
องค์ประกอบ
                                               ข้อเสนอแนะ

โครงการ/กิจกรรม 
แนวทางการพัฒนา

ระยะเวลา งบประมาณ (บาท) ตัวชีว้ัดความส าเร็จ
ผู้ก ากับดูแล/ผู้รับผิดชอบ

ข้อมูล

1. ตัวบ่งชีข้องแผนกลยทุธแ์ละแผนปฏิบัติการ
สอดคล้องและมีความเชือ่มโยง แต่ไม่ควรเป็นตัวชีว้ดั
เดียวกันเนือ่งจากวตัถุประสงค์ของแผนกลยทุธ์/
ยทุธศาสตร์ จะไม่เหมือนกันกับแผนปฏิบัติการ

1. โครงการทบทวนแผนยทุธศาสตร์ ก.ย. 57-ก.ย. 58 250,000 คณบดีบัณฑิตวทิยาลัย/
ฝ่ายแผนงานและประกัน

คุณภาพ

2. จัดท าระบบการมีส่วนร่วมให้ชัดเจนมากกวา่ทีจ่ะใช้
แผนด าเนินงาน

2. โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ต.ค. 57-ก.ย. 58 250,000 คณบดีบัณฑิตวทิยาลัย/
ฝ่ายแผนงานและประกัน

คุณภาพ

3. ยงัไม่เห็นประโยชน์ต่อสังคมทีเ่ป็นรูปธรรมในการ
ด าเนินงานด้านอัตลักษณ์ของบัณฑิตวทิยาลัย

3. โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ของ
สวนสุนันทา

ต.ค. 57-ก.ย. 58 300,000 ระดับความพึงพอใจเกีย่วกับการ
ปฏิบัติงานทีส่อดคล้องกับอัตลักษณ์
ของมหาวทิยาลัย

รองคณบดีฝ่ายบริหาร/
ฝ่ายส่ือสารองค์กร

       จากข้อเสนอแนะในการปรับปรุงรายองค์ประกอบคุณภาพของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2556 บัณฑิตวทิยาลัยได้น ามาก าหนดโครงการ/กิจกรรม/แนวทางการพัฒนาเพือ่
ปรับปรุงและพัฒนา โดยมีรายละเอียดดังนี ้
แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement  Plan) บัณฑิตวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2557

แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvements Plan) ประจ าปีการศึกษา 2557
บัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

(จากผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2556)

องค์ประกอบที ่1 ปรัชญา ปณิธานวัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ
ร้อยละของบุคลากรทีรั่บรู้และเข้าใจ
ทิศทางของหน่วยงาน



องค์ประกอบ
                                               ข้อเสนอแนะ

โครงการ/กิจกรรม 
แนวทางการพัฒนา

ระยะเวลา งบประมาณ (บาท) ตัวชีว้ัดความส าเร็จ
ผู้ก ากับดูแล/ผู้รับผิดชอบ

ข้อมูล

1. การเชือ่มโยงแผนบริหารทรัพยากรบุคคล สู่
แผนพัฒนาบุคลากร ยงัไม่สอดคล้องกัน เช่น การ
ก าหนดกิจกรรม/โครงการ การก าหนดตัวชีว้ดั ค่า
เป้าหมาย
2. การน าผลการประเมินหรือข้อเสนอแนะไปปรับปรุง
การด าเนินงานยงัขาดความชัดเจน
3. ในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรควรมีการวเิคราะห์
ความเชือ่มโยงกับแผนบริหารทรัพยากรบุคคล รวมถึง
การก าหนดตัวชีว้ดัความส าเร็จ
4. ควรน าผลการประเมินหรือข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการ
จัดกิจกรรมไปปรับปรุงการด าเนินงานให้ชัดเจนและเป็น
รูปธรรมมากขึน้
5. ต าแหน่งทางวชิาการยงัไม่เป็นไปตามเกณฑ์
6. ควรมีการจัดท าแผนการพัฒนาอาจารยใ์นการเข้าสู่
ต าแหน่งทีสู่งขึน้

1. โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ต.ค. 57-ก.ย. 58 600,000  ระดับความพึงพอใจของบุคลากรทีม่ี
ต่อระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

รองคณบดีฝ่ายบริหาร/ 
ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป

7. การบูรณาการงานวจิัยเข้ากับการเรียนการสอน 2. โครงการจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
3. โครงการจัดการเรียนการสอนด้านวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ต.ค. 57-ก.ย. 58 26,045,160
10,300,000

