แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)
และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ได้รับการอนุมัติจากอธิการบดี
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ต้องมีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดท าแผนปฏิบัติ ก าร
ประจาปี รวมทั้งแผนลูกที่เป็นแผนย่อยตามพันธกิจของหน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 17 แผนย่อย บนหลักการ
ที่จะพัฒนาหน่วยงานไปสู่ก ารเป็นหน่วยงานจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และเพื่อใช้ในการปรับทิศทางการพัฒนาของคณะและ
สามารถรองรับความต้องการ ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต รวมถึงความท้าทายต่างๆของการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยและความท้าทายของโลก
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงได้ใช้เป็นแผนชี้นามากาหนดแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.
2560-2564) โดยแผนยุ ท ธศาสตร์ ร ะยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) และแผนปฏิบั ติก าร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประกอบด้วย 6 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 บทนา ประกอบด้วย ประวัติคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โครงสร้างของหน่วยงาน
โครงสร้างการบริหารจัดการ และผลการดาเนินงานที่ผ่านมา ซึ่งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิด
สอน 2 หลั ก สู ตร คือ หลั ก สู ตรวิท ยาศาสตรบัณฑิต หลัก สู ตรวิศวกรรมศาสตร ซึ่ง หลัก สูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต ประกอบไปด้วย 1. สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร 2. สาขาวิชาการจัดการ
อุ ต สาหกรรม 3. สาขาวิ ช าการออกแบบตกแต่ ง ภายในและนิ ท รรศการ 4. สาขาวิ ช าเทคโนโลยี
คอมพิ ว เตอร์ เ พื่ อ งานสถาปั ตยกรรม 5. สาขาวิ ช าเทคโนโลยีค วามปลอดภัย และอาชี ว อนามั ย 6.
สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย 7. สาขาวิชามาตรวิท ยาและระบบคุณภาพ 8. แขนงวิชา
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 9. แขนงวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ 10. แขนงวิชาการออกแบบสิ่งพิมพ์
และบรรจุ ภั ณ ฑ์ 11. แขนงวิ ช าการจั ด การอุ ต สาหกรรมการพิ ม พ์ 12. แขนงวิ ช าเทคโนโลยี ไ ฟฟ้ า
อุตสาหกรรม 13. แขนงวิชาเทคโนโลยีอิเ ล็ก ทรอนิก ส์ 14. แขนงวิชาเทคโนโลยีพลังงาน หลัก สูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ประกอบไปด้วย 1. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม จัดการศึกษาภาคปกติ นอกจากนีท้ างคณะฯ ได้ดาเนินการตามพันธกิจ ได้แก่ ผลงานวิจัย
การบริการวิชาการ การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ส่ ว นที่ 2 การวิเ คราะห์เ ชิงยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้มีก ารวิเ คราะห์
สภาพแวดล้อมภายใน โดยใช้กรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามหลักการ 7-S Model ของ Mckinsey
โดยมีแนวทางได้แก่ Structure (โครงสร้าง) Strategy (กลยุทธ์) System (ระบบ) Skill (ความชานาญ)
Staff (บุค ลากร) Style (รูป แบบ) Shared Value (ค่านิย มร่วม) สาหรับ การวิเ คราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอก ใช้หลักการ PEST Model โดยมีแนวทาง ได้แก่ P-Politics เป็นการวิเคราะห์สภาพทางการเมือง
, E-Economics วิเ คราะห์ส ภาพการณ์ และแนวโน้ม เศรษฐกิ จ, S-Social วิเ คราะห์ส ภาพการณ์ แ ละ
กระแสสังคม, T-Technology , วิเคราะห์แนวโน้มการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

จากประเด็นปัจจัยที่มผี ลกระทบต่อการดาเนินงานของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สรุปปัจจัย
แต่ละด้าน ผลการวิเคราะห์ตาแหน่ง ทางยุทธศาสตร์ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สอดคล้องกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อยู่ในตาแหน่ง “ป้องกันตัวเอง” ตาแหน่งยุทธศาสตร์ที่ปรับปรุงแล้ว
จากการลด / ขจัด ประเด็ นที่เ ป็นจุด อ่อน และพลิก วิก ฤตเป็นโอกาสในประเด็นที่เ ป็นภัย คุก คามจะ
สามารถปรับไปอยู่ในตาแหน่ง “รุกดาเนินการเอง” ดังต่อไปนี้
ประเด็นจุดแข็ง ได้แก่
1. ผู้บริหารและทีมผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ท้าทาย และร่วมรับผิดชอบผลักดันการดาเนินงานของ
คณะอย่างจริงจัง
- ผู้ บ ริ ห ารคณะและมหาวิ ท ยาลั ย มี วิ สั ย ทั ศ น์ ท้ า ทายในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพของคณะและ
มหาวิทยาลัยไปสู่ความสาเร็จได้
- มีที มผู้บ ริหารรับ ผิด ชอบร่ว มกั นผลัก ดันการดาเนินงานของคณะและมหาวิท ยาลัย อย่าง
จริงจัง ทาให้คณะและมหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับ
- บุคลากรทุกระดับเข้าใจต่อความมุ่งมั่นของคณะผู้บริหารที่จะนาพามหาวิทยาลัยไปสู่ความ
เปลี่ยนแปลงครั้งสาคัญ เท่าทันต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก
- ผู้ บ ริ ห ารคณะและมหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารก าหนดทิ ศ ทางการบริ ห ารงานของคณะและ
มหาวิทยาลัยที่ชัดเจนและตอบสนองแผนพัฒนาประเทศ ตลอดจนแผนยุทธศาสตร์ชาติ และมีก าร
ถ่ายทอดไปยังผูร้ ับผิดชอบในแต่ละระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ"
2. อาจารย์มคี วามเชี่ยวชาญ มีคุณวุฒิ และตาแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น
- บุคลากรของคณะมีความชานาญเฉพาะทาง
- คณาจารย์มีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาเอก ที่จบการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในศาสตร์แขนงต่างๆ ที่มกี ารจัดการเรียนการสอน
- มีระบบพี่เลี้ยง สาหรับให้อาจารย์ทาผลงานเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการมากขึ้น
3. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารที่ดีมปี ระสิทธิภาพ มีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย ทา
ให้บุคลากรสามารถทราบข่าวและความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยได้รวดเร็ว
4. บุคลากรมีศักยภาพในการทางานวิจัย ส่งผลให้มีผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ที่มีการนาเสนอ
ในเวทีวชิ าการในระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง
5. บุคลากรมีคุณภาพ ทุ่มเท และสามัคคี
- บุคลากรมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมทั้งระดับหน่วยงานและมหาวิทยาลัย รวมทั้งมีก าร
ทางานร่วมกันเป็นทีมอย่าง ชัดเจน ส่งผลให้การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยดีข้นึ
- บุคลากรปฏิบัติงานด้วยใจรัก และทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถ ส่งผลให้ผู้รับบริการมีความ
พึงพอใจเพิ่มขึน้

- บุคลากรมีความเข้าใจในธรรมชาติความต้องการของนักศึกษา ทาให้การจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาที่จัดขึน้ ได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นจานวนมาก
6. คณะส่งเสริม และสนับ สนุนความร่ วมมือทางวิ ช าการกั บ หน่ว ยงานภายนอกทั้ งในและ
ต่างประเทศ
- ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลากรและนั ก ศึ ก ษาได้ เ ข้ า ร่ ว มแข่ ง ขั น ในเวที ร ะดั บ ชาติ แ ละ
นานาชาติเป็นจานวนมาก
- มี ค วามร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการกั บ หน่ ว ยงานภายนอกทั้ ง ในและต่ า งประเทศท าให้ เ กิ ด การ
แลกเปลี่ยนที่จะพัฒนาองค์กรไปด้วยกัน
7. คณะมีผลงานบริการวิชาการที่สามารถพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในการ
พึ่งพาตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรม จนเกิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ชุมชนต่ างๆ เป็นที่ชื่นชมของชุมชน
และมีอาจารย์ที่ทางานบริการวิชาการนี้ สามารถขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการจากผลงานรับใช้ชุมชน
เป็นตัวอย่างให้อาจารย์รนุ่ ใหม่สนใจเข้ามาทางานรับใช้ชุมชนมากขึ้น
8. มีการกาหนดนโยบายให้คณะ/วิทยาลัยต้องมีการสร้างเครือข่ายและให้มีส่วนร่วมกับพันธกิจ
ด้านต่างๆ ของคณะและมหาวิทยาลัย และมีการกากับติดตามอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
9. มีนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ทั้งในระดับชาติและนานาชาติเพิ่มขึน้
10. มีกระบวนการพัฒนานักศึกษา ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้มอี ัตลักษณ์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
- ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ และคุณภาพบัณฑิตที่พึงประสงค์ ส่งผลให้บัณฑิตมี
งานทาภายใน 1 ปี และผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจมากขึ้น
ประเด็นจุดอ่อน ได้แก่
1. การบริหารการเรียนการสอนในระดับนานาชาติยังมีขอ้ จากัด
- หลักสูตรนานาชาติมีจานวนน้อย ความเป็นนานาชาติของคณะและมหาวิทยาลัยฯ ยังไม่เพียง
พอที่จะดึงดูดคนจากทั่วโลกเข้ามาศึกษาได้ ทาให้ยากต่อการแข่งขันในระดับนานาชาติ
- เปิ ด การเรี ย นการสอนให้ ส อดรั บ กั บ ประชาคมอาเซี ย นไม่ ส อดคล้ อ งกั บ การบริ ห าร
งบประมาณแผ่นดิน
- การอนุรักษ์ พัฒนาและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย ฯ ในระดับนานาชาติยังมี
น้อย
2. บุคลากรบางสาขาไม่เชี่ยวชาญ โดยเฉพาะความสามารถทางภาษาอังกฤษ
- บุคลากรมีประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจน้อยในการบริหารจัดการด้านงบประมาณ
การเงิน การคลังและพัสดุ
- บุคลากรบางส่วนมีทักษะในด้านภาษาต่างประเทศอยู่ในระดับน้อย

3. กระบวนการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม ยังไม่สามารถทาให้นักศึกษามีทักษะภาวะ
ผูน้ า ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์และทักษะด้านภาษาอังกฤษ
4. ขาดการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบด้านการเงิ นที่ถูกต้อง และเป็นทิศทางเดียวกัน
ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ยังมีนอ้ ย
- การน าผลงานวิ จั ย ไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นเชิ ง พาณิ ช ย์แ ละอุ ต สาหกรรมยั ง มี น้ อ ย ท าให้ ไ ด้รับ
ทุนอุดหนุนจากเอกชนมีน้อยด้วย
- การนาผลงานวิจัยไปสู่การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัต รและทรัพย์สินทางปัญญามีน้อยและต้อง
ใช้ระยะเวลานาน
ประเด็นโอกาส ได้แก่
1. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลาย
- ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งเสริมต่อการเรียนรูแ้ บบ E-learning
- เทคโนโลยีที่ทันสมัย ตอบสนองต่อการปฏิบัติงาน และการเรียนรู้ที่หลากหลาย รวดเร็วมี
ประสิทธิภาพ
ไร้ขีดจากัด
- เทคโนโลยีของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วส่งผลให้บุคลากรต้องปรับตัวสูง เกิดการบูร
ณาการ
ความรูใ้ หม่ ต้องขวนขวายพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
2. มหาวิทยาลัยฯ ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน ที่มรี ะบบคมนาคมที่หลากหลาย ทาให้นักศึกษาเดินทาง
มาเรียนอย่างสะดวก
3. การได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 เป็นการเพิ่มโอกาสในการติดต่อ
แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้เกิดความร่วมมือทางวิชาการ เช่น การจัดการเรียนการสอน การทาวิจัยและ
บริการวิชาการได้มากขึ้น
4. เทคโนโลยีทันสมัยขึ้นเอื้ออานวยต่อการบริหารงาน
- เทคโนโลยีการสื่อสาร On-line ทาให้สามารถส่งข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์สหู่ น่วยงาน
ภายนอกได้สะดวกยิ่งขึ้น
- การเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้น ช่วยลดความซับซ้อน และขั้นตอนในการทางาน
ส่งผลให้บุคลากรทางานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
5. ประกาศกองทุนพัฒนาบุคลากรด้านการส่งเสริมให้บุคลากรเผยแพร่ผลงานวิจัยมีโอกาสใน
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายในและต่างประเทศเกิดความชัดเจนใน
การทางานในระดับสากลมากขึน้

6. สภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน มีผลให้นักเรียนอาจเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยที่มีค่าใช้จ่าย
ต่ากว่า
7. นโยบายการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน เปิดโอกาสให้มีการพัฒนาการศึกษาและร่วมมือทาง
การศึกษามากขึ้น
- นโยบายการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทาให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนบุคลากร รวมถึงการขยาย
ความร่วมมือกับประเทศ กลุ่มอาเซียนและกลุ่มประเทศอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น
- การเปิด AEC มีโอกาสที่จะเปิดหลักสูตรภาษาต่างประเทศ และรับนักศึกษาจากประเทศ
เพื่อนบ้านมากขึ้นและทาความร่วมมือกับประเทศในอาเซียนได้มากขึ้น
- สัดส่วนของตลาดเพิ่มขึ้นจากการเปิดอาเซียน
8. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในโลกปัจจุบัน ทาให้มหาวิทยาลัยมีโอกาสในการสื่อสารเพื่อ
สร้างการยอมรับและเป็นที่รู้จักมากขึ้น
ประเด็นภัยคุกคาม ได้แก่
1. อัตราการเกิดของประชากรที่ลดลง ทาให้จานวนนักเรียนที่เข้าสู่ระดับ อุดมศึกษามีจานวน
ลดลง
2. มีขนั้ ตอนและภาระงานในการทางานค่อนข้างมาก
3. สภาวะทางเศรษฐกิจที่ตกต่าส่งผลต่อการตัดสินใจของผูป้ กครองในการเลือกสถานศึกษาให้
ผูเ้ รียน
4. สถานศึกษามีจานวนเพิ่มขึน้ ทาให้การแข่งขันสูง
5. แนวโน้มจานวนประชากรวัยอุดมศึกษาของประเทศไทยลดลง ทาให้อัตราการเกิดลดลง
อัตราประชากรในวัยเรียนลดลง และมีอัตราผูส้ ูงอายุเพิ่มขึ้น
6. สถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศมีการแข่งขันกันมากขึ้น
- สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา มี ก ารแข่ ง ขั น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพทางการศึ ก ษาทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศในทุกมิติ
- สถาบันการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มีการเปิดกระจายทั่วทุกภูมิภาค
- การมีคู่แข่งขันที่เข้มแข็งภายในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น ทาให้หน่วยงานประสบกับ
ปัญหาการรับนักศึกษาไม่ได้ตรงตามแผนที่กาหนดไว้ จึงต้องมีการปรับหลักสูตรให้ทันสมัยและต้อง
ปรับ ระบบการประชาสั มพั นธ์ ใ ห้ มีป ระสิท ธิ ภ าพ เพื่อให้เ ป็นที่รู้จัก อย่ า งกว้ างขวางมากยิ่ ง ขึ้น เกิด
ภาวการณ์แข่งขันทางการศึกษาสูง และหลากหลายทั้งเชิงเนื้อหา และเชิงพื้นที่ส่งผลให้มหาวิทยาลัย
ต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสามารถแข่งขันได้
- การแข่ ง ขั น ทางด้ า นหลั ก สู ต รค่ อ นข้ า งสู ง เ มื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ มหาวิ ท ยาลั ย อื่ น ๆ
ภายในประเทศ

- มี ก ารเปิ ด มหาวิ ท ยาลั ย ของรั ฐ และเอกชนทั้ ง ในประเทศและต่ า งประเทศมากขึ้ น ท าให้
ภาวการณ์แข่งขันทางการศึกษาของสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศมีมาก
ขึน้ เป็นเงาตามตัว ผูบ้ ริโภค
มีทางเลือกมากขึน้ เราอาจไม่ใช่หนึ่งในตัวเลือก
7. นักเรียนที่เข้ามาเป็นนักศึกษา มีความรูพ้ ืน้ ฐานในเชิงวิชาการ โดยเฉลี่ยยังต่า
8. ค่านิยมของคนในสังคมไทยกับความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ ขาดความน่าเชื่อถือลดความ
ไว้วางใจได้
9. กฎระเบียบรัฐบาลเปลี่ยนแปลงบ่อย
- การด าเนินงานและการแจ้งก าหนดการต่างๆ ของ สกอ. มีก ารเปลี่ย นแปลงเพิ่มเติมอยู่
ตลอดเวลา
- การปรับเปลี่ยนกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ทาให้นโยบายการบริหารของรัฐไม่ต่อเนื่อง
ส่งผลให้มหาวิทยาลัยไม่สามารถแข่งขันระดับนานาชาติได้
- การด าเนินงานและการแจ้งก าหนดการต่างๆ ของ สกอ. มีก ารเปลี่ย นแปลงเพิ่ มเติมอยู่
ตลอดเวลา
10. การเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการรับสมัครนักศึกษาทาให้มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่
ศึกษาต่อของนักเรียน
ส่วนที่ 3 สาระสาคัญของแผนยุทธศาสตร์ แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 –
2564) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจหลัก เสาหลัก วัฒนธรรม
อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ค่านิยม ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ และมีเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน / กล
ยุทธ์และโครงการเชิงยุทธศาสตร์ สรุปได้ดังนี้
วิสัยทัศน์ (Vision)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้กาหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “หน่วยงานจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานวิชาชีพ”
พันธกิจ (Mission)
1. ผลิตบัณฑิตที่เน้นทักษะในการประกอบวิชาชีพ มีความรับผิดชอบ มีความพร้อมในการเรียน
รู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
2. การวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์และสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ
หรือชุมชน
3. บริการวิชาการ ให้การบริการวิชาการที่เป็น เอตทัคคะ ที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม โดย
การมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น และสังคม
4. การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประเพณีไทยและสืบสานวัฒนธรรมวังสวนสุนันทา

ภารกิจหลัก (Key result area)
1. ผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมให้เป็นมืออาชีพ มีปัญญา มีคุณธรรม และมีทักษะที่
เชี่ยวชาญ ตรงกับความต้องการและเป็นที่พึงพอใจของสังคม
2. สร้างสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ผลงานวิชาการ รวมทั้งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญา
ไทยสู่ประชาคมอาเซียน
3. เผยแพร่ความรู้ การบริการวิชาการ ทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไปสู่ชุมชนและสังคม
4. ส่งเสริม สนับสนุน การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และเทคโนโลยีพื้นบ้าน ของชุมชนและ
สังคม
เสาหลัก (Pillar)
1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)
2) คุณธรรม (Morality)
3) เครือข่าย (Partnership)
4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
5) วัฒนธรรม (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”
วัฒนธรรม (Culture)
เคารพผูอ้ าวุโส มีความสามัคคี
อัตลักษณ์ (Identity)
นักปฏิบัติมืออาชีพ
เอกลักษณ์ (Uniqueness)
เน้นความเป็นวัง เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ค่านิยมหลัก (Core Values)
- F (Fast) หมายถึง การปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็ว ตรงต่อเวลา
- I (Inspiration) หมายถึง การสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงาน
- T (Teamwork) หมายถึง การปฏิบัติงานเป็นทีม
เป้าหมายการพัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เป้าหมายที่ 1 : สร้างเอตทัคคะเพื่อให้ได้รับการยอมรับ : คณะมุ่งที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ตามอัตลักษณ์ของคณะเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อสู่การเป็นเอตทัคคะที่ได้รับการยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ
เป้าหมายที่ 2 : สร้างผลงานวิชาการ วิจัย เพื่อการบริการวิชาการ : คณะมุ่งที่จะผลิตผลงาน
ทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของ

