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คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

ได้รับการอนุมัตจิากอธิการบดี 

เมื่อวันที ่ 30  กันยายน  พ.ศ.2564  



บทสรุปส าหรับผู้บรหิาร 
แผนยุทธศาสตร ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 เป็นเครื่องมือในการก าหนดทิศทางการด าเนินงานของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่เน้นความสัมฤทธิ์ผล

ของงานให้เกิดขึ้น ซึ่งเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการขององค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด การปฏิรูปการศึกษา

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ตลอดจนการปฏิรูป

ระบบราชการตามแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ ได้เน้นให้ใช้แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ตรวจสอบ

ผลสัมฤทธิ์ของงาน เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีแนวทางและทิศทางที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงานได้ 

แผนปฏิบัติการของคณะศิลปกรรมศาสตร์ พัฒนาปรับปรุงจากแผนยุทธศาสตร์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ให้มี

ความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ แผนยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัย และแผนยุทธศาสตร์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ตามล าดับ 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้จัดให้มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์เพื่อ

การพัฒนาระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) โดยการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมทั้งศึกษาสภาวการณป์ัจจุบัน ประเด็นความท้าทายในด้านต่างๆที่คณะศลิปกรรม

ศาสตร์ จะต้องเผชิญโดยได้มกีารรับฟังความคิดเห็นของผูม้ีสว่นได้ส่วนเสีย 

คณะศลิปกรรมศาสตร์ได้วิเคราะห์ต าแหน่งยุทธศาสตร์ในปัจจุบัน โดยใช้โปรแกรม  Excel ของวิทยากรที่

ปรึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปรากฏผลว่า คณะศิลปกรรมศาสตร์อยู่ในต าแหน่ง“ป้องกันตัว” ดังภาพ

ข้างลา่งนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพท่ี 1 ต าแหน่งยุทธศาสตรข์องคณะศลิปกรรมศาสตรใ์นปัจจุบัน 

1 ภาครฐัมนีโยบายสนับสนุนระบบใหทุ้นกูย้มืเพื่อการศกึษาเป็นการสรา้งโอกาสใหก้บัผูด้อ้ยโอกาสมากขึน้
- นโยบายของรฐัในการปรบัฐานเงนิเดอืน ท าใหร้ายไดข้องบุคลากรเพิม่ขึน้ ส่งผลใหบุ้คลากรมคีุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้
- รฐับาลส่งเสรมิบทบาทหน้าทีข่องมหาวทิยาลยัราชภฏัในการพฒันาประเทศ
- การใหทุ้นกูย้มืทางการศกึษา กยศ. และ กรอ. ทีส่อดคลอ้งกบัการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี120     
2 การขยายตวัทางเศรษฐกจิและความตอ้งการของภาคธุรกจิ ตอ้งการความรูเ้ชงิวชิาการจากมหาวทิยาลยั
- การขยายตวัทางเศรษฐกจิในอนาคต มคีวามตอ้งการองคค์วามรูเ้ชงิวชิาการ  และการวจิยัเพื่อพฒันาธุรกจิและอุตสาหกรรมสูงขึน้ 
- ความตอ้งการของภาคธุรกจิและภาคเอกชนทีจ่ะร่วมมอืกบัมหาวทิยาลยัฯ ช่วยใหเ้กดิการบูรณาการหลกัสูตรในการผลติสื่อการเรยีนการสอน งานวจิยั และบณัฑติรูปแบบใหมท่ีต่รงความตอ้งการของตลาดแรงงานจรงิลดปัญหาการว่างงานและขาดแคลนแรงงาน
- สภาวะทางเศรษฐกจิในปัจจุบนั มผีลใหน้ักเรยีนอาจเลอืกเรยีนในมหาวทิยาลยัทีม่คี่าใชจ่้าต ่ากว่า
- เศรษฐกจิโลกกา้วเขา้สู่เศรษฐกจิเชงิสรา้งสรรค ์(Creactive Economy)109     

 3 การเปลีย่นแปลงของสงัคมไทยมแีนวโน้มเป็นตลาดเสรทีางความคดิ ท าใหอ้งคก์รเอกชนมุง่หาความรูผ้า่นสถาบนัการศกึษาส่งผลใหม้หาวทิยาลยัมโีอกาสในการสรา้งสรรคง์านร่วมกบัองคก์รเอกชน
- ประเทศไทยเขา้สู่สงัคมผูสู้งอายุ (Ageing Society) ส่งผลกระทบต่อการผลติบณัฑติเพื่อตอบสนองประชากรกลุม่สูงอายุ เช่น พยาบาล ท่องเทีย่ว วทิยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์ และการบนิ
- มคีวามสามารถในการด าเนินงานเชงิรุกและสรา้งเครอืข่าย
- สถานการณ์ปัจจุบนั ส่งผลใหม้หาวทิยาลยัทีป่รบัตวัไดอ้ย่างรวดเรว็ มคีวามไดเ้ปรยีบในทุกเรือ่ง86        
 รวม 522     

รวม % 15.82   

1 การปรบัตวัของบุคลากรเพื่อรบัมอืกบัสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป ยงัตอ้งไดร้บัการพฒันา เช่น COVID-19
- บุคลากรสายวชิาการไมเ่ชีย่วชาญในการใชอุ้ปกรณ์การสอนระบบออนไลน์212       ชือ่: 1 มหาวทิยาลยัมชีือ่เสยีง เป็นทีส่นใจของนักศกึษา
- เป็นมหาวทิยาลยัราชภฏัอนัดบั 1  จ านวน 13 สมยั จากการจดัอนัดบัของ Webometrics Ranking of the World ส่งผลต่อภาพลกัษณ์ท าใหม้ผีูส้นใจเขา้ศกึษาต่อสูงกว่าปีทีผ่า่นมา
- เป็นสถาบนัทีม่ชี ือ่เสยีงดา้นการผลติครู และดา้นนาฎศลิป์ ท าใหม้จี านวนนักศกึษาทีม่าสมคัรศกึษาต่อดา้นครูและดา้นนาฎศลิป์เพิม่ขึน้จากปีทีผ่า่นมา
- มนีักศกึษาทีส่รา้งชือ่เสยีงใหก้บัมหาวทิยาลยั ทัง้ในระดบัชาตแิละนานาชาตเิพิม่ขึน้
- การไดร้บัการจดัอนัดบัใหเ้ป็นมหาวทิยาลยัราชภฏัอนัดบั 1 เป็นการเพิม่โอกาสในการตดิต่อแลกเปลีย่นขอ้มลูความรูเ้กดิความร่วมมอืทางวชิาการ เช่น การจดัการเรยีนการสอน การท าวจิยัและบรกิารวชิาการไดม้ากขึน้268      
2 บุคลากรบางสาขาไมเ่ชีย่วชาญ โดยเฉพาะความสามารถทางภาษาองักฤษ
- บุคลากรมปีระสบการณ์และความรูค้วามเขา้ใจน้อยในการบรหิารจดัการดา้นงบประมาณการเงนิ  การคลงัและพสัดุ 
- บุคลากรบางส่วนมทีกัษะในดา้นภาษาต่างประเทศอยู่ในระดบัน้อย
- การใชภ้าษาองักฤษในการท างาน
- ทกัษะในการสื่อสารภาษาองักฤษของเจา้หน้าทีก่บัอาจารย์ชาวต่างชาตยิงัมอียู่น้อย153       2 ผูบ้รหิารและทมีผูบ้รหิารมวีสิยัทศัน์ทา้ทาย และร่วมรบัผดิชอบผลกัดนัการด าเนินงานของมหาวทิยาลยัอย่างจรงิจงั
- ผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัมวีสิยัทศัน์ทา้ทายในการพฒันาคุณภาพของมหาวทิยาลยัไปสู่ความส าเรจ็ได ้
- มทีมีผูบ้รหิารรบัผดิชอบร่วมกนัผลกัดนัการด าเนินงานของมหาวทิยาลยัอย่างจรงิจงัท าใหม้หาวทิยาลยัไดร้บัการยอมรบั
- บุคลากรทุกระดบัศรทัธาและเขา้ใจต่อความมุง่ม ัน่ของคณะผูบ้รหิาร โดยเฉพาะอย่างยิง่ เชือ่ม ัน่ในวสิยัทศัน์ของท่านอธกิารบด ีทีจ่ะน าพามหาวทิยาลยัไปสู่ความเปลีย่นแปลงครัง้ส าคญั เท่าทนัต่อบรบิทการเปลีย่นแปลงของสงัคมไทยและสงัคมโลก  
- ผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัมกีารก าหนดทศิทางการบรหิารงานของมหาวทิยาลยัทีช่ดัเจนและตอบสนองแผนพฒันาประเทศ ตลอดจนแผนยุทธศาสตร์ชาต ิและมกีารถ่ายทอดไปยงัผูร้บัผดิชอบในแต่ละระดบัไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
- มหาวทิยาลยัฯ มรีะบบและกลไกการสื่อสารภายในองคก์รทีม่ปีระสทิธภิาพ มกีารรบัรูท้ศิทาง และเป้าหมายของมหาวทิยาลยัอย่างทัว่ถงึ และไดร้บัความร่วมมอืในการด าเนินงานของมหาวทิยาลยัจากบุคลากรทุกภาคส่วน
- มกีารท างานเชงิรุก และเน้นการมสี่วนร่วมของทุกฝ่าย170      
3 สถานทีไ่มเ่พยีงพอกบัการจดัการเรยีนการสอน
- มหาวทิยาลยัฯ มสีถานทีแ่ละมพีื้นทีไ่มเ่พยีงพอกบัจ านวนนักศกึษา ท าใหไ้มส่ามารถบรกิารไดอ้ย่างเตม็ที ่
- มหาวทิยาลยัฯ มสีถานทีค่บัแคบตอ้งขยายวทิยาเขตใหมห่ลายแห่ง ซึ่งตอ้งใชค้่าใชจ่้ายในการลงทุนและการ บรหิารจดัการสูง
- สถานทีจ่ดักจิกรรม เช่น สนามกฬีาทัง้ในร่ม และกลางแจง้ยงัมไีมเ่พยีงพอ
- การยา้ยสถานทีเ่รยีน ท าใหจ้ านวนผุส้มคัรลดลงจากเดมิ100       3 มหาวทิยาลยัมรีะบบและกลไกทีม่ปีระสทิธผิลในการขบัเคลือ่นการด าเนินงานในภารกจิดา้นการวจิยั ตัง้แต่ตน้น ้ากลางน ้าและปลายน ้าทีส่อดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์ของมหาวทิยาลยั และมผีลการด าเนินงานบรรลตุามเป้าหมายทีก่ าหนด ส่งผลใหเ้กดิการพฒันาคุณภาพอาจารย์ การแกไ้ขปัญหาตอบสนองความตอ้งการของชุมชน สรา้งชือ่เสยีงสรา้งภาพลกัษณ์ใหก้บัมหาวทิยาลยั
- บุคลากรมศีกัยภาพในการท างานวจิยั ส่งผลใหม้ผีลงานวจิยั งานสรา้งสรรคท์ีม่กีารน าเสนอในเวทวีชิาการในระดบัชาตแิละนานาชาตอิย่างต่อเนื่อง
- เผยแพร่ผลงานวจิยัมากขึน้ทัง้จ านวนและคุณภาพ รวมทัง้มจี านวนสทิธบิตัรเพิม่มากขึน้147      

รวม 683 จ ำนวนผู้ประเมิน= 60   รวม 1,317
รวม % 20.70     รวม % 39.91    

 1 สถาบนัการศกึษาทัง้ในประเทศและต่างประเทศมกีารแข่งขนักนัมากขึน้
- สถาบนัอุดมศกึษา มกีารแข่งขนัการพฒันาคุณภาพทางการศกึษาทัง้ในประเทศและต่างประเทศในทุกมติ ิ
- สถาบนัการศกึษาหลกัสูตรพยาบาลศาสตร์มกีารเปิดกระจายทัว่ทุกภมูภิาค 
- การมคีูแ่ข่งขนัทีเ่ขม้แขง็ภายในประเทศและต่างประเทศมากขึน้ ท าใหห้น่วยงานประสบกบัปัญหาการรบันักศกึษาไมไ่ดต้รงตามแผนทีก่ าหนดไว ้จงึตอ้งมกีารปรบัหลกัสูตรใหท้นัสมยัและตอ้งปรบัระบบการประชาสมัพนัธ์ใหม้ปีระสทิธภิาพ เพื่อใหเ้ป็นทีรู่จ้กัอย่างกวา้งขวางมากยิง่ขึน้ เกดิภาวะการแข่งขนัทางการศกึษาสูง และหลากหลายทัง้เชงิเนื้อหา และเชงิพื้นทีส่่งผลใหม้หาวทิยาลยัตอ้งมกีารปรบัตวัใหท้นัต่อการเปลีย่นแปลงและสามารถแข่งขนัได ้
- การแข่งขนัทางการศกึษาดา้นโลจสิตกิส์ในสถาบนัอุดมศกึษาและอาชวีศกึษาทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนเพิม่มากขึน้ 
- การแข่งขนัทางดา้นหลกัสูตรค่อนขา้งสูงเมือ่เปรยีบเทยีบกบัมหาวทิยาลยัอืน่ๆ ภายในประเทศ 
- มกีารเปิดมหาวทิยาลยัของรฐัและเอกชนทัง้ในประเทศและต่างประเทศมากขึน้ ท าใหภ้าวะการแข่งขนัทางการศกึษาของสถาบนัการศกึษาทัง้ภาครฐัและเอกชนทัง้ในและต่างประเทศมมีากขึน้เป็นเงาตามตวั ผูบ้รโิภคมทีางเลอืกมากขึน้ เรา257     
2 ค่านิยมและความตอ้งการของนักศกึษาเก่งๆ มกัจะเลอืกเรยีนในสาขาวชิาทีเ่ป็นทีต่อ้งการของตลาดแรงงานมากกว่าสาขาทีค่วามตอ้งการของตลาดแรงงานน้อยกว่า
- ความคดิทีแ่ตกต่างของคนในสงัคม ท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางความคดิส่งผลใหม้หาวทิยาลยัตอ้งมกีารปรบัทศันคต ิความเชือ่ของคนใหส้ามารถอยู่ร่วมกนัได ้
- ค่านิยมของคนในสงัคมไทยกบัความเป็นมหาวทิยาลยัราชภฏั ขาดความน่าเชือ่ถอืลดความไวว้างใจได ้
- นักเรยีนทีเ่ขา้มาเป็นนักศกึษา มคีวามรูพ้ ื้นฐานในเชงิวชิาการ โดยเฉลีย่ยงัต ่า
- นักศกึษาเลอืกเรยีนตามกระแสความนิยม มากกว่าความตอ้งการของตลาดแรงงาน219     ลั

 3 หลกัสูตรเรยีนฟรใีนรูปแบบออนไลน์ทีร่วบรวมมหาวทิยาลยัชัน้น าทัว่โลกไวใ้นทีเ่ดยีวกนั โดยผูเ้รยีนสามารถจะเลอืกสรรรายวชิาไดด้ว้ยตนเอง 
- ธรรมชาตขิองโลกออนไลน์ทีร่วดเรว็ ทนัใจ เขา้ถงึง่าย ขอ้มลูมหาศาล ไมจ่ ากดัเวลาและสถานที ่เป็นตวัเลอืกในการป้อนความรูใ้หผู้เ้รยีน และตอบโจทย์ความตอ้งการไดม้ากกว่าผูส้อนหรอืสถาบนัการศกึษาทีย่งัปรบัตวัไมไ่ด
้- ความทา้ทายจากเทคโนโลยแีละระบบอตัโนมตัิ98        
รวม 778
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เมื่อคณะศิลปกรรมศาสตร์ทราบต าแหน่งยุทธศาสตร์ในปัจจุบัน จึงได้ปรับปรุงสถานการณ์ สามารถปรับปรุง

ต าแหน่งยุทธศาสตรข์องวิทยาลัยไปอยู่ในต าแหน่ง “รุกด าเนินการเอง” ดังภาพข้างลา่งนี ้

ภาพท่ี 2 ต าแหนง่ยุทธศาสตรข์องคณะศลิปกรรมศาสตรห์ลังจากปรับปรุงสถานการณ์ 

 

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้วางเป้าหมายเพื่อให้เป็นการปฏิบัติงานโดยภาพรวมของคณะ 

สอดคล้อง และเป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยมีสาระส าคัญของ

แผนยุทธศาสตร ์ดังนี้ 

 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

 เป็นศูนย์กลางแหง่การเรยีนรู้ตลอดชีวติด้านวิชาชีพศลิปกรรมศาสตร์ดว้ยคุณภาพและคุณธรรม 

 

 

 

1 ภาครฐัมนีโยบายสนับสนุนระบบใหทุ้นกูย้มืเพื่อการศกึษาเป็นการสรา้งโอกาสใหก้บัผูด้อ้ยโอกาสมากขึน้
- นโยบายของรฐัในการปรบัฐานเงนิเดอืน ท าใหร้ายไดข้องบุคลากรเพิม่ขึน้ ส่งผลใหบุ้คลากรมคีุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้
- รฐับาลส่งเสรมิบทบาทหน้าทีข่องมหาวทิยาลยัราชภฏัในการพฒันาประเทศ
- การใหทุ้นกูย้มืทางการศกึษา กยศ. และ กรอ. ทีส่อดคลอ้งกบัการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี3.64%

2 การขยายตวัทางเศรษฐกจิและความตอ้งการของภาคธุรกจิ ตอ้งการความรูเ้ชงิวชิาการจากมหาวทิยาลยั
- การขยายตวัทางเศรษฐกจิในอนาคต มคีวามตอ้งการองคค์วามรูเ้ชงิวชิาการ  และการวจิยัเพื่อพฒันาธุรกจิและอุตสาหกรรมสูงขึน้ 
- ความตอ้งการของภาคธุรกจิและภาคเอกชนทีจ่ะร่วมมอืกบัมหาวทิยาลยัฯ ช่วยใหเ้กดิการบูรณาการหลกัสูตรในการผลติสื่อการเรยีนการสอน งานวจิยั และบณัฑติรูปแบบใหมท่ีต่รงความตอ้งการของตลาดแรงงานจรงิลดปัญหาการว่างงานและขาดแคลนแรงงาน
- สภาวะทางเศรษฐกจิในปัจจุบนั มผีลใหน้ักเรยีนอาจเลอืกเรยีนในมหาวทิยาลยัทีม่คี่าใชจ่้าต ่ากว่า
- เศรษฐกจิโลกกา้วเขา้สู่เศรษฐกจิเชงิสรา้งสรรค ์(Creactive Economy)3.30%

 3 การเปลีย่นแปลงของสงัคมไทยมแีนวโน้มเป็นตลาดเสรทีางความคดิ ท าใหอ้งคก์รเอกชนมุง่หาความรูผ้า่นสถาบนัการศกึษาส่งผลใหม้หาวทิยาลยัมโีอกาสในการสรา้งสรรคง์านร่วมกบัองคก์รเอกชน
- ประเทศไทยเขา้สู่สงัคมผูสู้งอายุ (Ageing Society) ส่งผลกระทบต่อการผลติบณัฑติเพื่อตอบสนองประชากรกลุม่สูงอายุ เช่น พยาบาล ท่องเทีย่ว วทิยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์ และการบนิ
- มคีวามสามารถในการด าเนินงานเชงิรุกและสรา้งเครอืข่าย
- สถานการณ์ปัจจุบนั ส่งผลใหม้หาวทิยาลยัทีป่รบัตวัไดอ้ย่างรวดเรว็ มคีวามไดเ้ปรยีบในทุกเรือ่ง2.61%  
 รวม ลั

