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 บัณฑิตวิทยาลัยมีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือใช้ในการปรับทิศทาง 
การพัฒนามหาวิทยาลัยและสามารถรองรับความต้องการความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทั้งปัจจุบันและอนาคต รวมถึงความท้าทายต่าง ๆ ของการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย และความท้าทายโลก 
 บัณฑิตวิทยาลัยได้ด าเนินการทบทวนและจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563) และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยอาศัยตัวแบบ ABCDE และได้เน้นการมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหาร บุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการด าเนินการ 
 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563) และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2559 ฉบับนี้ มีส่วนประกอบต่าง ๆ ทั้งหมด 6 ส่วน ประกอบด้วย บทที่ 1 บทน า บทที่ 2 การวิเคราะห์
เชิงยุทธศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย บทที่ 3 สาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)  
บทที่ 4 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563) บทที่ 5 แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 บทที่ 6 แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล และภาคผนวก 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563) และแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่จัดท าขึ้นนี้ จะเป็นกรอบทิศทางและแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนให้กับหน่วยงาน
และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยสู่การปฏ  ิบัต ใหส้ ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ต่อไป 
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แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 – 2563) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ก าหนดทิศทางการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นหน่วยงานที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพมาตรฐาน โดยได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ 
คือ “ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพ และได้มาตรฐานระดับชาติ พร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก” 

การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2559 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดท า
ขึ้นบนพ้ืนฐานหลักการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 – 2563) และแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวง 
และมีการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ ประกอบด้วยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร 
ประเด็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย ผลการวิเคราะห์ต าแหน่งยุทธศาสตร์ของ
บัณฑิตวิทยาลัย ผลการวิเคราะห์อยู่ในต าแหน่ง “อดทน” ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยมีการลด/ขจัด ประเด็นที่เป็น
จุดอ่อน จากการแก้ไขปรับปรุง บัณฑิตวิทยาลัยจะสามารถปรับไปอยู่ในต าแหน่ง “รุก” 

โดยสรุปสาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 – 2563) และแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นั้นประกอบ ไปด้วย 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์จ านวน 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ 26 เป้าประสงค์ 32 กลยุทธ์ ซึ่งในแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์จะมีความเชื่อมโยง/สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2559 ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา และยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวง อันจะเป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่ใช้เป็นแนวทางใน
การขับเคลื่อนให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการเชิงคุณภาพและธรรมาภิบาล ประกอบด้วย 
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เป้าประสงค์ 6 กลยุทธ์ และ 6 โครงการ/กิจกรรมหลัก ตอบสนองตัวชี้วัดหน่วยงาน 6 ตัวชี้วัด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเครือข่ายชุมชน สถาบันการศึกษา และศิษย์เก่า 
ประกอบด้วย 5 เป้าประสงค์ 6 กลยุทธ์ และ 7 โครงการ/กิจกรรมหลัก ตอบสนองตัวชี้วัดหน่วยงาน 7 ตัวชี้วัด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ขององค์การ ประกอบด้วย 4 
เป้าประสงค์ 5 กลยุทธ์ และ 5 โครงการ/กิจกรรมหลัก ตอบสนองตัวชี้วัดหน่วยงาน 4 ตัวชี้วัด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีมาตรฐานก้าวไกล
สู่อาเซียนและสากล ประกอบด้วย 6 เป้าประสงค์ 7 กลยุทธ์ และ 8 โครงการ/กิจกรรมหลัก ตอบสนองตัวชี้วัด
หน่วยงาน 7 ตัวชี้วัด 

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. 2559 ฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือหลักส าคัญที่ช่วยให้เกิดแนวทางการ
ปฏิบัติที่ชัดเจนและผลักดันให้การดาเนินการในภารกิจต่างๆ บรรลุเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์เกิดผล
ลัพธ์และผลสัมฤทธิ์ เพ่ือการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้เป็นหน่วยงานตาม
วิสัยทัศน์ที่ว่า “ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพ และได้มาตรฐานระดับชาติ 
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก” 
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แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 – 2563) และแผนปฏิบตัิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 บัณฑิตวิทยาลัย 

บทที่ 1 บทน ำ 
 

1.1 ประวัติควำมเป็นมำของหน่วยงำน 
ในปี พ.ศ. 2542 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งในขณะนั้นยังเป็นสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา  ได้ตั้ง

โครงการบัณฑิตศึกษาขึ้น โดยมีสายงานขึ้นตรงต่อรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มีชื่อเรียกหน่วยงานภายใน
ว่า “บัณฑิตวิทยาลัย” มีฐานะเทียบเท่าคณะ ก าหนดวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งเพ่ือท าหน้าที่จัดการศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และ
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตในสาขาวิชาต่างๆ และหลักสูตรแรกที่เปิดสอน คือ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
การจัดการคุณภาพ  

ต่อมาในปี พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา ได้เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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” และมีพันธกิจส าคัญ คือ ผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นองค์
ความรู้สู่ท้องถิ่น สร้างมาตรฐานวิชาชีพครู ส่งเสริม สนับสนุนด้านวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาในด้านต่าง ๆ เพ่ือให้ได้บัณฑิตที่มี
คุณภาพและมีศักยภาพในการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ต่อไป 
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1.2 โครงสร้ำงหน่วยงำน 
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1.3 โครงสร้ำงกำรบริหำร 
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1.4 ผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 
 1.4.1 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน 

สำขำวิชำ 
จ ำนวนหลกัสูตรที่เปิดสอน 

2556 2557 2558 
การบริหารการศึกษา (ค.ม.) 1 1 1 
หลักสูตรและการสอน (ค.ม.) 1 1 1 
วิชาชีพครู (ค.ม.) 1 1 1 
บริหารธุรกิจ (บธ.ม.) 1 1 1 
การจัดการฟุตบอลอาชีพ (บธ.ม.) - 1 1 
นิติวิทยาศาสตร์ (วท.ม.) 1 1 1 
การจัดการเทคโนโลยี (วท.ม.) 1 1 1 
การจัดการบริการสุขภาพ (วท.ม.) 1 - 1 
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ (วท.ม.) 1 1 1 
การจัดการสิ่งแวดล้อม (วท.ม.) - - 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 
นิติวิทยาศาสตร์ (ปร.ด.) 1 1 1 
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ (ปร.ด.) 1 1 1 

รวมท้ังสิ้น 15 15 17 
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1.4.2 ข้อมูลนักศึกษำ  
จ ำนวนนักศึกษำ 

สำขำวิชำ  
2556 2557 2558 

การบริหารการศึกษา (ค.ม.) 41 22 31 
หลักสูตรและการสอน (ค.ม.) 31 5 - 
วิชาชีพครู (ค.ม.) 31 15 17 
บริหารธุรกิจ (บธ.ม.) 33 9 10 
การจัดการฟุตบอลอาชีพ (บธ.ม.) - 27 32 
นิติวิทยาศาสตร์ (วท.ม.) 21 7 4 
การจัดการเทคโนโลยี (วท.ม.) 17 3 1 
การจัดการบริการสุขภาพ (วท.ม.) 7 - - 
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ (วท.ม.) 16 30 7 
ศิลปะการแสดง (ศศ.ม.) 45 15 22 
ภาษาศาสตร์ (ศศ.ม.) 1 1 1 
นโยบายสาธารณะ (รป.ม.) - - 10 
ภาษาศาสตร์ (ปร.ด.) 3 - 2 
ปรัชญาและจริยศาสตร์ (ปร.ด.) 14 3 2 
การบริหารการพัฒนา (ปร.ด.) 15 4 7 
การจัดการ (บธ.ด.) 23 - 1 
นิติวิทยาศาสตร์ (ปร.ด.) 50 2 1 
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ (ปร.ด.) 29 3 3 

รวมท้ังสิ้น 377 146 151 
* นักศึกษาภาคพิเศษทั้งหมด 
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1.4.3 ข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
จ ำนวนนักศึกษำ 

สำขำวิชำ  
2555 2556 2557 

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

รวมทั้งสิ้น 42 203 184 
* นักศึกษาภาคพิเศษทั้งหมด 
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1.4.4 ข้อมูลกำรมีงำนท ำของบัณฑิต 
ปีการศึกษา 2555 2556 2557 

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 4.75 4.90 4.72 
 

 
 

1.4.5 ข้อมูลผลงำนวิจัย 
จ ำนวน 

สำขำวิชำ 
2555 2556 2557 

ผลงำน น ำไปใช้ ผลงำน น ำไปใช้ ผลงำน น ำไปใช้ 
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 
 
 

 
 
 
 

4.6

4.8

5

ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต 

4.75 

4.9 

4.72 

2555 2556 2557 

0

5

10

15

2555 2556 2557 

5 3 
8 

2 
0 

5 

ผลงานวิจัย น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 



~ 8 ~ 
 

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 – 2563) และแผนปฏิบตัิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 บัณฑิตวิทยาลัย 

1.4.6 ข้อมูลกำรบริกำรวิชำกำร 

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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1.4.7 ข้อมูลกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

สำขำวิชำ 
จ ำนวนโครงกำรท ำนุบ ำรุงศลิปวัฒนธรรม 
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 
ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย 1 1 4 

รวมทั้งสิ้น 4 3 12 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0
2
4
6
8

10
12

โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

4 
3 

12 

2555 2556 2557 



~ 10 ~ 
 

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 – 2563) และแผนปฏิบตัิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 บัณฑิตวิทยาลัย 

1.4.8 ข้อมูลบุคลำกร 
  บุคลากรสายวิชาการ  

สาขาวิชา 
2556 2557 2558 

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

การจัดการฟุตบอลอาชีพ (บธ.ม.) - - - - - - - - - 1 4 5 
บัณฑิตวิทยาลัย - - - - - - 1 1 - - 5 5 

รวมท้ังสิ้น - 5 5 10 - 4 14 18 - 4 22 26 
 
 

 
 
 

สาขาวิชา 
2556 2557 2558 

อ. ผศ. รศ. รวม อ. ผศ. รศ. รวม อ. ผศ. รศ. ศ. รวม 
นิติวิทยาศาสตร์ (วท.ม.) 1 - - 1 2 1 - - - 1 - - 1 
ภาษาศาสตร์ (ปร.ด.) - - 1 - 1 1 - 1 - 1 1 1 3 
ปรัชญาและจริยศาสตร์ (ปร.ด.) 2 - - 3 5 2 - - 2 - - 3 5 
การบริหารการพัฒนา (ปร.ด.) - - - - - - - - 6 - 1 - 7 
การจัดการฟุตบอลอาชีพ (บธ.ม.) - - - - - - - - 4 - 1 - 5 
บัณฑิตวิทยาลัย - - - - - - - - 3 2 - - 5 

รวมท้ังสิ้น 3 - 1 4 8 4 - 1 15 4 3 4 26 
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บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