แหล่งทุน เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการนาไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลางแห่งการ
เรียนรู้เพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม
เป้าหมายที่ 3 : สร้างเครือข่ายมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา : คณะมุ่งที่จะสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือที่หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่
ดีกับมหาวิทยาลัย
เป้าหมายที่ 4 : สร้างภาพลักษณ์เพื่อให้เป็นที่รู้จัก และยอมรับ : คณะมุ่งที่จะพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักและยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมปิ ัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ
ส่วนที่ 4 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ได้มีการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560-2574) เป้ า ประสงค์ เ ชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ เป้ า หมายการให้ บ ริ ก ารของกระทรวงการอุ ด มศึก ษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดที่สาคัญ กลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุ นันทาและของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และมหาวิท ยาลัย ฯ ได้จัดท าแผนที่ยุ ท ธศาสตร์
(Strategy Map) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการบอกทิศทางและเป้ า หมายในแต่ล ะด้ าน ตามหลัก Balance
Scorecard จานวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านพัฒนาองค์กร ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ด้านคุณภาพ
การให้บริการ และด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ รวมถึงการแสดงความสาเร็จของยุ ทธศาสตร์ และมี
การกาหนด ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
โครงการกิจกรรม และผู้รับผิดชอบ รวมทั้งกรอบงบประมาณรายจ่าย ไว้ในแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2560-2564)

ส่วนที่ 5 แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้
กาหนดยุทธศาสตร์ไว้ 3 ยุทธศาสตร์ / 23 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ / 38 กลยุทธ์ / 41 ตัวชี้วัด / 41
โครงการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนามหาวิทยาลัย
ให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างผลงานวิชาการสู่
การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน
ยุ ท ธศาสตร์ ท่ี 3 สร้ า งความสั ม พั น ธ์
กั บ เครื อ ข่ า ยและขยายการยกย่ อ ง
ระดับนานาชาติ
รวม

จานวน
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด
20

แผนงาน/
กลยุทธ์
17

โครงการเชิง
ยุทธศาสตร์
20

9
8

14

13

13

6

7

8

8

23

41

38

41

ในการจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีการ
กาหนดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายไว้ในทุกยุทธศาสตร์ รวมทั้งสิ้น 16,791,000.00 บาท โดย
จ าแนกตามกลุ่ ม กองทุ น ที่ ไ ด้ รั บ จั ด สรร เป็ น กองทุ น เงิ น นอกงบประมาณ (เงิ น ภาคปกติ ) จ านวน
16,791,000.00 บาท
ส่วนที่ 6 แนวทางการนาแผนสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล
ในการแปลงแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณไปสู่การปฏิบัตินั้น เป็นการนายุทธศาสตร์
ไปสู่การปฏิบัติซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งในการบริหารงานของหน่วยงาน โดยมีแนวทางที่สาคัญคือ ให้มี
การจัดทาแผนการดาเนินงานโครงการกิจกรรมของสาขาวิชาและหน่วยงานสนับสนุนภายในหน่วยงาน
ให้สอดคล้องกับแผนการดาเนินงานและแผนปฏิบัติราชการของคณะ ซึ่งทางสาขาวิชาและหน่วยงาน
สนั บ สนุ น ต้ อ งมี ก ารก าหนดโครงการ/กิ จ กรรม ตั ว ชี้ วั ด งบประมาณ ระยะเวลาด าเนิ น การและ
ผูร้ ับผิดชอบ รวมทั้งความต้องการทรัพยากรที่สนับสนุนและรองรับการจัดการเรียนการสอน และมีการ
จั ด ท าค ารั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการระดั บ คณะและระดั บ บุ ค คลด้ ว ย รวมทั้ ง คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมได้ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนคณะไปสู่
เป้าหมายตามที่กาหนดไว้ ดังนี้

(1) แผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ
(2) แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
(3) แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือข่าย
(4) แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย
(5) แผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ
(6) แผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
(7) แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้
(8) แผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม
(9) แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ
(10) แผนพัฒนาบุคลากร
(11) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล
(12) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
(13) แผนการจัดการความรู้
(14) แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
(15) แผนปฏิบัติการด้านการจัดซือ้ จัดจ้าง
(16) แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
(17) แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สาหรับการกากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานและความสาเร็จของหน่วยงานนั้น
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดให้มีกลไกเพื่อควบคุมการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ อันจะก่อให้เกิด
การปรั บ ปรุ ง การปฏิ บั ติ ง านอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ ง โดยปกติ ค ณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม ต้ อ งรั บ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ได้แก่ การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา โดยสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามคารับรองการปฏิบัติราชการ โดยสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) การ
วิเคราะห์ความสาเร็จของการดาเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) โดยสานักงบประมาณ และ
การประเมินคุณภาพการศึกษา โดยสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
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1

ส่วนที่ 1 บทนำ
1.1 ประวัติควำมเป็นมำของหน่วยงำน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10300
ที่ตงั้ สานักงาน อาคารสานักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคาร 43)
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2160-1438 ต่อ 20,21 โทรสาร 0-2160-1440
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานในสั งกั ด ของมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏสวนสุ นั น ทา
ปัจจุบันมีสานักงานตั้งอยู่ ณ อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคาร 43) ในการก่ อตั้งคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ได้มกี ารพัฒนาจากการเปิดสอนสาขาวิชาต่างๆ จนกระทั่งได้รับการจัดตัง้ ให้เป็นหน่วยงาน
ระดับคณะซึ่งมีประวัตคิ วามเป็นมาตามลาดับดังนี้
ปีการศึกษา 2522 เปิดสอนสาขาวิชาหัตถกรรมศึกษาและสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ โดย
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
ปีการศึกษา 2527 เปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้างและ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ รวมทั้งคณะต้นสังกัดได้เปลี่ยนชื่อเป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ
ได้ยกเลิกสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์
ปีการศึกษา 2533 เปิดสอนระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิท ยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ออกแบบผลิตภั ณฑ์ อุต สาหกรรมและระดั บ ปริ ญ ญาตรี (2 ปี ต่อเนื่อง) หลัก สูตรครุศ าสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2538 ได้รับ พระราชทานชื่อ สถาบันใหม่ จากเดิมวิท ยาลัย ครูเ ป็ นสถาบันราชภั ฏ ซึ่ง
วิทยาลัยครูสวนสุนันทาได้เปลี่ยนเป็นสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
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ปีการศึกษา 2539 เปิดสอนระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ (2 ปี)โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการ
พิมพ์
ปีการศึกษา 2540 เปิดสอนระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ (2 ปี) โปรแกรมวิชาอิเล็กทรอนิกส์
ปีการศึกษา 2541 เปิดสอนระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ (2 ปี)โปรแกรมวิชาไฟฟ้า
ปีการศึกษา 2542 เปิดสอนระดับปริญญาตรี (2 ปี ต่อเนื่อง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชา
เทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม แขนงวิ ช าเทคโนโลยี ส ถาปั ต ยกรรมและแขนงวิ ช าเทคโนโลยี ก ารจั ด การ
อุตสาหกรรม เทคโนโลยีก่อสร้าง เทคโนโลยีสถาปัตยกรรมภายใน
ปีการศึกษา 2545 เปิดสอนระดับปริญญาตรี (2 ปี ต่อเนื่อง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณ ฑิต
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์
ปีการศึกษา 2546 เปิดสอนระดับปริญญาตรี (2 ปี ต่อเนื่อง) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ โปรแกรม
วิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏสวนสุนันทาได้เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ตามการประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
ปี พ.ศ. 2548 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับการจัดตั้งเป็นหน่วยงานระดับคณะ ตามการ
ประกาศการแบ่งส่วนราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปี พ.ศ. 2548 เปิดสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
เทคโนโลยี และระดับปริญญาตรี จานวน 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม และ
สาขาวิ ช าคอมพิ ว เตอร์ เ พื่ อ งานสถาปั ต ยกรรมปี พ.ศ. 2549 เปิ ด สอนระดั บ ปริ ญ ญ าตรี จ านวน 5
สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอาคาร สาขาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
สาขาวิ ช าเทคโนโลยีไ ฟฟ้า สาขาวิ ช าเทคโนโลยีอิ เ ล็ ก ทรอนิก ส์ และสาขาวิ ช าออกแบบกราฟิ ก และ
มัลติมีเดีย
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ปี พ.ศ. 2553 เปิดสอนระดับปริญญาตรี จานวน 3 สาขาวิชา โดยเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต จานวน 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สาขาวิชาออกแบบตกแต่ง
ภายในและนิ ท รรศการ และหลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต จ านวน 1 สาขาวิ ช า คื อ สาขาวิ ช า
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นหลักสูตรด้านวิศวกรรมเป็นหลักสูตรแรกของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา
ปี พ.ศ. 2555 เปิดสอนระดับปริญญาตรี จานวน 1 สาขาวิชา โดยเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต ได้แก่ สาขาวิชามาตรวิทยาและระบบคุณภาพ
ปี พ.ศ. 2557 เปิดสอนระดับปริญญาตรี จานวน 1 สาขาวิชา โดยเป็นหลักสูตรสถาปัตยกรรมศา
สตรบัณฑิต ได้แก่สาขาวิชาสถาปัตยกรรม หลักสูตร 5 ปี
1.2 โครงสร้ำงหน่วยงำน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีโครงสร้าง ประกอบด้วย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่มอี านาจ
และหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 18 ของ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2547 มีหน่วยงานหรือคณะกรรมการต่างๆ ที่มี
หน้าที่ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการที่เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามระเบียบ ได้แก่
สานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน สภาวิชาการ สภาคณาจารย์ คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานฯ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และหน่วยงานตรวจสอบภายใน
มีหน่วยงานต่างๆ ที่จะทาหน้าที่ในการนานโยบาย ทิศทางการพัฒนา ภารกิจต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติ ดัง
ภาพที่ 1 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีโครงสร้างการบริหารจัดการโดย
มีการแต่งตั้งคณบดี/รองคณบดี/หัวหน้าสานั กงานคณบดี เพื่อทาหน้าที่กากับควบคุมดูแลงานที่ได้รับ
มอบหมายจากอธิการบดี/รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี/คณบดี ดังภาพที่ 1 โครงสร้างการแบ่งส่วน
ราชการ
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โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีโครงสร้างการ
แบ่งส่วนราชการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา พ.ศ. 2549 ดังต่อไปนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สานักงานคณบดี
ภำพที่ 1 โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำร
1.3 โครงสร้ำงกำรบริหำร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดโครงสร้างทางการบริหารโดยคานึงถึงการจัดการกระบวนการ
ซึ่งมีการวิเคราะห์และเชื่อมโยงจาก ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของหน่วยงาน ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงาน
สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแนวทางการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
รวมทั้งสนองต่อความต้องการของนักศึกษา ผู้ปกครองและผู้ใช้บริการส่วนต่างๆซึ่งการจัดโครงสร้าง
ทางการบริหารหน่วยงานได้มแี นวทางในการดาเนินงานตามกระบวนการ ดังต่อไปนี้
กระบวนกำรจัดกำร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา โดยต้อง
ดาเนินงานให้สอดคล้องกับภารกิจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 ให้
มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลัง
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การเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่งคง และ
ยั่งยืนของปวงชน มีสว่ นร่วมในการจัดการ การบารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ใ ห้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทา
การสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยาฐานะครู ดังนัน้ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงได้นามา
ก าหนดเป็ น พั น ธกิ จ 4 ด้ า น โดยพั น ธกิ จ ทั้ ง 4 ด้ า นทางหน่ ว ยงานน ามาวิ เ คราะห์ แ ละเชื่ อ มโยงเป็ น
กระบวนการหลักของหน่วยงาน นอกจากนี้หน่วยงานมีกระบวนการสนับสนุนได้แก่กระบวนการธุรการ
กระบวนการพั ส ดุ กระบวนการการเงิ น กระบวนการวางแผนงาน กระบวนการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ กระบวนการบริการการศึกษา กระบวนการพัฒ นาบุคลากร กระบวนการประชาสัมพันธ์
และกระบวนการประเมินผลงานการดาเนินงาน ดังแสดงตามภาพที่ 2
ภำพที่ 2 กระบวนกำรจัดกำรคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ
กระบวนกำรวำงแผนงำนและงบประมำณ

Support Process

กระบวนกำรพัสดุ
กระบวนกำรกำรเงิน
กระบวนกำรบริกำรนักศึกษำ
กระบวนกำรธุรกำร
กระบวนกำรระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
กระบวนกำรเผยแพร่และประชำสัมพันธ์
กระบวนกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

Core
Process

กระบวนกำรติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำน
กระบวนกำ
รจัดเรียนรู้
ที่เน้น
ผู้เรียนเป็น
สำคัญ

กระบวนกำ
รวิจัย
เผยแพร่
องค์ควำมรู้

กระบวนกำร
บริกำร
วิชำกำรแก่
ชุมชน

กระบวนกำร
ทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม

ทักษะเป็นเลิศ
เชิดชูคุณธรรม
ก้ำวนำวิชำกำร
เชี่ยวชำญ
เทคโนโลยี
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จำกกำรจัดกำรกระบวนกำรดังรูปที่แสดงข้ำงต้นนั้น ทำงหน่วยงำนได้นำมำวิเครำะห์และจัดทำเป็นโครงสร้ำงทำงกำรบริหำร ดังนี้
คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม

กระบวนการจัด
เรียนรูท้ ี่เน้น
ผูเ้ รียนเป็นสาคัญ

กระบวนการ
การวางแผน
และ
งบประมาณ

กระบวนการ
เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์

กระบวนการวิจัย
เผยแพร่องค์
ความรู้

กระบวนการ
ธุรการ

กระบวนการ
บริการ
นักศึกษา

กระบวนการ
บริการวิชาการ
แก่ชุมชน

กระบวนการ
พัฒนา
บุคลากร

กระบวนการ
การเงิน

กระบวนการทานุ
บารุง
ศิลปวัฒนธรรม

กระบวน
การพัสดุ

กระบวนการ
ระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

กระบวนการ
ติดตามและ
ประเมินผลการ
ดาเนินงาน
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มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ
คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม

คณะกรรมกำรประจำคณะ
เทคโนโลยีอุตสำหกรรม

คณบดี
รองคณบดี
ฝ่ำยวิจัยและบริกำร

รองคณบดี
ฝ่ำยบริหำร

หัวหน้ำสำนักงำนคณบดี
หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป

หัวหน้ำฝ่ำยบริกำรกำรศึกษำ

หัวหน้ำฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ
และศิลปวัฒนธรรม
หัวหน้ำฝ่ำยนโยบำย/แผน
และประกันคุณภำพ

รองคณบดี
ฝ่ำยแผนงำนและประกันคุณภำพ

รองคณบดี
ฝ่ำยวิชำกำร

รองคณบดี
ฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ

หัวหน้ำสำขำวิชำ/หัวหน้ำแขนง
1. หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2. หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
3. หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย
4. หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม
5. หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ
6. หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
- หัวหน้าแขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
- หัวหน้าแขนงวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
7. หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
- หัวหน้าแขนงวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์
- หัวหน้าแขนงวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
8. หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
-หัวหน้าแขนงวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร
- หัวหน้าแขนงวิชาการจัดการวิศวกรรมอุตสาหกรรม
- หัวหน้าแขนงวิชานวัตกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
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โครงสร้างการดาเนินงานของหน่วยงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะกรรมการ
ประจาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

งานจัดการศึกษา
1. หลักสูตรวิทศำสตรบัณฑิต (วท.บ.4 ปี)
1.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
1.2 สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมเี ดีย
1.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม
1.4 สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ
1.5 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
-แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
- แขนงวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
1.6 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
- แขนงวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์
- แขนงวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
1.7 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
- แขนงวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร
- แขนงวิชาการจัดการวิศวกรรมอุตสาหกรรม
- แขนงวิชานวัตกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
2. หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต (วศ.บ. 4)
2.1 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

9
1.4 ผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ
1.4.1 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
สำขำวิชำ

จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอน
ปีกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ
2560
2561
2562

หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต
1. สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร
2. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
3. สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์
5. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
7. สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
8. สาขาวิชาเทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์
9. สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและมัลติมเี ดีย
10. สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
11. สาขาวิชาออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
12. สาขาวิชามาตรวิทยาและระบบคุณภาพ
13. แขนงวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์
14. แขนงวิชาการออกแบบสิ่งพิมพ์











































15. แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการพิมพ์







16. แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม







17.แขนงวิชาเทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์







18. แขนงวิชาเทคโนโลยีพลังงาน













-

-

-

18

18

18

หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต
1. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หลักสูตรสถำปัตยกรรมศำสตรบัณฑิต
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
รวมทั้งสิ้น

10
1.4.2 ข้อมูลนักศึกษำ
จำนวนนักศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2560 ปีกำรศึกษำ 2561 ปีกำรศึกษำ 2562
สำขำวิชำ
ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- 11 11

การจัดการอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องาน
สถาปัตยกรรม
เทคโนโลยีการพิมพ์
เทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ออกแบบกราฟิกและมัลติมเี ดีย
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์
ออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
การออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ
การบริหารทรัพยากรอาคาร
มาตรวิทยาและระบบคุณภาพ
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
การสอบเทียบเครื่องมือวัด
แขนงวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์
แขนงวิชาออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการพิมพ์
แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
แขนงวิชาเทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์
แขนงวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
แขนงวิชาการออกแบบลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม
รวมทั้งสิ้น

89
32

-

54
22

-

-

89
32

-

-

-

-

56

-

56

88

-

88

-

-

-

-

-

-

-

-

-

29

-

29

34

-

34

-

-

-

47

-

47

10

-

10

28

-

28

22

-

22

12

-

12

48

-

48

33

-

33

30

-

30

27

-

27

47
63
29
5
44
16
7
34
30
17
27

585

-

585 395

-

54
22

43
19

-

395 333

-

-

-

43
19

-

47
63
29
5
44
16
7
34
30
17
27

-

-

55

-

55

86

-

86

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18

-

18

26

-

26

-

-

-

28

-

28

-

-

-

-

-

333

-
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1.4.3 ข้อมูลผู้สำเร็จกำรศึกษำ
จำนวนนักศึกษำ
สำขำวิชำ

ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
การจัดการอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องาน
สถาปัตยกรรม
เทคโนโลยีการพิมพ์
เทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ออกแบบกราฟิกและมัลติมเี ดีย
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์
ออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
การออกแบบตกแต่งภายในและ
นิทรรศการ
การบริหารทรัพยากรอาคาร
มาตรวิทยาและระบบคุณภาพ
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
แขนงวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์
แขนงวิชาออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการ
พิมพ์
แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
แขนงวิชาเทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรม
แขนงวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
รวมทั้งสิ้น

ปีกำรศึกษำ 2560
ปกติ พิเศษ รวม

ปีกำรศึกษำ 2561
ปกติ พิเศษ รวม

ปีกำรศึกษำ 2562
ปกติ พิเศษ รวม

14
40
19

-

14
40
19

19
35
5

-

19
35
5

43
38
29

-

43
38
29

42
82
12

-

42
82
12

35
12
9

-

35
12
9

13
37
38
32
16
28
22

-

13
37
38
32
16
28
22

18
18
23
29
33
-

-

18
18
23
29
33
-

4
29
2
-

-

4
29
2
-

36
38
-

-

36
38
-

20
15

-

20
15

22
8

-

22
8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

324

-

324 180

-

180

370

-

370
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1.4.4 ข้อมูลกำรมีงำนทำของบัณฑิต
ปีกำรศึกษำ

การมีงานทา
เงินเดือนเริ่มต้นเป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่าของ ก.พ.
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

2560

2561

2562

307
211
4.55

258
214
4.38

288
288
4.64

1.4.5 ข้อมูลผลงำนวิจัย
จำนวน

ปีงบประมำณ 2561

สำขำวิชำ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รวมทั้งสิ้น

ปีงบประมำณ 2562

ปีงบประมำณ 2563

ผลงำน

นำไปใช้

ผลงำน

นำไปใช้

ผลงำน

นำไปใช้

42

25

68

68

43

43

42

25

68

68

43

43

1.4.6 ข้อมูลกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพ
จำนวนโครงกำรบริกำรวิชำกำร
ปีงบประมำณ ปีงบประมำณ ปีงบประมำณ
2561
2562
2563

