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แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ก าหนดทิศทางการพัฒนาบัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นหน่วยงานที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพมาตรฐาน โดยได้

ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ คือ “ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพ และได้

มาตรฐานระดับชาติ พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก” 

การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2560 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

จัดท าขึ้นบนพื้นฐานหลักการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และ

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์กระทรวงและมีการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ ประกอบด้วยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ภายในและภายนอกองค์กร ประเด็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย ผลการ

วิเคราะห์ต าแหน่งยุทธศาสตร์ของบัณฑิตวิทยาลัย ผลการวิเคราะห์อยู่ในต าแหน่ง “อดทน” ซึ่งบัณฑิต

วิทยาลัยมีการลด/ขจัด ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน จากการแก้ไขปรับปรุง บัณฑิตวิทยาลัยจะสามารถปรับ

ไปอยู่ในต าแหน่ง “รุก” 

 



โดยสรุปสาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นั้นประกอบไปด้วย  

วิสัยทัศน์ คือ ส่งเสริมสนับสนุนการศกึษาระดับบัณฑติศกึษาอย่างมีคุณภาพ และได้มาตรฐาน

ระดับชาติ พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก  

พันธกิจ คือ ผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นองค์ความรู้สู่ท้องถิ่น สร้างมาตรฐานวิชาชีพ

ครู ส่งเสริม สนับสนุนด้านวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

ประเด็นยุทธศาสตร์จ านวน 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ 28 เป้าประสงค์ 56 กลยุทธ์ ซึ่งในแต่ละ

ประเด็นยุทธศาสตร์จะมีความเชื่อมโยง/สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2560 ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวง อันจะเป็นเครื่องมือที่

ส าคัญที่ใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์  

ซึ่งประกอบด้วย  

 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวน 

เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัด 

แผนงาน/

กลยุทธ์ 

โครงการ/

กิจกรรม 

1) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาให้มีมาตรฐานพร้อมก้าวสู่การ

เป็นมหาวิทยาลัยเอตทัคคะ 

11 23 30 34 

2) พัฒนามาตรฐานคุณภาพงานวิจัย งาน

สร้างสรรค์ และทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อ

การพัฒนาองค์กร ชุมชน ท้องถิ่น  และ

เผยแพร่สูส่าธารณะระดับชาติและนานาชาติ 

7 12 12 12 

3) ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเครือข่าย

ชุมชน สถาบันการศึกษา สถาบันการกีฬา 

และศษิย์เก่า 

5 6 7 8 

4) ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และสร้าง

ภาพลักษณ์องค์การ 

5 5 7 7 

รวมทั้งสิ้น 28 46 56 61 

 

ในการแปลงแผนปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติระดับหน่วยงาน คือ การน ายุทธศาสตร์ไปสู่ 

การปฏิบัติ (Strategy Implementation) ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งในการบริหารเชิงกลยุทธ์  



บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีการด าเนินการที่ส าคัญคือ การจัดท าแผนปฏิบัติ

ราชการของหน่วยงาน ที่สอดรับกับแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งได้

ก าหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์ ระยะเวลา งบประมาณ ให้สอดคล้องกับประเด็น

ยุทธศาสตร ์ของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยแผนปฏิบัติการด้านต่าง ๆ จ านวน 16 แผน 

ส าหรับการก ากับติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการและความส าเร็จขององค์กร

นั้น บัณฑิตวิทยาลัย จัดให้มีกลไกเพื่อควบคุมการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ และก่อให้เกิดการปรับปรุง

อย่างต่อเนื่อง โดยบัณฑิตวิทยาลัย จะส่งรายงานผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานไปยัง

มหาวิทยาลัยในระบบ e-Monitoring 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2560 ฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือหลักส าคัญที่ช่วยให้เกิด 

แนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนและผลักดันให้การดาเนินการในภารกิจต่าง ๆ บรรลุเป้าหมายตามประเด็น

ยุทธศาสตร์เกิดผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์ เพื่อการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ให้เป็นหน่วยงานตามวิสัยทัศน์ที่ว่า “ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

และได้มาตรฐานระดับชาติ พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก” 
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~ 1~ 

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบตัิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 บัณฑิตวิทยาลัย 

ส่วนที่ 1 บทน ำ 
 

1.1 ประวัติควำมเป็นมำของหน่วยงำน 

ในปี พ.ศ. 2542 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งในขณะนั้นยังเป็นสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา  

ได้ตั้งโครงการบัณฑิตศึกษาขึ้น โดยมีสายงานขึ้นตรงต่อรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มีชื่อเรียก

หน่วยงานภายในว่า “บัณฑิตวิทยาลัย” มีฐานะเทียบเท่าคณะ ก าหนดวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งเพื่อ

ท าหน้าที่จัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญามหาบัณฑิต 

ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง และปริญญาดุษฎีบัณฑิตในสาขาวิชาต่างๆ และหลักสูตรแรกที่เปิดสอน 

คือ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ สาขาการจัดการคุณภาพ  

ต่อมาในปี พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา ได้เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา ตามการประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2547 เมื่อเดือน 

กรกฎาคม พ.ศ. 2548 บัณฑิตวิทยาลัยได้รับการจัดตั้งให้เป็นหน่วยงานตามโครงสร้างภายในของ

มหาวิทยาลัย ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 

2547 ที่มีการบริหารงานบุคคลและงานบริหารวิชาการของตนเอง โดยมีหน้าที่ก ากับมาตรฐานและ

ประสานงานการจัดการศกึษาระดับบัณฑติศกึษา ตามระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่า

ด้วยการจัดตั้งและการด าเนินงานจัดการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2548 เป็นบัณฑิตวิทยาลัยแห่ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และให้ใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “The Graduate School, 

Suansunandha Rajabhat University” 

 ซึ่งในปัจจุบันบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เป็นศูนย์กลางในการประสาน

และก ากับดูแลควบคุมมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิต

บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะสาขา ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมในการพัฒนา

ประเทศ มีวิสัยทัศน์ คือ “ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพ และได้

มาตรฐานระดับชาติ พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก” และมีพันธกิจส าคัญ คือ ผลิต

บัณฑติระดับบัณฑติศกึษาที่เน้นองค์ความรู้สู่ท้องถิ่น สร้างมาตรฐานวิชาชีพครู ส่งเสริม สนับสนุนด้าน

วิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาการศึกษา

ระดับอุดมศกึษาในด้านต่าง ๆ เพื่อใหไ้ด้บัณฑิตที่มีคุณภาพและมีศักยภาพในการพัฒนาประเทศในด้าน

ต่าง ๆ ต่อไป 
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1.2 โครงสร้ำงหน่วยงำน 

 

 
ภาพที่ 1 โครงสรา้งหน่วยงาน 
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1.3 โครงสร้ำงกำรบริหำร

 

ภาพที่ 2 โครงสร้างการบริหาร
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1.4 ผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 

 1.4.1 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน 

สำขำวิชำ 
จ ำนวนหลักสูตรที่เปดิสอน 

ปีกำรศกึษำ 2557 ปีกำรศกึษำ 2558 ปีกำรศกึษำ 2559 

การบริหารการศึกษา (ค.ม.) 1 1 1 

หลักสูตรและการสอน (ค.ม.) 1 1 ปิดหลักสูตร 

การออกแบบการเรียนการสอน (ค.ม.) 1 1 1 

บริหารธุรกิจ (บธ.ม.) 1 1 1 

การจัดการฟุตบอลอาชพี (บธ.ม.) 1 1 1 

นติวิทิยาศาสตร์ (วท.ม.) 1 1 1 

การจัดการเทคโนโลย ี(วท.ม.) 1 1 ปิดหลักสูตร 

การจัดการบริการสุขภาพ (วท.ม.) - 1 ปรับปรุงหลักสูตร 

การแพทยแ์ผนไทยประยุกต ์(วท.ม.) 1 1 1 

การจัดการสิ่งแวดลอ้ม (วท.ม.) - 1 1 

ศลิปะการแสดง (ศศ.ม.) 1 1 1 

ภาษาศาสตร์ (ศศ.ม.) 1 1 1 

ภาษาศาสตร์ (ปร.ด.) 1 1 1 

ปรัชญาและจรยิศาสตร์ (ปร.ด.) 1 1 1 

การบริหารการพัฒนา (ปร.ด.) 1 1 1 

นติวิทิยาศาสตร์ (ปร.ด.) 1 1 1 

การแพทยแ์ผนไทยประยุกต ์(ปร.ด.) 1 1 1 

ปรัชญาและจรยิศาสตร์ (ศศ.ม.) - - 1 

กฎหมายมหาชน (ศศ.ม.) - - 1 

บริหารธุรกิจ (บธ.ด.) - - 1 

รวมทั้งสิ้น 15 17 17 
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จ ำนวนหลักสูตร 
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1.4.2 ข้อมูลนักศกึษำ 

จ ำนวนนักศกึษำ 

สำขำวิชำ  

ปีกำรศกึษำ 

2557 

ปีกำรศกึษำ 

2558 

ปีกำรศกึษำ 

2559 

การบริหารการศึกษา (ค.ม.) 22 31 รับ 2/2559 

หลักสูตรและการสอน (ค.ม.) 5 - ปิดหลักสูตร 

การออกแบบการเรียนการสอน (ค.ม.) 15 17 รับ 2/2559 

บริหารธุรกิจ (บธ.ม.) 9 10 21 

การจัดการฟุตบอลอาชพี (บธ.ม.) 27 32 6 

นติวิทิยาศาสตร์ (วท.ม.) 7 4 5 

การจัดการเทคโนโลย ี(วท.ม.) 3 1 ปิดหลักสูตร 

การจัดการบริการสุขภาพ (วท.ม.) - - ปรับปรุง 

การแพทยแ์ผนไทยประยุกต ์(วท.ม.) 30 7 16 

ศลิปะการแสดง (ศศ.ม.) 15 22 22 

ภาษาศาสตร์ (ศศ.ม.) 1 1 3 

นโยบายสาธารณะ (รป.ม.) - 10 - 

ภาษาศาสตร์ (ปร.ด.) - 2 3 

ปรัชญาและจรยิศาสตร์ (ปร.ด.) 3 2 4 

การบริหารการพัฒนา (ปร.ด.) 4 7 18 

การจัดการ (บธ.ด.) - 1 2 

นติวิทิยาศาสตร์ (ปร.ด.) 2 1 - 

การแพทยแ์ผนไทยประยุกต ์(ปร.ด.) 3 3 4 

การจัดการสิ่งแวดลอ้ม (วท.ม.) - 3 4 

ปรัชญาและจรยิศาสตร์ (ศศ.ม.) - - 3 

กฎหมายมหาชน (ศศ.ม.) - - - 

รวมทั้งสิ้น 146 151 111 

* นักศึกษาภาคพิเศษทั้งหมด 

 

140
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จ ำนวนนักศึกษำ 

146 
151 
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1.4.3 ข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

จ ำนวนนักศกึษำ 

สำขำวิชำ  

ปีกำรศึกษำ 

2556 

ปีกำรศึกษำ 

2557 

ปีกำรศึกษำ 

2558 

การบริหารการศึกษา (ค.ม.) 44 47 51 

หลักสูตรและการสอน (ค.ม.) 8 7 5 

บริหารธุรกิจ (บธ.ม.) 116 94 74 

นิตวิิทยาศาสตร์ (วท.ม.) 2 3 7 

การจัดการเทคโนโลยี (วท.ม.) 7 3 2 

การจัดการบริการสุขภาพ (วท.ม.) - 2 8 

ศลิปะการแสดง (ศศ.ม.) 5 9 18 

การแพทย์แผนไทยประยุกต์ (วท.ม.) - - 2 

ภาษาศาสตร์ (ปร.ด.) 3 9 1 

ภาษาศาสตร์ (วท.ม.) - - 1 

ปรัชญาและจริยศาสตร์ (ปร.ด.) - 1 5 

การบริหารการพัฒนา (ปร.ด.) 15 4 10 

การจัดการ (บธ.ด.) - 1 3 

การจัดการและควบคุมมลพิษ (วท.ม.) 2 4 3 

คณิตศาสตรศกึษาสารสนเทศ (วท.ม.) 1 - - 

การออกแบบการเรียนการสอน (ค.ม.) - - - 

รวมทั้งสิ้น 203 184 190 

* นักศึกษาภาคพิเศษทั้งหมด 
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1.4.4 ข้อมูลควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติ 

ปีการศึกษา 2556 2557 2558 

ความพึงพอใจของผู้ใชบ้ัณฑติ 4.90 4.72 4.55 

 

 
 

1.4.5 ข้อมูลผลงำนวิจัย 

จ ำนวน 

สำขำวิชำ 

ปีงบประมำณ 2557 ปีงบประมำณ2558 ปีงบประมำณ2559 

ผลงำน น ำไปใช ้ ผลงำน น ำไปใช ้ ผลงำน น ำไปใช ้

นิตวิิทยาศาสตร (วท.ม.) 3 1 1 1 1 - 

ภาษาศาสตร์ (ปร.ด.) - - 1 - - - 

ปรัชญาและจริยศาสตร์ (ปร.ด.) 1 1 1 - 1 - 

การบริหารการพัฒนา (ปร.ด.) 4 3 1 1 3 - 

บัณฑติวิทยาลัย - - 5 1 3 3 

รวมทั้งสิ้น 8 5 9 3 8 3 
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1.4.6 ข้อมูลกำรบริกำรวิชำกำร 

สำขำวิชำ 

จ ำนวนโครงกำรบรกิำรวิชำกำร 

ปีงบประมำณ

2557 

ปีงบประมำณ

2558 

ปีงบประมำณ

2559 

ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย 4 7 3 

ปรัชญาและจริยศาสตร์ (ปร.ด.) 1 - 3 

การบริหารการพัฒนา (ปร.ด.) - 2 7 

นิตวิิทยาศาสตร์ (วท.ม.)  2 2 1 

ศลิปะการแสดง (ศศ.ม.) 1 1 - 

ภาษาศาสตร์ (ปร.ด.) 1 - - 

นโยบายสาธารณะ (รป.ม.) - - 3 

การจัดการฟุตบอลอาชีพ (บธ.ม.) - - 4 

รวมทั้งสิ้น 9 12 21 
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1.4.7 ข้อมูลกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

สำขำวิชำ 

จ ำนวนโครงกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

ปีงบประมำณ

2557 

ปีงบประมำณ

2558 

ปีงบประมำณ 

2559 

ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย 4 2 2 

ปรัชญาและจริยศาสตร์ (ปร.ด.) 1 - - 

นิตวิิทยาศาสตร์ (วท.ม./ปร.ด.) 2 - - 

ภาษาศาสตร์ (ปร.ด.) 1 - - 

ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย 4 - - 

รวมทั้งสิ้น 12 2 2 
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1.4.8 ข้อมูลบุคลำกร 

 สายสนับสนุนวิชาการ 

หน่วยงำน 
ปีงบประมำณ 2557 ปีงบประมำณ 2558 ปีงบประมำณ 2559 

ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม 

บัณฑิตวทิยาลัย 23 6 - 29 21 10 - 31 23 9 - 32 

รวมทั้งสิ้น 23 6 - 29 21 10 - 31 23 9 - 32 

 

 
 

  สายวิชาการ  

หนว่ยงาน 
ปีงบประมำณ 2557 ปีงบประมำณ 2558 ปีงบประมำณ 2559 

ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม 

บัณฑิตวทิยาลัย - 4 14 18 - 6 32 38 - 4 39 43 

รวมทั้งสิ้น - 4 14 18 - 6 32 38 - 4 39 43 
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หนว่ยงาน 
ปีงบประมำณ 2557 ปีงบประมำณ 2558 ปีงบประมำณ 2559 

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

บัณฑิตวทิยาลัย - - - - 3 2 - - 5 29 5 5 4 43 

รวมทั้งสิ้น 8 4 - 1 15 4 3 4 26 29 5 5 4 43 
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1.5 ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) 

 

 

ข้ันตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ผู้บริหำรก ำหนดปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และภัยคุกคำม)  

ผู้บริหำรและบุคลำกร ประเมินให้น  ำหนักคะแนนตำมล ำดับจำกมำกไปหำน้อยของจุดแข็ง  
จุดอ่อน โอกำส และภัยคุกคำม 

คณะกรรมกำรทบทวน/จัดท ำแผนยุทธศำสตร์ฯและรองผู้บริหำรระดับหน่วยงำน 
วิเครำะห์ปัจจัยเชิงยุทธศำสตร์ กำรก ำหนดประเด็นยุทธศำสตร์ กำรก ำหนดเป้ำประสงค์ ตัวชี วัด กลยุทธ์ 

กำรทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่ำนิยมหลักขององค์กร 

คณะกรรมกำรทบทวน/จัดท ำแผนยุทธศำสตร์ฯ รองผู้บริหำรระดับหน่วยงำน และผู้ปฏิบัติงำนก ำหนดโครงกำร
และกิจกรรม 

คณะกรรมกำรทบทวน/จัดท ำแผนยุทธศำสตร์ฯ ยก (ร่ำง) แผนยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560  - 2564)  
และแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2560 

คณะกรรมกำรทบทวน/จัดท ำแผนยุทธศำสตร์ฯ จัดประชุมรับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
(ผู้ใช้บัณฑิต, ผู้ปกครอง, ชุมชน, ผู้บริหำรทั งระดับมหำวิทยำลัยและระดับหน่วยงำน, นักศึกษำ) 

- เสนอคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำน 
- เสนออธิกำรบดี 

น ำแผนยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏิบัติกำร  
ประจ ำปีงบประมำณ 2560 ไปสู่กำรปฏิบัติ 

 

 

 

 

 

 

 

เดือนมิถุนำยน 2559 

เดือนสงิหำคม 2559 

เดือนต.ค. 59-เดือนก.ย. 60 

คณะกรรมกำรทบทวน/จัดท ำแผนยุทธศำสตร์ฯรวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูลปัจจัยภำยในและภำยนอก 

 

เดือนพฤษภำคม 2559 

เดือนกรกฎำคม 2559 

เดือนพฤษภำคม 2559 
 

เดือนพฤษภำคม 2559 
 

เดือนมิถุนำยน 2559 

เดือนมิถุนำยน 2559 
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ส่วนที่ 2 กำรวิเครำะห์เชิงยทุธศำสตร์บัณฑิตวิทยำลัย 

 

2.1 กำรวเิครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอกองค์กร 

เพื่อทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามของบัณฑิตวิทยาลัยโดยใช้หลักการ

วิเคราะห ์SWOT (SWOT Analysis) 

2.1.1 กำรวเิครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน (Internal Environment Analysis) 

เพื่อน าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการระบุจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses)  

ของบัณฑติวิทยาลัยโดยอาศัยกรอบการวิเคราะหป์ัจจัยภายในตามหลักการ 7–S Model ของ McKinsey 

ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการวิเคราะหไ์ด้ดังนี ้

o Structure (โครงสร้าง) มีโครงสร้างการท างาน หรือโครงสร้างการจัดองค์กรในระดับ

ต่างๆ เหมาะสมดีหรอืไม่ 

o Strategy (กลยุทธ์) มีการก าหนดกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดทิศทางการ

ปฏิบัติงานไว้หรอืไม่ 

o System (ระบบ) ระบบการท างานเป็นอย่างไร มีจุดอ่อนหรอืจุดแข็งอะไรบ้าง 

o Skill (ความช านาญ) บุคลากรมีความเช่ียวชาญ หรือช านาญมากน้อยเพียงใด มีทักษะ

ในการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับหรอืไม่ 

o Staff (บุคลากร) บุคลากรของมีความพร้อมมากน้อยเพียงใด และมีจ านวนเพียงพอ

หรอืไม่ 

o Style (รูปแบบ) รูปแบบการบริหารเป็นที่ยอมรับและมีประสิทธิภาพหรอืไม่ 

o Shared Value (ค่านิยมรว่ม) บุคลากรและองค์กรมคี่านิยมรว่มหรอืไม่ อะไรบ้างที่ท าให้

องค์กรเข้มแข็งหรอือ่อนแอ 
 

2.1.2 กำรวเิครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก (External Environment Analysis) 

เพื่อน าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการระบุสถานการณ์ที่เป็นโอกาส (Opportunities) และภัย

คุกคาม (Threats) ของบัณฑิตวิทยาลัยโดยอาศัยกรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกตามหลักการ 

PESTModel ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการวิเคราะหไ์ด้ดังนี้ 

o P-Politics เป็นการวิเคราะห์สภาพทางการเมือง รวมทั้งกฎหมายและนโยบายทางการ

เมืองที่มผีลกระทบกับบัณฑติวิทยาลัย 

o E-Economics เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์และแนวโน้มทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อ  

บัณฑติวิทยาลัย 

o S-Social เป็นการวิเคราะหส์ภาพการณ์และกระแสสังคมที่มตี่อบัณฑติวิทยาลัย 
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o T-Technology เป็นการวิเคราะห์แนวโน้มของการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ 

บัณฑติวิทยาลัย 
 

2.2 ประเด็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของบัณฑิตวิทยำลัย 

บัณฑิตวิทยาลัยได้ส ารวจความคิดเห็นจากผู้บริหารภายในหน่วยงานเกี่ยวกับปัจจัยที่มี

ผลกระทบต่อการด าเนนิงานของบัณฑติวิทยาลัยโดยสามารถสรุปประเด็นปัจจัยในแตล่ะด้าน ดังนี้ 
 

2.2.1 ประเด็นจุดแข็ง (Strengths : S) (14 ประเด็น)ดังต่อไปนี้ 

1. มีหลักสูตรทั้งระดับปริญญาโท และปริญญาเอกที่โดดเด่นและหลากหลาย ตอบสนอง

ความตอ้งการของสังคม 

2. มีคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่มีความเช่ียวชาญในงานของตนเอง ท างานเป็นทีม ท าให้การ

ท างานมปีระสิทธิภาพ 

3. มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. และทุกหลักสูตร

ผา่นเกณฑม์าตรฐาน เป็นหลักสูตรที่มคีุณภาพ 

4. การเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏดา้นการวิจัย อันดับ 1 

5. มีความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศในการจัดการศึกษา 

และการวิจัย ท าให้มเีครือขา่ยในการท างาน 

6. บางหลักสูตรมคี่าใช้จา่ยในการศึกษาถูกกว่าในหลายๆ สถาบัน 

7. การเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ และมีช่ือเสียงทางด้านการผลิตครู และด้านนาฏศลิป์ 

8. มีเอกลักษณ์ของความเป็นวังอย่างชัดเจน และมีการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของ

หนว่ยงานไว้ให้คงอยู่ตอ่ไป 

9. มีคณะกรรมการประจ าหน่วยงานที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญ สามารถก ากับดูแลการจัด

การศกึษาให้เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน สกอ. 

10. นโยบายความผาสุกของผู้บริหารองค์กร ท าให้บุคลากรมีความอิสระและเกิดความ

คล่องตัวในการปฏิบัติงาน 

11. ผูบ้ริหารเอาใจใส่และให้ความส าคัญต่อการขับเคลื่อนองค์กรให้พัฒนา 

12. ความเป็นวังเก่า และมีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น สวยงาม 

13. หนว่ยงานได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานระบบ ISO 9001 

14. การส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และมีการพัฒนา

ตนเองในด้านต่าง ๆ 
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2.2.2 ประเด็นจุดอ่อน (Weaknesses : W) (11 ประเด็น)ดังต่อไปนี้ 

1. อาจารย์ประจ ามีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ยากต่อการวางแผนการบริหารและพัฒนา

บุคลากร 

2. อาคารสถานที่คับแคบ ไม่สามารถใหบ้ริการให้สะดวก 

3. บุคลากร และนักศึกษายังขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษ 

4. ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาเอกที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus/ISI/TCI 

ค่อนขา้งนอ้ย 

5. ผลงานสร้างสรรค/์สิ่งประดิษฐ์ดา้นการวิจัย ยังมีน้อย 

6. จ านวนบุคลากรในส านักงานไม่เพียงพอ สัดส่วนของภาระงานกับจ านวนบุคลากรไม่

สมดุลกัน 

7. ฐานข้อมูลนักศึกษา/ศิษย์เก่า ยังไม่เป็นระบบ ท าให้ไม่สามารถดึงข้อมูลมาใช้ให้เกิด

ประสิทธิผลต่อองค์กรได้ 

8. บัณฑติวิทยาลัยยังไม่มกีารเปิดการศึกษาภาคปกติ 

9. หลักสูตรที่เป็นหลักสูตรนานาชาติ ยังมีจ านวนน้อยมาก 

10. นักศึกษามีการขยายระยะเวลาการศึกษาในอัตราค่อนข้างสูง ท าให้มีนักศึกษาตกค้าง ไม่

สามารถรับนักศึกษาใหม่ได้ 

11. จ านวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่สามารถเปิดรับสมัครได้ไม่สัมพันธ์กับจ านวนผู้สนใจ

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

1. ประชากรมีแนวโน้มในการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกเพิ่มมากขึ้น 

2. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนท าให้มีความต้องการศึกษาในหลักสูตรนานาชาติและ

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพิ่มขึน้ 

3. มีการขยายตัวของการบริหารส่วนท้องถิ่นซึ่งมคีวามตอ้งการในการศกึษา 

4. การวิจัยมีความส าคัญเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันท าให้เกิดความต้องการในการพัฒนาตนเอง

ในเรื่องการวจิัย 

5. หนว่ยงานทั้งราชการและเอกชนมคีวามตอ้งการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มความสามารถใน

การแขง่ขัน 

6. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบันเอือ้ต่อการศกึษาทางไกลผา่นดาวเทียม 

7. การเปิดเสรีทางการศกึษาในภูมิภาคอาเซียน 

8. หนว่ยงานตา่ง ๆ ของภาครัฐมีนโยบายใหก้ารสนับสนุนทุนการวิจัยเป็นจ านวนมาก 

9. กระทรวงศึกษาธิการมนีโยบายในการสง่เสริมและยกระดับสถานะของครู 

10. อัตราการจา้งแรงงานเพิ่มขึน้ เรื่องจากการลงทุนจากต่างชาติในประเทศไทยและภูมิภาค

อาเซียนเพิ่มสูงขึ้น 

 

2.2.4ประเด็นภัยคุกคำม (Threats : T) (9 ประเด็น) ดังต่อไปนี้ 

1. มีสถาบันการศกึษาจ านวนมากที่เปิดการเรียนการสอนระดับบัณฑติศกึษา 

2. มีขอ้ก าหนดดา้นคุณภาพหลักสูตรของ สกอ. ท าใหเ้กิดขอ้จ ากัดในเรื่องตา่ง ๆ 

3. การด าเนินงานและการแจ้งข้อก าหนดต่าง ๆ ของ สกอ. มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอยู่

ตลอดเวลา 

4. ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันส่งผลตอ่ผูส้นใจที่จะศกึษาต่อในระดับบัณฑติศกึษา 

5. การแขง่ขันทางระบบการศกึษาในกลุ่มประเทศอาเซียนมากขึน้ 

6. ปัญหาเศรษฐกิจและการเมอืงของประเทศ 

7. ความรว่มมอืในต่างประเทศยังไม่เป็นรูปธรรมเท่าที่ควร 

8. สังคมไทยจะมีประชากรในวัยเรียนลดน้อยลง 

9. โครงสรา้งประชากรที่เปลี่ยนไป ท าให้อัตราการเกิดลดลง อัตราประชากรในวัยเรียนลดลง 

และมีอัตราผูสู้งอายุเพิ่มขึ้น 
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2.3 ผลกำรวิเครำะห์ต ำแหน่งยุทธศำสตร์ของบัณฑติวิทยำลัย 

2.3.1 ต ำแหน่งยุทธศำสตร์ของ บัณฑิตวิทยำลัยในปัจจุบัน 

บัณฑติวิทยาลัยอยู่ในต าแหน่ง “อดทน” ดังแสดงได้จากภาพขา้งลา่งนี้ 

 

 
 

ภาพที่ 3 ต าแหน่งยุทธศาสตรข์องบัณฑิตวทิยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 18~ 

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบตัิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 บัณฑิตวิทยาลัย 

2.3.2 ต ำแหน่งยุทธศำสตร์ที่ปรับปรุงแล้ว 

 บัณฑิตวิทยาลัย ลด/ขจัด ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน (ระดับในการมุ่งมั่นปรับปรุง (ระดับ 4) = สูง 

(ระดับ 5) = สูงมาก) ดังนี้ 

17 อาจารย์ประจ ามีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ยากต่อการวางแผนการบริหารและพัฒนา

บุคลากร (ระดับ 4) 

22 อาคารสถานที่คับแคบ ไม่สามารถใหบ้ริการให้สะดวก(ระดับ 5) 

26 บุคลากร และนักศึกษายังขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษ(ระดับ 5) 

19 ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาเอกที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus/ISI/TCI 

ค่อนขา้งนอ้ย (ระดับ 4) 

 บัณฑติวิทยาลัย พลิกวิกฤติเป็นโอกาสในประเด็นที่เป็นภัยคุกคาม (ระดับในการมุ่งมั่น

ปรับปรุง (ระดับ 4) = สูง (ระดับ 5) = สูงมาก) ดังนี้ 

38 มีสถาบันการศกึษาจ านวนมากที่เปิดการเรียนการสอนระดับบัณฑติศกึษา(ระดับ 5) 

39 ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันส่งผลต่อผูส้นใจที่จะศกึษาต่อในระดับบัณฑติศกึษา(ระดับ 4) 

42 ความร่วมมือในตา่งประเทศยังไม่เป็นรูปธรรมเท่าที่ควร (ระดับ 4) 

 จากการแก้ไขปรับปรุงข้างต้น บัณฑิตวิทยาลัยจะสามารถปรับไปอยู่ในต าแหน่ง “รุก” 

ดังแสดงได้จากภาพขา้งลา่งนี้ 

 
ภาพที่ 4 ต าแหน่งยุทธศาสตรข์องบัณฑิตวทิยาลัยหลังการปรับปรุง 
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2.4 แผนยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564) ของมหำวทิยำลัย 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

มหำวิทยำลัยแม่แบบที่ดขีองสังคม 

(Smart Archetype  University of the Society) 

ความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ : รักษาความเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

และมีผลงานที่เป็นแม่แบบสวนสุนันทาด้านการสอน วิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 
 

หมายเหต ุ: แมแ่บบท่ีดขีองความสมารท์ (Smart) คือ เป็นลักษณะของ “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” ในเร่ือง

ตา่งๆ ดังนี้ 

S = Smart Students: นักศึกษา “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” มคีวามคิดด ีท าดี พูดด ีแต่งกายด ี

M = Smart Management: การบริหารจัดการ “ฉลาดหลกัแหลมนา่มอง” ผู้บริหารเก่งและด ี

รับผิดชอบตอ่สังคม ท าดี มุง่คณุภาพ และมีธรรมาภิบาล 

A = Smart Academic: วชิาการ “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” สร้างหลักวิชาที่สร้างสรรค์ และน าไปใช้

ประโยชนไ์ด้ รวมท้ังมีรูปแบบการน าเสนอท่ีดี 

R = Smart Research: การวจิัย “ฉลาดหลักแหลมนา่มอง” สร้างผลงานวจิัยท่ีตอบสนองสังคม และ

น าไปใชป้ระโยชนไ์ด้ รวมท้ังมีรูปแบบการน าเสนอท่ีดี 

T = Smart Technology & Teacher: เทคโนโลยี & คร ู“ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” มเีทคโนโลยท่ีีทันสมัย 

มปีระสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังมีครูท่ีเป็นต้นแบบในการคดิดแีละท าดี 
 

 

จุดประสงค์ (Purpose)  

1) บัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ (Graduates with concentration on niche 

academic) 

2) การวิจัยทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ (Academic research with creative 

and innovative concept) 

3) ผลงานวิชาการที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม (Academic works with respond and 

resolve the social problems) 

4) ศิลปะและวัฒนธรรมไทยตามแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทา (Arts and culture based 

on Suan Sunandha Heritage) 

  



~ 20~ 

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบตัิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 บัณฑิตวิทยาลัย 

พันธกิจ (Mission) 

1) ให้การศึกษา (To offer education) ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ ฝึกหัดครู 

ปลูกฝังประชาชนให้สามารถเรียนรู้ในระดับสูง มีความเป็นมนุษย์ที่รับผิดชอบต่ออนาคตของโลกที่มี

แนวโน้มเป็นนานาชาติ มีจิตวญิญาณในการท้าทาย โดยไม่กลัวล้มเหลว 

2) วิจัย (To conduct research) มุ่งมั่นในการลงทุนทางการศึกษาวิจัยในศาสตร์ที่เป็น

เอตทัคคะ ที่สามารถน าไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์ได้เพื่อความสงบสุข และความเจริญรุ่งเรือง ผ่านการ

แสวงหาด้วยการวิจัยทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ 

3) บริการวิชาการ (To provide academic services) การส่งมอบผลงานวิชาการในระดับ

เอตทัคคะ ที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม โดยการมสี่วนรว่มกับชุมชนท้องถิ่น และสังคม 

4) ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (To conserve arts and culture) การส่งเสริมและสนับสนุน

ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย โดยการพัฒนาและสร้างแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทาให้เป็นที่ยกย่อง

และชื่นชมของมนุษยชาต ิ
 

ภำรกิจหลัก (Key result area) 

1) ผลติบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหนา้  (Produce graduates with front row quality) 

2) ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคมนานาชาติ ( Provide 

academic services and transfer technology to communities and international society) 

3) อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปวัฒนธรรม (Conserve and develop 

services provision as the Center for Arts and Culture Service Center) 

4) วิจัย สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ (Conduct research, create innovation and develop 

knowledge for society) 

5) สร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยช้ันน าในอาเซียน (Establish network with outstanding 

universities in ASEAN) 

6) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ (Employ modern management 

system for versatility) 
 

 

เสำหลัก (Pillar) 

1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)  

2) คุณธรรม (Morality)  

3) เครือขา่ย (Partnership)  

4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  

5) วัฒนธรรม (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”   
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นโยบำยในกำรบริหำรและพัฒนำมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ (พ.ศ. 2560 – 2564) 

(The Policy on University's Management and Development) 

มหาวิทยาลัยฯ ได้ก าหนดนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อให้การ

ด าเนนิงานตามยุทธศาสตรไ์ปสู่ความส าเร็จที่ก าหนดไว้ ดังนี้  

1. นโยบายด้านการบริหารจัดการ 

1) เร่งรัดและสร้างกระบวนการและกลไกการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทุกคนให้ก้าว

ไปสู่ความส าเร็จสูงสุดในเส้นทางวิชาชีพ 

2) รักษาเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของความเป็นสวนสุนันทาที่มีอดีตอันน่าภูมิใจเพื่อน าไปสู่

ความผาสุกและคุณภาพชวีิตการท างานของบุคลากรในองค์กร 

3) ส่งเสริมและสนับสนุนการใชห้ลักธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการองค์กรในทุกมิติ 

4) จัดสภาพแวดล้อมที่ดีด้านการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ 

บรรยากาศที่เอื้อตอ่การเรียนรูแ้ละเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้พัฒนาในเส้นทางวิชาชีพทั้งในด้านวุฒิการศึกษา

และผลงานวิชาการ รวมทั้งความรู้ความสามารถในการใชภ้าษาอังกฤษและน าไปใช้ในชีวติประจ าวันได้ 

2. นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต 

1) พัฒนาสาขาวิชาทุกๆ สาขาวิชาไปสู่ความเป็นเอตทัคคะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ

แขง่ขันทั้งในระดับประเทศและระดับสากล 

2) ประสานเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตเพื่อการมีส่วนร่วมใน

การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมในทุกกระบวนการ 

3) ยกระดับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยการมีเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาใน

ต่างประเทศเพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรูแ้ละบุคลากร 

4) มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ลึกซึ่งในศาสตร์ที่ส าเร็จการศึกษา มีคุณธรรม 

จรยิธรรม มีจิตสาธารณะ และเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี 

5) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีและการใช้

ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับที่ด ีสามารถน าไปใช้ในชีวติประจ าวันได้ 

6) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีพรสวรรค์และความสามารถพิเศษที่โดดเด่นนอกจาก

ศาสตร์ที่ศกึษา 

3. นโยบายด้านการวิจัย 

1) มุ่งเน้นผลิตงานวิจัยที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่สามารถ

น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มกีารบูรณาการวจิัยใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของการเรยีนการสอน 
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3) สร้างให้นักศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกมีขีดความสามารถในด้านการ

วจิัยและสร้างผลงานที่เป็นยอมรับของสังคมได้ 

4. นโยบายด้านการบริการวิชาการ 

1) ส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับงานวิจัย และเกิดการบูรณาการกับการ

เรียนการสอน 

2) สร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชนในการให้บริการวิชาการ เพื่อแก้ไขปัญหา

และพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ยั่งยืน น าไปสู่การพึ่งพาตนเองได้ 

3) ส่งเสริมให้มีการจัดแหล่งเรียนรู้เพื่อสรา้งโอกาสเรียนรู้ให้แก่ทุกคนทุกกลุ่มวัย 

5. นโยบายด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

1) ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นสวนสุนันทา 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ค้นคว้า เพื่อเป็นศูนย์กลางแหง่การเรยีนรู้ทางวัฒนธรรม 

3) สนับสนุนให้มกีารสรา้งเครือขา่ยทางวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่

ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
 

เป้ำหมำยกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย (University Development Goals) 

