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บทสรุปสําหรับผูบรหิาร 

แผนยุทธศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2563 เปนเครื่องมือในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานของคณะครุศาสตร ที่เนนความสัมฤทธิ์

ผลของงานใหเกดิขึ้น ซึ่งเปนเครื่องมือในการบริหารการจัดการขององคกรใหมปีระสทิธภิาพสูงสุด การ

ปฏรูิปการศกึษาตามพระราชบัญญัตกิารศกึษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 

ตลอดจนการปฏิรูประบบราชการตามแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ ไดเนนใหใชแผนยุทธศาสตรของ

หนวยงานตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงาน เพื่อใหทุกหนวยงานมีแนวทางและทิศทางที่ชัดเจน สามารถ

ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงานไดแผนปฏิบัติการของคณะฯ พัฒนาปรับปรุงมาจากแผนยุทธศาสตรของ

คณะฯ มีความสอดคลองและเช่ือมโยงกับแผนยุทธศาสตรชาติ แผนยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ 

แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย และแผนยุทธศาสตรของคณะฯตามลําดับ 

 ในปงบประมาณ 2563 คณะครุศาสตร ไดจัดใหมีการทบทวนแผนยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนา

ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560 - พ.ศ.2564) โดยการวิเคราะหผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร           

ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 พรอมทั้งศึกษาสภาวการณปจจุบัน ประเด็นความทาทายในดานตางๆ ที่

คณะฯจะตองเผชิญ โดยไดมกีารรับฟงความคดิเห็นของผูมสีวนไดสวนเสยี  

 คณะครุศาสตรไดวเิคราะหตําแหนงยุทธศาสตรในปจจุบัน โดยใชโปรแกรม Excel ของวิทยากร

ที่ปรึกษาจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปรากฏผลวา คระครุศาสตรอยูในตําแหนง“ปองกันตัว”       

ดังภาพขางลางนี้ 

 
ภาพท่ี 1 แสดงตําแหนงยุทธศาสตรของคระครุศาสตร ในปจจุบัน 



 

 

 

 

 

 

 เมื่อคณะครุศาสตรทราบตําแหนงยุทธศาสตรในปจจุบัน จึงไดปรับปรุงสถานการณ สามารถ

ปรับปรุงตําแหนงยุทธศาสตรของคณะฯไปอยูในตําแหนง “รุกดําเนนิการเอง” ดังภาพขางลางนี้ 

 
ภาพท่ี 2 แสดงตําแหนงยุทธศาสตรของคณะครุศาสตร ที่ปรับปรุงแลว 

 ซึ่งจากกระบวนการดังกลาวคณะครุศาสตรไดทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงคหลัก 

ประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธ ใหสอดคลองและเปนไปตามนโยบายและยุทธศาสตรของมหาวทิยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทาโดยมสีาระสําคัญของแผนยุทธศาสตร ดังนี้ 

วสิัยทัศน (Vision) 

แมแบบสถาบันผลติครู 

พันธกิจ (Mission) 

ผลิตและพัฒนาครู ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษา วิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุง

ศลิปวัฒนธรรม 

ภารกจิหลัก (Key Result Area) 

1. ผลติบัณฑติตามอัตลักษณ และพัฒนาครูมืออาชีพที่สนองตอบการปฏิรูปการศกึษาและการ

ฝกหัดครูสูอาเซยีน 



 

 

 

 

 

2. บริการวิชาการคุณภาพตามความตองการของผูรับบริการ เพื่อพัฒนาความแข็งแกรงทาง

วชิาชีพครู คณาจารย และบุคลากรทางการศกึษา 

3. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานภูมิปญญาทองถิ่น และโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําร ิเพื่อประโยชนในการจัดการเรียนรู 

4. วจัิยสรางนวัตกรรมและองคความรู เพื่อเผยแพร และถายทอดใหกับนักศกึษา 

เสาหลัก (Pillar) 

 1. ทุนความรู (Knowledge Capital) 

 2. คุณธรรม (Morality) 

 3. เครอืขาย (Partnership) 

 4. ความเปนมอือาชีพ (Professionalism) 

 5. วัฒนธรรม (Culture) ที่วา “ความเปนแบบอยางที่ดตีามวถิขีองรัตนโกสนิทร” 

วัฒนธรรม (Culture) 

 เปนกัลยาณมติร อุทศิตนเพื่อหนวยงาน 

อัตลักษณ (Identity) 

 เปนนักปฏบิัต ิถนัดวชิาการ เช่ียวชาญการสื่อสาร ชํานาญการคดิ มจีติสาธารณะ 

เอกลักษณ (Uniqueness) 

เนนความเปนวัง ปลูกฝงองคความรู ยดึม่ันคุณธรรมใหเชิดชู เปนองคกรแหงการเรยีนรูสูสากล 

คานิยมหลัก (Core Values) 

 ยดึม่ันในคุณธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพ 

ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Thrusts) 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคณะครุศาสตรใหเปนเอตทัคคะอยางยั่งยนื  

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 สรางผลงานวชิาการสูการยกระดับภูมปิญญาทองถิน่อยางยั่งยนื 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 สรางความสัมพันธ เช่ือมโยงเครอืขายและทองถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ขยายการยกยองระดับนานาชาต ิ

 ทั้งนี้คณะครุศาสตรไดกําหนดเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรหลักและตัวช้ีวัดความสําเร็จของแต

ละยุทธศาสตรมดีังนี้ 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาคณะครุศาสตรใหเปนเอตทัคคะอยางยั่งยืน มีเปาประสงคเชิง

ยุทธศาสตรหลักคือ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย เปนที่ยอมรับของผูใช

บัณฑติและสังคมเพื่อสูการเปนเอตทัคคะที่ไดรับการยอมรับในระดับชาตแิละนานาชาต ิ



 

 

 

 

 

 ตัวช้ีวัดความสําเร็จของยุทธศาสตรคือ 1. รอยละของนักศึกษาที่ไดรับการยกยองหรือยอมรับ 

ในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 2. ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑิต ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 3. รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําและการ

ประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ป และ 4. คะแนนเฉลี่ยการประกันคุณภาพภายในประจําป 

 ยุทธศาสตรที่  2 สรางผลงานวิชาการสู การยกระดับ ภูมิปญ ญ าทองถิ่นอยางยั่ งยืน 

มีเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรหลักคือ ผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 

ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองตอความตองการของแหลงทุน เผยแพรทั้งในระดับชาติและนานาชาต ิ 

รวมทัง้การนําไปใชประโยชนเปนศูนยกลางแหงการเรยีนรูเพื่อการบรกิารวิชาการแกสังคม 

 ตัวช้ีวัดความสําเร็จของยุทธศาสตรคือ 1. รอยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสรางสรรค 

ที่ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติตออาจารยประจําและนักวิจัย 2. รอยละผลงานของ

นักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรในระดับชาติ 

หรือนานาชาติ 3. รอยละผลงานของนักศึกษา และผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับการ

ตีพิมพหรือเผยแพรในระดับชาติ หรือนานาชาติ 4. รอยละผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองาน

สรางสรรคไดรับการนําไปใชประโยชนตอผลงานวิจัยหรอืงานสรางสรรคทั้งหมด 5. จํานวนองคความรู

ที่ เพิ่มขึ้นในแหลงเรียนรู/ศูนยการเรียนรู เพื่อบริการวิชาการ 6. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคตออาจารยประจําและนักวิจัย 7. จํานวนเครือขายดานการวิจัยและนวัตกรรมที่มีความ

รวมมือกับเครือขายจากภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคบริการ 8. จํานวนผลงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคที่ไดรวมมือกับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคบริการในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

ตอผลงานวิจัยและงานสรางสรรคทั้งหมด และ 9. จํานวนวารสารวิชาการที่ไดรับการยอมรับใน

ระดับชาต ิ

 ยุทธศาสตรที่  3 สรางความสัมพันธ  เช่ือมโยงเครือขายและทองถิ่น  มี เป าประสงค 

เชิงยุทธศาสตรหลักคือ สรางเครือขายความรวมมือที่หลากหลายทั้งภายในและตางประเทศ 

เพื่อใหมสีวนรวมในการพัฒนาและเกดิความสัมพันธที่ดกีับมหาวทิยาลัย 

 ตัวช้ีวัดความสําเร็จของยุทธศาสตรคือ 1. รอยละของเครือขายที่มีผลผลิตที่เปนประโยชน 

ตอมหาวิทยาลัย 2. จํานวนเครือขายที่มีสวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัย 3. รอยละของเครือขาย 

ความรวมมือในประเทศที่มีการดําเนินการ 4. จํานวนเครือขายความรวมมือระหวางกิจการนักศึกษา 

กับองคกรภาครัฐ และเอกชน และ 5.รอยละของเครือขายตางประเทศที่มีการจัดกิจกรรมรวมกับ

มหาวทิยาลัย  

 ยุทธศาสตรที่ 4 ขยายการยกยองระดับนานาชาติ มีเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรหลักคือ พัฒนา

ระบบบริหารจัดการภายในที่ตอบสนองตอความเปนนานาชาติ และสรางชื่อเสียงใหเปนที่รูจักและ

ยอมรับในระดับชาตแิละนานาชาต ิ 



 

 

 

 

 

 ตัวช้ีวัดความสําเร็จของยุทธศาสตรคือ 1. รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตามแผน 

การจัดอันดับมหาวิทยาลัย 2. รอยละของงานวิจัย บทความวิชาการ งานสรางสรรค นวัตกรรม 

และสิ่งประดิษฐของอาจารยและนักวิจัยที่ไดรับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติตอจํานวนอาจารย

ประจําและนักวิ จัย 3. รอยละของการรับรูภาพลักษณ และการใหบริการของมหาวิทยาลัย  

และ 4. จํานวนนักศกึษาชาวตางชาต/ินักศกึษาแลกเปลี่ยน 

โดยแผนยุทธศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564) สามารถสรุปเปาประสงค ตัวช้ีวัด 

แผนงาน/กลยุทธ และโครงการ/กจิกรรม ดังตารางที่ 1  

ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนเปาประสงคเชิงยทุธศาสตร ตัวช้ีวัด แผนงาน/กลยุทธ และโครงการ/กจิกร  

ของแผนยุทธศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564) ในแตละยุทธศาสตร  

 

ยุทธศาสตร 

จํานวน 

เปาประสงค 

เชงิ

ยุทธศาสตร 

ตัวชี้วัด 
แผนงาน/ 

กลยุทธ 

โครงการ/

กจิกรรม 

1.พัฒนาคณะครุศาสตรใหเปนเอตทัคคะ

อยางยั่งยนื 

9 22 19 19 

2.สรางผลงานวิชาการสูการยกระดับภูมิ

ปญญาทองถิ่นอยางยั่งยนื 

9 

  

18 

 

9 10 

3.สรางความสัมพันธเช่ือมโยงเครอืขาย

และทองถิ่น 

5 8 8 8 

4.ขยายการยกยองระดับนานาชาติ 5 6 6 6 

รวม 28 54 42 43 

  

ทั้ งนี้ ค ณ ะค รุศ าส ต ร ได นํ าแ ผ น ยุ ท ธ ศ าส ต ร  ร ะย ะ  5  ป  (พ .ศ . 2 5 6 0  - 2 5 6 4 )  

เพื่อแปลงไปสูการปฏิบัติในแตละป โดยการจัดการเปนแผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

สามารถสรุปเปาประสงค ตัวช้ีวัด แผนงาน/กลยุทธ และโครงการ/กจิกรรมที่จะดําเนนิการ ดังตารางที่ 2 

ตารางท่ี 2 แสดงจํานวนเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวช้ีวัด แผนงาน/กลยุทธ และโครงการ/

กจิกรรมของแผนปฏบิัตกิาร ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในแตละยุทธศาสตร 

 

ยุทธศาสตร 

จํานวน 

เปาประสงค 

เชงิยุทธศาสตร 
ตัวชี้วัด 

แผนงาน/ 

กลยุทธ 

โครงการ/

กจิกรรม 

1)พัฒนาคณะครุศาสตรใหเปนเอตทัคคะอยางยั่งยืน 9 22 19 19 



 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร 

จํานวน 

เปาประสงค 

เชงิยุทธศาสตร 
ตัวชี้วัด 

แผนงาน/ 

กลยุทธ 

โครงการ/

กจิกรรม 

2)สรางผลงานวิชาการสูการยกระดับภูมิ

ปญญาทองถิ่นอยางยั่งยนื 

9 

  

18 

 

9 10 

3)สรางความสัมพันธ เช่ือมโยงเครอืขายและ

ทองถิ่น 

5 8 8 8 

4)ขยายการยกยองระดับนานาชาต ิ 5 6 6 6 

รวม 28 54 42 43 

 คณะครุศาสตรไดจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2563 จํานวนทั้งสิ้น 

26,114,900 บาท โดยแบงเปนภาคปกต ิจํานวน 23,980,600 บาท ภาคพิเศษจํานวน 2,134,300 บาท 

รายละเอยีดการจัดสรรงบประมาณรายจายในแตละยุทธศาสตร ดังตารางที่ 3 

ตารางท่ี 3 แสดงการจัดสรรงบประมาณรายจายเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ในแตละยุทธศาสตร 

 

ยุทธศาสตร 

งบประมาณ 

(ภาคปกต)ิ 

งบประมาณ  

(ภาคพเิศษ) 

 

รวม 

1) พัฒนาคณะครุศาสตรใหเปนเอตทัคคะอยาง

ยั่งยนื 

14,781,600 2,038,300 16,819,900 

2) สรางผลงานวิชาการสูการยกระดับภูมิปญญา

ทองถิ่นอยางยั่งยนื 

1,330,000 - 1,330,000 

3) สรางความสัมพันธ เช่ือมโยงเครือขายและ

ทองถิ่น 

680,000 - 680,000 

4) ขยายการยกยองระดับนานาชาต ิ 480,000 - 480,000 

คาใชจายบุคลากรภาครัฐ 6,709,000 96,000 6,805,000 

รวมงบประมาณ 23,980,600 2,134,300 26,114,900 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะครุศาสตร ไดกําหนดโครงการวาระสําคัญประจําป (Agenda) 

จํานวนทัง้สิ้น 9 โครงการ จํานวนแตละยุทธศาสตร ดังนี้ 

 ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคณะครุศาสตรใหเปนเอตทัคคะอยางยั่งยืน มีโครงการวาระสําคัญ

ประจําป (Agenda) จํานวน 4 โครงการ คอื 

1. โครงการสงเสรมิผลงานนักศกึษาสูการประกวดในระดับชาติหรอืนานาชาต ิ

2. โครงการนําเสนองานวจัิย (Mini-conference) ของนักศกึษา 



 

 

 

 

 

3.  โครงการพัฒนาสาขาวชิาสูเอตทัคคะ 

4.  โครงการเพิ่มตําแหนงทางวิชาการ 

ยุทธศาสตรที่ 2 สรางผลงานวิชาการสูการยกระดับภูมิปญญาทองถิ่นอยางยั่งยืน มีโครงการ

วาระสําคัญ ประจําป (Agenda) จํานวน 1 โครงการ 

1. โครงการสงเสริมการตพีิมพเผยแพรผลงานวจัิยของอาจารยประจําและนักวิจัยในระดับชาติ

และนานาชาต ิ

ยุทธศาสตรที่ 3 สรางความสัมพันธ เช่ือมโยงเครือขายและทองถิ่น มีโครงการวาระสําคัญ

ประจําป (Agenda) จํานวน 2 โครงการ คอื 

1. โครงการความรวมมอืกับเครอืขายภายในประเทศ 

2. โครงการความรวมมอืกับเครอืขายตางประเทศ 

ยุทธศาสตรท่ี 4 ขยายการยกยองระดับนานาชาติ มีโครงการวาระสําคัญประจําป (Agenda) 

จํานวน 2 โครงการ คอื 

1. โครงการจัดอันดับมหาวทิยาลัย (U-Ranking) 

2. โครงการแลกเปลี่ยนนักศกึษานานาชาต ิ

 รวมทัง้คณะครุศาสตร ไดจัดทําแผนปฏบิัตกิารดานตางๆ เพื่อใชใหหนวยงานภายในคณะฯ ไดมี

สวนรวมในการขับเคลื่อนใหคณะฯ ไปสูไปเปาหมายตามที่กําหนด โดยมแีผนปฏบิัตกิารดานตางๆ ดังนี้ 

(1) แผนพัฒนาสาขาวชิาสูเอตทัคคะ 

(2) แผนปฏบิัตกิารดานการจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษา 

(3) แผนปฏบิัตกิารดานการวจัิย 

(4) แผนปฏบิัติการดานการบรกิารวชิาการ 

(5) แผนปฏบิัตกิารดานการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

(6) แผนปฏบิัตกิารดานการจัดหารายได 

(7) แผนปฏบิัติการดานการปรับปรุงภูมทิัศนและสิง่แวดลอม 

(8) แผนปฏบิัตกิารดานเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 

(9) แผนพัฒนาบุคลากร 

(10) แผนบรหิารทรัพยากรบุคคล 

(11) แผนกลยุทธทางการเงนิ 

(12) แผนการจัดการความรู 

(13) แผนปฏบิัตกิารดานการจัดซื้อจัดจาง 

(14) แผนปฏบิัติการดานการประชาสัมพันธเชิงรุก 

(15) แผนปฏบิัตกิารดานการสรางความสัมพันธกับเครอืขาย 

(16) แผนบรหิารความเสี่ยงและการควบคมุภายใน 



 

 

 

 

 

(17) แผนปฏบิัตกิารดานการพัฒนาเอกลักษณ 

(18) แผนปฏบิัตกิารดานการปองกันและปราบปรามการทุจรติ 

 

การขับเคลือ่นแผนไปสูการปฏบิัติ 

 คณะครุศาสตรมีขั้นตอนในการขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัติเพื่อที่จะผลักดันการทํางาน

ของกลไกทั้งหมดใหสามารถบรรลุผลลัพธตามที่ตัง้เปาหมายไว เพื่อใหผูมสีวนเกี่ยวของมคีวามรูสึกเปน

เจาของและมีสวนรวม รวมทั้งตองอาศัยกระบวนการและกลไกการผนึกกําลังในหลายมิติในการ

ประสานแผนงาน แผนเงิน และแผนคน ในการขับเคลื่อนองคกรรวมกัน และไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อ

มุงสูจุดมุงหมายสูงสุดขององคกรคอืวสิัยทัศนที่ตั้งไว ความสําเร็จของการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรให

ประสบผลสําเร็จ จงึประกอบดวยสวนสําคัญ ดังนี้ 

1. ผูบริหารระดับสูงและผูบริหารทุกระดับเปนผูรวบรวมพลังขับเคลื่อนใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 

และสื่อสารทศิทางองคกรใหแกบุคลากรทุกระดับไดมคีวามเขาใจ 

2. ถายทอดแผนยุทธศาสตรออกมาเปนแผนปฏิบัติการ โดยนํากลยุทธและแนวทางการ

ดําเนนิงานมาแปลงเปนแผนงาน/ โครงการที่ปฏบิัตไิดอยางเปนรูปธรรม 

3. การถายทอดแผนยุทธศาสตรไปสาขาวิชาและระดับบุคคลในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร

ไปสูการปฏบิัตอิยางชัดเจน รวมทัง้ตองมรีะบบในการจูงใจใหทุกคนมุงเนนการทํางานเพื่อมุงผลสัมฤทธิ์ 

4. การประสานงานระหวางหนวยงานภายในวิทยาลัยสถาปตยกรรมศาสตรในการขับเคลื่อน

แผนงาน/ โครงการของแตละหนวยงานใหมีความกาวหนา เกิดการแลกเปลี่ยนขอมูล จัดเก็บขอมูล 

เผยแพรขอมูล และถายทอดความรูซึ่งกันและกัน  

5. การจัดระบบการตดิตามประเมนิผลความกาวหนาของการดําเนนิการในทุกระดับ 

 

การตดิตามและประเมนิผล 

เมื่อมีการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติที่เกี่ยวของกับทุกหนวยงานภายในคณะครุศาสตร แลว 

คณะครุศาสตรจะตองวางระบบที่จะวัดความสําเร็จในการบรรลุเปาประสงคในระดับตางๆ จําเปนตอง

มีการติดตามและประเมินผล เพื่อชวยใหทราบถึงความกาวหนา ปญหาอุปสรรค ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

อันจะชวยใหผูรับผิดชอบพิจารณาหาแนวทางแกไขตอไป การติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิผล 

จะตองอาศัยดัชนีช้ีวัดความสําเร็จในหลายมิติ และหลายระดับ เพื่อใหสอดคลองกับการบรหิารจัดการ

แนวใหม ดังนี้ 

1. การติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร พรอมทั้ง

สรุปบทเรียนและขอเสนอแนะสําหรับนําไปใชในการปรับปรุงกระบวนการจัดทําแผน เชิงยุทธศาสตร

ขององคกรใหมปีระสทิธภิาพตอไป 



 

 

 

 

 

2. การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป  โดยการจัดทํารายงานผล

การดําเนินงานเปนประจําทุกเดือน และจัดทํารายงานผลรายไตรมาสเพื่อแสดงถึงความกาวหนา และ

ปญหาอุปสรรคตางๆ ใหผูบริหารทุกระดับทราบและดําเนินการแกไขเพื่อใหการดําเนินการบรรลุ

เปาหมายที่ตัง้ไว รวมถงึการจัดทํารายงานผลงานประจําปเผยแพรสูสาธารณะ 

3. การติดตามผลการใชจายเงินงบประมาณ ผลการจัดซื้อจัดจาง และการเบิกจายเงิน

งบประมาณ เพื่อเรงรัดการดําเนนิงานใหเปนไปตามแผนที่กําหนด 

4. การติดตามผลตามคํารับรองการปฏิบัติการประจําปที่กําหนดไวแลว โดยมีการกําหนด

ระยะเวลาการตดิตามประเมนิผลตนเองในรอบ 6 เดอืน 9 เดอืน และ 12 เดอืน 

5. ควรมีกลไกเช่ือมโยงการประเมนิผลงานรายบุคคลกับผลงานในระดับสาขาวชิา เพื่อเช่ือมโยง

กับผลงานในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อแสดงถึงผลสําเร็จของการถายทอดแผนยุทธศาสตรสูระดับ

หนวยงานและระดบับุคคล 
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สวนที่ 1 บทนํา 

1.1 ประวัตคิวามเปนมาและที่ตั้งของหนวยงาน 
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตั้งอยูที่อาคาร 11 อาคารกรรณาภรณพิพัฒน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอูทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพ 10300 โทรศัพท 0 2160 

1061-2 โทรสาร 0 2160 1057 เวบ็ไซต http:www.edu.ssru.ac.th 

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีประวัติความเปนมาในการจัดการเรียน     

การสอนนับตั้งแตปพุทธศักราช 2480 จนถึงปพุทธศักราช 2561 รวมเวลา 81 ป โดยเริ่มจากโรงเรียน     

สวนสุนันทาวิทยาลัย พัฒนามาเปนวิทยาลัยครูสวนสุนันทาสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา และจนกระทั่ง

ไดรับการสถาปนาเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในป พ.ศ.2547 เพื่อใหเห็นลําดับการพัฒนาใน

ดานความเจรญิกาวหนาของคณะครุศาสตร จึงนําเสนอรายละเอยีดดังนี้   

 พ.ศ.2495 เปดสอนหลักสูตรประโยคครูประถม แผนกการงานสันทัด เชน งานประดิษฐ     

งานไม งานพมิพ งานไฟฟา งานเสื้อผา 

 พ.ศ.2496 เปดสอนหลักสูตรประโยคครูมัธยม (ป.ม.)  2  ป แผนกการงานสันทัด โดยผูที่เขารับ

การศกึษา จะตองเปนผูที่จบ ป.ป.การงานสันทัด เทานัน้ 

 พ.ศ.2498 เปดสอนหลักสูตร ป.ป. และ ป.ม. การงานสันทัดและเปดสอนฝกหัดครูหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวชิาการศกึษา  (ป.กศ.)  2  ป โดยผูเขารับการศกึษาจะรับจากผูสําเร็จการศกึษาช้ันมัธยมศกึษา

ปที่ 6 และเริ่มคดิคะแนนแบบหนวยกติแทนแบบรอยละ 

 พ.ศ.2500 เปดสอนฝกหัดครูหลักสูตร ป.กศ. รอบบายเพิ่มขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อแกไข

ปญหานักเรยีนที่สําเร็จการศกึษาในช้ันมัธยมศกึษาปที่ 6 ไมมทีี่เรยีนตอ โดยกําหนดใหมีการรับนักเรยีน

ฝกหัดครูชายขึ้นเปนครั้งแรก ในปนี้เองเริ่มมีนักเรียนทั้งประเภทอยูประจําและประเภทเดินเรียน

เนื่องจากไมมหีอนอนเพยีงพอ 

 พ.ศ.2501 เปดสอนฝกหัดครูหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศกึษาช้ันสูง (ป.กศ.ช้ันสูง) โดย

รับจากผูสําเร็จการศึกษาระดับ ป.กศ. และในปนี้กระทรวงศึกษาธิการไดอนุมัติใหยกฐานะโรงเรียนสวน

สุนันทาวทิยาลัยเปนวทิยาลัยครูสวนสุนันทา 

 พ.ศ.2510 เปดสอนฝกหัดครูหลักสูตร ป.ป. แบบเรงรัดโดยรับนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาช้ัน

มัธยมศกึษาปที่ 5 หรอืเทยีบเทามาเรยีนโดยใชเวลา 1 ป 

 พ.ศ.2511 เปดสอนภาคนอกเวลาหลักสูตร ป.กศ. ช้ันสูง โดยรับจากบุคคลซึ่งมีอาชีพตางๆกัน

และในปตอมาไดทําการเปดสอนภาคนอกเวลาหลักสูตร ป.กศ.  

