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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2564 เป็นเครื่องมือในการก าหนดทิศทางการด าเนินงานของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่เน้นความสัมฤทธิ์

ผลของงานให้เกิดขึ้น ซ่ึงเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการขององค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด การปฏิรูป

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

การปฏิรูประบบราชการตามแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ ได้เน้นให้ใช้แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงาน เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีแนวทางและทิศทางที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบผลสัมฤทธิ์

ของงานได้ แผนปฏิบัติการของคณะศิลปกรรมศาสตร์ พัฒนาปรับปรุงจากแผนยุทธศาสตร์ของคณะศิลปกรรม

ศาสตร์ให้มีความสอดคล้องและเช่ือมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ แผน

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และแผนยุทธศาสตร์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ตามล าดับ 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้จัดให้มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์เพื่อ

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

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งศึกษาสภาวการณ์ปัจจุบัน ประเด็นความท้าทายในด้านต่างๆที่คณะ

ศิลปกรรมศาสตร์ จะต้องเผชิญโดยได้มีการรับฟังความคดิเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้วิเคราะห์ต าแหน่งยุทธศาสตร์ในปัจจุบัน โดยใช้โปรแกรม  Excel  

ของวิทยากรที่ปรึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปรากฏผลว่า คณะศิลปกรรมศาสตร์อยู่ในต าแหน่ง 

“ป้องกันตัว” ดังภาพข้างล่างนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 ต าแหน่งยุทธศาสตร์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ในปัจจุบัน 
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เม่ือคณะศิลปกรรมศาสตร์ทราบต าแหน่งยุทธศาสตร์ในปัจจุบัน จึงได้ปรับปรุงสถานการณ์ สามารถปรับปรุง

ต าแหน่งยุทธศาสตร์ของวทิยาลัยไปอยู่ในต าแหน่ง “รุกด าเนินการเอง” ดังภาพข้างล่างนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 ต าแหน่งยุทธศาสตร์ของคณะศลิปกรรมศาสตร์หลงัจากปรับปรงุสถานการณ์ 

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้วางเป้าหมายเพื่อให้เป็นการปฏิบัติงานโดยภาพรวมของคณะ 

สอดคล้อง และเป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยมีสาระส าคัญของ

แผนยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

 เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้านวชิาชีพศิลปกรรมศาสตร์ด้วยคุณภาพและคุณธรรม 
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พันธกิจ (Mission)  

1) ให้การศึกษา (To Offer Education) ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ ฝึกหัดครู ปลูกฝัง

ประชาชนให้สามารถเรียนรู้ในระดับสูง มีความเป็นมนุษย์ที่รับผิดชอบต่ออนาคตของโลกที่มีแนวโน้มเป็น

นานาชาติ มจีิตวญิญาณในการท้าทาย โดยไม่กลัวล้มเหลว 

2) วิจัย (To Conduct Research) มุ่งม่ันในการลงทุนทางการศึกษาวิจัยในศาสตร์ที่เป็นเอตทัคคะ ที่

สามารถน าไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์ได้เพื่อความสงบสุข และความเจริญรุ่งเรือง ผ่านการแสวงหาด้วยการวิจัย

ทางวชิาการที่อุดมไปด้วยความคดิสร้างสรรค์ 

3) บริการวชิาการ (To Provide Academic Services) การส่งมอบผลงานวิชาการในระดับเอตทัคคะ ที่

ตอบและแก้ปัญหาของสังคม โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น และสังคม 

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

และวัฒนธรรมไทย โดยการพัฒนาและสร้างแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทาให้เป็นที่ยกย่องและช่ืนชมของ

มนุษยชาติ 

 

ภารกจิหลัก (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 และธ ารงรักษา 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 างนวัตกรรมและองค์ความรู้  ( Conduct Research, Create Innovation and Develop 

Knowledge for Society) 

5) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ และเน้นให้เครือข่ายมีส่วนร่วม (Employ 

Modern Management System for Versatility with Concentration on Network Participation) 

 

เสาหลัก (Pillar) 

1. ทุนความรู้ (Knowledge Capital) 

2. คุณธรรม (Morality)  

3. เครือขา่ย (Partnership)  

4. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  

5. วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอยา่งที่ดีตามวถิีของรัตนโกสินทร์”   

 



 
4 

 

 

วัฒนธรรม (Culture) 

 มีระบบอาวุโส มีความเอือ้อาทร และคุณธรรมที่ดีงาม 

 

เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

แหล่งเรียนรู้ศิลปกรรมศาสตร์ (Center of Fine and Applied Arts) 

 

อัตลักษณ์ (Identity) 

     เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวชิาการ เช่ียวชาญการสื่อสาร ช านาญการคดิ มีจิตสาธารณะ 

 

ค่านิยมหลัก (Core Values) 

1. W  (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคดิสร้างสรรค์ 

2. H  (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดีในองค์กร 

3. I  (Integration & Collaboration) : บูรณาการและความร่วมมือ 

4. P  (Professionalism) : ความเป็นมืออาชีพ 

 

ยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอยา่งยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวชิาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอยา่งยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือขา่ยและขยายการยกยอ่งระดับนานาชาติ 

 

ทั้งนีค้ณะศิลปกรรมศาสตรไ์ด้ก าหนดเป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตรห์ลักและตัวช้ีวัดความส าเร็จของแตล่ะ

ยุทธศาสตร์มีดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอยา่งยั่งยนื มีเป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร์คือ (1) 

มหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มีความยั่งยนื และได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ (2) บัณฑิตมีคุณภาพ

ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรบัของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม และมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 (3) 

มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมและสนับสนุนในการสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ทักษะที่จ าเป็นใน

ศตวรรษที่ 21 หรือความสามารถพิเศษ (talent) ให้กับนักศึกษาสอดคล้องตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (4) 

หลักสูตรมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ (5) บุคลากรทุกระดับมีความรู้ ทักษะและ

ทัศนคติในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ (6) มหาวิทยาลัยผ่านเกณฑ์การประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA (7) บุคลากรทุกระดับรับรู้และมีส่วน

ร่วมในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามทิศทางที่ก าหนดไว ้ (8) มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอาคารสถานที่ 
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และสิ่งอ านวยความสะดวกที่รองรับการด าเนินการตามพันธกิจได้อย่างครบถ้วนและเกิดความประหยัด

งบประมาณ (9) มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการทรัพย์สิน สินทรัพย์เพ่ือใช้ในการปฏิบัติตามภารกิจ  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์คือ (1) ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการยกย่องหรือยอมรับใน

ระดับชาติและ/หรือนานาชาติ(1) (2) ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑิต ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (2) (3) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าและประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1 ปี(3) (4) ร้อยละนักศึกษาที่มีจิตอาสาหรือจิตสาธารณะ (5) ร้อยละนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาให้มี

ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 หรือ talents (6) จ านวนผลงานวจิัยของนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทน

ของหน่วยงานไปน าเสนอในระดับชาติหรือนานาชาติ (7) ร้อยละนักศึกษาที่สอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ 

CEFR ระดับ B1 หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า (8) จ านวนสาขาวิชาเอตทัคคะที่ มีคะแนนประเมินตั้งแต่ 80 

คะแนนขึ้นไป(4) (9) ร้อยละของหลักสูตรทั้งหมดที่ผ่านตามเกณฑ์ประกันคุณภาพหลักสูตรของ สกอ. โดยได้

คะแนนไม่ต่ ากว่าระดับ 3.01 (10) จ านวนหลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree) (11) ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่

ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (12) ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น (13) ร้อยละ

ของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย (14) ผลการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA(5) (15) ร้อยละบุคลากรทุกระดับที่รบัรู้และมีส่วนร่วมในการ

ขับเคลื่อนภารกิจให้ส าเร็จ (16) จ านวนขอ้ร้องเรียนเกี่ยวกับอาคารสถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวกตามพันธ

กิจของมหาวทิยาลัย (17) ร้อยละของการประหยัดงบประมาณจากการใช้ไฟฟา้และน้ าเม่ือเทียบกับปีที่ผ่านมา 

(18) เงินรายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านการบริการวชิาการและวจิัยต่ออาจารย์ประจ า(6) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างผลงานวชิาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  มีเป้าประสงคเ์ชิง

ยุทธศาสตร์คือ (1) ผลงานวิชาการ วิจัยและงานสร้างสรรค์ ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติ หรือ

นานาชาติ (2) ผลงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์หรืองานวิชาการได้รับการน าไปใช้ประโยชน์และให้

ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ (3) ผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นจดอนุสิทธิบัตร หรือ

สิทธิบัตร (4) มหาวิทยาลัยเป็นศูนยก์ลางแห่งการเรียนรู้ และบริการทางวชิาการแก่ชุมชน โรงเรียน วิสาหกิจ

ชุมชน กลุ่มอาชีพ ผู้ประกอบการใหม่ และท้องถิ่นให้มีความให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา (5) 

มหาวิทยาลัยมีงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน (6) วารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับใน

ระดับชาติและนานาชาติ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์คือ (1) ร้อยละของผลงานวชิาการ วจิัยหรืองานสร้างสรรคท์ี่ตีพิมพ์ 

เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติต่ออาจารยป์ระจ าและนักวจิัย (2) ร้อยละของผลงานนักศึกษาและผู้ส าเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาโท ที่ได้รับการตีพิมพห์รือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ (3) ร้อยละของผลงาน

ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ (4) จ านวน

งานวิจัย งานนวัตกรรม งานสร้างสรรคห์รืองานวชิาการที่น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือสร้าง

รายได้ลดรายจ่าย หรือพัฒนาประชาชนและชุมชนให้เขม้แข็งและยั่งยืน(7) (5) จ านวนผลงานวจิัย งานนวัตกรรม

หรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร (6) จ านวนผู้เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ (7) เงินสนับสนุน



 
6 

 

 

งานวจิัยหรืองานสร้างสรรคต์อ่อาจารย์ประจ าและนักวจิัย (8) จ านวนผลงานวจิัย นวัตกรรมหรืองานสิทธบิัตรที่

น าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (9) จ านวนวารสารวชิาการที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ  ยั่งยืน  มี

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์คือ (1) มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ (2) เครือข่ายมีส่วน

ร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวทิยาลัย (3) ความมีช่ือเสียงของมหาวทิยาลัยโดยมีนักเรียน

เลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย (4) นักศึกษาชาวต่างชาติเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชา (5) มหาวิทยาลัยมีการ

ด าเนินการจัดกิจกรรมความร่วมมือกับเครือข่ายในประเทศและท้องถิ่น (6) มหาวิทยาลัยมีการด าเนินการจัด

กิจกรรมความร่วมมือกับเครือขา่ยต่างประเทศ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์คือ (1) ร้อยละความส าเร็จของแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย(11) (2) 

ร้อยละของงานวจิัย บทความวชิาการ งานสร้างสรรค ์นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐข์องอาจารย์และนักวจิัยที่ไดร้บั

รางวัลระดับชาติหรือนานาชาติต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย (3) ร้อยละของเครือข่ายที่มีผลผลิต

ร่วมกันและเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย(12) (4) ร้อยละของนักเรียนที่เข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่อแผนรบั

นักศึกษาประจ าปี(13) (5) จ านวนนักศึกษาชาวต่างชาติ/นักศึกษาแลกเปลี่ยน(14) (6) ร้อยละของเครือข่ายความ

ร่วมมือในประเทศที่มีการจัดกิจกรรมร่วมกัน (7) ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือต่างประเทศที่มีการจัด

กิจกรรมร่วมกัน 

โดยแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) สามารถสรุปเป้าประสงค ์ตัวช้ีวัด แผนงาน/กลยทุธ์ 

และโครงการ/กิจกรรม ดังตารางที่ 1 
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ส่วนที่ 1 บทน า 
 

1.1 ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน 

อาคารคณะศลิปกรรมศาสตร์ ตั้งอยู่ในภูมิทัศนท่ี์เด่นเป็นสง่า ติดก าแพงแดงด้านถนนราชวิถี   มีโรง 

ละคร หอศิลป์ รวมท้ังห้องปฏิบัติการทางวิชาชีพด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และการละคร  เมื่อคร้ังท่ีมหาวิทยาลัย

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

ท่ี 10 (ซึ่งในขณะนั้นทรงด ารงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร)ทรงพระราชทาน

พระนามาภิไธยย่อ “ม.ว.ก.” และพระราชทานนาม “อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ” เป็นอาคาร

คณะศลิปกรรมศาสตร์ในปัจจุบัน 

 คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานกวา่ 40 ปี 

โดยย้อนกลับไปตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 ท่ีเร่ิมมีภาควิชา “ดนตรีและนาฏศิลป์” เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชา

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

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

ผลงานท้ังจากภาควิชาและนักศึกษา  ส่งผลให้ศาสตร์ทางด้านศิลปกรรมของสวนสุนันทาได้รับการยอมรับท้ังจาก

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

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในสมัยนั้น จึงมีความคิดท่ีจะรวมสาขาวิชานาฏศลิป์ ดนตรี และศิลปะ ให้

เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาให้สวนสุนันทาเป็นผู้น าด้าน “ศิลปกรรม” แห่งหนึ่งของ

ประเทศ  จึงได้ริเร่ิม “โครงการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์” ขึ้น  โดยแยกกลุ่มวิชาด้านศิลปะท้ังหมดออกจากคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และแบ่งการบริหารจัดการออกมาอย่างอิสระ  พร้อมท้ังแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.กฤษดา กรุดทอง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษในสมัยนั้น รักษาการในต าแหน่งคณบดี 

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

อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชาศิลปะ  ได้ขึน้ด ารงต าแหน่งรักษาการคณบดีเป็นคนต่อมา  และได้สานตอ่ ผลักดันนโยบาย

การจัดตั้งคณะศลิปกรรมศาสตร์ให้เกิดขึน้อย่างเป็นรูปธรรม   จวบจนปี พ.ศ. 2547 กฎหมายว่าดว้ย พระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี “คณะศลิปกรรมศาสตร์” จึงได้รับการยอมรับให้เป็นคณะ

โดยสมบูรณ์ มีประกาศไว้ในกฎกระทรวงการจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศในราช

กิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2548  จึงนับเป็นวันท่ีคณะได้ถือก าเนิดอย่างเป็นทางการในมหาวทิยาลัย   โดย

ได้มีคณบดีเข้ามาบริหารคณะจนถึงปัจจุบันจ านวน 3 ท่าน ได้แก่ 

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

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

           พ.ศ. 2556 – 2560 รองศาสตราจารย์จารุพรรณ  ทรัพย์ปรุง  

(วาระท่ี 2 ปัจจุบัน ด ารงต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ ดร.) 

  พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตมิา  มณีวัฒนา  
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 คณะศลิปกรรมศาสตร์ได้จัดการศกึษา และให้บริการวิชาการดา้นศลิปะ ดนตรี นาฏศลิปแ์ละการ

ละคร โดยปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามความตอ้งการของสังคมมาอย่างตอ่เนือ่ง  ปัจจุบันมีหลักสูตรระดับปริญญา

บัณฑิต มหาบัณฑติ และดุษฎีบัณฑิต ดังนี ้

1. หลักสูตรศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต มี 6 หลกัสูตร 

1.1  สาขาวิชาศลิปะการแสดง 

                     - แขนงนาฏศลิปไ์ทย 

          - แขนงศลิปะการละคร 

1.2  สาขาวิชาจิตรกรรม 

1.3  สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศลิป ์

1.4  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ 

1.5  สาขาวิชาการออกแบบเคร่ืองแต่งกาย  

1.6 สาขาวิชาดนตรี 

- แขนงดนตรีไทย 

- แขนงดนตรีสากล 

2. หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต มี 1 หลกัสูตร 

    2.1 สาขาวิชาศลิปะการแสดง 

3. หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต มี 2 หลักสูตร 

 3.1 สาขาวิชาศลิปะการแสดง 

 3.2 สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ 
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1.2 โครงสร้างหน่วยงาน 
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1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART) 
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1.4 ผลการด าเนินงานท่ีผา่นมา 

 1.4.1 ข้อมูลหลักสูตรท่ีเปิดสอน 

สาขาวิชา 

จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอน 

ปีการศึกษา 

2560 

ปีการศึกษา 

2561 

ปีการศึกษา 

2562 

1. การออกแบบนิเทศศลิป์    
2. การออกแบบเคร่ืองแต่งกาย    

3. การออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค ์    

4. จิตรกรรม    

5. ดนตร ี    

6. ศิลปะการแสดง    

7. ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ (ศิลปะการแสดง)    

8. ศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิต - -  

9. ศิลปกรรมศาสตรทัศนศลิป์และการออกแบบ - -  

รวมท้ังสิ้น 7 7 9 
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1.4.2 ข้อมูลนักศกึษา 

จ านวนนักศึกษา 

สาขาวิชา  

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 

ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม 

1. การออกแบบนิเทศศลิป์ 223 - 223 199 - 199 219 - 219 

2. การออกแบบเคร่ืองแต่งกาย 141 - 141 147 - 147 165 - 165 

3. การออกแบบผลิตภัณฑ์

สร้างสรรค ์

118 - 118 130 - 130 144 - 144 

4. จิตรกรรม 130 - 130 118 - 118 132 - 132 

5. ดนตร ี 225 - 225 231 - 231 230 - 230 

6. ศิลปะการแสดง 266 - 266 267 - 267 377 - 377 

7. ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ 

(ศิลปะการแสดง) 

- 10 10 - 10 10 - - - 

8. ศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิต  

(ศิลปะการแสดง) 

- - - - - - - 25 25 

9. ศิลปกรรมศาสตรดุษฎี

บัณฑิต (ทัศนศิลป์และการ

ออกแบบ) 

- - - - - - - 35 35 

รวมท้ังสิ้น 1103 10 1113 1092 10 1102 1267 25 1292

1 
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1.4.3 ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา 

จ านวนนกัศกึษา 

สาขาวชิา  

ปีการศกึษา 2560 ปีการศกึษา 2561 ปีการศกึษา 2562 

ปกต ิ พิเศษ รวม ปกต ิ พิเศษ รวม ปกต ิ พิเศษ รวม 

1. การออกแบบนิเทศศลิป์ 51 - - 43 - - 65 -  

2. การออกแบบเคร่ืองแต่งกาย 19 - - 29 - - 34 -  

3. การออกแบบผลิตภัณฑ์

สร้างสรรค ์

13 - - 10 - - 21 -  

4. จิตรกรรม 34 - - 28 - - 13 -  

5. ดนตร ี 49 - - 57 - - 51 -  

6. ศิลปะการแสดง 62 - - 51 - - 78 -  

7. ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ 

(ศิลปะการแสดง) 

- 18 18 - 14 14 - 18 18 

8. ศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิต  

(ศิลปะการแสดง) 

- - - - - - - - - 

9. ศิลปกรรมศาสตรดุษฎี

บัณฑิต (ทัศนศิลป์และการ

ออกแบบ) 

- - - - - - - - - 

รวมท้ังสิ้น 228 18 246 218 14 232 262 18 280 

 

 

1.4.4 ข้อมูลการมีงานท าของบัณฑิต 

ปีการศกึษา 2560 2561 2562 

การมีงานท า 90.40 94.44 97.95 

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

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 4.35 4.40 4.61 
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1.4.5 ข้อมูลผลงานวิจัย 