ภาพที่ 5 เปา้หมายการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

เป้าหมายที่ 1 : สร้างเอตทัคคะเพื่อใหไ้ด้รับการยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะผลิตบัณฑิตที่มี

คุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อสู่การเป็นเอตทัคคะที่ได้รับ

การยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
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เป้าหมายที่ 2 : สร้างผลงานวิชาการ วิจัย เพื่อการบริการวิชาการ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะ

ผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความ

ต้องการของแหล่งทุน เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการน าไปใช้ประโยชน์เป็น

ศูนย์กลางแหง่การเรยีนรู้เพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม 

เป้าหมายที่ 3 : สร้างเครือขา่ยมีส่วนรว่มเพื่อการพัฒนา : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะสร้างเครือข่าย

ความร่วมมือที่หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้มีส่ วนร่วมในการพัฒนาและเกิด

ความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย 

เป้าหมายที่ 4 : สร้างภาพลักษณ์เพื่อให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะพัฒนา

ระบบบริหารจัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักและ

ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
 

 

ยุทธศำสตร์ (Strategic Thrusts) 

มหาวิทยาลัยฯ ได้น ายุทธศาสตรต์ามกรอบแผนยุทธศาสตร ์ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560 – 2574) 

มาจัดท าเป็นแผนยุทธศาสตร ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) เพื่อแปลงไปสู่การปฏิบัติ มีดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน (Raise the University‘s 

Potential to Become Sustainable Specialist) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการ ตีพิมพ์ เผยแพร่ และสิทธิทางปัญญา (Produce, 

Publish and Publicize Academic Works and Intellectual Property) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย (Establish Network Relationship 

and Connection)   

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ (Elevate the Level of International 

Recognition) 

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้ก าหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลักและตัวชี้วัดความส าเร็จของแต่

ละยุทธศาสตร์ มีดังนี ้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน  มีเป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์หลักคือ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้

บัณฑติและสังคม เพื่อสู่การเป็นเอตทัคคะที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์คอื 1.จ านวนหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและ

นานาชาติ 2.จ านวนหลักสูตรอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ  

3.คะแนนเฉลี่ยการประกันคุณภาพภายในประจ าปี 4.ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามเกณฑ ์

QS 5.จ านวนรางวัลที่ผู้เรียนได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติในประเด็นที่

เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ 6.ระดับความเชื่อมั่นและไว้วางใจของสังคมที่มีต่อการด าเนินการตามภารกิจ
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ของมหาวิทยาลัย 7.ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑิต ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 8.ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าและการประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1 ปี 9.ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานตรงสาขาวิชา 10.ระดับความเชื่อมั่นและไว้วางใจ

ของบุคลากร/นักศึกษา/ศิษย์เก่าต่อการด าเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย และ 11.ระดับคะแนน

ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 สร้างผลงานวิชาการ ตีพมิพ์ เผยแพร่ และสิทธิทางปัญญา มีเป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์หลักคือ ผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยที่

ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการน าไปใช้

ประโยชน์เป็นศูนย์กลางแหง่การเรยีนรู้เพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์คือ 1.ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่

ตีพมิพ์เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย 2.ร้อยละของบทความวิจัยที่

ได้รับการอ้างอิง (Citation) ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย 3.ระดับ

คะแนนเฉลี่ยผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ

เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ 4.ระดับคะแนนเฉลี่ยผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตพีิมพ์หรอืเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ 5.จ านวนผลงานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์ได้รับการน าไปใช้ประโยชน์ (กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่ม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ) 6.จ านวนผลงานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรคไ์ด้มกีารจดอนุสทิธิบัตร สิทธิบัตรหรอืทรัพย์สินทางปัญญา (กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ)  

7.จ านวนฐานความรู้/องค์ความรู้ที่เพิ่มขึ้นในแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการ 8.ร้อยละของงานบริการ

วิชาการที่ด าเนินการภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก หรือผู้น าชุมชน เทียบกับงานบริการ

วิชาการทั้งหมด 9.เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย  (กลุ่ม

สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ) และ 10.ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ ได้ร่วมมือกับ

ภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคบริการในระดับชาติและระดับนานาชาติต่อผลงานวิจัยและงาน

สร้างสรรคท์ั้งหมด 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 สร้างความสัมพันธ์และเช่ือมโยงเครือข่าย มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลัก

คือ สร้างเครือขา่ยความร่วมมือที่หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา

และเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์คือ 1.ร้อยละของเครือข่ายที่มีผลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อ

มหาวิทยาลัย 2.จ านวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย 3.ระดับความพึงพอใจของ
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เครือข่ายที่มีต่อการด าเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัย และ 4.ร้อยละของข้อตกลงความร่วมมือที่

ด าเนนิการส าเร็จตามที่ก าหนด 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลักคือ 

พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จัก

และยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์คือ 1.ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย Webometrics 

Ranking (เทียบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหมดในประเทศไทย มหาวิทยาลัยทั้งหมดในประเทศไทย 

มหาวิทยาลัยทั้งหมดในเอเชีย) 2.ร้อยละของงานวิจัย บทความวชิาการ งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ของ

อาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  

3.ร้อยละของวิทยานิพนธ์ หรืองานวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติ

หรอืนานาชาติ 4.ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์และการให้บริการของมหาวิทยาลัย และ 5.ร้อยละของ

นักศึกษาชาวต่างชาติเทียบกับนักศึกษาทั้งหมด 

โดยแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) สามารถสรุปเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

แผนงาน/กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรม ดังตารางที่ 1  

ตารางแสดงจ านวนเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยุทธ์ และโครงการ/

กิจกรรมของแผนยุทธศาสตร ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ในแตล่ะยุทธศาสตร์ 
 

ยุทธศำสตร ์

จ ำนวน 

เป้ำประสงค์เชงิ

ยุทธศำสตร ์
ตัวชี้วัด 

แผนงำน/

กลยุทธ ์

โครงกำร/

กจิกรรม 

1) พัฒนามหาวทิยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างย่ังยนื 12 28 32 35 

2) สรา้งผลงานวชิาการ ตพีมิพ ์เผยแพร่ และสิทธิทางปัญญา 10 16 13 14 

3) สรา้งความสัมพันธ์และเช่ือมโยงเครอืขา่ย 5 6 7 8 

4) ขยายการยกย่องระดับนานาชาต ิ 7 10 14 14 

รวมทั้งสิ้น 34 60 66 71 
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ส่วนที่ 3 สำระส ำคญัของแผนยุทธศำสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) 
 

3.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพ และได้มาตรฐานระดับชาติ 

พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
 

3.2  พันธกิจ (Mission) 

 ผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นองค์ความรู้สู่ท้องถิ่น สร้างมาตรฐานวิชาชีพครู ส่งเสริม 

สนับสนุนด้านวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

3.3  ภำรกิจหลัก (Key result area) 

1. ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งด้านวิชาการ

และวิชาชีพ ให้มสีังคมคุณภาพ องค์ความรู ้และทักษะสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 

2. ส่งเสริมการท าวิจัยโดยมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรม และองค์ความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่นและ

เผยแพร่ระดับชาตแิละนานาชาติ 

3.  ส่งเสริมสนับสนุนบริการวิชาการต่อชุมชนและสังคมสอดรับกระแสโลกาภิวัตน์และ

ประชาคมอาเซียน 

4.  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างคุณค่าแก่สังคม และบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อคงไว้ซึ่ง

เอกลักษณ์ชุมชนท้องถิ่น 

5. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการกีฬาอาชีพ 
 

3.4 เสำหลัก (Pillar) 

1. ทุนความรู ้(Knowledge Capital) 

2. คุณธรรม (Morality 

3. เครือขา่ย (Partnership) 

4. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 

5. วัฒนธรรม (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์) 
 

3.5 วัฒนธรรม (Culture) 

 ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย โดยการแสดงความเคารพผู้อาวุโสและการ

ทักทาย 
 

3.6  อัตลักษณ์ (Identity) 

 เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ 
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3.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

 เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู ้ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูสู้่สากล 
 

3.8 ค่ำนิยมหลัก (Core Values) 

G  Good governance  ธรรมาภิบาล 

R  Resourcefulness  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์

A  Association  การเชื่อมโยงประสานงานเครือขา่ย 

D Devotion  ทุ่มเท เสียสละ อุทิศตนให้กับองค์กร 
 

3.9 ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic Thrusts) 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีมาตรฐาน

พร้อมก้าวสู่การเป็นมหาวทิยาลัยเอตทัคคะ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2  พัฒนามาตรฐานคุณภาพงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และทรัพย์สินทาง

ปัญญา เพื่อการพัฒนาองค์กร ชุมชน ท้องถิ่น และเผยแพร่สู่สาธารณะระดับชาติและนานาชาติ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3  ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเครือข่ายชุมชน สถาบันการศึกษา สถาบัน

การกีฬา และศษิย์เก่า 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4  ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และสรา้งภาพลักษณ์องค์การ 
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3.10 แผนที่ยุทธศำสตร์ของบัณฑิตวิทยำลัย ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2560 – 2564 

 

ภาพท่ี 6 แผนที่ยุทธศาสตร์ของบัณฑิตวทิยาลัย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2560 – 2564 
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ส่วนที่ 4 แผนยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 
 

 

 

 

 

 

 



 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564

1.1.1 คะแนนเฉลีย่การประกนัคุณภาพภายในประจ าปี คะแนนเฉลีย่ 
 ≥4.20 ≥4.20 ≥4.20 ≥4.20 ≥4.20 1.1.1.1 พัฒนาการบริหารจัดการองคก์รดว้ยระบบคุณภาพ โครงการประกนัคุณภาพการศึกษาดว้ย AUN-QA

โครงการประกนัคุณภาพการศึกษา รองคณบดฝ่ีายแผนงาน

และประกนัคุณภาพ

ฝ่ายแผนงานและประกนัคุณภาพ

1.1.2 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนนิการตามเกณฑ ์QS ร้อยละ ≥ 20 ≥ 30 ≥ 40 ≥ 50 ≥ 60 1.1.2.1 สนบัสนนุการสร้างผลงานตามแนวทางการจัดอันดบัมหาวทิยาลยัใหเ้ปน็

ทีย่อมรับทัง้ในระดบัชาตแิละนานาชาติ

โครงการจัดอันดบัมหาวทิยาลยั โดย QS World University Ranking รองคณบดฝ่ีายวจิัย

และบริการวชิาการ

ฝ่ายพัฒนางานวจิัย

1.1.3 จ านวนรางวัลทีผู้่เรียนไดรั้บการยกย่องหรือยอมรับใน

ระดบัชาตแิละ/หรือนานาชาตใินประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัอัตลกัษณ์

รางวัล ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 1.1.3.1 สนบัสนนุใหน้กัศึกษาสง่ผลงานทางวชิาการ งานวจิัย และงานสร้างสรรคเ์ขา้ประกวดใน

ระดบัชาตแิละนานาชาติ

โครงการสนบัสนนุการสง่ผลงานของนกัศึกษาเขา้ประกวด รองคณบดฝ่ีายกจิการนกัศึกษา ฝ่ายกจิการนกัศึกษา

≥ 4.01 ≥ 4.01 ≥ 4.01 ≥ 4.01 1.2.1.1 สง่เสริมและเปดิโอกาสใหผู้้รับบริการและผู้มสีว่นไดส้ว่นเสยีไดม้สีว่นร่วม

ในการบริหารจัดการบณัฑติวทิยาลยั

โครงการสวนสนุนัทาวชิาการ รองคณบดฝ่ีายวชิาการ ทกุฝ่ายงาน

1.2.1.2 สนบัสนนุกระบวนการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการปฏบิตัิ

ราชการ และเผยแพร่ผลการด าเนนิงานใหส้าธารณชนไดรั้บทราบ

โครงการจัดท า Good University Report (GUR) รองคณบดฝ่ีายแผนงาน

และประกนัคุณภาพ

ฝ่ายแผนงานและประกนัคุณภาพ

1.2.1.3 สง่เสริมและสนบัสนนุการจัดท าโครงการความรับผิดชอบตอ่สงัคม (CSR: Corporate 

Social Responsibility) โดยผนกึก าลงัร่วมกบัศิษย์เกา่ และภาคสว่นอื่นๆ

โครงการความรับผิดชอบตอ่สงัคม (CSR: Corporate Social Responsibility) รองคณบดฝ่ีายบริหาร ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป

≥4.51 ≥4.51 ≥4.51 ≥4.51 กจิกรรมจัดการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์ รองคณบดฝ่ีายวชิาการ ฝ่ายบริการการศึกษา

กจิกรรมจัดการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองคณบดฝ่ีายวชิาการ ฝ่ายบริการการศึกษา

1.3.2.1 สนบัสนนุการศึกษาวจิัยเพื่อคาดการณ์การเปลีย่นแปลง และความตอ้งการของ

ตลาดแรงงานในแตล่ะสาขาอย่างตอ่เนือ่ง

โครงการศึกษาวจิัยเพื่อหาแนวโนม้ตลาดแรงงานของสาขา รองคณบดฝ่ีายวชิาการ ฝ่ายบริการการศึกษา

1.3.3.1 พัฒนากจิกรรมเชื่อมโยงระหวา่งนกัศึกษาและผู้ใชบ้ณัฑติ โครงการพัฒนานกัศึกษาเรียนรู้จากผู้ใชบ้ณัฑติหรือสถานประกอบการ รองคณบดฝ่ีายวชิาการ ฝ่ายบริการการศึกษา

1.4.1 ระดบัความเชื่อมั่นและไวว้างใจของบคุลากร/นกัศึกษา/ศิษย์

เกา่ตอ่การด าเนนิการตามภารกจิของบณัฑติวทิยาลยั

ระดบัความเชื่อมั่น ≥4.10 ≥4.20 ≥4.30 ≥4.40 ≥4.51 1.4.1.1 ปรับปรุงการบริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพการใหบ้ริการทีต่อบสนองความตอ้งการ

ของผู้รับบริการ

โครงการจัดการขอ้ร้องเรียน ขอ้คดิเหน็ และค าชมเชย รองคณบดฝ่ีายบริหาร ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป

1.4.2 ระดบัคะแนนผลการพัฒนาบณัฑติตามอัตลกัษณ์ ระดบัคะแนน ≥4.51 ≥4.51 ≥4.51 ≥4.51 ≥4.51 1.4.2.1 ยกย่องตน้แบบบณัฑติและศิษย์เกา่ดา้นคุณธรรมจริยธรรม และอัตลกัษณ์ของบณัฑติ

วทิยาลยั

โครงการ "รางวัลสวนสนุนัทา" ส าหรับนกัศึกษา และศิษย์เกา่ทีเ่ปน็แบบอย่างทีด่ี รองคณบดฝ่ีายกจิการนกัศึกษา ฝ่ายกจิการนกัศึกษา

≥40 ≥40 ≥40 ≥40 1.5.1.1 บรูณาการกจิกรรมนอกหลกัสตูรใหส้อดคลอ้งกบัพันธกจิของบณัฑติวทิยาลยั โครงการจัดกจิกรรมนอกหลกัสตูร รองคณบดฝ่ีายวชิาการ ฝ่ายบริการการศึกษา

1.5.1.2 สง่เสริมการจัดการเรียนการสอน ทีม่กีารบรูณาการกบัการวจิัย 

การบริการวชิาการทางสงัคม และการท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

โครงการจัดการเรียนการสอนแบบบรูณาการ รองคณบดฝ่ีายวชิาการ ฝ่ายบริการการศึกษา

โครงการสง่เสริมการสร้างคุณภาพบณัฑติ ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 

และเจา้ของสถานประกอบการ (Flag.)

รองคณบดฝ่ีายกจิการนกัศึกษา ฝ่ายกจิการนกัศึกษา

โครงการสร้างและบม่เพาะนกัศึกษาให ้“ออกตวั” (Start-up) เปน็เจา้ของกจิการ 

(Entrepreneur) ดว้ยทกัษะคนและสงัคม (Soft Skills) ทีผ่สานกบัทกัษะวชิาชพี 

(Hard Skills) (Flag.)

รองคณบดฝ่ีายวชิาการ ฝ่ายบริการการศึกษา

1.5.2 คะแนนเฉลีย่ความพงึพอใจเกีย่วกบัการจัดกจิกรรมการ

สง่เสริม หรือพัฒนาใหก้บันกัศึกษา

คะแนนเฉลีย่ ≥4.25 ≥4.25 ≥4.25 ≥4.25 ≥4.25 1.5.2.1 สง่เสริมและพัฒนานกัศึกษาใหเ้ปน็ไปตามอัตลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัราชภัฏสวนสนุนั

ทาและมคีุณลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงค์

โครงการพัฒนานกัศึกษาตามอัตลกัษณ์สวนสนุนัทา รองคณบดฝ่ีายกจิการนกัศึกษา ฝ่ายกจิการนกัศึกษา

1.5.2.2 สร้างเครือขา่ยสถานทีฝึ่กประสบการณ์วชิาชพี/สหกจิศึกษา และผู้ใชบ้ณัฑติ โครงการความร่วมมอืฝึกประสบการณ์วชิาชพี/สหกจิศึกษา และผู้ใชบ้ณัฑติ (Flag.) รองคณบดฝ่ีายวชิาการ ฝ่ายบริการการศึกษา

1.5.3 ร้อยละของอาจารย์ประจ าทีม่เีว็บไซตใ์นการจัดการเรียนการ

สอน

ร้อยละ ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 1.5.3.1 สง่เสริมและสนบัสนนุใหอ้าจารย์ประจ าปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซตท์ีเ่อื้อตอ่การจัดการ

เรียนการสอนอย่างมปีระสทิธภิาพ

โครงการจัดท าเว็บไซตเ์พื่อการจัดการเรียนการสอน รองคณบดฝ่ีายวชิาการ ฝ่ายบริการการศึกษา

1.6.1 ร้อยละของหลกัสตูรทัง้หมดทีผ่่านตามเกณฑป์ระกนัคุณภาพ

หลกัสตูรของ สกอ. โดยไดค้ะแนนไมต่่ ากวา่ระดบั 3.01

ร้อยละ ≥70 ≥70 ≥70 ≥70 ≥70 1.6.1.1 สง่เสริมและสนบัสนนุการปรับปรุงหรือพัฒนาหลกัสตูรโดยใชก้ระบวนการพชิญพจิารณ์ 

(Peer review) จากเครือขา่ยทัง้ในระดบัชาต ิและนานาชาติ

โครงการพัฒนาสาขาวชิาสูเ่อตทคัคะ (Flag.) รองคณบดฝ่ีายวชิาการ ฝ่ายบริการการศึกษา

1.6.2 คะแนนเฉลีย่ความพงึพอใจของนกัศึกษาทีม่ตีอ่หลกัสตูรทกุ

หลกัสตูรของบณัฑติวทิยาลยั

คะแนนเฉลีย่ ≥4.01 ≥4.01 ≥4.01 ≥4.01 ≥4.01 1.6.2.1 สง่เสริมและสนบัสนนุการแลกเปลีย่นเรียนรู้เพื่อน าไปสู่