รวม

1 แกไ้ข-->การปรบัตวัของบุคลากรเพื่อรบัมอืกบัสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป ยงัตอ้งไดร้บัการพฒันา เช่น COVID-19
- บุคลากรสายวชิาการไมเ่ชีย่วชาญในการใชอุ้ปกรณ์การสอนระบบออนไลน์6.42% คณะศลิปกรรมศาสตร์ 1 มหาวทิยาลยัมชีือ่เสยีง เป็นทีส่นใจของนักศกึษา
- เป็นมหาวทิยาลยัราชภฏัอนัดบั 1  จ านวน 13 สมยั จากการจดัอนัดบัของ Webometrics Ranking of the World ส่งผลต่อภาพลกัษณ์ท าใหม้ผีูส้นใจเขา้ศกึษาต่อสูงกว่าปีทีผ่า่นมา
- เป็นสถาบนัทีม่ชี ือ่เสยีงดา้นการผลติครู และดา้นนาฎศลิป์ ท าใหม้จี านวนนักศกึษาทีม่าสมคัรศกึษาต่อดา้นครูและดา้นนาฎศลิป์เพิม่ขึน้จากปีทีผ่า่นมา
- มนีักศกึษาทีส่รา้งชือ่เสยีงใหก้บัมหาวทิยาลยั ทัง้ในระดบัชาตแิละนานาชาตเิพิม่ขึน้
- การไดร้บัการจดัอนัดบัใหเ้ป็นมหาวทิยาลยัราชภฏัอนัดบั 1 เป็นการเพิม่โอกาสในการตดิต่อแลกเปลีย่นขอ้มลูความรูเ้กดิความร่วมมอืทางวชิาการ เช่น การจดัการเรยีนการสอน การท าวจิยัและบรกิารวชิาการไดม้ากขึน้8.12%

2 แกไ้ข-->บุคลากรบางสาขาไมเ่ชีย่วชาญ โดยเฉพาะความสามารถทางภาษาองักฤษ
- บุคลากรมปีระสบการณ์และความรูค้วามเขา้ใจน้อยในการบรหิารจดัการดา้นงบประมาณการเงนิ  การคลงัและพสัดุ 
- บุคลากรบางส่วนมทีกัษะในดา้นภาษาต่างประเทศอยู่ในระดบัน้อย
- การใชภ้าษาองักฤษในการท างาน
- ทกัษะในการสื่อสารภาษาองักฤษของเจา้หน้าทีก่บัอาจารย์ชาวต่างชาตยิงัมอียู่น้อย4.64% 2 ผูบ้รหิารและทมีผูบ้รหิารมวีสิยัทศัน์ทา้ทาย และร่วมรบัผดิชอบผลกัดนัการด าเนินงานของมหาวทิยาลยัอย่างจรงิจงั
- ผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัมวีสิยัทศัน์ทา้ทายในการพฒันาคุณภาพของมหาวทิยาลยัไปสู่ความส าเรจ็ได ้
- มทีมีผูบ้รหิารรบัผดิชอบร่วมกนัผลกัดนัการด าเนินงานของมหาวทิยาลยัอย่างจรงิจงัท าใหม้หาวทิยาลยัไดร้บัการยอมรบั
- บุคลากรทุกระดบัศรทัธาและเขา้ใจต่อความมุง่ม ัน่ของคณะผูบ้รหิาร โดยเฉพาะอย่างยิง่ เชือ่ม ัน่ในวสิยัทศัน์ของท่านอธกิารบด ีทีจ่ะน าพามหาวทิยาลยัไปสู่ความเปลีย่นแปลงครัง้ส าคญั เท่าทนัต่อบรบิทการเปลีย่นแปลงของสงัคมไทยและสงัคมโลก  
- ผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัมกีารก าหนดทศิทางการบรหิารงานของมหาวทิยาลยัทีช่ดัเจนและตอบสนองแผนพฒันาประเทศ ตลอดจนแผนยุทธศาสตร์ชาต ิและมกีารถ่ายทอดไปยงัผูร้บัผดิชอบในแต่ละระดบัไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
- มหาวทิยาลยัฯ มรีะบบและกลไกการสื่อสารภายในองคก์รทีม่ปีระสทิธภิาพ มกีารรบัรูท้ศิทาง และเป้าหมายของมหาวทิยาลยัอย่างทัว่ถงึ และไดร้บัความร่วมมอืในการด าเนินงานของมหาวทิยาลยัจากบุคลากรทุกภาคส่วน
- มกีารท างานเชงิรุก และเน้นการมสี่วนร่วมของทุกฝ่าย5.15%

3 สถานทีไ่มเ่พยีงพอกบัการจดัการเรยีนการสอน
- มหาวทิยาลยัฯ มสีถานทีแ่ละมพีื้นทีไ่มเ่พยีงพอกบัจ านวนนักศกึษา ท าใหไ้มส่ามารถบรกิารไดอ้ย่างเตม็ที ่
- มหาวทิยาลยัฯ มสีถานทีค่บัแคบตอ้งขยายวทิยาเขตใหมห่ลายแห่ง ซึ่งตอ้งใชค้่าใชจ่้ายในการลงทุนและการ บรหิารจดัการสูง
- สถานทีจ่ดักจิกรรม เช่น สนามกฬีาทัง้ในร่ม และกลางแจง้ยงัมไีมเ่พยีงพอ
- การยา้ยสถานทีเ่รยีน ท าใหจ้ านวนผุส้มคัรลดลงจากเดมิ3.03% 3 มหาวทิยาลยัมรีะบบและกลไกทีม่ปีระสทิธผิลในการขบัเคลือ่นการด าเนินงานในภารกจิดา้นการวจิยั ตัง้แต่ตน้น ้ากลางน ้าและปลายน ้าทีส่อดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์ของมหาวทิยาลยั และมผีลการด าเนินงานบรรลตุามเป้าหมายทีก่ าหนด ส่งผลใหเ้กดิการพฒันาคุณภาพอาจารย์ การแกไ้ขปัญหาตอบสนองความตอ้งการของชุมชน สรา้งชือ่เสยีงสรา้งภาพลกัษณ์ใหก้บัมหาวทิยาลยั
- บุคลากรมศีกัยภาพในการท างานวจิยั ส่งผลใหม้ผีลงานวจิยั งานสรา้งสรรคท์ีม่กีารน าเสนอในเวทวีชิาการในระดบัชาตแิละนานาชาตอิย่างต่อเนื่อง
- เผยแพร่ผลงานวจิยัมากขึน้ทัง้จ านวนและคุณภาพ รวมทัง้มจี านวนสทิธบิตัรเพิม่มากขึน้4.45%

รวม จ ำนวนผู้ประเมิน= 60   รวม
รวม รวม

 1 พลกิ-->สถาบนัการศกึษาทัง้ในประเทศและต่างประเทศมกีารแข่งขนักนัมากขึน้
- สถาบนัอุดมศกึษา มกีารแข่งขนัการพฒันาคุณภาพทางการศกึษาทัง้ในประเทศและต่างประเทศในทุกมติ ิ
- สถาบนัการศกึษาหลกัสูตรพยาบาลศาสตร์มกีารเปิดกระจายทัว่ทุกภมูภิาค 
- การมคีูแ่ข่งขนัทีเ่ขม้แขง็ภายในประเทศและต่างประเทศมากขึน้ ท าใหห้น่วยงานประสบกบัปัญหาการรบันักศกึษาไมไ่ดต้รงตามแผนทีก่ าหนดไว ้จงึตอ้งมกีารปรบัหลกัสูตรใหท้นัสมยัและตอ้งปรบัระบบการประชาสมัพนัธ์ใหม้ปีระสทิธภิาพ เพื่อใหเ้ป็นทีรู่จ้กัอย่างกวา้งขวางมากยิง่ขึน้ เกดิภาวะการแข่งขนัทางการศกึษาสูง และหลากหลายทัง้เชงิเนื้อหา และเชงิพื้นทีส่่งผลใหม้หาวทิยาลยัตอ้งมกีารปรบัตวัใหท้นัต่อการเปลีย่นแปลงและสามารถแข่งขนัได ้
- การแข่งขนัทางการศกึษาดา้นโลจสิตกิส์ในสถาบนัอุดมศกึษาและอาชวีศกึษาทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนเพิม่มากขึน้ 
- การแข่งขนัทางดา้นหลกัสูตรค่อนขา้งสูงเมือ่เปรยีบเทยีบกบัมหาวทิยาลยัอืน่ๆ ภายในประเทศ 
- มกีารเปิดมหาวทิยาลยัของรฐัและเอกชนทัง้ในประเทศและต่างประเทศมากขึน้ ท าใหภ้าวะการแข่งขนัทางการศกึษาของสถาบนัการศกึษาทัง้ภาครฐัและเอกชนทัง้ในและต่างประเทศมมีากขึน้เป็นเงาตามตวั ผูบ้รโิภคมทีางเลอืกมากข7.79%

2 พลกิ-->ค่านิยมและความตอ้งการของนักศกึษาเก่งๆ มกัจะเลอืกเรยีนในสาขาวชิาทีเ่ป็นทีต่อ้งการของตลาดแรงงานมากกว่าสาขาทีค่วามตอ้งการของตลาดแรงงานน้อยกว่า
- ความคดิทีแ่ตกต่างของคนในสงัคม ท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางความคดิส่งผลใหม้หาวทิยาลยัตอ้งมกีารปรบัทศันคต ิความเชือ่ของคนใหส้ามารถอยู่ร่วมกนัได ้
- ค่านิยมของคนในสงัคมไทยกบัความเป็นมหาวทิยาลยัราชภฏั ขาดความน่าเชือ่ถอืลดความไวว้างใจได ้
- นักเรยีนทีเ่ขา้มาเป็นนักศกึษา มคีวามรูพ้ ื้นฐานในเชงิวชิาการ โดยเฉลีย่ยงัต ่า
- นักศกึษาเลอืกเรยีนตามกระแสความนิยม มากกว่าความตอ้งการของตลาดแรงงาน6.64%  
 3 หลกัสูตรเรยีนฟรใีนรูปแบบออนไลน์ทีร่วบรวมมหาวทิยาลยัชัน้น าทัว่โลกไวใ้นทีเ่ดยีวกนั โดยผูเ้รยีนสามารถจะเลอืกสรรรายวชิาไดด้ว้ยตนเอง 
- ธรรมชาตขิองโลกออนไลน์ทีร่วดเรว็ ทนัใจ เขา้ถงึง่าย ขอ้มลูมหาศาล ไมจ่ ากดัเวลาและสถานที ่เป็นตวัเลอืกในการป้อนความรูใ้หผู้เ้รยีน และตอบโจทย์ความตอ้งการไดม้ากกว่าผูส้อนหรอืสถาบนัการศกึษาทีย่งัปรบัตวัไมไ่ด
้- ความทา้ทายจากเทคโนโลยแีละระบบอตัโนมตัิ2.97%  
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พันธกิจ (Mission)  

1) ให้การศึกษา (To Offer Education) ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ ฝึกหัดครู ปลูกฝัง

ประชาชนให้สามารถเรียนรู้ในระดับสูง มีความเป็นมนุษย์ที่รับผดิชอบต่ออนาคตของโลกที่มแีนวโน้มเป็นนานาชาติ 

มีจิตวญิญาณในการท้าทาย โดยไม่กลัวล้มเหลว 

2) วิจัย (To Conduct Research) มุ่งมั่นในการลงทุนทางการศึกษาวิจัยในศาสตร์ที่เป็นเอตทัคคะ ที่

สามารถน าไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์ได้เพื่อความสงบสุข และความเจริญรุ่งเรือง ผ่านการแสวงหาด้วยการวิจัย

ทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค ์

3) บริการวิชาการ (To Provide Academic Services) การส่งมอบผลงานวิชาการในระดับเอตทัคคะ ที่

ตอบและแก้ปัญหาของสังคม โดยการมสี่วนรว่มกับชุมชนท้องถิ่น และสังคม 

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

และวัฒนธรรมไทย โดยการพัฒนาและสร้างแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทาให้เป็นที่ยกย่องและชื่นชมของ

มนุษยชาติ 

 

ภารกิจหลัก (Key Result Areas) 

1) ผลิตบัณฑิตที่มคีุณภาพระดับแนวหนา้ (Produce Graduates with Front Row Quality) 

2) ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคม (Provide Academic Services and 

Transfer Technology to Communities and International Society) 

3) อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการเป็นศูนย์กลางทางด้านศลิปวัฒนธรรม และธ ารงรักษา สืบสานความเป็นไทย 

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

Thainess) 

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

for Society) 

5) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ และเน้นให้เครือข่ายมีส่วนร่วม ( Employ 

Modern Management System for Versatility with Concentration on Network Participation) 

 

เสาหลัก (Pillar) 

1. ทุนความรู้ (Knowledge Capital) 

2. คุณธรรม (Morality)  

3. เครือขา่ย (Partnership)  

4. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  

5. วัฒนธรรม (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”   



 

วัฒนธรรม (Culture) 

 มีระบบอาวุโส มีความเอือ้อาทร และคุณธรรมที่ดีงาม 

 

เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

แหลง่เรียนรูศ้ลิปกรรมศาสตร์ (Center of Fine and Applied Arts) 

 

อัตลักษณ์ (Identity) 

     เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ 

 

ค่านิยมหลัก (Core Values) 

1. W  (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสรา้งสรรค์ 

2. H  (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดีในองค์กร 

3. I  (Integration & Collaboration) : บูรณาการและความรว่มมอื 

4. P  (Professionalism) : ความเป็นมืออาชีพ 

 

ยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1  : พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลติบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  : สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต 

เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน  

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3  : สร้างความสัมพันธ์กับเครือขา่ยและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

 

ทั้งนี้คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้ก าหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลักและตัวชี้วัดความส า เร็จของแต่ละ

ยุทธศาสตรม์ีดังนี ้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลติบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ  

มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์คือ (1) บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มีทักษะและ

วิชาชีพเฉพาะทางเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม รวมทั้งได้งานตรงความต้องการของประเทศ (2) 

มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีทักษะที่จ าเป็นใน

รูปแบบมหาวิทยาลัยดิจิทัล มีความสามารถเฉพาะทาง และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ  (3) 

มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบดิจิทัล (4) มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรเอตะทัคคะ 

และหลักสูตรที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต รวมทั้ง

เกิดทักษะเพื่ออนาคต (Reskill, Upskill)  (5) บุคลากรมีคุณภาพสูง ทั้งความรู้ ทักษะและทัศนคติในการปฏิบัติงาน 



ตลอดจนมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ (6) มหาวิทยาลัยผา่นเกณฑก์ารประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของหนว่ยงานภาครัฐ : ITA (7) บุคลากรทุกระดับรับรู้และมีสว่นรว่มในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตาม

ทิศทางที่ก าหนดไว้ (8) มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอาคารสถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวกที่รองรับการ

ด าเนินการตามพันธกิจได้อย่างครบถ้วนและเกิดความประหยัดงบประมาณ รวมถึงมกีารบริหารจัดการดัวยระบบ

ดิจทิัล  

ตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์คือ (1) ร้อยละของผูจ้า้งงานที่พอใจอย่างยิ่งในคุณลักษณะของบัณฑิต  

(2) ร้อยละของบัณฑติปริญญาตรีที่ได้งานท าหรอืประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (3) อัตราการคงอยู่ของผู้เรียน 

(4) จ านวนผู้เรียนสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของประเทศ (5) ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการยกย่องหรือ

ยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ (6) ร้อยละนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะทางด้านเทคโนโลยีและ

ภาษาต่างประเทศที่สอดคล้องกับสาขาเฉพาะทางที่จ าเป็นในรูปแบบมหาวิทยาลัยดิจทิัล  (7) ร้อยละนักศึกษาที่มี

ความสามารถเฉพาะตัวหรือพรสวรรค์ที่ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะหรือความสามารถเพิ่มขึ้น (1) (8) จ านวน

งานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาของหน่วยงานไปน าเสนอ/

ประกวดในระดับชาติหรือนานาชาติ (9) จ านวนการขึ้นทะเบียนการค้า (Start-Up) (2) (10) จ านวนอาจารย์ที่สร้าง

นักศึกษาที่มีผลงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์  (11) จ านวนนักศึกษาที่มีผลงานวิจัย 

บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ (3) (12) ร้อยละนักศึกษาที่สอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ 

CEFR ตั้งแต่ระดับ B1 ขึ้นไป (13) จ านวนหลักสูตรออนไลน์ (14) ร้อยละของอาจารย์ที่มีการจัดการเรียนการสอน

แบบออนไลน์ผสมผสานต่ออาจารย์ทั้งหมด (15) จ านวนหลักสูตร Top 10 Thailand (4) (16) ร้อยละของหลักสูตรที่

ได้รับการรับรองประสิทธิผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานระดับชาติหรือนานาชาติ  (17) จ านวนหลักสูตรที่มีการ

ปรับปรุงรายวิชาบางรายวิชาให้สอดคล้องกับความเช่ียวชาญเฉพาะ 3(3-0-6) เป็น 3(2-2-5) (5) (18) หลักสูตร

ระยะสั้น หรอื หลักสูตร (Non-Degree) (6)  (19) จ านวนศิษย์เก่าหรือบุคคลภายนอกที่ได้รับการพัฒนาทักษะที่ตรง

กับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ (20) จ านวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนร่วมกับ

หน่วยงานหรือสถานประกอบการ (7)    (21) จ านวนอาจารย์และนักศึกษาที่จัดการเรียนรู้และปฏิบัติงานใน

หน่วยงานหรือสถานประกอบการ (8)        (22)  ร้อยละของผู้สอนที่มีคุณภาพสูง (ต าแหน่งทางวิชาการ) (9)   (23)   

จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น         (24)   ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์

มาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย (25)   รอยละการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) ผานหนาเว็บไซต์ของ

หนวยงาน (26) ร้อยละความส าเร็จของการถ่ายทอดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย (10)    (27) รอ้ยละความส าเร็จ

ของการจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวกตามพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย   (28)  รอยละความส าเร็จของการด าเนินการมาตรการประหยัดพลังงาน    (29) จ านวนของคณะ/

วิทยาลัยที่จัดตั้งหอ้งปฏิบัติการหรอืหอ้งปฏิบัติการเสมอืนจรงิหรอืใช้โปรแกรมซอฟแวร ์(Software) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและ

สังคมอย่างยั่งยืน  



มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์คือ (1) ผลงานวิชาการ วิจัยและงานสร้างสรรค์ ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ใน

ระดับชาติ หรือนานาชาติ (2) ผลงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์ที่ยื่นจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร หรือ

น าไปใช้ประโยชน์พัฒนาชุมชนใหส้ามารถพึ่งพาตนเองได้ รวมทั้งน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (3) มหาวิทยาลัยมี

ศูนย์การเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม และมีการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ  (4) มหาวิทยาลัยเป็น

ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และบริการทางวิชาการแก่ชุมชน โรงเรียน วิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ ผู้ประกอบการ

ใหม่ และท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา (5) มหาวิทยาลัยมีแหล่งทุนในการสนับสนุน

การท างานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ (6) มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการทรัพย์สิน สินทรัพย์ และ

ระดมทุน เพื่อใช้ในการปฏิบัติตามภารกิจ (7) วารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ (8) 

มหาวิทยาลัยมีกระบวนการบริการวิชาการ ที่ได้มาตรฐาน สอดรับกับความต้องการของท้องถิ่นและสังคม  (9) 

อาจารย์และนักวิจัยมีศักยภาพในการริเริ่มสร้างสรรค์ งานวิจัย นวัตกรรม และการบริการวิชาการอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์คือ (1) ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ 

เผยแพร่ในระดับชาติหรอืนานาชาติต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย (12)  (2) ร้อยละของผลงานนักศกึษาและผูส้ าเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาโท ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ  (3) ร้อยละของผลงาน

นักศกึษาและผูส้ าเร็จการศกึษาระดับปริญญาเอก ที่ได้รับการตีพิมพ์หรอืเผยแพร่ในระดับชาติ หรอืนานาชาติ (4) 

จ านวนงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์หรืองานวิชาการที่น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือ

สร้างรายได้ลดรายจ่าย หรือพัฒนาประชาชนและชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน (5) จ านวนผลงานที่ยื่นจดอนุ

สิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร (6) จ านวนผลงานวิจัย นวัตกรรมหรืองานสิทธิบัตรที่น าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

สอดคล้องกับแผน SDGs (13)  (7) จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นและของชาติ หรือส่งเสริม

การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา หรือใหบ้ริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม (8) จ านวนประชาชน

ในชุมชนหรอืบุคคลทั่วไปเขาเยี่ยมชมศูนยการเรียนรู/แหลงเรียนรู้ (9) ร้อยละของครัวเรอืนที่เข้าร่วมโครงการ พ้น

