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ค าน า 

 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  มีการทบทวนนโยบายในการบริหารรอบ 6 เดือน โดย
การระดมความคิดและการเก็บรวบรวมข้อมูลจากความต้องการของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาก าหนดเป็น
นโยบายในการบริหารตามพันธกิจที่ส าคัญ 4 พันธกิจ ได้แก ่ 1) ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน งานวิจัย 
และพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนภายใต้การก ากับมาตรฐานวิชาการ 2) พัฒนานักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาให้มีสังคมคุณภาพ องค์ความรู้ และทักษะสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก  
3)  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างคุณค่าแก่สังคม และบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ชุมชน
ท้องถิ่น 4)  ส่งเสริมสนับสนุนบริการวิชาการต่อชุมชนและสังคมสอดรับกระแสโลกาภิวัตน์และประชาคม
อาเซียน โดยก าหนดยุทธศาสตร์ไว้ 8 ยุทธศาสตร์ ได้มีการวิเคราะห์เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์
กระทรวง และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เป้าหมายการให้บริการของกระทรวงให้สอดคล้องในการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
 แผนปฏิบัติการประจ าปีของบัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับปรับปรุงรอบ 6 เดือน) ฉบับนี้ ประกอบด้วย 
นโยบายของกระทรวงที่เก่ียวข้อง ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์กระทรวงที่เกี่ยวข้อง กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการ สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานของหน่วยงาน การวิเคราะห์ศักยภาพในการพัฒนา (SWOT) และการ
ปรับปรุงตามผลการประเมินคุณภาพ แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (2556-
2559) แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2556 แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการบัณฑิตวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ฉบับปรับปรุงรอบ 6 เดือน) ฉบับนี้ จะเป็นแนวทางในการด าเนินงานของ
บัณฑิตวิทยาลัยและสาขาวิชา และใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ 2556 ต่อไป 
 
 
 
 
            ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์ 
        คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
           พฤษภาคม 2556 
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บทท่ี 1 บทน า 
 
นโยบายของมหาวิทยาลยัที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย จึงได้ก าหนด
นโยบายด้านต่างๆ ดังนี้ 

1. เป็นมหาวิทยาลัย อันดับ 1 ของราชภัฏ/ อันดับ 15 ของประเทศ/ อันดับ 150 ของเอเชีย 
  2. สร้างความผาสุกให้บุคลากรในมหาวิทยาลัย 
  3. สร้างความโดดเด่นของอัตลักษณ์ที่สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
  4. ประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 ยุทธศาสตร์ 

เพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย จึงก าหนดยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับศิษย์เก่าและชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของ

สวนสุนันทา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือเป็นฐานในการพัฒนามหาวิทยาลัย ชุมชน และ

ประเทศชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 เป็นศุนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการชั้นน า 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมสู่สากล 
ยุทธศาสตรที่ 8 ปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากร สินทรัพย์และทรัพย์สินทางปัญญา 
 

 เป้าประสงค์ 
1.  มีระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น  (High 

Performance Organization) 
2. บุคลากรมีศักยภาพสูง คุณภาพชีวิตที่ดีและมีความผาสุกให้เป็นองค์กรที่มีสุขภาวะที่ดี  (Healthy 

Organization) 
3. มีโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริหารจัดการพ้ืนที่ ปรับภูมิทัศน์ สถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อ

คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาคม 
4. มีสื่อ เทคโนโลยี และทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ รวมทั้งมีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร

จัดการที่มีคุณภาพ 
5. ศิษย์เก่าและชุมชนมีความพึงพอใจในกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ 
6. มีฐานข้อมูลสารสนเทศของศิษย์เก่าท่ีสมบูรณ์เพ่ือการสื่อสารข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย 
7. ศิษย์เก่าได้รับการยกย่อง และยอมรับ จากผู้ใช้บัณฑิตหรือสังคม 
8. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ  มีความรู้  ความสามารถทางวิชาการ  มีคุณธรรม จริยธรรม และ

สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมที่มีการแข่งขันสูง 
9. มีหลักสูตรที่สอดคล้องกับตลาดแรงงาน ทิศทางการพัฒนาของประเทศและรองรับการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน 
10. มีวิทยาเขตที่สามารถจัดการศึกษาให้กับประชาชนในพ้ืนที่บริการ 
11. บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของสวนสุนันทา 
12. นักศึกษาได้รับการพัฒนาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พ่ึงประสงค์และได้รับการยอมรับในระดับชาติ

หรือนานาชาติ 
13. ศูนย์อาเซียนมีระบบการบริหารจัดการที่คล่องตัวเพ่ือการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ

มหาวิทยาลัย 
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14. อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามีความรู้ที่รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
15. มีความร่วมมือด้านการศึกษาและวิจัยกับประชาคมอาเซียนที่มีการด าเนินกิจกรรมร่วมกัน 
16. เป็นศูนย์กลางการให้บริการทางวิชาการบนพ้ืนฐานของความรู้ทางวิชาการและเป็นที่พ่ึงพาของ

สังคมได ้
17. มีการบริหารจัดการทรัพยากรสินทรัพย์และทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ

คุ้มคา่ 
18. มีทุนจากสนับสนุนภายนอกที่ช่วยลดการพ่ึงพาจากงบประมาณแผ่นดินในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
19. มีหน่วยบุ่มเพาะวิสาหกิจที่มันคงและสามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง 
20. อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนาและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางด้าน

ศิลปวัฒนธรรม 
21. บุคลากรได้รับการพฒันาความรู้และทักษะในการสร้างผลงานวิจัย 
22. มีศูนย์การวิจัยที่พร้อมให้บริการและมีบรรยากาศสนับสนุนการผลิตงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพและ

เป็นแหล่งรวบรวมความรู้เฉพาะด้าน 
 
กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
(หน้าต่อไป) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เจ้าหน้าที่
วางแผนและ

ประกนัคุณภาพ หัวหน้าส านักงาน
รองคณบดี

บัณฑิตวิทยาลัย
คณบดี

บัณฑิตวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่

การเงินและพสัดุ

ขั้น
ตอ

นท
ี่ ๑

1 ด าเนินการให้เสร็จส้ิน
ภายใน 3 วัน

a ด าเนินการได้ตาม
ก าหนด ร้อยละ 100

ขั้น
ตอ

นท
ี่ ๒

2 ด าเนินการให้เสร็จส้ิน
ภายใน 5 วัน

b ด าเนินการได้ตาม
ก าหนด ร้อยละ 100

ขั้น
ตอ

นท
ี่ ๓

3 ด าเนินการให้เสร็จส้ิน
ภายใน 1 วัน

c ด าเนินการได้ตาม
ก าหนด ร้อยละ 100

ขั้น
ตอ

นท
ี่ ๔

4 ด าเนินการให้เสร็จส้ิน
ภายใน 3 วัน

d ด าเนินการได้ตาม
ก าหนด ร้อยละ 100

ขั้น
ตอ

นท
ี่ ๕

5 ด าเนินการให้เสร็จส้ิน
ภายใน 3 วัน

e ด าเนินการได้ตาม
ก าหนด ร้อยละ 100

ขั้น
ตอ

นท
ี่ ๖

6 ด าเนินการให้เสร็จส้ิน
ภายใน 7 วัน

f ด าเนินการได้ตาม
ก าหนด ร้อยละ 100

ตัวชี้วัด (KQL) 
ด าเนินการได้ตาม
กระบวนการ ร้อยละ 
100

จุดควบคุม (Control item) ตัวชี้วัด (kqi)

บัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย ผังกระบวนการปฏิบตังิานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure)
กระบวนการปฏิบตังิาน : กระบวนการจัดท าแผนปฏิบตัริาชการ

ขั้น
ตอ

น ส่งให้กอง
นโยบายและแผน

การวางแผนและการควบคุม

เอกสารที่เกีย่วข้อง

วิเคราะห์ปัจจัยทาง
ยุทธศาสตร์และ
เป้าประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย 

ก าหนด
ทิศทางของ
หน่วยงาน 

วิเคราะห์ประเด็นส าคัญท่ี
จะต้องมุ่งเน้นหรือให้

ความส าคัญ 

ก าหนดเป้าประสงค์ในแต่ละยุทธศาสตร์ 

ผู้อนุมัต ิ         ............................ 
ต ำแหน่ง         ............................ 
วันที่               ......../........./......... 

ก าหนดตัวช้ีวัดและ
เป้าหมายของแต่ละ

เป้าประสงค์ 

ส่งแผนปฏิบัติราชการไปยังกองนโยบายและแผนฯ 

ก าหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์หรือสิ่งท่ีจะท าให้บรรลุเป้าประสงค์ 

จัดท า
แผนปฏิบัติ
ราชการฯ 
(ส่วนของ
แผนฯ) 

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง 

พิจารณา
อนุมัติ 

จัดท า
แผนปฏิบัติ

ราชการฯ  (ส่วน
ของงบประมาณ) 
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บทท่ี 2 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน 
 
ประวัติความเป็นมา 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นหน่วยงานตามโครงสร้างภายในของมหาวิทยาลัย ที่มี
ฐานะเทียบเท่าคณะ ปัจจุบันตั้งอยู่ ณ อาคารศรีจุฑาภา (อาคาร 21) มีประวัติความเป็นมา  ดังนี้ 

เมื่อ พ.ศ.2542 สถาบันราชภัฏสวนสุนันทาได้ตั้งโครงการบัณฑิตศึกษาขึ้น โดยมีสายงานขึ้นตรงต่อรอง
อธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มีชื่อเรียกหน่วยงานภายในว่า “บัณฑิตวิทยาลัย”มีฐานะเทียบเท่าคณะ ได้ระบุวัตถุประสงค์
ของการจัดตั้งเพ่ือท าหน้าที่จัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งหมายถึง การศึกษาในระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิต ปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และปริญญาดุษฎีบัณฑิตในสาขาวิชาต่างๆ และสาขาแรก
ที่เปิดสอน เมื่อ พ.ศ. 2542 คือ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการคุณภาพ 
 ปี พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา ได้เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตามการ
ประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2547 เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2548 บัณฑิตวิทยาลัย
ได้รับการจัดตั้งให้เป็นหน่วยงานตามโครงสร้างภายในของมหาวิทยาลัยที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ตามมาตรา 10 แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ที่มีการบริหารงานบุคคลและงานบริหารวิชาการของตนเอง 
โดยมีหน้าที่ก ากับมาตรฐานและประสานงานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2551 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



    
 

 9  
โครงสร้างหน่วยงาน 

 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ปริญญาเอก 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ปริญญาโท 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

ประกาศนียบัตร 

คณะกรรมการ 

อ านวยการบัณฑิตวิทยาลัย 
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โครงสร้างการบริหารงาน 
 

คณบดบีัณฑิตวทิยาลยั 

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

หัวหน้าส านักงาน 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

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

ฝ่ายการเงินและพัสด ุ

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

ฝ่ายสื่อสารองค์กร 
- งานพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 
- งานพัฒนาเว็บไซด ์
- งานพัฒนาและซ่อมบ ารุง
ระบบคอมพวิเตอร์และ
เครือข่ายคอมพวิเตอร ์
- งานประชาสัมพันธ์ทัว่ไป 
- งานประชาสัมพันธก์าร
รับสมัครประจ าป ี
- งานการตลาด 
- งานกิจการนักศึกษา 

ฝ่ายแผนงานและการ
ประกันคุณภาพ 

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

ฝ่ายมาตรฐาน
วิทยานิพนธ์ 
- งานกลั่นกรอง
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
- งานที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ ์
- งานเค้าโครงวิทยานิพนธ ์
- งานสอบวิทยานพินธ ์
- งานตรวจความสมบูรณ ์
  ของรูปเล่มวิทยานิพนธ ์
- งานจัดท า
วารสารวิชาการ 
- งานคู่มือจัดท า
วิทยานิพนธ ์
- งานทรัพยากรสารสนเทศ 

ฝ่ายมาตรฐานหลักสูตร
และการเรยีนการสอน 

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

ฝ่ายทะเบยีนและวดัผล 

- งานจัดท าตารางเรียน
ตารางสอน 
- งานลงทะเบียน 
- งานส่งผลการเรียน 
- งานรับสมัครนักศึกษา 
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ภารกิจ หน้าที่ของหน่วยงาน 
 

คณะกรรมการอ านวยการบัณฑิตวิทยาลัย  มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
1. พิจารณาเสนอนโยบายและแผนงานเกี่ยวกับการบริหารงานและการจัดการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบ 
2. พิจารณาเสนอระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการเงินของบัณฑิตวิทยาลัยให้สอดคล้องกับข้อบังคับ

ว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบ 
3. พิจารณาเสนอขออนุมัติการจัดตั้งงบประมาณ  การจัดสรรงบประมาณ  และการบริหางบประมาณ 

ต่อสภามหาวิทยาลัย 
4. แต่งตั้งที่ปรึกษา  คณะอนุกรรมการ หรือคณะท างาน หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพ่ือพิจารณาและ

เสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ านาจและหน้ าที่ของ
คณะกรรมการอ านวยการบัณฑิตวิทยาลัย 

5. พิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
การเสนอหลักสูตร การเปิดและปิดหลักสูตร และแผนการรับนักศึกษา 

6. ก ากับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
7. ด าเนินการเรื่องอ่ืน ๆ ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 
 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

1. จัดท าแผนและงบประมาณรายได้และรายจ่ายประจ าปีในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเสนอคณะกรรมการอ านวยการบัณฑิตวิทยาลัย 

2. จัดท าแผนรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยประจ าปี และด าเนินการรับสมัคร
นักศึกษาให้เป็นไปตามแผน 

3. ด าเนินการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เช่น จัดท าทะเบียนนักศึกษา แผนการศึกษา ตาราง
เรียน การลงทะเบียนเรียน  การสอบประมวลความรู้ การสอบวัดคุณสมบัติ การสอบวิทยานิพนธ์และภาคนิพนธ์ 
การส าเร็จการศึกษา และทะเบียนบัณฑิต ในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือการ
ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการอ านวยการบัณฑิตวิทยาลัยมอบหมาย 

4. ประสานงาน ติดตามการจัดท าหรือปรับปรุงหลักสูตรและก ากับการประกันคุณภาพการศึกษาของ
หลักสูตร 

5. ควบคุมดูแลการเงิน ทรัพย์สิน และพัสดุของการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย 

6. พิจารณาเสนอการแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษาให้คณะกรรมการอ านวยการบัณฑิตวิทยาลัยให้
ความเห็นชอบ และจัดท าทะเบียนคณาจารย์บัณฑิตศึกษา 

7. พิจารณาวางข้อบังคับการปฏิบัติงานภายในของบัณฑิตวิทยาลัยเท่าที่ไม่ขัดกับข้อบังคับของสภา
มหาวิทยาลัย 

8. จัดการวัดผล ประเมินผล ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา และควบคุมมาตรฐานการศึกษา
ของบัณฑิตวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสภามหาวิทยาลัย 

9. ควบคุมดูแลการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสภามหาวิทยาลัย 
10. จัดท ารายงานประจ าปีของบัณฑิตวิทยาลัยเสนอต่อคณะกรรมการอ านวยการบัณฑิตวิทยาลัย 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
(หัวหน้าภาควิชา) 

 

-  การตรวจประเมินมาตรฐาน ISO 9001 

-  การตรวจสอบวิชาชีพ 

   (การแพทย์แผนไทยประยุกต์) 
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11. ให้ความร่วมมือในการประเมินคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบบัญชี และการตรวจสอบอ่ืน ๆ 
โดยคณะกรรมการตรวจสอบจากองค์กรภายในและองค์กรภายนอก 

12. แต่งตัง้คณะกรรมการหรือมอบหมายให้บุคคลด าเนินการตามข้อ 1. ถึง ข้อ 11. 
13. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  เกี่ยวกับกิจการของบัณฑิตวิทยาลัย หรือตามที่อธิการบดี หรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมายให้

มีอ านาจออกประกาศตามท่ีคณะกรรมการอ านวยการบัณฑิตวิทยาลัยเห็นชอบ 
 
 รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายบริหาร  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการเป็นผู้ช่วยรับผิดชอบการ
บริหารงานภายในส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย  ควบคุมดูแลการด าเนินงานในฝ่ายบริหารงานทั่วไป  ฝ่ายการเงินและ
พัสดุ ฝ่ายสื่อสารองค์กร และฝ่ายแผนงานและการจัดการคุณภาพ ให้มีการด าเนินการเป็นไปตามระบบ มีมาตรฐาน  
และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 
 รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการเป็นผู้ช่วยรับผิดชอบการ
บริหารงานภายในส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย  ควบคุมดูแลการด าเนินงานในฝ่ายมาตรฐานวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์    
ฝ่ายมาตรฐานหลักสูตรและการเรียนการสอนและฝ่ายทะเบียนและวัดผล ให้มีการด าเนินการเป็นไปตามระบบ  
มีมาตรฐาน และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 
 รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการเป็นผู้ช่วย
รับผิดชอบการบริหารงานภายในส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย ควบคุมดูแลการด าเนินงานในฝ่ายมาตรฐานวิทยานิพนธ์ (ใน
งานจัดท าวารสารวิชาการ) ฝ่ายแผนงานและการประกันคุณภาพ (ในงานส ารวจบัณฑิต, งานจัดการประขุมน าเสนอ
ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา) ให้มีการด าเนินการเป็นไปตามระบบ มีมาตรฐาน  และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 
 หัวหน้าส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. ควบคุม ดูแล ให้ค าปรึกษาการบริหารงานของส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
2. ดูแลงานการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติราชการ 
3. วิเคราะห์ระบบงานในภาพรวมของบัณฑิตวิทยาลัย 
4. ติดตามผลปฏิบัติราชการ และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ  
5. ควบคมุดูแลระบบบริหารงานคุณภาพบัณฑิตวิทยาลัย (ISO 9001 : 2008) 
6. ควบคุมดูแลงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) 
7. ด าเนินการเป็นผู้ช่วยเลขานุการการประชุมคณะกรรมการอ านวยการบัณฑิตวิทยาลัย 
8. คัดกรองเอกสาร เสนอความคิดเห็นเบื้องต้น และแจ้งผู้เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการ 
9. วิเคราะห์ผลการศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัย 

  
 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. ดูแลงานสารบรรณ และเอกสารเข้า-ออกของบัณฑิตวิทยาลัย 
2. จัดท าวาระ และสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และการจัดประชุมอ่ืน ๆ ของ

บัณฑิตวิทยาลัย 
3. จัดท า ประสานงานการสัมมนา  และจัดอบรมและติดตามเอกสาร 
4. จัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ์ ยานพาหนะ  และสถานที่การประชุม 
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 ฝ่ายการเงินและพัสดุ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. ประสานงาน วิเคราะห์ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการ/งบประมาณของบัณฑิตวิทยาลัย รวมถึงการ
ตรวจสอบ ควบคุมการเบิกจ่าย และสรุปผลการใช้งบประมาณ 

2. จัดซื้อจัดจ้าง/จัดหา แจกจ่าย ตรวจสอบพัสดุ 
 
 ฝ่ายสื่อสารองค์กร มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้ 

1. พัฒนาระบบฐานข้อมูล เว็บไซด์ เว็บเบส ให้มีความทันสมัยและเหมาะสมต่อการใช้งาน  
2. ควบคุมดูแลอุปกรณ์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  
3. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทั่วไป  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครประจ าปี 
4. ประสานงานกิจการนักศึกษา   

 
 ฝ่ายแผนงานและการจัดการคุณภาพ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. จัดท าแผนปฏิบัติราชการในตัวชี้วัดที่เก่ียวข้องกับบัณฑิตวิทยาลัย 
2. ควบคุมและพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพ  
3. ควบคุม รักษา และปรับปรุงระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2008, ISO 14001 : 2004  

และระบบมาตรฐานคุณภาพอ่ืน ๆ ของบัณฑิตวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ 
4. ด าเนินการส ารวจบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา และส ารวจข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
5. จัดประชุมเสนอผลงานวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
6. เป็นผู้ช่วยเลขานุการจัดประชุมคณะกรรมการอ านวยการบัณฑิตวิทยาลัย 
7. ประเมินโครงการต่าง ๆ ของบัณฑิตวิทยาลัยที่ได้มีการด าเนินการแล้ว 

 
 ฝ่ายมาตรฐานวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการสอบ ตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาและ
คณะกรรมการสอบ และตรวจสอบรูปเล่มสมบูรณ์ของวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

2. ประสานและติดตามงาน เพ่ือให้การสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระเป็นไปตามเวลาที่ก าหนด 
3. จัดท าประกาศการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระให้สาธารณชนทราบ 
4. จัดท าวารสารวิชาการ คู่มือจัดท าวิทยานิพนธ์ และทรัพยากรสารสนเทศ 

 
 ฝ่ายมาตรฐานหลักสูตรและการเรียนการสอน มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้ 

1. จัดท าคู่มือนักศึกษา และ คู่มืออาจารย์   
2. ตรวจสอบกลั่นกรองรูปแบบหลักสูตร  และส่งเสริมพัฒนาหลักสูตร   
3. ประเมินการเรียนการสอน 
4. จัดท าปฏิทินวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย 
5. ตรวจสอบผลการเรียนและการส าเร็จการศึกษาประจ าภาคเรียน 
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 ฝ่ายทะเบียนและวัดผล  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
1. จัดท าตารางเรียนตารางสอนในแต่ละภาคเรียน 
2. ดูแลลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา 
3. ตรวจสอบผลการเรียน และส่งผลการเรียน 
4. ด าเนินการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 
นโยบายการพัฒนาหน่วยงาน 

1. นโยบายด้านการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการและตรงกับความ
ต้องการของชุมชน 
 1.1  มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
แข่งขันได้ในระดับประเทศ 
 1.2  เปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีได้มาตรฐานและตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม 
 1.3  จัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และเอาใจใส่ให้ผู้เรียนมีพัฒนาการ
อย่างต่อเนื่อง 
 1.4  พัฒนามาตรฐานคุณภาพผลงานวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระให้สามารถสร้างองค์ความรู้สู่
การพัฒนาองค์กร  
 1.5  สนับสนุนให้นักศึกษา ได้มีโอกาสน าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์/บทความวิจัยในการประชุม
วิชาการและเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
 2.  นโยบายด้านวิจัย สร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนาบัณฑิตศึกษา ชุมชนท้องถิ่น และสู่สากล 
  2.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัย 
  2.2  พัฒนาความพร้อมของปัจจัยด้านต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
 3.   นโยบายด้านบริการวิชาการเพ่ือการยกมาตรฐานคุณภาพแก่ชุมชนและสังคม 
  3.1  ส่งเสริม สนับสนุน การจัดให้บริการทางวิชาการเพ่ือการยกมาตรฐานชุมชนท้องถิ่นในรูปแบบที่
หลากหลาย 
  3.2  ส่งเสริม สนับสนุน การจัดโครงการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนโดยใช้การมีส่วนร่วมกับ
หน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภายใน  ภายนอกมหาวิทยาลัย  และเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 4.   นโยบายด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อรักษาเอกลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่น 
  4.1  มุ่งเน้นการอนุรักษ์  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อรักษาเอกลักษณ์ของชาติ และชุมชนท้องถิ่น 
  4.2  มุ่งส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และสืบสานประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงาม 
 5.  นโยบายด้านให้บริการแก่นักศึกษา คณาจารย์ที่มีให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ด้วยระบบมาตรฐาน
คุณภาพ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
  5.1  ส่งเสริมคุณภาพการให้บริการแก่นักศึกษาและคณาจารย์ที่ได้มาตรฐานคุณภาพสากล 
  5.2  มุ่งเน้นการบริการที่ถูกต้อง รวดเร็ว เกิดคุณค่า และสร้างความประทับใจอย่างต่อเนื่อง 
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บุคลากรของหน่วยงาน 
บุคลากรสายวิชาการ  

ประเภทบุคลากร/ 
ระดับการศึกษา/ 

ต าแหน่งทางวิชาการ 

ต่ ากว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ผศ. รศ. ศ. รวม 

ข้าราชการ - - - - - - - - - 
พนักงานมหาวิทยาลัย - - - - - - - - - 

- ประเภทประจ า - - - - - - - - - 
- ประเภทชั่วคราว - - 5 6 11 - 2 5 7 

พนักงานราชการ - - - - - - - - - 
ลูกจ้างประจ า - - - - - - - - - 

รวม - - 5 6 11 - 2   5 7 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2556 
  

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  
ประเภทบุคลากร/ 
ระดับการศึกษา 

ต่ ากว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม 

ข้าราชการ - - - - - 
พนักงานมหาวิทยาลัย - - - - - 

- ประเภทประจ า - 2 2 - 4 
- ประเภทชั่วคราว 2 15 3 - 20 

พนักงานราชการ - - - - - 
ลูกจ้างชั่วคราว 2 - - - 2 

รวม 4 17 5 - 26 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2556 
 
ข้อมูลเทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูล 

บัณฑิตวิทยาลัยมีการน าข้อมูลเทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการเรียนการสอน การ
วิจัย และการบริการวิชาการ และพันธกิจอ่ืน ๆ ในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ดังนี้ 

1. Server 2 เครื่อง 
 2. เครื่องคอมพิวเตอร์ PC 23 เครื่อง 
 3. คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค  8  เครื่อง 
 4. เครื่องโปรเจคเตอร์ 3 เครื่อง 
 5. เครื่องฉายภาพสามมิติ (Visualizer) 4 เครื่อง 
 6. ระบบฐานข้อมูลของบัณฑิตวิทยาลัย 6 ฐานข้อมูล  ได้แก่ 1) ฐานข้อมูล E-Admission 2) ฐานข้อมูล E-
Document 3) ฐานข้อมูล E-Search 4) ฐานข้อมูล E-Research 5) ฐานข้อมูล E-Thesis 6) ระบบการรับสมัคร
นักศึกษาออนไลน์ 
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ข้อมูลผู้รับบริการและวิธีการให้บริการ 
 

บริการที่ให้ วิธีการให้บริการ ผู้รับบริการ 
คุณภาพของการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา - คู่มือนักศึกษา 

- คู่มือวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า
อิสระ 
- ค าสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ 
- คู่มือการปฏิบัติงาน 

นักศึกษา 

- ค าสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ/
บันทึกข้อความ 
- จัดประชุมสาขาวิชา 

- สาขาวิชา 
- นักศึกษา 

องค์ความรู้ตามหลักวิชาการ โครงการบริการวิชาการและ
วิชาชีพ 

ชุมชนและสังคม 

งานวิจัย/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ - ส่งทางไปรษณีย์ไปยัง
มหาวิทยาลัยและ
ส านักหอสมุดต่างๆ 

- นักศึกษา 
- นักวิชาการ 
- บุคคลทั่วไป 

การด ารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม - โครงการเพื่อส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 

- นักศึกษา 
- ชุมชน และสังคม 
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บทท่ี 3 การวิเคราะห์ศักยภาพในการพัฒนา (SWOT)  
และการปรับปรุงตามผลการประเมินคุณภาพ 

 
การวิเคราะห์ศักยภาพในการพัฒนา (SWOT) 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
S1 มีระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001 : 2008 ใน
การด าเนินการรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานภายใน
องค์กร และมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องมาเป็น
เวลานาน 
S2 มีสาขาวิชา “การจัดการคุณภาพ” เป็นแห่งแรกใน
ประเทศไทย 
S3 เป็นมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงทางด้านวิชาชีพครู และ
การผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาวิชาชีพครูมายาวนาน 
S4 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในการผลิตบุคลากร
ทางด้านนาฏศิลป์มายาวนาน 
S5 มีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ และ
ประสบการณ์ด้านการสอนสูง 
S6 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต และสังคม 
S7 มีบุคลากรมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
S8 มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมีชื่อเสียงและมีความ
เชี่ยวชาญร่วมเป็นอาจารย์ผู้สอน ผู้วิพากษ์หลักสูตร 
และท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ฯลฯ 
S9 มีระบบการประกันคุณภาพที่เข้มแข็ง 
S10 มีชื่อเสียงเก่าแก่  และอยู่ในท าเลใจกลางเมือง 
S11 มีศักยภาพในการจัดประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ และระดับชาติเป็นประจ าทุกปี  

W1 ผู้สอนที่เป็นอาจารย์ประจ าส่วนใหญ่สังกัดคณะ 
ต่าง ๆ   ท าให้งานในพันธกิจอ่ืนนอกเหนือจากการเรียน
การสอนท าได้ไม่ครบ 
W2 สาขาขาดความหลากหลาย โดยเฉพาะสาขาด้าน
วิทยาศาสตร์ ด้านเทคโนโลยี และด้านศิลปศาสตร์ 
รวมทั้งหลักสูตรที่เป็นภาษาต่างประเทศ 
W3 การตีพิมพ์/เผยแพร่บทความการค้นคว้าอิสระ/การ
ค้นคว้าอิสระยังมีจ านวนน้อย 
W4 จ านวนห้องเรียนไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
W5 ผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นบุคคลที่ท างานเต็มเวลา  
ซึ่งท าให้เวลาส าหรับการเรียนไม่มาก 
W6 การประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษายังไม่
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
W7 ศักยภาพของอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีไม่เพียงพอ 
ท าให้ต้องใช้ศักยภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาเป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตรแทน 
W8 สัดส่วนของอาจารย์ที่ปรึกษาต่อนักศึกษาไม่สัมพันธ์
กัน 
W9 บุคลากรและนักศึกษาขาดทักษะในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 
W10 สถานที่มีจ ากัดท าให้การขยายตัวเป็นไปได้ยาก 
W11 นวัตกรรมในงานวิจัยของนักศึกษายังขาดความ
หลากหลายด้าน 
W12 ขาดอาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรที่มีคุณสมบัติตรงในสาขาที่ตรงกับความต้องการ 
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โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
O1 การขยายตัวทางเศรษฐกิจท าให้เกิดความต้องการ
บุคลากรที่มีความรู้และทักษะในวิชาชีพในระดับท่ี
สูงขึ้น 
O2 หน่วยงานราชการและเอกชนหลายแห่งมีความ
ต้องการในการพัฒนาบุคลากร 
O3 เป็นมหาวิทยาลัยทางเลือกส าหรับนักศึกษาที่มี
ข้อจ ากัดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยปิดที่มี
ชื่อเสียงและมหาวิทยาลัยเอกชน 
O4 มีการสนับสนุนทุนการวิจัยของอาจารย์จากท้ัง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
O5 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติก าหนดให้
สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยมีหน่วยงานที่ท าหน้าที่ควบคุม
สถานศึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไข ได้แก่ กพร. สมศ. 
และสกอ. ท าให้เกิดการกระตุ้นและพัฒนาปรับปรุง
การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมากขึ้น 

T1 ภาษาอังกฤษถูกก าหนดให้เป็นภาษากลางในกลุ่ม
อาเซียน ซึ่งบัณฑิตยังขาดทักษะทางด้านนี้ส่งผลกระทบ
ต่อความสามารถในการแข่งขันได้ 
T2 โครงสร้างประชากรในวัยเรียนมีจ านวนลดลง 
T3 การเปิดการศึกษาเสรี ท าให้มหาวิทยาลัยมีคู่แข่งมาก
จากสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน 
T4 ข้อก าหนดด้านคุณภาพของ สกอ. เกี่ยวกับอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 
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SO 
โอกาส (Opportunities) 

O1 การขยายตัวทางเศรษฐกิจท าให้เกิดความต้องการบุคลากรที่มีความรู้และทักษะในวิชาชีพใน
ระดับท่ีสูงขึ้น 
O2 หน่วยงานราชการและเอกชนหลายแห่งมีความต้องการในการพัฒนาบุคลากร 
O3 เป็นมหาวิทยาลัยทางเลือกส าหรับนักศึกษาที่มีข้อจ ากัดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยปิดที่มี
ชื่อเสียงและมหาวิทยาลัยเอกชน 
O4 มีการสนับสนุนทุนการวิจัยของอาจารย์จากท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
O5 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยมีหน่วยงานที่ท าหน้าที่ควบคุมสถานศึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไข ได้แก่ กพร. สมศ. 
และสกอ. ท าให้เกิดการกระตุ้นและพัฒนาปรับปรุงการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมากขึ้น 

จุดแข็ง (Strengths) กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
S1 มีระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001 : 2008 ในการด าเนินการรักษา
มาตรฐานการปฏิบัติงานภายในองค์กร และมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง
มาเป็นเวลานาน 
S2 มีสาขาวิชา “การจัดการคุณภาพ” เป็นแห่งแรกในประเทศไทย 
S3 เป็นมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงทางด้านวิชาชีพครู และการผลิตบัณฑิตใน
สาขาวิชาวิชาชีพครูมายาวนาน 
S4 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในการผลิตบุคลากรทางด้านนาฏศิลป์มา
ยาวนาน 
S5 มีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ และประสบการณ์ด้านการ
สอนสูง 
S6 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และ
สังคม 
S7 มีบุคลากรมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

1. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร
จัดการที่ดี มีคุณภาพ และยึดหลัก 
ธรรมาภิบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ส่งเสริมพัฒนาการบริหารงาน
บัณฑิตศึกษา โดยเน้นการมีส่วน

- โครงการพัฒนาคุณภาพตาม
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 
-โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือ
รองรับการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ด้านการบริหารความเสี่ยง 
 

- โครงการพัฒนาคุณภาพตาม
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

- โครงการประชาสัมพันธ์ระดับ
บัณฑิตศึกษา 

- ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ 
- ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 
- ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยง 
- ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ 
- จ านวนช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ตามเป้าหมาย 
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S8 มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมีชื่อเสียงและมีความเชี่ยวชาญร่วมเป็น
อาจารย์ผู้สอน ผู้วิพากษ์หลักสูตร และที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ฯลฯ 
S9 มีระบบการประกันคุณภาพที่เข้มแข็ง 
S10 มีชื่อเสียงเก่าแก่  และอยู่ในท าเลใจกลางเมือง 
S11 มีศักยภาพในการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และระดับชาติ
เป็นประจ าทุกป ี

ร่วมกับหลักสูตร และ/หรือสาขาอย่าง
สร้างสรรค์ 
3. ปรับปรุงและพัฒนางานบริหารโดย
เน้นการให้บริการแบบ One Stop 
Service 
4. ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
และการเรียนรู้ตามมาตรฐานวิชาการ 
 
 
 
 
 
5. สร้างเครือข่ายกับหน่วยงาน
ภายนอกและความร่วมมือทั้งภายใน
และต่างประเทศเพ่ือผลิตบัณฑิตให้
ตอบสนองความต้องการของตลาด
เฉพาะ 
 
 
6. ส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษา
และวิจัยกับมหาวิทยาลัยและองค์กร
ภายในประเทศและต่างประเทศ 
 
 
 

 
 

- โครงการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการตามมาตรฐานระบบ 
ISO 9001:2008 
- โครงการเตรยีมความพร้อมเพ่ือ
รองรับการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
- โครงการการจัดการความรู้ 
- โครงการจัดการความรู้ของ
คณาจารย์และบุคลากรบัณฑิต
วิทยาลัย (KM) 
- โครงการจัดประชุมวิชาการ
ระดับชาติ/นานาชาต ิ
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การเขียนบทความวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้าอิสระระดับ
บัณฑิตศึกษา 
 
- โครงการความร่วมมือทาง
วิชาการทางด้านการพัฒนา
หลักสูตรกับสถาบันการศึกษาอ่ืน 
- โครงการความร่วมมือทาง
วิชาการในการจัดประชุมวิชาการ
ระดับชาติ/นานาชาติ 

- ร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่
เพ่ิมขึ้น 
- ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน 
ISO 9001:2008 
- ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
- ระดับความส าเร็จของการ
จัดการความรู้เพ่ือพัฒนาองค์กร 
- ระดับความส าเร็จของการ
จัดการความรู้เพ่ือพัฒนาองค์กร 
 
- ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
- ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมอบรม 
- ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท/เอกที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
- จ านวนสถาบัน/หนว่ยงานที่ให้
ความร่วมมือทางวิชาการ 
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7. พัฒนามาตรฐานการเรียนการสอน
ให้ทัดเทียมกับประเทศในกลุ่มสมาชิก
อาเซียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. พัฒนาและส่งเสริมการวิจัยสู่สากล 
 

- โครงการพัฒนาหลักสูตรสู่
สากล 
- โครงการพัฒนานักศึกษาตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (TQF) 

   โครงการอบรมด้านวิชาการ
ต่าง ๆ 
    โครงการอบรมประกัน
คุณภาพ 
    โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ 
    โครงการไหว้ครู 
    โครงการปลูกป่าชายเลน 
    โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม 
    โครงการ 3 ด ี
- โครงการพัฒนาบุคลากร 
 
- โครงการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการตามระบบมาตรฐาน 
ISO 9001:2008 
- โครงการไคเซ็น (ลดรอบเวลา
การปฏิบัติงาน) 
 
- โครงการจัดประชุมวิชาการ
ระดับชาติ/นานาชาต ิ

- จ านวนหลักสูตร/สาขาวิชาที่
ได้รับการพัฒนา 
- ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า 
- ระดับความส าเร็จของการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
ให้กับนักศึกษา 
- ระดับความส าเร็จของระบบ
และกลไกการส่งเสริมกิจกรรม
นักศึกษา 
 
 
 
 
 

- ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
- ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน 
ISO 9001:2008 
- ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัติงาน 
- ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
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9. พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร และ
ขยายสาขาวิชาให้ตอบสนอง
ตลาดแรงงานและยุทธศาสตร์ชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. เพ่ิมขีดความสามารถและ
ศักยภาพในการวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ 
11. ส่งเสริมและสนับสนุนการสืบสาน
และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
 
 

 
 
 
- โครงการประชาสัมพันธ ์
 
- โครงการพัฒนาหลักสูตรสู่
สากล 
- โครงการพัฒนาหลักสูตร 
 
- โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่
ประชาคมอาเซียน 
 
- โครงการพัฒนาหลักสูตรและ
การเรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐาน TQF 
 
 
- โครงการพัฒนาระบบและกลไก
การพัฒนางานวิจัย 
 
- โครงการส่งเสริม สืบสาน และ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

- ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท/เอกที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
- ร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่
เพ่ิมขึ้น 
- จ านวนหลักสูตรสากลที่ได้รับ
การพัฒนา 
- ร้อยละของหลักสูตรใหม่ที่
ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุง 
- ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินการกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 
- ระดับความส าเร็จของระบบ
กลไกการจัดการเรียนการสอน 
- ระดับความส าเร็จของระบบ
กลไกการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตร 
- ระดับความส าเร็จระบบและ
กลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์
- ระดับความส าเร็จของระบบ
และกลไกการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
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WO 
โอกาส (Opportunities) 

O1 การขยายตัวทางเศรษฐกิจท าให้เกิดความต้องการบุคลากรที่มีความรู้และทักษะในวิชาชีพใน
ระดับท่ีสูงขึ้น 
O2 หน่วยงานราชการและเอกชนหลายแห่งมีความต้องการในการพัฒนาบุคลากร 
O3 มหาวิทยาลัยเป็นทางเลือกส าหรับนักศึกษาที่มีข้อจ ากัดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยปิดที่มี
ชื่อเสียงและมหาวิทยาลัยเอกชน 
O4 ทุนการวิจัยของอาจารย์จากท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุน 
O5 พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยมีหน่วยงานที่ท าหน้าที่ควบคุมสถานศึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไข ได้แก่ กพร. สมศ. และสกอ. ท า
ให้เกิดการกระตุ้นและพัฒนาปรับปรุงการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมากขึ้น 

จุดอ่อน (Weaknesses) กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
W1 ผู้สอนที่เป็นอาจารย์ประจ าส่วนใหญ่สังกัดคณะต่าง ๆ   ท าให้งานใน
พันธกิจอ่ืนนอกเหนือจากการเรียนการสอนท าได้ไม่ครบ 
W2 สาขาขาดความหลากหลาย โดยเฉพาะสาขาด้านวิทยาศาสตร์ ด้าน
เทคโนโลยี และด้านศิลปศาสตร์ รวมทั้งหลักสูตรที่เป็นภาษาต่างประเทศ 
W3 การตีพิมพ์/เผยแพร่บทความการค้นคว้าอิสระ/การค้นคว้าอิสระยังมี
จ านวนน้อย 
W4 จ านวนห้องเรียนไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
W5 ผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นบุคคลที่ท างานเต็มเวลา ซึ่งท าให้เวลาส าหรับการ
เรียนไม่มาก 
W6 การประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษายังไม่ครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
W7 ศักยภาพของอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีไม่เพียงพอ ท าให้ต้องใช้
ศักยภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรแทน 
W8 สัดส่วนของอาจารย์ที่ปรึกษาต่อนักศึกษาไม่สัมพันธ์กัน 

1. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร
จัดการที่ดี มีคุณภาพ และยึดหลักธรร
มาภิบาล 
2. ส่งเสริมพัฒนาการบริหารงาน
บัณฑิตศึกษา โดยเน้นการมีส่วน
ร่วมกับหลักสูตร และ/หรือสาขาอย่าง
สร้างสรรค์ 
 
 
3. ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
และการเรียนรู้ตามมาตรฐานวิชาการ 
 
 
 

- โครงการพัฒนาบุคลากร 
 
 
- โครงการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการตามระบบมาตรฐาน 
ISO 9001:2008 
- โครงการไคเซ็น (ลดรอบเวลา
การปฏิบัติงาน) 
 
- โครงการจัดประชุมวิชาการ
ระดับชาติ/นานาชาต ิ
 
 
 

- ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
- ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐาน ISO 
9001:2008 
- ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัติงาน 
- ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
- ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท/เอกที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
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W9 บุคลากรและนักศึกษาขาดทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
W10 สถานที่มีจ ากัดท าให้การขยายตัวเป็นไปได้ยาก 
W11 นวัตกรรมในงานวิจัยของนักศึกษายังขาดความหลากหลาย 
W12 ขาดอาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มี
คุณสมบัติตรงในสาขาที่ตรงกับความต้องการ 
 
 
 

 
 
 
4. สร้างเครือข่ายกับหน่วยงาน
ภายนอกและความร่วมมือทั้งภายใน
และต่างประเทศเพ่ือผลิตบัณฑิตให้
ตอบสนองความต้องการของตลาด
เฉพาะ 
5. ส่งเสริมความร่วมมือด้าน
การศึกษาและวิจัยกับมหาวิทยาลัย
และองค์กรภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 
6. พัฒนามาตรฐานการเรียนการสอน
ให้ทัดเทียมกับประเทศในกลุ่มสมาชิก
อาเซียน 
 
 
 
 
 
 
 
7. พัฒนาและส่งเสริมการวิจัยสู่สากล 
 
 

- โครงการพัฒนาระบบและ
กลไกการพัฒนางานวิจัย 
 
- โครงการความร่วมมือกับ 
สถาบัน/หน่วยงานอ่ืน 
- โครงการบริการวิชาการแก่
ชุมชน 
- โครงการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
- โครงการพัฒนาหลักสูตรสู่
สากล 
 
- โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่
ประชาคมอาเซียน 
 
- โครงการพัฒนาหลักสูตรและ
การเรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐาน TQF 
 
- โครงการจัดประชุมวิชาการ
ระดับชาติ/นานาชาต ิ
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

- ระดับความส าเร็จระบบและ
กลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์
- จ านวนสถาบัน/หนว่ยงานที่ท า
ความร่วมมือ 
 
- ระดับความส าเร็จของระบบและ
กลไกการบริการวิชาการ 
- ระดับความส าเร็จของ
กระบวนการให้บริการทางวิชาการ
ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
 
- ร้อยละของหลักสูตรใหม่ที่ได้รับ
การพัฒนา/ปรับปรุง 
- ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินการกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 
- ระดับความส าเร็จของระบบกลไก
การจัดการเรียนการสอน 
- ระดับความส าเร็จของระบบกลไก
การพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
- ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
- ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมอบรม 
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8. พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร และ
ขยายสาขาวิชาให้ตอบสนอง
ตลาดแรงงานและยุทธศาสตร์ชาติ 
 
 
 
 
9. เพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพ
ในการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 
 

การเขียนบทความวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้าอิสระระดับ
บัณฑิตศึกษา 
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การเขียนบทความวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้าอิสระระดับ
บัณฑิตศึกษา 
- โครงการประชาสัมพันธ์ระดับ
บัณฑิตศึกษา 
 

- โครงการประชาสัมพันธ ์
 
- โครงการพัฒนานักวิจัย 
 
- โครงการอบรมบทบาทและ
หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

- ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท/เอกที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
- ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมอบรม 
 
- จ านวนช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ตามเป้าหมาย 
- ร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่
เพ่ิมขึ้น 
- ร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่
เพ่ิมขึ้น 
- ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่เข้า
รับการพัฒนา 
- ร้อยละของอาจารย์ที่เข้าร่วม
โครงการ 
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ST 
อุปสรรค (Threats) 

T1 ภาษาอังกฤษถูกก าหนดให้เป็นภาษากลางในกลุ่มอาเซียน ซึ่งบัณฑิตยังขาดทักษะทางด้านนี้ส่ง
ผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันได้ 
T2 โครงสร้างประชากรในวัยเรียนมีจ านวนลดลง 
T3 การเปิดการศึกษาเสรี ท าให้มหาวิทยาลัยมีคู่แข่งมากจากสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน 
T4 ข้อก าหนดด้านคุณภาพของ สกอ. เกี่ยวกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

จุดแข็ง (Strengths) กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
S1 มีระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001 : 2008 ในการด าเนินการ
รักษามาตรฐานการปฏิบัติงานภายในองค์กร และมีการด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน 
S2 มีสาขาวิชา “การจัดการคุณภาพ” เป็นแห่งแรกในประเทศไทย 
S3 เป็นมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงทางด้านวิชาชีพครู และการผลิตบัณฑิต
ในสาขาวิชาวิชาชีพครูมายาวนาน 
S4 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในการผลิตบุคลากรทางด้านนาฏศิลป์
มายาวนาน 
S5 มีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ และประสบการณ์ด้าน
การสอนสูง 
S6 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และ
สังคม 
S7 มีบุคลากรมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
S8 มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมีชื่อเสียงและมีความเชี่ยวชาญร่วมเป็น
อาจารย์ผู้สอน ผู้วิพากษ์หลักสูตร และที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ฯลฯ 
S9 มีระบบการประกันคุณภาพที่เข้มแข็ง 

1. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร
จัดการที่ดี มีคุณภาพ และยึดหลัก 
ธรรมาภิบาล 
2. ส่งเสริมพัฒนาการบริหารงาน
บัณฑิตศึกษา โดยเน้นการมีส่วน
ร่วมกับหลักสูตร และ/หรือสาขาอย่าง
สร้างสรรค์ 
 
 
3. ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
และการเรียนรู้ตามมาตรฐานวิชาการ 
 
 
 
 
 
4. สร้างเครือข่ายกับหน่วยงาน

- โครงการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการตามมาตรฐานระบบ 
ISO 9001:2008 
- โครงการประชาสัมพันธ์ระดับ
บัณฑิตศึกษา 
 
 
- โครงการพัฒนาบุคลากร 
 
- โครงการประชาสัมพันธ ์
 
- โครงการพัฒนาหลักสูตร 
 
- โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่
ประชาคมอาเซียน 
 
- โครงการพัฒนาหลักสูตรและ

- ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐาน ISO 
9001:2008 
- จ านวนช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ตามเป้าหมาย 
- ร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่
เพ่ิมขึ้น 
- ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
- ร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่
เพ่ิมขึ้น 
- ร้อยละของหลักสูตรใหม่ที่ได้รับ
การพัฒนา/ปรับปรุง 
- ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินการกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 
- ระดับความส าเร็จของระบบ
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S10 มีชื่อเสียงเก่าแก่  และอยู่ในท าเลใจกลางเมือง 
S11 มีศักยภาพในการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และระดับชาติ
เป็นประจ าทุกป ี

ภายนอกและความร่วมมือทั้งภายใน
และต่างประเทศเพ่ือผลิตบัณฑิตให้
ตอบสนองความต้องการของตลาด
เฉพาะ 
5. ส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษา
และวิจัยกับมหาวิทยาลัยและองค์กร
ภายในประเทศและต่างประเทศ 
 
 
6. พัฒนามาตรฐานการเรียนการสอน
ให้ทัดเทียมกับประเทศในกลุ่มสมาชิก
อาเซียน 
 
 
7. พัฒนาและส่งเสริมการวิจัยสู่สากล 
 
 
 
 

การเรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐาน TQF 
 
 
- โครงการความร่วมมือในการ
จัดประชุมวิชาการระดับชาติ/
นานาชาต ิ
- โครงการความร่วมมือด้านการ
ประกันคุณภาพ 
- โครงการความร่วมมือด้าน
หลักสูตรกับสถาบัน/หน่วยงาน
อ่ืนๆ 
- โครงการพัฒนาคุณภาพตาม
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

- โครงการจัดประชุมวิชาการ
ระดับชาติ/นานาชาต ิ
 

กลไกการจัดการเรียนการสอน 
- ระดับความส าเร็จของระบบ
กลไกการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตร 
- จ านวนสถาบัน/หนว่ยงานที่ให้
ความร่วมมือ 
 
 
 
 
 
 
- ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
- ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
- ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท/เอกที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
- จ านวนงานวิจัยนานาชาติที่ได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ 
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WT 
อุปสรรค (Threats) 

T1 ภาษาอังกฤษถูกก าหนดให้เป็นภาษากลางในกลุ่มอาเซียน ซึ่งบัณฑิตยังขาดทักษะทางด้านนี้ส่ง
ผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันได้ 
T2 โครงสร้างประชากรในวัยเรียนมีจ านวนลดลง 
T3 การเปิดการศึกษาเสรี ท าให้มหาวิทยาลัยมีคู่แข่งมากจากสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน 
T4 ข้อก าหนดด้านคุณภาพของ สกอ. เกี่ยวกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

จุดอ่อน (Weaknesses) กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
W1 ผู้สอนที่เป็นอาจารย์ประจ าส่วนใหญ่สังกัดคณะต่าง ๆ   ท าให้งาน
ในพันธกิจอ่ืนนอกเหนือจากการเรียนการสอนท าได้ไม่ครบ 
W2 สาขาขาดความหลากหลาย โดยเฉพาะสาขาด้านวิทยาศาสตร์ ด้าน
เทคโนโลยี และด้านศิลปศาสตร์ รวมทั้งหลักสูตรที่เป็น
ภาษาต่างประเทศ 
W3 การตีพิมพ์/เผยแพร่บทความการค้นคว้าอิสระ/การค้นคว้าอิสระยัง
มีจ านวนน้อย 
W4 จ านวนห้องเรียนไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
W5 ผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นบุคคลที่ท างานเต็มเวลา ซึ่งท าให้เวลาส าหรับ
การเรียนไม่มาก 
W6 การประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษายังไม่ครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
W7 ศักยภาพของอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีไม่เพียงพอ ท าให้ต้องใช้
ศักยภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรแทน 
W8 สัดส่วนของอาจารย์ที่ปรึกษาต่อนักศึกษาไม่สัมพันธ์กัน 
W9 บุคลากรและนักศึกษาขาดทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
W10 สถานที่มีจ ากัดท าให้การขยายตัวเป็นไปได้ยาก 
W11 นวัตกรรมในงานวิจัยของนักศึกษายังขาดความหลากหลาย 

1. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร
จัดการที่ดี มีคุณภาพ และยึดหลัก 
ธรรมาภิบาล 
2. พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร และขยาย
สาขาวิชาให้ตอบสนองตลาดแรงงานและ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
 
 
3. พัฒนามาตรฐานการเรียนการสอนให้
ทัดเทียมกับประเทศในกลุ่มสมาชิก
อาเซียน 

- โครงการบรหิารจัดการที่ด ี
 
 
- โครงการพัฒนาหลักสูตร 
 
- โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่
ประชาคมอาเซียน 
 
- โครงการพัฒนาหลักสูตรและ
การเรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐาน TQF 
 
 
- โครงการพัฒนาหลักสูตรสู่
สากล 
 

- ระดับความพึงพอใจในการ
บริหารจัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
- ร้อยละของหลักสูตรใหม่ที่ได้รับ
การพัฒนา/ปรับปรุง 
- ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินการกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 
- ระดับความส าเร็จของระบบ
กลไกการจัดการเรียนการสอน 
- ระดับความส าเร็จของระบบ
กลไกการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตร 
- จ านวนหลักสูตรนานาชาติที่
ได้รับการพัฒนา 
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ตารางแสดงผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 
 

แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvements Plan) ประจ าปีการศึกษา 2555 

องค์ประกอบ 
ข้อแสนอแนะผลการ

ประเมินภายในประจ าปี
การศึกษา 2555 

แนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม 
ตามแนวทางปรับปรุง 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้กับกับ
ดูแล 

เจ้าภาพ
หลัก 

ในการ
รวบรวม
หลักฐาน 

1 ปรัชญา 
ปณิธาน
วัตถุประสงค์
และแผนการ
ด าเนินการ 

1. ควรมีการทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์และน าผลการ
ประเมินมาปรบัปรุงแก้ไข 

ประชุมทบทวน
ยุทธศาสตร์กลยุทธ์ 
และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี โดย
น าผลการประเมินมา
ใช้ในการวางแผน 

จัดประชุมทบทวน
ยุทธศาสตร์กลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัตริาชการ
ประจ าป ี

หน่วยงานมีแผน
ยุทธศาสตร์กลยุทธ์ 
และแผนปฏิบัติ
ราชการที่ปรับปรุง
จากผลการประเมิน 

สกอ. 1.1 
กระบวนการพัฒนา
แผน 

5 ข้อ มิ.ย.55-
พ.ค.56 
ต.ค.55-
ก.ย.56 

คณบดี
บัณฑิต
วิทยาลัย 

ฝ่ายวางแผน
และประกัน

คุณภาพ 

2. ส่งเสรมิให้บัณฑติเป็นคน
เก่ง คนดีให้ไดร้ับการยกย่อง
หรือการได้รับรางวัลมาก
ยิ่งข้ึน 

มีการคัดเลือก
วิทยานิพนธ์/การ
ค้นคว้าอิสระดีเด่น
ประจ าปีของบัณฑิต
วิทยาลัยและผลักดันให้
น าเสนอในที่ประชุม
วิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ 

การคัดเลือกผลงานวิจัย
ของนักศึกษาดีเด่น
ประจ าป ี

บัณฑิตไดร้ับการยก
ย่องหรือยอมรับใน
ระดับชาติและ /
หรือนานาชาติมาก
ขึ้น 

สมศ.16.1 ผลการ
บริหาร
มหาวิทยาลยัให้
เกิดอัตลักษณ ์

5 ข้อ มิ.ย.55-
พ.ค.56 
ต.ค.55-
ก.ย.56 

คณบดี
บัณฑิต
วิทยาลัย 

หัวหน้า
ส านักงาน 

2 การผลิต
บัณฑิต 

บัณฑิตวิทยาลัยต้องผลักดัน
ให้นักศึกษาระดับ 
ปริญญาโทปรญิญาเอกของ
บัณฑิตวิทยาลัยไปน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการหรือไดร้ับ

ส ารวจแหล่งทุน
สนับสนุนการวิจัย
ระดับบณัฑติศึกษาท้ัง
ภายในและภายนอก
เพื่อเป็นข้อมูล

การประชาสัมพันธ์แหล่ง
ทุนสนับสนุนการวิจัย
ระดับบณัฑติศึกษาแก่
นักศึกษา 

การประชาสัมพันธ์
แหล่งทุนสนับสนุน
การวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษาแก่
นักศึกษาเสมอ 

สมศ.3 ผลงานของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทท่ี
ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร ่

ร้อยละ 
25 

มิ.ย.55-
พ.ค.56 
ต.ค.55-
ก.ย.56 

รองคณบดี
บัณฑิต
วิทยาลัย

ฝ่าย
วิชาการ 

ฝ่าย
มาตรฐาน

วิทยานิพนธ์
และฝา่ย
สื่อสาร
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องค์ประกอบ 
ข้อแสนอแนะผลการ

ประเมินภายในประจ าปี
การศึกษา 2555 

แนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม 
ตามแนวทางปรับปรุง 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้กับกับ
ดูแล 

เจ้าภาพ
หลัก 

ในการ
รวบรวม
หลักฐาน 

การตีพิมพ์ในระดับชาติและ
นานาชาติมากยิ่งขึ้น 

สารสนเทศระดับ
บัณฑิตศึกษาในการให้
ทุนสนับสนุนการวิจัย
ส าหรับนักศึกษา 

สมศ.4 ผลงานของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอกอ
ที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร ่

ร้อยละ 
50 

องค์กร 

3 กิจกรรม
การพัฒนา
นักศึกษา 

ควรมีการสรุปผลการ
ด าเนินงานเมื่อเสรจ็สิ้นการ
จัดกิจกรรม/โครงการให้กับ
นักศึกษาเพื่อจะได้น าข้อสรุป
และข้อเสนอแนะ มาปรบัปรุง
ผลการด าเนินงานในครั้ง
ต่อไป 

มีการสร้างความรู้ความ
เข้าใจให้สาขาวิชา
สรุปผลการด าเนินงาน
ในการจัดกิจกรรมทุก
ครั้งและน าเอาข้อสรุป
และข้อเสนอแนะไปใช้ 

โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ "การจัดท า
และประเมินโครงการให้
บรรลเุป้าหมาย" 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับประโยชน์
มากกว่าร้อยละ 80 

สกอ. 3.2 ระบบ
และกลไกการ
ส่งเสริมกิจกรรม
นักศึกษา 

4 ข้อ มิ.ย.55-
พ.ค.56 
ต.ค.55-
ก.ย.56 

รองคณบดี
บัณฑิต
วิทยาลัย

ฝ่ายบรหิาร 

ฝ่ายสื่อสาร
องค์กร 

4  การวิจัย 1. พัฒนาระบบกลไกในระดับ
บัณฑิตวิทยาลัยที่เหมาะสม
กับบริบทซึ่งช่วยสนับสนุน
การท าวิจัยและการเผยแพร่
งานวิจัย 

แต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาระบบงานวิจัย
บัณฑิตวิทยาลัยและ
ประชุมหาแนวทาง
พัฒนาระบบกลไกใน
ระดับบณัฑติวิทยาลัยที่
เหมาะสมกับบริบทซึ่ง
ช่วยสนับสนุนการท า
วิจัยและการเผยแพร่
งานวิจัย 

จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนา
ระบบงานวิจัยบณัฑิต
วิทยาลัยให้ครอบคลุมทุก
สาขาวิชา 

มีค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
พัฒนาระบบงาน
วิจัยบัณฑติ
วิทยาลัย 

