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คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ได้รับการอนุมัติจากอธิการบดี 

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563  



บทสรุปส าหรับผู้บรหิาร 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ต้องมีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดท าแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี รวมทั้งแผนลูกที่เป็นแผนย่อยตามพันธกิจของหน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 17 แผนย่อย บนหลักการ

ที่จะพัฒนาหน่วยงานไปสู่การเป็นหน่วยงานจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ  เพื่อให้

สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และเพื่อใช้ในการปรับทิศทางการพัฒนาของคณะและ

สามารถรองรับความต้องการ ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในปัจจุบันและ

อนาคต รวมถึงความท้าทายต่างๆของการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยและความท้าทายของโลก  

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงได้ใช้เป็นแผนชี้น ามาก าหนดแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 

2560-2564) โดยแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประกอบด้วย 6 ส่วน คอื 

ส่วนที่ 1 บทน า ประกอบด้วย ประวัติคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โครงสร้างของหน่วยงาน 

โครงสร้างการบริหารจัดการ และผลการด าเนินงานที่ผ่านมา  ซึ่งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิด

สอน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร ซึ่งหลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต ประกอบไปด้วย 1. สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร 2. สาขาวิชาการจัดการ

อุตสาหกรรม 3. สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ  4. สาขาวิชาเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม 5. สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 6. 

สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย 7. สาขาวิชามาตรวิทยาและระบบคุณภาพ 8. แขนงวิชา

ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 9. แขนงวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ 10. แขนงวิชาการออกแบบสิ่งพิมพ์

และบรรจุภัณฑ์ 11. แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการพิมพ์  12. แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า

อุตสาหกรรม 13. แขนงวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 14. แขนงวิชาเทคโนโลยีพลังงาน หลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ประกอบไปด้วย 1. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม จัดการศึกษาภาคปกติ นอกจากนีท้างคณะฯ ได้ด าเนินการตามพันธกิจ ได้แก่ ผลงานวิจัย 

การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม  

 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้มีการวิเคราะห์

สภาพแวดล้อมภายใน โดยใช้กรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามหลักการ 7-S Model ของ Mckinsey 

โดยมีแนวทางได้แก่ Structure (โครงสร้าง) Strategy (กลยุทธ์) System (ระบบ) Skill (ความช านาญ)

Staff (บุคลากร) Style (รูปแบบ) Shared Value (ค่านิยมร่วม) ส าหรับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ภายนอก ใช้หลักการ PEST Model โดยมีแนวทาง ได้แก่ P-Politics เป็นการวิเคราะหส์ภาพทางการเมือง

, E-Economics วิเคราะห์สภาพการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจ, S-Social วิเคราะห์สภาพการณ์และ

กระแสสังคม, T-Technology , วเิคราะหแ์นวโน้มการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง 



จากประเด็นปัจจัยที่มผีลกระทบต่อการด าเนินงานของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สรุปปัจจัย

แต่ละด้าน ผลการวิเคราะห์ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สอดคล้องกับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อยู่ในต าแหน่ง “ป้องกันตัวเอง” ต าแหน่งยุทธศาสตร์ที่ปรับปรุงแล้ว 

จากการลด / ขจัดประเด็นที่เป็นจุดอ่อน และพลิกวิกฤตเป็นโอกาสในประเด็นที่เป็นภัยคุกคามจะ

สามารถปรับไปอยู่ในต าแหน่ง “รุกด าเนนิการเอง” ดังตอ่ไปนี้ 

ประเด็นจุดแข็ง ได้แก่  

1. ผู้บริหารและทีมผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ท้าทาย และร่วมรับผิดชอบผลักดันการด าเนินงานของ

คณะอย่างจริงจัง 

- ผู้บริหารคณะและมหาวิทยาลัยมีวิสัยทัศน์ท้าทายในการพัฒนาคุณภาพของคณะและ

มหาวิทยาลัยไปสู่ความส าเร็จได้ 

- มีทีมผู้บริหารรับผิดชอบร่วมกันผลักดันการด าเนินงานของคณะและมหาวิทยาลัยอย่าง

จรงิจัง ท าให้คณะและมหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับ 

- บุคลากรทุกระดับเข้าใจต่อความมุ่งมั่นของคณะผู้บริหารที่จะน าพามหาวิทยาลัยไปสู่ความ

เปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญ เท่าทันต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก 

- ผู้บริหารคณะและมหาวิทยาลัยมีการก าหนดทิศทางการบริหารงานของคณะและ

มหาวิทยาลัยที่ชัดเจนและตอบสนองแผนพัฒนาประเทศ ตลอดจนแผนยุทธศาสตร์ชาติ และมีการ

ถ่ายทอดไปยังผูร้ับผิดชอบในแต่ละระดับได้อย่างมปีระสิทธิภาพ" 

2. อาจารย์มคีวามเช่ียวชาญ มีคุณวุฒ ิและต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น  

- บุคลากรของคณะมีความช านาญเฉพาะทาง  

- คณาจารย์มีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาเอก ที่จบการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 

ซึ่งมีความรู ้ความเช่ียวชาญในศาสตร์แขนงตา่งๆ ที่มกีารจัดการเรียนการสอน  

- มีระบบพี่เลี้ยง สาหรับใหอ้าจารย์ท าผลงานเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการมากขึ้น 

3. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารที่ดีมปีระสิทธิภาพ มีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย ท า

ให้บุคลากรสามารถทราบข่าวและความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยได้รวดเร็ว 

4. บุคลากรมีศักยภาพในการท างานวิจัย ส่งผลใหม้ีผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ที่มีการน าเสนอ

ในเวทีวชิาการในระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง 

5. บุคลากรมีคุณภาพ ทุ่มเท และสามัคคี 

- บุคลากรมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมทั้งระดับหน่วยงานและมหาวิทยาลัย รวมทั้งมีการ

ท างานรว่มกันเป็นทีมอย่าง ชัดเจน ส่งผลใหก้ารปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยดีขึ้น 

- บุคลากรปฏิบัติงานด้วยใจรัก และทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถ ส่งผลให้ผู้รับบริการมีความ

พึงพอใจเพิ่มขึน้ 



- บุคลากรมีความเข้าใจในธรรมชาติความต้องการของนักศึกษา ท าให้การจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษาที่จัดขึน้ ได้รับความสนใจจากนักศกึษาเป็นจ านวนมาก 

6. คณะส่งเสริม และสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกทั้งในและ

ต่างประเทศ 

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาได้เข้าร่วมแข่งขันในเวทีระดับชาติและ

นานาชาติเป็นจ านวนมาก 

- มีความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศท าให้เกิดการ

แลกเปลี่ยนที่จะพัฒนาองค์กรไปด้วยกัน 

7. คณะมีผลงานบริการวิชาการที่สามารถพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในการ

พึ่งพาตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรม จนเกิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ชุมชนต่างๆ เป็นที่ชื่นชมของชุมชน 

และมีอาจารย์ที่ท างานบริการวิชาการนี้ สามารถขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการจากผลงานรับใช้ชุมชน

เป็นตัวอย่างให้อาจารย์รุน่ใหม่สนใจเข้ามาท างานรับใช้ชุมชนมากขึ้น 

8. มีการก าหนดนโยบายใหค้ณะ/วิทยาลัยต้องมีการสร้างเครือข่ายและใหม้ีส่วนร่วมกับพันธกิจ

ด้านต่างๆ ของคณะและมหาวิทยาลัย และมีการก ากับติดตามอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

9. มีนักศึกษาที่สรา้งช่ือเสียงใหก้ับมหาวิทยาลัย ทั้งในระดับชาติและนานาชาติเพิ่มขึน้ 

10. มีกระบวนการพัฒนานักศึกษา ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

- มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้มอีัตลักษณ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

- ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ และคุณภาพบัณฑิตที่พึงประสงค์ ส่งผลให้บัณฑิตมี

งานท าภายใน 1 ปี และผู้ใชบ้ัณฑติมคีวามพึงพอใจมากขึ้น 

ประเด็นจุดอ่อน ได้แก่  

1. การบริหารการเรียนการสอนในระดับนานาชาติยังมีขอ้จ ากัด 

- หลักสูตรนานาชาติมีจ านวนน้อย ความเป็นนานาชาติของคณะและมหาวิทยาลัยฯ ยังไม่เพียง

พอที่จะดึงดูดคนจากทั่วโลกเข้ามาศกึษาได้ ท าให้ยากต่อการแข่งขันในระดับนานาชาติ 

- เปิดการเรียนการสอนให้สอดรับกับประชาคมอาเซียนไม่สอดคล้องกับ การบริหาร

งบประมาณแผ่นดนิ 

- การอนุรักษ์ พัฒนาและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย ฯ ในระดับนานาชาติยังมี

น้อย 

2. บุคลากรบางสาขาไม่เชี่ยวชาญ โดยเฉพาะความสามารถทางภาษาอังกฤษ 

- บุคลากรมีประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจน้อยในการบริหารจัดการด้านงบประมาณ

การเงนิ การคลังและพัสดุ 

- บุคลากรบางสว่นมีทักษะในด้านภาษาต่างประเทศอยู่ในระดับน้อย 



3. กระบวนการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม ยังไม่สามารถท าให้นักศึกษามีทักษะภาวะ

ผูน้ า ทักษะด้านการคิดวเิคราะหแ์ละทักษะด้านภาษาอังกฤษ 

4. ขาดการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบด้านการเงินที่ถูกต้อง และเป็นทิศทางเดียวกัน

ให้กับหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

5. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ยังมีนอ้ย 

- การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมยังมีน้อย ท าให้ได้รับ

ทุนอุดหนุนจากเอกชนมนี้อยด้วย 

- การน าผลงานวิจัยไปสู่การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญามีน้อยและต้อง

ใช้ระยะเวลานาน 

ประเด็นโอกาส ได้แก่  

1. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งเสริมการเรยีนรู้ที่หลากหลาย 

- ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งเสริมตอ่การเรียนรูแ้บบ E-learning 

- เทคโนโลยีที่ทันสมัย ตอบสนองต่อการปฏิบัติงาน และการเรียนรู้ที่หลากหลาย รวดเร็วมี

ประสิทธิภาพ 

ไร้ขีดจ ากัด 

- เทคโนโลยีของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วส่งผลให้บุคลากรต้องปรับตัวสูง เกิดการบูร

ณาการ 

ความรูใ้หม่ ต้องขวนขวายพัฒนาตนเองอย่างตอ่เนื่องเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

2. มหาวิทยาลัยฯ ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน ที่มรีะบบคมนาคมที่หลากหลาย ท าให้นักศึกษาเดินทาง

มาเรียนอย่างสะดวก 

3. การได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 เป็นการเพิ่มโอกาสในการติดต่อ

แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้เกิดความร่วมมือทางวิชาการ เช่น การจัดการเรียนการสอน การท าวิจัยและ

บริการวิชาการได้มากขึ้น 

4. เทคโนโลยีทันสมัยขึ้นเอื้ออ านวยต่อการบริหารงาน 

 - เทคโนโลยีการสื่อสาร On-line ท าให้สามารถส่งขา่วสาร และการประชาสัมพันธ์สูห่น่วยงาน

ภายนอกได้สะดวกยิ่งขึ้น 

- การเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้น ช่วยลดความซับซ้อน และขั้นตอนในการท างาน 

ส่งผลใหบุ้คลากรท างานได้อย่างรวดเร็วและมปีระสิทธิภาพมากขึ้น 

5. ประกาศกองทุนพัฒนาบุคลากรด้านการส่งเสริมให้บุคลากรเผยแพร่ผลงานวิจัยมีโอกาสใน

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายในและต่างประเทศเกิดความชัดเจนใน

การท างานในระดับสากลมากขึน้ 



6. สภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน มีผลให้นักเรียนอาจเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยที่มีค่าใช้จ่าย

ต่ ากว่า 

7. นโยบายการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน เปิดโอกาสให้มีการพัฒนาการศึกษาและร่วมมือทาง

การศกึษามากขึ้น 

- นโยบายการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ท าให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนบุคลากร รวมถึงการขยาย

ความร่วมมือกับประเทศ กลุ่มอาเซียนและกลุ่มประเทศอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น 

- การเปิด AEC มีโอกาสที่จะเปิดหลักสูตรภาษาต่างประเทศ และรับนักศึกษาจากประเทศ

เพื่อนบ้านมากขึ้นและท าความรว่มมอืกับประเทศในอาเซียนได้มากขึ้น 

- สัดส่วนของตลาดเพิ่มขึ้นจากการเปิดอาเซียน 

8. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในโลกปัจจุบัน ท าให้มหาวิทยาลัยมีโอกาสในการสื่อสารเพื่อ

สร้างการยอมรับและเป็นที่รู้จักมากขึ้น 

ประเด็นภัยคุกคาม ได้แก่ 

1. อัตราการเกิดของประชากรที่ลดลง ท าให้จ านวนนักเรียนที่เข้าสู่ระดับ อุดมศึกษามีจ านวน

ลดลง 

2. มีขัน้ตอนและภาระงานในการท างานค่อนข้างมาก 

3. สภาวะทางเศรษฐกิจที่ตกต่ าส่งผลต่อการตัดสินใจของผูป้กครองในการเลือกสถานศกึษาให้

ผูเ้รียน 

4. สถานศกึษามีจ านวนเพิ่มขึน้ ท าให้การแข่งขันสูง 

5. แนวโน้มจ านวนประชากรวัยอุดมศึกษาของประเทศไทยลดลง ท าให้อัตราการเกิดลดลง 

อัตราประชากรในวัยเรียนลดลง และมีอัตราผูสู้งอายุเพิ่มขึ้น 

6. สถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศมีการแขง่ขันกันมากขึ้น 

- สถาบันอุดมศึกษา มีการแข่งขันการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศในทุกมิติ 

- สถาบันการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มีการเปิดกระจายทั่วทุกภูมิภาค 

- การมีคู่แข่งขันที่เข้มแข็งภายในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น ท าให้หน่วยงานประสบกับ

ปัญหาการรับนักศึกษาไม่ได้ตรงตามแผนที่ก าหนดไว้ จึงต้องมีการปรับหลักสูตรให้ทันสมัยและต้อง

ปรับระบบการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น เกิด

ภาวการณ์แข่งขันทางการศึกษาสูง และหลากหลายทั้งเชิงเนื้อหา และเชิงพื้นที่ส่งผลให้มหาวิทยาลัย

ต้องมีการปรับตัวใหท้ันต่อการเปลี่ยนแปลงและสามารถแข่งขันได้ 

- การแข่งขันทางด้านหลักสูตรค่อนข้างสูง เ มื่อ เปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่ นๆ 

ภายในประเทศ 



- มีการเปิดมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น ท าให้

ภาวการณ์แข่งขันทางการศกึษาของสถาบันการศกึษาทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศมีมาก

ขึน้เป็นเงาตามตัว ผูบ้ริโภค 

มีทางเลือกมากขึน้ เราอาจไม่ใชห่นึ่งในตัวเลือก 

7. นักเรียนที่เข้ามาเป็นนักศึกษา มีความรูพ้ืน้ฐานในเชงิวิชาการ โดยเฉลี่ยยังต่ า 

8. ค่านิยมของคนในสังคมไทยกับความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ ขาดความน่าเชื่อถือลดความ

ไว้วางใจได้ 

9. กฎระเบียบรัฐบาลเปลี่ยนแปลงบ่อย 

- การด าเนินงานและการแจ้งก าหนดการต่างๆ ของ สกอ. มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอยู่

ตลอดเวลา 

- การปรับเปลี่ยนกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ท าให้นโยบายการบริหารของรัฐไม่ต่อเนื่อง

ส่งผลใหม้หาวิทยาลัยไม่สามารถแข่งขันระดับนานาชาติได้ 

- การด าเนินงานและการแจ้งก าหนดการต่างๆ ของ สกอ. มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่ มเติมอยู่

ตลอดเวลา 

10. การเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการรับสมัครนักศึกษาท าให้มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่

ศกึษาต่อของนักเรียน 

 

ส่วนที่ 3 สาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 

2564) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจหลัก เสาหลัก วัฒนธรรม 

อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ค่านิยม ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ และมีเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน / กล

ยุทธ์และโครงการเชงิยุทธศาสตร์ สรุปได้ดังนี ้

วิสัยทัศน์ (Vision) 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “หนว่ยงานจัดการศกึษาที่มีคุณภาพและ

มาตรฐานวิชาชีพ” 

พันธกิจ (Mission) 

1. ผลิตบัณฑิตที่เน้นทักษะในการประกอบวิชาชีพ มีความรับผิดชอบ มีความพร้อมในการเรียน

รู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 

2. การวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์และสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ

หรอืชุมชน 

3. บริการวิชาการ ให้การบริการวิชาการที่เป็น เอตทัคคะ ที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม โดย

การมสี่วนรว่มกับชุมชนท้องถิ่น และสังคม 

4. การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม ประเพณีไทยและสบืสานวัฒนธรรมวังสวนสุนันทา  



ภารกิจหลัก (Key result area) 

1. ผลติบัณฑิตด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมให้เป็นมอือาชีพ มีปัญญา มีคุณธรรม และมีทักษะที่

เชี่ยวชาญ ตรงกับความต้องการและเป็นที่พึงพอใจของสังคม 

2. สร้างสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ผลงานวิชาการ รวมทั้งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญา

ไทยสู่ประชาคมอาเซียน 

3. เผยแพร่ความรู ้การบริการวิชาการ ทางดา้นเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไปสู่ชุมชนและสังคม 

4. ส่งเสริม สนับสนุน การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และเทคโนโลยีพื้นบ้าน ของชุมชนและ

สังคม 

เสาหลัก (Pillar) 

1) ทุนความรู ้(Knowledge Capital)  

2) คุณธรรม (Morality)  

3) เครือขา่ย (Partnership)  

4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  

5) วัฒนธรรม (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์” 

วัฒนธรรม (Culture) 

 เคารพผูอ้าวุโส มีความสามัคคี 

อัตลักษณ์ (Identity) 

 นักปฏิบัติมืออาชีพ 

เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

 เน้นความเป็นวัง เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

ค่านิยมหลัก (Core Values) 

- F (Fast) หมายถึง การปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็ว ตรงต่อเวลา 

- I (Inspiration) หมายถึง การสรา้งแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงาน 

- T (Teamwork) หมายถึง การปฏิบัติงานเป็นทีม 

เป้าหมายการพัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

เป้าหมายที่ 1 : สร้างเอตทัคคะเพื่อให้ได้รับการยอมรับ : คณะมุ่งที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ

ตามอัตลักษณ์ของคณะเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อสู่การเป็นเอตทัคคะที่ได้รับการยอมรับใน

ระดับชาติและนานาชาติ 

เป้าหมายที่ 2 : สร้างผลงานวิชาการ วิจัย เพื่อการบริการวิชาการ : คณะมุ่งที่จะผลิตผลงาน

ทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของ



แหล่งทุน เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการน าไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลางแห่งการ

เรียนรู้เพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม 

เป้าหมายที่ 3 : สร้างเครือข่ายมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา : คณะมุ่งที่จะสร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือที่หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่

ดีกับมหาวิทยาลัย 

เป้าหมายที่ 4 : สร้างภาพลักษณ์เพื่อให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ : คณะมุ่งที่จะพัฒนาระบบ

บริหารจัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักและยอมรับใน

ระดับชาติและนานาชาติ 

ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมปิัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือขา่ยและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ  

 

ส่วนที่ 4 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

ได้มีการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 

2560-2574) เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการของกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ยุทธศาสตรเ์ป้าประสงค์ ตัวชี้วัดที่ส าคัญ กลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทาและของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์ 

(Strategy Map) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการบอกทิศทางและเป้าหมายในแต่ละด้าน ตามหลัก Balance 

Scorecard จ านวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านพัฒนาองค์กร ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ด้านคุณภาพ

การให้บริการ และด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ รวมถึงการแสดงความส าเร็จของยุทธศาสตร์ และมี

การก าหนด ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

โครงการกิจกรรม และผู้รับผิดชอบ รวมทั้งกรอบงบประมาณรายจ่าย ไว้ในแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี 

(พ.ศ. 2560-2564) 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 5 แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้

ก าหนดยุทธศาสตร์ไว้ 3 ยุทธศาสตร์ / 23 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ / 38 กลยุทธ์ / 41 ตัวชี้วัด / 41 

โครงการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ จ านวน 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/

กลยุทธ์ 

โครงการเชิง

ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัย

ให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

9 20 17 20 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่

การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่าง

ยั่งยืน 

8 14 13 13 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์

กับเครือข่ายและขยายการยกย่อง

ระดับนานาชาติ 

6 7 8 8 

รวม 23 41 38 41 

ในการจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีการ

ก าหนดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายไว้ในทุกยุทธศาสตร์ รวมทั้งสิ้น  16,791,000.00  บาท โดย

จ าแนกตามกลุ่มกองทุนที่ได้รับจัดสรร เป็นกองทุนเงินนอกงบประมาณ (เงินภาคปกติ) จ านวน 

16,791,000.00 บาท  

 

ส่วนที่ 6 แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล 

ในการแปลงแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณไปสู่การปฏิบัตินั้น เป็นการน ายุทธศาสตร์

ไปสู่การปฏิบัติซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งในการบริหารงานของหน่วยงาน โดยมีแนวทางที่ส าคัญคือ ให้มี

การจัดท าแผนการด าเนินงานโครงการกิจกรรมของสาขาวิชาและหน่วยงานสนับสนุนภายในหน่วยงาน 

ให้สอดคล้องกับแผนการด าเนินงานและแผนปฏิบัติราชการของคณะ ซึ่งทางสาขาวิชาและหน่วยงาน

สนับสนุน ต้องมีการก าหนดโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการและ

ผูร้ับผิดชอบ รวมทั้งความต้องการทรัพยากรที่สนับสนุนและรองรับการจัดการเรียนการสอน และมีการ

จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับคณะและระดับบุคคลด้วย  รวมทั้ง คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนคณะไปสู่

เป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 



  (1) แผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ 

  (2) แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษา 

  (3) แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือขา่ย 

  (4) แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย 

  (5) แผนปฏิบัติการด้านการบริการวชิาการ 

  (6) แผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

  (7) แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ 

  (8) แผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศนแ์ละสิ่งแวดล้อม 

  (9) แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

  (10) แผนพัฒนาบุคลากร 

  (11) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

  (12) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

  (13) แผนการจัดการความรู้ 

  (14) แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

  (15) แผนปฏิบัติการด้านการจัดซือ้จัดจา้ง 

  (16) แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

  (17) แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ส าหรับการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานและความส าเร็จของหน่วยงานนั้น 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดให้มีกลไกเพื่อควบคุมการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ อันจะก่อให้เกิด

การปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโดยปกติคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ต้องรับการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ได้แก่ การประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษา โดยส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ โดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) การ

วิเคราะหค์วามส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ (PART) โดยส านักงบประมาณ และ

การประเมนิคุณภาพการศกึษา โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษา (สมศ.) 
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ส่วนที่ 1 บทน ำ 

1.1 ประวัติควำมเป็นมำของหน่วยงำน 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก  แขวงดุสิต เขตดุสิต  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  10300 

ที่ตัง้ส านักงาน อาคารส านักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคาร 43) 

หมายเลขโทรศัพท์   0-2160-1438 ต่อ 20,21 โทรสาร 0-2160-1440 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  เป็นหน่วยงานในสังกัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

ปัจจุบันมีส านักงานตั้งอยู่ ณ อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  (อาคาร 43) ในการก่อตั้งคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม ได้มกีารพัฒนาจากการเปิดสอนสาขาวิชาต่างๆ  จนกระทั่งได้รับการจัดตัง้ให้เป็นหน่วยงาน

ระดับคณะซึ่งมีประวัตคิวามเป็นมาตามล าดับดังนี้ 

ปีการศึกษา 2522 เปิดสอนสาขาวิชาหัตถกรรมศึกษาและสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์   โดย

สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 

ปีการศึกษา 2527 เปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้างและ

สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ รวมทั้งคณะต้นสังกัดได้เปลี่ยนชื่อเป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ

ได้ยกเลิกสาขาวิชาอุตสาหกรรมศลิป์  

ปีการศึกษา 2533 เปิดสอนระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา

ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและระดับปริญญาตรี (2 ปี ต่อเนื่อง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม 

ปี พ.ศ. 2538 ได้รับพระราชทานชื่อสถาบันใหม่จากเดิมวิทยาลัยครูเป็นสถาบันราชภัฏ ซึ่ง

วิทยาลัยครูสวนสุนันทาได้เปลี่ยนเป็นสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา   
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ปีการศึกษา 2539 เปิดสอนระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ (2 ปี)โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการ

พิมพ ์

ปีการศึกษา 2540 เปิดสอนระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ (2 ปี) โปรแกรมวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 

ปีการศึกษา 2541 เปิดสอนระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ (2 ปี)โปรแกรมวิชาไฟฟ้า 

