
 
 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) 

และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ได้รับการอนุมัติจากอธิการบดี 

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565  



บทสรุปส าหรับผู้บรหิาร 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ต้องมีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดท าแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี รวมทั้งแผนลูกที่เป็นแผนย่อยตามพันธกิจของหน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 17 แผนย่อย บนหลักการ

ที่จะพัฒนาหน่วยงานไปสู่การเป็นหน่วยงานจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ  เพื่อให้

สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และเพื่อใช้ในการปรับทิศทางการพัฒนาของคณะและ

สามารถรองรับความต้องการ ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในปัจจุบันและ

อนาคต รวมถึงความท้าทายต่างๆของการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยและความท้าทายของโลก  

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

2566-2570) โดยแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประกอบด้วย 6 ส่วน คอื 

ส่วนที่ 1 บทน า ประกอบด้วย ประวัติคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โครงสร้างของหน่วยงาน 

โครงสรา้งการบริหารจัดการ และผลการด าเนินงานที่ผ่านมา  ซึ่งในปีการศึกษา 2565 คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม เปิดสอน 4 หลักสูตร คือ (1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (2) หลักสูตรการออกแบบ

บัณฑิต (3) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร (4) หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต โดยมีรายละเอียด 

ดังนี้ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ประกอบไปด้วย  

1. สาขาวิชาดิจติัลเทคโนโลยีทางสถาปัตยกรรม 

2. สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

3. สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมเีดีย 

4. สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 

5. สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร 

หลักสูตรการออกแบบบัณฑติ ประกอบไปด้วย 

1. สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 

2. สาขาวิชาการออกแบบนิทรรศการและอนิเมช่ันสามมติิ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ประกอบไปด้วย 

1. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

2. สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม 

3. สาขาวิชาวิศวกรรมหุน่ยนต์ 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ประกอบไปด้วย 

1. สาขาวิชาอุตสาหกรรมศลิป์และวิทยาศาสตร์ 



โดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการศึกษาภาคปกติ นอกจากนี้ทางคณะฯ ได้ด าเนินการ

ตามพันธกิจ ได้แก่ ผลงานวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม  

 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้มีการวิเคราะห์

สภาพแวดล้อมภายใน โดยใช้กรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามหลักการ 7-S Model ของ Mckinsey 

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

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

ภายนอก ใช้หลักการ PEST Model โดยมีแนวทาง ได้แก่ P-Politics เป็นการวิเคราะหส์ภาพทางการเมือง

, E-Economics วิเคราะห์สภาพการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจ, S-Social วิเคราะห์สภาพการณ์และ

กระแสสังคม, T-Technology , วเิคราะหแ์นวโน้มการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง 

จากประเด็นปัจจัยที่มผีลกระทบต่อการด าเนินงานของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สรุปปัจจัย

แต่ละด้าน ผลการวิเคราะห์ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สอดคล้องกับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อยู่ในต าแหน่ง “ป้องกันตัวเอง” ต าแหน่งยุทธศาสตร์ที่ปรับปรุงแล้ว 

จากการลด / ขจัดประเด็นที่เป็นจุดอ่อน และพลิกวิกฤตเป็นโอกาสในประเด็นที่เป็นภัยคุกคามจะ

สามารถปรับไปอยู่ในต าแหน่ง “รุกด าเนินการเอง” ดังตอ่ไปนี้ 

ประเด็นจุดแข็ง ได้แก่  

1. บุคลากรมีความสามารถในการสร้างผลงานวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริงในชุมชน 

มีการต่อยอดงานวิจัย และบริการวิชาการที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชนมีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสาร

ทั้งระดับชาติและนานาชาติ มีการท างานวิจัยร่วมกันเป็นทีมวิจัยในปัจจุบัน สามารถบูรณาการงานวิจัย

ระหว่างสาขาวิชาได้เป็นที่ยอมรับจากองค์กร หนว่ยงานทั้งภายนอกและภายในคณะฯ 

2. มีหลักสูตรหลากหลายด้านการออกแบบ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี ซึ่งสามารถ

จัดเป็นสหวิทยาการ ซึ่งหากสามารถบูรณาการรวมกันได้ในโครงการพัฒนานักศึกษาจะเป็นจุดแข็งของ

การผลิตบัณฑิตที่มคีวามหลากหลาย 

3. ผูบ้ริหาร อาจารย์ และบุคลากรมีความคิดรเิริ่มสรา้งสรรคใ์นการพัฒนาองค์กรให้ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลง 

4. หลักสูตรของคณะฯ เน้นการจัดการเรียนการสอนด้านทักษะ สนับสนุนให้นักศึกษาเป็นนัก

ปฏิบัติที่มทีักษะทางวิชาการและวิชาชีพ 

5. มีการส่งเสริมการพัฒนาเพิ่มทักษะ ให้กับบุคลากรทุกระดับ 

 

 

 

 



ประเด็นจุดอ่อน ได้แก่  

1. การแข่งขัน ทางด้านวิชาการ เป็นจุดอ่อน ควร ไปเน้น ด้านการปฏิบัติ การท างานได้จริง กับ 

สถานประกอบการมากกว่าที่จะ ท างานด้านวิชาการ  

2. อาจารย์ที่มีเอกลักษณ์หลายท่าน จะอยู่อย่างมีความสุขในสิ่งแวดล้อมเฉพาะเดิมๆ ไม่นิยม

ออกความคิดเห็น การลงมือปฏิบัติเชิงรุกและชอบอยู่ในกรอบเดิมๆนั้น ท าให้การแข่งขันในภาควิชา และ

คณะฯไม่สามารถแข่งขันกับมหาวิทยาลัยอื่นๆได้อย่างเต็มที่ 

3. การเปลี่ยนชื่อคณะเป็น คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจส่งผลใหบ้าง

สาขาวิชาหรือปริญญาที่ได้รับไม่สอดคล้องกับชื่อคณะ ท าให้นักศึกษาที่สนใจเข้ามาศึกษาต่อเกิดความ

สับสน 

4. ความรว่มมอืกับองค์กรภายนอกยังไม่เข้มแข็งเท่าที่ควร 

5. อาจตอ้งเพิ่มบุคลากรอาจารย์ในด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมากขึ้น 

 

ประเด็นโอกาส ได้แก่  

1. ชื่อคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสามารถดึงดูดความสนใจให้กับผู้ที่

ต้องการจะศกึษาต่อ 

2. สามารถ ท า MOU สถานประกอบการรวมถึงให้โอกาสแก่นักศึกษาในการฝึกปฏิบัติจริงใน

สายงานวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ชัดเจนขึ้น 

3. สามารถต่อยอดพัฒนาหลักสูตรในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ได้ชัดเจนขึน้ 

4. สาขาวิชาที่ได้รับการคัดเลือกและสนับสนุนงบลงทุนต่างๆ สามารถผลักดันใหเ้กิดการแข่งขัน

ระหว่างมหาวิทยาลัยได้มากขึ้น 

5. ในแงข่องช่ือคณะ ก็จะได้มโีอกาสในการประชาสัมพันธ์ที่ดีขึ้น 

ประเด็นภัยคุกคาม ได้แก่ 

1. มีสถาบันการศึกษาจ านวนมากและจ านวนประชากรวัยเรียนมีแนวโน้มลดลง เกิดภาวะ

แขง่ขันสูง 

2. ไม่สามารถคัดเลือกนักศึกษาแรกเข้าที่มีคุณภาพพืน้ฐานตามที่หลักสูตรได้ เนื่องจากจ านวน

นักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนลดลงท าให้ส่งผลตอ่เหตุการณค์ัดเลือก 

3. การประชาสัมพันธ์ที่ตอ้งสรา้งความเข้าใจและดึงดูดต่อผูเ้ข้าสมัครเรียน 

4. ศาสตร์ทางด้านการออกแบบยังไม่มีการผลักดันให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจต่องานดิจิตอล 

(สมอง ไอเดีย) หรอื ขาดการสนับสนุนการ creative digital ให้ทันต่อช่องทางการใช้งานจรงิในปัจจุบัน 

5. ความต้องการทางด้านตลาดแรงงานอุตสาหกรรมมีการเปลี่ยนแปลงส่งผลให้ต้องปรับกล

ยุทธ์การเรียนการสอนให้สอดคล้องตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

 



ส่วนที่ 3 สาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 

2570) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจหลัก เสาหลัก วัฒนธรรม 

อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ค่านิยม ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ และมีเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน / กล

ยุทธ์และโครงการเชงิยุทธศาสตร์ สรุปได้ดังนี ้

วิสัยทัศน์ (Vision) 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “หนว่ยงานจัดการศกึษาที่มีคุณภาพและ

มาตรฐานวิชาชีพ” 

พันธกิจ (Mission) 

1. ผลิตบัณฑิตที่เน้นทักษะในการประกอบวิชาชีพ มีความรับผิดชอบ มีความพร้อมในการเรียน

รู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 

2. การวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์และสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ

หรอืชุมชน 

3. บริการวิชาการ ให้การบริการวิชาการที่เป็น เอตทัคคะ ที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม โดย

การมสี่วนรว่มกับชุมชนท้องถิ่น และสังคม 

4. การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม ประเพณีไทยและสบืสานวัฒนธรรมวังสวนสุนันทา  

ภารกิจหลัก (Key result area) 

1. ผลติบัณฑิตด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมให้เป็นมอือาชีพ มีปัญญา มีคุณธรรม และมีทักษะที่

เชี่ยวชาญ ตรงกับความต้องการและเป็นที่พึงพอใจของสังคม 

2. สร้างสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ผลงานวิชาการ รวมทั้งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญา

ไทยสู่ประชาคมอาเซียน 

3. เผยแพร่ความรู ้การบริการวิชาการ ทางดา้นเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไปสู่ชุมชนและสังคม 

4. ส่งเสริม สนับสนุน การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และเทคโนโลยีพื้นบ้าน ของชุมชนและ

สังคม 

เสาหลัก (Pillar) 

1) ทุนความรู ้(Knowledge Capital)  

2) คุณธรรม (Morality)  

3) เครือขา่ย (Partnership)  

4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  

5) วัฒนธรรม (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์” 

วัฒนธรรม (Culture) 

 เคารพผูอ้าวุโส มีความสามัคคี 

 



อัตลักษณ์ (Identity) 

 นักปฏิบัติมืออาชีพ 

เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

 เน้นความเป็นวัง เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

ค่านิยมหลัก (Core Values) 

- F (Fast) หมายถึง การปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็ว ตรงต่อเวลา 

- I (Inspiration) หมายถึง การสรา้งแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงาน 

- T (Teamwork) หมายถึง การปฏิบัติงานเป็นทีม 

เป้าหมายการพัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

เป้าหมายที่ 1 : สร้างเอตทัคคะเพื่อให้ได้รับการยอมรับ : คณะมุ่งที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ

ตามอัตลักษณ์ของคณะเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อสู่การเป็นเอตทัคคะที่ได้รับการยอมรับใน

ระดับชาติและนานาชาติ 

เป้าหมายที่ 2 : สร้างผลงานวิชาการ วิจัย เพื่อการบริการวิชาการ : คณะมุ่งที่จะผลิตผลงาน

ทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของ

แหล่งทุน เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการน าไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลางแห่งการ

เรียนรู้เพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม 

เป้าหมายที่ 3 : สร้างเครือข่ายมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา : คณะมุ่งที่จะสร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือที่หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่

ดีกับมหาวิทยาลัย 

เป้าหมายที่ 4 : สร้างภาพลักษณ์เพื่อให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ : คณะมุ่งที่จะพัฒนาระบบ

บริหารจัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักและยอมรับใน

ระดับชาติและนานาชาติ 

ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะและผลติบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต 

เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือขา่ยและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

 

 

 

 



ส่วนที่ 4 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

ได้มีการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2561-

2580) เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม ยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดที่ส าคัญ กลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

และของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) 

ซึ่งเป็นเครื่องมือในการบอกทิศทางและเป้าหมายในแต่ละด้าน ตามหลัก Balance Scorecard จ านวน 4 

ด้าน ได้แก่ ด้านพัฒนาองค์กร ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ด้านคุณภาพการให้บริการ และ

ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ รวมถึงการแสดงความส าเร็จของยุทธศาสตร์ และมีการก าหนด ปรัชญา 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย โครงการกิจกรรม 

และผูร้ับผิดชอบ รวมทั้งกรอบงบประมาณรายจ่าย ไว้ในแผนยุทธศาสตรร์ะยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 

ส่วนที่ 5 แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้

ก าหนดยุทธศาสตร์ไว้ 3 ยุทธศาสตร์ / 26 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ / 37 กลยุทธ์ / 41 ตัวชี้วัด / 37 

โครงการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ จ านวน 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/

กลยุทธ์ 

โครงการเชิง

ยุทธศาสตร์ 

1) พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและ

ผลิตบัณฑิตให้เป็นมอือาชพี 
14 25 22 22 

2) สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและ

นานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและ

สังคมอยา่งยั่งยืน 

6 9 9 9 

3) สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยาย

การยกย่องระดับนานาชาต ิ
6 7 6 6 

รวมทั้งสิ้น 26 41 37 37 

 

ในการจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มี

การก าหนดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายไว้ในทุกยุทธศาสตร์ รวมทั้งสิ้น  12,683,300 บาท โดย

จ าแนกตามกลุ่มกองทุนที่ได้รับจัดสรร เป็นกองทุนเงินนอกงบประมาณ (เงินภาคปกติ) จ านวน 

12,683,300 บาท  

 

 



ส่วนที่ 6 แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล 

ในการแปลงแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณไปสู่การปฏิบัตินั้น เป็นการน ายุทธศาสตร์

ไปสู่การปฏิบัติซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งในการบริหารงานของหน่วยงาน โดยมีแนวทางที่ส าคัญคือ ให้มี

การจัดท าแผนการด าเนินงานโครงการกิจกรรมของสาขาวิชาและหน่วยงานสนับสนุนภายในหน่วยงาน 

ให้สอดคล้องกับแผนการด าเนินงานและแผนปฏิบัติราชการของคณะ ซึ่งทางสาขาวิชาและหน่วยงาน

สนับสนุน ต้องมีการก าหนดโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการและ

ผูร้ับผิดชอบ รวมทั้งความต้องการทรัพยากรที่สนับสนุนและรองรับการจัดการเรียนการสอน และมีการ

จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับคณะและระดับบุคคลด้วย  รวมทั้ง คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนคณะไปสู่

เป้าหมายตามทีก่ าหนดไว้ ดังนี้ 

(1) แผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ 

(2) แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษา 

(3) แผนปฏิบัติการด้านการสรา้งความสัมพันธ์กับเครือขา่ย 

- ภายในประเทศ 

- ต่างประเทศ 

(4) แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย 

(5) แผนปฏิบัติการด้านการบริการวชิาการ 

(6) แผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ 

(7) แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ 

(8) แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

(9) แผนพัฒนาบุคลากร 

(10) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

(11) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

(12) แผนการจัดการความรู้ 

(13) แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

(14) แผนปฏิบัติการด้านการจัดซือ้จัดจา้ง 

(15) แผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศนแ์ละสิ่งแวดล้อม 

(16) แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

(17) แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 

ส าหรับการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานและความส าเร็จของหน่วยงานนั้น 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดให้มีกลไกเพื่อควบคุมการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ อันจะก่อให้เกิด

การปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโดยปกติคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ต้องรับการ



ประเมินผลการปฏิบัติงานจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ได้แก่ การประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษา โดยส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

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

วิเคราะหค์วามส าเร็จของการด าเนนิงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ (PART) โดยส านักงบประมาณ และ

การประเมนิคุณภาพการศกึษา โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษา (สมศ.) 
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และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 

 4 รายชื่อผู้บริหารและบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี  

(พ.ศ. 2566 - 2570) และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

5 มติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่  6 /2565 (วาระที่ 5.3) เรื่อง การ

พิจารณา (ร่าง) แผนยุทธศาสตรร์ะยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566- พ.ศ. 2570) และแผนปฏิบัติการ

ประจ า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

6 บันทึกข้อความขออนุมัติแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) และ

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2566 ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 

 



 
 

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 ได้มีการพัฒนาจากการเปิดสอนสาขาวิชาต่างๆ  จนกระทั่งได้รับการจัดตั้งให้เป็นหน่วยงาน

ระดับคณะซึ่งมีประวัตคิวามเป็นมาตามล าดับดังนี้ 

ปีการศึกษา 2522 เปิดสอนสาขาวิชาหัตถกรรมศกึษาและสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์   โดยสังกัด

คณะวทิยาศาสตร์ 

ปีการศึกษา 2527 เปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้างและ

สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ รวมทั้งคณะต้นสังกัดได้เปลี่ยนชื่อเป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ

ได้ยกเลิกสาขาวิชาอุตสาหกรรมศลิป์  

ปีการศึกษา 2533 เปิดสอนระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา

ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและระดับปริญญาตรี (2 ปี ต่อเนื่อง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม 

ปี พ.ศ. 2538 ได้รับพระราชทานชื่อสถาบันใหมจ่ากเดิมวทิยาลัยครูเป็นสถาบันราชภัฏ ซึ่งวิทยาลัย

ครูสวนสุนันทาได้เปลี่ยนเป็นสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา   

ปีการศึกษา 2539 เปิดสอนระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ (2 ปี)โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ 

ปีการศึกษา 2540 เปิดสอนระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ (2 ปี) โปรแกรมวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 

ปีการศึกษา 2541 เปิดสอนระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ (2 ปี)โปรแกรมวิชาไฟฟ้า 

ปีการศึกษา 2542 เปิดสอนระดับปริญญาตรี (2 ปี ต่อเนื่อง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชา

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมและแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการ

อุตสาหกรรม เทคโนโลยีก่อสรา้ง เทคโนโลยีสถาปัตยกรรมภายใน 

ปีการศึกษา 2545  เปิดสอนระดับปริญญาตรี (2 ปี ต่อเนื่อง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีอเิล็กทรอนิกส์ 

ปีการศึกษา 2546 เปิดสอนระดับปริญญาตร ี(2 ปี ต่อเนื่อง) สาขาวิชาวิทยาศาสตร ์โปรแกรมวิชา

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
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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 สาขาวิชา

เทคโนโลยีไฟฟ้า สาขาวิชาเทคโนโลยีอเิล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชาออกแบบกราฟิกและมัลติมเีดีย 

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

บัณฑิต จ านวน 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สาขาวิชาออกแบบตกแต่ง

ภายในและนิทรรศการ และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ จ านวน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาวิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นหลักสูตรด้านวิศวกรรมเป็นหลักสูตรแรกของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

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

บัณฑติ ได้แก่ สาขาวิชามาตรวิทยาและระบบคุณภาพ 

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

สตรบัณฑติ (สถบ.) ได้แก่สาขาวิชาสถาปัตยกรรม หลักสูตร 5 ปี 

ปี 2560  หลักสูตรสถาปัตยกรรมบัณฑิตย้ายไปจัดตัง้เป็นวิทยาลัยสถาปัตยกรรม 

ปี 2561  งดรับนักศึกษา และปิดหลักสูตร สาขาวิชาการสอบเทียบและเครื่องมือวัด เนื่องจากไม่มี

นักศึกษาเข้าศกึษา 

ปี 2562 เปิดสอน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

บัณฑติ 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 

ปีการศึกษา 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดสอน 4 หลักสูตร คือ  คือ (1) หลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต จ านวน 5 สาขาวิชา (2) หลักสูตรการออกแบบบัณฑิต จ านวน 2 สาขาวิชา (3)หลักสูตร

วิศวกรรมศาสตร จ านวน 3 สาขาวิชา (4) หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต จ านวน 1 สาขาวิชา 
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1.2 โครงสร้ำงหน่วยงำน 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีโครงสร้าง ประกอบด้วย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่มีอ านาจ

และหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 18 ของ

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2547 มีหน่วยงานหรือคณะกรรมการต่างๆ ที่มี

หน้าที่ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการที่เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามระเบียบ ได้แก่ 

ส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน สภาวิชาการ สภาคณาจารย์ คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ 

ประเมินผลการปฏิบัติงานฯ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  และหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

มีหน่วยงานต่างๆ ที่จะท าหน้าที่ในการน านโยบาย ทิศทางการพัฒนา ภารกิจต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติ ดังภาพ

ที่ 1 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีโครงสร้างการบริหารจัดการโดยมีการ

แต่งตั้งคณบดี/รองคณบดี/หัวหน้าส านักงานคณบดี เพื่อท าหน้าที่ก ากับควบคุมดูแลงานที่ได้รับมอบหมาย

จากอธิการบดี/รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี/คณบดี ดังภาพที่ 1 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ   

โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำร 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีโครงสร้างการ

แบ่งส่วนราชการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา พ.ศ. 2549 ดังตอ่ไปนี้ 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

ภำพท่ี 1 โครงสร้างการแบ่งสว่นราชการ 

 

 

 

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

มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลัง

การเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่งคง และ

ยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง ท า

การสอน  วจิัย  ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม ผลติครูและส่งเสริมวิทยาฐานะครู   ดังนัน้คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จงึได้น ามาก าหนด

เป็นพันธกิจ 4 ด้าน โดยพันธกิจทั้ง 4 ด้านทางหน่วยงานน ามาวิเคราะห์และเชื่อมโยงเป็นกระบวนการหลัก

ของหน่วยงาน นอกจากนี้หน่วยงานมีกระบวนการสนับสนุนได้แก่กระบวนการธุรการ  กระบวนการพัสดุ 

กระบวนการการเงิน กระบวนการวางแผนงาน  กระบวนการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการ

บริการการศกึษา กระบวนการพัฒนาบุคลากร  กระบวนการประชาสัมพันธ์  และกระบวนการประเมินผล