เกณฑค์วามยากจนและ/หรอืยกระดับรายได้ครัวเรอืน (10) จ านวนผู้ประกอบการใหมแ่ละผูป้ระกอบการวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดรายย่อยที่ได้รับการพัฒนา (11) เงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจ า

และนักวิจัย (12)  เงินรายได้จากการบริการวิชาการ เป็นที่ปรึกษาต่ออาจารย์ประจ า  (14)  (13)  จ านวนเงนิบริจาค

เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย (15)   (14)  จ านวนวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ (15)  ร้อยละของ

การบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนหรือการวิจัย  (16)  ร้อยละอาจารย์ประจ าที่

ท างานบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น (17)  จ านวนชุมชน/ท้องถิ่นที่ อววน. เขา้ไปช่วยพัฒนา (18)  จ านวนชุด

โครงการวิจัยที่เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือขา่ยและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ  

มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์คือ (1) มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ (2) เครอืข่ายมี

ส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย (3) ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยโดยมี

นักเรียนเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย (4) นักศึกษาชาวต่างชาติเข้าศึกษาต่อหรือมีการแลกเปลี่ยนในสาขาวิชา 



(5) อาจารย์ชาวต่างชาติที่ปฏิบัติงานหรือมีการแลกเปลี่ยนในสาขาวิชา (6) มหาวิทยาลัยมีการด าเนินการจัด

กิจกรรมความร่วมมือกับเครือข่ายในประเทศและท้องถิ่น (7) มหาวิทยาลัยมีการด าเนินการจัดกิจกรรมความ

ร่วมมือกับเครือขา่ยต่างประเทศ   

ตัวชีว้ัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์คือ (1) ร้อยละความส าเร็จของแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (16) (2) 

ร้อยละของเครือข่ายที่มีผลผลิตร่วมกันและเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย (3) ร้อยละของนักเรียนที่เข้ามาศึกษา

ต่อในมหาวิทยาลัยต่อแผนรับนักศึกษาประจ าปี  (4) จ านวนการประชาสัมพันธ์ผลงานที่สะท้อนอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย (5) จ านวนนักศึกษาชาวต่างชาติหรือนักศึกษาแลกเปลี่ยน (6) จ านวนอาจารย์ชาวต่างชาติหรือ

อาจารย์แลกเปลี่ยน/วิทยากร/บรรยายพิเศษ (7) ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมอืในประเทศที่มีการจัดกิจกรรม

ร่วมกัน  (8) ร้อยละข้อตกลงความร่วมมือในประเทศที่มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง (9) ร้อยละข้อตกลงความ

ร่วมมือต่างประเทศที่มกีารจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง (17) 
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ส่วนที่ 1 บทน ำ 
 

1.1 ประวัติควำมเป็นมำของหน่วยงำน 

อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร ์ตั้งอยู่ในภูมิทัศน์ที่เด่นเป็นสง่า ติดก าแพงแดงด้านถนนราชวถิ ี  มีโรง 

ละคร หอศิลป์ รวมทั้งห้องปฏิบัติการทางวิชาชีพด้านศิลปะ ดนตร ีนาฏศิลป์ และการละคร  เมื่อครัง้ที่มหาวิทยาลัยราช

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

(ซึ่งในขณะนั้นทรงด ารงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร)ทรงพระราชทานพระ

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

ศิลปกรรมศาสตรใ์นปัจจุบัน 

 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานกว่า 40 ปี 

โดยย้อนกลับไปตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 ที่เริ่มมีภาควิชา “ดนตรีและนาฏศิลป์” เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชา

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

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

จากภาควิชาและนักศึกษา  ส่งผลให้ศาสตรท์างด้านศิลปกรรมของสวนสุนันทาได้รับการยอมรับทั้งจากประชาคมภายใน

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

ภัฏสวนสุนันทาในสมัยนั้น จึงมีความคดิที่จะรวมสาขาวิชานาฏศิลป์ ดนตร ีและศิลปะ ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อสรา้ง

ความเข้มแข็ง และพัฒนาให้สวนสุนันทาเป็นผู้น าด้าน “ศิลปกรรม” แห่งหนึ่งของประเทศ  จึงได้ริเริ่ม “โครงการจัดตั้ง

คณะศิลปกรรมศาสตร์” ขึ้น  โดยแยกกลุ่มวิชาด้านศิลปะทั้งหมดออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และแบ่ง

การบริหารจัดการออกมาอย่างอิสระ  พร้อมทั้งแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา กรุดทอง รองอธิการบดีฝ่าย

กจิการพเิศษในสมัยนั้น รักษาการในต าแหน่งคณบดี 

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

อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชาศิลปะ  ได้ขึ้นด ารงต าแหน่งรักษาการคณบดีเป็นคนต่อมา  และได้สานต่อ ผลักดันนโยบาย

การจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม   จวบจนปี พ.ศ. 2547 กฎหมายว่าด้วย พระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี “คณะศิลปกรรมศาสตร์” จึงได้รับการยอมรับให้เป็นคณะ

โดยสมบูรณ์ มีประกาศไว้ในกฎกระทรวงการจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศในราชกจิจา

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

คณบดีเข้ามาบริหารคณะจนถงึปัจจุบันจ านวน 3 ท่าน ได้แก่ 

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

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

           พ.ศ. 2556 – 2560 รองศาสตราจารย์จารุพรรณ  ทรัพย์ปรุง  

(วาระที่ 2 ปัจจุบัน ด ารงต าแหน่ง รองศาสตราจารย ์ดร.) 

พ.ศ. 2560 –  2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ชุตมิา  มณีวัฒนา  

พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน    ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.เอกพงศ์ อนิเกือ้ 
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 คณะศิลปกรรมศาสตรไ์ด้จดัการศึกษา และให้บริการวิชาการด้านศลิปะ ดนตร ีนาฏศลิป์และการละคร 

โดยปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามความตอ้งการของสังคมมาอย่างต่อเนือ่ง  ปัจจุบันมีหลักสตูรระดับปรญิญาบัณฑิต 

มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ดังนี ้

1. หลักสตูรศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ ม ี6 หลักสูตร 

1.1  สาขาวิชาศิลปะการแสดง 

                     - แขนงวิชานาฏศลิป์ไทย 

          - แขนงวิชาศลิปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค ์

1.2  สาขาวิชาจิตรกรรม 

1.3  สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป ์

1.4  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ 

1.5  สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย  

1.6 สาขาวิชาดนตร ี

- แขนงดนตรไีทย 

- แขนงดนตรสีากล 

2. หลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ ม ี1 หลักสูตร 

    2.1 สาขาวิชาศลิปะการแสดง 

3. หลักสตูรปรชัญาดุษฎีบัณฑิต ม ี2 หลักสูตร 

    3.1 สาขาวิชาศิลปะการแสดง 

    3.2 สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ 
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1.2 โครงสร้ำงหน่วยงำน
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1.3 โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำร (ADMINISTRATIVE CHART) 
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1.4 ผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 

 1.4.1 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน 
 

สำขำวิชำ 

จ ำนวนหลักสูตรที่เปดิสอน 

ปีกำรศกึษำ 

2561 

ปีกำรศกึษำ 

2562 

ปีกำรศกึษำ 

2563 

หลักสูตรศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต 

1. การออกแบบนิเทศศิลป์    

2. การออกแบบเครื่องแต่งกาย    

3. การออกแบบผลติภัณฑ์สร้างสรรค์    

4. จติรกรรม    

5. ดนตรี    

6. ศลิปะการแสดง    

หลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต 

7. ศลิปะการแสดง    

หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑติ 

8. ศลิปะการแสดง -   

9. ทัศนศลิป์และการออกแบบ -   

รวมทั้งสิ้น 7 9 9 
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1.4.2 ข้อมูลนักศกึษำ 

จ ำนวนนักศกึษำ 

สำขำวิชำ  

ปีกำรศกึษำ 2561 ปีกำรศกึษำ 2562 ปีกำรศกึษำ 2563 

ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม 

หลักสูตรศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต 

1. การออกแบบนิเทศศิลป์ 199 - 199 219 -   219 264 -  264 

2. การออกแบบเครื่องแต่งกาย 147 - 147 165 - 165 197 - 197 

3.  การออกแบบผลิตภัณฑ์

สร้างสรรค ์

130 - 130 144 - 144 127 - 127 

4. จติรกรรม 118 - 118 132 - 132 127 - 127 

5. ดนตร ี 231 - 231 230 - 230 261 - 261 

6. ศลิปะการแสดง 267 - 267 377 - 377 405 - 405 

 หลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑติ 

7. ศิลปะการแสดง - 10 10 - - - - 7 7 

 หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต 

8. ศลิปะการแสดง - - - - 25 25 - 48 48 

9. ทัศนศลิป์และการออกแบบ - - - - 35 35 - 64 64 

รวมทั้งสิ้น 1,092 10 1,102 1,267 25 1,292 1,381  119 1,500 
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1.4.3 ข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

จ ำนวนนักศกึษำ 

สำขำวิชำ 

ปีกำรศกึษำ 2561 ปีกำรศกึษำ 2562 ปีกำรศกึษำ 2563 

ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม 

 หลักสูตรศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต 

1. การออกแบบนิเทศศิลป์ 43 - 43 65 -  65 34 - 34 

2. การออกแบบเครื่องแต่งกาย 29 - 29 34 - 34 50 - 50 

3 .  การออกแบบผลิตภัณฑ์

สร้างสรรค ์

10 - 10 21 - 21 29 - 29 

4. จติรกรรม 28 - 28 13 - 13 20 - 20 

5. ดนตร ี 57 - 57 51 - 51 41 - 41 

6. ศลิปะการแสดง 51 - 51 78 - 78 30 - 30 

 หลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑติ 

7. ศิลปะการแสดง - 14 14 - 18 18 - 11 11 

 หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต 

8. ศลิปะการแสดง - - - - - - - - - 

9. ทัศนศลิป์และการออกแบบ - - - - - - - - - 

รวมทั้งสิ้น 218 14 232 262 18 280 204 11 215 

 

1.4.4 ข้อมูลกำรมีงำนท ำของบัณฑิต 

ปีกำรศกึษำ 2561 2562 2563 

การมีงานท า 94.44 97.95 94.54 

เงินเดือนเร่ิมต้นเป็นไปตามเกณฑ์ข้ันต่ าของ ก.พ. 17,426 19,714 17,608 

ความพึงพอใจของผู้ใชบ้ัณฑติ 4.40 4.61 4.80 
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1.4.5 ข้อมูลผลงำนวิจัย 

จ ำนวน 

สำขำวิชำ 

ปีงบประมำณ 2562 ปีงบประมำณ 2563 ปงีบประมำณ 2564 

ผลงำน น ำไปใช ้ ผลงำน น ำไปใช ้ ผลงำน น ำไปใช ้

1. การออกแบบนิเทศศิลป์ 1 - 5 4 1 1 

2. การออกแบบเครื่องแต่งกาย 6 3 4 4 11 2 

3. การออกแบบผลติภัณฑ์สรา้งสรรค์ 14 4 11 1 40 3 

4. จติรกรรม 2 - 2 1 8 - 

5. ดนตร ี 9 5 1 1 5 - 

6. ศลิปะการแสดง 1 1 4 4 16 - 

รวมทั้งสิ้น 33 13 28 15 81 6 

 

1.4.6 ข้อมูลกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพ 

สำขำวิชำ 

จ ำนวนโครงกำรบรกิำรวิชำกำร 

ปีงบประมำณ 

2562 

ปีงบประมำณ  

2563 

ปีงบประมำณ 

2564 

1. การออกแบบนิเทศศิลป์ 1 1 1 

2. การออกแบบเครื่องแต่งกาย 1 1 1 

3. การออกแบบผลติภัณฑ์สรา้งสรรค์ 1 1 1 

4. จติรกรรม 1 1 1 

5. ดนตร ี 1 1 1 

6. ศลิปะการแสดง 1 1 1 

รวมทั้งสิ้น 6 6 6 
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1.4.7 ข้อมูลกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

สำขำวิชำ 

จ ำนวนโครงกำรท ำนบุ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

ปีงบประมำณ 

2562 

ปีงบประมำณ  

2563 

ปีงบประมำณ 

2564 

1. การออกแบบนิเทศศิลป์ 1 1 1 

2. การออกแบบเครื่องแต่งกาย 1 1 1 

3. การออกแบบผลติภัณฑ์สรา้งสรรค์ 1 1 1 

4. จติรกรรม 1 1 1 

5. ดนตร ี 1 1 1 

6. ศลิปะการแสดง 1 1 1 

รวมทั้งสิ้น 6 6 6 

 

1.4.8 ข้อมูลบุคลำกร 
 

สายสนับสนุนวิชาการ 

หน่วยงำน 
ปีงบประมำณ 2562 ปีงบประมำณ 2563 ปีงบประมำณ 2564 

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

คณะศิลปกรรมศำสตร์ 16 4 - 20 17 5 - 20 17 5 - 22 

รวมทั้งสิ้น 16 4 - 20 17 5 - 20 17 5 - 22 
 

สายวิชาการ 

หน่วยงำน 

ปีงบประมำณ 2562 ปีงบประมำณ 2563 ปีงบประมำณ 2564 

อ. ผศ. รศ. รวม อ. ผศ. รศ. รวม อ. ผศ

. 

รศ. รวม 

คณะศิลปกรรมศำสตร์ 

  •หลักสูตรศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต 

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

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

3 . ก า ร อ อ ก แ บ บ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์

สร้างสรรค ์

6 - - 6 2 5 - 7 4 2 1 7 

4. จติรกรรม 5 1 - 6 5 1 - 6 5 1 - 6 

5. ดนตร ี 8 3 - 11 7 3 - 10 7 3 - 10 
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หน่วยงำน 

ปีงบประมำณ 2562 ปีงบประมำณ 2563 ปีงบประมำณ 2564 

อ. ผศ. รศ. รวม อ. ผศ. รศ. รวม อ. ผศ

. 

รศ. รวม 

6. ศลิปะการแสดง 7 3 1 11 5 7 - 12 5 7 - 12 

 • หลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑติ 

7. ศลิปะการแสดง - - - - - - 1 1 - - 1 1 

  • อำจำรย์ชำวต่ำงชำติ 

8. อาจารย์ชาวต่างชาติ 1 - - 1 1 - - 1 1 - - 1 

รวมทั้งสิ้น 39 7 2 48 29 20 1 50 30 18 1 49 
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ผู้บรหิารก าหนดปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม) 

ผู้บรหิารและบุคลากร ประเมนิให้น้ าหนักคะแนนตามล าดับจากมากไปหาน้อยของจุดแข็ง  

จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม 

คณะกรรมการทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตรฯ์ และรองผู้บรหิารระดับหน่วยงาน วิเคราะห์ปัจจัยเชิง

ยุทธศาสตร ์การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร ์การก าหนดเป้าประสงค์ ตัวชีว้ัด กลยุทธ์ 

การทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านยิมหลักขององค์กร 

คณะกรรมการทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตรฯ์ รองผู้บรหิารระดับหน่วยงาน และผู้ปฏิบัติงานก าหนด

โครงการและกิจกรรม 

คณะกรรมการทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตรฯ์ ยก (รา่ง) แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) 

และแผนปฏบัิติการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 

 

 

 

- เสนอคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 

- เสนออธิการบด ี

น าแผนยุทธศาสตร ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) และแผนปฏบัิติการ  

ประจ าปีงบประมาณ 2565 ไปสูก่ารปฏิบัติ 

11 ก.ค. – 31 ส.ค. 64 

 

คณะกรรมการทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตรฯ์ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยภายในและภายนอก 

 

 ก.พ. – ม.ิย. 64 

 

ก.พ. – ม.ิย. 64 

 

 

1 -31 ก.ค. 64 

1 -31 ก.ค. 64 

 

1-30 ก.ย. 64 

ต.ค.64 

1.5 ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) และแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2565 
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ส่วนที่ 2 กำรวิเครำะห์เชิงยทุธศำสตร์ คณะศิลปกรรมศำสตร์ 
 

2.1 กำรวเิครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอกองค์กร 

เพื่อทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามของคณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยใช้หลักวิเคราะห์ 

SWOT Analysis 

2.1.1 กำรวเิครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน (Internal Environment Analysis) 

เพื่อน าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการระบุจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) ของคณะ

ศลิปกรรมศาสตร์ โดยอาศัยกรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามหลักการ 7–S Model ของ McKinsey ซึ่งสามารถ

สรุปแนวทางการวิเคราะหไ์ด้ดังนี้ 

o Structure (โครงสร้าง) มีโครงสร้างการท างาน หรือโครงสร้างการจัดองค์กรในระดับต่างๆ 

เหมาะสมดีหรอืไม่ 

o Strategy (กลยุทธ์) มีการก าหนดกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดทิศทางการปฏิบัติงานไว้

หรอืไม่ 

o System (ระบบ) ระบบการท างานเป็นอย่างไร มีจุดอ่อนหรอืจุดแข็งอะไรบ้าง 

o Skill (ความช านาญ) บุคลากรมีความเช่ียวชาญ หรือช านาญมากน้อยเพียงใด มีทักษะในการ

ปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับหรอืไม่ 

o Staff (บุคลากร) บุคลากรของมีความพร้อมมากน้อยเพียงใด และมีจ านวนเพียงพอหรือไม่ 

o Style (รูปแบบ) รูปแบบการบริหารเป็นที่ยอมรับและมีประสิทธิภาพหรอืไม่ 

o Shared Value (ค่านิยมร่วม) บุคลากรและองค์กรมีค่านิยมร่วมหรือไม่ อะไรบ้างที่ท าให้องค์กร

เข้มแข็งหรอือ่อนแอ 

 2.1.2 กำรวเิครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก (External Environment Analysis) 

  เพื่อน าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการระบุสถานการณ์ที่เป็นโอกาส (Opportunities) และภัยคุกคาม 

(Threats) ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยอาศัยกรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกตามหลักการ PEST Model ซึ่ง

สามารถสรุปแนวทางการวิเคราะหไ์ด้ดังนี้ 

o P-Politics เป็นการวิเคราะห์สภาพทางการเมือง รวมทั้งกฎหมายและนโยบายทางการเมืองที่มี

ผลกระทบกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

o E-Economics เป ็นการวิเคราะห์สภาพการณ์และแนวโน้มทางเศรษฐกิจที ่ม ีผลต่อ คณะ

ศลิปกรรมศาสตร ์

o S-Social เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์และกระแสสังคมที่มตี่อคณะศลิปกรรมศาสตร์ 

o T-Technology เป็นการวิเคราะห์แนวโน้มของการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับคณะ

ศลิปกรรมศาสตร์ 
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2.2 ประเด็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของคณะศิลปกรรมศำสตร์ 

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

 1. มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียง เป็นที่สนใจของนักศึกษา 

 2. การม ีMOU กับหนว่ยงานภายนอกช่วยสนับสนุนการพัฒนาด้านต่างๆ 

 3. มีนักศึกษาที่สรา้งช่ือเสียงใหก้ับมหาวิทยาลัย ทั้งในระดับชาติและนานาชาติเพิ่มขึน้ 

 4. เผยแพร่ผลงานวิจัยมากขึน้ทั้งจ านวนและคุณภาพ รวมทั้งมจี านวนสิทธิบัตรเพิ่มมากขึ้น 

 5. อาจารย์มคีวามเช่ียวชาญ มีคุณวุฒ ิและต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น 

 6. บุคลากรมีคุณภาพ ทุ่มเท และสามัคคี 

 7. มหาวิทยาลัยมีประวัติศาสตร์ ภาพลักษณ์ และเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ทางศิลปวัฒนธรรม 

 8. มีท าเล ความพร้อมด้านสถานที่ และบรรยากาศภูมทิัศนท์ี่ดี 

 9. บุคลากรมีศักยภาพในการท างานวิจัย ส่งผลใหม้ีผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ที่มีการน าเสนอใน

เวทีวชิาการในระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง 

 10. มหาวิทยาลัยส่งเสริม และสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ 

 11. มีหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ เรียนและ

ตลาดแรงงาน 

 12. มีแผนยุทธศาสตรร์ะยะ 5 ปีและประจ าปีที่ชัดเจน 

 13. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารที่ดีมีประสิทธิภาพ มีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย ท า