ปีการศกึษา 2542 เปิดสอนระดับปริญญาตรี (2 ปี ตอ่เนื่อง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชา

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมและแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการ

อุตสาหกรรม เทคโนโลยีก่อสรา้ง เทคโนโลยีสถาปัตยกรรมภายใน 

ปีการศึกษา 2545  เปิดสอนระดับปริญญาตรี (2 ปี ต่อเนื่อง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีอเิล็กทรอนิกส์ 

ปีการศึกษา 2546 เปิดสอนระดับปริญญาตรี (2 ปี ต่อเนื่อง) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ โปรแกรม

วิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 

ปี พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏสวนสุนันทาได้เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

ตามการประกาศใชพ้ระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547   

ปี พ.ศ. 2548 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ได้รับการจัดตั้งเป็นหน่วยงานระดับคณะ ตามการ

ประกาศการแบ่งสว่นราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ปี พ.ศ. 2548 เปิดสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

เทคโนโลยี และระดับปริญญาตรี จ านวน 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม และ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรมปี พ.ศ. 2549 เปิดสอนระดับปริญญาตรี จ านวน 5 

สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอาคาร สาขาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชาออกแบบกราฟิกและ

มัลติมีเดีย 
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ปี พ.ศ. 2553 เปิดสอนระดับปริญญาตรี จ านวน 3 สาขาวิชา โดยเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑติ จ านวน 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ ์สาขาวิชาออกแบบตกแต่ง

ภายในและนิทรรศการ และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จ านวน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชา

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นหลักสูตรด้านวิศวกรรมเป็นหลักสูตรแรกของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน

ทา 

ปี พ.ศ. 2555 เปิดสอนระดับปริญญาตรี จ านวน 1 สาขาวิชา โดยเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑติ ได้แก่ สาขาวิชามาตรวิทยาและระบบคุณภาพ 

ปี พ.ศ. 2557 เปิดสอนระดับปริญญาตรี จ านวน 1 สาขาวิชา โดยเป็นหลักสูตรสถาปัตยกรรมศา

สตรบัณฑติ ได้แก่สาขาวิชาสถาปัตยกรรม หลักสูตร 5 ปี 

1.2 โครงสร้ำงหน่วยงำน 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีโครงสรา้ง ประกอบด้วย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่มอี านาจ

และหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 18 ของ

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2547 มีหน่วยงานหรือคณะกรรมการต่างๆ ที่มี

หน้าที่ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการที่เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามระเบียบ ได้แก่ 

ส านักงานคณะกรรมการตรวจเงนิแผน่ดิน สภาวิชาการ สภาคณาจารย์ คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ 

ประเมินผลการปฏิบัติงานฯ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  และหนว่ยงานตรวจสอบภายใน 

มีหน่วยงานต่างๆ ที่จะท าหน้าที่ในการน านโยบาย ทิศทางการพัฒนา ภารกิจต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติ ดัง

ภาพที่ 1 โครงสรา้งการแบ่งส่วนราชการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีโครงสรา้งการบริหารจัดการโดย

มีการแต่งตั้งคณบดี/รองคณบดี/หัวหน้าส านักงานคณบดี เพื่อท าหน้าที่ก ากับควบคุมดูแลงานที่ได้รับ

มอบหมายจากอธิการบดี/รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี/คณบดี ดังภาพที่ 1 โครงสร้างการแบ่งส่วน

ราชการ   
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โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำร 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีโครงสร้างการ

แบ่งสว่นราชการตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา พ.ศ. 2549 ดังตอ่ไปนี้ 

 

   

 

 

 

 

ภำพท่ี 1 โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำร 

1.3 โครงสร้ำงกำรบริหำร 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดโครงสร้างทางการบริหารโดยค านึงถึงการจัดการกระบวนการ

ซึ่งมีการวิเคราะห์และเชื่อมโยงจาก ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ของหน่วยงาน ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงาน

สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

รวมทั้งสนองต่อความต้องการของนักศึกษา ผู้ปกครองและผู้ใช้บริการส่วนต่างๆซึ่งการจัดโครงสร้าง

ทางการบริหารหนว่ยงานได้มแีนวทางในการด าเนินงานตามกระบวนการ ดังตอ่ไปนี ้

กระบวนกำรจัดกำร  

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา โดยต้อง

ด าเนินงานให้สอดคล้องกับภารกิจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 ให้

มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศกึษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผน่ดิน ฟื้นฟูพลัง

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ส านักงานคณบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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การเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่งคง และ

ยั่งยืนของปวงชน มีสว่นร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา การใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง ท า

การสอน  วิจัย  ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบ ารุง

ศลิปะและวัฒนธรรม ผลติครูและส่งเสริมวิทยาฐานะครู   ดังนัน้คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จงึได้น ามา

ก าหนดเป็นพันธกิจ 4 ด้าน โดยพันธกิจทั้ง 4 ด้านทางหน่วยงานน ามาวิเคราะห์และเชื่อมโยงเป็น

กระบวนการหลักของหน่วยงาน นอกจากนี้หน่วยงานมีกระบวนการสนับสนุนได้แก่กระบวนการธุรการ  

กระบวนการพัสดุ กระบวนการการเงิน กระบวนการวางแผนงาน  กระบวนการระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ กระบวนการบริการการศึกษา กระบวนการพัฒนาบุคลากร  กระบวนการประชาสัมพันธ์  

และกระบวนการประเมินผลงานการด าเนินงาน ดังแสดงตามภาพที่ 2  

ภำพท่ี 2 กระบวนกำรจัดกำรคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 

 

                      

 

 

 

 

 

 

  
กระบวนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน 

กระบวนกำ

รจัดเรียนรู้

ที่เนน้

ผู้เรียนเปน็

ส ำคัญ 

กระบวนกำ

รวิจัย

เผยแพร่

องค์ควำมรู ้

กระบวนกำร

บริกำร

วิชำกำรแก่

ชุมชน 

กระบวนกำรวำงแผนงำนและงบประมำณ 

กระบวนกำรพัสดุ 

กระบวนกำรกำรเงิน 

กระบวนกำรบริกำรนักศึกษำ 

กระบวนกำรธุรกำร 

กระบวนกำรระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

กระบวนกำร

ท ำนุบ ำรงุ

ศิลปวัฒนธรรม 

กระบวนกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

 

 

 

 
ทักษะเป็นเลิศ 

เชิดชูคุณธรรม 

ก้ำวน ำวิชำกำร 

เชี่ยวชำญ

เทคโนโลยี 

 

กระบวนกำรเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ 
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จำกกำรจัดกำรกระบวนกำรดังรูปที่แสดงข้ำงต้นน้ัน ทำงหน่วยงำนได้น ำมำวิเครำะห์และจัดท ำเป็นโครงสร้ำงทำงกำรบริหำร ดังน้ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 

กระบวนการจัด

เรียนรูท้ี่เน้น

ผูเ้รียนเป็นส าคัญ 

กระบวนการวิจัย

เผยแพร่องค์

ความรู้ 

กระบวนการ

บริการวิชาการ

แก่ชุมชน 

กระบวนการท านุ

บ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม 

กระบวนการ

การเงิน 

กระบวนการ

เผยแพร่และ

ประชาสัมพันธ์ 

กระบวนการ

ระบบ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

กระบวนการ

การวางแผน

และ

งบประมาณ 

กระบวน 

การพัสดุ 

กระบวนการ

ตดิตามและ

ประเมินผลการ

ด าเนนิงาน 

กระบวนการ

บริการ

นักศกึษา 

กระบวนการ

ธุรการ 

กระบวนการ 

พัฒนา

บุคลากร 
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มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 

คณะกรรมกำรประจ ำคณะ

เทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 

คณบดี 

รองคณบดี 

ฝ่ำยบริหำร 

รองคณบดี 

ฝ่ำยวิชำกำร 

รองคณบดี 

ฝ่ำยแผนงำนและประกันคุณภำพ 

รองคณบดี 

ฝ่ำยวิจัยและบริกำร 

รองคณบดี 

ฝ่ำยกิจกำรนักศกึษำ 

หัวหน้ำสำขำวิชำ/หัวหน้ำแขนง 

1. หัวหน้าสาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์  

2. หัวหน้าสาขาวชิาเทคโนโลยคีวามปลอดภัยและอาชีวอนามัย         

3. หัวหน้าสาขาวชิาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย 

4. หัวหน้าสาขาวชิาเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม  

5. หัวหน้าสาขาวชิาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ   

6. หัวหน้าสาขาวชิาเทคโนโลยไีฟฟา้  

          - หัวหน้าแขนงวิชาเทคโนโลยไีฟฟา้อุตสาหกรรม 

          - หัวหน้าแขนงวิชาเทคโนโลยพีลังงาน 

7. หัวหน้าสาขาวชิาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์  

          - หัวหน้าแขนงวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

          - หัวหน้าแขนงวชิาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

8. หัวหน้าสาขาวชิาเทคโนโลยกีารจัดการ 

         -หัวหน้าแขนงวิชาการจัดการอสงัหาริมทรัพยแ์ละทรัพยากรอาคาร 

         - หัวหน้าแขนงวิชาการจัดการวศิวกรรมอุตสาหกรรม 

         - หัวหน้าแขนงวิชานวัตกรรมการพมิพ์และบรรจุภัณฑ์ 

 

หัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี 

หัวหนำ้ฝ่ำยบรหิำรงำนท่ัวไป 

หัวหนำ้ฝ่ำยบริกำรกำรศกึษำ 

 

หัวหนำ้ฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ 

และศลิปวฒันธรรม 

หัวหนำ้ฝ่ำยนโยบำย/แผน 

และประกันคณุภำพ 
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โครงสร้างการด าเนินงานของหน่วยงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะกรรมการ 
ประจ าคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

งานจัดการศึกษา 
1. หลักสูตรวทิศำสตรบัณฑิต (วท.บ.4 ป)ี 

     1.1 สาขาวิชาเทคโนโลยคีวามปลอดภัยและอาชีวอนามัย         

     1.2 สาขาวิชาการออกแบบกราฟกิและมัลตมิเีดีย 

     1.3 สาขาวิชาเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม  

     1.4 สาขาวิชาการออกแบบตกแตง่ภายในและนทิรรศการ 

     1.5 สาขาวิชาเทคโนโลยไีฟฟา้  

          -แขนงวชิาเทคโนโลยไีฟฟา้อุตสาหกรรม 

          - แขนงวิชาเทคโนโลยพีลังงาน 

     1.6 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑแ์ละบรรจุภัณฑ ์ 

           - แขนงวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

           - แขนงวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ ์

      1.7 สาขาวิชาเทคโนโลยกีารจัดการ 

          - แขนงวิชาการจัดการอสังหารมิทรัพย์และทรัพยากรอาคาร 

          - แขนงวิชาการจัดการวศิวกรรมอุตสาหกรรม 

          - แขนงวิชานวัตกรรมการพิมพแ์ละบรรจุภัณฑ ์

2. หลักสูตรวศิวกรรมศำสตรบัณฑิต (วศ.บ. 4) 

2.1 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพวิเตอร์  
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1.4 ผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 

 1.4.1 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน 

สำขำวิชำ 

จ ำนวนหลักสูตรที่เปดิสอน 

ปีกำรศกึษำ 

2560 

ปีกำรศกึษำ 

2561 

ปีกำรศกึษำ 

2562 

หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑติ    

1. สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร    

2. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม    

3. สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ    

4. สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์    

5. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเ์พื่องานสถาปัตยกรรม    

6. สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย    

7. สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม    

8. สาขาวิชาเทคโนโลยีอเิล็กทรอนิกส์    

9. สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและมัลติมเีดีย    

10. สาขาวิชาออกแบบผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม    

11. สาขาวิชาออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์    

12. สาขาวิชามาตรวิทยาและระบบคุณภาพ - - - 

13. แขนงวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์    

14. แขนงวิชาการออกแบบสิ่งพิมพ์    

15. แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการพิมพ์    

16. แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม    

17.แขนงวชิาเทคโนโลยีอเิล็กทรอนิกส์    

18. แขนงวิชาเทคโนโลยีพลังงาน    

หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต 

1. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรสถำปัตยกรรมศำสตรบัณฑิต 

1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 

 

- 

 

- 

 

- 

รวมทั้งสิ้น 18 18 18 
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1.4.2 ข้อมูลนักศกึษำ 

จ ำนวนนักศกึษำ 

สำขำวิชำ  

ปีกำรศกึษำ 2560 ปีกำรศกึษำ 2561 ปีกำรศกึษำ 2562 

ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม 

ออกแบบผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม - - - - - - 11 - 11 

การจัดการอุตสาหกรรม 89 - 89 54 - 54 43 - 43 

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเ์พื่องาน

สถาปัตยกรรม 

32 - 32 22 - 22 19 - 19 

เทคโนโลยีการพิมพ์ - - - - - -  -  

เทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 56 - 56 47 - 47 55 - 55 

ออกแบบกราฟิกและมัลติมเีดีย 88 - 88 63 - 63 86 - 86 

เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม - - - - - - - - - 

เทคโนโลยีอเิล็กทรอนิกส์ - - - - - - - - - 

ออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ - - - - - - - - - 

การออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ 29 - 29 29 - 29 18 - 18 

การบริหารทรัพยากรอาคาร 34 - 34 5 - 5 26 - 26 

มาตรวิทยาและระบบคุณภาพ - - - - - - - - - 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ 47 - 47 44 - 44 28 - 28 

การสอบเทียบเครื่องมือวัด 10 - 10 - - - - - - 

แขนงวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ 28 - 28 16 - 16 - - - 

แขนงวิชาออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 22 - 22 7 - 7 - - - 

แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการพิมพ์ 12 - 12 - - - - - - 

แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 48 - 48 34 - 34 - - - 

แขนงวิชาเทคโนโลยีอเิล็กทรอนิกส์ 33 - 33 30 - 30 - - - 

แขนงวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 30 - 30 17 - 17 - - - 

แขนงวิชาการออกแบบลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรม 

27 - 27 27 - 27 - - - 

รวมทั้งสิ้น 585 - 585 395 - 395 333 - 333 
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1.4.3 ข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

จ ำนวนนักศกึษำ 

สำขำวิชำ 

ปีกำรศกึษำ 2560 ปีกำรศกึษำ 2561 ปีกำรศกึษำ 2562 

ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม 

ออกแบบผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม 14 - 14 19 - 19 43 - 43 

การจัดการอุตสาหกรรม 40 - 40 35 - 35 38 - 38 

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเ์พื่องาน

สถาปัตยกรรม 

19 - 19 5 - 5 29 - 29 

เทคโนโลยีการพิมพ์ - - - - - - 13 - 13 

เทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 42 - 42 35 - 35 37 - 37 

ออกแบบกราฟิกและมัลติมเีดีย 82 - 82 12 - 12 38 - 38 

เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม - - - - - - 32 - 32 

เทคโนโลยีอเิล็กทรอนิกส์ - - - - - - 16 - 16 

ออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ - - - - - - 28 - 28 

การออกแบบตกแต่งภายในและ

นิทรรศการ 

12 - 12 9 - 9 22 - 22 

การบริหารทรัพยากรอาคาร 18 - 18 4 - 4 36 - 36 

มาตรวิทยาและระบบคุณภาพ 18 - 18 - - - - - - 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ 23 - 23 29 - 29 38 - 38 

แขนงวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ 29 - 29 - - - - - - 

แขนงวิชาออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 33 - 33 2 - 2 - - - 

แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการ

พิมพ ์

- - - - - - - - - 

แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 20 - 20 22 - 22 - - - 

แขนงวิชาเทคโนโลยีอเิล็กทรอนิกส์

อุตสาหกรรม 

15 - 15 8 - 8 - - - 

แขนงวิชาเทคโนโลยีพลังงาน - - - - - - - - - 

รวมทั้งสิ้น 324 - 324 180 - 180 370 - 370 
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1.4.4 ข้อมูลกำรมีงำนท ำของบัณฑิต 

ปีกำรศกึษำ 2560 2561 2562 

การมีงานท า 307 258 288 

เงินเดือนเร่ิมต้นเป็นไปตามเกณฑ์ข้ันต่ าของ ก.พ. 211 214 288 

ความพึงพอใจของผู้ใชบ้ัณฑติ 4.55 4.38 4.64 
 

1.4.5 ข้อมูลผลงำนวิจัย 

จ ำนวน 

สำขำวิชำ 

ปีงบประมำณ 2561 ปีงบประมำณ 2562 ปีงบประมำณ 2563 

ผลงำน น ำไปใช ้ ผลงำน น ำไปใช ้ ผลงำน น ำไปใช ้

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 42 25 68 68 43 43 

รวมทั้งสิ้น 42 25 68 68 43 43 
 

1.4.6 ข้อมูลกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพ 

สำขำวิชำ 

จ ำนวนโครงกำรบรกิำรวิชำกำร 

ปีงบประมำณ  

2561 

ปีงบประมำณ 

2562 

ปีงบประมำณ 

2563 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 41 6 2 

รวมทั้งสิ้น 41 6 2 
 

1.4.7 ข้อมูลกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

สำขำวิชำ 

จ ำนวนโครงกำรท ำนบุ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

ปีงบประมำณ  

2561 

ปีงบประมำณ 

2562 

ปีงบประมำณ 

2563 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5 6 3 

รวมทั้งสิ้น 5 6 3 

1.4.8 ข้อมูลบุคลำกร 

สายสนับสนุนวิชาการ 

หน่วยงำน 
ปีงบประมำณ 2561 ปีงบประมำณ 2562 ปีงบประมำณ 2563 

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

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5 7 9 21 7 9 - 16 6 10 - 16 

รวมทั้งสิ้น 5 7 9 21 7 9 - 16 6 10 - 16 
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สายวิชาการ 

หน่วยงำน 
ปีงบประมำณ 2561 ปีงบประมำณ 2562 ปีงบประมำณ 2563 

อ. ผศ. รศ. รวม อ. ผศ. รศ. รวม อ. ผศ. รศ. รวม 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 47 15 4 66 42 14 3 59 1 35 22 58 

รวมทั้งสิ้น 47 15 4 66 42 14 3 59 1 35 22 58 
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1.5 ขั้นตอนกำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และจัดท ำแผนปฏิบัติ

กำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

 

 

 

  

ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนยทุธศำสตร์ ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2560-2564) และแผนปฏิบัตกิำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

คณะกรรมกำรทบทวน/จัดท ำแผนยุทธศำสตร์ฯ รวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูลปัจจัยภำยในและภำยนอก 

ผู้บริหำรก ำหนดปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และภัยคกุคำม) 

ผู้บริหำรและบุคลำกร ประเมินให้น้ ำหนักคะแนนตำมล ำดับจำกมำกไปหำน้อยของจุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส 

และภัยคุกคำม 

คณะกรรมกำรทบทวน/จัดท ำแผนยุทธศำสตร์ฯ และรองผู้บริหำรระดับหน่วยงำนวิเครำะห์ปัจจัยเชงิ

ยุทธศำสตร์ ก ำหนดประเด็นยุทธศำสตร์ ก ำหนดเป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ กำรทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกจิ

และค่ำนิยมหลักขององค์กร 

คณะกรรมกำรทบทวน/จัดท ำแผนยุทธศำสตร์ฯ รองผู้บริหำรระดับหน่วยงำน และผู้ปฏิบัติงำนก ำหนด

โครงกำรกิจกรรม 

คณะกรรมกำรทบทวน/จัดท ำแผนยุทธศำสตร์ฯ ยก (ร่ำง) แผนยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 

และแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

- เสนอคณะกรรมกำรประจ ำคณะ 

- เสนออธกิำรบดี 

น ำแผนยุทธศำสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) และแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ไปสู่

กำรปฏิบัติ 

ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน 

สิงหาคม 

2563 

สิงหาคม 

2563 

กรกฎาคม 

2563 

กรกฎาคม 

2563 

กรกฎาคม 

2563 

กรกฎาคม 

2563 

กันยายน

2563 

ตุลาคม2563 

– กันยายน 

2564 

ไตรมาส ที่ 

1-4 
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ส่วนที่ 2 กำรวิเครำะห์เชิงยทุธศำสตร์คณะเทคโนโลยอีุตสำหกรรม 

2.1 กำรวเิครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอกองค์กร 

เพื่อทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมโดยใช้

หลักการวิเคราะห ์SWOT (SWOT Analysis) 

2.1.1 กำรวเิครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน (Internal Environment Analysis) 

เพื่อน าผลการวิเคราะหไ์ปใช้ในการระบุจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses)  

ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยอาศัยกรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามหลักการ 7–S 

Model ของ McKinsey ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการวิเคราะหไ์ด้ ดังนี้ 

* Structure (โครงสร้าง) มีโครงสร้างการท างาน หรือโครงสร้างการจัดองค์กรในระดับต่างๆ 

เหมาะสมดีหรอืไม่ 

* Strategy (กลยุทธ์) มีการก าหนดกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดทิศทางการปฏิบัติงานไว้

หรอืไม่ 

* System (ระบบ) ระบบการท างานเป็นอย่างไร มีจุดอ่อนหรอืจุดแข็งอะไรบ้าง 

* Skill (ความช านาญ) บุคลากรมีความเช่ียวชาญ หรือช านาญมากน้อยเพียงใด มีทักษะในการ

ปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับหรอืไม่ 

* Staff (บุคลากร) บุคลากรของมีความพร้อมมากน้อยเพียงใด และมีจ านวนเพียงพอหรือไม่ 

* Style (รูปแบบ) รูปแบบการบริหารเป็นที่ยอมรับและมีประสิทธิภาพหรอืไม่ 

* Shared Value (ค่านิยมร่วม) บุคลากรและองค์กรมีค่านิยมร่วมหรือไม่ อะไรบ้างที่ท าให้องค์กร

เข้มแข็งหรอือ่อนแอ 
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2.1.2 กำรวเิครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก (External Environment Analysis) 

เพื่อน าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการระบุสถานการณ์ที่เป็นโอกาส (Opportunities) และภัยคุกคาม 

(Threats) ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมโดยอาศัยกรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกตามหลักการ 

PEST Model ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการวิเคราะหไ์ด้ดังนี้ 

* P-Politics เป็นการวิเคราะห์สภาพทางการเมือง รวมทั้งกฎหมายและนโยบายทางการเมืองที่มี

ผลกระทบกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

* E-Economics เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์และแนวโน้มทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อคณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

* S-Social เป็นการวิเคราะหส์ภาพการณ์และกระแสสังคมที่มีต่อคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

* T-Technology เป็นการวิเคราะห์แนวโน้มของการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับคณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

2.2 ประเด็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 

2.2.1 ประเด็นจุดแข็ง (Strengths : S) (30 ประเด็น) ดังต่อไปนี้ 

1. มีแผนยุทธศาสตรร์ะยะ 5 ปีและประจ าปีที่ชัดเจน 

- บุคลากรปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน 

- ผลการปฏิบัติงานดีขึ้นกว่าปีที่ผา่นมา 

- แผนกลยุทธ์ทางการเงิน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ท าให้การขับเคลื่อน

ยุทธศาสตรค์ล่องตัว 

- คณะและมหาวิทยาลัยมีกระบวนการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และ

แผนปฏิบัติการให้กับบุคลากรได้รับทราบทุกระดับ 
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2. อาจารย์มคีวามเช่ียวชาญ มีคุณวุฒ ิและต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น  

- บุคลากรของคณะมีความช านาญเฉพาะทาง  

- คณาจารย์มีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาเอก ที่จบการศึกษาทั้งในและ

ต่างประเทศ ซึ่งมีความรู้ ความเช่ียวชาญในศาสตร์แขนงต่างๆ ที่มีการจัดการเรียนการ

สอน  

- มีระบบพี่เลี้ยง สาหรับใหอ้าจารย์ท าผลงานเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการมากขึ้น 

3. มีหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและ

ตลาดแรงงาน 

- หลักสูตรหลากหลาย 

4. คณะมีการใช้ระบบและกลไกที่มีประสิทธิผลในการขับเคลื่อนการด าเนินงานในภารกิจ 

ด้านการวิจัย ตามมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ าที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะ

และมหาวิทยาลัย และมี ผลการด าเนนิงานบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด ส่งผลใหเ้กิดการพัฒนาคุณภาพ

อาจารย์ การแก้ไขปัญหาตอบสนองความต้องการของชุมชน สร้างชื่อเสียงสร้างภาพลักษณ์ให้กับคณะ

และมหาวิทยาลัย 

5. คณะมีผลงานบริการวิชาการที่สามารถพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนใน

การพึ่งพาตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรม จนเกิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ในพืน้ที่ชุมชนต่างๆ เป็นที่ชื่นชมของชุมชน 

และมีอาจารย์ที่ท างานบริการวิชาการนี้ สามารถขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการจากผลงานรับใช้ชุมชน

เป็นตัวอย่างให้อาจารย์รุน่ใหม่สนใจเข้ามาท างานรับใช้ชุมชนมากขึ้น 

6. บุคลากรมีคุณภาพ ทุ่มเท และสามัคคี 

- บุคลากรมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมทั้งระดับหน่วยงานและมหาวิทยาลัย 