งานการด าเนินงาน ดังแสดงตามภาพที่ 2  

ภำพท่ี 2 กระบวนการจัดการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

                      

 

 

 

 

 

 

  
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 

หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต (ว.ท.บ. 4 ป)ี 

1. หัวหนา้สาขาวิชาดิจติัลเทคโนโลยีทางสถาปัตยกรรม 

2. หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยคีวามปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

3. หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมลัติมีเดีย 

4. หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยไีฟฟา้ 

5. หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร 
 

หลักสูตรกำรออกแบบบัณฑิต (อบ.บ. 4 ป)ี 

6. หัวหนา้สาขาวิชาการออกแบบผลติภัณฑ์และบรรจุภัณฑ ์

7. สาขาวิชาการออกแบบนิทรรศการและอนิเมชั่นสามมิติ 
 

หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต (วศ.บ. 4 ปี) 

8. หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพวิเตอร์ 

9. หัวหนา้สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม 

10. หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ 
 

หลักสูตรครุศำสตร์อุตสำหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ. 4 ปี) 

11. หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์ 

 

หัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี 

หัวหนำ้ฝ่ำยบรหิำรงำนท่ัวไป 

หัวหนำ้ฝ่ำยบริกำรกำรศกึษำ 

 

หัวหนำ้ฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ 

และศลิปวฒันธรรม 

หัวหนำ้ฝ่ำยนโยบำย/แผน 

และประกันคณุภำพ 
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โครงสร้างการด าเนินงานของหน่วยงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะกรรมการ 
ประจ าคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

งานจัดการศึกษา 
1. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต (ว.ท.บ. 4 ปี) 

1. สาขาวิชาดิจติัลเทคโนโลยีทางสถาปัตยกรรม 

2. สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

3. สาขาวิชาการออกแบบกราฟกิและมัลตมิเีดีย 

4. สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 

5. สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร 
 

2. หลักสูตรกำรออกแบบบัณฑิต (อบ.บ. 4 ปี) 

6. สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 

7. สาขาวิชาการออกแบบนิทรรศการและอนิเมช่ันสามมิติ 
 

3. หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต (วศ.บ. 4 ปี) 

8. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

9. สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม 

10. สาขาวิชาวิศวกรรมหุน่ยนต์ 
 

4. หลักสูตรครุศำสตร์อุตสำหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ. 4 ปี) 

11. สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และวทิยาศาสตร์ 
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1.4 ผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 

 1.4.1 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน 

สำขำวิชำ จ ำนวนหลักสูตรที่เปดิสอน 

ปีกำรศกึษำ 

2563 

ปีกำรศกึษำ 

2564 

ปีกำรศกึษำ 

2565 

หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑติ (ว.ท.บ. 4 ปี)    

1. สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร  - - 

2. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม  - - 

3. สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ   - 

4. สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์  - - 

5. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเ์พื่องานสถาปัตยกรรม   - 

6. สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย    

7. สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม  - - 

8. สาขาวิชาเทคโนโลยีอเิล็กทรอนิกส์  - - 

9. สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและมัลติมเีดีย    

10. สาขาวิชาออกแบบผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม  - - 

11. สาขาวิชาออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์  - - 

12. สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า - -  

13. สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร - -  

14. สาขาวิชาดิจติัลเทคโนโลยีทางสถาปัตยกรรม - -  

15. แขนงวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์  - - 

16. แขนงวชิาการออกแบบสิ่งพิมพ์  - - 

17. แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการพิมพ์  - - 

18. แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม   - 

19. แขนงวิชาเทคโนโลยีอเิล็กทรอนิกส์  - - 

20. แขนงวิชาเทคโนโลยีพลังงาน   - 

21. แขนงวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ -  - 

22. แขนงวชิาการออกแบบผลติภัณฑ์ -  - 

23. แขนงวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร -  - 

24. แขนงวิชาการจัดการวิศวกรรมอุตสาหการ -  - 

25. แขนงวิชานวัตกรรมการพิมพแ์ละบรรจุภัณฑ์ -  - 
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สำขำวิชำ จ ำนวนหลักสูตรที่เปดิสอน 

ปีกำรศกึษำ 

2563 

ปีกำรศกึษำ 

2564 

ปีกำรศกึษำ 

2565 

   หลักสูตรกำรออกแบบบัณฑิต (อบ.บ. 4 ปี) 

          1. สาขาวิชาการออกแบบผลติภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 

 

- 

 

- 

 

 

          2. สาขาวิชาการออกแบบนิทรรศการและอนิเมช่ันสามมติิ - -  

หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต (วศ.บ. 4 ปี) 

1. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

 

 

 

 

 

 

       2. สาขาวิชาวิศวกรรมหุน่ยนต์ - -  

       3. สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม - -  

หลักสูตรครุศำสตร์อุตสำหกรรมบัณฑติ (ค.อ.บ. 4 ปี) 

      1. สาขาวิชาอุตสาหกรรมศลิป์และวิทยาศาสตร์ 

 

- 

 

- 

 

 

รวมทั้งสิ้น 18 12 11 

 

1.4.2 ข้อมูลนักศกึษำ 

จ ำนวนนักศกึษำ 

สำขำวิชำ  

ปีกำรศกึษำ 2563 ปีกำรศกึษำ 2564 ปีกำรศกึษำ 2565 

ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม 

หลักสูตร 4 ปี (วท.บ.) 

สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอ์ตุสาหกรรม - - - - - - - - - 

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 118 - 118 - - - - - - 

สาขาวิชาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์เพื่องาน

สถาปัตยกรรม 

72 - 72 8 - 8 - - - 

สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนา

มัย 

184 - 184 19 - 19 26 - 26 

สาขาวิชาออกแบบกราฟกิและมัลตมิเีดีย 303 - 303 120 - 120 109 - 109 

สาขาวิชาการออกแบบตกแตง่ภายในและ

นทิรรศการ 

77 - 77 15 - 15  -  

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร 74 - 74 - - - - - - 

สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์ 80 - 80 - - - - - - 

แขนงวิชาเทคโนโลยกีารพมิพ ์ - - - - - - - - - 

แขนงวิชาออกแบบสิ่งพิมพแ์ละบรรจุภัณฑ์ - - - - - - - - - 

แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการพิมพ์ 

 

- - - - - - - - - 
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จ ำนวนนักศกึษำ 

สำขำวิชำ  

ปีกำรศกึษำ 2563 ปีกำรศกึษำ 2564 ปีกำรศกึษำ 2565 

ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม 

สาขาวิชาเทคโนโลยไีฟฟา้ 194 - 194 - - - - - - 

แขนงวิชาเทคโนโลยไีฟฟา้อุตสาหกรรม - - - 18 - 18 - - - 

แขนงวิชาเทคโนโลยอีเิล็กทรอนิกส์ - - - - - - - - - 

แขนงวิชาเทคโนโลยพีลังงาน - - - 1 - 1 - - - 

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 88 - 88 - - - - - - 

แขนงวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ - - - 4 - 4 - - - 

แขนงวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ - - - 12 - 12 - - - 

สาขาวิชาเทคโนโลยกีารจัดการ       -  - 

แขนงวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และ

ทรัพยากรอาคาร 

- - - 15 - 15 - - - 

แขนงวิชาการจัดการวิศวกรรมอุตสาหการ - - - 15 - 15 - - - 

แขนงวิชานวัตกรรมการพิมพแ์ละบรรจุภัณฑ์ - - - - - - - - - 

สาขาวิชาเทคโนโลยไีฟฟา้ - - - - - - 16 - 16 

สาขาวิชาการจัดการอสังหารมิทรัพย์และ

ทรัพยากรอาคาร 

- - - - - - 10 - 10 

สาขาวิชาดิจิตัลเทคโนโลยทีางสถาปัตยกรรม - - - - - -  -  

หลักสูตร 4 ปี (วศ.บ.) 

สาขาวิชาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 163 - 163 36 - 36 57 - 57 

สาขาวิชาวิศวกรรมหุน่ยนต์ - - - - - - 7 - 7 

สาขาวิชาการจัดการวศิวกรรม - - - - - - 8 - 8 

หลักสูตร (อบ.บ. 4 ป)ี 

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑแ์ละบรรจุภัณฑ์ - - - - - - 27 - 27 

สาขาวิชาการออกแบบนิทรรศการและอนิเมชั่น

สามมติ ิ

- - - - - - 19 - 19 

หลักสูตร (ค.อ.บ. 4 ปี) 

สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และวทิยาศาสตร์ - - - - - - 20 - 20 

รวมทั้งสิ้น 1,353 - 1,353 443 - 443 299 - 299 
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1.4.3 ข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

จ ำนวนนักศกึษำ 

สำขำวิชำ 

ปีกำรศกึษำ 2562 ปีกำรศกึษำ 2563 ปีกำรศกึษำ 2564 

ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม 

ออกแบบผลติภัณฑอ์ุตสาหกรรม 43 - 43 19 - 19 12 - 12 

การจัดการอุตสาหกรรม 38 - 38 31 - 31 23 - 23 

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเ์พื่องาน

สถาปัตยกรรม 

29 - 29 20 - 20 11 - 11 

เทคโนโลยีการพิมพ์ 13 - 13 - - - - - - 

เทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 37 - 37 48 - 48 33 - 33 

ออกแบบกราฟิกและมัลติมเีดีย 38 - 38 59 - 59 31 - 31 

เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 32 - 32 - - - - - - 

เทคโนโลยีอเิล็กทรอนิกส์ 16 - 16 - - - - - - 

ออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 28 - 28 - - - - - - 

การออกแบบตกแต่งภายในและ

นิทรรศการ 

22 - 22 23 - 23 11 - 11 

การบริหารทรัพยากรอาคาร 36 - 36 28 - 28 1 - 1 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ 38 - 38 20 - 20 25 - 25 

อุตสาหกรรมการพิมพ ์ - - 80 29 - 29 11 - 11 

แขนงวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ - - - - - - - - - 

แขนงวิชาออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ - - - - - - - - - 

แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการ

พิมพ ์

- - - - - - - - - 

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า - - - 21 - 21 39 - 39 

แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า - - - - - - - - - 

แขนงวิชาเทคโนโลยีอเิล็กทรอนิกส์

อุตสาหกรรม 

- - - - - - - - - 

แขนงวิชาเทคโนโลยีพลังงาน - - - - - - - - - 

รวมทั้งสิ้น 370 - 370 298 - 298 195 - 195 
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1.4.4 ข้อมูลกำรมีงำนท ำของบัณฑิต 

ปีกำรศกึษำ 2562 2563 2564 

การมีงานท า 288 211 273 

เงินเดือนเร่ิมต้นเป็นไปตามเกณฑ์ข้ันต่ าของ ก.พ. 288 211 156 

ความพึงพอใจของผู้ใชบ้ัณฑติ 4.64 4.63 4.33 
 

1.4.5 ข้อมูลผลงำนวิจัย 

จ ำนวน 

สำขำวิชำ 

ปีงบประมำณ 2563 ปีงบประมำณ 2564 ปีงบประมำณ 2565 

ผลงำน น ำไปใช ้ ผลงำน น ำไปใช ้ ผลงำน น ำไปใช ้

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 43 43 120 120 76 6 

รวมทั้งสิ้น 43 43 120 120 76 6 
 

1.4.6 ข้อมูลกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพ 

สำขำวิชำ 

จ ำนวนโครงกำรบรกิำรวิชำกำร 

ปีงบประมำณ  

2563 

ปีงบประมำณ 

2564 

ปีงบประมำณ 

2565 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 2 1 

รวมทั้งสิ้น 2 2 1 
 

1.4.7 ข้อมูลกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

สำขำวิชำ 

จ ำนวนโครงกำรท ำนบุ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

ปีงบประมำณ  

2563 

ปีงบประมำณ 

2564 

ปีงบประมำณ 

2565 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 1 2 

รวมทั้งสิ้น 4 1 2 

1.4.8 ข้อมูลบุคลำกร 

สายสนับสนุนวิชาการ 

หน่วยงำน 

ปีงบประมำณ 2563 ปีงบประมำณ 2564 ปีงบประมำณ 2565 

ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ต่ ำ

กว่ำ 

ป.

ตรี 

ตรี โท เอก รวม 

คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 6 10 - 16 5 8 8 21 3 7 8 - 18 

รวมทั้งสิ้น 6 10 - 16 5 8 8 - 3 7 8 - 18 
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สายวิชาการ 

หน่วยงำน 
ปีงบประมำณ 2563 ปีงบประมำณ 2564 ปีงบประมำณ 2565 

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

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 35 22 58 32 21 5 58 25 22 6 53 

รวมทั้งสิ้น 1 35 22 58 32 21 5 58 25 22 6 53 
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1.5 ขั้นตอนกำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) และจัดท ำแผนปฏิบัติ

กำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

 

 

 

  

ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนยทุธศำสตร์ ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

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. 2566 – 2570) 

และแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

- เสนอคณะกรรมกำรประจ ำคณะ 

- เสนออธกิำรบดี 

น ำแผนยุทธศำสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ไปสู่

กำรปฏิบัติ 

ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน 

สิงหาคม 

2565 

สิงหาคม 

2565 

กรกฎาคม 

2565 

กรกฎาคม 

2565 

มิถุนายน-

กรกฎาคม 

2565 

กุมภาพันธ-์

มีนาคม 

2565 

กันยายน

2565 

ตุลาคม2565 

– กันยายน 

2566 

ไตรมาส ที่ 

1-4 

14



 
 

 

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 เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์และแนวโน้มทางเศรษฐกิจที่มี ผลต่อคณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

* S-Social เป็นการวิเคราะหส์ภาพการณ์และกระแสสังคมที่มีต่อคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

* T-Technology เป็นการวิเคราะห์แนวโน้มของการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับคณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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2.2 ประเด็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 

2.2.1 ประเด็นจุดแข็ง (Strengths : S) (26 ประเด็น) ดังต่อไปนี้ 

1. คณะผู้บริหารและบุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ทักษะและความช านาญในงานที่

ปฏิบัติ 

2. มีการส่งเสริมการพัฒนาเพิ่มทักษะ ให้กับบุคลากรทุกระดับ 

3. มีระบบการบริหารจัดการภายในองค์อย่างเป็นระบบ 

4. ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาองค์กรให้ทัน

ต่อการเปลี่ยนแปลง 

5. คณะมีหลักสูตรที่มีความหลากหลายและได้พัฒนาจากความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

ซึ่งสามารถตอบสนองตอ่ชุมชน 

6. ได้ชื่อที่ดูเหมือนจะชัดเจนกว่าเดิม ว่าชัดเจนไปในทางวิศวกรรม ไม่ใช่เทคโนโลยีที่

หลากหลายมากในทุกด้าน 

7. เปิดเรียน onsite ก็จะได้รูจ้ักกับนักศึกษาได้ดขีึน้ท าให้มคีวามคงอยู่มากขึ้นได้ 

8. การแข่งขันก็เป็นคณะที่มีขนาดไม่ใหญ่มาก มีความคล่องตัวในการประสานงานของ

บุคลากรที่ใกล้ชิดกัน ท าให้ท างานได้รวดเร็ว 

9. มหาวิทยาลัยอยู่ในกลุ่มวิชาเฉพาะส่งผลดีในแง่การสร้างทักษะให้แก่นักศึกษา 

บุคลากรและทิศทางการวิจัยมากขึ้นเนื่องจากปัจจุบันทางสาขาวิชาต่างๆในคณะได้ด าเนินการ

เรียนการสอนสอดคล้องกับวิชาชีพของแต่ละสาขาอยู่แล้ว 

10. หลักสูตรของคณะฯ เน้นการจัดการเรียนการสอนด้านทักษะ สนับสนุนให้นักศึกษา

เป็นนักปฏิบัติที่มทีักษะทางวิชาการและวิชาชีพ 

11. มีหลักสูตรหลากหลายด้านการออกแบบ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี ซึ่ง

สามารถจัดเป็นสหวิทยาการ ซึ่งหากสามารถบูรณาการรวมกันได้ในโครงการพัฒนานักศึกษาจะ

เป็นจุดแข็งของการผลิตบัณฑิตที่มคีวามหลากหลาย 

12. ผู้ประกอบการและคณะฯ มีโอกาสได้พบปะพูดคุยเพื่อค้นหาความต้องการและถาม

ตอบโจทย์จากผู้ประกอบการอย่างแท้จริง 

13. บุคลากรมีความสามารถในการสร้างผลงานวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริงใน

ชุมชน มีการตอ่ยอดงานวิจัย และบริการวิชาการที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชนมีการตีพมิพ์ผลงานวิจัย

ในวารสารทั้งระดับชาติและนานาชาติ มีการท างานวิจัยร่วมกันเป็นทีมวิจัยในปัจจุบัน สามารถ

บูรณาการงานวิจัยระหว่างสาขาวิชาได้เป็นที่ยอมรับจากองค์กร หน่วยงานทั้งภายนอกและ

ภายในคณะฯ 

14. มีความนา่สนใจและดงึดูดต่อการประชาสัมพันธ์ในการเข้าสมัครเรียนมากขึ้น 
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15. ท าให้เห็นถึงความเฉพาะทางในศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มากขึ้น 

16. ท าให้มคีวามชัดเจนในรายวิชาเฉพาะทางมากขึ้น 

17. หลักสูตรของคณะเน้นการจัดการเรียนการสอนด้านทักษะ สนับสนุนให้นักศึกษาเป็น

นักปฏิบัติที่มีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ 

18 .  มีบริการด้ านการศึกษาที่ บู รณาการหลากหลาย ทั้ งหลักสูตรทางด้ าน

วิศวกรรมศาสตร์และดา้นการออกแบบ 

19. การเรียนแบบ Onsite หลังเปิดสื่อการเรียนการสอนมีความชัดเจนและเข้าถึง

นักศึกษาได้ 

20. นักเรียนมคีวามกระตื้นร้น ต่อการเรียนการสอนมากขึ้น 

21. หลักสูตรของคณะเน้นการจัดการเรียนการสอนด้านทักษะ สนับสนุนให้นักศึกษาเป็น

นักปฏิบัติที่มทีักษะทางวิชาการและวิชาชีพ 

22. มีความหลากหลายใน ศาสตร์วศิวกรรมศาสตร์และดา้นออกแบบ 

23. การเปลี่ยนชื่อคณะเป็น คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ท าให้

สาขาวิชากลุ่มวิศวกรรมศาสตร์มีความชัดเจนต่อการตั้งเป้าหมายและการวางแผนส าหรับการ

ด าเนนิงานและกิจการตา่งๆ 

24. การจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยวิชาเฉพาะ มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ ความรู้ 

เสริมสรา้งบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพเฉพาะทางใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของตลาด 

เชน่สาขาวิชาวิศวกรรมหุน่ยนต์ 

25. การเปิดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลดลง จะท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การ

เรียนรู้และความสัมพันธ์ที่ดรีะหว่างเพื่อน อาจารย์และบุคคลอื่นๆ 

26. ความอ่อนน้อมถ่อมตน และจิตสาธารณะของนักศึกษาเป็นจุดเด่น สามารถพัฒนา

ต่อยอดให้เป็นจุดแข็งเพื่อน าไปใช้ในการประกอบการแขง่ขันระหว่างมหาวิทยาลัยได้ 
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2.2.2 ประเด็นจุดอ่อน (Weaknesses: W) (29 ประเด็น) ดังต่อไปนี้ 

1. บุคลากรยังขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษ 

2. อุปกรณ์ที่ใชใ้นการเรียนการสอนยังไม่เพียงพอ 

3. ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการอาจไม่เพียงพอเมื่อต้องจัดการเรียนการสอนภายใต้

มาตรการป้องกัน COVID 19 

4. ในแง่ของชื่อคณะ บางสาขา เช่น ออกแบบ อาจไม่เหมาะสมกับชื่อ ชื่อเดิมดูดีกว่า 

เพราะเป็นกลางไม่เนนิทางสายวิศวกรรม 

5. เปิดเรียน onsite ก็ รถติด วุ่นวาย  ไม่สะดวก หลายๆอย่าง online สะดวกดี 

6. การแข่งขัน ทางด้านวิชาการ เป็นจุดอ่อน ควร ไปเน้น ด้านการปฏิบัติ การท างานได้

จรงิ กับ สถานประกอบการมากกว่าที่จะ ท างานด้านวิชาการ  

7. หลักสูตรสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้ายังไม่มีใบประกอบวิชาชีพ 

8. ความรว่มมอืกับองค์กรภายนอกยังไม่เข้มแข็งเท่าที่ควร 

9. ขาดการใช้ทรัพยากรร่วมกันในเรื่องของอุปกรณ์เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ เนื่องจาก

หอ้งปฏิบัติการบางส่วนได้จ าเพาะเจาะจงให้ใชไ้ด้เฉพาะบุคคล 

10. ขาดการจัดการที่ดีในการดูแลรักษาเครื่องมือในห้องปฏิบัติการให้เกิดประโยชน์

ร่วมกัน 

11. อาจารย์ที่มีเอกลักษณ์หลายท่าน จะอยู่อย่างมีความสุขในสิ่งแวดล้อมเฉพาะเดิมๆ ไม่

นิยมออกความคิดเห็น การลงมือปฏิบัติเชิงรุกและชอบอยู่ในกรอบเดิมๆนั้น ท าให้การแข่งขันในภาควิชา 

และคณะฯไม่สามารถแข่งขันกับมหาวิทยาลัยอื่นๆได้อย่างเต็มที่ 

12. บุคลากรมีการใชป้ระโยชน์เชิงพาณิชย์จากผลงานวิจัยได้น้อยมากในปัจจุบัน เชน่ การ

ขาดงานทรัพย์สินทางปัญญาที่สามารถเป็นเงินรายได้ของคณะฯ ในการต่อยอดยอดเชิงพาณิชย์ หรือ