จ านวน 

สาขาวิชา 

ปีงบประมาณ 

2561 

ปีงบประมาณ  

2562 

ปีงบประมาณ 

2563 

ผลงาน น าไปใช้ ผลงาน น าไปใช้ ผลงาน น าไปใช้ 

1. การออกแบบนิเทศศลิป์ - - 1 - 5 4 

2. การออกแบบเคร่ืองแต่งกาย - 1 6 3 4 4 

3. การออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค ์ 4 - 14 4 11 1 

4. จิตรกรรม - - 2 - 2 1 

5. ดนตร ี - - 9 5 1 1 

6. ศิลปะการแสดง - - 1 1 4 4 

รวมท้ังสิ้น 4 1 33 13 28 15 

 

1.4.6 ข้อมูลการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

สาขาวิชา 

จ านวนโครงการบริการวิชาการ 

ปีงบประมาณ 

2561 

ปีงบประมาณ  

2562 

ปีงบประมาณ 

2563 

1. การออกแบบนิเทศศลิป์ 1 1 1 

2. การออกแบบเคร่ืองแต่งกาย 1 1 1 

3. การออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค ์ 1 1 1 

4. จิตรกรรม 1 1 1 

5. ดนตร ี 1 1 1 

6. ศิลปะการแสดง 1 1 1 

รวมท้ังสิ้น 6 6 6 
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1.4.7 ข้อมูลการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

สาขาวิชา 

จ านวนโครงการท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ปีงบประมาณ 

2561 

ปีงบประมาณ  

2562 

ปีงบประมาณ 

2563 

1. การออกแบบนิเทศศลิป์ 1 1 1 

2. การออกแบบเคร่ืองแต่งกาย 1 1 1 

3. การออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค ์ 1 1 1 

4. จิตรกรรม 1 1 1 

5. ดนตร ี 1 1 1 

6. ศิลปะการแสดง 1 1 1 

รวมท้ังสิ้น 6 6 6 
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1.4.8 ข้อมูลบุคลากร 
 

สายสนับสนุนวิชาการ 

หน่วยงาน 
ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 

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

ส านักงานคณะ

ศิลปกรรมศาสตร ์

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

รวมท้ังสิ้น 16 4 - 20 16 4 - 20 17 5 - 22 

 

สายวิชาการ 

หน่วยงาน 

ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 

อ. ผศ

. 

รศ. รวม อ. ผศ

. 

รศ. รวม อ. ผศ

. 

รศ. รวม 

1. การออกแบบนิเทศศลิป์ 6 - - 6 7 - - 7 7 - - 7 

2. การออกแบบเคร่ืองแต่งกาย 5 - 1 6 5 - 1 6 2 4 - 6 

3. การออกแบบผลิตภัณฑ์

สร้างสรรค ์

6 - - 6 6 - - 6 2 5 - 7 

4. จิตรกรรม 4 1 1 6 5 1 - 6 5 1 - 6 

5. ดนตร ี 8 3 - 11 8 3 - 11 7 3 - 10 

6. ศิลปะการแสดง 8 2 1 11 7 3 1 11 5 7 - 12 

7. ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ 

(ศิลปะการแสดง) 

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

รวมท้ังสิ้น 37 6 3 46 38 7 2 47 28 20 1 49 
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ผู้บรหิารก าหนดปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม) 

ผู้บรหิารและบุคลากร ประเมินให้น้ าหนักคะแนนตามล าดับจากมากไปหาน้อยของจุดแข็ง  

จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม 

คณะกรรมการทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ และรองผู้บรหิารระดับหน่วยงาน วิเคราะห์ปัจจัยเชิง

ยุทธศาสตร์ การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ การก าหนดเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

การทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านยิมหลักขององค์กร 

คณะกรรมการทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ รองผู้บริหารระดับหน่วยงาน และผู้ปฏิบัติงานก าหนด

โครงการและกิจกรรม 

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

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 

 

 

 

- เสนอคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 

- เสนออธิการบดี 

น าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) และแผนปฏิบัติการ  

ประจ าปีงบประมาณ 2564 ไปสูก่ารปฏิบัติ 

11 ก.ค. – 31 ส.ค. 63 

 

คณะกรรมการทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยภายในและภายนอก 

 

 

ก.พ. – มิ.ย. 63 

ก.พ. – มิ.ย. 63 

 

ก.พ. – มิ.ย. 63 

 

 

1 -31 ก.ค. 63 

1 -31 ก.ค. 63 

 

1-30 ก.ย. 63 

ต.ค.63 

1.5 ข้ันตอนการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และจัดท าแผนปฏบิัติการ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
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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 าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการระบุจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) ของคณะ

ศิลปกรรมศาสตร์ โดยอาศัยกรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามหลักการ 7–S Model ของ McKinsey ซ่ึง

สามารถสรุปแนวทางการวเิคราะห์ได้ดังนี้ 

o Structure (โครงสร้าง) มีโครงสร้างการท างาน หรือโครงสร้างการจัดองค์กรในระดับต่างๆ 

เหมาะสมดีหรือไม่ 

o Strategy (กลยุทธ์) มีการก าหนดกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดทิศทางการปฏิบัติงานไว้

หรือไม่ 

o System (ระบบ) ระบบการท างานเป็นอยา่งไร มีจุดอ่อนหรือจุดแข็งอะไรบ้าง 

o Skill (ความช านาญ) บุคลากรมีความเช่ียวชาญ หรือช านาญมากน้อยเพียงใด มีทักษะในการ

ปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับหรือไม่ 

o Staff (บุคลากร) บุคลากรของมีความพร้อมมากน้อยเพียงใด และมีจ านวนเพียงพอหรือไม่ 

o Style (รูปแบบ) รูปแบบการบริหารเป็นที่ยอมรับและมีประสิทธภิาพหรือไม่ 

o Shared Value (คา่นิยมร่วม) บุคลากรและองคก์รมีค่านิยมร่วมหรือไม่ อะไรบ้างที่ท าให้องค์กร

เขม้แข็งหรืออ่อนแอ 

 2.1.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment Analysis) 

  เพื่อน าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการระบุสถานการณ์ที่เป็นโอกาส (Opportunities) และภัยคุกคาม 

(Threats) ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยอาศัยกรอบการวเิคราะห์ปัจจัยภายนอกตามหลักการ PEST Model 

ซ่ึงสามารถสรุปแนวทางการวเิคราะห์ได้ดังนี้ 

o P-Politics เป็นการวิเคราะห์สภาพทางการเมือง รวมทั้งกฎหมายและนโยบายทางการเมืองที่มี

ผลกระทบกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

o E-Economics เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์และแนวโน้มทางเศรษฐกิจที ่มีผลต่อคณะ

ศิลปกรรมศาสตร์ 

o S-Social เป็นการวเิคราะหส์ภาพการณแ์ละกระแสสังคมที่มีต่อคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

o T-Technology เป็นการวเิคราะหแ์นวโน้มของการพัฒนาด้านเทคโนโลยทีี่เกี่ยวข้องกับคณะ

ศิลปกรรมศาสตร ์
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2.2 ประเด็นปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

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

 1. มหาวิทยาลัยมีช่ือเสียง เป็นที่สนใจของนักศึกษา 

 2. การมี MOU กับหน่วยงานภายนอกช่วยสนับสนุนการพัฒนาด้านต่างๆ 

 3. มีนักศึกษาที่สร้างช่ือเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ทั้งในระดับชาติและนานาชาติเพ่ิมขึ้น 

 4. เผยแพร่ผลงานวจิัยมากขึ้นทั้งจ านวนและคุณภาพ รวมทั้งมีจ านวนสิทธบิัตรเพิ่มมากขึ้น 

 5. อาจารย์มีความเช่ียวชาญ มีคุณวุฒิ และต าแหน่งทางวชิาการเพิ่มมากขึ้น 

 6. บุคลากรมีคุณภาพ ทุ่มเท และสามัคคี 

 7. มหาวิทยาลัยมีประวัติศาสตร์ ภาพลักษณ์ และเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ทางศิลปวัฒนธรรม 

 8. มีท าเล ความพร้อมด้านสถานที่ และบรรยากาศภูมิทัศน์ที่ดี 

 9. บุคลากรมีศักยภาพในการท างานวจิัย ส่งผลให้มีผลงานวจิัย งานสร้างสรรคท์ี่มีการน าเสนอ

ในเวทวีชิาการในระดับชาติและนานาชาติอยา่งต่อเนื่อง 

 10. มหาวิทยาลัยส่งเสริม และสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ 

 11. มีหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและ

ตลาดแรงงาน 

 12. มีแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปีและประจ าปทีี่ชัดเจน 

 13. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารที่ดีมีประสิทธิภาพ มีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย 

ท าให้บุคลากรสามารถทราบข่าวและความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยได้รวดเร็ว 

 

2.2.2 ประเด็นจุดอ่อน (Weaknesses : W) (9 ประเด็น) ดังต่อไปนี้ 

 1. บุคลากรบางสาขาไม่เช่ียวชาญ โดยเฉพาะความสามารถทางภาษาอังกฤษ 

 2. การปรับตัวของบุคลากรเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ยังต้องได้รับการพัฒนา 

เช่น COVID-19 

 3. สถานที่ไม่เพียงพอกับการจัดการเรียนการสอน 

 4. กระบวนการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม ยังไม่สามารถท าให้นักศึกษามีทักษะภาวะ

ผู้น า ทักษะด้านการคดิวเิคราะห์และทักษะด้านภาษาอังกฤษ 

 5. การน าผลงานวจิัยไปใช้ประโยชน์ยังมีน้อย 

 6. การจัดการเรียนการสอนในบางรายวชิาเป็นกลุ่มใหญ่ จ านวนผู้เรียนมเีป็นจ านวนมากเกินไป 