 พ.ศ.2517 เปดสอนระดับปรญิญาตร ี2 ป โดยใชหลักสูตรของวทิยาลัยวชิาการศกึษา 

  พ.ศ.2518 กระทรวงศึกษาธิการไดอนุมัติใหวิทยาลัยครูสวนสุนันทาเปนสถาบันการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518 มีบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบใน
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การผลติครู แบงสายงานการปฏบิัตริาชการออกเปนสํานักงานอธิการ คณะวชิา และภาควชิา โดยคณะ

วชิาครุศาสตรเปนหนวยงานหนึ่งของวทิยาลัยครูสวนสุนันทา มหัีวหนาคณะวชิาเปนผูบรหิารระดับคณะ  

 พ.ศ.2521 เปดสอนระดับปริญญาตรี 2 ป ตามโครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําการ ใชตัวยอวา อ.ค.ป. 

 พ.ศ.2523 เปดสอนระดับปรญิญาตร ี4 ป โดยรับนักเรยีนที่สําเร็จช้ันมัธยมศกึษาปที่ 5 เขารับ

การศกึษา 

 พ.ศ.2525 เปดสอนนักศกึษา ป.กศ.ช้ันสูง ภาคตอเนื่องและภาคสมทบแทนภาคนอกเวลา 

 พ.ศ.2527 มพีระราชบัญญัตวิิทยาลัยครู เปนฉบับที่ 2 กําหนดใหวทิยาลัยครู เปดทําการสอน                     

ไดรวมสาขาวชิาและในปนี้เองที่สาขาวชิาการศกึษาไดเริม่ขึ้นอยางเปนทางการ  

 พ.ศ.2528 โครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศกึษาประจําการ อ.ค.ป ไดถูกยกเลกิ และ

เปลี่ยนเปนโครงการศึกษาบุคลากรประจําการ(กศ.บป.) สอนทั้งในระดับอนุปริญญาและระดับ 

ปรญิญาตร ีสาขาวชิาการศกึษา 

 พ.ศ.2535 วิทยาลัยครูไดรับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเปนสถาบัน

ราชภัฏ 

 พ.ศ.2538 กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใหวิทยาลัยครูเปนสถาบันราชภัฏ ตั้งแตวันที่ 25 

มกราคม 2538 คณะวิชาครุศาสตร ไดปรับเปลี่ยนช่ือเปนคณะครุศาสตร ตั้งแตวันที่ 25 มกราคม 

2538 ตําแหนงผูบริหารระดับสูงของคณะเรียกวาคณบดีและสามารถเปดทําการสอนสาขาวิชา

การศกึษาในระดับปรญิญาตรแีละสูงกวาได 

พ.ศ.2540 คณะครุศาสตร โดยภาควิชาพื้นฐานการศึกษาไดดําเนินการพัฒนาหลักสูตร   

ระดับปรญิญาโท โปรแกรมวชิาภาวะผูนํา และในปตอมาไดพัฒนาเปนหลักสูตรการจัดการคุณภาพ 

 พ.ศ.2544 คณะครุศาสตรไดรับมอบหมายจากสํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ ใหจัดทํา

หลักสูตรการผลติครูการศกึษาขัน้พื้นฐานระดับปรญิญาตร ี(หลักสูตร 5 ป) 

 พ.ศ.2546 คณะครุศาสตรไดรับมอบหมายจากสํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ ใหพัฒนา

หลักสูตรฝกอบรมครูประจําการสําหรับบุคลากรที่ไมมีวุฒิทางการศึกษา และในปนี้คณะครุศาสตรได

ดําเนนิการพัฒนาหลักสูตรการผลติครูการศกึษาขัน้พื้นฐานระดับปรญิญาตร ี(หลักสูตร 5 ป) แลวเสร็จ

อยางสมบูรณ และเริ่มใชในปการศกึษา 2547  

 สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา ไดรับการปรับสภาพเปน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา  

 พ.ศ.2547 คณะครุศาสตรเปดรับนักศึกษาทุน 5 ป เขาศึกษา จํานวน 43 คน ประกอบดวย    

3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาคณิตศาสตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาภาษาไทย ในปนี้ไดเปด

สอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุนที่ 7 และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตการ

บรหิารการศกึษารุนที่ 1 
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 พ.ศ.2548 คณะครุศาสตรไดเปดสอนหลักสูตรการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ

ปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ป) จํานวน 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาคณิตศาสตร สาขาวิชาภาษาไทย 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษและสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย นอกจากนี้ยังได เปดสอนหลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุนที่ 8 และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตการบริหารการศึกษา 

รุนที่ 2 

 พ.ศ.2549 คณะครุศาสตรไดรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการกอสรางอาคารคณะครุศาสตร

หลังใหมเปนจํานวน 85 ลานบาท และในปการศึกษานี้มีนักศึกษาคณะครุศาสตร หลักสูตร4 ป เปนรุน

สุดทายที่จะสําเร็จการศึกษา แตยังคงมีการเปดสอนหลักสูตร 4 ป ในสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

การศกึษา ซึ่งในปนี้ นักศกึษาทุนครูหลักสูตร 5 ป ช้ันปที่ 3 ไดเริ่มออกฝกประสบการณวชิาชีพครูเปนครั้ง

แรก (การปฏบิัตงิานวชิาชีพครู 1)   

 วันที่ 23 มิถุนายน 2549 กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศ เรื่อง การแบงสวนราชการใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ.2549 โดยใหแบงสวนราชการในคณะครุศาสตร เปนสํานักงาน

คณบด ี 

 ในระหวางวันที่  8-12 พฤศจิกายน 2549 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไดจัดงาน        

“ใตรมพระบารมี 70 ป สวนสุนันทา” พระเจาวรวงศเธอพระองคเจาศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระ

บรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารไดเสด็จพระราชดําเนินมาทรงวางศิลาฤกษ “อาคารกรรณาภรณ

พพิัฒน” (อาคารคณะครุศาสตรหลังใหม) ในวันที่ 9 พฤศจกิายน 2549 

 ปการศึกษา 2550 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (หลักสูตร 5 ป)                           

ช้ันปที่ 3 (รหัสนักศึกษา 48) ไดออกฝกประสบการณวิชาชีพครู ชุดวิชาการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1 

(Practicum1) และนักศึกษาช้ันปที่ 4 (รหัสนักศึกษา 47) ไดออกฝกประสบการณวิชาชีพครู ชุดวิชาการ

ปฏบิัตงิานวชิาชีพครู 3 (Practicum3) ณ โรงเรยีนรวมพัฒนาวชิาชีพครู 

 ในปการศึกษา 2551 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (หลักสูตร     

5 ป) ไดสําเร็จการศึกษาและไดรับการบรรจุเขารับราชการในตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศกึษาทั่วประเทศ  

 ในวันที่ 15 มกราคม 2553 คณะครุศาสตรไดจัดพิธีเปดอาคารกรรณาภรณพิพัฒน (อาคาร

คณะครุศาสตรหลังใหม) โดยม ีรศ.ดร.ชวงโชต ิพันธุเวช  อธกิารบด ีเปนประธานในพธิี 

 ในปการศึกษา 2554 คณะครุศาสตรไดเปดการสอนหลักสูตรครุศาสตรบัญฑิต (5 ป) 

สาขาวชิาสังคมศกึษา  

 ในปการศึกษา 2555 คณะครุศาสตรไดเปดการสอนหลักสูตรครุศาสตรบัญฑิต (5 ป) 

สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาคณิตศาสตร สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และ

สาขาวชิาวทิยาศาสตรทั่วไป 
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 ปจจุบันคณะครุศาสตรเปดสอนระดับปริญญาตรี (5 ป) จํานวน 7 หลักสูตร ประกอบดวย 

สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาคณิตศาสตร สาขาวิชา

การศกึษาปฐมวัย และสาขาวชิาวทิยาศาสตรทัว่ไป และสาขาวชิาเทคโนโลยกีารศกึษาและคอมพิวเตอร

อกีทัง้ยังเปดสอนหลักสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑติวชิาชีพครู จํานวน 1 หลักสูตร 



1.2 โครงสรางคณะครุศาสตร 

5



1.3 โครงสรางการบรหิารจัดการ(ADMINISTRATIVE CHART) 

6
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1.4 ผลการดําเนนิงานท่ีผานมา 

1.4.1 ขอมูลหลักสูตรท่ีเปดสอน 

สาขาวชิา 

จํานวนหลักสูตรท่ีเปดสอน 

ปการศกึษา

2559 

ปการศกึษา

2560 

ปการศกึษา

2561 

สาขาวชิาภาษาไทย 1 1 1 

สาขาวชิาภาษาอังกฤษ 1 1 1 

สาขาวชิาวทิยาศาสตร 1 1 1 

สาขาวชิาคณติศาสตร 1 1 1 

สาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั 1 1 1 

สาขาวชิาสังคมศกึษา 1 1 1 

สาขาวชิานวัตกรรมและเทคโนโลยกีารศกึษา 1 1 - 

สาขาเทคโนโลยกีารศกึษาและคอมพวิเตอร - - 1 

หลักสูตรประกาศนยีบัตรวชิาชีพครู 1 1 1 

รวมท้ังสิ้น (หลักสูตร) 8 8 8 

1.4.2 ขอมูลนักศกึษา 

จํานวนนักศกึษา ปการศกึษา 2559 ปการศกึษา 2560 ปการศกึษา 2561 

สาขาวชิา ปกต ิ พเิศษ รวม ปกติ พเิศษ รวม ปกติ พเิศษ รวม 

สาขาวชิาภาษาไทย 59 - 59 55 - 55 74 - 74 

สาขาวชิาภาษาอังกฤษ 46 - 50 55 - 55 77 - 77 

สาขาวชิาวทิยาศาสตร 49 - 49 44 - 44 68 - 68 

สาขาวชิาคณติศาสตร 57 - 57 39 - 39 79 - 79 

สาขาวชิาการศกึษาปฐมวัย 54 - 54 61 - 61 73 - 73 

สาขาวชิาสงัคมศกึษา 61 - 61 55 - 55 67 - 67 

ส า ข า วิ ช า น วั ต ก ร ร ม แ ล ะ

เทคโนโลยกีารศกึษา 

- - - 36 - 36 69 - 69 

หลักสูตรประกาศนยีบัตรวชิาชีพครู - 79 79 - 90 90 - 85 85 

รวมท้ังสิ้น (คน) 326 79 405 345 90 435 507 - 592 

หมายเหตุ : ขอมูลจากกองบริการการศกึษา 
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1.4.3 ขอมูลผูสําเร็จการศกึษา 

จํานวนนักศกึษา ปการศกึษา 2559 ปการศกึษา 2560 ปการศกึษา 2561 

สาขาวชิา ปกต ิ พเิศษ รวม ปกต ิ พเิศษ รวม ปกต ิ พเิศษ รวม 

สาขาวชิาภาษาไทย 50 - 50 48 - 48 69 - 69 

สาขาวชิาภาษาอังกฤษ 38 - 38 56 - 56 65 - 65 

สาขาวชิาวทิยาศาสตร 36 - 36 49 - 49 60 - 60 

สาขาวชิาคณติศาสตร 29 - 29 53 - 53 62 - 62 

สาขาวชิาการศกึษาปฐมวัย 35 22 55 50 1 51 66 - 66 

สาขาวชิาสงัคมศกึษา - - - 64 - 64 76 - 76 

สาขาวิชานวัตกรรมและ

เทคโนโลยกีารศกึษา 

31 - 31 26 - 26 29 - 29 

รวมท้ังสิ้น (คน) 219 22 241 346 1 347 427 - 427 

1.4.4 ขอมูลการมงีานทําของบัณฑติ 

ปการศกึษา 2559 2560 2561 

การมงีานทาํ 94.42 97.78 98.43 

เงนิเดอืนเร่ิมตนเปนไปตามเกณฑขัน้ต่ําของ ก.พ. 100.00 100.00 100.00 

ความพงึพอใจของผูใชบัณฑติ 3.62 4.37 4.54 

1.4.5   ขอมูลผลงานวจิัย 

จํานวน 

สาขาวชิา 

ปงบประมาณ 2560 ปงบประมาณ 2561 ปงบประมาณ 2562 

ผลงาน นําไปใช ผลงาน นําไปใช ผลงาน นําไปใช 

สาขาวชิาภาษาไทย 4 2 3 2 5 4 

สาขาวชิาภาษาอังกฤษ 4 1 6 2 3 3 

สาขาวชิาวทิยาศาสตร 7 5 6 6 7 7 

สาขาวชิาคณติศาสตร 7 3 8 4 6 6 

สาขาวชิาการศกึษาปฐมวัย 6 4 5 5 9 9 

สาขาวชิาสงัคมศกึษา 5 5 8 4 3 3 

สาขาวชิานวตักรรมและเทคโนโลยกีารศกึษา 5 4 6 5 9 9 

รวมท้ังสิ้น (ผลงาน) 38 24 42 28 42 41 
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1.4.6   ขอมูลการบรกิารวชิาการ 

สาขาวชิา/งาน 

จํานวนโครงการบรกิารวชิาการ 

ปงบประมาณ

2560 

ปงบประมาณ

2561 

ปงบประมาณ

2562 

สาขาวชิาภาษาไทย 5 4 4 

สาขาวชิาภาษาอังกฤษ 2 2 5 

สาขาวชิาวทิยาศาสตร 7 8 5 

สาขาวชิาคณติศาสตร 5 5 5 

สาขาวชิาการศกึษาปฐมวัย 7 5 4 

สาขาวชิาสงัคมศกึษา 5 5 5 

สาขาวชิานวัตกรรมและเทคโนโลยกีารศกึษา 5 3 3 

รวมท้ังสิ้น (โครงการ) 36 33 31 

1.4.7  ขอมูลการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 

               งาน 

จํานวนโครงการทํานุบาํรุงศลิปวัฒนธรรม 

ปงบประมาณ

2560 

ปงบประมาณ

2561 

ปงบประมาณ

2562 

กิจการนักศกึษา 4 4 4 

รวมท้ังสิ้น (โครงการ) 4 4 4 

1.4.8 ขอมูลบุคลากร 

ขอมูลบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ 

งาน 
ปงบประมาณ 2560 ปงบประมาณ 2561 ปงบประมาณ 2562 

ตร ี โท เอก รวม ตร ี โท เอก รวม ตร ี โท เอก รวม 

บรหิารงานท่ัวไป 3 1 - 4 3 1 - 4 3 1 - 4 

การศกึษา 2 1 - 3 1 2 - 3 1 2 - 3 

คอมพวิเตอร - 1 - 1 1 1 - 2 1 1 - 2 

กิจการนักศกึษา 1 - - 1 2 - - 2 2 - - 2 

พัสดุ - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 

การเงนิและบัญชี - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 

แผนและประกันคุณภาพ 2 - - 2 3 - - 3 3 - - 3 

วจิัยและบริการวชิาการ 1 - - - 1 - - 1 1 - - 1 

รวมท้ังสิ้น (คน) 9 5 - 14 11 6 - 17 11 6 - 17 
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ขอมูลบุคลากรสายวชิาการ จําแนกตามตําแหนงทางวชิาการ 

สาขาวชิา/กลุม 
ปงบประมาณ 2560 ปงบประมาณ 2561 ปงบประมาณ 2562 

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

สาขาวชิาภาษาไทย 7 1 - 8 7 1 - 8 8 1 - 9 

สาขาวชิาคณติศาสตร 10 - - 10 10 - - 10 8 3 - 11 

สาขาวชิาวิทยาศาสตร 7 2 - 9 7 2 - 9 6 3 - 9 

สาขาวชิาภาษาอังกฤษ 7 2 - 9 7 2 - 9 6 3 - 9 

สาขาวชิาการศกึษาปฐมวัย 4 3 1 8 4 3 1 8 4 3 2 9 

สาขาวชิาสงัคมศกึษา 7 - 2 9 7 - 2 9 7 - 2 9 

สาขาวิ ชาน วั ตกรรม

การศึกษาและเทคโนโลยี

การศกึษา 

7 1 - 8 7 1 - 8 6 1 - 7 

กลุมวชิาชีพครู - - - - - - - - - - - 

รวมท้ังสิ้น (คน) 49 9 3 61 49 9 3 61 45 14 4 63 
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1.5 ข้ันตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 - 2564) และจัดทํา

แผนปฏบิัตกิารประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

พ.ค. 62
• คณะกรรมการทบทวน/จัดทําแผนยุทธศาสตรฯ รวบรวมและวเิคราะหขอมูลปจจัยภายในและภายนอก

พ.ค. 62

• ผูบริหารกําหนดปจจัยท่ีมผีลกระทบตอการดําเนินงานของหนวยงาน (จุดแข็ง จุดออน โอกาส

และภัยคุกคาม)

พ.ค. 62

• ผูบริหารและบุคลากร ประเมนิใหนํ้าหนักคะแนนตามลําดับจากมากไปหานอยของจุดแข็ง จุดออน

โอกาส และภัยคุกคาม

พ.ค. 62

• คณะกรรมการทบทวน/จัดทําแผนยุทธศาสตรฯ วเิคราะหปจจัยเชงิยุทธศาสตร การกําหนดประเด็น

ยุทธศาสตร การกําหนดเปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ การทบทวนวสัิยทัศน พันธกจิ และคานิยมหลัก

ขององคกร

ก.ค. 62
• คณะกรรมการทบทวน/จัดทําแผนยุทธศาสตรฯ และผูปฏิบัติงาน รวมกําหนดโครงการและกจิกรรม

ส.ค. 62

• คณะกรรมการทบทวน/จัดทําแผนยุทธศาสตรฯ ยก (ราง) แผนยุทธศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560  -

2564) และแผนปฏบัิติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ก.ย. 62
• เสนอคณะกรรมการประจําหนวยงาน

ก.ย. 62
• เสนออธกิารบดี

ต.ค. 62

• นําแผนยุทธศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2563 ไปสูการปฏบัิติ
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สวนท่ี 2 การวิเคราะหเชงิยุทธศาสตร คณะครุศาสตร 

2.1  การวเิคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกองคกร 

เพื่อทราบถึงจุดแข็ง จุดออน โอกาส และภัยคุกคามของคณะครุศาสตรโดยใชหลักการ

วเิคราะห SWOT (SWOT Analysis) 

2.1.1  การวเิคราะหสภาพแวดลอมภายใน (Internal Environment Analysis) 

เพื่อนําผลการวิเคราะหไปใชในการระบุจุดแข็ง (Strengths) และจุดออน (Weaknesses) 

ของคณะครุศาสตรโดยอาศัยกรอบการวิเคราะหปจจัยภายในตามหลักการ 7–S Model ของ McKinsey 

ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการวเิคราะหได ดังนี้ 

• Structure (โครงสราง) มีโครงสรางการทํางาน หรือโครงสรางการจัดองคกรในระดับ

ตางๆ เหมาะสมดหีรอืไม 

• Strategy (กลยุทธ) มีการกําหนดกลยุทธหรือยุทธศาสตรที่ไดกําหนดทิศทางการ

ปฏบิัตงิานไวหรอืไม 

• System (ระบบ) ระบบการทํางานเปนอยางไร มจุีดออนหรอืจุดแข็งอะไรบาง

• Skill (ความชํานาญ) บุคลากรมีความเช่ียวชาญ หรือชํานาญมากนอยเพียงใด มีทักษะ

ในการปฏิบัตงิานเปนที่ยอมรับหรอืไม 

• Staff (บุคลากร) บุคลากรของมีความพรอมมากนอยเพียงใด และมีจํานวนเพียงพอ

หรอืไม 

• Style (รูปแบบ) รูปแบบการบรหิารเปนที่ยอมรับและมีประสทิธิภาพหรอืไม

• Shared Value (คานิยมรวม) บุคลากรและองคกรมคีานิยมรวมหรอืไม อะไรบางที่ทําให

องคกรเขมแข็งหรอืออนแอ 

2.1.2 การวเิคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (External Environment Analysis) 

