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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2558 – 2562) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ก าหนดทิศทางการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นหน่วยงานที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพมาตรฐาน โดยได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ 
คือ “ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพ และได้มาตรฐานระดับชาติ พร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก” 

การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2558 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดท า
ขึ้นบนพ้ืนฐานหลักการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2558 – 2562) และแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวง 

โดยสรุปสาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2558 – 2562) และแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นั้นประกอบ ไปด้วย 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์จ านวน 8 ประเด็นยุทธศาสตร์ 9 เป้าประสงค์ 15 กลยุทธ์ ซึ่งในแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์จะมีความเชื่อมโยง/สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2558 ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา และยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวง อันจะเป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่ใช้เป็นแนวทางใน
การขับเคลื่อนให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการเชิงคุณภาพและธรรมาภิบาล ประกอบด้วย 
1 เป้าประสงค์ 2 กลยุทธ์ และ 8 โครงการ/กิจกรรมหลักตอบสนองตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหน่วยงาน 9 ตัวบ่งชี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับศิษย์เก่าและเครือข่ายชุมชน 
ประกอบด้วย 1 เป้าประสงค์ 2 กลยุทธ์ และ 2 โครงการ/กิจกรรมหลัก ตอบสนองตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพ
หน่วยงาน 2 ตัวบ่งชี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ก ากับมาตรฐาน และประสานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีความ
เป็นเลิศทางวิชาการ และพัฒนามาตรฐานคุณภาพผลงานวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ให้สามารถ สร้าง
องค์ความรู้สู่การพัฒนาองค์กรชุมชนท้องถิ่น และเผยแพร่สู่สาธารณะระดับชาติ  ประกอบด้วย 1 เป้าประสงค์ 
3 กลยุทธ์ และ 3 โครงการ/กิจกรรมหลัก ตอบสนองตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหน่วยงาน 7 ตัวบ่งชี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนามาตรฐานคุณภาพงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพ่ือการพัฒนาองค์กร 
ชุมชน ท้องถิ่น และเผยแพร่สู่สาธารณะระดับชาติ ประกอบด้วย 1 เป้าประสงค์ 2 กลยุทธ์ และ 2 โครงการ/
กิจกรรมหลัก ตอบสนองตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหน่วยงาน 2 ตัวบ่งชี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริม สนับสนุนประสานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีความเป็น
เลิศทางวิชาการสู่สากล ประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์ 2 กลยุทธ์ และ 2 โครงการ/กิจกรรมหลัก ตอบสนอง 
ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหน่วยงาน 2 ตัวบ่งชี้ 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริม และสนับสนุนการบริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและ
สังคมเพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคมอย่างมีคุณภาพ ประกอบด้วย 1 เป้าประสงค์ 2 กลยุทธ์ 
และ 2 โครงการ/กิจกรรมหลัก ตอบสนองตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหน่วยงาน 2 ตัวบ่งชี้ 

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 ร่วมพัฒนาและส่งเสริมทรัพยากร สินทรัพย์ และทรัพย์สินทางปัญญา 
ประกอบด้วย 1 เป้าประสงค์ 1 กลยุทธ์ และ 1 โครงการ/กิจกรรมหลัก ตอบสนองตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพ
หน่วยงาน 1 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. 2558 ฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือหลักส าคัญที่ช่วยให้เกิดแนวทางการ
ปฏิบัติที่ชัดเจนและผลักดันให้การดาเนินการในภารกิจต่างๆ บรรลุเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์เกิด  
ผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์ เพ่ือการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้เป็นหน่วยงานตาม
วิสัยทัศน์ที่ว่า “ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพ และได้มาตรฐานระดับชาติ 
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 1 บทน ำ 

 
ประวัติควำมเป็นมำของหน่วยงำน 

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
ประชาคมโลก 3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างคุณค่าแก่สังคม และบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือคงไว้ซึ่ง
เอกลักษณ์ชุมชนท้องถิ่น 4) ส่งเสริมสนับสนุนบริการวิชาการต่อชุมชนและสังคมสอดรับกระแสโลกาภิวัตน์และ
ประชาคมอาเซียน ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาในด้านต่าง ๆ เพ่ือให้ได้บัณฑิตที่มี
คุณภาพและมีศักยภาพในการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ต่อไป 
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โครงสร้ำงกำรบริหำร 
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ส่วนที่ 2 สถำนกำรณ์และกำรวิเครำะหส์ภำพแวดล้อม 

ข้อมูลสภำพแวดล้อมภำยนอก 

 จากแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) มีการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน
และภายนอก (SWOT analysis) ซึ่งมีการวิเคราะห์จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) โอกาส (O) และภัยคุกคาม (T) 
ของอุดมศึกษาไทยที่บัณฑิตวิทยาลัยสามารถใช้เป็นแนวทางการพัฒนาหน่วยงาน ดังนี้ 

จุดแข็ง (S) 
 มีระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาที่มีกฎหมายรองรับ เพ่ือประเมินคุณภาพทั้งภายในและ

ภายนอก  
 มีระบบการบริหารจัดการอุดมศึกษาท่ีเพ่ิมประสิทธิภาพและให้มีความคล่องตัวทางด้านระบบการ

ปฏิบัติงานและการบริหารงบประมาณ ได้แก่ การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ การกระจายอ านาจบริหารจัดการ
จากส่วนกลางเพ่ือเพ่ิมพลังอ านาจ (Empowerment) ให้กับสภามหาวิทยาลัย 

 อุดมศึกษาไทยเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ เช่น มีนักศึกษาต่างชาติมาเรียนเพ่ิมขึ้นทุกปี เป็น
ศูนย์กลางการปฏิบัติการขององค์การด้านอุดมศึกษา เช่น SEAMEO, AUN  

 มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ในปี 2555 ให้ทุกหลักสูตรจะมีการด าเนินการตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ที่ประกันคุณภาพบัณฑิตด้วยมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning 
Outcomes)   
 จุดอ่อน (W) 

 การน าองค์กรของสภาสถาบันในภาพรวมของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพและยังไม่เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน  

 ธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษามีปัญหาในทางปฏิบัติ ดังปรากฏข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ
การบริหารในสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่ง  

 การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งประเทศยังขาดเอกภาพในการท างาน และขาดการเชื่อมโยง
กับอีก 4 องค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ ในการบูรณาการและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

 คณาจารย์อุดมศึกษาทั้งประเทศ ยังขาดแคลนทั้งปริมาณและคุณภาพ ในด้านประสบการณ์ 
เทคนิคการสอน และด้านคุณธรรมจริยธรรม  

 ข้อมูลสารสนเทศอุดมศึกษาระดับประเทศ ยังไม่เป็นปัจจุบันและยังไม่ถูกต้อง  
 การผลิตบัณฑิตส่วนใหญ่ มีจ านวนที่ไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและยุทธศาสตร์

การพัฒนาประเทศ รวมทั้งคุณภาพของบัณฑิตใหม่ ขาดความรู้และทักษะที่จ าเป็น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
ตรงกับลักษณะงานที่ผู้ประกอบการต้องการ  

 ปริมาณและคุณภาพของงานวิจัยในภาพรวม มีระดับต่ า และไม่สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์
กับสังคมได้ เมื่อเปรียบเทียบกับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนระดับโลกและระดับเอเซีย  

 คุณภาพของงานบริการวิชาการส่วนใหญ่ยังไม่ตอบสนองความต้องการหรือการน าไปใช้ประโยชน์
เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชุมชน สังคม และประเทศ 
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โอกำส (O) 
 มีนโยบายของประเทศด้านการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ เน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการพัฒนา

ระบบบริหารจัดการประเทศให้เกิดธรรมาภิบาล 
 รัฐบาลเน้นการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือการศึกษาและ

การบริหารสถาบันอุดมศึกษา  
 การกระจายอ านาจของรัฐบาล ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน 
 นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท าให้มีโอกาสในการสร้าง

ความตระหนักและองค์ความรู้ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 สังคมต้องการองค์ความรู้ด้านการผลิตสินค้า การบริการ ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมเพ่ิมขึ้น  
 สังคมไทยต้องการบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพัฒนาทุนมนุษย์ การพัฒนาเมือง

อุตสาหกรรม และการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพ่ือทดแทนการใช้แรงงาน  
 การเปิดการค้าเสรีอาเซียน (AEC : Asean Economics Cooperation 2015) ด้านการบริการ

และด้านการศึกษา ท าให้มีโอกาสรับนักศึกษาในภูมิภาคอาเซียนมากขึ้ น เพ่ือรองรับความร่วมมือกับ
ต่างประเทศในด้านการค้าการลงทุน เช่น ด้านโลจิสติกส์ ด้านการบริการสุขภาพโดยเฉพาะกับผู้สูงอายุ  

 มีความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการผลิตบัณฑิต งานวิจัย และงานบริการวิชาการ 
 การเปิดการค้าเสรีอาเซียน 2015 ท าให้ประเทศไทยมีการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ  

ด้านภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน และคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีมาตรฐานในระดับอาเซียน 
ภัยคุกคำม (T) 
 การเปลี่ยนแปลงด้านการเมือง และนโยบายระดับประเทศบ่อยครั้ง ท าให้การพัฒนาอุดมศึกษาไม่

มีความต่อเนื่อง 
 นโยบายของอุดมศึกษาของประเทศไม่ชัดเจน ขาดการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันอย่างจริงจังของ

สถาบันอุดมศึกษาในทุกกระทรวง และขาดการให้ความส าคัญในการผลักดันให้เกิดการสร้างคุณค่าของ
อุดมศึกษาอย่างแท้จริง 

 ความไม่ชัดเจนของกฎหมาย กฎระเบียบด้านอุดมศึกษา 
 ในภาพรวมของประเทศ ขาดเอกภาพและมีประสิทธิภาพน้อย เมื่อเทียบกั บงบประมาณ 

ด้านอุดมศึกษา ซึ่งเท่ากับ ร้อยละ 4.2 ของ GDP  
 การเปิดการค้าเสรีอาเซียน 2015 โดยเฉพาะด้านการศึกษา ก่อให้เกิดการแข่งขันกันมากขึ้นท าให้

มีมหาวิทยาลัยต่างชาติทั่วโลกมาตั้งวิทยาเขตในประเทศไทย 
 ประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน มีนโยบายที่จะใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางและบางประเทศ

มีการใช้ภาษาเพ่ือนบ้านในการสื่อสาร ท าให้อุดมศึกษาไทยต้องปรับตัวอย่างเร่งด่วนทางด้านภาษาและการ
สื่อสารข้ามวัฒนธรรม 

 มาตรฐานคุณภาพบัณฑิตในระดับอาเซียน เป็นภาวะคุกคามที่ท าให้ทุกสถาบันอุดมศึกษาต้อง
พัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้ได้ตามมาตรฐาน 

 กฎหมายระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียนเป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือของไทย
ในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

 ลักษณะงานในทศวรรษที่ 21 มีความซับซ้อนหลากหลายซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการผลิตบัณฑิตให้
ตรงกับลักษณะงานที่มีความต้องการทักษะที่หลากหลาย 

 สังคมไทย ครอบครัวและเยาวชน อ่อนแอ ขาดความรักความสามัคคี ด้อยคุณธรรมจริยธรรม มี
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การคอรัปชั่น และบริโภคนิยมสูง 
 
 

ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำน 
- ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน (ตามปีการศึกษา) 

สำขำวิชำ 
จ ำนวนหลักสูตรที่เปิดสอน 

2555 2556 2557 
การบริหารการศึกษา (ค.ม.) 1 1 1 
หลักสูตรและการสอน (ค.ม.) 1 1 1 
วิชาชีพครู (ค.ม.) - 1 1 
บริหารธุรกิจ (บธ.ม.) 1 1 1 
การจัดการฟุตบอลอาชีพ (บธ.ม.) - - 1 
นิติวิทยาศาสตร์ (วท.ม.) 1 1 1 
การจัดการเทคโนโลยี (วท.ม.) 1 1 1 
การจัดการบริการสุขภาพ (วท.ม.) 1 1 - 
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ (วท.ม.) 1 1 1 
ศิลปะการแสดง (ศศ.ม.) 1 1 1 
ภาษาศาสตร์ (ศศ.ม.) 1 1 1 
ภาษาศาสตร์ (ปร.ด.) 1 1 1 
ปรัชญาและจริยศาสตร์ (ปร.ด.) 1 1 1 
การบริหารการพัฒนา (ปร.ด.) 1 1 1 
การจัดการ (บธ.ด.) 1 1 1 
นิติวิทยาศาสตร์ (ปร.ด.) - 1 1 
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ (ปร.ด.) - 1 1 

รวมทั้งสิ้น 13 16 16 
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- ข้อมูลนักศึกษา (ตามปีการศึกษา) 
                           จ ำนวนนักศึกษำ 
สำขำวิชำ 

2555 2556 2557 
ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม 

การบริหารการศึกษา (ค.ม.) - 41 41 - 41 41 - 22 22 
หลักสตูรและการสอน (ค.ม.) - 31 31 - 31 31 - 5 5 
วิชาชีพครู (ค.ม.) - - - - 31 31 - 15 15 
บริหารธรุกิจ (บธ.ม.) - 79 79 - 33 33 - 9 9 
การจัดการฟุตบอลอาชีพ (บธ.ม.) - - - - - - - 27 27 
นิติวิทยาศาสตร์ (วท.ม.) - 21 21 - 21 21 - 7 7 
การจัดการเทคโนโลยี (วท.ม.) - 17 17 - 17 17 - 3 3 
การจัดการบริการสุขภาพ (วท.ม.) - 6 6 - 7 7 - - - 
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ (วท.ม.) - 22 22 - 16 16 - 30 30 
ศิลปะการแสดง (ศศ.ม.) - 45 45 - 45 45 - 15 15 
ภาษาศาสตร์ (ศศ.ม.) - - - - 1 1 - 1 1 
ภาษาศาสตร์ (ปร.ด.) - 3 3 - 3 3 - - - 
ปรัชญาและจรยิศาสตร์ (ปร.ด.) - 15 15 - 14 14 - 3 3 
การบริหารการพัฒนา (ปร.ด.) - 64 64 - 15 15 - 4 4 
การจัดการ (บธ.ด.) - 23 23 - 23 23 - - - 
นิติวิทยาศาสตร์ (ปร.ด.) - - - - 50 50 - 2 2 
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ (ปร.ด.) - - - - 29 29 - 3 3 

รวมท้ังสิ้น - 367 367 - 377 377 - 146 146 
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- ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา (ตามปีปฏิทิน) 
                 จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศกึษำ 
สำขำวชิำ 

2555 2556 2557 
ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม 

การบริหารการศึกษา (ค.ม.) - 5 5 - 44 44 - 47 47 
หลักสตูรและการสอน (ค.ม.) - 1 1 - 8 8 - 7 7 
บริหารธรุกิจ (บธ.ม.) - 7 7 - 116 116 - 94 94 
นิติวิทยาศาสตร์ (วท.ม.) - 5 5 - 2 2 - 3 3 
การจัดการเทคโนโลยี (วท.ม.) - 8 8 - 7 7 - 3 3 
การจัดการบริการสุขภาพ (วท.ม.) - - - - - - - 2 2 
ศิลปะการแสดง (ศศ.ม.) - 3 3 - 5 5 - 9 9 
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ (วท.ม.) - - - - - - - - - 
ภาษาศาสตร์ (ปร.ด.) - 2 2 - 3 3 - 9 9 
ปรัชญาและจรยิศาสตร์ (ปร.ด.) - - - - - - - 1 1 
การบริหารการพัฒนา (ปร.ด.) - 8 8 - 15 15 - 4 4 
การจัดการ (บธ.ด.) - - - - - - - 1 1 
การจัดการและควบคุมมลพิษ (วท.ม.) - 2 2 - 2 2 - 4 4 
คณิตศาสตรศึกษาสารสนเทศ (วท.ม.) - 1 1 - 1 1 - - - 
วิชาชีพครู (ค.ม.) - - - - - - - - - 

รวมท้ังสิ้น - 42 42 - 203 203 - 184 184 
 

- ข้อมูลบุคลากร (เฉพาะสาขาวิชาที่มีอาจารย์ประจ าบัณฑิตวิทยาลัย) 
บุคลากรสายวิชาการ  

สำขำวชิำ 
2555 2556 2557 

ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม 
นิติวิทยาศาสตร (วท.ม.) - 1 1 2 - 1 1 2 - 1 1 2 
ภาษาศาสตร์ (ปร.ด.) - - 1 1 - 1 2 3 - - 3 3 
ปรัชญาและจริยศาสตร์ (ปร.ด.) - 3 2 5 - 3 2 5 - 3 2 5 
การบริหารการพัฒนา (ปร.ด.) - - - - - - - - - - 7 7 
บัณฑิตวิทยาลัย - - - - - - - - - - 1 1 

รวมท้ังสิ้น - 4 4 8 - 5 5 10 - 4 14 18 
 
 

สำขำวชิำ 
2555 2556 2557 

อ. ผศ. รศ. ศ. รวม อ. ผศ. รศ. ศ. รวม อ. ผศ. รศ. ศ. รวม 
นิติวิทยาศาสตร์ (วท.ม.) 1 - - 1 2 1 - - 1 2 - 1 - 1 2 
ภาษาศาสตร์ (ปร.ด.) - - 1 - 1 1 - 1 1 3 1 - 1 1 3 
ปรัชญาและจริยศาสตร์ (ปร.ด.) 2 - - 3 5 2 - - 3 5 2 - - 3 5 
การบริหารการพัฒนา (ปร.ด.) - - - - - - - - - - 6 - - 1 7 
บัณฑิตวิทยาลัย - - - - - - - - - - 1 - - - 1 

รวมท้ังสิ้น 3 - 1 4 8 4 - 1 5 10 10 1 1 6 18 
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บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

สำขำวิชำ 
2555 2556 2557 

ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม 
บัณฑิตวิทยาลัย 17 5 - 22 17 5 - 22 23 6 - 29 

รวมท้ังสิ้น 17 5 - 22 17 5 - 22 23 6 - 29 
 

- ข้อมูลของบัณฑิต เช่น การมีงานท า เงินเดือนเริ่มต้น ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
ปีการศึกษา 2554 2555 2556 

การมีงานท า - - - 
เงินเดือนเร่ิมต้นเป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่ าของ ก.พ. - - - 
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 4.08 4.03 4.33 
 

- ข้อมูลผลงานวิจัย 
                                      จ ำนวน 
สำขำวิชำ 

2555 2556 2557 
ผลงำน น ำไปใช ้ ผลงำน น ำไปใช ้ ผลงำน น ำไปใช ้

นิติวิทยาศาสตร (วท.ม.) 1 1 2 - 3 1 
ภาษาศาสตร์ (ปร.ด.) 1 - - - - - 
ปรัชญาและจริยศาสตร์ (ปร.ด.) 2 1 1 - 1 1 
การบริหารการพัฒนา (ปร.ด.) 1 - - - 4 3 
บัณฑิตวิทยาลัย - - - - - - 