ให้บุคลากรสามารถทราบข่าวและความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยได้รวดเร็ว 

 

2.2.2 ประเด็นจุดอ่อน (Weaknesses : W) (8 ประเด็น) ดังต่อไปนี้ 

 1. บุคลากรบางสาขาไม่เชี่ยวชาญ โดยเฉพาะความสามารถทางภาษาอังกฤษ 

 2. การปรับตัวของบุคลากรเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ยังต้องได้รับการพัฒนา 

เชน่ COVID-19 

 3. สถานที่ไม่เพียงพอกับการจัดการเรียนการสอน 

 4. กระบวนการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม ยังไม่สามารถท าใหน้ักศึกษามีทักษะภาวะผู้น า 

ทักษะด้านการคิดวเิคราะหแ์ละทักษะด้านภาษาอังกฤษ 

 5. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ยังมีนอ้ย 

 6. การจัดการเรียนการสอนในบางรายวิชาเป็นกลุ่มใหญ่ จ านวนผู้เรียนมีเป็นจ านวนมากเกินไป 

ส่งผลกระทบต่อคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

 7. บุคลากรสายวิชาการไม่เชี่ยวชาญในการใชอุ้ปกรณ์การสอนระบบออนไลน์ 
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 8. ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ยังไม่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน

ระดับชาติและนานาชาติยังไม่เป็นไปตามเกณฑก์ารประเมินของอุดมศกึษา 

 

2.2.3 ประเด็นโอกำส (Opportunities : O) (11 ประเด็น)  ดังต่อไปนี้ 

 1. ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Ageing Society) ส่งผลกระทบต่อการผลิตบัณฑิตเพื่อ

ตอบสนองประชากรกลุ่มสูงอายุ เชน่ พยาบาล ท่องเที่ยว วิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์ และการบิน 

 2. ภาคสังคมและภาคธุรกิจตอ้งการความรูใ้นระดับอุดมศกึษามากขึ้น 

 3. สภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน มีผลให้นักเรียนอาจเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยที่มีค่าใช้จา่ยต่ า

กว่า 

 4. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งเสริมการเรยีนรู้ที่หลากหลาย 

 5. การให้ทุนกู้ยืมทางการศึกษา กยศ. และ กรอ. ที่สอดคล้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ตามนโยบายยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี 

 6. รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาคุณภาพคนสอดคล้องกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

 7. มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีฐานข้อมูลปัญหาและความต้องการ

ของชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบ จึงเป็นโอกาสที่มหาวิทยาลัยได้น าศาสตร์หรือองค์ความรู้ในการแก้ปัญหาพัฒนา

ท้องถิ่นให้มคีวามเข้มแข็ง 

 8. การขยายตัวทางเศรษฐกิจและความต้องการของภาคธุรกิจ ต้องการความรู้เชิงวิชาการจาก

มหาวิทยาลัย 

 9. นโยบายของรัฐในการปรับฐานเงินเดือน ท าให้รายได้ของบุคลากรเพิ่มขึ้น ส่งผลให้บุคลากรมี

คุณภาพชวีิตที่ดีขึ้น 

 10. เทคโนโลยีทันสมัยขึ้นเอื้ออ านวยต่อการบริหารงาน 

 11. รัฐบาลส่งเสรมิบทบาทหนา้ที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในการพัฒนาประเทศ 

 

 

2.2.4 ประเด็นภัยคุกคำม (Threats : T) (15 ประเด็น) ดังต่อไปนี้ 

 1. สถาบันการศกึษาทั้งในประเทศและต่างประเทศมีการแขง่ขันกันมากขึ้น 

 2. ค่านิยมและความต้องการของนักศึกษาเก่งๆ มักจะเลือกเรียนในสาขาวิชาที่เป็นที่ต้องการของ

ตลาดแรงงานมากกว่าสาขาที่ความตอ้งการของตลาดแรงงานน้อยกว่า 

 3. รัฐบาลขาดเสถียรภาพทางการเมอืง เป็นอุปสรรคต่อการบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

 4. นักศึกษาเลือกเรียนตามกระแสความนยิม มากกว่าความตอ้งการของตลาดแรงงาน 

 5. ค่านิยมของคนในสังคมไทยกับความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ ขาดความน่าเชื่อถือลดความ

ไว้วางใจได้ 
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 6. นักเรียนที่เข้ามาเป็นนักศึกษา มีความรูพ้ืน้ฐานในเชงิวิชาการ โดยเฉลี่ยยังต่ า 

 7. ความคิดที่แตกต่างของคนในสังคม ท าให้เกิดความขัดแย้งทางความคิดส่งผลให้มหาวิทยาลัย

ต้องมีการปรับทัศนคต ิความเช่ือของคนให้สามารถอยู่รว่มกันได้ 

 8. ธรรมชาติของโลกออนไลน์ที่รวดเร็ว ทันใจ เข้าถึงง่าย ข้อมูลมหาศาล ไม่จ ากั ดเวลาและ

สถานที่  เป็นตัวเลือกในการป้อนความรู้ให้ผู้ เรียน และตอบโจทย์ความต้องการได้มากกว่าผู้สอนหรือ

สถาบันการศึกษาที่ยังปรับตัวไม่ได้ 

 9. แนวโน้มจ านวนประชากรวัยอุดมศึกษาของประเทศไทยลดลง ท าให้อัตราการเกิดลดลงอัตรา

ประชากรในวัยเรียนลดลง และมีอัตราผูสู้งอายุเพิ่มขึน้ 

 10. ผูป้กครองและนักศกึษาเรียกร้องให้ลดค่าเทอม เนื่องจากสถานการณ ์Covid-19 

 11. ตลาดแรงงานต้องการพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ และทักษะเฉพาะทางมากขึน้ จึงสวน

ทางกับหลักสูตรที่หลากหลายแต่ไม่ตอบสนองตลาดแรงงาน 

 12. หลักสูตรเรียนฟรีในรูปแบบออนไลน์ที่รวบรวมมหาวิทยาลัยช้ันน าทั่วโลกไว้ในที่เดียวกัน โดย

ผูเ้รียนสามารถจะเลอืกสรรรายวิชาได้ดว้ยตนเอง 

 13. กฎระเบียบรัฐบาลเปลี่ยนแปลงบ่อย 

 14. มุมมองของตา่งประเทศที่มองสถานศกึษาของประเทศไทยยังไม่เป็นนานาชาติ 

 15. การเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการรับสมัครนักศึกษาท าให้มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่

ศกึษาต่อของนักเรียน 

 

 

 

2.3 ผลกำรวิเครำะห์ต ำแหน่งยุทธศำสตร์ของคณะศิลปกรรมศำสตร์ 

การวิเคราะห์ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ใช้โปรแกรม Excel ของที่ปรึกษาจาก

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยกองนโยบายและแผน มาช่วยหาต าแหน่งยุทธศาสตร์ในปัจจุบันจากผลการประเมิน 

SWOT และหาต าแหน่งยุทธศาสตร์ที่ปรับปรุงแล้วโดยการลด/ขจัดประเด็นที่เป็นจุดอ่อน การพลิกวิกฤตให้เป็น

โอกาสในประเด็นที่คุกคาม รายละเอียดดังนี้ 
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2.3.1 ต ำแหน่งยุทธศำสตร์ของคณะศิลปกรรมศำสตร์ในปัจจุบัน 

ผลการประมวลด้วยโปรแกรม Excel เพื่อหาต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ในปัจจุบันตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารและคณาจารย์จ านวน 60 ท่าน ปรากฏว่า คณะศลิปกรรมศาสตร์อยู่ในต าแหน่ง “ป้องกันตัว” ดังแสดง

ได้จากภาพข้างลา่งนี ้

 

 
2.3.2 ต ำแหน่งยุทธศำสตร์ที่ปรับปรุงแล้ว 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้ปรับปรุงสถานการณ์โดยการ ลด/ขจัด ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน (ระดับใน

การมุง่มั่นปรับปรุง ดังนี้ 

- การปรับตัวของบุคลากรเพื่อรับมอืกับสถานการณท์ี่เปลี่ยนแปลงไป เชน่ COVID-19 (ระดับ 4) 

- บุคลากรบางสาขาไม่เชี่ยวชาญ โดยเฉพาะความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ระดับ 4) 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ พลิกวิกฤติเป็นโอกาสในประเด็นที่เป็นภัยคุกคาม (ระดับในการมุ่งมั่น

ปรับปรุง) ดังนี้ 

- สถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศมีการแข่งขันกันมากขึ้น (ระดับ 4) 

1 ภาครฐัมนีโยบายสนับสนุนระบบใหทุ้นกูย้มืเพื่อการศกึษาเป็นการสรา้งโอกาสใหก้บัผูด้อ้ยโอกาสมากขึน้
- นโยบายของรฐัในการปรบัฐานเงนิเดอืน ท าใหร้ายไดข้องบุคลากรเพิม่ขึน้ ส่งผลใหบุ้คลากรมคีุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้
- รฐับาลส่งเสรมิบทบาทหน้าทีข่องมหาวทิยาลยัราชภฏัในการพฒันาประเทศ
- การใหทุ้นกูย้มืทางการศกึษา กยศ. และ กรอ. ทีส่อดคลอ้งกบัการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี120     
2 การขยายตวัทางเศรษฐกจิและความตอ้งการของภาคธุรกจิ ตอ้งการความรูเ้ชงิวชิาการจากมหาวทิยาลยั
- การขยายตวัทางเศรษฐกจิในอนาคต มคีวามตอ้งการองคค์วามรูเ้ชงิวชิาการ  และการวจิยัเพื่อพฒันาธุรกจิและอุตสาหกรรมสูงขึน้ 
- ความตอ้งการของภาคธุรกจิและภาคเอกชนทีจ่ะร่วมมอืกบัมหาวทิยาลยัฯ ช่วยใหเ้กดิการบูรณาการหลกัสูตรในการผลติสื่อการเรยีนการสอน งานวจิยั และบณัฑติรูปแบบใหมท่ีต่รงความตอ้งการของตลาดแรงงานจรงิลดปัญหาการว่างงานและขาดแคลนแรงงาน
- สภาวะทางเศรษฐกจิในปัจจุบนั มผีลใหน้ักเรยีนอาจเลอืกเรยีนในมหาวทิยาลยัทีม่คี่าใชจ่้าต ่ากว่า
- เศรษฐกจิโลกกา้วเขา้สู่เศรษฐกจิเชงิสรา้งสรรค ์(Creactive Economy)109     

 3 การเปลีย่นแปลงของสงัคมไทยมแีนวโน้มเป็นตลาดเสรทีางความคดิ ท าใหอ้งคก์รเอกชนมุง่หาความรูผ้า่นสถาบนัการศกึษาส่งผลใหม้หาวทิยาลยัมโีอกาสในการสรา้งสรรคง์านร่วมกบัองคก์รเอกชน
- ประเทศไทยเขา้สู่สงัคมผูสู้งอายุ (Ageing Society) ส่งผลกระทบต่อการผลติบณัฑติเพื่อตอบสนองประชากรกลุม่สูงอายุ เช่น พยาบาล ท่องเทีย่ว วทิยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์ และการบนิ
- มคีวามสามารถในการด าเนินงานเชงิรุกและสรา้งเครอืข่าย
- สถานการณ์ปัจจุบนั ส่งผลใหม้หาวทิยาลยัทีป่รบัตวัไดอ้ย่างรวดเรว็ มคีวามไดเ้ปรยีบในทุกเรือ่ง86        
 รวม 522     

รวม % 15.82   

1 การปรบัตวัของบุคลากรเพื่อรบัมอืกบัสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป ยงัตอ้งไดร้บัการพฒันา เช่น COVID-19
- บุคลากรสายวชิาการไมเ่ชีย่วชาญในการใชอุ้ปกรณ์การสอนระบบออนไลน์212       ชือ่: 1 มหาวทิยาลยัมชีือ่เสยีง เป็นทีส่นใจของนักศกึษา
- เป็นมหาวทิยาลยัราชภฏัอนัดบั 1  จ านวน 13 สมยั จากการจดัอนัดบัของ Webometrics Ranking of the World ส่งผลต่อภาพลกัษณ์ท าใหม้ผีูส้นใจเขา้ศกึษาต่อสูงกว่าปีทีผ่า่นมา
- เป็นสถาบนัทีม่ชี ือ่เสยีงดา้นการผลติครู และดา้นนาฎศลิป์ ท าใหม้จี านวนนักศกึษาทีม่าสมคัรศกึษาต่อดา้นครูและดา้นนาฎศลิป์เพิม่ขึน้จากปีทีผ่า่นมา
- มนีักศกึษาทีส่รา้งชือ่เสยีงใหก้บัมหาวทิยาลยั ทัง้ในระดบัชาตแิละนานาชาตเิพิม่ขึน้
- การไดร้บัการจดัอนัดบัใหเ้ป็นมหาวทิยาลยัราชภฏัอนัดบั 1 เป็นการเพิม่โอกาสในการตดิต่อแลกเปลีย่นขอ้มลูความรูเ้กดิความร่วมมอืทางวชิาการ เช่น การจดัการเรยีนการสอน การท าวจิยัและบรกิารวชิาการไดม้ากขึน้268      
2 บุคลากรบางสาขาไมเ่ชีย่วชาญ โดยเฉพาะความสามารถทางภาษาองักฤษ
- บุคลากรมปีระสบการณ์และความรูค้วามเขา้ใจน้อยในการบรหิารจดัการดา้นงบประมาณการเงนิ  การคลงัและพสัดุ 
- บุคลากรบางส่วนมทีกัษะในดา้นภาษาต่างประเทศอยู่ในระดบัน้อย
- การใชภ้าษาองักฤษในการท างาน
- ทกัษะในการสื่อสารภาษาองักฤษของเจา้หน้าทีก่บัอาจารย์ชาวต่างชาตยิงัมอียู่น้อย153       2 ผูบ้รหิารและทมีผูบ้รหิารมวีสิยัทศัน์ทา้ทาย และร่วมรบัผดิชอบผลกัดนัการด าเนินงานของมหาวทิยาลยัอย่างจรงิจงั
- ผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัมวีสิยัทศัน์ทา้ทายในการพฒันาคุณภาพของมหาวทิยาลยัไปสู่ความส าเรจ็ได ้
- มทีมีผูบ้รหิารรบัผดิชอบร่วมกนัผลกัดนัการด าเนินงานของมหาวทิยาลยัอย่างจรงิจงัท าใหม้หาวทิยาลยัไดร้บัการยอมรบั
- บุคลากรทุกระดบัศรทัธาและเขา้ใจต่อความมุง่ม ัน่ของคณะผูบ้รหิาร โดยเฉพาะอย่างยิง่ เชือ่ม ัน่ในวสิยัทศัน์ของท่านอธกิารบด ีทีจ่ะน าพามหาวทิยาลยัไปสู่ความเปลีย่นแปลงครัง้ส าคญั เท่าทนัต่อบรบิทการเปลีย่นแปลงของสงัคมไทยและสงัคมโลก  
- ผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัมกีารก าหนดทศิทางการบรหิารงานของมหาวทิยาลยัทีช่ดัเจนและตอบสนองแผนพฒันาประเทศ ตลอดจนแผนยุทธศาสตร์ชาต ิและมกีารถ่ายทอดไปยงัผูร้บัผดิชอบในแต่ละระดบัไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
- มหาวทิยาลยัฯ มรีะบบและกลไกการสื่อสารภายในองคก์รทีม่ปีระสทิธภิาพ มกีารรบัรูท้ศิทาง และเป้าหมายของมหาวทิยาลยัอย่างทัว่ถงึ และไดร้บัความร่วมมอืในการด าเนินงานของมหาวทิยาลยัจากบุคลากรทุกภาคส่วน
- มกีารท างานเชงิรุก และเน้นการมสี่วนร่วมของทุกฝ่าย170      
3 สถานทีไ่มเ่พยีงพอกบัการจดัการเรยีนการสอน
- มหาวทิยาลยัฯ มสีถานทีแ่ละมพีื้นทีไ่มเ่พยีงพอกบัจ านวนนักศกึษา ท าใหไ้มส่ามารถบรกิารไดอ้ย่างเตม็ที ่
- มหาวทิยาลยัฯ มสีถานทีค่บัแคบตอ้งขยายวทิยาเขตใหมห่ลายแห่ง ซึ่งตอ้งใชค้่าใชจ่้ายในการลงทุนและการ บรหิารจดัการสูง
- สถานทีจ่ดักจิกรรม เช่น สนามกฬีาทัง้ในร่ม และกลางแจง้ยงัมไีมเ่พยีงพอ
- การยา้ยสถานทีเ่รยีน ท าใหจ้ านวนผุส้มคัรลดลงจากเดมิ100       3 มหาวทิยาลยัมรีะบบและกลไกทีม่ปีระสทิธผิลในการขบัเคลือ่นการด าเนินงานในภารกจิดา้นการวจิยั ตัง้แต่ตน้น ้ากลางน ้าและปลายน ้าทีส่อดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์ของมหาวทิยาลยั และมผีลการด าเนินงานบรรลตุามเป้าหมายทีก่ าหนด ส่งผลใหเ้กดิการพฒันาคุณภาพอาจารย์ การแกไ้ขปัญหาตอบสนองความตอ้งการของชุมชน สรา้งชือ่เสยีงสรา้งภาพลกัษณ์ใหก้บัมหาวทิยาลยั
- บุคลากรมศีกัยภาพในการท างานวจิยั ส่งผลใหม้ผีลงานวจิยั งานสรา้งสรรคท์ีม่กีารน าเสนอในเวทวีชิาการในระดบัชาตแิละนานาชาตอิย่างต่อเนื่อง
- เผยแพร่ผลงานวจิยัมากขึน้ทัง้จ านวนและคุณภาพ รวมทัง้มจี านวนสทิธบิตัรเพิม่มากขึน้147      

รวม 683 จ ำนวนผู้ประเมิน= 60   รวม 1,317
รวม % 20.70     รวม % 39.91    

 1 สถาบนัการศกึษาทัง้ในประเทศและต่างประเทศมกีารแข่งขนักนัมากขึน้
- สถาบนัอุดมศกึษา มกีารแข่งขนัการพฒันาคุณภาพทางการศกึษาทัง้ในประเทศและต่างประเทศในทุกมติ ิ
- สถาบนัการศกึษาหลกัสูตรพยาบาลศาสตร์มกีารเปิดกระจายทัว่ทุกภมูภิาค 
- การมคีูแ่ข่งขนัทีเ่ขม้แขง็ภายในประเทศและต่างประเทศมากขึน้ ท าใหห้น่วยงานประสบกบัปัญหาการรบันักศกึษาไมไ่ดต้รงตามแผนทีก่ าหนดไว ้จงึตอ้งมกีารปรบัหลกัสูตรใหท้นัสมยัและตอ้งปรบัระบบการประชาสมัพนัธ์ใหม้ปีระสทิธภิาพ เพื่อใหเ้ป็นทีรู่จ้กัอย่างกวา้งขวางมากยิง่ขึน้ เกดิภาวะการแข่งขนัทางการศกึษาสูง และหลากหลายทัง้เชงิเนื้อหา และเชงิพื้นทีส่่งผลใหม้หาวทิยาลยัตอ้งมกีารปรบัตวัใหท้นัต่อการเปลีย่นแปลงและสามารถแข่งขนัได ้
- การแข่งขนัทางการศกึษาดา้นโลจสิตกิส์ในสถาบนัอุดมศกึษาและอาชวีศกึษาทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนเพิม่มากขึน้ 
- การแข่งขนัทางดา้นหลกัสูตรค่อนขา้งสูงเมือ่เปรยีบเทยีบกบัมหาวทิยาลยัอืน่ๆ ภายในประเทศ 
- มกีารเปิดมหาวทิยาลยัของรฐัและเอกชนทัง้ในประเทศและต่างประเทศมากขึน้ ท าใหภ้าวะการแข่งขนัทางการศกึษาของสถาบนัการศกึษาทัง้ภาครฐัและเอกชนทัง้ในและต่างประเทศมมีากขึน้เป็นเงาตามตวั ผูบ้รโิภคมทีางเลอืกมากขึน้ เรา257     
2 ค่านิยมและความตอ้งการของนักศกึษาเก่งๆ มกัจะเลอืกเรยีนในสาขาวชิาทีเ่ป็นทีต่อ้งการของตลาดแรงงานมากกว่าสาขาทีค่วามตอ้งการของตลาดแรงงานน้อยกว่า
- ความคดิทีแ่ตกต่างของคนในสงัคม ท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางความคดิส่งผลใหม้หาวทิยาลยัตอ้งมกีารปรบัทศันคต ิความเชือ่ของคนใหส้ามารถอยู่ร่วมกนัได ้
- ค่านิยมของคนในสงัคมไทยกบัความเป็นมหาวทิยาลยัราชภฏั ขาดความน่าเชือ่ถอืลดความไวว้างใจได ้
- นักเรยีนทีเ่ขา้มาเป็นนักศกึษา มคีวามรูพ้ ื้นฐานในเชงิวชิาการ โดยเฉลีย่ยงัต ่า
- นักศกึษาเลอืกเรยีนตามกระแสความนิยม มากกว่าความตอ้งการของตลาดแรงงาน219     ลั

