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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2556 – 2559)และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ก าหนดทิศทางการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นหน่วยงานที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพมาตรฐาน โดยได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ 
คือ “ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพ และได้มาตรฐานระดับชาติ พร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก” 

การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ.2557 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดท า
ขึ้นบนพื้นฐานหลักการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2556 – 2559)และแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวง 

โดยสรุปสาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2556 – 2559)และแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นั้นประกอบ ไปด้วย 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์จ านวน 8 ประเด็นยุทธศาสตร์ 9 เป้าประสงค์ 22 กลยุทธ์ ซึ่งในแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์จะมีความเชื่อมโยง/สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2557 ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา และยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวง อันจะเป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่ใช้เป็นแนวทางใน
การขับเคลื่อนให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการเชิงคุณภาพและธรรมาภิบาล ประกอบด้วย 
1 เป้าประสงค์ 3 กลยุทธ์ และ 9 โครงการ/กิจกรรมหลักตอบสนองตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหน่วยงาน 15 ตัวบ่งชี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับศิษย์ เก่าและเครือข่าย
ชุมชน ประกอบด้วย 1 เป้าประสงค์ 3 กลยุทธ์ และ 3 โครงการ/กิจกรรมหลัก ตอบสนองตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพ
หน่วยงาน3 ตัวบ่งชี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ก ากับมาตรฐาน และประสานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีความ
เป็นเลิศทางวิชาการ และพัฒนามาตรฐานคุณภาพผลงานวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ให้สามารถ สร้าง
องค์ความรู้สู่การพัฒนาองค์กรชุมชนท้องถิ่น และเผยแพร่สู่สาธารณะระดับชาติ  ประกอบด้วย 1 เป้าประสงค์ 
4 กลยุทธ์ และ 5 โครงการ/กิจกรรมหลัก ตอบสนองตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหน่วยงาน9 ตัวบ่งชี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนามาตรฐานคุณภาพงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพ่ือการพัฒนาองค์กร 
ชุมชน ท้องถิ่น และเผยแพร่สู่สาธารณะระดับชาติ ประกอบด้วย 1 เป้าประสงค์ 3 กลยุทธ์ และ 3 โครงการ/
กิจกรรมหลัก ตอบสนองตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหน่วยงาน5 ตัวบ่งชี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5ส่งเสริม สนับสนุนประสานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีความเป็น
เลิศทางวิชาการสู่สากล ประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์ 4 กลยุทธ์ และ 3 โครงการ/กิจกรรมหลัก ตอบสนอง 
ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหน่วยงาน 3 ตัวบ่งชี้ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6ส่งเสริม และสนับสนุนการบริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและ
สังคมเพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคมอย่างมีคุณภาพ ประกอบด้วย 1 เป้าประสงค์ 2 กลยุทธ์ 
และ 1 โครงการ/กิจกรรมหลัก ตอบสนองตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหน่วยงาน 3 ตัวบ่งชี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7ส่งเสริม ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเกาะรัตนโกสินทร์ และภูมิปัญญาไทย 
ประกอบด้วย 1 เป้าประสงค์ 2 กลยุทธ์ และ 1 โครงการ/กิจกรรมหลัก ตอบสนองตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพ
หน่วยงาน 2 ตัวบ่งชี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8ร่วมพัฒนาและส่งเสริมทรัพยากร สินทรัพย์ และทรัพย์สินทางปัญญา 
ประกอบด้วย 1 เป้าประสงค์ 1 กลยุทธ์ และ 2 โครงการ/กิจกรรมหลัก ตอบสนองตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพ
หน่วยงาน1 ตัวบ่งชี้ 

ในการแปลงแผนปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติระดับหน่วยงาน คือ การน ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 
(Strategy Implementation) ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งในการบริหารเชิงกลยุทธ์  บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีการด าเนินการที่ส าคัญคือ การจัดท าแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ที่
สอดรับกับแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งได้ก าหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม 
ผลผลิต ผลลัพธ์ ระยะเวลา งบประมาณ ให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย 

ส าหรับการก ากับติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการและความส าเร็จขององค์กรนั้น 
บัณฑิตวิทยาลัย จัดให้มีกลไกเพ่ือควบคุมการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ และก่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
โดยบัณฑิตวิทยาลัย จะส่งรายงานผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานไปยังมหาวิทยาลัยในระบบ  
e-Monitoring 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2557ฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือหลักส าคัญที่ช่วยให้เกิดแนวทางการ
ปฏิบัติที่ชัดเจนและผลักดันให้การดาเนินการในภารกิจต่างๆ บรรลุเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์เกิด  
ผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์ เพ่ือการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้เป็นหน่วยงานตาม
วิสัยทัศน์ที่ว่า “ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพ และได้มาตรฐานระดับชาติ 
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก” 
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ส่วนที่ 1 บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำ 

ในปี พ.ศ.2542 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ซึ่งในขณะนั้นยังเป็นสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา  
ได้ตั้งโครงการบัณฑิตศึกษาขึ้น โดยมีสายงานขึ้นตรงต่อรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มีชื่อเรียกหน่วยงาน
ภายในว่า “บัณฑิตวิทยาลัย” มีฐานะเทียบเท่าคณะ ก าหนดวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งเพ่ือท าหน้าที่จัด
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูง และปริญญาดุษฎีบัณฑิตในสาขาวิชาต่างๆ และหลักสูตรแรกที่เปิดสอน คือ หลักสูตรครุศาสตรม
หาบัณฑิต สาขาการจัดการคุณภาพ  

ต่อมาในปี พ.ศ.2547 สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา ได้เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา ตามการประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ.2547 เมื่อเดือน กรกฎาคม พ.ศ.
2548 บัณฑิตวิทยาลัยได้รับการจัดตั้งให้เป็นหน่วยงานตามโครงสร้างภายในของมหาวิทยาลัย ที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ ตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ที่มีการบริหารงานบุคคล
และงานบริหารวิชาการของตนเอง โดยมีหน้าที่ก ากับมาตรฐานและประสานงานการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ตามระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการจัดตั้งและการด าเนินงานจัด
การศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2548 เป็นบัณฑิตวิทยาลัยแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และให้ใช้ชื่อ
เป็นภาษาอังกฤษว่า “The Graduate School, Suansunandha Rajabhat University” 
 ซึ่งในปัจจุบันบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เป็นศูนย์กลางในการประสานและ
ก ากับดูแลควบคุมมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตบุคลากรที่มี
ความรู้ ความสามารถเฉพาะสาขา ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมในการพัฒนาประเทศ มีวิสัยทัศน์ 
คือ “ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพ และได้มาตรฐานระดับชาติ พร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก”และมีพันธกิจ 4 ประการ ได้แก่  1) ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน 
งานวิจัย และพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนภายใต้การก ากับมาตรฐานวิชาการ  
2) พัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีสังคมคุณภาพ องค์ความรู้ และทักษะสู่ประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลก3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างคุณค่าแก่สังคม และบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือคงไว้ซึ่ง
เอกลักษณ์ชุมชนท้องถิ่น4) ส่งเสริมสนับสนุนบริการวิชาการต่อชุมชนและสังคมสอดรับกระแสโลกาภิวัตน์และ
ประชาคมอาเซียน ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาในด้านต่าง ๆ เพ่ือให้ได้บัณฑิตที่มี
คุณภาพและมีศักยภาพในการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ต่อไป 
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โครงสร้ำงองค์กร 

 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ปริญญาเอก 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ปริญญาโท 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

ประกาศนียบัตร 

คณะกรรมการ 

อ านวยการบัณฑิตวิทยาลัย 
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โครงสร้ำงกำรบริหำร 

 

คณบดบีัณฑิตวทิยำลยั 

รองคณบดีฝ่ำยวชิำกำร รองคณบดีฝ่ำยแผนงำนและประกันคุณภำพ รองคณบดีฝ่ำยบริหำร 

หัวหน้ำส ำนักงำน 

ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป 

- งานสารบรรณ 
- งานประชุมด าเนินงาน 
- งานสัมมนา อบรม 
- งานยานพาหนะ 
- งานบริหารบุคคล 
- งานอาคารสถานที ่

ฝ่ำยกำรเงินและพัสด ุ

- งานการเงินและ
งบประมาณ 
- งานการเงินงบรายได ้
- งานตรวจสอบหลกัฐาน 
- งานพัสดุ (จัดซ้ือจัดจ้าง) 
- งานบัญชหีน่วยงานย่อย 

ฝ่ำยสื่อสำรองค์กร 
- งานพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 
- งานพัฒนาเว็บไซด ์
- งานพัฒนาและซ่อม
บ ารุงระบบคอมพวิเตอร์
และเครือขา่ยคอมพวิเตอร ์
- งานประชาสัมพันธ์ทัว่ไป 
- งานประชาสัมพันธก์าร
รับสมัครประจ าป ี
- งานการตลาด 
- งานกิจการนักศึกษา 

ฝ่ำยแผนงำนและกำร
ประกันคุณภำพ 

- งานแผนงาน 
- งานพัฒนาคุณภาพ 
- งานประเมินและ
ปรับปรุง 
  ระบบคุณภาพ 
- งานส ารวจบัณฑิต 
- งานจัดการประชุม
น าเสนอผลงาน
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 
- งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 
- งานประชมุ
คณะกรรมการอ านวยการ/
ผู้บริหาร 
- งานประเมินโครงการ 

ฝ่ำยมำตรฐำน
วิทยำนิพนธ์ 
- งานกลั่นกรอง
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
- งานที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ ์
- งานเค้าโครงวิทยานิพนธ ์
- งานสอบวิทยานพินธ ์
- งานตรวจความสมบูรณ ์
  ของรูปเล่มวิทยานิพนธ ์
- งานจัดท า
วารสารวิชาการ 
- งานคู่มือจัดท า
วิทยานิพนธ ์
- งานทรัพยากรสารสนเทศ 

ฝ่ำยมำตรฐำนหลักสูตร
และกำรเรยีนการสอน 

- งานจัดท าคู่มือนักศึกษา 
- งานจัดท าคู่มืออาจารย ์
- งานส่งเสริมพัฒนา
หลักสูตร 
- งานประเมินการเรียน 
การสอน 
- งานจัดท าปฏิทนิวิชาการ 
- งานส าเร็จการศึกษา 

ฝ่ำยทะเบยีนและวดัผล 

- งานจัดท าตารางเรียน
ตารางสอน 
- งานลงทะเบียน 
- งานส่งผลการเรียน 
- งานรับสมัครนักศึกษา 
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ส่วนที่ 2 สถำนกำรณ์และกำรวิเครำะหส์ภำพแวดล้อม 

ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำน 
- ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน(ตามปีการศึกษา) 

สำขำวิชำ 
จ ำนวนหลักสูตรที่เปิดสอน 

2554 2555 2556 
การจัดการคุณภาพ (ค.ม.) 1 ย้ายสังกัด 

การบริหารการศึกษา (ค.ม.) 1 1 1 

หลักสตูรและการสอน (ค.ม.) 1 1 1 

บริหารธรุกิจ (บธ.ม.) 1 1 1 

นิติวิทยาศาสตร์ (วท.ม.) 1 1 1 

การจัดการเทคโนโลยี (วท.ม.) 1 1 1 

การจัดการบริการสุขภาพ (วท.ม.) 1 1 1 

การแพทย์แผนไทยประยุกต์ (วท.ม.) - 1 1 

การจัดการและควบคุมมลพิษ (วท.ม.) 1 - - 
ศิลปะการแสดง (ศศ.ม.) 1 1 1 

ภาษาศาสตร์ (ปร.ด.) 1 1 1 
ปรัชญาและจรยิศาสตร์ (ปร.ด.) 1 1 1 
การบริหารการพัฒนา (ปร.ด.) 1 1 1 
การจัดการ (บธ.ด.) 1 1 1 
วิชาชีพครู (ค.ม.) - - 1 

รวมทั้งสิ้น 13 12 13 

 
- ข้อมูลนักศึกษา(ตามปีการศึกษา) 

จ ำนวนนักศึกษำ 
สำขำวิชำ 

2554 2555 2556 
ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม 

การจัดการคุณภาพ (ค.ม.) - 30 30 ย้ายสังกัดหน่วยงาน 

การบริหารการศึกษา (ค.ม.) - 50 50 - 41 41 - 25 25 

หลักสตูรและการสอน (ค.ม.) - 62 62 - 31 31 - 14 14 

บริหารธรุกิจ (บธ.ม.) - 67 67 - 79 79 - 12 12 
นิติวิทยาศาสตร์ (วท.ม.) - 53 53 - 21 21 - 10 10 
การจัดการเทคโนโลยี (วท.ม.) - 30 30 - 17 17 - 2 2 
การจัดการบริการสุขภาพ (วท.ม.) - 41 41 - 6 6 - - - 
ศิลปะการแสดง (ศศ.ม.) - 61 61 - 45 45 - 27 27 
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ (วท.ม.) - - - - 22 22 - 19 19 
ภาษาศาสตร์ (ปร.ด.) - 18 18 - 3 3 - 4 4 
ปรัชญาและจรยิศาสตร์ (ปร.ด.) - 24 24 - 15 15 - - - 
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การบริหารการพัฒนา (ปร.ด.) - 60 60 - 64 64 - 28 28 

การจัดการ (บธ.ด.) - 20 20 - 23 23 - 6 6 
การจัดการและควบคุมมลพิษ (วท.ม.) - 3 3 - - - - - - 

วิชาชีพครู (ค.ม.) - - - - - - - 45 45 

รวมท้ังสิ้น - 519 519 - 367 367 - 192 192 
 

- ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา(ตามปีการศึกษา) 
จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศกึษำ 
สำขำวชิำ 

2554 2555 2556 
ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม 

การจัดการคุณภาพ (ค.ม.) - 1 1 ย้ายสังกัดหน่วยงาน 

การบริหารการศึกษา (ค.ม.) - 1 1 - 5 5 - 44 44 

หลักสตูรและการสอน (ค.ม.) - 4 4 - 1 1 - 8 8 

บริหารธรุกิจ (บธ.ม.) - 9 9 - 7 7 - 116 116 

นิติวิทยาศาสตร์ (วท.ม.) - - - - 5 5 - 2 2 

การจัดการเทคโนโลยี (วท.ม.) - 3 3 - 8 8 - 7 7 

การจัดการบริการสุขภาพ (วท.ม.) - - - - - - - - - 

ศิลปะการแสดง (ศศ.ม.) - - - - 3 3 - 5 5 

การแพทย์แผนไทยประยุกต์ (วท.ม.) - - - - - - - - - 

ภาษาศาสตร์ (ปร.ด.) - - - - 2 2 - 3 3 
ปรัชญาและจรยิศาสตร์ (ปร.ด.) - - - - - - - - - 
การบริหารการพัฒนา (ปร.ด.) - 5 5 - 8 8 - 15 15 
การจัดการ (บธ.ด.) - - - - - - - - - 
การจัดการและควบคุมมลพิษ (วท.ม.) - 2 2 - 2 2 - 2 2 
คณิตศาสตรศึกษาสารสนเทศ (วท.ม.) - 4 4 - 1 1 - 1 1 
วิชาชีพครู (ค.ม.) - - - - - - - - - 

รวมท้ังสิ้น - 29 29 - 42 42 - 203 203 
 

- ข้อมูลบุคลากร 
สายวิชาการ (เฉพาะสาขาวิชาที่มีอาจารย์ประจ าบัณฑิตวิทยาลัย) 

สำขำวชิำ 
2554 2555 2556 

ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม 
นิติวิทยาศาสตร (วท.ม.) - - 1 1 - 1 1 2 - 1 1 2 
ภาษาศาสตร์ (ปร.ด.) - - 1 1 - - 1 1 - 1 2 3 
ปรัชญาและจริยศาสตร์ (ปร.ด.) - 3 2 5 - 3 2 5 - 3 2 5 
การบริหารการพัฒนา (ปร.ด.) - - 1 1 - - - - - - - - 