รวมทั้งสิ้น 5 2 3 - 8 5 
 

- ข้อมูลการบริการทางวิชาการ 

สำขำวิชำ 
จ ำนวนโครงกำรบริกำรวิชำกำร 
2555 2556 2557 

ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย 2 1 4 
ปรัชญาและจริยศาสตร์ (ปร.ด.) 1 1 1 
การบริหารการพัฒนา (ปร.ด.) - - - 
นิติวิทยาศาสตร์ (วท.ม.) 1 1 2 
ศิลปะการแสดง (ศศ.ม.) 1 1 1 
ภาษาศาสตร์ (ปร.ด.) 1 1 1 
การจัดการบริการสุขภาพ (วท.ม.) - 1 - 
การจัดการเทคโนโลยี (วท.ม.) - 1 - 

รวมทั้งสิ้น 6 7 9 
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- ข้อมูลการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

สำขำวิชำ 
จ ำนวนโครงกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
2555 2556 2557 

ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย 1 1 4 
ปรัชญาและจริยศาสตร์ (ปร.ด.) 1 - 1 
นิติวิทยาศาสตร์ (วท.ม./ปร.ด.) - - 2 
ภาษาศาสตร์ (ปร.ด.) 1 1 1 

รวมทั้งสิ้น 5 5 8 
 

- ข้อมูลผลการตรวจประเมินคุณภาพ 
ปีการศึกษา 2554 2555 2556 

คะแนนผลการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 4.87 4.75 4.90 
 

ข้อเสนอแนะหรือจุดที่ควรพัฒนาของการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน          
1. ตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการสอดคล้องและมีความเชื่อมโยง แต่ไม่ควรเป็นตัวชี้วัด

เดียวกันเนื่องจากวัตถุประสงค์ของแผนกลยุทธ์และแผนยุทธศาสตร์ จะไม่เหมือนกันกับแผนปฏิบัติการ 
2. จัดท าระบบการมีส่วนร่วมให้ชัดเจนมากกว่าที่จะใช้แผนด าเนินงาน 
3. ยังไม่เห็นประโยชน์ต่อสังคมที่เป็นรูปธรรมในการด าเนินงานด้านอัตลักษณ์ของบัณฑิตวิทยาลัย 
4. การเชื่อมโยงแผนบริหารทรัพยากรบุคคล สู่แผนพัฒนาบุคลากร ยังไม่สอดคล้องกัน เช่น การ

ก าหนดกิจกรรมโครงการ การก าหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
5. ต าแหน่งทางวิชาการยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
6. การน าผลการประเมินหรือข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการด าเนินงานยังขาดความชัดเจน 
7. การบูรณาการงานวิจัยเข้ากับการเรียนการสอน 
8. การตีพิมพ์เผยแพร่ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกมีแนวโน้มลดลง 
9. ในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรควรมีการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงกับแผนบริหารทรัพยากร

บุคคล รวมถึงการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ 
10. ควรมีการจัดท าแผนการพัฒนาอาจารย์ในการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
11. ควรน าผลการประเมินหรือข้อเสนอแนะที่ได้จากการจัดกิจกรรมไปปรับปรุงการด าเนินงานให้

ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้น 
12. ควรระบุรายละเอียดของการน าผลงานวิจัยไปพัฒนาการเรียนการสอนในรายละเอียดวิชา (มคอ.

3) ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
13. ควรมีแนวทางในการส่งเสริมให้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกมีการตีพิมพ์เผยแพร่ในรอบปี

การศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา รวมทั้งเน้นให้ตีพิมพ์เผยแพร่ในค่าระดับคุณภาพที่สูงขึ้น 
14. จัดท าโครงการพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าด้านวิชาการและสุขภาพแบบองค์รวม 
15. ใช้กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
16. จัดท าโครงการพัฒนาอาจารย์ใหม่ด้านการวิจัยให้ชัดเจน 
17. พัฒนางานวิจัยของอาจารย์และของนักศึกษาไปพร้อมกัน 
18. สร้างบรรยากาศส่งเสริมการวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารวิจัยระดับนานาชาติที่มี Impact Factor 
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สูง เช่น งบประมาณสนับสนุนการตรวจทานและการตีพิมพ์ 
19. มีรางวัลผลงานตีพิมพ์ และจัดรางวัลพิเศษยกย่องส าหรับงานวิจัยระดับดีมาก 
20. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัย 3 ประเภท คือ นักวิจัยรุ่นใหม่ งานวิจัยทั่วไป และงานวิจัย

ที่เป็นไปตามความต้องการของมหาวิทยาลัย 
21. การพัฒนางานบริการวิชาการข้ามสาขาวิชา 
22. งานบริการวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียงให้มากยิ่งขึ้น 
23. ขยายผลการบริการวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
24. เพ่ิมงานบริการวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา 
25. ควรปรับการเขียนผลการด าเนินงานในเกณฑ์บางข้อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และสะท้อนผลการ

ด าเนินงานที่มีหลากหลาย 
26. การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม ควรมีการรวบรวมผลการ

ด าเนินงานจากทุกหลักสูตร  /สาขาเพ่ือความชัดเจนในการพิจารณาให้การสนับสนุน /ปรับปรุงเพ่ือการพัฒนา
อย่างต่อเน ื่องและครอบคลุมทุกหลักสูตร /สาขา  

 
- ข้อมูลอื่นๆ ที่สามารถน ามาประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

ปีงบประมาณ 2555 2556 2557 
จ านวนรางวัลนักศึกษาที่ได้รับ (คน) - 8 5 

 

สมรรถนะหลัก (Core Competency) 
 บริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนทรัพยากรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามพันธกิจของ
บัณฑิตวิทยาลัย 
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ควำมต้องกำร ควำมคำดหวังของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อหน่วยงำน 

  กลุ่มกลุ่ม
ผู้รับบริกำรผู้รับบริกำร  

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 ผลิตบัณฑิต 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
สถานที่  รวมทั้งจัดให้มีการฝึกประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพให้แก่นักศึกษาเพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดทักษะ 
ประสบการณ์ และมีความสุขในการเรียน ปลูกฝังทักษะในการใฝ่หาความรู้เพ่ือการพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน 
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 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 : 2008 ซึ่งรักษาประสิทธิภาพ
ในการด าเนินการในแต่ละกระบวนการปฏิบัติงาน และมีการวัดความพึงพอใจในการบริการกับนักศึกษา และผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียกับบัณฑิตวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการบริการที่ดีขึ้น 
 4. บัณฑิตวิทยาลัยมีการด าเนินการตามระบบการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย โดยการ ให้
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในสังกัด มีส่วนร่วมในการด าเนินการ  โดยในปีงบประมาณ 2557 ที่
ผ่านมา บัณฑิตวิทยาลัยได้มีการด าเนินการตามแผนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยใน 2 แผน คือ แผนที่ 
3 พัฒนาการเรียนการสอน องค์ความรู้ เรื่อง เทคนิคการยกระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการระดับ
บัณฑิตศึกษา และแผนที่ 4 วิจัยและสร้างองค์ความรู้ เรื่อง เทคนิคการเขียนบทความวิชาการงานวิจัยด้วย
ภาษาอังกฤษ  โดยได้น าทักษะประสบการณ์ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไปใช้ประโยชน์เป็นรายบุคคล  
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นอกจากนี้ยังได้เข้าร่วมสรรหา Best Practice จนได้รับรางวัลกลุ่มท้าทาย และรางวัลกลุ่มการมีส่วนร่วม 
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
เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติร่วมกับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน 
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 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. เป็นมหาวิทยาลัยทีม่ีชื่อเสียงทางด้านวิชาชีพครู และการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาวิชาชีพครูมายาวนาน 
3. เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในการผลิตบุคลากรทางด้านนาฏศิลป์มายาวนาน 
4. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และสังคม 
5. มีบุคลากรทีม่ีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
6. มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีชื่อเสียงและมีความเชี่ยวชาญร่วมเป็นอาจารย์ผู้สอน ผู้วิพากษ์หลักสูตร 

และท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ฯลฯ 
7. มีระบบการประกันคุณภาพท่ีเข้มแข็ง 
8. มีชื่อเสียงเก่าแก่ และอยู่ในท าเลใจกลางเมือง 
9. มีศักยภาพในการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และระดับชาติอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกป ี

10. มีการสนับสนุนทุนการวิจัยของอาจารย์จากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 

 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. จ านวนอาจารย์ประจ ามีไม่เพียงพอที่จะเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร ท าให้ต้องใช้ศักยภาพจาก

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรแทน 
6. บุคลากรและนักศึกษาขาดทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
7. สถานที่มีจ ากัดท าให้การขยายตัวเป็นไปได้ยาก 
8. นวัตกรรมในงานวิจัยของนักศึกษายังขาดองค์ความรู้ที่หลากหลาย 
9. ขาดอาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณสมบัติหรือสัมพันธ์กับสาขาที่เปิดสอน 
10. ศักยภาพของอาจารย์ประจ ายังไม่มีความพร้อมเพียงพอที่จะพัฒนาหลักสูตรนานาชาติเพ่ือรองรับ

การศึกษาในกลุ่มอาเซียน 
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 โอกำส (Opportunities): 
1. การขยายตัวทางเศรษฐกิจท าให้เกิดความต้องการบุคลากรที่มีความรู้และทักษะในวิชาชีพในระดับที่

สูงขึ้น 
2. หน่วยงานราชการและเอกชนหลายแห่งมีความต้องการในการพัฒนาบุคลากร 
3. เป็นมหาวิทยาลัยทางเลือกส าหรับนักศึกษาที่มีข้อจ ากัดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยปิดที่มี

ชื่อเสียงและมหาวิทยาลัยเอกชน 
4. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบการประกันคุณภาพ

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

1. ภาษาอังกฤษถูกก าหนดให้เป็นภาษากลางในกลุ่มอาเซียน ซึ่งบัณฑิตยังขาดทักษะทางด้านนี้ส่ง
ผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันได้ 

2. โครงสร้างประชากรในวัยเรียนมีจ านวนลดลง 
3. การเปิดการศึกษาเสรี ท าให้มหาวิทยาลัยมีคู่แข่งมากจากสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน 
4. ข้อก าหนดด้านคุณภาพของ สกอ. เกี่ยวกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
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ส่วนที่ 3 กรอบแผนยุทธศำสตร ์
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 - 2562 

วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ 
1. เพ่ือปรับทิศทางการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยและแผนยุทธศาสตร์ให้สามารถรองรับกับความต้องการ

ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งปัจจุบันและอนาคต และความท้าทายต่า งๆ ของการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมไทย และความท้าทายของโลก 

2. เพ่ือให้สามารถสื่อสารและถ่ายทอดทิศทางการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยไปสู่บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของบัณฑิตวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและชัดเจน และเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร  
อันจะส่งผลให้บัณฑิตวิทยาลัยสามารถบรรลุผลตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้ 
 
ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปรัชญำ(Philosophy) 
 ทรงปัญญา  ศรัทธาธรรม  น าสังคม 
 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพ และได้มาตรฐานระดับชาติ พร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
 

คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร
บัณฑิตวิทยำลยั 

บัณฑิตวิทยำลยั 

ประชุมคณะ
กรรมกำรฯ 

แต่งตั้งคณะกรรมกำรทบทวน
แผนยุทธศำสตรแ์ละแผนปฏิบตัิ

รำชกำรบัณฑติวิทยำลัย 

 

ระดมควำมคิดวิเครำะห์
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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พันธกิจ (Mission) 
 1. ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน งานวิจัย และพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ภายใต้การกํากับมาตรฐานวิชาการ 
 2.  พัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีสังคมคุณภาพ องค์ความรู้ และทักษะสู่ประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลก 
 3.  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างคุณค่าแก่สังคม และบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์
ชุมชนท้องถิ่น 
 4.  ส่งเสริมสนับสนุนบริการวิชาการต่อชุมชนและสังคมสอดรับกระแสโลกาภิวัตน์และประชาคมอาเซียน 
 
ค่านิยมหลัก (Core Value) 
 มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ คู่คุณธรรม รับใช้สังคม และรองรับการพัฒนาประเทศ 
 
วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) 

ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย โดยการแสดงความเคารพผู้อาวุโสและการทักทาย 
 
อัตลักษณ์ (Identity) 

เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เช่ียวชาญการสื่อสาร ชํานาญการคิด มีจิตสาธารณะ 
 
เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
 เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล 
 
นโยบายการพัฒนาและแนวทางการปฏิบัติงาน 

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีการเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเน่ืองเป็นประจําทุกปี  เพ่ือส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมด้านงานวิจัยที่เกิด
คุณค่าต่อการเรียนการสอนและสังคม  และผลักดันให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกระดับ และทุกแผนการ
เรียน มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ เพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ 
หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติให้เพ่ิมขึ้น 

2. เน้นการวิจัย เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ทฤษฎี และข้อค้นพบใหม่ทางวิชาการของนักศึกษา เพ่ือ
ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

3. ควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

4. ผลักดันให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสามารถสําเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่กําหนด 
5. ผลักดันให้เกิดหลักสูตรที่บูรณาการการเรียนการสอนเพ่ือรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน 
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6. สนับสนุนทุนส าหรับนักศึกษา และคณาจารย์ ในการเผยแพร่และตีพิมพ์ผลงานวิจัย ในระดับชาติ 
ผลักดันให้อาจารย์ในสังกัดจัดโครงการบริการวิชาการ โดยบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย อย่าง
ครบถ้วน 

7. ด าเนินการพัฒนาปรับปรุงระบบฐานข้อมูลด้านต่าง ๆ และระบบสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุมทุก
ด้านตามพันธกิจของบัณฑิตวิทยาลัย 
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แผนภูมิเชื่อมโยงระหว่ำงยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำกับยุทธศำสตร์ของบัณฑิตวิทยำลัย 
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บริหารจัดการ
ทั่วไป 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

มีระบบบริหารจัดการตาม หลักธรรมาภิบาล 
บุคลากรมีคุณภาพชีวิต และความผาสกุในการ

ปฏิบัติงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสรมิระบบการบริหารจดัการเชิงคุณภาพและธรรมาภิบาล 

มีการบริหารจัดการที่คล่องตัว มีประสิทธิผล 
โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

1. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี มี
คุณภาพ และยึดหลักธรรมาภบิาล 

2. ส่งเสรมิพัฒนาการบริหารงานบัณฑิตศึกษา โดยเนน้การมี
ส่วนรว่มกับหลักสูตร และ/หรอืสาขาอย่างสร้างสรรค์ 

จัดอันดับ
มหาวิทยาลัย  

(U-Ranking) 

พัฒนาการบริหาร
จัดการด้วยระบบ

คุณภาพ 

พัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

พัฒนา และ
ปรับปรุงระบบ

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

พัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

SSRU Green 
University 

การจัดการความรู ้
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บริการและการสร้างความสัมพันธ์
กับศิษย์เก่าและชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับศิษย์เก่าและชุมชน 

ศิษย์เก่าและชมุชนมีส่วนร่วมกอ่ให้เกิดความสัมพันธ์
ที่ดีกับมหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสรมิสนับสนุน และพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับศษิย์เก่าและเครือข่ายชุมชน 

เกื้อกูลศิษย์เกา่และชุมชน 

1. ส่งเสริมกิจกรรมที่หลากหลายกับศิษย์เก่า
และชุมชน 

2. ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ
ศิษย์เก่า และชุมชน 

พัฒนาระบบฐานขอ้มูล
สารสนเทศศิษย์เก่า 
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บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณ ์เป็นที่
ยอมรับในระดับชาตแิละนานาชาติ 
และสามารถดารงตนอยู่ในสังคมได ้

ด าเนินการจัดการเรียนการสอน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับมาตรฐานการจัดการเรยีนการสอนและคณุภาพบณัฑิตตามอัตลักษณ์ของสวนสุนันทา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ก ากับมาตรฐาน และประสานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และพัฒนามาตรฐานคุณภาพผลงานวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ให้
สามารถ สร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนาองค์กรชุมชนท้องถิ่น และเผยแพร่สู่สาธารณะระดับชาติและเครือข่ายชุมชน 

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและเป็นบัณฑิตที่ 
พึงประสงค์ 

1. ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาและการ
เรียนรู้ตามมาตรฐานวิชาการ 

2. พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร และขยาย
สาขาวิชาให้ตอบสนองต่อตลาดแรงงานและ

ยุทธศาสตร์ชาต ิ

3. เพิ่มมาตรฐานการศึกษาและ
ความสามารถของนักศึกษาสูก่ารแข่งขัน

กับนานาประเทศ 

บริหารหลักสูตร พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
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เพิ่มศักยภาพให้เป็นนักวิจัยมอือาชพี 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเป็นฐานในการพัฒนามหาวิทยาลยั ชุมชน และประเทศชาติ 

สร้างผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้ได้รับการตีพมิพ์ เผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาต ิและเกดิประโยชน์ต่อสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนามาตรฐานคุณภาพงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพ่ือการพัฒนาองค์กร ชุมชน ท้องถิ่น และเผยแพร่สูส่าธารณะระดับชาต ิ

สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการพัฒนางานวจิัย
อย่างต่อเนื่อง 

1. เพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพในการ
วิจัยและงานสร้างสรรค์ 

2. พัฒนาและส่งเสริมการวิจยัสู่สากล 

ตีพิมพ์ เผยแพร่ และน าเสนอผลงานวิจยั 
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เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

มีระบบบริหารจัดการเพือ่รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และเกิดความรว่มมอื
ทางการศึกษาหรือการวิจัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสรมิ สนับสนนุประสานการจดัการศึกษาระดบับัณฑิตศึกษาใหม้ีความเป็นเลศิทางวิชาการสู่สากล 

1. เป็นหน่วยงานที่รองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

2. พัฒนามาตรฐานการเรียนการสอนให้ทัดเทียมกับ
ประเทศในกลุม่สมาชกิอาเซียน 

2. ส่งเสรมิความร่วมมือด้านการศกึษาและวจิัยกับ
มหาวิทยาลัยและองค์กรภายในประเทศและ

ต่างประเทศ 

2. เป็นหน่วยงานที่ร่วมมอืด้านการศึกษาและ
การวิจยักับสมาชิกอาเซียน 

สร้างความร่วมมือกับประชาคม
อาเซียน 
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จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 เป็นศูนย์กลางแหง่การเรียนรู้และบริการวิชาการช้ันน า 

เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการของสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสรมิ และสนับสนุนการบริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคมเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคมอย่างมีคณุภาพ 

1. จัดกิจกรรม และถ่ายทอดองค์ความรูร้ะดับ
บัณฑิตศึกษาสู่สังคม/ชุมชน 

สนับสนุนการบริการวิชาการแก่ชุมชน และสังคม 

2. เป็นศูนย์กลางทางการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา
ที่ร่วมพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น และสังคม  

พัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อการบริการ
วิชาการ 
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ส่งเสริม สืบสาน และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ส่งเสรมิและท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรมสู่สากล 

มีการอนุรักษ ์พัฒนา และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติหรือ
นานาชาต ิ

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ส่งเสรมิ ท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรมเกาะรัตนโกสินทร ์และภูมปิัญญาไทย 

อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และเป็น
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางด้านศิลปวัฒนธรรม 

เป็นศูนย์กลางทางการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่
ร่วมพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น และสังคม  
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จัดหารายได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากร สินทรัพย์และทรัพย์สินทางปัญญา 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ร่วมพัฒนาและส่งเสรมิทรัพยากร สินทรัพย์ และทรพัย์สินทางปัญญา 

ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการทรัพยากร สินทรัพยแ์ละทรัพย์สินทางปัญญา  

ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากร 

มีระบบบริหารสนิทรัพย์และทรัพย์สนิทางปัญญาได้
อย่างมีประสทิธิภาพและคุ้มค่า 
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แผนที่ยุทธศำสตร์ของบัณฑิตวิทยำลัย ปี 2558 - 2562 (Strategic Map) 
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รำยละเอียดของแผนยุทธศำสตร์บัณฑิตวิทยำลัย  ปี 2558 – 2562 
1. เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ และตัวชี้วัดตำมประเด็นยุทธศำสตร์ ปี 2558 – 2562 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ หน่วยนับ 
ค่าเดิม ค่าเป้าหมาย 
2557 2558 2559 2560 2561 2562 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมระบบการ
บริหารจัดการเชิ ง คุณภาพและ 
ธรรมาภิบาล 

มีการบริหารจัดการที่คล่องตัว มีประสิทธิผล 
โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

1.1 ระดับความเชื่อมั่นด้านธรรมาภิบาลของนิสิต 
นักศึกษา และผู้เกี่ยวข้องต่อสถาบัน 

ระดับคะแนน
ความเชื่อมั่น 

4.53 4.75 4.78 4.80 4.82 4.85 

1.3 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจ า 

ร้อยละ 66.67 70 72 74 76 78 

1.4 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการต่ออาจารย์ประจ าทั้งหมด 

ร้อยละ 46.67 30 32 34 36 38 

1.5 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับรางวัลยกย่อง
ชมเชยในระดับชาติหรือนานาชาติ 

ร้อยละ 13.33 15 16 17 18 19 

1.6 ระดับความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร
ที่มีต่อมหาวิทยาลัย 

ระดับคะแนน
ความผาสุกและ

ผูกพัน 

4.29 4.35 4.40 4.45 4.50 4.55 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุน 
และพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับศิษย์
เก่าและเครือข่ายชุมชน 

เกื้อกูลศิษย์เก่าและชุมชน 2.1 จ านวนของศิษย์เก่าและชุมชนที่มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาความก้าวหน้าให้กับหน่วยงานหรือ
มหาวิทยาลัย 

คน - 20 25 30 35 40 

2.2 ร้อยละของศิษย์เก่าในระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศที่ ได้รับข้อมูลข่าวสารจากบัณฑิต
วิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 96 97 98 99 100 100 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ หน่วยนับ 
ค่าเดิม ค่าเป้าหมาย 
2557 2558 2559 2560 2561 2562 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ก ากับมาตรฐาน 
และประสานการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาให้มีความเป็นเลิศทาง
วิชาการ  และพัฒนามาตรฐาน
คุณภาพผลงานวิทยานิพนธ์ และ
การค้นคว้าอิสระ ให้สามารถ สร้าง
องค์ความรู้ สู่ ก ารพัฒนาองค์กร
ชุ มช นท้ อ ง ถิ่ น  แ ละ เผ ยแ พร่ สู่
สาธารณะระดับชาติและเครือข่าย
ชุมชน 

ผลิตบัณฑิตที่มี คุณภาพและเป็นบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ 

3.2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก 
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

ร้อยละ 88.60 90 92 94 96 98 

3.3 จ านวนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในประเด็นที่
เกี่ยวกับอัตลักษณ์ของบัณฑิตวิทยาลัย ระดับชาติ
หรือนานาชาติ 

คน 1 3 4 5 6 7 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนามาตรฐาน
คุณภาพงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
เพื่ อ ก า รพัฒนา อ ง ค์ก ร  ชุ มช น 
ท้องถิ่น และเผยแพร่สู่สาธารณะ
ระดับชาติ 

สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการพัฒนางานวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง 

4.1 ร้อยละของเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและ/หรือ
นักวิจัยที่เป็นไปตามเป้าหมาย 

ร้อยละ 53.33 80 82 84 86 88 

4.2 ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
ต่ออาจารย์ประจ าและ/หรือนักวิจัยประจ า 

ร้อยละ 13.46/ 
87.50 

20 22 24 26 28 

4.3 ร้อยละของการน างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ไปใช้ประโยชน์ 

ร้อยละ 33.33 35 37 40 42 45 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริม สนับสนุน
ประสานการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาให้มีความเป็นเลิศทาง
วิชาการสู่สากล 

1. เป็นหน่วยงานที่รองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

5.1 จ านวนความร่วมมือทางการศึกษาหรือการ
วิจัยกับประชาคมอาเซียนที่มีการด าเนินกิจกรรม
ร่วมกัน 

แหล่ง 1 1 2 3 4 5 

2. เป็นหน่วยงานที่ร่วมมือด้านการศึกษาและการ
วิจัยกับสมาชิกอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่  6  ส่ ง เสริ ม  และ
สนั บ สนุ นก า รบ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร 
ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและ
สังคมเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของชุมชนและสังคมอย่างมีคุณภาพ 
 
 

สนับสนุนการบริการวิชาการแก่ชุมชน และสังคม 6.1 ร้อยละของผู้รับบริการที่น าความรู้จากการ
บริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

ร้อยละ 99.60 100 100 100 100 100 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ หน่วยนับ 
ค่าเดิม ค่าเป้าหมาย 
2557 2558 2559 2560 2561 2562 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ส่งเสริม ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมเกาะรัตนโกสินทร์ 
และภูมิปัญญาไทย 

อ นุ รั ก ษ์  สื บ ส า น  พั ฒ น า  แ ล ะ เ ผ ย แ พ ร่
ศิลปวัฒนธรรม และเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ทางด้านศิลปวัฒนธรรม 

7.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มาใช้
บ ริ ก า ร ศู น ย์ ข้ อ มู ล ส า ร ส น เ ท ศ ท า ง ด้ า น
ศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ 

ระดับคะแนน
ความพึงพอใจ 

4.38 4.41 4.45 4.51 4.55 4.61 

ยุทธศาสตร์ที่  8 ร่วมพัฒนาและ
ส่งเสริมทรัพยากร สินทรัพย์ และ
ทรัพย์สินทางปัญญา 

ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากร 8.1 ร้อยละของโครงการจัดหารายได้มีก าไรที่
เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 

ร้อยละ - 10 12 14 16 18 
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2. เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม และงบประมำณตำมประเด็นยุทธศำสตร์ ปี 2558 – 2562 

ประเด็นยุทธศำสตร์ : ยุทธศำสตร์ที่ 1 ส่งเสริมระบบกำรบริหำรจัดกำรเชิงคุณภำพและธรรมำภิบำล 

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ กลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ (บำท) 

2558 2559 2560 2561 2562 
มีการบรหิารจดัการที่คล่องตัว 
มีประสิทธิผล โปร่งใส และ
ตรวจสอบได ้

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสรมิและพัฒนาการ
บริหารจดัการทีด่ี มีคุณภาพ และ
ยึดหลักธรรมาภิบาล 

โครงการบริหารจัดการกลาง* 16,339,040 17,155,000 18,013,000 18,914,000 19,860,000 
โครงการบริหารแผนและงบประมาณ*  
โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร ์ 250,000 262,000 275,000 289,000 303,000 
โครงการจดัท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 250,000 262,000 275,000 289,000 303,000 
โครงการจดัท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 250,000 262,000 275,000 289,000 303,000 
โครงการก ากับองค์การทีด่ี* 500,000 525,000 551,000 578,000 607,000 
โครงการจดัอันดับมหาวิทยาลยั (U-Ranking)* 500,000 525,000 551,000 578,000 607,000 
โครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ* 500,000 525,000 551,000 578,000 607,000 
โครงการพัฒนาคณุภาพการให้บรกิารตาม
มาตรฐาน ISO 9001  

100,000 105,000 110,000 115,000 121,000 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสรมิพัฒนาการ
บริหารงานบณัฑิตศึกษา โดยเน้น
การมีส่วนร่วมกับหลักสตูร และ/
หรือสาขาอย่างสร้างสรรค ์

โครงการจดัการความรูเ้พื่อพัฒนาองค์กร (KM)* 600,000 630,000 661,000 694,000 729,000 
โครงการส่งเสริม และสนับสนุนสือ่เทคโนโลยี
และทรัพยากรที่เอิ้อต่อการเรียนรู*้ 

500,000 525,000 551,000 578,000 607,000 

โครงการพัฒนาบุคลากร* 500,000 525,000 551,000 578,000 607,000 
โครงการพัฒนาระบบบรหิารทรัพยากรบุคคล* 600,000 630,000 661,000 694,000 729,000 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีให้เป็นมหาวทิยาลัยแห่ง
ความสะอาด * (A58) 

400,000 420,000 441,000 463,000 486,000 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ : ยุทธศำสตร์ที่ 2 ส่งเสริมสนับสนนุ และพัฒนำควำมสัมพันธ์ที่ดีกบัศิษย์เก่ำและเครือข่ำยชุมชน 

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ กลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ (บำท) 

2558 2559 2560 2561 2562 
เกื้อกูลศิษย์เก่าและชุมชน กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสรมิกิจกรรมที่

หลากหลายกับศิษยเ์ก่าและชุมชน 
โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและ
ศิษย์ปัจจุบัน* 

1,500,000 1,575,000 1,653,000 1,736,000 1,823,000 

กลยุทธ์ที่ 2 ปรับปรุงระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศของศิษย์เก่า และชุมชน 

โครงการจดัท าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศศิษย์
เก่า* 

1,000,000 1,050,000 1,102,000 1,157,000 1,215,000 

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ : ยุทธศำสตร์ที่ 3 ก ำกับมำตรฐำน และประสำนกำรจัดกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำให้มีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร และพัฒนำมำตรฐำนคุณภำพผลงำนวิทยำนิพนธ์ และกำร
ค้นคว้ำอิสระ ให้สำมำรถ สร้ำงองค์ควำมรู้สู่กำรพัฒนำองค์กรชุมชนท้องถิน่ และเผยแพร่สู่สำธำรณะระดับชำติและเครือข่ำยชุมชน 

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ กลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ (บำท) 

2558 2559 2560 2561 2562 
ผลิตบัณฑติที่มีคณุภาพและเป็น
บัณฑิตที่พึงประสงค ์

กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับคณุภาพการ
จัดการศึกษาและการเรยีนรู้ตาม
มาตรฐานวิชาการ 

โครงการจดัการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์* 26,045,160 27,347,000 28,714,000 30,150,000 31,658,000 
โครงการจดัการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี* 

10,300,000 10,815,000 11,355,000 11,923,000 12,519,000 

โครงการจดัการเรียนการสอนระดบั
บัณฑิตศึกษา* 

-     

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา ปรับปรุง
หลักสตูร และขยายสาขาวิชาให้
ตอบสนองต่อตลาดแรงงานและ
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

โครงการบริหารรายวิชาให้เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ* 

500,000 525,000 551,000 578,000 607,000 

กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มมาตรฐาน
การศึกษาและความสามารถของ
นักศึกษาสู่การแข่งขันกับนานา
ประเทศ 

โครงการส่งเสริมพัฒนาคณุภาพของนักศึกษา*  
โครงการวิชาการทีส่่งเสริมคณุลักษณะบณัฑิตที่
พึงประสงค ์

2,000,000 2,100,000 2,205,000 2,315,000 2,431,000 

โครงการกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 300,000 315,000 330,000 347,000 364,000 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ : ยุทธศำสตร์ที่ 3 ก ำกับมำตรฐำน และประสำนกำรจัดกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำให้มีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร และพัฒนำมำตรฐำนคุณภำพผลงำนวิทยำนิพนธ์ และกำร
ค้นคว้ำอิสระ ให้สำมำรถ สร้ำงองค์ควำมรู้สู่กำรพัฒนำองค์กรชุมชนท้องถิน่ และเผยแพร่สู่สำธำรณะระดับชำติและเครือข่ำยชุมชน 

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ กลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ (บำท) 

2558 2559 2560 2561 2562 
โครงการบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 700,000 735,000 771,000 810,000 850,000 
โครงการเสรมิสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 200,000 210,000 220,000 231,000 243,000 
โครงการส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม 1,400,000 1,470,000 1,543,000 1,620,000 1,701,000 
โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลกัษณ์ของ 
สวนสุนันทา* 

300,000 315,000 330,000 347,000 364,000 

โครงการพัฒนาเอกลักษณ์ของสวนสุนันทา* 200,000 210,000 220,000 231,000 243,000 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ : ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำมำตรฐำนคุณภำพงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์เพ่ือกำรพัฒนำองค์กร ชุมชน ท้องถิ่น และเผยแพร่สู่สำธำรณะระดับชำติ 

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ กลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ (บำท) 

2558 2559 2560 2561 2562 
สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการ
พัฒนางานวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มขีดความสามารถและ
ศักยภาพในการวิจัยและงาน
สร้างสรรค ์

โครงการพัฒนานักวิจัย* 500,000 525,000 551,000 578,000 607,000 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมการ
วิจัยสู่สากล 

โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่และน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ* (A58) 

1,500,000 1,575,000 1,653,000 1,736,000 1,823,000 

โครงการส่งเสริมการจัดท าวารสารวิชาการ
ระดับชาติ* 

1,300,000 1,365,000 1,433,000 1,504,000 1,580,000 

โครงการจดัประชุมวิชาการระดับนานาชาติ* 2,000,000 2,100,000 2,205,000 2,315,000 2,431,000 
โครงการจดัหาผู้ทรงคุณวุฒิชาวต่างชาติเพื่อพัฒนา
งานวิจัยและเผยแพรร่ะดับนานาชาติ* 

500,000 525,000 551,000 578,000 607,000 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ : ยุทธศำสตร์ที่ 5 ส่งเสริม สนับสนุนประสำนกำรจัดกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำให้มีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรสู่สำกล 

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ กลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ (บำท) 

2558 2559 2560 2561 2562 
1. เป็นหน่วยงานท่ีรองรับการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนามาตรฐานการ
เรียนการสอนให้ทัดเทียมกับประเทศ
ในกลุ่มสมาชิกอาเซียน 

โครงการเตรยีมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน* 500,000 525,000 551,000 578,000 607,000 

2. เป็นหน่วยงานท่ีร่วมมือด้าน
การศึกษาและการวิจัยกับสมาชิก
อาเซียน 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสรมิความร่วมมือด้าน
การศึกษาและวิจัยกับมหาวิทยาลยั
และองค์กรภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 

โครงการสร้างความร่วมมือกับประชาคมอาเซียน* 1,500,000 1,575,000 1,653,000 1,736,000 1,823,000 

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ : ยุทธศำสตร์ที่ 6 ส่งเสริม และสนับสนนุกำรบริกำรวิชำกำร ถ่ำยทอดเทคโนโลยีแก่ชมุชนและสังคมเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของชุมชนและสังคมอย่ำงมีคุณภำพ 

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ กลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ (บำท) 

2558 2559 2560 2561 2562 
สนับสนุนการบริการวิชาการแก่
ชุมชน และสังคม 

กลยุทธ์ที่ 1 จัดกิจกรรม และถ่ายทอด
องค์ความรู้ระดับบณัฑิตศึกษาสู่
สังคม/ชุมชน 

โครงการบริการวิชาการแกส่ังคม* 
โครงการพฒันาทกัษะวิชาชีพในชุมชนและท้องถิน่ 190,000*     
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ 78,000*     
โครงการเสรมิสร้างความเขม้แข็งแก่ชุมชน 90,000*     
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศลิปวฒันธรรมกรุง
รัตนโกสินทร ์

75,000*     

     โครงการบริการทางวิชาการหรือวิชาชีพ เพื่อ
พัฒนาศักยภาพชุมชนสู่ประชาคมอาเซียน 

156,000*     

กลยุทธ์ที่ 2 เป็นศูนย์กลางทาง
การศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาท่ีร่วม
พัฒนาบุคลากรท้องถิ่น และสังคม 

โครงการเพิม่จ านวนองค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้เพื่อ
เปิดพื้นที่ให้มหาวิทยาลัยเป็นชุมชนวิชาการ* (A58) 

300,000+ 
80,000* 

 

315,000 330,000 347,000 364,000 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ : ยุทธศำสตร์ที่ 7 ส่งเสริม ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมเกำะรัตนโกสินทร์ และภูมปิัญญำไทย 

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ กลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ (บำท) 

2558 2559 2560 2561 2562 
อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา และ
เผยแพรศ่ิลปวัฒนธรรม และเป็น
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

กลยุทธ์ที่ 1 เป็นศูนย์กลางทาง
การศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาท่ีร่วม
พัฒนาบุคลากรท้องถิ่น และสังคม 

โครงการส่งเสริมการบ ารุงศลิปวัฒนธรรม* 2,000,000 
 

2,100,000 2,205,000 2,315,000 2,431,000 

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ : ยุทธศำสตร์ที่ 8 ร่วมพัฒนำและส่งเสริมทรัพยำกร สินทรัพย์ และทรัพย์สินทำงปัญญำ 

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ กลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ (บำท) 

2558 2559 2560 2561 2562 
ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ทรัพยากร 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสรมิ และสนับสนนุ
การจัดการทรัพยากร สินทรัพย์และ
ทรัพย์สินทางปัญญา 

โครงการระดมทุนสู่มหาวิทยาลยัดว้ยการบริการ
วิชาการ* (A58) 

9,360,000 9,828,000 10,319,000 10,835,000 11,377,000 

* งบประมาณแผ่นดิน 
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ส่วนที่ 4 แผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 
 
1. เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์และตัวชี้วัดตำมประเด็นยุทธศำสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์ ตัวช้ีวัดตามเปา้ประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์ หน่วยนับ 
ค่าเดิม ค่าเป้าหมาย 
2557 2558 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสรมิระบบการบริหาร
จัดการเชิงคณุภาพและ 
ธรรมาภิบาล 

มีการบรหิารจดัการที่คล่องตัว มี
ประสิทธิผล โปร่งใส และตรวจสอบได ้

1.1 ระดับความเช่ือมั่นด้านธรรมาภิบาลของนิสติ นักศึกษา 
และผูเ้กี่ยวข้องต่อสถาบัน 

ระดับคะแนน
ความเชื่อมั่น 

4.53 4.75 

1.3 ร้อยละของอาจารย์ประจ าทีม่วีุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่าต่ออาจารย์ประจ า 