สำขำวิชำ

41

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รวมทั้งสิ้น

6
6

41

2
2

1.4.7 ข้อมูลกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
จำนวนโครงกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ปีงบประมำณ
ปีงบประมำณ
ปีงบประมำณ
2561
2562
2563

สำขำวิชำ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รวมทั้งสิ้น

5
5

6
6

3
3

1.4.8 ข้อมูลบุคลำกร
สายสนับสนุนวิชาการ
หน่วยงำน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รวมทั้งสิ้น

ปีงบประมำณ 2561
ตรี โท เอก รวม

ปีงบประมำณ 2562
ตรี โท เอก รวม

ปีงบประมำณ 2563
ตรี โท เอก รวม

5
5

7
7

6
6

7
7

9
9

21
21

9
9

-

16
16

10
10

-

16
16

13
สายวิชาการ
หน่วยงำน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รวมทั้งสิ้น

ปีงบประมำณ 2561
อ. ผศ. รศ. รวม

ปีงบประมำณ 2562
อ. ผศ. รศ. รวม

ปีงบประมำณ 2563
อ. ผศ. รศ. รวม

47
47

42 14
42 14

1
1

15
15

4
4

66
66

3
3

59
59

35 22
35 22

58
58
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1.5 ขั้นตอนกำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และจัดทำแผนปฏิบัติ
กำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
ขั้นตอนกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) และแผนปฏิบัตกิ ำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

คณะกรรมกำรทบทวน/จัดทำแผนยุทธศำสตร์ฯ รวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูลปัจจัยภำยในและภำยนอก

กรกฎาคม
2563

ผู้บริหำรกำหนดปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และภัยคุกคำม)

กรกฎาคม
2563

ผู้บริหำรและบุคลำกร ประเมินให้น้ำหนักคะแนนตำมลำดับจำกมำกไปหำน้อยของจุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส
และภัยคุกคำม

กรกฎาคม
2563

คณะกรรมกำรทบทวน/จัดทำแผนยุทธศำสตร์ฯ และรองผู้บริหำรระดับหน่วยงำนวิเครำะห์ปัจจัยเชิง
ยุทธศำสตร์ กำหนดประเด็นยุทธศำสตร์ กำหนดเป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ กำรทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ
และค่ำนิยมหลักขององค์กร

กรกฎาคม
2563

คณะกรรมกำรทบทวน/จัดทำแผนยุทธศำสตร์ฯ รองผู้บริหำรระดับหน่วยงำน และผู้ปฏิบัติงำนกำหนด
โครงกำรกิจกรรม

สิงหาคม
2563

คณะกรรมกำรทบทวน/จัดทำแผนยุทธศำสตร์ฯ ยก (ร่ำง) แผนยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)
และแผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

สิงหาคม
2563

-

เสนอคณะกรรมกำรประจำคณะ
- เสนออธิกำรบดี

กันยายน
2563

นำแผนยุทธศำสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) และแผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ไปสู่
กำรปฏิบัติ

ตุลาคม2563
– กันยายน
2564

ติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำน

ไตรมาส ที่
1-4
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ส่วนที่ 2 กำรวิเครำะห์เชิงยุทธศำสตร์คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
2.1 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอกองค์กร
เพื่อทราบถึงจุด แข็ง จุด อ่อน โอกาส และภัย คุก คามของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมโดยใช้
หลักการวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis)
2.1.1 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน (Internal Environment Analysis)
เพื่อนาผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการระบุจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses)
ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยอาศัยกรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามหลักการ 7–S
Model ของ McKinsey ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการวิเคราะห์ได้ ดังนี้
* Structure (โครงสร้าง) มีโครงสร้างการท างาน หรือโครงสร้างการจัดองค์ก รในระดับ ต่ างๆ
เหมาะสมดีหรือไม่
* Strategy (กลยุทธ์) มีการกาหนดกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ที่ได้กาหนดทิศทางการปฏิบัติงานไว้
หรือไม่
* System (ระบบ) ระบบการทางานเป็นอย่างไร มีจุดอ่อนหรือจุดแข็งอะไรบ้าง
* Skill (ความชานาญ) บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ หรือชานาญมากน้อยเพียงใด มีทักษะในการ
ปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับหรือไม่
* Staff (บุคลากร) บุคลากรของมีความพร้อมมากน้อยเพียงใด และมีจานวนเพียงพอหรือไม่
* Style (รูปแบบ) รูปแบบการบริหารเป็นที่ยอมรับและมีประสิทธิภาพหรือไม่
* Shared Value (ค่านิยมร่วม) บุคลากรและองค์กรมีค่านิยมร่วมหรือไม่ อะไรบ้างที่ทาให้องค์กร
เข้มแข็งหรืออ่อนแอ
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2.1.2 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก (External Environment Analysis)
เพื่อนาผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการระบุสถานการณ์ที่เป็นโอกาส (Opportunities) และภัยคุกคาม
(Threats) ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมโดยอาศัยกรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกตามหลักการ
PEST Model ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการวิเคราะห์ได้ดังนี้
* P-Politics เป็นการวิเคราะห์สภาพทางการเมือง รวมทั้งกฎหมายและนโยบายทางการเมืองที่มี
ผลกระทบกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
* E-Economics เป็ น การวิ เ คราะห์ ส ภาพการณ์ แ ละแนวโน้ ม ทางเศรษฐกิ จ ที่ มี ผ ลต่ อ คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
* S-Social เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์และกระแสสังคมที่มีต่อคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
* T-Technology เป็นการวิเ คราะห์แนวโน้มของการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่เ กี่ย วข้องกั บคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2.2 ประเด็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนของคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
2.2.1 ประเด็นจุดแข็ง (Strengths : S) (30 ประเด็น) ดังต่อไปนี้
1. มีแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปีและประจาปีที่ชัดเจน
- บุคลากรปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน
- ผลการปฏิบัติงานดีข้นึ กว่าปีที่ผา่ นมา
- แผนกลยุ ท ธ์ ท างการเงิ น สอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ท าให้ ก ารขั บ เคลื่ อ น
ยุทธศาสตร์คล่องตัว
- คณะและมหาวิทยาลัยมีกระบวนการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และ
แผนปฏิบัติการให้กับบุคลากรได้รับทราบทุกระดับ
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2. อาจารย์มคี วามเชี่ยวชาญ มีคุณวุฒิ และตาแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น
- บุคลากรของคณะมีความชานาญเฉพาะทาง
- คณาจารย์มีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาเอก ที่จบการศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศ ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในศาสตร์แขนงต่างๆ ที่มีการจัดการเรียนการ
สอน
- มีระบบพี่เลี้ยง สาหรับให้อาจารย์ทาผลงานเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการมากขึ้น
3. มีหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและ
ตลาดแรงงาน
- หลักสูตรหลากหลาย
4. คณะมีการใช้ระบบและกลไกที่มีประสิทธิผลในการขับเคลื่อนการดาเนินงานในภารกิจ
ด้านการวิจัย ตามมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ต้นน้า กลางน้า และปลายน้าที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะ
และมหาวิทยาลัย และมี ผลการดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนด ส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ
อาจารย์ การแก้ไขปัญหาตอบสนองความต้องการของชุมชน สร้างชื่อเสียงสร้างภาพลักษณ์ให้กับคณะ
และมหาวิทยาลัย
5. คณะมีผลงานบริการวิชาการที่สามารถพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนใน
การพึ่งพาตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรม จนเกิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ในพืน้ ที่ชุมชนต่างๆ เป็นที่ช่นื ชมของชุมชน
และมีอาจารย์ที่ทางานบริการวิชาการนี้ สามารถขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการจากผลงานรับใช้ชุมชน
เป็นตัวอย่างให้อาจารย์รนุ่ ใหม่สนใจเข้ามาทางานรับใช้ชุมชนมากขึ้น
6. บุคลากรมีคุณภาพ ทุ่มเท และสามัคคี
- บุคลากรมีส่ว นร่ว มในการท ากิจกรรมทั้งระดับ หน่วยงานและมหาวิท ยาลัย
รวมทั้งมีการทางานร่วมกันเป็นทีมอย่าง ชัดเจน ส่งผลให้การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยดีข้นึ
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- บุค ลากรปฏิบัติงานด้วยใจรัก และทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถ ส่งผลให้
ผูร้ ับบริการมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้น
- บุคลากรมีความเข้าใจในธรรมชาติความต้องการของนักศึกษา ทาให้การจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่จัดขึน้ ได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นจานวนมาก
7. คณะส่งเสริม และสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกทั้งในและ
ต่างประเทศ
- ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลากรและนั ก ศึ ก ษาได้ เ ข้ า ร่ ว มแข่ ง ขั น ในเวที
ระดับชาติและนานาชาติเป็นจานวนมาก
- มีความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศทาให้
เกิดการแลกเปลี่ยนที่จะพัฒนาองค์กรไปด้วยกัน
8. มีกระบวนการพัฒนานักศึกษา ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีคุณภาพตามอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้มอี ัตลักษณ์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
- ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพตามอั ต ลั ก ษณ์ และคุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค์
ส่งผลให้บัณฑิตมีงานทาภายใน 1 ปี และผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจมากขึ้น
9. มีทาเล ความพร้อมด้านสถานที่ และบรรยากาศภูมทิ ัศน์ที่ดี
- คณะมีความพร้อมด้านสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ช่วยอานวยความสะดวกใน
การทางาน
- มีบ รรยากาศ และภูมิทัศน์ที่ดี เอื้อต่อการกระตุ้นความคิ ดสร้ างสรรค์ ข อง
นักศึกษาและบุคลากร
10. ผู้ บ ริ ห ารและที ม ผู้ บ ริ ห ารมี วิ สั ย ทั ศ น์ ท้ า ทาย และร่ ว มรั บ ผิ ด ชอบผลั ก ดั น การ
ดาเนินงานของคณะอย่างจริงจัง
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- ผู้บริหารคณะและมหาวิทยาลัยมีวิสัยทัศน์ท้าทายในการพัฒนาคุณภาพของ
คณะและมหาวิทยาลัยไปสู่ความสาเร็จได้
- มี ที ม ผู้ บ ริ ห ารรั บ ผิ ด ชอบร่ ว มกั น ผลั ก ดั น การด าเนิ น งานของคณะและ
มหาวิทยาลัยอย่างจริงจัง ทาให้คณะและมหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับ
- บุ ค ลากรทุ ก ระดั บ เข้ า ใจต่ อ ความมุ่ ง มั่ น ของคณะผู้ บ ริ ห ารที่ จ ะน าพา
มหาวิทยาลัยไปสู่ความเปลี่ยนแปลงครั้งสาคัญ เท่าทันต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคม
โลก
- ผู้บริหารคณะและมหาวิทยาลัยมีการกาหนดทิศทางการบริหารงานของคณะ
และมหาวิทยาลัยที่ชัดเจนและตอบสนองแผนพัฒนาประเทศ ตลอดจนแผนยุทธศาสตร์ชาติ และมีการ
ถ่ายทอดไปยังผูร้ ับผิดชอบในแต่ละระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ
11. มีระบบการพัฒนาบุคลากรที่ดี
- ส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และมี
การพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ทาให้ยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานดีข้นึ
- เปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีโอกาสในการเลื่อนตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ทาให้
เกิดกาลังใจในการปฏิบัติงาน
12. บุคลากรมีศักยภาพในการทางานวิจัย ส่งผลให้มีผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ที่มีการ
นาเสนอในเวทีวชิ าการในระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง
13. เผยแพร่ผลงานวิจัยมากขึน้ ทั้งจานวนและคุณภาพ รวมทั้งมีจานวนสิทธิบัตรเพิ่มขึน้
14. บุคลากรทุกระดับ เข้าใจอัตลักษณ์ เอกลักษณ์และประวัติศาสตร์ของสถาบัน ล้วนมี
ความภาคภูมิใจในความ "เป็นวัง" ที่เน้นภาพลักษณ์ ทักษะและบุคลิกภาพของประชาคมมหาวิทยาลัยใน
ทุกระดับและทุกกลุ่ม
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15. คณะและมหาวิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกการสื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
มีการรับรู้ทิศทางและเป้าหมายของคณะและมหาวิทยาลัยอย่างทั่วถึง และได้รับความร่วมมือในการ
ดาเนินงานของคณะและมหาวิทยาลัยจากบุคลากรทุกภาคส่วน
16. มี ร ะบบสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารที่ ดี มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี ช่ อ งทางการสื่ อ สารที่
หลากหลาย ทาให้บุคลากรสามารถทราบข่าวและความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยได้รวดเร็ว
17. คณะและมหาวิ ท ยาลั ย ฯ มี ค วามมุ่ ง มั่ น ในการพั ฒ นามาตรฐานการทดสอบ
ภาษาอังกฤษและมีพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม
18. มีการกาหนดนโยบายให้คณะ/วิทยาลัยต้องมีการสร้างเครือข่ายและให้มีส่วนร่วมกับ
พันธกิจด้านต่างๆ ของคณะและมหาวิทยาลัย และมีการกากับติดตามอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
19. มีการกาหนดเกณฑ์เพื่อคัดเลือกสาขาวิชาเอตทัคคะของคณะและของมหาวิทยาลัยที่
ชัดเจนและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และมีระบบและกลไกในการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้หลักสูตรที่เป็นเอตทัคคะได้มกี ารพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างเป็นรูปธรรม
20. มีก ารส่งเสริมและพั ฒนานัก ศึก ษาในการท างานวิจัย เพื่อเผยแพร่งานวิจัย ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ
21. การมี MOU กับหน่วยงานภายนอกช่วยสนับสนุนการพัฒนาด้านต่างๆ
22. มีนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ทั้งในระดับชาติและนานาชาติเพิ่มขึ้น
23. นักศึกษามีผลงานวิจัยเผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติมากขึ้น
24. มีการรายงานสถานะทางการเงินทุกเดือน เพื่อใช้ในการตัดสินใจในการบริหารงาน
25. มี ค ณะกรรมการของส่ ว นกลางมหาวิ ท ยาลั ย ติ ด ตามและเร่ ง รั ด การใช้ จ่ า ย
งบประมาณติดตาม ตรวจสอบ การเบิกจ่าย งบประมาณให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่าย งบประมาณ และ
เสนอแนะด้านการเงินเป็นประจาทุกเดือน
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26. คณะและมหาวิทยาลัยมีระบบการเงินที่มีกระบวนการถูกต้อง โปร่งใส เป็นไปตาม
ระเบียบ
27. การบริหารงบประมาณมีความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์
28. มีระบบการควบคุมภายในทางด้านการเงินที่ดี
29. มีระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศที่ใ ช้ใ นการปฏิบัติง านเพื่อเพิ่ มประสิท ธิภาพในการ
ทางานด้านการเงิน
30. หน่วยงานภายใน/บุคลากรของคณะมีศักยภาพในการหารายได้จากแหล่งอื่น ๆ
2.2.2 ประเด็นจุดอ่อน (Weaknesses: W) (5 ประเด็น) ดังต่อไปนี้
1. ขาดการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบด้านการเงินที่ถูกต้อง และเป็นทิศทาง
เดียวกันให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ยังมีนอ้ ย
- การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมยังมีน้อย ทา
ให้ได้รับทุนอุดหนุนจากเอกชนมีน้อยด้วย
- การนาผลงานวิจัยไปสู่การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญา
มีน้อยและต้องใช้ระยะเวลานาน
3. บุคลากรบางสาขาไม่เชี่ยวชาญ โดยเฉพาะความสามารถทางภาษาอังกฤษ
- บุคลากรมีประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจน้อยในการบริหารจั ดการด้าน
งบประมาณการเงิน การคลังและพัสดุ
- บุคลากรบางส่วนมีทักษะในด้านภาษาต่างประเทศอยู่ในระดับน้อย
4. การบริหารการเรียนการสอนในระดับนานาชาติยังมีข้อจากัด
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- หลั ก สู ต รนานาชาติ มี จ านวนน้ อ ย ความเป็ น นานาชาติ ข องคณะและ
มหาวิทยาลัยฯ ยังไม่เพียงพอที่จะดึงดูดคนจากทั่ว โลกเข้ามาศึกษาได้ ทาให้ยากต่อการแข่งขันในระดับ
นานาชาติ
- เปิดการเรียนการสอนให้สอดรับกับประชาคมอาเซียนไม่สอดคล้องกั บ การ
บริหารงบประมาณแผ่นดิน
- การอนุรักษ์ พัฒนาและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย ฯ ในระดับ
นานาชาติยังมีนอ้ ย
5. กระบวนการเรียนการสอนและการจัดกิ จกรรม ยังไม่สามารถทาให้นักศึกษามีทักษะ
ภาวะผู้นา ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์และทักษะด้านภาษาอังกฤษ
2.2.3 ประเด็นโอกำส (Opportunities: O) (29 ประเด็น) ดังต่อไปนี้
1. ต้องมีผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาในการวางระบบบัญชี
2. ฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรูค้ วามเข้าใจในระเบียบของการปฏิบัติงาน
3. มีระบบการบันทึกข้อมูลทางการเงินและบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ทันสมัยใช้ใน
การปฏิบัติงาน
4. สภาวะเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบันส่งผลให้นักศึกษาตัดสินใจเรียนในมหาวิทยาลัยใกล้
บ้านหรือมหาวิทยาลัยที่เปิดในท้องถิ่น
5. แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ มี ทิ ศ ทางการพั ฒ นาที่ ส อดคล้ อ งกั บ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีรายได้เพิ่มขึ้น
6. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในโลกปัจจุบัน ทาให้มหาวิทยาลัยมีโอกาสในการสื่อสาร
เพื่อสร้างการยอมรับและเป็นที่รู้จักมากขึน้
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7. การเชื่อมโยงฐานข้อมูล จากสานักงบประมาณและกรมบัญ ชีก ลาง เช่น ระบบ e –
Budgeting ระบบ GFMIS ทาให้มหาวิทยาลัยมีข้อมูลในการตัดสินใจที่ดี
8. เทคโนโลยีทันสมัยขึ้นเอื้ออานวยต่อการบริหารงาน
- เทคโนโลยี ก ารสื่ อ สาร On-line ท าให้ ส ามารถส่ ง ข่ า วสาร และการ
ประชาสัมพันธ์สหู่ น่วยงานภายนอกได้สะดวกยิ่งขึ้น
- การเปลี่ ย นแปลงตามเทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย ขึ้ น ช่ ว ยลดความซั บ ซ้ อ น และ
ขั้นตอนในการทางาน ส่งผลให้บุคลากรทางานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
9. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลาย
- ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งเสริมต่อการเรียนรูแ้ บบ E-learning
- เทคโนโลยีที่ทันสมัย ตอบสนองต่อการปฏิบัติงาน และการเรียนรูท้ ี่หลากหลาย
รวดเร็วมีประสิทธิภาพไร้ขดี จากัด
- เทคโนโลยีของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วส่งผลให้บุคลากรต้องปรับตัว
สูง เกิดการบูรณาการความรู้ใหม่ ต้องขวนขวายพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
10. ภาคสังคมและภาคธุรกิจต้องการความรูใ้ นระดับอุดมศึกษามากขึ้น
- สังคมและประชาชนมีความต้องการศึกษาในระดับอุดมศึกษามากขึ้นๆ และ
ความต้องการมีหลากหลายรูปแบบ
- สังคมเน้นสินค้า/คน ที่มคี วามแตกต่างและลอกเลียนแบบได้ยาก
- ปัจจุบันภาคธุรกิจอุตสาหกรรมหรือผู้ที่สนใจมีความต้องการที่จะศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาความรูแ้ ละคุณวุฒิวิชาชีพโดยใช้เวลาว่างจากการปฏิบัติงาน
11. รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาคุณภาพคนสอดคล้องกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
- รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน
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12. นโยบายการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน เปิดโอกาสให้มีการพัฒนาการศึกษาและร่วมมือ
ทางการศึกษามากขึ้น
- นโยบายการเข้ า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย น ท าให้ มี โ อกาสแลกเปลี่ ย นบุ ค ลากร
รวมถึงการขยายความร่วมมือกับประเทศ กลุ่มอาเซียนและกลุ่มประเทศอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น
- การเปิด AEC มีโอกาสที่จะเปิดหลักสูตรภาษาต่างประเทศ และรับนักศึกษา
จากประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้นและทาความร่วมมือกับประเทศในอาเซียนได้มากขึ้น
- สัดส่วนของตลาดเพิ่มขึ้นจากการเปิดอาเซียน
13. ภาครัฐสนับสนุนการวิจัยอย่างหลากหลาย
- ภาครัฐให้การสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาทุนทางปัญญาของชาติมีแหล่งทุน
วิจัยที่รัฐบาลสนับสนุนผ่านสถาบัน/หน่วยงานส่งเสริมการวิจัย (เช่น สวทช. สกว.) และแหล่งทุนอื่นๆ
อย่างหลากหลาย
- ยุ ท ธศาสตร์ ก ารวิ จั ย ของชาติ เ อื้ อ ในการผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด งานวิ จั ย ของ
มหาวิทยาลัย
14. การขยายตัว ทางเศรษฐกิจและความต้องการของภาคธุ รกิจ ต้องการความรู้เ ชิง
วิชาการจากมหาวิทยาลัย
- การขยายตัวทางเศรษฐกิจในอนาคต มีความต้องการองค์ความรู้เชิงวิชาการ
และการวิจัยเพื่อพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมสูงขึ้น
- ความต้องการของภาคธุรกิจและภาคเอกชนที่จะร่วมมือกับ มหาวิท ยาลัย ฯ
ช่วยให้เกิดการบูรณาการหลักสูตรในการผลิตสื่อการเรียนการสอน งานวิจัย และบัณฑิตรูปแบบใหม่ที่
ตรงความต้องการของตลาดแรงงานจริง ลดปัญหาการว่างงานและขาดแคลนแรงงาน
15. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ช่วยให้มหาวิทยาลัย บริหารงานและบริการวิชาการได้อย่าง
กว้างขวาง
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- กฎหมายที่เกี่ ยวข้องเอื้อต่อการปฏิบัติงาน ทาให้มหาวิทยาลัยมีการบริหาร
จัดการที่ยืดหยุ่น และคล่องตัว
- กฎหมายที่เ กี่ ย วข้อ งกั บ ลิ ขสิ ท ธิ์ สิท ธิบัตร ช่วยให้มหาวิท ยาลัย ฯ สามารถ
ให้บริการวิชาการได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึน้
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมื องที่ดี
พ.ศ.2546 มีสว่ นช่วยในการบูรณาการการศึกษากับงานวิจัยเกิดเป็นความร่วมมือกับท้องถิ่น
16. สภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน มีผลให้นักเรียนอาจเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยที่มี
ค่าใช้จ่ายต่ากว่า
17. เศรษฐกิจโลกก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy)
18. ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนระบบให้ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็นการสร้างโอกาสให้กับ
ผูด้ ้อยโอกาสมากขึ้น
19. นโยบายของรัฐในการปรับฐานเงินเดือน ทาให้รายได้ของบุคลากรเพิ่มขึ้น ส่งผลให้
บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน
20. ประกาศกองทุนพัฒนาบุคลากรด้านการส่งเสริมให้บุคลากรเผยแพร่ผลงานวิจัยมี
โอกาสในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายในและต่างประเทศเกิดความ
ชัดเจนในการทางานในระดับสากลมากขึน้
21. การมีศูนย์ก ารศึก ษาภายนอกเป็นโอกาสในการสร้างความร่ วมมือกั บ ชุ มชนและ
ประเทศใกล้เคียงเกิดองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ตอ่ สังคมในระดับใหญ่ข้นึ
22. การปฏิรูปการศึกษา ส่งเสริมอาชีพครู ทาให้อาชีพครูได้รับความสนใจ ค่านิยมในการ
ประกอบอาชีพครูเปลี่ยนไป ทาให้มผี สู้ นใจสมัครเข้าศึกษาเพิ่มขึน้
23. มหาวิทยาลัยฯ ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน ที่มีระบบคมนาคมที่หลากหลาย ทาให้นักศึกษา
เดินทางมาเรียนอย่างสะดวก
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24. การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นตลาดเสรีทางความคิด ทาให้องค์กร
เอกชนมุ่งหาความรู้ผ่านสถาบันการศึกษาส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีโอกาสในการสร้างสรรค์งานร่วมกับ
องค์กรเอกชน
25. มีความสามารถในการดาเนินงานเชิงรุกและสร้างเครือข่าย
26. การได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 เป็นการเพิ่มโอกาสในการ
ติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้เกิดความร่วมมือทางวิชาการ เช่น การจัดการเรียนการสอน การทาวิจัย
และบริการวิชาการได้มากขึ้น
27. รัฐบาลส่งเสริมบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในการพัฒนาประเทศ
28. การให้ทุนกู้ยืมทางการศึกษา กยศ. และ กรอ. ที่สอดคล้องกับการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
29. มหาวิทยาลัยมีการประสานกับกองทุนหมู่บ้านทั่วประเทศ เพิ่มโอกาสพัฒนาความ
เป็นมหาวิทยาลัยแห่งท้องถิ่นได้สมบูรณ์และโอกาสในการวิจัยและพัฒนาท้องถิ่นทั่วไทย
2.2.4 ประเด็นภัยคุกคำม (Threats: T) (23 ประเด็น) ดังต่อไปนี้
1. มีขนั้ ตอนและภาระงานในการทางานค่อนข้างมาก
2. บางครั้งระบบ Net Work ขัดข้อง ทาให้มปี ัญหาในการทางาน
3. จากวิกฤติเศรษฐกิจ ทาให้การจัดเก็บรายได้ของมหาวิทยาลัยไม่ตรงตามจานวนและ
ระยะเวลาที่กาหนด
4. นโยบายการให้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินให้
กู้ยืมที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ไม่แน่นอนและไม่เป็นไปตามกาหนดเวลา
5. อัตราการเกิดของประชากรที่ลดลง ทาให้จานวนนักเรียนที่เข้าสู่ระดับ อุดมศึกษามี
จานวนลดลง
6. สถานศึกษามีจานวนเพิ่มขึน้ ทาให้การแข่งขันสูง
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7. ความไม่มั่นคงทางการเมืองส่งผลต่อการจัดการงบประมาณของมหาวิทยาลัย
8. งบประมาณจากรัฐและรายได้ของมหาวิทยาลัยมีจากัด ทาให้การพัฒนาล่าช้า
- งบประมาณจากภาครัฐในการบริหารจัดการมีอย่างจากัดทาให้เกิดการพัฒนา
ที่ลา่ ช้าขาดความทันสมัย
- ขาดแหล่งรายได้ที่มั่นคงที่นามาใช้ใ นการบริหารจัดการการปรับเปลี่ยนให้
ทันสมัยจึงเกิดความล่าช้า ไม่สามารถแข่งขันในตลาดได้ทันเหตุการณ์
9. รั ฐ บาลขาดเสถี ย รภาพทางการเมื อ ง เป็ น อุ ป สรรคต่ อ การบริ ห ารการศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัย
- นโยบายของรัฐบาลแต่ละยุคมีการเปลี่ยนแปลงทาให้ควบคุมไม่ได้ เกิดความไม่
มั่นคงทางการเมือง ทาให้นโยบายทางการศึกษาขาดความต่อเนื่องไม่สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติได้
- การขาดเสถียรภาพทางการเมืองหรือความขัดแย้งทางการเมือ งมีผลกระทบ
ต่อการดาเนินงานวิจัยและบริการวิชาการ
- ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองในประเทศทาให้เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า ขาด
ความน่าเชื่อถือ ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนโดยตรง
10. กฎระเบียบรัฐบาลเปลี่ยนแปลงบ่อย
- การดาเนินงานและการแจ้งกาหนดการต่างๆ ของ สกอ. มีการเปลี่ยนแปลง
เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา
- การปรับเปลี่ยนกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ทาให้นโยบายการบริหารของ
รัฐไม่ต่อเนื่องส่งผลให้มหาวิทยาลัยไม่สามารถแข่งขันระดับนานาชาติได้
- การดาเนินงานและการแจ้งกาหนดการต่างๆ ของ สกอ. มีการเปลี่ยนแปลง
เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา
11. สถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศมีการแข่งขันกันมากขึ้น
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- สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา มี ก ารแข่ ง ขั น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพทางการศึ ก ษาทั้ ง ใน
ประเทศและต่างประเทศในทุกมิติ
- สถาบันการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มีการเปิดกระจายทั่วทุกภูมิภาค
- การมี คู่ แ ข่ ง ขั น ที่ เ ข้ ม แข็ ง ภายในประเทศและต่ า งประเทศมากขึ้ น ท าให้
หน่วยงานประสบกับปัญหาการรับนักศึกษาไม่ได้ตรงตามแผนที่กาหนดไว้ จึงต้องมีการปรับหลักสูตรให้
ทันสมัยและต้องปรับระบบการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมาก
ยิ่งขึ้น เกิดภาวการณ์แข่งขันทางการศึกษาสูง และหลากหลายทั้งเชิงเนื้อหา และเชิงพื้นที่ส่งผลให้มหา
วิทยาลัยต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสามารถแข่งขันได้
- การแข่งขันทางด้านหลักสูตรค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ
ภายในประเทศ
- มีการเปิดมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น
ทาให้ภาวการณ์แข่งขันทางการศึกษาของสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศมี
มากขึ้นเป็นเงาตามตัว ผูบ้ ริโภคมีทางเลือกมากขึ้น เราอาจไม่ใช่หนึ่งในตัวเลือก
12. สถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศมีการแปรเปลี่ยน
อยู่ตลอด ส่งผลต่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยฯ
13. สภาวะทางเศรษฐกิ จ ที่ ต กต่ าส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจของผู้ ป กครองในการเลื อ ก
สถานศึกษาให้ผู้เรียน
14. ประเทศไทยกาลังอยู่ในระยะเปลี่ยนผ่านจากเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการเกษตร ไปสู่เกษตร
อุตสาหกรรมและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ส่งผลกระทบกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยฯ
15. ตลาดแรงงานต้องการพนักงานที่มคี วามรู้ความสามารถ และทักษะเฉพาะทางมากขึ้น
จึงสวนทางกับหลักสูตรที่หลากหลายแต่ไม่ตอบสนองตลาดแรงงาน
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16. แนวโน้มจานวนประชากรวัยอุดมศึกษาของประเทศไทยลดลง ทาให้อัตราการเกิด
ลดลง อัตราประชากรในวัยเรียนลดลง และมีอัตราผูส้ ูงอายุเพิ่มขึ้น
17. ค่านิยมและความต้องการของนักศึกษาเก่งๆ มักจะเลือกเรียนในสาขาวิชาที่เป็นที่
ต้องการของตลาดแรงงานมากกว่าสาขาที่ความต้องการของตลาดแรงงานน้อยกว่า
18. มุมมองของต่างประเทศที่มองสถานศึกษาของประเทศไทยยังไม่เป็นนานาชาติ
19. ความคิดที่แตกต่างของคนในสังคม ทาให้เกิดความขัดแย้งทางความคิดส่งผลให้มหา
วิทยาลัยต้องมีการปรับทัศนคติ ความเชื่อของคนให้สามารถอยู่รว่ มกันได้
20. ความแตกต่างด้านพื้นฐานทางการศึกษา ครอบครัวและเศรษฐกิจทาให้เกิดค่านิยมที่
แตกต่างมีความต้องการที่หลากหลายมากขึ้น
21. ค่านิยมของคนในสังคมไทยกับความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ ขาดความน่าเชื่อถือลด
ความไว้วางใจได้
22. นักเรียนที่เข้ามาเป็นนักศึกษา มีความรูพ้ ืน้ ฐานในเชิงวิชาการ โดยเฉลี่ยยังต่า
23. การเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการรับสมัครนักศึกษาทาให้มีผลต่อการตัดสินใจเลือก
สถานที่ศึกษาต่อของนักเรียน
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2.3 ผลกำรวิเครำะห์ตำแหน่งยุทธศำสตร์ของคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
2.3.1 ตำแหน่งยุทธศำสตร์ของคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรมในปัจจุบัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอยู่ในตาแหน่ง “ป้องกันตัวเอง” ดังแสดงได้จากภาพข้างล่างนี้