สร้างนวัตกรรมเชงิพาณิชย์ 

13. บุคลากรขาดความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการอื่นๆ 

14. เจ้าหนา้ทีป่ระสานงานหลักมีนอ้ย มีภาระงานประจ าที่มาก 

15. งานด้านการจัดโครงการ หรือบริการวิชาการแก่สังคมในรูปโครงการมีต้นทุนสูง 

เพราะต้องด าเนนิการตามวงจร PDCA 

16. ผู้เรียนมีผลการเรียนในรายวิชาปฏิบัติ อาจมีสาเหตุมาจากเรียนออนไลน์ การเข้าถึง

เครื่องมือต่างๆที่สาขาจัดเตรียม หรอืมีทัศนคติที่ไม่ถูกต้องต่อการใช้งานจรงิ 

17. บุคคลภายนอกยังขาดความเชื่อมั่นในภาพลักษณ์เดิมว่านักศึกษา/บัณฑิต มีความ

ขยัน/อดทน/สู้งาน 

18. ค่านิยมของคนรุ่นใหมไ่ม่สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์ 
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19. ใช้ทรัพยากรร่วมกัน ในเรื่องของอุปกรณ์เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ เนื่องจาก

หอ้งปฏิบัติการบางส่วนได้จ าเพาะเจาะจงให้ใชไ้ด้เฉพาะบุคคลหรือบางสาขา 

20. ขาดพื้นที่ ในการปฏิบัติการเฉพาะศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

21. ยังขาดกลยุทธ์ที่จะผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างศิษย์เก่าและศษิย์ปัจจุบัน 

22. อาจต้องเพิ่มบุคลากรอาจารย์ในด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มากขึ้น 

23. การควบคุมและคัดกรองนักศึกษายากเนื่องจากจ านวนเยอะและการไม่ระวังของตัว

นักศึกษาเป็นโอกาสเสี่ยงการแผ่กระจายได้ 

24. นักศึกษาไม่สามารถตรวจ ATK ได้บ่อยเนื่องจากติดปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย 

25. ต้องแขง่ขันกับ แบรนด์วิศวกรรมศาสตร์ มหาลัยอื่นที่เปิดมาก่อน 

26. การเปลี่ยนชื่อคณะเป็น คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจ

ส่งผลใหบ้างสาขาวิชาหรอืปริญญาที่ได้รับไม่สอดคล้องกับชื่อคณะ ท าให้นักศึกษาที่สนใจเข้ามาศึกษาต่อ

เกิดความสับสน 

27. การจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยวิชาชีพเฉพาะ จะต้องใช้งบประมาณจ านวนมากในช่วงแรก

เพื่อสร้างนวัตกรรมให้มปีระสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นจากสาขาวิชาที่เป็นสาขาวิชาเฉพาะ 

28. การเปิดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ลดลง จะต้องออกมาตรการ/ข้อสั่งการ หรอืวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน เมื่อเกิดการ

แพร่ระบาดของโรคขึ้นในช้ันเรยีน 

29. การแข่งขันระหว่างมหาวิทยาลัย บุคลากรบางส่วนไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับ

มหาวิทยาลัยคู่แข่งที่จัดอยู่ภายในกลุ่มการผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาเฉพาะ ควรเพิ่มการ

ประชาสัมพันธ์ แนวทางการใช้ในการแข่งขันและงบประมาณสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมเพื่อน าไปใช้ในการ

แขง่ขันระหว่างมหาวิทยาลัยนั้นๆ 
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2.2.3 ประเด็นโอกำส (Opportunities: O) (23 ประเด็น) ดังต่อไปนี้ 

1. สามารถแข่งขันกับองค์ภายนอกได้ 

2. ชื่อคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสามารถดึงดูดความสนใจให้กับ

ผูท้ี่ตอ้งการจะศกึษาต่อ 

3. จ านวนนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น 

4. ในยุคของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและการสื่อสารสามารถพัฒนาการจัดการเรียน

การสอนเพื่อรองรับการเปิดเรียนหลังการระบาดของ COVID 19 

5. โอกาสในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับธุรกิจประเภทใหมท่ี่เกิดขึน้ในช่วงสถานการณ์ 

COVID 19  

6. ในแงข่องช่ือคณะ ก็จะได้มโีอกาสในการประชาสัมพันธ์ที่ดีขึ้น 

7. การ onsite ได้มโีอกาสพบปะกับนักศึกษามากขึ้น 

8. การเปลี่ยนชื่อคณะควบคู่กับการจัดกระบวนการเรียนสอนให้สอดคล้องกันท าให้มี

ทิศทางที่ดี 

9. ปัจจุบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่มีความหลากหลายมากสามารถน ามา

ผนวกรวมกับกระบวนการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษามีองค์ความรู้และทักษะทันต่อสถานการณ์ใน

ศตวรรษที่ 21 

10. บรรยากาศสิ่งแวดล้อมคณะและในมหาวิทยาลัยฯ นอกมหาวิทยาลัยฯ มีทิศทางไปสู่

ความเป็นสากล ช่วยขับเคลื่อนสาขาเชิงวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ให้สามารถเชื่อมโยงการผลิต

บัณฑติกับหนว่ยงานภายนอกได้อย่างหลากหลาย ภายในประเทศและต่างประเทศ 

11. สถานประกอบการให้โอกาสแก่นักศึกษาในการฝึกปฏิบัติจริงในสายงานเพิ่มขึ้น การ

จัดกลุ่มมหาวิทยาลัยวิชาเฉพาะ 

12. มีนโยบายสนับสนุนจากมหาวทิยาลัยฯ สนับสนุน เผยแพร่ผลงาน ชื่อเสียงของคณะฯ 

13. มหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายในการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรทางบุคคลากรร่วมกันเพื่อ

เป็นก าลังส าคัญในการสรา้งงาน 

14. สามารถ ท า MOU สถานประกอบการรวมถึงให้โอกาสแก่นักศึกษาในการฝึกปฏิบัติ

จรงิในสายงานวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ชัดเจนขึน้ 

15. สามารถต่อยอดในด้านวิจัยการพัฒนากับภาครัฐ 

16. สามารถต่อยอดพัฒนาหลักสูตรในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ได้ชัดเจนขึน้ 

17. ให้นักศึกษาใช้อุปกรณ์เครื่องมอืในห้องปฏิบัติการ ของทางคณะได้ 

18. มีการร่วมมือพัฒนาปฏิบัติที่มีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพกับ มหาวิทยาลัยคณะ

วิศวกรรมศาสตร์อื่นๆ 
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19. มีโครงการความร่วมมือทางด้านวิชาการกับต่างประเทศ โดยมีการแลกเปลี่ยน

นักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนกับมหาวิทยาลัยและหนว่ยงานต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง 

20. การเปลี่ยนชื่อคณะเป็น คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ท าให้

สาขาวิชากลุ่มวศิวกรรมศาสตร์ อาจมนีักเรียนสมัครเข้าเรียนในสาขาวิชากลุ่มวศิวกรรมศาสตร์เพิ่มขึ้น 

21. สนับสนุนให้มีการจัดอันดับสาขาวิชาภายในกลุ่มมหาวิทยาลัยวิชาชีพเฉพาะ เพื่อเป็น

การประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเข้ามาเรียนเพิ่มขึ้น 

22. การเปิดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลดลง หากมีมาตรการ/ข้อสั่งการ หรือวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน เมื่อเกิดการ

ระบาดของโรคขึ้นในช้ันเรียน สามารถน ามาใช้เป็นแบบอย่างส าหรับการประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอก

รับรู้และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผูป้กครองที่จะส่งบุตรหลานเข้ามาศกึษาเพิ่มขึน้ 

23. สาขาวิชาที่ได้รับการคัดเลือกและสนับสนุนงบลงทุนต่างๆ สามารถผลักดันให้เกิด

การแขง่ขันระหว่างมหาวิทยาลัยได้มากขึ้น 

 

2.2.4 ประเด็นภัยคุกคำม (Threats: T) (16 ประเด็น) ดังต่อไปนี้ 

1. ความต้องการทางด้านตลาดแรงงานอุตสาหกรรมมีการเปลี่ยนแปลงส่งผลใหต้้องปรับ

กลยุทธ์การเรียนการสอนให้สอดคล้องตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

2. ปัญหาโรคระบาด โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อรายได้ของประชาชนท าให้การศึกษาต่อ

ลดลง 

3. มีสถาบันการศกึษาจ านวนมากและจ านวนประชากรวัยเรียนมแีนวโน้มลดลง เกิดภาวะ

แขง่ขันสูง 

4. ในคณะ น่าจะเป็นเรื่องของเอกสารต่างๆ มันจะซ้ าซ้อน เพราะ หัวหนา้สาขาก็มีชุดหนึ่ง 

ทางคณะก็จะมอีีกชุด ซึ่งอาจจะไม่ตรงกันได้ 

5. การเปิดเรียนหลังโรคระบาด โควิด-19 ส่งกระทบต่อการสร้างทักษะที่ต้องอาศัยความ

ช านาญในการลงมือปฏิบัติงานและการปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนรว่มงาน 

6. การสรา้งความเข้มแข็งเพื่อการแข่งขันระหว่างมหาวิทยาลัยยังตอ้งพัฒนา ปรับปรุงอกี

หลายภาคส่วน เชน่ อุปกรณ์ เครื่องมือ บุคลากร ความรว่มมอืกับองค์กรภายนอก เป็นต้น 

7. ศาสตร์ทางด้านการออกแบบยังไม่มีการผลักดันให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจต่องาน

ดิจิตอล (สมอง ไอเดีย) หรือ ขาดการสนับสนุนการ creative digital ให้ทันต่อช่องทางการใช้งานจริงใน

ปัจจุบัน 

8. ขาดการกระตุ้น ขาดบรรยากาศ และขาดการส่งเสริมให้บุคลากรของคณะฯ อยาก

ท างาน การจัดโครงการคนรุน่ใหม่ หรอืการรว่มมอืต่างๆ เชน่ ขาดการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของ

อาจารย์แบบทั่วทั้งคณะฯ เพื่อท าการกิจกรรม การวิจัย ให้มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ 
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9. ไม่สามารถคัดเลือกนักศึกษาแรกเข้าที่มีคุณภาพพื้นฐานตามที่หลักสูตรได้ เนื่องจาก

จ านวนนักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนลดลงท าให้ส่งผลตอ่เหตุการณ์คัดเลือก 

10. ยังขาดการประชาสัมพันธ์ที่มีลักษณะส่งเสริม สนับสนุน ยกย่อง คุณงามความดี 

เพื่อให้คุณงามความดนีั้นเกิดเป็น ค่านิยมขึ้นในคณะ 

11. มหาวิทยาลัยฯ ไม่มีการด าเนินงานด้านการพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษที่ชัดเจน

ตรงกับการใชง้านในการปฏิบัติตนและกิจกรรม 

12. การประชาสัมพันธ์ที่ตอ้งสรา้งความเข้าใจและดึงดูดต่อผูเ้ข้าสมัครเรียน 

13. การเปลี่ยนชื่อคณะเป็น คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เมื่อ

เปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นๆจะไมม่ีความแตกต่าง 

14. สาขาวิชาต่างๆ ภายในกลุ่มมหาวิทยาลัยวิชาเฉพาะ ควรได้รับความร่วมมือจาก

มหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องจากภายนอก โดยมีขั้นตอนในส่วนของเอกสารที่สะดวกและ

ขั้นตอนที่กระชับมากขึ้น 

15. ควรมีสถานที่จอดมอเตอร์ไซค์ส าหรับนักศึกษา ห้องปฏิบัติการ/กิจกรรมที่เพิ่มขึ้น 

หรือมีรูปแบบการจัดสรรที่มีประสิทธิภาพ เมื่อมีการเปิดเรียนหลังการแพร่ระบาดของโรคตืดเชื้อไวรัสโค

โรนา 2019 

16. สนับสนุนงบประมาณ เช่น การเดิน การฝึกซ้อมก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน

ต่างๆ เพื่อไปสู่การแข่งขันระหว่างมหาวิทยาลัย และการลดขั้นตอนในส่วนของเอกสารที่สะดวกและ

กระชับมากขึ้น 
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2.3 ผลกำรวิเครำะห์ต ำแหน่งยุทธศำสตร์ของคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 

2.3.1 ต ำแหน่งยุทธศำสตร์ของคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรมในปัจจุบัน 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอยู่ในต าแหน่ง “ป้องกันตัวเอง” ดังแสดงได้จากภาพขา้งลา่งนี้ 

 
 

ภำพท่ี 3 ต าแหนง่ยุทธศาสตรข์องเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในปัจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ชือ่คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรมสามารถดงึดดูความสนใจใหก้บัผูท้ีต่อ้งการจะศกึษาต่อ49       
2 สามารถ ท า MOU สถานประกอบการรวมถงึใหโ้อกาสแก่นักศกึษาในการฝึกปฏบิตัจิรงิในสายงานวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรมไดช้ดัเจนขึน้30       

 3 สาขาวชิาทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกและสนับสนุนงบลงทุนต่างๆ สามารถผลกัดนัใหเ้กดิการแข่งขนัระหว่างมหาวทิยาลยัไดม้ากขึน้21        
 รวม 261      

รวม % 18.98   

1 การแข่งขนั ทางดา้นวชิาการ เป็นจุดอ่อน ควร ไปเน้น ดา้นการปฏบิตั ิการท างานไดจ้รงิ กบั สถานประกอบการมากกว่าทีจ่ะ ท างานดา้นวชิาการ 48        ชือ่: 1 บุคลากรมคีวามสามารถในการสรา้งผลงานวจิยัทีส่ามารถนาไปใชป้ระโยชน์ไดจ้รงิในชุมชน มกีารต่อยอดงานวจิยั และบรกิารวชิาการทีเ่กดิประโยชน์ต่อชุมชนมกีารตพีมิพผ์ลงานวจิยัในวารสารทัง้ระดบัชาตแิละนานาชาต ิมกีารท างานวจิยัร่วมกนัเป็นทมีวจิยัในปจัจุบนั สามารถบูรณาการงานวจิยัระหว่างสาขาวชิาไดเ้ป็นทีย่อมรบัจากองคก์ร หน่วยงานทัง้ภายนอกและภายในคณะฯ64       
2 อาจารย์ทีม่เีอกลกัษณ์หลายท่าน จะอยู่อย่างมคีวามสุขในสิง่แวดลอ้มเฉพาะเดมิๆ ไมน่ิยมออกความคดิเหน็ การลงมอืปฏบิตัเิชงิรุกและชอบอยู่ในกรอบเดมิๆนัน้ ท าใหก้ารแข่งขนัในภาควชิา และคณะฯไมส่ามารถแข่งขนักบัมหาวทิยาลยัอืน่ๆไดอ้ย่างเตม็ที่39        2 มหีลกัสูตรหลากหลายดา้นการออกแบบ วศิวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลย ีซึ่งสามารถจดัเป็นสหวทิยาการ ซึ่งหากสามารถบูรณาการรวมกนัไดใ้นโครงการพฒันานักศกึษาจะเป็นจุดแขง็ของการผลติบณัฑติทีม่คีวามหลากหลาย61       
3 การเปลีย่นชือ่คณะเป็น คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม อาจส่งผลใหบ้างสาขาวชิาหรอืปรญิญาทีไ่ดร้บัไมส่อดคลอ้งกบัชือ่คณะ ท าใหน้ักศกึษาทีส่นใจเขา้มาศกึษาต่อเกดิความสบัสน28        3 ผูบ้รหิาร อาจารย์ และบุคลากรมคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรคใ์นการพฒันาองคก์รใหท้นัต่อการเปลีย่นแปลง39       

รวม 360 จ ำนวนผู้ประเมิน= 25   รวม 485
รวม % 26.18     รวม % 35.27    

 1 มสีถาบนัการศกึษาจ านวนมากและจ านวนประชากรวยัเรยีนมแีนวโน้มลดลง เกดิภาวะแข่งขนัสูง38       
2 ไมส่ามารถคดัเลอืกนักศกึษาแรกเขา้ทีม่คีุณภาพพื้นฐานตามทีห่ลกัสูตรได ้เนื่องจากจ านวนนักศกึษาทีส่มคัรเขา้เรยีนลดลงท าใหส้่งผลต่อเหตุการณ์คดัเลอืก37       ลั

 3 การประชาสมัพนัธ์ทีต่อ้งสรา้งความเขา้ใจและดงึดดูต่อผูเ้ขา้สมคัรเรยีน30        
รวม 269
รวม % 19.56   

: WT

: 1.00

คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม

SO : WT
1.31         : 1.00

1.31                   

SO

21/8/2565 0:00
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2.3.2 ต ำแหน่งยุทธศำสตร์ของคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรมที่ปรับปรุงแล้ว 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอยู่ในต าแหน่ง “รุกด าเนินการเอง” ดังแสดงได้จากภาพขา้งลา่งนี้ 

 

 
 

ภำพท่ี 4 ต าแหนง่ยุทธศาสตรข์องเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่ปรับปรุงแล้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ชือ่คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรมสามารถดงึดดูความสนใจใหก้บัผูท้ีต่อ้งการจะศกึษาต่อ3.56%

2 สามารถ ท า MOU สถานประกอบการรวมถงึใหโ้อกาสแก่นักศกึษาในการฝึกปฏบิตัจิรงิในสายงานวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรมไดช้ดัเจนขึน้2.18%

 3 สาขาวชิาทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกและสนับสนุนงบลงทุนต่างๆ สามารถผลกัดนัใหเ้กดิการแข่งขนัระหว่างมหาวทิยาลยัไดม้ากขึน้1.53%

 รวม ลั
รวม

1 แกไ้ข-->การแข่งขนั ทางดา้นวชิาการ เป็นจุดอ่อน ควร ไปเน้น ดา้นการปฏบิตั ิการท างานไดจ้รงิ กบั สถานประกอบการมากกว่าทีจ่ะ ท างานดา้นวชิาการ 3.49% คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 1 บุคลากรมคีวามสามารถในการสรา้งผลงานวจิยัทีส่ามารถนาไปใชป้ระโยชน์ไดจ้รงิในชุมชน มกีารต่อยอดงานวจิยั และบรกิารวชิาการทีเ่กดิประโยชน์ต่อชุมชนมกีารตพีมิพผ์ลงานวจิยัในวารสารทัง้ระดบัชาตแิละนานาชาต ิมกีารท างานวจิยัร่วมกนัเป็นทมีวจิยัในปจัจุบนั สามารถบูรณาการงานวจิยัระหว่างสาขาวชิาไดเ้ป็นทีย่อมรบัจากองคก์ร หน่วยงานทัง้ภายนอกและภายในคณะฯ4.65%

2 อาจารย์ทีม่เีอกลกัษณ์หลายท่าน จะอยู่อย่างมคีวามสุขในสิง่แวดลอ้มเฉพาะเดมิๆ ไมน่ิยมออกความคดิเหน็ การลงมอืปฏบิตัเิชงิรุกและชอบอยู่ในกรอบเดมิๆนัน้ ท าใหก้ารแข่งขนัในภาควชิา และคณะฯไมส่ามารถแข่งขนักบัมหาวทิยาลยัอืน่ๆไดอ้ย่างเตม็ที่2.84% 2 มหีลกัสูตรหลากหลายดา้นการออกแบบ วศิวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลย ีซึ่งสามารถจดัเป็นสหวทิยาการ ซึ่งหากสามารถบูรณาการรวมกนัไดใ้นโครงการพฒันานักศกึษาจะเป็นจุดแขง็ของการผลติบณัฑติทีม่คีวามหลากหลาย4.44%

3 แกไ้ข-->การเปลีย่นชือ่คณะเป็น คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม อาจส่งผลใหบ้างสาขาวชิาหรอืปรญิญาทีไ่ดร้บัไมส่อดคลอ้งกบัชือ่คณะ ท าใหน้ักศกึษาทีส่นใจเขา้มาศกึษาต่อเกดิความสบัสน2.04% 3 ผูบ้รหิาร อาจารย์ และบุคลากรมคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรคใ์นการพฒันาองคก์รใหท้นัต่อการเปลีย่นแปลง2.84%

รวม จ ำนวนผู้ประเมิน= 25   รวม
รวม รวม

 1 พลกิ-->มสีถาบนัการศกึษาจ านวนมากและจ านวนประชากรวยัเรยีนมแีนวโน้มลดลง เกดิภาวะแข่งขนัสูง2.76%

2 พลกิ-->ไมส่ามารถคดัเลอืกนักศกึษาแรกเขา้ทีม่คีุณภาพพื้นฐานตามทีห่ลกัสูตรได ้เนื่องจากจ านวนนักศกึษาทีส่มคัรเขา้เรยีนลดลงท าใหส้่งผลต่อเหตุการณ์คดัเลอืก2.69%

 3 พลกิ-->การประชาสมัพนัธ์ทีต่อ้งสรา้งความเขา้ใจและดงึดดูต่อผูเ้ขา้สมคัรเรยีน2.18%  
รวม

รวม

485

269

35.27

11.93

21/8/2565 0:00

: 1.00
: WTSO

18.98

ชือ่:

261           

360
17.75

3.16         
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2.4 แผนยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570) ของมหำวทิยำลัย 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 

มหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มีอัตลักษณ์ (Niche Guru University) 

ความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ : สาขาวิชาไม่น้อยกว่า 2 สาขา ที่เป็นเลิศอยู่ในกลุ่ม 10 อันดับแรก 

ของมหาวิทยาลัยไทย 
 

จุดประสงค์ (Purpose)  
 

1) บัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ  

    (Graduates with Concentration on Niche Academic) 

2) การวิจัยทางวชิาการที่อุดมไปด้วยความคิดสรา้งสรรค์ 

    (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) ผลติบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ ฝกึหัดครู ปลูกฝัง