ส่งผลกระทบต่อคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

 7. บุคลากรสายวชิาการไม่เช่ียวชาญในการใช้อุปกรณ์การสอนระบบออนไลน์ 

 8. การบริหารการเรียนการสอนในระดับนานาชาติยังมีข้อจ ากัด 
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 9. ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ยังไม่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน

ระดับชาติและนานาชาติยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินของอุดมศึกษา 

 

2.2.3 ประเด็นโอกาส (Opportunities : O) (15 ประเด็น)  ดังต่อไปนี้ 

 1. มหาวิทยาลัยมีการประสานกับกองทุนหมู่บ้านทั่วประเทศ เพิ่มโอกาสพัฒนาความเป็น

มหาวิทยาลัยแห่งท้องถิ่นได้สมบูรณ์และโอกาสในการวจิัยและพัฒนาท้องถิ่นทั่วไทย 

 2. มหาวิทยาลัยมีการปรับการเรียนการสอน การท างานเน้นการ online ทันต่อสถานการณ์ที่

เกิดขึน้ 

  3. ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Ageing Society) ส่งผลกระทบต่อการผลิตบัณฑิตเพื่อ

ตอบสนองประชากรกลุ่มสูงอายุ เช่น พยาบาล ท่องเที่ยว วิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์ และการบิน 

 4. ภาคสังคมและภาคธุรกิจต้องการความรู้ในระดับอุดมศึกษามากขึ้น 

 5. สภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน มีผลให้นักเรียนอาจเลือกเรียนในมหาวทิยาลัยที่มีค่าใช้จ่าย

ต่ ากวา่ 

 6. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลย ีส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

 7. การให้ทุนกู้ยืมทางการศึกษา กยศ. และ กรอ. ที่สอดคล้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

 8. ตลาดแรงงานมีความต้องการบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ทัง้ภายในและภายนอกประเทศ 

 9. ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนระบบให้ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็นการสร้างโอกาสให้กับ

ผู้ด้อยโอกาสมากขึ้น 

 10. มหาวิทยาลัยฯ ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน ที่มีระบบคมนาคมที่หลากหลาย ท าให้นักศึกษา

เดินทางมาเรียนอยา่งสะดวก 

 11. การได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวทิยาลัยราชภัฏอันดับ 1 เป็นการเพิ่มโอกาสในการติดต่อ

แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้เกิดความร่วมมือทางวชิาการ เช่น การจัดการเรียนการสอน การท าวิจัยและบริการ

วชิาการได้มากขึ้น 

 12. การขยายตัวทางเศรษฐกิจและความต้องการของภาคธุรกิจ ต้องการความรู้เชิงวิชาการ

จากมหาวิทยาลัย 

 13. นโยบายของรัฐในการปรับฐานเงินเดือน ท าให้รายได้ของบุคลากรเพิ่มขึ้น ส่งผลให้บุคลากร

มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

 14. เทคโนโลยทีันสมัยขึน้เอือ้อ านวยต่อการบริหารงาน 

 15. รัฐบาลส่งเสริมบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในการพัฒนาประเทศ 
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2.2.4 ประเด็นภัยคุกคาม (Threats : T) (16 ประเด็น) ดังต่อไปนี้ 

 1. สถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศมกีารแขง่ขันกันมากขึ้น 

 2. ความท้าทายจากเทคโนโลยแีละระบบอัตโนมัติ 

 3. รัฐบาลขาดเสถียรภาพทางการเมือง เป็นอุปสรรคต่อการบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

 4. นักศึกษาเลือกเรียนตามกระแสความนิยม มากกวา่ความต้องการของตลาดแรงงาน 

 5. ค่านิยมของคนในสังคมไทยกับความเป็นมหาวทิยาลัยราชภัฏ ขาดความน่าเช่ือถือลดความ

ไวว้างใจได้ 

 6. นักเรียนที่เข้ามาเป็นนักศึกษา มีความรู้พืน้ฐานในเชิงวิชาการ โดยเฉลี่ยยังต่ า 

 7. ความคิดที่แตกต่างของคนในสังคม ท าให้ เกิดความขัดแย้งทางความคิดส่งผลใ ห้

มหาวิทยาลัยต้องมีการปรับทัศนคติ ความเช่ือของคนให้สามารถอยูร่่วมกันได้ 

 8. ธรรมชาติของโลกออนไลน์ที่รวดเร็ว ทันใจ เข้าถึงง่าย ข้อมูลมหาศาล ไม่จ ากัดเวลาและ

สถานที่ เป็นตัวเลือกในการป้อนความรู้ให้ ผู้เรียน และตอบโจทย์ความต้องการได้มากกว่าผู้สอนหรือ

สถาบันการศึกษาที่ยังปรับตัวไม่ได้ 

 9. แนวโน้มจ านวนประชากรวัยอุดมศึกษาของประเทศไทยลดลง ท าให้อัตราการเกิดลดลง

อัตราประชากรในวัยเรียนลดลง และมีอัตราผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้น 

 10. ผู้ปกครองและนักศึกษาเรียกร้องให้ลดคา่เทอม เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 

 11. ตลาดแรงงานต้องการพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ และทักษะเฉพาะทางมากขึ้น จึง

สวนทางกับหลักสูตรที่หลากหลายแต่ไม่ตอบสนองตลาดแรงงาน 

 12. หลักสูตรเรียนฟรีในรูปแบบออนไลน์ที่รวบรวมมหาวิทยาลัยช้ันน าทั่วโลกไว้ในที่เดียวกัน 

โดยผู้เรียนสามารถจะเลือกสรรรายวชิาได้ด้วยตนเอง 

 13. คา่นิยมของคนในสังคมไทยกับความเป็นมหาวทิยาลัยราชภัฏ ขาดความน่าเช่ือถือลดความ

ไวว้างใจได้ 

 14. กฎระเบียบรัฐบาลเปลี่ยนแปลงบ่อย 

 15. มุมมองของต่างประเทศที่มองสถานศึกษาของประเทศไทยยังไมเ่ป็นนานาชาติ 

 16. การเปลี่ยนแปลงรูปแบบวธิีการรับสมัครนักศึกษาท าให้มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่

ศึกษาต่อของนักเรียน 
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2.3 ผลการวิเคราะห์ต าแหน่งยุทธศาสตร์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

การวเิคราะห์ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ใช้โปรแกรม Excel ของที่ปรึกษา 

จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยกองนโยบายและแผน มาช่วยหาต าแหน่งยุทธศาสตร์ในปัจจุบันจากผลการ

ประเมิน SWOT และหาต าแหน่งยุทธศาสตร์ที่ปรับปรุงแล้วโดยการลด/ขจัดประเด็นที่เป็นจุดอ่อน การพลิก

วกิฤตให้เป็นโอกาสในประเด็นที่คุกคาม รายละเอียดดังนี้ 

 
2.3.1 ต าแหน่งยุทธศาสตร์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ในปัจจุบัน 

ผลการประมวลด้วยโปรแกรม Excel เพื่อหาต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ในปัจจุบันตามความคดิเห็นของ

ผู้บริหารและคณาจารย์จ านวน 60 ท่าน ปรากฏว่า คณะศิลปกรรมศาสตร์อยู่ในต าแหน่ง “ป้องกันตัว” ดัง

แสดงได้จากภาพข่างล่างนี้ 
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2.3.2 ต าแหน่งยุทธศาสตร์ท่ีปรับปรุงแล้ว 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้ปรับปรุงสถานการณ์โดยการ ลด/ขจัด ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน (ระดับใน

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

- การบริหารการเรียนการสอนในระดับนานาชาติยังมีข้อจ ากัด (ระดับ 4) 

- คุณภาพอาจารย์ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานและมีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์

เกษียณอายุไป (ระดับ 5) 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ พลิกวิกฤติเป็นโอกาสในประเด็นที่เป็นภัยคุกคาม (ระดับในการมุ่งม่ัน

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

- การขยายตัวทางเศรษฐกิจและความต้องการของภาคธุรกิจ ต้องการความรู้เชิงวิชาการจาก

มหาวิทยาลัย (ระดับ 4) 

- ประกาศกองทุนพัฒนาบุคลากรด้านการส่งเสริมให้บุคลากรเผยแพร่ผลงานวิจัยมีโอกาสใน

การสร้างเครือขา่ยความร่วมมือทางวชิาการกับหน่วยงานภายในและต่างประเทศเกิดความ

ชัดเจนในการท างานในระดับสากลมากขึ้น (ระดับ 5) 

  จากการปรับปรุงสถานการณ์โดยการลด/ขจดั ประเด็นที่เป็นจดุอ่อน และพลกิวกิฤตใิห้เปน็

โอกาสในประเดน็ที่เป็นภัยคุกคามดังกล่าวข้างต้น คณะศิลปกรรมศาสตร์สามารถปรับต าแหนง่ยุทธศาสตร์ไป

อยูใ่นต าแหน่ง “รกุด าเนนิการเอง” ดังแสดงได้จากภาพขา้งล่างนี ้
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2.4 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564) ของมหาวิทยาลัย 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

มหาวิทยาลัยแม่แบบท่ีดีของสังคม 

(Smart Archetype  University of the Society) 

ความส าเร็จตามวสิัยทัศน์ : รักษาความเป็นมหาวทิยาลัยอันดับ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมี

ผลงานที่เป็นแม่แบบสวนสุนันทาด้านการสอน วจิัย บริการวชิาการ และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

หมายเหตุ : แม่แบบที่ดีของความสมาร์ท (Smart) คือ เป็นลักษณะของ “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” ในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

S = Smart Students: นักศึกษา “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” มีความคิดดี ท าดี พูดดี แต่งกายดี 

M = Smart Management: การบริหารจัดการ “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” ผู้บริหารเก่งและดี รับผิดชอบต่อสังคม 

