
 
 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) 

และแผนปฏิบตัิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ได้รับการอนุมัติจากอธิการบดี 

เมื่อวันท่ี 29 กันยายน 2564  



บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ต้องมีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการ

ประจำปี รวมทั้งแผนลูกที่เป็นแผนย่อยตามพันธกจิของหน่วยงาน รวมทั้งส้ิน 17 แผนย่อย บนหลักการ

ที่จะพัฒนาหน่วยงานไปสู่การเป็นหน่วยงานจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ  เพื่อให้

สอดคลอ้งกับแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และเพื่อใช้ในการปรับทิศทางการพัฒนาของคณะและ

สามารถรองรับความต้องการ ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในปัจจุบันและ

อนาคต รวมถึงความท้าทายต่างๆของการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยและความท้าทายของโลก  

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงไดใ้ช้เป็นแผนชี้นำมากำหนดแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 

2565-2569) โดยแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) และแผนปฏิบัติการ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประกอบดว้ย 6 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 บทนำ ประกอบด้วย ประวัติคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โครงสร้างของหน่วยงาน 

โครงสร้างการบรหิารจัดการ และผลการดำเนนิงานที่ผ่านมา  ซึ่งในปีการศึกษา 2564 คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม เปิดสอน 3 หลักสูตร คือ (1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (2) หลักสูตรการออกแบบ

บัณฑิต (3)หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ประกอบไปด้วย  

1. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพ่ืองานสถาปัตยกรรม (Technology Computer Application 

in Architecture) 

2. สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Safety Technology and Occupational 

Health 

3. สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ (Interior and Exhibition Design) 

4. สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมเีดยี (Graphic and Multimedia Design) 

5. สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (Program in Management Technology) 

    -  แขนงวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร (Section of Real Estate and 

Facility Management) 

    -  แขนงวิชาการจัดการวิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Management) 

    -  แขนงวิชานวัตกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (Printing and Packaging Innovation) 

6. สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (Electrical Technology) 

    -  แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (Industrial Electrical Technology) 

     -  แขนงวิชาเทคโนโลยีพลังงาน (Energy Technology) 

 

 



หลักสูตรการออกแบบบัณฑิต ประกอบไปด้วย 

1. สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (Bachelor of Design Program in Design 

and Packaging) 

    - แขนงวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Printing Design) 

    - แขนงวิชาการออกแบบผลติภัณฑ์ (Industrial Design) 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ประกอบไปด้วย 

  1. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering) 

โดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการศึกษาภาคปกติ นอกจากนี้ทางคณะฯ ได้ดำเนินการ

ตามพันธกจิ ได้แก่ ผลงานวิจัย การบรกิารวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  

 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้มีการวิเคราะห์

สภาพแวดล้อมภายใน โดยใช้กรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามหลักการ 7-S Model ของ Mckinsey 

โดยมีแนวทางได้แก่ Structure (โครงสร้าง) Strategy (กลยุทธ์) System (ระบบ) Skill (ความชำนาญ)

Staff (บุคลากร) Style (รูปแบบ) Shared Value (ค่านิยมร่วม) สำหรับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ภายนอก ใช้หลักการ PEST Model โดยมีแนวทาง ได้แก่ P-Politics เป็นการวิเคราะห์สภาพทางการเมือง

, E-Economics วิเคราะห์สภาพการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจ, S-Social วิเคราะห์สภาพการณ์และ

กระแสสังคม, T-Technology , วิเคราะห์แนวโน้มการพัฒนาดา้นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง 

จากประเด็นปัจจัยที่มผีลกระทบต่อการดำเนินงานของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สรุปปัจจัย

แต่ละด้าน ผลการวิเคราะห์ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สอดคล้องกับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อยู่ในตำแหน่ง “ป้องกันตัวเอง” ตำแหน่งยุทธศาสตร์ที่ปรับปรุงแล้ว 

จากการลด / ขจัดประเด็นที่เป็นจุดอ่อน และพลิกวิกฤตเป็นโอกาสในประเด็นที่เป็นภัยคุกคามจะ

สามารถปรับไปอยู่ในตำแหน่ง “รุกดำเนินการเอง” ดังต่อไปน้ี 

ประเด็นจุดแข็ง ได้แก่  

1. มีหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนรู ้ที ่ตอบสนองต่อความต้องการของผู ้เรียนและ

ตลาดแรงงาน 

- หลักสูตรหลากหลาย 

2. อาจารย์มีความเช่ียวชาญ มีคุณวุฒิ และตำแหน่งทางวิชาการเพ่ิมมากขึ้น  

- บุคลากรของคณะมีความชำนาญเฉพาะทาง  

- คณาจารย์มีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาเอก ที่จบการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 

ซึ่งมคีวามรู ้ความเช่ียวชาญในศาสตร์แขนงต่างๆ ที่มีการจัดการเรียนการสอน  

- มีระบบพี่เลี้ยง สำหรับให้อาจารย์ทำผลงานเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการมากขึน้ 



3. มีการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาในการทำงานวิจัย เพื่อเผยแพร่งานวิจัยทั้งในระดับชาติ

และนานาชาต ิ

4. บุคลากรมีคุณภาพ ทุ่มเท และสามัคคี 

- บุคลากรมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมในระดับหน่วยงานและทั้งมีการทำงานร่วมกันเป็นทีม

อย่าง ชัดเจน ส่งผลให้การปฏิบัตงิานของมหาวิทยาลัยดขีึน้ 

- บุคลากรปฏิบัตงิานด้วยใจรัก และทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถ ส่งผลให้ผู้รับบริการมีความ

พึงพอใจเพ่ิมขึ้น 

- บุคลากรมีความเข้าใจในธรรมชาติความต้องการของนักศึกษา ทำให้การจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษาที่จัดขึน้ ได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นจำนวนมาก 

5. ผู้บริหารและทีมผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ท้าทาย และร่วมรับผิดชอบผลักดันการดำเนินงานของ

คณะอย่างจรงิจัง 

- ผู้บริหารคณะมีวิสัยทัศน์ท้าทายในการพัฒนาคุณภาพของคณะไปสู่ความสำเร็จได้ 

- มีทีมผู้บริหารรับผิดชอบร่วมกันผลักดันการดำเนนิงานของคณะอย่างจรงิจัง ทำให้คณะได้รับ

การยอมรับ 

- บุคลากรทุกระดับเข้าใจต่อความมุ ่งมั่ นของคณะผู ้บริหารที ่จะนำพาคณะไปสู ่ความ

เปลี่ยนแปลงครัง้สำคัญ เท่าทันต่อบรบิทการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก 

- ผู ้บริหารคณะมีการกำหนดทิศทางการบริหารงานของคณะที ่ชัดเจนและตอบสนอง

แผนพัฒนาประเทศ ตลอดจนแผนยุทธศาสตร์ชาต ิและมีการถ่ายทอดไปยังผู้รับผิดชอบในแต่ละระดับ

ได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

6. บุคลากรของคณะมีศักยภาพในการหารายได้จากแหล่งอื่น ๆ 

ประเด็นจุดอ่อน ได้แก่  

1. การบรหิารการเรียนการสอนในระดับนานาชาตยัิงมีขอ้จำกัด 

- หลักสูตรนานาชาติมีจำนวนน้อย ความเป็นนานาชาติของคณะ ยังไม่เพียงพอที่จะดึงดูดคน

จากทั่วโลกเข้ามาศึกษาได ้ทำให้ยากต่อการแข่งขันในระดับนานาชาติ 

- เปิดการเรียนการสอนให้สอดรับกับประชาคมอาเซียนไม่สอดคล้องกับการบริหาร

งบประมาณแผ่นดนิ 

- การอนุรักษ์ พัฒนาและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย ฯ ในระดับนานาชาติยังมี

น้อย 

2. กระบวนการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม ยังไม่สามารถทำให้นักศึกษามีทักษะภาวะ

ผู้นำ ทักษะดา้นการคิดวิเคราะห์และทักษะดา้นภาษาอังกฤษ 

 

 



ประเด็นโอกาส ได้แก่  

1. รัฐบาลมนีโยบายพัฒนาคุณภาพคนสอดคล้องกับหลักสูตรของคณะ 

- รัฐบาลมนีโยบายส่งเสริมพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน 

2. มหาวิทยาลัยฯ ต้ังอยู่ในแหล่งชุมชน ที่มีระบบคมนาคมที่หลากหลาย ทำให้นักศึกษาเดินทาง

มาเรียนอย่างสะดวก 

3. การให้ทุนกู้ยืมทางการศึกษา กยศ. และ กรอ. ที่สอดคล้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ป ี

ประเด็นภัยคุกคาม ได้แก ่

1. อัตราการเกิดของประชากรที่ลดลง ทำให้จำนวนนักเรียนที่เข้าสู่ระดับ อุดมศึกษามีจำนวน

ลดลง 

2. สถานศึกษามีจำนวนเพ่ิมขึ้น ทำให้การแข่งขันสูง 

3. สถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศมีการแข่งขันกันมากขึน้ 

- สถาบันอุดมศึกษา มีการแข่งขันการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาทั ้งในประเทศและ

ต่างประเทศในทุกมิติ 

- การมีคู่แข่งขันที่เข้มแข็งภายในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น ทำให้หน่วยงานประสบกับ

ปัญหาการรับนักศึกษาไม่ได้ตรงตามแผนที่กำหนดไว้ จึงต้องมีการปรับหลักสูตรให้ทันสมัยและต้อง

ปรับระบบการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นที่รู ้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น เกิด

ภาวการณ์แข่งขันทางการศึกษาสูง และหลากหลายทั้งเชิงเนือ้หา และเชิงพ้ืนที่ส่งผลให้คณะต้องมีการ

ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสามารถแข่งขันได้ 

- การแข ่งข ันทางด ้านหลักส ูตรค ่อนข ้างส ูงเม ื ่อเปร ียบเทียบก ับมหาวิทยาล ัยอื ่นๆ 

ภายในประเทศ 

- มีการเปิดมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนทั ้งในประเทศและต่างประเทศมากขึ ้น ทำให้

ภาวการณ์แข่งขันทางการศึกษาของสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศมีมาก

ขึน้เป็นเงาตามตัว ผู้บริโภคมีทางเลอืกมากขึ้น เราอาจไม่ใช่หน่ึงในตัวเลอืก 

4. มีขัน้ตอนและภาระงานในการทำงานค่อนข้างมาก 

5. สภาวะทางเศรษฐกิจที่ตกต่ำส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการเลอืกสถานศึกษาให้

ผู้เรยีน 

 

 

 

 



ส่วนที่ 3 สาระสำคัญของแผนยุทธศาสตร์แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 

2564) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกจิ ภารกิจหลัก เสาหลัก วัฒนธรรม 

อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ค่านิยม ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ และมีเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน / กล

ยุทธ์และโครงการเชิงยุทธศาสตร์ สรุปได้ดังนี ้

วิสัยทัศน์ (Vision) 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “หน่วยงานจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและ

มาตรฐานวิชาชีพ” 

พันธกจิ (Mission) 

1. ผลติบัณฑิตที่เน้นทักษะในการประกอบวิชาชีพ มีความรับผิดชอบ มีความพร้อมในการเรียน

รู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 

2. การวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์และสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ

หรือชุมชน 

3. บรกิารวิชาการ ให้การบรกิารวิชาการที่เป็น เอตทัคคะ ที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม โดย

การมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น และสังคม 

4. การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประเพณไีทยและสบืสานวัฒนธรรมวังสวนสุนันทา  

ภารกิจหลัก (Key result area) 

1. ผลติบัณฑิตดา้นเทคโนโลยีอุตสาหกรรมให้เป็นมอือาชีพ มีปัญญา มีคุณธรรม และมีทักษะที่

เช่ียวชาญ ตรงกับความต้องการและเป็นที่พึงพอใจของสังคม 

2. สร้างส่ิงประดษิฐ์ งานวิจัย ผลงานวิชาการ รวมทั้งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญา

ไทยสู่ประชาคมอาเซียน 

3. เผยแพร่ความรู ้การบรกิารวิชาการ ทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไปสู่ชุมชนและสังคม 

4. ส่งเสริม สนับสนุน การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และเทคโนโลยีพื้นบ้าน ของชุมชนและ

สังคม 

เสาหลัก (Pillar) 

1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)  

2) คุณธรรม (Morality)  

3) เครอืข่าย (Partnership)  

4) ความเป็นมอือาชีพ (Professionalism)  

5) วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถขีองรัตนโกสนิทร์” 

วัฒนธรรม (Culture) 

 เคารพผู้อาวุโส มีความสามัคคี 

 



อัตลักษณ์ (Identity) 

 นักปฏิบัตมิืออาชีพ 

เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

 เน้นความเป็นวัง เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

ค่านยิมหลัก (Core Values) 

- F (Fast) หมายถึง การปฏิบัตงิานด้วยความรวดเร็ว ตรงต่อเวลา 

- I (Inspiration) หมายถึง การสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัตงิาน 

- T (Teamwork) หมายถึง การปฏิบัตงิานเป็นทีม 

เป้าหมายการพัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

เป้าหมายที่ 1 : สร้างเอตทัคคะเพ่ือให้ไดรั้บการยอมรับ : คณะมุ่งที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ

ตามอัตลักษณ์ของคณะเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อสู่การเป็นเอตทัคคะที่ได้รับการยอมรับใน

ระดับชาตแิละนานาชาต ิ

เป้าหมายที่ 2 : สร้างผลงานวิชาการ วิจัย เพ่ือการบริการวิชาการ : คณะมุ่งที่จะผลิตผลงาน

ทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของ

แหล่งทุน เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการนำไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลางแห่งการ

เรียนรู้เพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม 

เป้าหมายที่ 3 : สร้างเครือข่ายมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา : คณะมุ่งที่จะสร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือที่หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ เพ่ือให้มสี่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่

ดกีับมหาวิทยาลัย 

เป้าหมายที่ 4 : สร้างภาพลักษณ์เพื่อให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ : คณะมุ่งที่จะพัฒนาระบบ

บรหิารจัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างช่ือเสยีงให้เป็นที่รู้จักและยอมรับใน

ระดับชาตแิละนานาชาต ิ

ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลติบัณฑิตให้เป็นมอือาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื ่อคุณภาพชีว ิต 

เศรษฐกิจและสังคมอย่างย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครอืข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

 

 

 

 



ส่วนที่ 4 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

ได้มกีารเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 

2560-2574) เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการของกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดที่สำคัญ กลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทาและของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ 

(Strategy Map) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการบอกทิศทางและเป้าหมายในแต่ละด้าน ตามหลัก Balance 

Scorecard จำนวน 4 ดา้น ได้แก่ ดา้นพัฒนาองค์กร ดา้นประสทิธิภาพของการปฏิบัติงาน ด้านคุณภาพ

การให้บริการ และด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ รวมถึงการแสดงความสำเร็จของยุทธศาสตร์ และมี

การกำหนด ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

โครงการกิจกรรม และผู้รับผิดชอบ รวมทั้งกรอบงบประมาณรายจ่าย ไว้ในแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี 

(พ.ศ. 2565-2569) 

ส่วนที่ 5 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้

กำหนดยุทธศาสตร์ไว้ 3 ยุทธศาสตร์ / 23 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ / 38 กลยุทธ์ / 41 ตัวชี้วัด / 41 

โครงการ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

 

ยุทธศาสตร์ จำนวน 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/

กลยุทธ์ 

โครงการเชิง

ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้

เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมือ

อาชีพ 

8 30 26 26 

ยุทธศาสตร์ท ี ่  2 สร้างงานวิจ ัยและ

นวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อ

คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่าง

ย่ังยืน 

9 15 13 13 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับ

เครือข่ายและขยายการยกย่องระดับ

นานาชาต ิ

7 8 7 7 

รวม 24 53 46 46 

 



ในการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มี

การกำหนดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายไว้ในทุกยุทธศาสตร์ รวมทั้งสิ้น  12,672,980 บาท โดย

จำแนกตามกลุ่มกองทุนที ่ได้รับจัดสรร เป็นกองทุนเงินนอกงบประมาณ (เงินภาคปกติ) จำนวน 

12,672,980 บาท  

 

ส่วนที่ 6 แนวทางการนำแผนสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล 

ในการแปลงแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณไปสู่การปฏิบัติน้ัน เป็นการนำยุทธศาสตร์

ไปสู่การปฏิบัตซิึ่งเป็นกระบวนการหน่ึงในการบริหารงานของหน่วยงาน โดยมีแนวทางที่สำคัญคือ ให้มี

การจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการกิจกรรมของสาขาวิชาและหน่วยงานสนับสนุนภายในหน่วยงาน 

ให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานและแผนปฏิบัติราชการของคณะ ซึ่งทางสาขาวิชาและหน่วยงาน

สนับสนุน ต้องมีการกำหนดโครงการ/กิจกรรม ตัวชี ้ว ัด งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการและ

ผู้รับผิดชอบ รวมทั้งความตอ้งการทรัพยากรที่สนับสนุนและรองรับการจัดการเรียนการสอน และมีการ

จัดทำคำรับรองการปฏิบัต ิราชการระดับคณะและระดับบุคคลด้วย  รวมทั ้ง คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัตกิารดา้นต่างๆ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนคณะไปสู่

เป้าหมายตามที่กำหนดไว้ ดังน้ี 

  (1) แผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ 

  (2) แผนปฏิบัตกิารดา้นการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

  (3) แผนปฏิบัตกิารดา้นการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครอืข่าย 

  (4) แผนปฏิบัตกิารดา้นการวิจัย 

  (5) แผนปฏิบัตกิารดา้นการบริการวิชาการ 

  (6) แผนปฏิบัตกิารดา้นการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

  (7) แผนปฏิบัตกิารดา้นการจัดหารายได้ 

  (8) แผนปฏิบัตกิารดา้นการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 

  (9) แผนปฏิบัตกิารดา้นเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

  (10) แผนพัฒนาบุคลากร 

  (11) แผนบรหิารทรัพยากรบุคคล 

  (12) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

  (13) แผนการจัดการความรู้ 

  (14) แผนบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

  (15) แผนปฏิบัตกิารดา้นการจัดซือ้จัดจ้าง 

  (16) แผนปฏิบัตกิารดา้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

  (17) แผนปฏิบัตกิารดา้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 



สำหรับการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานและความสำเร็จของหน่วยงานนั้น 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดให้มีกลไกเพื่อควบคุมการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ อันจะก่อให้เกิด

การปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื ่อง ซึ่งโดยปกติคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ต้องรับการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ได้แก่ การประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษา โดยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) การ

วิเคราะห์ความสำเร็จของการดำเนนิงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) โดยสำนักงบประมาณ และ

การประเมินคุณภาพการศึกษา โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 
 

ส่วนที่ 1 บทนำ 1 

 1.1 ประวัตคิวามเป็นมาของหน่วยงาน 1 

 1.2 โครงสร้างหน่วยงาน 3 

 1.3 โครงสร้างการบรหิารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART) 4 

 1.4 ผลการดำเนนิงานที่ผ่านมา 8 

  1.4.1 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน 8 

  1.4.2 ข้อมูลนักศึกษา 9 

  1.4.3 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา 10 

  1.4.4 ข้อมูลการมีงานทำของบัณฑิต 11 

  1.4.5 ข้อมูลผลงานวิจัย 11 

  1.4.6 ข้อมูลการบรกิารวิชาการและวิชาชีพ 11 

  1.4.7 ข้อมูลการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 11 

  1.4.8 ข้อมูลบุคลากร 11 

 1.5 ขั ้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) และ
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ส่วนที่ 1 บทน ำ 

1.1 ประวัติควำมเป็นมำของหน่วยงำน 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก  แขวงดุสิต เขตดุสิต  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  10300 

ที่ตัง้ส านักงาน อาคารส านักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคาร 43) 

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

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  เป็นหน่วยงานในสังกัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

ปัจจุบันมีส านักงานตั้งอยู่ ณ อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  (อาคาร 43) ในการก่อตั้งคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม ได้มกีารพัฒนาจากการเปิดสอนสาขาวิชาต่างๆ  จนกระทั่งได้รับการจัดตัง้ให้เป็นหน่วยงาน

ระดับคณะซึ่งมีประวัตคิวามเป็นมาตามล าดับดังนี้ 

ปีการศึกษา 2522 เปิดสอนสาขาวิชาหัตถกรรมศึกษาและสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์   โดย

สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 

ปีการศึกษา 2527 เปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้างและ

สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ รวมทั้งคณะต้นสังกัดได้เปลี่ยนชื่อเป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ

ได้ยกเลิกสาขาวิชาอุตสาหกรรมศลิป์  

ปีการศึกษา 2533 เปิดสอนระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา

ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและระดับปริญญาตรี (2 ปี  ต่อเนื่อง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม 

ปี พ.ศ. 2538 ได้รับพระราชทานชื่อสถาบันใหม่จากเดิมวิทยาลัยครูเป็นสถาบันราชภัฏ ซึ่ง

วิทยาลัยครูสวนสุนันทาได้เปลี่ยนเป็นสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา   

ปีการศึกษา 2539 เปิดสอนระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ (2 ปี)โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการ

พิมพ ์

ปีการศึกษา 2540 เปิดสอนระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ (2 ปี) โปรแกรมวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 

ปีการศึกษา 2541 เปิดสอนระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ (2 ปี)โปรแกรมวิชาไฟฟ้า 

ปีการศึกษา 2542 เปิดสอนระดับปริญญาตรี (2 ปี ตอ่เนื่อง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ โปรแกรมวิชา

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมและแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการ

อุตสาหกรรม เทคโนโลยีก่อสรา้ง เทคโนโลยีสถาปัตยกรรมภายใน 

ปีการศึกษา 2545  เปิดสอนระดับปริญญาตรี (2 ปี ต่อเนื่อง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีอเิล็กทรอนิกส์ 
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ปีการศึกษา 2546 เปิดสอนระดับปริญญาตรี (2 ปี ต่อเนื่อง) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ โปรแกรม

วิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 

ปี พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏสวนสุนันทาได้เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

ตามการประกาศใชพ้ระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547   

ปี พ.ศ. 2548 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ได้รับการจัดตั้งเป็นหน่วยงานระดับคณะ ตามการ

ประกาศการแบ่งสว่นราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ปี พ.ศ. 2548 เปิดสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

เทคโนโลยี และระดับปริญญาตรี จ านวน 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม และ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรมปี พ.ศ. 2549 เปิดสอนระดับปริญญาตรี จ านวน 5 

สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอาคาร สาขาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชาออกแบบกราฟิกและ

มัลติมีเดีย 

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

บัณฑติ จ านวน 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ ์สาขาวิชาออกแบบตกแต่ง

ภายในและนิทรรศการ และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จ านวน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชา

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นหลักสูตรด้านวิศวกรรมเป็นหลักสูตรแรกของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน

ทา 

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

บัณฑติ ได้แก่ สาขาวิชามาตรวิทยาและระบบคุณภาพ 

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

สตรบัณฑิต (สถบ.) ได้แก่สาขาวิชาสถาปัตยกรรม หลักสูตร 5 ปี 

ปี 2560  หลักสูตรสถาปัตยกรรมบัณฑิตย้ายไปจัดตัง้เป็นวิทยาลัยสถาปัตยกรรม 

ปี 2561  งดรับนักศึกษา และปิดหลักสูตร สาขาวิชาการสอบเทียบและเครื่องมือวัด เนื่องจากไม่

มีนักศึกษาเข้าศกึษา 

ปี 2562 เปิดสอน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และ หลักสูตรวิศวกรรม

ศาสตรบัณฑิต จ านวน  10 สาขาวิชา 

ปีการศึกษา 2564 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดสอน 3 หลักสูตร คือ (1) หลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต จ านวน 6 สาขาวิชา (2) หลักสูตรการออกแบบบัณฑิต จ านวน 1 สาขาวิชา (3)หลักสูตร

วิศวกรรมศาสตร จ านวน 1 สาขาวิชา  
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1.2 โครงสร้ำงหน่วยงำน 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีโครงสรา้ง ประกอบด้วย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่มอี านาจ

และหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 18 ของ

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2547 มีหน่วยงานหรือคณะกรรมการต่างๆ ที่มี

หน้าที่ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการที่เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามระเบียบ ได้แก่ 

ส านักงานคณะกรรมการตรวจเงนิแผน่ดิน สภาวิชาการ สภาคณาจารย์ คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ 

ประเมินผลการปฏิบัติงานฯ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  และหนว่ยงานตรวจสอบภายใน 