ประชาชนให้สามารถเรียนรู้ในระดับสูง มีความเป็นมนุษย์ที่รับผิดชอบต่ออนาคตของโลกที่มีแนวโน้มเป็น

นานาชาติ มีจิตวญิญาณในการท้าทาย โดยไม่กลัวล้มเหลว 

2) วิจัย (To conduct research) มุ่งมั่นในการลงทุนทางการศึกษาวิจัยในศาสตร์ที่เป็นเอตทัคคะ  

ที่สามารถน าไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์ได้เพื่อความสงบสุข และความเจริญรุ่งเรือง ผ่านการแสวงหาด้วย

การวิจัยทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสรา้งสรรค์ 

3) บริการวิชาการ (To provide academic services) การส่งมอบผลงานวิชาการในระดับเอตทัคคะ 

ที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม โดยการมสี่วนรว่มกับชุมชนท้องถิ่น และสังคม 

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

และวัฒนธรรมไทย โดยการพัฒนาและสร้างแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทาให้เป็นที่ยกย่องและชื่นชม 

ของมนุษยชาติ 
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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) 

3) อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปวัฒนธรรม และธ ารงรักษา สืบสานความเป็น

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

Sustain the Thainess) 

4) วิจัย สร้ างนวัตกรรมและองค์ความรู้  (Conduct Research, Create Innovation and Develop 

Knowledge for Society) 

5) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ  และเน้นให้เครือข่ายมีส่วนร่วม  

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

เสำหลัก (Pillar) 
 

1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)  

2) คุณธรรม (Morality)  

3) เครือขา่ย (Partnership)  

4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  

5) วัฒนธรรม (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”   
 

วัฒนธรรม (Culture) 
 

ความดงีามและการปฏิบัติตนในจรยิวัตรแบบไทย และความเคารพผูอ้าวุโส 
 

อัตลักษณ์ (Identity) 
 

เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ 

นิยามของค าส าคัญอัตลักษณ์ 

เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่มีความสามารถในการปฏิบัติงานในศาสตร์หรือวิชาชีพมี

ทักษะและมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน สามารถประยุกต์ใช้หลักวิชาการด้วยความช านาญ มีคุณธรรม 

ใฝ่ศึกษาเรียนรู้ และพัฒนาตนเองให้มคีวามก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 

ถนัดวิชาการ  หมายถึง บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในศาสตร์สาขาวิชา และความรู้ทางวิชาการ

ทั่วไป 
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ช านาญการคิด หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถถ่ายทอด

ความรูค้วามช านาญในสาขาวิชาที่ศึกษา 

มีจิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น มุ่ งท า

ความดทีี่เป็นประโยชน์ตอ่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 

เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
 

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู ้ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูสู้่สากล 

นิยามของค าส าคัญเอกลักษณ์ 

เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นภาพลักษณ์ ทักษะ และบุคลิกภาพ   

ที่สะท้อนความเป็นวังสวนสุนันทา และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะ

ศลิปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย

ทันสมัยสามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผู้รับบริการได้

อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
 

ค่ำนิยมหลัก (Core Values) 
 

1) W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสรา้งสรรค ์ 

2) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดีในองค์กร  

3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความรว่มมอื  

4) P (Professionalism) : ความเป็นมืออาชีพ 

การยึดมั่นในค่านิยมหลักที่เรียกว่า WHIP ข้างต้น จะเป็นสิ่งที่ใช้เป็นแนวทางการส่งเสริมการ

ด าเนินการของมหาวิทยาลัยและการด าเนินชีวิตของคนในมหาวิทยาลัย ซึ่งประเด็นคุณค่าที่มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทาให้ความส าคัญและยึดถือ และมีการแสดงออกเป็นวิถีชีวิตของสมาชิกทุกคนใน

มหาวิทยาลัยแห่งนี้ ซึ่งจะสร้างความเข้มแข็งให้กับวัฒนธรรมองค์การที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติเป็น

ประจ าวัน กล่าวคือ มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีบรรยากาศที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ความสุข ความรักและ

ภักดีต่อมหาวิทยาลัย มีการท างานเป็นทีม และความเป็นมืออาชีพ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ทุกคนประจักษ์ 

และตอบสนองปรัชญาน าทางของมหาวิทยาลัยที่ยึดถือ “ความรูคู้่คุณธรรม” ไปตลอดระยะเวลาของแผน

ยุทธศาสตรน์ี ้
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นโยบำยในกำรบรหิำรและพัฒนำมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ (พ.ศ. 2566 – 2570) 
 

มหาวิทยาลัยฯ มีก าหนดนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อให้การด าเนินงาน  

ตามยุทธศาสตรไ์ปสู่ความส าเร็จที่ก าหนดไว้ ดังนี้  

1. นโยบำยด้ำนกำรบรหิำรจัดกำร 

1) เร่งรัดและสร้างกระบวนการและกลไกการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทุกคนให้ก้าว

ไปสู่ความส าเร็จสูงสุดในเส้นทางวิชาชีพ 

2) รักษาเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของความเป็นสวนสุนันทาที่มีอดีตอันน่าภูมิใจ เพื่อน าไปสู่

ความผาสุกและคุณภาพชวีิตการท างานของบุคลากรในองค์กร 

3) ส่งเสริมและสนับสนุนการใชห้ลักธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการองค์กรในทุกมิติ 

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) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีพรสวรรค์และความสามารถพิเศษที่โดดเด่นนอกจากศาสตร์ที่

ศกึษา 

3. นโยบำยด้ำนกำรวจิัย 

1) มุ่งเน้นผลิตงานวิจัยที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่สามารถ

น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มกีารบูรณาการวจิัยใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของการเรียนการสอน 
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3) สร้างให้นักศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกมีขีดความสามารถในด้านการ

วิจัยและสร้างผลงานที่เป็นยอมรับของสังคมได้ 

4. นโยบำยด้ำนกำรบรกิำรวชิำกำร 

1) ส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับงานวิจัย และเกิดการบูรณาการกับการ

เรียนการสอน 

2) สร้างเครือขา่ยกับองค์กรภาครัฐและเอกชนในการให้บริการวิชาการ เพื่อแก้ไขปัญหาและ

พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ยั่งยืน น าไปสู่การพึ่งพาตนเองได้ 

3) ส่งเสริมให้มีการจัดแหล่งเรียนรู้เพื่อสรา้งโอกาสเรียนรู้ให้แก่ทุกคนทุกกลุ่มวัย 

5. นโยบำยด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศลิปะและวัฒนธรรม 

1) ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นสวนสุนันทา 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ค้นคว้า เพื่อเป็นศูนย์กลางแหง่การเรยีนรู้ทางวัฒนธรรม 

3) สนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่  

ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
 

เป้ำหมำยกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย (University Development Goals) 

เมื่อสถานการณ์เปลี่ยน เราก็ต้องปรับเปลี่ยน เพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันและทันต่อ

โลกอนาคต แต่ส าหรับสิ่งที่ดีและมีคุณค่า เราต้องธ ารงรักษา มหาวิทยาลัยจึงได้ก าหนดรูปแบบของการ

บริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คือ SSRU “KEEP” Model เพื่อมุ่งเติมเต็มในสิ่งที่ยัง

เดินไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางและเป้าหมายที่ตั้งไว้ ต่อยอดทุนความรู้และทุนสังคมที่มีอยู่ ติดตามอย่าง

ต่อเนื่อง เพื่อก ากับติดตามระบบการท างานเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อน าไปสู่ความเป็น “ต้นแบบ” 

ตามวิสัยทัศน์ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “มหำวิทยำลัยเอตทัคคะที่มีอัตลักษณ์”เพราะ 

นี่คอืสิ่งที่ทรงคุณค่าที่จะต้องดูแลรักษาเอาไว้ สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 5 
 

 
ภาพที่ 5 SSRU “KEEP” Model 
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จากรูปแบบของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาด้วย SSRU “KEEP” 

Model มหาวิทยาลัยได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนา SSRU “SWITCH” ในการไปสู่เป้าหมายที่

ก าหนดไว้ รายละเอียดดังนี้ 

 

 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. 

มหาวิทยาลัยที่ขับเคลื่อนดว้ยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 C : Capacity and Capability. 

การท างานอย่างเต็มก าลังและเต็มความสามารถตามความถนัดของแต่ละบุคคล 

 H : Happy Workplace University which has Scholarly Organization Atmosphere. 

มหาวิทยาลัยแห่งความผาสุกที่ลอ้มรอบด้วยบรรยากาศของนักวิชาการ 

ทั้งนี ้สามารถแสดงเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย SSRU “SWITCH” ดังภาพที่ 6 

 
 

ภาพที่ 6 SSRU “SWITCH”  
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ยุทธศำสตร์ (Strategic Thrusts) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ (Develop 

and enhance SSRU to become niche-guru university and produce professional graduates) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ 

และสังคมอย่างยั่ งยืน (Create research works and innovation at national and international levels for 

better and sustainable quality of life, economy and society) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ (Construct 

the network cooperation and elevate the recognition to the international level) 
 

ตำรำงที่ 1  แสดงจ านวนเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรมของแผน

ยุทธศาสตร ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ในแตล่ะยุทธศาสตร์ 

ยุทธศำสตร์ 
จ ำนวน 

เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ โครงกำร 

1) พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะและผลติ

บัณฑติให้เป็นมอือาชีพ 

12 30 26 31 

2) สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและ

นานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม

อย่างยั่งยืน 

9 13 12 12 

3) สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการ

ยกย่องระดับนานาชาติ 

6 8 7 7 

รวมทั้งสิ้น 27 51 45 50 
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ส่วนที่ 3 สำระส ำคญัของแผนยุทธศำสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 
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 แผนที่ยุทธศาสตร์ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 – 2570  

  

ยทุธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจยัและนวตักรรมระดบัชาติและ

นานาชาตเิพื่อคณุภาพชีวติ เศรษฐกิจและสงัคมอยา่งยัง่ยืน 
ยทุธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสมัพนัธ์กบัเครือขา่ยและขยายการยกยอ่งระดบันานาชาติ 

วิสัยทัศน์ : หน่วยงานจัดการศกึษาที่มีคณุภาพและมาตรฐานวิชาชีพ 

พันธกจิ (Mission) 

1. ผลิตบัณฑิตที่เน้นทกัษะในการประกอบวิชาชีพ มคีวามรับผดิชอบ มคีวามพรอ้มในการเรียนรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ                      3. บรกิารวิชาการ ให้การบรกิารวิชาการที่เป็น เอตทัคคะ ที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม โดยการมีส่วนร่วมกบัชมุชนท้องถิน่ และสังคม 

2. การวิจัยที่สามารถน าไปใชป้ระโยชน์และสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการหรือชุมชน                                                  4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประเพณไีทยและสืบสานวัฒนธรรมวงัสวนสุนันทา 

 

ประเด็น

ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค์เชงิ

ประสทิธิผล 

เป้าประสงค์เชงิ

คุณภาพการบริการ 

เป้าประสงค์เชงิ

ประสทิธิภาพ 

เป้าประสงค์เชงิการ

พัฒนาองค์การ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้

เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็น

มอือาชพี 

1.1 มหีลักสูตรเอตะทัคคะ และเป็นท่ียอมรับในระดับประเทศและ

นานาชาติ 

1.2 มหีลักสูตรระยะสั้นท่ีสามารถเรียนรู้ไดต้ลอดชีวิต 

1.4  บัณฑติมีคุณภาพตามอัตลักษณข์องมหาวิทยาลัย 

มทัีกษะและวชิาชีพเฉพาะทางเป็นท่ียอมรับของผู้ใช้

บัณฑิตและสังคม รวมท้ังได้งานตรงความตอ้งการของ

1.5 มกีารสง่เสริมและสนับสนุนให้นักศกึษามคีุณลกัษณะ

บัณฑิตท่ีพงึประสงค์เป็นท่ียอมรับในระดับชาติหรือ

นานาชาต ิ

1.6 นักศกึษามคีวามรู้และทักษะในการท างานวจิัย งาน

1.8  มหาวิทยาลัยท่ีมีระบบบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ

ดิจิทัล 

1.9  บุคลากรสายวชิาการมคีุณภาพสูง ท้ังความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมี

ความกา้วหน้าในสายอาชีพ 

1.10 บุคลากรสายวชิาการมคีุณภาพสูง ท้ังความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงาน ตลอดจน

มคีวามกา้วหน้าในสายอาชีพ 

2.1 ผลงานวิชาการ วิจัยและงานสรา้งสรรค์ ได้รับการตีพิมพ์ 

เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติท่ีตีพิมพ์ร่วมกับหน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชน 

 2.2 ผลงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้

ประโยชนพ์ัฒนาชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ 

2.4 สามารถบริหารจัดการทรัพย์สนิ สินทรัพย์ และ

การระดมทุนเพื่อใชใ้นการปฏบัิตติามภารกิจ 

2.5 มกีารบรกิารวิชาการที่สอดรับกับความ

ต้องการของท้องถิ่นและสังคม 

2.6 อาจารย์มีศักยภาพด้านการวจิัยท่ีสามารถเพ่ิม

ทักษะและความเชี่ยวชาญในศาสตร์ท่ีสอน 

3.1 เป็นท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาต ิ

3.2 ความมีช่ือเสียงของมหาวิทยาลัยโดยมีนักเรียนเลอืก

ศกึษาตอ่ในมหาวทิยาลัย 

3.3 นักศกึษาชาวตา่งชาตเิข้าศึกษาตอ่หรือมกีาร

แลกเปลี่ยนในสาขาวิชา 

3.4 มกีารด าเนนิการจัดกิจกรรมความร่วมมอืกับ

เครอืขา่ยในประเทศ 

3.5 มกีารด าเนนิการจัดกจิกรรมความร่วมมอืกับ

เครอืขา่ยตา่งประเทศ 

3.6 อาจารย์ชาวตา่งชาตท่ีิปฏบัิตงิานหรือมกีาร

แลกเปลี่ยนในสาขาวิชา 
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ส่วนที่ 4 แผนยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570

1.1.1 อัตราการคงอยู่ของผู้เรียน ร้อยละ 94.00 94.00 94.00 94.00 94.00 โครงการจัดการเรียนการสอนสวนสุนันทา 4.0 (SSRU 4.0)

1.1.2 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ท างานในอุตสาหกรรมมูลค่าเพิ่มสูง ร้อยละ 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00

1.1.4 ร้อยละของผู้จา้งงานที่พอใจอย่างย่ิงในคุณลักษณะของบัณฑติ ร้อยละ 93.00 93.00 93.00 93.00 93.00

1.2 มหาวทิยาลัยมีการส่งเสริมและสนับสนุนใหน้ักศึกษามี

คุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือ

นานาชาติ

1.2.1 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือ

นานาชาติ 

ร้อยละ 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 1.2.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนใหน้ักศึกษาส่งผลงานทางวชิาการ งานวจิัย และงานสร้างสรรค์เข้า

ประกวดในระดับชาติและนานาชาติ

โครงการส่งเสริมผลงานนักศึกษาสู่การประกวดในระดับชาติหรือนานาชาติ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

1.3.1 จ านวนงานวจิัย บทความวชิาการ งานสร้างสรรค์ นวตักรรมและสิ่งประดิษฐ์

ของนักศึกษาไปน าเสนอ/ประกวดในระดับชาติหรือนานาชาติ

ผลงาน 5 5 5 5 5 1.3.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการน าเสนอ ประกวดผลงานวจิัยงานสร้างสรรค์และสิ่งประดิษฐ์

ของนักศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ

โครงการส่งเสริมการน าเสนอหรือประกวดผลงานวชิาการของนักศึกษาใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ

รองคณบดีฝ่ายวจิัยและบริการ

วชิาการ

1.3.2 จ านวนนักศึกษาร่วมกับอาจารย์ที่มีผลงานวจิัย บทความวชิาการ งาน

สร้างสรรค์หรือสิ่งประดิษฐ์

คน 5 5 5 5 5 1.3.2.1 ส่งเสริมใหอ้าจารย์และนักศึกษาร่วมสร้างผลงานใหเ้กิดทักษะและความเชี่ยวชาญในศาสตร์

ที่ศึกษา

โครงการสร้างผลงานด้วยอาจารย์ร่วมกับนักศึกษา รองคณบดีฝ่ายวจิัยและบริการ

วชิาการ

1.4 มหาวทิยาลัยมีนักศึกษาที่เป็นผู้ประกอบการรายใหม่ (Start-Up)

 เพิ่มขึ้น

1.4.1 จ านวนการขึ้นทะเบยีนการค้าของผู้ประกอบการรายใหม่ (Start-Up) ราย 1 1 1 1 1 1.4.1.1 ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาใหเ้ป็นผู้ประกอบการรายใหม่ (Start-Up) โครงการพัฒนานักศึกษาใหเ้ป็นผู้ประกอบการรายใหม่ (Start-Up) รองคณบดีฝ่ายวจิัยและบริการ

วชิาการ

1.5.3 ร้อยละของอาจารย์ที่มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ Hybrid 

Classroom

ร้อยละ 10 10 10 10 10 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

1.6.1 จ านวนสาขาวชิาที่มีผลการด าเนินงานตามเกณฑส์าขาวชิาสู่เอตทัคคะ 80 

คะแนนขึ้นไป

สาขาวชิา 1 1 1 1 1 1.6.1.1 ยกระดับคุณภาพของสาขาวชิาเอตทัคคะใหส้ามารถแข่งขันในระดับชาติหรือนานาชาติ โครงการพัฒนาสาขาวชิาสู่เอตทัคคะ รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

1.6.2 จ านวนสาขาวชิาที่ตอบสนอง 10อุตสาหกรรมเปา้หมาย หลักสูตร 1 1 1 1 1 1.6.2.1 ส่งเสริมใหม้ีการบูรณาการจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑติร่วมกับสถานประกอบการ

 เพื่อผลิตก าลังคนใหม้ีสมรรถนะตามความต้องการของประเทศ

โครงการจัดการเรียนการสอนร่วมกับเครือข่ายและผู้ประกอบการ รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

1.6.4 จ านวนหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตร 2 ภาษา หลักสูตร 100 100 100 100 100 1.6.4.1 พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรของมหาวทิยาลัยใหเ้ป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดย

มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะและวชิาชีพของบัญฑติ

โครงการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

1.6.5 ร้อยละรายวชิาที่มีเอกสารประกอบการสอนหรือสื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ร้อยละ 1 1 1 1 1 1.6.5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนใหอ้าจารย์จัดทาเอกสารประกอบการสอนหรือสื่อการสอนเป็น

ภาษาอังกฤษ เพื่อสอนใหก้ับนักศึกษา

โครงการจัดท าเอกสารประกอบการสอนหรือสื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษ รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

1.7.1 จ านวนหลักสูตรระยะสั้นหรือหลักสูตร Non-Degree หลักสูตร 1 1 1 1 1 1.7.1.1 พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree) ใหเ้ป็นที่ยอมรับและสามารถบริการวชิาการจัดหา

รายได้

โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นหรือหลักสูตร Non-Degree รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

1.7.2 จ านวนหลักสูตรแบบบูรณาการระหวา่งศาสตร์ของกลุ่มสาขาวชิาใน

รูปแบบคลัสเตอร์ ภายในมหาวทิยาลัยหรือข้ามสถาบันอุดมศึกษา

หลักสูตร 1 1 1 1 1 1.7.2.1 ส่งเสริมใหม้ีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรแบบบูรณาการระหวา่งศาสตร์ของกลุ่ม

สาขาวชิาในรูปแบบคัสเตอร์ ภายในมหาวทิยาลัยหรือข้ามสถาบันอุดมศึกษา

โครงการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรแบบบูรณาการระหวา่งศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

1.8.1 จ านวนหลักสูตรที่ออกแบบการเรียนการสอนร่วมกับหน่วยงานหรือสถาน

ประกอบการ

หลักสูตร 1 1 1 1 1 1.8.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือเครือข่ายเพื่อออกแบบการ

เรียนการสอนและจัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงานจริง

โครงการบริหารจัดการหลักสูตรร่วมกับเครือข่าย รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

1.8.2 จ านวนนักศึกษาของหน่วยงานกับสถานประกอบการในกลุ่ม 10 

อุตสาหกรรมเปา้หมาย (S-curve) ที่จัดการเรียนการสอนร่วมกัน

คน 20 20 20 20 20 1.8.2.1 พัฒนาหลักสูตรร่วมกับผู้ประกอบการในกลุ่ม S-curve ในการจัดการเรียนการสอน โครงการพัฒนาหลักสูตรกลุ่ม  S-curve ร่วมกับเครือข่าย รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

1.8.3 จ านวนอาจารย์ที่จัดการเรียนรู้และปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือสถาน

ประกอบการทัง้ในประเทศหรือต่างประเทศ

คน 2 2 2 2 2 1.8.3.1 ส่งเสริมใหม้ีการปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ โครงการปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนร่วมกับเครือข่าย รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

1.9 บุคลากรสายวชิาการมีคุณภาพสูง ทัง้ความรู้ ทักษะในการ

ปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ

1.9.1 จ ำนวนหลักสูตรทีพ่ฒันำหรือปรับปรุงร่วมกบัองค์กรวชิำชีพ หลักสูตร 1 1 1 1 1 1.9.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนใหห้น่วยงานพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรร่วมกับองค์กรวชิาชีพ โครงการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรร่วมกับองค์กรวชิาชีพ รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

1.10.1 ร้อยละของอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวชิาการ ร้อยละ 41.00 41.00 41.00 41.00 41.00 1.10.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนใหบุ้คลากรสายวชิาการเข้าสู่ต าแหน่งทางวชิาการ โครงการเพิ่มต าแหน่งทางวชิาการ รองคณบดีฝ่ายบริหาร

