 ส.ค. 63
คณะกรรมการทบทวน/จัดทาแผนยุทธศาสตร์ฯ ยก (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560และ
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2564

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

1-30 ก.ย. 63
ต.ค.63
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์คณะศิลปกรรมศาสตร์
2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร
เพื่อทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามของคณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยใช้หลักวิเคราะห์
SWOT Analysis
2.1.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment Analysis)
เพื่อน าผลการวิเคราะห์ ไปใช้ใ นการระบุจุดแข็ง (Strengths) และจุ ดอ่อน (Weaknesses) ของคณะ
ศิ ล ปกรรมศาสตร์ โดยอาศั ยกรอบการวิเคราะห์ปัจ จั ยภายในตามหลัก การ 7–S Model ของ McKinsey ซึ่ง
สามารถสรุปแนวทางการวิเคราะห์ได้ดังนี้
o Structure (โครงสร้าง) มีโ ครงสร้างการทางาน หรือโครงสร้างการจัด องค์ก รในระดับต่างๆ
เหมาะสมดีหรือไม่
o Strategy (กลยุทธ์) มีการกาหนดกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ท่ีได้กาหนดทิศทางการปฏิบัติงานไว้
หรือไม่
o System (ระบบ) ระบบการทางานเป็นอย่างไร มีจุดอ่อนหรือจุดแข็งอะไรบ้าง
o Skill (ความชานาญ) บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ หรือชานาญมากน้อยเพียงใด มี ทักษะในการ
ปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับหรือไม่
o Staff (บุคลากร) บุคลากรของมีความพร้อมมากน้อยเพียงใด และมีจานวนเพียงพอหรือไม่
o Style (รูปแบบ) รูปแบบการบริหารเป็นที่ยอมรับและมีประสิทธิภาพหรือไม่
o Shared Value (ค่านิยมร่วม) บุคลากรและองค์กรมีค่านิยมร่วมหรือไม่ อะไรบ้างที่ทาให้องค์กร
เข้มแข็งหรืออ่อนแอ
2.1.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment Analysis)
เพื่อนาผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการระบุสถานการณ์ที่เป็นโอกาส (Opportunities) และภัยคุกคาม
(Threats) ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยอาศัยกรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกตามหลักการ PEST Model
ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการวิเคราะห์ได้ดังนี้
o P-Politics เป็นการวิเคราะห์สภาพทางการเมือง รวมทั้งกฎหมายและนโยบายทางการเมืองที่มี
ผลกระทบกับคณะศิลปกรรมศาสตร์
o E-Economics เป็น การวิเ คราะห์ส ภาพการณ์แ ละแนวโน้ม ทางเศรษฐกิจ ที ่ม ีผ ลต่อ คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์
o S-Social เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์และกระแสสังคมที่มีต่อคณะศิลปกรรมศาสตร์
o T-Technology เป็นการวิเคราะห์แนวโน้มของการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์
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2.2 ประเด็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานของคณะศิลปกรรมศาสตร์
2.2.1 ประเด็นจุดแข็ง (Strengths : S) ( 13 ประเด็น) ดังต่อไปนี้
1. มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียง เป็นที่สนใจของนักศึกษา
2. การมี MOU กับหน่วยงานภายนอกช่วยสนับสนุนการพัฒนาด้านต่างๆ
3. มีนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ทั้งในระดับชาติและนานาชาติเพิ่มขึ้น
4. เผยแพร่ผลงานวิจัยมากขึ้นทั้งจานวนและคุณภาพ รวมทั้งมีจานวนสิทธิบัตรเพิ่มมากขึ้น
5. อาจารย์มีความเชี่ยวชาญ มีคุณวุฒิ และตาแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น
6. บุคลากรมีคุณภาพ ทุ่มเท และสามัคคี
7. มหาวิทยาลัยมีประวัติศาสตร์ ภาพลักษณ์ และเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ทางศิลปวัฒนธรรม
8. มีทาเล ความพร้อมด้านสถานที่ และบรรยากาศภูมิทัศน์ท่ดี ี
9. บุคลากรมีศักยภาพในการทางานวิจัย ส่งผลให้มีผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ที่มีการนาเสนอ
ในเวทีวชิ าการในระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง
10. มหาวิทยาลัยส่งเสริม และสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการกับหน่ว ยงานภายนอกทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ
11. มี ห ลั ก สูต รและระบบการจั ด การเรี ยนรู้ ที่ต อบสนองต่ อความต้อ งการของผู้ เ รียนและ
ตลาดแรงงาน
12. มีแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปีและประจาปีที่ชัดเจน
13. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารที่ดีมีประสิทธิภาพ มีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย
ทาให้บุคลากรสามารถทราบข่าวและความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยได้รวดเร็ว
2.2.2 ประเด็นจุดอ่อน (Weaknesses : W) (9 ประเด็น) ดังต่อไปนี้
1. บุคลากรบางสาขาไม่เชี่ยวชาญ โดยเฉพาะความสามารถทางภาษาอังกฤษ
2. การปรับตัวของบุคลากรเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ยังต้องได้รับการพัฒนา
เช่น COVID-19
3. สถานที่ไม่เพียงพอกับการจัดการเรียนการสอน
4. กระบวนการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม ยังไม่สามารถทาให้นักศึกษามีทักษะภาวะ
ผู้นา ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์และทักษะด้านภาษาอังกฤษ
5. การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ยังมีน้อย
6. การจัดการเรียนการสอนในบางรายวิชาเป็นกลุ่มใหญ่ จานวนผู้เรียนมีเป็นจานวนมากเกินไป
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
7. บุคลากรสายวิชาการไม่เชี่ยวชาญในการใช้อุปกรณ์การสอนระบบออนไลน์
8. การบริหารการเรียนการสอนในระดับนานาชาติยังมีข้อจากัด
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9. ผลงานวิทยานิพนธ์ของนัก ศึก ษาระดับบัณ ฑิต ศึก ษา ยัง ไม่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ใ น
ระดับชาติและนานาชาติยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินของอุดมศึกษา
2.2.3 ประเด็นโอกาส (Opportunities : O) (15 ประเด็น) ดังต่อไปนี้
1. มหาวิทยาลัยมีก ารประสานกับกองทุน หมู่บ้านทั่วประเทศ เพิ่มโอกาสพัฒนาความเป็น
มหาวิทยาลัยแห่งท้องถิ่นได้สมบูรณ์และโอกาสในการวิจัยและพัฒนาท้องถิ่นทั่วไทย
2. มหาวิทยาลัยมีการปรับการเรียนการสอน การทางานเน้นการ online ทันต่อสถานการณ์ที่
เกิดขึน้
3. ประเทศไทยเข้าสู่สัง คมผู้สูง อายุ (Ageing Society) ส่ง ผลกระทบต่อการผลิต บัณฑิต เพื่อ
ตอบสนองประชากรกลุ่มสูงอายุ เช่น พยาบาล ท่องเที่ยว วิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์ และการบิน
4. ภาคสังคมและภาคธุรกิจต้องการความรู้ในระดับอุดมศึกษามากขึ้น
5. สภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน มีผลให้นักเรียนอาจเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยที่มีค่าใช้จ่าย
ต่ากว่า
6. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งเสริมการเรียนรู้ท่หี ลากหลาย
7. การให้ทุนกู้ยืมทางการศึกษา กยศ. และ กรอ. ที่สอดคล้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