การปฏบิตัโิดยใชว้ธิ ีLink, Share, Learn

โครงการแลกเปลีย่นเรียนรู้ของนกัศึกษา เพื่อน าไปสูก่ารปฏบิตัิ รองคณบดฝ่ีายวชิาการ ฝ่ายบริการการศึกษา

ประสิทธิภาพ

1.3 บณัฑติมคีุณภาพตามอัตลกัษณ์ของบณัฑติ

วทิยาลยั เปน็ทีย่อมรับของผู้ใชบ้ณัฑติและสงัคม

1.4 ผู้รับบริการ และผู้มสีว่นไดส้ว่นเสยีมคีวามพงึ

พอใจตอ่ระบบบริหารจัดการของบณัฑติวทิยาลยัและ

ภาคภูมใิจในอัตลกัษณ์ของบณัฑติวทิยาลยั

คุณภาพ

บริการ

1.6 หลกัสตูรมมีาตรฐานเปน็ทีย่อมรับทัง้ในระดบัชาติ

และนานาชาติ

1.2 สงัคมเชื่อมั่นและไวว้างใจในการด าเนนิการตาม

พันธกจิของบณัฑติวทิยาลยั

1.5 บณัฑติวทิยาลยัมกีารบรูณาการการจัดการเรียน

สอนทีส่ง่เสริมและสนบัสนนุการสร้างคุณลกัษณะ

บณัฑติทีพ่งึประสงค ์สอดคลอ้งตามอัตลกัษณ์ของ

บณัฑติวทิยาลยั

เปา้ประสงค์

รองคณบดฝ่ีายแผนงาน

และประกนัคุณภาพ

แผนยทุธศาสตร ์ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2560 - 2564) บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสนุันทา

ฝ่ายแผนงานและประกนัคุณภาพ

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 ส่งเสรมิสนับสนุนการจัดการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาให้มีมาตรฐานพร้อมก้าวสู่การเปน็มหาวิทยาลัยเอตทัคคะ

หน่วยงานเจ้าภาพมิติ โครงการ

1.1 ร่วมด าเนนิการใหม้หาวทิยาลยัเปน็มหาวทิยาลยั

เอตทคัคะทีม่คีวามย่ังยืน และไดรั้บการยอมรับใน

ระดบัชาตแิละนานาชาติ

ผู้ก ากับหน่วยนับ แผนงาน/ กลยุทธ์

ประสิทธิผล

ตัวชี้วัด
ค่าเปา้หมาย

1.5.1.3 สง่เสริมและพัฒนาการเรียนการสอน มุง่ใหบ้ณัฑติเปน็เจา้ของสถานประกอบการ หรือ

เจา้ของธรุกจิ

1.2.1 ระดบัความเชื่อมั่นและไวว้างใจของสงัคมทีม่ตีอ่การ

ด าเนนิการตามภารกจิของบณัฑติวทิยาลยั

ระดบัความเชื่อมั่น ≥ 4.01

≥301.5.1 ร้อยละของกจิกรรมนอกหลกัสตูรทีบ่รูณาการกบัพันธกจิการ

เรียนการสอน การวจิัย การบริการวชิาการ และการท านบุ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม

ร้อยละ

1.3.1.1 สง่เสริมการจัดการเรียนการสอนดว้ยนวัตกรรมร่วมสมัยอย่างมปีระสทิธภิาพ1.3.1 ระดบัคะแนนคุณภาพของบณัฑติ ปริญญาโท เอก ตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศึกษาแหง่ชาติ

ระดบัคะแนน ≥4.51
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เปา้ประสงค์ หน่วยงานเจ้าภาพมิติ โครงการ ผู้ก ากับหน่วยนับ แผนงาน/ กลยุทธ์ตัวชี้วัด

ค่าเปา้หมาย

1.7.1 ร้อยละของบคุลากรสายวชิาการทีไ่ดรั้บการเพิ่มพูนศักยภาพ

ทางวชิาการในสาขาวชิาของตนเอง

ร้อยละ ≥70 ≥70 ≥70 ≥70 ≥70 1.7.1.1 พัฒนาศักยภาพของบคุลากรสายวชิาการใหส้อดคลอ้งกบัความจ าเปน็และความ

ตอ้งการในแตล่ะสาขา

โครงการพัฒนาบคุลากรสายวชิาการ รองคณบดฝ่ีายบริหาร ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป

1.7.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าทีด่ ารงต าแหนง่ทางวชิาการ ร้อยละ
 ≥25 ≥30 ≥40 ≥50 ≥65 1.7.2.1 สง่เสริมและสนบัสนนุใหบ้คุลากรศึกษาตอ่และเพิ่มต าแหนง่ทางวชิาการ โครงการเพิ่มต าแหนง่ทางวชิาการ รองคณบดฝ่ีายวชิาการ ฝ่ายบริการการศึกษา

1.7.3 ร้อยละของอาจารย์ประจ าทีม่คีุณวุฒปิริญญาเอก ร้อยละ ≥30 ≥35 ≥40 ≥50 ≥65 โครงการศึกษาตอ่ในระดบัทีส่งูขึ้น (Flag.) รองคณบดฝ่ีายบริหาร ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป

1.7.4 ร้อยละของบคุลากรสายสนบัสนนุวชิาการทีไ่ดรั้บการพัฒนา

ตามสมรรถนะประจ าสายงาน

ร้อยละ ≥70 ≥70 ≥70 ≥70 ≥70 1.7.4.1 พัฒนาศักยภาพของบคุลากรสายสนบัสนนุวชิาการใหส้ามารถปฏบิตังิานไดอ้ย่างมอื

อาชพี

โครงการพัฒนาความพร้อมของบคุลากรสายสนบัสนนุวชิาการในการเขา้สู่

ต าแหนง่ทีส่งูขึ้น

รองคณบดฝ่ีายบริหาร ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป

1.7.5 ร้อยละของบคุลากรทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมสง่เสริมคุณธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณของมหาวทิยาลยั

ร้อยละ ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 1.7.5.1 สง่เสริมและสนบัสนนุใหบ้คุลากรปฏบิตัติามจรรยาบรรณและระเบยีบขอ้บงัคับในการ

ปฏบิตังิาน

โครงการสง่เสริมการปฏบิตัตินใหเ้ปน็ไปตามจรรยาบรรณวชิาชพี รองคณบดฝ่ีายบริหาร ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป

1.7.6 ร้อยละของบคุลากรทีผ่่านเกณฑม์าตรฐานภาษาอังกฤษของ

มหาวทิยาลยั

ร้อยละ ≥60 ≥60 ≥60 ≥60 ≥60 1.7.6.1 พัฒนาศักยภาพดา้นภาษาอังกฤษใหก้บับคุลากร โครงการพัฒนาศักยภาพดา้นภาษาอังกฤษของบคุลากร รองคณบดฝ่ีายบริหาร ฝ่ายวเิทศสมัพันธ์

1.8 บคุลากรมคีุณภาพชวีติการท างานทีด่แีละอยู่ใน

สภาพแวดลอ้มทีเ่อื้อตอ่การท างาน

1.8.1 ร้อยละเฉลีย่ของความส าเร็จตามแนวทางการพัฒนาสู่

องคก์รสขุภาวะ

ร้อยละเฉลีย่ ≥60 ≥60 ≥60 ≥60 ≥60 1.8.1.1 เสริมสร้างใหม้หาวทิยาลยัเปน็องคก์รสขุภาวะ โครงการเสริมสร้างคุณภาพชวีติทีด่ขีองบคุลากรมหาวทิยาลยั รองคณบดฝ่ีายบริหาร ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป

1.9.1 ระดบัความเชื่อมั่นของบคุลากรตอ่ระบบบริหารจัดการตาม

หลกัธรรมาภบิาลของบณัฑติวทิยาลยั

ระดบัความเชื่อมั่น ≥4.00 ≥4.00 ≥4.00 ≥4.00 ≥4.00 1.9.1.1 ปรับปรุงระบบและกลไกการก ากบัองคก์รทีด่ตีามหลกัธรรมาภบิาล โครงการก ากบัองคก์ารทีด่ี คณบดบีณัฑติวทิยาลยั หวัหนา้ส านกังาน

1.9.2 ร้อยละของประเดน็ความเสีย่งทีไ่ดรั้บการควบคุมและลด

ระดบัความเสีย่ง

เทยีบกบัประเดน็ความเสีย่งทัง้หมดทีก่ าหนดขึ้นตอ่ปี

ร้อยละ 100 100 100 100 100 1.9.2.1 สง่เสริมการจัดการความเสีย่งและการควบคุมภายในเพื่อสนบัสนนุการด าเนนิการตาม

พันธกจิหลกัใหบ้รรลเุปา้หมาย

โครงการบริหารความเสีย่งและควบคุมภายใน รองคณบดฝ่ีายแผนงาน

และประกนัคุณภาพ

ฝ่ายแผนงานและประกนัคุณภาพ

≥4.00 ≥4.00 ≥4.00 ≥4.00 ≥4.00 1.10.1.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศใหเ้อื้ออ านวยตอ่การเรียนรู้และการบริหารงาน
 โครงการ Smart University (Through e-Campus) (Flag.) คณบดบีณัฑติวทิยาลยั ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป

1.10.1.2 พัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานทีภู่มทิศัน ์และการบริหารจัดการพื้นทีท่ีเ่ปน็มติร

ตอ่สิง่แวดลอ้ม

โครงการปรับปรุงอาคารสถานที ่ภูมทิศัน ์ทีเ่ปน็มติรตอ่สิง่แวดลอ้ม (Flag.) รองคณบดฝ่ีายบริหาร ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป

1.11 บณัฑติวทิยาลยัสามารถบริหารจัดการทรัพย์สนิ 

สนิทรัพย์เพื่อใชใ้นการปฏบิตัติามภารกจิ

1.11.1 ร้อยละของงบรายไดจ้ากโครงการจัดหารายไดด้า้นการ

บริการวชิาการและวจิัยตอ่งบรายไดจ้ากการจัดการเรียนการสอน

ของบณัฑติวทิยาลยั

ร้อยละ ≥20 ≥20 ≥20 ≥20 ≥20 1.11.1.1 สง่เสริมและสนบัสนนุการจัดหารายไดข้องฝ่ายงานตา่งๆ อย่างเปน็ระบบ โครงการจัดหารายไดด้ว้ยการบริการวชิาการและการวจิัย คณบดบีณัฑติวทิยาลยั ฝ่ายพัฒนางานวจิัย

1.10.1 ความพงึพอใจของนกัศึกษา/บคุลากรทีม่ตีอ่อาคารสถานที่

และสิง่อ านวยความสะดวกของบณัฑติวทิยาลยั

ระดบัความพงึพอใจ

การพัฒนา

องคก์าร

1.10 บณัฑติวทิยาลยัมอีาคารสถานที ่และสิง่อ านวย

ความสะดวกทีร่องรับการด าเนนิการตามพันธกจิได้

อย่างครบถว้น

1.9 บณัฑติวทิยาลยัมกีารบริหารงานทีส่อดคลอ้งตาม

หลกัธรรมาภบิาล

1.7 บคุลากรทกุระดบัมคีวามกา้วหนา้ในสายอาชพี มี

ทกัษะ ความรู้ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏบิตังิาน
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2.1.1 ร้อยละของผลงานวชิาการ วจิัยหรืองานสร้างสรรค ์

ทีต่พีมิพ ์เผยแพร่ในระดบัชาตหิรือนานาชาตติอ่อาจารย์

ประจ าและนกัวจิัย

ร้อยละ ≥30 ≥30 ≥30 ≥30 ≥30 2.1.1.1 สง่เสริมและสนบัสนนุการน าผลงานวจิัย หรืองานสร้างสรรค์

ของอาจารย์ประจ าและนกัวจิัยประจ าใหไ้ดรั้บการตพีมิพเ์ผยแพร่ 

ในระดบัชาตหิรือนานาชาติ

โครงการสง่เสริมการตพีมิพเ์ผยแพร่ผลงานวจิัยของอาจารย์ประจ า

และนกัวจิัยในระดบัชาตแิละนานาชาติ

รองคณบดฝ่ีายวจิัย

และบริการวชิาการ

ฝ่ายพัฒนางานวจิัย

2.1.2 ร้อยละของบทความวจิัยทีไ่ดรั้บการอา้งองิ (Citation) 

ในระดบัชาตหิรือระดบันานาชาตติอ่อาจารย์ประจ าและนกัวจิัย

ร้อยละ ≥10 ≥10 ≥10 ≥10 ≥10

2.1.3 ระดบัคะแนนเฉลีย่ผลงานของนกัศกึษาและผู้ส าเร็จ

การศกึษาระดบัปริญญาโททีไ่ดรั้บการตพีมิพห์รือเผยแพร่

ในระดบัชาต ิหรือนานาชาติ

ระดบัคะแนนเฉลีย่ ≥3.00 ≥3.00 ≥3.00 ≥3.00 ≥3.00 2.1.3.1 สง่เสริมและสนบัสนนุการน าผลงานวจิัย หรืองานสร้างสรรค์

ของนกัศกึษาและผู้ส าเร็จการศกึษาระดบับณัฑติศกึษาใหไ้ดรั้บการตพีมิพ์

เผยแพร่ ในระดบัชาตหิรือนานาชาติ

โครงการสง่เสริมการตพีมิพเ์ผยแพร่ผลงานวจิัยของนกัศกึษาและ

ผู้ส าเร็จการศกึษาในระดบัชาตแิละนานาชาติ

คณบดบีณัฑติ

วทิยาลยั

ทกุฝ่ายงาน

2.1.4 ระดบัคะแนนเฉลีย่ผลงานของนกัศกึษาและผู้ส าเร็จ

การศกึษาระดบัปริญญาเอกทีไ่ดรั้บการตพีมิพห์รือเผยแพร่

ในระดบัชาต ิหรือนานาชาติ

ระดบัคะแนนเฉลีย่ ≥3.00 ≥3.00 ≥3.00 ≥3.00 ≥3.00

2.2.1 จ านวนผลงานวจิัยหรืองานสร้างสรรคไ์ดรั้บการน าไปใช้

ประโยชน์

 - กลุม่สาขาวชิามนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ผลงาน 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 2.3.1.1 เปดิพื้นทีม่หาวทิยาลยัใหเ้ปน็ศนูย์กลางของการพัฒนาทรัพยากร

มนษุย์และแหลง่การเรียนรู้ชุมชน

โครงการเพิ่มจ านวนองคค์วามรู้ในแหลง่เรียนรู้  (Flag.) รองคณบดฝ่ีายวจิัย

และบริการวชิาการ

ฝ่ายพัฒนางานวจิัย

2.3.1.2 ขยายศนูย์การเรียนรู้ในชุมชน โครงการขยายศนูย์การเรียนรู้สูชุ่มชน รองคณบดฝ่ีายวจิัย

และบริการวชิาการ

ฝ่ายพัฒนางานวจิัย

2.3.2 ร้อยละของงานบริการวชิาการทีด่ าเนนิการภายใตค้วาม

ร่วมมอืกบัหนว่ยงานภายนอก หรือผู้น าชุมชน เทยีบกบังานบริการ

วชิาการทัง้หมด

ร้อยละ 10 10 10 10 10 2.3.2.2 เร่งรัดบริการวชิาการอย่างมคีณุภาพทีส่นองตอบความตอ้งการ

และสร้างความพงึพอใจแกชุ่มชน และสงัคม

กจิกรรมจัดอบรมและสมัมนาเชงิวชิาการ รองคณบดฝ่ีายวจิัย

และบริการวชิาการ

ฝ่ายพัฒนางานวจิัย

2.4 บณัฑติวทิยาลยัมงีานวจิัยทีต่อบสนองตอ่ความ

ตอ้งการของแหลง่ทนุ

2.4.1 เงนิสนบัสนนุงานวจิัยหรืองานสร้างสรรคต์อ่อาจารย์ประจ า

และนกัวจิัย

2.4.1.1 สง่เสริมและสนบัสนนุการจัดหาแหลง่ทนุงานวจิัย โดยอาศยั

เครือขา่ย

โครงการจัดหาแหลง่ทนุงานวจิัย โดยอาศยัเครือขา่ย รองคณบดฝ่ีายวจิัย

และบริการวชิาการ

ฝ่ายพัฒนางานวจิัย

 - กลุม่สาขาวชิามนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ บาท ≥25,000 ≥25,000 ≥25,000 ≥25,000 ≥25,000

 - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี บาท ≥60,000 ≥60,000 ≥60,000 ≥60,000 ≥60,000

2.4.2 ร้อยละของผลงานวจิัยหรืองานสร้างสรรคท์ีไ่ดร่้วมมอืกบั

ภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคบริการในระดบัชาตแิละระดบั

นานาชาตติอ่ผลงานวจิัยและงานสร้างสรรคท์ัง้หมด

ร้อยละ ≥20 ≥20 ≥20 ≥20 ≥20

2.5 งานวจิัยหรืองานสร้างสรรค ์มคีณุภาพได้

ตามมาตรฐาน และเปน็ทีย่อมรับในระดบัชาต ิ

และนานาชาตติามเกณฑค์ณุภาพ

2.5.1 ระดบัความส าเร็จของการพัฒนาระบบ/กลไกในการ

ด าเนนิงานวจิัย หรืองานสร้างสรรคท์ีไ่ดม้าตรฐานและ

เปน็ทีย่อมรับ

ระดบัความส าเร็จ 5 5 5 5 5 2.5.1.1 พัฒนาระบบ/กลไกในการด าเนนิงานดา้นการวจิัยหรืองาน

สร้างสรรคใ์หไ้ดม้าตรฐานเปน็ทีย่อมรับ

โครงการยกระดบัคณุภาพงานวจิัย รองคณบดฝ่ีายวจิัย

และบริการวชิาการ

ฝ่ายพัฒนางานวจิัย

2.6 วารสารวชิาการทีไ่ดรั้บการยอมรับใน

ระดบัชาตแิละนานาชาติ

2.6.1 จ านวนวารสารทีไ่ดรั้บการยอมรับในระดบัชาติ วารสาร 1 1 1 1 1 2.6.1.1 ยกระดบัวารสารวชิาการใหไ้ดค้ณุภาพและมาตรฐาน โครงการยกระดบัคณุภาพวารสารวชิาการ รองคณบดฝ่ีายวจิัย

และบริการวชิาการ

ฝ่ายพัฒนางานวจิัย

≥90 ≥90 ≥90 ≥90 ≥90 โครงการพัฒนาศกัยภาพงานวจิัย รองคณบดฝ่ีายวจิัย

และบริการวชิาการ

ฝ่ายพัฒนางานวจิัย

โครงการผลติผลงานวจิัยดา้นท านบุ ารุงศลิปวัฒนธรรม (Flag.) รองคณบดฝ่ีายวจิัย

และบริการวชิาการ

ฝ่ายพัฒนางานวจิัย

ฝ่ายพัฒนางานวจิัยรองคณบดฝ่ีายวจิัย

และบริการวชิาการ

กจิกรรมด าเนนิการวจิัยเพื่อสร้างองคค์วามรู้2.4.1.2 ยกระดบัมาตรฐานงานวจิัย สร้างองคค์วามรู้ และนวัตกรรม สูก่าร