สำขำวิชำ 
2556 2557 2558 

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

รวมท้ังสิ้น 17 5 - 22 23 6 - 29 23 6 - 29 
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1.5 ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563) 
 

 

ข้ันตอนกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์  ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563) และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 

ผู้บริหารก าหนดปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม)  

ผู้บริหารและบุคลากร ประเมินให้น้ าหนักคะแนนตามล าดับจากมากไปหาน้อยของจุดแข็ง  
จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม 

คณะกรรมการทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ และรองผู้บริหารระดับหน่วยงาน 
วิเคราะห์ปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ การก าหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 

การทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมหลักขององค์กร 

คณะกรรมการทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ รองผู้บริหารระดับหน่วยงาน และผู้ปฏิบัติงานก าหนดโครงการ
และกิจกรรม 

คณะกรรมการทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ ยก (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559  - 2563)  
และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2559 

คณะกรรมการทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
(ผู้ใช้บัณฑิต, ผู้ปกครอง, ชุมชน, ผู้บริหารทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน, นักศึกษา) 

- เสนอคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 
- เสนออธิการบดี 

น าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559  - 2563) และแผนปฏิบัติการ  
ประจ าปีงบประมาณ 2559 ไปสู่การปฏิบัติ 

24 มิ.ย. 58 

ส.ค. 58 

ต.ค. 58-ก.ย.59 

คณะกรรมการทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยภายในและภายนอก 

พ.ค. 58 

ก.ค. 58 

พ.ค. 58 

พ.ค. 58 

มิ.ย. 58 

มิ.ย. 58 
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บทท่ี 2 กำรวิเครำะห์เชิงยุทธศำสตร์บัณฑิตวทิยำลัย 

 
2.1  กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอกองค์กร 

เพ่ือทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามของบัณฑิตวิทยาลัยโดยใช้หลักการวิเคราะห์ 
SWOT (SWOT Analysis) 

2.1.1  กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน (Internal Environment Analysis) 
เพ่ือน าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการระบุจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses)  

ของบัณฑิตวิทยาลัยโดยอาศัยกรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามหลักการ 7–S Model ของ McKinsey ซึ่ง
สามารถสรุปแนวทางการวิเคราะห์ได้ ดังนี้ 

o Structure (โครงสร้าง) มีโครงสร้างการท างาน หรือโครงสร้างการจัดองค์กรในระดับต่างๆ 
เหมาะสมดีหรือไม ่

o Strategy (กลยุทธ์) มีการก าหนดกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดทิศทางการปฏิบัติงานไว้
หรือไม ่

o System (ระบบ) ระบบการท างานเป็นอย่างไร มีจุดอ่อนหรือจุดแข็งอะไรบ้าง 
o Skill (ความช านาญ) บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ หรือช านาญมากน้อยเพียงใด มีทักษะในการ

ปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับหรือไม่ 
o Staff (บุคลากร) บุคลากรของมีความพร้อมมากน้อยเพียงใด และมีจ านวนเพียงพอหรือไม่ 
o Style (รูปแบบ) รูปแบบการบริหารเป็นที่ยอมรับและมีประสิทธิภาพหรือไม่ 
o Shared Value (ค่านิยมร่วม) บุคลากรและองค์กรมีค่านิยมร่วมหรือไม่ อะไรบ้างที่ท าให้

องค์กรเข้มแข็งหรืออ่อนแอ 
 

2.1.2 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก (External Environment Analysis) 
เพ่ือน าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการระบุสถานการณ์ที่เป็นโอกาส (Opportunities) และภัยคุกคาม 

(Threats) ของบัณฑิตวิทยาลัยโดยอาศัยกรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกตามหลักการ PESTModel ซึ่ง
สามารถสรุปแนวทางการวิเคราะห์ได้ดังนี้ 

o P-Politics เป็นการวิเคราะห์สภาพทางการเมือง รวมทั้งกฎหมายและนโยบายทางการเมืองที่
มีผลกระทบกับบัณฑิตวิทยาลัย 

o E-Economics เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์และแนวโน้มทางเศรษฐกิจที ่มีผลต่อ  
บัณฑิตวิทยาลัย 

o S-Social เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์และกระแสสังคมที่มีต่อบัณฑิตวิทยาลัย 
o T-Technology เป็นการวิเคราะห์แนวโน้มของการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ 

บัณฑิตวิทยาลัย 
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2.2 ประเด็นปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของบัณฑิตวิทยำลัย 
บัณฑิตวิทยาลัยได้ส ารวจความคิดเห็นจากผู้บริหารภายในหน่วยงานเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ

การด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัยโดยสามารถสรุปประเด็นปัจจัยในแต่ละด้าน ดังนี้ 
 

2.2.1 ประเด็นจุดแข็ง (Strengths : S) (14 ประเด็น) ดังต่อไปนี้ 
1. มีหลักสูตรทั้งระดับปริญญาโท และปริญญาเอกที่โดดเด่นและหลากหลาย ตอบสนองความ

ต้องการของสังคม 
2. มีคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญในงานของตนเอง ท างานเป็นทีม ท าให้การท างานมี

ประสิทธิภาพ 
3. มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. และทุกหลักสูตรผ่าน

เกณฑ์มาตรฐาน เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพ 
4. การเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏด้านการวิจัย อันดับ 1 
5. มีความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศในการจัดการศึกษา และการ

วิจัย ท าให้มีเครือข่ายในการท างาน 
6. บางหลักสูตรมีค่าใช้จ่ายในการศึกษาถูกกว่าในหลายๆ สถาบัน 
7. การเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ และมีชื่อเสียงทางด้านการผลิตครู และด้านนาฏศิลป์ 
8. มีเอกลักษณ์ของความเป็นวังอย่างชัดเจน และมีการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของหน่วยงานไว้ให้

คงอยู่ต่อไป 
9. มีคณะกรรมการประจ าหน่วยงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ สามารถก ากับดูแลการจัดการศึกษา

ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. 
10. นโยบายความผาสุกของผู้บริหารองค์กร ท าให้บุคลากรมีความอิสระและเกิดความคล่องตัวในการ

ปฏิบัติงาน 
11. ผู้บริหารเอาใจใส่และให้ความส าคัญต่อการขับเคลื่อนองค์กรให้พัฒนา 
12. ความเป็นวังเก่า และมีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น สวยงาม 
13. หน่วยงานได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานระบบ ISO 9001 
14. การส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และมีการพัฒนาตนเอง

ในด้านต่าง ๆ 
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2.2.2 ประเด็นจุดอ่อน (Weaknesses : W) (11 ประเด็น) ดังต่อไปนี้ 
1. อาจารย์ประจ ามีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ยากต่อการวางแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
2. อาคารสถานที่คับแคบ ไม่สามารถให้บริการให้สะดวก 
3. บุคลากร และนักศึกษายังขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
4. ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาเอกที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus/ISI/TCI ค่อนข้าง

น้อย 
5. ผลงานสร้างสรรค์/สิ่งประดิษฐ์ด้านการวิจัย ยังมีน้อย 
6. จ านวนบุคลากรในส านักงานไม่เพียงพอ สัดส่วนของภาระงานกับจ านวนบุคลากรไม่สมดุลกัน 
7. ฐานข้อมูลนักศึกษา/ศิษย์เก่า ยังไม่เป็นระบบ ท าให้ไม่สามารถดึงข้อมูลมาใช้ให้เกิดประสิทธิผล

ต่อองค์กรได้ 
8. บัณฑิตวิทยาลัยยังไม่มีการเปิดการศึกษาภาคปกติ 
9. หลักสูตรที่เป็นหลักสูตรนานาชาติ ยังมีจ านวนน้อยมาก 
10. นักศึกษามีการขยายระยะเวลาการศึกษาในอัตราค่อนข้างสูง ท าให้มีนักศึกษาตกค้าง ไม่

สามารถรับนักศึกษาใหม่ได้ 
11. จ านวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่สามารถเปิดรับสมัครได้ไม่สัมพันธ์กับจ านวนผู้สนใจสมัคร 

 
2.2.3 ประเด็นโอกำส (Opportunities : O) (10 ประเด็น)  ดังต่อไปนี้ 

1. ประชากรมีแนวโน้มในการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกเพ่ิมมากขึ้น 
2. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนท าให้มีความต้องการศึกษาในหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตร

ภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึน 
3. มีการขยายตัวของการบริหารส่วนท้องถิ่นซึ่งมีความต้องการในการศึกษา 
4. การวิจัยมีความส าคัญเพ่ิมมากข้ึนในปัจจุบันท าให้เกิดความต้องการในการพัฒนาตนเองในเรื่อง

การวิจัย 
5. หน่วยงานทั้งราชการและเอกชนมีความต้องการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการ

แข่งขัน 
6. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบันเอื้อต่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
7. การเปิดเสรีทางการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน 
8. หน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐมีนโยบายให้การสนับสนุนทุนการวิจัยเป็นจ านวนมาก 
9. กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการส่งเสริมและยกระดับสถานะของครู 
10. อัตราการจ้างแรงงานเพ่ิมจึ้น เรื่องจากการลงทุนจากต่างชาติในประเทศไทยและภูมิภาค

อาเซียนเพิ่มสูงขึ้น 
 

2.2.4 ประเด็นภัยคุกคำม (Threats : T) (9 ประเด็น) ดังต่อไปนี้ 
1. มีสถาบันการศึกษาจ านวนมากที่เปิดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
2. มีข้อก าหนดด้านคุณภาพหลักสูตรของ สกอ. ท าให้เกิดข้อจ ากัดในเรื่องต่าง ๆ 
3. การด าเนินงานและการแจ้งข้อก าหนดต่าง ๆ ของ สกอ. มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมอยู่

ตลอดเวลา 
4. ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันส่งผลต่อผู้สนใจที่จะศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา 
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5. การแข่งขันทางระบบการศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียนมากขึ้น 
6. ปัญหาเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศ 
7. ความร่วมมือในต่างประเทศยังไม่เป็นรูปธรรมเท่าที่ควร 
8. สังคมไทยจะมีประชากรในวัยเรียนลดน้อยลง 
9. โครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนไป ท าให้อัตราการเกิดลดลง อัตราประชากรในวัยเรียนลดลง และมี

อัตราผู้สูงอายุเพ่ิมข้ึน 
 

2.3 ผลกำรวิเครำะห์ต ำแหน่งยุทธศำสตร์ของบัณฑิตวิทยำลัย 
2.3.1 ต ำแหน่งยุทธศำสตร์ของ บัณฑิตวิทยำลัยในปัจจุบัน 

บัณฑิตวิทยาลัยอยู่ในต าแหน่ง “อดทน” ดังแสดงได้จากภาพข้างล่างนี้ 
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2.3.2 ต ำแหน่งยุทธศำสตร์ที่ปรับปรุงแล้ว 
  บัณฑิตวิทยาลัย ลด/ขจัด ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน (ระดับในการมุ่งมั่นปรับปรุง (ระดับ 4) = 