1 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งเสริ
29 มการเรียนรูท้ ห่ี ลากหลาย- ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งเสริมต่อการเรียนรูแ้ บบ E
2 มหาวิทยาลัยฯ ตังอยู
้ ่ในแหล่งชุมชน
25 ทีม่ รี ะบบคมนาคมทีห่ ลากหลาย ทาให้นักศึกษาเดินทางมาเรียนอย่างสะดวก
3 การได้รบั การจัดอันดับให้เป็ นมหาวิ
23ทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 เป็ นการเพิม่ โอกาสในการติดต่อแลกเปลีย่ นข้อมูลความรูเ้ กิดค
รวม
223
รวม % 19.31

1 การบริหารการเรียนการสอนในระดับนานาชาติ
51
ยงั มีชืขอ่ อ้ :จคณะเทคโนโลยี
ากัด- หลักสูตรนานาชาติ
อตุ สาหกรรม
มจี านวนน้1อยผูความเป็
บ้ ริหารและที
นนานาชาติ
มผูบ้ ริหขารมี
องคณะและมหาวิ
วสิ ยั ทัศน์ ทา้ ทาย
ท50ยาลั
และร่
ยฯวยัมรังไม่
บผิเพีดยชอบผลั
งพอทีกจ่ ะดึ
ดันงการด
ดูดคนาเ
2 บุคลากรบางสาขาไม่เชีย่ วชาญ โดยเฉพาะความสามารถทางภาษาอั
30
2 อาจารย์
และความรู
มคี วามเชีค้ ย่ วามเข้
วชาญาใจน้
มีคุณอยในการบริ
วุฒ ิ และตาแหน่
46หารจังดทางวิ
การด้ชาาการเพิ
นงบประมาณการเงิ
ม่ มากขึน้ - บุนค
SOงกฤษ: WTบุคลากรมีประสบการณ์
3 กระบวนการเรียนการสอนและการจัดกิ30
จกรรม ยังไม่สามารถทาให้
นักศึก: ษามี
ษะด้านการคิดวิเคราะห์
่อการบริ
และทั
หารที
กษะด้
ด่ มี ปีานภาษาอั
ระสิ
37 ทธิภาพ
งกฤษ
มีช่องทางการสื่อสารทีห่
1.70
1.00ทกั ษะภาวะผูน้ 3า มีทัรกะบบสารสนเทศเพื
รวม
143
จำนวนผู้ประเมิ น= 21
รวม
412
รวม %
12.38
รวม % 35.67
1/4/2563 0:00
1 อัตราการเกิดของประชากรทีล่ ดลง57ทาให้จานวนนักเรียนทีเ่ ข้าสู่ระดับ อุดมศึกษามีจานวนลดลง
2 มีขนตอนและภาระงานในการท
ั้
างานค่
51 อนข้างมาก
ลั
3 สภาวะทางเศรษฐกิจทีต่ กต่าส่งผลต่
40อการตัดสินใจของผูป้ กครองในการเลือกสถานศึกษาให้ผเู้ รียน
รวม
377
รวม %
32.64
SO

: WT

1.70 : 1.00

ภำพที่ 3 ตาแหน่งยุทธศาสตร์ของเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในปัจจุบัน
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2.3.2 ตำแหน่งยุทธศำสตร์ของคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรมที่ปรับปรุงแล้ว
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอยู่ในตาแหน่ง “รุกดาเนินการเอง” ดังแสดงได้จากภาพข้างล่างนี้

1 ช้อน-->ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
2.51% ส่งเสริมการเรียนรูท้ ห
่ี ลากหลาย- ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งเสริมต่อการเรียนรูแ้ บบ E-lear
2 ช้อน-->มหาวิทยาลัยฯ ตัง้ อยู่ในแหล่
2.16%งชุมชน ทีม่ รี ะบบคมนาคมทีห
่ ลากหลาย ทาให้นักศึกษาเดินทางมาเรียนอย่างสะดวก
3 ช้อน-->การได้รบั การจัดอันดับให้
1.99%
เป็ นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 เป็ นการเพิม่ โอกาสในการติดต่อแลกเปลีย่ นข้อมูลความรูเ้ กิดความร่ว
รวม
223
ลั
รวม 25.20

1 แก้ไข-->การบริหารการเรียนการสอนในระดั
4.42% บนานาชาติ
ชือ่ : ยคณะเทคโนโลยี
งั มีขอ้ จากัด- หลั
อตุ กสาหกรรม
สูตรนานาชาติมจี 1านวนน้
ใช้-->ผูอบ้ ยริความเป็
หารและที
นนานาชาติ
มผูบ้ ริหารมีของคณะและมหาวิ
วสิ ยั ทัศ4.33%
น์ทา้ ทาย ทและร่
ยาลัวยมรั
ฯ ยับงผิไม่
ดชอบผลั
เพียงพอที
กดันจ่ ะดึ
การด
งดูดาเนิ
คนจากท
นงาน
2 แก้ไข-->บุคลากรบางสาขาไม่เชีย่ วชาญ
2.60%
โดยเฉพาะความสามารถทางภาษาอั
2 ใช้
ประสบการณ์
-->อาจารย์มแคี ละความรู
วามเชีย่ วชาญ
ค้ วามเข้มีาคใจน้
ุณวุอฒ3.98%
ยในการบริ
ิ และตาแหน่หารจั
งทางวิ
ดการด้
ชาการเพิ
านงบประมาณการเงิ
ม่ มากขึน้ - บุคลากรขอ
น การ
SO : WTงกฤษ- บุคลากรมี
3 แก้ไข-->กระบวนการเรียนการสอนและการจั
2.60% ดกิจกรรม ยังไม่ส12.22
ามารถทาให้
นักศึกษามีทกั ษะภาวะผู
3 ใช้-->มี
น้ าระบบสารสนเทศเพื
ทักษะด้านการคิดวิ่อเการบริ
คราะห์หแารที
ละทั
3.20%
ด่ กมี ษะด้
ปี ระสิ
านภาษาอั
ทธิภาพงมีกฤษ
ช่องทางการสื่อสารทีห่ ลากหลา
: 1.00
รวม
143
จำนวนผู้ประเมิ น= 21
รวม
412
รวม 4.05
รวม 46.10
1/4/2563 0:00
1 พลิก-->อัตราการเกิดของประชากรที
4.93%ล่ ดลง ทาให้จานวนนักเรียนทีเ่ ข้าสู่ระดับ อุดมศึกษามีจานวนลดลง
2 พลิก-->มีขนั ้ ตอนและภาระงานในการท
4.42% างานค่อนข้างมาก
3 สภาวะทางเศรษฐกิจทีต่ กต่าส่ง3.46%
ผลต่อการตัดสินใจของผูป้ กครองในการเลือกสถานศึกษาให้ผเู้ รียน
รวม
377
รวม 23.46