สกอ. 4.1 ระบบ
และกลไกการ
พัฒนางานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค ์

5 ข้อ มิ.ย.55-
พ.ค.56 
ต.ค.55-
ก.ย.56 

รองคณบดี
บัณฑิต
วิทยาลัย

ฝ่าย
วิชาการ 

ฝ่ายวางแผน
และประกัน

คุณภาพ 
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องค์ประกอบ 
ข้อแสนอแนะผลการ

ประเมินภายในประจ าปี
การศึกษา 2555 

แนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม 
ตามแนวทางปรับปรุง 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้กับกับ
ดูแล 

เจ้าภาพ
หลัก 

ในการ
รวบรวม
หลักฐาน 

2. ควรจัดระบบในการน า
งานวิจัยไปใช้อย่าง
หลากหลายโดยเฉพาะการ
น าสู่การพัฒนาท้องถิ่นโดย
เน้นการจัดสรรสาระและ
น าเสนอให้ง่ายต่อการเข้าใจ
ของบุคลากรกลุม่อื่นๆ
นอกเหนือจากนักวิชาการ 

สร้างความรู้ความ
เข้าใจในการท าวิจัย
ท้องถิ่นให้แก่บุคลากร 

โครงการการออกแบบ
เทคนิคการเขียนชุด
โครงการวิจัยท้องถิ่นเชิง
บูรณาการ 

มีงานวิจัยท้องถิ่น
เชิงบูรณาการ 

5  การ
บริการ
วิชาการแก่
สังคม 

1. ชุมชนยังไม่มีการสร้าง
กลไก เพื่อพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

จัดโครงการบริการ
วิชาการเพื่อส่งเสริมให้
ชุมชนมีกลไกการ
พัฒนาตนเองอย่าง
ยั่งยืนและสร้างความ
เข้มแข็งแก่ชุมชน 

โครงการบริการวิชาการ
ประจ าป ี

ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับประโยชน์
มากกว่า ร้อยละ 
80 

สมศ. 9 ผลการ
เรียนรู้และ
เสรมิสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
หรือองค์กร
ภายนอก 

3 ข้อ มิ.ย.55-
พ.ค.56 
ต.ค.55-
ก.ย.56 

รองคณบดี
บัณฑิต
วิทยาลัย

ฝ่ายบรหิาร 

ฝ่ายสื่อสาร
องค์กร 

2. ควรเสนอแนะชุมชนให้มี
การสร้างกลไกเพื่อพัฒนา
ตนเองและสร้างความ
เข้มแข็งแก่ชุมชน 

6  การท านุ
บ ารุงศิลปะ
และ
วัฒนธรรม 

1. ใช้สภาพพื้นที่ทรัพยากรที่
มีอยู่ท าให้เกิดกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมที่เด่น แตกต่างสู่
การยอมรับระดับชาต ิ

ส่งเสริมให้สาขาวิชาจัด
โครงการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมที่
เป็นเอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลยัสู่การ
ยอมรับระดับชาต ิ

ส่งเสริมการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

มีโครงการท านุ
บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมมากขึ้น 

สมศ. 11 การ
พัฒนาสุนทรียภาพ
ในมิติทางศิลปะ
และวัฒนธรรม 

3 ข้อ มิ.ย.55-
พ.ค.56 
ต.ค.55-
ก.ย.56 

รองคณบดี
บัณฑิต
วิทยาลัย

ฝ่ายบรหิาร 

ฝ่ายสื่อสาร
องค์กร 
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องค์ประกอบ 
ข้อแสนอแนะผลการ

ประเมินภายในประจ าปี
การศึกษา 2555 

แนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม 
ตามแนวทางปรับปรุง 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้กับกับ
ดูแล 

เจ้าภาพ
หลัก 

ในการ
รวบรวม
หลักฐาน 

2. ควรจัดระบบและกลไก
การส่งเสริมวัฒนธรรม 
ตลอดจนการสื่อสาร
รายละเอียดการท างานท่ี
ชัดเจนให้ผู้ปฏิบัติและเน้น
การประเมินผล และน าผลมา
ใช้ในการพัฒนางาน 

ส่งเสริมให้มีการ
ประเมินผลโครงการ
ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมและน าผล
มาใช้ในการพัฒนาการ
ด าเนินงานในครั้งต่อไป 

โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ "การจัดท า
และประเมินโครงการให้
บรรลเุป้าหมาย" 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับประโยชน์
มากกว่าร้อยละ 80 

7  การ
บริหารและ
การจัดการ 

1. ควรพัฒนาระบบการ
จัดการความรู้ (KM) ให้เกิด
ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล 

ส่งเสริมให้บุคลากรทั้ง
สายวิชาการและ
สนับสนุนวิชาการเข้า
ร่วมระบบการจดัการ
ความรู้ทุกคน 

โครงการการจัดการ
ความรู้บณัฑิตวิทยาลัย 

มีผู้เข้าร่วม
โครงการร้อยละ 
100 จากบุคลากร
บัณฑิตวิทยาลัย 

สกอ. 7.2 การ
พัฒนามหาวิทยาลัย
สู่มาหวิทยาลัย
เรียนรู ้

3 ข้อ มิ.ย.55-
พ.ค.56 
ต.ค.55-
ก.ย.56 

รองคณบดี
บัณฑิต
วิทยาลัย

ฝ่ายบรหิาร 

ฝ่ายวางแผน
และประกัน

คุณภาพ 

2. ควรมีการปรับปรุง
แบบสอบถามการประเมิน
ตนเอง 

ปรับปรุงแบบสอบถาม
การประเมินตนเอง 

โครงการจดัท าข้อตกลง
การปฏิบัตริาชการ
ประจ าป ี

มีผู้เข้าร่วม
โครงการร้อยละ 
100 จากบุคลากร
บัณฑิตวิทยาลัย 

สกอ. 7.1 ภาวะ
ผู้น าของสภา
มหาวิทยาลยัและ
ผู้บริหารทุกระดับ
ของมหาวิทยาลัย 

5 ข้อ มิ.ย.55-
พ.ค.56 
ต.ค.55-
ก.ย.56 

รองคณบดี
บัณฑิต
วิทยาลัย

ฝ่ายบรหิาร 

หัวหน้า
ส านักงาน 

3. ควรมีการประเมิน 
ธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 

น าหลักธรรมาภบิาลมา
เป็นตัวก าหนดในการ
จัดท าแบบประเมิน
ตนเองของ
คณะกรรมการ
อ านวยการและ
ผู้บริหาร 

จัดท าแบบประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการ
อ านวยการฯและผู้บริหาร
โดยให้ครอบคลุมทั้ง 10 
ประการ 

มีผลการประเมิน
ตนเองของ
คณะกรรมการ
อ านวยการและ
ผู้บรหิารทีค่รอบคลมุ
หลักธรรมาภิบาลทั้ง 
10 ประการ 

สมศ. 13 การ
ปฏิบัติหน้าท่ีตาม
บทบาทหน้าท่ีของ
ผู้บริหาร
มหาวิทยาลยั 

≥ 3.50 มิ.ย.55-
พ.ค.56 
ต.ค.55-
ก.ย.56 

รองคณบดี
บัณฑิต
วิทยาลัย

ฝ่ายบรหิาร 

ฝ่ายวางแผน
และประกัน

คุณภาพ 
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องค์ประกอบ 
ข้อแสนอแนะผลการ

ประเมินภายในประจ าปี
การศึกษา 2555 

แนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม 
ตามแนวทางปรับปรุง 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้กับกับ
ดูแล 

เจ้าภาพ
หลัก 

ในการ
รวบรวม
หลักฐาน 

8  การเงิน
และ
งบประมาณ 

  
                

9  ระบบ
และกลไก
การประกัน
คุณภาพ 

ควรมีการคดินวัตกรรม
เกี่ยวกับระบบประกัน
คุณภาพ เช่น ระบบงาน
สารสนเทศมาใช้ในการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 

พัฒนาและน าระบบ 
CHE QA Online มา
ใช้ในการตรวจประเมิน
ฯ ให้เป็นรูปธรรมมาก
ขึ้น 

โครงการพัฒนาระบบ
ประกันคณุภาพ 

มีการน าระบบ
สารสนเทศมาใช้ใน
การประเมิน
คุณภาพการศึกษา 

สกอ. 9.1 ระบบ
และกลไกการ
ประกันคณุภาพ
การศึกษาภายใน 

5 ข้อ มิ.ย.55-
พ.ค.56 
ต.ค.55-
ก.ย.56 

คณบดี
บัณฑิต
วิทยาลัย 

ฝ่ายวางแผน
และประกัน

คุณภาพ 

องค์ประกอบ
ที่ 99 
องค์ประกอบ
ตามนโยบาย
สถานศึกษา 
3 ดี (3D) 

-                 
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ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ ์
 
 ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ด้านพันธกิจ 

1. ด้านการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต  
1.1 บัณฑิตวิทยาลัยส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีการเผยแพร่ผลงานวิจัยใน 

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี  เพ่ือส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมด้านงานวิจัยที่
เกิดคุณค่าต่อการเรียนการสอนและสังคม โดยมีการสนับสนุนทุนวิจัยให้กับนักศึกษาที่ต้องการเผยแพร่ผลงานวิจัย และมี
การให้รางวัลแก่นักวิจัยดีเด่น เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจให้แก่นักศึกษา ได้มีการสร้างสรรค์นวัตกรรมการวิจัยใหม่  ๆอยู่เสมอ 
 1.2 บัณฑิตวิทยาลัยได้ผลักดันให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกระดับ และทุกแผนการเรียน มีการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ/การค้นคว้าอิสระ เพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ หรือเสนอต่อ
ที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติให้เพ่ิมขึ้น โดยจัดท าประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง การตีพิมพ์บทความวิจัยของวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ/การค้นคว้าอิสระ เพ่ือการส าเร็จ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยบังคับใช้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นต้น
ไป เพ่ือเป็นการยกระดับคุณภาพงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 และเพ่ือเป็นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพงานวิจัยบัณฑิตศึกษาให้ได้
มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพทั้งระดับประเทศและระดับสากล 
 1.3 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกรายวิชา 
อาทิ จัดให้มีชั่วโมงปฏิบัติการอภิปรายกลุ่ม สัมมนา ท ากรณีศึกษาหรือโครงงานหรือวิจัย การเรียนรู้นอกสถานที่ รวมทั้ง
จัดให้มีการฝึกประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพให้แก่นักศึกษาเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะ ประสบการณ์ และมีความสุขใน
การเรียน ปลูกฝังทักษะในการใฝ่หาความรู้เพ่ือการพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน 
 2.  ด้านการวิจัย 

 2.1  ผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยประจ าบัณฑิตวิทยาลัยสามารถน าไปใช้ประโยชน์เพ่ือการพัฒนา
และเพ่ิมมูลค่าให้กับ ชุมชน และสังคมได ้

 2.2 บัณฑิตวิทยาลัยพยายามผลักดันให้อาจารย์ในสังกัดผลิตผลงานวิจัยให้มากขึ้น โดยให้ทุกหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาตั้งงบประมาณด้านการวิจัย และมีการมอบรางวัลให้กับอาจารย์และนักวิจัยประจ าของบัณฑิต
วิทยาลัยที่มีผลงานด้านการวิจัยดีเด่น  เพื่อเป็นการยกย่องและสนับสนุนให้มีการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยใหม่ ๆ ที่เกิด
ประโยชน์มากยิ่งขึ้น 

3.  ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
3.1  บัณฑิตวิทยาลัยมีการจัดโครงการบริการวิชาการที่เป็นประโยชน์ ตรงกับความต้องการของชุมชน

และสังคมอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ 
3.2  บัณฑิตวิทยาลัยมีการด าเนินโครงการบริการวิชาการตามแนวพระราชด าริ หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ซึ่งเป็นโครงการบริการวิชาการท่ีจัดเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง และพบว่า ชุมชนสามารถน าความรู้ที่ได้รับมา
ปฏิบัติจริง และพัฒนาตนเองได้ดี 
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3.3  บัณฑิตวิทยาลัยมีพัฒนาการจัดโครงการบริการวิชาการ  โดยได้บูรณาการงานบริการวิชาการกับ
งานวิจัยและการเรียนการสอน ได้อย่างครบถ้วนในทุกโครงการบริการวิชาการ 

 
 ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ด้านการปฏิบัติการ 

1. บัณฑิตวิทยาลัยมีการสร้างความเข้มแข็งด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องทุก
องค์ประกอบตามตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย โดยก าหนดให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนมีส่วน
ร่วมในการผลักดันผลการด าเนินงานในแต่ละตัวชี้วัดให้บรรลุเป้าหมาย ทั้งในตัวชี้วัดของการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในและตัวชี้วัดของการปฏิบัติราชการ (กพร.) โดยก าหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของบุคลากรทุกคน และบัณฑิตวิทยาลัยมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และผลการ
ปฏิบัติตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (กพร.) อยู่ในระดับดี และดีมากอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี 
 2. บัณฑิตวิทยาลัยมีกระบวนงานให้บริการเพ่ือลดรอบระยะเวลาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง โ ดยใน
ปีงบประมาณ 2556 ได้จัดท ากระบวนการรับลงทะเบียน และกระบวนการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า
อิสระ เพ่ือเป็นการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการแก่นักศึกษาปรับปรุงการปฏิบัติให้คล่องตัว รวดเร็ว และ
เกิดประสิทธิภาพ ทั้งยังมีโครงการ One Stop Service และการจัดการความรู้เรื่องเทคนิคการให้บริการที่ดี เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการแก่นักศึกษา 
 3. บัณฑิตวิทยาลัยมีระบบควบคุมมาตรฐานการด าเนินงาน ISO 9001 : 2008 ซึ่งรักษาประสิทธิภาพใน
การด าเนินการในแต่ละกระบวนการปฏิบัติงาน และมีการวัดความพึงพอใจในการบริการกับนักศึกษา และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียกับบัณฑิตวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการบริการที่ดีข้ึน 
 4. บัณฑิตวิทยาลัยมีการด าเนินการตามระบบการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย โดยการให้คณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนในสังกัด มีส่วนร่วมในการด าเนินการ  โดยในปีงบประมาณ 2556 บัณฑิตวิทยาลัยได้มี
การด าเนินการตามแผนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยใน 3 แผน คือ แผนที่ 1 การบริหารจัดการ องค์ความรู้
เรื่อง เทคนิคการให้บริการที่มีคุณภาพ แผนที่ 3 พัฒนาการเรียนการสอน องค์ความรู้เรื่อง เทคนิคการพัฒนา
หลักสูตรสู่สากล และแผนที่ 4 วิจัยและสร้างองค์ความรู้ เรื่อง เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่  โดย
ได้น าทักษะประสบการณ์ท่ีได้รับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไปใช้ประโยชน์เป็นรายบุคคล  นอกจากนี้ยังได้เข้าร่วม
สรรหา Best Practice จนได้รับรางวัลกลุ่มท้าทาย และรางวัลกลุ่มการมีส่วนร่วม ตามล าดับ 

 
 ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล 
 1. บัณฑิตวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน 
วิชาการ  โดยมีการจัดท าแผนพัฒนาตนเอง ควบคุมให้มีการพัฒนาตนเองตามความจ าเป็น และลักษณะงานที่รับผิดชอบ 
และมีการติดตามรายงานผลที่ได้รับจากการอบรมเพ่ือมาใช้ในการพัฒนาหน่วยงานต่อไป 

2. บัณฑิตวิทยาลัยมีระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน 
วิชาการอย่างโปร่งใส  ชัดเจน และเป็นรูปธรรม  ตั้งแต่กระบวนการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ โดยคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยได้มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงาน และมีการกระจายตัวชี้วัดตามภาระงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
บุคลากรแต่ละคน ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติได้รับทราบ และมีการจัดประชุมเพ่ือท าความเข้าใจร่วมกันก่อนการ
ประเมิน  ให้ด าเนินการส่งหลักฐานการปฏิบัติงานตามรอบการประเมิน ในแต่ละตัวชี้วัดในการประเมินด้าน
ผลสัมฤทธิ์ของงาน ที่มีความเที่ยงตรง และเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีการติดตามและรับทราบผลการปฏิบัติงาน 
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พร้อมทั้งเสนอแนะให้บุคลากรมีการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 
 
 ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ด้านพันธกิจ 

1. ด้านการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต  
 การเปิดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีหลักสูตรที่
หลากหลายตรงตามความต้องการของสังคม ซึ่งทุกหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. และมีการท าวิทยานิพนธ์ 
(แผน ก) อยู่ในทุกหลักสูตร 
 

2. ด้านการวิจัย 
บัณฑิตวิทยาลัยมีความพร้อมและศักยภาพในการด าเนินการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและ 

นานาชาติ เพ่ือให้นักศึกษา คณาจารย์ และบุคคลทั่วไป มีโอกาสเข้าร่วมเผยแพร่ผลงาน  เป็นประจ าทุกปีอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
 ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ด้านการปฏิบัติการ 

1. บัณฑิตวิทยาลัยมีการปฏิบัติงานของส านักงาน  เป็นไปตามขั้นตอนการท างานที่ก าหนดไว้ในระบบ 
มาตรฐาน ISO 9001 : 2008  และได้ผ่านรับรองคุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 10 ปี  ท าให้การผู้ปฏิบัติงาน
ในส่วนงานต่าง ๆ ของบัณฑิตวิทยาลัยมีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนที่ชัดเจน  และมีการปรับปรุง
พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

2. บัณฑิตวิทยาลัยมีเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบัน และภายนอกสถาบันอย่างต่อเนื่อง โดยจัดความ 
ร่วมมือทางด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษาทั่วประเทศ  และท าความร่วมมือทางวิชาการ
กับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ  
 
 ความได้เปรียบชิงกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล 

1. อาจารย์ประจ าบัณฑิตวิทยาลัยมีศักยภาพสูง ทั้งด้านคุณวุฒิการศึกษา และต าแหน่งทางวิชาการ มี 
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการสอน  

2. บุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัยมีศักยภาพ และมีความสามารถในการแข่งขันในยุคสังคมฐานความรู้  โดย
อาจารย์ได้รับรางวัลวิจัยดีเด่น และบุคลากรสายสนับสนุนได้รับการสนับสนุนให้ได้รับการพัฒนาทักษะทางด้าน
ภาษาอังกฤษทุกคนเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน 
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บทท่ี 4 แผนปฏิบัติราชการประจ าป ี
 
ปรัชญา 

ทรงปัญญา  ศรัทธาธรรม  น าสังคม 

 
วิสัยทัศน์ 
 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพ และได้มาตรฐานระดับชาติ พร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
 
พันธกิจ 
 1. ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน งานวิจัย และพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ภายใต้การก ากับมาตรฐานวิชาการ 
 2.  พัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีสังคมคุณภาพ องค์ความรู้ และทักษะสู่ประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลก 
 3.  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างคุณค่าแก่สังคม และบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ชุมชน
ท้องถิ่น 
 4.  ส่งเสริมสนับสนุนบริการวิชาการต่อชุมชนและสังคมสอดรับกระแสโลกาภิวัตน์และประชาคมอาเซียน 
 
ค่านิยม 

มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ คู่คุณธรรม รับใช้สังคม และรองรับการพัฒนาประเทศ 

 
อัตลักษณ์ 

ความเป็นผู้น าด้านคุณธรรม จริยธรรมและวิชาการ 

 
เอกลักษณ์ 
 การพัฒนาครูมืออาชีพอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวฒันธรรมกรุงรตันโกสนิทร์ 
 
จุดเน้นในการพัฒนาประจ าปี 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีการเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี  เพ่ือส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมด้านงานวิจัยที่เกิดคุณค่าต่อการ
เรียนการสอนและสังคม  และผลักดันให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกระดับ และทุกแผนการเรียน มีการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ/การค้นคว้าอิสระ เพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ หรือเสนอต่อ
ที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติให้เพ่ิมขึ้น 

2. เน้นการวิจัย เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ทฤษฎี และข้อค้นพบใหม่ทางวิชาการของนักศึกษา เพ่ือความเป็น
เลิศทางวิชาการ 
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3. ควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

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

อาจารย์ในสังกัดจัดโครงการบริการวิชาการ โดยบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย อย่างครบถ้วน 
7. ด าเนินการพัฒนาปรับปรุงระบบฐานข้อมูลด้านต่าง ๆ และระบบสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุมทุก

ด้านตามพันธกิจของบัณฑิตวิทยาลัย 

 
นโยบายด้านงบประมาณ  
 เพ่ือให้การด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้งบประมาณที่
จ ากัด จ าเป็นต้องด าเนินการการจัดการทางการเงิน งบประมาณและทรัพย์สิน ดังนี้ 

1. การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
       เพ่ือให้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี เป็นเครื่องมือและกลไก

ขับเคลื่อนการบริหารงบประมาณที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และผลส าเร็จตามกรอบเป้าหมาย นโยบาย พันธกิจ วิสัยทัศน์ 
ทิศทางการพัฒนา และตัวชี้วัด บัณฑิตวิทยาลัย จึงได้มีระบบการบริหารและเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ยึดหลักการบริหารงบประมาณตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณ ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย ประกาศ แบบแผน
ทางราชการก าหนด และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง มีการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามระยะเวลา รวมทั้ง
ค านึงถึงประโยชน์สูงสุด ประหยัด คุ้มค่า การมีส่วนร่วม โปร่งใสและตรวจสอบได้ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล มีการ
เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการอย่างเคร่งครัด และค านึงถึงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเป็นส าคัญ มีการก ากับและติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งมีการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามก าหนดเวลาเป็นรายเดือนและราย
ไตรมาส ภายใต้มาตรการการควบคุมการบริหารจัดการของบัณฑิตวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย 

2. การบริหารสินทรัพย์ 
       สินทรัพย์ นับเป็นปัจจัยส าคัญยิ่งในการด าเนินงานของทุกองค์กร หากองค์กรมีการใช้สินทรัพย์ที่ไม่
คุ้มค่าหรือไม่มีประสิทธิภาพ จะเป็นผลให้มีต้นทุนในการด าเนินการสูงกว่าที่ควรจะเป็น สาเหตุทั่วไปของการ
สิ้นเปลืองอันเนื่องมากการใช้สินทรัพย์ ได้แก่ การสูญหาย ไม่มีการบ ารุงรักษา การจัดซื้อสินทรัพย์ใหม่โดยที่
สินทรัพย์เก่ายังอยู่และสามารถใช้งานได้ ดังนั้น บัณฑิตวิทยาลัย จึงจ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการสินทรัพย์ ที่มีอยู่
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และมีการจัดซื้อสินทรัพย์ใหม่เท่าท่ีจ าเป็นอย่างแท้จริง ในการบริหารองค์กร 
 3. การวางแผนงบประมาณ 
      การจัดการวางแผนงบประมาณของบัณฑิตวิทยาลัย นั้นมีงบประมาณอยู่อย่างจ ากัด จ าเป็นต้อง
ด าเนินการในสิ่งที่เป็นพันธกิจหลักของบัณฑิต และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือสนองตอบต่อเป้าหมายของ
มหาวิทยาลัย และบัณฑิตวิทยาลัย ดังนั้นสิ่งที่จ าเป็นในการด าเนินการเป็นสิ่งแรก คือ การจัดท าแผนกลยุทธ์ เพ่ือจะ
ได้น ากลยุทธ์ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้วางไว้ พร้อมจัดท าแผนงาน กิจกรรม/
โครงการ ตามประเภทค่าใช้จ่าย และครอบคลุมแหล่งเงินตามงบประมาณที่ก าหนดไว้ 
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 4. การพิจารณาจุดคุ้มทุน 
      จุดคุ้มทุน เป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างหนึ่งส าหรับการจัดท าแผนงบประมาณ เพราะเป็นประโยชน์ในการ
พิจารณาทบทวนการด าเนินงานของหน่วยงาน กิจกรรม/โครงการ ให้มีการด าเนินการให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด ดังนั้นจ าเป็นต้องวางระบบในการคิดต้นทุนผลผลิตที่เหมาะสม เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมการ
ด าเนินงานและการติดตามตรวจสอบได้ 
 5. การบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ 
      การบริหารงานการเงินและการควบคุมงบประมาณ เป็นกลไกที่จ าเป็นส าหรับการแสดงว่าหน่วยงานมี
ความคล่องตัวทางการเงินมากน้อยเพียงใด ซึ่งการรายงานทางบัญชีจะต้องแสดงถึงรายการที่จ าเป็นเหมาะสม เพ่ือ
ประโยชน์ในการควบคุมงบประมาณ และค านวณต้นทุนต่อหน่วยส าหรับการรายงานผลการด าเนินงาน รวมถึงมี
ระบบการอนุมัติ ตรวจสอบ และบันทึกเพ่ือควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีได้ 
 6. การจัดระบบการจัดซื้อจัดจ้าง 
      กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างหนึ่งที่ก่อให้เกิดการประหยัดในการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี และมีผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนของการผลิต กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ดีจะต้องโปร่งใส ยุติธรรม และ
ตรวจสอบได้ จะช่วยลดการสูญเสียงบประมาณ เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนินงานได้ทันเวลา มีปริมาณ 
คุณภาพ มีราคาท่ีเหมาะสม และประโยชน์ในการใช้งานสูงสุด 
 7. การรายงานทางการเงินและผลการด าเนินงาน 
      การรายงานทางการเงินและผลการด าเนินงาน เป็นการแสดงความโปร่งใสของการใช้จ่ายเงิน เป็น
เครื่องมือที่ใช้ก ากับการด าเนินงานขององค์กร เพ่ือบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายในแต่ละช่วงเวลา รวมถึง
เป็นข้อมูลเพ่ือการวิเคราะห์ในการตัดสินใจในการด าเนินงาน/กิจกรรมของหน่วยงาน 
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ยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์ และกลยุทธ ์
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เป้าประสงค์มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

 
เป้าประสงค์ของหน่วยงาน กลยุทธข์องหน่วยงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหาร
จัดการโดยยดึหลักธรรมาภิบาล 

1. มีระบบบรหิารจดัการตามหลัก
ธรรมาภิบาลเพ่ือให้มหาวิทยาลัยมี
ประสิทธิผลเพิ่มขึ้น 
2. บุคลากรมีศักยภาพสูง มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและมคีวามผาสุก ให้เป็น
องค์กรที่มีสุขภาวะที่ด ี
3. มีโครงสร้างพื้นฐาน การบริหาร
จัดการพื้นที่ ปรับภูมิทัศน์ 
สถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาคม 
4. มีสื่อ เทคโนโลยี และทรัพยากรที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ รวมทั้งมีระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่มี
คุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสรมิระบบการ
บริหารจดัการเชิงคุณภาพและธรร
มาภิบาล 

มีการบรหิารจดัการที่คล่องตัว มี
ประสิทธิผล โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

1. ส่งเสรมิและพัฒนาการบรหิาร
จัดการที่ดี มคีุณภาพ และยึดหลัก
ธรรมาภิบาล 
2. ส่งเสรมิพัฒนาการบรหิารงาน
บัณฑิตศึกษา โดยเน้นการมสี่วน
ร่วมกับหลักสูตร และ/หรือสาขา
อย่างสร้างสรรค ์
3. ปรับปรุงและพัฒนางานบริหาร
โดยเน้นการให้บริการแบบ One 
Stop Service 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความสัมพันธ์ท่ีดี
กับศิษย์เก่าและชุมชน 

1. ศิษย์เก่าและชุมชนมีความพึง
พอใจในกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์
ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น 
2. มีฐานข้อมูลสารสนเทศของศิษย์
เก่าที่สมบรูณเ์พื่อการสื่อสารของ
มหาวิทยาลยั 
3. ศิษย์เก่าไดร้ับการยกย่อง และ
ยอมรับ จากผู้ใช้บัณฑิตหรือสังคม 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสรมิสนับสนุน 
และพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับศิษย์
เก่าและเครือข่ายชุมชน 

เกื้อกูลศิษย์เก่าและชุมชน 1. ส่งเสรมิกิจกรรมที่หลากหลายกบั
ศิษย์เก่าและชุมชน 
2. ปรับปรุงระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศของศิษย์เก่า และชุมชน 
3. สร้างกิจกรรม เชิดชูเกียรติ ต่อ
ศิษย์เก่าและชุมชน 
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ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เป้าประสงค์มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
 

เป้าประสงค์ของหน่วยงาน กลยุทธข์องหน่วยงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับมาตรฐาน
การจัดการเรยีนการสอนและคุณภาพ
บัณฑิตตามอัตลักษณ์ของสวนสุนนัทา 

1. ผลิตบณัฑิตทีม่ีคุณภาพ มีความรู้ 
ความสามารถทางวิชาการ มี
คุณธรรม จรยิธรรม และสามารถ
ด ารงตนอยู่ในสังคมที่มีการแข่งขัน
สูง 
2. มีหลักสตูรที่สอดคล้องกับ
ตลาดแรงงาน ทิศทางการพัฒนา
ของประเทศและรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
3. มีวิทยาเขตที่สามารถจดั
การศึกษาอย่างมีคณุภาพให้กับ
ประชาชนในพ้ืนท่ีบริการ 
4. ผลิตบณัฑิตทีม่ีคุณภาพตามอัต
ลักษณ์ของสวนสุนันทา 
5. นักศึกษาได้รับการพัฒนา
คุณลักษณะบณัฑติที่พึงประสงค์และ
ได้รับการยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ก ากับมาตรฐาน 
และประสานการจดัการศึกษาระดบั
บัณฑิตศึกษาใหม้ีความเป็นเลศิทาง
วิชาการ และพัฒนามาตรฐาน
คุณภาพผลงานวิทยานิพนธ์ และการ
ค้นคว้าอิสระ ให้สามารถ สร้างองค์
ความรูสู้่การพัฒนาองค์กรชุมชน
ท้องถิ่น และเผยแพรสู่่สาธารณะ
ระดับชาต ิ

ผลิตบัณฑติที่มีคณุภาพและเป็นบณัฑิต
ที่พึงประสงค ์

1. พัฒนา ปรับปรุงหลักสตูร และ
ขยายสาขาวิชาให้ตอบสนองต่อ
ตลาดแรงงานและยุทธศาสตร์ชาต ิ
2. ยกระดับคณุภาพการจัด
การศึกษาและการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานวิชาการ 
3. เพิ่มมาตรฐานการศึกษาและ
ความสามารถของนักศึกษาสู่การ
แข่งขันกับนานาประเทศ 
4. สร้างเครือข่ายกบัหน่วยงาน
ภายนอกและความร่วมมือท้ังภายใน
และต่างประเทศ เพ่ือผลติบัณฑติให้
ตอบสนองความต้องการของตลาด
เฉพาะ (Niche Market) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนางานวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อเป็นฐานในการพัฒนา
มหาวิทยาลยั ชุมชน และประเทศชาติ 

1. บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้
และทักษะในการสร้างผลงานวิจัย
และหรืองานสร้างสรรค์ไดร้ับการ
ตีพิมพ์ เผยแพร่ ในระดับชาติหรือ
นานาชาติและน าไปใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาสังคม ชุมชนเพิ่มขึ้น 
2. มีศูนย์การวิจัยที่พร้อมให้บริการ
และมีบรรยากาศสนับสนุนการผลติ
งานวิจัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนามาตรฐาน
คุณภาพงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
เพื่อการพัฒนาองค์กร ชุมชน 
ท้องถิ่น และเผยแพรสู่่สาธารณะ
ระดับชาต ิ

สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการพัฒนา
งานวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

1. เพิ่มขีดความสามารถและ
ศักยภาพในการวิจัยและงาน
สร้างสรรค ์
2. พัฒนาและส่งเสริมการวิจัยสู่
สากล 
3. ยกระดับการวิจัยโดยร่วมกับ
ภาครัฐและเอกชนด าเนินการวิจัย
เชิงพาณิชย ์
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ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เป้าประสงค์มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
 

เป้าประสงค์ของหน่วยงาน กลยุทธข์องหน่วยงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างความพร้อมการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

1. ศูนย์อาเซียนมรีะบบการบริหาร
จัดการที่คล่องตัวเพื่อการรองรับการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ
มหาวิทยาลยั 
2. อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 
มีความรู้และความพร้อมที่จะเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
3. มีความร่วมมือด้านการศึกษาและ
การวิจัยกับสมาชิกประชาคม
อาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสรมิ สนับสนนุ
ประสานการจดัการศึกษาระดบั
บัณฑิตศึกษาใหม้ีความเป็นเลศิทาง
วิชาการสู่สากล 

1. เป็นหน่วยงานที่รองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
2. เป็นหน่วยงานที่ร่วมมือด้าน
การศึกษาและการวิจัยกับสมาชิก
อาเซียน 

1. ยกมาตรฐานการจัดการศึกษา
และการเรียนการสอน ให้ตอบสนอง
ตลาดแรงงานและสังคมยุค
โลกาภิวัฒน์ 
2. พัฒนามาตรฐานการเรียนการ
สอนให้ทัดเทียมกับประเทศในกลุม่
สมาชิกอาเซียน 
3. ส่งเสรมิความร่วมมือด้าน
การศึกษาและวิจัยกับมหาวิทยาลยั
และองค์กรภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 
4. ส่งเสรมิและพัฒนาการจัด
การศึกษากับประเทศเพื่อนบ้านใน
กลุ่มสมาชิกอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 เป็นศูนย์กลางแหง่
การเรยีนรู้และบริการวิชาการช้ันน า 

เป็นศูนย์กลางการให้บริการทาง
วิชาการบนพื้นฐานของความรู้ทาง
วิชาการและเป็นท่ีพึ่งพาของสังคม 
และชุมชนได ้

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสรมิ และ
สนับสนุนการบริการวิชาการ 
ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและ
สังคมเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของชุมชนและสังคมอย่างมีคณุภาพ 

สนับสนุนการบริการวิชาการแก่ชุมชน 
และสังคม 

1. จัดกิจกรรม และถ่ายทอดองค์
ความรู้ระดับบณัฑิตศึกษาสูส่ังคม/
ชุมชน 
2. เป็นศูนย์กลางทางการศึกษา
ระดับบณัฑติศึกษาท่ีร่วมพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น และสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ส่งเสรมิและท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนาและเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม และเป็นศูนย์ข้อมลู
สารสนเทศทางด้านศลิปวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ส่งเสรมิ ท านุบ ารงุ
ศิลปวัฒนธรรมเกาะรัตนโกสินทร์ 
และภมูิปัญญาไทย 

อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา และเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม และเป็นศูนย์ข้อมลู
สารสนเทศทางด้านศลิปวัฒนธรรม 

1. จัดกิจกรรม และถ่ายทอดองค์
ความรู้ระดับบณัฑิตศึกษาสูส่ังคม/
ชุมชน 
2. เป็นศูนย์กลางทางการศึกษา
ระดับบณัฑติศึกษาท่ีร่วมพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น และสังคม 
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ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เป้าประสงค์มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
 

เป้าประสงค์ของหน่วยงาน กลยุทธข์องหน่วยงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ปฏิรูปการบริหาร
จัดการทรัพยากรสินทรัพย์และ
ทรัพย์สินทางปัญญา 

1. มีการบริหารจัดการทรัพยากร
สินทรัพย์และทรัพยส์ินทางปัญญาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า 
2. มีแหล่งทุนจากภายนอกสนับสนุน
ช่วยลดการพึ่งพางบประมาณ
แผ่นดินในการพัฒนามหาวิทยาลยั 
3. มีหน่วยบ่มเพาะวสิาหกิจที่มั่นคง
และสามารถด าเนินการได้อย่าง
ต่อเนื่อง 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ร่วมพัฒนาและ
ส่งเสริมทรัพยากร สินทรัพย์ และ
ทรัพย์สินทางปัญญา 

ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากร ส่งเสริม และสนับสนุนการจดัการ
ทรัพยากร สินทรัพย์และทรัพย์สิน
ทางปัญญา 
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ความเชื่อมโยงปรัชญา พระราชบัญญัติสถาบัน จุดเน้น กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของหน่วยงาน ปรัชญา พระราชบัญญัติ
สถาบัน 

จุดเน้น 
 

กรอบแผน
อุดมศึกษา 

ระยะยาว 15 ปี 
ฉบับท่ี 2  

(พ.ศ. 2551-
2565) 

แผนพัฒนา
การศึกษา

ระดับอุดมศึกษา 
ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 

2555-2559) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสรมิระบบการบริหารจดัการเชิงคุณภาพและธรรมาภิบาล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทรงปัญญา 
ศรัทธาธรรม 

น าสังคม 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรา 7 ให้
ก าหนดภาระหน้าท่ี
ของมหาวิทยาลัย 
(หน้า 2) 
มาตรา 8 (7) ใน
การด าเนินงาน
เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตาม 
(หน้า 3) 

7. ด าเนินการพัฒนา
ป รั บ ป รุ ง ร ะ บ บ
ฐานข้อมูลด้านต่าง 
ๆ  แ ล ะ ร ะ บ บ
ส า ร ส น เ ท ศ  ที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง ใ ห้
ครอบคลุมทุกด้าน
ตามพั นธกิ จของ
บัณฑิตวิทยาลัย 

“108. ธรรมาภิ
บาลและการ
บริหารจดัการ...”  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
เปลี่ยนระบบ 
การน าองค์กรให้
ขับเคลื่อน 
อุดมศึกษาแบบ
องค์รวม 
      

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสรมิสนับสนุน และพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับศษิย์เก่าและเครือข่ายชุมชน “148. เครือข่าย
อุดมศึกษาเป็น
ปัจจัยหลักใกระ
บวนการพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น...” 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ก ากับมาตรฐาน และประสานการจดัการศึกษาระดบับัณฑิตศึกษาให้มีความ
เป็นเลิศทางวิชาการ และพัฒนามาตรฐานคณุภาพผลงานวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระให้
สามารถสรา้งองค์ความรู้สู่การพัฒนาองค์กรชุมชนท้องถิ่น และเผยแพร่สู่สาธารณะระดับชาติ 

มาตรา 7 ให้
มหาวิทยาลยัเป็น
สถาบันอุดมศึกษา
เพือ่การพัฒนา
ท้องถิ่นที่เสริมสร้าง
พลังปัญญาของ
แผ่นดิน ฟื้นฟูพลัง
การเรยีนรู้ เชิดชูภมูิ
ปัญญาของท้องถิ่น 
สร้างสรรค์
ศิลปวิทยา เพื่อ

1 .  ส่ ง เ ส ริ ม แล ะ
ส นั บ ส นุ น ใ ห้
นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ
บัณฑิตศึกษามีการ
เผยแพร่ผลงานวิจัย
ใ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
วิชาการระดับชาติ
และนานาชาติอย่าง
ต่อเนื่องเป็นประจ า
ทุกปี  เพื่อส่งเสริม

“137. จุดอ่อนที่
ส าคัญประการ
หนึ่งของ
อุดมศึกษาไทย…” 
“138. การพัฒนา
อาจารย์ เป็น
ความอยู่รอดของ
อุดมศึกษา...” 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ยกระดับคุณภาพ
บัณฑิตอยา่งก้าว
กระโดด 
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของหน่วยงาน ปรัชญา พระราชบัญญัติ
สถาบัน 

จุดเน้น 
 

กรอบแผน
อุดมศึกษา 

ระยะยาว 15 ปี 
ฉบับท่ี 2  

(พ.ศ. 2551-
2565) 

แผนพัฒนา
การศึกษา

ระดับอุดมศึกษา 
ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 

2555-2559) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทรงปัญญา 
ศรัทธาธรรม 

น าสังคม 
 
 
 
 
 

ความเจรญิก้าวหน้า
อย่างมั่นคงและ
ยั่งยืนของปวงชน มี
ส่วนร่วมในการ
จัดการ การ
บ ารุงรักษา การใช้
ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
อยา่งสมดลุและ
ยั่งยืน โดยมี
วัตถุประสงค์ให้
การศึกษา ส่งเสริม
วิชาการและวิชาชีพ
ช้ันสูง ท าการสอน 
วิจัย ให้บริการ
วิชาการแก่สังคม 
ปรับปรุงถ่ายทอด 
และพัฒนา
เทคโนโลยี 
ทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
ผลิตครูและส่งเสริม

การสร้างนวัตกรรม
ด้านงานวิจัยที่ เกิด
คุณค่าต่อการเรียน
การสอนและสังคม  
แ ล ะ ผ ลั ก ดั น ใ ห้
นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ
บั ณฑิ ตศึ กษา ทุ ก
ร ะ ดั บ  แ ล ะ ทุ ก
แผนการเรียน มีการ
ตี พิ ม พ์ เ ผ ย แ พ ร่
ผลงานวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้าอิสระ/
การค้นคว้ าอิ สระ 
เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่
ใ น ว า ร ส า ร ท า ง
วิชาการ หรือเสนอ
ต่อที่ประชุมวิชาการ
ที่ มี ร า ย ง า น ก า ร
ปร ะ ชุ ม วิ ช าก า ร
ระดับชาติหรือระดับ
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของหน่วยงาน ปรัชญา พระราชบัญญัติ
สถาบัน 

จุดเน้น 
 

กรอบแผน
อุดมศึกษา 

ระยะยาว 15 ปี 
ฉบับท่ี 2  

(พ.ศ. 2551-
2565) 

แผนพัฒนา
การศึกษา

ระดับอุดมศึกษา 
ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 

2555-2559) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทรงปัญญา 
ศรัทธาธรรม 

น าสังคม 

วิทยฐานะคร ู นานาชาติให้เพิ่มขึ้น 
4 .  ผ ลั ก ดั น ใ ห้
นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า
ส า ม า ร ถ ส า เ ร็ จ
การศึ กษาได้ ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนามาตรฐานคุณภาพงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพ่ือการพัฒนาองค์กร 
ชุมชน ท้องถิ่น และเผยแพร่สูส่าธารณะระดับชาติ 

2. เน้นการวิจัย เพื่อ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ 
ๆ  ทฤษฎี  และข้ อ
ค้ น พ บ ใ ห ม่ ท า ง
วิชาการของนักศึกษา 
เพื่อความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 
6 .  ส นั บ ส นุ น ทุ น
ส าหรั บนั กศึ กษา 
และคณาจารย์  ใน
การ เผยแพร่ และ
ตีพิมพ์ผลงานวิจัยใน
ระดับชาติ ผลักดันให้
อาจารย์ในสังกัดจัด
โ ค ร ง ก า ร บ ริ ก า ร
วิชาการ โดยบูรณา

“121. ในฐานะที่
อุดมศึกษาเป็น
องค์ประกอบหนึ่ง
ของระบบวิจัย
ของประเทศ…”  
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของหน่วยงาน ปรัชญา พระราชบัญญัติ
สถาบัน 

จุดเน้น 
 

กรอบแผน
อุดมศึกษา 

ระยะยาว 15 ปี 
ฉบับท่ี 2  

(พ.ศ. 2551-
2565) 

แผนพัฒนา
การศึกษา

ระดับอุดมศึกษา 
ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 

2555-2559) 

การกับการเรียนการ
สอนและการวิ จั ย 
อย่างครบถ้วน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสรมิ สนับสนนุประสานการจดัการศึกษาระดบับัณฑิตศึกษาใหม้ีความเป็น
เลิศทางวิชาการสูส่ากล 

3. ควบคุมคุณภาพ
การจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
ให้เป็นไปตาม
ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ.2548 ของ
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
5. ผลักดันให้เกิด
หลักสูตรบูรณาการ
การเรียนการสอน
เพื่อรองรับการเป็น
ประชาคมอาเซียน 

“1. มหาวิทยาลัย
หรือ
สถาบันอุดมศึกษา
มีหน้าที่สอนและ
ถ่ายทอดความรู้
ให้แก่เยาวชน...” 
“45. แต่ละ
ประเทศ รวมทั้ง
ประเทศไทยจึงมี
ภารกิจท่ีจะต้อง
เตรียมความ
พร้อม เพื่อน า
ประเทศไปสู่จดุที่
เหมาะสมใน
ประชาคม...” 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ยกระดับคุณภาพ
บัณฑิตอยา่งก้าว
กระโด 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสรมิ และสนับสนุนการบริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและ
สังคมเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคมอย่างมีคณุภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
เปลี่ยนระบบ 
การน าองค์กรให้
ขับเคลื่อน 
อุดมศึกษาแบบ
องค์รวม 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ส่งเสรมิ ท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรมเกาะรัตนโกสินทร ์และภูมปิัญญาไทย “154. 
มหาวิทยาลยัควร
เชื่อมโยงและ
บูรณาการ
วิชาการวิชาชีพ

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ร่วมพัฒนาและส่งเสรมิทรัพยากร สินทรัพย์ และทรพัย์สินทางปัญญา มาตรา 13 
นอกจากเงินท่ี
ก าหนดไว้ใน
งบประมาณแผ่นดิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ปฏิรูปการบริหาร
การเงิน
อุดมศึกษา เพื่อ
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของหน่วยงาน ปรัชญา พระราชบัญญัติ
สถาบัน 

จุดเน้น 
 

กรอบแผน
อุดมศึกษา 

ระยะยาว 15 ปี 
ฉบับท่ี 2  

(พ.ศ. 2551-
2565) 

แผนพัฒนา
การศึกษา

ระดับอุดมศึกษา 
ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 

2555-2559) 

มหาวิทยาลยัอาจมี
รายได้... 

กับศาสนาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น
...” 

ขับเคลื่อน
สถาบันอุดมศึกษา
สู่ความเป็นเลิศ 
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แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค์

ประสทิธผิล
ตามพันธกิจ

คุณภาพการ
ใหบ้ริการ

ประสทิธภิาพของ
การปฏิบัติราชการ

พัฒนาองค์กร
และการเรียนรู้

ยทุธศาสตร์

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

ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับชาติ พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเ ียนและประชาคมโลก

ส่งเสริม
สนับสนุน 
และพัฒนา

ความ
สัมพันธ์ท่ีดี
กับศิษย์เก่า

และ
เครือข่าย
ชุมชน

พัฒนามาตรฐาน
คุณภาพ

งานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์
เพ่ือการพัฒนา
องค์กร ชุมชน 
ท้องถ่ินและ
เผยแพร่สู่
สาธารณะ
ระดับชาติ

ก ากับมาตรฐานและประสานการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาให้มีความเป็นเลิศทาง

วิชาการและพัฒนามาตรฐานคุณภาพผลงาน
วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระให้สามารถสร้าง
องค์ความรู้สู่การพัฒนาองค์กรชุมชนท้องถ่ิน 

และเผยแพร่สู่สาธารณะระดับชาติผลิตบัณฑิตท่ี
มีคุณภาพและเป็นบัณฑิตท่ีพึงประสงค์

ส่งเสริม
ระบบการ
บริหาร

จัดการเชิง
คุณภาพ

และ
ธรรมาภิ

บาล

- ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและ
เป็นบัณฑิตท่ีพึงประสงค์
- สนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการ
พัฒนางานวิจัยอย่างต่อเน่ือง

- อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนาและ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และ
เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ทางด้านศิลปวัฒนธรรม

- สนับสนุนการบริการ
วิชาการแก่ชุมชน และสังคม
- เป็นหน่วยงานท่ีรองรับการ
เข้าสู่ประชาคมอาเ ียน

- ส่งเสริม สนับสนุนการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มี
ความเป็นเลิศทางวิชาการสู่สากล
- เก้ือกูลศิษย์เก่าและชุมชน

                         
                 

                        
                       

              

                           
                                       

ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ทรัพยากร

ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงาน
บัณฑิตศึกษาโดยเน้นการมีส่วน
ร่วมกับหลักสูตร และ/หรือสาขา

อย่างสร้างสรรค์

ระบบประกันคุณภาพ

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ให้มีความรู้และช านาญการ

ตามสาขาวิชาชีพ

น าระบบคุณภาพมาใช้ในการ
บริหารจัดการ

พัฒนามหาวิทยาลัยเป็น
องค์กรเรียนรู้ ใช้การจัดการ

ความรู้เป็นเครื่องมือ

                    
                  

ส่งเสริม สนับสนุนการเรียนการ
สอนงานวิจัย และพัฒนาความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนภายใต้การก ากับมาตรฐาน

วิชาการ 

พัฒนานักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาให้มีสังคม

คุณภาพ องค์ความรู้และ
ทักษะสู่ประชาคมอาเ ียน

และประชาคมโลก

ส่งเสริมสนับสนุนบริการ
วิชาการแก่ชุมชนและ
สังคม สอดรับกระแส

โลกาภิวัฒน์และ
ประชาคมอาเ ียน

ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมท่ีสร้าง
คุณค่าแก่สังคมและบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมเพ่ือคงไว้ ึ่ง
เอกลักษณ์ชุมชนท้องถ่ิน

ส่งเสริม
สนับสนุน

ประสานการ
จัดการศึกษา

ระดับ
บัณฑิตศึกษา
ให้มีความเป็น

เลิศทาง
วิชาการสู่

สากล

ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
บริการวิชาการ 

ถ่ายทอด
เทคโนโลยีแก่

ชุมชนและสังคม
เพ่ือตอบสนอง

ความต้องการของ
ชุมชนและสังคม
อย่างมีคุณภาพ

ส่งเสริมท านุ
บ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม
เกาะ

รัตนโกสินทร์ 
และภูมิป ญญา

ไทย

ร่วมพัฒนา
และส่งเสริม
ทรัพยากร 
สินทรัพย์ 

และ
ทรัพย์สิน

ทางป ญญา
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แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (2556 – 2559) 
แผนระดับมหาวิทยาลัย แผนระดับหน่วยงาน 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ
ยุทธศาสตร์
กระทรวง 

เป้าหมายให้บริการกระทรวง 
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

เป้าประสงค์
ระยะยาว 

ยุทธศาสตร์
หน่วยงาน 

เป้าประสงค์ระยะยาว
หน่วยงาน 

กลยุทธ ์
ตัวชี้วัดที่
ส าคัญ 

เป้าหมายของตัวชี้วัดที่ส าคัญ 
2556 2557 2558 2559 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
: 4. การศึกษา 
คุณธรรม 
จริยธรรม 
คุณภาพชีวิต 
และความเท่า
เทียมกันทาง
สังคม 

: การจัดการ
ศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 
ระดับอาชีว และ
การฝึกอาชีพให้
สอดคล้องกับ
ตลาดแรงงาน 
ทั้งเชิงปริมาณ
และคุณภาพ 
: การพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษาทกุ
ระดับ ทุก
ประเภท โดย
มุ่งเน้นเป้าหมาย 
คือนักเรียนเป็น
ศูนย์กลาง 
: การสร้าง
โอกาสทาง
การศึกษาแก่
ประชากรทุก
กลุ่มอย่างเท่า
เทียม 

: ก าลังคนระดับกลางและ
ระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐาน
สามารถแข่งขันได้ในดับ
สากล 
: นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1 และชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 
1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา (แท็บเล็ต) และมี
เนื้อหาที่เหมาะสมตาม
หลักสูตร ส่งเสริมการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 
: ประชาชนได้รับโอกาสทาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
สิทธิ์ที่ก าหนดไว ้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาระบบ
บริหารจัดการโดย
ยึดหลักธรรมาภิ
บาล 

1. มีระบบ
บริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิ
บาลเพื่อให้
มหาวิทยาลัยมี
ประสิทธิผล
เพิ่มขึ้น  (High 
performance 
organization) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ส่งเสริมระบบ
การบริหาร
จัดการเชิง
คุณภาพและ 
ธรรมาภิบาล 

1. มีการบริหารจัดการ
ที่คล่องตัว มี
ประสิทธิผล โปร่งใส 
และตรวจสอบได้ 

กลยุทธ์ที ่1 
ส่งเสริมและ
พัฒนาการ
บริหารจัดการที่
ดี มีคุณภาพ 
และยึดหลัก 
ธรรมาภิบาล 

การปฎิบัติ
ตามบทบาท
หน้าที่ของ
ผู้บริหาร
สถาบัน (สมศ 
13) 

4.51 
คะแนน 

4.51 
คะแนน 

4.51 
คะแนน 

4.51 
คะแนน 

ความเชี่อมั่น
ด้าน 
ธรรมาภิบาล
ของนิสิต 
นักศึกษา 
และ
ผู้เกี่ยวข้องต่อ
สถาบัน 

4.51 
คะแนน 

4.51 
คะแนน 

4.51 
คะแนน 

4.51 
คะแนน 

2. บุคลากรมี
ศักยภาพสูง 
คุณภาพชีวิตที่ดี
และมีความผาสกุ
ให้เป็นองค์กรที่มี
สุขภาวะที่ดี  
(Healthy 
organization) 

กลยุทธ์ที ่2 
ส่งเสริม
พัฒนาการ
บริหารงาน
บัณฑิตศึกษา 
โดยเน้นการมี
ส่วนร่วมกับ
หลักสูตร และ/
หรือสาขาอย่าง
สร้างสรรค์ 

ความพึง
พอใจของ
บุคลากรที่มี
ต่อแผนสร้าง
ความก้าวหน้า 
(Career 
Path) 

3.51 
คะแนน 

3.51 
คะแนน 

3.51 
คะแนน 

3.51 
คะแนน 

ระดับ
ความส าเร็จ
ของการ
ส่งเสริมการ
ปฏิบัติตนให้
เป็นไปตาม
จรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 
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แผนระดับมหาวิทยาลัย แผนระดับหน่วยงาน 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ
ยุทธศาสตร์
กระทรวง 

เป้าหมายให้บริการกระทรวง 
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

เป้าประสงค์
ระยะยาว 

ยุทธศาสตร์
หน่วยงาน 

เป้าประสงค์ระยะยาว
หน่วยงาน 

กลยุทธ ์
ตัวชี้วัดที่
ส าคัญ 

เป้าหมายของตัวชี้วัดที่ส าคัญ 
2556 2557 2558 2559 

3. มีโครงสร้าง
พื้นฐาน การ
บริหารจัดการ
พื้นที่ ปรับ 
ภูมิทัศน์ 
สถาปัตยกรรม
และสิ่งแวดล้อม
ที่เอื้อต่อคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของ
ประชาคม 

ความพึง
พอใจของ
คุณภาพชีวิต
ของบุคลากร 

3.51 
คะแนน 

3.51 
คะแนน 

3.51 
คะแนน 

3.51 
คะแนน 

4. มีสื่อ 
เทคโนโลยี และ
ทรัพยากรที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ 
รวมทั้งมีระบบ
สารสนเทศเพื่อ
การบริหาร
จัดการที่มี
คุณภาพ 

กลยุทธ์ที ่3 
ปรับปรุงและ
พัฒนางาน
บริหารโดยเน้น
การให้บริการ
แบบ One Stop 
Service 

   ยุทธศาสตร์ที่ 2 
สร้างความสัมพันธ์
ที่ดีกับศิษย์เก่าและ
ชุมชน 

1. ศิษย์เก่าและ
ชุมชนมีความพึง
พอใจในกิจกรรม
ที่มหาวิทยาลัย
จัดขึ้นเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ ์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ส่งเสริม
สนับสนุน และ
พัฒนา
ความสัมพันธ์ที่ดี
กับศิษย์เก่าและ
เครือข่ายชุมชน 

เกื้อกูลศิษย์เกา่และ
ชุมชน 

กลยุทธ์ที ่1 
ส่งเสริมกิจกรรม
ที่หลากหลายกบั
ศิษย์เก่าและ
ชุมชน 

ความพึง
พอใจใน
คุณภาพการ
บริการ การ
จัดกิจกรรม 
การให้
ค าปรึกษา 
และข้อมูล
ข่าวสารศิษย์
เก่า และ
ชุมชน 

3.51 
คะแนน 

3.51 
คะแนน 

3.51 
คะแนน 

3.51 
คะแนน 



 

 

52 
 

แผนระดับมหาวิทยาลัย แผนระดับหน่วยงาน 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ
ยุทธศาสตร์
กระทรวง 

เป้าหมายให้บริการกระทรวง 
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

เป้าประสงค์
ระยะยาว 

ยุทธศาสตร์
หน่วยงาน 

เป้าประสงค์ระยะยาว
หน่วยงาน 

กลยุทธ ์
ตัวชี้วัดที่
ส าคัญ 

เป้าหมายของตัวชี้วัดที่ส าคัญ 
2556 2557 2558 2559 

    2. มีฐานข้อมูล
สารสนเทศของ
ศิษย์เก่าที่
สมบูรณ์เพื่อการ
สื่อสารข้อมูล
ข่าวสารของ
มหาวิทยาลัย 

  กลยุทธ์ที ่2 
ปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูล
สารสนเทศของ
ศิษย์เก่าและ
ชุมชน 

ระดับ
ความส าเร็จ
ของการ
พัฒนา
ฐานข้อมูล
ศิษย์เก่า 

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 

    3. ศิษย์เก่าได้รับ
การยกย่อง และ
ยอมรับ จากผู้ใช้
บัณฑิตหรือสังคม 

  กลยุทธ์ที ่3 
สร้างกิจกรรม
เชิดชูเกียรติ ต่อ
ศิษย์เก่าและ
ชุมชน 

จ านวนศิษย์
เก่าที่ได้รับ
การยกย่อง
ชมเชย 
ประกาศ
เกียรติคุณ
โดย
หน่วยงาน
หรือองค์กร
ระดับชาติ 
หรือ
นานาชาต ิ

1 คน 1 คน 1 คน 1 คน 

   ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ยกระดับมาตรฐาน
การจัดการเรียน
การสอนและ
คุณภาพบัณฑิต
ตามอัตลักษณ์ของ
สวนสุนันทา 

1. ผลิตบัณฑิตที่
มีคุณภาพ  มี
ความรู้  
ความสามารถ
ทางวิชาการ  มี
คุณธรรม 
จริยธรรม และ
สามารถด ารงตน
อยู่ในสังคมที่มี
การแข่งขันสูง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ก ากบัมาตรฐาน 
และประสานการ
จัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาให้มี
ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ และ
พัฒนามาตรฐาน
คุณภาพผลงาน
วิทยานิพนธ ์

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
และเป็นบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ 

กลยุทธ์ที ่2 
ยกระดับ
คุณภาพการจัด
การศึกษาและ
การเรียนรู้ตาม
มาตรฐาน
วิชาการ 

คุณภาพของ
บัณฑิตปริญญา
ตรี โท และเอก 
เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับ
อุดม 
ศึกษาแห่งชาติ 
(สมศ 2) 
 
 

ร้อยละ 
86.5 

ร้อยละ 
86.5 

ร้อยละ 
86.5 

ร้อยละ 
86.5 
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แผนระดับมหาวิทยาลัย แผนระดับหน่วยงาน 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ
ยุทธศาสตร์
กระทรวง 