1.10.2 ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวฒุปิริญาเอก ร้อยละ 51.00 51.00 51.00 51.00 51.00 1.10.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนใหบุ้คลากรสายวชิาการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก โครงการศึกษาต่อปริญญาเอก รองคณบดีฝ่ายบริหาร

1.10.3 จ านวนอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญวชิาชีพในศาสตร์ของตนเอง คน 1 1 1 1 1 1.10.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนใหบุ้คลากรสายวชิาการเพิ่มทักษะความรู้เกิดความเชี่ยวชาญ

วชิาชีพในศาสตร์ของตนเอง

โครงการสร้างความเชี่ยวชาญในวชิาชีพ รองคณบดีฝ่ายบริหาร

1.11.1 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการที่เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น คน 1 1 1 1 1 1.11.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนใหบุ้คลากรสายสนับสนุนวชิาการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น โครงการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ รองคณบดีฝ่ายบริหาร

1.11.2 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญในสาย

งาน

คน 1 1 1 1 1 1.11.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนใหบุ้คลากรสายสนับสนุนวชิาชีพเพิ่มทักษะความเชี่ยวชาญในสาย

งาน

โครงการเพิ่มทักษะเชี่ยวชาญในสายงาน รองคณบดีฝ่ายบริหาร

1.12 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ : ITA

1.12.1 ร้อยละการเปดิเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ผ่านหน้าเวบ็ไซต์ของหน่วยงาน คะแนน 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1.12.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนใหห้น่วยงานมีการดาเนินการด้วยหลักคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการด าเนินงาน

โครงการก ากับองค์กรที่ดี รองคณบดีฝ่ายบริหาร

1.10 บุคลากรสายวชิาการมีคุณภาพสูง ทัง้ความรู้ ทักษะในการ

ปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ

1.11 บุคลากรสายสนับสนุนวชิาการมีคุณภาพสูงทัง้ความรู้ ทักษะ

ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความก้าวหน้าในสายงาน

1.6 มหาวทิยาลัยมีหลักสูตรเอตะทัคคะ และเป็นที่ยอมรับใน

ระดับประเทศและนานาชาติ

1.7 มหาวทิยาลัยมีหลักสูตรระยะสั้นที่สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวติ 

รวมทัง้เกิดทักษะเพื่ออนาคต

1.8 มหาวทิยาลัยมีหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนร่วมกับสถาน

ประกอบการ ในการผลิตบัณฑติที่มีทักษะและวชิาชีพเฉพาะทาง

1.3 นักศึกษามีความรู้และทักษะในการท างานวจิัย งานสร้างสรรค์

 นวตักรรมและสิ่งประดิษฐ์

1.5 มหาวทิยาลัยที่มีระบบบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการ

สอนด้วยระบบดิจทิัล

1.5.3.1 ส่งเสริมใหอ้าจารย์จัดการเรียนการสอนแบบ Hybrid โครงการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนระบบ Hybrid Classroom

1.1 บัณฑติมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวทิยาลัย มีทักษะและ

วชิาชีพเฉพาะทางเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑติและสังคม รวมทัง้ได้

งานตรงความต้องการของประเทศ

1.1.1.1 ส่งเสริมการบูรณาการการสอนด้วยนวตักรรมร่วมสมัยอย่างมีประสิทธิภาพในการสร้าง

คุณลักษณะและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ใหก้ับนักศึกษา

คณบดี / รองคณบดี / หัวหน้า

สาขาวชิา / หัวหน้าแขนงวชิา

1.1.3 ร้อยละของบัณฑติปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ปี ร้อยละ 95.00 96.00 97.00 98.00 99.00

กิจกรรมจัดการเรียนการสอนด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 พฒันามหาวิทยาลยัให้เปน็เอตทัคคะและผลติบณัฑิตให้เปน็มืออาชพี

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ
ค่าเป้าหมาย

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดแูล
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ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570

2.1.1 ร้อยละของผลงานวชิาการ วจิัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่

ในระดับชาติหรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจ าและนักวจิัย

ร้อยละ 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 2.1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการนาผลงานวจิัย หรืองาน

สร้างสรรค์ของอาจารย์ประจาและนักวจิัยใหไ้ด้รับการตีพิมพ์

เผยแพร่ ในระดับชาติหรือนานาชาติ

โครงการส่งเสริมการนาเสนอหรือตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวจิัย

2.1.2 บทความที่ตีพิมพ์ลงวารสารระดับนานาชาติในฐาน Scopus ร่วมกับ

หน่วยงานภาคอุตสาหกรรม

เร่ือง 7 7 7 7 7 2.1.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนใหอ้าจารย์หรือนักวจิัยตีพิมพ์

บทความร่วมกับหน่วยงานภาคอุตสาหกรรม

โครงการตีพิมพ์บทความร่วมกับหน่วยงานภาคอุตสาหกรรม

2.1.3 บทความที่ตีพิมพ์ลงวารสารระดับนานาชาติในฐาน Scopus ร่วมกับ

มหาวทิยาลัยที่อยู่ในอันดับ 1 - 500 (QS Ranking)

เร่ือง 10 10 10 10 10 2.1.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนใหอ้าจารย์หรือนักวจิัยตีพิมพ์

บทความร่วมกับมหาวทิยาลัยที่อยู่ในอันดับ 1 - 500 (QS 

Ranking)

โครงการตีพิมพ์บทความร่วมกับมหาวิทยาลัยท่ีอยู่ในอันดบั 1

 - 500 (QS Ranking)

2.1.4 จ ำนวนผลงำนวจิัยทีตี่พมิพร่์วมกบัหน่วยงำนต่ำงประเทศในฐำน 

Scopus (1 หน่วยงำนต่อ 3 เร่ือง)

ผลงาน 3 3 3 3 3 2.1.4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนใหอ้าจารย์หรือนักวจิัยตีพิมพ์

ผลงานวจิัยร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศ

โครงการตีพิมพ์ผลงานวจิัยร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศ

2.3 ผลงานวจิัย งานนวตักรรม งานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้

ประโยชน์พัฒนาชุมชนใหส้ามารถพึ่งพาตนเองได้

2.3.1 จ านวนงานวจิัย งานนวตักรรม งานสร้างสรรค์หรืองานวชิาการที่

น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑห์รือสร้างรายได้ลดรายจา่ย หรือ

พัฒนาประชาชนและชุมชนใหเ้ข้มแข็งและย่ังยืน

ผลงาน 5 5 5 5 5 2.3.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนใหถ้่ายทอดองค์ความรู้จาก

งานวจิัย งานนวตักรรม งานสร้างสรรค์ หรืองานวชิาการให้

เกิดประโยชน์กับชุมชน

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการวจิัย นวตักรรมและ

งานวชิาการ เพื่อการพัฒนาชุมชน

รองคณบดีฝ่ายวจิัยและ

บริการวชิาการ

2.4 ผลงานวจิัย งานนวตักรรม งานสร้างสรรค์ ได้รับอนุ

สิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร

2.4.1 จ านวนผลงานที่ย่ืนจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร ผลงาน 20 20 20 20 20 2.4.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการน าผลงานวจิัย งาน

นวตักรรมหรืองานสร้างสรรค์ใหไ้ด้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

หรือสิทธิบัตร

โครงการส่งเสริมการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร รองคณบดีฝ่ายวจิัยและ

บริการวชิาการ

2.7 มหาวทิยาลัยสามารถบริหารจัดการทรัพย์สิน 

สินทรัพย์ และการระดมทุนเพื่อใช้ในการปฏิบัติตามภารกิจ

2.7.1 จ านวนเงินภายนอกที่สนับสนุนเพื่อจัดการศึกษา ล้านบาท 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 2.7.1.1 สร้างเครือข่ายและช่องทางในการระดมทุน เพื่อ

พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

โครงการระดมทุนเพื่อการศึกษา รองคณบดีฝ่ายวจิัยและ

บริการวชิาการ

2.8 มหาวทิยาลัยมีการบริการวชิาการที่สอดรับกับความ

ต้องการของทอ้งถิ่นและสังคม

2.8.1 จ านวนองค์ความรู้หรือนวตักรรมที่มหาวทิยาลัยนาไปใช้ประโยชน์ใน

การส่งเสริมใหชุ้มชนสามารถพึ่งตนเองและจัดการตนเองได้อย่างย่ังยืน

องค์ความรู้/

นวตักรรม

1 1 1 1 1 2.8.1.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริการวชิาการที่

สอดคล้องกับความต้องการ และเป็นประโยชน์ต่อทอ้งถิ่น

และสังคม

โครงการบริการวชิาการแก่ชุมชนและทอ้งถิ่น รองคณบดีฝ่ายวจิัยและ

บริการวชิาการ

2.9 อาจารย์มีศักยภาพด้านการวจิัยที่สามารถเพิ่มทักษะ

และความเชี่ยวชาญในศาสตร์ที่สอน

2.9.1 จ านวนบุคลากรที่มีศักยภาพด้านการวจิัยเป็นมืออาชีพตามความ

เชี่ยวชาญ

คน 1 1 1 1 1 2.9.2.1 พัฒนาบุคลากรต้นแบบด้านการวจิัยใหเ้ป็นมืออาชีพ

เชื่อมโยงกับวชิาชีพเฉพาะหรือ BCG หรือ SDGs

โครงการพัฒนานักวจิัยต้นแบบ รองคณบดีฝ่ายวจิัยและ

บริการวชิาการ

ยุทธศาสตรท่ี์ 2 สรา้งงานวิจัยและนวัตกรรมระดบัชาติและนานาชาติเพือ่คุณภาพชวิีต เศรษฐกิจและสงัคมอย่างย่ังยืน

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ
ค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดแูล

2.1 ผลงานวชิาการ วจิัยและงานสร้างสรรค์ ได้รับการ

ตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติที่ตีพิมพ์

ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

รองคณบดีฝ่ายวจิัยและ

บริการวชิาการ
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ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570

3.1.1 ร้อยละความส าเร็จของแผนการจัดอันดับมหาวทิยาลัย คณบดี

(1) ด้านวชิาการและการเรียนการสอน รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา

(2) ด้านวจิัยและบริการวชิาการ รองคณบดีฝ่ายวจิัยฯ

(3) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวทิยบริการ รองคณบดีฝ่ายบริหาร

(4) ด้านกิจการนักศึกษาและการจัดนิทรรศการ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

(5) ก ากับและติดตามแผนการจัดอันดับมหาวทิยาลัย รองคณบดีฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ

3.2 ความมีชื่อเสียงของมหาวทิยาลัยโดยมีนักเรียนเลือก

ศึกษาต่อในมหาวทิยาลัย

3.2.1 ร้อยละของนักเรียนที่เข้ามาศึกษาต่อในมหาวทิยาลัยต่อแผนรับ

นักศึกษาประจ าปี

ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 3.2.1.1 ด าเนินการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย และ

บริการใหต้รงตามกลุ่มเปา้หมายทัง้ในระดับชาติและ

นานาชาติ

โครงการประชาสัมพันธ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

3.3.2 จ านวนนักศึกษาต่างชาติเข้ามาแลกเปลี่ยนอย่างน้อย1 ภาค

เรียน

คน 7 7 7 7 7 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

3.3.3 จ านวนนักศึกษาของมหาวทิยาลัยที่ส่งไปแลกเปลี่ยนอย่างน้อย

 1 ภาคเรียน

คน 5 5 5 5 5 รองคณบดีฝ่ายบริหาร

3.4 อาจารย์ชาวต่างชาติที่ปฏิบัติงานหรือมีการแลกเปลี่ยน

ในสาขาวชิา

3.4.1 จ านวนอาจารย์ชาวต่างชาติที่มีสัญญาจา้งเต็มเวลา คน 2 2 2 2 2 3.4.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนใหห้น่วยงานจัดจา้ง

อาจารย์ชาวต่างชาติ เพื่อการจัดการศึกษาสู่นานาชาติ

โครงการจัดจา้งหรือแลกเปลี่ยนอาจารย์

ชาวต่างชาต

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

3.5 มหาวทิยาลัยมีการด าเนินการจัดกิจกรรมความร่วมมือ

กับเครือข่ายในประเทศ

3.5.1 ร้อยละหนังสือแสดงเจตจ านง (LOI) หรือบันทกึความเข้าใจ 

(MoU) หรือข้อตกลงความร่วมมือ (MoA) ในประเทศที่มีการจัด

กิจกรรมร่วมกัน

ร้อยละ 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 3.5.1.1 ส่งเสริมใหห้น่วยงานด าเนินกิจกรรมตาม

ข้อตกลงความร่วมมือหรือข้อตกลงความเข้าใจกับ

เครือข่ายในประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อก่อใหเ้กิด

ประโยชน์กับมหาวทิยาลัย

โครงการจัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่าย

ภายในประเทศ

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

3.6  มหาวทิยาลัยมีการด าเนินการจัดกิจกรรมความร่วมมือ

กับเครือข่ายต่างประเทศ

3.6.1 จ านวนมหาวทิยาลัยในต่างประเทศที่อยู่ในล าดับ 1-500 (QS 

Ranking) ที่มีบันทกึความเข้าใจ (MoU) หรือบันทกึข้อตกลง (MoA) 

ร่วมกับมหาวทิยาลัย

แหง่ 1 1 1 1 1 3.6.1.1 ส่งเสริมใหห้น่วยงานด าเนินกิจกรรมตาม

บันทกึความเข้าใจ (MoU) หรือบันทกึข้อตกลง (MoA) 

ความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ เพื่อก่อใหเ้กิด

ประโยชน์กับมหาวทิยาลัย

โครงการจัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่าย

ต่างประเทศ

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

3.3.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนใหห้น่วยงาน

แลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวทิยาลัยในระดับ

นานาชาติ

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติ3.3 นักศึกษาชาวต่างชาติเข้าศึกษาต่อหรือมีการแลกเปลี่ยน

ในสาขาวชิา

ยทุธศาสตรท่ี์ 3 สรา้งความสมัพนัธกั์บเครอืข่ายและขยายการยกยอ่งระดบันานาชาติ

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ
ค่าเป้าหมาย

ร้อยละ 82.00 82.00 82.003.1 มหาวทิยาลัยเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดแูล

82.00 82.00 3.1.1.1 สนับสนุนการสร้างผลงานตามแนวทางการ

จัดอันดับมหาวทิยาลัยใหเ้ป็นที่ยอมรับในระดับ

นานาชาติ

โครงการจัดอันดับมหาวทิยาลัย (U-Ranking)
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ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2566 ภาคปกติ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1.1.1 อัตราการคงอยู่ของผู้เรียน ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 91.78 94.00 โครงการจัดการเรียนการสอนสวนสุนันทา 4.0 (SSRU 4.0)

1.1.2  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ท างานใน 10 

อุตสาหกรรมเปา้หมาย

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00

1.1.4 ร้อยละของผู้จา้งงานที่พอใจอย่างย่ิงใน

คุณลักษณะของบัณฑติ

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 93.18 93.00

1.2 มหาวทิยาลัยมีการส่งเสริมและสนับสนุน

ใหน้ักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์

เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ

1.2.1 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการยกย่องหรือ

ยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

ร้อยละ 0.55 0.98 0.74 0.43 0.60 1.2.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนใหน้ักศึกษาส่งผลงาน

ทางวชิาการ งานวจิัย และงานสร้างสรรค์เข้า

ประกวดในระดับชาติและนานาชาติ

โครงการส่งเสริมผลงานนักศึกษาสู่การประกวดใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ

                            -    โครงการส่งเสริมผลงาน

นักศึกษาสู่การประกวดใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา

1.3.1 จ านวนงานวจิัย บทความวชิาการ งานสร้างสรรค์

 นวตักรรมและสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาไปน าเสนอ/

ประกวดหรือตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติ

ผลงาน 12.00 5.00 5.00 19.00 5 1.3.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการน าเสนอ ประกวด

ผลงานวจิัยงานสร้างสรรค์และสิ่งประดิษฐ์ของ

นักศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ

โครงการส่งเสริมการน าเสนอหรือประกวดผลงานวชิาการ

ของนักศึกษาในระดับชาติหรือนานาชาติ

              100,000.00  โครงการส่งเสริมการ

น าเสนอหรือประกวดผลงาน

วชิาการของนักศึกษาใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ

รองคณบดีฝ่ายวจิัยและบริการ

วชิาการ

ฝ่ายวจิัย

1.3.2 จ านวนนักศึกษาร่วมกับอาจารย์ที่มีผลงานวจิัย 

บทความวชิาการ งานสร้างสรรค์หรือสิ่งประดิษฐ์

คน 0.00 0.00 0.00 17.00 5 1.3.2.1 ส่งเสริมใหอ้าจารย์และนักศึกษาร่วมสร้าง

ผลงานใหเ้กิดทักษะและความเชี่ยวชาญ

ในศาสตร์ที่ศึกษา

โครงการสร้างผลงานด้วยอาจารย์ร่วมกับนักศึกษา                             -   โครงการสร้างผลงานด้วย

อาจารย์ร่วมกับนักศึกษา

รองคณบดีฝ่ายวจิัยและบริการ

วชิาการ

ฝ่ายวจิัย

1.4 มหาวทิยาลัยมีนักศึกษาที่เป็น

ผู้ประกอบการรายใหม่ (Start-Up) เพิ่มขึ้น

1.4.1 จ านวนการขึ้นทะเบยีนการค้าของผู้ประกอบการ

รายใหม่ (Start-Up)

ราย - - - 1.00 1 1.4.1.1 ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาใหเ้ป็น

ผู้ประกอบการรายใหม่ (Start-Up)

โครงการพัฒนานักศึกษาใหเ้ป็นผู้ประกอบการรายใหม่ 

(Start-Up)

                            -    โครงการพัฒนานักศึกษาให้

เป็นผู้ประกอบการรายใหม่ 

(Start-Up)

รองคณบดีฝ่ายวจิัยและบริการ

วชิาการ

ฝ่ายวจิัย

1.5 มหาวทิยาลัยที่มีระบบบริหารจัดการ และ

การจัดการเรียนการสอนด้วยระบบดิจทิัล

1.5.3 ร้อยละของอาจารย์ที่มีรูปแบบการจัดการเรียน

การสอนด้วยระบบ Hybrid Classroom

ร้อยละ - - - - 10.00 1.5.3.1 ส่งเสริมใหอ้าจารย์จัดการเรียนการสอนแบบ

 Hybrid

โครงการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนระบบ Hybrid 

Classroom

                            -    โครงการพัฒนารูปแบบการ

เรียนการสอนระบบ Hybrid 

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ ฝ่ายบริการการศึกษา

1.6.1 จ านวนสาขาวชิาที่มีผลการด าเนินงานตามเกณฑ์

สาขาวชิาสู่เอตทัคคะ 80 คะแนนขึ้นไป

สาขาวชิา - - - 1.00 1 1.6.1.1 ยกระดับคุณภาพของสาขาวชิาเอตทัคคะให้

สามารถแข่งขันในระดับชาติหรือนานาชาติ

โครงการพัฒนาสาขาวชิาสู่เอตทัคคะ                             -    โครงการพัฒนาสาขาวชิาสู่

เอตทัคคะ

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ ฝ่ายบริการการศึกษา

1.6.2 จ านวนสาขาวชิาที่ตอบสนอง 10อุตสาหกรรม

เปา้หมาย

สาขาวชิา - - - - 1 1.6.2.1 ส่งเสริมใหม้ีการบูรณาการจัดการเรียนการ

สอนและผลิตบัณฑติร่วมกับสถานประกอบการ เพื่อ

ผลิตก าลังคนใหม้ีสมรรถนะตามความต้องการของ

ประเทศ

โครงการจัดการเรียนการสอนร่วมกับเครือข่ายและ

ผู้ประกอบการ

                            -    โครงการจัดการเรียนการ

สอนร่วมกับเครือข่ายและ

ผู้ประกอบการ

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ ฝ่ายบริการการศึกษา

1.6.4 จ านวนหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตร 2 ภาษา 

(3)

หลักสูตร - - - - 1 1.6.4.1 พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรของ

มหาวทิยาลัยใหเ้ป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดย

มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะและวชิาชีพของบัญฑติ

โครงการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ                             -    โครงการพัฒนาหลักสูตร

นานาชาติ

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ ฝ่ายบริการการศึกษา

1.6.5 ร้อยละรายวชิาที่มีเอกสารประกอบการสอนหรือ

สื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

ร้อยละ - - - - 100 1.6.5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนใหอ้าจารย์จัดทา

เอกสารประกอบการสอนหรือสื่อการสอนเป็น

ภาษาอังกฤษ เพื่อสอนใหก้ับนักศึกษา

โครงการจัดท าเอกสารประกอบการสอนหรือสื่อการสอน

เป็นภาษาอังกฤษ

                            -    โครงการจัดท าเอกสาร

ประกอบการสอนหรือสื่อการ

สอนเป็นภาษาอังกฤษ

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ ฝ่ายบริการการศึกษา

1.7.1 จ านวนหลักสูตรระยะสั้นหรือหลักสูตร 

Non-Degree

หลักสูตร 0.00 0.00 1 1 1 1.7.1.1 พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree) ให้