ภำพที่ 4 ตาแหน่งยุทธศาสตร์ของเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่ปรับปรุงแล้ว
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2.4 แผนยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564) ของมหำวิทยำลัย
วิสัยทัศน์ (Vision)
มหำวิทยำลัยแม่แบบที่ดขี องสังคม
(Smart Archetype University of the Society)
ความสาเร็จตามวิสัยทัศน์ : รักษาความเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ
และมีผลงานที่เ ป็นแม่แบบสวนสุ นันทาด้านการสอน วิจัย บริก ารวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปะ และ
วัฒนธรรม
หมายเหตุ : แม่แบบที่ดีของความสมาร์ท (Smart) คือ เป็นลักษณะของ “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” ในเรื่อง
ต่างๆ ดังนี้
S = Smart Students: นักศึกษา “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” มีความคิดดี ทาดี พูดดี แต่งกายดี
M = Smart Management: การบริหารจัดการ “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” ผู้บริหารเก่งและดี รับผิดชอบ
ต่อสังคม ทาดี มุง่ คุณภาพ และมีธรรมาภิบาล
A = Smart Academic: วิชาการ “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” สร้างหลักวิชาที่สร้างสรรค์ และนาไปใช้
ประโยชน์ได้ รวมทั้งมีรูปแบบการนาเสนอที่ดี
R = Smart Research: การวิจัย “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” สร้างผลงานวิจัยที่ตอบสนองสังคม และ
นาไปใช้ประโยชน์ได้ รวมทั้งมีรปู แบบการนาเสนอที่ดี
T = Smart Technology & Teacher: เทคโนโลยี & ครู “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย มี
ประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีครูที่เป็นต้นแบบในการคิดดีและทาดี
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จุดประสงค์ (Purpose)
1) บัณฑิตที่เน้นองค์ความรูเ้ ป็นเอตทัคคะ (Graduates with concentration on niche academic)
2) การวิจัยทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิด สร้างสรรค์ (Academic research with creative
and innovative concept)
3) ผลงานวิชาการที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม (Academic works with respond and resolve
the social problems)
4) ศิลปะและวัฒนธรรมไทยตามแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทา (Arts and culture based on
Suan Sunandha Heritage)
พันธกิจ (Mission)
1) ให้ก ารศึก ษา (To Offer Education) ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เ ป็นเอตทัคคะ ฝึก หัดครู
ปลู ก ฝังประชาชนให้ส ามารถเรีย นรู้ใ นระดั บสูง มีความเป็นมนุษย์ที่รับผิดชอบต่ออนาคตของโลกที่มี
แนวโน้มเป็นนานาชาติ มีจิตวิญญาณในการท้าทาย โดยไม่กลัวล้มเหลว
2) วิจัย (To Conduct Research) มุ่งมั่นในการลงทุนทางการศึกษาวิจัยในศาสตร์ที่เป็นเอตทัคคะ
ที่สามารถนาไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์ได้เพื่อความสงบสุข และความเจริญรุ่งเรือง ผ่านการแสวงหาด้วย
การวิจัยทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์
3) บริ ก ารวิ ช าการ (To Provide Academic Services) การส่ ง มอบผลงานวิ ช าการในระดั บ
เอตทัคคะ ที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น และสังคม
4) ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม (To Conserve Arts and Culture) การส่งเสริมและสนับสนุน
ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย โดยการพัฒนาและสร้างแม่แบบวัฒนธรรมวัง สวนสุนันทาให้เป็นที่ยกย่องและ
ชื่นชมของมนุษยชาติ
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ภำรกิจหลัก (Key result area)
1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหน้า (Produce Graduates with Front Row Quality)
2) ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคม (Provide Academic Services
and Transfer Technology to Communities and International Society)
3) อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปวัฒนธรรม และธารงรักษา สืบสาน
ความเป็ น ไทย (Conserve and Develop Services Provision as the Center for Arts and Culture Service
Center and Sustain the Thainess)
4) วิจัย สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ (Conduct Research, Create Innovation and Develop
Knowledge for Society)
5) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ และเน้นให้เครือข่ายมีส่วนร่ว ม
(Employ Modern Management System for Versatility with Concentration on Network Participation)
เสำหลัก (Pillar)
1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)
2) คุณธรรม (Morality)
3) เครือข่าย (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 ได้กาหนดนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อให้การดาเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ไปสู่ความสาเร็จที่กาหนดไว้ ดังนี้
1. นโยบายด้านการบริหารจัดการ
1) เร่งรัดและสร้างกระบวนการและกลไกการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทุกคนให้ก้าว
ไปสู่ความสาเร็จสูงสุดในเส้นทางวิชาชีพ
2) รักษาเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของความเป็นสวนสุนันทาที่มีอดีตอันน่าภูมิใจเพื่อนาไปสู่ความ
ผาสุกและคุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากรในองค์กร
3) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กรในทุกมิติ
4) จัดสภาพแวดล้อมที่ดีด้านการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์
บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรูแ้ ละเทคโนโลยีที่ทันสมัย
5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้พัฒนาในเส้นทางวิชาชีพทั้งในด้านวุฒิการศึกษา
และผลงานวิชาการ รวมทั้งความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและนาไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้
2. นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต
1) พัฒนาสาขาวิชาทุกๆ สาขาวิชาไปสู่ความเป็นเอตทัคคะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
2) ประสานเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตเพื่อการมีส่วนร่วมในการ
จัดการเรียนการสอนครอบคลุมในทุกกระบวนการ
3) ยกระดั บ การเรีย นการสอนและการวิจัย โดยการมีเ ครือข่ายกั บ สถาบันการศึก ษาใน
ต่างประเทศเพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรูแ้ ละบุคลากร
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4) มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เ ป็นผู้ที่มีความรู้ลึก ซึ่งในศาสตร์ที่ส าเร็ จการศึก ษา มีคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตสาธารณะ และเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี
5) พั ฒ นานั ก ศึ ก ษาให้ เ ป็ น บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถด้ า นเทคโนโลยี แ ละการใช้
ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับที่ดี สามารถนาไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้
6) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีพรสวรรค์และความสามารถพิเศษที่โดดเด่นนอกจาก
ศาสตร์ที่ศกึ ษา
3. นโยบายด้านการวิจัย
1) มุ่งเน้นผลิตงานวิจัยที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่สามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ได้จริง
2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มกี ารบูรณาการวิจัยให้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน
3) สร้างให้นักศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกมีขีดความสามารถในด้านการ
วิจัยและสร้างผลงานที่เป็นยอมรับของสังคมได้
4. นโยบายด้านการบริการวิชาการ
1) ส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับงานวิจัย และเกิดการบูรณาการกับการเรียน
การสอน
2) สร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชนในการให้บริการวิชาการ เพื่อแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ยั่งยืน นาไปสู่การพึ่งพาตนเองได้
3) ส่งเสริมให้มีการจัดแหล่งเรียนรู้เพื่อสร้างโอกาสเรียนรู้ให้แก่ทุกคนทุกกลุ่มวัย
5. นโยบายด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1) ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นสวนสุนันทา
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ค้นคว้า เพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
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3) สนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
เป้ำหมำยกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย (University Development Goals)
รู ป แบบของการบริ ห ารจั ด การมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทาคื อ รู ป แบบของ SSRU

“SWITCH” and “KEEP” โดยอาศัยหลักการว่า “เมื่อสถานการณ์เปลี่ยน เราก็ต้องปรับเปลี่ยน
เพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันและทันต่อโลกอนาคต แต่สาหรับสิ่งที่ดีและมีคุณค่า เราต้องธารง
รักษา”

มุ่งเติมเต็มในสิ่งที่ยั งเดินไปไม่ถึ งจุดหมายปลายทางและเป้าหมายที่ตั้งไว้ ต่อยอดทุนความรู้
และทุนสั งคมที่มีอยู่ ติด ตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อก ากั บ ติดตามระบบการท างานเพื่อการพั ฒนาอย่ า ง
ต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ น าไปสู่ ค วามเป็ น “ต้ น แบบ” ตามวิ สั ย ทั ศ น์ 15 ปี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทา
“มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดขี องสังคม” เพราะนี่คอื สิ่งที่ทรงคุณค่าที่จะต้องดูแลรักษาเอาไว้
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ยุทธศำสตร์ (Strategic Thrusts)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)
และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 พั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ให้ เ ป็ น เอตทั ค คะอย่ า งยั่ ง ยื น ( Raise the
University‘s Potential to Become Sustainable Specialist)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่ งยืน
(Construct Academic Works for Elevating Local Wisdom Sustainably)
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 สร้ า งความสั ม พั น ธ์ เชื่ อ มโยงเครื อ ข่ า ยและท้ อ งถิ่ น (Establish
Relationship to Link Local to Network)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ (Elevate the Level of International
Recognition)
แต่ จ ากการวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มทั้ ง ภายในและภายนอกที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปอย่ า งรวดเร็ ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงได้ยุบรวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยง
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เครือข่ายและท้องถิ่น กับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ เพื่อให้ขับเคลื่อนใน
การพัฒนาทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยสามารถสรุปประเด็นยุทธศาสตร์ที่ใช้ขับเคลื่อนแผน
ยุ ท ธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติก ารประจาปีง บประมาณ พ.ศ. 2564
รายละเอียดมีดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน (Raise the University‘s
Potential to Become Sustainable Specialist)
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 สร้ า งผลงานวิ ช าการสู่ ก ารยกระดั บ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น อย่ า งยั่ ง ยื น
(Construct Academic Works for Elevating Local Wisdom Sustainably)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ
(Construct the Network Cooperation and Elevate the Recognition to the International Level)
โดยแผนยุ ท ธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) สามารถสรุ ป เป้ า ประสงค์ ตั ว ชี้ วั ด
แผนงาน/กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรม ดังตารางที่ 1
ตารางที่1 แสดงจานวนเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรมของแผน
ยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ในแต่ละยุทธศาสตร์
จำนวน
ยุทธศำสตร์
แผนงำน/ โครงกำร/
เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด
กลยุทธ์ กิจกรรม
1) พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
9
20
17
20
2) สร้างผลงานวิ ช าการสู่ก ารยกระดั บ ภู มิ ปั ญ ญา
8
14
13
13
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
3) สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยก
6
7
8
8
ย่องระดับนานาชาติ
รวมทั้งสิ้น
23
41
38
41
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ส่วนที่ 3 สำระสำคัญของแผนยุทธศำสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
3.1 วิสัยทัศน์ (Vision)
หน่วยงานจัดการศึกษาที่มคี ุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ
3.2 พันธกิจ (Mission)
1. ผลิตบัณฑิตที่เน้นทักษะในการประกอบวิชาชีพ มีความรับผิดชอบ มีความพร้อมในการเรียน
รู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
2. การวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์และสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ
หรือชุมชน
3. บริการวิชาการ ให้การบริการวิชาการที่เป็น เอตทัคคะ ที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม โดย
การมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น และสังคม
4. การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประเพณีไทยและสืบสานวัฒนธรรมวังสวนสุนันทา
3.3 ภำรกิจหลัก (Key result area)
1. ผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมให้เป็นมืออาชีพ มีปัญญา มีคุณธรรม และมีทักษะที่
เชี่ยวชาญ ตรงกับความต้องการและเป็นที่พึงพอใจของสังคม
2. สร้างสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ผลงานวิชาการ รวมทั้งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญา
ไทยสู่ประชาคมอาเซียน
3. เผยแพร่ความรู้ การบริการวิชาการ ทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไปสู่ชุมชนและสังคม
4. ส่งเสริม สนับสนุน การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และเทคโนโลยีพ้ืนบ้าน ของชุมชนและสังคม
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3.4 เสำหลัก (Pillar)
1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)
2) คุณธรรม (Morality)
3) เครือข่าย (Partnership)
4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
5) วัฒนธรรม (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”
3.5 วัฒนธรรม (Culture)
เคารพผูอ้ าวุโส 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 การสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงาน
- T (Teamwork) หมายถึง การปฏิบัติงานเป็นทีม
3.9 ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic Thrusts)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ
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3.10 แผนที่ยุทธศำสตร์ของคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 – 2564
วิสัยทัศน์ : หน่วยงานจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ
พันธกิจ (Mission)
1. ผลิตบัณฑิตที่เน้นทักษะในการประกอบวิชาชีพ มีความรับผิดชอบ มีความพร้อมในการเรียนรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
2. การวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์และสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการหรือชุมชน

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์เชิง
ประสิทธิผล

เป้าประสงค์เชิง
คุณภาพการบริการ

เป้าประสงค์เชิง
ประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์เชิง
การพัฒนาองค์การ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัย
ให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน

1.1 คณะเอตทัคคะที่มีความยั่งยืน และได้รับการยอมรับ
ในระดับชาติและนานาชาติ

1.2 บัณฑิตมีคณ
ุ ภาพตามอัตลักษณ์ของคณะเป็นที่ยอมรับ
ของผู้ใช้บัณฑิตและสังคมและมีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษ
ที่ 21

1.3 คณะมีการบูรณาการการจัดการเรียนสอนที่ส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์สอดคล้อง
ตามอัตลักษณ์ของคณะ
1.4 หลักสูตรมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ

3. บริการวิชาการ ให้การบริการวิชาการที่เป็น เอตทัคคะ ที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น และสังคม
4. การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประเพณีไทยและสืบสานวัฒนธรรมวังสวนสุนันทา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการ
สู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน

2.1 ผลงานวิชาการ วิจยั และงานสร้างสรรค์ ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่
ในระดับชาติ หรือนานาชาติ
2.2 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการนาไปใช้ประโยชน์และให้
ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้
2.3 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร

2.4 คณะเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และบริการทางวิชาการ
แก่ชุมชน โรงเรียน วิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ ผู้ประกอบการ
ใหม่ และท้องถิ่นให้มีความให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามศาสตร์
พระราชา
2.5 คณะมีงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน

2.6 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ มีคุณภาพได้ตาม
มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติตามเกณฑ์
คุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ

3.1 เครือข่ายและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิด
ความสัมพันธ์ที่ดีกับคณะ

4.1 คณะเป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

4.2 ความมีชื่อเสียงของคณะ

3.2 คณะมีความร่วมมือกับเครือข่ายและท้องถิ่นที่
หลากหลาย
3.3 คณะมีการดาเนินการจัดกิจกรรมความร่วมมือกับ
เครือข่ายต่างประเทศ

4.3 นักศึกษาชาวต่างชาติเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชา

3.4 คณะมีกระบวนการ/กลไกในการแสวงหา
ความร่วมมือกับท้องถิ่น องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร
วิชาชีพ ผู้ประกอบการ ศิษย์เก่า และต่างประเทศ

4.4 ระบบบริหารจัดการภายในทีส่ ามารถตอบสนองต่อ
ความเป็นนานาชาติ

2.7 วารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
2.8 คณะมีกระบวนการบริการวิชาการ ที่ได้มาตรฐาน และสอดรับกับ
ความต้องการของสังคม
2.9 คณะมีกระบวนการด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่ได้มาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ
1.5 บุคลากรทุกระดับมีความรู้ ทักษะและทัศนคติในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมี
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ
1.6 บุคลากรมีการปฏิบัติงานที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ และทันต่อ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
1.7 คณะมีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาและเกิดธรรมาภิ
บาล
1.8 คณะมีอาคารสถานที่ และสิ่งอานวยความสะดวกทีร่ องรับการดาเนินการตามพันธกิจได้
อย่างครบถ้วน1.10 คณะสามารถบริหารจัดการทรัพย์สิน สินทรัพย์เพือ่ ใช้ในการปฏิบัตติ าม
ภารกิจ

3.5 คณะมีการพัฒนาฐานข้อมูลเครือข่ายสาหรับการ
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
2.10 อาจารย์และนักวิจัยมีศักยภาพในการริเริม่
สร้างสรรค์ งานวิจัย นวัตกรรม และการบริการวิชาการ
อย่างมีประสิทธิภาพ

4.5 คณะมีการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆของ Social
Media ที่ทันสมัยในการสร้างภาพลักษณ์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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ส่วนที่ 4
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยัง่ ยืน
เป้าประสงค์
1.1 มหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มีความยัง่ ยืน และได้รับการ
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

ตัวชีว้ ัด
1.1.1 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติ
และ/หรือนานาชาติ

ผลการดาเนินงาน

ค่าเป้าหมาย

ปี 2561
3.00

ปี 2562

ปี 2563
(รอบ 9 เดือน)

ร้อยละ

ปี 2560
3.00

≥0.56

0.21

ปี 2564
0.25

ระดับคะแนน

4.49

4.55

≥4.38

4.64

4.60

หน่วยนับ

(1)

1.2 บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ 1.2.1 ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑิต ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบ
(2)
ยอมรับของผูใ้ ช้บัณฑิตและสังคม และมีทักษะที่จาเป็นใน
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ศตวรรษที่ 21
1.2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาและประกอบอาชีพ

ผู้กากับดูแล

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1.1.2.1 สนับสนุนให้นักศึกษาส่งผลงานทางวิชาการ งานวิจัย โครงการส่งเสริมผลงานนักศึกษาสู่การประกวดในระดับชาติหรือ
และงานสร้างสรรค์เข้าประกวดในระดับชาติและนานาชาติ นานาชาติ (A)1

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

1.2.1.1 ส่งเสริมการบูรณาการการสอนด้วยนวัตกรรม
ร่วมสมัยอย่างมีประสิทธิภาพในการสร้างทักษะที่จาเป็น
ในศตวรรษที่ 21

คณบดี / รองคณบดี / หัวหน้า
สาขาวิชา / หัวหน้าแขนงวิชา

ทุกฝ่าย / หัวหน้าสาขาวิชา / หัวหน้า
แขนงวิชา

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ

1.3.4.1 พัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

1.4.1.1 ยกระดับคุณภาพของสาขาวิชาเอตทัคคะให้สามารถ โครงการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ (A)2
แข่งขันในระดับชาติหรือนานาชาติ

คณบดี/รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ

แผนงาน/ กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

โครงการจัดการเรียนการสอนสวนสุนันทา 4.0
(SSRU 4.0)

ร้อยละ

97.01

99.31

≥96.73

93.81

≥80.00

1.2.3
ร้อยละหลั
อิสระภายใน
1 ปีก(3)สูตรที่มีรายวิชาอย่างน้อย 1 รายวิชาจัดการเรียนการ
สอนแบบผสมผสานออนไลน์

ร้อยละ

-

-

-

-

≥70.00

1.2.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้หลักสูตรดาเนินการจัดการ โครงการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานออนไลน์ (SSRU
เรียนการสอนแบบผสมผสานออนไลน์ (SSRU NEXT)
NEXT)

1.3 มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมและสนับสนุนในการสร้าง
1.3.1 ร้อยละนักศึกษาที่มีจิตอาสาหรือจิตสาธารณะ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ทักษะที่จาเป็นในศตวรรษ
ที่ 21 หรือความสามารถพิเศษ (talent) ให้กับนักศึกษา
1.3.2 ร้อยละนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษ
สอดคล้องตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ที่ 21 หรือ talents

ร้อยละ

-

-

-

-

≥20.00

ร้อยละ

-

-

-

-

≥20.00

1.3.1.1 ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตาม
โครงการสร้างนักศึกษาเป็นนักจิตอาสาหรือจิตสาธารณะ
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
และมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และมีความสามารถ โครงการพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
พิเศษ
และอัตลักษณ์สวนสุนันทา

1.3.3 จานวนผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทน
ของหน่วยงานไปนาเสนอในระดับชาติหรือนานาชาติ

ผลงาน

-

-

12

-
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1.3.4 ร้อยละนักศึกษาที่สอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR
ระดับ B1 หรือมาตรฐานอืน่ ที่เทียบเท่า

ร้อยละ

-

-

-

-

≥20.00

สาขาวิชา

-

-

0

N/A

1

ร้อยละ

≥60.00

≥70.00

≥90.00

N/A

≥80.00

1.4 หลักสูตรมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ

1.4.1 จานวนสาขาวิชาเอตทัคคะที่มีคะแนนประเมินตั้งแต่ 80 คะแนน
ขึ้นไป

(4)

1.4.2 ร้อยละของหลักสูตรทั้งหมดที่ผ่านตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ
หลักสูตรของ สกอ. โดยได้คะแนนไม่ต่ากว่าระดับ 3.01

1.4.3 จานวนหลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree)

1.3.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการนาเสนอผลงานวิจัยของ
นักศึกษาในระดับนานาชาติ

กิจกรรมจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการพัฒนานักศึกษาสู่การวิจัยในระดับชาติหรือนานาชาติ

1.4.2.1 พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
1.4.2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการหรือเครือข่ายในการพัฒนาหลักสูตร