มีหน่วยงานต่างๆ ที่จะท าหน้าที่ในการน านโยบาย ทิศทางการพัฒนา ภารกิจต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติ ดัง

ภาพที่ 1 โครงสรา้งการแบ่งส่วนราชการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีโครงสรา้งการบริหารจัดการโดย

มีการแต่งตั้งคณบดี/รองคณบดี/หัวหน้าส านักงานคณบดี เพื่อท าหน้าที่ก ากับควบคุมดูแลงานที่ได้รับ

มอบหมายจากอธิการบดี/รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี/คณบดี ดังภาพที่ 1 โครงสร้างการแบ่งส่วน

ราชการ   

โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำร 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีโครงสร้างการ

แบ่งสว่นราชการตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรื่องการแบ่งสว่นราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา พ.ศ. 2549 ดังตอ่ไปนี้ 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

ภำพท่ี 1 โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำร 

 

 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ส านักงานคณบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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1.3 โครงสร้ำงกำรบริหำร (ADMINISTRATIVE CHART) 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดโครงสร้างทางการบริหารโดยค านึงถึงการจัดการกระบวนการ

ซึ่งมีการวิเคราะห์และเชื่อมโยงจาก ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของหน่วยงาน ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงาน

สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

รวมทั้งสนองต่อความต้องการของนักศึกษา ผู้ปกครองและผู้ใช้บริการส่วนต่างๆซึ่งการจัดโครงสร้าง

ทางการบริหารหนว่ยงานได้มแีนวทางในการด าเนินงานตามกระบวนการ ดังตอ่ไปนี้ 

กระบวนกำรจัดกำร  

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา โดยต้อง

ด าเนินงานให้สอดคล้องกับภารกิจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 ให้

มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศกึษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผน่ดิน ฟื้นฟูพลัง

การเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่งคง และ

ยั่งยืนของปวงชน มีสว่นร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา การใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง ท า

การสอน  วิจัย  ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบ ารุง

ศลิปะและวัฒนธรรม ผลติครูและส่งเสริมวิทยาฐานะครู   ดังนัน้คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จงึได้น ามา

ก าหนดเป็นพันธกิจ 4 ด้าน โดยพันธกิจทั้ง 4 ด้านทางหน่วยงานน ามาวิเคราะห์และเชื่อมโยงเป็น

กระบวนการหลักของหน่วยงาน นอกจากนี้หน่วยงานมีกระบวนการสนับสนุนได้แก่กระบวนการธุรการ  

กระบวนการพัสดุ กระบวนการการเงิน กระบวนการวางแผนงาน  กระบวนการระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ กระบวนการบริการการศึกษา กระบวนการพัฒนาบุคลากร  กระบวนการประชาสัมพันธ์  

และกระบวนการประเมินผลงานการด าเนินงาน ดังแสดงตามภาพที่ 2  

ภำพท่ี 2 กระบวนกำรจัดกำรคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 

 

                      

 

 

 

 

 

 

  
กระบวนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน 

กระบวนกำร

จัดเรยีนรู้ท่ี

เน้นผู้เรียน

เป็นส ำคัญ 

กระบวนกำรวิ

จัยเผยแพร่

องค์ควำมรู้ 

กระบวนกำร

บริกำรวชิำกำร

แก่ชุมชน 

กระบวนกำรวำงแผนงำนและงบประมำณ 

กระบวนกำรพัสดุ 

กระบวนกำรกำรเงิน 

กระบวนกำรบริกำรนักศึกษำ 

กระบวนกำรธุรกำร 

กระบวนกำรระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

กระบวนกำรท ำนุ

บ ำรุง

ศลิปวัฒนธรรม 

กระบวนกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

 

 

 

 
ทักษะเป็นเลิศ 

เชิดชูคุณธรรม 

ก้ำวน ำวิชำกำร 

เชี่ยวชำญ

เทคโนโลยี 

 

กระบวนกำรเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ 
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จำกกำรจัดกำรกระบวนกำรดังรูปที่แสดงข้ำงต้นน้ัน ทำงหน่วยงำนได้น ำมำวิเครำะห์และจัดท ำเป็นโครงสร้ำงทำงกำรบริหำร ดังน้ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 

กระบวนการจัด

เรียนรูท้ี่เน้น

ผูเ้รียนเป็นส าคัญ 

กระบวนการวิจัย

เผยแพร่องค์

ความรู้ 

กระบวนการ

บริการวิชาการ

แก่ชุมชน 

กระบวนการท านุ

บ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม 

กระบวนการ

การเงิน 

กระบวนการ

เผยแพร่และ

ประชาสัมพันธ์ 

กระบวนการ

ระบบ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

กระบวนการ

การวางแผน

และ

งบประมาณ 

กระบวน 

การพัสดุ 

กระบวนการ

ตดิตามและ

ประเมินผลการ

ด าเนนิงาน 

กระบวนการ

บริการ

นักศกึษา 

กระบวนการ

ธุรการ 

กระบวนการ 

พัฒนา

บุคลากร 
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มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 

คณะกรรมกำรประจ ำคณะ

เทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 

คณบดี 

รองคณบดี 

ฝ่ำยบริหำร 

รองคณบดี 

ฝ่ำยวิชำกำร 

รองคณบดี 

ฝ่ำยแผนงำนและประกันคุณภำพ 

รองคณบดี 

ฝ่ำยวิจัยและบริกำร 

รองคณบดี 

ฝ่ำยกิจกำรนักศกึษำ 

หัวหน้ำสำขำวิชำ/หัวหน้ำแขนง 

หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต 

1. หัวหนา้สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพวิเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม (Technology Computer Application in Architecture) 

2. หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยคีวามปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Safety Technology and Occupational Health 

3. หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ (Interior and Exhibition Design) 

4. หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมลัติมีเดีย (Graphic and Multimedia Design) 

5. หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยกีารจัดการ (Program in Management Technology) 

     -  หัวหนา้แขนงวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร (Section of Real Estate and Facility Management) 

       -  หัวหนา้แขนงวิชาการจัดการวิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Management) 

       - หัวหนา้แขนงวิชานวัตกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (Printing and Packaging Innovation) 

 6. หัวหนา้สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา้ (Electrical Technology) 

      - หัวหนา้แขนงวิชาเทคโนโลยไีฟฟา้อุตสาหกรรม (Industrial Electrical Technology) 

      - หัวหนา้แขนงวิชาเทคโนโลยพีลังงาน (Energy Technology) 

หลักสูตรกำรออกแบบบัณฑิต 

7. หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบผลติภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (Bachelor of Design Program in Design and Packaging) 

     - หัวหนา้แขนงวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Printing Design) 

     - หัวหนา้แขนงวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Industrial Design) 

หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต 

8. หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพวิเตอร์ (Computer Engineering) 

 

หัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี 

หัวหนำ้ฝ่ำยบรหิำรงำนท่ัวไป 

หัวหนำ้ฝ่ำยบริกำรกำรศกึษำ 

 

หัวหนำ้ฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ 

และศลิปวฒันธรรม 

หัวหนำ้ฝ่ำยนโยบำย/แผน 

และประกันคณุภำพ 
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โครงสร้างการด าเนินงานของหน่วยงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะกรรมการ 
ประจ าคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

งานจัดการศึกษา 
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม (Technology 
Computer Application in Architecture) 
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Safety Technology 
and Occupational Health 
3. สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ (Interior and 
Exhibition Design) 
4. สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย (Graphic and Multimedia 
Design) 
5. สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (Program in Management Technology) 
    -  แขนงวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร (Section of 
Real Estate and Facility Management) 

      -  แขนงวิชาการจัดการวิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Management) 
    -  แขนงวิชานวัตกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (Printing and Packaging 
Innovation) 

6. สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (Electrical Technology) 
    -  แ ขนง วิ ช า เ ทค โน โ ลยี ไฟฟ้ า อุ ต ส าหกร รม  ( Industrial Electrical 
Technology) 

     -  แขนงวิชาเทคโนโลยีพลังงาน (Energy Technology) 
2. หลักสูตรการออกแบบบัณฑิต 
1. สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (Bachelor of Design 
Program in Design and Packaging) 

    - แขนงวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Printing Design) 
    - แขนงวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Industrial Design) 
3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
  1. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering)      
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1.4 ผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 

 1.4.1 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน 

สำขำวิชำ จ ำนวนหลักสูตรที่เปดิสอน 

ปีกำรศกึษำ 

2562 

ปีกำรศกึษำ 

2563 

ปีกำรศกึษำ 

2564 

หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑติ    

1. สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร   - 

2. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม   - 

3. สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ    

4. สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์   - 

5. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเ์พื่องานสถาปัตยกรรม    

6. สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย    

7. สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม   - 

8. สาขาวิชาเทคโนโลยีอเิล็กทรอนิกส์   - 

9. สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและมัลติมเีดีย    

10. สาขาวิชาออกแบบผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม   - 

11. สาขาวิชาออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์   - 

12. แขนงวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์   - 

13. แขนงวิชาการออกแบบสิ่งพิมพ์   - 

14. แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการพิมพ์   - 

15. แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม    

16. แขนงวิชาเทคโนโลยีอเิล็กทรอนิกส์   - 

17. แขนงวิชาเทคโนโลยีพลังงาน    

18. แขนงวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ - -  

19. แขนงวิชาการออกแบบผลติภัณฑ์ - -  

20. แขนงวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร - -  

21. แขนงวิชาการจัดการวิศวกรรมอุตสาหการ - -  

22. แขนงวิชานวัตกรรมการพิมพแ์ละบรรจุภัณฑ์ - -  

หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต 

1. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

 

 

 

 

 

 

รวมทั้งสิ้น 18 18 12 
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1.4.2 ข้อมูลนักศกึษำ 

จ ำนวนนักศกึษำ 

สำขำวิชำ  

ปีกำรศกึษำ 2562 ปีกำรศกึษำ 2563 ปีกำรศกึษำ 2564 

ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม 

หลักสูตร 4 ปี (วท.บ.) 

ออกแบบผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม 11 - 11 - - - - - - 

การจัดการอุตสาหกรรม 43 - 43 118 - 118 - - - 

เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม 19 - 19 72 - 72 8 - 8 

เทคโนโลยคีวามปลอดภัยและอาชีวอนามัย 55 - 55 184 - 184 19 - 19 

ออกแบบกราฟกิและมัลตมิเีดีย 86 - 86 303 - 303 120 - 120 

การออกแบบตกแตง่ภายในและนทิรรศการ 18 - 18 77 - 77 15 - 15 

การบริหารทรัพยากรอาคาร 26 - 26 74 - 74 - - - 

อุตสาหกรรมการพิมพ ์ - - - 80 - 80 - - - 

แขนงวิชาเทคโนโลยกีารพมิพ ์ - - - - - - - - - 

แขนงวิชาออกแบบสิ่งพิมพแ์ละบรรจุภัณฑ์ - - - - - - - - - 

แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการพิมพ์ - - - - - - - - - 

เทคโนโลยไีฟฟา้ - - - 194 - 194 - - - 

แขนงวิชาเทคโนโลยไีฟฟา้อุตสาหกรรม - - - - - - 18 - 18 

แขนงวิชาเทคโนโลยอีเิล็กทรอนิกส์ - - - - - - - - - 

แขนงวิชาเทคโนโลยพีลังงาน - - - - - - 1 - 1 

การออกแบบผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม - - - 88 - 88 - - - 

แขนงวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ - - - - - - 4 - 4 

แขนงวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ - - - - - - 12 - 12 

เทคโนโลยกีารจัดการ          

แขนงวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากร

อาคาร 

- - - - - - 15 - 15 

แขนงวิชาการจัดการวิศวกรรมอุตสาหการ - - - - - - 15 - 15 

แขนงวิชานวัตกรรมการพิมพแ์ละบรรจุภัณฑ์ - - - - - - - - - 

หลักสูตร 4 ปี (วศ.บ.) 

วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 28 - 28 163 - 163 36 - 36 

รวมทั้งสิ้น 333 - 333 1,353 - 1,353 443 - 443 
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1.4.3 ข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

จ ำนวนนักศกึษำ 

สำขำวิชำ 

ปีกำรศกึษำ 2561 ปีกำรศกึษำ 2562 ปีกำรศกึษำ 2563 

ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม 

ออกแบบผลติภัณฑอ์ุตสาหกรรม 19 - 19 43 - 43 19 - 19 

การจัดการอุตสาหกรรม 35 - 35 38 - 38 31 - 31 

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องาน

สถาปัตยกรรม 

5 - 5 29 - 29 20 - 20 

เทคโนโลยีการพิมพ์ - - - 13 - 13 - - - 

เทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 35 - 35 37 - 37 48 - 48 

ออกแบบกราฟิกและมัลติมเีดีย 12 - 12 38 - 38 59 - 59 

เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม - - - 32 - 32 - - - 

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ - - - 16 - 16 - - - 

ออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ - - - 28 - 28 - - - 

การออกแบบตกแต่งภายในและ

นิทรรศการ 

9 - 9 22 - 22 23 - 23 

การบริหารทรัพยากรอาคาร 4 - 4 36 - 36 28 - 28 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ 29 - 29 38 - 38 20 - 20 

อุตสาหกรรมการพิมพ ์ - - - - - 80 29 - 29 

แขนงวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ - - - - - - - - - 

แขนงวิชาออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 2 - 2 - - - - - - 

แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการ

พิมพ ์

- - - - - - - - - 

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า - - - - - - 21 - 21 

แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 22 - 22 - - - - - - 

แขนงวิชาเทคโนโลยีอเิล็กทรอนิกส์

อุตสาหกรรม 

8 - 8 - - - - - - 

แขนงวิชาเทคโนโลยีพลังงาน - - - - - - - - - 

รวมทั้งสิ้น 180 - 180 370 - 370 298 - 298 
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1.4.4 ข้อมูลกำรมีงำนท ำของบัณฑิต 

ปีกำรศกึษำ 2561 2562 2563 

การมีงานท า 258 288 211 

เงินเดือนเร่ิมต้นเป็นไปตามเกณฑ์ข้ันต่ าของ ก.พ. 214 288 211 

ความพึงพอใจของผู้ใชบ้ัณฑติ 4.38 4.64 4.63 
 

1.4.5 ข้อมูลผลงำนวิจัย 

จ ำนวน 

สำขำวิชำ 

ปีงบประมำณ 2562 ปีงบประมำณ 2563 ปีงบประมำณ 2564 

ผลงำน น ำไปใช ้ ผลงำน น ำไปใช ้ ผลงำน น ำไปใช ้

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 68 68 43 43 120 120 

รวมทั้งสิ้น 68 68 43 43 120 120 
 

1.4.6 ข้อมูลกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพ 

สำขำวิชำ 

จ ำนวนโครงกำรบรกิำรวิชำกำร 

ปีงบประมำณ  

2562 

ปีงบประมำณ 

2563 

ปีงบประมำณ 

2564 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 6 2 2 

รวมทั้งสิ้น 6 2 2 
 

1.4.7 ข้อมูลกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

สำขำวิชำ 

จ ำนวนโครงกำรท ำนบุ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

ปีงบประมำณ  

2562 

ปีงบประมำณ 

2563 

ปีงบประมำณ 

2564 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 4 1 

รวมทั้งสิ้น 3 4 1 

1.4.8 ข้อมูลบุคลำกร 

สายสนับสนุนวิชาการ 

หน่วยงำน 

ปีงบประมำณ 2562 ปีงบประมำณ 2563 ปีงบประมำณ 2564 

ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ต่ ำ

กว่ำ 

ป.

ตรี 

ตรี โท เอก รวม 

คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 7 9 - 16 6 10 - 16 5 8 8 - 21 

รวมทั้งสิ้น 7 9 - 16 6 10 - 16 5 8 8 - 21 
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สายวิชาการ 

หน่วยงำน 
ปีงบประมำณ 2562 ปีงบประมำณ 2563 ปีงบประมำณ 2564 

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

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 42 14 3 59 1 35 22 58 32 21 5 58 

รวมทั้งสิ้น 42 14 3 59 1 35 22 58 32 21 5 58 
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1.5 ขั้นตอนกำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และจัดท ำแผนปฏิบัติ

กำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

 

 

 

  

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

คณะกรรมกำรทบทวน/จัดท ำแผนยุทธศำสตร์ฯ รวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูลปัจจัยภำยในและภำยนอก 

ผู้บริหำรก ำหนดปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และภัยคกุคำม) 

ผู้บริหำรและบุคลำกร ประเมินให้น้ ำหนักคะแนนตำมล ำดับจำกมำกไปหำน้อยของจุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส 

และภัยคุกคำม 

คณะกรรมกำรทบทวน/จัดท ำแผนยุทธศำสตร์ฯ และรองผู้บริหำรระดับหน่วยงำนวิเครำะห์ปัจจัยเชงิ

ยุทธศำสตร์ ก ำหนดประเด็นยุทธศำสตร์ ก ำหนดเป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ กำรทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกจิ

และค่ำนิยมหลักขององค์กร 

คณะกรรมกำรทบทวน/จัดท ำแผนยุทธศำสตร์ฯ รองผู้บริหำรระดับหน่วยงำน และผู้ปฏิบัติงำนก ำหนด

โครงกำรกิจกรรม 

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

และแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

- เสนอคณะกรรมกำรประจ ำคณะ 

- เสนออธกิำรบดี 

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

กำรปฏิบัติ 

ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน 

สิงหาคม 

2564 

สิงหาคม 

2564 

กรกฎาคม 

2564 

กรกฎาคม 

2564 

กรกฎาคม 

2564 

กรกฎาคม 

2564 

กันยายน

2564 

ตุลาคม2564 

– กันยายน 

2565 

ไตรมาส ที่ 

1-4 
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ส่วนที่ 2 กำรวิเครำะห์เชิงยทุธศำสตร์คณะเทคโนโลยอีุตสำหกรรม 

2.1 กำรวเิครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอกองค์กร 

เพื่อทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมโดยใช้

หลักการวิเคราะห ์SWOT (SWOT Analysis) 

2.1.1 กำรวเิครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน (Internal Environment Analysis) 

เพื่อน าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการระบุจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) ของคณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยอาศัยกรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามหลักการ 7–S Model ของ 

McKinsey ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการวิเคราะหไ์ด้ ดังนี้ 

* Structure (โครงสร้าง) มีโครงสร้างการท างาน หรือโครงสร้างการจัดองค์กรในระดับต่างๆ 

เหมาะสมดีหรอืไม่ 

* Strategy (กลยุทธ์) มีการก าหนดกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดทิศทางการปฏิบัติงานไว้

หรอืไม่ 

* System (ระบบ) ระบบการท างานเป็นอย่างไร มีจุดอ่อนหรอืจุดแข็งอะไรบ้าง 

* Skill (ความช านาญ) บุคลากรมีความเช่ียวชาญ หรือช านาญมากน้อยเพียงใด มีทักษะในการ

ปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับหรอืไม่ 

* Staff (บุคลากร) บุคลากรของมีความพร้อมมากน้อยเพียงใด และมีจ านวนเพียงพอหรือไม่ 

* Style (รูปแบบ) รูปแบบการบริหารเป็นที่ยอมรับและมีประสิทธิภาพหรอืไม่ 

* Shared Value (ค่านิยมร่วม) บุคลากรและองค์กรมีค่านิยมร่วมหรือไม่ อะไรบ้างที่ท าให้องค์กร

เข้มแข็งหรอือ่อนแอ 

2.1.2 กำรวเิครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก (External Environment Analysis) 

เพื่อน าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการระบุสถานการณ์ที่เป็นโอกาส (Opportunities) และภัยคุกคาม 

(Threats) ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมโดยอาศัยกรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกตามหลักการ 

PEST Model ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการวิเคราะหไ์ด้ดังนี้ 

* P-Politics เป็นการวิเคราะห์สภาพทางการเมือง รวมทั้งกฎหมายและนโยบายทางการเมืองที่มี

ผลกระทบกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

* E-Economics เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์และแนวโน้มทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อคณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

* S-Social เป็นการวิเคราะหส์ภาพการณ์และกระแสสังคมที่มีต่อคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

* T-Technology เป็นการวิเคราะห์แนวโน้มของการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับคณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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2.2 ประเด็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 

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

1. มีแผนยุทธศาสตรร์ะยะ 5 ปีและประจ าปีที่ชัดเจน 

- บุคลากรปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน 

- ผลการปฏิบัติงานดีขึ้นกว่าปีที่ผา่นมา 

- แผนกลยุทธ์ทางการเงิน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ท าให้การขับเคลื่อน

ยุทธศาสตรค์ล่องตัว 

- คณะและมหาวิทยาลัยมีกระบวนการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และ

แผนปฏิบัติการให้กับบุคลากรได้รับทราบทุกระดับ 

2. อาจารย์มคีวามเช่ียวชาญ มีคุณวุฒ ิและต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น  

- บุคลากรของคณะมีความช านาญเฉพาะทาง  

- คณาจารย์มีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาเอก ที่จบการศึกษาทั้งในและ

ต่างประเทศ ซึ่งมีความรู ้ความเช่ียวชาญในศาสตร์แขนงตา่งๆ ที่มกีารจัดการเรียนการสอน  

- มีระบบพี่เลี้ยง สาหรับใหอ้าจารย์ท าผลงานเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการมากขึ้น 

3. มีหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและ

ตลาดแรงงาน 

- หลักสูตรหลากหลาย 

4. คณะมีการใช้ระบบและกลไกที่มีประสิทธิผลในการขับเคลื่อนการด าเนินงานในภารกิจ 

ด้านการวิจัย ตามมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ าที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะ

และมหาวิทยาลัย และมี ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด ส่งผลใหเ้กิดการพัฒนาคุณภาพ

อาจารย์ การแก้ไขปัญหาตอบสนองความต้องการของชุมชน สร้างชื่อเสียงสร้างภาพลักษณ์ให้กับคณะ

และมหาวิทยาลัย 

- บุคลากรมีศักยภาพในการท างานวิจัย ส่งผลให้มีผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ที่

มีการน าเสนอในเวทีวชิาการในระดับชาติและนานาชาติอย่างตอ่เนื่อง 

- เผยแพร่ผลงานวิจัยมากขึ้นทั้งจ านวนและคุณภาพ รวมทั้งมีจ านวนสิทธิบัตร

เพิ่มมากขึ้น 

5. คณะมีผลงานบริการวิชาการที่สามารถพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนใน

การพึ่งพาตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรม จนเกิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ในพืน้ที่ชุมชนต่างๆ เป็นที่ชื่นชมของชุมชน 

และมีอาจารย์ที่ท างานบริการวิชาการนี้ สามารถขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการจากผลงานรับใช้ชุมชน

เป็นตัวอย่างให้อาจารย์รุน่ใหม่สนใจเข้ามาท างานรับใช้ชุมชนมากขึ้น 
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6. บุคลากรมีคุณภาพ ทุ่มเท และสามัคคี 

- บุคลากรมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมทั้งระดับหน่วยงานและมีการท างาน

ร่วมกันเป็นทีมอย่าง ชัดเจน ส่งผลใหก้ารปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยดีขึ้น 

- บุคลากรปฏิบัติงานด้วยใจรัก และทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถ ส่งผลให้

ผูร้ับบริการมคีวามพึงพอใจเพิ่มขึ้น 

- บุคลากรมีความเข้าใจในธรรมชาติความต้องการของนักศึกษา ท าให้การจัด

กิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่จัดขึน้ ได้รับความสนใจจากนักศกึษาเป็นจ านวนมาก 

7. คณะส่งเสริม และสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกทั้งในและ

ต่างประเทศ 

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาได้เข้าร่วมแข่ง ขันในเวที

ระดับชาติและนานาชาติเป็นจ านวนมาก 

- มีความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศท าให้

เกิดการแลกเปลี่ยนที่จะพัฒนาองค์กรไปด้วยกัน 

8. มีกระบวนการพัฒนานักศึกษา ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีคุณภาพตามอัตลักษณ์

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

- มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้มอีัตลักษณ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

- ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ และคุณภาพบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

ส่งผลใหบ้ัณฑติมงีานท าภายใน 1 ปี และผู้ใชบ้ัณฑติมคีวามพึงพอใจมากขึ้น 

9. มที าเล ความพรอ้มด้านสถานที่ และบรรยากาศภูมทิัศนท์ี่ดี 

- คณะมีความพร้อมด้านสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ช่วยอ านวยความสะดวกใน

การท างาน 

- มีบรรยากาศ และภูมิทัศน์ที่ดี เอื้อต่อการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของ

นักศึกษาและบุคลากร 

10. ผู้บริหารและทีมผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ท้าทาย และร่วมรับผิดชอบผลักดันการ

ด าเนนิงานของคณะอย่างจริงจัง 

- ผู้บริหารคณะมีวิสัยทัศน์ท้าทายในการพัฒนาคุณภาพของคณะ ไปสู่

ความส าเร็จได้ 

- มีทีมผู้บริหารรับผิดชอบร่วมกันผลักดันการด าเนินงานของคณะอย่างจริงจัง 

ท าให้คณะได้รับการยอมรับ 

- บุคลากรทุกระดับเข้าใจต่อความมุ่งมั่นของคณะผู้บริหารที่จะน าพาคณะไปสู่

ความเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญ เท่าทันต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก 
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- ผู้บริหารคณะมีการก าหนดทิศทางการบริหารงานของคณะที่ชัดเจนและ

ตอบสนองแผนพัฒนาประเทศ ตลอดจนแผนยุทธศาสตร์ชาติ และมีการถ่ายทอดไปยังผู้รับผิดชอบในแต่

ละระดับได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

11. มีระบบการพัฒนาบุคลากรที่ดี 

- ส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และมี

การพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ท าให้ยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานดีขึ้น 

- เปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีโอกาสในการเลื่อนต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ท าให้

เกิดก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

12. บุคลากรมีศักยภาพในการท างานวิจัย ส่งผลให้มีผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ที่มีการ

น าเสนอในเวทีวชิาการในระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง 

13. เผยแพร่ผลงานวิจัยมากขึน้ทั้งจ านวนและคุณภาพ รวมทั้งมจี านวนสิทธิบัตรเพิ่มขึน้ 

14. บุคลากรทุกระดับ เข้าใจอัตลักษณ์ เอกลักษณ์และประวัติศาสตร์ของสถาบัน ล้วนมี

ความภาคภูมิใจในความ "เป็นวัง" ที่เน้นภาพลักษณ์ ทักษะและบุคลิกภาพของประชาคมมหาวิทยาลัยใน

ทุกระดับและทุกกลุ่ม 

15. คณะและมหาวิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกการสื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ 

มีการรับรู้ทิศทางและเป้าหมายของคณะและมหาวิทยาลัยอย่างทั่วถึง และได้รับความร่วมมือในการ

ด าเนนิงานของคณะและมหาวิทยาลัยจากบุคลากรทุกภาคส่วน 

16. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารที่ดีมีประสิทธิภาพ มีช่องทางการสื่อสารที่

หลากหลาย ท าให้บุคลากรสามารถทราบข่าวและความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยได้รวดเร็ว 

17 . คณะและมหาวิทยาลัยฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนามาตรฐานการทดสอบ

ภาษาอังกฤษและมีพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของอาจารย์ บุคลากร และนักศกึษาอย่างเป็นรูปธรรม 

18. มีการก าหนดนโยบายให้คณะ/วิทยาลัยต้องมีการสร้างเครือข่ายและให้มีส่วนร่วมกับ

พันธกิจด้านต่างๆ ของคณะและมหาวิทยาลัย และมีการก ากับติดตามอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

19. มีการก าหนดเกณฑเ์พื่อคัดเลือกสาขาวิชาเอตทัคคะของคณะและของมหาวิทยาลัยที่

ชัดเจนและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และมีระบบและกลไกในการ

ส่งเสริมสนับสนุนใหห้ลักสูตรที่เป็นเอตทัคคะได้มกีารพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างเป็นรูปธรรม 

20. มีการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาในการท างานวิจัย เพื่อเผยแพร่งานวิจัยทั้งใน

ระดับชาติและนานาชาติ 

21. การม ีMOU กับหนว่ยงานภายนอกช่วยสนับสนุนการพัฒนาดา้นต่างๆ 

22. มีนักศึกษาที่สรา้งช่ือเสียงใหก้ับมหาวิทยาลัย ทั้งในระดับชาติและนานาชาติเพิ่มขึ้น 

23. นักศึกษามีผลงานวิจัยเผยแพรร่ะดับชาติและนานาชาติมากขึ้น 

24. มีการรายงานสถานะทางการเงินทุกเดือน เพื่อใช้ในการตัดสินใจในการบริหารงาน 
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25 . มีคณะกรรมการของส่วนกลางมหาวิทยาลัยติดตามและเร่งรัดการใช้  จ่าย

งบประมาณติดตาม ตรวจสอบ การเบิกจ่าย งบประมาณให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่าย งบประมาณ และ

เสนอแนะด้านการเงนิเป็นประจ าทุกเดือน 

26. คณะและมหาวิทยาลัยมีระบบการเงินที่มีกระบวนการถูกต้อง โปร่งใส เป็นไปตาม

ระเบียบ 

27. การบริหารงบประมาณมีความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ 

28. มีระบบการควบคุมภายในทางดา้นการเงนิที่ดี 

29. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ท างานด้านการเงนิ 

30. บุคลากรของคณะมีศักยภาพในการหารายได้จากแหล่งอื่น ๆ 

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

1. ขาดการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบด้านการเงินที่ถูกต้อง และเป็นทิศทาง

เดียวกันใหก้ับหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

2. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ยังมีนอ้ย 

- การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมยังมีน้อย ท า

ให้ได้รับทุนอุดหนุนจากเอกชนมนี้อยด้วย 

- การน าผลงานวิจัยไปสู่การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญา

มีน้อยและต้องใช้ระยะเวลานาน 

3. บุคลากรบางสาขาไม่เชี่ยวชาญ โดยเฉพาะความสามารถทางภาษาอังกฤษ 

- บุคลากรมีประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจน้อยในการบริหารจัดการด้าน

งบประมาณการเงนิ การคลังและพัสดุ 

- บุคลากรบางสว่นมีทักษะในด้านภาษาต่างประเทศอยู่ในระดับน้อย 

4. การบริหารการเรียนการสอนในระดับนานาชาติยังมีข้อจ ากัด 

- หลักสูตรนานาชาติมีจ านวนน้อย ความเป็นนานาชาติของคณะ ยังไม่เพียง

พอที่จะดึงดูดคนจากทั่วโลกเข้ามาศกึษาได้ ท าให้ยากต่อการแข่งขันในระดับนานาชาติ 

- เปิดการเรียนการสอนให้สอดรับกับประชาคมอาเซียนไม่สอดคล้องกับการ

บริหารงบประมาณแผ่นดนิ 

- การอนุรักษ์ พัฒนาและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย ฯ ในระดับ

นานาชาติยังมีนอ้ย 

5. กระบวนการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม ยังไม่สามารถท าให้นักศึกษามีทักษะ

ภาวะผู้น า ทักษะด้านการคิดวเิคราะหแ์ละทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
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2.2.3 ประเด็นโอกำส (Opportunities: O) (29 ประเด็น) ดังต่อไปนี้ 

1. ต้องมีผู้เช่ียวชาญเป็นที่ปรึกษาในการวางระบบบัญชี 

2. ฝึกอบรมบุคลากรใหม้ีความรูค้วามเข้าใจในระเบียบของการปฏิบัติงาน 

3. มีระบบการบันทึกข้อมูลทางการเงนิและบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ทันสมัยใช้ใน

การปฏิบัติงาน 

4. สภาวะเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบันส่งผลใหน้ักศกึษาตัดสินใจเรียนในมหาวิทยาลัยใกล้

บ้านหรอืมหาวิทยาลัยที่เปิดในท้องถิ่น 

5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมีทิศทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตรข์องมหาวิทยาลัย ส่งผลใหม้หาวิทยาลัยมีรายได้เพิ่มขึ้น 

6. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในโลกปัจจุบัน ท าให้มหาวิทยาลัยมีโอกาสในการสื่อสาร

เพื่อสร้างการยอมรับและเป็นที่รู้จักมากขึ้น 

7. การเชื่อมโยงฐานข้อมูลจากส านักงบประมาณและกรมบัญชีกลาง เช่น ระบบ e – 

Budgeting ระบบ GFMIS ท าให้มหาวิทยาลัยมีข้อมูลในการตัดสินใจที่ดี 

8. เทคโนโลยีทันสมัยขึ้นเอื้ออ านวยต่อการบริหารงาน 

 - เทคโนโลยีการสื่อสาร On-line ท าให้สามารถส่ งข่ าวสาร และการ

ประชาสัมพันธ์สูห่นว่ยงานภายนอกได้สะดวกยิ่งขึ้น 

- การเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้น ช่วยลดความซับซ้อน และ

ขั้นตอนในการท างาน ส่งผลใหบุ้คลากรท างานได้อย่างรวดเร็วและมปีระสิทธิภาพมากขึ้น 

9. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งเสริมการเรยีนรู้ที่หลากหลาย 

- ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งเสริมต่อการเรียนรูแ้บบ E-learning 

- เทคโนโลยีที่ทันสมัย ตอบสนองตอ่การปฏิบัติงาน และการเรียนรูท้ี่หลากหลาย 

รวดเร็วมีประสิทธิภาพไร้ขดีจ ากัด 

- เทคโนโลยีของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วส่งผลใหบุ้คลากรต้องปรับตัว

สูง เกิดการบูรณาการความรู้ใหม ่ต้องขวนขวายพัฒนาตนเองอย่างตอ่เนื่องเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

10. ภาคสังคมและภาคธุรกิจตอ้งการความรูใ้นระดับอุดมศกึษามากขึ้น 

- สังคมและประชาชนมีความต้องการศึกษาในระดับอุดมศึกษามากขึ้นๆ และ

ความตอ้งการมีหลากหลายรูปแบบ 

- สังคมเน้นสนิค้า/คน ที่มคีวามแตกต่างและลอกเลียนแบบได้ยาก 

- ปัจจุบันภาคธุรกิจอุตสาหกรรมหรือผู้ที่สนใจมีความต้องการที่จะศึกษาต่อใน

ระดับอุดมศกึษาเพื่อพัฒนาความรูแ้ละคุณวุฒิวิชาชีพโดยใช้เวลาว่างจากการปฏิบัติงาน 

11. รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาคุณภาพคนสอดคล้องกับหลักสูตรของคณะ 

- รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน 
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12. นโยบายการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน เปิดโอกาสใหม้ีการพัฒนาการศกึษาและร่วมมือ

ทางการศึกษามากขึ้น 

- นโยบายการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ท าให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนบุคลากร 

รวมถึงการขยายความร่วมมือกับประเทศ กลุ่มอาเซียนและกลุ่มประเทศอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น 

- การเปิด AEC มีโอกาสที่จะเปิดหลักสูตรภาษาต่างประเทศ และรับนักศึกษา

จากประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้นและท าความรว่มมือกับประเทศในอาเซียนได้มากขึ้น 

- สัดส่วนของตลาดเพิ่มขึ้นจากการเปิดอาเซียน 

13. ภาครัฐสนับสนุนการวิจัยอย่างหลากหลาย 

- ภาครัฐให้การสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาทุนทางปัญญาของชาติมีแหล่งทุน

วิจัยที่รัฐบาลสนับสนุนผ่านสถาบัน/หน่วยงานส่งเสริมการวิจัย (เช่น สวทช. สกว.) และแหล่งทุนอื่นๆ 

อย่างหลากหลาย 

- ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ เอื้อในการผลักดันให้ เกิดงานวิจัยของ

มหาวิทยาลัย 

14. การขยายตัวทางเศรษฐกิจและความต้องการของภาคธุรกิจ ต้องการความรู้เชิง

วิชาการจากมหาวทิยาลัย 

- การขยายตัวทางเศรษฐกิจในอนาคต มีความต้องการองค์ความรู้เชิงวิชาการ 

และการวิจัยเพื่อพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมสูงขึ้น 

- ความต้องการของภาคธุรกิจและภาคเอกชนที่จะร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฯ 

ช่วยให้เกิดการบูรณาการหลักสูตรในการผลิตสื่อการเรียนการสอน งานวิจัย และบัณฑิตรูปแบบใหม่ที่

ตรงความตอ้งการของตลาดแรงงานจริง ลดปัญหาการว่างงานและขาดแคลนแรงงาน 

15. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ช่วยให้มหาวิทยาลัย บริหารงานและบริการวิชาการได้อย่าง

กว้างขวาง 

- กฎหมายที่เกี่ยวข้องเอื้อต่อการปฏิบัติงาน ท าให้มหาวิทยาลัยมีการบริหาร

จัดการที่ยืดหยุ่น และคล่องตัว 

- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ช่วยให้มหาวิทยาลัยฯ สามารถ

ให้บริการวิชาการได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึน้ 

- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

พ.ศ.2546 มีสว่นชว่ยในการบูรณาการการศึกษากับงานวิจัยเกิดเป็นความร่วมมอืกับท้องถิ่น 

16. สภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน มีผลให้นักเรียนอาจเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยที่มี

ค่าใช้จ่ายต่ ากว่า 

17. เศรษฐกิจโลกก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจเชงิสรา้งสรรค ์(Creative Economy) 
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18. ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนระบบให้ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็นการสร้างโอกาสให้กับ

ผูด้้อยโอกาสมากขึ้น 

19. นโยบายของรัฐในการปรับฐานเงินเดือน ท าให้รายได้ของบุคลากรเพิ่มขึ้น ส่งผลให้

บุคลากรมีคุณภาพชวีิตที่ดีขึ้น 

20. ประกาศกองทุนพัฒนาบุคลากรด้านการส่งเสริมให้บุคลากรเผยแพร่ผลงานวิจัยมี

โอกาสในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายในและต่างประเทศเกิดความ

ชัดเจนในการท างานในระดับสากลมากขึน้  

21. การมีศูนย์การศึกษาภายนอกเป็นโอกาสในการสร้างความร่วมมือกับชุมชนและ

ประเทศใกล้เคียงเกิดองค์ความรู้ใหมท่ี่เป็นประโยชน์ตอ่สังคมในระดับใหญ่ขึ้น 

22. การปฏิรูปการศกึษา ส่งเสริมอาชีพครู ท าให้อาชีพครูได้รับความสนใจ ค่านิยมในการ

ประกอบอาชีพครูเปลี่ยนไป ท าให้มผีูส้นใจสมัครเข้าศึกษาเพิ่มขึน้ 

23. มหาวิทยาลัยฯ ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน ที่มีระบบคมนาคมที่หลากหลาย ท าให้นักศึกษา

เดินทางมาเรียนอย่างสะดวก 

24. การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นตลาดเสรีทางความคิด ท าให้องค์กร

เอกชนมุ่งหาความรู้ผ่านสถาบันการศึกษาส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีโอกาสในการสร้างสรรค์งานร่วมกับ

องค์กรเอกชน 

25. มีความสามารถในการด าเนินงานเชิงรุกและสร้างเครือข่าย 

26. การได้รับการจัดอันดับใหเ้ป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 เป็นการเพิ่มโอกาสในการ

ติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้เกิดความร่วมมือทางวิชาการ เช่น การจัดการเรียนการสอน การท าวิจัย

และบริการวิชาการได้มากขึ้น 

27. รัฐบาลส่งเสรมิบทบาทหนา้ที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในการพัฒนาประเทศ 

28. การให้ทุนกู้ยืมทางการศึกษา กยศ. และ กรอ. ที่สอดคล้องกับการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ ตามนโยบายยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี 

29. มหาวิทยาลัยมีการประสานกับกองทุนหมู่บ้านทั่วประเทศ เพิ่มโอกาสพัฒนาความ

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

1. มีขัน้ตอนและภาระงานในการท างานค่อนข้างมาก 

2. บางครั้งระบบ Net Work ขัดข้อง ท าให้มปีัญหาในการท างาน 

3. จากวิกฤติเศรษฐกิจ ท าให้การจัดเก็บรายได้ของมหาวิทยาลัยไม่ตรงตามจ านวนและ

ระยะเวลาที่ก าหนด 

4. นโยบายการให้กู้ยืมเงนิจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศกึษา (กยศ.) และกองทุนเงินให้

กู้ยืมที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ไม่แน่นอนและไม่เป็นไปตามก าหนดเวลา 

5. อัตราการเกิดของประชากรที่ลดลง ท าให้จ านวนนักเรียนที่เข้าสู่ระดับ อุดมศึกษามี

จ านวนลดลง 

6. สถานศึกษามีจ านวนเพิ่มขึน้ ท าให้การแข่งขันสูง 

7. ความไม่มั่นคงทางการเมอืงสง่ผลต่อการจัดการงบประมาณของมหาวิทยาลัย 

8. งบประมาณจากรัฐและรายได้ของมหาวิทยาลัยมีจ ากัด ท าให้การพัฒนาล่าช้า 

- งบประมาณจากภาครัฐในการบริหารจัดการมีอย่างจ ากัดท าใหเ้กิดการพัฒนา

ที่ลา่ช้าขาดความทันสมัย 

- ขาดแหล่งรายได้ที่มั่นคงที่น ามาใช้ในการบริหารจัดการการปรับเปลี่ยนให้

ทันสมัยจึงเกิดความล่าช้า ไม่สามารถแข่งขันในตลาดได้ทันเหตุการณ์ 

9. รัฐบาลขาดเสถียรภาพทางการเมือง เป็นอุปสรรคต่อการบริหารการศึกษาของ

มหาวิทยาลัย 

- นโยบายของรัฐบาลแตล่ะยุคมีการเปลี่ยนแปลงท าให้ควบคุมไม่ได้ เกิดความไม่

มั่นคงทางการเมือง ท าให้นโยบายทางการศึกษาขาดความตอ่เนื่องไม่สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติได้ 

- การขาดเสถียรภาพทางการเมืองหรือความขัดแย้งทางการเมืองมีผลกระทบ

ต่อการด าเนนิงานวิจัยและบริการวชิาการ 

- ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองในประเทศท าให้เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า ขาด

ความนา่เชื่อถือ ขาดการมสี่วนรว่มจากภาคประชาชนโดยตรง 

10. กฎระเบียบรัฐบาลเปลี่ยนแปลงบ่อย 

- การด าเนินงานและการแจ้งก าหนดการต่างๆ ของ สกอ. มีการเปลี่ยนแปลง

เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา 

- การปรับเปลี่ยนกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ท าให้นโยบายการบริหารของ

รัฐไม่ต่อเนื่องส่งผลใหม้หาวิทยาลัยไม่สามารถแข่งขันระดับนานาชาติได้ 

- การด าเนินงานและการแจ้งก าหนดการต่างๆ ของ สกอ. มีการเปลี่ยนแปลง

เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา 
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11. สถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศมีการแขง่ขันกันมากขึ้น 

- สถาบันอุดมศึกษา มีการแข่งขันการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศในทุกมิติ 

- การมีคู่แข่งขันที่ เข้มแข็งภายในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น ท าให้

หน่วยงานประสบกับปัญหาการรับนักศึกษาไม่ได้ตรงตามแผนที่ก าหนดไว้ จึงต้องมีการปรับหลักสูตรให้

ทันสมัยและต้องปรับระบบการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมาก

ยิ่งขึ้น เกิดภาวการณ์แข่งขันทางการศึกษาสูง และหลากหลายทั้งเชิงเนื้อหา และเชิงพื้นที่ส่งผลให้คณะ

ต้องมีการปรับตัวใหท้ันต่อการเปลี่ยนแปลงและสามารถแข่งขันได้ 

- การแข่งขันทางด้านหลักสูตรค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ 

ภายในประเทศ 

- มีการเปิดมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น 

ท าให้ภาวการณ์แข่งขันทางการศึกษาของสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศมี

มากขึ้นเป็นเงาตามตัว ผูบ้ริโภคมทีางเลือกมากขึ้น เราอาจไม่ใชห่นึ่งในตัวเลือก 

12. สถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศมีการแปรเปลี่ยนอ

ยู่ตลอด ส่งผลตอ่การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยฯ 

13. สภาวะทางเศรษฐกิจที่ตกต่ าส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการเลือก

สถานศกึษาให้ผู้เรยีน 

14. ประเทศไทยก าลังอยู่ในระยะเปลี่ยนผา่นจากเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการเกษตร ไปสู่เกษตร

อุตสาหกรรมและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ส่งผลกระทบกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยฯ 

15. ตลาดแรงงานต้องการพนักงานที่มคีวามรู้ความสามารถ และทักษะเฉพาะทางมากขึ้น 

จงึสวนทางกับหลักสูตรที่หลากหลายแตไ่ม่ตอบสนองตลาดแรงงาน 

16. แนวโน้มจ านวนประชากรวัยอุดมศึกษาของประเทศไทยลดลง ท าให้อัตราการเกิด

ลดลง อัตราประชากรในวัยเรียนลดลง และมีอัตราผูสู้งอายุเพิ่มขึ้น 

17. ค่านิยมและความต้องการของนักศึกษาเก่งๆ มักจะเลือกเรียนในสาขาวิชาที่เป็นที่

ต้องการของตลาดแรงงานมากกว่าสาขาที่ความต้องการของตลาดแรงงานน้อยกว่า 

18. มุมมองของตา่งประเทศที่มองสถานศกึษาของประเทศไทยยังไม่เป็นนานาชาติ 

19. ความคิดที่แตกต่างของคนในสังคม ท าให้เกิดความขัดแย้งทางความคิดส่งผลให้

มหาวิทยาลัยต้องมกีารปรับทัศนคต ิความเช่ือของคนให้สามารถอยู่ร่วมกันได้ 

20. ความแตกต่างด้านพื้นฐานทางการศกึษา ครอบครัวและเศรษฐกิจท าใหเ้กิดค่านิยมที่

แตกต่างมคีวามตอ้งการที่หลากหลายมากขึ้น 

21. ค่านิยมของคนในสังคมไทยกับความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ ขาดความน่าเชื่อถือลด

ความไว้วางใจได้ 
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22. นักเรียนที่เข้ามาเป็นนักศึกษา มีความรูพ้ืน้ฐานในเชงิวิชาการ โดยเฉลี่ยยังต่ า 

23. การเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการรับสมัครนักศึกษาท าให้มีผลต่อการตัดสินใจเลือก

สถานที่ศึกษาต่อของนักเรียน 

2.3 ผลกำรวิเครำะห์ต ำแหน่งยุทธศำสตร์ของคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 

2.3.1 ต ำแหน่งยุทธศำสตร์ของคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรมในปัจจุบัน 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอยู่ในต าแหน่ง “ป้องกันตัวเอง” ดังแสดงได้จากภาพขา้งลา่งนี้ 

 

 

 

ภำพท่ี 3 ต าแหนง่ยุทธศาสตรข์องเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในปัจจุบัน 

 

 

 

 

 

1 รฐับาลมนีโยบายพฒันาคุณภาพคนสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรของมหาวทิยาลยั
- รฐับาลมนีโยบายส่งเสรมิพฒันาคุณภาพในการจดัการเรยีนการสอน42       
2 มหาวทิยาลยัฯ ตัง้อยู่ในแหลง่ชุมชน ทีม่รีะบบคมนาคมทีห่ลากหลาย ท าใหน้ักศกึษาเดนิทางมาเรยีนอย่างสะดวก31       

 3 การใหทุ้นกูย้มืทางการศกึษา กยศ. และ กรอ. ทีส่อดคลอ้งกบัการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี8          
 รวม 81       

รวม % 24.55   

1 การบรหิารการเรยีนการสอนในระดบันานาชาตยิงัมขีอ้จ ากดั
- หลกัสูตรนานาชาตมิจี านวนน้อย ความเป็นนานาชาตขิองคณะและมหาวทิยาลยัฯ ยงัไมเ่พยีงพอทีจ่ะดงึดดูคนจากทัว่โลกเขา้มาศกึษาได ้ท าใหย้ากต่อการแข่งขนัในระดบันานาชาต
ิ- เปิดการเรยีนการสอนใหส้อดรบักบัประชาคมอาเซยีนไมส่อดคลอ้งกบัการบรหิารงบประมาณแผน่ดนิ
- การอนุรกัษ์ พฒันาและเผยแพร่ศลิปวฒันธรรมของมหาวทิยาลยั ฯ ในระดบันานาชาตยิงัมน้ีอย28        ชือ่: 1 มหีลกัสูตรและระบบการจดัการเรยีนรูท้ ีต่อบสนองต่อความตอ้งการของผูเ้รยีนและตลาดแรงงาน
- หลกัสูตรหลากหลาย60       
2 กระบวนการเรยีนการสอนและการจดักจิกรรม ยงัไมส่ามารถท าใหน้ักศกึษามทีกัษะภาวะผูน้ า ทกัษะดา้นการคดิวเิคราะหแ์ละทกัษะดา้นภาษาองักฤษ4          2 อาจารย์มคีวามเชีย่วชาญ มคีุณวุฒ ิและต าแหน่งทางวชิาการเพิม่มากขึน้ 
- บุคลากรของคณะมคีวามช านาญเฉพาะทาง 
- คณาจารย์มคีุณวุฒทิางการศกึษาระดบัปรญิญาเอก ทีจ่บการศกึษาทัง้ในและต่างประเทศ ซึ่งมคีวามรู ้ความเชีย่วชาญในศาสตร์แขนงต่างๆ ทีม่กีารจดัการเรยีนการสอน 
- มรีะบบพีเ่ลีย้ง สาหรบัใหอ้าจารย์ท าผลงานเขา้สู่ต าแหน่งทางวชิาการมากขึน้26       
3 3 มกีารส่งเสรมิและพฒันานักศกึษาในการท างานวจิยั เพื่อเผยแพร่งานวจิยัทัง้ในระดบัชาตแิละนานาชาติ12       