เป็นที่ยอมรับและสามารถบริการวชิาการจัดหารายได้

โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นหรือหลักสูตร 

Non-Degree

                            -    โครงการพัฒนาหลักสูตร

ระยะสั้นหรือหลักสูตร 

Non-Degree

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ ฝ่ายบริการการศึกษา

1.7.2 จ านวนหลักสูตรแบบบูรณาการระหวา่งศาสตร์

ของกลุ่มสาขาวชิาในรูปแบบคลัสเตอร์ ภายใน

มหาวทิยาลัยหรือข้ามสถาบันอุดมศึกษา

หลักสูตร - - - - 1 1.7.2.1 ส่งเสริมใหม้ีการพัฒนาหรือปรับปรุง

หลักสูตรแบบบูรณาการระหวา่งศาสตร์ของกลุ่ม

สาขาวชิาในรูปแบบคัสเตอร์ ภายในมหาวทิยาลัย

หรือข้ามสถาบันอุดมศึกษา

โครงการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรแบบบูรณาการ

ระหวา่งศาสตร์

              200,000.00  โครงการพัฒนาหรือปรับปรุง

หลักสูตรแบบบูรณาการ

ระหวา่งศาสตร์

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ ฝ่ายบริการการศึกษา

1.1 บัณฑติมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของ

มหาวทิยาลัย มีทักษะและวชิาชีพเฉพาะทาง

เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑติและสังคม รวมทัง้

ได้งานตรงความต้องการของประเทศ

1.1.1.1 ส่งเสริมการบูรณาการการสอนด้วย

นวตักรรมร่วมสมัยอย่างมีประสิทธิภาพในการสร้าง

คุณลักษณะและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

ใหก้ับนักศึกษา

คณบดี / รองคณบดี / หัวหน้า

สาขาวชิา / หัวหน้าแขนงวชิา1,600,380.00         

คณบดี / รองคณบดี / หัวหน้า

สาขาวชิา / หัวหน้าแขนงวชิากิจกรรมจัดการเรียนการสอนด้านวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

  - โครงการประกันคุณภาพ

การศึกษา 500,000

 - จัดสรรใหส้าขาวชิา 

800,000

 - โครงการส่งเสริมพัฒนา

นักศึกษา 300,000

96.73 93.81 96.35

1.3 นักศึกษามีความรู้และทักษะในการ

ท างานวจิัย งานสร้างสรรค์ นวตักรรมและ

สิ่งประดิษฐ์

1.1.3 ร้อยละของบัณฑติปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือ

ประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ปี

ร้อยละ

1.7 มหาวทิยาลัยมีหลักสูตรระยะสั้นที่

สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวติ รวมทัง้เกิดทักษะ

เพื่ออนาคต

1.6 มหาวทิยาลัยมีหลักสูตรเอตะทัคคะ และ

เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ

หน่วยนับ กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดแูลเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด

72.91 95.00

กิจกรรมยอ่ยผลการด าเนินงาน

ยทุธศาสตรท่ี์ 1 พฒันามหาวิทยาลยัให้เปน็เอตทัคคะและผลติบณัฑิตให้เปน็มืออาชพี
ปี 2565

(รอบ 8 เดอืน)

ฝ่ายท่ีรับผิดชอบค่าเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4
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1.8.1 จ านวนหลักสูตรที่ออกแบบการเรียนการสอน

ร่วมกับหน่วยงานหรือสถานประกอบการ

หลักสูตร - - - 1 1 1.8.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือกับสถาน

ประกอบการหรือเครือข่ายเพื่อออกแบบการเรียน

การสอนและจัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงานจริง

โครงการบริหารจัดการหลักสูตรร่วมกับเครือข่าย                             -    โครงการบริหารจัดการ

หลักสูตรร่วมกับเครือข่าย 

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ ฝ่ายบริการการศึกษา

1.8.2 จ านวนนักศึกษาของหน่วยงานกับสถาน

ประกอบการในกลุ่ม 10 อุตสาหกรรมเปา้หมาย 

(S-curve) ที่จัดการเรียนการสอนร่วมกัน

คน - - - 17 20 1.8.2.1 พัฒนาหลักสูตรร่วมกับผู้ประกอบการในกลุ่ม

 S-curve ในการจัดการเรียนการสอน

โครงการพัฒนาหลักสูตรกลุ่ม  S-curve ร่วมกับเครือข่าย                             -    โครงการพัฒนาหลักสูตร

กลุ่ม  S-curve ร่วมกับ

เครือข่าย

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ ฝ่ายบริการการศึกษา

1.8.3 จ านวนอาจารย์ที่จัดการเรียนรู้และปฏิบัติงานใน

หน่วยงานหรือสถานประกอบการทัง้ในประเทศหรือ

ต่างประเทศ

คน - - - 2 2 1.8.3.1 ส่งเสริมใหม้ีการปรับรูปแบบการจัดการ

เรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ

โครงการปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนร่วมกับ

เครือข่าย

                            -    โครงการปรับรูปแบบการ

จัดการเรียนการสอนร่วมกับ

เครือข่าย

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา

1.9 บุคลากรสายวชิาการมีคุณภาพสูง ทัง้

ความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมี

ความก้าวหน้าในสายอาชีพ

1.9.1 จ ำนวนหลักสูตรทีพ่ฒันำหรือปรับปรุงร่วมกบั
องค์กรวชิำชีพ

หลักสูตร - - - 1 1 1.9.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนใหห้น่วยงานพัฒนา

หรือปรับปรุงหลักสูตรร่วมกับองค์กรวชิาชีพ

โครงการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรร่วมกับองค์กร

วชิาชีพ

                            -    โครงการพัฒนาหรือปรับปรุง

หลักสูตรร่วมกับองค์กรวชิาชีพ

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ ฝ่ายบริการการศึกษา

1.10.1 ร้อยละของอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวชิาการ ร้อยละ 28.81 39.66 47.46 53.85 41.00 1.10.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนใหบุ้คลากรสาย

วชิาการเข้าสู่ต าแหน่งทางวชิาการ

โครงการเพิ่มต าแหน่งทางวชิาการ                             -    โครงการเพิ่มต าแหน่งทาง

วชิาการ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหาร

1.10.2 ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวฒุปิริญาเอก ร้อยละ - - - - 51.00 1.10.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนใหบุ้คลากรสายวชิา

การศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก

โครงการศึกษาต่อปริญญาเอก                             -    โครงการศึกษาต่อปริญญาเอก รองคณบดีฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหาร

1.10.3 จ านวนอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญวชิาชีพใน

ศาสตร์ของตนเอง

คน - - - - 1 1.10.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนใหบุ้คลากรสาย

วชิาการเพิ่มทักษะความรู้เกิดความเชี่ยวชาญวชิาชีพ

ในศาสตร์ของตนเอง

โครงการสร้างความเชี่ยวชาญในวชิาชีพ               480,000.00  โครงการสร้างความ

เชี่ยวชาญในวชิาชีพ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหาร

1.11.1 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการที่เข้าสู่

ต าแหน่งที่สูงขึ้น

คน 0.00 0.00 0.00 2 1 1.11.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนใหบุ้คลากรสาย

สนับสนุนวชิาการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น

โครงการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน

วชิาการ

                            -    โครงการเข้าสู่ต าแหน่งที่

สูงขึ้นของบุคลากรสาย

สนับสนุนวชิาการ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหาร

1.11.2 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการที่มีทักษะ

และความเชี่ยวชาญในสายงาน

คน 0.00 0.00 0.00 2.00 1 1.11.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนใหบุ้คลากรสาย

สนับสนุนวชิาชีพเพิ่มทักษะความเชี่ยวชาญในสายงาน

โครงการเพิ่มทักษะเชี่ยวชาญในสายงาน                 90,000.00  โครงการเพิ่มทักษะเชี่ยวชาญ

ในสายงาน

รองคณบดีฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหาร

1.12 ผลการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ : ITA

1.12.1 ร้อยละการเปดิเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ผ่าน

หน้าเวบ็ไซต์ของหน่วยงาน

ร้อยละ - - - 100 100.00 1.12.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนใหห้น่วยงานมีการดา

เนินการด้วยหลักคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ดาเนินงาน

โครงการก ากับองค์กรที่ดี            1,966,000.00  โครงการบริหารส านักงาน

คณบดี

รองคณบดีฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหาร

รายการบุคลากรภาครัฐ 8,116,920.00          คณบดี / รองคณบดี ฝ่ายบริหาร

รวมท้ังสิ้น 12,553,300.00       

1.8 มหาวทิยาลัยมีหลักสูตรที่จัดการเรียน

การสอนร่วมกับสถานประกอบการ ในการ

ผลิตบัณฑติที่มีทักษะและวชิาชีพเฉพาะทาง

1.11 บุคลากรสายสนับสนุนวชิาการมี

คุณภาพสูงทัง้ความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงาน

 ตลอดจนมีความก้าวหน้าในสายงาน

1.10 บุคลากรสายวชิาการมีคุณภาพสูง ทัง้

ความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมี

ความก้าวหน้าในสายอาชีพ
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2.1.1 ร้อยละของผลงานวชิาการ วจิัยหรืองาน

สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติหรือ

นานาชาติต่ออาจารย์ประจ าและนักวจิัย

ร้อยละ 79.25 88.62 88.14 58.08 60.00 2.1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการ

นาผลงานวจิัย หรืองานสร้างสรรค์

ของอาจารย์ประจาและนักวจิัยให้

ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ

โครงการส่งเสริมการนาเสนอหรือตีพิมพ์

เผยแพร่ผลงานวจิัย

                         -   โครงการส่งเสริมการนาเสนอ

หรือตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวจิัย

2.1.2 บทความที่ตีพิมพ์ลงวารสารระดับ

นานาชาติในฐาน Scopus ร่วมกับหน่วยงาน

ภาคอุตสาหกรรม

เร่ือง - - - - 7 2.1.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้

อาจารย์หรือนักวจิัยตีพิมพ์บทความ

ร่วมกับหน่วยงานภาคอุตสาหกรรม

โครงการตีพิมพ์บทความร่วมกับหน่วยงาน

ภาคอุตสาหกรรม

                         -   โครงการตีพิมพ์บทความ

ร่วมกับหน่วยงาน

ภาคอุตสาหกรรม

2.1.3 บทความที่ตีพิมพ์ลงวารสารระดับ

นานาชาติในฐาน Scopus ร่วมกับ

มหาวทิยาลัยที่อยู่ในอันดับ 1 - 500 (QS 

Ranking)

เร่ือง 0.00 0.00 0.00 0 10 2.1.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้

อาจารย์หรือนักวจิัยตีพิมพ์บทความ

ร่วมกับมหาวทิยาลัยที่อยู่ในอันดับ 1

 - 500 (QS Ranking)

โครงการตีพิมพ์บทความร่วมกับ

มหาวิทยาลัยท่ีอยูใ่นอนัดบั 1 - 500 (QS

 Ranking)

                         -   โครงการตีพิมพ์บทความ

ร่วมกับมหาวทิยาลัยที่อยู่ใน

อันดับ 1 - 500 (QS Ranking)

2.1.4 จ ำนวนผลงำนวจิัยทีตี่พมิพร่์วมกบั
หน่วยงำนต่ำงประเทศในฐำน Scopus (1 

หน่วยงำนต่อ 3 เร่ือง)

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0 3 2.1.4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้

อาจารย์หรือนักวจิัยตีพิมพ์

ผลงานวจิัยร่วมกับหน่วยงาน

ต่างประเทศ

โครงการตีพิมพ์ผลงานวจิัยร่วมกับ

หน่วยงานต่างประเทศ

                         -   โครงการตีพิมพ์ผลงานวจิัย

ร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศ

2.3 ผลงานวจิัย งานนวตักรรม งาน

สร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์พัฒนา

ชุมชนใหส้ามารถพึ่งพาตนเองได้

2.3.1 จ านวนงานวจิัย งานนวตักรรม งาน

สร้างสรรค์หรืองานวชิาการที่น าไปใช้ประโยชน์

ในการพัฒนาผลิตภัณฑห์รือสร้างรายได้ลด

รายจา่ย หรือพัฒนาประชาชนและชุมชนให้

เข้มแข็งและย่ังยืน

ผลงาน 0 0 11 8 5 2.3.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้

ถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวจิัย 

งานนวตักรรม งานสร้างสรรค์ หรือ

งานวชิาการใหเ้กิดประโยชน์กับชุมชน

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการ

วจิัย นวตักรรมและงานวชิาการ เพื่อการ

พัฒนาชุมชน

                         -   โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้

ที่ได้จากการวจิัย นวตักรรม

และงานวชิาการ เพื่อการ

พัฒนาชุมชน

รองคณบดีฝ่ายวจิัยและ

บริการวชิาการ

ฝ่ายวจิัย

2.4 ผลงานวจิัย งานนวตักรรม งาน

สร้างสรรค์ ได้รับอนุสิทธิบัตรหรือ

สิทธิบัตร

2.4.1 จ านวนผลงานที่ย่ืนจดอนุสิทธิบัตร หรือ

สิทธิบัตร

ผลงาน - 5.00 32.00 10.00 20 2.4.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการ

น าผลงานวจิัย งานนวตักรรมหรือ

งานสร้างสรรค์ใหไ้ด้รับการจดอนุ

สิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร

โครงการส่งเสริมการจดอนุสิทธิบัตรหรือ

สิทธิบัตร

                         -   โครงการส่งเสริมการจดอนุ

สิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร

รองคณบดีฝ่ายวจิัยและ

บริการวชิาการ

ฝ่ายวจิัย

2.7 มหาวทิยาลัยสามารถบริหาร

จัดการทรัพย์สิน สินทรัพย์ และการ

ระดมทุนเพื่อใช้ในการปฏิบัติตามภารกิจ

2.7.1 จ านวนเงินภายนอกที่สนับสนุนเพื่อจัด

การศึกษา

ล้านบาท - - -          105,000.00 300,000 2.7.1.1 สร้างเครือข่ายและช่องทาง

ในการระดมทุน เพื่อพัฒนาคุณภาพ

การจัดการศึกษา

โครงการระดมทุนเพื่อการศึกษา                          -   โครงการระดมทุนเพื่อ

การศึกษา

รองคณบดีฝ่ายกิจการ

นักศึกษา

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

2.8 มหาวทิยาลัยมีการบริการวชิาการ

ที่สอดรับกับความต้องการของทอ้งถิ่น

และสังคม

2.8.1 จ านวนองค์ความรู้หรือนวตักรรมที่

มหาวทิยาลัยนาไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริม

ใหชุ้มชนสามารถพึ่งตนเองและจัดการตนเอง

ได้อย่างย่ังยืน

องค์ความรู้/

นวตักรรม

- - - - 1 2.8.1.1 พัฒนาระบบและกลไกการ

บริการวชิาการที่สอดคล้องกับ

ความต้องการ และเป็นประโยชน์ต่อ

ทอ้งถิ่นและสังคม

โครงการบริการวชิาการแก่ชุมชนและ

ทอ้งถิ่น

                         -   โครงการบริการวชิาการแก่

ชุมชนและทอ้งถิ่น

รองคณบดีฝ่ายวจิัยและ

บริการวชิาการ

ฝ่ายวจิัย

2.9 อาจารย์มีศักยภาพด้านการวจิัยที่

สามารถเพิ่มทักษะและความเชี่ยวชาญ

ในศาสตร์ที่สอน

2.9.1 จ านวนบุคลากรที่มีศักยภาพด้านการ

วจิัยเป็นมืออาชีพตามความเชี่ยวชาญ

คน - - - - 1 2.9.2.1 พัฒนาบุคลากรต้นแบบ

ด้านการวจิัยใหเ้ป็นมืออาชีพ

เชื่อมโยงกับวชิาชีพเฉพาะหรือ BCG 

หรือ SDGs

โครงการพัฒนานักวจิัยต้นแบบ                          -   โครงการพัฒนานักวจิัยต้นแบบ รองคณบดีฝ่ายวจิัยและ

บริการวชิาการ

ฝ่ายวจิัย

-                     

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

ผลการด าเนินงาน ค่าเป้าหมาย  งบประมาณ (บาท)

ฝ่ายวจิัย

รวมท้ังสิ้น

2.1 ผลงานวชิาการ วจิัยและงาน

สร้างสรรค์ ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ใน

ระดับชาติ หรือนานาชาติที่ตีพิมพ์

ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

รองคณบดีฝ่ายวจิัยและ

บริการวชิาการ

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ ปี 2565

(รอบ 8 เดอืน)

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดแูล ฝ่ายท่ีรับผิดชอบ

ยทุธศาสตรท่ี์ 2 สรา้งงานวิจัยและนวัตกรรมระดบัชาติและนานาชาติเพือ่คุณภาพชวิีต เศรษฐกิจและสงัคมอยา่งยัง่ยนื

กิจกรรมยอ่ย ระยะเวลา
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3.1.1 ร้อยละความส าเร็จของแผนการจัดอันดับ

มหาวทิยาลัย

คณบดี คณบดี

(1) ด้านวชิาการและการเรียนการสอน รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา ฝ่ายบริการการศึกษา

(2) ด้านวจิัยและบริการวชิาการ รองคณบดีฝ่ายวจิัยฯ ฝ่ายวจิัยฯ

(3) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวทิยบริการ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหาร

(4) ด้านกิจการนักศึกษาและการจัดนิทรรศการ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา

(5) ก ากับและติดตามแผนการจัดอันดับ

มหาวทิยาลัย

รองคณบดีฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ

ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

3.2 ความมีชื่อเสียงของมหาวทิยาลัย

โดยมีนักเรียนเลือกศึกษาต่อใน

มหาวทิยาลัย

3.2.1 ร้อยละของนักเรียนที่เข้ามาศึกษาต่อใน

มหาวทิยาลัยต่อแผนรับนักศึกษาประจ าปี

ร้อยละ - - - 93.00 85.00 3.2.1.1 ด าเนินการประชาสัมพันธ์

ที่หลากหลาย และบริการใหต้รง

ตามกลุ่มเปา้หมายทัง้ในระดับชาติ

และนานาชาติ

โครงการประชาสัมพันธ์               100,000.00   - โครงการประชาสัมพันธ์

ภายใน เพื่อสร้างความเข้าใจ

อันดีระหว างบุคลากรกับ

มหาวทิยาลัย

 - โครงการประชาสัมพันธ์

ภายนอก เพื่อเสริมสร้าง

ภาพลักษณ์สู่ความเป็นเลิศ

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา

3.3.2 จ านวนนักศึกษาต่างชาติเข้ามา

แลกเปลี่ยนอย่างน้อย1 ภาคเรียน

คน - - - - 7

3.3.3 จ านวนนักศึกษาของมหาวทิยาลัยที่ส่งไป

แลกเปลี่ยนอย่างน้อย 1 ภาคเรียน

คน - - - - 5

3.4 อาจารย์ชาวต่างชาติที่ปฏิบัติงาน

หรือมีการแลกเปลี่ยนในสาขาวชิา

3.4.1 จ านวนอาจารย์ชาวต่างชาติที่มีสัญญาจา้ง

เต็มเวลา 

คน 2.00 2.00 2.00 3 2 3.4.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้

หน่วยงานจัดจา้งอาจารย์

โครงการจัดจา้งหรือแลกเปลี่ยน

อาจารย์ชาวต่างชาติ

-                       โครงการจัดจา้งหรือ

แลกเปลี่ยนอาจารย์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหาร

3.5 มหาวทิยาลัยมีการด าเนินการจัด

กิจกรรมความร่วมมือกับเครือข่ายใน

ประเทศ

3.5.1 ร้อยละหนังสือแสดงเจตจ านง (LOI) หรือ

บันทกึความเข้าใจ (MoU) หรือข้อตกลงความ

ร่วมมือ (MoA) ในประเทศที่มีการจัดกิจกรรม

ร่วมกัน

ร้อยละ - - - - 90.00 3.5.1.1 ส่งเสริมใหห้น่วยงานดา

เนินกิจกรรมตามข้อตกลงความ

ร่วมมือหรือข้อตกลงความเข้าใจกับ

เครือข่ายในประเทศอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อก่อใหเ้กิดประโยชน์กับ

มหาวทิยาลัย

โครงการจัดกิจกรรมร่วมกับ

เครือข่ายภายในประเทศ

           30,000.00  - โครงการอบรมอาชีพเพื่อ

พัฒนาความรู้ใหก้ับศิษย์เก่า

และศิษย์ปัจจุบัน

 - โครงการสร้างประโยชน์

จากขยะเหลือใช้เพื่อสร้าง

รายได้แก่ครัวเรือนหรือชุมชน

 - การท าข้อตกลงความ

ร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่ง

สาขาวชิาการบริหาร

ทรัพยากรอาคาร  กับ

สมาคมการบริหารทรัพยากร

อาคารแหง่ประเทศไทย

 - การท าข้อตกลงความ

ร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่ง

สาขาวชิาการบริหาร

ทรัพยากรอาคารา กับ บริษัท

 พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด

 - Chiba University

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา

3.6.1 จ านวนมหาวทิยาลัยในต่างประเทศที่อยู่

ในล าดับ 1-500 (QS Ranking) ที่มีบันทกึความ

เข้าใจ (MoU) หรือบันทกึข้อตกลง (MoA) 

ร่วมกับมหาวทิยาลัย

แหง่ - - - - 1 3.6.1.1 ส่งเสริมใหห้น่วยงานดา

เนินกิจกรรมตามบันทกึความเข้าใจ 

(MoU) หรือบันทกึข้อตกลง (MoA) 

ความร่วมมือกับเครือข่าย

ต่างประเทศ เพื่อก่อใหเ้กิด

ประโยชน์กับมหาวทิยาลัย

 ภายใต้ข้อตกลงความ

ร่วมมือด้านการศึกษาและ

วจิัยกับเครือข่ายต่างประเทศ

 Chiba University

130,000.00           

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

ไตรมาสที ่4

กิจกรรมย่อย

 โครงการจัดอันดับ

มหาวทิยาลัย (U-Ranking)

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา3.3.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้

หน่วยงานแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ

มหาวทิยาลัยในระดับนานาชาติ

รวมท้ังสิ้น

โครงการ/กิจกรรมปี 2565

(รอบ 8 เดอืน)

3.6  มหาวทิยาลัยมีการด าเนินการจัด

กิจกรรมความร่วมมือกับเครือข่าย

ต่างประเทศ

กลยทุธ์

3.3 นักศึกษาชาวต่างชาติเข้าศึกษา

ต่อหรือมีการแลกเปลี่ยนในสาขาวชิา

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

นานาชาติ

-                       

ผลการด าเนินงาน ค่าเป้าหมาย

ไตรมาสที ่2

โครงการจัดอันดับมหาวทิยาลัย 

(U-Ranking)