พัฒนาทอ้งถิน่และสงัคมใหเ้ขม้แข็งและย่ังยืน

2.7 บคุลากรมศีกัยภาพในการริเร่ิมสร้างสรรคก์าร

บริการวชิาการ วจิัยและนวัตกรรมอย่างมี

ประสทิธิภาพ

2.7.1.1 พัฒนาศกัยภาพของบคุลากรใหม้คีวามคดิริเร่ิมสร้างสรรคง์านวจิัย

และนวัตกรรมอย่างมปีระสทิธิภาพ

ประสิทธผิล

2.7.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าและนกัวจิัยทีม่ผีลงานวจิัย 

ฐานความรู้/

องคค์วามรู้

2.3 บณัฑติวทิยาลยัเปน็ศนูย์กลางแหง่การเรียนรู้ 

และบริการวชิาการแกส่งัคม

ประสิทธภิาพ

การพัฒนา

องคก์าร

คุณภาพบริการ 2.3.1 จ านวนฐานความรู้/องคค์วามรู้ทีเ่พิ่มขึ้นในแหลง่เรียนรู้

บริการวชิาการ

ร้อยละ

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พฒันามาตรฐานคุณภาพงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อการพฒันาองค์กร ชุมชน ท้องถิ่น และเผยแพร่สู่สาธารณะระดับชาติและนานาชาติ

แผนงาน/ กลยทุธ์

ฝ่ายพัฒนางานวจิัย

มิติ เปา้ประสงค์

2.2.1.1 สง่เสริมและสนบัสนนุการน าผลงานวจิัย หรืองานสร้างสรรคใ์ห้

ไดรั้บการน าไปใชป้ระโยชนใ์นการพัฒนาสงัคม ชุมชน

ผู้ก ากับ

รองคณบดฝ่ีายวจิัย

และบริการวชิาการ

ตัวชีวั้ด หน่วยนับ หน่วยงานเจ้าภาพโครงการ

โครงการถา่ยทอดองคค์วามรู้ทีไ่ดจ้ากการวจิัยเพื่อการพัฒนา

2.1 ผลงานวชิาการ วจิัยและงานสร้างสรรค ์ไดรั้บ

การตพีมิพ ์เผยแพร่ในระดบัชาต ิหรือนานาชาตติาม

เกณฑม์าตรฐานอุดมศกึษาทีก่ าหนด

ค่าเปา้หมาย

2.2 ผลงานวจิัยหรืองานสร้างสรรคไ์ดรั้บการน า

ไปใชป้ระโยชน์
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3.1.1 ร้อยละของเครือขา่ยทีม่ผีลผลติทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่

บณัฑติวทิยาลยั

ร้อยละ ≥20 ≥30 ≥40 ≥50 ≥60 3.1.1.1 สง่เสริมและสนบัสนนุการจัดกจิกรรมเพื่อสร้าง

ความสมัพันธ์ทีด่ใีหก้บัเครือขา่ย

โครงการเปดิโอกาสการมสีว่นร่วมของเครือขา่ยในการพัฒนา

บณัฑติวทิยาลยั

รองคณบดฝ่ีายกจิการ

นกัศกึษา

ฝ่ายกจิการนกัศกึษา

3.1.2 จ านวนเครือขา่ยทีม่สีว่นร่วมในการพัฒนาบณัฑติ

วทิยาลยั

เครือขา่ย 1 1 1 1 1 3.1.2.1 สนบัสนนุการใหเ้ครือขา่ยมสีว่นร่วมในการพัฒนาบณัฑติ

วทิยาลยัตามภารกจิ (การผลติบณัฑติ การวจิัย บริการวชิาการ 

และการท านบุ ารุงศลิปวัฒนธรรม)

โครงการเสวนาแลกเปลีย่นเรียนรู้กบัเครือขา่ย รองคณบดฝ่ีายกจิการ

นกัศกึษา

ฝ่ายกจิการนกัศกึษา

โครงการขยายเครือขา่ยความร่วมมอืกบัตา่งประเทศ รองคณบดฝ่ีายกจิการ

นกัศกึษา

ฝ่ายวเิทศสมัพันธ์

โครงการขยายเครือขา่ยความร่วมมอืภายในประเทศ (Flag.) รองคณบดฝ่ีายกจิการ

นกัศกึษา

ฝ่ายกจิการนกัศกึษา

3.2.1.2 สง่เสริมพันธมติรทางวชิาการแหง่อาเซยีน (ASEAN 

Academic Alliance: AAA)

โครงการสง่เสริมพันธมติรทางวชิาการแหง่อาเซยีน (ASEAN 

Academic Alliance: AAA) (Flag.)

รองคณบดฝ่ีายกจิการ

นกัศกึษา

ฝ่ายกจิการนกัศกึษา

3.3 ความส าเร็จตามขอ้ตกลงความร่วมมอื

ของเครือขา่ย

3.3.1 ร้อยละของขอ้ตกลงความร่วมมอืทีด่ าเนนิการส าเร็จ

ตามทีก่ าหนด

ร้อยละ ≥20 ≥30 ≥40 ≥50 ≥60 3.3.1.1 สนบัสนนุการด าเนนิกจิกรรมตามขอ้ตกลงความร่วมมอืของ

เครือขา่ย

โครงการจัดกจิกรรมตามขอ้ตกลงความร่วมมอืของเครือขา่ย รองคณบดฝ่ีายกจิการ

นกัศกึษา

ฝ่ายกจิการนกัศกึษา

ประสิทธภิาพ 3.4 บณัฑติวทิยาลยัมกีระบวนการ/กลไกใน

การแสวงหาความร่วมมอืกบัเครือขา่ย

3.4.1 ระดบัความส าเร็จของกระบวนการ/กลไกในการ

แสวงหาความร่วมมอืกบัเครือขา่ย

ระดบัความส าเร็จ 5 5 5 5 5 3.4.1.1 พัฒนาระบบและกลไกการแสวงหา และบริหารเครือขา่ย โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการเครือขา่ย รองคณบดฝ่ีายกจิการ

นกัศกึษา

ฝ่ายกจิการนกัศกึษา

การพัฒนา

องคก์าร

3.5 บคุลากรสามารถถา่ยทอดองคค์วามรู้สู่

เครือขา่ย

3.5.1 ร้อยละของบคุลากรทีเ่ขา้ร่วมการพัฒนา การถา่ยทอด

องคค์วามรู้สูศ่ษิย์เกา่ ชุมชน หนว่ยงานภาครัฐ เอกชน และ

นานาชาติ

ร้อยละ ≥10 ≥10 ≥10 ≥10 ≥10 3.5.1.1 พัฒนาบคุลากรใหม้คีวามสามารถในการถา่ยทอดองค์

ความรู้สูเ่ครือขา่ย

โครงการฝึกอบรมเทคนคิการถา่ยทอดองคค์วามรู้สูเ่ครือขา่ย รองคณบดฝ่ีายกจิการ

นกัศกึษา

ฝ่ายกจิการนกัศกึษา

≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51ระดบัความพงึพอใจ ≥3.51

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสรมิสนับสนุนการสร้างเครอืข่ายชุมชน สถาบันการศกึษา สถาบันการกีฬา และศิษย์เก่า

ประสิทธผิล 3.1 เครือขา่ยมสีว่นร่วมในการพัฒนาและ

เกดิความสมัพันธ์ทีด่กีบับณัฑติวทิยาลยั

คุณภาพบริการ 3.2.1.1 ขยายเครือขา่ยความร่วมมอืทัง้ภายในและตา่งประเทศ

หน่วยงานเจ้าภาพมิติ เปา้ประสงค์ ตัวชีวั้ด หน่วยนับ แผนงาน/ กลยทุธ์ โครงการ ผู้ก ากับ

3.2 บณัฑติวทิยาลยัมเีครือขา่ยความ

ร่วมมอืทีห่ลากหลายทัง้ภายในและ

ตา่งประเทศ

3.2.1 ระดบัความพงึพอใจของเครือขา่ยทีม่ตีอ่การด าเนนิ

กจิกรรมของบณัฑติวทิยาลยั

ค่าเปา้หมาย
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4.1 บณัฑติวทิยาลัยเปน็ทีรู้่จักและยอมรับใน

ระดับชาตแิละนานาชาติ

4.1.1 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนนิการตามแผน

การจัดอันดับมหาวทิยาลัย
ร้อยละ 100 100 100 100 100 4.1.1.1 สนับสนุนการสร้างผลงานตามแนวทางการจัดอันดับบณัฑติ

วทิยาลัยใหเ้ปน็ทีย่อมรับในระดับนานาชาติ

โครงการจัดอันดับมหาวทิยาลัย (U-Ranking) รองคณบดฝ่ีายวจิัย

และบริการวชิาการ

ฝ่ายพัฒนางานวจิัย

4.2 ความมชีื่อเสยีงของบณัฑติวทิยาลัย 4.2.1 ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์และการใหบ้ริการของ

บณัฑติวทิยาลัย

ร้อยละ ≥60 ≥60 ≥60 ≥60 ≥60 4.2.1.1 พัฒนาระบบการประชาสัมพันธแ์ละการบริการใหต้รงตาม

กลุม่เปา้หมายทัง้ในระดับชาตแิละนานาชาติ

โครงการประชาสัมพันธเ์ชงิรุก (Flag.) รองคณบดฝ่ีายบริหาร ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป

≥0.5 ≥1 ≥1.5 ≥2 ≥3 4.3.1.1 สนับสนุนการแลกเปลีย่นจ านวนนักศกึษาตา่งชาติ โครงการแลกเปลีย่นนักศกึษานานาชาติ คณบดบีณัฑติวทิยาลัย ทกุฝ่ายงาน

4.3.1.2 สนับสนุนจัดท าความร่วมมอืทางวชิาการกับสถาน

ประกอบการในระดับนานาชาติ

โครงการสร้างความร่วมมอืกับสถานประกอบการใน

ระดับนานาชาติ

รองคณบดฝ่ีายกจิการ

นักศกึษา

ฝ่ายวเิทศสัมพันธ์

4.3.1.3  จัดท าความร่วมมอืทางวชิาการกับสถานศกึษาในระดับ

มัธยมศกึษานานาชาติ

โครงการสร้างความร่วมมอืกับสถานศกึษา 

(มัธยมศกึษา) ในระดับนานาชาติ

รองคณบดฝ่ีายกจิการ

นักศกึษา

ฝ่ายวเิทศสัมพันธ์

ประสทิธภิาพ 4.4 ระบบบริหารจัดการภายในทีส่ามารถ

ตอบสนองตอ่ความเปน็นานาชาติ

4.4.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าและนักวจิัยทีเ่ปน็ชาวตา่งชาติ

เทยีบกับอาจารย์ประจ าและนักวจิัยทัง้หมด

ร้อยละ ≥2 ≥3 ≥3.5 ≥4 ≥5 4.4.2.1 สนับสนุนอาจารย์ประจ าและนักวจิัยชาวตา่งชาตเิพื่อการ

เรียนการสอนและการผลติผลงานวชิาการในระดับนานาชาติ

โครงการจัดจา้งอาจารย์ประจ าและนักวจิัย

ชาวตา่งชาติ

รองคณบดฝ่ีายวชิาการ ฝ่ายบริการการศกึษา

การพัฒนา

องคก์าร

4.5 บณัฑติวทิยาลัยมกีารใชเ้ทคโนโลยีและ

เคร่ืองมอืตา่งๆ ของ Social Media ทีท่นัสมัยในการ

สร้างภาพลักษณ์ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ

4.5.1 ระดับความส าเร็จของการใชเ้ทคโนโลยีและเคร่ืองมอืตา่งๆ 

ของ Social Media ในการสร้างภาพลักษณ์

ระดับความส าเร็จ 5 5 5 5 5 4.5.1.1 สนับสนุนใหม้กีารใชเ้ทคโนโลยีและเคร่ืองมอืตา่งๆ ของ 

Social Media

โครงการประชาสัมพันธส์ร้างภาพลักษณ์ผ่านสือ่

สังคมออนไลน ์(Social Media)

คณบดบีณัฑติวทิยาลัย ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป

แผนงานบคุลากรภาครัฐ - กจิกรรมรายการคา่ใชจ้า่ยบคุลากรภาครัฐ ยกระดับคณุภาพการศกึษาและการเรียนรู้ตลอดชวีติ

แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ ผู้ก ากับ

ประสทิธผิล

ร้อยละคณุภาพ

บริการ

4.3 นักศกึษาชาวตา่งชาตเิขา้ศกึษาตอ่ในสาขาวชิา 4.3.1 ร้อยละของนักศกึษาชาวตา่งชาตเิทยีบกับนักศกึษาทัง้หมด

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ส่งเสรมิการประชาสัมพันธแ์ละสร้างภาพลักษณ์องค์การ

หน่วยงานเจ้าภาพมิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ
ค่าเป้าหมาย
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1.1.1 คะแนนเฉลีย่การประกนัคุณภาพภายในประจ าปี คะแนนเฉลีย่ 
 ≥4.20 1.1.1.1 พัฒนาการบริหารจัดการองคก์รดว้ยระบบคุณภาพ โครงการประกนัคุณภาพการศึกษาดว้ย AUN-QA 200,000.00

โครงการประกนัคุณภาพการศึกษา 500,000.00 รองคณบดฝ่ีายแผนงาน

และประกนัคุณภาพ

ฝ่ายแผนงานและประกนัคุณภาพ

1.1.2 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนนิการตามเกณฑ ์QS ร้อยละ ≥ 20 1.1.2.1 สนบัสนนุการสร้างผลงานตามแนวทางการจัดอันดบัมหาวทิยาลยัใหเ้ปน็

ทีย่อมรับทัง้ในระดบัชาตแิละนานาชาติ

โครงการจัดอันดบัมหาวทิยาลยั โดย QS World University Ranking 100,000.00 รองคณบดฝ่ีายวจิัย

และบริการวชิาการ

ฝ่ายพัฒนางานวจิัย

1.1.3 จ านวนรางวัลทีผู้่เรียนไดรั้บการยกย่องหรือยอมรับใน

ระดบัชาตแิละ/หรือนานาชาตใินประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัอัตลกัษณ์

รางวัล ≥ 1 1.1.3.1 สนบัสนนุใหน้กัศึกษาสง่ผลงานทางวชิาการ งานวจิัย และงานสร้างสรรคเ์ขา้ประกวดใน

ระดบัชาตแิละนานาชาติ

โครงการสนบัสนนุการสง่ผลงานของนกัศึกษาเขา้ประกวด 200,000.00 รองคณบดฝ่ีายกจิการนกัศึกษา ฝ่ายกจิการนกัศึกษา

1.2.1.1 สง่เสริมและเปดิโอกาสใหผู้้รับบริการและผู้มสีว่นไดส้ว่นเสยีไดม้สีว่นร่วม

ในการบริหารจัดการบณัฑติวทิยาลยั

โครงการสวนสนุนัทาวชิาการ 200,000.00 รองคณบดฝ่ีายวชิาการ ทกุฝ่ายงาน

1.2.1.2 สนบัสนนุกระบวนการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการปฏบิตัิ

ราชการ และเผยแพร่ผลการด าเนนิงานใหส้าธารณชนไดรั้บทราบ

โครงการจัดท า Good University Report (GUR) 300,000.00 รองคณบดฝ่ีายแผนงาน

และประกนัคุณภาพ

ฝ่ายแผนงานและประกนัคุณภาพ

1.2.1.3 สง่เสริมและสนบัสนนุการจัดท าโครงการความรับผิดชอบตอ่สงัคม (CSR: Corporate 

Social Responsibility) โดยผนกึก าลงัร่วมกบัศิษย์เกา่ และภาคสว่นอื่นๆ

โครงการความรับผิดชอบตอ่สงัคม (CSR: Corporate Social Responsibility) 100,000.00 รองคณบดฝ่ีายบริหาร ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป

กจิกรรมจัดการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์ 23,133,900.00 รองคณบดฝ่ีายวชิาการ ฝ่ายบริการการศึกษา

กจิกรรมจัดการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11,282,080.00 รองคณบดฝ่ีายวชิาการ ฝ่ายบริการการศึกษา

1.3.2.1 สนบัสนนุการศึกษาวจิัยเพื่อคาดการณ์การเปลีย่นแปลง และความตอ้งการของ

ตลาดแรงงานในแตล่ะสาขาอย่างตอ่เนือ่ง

โครงการศึกษาวจิัยเพื่อหาแนวโนม้ตลาดแรงงานของสาขา 200,000.00 รองคณบดฝ่ีายวชิาการ ฝ่ายบริการการศึกษา

1.3.3.1 พัฒนากจิกรรมเชื่อมโยงระหวา่งนกัศึกษาและผู้ใชบ้ณัฑติ โครงการพัฒนานกัศึกษาเรียนรู้จากผู้ใชบ้ณัฑติหรือสถานประกอบการ 100,000.00 รองคณบดฝ่ีายวชิาการ ฝ่ายบริการการศึกษา

1.4.1 ระดบัความเชื่อมั่นและไวว้างใจของบคุลากร/นกัศึกษา/ศิษย์

เกา่ตอ่การด าเนนิการตามภารกจิของบณัฑติวทิยาลยั

ระดบัความเชื่อมั่น ≥4.10 1.4.1.1 ปรับปรุงการบริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพการใหบ้ริการทีต่อบสนองความตอ้งการ

ของผู้รับบริการ

โครงการจัดการขอ้ร้องเรียน ขอ้คดิเหน็ และค าชมเชย 50,000.00 รองคณบดฝ่ีายบริหาร ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป

1.4.2 ระดบัคะแนนผลการพัฒนาบณัฑติตามอัตลกัษณ์ ระดบัคะแนน ≥4.51 1.4.2.1 ยกย่องตน้แบบบณัฑติและศิษย์เกา่ดา้นคุณธรรมจริยธรรม และอัตลกัษณ์ของบณัฑติ

วทิยาลยั

โครงการ "รางวัลสวนสนุนัทา" ส าหรับนกัศึกษา และศิษย์เกา่ทีเ่ปน็แบบอย่างทีด่ี 100,000.00 รองคณบดฝ่ีายกจิการนกัศึกษา ฝ่ายกจิการนกัศึกษา

1.5.1.1 บรูณาการกจิกรรมนอกหลกัสตูรใหส้อดคลอ้งกบัพันธกจิของบณัฑติวทิยาลยั โครงการจัดกจิกรรมนอกหลกัสตูร 200,000.00 รองคณบดฝ่ีายวชิาการ ฝ่ายบริการการศึกษา

1.5.1.2 สง่เสริมการจัดการเรียนการสอน ทีม่กีารบรูณาการกบัการวจิัย 

การบริการวชิาการทางสงัคม และการท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

โครงการจัดการเรียนการสอนแบบบรูณาการ 200,000.00 รองคณบดฝ่ีายวชิาการ ฝ่ายบริการการศึกษา

โครงการสง่เสริมการสร้างคุณภาพบณัฑติ ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 

และเจา้ของสถานประกอบการ (Flag.)