รวม 32 จ ำนวนผู้ประเมิน= 6      รวม 114
รวม % 9.70       รวม % 34.55    

 1 อตัราการเกดิของประชากรทีล่ดลง ท าใหจ้ านวนนักเรยีนทีเ่ขา้สู่ระดบั อุดมศกึษามจี านวนลดลง44       
2 สถานศกึษามจี านวนเพิม่ขึน้ ท าใหก้ารแข่งขนัสูง24       ลั

 3 สถาบนัการศกึษาทัง้ในประเทศและต่างประเทศมกีารแข่งขนักนัมากขึน้
- สถาบนัอุดมศกึษา มกีารแข่งขนัการพฒันาคุณภาพทางการศกึษาทัง้ในประเทศและต่างประเทศในทุกมติ
ิ- สถาบนัการศกึษาหลกัสูตรพยาบาลศาสตร์มกีารเปิดกระจายทัว่ทุกภมูภิาค
- การมคีูแ่ข่งขนัทีเ่ขม้แขง็ภายในประเทศและต่างประเทศมากขึน้ ท าใหห้น่วยงานประสบกบัปญัหาการรบันักศกึษาไมไ่ดต้รงตามแผนทีก่ าหนดไว ้จงึตอ้งมกีารปรบัหลกัสูตรใหท้นัสมยัและตอ้งปรบัระบบการประชาสมัพนัธ์ใหม้ปีระสทิธภิาพ เพื่อใหเ้ป็นทีรู่จ้กัอย่างกวา้งขวางมากยิง่ขึน้ เกดิภาวการณ์แข่งขนัทางการศกึษาสูง และหลากหลายทัง้เชงิเนื้อหา และเชงิพื้นทีส่่งผลใหม้หาวทิยาลยัตอ้งมกีารปรบัตวัใหท้นัต่อการเปลีย่นแปลงและสามารถแข่งขนัได
้- การแข่งขนัทางดา้นหลกัสูตรค่อนขา้งสูงเมือ่เปรยีบเทยีบกบัมหาวทิยาลยัอืน่ๆ ภายในประเทศ
- มกีารเปิดมหาวทิยาลยัของรฐัและเอกชนทัง้ในประเทศและต่างประเทศมากขึน้ ท าใหภ้าวการณ์แข่งขนัทางการศกึษาของสถาบนัการศกึษาทัง้ภาครฐัและเอกชนทัง้ในและต่างประเทศมมีากขึน้เป็นเงาตามตวั ผูบ้รโิภค
มทีางเลอืกมากขึน้ เราอาจไมใ่ช่หนึ่งในตวัเลอืก17        
รวม 103
รวม % 31.21   

: WT

: 1.00

1/4/2563 0:00

2.80                   

SO

คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม

SO : WT
2.80         : 1.00
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2.3.2 ต ำแหน่งยุทธศำสตร์ของคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรมที่ปรับปรุงแล้ว 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอยู่ในต าแหน่ง “รุกด าเนินการเอง” ดังแสดงได้จากภาพขา้งลา่งนี้ 

 

 

ภำพท่ี 4 ต าแหนง่ยุทธศาสตรข์องเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่ปรับปรุงแล้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ชอ้น-->รฐับาลมนีโยบายพฒันาคุณภาพคนสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรของมหาวทิยาลยั
- รฐับาลมนีโยบายส่งเสรมิพฒันาคุณภาพในการจดัการเรยีนการสอน12.73%

2 ชอ้น-->มหาวทิยาลยัฯ ตัง้อยู่ในแหลง่ชุมชน ทีม่รีะบบคมนาคมทีห่ลากหลาย ท าใหน้ักศกึษาเดนิทางมาเรยีนอย่างสะดวก9.39%

 3 ชอ้น-->การใหทุ้นกูย้มืทางการศกึษา กยศ. และ กรอ. ทีส่อดคลอ้งกบัการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี2.42%  
 รวม ลั

รวม

1 แกไ้ข-->การบรหิารการเรยีนการสอนในระดบันานาชาตยิงัมขีอ้จ ากดั
- หลกัสูตรนานาชาตมิจี านวนน้อย ความเป็นนานาชาตขิองคณะและมหาวทิยาลยัฯ ยงัไมเ่พยีงพอทีจ่ะดงึดดูคนจากทัว่โลกเขา้มาศกึษาได ้ท าใหย้ากต่อการแข่งขนัในระดบันานาชาต
ิ- เปิดการเรยีนการสอนใหส้อดรบักบัประชาคมอาเซยีนไมส่อดคลอ้งกบัการบรหิารงบประมาณแผน่ดนิ
- การอนุรกัษ์ พฒันาและเผยแพร่ศลิปวฒันธรรมของมหาวทิยาลยั ฯ ในระดบันานาชาตยิงัมน้ีอย8.48% คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 1 ใช-้->มหีลกัสูตรและระบบการจดัการเรยีนรูท้ ีต่อบสนองต่อความตอ้งการของผูเ้รยีนและตลาดแรงงาน
- หลกัสูตรหลากหลาย18.18%

2 แกไ้ข-->กระบวนการเรยีนการสอนและการจดักจิกรรม ยงัไมส่ามารถท าใหน้ักศกึษามทีกัษะภาวะผูน้ า ทกัษะดา้นการคดิวเิคราะหแ์ละทกัษะดา้นภาษาองักฤษ1.21% 2 ใช-้->อาจารย์มคีวามเชีย่วชาญ มคีุณวุฒ ิและต าแหน่งทางวชิาการเพิม่มากขึน้ 
- บุคลากรของคณะมคีวามช านาญเฉพาะทาง 
- คณาจารย์มคีุณวุฒทิางการศกึษาระดบัปรญิญาเอก ทีจ่บการศกึษาทัง้ในและต่างประเทศ ซึ่งมคีวามรู ้ความเชีย่วชาญในศาสตร์แขนงต่างๆ ทีม่กีารจดัการเรยีนการสอน 
- มรีะบบพีเ่ลีย้ง สาหรบัใหอ้าจารย์ท าผลงานเขา้สู่ต าแหน่งทางวชิาการมากขึน้7.88%

3 #VALUE! 3 มกีารส่งเสรมิและพฒันานักศกึษาในการท างานวจิยั เพื่อเผยแพร่งานวจิยัทัง้ในระดบัชาตแิละนานาชาติ3.64%

รวม จ ำนวนผู้ประเมิน= 6      รวม
รวม รวม

 1 อตัราการเกดิของประชากรทีล่ดลง ท าใหจ้ านวนนักเรยีนทีเ่ขา้สู่ระดบั อุดมศกึษามจี านวนลดลง13.33%

2 พลกิ-->สถานศกึษามจี านวนเพิม่ขึน้ ท าใหก้ารแข่งขนัสูง7.27%  

 3 สถาบนัการศกึษาทัง้ในประเทศและต่างประเทศมกีารแข่งขนักนัมากขึน้
- สถาบนัอุดมศกึษา มกีารแข่งขนัการพฒันาคุณภาพทางการศกึษาทัง้ในประเทศและต่างประเทศในทุกมติ
ิ- สถาบนัการศกึษาหลกัสูตรพยาบาลศาสตร์มกีารเปิดกระจายทัว่ทุกภมูภิาค
- การมคีูแ่ข่งขนัทีเ่ขม้แขง็ภายในประเทศและต่างประเทศมากขึน้ ท าใหห้น่วยงานประสบกบัปญัหาการรบันักศกึษาไมไ่ดต้รงตามแผนทีก่ าหนดไว ้จงึตอ้งมกีารปรบัหลกัสูตรใหท้นัสมยัและตอ้งปรบัระบบการประชาสมัพนัธ์ใหม้ปีระสทิธภิาพ เพื่อใหเ้ป็นทีรู่จ้กัอย่างกวา้งขวางมากยิง่ขึน้ เกดิภาวการณ์แข่งขนัทางการศกึษาสูง และหลากหลายทัง้เชงิเนื้อหา และเชงิพื้นทีส่่งผลใหม้หาวทิยาลยัตอ้งมกีารปรบัตวัใหท้นัต่อการเปลีย่นแปลงและสามารถแข่งขนัได
้- การแข่งขนัทางดา้นหลกัสูตรค่อนขา้งสูงเมือ่เปรยีบเทยีบกบัมหาวทิยาลยัอืน่ๆ ภายในประเทศ
- มกีารเปิดมหาวทิยาลยัของรฐัและเอกชนทัง้ในประเทศและต่างประเทศมากขึน้ ท าใหภ้าวการณ์แข่งขนัทางการศกึษาของสถาบนัการศกึษาทัง้ภาครฐัและเอกชนทัง้ในและต่างประเทศมมีากขึน้เป็นเงาตามตวั ผูบ้รโิภค
มทีางเลอืกมากขึน้ เราอาจไมใ่ช่หนึ่งในตวัเลอืก5.15%  
รวม

รวม

SO

42.12

ชือ่:

81            

32
0.24

435.03    
114

103

59.94

23.94

1/4/2563 0:00

: 1.00
: WT
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2.4 แผนยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 

2565 ของมหำวิทยำลัย 

วิสัยทัศน์ (Vision)  

มหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มีอัตลักษณ์ (Niche Guru University) 

จุดประสงค์ (Purpose)  

1) บัณฑิตที่เน้นองค์ความรูเ้ป็นเอตทัคคะ (Graduates with Concentration on Niche Academic) 

 2) การวิจัยทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสรา้งสรรค์ (Academic Research with Creative 

and Innovative Concept) 

 3) ผลงานวิชาการที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม (Academic Works with Respond and Resolve 

the Social Problems) 

 4) ศลิปะและวัฒนธรรมไทยตามแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทา (Arts and Culture Based on 

Suan Sunandha Heritage) 

พันธกิจ (Mission)  

 1) ให้การศึกษา (To Offer Education) ผลติบัณฑิตที่เน้นองค์ความรูเ้ป็นเอตทัคคะ ฝึกหัดครู 

ปลูกฝังประชาชนให้สามารถเรียนรูใ้นระดับสูง มีความเป็นมนุษย์ที่รับผดิชอบต่ออนาคตของโลกที่มี

แนวโน้มเป็นนานาชาติ มีจิตวิญญาณในการท้าทายโดยไม่กลัวล้มเหลว 

 2) วิจัย (To Conduct Research) มุ่งมั่นในการลงทุนทางการศกึษาวิจัยในศาสตร์ที่เป็นเอตทัคคะที่

สามารถน าไปใช้ใหเ้กิดผลประโยชน์ได้เพื่อความสงบสุข และความเจริญรุ่งเรอืง ผ่านการแสวงหาด้วยการ

วิจัยทางวชิาการที่อุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ 

 3) บริการวิชาการ (To Provide Academic Services) การส่งมอบผลงานวิชาการในระดับ

เอตทัคคะที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม โดยการมสี่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น และสังคม 

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

ศลิปะและวัฒนธรรมไทย โดยการพัฒนาและสร้างแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทาให้เป็นที่ยกย่องและ

ชื่นชมของมนุษยชาติ 

ภำรกิจหลัก (Key result area) 

1) ผลิตบัณฑติที่มคีุณภาพระดับแนวหน้า (Produce Graduates with Front Row Quality) 

2) ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคม (Provide Academic Services and 

Transfer Technology to Communities and International Society) 
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3) อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปวัฒนธรรม และธ ารงรักษา สืบสานความ

เป็นไทย (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 และเน้นใหเ้ครือข่ายมีส่วนร่วม (Employ 

Modern Management System for Versatility with Concentration on Network Participation) 

เสำหลัก (Pillar) 

1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)  

2) คุณธรรม (Morality)  

3) เครือขา่ย (Partnership)  

4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  

5) วัฒนธรรม (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”   

วัฒนธรรม (Culture) 

ความดงีามและการปฏิบัติตนในจรยิวัตรแบบไทย และความเคารพผูอ้าวุโส 

(Virtues and Thai Etiquette Practices and Seniority Recognition) 

อัตลักษณ์ (Identity) 

เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ 

นิยำมของค ำส ำคัญอัตลักษณ์ 

เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่มีความสามารถด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะและมีความ

มุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวิชาการด้วยความช านาญ มีคุณธรรม ใฝ่ศึกษาเรียนรู้ และพัฒนา

ตนเองให้มคีวามก้าวหน้าอย่างตอ่เนื่อง 

เชี่ยวชำญกำรสื่อสำร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถสื่อสาร

และถ่ายทอดความรู้ความช านาญในสาขาวิชาที่ศึกษา โดยใช้ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศที่

ทันสมัยสู่ชุมชนและสังคม 

มีจิตสำธำรณะ หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น มุ่งท า

ความดทีี่เป็นประโยชน์ตอ่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมใหเ้ชิดชู เป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้สู่สากล 
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นิยำมของค ำส ำคัญเอกลักษณ์ 

เน้นควำมเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นภาพลักษณ์ ทักษะ และบุคลิกภาพ ที่สะท้อน

ความเป็นวังสวนสุนันทา และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะ

ศลิปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ 

เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้สู่สำกล หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย

ทันสมัยสามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผู้รับบริการได้ 

ค่ำนิยมหลัก (Core Values) 

มหาวิทยาลัยฯ จะยึดมั่นในค่านิยมหลักสี่ประการในการน าพามหาวิทยาลัยสู่ความส าเร็จในอนาคต 

ดังนี้ 

1) W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสรา้งสรรค ์ 

2) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดีในองค์กร  

3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความรว่มมอื  

4) P (Professionalism) : ความเป็นมืออาชีพ 

การยึดมั่นในค่านิยมหลักที่เรียกว่า WHIP ข้างต้น จะเป็นสิ่งที่ใช้เป็นแนวทางการส่งเสริม 

การด าเนินการของมหาวิทยาลัย และการด าเนินชีวิตของคนในมหาวิทยาลัย ซึ่งประเด็นคุณค่าที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาใหค้วามส าคัญและยึดถือ และมีการแสดงออกเป็นวิถีชีวิตของสมาชิกทุก

คนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ซึ่งจะสร้างความเข้มแข็งให้กับวัฒนธรรมองค์การที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติ 

เป็นประจ าวันกล่าวคือ มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีบรรยากาศที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ความสุข ความรัก

และภักดีตอ่มหาวิทยาลัย มีการท างานเป็นทีม และความเป็นมืออาชีพ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ทุกคนประจักษ์ 

และตอบสนองปรัชญาน าทางของมหาวิทยาลัยที่ยึดถือ “ความรูคู้่คุณธรรม” 

นโยบำยในกำรบริหำรและพัฒนำมหำวิทยำลัย (The Policy on University's Management and 

Development) 

มหาวิทยาลัยฯ มีก าหนดนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อให้การด าเนินงาน

ตามยุทธศาสตรไ์ปสู่ความส าเร็จที่ก าหนดไว้ ดังนี้  

1. นโยบำยด้ำนกำรบรหิำรจัดกำร 

1) เร่งรัดและสร้างกระบวนการและกลไกการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทุกคนให้ก้าว

ไปสู่ความส าเร็จสูงสุดในเส้นทางวิชาชีพ 

2) รักษาเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของความเป็นสวนสุนันทาที่มีอดีตอันน่าภูมิใจ เพื่อน าไปสู่

ความผาสุกและคุณภาพชวีิตการท างานของบุคลากรในองค์กร 

3) ส่งเสริมและสนับสนุนการใชห้ลักธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการองค์กรในทุกมิติ 
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4) จัดสภาพแวดล้อมที่ดีด้านการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ 

บรรยากาศที่เอื้อตอ่การเรียนรูแ้ละเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้พัฒนาในเส้นทางวิชาชีพทั้งในด้านวุฒิการศึกษา

และผลงานวิชาการ รวมทั้งความรู้ความสามารถในการใชภ้าษาอังกฤษและน าไปใช้ในชีวติประจ าวันได้ 

2. นโยบำยด้ำนกำรผลิตบัณฑิต 

1) พัฒนาสาขาวิชาทุกๆ สาขาวิชาไปสู่ความเป็นเอตทัคคะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ

แขง่ขันทั้งในระดับประเทศและระดับสากล 

2) ประสานเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตเพื่อการมีส่วนร่วมในการ

จัดการเรยีนการสอนครอบคลุมในทุกกระบวนการ 

3) ยกระดับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยการมีเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาใน

ต่างประเทศเพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรูแ้ละบุคลากร 

4) มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ลึกซึ่งในศาสตร์ที่ส าเร็จการศึกษา มีคุณธรรม 

จรยิธรรม มีจิตสาธารณะ และเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี 

5) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีและการใช้

ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับที่ด ีสามารถน าไปใช้ในชีวติประจ าวันได้ 

6) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีพรสวรรค์และความสามารถพิเศษที่โดดเด่นนอกจาก

ศาสตร์ที่ศกึษา 

3. นโยบำยด้ำนกำรวจิัย 

1) มุ่งเน้นผลิตงานวิจัยที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่สามารถ

น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มกีารบูรณาการวจิัยใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของการเรียนการสอน 

3) สร้างให้นักศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกมีขีดความสามารถในด้านการ

วิจัยและสร้างผลงานที่เป็นยอมรับของสังคมได้ 

4. นโยบำยด้ำนกำรบรกิำรวชิำกำร 

1) ส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับงานวิจัย และเกิดการบูรณาการกับการ

เรียนการสอน 

2) สร้างเครือขา่ยกับองค์กรภาครัฐและเอกชนในการให้บริการวิชาการ เพื่อแก้ไขปัญหาและ

พัฒนาชุมชนใหเ้ข้มแข็ง ยั่งยืน น าไปสู่การพึ่งพาตนเองได้ 

3) ส่งเสริมให้มีการจัดแหล่งเรียนรู้เพื่อสรา้งโอกาสเรียนรู้ให้แก่ทุกคนทุกกลุ่มวัย 
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5. นโยบำยด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศลิปะและวัฒนธรรม 

1) ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นสวนสุนันทา 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ค้นคว้า เพื่อเป็นศูนย์กลางแหง่การเรยีนรู้ทางวัฒนธรรม 

3) สนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่  

ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

เป้ำหมำยกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย (University Development Goals) ดังน้ี  

รูปแบบของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คือ SSRU “KEEP” Model เพื่อ

มุ่งเติมเต็มในสิ่งที่ยังเดินไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางและเป้าหมายที่ตั้งไว้ ต่อยอดทุนความรู้และทุนสังคม

ที่มีอยู่ติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อก ากับติดตามระบบการท างานเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อน าไปสู่

ความเป็น “ต้นแบบ” ตามวิสัยทัศน์ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “มหำวิทยำลัยแม่แบบที่ดี

ของสังคม”  
 

 
 

จากรูปแบบของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาด้วย SSRU “KEEP” Model 

มหาวิทยาลัยได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนา SSRU “SWITCH” ในการไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

รายละเอียดดังนี ้

 S : Sustainability University which Grow Along with Society. 

มหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืนที่พรอ้มจะเติบโตกับสังคมยุคใหม่ 

 W : Aiming to be the World-Class University. 

มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก 

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

มหาวิทยาลัยที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ในเชงิการบริหารงานและวิชาการ 

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

 C : Capacity and Capability. 

การท างานอย่างเต็มก าลังและเต็มความสามารถตามความถนัดของแต่ละบุคคล 

 H : Happy Workplace University which has Scholarly Organization Atmosphere. 

มหาวิทยาลัยแห่งความผาสุกที่ลอ้มรอบด้วยบรรยากาศของนักวิชาการ 

 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์  

ยุทธศาสตรท์ี ่1 พัฒนามหาวทิยาลยัให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมอือาชพี 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 สรา้งงานวจิัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชวีิต เศรษฐกจิและ

สังคมอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท์ี ่3 สรา้งความสมัพันธ์กับเครอืข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 
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ส่วนที่ 3 สำระส ำคญัของแผนยุทธศำสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) 
3.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

หนว่ยงานจัดการศกึษาที่มคีุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ 

3.2 พันธกิจ (Mission) 

1. ผลิตบัณฑิตที่เน้นทักษะในการประกอบวิชาชีพ มีความรับผิดชอบ มีความพร้อมในการเรียน

รู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 

2. การวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์และสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ

หรอืชุมชน 

3. บริการวิชาการ ให้การบริการวิชาการที่เป็น เอตทัคคะ ที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม โดย

การมสี่วนรว่มกับชุมชนท้องถิ่น และสังคม 

4. การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม ประเพณีไทยและสบืสานวัฒนธรรมวังสวนสุนันทา  

3.3 ภำรกิจหลัก (Key result area) 

1. ผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมให้เป็นมืออาชีพ มีปัญญา มีคุณธรรม และมีทักษะที่

เชี่ยวชาญ ตรงกับความต้องการและเป็นที่พึงพอใจของสังคม 

2. สร้างสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ผลงานวิชาการ รวมทั้งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญา

ไทยสู่ประชาคมอาเซียน 

3. เผยแพร่ความรู ้การบริการวิชาการ ทางดา้นเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไปสู่ชุมชนและสังคม 

4. ส่งเสริม สนับสนุน การท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม และเทคโนโลยีพื้นบ้าน ของชุมชนและสังคม 

3.4 เสำหลัก (Pillar) 

1) ทุนความรู ้(Knowledge Capital)  

2) คุณธรรม (Morality)  

3) เครือขา่ย (Partnership)  

4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  

5) วัฒนธรรม (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์” 

3.5 วัฒนธรรม (Culture) 

เคารพผูอ้าวุโส มีความสามัคคี 

3.6  อัตลักษณ์ (Identity) 

นักปฏิบัติมืออาชีพ 

3.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

เน้นความเป็นวัง เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
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3.8 ค่ำนิยมหลัก (Core Values) 

- F (Fast) หมายถึง การปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็ว ตรงต่อเวลา 

- I (Inspiration) หมายถึง การสรา้งแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงาน 

- T (Teamwork) หมายถึง การปฏิบัติงานเป็นทีม 

3.9 ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic Thrusts) 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะและผลติบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวติ เศรษฐกิจ

และสังคมอย่างยั่งยืน 

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

  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวชิาการ
สู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น

อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

วิสัยทัศน์ : หน่วยงานจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ 

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

2. การวิจัยที่สามารถน าไปใชป้ระโยชน์และสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการหรือชุมชน                                                  4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประเพณไีทยและสืบสานวัฒนธรรมวังสวนสุนันทา 

 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์เชิง
ประสิทธิผล 

เป้าประสงค์เชิง
คุณภาพการบริการ 

เป้าประสงค์เชิง
ประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์เชิง
การพัฒนาองค์การ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัย
ให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

1.1 คณะเอตทัคคะที่มีความยั่งยืน และได้รับการยอมรับ
ในระดับชาติและนานาชาต ิ

 

1.2 บัณฑิตมีคณุภาพตามอัตลักษณ์ของคณะเป็นท่ียอมรับ
ของผู้ใช้บัณฑิตและสังคมและมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษ

ที่ 21 

1.3 คณะมีการบรูณาการการจัดการเรยีนสอนที่ส่งเสรมิและ
สนับสนุนการสร้างคุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค์สอดคล้อง

ตามอัตลักษณ์ของคณะ 
1.4 หลักสูตรมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับท้ังในระดับชาติและ

นานาชาติ 
 

1.5 บุคลากรทกุระดับมีความรู้ ทกัษะและทัศนคติในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมี
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

1.6 บุคลากรมกีารปฏิบัติงานที่ตอบสนองตอ่ความตอ้งการของผู้รับบรกิาร และทนัต่อ
สถานการณท์ี่เปลี่ยนแปลง 

1.7 คณะมีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงในการพัฒนาและเกดิธรรมาภิ
บาล 

1.8 คณะมีอาคารสถานที ่และสิ่งอ านวยความสะดวกทีร่องรับการด าเนินการตามพนัธกิจได้
อย่างครบถ้วน1.10 คณะสามารถบริหารจัดการทรัพย์สิน สินทรัพย์เพือ่ใช้ในการปฏิบัตติาม