ร้อยละ 66.67 70 

1.4 ร้อยละของอาจารย์ประจ าทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ
ต่ออาจารย์ประจ าทั้งหมด 

ร้อยละ 46.67 30 

1.5 ร้อยละของบุคลากรที่ไดร้ับรางวัลยกย่องชมเชยใน
ระดับชาตหิรือนานาชาต ิ

ร้อยละ 13.33 15 

1.6 ระดับความผาสุกและความผกูพันของบุคลากรที่มีต่อ
มหาวิทยาลยั 

ระดับคะแนน
ความผาสุกและ

ผูกพัน 

4.29 4.35 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสรมิสนับสนุน และพัฒนา
ความสัมพันธ์ที่ดีกับศิษย์เก่าและเครือข่าย
ชุมชน 

เกื้อกูลศิษย์เก่าและชุมชน 2.1 จ านวนของศิษย์เก่าและชุมชนท่ีมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาความก้าวหน้าให้กับหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัย 

คน - 20 

2.2 ร้อยละของศิษย์เก่าในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศท่ี
ได้รับข้อมลูข่าวสารจากบณัฑติวิทยาลัย 
 
 
 
 

ร้อยละ 96 97 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์ ตัวช้ีวัดตามเปา้ประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์ หน่วยนับ 
ค่าเดิม ค่าเป้าหมาย 
2557 2558 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ก ากับมาตรฐาน และประสาน
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีความ
เป็นเลิศทางวิชาการ และพัฒนามาตรฐาน
คุณภาพผลงานวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้า
อิสระ ให้สามารถ สร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนา
องค์กรชุมชนท้องถิ่น และเผยแพร่สู่สาธารณะ
ระดับชาติและเครือข่ายชุมชน 

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและเป็นบัณฑิตที่
พึงประสงค์ 

3.1 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก เป็นไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ร้อยละ 88.60 90 

3.2 จ านวนนักศึกษาท่ีได้รับรางวัลในประเด็นที่เกี่ยวกับอัต
ลักษณ์ของบัณฑิตวิทยาลัย ระดับชาติหรือนานาชาติ 

คน 1 3 

ยุทธศาสตร์ที่  4 พัฒนามาตรฐานคุณภาพ
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนา
องค์ ก ร  ชุมชน  ท้ อ งถิ่ น  และ เผยแพร่ สู่
สาธารณะระดับชาติ 

สนับสนุนทรัพยากรเพื่ อการพัฒนา
งานวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

4.1 ร้อยละของเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและ/หรือนักวิจัยที่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

ร้อยละ 53.33 80 

4.2 ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์
ประจ าและ/หรือนักวิจัยประจ า 

ร้อยละ 13.46/ 
87.50 

20 

4.3 ร้อยละของการน างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้
ประโยชน์ 

ร้อยละ 33.33 35 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริม สนับสนุนประสาน
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีความ
เป็นเลิศทางวิชาการสู่สากล 

1. เป็นหน่วยงานที่ รองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

5.1 จ านวนความร่วมมือทางการศึกษาหรือการวิจัยกับ
ประชาคมอาเซียนท่ีมีการด าเนินกิจกรรมร่วมกัน 

แหล่ง 0 1 

2. เป็นหน่วยงานที่ร่วมมือด้านการศึกษา
และการวิจัยกับสมาชิกอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริม และสนับสนุนการ
บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน
และสังคมเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ชุมชนและสังคมอย่างมีคุณภาพ 
 

สนับสนุนการบริการวิชาการแก่ชุมชน 
และสังคม 

6.1 ร้อยละของผู้รับบริการที่น าความรู้จากการบริการ
วิชาการไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

ร้อยละ 99.60 100 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์ ตัวช้ีวัดตามเปา้ประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์ หน่วยนับ 
ค่าเดิม ค่าเป้าหมาย 
2557 2558 

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่  7  ส่ ง เ ส ริ ม  ท า นุ บ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมเกาะรัตนโกสินทร์ และภูมิ
ปัญญาไทย 

อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา และเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม และเป็นศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศทางด้านศิลปวัฒนธรรม 

7.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มาใช้บริการศูนย์
ข้อมูลสารสนเทศทางด้านศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ 

ระดับคะแนน
ความพึงพอใจ 

4.38 4.41 

ยุทธศาสตร์ที่  8 ร่วมพัฒนาและส่งเสริม
ทรัพยากร สินทรัพย์ และทรัพย์สินทางปัญญา 

ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากร 8.1 ร้อยละของโครงการจัดหารายได้มีก าไรที่เพิ่มขึ้นจากปี
ที่ผ่านมา 

ร้อยละ - 10 
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2. เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม และงบประมำณตำมประเด็นยุทธศำสตร์ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ : ยุทธศำสตร์ที่ 1 ส่งเสริมระบบกำรบริหำรจัดกำรเชิงคุณภำพและธรรมำภิบำล 

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ กลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

(บำท) 
สำขำวิชำ/ฝ่ำยงำนที่รับผิดชอบ 

มีการบรหิารจดัการที่คล่องตัว มี
ประสิทธิผล โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสรมิและพัฒนาการบริหาร
จัดการที่ดี มคีุณภาพ และยึดหลักธรรมาภิ
บาล 

โครงการบริหารจัดการกลาง* 16,339,040 ฝ่ายแผนงานและประกันคณุภาพ 
โครงการบริหารแผนและงบประมาณ* 
     โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร ์ 250,000 ฝ่ายแผนงานและประกันคณุภาพ 
     โครงการจดัท าแผนปฏิบัติการประจ าป ี 250,000 ฝ่ายแผนงานและประกันคณุภาพ 
     โครงการจดัท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 250,000 ฝ่ายการเงินและพสัด ุ
โครงการก ากับองค์การทีด่ี* 500,000 ฝ่ายแผนงานและประกันคณุภาพ 
โครงการจดัอันดับมหาวิทยาลยั (U-Ranking)* 500,000 ฝ่ายแผนงานและประกันคณุภาพ 
โครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ* 500,000 ฝ่ายแผนงานและประกันคณุภาพ 
โครงการพัฒนาคณุภาพการให้บรกิารตามมาตรฐาน ISO 
9001  

100,000 ฝ่ายแผนงานและประกันคณุภาพ 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสรมิพัฒนาการบรหิารงาน
บัณฑิตศึกษา โดยเน้นการมสี่วนรว่มกับ
หลักสตูร และ/หรือสาขาอย่างสรา้งสรรค ์

โครงการจดัการความรูเ้พื่อพัฒนาองค์กร (KM)* 600,000 ฝ่ายแผนงานและประกันคณุภาพ 
โครงการส่งเสริม และสนับสนุนสือ่เทคโนโลย ีและ
ทรัพยากรที่เอิ้อต่อการเรียนรู้* 

500,000 ฝ่ายสื่อสารองค์กร 

โครงการพัฒนาบุคลากร* 500,000 ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 
โครงการพัฒนาระบบบรหิารทรัพยากรบุคคล* 600,000 ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีให้เป็นมหาวทิยาลัยแห่งความ
สะอาด * (A58) 

400,000 ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ : ยุทธศำสตร์ที่ 2 ส่งเสริมสนับสนนุ และพัฒนำควำมสัมพันธ์ที่ดีกบัศิษย์เก่ำและเครือข่ำยชุมชน 

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ กลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

(บำท) 
สำขำวิชำ/ฝ่ำยงำนที่รับผิดชอบ 

เกื้อกูลศิษย์เก่าและชุมชน กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสรมิกิจกรรมที่หลากหลายกับ
ศิษย์เก่าและชุมชน 

โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์
ปัจจุบัน* 

1,500,000 ฝ่ายสื่อสารองค์กร 

กลยุทธ์ที่ 2 ปรับปรุงระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศของศิษย์เก่า และชุมชน 

โครงการจดัท าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศศิษย์เก่า* 1,000,000 ฝ่ายสื่อสารองค์กร 

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ : ยุทธศำสตร์ที่ 3 ก ำกับมำตรฐำน และประสำนกำรจัดกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำให้มีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร และพัฒนำมำตรฐำนคุณภำพผลงำนวิทยำนิพนธ์ และกำร
ค้นคว้ำอิสระ ให้สำมำรถ สร้ำงองค์ควำมรู้สู่กำรพัฒนำองค์กรชุมชนท้องถิน่ และเผยแพร่สู่สำธำรณะระดับชำติและเครือข่ำยชุมชน 

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ กลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

(บำท) 
สำขำวิชำ/ฝ่ำยงำนที่รับผิดชอบ 

ผลิตบัณฑติที่มีคณุภาพและเป็น
บัณฑิตที่พึงประสงค ์

กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับคณุภาพการจัด
การศึกษาและการเรียนรู้ตามมาตรฐาน
วิชาการ 

โครงการจดัการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์* 26,045,160 ฝ่ายทะเบยีนและวัดผล 
โครงการจดัการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี* 

10,300,000 ฝ่ายทะเบยีนและวัดผล 

โครงการจดัการเรียนการสอนระดบับัณฑิตศึกษา*  ฝ่ายทะเบยีนและวัดผล 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร และ
ขยายสาขาวิชาให้ตอบสนองต่อตลาดแรงงาน
และยุทธศาสตร์ชาต ิ

โครงการบริหารรายวิชาให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ* 

500,000 ฝ่ายมาตรฐานหลักสูตร 

กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มมาตรฐานการศึกษาและ
ความสามารถของนักศึกษาสู่การแข่งขันกับ
นานาประเทศ 

โครงการส่งเสริมพัฒนาคณุภาพของนักศึกษา*  
     โครงการวิชาการทีส่่งเสริมคณุลักษณะบณัฑติที่พึง
ประสงค ์

2,000,000 ฝ่ายสื่อสารองค์กร  

     โครงการกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 300,000 ฝ่ายสื่อสารองค์กร 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ : ยุทธศำสตร์ที่ 3 ก ำกับมำตรฐำน และประสำนกำรจัดกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำให้มีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร และพัฒนำมำตรฐำนคุณภำพผลงำนวิทยำนิพนธ์ และกำร
ค้นคว้ำอิสระ ให้สำมำรถ สร้ำงองค์ควำมรู้สู่กำรพัฒนำองค์กรชุมชนท้องถิน่ และเผยแพร่สู่สำธำรณะระดับชำติและเครือข่ำยชุมชน 

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ กลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

(บำท) 
สำขำวิชำ/ฝ่ำยงำนที่รับผิดชอบ 

     โครงการบ าเพ็ญประโยชน์หรอืรักษาสิ่งแวดล้อม 700,000 ฝ่ายสื่อสารองค์กร 
     โครงการเสรมิสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 200,000 ฝ่ายสื่อสารองค์กร 
     โครงการส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม 1,400,000 ฝ่ายสื่อสารองค์กร 
โครงการพฒันานกัศึกษาตามอัตลักษณ์ของสวนสุนนัทา* 300,000 ฝ่ายสื่อสารองค์กร 
โครงการพัฒนาเอกลักษณ์ของสวนสุนันทา* 200,000 ฝ่ายสื่อสารองค์กร 

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ : ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำมำตรฐำนคุณภำพงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์เพ่ือกำรพัฒนำองค์กร ชุมชน ท้องถิ่น และเผยแพร่สู่สำธำรณะระดับชำติ 

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ กลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

(บำท) 
สำขำวิชำ/ฝ่ำยงำนที่รับผิดชอบ 

สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการพัฒนา
งานวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มขีดความสามารถและ
ศักยภาพในการวิจัยและงานสร้างสรรค ์

โครงการพัฒนานักวิจัย* 500,000 ฝ่ายแผนงานและประกันคณุภาพ 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมการวิจัยสู่
สากล 

โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ และน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ* (A58) 

1,500,000 ฝ่ายมาตรฐานวิทยานิพนธ ์

โครงการส่งเสริมการจัดท าวารสารวิชาการระดับชาติ* 1,300,000 ฝ่ายมาตรฐานวิทยานิพนธ ์
โครงการจดัประชุมวิชาการระดับนานาชาติ* 2,000,000 ฝ่ายมาตรฐานวิทยานิพนธ ์
โครงการจดัหาผู้ทรงคุณวุฒิชาวต่างชาติ เพื่อพัฒนางานวิจัย
และเผยแพรร่ะดบันานาชาติ* 

500,000 ฝ่ายมาตรฐานวิทยานิพนธ ์
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ประเด็นยุทธศำสตร์ : ยุทธศำสตร์ที่ 5 ส่งเสริม สนับสนุนประสำนกำรจัดกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำให้มีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรสู่สำกล 

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ กลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

(บำท) 
สำขำวิชำ/ฝ่ำยงำนที่รับผิดชอบ 

1. เป็นหน่วยงานท่ีรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนามาตรฐานการเรียนการ
สอนให้ทัดเทียมกับประเทศในกลุม่สมาชิก
อาเซียน 

โครงการเตรยีมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน* 500,000 ฝ่ายสื่อสารองค์กร 

2. เป็นหน่วยงานท่ีร่วมมือด้าน
การศึกษาและการวิจัยกับสมาชิก
อาเซียน 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสรมิความร่วมมือด้าน
การศึกษาและวิจัยกับมหาวิทยาลยัและ
องค์กรภายในประเทศและต่างประเทศ 

โครงการสร้างความร่วมมือกับประชาคมอาเซียน* 1,500,000 ฝ่ายสื่อสารองค์กร 

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ : ยุทธศำสตร์ที่ 6 ส่งเสริม และสนับสนนุกำรบริกำรวิชำกำร ถ่ำยทอดเทคโนโลยีแก่ชมุชนและสังคมเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของชุมชนและสังคมอย่ำงมีคุณภำพ 

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ กลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

(บำท) 
สำขำวิชำ/ฝ่ำยงำนที่รับผิดชอบ 

สนับสนุนการบริการวิชาการแก่
ชุมชน และสังคม 

กลยุทธ์ที่ 1 จัดกิจกรรม และถ่ายทอดองค์
ความรู้ระดับบณัฑิตศึกษาสูส่ังคม/ชุมชน 

โครงการบริการวิชาการแกส่ังคม* 
     โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพในชุมชนและท้องถิ่น 190,000* บัณฑิตวิทยาลัยและสาขาวิชา 
     โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ 78,000* บัณฑิตวิทยาลัยและสาขาวิชา 
     โครงการเสรมิสร้างความเขม้แข็งแก่ชุมชน 90,000* บัณฑิตวิทยาลัยและสาขาวิชา 
     โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศลิปวัฒนธรรมกรุง
รัตนโกสินทร ์

75,000* บัณฑิตวิทยาลัยและสาขาวิชา 

     โครงการบริการทางวิชาการหรือวิชาชีพเพื่อพัฒนา
ศักยภาพชุมชนสู่ประชาคมอาเซียน 

156,000* บัณฑิตวิทยาลัยและสาขาวิชา 

กลยุทธ์ที่ 2 เป็นศูนย์กลางทางการศึกษา
ระดับบณัฑติศึกษาท่ีร่วมพัฒนาบคุลากร
ท้องถิ่น และสังคม 

โครงการเพิม่จ านวนองค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู ้เพื่อเปิด
พื้นที่ให้มหาวิทยาลัยเป็นชุมชนวิชาการ* (A58) 

300,000+ 
80,000* 

 

ฝ่ายแผนงานและประกันคณุภาพ 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ : ยุทธศำสตร์ที่ 7 ส่งเสริม ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมเกำะรัตนโกสินทร์ และภูมปิัญญำไทย 

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ กลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

(บำท) 
สำขำวิชำ/ฝ่ำยงำนที่

รับผิดชอบ 

อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา และเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม และเป็นศูนย์ข้อมลู
สารสนเทศทางด้านศลิปวัฒนธรรม 

กลยุทธ์ที่ 1 เป็นศูนย์กลางทางการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาท่ีร่วมพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น และ
สังคม 

โครงการส่งเสริมการบ ารุงศลิปวัฒนธรรม* 2,000,000 
 

ฝ่ายสื่อสารองค์กร 
 

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ : ยุทธศำสตร์ที่ 8 ร่วมพัฒนำและส่งเสริมทรัพยำกร สินทรัพย์ และทรัพย์สินทำงปัญญำ 

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ กลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

(บำท) 
สำขำวิชำ/ฝ่ำยงำน

ที่รับผิดชอบ 

ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากร กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสรมิ และสนับสนนุการจัดการ
ทรัพยากร สินทรัพย์และทรัพย์สินทางปัญญา 

โครงการระดมทุนสู่มหาวิทยาลยัดว้ยการบริการวิชาการ* 
(A58) 

9,360,000 ฝ่ายการเงินและ
พัสด ุ
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3. แผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 
 

  



พันธกิจหน่วยงาน ยทุธศาสตร์หน่วยงาน เปา้ประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ เปา้ประสงค์ประจ าปี ตัวชีว้ัดประสิทธภิาพ หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย กลยทุธ์

1.3 ร้อยละของอาจารย์ประจ าทีม่ีวฒิุปริญญาเอก
หรือเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจ า

ร้อยละ 25

1.4 ร้อยละของอาจารย์ประจ าทีด่ ารงต าแหน่งทาง
วชิาการต่ออาจารย์ประจ าทัง้หมด

ร้อยละ 22

1.5 ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับรางวลัยกย่องชมเชย
ในระดับชาติหรือนานาชาติ

ร้อยละ 3

1.1 ระดับความเชื่อมัน่ด้านธรรมาภบิาลของนิสิต 
นักศึกษา และผู้เกีย่วข้องต่อสถาบัน

ระดับคะแนน
ความเชื่อมัน่

4.51 กลยทุธท์ี ่1 ส่งเสริมและพฒันาการ
บริหารจดัการทีดี่ มีคุณภาพ และ
ยึดหลักธรรมาภบิาล

กลยทุธท์ี ่2 ส่งเสริมพฒันาการ
บริหารงานบัณฑิตศึกษา โดยเน้น
การมีส่วนร่วมกบัหลักสูตร และ/
หรือสาขาอย่างสร้างสรรค์

ยทุธศาสตร์มหาวิทยาลัย : ยทุธศาสตร์ที ่1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยดึหลักธรรมาภบิาล

1.6 ระดับความผาสุกและความผูกพนัของบุคลากร
ทีม่ีต่อหน่วยงาน

ระดับคะแนน
ความผาสุกและ

ผูกพนั

4.25

แผนยทุธศาสตร ์และแผนปฏบิตักิารบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนัุนทา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 
วสิยัทศัน์ :   สง่เสรมิสนับสนุนการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาอยา่งมคุีณภาพ และไดม้าตรฐานระดบัชาต ิพรอ้มเขา้สูป่ระชาคมอาเซียนและประชาคมโลก

พันธกิจที ่1 ส่งเสริมสนับสนุน
การเรียนการสอน งานวจิยั และ
พฒันาความร่วมมือกบั
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ภายใต้การก ากบัมาตรฐาน
วชิาการ