โครงการบริหารหลักสูตรที่มีคุณภาพ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ

โครงการประกันคุณภาพการศึกษา

รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกัน
คุณภาพ

ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

หลักสูตร

-

-

-

-

1

1.4.4.1 พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree) ให้เป็นที่
ยอมรับและสามารถบริการวิชาการจัดหารายได้

โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree)

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ

1.5.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ

ร้อยละ

≥25.02

≥25.01

≥28.81

31.03

≥30.00

1.5.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้าสู่ตาแหน่งทาง
วิชาการ

โครงการเพิ่มตาแหน่งทางวิชาการ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบุคคล

1.5.2 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น

ร้อยละ

-

-

≥92.50

-

≥20.00

1.5.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการเข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น

โครงการเข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

1.5.3 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของ
มหาวิทยาลัย

ร้อยละ

≥20.00

≥25.00

≥41.03

46.77

≥50.00

1.5.3.1 พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้กับบุคลากร

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของบุคลากร

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบุคคล

1.6 มหาวิทยาลัยผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความ 1.6.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
หน่วยงานภาครัฐ : ITA(5)

คะแนน

-

-

-

-
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1.6.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดาเนินการตามเกณฑ์ โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

หัวหน้าสานักงานคณบดี

1.7 บุคลากรทุกระดับรับรู้และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยตามทิศทางที่กาหนดไว้

ร้อยละ

-

-

-

-

≥80.00

1.7.1.1 ปรับปรุงระบบและกลไกการกากับองค์กรโดย
โครงการกากับองค์การที่ดี
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรร
มาภิบาลในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีความ
ยืดหยุน่ และคล่องตัว

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหาร

ครั้ง/ปี

-

-

-

-

1

โครงการปรับปรุงกายภาพ ภูมิทัศน์และสื่งอานวยความสะดวก
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหาร

ร้อยละ

-

-

-

-

≥80.00

1.8.1.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ อาคาร
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และภูมิทัศน์ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมให้พร้อมสาหรับการจัดการเรียนการสอนและ
ภารกิจอืน่ ๆ

บาท/คน

25,000

25,000

844,405.63

231,712.93

60,000

1.9.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหารายได้ของ
หน่วยงานต่างๆ อย่างเป็นระบบ

โครงการจัดหารายได้ด้วยการบริการวิชาการ

คณบดี

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ

1.5 บุคลากรทุกระดับมีความรู้ ทักษะและทัศนคติในการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ

1.7.1 ร้อยละบุคลากรทุกระดับที่รับรู้และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน
ภารกิจให้สาเร็จ

1.8 มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอาคารสถานที่ และสิ่ง 1.8.1 จานวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับอาคารสถานที่ และสิ่งอานวยความ
อานวยความสะดวกที่รองรับการดาเนินการตามพันธกิจได้ สะดวกตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
อย่างครบถ้วนและเกิดความประหยัดงบประมาณ
1.8.2 ร้อยละของการประหยัดงบประมาณจากการใช้ไฟฟ้าและน้าเมือ่
เทียบกับปีที่ผ่านมา
1.9 มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการทรัพย์สิน สินทรัพย์ 1.9.1 เงินรายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านการบริการวิชาการและ
เพื่อใช้ในการปฏิบัติตามภารกิจ
วิจัยต่ออาจารย์ประจา(6)

หมายเหตุ : ( ) คือ ตัวชี้วัดที่สาคัญ
: (A) คือ โครงการวาระสาคัญประจาปี (Agenda)
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยัง่ ยืน
เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

2.1 ผลงานวิชาการ วิจัยและงานสร้างสรรค์ ได้รับการ
ตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ

2.1.1 ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจาและนักวิจัย

ร้อยละ

2.2 ผลงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์หรืองาน
วิชาการได้รับการนาไปใช้ประโยชน์และให้ชุมชนสามารถ
พึ่งพาตนเองได้

2.2.1 จานวนงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์หรืองานวิชาการที่นาไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือสร้างรายได้ลดรายจ่าย หรือพัฒนา

ผลงาน

34.00

2.3 ผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ที่ยนื่ จด
อนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร

2.3.1 จานวนผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์
ที่ยนื่ จดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร

2.4 มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และบริการ
ทางวิชาการแก่ชุมชน โรงเรียน วิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ
ผู2.5
ป้ ระกอบการใหม่
ให้มีความให้
เข้มแข็องอย่
าง
มหาวิทยาลัยมีงและท้
านวิจอัยงถิ
ที่ต่นอบสนองต่
อความต้
งการ

2.4.1 จานวนผูเ้ ข้าเยีย่ มชมแหล่งเรียนรู้

ของแหล่งทุน

ประชาชนและชุมชนให้เข้มแข็งและยัง่ ยืน

ปี 2562
75.25

ปี 2563
(รอบ 9 เดือน)
52.07

ค่าเป้าหมาย

ปี 2561
94.12

59.52

63.89

-

1

ผลการดาเนินงาน
ปี 2560
119.74

ปี 2564
≥50.00

แผนงาน/ กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ผู้กากับดูแล

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

2.1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการนาผลงานวิจัย หรืองาน
สร้างสรรค์ของอาจารย์ประจาและนักวิจัยให้ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับชาติหรือนานาชาติ

โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์
ประจาและนักวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ

ฝ่ายวิจัย

2.2.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ถ่ายทอดองค์ความรู้จาก
งานวิจัย งานวิชาการ ให้เกิดประโยชน์กับชุมชน

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย นวัตกรรมและงาน

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ

ฝ่ายวิจัย

3

วิชาการ เพื่อการพัฒนาชุมชน (A)

(7)

ผลงาน

31

14

13

4

1

2.3.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการนาผลงานวิจัย
งานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ให้ได้รับการจด
อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร

โครงการส่งเสริมการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ

ฝ่ายวิจัย

คน

-

-

-

N/A
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2.4.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มองค์ความรู้ในแหล่ง
เรียนรู้ และประชาสัมพันธ์ให้เข้าเยีย่ มชม

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ

ฝ่ายวิจัย

301,206.69

291,409.19

250,723.25

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ

ฝ่ายวิจัย

บาท/คน

2.5.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหาแหล่งทุนงานวิจัย
นวัตกรรม โดยอาศัยเครือข่ายจากภาค อุตสาหกรรม
ภาครัฐ หรือภาคบริการ

โครงการจัดหาแหล่งทุนงานวิจัยโดยอาศัยเครือข่าย

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2.5.4 จานวนผลงานวิจัย นวัตกรรมหรืองานสิทธิบัตรที่นาไปใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์

ผลงาน

-

-

-

-

2

2.6 วารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ

2.6.1 จานวนวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ

วารสาร

1

1

1

0

1

2.6.1.1 ยกระดับวารสารวิชาการให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน โครงการยกระดับคุณภาพวารสารวิชาการสู่มาตรฐาน
และคุณภาพทั้งระบบ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ

ฝ่ายวิจัย

2.7 มหาวิทยาลัยมีกระบวนการบริการวิชาการ ที่ได้
มาตรฐาน สอดรับกับความต้องการของท้องถิ่นและสังคม

2.7.1 ร้อยละของการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการจัดการเรียนการ

ร้อยละ

-

-

-

-

≥80.00

2.7.1.1 พัฒนาระบบการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับ
ความต้องการ และเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นและสังคม

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ

ฝ่ายวิจัย

หมายเหตุ : ( ) คือ ตัวชี้วัดที่สาคัญ
: (A) คือ โครงการวาระสาคัญประจาปี (Agenda)

2.5.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจาและนักวิจัย

สอนหรือการวิจัย(10)

586,749.04

≥60,000

โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมัง่ คัง่ ทางเศรษฐกิจ

โครงการพัฒนาระบบการบริการวิชาการ
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ผลการดาเนินงาน
ปี 2561
46.15

ปี 2562
5.00

3.1.1 ร้อยละความสาเร็จของแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย(11)

ร้อยละ

ปี 2560
72.73

3.1.2 ร้อยละของงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม
และสิง่ ประดิษฐ์ของอาจารย์และนักวิจัยทีไ่ ด้รบั รางวัลระดับชาติหรือ
นานาชาติต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย

ร้อยละ

0

7

3.2 เครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิด
ความสัมพันธ์ทดี่ ีกับมหาวิทยาลัย

3.2.1 ร้อยละของเครือข่ายทีม่ ีผลผลิตร่วมกันและเป็นประโยชน์ต่อ

ร้อยละ

-

3.3 ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยโดยมีนักเรียนเลือก
ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย

3.3.1 ร้อยละของนักเรียนทีเ่ ข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่อแผนรับ

ร้อยละ

3.5 มหาวิทยาลัยมีการดาเนินการจัดกิจกรรมความ
ร่วมมือกับเครือข่ายในประเทศและท้องถิน่

3.5.1 ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือในประเทศทีม่ ีการจัดกิจกรรม
ร่วมกัน

ร้อยละ

3.1 มหาวิทยาลัยเป็นทีย่ อมรับในระดับชาติและนานาชาติ

3.6 มหาวิทยาลัยมีการดาเนินการจัดกิจกรรมความ
ร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ
หมายเหตุ : ( ) คือ ตัวชี้วัดทีส่ าคัญ
: (A) คือ โครงการวาระสาคัญประจาปี (Agenda)

ปี 2563
(รอบ 9 เดือน)

ค่าเป้าหมาย

-

ปี 2564
≥80.00

1.69

3.45

-

-

-

-

-

66.67

-

-

ผู้กากับดูแล

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

คณบดี

หัวหน้าสานักงานคณบดี

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ

ฝ่ายวิจัย

โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking) (A)5

≥3.50

3.1.2.1 ส่งเสริมให้มีการแข่งขันทางวิชาการในระดับชาติ
และนานาชาติ

โครงการส่งเสริมการประกวดผลงานวิชาการสูเ่ วทีระดับชาติและ
นานาชาติ

100.00

100.00

3.2.1.1 สนับสนุนการให้เครือข่ายและท้องถิน่ มีส่วนร่วม
โครงการการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและท้องถิน่ ในการพัฒนา
ในการพัฒนามหาวิทยาลัยตามภารกิจ (การผลิตบัณฑิต
มหาวิทยาลัย
การวิจัย บริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

-

-

≥70.00

3.3.1.1 ดาเนินการประชาสัมพันธ์ทหี่ ลากหลาย และบริการ โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
ให้ตรงตามกลุม่ เป้าหมายทัง้ ในระดับชาติและนานาชาติ

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

100.00

100.00

≥80.00

3.5.1.1 พัฒนาหรือเพิ่มความร่วมมือกับเครือข่าย
ภายในประเทศเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับมหาวิทยาลัย

โครงการความร่วมมือกับเครือข่ายภายในประเทศ

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

3.5.1.2 สนับสนุนการดาเนินกิจกรรมตามข้อตกลง
ความร่วมมือของเครือข่ายและท้องถิน่

โครงการจัดกิจกรรมตามข้อตกลงความร่วมมือของเครือข่ายและ
ท้องถิน่

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

3.6.1.1 พัฒนาหรือเพิ่มความร่วมมือกับเครือข่าย
ต่างประเทศเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับมหาวิทยาลัยและ
เครือข่าย

โครงการความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ

คณบดี

หัวหน้าสานักงานคณบดี

นักศึกษาประจาปี(13)

ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

3.1.1.1 สนับสนุนการสร้างผลงานตามแนวทางการจัด
อันดับมหาวิทยาลัยให้เป็นทีย่ อมรับในระดับนานาชาติ

มหาวิทยาลัย(12)

3.6.1 ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือต่างประเทศทีม่ ีการจัด
กิจกรรมร่วมกัน

แผนงาน/ กลยุทธ์

-

25.00

≥50.00
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ส่วนที่ 5
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยัง่ ยืน
หน่วยนับ

ปี 2563
(รอบ 9 เดือน)

ร้อยละ

0.21

ปี 2564
0.25

ระดับคะแนน

4.64

4.60

ร้อยละ

93.81

≥80.00

ร้อยละ

-

≥70.00

1.2.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้หลักสูตรดาเนินการจัดการ โครงการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานออนไลน์ (SSRU
เรียนการสอนแบบผสมผสานออนไลน์ (SSRU NEXT)
NEXT)

ร้อยละ

-

≥20.00

ร้อยละ

-

≥20.00

1.3.1.1 ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ โครงการสร้างนักศึกษาเป็นนักจิตอาสาหรือจิตสาธารณะ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและมีคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ และมีความสามารถพิเศษ
โครงการพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
และอัตลักษณ์สวนสุนันทา

1.3.3 จานวนผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทน
ของหน่วยงานไปนาเสนอในระดับชาติหรือนานาชาติ

ผลงาน

-

5

1.3.4 ร้อยละนักศึกษาที่สอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR
ระดับ B1 หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า

ร้อยละ

-

≥20.00

สาขาวิชา

N/A

1

ร้อยละ

N/A

3.51

เป้าประสงค์
1.1 มหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มีความยั่งยืน และได้รับการ
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

ตัวชี้วัด
1.1.1 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติ

ค่าเป้าหมาย

และ/หรือนานาชาติ(1)

1.2 บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ 1.2.1 ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑิต ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบ
ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม และมีทักษะที่จาเป็นใน มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(2)
ศตวรรษที่ 21
1.2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาและประกอบอาชีพ

แผนงาน/ กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

1.1.2.1 สนับสนุนให้นักศึกษาส่งผลงานทางวิชาการ งานวิจัย โครงการส่งเสริมผลงานนักศึกษาสู่การประกวดในระดับชาติหรือ
และงานสร้างสรรค์เข้าประกวดในระดับชาติและนานาชาติ นานาชาติ (A)1
1.2.1.1 ส่งเสริมการบูรณาการการสอนด้วยนวัตกรรมร่วม
สมัยอย่างมีประสิทธิภาพในการสร้างทักษะที่จาเป็น
ในศตวรรษที่ 21

งบประมาณ
ภาคปกติ (บาท)
50,000.00

ผู้กากับดูแล

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

คณบดี / รองคณบดี / หัวหน้า
สาขาวิชา / หัวหน้าแขนงวิชา

ทุกฝ่าย / หัวหน้าสาขาวิชา / หัวหน้า
แขนงวิชา

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ

-

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

-

คณบดี/รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ

ภาคพิเศษ (บาท)
-

โครงการจัดการเรียนการสอนสวนสุนันทา 4.0
(SSRU 4.0)
กิจกรรมจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2,230,000.00

-

อิสระภายใน 1 ปี(3)
1.2.3 ร้อยละหลักสูตรที่มีรายวิชาอย่างน้อย 1 รายวิชาจัดการเรียน
การสอนแบบผสมผสานออนไลน์
1.3 มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมและสนับสนุนในการสร้าง 1.3.1 ร้อยละนักศึกษาที่มีจิตอาสาหรือจิตสาธารณะ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ทักษะที่จาเป็นในศตวรรษ
ที่ 21 หรือความสามารถพิเศษ (talent) ให้กับนักศึกษา
1.3.2 ร้อยละนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษ
สอดคล้องตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ที่ 21 หรือ talents

1.4 หลักสูตรมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ

1.4.1 จานวนสาขาวิชาเอตทัคคะที่มีคะแนนประเมินตั้งแต่ 80 คะแนน
(4)

ขึ้นไป

1.4.2 ร้อยละของหลักสูตรทั้งหมดที่ผ่านตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ
หลักสูตรของ สกอ. โดยได้คะแนนไม่ต่ากว่าระดับ 3.01

1.4.4 จานวนหลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree)

1.3.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการนาเสนอผลงานวิจัยของ
นักศึกษาในระดับนานาชาติ

โครงการพัฒนานักศึกษาสู่การวิจัยในระดับชาติหรือนานาชาติ

1.3.4.1 พัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21

1.4.1.1 ยกระดับคุณภาพของสาขาวิชาเอตทัคคะให้สามารถ โครงการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ (A)2
แข่งขันในระดับชาติหรือนานาชาติ

-

-

200,000.00

-

300,000.00

-

50,000.00
-

-

-

1.4.2.1 พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
1.4.2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการหรือเครือข่ายในการพัฒนาหลักสูตร

โครงการบริหารหลักสูตรที่มีคุณภาพ

100,000.00

-

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ

โครงการประกันคุณภาพการศึกษา

270,000.00

-

รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกัน
คุณภาพ

ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

100,000.00

-

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบุคคล

หลักสูตร

-

1

1.4.4.1 พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree) ให้เป็นที่
ยอมรับและสามารถบริการวิชาการจัดหารายได้

โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree)

1.5.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ

ร้อยละ

31.03

≥30.00

1.5.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้าสู่ตาแหน่งทาง
วิชาการ

โครงการเพิ่มตาแหน่งทางวิชาการ

-

-

1.5.2 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น

ร้อยละ

-

≥20.00

1.5.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการเข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น

โครงการเข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

-

-

1.5.3 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของ
มหาวิทยาลัย

ร้อยละ

46.77

≥50.00

1.5.3.1 พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้กับบุคลากร

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของบุคลากร

-

-

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบุคคล

1.6 มหาวิทยาลัยผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความ 1.6.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
หน่วยงานภาครัฐ : ITA(5)

คะแนน

-

4

-

-

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

หัวหน้าสานักงานคณบดี

1.7 บุคลากรทุกระดับรับรู้และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยตามทิศทางที่กาหนดไว้

ร้อยละ

-

≥80.00

-

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหาร

ครั้ง/ปี

-

1

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหาร

ร้อยละ

-

≥80.00

บาท/คน

231,712.93

60,000

คณบดี

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ

1.5 บุคลากรทุกระดับมีความรู้ ทักษะและทัศนคติในการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ

1.7.1 ร้อยละบุคลากรทุกระดับที่รับรู้และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน
ภารกิจให้สาเร็จ

1.8 มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอาคารสถานที่ และ 1.8.1 จานวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับอาคารสถานที่ และสิ่งอานวยความ
สิ่งอานวยความสะดวกที่รองรับการดาเนินการตามพันธกิจ สะดวกตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ได้อย่างครบถ้วนและเกิดความประหยัดงบประมาณ
1.8.2 ร้อยละของการประหยัดงบประมาณจากการใช้ไฟฟ้าและน้าเมื่อ
เทียบกับปีที่ผ่านมา
1.9 มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการทรัพย์สิน สินทรัพย์ 1.9.1 เงินรายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านการบริการวิชาการและ
เพื่อใช้ในการปฏิบัติตามภารกิจ
วิจัยต่ออาจารย์ประจา(6)

รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ : ( ) คือ ตัวชี้วัดที่สาคัญ
: (A) คือ โครงการวาระสาคัญประจาปี (Agenda)

1.6.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดาเนินการตามเกณฑ์ โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน

1.7.1.1 ปรับปรุงระบบและกลไกการกากับองค์กรโดย
โครงการกากับองค์การที่ดี
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรร
มาภิบาลในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีความ
ยืดหยุ่นและคล่องตัว
1.8.1.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ อาคาร
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และภูมิทัศน์ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมให้พร้อมสาหรับการจัดการเรียนการสอนและ
ภารกิจอื่นๆ

โครงการปรับปรุงกายภาพ ภูมิทัศน์และสื่งอานวยความสะดวก
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

1.9.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหารายได้ของ
หน่วยงานต่างๆ อย่างเป็นระบบ

โครงการจัดหารายได้ด้วยการบริการวิชาการ

2,294,000.00

-

5,594,000.00

-

-
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสูก่ ารยกระดับภูมิปัญญาท้องถิน่ อย่างยัง่ ยืน

2.1 ผลงานวิชาการ วิจัยและงานสร้างสรรค์ ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ 2.1.1 ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ใน
ในระดับชาติ หรือนานาชาติ
ระดับชาติหรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจาและนักวิจัย

ร้อยละ

ปี 2563
(รอบ 9 เดือน)
52.07

2.2 ผลงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์หรืองานวิชาการได้รับ 2.2.1 จานวนงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์หรืองานวิชาการที่
การนาไปใช้ประโยชน์และให้ชุมชนสามารถพึง่ พาตนเองได้
นาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือสร้างรายได้ลดรายจ่าย หรือ