ภารกจิ 
 

2.1 ผลงานวิชาการ วิจยัและงานสร้างสรรค์ ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่
ในระดับชาติ หรือนานาชาต ิ

 2.2 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการน าไปใช้ประโยชน์และให้
ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ 

2.3 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นจดอนุสิทธิบัตร หรอืสิทธิบัตร 

2.4 คณะเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และบริการทางวิชาการ
แก่ชุมชน โรงเรียน วิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ ผู้ประกอบการ
ใหม่ และท้องถิ่นให้มีความให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามศาสตร์

พระราชา 
2.5 คณะมีงานวิจัยท่ีตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน 

 

2.6 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ มีคุณภาพได้ตาม
มาตรฐาน และเป็นท่ียอมรับในระดับชาติ และนานาชาติตามเกณฑ์

คุณภาพ 
2.7 วารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาต ิ

2.8 คณะมีกระบวนการบรกิารวชิาการ ที่ได้มาตรฐาน และสอดรับกับ
ความต้องการของสงัคม 

2.9 คณะมีกระบวนการด้านการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมที่ได้มาตรฐาน 
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาต ิ

2.10 อาจารย์และนักวิจัยมีศักยภาพในการริเริม่
สร้างสรรค์ งานวิจัย นวัตกรรม และการบริการวิชาการ

อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.1 เครือข่ายและท้องถิ่นมสี่วนร่วมในการพัฒนาและเกิด
ความสัมพันธ์ที่ดีกับคณะ 

3.2 คณะมีความร่วมมือกับเครือข่ายและท้องถิ่นที่
หลากหลาย 

3.3 คณะมีการด าเนินการจัดกิจกรรมความร่วมมือกับ
เครือข่ายตา่งประเทศ 

3.4 คณะมีกระบวนการ/กลไกในการแสวงหา
ความร่วมมือกับท้องถิ่น องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร

วิชาชีพ ผู้ประกอบการ ศิษย์เก่า และต่างประเทศ 

3.5 คณะมีการพัฒนาฐานข้อมูลเครือข่ายส าหรับการ
บริหารจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพ 

4.1 คณะเป็นท่ีรู้จักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
4.2 ความมีชื่อเสียงของคณะ 

4.3 นักศึกษาชาวต่างชาติเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชา 

4.4 ระบบบริหารจัดการภายในท่ีสามารถตอบสนองต่อ
ความเป็นนานาชาต ิ

4.5 คณะมีการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆของ Social 
Media ที่ทันสมัยในการสร้างภาพลักษณไ์ด้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
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ป ี2565 ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569

1.1.1 ร้อยละของผู้จา้งงานทีพ่อใจอย่างย่ิงในคุณลักษณะของบัณฑติ ร้อยละ 93.00 94.00 95.00 96.00 97.00 โครงการจัดการเรียนการสอนสวนสุนันทา 4.0 (SSRU 4.0)

1.1.2 ร้อยละของบัณฑติปริญญาตรีทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชพีอสิระภายใน 1 ปี ร้อยละ 96.10 96.2 96.30 96.4 96.50

1.1.3 อัตราการคงอยู่ของผู้เรียน ร้อยละ 92.50 93.00 93.50 94.00 94.50

1.1.4 จ านวนผู้เรียนสาขาวชิาทีเ่ป็นความต้องการของประเทศ คน 300 300 300 300 300

1.2.1 ร้อยละของนักศึกษาทีไ่ด้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ ร้อยละ 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 1.2.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนใหน้ักศึกษาส่งผลงานทางวชิาการ 

งานวจิัย และงานสร้างสรรคเ์ขา้ประกวดในระดับชาติและนานาชาติ

โครงการส่งเสริมผลงานนักศึกษาสูก่ารประกวดในระดับชาติหรือนานาชาติ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

1.2.2 ร้อยละนักศึกษาทีไ่ด้รับการพัฒนาใหม้ีทักษะทางด้านเทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศทีส่อดคล้องกับสาขา

เฉพาะทางทีจ่ าเป็นในรูปแบบมหาวทิยาลัยดิจทิัล

ร้อยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1.2.2.1 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะนักศึกษาด้านเทคโนโลยีและ

ภาษาต่างประเทศในศาสตร์ทีต่นศึกษา

โครงการเพิม่ทักษะนักศึกษาด้านเทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

1.2.3 ร้อยละนักศึกษาทีม่ีความสามารถเฉพาะตัวหรือพรสวรรคท์ีไ่ด้รับการพัฒนาใหม้ีทักษะหรือความสามารถ

พเิศษเฉพาะทางเพิม่ขึ้น (1)
ร้อยละ 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 1.2.3.1 ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาใหม้ีความสามารถพเิศษเฉพาะทาง 

(Talent) และทักษะอื่นๆ นอกเหนือจากศาสตร์ทีต่นศึกษาอยู่

โครงการพัฒนานักศึกษาใหม้ีทักษะหรือความสามารถพเิศษเฉพาะทาง 

(Talent)  (A)1
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

1.2.4 จ านวนงานวจิัย บทความวชิาการ งานสร้างสรรค ์นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาของหน่วยงานไป

น าเสนอ/ประกวดในระดับชาติหรือนานาชาติ

ผลงาน 5 5 5 5 5 1.2.4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการน าเสนอ ประกวดผลงานวจิัยงาน

สร้างสรรคแ์ละสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ

โครงการส่งเสริมการน าเสนอหรือประกวดผลงานวชิาการของนักศึกษา

ในระดับชาติหรือนานาชาติ

1.2.5 จ านวนการขึ้นทะเบยีนการคา้ (Start-Up) (2) ราย 1 1 1 1 1 1.2.5.1 ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาใหเ้ป็นผู้ประกอบการรายใหม่ (Start-Up) โครงการพัฒนานักศึกษาใหเ้ป็นผู้ประกอบการรายใหม่ (Start-Up) (A)2

1.2.6 จ านวนอาจารย์ทีส่ร้างนักศึกษาทีม่ีผลงานวจิัย บทความวชิาการ งานสร้างสรรค ์หรือสิ่งประดิษฐ์ คน 5 5 5 5 5

1.2.7 จ านวนนักศึกษาทีม่ีผลงานวจิัย บทความวชิาการ งานสร้างสรรค ์หรือสิ่งประดิษฐ์ (3) คน 5 5 5 5 5

1.2.8 ร้อยละนักศึกษาทีส่อบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR ตัง้แต่ระดับ B1 ขึ้นไป ร้อยละ 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 1.2.8.1 พัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษใหก้ับนักศึกษา โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

1.3.1 จ านวนหลักสูตรออนไลน์ หลักสูตร 1 1 1 1 1 1.3.1.1 พัฒนาปรุงหลักสูตรออนไลน์ของมหาวทิยาลัยใหเ้ป็นสามารถจัดการ

เรียนการสอนด้วยระบบดิจทิัล

โครงการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์

1.3.2 ร้อยละของอาจารย์ทีม่ีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผสมผสานต่ออาจารย์ทัง้หมด ร้อยละ 100 100 100 100 100 1.3.2.1 พัฒนาและปรับระบบกลไกการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์

ของอาจารย์ใหม้ีประสิทธภิาพ และเกิดประโยชน์ต่อนักศึกษา

โครงการพัฒนาการเรียนการสอน SSRU NEXT

1.4.1 จ านวนหลักสูตร Top 10 Thailand (4) หลักสูตร 1 1 1 1 1 1.4.1.1 ยกระดับคุณภาพของสาขาวชิาเอตทัคคะใหส้ามารถแขง่ขัน

ในระดับชาติหรือนานาชาติ
โครงการพัฒนาสาขาวชิาสูเ่อตทัคคะ (A)4 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

1.4.2 ร้อยละของหลักสูตรทีไ่ด้รับการรับรองประสิทธผิลการเรียนรู้ตามมาตรฐานระดับชาติหรือนานาชาติ ร้อยละ 0.50 0.50 0,5 0.50 0.50 1.4.2.1 พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรของมหาวทิยาลัยใหเ้ป็นทีย่อมรับ

ในระดับชาติ โดยมุง่เน้นการพัฒนาทักษะและสมรรถนะของบัณฑติ

ด้าน Soft Skills และ Critical thinking

โครงการบริหารหลักสูตรทีม่ีคุณภาพ รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

1.4.3 จ านวนหลักสูตรทีไ่ด้รับการปรับปรุงตรงตามความต้องการของประเทศ (5) หลักสูตร 1 1 1 1 1 1.4.3.1 ปรับปรุงหลักสูตรทีมุ่ง่เน้นการพัฒนาทักษะและสมรรถนะของ

บัณฑติ ด้าน Soft Skills และ Critical thinking สอดคล้องสถานการณ์ปัจจุบัน

และอนาคต

โครงการปรับปรุงหลักสูตรใหม้ีคุณภาพ รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

1.4.4 จ านวนหลักสูตรทีม่ีการปรับปรุงรายวชิาบางรายวชิาในหลักสูตรใหส้อดคล้องความเชี่ยวชาญเฉพาะ 

3(3-0-6) เป็น 3(2-2-5) และน าเทคโนโลยีดิจทิัลเขา้มาเป็นจุดเน้นของหลักสูตร

หลักสูตร 1 1 1 1 1 1.4.4.1 ปรับปรุงรายวชิาบางรายวชิาในหลักสูตรทีมุ่ง่เน้นพัฒนาทักษะและ

สมรรถนะของบัณฑติ ด้าน Soft Skills และ Critical thinking สอดคล้อง

สถานการณ์ปัจจุบัน

และอนาคต

โครงการปรับปรุงรายวชิาบางรายวชิาในหลักสูตรใหม้ีความเชี่ยวชาญ

เฉพาะทาง (A)5
รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

1.4.7 หลักสูตรระยะสัน้หรือหลักสูตร (Non-Degree) (6) หลักสูตร 1 1 1 1 1 1.4.7.1 พัฒนาหลักสูตรระยะสัน้ (Non-Degree) ใหเ้ป็นทีย่อมรับและ

สามารถบริการวชิาการจัดหารายได้
โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสัน้ (Non-Degree) (A)6 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

          ส่วนท่ี 4 แผนยุทธศาสตร ์ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2565 – 2569) ( คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม)

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลติบัณฑิตให้เป็นมืออาชพี

เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดูแล

1.1 บัณฑติมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของ

มหาวทิยาลัย มีทักษะและวิชาชีพเฉพาะทาง

เป็นทีย่อมรับของผู้ใชบ้ัณฑติและสังคม รวมทัง้

ได้งานตรงความต้องการของประเทศ

1.1.1.1 ส่งเสริมการบูรณาการการสอนด้วยนวัตกรรมร่วมสมัยอย่างมี

ประสิทธภิาพในการสร้างคุณลักษณะและทักษะทีจ่ าเป็นในศตวรรษที ่21 

ใหก้ับนักศึกษา

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

1.2 มหาวทิยาลัยมีการส่งเสริมและสนับสนุน

ใหน้ักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑติทีพ่งึประสงค์

 มีทักษะทีจ่ าเป็นในรูปแบบมหาวิทยาลัย

ดจิิทัล มีความสามารถเฉพาะทาง และเป็น

ทีย่อมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ

รองคณบดีฝ่ายวจิัยฯ

1.2.6.1 ส่งเสริมใหอ้าจารย์และนักศึกษาร่วมสร้างผลงาน ใหเ้กิดทักษะ

และความเชี่ยวชาญในศาสตร์ทีศ่ึกษา
โครงการสร้างผลงานด้วยอาจารย์ร่วมกับนักศึกษา (A)3 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

กิจกรรมจัดการเรียนการสอนด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1.3 มหาวทิยาลัยมีหลักสูตรและการจัด

การเรยีนการสอนด้วยระบบดจิิทัล

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

1.4 มหาวทิยาลัยมีหลักสูตรเอตะทัคคะ และ

หลักสูตรทีไ่ด้มาตรฐานเป็นทีย่อมรับทัง้ใน

ระดับชาติและนานาชาติ และสามารถเรียนรู้

ได้ตลอดชวีติ รวมทัง้เกิดทักษะเพือ่อนาคต 

(Reskill, Upskill)
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ป ี2565 ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569

เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดูแล

1.4.8 จ านวนศิษย์เก่าหรือบุคคลภายนอกทีไ่ด้รับการพัฒนาทักษะทีต่รงกับความต้องการ

ของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ

คน 7 7 7 7 7 1.4.8.1 จัดหลักสูตรเพือ่บริการองคค์วามรู้ในการพัฒนาทักษะหรือวชิาชพี

กับศิษย์เก่า บุคคลทัว่ไป ใหส้ามารถน าไปใชใ้นการท างานจริงได้

โครงการเพิม่ทักษะหรือวชิาชพีส าหรับศิษย์เก่าและบุคคลทัว่ไป รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

1.4.9 จ านวนหลักสูตรทีจ่ัดการเรียนการสอนร่วมกับหน่วยงานหรือสถานประกอบการ (7) หลักสูตร 1 1 1 1 1 1.4.9.1 ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือ

เครือขา่ยเพือ่จัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงานจริง
โครงการบริหารจัดการหลักสูตรร่วมกับเครือขา่ย (A)7 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

1.4.10 จ านวนอาจารย์และนักศึกษาทีจ่ัดการเรียนรู้และปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือสถานประกอบการ (8) คน 1 1 1 1 1 1.4.10.1 ส่งเสริมและสนับสนุนใหน้ักศึกษาและอาจารย์ปฏิบัติงานจริงใน

หน่วยงานหรือสถานประกอบการ ใหม้ีความเชี่ยวชาญและเป็นมืออาชพี
โครงการจัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงานจริง (A)8

1.5.1 ร้อยละของผู้สอนทีม่ีคุณภาพสูง (ต าแหน่งทางวชิาการ) (9) ร้อยละ 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 1.5.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนใหบุ้คลากรเขา้สูต่ าแหน่งทางวชิาการ โครงการเพิม่ต าแหน่งทางวชิาการ  (A)9 รองคณบดีฝ่ายบริหาร

1.5.2 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการทีเ่ขา้สูต่ าแหน่งทีสู่งขึ้น คน 1 1 1 1 1 1.5.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนใหบุ้คลากรสายสนับสนุนวชิาการเขา้สู่

ต าแหน่งทีสู่งขึ้น

โครงการเขา้สูต่ าแหน่งทีสู่งขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ รองคณบดีฝ่ายบริหาร

1.5.3 ร้อยละของบุคลากรทีผ่่านเกณฑม์าตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวทิยาลัย ร้อยละ 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 1.5.3.1 พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษใหก้ับบุคลากร โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของบุคลากร รองคณบดีฝ่ายบริหาร

1.6 มหาวทิยาลัยผ่านเกณฑก์ารประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ : ITA

1.6.1 ร้อยละการเปดิเผยขอ้มูลสาธารณะ (OIT) ผ่านหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน ร้อยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1.6.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนใหม้ีการด าเนินการตามเกณฑก์ารประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส รองคณบดีฝ่ายบริหาร

1.7 บุคลากรทุกระดับรับรู้และมีส่วนร่วมใน

การขับเคลื่อนมหาวทิยาลัยตามทศิทางที่

ก าหนดไว้

1.7.1 ร้อยละความส าเร็จของการถ่ายทอดทศิทางการพัฒนามหาวทิยาลัย (10) ร้อยละ 90 90 90 90 90 1.7.1.1 ปรับปรุงระบบและกลไกการก ากับองคก์รโดยประยุกต์ใชห้ลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงและหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

ของมหาวทิยาลัยใหม้ีความยืดหยุ่นและคล่องตัว

โครงการก ากับองคก์ารทีด่ี (A)10 รองคณบดีฝ่ายบริหาร

1.8.1 ร้อยละความส าเร็จของการจัดการขอ้ร้องเรียนเกี่ยวกับอาคารสถานที ่สิ่งแวดล้อมและสิ่งอ านวยความ

สะดวกตามพันธกิจของมหาวทิยาลัย

ร้อยละ 90 90 90 90 90 1.8.1.1 พัฒนาและปรับปรุงอาคาร หอ้งเรียน หอ้งปฏิบัติการ และภูมิทัศน์

ทีเ่ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมใหพ้ร้อมส าหรับการจัดการเรียนการสอน

และภารกิจอื่นๆ

โครงการปรับปรุงกายภาพ ภูมิทัศน์และสิ่งอ านวยความสะดวก

ทีเ่ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

1.8.2 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการมาตราการประหยัดพลังงาน ร้อยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1.8.2.1 ส่งเสริมใหห้น่วยงานด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน 

เพือ่ใหม้ีงบประมาณส าหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิม่มากขึ้น

โครงการประหยัดพลังงาน

1.8.4 จ านวนของคณะ/วทิยาลัยทีจ่ัดตัง้หอ้งปฏิบัติการจริงหรือหอ้งปฏิบัติการเสมือนจริงหรือใชโ้ปรแกรมซอฟแวร์

 (Software)

หน่วยงาน 1 1 1 1 1 1.8.4.1 พัฒนาและปรับปรุงหอ้งปฏิบัติการจริงหรือหอ้งปฏิบัติการเสมือน

จริง หรือการน าโปรแกรมซอฟแวร์ (Soft ware) มาใชส้ าหรับการจัดการเรียน

การสอน

โครงการปรับปรุงหอ้งปฏิบัติการจริงหรือหอ้งปฏิบัติการเสมือนจริง รองคณบดีฝ่ายบริหาร

หมายเหตุ : (  ) คอื ตัวชี้วัดทีส่ าคัญ

             : (A) คอื โครงการวาระส าคัญประจ าป ี(Agenda)

1.5 บุคลากรมีคุณภาพสูง ทัง้ความรู้ ทักษะ

และทัศนคติในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมี

ความก้าวหน้าในสายอาชีพ

1.8 มหาวทิยาลัยมีการบริหารจัดการอาคาร

สถานที ่และสิ่งอ านวยความสะดวกทีร่องรับ

การด าเนินการตามพันธกิจได้อย่างครบถ้วน

และเกิดความประหยัดงบประมาณ รวมถึงมี

การบรหิารจัดการดัวยระบบดจิิทัล

1.4 มหาวทิยาลัยมีหลักสูตรเอตะทัคคะ และ

หลักสูตรทีไ่ด้มาตรฐานเป็นทีย่อมรับทัง้ใน

ระดับชาติและนานาชาติ และสามารถเรียนรู้

ได้ตลอดชวีติ รวมทัง้เกิดทักษะเพือ่อนาคต 

(Reskill, Upskill)
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2.1 ผลงานวชิาการ วิจัยและงานสร้างสรรค์ ไดรั้บการ

ตพีมิพ ์เผยแพร่ในระดับชาต ิหรือนานาชาติ

2.1.1 ร้อยละของผลงานวชิาการ วจิัยหรืองานสร้างสรรคท์ี่ตพีมิพ ์เผยแพร่ใน

ระดับชาตหิรือนานาชาตติอ่อาจารย์ประจ าและนักวจิัย (12)

ร้อยละ 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 2.1.1.1 สง่เสริมและสนับสนุนการน าผลงานวจิัย หรืองานสร้างสรรค์

ของอาจารย์ประจ าและนักวจิัยใหไ้ดรั้บการตพีมิพเ์ผยแพร่ ใน

ระดับชาตหิรือนานาชาติ

โครงการสง่เสริมการตพีมิพเ์ผยแพร่ผลงานวจิัยของอาจารย์

ประจ าและนักวจิัยในระดับชาตแิละนานาชาต ิ(A)12
รองคณบดฝ่ีายวจิัยฯ

2.2.1 ร้อยละการบรรลุเปา้หมายของจ านวนงานวจิัย งานนวัตกรรม งาน

สร้างสรรคห์รืองานวชิาการที่น าไปใช้ประโยชนใ์นการพัฒนาผลติภณัฑห์รือ

สร้างรายไดล้ดรายจา่ย หรือพัฒนาประชาชนและชุมชนใหเ้ขม้แข็งและย่ังยืน

ร้อยละ 5 5 5 5 5 2.2.1.1 สง่เสริมและสนับสนุนใหถ้า่ยทอดองคค์วามรู้จากงานวจิัย 

งานนวัตกรรม งานสร้างสรรค ์หรืองานวชิาการ ใหเ้กดิประโยชนก์ับ

ชุมชน

โครงการถา่ยทอดองคค์วามรู้ที่ไดจ้ากการวจิัย นวัตกรรมและ

งานวชิาการ เพื่อการพัฒนาชุมชน

รองคณบดฝ่ีายวจิัยฯ

2.2.2  ร้อยละการบรรลุเปา้หมายของจ านวนผลงานที่ย่ืนจดอนุสทิธบิตัร หรือ

สทิธบิตัร

ร้อยละ 20 20 20 20 20 2.2.2.1 สง่เสริมและสนับสนุนการน าผลงานวจิัย งานนวัตกรรมหรือ

งานสร้างสรรคใ์หไ้ดรั้บการจดอนุสทิธบิตัร สทิธบิตัร

โครงการสง่เสริมการจดอนุสทิธบิตัรหรือสทิธบิตัร รองคณบดฝ่ีายวจิัยฯ

2.3 มหาวทิยาลัยมศูีนยก์ารเรียนรู้ดา้นศิลปะและ

วัฒนธรรม และมกีารเผยแพร่ในระดับชาตแิละนานาชาติ

2.3.1 จ านวนโครงการ/กจิกรรมที่เผยแพร่ภมูปิญัญาทอ้งถิ่นและของชาต ิหรือ

สง่เสริมการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมและศาสนา หรือใหบ้ริการวชิาการเพื่อ

พัฒนาชุมชนและสังคม

โครงการ 2 2 2 2 2 2.3.1.1 สง่เสริมและเผยแพร่เอกลักษณ์ของมหาวทิยาลัยใหก้ับ

ประชาคมและบคุลากรทั่วไปไดรั้บรู้

โครงการบริการแหลง่เรียนรู้และกจิกรรมดา้นศลิปวัฒนธรรม รองคณบดฝ่ีายวจิัยฯ

2.4.1 จ านวนประชาชนในชุมชนหรือบคุคลทั่วไปเขา้เย่ียมชมศูนย์การเรียนรู้/

แหลง่เรียนรู้

คน 150 150 150 150 150 2.4.1.1 สง่เสริมและสนับสนุนการพัฒนาแหลง่เรียนรู้ เพื่อการ

ถา่ยทอดความรู้ทางวชิาการใหก้ับชุมชนและทอ้งถิ่น

โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้/แหลง่เรียนรู้ รองคณบดฝ่ีายวจิัยฯ

2.4.3 ร้อยละของครัวเรือนที่เขา้ร่วมโครงการ พน้เกณฑค์วามยากจนและ/หรือ

ยกระดับรายไดค้รัวเรือน

ร้อยละ 60 60 60 60 60 2.4.2.1 สง่เสริมการใหบ้ริการวชิาการ โดยเนน้การสร้างความ

เขม้แข็งอย่างย่ังยืนใหก้ับชุมชน โรงเรียน วสิาหกจิชุมชน กลุ่มอาชีพ 

ผู้ประกอบการใหมแ่ละทอ้งถิ่น

โครงการยกระดับมาตรฐานผลติภณัฑช์ุมชนทอ้งถิ่นเพื่อขยาย

ตลาดภมูปิญัญา

รองคณบดฝ่ีายวจิัยฯ

2.4.5 จ านวนผู้ประกอบการใหมแ่ละผู้ประกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดรายย่อยที่ไดรั้บการพัฒนา

ราย 4 4 4 4 4 2.4.5.1 สง่เสริมการใหบ้ริการวชิาการ โดยเนน้การสร้างความ

เขม้แข็งอย่างย่ังยืนใหก้ับนผู้ประกอบการใหมแ่ละผู้ประกอบการ

วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดรายย่อย

โครงการถา่ยทอดองคก์รความรู้ใหก้ับผู้ประกอบการ รองคณบดฝ่ีายวจิัยฯ

2.5.1 เงนิสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรคต์่ออาจารย์ประจ าและนักวจิัย

 - กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี บาท/คน 60000 60000 60000 60000 60000

2.6.1 เงนิรายไดจ้ากการบริการวชิาการ เปน็ที่ปรึกษาตอ่อาจารย์ประจ า  (14) บาท/คน       25,000  25,000  25,000  25,000  25,000 2.6.1.1 สง่เสริมและสนับสนุนการจัดหารายไดข้องหนว่ยงานตา่งๆ 

อย่างเปน็ระบบ
โครงการจัดหารายไดด้ว้ยการบริการวชิาการ (A)14 รองคณบดฝ่ีายวจิัยฯ

2.6.3 จ านวนเงนิบริจาคเพื่อการพัฒนามหาวทิยาลัย (15) ลา้นบาท 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2.6.3.1 สร้างเครือขา่ยและช่องทางในการระดมทนุ เพื่อพัฒนา