ยทุธศาสตร์ที ่1 ส่งเสริมระบบการ
บริหารจดัการเชิงคุณภาพและ
ธรรมาภบิาล

มีการบริหารจดัการทีค่ล่องตัว มี
ประสิทธผิล โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้

1. มีระบบบริหารจดัการทีดี่และ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เอือ้ต่อการบริหารจดัการและ
การเรียนรู้ใหม้ีประสิทธภิาพ
เพิม่ขึ้น

2. บุคลากรมีศักยภาพสูงและ
เกดิความผาสุก ความผูกพนัใน
การปฏบิัติงาน



2.1 จ านวนของศิษย์เกา่และชุมชนทีม่ีส่วนร่วมใน
การพฒันาความกา้วหน้าใหก้บัหน่วยงานหรือ
มหาวทิยาลัย

คน 20 กลยทุธท์ี ่1 ส่งเสริมกจิกรรมที่
หลากหลายกบัศิษย์เกา่และชุมชน

2.2 ร้อยละของศิษย์เกา่ในระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศทีไ่ด้รับข้อมูลข่าวสารจากบัณฑิตวทิยาลัย

ร้อยละ 4.25 กลยทุธท์ี ่2 ปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศของศิษย์เกา่ 
และชุมชน

กลยทุธท์ี ่2 พฒันา ปรับปรุง
หลักสูตร และขยายสาขาวชิาให้
ตอบสนองต่อตลาดแรงงานและ
ยุทธศาสตร์ชาติ

กลยทุธท์ี ่1 ยกระดับคุณภาพการ
จดัการศึกษาและการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานวชิาการ

กลยทุธท์ี ่3 เพิม่มาตรฐาน
การศึกษาและความสามารถของ
นักศึกษาสู่การแข่งขันกบันานา
ประเทศ

4.41

ยทุธศาสตร์มหาวิทยาลัย : ยทุธศาสตร์ที ่2 สร้างความสัมพันธท์ีด่ีกับศิษยเ์ก่าและชุมชน

ยทุธศาสตร์มหาวิทยาลัย : ยทุธศาสตร์ที ่3 ยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพบณัฑิตตามอัตลักษณ์ของสวนสุนันทา

3.1 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก 
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดับอดุมศึกษา
แหง่ชาติ

ร้อยละ

พันธกิจที ่2 พฒันานักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาใหม้ีสังคม
คุณภาพ องค์ความรู้ และทักษะ
สู่ประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลก

3.2 จ านวนนักศึกษาทีไ่ด้รับรางวลัในประเด็นที่
เกีย่วกบัอตัลักษณ์ของบัณฑิตวทิยาลัย ระดับชาติ
หรือนานาชาติ

คน 3

ยทุธศาสตร์ที ่2 ส่งเสริมสนับสนุน 
และพฒันาความสัมพนัธท์ีดี่กบัศิษย์
เกา่และเครือข่ายชุมชน

พันธกิจที ่1 ส่งเสริมสนับสนุน
การเรียนการสอน งานวจิยั และ
พฒันาความร่วมมือกบั
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ภายใต้การก ากบัมาตรฐาน
วชิาการ

ยทุธศาสตร์ที ่3 ก ากบัมาตรฐาน 
และประสานการจดัการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาใหม้ีความเป็น
เลิศทางวชิาการ และพฒันา
มาตรฐานคุณภาพผลงาน
วทิยานิพนธ ์และการค้นควา้อสิระ 
ใหส้ามารถ สร้างองค์ความรู้สู่การ
พฒันาองค์กรชุมชนท้องถิ่น และ
เผยแพร่สู่สาธารณะระดับชาติและ
เครือข่ายชุมชน

1. มีบริการหรือกจิกรรมทีส่ร้าง
ความสัมพนัธท์ีดี่ระหวา่งศิษย์
เกา่ชุมชน และบัณฑิตวทิยาลัย

1. ผลิตบัณฑิตทีม่ีคุณภาพ 
ความรู้ ความสามารถทาง
วชิาการ มีคุณธรรม จริยธรรม 
และสามารถด ารงตนอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีคุณภาพ

2. นักศึกษาได้รับการพฒันา
ตามอตัลักษณ์ของบัณฑิต
วทิยาลัย และคุณลักษณะ
บัณฑิตทีพ่งึประสงค์เป็นที่
ยอมรับในระดับชาติหรือ
นานาชาติ

ผลิตบัณฑิตทีม่ีคุณภาพและเป็น
บัณฑิตทีพ่งึประสงค์

เกือ้กลูศิษย์เกา่และชุมชน



1. เป็นหน่วยงานทีร่องรับการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน

กลยทุธท์ี ่1 พฒันามาตรฐานการ
เรียนการสอนใหท้ัดเทียมกบัประเทศ
ในกลุ่มสมาชิกอาเซียน

2. เป็นหน่วยงานทีร่่วมมือด้าน
การศึกษาและการวจิยักบัสมาชิก
อาเซียน

กลยทุธท์ี ่2 ส่งเสริมความร่วมมือ
ด้านการศึกษาและวจิยักบั
มหาวทิยาลัยและองค์กร
ภายในประเทศและต่างประเทศ

กลยทุธท์ี ่2 เป็นศูนย์กลางทาง
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทีร่่วม
พฒันาบุคลากรท้องถิ่น และสังคม

พันธกิจที ่3 ส่งเสริมสนับสนุน
บริการวชิาการต่อชุมชนและ
สังคมสอดรับกระแสโลกาภวิตัน์
และประชาคมอาเซียน

ยทุธศาสตร์ที ่8 ร่วมพฒันาและ
ส่งเสริมทรัพยากร สินทรัพย์ และ
ทรัพย์สินทางปัญญา

ส่งเสริมการบริหารจดัการทรัพยากร 1. มีระบบริหารจดัการการหา
รายได้ทีม่ีประสิทธภิาพ

8.1 ร้อยละของโครงการจดัหารายได้มีก าไรทีเ่พิม่ขึ้น
จากปีทีผ่่านมา

ร้อยละ 10 กลยทุธท์ี ่1 ส่งเสริม และสนับสนุน
การจดัการทรัพยากร สินทรัพย์และ
ทรัพย์สินทางปัญญา

พันธกิจที ่4 ส่งเสริมสนับสนุน
กจิกรรมทีส่ร้างคุณค่าแกสั่งคม 
และบ ารุงศิลปวฒันธรรม เพือ่
คงไวซ่ึ้งเอกลักษณ์ชุมชนท้องถิ่น

ยทุธศาสตร์ที ่7 ส่งเสริม ท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรมเกาะรัตนโกสินทร์ 
และภมูิปัญญาไทย

อนุรักษ ์สืบสาน พฒันา และ
เผยแพร่ศิลปวฒันธรรม และเป็น
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางด้าน
ศิลปวฒันธรรม

1. เป็นศูนย์กลางการใหข้้อมูล
สารสนเทศด้านศิลปวฒันธรรม
กรุงรัตนโกสินทร์

7.1 ระดับความพงึพอใจของผู้รับบริการทีม่าใช้
บริการศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางด้าน
ศิลปวฒันธรรมกรุงรัตนโกสินทร์

ระดับคะแนน
ความพงึพอใจ

3.55 กลยทุธท์ี ่1 เป็นศูนย์กลางทาง
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทีร่่วม
พฒันาบุคลากรท้องถิ่น และสังคม

1. บุคลากรมีศักยภาพในการ
ท างานวจิยั

4.1 ร้อยละของเงินสนับสนุนงานวจิยัหรืองาน
สร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและ/หรือ
นักวจิยัทีเ่ป็นไปตามเป้าหมาย

ร้อยละ 80 กลยทุธท์ี ่1 เพิม่ขีดความสามารถ
และศักยภาพในการวจิยัและงาน
สร้างสรรค์

4.2 ร้อยละของงานวจิยัหรืองานสร้างสรรค์ทีตี่พมิพ์
เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อ
อาจารย์ประจ าและ/หรือนักวจิยัประจ า

ร้อยละ 20

4.3 ร้อยละของการน างานวจิยัหรืองานสร้างสรรค์ไป
ใช้ประโยชน์

ร้อยละ 35

กลยทุธท์ี ่1 จดักจิกรรม และ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ระดับ
บัณฑิตศึกษาสู่สังคม/ชุมชน

กลยทุธท์ี ่2 พฒันาและส่งเสริมการ
วจิยัสู่สากล

ยทุธศาสตร์มหาวิทยาลัย : ยทุธศาสตร์ที ่8 ปฏริูปการบริหารจัดการทรัพยากร สินทรัพยแ์ละทรัพยส์ินทางปญัญา

ยทุธศาสตร์มหาวิทยาลัย : ยทุธศาสตร์ที ่7 ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมสูส่ากล

ยทุธศาสตร์มหาวิทยาลัย : ยทุธศาสตร์ที ่4 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือเปน็ฐานในการพัฒนามหาวิทยาลัย ชุมชน และประเทศชาติ

ยทุธศาสตร์ที ่6 ส่งเสริม และ
สนับสนุนการบริการวชิาการ 
ถ่ายทอดเทคโนโลยีแกชุ่มชนและ
สังคมเพือ่ตอบสนองความต้องการ
ของชุมชนและสังคมอย่างมีคุณภาพ

พันธกิจที ่1 ส่งเสริมสนับสนุน
การเรียนการสอน งานวจิยั และ
พฒันาความร่วมมือกบั
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ภายใต้การก ากบัมาตรฐาน
วชิาการ

ยทุธศาสตร์ที ่4 พฒันามาตรฐาน
คุณภาพงานวจิยัและงานสร้างสรรค์
เพือ่การพฒันาองค์กร ชุมชน 
ท้องถิ่น และเผยแพร่สู่สาธารณะ
ระดับชาติ

1. บุคลากรและนักศึกษามี
ความพร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน และเกดิ
ความร่วมมือทางการศึกษาหรือ
การวจิยักบัประชาคมอาเซียน

1. เป็นศูนย์กลางการใหบ้ริการ
วชิาการบนพืน้ฐานของความรู้
ทางวชิาการ และเป็นทีพ่ึง่พา
ของสังคมได้

2. ผลงานวจิยัหรืองาน
สร้างสรรค์ได้รับการตีพมิพ์
เผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ และ/หรือน าไปใช้
ประโยชน์ในการพฒันาสังคม/
ชุมชนเพิม่ขึ้น

ยทุธศาสตร์มหาวิทยาลัย : ยทุธศาสตร์ที ่5 สร้างความพร้อมการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน

ยทุธศาสตร์มหาวิทยาลัย : ยทุธศาสตร์ที ่6 เปน็ศูนยก์ลางแหง่การเรียนรู้และบริการวิชาการชัน้น า

6.2 ร้อยละของผู้รับบริการทีน่ าความรู้จากการ
บริการวชิาการไปใช้ประโยชน์ได้จริง

ร้อยละ 90

5.1 จ านวนความร่วมมือทางการศึกษาหรือการวจิยั
กบัประชาคมอาเซียนทีม่ีการด าเนินกจิกรรมร่วมกนั

แหล่ง 1พันธกิจที ่2 พฒันานักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาใหม้ีสังคม
คุณภาพ องค์ความรู้ และทักษะ
สู่ประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลก

ยทุธศาสตร์ที ่5 ส่งเสริม สนับสนุน
ประสานการจดัการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาใหม้ีความเป็นเลิศทาง
วชิาการสู่สากล

พันธกิจที ่3 ส่งเสริมสนับสนุน
บริการวชิาการต่อชุมชนและ
สังคมสอดรับกระแสโลกาภวิตัน์
และประชาคมอาเซียน

สนับสนุนทรัพยากรเพือ่การพฒันา
งานวจิยัอย่างต่อเนือ่ง

สนับสนุนการบริการวชิาการแก่
ชุมชน และสังคม



โครงการ/กิจกรรมหลัก ตัวชีว้ัดความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรมหลัก หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย โครงการ/กิจกรรมยอ่ย หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ

ภาคปกติ ภาคพิเศษ โครงการจัดหารายได้

โครงการบริหารจดัการกลาง* 16,339,040 ฝ่ายแผนงานและประกนัคุณภาพ
โครงการบริหารแผนและงบประมาณ*
     โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 250,000 ฝ่ายแผนงานและประกนัคุณภาพ
     โครงการจดัท าแผนปฏบิัติการประจ าปี 250,000 ฝ่ายแผนงานและประกนัคุณภาพ
     โครงการจดัท าแผนกลยุทธท์างการเงิน 250,000 ฝ่ายการเงินและพสัดุ

1.8 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามหลักธรรมาภบิาล ระดับ 5 โครงการก ากบัองค์การทีดี่* 500,000 ฝ่ายแผนงานและประกนัคุณภาพ
การจดัอนัดับมหาวทิยาลัย 
(U-Ranking)

1.9 ระดับความส าเร็จของการจดัอนัดับมหาวทิยาลัย 
(U-Ranking)

ระดับ 5 โครงการจดัอนัดับมหาวทิยาลัย (U-Ranking)* 500,000 ฝ่ายแผนงานและประกนัคุณภาพ

โครงการพฒันาระบบงานประกนัคุณภาพ* 500,000 ฝ่ายแผนงานและประกนัคุณภาพ

โครงการพฒันาคุณภาพการใหบ้ริการตาม
มาตรฐาน ISO 9001

100,000 ฝ่ายแผนงานและประกนัคุณภาพ

การจดัการความรู้ 1.11 จ านวนองค์ความรู้ทีน่ าไปใช้ประโยชน์ในการปฏบิัติงาน จน
เกดิผลสัมฤทธิ์

องค์ความรู้ 2 โครงการจดัการความรู้เพือ่พฒันาองค์กร (KM)* 600,000 ฝ่ายแผนงานและประกนัคุณภาพ

พฒันา และปรับปรุงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1.12 ระดับความพงึพอใจของผู้รับบริการต่อการใหบ้ริการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านหอ้งสมุด

ระดับความพงึ
พอใจ

4.25 โครงการส่งเสริม และสนับสนุนส่ือเทคโนโลยี 
และทรัพยากรทีเ่อิอ้ต่อการเรียนรู้*

500,000 ฝ่ายส่ือสารองค์กร

พฒันาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 1.14 ระดับความพงึพอใจของบุคลากรทีม่ีต่อระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

ระดับความพงึ
พอใจ

4.05 โครงการพฒันาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล* 600,000 ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป

SSRU Green University 1.15 ระดับความพงึพอใจต่อคุณภาพชีวติของประชาคม ระดับความพงึ
พอใจ

4.1 โครงการพฒันาพืน้ทีใ่หเ้ป็นมหาวทิยาลัยแหง่
ความสะอาด * (A58)

400,000 ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป

1.13 ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการพฒันา และน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์

ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป

ยทุธศาสตร์มหาวิทยาลัย : ยทุธศาสตร์ที ่1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยดึหลักธรรมาภบิาล

1.7 ร้อยละของบุคลากรทีรั่บรู้และเข้าใจทิศทางของหน่วยงาน ร้อยละ 86

1.10 คุณภาพของหน่วยงานจากผลประเมินคุณภาพการศึกษา คะแนน 4.35

แผนยทุธศาสตร ์และแผนปฏบิตักิารบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนัุนทา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 
วสิยัทศัน์ :   สง่เสรมิสนับสนุนการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาอยา่งมคุีณภาพ และไดม้าตรฐานระดบัชาต ิพรอ้มเขา้สูป่ระชาคมอาเซียนและประชาคมโลก

จ านวนงบประมาณ (บาท)

ร้อยละ 95

บริหารจดัการทัว่ไป

พฒันาการบริหารจดัการด้วยระบบ
คุณภาพ

พฒันาทรัพยากรบุคคล โครงการพฒันาบุคลากร* 500,000



บริการและการสร้างความสัมพนัธก์บั
ศิษย์เกา่และชุมชน

2.3 ระดับความพงึพอใจในคุณภาพการบริการ การจดักจิกรรม 
การใหค้ าปรึกษา และข้อมูลข่าวสารศิษย์เกา่และชุมชน

ระดับความพงึ
พอใจ

4.01 โครงการสร้างความสัมพนัธร์ะหวา่งศิษย์เกา่และ
ศิษย์ปัจจบุัน*

1,500,000 ฝ่ายส่ือสารองค์กร

พฒันาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ศิษย์เกา่

2.4 จ านวนรุ่นของศิษย์เกา่ทีไ่ด้มีการปรับปรุงข้อมูลในระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศศิษย์เกา่

รุ่น 2 โครงการจดัท าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศศิษย์เกา่* 1,000,000 ฝ่ายส่ือสารองค์กร

โครงการจดัการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์* 26,045,160 ฝ่ายทะเบียนและวดัผล
โครงการจดัการเรียนการสอนด้านวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี*

10,300,000 ฝ่ายทะเบียนและวดัผล

3.6 ร้อยละผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่
ได้รับการตีพมิพ ์และเผยแพร่

ร้อยละ 32

3.7 ร้อยละผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ที่
ได้รับการตีพมิพ ์และเผยแพร่

ร้อยละ 50

บริหารหลักสูตร 3.9 ร้อยละของหลักสูตรทีม่ีการด าเนินการตามกรอบมาตรฐาน
คุณวฒิุระดับอดุมศึกษาแหง่ชาติ (TQF)

ร้อยละ 90 โครงการบริหารรายวชิาใหเ้ป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒิุ ระดับอดุมศึกษาแหง่ชาติ*

500,000 ฝ่ายมาตรฐานหลักสูตร

โครงการส่งเสริมพฒันาคุณภาพของนักศึกษา*

     โครงการวชิาการทีส่่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต
ทีพ่งึประสงค์

2,000,000 ฝ่ายส่ือสารองค์กร

     โครงการกฬีาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 300,000 ฝ่ายส่ือสารองค์กร
     โครงการบ าเพญ็ประโยชน์หรือรักษา
ส่ิงแวดล้อม

700,000 ฝ่ายส่ือสารองค์กร

     โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 200,000 ฝ่ายส่ือสารองค์กร
     โครงการส่งเสริมศิลปวฒันธรรม 1,400,000 ฝ่ายส่ือสารองค์กร

3.11 ระดับความพงึพอใจเกีย่วกบัการปฏบิัติงานทีส่อดคล้อง
กบัอตัลักษณ์ของมหาวทิยาลัย

ระดับความพงึ
พอใจ

4.1 โครงการพฒันานักศึกษาตามอตัลักษณ์ของสวน
สุนันทา*

300,000 ฝ่ายส่ือสารองค์กร

3.12 ระดับความพงึพอใจเกีย่วกบัการด าเนินการตามเอกลักษณ์
ของมหาวทิยาลัย

ระดับความพงึ
พอใจ

4.1 โครงการพฒันาเอกลักษณ์ของสวนสุนันทา* 200,000 ฝ่ายส่ือสารองค์กร

ด าเนินการจดัการเรียนการสอน

พฒันาคุณภาพนักศึกษา 4.25

ยทุธศาสตร์มหาวิทยาลัย : ยทุธศาสตร์ที ่2 สร้างความสัมพันธท์ีด่ีกับศิษยเ์ก่าและชุมชน