รวมท้ังสิ้น - 3 5 8 - 4 4 8 - 5 5 10 
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สำขำวชิำ 
2554 2555 2556 

อ. ผศ. รศ. ศ. รวม อ. ผศ. รศ. ศ. รวม อ. ผศ. รศ. ศ. รวม 
นิติวิทยาศาสตร (วท.ม.) 1 - - - 1 1 - - 1 2 1 - - 1 2 
ภาษาศาสตร์ (ปร.ด.) - - 1 - 1 - - 1 - 1 1 - 1 1 3 
ปรัชญาและจริยศาสตร์ (ปร.ด.) 2 - - 3 5 2 - - 3 5 2 - - 3 5 
การบริหารการพัฒนา (ปร.ด.) - - - 1 1 - - - - - - - - - - 

รวมท้ังสิ้น 3 - 1 4 8 3 - 1 4 8 4 - 1 5 10 
 
 สายสนับสนุนวิชาการ 

สำขำวิชำ 
2554 2555 2556 

ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม 
บัณฑิตวิทยาลัย 18 2 1 21 17 5 - 22 17 5 - 22 

รวมท้ังสิ้น 18 2 1 21 17 5 - 22 17 5 - 22 
 

- ข้อมูลของบัณฑิต เช่น การมีงานท า เงินเดือนเริ่มต้น ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
ปีกำรศึกษำ 2553 2554 2555 

การมีงานท า - - - 
เงินเดือนเร่ิมต้นเป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่ าของ ก.พ. - - - 
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 4.13 4.08 4.03 
หมายเหตุ บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาส่วนใหญ่มีงานท าอยู่แล้วจึงไม่จ าเป็นต้องส ารวจภาวะการมีงานท า 
 

- ข้อมูลผลงานวิจัย  (เฉพาะสาขาวิชาที่มีอาจารย์ประจ าบัณฑิตวิทยาลัย) 
                                      จ ำนวน 
สำขำวิชำ 

2554 2555 2556 
ผลงำน น ำไปใช ้ ผลงำน น ำไปใช ้ ผลงำน น ำไปใช ้

นิติวิทยาศาสตร (วท.ม.) 1 1 1 1 2 - 
ภาษาศาสตร์ (ปร.ด.) 1 - 1 - - - 
ปรัชญาและจริยศาสตร์ (ปร.ด.) 1 - 2 1 1 - 
การบริหารการพัฒนา (ปร.ด.) - - 1 - - - 

รวมทั้งสิ้น 3 1 5 2 3 - 
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- ข้อมูลการบริการทางวิชาการ 

สำขำวิชำ 
จ ำนวนโครงกำรบริกำรวิชำกำร 
2554 2555 2556 

ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย 2 2 1 
ปรัชญาและจริยศาสตร์ (ปร.ด.) 1 1 1 
การบริหารการพัฒนา (ปร.ด.) 2 - - 
นิติวิทยาศาสตร์ (วท.ม.) 1 1 1 
ศิลปะการแสดง (ศศ.ม.) 1 1 1 
ภาษาศาสตร์ (ปร.ด.) 1 1 1 
การจัดการบริการสุขภาพ (วท.ม.) - - 1 
การจัดการเทคโนโลยี (วท.ม.) - - 1 

รวมทั้งสิ้น 8 6 7 
 

- ข้อมูลการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

สำขำวิชำ 
จ ำนวนโครงกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
2554 2555 2556 

ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย - 1 1 
ปรัชญาและจริยศาสตร์ (ปร.ด.) 1 1 - 
การบริหารการศึกษา (ค.ม.) 1 - - 
หลักสูตรและการสอน (ค.ม.) 1 1 1 
ศิลปะการแสดง (ศศ.ม.) 5 1 1 
การจัดการเทคโนโลยี (วท.ม.) 1 - 1 
บริหารธุรกิจ (บธ.ม.) - 1 1 

รวมทั้งสิ้น 9 5 5 
 

- ข้อมูลผลการตรวจประเมินคุณภาพ 
ปีการศึกษา 2553 2554 2555 

คะแนนผลการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 4.10 4.64 4.64 
 

ข้อเสนอแนะหรือจุดที่ควรพัฒนาของการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน          
- ข้อมูลอื่นๆ ที่สามารถน ามาประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์เช่น จ านวนรางวัลนักศึกษาที่ได้รับ 

สมรรถนะหลัก (Core Competency) 
 บริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนทรัพยากรเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามพันธกิจของ
บัณฑิตวิทยาลัย 
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ควำมต้องกำร ควำมคำดหวังของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อหน่วยงำน 
  

กลุ่มผู้รับบริกำรกลุ่มผู้รับบริกำร  บริกำรที่ให้ 
ควำมต้องกำร/ 
ควำมคำดหวัง 

แนวทำงและวิธีกำร
สื่อสำรระหว่ำงกัน 

นักศึกษา - มาตรฐานการเรียนการ
สอนและการท า
วิทยานิพนธ์ 
- ส่งเสริมการท าวิจัยและ
น าเสนอผลงานวิจัย 

การส าเร็จการศึกษา - คู่มือการท าวิทยานิพนธ์ 
- ติดประกาศ 

สาขาวิชา ให้ค าปรึกษา การให้บริการที่ดี การประเมินความพึง
พอใจในการให้บริการ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(ผู้ที่เกี่ยวข้อง) 

บริกำรที่ให้ 
ควำมต้องกำร/ 
ควำมคำดหวัง 

แนวทำงและวิธีกำร
สื่อสำรระหว่ำงกัน 

ผู้ประกอบการ มหาบัณฑิต มีความรู้ความสามารถ
ตรงตามความต้องการ
และมีความรู้เพ่ิมเติม 

แบบส ารวจความพึง
พอใจของผู้ประกอบการ 

ชุมชน - บริการวิชาการ 
- หลักสูตรที่ตรงตาม
ความต้องการ 

ได้รับความรู้ที่ตรงตาม
ความต้องการ 

- ประชาสัมพันธ์ 
- การประเมินความพึง
พอใจ 

 
ควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ 
 ควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ด้ำนพันธกิจ 

1. ด้านการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต  
1.1 บัณฑิตวิทยาลัยส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีการเผยแพร่ผลงานวิจัย

ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี  เพ่ือส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมด้าน
งานวิจัยที่เกิดคุณค่าต่อการเรียนการสอนและสังคม โดยมีการสนับสนุนทุนวิจัยให้กับนักศึกษาที่ต้องการเผยแพร่
ผลงานวิจัย และมีการให้รางวัลแก่นักวิจัยดีเด่น เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจให้แก่นักศึกษา ได้มีการสร้างสรรค์นวัตกรรม
การวิจัยใหม่  ๆอยู่เสมอ 
 1.2 บัณฑิตวิทยาลัยได้ผลักดันให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกระดับ และทุกแผนการเรียน มี 
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ เพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่
ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติให้เพ่ิมขึ้น เพ่ือเป็นการยกระดับ
คุณภาพงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 และเพ่ือเป็นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพงานวิจัยบัณฑิตศึกษาให้ได้มาตรฐานตาม
เกณฑ์คุณภาพทั้งระดับประเทศและระดับสากล 
 1.3 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุก
รายวิชา อาทิ จัดให้มีชั่วโมงปฏิบัติการอภิปรายกลุ่ม สัมมนา ท ากรณีศึกษาหรือโครงงานหรือวิจัย การเรียนรู้นอก
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สถานที่  รวมทั้งจัดให้มีการฝึกประสบการณ์วิชาการและวิ ชาชีพให้แก่นักศึกษาเพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดทักษะ 
ประสบการณ์ และมีความสุขในการเรียน ปลูกฝังทักษะในการใฝ่หาความรู้เพ่ือการพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน 
 2.  ด้านการวิจัย 

 2.1  ผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยประจ าบัณฑิตวิทยาลัยสามารถน าไปใช้ประโยชน์เพ่ือการ
พัฒนาและเพ่ิมมูลค่าให้กับ ชุมชน และสังคมได ้

 2.2 บัณฑิตวิทยาลัยพยายามผลักดันให้อาจารย์ในสังกัดผลิตผลงานวิจัยให้มากขึ้น โดยให้ทุก
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตั้งงบประมาณด้านการวิจัย และมีการมอบรางวัลให้กับอาจารย์และนักวิจัยประจ า
ของบัณฑิตวิทยาลัยที่มีผลงานด้านการวิจัยดีเด่น  เพ่ือเป็นการยกย่องและสนับสนุนให้มีการสร้างสรรค์
ผลงานวิจัยใหม่ ๆ ที่เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น 

3.  ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
3.1   บัณฑิตวิทยาลัยมีการจัดโครงการบริการวิชาการที่เป็นประโยชน์ ตรงกับความต้องการของ

ชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
วิชาการ 

3.2  บัณฑิตวิทยาลัยมีการด าเนินโครงการบริการวิชาการตามแนวพระราชด าริ หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นโครงการบริการวิชาการที่จัดเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง และพบว่า ชุมชนสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับมาปฏิบัติจริง และพัฒนาตนเองได้ดี 

3.3  บัณฑิตวิทยาลัยมีพัฒนาการในการจัดโครงการบริการวิชาการ  โดยได้บูรณาการงานบริการ
วิชาการกับงานวิจัยและการเรียนการสอน ได้อย่างครบถ้วนในทุกโครงการบริการวิชาการ 

 
 ควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 

1. บัณฑิตวิทยาลัยมีการสร้างความเข้มแข็งด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องทุก
องค์ประกอบตามตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย โดยก าหนดให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนมี
ส่วนร่วมในการผลักดันผลการด าเนินงานในแต่ละตัวชี้วัดให้บรรลุเป้าหมาย ทั้งในตัวชี้วัดของการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในและตัวชี้วัดของการปฏิบัติราชการ (กพร.) โดยก าหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรทุกคน และบัณฑิตวิทยาลัยมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน และผลการปฏิบัติตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (กพร.) อยู่ในระดับดี และดีมากอย่างต่อเนื่องเป็น
ประจ าทุกป ี
 2. บัณฑิตวิทยาลัยมีกระบวนงานให้บริการเพ่ือลดรอบระยะเวลาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดย มี
จัดท ากระบวนการรับลงทะเบียน และกระบวนการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ เพ่ือเป็นการ
รักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการแก่นักศึกษาปรับปรุงการปฏิบัติให้คล่องตัว  รวดเร็ว และเกิด
ประสิทธิภาพ ทั้งยังมีโครงการ One Stop Service เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการแก่นักศึกษา 
 3. บัณฑิตวิทยาลัยมีระบบควบคุมมาตรฐานการด าเนินงาน ISO 9001 : 2008ซึ่งรักษาประสิทธิภาพ
ในการด าเนินการในแต่ละกระบวนการปฏิบัติงาน และมีการวัดความพึงพอใจในการบริการกับนักศึกษา และผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียกับบัณฑิตวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการบริการที่ดีข้ึน 
 4. บัณฑิตวิทยาลัยมีการด าเนินการตามระบบการจัดการความรู้ ของมหาวิทยาลัย โดยการให้
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในสังกัด มีส่วนร่วมในการด าเนินการ  โดยในปีงบประมาณ 2556 ที่
ผ่านมา บัณฑิตวิทยาลัยได้มีการด าเนินการตามแผนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยใน 3 แผน คือ แผนที่ 
1 การบริหารจัดการ องค์ความรู้เรื่อง เทคนิคการให้บริการที่มีคุณภาพ แผนที่ 3 พัฒนาการเรียนการสอน 
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องค์ความรู้เรื่อง เทคนิคการพัฒนาหลักสูตรสู่สากลและแผนที่ 4 วิจัยและสร้างองค์ความรู้ เรื่อง เทคนิคการ
เขียนผลงานวิจัยเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่  โดยได้น าทักษะประสบการณ์ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไปใช้
ประโยชน์เป็นรายบุคคล  นอกจากนี้ยังได้เข้าร่วมสรรหา Best Practice จนได้รับรางวัลกลุ่มท้าทาย และ
รางวัลกลุ่มการมีส่วนร่วม ตามล าดับ 

 
 ควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ด้ำนทรัพยำกรบุคคล 
 1. บัณฑิตวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
วิชาการ  โดยมีการจัดท าแผนพัฒนาตนเอง ควบคุมให้มีการพัฒนาตนเองตามความจ าเป็น และลักษณะงานที่
รับผิดชอบ และมีการติดตามรายงานผลที่ได้รับจากการอบรมเพ่ือมาใช้ในการพัฒนาหน่วยงานต่อไป 

2. บัณฑิตวิทยาลัยมีระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
วิชาการอย่างโปร่งใส  ชัดเจน และเป็นรูปธรรม  ตั้งแต่กระบวนการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ โดย
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยได้มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงาน และมีการกระจายตัวชี้วัดตามภาระงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับบุคลากรแต่ละคน ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติได้รับทราบ และมีการจัดประชุมเพ่ือท าความเข้าใจ
ร่วมกันก่อนการประเมิน  ให้ด าเนินการส่งหลักฐานการปฏิบัติงานตามรอบการประเมิน ในแต่ละตัวชี้วัดในการ
ประเมินด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน ที่มีความเที่ยงตรง และเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีการติดตามและรับทราบผล
การปฏิบัติงาน พร้อมทั้งเสนอแนะให้บุคลากรมีการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ใน
การปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 
 
 ควำมได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ด้ำนพันธกิจ 

1. ด้านการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต  
 การเปิดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีหลักสูตรที่
หลากหลายตรงตามความต้องการของสังคม ซึ่งทุกหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. และก าหนดให้มี
แผนการท าวิทยานิพนธ์ (แผน ก) อยู่ในทุกหลักสูตร 

2. ด้านการวิจัย 
บัณฑิตวิทยาลัยมีความพร้อมและศักยภาพในการด าเนินการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและ

นานาชาติ เพ่ือให้นักศึกษา คณาจารย์ และบุคคลทั่วไปได้มีโอกาสเข้าร่วมเผยแพร่ผลงาน  เป็นประจ าทุกปี
อย่างต่อเนื่อง 
 
 ควำมได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 

1. บัณฑิตวิทยาลัยมีการปฏิบัติงานของส านักงาน  เป็นไปตามขั้นตอนการท างานที่ก าหนดไว้ในระบบ
มาตรฐาน ISO 9001  : และได้ผ่านรับรองคุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา  2008 11 ปี  ท าให้การ
ผู้ปฏิบัติงานในส่วนงานต่าง ๆ ของบัณฑิตวิทยาลัยมีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนที่ชัดเจน  และมี
การปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

2. บัณฑิตวิทยาลัยมีเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัยอย่าง
ต่อเนื่อง โดยจัดความร่วมมือทางด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษาทั่วประเทศ  และท าโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน อีกทั้ง
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เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติร่วมกับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน 
 
 ควำมได้เปรียบชิงกลยุทธ์ด้ำนทรัพยำกรบุคคล 

1. อาจารย์ประจ าบัณฑิตวิทยาลัยมีศักยภาพสูง ทั้งด้านคุณวุฒิการศึกษา และต าแหน่งทางวิชาการ มี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการสอน  

2. บุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัยมีศักยภาพ และมีความสามารถในการแข่งขันในยุคสังคมฐานความรู้  โดย
อาจารย์ได้รับรางวัลวิจัยดีเด่น และบุคลากรสายสนับสนุนได้รับการสนับสนุนให้ได้รับการพัฒนาทักษะทางด้าน
ภาษาอังกฤษทุกคนเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน  
 
กำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำสและอุปสรรค 
 จุดแข็ง (Strength): 

1. มีระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001 : 2008 ในการด าเนินการรักษามาตรฐานการปฏิบัติงาน
ภายในองค์กร และมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน 