200,000.00 รองคณบดฝ่ีายกจิการนกัศึกษา ฝ่ายกจิการนกัศึกษา

โครงการสร้างและบม่เพาะนกัศึกษาให ้“ออกตวั” (Start-up) เปน็เจา้ของกจิการ 

(Entrepreneur) ดว้ยทกัษะคนและสงัคม (Soft Skills) ทีผ่สานกบัทกัษะวชิาชพี 

(Hard Skills) (Flag.)

150,000.00 รองคณบดฝ่ีายวชิาการ ฝ่ายบริการการศึกษา

1.5.2 คะแนนเฉลีย่ความพงึพอใจเกีย่วกบัการจัดกจิกรรมการ

สง่เสริม หรือพัฒนาใหก้บันกัศึกษา

คะแนนเฉลีย่ ≥4.25 1.5.2.1 สง่เสริมและพัฒนานกัศึกษาใหเ้ปน็ไปตามอัตลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัราชภัฏสวนสนุนั

ทาและมคีุณลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงค์

โครงการพัฒนานกัศึกษาตามอัตลกัษณ์สวนสนุนัทา 200,000.00 รองคณบดฝ่ีายกจิการนกัศึกษา ฝ่ายกจิการนกัศึกษา

1.5.2.2 สร้างเครือขา่ยสถานทีฝึ่กประสบการณ์วชิาชพี/สหกจิศึกษา และผู้ใชบ้ณัฑติ โครงการความร่วมมอืฝึกประสบการณ์วชิาชพี/สหกจิศึกษา และผู้ใชบ้ณัฑติ (Flag.) 100,000.00 รองคณบดฝ่ีายวชิาการ ฝ่ายบริการการศึกษา

1.5.3 ร้อยละของอาจารย์ประจ าทีม่เีว็บไซตใ์นการจัดการเรียนการ

สอน

ร้อยละ ≥80 1.5.3.1 สง่เสริมและสนบัสนนุใหอ้าจารย์ประจ าปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซตท์ีเ่อื้อตอ่การจัดการ

เรียนการสอนอย่างมปีระสทิธภิาพ

โครงการจัดท าเว็บไซตเ์พื่อการจัดการเรียนการสอน 500,000.00 รองคณบดฝ่ีายวชิาการ ฝ่ายบริการการศึกษา

1.6.1 ร้อยละของหลกัสตูรทัง้หมดทีผ่่านตามเกณฑป์ระกนัคุณภาพ

หลกัสตูรของ สกอ. โดยไดค้ะแนนไมต่่ ากวา่ระดบั 3.01

ร้อยละ ≥70 1.6.1.1 สง่เสริมและสนบัสนนุการปรับปรุงหรือพัฒนาหลกัสตูรโดยใชก้ระบวนการพชิญพจิารณ์ 

(Peer review) จากเครือขา่ยทัง้ในระดบัชาต ิและนานาชาติ

โครงการพัฒนาสาขาวชิาสูเ่อตทคัคะ (Flag.) 300,000.00 รองคณบดฝ่ีายวชิาการ ฝ่ายบริการการศึกษา

1.6.2 คะแนนเฉลีย่ความพงึพอใจของนกัศึกษาทีม่ตีอ่หลกัสตูรทกุ

หลกัสตูรของบณัฑติวทิยาลยั

คะแนนเฉลีย่ ≥4.01 1.6.2.1 สง่เสริมและสนบัสนนุการแลกเปลีย่นเรียนรู้เพื่อน าไปสู่

การปฏบิตัโิดยใชว้ธิ ีLink, Share, Learn

โครงการแลกเปลีย่นเรียนรู้ของนกัศึกษา เพื่อน าไปสูก่ารปฏบิตัิ 200,000.00 รองคณบดฝ่ีายวชิาการ ฝ่ายบริการการศึกษา

ประสิทธิภาพ

1.5.1.3 สง่เสริมและพัฒนาการเรียนการสอน มุง่ใหบ้ณัฑติเปน็เจา้ของสถานประกอบการ หรือ

เจา้ของธรุกจิ

≥301.5.1 ร้อยละของกจิกรรมนอกหลกัสตูรทีบ่รูณาการกบัพันธกจิการ

เรียนการสอน การวจิัย การบริการวชิาการ และการท านบุ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม

ร้อยละ

1.3.1.1 สง่เสริมการจัดการเรียนการสอนดว้ยนวัตกรรมร่วมสมัยอย่างมปีระสทิธภิาพ1.3.1 ระดบัคะแนนคุณภาพของบณัฑติ ปริญญาโท เอก ตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศึกษาแหง่ชาติ

ระดบัคะแนน ≥4.51

1.2.1 ระดบัความเชื่อมั่นและไวว้างใจของสงัคมทีม่ตีอ่การ

ด าเนนิการตามภารกจิของบณัฑติวทิยาลยั

ระดบัความเชื่อมั่น ≥ 4.01คุณภาพ

บริการ

1.6 หลกัสตูรมมีาตรฐานเปน็ทีย่อมรับทัง้ในระดบัชาติ

และนานาชาติ

1.2 สงัคมเชื่อมั่นและไวว้างใจในการด าเนนิการตาม

พันธกจิของบณัฑติวทิยาลยั

1.5 บณัฑติวทิยาลยัมกีารบรูณาการการจัดการเรียน

สอนทีส่ง่เสริมและสนบัสนนุการสร้างคุณลกัษณะ

บณัฑติทีพ่งึประสงค ์สอดคลอ้งตามอัตลกัษณ์ของ

บณัฑติวทิยาลยั

1.3 บณัฑติมคีุณภาพตามอัตลกัษณ์ของบณัฑติ

วทิยาลยั เปน็ทีย่อมรับของผู้ใชบ้ณัฑติและสงัคม

1.4 ผู้รับบริการ และผู้มสีว่นไดส้ว่นเสยีมคีวามพงึ

พอใจตอ่ระบบบริหารจัดการของบณัฑติวทิยาลยัและ

ภาคภูมใิจในอัตลกัษณ์ของบณัฑติวทิยาลยั

แผนปฏบิัติการ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสนุันทา

ฝ่ายแผนงานและประกนัคุณภาพ

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 ส่งเสรมิสนับสนุนการจัดการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาให้มีมาตรฐานพร้อมก้าวสู่การเปน็มหาวิทยาลัยเอตทัคคะ

หน่วยงานเจ้าภาพมิติ โครงการ

1.1 ร่วมด าเนนิการใหม้หาวทิยาลยัเปน็มหาวทิยาลยั

เอตทคัคะทีม่คีวามย่ังยืน และไดรั้บการยอมรับใน

ระดบัชาตแิละนานาชาติ

ผู้ก ากับหน่วยนับ แผนงาน/ กลยุทธ์

ประสิทธิผล

ตัวชี้วัด งบประมาณเปา้ประสงค์

รองคณบดฝ่ีายแผนงาน

และประกนัคุณภาพ
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หน่วยงานเจ้าภาพมิติ โครงการ ผู้ก ากับหน่วยนับ แผนงาน/ กลยุทธ์ตัวชี้วัด งบประมาณเปา้ประสงค์

1.7.1 ร้อยละของบคุลากรสายวชิาการทีไ่ดรั้บการเพิ่มพูนศักยภาพ

ทางวชิาการในสาขาวชิาของตนเอง

ร้อยละ ≥70 1.7.1.1 พัฒนาศักยภาพของบคุลากรสายวชิาการใหส้อดคลอ้งกบัความจ าเปน็และความ

ตอ้งการในแตล่ะสาขา

โครงการพัฒนาบคุลากรสายวชิาการ 500,000.00 รองคณบดฝ่ีายบริหาร ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป

1.7.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าทีด่ ารงต าแหนง่ทางวชิาการ ร้อยละ
 ≥25 โครงการเพิ่มต าแหนง่ทางวชิาการ (Flag.) 200,000.00 รองคณบดฝ่ีายวชิาการ ฝ่ายบริการการศึกษา

1.7.3 ร้อยละของอาจารย์ประจ าทีม่คีุณวุฒปิริญญาเอก ร้อยละ ≥30 โครงการศึกษาตอ่ในระดบัทีส่งูขึ้น (Flag.) 200,000.00 รองคณบดฝ่ีายบริหาร ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป

1.7.4 ร้อยละของบคุลากรสายสนบัสนนุวชิาการทีไ่ดรั้บการพัฒนา

ตามสมรรถนะประจ าสายงาน

ร้อยละ ≥70 1.7.4.1 พัฒนาศักยภาพของบคุลากรสายสนบัสนนุวชิาการใหส้ามารถปฏบิตังิานไดอ้ย่างมอื

อาชพี

โครงการพัฒนาความพร้อมของบคุลากรสายสนบัสนนุวชิาการในการเขา้สู่

ต าแหนง่ทีส่งูขึ้น (Flag.)

300,000.00 รองคณบดฝ่ีายบริหาร ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป

1.7.5 ร้อยละของบคุลากรทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมสง่เสริมคุณธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณของมหาวทิยาลยั

ร้อยละ ≥80 1.7.5.1 สง่เสริมและสนบัสนนุใหบ้คุลากรปฏบิตัติามจรรยาบรรณและระเบยีบขอ้บงัคับในการ

ปฏบิตังิาน

โครงการสง่เสริมการปฏบิตัตินใหเ้ปน็ไปตามจรรยาบรรณวชิาชพี 200,000.00 รองคณบดฝ่ีายบริหาร ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป

1.7.6 ร้อยละของบคุลากรทีผ่่านเกณฑม์าตรฐานภาษาอังกฤษของ

มหาวทิยาลยั

ร้อยละ ≥60 1.7.6.1 พัฒนาศักยภาพดา้นภาษาอังกฤษใหก้บับคุลากร โครงการพัฒนาศักยภาพดา้นภาษาอังกฤษของบคุลากร (Flag.) 300,000.00 รองคณบดฝ่ีายบริหาร ฝ่ายวเิทศสมัพันธ์

1.8 บคุลากรมคีุณภาพชวีติการท างานทีด่แีละอยู่ใน

สภาพแวดลอ้มทีเ่อื้อตอ่การท างาน

1.8.1 ร้อยละเฉลีย่ของความส าเร็จตามแนวทางการพัฒนาสู่

องคก์รสขุภาวะ

ร้อยละเฉลีย่ ≥60 1.8.1.1 เสริมสร้างใหม้หาวทิยาลยัเปน็องคก์รสขุภาวะ โครงการเสริมสร้างคุณภาพชวีติทีด่ขีองบคุลากรมหาวทิยาลยั 200,000.00 รองคณบดฝ่ีายบริหาร ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป

1.9.1 ระดบัความเชื่อมั่นของบคุลากรตอ่ระบบบริหารจัดการตาม

หลกัธรรมาภบิาลของบณัฑติวทิยาลยั

ระดบัความเชื่อมั่น ≥4.00 1.9.1.1 ปรับปรุงระบบและกลไกการก ากบัองคก์รทีด่ตีามหลกัธรรมาภบิาล โครงการก ากบัองคก์ารทีด่ี 200,000.00 คณบดบีณัฑติวทิยาลยั หวัหนา้ส านกังาน

1.9.2 ร้อยละของประเดน็ความเสีย่งทีไ่ดรั้บการควบคุมและลด

ระดบัความเสีย่ง

เทยีบกบัประเดน็ความเสีย่งทัง้หมดทีก่ าหนดขึ้นตอ่ปี

ร้อยละ 100 1.9.2.1 สง่เสริมการจัดการความเสีย่งและการควบคุมภายในเพื่อสนบัสนนุการด าเนนิการตาม

พันธกจิหลกัใหบ้รรลเุปา้หมาย

โครงการบริหารความเสีย่งและควบคุมภายใน 100,000.00 รองคณบดฝ่ีายแผนงาน

และประกนัคุณภาพ

ฝ่ายแผนงานและประกนัคุณภาพ

≥4.00 1.10.1.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศใหเ้อื้ออ านวยตอ่การเรียนรู้และการบริหารงาน
 โครงการ Smart University (Through e-Campus) (Flag.) 200,000.00 คณบดบีณัฑติวทิยาลยั ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป

1.10.1.2 พัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานทีภู่มทิศัน ์และการบริหารจัดการพื้นทีท่ีเ่ปน็มติร

ตอ่สิง่แวดลอ้ม

โครงการปรับปรุงอาคารสถานที ่ภูมทิศัน ์ทีเ่ปน็มติรตอ่สิง่แวดลอ้ม (Flag.) 300,000.00 รองคณบดฝ่ีายบริหาร ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป

1.11 บณัฑติวทิยาลยัสามารถบริหารจัดการทรัพย์สนิ 

สนิทรัพย์เพื่อใชใ้นการปฏบิตัติามภารกจิ

1.11.1 ร้อยละของงบรายไดจ้ากโครงการจัดหารายไดด้า้นการ

บริการวชิาการและวจิัยตอ่งบรายไดจ้ากการจัดการเรียนการสอน

ของบณัฑติวทิยาลยั

ร้อยละ ≥20 1.11.1.1 สง่เสริมและสนบัสนนุการจัดหารายไดข้องฝ่ายงานตา่งๆ อย่างเปน็ระบบ โครงการจัดหารายไดด้ว้ยการบริการวชิาการและการวจิัย 16,100.00 คณบดบีณัฑติวทิยาลยั ฝ่ายพัฒนางานวจิัย

41,232,080.00

60,416,100.00 60,416,100.00 0.00

1.10.1 ความพงึพอใจของนกัศึกษา/บคุลากรทีม่ตีอ่อาคารสถานที่

และสิง่อ านวยความสะดวกของบณัฑติวทิยาลยั

ระดบัความพงึพอใจ

การพัฒนา

องคก์าร

1.10 บณัฑติวทิยาลยัมอีาคารสถานที ่และสิง่อ านวย

ความสะดวกทีร่องรับการด าเนนิการตามพันธกจิได้

อย่างครบถว้น

1.9 บณัฑติวทิยาลยัมกีารบริหารงานทีส่อดคลอ้งตาม

หลกัธรรมาภบิาล

1.7 บคุลากรทกุระดบัมคีวามกา้วหนา้ในสายอาชพี มี

ทกัษะ ความรู้ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏบิตังิาน

1.7.2.1 สง่เสริมและสนบัสนนุใหบ้คุลากรศึกษาตอ่และเพิ่มต าแหนง่ทางวชิาการ
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2.1.1 ร้อยละของผลงานวชิาการ วจิัยหรืองานสร้างสรรค ์

ทีต่พีมิพ ์เผยแพร่ในระดบัชาตหิรือนานาชาตติอ่อาจารย์

ประจ าและนกัวจิัย

ร้อยละ ≥30 2.1.1.1 สง่เสริมและสนบัสนนุการน าผลงานวจิัย หรืองานสร้างสรรค์

ของอาจารย์ประจ าและนกัวจิัยประจ าใหไ้ดรั้บการตพีมิพเ์ผยแพร่ 

ในระดบัชาตหิรือนานาชาติ

โครงการสง่เสริมการตพีมิพเ์ผยแพร่ผลงานวจิัยของอาจารย์ประจ า

และนกัวจิัยในระดบัชาตแิละนานาชาต ิ(Flag.)

200,000.00 รองคณบดฝ่ีายวจิัย

และบริการวชิาการ

ฝ่ายพัฒนางานวจิัย

2.1.2 ร้อยละของบทความวจิัยทีไ่ดรั้บการอา้งองิ (Citation) 

ในระดบัชาตหิรือระดบันานาชาตติอ่อาจารย์ประจ าและนกัวจิัย

ร้อยละ ≥10

2.1.3 ระดบัคะแนนเฉลีย่ผลงานของนกัศกึษาและผู้ส าเร็จ

การศกึษาระดบัปริญญาโททีไ่ดรั้บการตพีมิพห์รือเผยแพร่

ในระดบัชาต ิหรือนานาชาติ

ระดบัคะแนนเฉลีย่ ≥3.00 2.1.3.1 สง่เสริมและสนบัสนนุการน าผลงานวจิัย หรืองานสร้างสรรค์

ของนกัศกึษาและผู้ส าเร็จการศกึษาระดบับณัฑติศกึษาใหไ้ดรั้บการตพีมิพ์

เผยแพร่ ในระดบัชาตหิรือนานาชาติ

โครงการสง่เสริมการตพีมิพเ์ผยแพร่ผลงานวจิัยของนกัศกึษาและ

ผู้ส าเร็จการศกึษาในระดบัชาตแิละนานาชาติ

500,000.00 คณบดบีณัฑติ

วทิยาลยั

ทกุฝ่ายงาน

2.1.4 ระดบัคะแนนเฉลีย่ผลงานของนกัศกึษาและผู้ส าเร็จ

การศกึษาระดบัปริญญาเอกทีไ่ดรั้บการตพีมิพห์รือเผยแพร่

ในระดบัชาต ิหรือนานาชาติ

ระดบัคะแนนเฉลีย่ ≥3.00

2.2.1 จ านวนผลงานวจิัยหรืองานสร้างสรรคไ์ดรั้บการน าไปใช้

ประโยชน์

 - กลุม่สาขาวชิามนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ผลงาน 1

1 2.3.1.1 เปดิพื้นทีม่หาวทิยาลยัใหเ้ปน็ศนูย์กลางของการพัฒนาทรัพยากร

มนษุย์และแหลง่การเรียนรู้ชุมชน

โครงการเพิ่มจ านวนองคค์วามรู้ในแหลง่เรียนรู้  (Flag.) 50,000.00 รองคณบดฝ่ีายวจิัย

และบริการวชิาการ

ฝ่ายพัฒนางานวจิัย

2.3.1.2 ขยายศนูย์การเรียนรู้ในชุมชน โครงการขยายศนูย์การเรียนรู้สูชุ่มชน 50,000.00 รองคณบดฝ่ีายวจิัย

และบริการวชิาการ

ฝ่ายพัฒนางานวจิัย

2.3.2 ร้อยละของงานบริการวชิาการทีด่ าเนนิการภายใตค้วาม

ร่วมมอืกบัหนว่ยงานภายนอก หรือผู้น าชุมชน เทยีบกบังานบริการ

วชิาการทัง้หมด

ร้อยละ 10 2.3.2.2 เร่งรัดบริการวชิาการอย่างมคีณุภาพทีส่นองตอบความตอ้งการ

และสร้างความพงึพอใจแกชุ่มชน และสงัคม

กจิกรรมจัดอบรมและสมัมนาเชงิวชิาการ 100,000.00 รองคณบดฝ่ีายวจิัย

และบริการวชิาการ

ฝ่ายพัฒนางานวจิัย

2.3.2.3 เร่งรัดพัฒนาศนูย์ขอ้มลูสารสนเทศศลิปวัฒนธรรม

กรุงรัตนโกสนิทร์ และน าพาภูมปิญัญาไทยสูส่ากล

กจิกรรมสง่เสริมการบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 1,000,000.00 รองคณบดฝ่ีาย