ยทุธศาสตร์มหาวิทยาลัย : ยทุธศาสตร์ที ่3 ยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพบณัฑิตตามอัตลักษณ์ของสวนสุนันทา

3.5 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา ร้อยละ 100

3.10 ระดับความพงึพอใจเกีย่วกบัการจดักจิกรรมการส่งเสริม
หรือพฒันาใหก้บันักศึกษา

ระดับความพงึ
พอใจ

โครงการจดัการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา * ฝ่ายทะเบียนและวดัผล



เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 5.2 ร้อยละความรู้ ความเข้าใจของบุคลากร และนักศึกษาต่อการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ร้อยละ 95 โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน* 500,000 ฝ่ายส่ือสารองค์กร

สร้างความร่วมมือกบัประชาคมอาเซียน 5.3 ร้อยละความส าเร็จของกจิกรรมทางการศึกษาหรือการวจิยัที่
ได้ด าเนินการร่วมกนั

ร้อยละ 50 โครงการสร้างความร่วมมือกบัประชาคมอาเซียน* 500,000 ฝ่ายส่ือสารองค์กร

โครงการบริการวชิาการแกสั่งคม*
     โครงการพฒันาทักษะวชิาชีพในชุมชนและ
ท้องถิ่น

1

     โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด าริ 1
     โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแกชุ่มชน 1
     โครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ศิลปวฒันธรรม
กรุงรัตนโกสินทร์

1

     โครงการบริการทางวชิาการหรือวชิาชีพ เพือ่
พฒันาศักยภาพชุมชนสู่ประชาคมอาเซียน

1

พฒันาแหล่งเรียนรู้เพือ่การบริการ
วชิาการ

6.5 จ านวนฐานความรู้ทีเ่พิม่ขึ้นในแหล่งเรียนรู้บริการวชิาการ แหล่ง 1 โครงการเพิม่จ านวนองค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ เพือ่
เปิดพืน้ทีใ่หม้หาวทิยาลัยเป็นชุมชนวชิาการ* (A58)

300,000 ฝ่านแผนงานและประกนัคุณภาพ

จดัหารายได้ 8.3 รายได้ทีเ่กดิจากการระดมทุนจากภายนอก ล้านบาท 1.5 โครงการระดมทุนสู่มหาวทิยาลัยด้วยการบริการ
วชิาการ* (A58)

9,360,000 ฝ่ายการเงินและพสัดุ

ส่งเสริม สืบสาน และท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม

7.2 ระดับความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมกจิกรรมการท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม

ระดับความพงึ
พอใจ

4.41 โครงการส่งเสริมการบ ารุงศิลปวฒันธรรม* 2,000,000 ฝ่ายส่ือสารองค์กร

เพิม่ศักยภาพใหเ้ป็นนักวจิยัมืออาชีพ 4.4 ร้อยละของอาจารย์ประจ าทีม่ีผลงานวจิยั ร้อยละ 80 โครงการพฒันานักวจิยั* 500,000 ฝ่ายแผนงานและประกนัคุณภาพ

โครงการส่งเสริมการตีพมิพเ์ผยแพร่ และน าเสนอ
ผลงานวจิยัระดับชาติและนานาชาติ* (A58)

1,500,000 ฝ่ายมาตรฐานวทิยานิพนธ์

โครงการส่งเสริมการจดัท าวารสารวชิาการ
ระดับชาติ*

1,300,000 ฝ่ายมาตรฐานวทิยานิพนธ์

โครงการจดัประชุมวชิาการระดับนานาชาติ* 2,000,000 ฝ่ายมาตรฐานวทิยานิพนธ์
โครงการจดัหาผู้ทรงคุณวฒิุชาวต่างชาติ เพือ่
พฒันางานวจิยัและเผยแพร่ระดับนานาชาติ*

500,000 ฝ่ายมาตรฐานวทิยานิพนธ์

74,834,205 9,360,000

4.5 ร้อยละของผลงานวจิยัได้รับการตีพมิพ ์เผยแพร่ และ
น าเสนอในระดับชาติหรือนานาชาติต่อผลงานวจิยัทัง้หมด

ร้อยละ

6.4 ร้อยละของโครงการบริการวชิาการทีน่ าความรู้และ
ประสบการณ์จากการใหบ้ริการวชิาการมาใช้ในการพฒันาการ
เรียนการสอน และหรือการวจิยั

ร้อยละ

50

จดัอบรมและสัมมนาเชิงวชิาการ

ตีพมิพ ์เผยแพร่ และน าเสนอ
ผลงานวจิยั

ยทุธศาสตร์มหาวิทยาลัย : ยทุธศาสตร์ที ่8 ปฏริูปการบริหารจัดการทรัพยากร สินทรัพยแ์ละทรัพยส์ินทางปญัญา

ยทุธศาสตร์มหาวิทยาลัย : ยทุธศาสตร์ที ่7 ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมสูส่ากล

ยทุธศาสตร์มหาวิทยาลัย : ยทุธศาสตร์ที ่4 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือเปน็ฐานในการพัฒนามหาวิทยาลัย ชุมชน และประเทศชาติ

ยทุธศาสตร์มหาวิทยาลัย : ยทุธศาสตร์ที ่5 สร้างความพร้อมการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน

ยทุธศาสตร์มหาวิทยาลัย : ยทุธศาสตร์ที ่6 เปน็ศูนยก์ลางแหง่การเรียนรู้และบริการวิชาการชัน้น า
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ส่วนที่ 5 แผนปฏิบัติกำร ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2558 
 
ประเด็นยุทธศำสตร์ : ยุทธศำสตร์ที่ 1 ส่งเสริมระบบกำรบริหำรจัดกำรเชิงคุณภำพและธรรมำภิบำล 
เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ : มีกำรบริหำรจัดกำรที่คล่องตัว มีประสิทธิผล โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
กลยุทธ์หน่วยงำน : กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรที่ดี มีคุณภำพ และยึดหลักธรรมำภิบำล 
                       กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมพัฒนำกำรบริหำรงำนบัณฑิตศึกษำ โดยเน้นกำรมีส่วนร่วมกับหลักสูตร และ/หรือสำขำอย่ำงสร้ำงสรรค์ 
ตัวช้ีวัด : 1.1 ระดับควำมเชื่อม่ันด้ำนธรรมำภิบำลของนิสิต นักศึกษำ และผู้เกี่ยวข้องต่อสถำบัน 
            1.3 ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่มีวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำต่ออำจำรย์ประจ ำ 
            1.4 ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรต่ออำจำรย์ประจ ำทั้งหมด 
            1.5 ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับรำงวัลยกย่องชมเชยในระดับชำติหรือนำนำชำติ 
            1.6 ระดับควำมผำสุกและควำมผูกพันของบุคลำกรที่มีต่อมหำวิทยำลัย 

โครงกำร/กิจกรรมหลัก โครงกำร/กิจกรรมย่อย งบประมำณ (บำท) ระยะเวลำด ำเนินกำร สำขำวิชำ/ฝ่ำยงำนที่รับผิดชอบ 
บริหารจดัการทั่วไป โครงการบริหารจัดการกลาง* 16,339,040 1 ต.ค. 57- 30 ก.ย. 58 ฝ่ายแผนงานและประกันคณุภาพ 

โครงการบริหารแผนและงบประมาณ*  
     โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร ์ 250,000 1 ก.ย. 57- 30 ก.ย. 58 ฝ่ายแผนงานและประกันคณุภาพ 
     โครงการจดัท าแผนปฏิบัติการประจ าป ี 250,000 1 ต.ค. 57- 30 ก.ย. 58 ฝ่ายแผนงานและประกันคณุภาพ 
     โครงการจดัท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 250,000 1 ต.ค. 57- 30 ก.ย. 58 ฝ่ายการเงินและพสัด ุ
โครงการก ากับองค์การทีด่ี* 500,000 1 ต.ค. 57- 30 ก.ย. 58 ฝ่ายแผนงานและประกันคณุภาพ 

การจัดอันดับมหาวิทยาลัย  
(U-Ranking) 

โครงการจดัอันดับมหาวิทยาลยั (U-Ranking)* 500,000 1 ต.ค. 57- 30 ก.ย. 58 ฝ่ายแผนงานและประกันคณุภาพ 

พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบ
คุณภาพ 

โครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ* 500,000 1 ต.ค. 57- 30 ก.ย. 58 ฝ่ายแผนงานและประกันคณุภาพ 
โครงการพัฒนาคณุภาพการให้บรกิารตามมาตรฐาน 
ISO 9001  

100,000 1 ต.ค. 57- 30 ก.ย. 58 ฝ่ายแผนงานและประกันคณุภาพ 

การจัดการความรู ้
 

โครงการจดัการความรูเ้พื่อพัฒนาองค์กร (KM)* 600,000 1 ต.ค. 57- 30 ก.ย. 58 ฝ่ายแผนงานและประกันคณุภาพ 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ : ยุทธศำสตร์ที่ 1 ส่งเสริมระบบกำรบริหำรจัดกำรเชิงคุณภำพและธรรมำภิบำล 
เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ : มีกำรบริหำรจัดกำรที่คล่องตัว มีประสิทธิผล โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
กลยุทธ์หน่วยงำน : กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรที่ดี มีคุณภำพ และยึดหลักธรรมำภิบำล 
                       กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมพัฒนำกำรบริหำรงำนบัณฑิตศึกษำ โดยเน้นกำรมีส่วนร่วมกับหลักสูตร และ/หรือสำขำอย่ำงสร้ำงสรรค์ 
ตัวช้ีวัด : 1.1 ระดับควำมเชื่อม่ันด้ำนธรรมำภิบำลของนิสิต นักศึกษำ และผู้เกี่ยวข้องต่อสถำบัน 
            1.3 ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่มีวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำต่ออำจำรย์ประจ ำ 
            1.4 ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรต่ออำจำรย์ประจ ำทั้งหมด 
            1.5 ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับรำงวัลยกย่องชมเชยในระดับชำติหรือนำนำชำติ 
            1.6 ระดับควำมผำสุกและควำมผูกพันของบุคลำกรที่มีต่อมหำวิทยำลัย 

โครงกำร/กิจกรรมหลัก โครงกำร/กิจกรรมย่อย งบประมำณ (บำท) ระยะเวลำด ำเนินกำร สำขำวิชำ/ฝ่ำยงำนที่รับผิดชอบ 
พัฒนา และปรับปรุงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการส่งเสริม และสนับสนุนสือ่เทคโนโลยี และ
ทรัพยากรที่เอือ้ต่อการเรียนรู้* 

500,000 1 ต.ค. 57- 30 ก.ย. 58 ฝ่ายสื่อสารองค์กร 

พัฒนาทรัพยากรบุคคล โครงการพัฒนาบุคลากร* 500,000 1 ต.ค. 57- 30 ก.ย. 58 ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 
พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล โครงการพัฒนาระบบบรหิารทรัพยากรบุคคล* 600,000 1 ต.ค. 57- 30 ก.ย. 58 ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 
SSRU Green University โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีให้เป็นมหาวทิยาลัยแห่งความ

สะอาด * (A58) 
400,000 1 ต.ค. 57- 30 ก.ย. 58 ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 

 

 

 

 

 

 



[48] 
 

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ : ยุทธศำสตร์ที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนำควำมสัมพันธ์ที่ดีกับศิษย์เก่ำและเครือข่ำยชุมชน 
เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ : เกื้อกูลศิษย์เก่ำและชุมชน 
กลยุทธ์หน่วยงำน : กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมกิจกรรมที่หลำกหลำยกับศิษย์เก่ำและชุมชน 
                       กลยุทธ์ที่ 2 ปรับปรุงระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศของศิษย์เก่ำ และชุมชน 
ตัวช้ีวัด : 2.1 จ ำนวนของศิษย์เก่ำและชุมชนที่มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำควำมก้ำวหน้ำให้กับหน่วยงำนหรือมหำวิทยำลัย 
           2.2 ร้อยละของศิษย์เก่ำในระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศที่ได้รับข้อมูลข่ำวสำรจำกบัณฑิตวิทยำลัย 

โครงกำร/กิจกรรมหลัก โครงกำร/กิจกรรมย่อย งบประมำณ (บำท) ระยะเวลำด ำเนินกำร สำขำวิชำ/ฝ่ำยงำนที่รับผิดชอบ 
บริการและการสรา้งความสมัพันธ์
กับศิษย์เก่าและชุมชน 

โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์
ปัจจุบัน* 

1,500,000 1 ต.ค. 57- 30 ก.ย. 58 ฝ่ายสื่อสารองค์กร 

พัฒนาระบบฐานข้อมลูสารสนเทศ
ศิษย์เก่า 

โครงการจดัท าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศศิษย์เก่า* 1,000,000 1 ต.ค. 57- 30 ก.ย. 58 ฝ่ายสื่อสารองค์กร 

 
ประเด็นยุทธศำสตร์ : ยุทธศำสตร์ที่ 3 ก ำกับมำตรฐำน และประสำนกำรจัดกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำให้มีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร และพัฒนำมำตรฐำนคุณภำพ
ผลงำนวิทยำนิพนธ์ และกำรค้นคว้ำอิสระ ให้สำมำรถ สร้ำงองค์ควำมรู้สู่กำรพัฒนำองค์กรชุมชนท้องถิ่น และเผยแพร่สู่สำธำรณะระดับชำติและเครือข่ำยชุมชน 
เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพและเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
กลยุทธ์หน่วยงำน : กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตำมมำตรฐำนวิชำกำร 
                       กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำ ปรับปรุงหลักสูตร และขยำยสำขำวิชำให้ตอบสนองต่อตลำดแรงงำนและยุทธศำสตร์ชำติ 
                       กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มมำตรฐำนกำรศึกษำและควำมสำมำรถของนักศึกษำสู่กำรแข่งขันกับนำนำประเทศ 
ตัวช้ีวัด : 3.2 คุณภำพของบัณฑิตปริญญำตรี โท และเอก เป็นไปตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 
           3.3 จ ำนวนนักศึกษำที่ได้รับรำงวัลในประเด็นที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์ของบัณฑิตวิทยำลัย ระดับชำติหรือนำนำชำติ 

โครงกำร/กิจกรรมหลัก โครงกำร/กิจกรรมย่อย งบประมำณ (บำท) ระยะเวลำด ำเนินกำร สำขำวิชำ/ฝ่ำยงำนที่รับผิดชอบ 
ด าเนินการจัดการเรียนการสอน โครงการจดัการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์* 26,045,160 1 ต.ค. 57- 30 ก.ย. 58 ฝ่ายทะเบยีนและวัดผล 

โครงการจดัการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี* 

10,300,000 1 ต.ค. 57- 30 ก.ย. 58 ฝ่ายทะเบยีนและวัดผล 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ : ยุทธศำสตร์ที่ 3 ก ำกับมำตรฐำน และประสำนกำรจัดกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำให้มีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร และพัฒนำมำตรฐำนคุณภำพ
ผลงำนวิทยำนิพนธ์ และกำรค้นคว้ำอิสระ ให้สำมำรถ สร้ำงองค์ควำมรู้สู่กำรพัฒนำองค์กรชุมชนท้องถิ่น และเผยแพร่สู่สำธำรณะระดับชำติและเครือข่ำยชุมชน 
เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพและเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
กลยุทธ์หน่วยงำน : กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตำมมำตรฐำนวิชำกำร 
                       กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำ ปรับปรุงหลักสูตร และขยำยสำขำวิชำให้ตอบสนองต่อตลำดแรงงำนและยุทธศำสตร์ชำติ 
                       กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มมำตรฐำนกำรศึกษำและควำมสำมำรถของนักศึกษำสู่กำรแข่งขันกับนำนำประเทศ 
ตัวช้ีวัด : 3.2 คุณภำพของบัณฑิตปริญญำตรี โท และเอก เป็นไปตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 
           3.3 จ ำนวนนักศึกษำที่ได้รับรำงวัลในประเด็นที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์ของบัณฑิตวิทยำลัย ระดับชำติหรือนำนำชำติ 

โครงกำร/กิจกรรมหลัก โครงกำร/กิจกรรมย่อย งบประมำณ (บำท) ระยะเวลำด ำเนินกำร สำขำวิชำ/ฝ่ำยงำนที่รับผิดชอบ 
โครงการจดัการเรียนการสอนระดบับัณฑิตศึกษา *   1 ต.ค. 57- 30 ก.ย. 58 ฝ่ายทะเบยีนและวัดผล 

บริหารหลักสตูร โครงการบริหารรายวิชาให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ* 

500,000 1 ต.ค. 57- 30 ก.ย. 58 ฝ่ายมาตรฐานหลักสูตร 

พัฒนาคุณภาพนักศึกษา โครงการส่งเสริมพัฒนาคณุภาพของนักศึกษา* 
     โครงการวิชาการทีส่่งเสริมคณุลักษณะบณัฑติที่
พึงประสงค ์

2,000,000 1 ต.ค. 57- 30 ก.ย. 58 ฝ่ายสื่อสารองค์กร 

     โครงการกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 300,000 1 ต.ค. 57- 30 ก.ย. 58 ฝ่ายสื่อสารองค์กร 
     โครงการบ าเพ็ญประโยชน์หรอืรักษาสิ่งแวดล้อม 700,000 1 ต.ค. 57- 30 ก.ย. 58 ฝ่ายสื่อสารองค์กร 
     โครงการเสรมิสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 200,000 1 ต.ค. 57- 30 ก.ย. 58 ฝ่ายสื่อสารองค์กร 
     โครงการส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม 1,400,000 1 ต.ค. 57- 30 ก.ย. 58 ฝ่ายสื่อสารองค์กร 
โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ของสวนสุนันทา* 300,000 1 ต.ค. 57- 30 ก.ย. 58 ฝ่ายสื่อสารองค์กร 
โครงการพัฒนาเอกลักษณ์ของสวนสุนันทา* 200,000 1 ต.ค. 57- 30 ก.ย. 58 ฝ่ายสื่อสารองค์กร 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ : ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำมำตรฐำนคุณภำพงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์เพื่อกำรพัฒนำองค์กร ชุมชน ท้องถิ่น และเผยแพร่สู่สำธำรณะระดับชำติ 
เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ : สนับสนุนทรัพยำกรเพื่อกำรพัฒนำงำนวิจัยอย่ำงต่อเนื่อง 
กลยุทธ์หน่วยงำน : กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มขีดควำมสำมำรถและศักยภำพในกำรวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ 
                       กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำและส่งเสริมกำรวิจัยสู่สำกล 
ตัวช้ีวัด : 4.1 ร้อยละของเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำและ/หรือนักวิจัยท่ีเป็นไปตำมเป้ำหมำย 
           4.2 ร้อยละของงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชำติหรือระดับนำนำชำติต่ออำจำรย์ประจ ำและ/หรือนักวิจัยประจ ำ 
           4.3 ร้อยละของกำรน ำงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ไปใช้ประโยชน์ 