เพื่อนําผลการวิเคราะหไปใชในการระบุสถานการณที่เปนโอกาส (Opportunities) และภัย

คุกคาม (Threats) ของคณะครุศาสตรโดยอาศัยกรอบการวิเคราะหปจจัยภายนอกตามหลักการ PEST 

Model ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการวเิคราะหไดดังนี้ 

• P-Politics เปนการวิเคราะหสภาพทางการเมือง รวมทั้งกฎหมายและนโยบายทางการ

เมอืงที่มผีลกระทบกับคณะครุศาสตร 

• E-Economics เปนการวิเคราะหสภาพการณและแนวโนมทางเศรษฐกิจที่มีผลตอ

คณะครุศาสตร 

• S-Social เปนการวเิคราะหสภาพการณและกระแสสังคมที่มตีอคณะครุศาสตร
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• T-Technology เปนการวิเคราะหแนวโนมของการพัฒนาดานเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับ

คณะครุศาสตร 

2.2 ประเด็นปจจัยที่มผีลกระทบตอการดําเนินงานของคณะครุศาสตร 

คณะครุศาสตร ไดสํารวจความคิดเห็นจากผูบริหารภายในหนวยงาน คณาจารย เจาหนาที่ 

บัณฑิต ผูใชบัณฑิต และนักศึกษา เกี่ยวกับปจจัยที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานของคณะครุศาสตร 

โดยสามารถสรุปประเด็นปจจัยในแตละดาน ดังนี้ 

2.2.1 ประเด็นจุดแข็ง (Strengths : S)(20 ประเด็น) ดังตอไปน้ี 

1. คณะครุศาสตรมแีผนยุทธศาสตรระยะ 5 ป และประจําปที่ชัดเจน

2. คณะครุศาสตรมีช่ือเสียงดานการผลิตครู เปนที่สนใจของนักเรียน นักศึกษาและประชาชน

ทั่วไป 

3. คณะครุศาสตรมีหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนรูที่ตอบสนองตอความตองการของ

ผูเรยีนและตลาดแรงงาน 

4. คณะครุศาสตรมีการบูรณาการองคความรูดานการเรียนการสอน วิจัย และการบริการ

วิชาการแกสังคมอยางเปนระบบ กอใหเกิดประโยชนกับนักศึกษาและผูบริหารอยางเปนรูปธรรมและ

ชัดเจน 

5. คณะครุศาสตรมีการพัฒนาอาจารยเพื่อเขาสูตําแหนงทางวิชาการ

6. คณะครุศาสตรมีระบบสารสนเทศเพื่อการบริการและการตัดสินใจที่ผูบริหารสามารถ

ตรวจสอบผลการดําเนนิงานไดทุกเวลา 

7. คณะครุศาสตรมีชองทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ทําใหบุคลากรสามารถทราบขาวและ

ความเคลื่อนไหวไดรวดเร็วและถูกตอง 

8. คณะครุศาสตรมีกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมใหกับอาจารย นักศึกษา

บุคลากรไดเขารวมอยางตอเนื่อง/สมํ่าเสมอ 

9. คณะครุศาสตรมีอาจารยที่มีความเขาใจในธรรมชาติความตองการของผูเรียน ทําใหการจัด

กจิกรรมพัฒนาผูเรยีนไดรับความสนใจเปนอยางมาก 

10. คณะครุศาสตรมีความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานภายนอกทั้งในประเทศและ

ตางประเทศทําใหเกดิการแลกเปลี่ยนที่จะพฒันาองคกร 

11. คณะครุศาสตรมีกระบวนการผลิตบัณฑิตที่มคีุณภาพตามอัตลักษณ และคุณภาพบัณฑิตที่

พงึประสงค สงผลใหบัณฑติมงีานทําภายใน 1 ป และผูใชบัณฑติมคีวามพงึพอใจมากขึ้น 

12. คณะครุศาสตรมีสภาพแวดลอม และภูมทิัศนที่ดี

13. ผูบริหารมีวิสัยทัศนที่ทาทายตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และรวมรับผิดชอบในการ

ผลักดันการดําเนนิงานของมหาวทิยาลัยอยางจริงจัง 
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14. คณะครุศาสตรมีการสนับสนุนและสงเสริมใหอาจารยและบุคลากรไดมีโอกาสศึกษาตอใน

ระดับที่สูงขึ้น และมกีารพัฒนาตนเองในดานตางๆ ทําใหยกระดับคุณภาพการปฏบิัตงิานดขีึ้น

15. คณะครุศาสตรมีระบบและกลไกการพัฒนาและสงเสริมการพัฒนาตนเองเพื่อเขาสู

ตําแหนงที่สูงขึ้น 

16. คณะครุศาสตรมีเครือขายโรงเรียนฝกประสบการณวิชาชีพครูทั้งรัฐบาลและเอกชน ทําให

นักศกึษาไดแลกเปลี่ยนเรยีนรูและไดมุมมองทางการศกึษามากขึ้น

17. บุคลากรมีศักยภาพในการทํางานวิจัย สงผลใหมีผลงานวิจัย งานสรางสรรคที่มีการ

นําเสนอในเวทวีชิาการในระดับชาตแิละนานาชาต ิ

18. คณะครุศาสตรมศูีนยพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยที่สามารถใชเปนหองปฏบิัตกิารสอน

19. อาจารยประจํามีตําแหนงทางวิชาการและวุฒิปริญญาเอกที่เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

สกอ. 

20. คณะครุศาสตรมีนักศึกษาที่มคีวามเปนรู ความสามารถทางวิชาการ และกลาแสดงออกใน

เชิงสรางสรรค 

2.2.2 ประเด็นจุดออน (Weaknesses: W) (11 ประเด็น) ดังตอไปน้ี 

1. หองปฏบิัตกิารคอมพวิเตอรไมเพยีงพอตอความตองการในการจัดการเรยีนการสอน

2. บุคลากรมทีักษะการใชภาษาอังกฤษอยูในระดับนอย

3. ผลงานวจัิยของอาจารยที่ไดรับการตีพมิพ เผยแพร ในระดับชาติ นานาชาตยิังมจํีานวนนอย

ในแตละป 

4. กจิกรรมที่ดําเนนิตอศษิยเกายังมนีอยถงึปานกลาง

5. ขาดอุปกรณทางวิทยาศาสตรที่มีความทันสมัยตอการจัดการเรียนการสอนสาย

วทิยาศาสตร 

6. จํานวนหองเรยีนไมเพยีงพอกับจํานวนนักศกึษา ทําใหไมสามารถบรกิารไดอยางเต็มที่

7. การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนยังมีนอย การเผยแพรผลงานวิจัยสู ชุมชน ยังไมเปน

รูปธรรม 

8. กจิกรรมที่มตีอเครอืขายภายนอกทัง้ในและตางประเทศยังมีนอย

9. คณะครุศาสตรมสีาขาวิชาในการตัดสนิใจเขาศกึษายังมนีอย

10. คณะครุศาสตรมีการระดมทุน พัฒนาจากภายนอกนอย ทําใหการพัฒนางานบางอยางชลอ

ตัวและการมสีวนรวมจากภายนอกมนีอย 

11. ระบบบริหารจัดการบุคลากรสายสนับสนุนดานความกาวหนาในอาชีพยังไมเห็นเปน

รูปธรรมที่ชัดเจน 
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   2.2.3 ประเด็นโอกาส (Opportunities: O) (16 ประเด็น) ดังตอไปน้ี 

1. รัฐบาลมนีโยบายสงเสรมิพัฒนาคุณภาพการศกึษาของประเทศเปนวาระแหงชาติ

2. ความกาวหนาทางเทคโนโลย ีสงเสรมิการเรยีนรูที่หลากหลาย

3. การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การสื่อสาร On-line ที่ทันสมัยขึ้น ชวยลดความซับซอน

และขัน้ตอนในการทํางาน สงผลใหบุคลากรทํางานไดอยางรวดเร็วและมปีระสทิธภิาพมากขึ้น 

4. นโยบายเขาสูประชาคมอาเซียน เปดโอกาสใหมีการพัฒนาการศึกษาและรวมมือทาง

การศกึษามากขึ้น 

5. ภาครัฐใหการสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาทุนทางปญญาของชาติมีแหลงทุนวิจัยที่รัฐบาล

สนับสนุนผานสถาบัน/หนวยงานสงเสริมการวิจัย (เชน สวทช. สกว.) และแหลงทุนอื่นๆ อยาง

หลากหลาย 

6. การขยายตัวทางเศรษฐกิจและความตองการของภาคธุรกิจและภาคเอกชนที่จะรวมมือกับ

มหาวิทยาลัยฯ ชวยใหเกิดบูรณาการหลักสูตรในการผลิตสื่อการเรียนการสอน งานวิจัย และบัณฑิต

รูปแบบใหม ที่ตรงความตองการของตลาดแรงงานจรงิ ลดปญญาการวางงานและขาดแคลนแรงงาน 

7. กฎหมายที่เกี่ยวของเอื้อตอการปฏิบัติงาน ทําใหคณะฯมีการบริหารจัดการที่ยืดหยุน และ

คลองตัว 

8. สภาวะทางเศรษฐกิจในปจจุบัน มีผลใหนักศึกษาอาจเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยที่มี

คาใชจายที่ตํ่ากวา 

9. ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนระบบใหทุนกูยืมเพื่อการศึกษาเปนการสรางโอกาสและความ

เสมอภาคใหกับผูเรยีน 

10. นโยบายของรัฐในการปรับฐานเงินเดอืน ทําใหรายไดของบคุลากรเพิ่มขึ้น สงผลใหบุคลากร

มคีุณภาพชีวติที่ดขีึ้น 

11. ประกาศกองทุนพัฒนาบุคลากรดานการสงเสริมใหบุคลากรเผยแพรผลงานวิจัยมีโอกาสใน

การสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานภายในและตางประเทศเกิดความชัดเจนใน

การทํางานในระดับสากลมากขึ้น 

12. การปฏิรูปการศึกษา สงเสริมอาชีพครู ทําใหอาชีพครูไดรับความสนใจ คานิยมในการ

ประกอบอาชีพครูเปลี่ยนไป ทําใหมผูีสนใจสมัครเขาศกึษาเพิ่มขึ้น

13. มหาวิทยาลัยฯ ตั้งอยูในแหลงชุมชน ที่มีระบบคมนาคมที่หลากหลาย ทําใหนักศึกษา

เดนิทางมาเรยีนอยางสะดวก 

14. ความเปนมหาวทิยาลัยราชภัฏอันดับ 1 ทําใหมช่ืีอเสยีงเปนที่ยอมรับ

15. ภาครัฐเนนการขับเคลื่อนประเทศไทยสูยุค 4.0 ทําใหมชีองทางในการจัดทําหลักสูตร

16. การยกระดับวชิาชีพครูและอัตราการบรรจุขาราชการครูเพิ่มขึ้น
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1 รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมพัฒ 95       

2 การเปลี�ยนแปลงทางเทคโน 42       

3 ความก้าวหน้าทางเทคโนโล 36       

ปรับปรุง รวม 350     

รวม % 12.24   

1 บุคลากรบางส่วนมีทักษะในด้าน 205       ชื�อ: 1 คณะครุศาสตร์เปิดโอกาสให้บุคลาก 246      

2 จํานวนห้องเรียนไม่เพียงพอกับจ 201       2 คณะครุศาสตร์มีชื�อเสียงด้านการผลิ 194      

3 กิจกรรมที�ดําเนินต่อศิษย์เก่ายังมี 196       3 บุคลากรมีศักยภาพในการทํางานวิ 160      

รวม 1,102 จํานวนผู้ประเมิน = 52   รวม 1,217

รวม % 38.53     รวม % 42.55    

1 ตลาดแรงงานมีอัตราและคว 42       

2 การดําเนินงานและการแจ้งก 41       ลั
 3 แนวโน้มจํานวนประชาการว 40        

รวม 191

รวม % 6.68     

: WT

: 1.00

คณะครุศาสตร์

SO : WT
2.02         : 1.00

2.02 

SO

20/5/2019 0:00

ใช้พันธมิตร

ถอย

อดทน หลบเลี�ยง

ป้องกันตัว

เร่งขยายงาน

รุกดําเนินการเอง

2.2.4 ประเด็นภัยคุกคาม (Threats: T) (8 ประเด็น) ดังตอไปน้ี 

1. การดําเนินงานและการแจงกําหนดการตางๆ ของ สกอ. มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอยู

ตลอดเวลา 

2. สถาบันการศกึษามสีาขาวชิา หลกัสูตรที่คลายคลงึกัน

3. สภาวะทางเศษฐกิจที่ตกตํ่าสงผลตอการตัดสินใจของผูปกครองและผูเรียนในการเลือก

สถานศึกษาใหผูเรยีน 

4. ตลาดแรงงานมอีัตราและความตองการแรงงานนอยลง

5. ระบบประกันคุณภาพการศึกษาทําใหบุคลากรไมสามารถปฏิบัติงานไดอยางเต็มที่ผลงานที่

ไดไมมคีุณภาพ 

6. แนวโนมจํานวนประชาการวัยอุดมศกึษาลดลง ทําใหอัตราการเกดิลดลง อัตรประชากรในวัย

เรยีนลดลง และอัตราผูสูงอายุเพิ่มขึ้น

7. การจํากัดจํานวนการรับนักศกึษา

8. นโยบายการผลิตครูของรัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงสงผลกระทบตอการผลิต

ครูของคณะครุศาสตร 

2.3 ผลการวเิคราะหตําแหนงยุทธศาสตรของคณะครุศาสตร 

2.3.1 ตําแหนงยุทธศาสตรของคณะครุศาสตรในปจจุบัน 

คณะครุศาสตรไดวเิคราะหตําแหนงยุทธศาสตรในปจจุบัน โดยใชโปรแกรม  Excel ของวทิยากร

ที่ปรึกษาจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปรากฏผลวา คระครุศาสตรอยูในตําแหนง“ปองกันตัว”       

ดังภาพขางลางนี้ 
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2.3.2 ตําแหนงยุทธศาสตรที่ปรับปรุงแลว 

คณะครุศาสตร ลด/ขจัด ประเด็นที่เปนจุดออน (ระดับในการมุงม่ันปรับปรุง (ระดับ 4)=สูง 

(ระดับ 5) = สูงมาก) ดังนี้ 

• จํานวนหองเรียนไมเพียงพอกับจํานวนนักศึกษา ทําใหไมสามารถบริการไดอยางเต็มที่

(ระดับ 5)

• บุคลากรมทีักษะการใชภาษาอังกฤษอยูในระดับนอย (ระดับ 4)

คณะครุศาสตรพลิกวิกฤติเปนโอกาสในประเด็นที่เปนภัยคุกคาม (ระดับในการมุงม่ันปรับปรุง 

(ระดับ4)= สูง (ระดับ 5) = สูงมาก) ดังนี้ 

• ตลาดแรงงานมอีัตราและความตองการนอยลง (ระดับ 5)

จากการแก ไขป รับป รุงขางตน  คณ ะค รุศาสตร  จะสามารถป รับ ไปอยู ใน ตําแหน ง 

“รุกดําเนนิการเอง” ดังแสดงไดจากภาพดานลางนี้ 

1 รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมพัฒ 3.32%

2 การเปลี�ยนแปลงทางเทคโน 1.47%

3 ความก้าวหน้าทางเทคโนโล 1.26%

รวม ลั
รวม

1 แก้ไข-->บุคลากรบางส่วนมีทักษ 7.17% คณะครุศาสตร์ 1 คณะครุศาสตร์เปิดโอกาสให้บุคลาก 8.60%

2 แก้ไข-->จํานวนห้องเรียนไม่เพีย 7.03% 2 คณะครุศาสตร์มีชื�อเสียงด้านการผลิ 6.78%

3 กิจกรรมที�ดําเนินต่อศิษย์เก่ายังมี 6.85% 3 บุคลากรมีศักยภาพในการทํางานวิ 5.59%

รวม จํานวนผู้ประเมิน = 52   รวม

รวม รวม

1 พลิก-->ตลาดแรงงานมีอัตรา 1.47%

2 การดําเนินงานและการแจ้งก 1.43%

3 แนวโน้มจํานวนประชาการว 1.40%

รวม

รวม

1,217

191

42.55

5.21

20/5/2019 0:00

: 1.00
: WTSO

12.24

ชื�อ:

350           

1,102

25.74

3.88         

ใช้พันธมิตร

ปรับปรุง

ถอย

อดทน

หลบเลี�ยง

ป้องกันตัว

เร่งขยายงาน

รุกดําเนินการเอง
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2.4 แผนยุทธศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 -2564) ของมหาวิทยาลัย 

วสิัยทัศน (Vision) 

มหาวทิยาลัยแมแบบท่ีดขีองสังคม 

(Smart Archetype  University of the Society) 

ความสําเร็จตามวสิัยทัศน : รักษาความเปนมหาวทิยาลัยอันดับ 1 ในกลุมมหาวทิยาลัยราชภัฏ 

และมีผลงานที่เปนแมแบบสวนสุนันทาดานการสอน วิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

หมายเหตุ : แมแบบท่ีดีของความสมารท (Smart) คือ เปนลักษณะของ “ฉลาดหลักแหลมนามอง” ในเร่ือง

ตางๆ ดังน้ี 

S = Smart Students: นักศึกษา “ฉลาดหลักแหลมนามอง” มคีวามคิดด ีทําดี พูดด ีแตงกายด ี

M = Smart Management: การบริหารจัดการ “ฉลาดหลักแหลมนามอง” ผูบริหารเกงและด ี

รับผดิชอบตอสังคม ทําด ีมุงคณุภาพ และมธีรรมาภิบาล 

A = Smart Academic: วชิาการ “ฉลาดหลักแหลมนามอง” สรางหลักวชิาท่ีสรางสรรค และนําไปใช

ประโยชนได รวมท้ังมรูีปแบบการนําเสนอท่ีดี 

R = Smart Research: การวจิัย “ฉลาดหลักแหลมนามอง” สรางผลงานวจิัยท่ีตอบสนองสังคม และ

นําไปใชประโยชนได รวมท้ังมรูีปแบบการนําเสนอท่ีดี 

T = Smart Technology & Teacher: เทคโนโลยี & ครู “ฉลาดหลักแหลมนามอง” มเีทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

มปีระสทิธิผลและมปีระสทิธิภาพ รวมท้ังมคีรูท่ีเปนตนแบบในการคดิดแีละทําด ี

จุดประสงค (Purpose) 

1) บั ณ ฑิ ตที่ เน น อ งค ค วาม รู เป น เอตทั คค ะ (Graduates with concentration on niche

academic) 

2) การวิจัยทางวิชาการที่อุดมไปดวยความคิดสรางสรรค (Academic research with creative

and innovative concept) 

3) ผลงานวิชาการที่ตอบและแกปญหาของสังคม (Academic works with respond and

resolve the social problems) 

4) ศิลปะและวัฒนธรรมไทยตามแมแบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทา (Arts and culture based

on Suan Sunandha Heritage) 
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พันธกิจ (Mission) 

1) ใหการศึกษา (To Offer Education) ผลิตบัณฑิตที่เนนองคความรูเปนเอตทัคคะ ฝกหัดครู

ปลูกฝงประชาชนใหสามารถเรียนรูในระดับสูง มีความเปนมนุษยที่รับผิดชอบตออนาคตของโลกที่มี

แนวโนมเปนนานาชาต ิมจีติวญิญาณในการทาทาย โดยไมกลัวลมเหลว 

2) วิจัย (To Conduct Research) มุงม่ันในการลงทุนทางการศึกษาวิจัยในศาสตรที่ เปน

เอตทัคคะ ที่สามารถนําไปใชใหเกิดผลประโยชนไดเพื่อความสงบสุข และความเจริญรุงเรือง ผานการ

แสวงหาดวยการวจัิยทางวชิาการที่อุดมไปดวยความคดิสรางสรรค 

3) บริการวิชาการ (To Provide Academic Services) การสงมอบผลงานวิชาการในระดับ

เอตทัคคะ ที่ตอบและแกปญหาของสังคม โดยการมสีวนรวมกับชุมชนทองถิ่น และสังคม 

4) ทํานุบํ ารุงศิลปะและวัฒ นธรรม (To Conserve Arts and Culture) การสงเสริมและ

สนับสนุนศิลปะ และวัฒนธรรมไทย โดยการพัฒนาและสรางแมแบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทาใหเปนที่

ยกยองและช่ืนชมของมนุษยชาต ิ

ภารกจิหลัก (Key result area) 

1) ผลติบัณฑติที่มคีุณภาพระดับแนวหนา (Produce Graduates with Front Row Quality)

2) ใหบรกิารวชิาการและถายทอดเทคโนโลยแีกชุมชนและสังคม (Provide Academic Services

and Transfer Technology to Communities and International Society) 

3) อนุรักษ พัฒนาใหบริการเปนศูนยกลางทางดานศิลปวัฒนธรรม และธํารงรักษา สืบสาน

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

Center and Sustain the Thainess) 

4) วิจัย สรางนวัตกรรมและองคความรู (Conduct Research, Create Innovation and Develop

Knowledge for Society) 

5) เปนมหาวิทยาลัยที่มีความคลองตัวในการบริหารจัดการ และเนนใหเครือขายมีสวนรวม

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

เสาหลัก (Pillar) 

1) ทุนความรู (Knowledge Capital)

2) คุณธรรม (Morality)

3) เครอืขาย (Partnership)

4) ความเปนมอือาชีพ (Professionalism)

5) วัฒนธรรม (Culture) ที่วา “ความเปนแบบอยางที่ดตีามวถิขีองรัตนโกสนิทร”
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นโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (พ.ศ. 2560 – 2564) 

(The Policy on University's Management and Development) 

มหาวิทยาลัยฯ ไดกําหนดนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อใหการดําเนินงาน

ตามยุทธศาสตรไปสูความสําเร็จที่กําหนดไว ดังนี้  

1. นโยบายดานการบรหิารจัดการ

1) เรงรัดและสรางกระบวนการและกลไกการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรทุกคนใหกาว

ไปสูความสําเร็จสูงสุดในเสนทางวชิาชีพ 

2) รักษาเอกลักษณอัตลักษณของความเปนสวนสุนันทาที่มีอดีตอันนาภูมิใจเพื่อนําไปสู

ความผาสุกและคุณภาพชีวติการทํางานของบุคลากรในองคกร 

3) สงเสรมิและสนับสนุนการใชหลักธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการองคกรในทุกมติิ

4) จัดสภาพแวดลอมที่ดดีานการเรยีนการสอนใหกับนักศกึษา โดยเฉพาะอยางยิ่งอุปกรณ

บรรยากาศที่เอื้อตอการเรยีนรูและเทคโนโลยทีี่ทันสมัย 

5) สงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยไดพัฒนาในเสนทางวิชาชีพทั้งในดานวุฒิการศึกษา

และผลงานวชิาการ รวมทัง้ความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษและนําไปใชในชีวติประจําวันได 

2. นโยบายดานการผลติบัณฑติ

1) พัฒนาสาขาวชิาทุกๆ สาขาวชิาไปสูความเปนเอตทัคคะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ

แขงขันทัง้ในระดับประเทศและระดับสากล 

2) ประสานเครือขายภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะผูใชบัณฑิตเพื่อการมีสวนรวมใน

การจัดการเรยีนการสอนครอบคลุมในทุกกระบวนการ 

3) ยกระดับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยการมีเครือขายกับสถาบันการศึกษาใน

ตางประเทศเพื่อการแลกเปลี่ยนองคความรูและบุคลากร 

4) มุงเนนผลิตบัณฑิตใหเปนผูที่มีความรูลึกซึ่งในศาสตรที่สําเร็จการศึกษา มีคุณธรรม

จรยิธรรม มจีติสาธารณะ และเปนเพื่อนรวมงานที่ด ี

5) พัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่มีความรูความสามารถดานเทคโนโลยีและการใช

ภาษาอังกฤษอยูในระดับที่ด ีสามารถนําไปใชในชีวติประจําวันได 

6) พัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่มีพรสวรรคและความสามารถพิเศษที่โดดเดนนอกจาก

ศาสตรที่ศกึษา 

3. นโยบายดานการวิจัย

1) มุงเนนผลิตงานวิจัยที่เปนการสรางองคความรูใหมและพัฒนาเปนนวัตกรรมที่สามารถ

นําไปใชประโยชนไดจรงิ 

2) สงเสรมิและสนับสนุนใหมกีารบูรณาการวจัิยใหเปนสวนหนึ่งของการเรยีนการสอน
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3) สรางใหนักศึกษาตั้งแตระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกมีขีดความสามารถในดานการ

วจัิยและสรางผลงานที่เปนยอมรับของสังคมได 

4. นโยบายดานการบรกิารวชิาการ

1) สงเสริมใหมีการบริการวิชาการที่เช่ือมโยงกับงานวิจัย และเกิดการบูรณาการกับการ

เรยีนการสอน 

2) สรางเครือขายกับองคกรภาครัฐและเอกชนในการใหบริการวิชาการ เพื่อแกไขปญหา

และพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง ยั่งยนื นําไปสูการพึ่งพาตนเองได 

3) สงเสรมิใหมกีารจัดแหลงเรยีนรูเพื่อสรางโอกาสเรยีนรูใหแกทุกคนทุกกลุมวัย

5. นโยบายดานการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม

1) สงเสรมิและสบืสานศลิปวัฒนธรรมและเอกลักษณความเปนสวนสุนันทา

2) สงเสรมิและสนับสนุนการวจัิย คนควา เพื่อเปนศูนยกลางแหงการเรยีนรูทางวัฒนธรรม

3) สนับสนุนใหมกีารสรางเครือขายทางวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเพื่อการอนุรักษและเผยแพร

ทัง้ภายในประเทศและตางประเทศ 

เปาหมายการพัฒนามหาวทิยาลัย (University Development Goals) 

ภาพท่ี 12 เปาหมายการพัฒนามหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

เปาหมายที่ 1 : สรางเอตทัคคะเพื่อใหไดรับการยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุงที่จะผลิตบัณฑิตที่มี

คุณภาพตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยเปนที่ยอมรับของผูใชบัณฑิต เพื่อสูการเปนเอตทัคคะที่ไดรับ

การยอมรับในระดับชาตแิละนานาชาต ิ
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เปาหมายที่ 2 : สรางผลงานวิชาการ วิจัย เพื่อการบริการวิชาการ : มหาวิทยาลัยมุงที่จะ

ผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองตอความ

ตองการของแหลงทุน เผยแพรทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการนําไปใชประโยชนเปน

ศูนยกลางแหงการเรยีนรูเพื่อการบรกิารวชิาการแกสังคม 

เปาหมายที่ 3 : สรางเครือขายมีสวนรวมเพื่อการพัฒนา : มหาวิทยาลัยมุงที่จะสรางเครือขาย

ความรวมมือที่หลากหลายทั้งภายในประเทศและตางประเทศ เพื่อใหมีสวนรวมในการพัฒนาและเกิด

ความสัมพนัธที่ดกีับมหาวทิยาลัย 

เปาหมายที่ 4 : สรางภาพลักษณเพื่อใหเปนที่รูจักและยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุงที่จะพัฒนา

ระบบบริหารจัดการภายในที่ตอบสนองตอความเปนนานาชาติ และสรางชื่อเสียงใหเปนที่รูจักและ

ยอมรับในระดับชาตแิละนานาชาต ิ

ยุทธศาสตร (Strategic Thrusts) 

มหาวิทยาลัยฯ ไดนํายุทธศาสตรตามกรอบแผนยุทธศาสตร ระยะ 15 ป (พ.ศ. 2560 – 2574) 

มาจัดทําเปนแผนยุทธศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564) เพื่อแปลงไปสูการปฏบิัต ิมดีังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่  1 พัฒนามหาวิทยาลัยให เปนเอตทัคคะอยางยั่ งยืน (Raise the 

University‘s Potential to Become Sustainable Specialist) 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 สรางผลงานวิชาการสูการยกระดับภูมิปญญาทองถิ่นอยางยั่งยืน 

(Construct Academic Works for Elevating Local Wisdom Sustainably) 

ประเด็นยุทธศาสตรที่  3 สรางความสัมพันธ เช่ือมโยงเครือขายและทองถิ่น (Establish 

Relationship to Link Local to Network)  

ประเด็นยุทธศาสตรที่  4 ขยายการยกยองระดับนานาชาติ (Elevate the Level of International 

Recognition) 

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยไดกําหนดเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรหลักและตัวช้ีวัดความสําเร็จของแตละ

ยุทธศาสตร มดีังนี้ 

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนเอตทัคคะอยางยั่งยืน มีเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร

หลักคือ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย เปนที่ยอมรับของผูใชบัณฑิต 

และสังคมเพื่อสูการเปนเอตทัคคะที่ไดรับการยอมรับในระดับชาตแิละนานาชาต ิ

ตัวช้ีวัดความสําเร็จของยุทธศาสตรคือ 1. รอยละของนักศึกษาที่ไดรับการยกยองหรือยอมรับ 

ในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 2. ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑิต ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 3. รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําและการ

ประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ป และ 4. คะแนนเฉลี่ยการประกันคุณภาพภายในประจําป 
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ยุทธศาสตรที่  2 สรางผลงานวิชาการสู การยกระดับ ภูมิปญ ญ าทองถิ่นอยางยั่ งยืน 

มีเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรหลักคือ ผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 

ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองตอความตองการของแหลงทุน เผยแพรทั้งในระดับชาติและนานาชาต ิ

รวมทัง้การนําไปใชประโยชนเปนศูนยกลางแหงการเรยีนรูเพื่อการบรกิารวิชาการแกสังคม 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จของยุทธศาสตรคือ 1. รอยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสรางสรรค 

ที่ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติตออาจารยประจําและนักวิจัย 2. รอยละผลงานของ

นักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรในระดับชาติ 

หรือนานาชาติ 3. รอยละผลงานของนักศึกษา และผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับการ

ตีพิมพหรือเผยแพรในระดับชาติ หรือนานาชาติ 4. รอยละผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองาน

สรางสรรคไดรับการนําไปใชประโยชนตอผลงานวิจัยหรอืงานสรางสรรคทั้งหมด 5. จํานวนผลงานวิจัย 

งานนวัตกรรมหรอืงานสรางสรรคที่ยื่นจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร 6. จํานวนองคความรูที่เพิ่มขึ้นใน

แหลงเรียนรู /ศูนยการเรียนรู เพื่อบริการวิชาการ 7. จํานวนผูมาเยี่ยมชมแหลงเรียนรู 3 ศิลป 

รัตนโกสินทรหรอืพิพิธภัณฑพระวิมาดาเธอฯ 8. ผลิตภัณฑชุมชนในพื้นที่ไดรับการพัฒนาและยกระดับ 

(สินคา บริการ แหลงทองเที่ยว) 9. จํานวนครัวเรือนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเขามาใหความรู และรวม

พัฒนาแกไขเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดครัวเรือน 10. รอยละของครัวเรือนที่เขารวม

โครงการ พนเกณฑความยากจนและ/หรือ  ยกระดับรายไดครัวเรือน 11. จํานวนผูเขารวมโครงการที่

เกี่ยวกับการนอมนําพระราโชบายดานจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงคทั้ง 

4 ประการสูการปฏิบัติในพื้นที่บริการของ มหาวทิยาลัยราชภัฏ 12. จํานวนตําบลที่ไดดําเนินการพัฒนา

ระบบขอมูลตําบลของจํานวนตําบลที่มีในแตละจังหวัด ในปที่ 1 13. จํานวนโรงเรียนที่เขารวมโครงการ

มหาวิทยาลัย 14. จํานวนผูเขาอบรมพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อสรางรายได 15. รอยละของผูเขาอบรมนํา

ความรูไปใชประโยชนในการเพิ่มรายได 16. เงินสนับสนุนงานวจัิยหรืองานสรางสรรคตออาจารยประจํา

และนักวิจัย 17. จํานวนเครือขายดานการวิจัยและนวัตกรรมที่มีความรวมมือกับเครือขายจาก

ภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคบริการ 18. จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรวมมือกับ

ภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคบริการในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอผลงานวิจัยและงาน

สรางสรรคทั้งหมด และ 19. จํานวนผลงานวิจัย นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่นําไปใชประโยชนเชิง

พาณชิย 

ยุทธศาสตรที่  3 สรางความสัมพันธ  เชื่อมโยงเครือขายและทองถิ่น  มี เป าประสงค 

เชิงยุทธศาสตรหลักคือ สรางเครือขายความรวมมือที่หลากหลายทั้งภายในและตางประเทศ 

เพื่อใหมสีวนรวมในการพัฒนาและเกดิความสัมพันธที่ดกีับมหาวทิยาลัย 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จของยุทธศาสตรคือ 1. รอยละของเครือขายที่มีผลผลิตที่เปนประโยชน 

ตอมหาวิทยาลัย 2. จํานวนเครือขายที่มีสวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัย 3. รอยละของเครือขาย 

ความรวมมือในประเทศที่มีการดําเนินการ 4. จํานวนเครือขายความรวมมือระหวางกิจการนักศึกษา 
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กับองคกรภาครัฐ และเอกชน และ 5.รอยละของเครือขายตางประเทศที่มีการจัดกิจกรรมรวมกับ

มหาวทิยาลัย  

ยุทธศาสตรที่ 4 ขยายการยกยองระดับนานาชาติ มีเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรหลักคือ พัฒนา

ระบบบริหารจัดการภายในที่ตอบสนองตอความเปนนานาชาติ และสรางชื่อเสียงใหเปนที่รูจักและ

ยอมรับในระดับชาตแิละนานาชาต ิ 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จของยุทธศาสตรคือ 1. รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตามแผน 

การจัดอันดับมหาวิทยาลัย 2. รอยละของงานวิจัย บทความวิชาการ งานสรางสรรค นวัตกรรม 

และสิ่งประดิษฐของอาจารยและนักวิจัยที่ไดรับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติตอจํานวนอาจารย

ประจําและนักวิ จัย  3. รอยละของการรับรูภาพลักษณ และการใหบริการของมหาวิทยาลัย 

และ 4. จํานวนนักศกึษาชาวตางชาต/ินักศกึษาแลกเปลี่ยน 

โดยแผนยุทธศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564) สามารถสรุปเปาประสงค ตัวช้ีวัด 

แผนงาน/กลยุทธ และโครงการ/กิจกรรม ดังตารางที่ 7  

ตารางที่ 7  แสดงจํานวนเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวช้ีวัด แผนงาน/กลยุทธ และโครงการ/

กจิกรรมของแผนยุทธศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564) ในแตละยุทธศาสตร  

 ยุทธศาสตร จํานวน 

เปาประสงคเชิง 

ยุทธศาสตร 

ตัวช้ีวัด แผนงาน/

กลยุทธ 

โครงการ/

กจิกรรม 

1) พัฒนามหาวทิยาลัยใหเปนเอตทัคคะอยางยั่งยนื 9 25 22 25 

2) สรางผลงานวชิาการสูการยกระดับภูมปิญญาทองถิ่นอยาง

ยั่งยนื 

11 26 15 24 

3) สรางความสัมพันธ เชื่อมโยงเครอืขายและทองถิ่น 5 8 10 9 

4) ขยายการยกยองระดับนานาชาติ 5 6 6 6 

รวมท้ังส้ิน 30 65 52 64 
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สวนที่ 3 สาระสําคญัของแผนยุทธศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 - 2564) 

3.1 วสิัยทัศน (Vision) 

แมแบบสถาบันผลติครู 

3.2  พันธกจิ (Mission) 

ผลิตและพัฒนาครู ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษา วิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุง

ศลิปวัฒนธรรม 

3.3  ภารกจิหลัก (Key Result Area) 

1. ผลติบัณฑติตามอัตลักษณ และพัฒนาครูมืออาชีพที่สนองตอบการปฏิรูปการศกึษาและการ

ฝกหัดครูสูอาเซยีน 

2. บริการวิชาการคุณภาพตามความตองการของผูรับบริการ เพื่อพัฒนาความแข็งแกรงทาง

วชิาชีพครู คณาจารย และบุคลากรทางการศกึษา 

3. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานภูมิปญญาทองถิ่น และโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําร ิเพื่อประโยชนในการจัดการเรียนรู 

4. วจัิยสรางนวัตกรรมและองคความรู เพื่อเผยแพร และถายทอดใหกับนักศกึษา

3.4 เสาหลัก (Pillar) 

1. ทุนความรู (Knowledge Capital)

2. คุณธรรม (Morality)

3. เครอืขาย (Partnership)

4. ความเปนมอือาชีพ (Professionalism)

5. วัฒนธรรม (Culture) ที่วา “ความเปนแบบอยางที่ดตีามวถิขีองรัตนโกสนิทร”

3.5 วัฒนธรรม (Culture) 

เปนกัลยาณมติร อุทศิตนเพื่อหนวยงาน 

3.6  อัตลักษณ (Identity) 

เปนนักปฏบิัต ิถนัดวชิาการ เช่ียวชาญการสื่อสาร ชํานาญการคดิ มจีติสาธารณะ 

3.7 เอกลักษณ (Uniqueness) 

  สบืสานความเปนวัง ปลูกฝงความเปนครู มุงเรยีนรูสูสากล 

3.8 คานิยมหลัก (Core Values) 

ยดึม่ันในคุณธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพ 



26 

3.9 ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Thrusts) 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคณะครุศาสตรใหเปนเอตทัคคะอยางยั่งยนื 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 สรางผลงานวชิาการสูการยกระดับภูมปญญาทองถิ่นอยางยั่งยนื

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 สรางความสัมพันธ เช่ือมโยงเครอืขายและทองถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ขยายการยกยองระดับนานาชาติ



3.10 แผนที่ยุทธศาสตรของคณะครุศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560-2564

27

วสัิยทัศน :แมแบบสถาบันผลติครู

ประเด็น

ยุทธศาสตร
พัฒนาคณะครุศาสตรใหเปนเอตทัคคะอยางยั่งยนื

ยุทธศาสตรที่ 1

สรางผลงานวชิาการสูการยกระดับภูมปิญญา

ทองถิ่นอยางยั่งยนื
สรางความสัมพันธ เชื่อมโยงเครอืขายและทองถิ่น ขยายการยกยองระดับนานาชาติ

พันธกจิ : ผลิตและพัฒนาครู ผูบริหาร และบุคลากรทางการศกึษา วจัิย บริการวชิาการ และทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม

คณะครุศาสตรเอตทัคคะที่มคีวามย่ังยืน และไดรับการ

ยอมรับในระดับชาตแิละนานาชาติ

1.บัณฑิตมคีุณภาพตามอัตลักษณของคณะครุศาสตรเปนที่

ยอมรับของผูใชบัณฑิตและสังคม และมทีักษะที่จําเปนใน

ศตวรรษที่ 21

1.คณะครุศาสตรมกีารบูรณาการการจัดการเรยีนการสอนที่

สงเสรมิและสนับสนุนการสรางคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึ

ประสงคสอดคลองตามอัตลักษณของมหาวทิยาลัย

2.หลักสูตรมมีาตรฐานเปนทีย่อมรับทัง้ในระดับชาตแิละ

นานาชาต ิ         

1.บุคลากรทุกระดับมคีวามรูทักษะและทัศนคตใินการ

ปฏบิัตงิาน ตลอดจนมคีวามกาวหนาในสายอาชีพ2.บุคลากร

มกีารปฏบิัตงิานที่ตอบสนองตอความตองการของ

ผูรับบรกิารและทันตอสถานการณที่เปล่ียนแปลง         

3.คณะครุศาสตรมกีารประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษกจิ

พอเพยีงในการพัฒนาและเกดิธรรมมาภบิาล         

4.คณะครุศาสตรมอีาคารสถานที่ และส่ิงอํานวยความ

สะดวกที่รองรับการดําเนนิการตามพันธกจิไดอยางครบถวน  

5.คณะครุศาสตรสามารถบรหิารจัดการทรัพยสิน สินทรัพย

เพ่ือใชในการปฏบิัตติามภารกจิ

1.ผลงานวชิาการ วจิัยและงานสรางสรรค ไดรับการตพีมิพ 

เผยแพรในระดับชาต ิหรือนานาชาต2ิ.ผลงานวจิัยหรืองาน

สรางสรรคไดรับการนําไปใชประโยชนและใหชุมชนสามารถ

พึ่งพาตนเองได  

1.คณะครุศาสตรเปนศูนยกลางแหงการเรยีนรู และบรกิาร

วชิาการแกชุมชน โรงเรยีน วสิาหกจิชุมชน กลุมอาชีพ 

ผูประกอบการใหมและทองถิ่นใหมคีวามเขมแข็งอยางย่ังยืนตาม

ศาสตรพระราชา 2.คณะครุศาสตรมงีานวจิัยที่ตอบสนองตอ

ความตองการของแหลงทุน

1.งานวจิัยหรืองานสรางสรรค มคีุณภาพไดตามมาตรฐาน และ

เปนที่ยอมรับในระดับชาต ิและนานาชาตติามเกณฑคุณภาพ      

2.วารสารวชิาการที่ไดรับการยอมรับในระดับชาตแิละนานาชาต ิ  

3.คณะครุศาสตรมกีระบวนการบรกิารวชิาการที่ไดมาตรฐาน 

และสอดรับกับความตองการของสังคม 4.คณะครุศาสตรมี

กระบวนการดานทํานุบํารุงศลิปะวัฒนธรรมที่ไดมาตรฐานเปนที่

ยอมรับในระดับชาตหิรือนานาชาติ

อาจารยและนักวจิัยมศีักยภาพในการรเิริ่มสรางสรรค งานวจิัย 

นวัตกรรม และการบรกิารวชิาการอยางมปีระสิทธภิาพ

เครือขายและทองถิ่นมสีวนรวมในการพัฒนาและเกดิ

ความสัมพันธที่ดีกับคณะครุศาสตร

1.คณะครุศาสตรมคีวามรวมมือกับเครือขายและทองถิ่นที่

หลากหลาย 2.คณะครุศาสตรมกีารดําเนนิการจัด

กจิกรรมความรวมมือกับเครือขายตางประเทศ

คณะครุศาสตรมกีระบวนการ/กลไกในการแสวงหาความ

รวมมือกับทองถิ่น องคกรภาครัฐ ภาคเอกชน องคกร

วชิาชีพ ผูประกอบการ ศษิยเกา และตางประเทศ

คณะครุศาสตรมกีารพัฒนาฐานขอมูลเครือขายสําหรับ

การบรหิารจัดการอยางมปีระสิทธภิาพ

1.คณะครุศาสตรเปนที่รูจักและยอมรับในระดับชาต ิและ

นานาชาต ิ2.ความมช่ืีอเสียงของคณะครุศาสตร

นักศกึษาชาวตางชาตเิขาศกึษาตอในสาขาวชิา

ระบบบรหิารจัดการภายในที่สามารถตอบสนองตอความเปน

นานาชาติ

คณะครุศาสตรมกีารใชเทคโนโลยีและเคร่ืองมือตางๆ ของ 

Social Media ที่ทันสมัยในการสรางภาพลักษณไดอยางมี

ประสิทธภิาพ

เปาประสงค

เชิงประสทิธผิล

เปาประสงค

เชิงคุณภาพ

บริการ

เปาประสงคเชิง

ประสทิธภิาพ

เปาประสงค

เชงิการพัฒนา

องคการ

ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรที่ 4



ป 2560 ป 2561
ป 2562

(รอบ 9 เดือน)
ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564

1.1.1 คะแนนเฉลี่ยการประกันคุณภาพภายในประจําป คะแนนเฉลี่ย 4.30 4.54 4.54 ≥4.35 ≥4.35 ≥4.35 ≥4.35 ≥4.40  -พิจารณาจากขอมูลยอนหลัง 3 ป (2559-2561) 1.1.1.1 พัฒนาการบริหารจัดการองคกรดวยระบบคุณภาพ โครงการประกันคุณภาพการศึกษา รองคณบดีฝายแผนงาน

และประกันคุณภาพ

ฝายแผนงาน

และประกันคุณภาพ

1.1.2 รอยละของนักศึกษาที่ไดรับการยกยองหรือยอมรับในระดับชาติ

และ/หรือนานาชาติ

รอยละ 4 0.24 0.51 ≥0.5 ≥0.5 ≥0.5 ≥0.5 ≥0.5  -พิจารณาจากขอมูลยอนหลัง 2 ป (2560-2561) 1.1.2.1 สนับสนุนใหนักศึกษาสงผลงานทางวิชาการ งานวิจัย