บริหาร

ฝ่ายบริหารงาน

ทัว่ไป

2.4 บณัฑติวทิยาลยัมงีานวจิัยทีต่อบสนองตอ่ความ

ตอ้งการของแหลง่ทนุ

2.4.1 เงนิสนบัสนนุงานวจิัยหรืองานสร้างสรรคต์อ่อาจารย์ประจ า

และนกัวจิัย

2.4.1.1 สง่เสริมและสนบัสนนุการจัดหาแหลง่ทนุงานวจิัย โดยอาศยั

เครือขา่ย

โครงการจัดหาแหลง่ทนุงานวจิัย โดยอาศยัเครือขา่ย 100,000.00 รองคณบดฝ่ีายวจิัย

และบริการวชิาการ

ฝ่ายพัฒนางานวจิัย

 - กลุม่สาขาวชิามนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ บาท ≥25,000 200,000.00

 - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี บาท ≥60,000

2.4.2 ร้อยละของผลงานวจิัยหรืองานสร้างสรรคท์ีไ่ดร่้วมมอืกบั

ภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคบริการในระดบัชาตแิละระดบั

นานาชาตติอ่ผลงานวจิัยและงานสร้างสรรคท์ัง้หมด

ร้อยละ ≥20

2.5 งานวจิัยหรืองานสร้างสรรค ์มคีณุภาพได้

ตามมาตรฐาน และเปน็ทีย่อมรับในระดบัชาต ิ

และนานาชาตติามเกณฑค์ณุภาพ

2.5.1 ระดบัความส าเร็จของการพัฒนาระบบ/กลไกในการ

ด าเนนิงานวจิัย หรืองานสร้างสรรคท์ีไ่ดม้าตรฐานและ

เปน็ทีย่อมรับ

ระดบัความส าเร็จ 5 2.5.1.1 พัฒนาระบบ/กลไกในการด าเนนิงานดา้นการวจิัยหรืองาน

สร้างสรรคใ์หไ้ดม้าตรฐานเปน็ทีย่อมรับ

โครงการยกระดบัคณุภาพงานวจิัย 100,000.00 รองคณบดฝ่ีายวจิัย

และบริการวชิาการ

ฝ่ายพัฒนางานวจิัย

2.6 วารสารวชิาการทีไ่ดรั้บการยอมรับใน

ระดบัชาตแิละนานาชาติ

2.6.1 จ านวนวารสารทีไ่ดรั้บการยอมรับในระดบัชาติ วารสาร 1 2.6.1.1 ยกระดบัวารสารวชิาการใหไ้ดค้ณุภาพและมาตรฐาน โครงการยกระดบัคณุภาพวารสารวชิาการ 1,000,000.00 รองคณบดฝ่ีายวจิัย

และบริการวชิาการ

ฝ่ายพัฒนางานวจิัย

3,500,000.00

ฝ่ายพัฒนางานวจิัยรองคณบดฝ่ีายวจิัย

และบริการวชิาการ

กจิกรรมด าเนนิการวจิัยเพื่อสร้างองคค์วามรู้2.4.1.2 ยกระดบัมาตรฐานงานวจิัย สร้างองคค์วามรู้ และนวัตกรรม สูก่าร

พัฒนาทอ้งถิน่และสงัคมใหเ้ขม้แข็งและย่ังยืน

2.7 บคุลากรมศีกัยภาพในการริเร่ิมสร้างสรรคก์าร

บริการวชิาการ วจิัยและนวัตกรรมอย่างมี

ประสทิธิภาพ

2.7.1.1 พัฒนาศกัยภาพของบคุลากรใหม้คีวามคดิริเร่ิมสร้างสรรคง์านวจิัย

และนวัตกรรมอย่างมปีระสทิธิภาพ

ฝ่ายพัฒนางานวจิัยรองคณบดฝ่ีายวจิัย

และบริการวชิาการ

100,000.00โครงการพัฒนาศกัยภาพงานวจิัย≥90

2.2 ผลงานวจิัยหรืองานสร้างสรรคไ์ดรั้บการน า

ไปใชป้ระโยชน์

ประสิทธผิล

2.7.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าและนกัวจิัยทีม่ผีลงานวจิัย 

ฐานความรู้/

องคค์วามรู้

2.3 บณัฑติวทิยาลยัเปน็ศนูย์กลางแหง่การเรียนรู้ 

และบริการวชิาการแกส่งัคม

ประสิทธภิาพ

การพัฒนา

องคก์าร

คุณภาพบริการ 2.3.1 จ านวนฐานความรู้/องคค์วามรู้ทีเ่พิ่มขึ้นในแหลง่เรียนรู้

บริการวชิาการ

ร้อยละ

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พฒันามาตรฐานคุณภาพงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อการพฒันาองค์กร ชุมชน ท้องถิ่น และเผยแพร่สู่สาธารณะระดับชาติและนานาชาติ

แผนงาน/ กลยทุธ์

ฝ่ายพัฒนางานวจิัย

มิติ เปา้ประสงค์

2.2.1.1 สง่เสริมและสนบัสนนุการน าผลงานวจิัย หรืองานสร้างสรรคใ์ห้

ไดรั้บการน าไปใชป้ระโยชนใ์นการพัฒนาสงัคม ชุมชน

ผู้ก ากับ

รองคณบดฝ่ีายวจิัย

และบริการวชิาการ

ตัวชีวั้ด หน่วยนับ หน่วยงานเจ้าภาพงบประมาณ

100,000.00

โครงการ

โครงการถา่ยทอดองคค์วามรู้ทีไ่ดจ้ากการวจิัยเพื่อการพัฒนา

2.1 ผลงานวชิาการ วจิัยและงานสร้างสรรค ์ไดรั้บ

การตพีมิพ ์เผยแพร่ในระดบัชาต ิหรือนานาชาตติาม

เกณฑม์าตรฐานอุดมศกึษาทีก่ าหนด
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3.1.1 ร้อยละของเครือขา่ยทีม่ผีลผลติทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่

บณัฑติวทิยาลัย

ร้อยละ ≥20 3.1.1.1 สง่เสริมและสนับสนุนการจัดกจิกรรมเพื่อสร้าง

ความสัมพันธท์ีด่ใีหก้ับเครือขา่ย

โครงการเปดิโอกาสการมสีว่นร่วมของเครือขา่ยในการพัฒนา

บณัฑติวทิยาลัย

100,000.00 รองคณบดฝ่ีายกจิการ

นักศกึษา

ฝ่ายกจิการนักศกึษา

3.1.2 จ านวนเครือขา่ยทีม่สีว่นร่วมในการพัฒนาบณัฑติ

วทิยาลัย

เครือขา่ย 1 3.1.2.1 สนับสนุนการใหเ้ครือขา่ยมสีว่นร่วมในการพัฒนาบณัฑติ

วทิยาลัยตามภารกจิ (การผลติบณัฑติ การวจิัย บริการวชิาการ 

และการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม)

โครงการเสวนาแลกเปลีย่นเรียนรู้กับเครือขา่ย 100,000.00 รองคณบดฝ่ีายกจิการ

นักศกึษา

ฝ่ายกจิการนักศกึษา

โครงการขยายเครือขา่ยความร่วมมอืกับตา่งประเทศ 200,000.00 รองคณบดฝ่ีายกจิการ

นักศกึษา

ฝ่ายวเิทศสัมพันธ์

โครงการขยายเครือขา่ยความร่วมมอืภายในประเทศ (Flag.) 200,000.00 รองคณบดฝ่ีายกจิการ

นักศกึษา

ฝ่ายกจิการนักศกึษา

3.2.1.2 สง่เสริมพันธมติรทางวชิาการแหง่อาเซยีน (ASEAN 

Academic Alliance: AAA)

โครงการสง่เสริมพันธมติรทางวชิาการแหง่อาเซยีน (ASEAN 

Academic Alliance: AAA) (Flag.)

200,000.00 รองคณบดฝ่ีายกจิการ

นักศกึษา

ฝ่ายกจิการนักศกึษา

3.3 ความส าเร็จตามขอ้ตกลงความร่วมมอื

ของเครือขา่ย

3.3.1 ร้อยละของขอ้ตกลงความร่วมมอืทีด่ าเนนิการส าเร็จ

ตามทีก่ าหนด

ร้อยละ ≥20 3.3.1.1 สนับสนุนการด าเนนิกจิกรรมตามขอ้ตกลงความร่วมมอื

ของเครือขา่ย

โครงการจัดกจิกรรมตามขอ้ตกลงความร่วมมอืของเครือขา่ย 100,000.00 รองคณบดฝ่ีายกจิการ

นักศกึษา

ฝ่ายกจิการนักศกึษา

ประสทิธภิาพ 3.4 บณัฑติวทิยาลัยมกีระบวนการ/กลไกใน

การแสวงหาความร่วมมอืกับเครือขา่ย

3.4.1 ระดับความส าเร็จของกระบวนการ/กลไกในการ

แสวงหาความร่วมมอืกับเครือขา่ย

ระดับความส าเร็จ 5 3.4.1.1 พัฒนาระบบและกลไกการแสวงหา และบริหารเครือขา่ย โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการเครือขา่ย 100,000.00 รองคณบดฝ่ีายกจิการ

นักศกึษา

ฝ่ายกจิการนักศกึษา

การพัฒนา

องคก์าร

3.5 บคุลากรสามารถถา่ยทอดองคค์วามรู้สู่

เครือขา่ย

3.5.1 ร้อยละของบคุลากรทีเ่ขา้ร่วมการพัฒนา การถา่ยทอด

องคค์วามรู้สูศ่ษิย์เกา่ ชุมชน หนว่ยงานภาครัฐ เอกชน และ

นานาชาติ

ร้อยละ ≥10 3.5.1.1 พัฒนาบคุลากรใหม้คีวามสามารถในการถา่ยทอดองค์

ความรู้สูเ่ครือขา่ย

โครงการฝึกอบรมเทคนคิการถา่ยทอดองคค์วามรู้สูเ่ครือขา่ย 200,000.00 รองคณบดฝ่ีายกจิการ

นักศกึษา

ฝ่ายกจิการนักศกึษา

1,200,000.00

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสรมิสนับสนุนการสร้างเครอืข่ายชุมชน สถาบันการศึกษา สถาบันการกีฬา และศิษย์เก่า

ประสทิธผิล 3.1 เครือขา่ยมสีว่นร่วมในการพัฒนาและ

เกดิความสัมพันธท์ีด่กีับบณัฑติวทิยาลัย

งบประมาณ

คณุภาพบริการ 3.2.1.1 ขยายเครือขา่ยความร่วมมอืทัง้ภายในและตา่งประเทศ

หน่วยงานเจ้าภาพมิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ ผู้ก ากับ

3.2 บณัฑติวทิยาลัยมเีครือขา่ยความ

ร่วมมอืทีห่ลากหลายทัง้ภายในและ

ตา่งประเทศ

3.2.1 ระดับความพงึพอใจของเครือขา่ยทีม่ตีอ่การด าเนนิ

กจิกรรมของบณัฑติวทิยาลัย

ระดับความพงึพอใจ ≥3.51
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4.1 บณัฑติวทิยาลัยเปน็ทีรู้่จักและยอมรับใน

ระดับชาตแิละนานาชาติ

4.1.1 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนนิการตามแผน

การจัดอันดับมหาวทิยาลัย
ร้อยละ 100 4.1.1.1 สนับสนุนการสร้างผลงานตามแนวทางการจัดอันดับบณัฑติ

วทิยาลัยใหเ้ปน็ทีย่อมรับในระดับนานาชาติ

โครงการจัดอันดับมหาวทิยาลัย (U-Ranking)  (Flag.) 200,000.00 รองคณบดฝ่ีายวจิัย

และบริการวชิาการ

ฝ่ายพัฒนางานวจิัย

4.2 ความมชีื่อเสยีงของบณัฑติวทิยาลัย 4.2.1 ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์และการใหบ้ริการของ

บณัฑติวทิยาลัย

ร้อยละ ≥60 4.2.1.1 พัฒนาระบบการประชาสัมพันธแ์ละการบริการใหต้รงตาม

กลุม่เปา้หมายทัง้ในระดับชาตแิละนานาชาติ

โครงการประชาสัมพันธเ์ชงิรุก (Flag.) 1,000,000.00 รองคณบดฝ่ีายบริหาร ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป

≥0.5 4.3.1.1 สนับสนุนการแลกเปลีย่นจ านวนนักศกึษาตา่งชาติ โครงการแลกเปลีย่นนักศกึษานานาชาติ 150,000.00 คณบดบีณัฑติวทิยาลัย ทกุฝ่ายงาน

4.3.1.2 สนับสนุนจัดท าความร่วมมอืทางวชิาการกับสถาน

ประกอบการในระดับนานาชาติ

โครงการสร้างความร่วมมอืกับสถานประกอบการในระดับ

นานาชาติ

200,000.00 รองคณบดฝ่ีายกจิการ

นักศกึษา

ฝ่ายวเิทศสัมพันธ์

4.3.1.3  จัดท าความร่วมมอืทางวชิาการกับสถานศกึษาในระดับ

มัธยมศกึษานานาชาติ

โครงการสร้างความร่วมมอืกับสถานศกึษา (มัธยมศกึษา) 

ในระดับนานาชาติ

0.00 รองคณบดฝ่ีายกจิการ

นักศกึษา

ฝ่ายวเิทศสัมพันธ์

ประสทิธภิาพ 4.4 ระบบบริหารจัดการภายในทีส่ามารถ

ตอบสนองตอ่ความเปน็นานาชาติ

4.4.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าและนักวจิัยทีเ่ปน็ชาวตา่งชาติ

เทยีบกับอาจารย์ประจ าและนักวจิัยทัง้หมด

ร้อยละ ≥2 4.4.2.1 สนับสนุนอาจารย์ประจ าและนักวจิัยชาวตา่งชาตเิพื่อการ

เรียนการสอนและการผลติผลงานวชิาการในระดับนานาชาติ

โครงการจัดจา้งอาจารย์ประจ าและนักวจิัยชาวตา่งชาติ 200,000.00 รองคณบดฝ่ีายวชิาการ ฝ่ายบริการการศกึษา

การพัฒนา

องคก์าร

4.5 บณัฑติวทิยาลัยมกีารใชเ้ทคโนโลยีและ

เคร่ืองมอืตา่งๆ ของ Social Media ทีท่นัสมัยในการ

สร้างภาพลักษณ์ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ

4.5.1 ระดับความส าเร็จของการใชเ้ทคโนโลยีและเคร่ืองมอืตา่งๆ 

ของ Social Media ในการสร้างภาพลักษณ์

ระดับความส าเร็จ 5 4.5.1.1 สนับสนุนใหม้กีารใชเ้ทคโนโลยีและเคร่ืองมอืตา่งๆ ของ 

Social Media

โครงการประชาสัมพันธส์ร้างภาพลักษณ์ผ่านสือ่สังคม

ออนไลน ์(Social Media)

200,000.00 คณบดบีณัฑติวทิยาลัย ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป

12,534,020.00

14,484,020.00

แผนงานบคุลากรภาครัฐ - กจิกรรมรายการคา่ใชจ้า่ยบคุลากรภาครัฐ ยกระดับคณุภาพการศกึษาและการเรียนรู้ตลอดชวีติ

แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ ผู้ก ากับ

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ส่งเสรมิการประชาสัมพันธแ์ละสร้างภาพลักษณ์องค์การ

หน่วยงานเจ้าภาพมิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ งบประมาณ

ประสทิธผิล

ร้อยละคณุภาพ

บริการ

4.3 นักศกึษาชาวตา่งชาตเิขา้ศกึษาตอ่ในสาขาวชิา 4.3.1 ร้อยละของนักศกึษาชาวตา่งชาตเิทยีบกับนักศกึษาทัง้หมด
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แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบตัิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 บัณฑิตวิทยาลัย 

 

บทที่ 6 แนวทำงกำรน ำแผนสู่กำรปฏบิัติและกำรตดิตำมประเมินผล 
 

การแปลงแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 ไปสู่การปฏิบัติจ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือ

ในการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การจัดท าแผนงานและโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการ

พัฒนาระบบข้อมูลและการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทาง

ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายใน บัณฑิตวิทยาลัย ในเรื่องแนวคิด

และสาระส าคัญของยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

2. เพื่อปรับกระบวนการและกลไกการบริหารจัดการให้สามารถสนับสนุนการแปลงแผนยุทธศาสตร์ 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

3. เพื่อให้มกีารตดิตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ โดยมีการก าหนดตัวชี้วัดเป็นเครื่องมอื 
 

เป้ำหมำย 

1. ผูบ้ริหารและบุคลากรของบัณฑติวิทยาลัยมีความรู้ความเข้าใจใน แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติ

การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และมีสว่นร่วมในกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ 

2. มีกลไกและกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ และมีการจัดท าแผนงานและ

โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชีว้ัด 

3. ก าหนดเครื่องชี้วัดผลส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 

แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายดังกล่าว จึงวางมาตรการและก าหนดแนวทาง  

การแปลงแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปสู่การปฏิบัติ และการ

ติดตามประเมินผล ดังนี้ 

1. เสริมสร้างความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

พร้อมก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการ เพื่อแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันของ

องค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกให้มีความพร้อมและมีส่วนร่วมในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติได้

อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแนวทาง ดังนี้ 

1.1 สร้ างความเข้ า ใจร่ วมกัน เกี่ ย วกับแนวคิดและสาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์ 

และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยการจัดเวทีสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย  

และยุทธศาสตร์การพัฒนา ให้กับบุคลากร ให้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการ

ด าเนนิงานตามแผนยุทธศาสตร ์และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 
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1.2 ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางของ

แผนงานและโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยเน้นผลลัพธ์ของการด าเนินงานเป็นหลัก 

1.3 ส่งเสริมให้สาขาวิชาต่างๆ ของ บัณฑิตวิทยาลัย จัดท าแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสามารถเชื่อมโยง 

และประเมินผลงานของหน่วยงานตามที่ก าหนดไว้ 

1.4 จัดให้มกีารลงนามค ารับรองการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างพันธสัญญาเชิงยุทธศาสตร์ทั่วองค์กรทั้ง

ระบบ พร้อมทั้งเชื่อมโยงผลงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 สู่การประเมินผลงาน 

1.5 ส่งเสริมมาตรการในการประชาสัมพันธ์และการสร้างบรรยากาศยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง

ผ่านสื่อภายใน (ชื่อหน่วยงาน) ผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้น ปลุกเร้า และขับเคลื่อนงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