ท าดี มุ่งคุณภาพ และมีธรรมาภิบาล 

A = Smart Academic: วิชาการ “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” สร้างหลักวิชาที่สร้างสรรค์ และน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

รวมทั้งมีรูปแบบการน าเสนอที่ดี 

R = Smart Research: การวิจัย “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” สร้างผลงานวิจัยที่ตอบสนองสังคม และน าไปใช้

ประโยชน์ได้ รวมทั้งมีรูปแบบการน าเสนอที่ดี 

T = Smart Technology & Teacher: เทคโนโลยี & ครู “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย มี

ประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีครูที่เป็นต้นแบบในการคิดดีและท าดี 
 

 

จุดประสงค์ (Purpose)  

1) บัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ (Graduates with concentration on niche academic) 

2) การวิจัยทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ (Academic research with creative and 

innovative concept) 

3) ผลงานวิชาการที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม (Academic works with respond and resolve the 

social problems) 

4) ศิลปะและวัฒนธรรมไทยตามแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทา (Arts and culture based on Suan 

Sunandha Heritage) 
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พันธกิจ (Mission) 

5) ให้การศึกษา (To Offer Education) ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ ฝึกหัดครู ปลูกฝัง

ประชาชนให้สามารถเรียนรู้ในระดับสูง มีความเป็นมนุษย์ที่รับผิดชอบต่ออนาคตของโลกที่มีแนวโน้มเป็น

นานาชาติ มจีิตวญิญาณในการท้าทาย โดยไม่กลัวล้มเหลว 

6) วิจัย (To Conduct Research) มุ่งม่ันในการลงทุนทางการศึกษาวิจัยในศาสตร์ที่เป็นเอตทัคคะ ที่

สามารถน าไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์ได้เพื่อความสงบสุข และความเจริญรุ่งเรือง ผ่านการแสวงหาด้วยการวิจัย

ทางวชิาการที่อุดมไปด้วยความคดิสร้างสรรค์ 

7) บริการวชิาการ (To Provide Academic Services) การส่งมอบผลงานวิชาการในระดับเอตทัคคะ ที่

ตอบและแก้ปัญหาของสังคม โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น และสังคม 

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

และวัฒนธรรมไทย โดยการพัฒนาและสร้างแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทาให้เป็นที่ยกย่องและช่ืนชมของ

มนุษยชาติ 
 

ภารกจิหลัก (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 พัฒนาให้บริการเป็นศูนยก์ลางทางด้านศิลปวัฒนธรรม และธ ารงรักษา สืบสานความเป็น

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

the Thainess) 

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

Knowledge for Society) 

5) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ  และเน้นให้เครือข่ายมีส่วนร่วม 

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

เสาหลัก (Pillar) 

1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)  

2) คุณธรรม (Morality)  

3) เครือขา่ย (Partnership)  

4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  

5) วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอยา่งที่ดีตามวถิีของรัตนโกสินทร์”   
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นโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (พ.ศ. 2560 – 2564) 

(The Policy on University's Management and Development) 

มหาวิทยาลัยฯ ได้ก าหนดนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อให้การด าเนินงานตาม

ยุทธศาสตร์ไปสู่ความส าเร็จที่ก าหนดไว้ ดังนี ้ 

1. นโยบายด้านการบริหารจัดการ 

1) เร่งรัดและสร้างกระบวนการและกลไกการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทุกคนให้ก้าวไปสู่

ความส าเร็จสูงสุดในเส้นทางวชิาชีพ 

2) รักษาเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของความเป็นสวนสุนันทาที่มีอดีตอันน่าภูมิใจเพื่อน าไปสู่ความผาสุก

และคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรในองคก์ร 

3) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองคก์รในทุกมิติ 

4) จัดสภาพแวดล้อมที่ดีด้านการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ 

บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และเทคโนโลยทีี่ทันสมัย 

5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้พัฒนาในเส้นทางวิชาชีพทั้งในด้านวุฒิการศึกษาและ

ผลงานวชิาการ รวมทั้งความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

2. นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต 

1) พัฒนาสาขาวิชาทุกๆ สาขาวชิาไปสู่ความเป็นเอตทัคคะเพื่อเพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขัน

ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล 

2) ประสานเครือขา่ยภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตเพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดการ

เรียนการสอนครอบคลุมในทุกกระบวนการ 

3) ยกระดับการเรียนการสอนและการวจิัย โดยการมีเครือขา่ยกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ

เพื่อการแลกเปลี่ยนองคค์วามรู้และบุคลากร 

4) มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ลึกซ่ึงในศาสตร์ที่ส าเร็จการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม 

มีจิตสาธารณะ และเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี 

5) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีและการใช้ภาษาอังกฤษ

อยูใ่นระดับที่ดี สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

6) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีพรสวรรคแ์ละความสามารถพเิศษที่โดดเด่นนอกจากศาสตรท์ี่

ศึกษา 

3. นโยบายด้านการวจิัย 

1) มุ่งเน้นผลิตงานวิจัยที่เป็นการสร้างองคค์วามรู้ใหม่และพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้

ประโยชน์ได้จริง 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบูรณาการวจิัยให้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน 
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3) สร้างให้นักศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกมีขดีความสามารถในด้านการวิจัยและ

สร้างผลงานที่เป็นยอมรับของสังคมได้ 

4. นโยบายด้านการบริการวชิาการ 

1) ส่งเสริมให้มีการบริการวชิาการที่เช่ือมโยงกับงานวิจัย และเกิดการบูรณาการกับการเรียนการ

สอน 

2) สร้างเครือขา่ยกับองคก์รภาครัฐและเอกชนในการให้บริการวชิาการ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนา

ชุมชนให้เข้มแข็ง ยั่งยืน น าไปสู่การพึ่งพาตนเองได้ 

3) ส่งเสริมให้มีการจัดแหล่งเรียนรู้เพ่ือสร้างโอกาสเรียนรู้ให้แก่ทุกคนทุกกลุ่มวัย 

5. นโยบายด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1) ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นสวนสุนันทา 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวจิัย คน้คว้า เพื่อเป็นศูนยก์ลางแห่งการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม 

3) สนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่ทั้ง

ภายในประเทศและต่างประเทศ 
 

เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย (University Development Goals) 

เม่ือสถานการณ์เปลี่ยน เราก็ต้องปรับเปลี่ยน เพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันและทันต่อโลก

อนาคต แต่ส าหรับสิ่งที่ดีและมีคุณค่า เราต้องธ ารงรักษา มหาวิทยาลัยจึงได้ก าหนดรูปแบบของการบริหาร

จัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คือ SSRU “KEEP” Model เพื่อมุ่งเติมเต็มในสิ่งที่ยังเดินไปไม่ถึง

จุดหมายปลายทางและเป้าหมายที่ตั้งไว้ ต่อยอดทุนความรู้และทุนสังคมที่มีอยู ่ติดตามอยา่งต่อเนื่อง เพื่อก ากับ

ติดตามระบบการท างานเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อน าไปสู่ความเป็น “ต้นแบบ” ตามวิสัยทัศน์ 15 ปี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “มหาวิทยาลัยแม่แบบท่ีดีของสังคม” เพราะนี่คือสิ่งที่ทรงคุณค่าที่จะต้อง

ดูแลรักษาเอาไว้ สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 1 
 

 
ภาพท่ี 1 SSRU “KEEP” Model 
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จากรูปแบบของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาด้วย SSRU “KEEP” Model 

มหาวิทยาลัยได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนา SSRU “SWITCH” ในการไปสู่ เป้าหมายที่ก 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. 

มหาวิทยาลัยที่ยดึม่ันในความซ่ือสัตยใ์นเชิงการบริหารงานและวชิาการ 

 T : Technology Driven University in Both Administration and Academic Aspect. 

มหาวิทยาลัยที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยทีี่ทันสมัย 

 C : Capacity and Capability. 

การท างานอยา่งเต็มก าลังและเต็มความสามารถตามความถนัดของแต่ละบุคคล 

 H : Happy Workplace University which has Scholarly Organization Atmosphere. 

มหาวิทยาลัยแห่งความผาสุกที่ล้อมรอบด้วยบรรยากาศของนักวชิาการ 

ทั้งนี ้สามารถแสดงเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย SSRU “SWITCH” ดังภาพที่ 2 

 
 

ภาพท่ี 2 SSRU “SWITCH” 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และ

แผนปฏิบัติการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน (Raise the University‘s 

Potential to Become Sustainable Specialist) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวชิาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอยา่งยั่งยืน (Construct 

Academic Works for Elevating Local Wisdom Sustainably) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เช่ือมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น (Establish Relationship 

to Link Local to Network)  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ (Elevate the Level of International 

Recognition) 

แต่จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา จึงได้ยุบรวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เช่ือมโยงเครือขา่ยและท้องถิ่น กับ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ เพื่อให้ขับเคลื่อนในการพัฒนาทันกับสถานการณ์ที่

เปลี่ยนแปลงไป โดยสามารถสรุปประเด็นยุทธศาสตร์ที่ใช้ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 

2564) และแผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 รายละเอียดมีดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน (Raise the University‘s 

Potential to Become Sustainable Specialist) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (Construct 

Academic Works for Elevating Local Wisdom Sustainably) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ  

(Construct the Network Cooperation and Elevate the Recognition to the International Level)  
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โดยแผนยุทธศาสตร์  ระยะ 5 ปี  (พ.ศ.2560 –  2564) สามารถสรุปเป้าประสงค์  ตัว ช้ีวัด  

แผนงาน/กลยุทธ ์และโครงการ/กิจกรรม ดังตารางที่ 1  

ตารางที่  1 แสดงจ านวนเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรมของ  

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ในแต่ละยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวน 