รวมทั้งมกีารท างานรว่มกันเป็นทีมอย่าง ชัดเจน ส่งผลใหก้ารปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยดีขึ้น 
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- บุคลากรปฏิบัติงานด้วยใจรัก และทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถ ส่งผลให้

ผูร้ับบริการมคีวามพึงพอใจเพิ่มขึ้น 

- บุคลากรมีความเข้าใจในธรรมชาติความต้องการของนักศึกษา ท าให้การจัด

กิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่จัดขึน้ ได้รับความสนใจจากนักศกึษาเป็นจ านวนมาก 

7. คณะส่งเสริม และสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกทั้งในและ

ต่างประเทศ 

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาได้เข้าร่วมแข่งขันในเวที

ระดับชาติและนานาชาติเป็นจ านวนมาก 

- มีความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศท าให้

เกิดการแลกเปลี่ยนที่จะพัฒนาองค์กรไปด้วยกัน 

8. มีกระบวนการพัฒนานักศึกษา ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีคุณภาพตามอัตลักษณ์

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

- มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้มอีัตลักษณ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

- ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ และคุณภาพบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

ส่งผลให้บัณฑิตมงีานท าภายใน 1 ปี และผู้ใชบ้ัณฑติมคีวามพึงพอใจมากขึ้น 

9. มที าเล ความพรอ้มด้านสถานที่ และบรรยากาศภูมทิัศนท์ี่ดี 

- คณะมีความพร้อมด้านสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ช่วยอ านวยความสะดวกใน

การท างาน 

- มีบรรยากาศ และภูมิทัศน์ที่ดี เอื้อต่อการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของ

นักศึกษาและบุคลากร 

10. ผู้บริหารและทีมผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ท้าทาย และร่วมรับผิดชอบผลักดันการ

ด าเนนิงานของคณะอย่างจริงจัง 
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- ผู้บริหารคณะและมหาวิทยาลัยมีวิสัยทัศน์ท้าทายในการพัฒนาคุณภาพของ

คณะและมหาวิทยาลัยไปสู่ความส าเร็จได้ 

- มีทีมผู้บริหารรับผิดชอบร่วมกันผลักดันการด าเนินงานของคณะและ

มหาวิทยาลัยอย่างจริงจัง ท าให้คณะและมหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับ 

- บุคลากรทุกระดับเข้าใจต่อความมุ่ งมั่นของคณะผู้บริหารที่จะน าพา

มหาวิทยาลัยไปสู่ความเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญ เท่าทันต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคม

โลก 

- ผู้บริหารคณะและมหาวิทยาลัยมีการก าหนดทิศทางการบริหารงานของคณะ

และมหาวิทยาลัยที่ชัดเจนและตอบสนองแผนพัฒนาประเทศ ตลอดจนแผนยุทธศาสตร์ชาติ และมีการ

ถ่ายทอดไปยังผูร้ับผิดชอบในแต่ละระดับได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

11. มีระบบการพัฒนาบุคลากรที่ดี 

- ส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และมี

การพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ท าให้ยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานดีขึ้น 

- เปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีโอกาสในการเลื่อนต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ท าให้

เกิดก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

12. บุคลากรมีศักยภาพในการท างานวิจัย ส่งผลให้มีผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ที่มีการ

น าเสนอในเวทีวชิาการในระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง 

13. เผยแพร่ผลงานวิจัยมากขึน้ทั้งจ านวนและคุณภาพ รวมทั้งมจี านวนสิทธิบัตรเพิ่มขึน้ 

14. บุคลากรทุกระดับ เข้าใจอัตลักษณ์ เอกลักษณ์และประวัติศาสตร์ของสถาบัน ล้วนมี

ความภาคภูมิใจในความ "เป็นวัง" ที่เน้นภาพลักษณ์ ทักษะและบุคลิกภาพของประชาคมมหาวิทยาลัยใน

ทุกระดับและทุกกลุ่ม 
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15. คณะและมหาวิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกการสื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ 

มีการรับรู้ทิศทางและเป้าหมายของคณะและมหาวิทยาลัยอย่างทั่วถึง และได้รับความร่วมมือในการ

ด าเนนิงานของคณะและมหาวิทยาลัยจากบุคลากรทุกภาคส่วน 

16. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารที่ดีมีประสิทธิภาพ มีช่องทางการสื่อสารที่

หลากหลาย ท าให้บุคลากรสามารถทราบข่าวและความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยได้รวดเร็ว 

17 . คณะและมหาวิทยาลัยฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนามาตรฐานการทดสอบ

ภาษาอังกฤษและมีพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของอาจารย์ บุคลากร และนักศกึษาอย่างเป็นรูปธรรม 

18. มีการก าหนดนโยบายให้คณะ/วิทยาลัยต้องมีการสร้างเครือข่ายและให้มีส่วนร่วมกับ

พันธกิจด้านต่างๆ ของคณะและมหาวิทยาลัย และมีการก ากับติดตามอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

19. มีการก าหนดเกณฑเ์พื่อคัดเลือกสาขาวิชาเอตทัคคะของคณะและของมหาวิทยาลัยที่

ชัดเจนและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และมีระบบและกลไกในการ

ส่งเสริมสนับสนุนใหห้ลักสูตรที่เป็นเอตทัคคะได้มกีารพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างเป็นรูปธรรม 

20. มีการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาในการท างานวิจัย เพื่อเผยแพร่งานวิจัยทั้งใน

ระดับชาติและนานาชาติ 

21. การม ีMOU กับหนว่ยงานภายนอกช่วยสนับสนุนการพัฒนาด้านต่างๆ 

22. มีนักศึกษาที่สรา้งช่ือเสียงใหก้ับมหาวิทยาลัย ทั้งในระดับชาติและนานาชาติเพิ่มขึ้น 

23. นักศึกษามีผลงานวิจัยเผยแพรร่ะดับชาติและนานาชาติมากขึ้น 

24. มีการรายงานสถานะทางการเงินทุกเดือน เพื่อใช้ในการตัดสินใจในการบริหารงาน 

25 . มีคณะกรรมการของส่วนกลางมหาวิทยาลัยติดตามและเร่งรัดการใช้  จ่าย

งบประมาณติดตาม ตรวจสอบ การเบิกจ่าย งบประมาณให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่าย งบประมาณ และ

เสนอแนะด้านการเงนิเป็นประจ าทุกเดือน 
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26. คณะและมหาวิทยาลัยมีระบบการเงินที่มีกระบวนการถูกต้อง โปร่งใส เป็นไปตาม

ระเบียบ 

27. การบริหารงบประมาณมีความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ 

28. มีระบบการควบคุมภายในทางดา้นการเงนิที่ดี 

29. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ท างานด้านการเงนิ 

30. หนว่ยงานภายใน/บุคลากรของคณะมศีักยภาพในการหารายได้จากแหล่งอื่น ๆ 

2.2.2 ประเด็นจุดอ่อน (Weaknesses: W) (5 ประเด็น) ดังต่อไปนี้ 

1. ขาดการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบด้านการเงินที่ถูกต้อง และเป็นทิศทาง

เดียวกันใหก้ับหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

2. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ยังมีนอ้ย 

- การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมยังมีน้อย ท า

ให้ได้รับทุนอุดหนุนจากเอกชนมนี้อยด้วย 

- การน าผลงานวิจัยไปสู่การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญา

มีน้อยและต้องใช้ระยะเวลานาน 

3. บุคลากรบางสาขาไม่เชี่ยวชาญ โดยเฉพาะความสามารถทางภาษาอังกฤษ 

- บุคลากรมีประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจน้อยในการบริหารจัดการด้าน

งบประมาณการเงนิ การคลังและพัสดุ 

- บุคลากรบางสว่นมีทักษะในด้านภาษาต่างประเทศอยู่ในระดับน้อย 

4. การบริหารการเรียนการสอนในระดับนานาชาติยังมีข้อจ ากัด 
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- หลักสูตรนานาชาติมีจ านวนน้อย ความเป็นนานาชาติของคณะและ

มหาวิทยาลัยฯ ยังไม่เพียงพอที่จะดึงดูดคนจากทั่วโลกเข้ามาศึกษาได้ ท าให้ยากต่อการแข่งขันในระดับ

นานาชาติ 

- เปิดการเรียนการสอนให้สอดรับกับประชาคมอาเซียนไม่สอดคล้องกับการ

บริหารงบประมาณแผ่นดนิ 

- การอนุรักษ์ พัฒนาและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย ฯ ในระดับ

นานาชาติยังมีนอ้ย 

5. กระบวนการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม ยังไม่สามารถท าให้นักศึกษามีทักษะ

ภาวะผู้น า ทักษะด้านการคิดวเิคราะหแ์ละทักษะด้านภาษาอังกฤษ 

2.2.3 ประเด็นโอกำส (Opportunities: O) (29 ประเด็น) ดังต่อไปนี้ 

1. ต้องมีผู้เช่ียวชาญเป็นที่ปรึกษาในการวางระบบบัญชี 

2. ฝกึอบรมบุคลากรใหม้ีความรูค้วามเข้าใจในระเบียบของการปฏิบัติงาน 

3. มีระบบการบันทึกข้อมูลทางการเงนิและบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ทันสมัยใช้ใน

การปฏิบัติงาน 

4. สภาวะเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบันส่งผลใหน้ักศกึษาตัดสินใจเรียนในมหาวิทยาลัยใกล้

บ้านหรอืมหาวิทยาลัยที่เปิดในท้องถิ่น 

5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมีทิศทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตรข์องมหาวิทยาลัย ส่งผลใหม้หาวิทยาลัยมีรายได้เพิ่มขึ้น 

6. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในโลกปัจจุบัน ท าให้มหาวิทยาลัยมีโอกาสในการสื่อสาร

เพื่อสร้างการยอมรับและเป็นที่รู้จักมากขึน้ 
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7. การเชื่อมโยงฐานข้อมูลจากส านักงบประมาณและกรมบัญชีกลาง เช่น ระบบ e – 

Budgeting ระบบ GFMIS ท าให้มหาวิทยาลัยมีข้อมูลในการตัดสินใจที่ดี 

8. เทคโนโลยีทันสมัยขึ้นเอื้ออ านวยต่อการบริหารงาน 

 - เทคโนโลยีการสื่อสาร On-line ท าให้สามารถส่ งข่ าวสาร และการ

ประชาสัมพันธ์สูห่นว่ยงานภายนอกได้สะดวกยิ่งขึ้น 

- การเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้น ช่วยลดความซับซ้อน และ

ขั้นตอนในการท างาน ส่งผลใหบุ้คลากรท างานได้อย่างรวดเร็วและมปีระสิทธิภาพมากขึ้น 

9. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งเสริมการเรยีนรู้ที่หลากหลาย 

- ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งเสริมตอ่การเรียนรูแ้บบ E-learning 

- เทคโนโลยีที่ทันสมัย ตอบสนองตอ่การปฏิบัติงาน และการเรียนรูท้ี่หลากหลาย 

รวดเร็วมีประสิทธิภาพไร้ขดีจ ากัด 

- เทคโนโลยีของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วส่งผลใหบุ้คลากรต้องปรับตัว

สูง เกิดการบูรณาการความรู้ใหม ่ต้องขวนขวายพัฒนาตนเองอย่างตอ่เนื่องเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

10. ภาคสังคมและภาคธุรกิจตอ้งการความรูใ้นระดับอุดมศกึษามากขึ้น 

- สังคมและประชาชนมีความต้องการศึกษาในระดับอุดมศึกษามากขึ้นๆ และ

ความตอ้งการมีหลากหลายรูปแบบ 

- สังคมเน้นสนิค้า/คน ที่มคีวามแตกต่างและลอกเลียนแบบได้ยาก 

- ปัจจุบันภาคธุรกิจอุตสาหกรรมหรือผู้ที่สนใจมีความต้องการที่จะศึกษาต่อใน

ระดับอุดมศกึษาเพื่อพัฒนาความรูแ้ละคุณวุฒิวิชาชีพโดยใช้เวลาว่างจากการปฏิบัติงาน 

11. รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาคุณภาพคนสอดคล้องกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

- รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน 
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12. นโยบายการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน เปิดโอกาสใหม้ีการพัฒนาการศกึษาและร่วมมือ

ทางการศึกษามากขึ้น 

- นโยบายการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ท าให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนบุคลากร 

รวมถึงการขยายความร่วมมือกับประเทศ กลุ่มอาเซียนและกลุ่มประเทศอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น 

- การเปิด AEC มีโอกาสที่จะเปิดหลักสูตรภาษาต่างประเทศ และรับนักศึกษา

จากประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้นและท าความรว่มมือกับประเทศในอาเซียนได้มากขึ้น 

- สัดส่วนของตลาดเพิ่มขึ้นจากการเปิดอาเซียน 

13. ภาครัฐสนับสนุนการวิจัยอย่างหลากหลาย 

- ภาครัฐให้การสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาทุนทางปัญญาของชาติมีแหล่งทุน

วิจัยที่รัฐบาลสนับสนุนผ่านสถาบัน/หน่วยงานส่งเสริมการวิจัย (เช่น สวทช. สกว.) และแหล่งทุนอื่นๆ 

อย่างหลากหลาย 

- ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ เอื้อในการผลักดันให้ เกิดงานวิจัยของ

มหาวิทยาลัย 

14. การขยายตัวทางเศรษฐกิจและความต้องการของภาคธุรกิจ ต้องการความรู้เชิง

วิชาการจากมหาวทิยาลัย 

- การขยายตัวทางเศรษฐกิจในอนาคต มีความต้องการองค์ความรู้เชิงวิชาการ 

และการวิจัยเพื่อพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมสูงขึ้น 

- ความต้องการของภาคธุรกิจและภาคเอกชนที่จะร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฯ 

ช่วยให้เกิดการบูรณาการหลักสูตรในการผลิตสื่อการเรียนการสอน งานวิจัย และบัณฑิตรูปแบบใหม่ที่

ตรงความตอ้งการของตลาดแรงงานจริง ลดปัญหาการว่างงานและขาดแคลนแรงงาน 

15. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ช่วยให้มหาวิทยาลัย บริหารงานและบริการวิชาการได้อย่าง

กว้างขวาง 
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- กฎหมายที่เกี่ยวข้องเอื้อต่อการปฏิบัติงาน ท าให้มหาวิทยาลัยมีการบริหาร

จัดการที่ยืดหยุ่น และคล่องตัว 

- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ช่วยให้มหาวิทยาลัยฯ สามารถ

ให้บริการวิชาการได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึน้ 

- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

พ.ศ.2546 มีสว่นชว่ยในการบูรณาการการศกึษากับงานวิจัยเกิดเป็นความร่วมมอืกับท้องถิ่น 

16. สภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน มีผลให้นักเรียนอาจเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยที่มี

ค่าใช้จ่ายต่ ากว่า 

17. เศรษฐกิจโลกก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจเชงิสรา้งสรรค ์(Creative Economy) 

18. ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนระบบให้ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็นการสร้างโอกาสให้กับ

ผูด้้อยโอกาสมากขึ้น 

19. นโยบายของรัฐในการปรับฐานเงินเดือน ท าให้รายได้ของบุคลากรเพิ่มขึ้น ส่งผลให้

บุคลากรมีคุณภาพชวีิตที่ดีขึ้น 

20. ประกาศกองทุนพัฒนาบุคลากรด้านการส่งเสริมให้บุคลากรเผยแพร่ผลงานวิจัยมี

โอกาสในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายในและต่างประเทศเกิดความ

ชัดเจนในการท างานในระดับสากลมากขึน้  

21. การมีศูนย์การศึกษาภายนอกเป็นโอกาสในการสร้างความร่วมมือกับชุมชนและ

ประเทศใกล้เคียงเกิดองค์ความรู้ใหมท่ี่เป็นประโยชน์ตอ่สังคมในระดับใหญ่ขึ้น 

22. การปฏิรูปการศกึษา ส่งเสริมอาชีพครู ท าให้อาชีพครูได้รับความสนใจ ค่านิยมในการ

ประกอบอาชีพครูเปลี่ยนไป ท าให้มผีูส้นใจสมัครเข้าศึกษาเพิ่มขึน้ 

23. มหาวิทยาลัยฯ ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน ที่มีระบบคมนาคมที่หลากหลาย ท าให้นักศึกษา

เดินทางมาเรียนอย่างสะดวก 
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24. การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นตลาดเสรีทางความคิด ท าให้องค์กร

เอกชนมุ่งหาความรู้ผ่านสถาบันการศึกษาส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีโอกาสในการสร้างสรรค์งานร่วมกับ

องค์กรเอกชน 

25. มีความสามารถในการด าเนินงานเชิงรุกและสร้างเครือข่าย 

26. การได้รับการจัดอันดับใหเ้ป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 เป็นการเพิ่มโอกาสในการ

ติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้เกิดความร่วมมือทางวิชาการ เช่น การจัดการเรียนการสอน การท าวิจัย

และบริการวิชาการได้มากขึ้น 

27. รัฐบาลส่งเสริมบทบาทหนา้ที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในการพัฒนาประเทศ 

28. การให้ทุนกู้ยืมทางการศึกษา กยศ. และ กรอ. ที่สอดคล้องกับการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ ตามนโยบายยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี 

29. มหาวิทยาลัยมีการประสานกับกองทุนหมู่บ้านทั่วประเทศ เพิ่มโอกาสพัฒนาความ

เป็นมหาวิทยาลัยแหง่ท้องถิ่นได้สมบูรณ์และโอกาสในการวิจัยและพัฒนาท้องถิ่นทั่วไทย 

2.2.4 ประเด็นภัยคุกคำม (Threats: T) (23 ประเด็น) ดังต่อไปนี้ 

1. มีขัน้ตอนและภาระงานในการท างานค่อนข้างมาก 

2. บางครั้งระบบ Net Work ขัดข้อง ท าให้มปีัญหาในการท างาน 

3. จากวิกฤติเศรษฐกิจ ท าให้การจัดเก็บรายได้ของมหาวิทยาลัยไม่ตรงตามจ านวนและ

ระยะเวลาที่ก าหนด 

4. นโยบายการให้กู้ยืมเงนิจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศกึษา (กยศ.) และกองทุนเงินให้

กู้ยืมที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ไม่แน่นอนและไม่เป็นไปตามก าหนดเวลา 

5. อัตราการเกิดของประชากรที่ลดลง ท าให้จ านวนนักเรียนที่เข้าสู่ระดับ อุดมศึกษามี

จ านวนลดลง 

6. สถานศึกษามีจ านวนเพิ่มขึน้ ท าให้การแข่งขันสูง 
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7. ความไม่มั่นคงทางการเมอืงสง่ผลต่อการจัดการงบประมาณของมหาวิทยาลัย 

8. งบประมาณจากรัฐและรายได้ของมหาวิทยาลัยมีจ ากัด ท าให้การพัฒนาล่าช้า 

- งบประมาณจากภาครัฐในการบริหารจัดการมีอย่างจ ากัดท าใหเ้กิดการพัฒนา

ที่ลา่ช้าขาดความทันสมัย 

- ขาดแหล่งรายได้ที่มั่นคงที่น ามาใช้ในการบริหารจัดการการปรับเปลี่ยนให้

ทันสมัยจึงเกิดความล่าช้า ไม่สามารถแข่งขันในตลาดได้ทันเหตุการณ์ 

9. รัฐบาลขาดเสถียรภาพทางการเมือง เป็นอุปสรรคต่อการบริหารการศึกษาของ

มหาวิทยาลัย 

- นโยบายของรัฐบาลแตล่ะยุคมีการเปลี่ยนแปลงท าให้ควบคุมไม่ได้ เกิดความไม่

มั่นคงทางการเมอืง ท าให้นโยบายทางการศึกษาขาดความตอ่เนื่องไม่สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติได้ 

- การขาดเสถียรภาพทางการเมืองหรือความขัดแย้งทางการเมืองมีผลกระทบ

ต่อการด าเนนิงานวิจัยและบริการวชิาการ 

- ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองในประเทศท าให้เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า ขาด

ความนา่เชื่อถือ ขาดการมสี่วนรว่มจากภาคประชาชนโดยตรง 

10. กฎระเบียบรัฐบาลเปลี่ยนแปลงบ่อย 

- การด าเนินงานและการแจ้งก าหนดการต่างๆ ของ สกอ. มีการเปลี่ยนแปลง

เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา 

- การปรับเปลี่ยนกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ท าให้นโยบายการบริหารของ

รัฐไม่ต่อเนื่องสง่ผลใหม้หาวิทยาลัยไม่สามารถแข่งขันระดับนานาชาติได้ 

- การด าเนินงานและการแจ้งก าหนดการต่างๆ ของ สกอ. มีการเปลี่ยนแปลง

เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา 

11. สถาบันการศกึษาทั้งในประเทศและต่างประเทศมีการแขง่ขันกันมากขึ้น 
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- สถาบันอุดมศึกษา มีการแข่งขันการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศในทุกมิติ 

- สถาบันการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มีการเปิดกระจายทั่วทุกภูมิภาค 

- การมีคู่แข่งขันที่ เข้มแข็งภายในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น ท าให้

หน่วยงานประสบกับปัญหาการรับนักศึกษาไม่ได้ตรงตามแผนที่ก าหนดไว้ จึงต้องมีการปรับหลักสูตรให้

ทันสมัยและต้องปรับระบบการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมาก

ยิ่งขึ้น เกิดภาวการณ์แข่งขันทางการศึกษาสูง และหลากหลายทั้งเชิงเนื้อหา และเชิงพื้นที่ส่งผลให้มหา

วิทยาลัยต้องมกีารปรับตัวใหท้ันต่อการเปลี่ยนแปลงและสามารถแข่งขันได้ 

- การแข่งขันทางด้านหลักสูตรค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ 

ภายในประเทศ 

- มีการเปิดมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น 

ท าให้ภาวการณ์แข่งขันทางการศึกษาของสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศมี

มากขึ้นเป็นเงาตามตัว ผูบ้ริโภคมทีางเลือกมากขึ้น เราอาจไม่ใชห่นึ่งในตัวเลือก 

12. สถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศมีการแปรเปลี่ยน

อยู่ตลอด ส่งผลต่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยฯ 

13. สภาวะทางเศรษฐกิจที่ตกต่ าส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการเลือก

สถานศกึษาให้ผู้เรยีน 

14. ประเทศไทยก าลังอยู่ในระยะเปลี่ยนผา่นจากเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการเกษตร ไปสู่เกษตร

อุตสาหกรรมและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ส่งผลกระทบกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยฯ 

15. ตลาดแรงงานต้องการพนักงานที่มคีวามรู้ความสามารถ และทักษะเฉพาะทางมากขึ้น 

จงึสวนทางกับหลักสูตรที่หลากหลายแต่ไม่ตอบสนองตลาดแรงงาน 
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16. แนวโน้มจ านวนประชากรวัยอุดมศึกษาของประเทศไทยลดลง ท าให้อัตราการเกิด

ลดลง อัตราประชากรในวัยเรียนลดลง และมีอัตราผูสู้งอายุเพิ่มขึ้น 

17. ค่านิยมและความต้องการของนักศึกษาเก่งๆ มักจะเลือกเรียนในสาขาวิชาที่เป็นที่

ต้องการของตลาดแรงงานมากกว่าสาขาที่ความต้องการของตลาดแรงงานน้อยกว่า 

18. มุมมองของตา่งประเทศที่มองสถานศกึษาของประเทศไทยยังไม่เป็นนานาชาติ 

19. ความคิดที่แตกต่างของคนในสังคม ท าให้เกิดความขัดแย้งทางความคิดส่งผลให้มหา

วิทยาลัยต้องมกีารปรับทัศนคต ิความเช่ือของคนให้สามารถอยู่รว่มกันได้ 

20. ความแตกต่างด้านพื้นฐานทางการศกึษา ครอบครัวและเศรษฐกิจท าใหเ้กิดค่านิยมที่

แตกต่างมคีวามตอ้งการที่หลากหลายมากขึ้น 

21. ค่านิยมของคนในสังคมไทยกับความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ ขาดความน่าเชื่อถือลด

ความไว้วางใจได้ 

22. นักเรียนที่เข้ามาเป็นนักศึกษา มีความรูพ้ืน้ฐานในเชงิวิชาการ โดยเฉลี่ยยังต่ า 

23. การเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการรับสมัครนักศึกษาท าให้มีผลต่อการตัดสินใจเลือก

สถานที่ศึกษาต่อของนักเรียน 
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2.3 ผลกำรวิเครำะห์ต ำแหน่งยุทธศำสตร์ของคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 

2.3.1 ต ำแหน่งยุทธศำสตร์ของคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรมในปัจจุบัน 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอยู่ในต าแหน่ง “ป้องกันตัวเอง” ดังแสดงได้จากภาพขา้งลา่งนี้ 

 

 
 