2. มีสาขาวิชา “การจัดการคุณภาพ ”เป็นแห่งแรกในประเทศไทย  
3. เป็นมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงทางด้านวิชาชีพครู และการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาวิชาชีพครูมายาวนาน 
4. เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในการผลิตบุคลากรทางด้านนาฏศิลป์มายาวนาน 
5. มีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ และประสบการณ์ด้านการสอนสูง 
6. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และสังคม 
7. มีบุคลากรมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
8. มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีชื่อเสียงและมีความเชี่ยวชาญร่วมเป็นอาจารย์ผู้สอน ผู้วิพากษ์หลักสูตร 

และท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ฯลฯ 
9. มีระบบการประกันคุณภาพท่ีเข้มแข็ง 
10. มีชื่อเสียงเก่าแก่ และอยู่ในท าเลใจกลางเมือง 
11. มีศักยภาพในการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และระดับชาติอย่ต่อเนื่องเป็นประจ าทุกป ี
 

 จุดอ่อน (Weaknesses): 
1. ผู้สอนส่วนใหญ่ของบัณฑิตวิทยาลัยเป็นอาจารย์ประจ าที่สังกัดคณะต่าง ๆ ท าให้ไม่สามารถปฏิบัติ

หน้าที่ในพันธกิจด้านอื่น ๆ ของบัณฑิตวิทยาลัยที่นอกเหนือจากพันธกิจด้านการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่ 
2. การตีพิมพ์เผยแพร่บทความการค้นคว้าอิสระยังมีจ านวนน้อย 
3. จ านวนห้องเรียนไม่เพียงพอต่อความต้องการของจ านวนนักศึกษาที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
4. ผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นบุคคลที่ท างานเต็มเวลา ซึ่งท าให้มีเวลาส าหรับการเรียนไม่มากเท่าท่ีควร 
5. ศักยภาพของอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีไม่เพียงพอ ท าให้ต้องใช้ศักยภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

มาเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรแทน 
6. บุคลากรและนักศึกษาขาดทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
7. สถานที่มีจ ากัดท าให้การขยายตัวเป็นไปได้ยาก 
8. นวัตกรรมในงานวิจัยของนักศึกษายังขาดองค์ความรู้ที่หลากหลาย 
9. ขาดอาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณสมบัติหรือสัมพันธ์กับสาขาที่เปิดสอน 
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 โอกำส (Opportunities): 

1. การขยายตัวทางเศรษฐกิจท าให้เกิดความต้องการบุคลากรที่มีความรู้และทักษะในวิชาชีพในระดับที่
สูงขึ้น 

2. หน่วยงานราชการและเอกชนหลายแห่งมีความต้องการในการพัฒนาบุคลากร 
3. เป็นมหาวิทยาลัยทางเลือกส าหรับนักศึกษาที่มีข้อจ ากัดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยปิดที่มี

ชื่อเสียงและมหาวิทยาลัยเอกชน 
4. มีการสนับสนุนทุนการวิจัยของอาจารย์จากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
5. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษา โดยมีหน่วยงานที่ท าหน้าที่ควบคุมสถานศึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไข ได้แก่ กพร. สกอ. และ สมศ. 
ท าให้เกิดการกระตุ้นและพัฒนาปรับปรุงการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมากข้ึน 
 
 อุปสรรค (Threats):  

1. ภาษาอังกฤษถูกก าหนดให้เป็นภาษากลางในกลุ่มอาเซียน ซึ่งบัณฑิตยังขาดทักษะทางด้านนี้ส่ง
ผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันได้ 

2. ศักยภาพของอาจารย์ประจ ายังไม่มีความพร้อมเพียงพอที่จะพัฒนาหลักสูตรนานาชาติเพ่ือรองรับ
การศึกษาในกลุ่มอาเซียน 

3. โครงสร้างประชากรในวัยเรียนมีจ านวนลดลง 
4. การเปิดการศึกษาเสรี ท าให้มหาวิทยาลัยมีคู่แข่งมากจากสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน 
5. ข้อก าหนดด้านคุณภาพของ สกอ  .เกี่ยวกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
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ส่วนที่ 3 กรอบแผนยุทธศำสตร ์
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 - 2559 

วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ 
1. เพ่ือปรับทิศทางการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยและแผนยุทธศาสตร์ให้สามารถรองรับกับความต้องการ

ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งปัจจุบันและอนาคต และความท้าทายต่างๆ ของการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมไทย และความท้าทายของโลก 

2. เพ่ือให้สามารถสื่อสารและถ่ายทอดทิศทางการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยไปสู่บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียของบัณฑิตวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและชัดเจน และเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร 
อันจะส่งผลให้บัณฑิตวิทยาลัยสามารถบรรลุผลตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้ 
 
ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร
บัณฑิตวิทยำลยั 

บัณฑิตวิทยำลยั 

ประชุมคณะคณะ
กรรมกำรฯ 

แต่งตั้งคณะกรรมกำรทบทวน
แผนยุทธศำสตรแ์ละแผนปฏิบตัิ

รำชกำรบัณฑติวิทยำลัย 

 

ระดมควำมคดิวิเครำะห์
สภำพแวดล้อม 

- หารอืแนวทางการ
ปรับแผนยุทธศาสตร์
และจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการ 

คณะกรรมกำรฯประชุม
ระดมควำมคดิเพื่อปรับ

แผนยุทธศำสตร ์

เสนอคณะกรรมกำร
อ ำนวยกำรบัณฑติ

วิทยำลยั 

แผนยุทธศำสตร์
บัณฑิตวิทยำลยั 

หน่วยงำนในสังกัดก ำหนด
แผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี/

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำป ี

แผนยุทธศำสตร/์
แผนปฏิบตัิรำชกำร 4 ปี/
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำป ี

รำยงำนกำรตดิตำม
ประเมินผล 

มหำวิทยำลัย 
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ปรัชญำ (Philosophy) 
 ทรงปัญญา  ศรัทธาธรรม  น าสังคม 
 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพ และได้มาตรฐานระดับชาติ พร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
 
พันธกิจ (Mission) 
 1. ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน งานวิจัย และพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ภายใต้การก ากับมาตรฐานวิชาการ 
 2.  พัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีสังคมคุณภาพ องค์ความรู้ และทักษะสู่ประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลก 
 3.  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างคุณค่าแก่สังคม และบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์
ชุมชนท้องถิ่น 
 4.  ส่งเสริมสนับสนุนบริการวิชาการต่อชุมชนและสังคมสอดรับกระแสโลกาภิวัตน์และประชาคมอาเซียน 
 
ค่ำนิยมหลัก (Core Value) 
 มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ คู่คุณธรรม รับใช้สังคม และรองรับการพัฒนาประเทศ 
 
วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) 

ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย โดยการแสดงความเคารพผู้อาวุโสและการทักทาย 
 
อัตลักษณ์ (Identity) 
 ความเป็นผู้น าด้านคุณธรรม จริยธรรมและวิชาการ 
 
เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
 การพัฒนาครูมืออาชีพอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ 
 
วัตถุประสงค ์
 1. สร้างหลักสูตรตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นได้มาตรฐาน 
 2. จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษามีคุณภาพเป็นเลิศ และผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ 
แข่งขันได้ในระดับประเทศ 
 3. ผลิตผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ สามารถสร้างองค์ความรู้ที่ก่อประโยชน์ต่อการพัฒนาการ
เรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา องค์กร ชุมชนท้องถิ่น และคุณภาพระดับชาติ  
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 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ได้คุณภาพมาตรฐาน และมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
เพ่ือการบริหารและการบริการ 
 5. บริการนักศึกษาและคณาจารย์ด้วยคุณภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และสร้างความประทับใจ 
 6. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท่ีดีงาม 
 7. บริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน 
 8. สร้างรายได้จากการบริการวิชาการ 
 
นโยบำยกำรพัฒนำและแนวทำงกำรปฏิบัติงำน 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีการเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี  เพ่ือส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมด้านงานวิจัยที่เกิด
คุณค่าต่อการเรียนการสอนและสังคม  และผลักดันให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกระดับ และทุกแผนการ
เรียน มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ เพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ 
หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติให้เพ่ิมข้ึน 

2. เน้นการวิจัย เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ทฤษฎี และข้อค้นพบใหม่ทางวิชาการของนักศึกษา เพ่ือ
ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

3. ควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

4. ผลักดันให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
5. ผลักดันให้เกิดหลักสูตรทีบู่รณาการการเรียนการสอนเพ่ือรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน 
6. สนับสนุนทุนส าหรับนักศึกษา และคณาจารย์ ในการเผยแพร่และตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับชาติ 

ผลักดันให้อาจารย์ในสังกัดจัดโครงการบริการวิชาการ โดยบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย อย่าง
ครบถ้วน 

7. ด าเนินการพัฒนาปรับปรุงระบบฐานข้อมูลด้านต่าง ๆ และระบบสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุม
ทุกด้านตามพันธกิจของบัณฑิตวิทยาลัย 
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แผนภูมิเชื่อมโยงระหว่ำงยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำกับยุทธศำสตร์ของบัณฑิตวิทยำลัย 
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บริหารจัดการ
ทั่วไป 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

1. มีระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อให้มหาวทิยาลัยมีประสทิธิผลเพิม่ขึน้ 

2. บุคลากรมีศกัยภาพสูง คุณภาพชีวิตที่ดีและมี
ความผาสุกให้เป็นองคก์รที่มีสขุภาวะที่ด ี

3. มีโครงสร้างพื้นฐาน การบริหารจัดการพืน้ที่ ปรับ
ภูมิทัศน ์สถาปัตยกรรมและสิ่งแวดลอ้มที่เอือ้ต่อ

คุณภาพชีวิตทีด่ีของประชาคม 

4. มีสื่อ เทคโนโลยี และทรัพยากรทีเ่อือ้ต่อการ
เรียนรู ้รวมทั้งมีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

จัดการทีม่ีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสรมิระบบการบริหารจดัการเชิงคุณภาพและธรรมาภิบาล 

มีการบริหารจัดการที่คล่องตัว มีประสิทธิผล 
โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

1. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี มี
คุณภาพ และยึดหลักธรรมาภบิาล 

 

2. ส่งเสรมิพัฒนาการบริหารงานบัณฑิตศึกษา โดยเนน้การมี
ส่วนรว่มกับหลักสูตร และ/หรอืสาขาอย่างสร้างสรรค์ 

3. ปรับปรุงและพัฒนางานบริหารโดยเน้นการ
ให้บริการแบบ One Stop Service 

จัดอันดับ
มหาวิทยาลัย  

(U-Ranking) 

สร้างภาพลักษณ์
เพื่อความเป็นเลิศ 

พัฒนา และปรับปรุง
อาคาร และ

สภาพแวดล้อมในการ
เรียนรู ้

 

พัฒนาคุณภาพ
การให้บริการ 

การจัดการความรู ้

 

พัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

พัฒนาระบบ
บริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

พัฒนาการบริหาร
จัดการด้วยระบบ

คุณภาพ 
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พัฒนาความรู้และทกัษะใหก้ับ
ศิษย์เก่า 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับศิษย์เก่าและชุมชนตามอัตลักษณ์
ของสวนสุนันทา 

1. ศิษย์เก่าและชุมชนมีความพึงพอใจในกจิกรรมที่
มหาวิทยาลัยจัดขึน้เพือ่สร้างความสัมพนัธ์ 

2. ศิษย์เก่าได้รับการยกย่อง และยอมรับ จากผู้ใช้
บัณฑิต ชุมชนหรือสังคม 

3. มีฐานข้อมูลสารสนเทศของศิษย์เก่าที่สมบูรณ์เพื่อ
การสือ่สารข้อมูลข่าวสารของมหาวทิยาลัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสรมิสนับสนุน และพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับศษิย์เก่าและเครือข่ายชุมชน 

เกื้อกูลศิษย์เกา่และชุมชน 

1. ส่งเสริมกิจกรรมที่หลากหลายกับศิษย์เก่า
และชุมชน 

2. ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ
ศิษย์เก่า และชุมชน 

3. สร้างกิจกรรม เชิดชูเกียรติ ต่อศิษย์เก่าและ
ชุมชน 

พัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูล
ศิษย์เก่า 

บริการศิษย์เก่าหรือชุมชน 
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พัฒนาหลักสูตรและการเรียน
การสอน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับมาตรฐานการจัดการเรยีนการสอนและคณุภาพบณัฑิตตามอัตลักษณ์ของสวนสุนันทา 

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ 
ความสามารถทางวิชาการ มีคุณธรรม 
จริยธรรม และสามารถด ารงตนอยู่ใน

สังคมที่มกีารแข่งขันสูง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ก ากับมาตรฐาน และประสานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และพัฒนามาตรฐานคุณภาพผลงานวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ให้
สามารถ สร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนาองค์กรชุมชนท้องถิ่น และเผยแพร่สู่สาธารณะระดับชาติและเครือข่ายชุมชน 

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและเป็นบัณฑิตที่ 
พึงประสงค์ 

1. พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร และขยาย
สาขาวิชาให้ตอบสนองต่อตลาดแรงงานและ

ยุทธศาสตร์ชาต ิ

2. ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาและการ
เรียนรู้ตามมาตรฐานวิชาการ 

2. มีหลักสูตรที่สอดคลอ้งกับ
ตลาดแรงงาน ทิศทางการพัฒนาของ

ประเทศและรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

3. มีวิทยาเขตทีส่ามารถจัดการศกึษา
อย่างมีคุณภาพให้กับประชาชนในพื้นที่

บริการ 

4. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัต
ลักษณ์ของสวนสุนนัทา 

5. นักศกึษาได้รับการพัฒนา
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคแ์ละ
ได้รับการยอมรับในระดับชาตแิละ

นานาชาต ิ

3. เพิ่มมาตรฐานการศึกษาและ
ความสามารถของนักศึกษาสูก่ารแข่งขัน

กับนานาประเทศ 

4. สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกและความรว่มมอื
ทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อผลติบัณฑิตให้ตอบสนอง

ความต้องการของตลาดเฉพาะ (Niche Market) 

ด าเนินการจัดการเรียนการสอน
ด้านสังคมศาสตร์ 

ด าเนินการจัดการเรียนการสอน
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 

พัฒนาอัตลักษณ ์
ส่งเสริมพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 
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วิจัยเพือ่สร้างองค์ความรู้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเป็นฐานในการพัฒนามหาวิทยาลยั ชุมชน และประเทศชาติ 

1.บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้และทกัษะในการสร้างผลงานวจิัยและหรอืงาน
สร้างสรรค์ ได้รับการตีพมิพ์ เผยแพร่ ในระดับชาติหรือนานาชาติและน าไปใช้

ประโยชน์ในการพัฒนาสังคม ชุมชนเพิ่มขึน้ 

2. มีศูนย์การวิจัยที่พรอ้มให้บริการและมีบรรยากาศสนับสนุนการผลติงานวจิัยที่มี
ประสิทธภิาพและเป็นแหล่งรวบรวมความรูเ้ฉพาะด้าน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4พัฒนามาตรฐานคณุภาพงานวิจัยและงานสร้างสรรคเ์พื่อการพัฒนาองค์กร ชุมชน ท้องถิ่น และเผยแพรสู่่สาธารณะระดับชาติ 

สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการพัฒนางานวจิัย
อย่างต่อเนื่อง 

1. เพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพในการ
วิจัยและงานสร้างสรรค์ 

 

2. พัฒนาและส่งเสริมการวิจยัสู่สากล 
3. ยกระดับการวิจยัโดยร่วมกบัภาครัฐและ

เอกชนด าเนินการวจิัยเชิงพาณิชย์ 

ตีพิมพ์ เผยแพร่ และน าเสนอผลงานวิจยั ปรับปรุงโครงสร้างและระบบบริหารจัดการ
งานวิจัย 
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เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

1. มีระบบการบริหารจัดการที่คล่องตัวเพือ่การรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ของมหาวทิยาลัย 

2.  มีความร่วมมือด้านการศกึษาและการวจิัยกับสมาชกิประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5ส่งเสริม สนับสนุนประสานการจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาใหม้ีความเป็นเลศิทางวิชาการสู่สากล 