เป้าหมายให้บริการกระทรวง 
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

เป้าประสงค์
ระยะยาว 

ยุทธศาสตร์
หน่วยงาน 

เป้าประสงค์ระยะยาว
หน่วยงาน 

กลยุทธ ์
ตัวชี้วัดที่
ส าคัญ 

เป้าหมายของตัวชี้วัดที่ส าคัญ 
2556 2557 2558 2559 

    2. มีหลักสูตรที่
สอดคล้องกับ
ตลาดแรงงาน 
ทิศทางการ
พัฒนาของ
ประเทศและ
รองรับการเข้าสู่
ประชาคม
อาเซียน 

 กลยุทธ์ที ่1 
พัฒนา ปรับปรุง
หลักสูตร และ
ขยายสาขาวิชา
ให้ตอบสนองต่อ
ตลาดแรงงาน
และยุทธศาสตร์
ชาติ 

หลักสูตรที่
รองรับการ
จัดการเรียน
การสอนใน
ระดับอาเซียน
ต่อจ านวน
หลักสูตร
ทั้งหมด 

ร้อยละ 2 ร้อยละ 4 ร้อยละ 6 ร้อยละ 8 

3. มีวิทยาเขตที่
สามารถจัด
การศึกษาใหก้ับ
ประชาชนใน
พื้นที่บริการ 
4. บัณฑิตมี
คุณภาพตามอัต
ลักษณ์ของสวน
สุนันทา 

กลยุทธ์ที ่3 เพิ่ม
มาตรฐาน
การศึกษาและ
ความสามารถ
ของนักศึกษาสู่
การแข่งขันกับ
นานาประเทศ 

ผลการ
ประเมินของ
ผู้เรียนและ
บุคลากร
เกี่ยวกบัการ
ปฏิบัติงาน
ของ
สถานศึกษาที่
สอดคล้อง
กับอัตลักษณ ์

3.51 
คะแนน 

 3.51 
คะแนน 

3.51 
คะแนน 

3.51 
คะแนน 

5. นักศึกษาได้รับ
การพัฒนาตาม
คุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึ่ง
ประสงค์และ
ได้รับการยอมรับ

กลยุทธ์ที ่4 
สร้างเครือข่าย
กับหน่วยงาน
ภายนอกและ
ความร่วมมือทั้ง
ภายในทั้งภายใน

นักศึกษาที่
ได้รับการ
ประกาศ
เกียรติคุณยก
ย่องใน
ระดับชาติ

8 คน 8 คน 8 คน 8 คน 
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แผนระดับมหาวิทยาลัย แผนระดับหน่วยงาน 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ
ยุทธศาสตร์
กระทรวง 

เป้าหมายให้บริการกระทรวง 
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

เป้าประสงค์
ระยะยาว 

ยุทธศาสตร์
หน่วยงาน 

เป้าประสงค์ระยะยาว
หน่วยงาน 

กลยุทธ ์
ตัวชี้วัดที่
ส าคัญ 

เป้าหมายของตัวชี้วัดที่ส าคัญ 
2556 2557 2558 2559 

ในระดับชาติหรือ
นานาชาต ิ

และต่างประเทศ
เพื่อผลิตบัณฑิต
ให้ตอบสนอง
ความต้องการ
ของตลาดเฉพาะ 
(Niche 
Market) 

หรือ
นานาชาต ิ

   ยุทธศาสตร์ที่ 5 
สร้างความพร้อม
การเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

1. ศูนย์อาเซียนมี
ระบบการบริหาร
จัดการที่คล่องตัว
เพื่อการรองรับ
การเข้าสู่
ประชาคม
อาเซียนของ
มหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ส่งเสริม 
สนับสนุน
ประสานการจัด
การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาให้
มีความเป็นเลิศ
ทางวิชาการสู่
สากล 

1. เป็นหน่วยงานที่
รองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

กลยุทธ์ที ่1 ยก
มาตรฐานการจัด
การศึกษาและ
การเรียนการ
สอน ให้
ตอบสนอง
ตลาดแรงงาน
และสังคมยุค
โลกาภวิัฒน ์

ความพึง
พอใจต่อ
กิจกรรมเพื่อ
การรองรับ
การเข้าสู่
ประชาคม
อาเซียน 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
70 

   2. อาจารย์ 
บุคลากรและ
นักศึกษามี
ความรู้ที่รองรับ
การเข้าสู่
ประชาคม
อาเซียน 

กลยุทธ์ที ่2 
พัฒนามาตรฐาน
การเรียนการ
สอนให้ทัดเทียม
กับประเทศใน
กลุ่มสมาชิก
อาเซียน 

อาจารย์ 
บุคลากรและ
นักศึกษาที่มี
ความรู้ความ
เข้าใจต่อการ
เข้าสู่
ประชาคม
อาเซียน 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
70 

   3. มีความร่วมมือ
ด้านการศึกษา
และวิจยักับ
ประชาคม
อาเซียนที่มีการ
ด าเนินกิจกรรม

2. เป็นหน่วยงานที่
ร่วมมือด้านการศึกษา
และการวิจัยกับสมาชกิ
อาเซียน 

กลยุทธ์ที ่3 
ส่งเสริมความ
ร่วมมือด้าน
การศึกษาและ
วิจัยกับ
มหาวิทยาลัย

ความร่วมมือ
ด้าน
การศึกษา
และวิจยักับ
ประชาคม
อาเซียนที่มี

1 แหล่ง 1 แหล่ง 1 แหล่ง 1 แหล่ง 
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แผนระดับมหาวิทยาลัย แผนระดับหน่วยงาน 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ
ยุทธศาสตร์
กระทรวง 

เป้าหมายให้บริการกระทรวง 
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

เป้าประสงค์
ระยะยาว 

ยุทธศาสตร์
หน่วยงาน 

เป้าประสงค์ระยะยาว
หน่วยงาน 

กลยุทธ ์
ตัวชี้วัดที่
ส าคัญ 

เป้าหมายของตัวชี้วัดที่ส าคัญ 
2556 2557 2558 2559 

ร่วมกัน และองค์กร
ภายในประเทศ
และต่างประเทศ 

การด าเนิน
กิจกรรม
ร่วมกัน 

     กลยุทธ์ที ่4 
ส่งเสริมและ
พัฒนาการจัด
การศึกษากับ
ประเทศเพื่อน
บ้านในกลุ่ม
สมาชิกอาเซียน 

    

 สร้างโอกาสทาง
การศึกษาแก่
ประชากรทุก
กลุ่มอย่างเท่า
เทียม 

: ประชากรได้รับการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มี
มาตรฐานคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
เป็นศูนย์กลางแห่ง
การเรียนรู้และ
บริการวิชาการชั้น
น า 

1. เป็นศูนย์กลาง
การให้บริการ
ทางวิชาการบน
พื้นฐานของ
ความรู้ทาง
วิชาการและเป็น
ที่พึ่งพาของสังคม
ได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ส่งเสริม และ
สนับสนุนการ
บริการวิชาการ 
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีแก่
ชุมชนและสังคม
เพื่อตอบสนอง
ความต้องการ
ของชุมชนและ
สังคมอย่างมี
คุณภาพ 

สนับสนุนการบริการ
วิชาการแก่ชุมชน และ
สังคม 

กลยุทธ์ที ่1 จัด
กิจกรรม และ
ถ่ายทอดองค์
ความรู้ระดับ
บัณฑิตศึกษาสู่
สังคม/ชุมชน 
กลยุทธ์ที ่2 เป็น
ศูนย์กลางทาง
การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาที่
ร่วมพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 
และสังคม 

โครงการการ
บริการทาง
วิชาการที่น า
ความรู้และ
ประสบการณ์
จากการ
ให้บริการ
วิชาการมาใช้
ในการ
พัฒนาการ
เรียนการสอน 
และหรือการ
วิจัย(สมศ 8) 

ร้อยละ 
31 

ร้อยละ 
31 

ร้อยละ 
31 

ร้อยละ 
31 

ผู้รับบริการที่
น าความรู้จาก
การบริการ
ทางวิชาการ
ไปใช้
ประโยชน์ได้
จริง 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
85 
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แผนระดับมหาวิทยาลัย แผนระดับหน่วยงาน 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ
ยุทธศาสตร์
กระทรวง 

เป้าหมายให้บริการกระทรวง 
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

เป้าประสงค์
ระยะยาว 

ยุทธศาสตร์
หน่วยงาน 

เป้าประสงค์ระยะยาว
หน่วยงาน 

กลยุทธ ์
ตัวชี้วัดที่
ส าคัญ 

เป้าหมายของตัวชี้วัดที่ส าคัญ 
2556 2557 2558 2559 

        องค์ความรู้ที่ได้
จากการบริการ
ทางวิชาการไป
ถ่ายทอด
ความรู้สู่
บุคลากรภายใน
หรือภายนอก
มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
50 

   ยุทธศาสตร์ที่ 8 
ปฏิรูปการบรหิาร
จัดการทรัพยากร  
สินทรัพย์และ
ทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

1. มีการบริหาร
จัดการทรัพยากร
สินทรัพย์และ
ทรัพย์สินทาง
ปัญญาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
และคุ้มค่า 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 
ร่วมพัฒนาและ
ส่งเสริม
ทรัพยากร 
สินทรัพย์ และ
ทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

ส่งเสริมการบริหาร
จัดการทรัพยากร 

ส่งเสริม และ
สนับสนุนการ
จัดการ
ทรัพยากร 
สินทรัพย์และ
ทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

ระดับ
ความส าเร็จ
ของการระดม
ทุนสู่
มหาวิทยาลัย
ด้วยการบริการ
วิชาการ (A) 

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 

    2. มีทุนจาก
สนับสนุน
ภายนอกที่ชว่ย
ลดการพึ่งพาจาก
งบประมาณ
แผ่นดินในการ
พัฒนา
มหาวิทยาลัย 

   รายได้ที่เกิด
การระดมทุน
จากภายนอก 

0.2 
ล้าน
บาท 

0.2 ล้าน
บาท 

0.2 ล้าน
บาท 

0.2 ล้าน
บาท 

    3. มีหน่วยบุ่ม
เพาะวิสาหกิจที่
มันคงและ
สามารถ
ด าเนินการได้
อย่างต่อเนื่อง 
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แผนระดับมหาวิทยาลัย แผนระดับหน่วยงาน 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ
ยุทธศาสตร์
กระทรวง 

เป้าหมายให้บริการกระทรวง 
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

เป้าประสงค์
ระยะยาว 

ยุทธศาสตร์
หน่วยงาน 

เป้าประสงค์ระยะยาว
หน่วยงาน 

กลยุทธ ์
ตัวชี้วัดที่
ส าคัญ 

เป้าหมายของตัวชี้วัดที่ส าคัญ 
2556 2557 2558 2559 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
: 4.5 การ
อนุรักษ์ ส่งเสริม
และพัฒนา
ศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม 

การสร้างโอกาส
ทางการศึกษาแก่
ประชากรทุก
กลุ่มอย่างเท่า
เทียม 

ประชาชนได้รับความรู้ความ
เข้าใจ มีความตระหนัก รว่ม
อนุรักษ์และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
ส่งเสริมและท านุ
บ ารุง
ศิลปะวัฒนธรรมสู่
สากล 

1. อนุรักษ์ สืบ
สาน พัฒนาและ
เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม 
และเป็นศูนย์
ข้อมูลสารสนเทศ
ทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
ส่งเสริม ท านุ
บ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม
เกาะ
รัตนโกสินทร์ 
และภูมิปัญญา
ไทย 

อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา 
และเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม และ
เป็นศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

กลยุทธ์ที ่1 จัด
กิจกรรม และ
ถ่ายทอดองค์
ความรู้ระดับ
บัณฑิตศึกษาสู่
สังคม/ชุมชน 

ความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการใน
โครงการ
ส่งเสริม สืบ
สาน และ
ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรร
ม 

3.51 
คะแนน 

3.51 
คะแนน 

3.51 
คะแนน 

3.51 
คะแนน 

กลยุทธ์ที ่2 เป็น
ศูนย์กลางทาง
การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาที่
ร่วมพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 
และสังคม 

นิสิต 
นักศึกษาที่
เห็น
ความส าคัญ
ของ
ศิลปวัฒนธรร
มไทย 

ร้อยละ 
82 

ร้อยละ 
82 

ร้อยละ 
82 

ร้อยละ 
82 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
: 6. การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี การ
วิจัย และ
นวัตกรรม 

การสนับสนุน
การพัฒนาเพื่อ
สร้างทุนปัญญา
ของชาติ 

มีผลงานวิจัย และนวัตกรรม
ที่ได้รับการเผยแพร่ น าไปใช้
ประโยชน์ หรือต่อยอดในเชิง
พาณิชย ์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนางานวิจยัและ
นวัตกรรมเพื่อเป็น
ฐานในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย 
ชุมชน และ
ประเทศชาติ 

1. บุคลากรได้รับ
การพัฒนา
ความรู้และ
ทักษะในการ
สร้างผลงานวิจัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนามาตรฐาน
คุณภาพงานวิจยั
และงาน
สร้างสรรค์เพื่อ
การพัฒนา
องค์กร ชุมชน 
ท้องถิ่น และ
เผยแพร่สู่
สาธารณะ
ระดับชาติ 

สนับสนุนทรัพยากรเพื่อ
การพัฒนางานวิจัย
อย่างต่อเนื่อง 

กลยุทธ์ที ่1 เพิ่ม
ขีด
ความสามารถ
และศักยภาพใน
การวิจยัและงาน
สร้างสรรค์ 

อาจารย์
ประจ ามี
ผลงานวิจัย 

ร้อยละ 
55 

ร้อยละ 
55 

ร้อยละ 
55 

ร้อยละ 
55 

      กลยุทธ์ที ่2 
พัฒนาและ
ส่งเสริมการวิจัย

ร้อยละของ
งานวิจัยหรือ
งาน

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
20 
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แผนระดับมหาวิทยาลัย แผนระดับหน่วยงาน 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ
ยุทธศาสตร์
กระทรวง 

เป้าหมายให้บริการกระทรวง 
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

เป้าประสงค์
ระยะยาว 

ยุทธศาสตร์
หน่วยงาน 

เป้าประสงค์ระยะยาว
หน่วยงาน 

กลยุทธ ์
ตัวชี้วัดที่
ส าคัญ 

เป้าหมายของตัวชี้วัดที่ส าคัญ 
2556 2557 2558 2559 

สู่สากล สร้างสรรค์ที่
ตีพิมพ์
เผยแพร่ใน
ระดับชาติ
หรือระดับ
นานาชาติต่อ
อาจารย์
ประจ าและ/
หรือนักวจิัย
ประจ า  
(สมศ 5) 

   2. มีศูนย์การวจิัย
ที่พร้อมให้บริการ
และมีบรรยากาศ
สนับสนุนการ
ผลิตงานวิจัยที่มี
ประสิทธิภาพ
และเป็นแหล่ง
รวบรวมความรู้
เฉพาะด้าน 

  กลยุทธ์ที ่3 
ยกระดับการ
วิจัยโดยร่วมกับ
ภาครัฐและ
เอกชน
ด าเนินการวิจยั
เชิงพาณิชย์ 

ระดับ
ความส าเร็จ
การพัฒนา
งานวิจัยหรือ
งาน
สร้างสรรค์ให้
รับกับการจด
สิทธิบัตรและ
อนุสิทธิบัตร 
(A) 

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 

 
 
 



 

 

59 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
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ยทุธศาสตรช์าต ิ: 4. การศกึษา คณุธรรม จรยิธรรม คณุภาพชวีติ และความเทา่เทยีมกนัทางสังคม

นโยบายรัฐบาล : 4.สังคมและคณุภาพชวีติ 

                         4.1 นโยบายการศกึษา

ยทุธศาสตรก์ระทรวง : การจัดการศกึษาระดับอดุมศกึษา ระดับอาชวี และการฝึกอาชพีใหส้อดคลอ้งกบัตลาดแรงงาน ทัง้เชงิปรมิาณและคณุภาพ

                          : การพัฒนาคณุภาพการศกึษาทกุระดับ ทกุประเภท โดยมุง่เนน้เป้าหมาย คอืนักเรยีนเป็นศนูยก์ลาง

                          : การสรา้งโอกาสทางการศกึษาแกป่ระชากรทกุกลุม่อยา่งเทา่เทยีม

เป้าหมายบรกิารกระทรวง : ก าลังคนระดับกลางและระดับสงูมคีณุภาพมาตรฐานสามารถแขง่ขันไดใ้นดับสากล

                              : นักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 และชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ไดรั้บเครือ่งคอมพวิเตอรพ์กพา (แท็บเล็ต) และมเีนื้อหาทีเ่หมาะสมตามหลักสตูร สง่เสรมิการเรยีนรูอ้ยา่งมคีณุภาพ

                              : ประชาชนไดรั้บโอกาสทางการศกึษาขัน้พืน้ฐานตามสทิธิท์ีก่ าหนดไว ้

1.1 รอ้ยละความส าเร็จของการเบกิจา่ยงบประมาณ กลยทุธ์ท์ ี ่1 พัฒนาการบรหิารจัดการองคก์รใหม้ธีรรมาภบิาล

1.1.1 รอ้ยละความส าเร็จของการเบกิจา่ยเงนิงบประมาณตามแผน รอ้ยละ 96 96 96 96

1.1.2 รอ้ยละความส าเร็จของการเบกิจา่ยเงนิงบประมาณภาพรวม รอ้ยละ 94 94 94 94

1.1.3 รอ้ยละความส าเร็จของการเบกิจา่ยเงนิงบประมาณรายจา่ย

ลงทนุ

รอ้ยละ 80 80 80 80

1.2 การปฎบิตัติามบทบาทหนา้ทีข่องสภาสถาบนั และผูบ้รหิาร

สถาบนั ตามแผนปฏบิตัริาชการ (สมศ 13)

1.2.1 การปฎบิตัติามบทบาทหนา้ทีข่องสภาสถาบนั(สมศ 12) คะแนน 4.51 4.51 4.51 4.51

1.2.2 การปฎบิตัติามบทบาทหนา้ทีข่องผูบ้รหิารสถาบนั (สมศ 13) คะแนน 4.51 4.51 4.51 4.51      1.2.2 การปฎบิตัติามบทบาทหนา้ทีข่อง

ผูบ้รหิารสถาบนั (สมศ 13)

คะแนน 4.51

1.3 ความเชีอ่มัน่ดา้นธรรมาภบิาลของนสิติ นักศกึษา และ

ผูเ้กีย่วขอ้งตอ่สถาบนั

ระดับ กพร. 3.51 3.51 3.51 3.51 ระดับ กพร. 4.51

1.4 อนัดับของมหาวทิยาลัย 5

- ระดับประเทศ (ราชภัฏ) อนัดับ - 1

- ระดับประเทศ (มหาวทิยาลัย) อนัดับ - 15

- ระดับเอเชยี อนัดับ - 150

5

.

1.  ผลติบณัฑติทีม่ี

คณุภาพระดับแนวหนา้

 ตรงกบัความตอ้งการ

ของชมุชนและสังคมยคุ

เศรษฐกจิฐานความรู ้

อยูใ่นสังคมอาเซยีน

และประชากรโลก 

(global citizen) อยา่ง

มคีวามสขุ

ยทุธศาสตรท์ ี ่1 พัฒนา

ระบบบรหิารจัดการโดยยดึ

หลักธรรมาภบิาล

1. มรีะบบบรหิารจัดการตามหลักธรรมาภบิาลเพือ่ให ้

มหาวทิยาลัยมปีระสทิธผิลเพิม่ขึน้  (high performance 

organization)

หนว่ยนบั แหลง่ขอ้มลู

 แผนปฏบิตัริาชการบณัฑติวทิยาลยั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ปรบัปรงุรอบ 6 เดอืน)

วสิยัทศัน ์: เป็นองคก์รจดัการศกึษาระดบับณัฑติศกึษาทีม่กีารจดัการคณุภาพช ัน้น า

หนว่ยนบั แหลง่ขอ้มลู
เป้าหมาย

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา บณัฑติวทิยาลยั

พนัธกจิที ่1 สง่เสรมิสนับสนุน

การเรยีนการสอน งานวจัิย และ

พัฒนาความรว่มมอืกบัหน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชนภายใตก้าร

ก ากบัมาตรฐานวชิาการ

ยทุธศาสตรท์ ี ่1 สง่เสรมิระบบ

การบรหิารจัดการเชงิคณุภาพ

และธรรมาภบิาล

1. มกีารบรหิารจัดการทีค่ลอ่งตัว

 มปีระสทิธผิล โปรง่ใส และ

ตรวจสอบได ้

กลยทุธท์ ี ่1 สง่เสรมิและ

พัฒนาการบรหิารจัดการทีด่ ีมี

คณุภาพ และยดึหลักธรรมาภบิาล

96

1.4 ระดับความส าเร็จของการจัดอนัดับ

มหาวทิยาลัย (U-Ranking)

ระดับ

ความส าเร็

จ

1.3 ความเชีอ่มัน่ดา้นธรรมาภบิาลของนสิติ 

นักศกึษา และผูเ้กีย่วขอ้งตอ่สถาบนั

1.1 รอ้ยละความส าเร็จของการเบกิจา่ย

งบประมาณ

รอ้ยละ

1.2 การปฎบิตัติามบทบาทหนา้ทีข่องสภา

สถาบนั และผูบ้รหิารสถาบนั ตามแผนปฏบิตั ิ

ราชการ (สมศ 13)

1.5 ระดับความส าเร็จของการใหบ้รกิาร One 

Stop Service (A)

ระดับ

ความส าเร็

จ



พนัธกจิมหาวทิยาลยั ยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยั เป้าประสงค์ ตวับง่ชีป้ระสทิธภิาพ กลยทุธ์ พนัธกจิหนว่ยงาน ยทุธศาสตรม์หนว่ยงาน เป้าประสงคห์นว่ยงาน ตวับง่ชีป้ระสทิธภิาพหนว่ยงาน ปี กลยทุธห์นว่ยงาน

Mission Strategic Issues Goals Key Performance Indicators 2556 2557 2558 2559 Strategies Mission Strategic Issues Goals Key Performance Indicators 2556 Strategies

หนว่ยนบั แหลง่ขอ้มลูหนว่ยนบั แหลง่ขอ้มลู
เป้าหมาย

1.5 ความส าเร็จของการพัฒนาคณุภาพบรหิารจัดการองคก์ร (TQA) ระดับ 5 5 5 5

1.6 ความส าเร็จของการจัดท าตน้ทนุตอ่หน่วยผลผลติ (ก.พ.ร) ระดับ 5 5 5 5

1.7 ความส าเร็จของการประหยัดพลังงานของมหาวทิยาลัย 

(ก.พ.ร.)

ระดับ 5 5 5 5 ระดับ 3

1.7 คณุภาพของมหาวทิยาลัยจากผลการประเมนิคณุภาพ

การศกึษาภายใน (สกอ.)

คะแนน 4.78 4.8 4.82 4.84 คะแนน 4.78

1.9 องคค์วามรูท้ีน่ าไปใชป้ระโยชน์ในการปฏบิตังิานจนเกดิผล

สัมฤทธิ์

องคค์วามรู ้ 12 14 16 18 1.9 องคค์วามรูท้ีน่ าไปใชป้ระโยชน์ในการ

ปฏบิตังิานจนเกดิผลสัมฤทธิ์

องคค์วามรู ้ 1

รอ้ยละ 80

2. บคุลากรมศีักยภาพสงู คณุภาพชวีติทีด่แีละมคีวาม

ผาสกุใหเ้ป็นองคก์รทีม่สีขุภาวะทีด่ ี (Healthy 

organization)

1.10 อาจารยป์ระจ าทีม่วีฒุปิรญิญาเอกหรอืเทยีบเทา่ตอ่อาจารย์

ประจ า ( สกอ 2.2)

รอ้ยละ กพร. 25 27 29 30 1.11 อาจารยป์ระจ าทีม่วีฒุปิรญิญาเอกหรอื

เทยีบเทา่ตอ่อาจารยป์ระจ า ( สกอ 2.2)

รอ้ยละ กพร. 25

1.11 อาจารยป์ระจ าทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการตอ่อาจารยป์ระจ า

ทัง้หมด ( สกอ.2.3),(สมศ.14)

รอ้ยละ 30 40 50 60 1.12 อาจารยป์ระจ าทีด่ ารงต าแหน่งทาง

วชิาการตอ่อาจารยป์ระจ าทัง้หมด ( สกอ.

2.3),(สมศ.14)

รอ้ยละ 25

1.12 อาจารยป์ระจ าทีไ่ดรั้บรางวลัผลงานวชิาการหรอืวชิาชพีใน

ระดับชาตหิรอืนานาชาติ

รอ้ยละ 2.00 2.50 3.00 3.50 1.13 อาจารยป์ระจ าทีไ่ดรั้บรางวลัผลงาน

วชิาการหรอืวชิาชพีในระดับชาตหิรอืนานาชาติ

รอ้ยละ 2.00

1.13 ความพงึพอใจของบคุลากรทีม่ตีอ่แผนสรา้งความกา้วหนา้

(Career Path)

รอ้ยละ 80 81.00 82.00 83.00 1.14 ความพงึพอใจของบคุลากรทีม่ตีอ่แผน

สรา้งความกา้วหนา้(Career Path)

ระดับ

คะแนน

ความพงึ

พอใจ

3.51

1.14 ความพงึพอใจของบคุลากรทมีตีอ่ระบบรหิารทรัพยากรบคุคล รอ้ยละ 72 74 80 86 1.15 ความพงึพอใจของบคุลากรทมีตีอ่ระบบริ

หารทรัพยากรบคุคล

ระดับ

คะแนน

ความพงึ

พอใจ

3.51

1.15 ระดับความผาสกุและผกูพันของบคุลากรทีม่ตีอ่มหาวทิยาลัย ระดับ 3.81 4.11 4.31 4.51 1.16 ระดับความผาสกุและผกูพันของบคุลากร

ทีม่ตีอ่มหาวทิยาลัย

ระดับ 4

5

กลยทุธ์ท์ี ่2 พัฒนาทรัพยากรบคุคลใหม้ศีักยภาพในการแขง่ขัน และ

จัดระบบสวสัดกิารและสทิธปิระโยชน์ เพือ่ความผาสกุ

ระดับ 5

1.7 ความส าเร็จของการประหยัดพลังงานของ

มหาวทิยาลัย (ก.พ.ร.)

1.17 ระดับความส าเร็จของการสง่เสรมิการ

ปฏบิตัตินใหเ้ป็นไปตามจรรยาบรรณวชิาชพี

กลยทุธท์ ี ่2 สง่เสรมิพัฒนาการ

บรหิารงานบณัฑติศกึษา โดยเนน้

การมสีว่นรว่มกบัหลักสตูร และ/

หรอืสาขาอยา่งสรา้งสรรค์

1.10 รอ้ยละของบคุลากรทีไ่ดรั้บการพัฒนา

ทักษะดา้นภาษาทีน่ าความรูไ้ปใชป้ระโยชน์

1.6 ความส าเร็จของการพัฒนาคณุภาพบรหิาร

จัดการองคก์ร (TQA)

1.8 คณุภาพของมหาวทิยาลัยจากผลการ

ประเมนิคณุภาพการศกึษาภายใน (สกอ.)

ระดับ

ความส าเร็

จ
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1.16 ความพงึพอใจของคณุภาพชวีติของบคุลากร ระดับ 3.81 4.11 4.31 4.51 ระดับ 3.51

4. มสีือ่ เทคโนโลย ีและทรัพยากรทีเ่อือ้ตอ่การเรยีนรู ้

รวมทัง้มรีะบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารจัดการทีม่คีณุภาพ

1.17 ฐานขอ้มลูและสารสนเทศทีพั่ฒนาหรอืปรับปรงุ ทีน่ าไปใช ้

ประโยชน์ไดจ้รงิ

รอ้ยละ 75 77 79 81

1.18 ความส าเร็จของการพัฒนา หรอืปรับปรงุฐานขอ้มลูตามแผน

ระบบสารสนเทศ

รอ้ยละ 80 81 82 83

1. ศษิยเ์กา่และชมุชนมคีวามพงึพอใจในกจิกรรมที่

มหาวทิยาลัยจัดขึน้เพือ่สรา้งความสัมพันธ์

2.1 ความพงึพอใจในคณุภาพการบรกิาร การจัดกจิกรรม การให ้

ค าปรกึษา และขอ้มลูขา่วสารศษิยเ์กา่ และชมุชน

รอ้ยละ ประกนั 80 82 83 84 กลยทุธท์ี ่1 สรา้งความสัมพันธท์ีด่กีบัศษิยเ์กา่และชมุชน เกือ้กลูศษิยเ์กา่และชมุชน ประกนั 3.51

2. มฐีานขอ้มลูสารสนเทศของศษิยเ์กา่ทีส่มบรูณ์เพือ่การ

สือ่สารขอ้มลูขา่วสารของมหาวทิยาลัย

2.2 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาฐานขอ้มลูศษิยเ์กา่ รอ้ยละ 5 5 5 5 2.2 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาฐานขอ้มลู

ศษิยเ์กา่

5

3. ศษิยเ์กา่ไดรั้บการยกยอ่ง และยอมรับ จากผูใ้ชบ้ณัฑติ

หรอืสังคม

2.3 จ านวนศษิยเ์กา่ทีไ่ดรั้บการยกยอ่งชมเชย ประกาศเกยีรตคิณุ

โดยหน่วยงานหรอืองคก์รระดับชาต ิหรอืนานาชาติ

คน 1 1 1 1 คน 1

ยทุธศาสตรท์ ี ่2 สรา้ง

ความสมัพนัธท์ ีด่กีบัศษิย ์

เกา่และชุมชน

3. มโีครงสรา้งพืน้ฐาน การบรหิารจัดการพืน้ที ่ปรับภมูทัิศน์

 สถาปัตยกรรมและสิง่แวดลอ้มทีเ่อือ้ตอ่คณุภาพชวีติทีด่ ี

ของประชาคม

กลยทุธ์ท์ี ่3 พัฒนาและปรับปรงุโครงสรา้งพืน้ฐานและการบรหิาร

จัดการพืน้ทีอ่ยา่งมปีระสทิธภิาพ

กลยทุธท์ี ่3 สรา้งมลูคา่เพิม่ใหก้บัศษิยเ์กา่

กลยทุธ์ท์ี ่4 พัฒนาและปรับปรงุสือ่ เทคโนโลยสีารสนเทศ และ

ทรัพยากรการเรยีนรูใ้หทั้นสมยั รวมทัง้ปรับปรงุระบบสารเทศเพือ่การ

บรหิารจัดการ

กลยทุธท์ี ่2 สรา้งระบบสารสนเทศและเครอืขา่ยความสัมพันธก์บัศษิย์

เกา่และมหาวทิยาลัย

กลยทุธท์ ี ่1 สง่เสรมิกจิกรรมที่

หลากหลายกบัศษิยเ์กา่และชมุชน

ยทุธศาสตรท์ ี ่2 สง่เสรมิ

สนับสนุน และพัฒนา

ความสัมพันธท์ีด่กีบัศษิยเ์กา่และ

เครอืขา่ยชมุชน

กลยทุธท์ ี ่3 สรา้งกจิกรรมเชดิชู

เกยีรต ิตอ่ศษิยเ์กา่และชมุชน

กลยทุธท์ ี ่3 ปรับปรงุและพัฒนา

งานบรหิารโดยเนน้การใหบ้รกิาร

แบบ One Stop Service

กลยทุธท์ ี ่2 ปรับปรงุระบบ

ฐานขอ้มลูสารสนเทศของศษิย์

เกา่และชมุชน

1.18 ความพงึพอใจของคณุภาพชวีติของ

บคุลากร

2.1 ความพงึพอใจในคณุภาพการบรกิาร การ

จัดกจิกรรม การใหค้ าปรกึษา และขอ้มลู

ขา่วสารศษิยเ์กา่ และชมุชน

ระดับ

คะแนน

ความพงึ

พอใจ

ระดับ

ความส าเร็

จ

2.3 จ านวนศษิยเ์กา่ทีไ่ดรั้บการยกยอ่งชมเชย 

ประกาศเกยีรตคิณุโดยหน่วยงานหรอืองคก์ร

ระดับชาต ิหรอืนานาชาติ
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3.1 บณัทติปรญิญาตรทีีไ่ดง้านท าและการประกอบอาชพีอสิระ

ภายใน 1 ปี ( สมศ 1)

รอ้ยละ ประกนั 96.3 96.35 96.4 96.45 ผลติบณัฑติทีม่คีณุภาพและเป็น

บณัฑติทีพ่งึประสงค์

3.1 คณุภาพของบณัฑติปรญิญาตร ีโท และเอก

 เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ

ระดับอดุมศกึษาแหง่ชาต ิ(สมศ 2)

รอ้ยละ ประกนั 86.5

ประกนั

ประกนั

3.2 คณุภาพของบณัฑติปรญิญาตร ีโท และเอก เป็นไปตามกรอบ

มาตรฐานคณุวฒุริะดับอดุมศกึษาแหง่ชาต ิ(สมศ 2)

รอ้ยละ ประกนั 86.5 87 87.50 88

3.3 ผลงานของผูส้ าเร็จการศกึษาระดับปรญิญาโททีไ่ดรั้บการ

ตพีมิพ ์หรอืเผยแพร ่(สมศ 3)

รอ้ยละ ประกนั 12 14 16 18

3.4 ผลงานของผูส้ าเร็จการศกึษาระดับปรญิญาเอกทีไ่ดรั้บการ

ตพีมิพ ์หรอืเผยแพร ่(สมศ 4)

รอ้ยละ ประกนั 20 22 24 26

3.5 บณัฑติระดับปรญิญาตรทีีไ่ดรั้บเงนิเดอืนเริม่ตน้เป็นไปตาม

เกณฑ์

รอ้ยละ กพร. 95.25 95.5 95.75 96

3.6 รอ้ยละของผูส้ าเร็จการศกึษาทีผ่า่นใบประกอบวชิาชพีหรอื

ใบรับรองคณุวฒุฉิพาะสาขาแหง่ชาติ

รอ้ยละ กพร. 35 37 39 41

2. มหีลักสตูรทีส่อดคลอ้งกบัตลาดแรงงาน ทศิทางการ

พัฒนาของประเทศและรองรับการเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน

3.7 หลักสตูรทีร่องรับการจัดการเรยีนการสอนในระดับอาเซยีนตอ่

จ านวนหลักสตูรทัง้หมด

รอ้ยละ ฝ่ายหลักสตูร 2 2.25 2.5 2.75 กลยทุธท์ี ่2 พัฒนาหลักสตูรใหส้อดคลอ้งกบัตลาดแรงงานและทศิ

ทางการพัฒนาของประเทศในอนาคต

3.5 หลักสตูรทีร่องรับการจัดการเรยีนการสอน

ในระดับอาเซยีนตอ่จ านวนหลักสตูรทัง้หมด

รอ้ยละ ฝ่ายหลักสตูร 2

3. มวีทิยาเขตทีส่ามารถจัดการศกึษาใหก้บัประชาชนใน

พืน้ทีบ่รกิาร

3.8 ความส าเร็จของการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาวทิยาเขต รอ้ยละ ส านักวทิยาเขต 80 85 90 95 กลยทุธท์ี ่3 เรง่รัดงบลงทนุและก าหนดกลไกการพัฒนาวทิยาเขตให ้

สามารถจัดการศกึษา

4. บณัฑติมคีณุภาพตามอตัลักษณ์ของสวนสนัุนทา 3.9 ผลการประเมนิของผูเ้รยีนและบคุลากรเกีย่วกบัการปฏบิตังิาน

ของสถานศกึษาทีส่อดคลอ้งกบัอตัลักษณ์

คะแนน 3.51 3.51 3.51 3.51 กลยทุธท์ี ่4 คน้หาจดุแข็งและอตัลักษณ์ของสวนสนัุนทาเพือ่พัฒนาสู่

ความเป็นเลศิ

3.6 ผลการประเมนิของผูเ้รยีนและบคุลากร

เกีย่วกบัการปฏบิตังิานของสถานศกึษาที่

สอดคลอ้งกบัอตัลักษณ์

คะแนน 3.51

3.10 รางวลัทีไ่ดรั้บในประเด็นทีเ่กีย่วกบัอตัลักษณ์ของมหาวทิยาลัย 3.7 รางวลัทีไ่ดรั้บในประเด็นทีเ่กีย่วกบัอตั

ลักษณ์ของมหาวทิยาลัย

3.10.1 นักศกึษาไดรั้บรางวลัทีไ่ดรั้บในประเด็นทีเ่กีย่วกบัอตัลักษณ์

ของมหาวทิยาลัย

รางวลั 7 8 9 10      3.7.1 นักศกึษาไดรั้บรางวลัทีไ่ดรั้บใน

ประเด็นทีเ่กีย่วกบัอตัลักษณ์ของมหาวทิยาลัย

รางวลั 2

3.10.2 บคุลากรไดรั้บรางวลัทีไ่ดรั้บในประเด็นทีเ่กีย่วกบัอตัลักษณ์

ของมหาวทิยาลัย

รางวลั 4 5 6 7      3.7.2 บคุลากรไดรั้บรางวลัทีไ่ดรั้บใน

ประเด็นทีเ่กีย่วกบัอตัลักษณ์ของมหาวทิยาลัย

รางวลั 1

3.10.3 หน่วยงาน/มหาวทิยาลัยไดรั้บรางวลัทีไ่ดรั้บในประเด็นที่

เกีย่วกบัอตัลักษณ์ของมหาวทิยาลัย

รางวลั 1 1 1 1      3.7.3 หน่วยงาน/มหาวทิยาลัยไดรั้บรางวลั

ทีไ่ดรั้บในประเด็นทีเ่กีย่วกบัอตัลักษณ์ของ

มหาวทิยาลัย

รางวลั 1

3.11 ผลการประเมนิความพงึพอใจของบคุลากรทีเ่กีย่วกบัการ

ด าเนนิการตามจดุเนน้ และจดุเดน่ หรอืความเชีย่วชาญเฉพาะ

ของมหาวทิยาลัย

ระดับ

คะแนน

ความพงึ

พอใจ

3.51 3.51 3.51 3.51

3.12 รางวลัทีม่หาวทิยาลัยไดรั้บในประเด็นทีเ่กีย่วกบัเอกลักษณ์

ของมหาวทิยาลัย

3.12.1 รางวลัทีม่หาวทิยาลัยไดรั้บดา้นการบรหิารและการพัฒนา

มหาวทิยาลัย/การพัฒนาครมูอือาชพี

รางวลั 5 5 5 5

3.12.2 รางวลัทีม่หาวทิยาลัยไดรั้บดา้นการอนุรักษ์และพัฒนา

ศลิปวฒันธรรมกรงุรัตนโกสนิทร์

รางวลั 1 1 1 1

3.13 นักศกึษาทีไ่ดรั้บการประกาศเกยีรตคิณุยกยอ่งในระดับชาติ

หรอืนานาชาติ

คน 50 55 60 65 3.9 นักศกึษาทีไ่ดรั้บการประกาศเกยีรตคิณุยก

ยอ่งในระดับชาตหิรอืนานาชาติ

คน 8

3.14 คน 93 93.5 94 94.5 รอ้ยละ 93

ยทุธศาสตรท์ ี ่3 ยกระดับ

มาตรฐานการจัดการเรยีน

การสอนและคณุภาพ

บณัฑติตามอตัลักษณ์ของ

สวนสนัุนทา

กลยทุธท์ี ่5 พัฒนานักศกึษาตามคณุลักษณะบณัฑติทีพ่ ึง่ประสงคส์ู่

ความเป็นเลศิ

1. ผลติบณัฑติทีม่คีณุภาพ  มคีวามรู ้ ความสามารถทาง

วชิาการ  มคีณุธรรม จรยิธรรม และสามารถด ารงตนอยูใ่น

สังคมทีม่กีารแขง่ขันสงู

กลยทุธท์ี ่1 พัฒนาระบบและกลไกการจัดการเรยีนการสอน (Learning

 Management System) ใหม้ปีระสทิธภิาพ

นักศกึษาทีส่อบผา่นเกณฑก์ารทดสอบความรูค้วามสามารถ

ดา้นภาษาตา่งประเทศ

5. นักศกึษาไดรั้บการพัฒนาตามคณุลักษณะบณัฑติทีพ่ ึง่

ประสงคแ์ละไดรั้บการยอมรับในระดับชาตหิรอืนานาชาติ

พนัธกจิที ่2  พัฒนานักศกึษา

ระดับบณัฑติศกึษาใหม้สีังคม

คณุภาพ องคค์วามรู ้และทักษะ

สูป่ระชาคมอาเซยีนและ

ประชาคมโลก
12

3.3 ผลงานของผูส้ าเร็จการศกึษาระดับปรญิญา

เอกทีไ่ดรั้บการตพีมิพ ์หรอืเผยแพร ่(สมศ 4)

รอ้ยละ 20

กลยทุธท์ ี ่4 สรา้งเครอืขา่ยกบั

หน่วยงานภายนอกและความ

รว่มมอืทัง้ภายในทัง้ภายในและ

ตา่งประเทศเพือ่ผลติบณัฑติให ้

ตอบสนองความตอ้งการของตลาด

เฉพาะ (Niche Market)

ยทุธศาสตรท์ ี ่3 ก ากบัมาตรฐาน

 และประสานการจัดการศกึษา

ระดับบณัฑติศกึษาใหม้คีวามเป็น

เลศิทางวชิาการ และพัฒนา

มาตรฐานคณุภาพผลงาน

วทิยานพินธ ์และการคน้ควา้อสิระ

 ใหส้ามารถ สรา้งองคค์วามรูสู้่

การพัฒนาองคก์รชมุชนทอ้งถิน่ 

และเผยแพรสู่ส่าธารณะระดับชาติ

กลยทุธท์ ี ่2 ยกระดับคณุภาพการ

จัดการศกึษาและการเรยีนรูต้าม

มาตรฐานวชิาการ

กลยทุธท์ ี ่1 พัฒนา ปรับปรงุ

หลักสตูร และขยายสาขาวชิาให ้

ตอบสนองตอ่ตลาดแรงงานและ

ยทุธศาสตรช์าติ

กลยทุธท์ ี ่3 เพิม่มาตรฐาน

การศกึษาและความสามารถของ

นักศกึษาสูก่ารแขง่ขันกบันานา

ประเทศ

รอ้ยละ

3.2 ผลงานของผูส้ าเร็จการศกึษาระดับปรญิญา

โททีไ่ดรั้บการตพีมิพ ์หรอืเผยแพร ่(สมศ 3)

รอ้ยละ

3.10 นักศกึษาทีส่อบผา่นเกณฑก์ารทดสอบ

ความรูค้วามสามารถดา้นภาษาตา่งประเทศ

153.4 รอ้ยละของรายวชิาทีม่กีระบวนการเรยีน

การสอนดว้ย Project base learning หรอื 

Co-operative education หรอื Problem base 

learning หรอื กระบวนการทีเ่นน้ผูเ้รยีนเป็น

ส าคัญ (A)

3.8 ผลการประเมนิความพงึพอใจของบคุลากร

ทีเ่กีย่วกบัการด าเนนิการตามจดุเนน้ และจดุเดน่

 หรอืความเชีย่วชาญเฉพาะของมหาวทิยาลัย

ระดับ

คะแนน

ความพงึ

พอใจ

3.51



พนัธกจิมหาวทิยาลยั ยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยั เป้าประสงค์ ตวับง่ชีป้ระสทิธภิาพ กลยทุธ์ พนัธกจิหนว่ยงาน ยทุธศาสตรม์หนว่ยงาน เป้าประสงคห์นว่ยงาน ตวับง่ชีป้ระสทิธภิาพหนว่ยงาน ปี กลยทุธห์นว่ยงาน

Mission Strategic Issues Goals Key Performance Indicators 2556 2557 2558 2559 Strategies Mission Strategic Issues Goals Key Performance Indicators 2556 Strategies

หนว่ยนบั แหลง่ขอ้มลูหนว่ยนบั แหลง่ขอ้มลู
เป้าหมาย

5.1 ระดับ 3.51 3.51 4 4.51 รอ้ยละ 70

5.2 รอ้ยละ 70 75 80 85 รอ้ยละ 70

5.3 แหลง่ 5 7 9 11 แหลง่ 1

ยทุธศาสตรช์าต ิ: 4. การศกึษา คณุธรรม จรยิธรรม คณุภาพชวีติ และความเทา่เทยีมกนัทางสังคม

นโยบายรัฐบาล : 4.สังคมและคณุภาพชวีติ 

                         4.1 นโยบายการศกึษา

ยทุธศาสตรก์ระทรวง : สรา้งโอกาสทางการศกึษาแกป่ระชากรทกุกลุม่อยา่งเทา่เทยีม

เป้าหมายบรกิารกระทรวง : ประชากรไดรั้บการศกึษาและการเรยีนรูต้ลอดชวีติทีม่มีาตรฐานคณุภาพ

1. เป็นศนูยก์ลางการใหบ้รกิารทางวชิาการบนพืน้ฐานของ

ความรูท้างวชิาการและเป็นทีพ่ ึง่พาของสังคมได ้

6.1 ความพงึพอใจของผูบ้รหิาร คร ูและบคุลากรทางการศกึษาที่

เขา้รับการพัฒนา (สงป.)

ระดับ แผนงาน 4.7 4.75 4.8 4.85 กลยทุธท์ี ่1 สรา้งเครอืขา่ยและความรว่มมอืกบัสถานศกึษาในการ

พัฒนา และผลติครใูหเ้ป็นมอือาชพี

6.1 โครงการการบรกิารทางวชิาการทีน่ าความรู ้

และประสบการณ์จากการใหบ้รกิารวชิาการมาใช ้

ในการพัฒนาการเรยีนการสอน และหรอืการวจัิย

(สมศ 8)

รอ้ยละ ประกนั 31

6.2 ผูบ้รหิาร คร ูและบคุลากรทางการศกึษาทีน่ าความรูท้ีไ่ดรั้บไป

ใชป้ระโยชน์ไดจ้รงิ (สงป.)

รอ้ยละ คณะครศุาสตร์ 100 100 100 100 6.2 ผูรั้บบรกิารทีน่ าความรูจ้ากการบรกิารทาง

วชิาการไปใชป้ระโยชน์ไดจ้รงิ

รอ้ยละ ประกนั 85

6.3 โครงการการบรกิารทางวชิาการทีน่ าความรูแ้ละประสบการณ์

จากการใหบ้รกิารวชิาการมาใชใ้นการพัฒนาการเรยีนการสอน 

และหรอืการวจัิย(สมศ 8)

รอ้ยละ ประกนั 31 32 33 34 6.3 องคค์วามรูท้ีไ่ดจ้ากการบรกิารทางวชิาการ

ไปถา่ยทอดความรูสู้บ่คุลากรภายในหรอื

ภายนอกมหาวทิยาลัย

รอ้ยละ 50

6.4 ผูรั้บบรกิารทีน่ าความรูจ้ากการบรกิารทางวชิาการไปใช ้

ประโยชน์ไดจ้รงิ

รอ้ยละ ประกนั 85 85 86 86

6.5 องคค์วามรูท้ีไ่ดจ้ากการบรกิารทางวชิาการไปถา่ยทอดความรู ้

สูบ่คุลากรภายในหรอืภายนอกมหาวทิยาลัย

รอ้ยละ 50 51 52 53

ระดับ

ความส าเร็

จ

5

8.1 ก าไรทีเ่พิม่ข ึน้จากปีทีผ่า่นมา รอ้ยละ กพร. 35 37 39 41

2. มทีนุจากสนับสนุนภายนอกทีช่ว่ยลดการพึง่พาจาก

งบประมาณแผน่ดนิในการพัฒนามหาวทิยาลัย

8.2 รายไดท้ีเ่กดิการระดมทนุจากภายนอก ลา้นบาท 1 1.5 2 2.5 กลยทุธ์ท์ี ่2 การระดมทนุจากแหลง่ทนุภายนอกและศษิยเ์กา่ รายไดท้ีเ่กดิการระดมทนุจากภายนอก ลา้นบาท 0.2

3. มหีน่วยบุม่เพาะวสิาหกจิทีม่นัคงและสามารถด าเนนิการ

ไดอ้ยา่งตอ่เนื่อง

8.3 ความพงึพอใจของผูรั้บบรกิารทีม่ตีอ่การบรหิารจัดการหน่วยบม่

เพาะวสิาหกจิ

รอ้ยละ 3.51 4 4.2 4.51 กลยทุธ์ท์ี ่3 พัฒนาหน่วยบม่เพาะวสิาหกจิ

1. มกีารบรหิารจัดการทรัพยากรสนิทรัพยแ์ละทรัพยส์นิ

ทางปัญญาไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ และคุม้คา่

ยทุธศาสตรท์ี ่6 เป็น

ศนูยก์ลางแหง่การเรยีนรู ้

และบรกิารวชิาการชัน้น า

ยทุธศาสตรท์ี ่5 สรา้ง

ความพรอ้มการเขา้สู่

ประชาคมอาเซยีน

3. มคีวามรว่มมอืดา้นการศกึษาและวจัิยกบัประชาคม

อาเซยีนทีม่กีารด าเนนิกจิกรรมรว่มกนั

พนัธกจิที ่2. ผลติ

และพัฒนาครมูอือาชพี

ทีส่นองตอบการปฏริปู

การศกึษาและการ

ฝึกหดัครสููอ่าเซยีน

พนัธกจิที ่3. ใหบ้รกิาร

วชิาการและถา่ยทอด

เทคโนโลยแีกช่มุชน 

สังคม และประชาคม

อาเซยีนอยา่งมคีณุภาพ

 เพือ่ยกมาตรฐานชมุชน

 สังคมและ

ผูป้ระกอบการขนาด

เล็กและขนาดกลางหรอื

 SMEs

ความพงึพอใจตอ่การใหบ้รกิารของศนูยว์จัิยและศกึษาอาเซยีน

2. อาจารย ์บคุลากรและนักศกึษามคีวามรูท้ีร่องรับการเขา้

สูป่ระชาคมอาเซยีน

อาจารย ์บคุลากรและนักศกึษาทีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจตอ่การ

เขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน

1. ศนูยอ์าเซยีนมรีะบบการบรหิารจัดการทีค่ลอ่งตัวเพือ่การ

รองรับการเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีนของมหาวทิยาลัย

กลยทุธท์ี ่2 พัฒนาอาจารย ์บคุลากร และนักศกึษาเขา้สูอ่าเซยีน

กลยทุธท์ี ่4 ด าเนนิการดา้นวเิทศสัมพันธแ์ละประชาสัมพันธ์

กลยทุธ์ท์ี ่1 การบรหิารจัดการทรัพยากรของมหาวทิยาลัย

ยทุธศาสตรท์ ี ่5 สง่เสรมิ 

สนับสนุนประสานการจัด

การศกึษาระดับบณัฑติศกึษาให ้

มคีวามเป็นเลศิทางวชิาการสู่

สากล

ยทุธศาสตรท์ ี ่8 รว่มพัฒนาและ

สง่เสรมิทรัพยากร สนิทรัพย ์

และทรัพยส์นิทางปัญญา

ยทุธศาสตรท์ ี ่8 ปฏริปู

การบรหิารจดัการ

ทรพัยากร  สนิทรพัย์

และทรพัยส์นิทางปญัญา

ความรว่มมอืดา้นการศกึษาและวจัิยกบัประชาคมอาเซยีนทีม่ี

การด าเนนิกจิกรรมรว่มกนั

กลยทุธท์ี ่1 เปิดพืน้ทีม่หาวทิยาลัยใหเ้ป็นศนูยก์ลางของการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยแ์ละเป็นแหลง่การเรยีนรูช้มุชน

กลยทุธท์ี ่1 พัฒนาระบบการบรหิารจัดการของศนูยว์จัิยและศกึษา

อาเซยีนใหม้คีวามคลอ่งตัว

กลยทุธท์ี ่3 ท าความรว่มมอืดา้นการศกึษาและการวจัิยกบัประชาคม

อาเซยีน

พนัธกจิที ่4 สง่เสรมิสนับสนุน

บรกิารวชิาการตอ่ชมุชนและ

สังคมสอดรับกระแสโลกาภวิตัน์

และประชาคมอาเซยีน

ยทุธศาสตรท์ ี ่6 สง่เสรมิ และ

สนับสนุนการบรกิารวชิาการ 

ถา่ยทอดเทคโนโลยแีกช่มุชน

และสังคมเพือ่ตอบสนองความ

ตอ้งการของชมุชนและสังคม

อยา่งมคีณุภาพ

สนับสนุนการบรกิารวชิาการแก่

ชมุชน และสังคม

กลยทุธท์ ี ่1 จัดกจิกรรม และ

ถา่ยทอดองคค์วามรูร้ะดับ

บณัฑติศกึษาสูส่ังคม/ชมุชน

กลยทุธท์ ี ่2 เป็นศนูยก์ลางทาง

การศกึษาระดับบณัฑติศกึษาที่

รว่มพัฒนาบคุลากรทอ้งถิน่ และ

สังคม

5.2 อาจารย ์บคุลากรและนักศกึษาทีม่คีวามรู ้

ความเขา้ใจตอ่การเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน

1. เป็นหน่วยงานทีร่องรับการเขา้

สูป่ระชาคมอาเซยีน

กลยทุธท์ ี ่4 สง่เสรมิและ

พัฒนาการจัดการศกึษากบัประเทศ

เพือ่นบา้นในกลุม่สมาชกิอาเซยีน

2. เป็นหน่วยงานทีร่ว่มมอืดา้น

การศกึษาและการวจัิยกบัสมาชกิ

อาเซยีน

สง่เสรมิการบรหิารจัดการ

ทรัพยากร

สง่เสรมิ และสนับสนุนการจัดการ

ทรัพยากร สนิทรัพยแ์ละทรัพยส์นิ

ทางปัญญา

กลยทุธท์ ี ่1 ยกมาตรฐานการจัด

การศกึษาและการเรยีนการสอน 

ใหต้อบสนองตลาดแรงงานและ

สังคมยคุโลกาภวิฒัน์

กลยทุธท์ ี ่2 พัฒนามาตรฐานการ

เรยีนการสอนใหทั้ดเทยีมกบั

ประเทศในกลุม่สมาชกิอาเซยีน

กลยทุธท์ ี ่3 สง่เสรมิความรว่มมอื

ดา้นการศกึษาและวจัิยกบั

มหาวทิยาลัยและองคก์ร

ภายในประเทศและตา่งประเทศ

5.3 ความรว่มมอืดา้นการศกึษาและวจัิยกบั

ประชาคมอาเซยีนทีม่กีารด าเนนิกจิกรรมรว่มกนั

6.4 ระดับความส าเร็จของการบรกิารทาง

วชิาการหรอืวชิาชพีเพือ่พัฒนาศักยภาพชมุชน

สูป่ระชาคมอาเซยีน (A)

5.1 ความพงึพอใจตอ่กจิกรรมเพือ่การรองรับ

การเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน

8.1 ระดับความส าเร็จของการระดมทนุสู่

มหาวทิยาลัยดว้ยการบรกิารวชิาการ (A)

ระดับ

ความส าเร็

จ

5



พนัธกจิมหาวทิยาลยั ยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยั เป้าประสงค์ ตวับง่ชีป้ระสทิธภิาพ กลยทุธ์ พนัธกจิหนว่ยงาน ยทุธศาสตรม์หนว่ยงาน เป้าประสงคห์นว่ยงาน ตวับง่ชีป้ระสทิธภิาพหนว่ยงาน ปี กลยทุธห์นว่ยงาน

Mission Strategic Issues Goals Key Performance Indicators 2556 2557 2558 2559 Strategies Mission Strategic Issues Goals Key Performance Indicators 2556 Strategies

หนว่ยนบั แหลง่ขอ้มลูหนว่ยนบั แหลง่ขอ้มลู
เป้าหมาย

ยทุธศาสตรช์าต ิ: 4.5 การอนุรักษ์ สง่เสรมิและพัฒนาศาสนา ศลิปะและวฒันธรรม

นโยบายรัฐบาล : 4.นโยบายสังคมและคณุภาพชวีติ

                         4.5 นโยบายศาสนา ศลิปะ และวฒันธรรม 

ยทุธศาสตรก์ระทรวง : การสรา้งโอกาสทางการศกึษาแกป่ระชากรทกุกลุม่อยา่งเทา่เทยีม

เป้าหมายบรกิารกระทรวง : ประชาชนไดรั้บความรูค้วามเขา้ใจ มคีวามตระหนัก รว่มอนุรักษ์และท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรมไทย

7.1 ความพงึพอใจของผูรั้บบรกิารในโครงการสง่เสรมิ สบืสาน 

และท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรม

ระดับ 3.51 4.1 4.2 4.3 7.1 ความพงึพอใจของผูรั้บบรกิารในโครงการ

สง่เสรมิ สบืสาน และท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรม

ระดับ 3.51

7.2 นสิติ นักศกึษาทีเ่ห็นความส าคัญของศลิปวฒันธรรมไทย รอ้ยละ แผนงาน 82 83 84 85 รอ้ยละ แผนงาน 82

7.3 ระดับ 4.56 4.61 4.66 4.71

ยทุธศาสตรช์าต ิ: 6. การพัฒนาวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีการวจัิย และนวตักรรม

นโยบายรัฐบาล : 4.สังคมและคณุภาพชวีติ 

                         4.1 นโยบายการศกึษา 

ยทุธศาสตรก์ระทรวง : การสนับสนุนการพัฒนาเพือ่สรา้งทนุปัญญาของชาติ

เป้าหมายบรกิารกระทรวง : มผีลงานวจัิย และนวตักรรมทีไ่ดรั้บการเผยแพร ่น าไปใชป้ระโยชน์ หรอืตอ่ยอดในเชงิพาณชิย์

4.1 อาจารยป์ระจ ามผีลงานวจัิย รอ้ยละ ประกนั 55 60 65 70 กลยทุธท์ี ่1 เพิม่ความรูแ้ละทักษะในการสรา้งผลงานวจัิยใหก้บับคุลากร 4.1 อาจารยป์ระจ ามผีลงานวจัิย รอ้ยละ ประกนั 55

4.2 ระดับความส าเร็จของเงนิสนับสนุนงานวจัิยและงานสรา้งสรรค์

ตอ่จ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวจัิย (สกอ 4.3 )

ประกนั 4.2 ระดับความส าเร็จของเงนิสนับสนุนงานวจัิย

และงานสรา้งสรรคต์อ่จ านวนอาจารยป์ระจ า

และนักวจัิย (สกอ 4.3 )

ประกนั

กลุม่สาขาวชิาสังคมศาสตร ์(25,000) บาท/คน              56,500   57,000   57,500   58,000      กลุม่สาขาวชิาสังคมศาสตร ์(25,000) บาท/คน     35,000

วทิยาศาสตร ์(60,000) บาท/คน            106,500  107,000  107,500  108,000      วทิยาศาสตร ์(60,000) บาท/คน     70,000