3.1 มหาวทิยาลัยเป็นที่ยอมรับใน

ระดับชาติและนานาชาติ

- - 50.00ร้อยละ 80.00 82.00

โครงการจัดกิจกรรมร่วมกับ

เครือข่ายต่างประเทศ

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา

3.1.1.1 สนับสนุนการสร้างผลงาน

ตามแนวทางการจัดอันดับ

มหาวทิยาลัยใหเ้ป็นที่ยอมรับใน

ระดับนานาชาติ

                           -   

ยทุธศาสตรท่ี์ 3 สรา้งความสมัพนัธกั์บเครอืข่ายและขยายการยกยอ่งระดบันานาชาติ

-                       

ฝ่ายท่ีรับผิดชอบเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ ผู้ก ากับดแูลงบประมาณ (บาท) ระยะเวลา

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่3
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ส่วนที่ 6 แนวทำงกำรน ำแผนสู่กำรปฏิบัตแิละกำรตดิตำมประเมินผล 
การแปลงแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.  2566 – 2570) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปสู่การปฏิบัติจ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดการ

ประสานความร่วมมือในการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การจัดท าแผนงานและโครงการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการพัฒนาระบบข้อมูลและการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่าง

เป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสรา้งความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ในเรื่องแนวคิดและสาระส าคัญของยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

2. เพื่อปรับกระบวนการและกลไกการบริหารจัดการให้สามารถสนับสนุนการแปลงแผน

ยุทธศาสตร ์แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

3. เพื่อให้มกีารตดิตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ โดยมีการก าหนดตัวชี้วัดเป็นเครื่องมอื 

เป้ำหมำย 

1. ผู้บริหารและบุคลากรของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีความรู้ความเข้าใจใน แผน

ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และมีส่วนร่วมในกระบวนการแปลง

แผนไปสู่การปฏิบัติ 

2. มีกลไกและกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ และมีการจัดท าแผนงาน

และโครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชี้วัด 

3. ก าหนดเครื่องชี้วัดผลส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2566 ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายดังกล่าว จึงวางมาตรการและก าหนดแนวทางการ

แปลงแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปสู่การปฏิบัติ และการ

ติดตามประเมินผล ดังนี้ 

1. เสริมสร้างความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2566 พร้อมก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการ เพื่อแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ

ร่วมกันขององค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกให้มคีวามพร้อมและมีส่วนร่วมในการแปลงแผนไปสู่

การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแนวทาง ดังนี้ 

1.1 สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแนวคิดและสาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์และ 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยการจัดเวทีสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย  

และยุทธศาสตร์การพัฒนา ให้กับบุคลากร ให้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการ

ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้เกิดผลในทาง

ปฏิบัติ 
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1.2 ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรใหส้อดคล้องกับแนวทาง

ของแผนงานและโครงการในแต่ละยุทธศาสตร ์โดยเน้นผลลัพธ์ของการด าเนินงานเป็นหลัก 

1.3 ส่งเสริมให้สาขาวิชาต่างๆ ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดท าแผนยุทธศาสตร ์และ

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง

สามารถเชื่อมโยงและประเมินผลงานของหน่วยงานตามที่ก าหนดไว้ 

1.4 จัดให้มีการลงนามค ารับรองการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างพันธสัญญาเชิงยุทธศาสตร์ทั่ว

องค์กรทั้งระบบ พร้อมทั้งเชื่อมโยงผลงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 สู่การประเมินผลงาน 

1.5 ส่งเสริมมาตรการในการประชาสัมพันธ์และการสร้างบรรยากาศยุทธศาสตร์อย่าง

ต่อเนื่องผ่านสื่อภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้น ปลุกเร้า และ

ขับเคลื่อนงานตามแผนยุทธศาสตรแ์ละแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

2. พัฒนากระบวนการจัดท าแผนงาน/โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในลักษณะบูรณาการ  

เพื่อเป็นเครื่องมอืในการประสานแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยมีแนวทางดังนี้ 

2.1 สนับสนุนการจัดท าแผนงาน/โครงการในลักษณะการบูรณาการและประสานงาน

ระหว่างหน่วยงานภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนา 

อาทิเช่น 

(1) แผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ 

(2) แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษา 

(3) แผนปฏิบัติการด้านการสรา้งความสัมพันธ์กับเครือขา่ย 

- ภายในประเทศ 

- ต่างประเทศ 

(4) แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย 

(5) แผนปฏิบัติการด้านการบริการวชิาการ 

(6) แผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ 

(7) แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ 

(8) แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

(9) แผนพัฒนาบุคลากร 

(10) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

(11) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

(12) แผนการจัดการความรู้ 

(13) แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

(14) แผนปฏิบัติการด้านการจัดซือ้จัดจา้ง 
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(15) แผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศนแ์ละสิ่งแวดล้อม 

(16) แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

(17) แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 

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 สาขาวิชาและระดับบุคคลในการขับ เคลื่อนแผน

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
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และประเมินผลที่มีประสิทธิผล จะต้องอาศัยดัชนีชี้วัดความส าเร็จในหลายมิติ และหลายระดับ เพื่อให้

สอดคล้องกับการบริหารจัดการแนวใหม ่ดังนี้ 

1. การติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ พร้อม

ทั้งสรุปบทเรียนและข้อเสนอแนะส าหรับน าไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการจัดท าแผนเชิงยุทธศาสตร์

ขององค์กรใหม้ีประสิทธิภาพต่อไป 

2. การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  โดยการจัดท ารายงาน

ผลการด าเนินงานเป็นประจ าทุกเดือน และจัดท ารายงานผลรายไตรมาสเพื่อแสดงถึงความก้าวหน้า และ

ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทุกระดับทราบและด าเนินการแก้ไขเพื่อให้การด าเนินการบรรลุ

เป้าหมายที่ตัง้ไว้ รวมถึงการจัดท ารายงานผลงานประจ าปีเผยแพรสู่่สาธารณะ 

3. การติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณ เพื่อเร่งรัดการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

4. การติดตามผลตามค ารับรองการปฏิบัติการประจ าปีที่ก าหนดไว้แล้ว โดยมีการก าหนด

ระยะเวลาการตดิตามประเมินผลตนเองในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 

5. ควรมีกลไกเชื่อมโยงการประเมินผลงานรายบุคคลกับผลงานในระดับสาขาวิชา เพื่อ

เชื่อมโยงกับผลงานในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อแสดงถึงผลส าเร็จของการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่ระดับ

หนว่ยงานและระดับบุคคล  
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ภำคผนวก 1 
ค ำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมกำร 

ทบทวนแผนยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)  

และจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
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คําสั่งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ที่      ๔๑/๒๕๖๕

เรื่อง   แตงตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และจัดทํา

แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

___________________________

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไดจัดทําแผนยุทธศาสตร

ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเปนแผนชี้นํา

และแปลงไปสูการปฏิบัติงานในแผนงานของแตละป ประกอบกับมีการปรับทิศทางการพัฒนาหนวยงานให

สอดคลองกับมหาวิทยาลัย เพื่อใหสามารถรองรับกับความตองการ ความคาดหวังของผูรับบริการ และผูมีสวน

ไดสวนเสียทั้งในปจจุบันและในอาคต รวมทั้งใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๖ -

๒๕๗๐) และจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังตอไปนี้

๑. คณะกรรมการอํานวยการ

๑.๑ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประธานกรรมการ
 

๑.๒ รองคณบดีฝายแผนงานและประกันคุณภาพ รองประธานกรรมการ
 

๑.๓ รองคณบดีฝายวิชาการ                       กรรมการ
 

๑.๔ รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ
 

๑.๕ รองคณบดีฝายบริหาร                      กรรมการ
 

๑.๖ รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ
 

๑.๗ หัวหนาสํานักงานคณบดี                      กรรมการและเลขานุการ
 

๑.๘ นักวิเคราะหนโยบายและแผน                      กรรมการและผูชวยเลขานุการ
 

หนาที่
 

- ทบทวนแผนยุทธศาสตร ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติ
การของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

 
- พิจารณา กํากับดูแล วางแผนการดําเนินงานการจัดทําแผนยุทธศาสตร แผนกลยุทธและ

แผนปฏิบัติการใหเปนไปตามเปาหมาย
 

- ใหขอเสนอแนะ ติดตามผลและกํากับดูแลการดําเนินงานใหเปนไปตามแผน
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-  ๒  -

 

๑.๒ คณะกรรมการดําเนินงาน

๒.๑ รองคณบดีฝายแผนงานและประกันคุณภาพ                      ประธานกรรมการ
 

๒.๒ หัวหนาสํานักงานคณบดี                                           รองประธานกรรมการ
 

๒.๓ หัวหนาสาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและแอนิเมชั่นสามมิติ กรรมการ
 

๒.๔ หัวหนาสาขาวิชาออกแบบกราฟกและมัลติมีเดีย                      กรรมการ
 

๒.๕ หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย กรรมการ
 

๒.๖ หัวหนาสาขาออกแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ                       กรรมการ
 

๒.๗ หัวหนาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร                       กรรมการ
 

๒.๘ หัวหนาสาขาวิชาวิศวกรรมหุนยนต                       กรรมการ
 

๒.๙ หัวหนาสาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม                       กรรมการ
 

๒.๑๐ หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา                       กรรมการ
 

๒.๑๑ หัวหนาสาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพยและทรัพยากรอาคาร   กรรมการ
 

๒.๑๒ หัวหนาสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลปและวิทยาศาสตร กรรมการ
 

๒.๑๓ นางสาวบัญนษร สันฐาน                                           กรรมการ
 

๒.๑๔ นางสาวณธกมล ลูกคํา                                           กรรมการ
 

๒.๑๕ นางพจนา ไอยรัตน                                           กรรมการ
 

๒.๑๖ นางสาวพัชรินทร บุญทศ                                           กรรมการ
 

๒.๑๗ นางสาวอุบลรัตน เดือดขุนทด                      กรรมการ
 

๒.๑๘ นางสาวปทุมวดี นินํา                                           กรรมการ
 

๒.๑๙ นางสาวดวงเนตร สาระสมบัติ                      กรรมการ
 

๒.๒๐ นางสาวสิราวรรณ รุงเรืองชัยศรี                      กรรมการ
 

๒.๒๑ นายรชต ศรีสกุล                                           กรรมการ
 

๒.๒๒ นายนพปกรณ สนธิรัตน                                           กรรมการ
 

๒.๒๓ นายประวิทย สุนทรวิภาต                                           กรรมการ
 

๒.๒๔ นายทรงสันต คลายมาลี                                           กรรมการ
 

๒.๒๕ นายชีวิน ชินดิลกวณิช                                           กรรมการ
 

๒.๒๖ นางสาวณฐอร พุทธวงค                                        กรรมการและเลขานุการ
 

๒.๒๗ นางสาวอุบลรัตน รุยันต                                            กรรมการและเลขานุการ
 

หนาที่
 

- รวบรวมและวิเคราะหขอมูลในการจัดทําแผนยุทธศาสตร แผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

 
- ทบทวนและจัดทําแผนยุทธศาสตร แผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๖ เสนอตอผูบริหารและคณะกรรมการประจําคณะ เพื่อพิจารณา
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- ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามเปาหมายและนําขอมูลเสนอตอผูบริหาร
เพื่อนําไปใชเปนขอมูลในการวางแผนบริหารและตัดสินใจ

 
- งานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

  
 

   สั่ง ณ  วันที่   ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕

 

 

(ผศ.ดร.สุรพันธุ รัตนาวะดี)

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
29เม.ย.65  เวลา 15:35:32  Non-PKI Server Sign

 Signature Code : MgBCA-DUAQw-BCADg-ANQA3
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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 25 ท่าน เป็นผู้

ประเมินผล โดยการประเมินเป็นน้ าหนักคะแนนจากมากไปหาน้อยของจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัย

คุกคาม ปรากฏดังนี้ 

 1. น้ ำหนักคะแนนของจุดแข็ง เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ตามตารางดังต่อไปนี้ 

ล ำดับ คะแนน ประเด็นจุดแข็ง 

S1 64 บุคลากรมีความสามารถในการสรา้งผลงานวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้

จรงิในชุมชน มกีารตอ่ยอดงานวิจัย และบริการวิชาการที่เกิดประโยชน์ตอ่

ชุมชนมกีารตีพมิพ์ผลงานวิจัยในวารสารทั้งระดับชาติและนานาชาติ มกีาร

ท างานวิจัยร่วมกันเป็นทีมวิจัยในปัจจุบัน สามารถบูรณาการงานวิจัยระหว่าง

สาขาวิชาได้เป็นที่ยอมรับจากองค์กร หนว่ยงานทั้งภายนอกและภายในคณะฯ 

S2 61 มีหลักสูตรหลากหลายด้านการออกแบบ วศิวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี ซึ่ง

สามารถจัดเป็นสหวิทยาการ ซึ่งหากสามารถบูรณาการรวมกันได้ในโครงการ

พัฒนานักศึกษาจะเป็นจุดแข็งของการผลิตบัณฑติที่มีความหลากหลาย 

S3 39 ผูบ้ริหาร อาจารย์ และบุคลากรมีความคิดรเิริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนา

องค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

S4 34 หลักสูตรของคณะฯ เน้นการจัดการเรยีนการสอนด้านทักษะ สนับสนุนให้

นักศึกษาเป็นนักปฏิบัติที่มทีักษะทางวิชาการและวิชาชีพ 

S5 29 มีการส่งเสริมการพัฒนาเพิ่มทักษะ ให้กับบุคลากรทุกระดับ 

S6 26 มีระบบการบริหารจัดการภายในองค์อย่างเป็นระบบ 

S7 26 มหาวิทยาลัยอยู่ในกลุ่มวิชาเฉพาะส่งผลดใีนแงก่ารสร้างทักษะให้แก่นักศกึษา 

บุคลากรและทิศทางการวิจัยมากขึน้เนื่องจากปัจจุบันทางสาขาวิชาต่างๆใน

คณะได้ด าเนินการเรียนการสอนสอดคล้องกับวิชาชีพของแต่ละสาขาอยู่แล้ว 

S8 26 หลักสูตรของคณะเน้นการจัดการเรียนการสอนด้านทักษะ สนับสนุนให้

นักศึกษาเป็นนักปฏิบัติที่มทีักษะทางวิชาการและวิชาชีพ 

S9 24 การจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยวิชาเฉพาะ มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มทีักษะ 

ความรู ้เสริมสร้างบุคลากรสู่ความเป็นมอือาชีพเฉพาะทางให้สามารถ

ตอบสนองความตอ้งการของตลาด เช่นสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ 

S10 24 การเปิดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยหลังจากสถานการณก์ารแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลดลง จะท าให้เกิดการ
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ล ำดับ คะแนน ประเด็นจุดแข็ง 

แลกเปลี่ยนประสบการณก์ารเรียนรู้และความสัมพันธ์ที่ดรีะหว่างเพื่อน 

อาจารย์และบุคคลอื่นๆ 

S11 22 คณะผู้บริหารและบุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ทักษะและความช านาญใน

งานที่ปฏิบัติ 

S12 21 คณะมหีลักสูตรที่มีความหลากหลายและได้พัฒนาจากความต้องการของผูใ้ช้

บัณฑติซึ่งสามารถตอบสนองตอ่ชุมชน 

S13 19 มีความหลากหลายใน ศาสตรว์ิศวกรรมศาสตร์และด้านออกแบบ 

S14 14 การเปลี่ยนชื่อคณะเป็น คณะวิศวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ท า

ให้สาขาวิชากลุ่มวิศวกรรมศาสตร์มีความชัดเจนต่อการตัง้เป้าหมายและการ

วางแผนส าหรับการด าเนินงานและกิจการต่างๆ 

S15 14 การแขง่ขันก็เป็นคณะที่มขีนาดไม่ใหญ่มาก มคีวามคล่องตัวในการ

ประสานงานของบุคลากรที่ใกล้ชิดกัน ท าให้ท างานได้รวดเร็ว 

S16 10 การเรียนแบบ Onsite หลังเปิดสื่อการเรียนการสอนมคีวามชัดเจนและเข้าถึง

นักศึกษาได้ 

S17 9 หลักสูตรของคณะเน้นการจัดการเรียนการสอนด้านทักษะ สนับสนุนให้

นักศึกษาเป็นนักปฏิบัติที่มทีักษะทางวิชาการและวิชาชีพ 

S18 8 มีความน่าสนใจและดึงดูดต่อการประชาสัมพันธ์ในการเข้าสมัครเรียนมากขึ้น 

S19 6 ท าให้มคีวามชัดเจนในรายวิชาเฉพาะทางมากขึ้น 

S20 5 มีบริการด้านการศกึษาที่บูรณาการหลากหลาย ทั้งหลักสูตรทางด้าน

วิศวกรรมศาสตร์และด้านการออกแบบ 

S21 2 นักเรียนมคีวามกระตื้นร้น ต่อการเรียนการสอนมากขึ้น 

S22 2 ความออ่นน้อมถ่อมตน และจติสาธารณะของนักศึกษาเป็นจุดเด่น สามารถ

พัฒนาต่อยอดใหเ้ป็นจุดแข็งเพื่อน าไปใช้ในการประกอบการแขง่ขันระหว่าง

มหาวิทยาลัยได้ 
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2. น้ ำหนักคะแนนของจุดอ่อน เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ตามตารางดังต่อไปนี้ 

ล ำดับ คะแนน ประเด็นจุดอ่อน 

W1 48 การแขง่ขัน ทางดา้นวิชาการ เป็นจุดอ่อน ควร ไปเน้น ดา้นการปฏิบัติ การท างาน

ได้จริง กับ สถานประกอบการมากกว่าที่จะ ท างานดา้นวิชาการ  

W2 39 อาจารย์ที่มีเอกลักษณ์หลายท่าน จะอยู่อย่างมีความสุขในสิ่งแวดล้อมเฉพาะเดิมๆ 

ไม่นิยมออกความคิดเห็น การลงมือปฏิบัติเชิงรุกและชอบอยู่ในกรอบเดิมๆนั้น ท า

ให้การแข่งขันในภาควชิา และคณะฯไม่สามารถแขง่ขันกับมหาวิทยาลัยอื่นๆได้อยา่ง

เต็มที่ 

W3 28 การเปลี่ยนชื่อคณะเป็น คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจ

ส่งผลให้บางสาขาวิชาหรือปริญญาที่ได้รับไม่สอดคล้องกับชื่อคณะ ท าให้นักศึกษา

ที่สนใจเขา้มาศึกษาต่อเกดิความสับสน 

W4 26 ความรว่มมือกับองคก์รภายนอกยังไม่เข้มแข็งเท่าที่ควร 

W5 25 อาจต้องเพิ่มบุคลากรอาจารย์ในด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มากขึน้ 

W6 22 ขาดการจัดการที่ดีในการดูแลรักษาเครื่องมือในห้องปฏิบัติการให้เกิดประโยชน์

รว่มกัน 

W7 22 อุปกรณท์ี่ใชใ้นการเรียนการสอนยังไม่เพียงพอ 

W8 15 ผู้เรยีนมีผลการเรยีนในรายวิชาปฏิบัติ อาจมีสาเหตุมาจากเรยีนออนไลน์ การเขา้ถึง

เครื่องมือต่างๆที่สาขาจัดเตรียม หรอืมีทัศนคติที่ไม่ถูกต้องต่อการใช้งานจรงิ 

W9 15 บุคลากรยังขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษ 

W10 14 หลักสูตรสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้ายังไม่มีใบประกอบวิชาชีพ 

W11 12 บุคลากรมีการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์จากผลงานวิจัยได้น้อยมากในปัจจุบัน  เช่น 

การขาดงานทรัพย์สินทางปัญญาที่สามารถเป็นเงินรายได้ของคณะฯ ในการต่อยอด

ยอดเชิงพาณิชย์ หรอืสรา้งนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ 

W12 12 ขาดการใช้ทรัพยากรร่วมกันในเรื่องของอุปกรณ์เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ  

เนื่องจากห้องปฏิบัติการบางส่วนได้จ าเพาะเจาะจงให้ใชไ้ด้เฉพาะบุคคล 

W13 11 ขาดพื้นที่ ในการปฏิบัติการเฉพาะศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

W14 11 ในแง่ของชื่อคณะ บางสาขา เช่น ออกแบบ อาจไม่เหมาะสมกับชื่อ ชื่อเดิมดูดีกว่า 

เพราะเป็นกลางไม่เนินทางสายวิศวกรรม 

W15 10 งานด้านการจัดโครงการ หรือบริการวิชาการแก่สังคมในรูปโครงการมีต้นทุนสูง 

เพราะต้องด าเนินการตามวงจร PDCA 
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ล ำดับ คะแนน ประเด็นจุดอ่อน 

W16 10 การแข่งขันระหว่างมหาวิทยาลัย  บุคลากรบางส่วนไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับ

มหาวิทยาลัยคู่แข่งที่จัดอยู่ภายในกลุ่มการผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและ

สาขาเฉพาะ ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์  แนวทางการใช้ในการแข่งขันและ

งบประมาณสนับสนุนให้ เกิดกิจกรรมเพื่อน าไปใ ช้ในการแข่งขันระหว่าง

มหาวิทยาลัยนั้นๆ 

W17 9 ยังขาดกลยุทธ์ที่จะผลักดันให้เกดิความรว่มมือระหว่างศิษย์เกา่และศิษย์ปัจจุบัน 

W18 7 ต้องแข่งขันกับ แบรนด์วศิวกรรมศาสตร ์มหาลัยอื่นที่เปิดมาก่อน 

W19 6 บุคคลภายนอกยังขาดความเชื่อมั่นในภาพลักษณ์เดิมว่านักศึกษา/บัณฑิต  มีความ

ขยัน/อดทน/สู้งาน 

W20 6 การจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยวิชาชีพเฉพาะ  จะต้องใช้งบประมาณจ านวนมากใน