1. เป็นหน่วยงานที่รองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

1. ยกมาตรฐานการจัดการศกึษาและการเรยีนการ
สอน ให้ตอบสนองตลาดแรงงานและสังคมยุค

โลกาภิวฒัน ์

2. พัฒนามาตรฐานการเรียนการสอนให้ทัดเทียมกับ
ประเทศในกลุม่สมาชกิอาเซียน 

3. ส่งเสรมิความร่วมมือด้านการศกึษาและวจิัยกับ
มหาวิทยาลัยและองค์กรภายในประเทศและ

ต่างประเทศ 

2. เป็นหน่วยงานที่ร่วมมอืด้านการศึกษาและ
การวิจยักับสมาชิกอาเซียน 

4. ส่งเสรมิและพฒันาการจัดการศึกษากับประเทศ
เพื่อนบ้านในกลุ่มสมาชิกอาเซียน 

วิเทศสัมพันธ์กับอาเซียน เตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง
ด้านภาษา เทคโนโลยี และวัฒนธรรม 
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จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 เป็นศูนย์กลางแหง่การเรียนรู้และบริการวิชาการช้ันน า 

เป็นศูนย์กลางการให้บริการทางวิชาการบนพื้นฐานของความรู้ทางวิชาการ
และเป็นที่พึ่งพาของสังคมได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสรมิ และสนับสนุนการบริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคมเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคมอย่างมีคณุภาพ 

1. จัดกิจกรรม และถ่ายทอดองค์ความรูร้ะดับ
บัณฑิตศึกษาสู่สังคม/ชุมชน 

 

สนับสนุนการบริการวิชาการแก่ชุมชน และสังคม 

2. เป็นศูนย์กลางทางการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา
ที่ร่วมพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น และสังคม  
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ส่งเสริม สืบสาน และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
กรุงรัตนโกสินทร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ส่งเสรมิและท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรมสู่สากล 

อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนาและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และเป็น 
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางด้านศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ส่งเสรมิ ท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรมเกาะรัตนโกสินทร ์และภูมปิัญญาไทย 

1. จัดกิจกรรม และถ่ายทอดองค์ความรูร้ะดับ
บัณฑิตศึกษาสู่สังคม/ชุมชน  

อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และเป็น
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางด้านศิลปวัฒนธรรม 

2. เป็นศูนย์กลางทางการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา
ที่ร่วมพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น และสังคม  
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ระดมทุนจากภายนอก 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากร สินทรัพย์และทรัพย์สินทางปัญญา 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ร่วมพัฒนาและส่งเสรมิทรัพยากร สินทรัพย์ และทรพัย์สินทางปัญญา 

ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการทรัพยากร สินทรัพยแ์ละทรัพย์สินทางปัญญา  

ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากร 

1. มีการบริหารจัดการทรัพยากรสินทรัพย์และ
ทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

และคุ้มค่า 

2. มีทนุสนับสนนุจากภายนอกที่ช่วยลดการพึ่งพา
จากงบประมาณแผน่ดนิในการพัฒนามหาวทิยาลัย 

3. มีหน่วยบ่มเพาะวิสาหกจิทีม่ั่นคงและสามารถ
ด าเนนิการได้อย่างต่อเนือ่ง 

จัดหารายได้จากสินทรัพย ์
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แผนที่ยุทธศำสตร์ของบัณฑิตวิทยำลัยปี 2556 - 2559 (Strategic Map) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยทุธศาสตร์

เป้าประสงค์

ประสทิธผิล
ตามพันธกิจ

คุณภาพการ
ใหบ้ริการ

ประสทิธภิาพของ
การปฏิบัติราชการ

พัฒนาองค์กร
และการเรียนรู้

แผนทีย่ทุธศาสตร์ (Strategy Map) บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสนัุนทา พ.ศ. 2556 - 2559

วิสัยทัศน์: ส่งเสริม สนับสนุนกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำอย่ำงมีคุณภำพและได้มำตรฐำนระดับชำติ พร้อมเข้ำสู่ประชำคมอำเ ียนและประชำคมโลก

- ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภำพและ
เป็นบัณฑิตท่ีพึงประสงค์
- บริหำรทรัพยำกรเพ่ือกำร
พัฒนำงำนวิจัยอย่ำงต่อเน่ือง

- อนุรักษ์ สืบสำน พัฒนำและ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และ
เป็นศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ
ทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรม

- ให้บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน 
และสังคม
- เป็นหน่วยงำนท่ีรองรับกำร
เข้ำสู่ประชำคมอำเ ียน

จัดกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำให้
มีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรสู่
สำกล
- เก้ือกูลศิษย์เก่ำและชุมชน

                         
                 

                         
                       

              

                           
                                       

พัฒนำกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

พัฒนำกำรบริหำรงำน
บัณฑิตศึกษำโดยเน้นกำรมีส่วน
ร่วมกับหลักสูตร และ/หรือสำขำ

อย่ำงสร้ำงสรรค์

บริหำรจัดกำร
ระบบประกันคุณภำพ

พัฒนำทรัพยำกรบุคคล
ให้มีควำมรู้และช ำนำญกำร

ตำมสำขำวิชำชีพ

น ำระบบคุณภำพมำใช้ในกำร
บริหำรจัดกำร

พัฒนำบัณฑิตวิทยำลัยเป็น
องค์กรเรียนรู้ ใช้กำรจัดกำร

ควำมรู้เป็นเครื่องมือ

                    
                  

ส่งเสริม สนับสนุนกำรเรียนกำร
สอนงำนวิจัย และพัฒนำควำม
ร่วมมือกับหน่วยงำนภำครัฐและ
เอกชนภำยใต้กำรก ำกับมำตรฐำน

วิชำกำร 

พัฒนำนักศึกษำระดับ
บัณฑิตศึกษำให้มีสังคม

คุณภำพ องค์ควำมรู้และ
ทักษะสู่ประชำคมอำเ ียน

และประชำคมโลก

ส่งเสริมสนับสนุนบริกำร
วิชำกำรแก่ชุมชนและ
สังคม สอดรับกระแส

โลกำภิวัฒน์และ
ประชำคมอำเ ียน

ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมท่ีสร้ำง
คุณค่ำแก่สังคมและบ ำรุง

ศิลปวัฒนธรรมเพ่ือคงไว้ ึ่ง
เอกลักษณ์ชุมชนท้องถ่ิน

ยุทธศำสตร์
ท่ี 2 

ส่งเสริม
สนับสนุน 
และพัฒนำ

ควำม
สัมพันธ์ท่ีดี
กับศิษย์เก่ำ

และ
เครือข่ำย
ชุมชน

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 
พัฒนำมำตรฐำน

คุณภำพ
งำนวิจัยและ

งำนสร้ำงสรรค์
เพ่ือกำรพัฒนำ
องค์กร ชุมชน 
ท้องถ่ินและ
เผยแพร่สู่
สำธำรณะ
ระดับชำติ

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 ก ำกับมำตรฐำนและประสำน
กำรจัดกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำให้มีควำม

เป็นเลิศทำงวิชำกำรและพัฒนำมำตรฐำน
คุณภำพผลงำนวิทยำนิพนธ์ กำรค้นคว้ำอิสระ
ให้สำมำรถสร้ำงองค์ควำมรู้สู่กำรพัฒนำองค์กร

ชุมชนท้องถ่ิน และเผยแพร่สู่สำธำรณะ
ระดับชำติผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภำพและเป็น

บัณฑิตท่ีพึงประสงค์

ยุทธศำสตร์ 
ท่ี 1 ส่งเสริม

ระบบกำร
บริหำร

จัดกำรเชิง
คุณภำพและ
ธรรมำภิบำล

ยุทธศำสตร์ท่ี 
5 ส่งเสริม
สนับสนุน

ประสำนกำร
จัดกำรศึกษำ

ระดับ
บัณฑิตศึกษำ
ให้มีควำมเป็น

เลิศทำง
วิชำกำรสู่

สำกล

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 
ส่งเสริมและ
สนับสนุนกำร
บริกำรวิชำกำร 

ถ่ำยทอด
เทคโนโลยีแก่

ชุมชนและสังคม
เพ่ือตอบสนอง

ควำมต้องกำรของ
ชุมชนและสังคม
อย่ำงมีคุณภำพ

ยุทธศำสตร์ท่ี 7 
ส่งเสริมท ำนุ

บ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม

เกำะ
รัตนโกสินทร์ 

และภูมิป ญญำ
ไทย

ยุทธศำสตร์
ท่ี 8 ร่วม
พัฒนำและ
ส่งเสริม

ทรัพยำกร 
สินทรัพย์ 

และ
ทรัพย์สิน

ทำงป ญญำ
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รำยละเอียดของแผนยุทธศำสตร์บัณฑิตวิทยำลัยปี 2556 – 2559 
1. เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ และตัวชี้วัดตำมประเด็นยุทธศำสตร์ ปี 2556 – 2559  

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ หน่วยนับ 
ค่าเดิม ค่าเป้าหมาย 
2555 2556 2557 2558 2559 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมระบบการบริหาร
จัดการเชิงคุณภาพและธรรมาภิบาล 

มีการบริหารจัดการที่คล่องตัว มี
ประสิทธิผล โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

1.1 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ  
   1.1.1 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณตามแผน  
   1.1.2 ร้ อยละความส าเร็ จของการเบิ กจ่ ายเ งิน
งบประมาณภาพรวม  
   1.1.3 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุน  
1.2 การปฎิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน และ
ผู้บริหารสถาบันตามแผนปฏิบัติราชการ  
    1.2.2 การปฎิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร
สถาบัน   
1.3 ระดับความเช่ีอมั่นด้านธรรมาภิบาลของนิสิต 
นักศึกษา และผู้เกี่ยวข้องต่อสถาบันระดับคะแนนความ
เช่ือมั่น 
1.4 อันดับของมหาวิทยาลัย  
    1.4.1 ระดับประเทศ (ราชภัฏ)  
    1.4.2 ระดับประเทศ (มหาวิทยาลัย)  
    1.4.3 ระดับเอเซีย  
1.5 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพบริหาร
จัดการองค์กร  
1.6 ระดับความส าเร็จของการประหยัดพลังงานของ
มหาวิทยาลัย 

 
ร้อยละ 

 
ร้อยละ 

 
ร้อยละ 

 
 
 

คะแนน 
 
 
 
 
 

อันดับ 
อันดับ 
อันดับ 
ระดบั

ความส าเร็จ
ระดับ

ความส าเร็จ

 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 

4.50 
 
 
 
 
 
- 
- 
- 
- 
 
- 
 

 
96 
 

96 
 

96 
 
 
 

4.51 
 
 
 
 
 
- 
- 
- 
5 
 
3 
 

 
96 
 

96 
 

96 
 
 
 

4.51 
 
 
 
 
 

10 
35 
800 
5 
 
5 
 

 
97 
 

97 
 

97 
 
 
 

4.55 
 
 
 
 
 
8 
32 
750 
5 
 
5 
 

 
98 
 

98 
 

98 
 
 
 

4.61 
 
 
 
 
 
5 
30 
650 
5 
 
5 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ หน่วยนับ 
ค่าเดิม ค่าเป้าหมาย 
2555 2556 2557 2558 2559 

1.7 คุณภาพของมหาวิทยาลัยจากผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน  
1.8 องค์ความรู้ที่น าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานจน
เกิดผลสัมฤทธิ์  
1.9 ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่าต่ออาจารย์ประจ า  
1.10 ร้อยละอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
ต่ออาจารย์ประจ าทั้งหมด  
1.11 ร้อยละอาจารย์ประจ าที่ได้รับรางวัลผลงานวิชาการ
หรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ  
1.12 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการสร้าง
ความก้าวหน้า (Career Path)  
1.13ระดับความพึงพอใจของบุคลากรทีมีต่อระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  
1.14 ระดับความผาสุกและผูกพันของบุคลากรที่มีต่อ
มหาวิทยาลัย 
 
1.15 ความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตของประชาคม 
   

คะแนน 
 

องค์ความรู ้
 

ร้อยละ 
 

ร้อยละ 
 

ร้อยละ 
 

ระดับคะแนน
ความพึงพอใจ
ระดับคะแนน
ความพึงพอใจ
ระดับคะแนน
ความผาสุก
และผกูพัน

ระดับคะแนน
ความพึงพอใจ 

4.64 
 
- 
 

62.50 
 

62.50 
 

11.10 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 

4.78 
 
1 
 

25 
 

25 
 
2 
 

3.51 
 

3.51 
 
4 
 
 

3.51 
 

4.51 
 
1 
 

25 
 

25 
 
2 
 

3.51 
 

3.51 
 
4 
 
 

3.51 

4.55 
 
2 
 

30 
 

30 
 
3 
 

3.55 
 

3.55 
 

4.21 
 
 

3.55 
 

4.61 
 
3 
 

35 
 

35 
 
4 
 

3.61 
 

3.61 
 

4.35 
 
 

3.61 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุน และ
พัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับศิษย์เก่าและ
เครือข่ายชุมชน 

เกื้อกูลศิษย์เก่าและชุมชน 2.1 ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ การจัด
กิจกรรม การให้ค าปรึกษา และข้อมูลข่าวสารศิษย์เก่า 
หรือชุมชน 
2.2 ศิษย์เก่าที่ได้รับการยกย่อง ชมเชย ประกาศเกียรติ
คุณโดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ หรือนานาชาติ 
  

ระดบัคะแนน
ความพึงพอใจ 

 
คน 

 
 

- 
 
 
- 
 
 

3.51 
 
 
1 
 
 

3.51 
 
 
1 
 
 

3.55 
 
 
2 
 
 

3.61 
 
 
3 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ หน่วยนับ 
ค่าเดิม ค่าเป้าหมาย 
2555 2556 2557 2558 2559 

2.3ร้อยละของศิษย์เก่าที่ได้รับข้อมูลข่าวสารจากการใช้
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของศิษย์เก่า 

ร้อยละ - 
 

- 50 55 
 

60 

ยุทธศาสตร์ที่  3 ก ากับมาตรฐาน และ
ป ร ะ ส า น ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ
บัณฑิตศึกษาให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ 
และพัฒนามาตรฐานคุณภาพผลงาน
วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ให้
สามารถ สร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนา
องค์กร ชุมชนท้องถิ่ น  และ เผยแพร่ สู่
สาธารณะระดับชาติ 

ผลิตบัณฑิตที่ มี คุ ณภาพและ เป็ น
บัณฑิตที่พึงประสงค์ 

3.1 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก เป็นไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
3.2  ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับ
การตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ 
3.3 ผลงานของผู้ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาเอกที่ได้รับ
การตีพิมพ์ หรือเผยแพร่  
3.3 หลักสูตรที่รองรับตลาดแรงงานในระดับอาเซียนและ
ทิศทางการพัฒนาประเทศต่อจ านวนหลักสูตรทั้งหมด 
3.4 ผลการประเมินของผู้เรียนหรือบุคลากรเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ 
3.5 รางวัลในประเด็นที่ เกี่ยวกับอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย (นักศึกษา) 
3.6 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับ
การด าเนินการตามเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
3.7 นักศึกษาที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 
3.8 นักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ 

ร้อยละ 
 

ร้อยละ 
 

ร้อยละ 
 

ร้อยละ 
 

คะแนน 
 

รางวัล 
 

ระดบัคะแนน
ความพึงพอใจ 

คน 
 

ร้อยละ 

81.60 
 

15 
 

18.63 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 

79 
 

86.50 
 

12 
 
5 
 
2 
 

3.51 
 
2 
 

3.51 
 
8 
 

93 
 

86.50 
 

12 
 

20 
 
2 
 

3.51 
 
2 
 

3.51 
 
8 
 

93 

87 
 

15 
 

25 
 
5 
 

3.55 
 
3 
 

3.55 
 
9 
 

95 
 

88 
 

20 
 

35 
 

10 
 

3.61 
 
4 
 

3.61 
 

10 
 

97 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนามาตรฐานคุณภาพ
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนา
องค์กร ชุมชน ท้องถิ่น และเผยแพร่สู่
สาธารณะระดับชาติ 

สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการพัฒนา
งานวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

4.1 อาจารย์ประจ ามีผลงานวิจัย 
4.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย  
    4.2.1 กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ 
    4.2.2 วิทยาศาสตร์ 

ร้อยละ 
 
 

บาท/คน 
บาท/คน 

- 
 
 
- 
- 

55 
 
 

35000 
70000 

55 
 
 

35000 
70000 

60 
 
 

37000 
72000 

65 
 
 

40000 
75000 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ หน่วยนับ 
ค่าเดิม ค่าเป้าหมาย 
2555 2556 2557 2558 2559 

4.3 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้ยื่นจดทะเบียน
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
4.4 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจ าและ/
หรือนักวิจัยประจ า  
    4.4.1 กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ 
    4.4.2 กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์  
4.5 ร้อยละของการน างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้
ประโยชน์ 

เรื่อง 
 
 
 
 

ร้อยละ 
ร้อยละ 
ร้อยละ 

0 
 
 
 
 

17.19 
17.19 

25 
 

1 
 
 
 
 

8.5 
17 
20 

1 
 
 
 
 

8.5 
17 
20 
 

2 
 
 
 
 

10 
20 
25 

 

3 
 
 
 
 

12 
22 
28 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริม สนับสนุนประสาน
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มี
ความเป็นเลิศทางวิชาการสู่สากล 

1. เป็นหน่วยงานท่ีรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
2 .  เป็ นหน่ วย ง านที่ ร่ ว มมื อด้ า น
การศึกษาและการวิจัยกับสมาชิก
อาเซียน 

5.1 ความพึงพอใจต่อกิจกรรมเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
5.2 ความรู้ความเข้าใจของบุคลากร หรือนักศึกษาต่อ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
5.3 ความร่วมมือด้านการศึกษาและวิจัยกับประชาคม
อาเซียนที่มีการด าเนินกิจกรรมร่วมกัน 

ระดบัคะแนน
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ 
 

แหล่ง 

- 
 
- 
 
- 

3.51 
 

70 
 
1 

3.51 
 

70 
 
1 

3.55 
 

75 
 
2 

3.61 
 

90 
 
3 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริม และสนับสนุนการ
บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน
และสังคมเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ชุมชนและสังคมอย่างมีคุณภาพ 

สนับสนุนการบริการวิชาการแก่ชุมชน 
และสังคม 

6.1 โครงการการบริการทางวิชาการที่น าความรู้และ
ประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอน และหรือการวิจัย 
6.2 ผู้รับบริการที่น าความรู้จากการบริการทางวิชาการไป
ใช้ประโยชน์ได้จริง 
6.3 องค์ความรู้ที่ได้จากการบริการทางวิชาการไปถ่ายทอด
ความรู้สู่บุคลากรภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 
 
 

ร้อยละ 
 

ร้อยละ 

- 
 
 
- 
 
- 

31 
 
 

85 
 

50 

31 
 
 

85 
 

50 

35 
 
 

87 
 

55 
 

40 
 
 

90 
 

60 
 

ยุ ทธศาสตร์ ที่  7  ส่ ง เสริ ม  ท านุ บ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมเกาะรัตนโกสินทร์ และภูมิ
ปัญญาไทย 

อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา และเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม และเป็นศูนย์ข้อมลู
สารสนเทศทางด้านศลิปวัฒนธรรม 

7.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการในโครงการส่งเสริม สืบ
สาน และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
7.2 นักศึกษาที่เห็นความส าคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย 

ระดบัคะแนน
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ 

- 
 
- 

3.51 
 

82 

3.51 
 

82 

3.55 
 

85 

3.61 
 

90 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ หน่วยนับ 
ค่าเดิม ค่าเป้าหมาย 
2555 2556 2557 2558 2559 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ร่วมพัฒนาและส่งเสริม
ทรัพยากร สินทรัพย์ และทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากร 8.1 รายได้ที่เกิดการระดมทุนจากภายนอก ล้านบาท - 0.2 0.2 0.35 0.5 
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2. เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม และงบประมำณตำมประเด็นยุทธศำสตร์ ปี 2556 – 2559  

ประเด็นยุทธศำสตร์ :ยุทธศำสตร์ที่ 1 ส่งเสริมระบบกำรบรหิำรจัดกำรเชิงคุณภำพและธรรมำภิบำล 

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร ์ กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ (ล้ำนบำท) 

2556 2557 2558 2559 
มีการบริหารจัดการที่คล่องตัว มี
ประสิทธิผล โปร่งใส และตรวจสอบ
ได้ 

1. ส่งเสรมิและพัฒนาการบรหิาร
จัดการที่ดี มคีุณภาพ และยึดหลักธรร
มาภิบาล 

โครงการบริหารจัดการกลาง  16,344,600 17,500,000 18,500,000 
โครงการบริหารแผนและงบประมาณ 12,997,800 430,000 450,000 5000,000 
โครงการก ากับองค์การที่ด ี  100,000 100,000 100,000 
โครงการการมีส่วนร่วมของบุคลากรหรือภาคประชาชน 144,000 300,000 300,000 350,000 
โครงการบริหารความเสี่ยง 10,000 100,000 150,000 200,000 
โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย  300,000 300,000 350,000 
โครงการสร้างภาพลักษณ์เพื่อความเป็นเลิศ  150,000 150,000 200,000 

2. ส่งเสริมพัฒนาการบริหารงาน
บัณฑิตศึกษา โดยเน้นการมีส่ วน
ร่วมกับหลักสูตร และ/หรือสาขาอย่าง
สร้างสรรค์ 

โครงการบริหารจัดการตามเกณฑ์บริหารจัดการองค์กร  100,000 100,000 150,000 
โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการตามมาตรฐาน ISO 
9001 

50,000 80,000 100,000 100,000 

โครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ 344,500 300,000 300,000 350,000 
โครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร (KM) 112,500 150,000 150,000 200,000 
โครงการพัฒนาบุคลากร 405,000 300,000 350,000 400,000 
โครงการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการ
สร้างความผาสุกในที่ท างาน 

 300,000 300,000 350,000 

โครงการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อม ISO 14001   50,000 50,000 
3. ปรับปรุงและพัฒนางานบริหารโดย
เน้นการให้บริการแบบ One Stop 
Service 

โครงการบริการแบบ One Stop Service  150,000 200,000 200,000 
โครงการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน 
 
 

70,000 80,000 100,000 100,000 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ :ยุทธศำสตร์ที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนำควำมสัมพันธ์ที่ดีกับศิษย์เก่ำและเครือข่ำยชุมชน 

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร ์ กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ (ล้ำนบำท) 

2556 2557 2558 2559 
เกื้อกูลศิษย์เก่าและชุมชน 1. ส่งเสรมิกิจกรรมที่หลากหลายกบั

ศิษย์เก่าและชุมชน 
โครงการพัฒนาความรู้และทักษะให้กับศิษย์เก่า  200,000 250,000 300,000 
โครงการร่วมมือกับศิษย์เก่าในการระดมทุนเพื่อ
พัฒนามหาวิทยาลัย 

 100,000 150,000 150,000 

2. ปรับปรุงระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศของศิษย์เก่า และชุมชน 

โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของมหาวิทยาลัย
ให้กับศิษย์เก่าหรือชุมชนผ่านระบบออนไลน์ 

 300,000 300,000 350,000 

3. สร้างกิจกรรม เชิดชูเกียรติ ต่อศิษย์
เก่าและชุมชน 

โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์
ปัจจุบัน 

 180,000 200,000 200,000 

โครงการสร้างจิตส านึกให้ศิษย์เก่าหรือชุมชนมีส่วน
ร่วมและความภาคภูมิใจต่อมหาวิทยาลัย 

 350,000 350,000 400,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

 
34 

ประเด็นยุทธศำสตร์ :ยุทธศำสตร์ที่ 3 ก ำกับมำตรฐำน และประสำนกำรจัดกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำให้มีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร และพัฒนำมำตรฐำนคุณภำพผลงำน
วิทยำนิพนธ์ และกำรค้นคว้ำอิสระ ให้สำมำรถ สร้ำงองค์ควำมรู้สู่กำรพัฒนำองค์กรชุมชนท้องถิ่น และเผยแพร่สู่สำธำรณะระดับชำติ 

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร ์ กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ (ล้ำนบำท) 

2556 2557 2558 2559 
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและเป็นบัณฑิตที่
พึงประสงค์ 

1. พัฒนา ปรับปรุงหลักสตูร และขยาย
สาขาวิชาให้ตอบสนองต่อตลาดแรงงาน
และยุทธศาสตร์ชาต ิ

โครงการจัดท าหลักสูตรสองภาษาหรือหลกัสูตร
นานาชาติ 

 100,000 100,000 150,000 

2. ยกระดับคณุภาพการจัดการศึกษา
และการเรียนรู้ตามมาตรฐานวิชาการ 

โครงการจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ 26,479,100 27,474,800 28,000,000 28,500,000 
โครงการบริหารรายวิชาให้เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 100,000 100,000 150,000 

โครงการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน  200,000 200,000 250,000 
โครงการประชุมน าเสนอผลงานทางวิชาการ
และงานวิจัยในระดับชาติหรือนานาชาติ 

 1,500,000 1,500,000 2,000,000 

โครงการยกระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ
ระดับบัณฑิตศึกษา 

 150,000 150,000 200,000 

โครงการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

5,195,700 5,500,000 6,000,000 7,800,000 

โครงการพัฒนาระบบ LMS ในการจัดการเรียนการ
สอน 

 200,000 200,000 250,000 

3 .  เ พิ่ ม ม า ต ร ฐ าน ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ
ความสามารถของนักศึกษาสู่การแข่งขัน
กับนานาประเทศ 

โครงการพัฒนาอัตลักษณ์สู่ความเป็นเลิศ  80,000 80,000 80,000 

4. สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก
แ ล ะ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ทั้ ง ภ า ย ใ น แ ล ะ
ต่ า ง ป ร ะ เ ทศ  เ พื่ อ ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ใ ห้
ตอบสนองความต้องการของตลาด

โครงการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 2,731,600 1,965,000 2,100,000 2,200,000 

บริการข้อมูลข่าวสารต่อนักศึกษาละศิษย์
เก่า 

465,500 - - - 



แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

 
35 

เฉพาะ (Niche Market) พัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า 395,600 - - - 

ประเด็นยุทธศำสตร์ :ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำมำตรฐำนคุณภำพงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์เพื่อกำรพัฒนำองค์กร ชุมชน ท้องถิ่น และเผยแพร่สู่สำธำรณะระดับชำติ 

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร ์ กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ (ล้ำนบำท) 

2556 2557 2558 2559 
สนับสนุ นทรั พยากร เพื่ อการพัฒนา
งานวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

1. เพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพใน
การวิจัยและงานสร้างสรรค ์

โครงการพัฒนาชุดโครงการวิจัย  200,000 200,000 200,000 
โครงการพัฒนาระบบและกลไกการพัฒนา
งานวิจัย 

539,100 80,000 100,000 100,000 

2. พัฒนาและส่งเสริมการวิจัยสู่สากล โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์ เผยแพร่ และ
น าเสนอผลงานวิจัย 

 1,500,000 1,800,000 2,000,000 

โครงการส่งเสริมการเขียนบทความวิชาการ
งานวิจัยด้วยภาษาอังกฤษ 

 100,000 100,000 150,000 

3. ยกระดับการวิจัยโดยร่วมกับภาครัฐ
และเอกชนด าเนินการวิจัยเชิงพาณิชย์ 

โครงการขับ เคลื่ อนมหาวิทยาลัย โดยใ ช้ 
“งานวิจัยเป็นฐานในการพัฒนา” 

 50,000 50,000 70,000 

ประเด็นยุทธศำสตร์ :ยุทธศำสตร์ที่ 5 ส่งเสริม สนับสนุนประสำนกำรจัดกำรศึกษำระดบับณัฑิตศึกษำให้มีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรสู่สำกล 

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร ์ กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ (ล้ำนบำท) 

2556 2557 2558 2559 
1. เป็นหน่วยงานท่ีรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

1. ยกมาตรฐานการจัดการศึกษาและ
การเรยีนการสอน ให้ตอบสนอง
ตลาดแรงงานและสังคมยุคโลกาภวิัฒน์ 

โครงการเช่ือมโยงข้อมูลของมหาวิทยาลัยกับ
ต่างประเทศเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ระหว่างกัน 

 150,000 150,000 200,000 

2. พัฒนามาตรฐานการเรียนการสอนให้
ทัดเทียมกับประเทศในกลุม่สมาชิก
อาเซียน 

    

2. เป็นหน่วยงานที่ร่วมมือด้านการศึกษา
และการวิจัยกับสมาชิกอาเซียน 

3. ส่งเสรมิความร่วมมือด้านการศกึษา
และวิจัยกับมหาวิทยาลัยและองค์กร
ภายในประเทศและต่างประเทศ 

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน  100,000 100,000 150,000 
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4. ส่งเสรมิและพัฒนาการจัดการศกึษา
กับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มสมาชิก
อาเซียน 

โครงการสื่อสารข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเพื่อ
การประชาสัมพันธ์และสร้างเครือข่าย 

 100,000 100,000 150,000 

ประเดน็ยุทธศำสตร์ : ยุทธศำสตร์ที่ 6 ส่งเสริม และสนับสนุนกำรบริกำรวิชำกำร ถำ่ยทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคมเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของชุมชนและสงัคมอย่ำงมีคุณภำพ 

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร ์ กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ (ล้ำนบำท) 

2556 2557 2558 2559 
สนับสนุนการบริการวิชาการแก่ชุมชน 
และสังคม 

1. จัดกิจกรรม และถ่ายทอดองค์ความรู้
ระดับบณัฑติศึกษาสูส่ังคม/ชุมชน 

โ ค ร งก า รบริ ก า ร ทา ง วิ ช า ก า รแก่ สั ง คม 
(ภายนอกมหาวิทยาลัย) 

819,000 100,000 150,000 150,000 

2. เป็นศูนย์กลางทางการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาท่ีร่วมพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น และสังคม 

โครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม (ภายใน
มหาวิทยาลัย) 

 100,000 150,000 150,000 

โครงการบริการทางวิชาการหรือวิชาชีพเพื่อ
พัฒนาศักยภาพชุมชนสู่ประชาคมอาเซียน 

 100,000 100,000 150,000 

โครงการเปิดพื้นที่ให้มหาวิทยาลัยเป็นชุมชน
วิชาการ 

 100,000 100,000 150,000 

ประเด็นยุทธศำสตร์ :ยุทธศำสตร์ที่ 7 ส่งเสริม ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมเกำะรัตนโกสินทร์ และภูมิป ญญำไทย 

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร ์ กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ (ล้ำนบำท) 

2556 2557 2558 2559 
อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา และเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม และเป็นศูนย์ข้ อมู ล
สารสนเทศทางด้านศิลปวัฒนธรรม 

1. จัดกิจกรรม และถ่ายทอดองค์ความรู้
ระดับบณัฑติศึกษาสูส่ังคม/ชุมชน 
2. เป็นศูนย์กลางทางการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาท่ีร่วมพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น และสังคม 

โครงการสร้างความรู้ วัฒนธรรม และสังคม
ของประเทศสมาชิกอาเซียน 

 500,000 500,000 600,000 

ส่งเสริมการบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 974,000 - - - 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ :ยุทธศำสตร์ที่ 8 ร่วมพัฒนำและส่งเสริมทรัพยำกร สินทรัพย์ และทรัพย์สินทำงป ญญำ 

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร ์ กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ (ล้ำนบำท) 

2556 2557 2558 2559 
ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากร ส่ ง เสริ ม และสนั บสนุ นการจั ดการ