คณุภาพการจัดการศกึษา
โครงการระดมทนุเพื่อการศกึษา (A)15 รองคณบดฝ่ีายวจิัยฯ

2.2 ผลงานวจิัย งานนวัตกรรม งานสร้างสรรคท์ี่ย่ืนจดอนุ

สทิธบิตัร หรือสทิธบิตัร หรือน าไปใชป้ระโยชน์พัฒนา

ชมุชนใหส้ามารถพึ่งพาตนเองได ้รวมทัง้น าไปใช้

ประโยชน์เชงิพาณิชย์

ยทุธศาสตร์ท่ี 2 สร้างงานวิจยัและนวัตกรรมระดบัชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชวิีต เศรษฐกิจและสงัคมอยา่งยั่งยนื

เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ
ค่าเปา้หมาย

แผนงาน/ กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดแูล

2.4 มหาวทิยาลัยเปน็ศูนย์กลางแหง่การเรียนรู้ และ

บริการทางวชิาการแกช่มุชน โรงเรียน วิสาหกิจชมุชน 

กลุ่มอาชพี ผู้ประกอบการใหม่ และท้องถิ่นให้มีความ

เขม้แขง็อย่างย่ังยืนตามศาสตร์พระราชา

2.5 มหาวทิยาลัยมแีหลง่ทุนในการสนับสนุนการ

ท างานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์

2.5.1.1 สง่เสริมและสนับสนุนการจัดหาแหลง่ทนุงานวจิัย 

นวัตกรรม โดยอาศัยเครือขา่ยจากภาค อุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือ

ภาคบริการ

โครงการจัดหาแหลง่ทนุงานวจิัยโดยอาศัยเครือขา่ย รองคณบดฝ่ีายวจิัยฯ

2.6 มหาวทิยาลัยสามารถบริหารจัดการทรัพยส์นิ 

สนิทรัพย ์และระดมทุน เพื่อใช้ในการปฏบิตัติามภารกจิ
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เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ

ค่าเปา้หมาย
แผนงาน/ กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดแูล

2.7 วารสารวิชาการที่ไดรั้บการยอมรับในระดับชาตแิละ

นานาชาติ

2.7.1 จ านวนวารสารวชิาการที่ไดรั้บการยอมรับในระดับชาติ วารสาร 1 1 1 1 1 2.7.1.1 ยกระดับวารสารวชิาการใหไ้ดค้ณุภาพและมาตรฐาน โครงการยกระดับคณุภาพวารสารวชิาการสู่มาตรฐาน

และคณุภาพทัง้ระบบ

รองคณบดฝ่ีายวจิัยฯ

2.8.1 ร้อยละของการบริการวชิาการที่มกีารบรูณาการกับการจัดการเรียนการ

สอนหรือการวจิัย

ร้อยละ 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00

2.8.2 ร้อยละอาจารย์ประจ าที่ท างานบริการวชิาการแกชุ่มชนและทอ้งถิ่น ร้อยละ 91.00 91.00 91.00 91.00 91.00

2.8.3 จ านวนชุมชน/ทอ้งถิ่นที่ อววน. เขา้ไปช่วยพัฒนา ชุมชน 2 2 2 2 2

2.9 อาจารย์และนักวิจัยมีศักยภาพในการริเร่ิม

สร้างสรรค ์งานวจิัย นวัตกรรม และการบริการวชิาการ

อย่างมปีระสทิธภิาพ

2.9.1 จ านวนชุดโครงการวจิัยที่เกดิประโยชนต์อ่มหาวทิยาลัย และสอดคลอ้งกับ

เปา้หมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (SDGs)

ชุดโครงการ 1 1 1 1 1 2.9.1.1 พัฒนาศักยภาพของบคุลากรหรือนักวจิัยใหม้คีวามคดิริเร่ิม

สร้างสรรคง์านวจิัยและนวัตกรรมอย่างมปีระสทิธภิาพ

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวจิัย รองคณบดฝ่ีายวจิัยฯ

หมายเหตุ : (  ) คอื ตัวชี้วัดที่ส าคญั

             : (A) คอื โครงการวาระส าคญัประจ าป ี(Agenda)

2.8 มหาวทิยาลัยมกีระบวนการบริการวิชาการ ที่ได้

มาตรฐาน สอดรับกับความตอ้งการของทอ้งถิ่นและสังคม

2.8.1.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริการวชิาการที่สอดคลอ้งกับ

ความตอ้งการ และเปน็ประโยชนต์อ่ทอ้งถิ่นและสังคม

โครงการพัฒนาระบบการบริการวชิาการ รองคณบดฝ่ีายวจิัยฯ
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3.1.1 ร้อยละความส าเร็จของแผนการจดัอันดับมหาวทิยาลัย 
(16) คณบดี

(1) ด้านวชิาการและการเรียนการสอน รอคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา

(2) ด้านวจิยัและบริการวชิาการ รองคณบดีฝ่ายวจิยัฯ

(3) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวทิยบริการ รองคณบดีฝ่ายบริหาร

(4) ด้านกจิการนักศึกษาและการจดันิทรรศการ รองคณบดีฝ่ายกจิการฯ

(5) ก ากบัและติดตามแผนการจดัอันดับมหาวทิยาลัย รองคณบดีฝ่ายแผนงานฯ

3.2 เครอืข่ายมีส่วนรว่มในการพัฒนาและเกดิ

ความสัมพันธท์ี่ดีกบัมหาวทิยาลัย

3.2.1 ร้อยละของเครือขา่ยที่มผีลผลิตร่วมกนัและเป็นประโยชน์ต่อมหาวทิยาลัย ร้อยละ 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 3.2.1.1 สนับสนุนการใหเ้ครือขา่ยและทอ้งถิ่นมสี่วนร่วม

ในการพัฒนามหาวทิยาลัยตามภารกจิ (การผลิตบัณฑติ 

การวจิยั บริการวชิาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

โครงการการมสี่วนร่วมของเครือขา่ยและทอ้งถิ่นใน

การพัฒนามหาวทิยาลัย

รองคณบดีฝ่ายกจิการฯ

3.3.1 ร้อยละของนักเรียนที่เขา้มาศึกษาต่อในมหาวทิยาลัยต่อแผนรับนักศึกษา

ประจ าปี

ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 รองคณบดีฝ่ายกจิการฯ

3.3.2 จ านวนการประชาสัมพันธผ์ลงานที่สะทอ้นอัตลักษณ์ของมหาวทิยาลัย เร่ือง 2 2 2 2 2 รองคณบดีฝ่ายกจิการฯ

3.5 อาจารย์ชาวต่างชาติที่ปฏบิัติงานหรือมกีาร

แลกเปลี่ยนในสาขาวชิา

3.5.1 จ านวนอาจารย์ชาวต่างชาติหรืออาจารย์แลกเปลี่ยน/วทิยากร/บรรยายพเิศษ คน 2 2 2 2 2 3.5.1.1 จดัจา้งหรือแลกเปลี่ยนอาจารย์ชาวต่างชาติ โครงการจดัจา้งหรือแลกเปลี่ยนอาจารย์ชาวต่างชาติ รองคณดบฝ่ีายบริหาร

3.6.1 ร้อยละของเครือขา่ยความร่วมมอืในประเทศที่มกีารจดักจิกรรมร่วมกนั ร้อยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 3.6.1.1 พัฒนาหรือเพิ่มความร่วมมอืกบัเครือขา่ยภายในประเทศ

เพื่อกอ่ใหเ้กดิประโยชน์กบัมหาวทิยาลัย

โครงการความร่วมมอืกบัเครือขา่ยภายในประเทศ รองคณบดีฝ่ายกจิการฯ

3.6.2 ร้อยละขอ้ตกลงความร่วมมอืในประเทศที่มกีารจดักจิกรรมอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 3.6.1.2 ส่งเสริมใหห้น่วยงานด าเนินกจิกรรมตามขอ้ตกลง

ความร่วมมอืในประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อกอ่ใหเ้กดิประโยชน์

กบัหน่วยงานและมหาวทิยาลัย

โครงการจดักจิกรรมตามขอ้ตกลงความร่วมมอื

ภายในประเทศ

รองคณบดีฝ่ายกจิการฯ

3.7  มหาวทิยาลัยมกีารด าเนินการจดักจิกรรม

ความร่วมมอืกบัเครอืข่ายต่างประเทศ
3.7.1 ร้อยละขอ้ตกลงความร่วมมอืต่างประเทศที่มกีารจดักจิกรรมอย่างต่อเนื่อง  (17) ร้อยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 3.7.1.1 พัฒนาหรือเพิ่มความร่วมมอืกบัเครือขา่ยต่างประเทศ

เพื่อกอ่ใหเ้กดิประโยชน์กบัมหาวทิยาลัยและเครือขา่ย
โครงการความร่วมมอืกบัเครือขา่ยต่างประเทศ (A)17 รองคณบดีฝ่ายกจิการฯ

หมายเหตุ : (  ) คอื ตัวชี้วัดที่ส าคัญ

             : (A) คอื โครงการวาระส าคัญประจ าป ี(Agenda)

ยทุธศาสตร์ท่ี 3 สร้างความสัมพนัธ์กับเครอืขา่ยและขยายการยกยอ่งระดับนานาชาติ

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดูแล

3.6 มหาวทิยาลัยมกีารด าเนินการจดักจิกรรม

ความร่วมมอืกบัเครอืข่ายในประเทศและทอ้งถิ่น

80 80 3.1.1.1 สนับสนุนการสร้างผลงานตามแนวทางการจดัอันดับ

มหาวทิยาลัยใหเ้ป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
โครงการจดัอันดับมหาวทิยาลัย (U-Ranking) (A)

16

3.3 ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยโดยมี

นักเรียนเลือกศึกษาต่อในมหาวทิยาลัย

3.3.1.1 ด าเนินการประชาสัมพันธท์ี่หลากหลาย และบริการให้

ตรงตามกลุ่มเปา้หมายทัง้ในระดับชาติและนานาชาติ

โครงการประชาสัมพันธเ์ชงิรุก

3.1 มหาวิทยาลัยเป็นท่ียอมรบัในระดับชาติ

และนานาชาติ

ร้อยละ 80.00 80 80
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ค่าเปา้หมาย งบประมาณ

ป ี2565 (บาท)

1.1.1 ร้อยละของผู้จา้งงานทีพ่อใจอย่างย่ิงในคุณลักษณะของบัณฑติ ร้อยละ 93.00 โครงการจัดการเรียนการสอนสวนสุนันทา 4.0 (SSRU 4.0)

1.1.2 ร้อยละของบัณฑติปริญญาตรีทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชพีอสิระภายใน 1 ปี ร้อยละ 96.10

1.1.3 อัตราการคงอยู่ของผู้เรียน ร้อยละ 92.50

1.1.4 จ านวนผู้เรียนสาขาวชิาทีเ่ป็นความต้องการของประเทศ คน 300

1.2.1 ร้อยละของนักศึกษาทีไ่ด้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ ร้อยละ 0.50 1.2.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนใหน้ักศึกษาส่งผลงานทางวชิาการ 

งานวจิัย และงานสร้างสรรคเ์ขา้ประกวดในระดับชาติและนานาชาติ

โครงการส่งเสริมผลงานนักศึกษาสูก่ารประกวดในระดับชาติหรือนานาชาติ         50,000.00 รองคณบดีฝ่ายกิจการ

นักศึกษา

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

1.2.2 ร้อยละนักศึกษาทีไ่ด้รับการพัฒนาใหม้ีทักษะทางด้านเทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศทีส่อดคล้องกับสาขา

เฉพาะทางทีจ่ าเป็นในรูปแบบมหาวทิยาลัยดิจทิัล

ร้อยละ 100.00 1.2.2.1 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะนักศึกษาด้านเทคโนโลยีและ

ภาษาต่างประเทศในศาสตร์ทีต่นศึกษา

โครงการเพิม่ทักษะนักศึกษาด้านเทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศ                   -   รองคณบดีฝ่ายกิจการ

นักศึกษา

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

1.2.3 ร้อยละนักศึกษาทีม่ีความสามารถเฉพาะตัวหรือพรสวรรคท์ีไ่ด้รับการพัฒนาใหม้ีทักษะหรือความสามารถ

พเิศษเฉพาะทางเพิม่ขึ้น (1)
ร้อยละ 20.00 1.2.3.1 ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาใหม้ีความสามารถพเิศษเฉพาะทาง 

(Talent) และทักษะอื่นๆ นอกเหนือจากศาสตร์ทีต่นศึกษาอยู่

โครงการส่งเสริมนักศึกษาทีม่ีพรสวรรคห์รือพัฒนานักศึกษาใหม้ี

ความสามารถพเิศษ(A)1
      200,000.00 รองคณบดีฝ่ายกิจการ

นักศึกษา

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

1.2.4 จ านวนงานวจิัย บทความวชิาการ งานสร้างสรรค ์นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาของหน่วยงานไป

น าเสนอ/ประกวดในระดับชาติหรือนานาชาติ

ผลงาน 5 1.2.4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการน าเสนอ ประกวดผลงานวจิัยงาน

สร้างสรรคแ์ละสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ

โครงการส่งเสริมการน าเสนอหรือประกวดผลงานวชิาการของนักศึกษา

ในระดับชาติหรือนานาชาติ

                  -   

1.2.5 จ านวนการขึ้นทะเบยีนการคา้ (Start-Up) (2) ราย 1 1.2.5.1 ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาใหเ้ป็นผู้ประกอบการรายใหม่ (Start-Up) โครงการพัฒนานักศึกษาใหเ้ป็นผู้ประกอบการรายใหม่ (Start-Up) (A)2                   -   

1.2.6 จ านวนอาจารย์ทีส่ร้างนักศึกษาทีม่ีผลงานวจิัย บทความวชิาการ งานสร้างสรรค ์หรือสิ่งประดิษฐ์ คน 5

1.2.7 จ านวนนักศึกษาทีม่ีผลงานวจิัย บทความวชิาการ งานสร้างสรรค ์หรือสิ่งประดิษฐ์ (3) คน 5

1.2.8 ร้อยละนักศึกษาทีส่อบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR ตัง้แต่ระดับ B1 ขึ้นไป ร้อยละ 25.00 1.2.8.1 พัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษใหก้ับนักศึกษา โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา                   -   รองคณบดีฝ่ายกิจการ

นักศึกษา

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

1.3.1 จ านวนหลักสูตรออนไลน์ หลักสูตร 1 1.3.1.1 พัฒนาปรุงหลักสูตรออนไลน์ของมหาวทิยาลัยใหเ้ป็นสามารถจัดการ

เรียนการสอนด้วยระบบดิจทิัล

โครงการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์       100,000.00

1.3.2 ร้อยละของอาจารย์ทีม่ีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผสมผสานต่ออาจารย์ทัง้หมด ร้อยละ 100 1.3.2.1 พัฒนาและปรับระบบกลไกการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์

ของอาจารย์ใหม้ีประสิทธภิาพ และเกิดประโยชน์ต่อนักศึกษา

โครงการพัฒนาการเรียนการสอน SSRU NEXT                   -   

1.4.1 จ านวนหลักสูตร Top 10 Thailand (4) หลักสูตร 1 1.4.1.1 ยกระดับคุณภาพของสาขาวชิาเอตทัคคะใหส้ามารถแขง่ขัน

ในระดับชาติหรือนานาชาติ
โครงการพัฒนาสาขาวชิาสูเ่อตทัคคะ (A)4                   -   รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

1.4.2 ร้อยละของหลักสูตรทีไ่ด้รับการรับรองประสิทธผิลการเรียนรู้ตามมาตรฐานระดับชาติหรือนานาชาติ ร้อยละ 50.00 1.4.2.1 พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรของมหาวทิยาลัยใหเ้ป็นทีย่อมรับ

ในระดับชาติ โดยมุง่เน้นการพัฒนาทักษะและสมรรถนะของบัณฑติ

ด้าน Soft Skills และ Critical thinking

โครงการบริหารหลักสูตรทีม่ีคุณภาพ       300,000.00 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

1.4.3 จ านวนหลักสูตรทีไ่ด้รับการปรับปรุงตรงตามความต้องการของประเทศ (5) หลักสูตร 1 1.4.3.1 ปรับปรุงหลักสูตรทีมุ่ง่เน้นการพัฒนาทักษะและสมรรถนะของ

บัณฑติ ด้าน Soft Skills และ Critical thinking สอดคล้องสถานการณ์ปัจจุบัน

และอนาคต

โครงการปรับปรุงหลักสูตรใหม้ีคุณภาพ       200,000.00 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

1.4.4 จ านวนหลักสูตรทีม่ีการปรับปรุงรายวชิาบางรายวชิาในหลักสูตรใหส้อดคล้องความเชี่ยวชาญเฉพาะ 

3(3-0-6) เป็น 3(2-2-5) และน าเทคโนโลยีดิจทิัลเขา้มาเป็นจุดเน้นของหลักสูตร

หลักสูตร 1 1.4.4.1 ปรับปรุงรายวชิาบางรายวชิาในหลักสูตรทีมุ่ง่เน้นพัฒนาทักษะและ

สมรรถนะของบัณฑติ ด้าน Soft Skills และ Critical thinking สอดคล้อง

สถานการณ์ปัจจุบัน

และอนาคต

โครงการปรับปรุงรายวชิาบางรายวชิาในหลักสูตรใหม้ีความเชี่ยวชาญ

เฉพาะทาง (A)5
                  -   รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

1.4.7 หลักสูตรระยะสัน้หรือหลักสูตร (Non-Degree) (6) หลักสูตร 1 1.4.7.1 พัฒนาหลักสูตรระยะสัน้ (Non-Degree) ใหเ้ป็นทีย่อมรับและ

สามารถบริการวชิาการจัดหารายได้
โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสัน้ (Non-Degree) (A)6       100,000.00 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ ฝ่ายบริการการศึกษา

ผู้ก ากับดูแล

        ส่วนท่ี 5 แผนปฏบิติัการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 (คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม)

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลติบัณฑิตให้เป็นมืออาชพี

เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ฝ่ายท่ีรับผิดชอบ

1.1 บัณฑติมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของ

มหาวทิยาลัย มีทักษะและวิชาชีพเฉพาะทาง

เป็นทีย่อมรับของผู้ใชบ้ัณฑติและสังคม รวมทัง้

ได้งานตรงความต้องการของประเทศ

1.3 มหาวทิยาลัยมีหลักสูตรและการจัด

การเรยีนการสอนด้วยระบบดจิิทัล

1.2 มหาวทิยาลัยมีการส่งเสริมและสนับสนุน

ใหน้ักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑติทีพ่งึประสงค์

 มีทักษะทีจ่ าเป็นในรูปแบบมหาวิทยาลัย

ดจิิทัล มีความสามารถเฉพาะทาง และเป็น

ทีย่อมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

รองคณบดีฝ่ายวจิัยฯ

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

รองคณบดีฝ่ายวจิัยฯ                  -   

ฝ่ายบริการการศึกษา

เจา้หน้าทีฝ่่ายวจิัย

ฝ่ายบริการการศึกษา

ฝ่ายบริการการศึกษา

เจา้หน้าทีฝ่่ายวจิัย

กิจกรรมจัดการเรียนการสอนด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   1,655,080.00

1.4 มหาวทิยาลัยมีหลักสูตรเอตะทัคคะ และ

หลักสูตรทีไ่ด้มาตรฐานเป็นทีย่อมรับทัง้ใน

ระดับชาติและนานาชาติ และสามารถเรียนรู้

ได้ตลอดชวีติ รวมทัง้เกิดทักษะเพือ่อนาคต 

(Reskill, Upskill)

1.1.1.1 ส่งเสริมการบูรณาการการสอนด้วยนวัตกรรมร่วมสมัยอย่างมี

ประสิทธภิาพในการสร้างคุณลักษณะและทักษะทีจ่ าเป็นในศตวรรษที ่21 

ใหก้ับนักศึกษา

1.2.6.1 ส่งเสริมใหอ้าจารย์และนักศึกษาร่วมสร้างผลงาน ใหเ้กิดทักษะ

และความเชี่ยวชาญในศาสตร์ทีศ่ึกษา
โครงการสร้างผลงานด้วยอาจารย์ร่วมกับนักศึกษา (A)3
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ผู้ก ากับดูแลเปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ฝ่ายท่ีรับผิดชอบ

1.4.8 จ านวนศิษย์เก่าหรือบุคคลภายนอกทีไ่ด้รับการพัฒนาทักษะทีต่รงกับความต้องการ

ของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ

คน 7 1.4.8.1 จัดหลักสูตรเพือ่บริการองคค์วามรู้ในการพัฒนาทักษะหรือวชิาชพี

กับศิษย์เก่า บุคคลทัว่ไป ใหส้ามารถน าไปใชใ้นการท างานจริงได้

โครงการเพิม่ทักษะหรือวชิาชพีส าหรับศิษย์เก่าและบุคคลทัว่ไป         50,000.00 รองคณบดีฝ่ายกิจการ

นักศึกษา

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

1.4.9 จ านวนหลักสูตรทีจ่ัดการเรียนการสอนร่วมกับหน่วยงานหรือสถานประกอบการ (7) หลักสูตร 1 1.4.9.1 ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือ

เครือขา่ยเพือ่จัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงานจริง
โครงการบริหารจัดการหลักสูตรร่วมกับเครือขา่ย (A)7       100,000.00 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

1.4.10 จ านวนอาจารย์และนักศึกษาทีจ่ัดการเรียนรู้และปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือสถานประกอบการ (8) คน 1 1.4.10.1 ส่งเสริมและสนับสนุนใหน้ักศึกษาและอาจารย์ปฏิบัติงานจริงใน

หน่วยงานหรือสถานประกอบการ ใหม้ีความเชี่ยวชาญและเป็นมืออาชพี
โครงการจัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงานจริง (A)8       100,000.00

1.5.1 ร้อยละของผู้สอนทีม่ีคุณภาพสูง (ต าแหน่งทางวชิาการ) (9) ร้อยละ 35.00 1.5.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนใหบุ้คลากรเขา้สูต่ าแหน่งทางวชิาการ โครงการเพิม่ต าแหน่งทางวชิาการ  (A)9                   -   รองคณบดีฝ่ายบริหาร

1.5.2 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการทีเ่ขา้สูต่ าแหน่งทีสู่งขึ้น คน 1 1.5.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนใหบุ้คลากรสายสนับสนุนวชิาการเขา้สู่

ต าแหน่งทีสู่งขึ้น

โครงการเขา้สูต่ าแหน่งทีสู่งขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ                   -   รองคณบดีฝ่ายบริหาร

1.5.3 ร้อยละของบุคลากรทีผ่่านเกณฑม์าตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวทิยาลัย ร้อยละ 72.00 1.5.3.1 พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษใหก้ับบุคลากร โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของบุคลากร                   -   รองคณบดีฝ่ายบริหาร เจา้หน้าฝ่ายบริหาร

1.6 มหาวทิยาลัยผ่านเกณฑก์ารประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ : ITA

1.6.1 ร้อยละการเปดิเผยขอ้มูลสาธารณะ (OIT) ผ่านหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน ร้อยละ 100.00 1.6.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนใหม้ีการด าเนินการตามเกณฑก์ารประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส                   -   รองคณบดีฝ่ายบริหาร เจา้หน้าฝ่ายบริหาร

1.7 บุคลากรทุกระดับรับรู้และมีส่วนร่วมใน

การขับเคลื่อนมหาวทิยาลัยตามทศิทางที่

ก าหนดไว้

1.7.1 ร้อยละความส าเร็จของการถ่ายทอดทศิทางการพัฒนามหาวทิยาลัย (10) ร้อยละ 90 1.7.1.1 ปรับปรุงระบบและกลไกการก ากับองคก์รโดยประยุกต์ใชห้ลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงและหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

ของมหาวทิยาลัยใหม้ีความยืดหยุ่นและคล่องตัว

โครงการก ากับองคก์ารทีด่ี (A)10 1,632,700.00    รองคณบดีฝ่ายบริหาร เจา้หน้าฝ่ายบริหาร

1.8.1 ร้อยละความส าเร็จของการจัดการขอ้ร้องเรียนเกี่ยวกับอาคารสถานที ่สิ่งแวดล้อมและสิ่งอ านวยความ

สะดวกตามพันธกิจของมหาวทิยาลัย

ร้อยละ 90 1.8.1.1 พัฒนาและปรับปรุงอาคาร หอ้งเรียน หอ้งปฏิบัติการ และภูมิทัศน์

ทีเ่ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมใหพ้ร้อมส าหรับการจัดการเรียนการสอน