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์
การส าเร็จการศึกษา

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ/
ฝ่ายทะเบียนและวดัผล

8. การตีพิมพ์เผยแพร่ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกมีแนวโน้มลดลง
9. ควรมีแนวทางในการส่งเสริมให้ผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอกมีการตีพิมพ์เผยแพร่ในรอบปี
การศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษา รวมทัง้เน้นให้ตีพิมพ์
เผยแพร่ในค่าระดับคุณภาพทีสู่งขึน้

4. โครงการจัดการเรียนการสอนด้านบัณฑิตศึกษา ต.ค. 57-ก.ย. 58 ร้อยละผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก ทีไ่ด้รับการตีพิมพ์ 
และเผยแพร่

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ/
ฝ่ายทะเบียนและวดัผล

10. ควรระบุรายละเอียดของการน าผลงานวจิัยไป
พัฒนาการเรียนการสอนในรายละเอียดวชิา (มคอ.3) 
ให้ชัดเจนยิง่ขึน้

5. โครงการบริหารรายวชิาให้เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒิุ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ต.ค. 57-ก.ย. 58 500,000 ร้อยละของหลักสูตรทีม่ีการ
ด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ/ฝ่าย
ทะเบียนและวดัผล

องค์ประกอบที ่2 การผลิตบัณฑิต



องค์ประกอบ
                                               ข้อเสนอแนะ

โครงการ/กิจกรรม 
แนวทางการพัฒนา

ระยะเวลา งบประมาณ (บาท) ตัวชีว้ัดความส าเร็จ
ผู้ก ากับดูแล/ผู้รับผิดชอบ

ข้อมูล

1. จัดท าโครงการพัฒนานักศึกษาและศิษยเ์ก่าด้าน
วชิาการและสุขภาพแบบองค์รวม

2. ใช้กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและศิษยเ์ก่าเพือ่สร้าง
ความสัมพันธท์ีดี่และด าเนินการอยา่งต่อเนือ่ง

1. จัดท าโครงการพัฒนาอาจารยใ์หม่ด้านการวจิัยให้
ชัดเจน
2. พัฒนางานวจิัยของอาจารยแ์ละของนักศึกษาไป
พร้อมกัน
3. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวจิัย 3 ประเภท คือ
 นักวจิัยรุ่นใหม่ งานวจิัยทัว่ไป และงานวจิัยทีเ่ป็นไป
ตามความต้องการของมหาวทิยาลัย

1. โครงการพัฒนานักวจิัย ต.ค. 57-ก.ย. 58 500,000 ร้อยละของอาจารยป์ระจ าทีม่ี
ผลงานวจิัย

รองคณบดีฝ่ายวจิัยและ
บริการวชิาการ/ 

ฝ่ายแผนงานและประกัน
คุณภาพ

4. สร้างบรรยากาศส่งเสริมการวจิัยเพือ่ตีพิมพ์ใน
วารสารวจิัยระดับนานาชาติทีม่ี Impact Factor สูง 
เช่น งบประมาณสนับสนุนการตรวจทานและการตีพิมพ์

2. โครงการจัดหาผู้ทรงคุณวฒิุชาวต่างชาติเพือ่
พัฒนางานวจิัยและเผยแพร่ระดับนานาชาติ

ต.ค. 57-ก.ย. 58 500,000

5. มีรางวลัผลงานตีพิมพ์ และจัดรางวลัพิเศษยกยอ่ง
ส าหรับงานวจิัยระดับดีมาก

3. โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ และ
น าเสนอผลงานวจิัยระดับชาติและนานาชาติ

ต.ค. 57-ก.ย. 58 1,500,000

1. การพัฒนางานบริการวชิาการข้ามสาขาวชิา

2. งานบริการวชิาการทีเ่กีย่วข้องกับเศรษฐกิจพอเพียง
ให้มากยิง่ขึน้

3. ขยายผลการบริการวชิาการทีเ่กีย่วข้องกับการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

4. เพิม่งานบริการวชิาการทีเ่กีย่วข้องกับทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา

องค์ประกอบที ่3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา

องค์ประกอบที ่4  การวิจัย

องค์ประกอบที ่5  การบริการวิชาการแก่สังคม

ร้อยละของผลงานวจิัยได้รับการ
ตีพิมพ์ เผยแพร่ และน าเสนอใน
ระดับชาติหรือนานาชาติต่อ
ผลงานวจิัยทัง้หมด