 และงานสรางสรรคเขาประกวดในระดับชาติและนานาชาติ

โครงการสงเสริมผลงานนักศึกษาสูการประกวดในระดับชาติหรือ

นานาชาติ

รองคณบดีฝายวิจัย

และบริการวิชาการ

ฝายวิจัย

และบริการวิชาการ

1.2.1 ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑิต ปริญญาตรี โท เอก ตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

ระดับคะแนน 4.37 4.55 4.53 ≥4.35 ≥4.35 ≥4.35 ≥4.35 ≥4.35   -พิจารณาจากขอมูลยอนหลัง 3 ป (2559-2561) โครงการจัดการเรียนการสอนสวนสุนันทา 4.0 

(SSRU 4.0)

1.3.1 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการสงเสริม 

หรือพัฒนาใหกับนักศึกษา

คะแนนเฉลี่ย 4.6 4.48 4.74 ≥4.25 ≥4.25 ≥4.25 ≥4.25 ≥4.25    -พิจารณาจากขอมูลยอนหลัง 3 ป (2559-2561) 1.3.1.1 สงเสริมและพัฒนานักศึกษาใหเปนไปตาม

อัตลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

และมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค

โครงการพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค

และอัตลักษณสวนสุนันทา

รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา ฝายกิจการนักศึกษา

1.3.2 รอยละของสาขาวิชาที่สงผลงานของนักศึกษาเขาประกวด รอยละ  -  - 50.00  -  - ≥50 ≥50 ≥50   -เปนตัวชี้วัดใหมเชิงปริมาณพิจารณาจากศักยภาพ

ของมหาวิทยาลัยหรือขอมูลใกลเคียง

1.3.2.1 สงเสริมและสนับสนุนใหสาขาวิชาบมเพาะและเสริม

ความรู ทักษะใหกับนักศึกษาในการสรางผลงาน เขารวม

ประกวดในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ

โครงการปนนักศึกษาสูเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา ฝายกิจการนักศึกษา

1.3.3 รอยละของผลงานวิจัยนักศึกษาที่ผานการนําเสนอจากการจัด 

Mini-conference

รอยละ  -  - 94.15  -  - ≥60 ≥60 ≥80   -เปนตัวชี้วัดใหมเชิงปริมาณพิจารณาจากศักยภาพ

ของมหาวิทยาลัยหรือขอมูลใกลเคียง

โครงการนําเสนองานวิจัย (Mini-conference) ของนักศึกษา รองคณบดีฝายวิจัย

และบริการวิชาการ

ฝายวิจัย

และบริการวิชาการ

1.3.4 จํานวนผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ไดนําเสนอในระดับนานาชาติ ผลงาน  -  - 2  -  - 2 2 2   -เปนตัวชี้วัดใหมเชิงปริมาณพิจารณาจากศักยภาพ

ของมหาวิทยาลัยหรือขอมูลใกลเคียง

โครงการพัฒนานักศึกษาสูการวิจัยในระดับนานาชาติ รองคณบดีฝายวิจัย

และบริการวิชาการ

ฝายวิจัย

และบริการวิชาการ

1.4.1 จํานวนสาขาวิชาเอตทัคคะที่มีคะแนนประเมินตั้งแต 60 คะแนน

ขึ้นไป

สาขาวิชา  -  - N/A  -  - 1 1 2   -เปนตัวชี้วัดใหมเชิงปริมาณพิจารณาจากศักยภาพ

ของมหาวิทยาลัยหรือขอมูลใกลเคียง

1.4.1.1 ยกระดับคุณภาพของสาขาวิชาเอตทัคคะใหสามารถ

แขงขันในระดับชาติหรือนานาชาติ

โครงการพัฒนาสาขาวิชาสูเอตทัคคะ รองคณบดีฝายวิชาการ ฝายวิชาการ

1.4.2 รอยละของหลักสูตรทั้งหมดที่ผานตามเกณฑประกันคุณภาพ

หลักสูตรของ สกอ. โดยไดคะแนนไมต่ํากวาระดับ 3.01

รอยละ 100.00 100.00 100.00 ≥75 ≥75 ≥75 ≥75 ≥75    -พิจารณาจากขอมูลยอนหลัง 3 ป (2559-2561)

1.4.3 จํานวนรายวิชาภาษาไทยที่มีการจัดการเรียนการสอนเปน

ภาษาอังกฤษ

รายวิชา  -  - 1  -  - 1 1 2   -เปนตัวชี้วัดใหมเชิงปริมาณพิจารณาจากศักยภาพ

ของมหาวิทยาลัยหรือขอมูลใกลเคียง

1.4.4 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการจัดทําหลักสูตร 2 ภาษา ระดับความสําเร็จ  -  - 2  -  - 5 5 5   -เปนตัวชี้วัดใหมเชิงปริมาณพิจารณาจากศักยภาพ

ของมหาวิทยาลัยหรือขอมูลใกลเคียง

1.5.1  รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ รอยละ 28.57 30.00 32.79 ≥25 ≥25 ≥25 ≥25 ≥25  -พิจารณาจากขอมูลยอนหลัง 3 ป (2559-2561) โครงการเพิ่มตําแหนงทางวิชาการ

1.5.2  รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก รอยละ 33.33 40.00 40.98 ≥34.00 ≥36.00 ≥38.00 ≥40.00 ≥42.00    -พิจารณาจากขอมูลยอนหลัง 3 ป (2559-2561) โครงการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น

1.5.3  รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา รอยละ 100.00 93.22 98.8 ≥95.00 ≥95.00 ≥95.00 ≥95.00 ≥95.00   -เปนตัวชี้วัดใหมเชิงปริมาณพิจารณาจากศักยภาพ

ของมหาวิทยาลัยหรือขอมูลใกลเคี

1.5.3.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการให

สามารถปฏิบัติงานไดอยางมืออาชีพ

โครงการพัฒนาบุคลากรสูมืออาชีพ รองคณบดีฝายบริหาร ฝายบริหาร

1.5.4  รอยละของบุคลากรที่ผานเกณฑมาตรฐานภาษาอังกฤษของ

มหาวิทยาลัย

รอยละ 26.76 33.33 49.32 ≥30.00 ≥30.00 ≥30.00 ≥30.00 ≥30.00  -พิจารณาจากขอมูลยอนหลัง 2 ป (2559-2560) โดย

มหาวิทยาลัยไดมีเกณฑคะแนนมาตรฐานการผาน

ภาษาอังกฤษ

1.5.4.1 พัฒนาศักยภาพดานภาษาอังกฤษใหกับบุคลากร โครงการพัฒนาศักยภาพดานภาษาอังกฤษของบุคลากร รองคณบดีฝายบริหาร ฝายบริหาร

1.6 บุคลากรมีการปฏิบัติงานที่ตอบสนองตอความตองการ

ของผูรับบริการ และทันตอสถานการณที่เปลี่ยนแปลง

1.6.1  รอยละของกระบวนการปฏิบัติงานที่ไดรับการปรับปรุงและพัฒนา รอยละ  -  - 42.86  - ≥80.00 ≥80.00 ≥80.00 ≥80.00  -เปนตัวชี้วัดใหมเชิงปริมาณพิจารณาจากศักยภาพของ

มหาวิทยาลัยหรือขอมูลใกลเคียง

1.6.1.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมของ

กระบวนการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพ

โครงการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน รองคณบดีฝายบริหาร ฝายบริหาร

1.7 มหาวิทยาลัยมีการประยุกตใชหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาและเกิดธรรมาภิบาล

1.7.1  ระดับความเชื่อมั่นของบุคลากรตอระบบบริหารจัดการตามหลัก

ธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย

ระดับความเชื่อมั่น 4.47 4.77 4.96 ≥4.75 ≥4.75 ≥4.75 ≥4.75 ≥4.75   -พิจารณาจากขอมูลยอนหลัง 3 ป (2559-2561) 1.7.1.1 ปรับปรุงระบบและกลไกการกํากับองคกรโดย

ประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรร

มาภิบาลในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยใหมีความ

ยืดหยุนและคลองตัว

โครงการกํากับองคการที่ดี รองคณบดีฝายบริหาร ฝายบริหาร

1.8.1.1 พัฒนาหรือปรับปรุงระบบสารสนเทศใหเอื้ออํานวย

ตอการเรียนรูและการบริหารงาน

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองคณบดีฝายบริหาร ฝายบริหาร

1.8.1.2 พัฒนาและปรับปรุงอาคาร หองเรียน 

หองปฏิบัติการ และภูมิทัศนที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ให

พรอมสําหรับการจัดการเรียนการสอนและภารกิจอื่นๆ

โครงการปรับปรุงกายภาพและภูมิทัศนที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม รองคณบดีฝายบริหาร ฝายบริหาร

1.9 มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการทรัพยสิน สินทรัพย

เพื่อใชในการปฏิบัติตามภารกิจ

1.9.1 เงินรายไดจากโครงการจัดหารายไดดานการบริการวิชาการและ

วิจัยตออาจารยประจํา

บาท/คน         175.92     69,918.17 61,145.99 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000   -พิจารณาจากขอมูลยอนหลัง 3 ป (2559-2561) 1.9.1.1 สงเสริมและสนับสนุนการจัดหารายไดของ

หนวยงานตางๆ อยางเปนระบบ

โครงการจัดหารายไดดวยการบริการวิชาการ รองคณบดีฝายวิจัย

และบริการวิชาการ

ฝายวิจัย

และบริการวิชาการ

  -พิจารณาจากขอมูลยอนหลัง 2 ป (2560-2561)

คณะครุศาสตร

  -เปนตัวชี้วัดใหมเชิงปริมาณพิจารณาจากศักยภาพ

ของมหาวิทยาลัยหรือขอมูลใกลเคี

4.61 ≥4.55 ≥4.55 ≥4.55 ≥4.55

มิติการพัฒนาองคการ

1.5 บุคลากรทุกระดับมีความรู ทักษะและทัศนคติในการ

ปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความกาวหนาในสายอาชีพ

1.5.1.1 สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรศึกษาตอและเพิ่ม

ตําแหนงทางวิชาการ

1.8 มหาวิทยาลัยมีอาคารสถานที่ และสิ่งอํานวยความ

สะดวกที่รองรับการดําเนินการตามพันธกิจไดอยางครบถวน

1.8.1  ความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากรที่มีตออาคารสถานที่และ

สิ่งอํานวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย

ระดับความพึงพอใจ 4.00 4.47

 - 1 1

≥4.55

1.4.6.1 การเปดโอกาสการเรียนรูไรขีดจํากัด -  -  -  -  -1.4.6 จํานวนหลักสูตรหรือรายวิชา Online หลักสูตรหรือ

รายวิชา

≥93    -พิจารณาจากขอมูลยอนหลัง 3 ป (2559-2561)

มิติประสิทธิภาพ

1.3 มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการการจัดการเรียนสอน

ที่สงเสริมและสนับสนุนการสรางคุณลักษณะบัณฑิต

ที่พึงประสงค สอดคลองตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย

1.2.2 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําและประกอบอาชีพ

อิสระภายใน 1 ป

รอยละ 97.78 90.37

1.4 หลักสูตรมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและ

นานาชาติ

1.4.2.1 พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยให

เปนที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

1.4.2.2 สงเสริมและสนับสนุนความรวมมือกับสถาน

ประกอบการหรือเครือขายในการพัฒนาหลักสูตร

โครงการบริหารหลักสูตรที่มีคุณภาพ รองคณบดีฝายวิชาการ ฝายวิชาการ

1.3.3.1 สงเสริมและสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจัยของ

นักศึกษาในระดับนานาชาติ

98.43 ≥91 ≥91 ≥91 ≥92 กิจกรรมจัดการเรียนการสอนดานสังคมศาสตร

มิติประสิทธิผล

1.1 มหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มีความยั่งยืน และไดรับการ

ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

มิติคุณภาพบริการ

1.2 บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยเปนที่

ยอมรับของผูใชบัณฑิตและสังคม และมีทักษะที่จําเปนใน

ศตวรรษที่ 21

1.2.1.1 สงเสริมการบูรณาการการสอนดวยนวัตกรรม

รวมสมัยอยางมีประสิทธิภาพในการสรางทักษะที่จําเปน

ในศตวรรษที่ 21

รองคณบดีฝายวิชาการ ฝายวิชาการ

แนวทางการกําหนดคาเปาหมาย แผนงาน/ กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ผูกํากับดูแล ฝายที่รับผิดชอบ

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

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคณะครุศาสตรใหเปนเอตทัคคะอยางยั่งยืน

เปาประสงค ตัวชี้วัด หนวยนับ

ผลการดําเนินงาน คาเปาหมาย

โครงการการสนับสนุนการผลิตสื่อการเรียนรูออนไลน รองคณบดีฝายวิชาการ ฝายวิชาการ

รองคณบดีฝายวิชาการ ฝายวิชาการ
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บทที่ 4 แผนยุทธศาสตรระยะ 5ป (พ.ศ.2560 - 2561)



ป 2560 ป 2561
ป 2562

(รอบ 9 เดือน)
ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564

2.1 ผลงานวิชาการ วิจัยและงานสรางสรรค ไดรับการ

ตีพิมพ เผยแพรในระดับชาติ หรือนานาชาติ

2.1.1 รอยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพรใน

ระดับชาติหรือนานาชาติตออาจารยประจําและนักวิจัย

รอยละ 44.44 47.33 44.26 30 30 30 30 30  -พิจารณาจากขอมูลยอนหลัง 3 ป (2559-2561)

*เกณฑมาตรฐาน สกอ. กําหนดรอยละ 30.00

2.1.1.1 สงเสริมและสนับสนุนการนําผลงานวิจัย หรืองาน

สรางสรรคของอาจารยประจําและนักวิจัยใหไดรับการ

ตีพิมพเผยแพร ในระดับชาติหรือนานาชาติ

โครงการสงเสริมการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยของอาจารย

ประจําและนักวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ

รองคณบดีฝายวิจัย

และบริการวิชาการ

ฝายวิจัยและบริการวิชาการ

2.2 ผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองานสรางสรรคไดรับ

การนําไปใชประโยชนและใหชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได

2.2.1 รอยละผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองานสรางสรรคไดรับการนําไปใช

ประโยชนตอผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค

ทั้งหมด

รอยละ 28.00 61.11 93.18 ≥60.00 ≥60.00 ≥60.00 ≥60.00 ≥60.00  -พิจารณาจากขอมูลยอนหลัง 3 ป (2559-2561) 2.2.1.1 สงเสริมและสนับสนุนใหถายทอดองคความรูจาก

งานวิจัย ใหเกิดประโยชนกับชุมชนรวมทั้งบูรณาการการ

สอนดวยนวัตกรรมรวมสมัยตอบสนอง Thailand 4.0

โครงการถายทอดองคความรูที่ไดจากการวิจัย และนวัตกรรมเพื่อ

การพัฒนาชุมชน

รองคณบดีฝายวิจัย

และบริการวิชาการ

ฝายวิจัยและบริการวิชาการ

2.4 มหาวิทยาลัยเปนศูนยกลางแหงการเรียนรู 

และบริการทางวิชาการแกชุมชน โรงเรียน 

วิสาหกิจชุมชน กลุมอาชีพ ผูประกอบการใหม 

และทองถิ่นใหมีความใหเขมแข็งอยางยั่งยืน

2.4.1 จํานวนองคความรูที่เพิ่มขึ้นในแหลงเรียนรูบริการวิชาการ องคความรู 1 1 1 1 1 1 1 1  -เปนจํานวนฐานความรู/องคความรู ที่เพิ่มขึ้นในแหลง

เรียนรูบริการวิชาการ กําหนดใหหนวยงานเพิ่มจํานวน 1 

ฐานความรู/องคความรู

2.4.1.1 สงเสริมและสนับสนุนการเพิ่มองคความรูในแหลง

เรียนรู

โครงการเพิ่มจํานวนองคความรูในแหลงเรียนรู รองคณบดีฝายวิจัย

และบริการวิชาการ

ฝายวิจัยและบริการวิชาการ

2.5.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตออาจารยประจําและนักวิจัย

 - กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร บาท/คน

2.5.2 จํานวนเครือขายดานการวิจัยและนวัตกรรมที่มีความรวมมือกับ

เครือขายจากภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคบริการ

เครือขาย  -  -  -  -  -  - ≥1 ≥1  -เปนตัวชี้วัดใหมที่เปนเชิงปริมาณ จะพิจารณาจาก

ศักยภาพของมหาวิทยาลัยหรือขอมูลใกลเคียง

2.5.3 จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรวมมือ

กับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคบริการในระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติตอผลงานวิจัยและงานสรางสรรคทั้งหมด

ผลงาน  -  -  -  -  -  - ≥1 ≥1  -เปนตัวชี้วัดใหมที่เปนเชิงปริมาณ จะพิจารณาจาก

ศักยภาพของมหาวิทยาลัยหรือขอมูลใกลเคียง

2.5.4 จํานวนผลงานวิจัย นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่นําไปใชประโยชน

เชิงพาณิชย

ผลงาน  -  -  -  -  -  - ≥1 ≥1  -เปนตัวชี้วัดใหมที่เปนเชิงปริมาณ จะพิจารณาจาก

ศักยภาพของมหาวิทยาลัยหรือขอมูลใกลเคียง

2.6 งานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองานสรางสรรค มีคุณภาพ

ไดตามมาตรฐาน และเปนที่ยอมรับในระดับชาติ และ

นานาชาติตามเกณฑคุณภาพ

2.6.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบ/กลไกในการดําเนินงานวิจัย 

งานนวัตกรรมหรืองานสรางสรรคที่ไดมาตรฐานและเปนที่ยอมรับ

ระดับความสําเร็จ  - 5 6 5 5 5 5 5  -เปนตัวชี้วัดใหมที่เปนเชิงคุณภาพ (Milestone) จะ

กําหนดคาเปาหมายความสําเร็จอยูที่ระดับ 5

2.6.1.1 พัฒนาระบบ/กลไกในการดําเนินงานดานการวิจัย 

งานนวัตกรรมหรืองานสรางสรรคใหไดมาตรฐานและเปนที่

ยอมรับ

โครงการพัฒนาระบบ/กลไกดานการวิจัยและนวัตกรรม รองคณบดีฝายวิจัย

และบริการวิชาการ

ฝายวิจัยและบริการวิชาการ

2.7 วารสารวิชาการที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติและ

นานาชาติ

2.7.1 จํานวนวารสารวิชาการที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติ วารสาร  - 1 N/A  - 1 1 1 1  -เปนตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จะพิจารณาจากศักยภาพของ

มหาวิทยาลัยหรือขอมูลที่ใกลเคียง

2.7.1.1 ยกระดับวารสารวิชาการใหไดคุณภาพและมาตรฐาน โครงการยกระดับคุณภาพวารสารวิชาการสูมาตรฐาน

และคุณภาพทั้งระบบ

รองคณบดีฝายวิจัย

และบริการวิชาการ

ฝายวิจัยและบริการวิชาการ

2.8 มหาวิทยาลัยมีกระบวนการบริการวิชาการ ที่ได

มาตรฐาน สอดรับกับความตองการของทองถิ่นและสังคม

2.8.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบการใหบริการวิชาการแกสังคม

ตามเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษาที่กําหนด

ระดับความสําเร็จ  - 5 6  - 5 5 5 5   -เปนตัวชี้วัดใหมที่เปนเชิงคุณภาพ (Milestone) จะ

กําหนดคาเปาหมายความสําเร็จอยูที่ระดับ 5

2.8.1.1 พัฒนาระบบการบริการวิชาการที่สอดคลองกับ

ความตองการ และเปนประโยชนตอทองถิ่นและสังคม

โครงการพัฒนาระบบการบริการวิชาการ รองคณบดีฝายวิจัย

และบริการวิชาการ

ฝายวิจัยและบริการวิชาการ

2.9 มหาวิทยาลัยมีกระบวนการดานการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมที่ไดมาตรฐาน เปนที่ยอมรับในระดับชาติ

หรือนานาชาติ

2.9.1 การพัฒนาระบบทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตามเกณฑมาตรฐาน

อุดมศึกษาที่กําหนด

ระดับความสําเร็จ  -  - 6  - 5 5 5 5  -เปนตัวชี้วัดใหมที่เปนเชิงคุณภาพ (Milestone) จะ

กําหนดคาเปาหมายความสําเร็จอยูที่ระดับ 5

2.9.1.1 พัฒนาระบบ/กลไกในการดําเนินงานดานทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมใหไดมาตรฐานและเปนที่ยอมรับ

กิจกรรมสงเสริมการบํารุงศิลปวัฒนธรรม รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา ฝายกิจการนักศึกษา

2.10 อาจารยและนักวิจัยมีศักยภาพในการริเริ่มสรางสรรค 

งานวิจัย นวัตกรรม และการบริการวิชาการอยางมี

ประสิทธิภาพ

2.10.1 รอยละของอาจารยประจําและนักวิจัยที่มีผลงานวิจัย รอยละ 91.94 94.92 95.00 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80  -พิจารณาจากขอมูลยอนหลัง 3 ป (2559-2561) 2.10.1.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรหรือนักวิจัยใหมี

ความคิดริเริ่มสรางสรรคงานวิจัยและนวัตกรรมอยางมี

ประสิทธิภาพ

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย รองคณบดีฝายวิจัย

และบริการวิชาการ

ฝายวิจัยและบริการวิชาการ

มิติการพัฒนาองคการ

รองคณบดีฝายวิจัย

และบริการวิชาการ

ฝายวิจัยและบริการวิชาการโครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสรางความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ

มิติประสิทธิภาพ

2.5.1.1 สงเสริมและสนับสนุนการจัดหาแหลงทุนงานวิจัย 

นวัตกรรม โดยอาศัยเครือขายจากภาค อุตสาหกรรม 

ภาครัฐ หรือภาคบริการ

โครงการจัดหาแหลงทุนงานวิจัยโดยอาศัยเครือขาย รองคณบดีฝายวิจัย

และบริการวิชาการ

ฝายวิจัยและบริการวิชาการ

353,679.21 310,104.19 50,538.12 ≥25000 ≥25000 ≥25000 ≥25000 ≥25000

ยุทธศาสตรที่ 2 สรางผลงานวิชาการสูการยกระดับภูมิปญญาทองถิ่นอยางยั่งยืน

เปาประสงค ตัวชี้วัด หนวยนับ

ผลการดําเนินงาน คาเปาหมาย

แนวทางการกําหนดคาเปาหมาย แผนงาน/ กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ผูกํากับดูแล หนวยงานที่รับผิดชอบ