โครงกำร/กิจกรรมหลัก โครงกำร/กิจกรรมย่อย งบประมำณ (บำท) ระยะเวลำด ำเนินกำร สำขำวิชำ/ฝ่ำยงำนที่รับผิดชอบ 
เพิ่มศักยภาพใหเ้ป็นนักวิจัยมืออาชีพ โครงการพัฒนานักวิจัย* 

 
500,000 1 ต.ค. 57- 30 ก.ย. 58 ฝ่ายแผนงานและประกันคณุภาพ 

ตีพิมพ์ เผยแพร่ และน าเสนอ
ผลงานวิจัย 

โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ และน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ* (A58) 

1,500,000 1 ต.ค. 57- 30 ก.ย. 58 ฝ่ายมาตรฐานวิทยานิพนธ ์

โครงการส่งเสริมการจัดท าวารสารวิชาการระดับชาติ* 1,300,000 1 ต.ค. 57- 30 ก.ย. 58 ฝ่ายมาตรฐานวิทยานิพนธ ์
โครงการจดัประชุมวิชาการระดับนานาชาติ* 2,000,000 1 ต.ค. 57- 30 ก.ย. 58 ฝ่ายมาตรฐานวิทยานิพนธ ์
โครงการจดัหาผู้ทรงคุณวุฒิชาวต่างชาติ เพื่อพัฒนา
งานวิจัยและเผยแพรร่ะดับนานาชาติ* 

500,000 1 ต.ค. 57- 30 ก.ย. 58 ฝ่ายมาตรฐานวิทยานิพนธ ์
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ประเด็นยุทธศำสตร์ : ยุทธศำสตร์ที่ 5 ส่งเสริม สนับสนุนประสำนกำรจัดกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำให้มีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรสู่สำกล 
เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ : 1. เป็นหน่วยงำนที่รองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 
                                   2. เป็นหน่วยงำนที่ร่วมมือด้ำนกำรศึกษำและกำรวิจัยกับสมำชิกอำเซียน 
กลยุทธ์หน่วยงำน : กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำมำตรฐำนกำรเรียนกำรสอนให้ทัดเทียมกับประเทศในกลุ่มสมำชิกอำเซียน 
                       กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมควำมร่วมมือด้ำนกำรศึกษำและวิจัยกับมหำวิทยำลัยและองค์กรภำยในประเทศและต่ำงประเทศ 
ตัวช้ีวัด : 5.1 จ ำนวนควำมร่วมมือทำงกำรศึกษำหรือกำรวิจัยกับประชำคมอำเซียนที่มีกำรด ำเนินกิจกรรมร่วมกัน 

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

โครงการเตรยีมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน* 500,000 1 ต.ค. 57- 30 ก.ย. 58 ฝ่ายสื่อสารองค์กร 

สร้างความร่วมมือกับประชาคม
อาเซียน 

โครงการสร้างความร่วมมือกับประชาคมอาเซียน* 500,000 1 ต.ค. 57- 30 ก.ย. 58 ฝ่ายสื่อสารองค์กร 

 
ประเด็นยุทธศำสตร์ : ยุทธศำสตร์ที่ 6 ส่งเสริม และสนับสนุนกำรบริกำรวิชำกำร ถ่ำยทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคมเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของชุมชนและ
สังคมอย่ำงมีคุณภำพ 
เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ : สนับสนุนกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน และสังคม 
กลยุทธ์หน่วยงำน : กลยุทธ์ที่ 1 จัดกิจกรรม และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ระดับบัณฑิตศึกษำสู่สังคม/ชุมชน 
                       กลยุทธ์ที่ 2 เป็นศูนย์กลำงทำงกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำที่ร่วมพัฒนำบุคลำกรท้องถิ่น และสังคม 
ตัวช้ีวัด : 6.2 ร้อยละของผู้รับบริกำรที่น ำควำมรู้จำกกำรบริกำรวิชำกำรไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

โครงกำร/กิจกรรมหลัก โครงกำร/กิจกรรมย่อย งบประมำณ (บำท) ระยะเวลำด ำเนินกำร สำขำวิชำ/ฝ่ำยงำนที่รับผิดชอบ 
จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการ โครงการบริการวิชาการแกส่ังคม* 

     โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพในชุมชนและ
ท้องถิ่น 

190,000* 1 ต.ค. 57- 30 ก.ย. 58  

     โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ 78,000* 1 ต.ค. 57- 30 ก.ย. 58  
     โครงการเสรมิสร้างความเขม้แข็งแก่ชุมชน 90,000* 1 ต.ค. 57- 30 ก.ย. 58  
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ประเด็นยุทธศำสตร์ : ยุทธศำสตร์ที่ 6 ส่งเสริม และสนับสนุนกำรบริกำรวิชำกำร ถ่ำยทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคมเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของชุมชนและ
สังคมอย่ำงมีคุณภำพ 
เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ : สนับสนุนกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน และสังคม 
กลยุทธ์หน่วยงำน : กลยุทธ์ที่ 1 จัดกิจกรรม และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ระดับบัณฑิตศึกษำสู่สังคม/ชุมชน 
                       กลยุทธ์ที่ 2 เป็นศูนย์กลำงทำงกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำที่ร่วมพัฒนำบุคลำกรท้องถิ่น และสังคม 
ตัวช้ีวัด : 6.2 ร้อยละของผู้รับบริกำรที่น ำควำมรู้จำกกำรบริกำรวิชำกำรไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

โครงกำร/กิจกรรมหลัก โครงกำร/กิจกรรมย่อย งบประมำณ (บำท) ระยะเวลำด ำเนินกำร สำขำวิชำ/ฝ่ำยงำนที่รับผิดชอบ 
     โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศลิปวัฒนธรรมกรุง
รัตนโกสินทร ์

75,000* 1 ต.ค. 57- 30 ก.ย. 58  

     โครงการบริการทางวิชาการหรือวิชาชีพเพื่อ
พัฒนาศักยภาพชุมชนสู่ประชาคมอาเซียน 

156,000* 1 ต.ค. 57- 30 ก.ย. 58  

พัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อการบริการ
วิชาการ 

โครงการเพิม่จ านวนองค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู ้เพื่อ
เปิดพื้นที่ให้มหาวิทยาลัยเป็นชุมชนวิชาการ* (A58) 

300,000+ 
80,000* 

1 ต.ค. 57- 30 ก.ย. 58 ฝ่านแผนงานและประกันคณุภาพ 

 
ประเด็นยุทธศำสตร์ : ยุทธศำสตร์ที่ 7 ส่งเสริม ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมเกำะรัตนโกสินทร์ และภูมิปัญญำไทย 
เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ : อนุรักษ์ สืบสำน พัฒนำ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และเป็นศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรม 
กลยุทธ์หน่วยงำน : กลยุทธ์ที่ 1 เป็นศูนย์กลำงทำงกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำที่ร่วมพัฒนำบุคลำกรท้องถิ่น และสังคม 
ตัวช้ีวัด : 7.1 ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มำใช้บริกำรศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ 

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

โครงการส่งเสริมการบ ารุงศลิปวัฒนธรรม* 2,000,000 1 ต.ค. 57- 30 ก.ย. 58 ฝ่ายสื่อสารองค์กร 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ : ยุทธศำสตร์ที่ 8 ร่วมพัฒนำและส่งเสริมทรัพยำกร สินทรัพย์ และทรัพย์สินทำงปัญญำ 
เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ : ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร 
กลยุทธ์หน่วยงำน : กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม และสนับสนุนกำรจัดกำรทรัพยำกร สินทรัพย์และทรัพย์สินทำงปัญญำ 
ตัวช้ีวัด : 8.1 ร้อยละของโครงกำรจัดหำรำยได้มีก ำไรที่เพิ่มข้ึนจำกปีที่ผ่ำนมำ 

โครงกำร/กิจกรรมหลัก โครงกำร/กิจกรรมย่อย งบประมำณ (บำท) ระยะเวลำด ำเนินกำร สำขำวิชำ/ฝ่ำยงำนที่รับผิดชอบ 
จัดหารายได ้ โครงการระดมทุนสู่มหาวิทยาลยัดว้ยการบริการ

วิชาการ* (A58) 
9,360,000 1 ต.ค. 57- 30 ก.ย. 58 ฝ่ายการเงินและพสัด ุ
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ส่วนที่ 6 แนวทำงกำรน ำแผนสู่กำรปฏิบัติและกำรติดตำมประเมินผล 
 
 การน าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไปสู่การปฏิบัติจ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อ
การบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดการประสานความร่วมมือในการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การจัดท าโครงการ /
กิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการพัฒนาระบบข้อมูลและการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในบัณฑิตวิทยาลัย ในเรื่องแนวคิด
และสาระส าคญัของยุทธศาสตร์การพัฒนาของบัณฑิตวิทยาลัย 

2. เพ่ือปรับประบวนการ และกลไกการบริหารจัดการให้สามารถสนับสนุนการน าแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ โดยมีการก าหนดตัวชี้วัดเป็นเครื่องมือ 
 
แนวทำงกำรน ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีไปสู่กำรปฏิบัติ 

 เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงก าหนดแนวทางการน าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

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

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางของกิจกรรม
โครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยเน้นผลลัพธ์ของการด าเนินงานเป็นหลัก 

3. ส่งเสริมให้แต่ละหน่วยงานภายในของบัณฑิตวิทยาลัย  ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของบัณฑิต
วิทยาลัย และของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงและประเมินผลงานของหน่วยงานภายในตามแผนที่
ก าหนดไว้ และน าไปสู่การพิจารณาการสนับสนุนทรัพยากรจากต้นสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. จัดให้มีการลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือสร้างพันธสัญญาเชิงยุทธศาสตร์ทั่วองค์กร คือ 
คณบดี รองคณบดีทั้งระบบ พร้อมทั้งเชื่อมโยงผลงานตามแผนยุทธศาสตร์สู่การประเมินผลงาน และการ
อุดหนุนทรัพยากรบัณฑิตวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยต่อไป 

5. สร้างกลไกประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในบัณฑิตวิทยาลัย ให้ขับเคลื่อนกิจกรรม  /โครงการ ให้
มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายความรู้ซึ่งกันและกัน โดย
อาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดท าฐานข้อมูลที่ทุกหน่วยงานภายในของ
บัณฑิตวิทยาลัยสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย สร้างช่องทางให้ประชาคมบัณฑิตวิทยาลัย มีโอกาส
แสดงความคิดเห็นและร่วมกิจกรรมการพัฒนา 

6. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้จากการด าเนินกิจกรรม /โครงการ ว่าสามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การ
พัฒนา รวมทั้งสามารถและประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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กำรติดตำมและประเมินผลแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 

 การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะสนับสนุนให้การด าเนินงานขอบัณฑิตวิทยาลัยบรรลุ
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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ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คําสั่งบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ท่ี      ๑๗๐.๑/๒๕๕๗

เรื่อง   แต่งต้ังคณะกรรมการทบทวนและจัดทําแผนกลยุทธ์ และยุทธศาสตร์ ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘-
๒๕๖๒) และแผนปฏิบัติราชการ บัณฑิตวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

___________________________

         ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กําหนดให้บัณฑิตวิทยาลัยทบทวนและจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 
บัณฑิตวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือให้การดําเนินงานและการบริหารงบประมาณเป็นไปในทิศ
ทางเดียวกันกับมหาวิทยาลัย และเพ่ือให้การดําเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงขอ
แต่งต้ังคณะกรรมการทบทวนและจัดทําแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ บัณฑิตวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังต่อไปน้ี 

คณะกรรมการอํานวยการ 
๑. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย                              ประธานกรรมการ 
๒. รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายบริหาร             กรรมการ 
๓. รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการ            กรรมการ 
๔. รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ       กรรมการ 
๕. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ            กรรมการ 
๖. หัวหน้าสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย                  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี 
 ๑.กําหนดทิศทาง นโยบาย กรอบแนวทางแผนยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด เป้าหมายให้เป็นไปตามพันธกิจของ

บัณฑิตวิทยาลัย 
 ๒.ทบทวนปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ ของบัณฑิตวิทยาลัยให้สนองตอบยุทธศาสตร์

ของมหาวิทยาลัย 
          ๓.ให้คําแนะนําปรึกษาในการแผนยุทธศาสตร์ระยะ ๔ ปี (๒๕๕๘-๒๕๖๒) และแผนปฏิบัติราชการบัณฑิต
วิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

คณะอนุกรรมการดําเนินงาน 
๑. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย                                  ประธานอนุกรรมการ 
๒. รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายบริหาร                  รองอนุกรรมการ 
๓. รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการ                 รองอนุกรรมการ 
๔. รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ            รองอนุกรรมการ 
๕. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ                  รองอนุกรรมการ 
๖. นางสาวกนิษฐา กฤตภคะ                                อนุกรรมการ 

                   ๗. นายวรเทพ นาควงศ์                                      อนุกรรมการ 
๘. นางสาวสุวรรณี ปุญสิร ิ                                  อนุกรรมการ 



๙. นายวราพงษ์ ท่าขนุน                                     อนุกรรมการ 
๑๐. นางสาวณิชกานต์ เพชรปานกัน                         อนุกรรมการ 
๑๑. นางสาวจิระวดี หาญฤทธา                              อนุกรรมการ 
๑๒. นางสาวณัฐกฤตา ทองขัด                                อนุกรรมการ 
๑๓. นางชุติมา ม่ิงขวัญสกุล                                   อนุกรรมการ 
๑๔. นางรุ้งเพชร ว่องเจริญพร                                 อนุกรรมการ 
๑๕. นางสาวเบญจวรรณ ยศระวาส                           อนุกรรมการ 
๑๖. นางสาววิมลภักด์ิ เสืออุดมนันท ์                         อนุกรรมการ 
๑๗. นายพลกฤษณ์ ชิดชอบ                                   อนุกรรมการ 
๑๘. นางสาวปิยะกาญจน์ แก้วโก                             อนุกรรมการ 
๑๙. ประธานสาขาวิชาการบริหารการพัฒนา                อนุกรรมการ 
๒๐. ประธานสาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์               อนุกรรมการ 

         ๒๑. ประธานสาขาวิชาภาษาศาสตร์                           อนุกรรมการ 
         ๒๒. ประธานสาขาวิชาการจัดการ                              อนุกรรมการ 
         ๒๓. ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา                   อนุกรรมการ 
         ๒๔. ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน                  อนุกรรมการ 
         ๒๕. ประธานสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี                   อนุกรรมการ 
         ๒๖. ประธานสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์                         อนุกรรมการ 
         ๒๗. ประธานสาขาวิชาการจัดการบริการสุขภาพ              อนุกรรมการ 
         ๒๘. ประธานสาขาวิชาบริหารธุรกิจ                            อนุกรรมการ 
         ๒๙. ประธานสาขาวิชาศิลปะการแสดง                         อนุกรรมการ 
         ๓๐. ประธานสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์            อนุกรรมการ 
         ๓๑. ประธานสาขาวิชาวิชาชีพครู                               อนุกรรมการ 
         ๓๒. ประธานสาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ               อนุกรรมการ 
         ๓๓. หัวหน้าสํานักงานโครงการบริหารการพัฒนา              อนุกรรมการ 
         ๓๔. เจ้าหน้าที่สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี                  อนุกรรมการ 
         ๓๕. เจ้าหน้าที่สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์                        อนุกรรมการ 
         ๓๖. เจ้าหน้าที่สาขาวิชาการจัดการบริการสุขภาพ             อนุกรรมการ 
         ๓๗. เจ้าหน้าที่สาขาวิชาการจัดการ                             อนุกรรมการ 
         ๓๘. เจ้าหน้าที่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ                           อนุกรรมการ 
         ๓๙. เจ้าหน้าที่สาขาวิชาการบริหารการศึกษา                  อนุกรรมการ 
         ๔๐. เจ้าหน้าที่สาขาวิชาศิลปะการแสดง                        อนุกรรมการ 
         ๔๑. เจ้าหน้าที่สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา                 อนุกรรมการ 
         ๔๒. เจ้าหน้าที่สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์                อนุกรรมการ 
         ๔๓. เจ้าหน้าที่สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน                 อนุกรรมการ 
         ๔๔. เจ้าหน้าที่สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ                    อนุกรรมการ 
         ๔๕. เจ้าหน้าที่สาขาวิชาภาษาศาสตร์                           อนุกรรมการ 
         ๔๖. เจ้าหน้าที่สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์           อนุกรรมการ 
         ๔๗. นางสาวเกษรา ตรีไพชยนต์ศักด์ิ                            อนุกรรมการและเลขานุการ 
         ๔๘. นายธวัชภูพิสิฐ ภัทรดาภา                                  อนุกรรมการและผูช้ว่ยเลขานุการ 

         หน้าที่ 



  ๑.จัดทําแผนยุทธศาสตร์ระยะ ๔ ปี (๒๕๕๘-๒๕๖๒) 
  ๒.จัดทํางบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ของบัณฑิตวิทยาลัย 
  ๓.จัดทําแผนปฏิบัติราชการ และแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ของบัณฑิตวิทยาลัย 
  ๔.วิเคราะห์ความสอดคล้องและจัดทําแผนปฏิบัติการ ของบัณฑิตวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.

ศ.๒๕๕๘ 
           ทั้งน้ีต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป  

  สั่ง ณ วันที่   ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

 

(ผศ.ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

30 ส.ค. 57  เวลา 15:08:37  Non-PKI Server Sign
Signature Code : NQAyA-EQAOQ-AzADI-ARgA1
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รำยงำนสรุปผลกำรประชุมกำรจัดท ำแผนฯ 



รายงานการประชุม 
ทบทวนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558  

วันจันทร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557 
ณ ห้องประชุมโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตการบริหารการพัฒนา ชั้น 3 อาคาร 31 

............................................................................................................................. ............................................. 
 