วทิยาศาสตรส์ขุภาพ (50,000) บาท/คน              48,000   49,000   50,000   51,000

4.3 รอ้ยละผลงานวจัิยหรอืงานสรา้งสรรคท์ีไ่ดรั้บการจดทะเบยีน

สทิธบิตัรหรอือนุสทิธิ

รอ้ยละ กพร. 1 2 3 5 4.3 รอ้ยละผลงานวจัิยหรอืงานสรา้งสรรคท์ี่

ไดรั้บการจดทะเบยีนสทิธบิตัรหรอือนุสทิธิ

เรือ่ง กพร. 1

4.4 รอ้ยละของงานวจัิยหรอืงานสรา้งสรรคท์ีต่พีมิพเ์ผยแพรใ่น

ระดับชาตหิรอืระดับนานาชาตติอ่อาจารยป์ระจ าและ/หรอื

นักวจัิยประจ า  (สมศ 5)

4.4 รอ้ยละของงานวจัิยหรอืงานสรา้งสรรคท์ี่

ตพีมิพเ์ผยแพรใ่นระดับชาตหิรอืระดับนานาชาติ

ตอ่อาจารยป์ระจ าและ/หรอืนักวจัิยประจ า  (สมศ

 5)

 - กลุม่สาขาวชิาสังคมศาสตร ์(10) รอ้ยละ 8.50 9 9.50 10  - กลุม่สาขาวชิาสังคมศาสตร ์(10) รอ้ยละ 8.50

 - กลุม่สาขาวทิยาศาสตร ์(20) รอ้ยละ 17 18 19 20  - กลุม่สาขาวทิยาศาสตร ์(20) รอ้ยละ 17

 - กลุม่สาขาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ (20) รอ้ยละ 10 13 17 20

4.5 รอ้ยละของการน างานวจัิยหรอืงานสรา้งสรรคไ์ปใชป้ระโยชน์  

(สมศ 6)

รอ้ยละ 20 22 24 26 4.5 รอ้ยละของการน างานวจัิยหรอืงาน

สรา้งสรรคไ์ปใชป้ระโยชน์  (สมศ 6)

รอ้ยละ 20

ระดับ

ความส าเร็

จ

5

4.5 3.53 3.55

กลยทุธท์ี ่2 สง่เสรมิและสนับสนุนใหบ้คุลากรน าผลงานวจัิยสูก่าร

ตพีมิพ ์เผยแพร ่ในระดับชาตหิรอืนานาชาติ

3.57 กลยทุธท์ี ่3 พัฒนาระบบการบรหิารจัดการงานวจัิยและสรา้งบรรยากาศ

การวจัิยใหส้ามารถผลติผลงานทีม่คีณุภาพ

ความพงึพอใจของผูรั้บบรกิารตอ่การบรหิารจัดการของศนูยก์าร

วจัิย

ระดับ

คะแนน

ความพงึ

พอใจ

3.51

ยทุธศาสตรท์ ี ่4 พัฒนา

งานวจัิยและนวตักรรมเพือ่

เป็นฐานในการพัฒนา

มหาวทิยาลัย ชมุชน และ

ประเทศชาติ

พนัธกจิที ่5. วจัิย 

สรา้งนวตักรรม และ

องคค์วามรู ้สูก่าร

พัฒนาทอ้งถิน่ 

ตลอดจนการพัฒนาภมูิ

ปัญญาไทยสูป่ระชาคม

อาเซยีน และสากล

2. มศีนูยก์ารวจัิยทีพ่รอ้มใหบ้รกิารและมบีรรยากาศ

สนับสนุนการผลติงานวจัิยทีม่ปีระสทิธภิาพและเป็นแหลง่

รวบรวมความรูเ้ฉพาะดา้น

กลยทุธท์ ี ่3 ยกระดับการวจัิยโดย

รว่มกบัภาครัฐและเอกชน

ด าเนนิการวจัิยเชงิพาณชิย์

พนัธกจิที ่3 สง่เสรมิสนับสนุน

กจิกรรมทีส่รา้งคณุคา่แกส่ังคม 

และบ ารงุศลิปวฒันธรรม เพือ่

คงไวซ้ ึง่เอกลักษณ์ชมุชนทอ้งถิน่

ยทุธศาสตรท์ ี ่7 สง่เสรมิ

และท านุบ ารงุ

ศลิปะวฒันธรรมสูส่ากล

ความพงึพอใจของผูรั้บบรกิารทีม่าใชบ้รกิารศนูยข์อ้มลู

สารสนเทศทางดา้นศลิปวฒันธรรมกรงุรัตนโกสนิทร์

กลยทุธ์ท์ี ่1 สง่เสรมิ สนับสนุนการอนุรักษ์ สบืสาน และเผยแพร่

ศลิปวฒันธรรมสูส่ากล

ยทุธศาสตรท์ ี ่7 สง่เสรมิ ท านุ

บ ารงุศลิปวฒันธรรมเกาะ

รัตนโกสนิทร ์และภมูปัิญญาไทย

อนุรักษ์ สบืสาน พัฒนา และ

เผยแพรศ่ลิปวฒันธรรม และเป็น

ศนูยข์อ้มลูสารสนเทศทางดา้น

ศลิปวฒันธรรม

กลยทุธท์ ี ่1 จัดกจิกรรม และ

ถา่ยทอดองคค์วามรูร้ะดับ

บณัฑติศกึษาสูส่ังคม/ชมุชน

1. บคุลากรไดรั้บการพัฒนาความรูแ้ละทักษะในการสรา้ง

ผลงานวจัิย

กลยทุธ์ท์ี ่2 พัฒนาสนุทรยีภาพในมติทิางวฒันธรรม

พนัธกจิที ่4. อนุรักษ์ 

พัฒนาใหบ้รกิาร และ

เป็นศนูยก์ลางบรกิาร

ขอ้มลูสารสนเทศ

ทางดา้น

ศลิปวฒันธรรมกรงุ

รัตนโกสนิทรส์ูอ่าเซยีน

1. อนุรักษ์ สบืสาน พัฒนาและเผยแพรศ่ลิปวฒันธรรม และ

เป็นศนูยข์อ้มลูสารสนเทศทางดา้นศลิปวฒันธรรม

กลยทุธท์ ี ่2 เป็นศนูยก์ลางทาง

การศกึษาระดับบณัฑติศกึษาที่

รว่มพัฒนาบคุลากรทอ้งถิน่ และ

สังคม

ยทุธศาสตรท์ ี ่4 พัฒนา

มาตรฐานคณุภาพงานวจัิยและ

งานสรา้งสรรคเ์พือ่การพัฒนา

องคก์ร ชมุชน ทอ้งถิน่ และ

เผยแพรสู่ส่าธารณะระดับชาติ

สนับสนุนทรัพยากรเพือ่การ

พัฒนางานวจัิยอยา่งตอ่เนื่อง

กลยทุธท์ ี ่1 เพิม่ขดี

ความสามารถและศักยภาพในการ

วจัิยและงานสรา้งสรรค์

กลยทุธท์ ี ่2 พัฒนาและสง่เสรมิ

การวจัิยสูส่ากล

7.2 นสิติ นักศกึษาทีเ่ห็นความส าคัญของ

ศลิปวฒันธรรมไทย

4.6 ระดับความส าเร็จการพัฒนางานวจัิยหรอื

งานสรา้งสรรคใ์หรั้บกบัการจดสทิธบิตัรและอนุ

สทิธบิตัร (A)



แหลง่เงนิ ตวัชีว้ดัความส าเร็จ ปี 

งบบคุลากร งบด าเนนิการ งบลงทนุ งบอดุหนนุ งบรายจา่ยอืน่ รวม KPI Template 2556

S1.1 บรหิารจัดการท่ัวไป S1.1.1 บรหิารแผนและงบประมาณ ภาคปกติ 1.1     รอ้ยละของอตัราการเบกิจา่ยงบประมาณรายจา่ยในภาพรวม รอ้ยละ 96 ฝ่ายการเงนิและพัสดุ

ภาคพเิศษ 4,554,000.00               8,443,800.00               

โครงการจัดหารายได ้

งบประมาณแผน่ดนิ

เงนิคงคลัง

S1.1.2 ก ากบัองคก์ารทีด่ ี

ภาคปกติ

ภาคพเิศษ 1.3      ภาวะผูน้ าของสภามหาวทิยาลัยและผูบ้รหิารทกุระดับของมหาวทิยาลัย (สกอ 7.1) ขอ้ 7 หวัหนา้ส านักงาน

โครงการจัดหารายได ้
1.4     ระดับความส าเร็จของการตรวจสอบภายใน

ขอ้ 7 ฝ่ายการเงนิและพัสดุ

เงนิคงคลัง
1.5     รอ้ยละของบคุลากรทีรั่บรูแ้ละเขา้ใจทศิทางองคก์ร

รอ้ยละ 80 หวัหนา้ส านักงาน

S1.1.3 มสีว่นรว่มของบคุลากร หรอืภาคประชาชน
ภาคปกติ

1.6     รอ้ยละความพงึพอใจของผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมทีส่ถาบนัเปิดโอกาสใหเ้ขา้มามสีว่นรว่ม รอ้ยละ 70 ฝ่ายวางแผนและประกนัคณุภาพ

ภาคพเิศษ 144,000.00                  

โครงการจัดหารายได ้

เงนิคงคลัง

S1.1.4 บรหิารความเสีย่ง ภาคปกติ 1.7     ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานตามแผนบรหิารความเสีย่ง (สกอ 7.4) ขอ้ 4 ฝ่ายวางแผนและประกนัคณุภาพ

ภาคพเิศษ 10,000.00                    

โครงการจัดหารายได ้

เงนิคงคลัง

S1.5 จัดอนัดับมหาวทิยาลัย (U-Ranking) S1.5.1 จัดอนัดับมหาวทิยาลัย (U-Ranking)
ภาคปกติ

1.8     ระดับความส าเร็จของการจัดอนัดับมหาวทิยาลัย (U-Ranking) ขอ้ 5 คณบดี

ภาคพเิศษ

โครงการจัดหารายได ้

เงนิคงคลัง

S1.6 การก าหนดทศิทางของมหาวทิยาลัย

ในทศวรรษหนา้

S1.7 สรา้งภาพลักษณ์เพือ่ความเป็นเลศิ 

(Image for Excellence)

ภาคพเิศษ

โครงการจัดหารายได ้

เงนิคงคลัง

S1.2 พัฒนาคณุภาพการใหบ้รกิาร S1.2.1 บรกิาร One Stop Service (A)
ภาคปกติ

1.11    ระดับความส าเร็จของการใหบ้รกิาร One Stop Service ระดับ 5 ฝ่ายสือ่สารองคก์ร

ภาคพเิศษ

โครงการจัดหารายได ้

เงนิคงคลัง

S1.2.2 พัฒนา/ปรับปรงุกระบวนการปฏบิตังิาน
ภาคปกติ

1.12    ระดับความส าเร็จของการพัฒนา/ปรับปรงุกระบวนการปฏบิตังิาน ระดับ 3 ฝ่ายทะเบยีนวดัผล/ฝ่ายมาตรฐาน

วทิยานพินธ/์ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป

ภาคพเิศษ 70,000.00                    

โครงการจัดหารายได ้

เงนิคงคลัง

 แผนปฏบิตัริาชการบณัฑติวทิยาลยั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ปรบัปรงุรอบ 6 เดอืน)

วสิยัทศัน ์: เป็นองคก์รจดัการศกึษาระดบับณัฑติศกึษาทีม่กีารจดัการคณุภาพช ัน้น า

โครงการ/กจิกรรมหลกั วาระประจ าปี/กจิกรรมสนบัสนนุ

บณัฑติวทิยาลยั

Project / Activity.

หนว่ยนบั
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

Agenda / Support activities.

ผูร้บัผดิชอบ



แหลง่เงนิ ตวัชีว้ดัความส าเร็จ ปี 

งบบคุลากร งบด าเนนิการ งบลงทนุ งบอดุหนนุ งบรายจา่ยอืน่ รวม KPI Template 2556

โครงการ/กจิกรรมหลกั วาระประจ าปี/กจิกรรมสนบัสนนุ

Project / Activity.

หนว่ยนบั
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

Agenda / Support activities.

ผูร้บัผดิชอบ

S1.3 พัฒนาการบรหิารจัดการดว้ยระบบ

คณุภาพ

S1.3.1 บรหิารจัดการตามเกณฑบ์รหิารจัดการ

องคก์ร ภาคปกติ
1.13    ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคณุภาพการบรหิารจัดการองคก์ร ระดับ 4 ฝ่ายวางแผนและประกนัคณุภาพ

ภาคพเิศษ

โครงการจัดหารายได ้

เงนิคงคลัง

S1.3.2 พัฒนาคณุภาพการใหบ้รกิารตาม

มาตรฐาน ISO 9001 ภาคปกติ

ภาคพเิศษ 50,000.00                    
1.15    ระดับความส าเร็จของหน่วยงานทีรั่กษาหรอืพัฒนาตามมาตรฐาน ISO 9001 (หน่วยงาน) ระดับ 5 ฝ่ายวางแผนและประกนัคณุภาพ

โครงการจัดหารายได ้

เงนิคงคลัง

S1.3.3 พัฒนาระบบงานประกนัคณุภาพ
ภาคปกติ

1.16    ระดับความส าเร็จของระบบและกลไกการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน (สกอ 9.1 ) ขอ้ 9 ฝ่ายวางแผนและประกนัคณุภาพ

ภาคพเิศษ 344,500.00                  

โครงการจัดหารายได ้

เงนิคงคลัง

S1.4 โครงการจัดการความรู ้ S1.4.1 จัดการความรูเ้พือ่การพัฒนาองคก์ร (KM)
ภาคปกติ

1.17    ระดับความส าเร็จของการจัดการความรูเ้พือ่การพัฒนาองคก์ร (สกอ 7.2) ขอ้ 5 ฝ่ายวางแผนและประกนัคณุภาพ

ภาคพเิศษ 112,500.00                  

โครงการจัดหารายได ้

เงนิคงคลัง

S2.4 พัฒนาระบบบรหิารทรัพยากรบคุคล S2.4.1 พัฒนาบคุลากร
ภาคปกติ

1.19    ระดับความส าเร็จของระบบการพัฒนาอาจารยแ์ละบคุลากรสายสนับสนุน (สกอ 2.4) ขอ้ 6 ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป

ภาคพเิศษ 405,000.00                  

โครงการจัดหารายได ้
1.21    ระดับความส าเร็จของการสง่เสรมิการพัฒนาบคุลากร เพือ่พรอ้มตอ่การแขง่ขัน ระดับ 3 รองคณบดฝ่ีายบรหิาร

เงนิกองทนุพัฒนาบคุลากร

เงนิคงคลัง

ภาคพเิศษ

โครงการจัดหารายได ้

เงนิคงคลัง

S2.4.2 พัฒนาทักษะของบคุลากรดา้นภาษา

และการสือ่สาร (A)
ภาคปกติ 1.2     รอ้ยละของบคุลากรทีไ่ดรั้บการพัฒนาทักษะดา้นภาษาทีน่ าความรูไ้ปใชป้ระโยชน์ รอ้ยละ 80 ฝ่ายสือ่สารองคก์ร

ภาคพเิศษ

โครงการจัดหารายได ้

เงนิคงคลัง

S2.4.3 สง่เสรมิการปฏบิตัตินใหเ้ป็นไปตาม

จรรยาบรรณวชิาชพี (A)
ภาคปกติ 1.24    ระดับความส าเร็จของการสง่เสรมิการปฏบิตัตินใหเ้ป็นไปตามจรรยาบรรณวชิาชพี ระดับ 5 ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป

ภาคพเิศษ

โครงการจัดหารายได ้

เงนิคงคลัง



แหลง่เงนิ ตวัชีว้ดัความส าเร็จ ปี 

งบบคุลากร งบด าเนนิการ งบลงทนุ งบอดุหนนุ งบรายจา่ยอืน่ รวม KPI Template 2556

โครงการ/กจิกรรมหลกั วาระประจ าปี/กจิกรรมสนบัสนนุ

Project / Activity.

หนว่ยนบั
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

Agenda / Support activities.

ผูร้บัผดิชอบ

S5.1 S5.1.1 ปรับปรงุอาคารสถานที่ ภาคปกติ 1.25    รอ้ยละความส าเร็จของการปรับปรงุอาคารสถานทีต่ามแผน รอ้ยละ ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป

ภาคพเิศษ

เงนิคงคลัง

S5.1.2 พัฒนา และปรับปรงุสภาพแวดลอ้ม ISO

 14001
ภาคปกติ 1.26    ระดับความส าเร็จของการรักษาตามมาตรฐาน ISO 14001 ระดับ 5 ฝ่ายวางแผนและประกนัคณุภาพ

ภาคพเิศษ

เงนิคงคลัง

S5.4 จัดท าแผนแมบ่ทดา้นอาคารสถานที่

ภาคพเิศษ

เงนิคงคลัง

S5.2 S5.2.1
ภาคปกติ

1.30    ขอ้ 5 ฝ่ายสือ่สารองคด์ร

ภาคพเิศษ

เงนิคงคลัง

S5.3 พัฒนา และปรับปรงุระบบสารสนเทศ S5.3.1 ภาคปกติ 1.31    ขอ้ 5 ฝ่ายสือ่สารองคก์ร

ภาคพเิศษ

เงนิคงคลัง

S5.5 หอ้งสมดุมชีวีติ

เงนิคงคลัง

S2.1 พัฒนาคณุภาพนักศกึษาและศษิยเ์กา่ S2.1.1 บรกิารขอ้มลูขา่วสารตอ่นักศกึษา และ

ศษิยเ์กา่
ภาคปกติ

2.1 ระดับความส าเร็จของการใหค้ าปรกึษาและบรกิารดา้นขอ้มลูขา่วสารตอ่ศษิยเ์กา่ ขอ้ 5 ฝ่ายทะเบยีนและวดัผล/ฝ่าย

มาตรฐานหลักสตูรฯ

ภาคพเิศษ 465,500.00                  2.2 ระดับความส าเร็จของการใหค้ าปรกึษาและบรกิารดา้นขอ้มลูขา่วสารตอ่ชมุชน ขอ้ 5 ฝ่ายสือ่สารองคก์ร

โครงการจัดหารายได ้

เงนิคงคลัง

S2.1.2 พัฒนานักศกึษาและศษิยเ์กา่ ภาคปกติ

ภาคพเิศษ 395,600.00                  

โครงการจัดหารายได ้

งบประมาณแผน่ดนิ

เงนิคงคลัง

S2.5 บรกิารนักศกึษาและศษิยเ์กา่ S2.5.1 มสีว่นรว่มของนักศกึษาและศษิเกา่
ภาคปกติ

2.3 รอ้ยละความพงึพอใจในการเขา้มามสีว่นรว่มในการบรหิารมหาวทิยาลัยของนักศกึษาและศษิยเ์กา่ รอ้ยละ 80 ฝ่ายวางแผนและประกนัคณุภาพ

ภาคพเิศษ

โครงการจัดหารายได ้

เงนิคงคลัง

S2.6 พัฒนาระบบสารสนเทศขอ้มลูศษิยเ์กา่ S2.6.1 จัดท าฐานขอ้มลูศษิยเ์กา่
ภาคปกติ

2.4 รอ้ยละของศษิยเ์กา่ทีไ่ดรั้บขอ้มลูขา่วสารจากการใชร้ะบบฐานขอ้มลูสารสนเทศของศษิยเ์กา่ รอ้ยละ 50 ฝ่ายสือ่สารองคก์ร

ภาคพเิศษ

โครงการจัดหารายได ้

เงนิคงคลัง

S2.7 พัฒนาความรูแ้ละทักษะใหก้บัศษิยเ์กา่ S2.7.1 พัฒนาความรูแ้ละทักษะใหก้บัศษิยเ์กา่
ภาคปกติ

2.5 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาความรูแ้ละทักษะใหก้บัศษิยเ์กา่ ระดับ 5 ฝ่ายสือ่สารองคก์ร

ภาคพเิศษ

โครงการจัดหารายได ้

เงนิคงคลัง

สง่เสรมิ และสนับสนุนสือ่เทคโนโลย ี

และทรัพยากรทีเ่อือ้ตอ่การเรยีนรู ้

ระดับความส าเร็จของใหบ้รกิาร หอ้งสมดุ อปุกรณ์การศกึษา และ สภาพแวดลอ้มการเรยีนรู ้(สกอ

 2.5 )

สง่เสรมิ และสนับสนุนสือ่เทคโนโลย ี

และทรัพยากรทีเ่อือ้ตอ่การเรยีนรู ้

พัฒนา และปรับปรงุ อาคาร และ

สภาพแวดลอ้มในการเรยีนรู ้

พัฒนา และปรับปรงุระบบสารสนเทศ

เพือ่การบรหิารและการตัดสนิใจ

ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารและการตัดสนิใจ (สกอ 7.3)



แหลง่เงนิ ตวัชีว้ดัความส าเร็จ ปี 

งบบคุลากร งบด าเนนิการ งบลงทนุ งบอดุหนนุ งบรายจา่ยอืน่ รวม KPI Template 2556

โครงการ/กจิกรรมหลกั วาระประจ าปี/กจิกรรมสนบัสนนุ

Project / Activity.

หนว่ยนบั
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

Agenda / Support activities.

ผูร้บัผดิชอบ

S3.1 ด าเนนิการจัดการเรยีนการสอน S3.1.1 จัดการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี งบประมาณแผน่ดนิ
3.1     ระดับความส าเร็จของระบบและกลไกการการจัดการเรยีนการสอน (สกอ 2.6) ขอ้ 5 ฝ่ายมาตรฐานหลักสตูร

ภาคปกติ

ภาคพเิศษ 5,195,700.00               

เงนิคงคลัง

S3.1.2 จัดการเรยีนการสอนดา้นสังคมศาสตร์
งบประมาณแผน่ดนิ

ภาคปกติ

ภาคพเิศษ 3,240,000.00               21,273,900.00              1,165,200.00               800,000.00               3.3     ผูส้ าเร็จการศกึษาจบการศกึษาตามมาตรฐานหลักสตูร รอ้ยละ 100 ฝ่ายมาตรฐานหลักสตูร

เงนิคงคลัง

งบประมาณแผน่ดนิ

ภาคปกติ

ภาคพเิศษ

เงนิคงคลัง

ภาคพเิศษ

เงนิคงคลัง

S3.2 พัฒนาหลักสตูรและการเรยีนการสอน S3.2.1 พัฒนาหลักสตูรและการเรยีนการสอน

ตามกรอบมาตรฐานฯ (TQF)
ภาคปกติ

3.7     ระดับความส าเร็จของระบบและกลไกการพัฒนาและบรหิารหลักสตูร (สกอ 2.1) ขอ้ 3 ฝ่ายมาตรฐานหลักสตูร

ภาคพเิศษ

โครงการจัดหารายได ้

เงนิคงคลัง

S3.2.2 จัดการเรยีนการสอนดว้ย Project base 

learning หรอื Co-operative education

 (A)

งบประมาณแผน่ดนิ
3.8     รอ้ยละของรายวชิาทีม่กีระบวนการเรยีนการสอนดว้ย Project base learning หรอื Co-operative

 education

รอ้ยละ 15 ฝ่ายมาตรฐานหลักสตูร

ภาคปกติ

ภาคพเิศษ

เงนิคงคลัง

S3.6 คน้หาจดุแข็งและอตัลักษณ์ของสวน

สนัุนทา

S3.6.1 คน้หาจดุแข็งและอตัลักษณ์ของสวน

สนัุนทา ภาคปกติ
3.11 ระดับความส าเร็จของการคน้หาจดุแข็งและอตัลักษณ์ของสวนสนัุนทา ระดับ 5 ฝ่ายวางแผนและประกนัคณุภาพ

ภาคพเิศษ

เงนิคงคลัง

S2.2 S2.2.1 พัฒนาทักษะทางเทคโนโลยสีารสนเทศ ภาคปกติ 3.12    ระดับ 5 ฝ่ายสือ่สารองคก์ร

ภาคพเิศษ

โครงการจัดหารายได ้

เงนิคงคลัง

S2.2.2 พัฒนาทักษะทางภาษาตา่งประเทศ ภาคปกติ 3.13    ระดับ 5 ฝ่ายทะเบยีนและวดัผล

ภาคพเิศษ

โครงการจัดหารายได ้

เงนิคงคลัง

S2.3 สง่เสรมิกจิกรรมนักศกึษา S2.3.1 สง่เสรมิกจิกรรมนักศกึษา
ภาคปกติ

3.14    ระดับความส าเร็จของการเสรมิสรา้งคณุธรรมจรยิธรรมทีจั่ดใหก้บันักศกึษา (สกอ 2.8) ขอ้ 5 รองคณบดฝ่ีายวชิาการ

ภาคพเิศษ 2,381,600.00               350,000.00               
3.15    ระดับความส าเร็จของระบบและกลไกการสง่เสรมิกจิกรรมนักศกึษา (สกอ.3.2) ขอ้ 5 ฝ่ายสือ่สารองคก์ร

โครงการจัดหารายได ้

เงนิคงคลัง

ระดับความส าเร็จของการพัฒนาทักษะดา้นภาษาตา่งประเทศของนักศกึษา

เตรยีมความพรอ้มตอ่การเปลีย่นแปลง

ดา้นภาษา เทคโนโลย ีและวฒันธรรม

ระดับความส าเร็จของการพัฒนาทักษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของนักศกึษา



แหลง่เงนิ ตวัชีว้ดัความส าเร็จ ปี 

งบบคุลากร งบด าเนนิการ งบลงทนุ งบอดุหนนุ งบรายจา่ยอืน่ รวม KPI Template 2556

โครงการ/กจิกรรมหลกั วาระประจ าปี/กจิกรรมสนบัสนนุ

Project / Activity.

หนว่ยนบั
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

Agenda / Support activities.

ผูร้บัผดิชอบ

S2.2 S2.2.3 ภาคปกติ 3.17    ระดับ 3 รองคณบดฝ่ีายวชิาการ

ภาคพเิศษ

โครงการจัดหารายได ้

เงนิคงคลัง

S2.9 สรา้งความรว่มมอืกบัประชาคมอาเซยีน S2.9.1 สรา้งความรว่มมอืกบัประชาคมอาเซยีน
ภาคปกติ

3.18 ระดับความส าเร็จของการสรา้งความรว่มมอืกบัประชาคมอาเซยีน ระดับ 3 คณบดี

ภาคพเิศษ

โครงการจัดหารายได ้

เงนิคงคลัง

S6.1 จัดอบรมและสัมนาเชงิวชิาการ S6.1.1 บรกิารทางวชิาการแกส่ังคม(ภายนอก

มหาวทิยาลัย)

งบประมาณแผน่ดนิ 6.3     ระดับความส าเร็จของระบบและกลไกการบรกิารทางวชิาการแกส่ังคม (สกอ. 5.1) ขอ้ 5 ฝ่ายวางแผนและประกนัคณุภาพ

ภาคปกติ 6.4     ระดับความส าเร็จของกระบวนการบรกิารทางวชิาการใหเ้กดิประโยชน์ตอ่สังคม (สกอ. 5.2) ขอ้ 5 ฝ่ายวางแผนและประกนัคณุภาพ

ภาคพเิศษ
819,000.00                  

6.5     ระดับความส าเร็จของผลการเรยีนรูแ้ละเสรมิสรา้งความเขม้แข็งของชมุชน หรอืองคก์รภายนอก 

(สมศ 9)

ขอ้ 4 ฝ่ายวางแผนและประกนัคณุภาพ

6.6     ระดับความส าเร็จของการป้องกนั หรอืแกปั้ญหาของสังคมในประเด็นที ่2 (สมศ 18.2) ขอ้ 3 ฝ่ายวางแผนและประกนัคณุภาพ

6.7     รอ้ยละของงานบรกิารวชิาการแลว้เสร็จตามระยะเวลาทีก่ าหนด รอ้ยละ 50 ฝ่ายวางแผนและประกนัคณุภาพ

S6.1.2 บรกิารทางวชิาการแกส่ังคม(ภายใน

มหาวทิยาลัย)

ภาคปกติ 6.8     ระดับความส าเร็จของการป้องกนั หรอืแกปั้ญหาของสังคมในประเด็นที ่1 (สมศ 18.1) ขอ้ 3 ฝ่ายวางแผนและประกนัคณุภาพ

งบประมาณแผน่ดนิ

ภาคพเิศษ

S6.1.3 ภาคปกติ 6.9     ระดับความส าเร็จของการบรกิารทางวชิาการหรอืวชิาชพี เพือ่พัฒนาศักยภาพชมุชนสูป่ระชาคม

อาเซยีน

ขอ้ 5 อาจารย ์บคุลากรบณัฑติวทิยาลัย

งบประมาณแผน่ดนิ

ภาคพเิศษ

S8.1 จัดหารายไดจ้ากสนิทรัพย์ S8.1.1 โครงการจัดหารายไดจ้ากสนิทรัพย์ ภาคปกติ

ภาคพเิศษ 8.2     ระดับความพงึพอใจของผูรั้บบรกิารทีม่ตีอ่คณุภาพการใหบ้รกิาร ระดับ 3.51 ฝ่ายวางแผนและประกนัคณุภาพ

โครงการจัดหารายได ้

S8.1.2 ระดมทนุสูม่หาวทิยาลัยดว้ยการบรกิาร

วชิาการ (A)

ภาคปกติ 8.3     ระดับความส าเร็จของการระดมทนุสูม่หาวทิยาลัยดว้ยการบรกิารวชิาการ ระดับ 5 คณบดี

ภาคพเิศษ

โครงการจัดหารายได ้

S8.2 ระดมทนุจากภายนอก S8.2.1 ระดมทนุจากภายนอก ภาคปกติ 8.4 ระดับความส าเร็จของการระดมทนุจากภายนอก ระดับ 5 คณบดี

ภาคพเิศษ

โครงการจัดหารายได ้

เงนิคงคลัง

ภาคพเิศษ

โครงการจัดหารายได ้

เงนิคงคลัง

เตรยีมความพรอ้มตอ่การเปลีย่นแปลง

ดา้นภาษา เทคโนโลย ีและวฒันธรรม

ระดับความส าเร็จของการด าเนนิกจิกรรมสง่เสรมิการเรยีนรูสู้ป่ระชาคมอาเซยีนสง่เสรมิการเรยีนรูสู้ป่ระชาคมอาเซยีน 

(Asean Days)

บรกิารทางวชิาการหรอืวชิาชพี เพือ่

พัฒนาศักยภาพชมุชนสูป่ระชาคม

อาเซยีน (A)



แหลง่เงนิ ตวัชีว้ดัความส าเร็จ ปี 

งบบคุลากร งบด าเนนิการ งบลงทนุ งบอดุหนนุ งบรายจา่ยอืน่ รวม KPI Template 2556

โครงการ/กจิกรรมหลกั วาระประจ าปี/กจิกรรมสนบัสนนุ

Project / Activity.

หนว่ยนบั
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

Agenda / Support activities.

ผูร้บัผดิชอบ

S7.1 S7.1.1 สง่เสรมิการบ ารงุศลิปวฒันธรรม งบประมาณแผน่ดนิ 7.1     ระดับความส าเร็จของระบบและกลไกการท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรม (สกอ 6.1) ขอ้ 4 ฝ่ายสือ่สารองคก์ร

ภาคปกติ 7.2     การสง่เสรมิและสนับสนุนดา้นศลิปและวฒันธรรม (สมศ 10) ขอ้ 5 ฝ่ายสือ่สารองคก์ร

ภาคพเิศษ 974,000.00                  

เงนิคงคลัง

ภาคปกติ

ภาคพเิศษ 7.4     ระดับความส าเร็จในการพัฒนาสนุทรยีภาพในมติทิางศลิปวฒันธรรม (สมศ 11) ขอ้ 4 ฝ่ายสือ่สารองคก์ร

S4.1 วจัิยเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้ S4.1.1 โครงการพัฒนานักวจัิย ภาคปกติ 4.1     รอ้ยละของนักวจัิยทีไ่ดรั้บการพัฒนามผีลงานวจัิย รอ้ยละ 55 ฝ่ายวางแผนและประกนัคณุภาพ

งบประมาณแผน่ดนิ

ภาคพเิศษ

เงนิกองทนุวจัิย 4.2     ระดับความส าเร็จของการพัฒนาชดุโครงการวจัิย ระดับ 3 ฝ่ายวางแผนและประกนัคณุภาพ

S4.1.2 พัฒนาชดุโครงการวจัิย ภาคปกติ

ภาคพเิศษ

S4.1.3 พัฒนาระบบและกลไกการพัฒนางานวจัิย ภาคปกติ 4.3     ระดับความส าเร็จระบบและกลไกการพัฒนางานวจัิยหรอืงานสรา้งสรรค ์(สกอ 4.1) ขอ้ 7 ฝ่ายวางแผนและประกนัคณุภาพ

ภาคพเิศษ
539,100.00                  

4.4     ระดับความส าเร็จระบบและกลไกการจัดการความรูจ้ากงานวจัิยงานสรา้งสรรค ์(สกอ 4.2 ) ขอ้ 5 ฝ่ายวางแผนและประกนัคณุภาพ

S4.2 ตพีมิพ ์เผยแพร ่และน าเสนอ

ผลงานวจัิย

S4.2.1 สง่เสรมิการตพีมิพ ์เผยแพร ่และ

น าเสนอผลงานวจัิย

งบประมาณแผน่ดนิ 4.5     ระดับความส าเร็จการสง่เสรมิการตพีมิพ ์เผยแพร ่และน าเสนอผลงานวจัิยในระดับชาตหิรอื

นานาชาติ

ระดับ 3 ฝ่ายวางแผนและประกนัคณุภาพ

ภาคปกติ

ภาคพเิศษ

S4.2.2 งบประมาณแผน่ดนิ 4.6     ระดับความส าเร็จการพัฒนางานวจัิยหรอืงานสรา้งสรรคใ์หรั้บกบัการจดสทิธบิตัรและอนุสทิธบิตัร ระดับ 3 ฝ่ายวางแผนและประกนัคณุภาพ

ภาคปกติ

ภาคพเิศษ

รวม (งบประมาณแผน่ดนิ) -                            -                            -                            -                            -                         -                            

งบประมาณแผน่ดนิ -                              -                              -                              -                              -                           -                             

รวม (ปกต,ิพเิศษ,จดัหารายได)้ 7,794,000.00             41,624,200.00           1,165,200.00             -                            1,150,000.00          -                            

ภาคปกติ -                              -                              -                              -                              -                           -                             

ภาคพเิศษ 7,794,000.00               41,624,200.00              1,165,200.00               -                              1,150,000.00            -                             

โครงการจัดหารายได ้ -                              -                              -                              -                              -                           -                             

รวม (เงนิกองทนุ) -                            -                            -                            -                            -                         -                            

เงนิกองทนุวจัิย -                              -                              -                              -                              -                           -                             

เงนิกองทนุพัฒนาบคุลากร -                              -                              -                              -                              -                           -                             

รวม (เงนิคงคลงั) -                            -                            -                            -                            -                         -                            

เงนิคงคลัง -                              -                              -                              -                              -                           -                             

รวมท ัง้ส ิน้ 7,794,000.00             41,624,200.00           1,165,200.00             -                            1,150,000.00          -                            

พัฒนางานวจัิยหรอืงานสรา้งสรรคใ์หรั้บ

กบัการจดสทิธบิตัรและอนุสทิธบิตัร(A)

สง่เสรมิ สบืสาน และท านุบ ารงุ

ศลิปวฒันธรรม



 

 

60 
 

บทที่ 5 แผนการด าเนินงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการเชิงคุณภาพและธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย : 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ยุทธศาสตร์หน่วยงาน : 1 ส่งเสริมระบบการบรหิารจัดการเชิงคุณภาพและธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์มหาวิทยาลัย : 1. มีระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้มหาวิทยาลัยมีประสิทธิผลเพิ่มข้ึน  (high performance organization) 
                                  2. บุคลากรมีศักยภาพสูง คุณภาพชีวิตที่ดีและมีความผาสุกให้เป็นองค์กรที่มีสุขภาวะที่ดี  (Healthy organization) 
                                  3. มีโครงสร้างพื้นฐาน การบริหารจัดการพื้นที่ ปรับภูมิทัศน์ สถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาคม  
                                  4. มีสื่อ เทคโนโลย ีและทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ รวมทั้งมีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ 

เป้าประสงค์หน่วยงาน : 1. มีการบริหารจัดการที่คล่องตัว มีประสิทธิผล โปร่งใส และตรวจสอบได้  
                                   2. มีการบริหารจัดการที่คล่องตัว มีประสิทธิผล โปร่งใส และตรวจสอบได้  

กลยุทธ์มหาวิทยาลัย : 1. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มีธรรมาภิบาล  
                            2. พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพในการแข่งขัน และจัดระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ เพื่อความผาสุก  
                            3. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ  
                            4. พัฒนาและปรับปรุงสือ่ เทคโนโลยีสารสนเทศ และทรัพยากรการเรียนรู้ให้ทันสมัย รวมทั้งปรับปรุงระบบสารเทศเพื่อการบริหารจัดการ 

กลยุทธ์หน่วยงาน : 1. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี มีคุณภาพ และยึดหลักธรรมาภิบาล  
                         2. ส่งเสริมพัฒนาการบริหารงานบัณฑิตศึกษา โดยเน้นการมีส่วนร่วมกับหลักสูตร และ/หรือสาขาอย่างสร้างสรรค์  
                         3. ปรับปรุงและพัฒนางานบริหารโดยเน้นการให้บริการแบบ One Stop Service 

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมย่อย /โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
(KPI Template) 

เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 
งบประมาณ 

(บาท) แหล่งเงิน ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาการด าเนินการ (เดือน) ระยะเวลาการ

ติดตามประเมินผล พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

กิจกรรมหลัก : บริหารจัดการท่ัวไป                     
         กิจกรรมย่อย :บริหารแผนและ
งบประมาณ 

ร้อยละของอัตราการเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่ายในภาพรวม 

ร้อยละ 96 12,477,888 บาท 12,997,800 รายได้ บัณฑิต
วิทยาลัยและ
สาขาวิชา 

            รอบ 6, 9 และ 12 
เดือน 

              โครงการ/กิจกรรมที่ 1 : 
โครงการพัฒนาบุคลากร 

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ 

ร้อยละ 100 26 คน 405,000 รายได้ บัณฑิต
วิทยาลัยและ
สาขาวิชา 

            รอบ 6, 9 และ 12 
เดือน 

              โครงการ/กิจกรรมที่ 2 : 
โครงการจ้างเจ้าหน้าที่ 

ร้อยละบุคลากรที่ผ่านการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานโดย
คณะกรรมการของโครงการฯ 

ร้อยละ 60 26 คน 3,991,772 รายได้ บัณฑิต
วิทยาลัยและ
สาขาวิชา 

            รอบ 6, 12 เดือน 

              โครงการ/กิจกรรมที่ 3 : 
โครงการปฏิบัติงานล่วงเวลาของเจ้าหน้าที่ 

จ านวนงานที่ได้รับมอบหมาย
บรรลุวัตถุประสงค ์

ร้อยละ 70 - - 1,954,223 รายได้ บัณฑิต
วิทยาลัยและ
สาขาวิชา 

            รอบ 6, 9 และ 12 
เดือน 

              โครงการ/กิจกรรมที่ 4: 
โครงการจ้างนักศึกษาช่วยงาน 

จ านวนงานที่ได้รับมอบหมาย
บรรลุวัตถุประสงค ์

ร้อยละ 70 - - 72,000 รายได้ บัณฑิต
วิทยาลัยและ
สาขาวิชา 

            รอบ 6, 9 และ 12 
เดือน 

              โครงการ/กิจกรรมที่ 5 : 
โครงการสาธารณูปโภค 

ด าเนินการเบิกจ่ายตาม
กิจกรรม 

ร้อยละ 100 - - 309,240 รายได้ บัณฑิต
วิทยาลัยและ
สาขาวิชา 

            รอบ 6, 9 และ 12 
เดือน 

              โครงการ/กิจกรรมที่ 6 :  
โครงการบริหารจัดการส านักงาน 

ด าเนินการกรบทุกโครงการที่
ท าเรื่องเบิกจ่ายพร้อมรายงาน
ผลการใช้จ่าย 

ร้อยละ 70 - - 2,278,903 รายได้ บัณฑิต
วิทยาลัยและ
สาขาวิชา 

            รอบ 6, 9 และ 12 
เดือน 

              โครงการ/กิจกรรมที่ 7 :  
โครงการค่าตอบแทนกรรมการ 

ด าเนินการเบิกจ่ายพร้อม
รายงานผลการใช้จ่าย 

ร้อยละ80 - - 4,397,884.72 รายได้ บัณฑิต
วิทยาลัยและ
สาขาวิชา 

            รอบ 6, 9 และ 12 
เดือน 



 

 

61 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการเชิงคุณภาพและธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย : 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ยุทธศาสตร์หน่วยงาน : 1 ส่งเสริมระบบการบรหิารจัดการเชิงคุณภาพและธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์มหาวิทยาลัย : 1. มีระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้มหาวิทยาลัยมีประสิทธิผลเพิ่มข้ึน  (high performance organization) 
                                  2. บุคลากรมีศักยภาพสูง คุณภาพชีวิตที่ดีและมีความผาสุกให้เป็นองค์กรที่มีสุขภาวะที่ดี  (Healthy organization) 
                                  3. มีโครงสร้างพื้นฐาน การบริหารจัดการพื้นที่ ปรับภูมิทัศน์ สถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาคม  
                                  4. มีสื่อ เทคโนโลย ีและทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ รวมทั้งมีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ 

เป้าประสงค์หน่วยงาน : 1. มีการบริหารจัดการที่คล่องตัว มีประสิทธิผล โปร่งใส และตรวจสอบได้  
                                   2. มีการบริหารจัดการที่คล่องตัว มีประสิทธิผล โปร่งใส และตรวจสอบได้  

กลยุทธ์มหาวิทยาลัย : 1. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มีธรรมาภิบาล  
                            2. พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพในการแข่งขัน และจัดระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ เพื่อความผาสุก  
                            3. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ  
                            4. พัฒนาและปรับปรุงสือ่ เทคโนโลยีสารสนเทศ และทรัพยากรการเรียนรู้ให้ทันสมัย รวมทั้งปรับปรุงระบบสารเทศเพื่อการบริหารจัดการ 

กลยุทธ์หน่วยงาน : 1. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี มีคุณภาพ และยึดหลักธรรมาภิบาล  
                         2. ส่งเสริมพัฒนาการบริหารงานบัณฑิตศึกษา โดยเน้นการมีส่วนร่วมกับหลักสูตร และ/หรือสาขาอย่างสร้างสรรค์  
                         3. ปรับปรุงและพัฒนางานบริหารโดยเน้นการให้บริการแบบ One Stop Service 

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมย่อย /โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
(KPI Template) 

เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 
งบประมาณ 

(บาท) แหล่งเงิน ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาการด าเนินการ (เดือน) ระยะเวลาการ

ติดตามประเมินผล พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

         กิจกรรมย่อย :การก ากับองค์การ
ที่ดี 

ระดับความส าเร็จของการ
ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ
สภามหาวิทยาลัย 
 
 
 

5 คะแนน - - - - บัณฑิต
วิทยาลัย 
 
 

            รอบ 6, 9 และ 12 
เดือน 

 ระดับความส าเร็จการมีภาวะ
ผู้น าของสภาสถาบันและ
ผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 
(สกอ 7.1) 

7 ข้อ - - - - บัณฑิต
วิทยาลัย 

            รอบ 6, 9 และ 12 
เดือน 

ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตรวจสอบภายใน
(สกอ. 8.1) 

7 ข้อ - - - - บัณฑิต
วิทยาลัยและ
สาขาวิชา 

            รอบ 6, 9 และ 12 
เดือน 

ร้อยละของบุคลากรที่รับรู้และ
เข้าใจทิศทางองค์กร 

ร้อยละ 80                   

         กิจกรรมย่อย :มีส่วนร่วมของ
บุคลากร หรือภาคประชาชน 

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่สถาบันเปิด
โอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วม 

ร้อยละ 70 - - 144,000 รายได้ บัณฑิต
วิทยาลัยและ
สาขาวิชา 

            รอบ 6, 9 และ 12 
เดือน 

              โครงการ/กิจกรรมที่ 1: 
โครงการคลินิกประกันคุณภาพ (ปีที่ 3) 

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้า
รับบริการ 

ร้อยละ 80 - - - - บัณฑิต
วิทยาลัย 

            รอบ 6, 9 และ 12 
เดือน 

              โครงการ/กิจกรรมที่ 2: 
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้า
รับบริการ 

ร้อยละ 80 - - 144,000 รายได้ บัณฑิต
วิทยาลัย 

            รอบ 6, 9 และ 12 
เดือน 

         กิจกรรมย่อย : จัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยง 

ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง (สกอ 7.4) 

4 ข้อ - - 10,000 รายได้ บัณฑิต
วิทยาลัยและ
สาขาวิชา 
 

            รอบ 6, 9 และ 12 
เดือน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการเชิงคุณภาพและธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย : 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ยุทธศาสตร์หน่วยงาน : 1 ส่งเสริมระบบการบรหิารจัดการเชิงคุณภาพและธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์มหาวิทยาลัย : 1. มีระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้มหาวิทยาลัยมีประสิทธิผลเพิ่มข้ึน  (high performance organization) 
                                  2. บุคลากรมีศักยภาพสูง คุณภาพชีวิตที่ดีและมีความผาสุกให้เป็นองค์กรที่มีสุขภาวะที่ดี  (Healthy organization) 
                                  3. มีโครงสร้างพื้นฐาน การบริหารจัดการพื้นที่ ปรับภูมิทัศน์ สถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาคม  
                                  4. มีสื่อ เทคโนโลย ีและทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ รวมทั้งมีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ 

เป้าประสงค์หน่วยงาน : 1. มีการบริหารจัดการที่คล่องตัว มีประสิทธิผล โปร่งใส และตรวจสอบได้  
                                   2. มีการบริหารจัดการที่คล่องตัว มีประสิทธิผล โปร่งใส และตรวจสอบได้  

กลยุทธ์มหาวิทยาลัย : 1. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มีธรรมาภิบาล  
                            2. พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพในการแข่งขัน และจัดระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ เพื่อความผาสุก  
                            3. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ  
                            4. พัฒนาและปรับปรุงสือ่ เทคโนโลยีสารสนเทศ และทรัพยากรการเรียนรู้ให้ทันสมัย รวมทั้งปรับปรุงระบบสารเทศเพื่อการบริหารจัดการ 

กลยุทธ์หน่วยงาน : 1. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี มีคุณภาพ และยึดหลักธรรมาภิบาล  
                         2. ส่งเสริมพัฒนาการบริหารงานบัณฑิตศึกษา โดยเน้นการมีส่วนร่วมกับหลักสูตร และ/หรือสาขาอย่างสร้างสรรค์  
                         3. ปรับปรุงและพัฒนางานบริหารโดยเน้นการให้บริการแบบ One Stop Service 

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมย่อย /โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
(KPI Template) 

เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 
งบประมาณ 

(บาท) แหล่งเงิน ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาการด าเนินการ (เดือน) ระยะเวลาการ

ติดตามประเมินผล พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

              โครงการ/กิจกรรมที่ 1 : 
โครงการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 

ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง (สกอ 7.4) 

4 ข้อ - - 10,000 รายได้ บัณฑิต
วิทยาลัยและ
สาขาวิชา 

            รอบ 6, 9 และ 12 
เดือน 

กิจกรรมหลัก : จัดอันดับมหาวิทยาลัย 
(U-Ranking) 

ระดับความส าเร็จของการจัด
อันดับมหาวิทยาลัย (U-
Ranking) 

ระดับ 5 - - - - บัณฑิต
วิทยาลัยและ
สาขาวิชา 

            รอบ 6, 9 และ 12 
เดือน 

        กิจกรรมย่อย : จัดอันดับ
มหาวิทยาลัย 

ระดับความส าเร็จของการจัด
อันดับมหาวิทยาลัย (U-
Ranking) 

5 ข้อ - - - - บัณฑิต
วิทยาลัยและ
สาขาวิชา 

            รอบ 6, 9 และ 12 
เดือน 

             โครงการ/กิจกรรมที่ 1: 
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัย 

ระดับความส าเร็จของการจัด
อันดับมหาวิทยาลัย (U-
Ranking) 

5 ข้อ - - - - บัณฑิต
วิทยาลัยและ
สาขาวิชา 

            รอบ 6, 9 และ 12 
เดือน 

กิจกรรมหลัก :พัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการ 

                    

         กิจกรรมย่อย :บริการ One Stop 
Service 

ระดับความส าเร็จของการ
ให้บริการ One Stop Service  

ระดับ 5 - - - - บัณฑิต
วิทยาลัย 

            รอบ 6, 9 และ 12 
เดือน 

             โครงการ/กิจกรรมที่ 1: 
โครงการบริการ One Stop Service 

ระดับความส าเร็จของการ
ให้บริการ One Stop Service  

ระดับ 5 - - - - บัณฑิต
วิทยาลัย 

            รอบ 6, 9 และ 12 
เดือน 

         กิจกรรมย่อย :พัฒนา/ปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติงาน 

ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัติงาน 

ระดับ 3 - - 70,000 รายได้ บัณฑิต
วิทยาลัยและ
สาขาวิชา 

            รอบ 6, 9 และ 12 
เดือน 

              โครงการ/กิจกรรมที่ 1 : 
โครงการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัติงาน 

ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัติงาน 

ระดับ 3 - - 70,000 รายได้ บัณฑิต
วิทยาลัยและ
สาขาวิชา 

            รอบ 6, 9 และ 12 
เดือน 

กิจกรรมหลัก:พัฒนาการบริหารจัดการ
ด้วยระบบคุณภาพ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการเชิงคุณภาพและธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย : 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ยุทธศาสตร์หน่วยงาน : 1 ส่งเสริมระบบการบรหิารจัดการเชิงคุณภาพและธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์มหาวิทยาลัย : 1. มีระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้มหาวิทยาลัยมีประสิทธิผลเพิ่มข้ึน  (high performance organization) 
                                  2. บุคลากรมีศักยภาพสูง คุณภาพชีวิตที่ดีและมีความผาสุกให้เป็นองค์กรที่มีสุขภาวะที่ดี  (Healthy organization) 
                                  3. มีโครงสร้างพื้นฐาน การบริหารจัดการพื้นที่ ปรับภูมิทัศน์ สถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาคม  
                                  4. มีสื่อ เทคโนโลย ีและทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ รวมทั้งมีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ 

เป้าประสงค์หน่วยงาน : 1. มีการบริหารจัดการที่คล่องตัว มีประสิทธิผล โปร่งใส และตรวจสอบได้  
                                   2. มีการบริหารจัดการที่คล่องตัว มีประสิทธิผล โปร่งใส และตรวจสอบได้  

กลยุทธ์มหาวิทยาลัย : 1. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มีธรรมาภิบาล  
                            2. พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพในการแข่งขัน และจัดระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ เพื่อความผาสุก  
                            3. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ  
                            4. พัฒนาและปรับปรุงสือ่ เทคโนโลยีสารสนเทศ และทรัพยากรการเรียนรู้ให้ทันสมัย รวมทั้งปรับปรุงระบบสารเทศเพื่อการบริหารจัดการ 

กลยุทธ์หน่วยงาน : 1. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี มีคุณภาพ และยึดหลักธรรมาภิบาล  
                         2. ส่งเสริมพัฒนาการบริหารงานบัณฑิตศึกษา โดยเน้นการมีส่วนร่วมกับหลักสูตร และ/หรือสาขาอย่างสร้างสรรค์  
                         3. ปรับปรุงและพัฒนางานบริหารโดยเน้นการให้บริการแบบ One Stop Service 

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมย่อย /โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
(KPI Template) 

เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 
งบประมาณ 

(บาท) แหล่งเงิน ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาการด าเนินการ (เดือน) ระยะเวลาการ

ติดตามประเมินผล พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

         กิจกรรมย่อย :บริหารจัดการตาม
เกณฑ์บริหารจัดการองค์กร 

ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการองค์กร 

ระดับ 4 - - - - บัณฑิต
วิทยาลัยและ
สาขาวิชา 

            รอบ 6, 9 และ 12 
เดือน 

              โครงการ/กิจกรรมที่ 1 : 
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการตาม
เกณฑ์บริหารจัดการองค์กร 

ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการองค์กร 

ระดับ 4 - - - - บัณฑิต
วิทยาลัยและ
สาขาวิชา 

            รอบ 6, 9 และ 12 
เดือน 

        กิจกรรมย่อย :พัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการตามมาตรฐาน ISO 9001 

ระดับความส าเร็จของ
หน่วยงานที่รักษาหรือพัฒนา
ตามมาตรฐาน ISO 9001  

ระดับ 5 - - 50,000 รายได้ บัณฑิต
วิทยาลัย 

            รอบ 6, 9 และ 12 
เดือน 

              โครงการ/กิจกรรมที่ 1:  
โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการตาม
มาตรฐาน ISO 9001 และISO 14001 

ความพึงพอใจในประสิทธิภาพ
การให้บริการตามมาตรฐาน 
ISO 

≥ 3.51 ≥ 3.51 คะแนน 50,000 รายได้ บัณฑิต
วิทยาลัย 

            รอบ 6, 9 และ 12 
เดือน 

        กิจกรรมย่อย :พัฒนาระบบงาน
ประกันคุณภาพ 

ระดับความส าเร็จของระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน (สกอ 9.1 ) 

9 ข้อ - - 344,500 รายได้ บัณฑิต
วิทยาลัยและ
สาขาวิชา 

            รอบ 6, 9 และ 12 
เดือน 

              โครงการ/กิจกรรมที่ 1:  
โครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ 

ระดับความส าเร็จของระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน (สกอ 9.1 ) 

9 ข้อ - - 344,500 รายได้ บัณฑิต
วิทยาลัยและ
สาขาวชิา 

            รอบ 6, 9 และ 12 
เดือน 

กิจกรรมหลัก :โครงการจัดการความรู้                     
         กิจกรรมย่อย :จัดการความรู้เพื่อ
การพัฒนาองค์กร (KM) 

ระดับความส าเร็จของการ
จัดการความรู้เพื่อการพัฒนา
องค์กร (สกอ 7.2) 

5 ข้อ - - 112,500 รายได้ บัณฑิต
วิทยาลัยและ
สาขาวิชา 

            รอบ 6, 9 และ 12 
เดือน 

              โครงการ/กิจกรรมที่ 1 : 
โครงการจัดการความรู้ (KM) 

จ านวนองค์ความรู้ได้รับการ
บันทึกจากผลการด าเนินงาน
การจัดการความรู้ 

≥ 2 องค์
ความรู้ 

2 องค์ความรู้ 112,500 รายได้ บัณฑิต
วิทยาลัยและ
สาขาวิชา 
 

            รอบ 6, 9 และ 12 
เดือน 

จ านวนองค์ความรู้ที่ได้น าไปใช้
ในการปฏิบัติงานจริง 

≥ 1 องค์
ความรู้ 

1 องค์ความรู้             
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการเชิงคุณภาพและธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย : 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ยุทธศาสตร์หน่วยงาน : 1 ส่งเสริมระบบการบรหิารจัดการเชิงคุณภาพและธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์มหาวิทยาลัย : 1. มีระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้มหาวิทยาลัยมีประสิทธิผลเพิ่มข้ึน  (high performance organization) 
                                  2. บุคลากรมีศักยภาพสูง คุณภาพชีวิตที่ดีและมีความผาสุกให้เป็นองค์กรที่มีสุขภาวะที่ดี  (Healthy organization) 
                                  3. มีโครงสร้างพื้นฐาน การบริหารจัดการพื้นที่ ปรับภูมิทัศน์ สถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาคม  
                                  4. มีสื่อ เทคโนโลย ีและทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ รวมทั้งมีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ 

เป้าประสงค์หน่วยงาน : 1. มีการบริหารจัดการที่คล่องตัว มีประสิทธิผล โปร่งใส และตรวจสอบได้  
                                   2. มีการบริหารจัดการที่คล่องตัว มีประสิทธิผล โปร่งใส และตรวจสอบได้  

กลยุทธ์มหาวิทยาลัย : 1. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มีธรรมาภิบาล  
                            2. พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพในการแข่งขัน และจัดระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ เพื่อความผาสุก  
                            3. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ  
                            4. พัฒนาและปรับปรุงสือ่ เทคโนโลยีสารสนเทศ และทรัพยากรการเรียนรู้ให้ทันสมัย รวมทั้งปรับปรุงระบบสารเทศเพื่อการบริหารจัดการ 

กลยุทธ์หน่วยงาน : 1. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี มีคุณภาพ และยึดหลักธรรมาภิบาล  
                         2. ส่งเสริมพัฒนาการบริหารงานบัณฑิตศึกษา โดยเน้นการมีส่วนร่วมกับหลักสูตร และ/หรือสาขาอย่างสร้างสรรค์  
                         3. ปรับปรุงและพัฒนางานบริหารโดยเน้นการให้บริการแบบ One Stop Service 

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมย่อย /โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
(KPI Template) 

เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 
งบประมาณ 

(บาท) แหล่งเงิน ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาการด าเนินการ (เดือน) ระยะเวลาการ

ติดตามประเมินผล พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

กิจกรรมหลัก :พัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

                    

         กิจกรรมย่อย :พัฒนาบุคลากร     405,000 รายได้ บัณฑิต
วิทยาลัยและ
สาขาวิชา 

            รอบ 6, 9 และ 12 
เดือน 

              โครงการ/กิจกรรมที่ 1 : 
โครงการพัฒนาบุคลากร 

ระดับความส าเร็จของระบบ
การพัฒนาอาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน (สกอ 
2.4) 

6 ข้อ - - 405,000 รายได้ บัณฑิต
วิทยาลัยและ
สาขาวิชา 

            รอบ 6, 9 และ 12 
เดือน 

ระดับความส าเร็จของการ
ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร 
เพื่อพร้อมต่อการแข่งขัน 

ระดับ 3                   

         กิจกรรมย่อย : พัฒนาทักษะของ
บุคลากรด้านภาษาและการสื่อสาร 

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาทักษะด้านภาษาที่น า
ความรู้ไปใช้ประโยชน ์

ร้อยละ 80 - - - - บัณฑิต
วิทยาลัยและ
สาขาวิชา 

            รอบ 6, 9 และ 12 
เดือน 

              โครงการ/กิจกรรมที่ 1 
โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษา 

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาทักษะด้านภาษาที่น า
ความรู้ไปใช้ประโยชน ์

ร้อยละ 80 - - - - บัณฑิต
วิทยาลัยและ
สาขาวิชา 

            รอบ 6, 9 และ 12 
เดือน 

         กิจกรรมย่อย : ส่งเสริมการปฏิบัติตน
ให้เป็นไปตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ระดับความส าเร็จของการ
ส่งเสริมการปฏิบัติตนให้เป็นไป
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ระดับ 5 - - - - บัณฑิต
วิทยาลัยและ
สาขาวิชา 

            รอบ 6, 9 และ 12 
เดือน 

              โครงการ/กิจกรรมที่ 1 
โครงการพัฒนาบุคลากรตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