และภารกิจอื่นๆ

โครงการปรับปรุงกายภาพ ภูมิทัศน์และสิ่งอ านวยความสะดวก

ทีเ่ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

                  -   รองคณบดีฝ่ายบริหาร

1.8.2 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการมาตราการประหยัดพลังงาน ร้อยละ 100.00 1.8.2.1 ส่งเสริมใหห้น่วยงานด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน 

เพือ่ใหม้ีงบประมาณส าหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิม่มากขึ้น

โครงการประหยัดพลังงาน                   -   

1.8.4 จ านวนของคณะ/วทิยาลัยทีจ่ัดตัง้หอ้งปฏิบัติการจริงหรือหอ้งปฏิบัติการเสมือนจริงหรือใชโ้ปรแกรมซอฟแวร์

 (Software)

ระบบ 1 1.8.4.1 พัฒนาและปรับปรุงหอ้งปฏิบัติการจริงหรือหอ้งปฏิบัติการเสมือน

จริง หรือการน าโปรแกรมซอฟแวร์ (Soft ware) มาใชส้ าหรับการจัดการเรียน

การสอน

โครงการปรับปรุงหอ้งปฏิบัติการจริงหรือหอ้งปฏิบัติการเสมือนจริง       100,000.00 รองคณบดีฝ่ายบริหาร เจา้หน้าฝ่ายบริหาร

หมายเหตุ : (  ) คอื ตัวชี้วัดทีส่ าคัญ

             : (A) คอื โครงการวาระส าคัญประจ าป ี(Agenda)

1.8 มหาวทิยาลัยมีการบริหารจัดการอาคาร

สถานที ่และสิ่งอ านวยความสะดวกทีร่องรับ

การด าเนินการตามพันธกิจได้อย่างครบถ้วน

และเกิดความประหยัดงบประมาณ รวมถึงมี

การบรหิารจัดการดัวยระบบดจิิทัล

1.5 บุคลากรมีคุณภาพสูง ทัง้ความรู้ ทักษะ

และทัศนคติในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมี

ความก้าวหน้าในสายอาชีพ

เจา้หน้าฝ่ายบริหาร

เจา้หน้าฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริการการศึกษา

1.4 มหาวทิยาลัยมีหลักสูตรเอตะทัคคะ และ

หลักสูตรทีไ่ด้มาตรฐานเป็นทีย่อมรับทัง้ใน

ระดับชาติและนานาชาติ และสามารถเรียนรู้

ได้ตลอดชวีติ รวมทัง้เกิดทักษะเพือ่อนาคต 

(Reskill, Upskill)
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2.1 ผลงานวชิาการ วิจัยและงานสร้างสรรค์ ไดรั้บการ

ตพีมิพ ์เผยแพร่ในระดับชาต ิหรือนานาชาติ

2.1.1 ร้อยละของผลงานวชิาการ วจิัยหรืองานสร้างสรรคท์ี่ตพีมิพ ์เผยแพร่ใน

ระดับชาตหิรือนานาชาตติอ่อาจารย์ประจ าและนักวจิัย (12)

ร้อยละ 55.00 2.1.1.1 สง่เสริมและสนับสนุนการน าผลงานวจิัย หรืองานสร้างสรรค์

ของอาจารย์ประจ าและนักวจิัยใหไ้ดรั้บการตพีมิพเ์ผยแพร่ ใน

ระดับชาตหิรือนานาชาติ

โครงการสง่เสริมการตพีมิพเ์ผยแพร่ผลงานวจิัยของอาจารย์

ประจ าและนักวจิัยในระดับชาตแิละนานาชาต ิ(A)12
   300,000.00 รองคณบดฝ่ีายวจิัยฯ เจา้หนา้ที่ฝ่ายวจิัย

2.2.1 ร้อยละการบรรลุเปา้หมายของจ านวนงานวจิัย งานนวัตกรรม งาน

สร้างสรรคห์รืองานวชิาการที่น าไปใช้ประโยชนใ์นการพัฒนาผลติภณัฑห์รือ

สร้างรายไดล้ดรายจา่ย หรือพัฒนาประชาชนและชุมชนใหเ้ขม้แข็งและย่ังยืน

ร้อยละ 5 2.2.1.1 สง่เสริมและสนับสนุนใหถ้า่ยทอดองคค์วามรู้จากงานวจิัย 

งานนวัตกรรม งานสร้างสรรค ์หรืองานวชิาการ ใหเ้กดิประโยชนก์ับ

ชุมชน

โครงการถา่ยทอดองคค์วามรู้ที่ไดจ้ากการวจิัย นวัตกรรมและ

งานวชิาการ เพื่อการพัฒนาชุมชน

               -   รองคณบดฝ่ีายวจิัยฯ เจา้หนา้ที่ฝ่ายวจิัย

2.2.2 ร้อยละการบรรลุเปา้หมายของจ านวนผลงานที่ย่ืนจดอนุสทิธบิตัร หรือ

สทิธบิตัร

ร้อยละ 20 2.2.2.1 สง่เสริมและสนับสนุนการน าผลงานวจิัย งานนวัตกรรมหรือ

งานสร้างสรรคใ์หไ้ดรั้บการจดอนุสทิธบิตัร สทิธบิตัร

โครงการสง่เสริมการจดอนุสทิธบิตัรหรือสทิธบิตัร                -   รองคณบดฝ่ีายวจิัยฯ เจา้หนา้ที่ฝ่ายวจิัย

2.3 มหาวทิยาลัยมศูีนยก์ารเรียนรู้ดา้นศิลปะและ

วัฒนธรรม และมกีารเผยแพร่ในระดับชาตแิละนานาชาติ

2.3.1 จ านวนโครงการ/กจิกรรมที่เผยแพร่ภมูปิญัญาทอ้งถิ่นและของชาต ิหรือ

สง่เสริมการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมและศาสนา หรือใหบ้ริการวชิาการเพื่อ

พัฒนาชุมชนและสังคม

โครงการ 2 2.3.1.1 สง่เสริมและเผยแพร่เอกลักษณ์ของมหาวทิยาลัยใหก้ับ

ประชาคมและบคุลากรทั่วไปไดรั้บรู้

โครงการบริการแหลง่เรียนรู้และกจิกรรมดา้นศลิปวัฒนธรรม                -   รองคณบดฝ่ีายวจิัยฯ เจา้หนา้ที่ฝ่ายวจิัย

2.4.1 จ านวนประชาชนในชุมชนหรือบคุคลทั่วไปเขา้เย่ียมชมศูนย์การเรียนรู้/

แหลง่เรียนรู้

คน 150 2.4.1.1 สง่เสริมและสนับสนุนการพัฒนาแหลง่เรียนรู้ เพื่อการ

ถา่ยทอดความรู้ทางวชิาการใหก้ับชุมชนและทอ้งถิ่น

โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้/แหลง่เรียนรู้                -   รองคณบดฝ่ีายวจิัยฯ เจา้หนา้ที่ฝ่ายวจิัย

2.4.3 ร้อยละของครัวเรือนที่เขา้ร่วมโครงการ พน้เกณฑค์วามยากจนและ/หรือ

ยกระดับรายไดค้รัวเรือน

ร้อยละ 60 2.4.2.1 สง่เสริมการใหบ้ริการวชิาการ โดยเนน้การสร้างความ

เขม้แข็งอย่างย่ังยืนใหก้ับชุมชน โรงเรียน วสิาหกจิชุมชน กลุ่มอาชีพ 

ผู้ประกอบการใหมแ่ละทอ้งถิ่น

โครงการการพัฒนาคณุภาพชีวติและยกระดับเศรษฐกจิฐานราก                -   รองคณบดฝ่ีายวจิัยฯ เจา้หนา้ที่ฝ่ายวจิัย

2.4.5 จ านวนผู้ประกอบการใหมแ่ละผู้ประกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดรายย่อยที่ไดรั้บการพัฒนา

ราย 4 2.4.5.1 สง่เสริมการใหบ้ริการวชิาการ โดยเนน้การสร้างความ

เขม้แข็งอย่างย่ังยืนใหก้ับนผู้ประกอบการใหมแ่ละผู้ประกอบการ

วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดรายย่อย

โครงการถา่ยทอดองคก์รความรู้ใหก้ับผู้ประกอบการ                -   รองคณบดฝ่ีายวจิัยฯ เจา้หนา้ที่ฝ่ายวจิัย

2.5.1 เงนิสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรคต์่ออาจารย์ประจ าและนักวจิัย

 - กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี บาท/คน 60,000

2.6.1 เงนิรายไดจ้ากการบริการวชิาการ เปน็ที่ปรึกษาตอ่อาจารย์ประจ า  (14) บาท/คน        25,000 2.6.1.1 สง่เสริมและสนับสนุนการจัดหารายไดข้องหนว่ยงานตา่งๆ 

อย่างเปน็ระบบ
โครงการจัดหารายไดด้ว้ยการบริการวชิาการ (A)14                -   รองคณบดฝ่ีายวจิัยฯ เจา้หนา้ที่ฝ่ายวจิัย

2.6.3 จ านวนเงนิบริจาคเพื่อการพัฒนามหาวทิยาลัย (15) ลา้นบาท 0.5 2.6.3.1 สร้างเครือขา่ยและช่องทางในการระดมทนุ เพื่อพัฒนา

คณุภาพการจัดการศกึษา
โครงการระดมทนุเพื่อการศกึษา (A)15                -   รองคณบดฝ่ีายวจิัยฯ เจา้หนา้ที่ฝ่ายวจิัย

2.7 วารสารวิชาการที่ไดรั้บการยอมรับในระดับชาตแิละ

นานาชาติ

2.7.1 จ านวนวารสารวชิาการที่ไดรั้บการยอมรับในระดับชาติ วารสาร 1 2.7.1.1 ยกระดับวารสารวชิาการใหไ้ดค้ณุภาพและมาตรฐาน โครงการยกระดับคณุภาพวารสารวชิาการสู่มาตรฐานและ

คณุภาพทัง้ระบบ

    170,000.00 รองคณบดฝ่ีายวจิัยฯ เจา้หนา้ที่ฝ่ายวจิัย

2.8.1 ร้อยละของการบริการวชิาการที่มกีารบรูณาการกับการจัดการเรียนการ

สอนหรือการวจิัย

ร้อยละ 95.00

2.8.2 ร้อยละอาจารย์ประจ าที่ท างานบริการวชิาการแกชุ่มชนและทอ้งถิ่น ร้อยละ 91.00

2.8.3 จ านวนชุมชน/ทอ้งถิ่นที่ อววน. เขา้ไปช่วยพัฒนา ชุมชน 2

2.9 อาจารย์และนักวิจัยมีศักยภาพในการริเร่ิม

สร้างสรรค ์งานวจิัย นวัตกรรม และการบริการวชิาการ

อย่างมปีระสทิธภิาพ

2.9.1 จ านวนชุดโครงการวจิัยที่เกดิประโยชนต์อ่มหาวทิยาลัย และสอดคลอ้งกับ

เปา้หมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (SDGs)

ชุดโครงการ 1 2.9.1.1 พัฒนาศักยภาพของบคุลากรหรือนักวจิัยใหม้คีวามคดิริเร่ิม

สร้างสรรคง์านวจิัยและนวัตกรรมอย่างมปีระสทิธภิาพ

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวจิัย                -   รองคณบดฝ่ีายวจิัยฯ เจา้หนา้ที่ฝ่ายวจิัย

หมายเหตุ : (  ) คอื ตัวชี้วัดที่ส าคญั

             : (A) คอื โครงการวาระส าคญัประจ าป ี(Agenda)

2.8 มหาวทิยาลัยมกีระบวนการบริการวิชาการ ที่ได้

มาตรฐาน สอดรับกับความตอ้งการของทอ้งถิ่นและสังคม

2.8.1.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริการวชิาการที่สอดคลอ้งกับ

ความตอ้งการ และเปน็ประโยชนต์อ่ทอ้งถิ่นและสังคม

2.2 ผลงานวจิัย งานนวัตกรรม งานสร้างสรรคท์ี่ย่ืนจดอนุ

สทิธบิตัร หรือสทิธบิตัร หรือน าไปใชป้ระโยชน์พัฒนา

ชมุชนใหส้ามารถพึ่งพาตนเองได ้รวมทัง้น าไปใช้

ประโยชน์เชงิพาณิชย์

2.5.1.1 สง่เสริมและสนับสนุนการจัดหาแหลง่ทนุงานวจิัย 

นวัตกรรม โดยอาศัยเครือขา่ยจากภาค อุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือ

ภาคบริการ2.6 มหาวทิยาลัยสามารถบริหารจัดการทรัพยส์นิ 

สนิทรัพย ์และระดมทุน เพื่อใช้ในการปฏบิตัติามภารกจิ

2.5 มหาวทิยาลัยมแีหลง่ทุนในการสนับสนุนการ

ท างานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์

2.4 มหาวทิยาลัยเปน็ศูนย์กลางแหง่การเรียนรู้ และ

บริการทางวชิาการแกช่มุชน โรงเรียน วิสาหกิจชมุชน 

กลุ่มอาชพี ผู้ประกอบการใหม่ และท้องถิ่นให้มีความ

เขม้แขง็อย่างย่ังยืนตามศาสตร์พระราชา

เจา้หนา้ที่ฝ่ายวจิัยโครงการจัดหาแหลง่ทนุงานวจิัยโดยอาศัยเครือขา่ย

โครงการพัฒนาระบบการบริการวชิาการ

               -   รองคณบดฝ่ีายวจิัยฯ

               -   รองคณบดฝ่ีายวจิัยฯ เจา้หนา้ที่ฝ่ายวจิัย

ยทุธศาสตร์ท่ี 2 สร้างงานวิจยัและนวัตกรรมระดบัชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชวิีต เศรษฐกิจและสงัคมอยา่งยั่งยนื

เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผนงาน/ กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม ฝ่ายท่ีรับผิดชอบผู้ก ากับดแูล
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ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

ป ี2565 (บาท)

3.1.1 ร้อยละความส าเร็จของแผนการจดัอันดับมหาวทิยาลัย 
(16) คณบดี

(1) ด้านวชิาการและการเรียนการสอน รอคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา ฝ่ายบริการการศึกษา

(2) ด้านวจิยัและบริการวชิาการ รองคณบดีฝ่ายวจิยัฯ ฝ่ายวจิยัฯ

(3) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวทิยบริการ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหาร

(4) ด้านกจิการนักศึกษาและการจดันิทรรศการ รองคณบดีฝ่ายกจิการฯ ฝ่ายกจิการฯ

(5) ก ากบัและติดตามแผนการจดัอันดับมหาวทิยาลัย รองคณบดีฝ่ายแผนงานฯ ฝ่ายแผนงานฯ

3.2 เครอืข่ายมีส่วนรว่มในการพัฒนาและเกดิ

ความสัมพันธท์ี่ดีกบัมหาวทิยาลัย

3.2.1 ร้อยละของเครือขา่ยที่มผีลผลิตร่วมกนัและเป็นประโยชน์ต่อมหาวทิยาลัย ร้อยละ 90.00 3.2.1.1 สนับสนุนการใหเ้ครือขา่ยและทอ้งถิ่นมสี่วนร่วม

ในการพัฒนามหาวทิยาลัยตามภารกจิ (การผลิตบัณฑติ 

การวจิยั บริการวชิาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

โครงการการมสี่วนร่วมของเครือขา่ยและทอ้งถิ่นใน

การพัฒนามหาวทิยาลัย

                -   รองคณบดีฝ่ายกจิการฯ ฝ่ายกจิการฯ

3.3.1 ร้อยละของนักเรียนที่เขา้มาศึกษาต่อในมหาวทิยาลัยต่อแผนรับนักศึกษา

ประจ าปี

ร้อยละ 85.00 รองคณบดีฝ่ายกจิการฯ ฝ่ายกจิการฯ

3.3.2 จ านวนการประชาสัมพันธผ์ลงานที่สะทอ้นอัตลักษณ์ของมหาวทิยาลัย เร่ือง 2 รองคณบดีฝ่ายกจิการฯ ฝ่ายกจิการฯ

3.5 อาจารย์ชาวต่างชาติที่ปฏบิัติงานหรือมกีาร

แลกเปลี่ยนในสาขาวชิา

3.5.1 จ านวนอาจารย์ชาวต่างชาติหรืออาจารย์แลกเปลี่ยน/วทิยากร/บรรยายพเิศษ คน 2 3.5.1.1 จดัจา้งหรือแลกเปลี่ยนอาจารย์ชาวต่างชาติ โครงการจดัจา้งหรือแลกเปลี่ยนอาจารย์ชาวต่างชาติ 10,000.00    รองคณดบฝ่ีายบริหาร ฝ่ายบริหาร

3.6.1 ร้อยละของเครือขา่ยความร่วมมอืในประเทศที่มกีารจดักจิกรรมร่วมกนั ร้อยละ 100.00 3.6.1.1 พัฒนาหรือเพิ่มความร่วมมอืกบัเครือขา่ยภายในประเทศ

เพื่อกอ่ใหเ้กดิประโยชน์กบัมหาวทิยาลัย

โครงการความร่วมมอืกบัเครือขา่ยภายในประเทศ                 -   รองคณบดีฝ่ายกจิการฯ ฝ่ายกจิการฯ

3.6.2 ร้อยละขอ้ตกลงความร่วมมอืในประเทศที่มกีารจดักจิกรรมอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 80.00 3.6.1.2 ส่งเสริมใหห้น่วยงานด าเนินกจิกรรมตามขอ้ตกลง

ความร่วมมอืในประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อกอ่ใหเ้กดิประโยชน์

กบัหน่วยงานและมหาวทิยาลัย

โครงการจดักจิกรรมตามขอ้ตกลงความร่วมมอื

ภายในประเทศ

                -   รองคณบดีฝ่ายกจิการฯ ฝ่ายกจิการฯ

3.7  มหาวทิยาลัยมกีารด าเนินการจดักจิกรรม

ความร่วมมอืกบัเครอืข่ายต่างประเทศ
3.7.1 ร้อยละขอ้ตกลงความร่วมมอืต่างประเทศที่มกีารจดักจิกรรมอย่างต่อเนื่อง  (17) ร้อยละ 100.00 3.7.1.1 พัฒนาหรือเพิ่มความร่วมมอืกบัเครือขา่ยต่างประเทศ

เพื่อกอ่ใหเ้กดิประโยชน์กบัมหาวทิยาลัยและเครือขา่ย
โครงการความร่วมมอืกบัเครือขา่ยต่างประเทศ (A)17      50,000.00 รองคณบดีฝ่ายกจิการฯ ฝ่ายกจิการฯ

หมายเหตุ : (  ) คอื ตัวชี้วัดที่ส าคัญ

             : (A) คอื โครงการวาระส าคัญประจ าป ี(Agenda)

-             

ยทุธศาสตร์ท่ี 3 สร้างความสัมพนัธ์กับเครอืขา่ยและขยายการยกยอ่งระดับนานาชาติ

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ ฝ่ายท่ีรบัผิดชอบผู้ก ากับดูแลแผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม

3.1 มหาวิทยาลัยเป็นท่ียอมรบัในระดับชาติ

และนานาชาติ

ร้อยละ 80.00 โครงการจดัอันดับมหาวทิยาลัย (U-Ranking) (A)
163.1.1.1 สนับสนุนการสร้างผลงานตามแนวทางการจดัอันดับ

มหาวทิยาลัยใหเ้ป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

3.6 มหาวทิยาลัยมกีารด าเนินการจดักจิกรรม

ความร่วมมอืกบัเครอืข่ายในประเทศและทอ้งถิ่น

3.3.1.1 ด าเนินการประชาสัมพันธท์ี่หลากหลาย และบริการให้

ตรงตามกลุ่มเปา้หมายทัง้ในระดับชาติและนานาชาติ

    180,000.003.3 ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยโดยมี

นักเรียนเลือกศึกษาต่อในมหาวทิยาลัย

โครงการประชาสัมพันธเ์ชงิรุก
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ส่วนที่ 6 แนวทำงกำรน ำแผนสู่กำรปฏิบัตแิละกำรตดิตำมประเมินผล 
การแปลงแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.  2565 – 2569) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสู่การปฏิบัติจ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดการ

ประสานความร่วมมือในการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การจัดท าแผนงานและโครงการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการพัฒนาระบบข้อมูลและการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่าง

เป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ในเรื่องแนวคิดและสาระส าคัญของยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

2. เพื่อปรับกระบวนการและกลไกการบริหารจัดการให้สามารถสนับสนุนการแปลงแผน

ยุทธศาสตร ์แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

3. เพื่อให้มกีารตดิตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ โดยมีการก าหนดตัวชี้วัดเป็นเครื่องมอื 

เป้ำหมำย 

1. ผู้บริหารและบุคลากรของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีความรู้ความเข้าใจใน แผน

ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมีส่วนร่วมในกระบวนการแปลง

แผนไปสู่การปฏิบัติ 

2. มีกลไกและกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ และมีการจัดท าแผนงาน

และโครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชี้วัด 

3. ก าหนดเครื่องชี้วัดผลส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565 ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายดังกล่าว จึงวางมาตรการและก าหนดแนวทางการ

แปลงแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสู่การปฏิบัติ และการ

ติดตามประเมินผล ดังนี้ 

1. เสริมสร้างความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 พร้อมก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการ เพื่อแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ

ร่วมกันขององค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกให้มคีวามพร้อมและมีส่วนร่วมในการแปลงแผนไปสู่

การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแนวทาง ดังนี้ 

1.1 สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแนวคิดและสาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์และ 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยการจัดเวทีสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย  

และยุทธศาสตร์การพัฒนา ให้กับบุคลากร ให้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการ

ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้เกิดผลในทาง

ปฏิบัติ 
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1.2 ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรใหส้อดคล้องกับแนวทาง

ของแผนงานและโครงการในแต่ละยุทธศาสตร ์โดยเน้นผลลัพธ์ของการด าเนินงานเป็นหลัก 

1.3 ส่งเสริมให้สาขาวิชาต่างๆ ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดท าแผนยุทธศาสตร ์และ

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง

สามารถเชื่อมโยงและประเมินผลงานของหน่วยงานตามที่ก าหนดไว้ 

1.4 จัดให้มีการลงนามค ารับรองการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างพันธสัญญาเชิงยุทธศาสตร์ทั่ว

องค์กรทั้งระบบ พร้อมทั้งเชื่อมโยงผลงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 สู่การประเมินผลงาน 

1.5 ส่งเสริมมาตรการในการประชาสัมพันธ์และการสร้างบรรยากาศยุทธศาสตร์อย่าง

ต่อเนื่องผ่านสื่อภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้น ปลุกเร้า และ

ขับเคลื่อนงานตามแผนยุทธศาสตรแ์ละแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2. พัฒนากระบวนการจัดท าแผนงาน/โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในลักษณะบูรณาการ  

เพื่อเป็นเครื่องมอืในการประสานแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยมีแนวทางดังนี้ 

2.1 สนับสนุนการจัดท าแผนงาน/โครงการในลักษณะการบูรณาการและประสานงาน

ระหว่างหน่วยงานภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนา 

อาทิเช่น 

  (1) แผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ 

  (2) แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษา 

  (3) แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือขา่ย 

  (4) แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย 

  (5) แผนปฏิบัติการด้านการบริการวชิาการ 

  (6) แผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

  (7) แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ 

  (8) แผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศนแ์ละสิ่งแวดล้อม 

  (9) แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

  (10) แผนพัฒนาบุคลากร 

  (11) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

  (12) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

  (13) แผนการจัดการความรู้ 

  (14) แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

  (15) แผนปฏิบัติการด้านการจัดซือ้จัดจา้ง 

  (16) แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
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  (17) แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

2.2 ก าหนดขั้นตอนของกระบวนการด าเนินงานตามแผนงานโครงการให้ชัดเจน มุ่งเน้นที่

การสรา้งกระบวนทัศนคติใหม ่(Paradigm Shift) แก่ผูป้ฏิบัติ มีการจัดล าดับความส าคัญของกิจกรรมที่มุ่ง

ผลสัมฤทธิ์กับระบบการจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการด าเนินงาน 

2.3 ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้จากการด าเนินแผนงานโครงการว่าสามารถตอบสนองต่อ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสามารถติดตามและประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรมทันสมัยด้วย

เทคโนโลยี 

 การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัตินั้นเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญมากที่จะผลักดันการท างาน

ของกลไกทั้งหมดให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้สึกเป็น

เจ้าของและมีส่วนร่วม รวมทั้งต้องอาศัยกระบวนการและกลไกการผนึกก าลังในหลายมิติในการประสาน

แผนงาน แผนเงิน และแผนคน ในการขับเคลื่อนองค์กรร่วมกัน และไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อมุ่งสู่