มิติประสิทธิผล

มิติคุณภาพบริการ

2.5 มหาวิทยาลัยมีงานวิจัยที่ตอบสนองตอความตองการ

ของแหลงทุน

*เนื่องจากเปนเกณฑมาตรฐาน สกอ. จึงตั้งคาเปาหมาย

ตามเกณฑ สกอ.
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ป 2560 ป 2561
ป 2562

(รอบ 9 เดือน)
ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564

3.1.1 รอยละของเครือขายที่มีผลผลิตที่เปนประโยชนตอ

มหาวิทยาลัย

รอยละ 80.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00  -พิจารณาจากขอมูลยอนหลัง ซึ่งมีคาเปาหมายเทากับ 

100.00  

*มหาวิทยาลัยจึงตั้งคาเปาหมายไว100.00

3.1.2 จํานวนเครือขายที่มีสวนรวมในการพัฒนา

มหาวิทยาลัย

เครือขาย 4 5 5 5 5 5 5 5  -พิจารณาจากขอมูลยอนหลัง ซึ่งมีคาเปาหมายเทากับ 5

*มหาวิทยาลัยจึงตั้งคาเปาหมายไว 5

3.2.1.1 พัฒนาหรือเพิ่มความรวมมือกับเครือขาย

ภายในประเทศเพื่อกอใหเกิดประโยชนกับมหาวิทยาลัย

โครงการความรวมมือกับเครือขายภายในประเทศ รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา ฝายกิจการนักศึกษา

3.2.1.2 สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมตามขอตกลง

ความรวมมือของเครือขายและทองถิ่น

โครงการจัดกิจกรรมตามขอตกลงความรวมมือของเครือขายและ

ทองถิ่น

รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา ฝายกิจการนักศึกษา

3.2.2 จํานวนเครือขายความรวมมือระหวางกิจการ

นักศึกษากับองคกรภาครัฐ และเอกชน

เครือขาย  -  -  -  -  -  - 1 1  -เปนตัวชี้วัดใหมที่เปนเชิงปริมาณ จะพิจารณาจาก

ศักยภาพของมหาวิทยาลัยหรือขอมูลที่ใกลเคียง

3.2.2.1 ผลักดันใหมีเครือขายความรวมมือระหวางกิจการ

นักศึกษากับองคกรภาครัฐ และเอกชน

โครงการสรางเครือขายความรวมมือระหวางกิจการนักศึกษากับ

องคกรภาครัฐ และเอกชน

รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา ฝายกิจการนักศึกษา

3.3  มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการจัดกิจกรรมความรวมมือกับ

เครือขายตางประเทศ

3.3.1 รอยละของเครือขายตางประเทศที่มีการจัดกิจกรรม

รวมกับมหาวิทยาลัย

รอยละ  -  - N/A  -  - ≥80 ≥80 ≥80  -เปนตัวชี้วัดใหมที่เปนเชิงปริมาณ จะพิจารณาจาก

ศักยภาพของมหาวิทยาลัยหรือขอมูลที่ใกลเคียง

3.3.1.1 พัฒนาหรือเพิ่มความรวมมือกับเครือขาย

ตางประเทศเพื่อกอใหเกิดประโยชนกับมหาวิทยาลัยและ

เครือขาย

โครงการความรวมมือกับเครือขายตางประเทศ รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา ฝายกิจการนักศึกษา

3.4.1 ระดับความสําเร็จของกระบวนการ/กลไกในการสราง

ความรวมมือกับเครือขาย

ระดับความสําเร็จ 5 4 5 5 5 5 5 5  -เปนตัวชี้วัดใหมที่เปนเชิงคุณภาพ (Milestone) จะ

กําหนดคาเปาหมายความสําเร็จอยูที่ระดับ 5

3.4.1.1 พัฒนา ปรับปรุงกระบวนการหรือกลไกการสราง

ความรวมมือกับเครือขายและทองถิ่น

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการเครือขาย รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา ฝายกิจการนักศึกษา

โครงการความรวมมือทางวิชาการกับสถานศึกษาและสถาน

ประกอบการ

รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา ฝายกิจการนักศึกษา

โครงการความรวมมือฝกประสบการณวิชาชีพ รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา ฝายกิจการนักศึกษา

3.5 มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาฐานขอมูลเครือขายสําหรับการ

บริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ

3.5.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา/ปรับปรุงฐานขอมูล

เครือขาย

ระดับความสําเร็จ  - 5 5  - 5 5 5 5  -เปนตัวชี้วัดใหมที่เปนเชิงคุณภาพ (Milestone) จะ

กําหนดคาเปาหมายความสําเร็จอยูที่ระดับ 5

3.5.1.1 พัฒนาหรือปรับปรุงฐานขอมูลในการบริหารจัดการ

ที่เอื้อตอการสรางความสัมพันธกับเครือขายและทองถิ่น

โครงการพัฒนาปรับปรุงฐานขอมูลเครือขายในการบริหารจัดการ รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา ฝายกิจการนักศึกษา

50.00 50.00 3.4.2.1 พัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานประกอบการชั้นนําทั้ง

ในประเทศและตางประเทศ

3.4.2.2 สรางความรวมมือดานวิชาการกับสถานศึกษาและ

สถานประกอบการชั้นนําของประเทศ (อันดับ 1 - 10)

3.4.2.3 สงเสริมสนับสนุนนักศึกษาเขาฝกประสบการณกับ

สถานศึกษาและสถานประกอบการชั้นนําของประเทศ 

(อันดับ 1 - 10) และตางประเทศ

มิติการพัฒนาองคการ

 -เปนตัวชี้วัดใหมที่เปนเชิงปริมาณ จะพิจารณาจาก

ศักยภาพของมหาวิทยาลัยหรือขอมูลที่ใกลเคียง

 -  -  -  -  -

3.4 มหาวิทยาลัยมีกระบวนการ/กลไกในการแสวงหาความรวมมือ

กับทองถิ่น องคกรภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรวิชาชีพ

ผูประกอบการ ศิษยเกา และตางประเทศ

3.4.2 จํานวนหนวยงานชั้นนําในประเทศไทยที่นักศึกษาไป

ฝกประสบการณวิชาชีพ  (อันดับ 1 - 10)

หนวยงาน  -

มิติประสิทธิภาพ

3.2 มหาวิทยาลัยมีความรวมมือกับเครือขายและทองถิ่น

ที่หลากหลาย

3.2.1 รอยละของเครือขายความรวมมือในประเทศที่มีการ

ดําเนินการอยางตอเนื่อง

รอยละ  - 100.00 100.00 ≥40 ≥40 ≥40 ≥40 ≥40  -เปนตัวชี้วัดใหมที่เปนเชิงปริมาณ จะพิจารณาจาก

ศักยภาพของมหาวิทยาลัยหรือขอมูลที่ใกลเคียง

มิติประสิทธิผล

3.1 เครือขายและทองถิ่นมีสวนรวมในการพัฒนาและเกิด

ความสัมพันธที่ดีกับมหาวิทยาลัย

3.1.1.1 สนับสนุนการใหเครือขายและทองถิ่นมีสวนรวม

ในการพัฒนามหาวิทยาลัยตามภารกิจ (การผลิตบัณฑิต 

การวิจัย บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

โครงการการมีสวนรวมของเครือขายและทองถิ่นในการพัฒนา

มหาวิทยาลัย

รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา ฝายกิจการนักศึกษา

ยุทธศาสตรที่ 3 สรางความสัมพันธ เชื่อมโยงเครือขายและทองถิ่น

เปาประสงค ตัวชี้วัด หนวยนับ

ผลการดําเนินงาน คาเปาหมาย

แนวทางการกําหนดคาเปาหมาย แผนงาน/ กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ผูกํากับดูแล หนวยงานที่รับผิดชอบ
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ป 2560 ป 2561
ป 2562

(รอบ 9 เดือน)
ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564

4.1.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการจัด

อันดับมหาวิทยาลัย

ระดับความสําเร็จ 5 5 4 5 5 5 5 5  -เปนตัวชี้วัดใหมที่เปนเชิงคุณภาพ (Milestone) จะ

กําหนดคาเปาหมายความสําเร็จอยูที่ระดับ 5

4.1.1.1 สนับสนุนการสรางผลงานตามแนวทางการจัดอันดับ

มหาวิทยาลัยใหเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking) รองคณบดีฝายวิจัย

และบริการวิชาการ

ฝายวิจัย

และบริการวิชาการ

4.1.2 รอยละของงานวิจัย บทความวิชาการ งานสรางสรรค

 นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐของอาจารยและนักวิจัยที่ไดรับ

รางวัลระดับชาติหรือนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา

และนักวิจัย

รอยละ  - 7 3.28 ≥1.00 ≥1.00 ≥1.00 ≥1.50 ≥2.00   -เปนตัวชี้วัดใหมที่เปนเชิงปริมาณ จะพิจารณาจาก

ศักยภาพของมหาวิทยาลัยหรือขอมูลที่ใกลเคียง

4.1.2.1 สงเสริมใหมีการแขงขันทางวิชาการในระดับชาติและ

นานาชาติ

โครงการสงเสริมการประกวดผลงานวิชาการสูเวทีระดับชาติและนานาชาติ รองคณบดีฝายวิจัย

และบริการวิชาการ

ฝายวิจัย

และบริการวิชาการ

4.2 ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 4.2.1 รอยละของการรับรูภาพลักษณและการใหบริการ

ของมหาวิทยาลัย

รอยละ 93.54 93.50 94.21 ≥93.00 ≥93.00 ≥93.00 ≥93.00 ≥93.00  -พิจารณาจากขอมูลยอนหลัง 3 ป (2559-2561) 4.2.1.1 พัฒนาระบบการประชาสัมพันธและการบริการใหตรงตาม

กลุมเปาหมายทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

โครงการประชาสัมพันธเชิงรุก รองคณบดีฝายบริหาร ฝายบริหาร

4.3 นักศึกษาชาวตางชาติเขาศึกษาตอในสาขาวิชา 4.3.1 จํานวนนักศึกษาชาวตางชาต/ินักศึกษาแลกเปลี่ยน คน 0 3 11 2 2 2 2 2  -เปนตัวชี้วัดเชิงปริมาณ พิจารณาจากศักยภาพของ

มหาวิทยาลัยหรือขอมูลที่ใกลเคียง

4.3.1.1 สนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษาชาวตางชาติ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติ รองคณบดีฝายวิชาการ ฝายวิชาการ

4.4 ระบบบริหารจัดการภายในที่สามารถตอบสนองตอ

ความเปนนานาชาติ

4.4.1 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยที่เปนชาวตางชาติ คน 2 2 2 2 2 2 2 2  -เปนตัวชี้วัดเชิงปริมาณ พิจารณาจากศักยภาพของ

มหาวิทยาลัยหรือขอมูลที่ใกลเคียง

4.4.1.1 สงเสริมการจัดการเรียนการสอนดวยนวัตกรรมรวมสมัย

อยางมีประสิทธิภาพ

โครงการจัดจางอาจารยประจําและนักวิจัยชาวตางชาติ รองคณบดีฝายวิชาการ ฝายวิชาการ

4.5 มหาวิทยาลัยมีการใชเทคโนโลยีและเครื่องมือตางๆ 

ของ Social Media ที่ทันสมัยในการสรางภาพลักษณ

ไดอยางมีประสิทธิภาพ

4.5.1 ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงเว็บไซต ระดับความสําเร็จ  - 5 5 5 5 5 5 5  -เปนตัวชี้วัดใหมที่เปนเชิงคุณภาพ (Milestone) จะ

กําหนดคาเปาหมายความสําเร็จอยูที่ระดับ 5

4.5.1.1 สนับสนุนการใชเทคโนโลยีและเครื่องมือตางๆ ของ Social

 Media ในการประชาสัมพันธ

โครงการปรับปรุงเว็บไซต รองคณบดีฝายวิชาการ ฝายวิชาการ

มิติประสิทธิภาพ

มิติการพัฒนาองคการ

โครงการ/กิจกรรม ผูกํากับดูแล หนวยงานที่รับผิดชอบ

มิติประสิทธิผล

4.1 มหาวิทยาลัยเปนที่รูจักและยอมรับในระดับชาติและ

นานาชาติ

มิติคุณภาพบริการ

ยุทธศาสตรที่ 4 ขยายการยกยองระดับนานาชาติ

เปาประสงค ตัวชี้วัด หนวยนับ

ผลการดําเนินงาน คาเปาหมาย

แนวทางการกําหนดคาเปาหมาย แผนงาน/ กลยุทธ
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คาเปาหมาย

ป 2560 ป 2561
ป 2562

(รอบ 9 เดือน)
ป 2563 ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม

1.1.1 คะแนนเฉลี่ยการประกันคุณภาพภายในประจําป คะแนนเฉลี่ย 4.30 4.54 4.54 ≥4.35 1.1.1.1 พัฒนาการบริหารจัดการองคกรดวยระบบคุณภาพ โครงการประกันคุณภาพการศึกษา     650,000.00               -          650,000.00 รองคณบดีฝายแผนงานฯ ฝายแผนงานฯ

1.1.2 รอยละของนักศึกษาที่ไดรับการยกยองหรือยอมรับในระดับชาติ

และ/หรือนานาชาติ

รอยละ 4 0.24 0.51 ≥0.50 1.1.2.1 สนับสนุนใหนักศึกษาสงผลงานทางวิชาการ งานวิจัย และงานสรางสรรคเขาประกวดในระดับชาติ

และนานาชาติ

โครงการสงเสริมผลงานนักศึกษาสูการประกวดในระดับชาติหรือ

นานาชาติ

      40,000.00   -          40,000.00 รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา ฝายกิจการนักศึกษา

1.2.1 ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑิต ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

ระดับคะแนน 4.37 4.55 4.53 ≥4.35 โครงการจัดการเรียนการสอนสวนสุนันทา 4.0 

(SSRU 4.0)

1.3.1 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการสงเสริม 

หรือพัฒนาใหกับนักศึกษา

คะแนนเฉลี่ย 4.6 4.48 4.74 ≥4.45 1.3.1.1 สงเสริมและพัฒนานักศึกษาใหเปนไปตาม

อัตลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

และมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค

โครงการพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค

และอัตลักษณสวนสุนันทา

    785,000.00  -        785,000.00 รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา ฝายกิจการนักศึกษา

1.3.2 รอยละของสาขาวิชาที่สงผลงานของนักศึกษาเขาประกวด รอยละ  -  - 50.00 ≥50.00 1.3.2.1 สงเสริมและสนับสนุนใหสาขาวิชาบมเพาะและเสริมความรู ทักษะใหกับนักศึกษาในการสราง

ผลงาน เขารวมประกวดในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ

โครงการปนนักศึกษาสูเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ       35,000.00  -          35,000.00 รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา ฝายกิจการนักศึกษา

1.3.3 รอยละของผลงานวิจัยนักศึกษาที่ผานการนําเสนอจากการจัด 

Mini-conference

รอยละ  -  - 94.15 ≥60.00 โครงการนําเสนองานวิจัย (Mini-conference) ของนักศึกษา     700,000.00  -        700,000.00 รองคณบดีฝายวิจัย

และบริการวิชาการ

ฝายวิจัยและบริการวิชาการ

1.3.4 จํานวนผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ไดนําเสนอในระดับนานาชาติ ผลงาน  -  - 2 2 โครงการพัฒนานักศึกษาสูการวิจัยในระดับนานาชาติ       50,000.00  -          50,000.00 รองคณบดีฝายวิจัย

และบริการวิชาการ

ฝายวิจัยและบริการวิชาการ

1.4.1 จํานวนสาขาวิชาเอตทัคคะที่มีคะแนนประเมินตั้งแต 60 คะแนน

ขึ้นไป

สาขาวิชา  -  - N/A 1 1.4.1.1 ยกระดับคุณภาพของสาขาวิชาเอตทัคคะใหสามารถแขงขันในระดับชาติหรือนานาชาติ โครงการพัฒนาสาขาวิชาสูเอตทัคคะ     100,000.00  -         100,000.00 รองคณบดีฝายวิชาการ ฝายวิชาการ

1.4.2 รอยละของหลักสูตรทั้งหมดที่ผานตามเกณฑประกันคุณภาพ

หลักสูตรของ สกอ. โดยไดคะแนนไมต่ํากวาระดับ 3.01

รอยละ 100.00 100.00 100.00 ≥80.00

1.4.3 จํานวนรายวิชาภาษาไทยที่มีการจัดการเรียนการสอนเปน

ภาษาอังกฤษ

รายวิชา  -  - 1 1

1.4.4 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการจัดทําหลักสูตร 2 ภาษา ระดับความสําเร็จ  -  - 2 5

1.5.1  รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ รอยละ 28.57 30.00 32.79 ≥25.00 โครงการเพิ่มตําแหนงทางวิชาการ     100,000.00  -         100,000.00 รองคณบดีฝายวิชาการ ฝายวิชาการ

1.5.2  รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก รอยละ 33.33 40.00 40.98 ≥38.00 โครงการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น  -  -  - รองคณบดีฝายวิชาการ ฝายวิชาการ

1.5.3  รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา รอยละ 100.00 93.22 98.8 ≥98.00 1.5.3.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ

ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมืออาชีพ

โครงการพัฒนาบุคลากรสูมืออาชีพ                 -    - -   รองคณบดีฝายบริหาร ฝายบริหาร

1.5.4  รอยละของบุคลากรที่ผานเกณฑมาตรฐานภาษาอังกฤษของ

มหาวิทยาลัย

รอยละ 26.76 33.33 49.32 ≥30.00 1.5.4.1 พัฒนาศักยภาพดานภาษาอังกฤษใหกับบุคลากร โครงการพัฒนาศักยภาพดานภาษาอังกฤษของบุคลากร     150,000.00  -         150,000.00 รองคณบดีฝายบริหาร ฝายบริหาร

1.6 บุคลากรมีการปฏิบัติงานที่ตอบสนองตอความตองการ

ของผูรับบริการ และทันตอสถานการณที่เปลี่ยนแปลง

1.6.1  รอยละของกระบวนการปฏิบัติงานที่ไดรับการปรับปรุงและพัฒนา รอยละ  -  - 42.86 ≥80.00 1.6.1.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมของกระบวนการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพ โครงการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน     100,000.00  -         100,000.00 รองคณบดีฝายบริหาร ฝายบริหาร

1.7 มหาวิทยาลัยมีการประยุกตใชหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาและเกิดธรรมาภิบาล

1.7.1  ระดับความเชื่อมั่นของบุคลากรตอระบบบริหารจัดการตามหลัก

ธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย

ระดับความเชื่อมั่น 4.47 4.77 4.96 ≥4.75 1.7.1.1 ปรับปรุงระบบและกลไกการกํากับองคกรโดยประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ

หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยใหมีความยืดหยุนและคลองตัว

โครงการกํากับองคการที่ดี  6,200,600.00  -     6,200,600.00 รองคณบดีฝายบริหาร ฝายบริหาร

1.8.1.1 พัฒนาหรือปรับปรุงระบบสารสนเทศใหเอื้ออํานวยตอการเรียนรูและการบริหารงาน โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ     140,000.00  -         140,000.00 รองคณบดีฝายบริหาร ฝายบริหาร

1.8.1.2 พัฒนาและปรับปรุงอาคาร หองเรียน หองปฏิบัติการ และภูมิทัศนที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ให

พรอมสําหรับการจัดการเรียนการสอนและภารกิจอื่นๆ

โครงการปรับปรุงกายภาพและภูมิทัศนที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม     550,000.00  -        550,000.00 รองคณบดีฝายบริหาร ฝายบริหาร

1.9 มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการทรัพยสิน สินทรัพย

เพื่อใชในการปฏิบัติตามภารกิจ

1.9.1 เงินรายไดจากโครงการจัดหารายไดดานการบริการวิชาการและ

วิจัยตออาจารยประจํา

บาท/คน   175.92  69,918.17 61,145.99 25,000 1.9.1.1 สงเสริมและสนับสนุนการจัดหารายไดของหนวยงานตางๆ อยางเปนระบบ โครงการจัดหารายไดดวยการบริการวิชาการ  -  -  - รองคณบดีฝายวิจัย

และบริการวิชาการ

ฝายวิจัย

และบริการวิชาการ

งบประมาณ (บาท)

4.61 ≥4.55

มิติการพัฒนาองคการ

1.5 บุคลากรทุกระดับมีความรู ทักษะและทัศนคติในการ

ปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความกาวหนาในสายอาชีพ

1.5.1.1 สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรศึกษาตอและเพิ่มตําแหนงทางวิชาการ

1.8 มหาวิทยาลัยมีอาคารสถานที่ และสิ่งอํานวยความ

สะดวกที่รองรับการดําเนินการตามพันธกิจไดอยางครบถวน

1.8.1  ความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากรที่มีตออาคารสถานที่และ

สิ่งอํานวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย

ระดับความพึงพอใจ 4.00 4.47

กิจกรรมจัดการเรียนการสอนดานสังคมศาสตร

 4,703,000.00  225,900.00      4,703,000.00

รองคณบดีฝายวิชาการ ฝายวิชาการ

1 1.4.6.1 การเปดโอกาสการเรียนรูไรขีดจํากัด -  -  -

    285,000.00  -        285,000.00

    193,000.00  -         193,000.00 รองคณบดีฝายวิชาการ ฝายวิชาการโครงการการสนับสนุนการผลิตสื่อการเรียนรูออนไลน1.4.6 จํานวนหลักสูตรหรือรายวิชา Online หลักสูตรหรือรายวิชา

มิติประสิทธิภาพ

1.3 มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการการจัดการเรียนสอน

ที่สงเสริมและสนับสนุนการสรางคุณลักษณะบัณฑิต

ที่พึงประสงค สอดคลองตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย

1.4 หลักสูตรมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและ

นานาชาติ

1.4.2.1 พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยใหเปนที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

1.4.2.2 สงเสริมและสนับสนุนความรวมมือกับสถานประกอบการหรือเครือขายในการพัฒนาหลักสูตร

โครงการบริหารหลักสูตรที่มีคุณภาพ

1.3.3.1 สงเสริมและสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาในระดับนานาชาติ

98.43 ≥91.001.2.2 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําและประกอบอาชีพ

อิสระภายใน 1 ป

รอยละ 97.78 90.37

มิติประสิทธิผล

1.1 มหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มีความยั่งยืน และไดรับการ

ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

มิติคุณภาพบริการ

1.2 บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยเปนที่

ยอมรับของผูใชบัณฑิตและสังคม และมีทักษะที่จําเปนใน

ศตวรรษที่ 21

1.2.1.1 สงเสริมการบูรณาการการสอนดวยนวัตกรรม

รวมสมัยอยางมีประสิทธิภาพในการสรางทักษะที่จําเปน

ในศตวรรษที่ 21

รองคณบดีฝายวิชาการ ฝายวิชาการ

แผนงาน/ กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ผูกํากับดูแล ฝายที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนเอตทัคคะอยางยั่งยืน

เปาประสงค ตัวชี้วัด หนวยนับ

ผลการดําเนินงาน

 แผนปฏบิัตกิารประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

คณะครุศาสตร มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

32

บทที่ 5 แผนปฏบิัตกิารประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563



คาเปาหมาย

ป 2560 ป 2561
ป 2562

(รอบ 9 เดือน)
ป 2563 ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม

2.1.1 รอยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพรใน

ระดับชาติหรือนานาชาติตออาจารยประจําและนักวิจัย

รอยละ 44.44 47.33 44.26 ≥40.00 2.1.1.1 สงเสริมและสนับสนุนการนําผลงานวิจัย หรืองาน

สรางสรรคของอาจารยประจําและนักวิจัยใหไดรับการ

ตีพิมพเผยแพร ในระดับชาติหรือนานาชาติ

โครงการสงเสริมการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยของอาจารยประจํา

และนักวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ

 500,000.00  -      500,000.00 รองคณบดีฝายวิจัย

และบริการวิชาการ

ฝายวิจัย

และบริการวิชาการ

2.2.1 รอยละผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองานสรางสรรคไดรับการนําไปใช

ประโยชนตอผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค

ทั้งหมด

รอยละ 28.00 61.11 93.18 ≥62.00 2.2.1.1 สงเสริมและสนับสนุนใหถายทอดองคความรูจาก

งานวิจัย ใหเกิดประโยชนกับชุมชนรวมทั้งบูรณาการการ

สอนดวยนวัตกรรมรวมสมัยตอบสนอง Thailand 4.0

โครงการถายทอดองคความรูที่ไดจากการวิจัย และนวัตกรรมเพื่อ

การพัฒนาชุมชน

   50,000.00  -        50,000.00 รองคณบดีฝายวิจัย

และบริการวิชาการ

ฝายวิจัย

และบริการวิชาการ

2.4.1 จํานวนองคความรูที่เพิ่มขึ้นในแหลงเรียนรูบริการวิชาการ องคความรู 1 1 1 1 2.4.1.1 สงเสริมและสนับสนุนการเพิ่มองคความรูในแหลง

เรียนรู

โครงการเพิ่มจํานวนองคความรูในแหลงเรียนรู    50,000.00  -        50,000.00 รองคณบดีฝายวิจัย

และบริการวิชาการ

ฝายวิจัย

และบริการวิชาการ

2.5.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตออาจารยประจําและนักวิจัย

 - กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร บาท/คน

2.5.2 จํานวนเครือขายดานการวิจัยและนวัตกรรมที่มีความรวมมือกับเครือขาย

จากภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคบริการ

เครือขาย  -  -  - ≥1

2.5.3 จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรวมมือ

กับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคบริการในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอ

ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคทั้งหมด

ผลงาน  -  -  - ≥1

2.5.4 จํานวนผลงานวิจัย นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่นําไปใชประโยชน

เชิงพาณิชย

ผลงาน  -  -  - ≥1

2.6.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบ/กลไกในการดําเนินงานวิจัย งาน

นวัตกรรมหรืองานสรางสรรคที่ไดมาตรฐานและเปนที่ยอมรับ

ระดับความสําเร็จ  - 5 6 5 โครงการพัฒนาระบบ/กลไกดานการวิจัยและนวัตกรรม  150,000.00  -       150,000.00 รองคณบดีฝายวิจัย

และบริการวิชาการ

ฝายวิจัย

และบริการวิชาการ

2.7 วารสารวิชาการที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติและ

นานาชาติ

2.7.1 จํานวนวารสารวิชาการที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติ วารสาร  - 1 N/A 1 2.7.1.1 ยกระดับวารสารวิชาการใหไดคุณภาพและมาตรฐาน โครงการยกระดับคุณภาพวารสารวิชาการสูมาตรฐาน

และคุณภาพทั้งระบบ

 200,000.00  -      200,000.00 รองคณบดีฝายวิจัย

และบริการวิชาการ

ฝายวิจัย

และบริการวิชาการ

2.8 มหาวิทยาลัยมีกระบวนการบริการวิชาการ ที่ได

มาตรฐาน สอดรับกับความตองการของทองถิ่นและสังคม

2.8.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบการใหบริการวิชาการแกสังคมตาม

เกณฑมาตรฐานอุดมศึกษาที่กําหนด

ระดับความสําเร็จ  - 5 6 5 2.8.1.1 พัฒนาระบบการบริการวิชาการที่สอดคลองกับ

ความตองการ และเปนประโยชนตอทองถิ่นและสังคม

โครงการพัฒนาระบบการบริการวิชาการ  -  -  - รองคณบดีฝายวิจัย

และบริการวิชาการ

ฝายวิจัย

และบริการวิชาการ

2.9 มหาวิทยาลัยมีกระบวนการดานการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมที่ไดมาตรฐาน เปนที่ยอมรับในระดับชาติ

หรือนานาชาติ

2.9.1 การพัฒนาระบบทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตามเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษาที่

กําหนด

ระดับความสําเร็จ  -  - 6 5 2.9.1.1 พัฒนาระบบ/กลไกในการดําเนินงานดานทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมใหไดมาตรฐานและเปนที่ยอมรับ

กิจกรรมสงเสริมการบํารุงศิลปวัฒนธรรม  100,000.00  -       100,000.00 รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา ฝายกิจการนักศึกษา

2.10 อาจารยและนักวิจัยมีศักยภาพในการริเริ่มสรางสรรค 

งานวิจัย นวัตกรรม และการบริการวิชาการอยางมี

ประสิทธิภาพ

2.10.1 รอยละของอาจารยประจําและนักวิจัยที่มีผลงานวิจัย รอยละ 91.94 94.92 95.00 ≥80.00 2.10.1.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรหรือนักวิจัยใหมี

ความคิดริเริ่มสรางสรรคงานวิจัยและนวัตกรรมอยางมี

ประสิทธิภาพ

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย  220,000.00  -      220,000.00 รองคณบดีฝายวิจัย

และบริการวิชาการ

ฝายวิจัย

และบริการวิชาการ

มิติการพัฒนาองคการ

งบประมาณ (บาท)

   30,000.00  -โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสรางความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ

มิติประสิทธิภาพ

โครงการจัดหาแหลงทุนงานวิจัยโดยอาศัยเครือขาย    30,000.00  -

2.6 งานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองานสรางสรรค มีคุณภาพ

ไดตามมาตรฐาน และเปนที่ยอมรับในระดับชาติ และ

นานาชาติตามเกณฑคุณภาพ

2.6.1.1 พัฒนาระบบ/กลไกในการดําเนินงานดานการวิจัย 

งานนวัตกรรมหรืองานสรางสรรคใหไดมาตรฐานและเปนที่

ยอมรับ

2.5 มหาวิทยาลัยมีงานวิจัยที่ตอบสนองตอความตองการ

ของแหลงทุน

2.5.1.1 สงเสริมและสนับสนุนการจัดหาแหลงทุนงานวิจัย 

นวัตกรรม โดยอาศัยเครือขายจากภาค อุตสาหกรรม 

ภาครัฐ หรือภาคบริการ

       30,000.00 รองคณบดีฝายวิจัย

และบริการวิชาการ

ฝายวิจัย

และบริการวิชาการ

       30,000.00 รองคณบดีฝายวิจัย

และบริการวิชาการ

ฝายวิจัย

และบริการวิชาการ≥25,000353,679.21 310,104.19 50,538.12

โครงการ/กิจกรรม ผูกํากับดูแล ฝายที่รับผิดชอบ

มิติประสิทธิผล

มิติคุณภาพบริการ

2.4 มหาวิทยาลัยเปนศูนยกลางแหงการเรียนรู 

และบริการทางวิชาการแกชุมชน โรงเรียน 

วิสาหกิจชุมชน กลุมอาชีพ ผูประกอบการใหม 

และทองถิ่นใหมีความใหเขมแข็งอยางยั่งยืน

ตามศาสตรพระราชา

2.2 ผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองานสรางสรรคไดรับการ

นําไปใชประโยชนและใหชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได

ยุทธศาสตรที่ 2 สรางผลงานวิชาการสูการยกระดับภูมิปญญาทองถิ่นอยางยั่งยืน

เปาประสงค ตัวชี้วัด หนวยนับ

ผลการดําเนินงาน

แผนงาน/ กลยุทธ
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คาเปาหมาย

ป 2560 ป 2561
ป 2562

(รอบ 9 เดือน)
ป 2563 ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม

3.1.1 รอยละของเครือขายที่มีผลผลิตที่เปนประโยชนตอ

มหาวิทยาลัย

รอยละ 80.00 100.00 100.00 100.00

3.1.2 จํานวนเครือขายที่มีสวนรวมในการพัฒนา

มหาวิทยาลัย

เครือขาย 4 5 5 5

3.2.1.1 พัฒนาหรือเพิ่มความรวมมือกับเครือขาย

ภายในประเทศเพื่อกอใหเกิดประโยชนกับมหาวิทยาลัย

โครงการความรวมมือกับเครือขายภายในประเทศ    20,000.00  -     20,000.00 รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา ฝายกิจการนักศึกษา

3.2.1.2 สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมตามขอตกลง

ความรวมมือของเครือขายและทองถิ่น

โครงการจัดกิจกรรมตามขอตกลงความรวมมือของเครือขายและ

ทองถิ่น

  110,000.00  -    110,000.00 รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา ฝายกิจการนักศึกษา

3.2.2 จํานวนเครือขายความรวมมือระหวางกิจการ

นักศึกษากับองคกรภาครัฐ และเอกชน

เครือขาย  -  -  - 1 3.2.2.1 ผลักดันใหมีเครือขายความรวมมือระหวางกิจการ

นักศึกษากับองคกรภาครัฐ และเอกชน

โครงการสรางเครือขายความรวมมือระหวางกิจการนักศึกษากับ

องคกรภาครัฐ และเอกชน

   80,000.00  -     80,000.00 รองคณบดีฝายวิชาการ ฝายวิชาการ

3.3  มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการจัดกิจกรรมความรวมมือกับ

เครือขายตางประเทศ

3.3.1 รอยละของเครือขายตางประเทศที่มีการจัดกิจกรรม

รวมกับมหาวิทยาลัย

รอยละ  -  - N/A ≥65.00 3.3.1.1 พัฒนาหรือเพิ่มความรวมมือกับเครือขาย

ตางประเทศเพื่อกอใหเกิดประโยชนกับมหาวิทยาลัยและ

เครือขาย

โครงการความรวมมือกับเครือขายตางประเทศ  300,000.00  -   300,000.00 รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา ฝายกิจการนักศึกษา

3.4.1 ระดับความสําเร็จของกระบวนการ/กลไกในการสราง

ความรวมมือกับเครือขาย

ระดับความสําเร็จ 5 4 5 5 3.4.1.1 พัฒนา ปรับปรุงกระบวนการหรือกลไกการสราง

ความรวมมือกับเครือขายและทองถิ่น

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการเครือขาย  -  -  - รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา ฝายกิจการนักศึกษา

3.5 มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาฐานขอมูลเครือขายสําหรับการ

บริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ

3.5.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา/ปรับปรุงฐานขอมูล

เครือขาย

ระดับความสําเร็จ  - 5 5 5 3.5.1.1 พัฒนาหรือปรับปรุงฐานขอมูลในการบริหารจัดการ

ที่เอื้อตอการสรางความสัมพันธกับเครือขายและทองถิ่น

โครงการพัฒนาปรับปรุงฐานขอมูลเครือขายในการบริหารจัดการ  -  -  - รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา ฝายกิจการนักศึกษา

ยุทธศาสตรที่ 3 สรางความสัมพันธ เชื่อมโยงเครือขายและทองถิ่น

เปาประสงค ตัวชี้วัด หนวยนับ

ผลการดําเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม ฝายที่รับผิดชอบ

 - 100.00 100.00 ≥75.00

ผูกํากับดูแล

มิติประสิทธิผล

3.1 เครือขายและทองถิ่นมีสวนรวมในการพัฒนาและเกิด

ความสัมพันธที่ดีกับมหาวิทยาลัย

3.1.1.1 สนับสนุนการใหเครือขายและทองถิ่นมีสวนรวม

ในการพัฒนามหาวิทยาลัยตามภารกิจ (การผลิตบัณฑิต 

การวิจัย บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

โครงการการมีสวนรวมของเครือขายและทองถิ่นในการพัฒนา

มหาวิทยาลัย

รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา ฝายกิจการนักศึกษา  110,000.00  -    110,000.00

3.4.2.1 พัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานประกอบการชั้นนําทั้ง

ในประเทศและตางประเทศ

3.4.2.2 สรางความรวมมือดานวิชาการกับสถานศึกษาและ

สถานประกอบการชั้นนําของประเทศ (อันดับ 1 - 10)

3.4.2.3 สงเสริมสนับสนุนนักศึกษาเขาฝกประสบการณกับ

สถานศึกษาและสถานประกอบการชั้นนําของประเทศ 

(อันดับ 1 - 10) และตางประเทศ

มิติการพัฒนาองคการ

แผนงาน/ กลยุทธ

งบประมาณ (บาท)

 -  - 50.00

3.4 มหาวิทยาลัยมีกระบวนการ/กลไกในการแสวงหาความรวมมือ

กับทองถิ่น องคกรภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรวิชาชีพ

ผูประกอบการ ศิษยเกา และตางประเทศ

3.4.2 จํานวนหนวยงานชั้นนําในประเทศไทยที่นักศึกษาไป

ฝกประสบการณวิชาชีพ  (อันดับ 1 - 10)

หนวยงาน  -

มิติประสิทธิภาพ

มิติคุณภาพบริการ

3.2 มหาวิทยาลัยมีความรวมมือกับเครือขายและทองถิ่น

ที่หลากหลาย

3.2.1 รอยละของเครือขายความรวมมือในประเทศที่มีการ

ดําเนินการอยางตอเนื่อง

รอยละ

ฝายวิชาการโครงการความรวมมือฝกประสบการณวิชาชีพ    60,000.00  -     60,000.00 รองคณบดีฝายวิชาการ
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ป 2560 ป 2561
ป 2562

(รอบ 9 เดือน)
ป 2563 ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม

4.1.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการจัด

อันดับมหาวิทยาลัย

ระดับความสําเร็จ 5 5 4 5.00 4.1.1.1 สนับสนุนการสรางผลงานตามแนวทางการจัดอันดับ

มหาวิทยาลัยใหเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking)  -  -  - รองคณบดีฝายวิจัย

และบริการวิชาการ

ฝายวิจัยและบริการวิชาการ

4.1.2 รอยละของงานวิจัย บทความวิชาการ งานสรางสรรค

 นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐของอาจารยและนักวิจัยที่ไดรับ

รางวัลระดับชาติหรือนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา

และนักวิจัย

รอยละ  - 7 3.28 ≥1 4.1.2.1 สงเสริมใหมีการแขงขันทางวิชาการในระดับชาติและ

นานาชาติ

โครงการสงเสริมการประกวดผลงานวิชาการสูเวทีระดับชาติและนานาชาติ     50,000.00  -     50,000.00 รองคณบดีฝายวิจัย

และบริการวิชาการ

ฝายวิจัยและบริการวิชาการ

4.2 ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 4.2.1 รอยละของการรับรูภาพลักษณและการใหบริการของ

มหาวิทยาลัย

รอยละ 93.54 93.50 94.21 ≥93.00 4.2.1.1 พัฒนาระบบการประชาสัมพันธและการบริการใหตรงตาม

กลุมเปาหมายทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

โครงการประชาสัมพันธเชิงรุก    100,000.00  -    100,000.00 รองคณบดีฝายบริหาร ฝายบริหาร

4.3 นักศึกษาชาวตางชาติเขาศึกษาตอในสาขาวิชา 4.3.1 จํานวนนักศึกษาชาวตางชาต/ินักศึกษาแลกเปลี่ยน คน 0 3 11 2 4.3.1.1 สนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษาชาวตางชาติ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติ    200,000.00  -   200,000.00 รองคณบดีฝายวิชาการ ฝายวิชาการ

4.4 ระบบบริหารจัดการภายในที่สามารถตอบสนองตอ

ความเปนนานาชาติ

4.4.1 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยที่เปนชาวตางชาติ คน 2 2 2 2 4.4.1.1 สงเสริมการจัดการเรียนการสอนดวยนวัตกรรมรวมสมัย

อยางมีประสิทธิภาพ

โครงการจัดจางอาจารยประจําและนักวิจัยชาวตางชาติ  -  -  - รองคณบดีฝายวิชาการ ฝายวิชาการ

4.5 มหาวิทยาลัยมีการใชเทคโนโลยีและเครื่องมือตางๆ 

ของ Social Media ที่ทันสมัยในการสรางภาพลักษณ

ไดอยางมีประสิทธิภาพ

4.5.1 ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงเว็บไซต ระดับความสําเร็จ  - 5 5 5 4.5.1.1 สนับสนุนการใชเทคโนโลยีและเครื่องมือตางๆ ของ Social 

Media ในการประชาสัมพันธ

โครงการปรับปรุงเว็บไซต    130,000.00  -    130,000.00 รองคณบดีฝายบริหาร ฝายบริหาร

ยุทธศาสตรที่ 4 ขยายการยกยองระดับนานาชาติ

เปาประสงค ตัวชี้วัด หนวยนับ

ผลการดําเนินงาน

แผนงาน/ กลยุทธ

มิติประสิทธิภาพ

มิติการพัฒนาองคการ

งบประมาณ (บาท)

โครงการ/กิจกรรม ผูกํากับดูแล ฝายที่รับผิดชอบ

มิติประสิทธิผล

4.1 มหาวิทยาลัยเปนที่รูจักและยอมรับในระดับชาติและ

นานาชาติ

มิติคุณภาพบริการ

35
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สวนที่ 6 แนวทางการนําแผนสูการปฏบัิติและการติดตามประเมนิผล 
การแปลงแผนยุทธศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปสูการปฏิบัตจํิาเปนตองใหความสําคัญตอการบรหิารจัดการ เพื่อใหเกดิการ

ประสานความรวมมอืในการแปลงยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการจัดทําแผนงานและโครงการไดอยางมี

ประสิทธภิาพ รวมทั้งมีการพัฒนาระบบขอมูลและการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนอยาง

เปนระบบ เพื่อใหเกดิผลในทางปฏบิัตไิดอยางเปนรูปธรรมซึ่งไดกําหนดวัตถุประสงค ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสรางความรู และความเขาใจรวมกันของบุคลากรภายในคณะครุศาสตร ในเรื่อง

แนวคดิและสาระสําคัญของยุทธศาสตรการพัฒนาของมหาวทิยาลัย 

2. เพื่อปรับกระบวนการและกลไกการบริหารจัดการใหสามารถสนับสนุนการแปลงแผน

ยุทธศาสตร แผนปฏิบตักิาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปสูการปฏบิัตไิดอยางมปีระสทิธภิาพ 

3. เพื่อใหมกีารตดิตามประเมนิผลอยางเปนระบบ โดยมกีารกําหนดตัวช้ีวัดเปนเครื่องมอื

เปาหมาย 

1. ผูบริหารและบุคลากรของคณะครุศาสตร มีความรูความเขาใจใน แผนยุทธศาสตร

และแผนปฏบิัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และมีสวนรวมในกระบวนการแปลงแผนไปสูการ

ปฏบิัต ิ

2. มีกลไกและกระบวนการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ และมีการจัดทํา

แผนงานและโครงการของหนวยงานที่เกี่ยวของที่สอดคลองกับเปาหมายและตัวช้ีวัด 

3. กําหนดเครื่องช้ีวัดผลสําเร็จของแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัตกิาร ประจําปงบประมาณ

พ.ศ. 2563 ไดอยางเปนรูปธรรม 

แนวทางการดําเนินการ 

เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายดังกลาว จึงวางมาตรการและกําหนดแนวทาง 

การแปลงแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปสูการปฏิบัต ิ

และการตดิตามประเมนิผล ดังนี้ 

1. เสริมสรางความเขาใจในแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ

พ.ศ. 2563 พรอมกําหนดแนวทางในการบริหารจัดการ เพื่อแปลงแผนไปสูการปฏิบัต ิเพื่อใหเกิดความ

เขาใจรวมกันขององคกรที่เกี่ยวของทัง้ภายใน และภายนอกใหมีความพรอมและมีสวนรวมในการแปลง

แผนไปสูการปฏบิัตไิดอยางเปนรูปธรรม โดยมแีนวทาง ดังนี้ 

1.1 สรางความเขาใจรวมกันเกี่ยวกับแนวคิดและสาระสําคัญของแผนยุทธศาสตร 

และแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยการจัดเวทีสรางความเขาใจในภารกิจ 

เปาหมาย และยุทธศาสตรการพัฒนา ใหกับบุคลากร ใหทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตน         
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ที่จะสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ            

พ.ศ. 2563 ใหเกดิผลในทางปฏบิัต ิ

1.2 ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรใหสอดคลองกับ

แนวทางของแผนงานและโครงการในแตละยุทธศาสตร โดยเนนผลลัพธของการดําเนนิงานเปนหลัก 

1.3 สงเสริมใหสาขาวิชาตางๆ ของคณะครุศาสตร จัดทําแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติ

การประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสามารถ

เช่ือมโยงและประเมนิผลงานของหนวยงานตามที่กําหนดไว  

1.4 จัดใหมีการลงนามคํารับรองการปฏิบัติงาน เพื่อสรางพันธสัญญาเชิงยุทธศาสตร    

ทั่วองคกรทั้งระบบ พรอมทั้งเช่ือมโยงผลงานตามแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 สูการประเมนิผลงาน  

1.5 สงเสริมมาตรการในการประชาสัมพันธและการสรางบรรยากาศยุทธศาสตรอยาง

ตอเนื่องผานสื่อภายในคณะครุศาสตร ผานกิจกรรมตางๆ เพื่อกระตุน ปลุกเรา และขับเคลื่อนงานตาม

แผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัตกิาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2. พัฒนากระบวนการจัดทําแผนงาน/โครงการของหนวยงานที่เกี่ยวของในลักษณะบูรณาการ  