เป้าประสงค ์ ตัวช้ีวัด 
แผนงาน/

กลยุทธ์ 

โครงการ

/กจิกรรม 

1) พัฒนามหาวิทยาลัยให้เปน็เอตทัคคะอยา่ง

ยั่งยืน 

9 20 17 20 

2) สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นอยา่งยั่งยืน 

8 14 13 13 

3) สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยาย

การยกยอ่งระดับนานาชาติ 

6 7 8 8 

รวมท้ังสิ้น 23 41 38 41 
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ส่วนที่ 3 สาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) 
 

3.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

เป็นศูนยก์ลางแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้านวชิาชีพศิลปกรรมศาสตร์ด้วยคุณภาพและคุณธรรม 

 
3.2 พันธกิจ (Mission) 

1. พัฒนามาตรฐานการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตศิลปกรรมศาสตร์ที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะให้มี

คุณภาพตรงตามความต้องการของชุมชนและสังคมโดยใช้ระบบเทคโนโลย ีสารสนเทศมคีวามรู้คู่คุณธรรม รู้จัก

ใช้ชีวิตอยา่งมีความสุขด้วยความพอเพยีง 

2. วิจัยและพัฒนาองคค์วามรู้ในศาสตร์ที่เป็นเอตทัคคะด้านศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

และศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ 

3. บริการวิชาการด้านศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรม รัตนโกสินทร์แก่

ชุมชนและสังคมในระดับเอตทัคคะ โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชน ท้องถิ่นและสังคม 

4. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์ พัฒนาและเผยแพร่ด้านศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

และศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ 

 

3.3 ภารกจิหลัก (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 และธ ารงรักษา 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 างนวัตกรรมและองค์ความรู้  ( Conduct Research, Create Innovation and Develop 

Knowledge for Society) 

5) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ และเน้นให้เครือข่ายมีส่วนร่วม (Employ 

Modern Management System for Versatility with Concentration on Network Participation) 
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3.4 เสาหลัก (Pillar) 

1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital) 

2) คุณธรรม (Morality) 

3) เครือขา่ย (Partnership) 

4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 

5) วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอยา่งที่ดีตามวถิีของรัตนโกสินทร์” 

 

3.5 วัฒนธรรม (Culture) 

ระบบอาวุโส มีความเอือ้อาทร และคุณธรรมที่ดีงาม 

 
3.6  อัตลักษณ์ (Identity) 

เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวชิาการ เช่ียวชาญการสื่อสาร ช านาญการคดิ มีจิตสาธารณะ 

 
3.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

แหล่งเรียนรู้ศิลปกรรมศาสตร์ (Center of Fine and Applied Arts) 

 
3.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

1)  W (Wisdom & Creativity) :  ปัญญาและความคดิสร้างสรรค ์ 

 2)  H (Happiness & Loyalty) :  ความผาสุกและความภักดีในองค์กร 

 3)  I (Integration & Collaboration) :  บูรณาการ และความร่วมมือ  

 4)  P (Professionalism) :  ความเป็นมืออาชีพ 

 
3.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอยา่งยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวชิาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอยา่งยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือขา่ยและขยายการยกยอ่งระดับนานาชาติ 

 
 

 

 

 



 
35 

 

 

3.10 แผนท่ียุทธศาสตร์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564  

 

 

 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ให้เป็นเอตทคัคะที่ย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดบัภูมปิญัญาท้องถิ่นอย่างย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
สร้างความสัมพนัธ์กบัเครือข่ายและขยายการยกย่องระดบั

นานาชาต ิ
    

เป้าประสงค์เชิง
ประสิทธิผล 

- คณะศิลปกรรมศาสตร์เป็นเอตทัคคะที่มคีวามยัง่ยืนและ
ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาต ิ

- ผลงานวิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาต ิ

- ผลงานวิจัย งานนวตักรรมหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการน าไปใช้ประโยชน์และให้ชุมชน
สามารถพึ่งพาตนเองได ้

- ผลงานวิจัย งานนวตักรรม หรืองานสร้างสรรค์ท่ียืนจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร 

- เครือข่ายและท้องถิน่มีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพนัธ์ท่ีดีกับ

คณะศิลปกรรมศาสตร ์
- คณะศิลปกรรมศาสตรเ์ปน็ที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

- ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 

    

เป้าประสงค์เชิง
คุณภาพบริการ 

- บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์เป็นที่
ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม และมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษ

ที่ 21 

- คณะศิลปกรรมศาสตร์เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการทางวิชาการแก่ชุมชน 
โรงเรียน วิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ ผู้ประกอบการใหม่ และท้องถ่ินให้มีความเข้มแข็ง

อย่างย่ังยืนตามศาสตร์พระราชา 
- คณะศิลปกรรมศาสตร์มีงานวิจัยท่ีตอบสนองตอ่ความตอ้งการของแหล่งทุน 

- คณะศิลปกรรมศาสตรม์ีความร่วมมือกับเครือข่ายและท้องถิ่นที่หลากหลาย 
- คณะศิลปกรรมศาสตรม์ีการด าเนินการจัดกิจกรรมความร่วมมือกับเครือข่าย

ต่างประเทศ 
- นักศึกษาชาวต่างชาติเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชา 

    

เป้าประสงค์เชิง
ประสิทธิภาพ 

- คณะศิลปกรรมศาสตร์มีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมและสนับสนุน
การสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ สอดคล้องตามอัตลักษณ์ของคณะศิลปกรรม

ศาสตร์ 
- หลักสูตรมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 

- งานวิจัย งานนวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์มีคุณภาพได้ตามมาตรฐาน และเป็นท่ียอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

- วารสารวิชาการท่ีได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
- คณะศิลปกรรมศาสตร์มีกระบวนการบริการวิชาการท่ีได้มาตรฐานสอดรับกับความต้องการของ

ท้องถ่ินและสังคม 
- คณะศิลปกรรมศาสตร์มีกระบวนการด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ท่ีได้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับ

ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

- คณะศิลปกรรมศาสตร์มีกระบวนการ/กลไกในการแสวงหา
ความร่วมมือกับท้องถิ่น องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร

วิชาชีพ ผู้ประกอบการ ศิษย์เก่า และต่างประเทศ 

- ระบบริหารจัดการภายในที่สามารถตอบสนองต่อความเป็น
นานาชาต ิ

    

เป้าประสงค์เชิง
การพัฒนา 

- บุคลากรทุกระดับมีความรู้ ทักษะและทัศนคติในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ  
- บุคลากรมีการปฏิบัติงานท่ีตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ และทันต่อสถานการณ์ท่ี

เปลี่ยนแปลง 
- คณะศิลปกรรมศาสตร์มีการประยุกต์มีอาคารสถานท่ี และสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีรองรับการ

ด าเนินการตามพันธกิจได้อย่างครบถ้วน 
- คณะศิลปกรรมศาสตร์สามารถบริหารจัดการทรัพย์สิน สินทรัพย์เพื่อใช้ในการปฏิบัติตามภารกิจ 

- อาจารย์และนักวิจัยมีศักยภาพในการริเร่ิมสร้างสรรค์ งานวิจัย 
นวัตกรรม และการบริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ 

- คณะศิลปกรรมศาสตร์มีการพัฒนาฐานข้อมูลเครือข่ายส าหรับการ
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

- คณะศิลปกรรมศาสตร์มีการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆของ 
Social Media ที่ทันสมัยในการสรา้งภาพลกัษณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

วิสัยทัศน์ : เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้านวิชาชีพศิลปกรรมศาสตร์ด้วยคุณภาพและคุณธรรม 

พันธกิจ : 1. ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน               2. ด้านการวิจัยและนวัตกรรม             3. ด้านการบริการวิชาการ          4. ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย                 5. ด้านบริหารจัดการ 
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ส่วนที่ 4 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 
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ส่วนที่ 5 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ส่วนที่ 6 แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมนิผล 
 

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

พ.ศ. 2564 ไปสู่การปฏิบัติจ าเป็นต้องให้ความส าคัญตอ่การบรหิารจัดการ เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือ

ในการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การจัดท าแผนงานและโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการ

พัฒนาระบบข้อมูลและการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทาง

ปฏิบัติได้อยา่งเป็นรูปธรรมซ่ึงได้ก าหนดวัตถุประสงค ์ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในคณะศิลปกรรมศาสตร์ในเรื่อง

แนวคิดและสาระส าคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

2. เพื่อปรับกระบวนการและกลไกการบริหารจัดการให้สามารถสนับสนุนการแปลงแผนยุทธศาสตร์ 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปสู่การปฏิบัติได้อยา่งมีประสิทธภิาพ 

3. เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลอยา่งเป็นระบบ โดยมีการก าหนดตัวช้ีวัดเป็นเครื่องมือ 
 

เป้าหมาย 

1. ผู้บริหารและบุคลากรของคณะศิลปกรรมศาสตร์มีความรู้ความเข้าใจใน แผนยุทธศาสตร์ และ

แผนปฏิบัติการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 และมีส่วนร่วมในกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ 

2. มีกลไกและกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ และมีการจัดท าแผนงานและ

โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สอดคล้องกับเป้าหมายและตัวช้ีวัด 

3. ก าหนดเครื่องช้ีวัดผลส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2564 ได้อยา่งเป็นรูปธรรม 

แนวทางการด าเนินการ 

เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายดังกล่าว จึงวางมาตรการและก าหนดแนวทางการแปลง 

แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปสู่การปฏิบัติ และการติดตาม

ประเมินผล ดังนี้ 

1. เสริมสร้างความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

พร้อมก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการ เพื่อแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันของ

องค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกให้มีความพร้อมและมีส่วนร่วมในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติได้

อยา่งเป็นรูปธรรม โดยมีแนวทาง ดังนี้ 

1.1 สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแนวคิดและสาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์และ 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยการจัดเวทีสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย  