8. ตลาดแรงงานมีความต้องการบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ทงั้ ภายในและภายนอกประเทศ
9. ภาครั ฐ มี น โยบายสนับ สนุ น ระบบให้ ทุน กู้ยื ม เพื่อ การศึ ก ษาเป็ น การสร้ า งโอกาสให้กับ
ผู้ด้อยโอกาสมากขึ้น
10. มหาวิทยาลัยฯ ตั้ง อยู่ใ นแหล่ง ชุมชน ที่มีร ะบบคมนาคมที่ห ลากหลาย ทาให้นัก ศึก ษา
เดินทางมาเรียนอย่างสะดวก
11. การได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 เป็นการเพิ่มโอกาสในการติดต่อ
แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้เกิดความร่วมมือทางวิชาการ เช่น การจัดการเรียนการสอน การทาวิจัยและบริการ
วิชาการได้มากขึ้น
12. การขยายตัวทางเศรษฐกิจและความต้องการของภาคธุรกิจ ต้องการความรู้เชิงวิชาการ
จากมหาวิทยาลัย
13. นโยบายของรัฐในการปรับฐานเงินเดือน ทาให้รายได้ของบุคลากรเพิ่มขึ้น ส่งผลให้บุคลากร
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขนึ้
14. เทคโนโลยีทันสมัยขึน้ เอือ้ อานวยต่อการบริหารงาน
15. รัฐบาลส่งเสริมบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในการพัฒนาประเทศ
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2.2.4 ประเด็นภัยคุกคาม (Threats : T) (16 ประเด็น) ดังต่อไปนี้
1. สถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศมีการแข่งขันกันมากขึ้น
2. ความท้าทายจากเทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติ
3. รัฐบาลขาดเสถียรภาพทางการเมือง เป็นอุปสรรคต่อการบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัย
4. นักศึกษาเลือกเรียนตามกระแสความนิยม มากกว่าความต้องการของตลาดแรงงาน
5. ค่านิยมของคนในสังคมไทยกับความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ ขาดความน่าเชื่อถือลดความ
ไว้วางใจได้
6. นักเรียนที่เข้ามาเป็นนักศึกษา มีความรู้พนื้ ฐานในเชิงวิชาการ โดยเฉลี่ยยังต่า
7. ความคิ ด ที่ แ ตกต่ า งของคนในสั ง คม ท าให้ เ กิ ด ความขั ด แย้ ง ทางความคิ ด ส่ ง ผลใ ห้
มหาวิทยาลัยต้องมีการปรับทัศนคติ ความเชื่อของคนให้สามารถอยูร่ ่วมกันได้
8. ธรรมชาติของโลกออนไลน์ที่รวดเร็ว ทันใจ เข้าถึงง่าย ข้อมูลมหาศาล ไม่จากัดเวลาและ
สถานที่ เป็ น ตั ว เลื อ กในการป้ อ นความรู้ ใ ห้ ผู้ เ รี ย น และตอบโจทย์ ค วามต้ อ งการได้ ม ากกว่ า ผู้ ส อนหรื อ
สถาบันการศึกษาที่ยังปรับตัวไม่ได้
9. แนวโน้มจานวนประชากรวัยอุดมศึกษาของประเทศไทยลดลง ทาให้อัตราการเกิดลดลง
อัตราประชากรในวัยเรียนลดลง และมีอัตราผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น
10. ผู้ปกครองและนักศึกษาเรียกร้องให้ลดค่าเทอม เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19
11. ตลาดแรงงานต้องการพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ และทักษะเฉพาะทางมากขึ้น จึง
สวนทางกับหลักสูตรที่หลากหลายแต่ไม่ตอบสนองตลาดแรงงาน
12. หลักสูตรเรียนฟรีในรูปแบบออนไลน์ท่ีรวบรวมมหาวิทยาลัยชั้นน าทั่วโลกไว้ในที่เดียวกัน
โดยผู้เรียนสามารถจะเลือกสรรรายวิชาได้ด้วยตนเอง
13. ค่านิยมของคนในสังคมไทยกับความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ ขาดความน่าเชื่อถือลดความ
ไว้วางใจได้
14. กฎระเบียบรัฐบาลเปลี่ยนแปลงบ่อย
15. มุมมองของต่างประเทศที่มองสถานศึกษาของประเทศไทยยังไม่เป็นนานาชาติ
16. การเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการรับสมัครนักศึกษาทาให้มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่
ศึกษาต่อของนักเรียน
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2.3 ผลการวิเคราะห์ตาแหน่งยุทธศาสตร์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์
การวิเคราะห์ตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ใช้โปรแกรม Excel ของที่ปรึกษา
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยกองนโยบายและแผน มาช่วยหาตาแหน่งยุทธศาสตร์ในปัจจุบันจากผลการ
ประเมิน SWOT และหาตาแหน่งยุทธศาสตร์ที่ปรับปรุงแล้วโดยการลด/ขจัดประเด็นที่เป็นจุด อ่อน การพลิก
วิกฤตให้เป็นโอกาสในประเด็นที่คุกคาม รายละเอียดดังนี้
2.3.1 ตาแหน่งยุทธศาสตร์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ในปัจจุบัน
ผลการประมวลด้วยโปรแกรม Excel เพื่อหาตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ในปัจจุบันตามความคิดเห็ นของ
ผู้บริหารและคณาจารย์จานวน 60 ท่าน ปรากฏว่า คณะศิลปกรรมศาสตร์อยู่ในตาแหน่ง “ป้องกันตัว” ดัง
แสดงได้จากภาพข่างล่างนี้
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2.3.2 ตาแหน่งยุทธศาสตร์ที่ปรับปรุงแล้ว
คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้ปรับปรุงสถานการณ์โดยการ ลด/ขจัด ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน (ระดับใน
การมุ่งมั่นปรับปรุง (ระดับ 4) = สูง (ระดับ 5) = สูงมาก) ดังนี้
- การบริหารการเรียนการสอนในระดับนานาชาติยังมีข้อจากัด (ระดับ 4)
- คุณ ภาพอาจารย์ยัง ไม่เป็น ไปตามมาตรฐานและมีอาจารย์ที่มี คุณ วุฒิแ ละประสบการณ์
เกษียณอายุไป (ระดับ 5)
คณะศิลปกรรมศาสตร์ พลิกวิกฤติเป็นโอกาสในประเด็นที่เป็นภัยคุกคาม (ระดับในการมุ่งมั่น
ปรับปรุง (ระดับ 4) = สูง (ระดับ 5) = สูงมาก) ดังนี้
- การขยายตัวทางเศรษฐกิจและความต้องการของภาคธุรกิจ ต้องการความรู้เชิงวิชาการจาก
มหาวิทยาลัย (ระดับ 4)
- ประกาศกองทุนพัฒนาบุคลากรด้านการส่งเสริมให้บุคลากรเผยแพร่ผลงานวิ จัยมีโอกาสใน
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายในและต่างประเทศเกิดความ
ชัดเจนในการทางานในระดับสากลมากขึ้น (ระดับ 5)
จากการปรับปรุงสถานการณ์โดยการลด/ขจัด ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน และพลิกวิกฤติให้เป็น
โอกาสในประเด็นที่เป็นภัยคุกคามดังกล่าวข้างต้น คณะศิลปกรรมศาสตร์สามารถปรับตาแหน่งยุทธศาสตร์ไป
อยูใ่ นตาแหน่ง “รุกดาเนินการเอง” ดังแสดงได้จากภาพข้างล่างนี้
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2.4 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564) ของมหาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์ (Vision)
มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม
(Smart Archetype University of the Society)
ความสาเร็จตามวิสัยทัศน์ : รักษาความเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมี
ผลงานที่เป็นแม่แบบสวนสุนันทาด้านการสอน 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 รับผิดชอบต่อสังคม
ทาดี มุ่งคุณภาพ และมีธรรมาภิบาล
A = Smart Academic: วิชาการ “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” สร้างหลักวิชาที่สร้างสรรค์ และนาไปใช้ประโยชน์ได้
รวมทั้งมีรูปแบบการนาเสนอที่ดี
R = Smart Research: การวิจัย “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” สร้างผลงานวิจัยที่ตอบสนองสังคม และนาไปใช้
ประโยชน์ได้ รวมทั้งมีรูปแบบการนาเสนอที่ดี
T = Smart Technology & Teacher: เทคโนโลยี & ครู “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” มีเทคโนโลยีท่ที ันสมัย มี
ประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีครูที่เป็นต้นแบบในการคิดดีและทาดี