เพื่อเปนเครื่องมอืในการประสานแผนไปสูการปฏบิัต ิโดยมแีนวทางดังนี้ 

2.1 สนับสนุนการจัดทําแผนงาน/โครงการในลักษณะการบูรณาการและประสานงาน

ระหวางหนวยงานภายในคณะครุศาสตรที่เกี่ยวของกับภารกจิและยุทธศาสตรการพัฒนา อาทเิชน 

(1) แผนปฏบิัตพิัฒนาสาขาวชิาสูเอตทัคคะ 

(2) แผนปฏบิัตกิารดานการจัดกจิกรรมพัฒนานักศกึษา 

(3) แผนปฏบิัตกิารดานการวจัิย 

(4) แผนปฏบิัติการดานการบรกิารวชิาการ 

(5) แผนปฏบิัตกิารดานการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

(6) แผนปฏบิัตกิารดานการจัดหารายได 

(7) แผนปฏบิัตกิารดานปรับปรุงภูมทิัศนและสิ่งแวดลอม 

(8) แผนปฏบิัตกิารดานเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 

(9) แผนพัฒนาบุคลากร 

(10) แผนบรหิารทรัพยากรบุคคล 

(11) แผนกลยุทธทางการเงนิ 

(12) แผนการจัดการความรู 

(13) แผนปฏบิัตกิารดานการจัดซื้อจัดจาง 

(14) แผนปฏบิัตกิารดานการประชาสัมพันธเชิงรุก 

(15) แผนปฏบิัตกิารดานการสรางความสัมพันธกับเครอืขาย 
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(16) แผนบรหิารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

(17) แผนปฏบิัตกิารดานการพัฒนาเอกลักษณ 

(18) แผนปฏบิัตกิารปองกันและปราบปรามการทุจรติ 

2.2กําหนดขั้นตอนของกระบวนการดําเนินงานตามแผนงานโครงการใหชัดเจน มุงเนนที่การ

สรางกระบวนทัศนคติใหม (Paradigm Shift) แกผูปฏิบัติ มีการจัดลําดับความสําคัญของกิจกรรมที่มุง

ผลสัมฤทธิ์กับระบบการจัดสรรงบประมาณ เพื่อใหเกดิประโยชนสูงสุดในการดําเนนิงาน 

2.3ติดตาม ตรวจสอบผลที่ไดจากการดําเนินแผนงานโครงการวาสามารถตอบสนอง 

ตอยุทธศาสตรการพัฒนา รวมทั้งสามารถติดตามและประเมินผลไดอยางเปนรูปธรรมทันสมัยดวย

เทคโนโลย ี

 การขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัตนัิ้นเปนขัน้ตอนที่มีความสําคัญมากที่จะผลักดันการทํางาน

ของกลไกทั้งหมดใหสามารถบรรลุผลลัพธตามที่ตัง้เปาหมายไว เพื่อใหผูมสีวนเกี่ยวของมคีวามรูสึกเปน

เจาของและมีสวนรวม รวมทั้งตองอาศัยกระบวนการและกลไกการผนึกกําลังในหลายมิติในการ

ประสานแผนงาน แผนเงิน และแผนคน ในการขับเคลื่อนองคกรรวมกัน และไปในแนวทางเดียวกัน   

เพื่อมุงสู จุดมุงหมายสูงสุดขององคกรคือวิสัยทัศนที่ ตั้งไว ความสําเร็จของการขับเคลื่อนแผน

ยุทธศาสตรใหประสบผลสําเร็จ จงึประกอบดวยสวนสําคัญ ดังนี้ 

1. ผูบริหารระดับสูงและผูบริหารทุกระดับเปนผูรวบรวมพลังขับเคลื่อนให เกิดการ

เปลี่ยนแปลง และสื่อสารทศิทางองคกรใหแกบุคลากรทุกระดับไดมคีวามเขาใจ 

2. ถายทอดแผนยุทธศาสตรออกมาเปนแผนปฏิบัติการ โดยนํากลยุทธและแนวทางการ

ดําเนนิงานมาแปลงเปนแผนงาน/ โครงการที่ปฏบิัตไิดอยางเปนรูปธรรม 

3. การถายทอดแผนยุทธศาสตรไป สาขาวิชาและระดับบุคคลในการขับเคลื่อนแผน

ยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติอยางชัดเจน รวมทั้งตองมีระบบในการจูงใจใหทุกคนมุงเนนการทํางานเพื่อ

มุงผลสัมฤทธิ ์

4. การประสานงานระหวางหนวยงานภายในคณะครุศาสตรในการขับเคลื่อนแผนงาน/ 

โครงการของแตละหนวยงานใหมคีวามกาวหนา เกดิการแลกเปลี่ยนขอมูล จัดเก็บขอมูล เผยแพรขอมูล 

และถายทอดความรูซึ่งกันและกัน  

5. การจัดระบบการตดิตามประเมนิผลความกาวหนาของการดําเนนิการในทุกระดับ 

 การตดิตามและประเมนิผล 

เมื่อมีการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติที่ เกี่ยวของกับทุกหนวยงานภายในคณะครุศาสตร  

แลว คณะครุศาสตรจะตองวางระบบที่จะวัดความสําเร็จในการบรรลุเปาประสงคในระดับตางๆ 

จําเปนตองมีการติดตามและประเมินผล เพื่อชวยใหทราบถงึความกาวหนา ปญหาอุปสรรค ผลกระทบ

ที่เกิดขึ้น อันจะชวยใหผูรับผิดชอบพิจารณาหาแนวทางแกไขตอไป การติดตามและประเมินผลที่มี
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ประสิทธิผล จะตองอาศัยดัชนีช้ีวัดความสําเร็จในหลายมิติ และหลายระดับ เพื่อใหสอดคลองกับการ

บรหิารจัดการแนวใหม ดังนี้ 

1. การติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร 

พรอมทั้ งส รุปบทเรียนและขอเสนอแนะสําห รับนําไปใช ในการปรับปรุงกระบวนการจัดทํ า                

แผนเชิงยุทธศาสตรขององคกรใหมปีระสทิธภิาพตอไป 

2. การตดิตามผลการดําเนนิงานตามแผนปฏบิัตริาชการประจําป  โดยการจัดทํารายงาน

ผลการดําเนินงานเปนประจําทุกเดือน และจัดทํารายงานผลรายไตรมาสเพื่อแสดงถึงความกาวหนา 

และปญหาอุปสรรคตางๆ ใหผูบริหารทุกระดับทราบและดําเนินการแกไขเพื่อใหการดําเนินการบรรลุ

เปาหมายที่ตัง้ไว รวมถงึการจัดทํารายงานผลงานประจําปเผยแพรสูสาธารณะ 

3. การติดตามผลการใชจายเงินงบประมาณ ผลการจัดซื้อจัดจาง และการเบิกจายเงิน

งบประมาณ เพื่อเรงรัดการดําเนนิงานใหเปนไปตามแผนที่กําหนด 

4. การติดตามผลตามคํารับรองการปฏิบัติการประจําปที่กําหนดไวแลว โดยมีการ

กําหนดระยะเวลาการตดิตามประเมนิผลตนเองในรอบ 6 เดอืน 9 เดอืน และ 12 เดอืน 

5. ควรมีกลไกเช่ือมโยงการประเมินผลงานรายบุคคลกับผลงานในระดับสาขาวิชา      

เพื่อเช่ือมโยงกับผลงานในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อแสดงถึงผลสําเร็จของการถายทอดแผนยุทธศาสตร       

สูระดับหนวยงานและระดับบุคคล 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 1 
คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ 

ทบทวนแผนยุทธศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560 - 2564)  

และจัดทําแผนปฏบิัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  
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                                                คําสั่งคณะครุศาสตร 

  ที่  ๔๙๙/๒๕๖๒ 

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

จัดทําแผนปฏบิัตกิาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

------------------------------- 

    ตามที่คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาไดจัดทําแผนยุทธศาสตร ระยะ 

๕ ป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) เพื่อใหการนําแผนยุทธศาสตร ไปสูการปฏิบัติตามทิศทางที่กําหนดไวได

อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนตอการดําเนินงานของคณะครุศาสตร เพื่อใหการดําเนินงาน

เปนไปดวยความเรียบรอยและบรรลุวัตถุประสงค อาศัยอํานาจตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ        

สวนสุนันทา ที่ ๓๗๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๖ มกรคม ๒๕๖๐  เรื่องมอบอํานาจใหคณบดีคณะครุศาสตร

ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี  จึงแตงตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร ระยะ ๕ ป            

(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๖๖๔) และจําทําแผนปฏบิัตกิารประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ดังตอไปนี้ 

  คณะกรรมการดํานวยการ 

๑. คณบดี      ประธานกรรมการ 

๒. รองคณบดฝีายแผนงานและประกันคุณภาพ  รองประธานกรรมการ 

๓. รองคณบดฝีายบรหิาร    กรรมการ 

๔. รองคณบดฝีายวชิาการ    กรรมการ 

๕. รองคณบดฝีายวจัิยและบรกิารวชิาการ  กรรมการ 

๖. รองคณบดฝีายกจิการนักศกึษา   กรรมการ 

๗. หัวหนาสํานักงาน     กรรมการ 

๘. นางสาวเมศนิ ี อยูยั่งยนื    กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี 

  ๑. สงเสริม สนับสนุน และใหคําปรึกษาแนะนําในเรื่องตางๆ เกี่ยวกับการทบทวนแผน

ยุทธศาสตร ระยะ ๕ ป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๓ ใหกับคณะกรรมการดําเนนิงาน 
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  ๒. พิจารณาแผนยุทธศาสตร ระยะ ๕ ป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และจัดทําแผนปฏิบัติ

การ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

  ๓. กํากับ และติดตามการทบทวนแผนยุทธศาสตร ระยะ ๕ ป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

และจัดทําแผนปฏบิัตกิารประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

  คณะกรรมการดําเนินงาน 

๑. รองคณบดฝีายแผนงานและประกันคุณภาพ  ประธานกรรมการ 

๒. หัวหนาสาขาวชิาภาษาไทย    กรรมการ 

๓. หัวหนาสาขาวชิาสังคมศกึษา   กรรมการ 

๔. หัวหนาสาขาวชิาวทิยาศาสตร   กรรมการ 

๕. หัวหนาสาขาวชิาภาษาอังกฤษ   กรรมการ 

๖. หัวหนาสาขาวชิาการศกึษาปฐมวัย   กรรมการ 

๗. หัวหนาสาขาวทิยาศาสตร    กรรมการ 

๘. หัวหนาสาขาวชิาเทคโนโลยกีารศกึษาและคอมพวิเตอร  กรรมการ 

๙. หัวหนาสํานักงานคณบดี    กรรมการ 

๑๐.นางศรารัตน  เพิ่มญาต ิ    กรรมการ 

๑๑.นายอําไพร  เพชรวาว    กรรมการ 

๑๒.นายหัสถชัย  นวนประสงค    กรรมการ 

๑๓.นางสาวกัลยา  สายประสทิธิ ์   กรรมการ 

๑๔.นางกฤตกิา  ไกรแกว    กรรมการ 

๑๕.นางสาวภาสพชิญ  จันทโชต ิ   กรรมการ 

๑๖.นางสาวไสวรนิทร  มูลจันทรหอม   กรรมการ 

๑๗.นางสาวธดิารัตน  โชคนาคะวโร   กรรมการ 

๑๘.นางสาวกาญจนา  ดพีรม    กรรมการ 

๑๙.นางสาวมณเีนตร  รวมภักด ี   กรรมการ 

๒๐.นางสาวปรารถนา  บัวดศิ    กรรมการ 

๒๑.นายจรัีษตธิร  มุกดาเพชร    กรรมการ 

๒๒.นายพรีะพล  เช่ือมแกว    กรรมการ 

๒๓.นางสาวอรดี  หอมวงศ    กรรมการ 

๒๔.นางสาวเมศนิ ี อยูยั่งยนื    กรรมการและเลขานุการ 

๒๕.นางสาวภัทรพร  หัสดี    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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หนาท่ี 

๑. ทบทวนแผนยุทธศาสตรระยะ ๕ ป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

๒. จัดทําแผนปฏบิัตกิารประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

๓.  นําเสนอแผนยุทธศาสตร ระยะ ๕ ป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการ

ประจําประงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตอคณะกรรมการอํานวยการ หรอืผูบรหิารเพื่อพจิารณา 

๔.  อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการอํานวยการมอบหมาย 

 

 

สั่ง ณ วันที่  ๒๗ มถิุนายน ๒๕๖๒ 

                                                                                       

             
                                                                 รองศาสตราจารย ดร.นันทยิา  นอยจันทร 

                                                                               คณบดคีณะครุศาสตร 
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ภาคผนวก 2 
ผลการวเิคราะหเชงิยุทธศาสตร 
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ผลการวเิคราะหเชงิยุทธศาสตร 

 จากการวิเคราะหปจจัยที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานของคณะครุศาสตร ทั้งที่เปนจุดแข็ง 

จุดออน โอกาส และอุปวรรคในทุกประเด็น มาใหน้ําหนักความสําคัญวาประเด็นใดมีความสําคัญมาก

ที่สุดตามลําดับ โดยใหผูบริหารและบุคลากรของคณะครุศาสตร จํานวน 52 ทาน เปนผูประเมิน          

ผลการประเมินเปนน้ําหนักคะแนนตามลําดับจากมากไปหานอย ของจุดแข็ง จุดออน โอกาส และ

อุปสรรค ปรากฏ ดังนี้ 

1. นํ้าหนักคะแนนของจุดแข็ง 

     มลีําดับคะแนนจากมากไปหานอย 5 ลําดับแรก ตามตารางตอไปนี้ 

ลําดับ คะแนน ประเด็นจุดแข็ง 

S15 202 คณะครุศาสตรเปดโอกาสใหบุคลากรในการเลื่อนตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น 

S2 185 คณะครุศาสตรมช่ืีอเสยีงดานการผลิตครู เปนที่สนใจของนักศกึษา 

S17 158 บุคลากรมศัีกยภาพในการทํางานวจัิย สงผลใหมผีลงานวจัิย งานสรางสรรคที่มี

การนําเสนอในเวทวีชิาการในระดับชาตแิละนานาชาติ 

S13 152 ผูบรหิารและทีมผูบรหิารมวีิสัยทัศนทาทาย และรวมรับผิดชอบผลักดันการ

ดําเนนิงานของมหาวทิยาลัยอยางจริงจัง 

S4 80 คณะครุศาสตรมกีารบูรณาการองคความรูดานการเรยีนการสอน การวจัิย และ

การบรกิารวิชาการแกสังคมอยางเปนระบบ กอใหเกดิประโยชนกับนักศึกษาที่ชัดเจน 

 

2. นํ้าหนักคะแนนของจุดออน 

     มลีําดับคะแนนจากมากไปหานอย 5 ลําดับแรก ตามตารางตอไปนี้ 

ลําดับ คะแนน ประเด็นจุดแข็ง 

W24 155 จํานวนหองเรยีนไมเพยีงพอกับจํานวนนักศึกษา ทําใหไมสามารถบรกิารไดอยาง

เต็มที ่

W22 152 กจิกรรมที่ดําเนนิตอศษิยเกายังมนีอย 

W20 149 บุคลากรบางสวนมทีักษะในดานภาษาอังกฤษอยูในระดับนอย 

W23 112 ขาดอุปกรณทางวทิยาศาสตรที่มคีวามทันสมัยตอการจัดการเรยีนการสอนสาย

วทิยาศาสตร 

W25 96 การนําผลงานวจัิยไปใชประโยชนยังมนีอย 
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3. นํ้าหนักคะแนนของโอกาส 

     มลีําดับคะแนนจากมากไปหานอย 5 ลําดับแรก ตามตารางตอไปนี้ 

ลําดับ คะแนน ประเด็นจุดแข็ง 

O31 64 รัฐบาลมนีโยบายสงเสริมพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรยีนการสอน 

O33 36 การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลย ีการสื่อสาร On-line ทีท่ันสมัยขึ้น ชวยลดความ

ซับซอน และขัน้ตอนในการทํางาน สงผลใหบุคลากรทํางานไดอยางรวดเร็วและมี

ประสทิธภิาพมากขึ้น 

O34 29 นโยบายเขาสูประชาคมอาเซยีน เปดโอกาสใหมกีารพัฒนาการศกึษาและรวมมอื

ทางการศกึษามากขึ้น 

O32 26 ความกาวหนาทางเทคโนโลย ีสงเสรมิการเรยีนรูที่หลากหลาย 

O36 23 การขยายตัวทางเศษฐกจิและความตองการของภาคธุรกจิและภาคเอกชนทีจ่ะ

รวมมอืกับมหาวทิยาลัยฯ ชวยใหเกดิบูรณาการหลักสูตรในการผลิตสื่อการเรยีน

การสอน งานวิจัย และบัณฑติรูปแบบใหม ที่ตรงความตองการของตลาดแรงงาน

จรงิ ลดปญญาการวางงาน 

 

4. นํ้าหนักคะแนนของอุปสรรค 

     มลีําดับคะแนนจากมากไปหานอย 5 ลําดับแรก ตามตารางตอไปนี้ 

ลําดับ คะแนน ประเด็นจุดแข็ง 

T45 46 การดําเนนิงานและการแจงกําหนดการตางๆ ของ สกอ. มกีารเปลี่ยนแปลง

เพิ่มเตมิอยูตลอดเวลา 

T50 35 แนวโนมจํานวนประชาการวัยอุดมศกึษาลดลง ทําใหอัตราการเกดิลดลง อัตร

ประชากรในวัยเรยีนลดลง และอัตราผูสูงอายุเพิ่มขึ้น 

T48 37 ตลาดแรงงานมอีัตราและความตองการแรงงานนอยลง 

T47 26 สภาวะทางเศษฐกจิที่ตกต่ําสงผลตอการตัดสนิใจของผูปกครองในการเลอืก

สถานศกึษาใหผูเรยีน 

T49 13 ระบบประกันคุณภาพการศึกษาทําใหบุคลากรไมสามารถปฏบิตังิานไดอยาง

เต็มที่ผลงานที่ไดไมมคีุณภาพ 
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5. ตําแหนงยุทธศาสตรในปจจุบัน 

          คณะครุศาสตรไดวิเคราะหตําแหนงยุทธศาสตรในปจจุบัน โดยใชโปรแกรม  Excel ของ

วิทยากรที่ปรึกษาจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปรากฏผลวา คระครุศาสตรอยู ในตําแหนง       

“ปองกันตัว”ดังภาพขางลางนี้ 

 
คณะครุศาสตร ลด/ขจัด ประเด็นที่เปนจุดออน (ระดับในการมุงม่ันปรับปรุง (ระดับ 4)=สูง 

(ระดับ 5) = สูงมาก) ดังนี้ 

• จํานวนหองเรียนไมเพียงพอกับจํานวนนักศึกษา ทําใหไมสามารถบริการไดอยางเต็มที่   

(ระดับ 5) 

• บุคลากรมทีักษะการใชภาษาอังกฤษอยูในระดับนอย (ระดับ 4) 

คณะครุศาสตรพลิกวิกฤติเปนโอกาสในประเด็นที่เปนภัยคุกคาม (ระดับในการมุงม่ันปรับปรุง 

(ระดับ4)= สูง (ระดับ 5) = สูงมาก) ดังนี้ 

• ตลาดแรงงานมอีัตราและความตองการนอยลง (ระดับ 5) 

จากการแกไขปรับปรุงขางตน คณะครุศาสตร จะสามารถปรับไปอยูในตําแหนง               “รุก

ดําเนนิการเอง” ดังแสดงไดจากภาพดานลางนี้ 
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ภาคผนวก 3 
ประมวลภาพกจิกรรมการ 

ทบทวนแผนยุทธศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560 - 2564)  

และจัดทําแผนปฏบิัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  
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ประมวลภาพกจิกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560 - 2564)  

และจัดทําแผนปฏบิัติการ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2563  

           ระหวางวันท่ี 8-9 สิงหาคม 2561  

ณ โรงแรมเมธวลัย ชะอํา จังหวัดเพชรบุร ี
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ภาคผนวก 4 
บันทึกขออนุมัติแผนจากอธกิารบด ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สวนราชการ   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทร.๑๐๖๒ ตอ ๑๑๔

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา

เลขที�รบั ๑๙๔๕๑/๒๕๖๒
วนัที� ๓๐ ก.ย. ๖๒
เวลา ๑๕:๓๓ น.

   บันทึกขอความ
 

ที่      คศ/ ๒๐๔๓   วันที่    ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง
 

ขอความอนุเคราะหพิจารณาอนุมัติแผนยุทธศาสตร ระยะ ๕ ป(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) แผนปฏิบัติการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และแผนปฏิบัติการดานตาง ๆ

เรียน  อธิการบดี

ตามท่ีกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบหมายใหคณะครุศาสตร
ดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร ระยะ ๕ ป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๓ และแผนปฏิบัติการดานตาง ๆ นั้น

ในการน้ี คณะฯ ไดดําเนินการทบทวนและจัดทําแผนยุทธศาสตร ระยะ ๕ ป
(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และแผนปฏิบัติการดานตาง ๆ ดังนี้

๑. แผนปฏิบัติการพัฒนาสาขาวิชาสูเอตทัคคะ

๒. แผนปฏิบัติการดานการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

๓. แผนปฏิบัติการดานการสรางสัมพันธกับเครือขาย

๔. แผนปฏิบัติการดานการวิจัย

๕. แผนปฏิบัติการดานการบริการวิชาการ

๖. แผนปฏิบัติการดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

๗. แผนปฏิบัติการดานการจัดหารายได

๘. แผนปฏิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

๙. แผนพัฒนาบุคลากร

๑๐. แผนบริหารทรัพยากรบุคคล

๑๑. แผนกลยุทธทางการเงิน

๑๒. แผนบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน

๑๓. แผนปฏิบัติการดานการจัดซื้อจัดจาง



-  ๒  -

๑๕. แผนปฏิบัติหารดานปรับปรุงภูมิทัศนและสิ่งแวดลอม

๑๖. แผนปฏิบัติการดานการประชาสัมพันธเชิงรุก

๑๗. แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาเอกลักษณ

๑๘. แผนปฏิบัติการการปองการและปราบปรามการทุจริต

โดยคณะครุศาสตร ไดดําเนินการตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกําหนด เรียบรอยแลว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

 
(รศ.ดร.นันทิยา นอยจันทร)

คณบดีคณะครุศาสตร
30  ก.ย.  62  เวลา 14:22:19  Non-PKI Server Sign

Signature Code : MgBDA-EMAQg-BGAEY-AQQA3

 

 

อนุมัติ

(รศ.ดร.เดช เกิดวิชัย)

อธิการบดี
30  ก.ย.  62  เวลา 15:36:40  Non-PKI Server Sign

 Signature Code : OAAwA-DQAMA-BCAEE-ANwA3

 