และยุทธศาสตร์การพัฒนา ให้กับบุคลากร ให้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการ

ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 
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1.2 ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางของ

แผนงานและโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยเน้นผลลัพธข์องการด าเนินงานเป็นหลัก 

1.3 ส่งเสริมให้สาขาวชิาต่างๆ ของคณะศิลปกรรมศาสตร์จัดท าแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติ

การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวทิยาลัย รวมทั้งสามารถเช่ือมโยง 

และประเมินผลงานของหน่วยงานตามที่ก าหนดไว้ 

1.4 จัดให้มีการลงนามค ารับรองการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างพันธสัญญาเชิงยุทธศาสตร์ทั่วองคก์ร 

ทั้งระบบ พร้อมทั้งเช่ือมโยงผลงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 สู่การประเมินผลงาน 

1.5 ส่งเสริมมาตรการในการประชาสัมพันธ์และการสร้างบรรยากาศยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง

ผ่านสื่อภายในคณะศิลปกรรมศาสตร์ผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้น ปลุกเร้า และขับเคลื่อนงานตามแผน

ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

2. พัฒนากระบวนการจัดท าแผนงาน/โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในลักษณะบูรณาการ  

เพื่อเป็นเครื่องมือในการประสานแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยมีแนวทางดังนี้ 

2.1 สนับสนุนการจัดท าแผนงาน/โครงการในลักษณะการบูรณาการและประสานงานระหว่าง

หน่วยงานภายในคณะศิลปกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนา อาทิเช่น 

(1) แผนพัฒนาสาขาวชิาสู่เอตทัคคะ 

(2) แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

(3) แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือขา่ย 

(4) แผนปฏิบัติการด้านการวจิัย 

(5) แผนปฏิบัติการด้านการบริการวชิาการ 

(6) แผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

(7) แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ 

(8) แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 

(9) แผนพัฒนาบุคลากร 

(10) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

(11) แผนกลยุทธท์างการเงิน 

(12) แผนการจัดการความรู้ 

(13) แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

(14) แผนปฏิบัติการด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง 

(15) แผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 

(16) แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

(17) แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 



 
44 

 

 

2.2 ก าหนดขัน้ตอนของกระบวนการด าเนินงานตามแผนงานโครงการให้ชัดเจน มุ่งเน้นที่การสร้าง

กระบวนทัศนคติใหม่ (Paradigm Shift) แก่ผู้ปฏิบัติ มีการจัดล าดับความส าคัญของกิจกรรมที่มุ่งผลสัมฤทธิ์กับ

ระบบการจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการด าเนินงาน 

2.3 ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้จากการด าเนินแผนงานโครงการว่าสามารถตอบสนองต่อ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสามารถติดตามและประเมินผลได้อยา่งเป็นรูปธรรมทันสมัยด้วยเทคโนโลยี 
 

 การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัตินั้นเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญมากที่จะผลักดันการท างานของ

กลไกทั้งหมดให้สามารถบรรลุผลลัพธต์ามที่ตั้งเป้าหมายไว ้เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้สึกเป็นเจ้าของและ

มีส่วนร่วม รวมทั้งต้องอาศัยกระบวนการและกลไกการผนึกก าลังในหลายมิติในการประสานแผนงาน แผนเงิน 

และแผนคน ในการขับเคลื่อนองคก์รร่วมกัน และไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อมุ่งสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดขององคก์ร

คือวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ ความส าเร็จของการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ให้ประสบผลส าเร็จ จึงประกอบด้วยส่วน

ส าคัญ ดังนี้ 

1. ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารทุกระดับเป็นผู้รวบรวมพลังขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ ยนแปลง  

และสื่อสารทิศทางองคก์รให้แก่บุคลากรทุกระดับได้มีความเขา้ใจ 

2. ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ออกมาเป็นแผนปฏิบัติการ โดยน ากลยุทธ์และแนวทางการด าเนินงาน

มาแปลงเป็นแผนงาน/ โครงการที่ปฏิบัติได้อยา่งเป็นรูปธรรม 

3. การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไป สาขาวชิาและระดับบุคคลในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ไปสู่

การปฏิบัติอยา่งชัดเจน รวมทั้งต้องมีระบบในการจูงใจให้ทุกคนมุง่เน้นการท างานเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

4. การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในคณะศิลปกรรมศาสตร์ในการขับเคลื่อนแผนงาน/ 

โครงการของแต่ละหน่วยงานให้มีความก้าวหน้า เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บข้อมูล เผยแพร่ข้อมูล และ

ถ่ายทอดความรู้ซ่ึงกันและกัน  

5. การจัดระบบการติดตามประเมินผลความก้าวหน้าของการด าเนินการในทุกระดับ 
 

การติดตามและประเมินผล 

เม่ือมีการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับทุกหน่วยงานภายในคณะศิลปกรรมศาสตรแ์ล้ว คณะ

ศิลปกรรมศาสตร์ จะต้องวางระบบที่จะวัดความส าเร็จในการบรรลุเป้าประสงคใ์นระดับต่างๆ จ าเป็นต้องมีการ

ติดตามและประเมินผล เพื่อช่วยให้ทราบถึงความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค ผลกระทบที่เกิดขึ้น อันจะช่วยให้

ผู้รับผิดชอบพจิารณาหาแนวทางแก้ไขต่อไป การติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิผล จะต้องอาศัยดัชนีช้ีวัด

ความส าเร็จในหลายมิติ และหลายระดับ เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการแนวใหม ่ดังนี้ 

1. การติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งสรุป

บทเรียนและขอ้เสนอแนะส าหรับน าไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการจัดท าแผนเชิงยุทธศาสตร์ขององคก์รให้มี

ประสิทธภิาพต่อไป 
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2. การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าป ี  โดยการจัดท ารายงานผลการ

ด าเนินงานเป็นประจ าทุกเดือน และจัดท ารายงานผลรายไตรมาสเพื่อแสดงถึงความก้าวหน้า และปัญหา

อุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทุกระดับทราบและด าเนินการแก้ไขเพื่อให้การด าเนินการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

รวมถึงการจัดท ารายงานผลงานประจ าปเีผยแพร่สู่สาธารณะ 

3. การติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ผลการจัดซ้ือจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณ เพื่อเร่งรัดการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

4. การติดตามผลตามค ารับรองการปฏิบัติการประจ าปีที่ก าหนดไว้แล้ว โดยมีการก าหนด

ระยะเวลาการติดตามประเมินผลตนเองในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 

5. ควรมีกลไกเช่ือมโยงการประเมินผลงานรายบุคคลกับผลงานในระดับสาขาวิชา เพื่อเช่ือมโยง

กับผลงานในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อแสดงถึงผลส าเร็จของการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่ระดับหน่วยงานและ

ระดับบุคคล 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 1 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 

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

และจัดท าแผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ภาคผนวก 2 
ผลการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ 
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ผลการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์  

  จากการวเิคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของคณะศิลปกรรมศาสตร์ทัง้ที่เป็นจุด

แข็ง จดุอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม โดยให้น้ าหนักความส าคัญ ประเดน็ใดมีความส าคัญมากทีสุ่ดตามล าดับ 

โดยให้ผู้บรหิารและบุคลากร และคณาจารยข์องคณะศลิปกรรมศาสตร ์จ านวน 60 คน เป็นผู้ประเมินผลการ

ประเมินน้ าหนักคะแนนตามล าดับจากมากไปหาน้อยของจุดแขง็ จดุอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม ปรากฎดังนี้ 

 

1. น้ าหนักคะแนนของจุดแข็ง  

เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยตามตารางต่อไปนี้ 

ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดแข็ง 

S11 224 มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียง เป็นที่สนใจของนักศึกษา 

S23 142 การมี MOU กับหน่วยงานภายนอกช่วยสนับสนุนการพัฒนาด้านต่างๆ 

S24 135 มีนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ทั้งในระดับชาติและนานาชาติเพิ่มขึน้ 

S15 127 เผยแพร่ผลงานวิจัยมากขึน้ทั้งจ านวนและคุณภาพ รวมทั้งมีจ านวนสิทธิบัตรเพิ่มมากขึน้ 

S2 111 อาจารย์มีความเชี่ยวชาญ มีคุณวุฒิ และต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึน้ 

S7 105 บุคลากรมีคุณภาพ ทุ่มเท และสามัคคี 

S6 77 มหาวิทยาลัยมีประวัติศาสตร์ ภาพลักษณ์ และเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ทางศิลปวัฒนธรรม 

S10 76 มีท าเล ความพร้อมด้านสถานที่ และบรรยากาศภูมิทัศน์ที่ดี 

S14 74 บุคลากรมีศักยภาพในการท างานวิจัย ส่งผลให้มีผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ที่มีการน าเสนอใน

เวทีวิชาการในระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง 

S8 56 มหาวิทยาลัยส่งเสริม และสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ 

S3 19 มีหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและ

ตลาดแรงงาน 

S1 15 มีแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปีและประจ าปีที่ชัดเจน 

S18 13 มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารที่ดีมีประสิทธิภาพ มีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย ท าให้

บุคลากรสามารถทราบข่าวและความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยได้รวดเร็ว 
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2. น้ าหนักคะแนนของจุดอ่อน  

เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยตามตารางต่อไปนี้ 

ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดอ่อน 

W3 137 บุคลากรบางสาขาไม่เชี่ยวชาญ โดยเฉพาะความสามารถทางภาษาอังกฤษ 

W8 129 การปรับตัวของบุคลากรเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ยังต้องได้รับการพัฒนา 

เชน่ COVID-19 

W2 104 สถานที่ไม่เพียงพอกับการจัดการเรียนการสอน 

W6 85 กระบวนการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม ยังไม่สามารถท าให้นักศึกษามีทักษะภาวะผู้น า 

ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์และทักษะด้านภาษาอังกฤษ 

W1 42 การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ยังมีน้อย 

W7 42 การจัดการเรียนการสอนในบางรายวิชาเป็นกลุ่มใหญ่ จ านวนผู้เรียนมีเป็นจ านวนมากเกินไป 

ส่งผลกระทบต่อคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

W9 39 บุคลากรสายวิชาการไม่เชี่ยวชาญในการใช้อุปกรณ์การสอนระบบออนไลน์ 

W4 19 การบริหารการเรียนการสอนในระดับนานาชาติยังมีข้อจ ากัด 

W5 15 ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ยังไม่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ

และนานาชาติยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินของอุดมศึกษา 
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3. น้ าหนักคะแนนของโอกาส 

เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยตามตารางต่อไปนี้ 

ล าดับ คะแนน ประเด็นโอกาส 

O24 111 มหาวิทยาลัยมีการประสานกับกองทุนหมู่บ้านทั่วประเทศ เพิ่มโอกาสพัฒนาความเป็น

มหาวิทยาลัยแห่งท้องถิ่นได้สมบูรณ์และโอกาสในการวิจัยและพัฒนาทอ้งถิ่นทั่วไทย 

O28 109 การเปิดหลักสูตรที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ จะส่งผลต่อยอดนักศึกษาและ

ภาวะการมีงานท า 

O19 86 ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Ageing Society) ส่งผลกระทบต่อการผลิตบัณฑิตเพื่อ

ตอบสนองประชากรกลุ่มสูงอายุ เชน่ พยาบาล ท่องเที่ยว วิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์ 

และการบิน 

O3 81 ภาคสังคมและภาคธุรกิจต้องการความรู้ในระดับอุดมศึกษามากขึน้ 

O9 70 สภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน มีผลให้นักเรยีนอาจเลอืกเรยีนในมหาวิทยาลัยท่ีมีค่าใช้จ่ายต่ ากว่า 

O2 47 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

O23 44 การให้ทุนกู้ยืมทางการศึกษา กยศ. และ กรอ. ที่สอดคล้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตาม

นโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

O11 38 ตลาดแรงงานมีความต้องการบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ทัง้ภายในและภายนอกประเทศ 

O12 28 ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนระบบให้ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็นการสร้างโอกาสให้กับ

ผู้ด้อยโอกาสมากขึน้ 

O17 28 มหาวิทยาลัยฯ ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน ที่มีระบบคมนาคมที่หลากหลาย ท าให้นักศึกษาเดินทางมา

เรียนอย่างสะดวก 

O21 26 การได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 เป็นการเพิ่มโอกาสในการติดต่อ

แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้เกิดความร่วมมือทางวิชาการ เชน่ การจัดการเรียนการสอน การท า

วิจัยและบริการวิชาการได้มากขึน้ 

O7 15 การขยายตัวทางเศรษฐกิจและความต้องการของภาคธุรกิจ ต้องการความรู้เชิงวิชาการจาก

มหาวิทยาลัย 

O1 13 เทคโนโลยีทันสมัยขึน้เอ้ืออ านวยต่อการบริหารงาน 

O13 13 นโยบายของรัฐในการปรับฐานเงินเดือน ท าให้รายได้ของบุคลากรเพิ่มขึน้ ส่งผลให้บุคลากรมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

O22 10 รัฐบาลส่งเสริมบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในการพัฒนาประเทศ 
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4. น้ าหนักคะแนนของภัยคุกคาม 

เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยตามตารางต่อไปนี้ 

ล าดับ คะแนน ประเด็นภัยคุกคาม 

T4 132 สถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศมีการแข่งขันกันมากขึน้ 

T14 122 ค่านิยมของคนในสังคมไทยกับความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ ขาดความน่าเชื่อถือลดความไว้วางใจได้ 

T2 88 รัฐบาลขาดเสถียรภาพทางการเมือง เป็นอุปสรรคต่อการบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

T24 80 นักศึกษาเลือกเรียนตามกระแสความนิยม มากกว่าความต้องการของตลาดแรงงาน 

T14 72 ค่านิยมของคนในสังคมไทยกับความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ ขาดความน่าเชื่อถือลดความไว้วางใจได้ 

T15 67 นักเรียนที่เข้ามาเป็นนักศึกษา มีความรู้พืน้ฐานในเชิงวิชาการ โดยเฉลี่ยยังต่ า 

T13 51 ความคิดที่แตกต่างของคนในสังคม ท าให้เกิดความขัดแย้งทางความคิดส่งผลให้มหาวิทยาลัยต้องมี

การปรับทัศนคติ ความเชื่อของคนให้สามารถอยู่ร่วมกันได้ 

T20 38 ธรรมชาติของโลกออนไลน์ที่รวดเร็ว ทันใจ เข้าถึงง่าย ข้อมูลมหาศาล ไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ เป็น

ตัวเลือกในการป้อนความรู้ให้ผู้เรียน และตอบโจทย์ความต้องการได้มากกว่าผู้สอนหรือ

สถาบันการศึกษาที่ยังปรับตัวไม่ได้ 

T9 31 แนวโน้มจ านวนประชากรวัยอุดมศึกษาของประเทศไทยลดลง ท าให้อัตราการเกิดลดลงอัตราประชากร

ในวัยเรียนลดลง และมีอัตราผู้สูงอายุเพิ่มขึน้ 

T25 25 ผู้ปกครองและนักศึกษาเรียกร้องให้ลดค่าเทอม เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 

T8 19 ตลาดแรงงานต้องการพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ และทักษะเฉพาะทางมากขึน้ จึงสวนทางกับ

หลักสูตรที่หลากหลายแต่ไม่ตอบสนองตลาดแรงงาน 

T19 18 หลักสูตรเรียนฟรีในรูปแบบออนไลน์ที่รวบรวมมหาวิทยาลัยชั้นน าทั่วโลกไว้ในที่เดียวกัน โดยผู้เรียน

สามารถจะเลือกสรรรายวิชาได้ด้วยตนเอง 

T10 15 ค่านิยมและความต้องการของนักศึกษาเก่งๆ มักจะเลือกเรียนในสาขาวิชาที่เป็นที่ต้องการของ

ตลาดแรงงานมากกว่าสาขาที่ความต้องการของตลาดแรงงานน้อยกว่า 

T3 14 กฎระเบยีบรัฐบาลเปลี่ยนแปลงบ่อย 

T11 13 มุมมองของต่างประเทศที่มองสถานศึกษาของประเทศไทยยังไม่เป็นนานาชาติ 

T16 10 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการรับสมัครนักศึกษาท าให้มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่ศึกษาต่อของ

นักเรียน 
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ภาคผนวก 3 
ประมวลภาพกิจกรรมการ 

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

และจัดท าแผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ภาคผนวก 4 
รายชื่อผู้บริหารและบคุลากรท่ีมีส่วนร่วมในการ 

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

และจัดท าแผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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รายชื่อผู้จัดท า 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ป ีและแผนปฏิบัตกิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 

คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตมิา  มณีวฒันา  คณบดีคณะศลิปกรรมศาสตร์ 

2. อาจารย์ ดร.รุ่งเกียรต ิ   สิริวงษ์สุวรรณ  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

3. อาจารย์ ดร.ผกามาศ   จิรจารุภัทร  รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกนัคุณภาพ 

4. อาจารย์ ดร.ณฐภรณ์    รัตนชัยวงศ ์  รองคณบดีฝ่ายวชิาการและวิจัย 

5. อาจารย์ ดร.พีระพล   ชัชวาลย์   รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศกึษา 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ ์ อินเกือ้   รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวชิาการ 

7. นางสาวเครือมาศ   ประทุมมาศ  หัวหน้าส านักงาน 

8. นางสาวเดอืนเพ็ญ   ดวงธนู   รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริการการศกึษา 

9. นางสาวกญัญาณัฐ   จินพละ   รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

10. นางสาวอรกานต์จิตต ์  สุขอิม่เจริญ  รักษาการหัวหน้าฝ่ายกิจการนักศกึษาและ 

ศลิปวัฒนธรรม 

11. นายกิตติพงศ ์   อิสรานุเทพ  รักษาการหัวหน้าฝ่ายคลังและพัสด ุ

12. นางสาวปาริฉัตร์   จันทร์นวล  รักษาการหัวหน้าฝ่ายแผนงาน 

และประกันคุณภาพ 

13. นางสาวพัณณ์ชิตา   ธนาพงศศ์ริภัส  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

14. นางสาวพัทธนันท์   กฤษณะกาฬ  นักวิชาการศึกษา 

15. นางสาวศรัณภัสร์   แสงทอง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

16. นางสาวสะดีเยาะ   บินมะดีเยาะ  นักวิชาการศึกษา 

17. นางสาวภาณุมาศ   หวัดวาปี   นักวิชาการศึกษา 

18. นายวรวิทย์    คุ้มวงศ ์   นักวิชาการศึกษา 

19. นางสาวภัทราภรณ์   สดแสงจันทร์  นักประชาสมัพันธ์ 

20. นางสาวณิชาภัทร   เป้าค าศรี  บุคลากร 

21. นางสาววิศิษฐา   จินดาลัทธิ  เจ้าหนา้ท่ีบริหารงานท่ัวไป 

22. นางสาววราภรณ์   ไชยพร   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

23. นางสาวจิรัตน์สริิ   จันทร์เพ็ญ  นักวิชาการเงินและบญัช ี

24. นายอนันต ์    พุกพูล   นักวิชาการพัสด ุ

25. นายรัฐธีย์    โชติจันทร์  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 

26. นางสาววรกานต ์   จันทราสา  เจ้าหนา้ท่ีบริหารงานท่ัวไป 

 