จุดมุ่งหมายสูงสุดขององค์กรคือวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ ความส าเร็จของการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ให้

ประสบผลส าเร็จ จงึประกอบด้วยส่วนส าคัญ ดังนี้ 

1. ผูบ้ริหารระดับสูงและผูบ้ริหารทุกระดับเป็นผู้รวบรวมพลังขับเคลื่อนใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลง  

และสื่อสารทิศทางองค์กรใหแ้ก่บุคลากรทุกระดับได้มคีวามเข้าใจ 

2. ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ออกมาเป็นแผนปฏิบัติการ โดยน ากลยุทธ์และแนวทางการ

ด าเนนิงานมาแปลงเป็นแผนงาน/ โครงการที่ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

3. การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไป สาขาวิชาและระดับบุคคลในการขับเคลื่อนแผน

ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจน รวมทั้งต้องมีระบบในการจูงใจให้ทุกคนมุ่งเน้นการท างานเพื่อมุ่ง

ผลสัมฤทธิ์ 

4. การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในการขับเคลื่อน

แผนงาน/ โครงการของแต่ละหน่วยงานให้มีความก้าวหน้า เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บข้อมูล 

เผยแพร่ขอ้มูล และถ่ายทอดความรูซ้ึ่งกันและกัน  

5. การจัดระบบการตดิตามประเมินผลความก้าวหน้าของการด าเนินการในทุกระดับ 

กำรติดตำมและประเมินผล 

เมื่อมีการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่ เกี่ยวข้องกับทุกหน่วยงานภายในคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมแล้วคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจะต้องวางระบบที่จะวัดความส าเร็จในการบรรลุ

เป้าประสงค์ในระดับต่างๆ จ าเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผล เพื่อช่วยให้ทราบถึงความก้าวหน้า 

ปัญหาอุปสรรค ผลกระทบที่เกิดขึน้ อันจะช่วยใหผู้ร้ับผิดชอบพิจารณาหาแนวทางแก้ไขต่อไป การตดิตาม

และประเมินผลที่มีประสิทธิผล จะต้องอาศัยดัชนีชี้วัดความส าเร็จในหลายมิติ และหลายระดับ เพื่อให้

สอดคล้องกับการบริหารจัดการแนวใหม ่ดังนี้ 
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1. การติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ พร้อม

ทั้งสรุปบทเรียนและข้อเสนอแนะส าหรับน าไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการจัดท าแผนเชิงยุทธศาสตร์

ขององค์กรใหม้ีประสิทธิภาพต่อไป 

2. การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  โดยการจัดท ารายงาน

ผลการด าเนินงานเป็นประจ าทุกเดือน และจัดท ารายงานผลรายไตรมาสเพื่อแสดงถึงความก้าวหน้า และ

ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทุกระดับทราบและด าเนินการแก้ไขเพื่อให้การด าเนินการบรรลุ

เป้าหมายที่ตัง้ไว้ รวมถึงการจัดท ารายงานผลงานประจ าปีเผยแพรสู่่สาธารณะ 

3. การติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณ เพื่อเร่งรัดการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

4. การติดตามผลตามค ารับรองการปฏิบัติการประจ าปีที่ก าหนดไว้แล้ว โดยมีการก าหนด

ระยะเวลาการตดิตามประเมินผลตนเองในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 

5. ควรมีกลไกเชื่อมโยงการประเมินผลงานรายบุคคลกับผลงานในระดับสาขาวิชา เพื่อ

เชื่อมโยงกับผลงานในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อแสดงถึงผลส าเร็จของการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่ระดับ

หนว่ยงานและระดับบุคคล  

48



 

 

 

ภำคผนวก 
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ภำคผนวก 1 
ค ำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมกำร 

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

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

 จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทั้งที่

เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม โดยการให้น้ าหนักความส าคัญว่าประเด็นใดมีความส าคัญมาก

ที่สุดตามล าดับ โดยให้ผู้บริหารและบุคลากรของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน 6 ท่าน เป็นผู้

ประเมินผล โดยการประเมินเป็นน้ าหนักคะแนนจากมากไปหาน้อยของจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัย

คุกคาม ปรากฏดังนี้ 

 1. น้ ำหนักคะแนนของจุดแข็ง เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ตามตารางดังต่อไปนี้ 

ล ำดับ คะแนน ประเด็นจุดแข็ง 

S1 60 มีหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนรูท้ี่ตอบสนองต่อความต้องการของ

ผูเ้รียนและตลาดแรงงาน 

- หลักสูตรหลากหลาย 

 

S2 26 อาจารย์มคีวามเชี่ยวชาญ มีคุณวุฒิ และต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น  

- บุคลากรของคณะมีความช านาญเฉพาะทาง  

- คณาจารย์มคีุณวุฒิทางการศกึษาระดับปริญญาเอก ที่จบการศกึษาทั้งใน

และต่างประเทศ ซึ่งมคีวามรู้ ความเช่ียวชาญในศาสตร์แขนงต่างๆ ที่มีการ

จัดการเรยีนการสอน  

- มีระบบพี่เลี้ยง สาหรับให้อาจารย์ท าผลงานเข้าสู่ต าแหนง่ทางวิชาการมาก

ขึน้ 

 

S3 12 มีการส่งเสริมและพัฒนานักศกึษาในการท างานวิจัย เพื่อเผยแพร่งานวิจัยทั้ง

ในระดับชาติและนานาชาติ 

 

S4 10 บุคลากรมีคุณภาพ ทุ่มเท และสามัคคี 

- บุคลากรมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมทั้งระดับคณะ รวมทั้งมีการท างาน

ร่วมกันเป็นทีมอย่าง ชัดเจน สง่ผลใหก้ารปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยดีขึ้น 

- บุคลากรปฏิบัติงานด้วยใจรัก และทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถ สง่ผลให้

ผูร้ับบริการมคีวามพึงพอใจเพิ่มขึน้ 

- บุคลากรมีความเข้าใจในธรรมชาติความตอ้งการของนักศึกษา ท าใหก้ารจัด

กิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่จัดขึน้ ได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นจ านวน

มาก 
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ล ำดับ คะแนน ประเด็นจุดแข็ง 

S5 5 ผูบ้ริหารและทีมผู้บริหารมวีิสัยทัศนท์้าทาย และร่วมรับผิดชอบผลักดันการ

ด าเนนิงานของคณะอย่างจริงจัง 

- ผูบ้ริหารคณะมีวสิัยทัศน์ท้าทายในการพัฒนาคุณภาพของคณะและ

มหาวิทยาลัยไปสู่ความส าเร็จได้ 

- มีทีมผูบ้ริหารรับผดิชอบร่วมกันผลักดันการด าเนินงานของคณะอย่างจรงิจัง 

ท าให้คณะได้รับการยอมรับ 

- บุคลากรทุกระดับเข้าใจต่อความมุ่งมั่นของคณะผูบ้ริหารที่จะน าพาคณะไปสู่

ความเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญ เท่าทันต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย

และสังคมโลก 

- ผูบ้ริหารคณะมีการก าหนดทิศทางการบริหารงานของคณะที่ชัดเจนและ

ตอบสนองแผนพัฒนาประเทศ ตลอดจนแผนยุทธศาสตรช์าติ และมีการ

ถ่ายทอดไปยังผูร้ับผิดชอบในแตล่ะระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

S6 1 บุคลากรของคณะมีศักยภาพในการหารายได้จากแหล่งอื่น ๆ 

 

2. น้ ำหนักคะแนนของจุดอ่อน เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ตามตารางดังต่อไปนี้ 

ล ำดับ คะแนน ประเด็นจุดอ่อน 

W1 28 การบริหารการเรียนการสอนในระดับนานาชาติยังมขี้อจ ากัด 

- หลักสูตรนานาชาติมีจ านวนน้อย ความเป็นนานาชาติของคณะ ยังไม่เพียง

พอที่จะดึงดูดคนจากทั่วโลกเข้ามาศกึษาได้ ท าให้ยากต่อการแขง่ขันในระดับ

นานาชาติ 

- เปิดการเรียนการสอนให้สอดรับกับประชาคมอาเซียนไม่สอดคล้องกับการ

บริหารงบประมาณแผ่นดิน 

- การอนุรักษ์ พัฒนาและเผยแพรศ่ลิปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย ฯ ในระดับ

นานาชาติยังมีน้อย 

W2 4 กระบวนการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม ยังไม่สามารถท าให้นักศึกษามี

ทักษะภาวะผูน้ า ทักษะด้านการคิดวิเคราะหแ์ละทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
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3. น้ ำหนักคะแนนของโอกำส เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ตามตารางดังต่อไปนี้ 

ล ำดับ คะแนน ประเด็นโอกำส 

O1 42 รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาคุณภาพคนสอดคล้องกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

- รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน 

O2 31 มหาวิทยาลัยฯ ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน ที่มรีะบบคมนาคมที่หลากหลาย ท าให้

นักศึกษาเดินทางมาเรียนอย่างสะดวก 

O3 8 การให้ทุนกู้ยืมทางการศกึษา กยศ. และ กรอ. ที่สอดคล้องกับการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี

 

4. น้ ำหนักคะแนนของภัยคุกคำม เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ตามตารางดังต่อไปนี้ 

ล ำดับ คะแนน ประเด็นภัยคุกคำม 

T1 44 อัตราการเกิดของประชากรที่ลดลง ท าให้จ านวนนักเรียนที่เข้าสูร่ะดับ 

อุดมศกึษามีจ านวนลดลง 

T2 24 สถานศกึษามีจ านวนเพิ่มขึน้ ท าให้การแขง่ขันสูง 

 

T3 17 สถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศมีการแข่งขันกันมากขึ้น 

- สถาบันอุดมศกึษา มีการแขง่ขันการพัฒนาคุณภาพทางการศกึษาทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศในทุกมิติ 

- การมคีู่แขง่ขันที่เข้มแข็งภายในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น ท าให้

หนว่ยงานประสบกับปัญหาการรับนักศกึษาไม่ได้ตรงตามแผนที่ก าหนดไว้ 

จงึตอ้งมีการปรับหลักสูตรให้ทันสมัยและต้องปรับระบบการประชาสัมพันธ์

ให้มปีระสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นที่รูจ้ักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึน้ เกิดภาวการณ์

แขง่ขันทางการศกึษาสูง และหลากหลายทั้งเชิงเนือ้หา และเชิงพื้นที่ส่งผลให้

มหาวิทยาลัยต้องมกีารปรับตัวใหท้ันต่อการเปลี่ยนแปลงและสามารถแข่งขัน

ได้ 

- การแขง่ขันทางด้านหลักสูตรค่อนขา้งสูงเมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัย

อื่นๆ ภายในประเทศ 

- มีการเปิดมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

มากขึ้น ท าให้ภาวการณ์แข่งขันทางการศกึษาของสถาบันการศึกษาทั้ง

ภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศมมีากขึ้นเป็นเงาตามตัว ผูบ้ริโภค 

มีทางเลือกมากขึ้น เราอาจไม่ใชห่นึ่งในตัวเลือก 
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ล ำดับ คะแนน ประเด็นภัยคุกคำม 

T4 14 มีขัน้ตอนและภาระงานในการท างานค่อนข้างมาก 

T5 4 สภาวะทางเศรษฐกิจที่ตกต่ าส่งผลต่อการตัดสินใจของผูป้กครองในการ

เลือกสถานศกึษาให้ผูเ้รียน 
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ภำคผนวก 3 
ประมวลภำพกิจกรรมกำร 

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

และจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
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ประมวลภาพการประชุมทบทวนผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
และจัดท า (ร่าง) แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้อง 4226 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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ภำคผนวก 4 
รำยชื่อผู้บริหำรและบุคลำกรที่มีส่วนร่วมในกำร 

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

และจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
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รำยชื่อผู้บริหำรและบุคลำกร 

ที่มีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2565 - 2569)  

และแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

ล ำดับที่ ชื่อ-นำมสกุล กลุ่มงำน/ต ำแหน่ง/สำขำวิชำ/แขนงวิชำ 

1 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. สุรพันธุ์   รัตนาวะดี คณบดี 

2 อาจารย์ ดร.ธงชัย ทองมา รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

3 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชญา ครูเกษตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

4 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.พรภวษิย์ บุญศรีเมอืง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

5 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ขวัญเรอืน รัศม ี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

6 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

7 อาจารย์ดวงใจ ลิม้ศักดิ์ศรี สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องาน

สถาปัตยกรรม 8 ผูช่้วยศาสตราจารย์ วนิัย หมั่นคติธรรม 

9 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ 

10 อาจารย์วิสุทธิ์ ศริิพรนพคุณ 

11 อาจารย์นราทัศน ์ประมวลสุข 

12 อาจารย์ ดร.ธรรมรักษ์ ศรีมารุต สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

13 ผูช่้วยศาสตราจารย์ อรัญ ขวัญปาน 

14 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร อารีรัชกุล 

15 ผูช่้วยศาสตราจารย์ รุจพิรรณ แฝงจันดา 

16 อาจารย์ ดร.รภัทร เอกนิธิเศรษฐ์ 

17 อาจารย์กิตติศักดิ์ เตชะกาญจนกิจ สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและ

นิทรรศการ 18 รองศาสตราจารย์ จง บุญประชา 

19 อาจารย์ศุภโชค สนธิไชย 

20 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชญา  ครูเกษตร 

21 อาจารย์ปิยะวรรค์ ปิ่นแก้ว 

22 อาจารย์ดวงรัตน์ ด่านไทยน า สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและมัลติมเีดีย 

23 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.พิบูล ไวจิตรกรรม 

24 ผูช่้วยศาสตราจารย์ สุภัทรา ลูกรักษ์ 

25 ผูช่้วยศาสตราจารย์ จิติมา เสือทอง 

26 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญใจ สุขก้อน 

27 ผูช่้วยศาสตราจารย์ จิตราวดี รุ่งอินทร์  กันกา สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ 
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ล ำดับที่ ชื่อ-นำมสกุล กลุ่มงำน/ต ำแหน่ง/สำขำวิชำ/แขนงวิชำ 

28 อาจารย์ ดร.เปี่ยมจันทร์ ดวงมณี แขนงวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากร

อาคาร 29 อาจารย์พิชา ศรีพระจันทร์ 

30 รองศาสตราจารย์ ดร.ฤดี นิยมรัตน์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ 

แขนงวิชาการจัดการวิศวกรรมอุตสาหการ 31 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรต ิกอบัวแก้ว 

32 รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆข า 

33 อาจารย์ ดร.ไสว ศิรทิองถาวร 

34 อาจารย์ ดร.ไกรพ เจรญิโสภา สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ 

แขนงวิชานวัตกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 35 ผูช่้วยศาสตราจารย์ วรีะ โชติธรรมาภรณ์ 

36 อาจารย์ ดร.วัฒน์ พลอยศรี 

37 อาจารย์ศุภวรรณ พันธ์เกาะเลิ่ง 

38 ผูช่้วยศาสตราจารย์ อพณิญา มุ่งอ้อมกลาง 

39 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.อธิสมัย โสพันธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 

แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 40 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภโยธิน ณ สงขลา 

41 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ชนมภัทร  โตระสะ 

42 รองศาสตราจารย์ ดร.นารีนาถ  รักสุนทร 

43 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.พรภวษิย์  บุญศรีเมอืง 

44 อาจารย์ณรงค์  ณรงค์รัตน์ 

45 อาจารย์ทศพร นาคย้อย 

46 อาจารย์ณัฐิดา จันหอม สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 

แขนงวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 47 อาจารย์อภริักษ์ ธิตินฤมิต 

48 อาจารย์กฤษกร อินตะ๊วิชัย 

49 อาจารย์ปฏิญญาณ์ แสงอรุณ สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 

แขนงวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 50 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สหภพ กลีบล าเจียก 

51 อาจารย์ภาณุพงศ์ จันทน์ผลิน 

52 อาจารย์จริวุฒิ ดว้งอินทร์ สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 

แขนงวิชาการออกแบบผลติภัณฑ์ 53 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์ 

54 รองศาสตราจารย์ สมสกุล จรีะศลิป์ 

55 อาจารย์ ดร.รวิ อุตตมธนินทร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

56 อาจารย์ ดร.เศรษฐกาล โปร่งนุช 

57 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.อภิสิทธิ์ รัตนาตรานุรักษ์ 
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ล ำดับที่ ชื่อ-นำมสกุล กลุ่มงำน/ต ำแหน่ง/สำขำวิชำ/แขนงวิชำ 

58 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.พรภวษิย์  บุญศรีเมอืง 

59 อาจารย์ธนภรณ์ พันธุปรีชารัตน์ 

60 นางสาว ตวงพร เซอร์ประยูร หัวหนา้ส านักงานคณบดี 

61 นางสาว บัญนษร สันฐาน หัวหนา้ฝา่ยบริการการศกึษา 

62 นางสาว ณธกมล ลูกค า หัวหนา้ฝา่ยกิจการนักศึกษาและศลิปวัฒนธรรม 

63 นางสาว ณฐอร พุทธวงค์ หัวหนา้ฝา่ยแผนงานและประกันคุณภาพ 

64 นางสาว อุบลรัตน์ รุยันต์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

65 นาง พจนา ไอยรัตน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ช านาญการ 

66 นาย ประวิทย์ สุนทรวิภาต นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

67 นางสาว ดวงเนตร สาระสมบัติ เจ้าหน้าที่วจิัย 

68 นางสาว ปทุมวดี นิน า นักวิชาการพัสดุ 

69 นาย รชต ศรสีกุล นักวิชาการพัสดุ 

70 นางสาว อุบลรัตน์ เดือดขุนทด นักวิชาการศกึษา 

71 นางสาว พัชรินทร์ บุญทศ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

72 นางสาว รัณวรัชญ์ บุญถึก ช่างเทคนิค 

73 นาย ทรงสันต์ คล้ายมาลี นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 

74 นาย ชีวิน ชินดลิกวณิช เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

75 นาย นพปกรณ์ สนธิรัตน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
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ภำคผนวก 5 
มตท่ีิประชุมคณะกรรมกำรประจ ำคณะ ครั้งที ่ 5 /2564 (วำระท่ี 3.2) เรื่อง รำยงำน 

(ร่ำง) แผนยุทธศำสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 -2569) และ (ร่ำง) แผนปฏิบัติกำร 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 คณะเทคโนโลยอีุตสำหกรรม 
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สวนราชการ   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

   บันทึกขอความ
 

ที่      ทอ/ ๘๒๕   วันที่    ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง

 

แจงมติการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ (ระเบียบวาระที่

๓.๒)

 

เรียน  คณบดี

ตามที่มีการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อ

วันพฤหสับดีที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ผานระบบออนไลน Google Meet ที่ประชุมกรรมการ

ประจําคณะฯ ไดพิจารณา ระเบียบวาระที่ ๓.๒  รายงาน (ราง) แผนยุทธศาสตรระยะ ๕ ป (พ.ศ.๒๕๖๕ ถึง

พ.ศ. ๒๕๖๙) และแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๕ นั้น  

รองคณบดีฝายแผนงานและประกันคุณภาพ (ผศ.ดร.ชนมภัทร โตระสะ) นําเสนอที่ประชุม
 วา คณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร ระยะ ๕ ป (พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๙) และแผนปฏิบัติการประจํา

ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕   เมื่อวันจันทรที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕   ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อชี้แจงการพิจารณา

กําหนดประเด็นยุทธศาสตรและตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร ระยะที่ ๕ และแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๕ และแจงกรอบวงเงินงบประมาณรายจายเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได) เพื่อใหคณะใชเปนขอมูล

ในการวางแผนการดําเนินงานโครงการ โดยใหหนวยงานจัดสงแผนปฏิบัติ ระดับหนวยงานใหกับกองนโยบาย

เพื่อพิจารณาและดําเนินการในลําดับตอไป ทั้งนี้การพิจารณา(ราง)แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๕ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไดผานความเห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเมื่อ

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

                   เพื่อใหการวางแผนการใชงบประมาณประจําปงบประมาณ ๒๕๖๕ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

จึงเสนอคณะกรรมการประจําคณะ เพื่อทราบ (ราง)แผนยุทธศาสตรระยะ ๕ ป และแผนปฏิบัติการประจํา

ปงบประมาณ ๒๕๖๕           

มติที่ประชุม   รับทราบ (ราง) แผนยุทธศาสตรระยะ ๕ ป และแผนปฏิบัติการ ประจํา

ปงบประมาณ ๒๕๖๕
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา เห็นควรมอบรองคณบดีฝายแผนงานและประกัน

คุณภาพ 
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-  ๒  -

 

 

 
(นางสาวตวงพร เซอรประยูร)

หัวหนาสํานักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
27  ก.ย.  64  เวลา 15:40:45  Non-PKI Server Sign

Signature Code : QgBFA-EYAQw-BDADM-ANwAx

 

 

รับทราบ

 

(ผศ.ดร.สุรพันธุ รัตนาวะดี)

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
28  ก.ย.  64  เวลา 10:51:36  Non-PKI Server Sign

 Signature Code : MQA4A-DUARg-BEADI-ANwBE

 

 

รับทราบ

(ผศ.ดร.ชนมภัทร โตระสะ)

รองคณบดีฝายแผนงานและประกันคณุภาพ
28  ก.ย.  64  เวลา 13:49:45  Non-PKI Server Sign

 Signature Code : MABGA-DAANQ-AzAEI-ANgA0

 

65



ภาคผนวก 6 

บันทึกข้อความขออนุมติัแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) และ

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2565 ของคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 
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สวนราชการ   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา

เลขที�รบั ๑๔๔๘๑/๒๕๖๔

วนัที� ๒๘ ก.ย. ๖๔

เวลา ๒๓:๔๘ น.

  บันทึกขอความ
 

ที่      ทอ/ ๘๒๘   วันที่    ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง
 

ขออนุมัติแผนยุทธศาสตรระยะ ๕ ป(พ.ศ.๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) และแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๕ ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เรียน  อธิการบดี

ตามที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไดดําเนินการจัดทําเลม
แผนยุทธศาสตร ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) และแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
และแผนปฏิบัติการดานตางๆ ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อดําเนินการตามเกณฑการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ตัวบงชี้ที่ ๕.๑ การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน
และเอกลักษณของคณะ กําหนดใหตองเสนอแผนดังกลาวตอผูบริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ นั้น

 
ในการนี้ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการดานตางๆ ดังกลาว

เสร็จเรียบรอยแลว จึงขอความอนุเคราะหพิจารณาอนุมัติแผนยุทธศาสตร ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙)
และแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  และแผนปฏิบัติการดานตาง ๆ จํานวน ๑๗ แผน ดังนี้

 
(๑) แผนพัฒนาสาขาวิชาสูเอตทัคคะ

 (๒) แผนปฏิบัติการดานการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

(๓) แผนการขับเคลื่อนความสัมพันธกับเครือขาย

(๔) แผนปฏิบัติการดานการวิจัย

(๕) แผนปฏิบัติการดานการบริการวิชาการ

(๖) แผนปฏิบัติการดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

(๗) แผนปฏิบัติการดานการจัดหารายได

(๘) แผนปฏิบัติการดานการปรับปรุงภูมิทัศนและสิ่งแวดลอม

(๙) แผนปฏิบัติการดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ

(๑๐) แผนพัฒนาบุคลากร
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-  ๒  -

 

(๑๑)แผนบริหารทรัพยากรบุคคล
 

(๑๒) แผนกลยุทธทางการเงิน

(๑๓) แผนการจัดการความรู

(๑๔) แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

(๑๕) แผนปฏิบัติการดานการจัดซื้อจัดจาง

(๑๖) แผนปฏิบัติการดานการประชาสัมพันธเชิงรุก

(๑๗) แผนปฏิบัติการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

 
(ผศ.ดร.ชนมภัทร โตระสะ)

รองคณบดีฝายแผนงานและประกันคณุภาพ
28  ก.ย.  64  เวลา 13:48:19  Non-PKI Server Sign

Signature Code : QwA1A-DQANA-BFADk-AOQBD

 

 

เรียน     อธิการบดี

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

 

(ผศ.ดร.สุรพันธุ รัตนาวะดี)

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
28  ก.ย.  64  เวลา 21:03:03  Non-PKI Server Sign

 Signature Code : RgA5A-DMAMg-A1AEM-AMAAw

 

 

อนุมัติ

(รศ.ดร.ชุติกาญจน ศรีวิบูลย)

อธิการบดี
29  ก.ย.  64  เวลา 17:51:37  Non-PKI Server Sign

 Signature Code : MAA1A-DkANQ-AzADE-AOAA0
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