จุดประสงค์ (Purpose)
1) บัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ (Graduates with concentration on niche academic)
2) การวิจั ยทางวิชาการที่อุด มไปด้วยความคิด สร้างสรรค์ (Academic research with creative and
innovative concept)
3) ผลงานวิชาการที่ต อบและแก้ปัญหาของสังคม (Academic works with respond and resolve the
social problems)
4) ศิลปะและวัฒนธรรมไทยตามแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทา (Arts and culture based on Suan
Sunandha Heritage)
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พันธกิจ (Mission)
5) ให้การศึกษา (To Offer Education) ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ ฝึกหัดครู ปลูกฝัง
ประชาชนให้ส ามารถเรียนรู้ใ นระดับสูง มีความเป็น มนุษย์ที่รับผิด ชอบต่ออนาคตของโลกที่มีแ นวโน้มเป็น
นานาชาติ มีจิตวิญญาณในการท้าทาย โดยไม่กลัวล้มเหลว
6) วิจั ย (To Conduct Research) มุ่ง มั่น ในการลงทุนทางการศึก ษาวิจัยในศาสตร์ที่เป็นเอตทัคคะ ที่
สามารถนาไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์ได้เพื่อความสงบสุข และความเจริญรุ่งเรือง ผ่านการแสวงหาด้วยการวิจัย
ทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์
7) บริการวิชาการ (To Provide Academic Services) การส่งมอบผลงานวิชาการในระดับเอตทัคคะ ที่
ตอบและแก้ปัญหาของสังคม 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) ให้บริก ารวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแ ก่ชุมชนและสังคม (Provide Academic Services and
Transfer Technology to Communities and International Society)
3) อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปวัฒนธรรม และธารงรักษา สืบสานความเป็น
ไทย (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) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”
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นโยบายในการบริ ห ารและพั ฒ นามหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นั นทา (พ.ศ. 2560 – 2564)
(The Policy on University's Management and Development)
มหาวิทยาลัยฯ ได้ก าหนดนโยบายในการบริห ารและพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อให้ก ารดาเนิน งานตาม
ยุทธศาสตร์ไปสู่ความสาเร็จที่กาหนดไว้ ดังนี้
1. นโยบายด้านการบริหารจัดการ
1) เร่ง รัดและสร้างกระบวนการและกลไกการพัฒนาคณาจารย์ และบุคลากรทุกคนให้ก้าวไปสู่
ความสาเร็จสูงสุดในเส้นทางวิชาชีพ
2) รักษาเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของความเป็นสวนสุนันทาที่มีอดีตอันน่าภูมิใจเพื่อนาไปสู่ความผาสุก
และคุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากรในองค์กร
3) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กรในทุกมิติ
4) จั ด สภาพแวดล้อ มที่ ดีด้า นการเรีย นการสอนให้ กับนัก ศึ ก ษา โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ง อุปกรณ์
บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
5) ส่ง เสริมและสนับสนุน ให้คณาจารย์ได้พัฒนาในเส้นทางวิชาชีพทั้งในด้านวุฒิการศึกษาและ
ผลงานวิชาการ รวมทั้งความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
2. นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต
1) พัฒนาสาขาวิชาทุกๆ สาขาวิชาไปสู่ความเป็นเอตทัคคะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่ง ขัน
ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
2) ประสานเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตเพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดการ
เรียนการสอนครอบคลุมในทุกกระบวนการ
3) ยกระดับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยการมีเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
เพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และบุคลากร
4) มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ลึกซึ่งในศาสตร์ท่ีสาเร็จการศึกษา มีคุ ณธรรม จริยธรรม
มีจิตสาธารณะ และเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี
5) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีและการใช้ภาษาอังกฤษ
อยูใ่ นระดับที่ดี สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
6) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีพรสวรรค์และความสามารถพิเศษที่โดดเด่นนอกจากศาสตร์ที่
ศึกษา
3. นโยบายด้านการวิจัย
1) มุ่งเน้นผลิตงานวิจัยที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ได้จริง
2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบูรณาการวิจัยให้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน
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3) สร้างให้นักศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกมีขดี ความสามารถในด้านการวิจั ยและ
สร้างผลงานที่เป็นยอมรับของสังคมได้
4. นโยบายด้านการบริการวิชาการ
1) ส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับงานวิจัย และเกิดการบูรณาการกับการเรียนการ
สอน
2) สร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชนในการให้บริการวิชาการ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนา
ชุมชนให้เข้มแข็ง ยั่งยืน นาไปสู่การพึ่งพาตนเองได้
3) ส่งเสริมให้มีการจัดแหล่งเรียนรู้เพื่อสร้างโอกาสเรียนรู้ให้แก่ทุกคนทุกกลุ่มวัย
5. นโยบายด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1) ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นสวนสุนันทา
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ค้นคว้า เพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
3) สนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่ทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ
เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย (University Development Goals)
เมื่อสถานการณ์เปลี่ยน เราก็ต้องปรับเปลี่ยน เพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันและทันต่อโลก
อนาคต แต่สาหรับสิ่งที่ดีและมีคุณค่า เราต้องธารงรักษา มหาวิทยาลัยจึงได้กาหนดรูปแบบของการบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คือ SSRU “KEEP” Model เพื่อมุ่งเติมเต็มในสิ่งที่ยังเดินไปไม่ถึง
จุดหมายปลายทางและเป้าหมายที่ตั้งไว้ ต่อยอดทุนความรู้และทุนสังคมที่มีอยู่ ติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อกากับ
ติด ตามระบบการทางานเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อน าไปสู่ความเป็น “ต้น แบบ” ตามวิสัยทัศน์ 15 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม” เพราะนี่คือสิ่งที่ทรงคุณค่าที่จะต้อง
ดูแลรักษาเอาไว้ สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 SSRU “KEEP” Model
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จากรูปแบบของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาด้วย SSRU “KEEP” Model