ผู้เข้าประชุม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนสวุทิย์ ทับหิรัญรักษ์  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
2. อาจารย์ ดร.สิทธิชัย   ธรรมเสน่ห์  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
3. อาจารย์ ดร.ธงไชย   สุรินทร์วรางกูร  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
4. อาจารย์ ดร.ดวงสมร  รุ่งสวรรค์โพธิ์  รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันฯ 
5. อาจารย์ ดร.ณัฐพร  อารีรัชชกุล  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
6. ศาสตราจารย์ กีรติ  บุญเจือ   ประธานสาขาวิชา 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศันสนยี์ จะสุวรรณ์  ประธานสาขาวิชา 
8. อาจารย์ ดร.วิภาดา  ประสารทรัพย์  ประธานสาขาวิชา (แทน) 
9. อาจารย์ ดร.สุดาวรรณ สมใจ   ผู้อ านวยการโครงการฯ 
10. อาจารย์ ดร.ชื่นอารมณ์ จันทิมาชัยอมร  อาจารย์ประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
11. นางสาวกนษิฐา  กฤตภคะ  หัวหน้าส านักงาน 
12. น.ส.สวุรรณี   ปุญสิริ 
13. น.ส.ณัฐกฤตา  ทองขัด 
14. นายวราพงษ์   ท่าขนุน 
15. น.ส.อณิธิตา   ยมสาร 
16. น.ส.นฤมล   ตีระพัฒนเกียรติ 
17. ว่าที่ร.ต.หญิงบุญญาดา   พาหาสิงห์ 
18. น.ส.อุไรรัตน์   สินสมบุญ 
19. นางวิศิษฐา     จินดาลัทธ 
20. น.ส.วาสนา     เพ็ชระ 
21. น.ส.กาญจนา  วัฒนาศิริกุลชัย 
22. น.ส.วิรงรอง   ท าโย 
23. นางพรรณนลิน  สัชฌุกร 
24. นายวรเทพ   นาควงศ์ 
25. น.ส.ปวีณา     ศรีบุญเรือง 
26. น.ส.เพ็ญพักตร์  สว่าง 
27. น.ส.สวุรรณี    กิระหัส 
28. นายธวัชภูพิสิฐ  ภัทรดาภา 
29. น.ส.เกษรา   ตรีไพชยนต์ศักดิ์ 
30. น.ส.ปิยะกาญจน์  แก้วโก 
31. น.ส.น  าฝน   พลานงูเหลือม 



32. นายกฤษฎา   กมลสาร 
33. น.ส.จิระวด ี   หาญฤทธา 
34. นายพลกฤษณ์  ชิดชอบ 
35. น.ส.ธนัญญา   เสืออุดม 
36. น.ส.เบญจวรรณ  ยศระวาส 
37. น.ส.ตรีนุช   นุ่นสีหมอก 
38. น.ส.ณิชกานต์  เพชรปานกัน 
39. น.ส.กุลนิดาวรรณ  ด าค า 
40. นางชุติมา   มิ่งขวัญสกุล 
41. นางรุ้งเพชร   ว่องเจริญพร 
42. น.ส.ปราณี   ชื่นตา 

 
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
 
ประธานที่ประชุม   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนสุวิทย์ ทับหริัญรักษ์ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 : เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 ส าหรับในวันที่ 1-3 กันยายน 2557 นี  บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร และศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม ในวันนี เป็นวันแรกที่จัดโครงการจึงขอให้บุคลากรทุก
ท่านเข้าร่วมโครงการ และขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือกับบัณฑิตวิทยาลัยด้วยดีตลอดมา  
 
ระเบียบวาระท่ี 2 : รับรองรายงานประชุม 
 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 : เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 ผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
 ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยได้ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 และจัดท าค า
รับรองการปฏิบัติราชการกับมหาวิทยาลัย ขณะนี ได้มีการด าเนินงานมาแล้ว 11 เดือน (ต.ค.2556 - ส.ค.2557) 
(ดังเอกสารแนบ) 
  

 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ  
ให้ผู้รับผิดชอบในตัวชี วัดที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายเร่งด าเนินการโดยด่วน เพ่ือให้ผลการด าเนินงานบรรลุ

เป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 

 
 



ระเบียบวาระท่ี 4 : เสนอเพื่อทราบ 
 4.1 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2556 บัณฑิตวิทยาลัย  
 ตามที่กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาก าหนดให้หน่วยงานตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ทุกปีการศึกษานั น บัณฑิตวิทยาลัยได้ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในไปแล้ว เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา ซึ่งผลการตรวจประเมินอยู่ในระหว่างการสรุปและ
รวบรวม ซึ่งจากการรายงานผลด้วยวาจา บัณฑิตวิทยาลัยมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 

 
 มติที่ประชุม รับทราบ และมอบรองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพน าผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน โดยเฉพาะข้อเสนอแนะของกรรมการน ามาปรับปรุ งแผนปฏิบัติราชการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ก่อนน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการบัณฑิตวิทยาลัยด้วย 
 
วาระท่ี 5 : เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 5.1 การพิจารณาทบทวนแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของบัณฑิตวิทยาลัย  
  

 วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยคุณภาพชั นน าเพื่อปวงชน 
 วิสัยทัศน์บัณฑิตวิทยาลัย ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพ และได้
มาตรฐานระดับชาติ พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
  

 พันธกิจมหาวิทยาลัย 
       1.  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหน้า ตรงกับความต้องการของ ชุมชน และสังคมยุคเศรษฐกิจ
ฐานความรู้ และเป็นประชากรโลก (global citizen) อย่างมีความสุข  
        2. ผลิตและพัฒนาครูแนวใหม่ ที่สนองตอบการปฏิรูปการศึกษาและการฝึกหัดครู   
        3.  ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคมอย่างมีคุณภาพ เพ่ือยกมาตรฐาน
ชุมชน สังคม และผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางหรือ SMEs สู่สากล  
        4.  อนุรักษ์ พัฒนาและบริการ และเป็นศูนย์กลางบริการข้อมูลสารสนเทศทางด้านศิลปวัฒนธรรม
กรุงรัตนโกสินทร์  
        5.  วิจัย สร้างวัฒนธรรม และองค์ความรู้ สู่การพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาภูมิปัญญาไทยสู่
สากล  
 
 พันธกิจบัณฑิตวิทยาลัย 
 1. ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน งานวิจัย และพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนภายใต้การก ากับมาตรฐานวิชาการ 

 2. พัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีสังคมคุณภาพ องค์ความรู้ และทักษะสู่ประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลก 

 3. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างคุณค่าแก่สังคม และบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือคงไว้ซึ่ง
เอกลักษณ์ชุมชนท้องถิ่น 

 4. ส่งเสริมสนับสนุนบริการวิชาการต่อชุมชนและสังคมสอดรับกระแสโลกาภิวัตน์และประชาคม
อาเซียน 
 



 จุดเน้นในการพัฒนาประจ าปี 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีการเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุม

วิชาการระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี  เพ่ือส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมด้านงานวิจัยที่เกิด
คุณค่าต่อการเรียนการสอนและสังคม  และผลักดันให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกระดับ และทุกแผนการเรียน 
มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ เพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ 
หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติให้เพ่ิมขึ น 

2. เน้นการวิจัย เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ทฤษฎี และข้อค้นพบใหม่ทางวิชาการของนักศึกษา เพ่ือ
ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

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

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

ผลักดันให้อาจารย์ในสังกัดจัดโครงการบริการวิชาการ โดยบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย อย่าง
ครบถ้วน 

7. ด าเนินการพัฒนาปรับปรุงระบบฐานข้อมูลด้านต่าง ๆ และระบบสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้อง ให้
ครอบคลุมทุกด้าน ตามพันธกิจของบัณฑิตวิทยาลัย 
  
 นโยบายการพัฒนาหน่วยงาน 
 1. นโยบายด้านการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการและตรงกับ
ความต้องการของชุมชน 
 1.1  มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพแข่งขันได้ในระดับประเทศ 
 1.2  เปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีได้มาตรฐานและตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและ
สังคม 
 1.3  จัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และเอาใจใส่ให้ผู้เรียนมี
พัฒนาการอย่างต่อเนื่อง 
 1.4  พัฒนามาตรฐานคุณภาพผลงานวิทยานิพนธ์และภาคนิพนธ์ให้สามารถสร้างองค์ความรู้สู่
การพัฒนาองค์กร  
 1.5  สนับสนุนให้นักศึกษา ได้มีโอกาสน าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์/บทความวิจัยในการประชุม
วิชาการและเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
 2.  นโยบายด้านวิจัย สร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนาบัณฑิตศึกษา ชุมชนท้องถิ่น และสู่สากล 
  2.1  พัฒนาโครงสร้างพื นฐานเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัย 
  2.2  พัฒนาความพร้อมของปัจจัยด้านต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอน 
 3.   นโยบายด้านบริการวิชาการเพ่ือการยกมาตรฐานคุณภาพแก่ชุมชนและสังคม 



  3.1  ส่งเสริม สนับสนุน การจัดให้บริการทางวิชาการเพ่ือการยกมาตรฐานชุมชนท้องถิ่นใน
รูปแบบที่หลากหลาย 
  3.2  ส่งเสริม สนับสนุน การจัดโครงการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนโดยใช้การมีส่วนร่วมกับ
หน่วยงานอื่น ๆ ทั งภายใน  ภายนอกมหาวิทยาลัย  และเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 4.   นโยบายด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อรักษาเอกลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่น 
  4.1  มุ่งเน้นการอนุรักษ์  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพ่ือรักษาเอกลักษณ์ของชาติ และชุมชน
ท้องถิ่น 
  4.2  มุ่งส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และสืบสานประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงาม 
 5.  นโยบายด้านให้บริการแก่นักศึกษา คณาจารย์ที่มีให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ด้วยระบบ
มาตรฐานคุณภาพ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
  5.1  ส่งเสริมคุณภาพการให้บริการแก่นักศึกษาและคณาจารย์ที่ได้มาตรฐานคุณภาพสากล 

 5.2  มุ่งเน้นการบริการที่ถูกต้อง รวดเร็ว เกิดคุณค่า และสร้างความประทับใจอย่างต่อเนื่อง 



ประเด็น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 
ปี พ.ศ. 2557 

บัณฑิตวิทยาลัย 
ปี พ.ศ. 2557 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจดัการโดยยดึหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการเชิงคุณภาพและธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ 1. มีระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลบุคลากรมีคุณภาพชีวิต และความ

ผาสุกในการปฏิบัติงาน 
มีการบรหิารจดัการที่คล่องตัว มีประสิทธิผล โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

กลยุทธ ์ 1. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มีธรรมาภิบาล 
2. พัฒนาทรัพยากรบุคคลใหม้ีศักยภาพในการแข่งขัน และจดัระบบสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์ เพื่อความผาสุก 
3. พัฒนาและปรบัปรุงโครงสร้างพื นฐานและการบรหิารจดัการพื นที่อย่างมีประสิทธภิาพ 
4. พัฒนาและปรับปรุงสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และทรัพยากรการเรียนรู้ให้ทันสมัย 
รวมทั งปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 

1. ส่งเสรมิและพัฒนาการบรหิารจดัการที่ดี มีคณุภาพ และยดึหลักธรรมาภิบาล 
2. ส่งเสรมิพัฒนาการบรหิารงานบณัฑิตศึกษา โดยเน้นการมสี่วนร่วมกับหลักสูตร และ/
หรือสาขาอย่างสร้างสรรค ์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับศิษยเ์ก่าและชุมชน ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับศิษยเ์ก่าและเครือข่ายชุมชน 
เป้าประสงค์ 1. ศิษย์เก่าและชุมชนมีส่วนร่วมก่อให้เกิดความสัมพันธ์ท่ีดีกับมหาวิทยาลัย เกื อกูลศิษย์เก่าและชุมชน 
กลยุทธ ์ 1. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับศิษย์เก่าและชุมชน 

2. สร้างระบบสารสนเทศและเครอืข่ายความสัมพันธ์กับศิษย์เก่าและมหาวิทยาลัย 
3. สร้างมูลคา่เพิ่มให้กับศิษยเ์ก่า 

1. ส่งเสรมิกิจกรรมที่หลากหลายกบัศิษย์เก่าและชุมชน 
2. ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของศิษย์เก่า และชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิตตามอัตลักษณ์
ของสวนสุนันทา 

ก ากับมาตรฐาน และประสานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ 
และพัฒนามาตรฐานคุณภาพผลงานวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอสิระ ให้สามารถ สร้างองค์
ความรู้สู่การพัฒนาองค์กรชุมชนท้องถิ่น และเผยแพร่สู่สาธารณะระดับชาติ 
 

เป้าประสงค์ บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณ์เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติและสามารถด ารง
ตนอยู่ในสังคมได้ 

ผลิตบัณฑติที่มีคณุภาพและเป็นบณัฑิตที่พึงประสงค ์

กลยุทธ ์ 1. พัฒนาระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาของประเทศในอนาคต 
3. เร่งรัดงบลงทุนและก าหนดกลไกการพัฒนาวิทยาเขตให้สามารถจัดการศึกษา 
4. พัฒนาอัตลักษณ์และอัตลักษณ์ของสวนสุนันทาเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
5. พัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์สู่ความเป็นเลิศ 

1. พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร และขยายสาขาวิชาให้ตอบสนองต่อตลาดแรงงานและยุทธศาสตร์ชาต ิ
2. ยกระดับคณุภาพการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตามมาตรฐานวิชาการ 
3. เพิ่มมาตรฐานการศึกษาและความสามารถของนักศึกษาสู่การแข่งขันกับนานาประเทศ 
4. สร้างเครือข่ายกบัหน่วยงานภายนอกและความร่วมมือทั งภายในและต่างประเทศ เพ่ือ
ผลิตบัณฑติให้ตอบสนองความต้องการของตลาดเฉพาะ (Niche Market) 



ยุทธศาสตร์ที่ 6 เป็นศูนย์กลางแห่งการเรยีนรู้และบริการวิชาการชั นน า ส่งเสริม และสนบัสนนุการบริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคมเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคมอย่างมีคณุภาพ 

เป้าประสงค์ เป็นศูนย์กลางแห่งการเรยีนรู้และบริการวิชาการของสังคม สนับสนุนการบริการวิชาการแก่ชุมชน และสังคม 
กลยุทธ ์ เปิดพื นที่มหาวิทยาลัยให้เป็นศูนยก์ลางของการพัฒนาทรัพยากรมนษุย์และเป็นแหล่ง

การเรยีนรู้ชุมชน 
1. จัดกิจกรรม และถ่ายทอดองค์ความรู้ระดับบณัฑิตศึกษาสูส่ังคม/ชุมชน 
2. เป็นศูนย์กลางทางการศึกษาระดับบัณฑติศึกษาท่ีร่วมพัฒนาบคุลากรท้องถิ่น และสังคม 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเป็นฐานในการพัฒนามหาวิทยาลัย ชุมชน และ
ประเทศชาติ 

พัฒนามาตรฐานคุณภาพงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาองค์กร ชุมชน ท้องถิ่น 
และเผยแพร่สู่สาธารณะระดับชาติ 

เป้าประสงค์ 1. สร้างผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ และเกิดประโยชน์ต่อสังคม 

สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการพัฒนางานวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

กลยุทธ์ 1. เพิ่มความรู้และทักษะในการสร้างผลงานวิจัยให้กับบุคลากร 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรน าผลงานวิจัยสู่การตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัยและสร้างบรรยากาศการวิจัยให้สามารถผลิตผลงาน
ที่มีคุณภาพ 

1. เพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพในการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
2. พัฒนาและส่งเสริมการวิจัยสู่สากล 
3. ยกระดับการวิจัยโดยร่วมกับภาครัฐและเอกชนด าเนินการวิจัยเชิงพาณิชย์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ส่งเสริม สนับสนุนประสานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีความเป็นเลิศทาง
วิชาการสู่สากล 

เป้าประสงค์ 1. มีระบบบริหารจัดการเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และเกิดความร่วมมือ
ทางการศึกษาหรือการวิจัย 

1. เป็นหน่วยงานที่รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
2. เป็นหน่วยงานที่ร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัยกับสมาชิกอาเซียน 

กลยุทธ์ 1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการของศูนย์วิจัยและศึกษาอาเซียนให้มีความคล่องตัว 
2. พัฒนาอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าสู่อาเซียน 
3. ท าความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัยกับประชาคมอาเซียน 
4. ด าเนินการด้านวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ 

1. ยกมาตรฐานการจัดการศึกษาและการเรียนการสอน ให้ตอบสนองตลาดแรงงานและ
สังคมยุคโลกาภิวัฒน์ 
2. พัฒนามาตรฐานการเรียนการสอนให้ทัดเทียมกับประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน 
3. ส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาและวิจัยกับมหาวิทยาลัยและองค์กรภายในประเทศ
และต่างประเทศ 
4. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษากับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มสมาชิกอาเซียน 



ยุทธศาสตร์ที่ 7 ส่งเสริมและท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม ส่งเสริม ท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมเกาะรตันโกสินทร์ และภูมิปญัญาไทย 
เป้าประสงค์ มีการอนุรักษ์ พัฒนา และเผยแพรศ่ิลปวัฒนธรรมในระดับชาติหรือนานาชาติ อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ทางด้านศิลปวัฒนธรรม 
กลยุทธ ์ 1. ส่งเสรมิ สนับสนุนการอนุรักษ์ สืบสาน และเผยแพรศ่ิลปวัฒนธรรมสูส่ากล 

2. พัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางวฒันธรรม 
1. จดักิจกรรม และถ่ายทอดองค์ความรู้ระดับบณัฑิตศึกษาสูส่ังคม/ชุมชน 
2. เป็นศูนย์กลางทางการศึกษาระดับบัณฑติศึกษาท่ีร่วมพัฒนาบคุลากรท้องถิ่น และสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากรสินทรัพย์และทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมพัฒนาและส่งเสริมทรัพยากร สินทรัพย์ และทรัพยส์ินทางปัญญา 
เป้าประสงค์ 1. มีระบบบรหิารสินทรัพย์และทรพัย์สินทางปัญญาได้อยา่งมีประสิทธิภาพและคุม้ค่า ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากร 
กลยุทธ ์ 1. การบริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย 2. การระดมทุนจากแหล่งทุน

ภายนอกและศิษย์เก่า 3. พัฒนาหน่วยบ่มเพาะวสิาหกิจ 
ส่งเสริม และสนับสนุนการจดัการทรัพยากร สินทรัพย์และทรัพย์สินทางปัญญา 



 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ 
 1. มอบฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพตรวจสอบแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2558 ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ และแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 4 ปี  
  2. คณะกรรมการได้วิ เคราะห์และพิจารณาผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 มีความเห็นตรงกันว่าให้ปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ดังนี  
 เพ่ิมเติมโครงการ/กิจกรรมที่เป็น Agenda ของมหาวิทยาลัยและบัณฑิตวิทยาลัย 
 หลังจากท่ีฝ่ายแผนงานประประกันคุณภาพแก้ไขรูปเล่มเสร็จแล้ว ให้ฝ่ายการเงินและ

พัสดุใส่ยอดเงินงบประมาณประมาณ โดยไม่เปลี่ยนแปลงกิจกรรม/โครงการแต่อย่างใด 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 บัณฑิตวิทยาลัย และมอบ
หัวหน้าส านักงานน าแผนฯเข้าที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการบัณฑิตวิทยาลัย 
 
วาระท่ี 6 : เรื่องอ่ืน ๆ 
 ไม่มี 
 
ปิดประชุมเวลา 11.30 น. 
  
         นางสาวเกษรา ตรีไพชยนต์ศักดิ์ 
          ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
 
 
                 น.ส.กนิษฐา กฤตภคะ 
               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 