ภำพท่ี 3 ต าแหน่งยุทธศาสตรข์องเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในปัจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ความกา้วหน้าทางเทคโนโลย ีส่งเสรมิการเรยีนรูท้ ีห่ลากหลาย
- ความกา้วหน้าทางเทคโนโลย ีส่งเสรมิต่อการเรยีนรูแ้บบ E-learning
- เทคโนโลยทีีท่นัสมยั ตอบสนองต่อการปฏบิตังิาน และการเรยีนรูท้ ีห่ลากหลาย รวดเรว็มปีระสทิธภิาพ
ไรข้ดีจ ากดั
- เทคโนโลยขีองโลกทีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็ส่งผลใหบุ้คลากรตอ้งปรบัตวัสูง เกดิการบูรณาการ
ความรูใ้หม ่ตอ้งขวนขวายพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อใหท้นัต่อการเปลีย่นแปลง29       
2 มหาวทิยาลยัฯ ตัง้อยู่ในแหลง่ชุมชน ทีม่รีะบบคมนาคมทีห่ลากหลาย ท าใหน้ักศกึษาเดนิทางมาเรยีนอย่างสะดวก25       

 3 การไดร้บัการจดัอนัดบัใหเ้ป็นมหาวทิยาลยัราชภฏัอนัดบั 1 เป็นการเพิม่โอกาสในการตดิต่อแลกเปลีย่นขอ้มลูความรูเ้กดิความร่วมมอืทางวชิาการ เช่น การจดัการเรยีนการสอน การท าวจิยัและบรกิารวชิาการไดม้ากขึน้23        
 รวม 223     

รวม % 19.31   

1 การบรหิารการเรยีนการสอนในระดบันานาชาตยิงัมขีอ้จ ากดั
- หลกัสูตรนานาชาตมิจี านวนน้อย ความเป็นนานาชาตขิองคณะและมหาวทิยาลยัฯ ยงัไมเ่พยีงพอทีจ่ะดงึดดูคนจากทัว่โลกเขา้มาศกึษาได ้ท าใหย้ากต่อการแข่งขนัในระดบันานาชาต
ิ- เปิดการเรยีนการสอนใหส้อดรบักบัประชาคมอาเซยีนไมส่อดคลอ้งกบัการบรหิารงบประมาณแผน่ดนิ
- การอนุรกัษ์ พฒันาและเผยแพร่ศลิปวฒันธรรมของมหาวทิยาลยั ฯ ในระดบันานาชาตยิงัมน้ีอย51        ชือ่: 1 ผูบ้รหิารและทมีผูบ้รหิารมวีสิยัทศัน์ทา้ทาย และร่วมรบัผดิชอบผลกัดนัการด าเนินงานของคณะอย่างจรงิจงั
- ผูบ้รหิารคณะและมหาวทิยาลยัมวีสิยัทศัน์ทา้ทายในการพฒันาคุณภาพของคณะและมหาวทิยาลยัไปสู่ความส าเรจ็ได
้- มทีมีผูบ้รหิารรบัผดิชอบร่วมกนัผลกัดนัการด าเนินงานของคณะและมหาวทิยาลยัอย่างจรงิจงั ท าใหค้ณะและมหาวทิยาลยัไดร้บัการยอมรบั
- บุคลากรทุกระดบัเขา้ใจต่อความมุง่ม ัน่ของคณะผูบ้รหิารทีจ่ะน าพามหาวทิยาลยัไปสู่ความเปลีย่นแปลงครัง้ส าคญั เท่าทนัต่อบรบิทการเปลีย่นแปลงของสงัคมไทยและสงัคมโลก
- ผูบ้รหิารคณะและมหาวทิยาลยัมกีารก าหนดทศิทางการบรหิารงานของคณะและมหาวทิยาลยัทีช่ดัเจนและตอบสนองแผนพฒันาประเทศ ตลอดจนแผนยุทธศาสตร์ชาต ิและมกีารถ่ายทอดไปยงัผูร้บัผดิชอบในแต่ละระดบัไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ50       
2 บุคลากรบางสาขาไมเ่ชีย่วชาญ โดยเฉพาะความสามารถทางภาษาองักฤษ
- บุคลากรมปีระสบการณ์และความรูค้วามเขา้ใจน้อยในการบรหิารจดัการดา้นงบประมาณการเงนิ การคลงัและพสัดุ
- บุคลากรบางส่วนมทีกัษะในดา้นภาษาต่างประเทศอยู่ในระดบัน้อย30        2 อาจารย์มคีวามเชีย่วชาญ มคีุณวุฒ ิและต าแหน่งทางวชิาการเพิม่มากขึน้ 
- บุคลากรของคณะมคีวามช านาญเฉพาะทาง 
- คณาจารย์มคีุณวุฒทิางการศกึษาระดบัปรญิญาเอก ทีจ่บการศกึษาทัง้ในและต่างประเทศ ซึ่งมคีวามรู ้ความเชีย่วชาญในศาสตร์แขนงต่างๆ ทีม่กีารจดัการเรยีนการสอน 
- มรีะบบพีเ่ลีย้ง สาหรบัใหอ้าจารย์ท าผลงานเขา้สู่ต าแหน่งทางวชิาการมากขึน้46       
3 กระบวนการเรยีนการสอนและการจดักจิกรรม ยงัไมส่ามารถท าใหน้ักศกึษามทีกัษะภาวะผูน้ า ทกัษะดา้นการคดิวเิคราะหแ์ละทกัษะดา้นภาษาองักฤษ30        3 มรีะบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารทีด่มีปีระสทิธภิาพ มชี่องทางการสื่อสารทีห่ลากหลาย ท าใหบุ้คลากรสามารถทราบข่าวและความเคลือ่นไหวของมหาวทิยาลยัไดร้วดเรว็37       

รวม 143 จ ำนวนผู้ประเมิน= 21   รวม 412
รวม % 12.38     รวม % 35.67    

 1 อตัราการเกดิของประชากรทีล่ดลง ท าใหจ้ านวนนักเรยีนทีเ่ขา้สู่ระดบั อุดมศกึษามจี านวนลดลง57       
2 มขี ัน้ตอนและภาระงานในการท างานค่อนขา้งมาก51       ลั

 3 สภาวะทางเศรษฐกจิทีต่กต ่าส่งผลต่อการตดัสนิใจของผูป้กครองในการเลอืกสถานศกึษาใหผู้เ้รยีน40        
รวม 377
รวม % 32.64   

: WT

: 1.00

1/4/2563 0:00

1.70                   

SO

คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม

SO : WT
1.70         : 1.00
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2.3.2 ต ำแหน่งยุทธศำสตร์ของคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรมที่ปรับปรุงแล้ว 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอยู่ในต าแหน่ง “รุกด าเนินการเอง” ดังแสดงได้จากภาพขา้งลา่งนี้ 

 

 
ภำพท่ี 4 ต าแหน่งยุทธศาสตรข์องเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่ปรับปรุงแล้ว 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ชอ้น-->ความกา้วหน้าทางเทคโนโลย ีส่งเสรมิการเรยีนรูท้ ีห่ลากหลาย
- ความกา้วหน้าทางเทคโนโลย ีส่งเสรมิต่อการเรยีนรูแ้บบ E-learning
- เทคโนโลยทีีท่นัสมยั ตอบสนองต่อการปฏบิตังิาน และการเรยีนรูท้ ีห่ลากหลาย รวดเรว็มปีระสทิธภิาพ
ไรข้ดีจ ากดั
- เทคโนโลยขีองโลกทีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็ส่งผลใหบุ้คลากรตอ้งปรบัตวัสูง เกดิการบูรณาการ
ความรูใ้หม ่ตอ้งขวนขวายพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อใหท้นัต่อการเปลีย่นแปลง2.51%

2 ชอ้น-->มหาวทิยาลยัฯ ตัง้อยู่ในแหลง่ชุมชน ทีม่รีะบบคมนาคมทีห่ลากหลาย ท าใหน้ักศกึษาเดนิทางมาเรยีนอย่างสะดวก2.16%

 3 ชอ้น-->การไดร้บัการจดัอนัดบัใหเ้ป็นมหาวทิยาลยัราชภฏัอนัดบั 1 เป็นการเพิม่โอกาสในการตดิต่อแลกเปลีย่นขอ้มลูความรูเ้กดิความร่วมมอืทางวชิาการ เช่น การจดัการเรยีนการสอน การท าวจิยัและบรกิารวชิาการไดม้ากขึน้1.99%  
 รวม ลั

รวม

1 แกไ้ข-->การบรหิารการเรยีนการสอนในระดบันานาชาตยิงัมขีอ้จ ากดั
- หลกัสูตรนานาชาตมิจี านวนน้อย ความเป็นนานาชาตขิองคณะและมหาวทิยาลยัฯ ยงัไมเ่พยีงพอทีจ่ะดงึดดูคนจากทัว่โลกเขา้มาศกึษาได ้ท าใหย้ากต่อการแข่งขนัในระดบันานาชาต
ิ- เปิดการเรยีนการสอนใหส้อดรบักบัประชาคมอาเซยีนไมส่อดคลอ้งกบัการบรหิารงบประมาณแผน่ดนิ
- การอนุรกัษ์ พฒันาและเผยแพร่ศลิปวฒันธรรมของมหาวทิยาลยั ฯ ในระดบันานาชาตยิงัมน้ีอย4.42% คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 1 ใช-้->ผูบ้รหิารและทมีผูบ้รหิารมวีสิยัทศัน์ทา้ทาย และร่วมรบัผดิชอบผลกัดนัการด าเนินงานของคณะอย่างจรงิจงั
- ผูบ้รหิารคณะและมหาวทิยาลยัมวีสิยัทศัน์ทา้ทายในการพฒันาคุณภาพของคณะและมหาวทิยาลยัไปสู่ความส าเรจ็ได
้- มทีมีผูบ้รหิารรบัผดิชอบร่วมกนัผลกัดนัการด าเนินงานของคณะและมหาวทิยาลยัอย่างจรงิจงั ท าใหค้ณะและมหาวทิยาลยัไดร้บัการยอมรบั
- บุคลากรทุกระดบัเขา้ใจต่อความมุง่ม ัน่ของคณะผูบ้รหิารทีจ่ะน าพามหาวทิยาลยัไปสู่ความเปลีย่นแปลงครัง้ส าคญั เท่าทนัต่อบรบิทการเปลีย่นแปลงของสงัคมไทยและสงัคมโลก
- ผูบ้รหิารคณะและมหาวทิยาลยัมกีารก าหนดทศิทางการบรหิารงานของคณะและมหาวทิยาลยัทีช่ดัเจนและตอบสนองแผนพฒันาประเทศ ตลอดจนแผนยุทธศาสตร์ชาต ิและมกีารถ่ายทอดไปยงัผูร้บัผดิชอบในแต่ละระดบัไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ4.33%

2 แกไ้ข-->บุคลากรบางสาขาไมเ่ชีย่วชาญ โดยเฉพาะความสามารถทางภาษาองักฤษ
- บุคลากรมปีระสบการณ์และความรูค้วามเขา้ใจน้อยในการบรหิารจดัการดา้นงบประมาณการเงนิ การคลงัและพสัดุ
- บุคลากรบางส่วนมทีกัษะในดา้นภาษาต่างประเทศอยู่ในระดบัน้อย2.60% 2 ใช-้->อาจารย์มคีวามเชีย่วชาญ มคีุณวุฒ ิและต าแหน่งทางวชิาการเพิม่มากขึน้ 
- บุคลากรของคณะมคีวามช านาญเฉพาะทาง 
- คณาจารย์มคีุณวุฒทิางการศกึษาระดบัปรญิญาเอก ทีจ่บการศกึษาทัง้ในและต่างประเทศ ซึ่งมคีวามรู ้ความเชีย่วชาญในศาสตร์แขนงต่างๆ ทีม่กีารจดัการเรยีนการสอน 
- มรีะบบพีเ่ลีย้ง สาหรบัใหอ้าจารย์ท าผลงานเขา้สู่ต าแหน่งทางวชิาการมากขึน้3.98%

3 แกไ้ข-->กระบวนการเรยีนการสอนและการจดักจิกรรม ยงัไมส่ามารถท าใหน้ักศกึษามทีกัษะภาวะผูน้ า ทกัษะดา้นการคดิวเิคราะหแ์ละทกัษะดา้นภาษาองักฤษ2.60% 3 ใช-้->มรีะบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารทีด่มีปีระสทิธภิาพ มชี่องทางการสื่อสารทีห่ลากหลาย ท าใหบุ้คลากรสามารถทราบข่าวและความเคลือ่นไหวของมหาวทิยาลยัไดร้วดเรว็3.20%

รวม จ ำนวนผู้ประเมิน= 21   รวม
รวม รวม

 1 พลกิ-->อตัราการเกดิของประชากรทีล่ดลง ท าใหจ้ านวนนักเรยีนทีเ่ขา้สู่ระดบั อุดมศกึษามจี านวนลดลง4.93%

2 พลกิ-->มขี ัน้ตอนและภาระงานในการท างานค่อนขา้งมาก4.42%  
 3 สภาวะทางเศรษฐกจิทีต่กต ่าส่งผลต่อการตดัสนิใจของผูป้กครองในการเลอืกสถานศกึษาใหผู้เ้รยีน3.46%  

รวม
รวม

SO

25.20

ชือ่:

223           

143
4.05

12.22       
412

377

46.10

23.46

1/4/2563 0:00

: 1.00
: WT
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2.4 แผนยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564) ของมหำวทิยำลัย 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

มหำวิทยำลัยแม่แบบที่ดขีองสังคม 

(Smart Archetype  University of the Society) 

ความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ : รักษาความเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

และมีผลงานที่เป็นแม่แบบสวนสุนันทาด้านการสอน วิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

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

ตา่งๆ ดังนี้ 

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

M = Smart Management: การบริหารจัดการ “ฉลาดหลกัแหลมนา่มอง” ผู้บริหารเก่งและด ีรบัผิดชอบ

ตอ่สังคม ท าดี มุง่คณุภาพ และมีธรรมาภิบาล 

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

ประโยชนไ์ด้ รวมท้ังมีรูปแบบการน าเสนอท่ีดี 

R = Smart Research: การวจิัย “ฉลาดหลักแหลมนา่มอง” สร้างผลงานวจิัยท่ีตอบสนองสังคม และ

น าไปใชป้ระโยชนไ์ด้ รวมท้ังมีรูปแบบการน าเสนอท่ีดี 

T = Smart Technology & Teacher: เทคโนโลยี & คร ู“ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” มเีทคโนโลยท่ีีทันสมัย มี

ประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังมีครูท่ีเป็นตน้แบบในการคดิดแีละท าด ี

 

 

 

 

 

 

32



 

 

 

จุดประสงค์ (Purpose)  

1) บัณฑติที่เน้นองคค์วามรูเ้ป็นเอตทัคคะ (Graduates with concentration on niche academic) 

2) การวิจัยทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ (Academic research with creative 

and innovative concept) 

3) ผลงานวิชาการที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม (Academic works with respond and resolve 

the social problems) 

4) ศิลปะและวัฒนธรรมไทยตามแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทา (Arts and culture based on 

Suan Sunandha Heritage) 

พันธกิจ (Mission) 

1) ให้การศึกษา (To Offer Education) ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ ฝึกหัดครู 

ปลูกฝังประชาชนให้สามารถเรียนรู้ในระดับสูง มีความเป็นมนุษย์ที่รับผิดชอบต่ออนาคตของโลกที่มี

แนวโน้มเป็นนานาชาติ มีจิตวญิญาณในการท้าทาย โดยไม่กลัวล้มเหลว 

2) วิจัย (To Conduct Research) มุ่งมั่นในการลงทุนทางการศึกษาวิจัยในศาสตร์ที่เป็นเอตทัคคะ 

ที่สามารถน าไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์ได้เพื่อความสงบสุข และความเจริญรุ่งเรือง ผ่านการแสวงหาด้วย

การวิจัยทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสรา้งสรรค์ 

3) บริการวิชาการ (To Provide Academic Services) การส่งมอบผลงานวิชาการในระดับ

เอตทัคคะ ที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม โดยการมสี่วนรว่มกับชุมชนท้องถิ่น และสังคม 

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

ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย โดยการพัฒนาและสร้างแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทาให้เป็นที่ยกย่องและ

ชื่นชมของมนุษยชาติ 
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ภำรกิจหลัก (Key result area) 

1) ผลติบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหนา้ (Produce Graduates with Front Row Quality) 

2) ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคม (Provide Academic Services 

and Transfer Technology to Communities and International Society) 

3) อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปวัฒนธรรม และธ ารงรักษา สืบสาน

ความเป็นไทย  (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) 

 

เสำหลัก (Pillar) 

1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)  

2) คุณธรรม (Morality)  

3) เครือขา่ย (Partnership)  

4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  

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

(The Policy on University's Management and Development) 

มหาวิทยาลัยฯ ได้ก าหนดนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อให้การด าเนินงานตาม

ยุทธศาสตรไ์ปสู่ความส าเร็จที่ก าหนดไว้ ดังนี้  

1. นโยบายด้านการบริหารจัดการ 

1) เร่งรัดและสร้างกระบวนการและกลไกการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทุกคนให้ก้าว

ไปสู่ความส าเร็จสูงสุดในเส้นทางวิชาชีพ 

2) รักษาเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของความเป็นสวนสุนันทาที่มีอดีตอันน่าภูมิใจเพื่อน าไปสู่ความ

ผาสุกและคุณภาพชวีิตการท างานของบุคลากรในองค์กร 

3) ส่งเสริมและสนับสนุนการใชห้ลักธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการองค์กรในทุกมิติ 

4) จัดสภาพแวดล้อมที่ดีด้านการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ 

บรรยากาศที่เอื้อตอ่การเรียนรูแ้ละเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้พัฒนาในเส้นทางวิชาชีพทั้งในด้านวุฒิการศึกษา

และผลงานวิชาการ รวมทั้งความรู้ความสามารถในการใชภ้าษาอังกฤษและน าไปใช้ในชีวติประจ าวันได้ 

2. นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต 

1) พัฒนาสาขาวิชาทุกๆ สาขาวิชาไปสู่ความเป็นเอตทัคคะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ

แขง่ขันทั้งในระดับประเทศและระดับสากล 

2) ประสานเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตเพื่อการมีส่วนร่วมในการ

จัดการเรยีนการสอนครอบคลุมในทุกกระบวนการ 

3) ยกระดับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยการมีเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาใน

ต่างประเทศเพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรูแ้ละบุคลากร 
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4) มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ลึกซึ่งในศาสตร์ที่ส าเร็จการศึกษา มีคุณธรรม 

จรยิธรรม มีจิตสาธารณะ และเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี 

5) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีและการใช้

ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับที่ด ีสามารถน าไปใช้ในชีวติประจ าวันได้ 

6) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีพรสวรรค์และความสามารถพิเศษที่โดดเด่นนอกจาก

ศาสตร์ที่ศกึษา 

3. นโยบายด้านการวิจัย 

1) มุ่งเน้นผลิตงานวิจัยที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่สามารถ

น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มกีารบูรณาการวจิัยใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของการเรยีนการสอน 

3) สร้างให้นักศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกมีขีดความสามารถในด้านการ

วจิัยและสร้างผลงานที่เป็นยอมรับของสังคมได้ 

4. นโยบายด้านการบริการวิชาการ 

1) ส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับงานวิจัย และเกิดการบูรณาการกับการเรียน

การสอน 

2) สร้างเครือขา่ยกับองค์กรภาครัฐและเอกชนในการใหบ้ริการวิชาการ เพื่อแก้ไขปัญหาและ

พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ยั่งยืน น าไปสู่การพึ่งพาตนเองได้ 

3) ส่งเสริมให้มีการจัดแหล่งเรียนรู้เพื่อสรา้งโอกาสเรียนรู้ให้แก่ทุกคนทุกกลุ่มวัย 

5. นโยบายด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

1) ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นสวนสุนันทา 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ค้นคว้า เพื่อเป็นศูนย์กลางแหง่การเรยีนรู้ทางวัฒนธรรม 
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3) สนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่

ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

 

เป้ำหมำยกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย (University Development Goals) 

 

รูปแบบของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาคือรูปแบบของ  SSRU 

“SWITCH” and “KEEP” โดยอาศัยหลักการว่า “เมื่อสถานการณ์เปลี่ยน เราก็ต้องปรับเปลี่ยน 

เพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันและทันต่อโลกอนาคต แต่ส าหรับสิ่งที่ดีและมีคุณค่า เราต้องธ ารง

รักษา” 

 

 

มุ่งเติมเต็มในสิ่งที่ยังเดินไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางและเป้าหมายที่ตั้งไว้ ต่อยอดทุนความรู้ 

และทุนสังคมที่มีอยู่ ติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อก ากับติดตามระบบการท างานเพื่อการพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่องเพื่อน าไปสู่ความเป็น “ต้นแบบ” ตามวิสัยทัศน์ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

“มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดขีองสังคม” เพราะนี่คอืสิ่งที่ทรงคุณค่าที่จะต้องดูแลรักษาเอาไว้ 
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ยุทธศำสตร์ (Strategic Thrusts) 

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

และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยประเด็นยุทธศาสตร ์4 ยุทธศาสตร ์ได้แก่ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน (Raise the 

University‘s Potential to Become Sustainable Specialist) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

(Construct Academic Works for Elevating Local Wisdom Sustainably) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น  (Establish 

Relationship to Link Local to Network)  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ (Elevate the Level of International 

Recognition) 

แต่จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงได้ยุบรวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยง
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เครือข่ายและท้องถิ่น กับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ เพื่อให้ขับเคลื่อนใน

การพัฒนาทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยสามารถสรุปประเด็นยุทธศาสตร์ที่ใช้ขับเคลื่อนแผน

ยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายละเอียดมีดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน (Raise the University‘s 

Potential to Become Sustainable Specialist) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

(Construct Academic Works for Elevating Local Wisdom Sustainably) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

(Construct the Network Cooperation and Elevate the Recognition to the International Level)  

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

แผนงาน/กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรม ดังตารางที่ 1 

ตารางที่1 แสดงจ านวนเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรมของแผน

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

ยุทธศำสตร์ 

จ ำนวน 

เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด 
แผนงำน/

กลยุทธ์ 

โครงกำร/

กิจกรรม 

1) พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 9 20 17 20 

2) สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญา

ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

8 14 13 13 

3) สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยก

ย่องระดับนานาชาติ 

6 7 8 8 

รวมทั้งสิ้น 23 41 38 41 
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ส่วนที่ 3 สำระส ำคญัของแผนยุทธศำสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) 
3.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

หนว่ยงานจัดการศกึษาที่มคีุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ 

3.2 พันธกิจ (Mission) 

1. ผลิตบัณฑิตที่เน้นทักษะในการประกอบวิชาชีพ มีความรับผิดชอบ มีความพร้อมในการเรียน

รู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 

2. การวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์และสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ

หรอืชุมชน 

3. บริการวิชาการ ให้การบริการวิชาการที่เป็น เอตทัคคะ ที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม โดย

การมสี่วนรว่มกับชุมชนท้องถิ่น และสังคม 

4. การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม ประเพณีไทยและสบืสานวัฒนธรรมวังสวนสุนันทา  

3.3 ภำรกิจหลัก (Key result area) 

1. ผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมให้เป็นมืออาชีพ มีปัญญา มีคุณธรรม และมีทักษะที่

เชี่ยวชาญ ตรงกับความต้องการและเป็นที่พึงพอใจของสังคม 

2. สร้างสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ผลงานวิชาการ รวมทั้งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญา

ไทยสู่ประชาคมอาเซียน 

3. เผยแพร่ความรู ้การบริการวิชาการ ทางดา้นเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไปสู่ชุมชนและสังคม 

4. ส่งเสริม สนับสนุน การท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม และเทคโนโลยีพื้นบ้าน ของชุมชนและสังคม 
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3.4 เสำหลัก (Pillar) 

1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)  

2) คุณธรรม (Morality)  

3) เครือขา่ย (Partnership)  

4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  

5) วัฒนธรรม (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์” 

3.5 วัฒนธรรม (Culture) 

เคารพผูอ้าวุโส มีความสามัคคี 

3.6  อัตลักษณ์ (Identity) 

นักปฏิบัติมืออาชีพ 

3.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

เน้นความเป็นวัง เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

3.8 ค่ำนิยมหลัก (Core Values) 

- F (Fast) หมายถึง การปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็ว ตรงต่อเวลา 

- I (Inspiration) หมายถึง การสรา้งแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงาน 

- T (Teamwork) หมายถึง การปฏิบัติงานเป็นทีม 

3.9 ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic Thrusts) 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือขา่ยและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ
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3.10 แผนที่ยุทธศำสตร์ของคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 – 2564  

  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวชิาการ
สู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น

อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

วิสัยทัศน์ : หน่วยงานจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ 

พันธกิจ (Mission) 
1. ผลิตบัณฑิตที่เน้นทักษะในการประกอบวิชาชีพ มีความรับผดิชอบ มีความพร้อมในการเรียนรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ                      3. บรกิารวิชาการ ให้การบรกิารวิชาการที่เป็น เอตทัคคะ ที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น และสังคม 

2. การวิจัยที่สามารถน าไปใชป้ระโยชน์และสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการหรือชุมชน                                                  4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประเพณไีทยและสืบสานวัฒนธรรมวังสวนสุนันทา 

 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์เชิง
ประสิทธิผล 

เป้าประสงค์เชิง
คุณภาพการบริการ 

เป้าประสงค์เชิง
ประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์เชิง
การพัฒนาองค์การ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัย
ให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