มหาวิ ท ยาลั ย ได้ ก าหนดเป้ า หมายการพั ฒ นา SSRU “SWITCH” ในการไปสู่ เ ป้ า หมายที่ ก าหนดไว้
รายละเอียดดังนี้
S : Sustainability University which Grow Along with Society.
มหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืนที่พร้อมจะเติบโตกับสังคมยุคใหม่
W : Aiming to be the World-Class University.
มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก
I : University which Hold up to Administration and Academic Integrity Principle.
มหาวิทยาลัยที่ยดึ มั่นในความซื่อสัตย์ในเชิงการบริหารงานและวิชาการ
T : Technology Driven University in Both Administration and Academic Aspect.
มหาวิทยาลัยที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
C : Capacity and Capability.
การทางานอย่างเต็มกาลังและเต็มความสามารถตามความถนัดของแต่ละบุคคล
H : Happy Workplace University which has Scholarly Organization Atmosphere.
มหาวิทยาลัยแห่งความผาสุกที่ล้อมรอบด้วยบรรยากาศของนักวิชาการ
ทั้งนี้ สามารถแสดงเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย SSRU “SWITCH” ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 SSRU “SWITCH”
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ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และ
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน (Raise the University‘s
Potential to Become Sustainable Specialist)
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยื น (Construct
Academic Works for Elevating Local Wisdom Sustainably)
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น (Establish Relationship
to Link Local to Network)
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 ขยายการยกย่ อ งระดั บ นานาชาติ (Elevate the Level of International
Recognition)
แต่จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา จึงได้ยุบรวมประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น กับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ เพื่อให้ขับเคลื่อนในการพัฒนาทันกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป โดยสามารถสรุปประเด็นยุทธศาสตร์ที่ใช้ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 –
2564) และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายละเอียดมีดังนี้
ประเด็ น ยุท ธศาสตร์ที่ 1 พั ฒ นามหาวิท ยาลัย ให้เ ป็น เอตทั คคะอย่ า งยั่ง ยื น (Raise the University‘s
Potential to Become Sustainable Specialist)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (Construct
Academic Works for Elevating Local Wisdom Sustainably)
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ที่ 3 สร้ า งความสั ม พั น ธ์ กับ เครือ ข่ า ยและขยายการยกย่ อ งระดับ นานาชาติ
(Construct the Network Cooperation and Elevate the Recognition to the International Level)
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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 แสดงจ านวนเป้ า ประสงค์ ตั ว ชี้ วั ด แผนงาน/กลยุ ท ธ์ และโครงการ/กิ จ กรรมของ
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ในแต่ละยุทธศาสตร์
จานวน
ยุทธศาสตร์
แผนงาน/ โครงการ
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
กลยุทธ์ /กิจกรรม
1) พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่าง
9
20
17
20
ยั่งยืน
2) สร้ า งผลงานวิ ช าการสู่ ก ารยกระดั บ ภู มิ
8
14
13
13
ปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
3) สร้างความสัมพัน ธ์ กับ เครือข่ายและขยาย
6
7
8
8
การยกย่องระดับนานาชาติ
รวมทั้งสิ้น
23
41
38
41
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ส่วนที่ 3 สาระสาคัญของแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
3.1 วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้านวิชาชีพศิลปกรรมศาสตร์ด้วยคุณภาพและคุณธรรม
3.2 พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนามาตรฐานการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตศิลปกรรมศาสตร์ท่เี น้นองค์ ความรู้เป็นเอตทัคคะให้มี
คุณภาพตรงตามความต้องการของชุมชนและสังคมโดยใช้ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศมีความรู้คู่คุณธรรม รู้จัก
ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขด้วยความพอเพียง
2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์ที่เป็นเอตทัคคะด้านศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
และศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์
3. บริการวิชาการด้านศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรม รัตนโกสินทร์แก่
ชุมชนและสังคมในระดับเอตทัคคะ โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชน ท้องถิ่นและสังคม
4. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์ พัฒนาและเผยแพร่ด้านศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปวั ฒนธรรมท้องถิ่น
และศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์
3.3 ภารกิจหลัก (Key result area)
1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหน้า (Produce Graduates with Front Row Quality)
2) ให้บริก ารวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแ ก่ชุมชนและสัง คม (Provide Academic Services and
Transfer Technology to Communities and International Society)
3) อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปวัฒนธรรม และธารงรักษา สืบสานความเป็น
ไทย (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)
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3.4 เสาหลัก (Pillar)
1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)
2) คุณธรรม (Morality)
3) เครือข่าย (Partnership)
4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
5) วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”
3.5 วัฒนธรรม (Culture)
ระบบอาวุโส มีความเอือ้ อาทร และคุณธรรมที่ดีงาม
3.6 อัตลักษณ์ (Identity)
เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชานาญการคิด มีจิตสาธารณะ
3.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness)
แหล่งเรียนรู้ศิลปกรรมศาสตร์ (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)
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ
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3.10 แผนที่ยุทธศาสตร์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564
วิสัยทัศน์ : เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้านวิชาชีพศิลปกรรมศาสตร์ด้วยคุณภาพและคุณธรรม
พันธกิจ : 1. ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน

2. ด้านการวิจัยและนวัตกรรม

3. ด้านการบริการวิชาการ

4. ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

5. ด้านบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ให้เป็นเอตทัคคะที่ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 2
สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 3
สร้างความสัมพันธ์กบั เครือข่ายและขยายการยกย่องระดับ
นานาชาติ

เป้าประสงค์เชิง
ประสิทธิผล

- คณะศิลปกรรมศาสตร์เป็นเอตทัคคะที่มคี วามยัง่ ยืนและ
ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

- ผลงานวิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ
- ผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการนาไปใช้ประโยชน์และให้ชุมชน
สามารถพึ่งพาตนเองได้
- ผลงานวิจัย งานนวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ที่ยืนจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบตั ร

- เครือข่ายและท้องถิน่ มีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับ

เป้าประสงค์เชิง
คุณภาพบริการ

- บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์เป็นที่
ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม และมีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษ
ที่ 21

- คณะศิลปกรรมศาสตร์เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการทางวิชาการแก่ชุมชน
โรงเรียน วิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ ผู้ประกอบการใหม่ และท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง
อย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา
- คณะศิลปกรรมศาสตร์มีงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน

- คณะศิลปกรรมศาสตร์มีความร่วมมือกับเครือข่ายและท้องถิ่นที่หลากหลาย
- คณะศิลปกรรมศาสตร์มีการดาเนินการจัดกิจกรรมความร่วมมือกับเครือข่าย
ต่างประเทศ
- นักศึกษาชาวต่างชาติเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชา

เป้าประสงค์เชิง
ประสิทธิภาพ

- คณะศิลปกรรมศาสตร์มีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมและสนับสนุน
การสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ สอดคล้องตามอัตลักษณ์ของคณะศิลปกรรม
ศาสตร์
- หลักสูตรมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ

- งานวิจัย งานนวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์มีคุณภาพได้ตามมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ
- วารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
- คณะศิลปกรรมศาสตร์มีกระบวนการบริการวิชาการที่ได้มาตรฐานสอดรับกับความต้องการของ
ท้องถิ่นและสังคม
- คณะศิลปกรรมศาสตร์มีกระบวนการด้านการทานุบารุง ศิลปวัฒนธรรม ที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
ในระดับชาติหรือนานาชาติ

- คณะศิลปกรรมศาสตร์มีกระบวนการ/กลไกในการแสวงหา
ความร่วมมือกับท้องถิ่น องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร
วิชาชีพ ผู้ประกอบการ ศิษย์เก่า และต่างประเทศ
- ระบบริหารจัดการภายในที่สามารถตอบสนองต่อความเป็น
นานาชาติ

เป้าประสงค์เชิง
การพัฒนา

- บุ คลากรทุกระดับมีความรู้ ทักษะและทั ศนคติในการปฏิ บัติงาน ตลอดจนมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ
- บุ คลากรมีการปฏิบัติงานที่ ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริ การ และทันต่ อสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง
- คณะศิลปกรรมศาสตร์มีการประยุ กต์มีอาคารสถานที่ และสิ่งอานวยความสะดวกที่รองรับการ
ดาเนินการตามพันธกิจได้อย่างครบถ้วน
- คณะศิลปกรรมศาสตร์สามารถบริ หารจัดการทรัพย์สิน สินทรัพย์เพื่อใช้ใ นการปฏิ บัติตามภารกิจ

- อาจารย์และนักวิจัยมีศักยภาพในการริเริ่มสร้างสรรค์ งานวิจัย
นวัตกรรม และการบริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ

- คณะศิลปกรรมศาสตร์มีการพัฒนาฐานข้อมูลเครือข่ายสาหรับการ
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
- คณะศิลปกรรมศาสตร์มีการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆของ
Social Media ที่ทันสมัยในการสร้างภาพลักษณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