ระดับความส าเร็จของการ
ส่งเสริมการปฏิบัติตนให้เป็นไป
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ระดับ 5 - - - - บัณฑิต
วิทยาลัยและ
สาขาวิชา 

            รอบ 6, 9 และ 12 
เดือน 

กิจกรรมหลัก : พัฒนา และปรับปรุง 
อาคาร และสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการเชิงคุณภาพและธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย : 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ยุทธศาสตร์หน่วยงาน : 1 ส่งเสริมระบบการบรหิารจัดการเชิงคุณภาพและธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์มหาวิทยาลัย : 1. มีระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้มหาวิทยาลัยมีประสิทธิผลเพิ่มข้ึน  (high performance organization) 
                                  2. บุคลากรมีศักยภาพสูง คุณภาพชีวิตที่ดีและมีความผาสุกให้เป็นองค์กรที่มีสุขภาวะที่ดี  (Healthy organization) 
                                  3. มีโครงสร้างพื้นฐาน การบริหารจัดการพื้นที่ ปรับภูมิทัศน์ สถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาคม  
                                  4. มีสื่อ เทคโนโลย ีและทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ รวมทั้งมีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ 

เป้าประสงค์หน่วยงาน : 1. มีการบริหารจัดการที่คล่องตัว มีประสิทธิผล โปร่งใส และตรวจสอบได้  
                                   2. มีการบริหารจัดการที่คล่องตัว มีประสิทธิผล โปร่งใส และตรวจสอบได้  

กลยุทธ์มหาวิทยาลัย : 1. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มีธรรมาภิบาล  
                            2. พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพในการแข่งขัน และจัดระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ เพื่อความผาสุก  
                            3. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ  
                            4. พัฒนาและปรับปรุงสือ่ เทคโนโลยีสารสนเทศ และทรัพยากรการเรียนรู้ให้ทันสมัย รวมทั้งปรับปรุงระบบสารเทศเพื่อการบริหารจัดการ 

กลยุทธ์หน่วยงาน : 1. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี มีคุณภาพ และยึดหลักธรรมาภิบาล  
                         2. ส่งเสริมพัฒนาการบริหารงานบัณฑิตศึกษา โดยเน้นการมีส่วนร่วมกับหลักสูตร และ/หรือสาขาอย่างสร้างสรรค์  
                         3. ปรับปรุงและพัฒนางานบริหารโดยเน้นการให้บริการแบบ One Stop Service 

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมย่อย /โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
(KPI Template) 

เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 
งบประมาณ 

(บาท) แหล่งเงิน ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาการด าเนินการ (เดือน) ระยะเวลาการ

ติดตามประเมินผล พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

         กิจกรรมย่อย : พัฒนา และปรับปรุง
สภาพแวดล้อม ISO 14001 

ระดับความส าเร็จของการรักษา
ตามมาตรฐาน ISO 14001 

ระดับ 5  - - - รายได้ บัณฑิต
วิทยาลัยและ
สาขาวิชา 

            รอบ 6, 9 และ 12 
เดือน 

              โครงการ/กิจกรรมที่ 1 : 
โครงการพัฒนา และปรับปรุง
สภาพแวดล้อม 

ระดับความส าเร็จของการรักษา
ตามมาตรฐาน ISO 14001 

ระดับ 5  - - - รายได้ บัณฑิต
วิทยาลัยและ
สาขาวิชา 

            รอบ 6, 9 และ 12 
เดือน 

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริม และสนับสนุน
สื่อเทคโนโลยี และทรัพยากรท่ีเอื้อต่อ
การเรียนรู้ 

                    

         กิจกรรมย่อย : ส่งเสริม และสนบัสนุนสื่อ
เทคโนโลยี และทรัพยากรทีเ่อื้อต่อการเรียนรู ้

ระดับความส าเร็จของให้บริการ 
ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา 
และ สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

5 ข้อ  - - - รายได้ บัณฑิต
วิทยาลัยและ
สาขาวิชา 

            รอบ 6, 9 และ 12 
เดือน 

              โครงการ/กิจกรรมที่ 1 : 
โครงการส่งเสริมสื่อเทคโนโลยี และ
ทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

ระดับความส าเร็จของให้บริการ 
ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา 
และ สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

5 ข้อ  - - - รายได้ บัณฑิต
วิทยาลัยและ
สาขาวิชา 

            รอบ 6, 9 และ 12 
เดือน 

กิจกรรมหลัก : พัฒนา และปรับปรุง
ระบบสารสนเทศ 

                    

         กิจกรรมย่อย : พัฒนา และปรับปรุงระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารและการตัดสินใจ 

5 ข้อ  - - - รายได้ บัณฑิต
วิทยาลัยและ
สาขาวิชา 

            รอบ 6, 9 และ 12 
เดือน 

              โครงการ/กิจกรรมที่ 1 : 
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจ 

ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารและการตัดสินใจ 

5 ข้อ  - - - รายได้ บัณฑิต
วิทยาลัยและ
สาขาวิชา 

            รอบ 6, 9 และ 12 
เดือน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาความสัมพันธ์ทีด่ีกับศิษย์เก่าและเครือข่ายชุมชน 
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย : 2 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับศิษย์เก่าและชุมชน ยุทธศาสตร์หน่วยงาน : 2 ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับศิษย์เก่าและเครือข่ายชุมชน 
เป้าประสงค์มหาวิทยาลัย : 1. ศิษย์เก่าและชุมชนมีความพึงพอใจในกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดข้ึนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ 
                                  2. มีฐานข้อมูลสารสนเทศของศิษย์เก่าที่สมบูรณ์เพื่อการสื่อสารข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย 
                                  3. ศิษย์เก่าได้รับการยกย่อง และยอมรับ จากผู้ใช้บัณฑิตหรือสังคม 

เป้าประสงค์หน่วยงาน : เกื้อกูลศิษย์เก่าและชุมชน 

กลยุทธ์มหาวิทยาลัย : 1. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับศิษย์เก่าและชุมชน 
                            2. สร้างระบบสารสนเทศและเครือข่ายความสัมพันธ์กับศิษย์เก่าและมหาวิทยาลัย 
                            3. สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับศิษย์เก่า 

กลยุทธ์หน่วยงาน : 1. ส่งเสริมกิจกรรมที่หลากหลายกับศิษย์เก่าและชุมชน 
                         2. ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของศิษย์เก่าและชุมชน 
                         3. สร้างกิจกรรมเชิดชูเกียรติ ต่อศิษย์เก่าและชุมชน 

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมย่อย /โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
(KPI Template) 

เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 
งบประมาณ 

(บาท) แหล่งเงิน ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาการด าเนินการ (เดือน) ระยะเวลาการ

ติดตามประเมินผล พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

กิจกรรมหลัก : พัฒนาคุณภาพนักศึกษา
และศิษย์เก่า 

                    

         กิจกรรมย่อย : บริการข้อมูล
ข่าวสารต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า 

ระดับความส าเร็จของการให้
ค าปรึกษาและบริการด้าน
ข้อมูลข่าวสารต่อศิษย์เก่า 

5 ข้อ - - 465,500 รายได้ บัณฑิต
วิทยาลัยและ
สาขาวิชา 

            รอบ 6, 9 และ 12 
เดือน 

              โครงการ/กิจกรรมที่ 1 : 
โครงการประชาสัมพันธ์ 

จ านวนผู้สนใจเข้าศึกษาใน
หลักสูตรฯ 

เพิ่มข้ึนร้อย
ละ 5 จากปี
ที่ผ่านมา 

20 คน 465,500 รายได้ บัณฑิต
วิทยาลัยและ
สาขาวิชา 

            รอบ 6, 9 และ 12 
เดือน 

         กิจกรรมย่อย : พัฒนานักศึกษา
และศิษย์เก่า 

ระดับความส าเร็จของการให้
ค าปรึกษาและบริการด้าน
ข้อมูลข่าวสารต่อชุมชน 

5 ข้อ - - 395,600 รายได้ บัณฑิต
วิทยาลัยและ
สาขาวิชา 

            รอบ 6, 9 และ 12 
เดือน 

              โครงการ/กิจกรรมที่ 1: 
กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า 
 

ร้อยละการบรรลุวัตถุประสงค์
ของแผนการจัดงานกิจกรรม
นักศึกษาและศิษย์เก่า 

ร้อยละ 90 10 โครงการ 395,600 รายได้ บัณฑิต
วิทยาลัยและ
สาขาวิชา 

            รอบ 6, 9 และ 12 
เดือน 

กิจกรรมหลัก : บริการนักศึกษาและศิษย์
เก่า 

                    

         กิจกรรมย่อย : มีส่วนร่วมของ
นักศึกษาและศิษย์เก่า 

ร้อยละความพึงพอใจในการเข้า
มามีส่วนร่วมในการบริหาร
บัณฑิตวิทยาลัยของนักศึกษา
และศิษย์เก่า 

ร้อยละ 80 - - - - บัณฑิต
วิทยาลัยและ
สาขาวิชา 

            รอบ 6, 9 และ 12 
เดือน 

              โครงการ/กิจกรรมที่ 1 : 
โครงการการมีส่วนร่วมของนักศึกษาและ
ศิษย์เก่า 

ร้อยละความพึงพอใจในการเข้า
มามีส่วนร่วมในการบริหาร
บัณฑิตวิทยาลัยของนักศึกษา
และศิษย์เก่า 

ร้อยละ 80 - - - - บัณฑิต
วิทยาลัยและ
สาขาวิชา 

            รอบ 6, 9 และ 12 
เดือน 

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบสารสนเทศ
ข้อมูลศิษย์เก่า 

                    

         กิจกรรมย่อย : จัดท าฐานข้อมูล
ศิษย์เก่า 

ร้อยละของศิษย์เก่าที่ได้รับข้อมูล
ข่าวสารจากการใช้ระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศของศิษย์เก่า 

ร้อยละ 50 - - - - บัณฑิต
วิทยาลัยและ
สาขาวิชา 

            รอบ 6, 9 และ 12 
เดือน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาความสัมพันธ์ทีด่ีกับศิษย์เก่าและเครือข่ายชุมชน 
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย : 2 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับศิษย์เก่าและชุมชน ยุทธศาสตร์หน่วยงาน : 2 ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับศิษย์เก่าและเครือข่ายชุมชน 
เป้าประสงค์มหาวิทยาลัย : 1. ศิษย์เก่าและชุมชนมีความพึงพอใจในกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดข้ึนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ 
                                  2. มีฐานข้อมูลสารสนเทศของศิษย์เก่าที่สมบูรณ์เพื่อการสื่อสารข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย 
                                  3. ศิษย์เก่าได้รับการยกย่อง และยอมรับ จากผู้ใช้บัณฑิตหรือสังคม 

เป้าประสงค์หน่วยงาน : เกื้อกูลศิษย์เก่าและชุมชน 

กลยุทธ์มหาวิทยาลัย : 1. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับศิษย์เก่าและชุมชน 
                            2. สร้างระบบสารสนเทศและเครือข่ายความสัมพันธ์กับศิษย์เก่าและมหาวิทยาลัย 
                            3. สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับศิษย์เก่า 

กลยุทธ์หน่วยงาน : 1. ส่งเสริมกิจกรรมที่หลากหลายกับศิษย์เก่าและชุมชน 
                         2. ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของศิษย์เก่าและชุมชน 
                         3. สร้างกิจกรรมเชิดชูเกียรติ ต่อศิษย์เก่าและชุมชน 

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมย่อย /โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
(KPI Template) 

เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 
งบประมาณ 

(บาท) แหล่งเงิน ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาการด าเนินการ (เดือน) ระยะเวลาการ

ติดตามประเมินผล พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

              โครงการ/กิจกรรมที่ 1 : 
โครงการจัดท าฐานข้อมูลบัณฑิตวิทยาลัย 

ร้อยละของศิษย์เก่าที่ได้รับ
ข้อมูลข่าวสารจากการใช้ระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศของศิษย์
เก่า 

ร้อยละ 50 - - - - บัณฑิต
วิทยาลัยและ
สาขาวิชา 

            รอบ 6, 9 และ 12 
เดือน 

กิจกรรมหลัก : พัฒนาความรู้และทักษะ
ให้กับศิษย์เก่า 

                    

         กิจกรรมย่อย : พัฒนาความรู้และ
ทักษะให้กับศิษย์เก่า 

ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาความรู้และทักษะให้กับ
ศิษย์เก่า 

ระดับ 5 - - - - บัณฑิต
วิทยาลัยและ
สาขาวิชา 

            รอบ 6, 9 และ 12 
เดือน 

              โครงการ/กิจกรรมที่ 1 : 
โครงการพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า 

ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาความรู้และทักษะให้กับ
ศิษย์เก่า 

ระดับ 5 - - - - บัณฑิต
วิทยาลัยและ
สาขาวิชา 

            รอบ 6, 9 และ 12 
เดือน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ก ากับมาตรฐาน และประสานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ  
และพัฒนามาตรฐานคุณภาพผลงานวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ให้สามารถ สร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนาองค์กรชุมชนท้องถิ่น และเผยแพร่สู่สาธารณะระดับชาติ 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย : 3 ยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของสวนสุนันทา ยุทธศาสตร์หน่วยงาน : 3 ก ากับมาตรฐาน และประสานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และพัฒนา
มาตรฐานคุณภาพผลงานวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ให้สามารถ สร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนาองค์กรชุมชนท้องถ่ิน และเผยแพร่
สู่สาธารณะระดับชาติ 

เป้าประสงค์มหาวิทยาลัย : 1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ  มีความรู้  ความสามารถทางวิชาการ  มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถด ารงตนอยู่ในสังคมที่มีการแข่งขันสูง 
                                  2. มีหลักสูตรที่สอดคล้องกับตลาดแรงงาน ทิศทางการพัฒนาของประเทศและรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
                                  3. บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของสวนสุนันทา 
                                  4. นักศึกษาได้รับการพัฒนาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึ่งประสงค์และได้รับการยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ 

เป้าประสงค์หน่วยงาน : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

กลยุทธ์มหาวิทยาลัย : 1. พัฒนาระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (Learning Management System) ให้มีประสิทธิภาพ 
                            2. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาของประเทศในอนาคต 
                            3. ค้นหาจุดแข็งและอัตลักษณ์ของสวนสุนันทาเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
                            4. พัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึ่งประสงค์สู่ความเป็นเลิศ 

กลยุทธ์หน่วยงาน : 1. ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตามมาตรฐานวิชาการ 
                         2. พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร และขยายสาขาวิชาให้ตอบสนองต่อตลาดแรงงานและยุทธศาสตร์ชาติ 
                         3. เพิ่มมาตรฐานการศึกษาและความสามารถของนักศึกษาสู่การแข่งขันกับนานาประเทศ 
                         4. สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกและความร่วมมือทั้งภายในทั้งภายในและต่างประเทศเพื่อผลิตบัณฑิตให้
ตอบสนองความต้องการของตลาดเฉพาะ (Niche Market) 

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมย่อย /โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
(KPI Template) 

เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 
งบประมาณ 

(บาท) แหล่งเงิน ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาการด าเนินการ (เดือน) ระยะเวลาการ

ติดตามประเมินผล พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

กิจกรรมหลัก : ด าเนินการจัดการเรียน
การสอน 

                    

         กิจกรรมย่อย :จัดการเรียนการ
สอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ระดับความส าเร็จของระบบ
และกลไกการการจัดการเรียน
การสอน (สกอ 2.6) 

5 ข้อ - - 5,195,700 รายได้ บัณฑิต
วิทยาลัยและ
สาขาวิชา 

            รอบ 6, 9 และ 12 
เดือน 

              โครงการ/กิจกรรมที่ 1 : 
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน 
 

ร้อยละของอัตราการเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่ายการจัดการ
เรียนการสอน 

ร้อยละ 96 4987872 บาท 5,195,700 รายได้ บัณฑิต
วิทยาลัยและ
สาขาวิชา 

            รอบ 6, 9 และ 12 
เดือน 

         กิจกรรมย่อย :จัดการเรียนการ
สอนด้านสังคมศาสตร์ 

ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษา
ตามมาตรฐานหลักสูตร 

ร้อยละ 100 - 26,479,100 รายได้ บัณฑิต
วิทยาลัยและ
สาขาวิชา 

            รอบ 6, 9 และ 12 
เดือน 

              โครงการ/กิจกรรมที่ 1 : 
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน 

ร้อยละของอัตราการเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่ายการจัดการ
เรียนการสอน 

ร้อยละ 96 22309536 บาท 23,239,100 รายได้ บัณฑิต
วิทยาลัยและ
สาขาวิชา 

            รอบ 6, 9 และ 12 
เดือน 

              โครงการ/กิจกรรมที่ 2 : 
กิจกรรมค่าจ้างอาจารย์ 

ร้อยละของอัตราการเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่ายการจัดการ
เรียนการสอน 

ร้อยละ 96 3110400 บาท 3,240,000 รายได้ บัณฑิต
วิทยาลัยและ
สาขาวิชา 

            รอบ 6, 9 และ 12 
เดือน 

กิจกรรมหลัก :พัฒนาหลักสูตรและการ
เรียนการสอน 

                    

         กิจกรรมย่อย :พัฒนาหลักสูตร
และการเรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐานฯ (TQF) 

ระดับความส าเร็จของระบบ
และกลไกการพัฒนาและ
บริหารหลักสูตร (สกอ 2.1) 

3 ข้อ - - - - บัณฑิต
วิทยาลัยและ
สาขาวิชา 

            รอบ 6, 9 และ 12 
เดือน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ก ากับมาตรฐาน และประสานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ  
และพัฒนามาตรฐานคุณภาพผลงานวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ให้สามารถ สร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนาองค์กรชุมชนท้องถิ่น และเผยแพร่สู่สาธารณะระดับชาติ 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย : 3 ยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของสวนสุนันทา ยุทธศาสตร์หน่วยงาน : 3 ก ากับมาตรฐาน และประสานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และพัฒนา
มาตรฐานคุณภาพผลงานวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ให้สามารถ สร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนาองค์กรชุมชนท้องถ่ิน และเผยแพร่
สู่สาธารณะระดับชาติ 

เป้าประสงค์มหาวิทยาลัย : 1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ  มีความรู้  ความสามารถทางวิชาการ  มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถด ารงตนอยู่ในสังคมที่มีการแข่งขันสูง 
                                  2. มีหลักสูตรที่สอดคล้องกับตลาดแรงงาน ทิศทางการพัฒนาของประเทศและรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
                                  3. บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของสวนสุนันทา 
                                  4. นักศึกษาได้รับการพัฒนาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึ่งประสงค์และได้รับการยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ 

เป้าประสงค์หน่วยงาน : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

กลยุทธ์มหาวิทยาลัย : 1. พัฒนาระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (Learning Management System) ให้มีประสิทธิภาพ 
                            2. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาของประเทศในอนาคต 
                            3. ค้นหาจุดแข็งและอัตลักษณ์ของสวนสุนันทาเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
                            4. พัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึ่งประสงค์สู่ความเป็นเลิศ 

กลยุทธ์หน่วยงาน : 1. ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตามมาตรฐานวิชาการ 
                         2. พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร และขยายสาขาวิชาให้ตอบสนองต่อตลาดแรงงานและยุทธศาสตร์ชาติ 
                         3. เพิ่มมาตรฐานการศึกษาและความสามารถของนักศึกษาสู่การแข่งขันกับนานาประเทศ 
                         4. สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกและความร่วมมือทั้งภายในทั้งภายในและต่างประเทศเพื่อผลิตบัณฑิตให้
ตอบสนองความต้องการของตลาดเฉพาะ (Niche Market) 

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมย่อย /โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
(KPI Template) 

เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 
งบประมาณ 

(บาท) แหล่งเงิน ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาการด าเนินการ (เดือน) ระยะเวลาการ

ติดตามประเมินผล พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

              โครงการ/กิจกรรมที่ 1 : 
โครงการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 

ระดับความส าเร็จของระบบ
และกลไกการพัฒนาและ
บริหารหลักสูตร (สกอ 2.1) 

3 ข้อ - - - - บัณฑิต
วิทยาลัยและ
สาขาวิชา 

            รอบ 6, 9 และ 12 
เดือน 

         กิจกรรมย่อย : จัดการเรียนการ
สอนด้วย Project base learning หรือ 
Co-operative education (A) 

ร้อยละของรายวิชาที่มี
กระบวนการเรียนการสอนด้วย 
Project base learning หรือ 
Co-operative education 

ร้อยละ 15 - - - - บัณฑิต
วิทยาลัยและ
สาขาวิชา 

            รอบ 6, 9 และ 12 
เดือน 

              โครงการ/กิจกรรมที่ 1 : 
โครงการส่งเสริมให้ความรู้ในการจัดการ
เรียนการสอน 

ร้อยละของรายวิชาที่มี
กระบวนการเรียนการสอนด้วย 
Project base learning หรือ 
Co-operative education 

ร้อยละ 15 - - - - บัณฑิต
วิทยาลัยและ
สาขาวิชา 

            รอบ 6, 9 และ 12 
เดือน 

กิจกรรมหลัก : ค้นหาจุดแข็งและอัต
ลักษณ์ของสวนสุนันทา 

                    

         กิจกรรมย่อย : ค้นหาจุดแข็ง
และอัตลักษณ์ของสวนสุนันทา 

ระดับความส าเร็จของการ
ค้นหาจุดแข็งและอัตลักษณ์ของ
สวนสุนันทา 

ระดับ 5 - - - - บัณฑิต
วิทยาลัยและ
สาขาวิชา 

            รอบ 6, 9 และ 12 
เดือน 

             โครงการ/กิจกรรมที่ 1 : 
โครงการค้นหาจุดแข็งและอัตลักษณ์ของ
สวนสุนันทา 

ระดับความส าเร็จของการ
ค้นหาจุดแข็งและอัตลักษณ์ของ
สวนสุนันทา 

ระดับ 5 - - - - บัณฑิต
วิทยาลัยและ
สาขาวิชา 

            รอบ 6, 9 และ 12 
เดือน 

กิจกรรมหลัก : เตรียมความพร้อมต่อ
การเปลี่ยนแปลงด้านภาษา เทคโนโลยี 
และวัฒนธรรม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ก ากับมาตรฐาน และประสานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ  
และพัฒนามาตรฐานคุณภาพผลงานวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ให้สามารถ สร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนาองค์กรชุมชนท้องถิ่น และเผยแพร่สู่สาธารณะระดับชาติ 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย : 3 ยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของสวนสุนันทา ยุทธศาสตร์หน่วยงาน : 3 ก ากับมาตรฐาน และประสานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และพัฒนา
มาตรฐานคุณภาพผลงานวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ให้สามารถ สร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนาองค์กรชุมชนท้องถ่ิน และเผยแพร่
สู่สาธารณะระดับชาติ 

เป้าประสงค์มหาวิทยาลัย : 1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ  มีความรู้  ความสามารถทางวิชาการ  มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถด ารงตนอยู่ในสังคมที่มีการแข่งขันสูง 
                                  2. มีหลักสูตรที่สอดคล้องกับตลาดแรงงาน ทิศทางการพัฒนาของประเทศและรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
                                  3. บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของสวนสุนันทา 
                                  4. นักศึกษาได้รับการพัฒนาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึ่งประสงค์และได้รับการยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ 

เป้าประสงค์หน่วยงาน : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

กลยุทธ์มหาวิทยาลัย : 1. พัฒนาระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (Learning Management System) ให้มีประสิทธิภาพ 
                            2. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาของประเทศในอนาคต 
                            3. ค้นหาจุดแข็งและอัตลักษณ์ของสวนสุนันทาเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
                            4. พัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึ่งประสงค์สู่ความเป็นเลิศ 

กลยุทธ์หน่วยงาน : 1. ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตามมาตรฐานวิชาการ 
                         2. พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร และขยายสาขาวิชาให้ตอบสนองต่อตลาดแรงงานและยุทธศาสตร์ชาติ 
                         3. เพิ่มมาตรฐานการศึกษาและความสามารถของนักศึกษาสู่การแข่งขันกับนานาประเทศ 
                         4. สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกและความร่วมมือทั้งภายในทั้งภายในและต่างประเทศเพื่อผลิตบัณฑิตให้
ตอบสนองความต้องการของตลาดเฉพาะ (Niche Market) 

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมย่อย /โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
(KPI Template) 

เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 
งบประมาณ 

(บาท) แหล่งเงิน ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาการด าเนินการ (เดือน) ระยะเวลาการ

ติดตามประเมินผล พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

         กิจกรรมย่อย : พัฒนาทักษะทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของนักศึกษา 

ระดับ 5 - - - - บัณฑิต
วิทยาลัยและ
สาขาวิชา 

            รอบ 6, 9 และ 12 
เดือน 

              โครงการ/กิจกรรมที่ 1 : 
โครงการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของนักศึกษา 

ระดับ 5 - - - - บัณฑิต
วิทยาลัยและ
สาขาวิชา 

            รอบ 6, 9 และ 12 
เดือน 

         กิจกรรมย่อย : พัฒนาทักษะทาง
ภาษาต่างประเทศ 

ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาทักษะด้าน
ภาษาต่างประเทศของนักศึกษา 

ระดับ 5 - - - - บัณฑิต
วิทยาลัยและ
สาขาวิชา 

            รอบ 6, 9 และ 12 
เดือน 

             โครงการ/กิจกรรมที่ 1 : การ
สอบภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา 

ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาทักษะด้าน
ภาษาต่างประเทศของนักศึกษา 

ระดับ 5 - - - - บัณฑิต
วิทยาลัยและ
สาขาวิชา 

            รอบ 6, 9 และ 12 
เดือน 

กิจกรรมหลัก :ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา                     
         กิจกรรมย่อย :ส่งเสริมกิจกรรม
นักศึกษา 

ระดับความส าเร็จของการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่
จัดให้กับนักศึกษา (สกอ 2.8) 

5 ข้อ - - 2,731,600 รายได้ บัณฑิต
วิทยาลัยและ
สาขาวิชา 

            รอบ 6, 9 และ 12 
เดือน 

ระดับความส าเร็จของระบบ
และกลไกการส่งเสริมกิจกรรม
นักศึกษา (สกอ.3.2) 
 
 

5 ข้อ - -                 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ก ากับมาตรฐาน และประสานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ  
และพัฒนามาตรฐานคุณภาพผลงานวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ให้สามารถ สร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนาองค์กรชุมชนท้องถิ่น และเผยแพร่สู่สาธารณะระดับชาติ 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย : 3 ยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของสวนสุนันทา ยุทธศาสตร์หน่วยงาน : 3 ก ากับมาตรฐาน และประสานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และพัฒนา
มาตรฐานคุณภาพผลงานวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ให้สามารถ สร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนาองค์กรชุมชนท้องถ่ิน และเผยแพร่
สู่สาธารณะระดับชาติ 

เป้าประสงค์มหาวิทยาลัย : 1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ  มีความรู้  ความสามารถทางวิชาการ  มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถด ารงตนอยู่ในสังคมที่มีการแข่งขันสูง 
                                  2. มีหลักสูตรที่สอดคล้องกับตลาดแรงงาน ทิศทางการพัฒนาของประเทศและรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
                                  3. บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของสวนสุนันทา 
                                  4. นักศึกษาได้รับการพัฒนาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึ่งประสงค์และได้รับการยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ 

เป้าประสงค์หน่วยงาน : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

กลยุทธ์มหาวิทยาลัย : 1. พัฒนาระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (Learning Management System) ให้มีประสิทธิภาพ 
                            2. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาของประเทศในอนาคต 
                            3. ค้นหาจุดแข็งและอัตลักษณ์ของสวนสุนันทาเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
                            4. พัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึ่งประสงค์สู่ความเป็นเลิศ 

กลยุทธ์หน่วยงาน : 1. ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตามมาตรฐานวิชาการ 
                         2. พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร และขยายสาขาวิชาให้ตอบสนองต่อตลาดแรงงานและยุทธศาสตร์ชาติ 
                         3. เพิ่มมาตรฐานการศึกษาและความสามารถของนักศึกษาสู่การแข่งขันกับนานาประเทศ 
                         4. สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกและความร่วมมือทั้งภายในทั้งภายในและต่างประเทศเพื่อผลิตบัณฑิตให้
ตอบสนองความต้องการของตลาดเฉพาะ (Niche Market) 

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมย่อย /โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
(KPI Template) 

เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 
งบประมาณ 

(บาท) แหล่งเงิน ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาการด าเนินการ (เดือน) ระยะเวลาการ

ติดตามประเมินผล พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

              โครงการ/กิจกรรมที่ 1: 
โครงการด้านทักษะการประกันคุณภาพ 

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ร้อยละ 80 - - 300,000 รายได้ บัณฑิต
วิทยาลัยและ
สาขาวิชา 

            รอบ 6, 9 และ 12 
เดือน 

              โครงการ/กิจกรรมที่ 2: 
โครงการด้านคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค ์

    2,254,400 รายได้ บัณฑิต
วิทยาลัยและ
สาขาวิชา 

            รอบ 6, 9 และ 12 
เดือน 

              โครงการ/กิจกรรมที่ 3: 
โครงการด้านส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

    177,200 รายได้ บัณฑิต
วิทยาลัยและ
สาขาวิชา 

            รอบ 6, 9 และ 12 
เดือน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนามาตรฐานคุณภาพงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพ่ือการพัฒนาองค์กร ชุมชน ท้องถิ่น และเผยแพร่สู่สาธารณะระดับชาติ 
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย : 4 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเป็นฐานในการพัฒนามหาวิทยาลัย ชุมชน และประเทศชาติ ยุทธศาสตร์หน่วยงาน : 4 พัฒนามาตรฐานคุณภาพงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาองค์กร ชุมชน ท้องถ่ิน และเผยแพร่สู่

สาธารณะระดับชาติ 
เป้าประสงค์มหาวิทยาลัย : บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในการสร้างผลงานวิจัย เป้าประสงค์หน่วยงาน : สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการพัฒนางานวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
กลยุทธ์มหาวิทยาลัย : 1. เพิ่มความรู้และทักษะในการสร้างผลงานวิจัยให้กับบุคลากร  
                            2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรน าผลงานวิจัยสู่การตีพิมพ์ เผยแพร่ ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

กลยุทธ์หน่วยงาน : 1. เพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพในการวิจัยและงานสร้างสรรค์  
                         2. พัฒนาและส่งเสริมการวิจัยสู่สากล  
                         3. ยกระดับการวิจัยโดยร่วมกับภาครัฐและเอกชนด าเนินการวิจัยเชิงพาณิชย์ 

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมย่อย /โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
(KPI Template) 

เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 
งบประมาณ 

(บาท) แหล่งเงิน ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาการด าเนินการ (เดือน) ระยะเวลาการ

ติดตามประเมินผล พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

กิจกรรมหลัก : วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้                     
         กิจกรรมย่อย : โครงการพัฒนา
นักวิจัย 

ร้อยละของนักวิจัยที่ได้รับการ
พัฒนามีผลงานวิจัย 

ร้อยละ 55 - - - - บัณฑิต
วิทยาลัยและ
สาขาวิชา 

            รอบ 6, 9 และ 12 
เดือน 

              โครงการ/กิจกรรมที่ 1 : 
พัฒนานักวิจัย และอาจารย์ประจ า 
 

ร้อยละของนักวิจัยที่ได้รับการ
พัฒนามีผลงานวิจัย 

ร้อยละ 55 - - - - บัณฑิต
วิทยาลัยและ
สาขาวิชา 

            รอบ 6, 9 และ 12 
เดือน 

         กิจกรรมย่อย :พัฒนาชุด
โครงการวิจัย 

ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาชุดโครงการวิจัย 

ระดับ 3 - - - - บัณฑิต
วิทยาลัยและ
สาขาวิชา 

            รอบ 6, 9 และ 12 
เดือน 

              โครงการ/กิจกรรมที่ 1 : 
พัฒนาชุดโครงการวิจัย 
 

ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาชุดโครงการวิจัย 
 
 

ระดับ 3 - - - - บัณฑิต
วิทยาลัยและ
สาขาวิชา 

            รอบ 6, 9 และ 12 
เดือน 

         กิจกรรมย่อย :พัฒนาระบบและ
กลไกการพัฒนางานวิจัย 

ระดับความส าเร็จระบบและ
กลไกการพัฒนางานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ (สกอ 4.1) 

7 ข้อ - - 539,100 รายได้ บัณฑิต
วิทยาลัยและ
สาขาวิชา 

            รอบ 6, 9 และ 12 
เดือน 

ระดับความส าเร็จระบบและ
กลไกการจัดการความรู้จาก
งานวิจัยงานสร้างสรรค์ (สกอ 
4.2 ) 

5 ข้อ                   

              โครงการ/กิจกรรมที่ 1 : 
โครงการพัฒนาระบบและกลไกงานวิจัย 
 

ระดับความส าเร็จระบบและ
กลไกการจัดการความรู้จาก
งานวิจัยงานสร้างสรรค์ (สกอ 
4.2 ) 
 
 
 
 
 

5 ข้อ - - 539,100 รายได้ บัณฑิต
วิทยาลัยและ
สาขาวิชา 

            รอบ 6, 9 และ 12 
เดือน 



 

 

73 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนามาตรฐานคุณภาพงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพ่ือการพัฒนาองค์กร ชุมชน ท้องถิ่น และเผยแพร่สู่สาธารณะระดับชาติ 
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย : 4 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเป็นฐานในการพัฒนามหาวิทยาลัย ชุมชน และประเทศชาติ ยุทธศาสตร์หน่วยงาน : 4 พัฒนามาตรฐานคุณภาพงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาองค์กร ชุมชน ท้องถ่ิน และเผยแพร่สู่

สาธารณะระดับชาติ 
เป้าประสงค์มหาวิทยาลัย : บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในการสร้างผลงานวิจัย เป้าประสงค์หน่วยงาน : สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการพัฒนางานวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
กลยุทธ์มหาวิทยาลัย : 1. เพิ่มความรู้และทักษะในการสร้างผลงานวิจัยให้กับบุคลากร  
                            2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรน าผลงานวิจัยสู่การตีพิมพ์ เผยแพร่ ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

กลยุทธ์หน่วยงาน : 1. เพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพในการวิจัยและงานสร้างสรรค์  
                         2. พัฒนาและส่งเสริมการวิจัยสู่สากล  
                         3. ยกระดับการวิจัยโดยร่วมกับภาครัฐและเอกชนด าเนินการวิจัยเชิงพาณิชย์ 

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมย่อย /โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
(KPI Template) 

เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 
งบประมาณ 

(บาท) แหล่งเงิน ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาการด าเนินการ (เดือน) ระยะเวลาการ

ติดตามประเมินผล พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 
 

กิจกรรมหลัก : ตีพิมพ์ เผยแพร่ และ
น าเสนอผลงานวิจัย 

                    

         กิจกรรมย่อย : ส่งเสริมการตีพิมพ์ 
เผยแพร่ และน าเสนอผลงานวิจัย 

ระดับความส าเร็จการส่งเสริม
การตีพิมพ์ เผยแพร่ และ
น าเสนอผลงานวิจัยใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

ระดับ 3 - - - - บัณฑิต
วิทยาลัยและ
สาขาวิชา 

            รอบ 6, 9 และ 12 
เดือน 

              โครงการ/กิจกรรมที่ 1 : 
กิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมการตีพิมพ์ 
เผยแพร่ และน าเสนอผลงานวิจัย 
 

ระดับความส าเร็จการส่งเสริม
การตีพิมพ์ เผยแพร่ และ
น าเสนอผลงานวิจัยใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

ระดับ 3 - - - - บัณฑิต
วิทยาลัยและ
สาขาวิชา 

            รอบ 6, 9 และ 12 
เดือน 

         กิจกรรมย่อย : พัฒนางานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ให้รับกับการจด
สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร(A) 

ระดับความส าเร็จการพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้
รับกับการจดสิทธิบัตรและอนุ
สิทธิบัตร 

ระดับ 3 - - - - บัณฑิต
วิทยาลัยและ
สาขาวิชา 

            รอบ 6, 9 และ 12 
เดือน 

              โครงการ/กิจกรรมที่ 1 : 
โครงการพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ให้รับกับการจดสิทธิบัตรและ
อนุสิทธิบัตร(A) 
 

ระดับความส าเร็จการพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้
รับกับการจดสิทธิบัตรและอนุ
สิทธิบัตร 

ระดับ 3 - - - - บัณฑิต
วิทยาลัยและ
สาขาวิชา 

            รอบ 6, 9 และ 12 
เดือน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 สง่เสริม สนับสนุนประสานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการสู่สากล 
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย : 5 สร้างความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ยุทธศาสตร์หน่วยงาน : 5 ส่งเสริม สนบัสนนุประสานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีความเปน็เลิศทางวิชาการสูส่ากล 
เป้าประสงค์มหาวิทยาลัย : 1. ศูนย์อาเซียนมีระบบการบริหารจัดการที่คล่องตัวเพื่อการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลัย  
                                  2. อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามีความรู้ที่รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
                                  3. มีความร่วมมือด้านการศึกษาและวิจัยกับประชาคมอาเซียนที่มีการด าเนินกิจกรรมร่วมกัน 

เป้าประสงค์หน่วยงาน : 1. เป็นหน่วยงานที่รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
                               2. เป็นหน่วยงานที่ร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัยกับสมาชิกอาเซียน 

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

กลยุทธ์หน่วยงาน : 1. ยกมาตรฐานการจัดการศึกษาและการเรียนการสอน ให้ตอบสนองตลาดแรงงานและสังคมยุคโลกาภิวัฒน์  
                         2. พัฒนามาตรฐานการเรียนการสอนให้ทัดเทียมกับประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน  
                         3. ส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาและวิจัยกับมหาวิทยาลัยและองค์กรภายในประเทศและต่างประเทศ  
                         4. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษากับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มสมาชิกอาเซียน 

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมย่อย /โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
(KPI Template) 

เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 
งบประมาณ 

(บาท) แหล่งเงิน ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาการด าเนินการ (เดือน) ระยะเวลาการ

ติดตามประเมินผล พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

กิจกรรมหลัก :เตรียมความพร้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลงด้านภาษา เทคโนโลยี และ
วัฒนธรรม 

      บัณฑิต
วิทยาลัยและ
สาขาวิชา 

             

         กิจกรรมย่อย: ส่งเสริมการเรียนรู้
สู่ประชาคมอาเซียน (Asean Days) 

ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 

ระดับ 3 - - - - บัณฑิต
วิทยาลัยและ
สาขาวิชา 

            รอบ 6, 9 และ 12 
เดือน 

              โครงการ/กิจกรรมที่ 1: 
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สู่ประชาคม
อาเซียน 

ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 

ระดับ 3 - - - - บัณฑิต
วิทยาลัยและ
สาขาวิชา 

            รอบ 6, 9 และ 12 
เดือน 

กิจกรรมหลัก :สร้างความร่วมมือกับ
ประชาคมอาเ ียน 

      บัณฑิต
วิทยาลัยและ
สาขาวิชา 

             

         กิจกรรมย่อย: สร้างความร่วมมือ
กับประชาคมอาเซียน 

ระดับความส าเร็จของการสร้าง
ความร่วมมือกับประชาคม
อาเซียน 

ระดับ 3 - - - - บัณฑิต
วิทยาลัยและ
สาขาวิชา 

            รอบ 6, 9 และ 12 
เดือน 

              โครงการ/กิจกรรมที่ 1: 
กิจกรรมสร้างความร่วมมือกับประชาคม
อาเซียน 

ระดับความส าเร็จของการสร้าง
ความร่วมมือกับประชาคม
อาเซียน 

ระดับ 3 - - - - บัณฑิต
วิทยาลัยและ
สาขาวิชา 

            รอบ 6, 9 และ 12 
เดือน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริม และสนับสนุนการบริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคมเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคมอย่างมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย : 6 เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการชั้นน า ยุทธศาสตร์หน่วยงาน : 6 ส่งเสริม และสนับสนุนการบริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคมเพื่อตอบสนองความ

ต้องการของชุมชนและสังคมอย่างมีคุณภาพ 
เป้าประสงค์มหาวิทยาลัย : เป็นศูนย์กลางการให้บริการทางวิชาการบนพื้นฐานของความรู้ทางวิชาการและเป็นที่พึ่งพาของสังคมได้ เป้าประสงค์หน่วยงาน: สนับสนุนการบริการวชิาการแก่ชุมชน และสังคม 
กลยุทธ์มหาวิทยาลัย : เปิดพื้นที่มหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และเป็นแหล่งการเรียนรู้ชุมชน กลยุทธ์หน่วยงาน : 1. จัดกิจกรรม และถ่ายทอดองค์ความรู้ระดับบัณฑิตศึกษาสู่สังคม/ชุมชน 

                         2. เป็นศูนย์กลางทางการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ร่วมพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน และสังคม 

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมย่อย /โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
(KPI Template) 

เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 
งบประมาณ 

(บาท) แหล่งเงิน ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาการด าเนินการ (เดือน) ระยะเวลาการ

ติดตามประเมินผล พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

กิจกรรมหลัก :จัดอบรมและสัมนาเชิง
วิชาการ 
 

                    

         กิจกรรมย่อย :บริการทางวิชาการ
แก่สังคม(ภายนอกมหาวิทยาลัย) 

ระดับความส าเร็จของระบบ
และกลไกการบริการทาง
วิชาการแก่สังคม (สกอ. 5.1) 

5 ข้อ - - 819,000 รายได้ บัณฑิต
วิทยาลัยและ
สาขาวิชา 

            รอบ 6, 9 และ 12 
เดือน 

ระดับความส าเร็จของ
กระบวนการบริการทาง
วิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคม (สกอ. 5.2) 

5 ข้อ              

ระดับความส าเร็จของผลการ
เรียนรู้และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร
ภายนอก (สมศ 9)  

4 ข้อ              

ระดับความส าเร็จของการ
ป้องกันหรือแก้ปัญหาของสังคม
ในประเด็นที่ 2 (สมศ 18.2) 

3 ข้อ              

ร้อยละของงานบริการวิชาการ
แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

ร้อยละ 50              

              โครงการ/กิจกรรมที่ 1 : 
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

ร้อยละ 80 - - 819,000 รายได้ บัณฑิต
วิทยาลัยและ
สาขาวิชา 

            รอบ 6, 9 และ 12 
เดือน 

         กิจกรรมย่อย: บริการทางวิชาการ
แก่สังคม (ภายในมหาวิทยาลัย) 

ระดับความส าเร็จของการ
ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของ
สังคมในประเด็นที่ 1 (สมศ 
18.1) 

3 ข้อ - - - - บัณฑิต
วิทยาลัยและ
สาขาวิชา 

            รอบ 6, 9 และ 12 
เดือน 

              โครงการ/กิจกรรมที่ 1: 
โครงการบริการวิชาการภายในหน่วยงาน 

ระดับความส าเร็จของการ
ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของ

3 ข้อ - - - - บัณฑิต
วิทยาลัยและ

            รอบ 6, 9 และ 12 
เดือน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริม และสนับสนุนการบริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคมเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคมอย่างมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย : 6 เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการชั้นน า ยุทธศาสตร์หน่วยงาน : 6 ส่งเสริม และสนับสนุนการบริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคมเพื่อตอบสนองความ

ต้องการของชุมชนและสังคมอย่างมีคุณภาพ 
เป้าประสงค์มหาวิทยาลัย : เป็นศูนย์กลางการให้บริการทางวิชาการบนพื้นฐานของความรู้ทางวิชาการและเป็นที่พึ่งพาของสังคมได้ เป้าประสงค์หน่วยงาน: สนับสนุนการบริการวชิาการแก่ชุมชน และสังคม 
กลยุทธ์มหาวิทยาลัย : เปิดพื้นที่มหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และเป็นแหล่งการเรียนรู้ชุมชน กลยุทธ์หน่วยงาน : 1. จัดกิจกรรม และถ่ายทอดองค์ความรู้ระดับบัณฑิตศึกษาสู่สังคม/ชุมชน 

                         2. เป็นศูนย์กลางทางการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ร่วมพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน และสังคม 

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมย่อย /โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
(KPI Template) 

เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 
งบประมาณ 

(บาท) แหล่งเงิน ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาการด าเนินการ (เดือน) ระยะเวลาการ

ติดตามประเมินผล พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

สังคมในประเด็นที่ 1 (สมศ 
18.1) 

สาขาวิชา 

         กิจกรรมย่อย: บริการทางวิชาการ
หรือวิชาชีพ เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่
ประชาคมอาเซียน (A) 

ระดับความส าเร็จของการ
บริการทางวิชาการหรือวิชาชีพ 
เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่
ประชาคมอาเซียน 

ระดับ 5 - - - - บัณฑิต
วิทยาลัยและ
สาขาวิชา 

            รอบ 6, 9 และ 12 
เดือน 

              โครงการ/กิจกรรมที่ 1: 
โครงการบริการวิชาการ 

ระดับความส าเร็จของการ
บริการทางวิชาการหรือวิชาชีพ 
เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่
ประชาคมอาเซียน 

ระดับ 5 - - - - บัณฑิต
วิทยาลัยและ
สาขาวิชา 

            รอบ 6, 9 และ 12 
เดือน 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ส่งเสริม ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเกาะรัตนโกสินทร์ และภมูิป ญญาไทย 
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย : 7 ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมสู่สากล ยุทธศาสตร์หน่วยงาน : 7 ส่งเสริม ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเกาะรัตนโกสินทร์ และภูมิปัญญาไทย 
เป้าประสงค์มหาวิทยาลัย : อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนาและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางด้านศิลปวัฒนธรรม เป้าประสงค์หน่วยงาน : อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางด้านศิลปวัฒนธรรม 
กลยุทธ์มหาวิทยาลัย : 1. ส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ สืบสาน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่สากล  
                            2. พัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางวัฒนธรรม 

กลยุทธ์หน่วยงาน : 1. จัดกิจกรรม และถ่ายทอดองค์ความรู้ระดับบัณฑิตศึกษาสู่สังคม/ชุมชน  
                         2. เป็นศูนย์กลางทางการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ร่วมพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน และสังคม 

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมย่อย /โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
(KPI Template) 

เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 
งบประมาณ 

(บาท) แหล่งเงิน ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาการด าเนินการ (เดือน) ระยะเวลาการ

ติดตามประเมินผล พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

กิจกรรมหลัก :ส่งเสริม สืบสาน และท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

                    

         กิจกรรมย่อย :ส่งเสริมการบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ระดับความส าเร็จของระบบ
และกลไกการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม (สกอ 6.1) 

4 ข้อ - - 974,000 รายได้ บัณฑิต
วิทยาลัยและ
สาขาวิชา 

            รอบ 6, 9 และ 12 
เดือน 

การส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
ศิลปและวัฒนธรรม (สมศ 10) 

5 ข้อ              

ระดับความส าเร็จในการพัฒนา
สุนทรียภาพในมิติทาง
ศิลปวัฒนธรรม (สมศ 11)   

4 ข้อ              

              โครงการ/กิจกรรมที่ 1 : 
โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจ 

ร้อยละ 80 - - 974,000 รายได้ บัณฑิตวิทยาลัย
และสาขาวิชา 

            รอบ 6, 9 และ 12 
เดือน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 8 ร่วมพัฒนาและส่งเสริมทรัพยากร สินทรัพย์ และทรัพย์สินทางป ญญา 
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย : 8 ปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากร  สินทรัพย์และทรัพย์สินทางปัญญา ยุทธศาสตร์หน่วยงาน : 8 ร่วมพัฒนาและส่งเสริมทรัพยากร สินทรัพย์ และทรัพย์สินทางปัญญา 
เป้าประสงค์มหาวิทยาลัย : 1. มีการบริหารจัดการทรัพยากรสินทรัพย์และทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า  
                                  2. มีทุนจากสนับสนุนภายนอกที่ช่วยลดการพึ่งพาจากงบประมาณแผ่นดินในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

เป้าประสงค์หน่วยงาน : ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากร 

กลยุทธ์มหาวิทยาลัย : 1. การบริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย  
                            2. การระดมทุนจากแหล่งทุนภายนอกและศิษย์เก่า 

กลยุทธ์หน่วยงาน : ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการทรัพยากร สินทรัพย์และทรัพย์สินทางปัญญา 
 

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมย่อย /โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
(KPI Template) 

เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 
งบประมาณ 

(บาท) แหล่งเงิน ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาการด าเนินการ (เดือน) ระยะเวลาการ

ติดตามประเมินผล พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

กิจกรรมหลัก : จัดหารายได้จาก
สินทรัพย์ 

                    

         กิจกรรมย่อย : โครงการจัดหา
รายได้จากสินทรัพย์ 

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการ
ให้บริการ 

ระดับ 3.51 - - - - บัณฑิต
วิทยาลัยและ
สาขาวิชา 

            รอบ 6, 9 และ 12 
เดือน 

              โครงการ/กิจกรรมที่ 1: 
โครงการหารายได้ 

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการ
ให้บริการ 

ระดับ 3.51 - - - - บัณฑิต
วิทยาลัยและ
สาขาวิชา 

            รอบ 6, 9 และ 12 
เดือน 

         กิจกรรมย่อย : ระดมทุนสู่
มหาวิทยาลัยด้วยการบริการวิชาการ (A) 

ระดับความส าเร็จของการระดม
ทุนสู่มหาวิทยาลัยด้วยการ
บริการวิชาการ 

ระดับ 5 - - - - บัณฑิต
วิทยาลัยและ
สาขาวิชา 

            รอบ 6, 9 และ 12 
เดือน 

              โครงการ/กิจกรรมที่ 1: 
โครงการบริการบริการวิชาการปรับปรุง
รูปแบบวิทยานิพนธ์ 

ระดับความส าเร็จของการระดม
ทุนสู่มหาวิทยาลัยด้วยการ
บริการวิชาการ 

ระดับ 5 - - - - บัณฑิต
วิทยาลัยและ
สาขาวิชา 

            รอบ 6, 9 และ 12 
เดือน 

กิจกรรมหลัก : ระดมทุนจากภายนอก                     
         กิจกรรมย่อย : ระดมทุนจาก
ภายนอก 

ระดับความส าเร็จของการระดม
ทุนจากภายนอก 

ระดับ 5 - - - - บัณฑิต
วิทยาลัยและ
สาขาวิชา 

            รอบ 6, 9 และ 12 
เดือน 

              โครงการ/กิจกรรมที่ 1: 
โครงการหารายได้จากหน่วยงานภายนอก 

ระดับความส าเร็จของการระดม
ทุนจากภายนอก 

ระดับ 5 - - - - บัณฑิต
วิทยาลัยและ
สาขาวิชา 

            รอบ 6, 9 และ 12 
เดือน 
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บทท่ี 6 แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
 
นโยบายการน าแผนสู่การปฏิบัต ิ

ในการน าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีไปสู่การปฏิบัตินั้น  บัณฑิตวิทยาลัยได้มีการด าเนินการ ดังนี้ 
1. บัณฑิตวิทยาลัยแจ้งให้สาขาวิชารับทราบแผนปฏิบัติราชการ  ซึ่งในแผนปฏิบัติราชการของบัณฑิต

วิทยาลัยจะมีกิจกรรมหรือโครงการที่ได้รับงบประมาณจากมหาวิทยาลัย 
2. แผนปฏิบัติราชการของบัณฑิตวิทยาลัยได้ก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายให้ชัดเจนเพ่ือการติดตามผลโดย

ตัวชี้วัดของบัณฑิตวิทยาลัยมาจากตัวชี้วัดที่ปรากฏในเอกสารแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
3. สาขาวิชาเสนอกิจกรรม/โครงการ เพ่ือให้บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ และบรรจุในแผนปฏิบัติราชการต่อไป 
4. จัดท าแผนงานที่สอดคล้องเชื่อมโยงไปในทิศทางเดียวกันทุกระดับ 

  
การติดตามประเมินผล 
 การติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ เป็นการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ เพ่ือค้นหาสามารถด าเนินการได้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ ข้อมูลที่ได้จากการติดตามประเมินผลจะ
ท าให้ทราบถึงปัญหาในการปฏิบัติงานและใช้เป็นข้อมูลเพ่ือปรับปรุงวิธีการด าเนินงาน หรือเพ่ือปรับเปลี่ยน
เป้าหมาย/กิจกรรมให้เหมาะสมสอดคลองกับทรัพยากรและบริบทที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งเป็นข้อมูลเพ่ือก าหนด
นโยบายและแนวทางในการบริหารต่อไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



79 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 1 
รายงานทบทวนยุทธศาสตร์ และการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานการประชุม 
ทบทวนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556  

(ปรับปรุงรอบ 6 เดือน) 
วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 

ณ ห้องประชุมศรีจุฑาภา บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 1 อาคารศรีจุฑาภา 
............................................................................................................................. ............................................. 
 