ทรัพยากร สินทรัพย์และทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

โครงการระดมทุนสู่มหาวิทยาลัยด้วยการ
บริการวิชาการ 

 28,086,100 30,000,000 30,000,000 

โครงการอบรมหรือการบริการวิชาการ  200,000 250,000 300,000 
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ส่วนที่ 4 แผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 
 
1. เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์และตัวชี้วัดตำมประเด็นยุทธศำสตร์ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ หน่วยนับ 
ผล ค่าเป้าหมาย 

2556 2557 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมระบบการบริหาร
จัดการเชิงคุณภาพและธรรมาภิบาล 

มี ก า รบริ ห า ร จั ด ก ารที่ คล่ อ งตั ว  มี
ประสิทธิผล โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

1.1 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ  
   1.1.1 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ตามแผน  
1.1.2ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ภาพรวม  
   1.1.3 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายลงทุน  
1.2 การปฎิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน และ
ผู้บริหารสถาบันตามแผนปฏิบัติราชการ  
    1.2.2 การปฎิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน
   
1.3 ระดับความเช่ีอมั่นด้านธรรมาภิบาลของนิสิต นักศึกษา 
และผู้เกี่ยวข้องต่อสถาบันระดับคะแนนความเช่ือมั่น 
1.4 อันดับของมหาวิทยาลัย  
    1.4.1 ระดับประเทศ (ราชภัฏ)  
    1.4.2 ระดับประเทศ (มหาวิทยาลัย)  
    1.4.3 ระดับเอเซีย  
1.5 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการ
องค์กร  
1.6 ระดับความส าเร็จของการประหยัดพลังงานของ

 
ร้อยละ 

 
ร้อยละ 

 
ร้อยละ 

 
 
 

คะแนน 
 
 
 
 

อันดับ 
อันดับ 
อันดับ 
ระดบั

ความส าเร็จ
ระดับ

 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 

2.99 
 
 
 
 
- 
- 
- 
2 
 
- 

 
96 
 

96 
 

96 
 
 
 

4.51 
 
 
 
 

10 
35 
800 
5 
 
5 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ หน่วยนับ 
ผล ค่าเป้าหมาย 

2556 2557 
มหาวิทยาลัย 
1.7 คุณภาพของมหาวิทยาลัยจากผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน  
1.8 องค์ความรู้ที่น าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานจน
เกิดผลสัมฤทธิ์  
1.9 ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
ต่ออาจารย์ประจ า  
1.10 ร้อยละอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการต่อ
อาจารย์ประจ าทั้งหมด  
1.11 ร้อยละอาจารย์ประจ าที่ได้รับรางวัลผลงานวิชาการ
หรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ  
1.12 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการสร้าง
ความก้าวหน้า (Career Path)  
1.13ระดับความพึงพอใจของบุคลากรทีมีต่อระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  
1.14 ระดับความผาสุกและผูกพันของบุคลากรที่มีต่อ
มหาวิทยาลัย 
 
1.15 ความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตของประชาคม 
   

ความส าเร็จ
คะแนน 

 
องค์ความรู ้

 
ร้อยละ 

 
ร้อยละ 

 
ร้อยละ 

 
ระดับคะแนน
ความพึงพอใจ
ระดับคะแนน
ความพึงพอใจ
ระดับคะแนน

ความผาสุกและ
ผูกพัน 

ระดับคะแนน
ความพึงพอใจ 

 
4.75 

 
0 
 

54.54 
 

63.63 
 

20 
 

3.91 
 

3.95 
 

4.14 
 
 

3.68 

 
4.51 

 
1 
 

25 
 

25 
 
2 
 

3.51 
 

3.51 
 
4 
 
 

3.51 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุน และ
พัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับศิษย์ เก่าและ
เครือข่ายชุมชน 

เกื้อกูลศิษย์เก่าและชุมชน 2.1 ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ การจัด
กิจกรรม การให้ค าปรึกษา และข้อมูลข่าวสารศิษย์เก่า 
หรือชุมชน 
2.2 ศิษย์เก่าที่ได้รับการยกย่อง ชมเชย ประกาศเกียรติ
คุณโดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ หรือนานาชาติ 

ระดบัคะแนน
ความพึงพอใจ 

 
คน 

 

4.47 
 
 
1 
 

3.51 
 
 
2 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ หน่วยนับ 
ผล ค่าเป้าหมาย 

2556 2557 
2.3ร้อยละของศิษย์เก่าที่ได้รับข้อมูลข่าวสารจากการใช้
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของศิษย์เก่า 

ร้อยละ - 50 

ยุทธศาสตร์ที่  3ก ากับมาตรฐาน และ
ประสานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และพัฒนา
มาตรฐานคุณภาพผลงานวิทยานิพนธ์ และ
การค้นคว้าอิสระ ให้สามารถ สร้างองค์ความรู้ 
สู่การพัฒนาองค์กร ชุมชนท้องถิ่น และ
เผยแพร่สู่สาธารณะระดับชาติ 

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและเป็นบัณฑิตที่
พึงประสงค์ 

3.1 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
3.2  ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับ
การตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ 
3.3 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับ
การตีพิมพ์ หรือเผยแพร่  
3.3 หลักสูตรที่รองรับตลาดแรงงานในระดับอาเซียนและ 
ทิศทางการพัฒนาประเทศต่อจ านวนหลักสูตรทั้งหมด 
3.4 ผลการประเมินของผู้เรียนหรือบุคลากรเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ 
3.5 รางวัลในประเด็นที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
(นักศึกษา) 
3.6 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับ 
การด าเนินการตามเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
3.7 นักศึกษาที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 
3.8 นักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ 

ร้อยละ 
 

ร้อยละ 
 

ร้อยละ 
 

ร้อยละ 
 

คะแนน 
 

รางวัล 
 

ระดบัคะแนน
ความพึงพอใจ 

คน 
 

ร้อยละ 

80.6 
 

9.10 
 
4 
 
- 
 

4.21 
 
2 
 

4.18 
 
2 
 

100 

86.50 
 

12 
 

20 
 
2 
 

3.51 
 
2 
 

3.51 
 
8 
 

93 

ยุทธศาสตร์ที่  4พัฒนามาตรฐานคุณภาพ
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนา
องค์กร  ชุมชน ท้องถิ่น และเผยแพร่สู่
สาธารณะระดับชาติ 

สนับสนุนทรัพยากรเพื่ อการพัฒนา
งานวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

4.1 อาจารย์ประจ ามีผลงานวิจัย 
4.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย  
    4.2.1 กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ 
    4.2.2 วิทยาศาสตร์ 
4.3 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้ยื่นจดทะเบียน

ร้อยละ 
 
 

บาท/คน 
บาท/คน 

เรื่อง 

18.18 
 
 

6000 
984733 

0 

55 
 
 

35000 
70000 

1 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ หน่วยนับ 
ผล ค่าเป้าหมาย 

2556 2557 
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
4.4 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจ าและ/หรือ
นักวิจัยประจ า  
    4.4.1 กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ 
    4.4.2 กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์  
4.5 ร้อยละของการน างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้
ประโยชน์ 

 
 
 
 

ร้อยละ 
ร้อยละ 
ร้อยละ 

 
 
 
 

3.13 
25 
- 

 
 
 
 

8.5 
17 
20 

ยุทธศาสตร์ที่ 5ส่งเสริม สนับสนุนประสาน
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มี
ความเป็นเลิศทางวิชาการสู่สากล 

1. เป็นหน่วยงานที่รองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
2. เป็นหน่วยงานท่ีร่วมมือด้านการศึกษา
และการวิจัยกับสมาชิกอาเซียน 

5.1 ความพึงพอใจต่อกิจกรรมเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
5.2 ความรู้ความเข้าใจของบุคลากร หรือนักศึกษาต่อ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
5.3 ความร่วมมือด้านการศึกษาและวิจัยกับประชาคม
อาเซียนที่มีการด าเนินกิจกรรมร่วมกัน 

ระดบัคะแนน
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ 
 

แหล่ง 

4.38 
 
- 
 
0 

3.51 
 

70 
 
1 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริม และสนับสนุนการ
บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน
และสังคมเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ชุมชนและสังคมอย่างมีคุณภาพ 

สนับสนุนการบริการวิชาการแก่ชุมชน 
และสังคม 

6.1 โครงการการบริการทางวิชาการที่น าความรู้และ
ประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนา 
การเรียนการสอน และหรือการวิจัย 
6.2 ผู้รับบริการที่น าความรู้จากการบริการทางวิชาการไปใช้
ประโยชน์ได้จริง 
6.3 องค์ความรู้ที่ได้จากการบริการทางวิชาการไปถ่ายทอด
ความรู้สู่บุคลากรภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 
 
 

ร้อยละ 
 

ร้อยละ 

100 
 
 
- 
 
- 

31 
 
 

85 
 
 

50 
ยุ ท ธศ าสตร์ ที่  7  ส่ ง เ ส ริ ม  ท า นุ บ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมเกาะรัตนโกสินทร์ และภูมิ
ปัญญาไทย 

อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา และเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม และเป็นศูนย์ข้อมลู
สารสนเทศทางด้านศลิปวัฒนธรรม 

7.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการในโครงการส่งเสริม สืบ
สาน และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
7.2 นักศึกษาที่เห็นความส าคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย 
 

ระดบัคะแนน
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ 

4.46 
 

100 

3.51 
 

82 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ หน่วยนับ 
ผล ค่าเป้าหมาย 

2556 2557 
ยุทธศาสตร์ที่  8 ร่วมพัฒนาและส่งเสริม
ทรัพยากร สินทรัพย์  และทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากร 8.1 รายได้ที่เกิดการระดมทุนจากภายนอก ล้านบาท 295141 0.2 
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2. เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม และงบประมำณตำมประเด็นยุทธศำสตร์ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ : ยุทธศำสตร์ที่ 1 ส่งเสริมระบบกำรบรหิำรจัดกำรเชิงคุณภำพและธรรมำภิบำล 

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร ์ กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 
สำขำวิชำ/ฝ่ำยงำนที่

รับผิดชอบ 
มีการบริหารจัดการที่คล่องตัว มี
ประสิทธิผล โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

1. ส่งเสรมิและพัฒนาการบรหิารจดัการ
ที่ดี มีคุณภาพ และยดึหลักธรรมาภิบาล 

โครงการบริหารจัดการกลาง 16,344,600 รองคณบดฝี่ายบริหาร 
โครงการบริหารแผนและงบประมาณ 430,000 หัวหน้าส านักงาน 

โครงการก ากับองค์การที่ด ี 100,000 หัวหน้าส านักงาน 

โครงการการมีส่วนร่วมของบุคลากรหรือภาคประชาชน 300,000 ฝ่ายวางแผนและประกันฯ 

โครงการบริหารความเสี่ยง 100,000 ฝ่ายวางแผนและประกันฯ 

โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 300,000 คณบดีบณัฑติวิทยาลัย 

โครงการสร้างภาพลักษณ์เพื่อความเป็นเลิศ 150,000 คณบดีบณัฑติวิทยาลัย 

2 .  ส่ ง เสริ มพัฒนาการบริห ารงาน
บัณฑิตศึกษา โดยเน้นการมีส่วนร่วมกับ
ห ลั ก สู ต ร  แ ล ะ / ห รื อ ส า ข า อ ย่ า ง
สร้างสรรค์ 

โครงการบริหารจัดการตามเกณฑ์บริหารจัดการองค์กร 100,000 ฝ่ายวางแผนและประกันฯ 
โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการตามมาตรฐาน ISO 
9001 

80,000 ฝ่ายวางแผนและประกันฯ 

โครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ 300,000 ฝ่ายวางแผนและประกันฯ 
โครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร (KM) 150,000 ฝ่ายวางแผนและประกันฯ 
โครงการพัฒนาบุคลากร 300,000 ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 
โครงการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการ
สร้างความผาสุกในที่ท างาน 

300,000 ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 

โครงการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อม ISO 14001  ฝ่ายวางแผนและประกันฯ 
3. ปรับปรุงและพัฒนางานบริหารโดยเน้น
การให้บริการแบบ One Stop Service 

โครงการบริการแบบ One Stop Service 150,000 ฝ่ายสื่อสารองค์กร 
โครงการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน 
 
 

80,000 ฝ่ายงานที่ไดร้ับมอบหมาย 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ :ยุทธศำสตร์ที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนำควำมสัมพันธ์ที่ดีกับศิษย์เก่ำและเครือข่ำยชุมชน 

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร ์ กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 
สำขำวิชำ/ฝ่ำยงำนที่

รับผิดชอบ 
เกื้อกูลศิษย์เก่าและชุมชน 1. ส่งเสรมิกิจกรรมที่หลากหลายกบั

ศิษย์เก่าและชุมชน 
โครงการพัฒนาความรู้และทักษะให้กับศิษย์เก่า 200,000 ฝ่ายสื่อสารองค์กร 

โครงการร่วมมือกับศิษย์เก่าในการระดมทุนเพื่อพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

100,000 ฝ่ายการเงินและพสัด ุ

2. ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ของศิษย์เก่า และชุมชน 

โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของมหาวิทยาลัยให้กับ
ศิษย์เก่าหรือชุมชนผ่านระบบออนไลน์ 

300,000 ฝ่ายสื่อสารองค์กร 

3. สร้างกิจกรรม เชิดชูเกียรติ ต่อศิษย์
เก่าและชุมชน 

โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์
ปัจจุบัน 

180,000 ฝ่ายสื่อสารองค์กร 

โครงการสร้างจิตส านึกให้ศิษย์เก่าหรือชุมชนมีส่วนร่วม
และความภาคภูมิใจต่อมหาวิทยาลัย 

350,000 ฝ่ายสื่อสารองค์กร 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ :ยุทธศำสตร์ที่ 3 ก ำกับมำตรฐำน และประสำนกำรจัดกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำให้มีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร และพัฒนำมำตรฐำนคุณภำพผลงำน
วิทยำนิพนธ์ และกำรค้นคว้ำอิสระ ให้สำมำรถ สร้ำงองค์ควำมรู้สู่กำรพัฒนำองค์กรชุมชนท้องถิ่น และเผยแพร่สู่สำธำรณะระดับชำติ 

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร ์ กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 
สำขำวิชำ/ฝ่ำยงำนที่

รับผิดชอบ 
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและเป็นบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ 

1. พัฒนา ปรับปรุงหลักสตูร และขยาย
สาขาวิชาให้ตอบสนองต่อตลาดแรงงาน
และยุทธศาสตร์ชาต ิ

โครงการจัดท าหลักสูตรสองภาษาหรือหลักสูตร
นานาชาติ 

100,000 ฝ่ายมาตรฐานหลักสูตร 

2. ยกระดับคณุภาพการจัดการศึกษาและ
การเรยีนรู้ตามมาตรฐานวิชาการ 

โครงการจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ 27,474,800 ฝ่ายมาตรฐานหลักสูตร 
โครงการบริหารรายวิชาให้เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

100,000 ฝ่ายมาตรฐานหลักสูตร 

โครงการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน 200,000 ฝ่ายมาตรฐานหลักสูตร 

โครงการประชุมน าเสนอผลงานทางวิชาการและ
งานวิจัยในระดับชาติหรือนานาชาติ 

1,500,000 ฝ่ายมาตรฐานวิทยานิพนธ ์

โครงการยกระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ
ระดับบัณฑิตศึกษา 

150,000 ฝ่ายมาตรฐานวิทยานิพนธ ์

โครงการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

5,500,000 ฝ่ายมาตรฐานหลักสูตร 

โครงการพัฒนาระบบ LMS ในการจัดการเรียนการสอน 200,000 ฝ่ายมาตรฐานหลักสูตร 
3 .  เ พิ่ ม ม า ต ร ฐ า น ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ
ความสามารถของนักศึกษาสู่การแข่งขัน
กับนานาประเทศ 