ผลงาน

-

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

1

ปี 2564
≥50.00

แผนงาน/ กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

2.1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการนาผลงานวิจัย หรืองาน
สร้างสรรค์ของอาจารย์ประจาและนักวิจัยให้ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับชาติหรือนานาชาติ

โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์
ประจาและนักวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ

2.2.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ถ่ายทอดองค์ความรู้จาก
งานวิจัย งานวิชาการ ให้เกิดประโยชน์กับชุมชน

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย นวัตกรรมและงาน
วิชาการ เพือ่ การพัฒนาชุมชน (A)

งบประมาณ
ภาคปกติ (บาท)
100,000.00

-

ผู้กากับดูแล

หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ

ฝ่ายวิจัย

-

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ

ฝ่ายวิจัย

-

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ

ฝ่ายวิจัย

-

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ

ฝ่ายวิจัย

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ

ฝ่ายวิจัย

ภาคพิเศษ (บาท)
-

3

พัฒนาประชาชนและชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน(7)
2.3 ผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นจดอนุ
สิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร

2.3.1 จานวนผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์
ที่ยื่นจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร

2.4 มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และบริการทาง
2.4.1 จานวนผู้เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้
วิชาการแก่ชุมชน โรงเรียน วิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ ผู้ประกอบการ
ใหม่ และท้องถิ่นให้มีความให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา

ผลงาน

4

1

2.3.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการนาผลงานวิจัย งาน
นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ให้ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร

โครงการส่งเสริมการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร

คน

N/A

40

2.4.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการเพิม่ องค์ความรู้ในแหล่ง
เรียนรู้ และประชาสัมพันธ์ให้เข้าเยี่ยมชม

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้

2.5 มหาวิทยาลัยมีงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน 2.5.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตอ่ อาจารย์ประจาและนักวิจัย
บาท/คน

2.5.2 จานวนผลงานวิจัย นวัตกรรมหรืองานสิทธิบัตรที่นาไปใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์

ผลงาน

0

2

2.6 วารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

2.6.1 จานวนวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ

วารสาร

0

1

2.7 มหาวิทยาลัยมีกระบวนการบริการวิชาการ ที่ได้มาตรฐาน สอด
รับกับความต้องการของท้องถิ่นและสังคม

2.7.1 ร้อยละของการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการจัดการเรียนการ

ร้อยละ

-

≥80.00

สอนหรือการวิจัย(10)
รวมทัง้ สิ้น

หมายเหตุ : ( ) คือ ตัวชี้วัดที่สาคัญ
: (A) คือ โครงการวาระสาคัญประจาปี (Agenda)

586,749.04

2.5.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหาแหล่งทุนงานวิจัย
60,000.00 นวัตกรรม โดยอาศัยเครือข่ายจากภาค อุตสาหกรรม
ภาครัฐ หรือภาคบริการ

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-

โครงการจัดหาแหล่งทุนงานวิจัยโดยอาศัยเครือข่าย

-

โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพือ่ สร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ

-

-

150,000.00

-

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ

ฝ่ายวิจัย

-

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ

ฝ่ายวิจัย

2.6.1.1 ยกระดับวารสารวิชาการให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน โครงการยกระดับคุณภาพวารสารวิชาการสู่มาตรฐาน
และคุณภาพทั้งระบบ
2.7.1.1 พัฒนาระบบการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับ
ความต้องการ และเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นและสังคม

10,000.00

โครงการพัฒนาระบบการบริการวิชาการ

260,000.00

-

-

48
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ
ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

ปี 2563
(รอบ 9 เดือน)

3.1.1 ร้อยละความสาเร็จของแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย

ร้อยละ

-

ปี 2564
≥80.00

3.1.2 ร้อยละของงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม
และสิง่ ประดิษฐ์ของอาจารย์และนักวิจัยทีไ่ ด้รับรางวัลระดับชาติหรือ
นานาชาติต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย

ร้อยละ

3.45

3.2 เครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ 3.2.1 ร้อยละของเครือข่ายทีม่ ีผลผลิตร่วมกันและเป็นประโยชน์ต่อ
(12)
ทีด่ ีกับมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย

ร้อยละ

3.3 ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยโดยมีนักเรียนเลือก
ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์
3.1 มหาวิทยาลัยเป็นทีย่ อมรับในระดับชาติและนานาชาติ

ตัวชีว้ ัด
(11)

3.3.1 ร้อยละของนักเรียนทีเ่ ข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่อแผนรับ

3.6 มหาวิทยาลัยมีการดาเนินการจัดกิจกรรมความ
ร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ

หมายเหตุ : ( ) คือ ตัวชี้วัดทีส่ าคัญ
: (A) คือ โครงการวาระสาคัญประจาปี (Agenda)

ภาคพิเศษ (บาท)
-

ผูก้ ากับดูแล

หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ

คณบดี

หัวหน้าสานักงานคณบดี

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ

ฝ่ายวิจัย

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

≥3.50

3.1.2.1 ส่งเสริมให้มีการแข่งขันทางวิชาการในระดับชาติ
และนานาชาติ

โครงการส่งเสริมการประกวดผลงานวิชาการสูเ่ วทีระดับชาติและ
นานาชาติ

100.00

100.00

3.2.1.1 สนับสนุนการให้เครือข่ายและท้องถิน่ มีส่วนร่วมใน โครงการการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและท้องถิน่ ในการพัฒนา
การพัฒนามหาวิทยาลัยตามภารกิจ (การผลิตบัณฑิต การ มหาวิทยาลัย
วิจัย บริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

ร้อยละ

-

≥70.00

3.3.1.1 ดาเนินการประชาสัมพันธ์ทหี่ ลากหลาย และบริการ โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
ให้ตรงตามกลุม่ เป้าหมายทัง้ ในระดับชาติและนานาชาติ

100,000.00

-

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ร้อยละ

100.00

≥80.00

3.5.1.1 พัฒนาหรือเพิม่ ความร่วมมือกับเครือข่าย
ภายในประเทศเพือ่ ก่อให้เกิดประโยชน์กับมหาวิทยาลัย

โครงการความร่วมมือกับเครือข่ายภายในประเทศ

20,000.00

-

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

3.5.1.2 สนับสนุนการดาเนินกิจกรรมตามข้อตกลงความ
ร่วมมือของเครือข่ายและท้องถิน่

โครงการจัดกิจกรรมตามข้อตกลงความร่วมมือของเครือข่ายและ
ท้องถิน่

-

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

3.6.1.1 พัฒนาหรือเพิม่ ความร่วมมือกับเครือข่าย
ต่างประเทศเพือ่ ก่อให้เกิดประโยชน์กับมหาวิทยาลัยและ
เครือข่าย

โครงการความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ

-

คณบดี

หัวหน้าสานักงานคณบดี

คณบดี

รองคณบดีฝ่ายบริหาร/
หัวหน้าสานักงานคณบดี

ร้อยละ

25.00

รวมทั้งสิน้

รายการบุคลากรภาครัฐ

5

ภาคปกติ (บาท)
-

โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking) (A)

นักศึกษาประจาปี

3.6.1 ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือต่างประเทศทีม่ ีการจัด
กิจกรรมร่วมกัน

งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม

3.1.1.1 สนับสนุนการสร้างผลงานตามแนวทางการจัด
อันดับมหาวิทยาลัยให้เป็นทีย่ อมรับในระดับนานาชาติ

(13)

3.5 มหาวิทยาลัยมีการดาเนินการจัดกิจกรรมความร่วมมือ 3.5.1 ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือในประเทศทีม่ ีการจัดกิจกรรม
กับเครือข่ายในประเทศและท้องถิน่
ร่วมกัน

แผนงาน/ กลยุทธ์

≥50.00

50,000.00

-

-

50,000.00

-

220,000.00

-

10,717,000.00

-
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ส่วนที่ 6 แนวทำงกำรนำแผนสู่กำรปฏิบตั แิ ละกำรติดตำมประเมินผล
การแปลงแผนยุ ท ธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิ บั ติ ก าร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปสู่การปฏิบัติจาเป็นต้องให้ความสาคัญต่อการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดการ
ประสานความร่วมมือในการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การจัดทาแผนงานและโครงการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการพัฒนาระบบข้อมูลและการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนอย่าง
เป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งได้กาหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ในเรื่องแนวคิดและสาระสาคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัย
2. เพื่ อ ปรั บ กระบวนการและกลไกการบริ ห ารจั ด การให้ ส ามารถสนั บ สนุ น การแปลงแผน
ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้มกี ารติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ โดยมีการกาหนดตัวชี้วัดเป็นเครื่องมือ
เป้ำหมำย
1. ผู้ บ ริ ห ารและบุ ค ลากรของคณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรมมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจใน แผน
ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และมีส่วนร่วมในกระบวนการแปลง
แผนไปสู่การปฏิบัติ
2. มีกลไกและกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ และมีการจัดทาแผนงาน
และโครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชี้วัด
3. กาหนดเครื่องชี้วัดผลสาเร็จของแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ได้อย่างเป็นรูปธรรม
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แนวทำงกำรดำเนินกำร
เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายดังกล่ าว จึงวางมาตรการและกาหนดแนวทางการ
แปลงแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไปสู่การปฏิบัติ และการ
ติดตามประเมินผล ดังนี้
1. เสริมสร้างความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 พร้อมกาหนดแนวทางในการบริหารจัดการ เพื่อแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
ร่วมกันขององค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกให้มคี วามพร้อมและมีส่วนร่วมในการแปลงแผนไปสู่
การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแนวทาง ดังนี้
1.1 สร้างความเข้าใจร่ ว มกั นเกี่ย วกั บ แนวคิด และสาระส าคัญ ของแผนยุ ท ธศาสตร์ แ ละ
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยการจัดเวทีสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย
และยุทธศาสตร์การพัฒนา ให้กับบุคลากร ให้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการ
ดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้เกิดผลในทาง
ปฏิบัติ
1.2 ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทาง
ของแผนงานและโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยเน้นผลลัพธ์ของการดาเนินงานเป็นหลัก
1.3 ส่งเสริมให้สาขาวิชาต่างๆ ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดทาแผนยุทธศาสตร์ และ
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
สามารถเชื่อมโยงและประเมินผลงานของหน่วยงานตามที่กาหนดไว้
1.4 จัดให้มีการลงนามคารับรองการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างพันธสัญญาเชิงยุทธศาสตร์ทั่ว
องค์กรทั้งระบบ พร้อมทั้งเชื่อมโยงผลงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 สู่การประเมินผลงาน
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1.5 ส่งเสริมมาตรการในการประชาสัมพันธ์และการสร้างบรรยากาศยุ ท ธศาสตร์อย่าง
ต่อเนื่องผ่านสื่อภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้น ปลุก เร้า และ
ขับเคลื่อนงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. พัฒนากระบวนการจัดทาแผนงาน/โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในลักษณะบูรณาการ
เพื่อเป็นเครื่องมือในการประสานแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยมีแนวทางดังนี้
2.1 สนั บ สนุ น การจั ด ท าแผนงาน/โครงการในลั ก ษณะการบู ร ณาการและประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนา
อาทิเช่น
(1) แผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ
(2) แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
(3) แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือข่าย
(4) แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย
(5) แผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ
(6) แผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
(7) แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้
(8) แผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม
(9) แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ
(10) แผนพัฒนาบุคลากร
(11) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล
(12) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
(13) แผนการจัดการความรู้
(14) แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
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(15) แผนปฏิบัติการด้านการจัดซือ้ จัดจ้าง
(16) แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
(17) แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2.2 กาหนดขั้นตอนของกระบวนการดาเนินงานตามแผนงานโครงการให้ชัดเจน มุ่งเน้นที่
การสร้างกระบวนทัศนคติใหม่ (Paradigm Shift) แก่ผปู้ ฏิบัติ มีการจัดลาดับความสาคัญของกิจกรรมที่มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์กับระบบการจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดาเนินงาน
2.3 ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้จากการดาเนินแผนงานโครงการว่าสามารถตอบสนองต่อ
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา รวมทั้ ง สามารถติ ด ตามและประเมิ น ผลได้ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรมทั น สมั ย ด้ ว ย
เทคโนโลยี
การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัตินั้นเป็นขั้นตอนที่มีความสาคัญมากที่จะผลักดันการทางาน
ของกลไกทั้งหมดให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้สึกเป็น
เจ้าของและมีส่วนร่วม รวมทั้งต้องอาศัยกระบวนการและกลไกการผนึกกาลังในหลายมิติในการประสาน
แผนงาน แผนเงิน และแผนคน ในการขับ เคลื่อนองค์ก รร่วมกั น และไปในแนวทางเดีย วกัน เพื่อมุ่งสู่
จุด มุ่งหมายสู งสุ ด ขององค์ก รคือวิสั ย ทัศน์ที่ตั้งไว้ ความสาเร็จของการขับ เคลื่อนแผนยุ ท ธศาสตร์ใ ห้
ประสบผลสาเร็จ จึงประกอบด้วยส่วนสาคัญ ดังนี้
1. ผูบ้ ริหารระดับสูงและผูบ้ ริหารทุกระดับเป็นผู้รวบรวมพลังขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
และสื่อสารทิศทางองค์กรให้แก่บุคลากรทุกระดับได้มคี วามเข้าใจ
2. ถ่ า ยทอดแผนยุ ท ธศาสตร์ อ อกมาเป็น แผนปฏิบั ติก าร โดยน ากลยุ ท ธ์แ ละแนวทางการ
ดาเนินงานมาแปลงเป็นแผนงาน/ โครงการที่ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
3. การถ่ า ยทอดแผนยุ ท ธศาสตร์ ไ ป สาขาวิ ช าและระดั บ บุ ค คลในการขั บ เคลื่ อนแผน
ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจน รวมทั้งต้องมีระบบในการจูงใจให้ทุกคนมุ่งเน้นการทางานเพื่อมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์
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4. การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในการขับเคลื่อน
แผนงาน/ โครงการของแต่ล ะหน่ว ยงานให้มีความก้าวหน้า เกิดการแลกเปลี่ย นข้อมู ล จัดเก็ บ ข้อมูล
เผยแพร่ขอ้ มูล และถ่ายทอดความรูซ้ ึ่งกันและกัน
5. การจัดระบบการติดตามประเมินผลความก้าวหน้าของการดาเนินการในทุกระดับ
กำรติดตำมและประเมินผล
เมื่ อ มี ก ารแปลงแผนไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ทุ ก หน่ ว ยงานภายใน คณะเทคโนโลยี
อุ ต สาหกรรมแล้ ว คณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรมจะต้ อ งวางระบบที่ จ ะวั ด ความส าเร็ จ ในการบรรลุ
เป้าประสงค์ในระดับต่างๆ จาเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผล เพื่อช่วยให้ทราบถึงความก้าวหน้า
ปัญหาอุปสรรค ผลกระทบที่เกิดขึน้ อันจะช่วยให้ผรู้ ับผิดชอบพิจารณาหาแนวทางแก้ไขต่อไป การติดตาม
และประเมินผลที่มีประสิทธิผล จะต้องอาศัยดัชนีชี้วัดความสาเร็จในหลายมิติ และหลายระดับ เพื่อให้
สอดคล้องกับการบริหารจัดการแนวใหม่ ดังนี้
1. การติดตามและประเมินผลการดาเนินการตามกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ พร้อม
ทั้งสรุปบทเรียนและข้อเสนอแนะสาหรับนาไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการจั ดทาแผนเชิงยุทธศาสตร์
ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพต่อไป
2. การติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี โดยการจัดทารายงาน
ผลการดาเนินงานเป็นประจาทุกเดือน และจัดทารายงานผลรายไตรมาสเพื่อแสดงถึงความก้าวหน้า และ
ปั ญ หาอุ ป สรรคต่ า งๆ ให้ ผู้ บ ริ ห ารทุ ก ระดั บ ทราบและด าเนิ น การแก้ ไ ขเพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การบรรลุ
เป้าหมายที่ตงั้ ไว้ รวมถึงการจัดทารายงานผลงานประจาปีเผยแพร่สู่สาธารณะ
3. การติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ เพื่อเร่งรัดการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด
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4. การติดตามผลตามคารับรองการปฏิบัติการประจาปีที่กาหนดไว้แล้ว โดยมีการกาหนด
ระยะเวลาการติดตามประเมินผลตนเองในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน
5. ควรมีกลไกเชื่อมโยงการประเมินผลงานรายบุคคลกับผลงานในระดับสาขาวิชา เพื่อ
เชื่อมโยงกับผลงานในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อแสดงถึงผลสาเร็จของการถ่ ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่ระดับ
หน่วยงานและระดับบุคคล
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ภำคผนวก 1
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ทบทวนแผนยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
และจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ 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

- ๒ -
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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
- หัวหนาแขนงวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
๒.๑๑ หัวหนาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

- หัวหนาแขนงวิชาเทคโนโลยีการพิมพ
- หัวหนาแขนงวิชาออกแบบสิ่งพิมพและบรรจุภัณฑ
- หัวหนาแขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการพิมพ
๒.๑๒ หัวหนาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
๒.๑๓ นางสาวบัญนษร สันฐาน
๒.๑๔ นางสาวณธกมล ลูกคํา
๒.๑๕ นางสาววรฤทัย หาญโชติพันธุ
๒.๑๖ นางสาวสุพัสวี โมรากุล
๒.๑๗ นางพจนา ไอยรัตน
๒.๑๘ นางสาวพัชรินทร บุญทศ
๒.๑๙ นางสาวอุบลรัตน เดือดขุนทด
๒.๒๐ นายรชต ศรีสกุล
๒.๒๑ นายธนกฤต พิพัฒนสกุลกมล
๒.๒๒ นายนพปกรณ สนธิรัตน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๒.๒๓ นายประวิทย สุนทรวิภาต

กรรมการ

๒.๒๔ นายทรงสันต คลายมาลี

กรรมการ

๒.๒๕ นายชีวิน ชินดิลกวณิช

กรรมการ

๒.๓๖ นางสาวณฐอร พุทธวงค
๒.๓๗ นางสาวอุบลรัตน รุยันต

กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ

- 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
ผลกำรวิเครำะห์เชิงยุทธศำสตร์

61
ผลกำรวิเครำะห์เชิงยุทธศำสตร์
จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทั้งที่
เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม โดยการให้นาหนั
้ กความสาคัญว่าประเด็นใดมีความสาคัญมาก
ที่สุดตามลาดับ โดยให้ผู้บริหารและบุคลากรของคณะเทคโนโลยีอุ ตสาหกรรม จานวน 21 ท่าน เป็นผู้
ประเมินผล โดยการประเมินเป็นน้าหนักคะแนนจากมากไปหาน้อยของจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัย
คุกคาม ปรากฏดังนี้
1. น้ำหนักคะแนนของจุดแข็ง เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ตามตารางดังต่อไปนี้
ลำดับ
S1

คะแนน
46

S2

43

ประเด็นจุดแข็ง
ผูบ้ ริหารและทีมผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ท้าทาย และร่วมรับผิดชอบผลักดันการ
ดาเนินงานของคณะอย่างจริงจัง
- ผูบ้ ริหารคณะและมหาวิทยาลัยมีวิสัยทัศน์ท้าทายในการพัฒนาคุณภาพ
ของคณะและมหาวิทยาลัยไปสู่ความสาเร็จได้
- มีทีมผูบ้ ริหารรับผิดชอบร่วมกันผลักดันการดาเนินงานของคณะและ
มหาวิทยาลัยอย่างจริงจัง ทาให้คณะและมหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับ
- บุคลากรทุกระดับเข้าใจต่อความมุ่งมั่นของคณะผูบ้ ริหารที่จะนาพา
มหาวิทยาลัยไปสู่ความเปลี่ยนแปลงครั้งสาคัญ เท่าทันต่อบริบทการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก
- ผูบ้ ริหารคณะและมหาวิทยาลัยมีการกาหนดทิศทางการบริหารงานของ
คณะและมหาวิทยาลัยที่ชัดเจนและตอบสนองแผนพัฒนาประเทศ ตลอดจน
แผนยุทธศาสตร์ชาติ และมีการถ่ายทอดไปยังผูร้ ับผิดชอบในแต่ละระดับได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
อาจารย์มคี วามเชี่ยวชาญ มีคุณวุฒิ และตาแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น
- บุคลากรของคณะมีความชานาญเฉพาะทาง
- คณาจารย์มคี ุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาเอก ที่จบการศึกษาทั้งใน
และต่างประเทศ ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในศาสตร์แขนงต่างๆ ที่มีการ
จัดการเรียนการสอน
- มีระบบพี่เลี้ยง สาหรับให้อาจารย์ทาผลงานเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการมาก
ขึน้
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ลำดับ
S3