1.1 คณะเอตทัคคะที่มีความยั่งยืน และได้รับการยอมรับ
ในระดับชาติและนานาชาต ิ

 

1.2 บัณฑิตมีคณุภาพตามอัตลักษณ์ของคณะเป็นท่ียอมรับ
ของผู้ใช้บัณฑิตและสังคมและมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษ

ที่ 21 

1.3 คณะมีการบรูณาการการจัดการเรยีนสอนที่ส่งเสรมิและ
สนับสนุนการสร้างคุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค์สอดคล้อง

ตามอัตลักษณ์ของคณะ 
1.4 หลักสูตรมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับท้ังในระดับชาติและ

นานาชาติ 
 

1.5 บุคลากรทกุระดับมีความรู้ ทกัษะและทัศนคติในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมี
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

1.6 บุคลากรมกีารปฏิบัติงานที่ตอบสนองตอ่ความตอ้งการของผู้รับบรกิาร และทนัต่อ
สถานการณท์ี่เปลี่ยนแปลง 

1.7 คณะมีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงในการพัฒนาและเกดิธรรมาภิ
บาล 

1.8 คณะมีอาคารสถานที ่และสิ่งอ านวยความสะดวกทีร่องรับการด าเนินการตามพนัธกิจได้
อย่างครบถ้วน1.10 คณะสามารถบริหารจัดการทรัพย์สิน สินทรัพย์เพือ่ใช้ในการปฏิบัตติาม

ภารกจิ 
 

2.1 ผลงานวิชาการ วิจยัและงานสร้างสรรค์ ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่
ในระดับชาติ หรือนานาชาต ิ

 2.2 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการน าไปใช้ประโยชน์และให้
ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ 

2.3 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นจดอนุสิทธิบัตร หรอืสิทธิบัตร 

2.4 คณะเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และบริการทางวิชาการ
แก่ชุมชน โรงเรียน วิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ ผู้ประกอบการ
ใหม่ และท้องถิ่นให้มีความให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามศาสตร์

พระราชา 
2.5 คณะมีงานวิจัยท่ีตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน 

 

2.6 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ มีคุณภาพได้ตาม
มาตรฐาน และเป็นท่ียอมรับในระดับชาติ และนานาชาติตามเกณฑ์

คุณภาพ 
2.7 วารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

2.8 คณะมีกระบวนการบรกิารวชิาการ ที่ได้มาตรฐาน และสอดรับกับ
ความต้องการของสงัคม 

2.9 คณะมีกระบวนการด้านการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมที่ได้มาตรฐาน 
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาต ิ

2.10 อาจารย์และนักวิจัยมีศักยภาพในการริเริม่
สร้างสรรค์ งานวิจัย นวัตกรรม และการบริการวิชาการ

อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.1 เครือข่ายและท้องถิ่นมสี่วนร่วมในการพัฒนาและเกิด
ความสัมพันธ์ที่ดีกับคณะ 

3.2 คณะมีความร่วมมือกับเครือข่ายและท้องถิ่นที่
หลากหลาย 

3.3 คณะมีการด าเนินการจัดกิจกรรมความร่วมมือกับ
เครือข่ายตา่งประเทศ 

3.4 คณะมีกระบวนการ/กลไกในการแสวงหา
ความร่วมมือกับท้องถิ่น องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร

วิชาชีพ ผู้ประกอบการ ศิษย์เก่า และต่างประเทศ 

3.5 คณะมีการพัฒนาฐานข้อมูลเครือข่ายส าหรับการ
บริหารจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพ 

4.1 คณะเป็นท่ีรู้จักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
4.2 ความมีชื่อเสียงของคณะ 

4.3 นักศึกษาชาวต่างชาติเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชา 

4.4 ระบบบริหารจัดการภายในท่ีสามารถตอบสนองต่อ
ความเป็นนานาชาต ิ

4.5 คณะมีการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆของ Social 
Media ที่ทันสมัยในการสร้างภาพลักษณไ์ด้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
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ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ป ี2564

1.1 มหาวทิยาลัยเอตทัคคะที่มคีวามย่ังยืน และได้รับการ

ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

1.1.1 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติ

และ/หรือนานาชาติ(1)
ร้อยละ 3.00 3.00 ≥0.56 0.21 0.25 1.1.2.1 สนับสนุนใหน้ักศึกษาส่งผลงานทางวชิาการ งานวจิัย

 และงานสร้างสรรคเ์ขา้ประกวดในระดับชาติและนานาชาติ

โครงการส่งเสริมผลงานนักศึกษาสูก่ารประกวดในระดับชาติหรือ

นานาชาติ (A)1
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา

1.2.1 ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑติ ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ(2)

ระดับคะแนน 4.49 4.55 ≥4.38 4.64 4.60 โครงการจัดการเรียนการสอนสวนสุนันทา 4.0 

(SSRU 4.0)

1.2.2 ร้อยละของบัณฑติปริญญาตรีที่ได้งานท าและประกอบอาชพี

อสิระภายใน 1 ปี(3)

ร้อยละ 97.01 99.31 ≥96.73 93.81 ≥80.00 กิจกรรมจัดการเรียนการสอนด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1.2.3 ร้อยละหลักสูตรที่มรีายวชิาอย่างน้อย 1 รายวชิาจัดการเรียนการ

สอนแบบผสมผสานออนไลน์

ร้อยละ - - - - ≥70.00 1.2.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนใหห้ลักสูตรด าเนินการจัดการ

เรียนการสอนแบบผสมผสานออนไลน์ (SSRU NEXT)

โครงการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานออนไลน์ (SSRU 

NEXT)

1.3.1 ร้อยละนักศึกษาที่มจีติอาสาหรือจติสาธารณะ ร้อยละ - - - - ≥20.00 โครงการสร้างนักศึกษาเป็นนักจติอาสาหรือจติสาธารณะ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา

1.3.2 ร้อยละนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาใหม้ทีักษะที่จ าเป็นในศตวรรษ

ที่ 21 หรือ talents

ร้อยละ - - - - ≥20.00 โครงการพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑติที่พงึประสงค์

และอัตลักษณ์สวนสุนันทา

1.3.4 ร้อยละนักศึกษาที่สอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR 

ระดับ B1 หรือมาตรฐานอืน่ที่เทยีบเทา่

ร้อยละ - - - - ≥20.00 1.3.4.1 พัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษใหก้ับนักศึกษา โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา

1.4.1 จ านวนสาขาวชิาเอตทัคคะที่มคีะแนนประเมนิตัง้แต่ 80 คะแนน

ขึ้นไป
(4)

สาขาวชิา - - 0 N/A 1 1.4.1.1 ยกระดับคุณภาพของสาขาวชิาเอตทัคคะใหส้ามารถ

แขง่ขันในระดับชาติหรือนานาชาติ
โครงการพัฒนาสาขาวชิาสูเ่อตทัคคะ (A)2 คณบดี/รองคณบดีฝ่ายวชิาการ ฝ่ายวชิาการ

โครงการบริหารหลักสูตรที่มคีุณภาพ รองคณบดีฝ่ายวชิาการ ฝ่ายวชิาการ

โครงการประกันคุณภาพการศึกษา รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกัน

คุณภาพ

ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

1.4.3 จ านวนหลักสูตรระยะสัน้ (Non-Degree) หลักสูตร - - - - 1 1.4.4.1 พัฒนาหลักสูตรระยะสัน้ (Non-Degree) ใหเ้ป็นที่

ยอมรับและสามารถบริการวชิาการจัดหารายได้

โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสัน้ (Non-Degree) รองคณบดีฝ่ายวชิาการ ฝ่ายวชิาการ

1.5.1  ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ ร้อยละ ≥25.02 ≥25.01 ≥28.81 31.03 ≥30.00 1.5.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนใหบุ้คลากรเขา้สูต่ าแหน่งทาง

วชิาการ

โครงการเพิ่มต าแหน่งทางวชิาการ

1.5.2 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการที่เขา้สูต่ าแหน่งที่สูงขึ้น ร้อยละ - - ≥92.50 - ≥20.00 1.5.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนใหบุ้คลากรสายสนับสนุน

วชิาการเขา้สูต่ าแหน่งที่สูงขึ้น

โครงการเขา้สูต่ าแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ

1.5.3  ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑม์าตรฐานภาษาอังกฤษของ

มหาวทิยาลัย

ร้อยละ ≥20.00 ≥25.00 ≥41.03 46.77 ≥50.00 1.5.3.1 พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษใหก้ับบุคลากร โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของบุคลากร รองคณบดีฝ่ายบริหาร ฝ่ายบุคคล

1.6 มหาวทิยาลัยผ่านเกณฑก์ารประเมนิคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA

1.6.1 ผลการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ : ITA
(5)

คะแนน - - - - 4 1.6.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนใหม้กีารด าเนินการตามเกณฑ์

การประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน

โครงการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใส รองคณบดีฝ่ายบริหาร หัวหน้าส านักงานคณบดี

1.7 บุคลากรทุกระดับรับรู้และมสี่วนร่วมในการขับเคลื่อน

มหาวทิยาลัยตามทศิทางที่ก าหนดไว้

1.7.1 ร้อยละบุคลากรทุกระดับที่รับรู้และมสี่วนร่วมในการขับเคลื่อน

ภารกิจใหส้ าเร็จ

ร้อยละ - - - - ≥80.00 1.7.1.1 ปรับปรุงระบบและกลไกการก ากับองคก์รโดย

ประยุกต์ใชห้ลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงและหลักธรร

มาภบิาลในการบริหารจัดการของมหาวทิยาลัยใหม้คีวาม

ยืดหยุ่นและคล่องตัว

โครงการก ากับองคก์ารที่ดี รองคณบดีฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหาร

1.8.1  จ านวนขอ้ร้องเรียนเกี่ยวกับอาคารสถานที่ และสิ่งอ านวยความ

สะดวกตามพันธกิจของมหาวทิยาลัย

คร้ัง/ปี - - - - 1

1.8.2 ร้อยละของการประหยัดงบประมาณจากการใชไ้ฟฟา้และน้ าเมือ่

เทยีบกับปทีี่ผ่านมา

ร้อยละ - - - - ≥80.00

1.9 มหาวทิยาลัยสามารถบริหารจัดการทรัพย์สิน สินทรัพย์

เพื่อใชใ้นการปฏบิัติตามภารกิจ

1.9.1 เงนิรายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านการบริการวชิาการและ

วจิัยต่ออาจารย์ประจ า(6)

บาท/คน 25,000 25,000 844,405.63 231,712.93 60,000 1.9.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหารายได้ของ

หน่วยงานต่างๆ อย่างเป็นระบบ

โครงการจัดหารายได้ด้วยการบริการวชิาการ คณบดี รองคณบดีฝ่ายวจิัยและบริการ

วชิาการ

หมายเหตุ : (  ) คอื ตัวชี้วัดที่ส าคัญ

             : (A) คอื โครงการวาระส าคัญประจ าป ี(Agenda)

1.2.1.1 ส่งเสริมการบูรณาการการสอนด้วยนวัตกรรม

ร่วมสมัยอย่างมปีระสิทธภิาพในการสร้างทักษะที่จ าเป็น

ในศตวรรษที่ 21

ส่วนท่ี 4 

1.2 บัณฑติมคีุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวทิยาลัยเป็นที่

ยอมรับของผู้ใชบ้ัณฑติและสังคม และมทีักษะที่จ าเป็นใน

ศตวรรษที่ 21

แผนยุทธศาสตร ์ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2560-2564) (คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม)

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 พฒันามหาวิทยาลยัให้เป็นเอตทัคคะอยา่งยัง่ยนื

เปา้ประสงค์ ตัวชีวั้ด หน่วยนับ
ผลการด าเนนิงาน ป ี2563

(รอบ 9 เดอืน)

ค่าเปา้หมาย
แผนงาน/ กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดแูล หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

คณบดี / รองคณบดี / หัวหน้า

สาขาวชิา / หัวหน้าแขนงวชิา

ทุกฝ่าย / หัวหน้าสาขาวชิา / หัวหน้า

แขนงวชิา

1.3 มหาวทิยาลัยมกีารส่งเสริมและสนับสนุนในการสร้าง

คุณลักษณะบัณฑติที่พงึประสงค ์ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษ

ที่ 21 หรือความสามารถพเิศษ (talent) ใหก้ับนักศึกษา

สอดคล้องตามอัตลักษณ์ของมหาวทิยาลัย

1.3.1.1 ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาใหเ้ป็นไปตาม

อัตลักษณ์ของมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

และมคีุณลักษณะบัณฑติที่พงึประสงค ์และมคีวามสามารถ

พเิศษ

1.3.3 จ านวนผลงานวจิัยของนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทน

ของหน่วยงานไปน าเสนอในระดับชาติหรือนานาชาติ

ผลงาน - - 12 - 1.3.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการน าเสนอผลงานวจิัยของ

นักศึกษาในระดับนานาชาติ

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

1.8 มหาวทิยาลัยมกีารบริหารจัดการอาคารสถานที่ และสิ่ง

อ านวยความสะดวกที่รองรับการด าเนินการตามพันธกิจได้

อย่างครบถ้วนและเกิดความประหยัดงบประมาณ

1.8.1.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ อาคาร 

หอ้งเรียน หอ้งปฏบิัติการ และภูมทิัศน์ที่เป็นมติรต่อ

สิ่งแวดล้อมใหพ้ร้อมส าหรับการจัดการเรียนการสอนและ

ภารกิจอืน่ๆ

ฝ่ายวชิาการ

1.4 หลักสูตรมมีาตรฐานเป็นที่ยอมรับทัง้ในระดับชาติและ

นานาชาติ

1.4.2 ร้อยละของหลักสูตรทัง้หมดที่ผ่านตามเกณฑป์ระกันคุณภาพ

หลักสูตรของ สกอ. โดยได้คะแนนไมต่่ ากวา่ระดับ 3.01

ร้อยละ ≥60.00 ≥70.00

5

1.5 บุคลากรทุกระดับมคีวามรู้ ทักษะและทัศนคติในการ

ปฏบิัติงาน ตลอดจนมคีวามก้าวหน้าในสายอาชพี

รองคณบดีฝ่ายบริหาร ฝ่ายบุคคล

≥90.00 N/A

โครงการพัฒนานักศึกษาสูก่ารวจิัยในระดับชาติหรือนานาชาติ

โครงการปรับปรุงกายภาพ ภูมทิัศน์และสื่งอ านวยความสะดวก

ที่เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม

รองคณบดีฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหาร

≥80.00 1.4.2.1 พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรของมหาวทิยาลัยให้

เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

1.4.2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมอืกับสถาน

ประกอบการหรือเครือขา่ยในการพัฒนาหลักสูตร
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2.1 ผลงานวชิาการ วจิัยและงานสร้างสรรค ์ได้รับการ

ตีพมิพ ์เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ

2.1.1 ร้อยละของผลงานวชิาการ วจิัยหรืองานสร้างสรรคท์ี่ตีพมิพ ์เผยแพร่ใน

ระดับชาติหรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจ าและนักวจิัย

ร้อยละ 119.74 94.12 75.25 52.07 ≥50.00 2.1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการน าผลงานวจิัย หรืองาน

สร้างสรรคข์องอาจารย์ประจ าและนักวจิัยใหไ้ด้รับการ

ตีพมิพเ์ผยแพร่ ในระดับชาติหรือนานาชาติ

โครงการส่งเสริมการตีพมิพเ์ผยแพร่ผลงานวจิัยของอาจารย์

ประจ าและนักวจิัยในระดับชาติและนานาชาติ

รองคณบดีฝ่ายวจิัยและบริการ

วชิาการ

ฝ่ายวจิัย

2.2 ผลงานวจิัย งานนวัตกรรม งานสร้างสรรคห์รืองาน

วชิาการได้รับการน าไปใชป้ระโยชน์และใหชุ้มชนสามารถ

พึ่งพาตนเองได้

2.2.1 จ านวนงานวจิัย งานนวัตกรรม งานสร้างสรรคห์รืองานวชิาการที่น าไปใช้

ประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑห์รือสร้างรายได้ลดรายจา่ย หรือพัฒนา

ประชาชนและชุมชนใหเ้ขม้แข็งและย่ังยืน (7)

ผลงาน 34.00 59.52 63.89 - 1 2.2.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนใหถ้่ายทอดองคค์วามรู้จาก

งานวจิัย งานวชิาการ ใหเ้กิดประโยชน์กับชุมชน

โครงการถ่ายทอดองคค์วามรู้ที่ได้จากการวจิัย นวัตกรรมและงาน

วชิาการ เพื่อการพัฒนาชุมชน (A)3
รองคณบดีฝ่ายวจิัยและบริการ

วชิาการ

ฝ่ายวจิัย

2.3 ผลงานวจิัย งานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรคท์ี่ย่ืนจด

อนุสิทธบิัตร หรือสิทธบิัตร

2.3.1 จ านวนผลงานวจิัย งานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์

ที่ย่ืนจดอนุสิทธบิัตร หรือสิทธบิัตร

ผลงาน 31 14 13 4 1 2.3.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการน าผลงานวจิัย 

งานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรคใ์หไ้ด้รับการจด

อนุสิทธบิัตร สิทธบิัตร

โครงการส่งเสริมการจดอนุสิทธบิัตรหรือสิทธบิัตร รองคณบดีฝ่ายวจิัยและบริการ

วชิาการ

ฝ่ายวจิัย

2.4 มหาวทิยาลัยเป็นศูนย์กลางแหง่การเรียนรู้ และบริการ

ทางวชิาการแก่ชุมชน โรงเรียน วสิาหกิจชุมชน กลุม่อาชพี 

ผู้ประกอบการใหม ่และทอ้งถิ่นใหม้คีวามใหเ้ขม้แข็งอย่าง

2.4.1 จ านวนผู้เขา้เย่ียมชมแหล่งเรียนรู้ คน - - - N/A 40 2.4.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มองคค์วามรู้ในแหล่ง

เรียนรู้ และประชาสัมพันธใ์หเ้ขา้เย่ียมชม

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ รองคณบดีฝ่ายวจิัยและบริการ

วชิาการ

ฝ่ายวจิัย

2.5.1 เงนิสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรคต์อ่อาจารย์ประจ าและนักวจิัย

2.5.4 จ านวนผลงานวจิัย นวัตกรรมหรืองานสิทธบิัตรที่น าไปใช้

ประโยชน์เชงิพาณิชย์

ผลงาน - - - - 2 โครงการการวจิัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมัง่คัง่ทางเศรษฐกิจ

2.6 วารสารวชิาการที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและ

นานาชาติ

2.6.1 จ านวนวารสารวชิาการที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ วารสาร 1 1 1 0 1 2.6.1.1 ยกระดับวารสารวชิาการใหไ้ด้คุณภาพและมาตรฐาน โครงการยกระดับคุณภาพวารสารวชิาการสูม่าตรฐาน

และคุณภาพทัง้ระบบ

รองคณบดีฝ่ายวจิัยและบริการ

วชิาการ

ฝ่ายวจิัย

2.7 มหาวทิยาลัยมกีระบวนการบริการวชิาการ ที่ได้

มาตรฐาน สอดรับกับความต้องการของทอ้งถิ่นและสังคม

2.7.1 ร้อยละของการบริการวชิาการที่มกีารบูรณาการกับการจัดการเรียนการ

สอนหรือการวจิัย(10)

ร้อยละ - - - - ≥80.00 2.7.1.1 พัฒนาระบบการบริการวชิาการที่สอดคล้องกับ

ความต้องการ และเป็นประโยชน์ต่อทอ้งถิ่นและสังคม

โครงการพัฒนาระบบการบริการวชิาการ รองคณบดีฝ่ายวจิัยและบริการ

วชิาการ

ฝ่ายวจิัย

หมายเหตุ : (  ) คอื ตัวชี้วัดที่ส าคัญ

             : (A) คอื โครงการวาระส าคัญประจ าป ี(Agenda)

รองคณบดีฝ่ายวจิัยและบริการ

วชิาการ

ฝ่ายวจิัย

 ≥60,000

โครงการจัดหาแหล่งทุนงานวจิัยโดยอาศัยเครือขา่ย2.5 มหาวทิยาลัยมงีานวจิัยที่ตอบสนองต่อความต้องการ

ของแหล่งทุน

2.5.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหาแหล่งทุนงานวจิัย 

นวัตกรรม โดยอาศัยเครือขา่ยจากภาค อุตสาหกรรม 

ภาครัฐ หรือภาคบริการ
 - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี บาท/คน 301,206.69 291,409.19 250,723.25           586,749.04

ยทุธศาสตร์ท่ี 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอยา่งยัง่ยนื

เปา้ประสงค์ ตัวชีวั้ด หน่วยนับ
ผลการด าเนนิงาน ป ี2563

(รอบ 9 เดอืน)

ค่าเปา้หมาย
แผนงาน/ กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดแูล หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
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3.1.1 ร้อยละความส าเร็จของแผนการจัดอันดับมหาวทิยาลัย(11) ร้อยละ 72.73 46.15 5.00 - ≥80.00 3.1.1.1 สนับสนุนการสร้างผลงานตามแนวทางการจัด

อันดับมหาวทิยาลัยใหเ้ปน็ทีย่อมรับในระดับนานาชาติ
โครงการจัดอันดับมหาวทิยาลัย (U-Ranking) (A)5 คณบดี หวัหนา้ส านักงานคณบดี

3.1.2 ร้อยละของงานวจิัย บทความวชิาการ งานสร้างสรรค ์นวัตกรรม

และสิง่ประดษิฐ์ของอาจารย์และนักวจิัยทีไ่ดรั้บรางวัลระดับชาตหิรือ

นานาชาตติอ่จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวจิัย

ร้อยละ 0 7 1.69 3.45 ≥3.50 3.1.2.1 สง่เสริมใหม้กีารแขง่ขันทางวชิาการในระดับชาติ

และนานาชาติ

โครงการสง่เสริมการประกวดผลงานวชิาการสูเ่วทรีะดับชาตแิละ

นานาชาติ

รองคณบดฝ่ีายวจิัยและบริการ

วชิาการ

ฝ่ายวจิัย

3.2 เครือขา่ยมสีว่นร่วมในการพัฒนาและเกดิ

ความสัมพันธท์ีด่กีับมหาวทิยาลัย

3.2.1 ร้อยละของเครือขา่ยทีม่ผีลผลติร่วมกันและเปน็ประโยชนต์อ่

มหาวทิยาลัย(12)

ร้อยละ - - - 100.00 100.00 3.2.1.1 สนับสนุนการใหเ้ครือขา่ยและทอ้งถิน่มสีว่นร่วม

ในการพัฒนามหาวทิยาลัยตามภารกจิ (การผลติบณัฑติ 

การวจิัย บริการวชิาการ และการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม

โครงการการมสีว่นร่วมของเครือขา่ยและทอ้งถิน่ในการพัฒนา

มหาวทิยาลัย

รองคณบดฝ่ีายกจิการนักศกึษา ฝ่ายกจิการนักศกึษา

3.3 ความมชีื่อเสยีงของมหาวทิยาลัยโดยมนีักเรียนเลอืก

ศกึษาตอ่ในมหาวทิยาลัย

3.3.1 ร้อยละของนักเรียนทีเ่ขา้มาศกึษาตอ่ในมหาวทิยาลัยตอ่แผนรับ

นักศกึษาประจ าปี(13)

ร้อยละ - - - - ≥70.00 3.3.1.1 ด าเนนิการประชาสัมพันธท์ีห่ลากหลาย และบริการ

ใหต้รงตามกลุม่เปา้หมายทัง้ในระดับชาตแิละนานาชาติ

โครงการประชาสัมพันธเ์ชงิรุก รองคณบดฝ่ีายกจิการนักศกึษา ฝ่ายประชาสัมพันธ์

3.5.1.1 พัฒนาหรือเพิ่มความร่วมมอืกับเครือขา่ย

ภายในประเทศเพื่อกอ่ใหเ้กดิประโยชนก์ับมหาวทิยาลัย

โครงการความร่วมมอืกับเครือขา่ยภายในประเทศ รองคณบดฝ่ีายกจิการนักศกึษา ฝ่ายกจิการนักศกึษา

3.5.1.2 สนับสนุนการด าเนนิกจิกรรมตามขอ้ตกลง

ความร่วมมอืของเครือขา่ยและทอ้งถิน่

โครงการจัดกจิกรรมตามขอ้ตกลงความร่วมมอืของเครือขา่ยและ

ทอ้งถิน่

รองคณบดฝ่ีายกจิการนักศกึษา ฝ่ายกจิการนักศกึษา

3.6  มหาวทิยาลัยมกีารด าเนนิการจัดกจิกรรมความ

ร่วมมอืกับเครือขา่ยตา่งประเทศ

3.6.1 ร้อยละของเครือขา่ยความร่วมมอืตา่งประเทศทีม่กีารจัด

กจิกรรมร่วมกัน

ร้อยละ - - - 25.00 ≥50.00 3.6.1.1 พัฒนาหรือเพิ่มความร่วมมอืกับเครือขา่ย

ตา่งประเทศเพื่อกอ่ใหเ้กดิประโยชนก์ับมหาวทิยาลัยและ

เครือขา่ย

โครงการความร่วมมอืกับเครือขา่ยตา่งประเทศ คณบดี หวัหนา้ส านักงานคณบดี

หมายเหตุ : (  ) คอื ตัวชี้วัดทีส่ าคญั

              : (A) คอื โครงการวาระส าคญัประจ าป ี(Agenda)