ช่วงแรกเพื่อสร้างนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นจากสาขาวิชาที่เป็น

สาขาวิชาเฉพาะ 

W21 6 นักศึกษาไม่สามารถตรวจ ATK ได้บอ่ยเนื่องจากติดปัญหาเรื่องคา่ใช้จา่ย 

W22 5 คา่นิยมของคนรุน่ใหมไ่ม่สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึประสงค์ 

W23 1 ใช้ทรัพยากรร่วมกัน ในเรื่องของอุปกรณ์เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ  เนื่องจาก

ห้องปฏิบัติการบางส่วนได้จ าเพาะเจาะจงให้ใช้ได้เฉพาะบุคคลหรอืบางสาขา 

 

3. น้ ำหนักคะแนนของโอกำส เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ตามตารางดังต่อไปนี้ 

ล ำดับ คะแนน ประเด็นโอกำส 

O1 49 ชื่อคณะวิศวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสามารถดึงดูดความสนใจ

ให้กับผู้ที่ต้องการจะศึกษาต่อ 

O2 30 สามารถ ท า MOU สถานประกอบการรวมถึงให้โอกาสแก่นักศึกษาในการฝึกปฏิบัติ

จรงิในสายงานวิศวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ชัดเจนขึ้น 

O3 21 สามารถต่อยอดพัฒนาหลักสูตรในระดับปรญิญาโท และปริญญาเอก ได้ชัดเจนขึ้น 

O4 21 สาขาวิชาที่ได้รับการคัดเลือกและสนับสนุนงบลงทุนต่างๆ สามารถผลักดันให้เกิด

การแขง่ขันระหว่างมหาวิทยาลัยได้มากขึ้น 

O5 20 ในแง่ของชื่อคณะ ก็จะได้มีโอกาสในการประชาสัมพันธ์ที่ดีขึ้น 

O6 19 โอกาสในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับธุรกิจประเภทใหม่ที่ เกิดขึ้นในช่วง

สถานการณ์ COVID 19  

O7 16 ปัจจุบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่มีความหลากหลายมากสามารถน ามา

ผนวกรวมกับกระบวนการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษามีองค์ความรู้และทักษะทัน

ต่อสถานการณใ์นศตวรรษที่ 21 

55



 
 

 

ล ำดับ คะแนน ประเด็นโอกำส 

O8 13 สามารถต่อยอดในด้านวิจัยการพัฒนากับภาครัฐ 

O9 9 สามารถแขง่ขันกับองคภ์ายนอกได้ 

O10 8 การเปลี่ยนชื่อคณะควบคู่กับการจัดกระบวนการเรียนสอนให้สอดคล้องกันท าให้มี

ทิศทางที่ดี 

O11 7 บรรยากาศสิ่งแวดล้อมคณะและในมหาวิทยาลัยฯ นอกมหาวิทยาลัยฯ มีทิศทาง

ไปสู่ความเป็นสากล ช่วยขับเคลื่อนสาขาเชิงวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ให้

สามารถเชื่อมโยงการผลิตบัณฑิตกับหน่วยงานภายนอกได้อย่างหลากหลาย 

ภายในประเทศและต่างประเทศ 

O12 7 การเปดิการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลดลง หากมีมาตรการ/ข้อสั่งการ หรือวิธีปฏิบัติที่

ชัดเจน เมื่อเกิดการระบาดของโรคขึ้นในช้ันเรียน สามารถน ามาใช้เป็นแบบอย่าง

ส าหรับการประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกรับรู้และสร้างความเชื่อมั่นให้กับ

ผู้ปกครองที่จะส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาเพิ่มขึ้น 

O13 7 ในยุคของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและการสื่อสารสามารถพัฒนาการจัดการ

เรียนการสอนเพื่อรองรับการเปิดเรียนหลังการระบาดของ COVID 19 

O14 6 จ านวนนักศึกษาเพิ่มมากขึน้ 

O15 5 ให้นักศึกษาใช้อุปกรณ์เคร่ืองมือในห้องปฏิบัติการ ของทางคณะได้ 

O16 5 มีการร่วมมือพัฒนาปฏิบัติที่มีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพกับ มหาวิทยาลัยคณะ

วิศวกรรมศาสตรอ์ื่นๆ 

O17 5 สถานประกอบการให้โอกาสแก่นักศึกษาในการฝึกปฏิบัติจริงในสายงานเพิ่มขึ้น  

การจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยวิชาเฉพาะ 

O18 5 การ onsite ได้มีโอกาสพบปะกับนักศึกษามากขึน้ 

O19 4 การเปลี่ยนชื่อคณะเป็น คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ท าให้

สาขาวิชากลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ อาจมีนักเรียนสมัครเข้าเรียนในสาขาวิชากลุ่ม

วิศวกรรมศาสตรเ์พิ่มขึน้ 

O20 3 มีโครงการความร่วมมือทางด้านวิชาการกับต่างประเทศ  โดยมีการแลกเปลี่ยน

นักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างประเทศอย่าง

ต่อเนื่อง 

O21 1 สนับสนุนให้มีการจัดอันดับสาขาวิชาภายในกลุ่มมหาวิทยาลัยวิชาชีพเฉพาะ  เพื่อ

เป็นการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเขา้มาเรียนเพิ่มขึน้ 
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4. น้ ำหนักคะแนนของภัยคุกคำม เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ตามตารางดังต่อไปนี้ 

ล ำดับ คะแนน ประเด็นภัยคุกคำม 

T1 38 มีสถาบันการศึกษาจ านวนมากและจ านวนประชากรวัยเรียนมีแนวโน้มลดลง เกิดภาวะ

แข่งขันสูง 

T2 37 ไม่สามารถคัดเลือกนักศึกษาแรกเข้าที่มีคุณภาพพื้นฐานตามที่หลักสูตรได้  เนื่องจาก

จ านวนนักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนลดลงท าให้ส่งผลต่อเหตุการณค์ัดเลือก 

T3 30 การประชาสัมพันธ์ที่ต้องสรา้งความเข้าใจและดึงดูดต่อผู้เขา้สมัครเรียน 

T4 28 ศาสตร์ทางด้านการออกแบบยังไม่มีการผลักดันให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจต่องานดิจติอล 

(สมอง ไอเดีย) หรือ ขาดการสนับสนุนการ creative digital ให้ทันต่อช่องทางการใช้งาน

จรงิในปัจจุบัน 

T5 23 ความต้องการทางด้านตลาดแรงงานอุตสาหกรรมมีการเปลี่ยนแปลงส่งผลให้ต้องปรับกล

ยุทธ์การเรยีนการสอนให้สอดคล้องตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

T6 21 ขาดการกระตุ้น ขาดบรรยากาศ และขาดการส่งเสริมให้บุคลากรของคณะฯ อยาก

ท างาน การจัดโครงการคนรุ่นใหม่  หรือการร่วมมือต่างๆ เช่น ขาดการพบปะ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของอาจารย์แบบทั่วทั้งคณะฯ เพื่อท าการกิจกรรม การวิจัย 

ให้มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ 

T7 20 การสร้างความเข้มแข็งเพื่อการแข่งขันระหว่างมหาวิทยาลัยยังต้องพัฒนา  ปรับปรุงอีก

หลายภาคส่วน เช่น อุปกรณ ์เครื่องมือ บุคลากร ความรว่มมือกับองค์กรภายนอก เป็นต้น 

T8 19 ปัญหาโรคระบาด โควดิ-19 ส่งผลกระทบต่อรายได้ของประชาชนท าให้การศึกษาตอ่ลดลง 

T9 15 สาขาวิชาต่างๆ  ภายในกลุ่มมหาวิทยาลัยวิชาเฉพาะ  ควรได้รับความร่วมมือจาก

มหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องจากภายนอก โดยมีขัน้ตอนในสว่นของเอกสาร

ที่สะดวกและขั้นตอนที่กระชับมากขึ้น 

T10 11 มหาวิทยาลัยฯ ไม่มีการด าเนินงานด้านการพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษที่ชัดเจนตรง

กับการใช้งานในการปฏิบัติตนและกิจกรรม 

T11 10 ควรมีสถานที่จอดมอเตอร์ไซค์ส าหรับนักศึกษา ห้องปฏิบัติการ/กิจกรรมที่เพิ่มขึ้น หรือมี

รูปแบบการจัดสรรที่มีประสิทธิภาพ เมื่อมีการเปิดเรียนหลังการแพร่ระบาดของโรคตืดเชือ้

ไวรัสโคโรนา 2019 

T12 7 การเปลี่ยนชื่อคณะเป็น  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  เมื่อ

เปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นๆจะไม่มีความแตกต่าง 

T13 7 การเปิดเรียนหลังโรคระบาด โควิด-19 ส่งกระทบต่อการสร้างทักษะที่ต้องอาศัยความ

ช านาญในการลงมือปฏิบัติงานและการปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนรว่มงาน 

T14 3 ยังขาดการประชาสัมพันธ์ที่มีลักษณะส่งเสริม สนับสนุน ยกย่อง คุณงามความดี เพื่อให้

คุณงามความดีนั้นเกิดเป็น คา่นิยมขึน้ในคณะ 
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ภำคผนวก 3 
ประมวลภำพกิจกรรมกำร 

ทบทวนแผนยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)  

และจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
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ประมวลภาพการประชุมทบทวนผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
และจัดท า (ร่าง) แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง Lounge room อเนกประสงค์อาคาร 42 ชั้น 2 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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ภำคผนวก 4 
รำยชื่อผู้บริหำรและบุคลำกรที่มีส่วนร่วมในกำร 

ทบทวนแผนยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)  

และจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60



 
 

 

รำยชื่อผู้บริหำรและบุคลำกร 

ที่มีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2566 - 2570)  

และแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

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 อาจารย์ ดร.ธรรมรักษ์ ศรีมารุต สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

8 รองศาสตราจารย์ อรัญ ขวัญปาน 

9 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร อารีรัชกุล 

10 ผูช่้วยศาสตราจารย์ รุจพิรรณ แฝงจันดา 

11 อาจารย์สุภัสสร ฉิมเฉิด 

12 อาจารย์กิตติศักดิ์ เตชะกาญจนกิจ สาขาวิชาการออกแบบนิทรรศการและแอนิเมช่ัน

สามมิติ 13 รองศาสตราจารย์ จง บุญประชา 

14 อาจารย์ศุภโชค สนธิไชย 

15 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชญา  ครูเกษตร 

16 อาจารย์ปิยะวรรค์ ปิ่นแก้ว 

17 อาจารย์ดวงรัตน์ ด่านไทยน า สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและมัลติมเีดีย 

18 ผูช่้วยศาสตราจารย์ สุภัทรา ลูกรักษ์ 

19 ผูช่้วยศาสตราจารย์ จิติมา เสือทอง 

20 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญใจ สุขก้อน 

21 ผูช่้วยศาสตราจารย์ จิตราวดี รุ่งอินทร์  กันกา สาขาวิชาอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร 

22 อาจารย์ ดร.เปี่ยมจันทร์ ดวงมณี 

23 รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆข า 

24 อาจารย์ ดร.ธงชัย ทองมา 

25 รองศาสตราจารย์ ดร.ฤดี นิยมรัตน์ สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม 

26 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรต ิกอบัวแก้ว 

27 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. สุรพันธุ์   รัตนาวะดี 
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ล ำดับที่ ชื่อ-นำมสกุล กลุ่มงำน/ต ำแหน่ง/สำขำวิชำ/แขนงวิชำ 

28 อาจารย์ ดร.ไสว ศิรทิองถาวร 

29 ผูช่้วยศาสตราจารย์ อพณิญา มุ่งอ้อมกลาง สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และวทิยาศาสตร์ 

30 ผูช่้วยศาสตราจารย์ วรีะ โชติธรรมาภรณ์ 

31 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒน์ พลอยศรี 

32 อาจารย์ณัฐิดา จันหอม สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 

33 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.อธิสมัย โสพันธ์ 

34 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภโยธิน ณ สงขลา 

35 อาจารย์ณรงค์  ณรงค์รัตน์ 

36 อาจารย์ทศพร นาคย้อย 

37 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐกาล โปร่งนุช สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์ 

38 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะ 

39 รองศาสตราจารย์ ดร.นารีนาถ  รักสุนทร 

40 อาจารย์อภริักษ์ ธิตินฤมิต 

41 อาจารย์กฤษกร อินตะ๊วิชัย 

42 อาจารย์ปฏิญญาณ์ แสงอรุณ สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 

43 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์ 

44 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สหภพ กลีบล าเจียก 

45 อาจารย์จริวุฒิ ดว้งอินทร์ 

46 อาจารย์ภาณุพงศ์ จันทน์ผลิน 

46 อาจารย์ ดร.รวิ อุตตมธนินทร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

47 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.พรภวษิย์ บุญศรีเมอืง 

48 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ขวัญเรือน รัศมี 

49 อาจารย์วรณัน วรมงคล 

50 อาจารย์ศุภวรรณ พันธ์เกาะเลิ่ง อาจารย์ประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

51 อาจารย์ ดร.ไกรพ เจรญิโสภา 

52 อาจารย์ สุนสิา เสนปาน 

53 นางสาว ตวงพร เซอร์ประยูร หัวหนา้ส านักงานคณบดี 

54 นางสาว บัญนษร สันฐาน หัวหนา้ฝา่ยบริการการศกึษา 

55 นางสาว ณธกมล ลูกค า หัวหนา้ฝา่ยกิจการนักศึกษาและศลิปวัฒนธรรม 

56 นางสาว ณฐอร พุทธวงค์ หัวหนา้ฝา่ยแผนงานและประกันคุณภาพ 
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ล ำดับที่ ชื่อ-นำมสกุล กลุ่มงำน/ต ำแหน่ง/สำขำวิชำ/แขนงวิชำ 

57 นางสาว อุบลรัตน์ รุยันต์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

58 นาง พจนา ไอยรัตน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ช านาญการ 

59 นาย ประวิทย์ สุนทรวิภาต นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

60 นางสาว ดวงเนตร สาระสมบัติ เจ้าหน้าที่วจิัย 

61 นางสาว ปทุมวดี นิน า นักวิชาการพัสดุ 

62 นาย รชต ศรสีกุล นักวิชาการพัสดุ 

63 นางสาว อุบลรัตน์ เดือดขุนทด นักวิชาการศกึษา 

64 นางสาว พัชรินทร์ บุญทศ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

65 นางสาว สิราวรรณ รุง่เรืองชัยศรี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

66 นาย ทรงสันต์ คล้ายมาลี นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 

67 นาย ชีวิน ชินดลิกวณิช เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

68 นาย นพปกรณ์ สนธิรัตน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
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ภำคผนวก 5 
มตท่ีิประชุมคณะกรรมกำรประจ ำคณะ ครั้งที ่ 6 /2565 (วำระท่ี 5.3) เรื่อง กำร

พิจำรณำ (ร่ำง) แผนยุทธศำสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566- พ.ศ. 2570) และแผนปฏิบัติ

กำรประจ ำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
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สวนราชการ   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

   บันทึกขอความ
 

ที่      ทอ/ ๗๙๒.๑   วันที่    ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง
 

แจงมติการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ (ระเบียบวาระที่

๕.๓)

เรียน  คณบดี

ตามที่มีการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อ
วันพุธที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕  เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ หองประชุมพิสมัยพิมลสัตย และผานระบบออนไลน
Google Meet ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ  ไดพิจารณา ระเบียบวาระที่ ๕.๓) การพิจารณา(ราง)
แผนยุทธศาสตรระยะ ๕ ป (พ.ศ.๒๕๖๖- พ.ศ.๒๕๗๐) และแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 

 
รองคณบดีฝายแผนงานและประกันคุณภาพ  (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชนมภัทร โตระสะ) 

กลาววาตามทีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดดําเนินการจัดทํา (ราง) แผน
ยุทธศาสตรระยะ ๕ ป (พ.ศ.๒๕๖๖-พ.ศ.๒๕๗๐) และแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
เนื่องจากมหาวิทยาลัยไดเลือกอยูกลุมวชาชีพเฉพาะทาง คณะไดดําเนินการปรับปรุงยุทธศาสตรใหม ๕ ป
(พ.ศ.๒๕๖๖-พ.ศ.๒๕๗๐ มี ๓ ยุทธศาสตรดังนี้ 

ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตใหเปนมืออาชีพ

ยุทธศาสตรที่ ๒ สรางงานวิจัยและนวัตกรรมระดับนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและ
สังคมอยางยั่งยืน

ยุทธศาสตรที่ ๓ สรางความสัมพันธกับเครือขายและขยายการยกยยองระดับนานาชาติ
 

ตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยฯ มอบหมายคณะดําเนินการในป ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐ ตัวชี้วัด ซึ่งมีตัวชี้วัดใหม ๆ
ประมาณ ๕-๖ ตัวชี้วัด  

'แผนปฏิบัติการประจําภปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 

งบประมาณที่ไดรับมีสองสวน คือ 

- งบประมาณแผนดิน จํานวน   ๒๕,๔๔๕,๐๐๐ บาท

- งบประมารเงินรายได จํานวน  ๑๒,๖๘๓,๓๐๐ บาท

                        รวมงบประมาณที่ไดรับทั้งสิ้น ๓๘,๑๒๘,๓๐๐ บาท

ทั้งนี้งบประมาณรายไดจะนํามาใชในโครงการตาง ๆ และตัวชี้วัดมีมากขึ้น งบประมาณรายไดที่ไดรับจํากัด ทั้งนี้
คณะมีแนวทางการบริหาร โดยจะรวมโครงการหลาย ๆ โครงการที่จะตอบตัวชี้วัดไดหลายตัว จึงเสนอคณะ
กรรมการเพือพิจารณา

มตทิีป่ระชมุ   เหน็ชอบ แผนยทุธศาสตรระยะ ๕ ป (พ.ศ.๒๕๖๖- พ.ศ.๒๕๗๐) และแผนปฏบิตัิ
การประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  ตามเสนอ

 
 

จงึเรยีนมาเพือ่โปรดทราบ เหน็ควรมอบฝายแผนงานและประกนัคณุภาพดําเนนิการในสวนที่
เกีย่วของตอไป

 
 

 
(นางสาวตวงพร เซอรประยูร)

หัวหนาสํานักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
23  ส.ค.  65  เวลา 16:58:58  Non-PKI Server Sign

Signature Code : MwA3A-EYANA-A1AEU-AQwA0
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รับทราบ

 

(ผศ.ดร.สุรพันธุ รัตนาวะดี)

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
25  ส.ค.  65  เวลา 08:53:14  Non-PKI Server Sign

 Signature Code : NgBGA-EYAQw-AwADM-ARAAz

 

 

รับทราบ

(ผศ.ดร.ชนมภัทร โตระสะ)

รองคณบดีฝายแผนงานและประกันคุณภาพ
25  ส.ค.  65  เวลา 10:54:34  Non-PKI Server Sign

 Signature Code : NAA0A-DUANQ-BFADE-ARABE
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ภำคผนวก 6 

บันทึกข้อควำมขออนุมติัแผนยุทธศำสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) และ

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณพ.ศ. 2566 ของคณะเทคโนโลยอีุตสำหกรรม 
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สวนราชการ   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา

เลขที�รบั ๑๗๗๒๖/๒๕๖๕

วนัที� ๓๐ ก.ย. ๖๕

เวลา ๑๕:๑๐ น.

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา

เลขที�รบั ๑๗๗๒๖/๒๕๖๕

วนัที� ๓๐ ก.ย. ๖๕

เวลา ๑๕:๑๐ น.

  บันทึกขอความ
 

ที่      ทอ/ ๙๕๘   วันที่    ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง
 

ขออนุมัติแผนยุทธศาสตรระยะ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๖ ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เรียน  อธิการบดี

ตามที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไดดําเนินการจัดทําเลม
แผนยุทธศาสตร ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
และแผนปฏิบัติการดานตางๆ ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อดําเนินการตามเกณฑการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ตัวบงชี้ที่ ๕.๑ การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน
และเอกลักษณของคณะ กําหนดใหตองเสนอแผนดังกลาวตอผูบริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ นั้น

  

ในการนี้ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติ
การดานตางๆ ดังกลาว เสร็จเรียบรอยแลว จึงขอความอนุเคราะหพิจารณาอนุมัติแผนยุทธศาสตร ระยะ ๕ ป
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 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
 

(๑๑)แผนบริหารทรัพยากรบุคคล
  

(๑๒) แผนกลยุทธทางการเงิน

(๑๓) แผนการจัดการความรู
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(๑๔) แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

(๑๕) แผนปฏิบัติการดานการจัดซื้อจัดจาง

(๑๖) แผนปฏิบัติการดานการประชาสัมพันธเชิงรุก

(๑๗) แผนปฏิบัติการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
 

 
(ผศ.ดร.ชนมภัทร โตระสะ)

รองคณบดีฝายแผนงานและประกันคุณภาพ
29  ก.ย.  65  เวลา 09:07:03  Non-PKI Server Sign

Signature Code : OAA2A-EIAMg-A2ADE-AOQA2

 

 

เรียน    อธิการบดี    เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

 

(ผศ.ดร.สุรพันธุ รัตนาวะดี)

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
30  ก.ย.  65  เวลา 15:07:29  Non-PKI Server Sign

 Signature Code : QQAxA-DgAQw-BGAEE-AMABG

 

 

อนุมัติ  ตามเสนอ

(รศ.ดร.ชุติกาญจน ศรีวิบูลย)

อธิการบดี
30  ก.ย.  65  เวลา 15:11:03  Non-PKI Server Sign

 Signature Code : NABDA-DAAMQ-BCADk-AMQAy
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