คะแนน
34

S4

27

S5

20

S6

18

S7

18

S8

17

S9

17

ประเด็นจุดแข็ง
มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารที่ดีมปี ระสิทธิภาพ มีช่องทางการสื่อสารที่
หลากหลาย ทาให้บุคลากรสามารถทราบข่าวและความเคลื่อนไหวของ
มหาวิทยาลัยได้รวดเร็ว
บุคลากรมีศักยภาพในการทางานวิจัย ส่งผลให้มีผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์
ที่มกี ารนาเสนอในเวทีวชิ าการในระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง
บุคลากรมีคุณภาพ ทุ่มเท และสามัคคี
- บุคลากรมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมทั้งระดับหน่วยงานและมหาวิทยาลัย
รวมทั้งมีการทางานร่วมกันเป็นทีมอย่าง ชัดเจน ส่งผลให้การปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัยดีข้ึน
- บุคลากรปฏิบัติงานด้วยใจรัก และทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถ ส่งผลให้
ผูร้ ับบริการมีความพึงพอใจเพิ่มขึน้
- บุคลากรมีความเข้าใจในธรรมชาติความต้องการของนักศึกษา ทาให้การ
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่จัดขึน้ ได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็น
จานวนมาก
คณะส่งเสริม และสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก
ทั้งในและต่างประเทศ
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาได้เข้าร่วมแข่งขันในเวที
ระดับชาติและนานาชาติเป็นจานวนมาก
- มีความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศทา
ให้เกิดการแลกเปลี่ยนที่จะพัฒนาองค์กรไปด้วยกัน
คณะมีผลงานบริการวิชาการที่สามารถพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชนในการพึ่งพาตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรม จนเกิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ใน
พืน้ ที่ชุมชนต่างๆ เป็นที่ช่นื ชมของชุมชน และมีอาจารย์ที่ทางานบริการ
วิชาการนี้ สามารถขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการจากผลงานรับใช้ชุมชน
เป็นตัวอย่างให้อาจารย์รนุ่ ใหม่สนใจเข้ามาทางานรับใช้ชุมชนมากขึ้น
มีการกาหนดนโยบายให้คณะ/วิทยาลัยต้องมีการสร้างเครือข่ายและให้มสี ่วน
ร่วมกับพันธกิจด้านต่างๆ ของคณะและมหาวิทยาลัย และมีการกากับ
ติดตามอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
มีนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
เพิ่มขึน้
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ลำดับ
S10

คะแนน
16

ประเด็นจุดแข็ง
มีกระบวนการพัฒนานักศึกษา ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีคุณภาพตามอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้มอี ัตลักษณ์ตามที่มหาวิทยาลัย
กาหนด
- ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ และคุณภาพบัณฑิตที่พึงประสงค์
ส่งผลให้บัณฑิตมีงานทาภายใน 1 ปี และผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจมากขึ้น

2. น้ำหนักคะแนนของจุดอ่อน เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ตามตารางดังต่อไปนี้
ลำดับ
W1

คะแนน
47

W2

28

W3

28

W4

20

W5

10

ประเด็นจุดอ่อน
การบริหารการเรียนการสอนในระดับนานาชาติยังมีข้อจากัด
- หลักสูตรนานาชาติมีจานวนน้อย ความเป็นนานาชาติของคณะและ
มหาวิทยาลัยฯ ยังไม่เพียงพอที่จะดึงดูดคนจากทั่วโลกเข้ามาศึกษาได้ ทาให้
ยากต่อการแข่งขันในระดับนานาชาติ
- เปิดการเรียนการสอนให้สอดรับกับประชาคมอาเซียนไม่สอดคล้องกับการ
บริหารงบประมาณแผ่นดิน
- การอนุรักษ์ พัฒนาและเผยแพร่ศลิ ปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย ฯ ใน
ระดับนานาชาติยังมีน้อย
บุคลากรบางสาขาไม่เชี่ยวชาญ โดยเฉพาะความสามารถทางภาษาอังกฤษ
- บุคลากรมีประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจน้อยในการบริหารจัดการ
ด้านงบประมาณการเงิน การคลังและพัสดุ
- บุคลากรบางส่วนมีทักษะในด้านภาษาต่างประเทศอยู่ในระดับน้อย
กระบวนการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม ยังไม่สามารถทาให้นักศึกษา
มีทักษะภาวะผูน้ า ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์และทักษะด้านภาษาอังกฤษ
ขาดการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบด้านการเงินที่ถูกต้อง และเป็น
ทิศทางเดียวกันให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ยังมีนอ้ ย
- การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมยังมีน้อย
ทาให้ได้รับทุนอุดหนุนจากเอกชนมีน้อยด้วย
- การนาผลงานวิจัยไปสู่การจดสิทธิบัตร อนุสทิ ธิบัตรและทรัพย์สนิ ทาง
ปัญญามีน้อยและต้องใช้ระยะเวลานาน
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3. น้ำหนักคะแนนของโอกำส เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ตามตารางดังต่อไปนี้
ลำดับ
O1

คะแนน
27

O2

23

O3

21

O4

19

O5

19

O6

14

O7

13

ประเด็นโอกำส
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลาย
- ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งเสริมต่อการเรียนรู้แบบ E-learning
- เทคโนโลยีที่ทันสมัย ตอบสนองต่อการปฏิบัติงาน และการเรียนรูท้ ี่
หลากหลาย รวดเร็วมีประสิทธิภาพ
ไร้ขีดจากัด
- เทคโนโลยีของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วส่งผลให้บุคลากรต้อง
ปรับตัวสูง เกิดการบูรณาการ
ความรูใ้ หม่ ต้องขวนขวายพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง
มหาวิทยาลัยฯ ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน ที่มรี ะบบคมนาคมที่หลากหลาย ทาให้
นักศึกษาเดินทางมาเรียนอย่างสะดวก
การได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 เป็นการเพิ่ม
โอกาสในการติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความรูเ้ กิดความร่วมมือทางวิชาการ
เช่น การจัดการเรียนการสอน การทาวิจัยและบริการวิชาการได้มากขึ้น
เทคโนโลยีทันสมัยขึ้นเอื้ออานวยต่อการบริหารงาน
- เทคโนโลยีการสื่อสาร On-line ทาให้สามารถส่งข่าวสาร และการ
ประชาสัมพันธ์สหู่ น่วยงานภายนอกได้สะดวกยิ่งขึ้น
- การเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึน้ ช่วยลดความซับซ้อน และ
ขั้นตอนในการทางาน ส่งผลให้บุคลากรทางานได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
ประกาศกองทุนพัฒนาบุคลากรด้านการส่งเสริมให้บุคลากรเผยแพร่
ผลงานวิจัยมีโอกาสในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับ
หน่วยงานภายในและต่างประเทศเกิดความชัดเจนในการทางานในระดับ
สากลมากขึ้น
สภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน มีผลให้นักเรียนอาจเลือกเรียนใน
มหาวิทยาลัยที่มคี ่าใช้จ่ายต่ากว่า
นโยบายการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน เปิดโอกาสให้มกี ารพัฒนาการศึกษา
และร่วมมือทางการศึกษามากขึ้น

65
ลำดับ

คะแนน

O8

11

ประเด็นโอกำส
- นโยบายการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทาให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนบุคลากร
รวมถึงการขยายความร่วมมือกับประเทศ กลุ่มอาเซียนและกลุ่มประเทศ
อื่นๆ เพิ่มมากขึ้น
- การเปิด AEC มีโอกาสที่จะเปิดหลักสูตรภาษาต่างประเทศ และรับ
นักศึกษาจากประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้นและทาความร่วมมือกับประเทศใน
อาเซียนได้มากขึ้น
- สัดส่วนของตลาดเพิ่มขึ้นจากการเปิดอาเซียน
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในโลกปัจจุบัน ทาให้มหาวิทยาลัยมีโอกาสใน
การสื่อสารเพื่อสร้างการยอมรับและเป็นที่รจู้ ักมากขึ้น

4. น้ำหนักคะแนนของภัยคุกคำม เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ตามตารางดังต่อไปนี้
ลำดับ
T1

คะแนน
53

T2
T3

47
37

T4
T5

29
28

T6

24

ประเด็นภัยคุกคำม
อัตราการเกิดของประชากรที่ลดลง ทาให้จานวนนักเรียนที่เข้าสูร่ ะดับ
อุดมศึกษามีจานวนลดลง
มีขนั้ ตอนและภาระงานในการทางานค่อนข้างมาก
สภาวะทางเศรษฐกิจที่ตกต่าส่งผลต่อการตัดสินใจของผูป้ กครองในการ
เลือกสถานศึกษาให้ผเู้ รียน
สถานศึกษามีจานวนเพิ่มขึน้ ทาให้การแข่งขันสูง
แนวโน้มจานวนประชากรวัยอุดมศึกษาของประเทศไทยลดลง ทาให้อัตรา
การเกิดลดลง อัตราประชากรในวัยเรียนลดลง และมีอัตราผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น
สถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศมีการแข่งขันกันมากขึ้น
- สถาบันอุดมศึกษา มีการแข่งขันการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศในทุกมิติ
- สถาบันการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มีการเปิดกระจายทั่วทุก
ภูมภิ าค
- การมีคแู่ ข่งขันที่เข้มแข็งภายในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น ทาให้
หน่วยงานประสบกับปัญหาการรับนักศึกษาไม่ได้ตรงตามแผนที่กาหนดไว้
จึงต้องมีการปรับหลักสูตรให้ทันสมัยและต้องปรับระบบการประชาสัมพันธ์
ให้มปี ระสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นที่รจู้ ักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึน้ เกิดภาวการณ์
แข่งขันทางการศึกษาสูง และหลากหลายทั้งเชิงเนือ้ หา และเชิงพื้นที่ส่งผลให้
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ลำดับ

คะแนน

T7
T8

22
22

T9

14

T10

13

ประเด็นภัยคุกคำม
มหาวิทยาลัยต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสามารถแข่งขัน
ได้
- การแข่งขันทางด้านหลักสูตรค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัย
อื่นๆ ภายในประเทศ
- มีการเปิดมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
มากขึ้น ทาให้ภาวการณ์แข่งขันทางการศึกษาของสถาบันการศึกษาทั้ง
ภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศมีมากขึ้นเป็นเงาตามตัว ผูบ้ ริโภค
มีทางเลือกมากขึ้น เราอาจไม่ใช่หนึ่งในตัวเลือก
นักเรียนที่เข้ามาเป็นนักศึกษา มีความรูพ้ ืน้ ฐานในเชิงวิชาการ โดยเฉลี่ยยังต่า
ค่านิยมของคนในสังคมไทยกับความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ ขาดความ
น่าเชื่อถือลดความไว้วางใจได้
กฎระเบียบรัฐบาลเปลี่ยนแปลงบ่อย
- การดาเนินงานและการแจ้งกาหนดการต่างๆ ของ สกอ. มีการ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา
- การปรับเปลี่ยนกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ทาให้นโยบายการบริหาร
ของรัฐไม่ตอ่ เนื่องส่งผลให้มหาวิทยาลัยไม่สามารถแข่งขันระดับนานาชาติได้
- การดาเนินงานและการแจ้งกาหนดการต่างๆ ของ สกอ. มีการ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการรับสมัครนักศึกษาทาให้มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกสถานที่ศึกษาต่อของนักเรียน
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ภำคผนวก 3
ประมวลภำพกิจกรรมกำร
ทบทวนแผนยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
และจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
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ภำพกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
กำรประชุมผู้บริหำรเพื่อทบทวนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
2563 และจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 วันที่ 22 กรกฎำคม 2562
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ภำคผนวก 4
รำยชื่อผู้บริหำรและบุคลำกรที่มีส่วนร่วมในกำร
ทบทวนแผนยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
และจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
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รำยชื่อผู้บริหำรและบุคลำกร
ที่มีส่วนร่วมในกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
และแผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
ลำดับที่
ชื่อ-นำมสกุล
กลุ่มงำน/ตำแหน่ง/สำขำวิชำ
1
ผศ.ดร. พลัง วงษ์ธนสุภรณ์
คณบดี
2
อาจารย์พิชา ศรีพระจันทร์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
3
อาจารย์ ดร. ชนมภัทร โตระสะ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
4
ดร. พิบูล ไวจิตรกรรม
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
5
อาจารย์สหภพ กลีบลาเจียก
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
6
ผศ. ดร. พรภวิษย์ บุญศรีเมือง
รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
7
รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
8
รศ.ดร. ฤดี นิยมรัตน์
9
อาจารย์ ดร.ไสว ศิริทองถาวร
10
รศ.ดร. วิทยา เมฆขา
11
อาจารย์ปริณัฐ แซ่หวุ่น
12
อาจารย์ไกรพ เจริญโสภา
แขนงวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์
13
ผศ.วีระ โชติธรรมาภรณ์
14
อาจารย์ ดร.วัฒน์ พลอยศรี
15
อาจารย์อพิณญา มุง่ อ้อมกลาง
แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการพิมพ์
16
ผศ.รุจพิ รรณ แฝงจันดา
สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชี
วอนามัย
17
ผศ.ดร. ณัฐพร อารีรัชกุล
18
อาจารย์ ดร.ธรรมรักษ์ ศรีมารุต
19
ผศ. อรัญ ขวัญปาน
20 อาจารย์ดวงใจ ลิม้ ศักดิ์ศรี
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องาน
สถาปัตยกรรม
21
ผศ. วินัย หมั่นคติธรรม
22 ผศ.กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์
23 อาจารย์นราทัศน์ ประมวลสุข
24
อาจารย์วิสุทธิ์ ศิริพรนพคุณ
25 ผศ.จิตราวดี รุ่งอินทร์ กันกา
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร
26 อาจารย์ ดร.เปี่ยมจันทร์ ดวงมณี
27
อาจารย์ ดร.ธงชัย ทองมา
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ลำดับที่
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

ชื่อ-นำมสกุล
ผศ. อธิสมัย โสพันธ์
อาจารย์ณัฐิดา จันหอม
อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต
อาจารย์กฤษกร อินต๊ะวิชัย
อาจารย์ณรงค์ ณรงค์รัตน์
ผศ.ดร. นารีนาถ รักสุนทร
ผศ.ดร. ศุภโยธิน ณ สงขลา
อาจารย์ดวงรัตน์ ด่านไทยนา
อาจารย์สุภัทรา ลูกรักษ์
อาจารย์จติ ิมา เสือทอง
อาจารย์ ดร.ขวัญใจ สุขก้อน
ผศ. ดร. สุรพันธุ์ รัตนาวะดี
รศ. จง บุญประชา
ผศ.สมสกุล จีระศิลป์
อาจารย์จริ วุฒิ ด้วงอินทร์
อาจารย์ศุภวรรณ พันธ์เกาะเลิ่ง
อาจารย์ปฏิญญาณ์ แสงอรุณ
อาจารย์ภาณุพงศ์ จันทน์ผลิน
อาจารย์ ดร. ปรีชญา ครูเกษตร
อาจารย์กิตติศักดิ์ เตชะกาญจนกิจ
อาจารย์ปิยวรรค์ ปิ่นแก้ว
อาจารย์ศุภโชค สนธิไชย
อาจารย์เศรษฐกาล โปร่งนุช
อาจารย์ ดร. รวิ อุตมธนินทร์
อาจารย์ขวัญเรือน รัศมี
อาจารย์วรณัน วรมงคล
อาจารย์อภิสิทธิ์ รัตนาตรานุรักษ์
อาจารย์ทศพร นาคย้อย
นางสาวชญาภา แจ่มใส
นางพจนา ไอยรัตน์

กลุ่มงำน/ตำแหน่ง/สำขำวิชำ
แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
แขนงวิชาเทคโนโลยีพลังงาน

แขนงวิชาเทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์

สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและมัลติมเี ดีย

แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

แขนงวิชาออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและ
นิทรรศการ

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

หัวหน้าสานักงานคณบดี
กลุ่มงานการเงินและพัสดุ
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ลำดับที่
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

ชื่อ-นำมสกุล
นายธนกฤต พิพัฒน์สกุลกมล
นายรชต ศรีสกุล
นางสาวบัญนษร สันฐาน
นางสาวณธกมล ลูกคา
นางสาวอุบลรัตน์ เดือดขุนทด
นางสาวณฐอร พุทธวงค์
นางสาวอุบลรัตน์ รุยันต์
นางสาวพัชรินทร์ บุญทศ
นางสาวสุพัสวี โมรากุล
นางสาววรฤทัย หาญโชติพันธุ์
นายประวิทย์ สุนทรวิภาต
นางสาวรัณวรัชญ์ บุญถึก
นายทรงสันต์ คล้ายมาลี
นายชีวิน ชินดิลกวนิช
นายนพปกรณ์ สนธิรัตน์

กลุ่มงำน/ตำแหน่ง/สำขำวิชำ

กลุ่มงานวิชาการและกิจการนักศึกษา

กลุ่มงานแผนงานและการประกันคุณภาพ
กลุ่มงานธุรการ

กลุ่มงานห้องปฏิบัติการ

73

ภำคผนวก 5
มติกำรประชุมคณะกรรมกำรผู้บริหำรคณะ ครั้งที่ 6/2563 (วำระที่ 5.1) เรื่องกำร
พิจำรณำทบทวนแผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 และกำรพิจำรณำ
(ร่ำง) แผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
เมื่อวันพุธที่ 22 กรกฎำคม 2563 เวลำ 09.30 น. ณ ห้องประชุม 4225
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บันทึกขอความ
สวนราชการ
ที่

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

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 และการพิจารณา (ราง) แผน
ปฏิบตั กิ าร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
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 และพิจารณา (ราง) แผนปฏิบตั กิ าร ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๔ คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม ตามรายละเอียดดังนี้
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ในการนี้ คณะกรรมการบริหารคณะ พิจารณาทบทวนแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๓ และพิจารณา (ราง) แผนปฏิบตั กิ าร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม

แลว จึงอภิปรายใหขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้
๑. ดวยคณะฯ มีจํานวนนักศึกษาลดลงมาอยางตอเนื่อง สงผลใหปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 77
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
มติที่ประชุมคณะกรรมกำรประจำคณะ ครั้งที่ 4/2563 (วำระที่ 5.3) เรื่อง กำรพิจำรณำ
ทบทวนแผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 และกำรพิจำรณำ (ร่ำง)
แผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
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บันทึกขอความ
สวนราชการ
ที่

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

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 และการพิจารณา
(ราง) แผนปฏิบตั กิ าร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
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 และพิจารณา (ราง) แผนปฏิบตั กิ าร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ตามรายละเอียดดังนี้
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ในการนี้ คณะกรรมการประจําคณะ พิจารณาทบทวนแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๓ และพิจารณา (ราง) แผนปฏิบตั กิ าร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
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

(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
บันทึกข้อควำมขออนุมตั ิแผนยุทธศำสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และ
แผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณพ.ศ. 2564 ของคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนน
ั ทา
เลขทีรับ

๑๘๔๓๕/๒๕๖๓

วันที

๒๒ ก.ย. ๖๓

เวลา

๑๒:๐๔ น.

บันทึกขอความ
สวนราชการ
ที่

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

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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(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