ผู้เข้าประชุม 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 2. อาจารย์ ดร.สิทธิชัย   ธรรมเสน่ห์  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 3. อาจารย์ ดร.ดวงสมร  ฟักสังข์   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 3. นางสาวกนิษฐา  กฤตภคะ  หัวหน้าส านักงาน 
 4. นายวรเทพ   นาควงศ์   เจ้าหน้าที่การเงินฯ 
 5. นายธวัชภูพิสิฐ ภัทรดาภา  เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร 
 5. นางสาวเกษรา   ตรีไพชยนต์ศักดิ์  เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานฯ 
 
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
 
ประธานที่ประชุม   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนสุวิทย์ ทับหริัญรักษ์ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 : เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 ประธานแจ้งที่ประชุมเรื่องการจัดโครงการอบรมบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า
อิสระ ในวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2556 และโครงการการจัดการความรู้ของบัณฑิตวิทยาลัยว่าจะจัดโครงการ
ไปที่ไหน และควรมอบหมายใครเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งมอบหมายให้ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพเป็นผู้จัดท า
โครงการ และให้รองคณบดีฝ่ายบริหารเป็นผู้ติดต่อที่พักและสถานที่ศึกษาดูงาน 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 : รับรองรายงานประชุม 
 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 : เรื่องสืบเนื่อง 
 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 : เสนอเพื่อทราบ 
 4.1 ก าหนดการตรวจขประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชาและหน่วยงาน ประจ าปี
การศึกษา 2555 
 ตามที่กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาก าหนดให้หน่วยงานตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชาภายในเดือนพฤษภาคม 2556 และระดับหน่วยงานภายในเดือน 



มิถุนายน 2556 นั้น ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพได้ติดต่อคณะกรรมการตรวจประเมินแล้ว ได้ก าหนดการ
ตรวจในระดับสาขาวิชาในวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 และหน่วยงานวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 
 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
วาระท่ี 5 : เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 5.1 การพิจารณาทบทวน ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 ของบัณฑิตวิทยาลัย รอบ 6 เดือน 
  

 วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยคุณภาพชั้นน าเพื่อปวงชน 
 วิสัยทัศน์บัณฑิตวิทยาลัย ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพ และได้
มาตรฐานระดับชาติ พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
  

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

 2. พัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีสังคมคุณภาพ องค์ความรู้ และทักษะสู่ประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลก 

 3. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างคุณค่าแก่สังคม และบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือคงไว้ซึ่ ง
เอกลักษณ์ชุมชนท้องถิ่น 

 4. ส่งเสริมสนับสนุนบริการวิชาการต่อชุมชนและสังคมสอดรับกระแสโลกาภิวัตน์และประชาคม
อาเซียน 
 

 จุดเน้นในการพัฒนาประจ าปี 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีการเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุม

วิชาการระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี  เพ่ือส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมด้านงานวิจัยที่เกิด
คุณค่าต่อการเรียนการสอนและสังคม  และผลักดันให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกระดับ และทุกแผนการเรียน 



มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ เพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ 
หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติให้เพ่ิมขึ้น 

2. เน้นการวิจัย เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ทฤษฎี และข้อค้นพบใหม่ทางวิชาการของนักศึกษา เพ่ือ
ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

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

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

ผลักดันให้อาจารย์ในสังกัดจัดโครงการบริการวิชาการ โดยบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย อย่าง
ครบถ้วน 

7. ด าเนินการพัฒนาปรับปรุงระบบฐานข้อมูลด้านต่าง ๆ และระบบสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้อง ให้
ครอบคลุมทุกด้าน ตามพันธกิจของบัณฑิตวิทยาลัย 
  
 นโยบายการพัฒนาหน่วยงาน 
 1. นโยบายด้านการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการและตรงกับ
ความต้องการของชุมชน 
 1.1  มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพแข่งขันได้ในระดับประเทศ 
 1.2  เปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีได้มาตรฐานและตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและ
สังคม 
 1.3  จัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และเอาใจใส่ให้ผู้เรียนมี
พัฒนาการอย่างต่อเนื่อง 
 1.4  พัฒนามาตรฐานคุณภาพผลงานวิทยานิพนธ์และภาคนิพนธ์ให้สามารถสร้างองค์ความรู้สู่
การพัฒนาองค์กร  
 1.5  สนับสนุนให้นักศึกษา ได้มีโอกาสน าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์/บทความวิจัยในการประชุม
วิชาการและเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
 2.  นโยบายด้านวิจัย สร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนาบัณฑิตศึกษา ชุมชนท้องถิ่น และสู่สากล 
  2.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัย 
  2.2  พัฒนาความพร้อมของปัจจัยด้านต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอน 
 3.   นโยบายด้านบริการวิชาการเพ่ือการยกมาตรฐานคุณภาพแก่ชุมชนและสังคม 
  3.1  ส่งเสริม สนับสนุน การจัดให้บริการทางวิชาการเพ่ือการยกมาตรฐานชุมชนท้องถิ่นใน
รปูแบบที่หลากหลาย 
  3.2  ส่งเสริม สนับสนุน การจัดโครงการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนโดยใช้การมีส่วนร่วมกับ
หน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภายใน  ภายนอกมหาวิทยาลัย  และเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน 



 4.   นโยบายด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อรักษาเอกลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่น 
  4.1  มุ่งเน้นการอนุรักษ์  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพ่ือรักษาเอกลักษณ์ของชาติ และชุมชน
ท้องถิ่น 
  4.2  มุ่งส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และสืบสานประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงาม 
 5.  นโยบายด้านให้บริการแก่นักศึกษา คณาจารย์ที่มีให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ด้วยระบบ
มาตรฐานคุณภาพ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
  5.1  ส่งเสริมคุณภาพการให้บริการแก่นักศึกษาและคณาจารย์ที่ได้มาตรฐานคุณภาพสากล 

 5.2  มุ่งเน้นการบริการที่ถูกต้อง รวดเร็ว เกิดคุณค่า และสร้างความประทับใจอย่างต่อเนื่อง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจดัการโดยยดึหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการเชิงคุณภาพและธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ 1. มีระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้มหาวิทยาลัยมีประสิทธิผล

เพิ่มขึ้น 
2. บุคลากรมีศักยภาพสูง มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความผาสุก ให้เป็นองค์กรที่มีสุขภาวะที่
ด ี
3. มีโครงสร้างพื้นฐาน การบริหารจัดการพื้นที่ ปรับภูมิทัศน์ สถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมที่
เอื้อต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาคม 
4. มีสื่อ เทคโนโลยี และทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ รวมทั้งมีระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ 

มีการบรหิารจดัการที่คล่องตัว มีประสิทธิผล โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

กลยุทธ ์ 1. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มีธรรมาภิบาล 
2. พัฒนาทรัพยากรบุคคลใหม้ีศักยภาพในการแข่งขัน และจดัระบบสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์ เพื่อความผาสุก 
3. พัฒนาและปรบัปรุงโครงสร้างพื้นฐานและการบรหิารจดัการพื้นที่อย่างมีประสิทธภิาพ 
4. พัฒนาและปรับปรุงสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และทรัพยากรการเรียนรู้ให้ทันสมัย 
รวมทั้งปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 

1. ส่งเสรมิและพัฒนาการบรหิารจดัการที่ดี มีคณุภาพ และยดึหลักธรรมาภิบาล 
2. ส่งเสรมิพัฒนาการบรหิารงานบณัฑิตศึกษา โดยเน้นการมสี่วนร่วมกับหลักสูตร และ/
หรือสาขาอย่างสร้างสรรค ์
3. ปรับปรุงและพัฒนางานบริหารโดยเน้นการให้บริการแบบ One Stop Service 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับศิษยเ์ก่าและชุมชน ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับศิษยเ์ก่าและเครือข่ายชุมชน 
เป้าประสงค์ 1. ศิษย์เก่าและชุมชนมีความพึงพอใจในกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ท่ีมหาวิทยาลัยจัดขึ้น 

2. มีฐานข้อมูลสารสนเทศของศิษย์เก่าที่สมบรูณ์เพื่อการสื่อสารของมหาวิทยาลยั 
3. ศิษย์เก่าไดร้ับการยกย่อง และยอมรับ จากผู้ใช้บัณฑิตหรือสังคม 

เกื้อกูลศิษย์เก่าและชุมชน 
 

กลยุทธ ์ 1. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับศิษย์เก่าและชุมชน 
2. สร้างระบบสารสนเทศและเครอืข่ายความสัมพันธ์กับศิษย์เก่าและมหาวิทยาลัย 
3. สร้างมูลคา่เพิ่มให้กับศิษยเ์ก่า 

1. ส่งเสรมิกิจกรรมที่หลากหลายกบัศิษย์เก่าและชุมชน 
2. ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของศิษย์เก่า และชุมชน 
3. สร้างกิจกรรม เชิดชูเกียรติ ต่อศิษย์เก่าและชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิตตามอัตลักษณ์
ของสวนสุนันทา 

ก ากับมาตรฐาน และประสานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ 
และพัฒนามาตรฐานคุณภาพผลงานวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอสิระ ให้สามารถ สร้างองค์
ความรู้สู่การพัฒนาองค์กรชุมชนท้องถิ่น และเผยแพร่สู่สาธารณะระดับชาติ 

เป้าประสงค์ 1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม และ ผลิตบัณฑติที่มีคณุภาพและเป็นบณัฑิตที่พึงประสงค ์
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สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมท่ีมีการแข่งขันสูง 
2. มหีลักสตูรทีส่อดคล้องกบัตลาดแรงงาน ทิศทางการพัฒนาของประเทศและรองรับการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
3. มีวิทยาเขตที่สามารถจดัการศึกษาอย่างมีคุณภาพให้กับประชาชนในพื้นที่บริการ 
4. ผลิตบณัฑิตทีม่ีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของสวนสุนันทา 
5. นักศึกษาได้รับการพัฒนาคุณลกัษณะบณัฑิตที่พึงประสงค์และไดร้ับการยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาต ิ

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

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

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเป็นฐานในการพัฒนามหาวิทยาลัย ชุมชน และ
ประเทศชาติ 

พัฒนามาตรฐานคุณภาพงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาองค์กร ชุมชน ท้องถิ่น 
และเผยแพร่สู่สาธารณะระดับชาติ 

เป้าประสงค์ 1. บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในการสร้างผลงานวิจัยและหรืองาน
สร้างสรรค์ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ ในระดับชาติหรือนานาชาติและน าไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาสังคม ชุมชนเพิ่มขึ้น 
2. มีศูนย์การวิจัยที่พร้อมให้บริการและมีบรรยากาศสนับสนุนการผลิตงานวิจัย 

สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการพัฒนางานวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

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

1. เพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพในการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
2. พัฒนาและส่งเสริมการวิจัยสู่สากล 
3. ยกระดับการวิจัยโดยร่วมกับภาครัฐและเอกชนด าเนินการวิจัยเชิงพาณิชย ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ส่งเสริม สนับสนุนประสานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีความเป็นเลิศทาง
วิชาการสู่สากล 

เป้าประสงค์ 1. ศูนย์อาเซียนมีระบบการบริหารจัดการที่คล่องตัวเพื่อการรองรับการเข้าสู่ประชาคม 1. เป็นหน่วยงานที่รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 



ยุทธศาสตร์ที่ 6 เป็นศูนย์กลางแห่งการเรยีนรู้และบริการวิชาการชั้นน า ส่งเสริม และสนบัสนนุการบริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคมเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคมอย่างมีคณุภาพ 

เป้าประสงค์ เป็นศูนย์กลางการให้บริการทางวิชาการบนพื้นฐานของความรู้ทางวิชาการและเป็นที่
พึ่งพาของสังคม และชุมชนได ้

สนับสนุนการบริการวิชาการแก่ชุมชน และสังคม 

กลยุทธ ์ เปิดพื้นที่มหาวิทยาลัยให้เป็นศูนยก์ลางของการพัฒนาทรัพยากรมนษุย์และเป็นแหล่ง
การเรยีนรู้ชุมชน 

1. จัดกิจกรรม และถ่ายทอดองค์ความรู้ระดับบณัฑิตศึกษาสูส่ังคม/ชุมชน 
2. เป็นศูนย์กลางทางการศึกษาระดับบัณฑติศึกษาท่ีร่วมพัฒนาบคุลากรท้องถิ่น และสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 สง่เสริมและท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม ส่งเสริม ท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมเกาะรตันโกสินทร์ และภูมิปญัญาไทย 
เป้าประสงค์ อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนาและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ทางด้านศิลปวัฒนธรรม 
อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ทางด้านศิลปวัฒนธรรม 

กลยุทธ ์ 1. ส่งเสรมิ สนับสนุนการอนุรักษ์ สืบสาน และเผยแพรศ่ิลปวัฒนธรรมสูส่ากล 
2. พัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางวฒันธรรม 

1. จัดกิจกรรม และถ่ายทอดองค์ความรู้ระดับบณัฑิตศึกษาสูส่ังคม/ชุมชน 
2. เป็นศูนย์กลางทางการศึกษาระดับบัณฑติศึกษาท่ีร่วมพัฒนาบคุลากรท้องถิ่น และสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากรสินทรัพย์และทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมพัฒนาและส่งเสริมทรัพยากร สินทรัพย์ และทรัพยส์ินทางปัญญา 
เป้าประสงค์ 1. มีการบริหารจัดการทรัพยากรสนิทรัพย์และทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และคุม้ค่า 
2. มีแหล่งทุนจากภายนอกสนับสนุนช่วยลดการพึ่งพางบประมาณแผ่นดินในการพัฒนา
มหาวิทยาลยั 
3. มีหน่วยบ่มเพาะวสิาหกิจที่มั่นคงและสามารถด าเนินการได้อยา่งตอ่เนื่อง 

ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากร 

กลยุทธ ์ 1. การบริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย 2. การระดมทุนจากแหล่งทุน
ภายนอกและศิษย์เก่า 3. พัฒนาหน่วยบ่มเพาะวสิาหกิจ 

ส่งเสริม และสนับสนุนการจดัการทรัพยากร สินทรัพย์และทรัพย์สินทางปัญญา 

อาเซียนของมหาวิทยาลัย 
2. อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มีความรู้และความพร้อมที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
3. มีความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัยกับสมาชิกประชาคมอาเซียน 

2. เป็นหน่วยงานท่ีร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัยกับสมาชิกอาเซียน 

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

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



จุดแข็ง จุดอ่อน และแนวทางการพัฒนาตามองค์ประกอบคุณภาพ 
องค์ประกอบ จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1.ปรัชญา ปณิธาน 

วัตถุประสงค์ และ 

แผนการด าเนินการ 

1. มีกระบวนการพัฒนาแผนที่เป็นระบบ มีการตดิตาม
และตรวจสอบและรายงานผลด าเนินการ 

1. ควรมีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และน าผลการ 

ประเมินมาปรบัปรุงแก้ไข 

2. ส่งเสริมให้บณัฑิตเป็นคนเก่ง คนดี ให้ได้รับการยก
ย่องหรือการได้รับรางวัลมากยิ่งข้ึน 

2 การผลิตบณัฑิต 1. บัณฑิตวิทยาลัยมีระบบการบริหารหลักสูตรที่
ทันสมัยและเป็นไปตามเกณฑ์ที่ทาง สกอ.และ สมศ. 

ก าหนดไว ้

2. คณะมีความพร้อมในด้านสภาพแวดล้อมการเรยีนรู้
ที่โดดเด่น 

1. ควรปรับเปลี่ยนเปลีย่นให้สาขาวิชาไปสังกัด
ภายใต ้

คณะวิชา เพื่อให้สัดส่วนอาจารย์ประจ าต่อจ านวน 

นักศึกษามีความสัมพันธ์กันมากยิ่งขึ้น ซึ่งในปี
การศึกษา 

2554 บัณฑติวิทยาลยัมีจ านวนนักศึกษา 519 คน แต่
ม ี

อาจารย์ประจ าเพยีง 8 ท่านเท่านั้น โดยปรับเปลี่ยน
ให ้

บัณฑิตวิทยาลัยเป็นหน่วยงานท่ีประสาน ควบคุม 

ก ากับ 

ดูแลมาตรฐานทางวิชาการเท่านั้น 

2. บัณฑิตวิทยาลัยต้องผลักดันให้นกัศึกษาระดับ 

ปริญญาโท ปริญญาเอกของบัณฑติวิทยาลัยไป
น าเสนอ 

ผลงานทางวิชาการหรือไดร้ับการตีพิมพ์ใน
ระดับชาต ิ

และนานาชาตมิากยิ่งข้ึน 
3. กิจกรรมการ
พัฒนานิสิตนักศึกษา 

1. บัณฑิตวิทยาลัยมีระบบและกลไกท่ีชัดเจนในการให้
ค าปรึกษาและการบริการข้อมลูข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์แก่นักศึกษา และศิษย์เกา่ 

2. มีกระบวนการในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาท่ีดี 

ควรมีการสรุปผลการด าเนินงานเมื่อเสรจ็สิ้นการจัด 

กิจกรรม/โครงการให้กับนักศึกษา เพื่อจะได้น า
ข้อสรุป 

และข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงผลการด าเนินงานใน
ครั้งต่อไป 

4. การวิจัย 1. มีผลงานวิจัยและการเผยแพร่งานวิจัย 

2. มีการบรูณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการ
สอนอย่างชัดเจน 

3. มีงบประมาณสนับสนุนการท างานวิจัย 

1. พัฒนาระบบกลไกในระดับบณัฑิตวิทยาลยัที่ 
เหมาะสมกับบริบทซึ่งช่วยสนับสนนุการท าวิจัย และ
การ 

เผยแพร่งานวิจยั 

2. ควรจัดระบบในการน างานวิจัยไปใช้อย่าง
หลากหลาย 

โดยเฉพาะการน าสู่การพัฒนาท้องถิ่น โดยเน้นการ 

จัดสรรสาระและน าเสนอให้ง่ายตอ่การเข้าใจของ 

บุคลากรกลุ่มอื่นๆ นอกเหนือจากนักวิชาการ 



5. การบริการวิชาการ
แก่สังคม 

1. มีโครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่ตอบสนอง
ความต้องการของชุมชนได้อย่างเป็นท่ีประจักษ ์

2. ควรจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมอย่าง
ต่อเนื่อง และให้บุคลากรมีส่วนร่วมอย่างท่ัวถึงมาก
ยิ่งข้ึน 

1. ชุมชนยังไม่มีการสรา้งกลไก เพื่อพัฒนาตนเอง
อย่าง 

ต่อเนื่อง 

2. ควรเสนอแนะชุมชนให้มีการสรา้งกลไก เพื่อ
พัฒนา 

ตนเองและสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน 

6. การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

1. มีแผน และงบประมาณชัดเจน 

2.บูรณาการงานศิลปวัฒนธรรมกับการสอนและ
งานวิจัยได้อย่างด ี

2.สถานท่ี และภูมิทัศน์เป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรมและ
ได้รับการอนุรักษไ์ว้อย่างสวยงาม มีความสุนทรีย ์และ
เหมาะสมกับ 

สิ่งแวดล้อม 

1. ใช้สภาพพื้นที ่ทรัพยากรที่มีอยูท่ าให้เกิดกิจกรรม
ทาง 

วัฒนธรรมที่เด่น แตกต่าง สู่การยอมรับระดับชาต ิ

2. ควรจัดระบบและกลไกการส่งเสริม วัฒนธรรม 

ตลอดจนการสื่อสารรายละเอียดการท างานท่ีชัดเจน
ให้ผู้ 
ปฏิบัต ิและเน้นการประเมินผล และน าผลมาใช้ใน
การพัฒนางาน 

7. การบริหารและ
การจัดการ 

คณะมรีะบบการบรหิารจดัการที่มคีวามชัดเจนโดด
เด่น มีการจัดการความรู้ที่ด ีเป็นแบบอย่างให้
หน่วยงานอ่ืน ม ี
การวิเคราะห์ความเสีย่งในด้านการบริหารจัดการ 

 

8. การเงินและ
งบประมาณ 

1. ผู้บริหารของบัณฑติวิทยาลยัมีความมุ่งมั่นพัฒนา
งาน 

2. มีระบบสารสนเทศเพื่อใช้พัฒนาการเรยีนการสอน
และการบริหารจัดการในบัณฑติวทิยาลัย 

1. ควรพัฒนาระบบการจดัการความรู ้(KM) ให้เกิด 

ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล 

2. ควรมีการปรับปรุงแบบสอบถามการประเมิน
ตนเอง 

3. ควรมีการประเมินธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 

9. ระบบและกลไก
การประกันคณุภาพ 

มีระบบและกลไกในการประกันคณุภาพที่มี
ประสิทธิภาพ บุคลากรในหน่วยงานมีความร่วมมือใน
การปฏิบัติงานประกันคณุภาพเปน็อย่างดี จนเป็นส่วน
หนึ่งของการปฏิบัติงาน 

ประจ า มีการสร้างกระบวนการการปฏิบัติงานประกัน
คุณภาพที่เป็นแบบอย่างท่ีด ี

ควรมีการคดินวัตกรรมเกี่ยวกับระบบประกัน
คุณภาพ 

เช่น ระบบงานสารสนเทศมาใช้ในการประเมิน
คุณภาพ 

การศึกษา 

10. อัตลักษณ์
มหาวิทยาลยั 

มีการด าเนินการจดัท าโครงการทีส่่งเสริม และ
สนับสนุนความเป็นอัตลักษณ์ของหน่วยงานและ
มหาวิทยาลยั 

ควรด าเนินกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสรมิ และ
สนับสนุน 

ความเป็นอัตลักษณ์ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย 

อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างช่ือเสียงและความเป็นอัต
ลักษณ ์

ของหน่วยงานตลอดไป 

99.องค์ประกอบตาม
นโยบายรัฐบาล “ 

สถานศึกษา 3 ด ี” 

1. มีนโยบายชัดเจน 

2. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ การประกัน
คุณภาพให้กับนักศึกษา และกจิกรรม3D รวมถึงการจดั
กิจกรรมโครงการพัฒนาบคุลากรเพื่อพัฒนา
สถานศึกษา 3D เป็นกิจกรรมส าคญัที่จะช่วยพัฒนาให้
นักศึกษาและบุคลากรเกิดความเปน็ตัวของตัวเอง 

และเป็นกิจกรรมส าคญัที่จะเกิดผลกระทบอย่างมาก
ต่อสังคม 

 



 
ตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2555 

ตัวบ่งช้ีประจ าปีการศึกษา 2554 ตัวบ่งช้ีที่พัฒนาขึ้นใหม่ประจ าปีการศึกษา 2555 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการ
ด าเนินการ ( 4 ตัวบ่งช้ี ) 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการ
ด าเนินการ (5 ตัวบ่งช้ี ) 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน  1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 

1.2 ผลการบริหารบณัฑิตวิทยาลัยให้เกิดอัตลักษณ ์  1.2 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ 
1.3 ผลการพัฒนาบัณฑติตามอัตลักษณ ์ 1.3 ผลการพัฒนาบัณฑติตามอัตลักษณ ์
1.4 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจดุเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น

เอกลักษณ์ของบัณฑิตวิทยาลัย 
1.4 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจดุเด่นที่ส่งผลสะท้อน

เป็นเอกลักษณ์ของบัณฑิตวิทยาลยั 
  1.5 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งช้ีของการ

ปฏิบัติงานท่ีก าหนด 
 

 

ตัวบ่งช้ีประจ าปีการศึกษา 2554 ตัวบ่งช้ีที่พัฒนาขึ้นใหม่ประจ าปีการศึกษา 2555 
องค์ประกอบท่ี 2  การเรียนการสอน ( 12 ตัวบ่งช้ี ) องค์ประกอบท่ี 2  การเรียนการสอน ( 12 ตัวบ่งช้ี ) 
2.1 ระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสตูร 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบรหิารหลักสูตร 

2.2 อาจารย์ประจ าที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก 2.2 อาจารย์ประจ าที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก 

2.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 2.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบคุลากรสายสนับสนุน 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบคุลากรสายสนับสนุน 

2.5 สื่อ อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรยีนรู้ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู ้

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 

2.7 ระบบและกลไกพัฒนาสมัฤทธิผลการเรยีนตามคุณลักษณะ
ของบัณฑิต 

2.7 ระบบและกลไกพัฒนาสมัฤทธิผลการเรยีนตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต 

2.8 ระดับความส าเร็จของความส าเร็จของการเสรมิสร้างคุณธรรม
จริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา 

2.8 ระดับความส าเร็จของความส าเร็จของการเสรมิสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศกึษา 

2.10 คุณภาพของบัณฑิตปรญิญาตรี โท และเอก ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

2.1
0 

คุณภาพของบัณฑิตปรญิญาตรี โท และเอก ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

2.11 ผลงานของผู้ส าเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาโทที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร ่

2.1
1 

ผลงานของผู้ส าเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาโทที่ได้รับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร ่

2.12 ผลงานของผู้ส าเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาเอกท่ีไดร้ับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร ่

2.1
2 

ผลงานของผู้ส าเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาเอกท่ีไดร้ับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร ่

2.13 การพัฒนาคณาจารย ์ 2.1
3 

การพัฒนาคณาจารย ์



องค์ประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพฒันานิสิตนักศึกษา (2 ตัวบ่งช้ี) องค์ประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพฒันานักศึกษา (2 ตัวบ่งช้ี) 

3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูล
ข่าวสาร 

3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูล
ข่าวสาร 

3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
องค์ประกอบท่ี 4  การวิจัย (6  ตวับ่งช้ี) องค์ประกอบท่ี 4  การวิจัย (6 ตัวบ่งช้ี) 

4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ 

4.2 ระบบและกลไกจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ 4.2 ระบบและกลไกจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรคต์่อจ านวนอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย 

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรคต์่อจ านวน
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

 

 

องค์ประกอบท่ี 4  การวิจัย (6  ตวับ่งช้ี) องค์ประกอบท่ี 4  การวิจัย (6 ตัวบ่งช้ี) 

4.4 งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ที่ได้รบัการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 4.4 งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ที่ได้รบัการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร ่

4.5 งานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์ 4.5 งานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์ 
4.6 ผลงานวิชาการทีไ่ด้รับรองคุณภาพ 4.6 ผลงานวิชาการทีไ่ด้รับรองคุณภาพ 
องค์ประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแก่สังคม (6 ตัวบ่งช้ี) องค์ประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแก่สังคม (6 ตัวบ่งช้ี) 

5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 

5.2 กระบวนการบริการวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 5.2 กระบวนการบริการวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

5.3 ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการ
มาใช้ในการพัฒนาการเรยีนการสอนหรืองานวิจัย 

5.3 ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการ
วิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือ
งานวิจัย 

5.4 ผลการเรยีนรู้และเสรมิสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและ
องค์กรภายนอก 

5.4 ผลการเรยีนรู้และเสรมิสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
และองค์กรภายนอก 

5.5 ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่างๆ 
ภายในสถาบัน 

5.5 ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้าน
ต่างๆ ภายในสถาบัน 

5.6 ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่างๆ  
ภายนอกสถาบัน 

5.6 ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้าน
ต่างๆ  ภายนอกสถาบัน 

องค์ประกอบท่ี 6  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (3 ตัวบ่งช้ี) องค์ประกอบท่ี 6  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (3 ตัวบ่งช้ี) 

6.1 ระบบและกลไกในการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 6.1 ระบบและกลไกในการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

6.2 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศลิปะและวัฒนธรรม 6.2 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศลิปะและวัฒนธรรม 



6.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศลิปะและวัฒนธรรม 6.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศลิปะและวัฒนธรรม 

องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ (5 ตัวบ่งช้ี) องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ (5 ตัวบ่งช้ี) 
7.1 ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 7.1 ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของ

สถาบัน 

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่การเรียนรู ้ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่การเรียนรู ้

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

7.4 ระบบบรหิารความเสี่ยง 7.4 ระบบบรหิารความเสี่ยง 
7.5 การปฏิบัตติามบทบาทหนา้ที่ของผู้บริหารสถาบัน 7.5  การปฏิบัตติามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารสถาบัน 

องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ (1 ตัวบ่งช้ี) องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ (1 ตัวบ่งช้ี) 

8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ (2 ตัวบ่งช้ี) องค์ประกอบที ่9 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ (2 ตัวบ่งช้ี) 

9.1 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน  9.1 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน  

9.2 ผลประเมินการประกันคณุภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด 9.2 ผลประเมินการประกันคณุภาพภายในรับรองโดยต้น
สังกัด 

องค์ประกอบท่ี 99 องค์ประกอบตามนโยบาย 3 ดี (2 ตัวบ่งช้ี) องค์ประกอบท่ี 99 องค์ประกอบตามนโยบาย 3 ดี (2 ตัวบ่งช้ี) 

99.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี 99.
1 

การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี 

99.2 ผลที่เกดิกับผู้เรียนตามนโยบาย 3 ดี มีความรู้ เจตนคิท่ีดี 
ตลอดจนเกิดพฤติกรรม 

99.
2 

ผลที่เกดิกับผู้เรียนตามนโยบาย 3 ดี มีความรู้ เจตนคิ
ที่ดี ตลอดจนเกิดพฤติกรรม 

องค์ประกอบท่ี 10 ตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย  (3 ตัวบ่งช้ี)   
  

10.1.2 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาทักษะวิชาชีพของบุคลากรใน
ชุมชนและท้องถิ่น 

  
  

10.1.3 ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมและสบืสานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าร ิ   

  
10.1.5 อัตลักษณ์ของบัณฑิตวิทยาลัย   

รวมตัวบ่งชี้ทั้งหมด 46 ตัวบ่งชี้ รวมตัวบ่งชี้ทั้งหมด 44 ตัวบ่งชี้ 
 
 มติที่ประชุม  

1. จากการพิจารณายุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะกรรมการมีความเห็นให้ใช้
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ใหม่ที่ได้เปลี่ยนแปลงจากของเดิม 

2. คณะกรรมการได้วิเคราะห์และพิจารณาผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 
พ.ศ.2556 มีความเห็นตรงกันว่าให้ปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ.2556 รอบ 6 เดือน ดังนี้ 



 ตรวจสอบตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) 
ของบัณฑิตวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

 เพ่ิมเติมโครงการที่ตอบตัวชี้วัดที่ได้ท าค ารับรองการปฏิบัติราชการดังกล่าวพร้อมตั้ง
งบประมาณ เนื่องจากยังไม่ปรากฏในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

 หลังจากท่ีฝ่ายแผนงานประประกันคุณภาพแก้ไขรูปเล่มเสร็จแล้ว ให้ฝ่ายการเงินและพัสดุใส่
ยอดเงินงบประมาณประมาณ โดยไม่เปลี่ยนแปลงกิจกรรม/โครงการแต่อย่างใด 
 
วาระท่ี 6 : เรื่องอ่ืน ๆ 
 ไม่มี 
 
ปิดประชุมเวลา 15.30 น. 
  
         นางสาวเกษรา ตรีไพชยนต์ศักดิ์ 
          ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
 
 
                 น.ส.กนิษฐา กฤตภคะ 
               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 



80 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 2 
การกระจายตัวชี้วัดลงสู่ระดับหน่วยงาน และบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
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ช่ือ: บณัฑิตวิทยาลัย

ช่ือ งาน/ฝ่าย/ส่วนงาน : หัวหน้าส านักงาน

1 2 3
ผลการประเมินภาวะผูน้ าของ

คณะกรรมการอ านวยการบณัฑิต

วทิยาลยั และภาวะผูน้ าของ

ผูบ้ริหารบณัฑิตวทิยาลยั

ระดบัความส าเร็จของการส ารวจภาวะ

ผูน้ าของคณะกรรมการอ านวยการ

บณัฑิตวทิยาลยั และภาวะผูน้ าของ

ผูบ้ริหารบณัฑิตวทิยาลยั

ระดบั 3 จัดท าแบบสอบถามและส ารวจ

ภาวะผูน้ าของคณะกรรมการ

อ านวยการบณัฑิตวทิยาลยั และ

ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารบณัฑิต

วทิยาลยั

  ไดผ้ลการประเมินภาวะผูน้ าของ

คณะกรรมการอ านวยการบณัฑิต

วทิยาลยั และภาวะผูน้ าของ

ผูบ้ริหารบณัฑิตวทิยาลยั

ระดบัภาวะผูน้ าของ

คณะกรรมการอ านวยการบณัฑิต

วทิยาลยั และระดบัภาวะผูน้ าของ

ผูบ้ริหารบณัฑิตวทิยาลยั

O

ผลส ารวจความเช่ือม่ันดา้น

ธรรมาภิบาลของนักศกึษา และ

ผูเ้กีย่วขอ้ง

ระดบัความส าเร็จของการส ารวจความ

เช่ือม่ันดา้นธรรมาภิบาลของนักศกึษา 

และผูเ้กีย่วขอ้ง

ระดบั 3 จัดท าแบบส ารวจและด าเนินการ

ส ารวจความเช่ือม่ันดา้น

ธรรมาภิบาลของนักศกึษา และ

ผูเ้กีย่วขอ้ง

  ไดผ้ลการประเมินความเช่ือม่ันดา้น

ธรรมาภิบาลของนักศกึษา และ

ผูเ้กีย่วขอ้ง

ระดบัความเช่ือม่ันดา้น

ธรรมาภิบาลของนักศกึษา และ

ผูเ้กีย่วขอ้ง

O

มีรายงานผลการด าเนินงานตาม

แผนการจัดการความรู้ของบณัฑิต

วทิยาลยั

ร้อยละความถูกตอ้งและครบถ้วนของ

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการ

จัดการความรู้ของบณัฑิตวทิยาลยั

ร้อยละ 100 1. โครงการจัดการความรู้ของ

บณัฑิตวทิยาลยั

2. การจัดท ารายงานผลการ

ด าเนินงานตามแผนการจัดการ

ความรู้ของบณัฑิตวทิยาลยั

  มีรายงานผลการด าเนินงานตาม

แผนการจัดการความรู้ของบณัฑิต

วทิยาลยัทีถู่กตอ้งและสามารถ

ด าเนินการไดท้ันตามระยะเวลาที่

ก าหนด

1. ร้อยละความถูกตอ้งและ

ครบถ้วนของการจัดท ารายงานผล

การด าเนินงานตามแผนการ

จัดการความรู้ของบณัฑิตวทิยาลยั

2. ร้อยละของการสง่รายงานการ

จัดการความรู้แลว้เสร็จตาม

ระยะเวลาทีก่ าหนด

O

แบบกระจายตัวช้ีวัดจากระดับงาน/ฝ่าย สู่ระดับบคุคล

เปา้ประสงค์ของหน่วยงาน
ย่อย

ตัวช้ีวัดของหน่วยงานย่อย เปา้หมาย
ตัวช้ีวัด

กิจกรรม/โครงการหลักของ
 งาน/ฝ่าย

ประเภท
กิจกรรม/โครงการ เป้าประสงค์งาน/ฝ่าย ตัวช้ีวัดของฝ่าย

น.
ส.
กน
ิษฐ
า ก

ฤต
ภค
ะ
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1. มีแผนการบริการวชิาการแก่สงัคม

2. ไดรั้บทราบความตอ้งการของ

ชุมชน และภาครัฐเพ่ือประกอบ

ขอ้มูลในการจัดท าแผนการบริการ

วชิาการ

3.มีความร่วมมือทางวชิาการเพ่ือ

การเรียนรู้และเสริมสร้างความ

เขม้แขง็ของชุมชนกับหน่วยงาน

ภาครัฐตา่ง ๆ 

4. มีผลการประเมินความพึงพอใจ

ในการให้บริการวชิาการอยูใ่น

ระดบัด ีและมีผลการประเมิน

ประโยชน์หรือผลกระทบทางลบ

ของการให้บริการวชิาการแก่สงัคม

5. มีรายงานสรุผลการด าเนินงาน

ตามโครงการบริการวชิาการ

6. มีรายงานการประชุมทบทวนผล

การด าเนินโครงการบริการวชิาการ

เพ่ือน ามาพัฒนาและปรับปรุงการ

ให้บริการวชิาการในคร้ังตอ่ไป

7. มีขอ้มูลการบริการวชิาการแก่

1. ระดบัความส าเร็จของการด าเนินการ

จัดโครงการบริการวชิาการเปน็ไปตาม

แผนการบริการวชิาการแก่สงัคมและ

ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สงัคม

2. จ านวนโครงการความร่วมมือทาง

วชิาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้าง

ความเขม้แขง็ของชุมชนกับหน่วยงาน

ภาครัฐตา่ง ๆ 

3. ระดบัการประเมินความพึงพอใจใน

การให้บริการวชิาการอยูใ่นระดบัด ีและ

มีผลการประเมินประโยชน์หรือ

ผลกระทบทางลบของการให้บริการ

วชิาการแก่สงัคม

4. ร้อยละของความถูกตอ้งและครบถ้วน

ของขอ้มูลในรายงานสรุปผลการ

ด าเนินงานตามโครงการบริการวชิาการ

5. ร้อยละของการจัดสง่รายงานสรุปผล

การด าเนินงานตามโครงการบริการ

วชิาการทันตามเวลาทีก่ าหนด

6. ร้อยละของความถูกตอ้งครบถ้วนของ

ขอ้มูลในรายงานการประชุมทบทวนผล

ระดับ 3

1 โครงการ

ระดับมาก

ร้อยละ 100 

ร้อยละ 100

1. จัดท าแผนบริการวชิาการแก่

สงัคม

2. โครงการความร่วมมือทาง

วชิาการเพ่ือการเรียนรู้และ

เสริมสร้างความเขม้แขง็ของ

ชุมชนกับหน่วยงานภาครัฐตา่ง ๆ 

3. ประเมินผลโครงการบริการ

วชิาการ

4. จัดท ารายงานผลการ

ด าเนินงานตามโครงการบริการ

วชิาการ

  1. มีการด าเนินการจัดโครงการ

บริการวชิาการตามขั้นตอนการ

ด าเนินงานตามระบบ PDCA

2. มีรายงานการด าเนินงานตาม

โครงการบริการวชิาการทีถู่กตอ้ง

และสามารถด าเนินการไดท้ันตาม

ระยะเวลาทีก่ าหนด

ระดบัความส าเร็จในการจัดท า

โครงการบริการวชิาการแก่สงัคม
O
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1. ไดรั้บทราบความตอ้งการของ

ชุมชนในการให้บริการวชิาการ

2. มีโครงการเสริมสร้างความ

เขม้แขง็ของชุมชน

3. มีผลการประเมินความพึงพอใจ

ของการจัดโครงการเสริมสร้างความ

เขม้แขง็ของชุมชนทีค่รอบคลมุใน

ดา้นความพึงพอใจ  ความรู้ความ

เขา้ใจ และการน าความรู้ไปใช้

4. มีรายงานผลการด าเนินงานตาม

โครงการเสริมสร้างความเขม้แขง็

ของชุมชน

1. ร้อยละความส าเร็จของโครงการฯ ที่

สามารถตามความตอ้งการของชุมชน

2. ระดบัความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วม

โครงการอยูใ่นระดบัดี

3. ร้อยละของความถูกตอ้งครบถ้วนของ

ขอ้มูลในรายงานผลการด าเนินงานตาม

โครงการเสริมสร้างความเขม้แขง็ของ

ชุมชน

4. ร้อยละของการจัดสง่รายงานผลการ

ด าเนินงานตามโครงการเสริมสร้างความ

เขม้แขง็ของชุมชนตรงตามระยะเวลาที่

ก าหนด

ร้อยละ 100 1. จัดท าแผนบริการวชิาการแก่

สงัคม

2. โครงการความร่วมมือทาง

วชิาการเพ่ือการเรียนรู้และ

เสริมสร้างความเขม้แขง็ของ

ชุมชนกับหน่วยงานภาครัฐตา่ง ๆ 

3. ประเมินผลโครงการบริการ

วชิาการ

4. จัดท ารายงานผลการ

ด าเนินงานตามโครงการบริการ

วชิาการ

  มีรายงานการด าเนินงานตาม

โครงการบริการวชิาการทีถู่กตอ้ง

และสามารถด าเนินการไดท้ันตาม

ระยะเวลาทีก่ าหนด

ระดบัความส าเร็จในการจัดท า

โครงการบริการวชิาการแก่สงัคม
O
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1. มีแผนบริการวชิาการแก่สงัคม

2. โครงการบริการวชิาการแก่สงัคม

ตามแผนทีก่ าหนด

3. มีผลการประเมินความพึงพอใจ

ของผูเ้ขา้ร่วมโครงการบริการ

วชิาการแก่สงัคมทีก่่อให้เกิด

ประโยชน์และสร้างคณุคา่ตอ่สถาบนั

4. มีรายงานผลการด าเนินงานตาม

โครงการบริการวชิาการแก่สงัคมที่

ก่อให้เกิดประโยชน์และสร้างคณุคา่

ตอ่สถาบนั และมีผลกระทบทีเ่กิด

ประโยชน์และสร้างคณุคา่ตอ่ชุมชน

หรือสงัคม

1. ร้อยละของการด าเนินโครงการบริการ

วชิาการแก่สงัคมเปน็ไปตามแผนที่

ก าหนด

2. ผลการประเมินความพึงพอใจของ

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการบริการวชิาการแก่

สงัคมอยูใ่นระดบัดแีละก่อให้เกิด

ประโยชน์และสร้างคณุคา่ตอ่สถาบนั 

และมีผลกระทบทีเ่กิดประโยชน์และ

สร้างคณุคา่ตอ่ชุมชนหรือสงัคม

3. ร้อยละของความถูกตอ้งและครบถ้วน

ของขอ้มูลในรายงานผลการด าเนินงาน

ตามโครงการบริการวชิาการแก่สงัคม

4. ร้อยละของการจัดสง่ายงานผลการ

ด าเนินงานตามโครงการบริการวชิาการ

แก่สงัคมทันตามเวลาทีก าหนด

ร้อยละ100

ระดับดี

ร้อยละ 100 

ร้อยละ 100

1. จัดท าแผนบริการวชิาการแก่

สงัคม

2. ประเมินผลโครงการบริการ

วชิาการ

3. จัดท ารายงานผลการ

ด าเนินงานตามโครงการบริการ

วชิาการ

  มีรายงานการด าเนินงานตาม

โครงการบริการวชิาการทีถู่กตอ้ง

และสามารถด าเนินการไดท้ันตาม

ระยะเวลาทีก่ าหนด

ระดบัความส าเร็จในการจัดท า

โครงการบริการวชิาการแก่สงัคม
O
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1. มีแผนการบริการวชิาการแก่

สงัคมทีชุ่มชนและท้องถิน่ไดรั้บ

ประโยชน์ในการพัฒนาศกัยภาพ

ของตนเอง

2. โครงการบริการวชิาการแก่สงัคม

ทีชุ่มชนและท้องถิน่ไดรั้บประโยชน์

ในการพัฒนาศกัยภาพของตนเอง

3. มีผลการประเมินโครงการบริการ

วชิาการแก่สงัคมทีชุ่มชนและ

ท้องถิน่ไดรั้บประโยชน์ในการ

พัฒนาศกัยภาพของตนเอง

ระดบัความส าเร็จของการบริการวชิาการ

 บริการวชิาชีพ ทีเ่กิดประโยชน์ในการ

พัฒนาศกัยภาพชุมชนและท้องถิน่

ระดับ 3 1. จัดท าแผนบริการวชิาการแก่

สงัคม

2. ประเมินผลโครงการบริการ

วชิาการ

3. จัดท ารายงานผลการ

ด าเนินงานตามโครงการบริการ

วชิาการแก่สงัคมทีชุ่มชนและ

ท้องถิน่ไดรั้บประโยชน์ในการ

พัฒนาศกัยภาพของตนเอง

  มีรายงานการด าเนินงานตาม

โครงการบริการวชิาการทีถู่กตอ้ง

และสามารถด าเนินการไดท้ันตาม

ระยะเวลาทีก่ าหนด

ระดบัความส าเร็จในการจัดท า

โครงการบริการวชิาการแก่สงัคมที่

เกิดประโยชน์ในการพัฒนา

ศกัยภาพชุมชนและท้องถิน่

O
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1. มีแผนบริการวชิาการแก่สงัคม

2. โครงการบริการวชิาการแก่สงัคม

มีการด าเนินการตามระบบคณุภาพ

 PDCA

3. มีผลการประเมินความพึงพอใจ

ของผูเ้ขา้ร่วมโครงการบริการ

วชิาการแก่สงัคมทีก่่อให้เกิด

ประโยชน์และสร้างคณุคา่ตอ่สถาบนั

4. มีรายงานผลการด าเนินงานตาม

โครงการบริการวชิาการแก่สงัคมที่

ก่อให้เกิดประโยชน์และสร้างคณุคา่

ตอ่สถาบนั และมีผลกระทบทีเ่กิด

ประโยชน์และสร้างคณุคา่ตอ่ชุมชน

หรือสงัคม

1. ร้อยละของการด าเนินโครงการบริการ

วชิาการแก่สงัคมเปน็ไปตามแผนที่

ก าหนดไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80

2. ร้อยละของการด าเนินการจัด

โครงการบริการวชิาการมีการด าเนินการ

เปน็ไปตามระบบวงจรคณุภาพ PDCA 

ทุกขั้นตอน

3. ผลการประเมินความพึงพอใจของ

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการบริการวชิาการแก่

สงัคมอยูใ่นระดบัดแีละก่อให้เกิด

ประโยชน์และสร้างคณุคา่ตอ่สถาบนั 

และมีผลกระทบทีเ่กิดประโยชน์และ

สร้างคณุคา่ตอ่ชุมชนหรือสงัคม

4. ร้อยละของความถูกตอ้งและครบถ้วน

ของขอ้มูลในรายงานผลการด าเนินงาน

ตามโครงการบริการวชิาการแก่สงัคม

5. ร้อยละของการจัดสง่ายงานผลการ

ด าเนินงานตามโครงการบริการวชิาการ

แก่สงัคมทันตามเวลาทีก าหนด

ร้อยละ 80

ร้อยละ 100

ระดับดี 

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

1. จัดท าแผนบริการวชิาการแก่

สงัคม

2. ด าเนินการจัดโครงการบริการ

วชิาการตามขั้นตอน PDCA

3. ประเมินผลโครงการบริการ

วชิาการ

4. จัดท ารายงานผลการ

ด าเนินงานตามโครงการบริการ

วชิาการ

  มีรายงานการด าเนินงานตาม

โครงการบริการวชิาการตามขั้นตอน

 PDCA ทีถู่กตอ้ง ครบถ้วนทุก

ขั้นตอน และสามารถด าเนินการได้

ทันตามระยะเวลาทีก่ าหนด

ระดบัความส าเร็จในการจัดท า

โครงการบริการวชิาการแก่สงัคมที่

ก่อให้เกิดประโยชน์และสร้าง

คณุคา่ตอ่สถาบนั

O

ไดผ้ลการประเมินความพึงพอใจ

ของผูรั้บบริการของโครงการ

ระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการของ

โครงการอยูใ่นระดบัมาก
ระดับมาก แจกแบบสอบถามและท าการ

ประเมินโครงการ
  มีผลการประเมินความพึงพอใจ

ของผูรั้บบริการของโครงการ

ระดบัความพึงพอใจของ

ผูรั้บบริการของโครงการอยูใ่น

ระดบัมาก

O

O หมายถึง ผูรั้บผดิชอบหลกั 1  = งานทีมี่สว่นผลกัดนัเปา้ประสงคข์องผูบ้งัคบัญัชา

S หมายถึง ผูส้นับสนุน 2 = งานทีเ่ปน็ภาระงาน 3 = งานทีไ่ดรั้บมอบหมายเปน็พิเศษ
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ช่ือ: บัณฑิตวิทยาลัย

ช่ือ งาน/ฝ่าย/ส่วนงาน : ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป

1 2 3

ผลการปฏิบตัิราชการของคณบดีและรองคณบดี

บณัฑิตวิทยาลยั

ความส าเร็จของการด าเนินการประเมินผลการปฏิบตัิ

ราชการของผูบ้ริหารบณัฑิตวิทยาลยั

ระดับ 3 กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบตัิ

ราชการของผูบ้ริหารบณัฑิตวิทยาลยั
  รายงานผลการประเมินผลการ

ปฏิบตัิราชการของผูบ้ริหารบณัฑิต

วิทยาลยั

ร้อยละของการด าเนินการประเมินผลการ

ปฏิบตัิราชการของผูบ้ริหารบณัฑิตวิทยาลยั

แลว้เสร็จตามระยะเวลาทีม่หาวิทยาลยั

ก าหนด

S O

มีคูมื่อและรายงานผลการลดรอบการปฏิบตัิงาน 

และการรักษามาตรฐานของการให้บริการ จ านวน

 3 กระบวนการให้บริการ

ระดับความส าเร็จในการรักษามาตรฐานระยะเวลาของ

การให้บริการ

ระดับ 3 การจัดท ารายงานการรักษามาตรฐาน

ระยะเวลาของการให้บริการ
  รายงานการรักษามาตรฐาน

ระยะเวลาของการให้บริการ

ร้อยละของการด าเนินการรักษามาตรฐาน

ระยะเวลาของการให้บริการในกระบวนงาน

ของฝา่ยทีเ่กี่ยวขอ้ง

S O

ได้ผลการส ารวจความพึงพอใจในประสทิธิภาพ

มาตรฐานการให้บริการในฝา่ยต่าง ๆ

ระดับความพึงพอใจในประสทิธิภาพมาตรฐานการ

ให้บริการในฝา่ยต่าง ๆ
ระดับ ดี ด าเนินการแจกแบบสอบถามและ

ประเมินความพึงพอใจใน
ประสทิธิภาพมาตรฐานการ
ให้บริการในฝา่ยต่าง ๆ

  รายงานผลการส ารวจวามพึง
พอใจในประสทิธิภาพมาตรฐาน
การให้บริการในฝา่ยต่าง ๆ

ระดับความพึงพอใจในประสทิธิภาพ

มาตรฐานการให้บริการในฝา่ยต่าง ๆ

S O

มีการจัดท ารายงานสรุปผลประวัติการศึกษา 

ผลงานการวิจัย และผลงานทางวิชาการ ของ

อาจารย์ประจ าบณัฑิตวิทยาลยั

ร้อยละความถูกต้องของการจัดท ารายงานสรุปผล

ประวัติการศึกษา ผลงานการวิจัย และผลงานทาง

วิชาการ ของอาจารย์ประจ าบณัฑิตวิทยาลยั

ร้อยละ 100 การจัดท ารายงานสรุปผลประวัติ
การศึกษา ผลงานการวิจัย และ
ผลงานทางวิชาการ ของอาจารย์

ประจ าบัณฑิตวิทยาลยั

  รายงานสรุปผลประวัติการศึกษา
 ผลงานการวิจัย และผลงาน
ทางวิชาการ ของอาจารย์

ประจ าบัณฑิตวิทยาลยั

ร้อยละความถูกต้องของการจัดท ารายงาน

สรุปผลประวัติการศึกษา ผลงานการวิจัย 

และผลงานทางวิชาการ ของอาจารย์ประจ า

บณัฑิตวิทยาลยั

O

1. มีขั้นตอนการสรรหา คัดเลอืก จัดท ามาตรฐาน

ก าหนดต าแหน่งและภาระงาน และประเมินผล

การปฏิบตัิงาน

2. มีผลการประเมินความพึงพอใจของบคุลากรที่

มีต่อการจัดโครงการพัฒนาบคุลากร

3. มีผลประเมินความพึงพอใจในการปฏิบตัิงาน

ของบคุลากร

1. ร้อยละของการด าเนินการตามขั้นตอนการสรรหา 

คัดเลอืก จัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่งและภาระงาน

 และประเมินผลการปฏิบตัิงาน สามารถด าเนินการทัน

ตามระยะเวลาทีก่ าหนด

2. ระดับความพึงพอใจของบคุลากรทีมี่ต่อการจัด

โครงการพัฒนาบคุลากร

3. ระดับความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานของบคุลากร

ร้อยละ 100

ระดับมาก

ระดับมาก

1. ด าเนินการตามขั้นตอนการสรรหา 

คัดเลอืก จัดท ามาตรฐานก าหนด

ต าแหน่งและภาระงาน และ

ประเมินผลการปฏิบตัิงาน สามารถ

ด าเนินการทันตามระยะเวลาทีก่ าหนด

2. ประเมินความพึงพอใจของบคุลากร

ทีมี่ต่อการจัดโครงการพัฒนาบคุลากร

3. ประเมินความพึงพอใจในการ

ปฏิบตัิงานของบคุลากร

  1. ขั้นตอนการสรรหา คัดเลอืก 

จัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่ง

และภาระงาน และประเมินผลการ

ปฏิบตัิงาน สามารถด าเนินการทัน

ตามระยะเวลาทีก่ าหนด

2. รายงานผลการประเมินบคุลากร

ทีมี่ต่อการจัดโครงการพัฒนา

บคุลากร อยู่ในระดับมาก

1. ร้อยละของการด าเนินการตามขั้นตอน

การสรรหา คัดเลอืก จัดท ามาตรฐานก าหนด

ต าแหน่งและภาระงาน และประเมินผลการ

ปฏิบตัิงาน สามารถด าเนินการทันตาม

ระยะเวลาทีก่ าหนด

2. ระดับความพึงพอใจของบคุลากรทีมี่ต่อ

การจัดโครงการพัฒนาบคุลากร

3. ระดับความพึงพอใจในการปฏิบตัิงาน

ของบคุลากร

S O

แบบกระจายตัวช้ีวัดจากระดับงาน/ฝ่าย สู่ระดับบุคคล

เป้าประสงค์ของหน่วยงานย่อย ตวัช้ีวัดของหน่วยงานย่อย เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

กิจกรรม/โครงการหลักของ 
งาน/ฝ่าย

ประเภท
กิจกรรม/โครงการ

เป้าประสงค์งาน/ฝ่าย ตวัช้ีวัดของฝ่าย

น.
ส.
ชล
ดา
 เพ

ชร
ปา
นก

ัน

น.
ส.

กนิ
ษฐ

า 
กฤ

ตภ
คะ



FM-SP 5-03

1 2 3

เป้าประสงค์ของหน่วยงานย่อย ตวัช้ีวัดของหน่วยงานย่อย เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

กิจกรรม/โครงการหลักของ 
งาน/ฝ่าย

ประเภท
กิจกรรม/โครงการ

เป้าประสงค์งาน/ฝ่าย ตวัช้ีวัดของฝ่าย

น.
ส.
ชล
ดา
 เพ

ชร
ปา
นก

ัน

น.
ส.

กนิ
ษฐ

า 
กฤ

ตภ
คะ

มีการด าเนินการติดตามรางวัลผลงานวิชาการ

และวิชาชีพในระดับชาติและระดับนานาชาติของ

อาจารย์ประจ า ได้อย่างครบถ้วน และตรงตาม

ระยะเวลาทีก่ าหนด

1. ร้อยละความครบถ้วนของรางวัลผลงานวิชาการหรือ

วิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติของอาจารย์ประจ า

2. จ านวนคร้ังของการติดตามรางวัลผลงานวิชาการ

และวิชาชีพในระดับชาติและระดับนานาชาติของ

อาจารย์ประจ าเพือรายงานต่อมหาวิทยาลยัลา่ช้า

ร้อยละ 100

0 คร้ัง

การติดตามรางวัลผลงานวิชาการ
และวิชาชีพในระดับชาติและระดับ
นานาชาติของอาจารยป์ระจ า

  รางวัลผลงานวิชาการและ
วิชาชีพในระดับชาติและระดับ
นานาชาติของอาจารยป์ระจ า

1. ร้อยละความครบถ้วนของรางวัลผลงาน

วิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือ

นานาชาติของอาจารย์ประจ า

2. จ านวนคร้ังของการติดตามรางวัลผลงาน

วิชาการและวิชาชีพในระดับชาติและระดับ

นานาชาติของอาจารย์ประจ าเพือรายงาน

ต่อมหาวิทยาลยัลา่ช้า

O

 มีค าสัง่แต่งตัง้กรรมการทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์, 

กรรมการสอบวิทยานิพนธ์, หนังสอืเชิญเปน็

กรรมการสอบวิทยานิพนธ์

1. ร้อยละของความผดิพลาดในการจัดท าค าสัง่แต่งตัง้

กรรมการทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์, กรรมการสอบ

วิทยานิพนธ์, หนังสอืเชิญเปน็กรรมการสอบวิทยานิพนธ์

2. จ านวนคร้ังทีจั่ดท าค าสัง่แต่งตัง้กรรมการทีป่รึกษา

วิทยานิพนธ์, กรรมการสอบวิทยานิพนธ์, หนังสอืเชิญ

เปน็กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ไม่ทันตามระยะเวลาที่

ก าหนด

ร้อยละ 0

0 คร้ัง

การจัดท าค าสัง่แต่งตัง้กรรมการที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ,์ กรรมการสอบ
วิทยานิพนธ,์ หนังสอืเชิญเป็น
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์

  ค าสัง่แต่งตัง้กรรมการทีป่รึกษา
วิทยานิพนธ,์ กรรมการสอบ
วิทยานิพนธ,์ หนังสอืเชิญเป็น
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์

1. ร้อยละของความผดิพลาดในการจัดท า

ค าสัง่แต่งตัง้กรรมการทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์,

 กรรมการสอบวิทยานิพนธ์, หนังสอืเชิญเปน็

กรรมการสอบวิทยานิพนธ์

2. จ านวนคร้ังทีจั่ดท าค าสัง่แต่งตัง้กรรมการ

ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์, กรรมการสอบ

วิทยานิพนธ์, หนังสอืเชิญเปน็กรรมการสอบ

วิทยานิพนธ์ไม่ทันตามระยะเวลาทีก่ าหนด

O
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ช่ือ: บัณฑิตวิทยาลัย

ช่ือ งาน/ฝา่ย/ส่วนงาน : ฝา่ยการเงินและพัสดุ

1 2 3

ไดผ้ลการส ารวจความพึงพอใจใน

ประสทิธภิาพมาตรฐานการ

ใหบ้ริการในฝา่ยตา่ง ๆ

ระดบัความพึงพอใจใน

ประสทิธภิาพมาตรฐานการ

ใหบ้ริการในฝา่ยตา่ง ๆ

ระดับ ดี ด าเนินการแจกแบบสอบถาม

และประเมินความพึงพอใจใน

ประสิทธิภาพมาตรฐานการ

ให้บริการในฝ่ายต่าง ๆ

  รายงานผลการส ารวจวามพึง

พอใจในประสิทธิภาพ

มาตรฐานการให้บริการในฝ่าย

ต่าง ๆ

ระดบัความพึงพอใจในประสทิธภิาพ

มาตรฐานการใหบ้ริการในฝา่ยตา่ง ๆ
O

1. มีคูมื่อแผนปฏบิตัริาชการและ

แผนปฏบิตักิารประจ าปขีอง

บณัฑิตวทิยาลยั 

2. มีแผนปฏบิตักิารบณัฑิตวทิยาลยั

3. มีรายงานยทุธศาสตร์ระดบั

หนว่ยงาน

4. มีรายงานประมาณการรายรับ-

รายจ่าย เสนอตอ่ทีป่ระชุม

คณะกรรมการอ านวยการบณัฑิต

วทิยาลยั

5. มีรายงานผลการตดิตาม

เกีย่วกบัการเงินจากหนว่ยงานที่

เกีย่วขอ้ง

ระดบัความส าเร็จของการ

ด าเนนิการตามระบบกลไก

การเงินและงบประมาณ

ระดบั 3 1. จัดท าคูมื่อแผนปฏบิตัริาชการ

และแผนปฏบิตักิารประจ าปขีอง

บณัฑิตวทิยาลยั 

2. จัดท าแผนปฏบิตักิารบณัฑิต

วทิยาลยั

3. จัดท ารายงานยทุธศาสตร์ระดบั

หนว่ยงาน

4. จัดท ารายงานประมาณการ

รายรับ-รายจ่าย เสนอตอ่ทีป่ระชุม

คณะกรรมการอ านวยการบณัฑิต

วทิยาลยั

5.ตดิตามรายงานการตรวจสอบผล

เกีย่วกบัการเงินจากหนว่ยงานที่

เกีย่วขอ้ง

  1. มีคูมื่อแผนปฏบิตัริาชการและ

แผนปฏบิตักิารประจ าปขีอง

บณัฑิตวทิยาลยั 

2. มีแผนปฏบิตักิารบณัฑิต

วทิยาลยั

3. มีรายงานยทุธศาสตร์ระดบั

หนว่ยงาน

4. มีรายงานประมาณการ

รายรับ-รายจ่าย เสนอตอ่ที่

ประชุมคณะกรรมการ

อ านวยการบณัฑิตวทิยาลยั

5. มีรายงานผลการตดิตาม

เกีย่วกบัการเงินจากหนว่ยงานที่

เกีย่วขอ้ง

ระดบัความส าเร็จของการด าเนนิการ

ตามระบบกลไกการเงินและงบประมาณ
O

O หมายถงึ ผูรั้บผดิชอบหลกั 1  = งานทีมี่สว่นผลกัดนัเปา้ประสงคข์องผูบ้งัคบัญัชา

S หมายถงึ ผูส้นบัสนนุ 2 = งานทีเ่ปน็ภาระงาน 3 = งานทีไ่ดรั้บมอบหมายเปน็พิเศษ

แบบกระจายตัวช้ีวัดจากระดับงาน/ฝา่ย สู่ระดับบคุคล

เป้าประสงค์ของหน่วยงาน
ยอ่ย

ตวัช้ีวัดของหน่วยงานยอ่ย เป้าหมาย
ตวัช้ีวัด

กิจกรรม/โครงการหลักของ 
งาน/ฝา่ย

ประเภท
กิจกรรม/โครงการ เปา้ประสงค์งาน/ฝา่ย ตวัช้ีวัดของฝา่ย

นา
ยว
รเท

พ 
นา
คว
งษ
์
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ช่ือ: บณัฑิตวิทยาลัย