- ≥80.0066.67 100.00 100.00

3.1 มหาวทิยาลัยเปน็ทีย่อมรับในระดับชาตแิละนานาชาติ

3.5 มหาวทิยาลัยมกีารด าเนนิการจัดกจิกรรมความ

ร่วมมอืกับเครือขา่ยในประเทศและทอ้งถิน่

3.5.1 ร้อยละของเครือขา่ยความร่วมมอืในประเทศทีม่กีารจัดกจิกรรม

ร่วมกัน

ร้อยละ

ยุทธศาสตรท่ี์ 3 สรา้งความสัมพันธ์กับเครอืข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ
ผลการด าเนนิงาน ป ี2563

(รอบ 9 เดอืน)

ค่าเป้าหมาย
แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดูแล หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
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ค่าเปา้หมาย

ป ี2564 ภาคปกติ (บาท) ภาคพเิศษ (บาท)

1.1 มหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มคีวามย่ังยืน และได้รับการ

ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

1.1.1 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติ

และ/หรือนานาชาติ(1)
ร้อยละ 0.21 0.25 1.1.2.1 สนับสนุนใหน้ักศึกษาส่งผลงานทางวิชาการ งานวิจัย

 และงานสร้างสรรคเ์ขา้ประกวดในระดับชาติและนานาชาติ

โครงการส่งเสริมผลงานนักศึกษาสู่การประกวดในระดับชาติหรือ

นานาชาติ (A)1
                50,000.00                          -   รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา

1.2.1 ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑติ ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ
(2)

ระดับคะแนน 4.64 4.60 โครงการจัดการเรียนการสอนสวนสุนันทา 4.0 

(SSRU 4.0)

1.2.2 ร้อยละของบัณฑติปริญญาตรีที่ได้งานท าและประกอบอาชพี

อสิระภายใน 1 ปี(3)

ร้อยละ 93.81 ≥80.00 กจิกรรมจัดการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี             2,230,000.00                          -   

1.2.3 ร้อยละหลักสูตรที่มรีายวิชาอย่างน้อย 1 รายวิชาจัดการเรียน

การสอนแบบผสมผสานออนไลน์

ร้อยละ - ≥70.00 1.2.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนใหห้ลักสูตรด าเนินการจัดการ

เรียนการสอนแบบผสมผสานออนไลน์ (SSRU NEXT)

โครงการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานออนไลน์ (SSRU 

NEXT)

                           -                            -   

1.3.1 ร้อยละนักศึกษาที่มจีติอาสาหรือจติสาธารณะ ร้อยละ - ≥20.00 โครงการสร้างนักศึกษาเป็นนักจติอาสาหรือจติสาธารณะ                200,000.00                          -   รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา

1.3.2 ร้อยละนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาใหม้ทีักษะที่จ าเป็นในศตวรรษ

ที่ 21 หรือ talents

ร้อยละ - ≥20.00 โครงการพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑติที่พงึประสงค์

และอัตลักษณ์สวนสุนันทา

               300,000.00                          -   

1.3.4 ร้อยละนักศึกษาที่สอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR 

ระดับ B1 หรือมาตรฐานอื่นที่เทยีบเทา่

ร้อยละ - ≥20.00 1.3.4.1 พัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษใหก้ับนักศึกษา โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 -                                            -   รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา

1.4.1 จ านวนสาขาวิชาเอตทัคคะที่มคีะแนนประเมนิตั้งแต่ 80 คะแนน

ขึ้นไป(4)

สาขาวิชา N/A 1 1.4.1.1 ยกระดับคุณภาพของสาขาวิชาเอตทัคคะใหส้ามารถ

แขง่ขันในระดับชาติหรือนานาชาติ
โครงการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ (A)2                            -                            -   คณบดี/รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ

โครงการบริหารหลักสูตรที่มคีุณภาพ                100,000.00                          -   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ

โครงการประกันคุณภาพการศึกษา                270,000.00                          -   รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกัน

คุณภาพ

ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

1.4.4 จ านวนหลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree) หลักสูตร - 1 1.4.4.1 พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree) ใหเ้ป็นที่

ยอมรับและสามารถบริการวิชาการจัดหารายได้

โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree)                100,000.00                          -   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ

1.5.1  ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 31.03 ≥30.00 1.5.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนใหบุ้คลากรเขา้สู่ต าแหน่งทาง

วิชาการ

โครงการเพิ่มต าแหน่งทางวิชาการ                            -                            -   

1.5.2 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เขา้สู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น ร้อยละ - ≥20.00 1.5.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนใหบุ้คลากรสายสนับสนุน

วิชาการเขา้สู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น

โครงการเขา้สู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ                            -                            -   

1.5.3  ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑม์าตรฐานภาษาอังกฤษของ

มหาวิทยาลัย

ร้อยละ 46.77 ≥50.00 1.5.3.1 พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษใหก้ับบุคลากร โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของบุคลากร                            -                            -   รองคณบดีฝ่ายบริหาร ฝ่ายบุคคล

1.6 มหาวิทยาลัยผ่านเกณฑก์ารประเมนิคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA

1.6.1 ผลการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ : ITA(5)

คะแนน - 4 1.6.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนใหม้กีารด าเนินการตามเกณฑ์

การประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน

โครงการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใส                            -                            -   รองคณบดีฝ่ายบริหาร หัวหน้าส านักงานคณบดี

1.7 บุคลากรทุกระดับรับรู้และมสี่วนร่วมในการขับเคลื่อน

มหาวิทยาลัยตามทศิทางที่ก าหนดไว้

1.7.1 ร้อยละบุคลากรทุกระดับที่รับรู้และมสี่วนร่วมในการขับเคลื่อน

ภารกิจใหส้ าเร็จ

ร้อยละ - ≥80.00 1.7.1.1 ปรับปรุงระบบและกลไกการก ากับองคก์รโดย

ประยุกต์ใชห้ลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงและหลักธรร

มาภบิาลในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยใหม้คีวาม

ยืดหยุ่นและคล่องตัว

โครงการก ากับองคก์ารที่ดี             2,294,000.00                          -   รองคณบดีฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหาร

1.8.1  จ านวนขอ้ร้องเรียนเกี่ยวกับอาคารสถานที่ และสิ่งอ านวยความ

สะดวกตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

คร้ัง/ปี - 1

1.8.2 ร้อยละของการประหยัดงบประมาณจากการใชไ้ฟฟา้และน้ าเมื่อ

เทยีบกับปทีี่ผ่านมา

ร้อยละ - ≥80.00

1.9 มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการทรัพย์สิน สินทรัพย์

เพื่อใชใ้นการปฏบิัติตามภารกิจ

1.9.1 เงนิรายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านการบริการวิชาการและ

วิจัยต่ออาจารย์ประจ า(6)

บาท/คน 231,712.93 60,000 1.9.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหารายได้ของ

หน่วยงานต่างๆ อย่างเป็นระบบ

โครงการจัดหารายได้ด้วยการบริการวิชาการ                            -                            -   คณบดี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ

วิชาการ

            5,594,000.00                          -   

หมายเหตุ : (  ) คอื ตัวชี้วัดที่ส าคัญ

             : (A) คอื โครงการวาระส าคัญประจ าป ี(Agenda)

1.2.1.1 ส่งเสริมการบูรณาการการสอนด้วยนวัตกรรมร่วม

สมัยอย่างมปีระสิทธภิาพในการสร้างทักษะที่จ าเป็น

ในศตวรรษที่ 21

สว่นท่ี 5 

แผนปฏบิัติการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 (คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม)

ยทุธศาสตรท่ี์ 1 พัฒนามหาวิทยาลยัให้เปน็เอตทัคคะอยา่งยัง่ยนื

เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด หนว่ยนบั
ป ี2563

(รอบ 9 เดอืน)
แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
ผู้ก ากับดูแล หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ

1.2 บัณฑติมคีุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่

ยอมรับของผู้ใชบ้ัณฑติและสังคม และมทีักษะที่จ าเป็นใน

ศตวรรษที่ 21

คณบดี / รองคณบดี / หัวหน้า

สาขาวิชา / หัวหน้าแขนงวิชา

ทุกฝ่าย / หัวหน้าสาขาวิชา / หัวหน้า

แขนงวิชา

1.3 มหาวิทยาลัยมกีารส่งเสริมและสนับสนุนในการสร้าง

คุณลักษณะบัณฑติที่พงึประสงค ์ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษ

ที่ 21 หรือความสามารถพเิศษ (talent) ใหก้ับนักศึกษา

สอดคล้องตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

1.3.1.1 ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาใหเ้ป็นไปตามอัตลักษณ์

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและมคีุณลักษณะ

บัณฑติที่พงึประสงค ์และมคีวามสามารถพเิศษ

1.3.3 จ านวนผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทน

ของหน่วยงานไปน าเสนอในระดับชาติหรือนานาชาติ

ผลงาน - 1.3.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัยของ

นักศึกษาในระดับนานาชาติ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

N/A

1.4 หลักสูตรมมีาตรฐานเป็นที่ยอมรับทัง้ในระดับชาติและ

นานาชาติ

1.4.2 ร้อยละของหลักสูตรทัง้หมดที่ผ่านตามเกณฑป์ระกันคุณภาพ

หลักสูตรของ สกอ. โดยได้คะแนนไมต่่ ากว่าระดับ 3.01

ร้อยละ 3.51 1.4.2.1 พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้

เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

1.4.2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมอืกับสถาน

ประกอบการหรือเครือขา่ยในการพัฒนาหลักสูตร

ฝ่ายวิชาการ5 โครงการพัฒนานักศึกษาสู่การวิจัยในระดับชาติหรือนานาชาติ                 50,000.00                          -   

1.5 บุคลากรทุกระดับมคีวามรู้ ทักษะและทัศนคติในการ

ปฏบิัติงาน ตลอดจนมคีวามก้าวหน้าในสายอาชพี

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

รองคณบดีฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหาร

รวมท้ังสิ้น

1.8 มหาวิทยาลัยมกีารบริหารจัดการอาคารสถานที่ และ

สิ่งอ านวยความสะดวกที่รองรับการด าเนินการตามพันธกิจ

ได้อย่างครบถ้วนและเกิดความประหยัดงบประมาณ

1.8.1.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ อาคาร 

หอ้งเรียน หอ้งปฏบิัติการ และภูมทิัศน์ที่เป็นมติรต่อ

สิ่งแวดล้อมใหพ้ร้อมส าหรับการจัดการเรียนการสอนและ

ภารกิจอื่นๆ

โครงการปรับปรุงกายภาพ ภูมทิัศน์และสื่งอ านวยความสะดวก

ที่เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม

                           -                            -   

ฝ่ายบุคคล
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ปี 2564 ภาคปกติ (บาท) ภาคพเิศษ (บาท)

2.1 ผลงานวชิาการ วจิัยและงานสร้างสรรค ์ไดรั้บการตพีมิพ ์เผยแพร่

ในระดับชาต ิหรือนานาชาติ

2.1.1 ร้อยละของผลงานวชิาการ วจิัยหรืองานสร้างสรรคท์ี่ตพีมิพ ์เผยแพร่ใน

ระดับชาตหิรือนานาชาตติอ่อาจารย์ประจ าและนักวจิัย

ร้อยละ 52.07 ≥50.00 2.1.1.1 สง่เสริมและสนับสนุนการน าผลงานวจิัย หรืองาน

สร้างสรรคข์องอาจารย์ประจ าและนักวจิัยใหไ้ดรั้บการ

ตพีมิพเ์ผยแพร่ ในระดับชาตหิรือนานาชาติ

โครงการสง่เสริมการตพีมิพเ์ผยแพร่ผลงานวจิัยของอาจารย์

ประจ าและนักวจิัยในระดับชาตแิละนานาชาติ

             100,000.00                          -   รองคณบดฝ่ีายวจิัยและบริการ

วชิาการ

ฝ่ายวจิัย

2.2 ผลงานวจิัย งานนวัตกรรม งานสร้างสรรคห์รืองานวชิาการไดรั้บ

การน าไปใชป้ระโยชนแ์ละใหชุ้มชนสามารถพึง่พาตนเองได้

2.2.1 จ านวนงานวจิัย งานนวัตกรรม งานสร้างสรรคห์รืองานวชิาการที่

น าไปใชป้ระโยชนใ์นการพัฒนาผลติภัณฑห์รือสร้างรายไดล้ดรายจา่ย หรือ

พัฒนาประชาชนและชุมชนใหเ้ขม้แขง็และย่ังยืน(7)

ผลงาน - 1 2.2.1.1 สง่เสริมและสนับสนุนใหถ้า่ยทอดองคค์วามรู้จาก

งานวจิัย งานวชิาการ ใหเ้กดิประโยชนก์ับชุมชน

โครงการถา่ยทอดองคค์วามรู้ที่ไดจ้ากการวจิัย นวัตกรรมและงาน

วชิาการ เพือ่การพัฒนาชุมชน (A)3
                         -                            -   รองคณบดฝ่ีายวจิัยและบริการ

วชิาการ

ฝ่ายวจิัย

2.3 ผลงานวจิัย งานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรคท์ี่ย่ืนจดอนุ

สทิธบิัตร หรือสทิธบิัตร

2.3.1 จ านวนผลงานวจิัย งานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์

ที่ย่ืนจดอนุสทิธบิัตร หรือสทิธบิัตร

ผลงาน 4 1 2.3.1.1 สง่เสริมและสนับสนุนการน าผลงานวจิัย งาน

นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรคใ์หไ้ดรั้บการจดอนุสทิธบิัตร 

สทิธบิัตร

โครงการสง่เสริมการจดอนุสทิธบิัตรหรือสทิธบิัตร                10,000.00                          -   รองคณบดฝ่ีายวจิัยและบริการ

วชิาการ

ฝ่ายวจิัย

2.4 มหาวทิยาลัยเป็นศูนย์กลางแหง่การเรียนรู้ และบริการทาง

วชิาการแกชุ่มชน โรงเรียน วสิาหกจิชุมชน กลุม่อาชพี ผู้ประกอบการ

ใหม ่และทอ้งถิ่นใหม้คีวามใหเ้ขม้แขง็อย่างย่ังยืนตามศาสตร์พระราชา

2.4.1 จ านวนผู้เขา้เย่ียมชมแหลง่เรียนรู้ คน N/A 40 2.4.1.1 สง่เสริมและสนับสนุนการเพิม่องคค์วามรู้ในแหลง่

เรียนรู้ และประชาสัมพันธใ์หเ้ขา้เย่ียมชม

โครงการพัฒนาแหลง่เรียนรู้                          -                            -   รองคณบดฝ่ีายวจิัยและบริการ

วชิาการ

ฝ่ายวจิัย

2.5.1 เงนิสนบัสนนุงานวจิัยหรืองานสร้างสรรคต์อ่อาจารย์ประจ าและนกัวจิัย

 - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี บาท/คน           586,749.04      60,000.00

2.5.2 จ านวนผลงานวจิัย นวัตกรรมหรืองานสทิธบิัตรที่น าไปใช้

ประโยชนเ์ชงิพาณิชย์

ผลงาน 0 2 โครงการการวจิัยและนวัตกรรมเพือ่สร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกจิ                          -                            -   

2.6 วารสารวชิาการที่ไดรั้บการยอมรับในระดับชาตแิละนานาชาติ 2.6.1 จ านวนวารสารวชิาการที่ไดรั้บการยอมรับในระดับชาติ วารสาร 0 1 2.6.1.1 ยกระดับวารสารวชิาการใหไ้ดคุ้ณภาพและมาตรฐาน โครงการยกระดับคุณภาพวารสารวชิาการสูม่าตรฐาน

และคุณภาพทัง้ระบบ

             150,000.00                          -   รองคณบดฝ่ีายวจิัยและบริการ

วชิาการ

ฝ่ายวจิัย

2.7 มหาวทิยาลัยมกีระบวนการบริการวชิาการ ที่ไดม้าตรฐาน สอด

รับกับความตอ้งการของทอ้งถิ่นและสังคม

2.7.1 ร้อยละของการบริการวชิาการที่มกีารบูรณาการกับการจัดการเรียนการ

สอนหรือการวจิัย(10)

ร้อยละ - ≥80.00 2.7.1.1 พัฒนาระบบการบริการวชิาการที่สอดคลอ้งกับ

ความตอ้งการ และเป็นประโยชนต์อ่ทอ้งถิ่นและสังคม

โครงการพัฒนาระบบการบริการวชิาการ                          -                            -   รองคณบดฝ่ีายวจิัยและบริการ

วชิาการ

ฝ่ายวจิัย

            260,000.00                          -   

หมายเหตุ : (  ) คอื ตัวชี้วัดที่ส าคัญ

             : (A) คอื โครงการวาระส าคัญประจ าป ี(Agenda)

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างผลงานวิชาการสูก่ารยกระดับภูมิปัญญาท้องถิน่อย่างยัง่ยนื

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ
ปี 2563

(รอบ 9 เดอืน)

ค่าเป้าหมาย
แผนงาน/ กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
ผู้ก ากับดแูล หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

รวมท้ังสิ้น

ฝ่ายวจิัย2.5 มหาวทิยาลัยมงีานวจิัยที่ตอบสนองตอ่ความตอ้งการของแหลง่ทุน 2.5.1.1 สง่เสริมและสนับสนุนการจัดหาแหลง่ทุนงานวจิัย

นวัตกรรม โดยอาศัยเครือขา่ยจากภาค อุตสาหกรรม 

ภาครัฐ หรือภาคบริการ

รองคณบดฝ่ีายวจิัยและบริการ

วชิาการ

โครงการจัดหาแหลง่ทุนงานวจิัยโดยอาศัยเครือขา่ย                          -                            -   
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ป ี2564 ภาคปกติ (บาท) ภาคพเิศษ (บาท)

3.1.1 ร้อยละความส าเร็จของแผนการจัดอันดับมหาวทิยาลัย(11) ร้อยละ - ≥80.00 3.1.1.1 สนับสนุนการสร้างผลงานตามแนวทางการจัด

อันดับมหาวทิยาลัยใหเ้ป็นทีย่อมรับในระดับนานาชาติ
โครงการจัดอันดับมหาวทิยาลัย (U-Ranking) (A)5 -                      -                      คณบดี หัวหนา้ส านักงานคณบดี

3.1.2 ร้อยละของงานวจิัย บทความวชิาการ งานสร้างสรรค ์นวัตกรรม

และสิง่ประดษิฐ์ของอาจารย์และนักวจิัยทีไ่ดรั้บรางวัลระดับชาตหิรือ

นานาชาตติอ่จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวจิัย

ร้อยละ 3.45 ≥3.50 3.1.2.1 สง่เสริมใหม้กีารแขง่ขนัทางวชิาการในระดับชาติ

และนานาชาติ

โครงการสง่เสริมการประกวดผลงานวชิาการสูเ่วทรีะดับชาตแิละ

นานาชาติ

              50,000.00                          -   รองคณบดฝ่ีายวจิัยและบริการ

วชิาการ

ฝ่ายวจิัย

3.2 เครือขา่ยมสีว่นร่วมในการพฒันาและเกดิความสัมพนัธ์

ทีด่กีับมหาวทิยาลัย

3.2.1 ร้อยละของเครือขา่ยทีม่ผีลผลติร่วมกันและเป็นประโยชนต์อ่

มหาวทิยาลัย(12)

ร้อยละ 100.00 100.00 3.2.1.1 สนับสนุนการใหเ้ครือขา่ยและทอ้งถิน่มสีว่นร่วมใน

การพฒันามหาวทิยาลัยตามภารกจิ (การผลติบัณฑติ การ

วจิัย บริการวชิาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

โครงการการมสีว่นร่วมของเครือขา่ยและทอ้งถิน่ในการพฒันา

มหาวทิยาลัย

                         -                            -   รองคณบดฝ่ีายกจิการนักศึกษา ฝ่ายกจิการนักศึกษา

3.3 ความมชีื่อเสยีงของมหาวทิยาลัยโดยมนีักเรียนเลอืก

ศึกษาตอ่ในมหาวทิยาลัย

3.3.1 ร้อยละของนักเรียนทีเ่ขา้มาศึกษาตอ่ในมหาวทิยาลัยตอ่แผนรับ

นักศึกษาประจ าปี(13)

ร้อยละ - ≥70.00 3.3.1.1 ด าเนนิการประชาสัมพนัธท์ีห่ลากหลาย และบริการ

ใหต้รงตามกลุม่เปา้หมายทัง้ในระดับชาตแิละนานาชาติ

โครงการประชาสัมพนัธเ์ชงิรุก              100,000.00                          -   รองคณบดฝ่ีายกจิการนักศึกษา ฝ่ายประชาสัมพนัธ์

3.5.1.1 พฒันาหรือเพิม่ความร่วมมอืกับเครือขา่ย

ภายในประเทศเพือ่กอ่ใหเ้กดิประโยชนก์ับมหาวทิยาลัย

โครงการความร่วมมอืกับเครือขา่ยภายในประเทศ               20,000.00                          -   รองคณบดฝ่ีายกจิการนักศึกษา ฝ่ายกจิการนักศึกษา

3.5.1.2 สนับสนุนการด าเนนิกจิกรรมตามขอ้ตกลงความ

ร่วมมอืของเครือขา่ยและทอ้งถิน่

โครงการจัดกจิกรรมตามขอ้ตกลงความร่วมมอืของเครือขา่ยและ

ทอ้งถิน่

                         -                            -   รองคณบดฝ่ีายกจิการนักศึกษา ฝ่ายกจิการนักศึกษา

3.6  มหาวทิยาลัยมกีารด าเนนิการจัดกจิกรรมความ

ร่วมมอืกับเครือขา่ยตา่งประเทศ

3.6.1 ร้อยละของเครือขา่ยความร่วมมอืตา่งประเทศทีม่กีารจัด

กจิกรรมร่วมกัน

ร้อยละ 25.00 ≥50.00 3.6.1.1 พฒันาหรือเพิม่ความร่วมมอืกับเครือขา่ย

ตา่งประเทศเพือ่กอ่ใหเ้กดิประโยชนก์ับมหาวทิยาลัยและ

เครือขา่ย

โครงการความร่วมมอืกับเครือขา่ยตา่งประเทศ               50,000.00                          -   คณบดี หัวหนา้ส านักงานคณบดี

            220,000.00                          -   

       10,717,000.00                        -   คณบดี รองคณบดีฝ่ายบริหาร/

หัวหน้าส านักงานคณบดี

หมายเหตุ : (  ) คอื ตัวชี้วัดทีส่ าคัญ

              : (A) คอื โครงการวาระส าคัญประจ าป ี(Agenda)

รายการบคุลากรภาครฐั

ยทุธศาสตรท่ี์ 3 สรา้งความสมัพนัธกั์บเครอืขา่ยและขยายการยกยอ่งระดบันานาชาติ

เปา้ประสงค์ ตัวชีวั้ด หนว่ยนบั
ป ี2563

(รอบ 9 เดอืน)

ค่าเปา้หมาย
แผนงาน/ กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
ผู้ก ากับดูแล หนว่ยงานท่ีรบัผิดชอบ

3.1 มหาวทิยาลัยเป็นทีย่อมรับในระดับชาตแิละนานาชาติ

≥80.00

รวมท้ังสิน้

100.003.5 มหาวทิยาลัยมกีารด าเนนิการจัดกจิกรรมความร่วมมอื

กับเครือขา่ยในประเทศและทอ้งถิน่

3.5.1 ร้อยละของเครือขา่ยความร่วมมอืในประเทศทีม่กีารจัดกจิกรรม

ร่วมกัน

ร้อยละ
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ส่วนที่ 6 แนวทำงกำรน ำแผนสู่กำรปฏิบัตแิละกำรตดิตำมประเมินผล 
การแปลงแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.  2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปสู่การปฏิบัติจ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดการ

ประสานความร่วมมือในการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การจัดท าแผนงานและโครงการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการพัฒนาระบบข้อมูลและการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่าง

เป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสรา้งความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ในเรื่องแนวคิดและสาระส าคัญของยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

2. เพื่อปรับกระบวนการและกลไกการบริหารจัดการให้สามารถสนับสนุนการแปลงแผน

ยุทธศาสตร ์แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

3. เพื่อให้มกีารตดิตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ โดยมีการก าหนดตัวชี้วัดเป็นเครื่องมอื 

เป้ำหมำย 

1. ผู้บริหารและบุคลากรของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีความรู้ความเข้าใจใน แผน

ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และมีส่วนร่วมในกระบวนการแปลง

แผนไปสู่การปฏิบัติ 

2. มีกลไกและกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ และมีการจัดท าแผนงาน

และโครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชี้วัด 

3. ก าหนดเครื่องชี้วัดผลส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2564 ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายดังกล่าว จึงวางมาตรการและก าหนดแนวทางการ

แปลงแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไปสู่การปฏิบัติ และการ

ติดตามประเมินผล ดังนี้ 

1. เสริมสร้างความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  

2563 พร้อมก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการ เพื่อแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ

ร่วมกันขององค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกให้มคีวามพร้อมและมีส่วนร่วมในการแปลงแผนไปสู่

การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแนวทาง ดังนี้ 

1.1 สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแนวคิดและสาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์และ 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยการจัดเวทีสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย  

และยุทธศาสตร์การพัฒนา ให้กับบุคลากร ให้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการ

ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้เกิดผลในทาง

ปฏิบัติ 

1.2 ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรใหส้อดคล้องกับแนวทาง

ของแผนงานและโครงการในแต่ละยุทธศาสตร ์โดยเน้นผลลัพธ์ของการด าเนินงานเป็นหลัก 

1.3 ส่งเสริมให้สาขาวิชาต่างๆ ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดท าแผนยุทธศาสตร ์และ

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง

สามารถเชื่อมโยงและประเมินผลงานของหน่วยงานตามที่ก าหนดไว้ 

1.4 จัดให้มีการลงนามค ารับรองการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างพันธสัญญาเชิงยุทธศาสตร์ทั่ว

องค์กรทั้งระบบ พร้อมทั้งเชื่อมโยงผลงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 สู่การประเมินผลงาน 
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  1.5 ส่งเสริมมาตรการในการประชาสัมพันธ์และการสร้างบรรยากาศยุทธศาสตร์อย่าง

ต่อเนื่องผ่านสื่อภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้น ปลุกเร้า และ

ขับเคลื่อนงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2. พัฒนากระบวนการจัดท าแผนงาน/โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในลักษณะบูรณาการ  

เพื่อเป็นเครื่องมอืในการประสานแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยมีแนวทางดังนี้ 

 2.1 สนับสนุนการจัดท าแผนงาน/โครงการในลักษณะการบูรณาการและประสานงาน

ระหว่างหน่วยงานภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนา 

อาทิเช่น 

  (1) แผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ 

  (2) แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษา 

  (3) แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือขา่ย 

  (4) แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย 

  (5) แผนปฏิบัติการด้านการบริการวชิาการ 

  (6) แผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

  (7) แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ 

  (8) แผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศนแ์ละสิ่งแวดล้อม 

  (9) แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

  (10) แผนพัฒนาบุคลากร 

  (11) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

  (12) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

  (13) แผนการจัดการความรู้ 

  (14) แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
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  (15) แผนปฏิบัติการด้านการจัดซือ้จัดจา้ง 

  (16) แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

  (17) แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

2.2 ก าหนดขั้นตอนของกระบวนการด าเนินงานตามแผนงานโครงการให้ชัดเจน มุ่งเน้นที่

การสรา้งกระบวนทัศนคติใหม ่(Paradigm Shift) แก่ผูป้ฏิบัติ มีการจัดล าดับความส าคัญของกิจกรรมที่มุ่ง

ผลสัมฤทธิ์กับระบบการจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการด าเนินงาน 

2.3 ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้จากการด าเนินแผนงานโครงการว่าสามารถตอบสนองต่อ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสามารถติดตามและประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรมทันสมัยด้วย

เทคโนโลยี 

 การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัตินั้นเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญมากที่จะผลักดันการท างาน

ของกลไกทั้งหมดให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้สึกเป็น

เจ้าของและมีส่วนร่วม รวมทั้งต้องอาศัยกระบวนการและกลไกการผนึกก าลังในหลายมิติในการประสาน

แผนงาน แผนเงิน และแผนคน ในการขับเคลื่อนองค์กรร่วมกัน และไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อมุ่งสู่

จุดมุ่งหมายสูงสุดขององค์กรคือวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ ความส าเร็จของการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ให้

ประสบผลส าเร็จ จงึประกอบด้วยส่วนส าคัญ ดังนี้ 

1. ผูบ้ริหารระดับสูงและผูบ้ริหารทุกระดับเป็นผู้รวบรวมพลังขับเคลื่อนใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลง  

และสื่อสารทิศทางองค์กรใหแ้ก่บุคลากรทุกระดับได้มคีวามเข้าใจ 

2. ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ออกมาเป็นแผนปฏิบัติการ โดยน ากลยุทธ์และแนวทางการ

ด าเนนิงานมาแปลงเป็นแผนงาน/ โครงการที่ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

3. การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไป สาขาวิชาและระดับบุคคลในการขับเคลื่ อนแผน

ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจน รวมทั้งต้องมีระบบในการจูงใจให้ทุกคนมุ่งเน้นการท างานเพื่อมุ่ง

ผลสัมฤทธิ์ 
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4. การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในการขับเคลื่อน

แผนงาน/ โครงการของแต่ละหน่วยงานให้มีความก้าวหน้า เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บข้อมูล 

เผยแพร่ขอ้มูล และถ่ายทอดความรูซ้ึ่งกันและกัน  

5. การจัดระบบการตดิตามประเมินผลความก้าวหน้าของการด าเนินการในทุกระดับ 

กำรติดตำมและประเมินผล 

เมื่อมีการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่ เกี่ยวข้องกับทุกหน่วยงานภายในคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมแล้วคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจะต้องวางระบบที่จะวัดความส าเร็จในการบรรลุ

เป้าประสงค์ในระดับต่างๆ จ าเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผล เพื่อช่วยให้ทราบถึงความก้าวหน้า 

ปัญหาอุปสรรค ผลกระทบที่เกิดขึน้ อันจะช่วยใหผู้ร้ับผิดชอบพิจารณาหาแนวทางแก้ไขต่อไป การตดิตาม

และประเมินผลที่มีประสิทธิผล จะต้องอาศัยดัชนีชี้วัดความส าเร็จในหลายมิติ และหลายระดับ เพื่อให้

สอดคล้องกับการบริหารจัดการแนวใหม ่ดังนี้ 

1. การติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ พร้อม

ทั้งสรุปบทเรียนและข้อเสนอแนะส าหรับน าไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการจัดท าแผนเชิงยุทธศาสตร์

ขององค์กรใหม้ีประสิทธิภาพต่อไป 

2. การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  โดยการจัดท ารายงาน

ผลการด าเนินงานเป็นประจ าทุกเดือน และจัดท ารายงานผลรายไตรมาสเพื่อแสดงถึงความก้าวหน้า และ

ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทุกระดับทราบและด าเนินการแก้ไขเพื่อให้การด าเนินการบรรลุ

เป้าหมายที่ตัง้ไว้ รวมถึงการจัดท ารายงานผลงานประจ าปีเผยแพรสู่่สาธารณะ 

3. การติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณ เพื่อเร่งรัดการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
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4. การติดตามผลตามค ารับรองการปฏิบัติการประจ าปีที่ก าหนดไว้แล้ว โดยมีการก าหนด

ระยะเวลาการตดิตามประเมินผลตนเองในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 

5. ควรมีกลไกเชื่อมโยงการประเมินผลงานรายบุคคลกับผลงานในระดับสาขาวิชา เพื่อ

เชื่อมโยงกับผลงานในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อแสดงถึงผลส าเร็จของการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่ระดับ

หนว่ยงานและระดับบุคคล  
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ภำคผนวก 
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ภำคผนวก 1 
ค ำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมกำร 

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

และจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
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คําสั่งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ที่      ๔๙/๒๕๖๓

เรื่อง   แตงตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

และจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

___________________________

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไดจัดทําแผนยุทธศาสตร
ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อเปนแผนชี้นํา
และแปลงไปสูการปฏิบัติในแผนงานแตละปตอไปประกอบกับมีการปรับทิศทางการพัฒนาหนวยงานให
สอดคลองกับมหาวิทยาลัย เพื่อใหสามารถรองรับกับความตองการ ความคาดหวังของผูรับบริการ และผูมีสวน
ไดสวนเสียทั้งในปจจุบันและในอนาคต รวมทั้งใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตร ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ -
๒๕๖๔) และจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังตอไปนี้

๑. คณะกรรมการอํานวยการ

    ๑.๑ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประธานกรรมการ

    ๑.๒ รองคณบดีฝายแผนงานและประกันคุณภาพ    รองประธานกรรมการ

    ๑.๓ รองคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ

    ๑.๔ รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ

    ๑.๕ รองคณบดีฝายบริหาร กรรมการ

    ๑.๖ รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ

    ๑.๗ หัวหนาสํานักงานคณบดี กรรมการและเลขานุการ

    ๑.๘ นักวิเคราะหนโยบายและแผน กรรมการและผูชวยเลขนุการ

หนาที่

    - ทบทวนแผนยุทธศาสตร แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการของคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

    - พิจารณา กํากับดูแล วางแผนการดําเนินงานการจัดทําแผนยุทธศาสตร แผนกลยุทธ
และแผนปฏิบัติการใหเปนไปตามเปาหมาย

    - ใหขอเสนอแนะ ติดตามผลและกํากับการดําเนินงานใหเปนไปตามแผน
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-  ๒  -

๒. คณะกรรมการดําเนินงาน

    ๒.๑ รองคณบดีฝายแผนงานและประกันคุณภาพ ประธานกรรมการ

    ๒.๒ หัวหนาสํานักงานคณบดี     รองประธานกรรมการ

    ๒.๓ หัวหนาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม กรรมการ

    ๒.๔ หัวหนาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร กรรมการ

    ๒.๕ หัวหนาสาขาวิชาการออกแบบกราฟกและมัลติมีเดีย กรรมการ

    ๒.๖ หัวหนาสาขาวิชาการออกแบบตกแตงภายในและนิทรรศการ กรรมการ

    ๒.๗ หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย กรรมการ

    ๒.๘ หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพื่องานสถาปตยกรรม กรรมการ

    ๒.๙ หัวหนาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร กรรมการ

    ๒.๑๐ หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา กรรมการ

          - หัวหนาแขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม กรรมการ

          - หัวหนาแขนงวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส กรรมการ

          - หัวหนาแขนงวิชาเทคโนโลยีพลังงาน กรรมการ

    ๒.๑๑ หัวหนาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ กรรมการ

          - หัวหนาแขนงวิชาเทคโนโลยีการพิมพ กรรมการ

          - หัวหนาแขนงวิชาออกแบบสิ่งพิมพและบรรจุภัณฑ กรรมการ

          - หัวหนาแขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการพิมพ กรรมการ

    ๒.๑๒ หัวหนาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กรรมการ

    ๒.๑๓ นางสาวบัญนษร สันฐาน กรรมการ

    ๒.๑๔ นางสาวณธกมล ลูกคํา กรรมการ

    ๒.๑๕ นางสาววรฤทัย หาญโชติพันธุ กรรมการ

        ๒.๑๖ นางสาวสุพัสวี โมรากุล กรรมการ

    ๒.๑๗ นางพจนา ไอยรัตน กรรมการ

    ๒.๑๘ นางสาวพัชรินทร บุญทศ กรรมการ

    ๒.๑๙ นางสาวอุบลรัตน เดือดขุนทด กรรมการ

    ๒.๒๐ นายรชต ศรีสกุล กรรมการ

    ๒.๒๑ นายธนกฤต พิพัฒนสกุลกมล กรรมการ

    ๒.๒๒ นายนพปกรณ สนธิรัตน กรรมการ

                         ๒.๒๓ นายประวิทย สุนทรวิภาต กรรมการ

    ๒.๒๔ นายทรงสันต คลายมาลี กรรมการ

    ๒.๒๕ นายชีวิน ชินดิลกวณิช กรรมการ

    ๒.๓๖ นางสาวณฐอร พุทธวงค กรรมการและเลขานุการ

    ๒.๓๗ นางสาวอุบลรัตน รุยันต กรรมการและเลขานุการ
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-  ๓  -

   หนาที่

    - รวบรวม และวิเคราะหขอมูลในการทบทวนแผนยุทธศาสตร แผนกลยุทธ และแผน
ปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

    - ทบทวนและจัดทําแผนยุทธศาสตร แผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการ ประจํา
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เสนอตอผูบริหารและคณะกรรมการประจําคณะ เพื่อพิจารณา

      - ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามเปาหมายและนําขอมูลเสนอตอผู
บริหารเพื่อนําไปใชในการวางแผนและตัดสินใจ

    - งานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
 

   สั่ง ณ  วันที่   ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

 
(ผศ.ดร.พลัง วงษธนสุภรณ)

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
23มิ.ย.63  เวลา 11:52:45  Non-PKI Server Sign

Signature Code : NQBGA-EEARg-BFAEI-AMAAw
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ภำคผนวก 2 
ผลกำรวิเครำะหเ์ชิงยุทธศำสตร ์
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ผลกำรวิเครำะห์เชิงยุทธศำสตร์ 

 จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทั้งที่

เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม โดยการให้น้ าหนักความส าคัญว่าประเด็นใดมีความส าคัญมาก

ที่สุดตามล าดับ โดยให้ผู้บริหารและบุคลากรของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน 21 ท่าน เป็นผู้

ประเมินผล โดยการประเมินเป็นน้ าหนักคะแนนจากมากไปหาน้อยของจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัย

คุกคาม ปรากฏดังนี้ 

 1. น้ ำหนักคะแนนของจุดแข็ง เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ตามตารางดังต่อไปนี้ 

ล ำดับ คะแนน ประเด็นจุดแข็ง 

S1 46 ผูบ้ริหารและทีมผู้บริหารมวีิสัยทัศนท์้าทาย และร่วมรับผิดชอบผลักดันการ

ด าเนนิงานของคณะอย่างจริงจัง 

- ผูบ้ริหารคณะและมหาวิทยาลัยมีวิสัยทัศนท์้าทายในการพัฒนาคุณภาพ

ของคณะและมหาวิทยาลัยไปสู่ความส าเร็จได้ 

- มีทีมผูบ้ริหารรับผดิชอบร่วมกันผลักดันการด าเนินงานของคณะและ

มหาวิทยาลัยอย่างจริงจัง ท าให้คณะและมหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับ 

- บุคลากรทุกระดับเข้าใจต่อความมุ่งมั่นของคณะผูบ้ริหารที่จะน าพา

มหาวิทยาลัยไปสู่ความเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญ เท่าทันต่อบริบทการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก 

- ผูบ้ริหารคณะและมหาวิทยาลัยมีการก าหนดทิศทางการบริหารงานของ

คณะและมหาวิทยาลัยที่ชัดเจนและตอบสนองแผนพัฒนาประเทศ ตลอดจน

แผนยุทธศาสตรช์าติ และมีการถ่ายทอดไปยังผูร้ับผิดชอบในแต่ละระดับได้

อย่างมปีระสิทธิภาพ 

S2 43 อาจารย์มคีวามเชี่ยวชาญ มีคุณวุฒิ และต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น  

- บุคลากรของคณะมีความช านาญเฉพาะทาง  

- คณาจารย์มคีุณวุฒิทางการศกึษาระดับปริญญาเอก ที่จบการศกึษาทั้งใน

และต่างประเทศ ซึ่งมคีวามรู้ ความเช่ียวชาญในศาสตร์แขนงต่างๆ ที่มีการ

จัดการเรยีนการสอน  

- มีระบบพี่เลี้ยง สาหรับให้อาจารย์ท าผลงานเข้าสู่ต าแหนง่ทางวิชาการมาก

ขึน้ 
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ล ำดับ คะแนน ประเด็นจุดแข็ง 

S3 34 มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารที่ดีมปีระสิทธิภาพ มีช่องทางการสื่อสารที่

หลากหลาย ท าให้บุคลากรสามารถทราบข่าวและความเคลื่อนไหวของ

มหาวิทยาลัยได้รวดเร็ว 

S4 27 บุคลากรมีศักยภาพในการท างานวิจัย ส่งผลให้มีผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์

ที่มกีารน าเสนอในเวทีวชิาการในระดับชาติและนานาชาติอย่างตอ่เนื่อง 

S5 20 บุคลากรมีคุณภาพ ทุ่มเท และสามัคคี 

- บุคลากรมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมทั้งระดับหนว่ยงานและมหาวิทยาลัย 

รวมทั้งมกีารท างานรว่มกันเป็นทีมอย่าง ชัดเจน ส่งผลใหก้ารปฏิบัติงานของ

มหาวิทยาลัยดีขึ้น 

- บุคลากรปฏิบัติงานด้วยใจรัก และทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถ สง่ผลให้

ผูร้ับบริการมคีวามพึงพอใจเพิ่มขึน้ 

- บุคลากรมีความเข้าใจในธรรมชาติความตอ้งการของนักศึกษา ท าใหก้าร

จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่จัดขึน้ ได้รับความสนใจจากนักศกึษาเป็น

จ านวนมาก 

S6 18 คณะสง่เสริม และสนับสนุนความรว่มมอืทางวิชาการกับหนว่ยงานภายนอก

ทั้งในและต่างประเทศ 

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาได้เข้าร่วมแข่งขันในเวที

ระดับชาติและนานาชาติเป็นจ านวนมาก 

- มีความรว่มมอืทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศท า

ให้เกิดการแลกเปลี่ยนที่จะพัฒนาองค์กรไปด้วยกัน 

S7 18 คณะมีผลงานบริการวิชาการที่สามารถพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับ

ชุมชนในการพึ่งพาตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรม จนเกิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ใน

พืน้ที่ชุมชนต่างๆ เป็นที่ชื่นชมของชุมชน และมีอาจารย์ที่ท างานบริการ

วิชาการนี้ สามารถขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการจากผลงานรับใช้ชุมชน

เป็นตัวอย่างให้อาจารย์รุน่ใหมส่นใจเข้ามาท างานรับใช้ชุมชนมากขึ้น 

S8 17 มีการก าหนดนโยบายใหค้ณะ/วิทยาลัยต้องมกีารสร้างเครือข่ายและให้มสี่วน

ร่วมกับพันธกิจด้านต่างๆ ของคณะและมหาวิทยาลัย และมีการก ากับ

ติดตามอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

S9 17 มีนักศึกษาที่สรา้งช่ือเสียงใหก้ับมหาวิทยาลัย ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

เพิ่มขึน้ 
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ล ำดับ คะแนน ประเด็นจุดแข็ง 

S10 16 มีกระบวนการพัฒนานักศึกษา ให้เป็นบัณฑติที่พึงประสงค์ มีคุณภาพตามอัต

ลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

- มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้มอีัตลักษณ์ตามที่มหาวิทยาลัย

ก าหนด 

- ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ และคุณภาพบัณฑติที่พึงประสงค์ 

ส่งผลใหบ้ัณฑิตมงีานท าภายใน 1 ปี และผู้ใชบ้ัณฑติมคีวามพึงพอใจมากขึ้น 

2. น้ ำหนักคะแนนของจุดอ่อน เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ตามตารางดังต่อไปนี้ 

ล ำดับ คะแนน ประเด็นจุดอ่อน 

W1 47 การบริหารการเรียนการสอนในระดับนานาชาติยังมขี้อจ ากัด 

- หลักสูตรนานาชาติมีจ านวนน้อย ความเป็นนานาชาติของคณะและ

มหาวิทยาลัยฯ ยังไม่เพียงพอที่จะดึงดูดคนจากทั่วโลกเข้ามาศกึษาได้ ท าให้

ยากต่อการแข่งขันในระดับนานาชาติ 

- เปิดการเรียนการสอนให้สอดรับกับประชาคมอาเซียนไม่สอดคล้องกับการ

บริหารงบประมาณแผ่นดิน 

- การอนุรักษ์ พัฒนาและเผยแพรศ่ลิปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย ฯ ใน

ระดับนานาชาติยังมนี้อย 

W2 28 บุคลากรบางสาขาไม่เช่ียวชาญ โดยเฉพาะความสามารถทางภาษาอังกฤษ 

- บุคลากรมีประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจน้อยในการบริหารจัดการ

ด้านงบประมาณการเงิน การคลังและพัสดุ 

- บุคลากรบางสว่นมีทักษะในด้านภาษาต่างประเทศอยู่ในระดับน้อย 

W3 28 กระบวนการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม ยังไม่สามารถท าให้นักศึกษา

มีทักษะภาวะผูน้ า ทักษะด้านการคิดวเิคราะห์และทักษะด้านภาษาอังกฤษ 

W4 20 ขาดการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบด้านการเงินที่ถูกต้อง และเป็น

ทิศทางเดียวกันให้กับหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

W5 10 การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ยังมีนอ้ย 

- การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมยังมนี้อย 

ท าให้ได้รับทุนอุดหนุนจากเอกชนมนี้อยด้วย 

- การน าผลงานวิจัยไปสู่การจดสิทธิบัตร อนุสทิธิบัตรและทรัพย์สนิทาง

ปัญญามีน้อยและต้องใช้ระยะเวลานาน 
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3. น้ ำหนักคะแนนของโอกำส เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ตามตารางดังต่อไปนี้ 

ล ำดับ คะแนน ประเด็นโอกำส 

O1 27 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

- ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งเสริมตอ่การเรียนรู้แบบ E-learning 

- เทคโนโลยีที่ทันสมัย ตอบสนองตอ่การปฏิบัติงาน และการเรียนรูท้ี่

หลากหลาย รวดเร็วมีประสิทธิภาพ 

ไร้ขีดจ ากัด 

- เทคโนโลยีของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วส่งผลให้บุคลากรตอ้ง

ปรับตัวสูง เกิดการบูรณาการ 

ความรูใ้หม่ ตอ้งขวนขวายพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลง 

O2 23 มหาวิทยาลัยฯ ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน ที่มรีะบบคมนาคมที่หลากหลาย ท าให้

นักศึกษาเดินทางมาเรียนอย่างสะดวก 

O3 21 การได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 เป็นการเพิ่ม

โอกาสในการตดิต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความรูเ้กิดความร่วมมือทางวิชาการ 

เชน่ การจัดการเรียนการสอน การท าวิจัยและบริการวิชาการได้มากขึ้น 

O4 19 เทคโนโลยีทันสมัยขึ้นเอื้ออ านวยต่อการบริหารงาน 

 - เทคโนโลยีการสื่อสาร On-line ท าให้สามารถส่งขา่วสาร และการ

ประชาสัมพันธ์สูห่นว่ยงานภายนอกได้สะดวกยิ่งขึ้น 

- การเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึน้ ช่วยลดความซับซ้อน และ

ขั้นตอนในการท างาน สง่ผลให้บุคลากรท างานได้อย่างรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น 

O5 19 ประกาศกองทุนพัฒนาบุคลากรด้านการส่งเสริมให้บุคลากรเผยแพร่

ผลงานวิจัยมีโอกาสในการสร้างเครือข่ายความรว่มมือทางวิชาการกับ

หนว่ยงานภายในและต่างประเทศเกิดความชัดเจนในการท างานในระดับ

สากลมากขึ้น 

O6 14 สภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน มีผลใหน้ักเรียนอาจเลือกเรียนใน

มหาวิทยาลัยที่มคี่าใช้จ่ายต่ ากว่า 

O7 13 นโยบายการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน เปิดโอกาสให้มกีารพัฒนาการศกึษา

และร่วมมอืทางการศกึษามากขึ้น 
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ล ำดับ คะแนน ประเด็นโอกำส 

- นโยบายการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ท าให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนบุคลากร 

รวมถึงการขยายความร่วมมอืกับประเทศ กลุ่มอาเซียนและกลุ่มประเทศ

อื่นๆ เพิ่มมากขึ้น 

- การเปิด AEC มีโอกาสที่จะเปิดหลักสูตรภาษาต่างประเทศ และรับ

นักศึกษาจากประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้นและท าความร่วมมอืกับประเทศใน

อาเซียนได้มากขึ้น 

- สัดส่วนของตลาดเพิ่มขึ้นจากการเปิดอาเซียน 

O8 11 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในโลกปัจจุบัน ท าใหม้หาวิทยาลัยมีโอกาสใน

การสื่อสารเพื่อสร้างการยอมรับและเป็นที่รูจ้ักมากขึ้น 

4. น้ ำหนักคะแนนของภัยคุกคำม เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ตามตารางดังต่อไปนี้ 

ล ำดับ คะแนน ประเด็นภัยคุกคำม 

T1 53 อัตราการเกิดของประชากรที่ลดลง ท าให้จ านวนนักเรียนที่เข้าสูร่ะดับ 

อุดมศกึษามีจ านวนลดลง 

T2 47 มีขัน้ตอนและภาระงานในการท างานค่อนข้างมาก 

T3 37 สภาวะทางเศรษฐกิจที่ตกต่ าส่งผลต่อการตัดสินใจของผูป้กครองในการ

เลือกสถานศกึษาให้ผูเ้รียน 

T4 29 สถานศกึษามีจ านวนเพิ่มขึน้ ท าให้การแขง่ขันสูง 

T5 28 แนวโน้มจ านวนประชากรวัยอุดมศึกษาของประเทศไทยลดลง ท าให้อัตรา

การเกิดลดลง อัตราประชากรในวัยเรียนลดลง และมีอัตราผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น 

T6 24 สถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศมีการแข่งขันกันมากขึ้น 

- สถาบันอุดมศกึษา มีการแขง่ขันการพัฒนาคุณภาพทางการศกึษาทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศในทุกมิติ 

- สถาบันการศกึษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มีการเปิดกระจายทั่วทุก