คณะศิลปกรรมศาสตร์
- คณะศิลปกรรมศาสตร์เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
- ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
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ส่วนที่ 4 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)
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ส่วนที่ 5 แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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ส่วนที่ 6 แนวทางการนาแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
การแปลงแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ไปสู่การปฏิบัติจาเป็นต้องให้ความสาคัญต่อการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือ
ในการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การจัดทาแผนงานและโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการ
พัฒนาระบบข้อมูลและการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็ นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทาง
ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งได้กาหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในคณะศิลปกรรมศาสตร์ในเรื่อง
แนวคิดและสาระสาคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัย
2. เพื่อปรับกระบวนการและกลไกการบริ หารจัดการให้สามารถสนับสนุนการแปลงแผนยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ โดยมีการกาหนดตัวชีว้ ัดเป็นเครื่องมือ
เป้าหมาย
1. ผู้บริหารและบุคลากรของคณะศิลปกรรมศาสตร์มีความรู้ความเข้าใจใน แผนยุทธศาสตร์ และ
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และมีส่วนร่วมในกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ
2. มีกลไกและกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ และมีการจัดทาแผนงานและ
โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชีว้ ัด
3. ก าหนดเครื่อ งชี้ วัด ผลส าเร็จ ของแผนยุท ธศาสตร์ และแผนปฏิ บัติก าร ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2564 ได้อย่างเป็นรูปธรรม
แนวทางการดาเนินการ
เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายดังกล่ าว จึงวางมาตรการและกาหนดแนวทางการแปลง
แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติก าร ประจ าปีง บประมาณ พ.ศ. 2564 ไปสู่ก ารปฏิบัติ และการติด ตาม
ประเมินผล ดังนี้
1. เสริมสร้างความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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
แผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 โดยการจั ด เวที ส ร้า งความเข้ า ใจในภารกิจ เป้ า หมาย
และยุทธศาสตร์การพัฒนา ให้ กับบุคลากร ให้ทราบถึง บทบาทความรับผิด ชอบของตนที่จ ะสนับสนุนการ
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. 2564 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสามารถเชื่อมโยง
และประเมินผลงานของหน่วยงานตามที่กาหนดไว้
1.4 จัดให้มีการลงนามคารับรองการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างพันธสัญญาเชิงยุทธศาสตร์ทั่วองค์กร
ทั้งระบบ พร้อมทั้งเชื่อมโยงผลงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สู่การประเมินผลงาน
1.5 ส่งเสริมมาตรการในการประชาสัมพันธ์ และการสร้างบรรยากาศยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง
ผ่านสื่อภายในคณะศิลปกรรมศาสตร์ผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้น ปลุก เร้า และขับเคลื่อนงานตามแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. พั ฒ นากระบวนการจั ด ท าแผนงาน/โครงการของหน่ว ยงานที่ เ กี่ย วข้อ งในลัก ษณะบู ร ณาการ
เพื่อเป็นเครื่องมือในการประสานแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยมีแนวทางดังนี้
2.1 สนับสนุนการจัดทาแผนงาน/โครงการในลักษณะการบูรณาการและประสานงานระหว่าง
หน่วยงานภายในคณะศิลปกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนา อาทิเช่น
(1) แผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ
(2) แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
(3) แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือข่าย
(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) แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
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2.2 กาหนดขัน้ ตอนของกระบวนการดาเนินงานตามแผนงานโครงการให้ชัดเจน มุ่งเน้นที่การสร้าง
กระบวนทัศนคติใหม่ (Paradigm Shift) แก่ผู้ปฏิบัติ มีการจัดลาดับความสาคัญของกิจกรรมที่มุ่งผลสัมฤทธิ์กับ
ระบบการจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดาเนินงาน
2.3 ติ ด ตาม ตรวจสอบผลที่ ไ ด้ จ ากการด าเนิ น แผนงานโครงการว่ า สามารถตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสามารถติดตามและประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรมทันสมัยด้วยเทคโนโลยี
การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัตินั้นเป็นขั้นตอนที่มีความสาคัญมากที่จะผลักดันการทางานของ
กลไกทั้งหมดให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้สึกเป็นเจ้าของและ
มีส่วนร่วม รวมทั้งต้องอาศัยกระบวนการและกลไกการผนึกกาลังในหลายมิติในการประสานแผนงาน แผนเงิน
และแผนคน ในการขับเคลื่อนองค์กรร่วมกัน และไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อมุ่งสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดขององค์กร
คือวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ ความสาเร็จของการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ให้ประสบผลสาเร็จ จึงประกอบด้วยส่วน
สาคัญ ดังนี้
1. ผู้บริห ารระดับสูง และผู้บริห ารทุก ระดับเป็นผู้ร วบรวมพลังขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ ยนแปลง
และสื่อสารทิศทางองค์กรให้แก่บุคลากรทุกระดับได้มีความเข้าใจ
2. ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ออกมาเป็นแผนปฏิบัติการ โดยนากลยุทธ์และแนวทางการดาเนินงาน
มาแปลงเป็นแผนงาน/ โครงการที่ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
3. การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไป สาขาวิชาและระดับบุคคลในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ไปสู่
การปฏิบัติอย่างชัดเจน รวมทั้งต้องมีระบบในการจูงใจให้ทุกคนมุง่ เน้นการทางานเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์
4. การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในคณะศิลปกรรมศาสตร์ในการขับเคลื่อนแผนงาน/
โครงการของแต่ละหน่วยงานให้มีความก้าวหน้า เกิดการแลกเปลี่ยนข้ อมูล จัดเก็บข้อมูล เผยแพร่ข้อมูล และ
ถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน
5. การจัดระบบการติดตามประเมินผลความก้าวหน้าของการดาเนินการในทุกระดับ
การติดตามและประเมินผล
เมื่อมีการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับทุกหน่วยงานภายในคณะศิลปกรรมศาสตร์แล้ว คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ จะต้องวางระบบที่จะวัดความสาเร็จในการบรรลุเป้าประสงค์ในระดับต่างๆ จาเป็นต้องมีการ
ติดตามและประเมินผล เพื่อช่วยให้ทราบถึงความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค ผลกระทบที่เกิดขึ้น อันจะช่วยให้
ผู้รับผิดชอบพิจารณาหาแนวทางแก้ไขต่อไป การติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิผล จะต้องอาศัยดัชนีชี้วัด
ความสาเร็จในหลายมิติ และหลายระดับ เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการแนวใหม่ ดังนี้
1. การติดตามและประเมินผลการดาเนินการตามกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งสรุป
บทเรียนและข้อเสนอแนะสาหรับนาไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการจัดทาแผนเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กรให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป

45
2. การติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี โดยการจัดทารายงานผลการ
ด าเนิน งานเป็น ประจาทุก เดือน และจั ด ทารายงานผลรายไตรมาสเพื่อแสดงถึง ความก้าวหน้า และปัญหา
อุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทุกระดับทราบและด าเนินการแก้ไขเพื่อให้ก ารด าเนินการบรรลุเป้าหมายที่ตั้ง ไว้
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. การติด ตามผลตามคารับรองการปฏิบัติก ารประจ าปีที่ก าหนดไว้แ ล้ว โดยมีก ารก าหนด
ระยะเวลาการติดตามประเมินผลตนเองในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน
5. ควรมีกลไกเชื่อมโยงการประเมินผลงานรายบุคคลกับผลงานในระดับ สาขาวิชา เพื่อเชื่อมโยง
กับผลงานในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อแสดงถึงผลสาเร็จของการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่ระดับหน่วยงานและ
ระดับบุคคล
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก 1
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
และจัดทาแผนปฏิบัตกิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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ภาคผนวก 2
ผลการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์
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ผลการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์
จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานของคณะศิลปกรรมศาสตร์ทงั้ ที่เป็นจุด
แข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม โดยให้น้าหนักความสาคัญ ประเด็นใดมีความสาคัญมากทีส่ ุดตามลาดับ
โดยให้ผู้บริหารและบุคลากร และคณาจารย์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ จานวน 60 คน เป็นผู้ประเมินผลการ
ประเมินน้าหนักคะแนนตามลาดับจากมากไปหาน้อยของจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม ปรากฎดังนี้
1. น้าหนักคะแนนของจุดแข็ง
เรียงลาดับจากมากไปหาน้อยตามตารางต่อไปนี้
ลาดับ
คะแนน
ประเด็นจุดแข็ง
S11
224
มหาวิทยาลัยมีช่ือเสียง เป็นที่สนใจของนักศึกษา
S23
142
การมี MOU กับหน่วยงานภายนอกช่วยสนับสนุนการพัฒนาด้านต่างๆ
S24
135
มีนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ทั้งในระดับชาติและนานาชาติเพิ่มขึน้
S15
127
เผยแพร่ผลงานวิจัยมากขึน้ ทั้งจานวนและคุณภาพ รวมทั้งมีจานวนสิทธิบัตรเพิ่มมากขึน้
S2
111
อาจารย์มีความเชี่ยวชาญ มีคุณวุฒิ และตาแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึน้
S7
105
บุคลากรมีคุณภาพ ทุ่มเท และสามัคคี
S6
77
มหาวิทยาลัยมีประวัติศาสตร์ ภาพลักษณ์ และเอกลักษณ์ท่โี ดดเด่น ทางศิลปวัฒนธรรม
S10
76
มีทาเล ความพร้อมด้านสถานที่ และบรรยากาศภูมิทัศน์ที่ดี
S14
74
บุคลากรมีศักยภาพในการทางานวิจัย ส่งผลให้มีผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ท่มี ีการนาเสนอใน
เวทีวิชาการในระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง
S8
56
มหาวิทยาลัยส่งเสริม และสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ
S3
19
มีหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนรู้ท่ตี อบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและ
ตลาดแรงงาน
S1
15
มีแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปีและประจาปีที่ชัดเจน
S18
13
มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารที่ดีมีประสิทธิภาพ มีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย ทาให้
บุคลากรสามารถทราบข่าวและความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยได้รวดเร็ว
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2. น้าหนักคะแนนของจุดอ่อน
เรียงลาดับจากมากไปหาน้อยตามตารางต่อไปนี้
ลาดับ
คะแนน
ประเด็นจุดอ่อน
W3
137
บุคลากรบางสาขาไม่เชี่ยวชาญ โดยเฉพาะความสามารถทางภาษาอังกฤษ
W8
129
การปรับตัวของบุคลากรเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ยังต้องได้รับการพัฒนา
เช่น COVID-19
W2
104
สถานที่ไม่เพียงพอกับการจัดการเรียนการสอน
W6
85
กระบวนการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม ยังไม่สามารถทาให้นักศึกษามีทักษะภาวะผู้นา
ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์และทักษะด้านภาษาอังกฤษ
W1
42
การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ยังมีน้อย
W7
42
การจัดการเรียนการสอนในบางรายวิชาเป็นกลุ่มใหญ่ จานวนผู้เรียนมีเป็นจานวนมากเกินไป
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
W9
39
บุคลากรสายวิชาการไม่เชี่ยวชาญในการใช้อุปกรณ์การสอนระบบออนไลน์
W4
19
การบริหารการเรียนการสอนในระดับนานาชาติยังมีข้อจากัด
W5
15
ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ยังไม่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ
และนานาชาติยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินของอุดมศึกษา
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3. น้าหนักคะแนนของโอกาส
เรียงลาดับจากมากไปหาน้อยตามตารางต่อไปนี้
ลาดับ
คะแนน
ประเด็นโอกาส
O24
111
มหาวิทยาลัยมีการประสานกับกองทุนหมู่บ้านทั่วประเทศ เพิ่มโอกาสพัฒนาความเป็น
มหาวิทยาลัยแห่งท้องถิ่นได้สมบูรณ์และโอกาสในการวิจัยและพัฒนาท้องถิ่นทั่วไทย
O28
109
การเปิดหลักสูตรที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ จะส่งผลต่อยอดนักศึกษาและ
ภาวะการมีงานทา
O19
86
ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Ageing Society) ส่งผลกระทบต่อการผลิตบัณฑิตเพื่อ
ตอบสนองประชากรกลุ่มสูงอายุ เช่น พยาบาล ท่องเที่ยว วิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์
และการบิน
O3
81
ภาคสังคมและภาคธุรกิจต้องการความรู้ในระดับอุดมศึกษามากขึน้
O9

70

สภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน มีผลให้นักเรียนอาจเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยที่มีค่าใช้จ่ายต่ากว่า