สูง (ระดับ 5) = สูงมาก) ดังนี้ 
17 อาจารย์ประจ ามีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ยากต่อการวางแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร (ระดับ 4) 
22 อาคารสถานที่คับแคบ ไม่สามารถให้บริการให้สะดวก (ระดับ 5) 
26 บุคลากร และนักศึกษายังขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษ (ระดับ 5) 
19 ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาเอกที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus/ISI/TCI ค่อนข้างน้อย (ระดับ 4) 

  บัณฑิตวิทยาลัย พลิกวิกฤติเป็นโอกาสในประเด็นที่เป็นภัยคุกคาม (ระดับในการมุ่งมั่น
ปรับปรุง (ระดับ 4) = สูง (ระดับ 5) = สูงมาก) ดังนี้ 
38 มีสถาบันการศึกษาจ านวนมากที่เปิดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา (ระดับ 5) 
39 ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันส่งผลต่อผู้สนใจที่จะศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา (ระดับ 4) 
42 ความร่วมมือในต่างประเทศยังไม่เป็นรูปธรรมเท่าที่ควร (ระดับ 4) 

  จากการแก้ไขปรับปรุงข้างต้น บัณฑิตวิทยาลัยจะสามารถปรับไปอยู่ในต าแหน่ง “รุก” ดัง
แสดงได้จากภาพข้างล่างนี้ 
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สรุปกำรวิเครำะห์ปัจจัยเชิงยุทธศำสตร์ 
 การวิเคราะห์ปัจจัยทางยุทธศาสตร์ สรุปได้ตามตารางต่อไปนี้ 
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บทท่ี 3 สำระส ำคัญของแผนยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563) 
 
3.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 
 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพ และได้มาตรฐานระดับชาติ พร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
 

3.2  พันธกิจ (Mission) 
 ผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเน้นองค์ความรู้สู่ท้องถิ่น สร้างมาตรฐานวิชาชีพครู ส่งเสริม สนับสนุน
ด้านวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

3.3  ภำรกิจหลัก (Key result area) 
1. ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งด้านวิชาการและ

วิชาชีพ ให้มีสังคมคุณภาพ องค์ความรู้ และทักษะสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
2. ส่งเสริมการท าวิจัยโดยมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรม และองค์ความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่น และเผยแพร่

ระดับชาติและนานาชาติ 
3.  ส่งเสริมสนับสนุนบริการวิชาการต่อชุมชนและสังคมสอดรับกระแสโลกาภิวัตน์และประชาคม

อาเซียน 
4.  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างคุณค่าแก่สังคม และบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์

ชุมชนท้องถิ่น 
 

3.4 เสำหลัก (Pillar) 
 ทรงปญัญา ศรัทธาธรรม น าสังคม 
 

3.5 วัฒนธรรม (Culture) 
 ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย โดยการแสดงความเคารพผู้อาวุโสและการทักทาย 
 

3.6  อัตลักษณ์ (Identity) 
 เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ 
 

3.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
 เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล 
 

3.8 ค่ำนิยมหลัก (Core Values) 
G  Good governance  ธรรมาภิบาล 
R  Resourcefulness  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
A  Association  การเชื่อมโยงประสานงานเครือข่าย 
D  Devotion  ทุ่มเท เสียสละ อุทิศตนให้กับองค์กร 
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3.9 ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic Thrusts) 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการเชิงคุณภาพและธรรมาภิบาล 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนามาตรฐานคุณภาพงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และทรัพย์สินทางปัญญา 

เพ่ือการพัฒนาองค์กร ชุมชน ท้องถิ่น และเผยแพร่สู่สาธารณะระดับชาติและนานาชาติ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเครือข่ายชุมชน สถาบันการศึกษา และศิษย์เก่า 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ขององค์การ  

 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีมาตรฐานก้าวไกล
สู่อาเซียนและสากล 
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3.10 แผนที่ยุทธศำสตร์ของบัณฑิตวิทยำลัย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2559 – 2563  
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บทท่ี 4 แผนยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 – 2563) 
 

 

 

 

 

 

 

 



2559 2560 2561 2562 2563
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

รองคณบดีฝ่ายบริหาร หัวหน้าส านักงาน

โครงการสวนสุนันทาวชิาการ รองคณบดีฝ่ายวชิาการ ทุกฝ่ายงาน
คุณภาพ
บริการ

1.2 นักศึกษามีความพงึพอใจต่อระบบ
การบริหารจัดการของบัณฑิตวทิยาลัย

1.2.1 ระดับความพงึพอใจของนักศึกษา
ต่อระบบบริหารจัดการของบัณฑิต
วทิยาลัย

≥ 3.51 ≥ 3.76 ≥ 4.01 ≥ 4.26 ≥ 4.51 1.2.1.1 ปรับปรุงการบริหารจัดการ และพฒันา
คุณภาพการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการ
ของผู้รับบริการ

โครงการจัดการข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร หัวหน้าส านักงาน

1.3.1 ระดับความเชื่อมั่นของบุคลากรต่อ
ระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิ
บาลของมหาวทิยาลัย

≥ 4.51 ≥ 4.54 ≥ 4.56 ≥ 4.58 ≥ 4.6 1.3.1.1 ปรับปรุงระบบ และกลไกการก ากับ
องค์การที่ดี

โครงการก ากับองค์การที่ดี คณบดีบัณฑิตวทิยาลัย หัวหน้าส านักงาน

โครงการพฒันาระบบงานประกันคุณภาพ รองคณบดีฝ่ายแผนงานฯ ฝ่ายนโยบาย/แผนและ
ประกันคุณภาพ

โครงการบริหารจัดการตามเกณฑ์บริหาร
จัดการองค์กร (EdPEx)

รองคณบดีฝ่ายแผนงานฯ ฝ่ายนโยบาย/แผนและ
ประกันคุณภาพ

โครงการพฒันา/ปรับปรุงกระบวนการ
ปฏบิัติงาน

รองคณบดีฝ่ายแผนงานฯ ฝ่ายนโยบาย/แผนและ
ประกันคุณภาพ

1.3.1.3 ปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ และการ
บริหารจัดการของบัณฑิตวทิยาลัย

โครงการปฏรูิปกฎหมาย คณบดีบัณฑิตวทิยาลัย หัวหน้าส านักงาน

1.4 บัณฑิตวทิยาลัยมีความสามารถใน
การบริหารจัดการทรัพย์สิน สินทรัพย์
เพื่อใช้ในการปฏบิัติตามภารกิจ

1.4.1 ร้อยละของงบรายได้จากโครงการ
จัดหารายได้ด้านการบริการวชิาการและ
วจิัยต่องบรายได้จากการจัดการเรียนการ
สอนของบัณฑิตวทิยาลัย

20 25 30 35 40 1.4.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหารายได้
อย่างเป็นระบบ

โครงการระดมทุนสู่มหาวทิยาลัยด้วยการ
บริการวชิาการ

รองคณบดีฝ่ายวจิัยและ
บริการวชิาการ

ฝ่ายนโยบาย/แผนและ
ประกันคุณภาพ

1.5.1 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานภาษาอังกฤษของบัณฑิต
วทิยาลัย

60 65 70 75 80 1.5.1.1 พฒันาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้กับ
บุคลากร

โครงการพฒันาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ
ของบุคลากร

รองคณบดีฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

80 85 90 95 100 1.5.2.1 พฒันาทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพใน
การปฏบิัติงาน

โครงการพฒันาบุคลากร รองคณบดีฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

1.5.2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรปฏบิัติ
ตามจรรยาบรรณ และระเบียบ ข้อบังคับ ในการ
ปฏบิัติงาน

โครงการส่งเสริมการปฏบิัติตนให้เป็นไปตาม
จรรยาบรรณวชิาชีพ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

1.6 บัณฑิตวทิยาลัยมีระบบสารสนเทศ
เพื่อการตัดสินใจและมีประสิทธภิาพ

1.6.1 ระดับความส าเร็จของการพฒันา
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจ

5 5 5 5 5 1.6.1.1 พฒันาและปรับปรุงระบบสารสนเทศให้
เอือ้ต่อการบริหารจัดการ

โครงการ SSRU e-campus รองคณบดีฝ่ายวจิัยและ
บริการวชิาการ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

1.7 บุคลากรมีคุณภาพชีวติการท างาน
ที่ดี

1.7.1 ระดับคุณภาพชีวติการท างานของ
บุคลากร

≥ 4.22 ≥ 4.28 ≥ 4.32 ≥ 4.38 ≥ 4.42 1.7.1.1 พฒันาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและ
การบริหารจัดการพื้นที่อย่างมีประสิทธภิาพ

โครงการมหาวทิยาลัยสีเขียว รองอธกิารบดีฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

มิติ

ประสิทธผิล

ประสิทธภิาพ

1.3.2 คุณภาพของบัณฑิตวทิยาลัยจาก
ผลประเมินคุณภาพการศึกษา ปี 2558

1.5 บุคลากรมีทักษะ ความรู้ คุณธรรม 
และจริยธรรม ในการปฏบิัติงาน

การพฒันา
องค์การ

1.3.1.2 พฒันาการบริหารจัดการองค์กรด้วยระบบ
คุณภาพ

ยุทธศาสตรท์ี ่1 ส่งเสรมิระบบการบรหิารจัดการเชิงคุณภาพและธรรมาภิบาล

1.1 บัณฑิตวทิยาลัยได้รับความเชื่อมั่น
และความไวว้างใจในการด าเนินการ
ตามภารกิจจากบุคลากร

1.1.1 ระดับความเชื่อมั่นและไวว้างใจ
ของบุคลากรต่อการด าเนินการตาม
ภารกิจของมหาวทิยาลัย

ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ
ค่าเปา้หมาย

แผนงาน/กลยุทธ์ โครงการเชิงยุทธศาสตร์ ผู้ก ากับดูแล

≥ 4.6 1.1.1.1 ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการของมหาวทิยาลัย

≥ 4.51 ≥ 4.54 ≥ 4.58≥ 4.56

≥ 4.30

เปา้ประสงค์

1.3 ความเชื่อมั่นของบุคลากรต่อระบบ
บริหารจัดการความหลักธรรมาภบิาล
ของบัณฑิตวทิยาลัย

ตัวชี้วัด

1.5.2 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุน
วชิาการที่มีคู่มือการปฏบิัติงาน

≥ 4.40≥ 4.00 ≥ 4.10 ≥ 4.20
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2.1.1 ร้อยละงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ในระดับชาติ
หรือนานาชาติต่ออาจารยป์ระจ าและ/หรือนักวจิัยประจ า

 - กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 20 22 23 24 25

 - กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์ 30 32 33 34 35

2.2 เป็นศูนยก์ลางแห่งการเรียนรู้และบริการ
วชิาการของสังคม

2.2.1 จ านวนฐานความรู้ท่ีเพิ่มขึ้นในแหล่งเรียนรู้บริการวชิาการ 1 1 1 1 1 2.2.3.1 เปิดพื้นที่บัณฑิตวทิยาลัยให้เป็น
ศูนยก์ลางของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแ์ละ
แหล่งการเรียนรู้ชุมชน

โครงการเพิ่มจ านวนองค์ความรู้ในแหล่ง
เรียนรู้ เพื่อเปิดพื้นที่ให้มหาวทิยาลัย
เป็นชุมชนวชิาการ

รองคณบดีฝ่ายวจิัยและ
บริการวชิาการ

ฝ่ายพัฒนางานวจิัย

2.3.1 เงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์
ประจ า/หรือนักวจิัย (สกอ.)

 - กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ≥ 25000  ≥ 25000  ≥ 25000  ≥ 25000  ≥ 25000

 - กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์  ≥ 60000  ≥ 60000  ≥ 60000  ≥ 60000  ≥ 60000

ยทุธศาสตร์ที ่2 พัฒนามาตรฐานคุณภาพงานวจิยั งานสร้างสรรค์ และทรัพยส์นิทางปัญญา เพ่ือการพัฒนาองค์กร ชมุชน ท้องถ่ิน และเผยแพร่สูส่าธารณะระดบัชาตแิละนานาชาติ

2.1 ผลงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการ
ตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติตาม
เกณฑ์มาตรฐานอดุมศึกษาที่ก าหนด

ฝ่ายงานที่รบัผิดชอบ
ค่าเป้าหมาย

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการเชิงยทุธศาสตร์ ผู้ก ากับดูแล

รองคณบดีฝ่ายวจิัยและ
บริการวชิาการ

2.3.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหาแหล่งทุน
งานวจิัย โดยอาศัยเครือข่าย

โครงการจัดหาแหล่งทุนงานวจิัย โดย
อาศัยเครือข่าย

รองคณบดีฝ่ายวจิัยและ
บริการวชิาการ

โครงการบริการวชิาการถ่ายทอดองค์
ความรู้ที่ได้จากการวจิัย

2.4 ผลงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์มีการน าไปใช้
ประโยชน์ตามเกณฑ์มาตรฐานอดุมศึกษาที่ก าหนด

2.4.1 ร้อยละของการน างานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้
ประโยชน์

37 38

แผนงาน/กลยทุธ์

39 40 41 2.4.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการน าผลงานวจิัย
 หรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
สังคม ชุมชน

2.3 บัณฑิตวทิยาลัยมีงานวจิัยที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของแหล่งทุน

มิติ

ประสิทธผิล

คุณภาพบริการ

การพัฒนา
องค์การ

ฝ่ายพัฒนางานวจิัย96 98 2.5.1.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มี
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์งานวจิัยและนวตักรรม
อยา่งมีประสิทธภิาพ

โครงการพัฒนาศักยภาพงานวจิัย รองคณบดีฝ่ายวจิัยและ
บริการวชิาการ

2.5 บุคลากรมีศักยภาพในการริเร่ิมสร้างสรรค์
การวจิัยและนวตักรรมอยา่งมีประสิทธภิาพ

2.5.1 ร้อยละของอาจารยป์ระจ า/หรือนักวจิัย ท่ีมีผลงานวจิัย 90 92 94

ฝ่ายพัฒนางานวจิัย

ฝ่ายพัฒนางานวจิัย

2.1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการน าผลงานวจิัย
 หรืองานสร้างสรรค์ให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
ในระดับชาติหรือนานานาชาติ

โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวจิัยระดับชาติและนานาชาติ

รองคณบดีฝ่ายวจิัยและ
บริการวชิาการ

ฝ่ายพัฒนางานวจิัย



2559 2560 2561 2562 2563
3.1.1 ร้อยละของเครือข่ายที่มีผลผลิตที่เป็น
ประโยชน์ต่อบัณฑิตวทิยาลัย

50 60 70 80 90 3.1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกจิกรรม
เพือ่สร้างความสัมพันธท์ี่ดีให้กบัเครือข่าย

โครงการเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายในการพัฒนาบัณฑิตวทิยาลัย

รองคณบดีฝ่ายวจิัยและบริการ
วชิาการ

ทุกฝ่ายงาน

3.1.2 จ านวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา
บัณฑิตวทิยาลัย

50 60 70 80 90 3.1.2.1 จัดให้เครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนา
บัณฑิตวทิยาลัยตามภารกจิ (การผลิตบัณฑิต 
วจิัย บริการวชิาการ และการท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม)

โครงการเสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัเครือข่าย รองคณบดีฝ่ายวจิัยและบริการ
วชิาการ

ทุกฝ่ายงาน

ประสิทธภิาพ 3.3 มีระบบและกลไกการบริหารเครือข่ายที่
มีคุณภาพ

3.3.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบ 
และกลไกการบริหารเครือข่าย

5 5 5 5 5 3.3.1.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหาร
เครือข่าย

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหาร
จัดการเครือข่าย

รองคณบดีฝ่ายวจิัยและบริการ
วชิาการ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โครงการฝึกอบรมเทคนิคการถ่ายทอดองค์
ความรู้สู่เครือข่าย

โครงการพัฒนาทักษะของบุคลากรด้านภาษา
และการส่ือสาร

รองคณบดีฝ่ายวจิัยและบริการ
วชิาการ

ทุกฝ่ายงาน

ฝ่ายงานที่รบัผิดชอบ

ยทุธศาสตร์ที่ 3 สง่เสริมสนับสนุนการสร้างเครือข่ายชุมชน สถาบันการศึกษา และศิษยเ์ก่า

3.4 บุคลากรสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้สู่
เครือข่าย

ค่าเป้าหมาย

≥ 3.513.2.1 ระดับความพึงพอใจของเครือข่ายที่มีต่อ
การด าเนินกจิกรรมของบัณฑิตวทิยาลัย

3.2 เครือข่ายมีความพึงพอใจต่อการด าเนิน
กจิกรรมของบัณฑิตวทิยาลัย

เป้าประสงค์ ตวัชี้วัด

ทุกฝ่ายงาน≥ 
4.01

รองคณบดีฝ่ายวจิัยและบริการ
วชิาการ

≥ 
3.76

แผนงาน/กลยทุธ์ โครงการเชิงยทุธศาสตร์ ผู้ก ากับดแูล

3.2.1.1 ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพของการ
จัดกจิกรรมให้กบัเครือข่าย

โครงการเสริมสร้างความร่วมมือกบัเครือข่าย≥ 
4.26

≥ 
4.51

3.4.1.1 พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถใน
การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เครือข่าย

25 30

มิติ

ประสิทธผิล

คุณภาพบริการ

3.1 เครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาและ
เกดิความสัมพันธท์ี่ดีกบับัณฑิตวทิยาลัย

3.4.1 ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมการพัฒนา 
การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ศิษย์เกา่ ชุมชน 
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน  และนานาชาติ

10 35การพัฒนา
องค์การ

40
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4.1.1 ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินการตามแผนการจัดอันดับ
มหาวทิยาลัย

100 100 100 100 100 โครงการจัดอันดับมหาวทิยาลัย 
(U-Ranking)

รองคณบดีฝ่ายวจิัย
และบริการวชิาการ

ฝ่ายพฒันางานวจิัย

5 5 5 5 5 โครงการจัดอันดับมหาวทิยาลัยโดย QS
 World University Ranking

รองคณบดีฝ่ายวจิัย
และบริการวชิาการ

ฝ่ายพฒันางานวจิัย

4.1.1.2 สนับสนุน ส่งเสริม ก ากับ ติดตามและ
ประเมินผลการส่ือสารภาพลักษณ์ของมหาวทิยาลัย

โครงการปัน้ดินใหเ้ปน็ดาว รองคณบดีฝ่ายบริหาร ฝ่ายกิจการนักศึกษาและ
ศิลปวฒันธรรม

4.2.1.1 พฒันาระบบการประชาสัมพนัธแ์ละการ
บริการใหต้รงกับความต้องการของกลุ่มเปา้หมาย

โครงการประชาสัมพนัธเ์พือ่สร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีใหก้ับมหาวทิยาลัย

รองคณบดีฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

4.2.1.2 สนับสนุน ส่งเสริมการท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม

โครงการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม รองคณบดีฝ่ายบริหาร ฝ่ายกิจการนักศึกษาและ
ศิลปวฒันธรรม

ประสิทธภิาพ 4.3 บณัฑิตวทิยาลัยมีกระบวนการส่ือสาร
ภาพลักษณ์ที่หลากหลายและครอบคลุมทุก
กลุ่มเปา้หมาย

4.3.1 ระดับความส าเร็จของการพฒันา
กระบวนการส่ือสารภาพลักษณ์ที่
ครอบคลุมทุกกลุ่มเปา้หมาย

5 5 5 5 5 4.3.1.1 ปรับปรุงกระบวนการสร้างภาพลักษณ์
ของบณัฑิตวทิยาลัยใหค้รอบคลุมทุกเปา้หมาย

โครงการพฒันาระบบและกลไกการ
สร้างภาพลักษณ์ใหก้ับมหาวทิยาลัย

รองคณบดีฝ่ายบริหาร ฝ่ายกิจการนักศึกษาและ
ศิลปวฒันธรรม

การพฒันา
องค์การ

4.4 บคุลากรมีพฤติกรรมและทัศนคติในการ
ใหบ้ริการที่ดีมีคุณภาพแก่ผู้รับบริการ

4.4.1 ร้อยละของบคุลากรที่ได้รับการ
พฒันาและมีพฤติกรรม ทัศนคติในการ
ใหบ้ริการที่ดี

80 85 90 95 100 4.4.1.1 พฒันาพฤติกรรมและทัศนคติในการ
ใหบ้ริการที่ดีมีคุณภาพแก่ผู้รับบริการ

โครงการพฒันาบคุลากรใหม้ี Service 
mind

รองคณบดีฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

4.1.1.1 สนับสนุนการสร้างผลงานใหอ้ันดับ
มหาวทิยาลัยเปน็ที่ยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติดีขึ้น

80 85 90คุณภาพ
บริการ

4.2 ผู้รับบริการรับรู้ภาพลักษณ์และการ
ใหบ้ริการบณัฑิตวทิยาลัยอย่างชัดเจน

4.2.1 ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์และ
การใหบ้ริการของมหาวทิยาลัย

60 75

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณข์ององค์การ

ค่าเปา้หมาย
แผนงาน/กลยุทธ์ โครงการเชงิยุทธศาสตร์ ผู้ก ากับดแูล ฝ่ายงานทีร่บัผิดชอบมติิ