 3 หลกัสูตรเรยีนฟรใีนรูปแบบออนไลน์ทีร่วบรวมมหาวทิยาลยัชัน้น าทัว่โลกไวใ้นทีเ่ดยีวกนั โดยผูเ้รยีนสามารถจะเลอืกสรรรายวชิาไดด้ว้ยตนเอง 
- ธรรมชาตขิองโลกออนไลน์ทีร่วดเรว็ ทนัใจ เขา้ถงึง่าย ขอ้มลูมหาศาล ไมจ่ ากดัเวลาและสถานที ่เป็นตวัเลอืกในการป้อนความรูใ้หผู้เ้รยีน และตอบโจทย์ความตอ้งการไดม้ากกว่าผูส้อนหรอืสถาบนัการศกึษาทีย่งัปรบัตวัไมไ่ด
้- ความทา้ทายจากเทคโนโลยแีละระบบอตัโนมตัิ98        
รวม 778
รวม % 23.58   

: WT

: 1.00

7/8/2021 0:00

1.29                   

SO

คณะศลิปกรรมศาสตร์

SO : WT
1.29         : 1.00

           

        

   

    

         

          

           

                



 
17 

 

- ค่านิยมและความต้องการของนักศึกษาเก่งๆ มักจะเลือกเรียนในสาขาวิชาที่เป็นที่ต้องการของ

ตลาดแรงงานมากกว่าสาขาที่ความตอ้งการของตลาดแรงงานน้อยกว่า (ระดับ 2) 

  จากการปรับปรุงสถานการณ์โดยการลด/ขจัด ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน และพลิกวิกฤติใหเ้ป็น

โอกาสในประเด็นที่เป็นภัยคุกคามดังกล่าวข้างต้น คณะศลิปกรรมศาสตร์สามารถปรับต าแหน่งยุทธศาสตร์ไปอยู่

ในต าแหน่ง “รุกด าเนินการเอง” ดังแสดงได้จากภาพข้างลา่งนี้ 

2.4 แผนยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 -2569) ของมหำวิทยำลัย 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 

มหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มีอัตลักษณ์ (Niche Guru University) 

ความส าเร็จตามวิสัยทัศน์  : สาขาวิชาไม่น้อยกว่า 2  สาขา ที่ เป็นเลิศอยู่ ในกลุ่ม 10 อันดับแรก 

ของมหาวิทยาลัยไทย 

 
 

1 ภาครฐัมนีโยบายสนับสนุนระบบใหทุ้นกูย้มืเพื่อการศกึษาเป็นการสรา้งโอกาสใหก้บัผูด้อ้ยโอกาสมากขึน้
- นโยบายของรฐัในการปรบัฐานเงนิเดอืน ท าใหร้ายไดข้องบุคลากรเพิม่ขึน้ ส่งผลใหบุ้คลากรมคีุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้
- รฐับาลส่งเสรมิบทบาทหน้าทีข่องมหาวทิยาลยัราชภฏัในการพฒันาประเทศ
- การใหทุ้นกูย้มืทางการศกึษา กยศ. และ กรอ. ทีส่อดคลอ้งกบัการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี3.64%

2 การขยายตวัทางเศรษฐกจิและความตอ้งการของภาคธุรกจิ ตอ้งการความรูเ้ชงิวชิาการจากมหาวทิยาลยั
- การขยายตวัทางเศรษฐกจิในอนาคต มคีวามตอ้งการองคค์วามรูเ้ชงิวชิาการ  และการวจิยัเพื่อพฒันาธุรกจิและอุตสาหกรรมสูงขึน้ 
- ความตอ้งการของภาคธุรกจิและภาคเอกชนทีจ่ะร่วมมอืกบัมหาวทิยาลยัฯ ช่วยใหเ้กดิการบูรณาการหลกัสูตรในการผลติสื่อการเรยีนการสอน งานวจิยั และบณัฑติรูปแบบใหมท่ีต่รงความตอ้งการของตลาดแรงงานจรงิลดปัญหาการว่างงานและขาดแคลนแรงงาน
- สภาวะทางเศรษฐกจิในปัจจุบนั มผีลใหน้ักเรยีนอาจเลอืกเรยีนในมหาวทิยาลยัทีม่คี่าใชจ่้าต ่ากว่า
- เศรษฐกจิโลกกา้วเขา้สู่เศรษฐกจิเชงิสรา้งสรรค ์(Creactive Economy)3.30%

 3 การเปลีย่นแปลงของสงัคมไทยมแีนวโน้มเป็นตลาดเสรทีางความคดิ ท าใหอ้งคก์รเอกชนมุง่หาความรูผ้า่นสถาบนัการศกึษาส่งผลใหม้หาวทิยาลยัมโีอกาสในการสรา้งสรรคง์านร่วมกบัองคก์รเอกชน
- ประเทศไทยเขา้สู่สงัคมผูสู้งอายุ (Ageing Society) ส่งผลกระทบต่อการผลติบณัฑติเพื่อตอบสนองประชากรกลุม่สูงอายุ เช่น พยาบาล ท่องเทีย่ว วทิยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์ และการบนิ
- มคีวามสามารถในการด าเนินงานเชงิรุกและสรา้งเครอืข่าย
- สถานการณ์ปัจจุบนั ส่งผลใหม้หาวทิยาลยัทีป่รบัตวัไดอ้ย่างรวดเรว็ มคีวามไดเ้ปรยีบในทุกเรือ่ง2.61%  
 รวม ลั

รวม

1 แกไ้ข-->การปรบัตวัของบุคลากรเพื่อรบัมอืกบัสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป ยงัตอ้งไดร้บัการพฒันา เช่น COVID-19
- บุคลากรสายวชิาการไมเ่ชีย่วชาญในการใชอุ้ปกรณ์การสอนระบบออนไลน์6.42% คณะศลิปกรรมศาสตร์ 1 มหาวทิยาลยัมชีือ่เสยีง เป็นทีส่นใจของนักศกึษา
- เป็นมหาวทิยาลยัราชภฏัอนัดบั 1  จ านวน 13 สมยั จากการจดัอนัดบัของ Webometrics Ranking of the World ส่งผลต่อภาพลกัษณ์ท าใหม้ผีูส้นใจเขา้ศกึษาต่อสูงกว่าปีทีผ่า่นมา
- เป็นสถาบนัทีม่ชี ือ่เสยีงดา้นการผลติครู และดา้นนาฎศลิป์ ท าใหม้จี านวนนักศกึษาทีม่าสมคัรศกึษาต่อดา้นครูและดา้นนาฎศลิป์เพิม่ขึน้จากปีทีผ่า่นมา
- มนีักศกึษาทีส่รา้งชือ่เสยีงใหก้บัมหาวทิยาลยั ทัง้ในระดบัชาตแิละนานาชาตเิพิม่ขึน้
- การไดร้บัการจดัอนัดบัใหเ้ป็นมหาวทิยาลยัราชภฏัอนัดบั 1 เป็นการเพิม่โอกาสในการตดิต่อแลกเปลีย่นขอ้มลูความรูเ้กดิความร่วมมอืทางวชิาการ เช่น การจดัการเรยีนการสอน การท าวจิยัและบรกิารวชิาการไดม้ากขึน้8.12%

2 แกไ้ข-->บุคลากรบางสาขาไมเ่ชีย่วชาญ โดยเฉพาะความสามารถทางภาษาองักฤษ
- บุคลากรมปีระสบการณ์และความรูค้วามเขา้ใจน้อยในการบรหิารจดัการดา้นงบประมาณการเงนิ  การคลงัและพสัดุ 
- บุคลากรบางส่วนมทีกัษะในดา้นภาษาต่างประเทศอยู่ในระดบัน้อย
- การใชภ้าษาองักฤษในการท างาน
- ทกัษะในการสื่อสารภาษาองักฤษของเจา้หน้าทีก่บัอาจารย์ชาวต่างชาตยิงัมอียู่น้อย4.64% 2 ผูบ้รหิารและทมีผูบ้รหิารมวีสิยัทศัน์ทา้ทาย และร่วมรบัผดิชอบผลกัดนัการด าเนินงานของมหาวทิยาลยัอย่างจรงิจงั
- ผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัมวีสิยัทศัน์ทา้ทายในการพฒันาคุณภาพของมหาวทิยาลยัไปสู่ความส าเรจ็ได ้
- มทีมีผูบ้รหิารรบัผดิชอบร่วมกนัผลกัดนัการด าเนินงานของมหาวทิยาลยัอย่างจรงิจงัท าใหม้หาวทิยาลยัไดร้บัการยอมรบั
- บุคลากรทุกระดบัศรทัธาและเขา้ใจต่อความมุง่ม ัน่ของคณะผูบ้รหิาร โดยเฉพาะอย่างยิง่ เชือ่ม ัน่ในวสิยัทศัน์ของท่านอธกิารบด ีทีจ่ะน าพามหาวทิยาลยัไปสู่ความเปลีย่นแปลงครัง้ส าคญั เท่าทนัต่อบรบิทการเปลีย่นแปลงของสงัคมไทยและสงัคมโลก  
- ผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัมกีารก าหนดทศิทางการบรหิารงานของมหาวทิยาลยัทีช่ดัเจนและตอบสนองแผนพฒันาประเทศ ตลอดจนแผนยุทธศาสตร์ชาต ิและมกีารถ่ายทอดไปยงัผูร้บัผดิชอบในแต่ละระดบัไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
- มหาวทิยาลยัฯ มรีะบบและกลไกการสื่อสารภายในองคก์รทีม่ปีระสทิธภิาพ มกีารรบัรูท้ศิทาง และเป้าหมายของมหาวทิยาลยัอย่างทัว่ถงึ และไดร้บัความร่วมมอืในการด าเนินงานของมหาวทิยาลยัจากบุคลากรทุกภาคส่วน
- มกีารท างานเชงิรุก และเน้นการมสี่วนร่วมของทุกฝ่าย5.15%

3 สถานทีไ่มเ่พยีงพอกบัการจดัการเรยีนการสอน
- มหาวทิยาลยัฯ มสีถานทีแ่ละมพีื้นทีไ่มเ่พยีงพอกบัจ านวนนักศกึษา ท าใหไ้มส่ามารถบรกิารไดอ้ย่างเตม็ที ่
- มหาวทิยาลยัฯ มสีถานทีค่บัแคบตอ้งขยายวทิยาเขตใหมห่ลายแห่ง ซึ่งตอ้งใชค้่าใชจ่้ายในการลงทุนและการ บรหิารจดัการสูง
- สถานทีจ่ดักจิกรรม เช่น สนามกฬีาทัง้ในร่ม และกลางแจง้ยงัมไีมเ่พยีงพอ
- การยา้ยสถานทีเ่รยีน ท าใหจ้ านวนผุส้มคัรลดลงจากเดมิ3.03% 3 มหาวทิยาลยัมรีะบบและกลไกทีม่ปีระสทิธผิลในการขบัเคลือ่นการด าเนินงานในภารกจิดา้นการวจิยั ตัง้แต่ตน้น ้ากลางน ้าและปลายน ้าทีส่อดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์ของมหาวทิยาลยั และมผีลการด าเนินงานบรรลตุามเป้าหมายทีก่ าหนด ส่งผลใหเ้กดิการพฒันาคุณภาพอาจารย์ การแกไ้ขปัญหาตอบสนองความตอ้งการของชุมชน สรา้งชือ่เสยีงสรา้งภาพลกัษณ์ใหก้บัมหาวทิยาลยั
- บุคลากรมศีกัยภาพในการท างานวจิยั ส่งผลใหม้ผีลงานวจิยั งานสรา้งสรรคท์ีม่กีารน าเสนอในเวทวีชิาการในระดบัชาตแิละนานาชาตอิย่างต่อเนื่อง
- เผยแพร่ผลงานวจิยัมากขึน้ทัง้จ านวนและคุณภาพ รวมทัง้มจี านวนสทิธบิตัรเพิม่มากขึน้4.45%

รวม จ ำนวนผู้ประเมิน= 60   รวม
รวม รวม

 1 พลกิ-->สถาบนัการศกึษาทัง้ในประเทศและต่างประเทศมกีารแข่งขนักนัมากขึน้
- สถาบนัอุดมศกึษา มกีารแข่งขนัการพฒันาคุณภาพทางการศกึษาทัง้ในประเทศและต่างประเทศในทุกมติ ิ
- สถาบนัการศกึษาหลกัสูตรพยาบาลศาสตร์มกีารเปิดกระจายทัว่ทุกภมูภิาค 
- การมคีูแ่ข่งขนัทีเ่ขม้แขง็ภายในประเทศและต่างประเทศมากขึน้ ท าใหห้น่วยงานประสบกบัปัญหาการรบันักศกึษาไมไ่ดต้รงตามแผนทีก่ าหนดไว ้จงึตอ้งมกีารปรบัหลกัสูตรใหท้นัสมยัและตอ้งปรบัระบบการประชาสมัพนัธ์ใหม้ปีระสทิธภิาพ เพื่อใหเ้ป็นทีรู่จ้กัอย่างกวา้งขวางมากยิง่ขึน้ เกดิภาวะการแข่งขนัทางการศกึษาสูง และหลากหลายทัง้เชงิเนื้อหา และเชงิพื้นทีส่่งผลใหม้หาวทิยาลยัตอ้งมกีารปรบัตวัใหท้นัต่อการเปลีย่นแปลงและสามารถแข่งขนัได ้
- การแข่งขนัทางการศกึษาดา้นโลจสิตกิส์ในสถาบนัอุดมศกึษาและอาชวีศกึษาทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนเพิม่มากขึน้ 
- การแข่งขนัทางดา้นหลกัสูตรค่อนขา้งสูงเมือ่เปรยีบเทยีบกบัมหาวทิยาลยัอืน่ๆ ภายในประเทศ 
- มกีารเปิดมหาวทิยาลยัของรฐัและเอกชนทัง้ในประเทศและต่างประเทศมากขึน้ ท าใหภ้าวะการแข่งขนัทางการศกึษาของสถาบนัการศกึษาทัง้ภาครฐัและเอกชนทัง้ในและต่างประเทศมมีากขึน้เป็นเงาตามตวั ผูบ้รโิภคมทีางเลอืกมากข7.79%

2 พลกิ-->ค่านิยมและความตอ้งการของนักศกึษาเก่งๆ มกัจะเลอืกเรยีนในสาขาวชิาทีเ่ป็นทีต่อ้งการของตลาดแรงงานมากกว่าสาขาทีค่วามตอ้งการของตลาดแรงงานน้อยกว่า
- ความคดิทีแ่ตกต่างของคนในสงัคม ท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางความคดิส่งผลใหม้หาวทิยาลยัตอ้งมกีารปรบัทศันคต ิความเชือ่ของคนใหส้ามารถอยู่ร่วมกนัได ้
- ค่านิยมของคนในสงัคมไทยกบัความเป็นมหาวทิยาลยัราชภฏั ขาดความน่าเชือ่ถอืลดความไวว้างใจได ้
- นักเรยีนทีเ่ขา้มาเป็นนักศกึษา มคีวามรูพ้ ื้นฐานในเชงิวชิาการ โดยเฉลีย่ยงัต ่า
- นักศกึษาเลอืกเรยีนตามกระแสความนิยม มากกว่าความตอ้งการของตลาดแรงงาน6.64%  
 3 หลกัสูตรเรยีนฟรใีนรูปแบบออนไลน์ทีร่วบรวมมหาวทิยาลยัชัน้น าทัว่โลกไวใ้นทีเ่ดยีวกนั โดยผูเ้รยีนสามารถจะเลอืกสรรรายวชิาไดด้ว้ยตนเอง 
- ธรรมชาตขิองโลกออนไลน์ทีร่วดเรว็ ทนัใจ เขา้ถงึง่าย ขอ้มลูมหาศาล ไมจ่ ากดัเวลาและสถานที ่เป็นตวัเลอืกในการป้อนความรูใ้หผู้เ้รยีน และตอบโจทย์ความตอ้งการไดม้ากกว่าผูส้อนหรอืสถาบนัการศกึษาทีย่งัปรบัตวัไมไ่ด
้- ความทา้ทายจากเทคโนโลยแีละระบบอตัโนมตัิ2.97%  

รวม
รวม

SO

15.82

ชือ่:

522           
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11.85

3.63         
1,317

778

39.91

14.69
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จุดประสงค์ (Purpose)  
 

1) บณัฑติที่เน้นองคค์วามรูเ้ป็นเอตทัคคะ  

2) การวิจัยทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค ์ 

3) ผลงานวิชาการที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม  

4) ศลิปะและวัฒนธรรมไทยตามแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทา  
 

พันธกิจ (Mission) 
  

 1) ให้การศึกษา (To offer education) ผลิตบัณฑิตที่ เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ ฝึกหัดครู ปลูกฝัง

ประชาชนให้สามารถเรียนรู้ในระดับสูง มีความเป็นมนุษย์ที่รับผดิชอบต่ออนาคตของโลกที่มแีนวโน้มเป็นนานาชาติ 

มีจิตวญิญาณในการท้าทาย โดยไม่กลัวล้มเหลว 

2)  วิจัย  (To conduct research) มุ่ งมั่นในการลงทุนทางการศึกษาวิจัยในศาสตร์ที่ เป็นเอตทัคคะ  

ที่สามารถน าไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์ได้เพื่อความสงบสุข และความเจริญรุ่งเรือง ผ่านการแสวงหาด้วยการวิจัย

ทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสรา้งสรรค์ 

3) บริการวิชาการ (To provide academic services) การส่งมอบผลงานวิชาการในระดับเอตทัคคะ 

ที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม โดยการมสี่วนรว่มกับชุมชนท้องถิ่น และสังคม 

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

และวัฒนธรรมไทย โดยการพัฒนาและสร้างแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทาให้เป็นที่ยกย่องและชื่นชม  

ของมนุษยชาติ 
 

ภำรกิจหลกั (Key result area) 
 

1) ผลิตบัณฑติที่มคีุณภาพระดับแนวหน้า  

2) ใหบ้ริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคม  

3) อนุรักษ์ พัฒนาใหบ้ริการเป็นศูนย์กลางทางด้านศลิปวัฒนธรรม และธ ารงรักษา สืบสานความเป็นไทย  

4) วิจัย สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้  

5) เป็นมหาวิทยาลัยที่มคีวามคล่องตัวในการบริหารจัดการ และเน้นให้เครอืข่ายมีส่วนรว่ม  

เสำหลัก (Pillar) 
 

1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)  

2) คุณธรรม (Morality)  

3) เครือขา่ย (Partnership)  

4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  

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

ความดงีามและการปฏิบัติตนในจรยิวัตรแบบไทย และความเคารพผูอ้าวุโส 
 

อัตลักษณ์ (Identity) 
 

เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ 

นิยามของค าส าคัญอัตลักษณ์ 

เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่มีความสามารถด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะและมีความมุ่งมั่นใน

การปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวิชาการด้วยความช านาญ มีคุณธรรม ใฝ่ศึกษาเรียนรู้ และพัฒนาตนเองให้มี

ความก้าวหน้าอย่างตอ่เนื่อง 

เช่ียวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถสื่อสารและ

ถ่ายทอดความรู้ความช านาญในสาขาวิชาที่ศึกษา โดยใช้ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยสู่

ชุมชนและสังคม 

มีจิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น มุ่งท าความดีที่เป็น

ประโยชน์ตอ่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 

 

เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
 

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู ้ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูสู้่สากล 

นิยามของค าส าคัญเอกลักษณ์ 

เน้ นความเป็นวั ง  หมายถึ ง  เป็ นมหาวิทยาลั ยที่ เ น้ นภาพลั กษณ์  ทักษะ  และบุ คลิ กภาพ   

ที่สะท้อนความเป็นวังสวนสุนันทา และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะ

ศลิปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทันสมัย

สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผู้รับบริการได้อย่างทั่วถึงและมี

ประสิทธิภาพ 

ค่ำนิยมหลัก (Core Values) 
 

มหาวิทยาลัยฯ จะยึดมั่นในค่านิยมหลักสี่ประการในการน าพามหาวิทยาลัยสู่ความส าเร็จในอนาคต ดังนี้ 

1) W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสรา้งสรรค ์ 

2) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดีในองค์กร  

3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความรว่มมอื  

4) P (Professionalism) : ความเป็นมืออาชีพ 
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การยึดมั่นในค่านิยมหลักที่เรียกว่า WHIP ข้างต้น จะเป็นสิ่งที่ใช้เป็นแนวทางการส่งเสริมการด าเนินการของ

มหาวิทยาลัยและการด าเนิน ชีวิตของคนในมหาวิทยาลัย ซึ่ งประเด็นคุณค่าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนสุนันทาใหค้วามส าคัญและยึดถือ และมีการแสดงออกเป็นวิถีชีวิตของสมาชิกทุกคนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ซึ่ง

จะสร้างความเข้มแข็งให้กับวัฒนธรรมองค์การที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติเป็นประจ าวัน กล่าวคือ มหาวิทยาลัยแห่งนี้

มีบรรยากาศที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ความสุข ความรักและภักดีต่อมหาวิทยาลัย มีการท างานเป็นทีม และ

ค ว า ม เ ป็ น มื อ อ า ชี พ  ซึ่ ง เ ป็ น วั ฒ น ธ ร ร ม ที่ ทุ ก ค น ป ร ะ จั ก ษ์  แ ล ะ ต อ บ ส น อ ง ป รั ช ญ า 

น าทางของมหาวิทยาลัยที่ยึดถือ “ความรูคู้่คุณธรรม” ไปตลอดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตรน์ี้ 
 

นโยบำยในกำรบรหิำรและพัฒนำมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ (พ.ศ. 2565 – 2569) 
 

มหาวิทยาลัยฯ มีก าหนดนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อให้การด าเนินงานตาม

ยุทธศาสตรไ์ปสู่ความส าเร็จที่ก าหนดไว้ ดังนี้  

1. นโยบำยด้ำนกำรบรหิำรจัดกำร 

1.) เร่งรัดและสร้างกระบวนการและกลไกการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทุกคนให้ก้าวไปสู่

ความส าเร็จสูงสุดในเส้นทางวิชาชีพ 

2.) รักษาเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของความเป็นสวนสุนันทาที่มีอดีตอันน่าภูมิใจ เพื่อน าไปสู่ความผาสุก

และคุณภาพชวีิตการท างานของบุคลากรในองค์กร 

3.) ส่งเสริมและสนับสนุนการใชห้ลักธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการองค์กรในทุกมิต ิ

4.) จัดสภาพแวดล้อมที่ดีด้านการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ 

บรรยากาศที่เอื้อตอ่การเรียนรูแ้ละเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

5.) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้พัฒนาในเส้นทางวิชาชีพทั้งในด้านวุฒิการศกึษาและผลงาน

วิชาการ รวมทั้งความรู้ความสามารถในการใชภ้าษาอังกฤษและน าไปใช้ในชีวติประจ าวันได้ 

 

2. นโยบำยด้ำนกำรผลิตบัณฑิต 

1.) พัฒนาสาขาวิชาทุกๆ สาขาวิชาไปสู่ความเป็นเอตทัคคะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขันทั้ง

ในระดับประเทศและระดับสากล 

2.) ประสานเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตเพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดการ

เรียนการสอนครอบคลุมในทุกกระบวนการ 

3.) ยกระดับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยการมีเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ

เพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรูแ้ละบุคลากร 

4.) มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ลึกซึ่งในศาสตร์ที่ส าเร็จการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มี

จิตสาธารณะ และเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี 
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5.) พัฒนานักศกึษาใหเ้ป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีและการใช้ภาษาอังกฤษอยู่

ในระดับที่ด ีสามารถน าไปใช้ในชีวติประจ าวันได้ 

6.) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีพรสวรรค์และความสามารถพิเศษที่โดดเด่นนอกจากศาสตร์ที่

ศกึษา 

3. นโยบำยด้ำนกำรวจิัย 

1.) มุ่งเน้นผลิตงานวิจัยที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้

ประโยชน์ได้จริง 

2.) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มกีารบูรณาการวจิัยใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของการเรียนการสอน 

3.) สร้างให้นักศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกมีขีดความสามารถในด้านการวิจัยและ

สร้างผลงานที่เป็นยอมรับของสังคมได้ 

4. นโยบำยด้ำนกำรบรกิำรวชิำกำร 

1.) ส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับงานวิจัย และเกิดการบูรณาการกับการเรียนการ

สอน 

2.) สร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชนในการให้บริการวิชาการ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนา

ชุมชนให้เข้มแข็ง ยั่งยืน น าไปสู่การพึ่งพาตนเองได้ 

3.) ส่งเสริมให้มีการจัดแหล่งเรียนรู้เพื่อสรา้งโอกาสเรียนรู้ให้แก่ทุกคนทุกกลุ่มวัย 

5. นโยบำยด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศลิปะและวัฒนธรรม 

1.) ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นสวนสุนันทา 

2.) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ค้นคว้า เพื่อเป็นศูนย์กลางแหง่การเรยีนรู้ทางวัฒนธรรม 

3.) สนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่ 

ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

 

เป้ำหมำยกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย (University Development Goals) 

เมื่อสถานการณ์เปลี่ยน เราก็ต้องปรับเปลี่ยน เพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันและทันต่อโลก

อนาคต แต่ส าหรับสิ่งที่ดีและมีคุณค่า เราต้องธ ารงรักษา มหาวิทยาลัยจึงได้ก าหนดรูปแบบของการบริหาร

จัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คือ SSRU “KEEP” Model เพื่อมุ่งเติมเต็มในสิ่งที่ยังเดินไปไม่ถึง

จุดหมายปลายทางและเป้าหมายที่ตั้งไว้ ต่อยอดทุนความรู้และทุนสังคมที่มีอยู่  ติดตามอย่างต่อเนื่อง  

เพื่อก ากับติดตามระบบการท างานเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อน าไปสู่ความเป็น “ต้นแบบ” ตามวิสัยทัศน์  

15 ปี เพราะนี่คอืสิ่งที่ทรงคุณค่าที่จะต้องดูแลรักษาเอาไว้ สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 1 
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ภำพท่ี 1 SSRU “KEEP” Model 

จากรูปแบบของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาด้วย SSRU “KEEP” Model 

มหาวิทยาลัยได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนา SSRU “SWITCH” ในการไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ รายละเอียด

ดังนี้ 

 S : Sustainability University which Grow Along with Society. 

มหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืนที่พรอ้มจะเติบโตกับสังคมยุคใหม่ 

 W : Aiming to be the World-Class University. 

มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก 

 I : University which Hold up to Administration and Academic Integrity Principle. 

มหาวิทยาลัยที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ในเชิงการบริหารงานและวิชาการ 

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

มหาวิทยาลัยที่ขับเคลื่อนดว้ยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 C : Capacity and Capability. 

การท างานอย่างเต็มก าลังและเต็มความสามารถตามความถนัดของแต่ละบุคคล 

 H : Happy Workplace University which has Scholarly Organization Atmosphere. 

มหาวิทยาลัยแห่งความผาสุกที่ลอ้มรอบด้วยบรรยากาศของนักวิชาการ 

ทั้งนี ้สามารถแสดงเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย SSRU “SWITCH” ดังภาพที่ 2 
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ภำพท่ี 2 SSRU “SWITCH” 

ยุทธศำสตร์ (Strategic Thrusts) 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะและผลติบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม

อย่างยั่งยืน  

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือขา่ยและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ  
 

ตำรำงที่ 2 แสดงจ านวนเป้าประสงค์ ตัวชีว้ัด แผนงาน/กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรมของแผนยุทธศาสตร์ 

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) ในแตล่ะยุทธศาสตร์ 

ยุทธศำสตร์ 

จ ำนวน 

เป้ำ 

ประสงค ์
ตัวชี้วัด 

แผนงำน/

กลยุทธ์ 

โครงกำร/

กิจกรรม 

1) พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลติบัณฑติให้

เป็นมืออาชีพ 

8 33 29 33 

2) สรา้งงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อ

คุณภาพชวีิต เศรษฐกจิและสังคมอย่างยั่งยืน 

9 22 17 19 

3) สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่อง

ระดับนานาชาติ 

7 9 8 8 

รวมท้ังสิ้น 24 64 54 60 
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ส่วนที่ 3 สำระส ำคญัของแผนยุทธศำสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) 

 
3.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

  เป็นศูนย์กลางแหง่การเรยีนรู้ตลอดชีวติด้านวิชาชีพศลิปกรรมศาสตร์ดว้ยคุณภาพและคุณธรรม 

     (Center of Life Long Learning in the Careers of Fine & Applied Arts with Quality and Moral) 

 
3.2 พันธกิจ (Mission) 

1) พัฒนามาตรฐานการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตศิลปกรรมศาสตร์ที่เน้นองค์ความรู้เป็น

เอตทัคคะให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของชุมชนและสังคมโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความรู้คู่

คุณธรรม รู้จักใช้ชีวติอย่างมคีวามสุขด้วยความพอเพียง 

2) วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์ที่เป็นเอตทัคคะด้านศิลปกรรมศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

และศลิปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ 

3) บริการวิชาการด้านศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์แก่ชุมชน

และสังคมในระดับเอตทัคคะ โดยการมสี่วนรว่มกับชุมชน ท้องถิ่นและสังคม 

4) เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์ พัฒนาและเผยแพร่ด้านศลิปกรรมศาสตร์ศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

และศลิปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ 

 

3.3 ภำรกิจหลัก (Key result area) 

1) ผลิตบัณฑิตด้านศลิปกรรมศาสตร์ให้มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ตรงความต้องการของ

สังคม รู้จักใช้ชีวติอย่างมคีวามสุขด้วยความพอเพียง 

2) สร้างผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม

ท้องถิ่น และศลิปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ 

3) ให้บริการวิชาการด้านศลิปกรรมศาสตร ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และศลิปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ โดย

การมสี่วนรว่มของชุมชนและท้องถิ่น 

4) ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ พัฒนาและเผยแพร่ด้านศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม

ท้องถิ่น และศลิปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ 

 

3.4 เสำหลัก (Pillar) 

1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital) 

2) คุณธรรม (Morality) 

3) เครือขา่ย (Partnership) 
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4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 

5) วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์” 

3.5 วัฒนธรรม (Culture) 

มีระบบอาวุโส มีความเอือ้อาทร และคุณธรรมที่ดีงาม 

 
3.6  อัตลักษณ์ (Identity) 

เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ 

 
3.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

แหลง่เรียนรูศ้ลิปกรรมศาสตร์ (Center of Fine and Applied Arts) 

 

3.8 ค่ำนิยมหลัก (Core Values) 

1. W (Wisdom & Creativity) :  ปัญญาและความคิดสรา้งสรรค ์ 

2. H (Happiness & Loyalty) :  ความผาสุกและความภักดีในองค์กร 

3. I (Integration & Collaboration) :  บูรณาการ และความรว่มมอื  

4. P (Professionalism) :  ความเป็นมอือาชีพ 

 
3.9 ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic Thrusts) 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1  : พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลติบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  : สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต 

เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน  

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3  : สร้างความสัมพันธ์กับเครือขา่ยและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 
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3.10 แผนที่ยุทธศำสตร์ของคณะศิลปกรรมศำสตร์ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2565 – 2569  

 

 

ประเด็น

ยุทธศำสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนามหาวทิยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและ 

ผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
สรา้งงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวติ 

เศรษฐกิจและสงัคมอยา่งย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
สรา้งความสมัพันธ์กบัเครือข่ายและ 

ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

    

เป้าประสงค์

เชิง

ประสิทธิผล 

- คณะศิลปกรรมศาสตร์มีหลักสูตรเอตทัคคะและหลักสูตรที่ไดม้าตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งใน

ระดับชาติและนานาชาติ และสามารถเรียนรู้ไดต้ลอดชีวติ รวมทั้งเกิดทักษะเพือ่อนาคต (Reskill, 

Upskill) 

- ผลงานวิชาการ วิจัย และงำนสร้ำงสรรค์ได้รบัการตพีิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ 

- ผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ทียื่นจดอนุสิทธบิัตร หรือสิทธบิัตร หรือน ำไปใช้

ประโยชนพ์ัฒนำชุมชนให้สามารถพึ่งพาตัวเองได ้รวมทั้งน ำไปใชป้ระโยชน์เชงิพำนชิย ์

- คณะศิลปกรรมศาสตร์เป็นที่ยอมรับในระดับชาตแิละนานาชาติ 

- ความมีช่ือเสยีงของคณะศิลปกรรมศาสตร์โดยมีนักเรียนเลือกศกึษาต่อ 

    

เป้าประสงค์

เชิงคุณภาพ

บรกิาร 

- บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มีทักษะและวิชำชีพเฉพำะทำง

เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม รวมทั้งไดง้านตรงความตอ้งการของประเทศ 

- คณะศิลปกรรมศาสตร์เป็นศูนย์กลางแห่งการเรยีนรู้และบริการทางวิชาการแก่ชุมชน โรงเรียน 

วิสำหกิจชุมชน กลุ่มอำชีพ ผูป้ระกอบกำรใหม่ และท้องถิ่นให้มีควำมเข้มแข็งอย่างย่ังยืนตาม

ศาสตร์พระราชา 

- คณะศิลปกรรมศาสตร์มีการด าเนนิการจัดกิจกรรมความร่วมมอืกับเครือข่ำยในประเทศ

และท้องถิ่น 

- คณะศิลปกรรมศาสตร์มีการด าเนนิการจัดกิจกรรมความร่วมมอืกับเครอืขา่ยตา่งประเทศ 

- นักศึกษาชาวต่างชาตเิขา้ศึกษาต่อหรือมีการแลกเปลี่ยนในสาขาวิชา 

    

เป้าประสงค์

เชิง

ประสิทธิภาพ 

- คณะศิลปกรรมศาสตร์มีการสง่เสริมและสนับสนุนให้นักศกึษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึ

ประสงค์ มีทักษะที่จ าเป็นในรูปแบบมหำวิทยำลยัดิจทัิล มคีวำมสำมำรถเฉพำะทำง และเป็น

ที่ยอมรบัในระดับชาติหรือนานาชาติ   

 

- วารสารวิชาการที่ไดร้ับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

- คณะศิลปกรรมศาสตร์มีกระบวนการบริการวิชาการที่ไดม้าตรฐานสอดรบักับความตอ้งการของ

ท้องถิ่นและสังคม 

- คณะศิลปกรรมศาสตร์มีศูนย์กลางเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม และมีการเผยแพร่ใน

ระดับชาติ และนานาชาติ 

- เครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธท์ี่ดี 

กับคณะศิลปกรรมศาสตร ์

 

    

เป้าประสงค์

เชิงการ

พัฒนา 

- บุคลากรมีคุณภาพสูง ทั้งความรู้ ทักษะและทัศนคติในการปฏิบัตงิาน ตลอดจนมี

ควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ 

- คณะศิลปกรรมศาสตร์มีการบริหารจัดการอาคารสถานที่ และส่ิงอ านวยความสะดวกที่รองรับ

การด าเนนิการตามพันธกิจได้อย่างครบถ้วนและเกิดความประหยัดงบประมาณ รวมถึงมีกำร

บริหำรจัดกำรด้วยระบบดิจทัิล 

- อาจารย์และนักวิจัยมีศักยภำพในการริเริม่สรา้งสรรค์ งานวิจัย นวัตกรรม และการบริการ

วิชาการอย่างมีประสิทธภิาพ 

- เครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธท์ี่ดี 

กับคณะศิลปกรรมศาสตร ์

 

พันธกจิ : 1. ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน               2. ด้านการวิจัยและนวัตกรรม             3. ด้านการบรกิารวิชาการ          4. ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย                 5. ดา้นบริหารจัดการ 

 

วิสัยทศัน์ : เป็นศูนย์กลางแหง่การเรียนรู้ตลอดชวีติดา้นวชิาชีพศิลปกรรมศาสตร์ดว้ยคุณภาพและคุณธรรม 
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ส่วนที่ 4 แผนยุทธศำสตร ์ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2565 – 2569) 
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ส่วนที่ 5 แผนปฏิบัตกิำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
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ส่วนที่ 6 แนวทำงกำรน ำแผนสู่กำรปฏิบัตแิละกำรตดิตำมประเมินผล 
 

การแปลงแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565 ไปสู่การปฏิบัติจ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือ

ในการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การจัดท าแผนงานและโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการ

พัฒนาระบบข้อมูลและการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ

ได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในคณะศิลปกรรมศาสตร์ในเรื่อง

แนวคิดและสาระส าคัญของยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

2. เพื่อปรับกระบวนการและกลไกการบริหารจัดการให้สามารถสนับสนุนการแปลงแผนยุทธศาสตร์ 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

3. เพื่อให้มกีารตดิตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ โดยมีการก าหนดตัวชี้วัดเป็นเครื่องมอื 
 

เป้ำหมำย 

1. ผู้บริหารและบุคลากรของคณะศิลปกรรมศาสตร์มีความรู้ความเข้าใจใน แผนยุทธศาสตร์ และ

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมีสว่นร่วมในกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ 

2. มีกลไกและกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ และมีการจัดท าแผนงานและ

โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชีว้ัด 

3. ก าหนดเครื่องชี้วัดผลส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565 ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายดังกล่าว จึงวางมาตรการและก าหนดแนวทางการแปลง 

แผนยุทธศาสตร ์และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสู่การปฏิบัติ และการตดิตามประเมินผล 

ดังนี้ 

1. เสริมสร้างความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

พร้อมก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการ เพื่อแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันของ

องค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกให้มีความพร้อมและมีส่วนร่วมในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่าง

เป็นรูปธรรม โดยมีแนวทาง ดังนี้ 

1.1 สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ ยวกับแนวคิดและสาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์และ 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 โดยการจัดเวทีสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย  

และยุทธศาสตร์การพัฒนา ให้กับบุคลากร ให้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการ

ด าเนนิงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 
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1.2 ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางของ

แผนงานและโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยเน้นผลลัพธ์ของการด าเนินงานเป็นหลัก 

1.3 ส่งเสริมให้สาขาวิชาต่างๆ ของคณะศิลปกรรมศาสตร์จัดท าแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติ

การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสามารถเชื่อมโยง 

และประเมินผลงานของหน่วยงานตามที่ก าหนดไว้ 

1.4 จัดให้มีการลงนามค ารับรองการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างพันธสัญญาเชิงยุทธศาสตร์ทั่วองค์กร  

ทั้งระบบ พร้อมทั้งเชื่อมโยงผลงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 สู่การประเมินผลงาน 

1.5 ส่งเสริมมาตรการในการประชาสัมพันธ์และการสร้างบรรยากาศยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่องผ่าน

สื่อภายในคณะศิลปกรรมศาสตร์ผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้น ปลุกเร้า และขับเคลื่อนงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2. พัฒนากระบวนการจัดท าแผนงาน/โครงการของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในลักษณะบูรณากา ร  

เพื่อเป็นเครื่องมอืในการประสานแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยมีแนวทางดังนี้ 

2.1 สนับสนุนการจัดท าแผนงาน/โครงการในลักษณะการบูรณาการและประสานงานระหว่าง

หนว่ยงานภายในคณะศิลปกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนา อาทิเช่น 