โครงการพัฒนาอัตลักษณ์สู่ความเป็นเลิศ 80,000 คณบดีบณัฑติวิทยาลัย 

4. สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก
แ ล ะ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ทั้ ง ภ า ย ใ น แ ล ะ
ต่างประเทศ เพื่อผลิตบัณฑิตให้ตอบสนอง
ความต้องการของตลาดเฉพาะ (Niche 
Market) 

โครงการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 1,965,000 ฝ่ายสื่อสารองค์กร 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ :ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำมำตรฐำนคุณภำพงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์เพื่อกำรพัฒนำองค์กร ชุมชน ท้องถิ่น และเผยแพร่สู่สำธำรณะระดับชำติ 

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร ์ กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 
สำขำวิชำ/ฝ่ำยงำนที่

รับผิดชอบ 
สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการพัฒนางานวิจัย
อย่างต่อเนื่อง 

1. เพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพใน
การวิจัยและงานสร้างสรรค ์

โครงการพัฒนาชุดโครงการวิจัย 200,000 ฝ่ายวางแผนและประกันฯ 

โครงการพัฒนาระบบและกลไกการพัฒนา
งานวิจัย 

80,000 ฝ่ายวางแผนและประกันฯ 

2. พัฒนาและส่งเสริมการวิจัยสู่สากล โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์  เผยแพร่  และ
น าเสนอผลงานวิจัย 

1,500,000 ฝ่ายวางแผนและประกันฯ 

โครงการส่งเสริมการเขียนบทความวิชาการ
งานวิจัยด้วยภาษาอังกฤษ 

100,000 ฝ่ายวางแผนและประกันฯ 

3. ยกระดับการวิจัยโดยร่วมกับภาครัฐและ
เอกชนด าเนินการวิจัยเชิงพาณิชย์ 

โครงการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยโดยใช้ “งานวิจัย
เป็นฐานในการพัฒนา” 

50,000 รองคณบดีวางแผนและ
ประกันฯ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ :ยุทธศำสตร์ที่ 5 ส่งเสริม สนับสนุนประสำนกำรจัดกำรศึกษำระดบับณัฑิตศึกษำให้มีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรสู่สำกล 

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร ์ กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 
สำขำวิชำ/ฝ่ำยงำนที่

รับผิดชอบ 
1. เป็นหน่วยงานท่ีรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

1. ยกมาตรฐานการจัดการศึกษาและการ
เรียนการสอน ให้ตอบสนองตลาดแรงงาน
และสังคมยุคโลกาภิวัฒน์ 

โครงการเช่ือมโยงข้อมูลของมหาวิทยาลัยกับ
ต่างประเทศเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ระหว่างกัน 

150,000 
 

ฝ่ายสื่อสารองค์กร 

2. พัฒนามาตรฐานการเรียนการสอนให้
ทัดเทียมกับประเทศในกลุม่สมาชิก
อาเซียน 

2. เป็นหน่วยงานที่ร่วมมือด้านการศึกษา
และการวิจัยกับสมาชิกอาเซียน 

3. ส่งเสรมิความร่วมมือด้านการศกึษาและ
วิจัยกับมหาวิทยาลัยและองค์กร
ภายในประเทศและต่างประเทศ 

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 100,000 ฝ่ายสื่อสารองค์กร 

4. ส่งเสรมิและพัฒนาการจัดการศกึษากับ
ประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มสมาชิกอาเซียน 

โครงการสื่อสารข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์และสร้างเครือข่าย 

100,000 คณบดีบณัฑติวิทยาลัย 
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ประเดน็ยุทธศำสตร์ : ยุทธศำสตร์ที่ 6 ส่งเสริม และสนับสนุนกำรบริกำรวิชำกำร ถำ่ยทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคมเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของชุมชนและสงัคมอย่ำงมีคุณภำพ 

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร ์ กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 
สำขำวิชำ/ฝ่ำยงำนที่

รับผิดชอบ 
สนับสนุนการบริการวิชาการแก่ชุมชน และ
สังคม 

1. จัดกิจกรรม และถ่ายทอดองค์ความรู้
ระดับบณัฑติศึกษาสูส่ังคม/ชุมชน 

โครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม (ภายนอก
มหาวิทยาลัย) 

100,000 ฝ่ายวางแผนและประกันฯ 

2. เป็นศูนย์กลางทางการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาท่ีร่วมพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
และสังคม 

โครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม (ภายใน
มหาวิทยาลัย) 

100,000 ฝ่ายวางแผนและประกันฯ 

โครงการบริการทางวิชาการหรือวิชาชีพเพื่อ
พัฒนาศักยภาพชุมชนสู่ประชาคมอาเซียน 

100,000 ฝ่ายวางแผนและประกันฯ 

โครงการเปิดพื้นที่ให้มหาวิทยาลัยเป็นชุมชน
วิชาการ 

100,000 รองคณบดีวางแผนฯ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ :ยุทธศำสตร์ที่ 7 ส่งเสริม ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมเกำะรัตนโกสินทร์ และภูมิป ญญำไทย 

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร ์ กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 
สำขำวิชำ/ฝ่ำยงำนที่

รับผิดชอบ 
อนุรั กษ์  สืบสาน พัฒนา และเผยแพร่
ศิ ล ปวัฒนธร รม  และ เป็ นศู นย์ ข้ อมู ล
สารสนเทศทางด้านศิลปวัฒนธรรม 

1. จัดกิจกรรม และถ่ายทอดองค์ความรู้
ระดับบณัฑติศึกษาสูส่ังคม/ชุมชน 

โครงการสร้างความรู้ วัฒนธรรม และสังคม
ของประเทศสมาชิกอาเซียน 

500,000 ฝ่ายสื่อสารองค์กร 

2. เป็นศูนย์กลางทางการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาท่ีร่วมพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
และสังคม 

ประเด็นยุทธศำสตร์ :ยุทธศำสตร์ที่ 8 ร่วมพัฒนำและส่งเสริมทรัพยำกร สินทรัพย์ และทรัพย์สินทำงป ญญำ 

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร ์ กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 
สำขำวิชำ/ฝ่ำยงำนที่

รับผิดชอบ 
ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากร ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการทรัพยากร 

สินทรัพย์และทรัพย์สินทางปัญญา 
โครงการระดมทุนสู่มหาวิทยาลัยด้วยการ
บริการวิชาการ 

28,086,100 รองคณบดฝี่ายบริหาร 

โครงการอบรมหรือการบริการวิชาการ 200,000 ฝ่ายวางแผนและประกัน 
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3. แผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 
 

(A3 : แผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557)  
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ส่วนที่ 5 แผนปฏิบัติกำร ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2557 
 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1: ส่งเสริมระบบกำรบริหำรจัดกำรเชิงคุณภำพและธรรมำภิบำล 
เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ :มีการบริหารจัดการที่คล่องตัว มีประสิทธิผล โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
กลยุทธ์หน่วยงำน :  1 ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี มีคุณภาพ และยึดหลักธรรมาภิบาล 

2 ส่งเสริมพัฒนาการบริหารงานบัณฑิตศึกษา โดยเน้นการมีส่วนร่วมกับหลักสูตร และ/หรือสาขาอย่างสร้างสรรค์ 
3 ปรับปรุงและพัฒนางานบริหารโดยเน้นการให้บริการแบบ One Stop Service 

ตัวช้ีวัด : 1.1 ระดับความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ 
1.2 ร้อยละของบุคลากรที่รับรู้และเข้าใจทิศทางมหาวิทยาลัย 
1.3 ภาวะผู้น าของสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัย 
1.4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่สถาบันเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วม 
1.5 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
1.7 ระดับความส าเร็จของการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking) 
1.8 ระดับความส าเร็จของการสร้างภาพลักษณ์เพื่อความเป็นเลิศ (Image for Excellence) 
1.9 ระดับความส าเร็จของการให้บริการ One Stop Service  
1.10 ระดับความส าเร็จของการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน 
1.11 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร 
1.12 ระดับความส าเร็จของหน่วยงานท่ีรักษาหรือพัฒนาตามมาตรฐาน ISO 9001 
1.13 ระดับความส าเร็จของระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
1.14 ระดับความส าเร็จของการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาองค์กร 
1.15 ระดับความส าเร็จของระบบการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  
1.16 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะด้านภาษาที่น าความรู้ไปใช้ประโยชน์  
1.17 ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมการปฏิบัติตนให้เป็นไปตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
1.18 ระดับความส าเร็จของการรักษาตามมาตรฐาน ISO 14001 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1: ส่งเสริมระบบกำรบริหำรจัดกำรเชิงคุณภำพและธรรมำภิบำล 
โครงกำร/กิจกรรมหลัก โครงกำร/กิจกรรมย่อย งบประมำณ (บำท) ระยะเวลำด ำเนินกำร สำขำวิชำ/ฝ่ำยงำนที่รับผิดชอบ 

บริหารงานทั่วไป โครงการบริการจดัการกลาง 16,344,600 ต.ค. 56-ก.ย.57 รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
โครงการบริหารแผนและงบประมาณ 430,000 ต.ค. 56-ก.ย.57 หัวหน้าส านักงาน 
โครงการก ากับองค์การที่ด ี 100,000 ต.ค. 56-ก.ย.57 หัวหน้าส านักงาน 
โครงการการมีสว่นรว่มของบุคลากรหรือ 
ภาคประชาชน 

300,000 ต.ค. 56-ก.ย.57 ฝ่ายวางแผนและประกันฯ 

โครงการบริหารความเสีย่ง 100,000 ต.ค. 56-ก.ย.57 ฝ่ายวางแผนและประกันฯ 
จัดอันดับมหาวิทยาลัย โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลยั 300,000 ต.ค. 56-ก.ย.57 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
สร้างภาพลักษณ์เพ่ือความเป็นเลิศ โครงการสร้างภาพลักษณ์เพ่ือความเป็นเลิศ 150,000 ต.ค. 56-ก.ย.57 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
พัฒนาคุณภาพการให้บริการ โครงการบริการแบบ One Stop Service 150,000 ต.ค. 56-ก.ย.57 ฝ่ายสื่อสารองค์กร 

โครงการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน 80,000 ต.ค. 56-ก.ย.57 ฝ่ายที่ได้รับมอบหมาย 
พัฒนาการบริหารจัดการด้วย
ระบบคุณภาพ 

โครงการบริหารจัดการตามเกณฑ์บริหารจัดการ
องค์กร 

100,000 ต.ค. 56-ก.ย.57 ฝ่ายวางแผนและประกันฯ 

โครงการพัฒนาคุณภาพการใหบ้ริการตาม
มาตรฐาน ISO 9001 

80,000 ต.ค. 56-ก.ย.57 ฝ่ายวางแผนและประกันฯ 

โครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ 300,000 ต.ค. 56-ก.ย.57 ฝ่ายวางแผนและประกันฯ 
การจัดการความรู ้ โครงการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาองค์กร 150,000 ต.ค. 56-ก.ย.57 ฝ่ายวางแผนและประกันฯ 
พัฒนาทรัพยากรบุคคล โครงการพัฒนาบุคลากร 300,000 ต.ค. 56-ก.ย.57 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
พัฒนาระบบบรหิารทรัพยากร
บุคคล 

โครงการสร้างกระบวนการมีสว่นร่วมของบุคลากร
ในการสรา้งความผาสุกในที่ท างาน 

300,000 ต.ค. 56-ก.ย.57 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

พัฒนาและปรับปรุงอาคารและ
สภาพแวดล้อมในการเรียนรู ้

โครงการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อม ISO 
14001 

 ต.ค. 56-ก.ย.57 ฝ่ายวางแผนและประกันฯ 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2: ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนำควำมสัมพันธ์ที่ดีกับศิษย์เก่ำและเครือข่ำยชุมชน 
เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ :เกื้อกูลศิษย์เก่าและชุมชน 
กลยุทธ์หน่วยงำน :1 ส่งเสริมกิจกรรมที่หลากหลายกับศิษย์เก่าและชุมชน 
2 ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของศิษย์เก่าและชุมชน 
3 สร้างกิจกรรม เชิดชูเกียรติต่อศิษย์เก่าและชุมชน 
ตัวช้ีวัด :2.1 ระดับความส าเร็จของการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสารต่อศิษยเ์ก่าหรือชุมชน 
   2.2 ระดับความส าเร็จของการพฒันาความรู้และทักษะให้กับศิษยเ์ก่า 
   2.3 ระดับความส าเร็จของการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของมหาวิทยาลัยผ่านระบบออนไลน์ 

โครงกำร/กิจกรรมหลัก โครงกำร/กิจกรรมย่อย งบประมำณ (บำท) ระยะเวลำด ำเนินกำร สำขำวิชำ/ฝ่ำยงำนที่รับผิดชอบ 
บริการศิษย์เก่าหรือชุมชน โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและ

ศิษย์ปัจจุบัน 
180,000 ต.ค. 56-ก.ย.57 ฝ่ายสื่อสารองค์กร 

โครงการสร้างจิตส านึกให้ศิษย์เก่าหรือชุมชนมี
ส่วนรว่มและความภาคภูมิใจต่อมหาวิทยาลัย 

350,000 ต.ค. 56-ก.ย.57 ฝ่ายสื่อสารองค์กร 

พัฒนาความรู้และทักษะให้กับ
ศิษย์เก่า 

โครงการพัฒนาความรู้และทักษะให้กับศิษย์เก่า 200,000 ต.ค. 56-ก.ย.57 ฝ่ายสื่อสารองค์กร 
โครงการร่วมมือกับศิษย์เก่าในการระดมทุนเพ่ือ
พัฒนามหาวิทยาลัย 

100,000 ต.ค. 56-ก.ย.57 ฝ่ายการเงินและพัสดุ 

พัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูล
ศิษย์เก่า 

โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของมหาวิทยาลยั 
ให้กับศิษย์เก่าหรือชุมชนผ่านระบบออนไลน์ 

300,000 ต.ค. 56-ก.ย.57 ฝ่ายสื่อสารองค์กร 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3: ก ำกับมำตรฐำน และประสำนกำรจัดกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำให้มีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร และพัฒนำมำตรฐำนคุณภำพผลงำน
วิทยำนิพนธ์ และกำรค้นคว้ำอิสระ ให้สำมำรถ สร้ำงองค์ควำมรู้สู่กำรพัฒนำองค์กรชุมชนท้องถิ่น และเผยแพร่สู่สำธำรณะระดับชำติ 
เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ :ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและเป็นบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
กลยุทธ์หน่วยงำน :1 พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร และขยายสาขาวิชาให้ตอบสนองต่อตลาดแรงงานและยุทธศาสตร์ชาติ 
                          2 ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตามมาตรฐานวิชาการ 
                          3 เพ่ิมมาตรฐานการศึกษาและความสามารถของนักศึกษาสู่การแข่งขันกับนานาประเทศ 
                          4 สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกและความร่วมมือทั้งภายในและต่างประเทศเพ่ือผลิตบัณฑิตให้ตอบสนองความต้องการของตลาดเฉพาะ 
ตัวช้ีวัด : 3.1 ระดับความส าเร็จของระบบและกลไกการการจัดการเรียนการสอน 
 3.2 จ านวนสาขาวิชาที่ได้รับการพฒันาระบบ LMS (Learning Management System) ในการจัดการเรียนการสอน 

3.3 ระดับความส าเร็จของการบรหิารรายวิชาให้เป็นตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแห่งชาติ 
3.4 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบการบริหารหลักสูตร 
3.5 จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมน าเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัย ในระดับชาตหิรือนานาชาติ 
3.6 ระดับความส าเร็จของการจัดท าหลักสตูรสองภาษาหรือหลักสตูรนานาชาติ 
3.7 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาบัณฑิตตามอตัลักษณ์ของสวนสนุันทา 
3.8 ระดับความส าเร็จของการเสรมิสร้างคณุธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา 