ประสิทธผิล

เปา้ประสงค์ ตวัชีว้ัด

4.1 บณัฑิตวทิยาลัยเปน็ที่รู้จักและยอมรับ  
ในระดับประเทศและนานาชาติ

4.1.2 ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามเกณฑ์ QS
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5.1.1.1 น าผลประเมินคุณภาพของบัณฑิตมา
ปรับปรุงหรือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการ
สอน

โครงการปรับปรุง หรือพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอน

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริการการศึกษา

5.1.1.2 ส่งเสริม และสนับสนุนการปรับปรุง หรือ
พัฒนาหลักสูตรโดยใช้เครือขา่ย

โครงการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรโดย
เครือขา่ยมีส่วนร่วม

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริการการศึกษา

5.2.1 ร้อยละผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท ที่ได้รับการตีพิมพ์ และเผยแพร่

35 40 45 50 55

5.2.2 ร้อยละผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก ที่ได้รับการตีพิมพ์ และ
เผยแพร่

50 55 60 65 70

5.3 หลักสูตรได้รับการรับรองมาตรฐานทั้ง
ในและต่างประเทศ

5.3.1 ร้อยละของหลักสูตรที่มีผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับดีขึ้นไป

≥ 40 ≥ 60 ≥ 80 100 100 5.3.1.1 พัฒนาระบบการบริหารหลักสูตรให้มีความ
ยดืหยุ่น และสามารถน าไปจัดการเรียนการสอนได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ

โครงการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริการการศึกษา

โครงการพัฒนานักศึกษาตามอตัลักษณ์
สวนสุนันทา

รองคณบดีฝ่ายบริหาร ฝ่ายกจิการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม

โครงการ "รางวัลสวนสุนันทา ส าหรับ นศ. ที่
เป็นแบบอยา่งที่ดี"

รองคณบดีฝ่ายบริหาร ฝ่ายกจิการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม

5.4.2 ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
ศักยภาพด้านภาษาองักฤษของนักศึกษา

5 5 5 5 5 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาองักฤษ
ของนักศึกษา

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

5.5.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพ
อาจารย์

5 5 5 5 5

5.5.2 ร้อยละของอาจารยป์ระจ าที่มีเว็บไซต์ของ
การจัดการเรียนการสอน

90 92 94 96 98

5.6 มีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศที่เอื้อต่อ
การจัดการเรียนการสอน

5.6.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อ
การให้บริการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ

≥ 3.51 3.76 4.01 4.26 4.51 5.5.1.2 พัฒนาและปรับปรุงส่ือ เทคโนโลยี
สารสนเทศให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน

โครงการพัฒนาส่ือ เทคโนโลย ีและ
ทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โครงการพัฒนากระบวนการจัดการการ
เรียนรู้ด้วยนวัตกรรมร่วมสมัย

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริการการศึกษา

≥ 4.35 ≥ 4.40 ≥ 4.45 5.4.1.1 ส่งเสริม และพัฒนานักศึกษาให้เป็นไป
ตามอตัลักษณ์ของสวนสุนันทา และมีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์

≥ 4.53 ≥ 4.54 ≥ 4.555.1.1 คุณภาพของบัณฑิต ปริญญาตรี โท เอก 
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอดุมศึกษาแห่งชาติ

≥ 4.51 ≥ 4.52

การพัฒนา
องค์การ

5.1 บัณฑิตมีคุณภาพตามอตัลักษณ์เป็นที่
ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคมได้

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีมาตรฐานก้าวไกลสู่อาเซียนและสากล

ค่าเป้าหมาย
แผนงาน/กลยทุธ์ โครงการเชิงยทุธศาสตร์ ผู้ก ากับดูแล ฝ่ายงานทีร่ับผิดชอบเป้าประสงค์ ตัวชีว้ัด

คุณภาพบริการ 5.2 บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถและมี
คุณภาพ

5.2.1.1 จัดการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรมร่วมสมัย
 และให้มีประสิทธิภาพ

5.4.1 ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกบัการจัด
กจิกรรมการส่งเสริม หรือพัฒนาให้กบันักศึกษา

≥ 4.25 ≥ 4.30

มิติ

ประสิทธิผล

5.4 นักศึกษาได้รับการพัฒนาตามอตั
ลักษณ์ของสวนสุนันทา

ประสิทธิภาพ

5.5 บุคลากรมีศักยภาพในการแขง่ขนั สู่
ความเป็นมืออาชีพ

5.5.1.1 ส่งเสริม และสนับสนุนให้บุคลากรมี
ศักยภาพในการแขง่ขนัอยา่งมืออาชีพ

โครงการพัฒนาความพร้อมของบุคลากรสาย
วิชาการในการเขา้สู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
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โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

รองคณบดีฝ่ายบริหาร หวัหน้าส านักงาน

โครงการสวนสุนันทาวชิาการ รองคณบดีฝ่ายวชิาการ ทุกฝ่ายงาน

คุณภาพ
บริการ

1.2 นักศึกษามีความพงึพอใจต่อระบบ
การบริหารจดัการของบัณฑิตวทิยาลัย

1.2.1 ระดับความพงึพอใจของนักศึกษา
ต่อระบบบริหารจดัการของบัณฑิต
วทิยาลัย

≥ 3.51 1.2.1.1 ปรับปรุงการบริหารจดัการ และพฒันา
คุณภาพการใหบ้ริการทีต่อบสนองความต้องการ
ของผู้รับบริการ

โครงการจดัการข้อร้องเรียน ข้อคิดเหน็ และ
ข้อเสนอแนะ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร หวัหน้าส านักงาน

1.3.1 ระดับความเชื่อมัน่ของบุคลากรต่อ
ระบบบริหารจดัการตามหลักธรรมาภิ
บาลของมหาวทิยาลัย

≥ 4.51 1.3.1.1 ปรับปรุงระบบ และกลไกการก ากบั
องค์การทีดี่

โครงการก ากบัองค์การทีดี่ คณบดีบัณฑิตวทิยาลัย หวัหน้าส านักงาน

โครงการพฒันาระบบงานประกนัคุณภาพ รองคณบดีฝ่ายแผนงานฯ ฝ่ายนโยบาย/แผนและ
ประกนัคุณภาพ

โครงการบริหารจดัการตามเกณฑ์บริหาร
จดัการองค์กร (EdPEx)

รองคณบดีฝ่ายแผนงานฯ ฝ่ายนโยบาย/แผนและ
ประกนัคุณภาพ

โครงการพฒันา/ปรับปรุงกระบวนการ
ปฏบิัติงาน

รองคณบดีฝ่ายแผนงานฯ ฝ่ายนโยบาย/แผนและ
ประกนัคุณภาพ

1.3.1.3 ปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ และการ
บริหารจดัการของบัณฑิตวทิยาลัย

โครงการปฏรูิปกฎหมาย คณบดีบัณฑิตวทิยาลัย หวัหน้าส านักงาน

1.4 บัณฑิตวทิยาลัยมีความสามารถใน
การบริหารจดัการทรัพย์สิน สินทรัพย์
เพือ่ใช้ในการปฏบิัติตามภารกจิ

1.4.1 ร้อยละของงบรายได้จากโครงการ
จดัหารายได้ด้านการบริการวชิาการและ
วจิยัต่องบรายได้จากการจดัการเรียนการ
สอนของบัณฑิตวทิยาลัย

20 1.4.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจดัหารายได้
อย่างเป็นระบบ

โครงการระดมทุนสู่มหาวทิยาลัยด้วยการ
บริการวชิาการ

รองคณบดีฝ่ายวจิยัและ
บริการวชิาการ

ฝ่ายนโยบาย/แผนและ
ประกนัคุณภาพ

1.5.1 ร้อยละของบุคลากรทีผ่่านเกณฑ์
มาตรฐานภาษาองักฤษของบัณฑิต
วทิยาลัย

60 1.5.1.1 พฒันาศักยภาพด้านภาษาองักฤษใหก้บั
บุคลากร

โครงการพฒันาศักยภาพด้านภาษาองักฤษ
ของบุคลากร

รองคณบดีฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป

80 1.5.2.1 พฒันาทรัพยากรบุคคลใหม้ีศักยภาพใน
การปฏบิัติงาน

โครงการพฒันาบุคลากร รองคณบดีฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป

1.5.2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนใหบุ้คลากรปฏบิัติ
ตามจรรยาบรรณ และระเบียบ ข้อบังคับ ในการ
ปฏบิัติงาน

โครงการส่งเสริมการปฏบิัติตนใหเ้ป็นไปตาม
จรรยาบรรณวชิาชีพ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป

1.6 บัณฑิตวทิยาลัยมีระบบสารสนเทศ
เพือ่การตัดสินใจและมีประสิทธภิาพ

1.6.1 ระดับความส าเร็จของการพฒันา
ระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารและการ
ตัดสินใจ

5 1.6.1.1 พฒันาและปรับปรุงระบบสารสนเทศให้
เอือ้ต่อการบริหารจดัการ

โครงการ SSRU e-campus รองคณบดีฝ่ายวจิยัและ
บริการวชิาการ

ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป

1.7 บุคลากรมีคุณภาพชีวติการท างาน
ทีดี่

1.7.1 ระดับคุณภาพชีวติการท างานของ
บุคลากร

≥ 4.22 1.7.1.1 พฒันาและปรับปรุงโครงสร้างพืน้ฐานและ
การบริหารจดัการพืน้ทีอ่ย่างมีประสิทธภิาพ

โครงการมหาวทิยาลัยสีเขียว รองอธกิารบดีฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป

1.5.2 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุน
วชิาการทีม่ีคู่มือการปฏบิัติงาน

มิติ

ประสิทธผิล

ประสิทธภิาพ

1.3.2 คุณภาพของบัณฑิตวทิยาลัยจาก
ผลประเมินคุณภาพการศึกษา ปี 2558

การพฒันา
องค์การ

1.5 บุคลากรมีทักษะ ความรู้ คุณธรรม 
และจริยธรรม ในการปฏบิัติงาน

1.3 ความเชื่อมัน่ของบุคลากรต่อระบบ
บริหารจดัการความหลักธรรมาภบิาล
ของบัณฑิตวทิยาลัย

ตัวชีว้ัด

≥ 4.00 1.3.1.2 พฒันาการบริหารจดัการองค์กรด้วยระบบ
คุณภาพ

ยุทธศาสตรท์ี ่1 ส่งเสรมิระบบการบรหิารจัดการเชงิคุณภาพและธรรมาภบิาล

1.1 บัณฑิตวทิยาลัยได้รับความเชื่อมัน่
และความไวว้างใจในการด าเนินการ
ตามภารกจิจากบุคลากร

1.1.1 ระดับความเชื่อมัน่และไวว้างใจ
ของบุคลากรต่อการด าเนินการตาม
ภารกจิของมหาวทิยาลัย

ฝ่ายงานทีร่ับผิดชอบแผนงาน/กลยทุธ์ โครงการเชิงยทุธศาสตร์ ผู้ก ากับดูแล

1.1.1.1 ส่งเสริมและเปิดโอกาสใหผู้้รับบริการ และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีส่วนร่วมในการบริหาร
จดัการของมหาวทิยาลัย

≥ 4.51

เปา้ประสงค์
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2.1.1 ร้อยละงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพมิพใ์นระดับชาติ
หรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจ าและ/หรือนักวจิัยประจ า

 - กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 20

 - กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์ 30

2.2 เปน็ศูนย์กลางแหง่การเรียนรู้และบริการ
วชิาการของสังคม

2.2.1 จ านวนฐานความรู้ที่เพิม่ขึ้นในแหล่งเรียนรู้บริการวชิาการ 1 2.2.3.1 เปดิพืน้ที่บณัฑิตวทิยาลัยใหเ้ปน็
ศูนย์กลางของการพฒันาทรัพยากรมนุษย์และ
แหล่งการเรียนรู้ชุมชน

โครงการเพิม่จ านวนองค์ความรู้ในแหล่ง
เรียนรู้ เพือ่เปดิพืน้ที่ใหม้หาวทิยาลัย
เปน็ชุมชนวชิาการ

รองคณบดีฝ่ายวจิัยและ
บริการวชิาการ

ฝ่ายพฒันางานวจิัย

2.3.1 เงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์
ประจ า/หรือนักวจิัย (สกอ.)

 - กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ≥ 25000

 - กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์  ≥ 60000

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนามาตรฐานคุณภาพงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือการพัฒนาองค์กร ชุมชน ท้องถ่ิน และเผยแพร่สู่สาธารณะระดับชาติและนานาชาติ

2.1 ผลงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการ
ตีพมิพ ์เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติตาม
เกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาที่ก าหนด

ฝ่ายงานทีร่บัผิดชอบเปา้ประสงค์ ตวัชีว้ัด โครงการเชงิยุทธศาสตร์ ผู้ก ากับดแูล

ฝ่ายพฒันางานวจิัย

รองคณบดีฝ่ายวจิัยและ
บริการวชิาการ

2.3.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหาแหล่งทุน
งานวจิัย โดยอาศัยเครือข่าย

โครงการจัดหาแหล่งทุนงานวจิัย โดย
อาศัยเครือข่าย

รองคณบดีฝ่ายวจิัยและ
บริการวชิาการ

โครงการบริการวชิาการถ่ายทอดองค์
ความรู้ที่ได้จากการวจิัย

2.4 ผลงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์มีการน าไปใช้
ประโยชน์ตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาที่ก าหนด

2.4.1 ร้อยละของการน างานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้
ประโยชน์

37

แผนงาน/กลยุทธ์

2.4.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการน าผลงานวจิัย
 หรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในการพฒันา
สังคม ชุมชน

2.3 บณัฑิตวทิยาลัยมีงานวจิัยที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของแหล่งทุน

มติิ

ประสิทธผิล

คุณภาพบริการ

การพฒันา
องค์การ

ฝ่ายพฒันางานวจิัย2.5.1.1 พฒันาศักยภาพของบคุลากรใหม้ี
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์งานวจิัยและนวตักรรม
อย่างมีประสิทธภิาพ

โครงการพฒันาศักยภาพงานวจิัย รองคณบดีฝ่ายวจิัยและ
บริการวชิาการ

2.5 บคุลากรมีศักยภาพในการริเร่ิมสร้างสรรค์
การวจิัยและนวตักรรมอย่างมีประสิทธภิาพ

2.5.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ า/หรือนักวจิัย ที่มีผลงานวจิัย 90

ฝ่ายพฒันางานวจิัย

ฝ่ายพฒันางานวจิัย

2.1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการน าผลงานวจิัย
 หรืองานสร้างสรรค์ใหไ้ด้รับการตีพมิพเ์ผยแพร่ 
ในระดับชาติหรือนานานาชาติ

โครงการส่งเสริมการตีพมิพเ์ผยแพร่
ผลงานวจิัยระดับชาติและนานาชาติ

รองคณบดีฝ่ายวจิัยและ
บริการวชิาการ



ค่าเป้าหมาย

2559
3.1.1 ร้อยละของเครือข่ายที่มีผลผลิตที่เป็น
ประโยชน์ต่อบัณฑิตวทิยาลัย

60 3.1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจดักิจกรรม
เพื่อสร้างความสัมพันธท์ี่ดีให้กับเครือข่าย

โครงการเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายในการพัฒนาบัณฑิตวทิยาลัย

รองคณบดีฝ่ายวจิยัและบริการ
วชิาการ

ทุกฝ่ายงาน

3.1.2 จ านวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา
บัณฑิตวทิยาลัย

1 3.1.2.1 จดัให้เครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนา
บัณฑิตวทิยาลัยตามภารกิจ (การผลิตบัณฑิต 
วจิยั บริการวชิาการ และการท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม)

โครงการเสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู้กับเครือข่าย รองคณบดีฝ่ายวจิยัและบริการ
วชิาการ

ทุกฝ่ายงาน

ประสิทธภิาพ 3.3 มีระบบและกลไกการบริหารเครือข่ายที่
มีคุณภาพ

3.3.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบ 
และกลไกการบริหารเครือข่าย

5 3.3.1.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหาร
เครือข่าย

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหาร
จดัการเครือข่าย

รองคณบดีฝ่ายวจิยัและบริการ
วชิาการ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โครงการฝึกอบรมเทคนิคการถ่ายทอดองค์
ความรู้สู่เครือข่าย

โครงการพัฒนาทักษะของบุคลากรด้านภาษา
และการส่ือสาร

ทุกฝ่ายงาน

ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ

ยทุธศาสตรท์ี ่3 สง่เสรมิสนับสนุนการสรา้งเครอืขา่ยชมุชน สถาบนัการศึกษา และศิษยเ์ก่า

3.4 บุคลากรสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้สู่
เครือข่าย

≥ 3.513.2.1 ระดับความพึงพอใจของเครือข่ายที่มีต่อ
การด าเนินกิจกรรมของบัณฑิตวทิยาลัย

3.2 เครือข่ายมีความพึงพอใจต่อการด าเนิน
กิจกรรมของบัณฑิตวทิยาลัย

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด

ทุกฝ่ายงาน

10การพัฒนา
องค์การ

รองคณบดีฝ่ายวจิยัและบริการ
วชิาการ

แผนงาน/กลยุทธ์ โครงการเชิงยุทธศาสตร์ ผู้ก ากับดูแล

3.2.1.1 ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพของการจดั
กิจกรรมให้กับเครือข่าย

โครงการเสริมสร้างความร่วมมือกับเครือข่าย

มิติ

ประสิทธผิล

คุณภาพบริการ

3.1 เครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาและ
เกิดความสัมพันธท์ี่ดีกับบัณฑิตวทิยาลัย

3.4.1 ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมการพัฒนา 
การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ศิษย์เก่า ชุมชน 
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน  และนานาชาติ

3.4.1.1 พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เครือข่าย

รองคณบดีฝ่ายวจิยัและบริการ
วชิาการ



ค่าเปา้หมาย

2559
4.1.1 ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินการตามแผนการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัย

100 โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 
(U-Ranking)

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ

ฝ่ายพฒันางานวิจัย

โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย QS
 World University Ranking

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ

ฝ่ายพฒันางานวิจัย

4.1.1.2 สนับสนุน ส่งเสริม ก ากับ ติดตามและ
ประเมินผลการส่ือสารภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย

โครงการปั้นดินให้เป็นดาว รองคณบดีฝ่ายบริหาร ฝ่ายกิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม

4.2.1.1 พฒันาระบบการประชาสัมพนัธ์และการ
บริการให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

โครงการประชาสัมพนัธ์เพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับมหาวิทยาลัย

รองคณบดีฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

4.2.1.2 สนับสนุน ส่งเสริมการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม

โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รองคณบดีฝ่ายบริหาร ฝ่ายกิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม

ประสิทธิภาพ 4.3 บัณฑิตวิทยาลัยมีกระบวนการส่ือสาร
ภาพลักษณ์ที่หลากหลายและครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย

4.3.1 ระดับความส าเร็จของการพฒันา
กระบวนการส่ือสารภาพลักษณ์ที่
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย

5 4.3.1.1 ปรับปรุงกระบวนการสร้างภาพลักษณ์
ของบัณฑิตวิทยาลัยให้ครอบคลุมทุกเป้าหมาย

โครงการพฒันาระบบและกลไกการ
สร้างภาพลักษณ์ให้กับมหาวิทยาลัย

รองคณบดีฝ่ายบริหาร ฝ่ายกิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม

การพฒันา
องค์การ

4.4 บุคลากรมีพฤติกรรมและทัศนคติใน
การให้บริการที่ดีมีคุณภาพแก่ผู้รับบริการ

4.4.1 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ
พฒันาและมีพฤติกรรม ทัศนคติในการ
ให้บริการที่ดี

80 4.4.1.1 พฒันาพฤติกรรมและทัศนคติในการ
ให้บริการที่ดีมีคุณภาพแก่ผู้รับบริการ

โครงการพฒันาบุคลากรให้มี Service 
mind

รองคณบดีฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

คุณภาพ
บริการ

4.2 ผู้รับบริการรับรู้ภาพลักษณ์และการ
ให้บริการบัณฑิตวิทยาลัยอย่างชัดเจน

4.2.1 ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์
และการให้บริการของมหาวิทยาลัย

60

4.1.1.1 สนับสนุนการสร้างผลงานให้อันดับ
มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติดีขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ขององค์การ

แผนงาน/กลยุทธ์ โครงการเชงิยุทธศาสตร์ ผู้ก ากับดแูล ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ

5

มิติ

ประสิทธิผล

เปา้ประสงค์ ตวัชี้วัด

4.1 บัณฑิตวิทยาลัยเป็นที่รู้จักและยอมรับ 
 ในระดับประเทศและนานาชาติ

4.1.2 ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามเกณฑ์ QS



ค่าเป้าหมาย
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5.1.1.1 น าผลประเมินคุณภาพของบัณฑิตมา
ปรับปรุงหรือพัฒนากระบวนการจดัการเรียนการ
สอน

โครงการปรับปรุง หรือพัฒนากระบวนการ
จดัการเรียนการสอน

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ ฝ่ายบริการการศึกษา

5.1.1.2 ส่งเสริม และสนับสนุนการปรับปรุง หรือ
พัฒนาหลักสูตรโดยใช้เครือข่าย

โครงการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรโดย
เครือข่ายมีส่วนร่วม

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ ฝ่ายบริการการศึกษา

5.2.1 ร้อยละผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท ที่ได้รับการตีพิมพ์ และเผยแพร่