(1) แผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ 

(2) แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษา 

(3) แผนปฏิบัติการด้านการสรา้งความสัมพันธ์กับเครือขา่ย 

(4) แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย 

(5) แผนปฏิบัติการด้านการบริการวชิาการ 

(6) แผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ 

(7) แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ 

(8) แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

(9) แผนพัฒนาบุคลากร 

(10) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

(11) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

(12) แผนการจัดการความรู้ 

(13) แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

(14) แผนปฏิบัติการด้านการจัดซือ้จัดจา้ง 

(15) แผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศนแ์ละสิ่งแวดล้อม 

(16) แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชงิรุก 

(17) แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 
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2.2 ก าหนดขั้นตอนของกระบวนการด าเนินงานตามแผนงานโครงการให้ชัดเจน มุ่งเน้นที่การสร้าง

กระบวนทัศนคติใหม่ (Paradigm Shift) แก่ผู้ปฏิบัติ มีการจัดล าดับความส าคัญของกิจกรรมที่มุ่งผลสัมฤทธิ์กับ

ระบบการจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการด าเนินงาน 

2.3 ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้จากการด าเนนิแผนงานโครงการว่าสามารถตอบสนองตอ่ยุทธศาสตร์

การพัฒนา รวมทั้งสามารถติดตามและประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรมทันสมัยด้วยเทคโนโลยี 
 

 การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัตินั้นเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญมากที่จะผลักดันการท างานของกลไก

ทั้งหมดให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีส่วน

ร่วม รวมทั้งต้องอาศัยกระบวนการและกลไกการผนึกก าลังในหลายมิติในการประสานแผนงาน แผนเงิน และแผน

คน ในการขับเคลื่อนองค์กรร่วมกัน และไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อมุ่งสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดขององค์กรคือวิสัยทัศน์

ที่ตัง้ไว้ ความส าเร็จของการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรใ์ห้ประสบผลส าเร็จ จงึประกอบด้วยส่วนส าคัญ ดังนี้ 

1. ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารทุกระดับเป็นผู้รวบรวมพลังขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  

และสื่อสารทิศทางองค์กรใหแ้ก่บุคลากรทุกระดับได้มคีวามเข้าใจ 

2. ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ออกมาเป็นแผนปฏิบัติการ โดยน ากลยุทธ์และแนวทางการด าเนินงานมา

แปลงเป็นแผนงาน/ โครงการที่ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

3. การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไป สาขาวิชาและระดับบุคคลในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ไปสู่

การปฏิบัติอย่างชัดเจน รวมทั้งตอ้งมรีะบบในการจูงใจใหทุ้กคนมุง่เน้นการท างานเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

4. การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในคณะศิลปกรรมศาสตร์ในการขับเคลื่อนแผนงาน/ โครงการ

ของแต่ละหน่วยงานให้มีความก้าวหน้า เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บข้อมูล เผยแพร่ข้อมูล และถ่ายทอด

ความรูซ้ึ่งกันและกัน  

5. การจัดระบบการตดิตามประเมินผลความก้าวหน้าของการด าเนินการในทุกระดับ 
 

กำรติดตำมและประเมินผล 

เมื่อมีการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับทุกหน่วยงานภายในคณะศิลปกรรมศาสตร์แล้วคณะ

ศิลปกรรมศาสตร์จะต้องวางระบบที่จะวัดความส าเร็จในการบรรลุเป้าประสงค์ในระดับต่างๆ จ าเป็นต้องมีการ

ติดตามและประเมินผล เพื่อช่วยให้ทราบถึงความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค ผลกระทบที่เกิดขึ้น อันจะช่วยให้

ผู้รับผิดชอบพิจารณาหาแนวทางแก้ไขต่อไป การติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิผล จะต้องอาศัยดัชนีชี้วัด

ความส าเร็จในหลายมติิ และหลายระดับ เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการแนวใหม ่ดังนี้ 

1. การติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งสรุป

บทเรียนและข้อเสนอแนะส าหรับน าไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการจัดท าแผนเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กรให้มี

ประสิทธิภาพต่อไป 

2. การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  โดยการจัดท ารายงานผลการ

ด าเนินงานเป็นประจ าทุกเดือน และจัดท ารายงานผลรายไตรมาสเพื่อแสดงถึงความก้าวหน้า และปัญหาอุปสรรค
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ต่างๆ ให้ผู้บริหารทุกระดับทราบและด าเนินการแก้ไขเพื่อให้การด าเนินการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมถึงการ

จัดท ารายงานผลงานประจ าปีเผยแพร่สูส่าธารณะ 

3. การติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจา่ยเงนิงบประมาณ 

เพื่อเร่งรัดการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

4. การติดตามผลตามค ารับรองการปฏิบัติการประจ าปีที่ก าหนดไว้แล้ว โดยมีการก าหนด

ระยะเวลาการตดิตามประเมินผลตนเองในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 

5. ควรมีกลไกเชื่อมโยงการประเมินผลงานรายบุคคลกับผลงานในระดับสาขาวิชา เพื่อเชื่อมโยงกับ

ผลงานในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อแสดงถึงผลส าเร็จของการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่ระดับหน่วยงานและระดับ

บุคคล 
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ภำคผนวก 1 
ค ำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมกำร 

ทบทวนแผนยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569)  

และจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
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ภำคผนวก 2 
ผลกำรวิเครำะหเ์ชิงยุทธศำสตร ์
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ผลกำรวเิครำะห์เชิงยุทธศำสตร์  

  จากการวิเคราะหป์ัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของคณะศลิปกรรมศาสตร์ทั้งที่เป็นจุด

แข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม โดยใหน้้ าหนักความส าคัญ ประเด็นใดมีความส าคัญมากที่สุดตามล าดับ โดย

ให้ผู้บริหารและบุคลากร และคณาจารย์ของคณะศลิปกรรมศาสตร ์จ านวน 60 คน เป็นผู้ประเมินผลการประเมิน

น้ าหนักคะแนนตามล าดับจากมากไปหาน้อยของจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม ปรากฎดังนี้ 

 

1. น้ ำหนักคะแนนของจุดแขง็  

เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยตามตารางต่อไปนี้ 

ล ำดับ คะแนน ประเด็นจุดแข็ง 

S11 268 มหาวทิยาลัยมชีื่อเสียง เป็นท่ีสนใจของนักศกึษา 

- เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 จ านวน 13 สมัย จากการจดัอันดับของ Webometrics 

Ranking of the World ส่งผลตอ่ภาพลักษณ์ท าให้มีผู้สนใจเขา้ศกึษาตอ่สูงกว่าปีท่ีผ่านมา 

- เป็นสถาบันท่ีมีช่ือเสียงด้านการผลิตครู และดา้นนาฏศิลป์ ท าให้มีจ านวนนกัศึกษาท่ีมาสมัคร

ศกึษาตอ่ดา้นครูและด้านนาฏศลิป์เพิ่มขึ้นจากปท่ีีผ่านมา 

- มนีักศกึษาท่ีสร้างช่ือเสียงให้กบัมหาวทิยาลัย ทัง้ในระดับชาติและนานาชาตเิพิ่มขึ้น 

- การได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวทิยาลัยราชภัฏอันดับ 1 เป็นการเพิ่มโอกาสในการตดิตอ่

แลกเปลี่ยนขอ้มูลความรู้เกิดความร่วมมอืทางวิชาการ เช่น การจัดการเรียนการสอน การท า

วจิัยและบริการวิชาการได้มากขึน้ 

S12 170 ผู้บริหารและทีมผู้บริหารมวีสิัยทัศน์ท้าทาย และร่วมรับผิดชอบผลักดันการด าเนินงานของ

มหาวทิยาลัยอย่างจรงิจัง 

- ผู้บริหารมหาวทิยาลัยมวีสิัยทัศน์ท้าทายในการพัฒนาคุณภาพของมหาวทิยาลัยไปสู่

ความส าเร็จได ้ 

- มทีีมผู้บริหารรับผิดชอบร่วมกันผลักดันการด าเนนิงานของมหาวิทยาลัยอย่างจรงิจังท าให้

มหาวทิยาลัยได้รับการยอมรับ 

- บุคลากรทุกระดับศรัทธาและเขา้ใจต่อความมุ่งมั่นของคณะผูบ้ริหาร โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง 

เชื่อม่ันในวิสัยทัศน์ของท่านอธิการบด ีท่ีจะน าพามหาวิทยาลัยไปสู่ความเปลี่ยนแปลงคร้ังส าคัญ 

เท่าทันต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก   

- ผู้บริหารมหาวทิยาลัยมกีารก าหนดทิศทางการบริหารงานของมหาวิทยาลัยท่ีชัดเจนและ

ตอบสนองแผนพัฒนาประเทศ ตลอดจนแผนยุทธศาสตร์ชาติ และมีการถ่ายทอดไปยัง

ผู้รับผิดชอบในแต่ละระดับได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  

- มหาวทิยาลัยฯ มีระบบและกลไกการสื่อสารภายในองค์กรท่ีมปีระสิทธิภาพ มกีารรับรู้ทิศทาง 

และเป้าหมายของมหาวิทยาลัยอย่างท่ัวถึง และได้รับความร่วมมอืในการด าเนนิงานของ

มหาวทิยาลัยจากบุคลากรทุกภาคส่วน 

- มกีารท างานเชิงรุก และเนน้การมีสว่นร่วมของทุกฝ่าย 
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ล ำดับ คะแนน ประเด็นจุดแข็ง 

S4 147 มหาวทิยาลัยมรีะบบและกลไกท่ีมีประสิทธิผลในการขับเคลื่อนการด าเนินงานในภารกจิดา้น

การวจิัย ตัง้แตต่น้น้ ากลางน้ าและปลายน้ าที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวทิยาลัย และมี

ผลการด าเนนิงานบรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนด ส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ การ

แก้ไขปัญหาตอบสนองความตอ้งการของชุมชน สร้างช่ือเสียงสร้างภาพลักษณใ์ห้กับ

มหาวทิยาลัย 

- บุคลากรมศีักยภาพในการท างานวจิัย ส่งผลให้มผีลงานวจิัย งานสร้างสรรค์ท่ีมีการน าเสนอ

ในเวทีวิชาการในระดับชาติและนานาชาติอยา่งต่อเนื่อง 

- เผยแพร่ผลงานวิจัยมากขึ้นท้ังจ านวนและคุณภาพ รวมท้ังมีจ านวนสิทธิบัตรเพิ่มมากขึน้ 

S8 125 มหาวทิยาลัยส่งเสริม และสนับสนุนความร่วมมอืทางวิชาการกบัหนว่ยงานภายนอก ท้ังใน

ประเทศและต่างประเทศ  

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาได้เข้าร่วมแขง่ขันในเวทีระดับชาติและ

นานาชาติเป็นจ านวนมาก 

- มคีวามร่วมมอืทางวิชาการกบัหนว่ยงานภายนอกทัง้ในและตา่งประเทศท าให้เกิดการ

แลกเปลี่ยนท่ีจะพัฒนาองค์กรไปด้วยกัน 

- มกีารก าหนดนโยบายให้คณะ/วทิยาลัยตอ้งมีการสร้างเครอืข่ายและให้มีส่วนร่วมกับพันธกิจ

ด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และมีการก ากับตดิตามอยา่งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

- การม ีMOU กับหน่วยงานภายนอกชว่ยสนับสนุนการพัฒนาด้านตา่งๆ 

- มหาวทิยาลัยมกีารประสานกบักองทุนหมู่บ้านท่ัวประเทศ เพิ่มโอกาสพัฒนาความเป็น

มหาวทิยาลัยแห่งท้องถิ่นได้สมบูรณ์และโอกาสในการวิจัยและพัฒนาทอ้งถิ่นท่ัวไทย 

S2 116 อาจารย์มีความเชี่ยวชาญ มีคุณวุฒ ิและต าแหนง่ทางวิชาการเพิ่มมากขึน้ 

- บุคลากรของมหาวิทยาลัยมคีวามช านาญเฉพาะทาง  

- คณาจารย์มีคุณวุฒิทางการศกึษาระดับปริญญาเอก ท่ีจบการศกึษาท้ังในและตา่งประเทศ 

ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในศาสตร์แขนงตา่งๆ ท่ีมีการจัดการเรียนการสอน  

- มรีะบบพี่เลีย้ง ส าหรับให้อาจารย์ท าผลงานเข้าสูต่ าแหนง่ทางวชิาการมากขึ้น 

S17 105 มหาวทิยาลัยมกีารปรับการเรียนการสอน การท างานเน้นการ online ทันต่อสถานการณ์ท่ี

เกิดขึ้น 

- มหาวทิยาลัยมโีอกาสขยายคอร์สแบบ non-degree สู่ทุกกลุม่อาย ุ

- มหาวทิยาลัยมรีะบบ Credit bank สร้างโอกาสในการเปลี่ยนผู้สนใจเรียนแบบ non-degree สู่

แบบ degree 

S7 105 บุคลากรมคีุณภาพ ทุ่มเท และสามัคค ี

- บุคลากรมสี่วนร่วมในการท ากิจกรรมท้ังระดับหนว่ยงานและมหาวทิยาลัย รวมท้ังมีการ

ท างานรว่มกันเป็นทีมอย่าง ชัดเจน ส่งผลให้การปฏบัิตงิานของมหาวทิยาลัยดีขึ้น  

- บุคลากรปฏบัิตงิานดว้ยใจรัก และทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถ ส่งผลให้ผู้รับบริการมีความ

พงึพอใจเพ่ิมขึน้  

- บุคลากรมคีวามเข้าใจในธรรมชาติความต้องการของนักศึกษา ท าให้การจัดกิจกรรมพัฒนา
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ล ำดับ คะแนน ประเด็นจุดแข็ง 

นักศกึษาท่ีจัดขึน้ได้รับความสนใจจากนักศกึษาเป็นจ านวนมาก 

- ระบบการประเมินบุคลากรท่ีเปิดโอกาสให้เลอืกตามความถนดั/เชี่ยวชาญ 

- ประกาศกองทุนพัฒนาบุคลากรดา้นการสง่เสริมให้บุคลากรเผยแพร่ผลงานวิจัยมโีอกาสใน

การสร้างเครอืขา่ยความร่วมมอืทางวิชาการกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศเกิด

ความชัดเจนในการท างานในระดับสากลมากขึน้ 

- มรีะบบการท างานและการประเมินผลการท างานที่อยู่ในระดบัมาตรฐานขั้นสูง 

S10 84 มที าเล ความพร้อมดา้นสถานท่ี และบรรยากาศภูมิทัศน์ท่ีดี 

- มหาวทิยาลัยมคีวามพร้อมดา้นสถานท่ี วัสดุ ครุภัณฑ ์ท่ีช่วยอ านวยความสะดวกในการ

ท างาน 

- มบีรรยากาศ และภูมทัิศน์ท่ีดี เอื้อตอ่การกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาและ

บุคลากร 

- การมศีูนยก์ารศึกษาภายนอกเป็นโอกาสในการสร้างความร่วมมอืกับชุมชนและประเทศ

ใกล้เคียงเกิดองค์ความรู้ใหมท่ี่เป็นประโยชนต์อ่สังคมในระดับใหญ่ขึ้น 

- มหาวทิยาลัยฯ ตั้งอยูใ่นแหล่งชุมชน ที่มรีะบบคมนาคมท่ีหลากหลาย ท าให้นักศกึษาเดินทาง

มาเรียนอยา่งสะดวก 

- เนน้เอกลักษณ์ อัตลักษณ ์ความเป็นไทยท่ียังคงคลาสิคและโมเดิร์น 

- ศูนยก์ารศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งเดียวในจังหวัด จึงเป็น

โอกาสท่ีนักเรียนในพื้นท่ีหรือพื้นท่ีใกล้เคียงสนใจเขา้มาศกึษา 

S6 77 มหาวทิยาลัยมปีระวัตศิาสตร์ ภาพลักษณ์ และเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่น ทางศลิปวัฒนธรรม 

- มกีารอนุรักษศ์ลิปวัฒนธรรมในเชงิประจักษ์ โดยเฉพาะด้านอาคารสถานท่ีท่ีสะท้อนให้เห็นถึง

ความเป็นวังเก่า สวนสุนันทา เป็นภาพลักษณ ์(Branding) ท่ีดขีององค์การช่วยให้เกิดความ

นา่เช่ือถือ จดจ าง่าย สร้างความ ไวว้างใจและเกิดความร่วมมอืจากองค์การท้ังภายในและ

ภายนอก  ซึ่งถือเป็นจุดขายของมหาวทิยาลัยกอ่ให้เกิด ภาพลักษณ์และเอกลักษณท่ี์โดดเด่น  

- เป็นสถานศึกษาเกา่แก่ มีภาพลักษณท่ี์ด ีเป็นท่ียอมรับของสังคม และชุมชน  

- เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมของเกาะรัตนโกสินทร์ท่ีส าคัญ  

- มกีิจกรรมดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท่ีหลากหลายให้กับคณาจารย์ นกัศกึษา 

บุคลากรท้ังใน และนอกมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วม  

-สร้างเครอืขา่ยกับหนว่ยงาน/องคก์รระดับชาติมากขึ้น 

- บุคลากรทุกระดับ เขา้ใจอัตลักษณ์ เอกลักษณ์และประวัตศิาสตร์ของสถาบัน ล้วนมคีวาม

ภาคภูมใิจในความ "เป็นวัง" ท่ีเนน้ภาพลักษณ ์ทักษะและบุคลิกภาพของประชาคมมหาวทิยาลัย

ในทุกระดับและทุกกลุ่ม 

S13 37 มรีะบบการพัฒนาบุคลากรท่ีดี 

- ส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรได้มโีอกาสศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น และมีการพัฒนาตนเอง

ในดา้นตา่งๆ ทeให้ยกระดับคุณภาพการปฏบัิตงิานดขีึน้  
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ล ำดับ คะแนน ประเด็นจุดแข็ง 

- เปิดโอกาสให้บุคลากรได้มโีอกาสในการเลื่อนต าแหนง่ในระดบัท่ีสูงขึ้น ท าให้เกิดก าลังใจใน

การปฏบัิตงิาน  

 

 

 

2. น้ ำหนักคะแนนของจุดอ่อน  

เรียงล าดับจากมากไปหานอ้ยตามตารางต่อไปนี ้

 

ล ำดับ คะแนน ประเด็นจุดอ่อน 

W7 212 การปรับตัวของบุคลากรเพื่อรับมอืกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป ยังต้องได้รับการพัฒนา 

เชน่ COVID-19 

- บุคลากรสายวชิาการไมเ่ชี่ยวชาญในการใชอุ้ปกรณก์ารสอนระบบออนไลน์ 

 

W3 153 บุคลากรบางสาขาไมเ่ชี่ยวชาญ โดยเฉพาะความสามารถทางภาษาอังกฤษ 

- บุคลากรมปีระสบการณ์และความรู้ความเข้าใจน้อยในการบริหารจัดการด้านงบประมาณ

การเงิน  การคลังและพัสดุ  

- บุคลากรบางส่วนมทัีกษะในดา้นภาษาต่างประเทศอยูใ่นระดับน้อย 

- การใช้ภาษาอังกฤษในการท างาน 

- ทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษของเจ้าหนา้ที่กับอาจารย์ชาวตา่งชาตยิังมีอยูน่อ้ย 

W2 100 สถานท่ีไม่เพยีงพอกับการจัดการเรียนการสอน 

- มหาวทิยาลัยฯ มีสถานท่ีและมพีื้นท่ีไม่เพยีงพอกับจ านวนนักศกึษา ท าใหไ้มส่ามารถบริการได้

อย่างเต็มท่ี  

- มหาวทิยาลัยฯ มีสถานท่ีคับแคบตอ้งขยายวทิยาเขตใหม่หลายแห่ง ซึ่งตอ้งใชค้า่ใชจ้า่ยในการ

ลงทุนและการ บริหารจัดการสงู 

- สถานท่ีจัดกจิกรรม เช่น สนามกีฬาทัง้ในร่ม และกลางแจง้ยังมีไม่เพยีงพอ 

- การย้ายสถานที่เรียน ท าให้จ านวนผุ้สมัครลดลงจากเดมิ 

W5 85 กระบวนการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม ยังไม่สามารถท าให้นักศกึษามทัีกษะภาวะผู้น า 