โครงกำร/กิจกรรมหลัก โครงกำร/กิจกรรมย่อย งบประมำณ (บำท) ระยะเวลำด ำเนินกำร สำขำวิชำ/ฝ่ำยงำนที่รับผิดชอบ 
ด าเนินการจัดการเรียนการสอน โครงการจัดการเรียนการสอนดา้นวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี
5,500,000 ต.ค. 56-ก.ย.57 ฝ่ายมาตรฐานหลักสูตร 

โครงการจัดการเรียนการสอนดา้นสังคมศาสตร ์ 27,474,800 ต.ค. 56-ก.ย.57 ฝ่ายมาตรฐานหลักสูตร 
โครงการพัฒนาระบบ LMS (Learning 
Management System) ในการจัดการเรียนการ
สอน 

200,000 ต.ค. 56-ก.ย.57 ฝ่ายมาตรฐานหลักสูตร 

โครงการบริหารรายวชิาให้เปน็ไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

100,000 ต.ค. 56-ก.ย.57 ฝ่ายมาตรฐานหลักสูตร 

โครงการพัฒนานวัตกรรมการจดัการเรียนการสอน 200,000 ต.ค. 56-ก.ย.57 ฝ่ายมาตรฐานหลักสูตร 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3: ก ำกับมำตรฐำน และประสำนกำรจัดกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำให้มีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร และพัฒนำมำตรฐำนคุณภำพผลงำน
วิทยำนิพนธ์ และกำรค้นคว้ำอิสระ ให้สำมำรถ สร้ำงองค์ควำมรู้สู่กำรพัฒนำองค์กรชุมชนท้องถิ่น และเผยแพร่สู่สำธำรณะระดับชำติ 

โครงการประชุมน าเสนอผลงานทางวิชาการและ
งานวิจัย ในระดับชาตหิรือนานาชาต ิ

1,500,000 ต.ค. 56-ก.ย.57 ฝ่ายมาตรฐานวิทยานิพนธ์ 

โครงการยกระดับคุณภาพผลงานทางวชิาการระดับ
บัณฑิตศึกษา 

150,000 ต.ค. 56-ก.ย.57 ฝ่ายมาตรฐานวิทยานิพนธ์ 

พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการ
สอน 

โครงการจัดท าหลักสตูรสองภาษาหรือหลักสูตร
นานาชาติ   (A57) 

100,000 ต.ค. 56-ก.ย.57 ฝ่ายมาตรฐานหลักสูตร 

พัฒนาอัตลักษณ์ โครงการพัฒนาอัตลักษณ์สู่ความเป็นเลิศ (A57) 80,000 ต.ค. 56-ก.ย.57 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
ส่งเสริมการพัฒนากิจกรรม
นักศึกษา 

โครงการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 1,965,000 ต.ค. 56-ก.ย.57 ฝ่ายสื่อสารองค์กร 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4: พัฒนำมำตรฐำนคุณภำพงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์เพื่อกำรพัฒนำองค์กร ชุมชน ท้องถิ่น และเผยแพร่สู่สำธำรณะระดับชำติ 
เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ :สนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการพัฒนางานวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
กลยุทธ์หน่วยงำน :1 เพ่ิมขีดความสามารถและศักยภาพในการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
                         2 พัฒนาและส่งเสริมการวิจัยสู่สากล 
                         3 ยกระดับการวิจัยโดยร่วมกับภาครัฐและเอกชนด าเนินการวิจัยเชิงพาณิชย์ 
ตัวช้ีวัด : 4.1 ร้อยละของนักวิจยัที่ได้รับการพัฒนาให้มผีลงานวิจยั 
 4.2 ระดับความส าเร็จระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์  
 4.3 ระดับความส าเร็จระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยงานสร้างสรรค์ 
 4.4 ระดับความส าเร็จการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใหร้ับกบัการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
 4.5 ระดับความส าเร็จของการปรบัปรุงโครงสร้างและระบบบริหารจัดการงานวิจัย 

โครงกำร/กิจกรรมหลัก โครงกำร/กิจกรรมย่อย งบประมำณ (บำท) ระยะเวลำด ำเนินกำร สำขำวิชำ/ฝ่ำยงำนที่รับผิดชอบ 
วิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู ้ โครงการพัฒนาชุดโครงการวจิัย 200,000 ต.ค. 56-ก.ย.57 ฝ่ายวางแผนและประกันฯ 

โครงการพัฒนาระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัย 80,000 ต.ค. 56-ก.ย.57 ฝ่ายวางแผนและประกันฯ 
ตีพิมพ์ เผยแพร่ และน าเสนอ
ผลงานวิจัย 

โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์ เผยแพร่ และน าเสนอ
ผลงานวิจัย 

1,500,000 ต.ค. 56-ก.ย.57 ฝ่ายวางแผนและประกันฯ 

โครงการส่งเสริมการเขียนบทความวชิาการงานวจิัย
ด้วยภาษาอังกฤษ (A57) 

100,000 ต.ค. 56-ก.ย.57 ฝ่ายวางแผนและประกันฯ 

ปรับปรุงโครงสร้างและระบบ
บริหารจดัการงานวิจัย 

โครงการขับเคลื่อนมหาวิทยาลยั โดยใช้"งานวิจัย
เป็นฐานในการพัฒนา" 

50,000 ต.ค. 56-ก.ย.57 รองคณบดีฝ่ายวางแผนและ
ประกันฯ 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5: ส่งเสริม สนับสนุนประสำนกำรจัดกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำให้มีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรสู่สำกล 
เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ :1. เป็นหน่วยงานที่รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
2. เป็นหน่วยงานที่ร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัยกับสมาชิกอาเซียน 
กลยุทธ์หน่วยงำน :1 ยกมาตรฐานการจัดการศึกษาและการเรียนการสอนให้ตอบสนองตลาดแรงงานและสังคมยุคโลกาภิวัฒน์ 
                          2 พัฒนามาตรฐานการเรียนการสอนให้ทัดเทียมกับประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน 
                          3 ส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาและวิจัยกับมหาวิทยาลัยและองค์กรภายในประเทศและต่างประเทศ 
                          4 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษากับประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่มสมาชิกอาเซียน 
ตัวช้ีวัด : 5.1ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบการบริหารจัดการของศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซยีน 
 5.2 ระดับความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการเรยีนรูสู้่ประชาคมอาเซียน 
 5.3 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการวิเทศสมัพันธ์กับอาเซียน (International Relation for Asian) 

โครงกำร/กิจกรรมหลัก โครงกำร/กิจกรรมย่อย งบประมำณ (บำท) ระยะเวลำด ำเนินกำร สำขำวิชำ/ฝ่ำยงำนที่รับผิดชอบ 
การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน 

โครงการเชื่อมโยงข้อมูลของมหาวิทยาลยักับ
ต่างประเทศ เพ่ือส่งเสริมการเรยีนรู้ระหว่างกัน 

150,000 ต.ค. 56-ก.ย.57 ฝ่ายสื่อสารองค์กร 

เตรียมความพร้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลงด้านภาษา 
เทคโนโลยี และวัฒนธรรม 

โครงการส่งเสริมการเรียนรูสู้่ประชาคมอาเซียน 
(A57) 

100,000 ต.ค. 56-ก.ย.57 ฝ่ายสื่อสารองค์กร 

วิเทศสัมพันธ์กับอาเซียน โครงการสื่อสารข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ เพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์และสร้างเครือข่าย 

100,000 ต.ค. 56-ก.ย.57 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6: ส่งเสริม และสนับสนุนกำรบริกำรวิชำกำร ถ่ำยทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคมเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของชุมชนและสังคมอย่ำงมี
คุณภำพ 
เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ :สนับสนุนการบริการวิชาการแก่ชุมชน และสังคม 
กลยุทธ์หน่วยงำน :1 จัดกิจกรรม และถ่ายทอดองค์ความรู้ระดับบัณฑิตศึกษาสู่สังคม/ชุมชน 
                          2 เป็นศูนย์กลางทางการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ร่วมพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นและสังคม 
ตัวช้ีวัด :6.1 ระดับความส าเร็จของระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม  
              6.2ระดับความส าเร็จของการป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 2 
6.3ระดับความส าเร็จของการป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 1  
               6.4 ระดับความส าเรจ็ของการบริการทางวิชาการหรือวิชาชีพ เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่ประชาคมอาเซียน 
               6.5 ระดับความส าเรจ็ของโครงการเปดิพื้นท่ีให้มหาวิทยาลัยเป็นชุมชนวิชาการ 

โครงกำร/กิจกรรมหลัก โครงกำร/กิจกรรมย่อย งบประมำณ (บำท) ระยะเวลำด ำเนินกำร สำขำวิชำ/ฝ่ำยงำนที่รับผิดชอบ 
จัดอบรมสัมมนาเชิงวชิาการ โครงการบริการทางวชิาการแกส่ังคม(ภายนอก

มหาวิทยาลัย) 
100,000 ต.ค. 56-ก.ย.57 ฝ่ายวางแผนและประกันฯ 

โครงการบริการทางวชิาการแกส่ังคม(ภายใน
มหาวิทยาลัย) 

100,000 ต.ค. 56-ก.ย.57 ฝ่ายวางแผนและประกันฯ 

โครงการบริการทางวชิาการหรอืวิชาชีพ เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพชุมชนสู่ประชาคมอาเซียน 

100,000 ต.ค. 56-ก.ย.57 ฝ่ายวางแผนและประกันฯ 

โครงการเปิดพ้ืนที่ให้มหาวิทยาลัยเป็นชุมชน
วิชาการ (A57) 

100,000 ต.ค. 56-ก.ย.57 รองคณบดีฝ่ายวางแผนและ
ประกันฯ 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 7: ส่งเสริม และสนับสนุนกำรบริกำรวิชำกำร ถ่ำยทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคมเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของชุมชนและสังคมอย่ำงมี
คุณภำพ 
เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ :อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางด้านศิลปวัฒนธรรม 
กลยุทธ์หน่วยงำน :1 จัดกิจกรรม และถ่ายทอดองค์ความรู้ระดับบัณฑิตศึกษาสู่สังคม/ชุมชน 
                          2 เป็นศูนย์กลางทางการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ร่วมพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นและสังคม 
ตัวช้ีวัด :6.1 ระดับความส าเร็จของระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม  
              6.2ระดับความส าเร็จของการป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 2 
6.3ระดับความส าเร็จของการป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 1  
               6.4 ระดับความส าเรจ็ของการบริการทางวิชาการหรือวิชาชีพ เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่ประชาคมอาเซียน 
               6.5 ระดับความส าเรจ็ของโครงการเปดิพื้นท่ีให้มหาวิทยาลัยเป็นชุมชนวิชาการ 

โครงกำร/กิจกรรมหลัก โครงกำร/กิจกรรมย่อย งบประมำณ (บำท) ระยะเวลำด ำเนินกำร สำขำวิชำ/ฝ่ำยงำนที่รับผิดชอบ 
ส่งเสริม สืบสาน และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสนิทร์ 

โครงการสร้างความรู ้วฒันธรรม และสังคมของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน (A57) 

500,000 ต.ค. 56-ก.ย.57 ฝ่ายสื่อสารองค์กร 

 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 8: ร่วมพัฒนำและส่งเสริมทรัพยำกร สินทรัพย์ และทรัพย์สินทำงป ญญำ 
เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ :ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากร 
กลยุทธ์หน่วยงำน :ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการทรัพยากรสินทรัพย์และทรัพย์สินทางปัญญา 
ตัวช้ีวัด : 8.1 ระดับความส าเร็จของการระดมทุนสู่มหาวิทยาลัยดว้ยการบริการวิชาการ  
 8.2 ระดับความส าเร็จของการระดมทุนจากภายนอก 

โครงกำร/กิจกรรมหลัก โครงกำร/กิจกรรมย่อย งบประมำณ (บำท) ระยะเวลำด ำเนินกำร สำขำวิชำ/ฝ่ำยงำนที่รับผิดชอบ 
จัดหารายได้จากสินทรัพย ์ โครงการระดมทุนสู่มหาวิทยาลยัด้วยการบริการ

วิชาการ (A57) 
28,086,100 ต.ค. 56-ก.ย.57 รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

ระดมทุนจากภายนอก โครงการอบรมหรือการบริการวชิาการ 200,000 ต.ค. 56-ก.ย.57 ฝ่ายวางแผนและประกันฯ 
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ส่วนที่ 6แนวทำงกำรน ำแผนสู่กำรปฏิบัติและกำรติดตำมประเมินผล 
 

การน าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ไปสู่การปฏิบัติจ าเป็นต้องให้ความส าคัญ
ต่อการบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดการประสานความร่วมมือในการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การจัดท าโครงการ/
กิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการพัฒนาระบบข้อมูลและการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในบัณฑิตวิทยาลัยในเรื่องแนวคิด
และสาระส าคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาของบัณฑิตวิทยาลัย 

2. เพ่ือปรับประบวนการ และกลไกการบริหารจัดการให้สามารถสนับสนุนการน าแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ โดยมีการก าหนดตัวชี้วัดเป็นเครื่องมือ 
 
แนวทำงกำรน ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีไปสู่กำรปฏิบัติ 
 เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงก าหนดแนวทางการน าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแนวคิดและสาระส าคัญของแผน และยุทธศาสตร์การพัฒนา โดย
จัดท าแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์การ
พัฒนาให้กับบุคลากรได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางของ
กิจกรรม/โครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยเน้นผลลัพธ์ของการด าเนินงานเป็นหลัก 

3. ส่งเสริมให้แต่ละหน่วยงานภายในของบัณฑิตวิทยาลัยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของบัณฑิต
วิทยาลัย และของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงและประเมินผลงานของหน่วยงานภายในตามแผนที่
ก าหนดไว้ และน าไปสู่การพิจารณาการสนับสนุนทรัพยากรจากต้นสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. จัดให้มีการลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือสร้างพันธสัญญาเชิงยุทธศาสตร์ทั่วองค์กร คือ 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ทั้งระบบ พร้อมทั้งเชื่อมโยงผลงานตามแผนยุทธศาสตร์
สู่การประเมินผลงาน และการอุดหนุนทรัพยากรจากบัณฑิตวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยต่อไป 

5. สร้างกลไกประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในบัณฑิตวิทยาลัย ให้ขับเคลื่อนกิจกรรม/โครงการ 
ให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายความรู้ซึ่งกันและกัน 
โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดท าฐานข้อมูลที่ทุกหน่วยงานภายใน
ของบัณฑิตวิทยาลัย สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย สร้างช่องทางให้ประชาคมบัณฑิตวิทยาลัย มีโอกาส
แสดงความคิดเห็นและร่วมกิจกรรมการพัฒนา 

6. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้จากการด าเนินกิจกรรม/โครงการ เพ่ือให้ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา รวมทั้งสามารถและประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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กำรติดตำมและประเมินผลแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 

 การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะสนับสนุนให้การด าเนินงงานขอบัณฑิตวิทยาลัยบรรลุ
เป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพ่ือให้ผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการด าเนินงาน และน าไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทาง  
การด าเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์และสามารถบรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมายได้ โดยจัดท าระบบการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

1. ให้ความส าคัญกับการติดตามความก้าวหน้า และการประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง โดยพัฒนาตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับเป้าหมายหลักของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีบัณฑิตวิทยาลัย  

2. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและก าหนดตัวชี้วัดแก่ฝ่าย
ต่างๆ ภายในของบัณฑิตวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถน ามาใช้
ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 

3. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง และ
สนับสนุนให้มีการเชื่อมโยงเพ่ือใช้ประโยชน์ร่วมกันทุกระดับ โดยเฉพาะการพัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือประกอบการ
จัดท ากิจกรรม/โครงการ และการติดตามประเมินผลเพ่ือเชื่อมโยงสู่การตัดสินใจในการบริหาร 

4. ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าตามยุทธศาสตร์ทุกเดือน พร้อมมอบหมายผู้รับผิดชอบใน
การด าเนินการตามพันธกิจและการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เพ่ือน าไปสู่การตัดสินใจ
ของผู้บริหาร 
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