35

5.2.2 ร้อยละผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก ที่ได้รับการตีพิมพ์ และเผยแพร่

50

5.3 หลักสูตรได้รับการรับรองมาตรฐานทั้ง
ในและต่างประเทศ

5.3.1 ร้อยละของหลักสูตรที่มีผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับดีขึ้นไป

≥ 40 5.3.1.1 พัฒนาระบบการบริหารหลักสูตรให้มีความ
ยืดหยุ่น และสามารถน าไปจดัการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธภิาพ

โครงการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ ฝ่ายบริการการศึกษา

โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์
สวนสุนันทา

รองคณบดีฝ่ายบริหาร ฝ่ายกิจการนักศึกษาและ
ศิลปวฒันธรรม

โครงการ "รางวลัสวนสุนันทา ส าหรับ นศ. ที่
เป็นแบบอย่างที่ดี"

รองคณบดีฝ่ายบริหาร ฝ่ายกิจการนักศึกษาและ
ศิลปวฒันธรรม

5.4.2 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาศักยภาพ
ด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา

5 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษา

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

5.5.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพ
อาจารย์

5

5.5.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีเวบ็ไซต์ของ
การจดัการเรียนการสอน

90

5.6 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อ
การจดัการเรียนการสอน

5.6.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อ
การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

≥ 3.51 5.5.1.2 พัฒนาและปรับปรุงส่ือ เทคโนโลยี
สารสนเทศให้เอื้อต่อการจดัการเรียนการสอน

โครงการพัฒนาส่ือ เทคโนโลยี และ
ทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

≥ 4.25

โครงการพัฒนากระบวนการจดัการการ
เรียนรู้ด้วยนวตักรรมร่วมสมัย

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ ฝ่ายบริการการศึกษา5.2.1.1 จดัการเรียนการสอนด้วยนวตักรรมร่วมสมัย
 และให้มีประสิทธภิาพ

5.4.1.1 ส่งเสริม และพัฒนานักศึกษาให้เป็นไป
ตามอัตลักษณ์ของสวนสุนันทา และมีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์

การพัฒนา
องค์การ

5.1 บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณ์เป็นที่
ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคมได้

คุณภาพบริการ 5.2 บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถและมี
คุณภาพ

5.4.1 ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการจดั
กิจกรรมการส่งเสริม หรือพัฒนาให้กับนักศึกษา

ประสิทธภิาพ

5.4 นักศึกษาได้รับการพัฒนาตามอัตลักษณ์
ของสวนสุนันทา

5.5 บุคลากรมีศักยภาพในการแข่งขัน สู่
ความเป็นมืออาชีพ

มิติ

ประสิทธผิล

ยทุธศาสตรท์ี ่5 สง่เสรมิ สนับสนุนการจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาใหม้มีาตรฐานก้าวไกลสูอ่าเซียนและสากล

แผนงาน/กลยุทธ์ โครงการเชิงยุทธศาสตร์ ผู้ก ากับดูแล ฝ่ายงานที่รับผิดชอบเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด

5.1.1 คุณภาพของบัณฑิต ปริญญาตรี โท เอก 
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

≥ 4.51

5.5.1.1 ส่งเสริม และสนับสนุนให้บุคลากรมี
ศักยภาพในการแข่งขันอย่างมืออาชีพ

โครงการพัฒนาความพร้อมของบุคลากรสาย
วชิาการในการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
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บทท่ี 6 แนวทำงกำรน ำแผนสู่กำรปฏิบัติและกำรติดตำมประเมินผล 
 

 การน าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไปสู่การปฏิบัติจ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการ
บริหารจัดการเพ่ือให้เกิดการประสานความร่วมมือในการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การจัดท าโครงการ/กิจกรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการพัฒนาระบบข้อมูลและการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบเพ่ือให้
เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1.เพ่ือเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในของบัณฑิตวิทยาลัย ในเรื่องแนวคิดและ
สาระส าคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาของบัณฑิตวิทยาลัย  

2.เพ่ือปรับประบวนการ และกลไกการบริหารจัดการให้สามารถสนับสนุนการน าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ โดยมีการก าหนดตัวชี้วัดเป็นเครื่องมือ 
 

แนวทำงกำรน ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีไปสู่กำรปฏิบัติ 
 

เ พ่ือให้บรรลุ วัตถุประสงค์ดั งกล่ าว  จึ งก าหนดทางการน าแผนปฏิบัติการ ประจ าปี งบประมาณ  
พ.ศ. 2559 ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแนวคิดและสาระส าคัญของแผน และยุทธศาสตร์การพัฒนา       โดยจัดท า
แนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์การพัฒนาให้กับ
บุคลากร ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ให้เกิดผลในทาง
ปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางของกิจกรรม /
โครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยเน้นผลลัพธ์ของการด าเนินงานเป็นหลัก  

3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของบัณฑิตวิทยาลัย และของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสามารถ
เชื่อมโยงและประเมินผลงานตามแผนที่ก าหนดไว้ และน าไปสู่ การพิจารณา การสนับสนุนทรัพยากรจากต้นสังกัดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. จัดให้มีการลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือสร้างพันธะสัญญาเชิงยุทธศาสตร์กับหัวหน้า            
กลุ่มสาขาวิชา พร้อมทั้งเชื่อมโยงผลงานตามแผนยุทธศาสตร์สู่การประเมินผลงาน และการอุดหนุนทรัพยากร               
จากบัณฑิตวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยต่อไป 

5. สร้างกลไกประสานงานภายในของบัณฑิตวิทยาลัยให้ขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการให้มีความก้าวหน้าอย่าง
ต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน โดยอาศัยเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดท าฐานข้อมูลให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่ายสร้าง
ช่องทางให้ประชาคมของบัณฑิตวิทยาลัยมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและร่วมกิจกรรมการพัฒนา 

6. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการด าเนินกิจกรรมโครงการ ว่าสามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์/การ
พัฒนา รวมทั้งสามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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กำรติดตำมและประเมินผลแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 

 

 การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะสนับสนุนให้การด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัยบรรลุ
เป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพ่ือให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบ
ถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการด าเนินงาน และน าไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหา
อุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดท าระบบการติดตามและ
ประเมินผล ดังนี้ 

1. ให้ความส าคัญกับการติดตามความก้าวหน้า และการประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินงาน อย่าง
ต่อเนื่อง โดยพัฒนาตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับเป้าหมายหลักของแผนปฏิบัติการประจ าปีของบัณฑิตวิทยาลัย 

2. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและก าหนดตัวชี้วั ดแก่หน่วยงาน
ภายในของบัณฑิตวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถน ามาใช้ประโยชน์ร่วมกัน
อย่างเป็นรูปธรรม 

3. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนให้มี
การเชื่อมโยงเพ่ือใช้ประโยชน์ร่วมกันทุกระดับ โดยเฉพาะการพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อประกอบการจัดท ากิจกรรม/โครงการ 
และการติดตามประเมินผลและเชื่อมโยงสู่การตัดสินใจทางการบริหาร 

4. ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าตามยุทธศาสตร์ทุกๆ เดือนพร้อมให้ผู้รับผิดชอบในภารกิจ             
ท าการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เพ่ือน าไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร 
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ภำคผนวก 
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ภำคผนวก 1 
ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรทบทวน/จัดท ำแผนยุทธศำสตร์ และแผนปฏิบัติกำร 

บัณฑิตวิทยำลัย 
  
  



 

คําสั่งบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ที่      ๘๙/๒๕๕๘

เรื่อง   แต่งต้ังคณะกรรมการทบทวนและจัดทําแผนกลยุทธ์ แผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-
๒๕๖๓) และแผนปฏิบัติราชการ บัณฑิตวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

___________________________

         ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กําหนดให้บัณฑิตวิทยาลัยทบทวนและจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 
บัณฑิตวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือให้การดําเนินงานและการบริหารงบประมาณเป็นไปในทิศ
ทางเดียวกันกับมหาวิทยาลัย และเพ่ือให้การดําเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงขอ
แต่งต้ังคณะกรรมการทบทวนและจัดทําแผนกลยุทธ์ แผนยุทธศาสตร์ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓) และแผน
ปฏิบัติราชการ บัณฑิตวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 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 ๕ ปี (๒๕๕๙-๒๕๖๓) และแผนปฏิบัติราชการบัณฑิต
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๑๒. นางสาวณัฐกฤตา ทองขัด                                กรรมการ 
๑๓. นางชุติมา ม่ิงขวัญสกุล                                   กรรมการ 
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๑๖. นางสาววิมลภักด์ิ เสืออุดมนันท ์                         กรรมการ 
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         ๓๙. เจ้าหน้าที่สาขาวิชาการบริหารการศึกษา                  กรรมการ 
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ภำคผนวก 2 
ผลกำรวิเครำะห์เชิงยุทธศำสตร ์
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ผลกำรวิเครำะห์เชิงยุทธศำสตร์ 
 จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัยทั้งที่เป็น จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
และภัยคุกคาม โดยการให้น้ าหนักความส าคัญว่า ประเด็นใดมีความส าคัญมากที่สุดตามล าดับ โดยให้ผู้บริหารและ
บุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัย จ านวน 36 ท่าน เป็นผู้ประเมิน ผลการประเมินเป็นน้ าหนักคะแนนตามล าดับจากมากไป
หาน้อย ของจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม ปรากฎ ดังนี้ 
 1. น ้ำหนักคะแนนของจุดแข็ง 
 เรียงจากล าดับคะแนนมากไปหาน้อย ตามตารางต่อไปนี้ 

ล ำดับ คะแนน ประเด็นจุดแข็ง 
S01 98 01 มีหลักสูตรทั้งระดับปริญญาโท และปริญญาเอกที่โดดเด่นและหลากหลาย ตอบสนอง

ความต้องการของสังคม 
S02 64 04 มีคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญในงานของตนเอง ท างานเป็นทีม ท าให้

การท างานมีประสิทธิภาพ 
S03 50 03 มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. และทุกหลักสูตร

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพ 
S04 36 10 การเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏด้านการวิจัย อันดับ 1 
S05 35 05 มีความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศในการจัดการศึกษา  

และการวิจัย ท าให้มีเครือข่ายในการท างาน 
S06 33 08 บางหลักสูตรมีค่าใช้จ่ายในการศึกษาถูกกว่าในหลายๆ สถาบัน 
S07 31 11 การเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ และมีชื่อเสียงทางด้านการผลิตครู และด้านนาฏศิลป์ 
S08 23 06 มีเอกลักษณ์ของความเป็นวังอย่างชัดเจน และมีการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของ

หน่วยงานไว้ให้คงอยู่ต่อไป 
S09 22 02 มีคณะกรรมการประจ าหน่วยงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ สามารถก ากับดูแลการจัด

การศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. 
S10 19 15 นโยบายความผาสุกของผู้บริหารองค์กร ท าให้บุคลากรมีความอิสระและเกิดความ

คล่องตัวในการปฏิบัติงาน 
S11 16 09 ผู้บริหารเอาใจใส่และให้ความส าคัญต่อการขับเคลื่อนองค์กรให้พัฒนา 
S12 15 12 ความเป็นวังเก่า และมีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น สวยงาม 
S13 14 16 หน่วยงานได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานระบบ ISO 9001 
S14 6 13 การส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  และมีการ

พัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ 
S15 0 07 มีความเข้มแข็งในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม  ท าให้หน่วยงานเป็นที่

ยอมรับของชุมชน 
S16 0 14 การเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีโอกาสในการเลื่อนต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ท าให้เกิด

ก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
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2. น ้ำหนักคะแนนของจุดอ่อน 
 เรียงจากล าดับคะแนนมากไปหาน้อย ตามตารางต่อไปนี้ 

ล ำดับ คะแนน ประเด็นจุดอ่อน 
W1 112 17 อาจารย์ประจ ามีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ยากต่อการวางแผนการบริหารและพัฒนา

บุคลากร 
W2 97 22 อาคารสถานที่คับแคบ ไม่สามารถให้บริการให้สะดวก 
W3 92 26 บุคลากร และนักศึกษายังขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
W4 74 19 ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาเอกที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus/ISI/TCI 

ค่อนข้างน้อย 
W5 48 27 ผลงานสร้างสรรค์/สิ่งประดิษฐ์ด้านการวิจัย ยังมีน้อย 
W6 44 21 จ านวนบุคลากรในส านักงานไม่เพียงพอ สัดส่วนของภาระงานกับจ านวนบุคลากร

ไม่สมดุลกัน 
W7 43 20 ฐานข้อมูลนักศึกษา/ศิษย์เก่า ยังไม่เป็นระบบ ท าให้ไม่สามารถดึงข้อมูลมาใช้ให้เกิด

ประสิทธิผลต่อองค์กรได ้
W8 42 24 บัณฑิตวิทยาลัยยังไม่มีการเปิดการศึกษาภาคปกติ 
W9 41 25 หลักสูตรที่เป็นหลักสูตรนานาชาติ ยังมีจ านวนน้อยมาก 
W10 27 18 นักศึกษามีการขยายระยะเวลาการศึกษาในอัตราค่อนข้างสูง ท าให้มีนักศึกษา

ตกค้าง ไม่สามารถรับนักศึกษาใหม่ได้ 
W11 11 23 จ านวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่สามารถเปิดรับสมัครได้ไม่สัมพันธ์กับจ านวนผู้สนใจ

สมัคร 
 
3. น ้ำหนักคะแนนของโอกำส 
 เรียงจากล าดับคะแนนมากไปหาน้อย ตามตารางต่อไปนี้ 

ล ำดับ คะแนน ประเด็นจุดอ่อน 
O1 47 32 ประชากรมีแนวโน้มในการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกเพ่ิมมากข้ึน 
O2 37 28 การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนท าให้มีความต้องการศึกษาในหลักสูตรนานาชาติและ

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึน 
O3 31 29 มีการขยายตัวของการบริหารส่วนท้องถิ่นซึ่งมีความต้องการในการศึกษา 
O4 30 31 การวิจัยมีความส าคัญเพ่ิมมากขึ้นในปัจจุบันท าให้เกิดความต้องการในการพัฒนา

ตนเองในเรื่องการวิจัย 
O5 23 30 หน่วยงานทั้งราชการและเอกชนมีความต้องการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิม

ความสามารถในการแข่งขัน 
O6 19 33 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบันเอื้อต่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
O7 19 35 การเปิดเสรีทางการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน 
O8 15 36 หน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐมีนโยบายให้การสนับสนุนทุนการวิจัยเป็นจ านวนมาก 
O9 4 34 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการส่งเสริมและยกระดับสถานะของครู 
O10 1 37 อัตราการจ้างแรงงานเพ่ิมจึ้น เรื่องจากการลงทุนจากต่างชาติในประเทศไทยและ

ภูมิภาคอาเซียนเพิ่มสูงขึ้น 
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4. น ้ำหนักคะแนนของภัยคุกคำม 
 เรียงจากล าดับคะแนนมากไปหาน้อย ตามตารางต่อไปนี้ 

ล ำดับ คะแนน ประเด็นจุดอ่อน 
T1 165 38 มีสถาบันการศึกษาจ านวนมากที่เปิดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
T2 119 40 มีข้อก าหนดด้านคุณภาพหลักสูตรของ สกอ. ท าให้เกิดข้อจ ากัดในเรื่องต่าง ๆ 
T3 98 45 การด าเนินงานและการแจ้งข้อก าหนดต่าง ๆ ของ สกอ. มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมอยู่

ตลอดเวลา 
T4 97 39 ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันส่งผลต่อผู้สนใจที่จะศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา 
T5 91 44 การแข่งขันทางระบบการศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียนมากข้ึน 
T6 50 46 ปัญหาเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศ 
T7 37 42 ความร่วมมือในต่างประเทศยังไม่เป็นรูปธรรมเท่าที่ควร 
T8 2 41 สังคมไทยจะมีประชากรในวัยเรียนลดน้อยลง 
T9 2 43 โครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนไป ท าให้อัตราการเกิดลดลง อัตราประชากรในวัยเรียน

ลดลง และมีอัตราผู้สูงอายุเพ่ิมข้ึน 
 
 5. ต้ำแหน่งยุทธศำสตร์ในปัจจุบัน 
 บัณฑิตวิทยาลัยอยู่ในต าแหน่ง “อดทน” ดังแสดงได้จากภาพข้างล่างนี้ 
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 6. ต้ำแหน่งยุทธศำสตร์ที่ปรับปรุงแล้ว 
 บัณฑิตวิทยาลัย ลด/ขจัด ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน (ระดับในการมุ่งมั่นปรับปรุง (ระดับ 4) = สูง (ระดับ 5) = สูง
มาก) ดังนี้ 
 17 อาจารย์ประจ ามีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ยากต่อการวางแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร (ระดับ 4) 
 22 อาคารสถานที่คับแคบ ไม่สามารถให้บริการให้สะดวก (ระดับ 5) 
26 บุคลากร และนักศึกษายังขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษ (ระดับ 5) 
19 ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาเอกที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus/ISI/TCI ค่อนข้างน้อย (ระดับ 4) 
บัณฑิตวิทยาลัย พลิกวิกฤติเป็นโอกาสในประเด็นที่เป็นภัยคุกคาม (ระดับในการมุ่งมั่นปรับปรุง (ระดับ 4) = สูง (ระดับ 
5) = สูงมาก) ดังนี้ 
38 มีสถาบันการศึกษาจ านวนมากที่เปิดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา (ระดับ 5) 
39 ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันส่งผลต่อผู้สนใจที่จะศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา (ระดับ 4) 
42 ความร่วมมือในต่างประเทศยังไม่เป็นรูปธรรมเท่าที่ควร (ระดับ 4) 
จากการแก้ไขปรับปรุงข้างต้น บัณฑิตวิทยาลัยจะสามารถปรับไปอยู่ในต าแหน่ง “รุก” ดังแสดงได้จากภาพข้างล่างนี้ 
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7. สรุปการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ 
 การวิเคราะห์ปัจจัยทางยุทธศาสตร์ สรุปได้ตามตารางต่อไปนี้ 
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ภำคผนวก 3 
ประมวลภำพกิจกรรมกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)  

และแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 บัณฑิตวิทยำลัย 
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ภำคผนวก 4 
รำยชื่อผู้บริหำรและบุคลำกรที่มีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์  

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)  
และแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 บัณฑิตวิทยำลัย 
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1. รองศาสตราจารย์ ดร.ธนสุวิทย์  ทับหิรัญรักษ์  
2. อาจารย์ ดร.สิทธิชัย    ธรรมเสน่ห์ 
3. อาจารย์ ดร.อัญชนา   สุขสมจิตร 
4. อาจารย์ ดร.ดวงสมร   รุ่งสวรรค์โพธิ์ 
5. อาจารย์ ดร.ธงไชย    สุรินทร์วรางกูร 
6. นางสาวกนิษฐา    กฤตภคะ 
7. นายวรเทพ     นาควงศ์  
8. นางเกษรา     ตรีไพชยนต์ศักดิ์ 
9. นางสาวสุวรรณี    ปุญสิริ 
10. นายวราพงษ์    ท่าขนุน  
11. นายธวัชภูพิสิฐ    ภัทรดาภา 
12. นางสาวณิชกานต์    เพชรปานกัน  
13. นางสาวจิระวดี    หาญฤทธา 
14. นางสาวณัฐกฤตา    ทองขัด  
15. นางชุติมา     มิ่งขวัญสกุล 
16. นางรุ้งเพชร     ว่องเจริญพร  
17. นางสาวเบญจวรรณ    ยศระวาส  
18. นางสาววิมลภักดิ์    เสืออุดมนันท์  
19. นายพลกฤษณ์    ชิดชอบ 
20. นางสาวปิยะกาญจน์    แก้วโก  
21. อาจารย์ ดร. สุดาวรรณ  สมใจ  
22. ศาสตราจารย์ กีรติ   บุญเจือ 
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศันสนยี์  จะสุวรรณ์ 
24. อาจารย์ ดร.สุทธิพงศ์   บุญผดุง  
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว  
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ พล.ต.ท.ดร.ณรงค์ กุลนิเทศ  
27. อาจารย์ ดร.พรพรรณ   วรสีหะ  
28. ศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด  กิจขันธ์  
29. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ อดุลย์  วิริยะเวชกุล (ราชบัณฑิต) 
30. อาจารย์ ดร.วิภาดา   ประสานทรัพย์ 
31. รองศาสตราจารย์ ภาษณา  สรเพชญ์พิสัย 
32. นางสาวนฤมล    ตีระพัฒนเกียรติ  
33. นางสาววิรงรอง   ท าโย 
34. นางสาวตรีนุช   นุ่มศรีหมอก 
35. นางพรรณนลิน   สัชฌุกร  
36. นางสาวอุไรรัตน์   สินสมบุญ 
37. นางสาวกุลนิดาวรรณ   ด าค า  
38. นางวิศิษฐา    จินดาลัทธ  
39. นางสาวกาญจนา   วัฒนาศิริกุลชัย 
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40. นางสาววาสนา   เพ็ชระ 
41. นางสาวสุวรรณี   กิระหัส  
42. นางสาวเพ็ญพักตร์   สว่าง  
43. นางสาวอณิธิตา   ยมสาร  
44. นายกกฤษฎา   กมลสาร  
45. นางสาวน  าฝน   พรานงูเหลือม 
46. นางสาวปราณี   ชื่นตา 
 