2. พัฒนากระบวนการจัดท าแผนงาน/โครงการของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในลักษณะบูรณาการ  

เพื่อเป็นเครื่องมอืในการประสานแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยมีแนวทางดังนี้ 

2.1 สนับสนุนการจัดท าแผนงาน/โครงการในลักษณะการบูรณาการและประสานงานระหว่าง

หน่วยงานภายใน บัณฑิตวิทยาลัย ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วยแผนปฎิบัติ

การด้านต่าง ๆ จ านวน 16 แผนงาน ได้แก่ 

(1) แผนปฏิบัติการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ 

(2) แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย 

(3) แผนปฏิบัติการด้านการบริการวชิาการ 

(4) แผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

(5) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนความร่วมมือกับต่างประเทศ 

(6) แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ 

(7) แผนปฏิบัติการด้านปรับปรุงภูมิทัศนแ์ละสิ่งแวดล้อม 

(8) แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

(9) แผนพัฒนาบุคลากร 

(10) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

(11) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

(12) แผนการจัดการความรู้ 

(13) แผนบริหารความเสี่ยง 

(14) แผนปฏิบัติการด้านการจัดซือ้จัดจา้ง 

(15) แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

(16) แผนการดา้นการแสวงหาเครือขา่ย 
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2.2 ก าหนดขั้นตอนของกระบวนการด าเนินงานตามแผนงานโครงการให้ชัดเจน มุ่งเน้นที่การสร้าง

กระบวนทัศนคติใหม่ (Paradigm Shift)  แก่ผู้ปฏิบัติ  มีการจัดล าดับความส าคัญของกิจกรรมที่ 

มุ่งผลสัมฤทธิ์กับระบบการจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการด าเนินงาน 

2.3 ติดตาม ตรวจสอบผลที่ ได้จากการด าเนินแผนงานโครงการว่าสามารถตอบสนอง 

ต่อยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสามารถติดตามและประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรมทันสมัยด้วยเทคโนโลยี 
 

 การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัตินั้นเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญมากที่จะผลักดันการท างานของ

กลไกทั้งหมดให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้สึกเป็นเจ้าของและ

มีส่วนร่วม รวมทั้งต้องอาศัยกระบวนการและกลไกการผนึกก าลังในหลายมิติในการประสานแผนงาน แผนเงิน 

และแผนคน ในการขับเคลื่อนองค์กรร่วมกัน และไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อมุ่งสู่จุดมุ่งหมายสู งสุดขององค์กร

คือวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ ความส าเร็จของการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ให้ประสบผลส าเร็จ  จึงประกอบด้วยส่วน

ส าคัญ ดังนี้ 

1. ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารทุกระดับเป็นผู้รวบรวมพลังขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และ

สื่อสารทิศทางองค์กรใหแ้ก่บุคลากรทุกระดับได้มคีวามเข้าใจ 

2. ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตรอ์อกมาเป็นแผนปฏิบัติการ โดยน ากลยุทธ์และแนวทางการด าเนินงานมา

แปลงเป็นแผนงาน/ โครงการที่ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

3. การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไป สาขาวิชาและระดับบุคคลในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ไปสู่

การปฏิบัติอย่างชัดเจน รวมทั้งตอ้งมรีะบบในการจูงใจใหทุ้กคนมุง่เน้นการท างานเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

4. การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายใน บัณฑิตวิทยาลัย ในการขับเคลื่อนแผนงาน/ โครงการ

ของแต่ละหน่วยงานให้มีความก้าวหน้า เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บข้อมูล เผยแพร่ข้อมูล และถ่ายทอด

ความรูซ้ึ่งกันและกัน  

5. การจัดระบบการตดิตามประเมินผลความก้าวหน้าของการด าเนินการในทุกระดับ 
 

กำรติดตำมและประเมินผล 

เมื่อมีการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่ เกี่ยวข้องกับทุกหน่วยงานภายในบัณฑิตวิทยาลัยแล้ว  

บัณฑิตวิทยาลัยจะต้องวางระบบที่จะวัดความส าเร็จในการบรรลุเป้าประสงค์ในระดับต่างๆ จ าเป็นต้องมีการ

ติดตามและประเมินผล เพื่อช่วยให้ทราบถึงความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค ผลกระทบที่เกิดขึ้น อันจะช่วยให้

ผู้รับผิดชอบพิจารณาหาแนวทางแก้ไขต่อไป การติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิผล จะต้องอาศัยดัชนีชี้วัด

ความส าเร็จในหลายมติิ และหลายระดับ เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการแนวใหม ่ดังนี้ 

1. การตดิตามและประเมินผลการด าเนินการตามกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งสรุป

บทเรียนและข้อเสนอแนะส าหรับน าไปใ ช้ในการปรับปรุงกระบวนการจัดท าแผนเ ชิงยุทธศาสตร์ 

ขององค์กรใหม้ีประสิทธิภาพต่อไป 

2. การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  โดยการจัดท ารายงานผลการ

ด าเนินงานเป็นประจ าทุกเดือน และจัดท ารายงานผลรายไตรมาสเพื่อแสดงถึงความก้าวหน้า และปัญหา
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อุปสรรคต่าง ๆ ให้ผู้บริหารทุกระดับทราบและด าเนินการแก้ไขเพื่อให้การด าเนินการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

รวมถึงการจัดท ารายงานผลงานประจ าปีเผยแพรสู่่สาธารณะ 

3. การติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณ เพื่อเร่งรัดการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

4. การติดตามผลตามค ารับรองการปฏิบัติการประจ าปีที่ก าหนดไว้แล้ว โดยมีการก าหนด

ระยะเวลาการตดิตามประเมินผลตนเองในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 

5. ควรมีกลไกเชื่อมโยงการประเมินผลงานรายบุคคลกับผลงานในระดับสาขาวิชา เพื่อเชื่อมโยง

กับผลงานในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อแสดงถึงผลส าเร็จของการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่ระดับหน่วยงานและ

ระดับบุคคล 
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ภำคผนวก 
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ภำคผนวก 1 
ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรทบทวน/จัดท ำแผนยุทธศำสตร์ และแผนปฏบิัติกำร 

บัณฑิตวิทยำลัยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
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ภำคผนวก 2 
ผลกำรวิเครำะหเ์ชิงยุทธศำสตร ์
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ผลกำรวิเครำะห์เชิงยุทธศำสตร์ 

 จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัยทั้งที่เป็น จุดแข็ง จุดอ่อน 

โอกาส และภัยคุกคาม โดยการให้น้ าหนักความส าคัญว่า ประเด็นใดมีความส าคัญมากที่สุดตามล าดับ โดยให้

ผู้บริหารและบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัย จ านวน 36 ท่าน เป็นผู้ประเมิน ผลการประเมินเป็นน้ าหนักคะแนน

ตามล าดับจากมากไปหาน้อย ของจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม ปรากฎ ดังนี้ 

 1. น ้ำหนักคะแนนของจุดแข็ง 

 เรียงจากล าดับคะแนนมากไปหาน้อย ตามตารางตอ่ไปนี้ 

ล ำดับ คะแนน ประเด็นจุดแข็ง 

S01 98 01 มีหลักสูตรทั้งระดับปริญญาโท และปริญญาเอกที่โดดเด่นและหลากหลายตอบสนอง

ความต้องการของสังคม 

S02 64 04 มีคณาจารย์และเจา้หน้าที่ที่มีความเช่ียวชาญในงานของตนเอง ท างานเป็นทีมท าให้การ

ท างานมีประสิทธิภาพ 

S03 50 03 มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑม์าตรฐานของ สกอ.และทุกหลักสูตร

ผ่านเกณฑม์าตรฐาน เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพ 

S04 36 10 การเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏด้านการวิจัย อันดับ 1 

S05 35 05 มีความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศในการจัดการศึกษา

และการวิจัย ท าให้มีเครือข่ายในการท างาน 

S06 33 08 บางหลักสูตรมีค่าใช้จา่ยในการศึกษาถูกกวา่ในหลายๆ สถาบัน 

S07 31 11 การเป็นมหาวิทยาลัยที่เกา่แก ่และมีชื่อเสียงทางด้านการผลิตครู และด้านนาฏศิลป์ 

S08 23 06 มีเอกลักษณ์ของความเป็นวังอย่างชัดเจนและมีการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของ

หน่วยงานไว้ให้คงอยู่ต่อไป 

S09 22 02 มีคณะกรรมการประจ าหน่วยงานที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญสามารถก ากับดูแลการจัด

การศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน สกอ. 

S10 19 15 นโยบายความผาสุกของผู้บริหารองค์กรท าให้บุคลากรมีความอิสระและเกิดความ

คล่องตัวในการปฏิบัติงาน 

S11 16 09 ผู้บริหารเอาใจใส่และให้ความส าคัญต่อการขับเคลื่อนองคก์รให้พัฒนา 

S12 15 12 ความเป็นวังเก่าและมีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น สวยงาม 

S13 14 16 หน่วยงานได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานระบบ ISO 9001 

S14 6 13 การส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและมีการ

พัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ 

S15 0 07 มีความเข้มแข็งในการให้บริการวชิาการแก่ชุมชนและสังคมท าให้หน่วยงานเป็นที่ยอมรับ

ของชุมชน 

S16 0 14 การเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีโอกาสในการเลื่อนต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้นท าให้เกิด

ก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
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2. น ้ำหนักคะแนนของจุดอ่อน 

 เรียงจากล าดับคะแนนมากไปหาน้อย ตามตารางตอ่ไปนี้ 

ล ำดับ คะแนน ประเด็นจุดอ่อน 

W1 112 17 อาจารย์ประจ ามีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ยากต่อการวางแผนการบริหารและพัฒนา

บุคลากร 

W2 97 22 อาคารสถานที่คับแคบไม่สามารถให้บริการให้สะดวก 

W3 92 26 บุคลากรและนักศึกษายังขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษ 

W4 74 19 ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาเอกที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus/ISI/TCI 

คอ่นข้างน้อย 

W5 48 27 ผลงานสรา้งสรรค/์สิ่งประดิษฐ์ด้านการวิจัย ยังมีน้อย 

W6 44 21 จ านวนบุคลากรในส านักงานไม่เพียงพอ สัดส่วนของภาระงานกับจ านวนบุคลากร

ไม่สมดุลกัน 

W7 43 20 ฐานข้อมูลนักศึกษา/ศิษย์เกา่ยังไม่เป็นระบบ ท าให้ไม่สามารถดึงข้อมูลมาใช้ให้เกิด

ประสิทธิผลต่อองคก์รได้ 

W8 42 24 บัณฑติวิทยาลัยยังไม่มีการเปิดการศึกษาภาคปกติ 

W9 41 25 หลักสูตรที่เป็นหลักสูตรนานาชาติ ยังมีจ านวนน้อยมาก 

W10 27 18 นักศึกษามีการขยายระยะเวลาการศึกษาในอัตราค่อนข้างสูง ท าให้มีนักศึกษา

ตกค้างไม่สามารถรับนักศึกษาใหม่ได้ 

W11 11 23 จ านวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่สามารถเปิดรับสมัครได้ไม่สัมพันธ์กับจ านวน

ผู้สนใจสมัคร 

 

3. น ้ำหนักคะแนนของโอกำส 

 เรียงจากล าดับคะแนนมากไปหาน้อย ตามตารางตอ่ไปนี้ 

ล ำดับ คะแนน ประเด็นจุดอ่อน 

O1 47 32 ประชากรมีแนวโน้มในการศึกษาต่อในระดับปรญิญาเอกเพิ่มมากขึ้น 

O2 37 28 การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนท าให้มีความต้องการศึกษาในหลักสูตรนานาชาติและ

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพิ่มขึน้ 

O3 31 29 มีการขยายตัวของการบรหิารส่วนท้องถิ่นซึ่งมีความต้องการในการศึกษา 

O4 30 31 การวิจัยมีความส าคัญเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันท าให้เกิดความต้องการในการพัฒนา

ตนเองในเรื่องการวิจัย 

O5 23 30 หน่วยงานทั้งราชการและเอกชนมีความต้องการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่ม

ความสามารถในการแขง่ขัน 

O6 19 33 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบันเอือ้ต่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
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O7 19 35 การเปดิเสรีทางการศึกษาในภูมิภาคอาเซยีน 

O8 15 36 หน่วยงานต่าง ๆของภาครัฐมีนโยบายให้การสนับสนุนทุนการวิจัยเป็นจ านวนมาก 

O9 4 34 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการส่งเสรมิและยกระดับสถานะของครู 

O10 1 37 อัตราการจ้างแรงงานเพิ่มจึ้นเรื่องจากการลงทุนจากต่างชาติในประเทศไทยและ

ภูมิภาคอาเซยีนเพิ่มสูงขึน้ 

 

4. น ้ำหนักคะแนนของภัยคุกคำม 

 เรียงจากล าดับคะแนนมากไปหาน้อย ตามตารางตอ่ไปนี้ 

ล ำดับ คะแนน ประเด็นจุดอ่อน 

T1 165 38 มีสถาบันการศึกษาจ านวนมากที่เปิดการเรยีนการสอนระดับบัณฑติศึกษา 

T2 119 40 มีข้อก าหนดด้านคุณภาพหลักสูตรของ สกอ. ท าให้เกดิข้อจ ากัดในเรื่องต่าง ๆ 

T3 98 45 การด าเนินงานและการแจ้งข้อก าหนดต่าง ๆ ของ สกอ.มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอยู่

ตลอดเวลา 

T4 97 39 ภาวะเศรษฐกจิในปัจจุบันส่งผลต่อผู้สนใจที่จะศึกษาต่อในระดับบัณฑติศึกษา 

T5 91 44 การแขง่ขันทางระบบการศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซยีนมากขึ้น 

T6 50 46 ปัญหาเศรษฐกจิและการเมืองของประเทศ 

T7 37 42 ความร่วมมือในต่างประเทศยังไม่เป็นรูปธรรมเท่าที่ควร 

T8 2 41 สังคมไทยจะมีประชากรในวัยเรียนลดน้อยลง 

T9 2 43 โครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนไป ท าให้อัตราการเกิดลดลง อัตราประชากรในวัยเรียน

ลดลงและมีอัตราผู้สูงอายุเพิ่มขึน้ 

 

 5. ต้ำแหน่งยุทธศำสตร์ในปัจจุบัน 

 บัณฑติวิทยาลัยอยู่ในต าแหน่ง “อดทน” ดังแสดงได้จากภาพขา้งลา่งนี้ 
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 6. ต้ำแหน่งยุทธศำสตร์ที่ปรับปรุงแล้ว 

 บัณฑติวิทยาลัย ลด/ขจัด ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน (ระดับในการมุ่งมั่นปรับปรุง (ระดับ 4) = สูง (ระดับ 5) 

= สูงมาก) ดังนี้ 

17 อาจารย์ประจ ามีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ยากต่อการวางแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร (ระดับ 4) 

22 อาคารสถานที่คับแคบ ไม่สามารถใหบ้ริการให้สะดวก(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 มีสถาบันการศกึษาจ านวนมากที่เปิดการเรียนการสอนระดับบัณฑติศกึษา(ระดับ 5) 

39 ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันส่งผลตอ่ผูส้นใจที่จะศกึษาต่อในระดับบัณฑติศกึษา(ระดับ 4) 

42 ความรว่มมอืในต่างประเทศยังไม่เป็นรูปธรรมเท่าที่ควร (ระดับ 4) 

จากการแก้ไขปรับปรุงข้างต้น บัณฑิตวิทยาลัยจะสามารถปรับไปอยู่ในต าแหน่ง “รุก” ดังแสดงได้จาก

ภาพข้างลา่งนี ้
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7. สรุปการวิเคราะหป์ัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ 

 การวิเคราะหป์ัจจัยทางยุทธศาสตร ์สรุปได้ตามตารางตอ่ไปนี้ 
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ภำคผนวก 3 
ประมวลภำพกจิกรรมกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2560 - 2564)  

และแผนปฏิบัตกิำร ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2560บัณฑิตวทิยำลัย 
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ภำคผนวก 4 
รำยชื่อผู้บรหิำรและบุคลำกรที่มีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์  

ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2560 - 2564)  
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1. รองศาสตราจารย์ ดร.ธนสุวิทย์  ทับหริัญรักษ์ 

2. อาจารย์ ดร.พลอยทราย  โอฮาม่า 

3. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย  ธรรมเสน่ห์ 

4. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ 

5. อาจารย์ ดร.ธงไชย    สุรินทร์วรางกูร 

6. อาจารย์ ดร.ณัฐพร   อารีรัชชกุล 

7. นางสาวกนิษฐา   กฤตภคะ 

8. นายวรเทพ    นาควงศ์ 

9. นางเกษรา    ตรไีพชยนต์ศักดิ์ 

10. นางสาวสุวรรณี   ปุญสิริ 

11. นายวราพงษ์   ท่าขนุน 

12. นายธวัชภูพิสิฐ   ภัทรดาภา 

13. นางสาวณิชกานต์   เพชรปานกัน 

14. นางสาวจิระวดี   หาญฤทธา 

15. นางสาวณัฐกฤตา   ทองขัด 

16. นางชุติมา    มิ่งขวัญสกุล 

17. นางรุ้งเพชร    ว่องเจริญพร 

18. นางสาวเบญจวรรณ   ยศระวาส 

19. นางสาววิมลภักดิ์   เสืออุดมนันท์ 

20. นายพลกฤษณ์   ชิดชอบ 

21. นางสาวปิยะกาญจน์  แก้วโก 

22. อาจารย์ ดร. สุดาวรรณ  สมใจ 

23. ศาสตราจารย์ กีรติ   บุญเจอื 

24. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์  จะสุวรรณ์ 

25. ผูช่้วยศาสตราจารย์พิเศษ พล.ต.ท.ดร.ณรงค์ กุลนิเทศ 

26. รองศาสตราจารย์ สุภาวดี  โพธิเวชกุล 

27. นายแพทย์ธวัชชัย   กมลธรรม 

28. อาจารย์ ดร.อินทิรา   รอบรู้ 

29. รองศาสตราจารย์ ภาษณา  สรเพชญ์พิสัย 

30. นางสาวตรีนุช   นุ่มศรหีมอก 

31. นางพรรณนลิน   สัชฌุกร 

32. นางสาวอุไรรัตน์   สินสมบุญ 

33. นางวิศิษฐา    จนิดาลัทธ 
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34. นางสาวกาญจนา   วัฒนาศิริกุลชัย 

35. นางสาววาสนา   เพ็ชระ 

36. นางสาวสุวรรณี   กิระหัส 

37. นางสาวเพ็ญพักตร์   สว่าง 

38. นางสาวอณิธิตา   ยมสาร 

39. นายกกฤษฎา   กมลสาร 

40. นางสาวปราณี   ชื่นตา 

 