ทักษะดา้นการคิดวิเคราะห์และทักษะดา้นภาษาอังกฤษ 

W6 47 การจัดการเรียนการสอนในบางรายวชิาเป็นกลุ่มใหญ่ จ านวนผู้เรียนมเีป็นจ านวนมากเกินไป 

ส่งผลกระทบตอ่คุณภาพและผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 

W1 35 การน าผลงานวจิัยไปใช้ประโยชนย์ังมีน้อย 

- การน างานวจิัยไปใชป้ระโยชนใ์นเชงิพานชิย์และอุตสาหกรรมยังมนีอ้ย ท าให้ได้รับทุนอุดหนุน

จากเอกชนมนีอ้ยด้วย 

- การน าผลงานวจิัยไปสูก่ารจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและทรัพยส์ินทางปัญญามนีอ้ยและตอ้ง

ใชร้ะยะเวลานาน 
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ล ำดับ คะแนน ประเด็นจุดอ่อน 

W9 34 มหาวทิยาลัยมรีะบบสารสนเทศเฉพาะด้านหลายระบบ  ข้อมูลท่ีจัดเก็บในแตล่ะระบบยังไม่

สามารถเชื่อมโยงกันเท่าท่ีควร ท าให้ใชป้ระโยชนไ์ดไ้มเ่ต็มท่ี 

- ระบบข้อมูล สารสนเทศ การค้นคว้าข้อมูล เทคโนโลย ีและออนไลน ์มีข้อจ ากัด 

W4 5 ผลงานวทิยานพินธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา ยังไม่ได้รับการตพีมิพเ์ผยแพร่ในระดับชาติ

และนานาชาติยังไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์การประเมินของอุดมศึกษา 

- เกณฑ์การเผยแพร่วิทยานพินธ์ก าหนดท้ังจ านวนครัง้และประเภทท าให้นักศกึษามปัีญหาเร่ือง

การเผยแพร่ท่ีตีพิมพใ์นวารสาร 

 

 

3. น้ ำหนักคะแนนของโอกำส 

เรียงล าดับจากมากไปหานอ้ยตามตารางต่อไปนี ้

 

ล ำดับ คะแนน ประเด็นโอกำส 

O4 120 ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนระบบให้ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็นการสร้างโอกาสให้กับ

ผู้ดอ้ยโอกาสมากขึ้น 

- นโยบายของรัฐในการปรับฐานเงินเดอืน ท าให้รายได้ของบุคลากรเพิ่มขึ้น ส่งผลให้บุคลากรมี

คุณภาพชีวิตท่ีดขีึน้ 

- รัฐบาลส่งเสริมบทบาทหน้าท่ีของมหาวิทยาลัยราชภัฏในการพัฒนาประเทศ 

- การให้ทุนกู้ยืมทางการศึกษา กยศ. และ กรอ. ท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

O7 109 การขยายตัวทางเศรษฐกิจและความตอ้งการของภาคธุรกิจ ตอ้งการความรู้เชงิวชิาการจาก

มหาวทิยาลัย 

- การขยายตัวทางเศรษฐกิจในอนาคต มีความตอ้งการองค์ความรู้เชงิวชิาการ  และการวจิัย

เพื่อพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมสูงขึ้น  

- ความตอ้งการของภาคธุรกิจและภาคเอกชนท่ีจะรว่มมือกับมหาวิทยาลัยฯ ชว่ยให้เกิดการบูร

ณาการหลักสูตรในการผลิตสื่อการเรียนการสอน งานวจิัย และบัณฑิตรูปแบบใหมท่ี่ตรงความ

ตอ้งการของตลาดแรงงานจรงิลดปัญหาการวา่งงานและขาดแคลนแรงงาน 

- สภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน มผีลให้นกัเรียนอาจเลอืกเรียนในมหาวทิยาลัยท่ีมีคา่ใชจ้า่ต่ า

กว่า 

- เศรษฐกิจโลกกา้วเข้าสูเ่ศรษฐกิจเชงิสร้างสรรค์ (Creative Economy) 

O10 86 การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยมแีนวโนม้เป็นตลาดเสรีทางความคิด ท าให้องค์กรเอกชนมุง่หา

ความรู้ผ่านสถาบันการศึกษาส่งผลให้มหาวิทยาลัยมโีอกาสในการสร้างสรรค์งานร่วมกับ

องคก์รเอกชน 

- ประเทศไทยเข้าสูส่ังคมผู้สูงอายุ (Ageing Society) ส่งผลกระทบตอ่การผลิตบัณฑิตเพื่อ

ตอบสนองประชากรกลุม่สูงอายุ เช่น พยาบาล ท่องเท่ียว วิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย ์
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ล ำดับ คะแนน ประเด็นโอกำส 

และการบิน 

- มคีวามสามารถในการด าเนินงานเชงิรุกและสรา้งเครือข่าย 

- สถานการณ์ปัจจุบัน ส่งผลใหม้หาวทิยาลัยท่ีปรับตัวได้อยา่งรวดเร็ว มคีวามได้เปรียบในทุก

เร่ือง 

O3 77 ภาคสังคมและภาคธุรกิจต้องการความรู้ในระดับอุดมศึกษามากขึน้ 

- สังคมและประชาชนมคีวามตอ้งการศกึษาในระดับอุดมศกึษามากขึ้นๆ และความตอ้งการมี

หลากหลายรูปแบบ  

- สังคมเนน้สนิค้า/คน ที่มคีวามแตกตา่งและลอกเลียนแบบได้ยาก  

- ปัจจุบันภาคธุรกิจอุตสาหกรรมหรือผู้ท่ีสนใจมีความตอ้งการท่ีจะศกึษาตอ่ในระดับอุดมศึกษา

เพื่อพัฒนาความรูแ้ละคุณวุฒวิชิาชีพโดยใชเ้วลาวา่งจากการปฏบัิตงิาน 

 

O2 67 ความก้าวหนา้ทางเทคโนโลย ีส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 

- ความก้าวหนา้ทางเทคโนโลย ีส่งเสริมตอ่การเรียนรู้แบบ E-learning  

- เทคโนโลยท่ีีทันสมัย ตอบสนองตอ่การปฏบัิตงิาน และการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย รวดเร็วมี

ประสิทธิภาพไร้ขดีจ ากัด  

- เทคโนโลยขีองโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอยา่งรวดเร็วสง่ผลให้บุคลากรต้องปรับตัวสูง  เกิด

การบูรณาการความรู้ ใหม ่ตอ้งขวนขวายพัฒนาตนเองอยา่งต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลง 

 

O4 38 รัฐบาลมนีโยบายพัฒนาคุณภาพคนสอดคล้องกับหลักสูตรของมหาวทิยาลัย 

- รัฐบาลมกีรอบนโยบายพัฒนาก าลังพลด้านโลจิสติกส์ของประเทศสอดคลอ้งกับหลักสูตรของ

มหาวทิยาลัย  

- รัฐบาลมนีโยบายสง่เสริมพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน  

- รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณในการผลิตบัณฑิตพยาบาลศาสตร์เพราะเป็นสาขาที่ขาดแคลน 

- ตลาดแรงงานมคีวามตอ้งการบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ท้ังภายในและภายนอกประเทศ 

- การปฏรูิปการศึกษา ส่งเสริมอาชีพครู ท าให้อาชพีครูได้รับความสนใจ ค่านยิมในการ

ประกอบอาชพีครูเปลี่ยนไป ท าให้มีผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาเพ่ิมขึน้ 

 

O1 7 เทคโนโลยทัีนสมัยขึ้นเอื้ออ านวยต่อการบริหารงาน 

- เทคโนโลยกีารสื่อสาร On-line ท าให้สามารถส่งขา่วสาร และการประชาสัมพันธ์สูห่นว่ยงาน

ภายนอกได้สะดวกยิ่งขึน้ 

- การเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยท่ีีทันสมัยขึ้น ช่วยลดความซับซ้อน และขั้นตอนในการท างาน 

ส่งผลไห้บุคลากรท างานได้อยา่งรวดเร็วและมปีระสิทธิภาพมากขึ้น 
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ล ำดับ คะแนน ประเด็นโอกำส 

O11 4 มหาวทิยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น มฐีานขอ้มูลปัญหาและความต้องการของ

ชุมชนในพืน้ท่ีรับผิดชอบ จึงเป็นโอกาสที่มหาวทิยาลัยได้น าศาสตร์หรือองคค์วามรู้ในการ

แก้ปัญหาพัฒนาทอ้งถิ่นให้มคีวามเข้มแข็งและยั่งยืน 

 

 

4. น้ ำหนักคะแนนของภัยคุกคำม 

เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยตามตารางต่อไปนี้ 

ล ำดับ คะแนน ประเด็นภัยคุกคำม 

T4 257 สถาบันการศึกษาทัง้ในประเทศและต่างประเทศมีการแข่งขันกนัมากขึน้ 

- สถาบันอุดมศกึษา มกีารแขง่ขันการพัฒนาคุณภาพทางการศกึษาท้ังในประเทศและต่างประเทศใน

ทุกมิติ  

- สถาบันการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มีการเปิดกระจายท่ัวทุกภูมภิาค  

- การมคีู่แขง่ขันท่ีเข้มแข็งภายในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น ท าให้หนว่ยงานประสบกับปัญหา

การรับนักศกึษาไม่ได้ตรงตามแผนท่ีก าหนดไว ้จึงตอ้งมีการปรับหลักสูตรให้ทันสมัยและต้องปรับระบบ

การประชาสัมพันธ์ให้มปีระสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นท่ีรู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น เกิดภาวะการแขง่ขัน

ทางการศกึษาสูง และหลากหลายท้ังเชงิเนื้อหา และเชงิพื้นท่ีสง่ผลให้มหาวิทยาลัยตอ้งมีการปรับตัวให้

ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสามารถแขง่ขันได ้ 

- การแขง่ขันทางการศึกษาด้านโลจิสติกสใ์นสถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศกึษาท้ังภาครัฐและ

ภาคเอกชนเพิ่มมากขึน้  

- การแขง่ขันทางด้านหลกัสูตรค่อนขา้งสูงเมื่อเปรียบเทียบกับมหาวทิยาลัยอื่นๆ ภายในประเทศ  

- มกีารเปิดมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนท้ังในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น ท าให้ภาวะการ

แข่งขันทางการศกึษาของสถาบันการศึกษาทัง้ภาครัฐและเอกชนท้ังในและตา่งประเทศมีมากขึน้เป็นเงา

ตามตัว ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึน้ เราอาจไมใ่ชห่นึ่งในตัวเลอืก 

- มหาวทิยาลัยตา่งๆ หั่นราคาคา่เทอม ลดราคาสู้กันในรูปแบบ "ทุนการศึกษา" 

- มหาวทิยาลัยตา่งๆ ขยายความร่วมมอืไปยังโรงเรียนมัธยมศกึษาตอนปลายในพื่นท่ีต่างจังหวดัเพื่อ

แนะแนวการศึกษาต่อ หรือเรียกว่า "การจองตัวเด็กล่วงหนา้" 

- มุมมองของตา่งประเทศท่ีมองสถานศกึษาของประเทศไทยยังไม่เป็นนานาชาติ 

- มหาวทิยาลัยตา่งๆ ปรับโครงสร้างหลักสูตรให้เป็นหน่วยย่อยมากขึ้น ไมจ่ าเป็นต้องเรียน 3-4 ปี อีก

ตอ่ไป เมื่อผู้เรียนมทีางเลือกใหมส่ามารถทยอยเรียนและหน่วยยอ่ยสะสมไปและท างานไปด้วย 

 

T8 219 ค่านยิมและความตอ้งการของนกัศกึษาเก่งๆ มักจะเลอืกเรียนในสาขาวิชาที่เป็นท่ีต้องการของ

ตลาดแรงงานมากกวา่สาขาท่ีความตอ้งการของตลาดแรงงานนอ้ยกว่า 

- ความคิดท่ีแตกต่างของคนในสังคม ท าให้เกิดความขัดแย้งทางความคิดสง่ผลให้มหาวิทยาลัยตอ้งมี

การปรับทัศนคติ ความเชื่อของคนให้สามารถอยู่ร่วมกันได ้ 

- ค่านยิมของคนในสงัคมไทยกบัความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ ขาดความนา่เช่ือถือลดความไวว้างใจ
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ได ้ 

- นักเรียนท่ีเข้ามาเป็นนักศกึษา มีความรู้พืน้ฐานในเชงิวชิาการ โดยเฉลี่ยยังต่ า 

- นักศกึษาเลอืกเรียนตามกระแสความนยิม มากกว่าความตอ้งการของตลาดแรงงาน 

 

T10 98 หลักสูตรเรียนฟรีในรูปแบบออนไลน์ท่ีรวบรวมมหาวิทยาลัยชัน้น าทั่วโลกไวใ้นท่ีเดียวกัน โดยผูเ้รียน

สามารถจะเลอืกสรรรายวชิาไดด้้วยตนเอง  

- ธรรมชาติของโลกออนไลน์ท่ีรวดเร็ว ทันใจ เข้าถึงงา่ย ข้อมูลมหาศาล ไมจ่ ากัดเวลาและสถานท่ี เป็น

ตัวเลอืกในการป้อนความรู้ให้ผู้เรียน และตอบโจทย์ความต้องการได้มากกวา่ผู้สอนหรือ

สถาบันการศึกษาที่ยังปรับตัวไม่ได ้

- ความท้าทายจากเทคโนโลยแีละระบบอัตโนมัติ 

 

T2 74 รัฐบาลขาดเสถียรภาพทางการเมอืง เป็นอุปสรรคต่อการบริหารการศึกษาของมหาวทิยาลัย 

- นโยบายของรัฐบาลแตล่ะยุคมกีารเปลี่ยนแปลงท าให้ควบคุมไมไ่ด ้ เกิดความไม่มั่นคงทางการเมอืง 

ท าให้นโยบายทางการศกึษาขาดความตอ่เนื่องไม่สามารถแข่งขนัในระดับนานาชาตไิด้  

- การขาดเสถียรภาพทางการเมอืงหรือความขัดแย้งทางการเมอืงมีผลกระทบตอ่การด าเนินงานวจิัย

และบริการวชิาการ  

- ความไมม่เีสถียรภาพทางการเมอืงในประเทศท าให้เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า ขาดความน่าเชื่อถอื ขาด

การมสี่วนร่วมจากภาคประชาชนโดยตรง 

 

T9 41 การเปลี่ยนแปลงดา้นการสาธารณสุข ความกา้วหนา้ด้านสาธารณสุขอันเนื่องจากความก้าวหนา้

ทางด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยท่ีีเปลี่ยนแปลงอยา่งรวดเร็ว ส่งผลให้ประชากรมีอายุยืนยาวมาก

ขึน้ ขณะเดียวกันยังตอ้งเผชญิกบัโรคระบาดและโรคอุบัตเิหตุใหมท่ี่มีความรุนแรงและเพิ่มมากขึน้ เชน่ 

COVID-19 ท าให้ระบบการศึกษาต้องปรับปรุงรูปแบบและวิธีการจัดการศึกษาที่เปิดโอกาสให้เขา้ถึง

แหลง่เรียนรู้หรือแสวงความรู้ด้วยตนเอง 

- ผู้ปกครองและนักศกึษาเรียกรอ้งให้ลดคา่เทอม เนื่องจากสถานการณ ์Covid-19 

 

T6 21 แนวโนม้จ านวนประชากรวัยอุดมศึกษาของประเทศไทยลดลง ท าให้อัตราการเกิดลดลงอัตราประชากร

ในวัยเรียนลดลง และมีอัตราผู้สงูอายุเพิ่มขึ้น  

T7 95 ตลาดแรงงานตอ้งการพนักงานท่ีมีความรู้ความสามารถ และทักษะเฉพาะทางมากขึน้ จึงสวนทางกับ

หลักสูตรท่ีหลากหลายแต่ไม่ตอบสนองตลาดแรงงาน 

T3 13 กฎระเบียบรัฐบาลเปลี่ยนแปลงบ่อย 

- การด าเนนิงานและการแจ้งก าหนดการต่างๆ ของ สกอ. มกีารเปลี่ยนแปลงเพิ่มเตมิอยูต่ลอดเวลา  

- การปรับเปลี่ยนกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ท าให้นโยบายการบริหารของรัฐไมต่อ่เนื่องส่งผลให้

มหาวทิยาลัยไมส่ามารถแข่งขันระดับนานาชาตไิด ้ 

- การด าเนนิงานและการแจ้งก าหนดการต่างๆ ของ สกอ. มกีารเปลี่ยนแปลงเพิ่มเตมิอยูต่ลอดเวลา  
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T12 10 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบวธีิการรับสมัครนักศกึษาท าให้มีผลต่อการตัดสินใจเลอืกสถานท่ีศึกษาต่อของ

นักเรียน 
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ภำคผนวก 3 
ประมวลภำพกิจกรรมกำร 

ทบทวนแผนยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569)  

และจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
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ภำพท่ี 1 การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 

 

 

ภำพท่ี 2-4 การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 

 



 
60 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
61 

 

ภำพท่ี 5 การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 
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ภำคผนวก 4 
รำยชื่อผู้บริหำรและบุคลำกรที่มีส่วนร่วมในกำร 

ทบทวนแผนยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569)  

และจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
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รำยชื่อผู้จัดท ำ 

แผนยุทธศำสตร์ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 

คณะศลิปกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 

 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์  อนิเกือ้   คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล  สังวาลเพ็ชร  รองคณบดีฝา่ยบรหิาร 

3. อาจารย ์ดร.ภาน ุ   พัฒนปณิธิพงศ ์  รองคณบดีฝา่ยแผนงานและประกันคุณภาพ 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรร  ถวัลย์วงศศ์รี  รองคณบดีฝา่ยวิชาการ 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ชนกนาถ มะยโูซะ๊   รองคณบดีฝา่ยวิจยัและบริการวชิาการ 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุง่เกียรติ สิริวงษ์สุวรรณ  รองคณบดีฝา่ยกจิการนักศึกษา 

7. นางสาวชญาภา   แจ่มใส   หัวหน้าส านักงาน 

8. นางสาวเดอืนเพ็ญ   ดวงธน ู   หัวหน้าฝา่ยบรกิารการศึกษา 

9. นางสาวกัญญาณัฐ   จินพละ   รักษาการหัวหน้าฝา่ยบรหิารงานทั่วไป 

10. นางสาวอรกานต์จติต ์  สุขอิ่มเจริญ  รักษาการหัวหน้าฝา่ยกจิการนักศึกษาและ 

ศิลปวัฒนธรรม 

11. นายกติติพงศ ์   อิสรานุเทพ  รักษาการหัวหน้าฝา่ยคลงัและพัสดุ 

12. นางสาวพัทธนันท ์   กฤษณะกาฬ  รักษาการหัวหน้าฝา่ยวิจยัและบริการวิชาการ 

13. นางสาวศรัณภัสร ์   แสงทอง   รักษาการหัวหน้าฝา่ยแผนงานและประกันคุณภาพ 

14. นางสาวณิชาภัทร   ธนาศิรยิุรัตน ์  บุคลากร 

15. นางสาวสะดีเยาะ   บินมะดีเยาะ  นักวชิาการศึกษา 

16. นางสาวภาณมุาศ   หวัดวาป ี  นักวชิาการศึกษา 

17. นางสาวภัทราภรณ ์   สดแสงจันทร ์  นักประชาสัมพันธ ์

18. นางสาววศิิษฐา   จินดาลัทธ ิ  เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป 

19. นางสาววราภรณ ์   ไชยพร   นักวชิาการคอมพิวเตอร ์

20. นายธณัฏฐ์กฤต   ฐาศักฏิณัณ ์  นักวชิาการพัสด ุ

21. นายรัฐธยี ์    โชติจันทร์  นักวชิาการโสตทัศนศึกษา 

22. นางสาวกัญยาณ ี   พ่วงเสือ   เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป 

23. นางสาวกิ่งกาญจน ์   จันทรศ์ิร ิ  เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป 

24. นางสาวอรรถจิรา   สงจันทร ์  นักวชิาการเงินและบัญชี 

25. นางสาวอัจฉรา   ศรีลาดเลา  นักวชิาการศึกษา 

26. นายกมล    หรั่งทอง                       เจา้หน้าที่บรหิารงานทั่วไป 

 