ช่ือ งาน/ฝ่าย/ส่วนงาน : ฝ่ายส่ือสารองค์กร

1 2 3
1. มีคูมื่อและประกาศของ

บัณฑิตวิทยาลัยทีเ่กีย่วข้องกับ

การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

2. ทราบความคิดเห็นของ

บัณฑิตทีมี่ต่อการให้บริการ

และหัวข้อทีเ่กีย่วกับ

จรรยาบรรณของบุคลากร

3. มีโครงการจัดท าแผนพัฒนา

ตนเอง ข้อตกลงการปฏิบัติ

ราชการประจ าปีงบประมาณ 

2556 การประเมินโครงการ 

และการปลูกฝังจรรยาบรรณ

แก่บุคลากร

4. มีการรักษาคุณภาพการ

ให้บริการตามระบบมาตรฐาน 

ISO 9001 : 2008 และมีการ

น าข้อร้องเรียนของนักศึกษาและ

ผูเ้กีย่วข้องเข้าทีป่ระชุมทบทวน

ผูบ้ริหารเพ่ือหาแนวทางแก้ไข 

และด าเนินการกับผูเ้กีย่วข้อง

ต่อไป

1. ระดับความส าเร็จของการ

ด าเนินการพัฒนาจรรยาบรรณ

วิชาชีพของบุคลากรบัณฑิต

วิทยาลัย

2. ร้อยละของการด าเนินการ

รักษามาตรฐานคุณภาพตามระบบ

 ISO 9001 :2008 ได้ครบถ้วนทุก

กระบวนงาน

3. ระดับความพึงพอใจของ

ผูเ้ข้าร่วมโครงการฯ

4.ร้อยละความส าเร็จของการ

ด าเนินการจัดการข้อร้องเรียน

เป็นไปตามข้อก าหนดในระบบ

มาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 

2008

1. ระดับ 3

2. ร้อยละ 100

3. ระดับมาก

4. ร้อยละ 100

1. จัดท าคูมื่อและประกาศของ

บัณฑิตวิทยาลัยทีเ่กีย่วข้องกับการ

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

2. ส ารวจความคิดเห็นของบัณฑิต

ทีมี่ต่อการให้บริการและหัวข้อที่

เกีย่วกับจรรยาบรรณของบุคลากร

3. จัดโครงการจัดท าแผนพัฒนา

ตนเอง ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ

ประจ าปีงบประมาณ 2556 การ

ประเมินโครงการ และการปลูกฝัง

จรรยาบรรณแก่บุคลากร

4. ด าเนินการการรักษาคุณภาพการ

ให้บริการตามระบบมาตรฐาน ISO 

9001 : 2008 และมีการน าข้อ

ร้องเรียนของนักศึกษาและ

ผูเ้กีย่วข้องเข้าทีป่ระชุมทบทวน

ผูบ้ริหารเพ่ือหาแนวทางแก้ไข และ

ด าเนินการกับผูเ้กีย่วข้องต่อไป

5. สร้างช่องทางการติดต่อสือ่สาร

เพ่ือรับความคิดเห็นและข้อ

ร้องเรียนจากนักศึกษาและ

  1. มีคูมื่อและประกาศของ

บัณฑิตวิทยาลัยทีเ่กีย่วข้องกับ

การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

2. ทราบความคิดเห็นของ

บัณฑิตทีมี่ต่อการให้บริการและ

หัวข้อทีเ่กีย่วกับจรรยาบรรณ

ของบุคลากร

3. มีโครงการจัดท าแผนพัฒนา

ตนเอง ข้อตกลงการปฏิบัติ

ราชการประจ าปีงบประมาณ 

2556 การประเมินโครงการ และ

การปลูกฝังจรรยาบรรณแก่

บุคลากร

4. มีการรักษาคุณภาพการ

ให้บริการตามระบบมาตรฐาน 

ISO 9001 : 2008 และมีการน า

ข้อร้องเรียนของนักศึกษาและ

ผูเ้กีย่วข้องเข้าทีป่ระชุมทบทวน

ผูบ้ริหารเพ่ือหาแนวทางแก้ไข 

และด าเนินการกับผูเ้กีย่วข้อง

ต่อไป

1. ระดับความส าเร็จของการ

ด าเนินการพัฒนาจรรยาบรรณ

วิชาชีพของบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย

2. ร้อยละของการด าเนินการรักษา

มาตรฐานคุณภาพตามระบบ ISO 

9001 :2008 ได้ครบถ้วนทุก

กระบวนงาน

3. ระดับความพึงพอใจของ

ผูเ้ข้าร่วมโครงการฯ

4.ร้อยละความส าเร็จของการ

ด าเนินการจัดการข้อร้องเรียน

เป็นไปตามข้อก าหนดในระบบ

มาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 

2008

O O O

นา
ยว
รา
พง
ศ์ 
ท่า
ขน
ุน

แบบกระจายตวัช้ีวัดจากระดบังาน/ฝ่าย สู่ระดบับุคคล

เปา้ประสงค์ของ
หน่วยงานย่อย

ตัวช้ีวัดของหน่วยงานย่อย เปา้หมาย
ตัวช้ีวัด

กิจกรรม/โครงการหลักของ 
งาน/ฝ่าย

ประเภท
กิจกรรม/โครงการ เป้าประสงค์งาน/ฝ่าย ตัวช้ีวัดของฝ่าย

นา
ยว
รเท

พ 
นา
คว
งษ
์

นา
ยธ
วัช
ภูพิ

สฐิ
 ภ
ัทร
ดา
ภา

หนา้ที ่1 จาก 7
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1 2 3

นา
ยว
รา
พง
ศ์ 
ท่า
ขน
ุนเปา้ประสงค์ของ

หน่วยงานย่อย
ตัวช้ีวัดของหน่วยงานย่อย เปา้หมาย

ตัวช้ีวัด
กิจกรรม/โครงการหลักของ 

งาน/ฝ่าย

ประเภท
กิจกรรม/โครงการ เป้าประสงค์งาน/ฝ่าย ตัวช้ีวัดของฝ่าย

นา
ยว
รเท

พ 
นา
คว
งษ
์

นา
ยธ
วัช
ภูพิ

สฐิ
 ภ
ัทร
ดา
ภา

ได้ผลการส ารวจความพึงพอใจ

ในประสิทธิภาพมาตรฐานการ

ให้บริการในฝ่ายต่าง ๆ

ระดับความพึงพอใจใน

ประสิทธิภาพมาตรฐานการ

ให้บริการในฝ่ายต่าง ๆ

ระดบั ดี ด าเนินการแจกแบบสอบถาม

และประเมินความพึงพอใจใน

ประสทิธภิาพมาตรฐานการ

ให้บริการในฝา่ยตา่ง ๆ

  รายงานผลการส ารวจวามพึง

พอใจในประสทิธภิาพ

มาตรฐานการให้บริการใน

ฝา่ยตา่ง ๆ

ระดับความพึงพอใจใน

ประสิทธิภาพมาตรฐานการ

ให้บริการในฝ่ายต่าง ๆ

ผลการด าเนินการผ่านเกณฑ์

คุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐ

ระดับความส าเร็จของผลการ

ด าเนินการผ่านเกณฑ์คุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐ

ระดับ 3 ด าเนินการจัดท ารายงานผล

การด าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐ

  ได้รายงานผลการด าเนินการตาม

เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐทีมี่ประสิทธิภาพ

1. ร้อยละของความถูกต้องครบถ้วน

ของข้อมูลประกอบการจัดท า

รายงานผลการด าเนินการตาม

เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐ 

2. จ านวนคร้ังทีจั่ดส่งรายงานผล

การด าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐ ไม่ทัน

ตามระยะเวลาทีก่ าหนด

O

ได้ผลการส ารวจความพึงพอใจ

ในประสิทธิภาพมาตรฐานการ

ให้บริการในฝ่ายต่าง ๆ

ระดับความพึงพอใจใน

ประสิทธิภาพมาตรฐานการ

ให้บริการในฝ่ายต่าง ๆ

ระดบั ดี ด าเนินการแจกแบบสอบถาม

และประเมินความพึงพอใจใน

ประสทิธภิาพมาตรฐานการ

ให้บริการในฝา่ยตา่ง ๆ

  รายงานผลการส ารวจวามพึง

พอใจในประสทิธภิาพ

มาตรฐานการให้บริการใน

ฝา่ยตา่ง ๆ

ระดับความพึงพอใจใน

ประสิทธิภาพมาตรฐานการ

ให้บริการในฝ่ายต่าง ๆ

O O O

หนา้ที ่2 จาก 7



FM-SP 5-03

1 2 3

นา
ยว
รา
พง
ศ์ 
ท่า
ขน
ุนเปา้ประสงค์ของ

หน่วยงานย่อย
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มีการด าเนินกิจกรรมครบถ้วน

ตามกระบวนการทีก่ าหนด

 ระดับความส าเร็จของการ

ให้บริการห้องสมุด อุปกรณ์

การศึกษา และสภาพแวดล้อมการ

เรียนรู้

ระดับ 3 1. ประเมินคุณภาพการให้บริการ

ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา

สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ และสิง่

อ านวยความสะดวกแก่นักศึกษา

2. น าผลการประเมินเข้าทีป่ระชุม

เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุง

  รายงานผลการประเมินคุณภาพ

การให้บริการห้องสมุด อุปกรณ์

การศึกษาสภาพแวดล้อมการ

เรียนรู้ และสิง่อ านวยความ

สะดวกแก่นักศึกษา และรายงาน

การประชุมทบทวนผลการ

ด าเนินงาน

ระดับความพึงพอใจในการประเมิน

คุณภาพการให้บริการห้องสมุด 

อุปกรณ์การศึกษาสภาพแวดล้อม

การเรียนรู้ และสิง่อ านวยความ

สะดวกแก่นักศึกษา

O

มีการพัฒนา/ปรับปรุงระบบ

สารสนเทศและฐานข้อมูลของ

บัณฑิตวิทยาลัย

ความพร้อมระบบสารสนเทศและ

ระบบฐานข้อมูลของบัณฑิต

วิทยาลัยทีใ่ช้ในการบริหารและ

การตัดสินใจทีค่รบถ้วน ครอบคลุม

 และทันสมัย

ร้อยละ 100 จัดโครงการพัฒนา/ปรับปรุงระบบ

สารสนเทศและฐานข้อมูลของ

บัณฑิตวิทยาลัย

  มีการพัฒนา/ปรับปรุงระบบ

สารสนเทศและฐานข้อมูลของ

บัณฑิตวิทยาลัยให้ครบถ้วนและ

ทันสมัย

ความพร้อมระบบสารสนเทศและ

ระบบฐานข้อมูลของบัณฑิต

วิทยาลัยทีใ่ช้ในการบริหารและการ

ตัดสินใจทีค่รบถ้วน ครอบคลุม 

และทันสมัย

O

1. มีเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย 

และระบบฐานข้อมูลในด้าน

ต่าง ๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย

2. มีโครงการปฐมนิเทศ

นักศึกษาใหม่

3. มีผลการประเมินความพึง

พอใจทีมี่ต่อการจัดโครงการ

4. มีข่าวประชาสัมพันธ์ลงใน

วารสารแก้วเจ้าจอม

1. ระดับความส าเร็จในการจัดท า

เว็บไซต์และระบบฐานข้อมูล

บัณฑิตวิทยาลัย

2. ระดับความพึงพอใจของ

นักศึกษาทีเ่ข้าร่วมโครงการ

3. ร้อยละของการส่งข่าว

ประชาสัมพันธ์ในวารสารแก้วเจ้า

จอมทันตามระยะเวลาทีก่ าหนด

หลังการจัดกิจกรรม 3 วัน

ระดับ 3

ระดับมาก

ร้อยละ 100

1. พัฒนา/ปรับปรุงเว็บไซต์บัณฑิต

วิทยาลัย และระบบฐานข้อมูลใน

ด้านต่าง ๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย

2. จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา

ใหม่

3. แจกแบบสอบถามและ

ด าเนินการประเมินความพึงพอใจที่

มีต่อการจัดโครงการ

4. เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ลงใน

วารสารแก้วเจ้าจอม

  1. มีเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย 

และระบบฐานข้อมูลในด้าน

ต่าง ๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย

2. มีโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา

ใหม่

3. มีผลการประเมินความพึง

พอใจทีมี่ต่อการจัดโครงการ

4. มีข่าวประชาสัมพันธ์ลงใน

วารสารแก้วเจ้าจอม

1. ระดับความส าเร็จในการจัดท า

เว็บไซต์และระบบฐานข้อมูล

บัณฑิตวิทยาลัย

2. ระดับความพึงพอใจของ

นักศึกษาทีเ่ข้าร่วมโครงการ

3. ร้อยละของการส่งข่าว

ประชาสัมพันธ์ในวารสารแก้วเจ้า

จอมทันตามระยะเวลาทีก่ าหนด

หลังการจัดกิจกรรม 3 วัน

O O
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1. มีโครงการพัฒนานักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษาที่

ครอบคลุมทุกด้านตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา

2. นักศึกษาได้ความรู้และ

ทักษะด้านการประดันคุณภาพ

3. มีเครือข่ายการประกัน

คุณภาพภายในร่วมกับสถาบัน

อ่ืน

4. มีผลประเมินโครงการ

พัฒนานักศึกษา

1. ระดับความส าเร็จของการจัด

โครงการส่งเสริม/พัฒนานักศึกษา

2. ระดับความรู้ของนักศึกษาใน

ด้านการประกันคุณภาพ

3. จ านวนเครือข่ายการประกัน

คุณภาพกับสถาบันอ่ืน

4. ระดับความพึงพอใจของ

โครงการส่งเสริม/พัฒนานักศึกษา

ระดับ 3

ระดับดี

1 เครือข่าย

ระดับมาก

1. จัดโครงการพัฒนานักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษาทีค่รอบคลุมทุก

ด้านตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา

2. จัดโครงการอบรมให้ความรู้และ

ทักษะด้านการประดันคุณภาพแก่

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

3. สร้างเครือข่ายการประกัน

คุณภาพภายในร่วมกับสถาบันอ่ืน

4. ด าเนินการแจกแบบสอบถาม

และประเมินผลโครงการพัฒนา

นักศึกษา

  1. มีโครงการพัฒนานักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษาทีค่รอบคลุม

ทุกด้านตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

2. นักศึกษาได้ความรู้และทักษะ

ด้านการประดันคุณภาพ

3. มีเครือข่ายการประกัน

คุณภาพภายในร่วมกับสถาบันอ่ืน

4. มีผลประเมินโครงการพัฒนา

นักศึกษา

1. ระดับความส าเร็จของการจัด

โครงการส่งเสริม/พัฒนานักศึกษา

2. ระดับความรู้ของนักศึกษาใน

ด้านการประกันคุณภาพ

3. จ านวนเครือข่ายการประกัน

คุณภาพกับสถาบันอ่ืน

4. ระดับความพึงพอใจของ

โครงการส่งเสริม/พัฒนานักศึกษา

O O

มีโครงการเสริมสร้างคุณธรรม

จริยธรรมให้กับนักศึกษา

1. ระดับความพึงพอใจของ

นักศึกษาทีมี่ต่อการจัดโครงการ

เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม

2. ร้อยละของโครงการเสริมสร้าง

คุณธรรม จริยธรรม ต่อโครงการ

ทัง้หมด

ระดับมาก

ร้อยละ 25

จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม

จริยธรรมให้กับนักศึกษา
  1. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

มีความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม

2. นักศึกษามีความพึงพอใจของ

ต่อการจัดโครงการเสริมสร้าง

คุณธรรมจริยธรรม

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามี

ความรู้และความพึงพอใจต่อการ

จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม

จริยธรรมให้กับนักศึกษาอยูใ่น

ระดับมาก

O
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ตัวช้ีวัดของหน่วยงานย่อย เปา้หมาย

ตัวช้ีวัด
กิจกรรม/โครงการหลักของ 

งาน/ฝ่าย

ประเภท
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มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

จากสาขาวิชาต่าง ๆ ทีไ่ด้รับ

การยกย่องชมเชย ประกาศ

เกียรติคุณด้านคุณธรรม

จริยธรรม โดยหน่วยงานหรือ

องค์กรระดับชาติ

จ านวนนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาทีไ่ด้รับการยกย่อง

ชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้าน

คุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงาน

หรือองค์กรระดับชาติ

2 คน ติดตามนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาทีไ่ด้รับการยกย่อง

ชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้าน

คุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงาน

หรือองค์กรระดับชาติ จาก

สาขาวิชาต่าง ๆ

  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

จากสาขาวิชาต่าง ๆ ได้รับการ

ยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติ

คุณด้านคุณธรรมจริยธรรม โดย

หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ

จ านวนนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาทีไ่ด้รับการยกย่อง

ชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้าน

คุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงาน

หรือองค์กรระดับชาติ

O O

1. มีแผนท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม

2. มีโครงการศิลปวัฒนธรรม

ต่าง ๆ ของนักศึกษา

3. มีผลการประเมินความพึง

พอใจของผูเ้ข้าร่วมโครงการ

ศิลปวัฒนธรรม

1. ร้อยละของการด าเนินโครงการ

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นไป

ตามแผนทีก่ าหนด

2. ผลการประเมินความพึงพอใจ

ของผูเ้ข้าร่วมโครงการฯ อยูใ่น

ระดับดี

3. ร้อยละของความถูกต้องและ

ครบถ้วนของข้อมูลในรายงาน

สรุปผลการด าเนินงานโครงการ

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

4. ร้อยละของการจัดส่งรายงาน

ผลการด าเนินงานตามโครงการฯ 

ทันตามเวลาทีก าหนด

ร้อยละ 100

ระดับดี

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

1. จัดท าแผนท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม

2. จัดโครงการศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ

 ของนักศึกษา

3. แจกแบบสอบถามและ

ด าเนินการประเมินความพึงพอใจ

ของผูเ้ข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม

  1. มีแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

2. มีโครงการศิลปวัฒนธรรม

ต่าง ๆ ของนักศึกษา

3. มีผลการประเมินความพึง

พอใจของผูเ้ข้าร่วมโครงการ

ศิลปวัฒนธรรมอยูใ่นระดับดี

1. ร้อยละของการด าเนินโครงการ

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นไป

ตามแผนทีก่ าหนด

2. ผลการประเมินความพึงพอใจ

ของผูเ้ข้าร่วมโครงการฯ อยูใ่น

ระดับดี

3. ร้อยละของความถูกต้องและ

ครบถ้วนของข้อมูลในรายงาน

สรุปผลการด าเนินงานโครงการ

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

4. ร้อยละของการจัดส่งรายงานผล

การด าเนินงานตามโครงการฯ ทัน

ตามเวลาทีก าหนด

O O
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1 2 3

นา
ยว
รา
พง
ศ์ 
ท่า
ขน
ุนเปา้ประสงค์ของ

หน่วยงานย่อย
ตัวช้ีวัดของหน่วยงานย่อย เปา้หมาย

ตัวช้ีวัด
กิจกรรม/โครงการหลักของ 

งาน/ฝ่าย

ประเภท
กิจกรรม/โครงการ เป้าประสงค์งาน/ฝ่าย ตัวช้ีวัดของฝ่าย

นา
ยว
รเท

พ 
นา
คว
งษ
์

นา
ยธ
วัช
ภูพิ

สฐิ
 ภ
ัทร
ดา
ภา

1. บุคลากรในสังกัดมีส่วนร่วม

ในการจัดโครงการ

ศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ

2. ส านักงานและบริเวณ

โดยรอบมีความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย และสวยงาม

3. บัณฑิตวิทยาลัย สามารถ

ด าเนินการรักษามาตรฐาน

คุณภาพตามระบบมาตรฐานi

ระบบการจัดการสิง่แวดล้อม 

ISO 14001

4. มีผลการประเมินความพึง

พอใจของบุคลากรและ

นักศึกษาเกีย่วกับเร่ือง

สุนทรียภาพในมิติทาง

ศิลปวัฒนธรรม

1. ร้อยละของจ านวนบุคลากรใน

สังกัดมีส่วนร่วมในการจัด

โครงการศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ ต่อ

จ านวนบุคลากรทัง้หมด

2. จ านวนคร้ังทีพ่บความไม่เป็น

ระเบียบเรียบร้อย และความไม่

สะอาดภายในส านักงานและ

บริเวณโดยรอบ

3. ร้อยละของด าเนินการรักษา

มาตรฐานคุณภาพตามระบบ

มาตรฐานiระบบการจัดการ

สิง่แวดล้อม ISO 14001

4. ผลการประเมินความพึงพอใจ

ของบุคลากรและนักศึกษาเกีย่วกับ

เร่ืองสุนทรียภาพในมิติทาง

ศิลปวัฒนธรรมอยูใ่นระดับดี

ร้อยละ 100

0 คร้ัง

ร้อยละ 100

ระดับมาก

1. จัดโครงการศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ

2. ดูแลส านักงานและบริเวณ

โดยรอบมีความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย และสวยงาม

3. ด าเนินการรักษามาตรฐาน

คุณภาพตามระบบมาตรฐานiระบบ

การจัดการสิง่แวดล้อม ISO 14001

4. แจกแบบสอบถามและ

ด าเนินการประเมินความพึงพอใจ

ของบุคลากรและนักศึกษาเกีย่วกับ

เร่ืองสุนทรียภาพในมิติทาง

ศิลปวัฒนธรรม

  1. บุคลากรในสังกัดมีส่วนร่วม

ในการจัดโครงการ

ศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ

2. ส านักงานและบริเวณ

โดยรอบมีความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย และสวยงาม

3. บัณฑิตวิทยาลัย สามารถ

ด าเนินการรักษามาตรฐาน

คุณภาพตามระบบมาตรฐานi

ระบบการจัดการสิง่แวดล้อม ISO

 14001

4. ผลการประเมินความพึงพอใจ

ของบุคลากรและนักศึกษา

เกีย่วกับเร่ืองสุนทรียภาพในมิติ

ทางศิลปวัฒนธรรมอยูใ่นระดับดี

1. ร้อยละของจ านวนบุคลากรใน

สังกัดมีส่วนร่วมในการจัดโครงการ

ศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ ต่อจ านวน

บุคลากรทัง้หมด

2. จ านวนคร้ังทีพ่บความไม่เป็น

ระเบียบเรียบร้อย และความไม่

สะอาดภายในส านักงานและ

บริเวณโดยรอบ

3. ร้อยละของด าเนินการรักษา

มาตรฐานคุณภาพตามระบบ

มาตรฐานiระบบการจัดการ

สิง่แวดล้อม ISO 14001

4. ผลการประเมินความพึงพอใจ

ของบุคลากรและนักศึกษาเกีย่วกับ

เร่ืองสุนทรียภาพในมิติทาง

ศิลปวัฒนธรรมอยูใ่นระดับดี

O O
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1 2 3

นา
ยว
รา
พง
ศ์ 
ท่า
ขน
ุนเปา้ประสงค์ของ

หน่วยงานย่อย
ตัวช้ีวัดของหน่วยงานย่อย เปา้หมาย

ตัวช้ีวัด
กิจกรรม/โครงการหลักของ 

งาน/ฝ่าย

ประเภท
กิจกรรม/โครงการ เป้าประสงค์งาน/ฝ่าย ตัวช้ีวัดของฝ่าย

นา
ยว
รเท

พ 
นา
คว
งษ
์

นา
ยธ
วัช
ภูพิ

สฐิ
 ภ
ัทร
ดา
ภา

1. บุคลากรในสังกัดมีส่วนร่วม

ในการจัดโครงการ

ศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ

2. ส านักงานและบริเวณ

โดยรอบมีความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย และสวยงาม

3. บัณฑิตวิทยาลัย สามารถ

ด าเนินการรักษามาตรฐาน

คุณภาพตามระบบมาตรฐานi

ระบบการจัดการสิง่แวดล้อม 

ISO 14001

4. มีผลการประเมินความพึง

พอใจของบุคลากรและ

นักศึกษาเกีย่วกับเร่ือง

สุนทรียภาพในมิติทาง

ศิลปวัฒนธรรม

1. ร้อยละของจ านวนบุคลากรใน

สังกัดมีส่วนร่วมในการจัด

โครงการศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ ต่อ

จ านวนบุคลากรทัง้หมด

2. จ านวนคร้ังทีพ่บความไม่เป็น

ระเบียบเรียบร้อย และความไม่

สะอาดภายในส านักงานและ

บริเวณโดยรอบ

3. ร้อยละของด าเนินการรักษา

มาตรฐานคุณภาพตามระบบ

มาตรฐานiระบบการจัดการ

สิง่แวดล้อม ISO 14001

4. ผลการประเมินความพึงพอใจ

ของบุคลากรและนักศึกษาเกีย่วกับ

เร่ืองสุนทรียภาพในมิติทาง

ศิลปวัฒนธรรมอยูใ่นระดับดี

ร้อยละ 100

0 คร้ัง

ร้อยละ 100

ระดบัดี

1. การจัดโครงการศิลปวัฒนธรรม

ต่าง ๆ

2. การดูแลส านักงานและบริเวณ

โดยรอบมีความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย และสวยงาม

3. ด าเนินการรักษามาตรฐาน

คุณภาพตามระบบมาตรฐานiระบบ

การจัดการสิง่แวดล้อม ISO 14001

4. แจกแบบสอบถามและ

ด าเนินการประเมินความพึงพอใจ

ของบุคลากรและนักศึกษาเกีย่วกับ

เร่ืองสุนทรียภาพในมิติทาง

ศิลปวัฒนธรรม

  1. บุคลากรในสังกัดมีส่วนร่วม

ในการจัดโครงการ

ศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ

2. ส านักงานและบริเวณ

โดยรอบมีความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย และสวยงาม

3. บัณฑิตวิทยาลัย สามารถ

ด าเนินการรักษามาตรฐาน

คุณภาพตามระบบมาตรฐานi

ระบบการจัดการสิง่แวดล้อม ISO

 14001

4. มีผลการประเมินความพึง

พอใจของบุคลากรและนักศึกษา

เกีย่วกับเร่ืองสุนทรียภาพในมิติ

ทางศิลปวัฒนธรรม

1. ร้อยละของจ านวนบุคลากรใน

สังกัดมีส่วนร่วมในการจัดโครงการ

ศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ ต่อจ านวน

บุคลากรทัง้หมด

2. จ านวนคร้ังทีพ่บความไม่เป็น

ระเบียบเรียบร้อย และความไม่

สะอาดภายในส านักงานและ

บริเวณโดยรอบ

3. ร้อยละของด าเนินการรักษา

มาตรฐานคุณภาพตามระบบ

มาตรฐานiระบบการจัดการ

สิง่แวดล้อม ISO 14001

4. ผลการประเมินความพึงพอใจ

ของบุคลากรและนักศึกษาเกีย่วกับ

เร่ืองสุนทรียภาพในมิติทาง

ศิลปวัฒนธรรมอยูใ่นระดับดี

O O

O หมายถึง ผูรั้บผิดชอบหลัก 1  = งานทีมี่ส่วนผลักดันเป้าประสงค์ของผูบ้ังคับัญชา

S หมายถึง ผูส้นับสนุน 2 = งานทีเ่ป็นภาระงาน 3 = งานทีไ่ด้รับมอบหมายเป็นพิเศษ
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ช่ือ: บัณฑิตวิทยาลัย

ช่ือ งาน/ฝา่ย/ส่วนงาน : ฝา่ยแผนงานและประกันคุณภาพ

1 2 3

ผลการประเมินภาวะผูน้ า

ของคณะกรรมการ

อ านวยการบณัฑิตวทิยาลยั 

และภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร

บณัฑิตวทิยาลยั

ระดบัความส าเร็จของการส ารวจภาวะ

ผูน้ าของคณะกรรมการอ านวยการ

บณัฑิตวทิยาลยั และภาวะผูน้ าของ

ผูบ้ริหารบณัฑิตวทิยาลยั

ระดบั 3 จัดท าแบบสอบถามและส ารวจภาวะผูน้ า

ของคณะกรรมการอ านวยการบณัฑิต

วทิยาลยั และภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารบณัฑิต

วทิยาลยั

  ไดผ้ลการประเมินภาวะผูน้ าของ

คณะกรรมการอ านวยการบณัฑิต

วทิยาลยั และภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร

บณัฑิตวทิยาลยั

ระดบัภาวะผูน้ าของคณะกรรมการ

อ านวยการบณัฑิตวทิยาลยั และ

ระดบัภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารบณัฑิต

วทิยาลยั

O

ผลส ารวจความเช่ือม่ันดา้น

ธรรมาภบิาลของนกัศกึษา 

และผูเ้กีย่วขอ้ง

ระดบัความส าเร็จของการส ารวจความ

เช่ือม่ันดา้นธรรมาภบิาลของนกัศกึษา 

และผูเ้กีย่วขอ้ง

ระดบั 3 จัดท าแบบส ารวจและด าเนนิการส ารวจ

ความเช่ือม่ันดา้น

ธรรมาภบิาลของนกัศกึษา และผูเ้กีย่วขอ้ง

  ไดผ้ลการประเมินความเช่ือม่ันดา้น

ธรรมาภบิาลของนกัศกึษา และ

ผูเ้กีย่วขอ้ง

ระดบัความเช่ือม่ันดา้น

ธรรมาภบิาลของนกัศกึษา และ

ผูเ้กีย่วขอ้ง

O

แบบกระจายตัวช้ีวัดจากระดับงาน/ฝา่ย สู่ระดับบคุคล

เป้าประสงค์ของ
หน่วยงานยอ่ย

ตวัช้ีวัดของหน่วยงานยอ่ย เป้าหมาย
ตวัช้ีวัด

กิจกรรม/โครงการหลักของ งาน/
ฝา่ย

ประเภท
กิจกรรม/โครงการ เปา้ประสงค์งาน/ฝา่ย ตวัช้ีวัดของฝา่ย

น.
ส.
เก
ษร
า ต

รีไพ
ชย
นต
ศ์กั
ดิ์

นา
ยธ

วัช
ภูพ

ิสิฐ
 ภ

ัทร
ดา

ภา
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1 2 3

เป้าประสงค์ของ
หน่วยงานยอ่ย

ตวัช้ีวัดของหน่วยงานยอ่ย เป้าหมาย
ตวัช้ีวัด

กิจกรรม/โครงการหลักของ งาน/
ฝา่ย

ประเภท
กิจกรรม/โครงการ เปา้ประสงค์งาน/ฝา่ย ตวัช้ีวัดของฝา่ย

น.
ส.
เก
ษร
า ต

รีไพ
ชย
นต
ศ์กั
ดิ์

นา
ยธ

วัช
ภูพ

ิสิฐ
 ภ

ัทร
ดา

ภา

1. มีคูมื่อและประกาศของ

บณัฑิตวทิยาลยัทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัการปฏบิตัติาม

จรรยาบรรณ

2. ทราบความคดิเหน็ของ

บณัฑิตทีมี่ตอ่การใหบ้ริการ

และหวัขอ้ทีเ่กีย่วกบั

จรรยาบรรณของบคุลากร

3. มีโครงการจัดท า

แผนพัฒนาตนเอง ขอ้ตกลง

การปฏบิตัริาชการประจ าปี

งบประมาณ 2556 การ

ประเมินโครงการ และการ

ปลกูฝงัจรรยาบรรณแก่

บคุลากร

4. มีการรักษาคณุภาพการ

ใหบ้ริการตามระบบ

มาตรฐาน ISO 9001 : 2008

 และมีการน าขอ้ร้องเรียน

ของนกัศกึษาและ

ผูเ้กีย่วขอ้งเขา้ทีป่ระชุม

1. ระดบัความส าเร็จของการด าเนนิการ

พัฒนาจรรยาบรรณวชิาชีพของ

บคุลากรบณัฑิตวทิยาลยั

2. ร้อยละของการด าเนนิการรักษา

มาตรฐานคณุภาพตามระบบ ISO 9001

 :2008 ไดค้รบถว้นทกุกระบวนงาน

3. ระดบัความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วม

โครงการฯ

4. ระดบัความส าเร็จของการด าเนนิการ

จัดการขอ้ร้องเรียนเปน็ไปตาม

ขอ้ก าหนดในระบบมาตรฐานคณุภาพ 

ISO 9001 : 2008

1. ระดบั 3

2. ร้อยละ 100

3. ระดบัมาก

4. ร้อยละ 100

1. จัดท าคูมื่อและประกาศของบณัฑิต

วทิยาลยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตัติาม

จรรยาบรรณ

2. ส ารวจความคดิเหน็ของบณัฑิตทีมี่ตอ่

การใหบ้ริการและหวัขอ้ทีเ่กีย่วกบั

จรรยาบรรณของบคุลากร

3. จัดโครงการจัดท าแผนพัฒนาตนเอง 

ขอ้ตกลงการปฏบิตัริาชการประจ าปี

งบประมาณ 2556 การประเมินโครงการ 

และการปลกูฝงัจรรยาบรรณแกบ่คุลากร

4. ด าเนนิการการรักษาคณุภาพการ

ใหบ้ริการตามระบบมาตรฐาน ISO 9001 : 

2008 และมีการน าขอ้ร้องเรียนของ

นกัศกึษาและ

ผูเ้กีย่วขอ้งเขา้ทีป่ระชุมทบทวน

ผูบ้ริหารเพ่ือหาแนวทางแกไ้ข และ

ด าเนนิการกบัผูเ้กีย่วขอ้งตอ่ไป

5. สร้างช่องทางการตดิตอ่สือ่สารเพ่ือรับ

ความคดิเหน็และขอ้ร้องเรียนจากนกัศกึษา

และผูเ้กีย่วขอ้งผน่ทางระบบเวบ็ไซตข์อง

บณัฑิตวทิยาลยั

  1. มีคูมื่อและประกาศของบณัฑิต

วทิยาลยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตัิ

ตามจรรยาบรรณ

2. ทราบความคดิเหน็ของบณัฑิตทีมี่

ตอ่การใหบ้ริการและหวัขอ้ทีเ่กีย่วกบั

จรรยาบรรณของบคุลากร

3. มีโครงการจัดท าแผนพัฒนาตนเอง

 ขอ้ตกลงการปฏบิตัริาชการประจ าปี

งบประมาณ 2556 การประเมิน

โครงการ และการปลกูฝงั

จรรยาบรรณแกบ่คุลากร

4. มีการรักษาคณุภาพการใหบ้ริการ

ตามระบบมาตรฐาน ISO 9001 : 

2008 และมีการน าขอ้ร้องเรียนของ

นกัศกึษาและ

ผูเ้กีย่วขอ้งเขา้ทีป่ระชุมทบทวน

ผูบ้ริหารเพ่ือหาแนวทางแกไ้ข และ

ด าเนนิการกบัผูเ้กีย่วขอ้งตอ่ไป

5. มีช่องทางการตดิตอ่สือ่สารเพ่ือ

รับความคดิเหน็และขอ้ร้องเรียนจาก

นกัศกึษาและผูเ้กีย่วขอ้งผน่ทางระบบ

1. ระดบัความส าเร็จของการ

ด าเนนิการพัฒนาจรรยาบรรณ

วชิาชีพของบคุลากรบณัฑิตวทิยาลยั

2. ร้อยละของการด าเนนิการรักษา

มาตรฐานคณุภาพตามระบบ ISO 

9001 :2008 ไดค้รบถว้นทกุ

กระบวนงาน

3. ระดบัความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วม

โครงการฯ

4.ร้อยละความส าเร็จของการ

ด าเนนิการจัดการขอ้ร้องเรียน

เปน็ไปตามขอ้ก าหนดในระบบ

มาตรฐานคณุภาพ ISO 9001 : 2008

O

มีระบบและกลไกการประกนั

คณุภาพการศกึษาภายใน

ระดบัความส าเร็จของระบบและกลไก

การประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน

คา่เฉลีย่ 3.51 โครงการพัฒนาใหค้วามรู้เร่ืองการประกนั

คณุภาพการศกึษาภายในแกบ่คุลากรและ

นกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา

  มีระบบและกลไกการประกนั

คณุภาพการศกึษาภายใน

ระดบัความส าเร็จของระบบและ

กลไกการประกนัคณุภาพการศกึษา

ภายใน

O
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เป้าประสงค์ของ
หน่วยงานยอ่ย

ตวัช้ีวัดของหน่วยงานยอ่ย เป้าหมาย
ตวัช้ีวัด

กิจกรรม/โครงการหลักของ งาน/
ฝา่ย

ประเภท
กิจกรรม/โครงการ เปา้ประสงค์งาน/ฝา่ย ตวัช้ีวัดของฝา่ย

น.
ส.
เก
ษร
า ต

รีไพ
ชย
นต
ศ์กั
ดิ์

นา
ยธ

วัช
ภูพ

ิสิฐ
 ภ

ัทร
ดา

ภา

มีรายงานผลการด าเนนิงาน

ตามแผนการจัดการความรู้

ของบณัฑิตวทิยาลยั

ร้อยละความถกูตอ้งและครบถว้นของ

รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนการ

จัดการความรู้ของบณัฑิตวทิยาลยั

ร้อยละ 100 1. โครงการจัดการความรู้ของบณัฑิต

วทิยาลยั

2. การจัดท ารายงานผลการด าเนนิงานตาม

แผนการจัดการความรู้ของบณัฑิตวทิยาลยั

  มีรายงานผลการด าเนนิงานตาม

แผนการจัดการความรู้ของบณัฑิต

วทิยาลยัทีถ่กูตอ้งและสามารถ

ด าเนนิการไดท้นัตามระยะเวลาที่

ก าหนด

1. ร้อยละความถกูตอ้งและ

ครบถว้นของการจัดท ารายงานผล

การด าเนนิงานตามแผนการจัดการ

ความรู้ของบณัฑิตวทิยาลยั

2. ร้อยละของการสง่รายงานการ

จัดการความรู้แลว้เสร็จตาม

ระยะเวลาทีก่ าหนด

O

1. มีโครงการพัฒนา

นกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา

ทีค่รอบคลมุทกุดา้นตาม

กรอบมาตรฐานคณุวฒิุ

ระดบัอุดมศกึษา

2. นกัศกึษาไดค้วามรู้และ

ทกัษะดา้นการประดนั

คณุภาพ

3. มีเครือขา่ยการประกนั

คณุภาพภายในร่วมกบั

สถาบนัอ่ืน

4. มีผลประเมินโครงการ

พัฒนานกัศกึษา

1. ระดบัความส าเร็จของการจัด

โครงการสง่เสริม/พัฒนานกัศกึษา

2. ระดบัความรู้ของนกัศกึษาในดา้น

การประกนัคณุภาพ

3. จ านวนเครือขา่ยการประกนัคณุภาพ

กบัสถาบนัอ่ืน

4. ระดบัความพึงพอใจของโครงการ

สง่เสริม/พัฒนานกัศกึษา

ระดบั 3

ระดบัดี

1 เครือขา่ย

ระดบัมาก

1. จัดโครงการพัฒนานกัศกึษาระดบั

บณัฑิตศกึษาทีค่รอบคลมุทกุดา้นตาม

กรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอุดมศกึษา

2. จัดโครงการอบรมใหค้วามรู้และทกัษะ

ดา้นการประดนัคณุภาพแกน่กัศกึษาระดบั

บณัฑิตศกึษา

3. สร้างเครือขา่ยการประกนัคณุภาพภายใน

ร่วมกบัสถาบนัอ่ืน

4. ด าเนนิการแจกแบบสอบถามและ

ประเมินผลโครงการพัฒนานกัศกึษา

  1. มีโครงการพัฒนานกัศกึษาระดบั

บณัฑิตศกึษาทีค่รอบคลมุทกุดา้น

ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ

ระดบัอุดมศกึษา

2. นกัศกึษาไดค้วามรู้และทกัษะดา้น

การประดนัคณุภาพ

3. มีเครือขา่ยการประกนัคณุภาพ

ภายในร่วมกบัสถาบนัอ่ืน

4. มีผลประเมินโครงการพัฒนา

นกัศกึษา

1. ระดบัความส าเร็จของการจัด

โครงการสง่เสริม/พัฒนานกัศกึษา

2. ระดบัความรู้ของนกัศกึษาใน

ดา้นการประกนัคณุภาพ

3. จ านวนเครือขา่ยการประกนั

คณุภาพกบัสถาบนัอ่ืน

4. ระดบัความพึงพอใจของโครงการ

สง่เสริม/พัฒนานกัศกึษา

O O

มีโครงการเสริมสร้าง

คณุธรรมจริยธรรมใหก้บั

นกัศกึษา

ระดบัความพึงพอใจของนกัศกึษาทีมี่

ตอ่การจัดโครงการเสริมสร้างคณุธรรม

จริยธรรม
ระดับดี

จัดโครงการเสริมสร้างคณุธรรมจริยธรรม

ใหก้บันกัศกึษา
  มีโครงการเสริมสร้างคณุธรรม

จริยธรรมใหก้บันกัศกึษา

ระดบัความพึงพอใจของนกัศกึษาที่

มีตอ่การจัดโครงการเสริมสร้าง

คณุธรรมจริยธรรม

O
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เป้าประสงค์ของ
หน่วยงานยอ่ย

ตวัช้ีวัดของหน่วยงานยอ่ย เป้าหมาย
ตวัช้ีวัด

กิจกรรม/โครงการหลักของ งาน/
ฝา่ย

ประเภท
กิจกรรม/โครงการ เปา้ประสงค์งาน/ฝา่ย ตวัช้ีวัดของฝา่ย

น.
ส.
เก
ษร
า ต

รีไพ
ชย
นต
ศ์กั
ดิ์

นา
ยธ

วัช
ภูพ

ิสิฐ
 ภ

ัทร
ดา

ภา

1. มีนโยบายและ

แผนพัฒนาบคุลากรประจ าปี

2. มีกจิกรรมพัฒนา

คณาจารยแ์ละบคุลากร และ

รายงานหลงัการอบรม

3. มีคูมื่อจรรยาบรรณ

บคุลากร

4. มีผลการประเมินความพึง

พอใจของนกัศกึษาในเร่ือง

จรรยาบรรณของคณาจารย์

และเจ้าหนา้ที่

1. ร้อยละของการจัดท านโยบายและ

แผนพัฒนาบคุลากรประจ าปทีนัตาม

เวลาทีก่ าหนด

2. ร้อยละของความครบถว้นของ

กจิกรรมพัฒนาคณาจารยแ์ละบคุลากร 

และรายงานหลงัการอบรม

3. ร้อยละของการจัดท าคูมื่อ

จรรยาบรรณบคุลากรแลว้เสร็จตาม

ระยะเวลาทีก่ าหนด

4. ระดบัการประเมินความพึงพอใจของ

นกัศกึษาในเร่ืองจรรยาบรรณของ

คณาจารยแ์ละเจ้าหนา้ที่

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100  

ระดบัมาก

1. จัดท านโยบายและแผนพัฒนาบคุลากร

ประจ าปี

2. จัดกจิกรรมพัฒนาคณาจารยแ์ละ

บคุลากร และรายงานหลงัการอบรม

3. ท าคูมื่อจรรยาบรรณบคุลากร

4. แจกแบบประเมินและด าเนนิการประเมิน

ความพึงพอใจของนกัศกึษาในเร่ือง

จรรยาบรรณของคณาจารยแ์ละเจ้าหนา้ที่

  1. มีนโยบายและแผนพัฒนา

บคุลากรประจ าปี

2. มีกจิกรรมพัฒนาคณาจารยแ์ละ

บคุลากร และรายงานหลงัการอบรม

3. มีคูมื่อจรรยาบรรณบคุลากร

4. มีผลการประเมินความพึงพอใจ

ของนกัศกึษาในเร่ืองจรรยาบรรณ

ของคณาจารยแ์ละเจ้าหนา้ที่

1. ร้อยละของการจัดท านโยบาย

และแผนพัฒนาบคุลากรประจ าปี

ทนัตามเวลาทีก่ าหนด

2. ร้อยละของความครบถว้นของ

กจิกรรมพัฒนาคณาจารยแ์ละ

บคุลากร และรายงานหลงัการอบรม

3. ร้อยละของการจัดท าคูมื่อ

จรรยาบรรณบคุลากรแลว้เสร็จตาม

ระยะเวลาทีก่ าหนด

4. ระดบัการประเมินความพึงพอใจ

ของนกัศกึษาในเร่ืองจรรยาบรรณ

ของคณาจารยแ์ละเจ้าหนา้ที่

O O
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เป้าประสงค์ของ
หน่วยงานยอ่ย

ตวัช้ีวัดของหน่วยงานยอ่ย เป้าหมาย
ตวัช้ีวัด

กิจกรรม/โครงการหลักของ งาน/
ฝา่ย

ประเภท
กิจกรรม/โครงการ เปา้ประสงค์งาน/ฝา่ย ตวัช้ีวัดของฝา่ย

น.
ส.
เก
ษร
า ต

รีไพ
ชย
นต
ศ์กั
ดิ์

นา
ยธ

วัช
ภูพ

ิสิฐ
 ภ

ัทร
ดา

ภา

1. มีประกาศฯ เร่ืองการรับ

ขอ้เสนอการวจัิยทีเ่สนอ

ขอรับทนุสนบัสนนุการวจัิย

2. ผลการประเมินโครงการ

ประชุมวชิาการเพ่ือน าเสนอ

ผลงานวจัิยระดบัชาตแิละ

ระดบันานาชาติ

3. ค าสัง่แตง่ตัง้

คณะกรรมการจัดงาน 

คณะกรรมการตรวจบทความ

 และคณะกรรมการประเมิน

รางวลับทความป

4. มีเวบ็ไซตก์ารประชุม

วชิาการฯ ของบณัฑิตวทิยาลยั

5. มีหลกัฐานการน า

ผลงานวจัิยไปใช้ประโยชน์

ของอาจารยป์ระจ า

1. ระดบัความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วม

โครงการประชุมวชิาการเพ่ือน าเสนอ

ผลงานวจัิยระดบัชาตแิละระดบั

นานาชาติ

2. ร้อยละของความถกูตอ้งครบถว้น

ของขอ้มูลในเวบ็ไซตก์ารประชุมวชิาการ

ฯ ของบณัฑิตวทิยาลยั

3. จ านวนผลงานวจัิยของอาจารย์

ประจ าทีส่ามารถน าไปใช้ประโยชน์

ระดบัดี

ร้อยละ 100

1 ช้ิน

1. จัดท าประกาศฯ เร่ืองการรับขอ้เสนอการ

วจัิยทีเ่สนอขอรับทนุสนบัสนนุการวจัิย

2. แจกแบบสอบถามและด าเนนิการ

ประเมินโครงการประชุมวชิาการเพ่ือ

น าเสนอผลงานวจัิยระดบัชาตแิละระดบั

นานาชาติ

3. จัดท าค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการจัดงาน 

คณะกรรมการตรวจบทความ และ

คณะกรรมการประเมินรางวลับทความ

4. จัดท าเวบ็ไซตก์ารประชุมวชิาการฯ ของ

บณัฑิตวทิยาลยั

5. ตดิตามหลกัฐานการน าผลงานวจัิยไปใช้

ประโยชนข์องอาจารยป์ระจ า

  1. มีประกาศฯ เร่ืองการรับขอ้เสนอ

การวจัิยทีเ่สนอขอรับทนุสนบัสนนุ

การวจัิย

2. ผลการประเมินโครงการประชุม

วชิาการเพ่ือน าเสนอผลงานวจัิย

ระดบัชาตแิละระดบันานาชาตอิยูใ่น

ระดบัดี

3. ค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการจัดงาน

 คณะกรรมการตรวจบทความ และ

คณะกรรมการประเมินรางวลั

บทความป

4. มีเวบ็ไซตก์ารประชุมวชิาการฯ 

ของบณัฑิตวทิยาลยั

5. มีหลกัฐานการน าผลงานวจัิยไป

ใช้ประโยชนข์องอาจารยป์ระจ า

1. ระดบัความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วม

โครงการประชุมวชิาการเพ่ือ

น าเสนอผลงานวจัิยระดบัชาตแิละ

ระดบันานาชาติ

2. ร้อยละของความถกูตอ้งครบถว้น

ของขอ้มูลในเวบ็ไซตก์ารประชุม

วชิาการฯ ของบณัฑิตวทิยาลยั

3. จ านวนผลงานวจัิยของอาจารย์

ประจ าทีส่ามารถน าไปใช้ประโยชน์

O O

หนา้ที ่5 จาก 17



FM-SP 5-03

1 2 3

เป้าประสงค์ของ
หน่วยงานยอ่ย

ตวัช้ีวัดของหน่วยงานยอ่ย เป้าหมาย
ตวัช้ีวัด

กิจกรรม/โครงการหลักของ งาน/
ฝา่ย

ประเภท
กิจกรรม/โครงการ เปา้ประสงค์งาน/ฝา่ย ตวัช้ีวัดของฝา่ย

น.
ส.
เก
ษร
า ต

รีไพ
ชย
นต
ศ์กั
ดิ์

นา
ยธ

วัช
ภูพ

ิสิฐ
 ภ

ัทร
ดา

ภา

ทราบแหลง่เงินทนุและ

จ านวนเงินทนุสนบัสนนุ

งานวจัิยทัง้จากภายในและ

ภายนอกมหาวทิยาลยัของ

อาจารยป์ระจ านกัวจัิยประจ า

ระดบัความส าเร็จของเงินสนบัสนนุ

งานวจัิยและงานสร้างสรรคต์อ่จ านวน

อาจารยป์ระจ าและนกัวจัิย

ระดบั 3 ตดิตามรวบรวมแหลง่เงินทนุและจ านวน

เงินทนุสนบัสนนุงานวจัิยทัง้จากภายในและ

ภายนอกมหาวทิยาลยัของอาจารยป์ระจ า

นกัวจัิยประจ า

  ทราบแหลง่เงินทนุและจ านวนเงินทนุ

สนบัสนนุงานวจัิยทัง้จากภายในและ

ภายนอกมหาวทิยาลยัของอาจารย์

ประจ านกัวจัิยประจ า

ระดบัความส าเร็จของเงินสนบัสนนุ

งานวจัิยและงานสร้างสรรคต์อ่

จ านวนอาจารยป์ระจ าและนกัวจัิย

O

ทราบจ านวนงานวจัิย

ศลิปวฒันธรรมกรุง

รัตนโกสนิทร์ หรือการวจัิย

ทอ้งถิน่เชิงบรูณาการของ

อาจารยป์ระจ า

ร้อยละของงานวจัิยศลิปวฒันธรรมกรุง

รัตนโกสนิทร์ หรือการวจัิยทอ้งถิน่เชิง

บรูณาการ

ร้อยละ 10 ตดิตามรวบรวมงานวจัิยศลิปวฒันธรรม

กรุงรัตนโกสนิทร์ หรือการวจัิยทอ้งถิน่เชิง

บรูณาการของอาจารยป์ระจ า

  ทราบจ านวนงานวจัิยศลิปวฒันธรรม

กรุงรัตนโกสนิทร์ หรือการวจัิยทอ้งถิน่

เชิงบรูณาการของอาจารยป์ระจ า

ร้อยละของงานวจัิยศลิปวฒันธรรม

กรุงรัตนโกสนิทร์ หรือการวจัิย

ทอ้งถิน่เชิงบรูณาการ

O

ทราบจ านวนงานวจัิยหรือ

งานสร้างสรรคไ์ปใช้

ประโยชนข์องอาจารยป์ระจ า

ร้อยละของการน างานวจัิยหรืองาน

สร้างสรรคไ์ปใช้ประโยชน์

ร้อยละ 3 ตดิตามรวบรวมงานวจัิยหรืองานสร้างสรรค์

ไปใช้ประโยชนข์องอาจารยป์ระจ า
  ทราบจ านวนงานวจัิยหรืองาน

สร้างสรรคไ์ปใช้ประโยชนข์อง

อาจารยป์ระจ า

ร้อยละของการน างานวจัิยหรืองาน

สร้างสรรคไ์ปใช้ประโยชน์
O

ผลงานวจัิยหรืองาน

สร้างสรรคข์องอาจารย์

ประจ าทีไ่ดรั้บการจด

ทะเบยีนสทิธบิตัรหรืออนุ

สทิธบิตัร

จ านวนผลงานวจัิยหรืองานสร้างสรรค์

ของอาจารยป์ระจ าทีไ่ดรั้บการจด

ทะเบยีนสทิธบิตัรหรืออนสุทิธบิตัร

1 ช้ิน ตดิตามรวบรวมผลงานวจัิยหรืองาน

สร้างสรรคข์องอาจารยป์ระจ าทีไ่ดรั้บ

การจดทะเบยีนสทิธบิตัรหรืออนสุทิธบิตัร

  ผลงานวจัิยหรืองานสร้างสรรคข์อง

อาจารยป์ระจ าทีไ่ดรั้บการจด

ทะเบยีนสทิธบิตัรหรืออนสุทิธบิตัร

จ านวนผลงานวจัิยหรืองาน

สร้างสรรคข์องอาจารยป์ระจ าที่

ไดรั้บการจดทะเบยีนสทิธบิตัรหรือ

อนสุทิธบิตัร

O

มีเอกสารงานวจัิยทีต่พิีมพ์

เผยแพร่ของอาจารยป์ระจ า

และนกัวจัิยประจ าใน

รูปแบบตา่ง ๆ

ร้อยละความถกูตอ้งและครบถว้นของ

เอกสารงานวจัิยทีต่พิีมพ์เผยแพร่ของ

อาจารยป์ระจ าและนกัวจัิยประจ า

ทัง้หมด

ร้อยละ 100 ตดิตามรวบรวมเอกสารงานวจัิยทีต่พิีมพ์

เผยแพร่ของอาจารยป์ระจ าและนกัวจัิย

ประจ าทัง้หมด

  มีเอกสารงานวจัิยทีต่พิีมพ์เผยแพร่

ของอาจารยป์ระจ าและนกัวจัิย

ประจ าในรูปแบบตา่ง ๆ

ร้อยละความถกูตอ้งและครบถว้น

ของเอกสารงานวจัิยทีต่พิีมพ์

เผยแพร่ของอาจารยป์ระจ าและ

นกัวจัิยประจ าทัง้หมด

O

หนา้ที ่6 จาก 17
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1 2 3

เป้าประสงค์ของ
หน่วยงานยอ่ย

ตวัช้ีวัดของหน่วยงานยอ่ย เป้าหมาย
ตวัช้ีวัด

กิจกรรม/โครงการหลักของ งาน/
ฝา่ย

ประเภท
กิจกรรม/โครงการ เปา้ประสงค์งาน/ฝา่ย ตวัช้ีวัดของฝา่ย

น.
ส.
เก
ษร
า ต

รีไพ
ชย
นต
ศ์กั
ดิ์

นา
ยธ

วัช
ภูพ

ิสิฐ
 ภ

ัทร
ดา

ภา

1. มีแผนบริการวชิาการ

บณัฑิตวทิยาลยั

2. มีประกาศฯ เร่ืองนโยบาย

การบริการวชิาการแกส่งัคม

3. มีค าสัง่แตง่ตัง้

คณะกรรมการด าเนนิงาน

โครงการบริการวชิาการ

4. โครงการบริการวชิาการฯ 

ในนามบณัฑิตวทิยาลยั

5. ผลการประเมินโครงการ

บริการวชิาการฯ 

6. มีรายงานผลการ

ด าเนนิงานตามโครงการ

บริการวชิาการฯ

1. ระดบัความส าเร็จของระบบและ

กลไกทางวชิาการแกส่งัคม

2. ร้อยละของจ านวนโครงการบริการ

วชิาการตอ่โครงการทัง้หมด

3. ระดบัความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วม

โครงการบริการวชิาการ

4. ร้อยละของความถกูตอ้งครบถว้นของ

รายงานผลการด าเนนิงานตามโครงการ

บริการวชิาการ

5. ร้อยละของการจัดสง่รายงานผลการ

ด าเนนิงานตามโครงการบริการวชิาการ

ทนัตามเวลาทีก่ าหนด

ระดบั 3

ร้อยละ 25 

ระดบัดี

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

1. จัดท าแผนบริการวชิาการบณัฑิตวทิยาลยั

2. จัดท าประกาศฯ เร่ืองนโยบายการบริการ

วชิาการแกส่งัคม

3. จัดท าค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการ

ด าเนนิงานโครงการบริการวชิาการ

4. จัดโครงการบริการวชิาการฯ ในนาม

บณัฑิตวทิยาลยั

5. แจกแบบประเมินและประเมินโครงการ

บริการวชิาการฯ 

6. จัดท ารายงานผลการด าเนนิงานตาม

โครงการบริการวชิาการฯ

  1. มีแผนบริการวชิาการบณัฑิต

วทิยาลยั

2. มีประกาศฯ เร่ืองนโยบายการ

บริการวชิาการแกส่งัคม

3. มีค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการ

ด าเนนิงานโครงการบริการวชิาการ

4. โครงการบริการวชิาการฯ ในนาม

บณัฑิตวทิยาลยั

5. ผลการประเมินโครงการบริการ

วชิาการฯ 

6. มีรายงานผลการด าเนนิงานตาม

โครงการบริการวชิาการฯ

1. ระดบัความส าเร็จของระบบและ

กลไกทางวชิาการแกส่งัคม

2. ร้อยละของจ านวนโครงการ

บริการวชิาการตอ่โครงการทัง้หมด

3. ระดบัความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วม

โครงการบริการวชิาการ

4. ร้อยละของความถกูตอ้งครบถว้น

ของรายงานผลการด าเนนิงานตาม

โครงการบริการวชิาการ

5. ร้อยละของการจัดสง่รายงานผล

การด าเนนิงานตามโครงการบริการ

วชิาการทนัตามเวลาทีก่ าหนด

O
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1 2 3

เป้าประสงค์ของ
หน่วยงานยอ่ย

ตวัช้ีวัดของหน่วยงานยอ่ย เป้าหมาย
ตวัช้ีวัด

กิจกรรม/โครงการหลักของ งาน/
ฝา่ย

ประเภท
กิจกรรม/โครงการ เปา้ประสงค์งาน/ฝา่ย ตวัช้ีวัดของฝา่ย

น.
ส.
เก
ษร
า ต

รีไพ
ชย
นต
ศ์กั
ดิ์

นา
ยธ

วัช
ภูพ

ิสิฐ
 ภ

ัทร
ดา

ภา

1. มีแผนการบริการวชิาการ

แกส่งัคม

2. ไดรั้บทราบความตอ้งการ

ของชุมชน และภาครัฐเพ่ือ

ประกอบขอ้มูลในการจัดท า

แผนการบริการวชิาการ

3.มีความร่วมมือทางวชิาการ

เพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้าง

ความเขม้แขง็ของชุมชนกบั

หนว่ยงานภาครัฐตา่ง ๆ 

4. มีผลการประเมินความพึง

พอใจในการใหบ้ริการ

วชิาการอยูใ่นระดบัด ีและมี

ผลการประเมินประโยชน์

หรือผลกระทบทางลบของ

การใหบ้ริการวชิาการแกส่งัคม

5. มีรายงานสรุผลการ

ด าเนนิงานตามโครงการ

บริการวชิาการ

6. มีรายงานการประชุม

ทบทวนผลการด าเนนิ

1. ระดบัความส าเร็จของการด าเนนิการ

จัดโครงการบริการวชิาการเปน็ไปตาม

แผนการบริการวชิาการแกส่งัคมและ

กอ่ใหเ้กดิประโยชนแ์กส่งัคม

2. จ านวนโครงการความร่วมมือทาง

วชิาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้าง

ความเขม้แขง็ของชุมชนกบัหนว่ยงาน

ภาครัฐตา่ง ๆ 

3. ระดบัการประเมินความพึงพอใจใน

การใหบ้ริการวชิาการอยูใ่นระดบัด ีและ

มีผลการประเมินประโยชนห์รือ

ผลกระทบทางลบของการใหบ้ริการ

วชิาการแกส่งัคม

4. ร้อยละของความถกูตอ้งและ

ครบถว้นของขอ้มูลในรายงานสรุปผล

การด าเนนิงานตามโครงการบริการ

วชิาการ

5. ร้อยละของการจัดสง่รายงานสรุปผล

การด าเนนิงานตามโครงการบริการ

วชิาการทนัตามเวลาทีก่ าหนด

6. ร้อยละของความถกูตอ้งครบถว้น

ระดับ 3

1 โครงการ

ระดับมาก

ร้อยละ 100 

ร้อยละ 100

1. จัดท าแผนบริการวชิาการแกส่งัคม

2. โครงการความร่วมมือทางวชิาการเพ่ือ

การเรียนรู้และเสริมสร้างความเขม้แขง็ของ

ชุมชนกบัหนว่ยงานภาครัฐตา่ง ๆ 

3. ประเมินผลโครงการบริการวชิาการ

4. จัดท ารายงานผลการด าเนนิงานตาม

โครงการบริการวชิาการ

  1. มีการด าเนนิการจัดโครงการ

บริการวชิาการตามขัน้ตอนการ

ด าเนนิงานตามระบบ PDCA

2. มีรายงานการด าเนนิงานตาม

โครงการบริการวชิาการทีถ่กูตอ้ง

และสามารถด าเนนิการไดท้นัตาม

ระยะเวลาทีก่ าหนด

ระดบัความส าเร็จในการจัดท า

โครงการบริการวชิาการแกส่งัคม
O

หนา้ที ่8 จาก 17



FM-SP 5-03

1 2 3

เป้าประสงค์ของ
หน่วยงานยอ่ย

ตวัช้ีวัดของหน่วยงานยอ่ย เป้าหมาย
ตวัช้ีวัด

กิจกรรม/โครงการหลักของ งาน/
ฝา่ย

ประเภท
กิจกรรม/โครงการ เปา้ประสงค์งาน/ฝา่ย ตวัช้ีวัดของฝา่ย

น.
ส.
เก
ษร
า ต

รีไพ
ชย
นต
ศ์กั
ดิ์

นา
ยธ

วัช
ภูพ

ิสิฐ
 ภ

ัทร
ดา

ภา

1. ไดรั้บทราบความตอ้งการ

ของชุมชนในการใหบ้ริการ

วชิาการ

2. มีโครงการเสริมสร้างความ

เขม้แขง็ของชุมชน

3. มีผลการประเมินความพึง

พอใจของการจัดโครงการ

เสริมสร้างความเขม้แขง็ของ

ชุมชนทีค่รอบคลมุในดา้น

ความพึงพอใจ  ความรู้ความ

เขา้ใจ และการน าความรู้ไปใช้

4. มีรายงานผลการ

ด าเนนิงานตามโครงการ

เสริมสร้างความเขม้แขง็ของ

ชุมชน

1. ระดบัความส าเร็จของโครงการฯ ที่

สามารถตามความตอ้งการของชุมชน

2. ระดบัความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วม

โครงการอยูใ่นระดบัดี

3. ร้อยละของความถกูตอ้งครบถว้น

ของขอ้มูลในรายงานผลการด าเนนิงาน

ตามโครงการเสริมสร้างความเขม้แขง็

ของชุมชน

4. ร้อยละของการจัดสง่รายงานผลการ

ด าเนนิงานตามโครงการเสริมสร้างความ

เขม้แขง็ของชุมชนตรงตามระยะเวลาที่

ก าหนด

ระดับ 3

     ระดับดี     

     