O2
O23

47
44

O11
O12

38
28

O17

28

O21

26

O7

15

O1
O13

13
13

O22

10

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งเสริมการเรียนรู้ท่หี ลากหลาย
การให้ทุนกู้ยืมทางการศึกษา กยศ. และ กรอ. ที่สอดคล้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตาม
นโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ตลาดแรงงานมีความต้องการบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ทงั้ ภายในและภายนอกประเทศ
ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนระบบให้ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็นการสร้างโอกาสให้กับ
ผู้ด้อยโอกาสมากขึน้
มหาวิทยาลัยฯ ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน ที่มีระบบคมนาคมที่หลากหลาย ทาให้นักศึกษาเดินทางมา
เรียนอย่างสะดวก
การได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 เป็นการเพิ่มโอกาสในการติดต่อ
แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้เกิดความร่วมมือทางวิชาการ เช่น การจัดการเรียนการสอน การทา
วิจยั และบริการวิชาการได้มากขึน้
การขยายตัวทางเศรษฐกิจและความต้องการของภาคธุรกิจ ต้องการความรู้เชิงวิชาการจาก
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีทันสมัยขึน้ เอือ้ อานวยต่อการบริหารงาน
นโยบายของรัฐในการปรับฐานเงินเดือน ทาให้รายได้ของบุคลากรเพิ่มขึน้ ส่งผลให้บุคลากรมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
รัฐบาลส่งเสริมบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในการพัฒนาประเทศ
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4. น้าหนักคะแนนของภัยคุกคาม
เรียงลาดับจากมากไปหาน้อยตามตารางต่อไปนี้
ลาดับ คะแนน
ประเด็นภัยคุกคาม
T4
132
สถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศมีการแข่งขันกันมากขึน้
T14
122
ค่านิยมของคนในสังคมไทยกับความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ ขาดความน่าเชื่อถือลดความไว้วางใจได้
T2
88
รัฐบาลขาดเสถียรภาพทางการเมือง เป็นอุปสรรคต่อการบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัย
T24
80
นักศึกษาเลือกเรียนตามกระแสความนิยม มากกว่าความต้องการของตลาดแรงงาน
T14
72
ค่านิยมของคนในสังคมไทยกับความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ ขาดความน่าเชื่อถือลดความไว้วางใจได้
T15
67
นักเรียนที่เข้ามาเป็นนักศึกษา มีความรู้พืน้ ฐานในเชิงวิชาการ โดยเฉลี่ยยังต่า
T13
51
ความคิดที่แตกต่างของคนในสังคม ทาให้เกิดความขัดแย้งทางความคิดส่งผลให้มหาวิทยาลัยต้องมี
การปรับทัศนคติ ความเชื่อของคนให้สามารถอยู่ร่วมกันได้
T20
38
ธรรมชาติของโลกออนไลน์ที่รวดเร็ว ทันใจ เข้าถึงง่าย ข้อมูลมหาศาล ไม่จากัดเวลาและสถานที่ เป็น
ตัวเลือกในการป้อนความรู้ให้ผู้เรียน และตอบโจทย์ความต้องการได้มากกว่าผู้สอนหรือ
สถาบันการศึกษาที่ยังปรับตัวไม่ได้
T9
31
แนวโน้มจานวนประชากรวัยอุดมศึกษาของประเทศไทยลดลง ทาให้อัตราการเกิดลดลงอัตราประชากร
ในวัยเรียนลดลง และมีอัตราผู้สูงอายุเพิ่มขึน้
T25
25
ผู้ปกครองและนักศึกษาเรียกร้องให้ลดค่าเทอม เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19
T8
19
ตลาดแรงงานต้องการพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ และทักษะเฉพาะทางมากขึน้ จึงสวนทางกับ
หลักสูตรที่หลากหลายแต่ไม่ตอบสนองตลาดแรงงาน
T19
18
หลักสูตรเรียนฟรีในรูปแบบออนไลน์ที่รวบรวมมหาวิทยาลัยชั้นน าทั่วโลกไว้ในที่เดียวกั น โดยผู้เรียน
สามารถจะเลือกสรรรายวิชาได้ด้วยตนเอง
T10
15
ค่านิยมและความต้องการของนักศึกษาเก่งๆ มักจะเลือกเรียนในสาขาวิชาที่เป็นที่ต้องการของ
ตลาดแรงงานมากกว่าสาขาที่ความต้องการของตลาดแรงงานน้อยกว่า
T3
14
กฎระเบียบรัฐบาลเปลี่ยนแปลงบ่อย
T11
13
มุมมองของต่างประเทศที่มองสถานศึกษาของประเทศไทยยังไม่เป็นนานาชาติ
T16
10
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการรับสมัครนักศึกษาทาให้มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่ศึกษาต่อของ
นักเรียน
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ภาคผนวก 3
ประมวลภาพกิจกรรมการ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
และจัดทาแผนปฏิบัตกิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

59

60

61

ภาคผนวก 4
รายชื่อผู้บริหารและบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
และจัดทาแผนปฏิบัตกิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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รายชื่อผู้จัดทา
แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัตกิ าร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตมิ า
2. อาจารย์ ดร.รุ่งเกียรติ
3. อาจารย์ ดร.ผกามาศ
4. อาจารย์ ดร.ณฐภรณ์
5. อาจารย์ ดร.พีระพล
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์
7. นางสาวเครือมาศ
8. นางสาวเดือนเพ็ญ
9. นางสาวกัญญาณัฐ
10. นางสาวอรกานต์จิตต์

มณีวฒ
ั นา
สิริวงษ์สุวรรณ
จิรจารุภัทร
รัตนชัยวงศ์
ชัชวาลย์
อินเกือ้
ประทุมมาศ
ดวงธนู
จินพละ
สุขอิม่ เจริญ

11. นายกิตติพงศ์
12. นางสาวปาริฉัตร์

อิสรานุเทพ
จันทร์นวล

13. นางสาวพัณณ์ชิตา
14. นางสาวพัทธนันท์
15. นางสาวศรัณภัสร์
16. นางสาวสะดีเยาะ
17. นางสาวภาณุมาศ
18. นายวรวิทย์
19. นางสาวภัทราภรณ์
20. นางสาวณิชาภัทร
21. นางสาววิศิษฐา
22. นางสาววราภรณ์
23. นางสาวจิรัตน์สริ ิ
24. นายอนันต์
25. นายรัฐธีย์
26. นางสาววรกานต์

ธนาพงศ์ศริ ภัส
กฤษณะกาฬ
แสงทอง
บินมะดีเยาะ
หวัดวาปี
คุ้มวงศ์
สดแสงจันทร์
เป้าคาศรี
จินดาลัทธิ
ไชยพร
จันทร์เพ็ญ
พุกพูล
โชติจันทร์
จันทราสา

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
หัวหน้าสานักงาน
รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา
รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รักษาการหัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม
รักษาการหัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ
รักษาการหัวหน้าฝ่ายแผนงาน
และประกันคุณภาพ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการศึกษา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักประชาสัมพันธ์
บุคลากร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