ภูมภิาค 

- การมีคูแ่ขง่ขันที่เข้มแข็งภายในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น ท าให้

หนว่ยงานประสบกับปัญหาการรับนักศกึษาไม่ได้ตรงตามแผนที่ก าหนดไว้ 

จงึตอ้งมีการปรับหลักสูตรให้ทันสมัยและต้องปรับระบบการประชาสัมพันธ์

ให้มปีระสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นที่รูจ้ักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึน้ เกิดภาวการณ์

แขง่ขันทางการศกึษาสูง และหลากหลายทั้งเชิงเนือ้หา และเชิงพื้นที่ส่งผลให้
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ล ำดับ คะแนน ประเด็นภัยคุกคำม 

มหาวิทยาลัยต้องมกีารปรับตัวใหท้ันต่อการเปลี่ยนแปลงและสามารถแข่งขัน

ได้ 

- การแขง่ขันทางด้านหลักสูตรค่อนขา้งสูงเมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัย

อื่นๆ ภายในประเทศ 

- มีการเปิดมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

มากขึ้น ท าให้ภาวการณ์แข่งขันทางการศกึษาของสถาบันการศึกษาทั้ง

ภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศมมีากขึ้นเป็นเงาตามตัว ผูบ้ริโภค 

มีทางเลือกมากขึ้น เราอาจไม่ใชห่นึ่งในตัวเลือก 

T7 22 นักเรียนที่เข้ามาเป็นนักศึกษา มคีวามรูพ้ืน้ฐานในเชิงวิชาการ โดยเฉลี่ยยังต่ า 

T8 22 ค่านิยมของคนในสังคมไทยกับความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ ขาดความ

น่าเชื่อถือลดความไว้วางใจได้ 

T9 14 กฎระเบียบรัฐบาลเปลี่ยนแปลงบ่อย 

- การด าเนินงานและการแจง้ก าหนดการต่างๆ ของ สกอ. มีการ

เปลี่ยนแปลงเพิ่มเตมิอยู่ตลอดเวลา 

- การปรับเปลี่ยนกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ท าใหน้โยบายการบริหาร

ของรัฐไม่ตอ่เนื่องสง่ผลใหม้หาวิทยาลัยไม่สามารถแข่งขันระดับนานาชาติได้ 

- การด าเนินงานและการแจง้ก าหนดการต่างๆ ของ สกอ. มีการ

เปลี่ยนแปลงเพิ่มเตมิอยู่ตลอดเวลา 

T10 13 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการรับสมัครนักศกึษาท าให้มีผลต่อการตัดสินใจ

เลือกสถานที่ศึกษาต่อของนักเรียน 
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ภำคผนวก 3 
ประมวลภำพกิจกรรมกำร 

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

และจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
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ภำพกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

กำรประชุมผู้บริหำรเพื่อทบทวนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 

2563 และจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 วันที่ 22 กรกฎำคม 2562  
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ภำคผนวก 4 
รำยชื่อผู้บริหำรและบุคลำกรที่มีส่วนร่วมในกำร 

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

และจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
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รำยชื่อผู้บริหำรและบุคลำกร 

ที่มีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2560 - 2564)  

และแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ล ำดับที่ ชื่อ-นำมสกุล กลุ่มงำน/ต ำแหน่ง/สำขำวิชำ 

1 ผศ.ดร. พลัง  วงษ์ธนสุภรณ์ คณบดี 

2 อาจารย์พิชา  ศรีพระจันทร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

3 อาจารย์ ดร. ชนมภัทร  โตระสะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

4 ดร. พิบูล  ไวจิตรกรรม รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

5 อาจารย์สหภพ  กลีบล าเจียก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

6 ผศ. ดร. พรภวิษย์  บุญศรีเมอืง รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

7 รศ.ดร.สมเกียรติ   กอบัวแก้ว สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 

8 รศ.ดร. ฤดี  นยิมรัตน์ 

9 อาจารย์ ดร.ไสว   ศริิทองถาวร 

10 รศ.ดร. วิทยา   เมฆข า 

11 อาจารย์ปริณัฐ  แซ่หวุ่น 

12 อาจารย์ไกรพ  เจริญโสภา แขนงวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ 

13 ผศ.วีระ   โชติธรรมาภรณ์ 

14 อาจารย์ ดร.วัฒน์  พลอยศรี 

15 อาจารย์อพิณญา  มุง่ออ้มกลาง แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการพิมพ์ 

16 ผศ.รุจพิรรณ  แฝงจันดา สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชี

วอนามัย 17 ผศ.ดร. ณัฐพร  อารีรัชกุล 

18 อาจารย์ ดร.ธรรมรักษ์   ศรมีารุต 

19 ผศ. อรัญ   ขวัญปาน 

20 อาจารย์ดวงใจ  ลิม้ศักดิ์ศรี สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องาน

สถาปัตยกรรม 21 ผศ. วินัย   หมั่นคตธิรรม 

22 ผศ.กันยพัชร ์ ธนกุลวุฒิโรจน์ 

23 อาจารย์นราทัศน ์ ประมวลสุข 

24 อาจารย์วิสุทธิ์  ศริิพรนพคุณ 

25 ผศ.จติราวดี   รุ่งอินทร์ กันกา สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร 

26 อาจารย์ ดร.เปี่ยมจันทร์ ดวงมณี 

27 อาจารย์ ดร.ธงชัย ทองมา 
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ล ำดับที่ ชื่อ-นำมสกุล กลุ่มงำน/ต ำแหน่ง/สำขำวิชำ 

28 ผศ. อธิสมัย   โสพันธ์ แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 

29 อาจารย์ณัฐิดา  จันหอม แขนงวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 

30 อาจารย์อภริักษ์  ธิตินฤมิต 

31 อาจารย์กฤษกร  อินตะ๊วิชัย 

32 อาจารย์ณรงค ์ ณรงค์รัตน์ แขนงวิชาเทคโนโลยีอเิล็กทรอนิกส์ 

33 ผศ.ดร. นารีนาถ  รักสุนทร 

34 ผศ.ดร. ศุภโยธิน ณ สงขลา 

35 อาจารย์ดวงรัตน ์  ด่านไทยน า สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและมัลติมเีดีย 

36 อาจารย์สุภัทรา   ลูกรักษ์ 

37 อาจารย์จติิมา  เสือทอง 

38 อาจารย์ ดร.ขวัญใจ  สุขก้อน 

39 ผศ. ดร. สุรพันธุ์   รัตนาวะดี แขนงวิชาออกแบบผลติภัณฑอ์ุตสาหกรรม 

40 รศ. จง  บุญประชา 

41 ผศ.สมสกุล   จรีะศลิป์ 

42 อาจารย์จริวุฒิ  ดว้งอินทร์ 

43 อาจารย์ศุภวรรณ  พันธ์เกาะเลิ่ง แขนงวิชาออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 

44 อาจารย์ปฏิญญาณ์  แสงอรุณ 

45 อาจารย์ภาณุพงศ ์ จันทน์ผลนิ 

46 อาจารย์ ดร. ปรีชญา  ครูเกษตร สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและ

นิทรรศการ 47 อาจารย์กิตติศักดิ์  เตชะกาญจนกิจ 

48 อาจารย์ปิยวรรค์ ปิ่นแก้ว 

49 อาจารย์ศุภโชค สนธิไชย 

50 อาจารย์เศรษฐกาล  โปร่งนุช สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

51 อาจารย์ ดร. รวิ  อุตมธนินทร์ 

52 อาจารย์ขวัญเรอืน  รัศมี 

53 อาจารย์วรณัน วรมงคล 

54 อาจารย์อภสิิทธิ์  รัตนาตรานุรักษ์ 

55 อาจารย์ทศพร  นาคย้อย  

56 นางสาวชญาภา แจ่มใส หัวหนา้ส านักงานคณบดี 

57 นางพจนา  ไอยรัตน์ กลุ่มงานการเงินและพัสดุ 
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ล ำดับที่ ชื่อ-นำมสกุล กลุ่มงำน/ต ำแหน่ง/สำขำวิชำ 

58 นายธนกฤต  พิพัฒนส์กุลกมล  

59 นายรชต ศรสีกุล  

60 นางสาวบัญนษร  สันฐาน กลุ่มงานวิชาการและกิจการนักศึกษา 

61 นางสาวณธกมล  ลูกค า  

62 นางสาวอุบลรัตน์  เดือดขุนทด  

63 นางสาวณฐอร  พุทธวงค์ กลุ่มงานแผนงานและการประกันคุณภาพ 

64 นางสาวอุบลรัตน์  รุยันต์  

65 นางสาวพัชรนิทร์  บุญทศ กลุ่มงานธุรการ 

66 นางสาวสุพัสวี  โมรากุล  

67 นางสาววรฤทัย  หาญโชติพันธุ์  

68 นายประวิทย์  สุนทรวิภาต กลุ่มงานหอ้งปฏิบัติการ 

69 นางสาวรัณวรัชญ์  บุญถึก  

70 นายทรงสันต ์ คล้ายมาลี  

71 นายชวีิน  ชินดลิกวนิช  

72 นายนพปกรณ์  สนธิรัตน์  
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ภำคผนวก 5 
มตกิำรประชมุคณะกรรมกำรผู้บริหำรคณะ ครั้งที่ 6/2563 (วำระท่ี 5.1) เรื่องกำร

พิจำรณำทบทวนแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 และกำรพิจำรณำ 

(ร่ำง) แผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 คณะเทคโนโลยอีุตสำหกรรม 

เมื่อวันพุธท่ี 22 กรกฎำคม 2563 เวลำ 09.30 น. ณ ห้องประชุม 4225  
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สวนราชการ   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

   บันทึกขอความ
 

ที่      ทอ/ ๗๕๐.๑   วันที่    ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง   แจงมติการประชุมคณะกรรมบริหารคณะ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ (วาระที่ ๕.๑)

เรียน  คณบดี

  ตามที่มีการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๒๒ กรกฎาคม
๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุม ๔๒๒๕ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ไดพิจารณาระเบียบวาระ
ที่  ๕.๑ การพิจารณาทบทวนแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และการพจิารณา (ราง) แผน
ปฏบิตักิาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

รองคณบดีฝายแผนงานและประกันคุณภาพ (ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรภวิษย บุญศรีเมือง)
รายงานวา ตามที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานทบทวนแผนยุทธศาสตรระยะ ๕ ป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔
และจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ หองประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ชั้น ๕ โดยมีรองศาสตราจารย ดร.ชุติกาญจน ศรีวิบูลย (รักษาราชการแทนอธิการบดี) เปน
ประธานในที่ประชุม ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อทบทวนปรับเปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย แผนงาน/กลยุทธและ
โครงการ ใหมีความสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน ประกอบกับตามที่มหาวิทยาลัยฯ ไดจัดประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย สัญจร และกําหนดทิศทางพัฒนามหาวิทยาลัย ระหวางวันที่ ๑๓-๑๕
กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมลองบีช อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี โดยกองนโยบายและแผน ไดแจงกรอบ
วงเงินประมาณการรายจายเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จํานวน ภาค
ปกติ จํานวน ๑๖,๗๙๑,๐๐๐ บาท (สิบหกลานเจ็ดแสนเกาหมื่นหนึ่งพันบาทถวน) โดยใชขอมูลนักศึกษา ภาค
เรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ นั้น เพื่อใหคณะ/วิทยาลัย ใชเปนขอมูลงบประมาณรายจายใน
การวางแผนการดําเนินงานโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ในระบบ ERP ใหแลวเสร็จภายในเดือน
สิงหาคม ๒๕๖๓ และกําหนดใหหนวยงานจัดสงแผนปฎิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระดับหนวย
งาน ใหกับกองนโยบายและแผน เพื่อพิจารณาและดําเนินการในลําดับตอไปนั้น

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ครั้งที่
๑๑/๒๕๖๒ ที่ประชุมไดพิจารณาระเบียบวาระที่ ๖.๓ การพิจารณาแนวทางการเบิกจายเงินประจําตําแหนง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางการเบิกจายเงินประจําตําแหนง
พ.ศ.๒๕๖๓ โดยกองทุนเพื่อพัฒนาและสวัสดิการสําหรับพนักงานจะรับผิดชอบคาใชจายเงินประจําตําแหนง
และคาตอบแทนพิเศษจนถึงสิ้นปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และตั้งแตปงบประมาณประจําป พ.ศ.๒๕๖๔ ใหทุก
หนวยงาน (คณะ/วิทยาลัย/ศูนย) เปนผูรับผิดชอบจัดสรรงบประมาณและตั้งงบประมาณประจําป เพื่อเบิกจาย
เงินประจําตําแหนงทางวิชาการ และคาตอบแทนพิเศษ (พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผนดิน) และเงิน
ประจําตําแหนงผูบริหาร และคาตอบแทนรายเดือนเงินประจําตําแหนงผูบริหาร นั้น

ในการนี้เพื่อใหการวางแผนการใชเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได) ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๔ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ในการนี้ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารคณะ เพื่อพิจารณาทบทวนแผน
ปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และพจิารณา (ราง) แผนปฏบิตักิาร ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๔ คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม ตามรายละเอยีดดงันี้
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  ในการนี้ คณะกรรมการบริหารคณะ พิจารณาทบทวนแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๓ และพจิารณา (ราง) แผนปฏบิตักิาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

้
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 แลว จึงอภิปรายใหขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้

๑. ดวยคณะฯ มีจํานวนนักศึกษาลดลงมาอยางตอเนื่อง สงผลใหปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
คณะฯ ไดรับจัดสรรงบประมาณเงินนอก (เงินรายได) ลดลงตามไปดวยนั้น ประกอบกับมติที่ประชุมคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ มีนโยบายใหคณะ/วิทยาลัย เปนผูรับผิดชอบ
จัดสรรงบประมาณและตั้งงบประมาณประจําปพ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อเบิกจายเงินประจําตําแหนงทางวิชาการ และคา
ตอบแทนพิเศษ (พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผนดิน) และเงินประจําตําแหนงผูบริหาร และคาตอบแทน
รายเดือนเงินประจําตําแหนงผูบริหาร ทั้งหมด ซึ่งสงผลใหงบรายการบุคลากรภาครัฐ ตามตารางสรุปฯ ขางตน
มีจํานวนสูงขึ้นจากปที่ผานมา และจะกระทบตอการดําเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม ตางๆ ของคณะฯ ตามตัว
ชี้วัดที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนดไว

๒. มอบรองคณบดีทุกทาน พิจารณาตัวชี้วัดที่ทานกํากับ เพื่อใหสามารถใชงบประมาณที่มีอยู
อยางจํากัดใหเกิดประสิทธิภาพ รวมทั้งวางแผนการจัดโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถตอบตัวชี้วัดไดมากกวาหนึ่ง
ตัวชี้วัด และมีความครอบคลุมในแตละเกณฑองคประกอบประกันคุณภาพฯ และเพื่อลดความซํ้าซอนในการจัด
โครงการ/กิจกรรม

๓. มอบรองคณบดีทุกทาน กํากับ ติดตาม และรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดที่ไดรับ
มอบหมายใหกับหนวยงานเจาภาพตาง และกองนโนบายและแผน ตามกําหนดรอบการรายงานดวย

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ และมอบรองคณบดีทุกทาน ดําเนินการตามขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการบริหารคณะ  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา มอบรองคณบดีทุกทาน ดําเนินการตามมติที่ประชุม 
 

  (นางสาวชญาภา แจมใส)

หัวหนาสํานักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
24  ก.ค.  63  เวลา 11:31:13  Non-PKI Server Sign

Signature Code : MAA2A-EQARQ-A1AEI-AMQAx

 

 

รับทราบ  มอบตามเสนอ

(ผศ.ดร.พลัง วงษธนสุภรณ)

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
24  ก.ค.  63  เวลา 11:48:52  Non-PKI Server Sign

 Signature Code : QgA1A-DYANA-AzAEQ-AMABE
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ภำคผนวก 6 

มตท่ีิประชุมคณะกรรมกำรประจ ำคณะ ครั้งที ่4/2563 (วำระท่ี 5.3) เรื่อง กำรพจิำรณำ

ทบทวนแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 และกำรพิจำรณำ (ร่ำง) 

แผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 คณะเทคโนโลยอีุตสำหกรรม 
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สวนราชการ   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

   บันทึกขอความ
 

ที่      ทอ/ ๙๕๘   วันที่    ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง   แจงมติการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ (วาระที่ ๕.๓)

เรียน  คณบดี

ตามที่มีการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทรที่ ๒๔ สิงหาคม
๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หองประชุมพิสมัยพิมลสัตย ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ไดพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๕.๓ การพิจารณาทบทวนแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และการพจิารณา
(ราง) แผนปฏบิตักิาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

รองคณบดีฝายแผนงานและประกันคุณภาพ (ผศ.ดร.พรภวิษย บุญศรีเมือง) รายงานวา ตามที่
ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานทบทวนแผนยุทธศาสตรระยะ ๕ ป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ และจัดทําแผนปฏิบัติ
การประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕
โดยมีรองศาสตราจารย ดร.ชุติกาญจน ศรีวิบูลย (รักษาราชการแทนอธิการบดี) เปนประธานในที่ประชุม ซึ่งมี
วัตถุประสงคเพื่อทบทวนปรับเปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย แผนงาน/กลยุทธและโครงการ ใหมีความ
สอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน ประกอบกับตามที่มหาวิทยาลัยฯ ไดจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย สัญจร และกําหนดทิศทางพัฒนามหาวิทยาลัย ระหวางวันที่ ๑๓-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ โรง
แรมลองบีช อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี โดยกองนโยบายและแผน ไดแจงกรอบวงเงินประมาณการรายจาย
เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จํานวน ภาคปกติ จํานวน ๑๖,๗๙๑,๐๐๐
บาท (สิบหกลานเจ็ดแสนเกาหมื่นหนึ่งพันบาทถวน) โดยใชขอมูลนักศึกษา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ณ วันที่ ๓๐
มิถุนายน ๒๕๖๓ นั้น เพื่อใหคณะ/วิทยาลัย ใชเปนขอมูลงบประมาณรายจายในการวางแผนการดําเนินงาน
โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ในระบบ ERP ใหแลวเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ และ
กําหนดใหหนวยงานจัดสงแผนปฎิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระดับหนวยงาน ใหกับกอง
นโยบายและแผน เพื่อพิจารณาและดําเนินการในลําดับตอไปนั้น

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ครั้งที่
๑๑/๒๕๖๒ ที่ประชุมไดพิจารณาระเบียบวาระที่ ๖.๓ การพิจารณาแนวทางการเบิกจายเงินประจําตําแหนง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางการเบิกจายเงินประจําตําแหนง
พ.ศ.๒๕๖๓ โดยกองทุนเพื่อพัฒนาและสวัสดิการสําหรับพนักงานจะรับผิดชอบคาใชจายเงินประจําตําแหนง
และคาตอบแทนพิเศษจนถึงสิ้นปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และตั้งแตปงบประมาณประจําป พ.ศ.๒๕๖๔ ใหทุก
หนวยงาน (คณะ/วิทยาลัย/ศูนย) เปนผูรับผิดชอบจัดสรรงบประมาณและตั้งงบประมาณประจําป เพื่อเบิกจาย
เงินประจําตําแหนงทางวิชาการ และคาตอบแทนพิเศษ (พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผนดิน) และเงิน
ประจําตําแหนงผูบริหาร และคาตอบแทนรายเดือนเงินประจําตําแหนงผูบริหาร นั้น
ในการนี้เพื่อใหการวางแผนการใชเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ ในการนี้ จึงเสนอคณะกรรมการประจําคณะ เพื่อพิจารณาทบทวนแผนปฏิบัติการ ประจํา
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และพจิารณา (ราง) แผนปฏบิตักิาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ คณะเทคโนโลยี
อตุสาหกรรม ตามรายละเอยีดดงันี้
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ในการนี้ คณะกรรมการประจําคณะ พิจารณาทบทวนแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๓ และพจิารณา (ราง) แผนปฏบิตักิาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม
แลว จึงอภิปรายใหขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้

๑. ดวยคณะฯ มีจํานวนนักศึกษาลดลงมาอยางตอเนื่อง สงผลใหปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
คณะฯ ไดรับจัดสรรงบประมาณเงินนอก (เงินรายได) ลดลงตามไปดวยนั้น เห็นควรใหแจงสาขาวิชาตางๆ ได
ทราบขอมูลจุดคุมทุนเพื่อนําไปวางแผนการบริหารจัดการหลักสูตร และเรงดําเนินการจัดทําแผนประชาสัมพันธ
เชิงรุกทุกสาขาวิชาผานชองทางตางๆ  รวมทั้งดําเนินการขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่มหาวิยาลัยฯ กําหนดใหบรรลุเปา
หมาย จากงบประมาณที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประสิทธิภาพ    

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ และมอบรองคณบดีฝายแผนงานและประกันคุณภาพ ดําเนิน
การตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา มอบรองคณบดีฝายแผนงานและประกันคุณภาพ
และผูเกี่ยวของดําเนินการตามมติที่ประชุม 
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(นางสาวชญาภา แจมใส)

หัวหนาสํานักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
28  ส.ค.  63  เวลา 16:03:44  Non-PKI Server Sign

Signature Code : MAAzA-DkANA-AwADQ-AQQA3

 

 

รับทราบ  มอบ  รองคณบดีฝายแผนงานและประกันคุณภาพ

(ผศ.ดร.พลัง วงษธนสุภรณ)

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2  ก.ย.  63  เวลา 14:32:51  Non-PKI Server Sign

 Signature Code : OABBA-DUAQg-A5ADE-AQgBF
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ภำคผนวก 7 

บันทึกข้อควำมขออนุมติัแผนยุทธศำสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และ

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณพ.ศ. 2564 ของคณะเทคโนโลยอีุตสำหกรรม 
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สวนราชการ   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา

เลขที�รบั ๑๘๔๓๕/๒๕๖๓

วนัที� ๒๒ ก.ย. ๖๓

เวลา ๑๒:๐๔ น.

  บันทึกขอความ
 

ที่      ทอ/ ๑๐๖๘   วันที่    ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง

 

ขออนุมัติแผนยุทธศาสตรระยะ ๕ ป (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๔ ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เรียน  อธิการบดี

ตามที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไดดําเนินการจัดทําเลม
แผนยุทธศาสตร ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๕๖๔ และ
แผนปฏิบัติการดานตางๆ ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อดําเนินการตามเกณฑการประกันคุณภาพการ
ศึกษาภายใน ตัวบงชี้ที่ ๕.๑ การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบันและ
เอกลักษณของคณะ กําหนดใหตองเสนอแผนดังกลาวตอผูบริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ นั้น

ในการนี้ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการดานตางๆ ดังกลาว

เสร็จเรียบรอยแลว จึงขอความอนุเคราะหพิจารณาอนุมัติแผนยุทธศาสตร ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

และแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแผนปฏิบัติการดานตาง ๆ จํานวน ๑๗ แผน ดังนี้

(๑) แผนพัฒนาสาขาวิชาสูเอตทัคคะ

(๒) แผนปฏิบัติการดานการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

(๓) แผนการขับเคลื่อนความสัมพันธกับเครือขาย

(๔) แผนปฏิบัติการดานการวิจัย

(๕) แผนปฏิบัติการดานการบริการวิชาการ

(๖) แผนปฏิบัติการดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

(๗) แผนปฏิบัติการดานการจัดหารายได

(๘) แผนปฏิบัติการดานการปรับปรุงภูมิทัศนและสิ่งแวดลอม

(๙) แผนปฏิบัติการดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ

(๑๐) แผนพัฒนาบุคลากร
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-  ๒  -

(๑๑) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล

(๑๒) แผนกลยุทธทางการเงิน

(๑๓) แผนการจัดการความรู

(๑๔) แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

(๑๕) แผนปฏิบัติการดานการจัดซื้อจัดจาง

(๑๖) แผนปฏิบัติการดานการประชาสัมพันธเชิงรุก

(๑๗) แผนปฏิบัติการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

  (นางสาวณฐอร พุทธวงค)

หัวหนาฝายแผนงานและประกันคุณภาพ
22  ก.ย.  63  เวลา 11:03:17  Non-PKI Server Sign

Signature Code : NQBEA-EYAQQ-A0ADI-AMwA3

 

  (ผศ.ดร.พรภวิษย บุญศรีเมือง)

รองคณบดีฝายแผนงานและประกันคุณภาพ
22  ก.ย.  63  เวลา 11:16:46  Non-PKI Server Sign

 Signature Code : MQAzA-DYANQ-BCAEU-ANQBG

 

 

เรียน    อธิการบดี  เพื่อโปรดพิจารณา

(ผศ.ดร.พลัง วงษธนสุภรณ)

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
22  ก.ย.  63  เวลา 11:49:04  Non-PKI Server Sign

 Signature Code : QQAyA-DUANQ-A3ADk-AOABC

 

 

อนุมัติ

(รศ.ดร.ชุติกาญจน ศรีวิบูลย)

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
22  ก.ย.  63  เวลา 15:55:09  Non-PKI Server Sign

 Signature Code : MAAxA-DYAQg-A0ADM-AQgAy
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