รองคณบดีฝ่ายวจิัยและ
บริการวชิาการ/ 

ฝ่ายมาตรฐานวทิยานิพนธ์

1. โครงการสร้างความสัมพันธร์ะหวา่งศิษยเ์ก่า
และศิษยป์ัจจุบัน

ต.ค. 57-ก.ย. 58 1,500,000 ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการ
บริการ การจัดกิจกรรม การให้
ค าปรึกษา และข้อมูลข่าวสารศิษยเ์ก่า
และชุมชน

รองคณบดีฝ่ายบริหาร/
ฝ่ายส่ือสารองค์กร

1. โครงการบริการวชิาการแก่สังคม ต.ค. 57-ก.ย. 58 ร้อยละของโครงการบริการวชิาการที่
น าความรู้และประสบการณ์จากการ
ให้บริการวชิาการมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอน และหรือ
การวจิัย

รองคณบดีฝ่ายวจิัยและ
บริการวชิาการ/ 

ฝ่ายแผนงานและประกัน
คุณภาพ



องค์ประกอบ
                                               ข้อเสนอแนะ

โครงการ/กิจกรรม 
แนวทางการพัฒนา

ระยะเวลา งบประมาณ (บาท) ตัวชีว้ัดความส าเร็จ
ผู้ก ากับดูแล/ผู้รับผิดชอบ

ข้อมูล

1. ควรปรับการเขียนผลการด าเนินงานในเกณฑ์บางข้อ
ให้สอดคล้องกับเกณฑ์และสะท้อนผลการด าเนินงานที่
มีหลากหลาย

2. การรวบรวมข้อมูลเกีย่วกับกิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปะวฒันธรรม ควรมีการรวบรวมผลการด าเนินงาน
จากทุกหลักสูตร/สาขาเพือ่ความชัดเจนในการพิจารณา
ให้การสนับสนุน/ปรับปรุงเพือ่การพัฒนาอยา่งต่อเนือ่ง
และครอบคลุมทุกหลักสูตร/สาขา

1. ตัวบ่งชีข้องแผนกลยทุธแ์ละแผนปฏิบัติการ
สอดคล้องและมีความเชือ่มโยง แต่ไม่ควรเป็นตัวชีว้ดั
เดียวกันเนือ่งจากวตัถุประสงค์ของแผนกลยทุธ์/
ยทุธศาสตร์ จะไม่เหมือนกันกับแผนปฏิบัติการ

1. โครงการทบทวนแผนยทุธศาสตร์ ก.ย. 57-ก.ย. 58 250,000 คณบดีบัณฑิตวทิยาลัย/
ฝ่ายแผนงานและประกัน

คุณภาพ

2. จัดท าระบบการมีส่วนร่วมให้ชัดเจนมากกวา่ทีจ่ะใช้
แผนด าเนินงาน

2. โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ต.ค. 57-ก.ย. 58 250,000 คณบดีบัณฑิตวทิยาลัย/
ฝ่ายแผนงานและประกัน

คุณภาพ

3. ยงัไม่เห็นประโยชน์ต่อสังคมทีเ่ป็นรูปธรรมในการ
ด าเนินงานด้านอัตลักษณ์ของบัณฑิตวทิยาลัย

3. โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ของ
สวนสุนันทา

ต.ค. 57-ก.ย. 58 300,000 ระดับความพึงพอใจเกีย่วกับการ
ปฏิบัติงานทีส่อดคล้องกับอัตลักษณ์
ของมหาวทิยาลัย

รองคณบดีฝ่ายบริหาร/
ฝ่ายส่ือสารองค์กร

องค์ประกอบที ่99 องค์ประกอบตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D)

องค์ประกอบที ่7  การบริหารและการจัดการ

องค์ประกอบที ่6  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

องค์ประกอบที ่8  การเงนิและงบประมาณ
องค์ประกอบที ่9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

1. โครงการส่งเสริมการบ ารุงศิลปวฒันธรรม ต.ค. 57-ก.ย. 58 2,000,000

ร้อยละของบุคลากรทีรั่บรู้และเข้าใจ
ทิศทางของหน่วยงาน

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม

รองคณบดีฝ่ายบริหาร/
ฝ่ายส่ือสารองค์กร