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

1. จัดท าแผนบริการวชิาการแกส่งัคม

2. โครงการความร่วมมือทางวชิาการเพ่ือ

การเรียนรู้และเสริมสร้างความเขม้แขง็ของ

ชุมชนกบัหนว่ยงานภาครัฐตา่ง ๆ 

3. ประเมินผลโครงการบริการวชิาการ

4. จัดท ารายงานผลการด าเนนิงานตาม

โครงการบริการวชิาการ

  มีรายงานการด าเนนิงานตาม

โครงการบริการวชิาการทีถ่กูตอ้ง

และสามารถด าเนนิการไดท้นัตาม

ระยะเวลาทีก่ าหนด

ระดบัความส าเร็จในการจัดท า

โครงการบริการวชิาการแกส่งัคม
O

หนา้ที ่9 จาก 17



FM-SP 5-03

1 2 3

เป้าประสงค์ของ
หน่วยงานยอ่ย

ตวัช้ีวัดของหน่วยงานยอ่ย เป้าหมาย
ตวัช้ีวัด

กิจกรรม/โครงการหลักของ งาน/
ฝา่ย

ประเภท
กิจกรรม/โครงการ เปา้ประสงค์งาน/ฝา่ย ตวัช้ีวัดของฝา่ย

น.
ส.
เก
ษร
า ต

รีไพ
ชย
นต
ศ์กั
ดิ์

นา
ยธ

วัช
ภูพ

ิสิฐ
 ภ

ัทร
ดา

ภา

1. มีแผนบริการวชิาการแก่

สงัคม

2. โครงการบริการวชิาการ

แกส่งัคมตามแผนทีก่ าหนด

3. มีผลการประเมินความพึง

พอใจของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ

บริการวชิาการแกส่งัคมที่

กอ่ใหเ้กดิประโยชนแ์ละสร้าง

คณุคา่ตอ่สถาบนั

4. มีรายงานผลการ

ด าเนนิงานตามโครงการ

บริการวชิาการแกส่งัคมที่

กอ่ใหเ้กดิประโยชนแ์ละสร้าง

คณุคา่ตอ่สถาบนั และมี

ผลกระทบทีเ่กดิประโยชน์

และสร้างคณุคา่ตอ่ชุมชน

หรือสงัคม

1. ร้อยละของการด าเนนิโครงการ

บริการวชิาการแกส่งัคมเปน็ไปตามแผน

ทีก่ าหนด

2. ผลการประเมินความพึงพอใจของ

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการบริการวชิาการแก่

สงัคมอยูใ่นระดบัดแีละกอ่ใหเ้กดิ

ประโยชนแ์ละสร้างคณุคา่ตอ่สถาบนั 

และมีผลกระทบทีเ่กดิประโยชนแ์ละ

สร้างคณุคา่ตอ่ชุมชนหรือสงัคม

3. ร้อยละของความถกูตอ้งและ

ครบถว้นของขอ้มูลในรายงานผลการ

ด าเนนิงานตามโครงการบริการวชิาการ

แกส่งัคม

4. ร้อยละของการจัดสง่ายงานผลการ

ด าเนนิงานตามโครงการบริการวชิาการ

แกส่งัคมทนัตามเวลาทกี าหนด

ร้อยละ100

ระดับดี

ร้อยละ 100 

ร้อยละ 100

1. จัดท าแผนบริการวชิาการแกส่งัคม

2. ประเมินผลโครงการบริการวชิาการ

3. จัดท ารายงานผลการด าเนนิงานตาม

โครงการบริการวชิาการ

  มีรายงานการด าเนนิงานตาม

โครงการบริการวชิาการทีถ่กูตอ้ง

และสามารถด าเนนิการไดท้นัตาม

ระยะเวลาทีก่ าหนด

ระดบัความส าเร็จในการจัดท า

โครงการบริการวชิาการแกส่งัคม
O

หนา้ที ่10 จาก 17



FM-SP 5-03

1 2 3

เป้าประสงค์ของ
หน่วยงานยอ่ย

ตวัช้ีวัดของหน่วยงานยอ่ย เป้าหมาย
ตวัช้ีวัด

กิจกรรม/โครงการหลักของ งาน/
ฝา่ย

ประเภท
กิจกรรม/โครงการ เปา้ประสงค์งาน/ฝา่ย ตวัช้ีวัดของฝา่ย

น.
ส.
เก
ษร
า ต

รีไพ
ชย
นต
ศ์กั
ดิ์

นา
ยธ

วัช
ภูพ

ิสิฐ
 ภ

ัทร
ดา

ภา

1. มีแผนการบริการวชิาการ

แกส่งัคมทีชุ่มชนและทอ้งถิน่

ไดรั้บประโยชนใ์นการพัฒนา

ศกัยภาพของตนเอง

2. โครงการบริการวชิาการ

แกส่งัคมทีชุ่มชนและทอ้งถิน่

ไดรั้บประโยชนใ์นการพัฒนา

ศกัยภาพของตนเอง

3. มีผลการประเมินโครงการ

บริการวชิาการแกส่งัคมที่

ชุมชนและทอ้งถิน่ไดรั้บ

ประโยชนใ์นการพัฒนา

ศกัยภาพของตนเอง

ระดบัความส าเร็จของการบริการ

วชิาการ บริการวชิาชีพ ทีเ่กดิประโยชน์

ในการพัฒนาศกัยภาพชุมชนและทอ้งถิน่

ระดับ 3 1. จัดท าแผนบริการวชิาการแกส่งัคม

2. ประเมินผลโครงการบริการวชิาการ

3. จัดท ารายงานผลการด าเนนิงานตาม

โครงการบริการวชิาการแกส่งัคมทีชุ่มชน

และทอ้งถิน่ไดรั้บประโยชนใ์นการพัฒนา

ศกัยภาพของตนเอง

  มีรายงานการด าเนนิงานตาม

โครงการบริการวชิาการทีถ่กูตอ้ง

และสามารถด าเนนิการไดท้นัตาม

ระยะเวลาทีก่ าหนด

ระดบัความส าเร็จในการจัดท า

โครงการบริการวชิาการแกส่งัคมที่

เกดิประโยชนใ์นการพัฒนา

ศกัยภาพชุมชนและทอ้งถิน่

O

หนา้ที ่11 จาก 17



FM-SP 5-03

1 2 3

เป้าประสงค์ของ
หน่วยงานยอ่ย

ตวัช้ีวัดของหน่วยงานยอ่ย เป้าหมาย
ตวัช้ีวัด

กิจกรรม/โครงการหลักของ งาน/
ฝา่ย

ประเภท
กิจกรรม/โครงการ เปา้ประสงค์งาน/ฝา่ย ตวัช้ีวัดของฝา่ย

น.
ส.
เก
ษร
า ต

รีไพ
ชย
นต
ศ์กั
ดิ์

นา
ยธ

วัช
ภูพ

ิสิฐ
 ภ

ัทร
ดา

ภา

1. มีแผนบริการวชิาการแก่

สงัคม

2. โครงการบริการวชิาการ

แกส่งัคมมีการด าเนนิการ

ตามระบบคณุภาพ PDCA

3. มีผลการประเมินความพึง

พอใจของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ

บริการวชิาการแกส่งัคมที่

กอ่ใหเ้กดิประโยชนแ์ละสร้าง

คณุคา่ตอ่สถาบนั

4. มีรายงานผลการ

ด าเนนิงานตามโครงการ

บริการวชิาการแกส่งัคมที่

กอ่ใหเ้กดิประโยชนแ์ละสร้าง

คณุคา่ตอ่สถาบนั และมี

ผลกระทบทีเ่กดิประโยชน์

และสร้างคณุคา่ตอ่ชุมชน

หรือสงัคม

1. ร้อยละของการด าเนนิโครงการ

บริการวชิาการแกส่งัคมเปน็ไปตามแผน

ทีก่ าหนดไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80

2. ร้อยละของการด าเนนิการจัด

โครงการบริการวชิาการมีการด าเนนิการ

เปน็ไปตามระบบวงจรคณุภาพ PDCA 

ทกุขัน้ตอน

3. ผลการประเมินความพึงพอใจของ

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการบริการวชิาการแก่

สงัคมอยูใ่นระดบัดแีละกอ่ใหเ้กดิ

ประโยชนแ์ละสร้างคณุคา่ตอ่สถาบนั 

และมีผลกระทบทีเ่กดิประโยชนแ์ละ

สร้างคณุคา่ตอ่ชุมชนหรือสงัคม

4. ร้อยละของความถกูตอ้งและ

ครบถว้นของขอ้มูลในรายงานผลการ

ด าเนนิงานตามโครงการบริการวชิาการ

แกส่งัคม

5. ร้อยละของการจัดสง่ายงานผลการ

ด าเนนิงานตามโครงการบริการวชิาการ

แกส่งัคมทนัตามเวลาทกี าหนด

ร้อยละ 80

ร้อยละ 100

ระดับดี 

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

1. จัดท าแผนบริการวชิาการแกส่งัคม

2. ด าเนนิการจัดโครงการบริการวชิาการ

ตามขัน้ตอน PDCA

3. ประเมินผลโครงการบริการวชิาการ

4. จัดท ารายงานผลการด าเนนิงานตาม

โครงการบริการวชิาการ

  มีรายงานการด าเนนิงานตาม

โครงการบริการวชิาการตามขัน้ตอน 

PDCA ทีถ่กูตอ้ง ครบถว้นทกุขัน้ตอน

 และสามารถด าเนนิการไดท้นัตาม

ระยะเวลาทีก่ าหนด

ระดบัความส าเร็จในการจัดท า

โครงการบริการวชิาการแกส่งัคมที่

กอ่ใหเ้กดิประโยชนแ์ละสร้างคณุคา่

ตอ่สถาบนั

O

หนา้ที ่12 จาก 17



FM-SP 5-03

1 2 3

เป้าประสงค์ของ
หน่วยงานยอ่ย

ตวัช้ีวัดของหน่วยงานยอ่ย เป้าหมาย
ตวัช้ีวัด

กิจกรรม/โครงการหลักของ งาน/
ฝา่ย

ประเภท
กิจกรรม/โครงการ เปา้ประสงค์งาน/ฝา่ย ตวัช้ีวัดของฝา่ย

น.
ส.
เก
ษร
า ต

รีไพ
ชย
นต
ศ์กั
ดิ์

นา
ยธ

วัช
ภูพ

ิสิฐ
 ภ

ัทร
ดา

ภา

1. มีแผนบริการวชิาการ

บณัฑิตวทิยาลยั

2. มีประกาศฯ เร่ืองนโยบาย

การบริการวชิาการแกส่งัคม

3. มีค าสัง่แตง่ตัง้

คณะกรรมการด าเนนิงาน

โครงการบริการวชิาการ

4. โครงการบริการวชิาการฯ 

ในนามบณัฑิตวทิยาลยั

5. ผลการประเมินโครงการ

บริการวชิาการฯ 

6. มีรายงานผลการ

ด าเนนิงานตามโครงการ

บริการวชิาการฯ

1. ระดบัความส าเร็จของระบบและ

กลไกทางวชิาการแกส่งัคม

2. ร้อยละของจ านวนโครงการบริการ

วชิาการตอ่โครงการทัง้หมด

3. ระดบัความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วม

โครงการบริการวชิาการ

4. ร้อยละของความถกูตอ้งครบถว้นของ

รายงานผลการด าเนนิงานตามโครงการ

บริการวชิาการ

5. ร้อยละของการจัดสง่รายงานผลการ

ด าเนนิงานตามโครงการบริการวชิาการ

ทนัตามเวลาทีก่ าหนด

ระดบั 3

ร้อยละ 100

ระดบัด ี      

 

ร้อยละ100     

ร้อยละ 100

1. จัดท าแผนบริการวชิาการบณัฑิตวทิยาลยั

2. จัดท าประกาศฯ เร่ืองนโยบายการบริการ

วชิาการแกส่งัคม

3. จัดท าค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการ

ด าเนนิงานโครงการบริการวชิาการ

4. จัดโครงการบริการวชิาการฯ ในนาม

บณัฑิตวทิยาลยั

5. แจกแบบสอบถามและด าเนนิการ

ประเมินโครงการบริการวชิาการฯ 

6. จัดท ารายงานผลการด าเนนิงานตาม

โครงการบริการวชิาการฯ

  1. มีแผนบริการวชิาการบณัฑิต

วทิยาลยั

2. มีประกาศฯ เร่ืองนโยบายการ

บริการวชิาการแกส่งัคม

3. มีค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการ

ด าเนนิงานโครงการบริการวชิาการ

4. มีโครงการบริการวชิาการฯ ทีจั่ด

ขึน้ในนามบณัฑิตวทิยาลยั

5. มีรายงานผลการประเมินโครงการ

บริการวชิาการฯ อยูใ่นระดบัมาก 

6. มีรายงานผลการด าเนนิงานตาม

โครงการบริการวชิาการฯ

1. ระดบัความส าเร็จของระบบและ

กลไกทางวชิาการแกส่งัคม

2. ร้อยละของจ านวนโครงการ

บริการวชิาการตอ่โครงการทัง้หมด

3. ระดบัความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วม

โครงการบริการวชิาการ

4. ความถกูตอ้งครบถว้นของ

รายงานผลการด าเนนิงานตาม

โครงการบริการวชิาการ

5. ร้อยละของการจัดสง่รายงานผล

การด าเนนิงานตามโครงการบริการ

วชิาการทนัตามเวลาทีก่ าหนด

O

หนา้ที ่13 จาก 17



FM-SP 5-03

1 2 3

เป้าประสงค์ของ
หน่วยงานยอ่ย

ตวัช้ีวัดของหน่วยงานยอ่ย เป้าหมาย
ตวัช้ีวัด

กิจกรรม/โครงการหลักของ งาน/
ฝา่ย

ประเภท
กิจกรรม/โครงการ เปา้ประสงค์งาน/ฝา่ย ตวัช้ีวัดของฝา่ย

น.
ส.
เก
ษร
า ต

รีไพ
ชย
นต
ศ์กั
ดิ์

นา
ยธ

วัช
ภูพ

ิสิฐ
 ภ

ัทร
ดา

ภา

1. มีแผนบริการวชิาการแก่

สงัคม

2. โครงการบริการวชิาการ

แกส่งัคมตามแผนทีก่ าหนด

3. มีผลการประเมินความพึง

พอใจของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ

บริการวชิาการแกส่งัคมที่

กอ่ใหเ้กดิประโยชนแ์ละสร้าง

คณุคา่ตอ่สถาบนั

4. มีรายงานผลการ

ด าเนนิงานตามโครงการ

บริการวชิาการแกส่งัคมที่

กอ่ใหเ้กดิประโยชนแ์ละสร้าง

คณุคา่ตอ่สถาบนั และมี

ผลกระทบทีเ่กดิประโยชน์

และสร้างคณุคา่ตอ่ชุมชน

หรือสงัคม

1. ร้อยละของการด าเนนิโครงการ

บริการวชิาการแกส่งัคมเปน็ไปตามแผน

ทีก่ าหนด

2. ผลการประเมินความพึงพอใจของ

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการบริการวชิาการแก่

สงัคมอยูใ่นระดบัดแีละกอ่ใหเ้กดิ

ประโยชนแ์ละสร้างคณุคา่ตอ่สถาบนั 

และมีผลกระทบทีเ่กดิประโยชนแ์ละ

สร้างคณุคา่ตอ่ชุมชนหรือสงัคม

3. ร้อยละของความถกูตอ้งและ

ครบถว้นของขอ้มูลในรายงานผลการ

ด าเนนิงานตามโครงการบริการวชิาการ

แกส่งัคม

4. ร้อยละของการจัดสง่ายงานผลการ

ด าเนนิงานตามโครงการบริการวชิาการ

แกส่งัคมทนัตามเวลาทกี าหนด

ร้อยละ 100

ระดบัดี

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

1. จัดท าแผนบริการวชิาการแกส่งัคม

2. จัดท าโครงการบริการวชิาการแกส่งัคม

ตามแผนทีก่ าหนด

3. แจกแบบสอบถามและประเมินความพึง

พอใจของผูเ้ขา้ร่วมโครงการบริการวชิาการ

แกส่งัคมทีก่อ่ใหเ้กดิประโยชนแ์ละสร้าง

คณุคา่ตอ่สถาบนั

4. จัดท ารายงานผลการด าเนนิงานตาม

โครงการบริการวชิาการแกส่งัคมทีก่อ่ใหเ้กดิ

ประโยชนแ์ละสร้างคณุคา่ตอ่สถาบนั และมี

ผลกระทบทีเ่กดิประโยชนแ์ละสร้างคณุคา่

ตอ่ชุมชนหรือสงัคม

  1. มีแผนบริการวชิาการแกส่งัคม

2. โครงการบริการวชิาการแกส่งัคม

ตามแผนทีก่ าหนด

3. มีผลการประเมินความพึงพอใจ

ของผูเ้ขา้ร่วมโครงการบริการ

วชิาการแกส่งัคมทีก่อ่ใหเ้กดิ

ประโยชนแ์ละสร้างคณุคา่ตอ่สถาบนั

4. มีรายงานผลการด าเนนิงานตาม

โครงการบริการวชิาการแกส่งัคมที่

กอ่ใหเ้กดิประโยชนแ์ละสร้างคณุคา่

ตอ่สถาบนั และมีผลกระทบทีเ่กดิ

ประโยชนแ์ละสร้างคณุคา่ตอ่ชุมชน

หรือสงัคม

1. ร้อยละของการด าเนนิโครงการ

บริการวชิาการแกส่งัคมเปน็ไปตาม

แผนทีก่ าหนด

2. ผลการประเมินความพึงพอใจ

ของผูเ้ขา้ร่วมโครงการบริการ

วชิาการแกส่งัคมอยูใ่นระดบัดแีละ

กอ่ใหเ้กดิประโยชนแ์ละสร้างคณุคา่

ตอ่สถาบนั และมีผลกระทบทีเ่กดิ

ประโยชนแ์ละสร้างคณุคา่ตอ่ชุมชน

หรือสงัคม

3. ร้อยละของความถกูตอ้งและ

ครบถว้นของขอ้มูลในรายงานผล

การด าเนนิงานตามโครงการบริการ

วชิาการแกส่งัคม

4. ร้อยละของการจัดสง่ายงานผล

การด าเนนิงานตามโครงการบริการ

วชิาการแกส่งัคมทนัตามเวลาที

ก าหนด

O

หนา้ที ่14 จาก 17



FM-SP 5-03

1 2 3

เป้าประสงค์ของ
หน่วยงานยอ่ย

ตวัช้ีวัดของหน่วยงานยอ่ย เป้าหมาย
ตวัช้ีวัด

กิจกรรม/โครงการหลักของ งาน/
ฝา่ย

ประเภท
กิจกรรม/โครงการ เปา้ประสงค์งาน/ฝา่ย ตวัช้ีวัดของฝา่ย

น.
ส.
เก
ษร
า ต

รีไพ
ชย
นต
ศ์กั
ดิ์

นา
ยธ

วัช
ภูพ

ิสิฐ
 ภ

ัทร
ดา

ภา

1. มีแผนการบริการวชิาการ

แกส่งัคมทีชุ่มชนและทอ้งถิน่

ไดรั้บประโยชนใ์นการพัฒนา

ศกัยภาพของตนเอง

2. โครงการบริการวชิาการ

แกส่งัคมทีชุ่มชนและทอ้งถิน่

ไดรั้บประโยชนใ์นการพัฒนา

ศกัยภาพของตนเอง

3. มีผลการประเมินโครงการ

บริการวชิาการแกส่งัคมที่

ชุมชนและทอ้งถิน่ไดรั้บ

ประโยชนใ์นการพัฒนา

ศกัยภาพของตนเอง

ระดบัความส าเร็จของการบริการ

วชิาการ บริการวชิาชีพ ทีเ่กดิประโยชน์

ในการพัฒนาศกัยภาพชุมชนและทอ้งถิน่

หนา้ที ่15 จาก 17



FM-SP 5-03

1 2 3

เป้าประสงค์ของ
หน่วยงานยอ่ย

ตวัช้ีวัดของหน่วยงานยอ่ย เป้าหมาย
ตวัช้ีวัด

กิจกรรม/โครงการหลักของ งาน/
ฝา่ย

ประเภท
กิจกรรม/โครงการ เปา้ประสงค์งาน/ฝา่ย ตวัช้ีวัดของฝา่ย

น.
ส.
เก
ษร
า ต

รีไพ
ชย
นต
ศ์กั
ดิ์

นา
ยธ

วัช
ภูพ

ิสิฐ
 ภ

ัทร
ดา

ภา

1. มีแผนบริการวชิาการแก่

สงัคม

2. โครงการบริการวชิาการ

แกส่งัคมมีการด าเนนิการ

ตามระบบคณุภาพ PDCA

3. มีผลการประเมินความพึง

พอใจของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ

บริการวชิาการแกส่งัคมที่

กอ่ใหเ้กดิประโยชนแ์ละสร้าง

คณุคา่ตอ่สถาบนั

4. มีรายงานผลการ

ด าเนนิงานตามโครงการ

บริการวชิาการแกส่งัคมที่

กอ่ใหเ้กดิประโยชนแ์ละสร้าง

คณุคา่ตอ่สถาบนั และมี

ผลกระทบทีเ่กดิประโยชน์

และสร้างคณุคา่ตอ่ชุมชน

หรือสงัคม

1. ร้อยละของการด าเนนิโครงการ

บริการวชิาการแกส่งัคมเปน็ไปตามแผน

ทีก่ าหนดไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80

2. ร้อยละของการด าเนนิการจัด

โครงการบริการวชิาการมีการด าเนนิการ

เปน็ไปตามระบบวงจรคณุภาพ PDCA 

ทกุขัน้ตอน

3. ผลการประเมินความพึงพอใจของ

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการบริการวชิาการแก่

สงัคมอยูใ่นระดบัดแีละกอ่ใหเ้กดิ

ประโยชนแ์ละสร้างคณุคา่ตอ่สถาบนั 

และมีผลกระทบทีเ่กดิประโยชนแ์ละ

สร้างคณุคา่ตอ่ชุมชนหรือสงัคม

4. ร้อยละของความถกูตอ้งและ

ครบถว้นของขอ้มูลในรายงานผลการ

ด าเนนิงานตามโครงการบริการวชิาการ

แกส่งัคม

5. ร้อยละของการจัดสง่ายงานผลการ

ด าเนนิงานตามโครงการบริการวชิาการ

แกส่งัคมทนัตามเวลาทกี าหนด

O

หนา้ที ่16 จาก 17



FM-SP 5-03

1 2 3

เป้าประสงค์ของ
หน่วยงานยอ่ย

ตวัช้ีวัดของหน่วยงานยอ่ย เป้าหมาย
ตวัช้ีวัด

กิจกรรม/โครงการหลักของ งาน/
ฝา่ย

ประเภท
กิจกรรม/โครงการ เปา้ประสงค์งาน/ฝา่ย ตวัช้ีวัดของฝา่ย

น.
ส.
เก
ษร
า ต

รีไพ
ชย
นต
ศ์กั
ดิ์

นา
ยธ

วัช
ภูพ

ิสิฐ
 ภ

ัทร
ดา

ภา

1. มีแผนการบริการวชิาการ

แกส่งัคมทีชุ่มชนและทอ้งถิน่

ไดรั้บประโยชนใ์นการพัฒนา

ศกัยภาพของตนเอง

2. โครงการบริการวชิาการ

แกส่งัคมทีชุ่มชนและทอ้งถิน่

ไดรั้บประโยชนใ์นการพัฒนา

ศกัยภาพของตนเอง

3. มีผลการประเมินโครงการ

บริการวชิาการแกส่งัคมที่

ชุมชนและทอ้งถิน่ไดรั้บ

ประโยชนใ์นการพัฒนา

ศกัยภาพของตนเอง

ระดบัความส าเร็จของการบริการ

วชิาการ บริการวชิาชีพ ทีเ่กดิประโยชน์

ในการพัฒนาศกัยภาพชุมชนและทอ้งถิน่

ระดบั 3 1. จัดท าแผนการบริการวชิาการแกส่งัคมที่

ชุมชนและทอ้งถิน่ไดรั้บประโยชนใ์นการ

พัฒนาศกัยภาพของตนเอง

2. จัดโครงการบริการวชิาการแกส่งัคมที่

ชุมชนและทอ้งถิน่ไดรั้บประโยชนใ์นการ

พัฒนาศกัยภาพของตนเอง

3. แจกแบบประเมินและด าเนนิการประเมิน

โครงการบริการวชิาการแกส่งัคมทีชุ่มชน

และทอ้งถิน่ไดรั้บประโยชนใ์นการพัฒนา

ศกัยภาพของตนเอง

  1. มีแผนการบริการวชิาการแกส่งัคม

ทีชุ่มชนและทอ้งถิน่ไดรั้บประโยชน์

ในการพัฒนาศกัยภาพของตนเอง

2. โครงการบริการวชิาการแกส่งัคม

ทีชุ่มชนและทอ้งถิน่ไดรั้บประโยชน์

ในการพัฒนาศกัยภาพของตนเอง

3. มีผลการประเมินโครงการบริการ

วชิาการแกส่งัคมทีชุ่มชนและทอ้งถิน่

ไดรั้บประโยชนใ์นการพัฒนา

ศกัยภาพของตนเอง

ระดบัความส าเร็จของการบริการ

วชิาการ บริการวชิาชีพ ทีเ่กดิ

ประโยชนใ์นการพัฒนาศกัยภาพ

ชุมชนและทอ้งถิน่

O

ไดผ้ลการประเมินความพึง

พอใจของผูรั้บบริการของ

โครงการ

ระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการของ

โครงการอยูใ่นระดบัมาก
ระดับมาก แจกแบบสอบถามและท าการประเมิน

โครงการ
  มีผลการประเมินความพึงพอใจของ

ผูรั้บบริการของโครงการ

ระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการ

ของโครงการอยูใ่นระดบัมาก
O O

O หมายถงึ ผูรั้บผดิชอบหลกั 1  = งานทีมี่สว่นผลกัดนัเปา้ประสงคข์องผูบ้งัคบัญัชา

S หมายถงึ ผูส้นบัสนนุ 2 = งานทีเ่ปน็ภาระงาน 3 = งานทีไ่ดรั้บมอบหมายเปน็พิเศษ

หนา้ที ่17 จาก 17



FM-SP 5-03

ช่ือ: บณัฑิตวิทยาลัย

ช่ือ งาน/ฝา่ย/ส่วนงาน : ฝา่ยมาตรฐานวิทยานิพนธ์

1 2 3

มีคู่มือและรายงานผลการลด

รอบการปฏิบัติงาน และการ

รักษามาตรฐานของการ

ให้บริการ จ านวน 3 

กระบวนการให้บริการ

ระดับความส าเร็จในการรักษา

มาตรฐานระยะเวลาของการ

ให้บริการ

ระดับ 3 การจัดท ารายงานการรักษา

มาตรฐานระยะเวลาของการ

ให้บริการ

  รายงานการรักษามาตรฐาน

ระยะเวลาของการให้บริการ

ร้อยละของการด าเนินการรักษา

มาตรฐานระยะเวลาของการ

ให้บริการในกระบวนงานของฝา่ยที่

เกี่ยวขอ้ง

S O O O

ได้ผลการส ารวจความพึงพอใจ

ในประสทิธภิาพมาตรฐานการ

ให้บริการในฝา่ยต่าง ๆ

ระดับความพึงพอใจใน

ประสทิธภิาพมาตรฐานการ

ให้บริการในฝา่ยต่าง ๆ

ระดับ ดี ด าเนินการแจก

แบบสอบถามและประเมิน

ความพึงพอใจใน

ประสิทธิภาพมาตรฐานการ

ให้บริการในฝ่ายต่าง ๆ

  รายงานผลการส ารวจวาม

พึงพอใจในประสิทธิภาพ

มาตรฐานการให้บริการใน

ฝ่ายต่าง ๆ

ระดับความพึงพอใจใน

ประสทิธภิาพมาตรฐานการ

ให้บริการในฝา่ยต่าง ๆ

S O O O

แบบกระจายตัวช้ีวัดจากระดับงาน/ฝ่าย สู่ระดับบุคคล

เปา้ประสงค์ของ
หน่วยงานยอ่ย

ตัวช้ีวัดของหน่วยงานย่อย เปา้หมาย
ตวัช้ีวัด

กิจกรรม/โครงการหลัก
ของ งาน/ฝา่ย

ประเภท
กิจกรรม/โครงการ เป้าประสงค์งาน/ฝ่าย ตัวช้ีวัดของฝ่าย

น.
ส.
สวุ
รร
ณ
ี ป
ุญ
สริิ

นา
ยว

รา
พง

ษ์ 
ท่า

ขนุ
น

นา
ยธ

วุช
ภูพ

ิสิฐ
 ภ

ัทร
ดา

ภา

น.
ส.

กนิ
ษฐ

า 
กฤ

ตภ
คะ



FM-SP 5-03
1. มีเวบ็ไซต์บัณฑิตวทิยาลยั 

และระบบฐานขอ้มูลในด้าน

ต่าง ๆ ของบัณฑิตวทิยาลยั

2. มีโครงการปฐมนิเทศ

นักศึกษาใหม่

3. มีผลการประเมินความพึง

พอใจที่มีต่อการจัดโครงการ

4. มีขา่วประชาสมัพันธล์งใน

วารสารแกว้เจ้าจอม

1. ระดับความส าเร็จในการจัดท า

เวบ็ไซต์และระบบฐานขอ้มูล

บัณฑิตวทิยาลยั

2. ระดับความพึงพอใจของ

นักศึกษาที่เขา้ร่วมโครงการ

3. ร้อยละของการสง่ขา่ว

ประชาสมัพันธใ์นวารสารแกว้เจ้า

จอมทันตามระยะเวลาที่ก าหนด

ระดับ 3

ระดับมาก

ร้อยละ 100

1. จัดท าเวบ็ไซต์บัณฑิต

วทิยาลยั และระบบฐานขอ้มูล

ในด้านต่าง ๆ ของบัณฑิต

วทิยาลยั

2. จัดโครงการปฐมนิเทศ

นักศึกษาใหม่

3. แจกแบบสอบถามและ

ด าเนินการประเมินความพึง

พอใจที่มีต่อการจัดโครงการ

4. เขยีนขา่วประชาสมัพันธล์ง

ในวารสารแกว้เจ้าจอม

   1. มีเวบ็ไซต์บัณฑิตวทิยาลยั 

และระบบฐานขอ้มูลในด้าน

ต่าง ๆ ของบัณฑิตวทิยาลยั

2. มีโครงการปฐมนิเทศ

นักศึกษาใหม่

3. มีผลการประเมินความพึง

พอใจที่มีต่อการจัดโครงการ

4. มีขา่วประชาสมัพันธล์งใน

วารสารแกว้เจ้าจอม

1. ระดับความส าเร็จในการจัดท า

เวบ็ไซต์และระบบฐานขอ้มูลบัณฑิต

วทิยาลยั

2. ระดับความพึงพอใจของ

นักศึกษาที่เขา้ร่วมโครงการ

3. ร้อยละของการสง่ขา่ว

ประชาสมัพันธใ์นวารสารแกว้เจ้า

จอมทันตามระยะเวลาที่ก าหนด

O O

มีรายช่ือนักศึกษาที่ส าเร็จ

การศึกษาและมีรายช่ือ

นักศึกษาระดับปริญญาโทและ

หลกัฐานการได้รับการตีพิมพ์

หรือเผยแพร่

 ร้อยละของผลงานของผู้ส าเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาโท ที่

ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

ร้อยละ 10 รวบรวมรายช่ือนักศึกษาที่

ส าเร็จการศึกษาและมีรายช่ือ

นักศึกษาระดับปริญญาโท

และหลกัฐานการได้รับการ

ตีพิมพ์หรือเผยแพร่

  รวบรวมรายช่ือนักศึกษาที่

ส าเร็จการศึกษาและมีรายช่ือ

นักศึกษาระดับปริญญาโท

และหลกัฐานการได้รับการ

ตีพิมพ์หรือเผยแพร่

 ร้อยละของผลงานของผู้ส าเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาโท ที่ได้รับ

การตีพิมพ์หรือเผยแพร่

O

มีรายช่ือนักศึกษาที่ส าเร็จ

การศึกษาและมีรายช่ือ

นักศึกษาระดับปริญญาเอก

และหลกัฐานการได้รับการ

ตีพิมพ์หรือเผยแพร่

 ร้อยละของผลงานของผู้ส าเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาเอก ที่

ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

ร้อยละ 10 รวบรวมรายช่ือนักศึกษาที่

ส าเร็จการศึกษาและมี

รายช่ือนักศึกษาระดับ

ปริญญาเอกและหลักฐาน

การได้รับการตีพิมพ์หรือ

เผยแพร่

  มีรายช่ือนักศึกษาที่ส าเร็จ

การศึกษาและมีรายช่ือ

นักศึกษาระดับปริญญาเอก

และหลกัฐานการได้รับการ

ตีพิมพ์หรือเผยแพร่

 ร้อยละของผลงานของผู้ส าเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาเอก ที่ได้รับ

การตีพิมพ์หรือเผยแพร่

O

O หมายถงึ ผู้รับผดิชอบหลกั 1  = งานที่มีสว่นผลกัดันเป้าประสงค์ของผู้บังคับัญชา

S หมายถงึ ผู้สนับสนุน 2 = งานที่เป็นภาระงาน 3 = งานที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ



FM-SP 5-03

ช่ือ: บณัฑิตวิทยาลัย

ช่ือ งาน/ฝา่ย/ส่วนงาน : ฝา่ยมาตรฐานหลักสูตรและการเรียนการสอน

1 2 3

มีคู่มือและรายงานผลการลดรอบการ

ปฏิบัติงาน และการรักษามาตรฐาน

ของการให้บริการ จ านวน 3 

กระบวนการให้บริการ

ระดับความส าเร็จในการรักษามาตรฐาน

ระยะเวลาของการให้บริการ

ระดับ 3 การจัดท ารายงานการรักษา

มาตรฐานระยะเวลาของการ

ให้บริการ

  รายงานการรักษามาตรฐาน

ระยะเวลาของการให้บริการ

ร้อยละของการด าเนินการรักษา

มาตรฐานระยะเวลาของการให้บริการ

ในกระบวนงานของฝา่ยที่เกี่ยวขอ้ง

S O

ได้ผลการส ารวจความพึงพอใจใน

ประสทิธภิาพมาตรฐานการให้บริการ

ในฝา่ยต่าง ๆ

ระดับความพึงพอใจในประสทิธภิาพ

มาตรฐานการให้บริการในฝา่ยต่าง ๆ
ระดับ ดี ด าเนินการแจกแบบสอบถาม

และประเมินความพึงพอใจใน

ประสิทธิภาพมาตรฐานการ

ให้บริการในฝ่ายต่าง ๆ

  รายงานผลการส ารวจวามพึง

พอใจในประสิทธิภาพ

มาตรฐานการให้บริการในฝ่าย

ต่าง ๆ

ระดับความพึงพอใจในประสทิธภิาพ

มาตรฐานการให้บริการในฝา่ยต่าง ๆ

S O

มีคู่มือและรายงานผลการลดรอบการ

ปฏิบัติงาน และการรักษามาตรฐาน

ของการให้บริการ จ านวน 3 

กระบวนการให้บริการ

ระดับความส าเร็จในการรักษามาตรฐาน

ระยะเวลาของการให้บริการ

ระดับ 3 การจัดท ารายงานการรักษา

มาตรฐานระยะเวลาของการ

ให้บริการ

  รายงานการรักษามาตรฐาน

ระยะเวลาของการให้บริการ

ร้อยละของการด าเนินการรักษา

มาตรฐานระยะเวลาของการให้บริการ

ในกระบวนงานของฝา่ยที่เกี่ยวขอ้ง

S O

มีคู่มือนักศึกษา ร้อยละของความถกูต้องครบถว้นของ

ขอ้มูลในคู่มือนักศึกษา

ร้อยละ 100 จัดท าคู่มือนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา
  มีคู่มือนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา

ร้อยละของความถกูต้องครบถว้นของ

ขอ้มูลในคู่มือนักศึกษา

O

แบบกระจายตัวช้ีวัดจากระดับงาน/ฝ่าย สู่ระดับบุคคล

เปา้ประสงค์ของหน่วยงานยอ่ย ตัวช้ีวัดของหน่วยงานย่อย เปา้หมาย
ตวัช้ีวัด

กิจกรรม/โครงการหลัก
ของ งาน/ฝา่ย

ประเภท
กิจกรรม/โครงการ เป้าประสงค์งาน/ฝ่าย ตัวช้ีวัดของฝ่าย

น.
ส.

กนิ
ษฐ

า 
กฤ

ตภ
คะ

น.
ส.

สุภ
าพ

ร 
เท่

าบ
ุรี



FM-SP 5-031. ได้คู่มือเทคนิคและแนวทางการ

จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ

2. ได้ มคอ.3 (ของรายวชิาที่จัดการ

เรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ)และ มคอ. 5 (การรายงานผล

การด าเนินการรายวชิา ของทุกหลกัสตูร

3. มีโครงการการจัดการความรู้บัณฑิต

วทิยาลยั กลุ่มการเรียนการสอนโดยใช้

โครงงานแบบ PBL

4. มีโครงการศึกษาดูงาน และ

โครงการปฏิบัติการห้องเรียน ของ

สาขาวชิาต่าง ๆ

5. ด าเนินการประเมินการจัดการเรียน

การสอนระดับบัณฑิตศึกษา

6. ด าเนินการประเมินความพึงพอใจ

ในการให้บริการ

1. ร้อยละความถกูต้องและครบถว้นของ

คู่มือเทคนิคและแนวทางการจัดการ

เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ

2. ร้อยละของจ านวน มคอ.3 (ของ

รายวชิาที่จัดการเรียนการสอนแบบเน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ)และ มคอ. 5 (การ

รายงานผลการด าเนินการรายวชิา ต่อ

จ านวนรายวชิาทั้งหมด

3. ระดับความส าเร็จของโครงการการ

จัดการความรู้บัณฑิตวทิยาลยั กลุ่มการ

เรียนการสอนโดยใช้โครงงานแบบ PBL

4. ร้อยละของจ านวนโครงการศึกษาดู

งาน และโครงการปฏิบัติการห้องเรียน 

ของสาขาวชิาต่าง ๆ ต่อจ านวนโครงการ

ทั้งหมด

5. ระดับความพึงพอใจของการจัดการ

เรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา

6. ระดับความพึงพอใจในการให้บริการ

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ระดับ 3

ร้อยละ 25

คะแนนเฉลี่ย 

3.51

1. จัดท าคู่มือเทคนิคและแนว

ทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ

2. รวบรวม มคอ.3 (ของรายวชิา

ที่จัดการเรียนการสอนแบบเน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ)และรวบรวม 

มคอ. 5 (การรายงานผลการ

ด าเนินการรายวชิา ของทุก

หลกัสตูร

3. จัดโครงการการจัดการความรู้

บัณฑิตวทิยาลยั กลุ่มการเรียน

การสอนโดยใช้โครงงานแบบ PBL

4. จัดโครงการศึกษาดูงาน และ

โครงการปฏิบัติการห้องเรียน ของ

สาขาวชิาต่าง ๆ

5. แจกแบบสอบถามและ

ด าเนินการประเมินการจัดการ

เรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา

6.  แจกแบบสอบถามและ

ด าเนินการประเมินความพึงพอใจ

ในการให้บริการ

  1. ได้คู่มือเทคนิคและแนว

ทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ

2. ได้ มคอ.3 (ของรายวชิาที่

จัดการเรียนการสอนแบบเน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ)และ มคอ. 5 

(การรายงานผลการด าเนินการ

รายวชิา ของทุกหลกัสตูร

3. มีโครงการการจัดการความรู้

บัณฑิตวทิยาลยั กลุ่มการเรียน

การสอนโดยใช้โครงงานแบบ PBL

4. มีโครงการศึกษาดูงาน และ

โครงการปฏิบัติการห้องเรียน 

ของสาขาวชิาต่าง ๆ

5. มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

บริหารหลกัสตูรระดับ

บัณฑิตศึกษา

6. มีค าสั่งแต่งตั้งและหนังสอื

เชิญผู้ทรงคุณวฒิุภายนอกในการ

วพิากษ์หลกัสตูร การสอน การ

สอบ การเป็นวทิยากร

1. ร้อยละความถกูต้องและครบถว้น

ของคู่มือเทคนิคและแนวทางการ

จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ

2. ร้อยละของจ านวน มคอ.3 (ของ

รายวชิาที่จัดการเรียนการสอนแบบ

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ)และ มคอ. 5 

(การรายงานผลการด าเนินการรายวชิา

 ต่อจ านวนรายวชิาทั้งหมด

3. ระดับความส าเร็จของโครงการการ

จัดการความรู้บัณฑิตวทิยาลยั กลุ่ม

การเรียนการสอนโดยใช้โครงงานแบบ

 PBL

4. ร้อยละของจ านวนโครงการศึกษาดู

งาน และโครงการปฏิบัติการห้องเรียน

 ของสาขาวชิาต่าง ๆ ต่อจ านวน

โครงการทั้งหมด

6. ความถกูต้องครบถว้นของค าสั่ง

แต่งตั้งและหนังสอืเชิญผู้ทรงคุณวฒิุ

ภายนอกในการวพิากษ์หลกัสตูร การ

สอน การสอบ การเป็นวทิยากร

7. ระดับความพึงพอใจของการจัดการ

O



FM-SP 5-031. มีคู่มือระบบและกลไกการพัฒนา

และบริหารหลกัสตูร 

2. มีหลกัฐานและมติแจ้งเร่ืองการ

น าเสนอหลกัสตูร

3. มีเลม่หลกัสตูรที่ผา่นการปรับปรุง

ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ

ระดับอุดมศึกษา

4. มีค าสั่งแต่ตั้งคณะกรรมการ บริหาร

หลกัสตูรและคณะกรรมการ

ด าเนินงานการจัดการเรียนการสอน

5. มีหลกัฐานการประชุม

คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร

6. มี มคอ.5 รายงานผลการด าเนินการ

รายวชิา

ระดับความส าเร็จของระบบและกลไก

การพัฒนาและบริหารหลกัสตูร

ระดับ 3 1. จัดท าคู่มือระบบและกลไกการ

พัฒนาและบริหารหลกัสตูร 

2. รวบรวมหลกัฐานและมติแจ้ง

เร่ืองการน าเสนอหลกัสตูร

3. รวบรวมเลม่หลกัสตูรที่ผา่น

การปรับปรุงตามกรอบมาตรฐาน

คุณวฒิุระดับอุดมศึกษา

4. จัดท าค าสั่งแต่ตั้ง

คณะกรรมการ บริหารหลกัสตูร

และคณะกรรมการด าเนินงาน

การจัดการเรียนการสอน

5. รวบรวมหลกัฐานรายงานการ

ประชุมคณะกรรมการบริหาร

หลกัสตูร

6. รวบรวม มคอ.5 รายงานผล

การด าเนินการรายวชิา

  1. มีคู่มือระบบและกลไกการ

พัฒนาและบริหารหลกัสตูร 

2. มีหลกัฐานและมติแจ้งเร่ือง

การน าเสนอหลกัสตูร

3. จ านวนเลม่หลกัสตูรที่ผา่นการ

ปรับปรุงตามกรอบมาตรฐาน

คุณวฒิุระดับอุดมศึกษา

4. มีค าสั่งแต่ตั้งคณะกรรมการ 

บริหารหลกัสตูรและ

คณะกรรมการด าเนินงานการ

จัดการเรียนการสอน

5. มีรายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร

ครบถว้น

6. มี มคอ.5 รายงานผลการ

ด าเนินการรายวชิาครบถว้น

ระดับความส าเร็จของระบบและกลไก

การพัฒนาและบริหารหลกัสตูร

O

ได้จ านวนรายวชิาของแต่ละสาขาที่มี

การจัดการเรียนการสอนด้วย Project 

Base Learning

ร้อยละของสาขาที่กระบวนการเรียนการ

สอนด้วย Project base learning

ร้อยละ 3 รวบรวมจ านวนรายวชิาของแต่

ละสาขาที่มีการจัดการเรียนการ

สอนด้วย Project Base Learning

  จ านวนรายวชิาของแต่ละสาขาที่

มีการจัดการเรียนการสอนด้วย 

Project Base Learning

ร้อยละของสาขาที่กระบวนการเรียน

การสอนด้วย Project base learning

O

O หมายถงึ ผู้รับผดิชอบหลกั 1  = งานที่มีสว่นผลกัดันเป้าประสงค์ของผู้บังคับัญชา

S หมายถงึ ผู้สนับสนุน 2 = งานที่เป็นภาระงาน 3 = งานที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ



FM-SP 5-03

ช่ือ: บณัฑิตวิทยาลัย

ช่ือ งาน/ฝ่าย/ส่วนงาน : ฝ่ายทะเบยีนและวัดผล

1 2 3

มีคูมื่อและรายงานผล

การลดรอบการปฏิบัติงาน

 และการรักษามาตรฐาน

ของการให้บริการ จ านวน

 3 กระบวนการให้บริการ

ระดับความส าเร็จในการรักษา

มาตรฐานระยะเวลาของการให้บริการ

ระดับ 3 การจัดท ารายงานการ

รักษามาตรฐานระยะเวลา

ของการให้บริการ

  รายงานการรักษา

มาตรฐานระยะเวลาของ

การให้บริการ

ร้อยละของการด าเนินการรักษา

มาตรฐานระยะเวลาของการให้บริการ

ในกระบวนงานของฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้ง

S O

ได้ผลการส ารวจความพึง

พอใจในประสิทธิภาพ

มาตรฐานการให้บริการ

ในฝ่ายต่าง ๆ

ระดับความพึงพอใจในประสิทธิภาพ

มาตรฐานการให้บริการในฝ่ายต่าง ๆ
ระดบั ดี ด าเนนิการแจก

แบบสอบถามและ

ประเมินความพึงพอใจใน

ประสทิธิภาพมาตรฐาน

การใหบ้ริการในฝา่ยตา่ง ๆ

  รายงานผลการส ารวจ

วามพึงพอใจใน

ประสทิธิภาพมาตรฐาน

การใหบ้ริการในฝา่ยตา่ง ๆ

ระดับความพึงพอใจในประสิทธิภาพ

มาตรฐานการให้บริการในฝ่ายต่าง ๆ

S O

มีคูมื่อและรายงานผล

การลดรอบการปฏิบัติงาน

 และการรักษามาตรฐาน

ของการให้บริการ จ านวน

 3 กระบวนการให้บริการ

ระดับความส าเร็จในการรักษา

มาตรฐานระยะเวลาของการให้บริการ

ระดับ 3 การจัดท ารายงานการ

รักษามาตรฐานระยะเวลา

ของการให้บริการ

  รายงานการรักษา

มาตรฐานระยะเวลาของ

การให้บริการ

ร้อยละของการด าเนินการรักษา

มาตรฐานระยะเวลาของการให้บริการ

ในกระบวนงานของฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้ง

S O

แบบกระจายตัวช้ีวัดจากระดับงาน/ฝ่าย สู่ระดับบุคคล

เปา้ประสงค์ของ
หน่วยงานย่อย

ตัวช้ีวัดของหน่วยงานย่อย เปา้หมาย
ตัวช้ีวัด

กิจกรรม/โครงการ
หลักของ งาน/ฝ่าย

ประเภท
กิจกรรม/โครงการ เป้าประสงค์งาน/ฝ่าย ตัวช้ีวัดของฝ่าย

น.
ส.
ณ
ัฐก
ฤต
า ท

อง
ขัด

น.
ส.

กนิ
ษฐ

า 
กฤ

ตภ
คะ



FM-SP 5-03
มีประกาศรายช่ือ

นักศึกษาทีส่อบผ่าน

เกณฑ์การทดสอบความรู้

 ความสามารถด้าน

ภาษาต่างประเทศ

ร้อยละของการด าเนินการจัดท า

ประกาศรายช่ือนักศึกษาทีส่อบผ่าน

เกณฑ์การทดสอบความรู้ 

ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ

เสร็จทันก าหนดเวลา

ร้อยละ 100 รวบรวมและจัดท าประกาศ

รายช่ือนักศึกษาทีส่อบผ่าน

เกณฑ์การทดสอบความรู้ 

ความสามารถด้าน

ภาษาต่างประเทศ

  มีประกาศรายช่ือนักศึกษา

ทีส่อบผ่านเกณฑ์การ

ทดสอบความรู้ 

ความสามารถด้าน

ภาษาต่างประเทศ

ร้อยละของการด าเนินการจัดท า

ประกาศรายช่ือนักศึกษาทีส่อบผ่าน

เกณฑ์การทดสอบความรู้ 

ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ

เสร็จทันก าหนดเวลา

O

ได้ผลการประเมิน

คุณภาพของบัณฑิต 

เป็นไปตามกรอบ

มาตรฐานคุณวฒิุ

ระดับอุดมศึกษา

ร้อยละคุณภาพของบัณฑิต เป็นไป

ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ

ระดับอุดมศึกษา

ร้อยละ 100 ติดตามผลการประเมิน

คุณภาพของบัณฑิต 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ

ระดับอุดมศึกษา

  ได้ผลการประเมินคุณภาพ

ของบัณฑิต เป็นไปตาม

กรอบมาตรฐานคุณวฒิุ

ระดับอุดมศึกษา

ร้อยละคุณภาพของบัณฑิต เป็นไปตาม

กรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดับอุดมศึกษา

O

O หมายถึง ผูรั้บผิดชอบหลัก 1  = งานทีมี่ส่วนผลักดันเป้าประสงค์ของผูบ้ังคับัญชา

S หมายถึง ผูส้นับสนุน 2 = งานทีเ่ป็นภาระงาน 3 = งานทีไ่ด้รับมอบหมายเป็นพิเศษ



FM-SP 5-03

ช่ือ: บัณฑิตวิทยาลัย

ช่ือ งาน/ฝ่าย/ส่วนงาน : เจ้าหน้าท่ีสาขาวิชาในสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย

1 2 3

ผลส ารวจความเช่ือม่ัน

ดา้นธรรมาภิบาลของ

นกัศกึษา และผู้เก่ียวข้อง

ระดบัความเช่ือม่ันดา้น

ธรรมาภิบาลของนกัศกึษา

 และผู้เกี่ยวข้อง

ระดบัมาก แจกแบบสอบถามและ

ด าเนนิการส ารวจความ

เช่ือม่ันดา้นธรรมาภิบาล

ของนกัศกึษา และผู้เกี่ยวข้อง

  มีผลการส ารวจความ

เช่ือม่ันดา้นธรรมาภิ

บาลของนกัศกึษา และ

ผู้เกี่ยวข้อง

ระดบัความเช่ือม่ันดา้น

ธรรมาภิบาลของนกัศกึษา

 และผู้เกี่ยวข้อง

O O O O O O O O O O O O O O

มีระบบและกลไกการ

ประกันคณุภาพ

การศกึษาภายใน

 ระดบัคณุภาพของผล

การประเมินคณุภาพ

การศกึษาภายใน ปี

การศกึษา 2555

ระดบัดี รายงานผลการประเมิน

คณุภาพการศกึษาภายใน 

ระดบัสาขา

  มีระบบและกลไกการ

ประกันคณุภาพ

การศกึษาภายใน

 ระดบัคณุภาพของผลการ

ประเมินคณุภาพ

การศกึษาภายใน ปี

การศกึษา 2555

O O O O O O O O O O O O O O

มีการด าเนนิกิจกรรม

ครบถ้วนตาม

กระบวนการที่ก าหนด

 ระดบัความพึงพอใจของ

การใหบ้ริการหอ้งสมุด 

อุปกรณ์การศกึษา และ

สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้

ระดบัมาก  แจกแบบสอบถามและ

ประเมินความพึงพอใจของ

การใหบ้ริการหอ้งสมุด 

อุปกรณ์การศกึษา และ

สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้

  มีกิจกรรมการใหบ้ริการ

หอ้งสมุด อุปกรณ์

การศกึษา และ

สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้

 ระดบัความพึงพอใจของ

การใหบ้ริการหอ้งสมุด 

อุปกรณ์การศกึษา และ

สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้

O O O O O O O O O O O O O O

มีการจัดท ารายงาน

สรุปผลประวัตกิารศกึษา 

ผลงานการวิจัย และ

ผลงานทางวิชาการ ของ

อาจารย์ประจ า

ร้อยละของความถูกตอ้ง

ของการจัดท ารายงาน

สรุปผลประวัตกิารศกึษา 

ผลงานการวิจัย และ

ผลงานทางวิชาการ ของ

อาจารย์ประจ า

ร้อยละ 100 จัดท ารายงานสรุปผล

ประวัตกิารศกึษา ผลงาน

การวิจัย และผลงานทาง

วิชาการ ของอาจารย์ประจ า

  มีรายงานสรุปผล

ประวัตกิารศกึษา 

ผลงานการวิจัย และ

ผลงานทางวิชาการ 

ของอาจารย์ประจ า

ร้อยละของความถูกตอ้ง

ของการจัดท ารายงาน

สรุปผลประวัตกิารศกึษา 

ผลงานการวิจัย และ

ผลงานทางวิชาการ ของ

อาจารย์ประจ า

O O O O O O O O O O O O O O

แบบกระจายตัวช้ีวัดจากระดับงาน/ฝ่าย สู่ระดับบคุคล

เป้าประสงค์ของ
หน่วยงานย่อย

ตัวช้ีวัดของหน่วยงาน
ยอ่ย

เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

กิจกรรม/โครงการ
หลักของ งาน/ฝ่าย

ประเภท
กิจกรรม/โครงการ

เป้าประสงค์งาน/ฝ่าย ตัวช้ีวัดของฝ่าย

น.
ส.
นฤ

มล
 ต
ีระ
พัฒ

นเ
กีย

รต
ิ
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ส.
วิร
งร
อง
 ท
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ผศ
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ย
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พัก

ตร์
 ส
ว่า
ง
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ส.
เก
สอ

น 
ชื่น

หญ
า้ป
ลอ

ก

น.
ส.
บุญ

ญ
าด
า 
พา

หา
สิง
ห์
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ส.
ปวี

ณ
า 
ศรี
บุญ

เรื
อง
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ส.
อุไ
รรั
ตน์

 สิ
นส

มบ
ุญ
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็ชร
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า 
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1 2 3

เป้าประสงค์ของ
หน่วยงานย่อย

ตัวช้ีวัดของหน่วยงาน
ยอ่ย

เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

กิจกรรม/โครงการ
หลักของ งาน/ฝ่าย

ประเภท
กิจกรรม/โครงการ

เป้าประสงค์งาน/ฝ่าย ตัวช้ีวัดของฝ่าย

น.
ส.
นฤ

มล
 ต
ีระ
พัฒ

นเ
กีย

รต
ิ

น.
ส.
วิร
งร
อง
 ท
 าโ
ย

ผศ
.ด
ร.
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งใ
จ 
พล

อย
ดนั

ย

น.
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เพ
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พัก

ตร์
 ส
ว่า
ง
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สอ

น 
ชื่น
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ก

น.
ส.
บุญ
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า 
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หา
สิง
ห์
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า 
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อุไ
รรั
ตน์
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ุญ
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็ชร
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วา
สน

า 
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ะ

มีการด าเนนิการตดิตาม

รางวัลผลงานวิชาการและ

วิชาชีพในระดบัชาตแิละ

ระดบันานาชาตขิอง

อาจารย์ประจ า ไดอ้ย่าง

ครบถ้วน และตรงตาม

ระยะเวลาที่ก าหนด

1. ร้อยละความครบถ้วน

ของรางวัลผลงาน

วิชาการหรือวิชาชีพใน

ระดบัชาตหิรือนานาชาติ

ของอาจารย์ประจ า

2. จ านวนคร้ังของการ

ตดิตามรางวัลผลงาล

วิชาการและวิชาชีพใน

ระดบัชาตแิละระดบั

นานาชาตขิองอาจารย์

ประจ าเพือรายงานตอ่

มหาวิทยาลยัลา่ช้า

ร้อยละ 100

0 คร้ัง

ด าเนนิการตดิตามรางวัล

ผลงานวิชาการและวิชาชีพ

ในระดบัชาตแิละระดบั

นานาชาตขิองอาจารย์

ประจ า ไดอ้ย่างครบถ้วน 

และตรงตามระยะเวลาที่

ก าหนด

  มีรายงานจ านวนรางวัล

ผลงานวิชาการและ

วิชาชีพในระดบัชาติ

และระดบันานาชาติ

ของอาจารย์ประจ า ได้

อย่างครบถ้วน และตรง

ตามระยะเวลาที่ก าหนด

1. ร้อยละความครบถ้วน

ของรางวัลผลงานวิชาการ

หรือวิชาชีพในระดบัชาติ

หรือนานาชาตขิอง

อาจารย์ประจ า

2. จ านวนคร้ังของการ

ตดิตามรางวัลผลงาล

วิชาการและวิชาชีพใน

ระดบัชาตแิละระดบั

นานาชาตขิองอาจารย์

ประจ าเพือรายงานตอ่

มหาวิทยาลยัลา่ช้า

O O O O O O O O O O O O O O
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เป้าประสงค์ของ
หน่วยงานย่อย

ตัวช้ีวัดของหน่วยงาน
ยอ่ย

เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

กิจกรรม/โครงการ
หลักของ งาน/ฝ่าย

ประเภท
กิจกรรม/โครงการ

เป้าประสงค์งาน/ฝ่าย ตัวช้ีวัดของฝ่าย

น.
ส.
นฤ

มล
 ต
ีระ
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กีย
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1. มีนโยบายและ

แผนพัฒนาบุคลากร

ประจ าปี

2. มีขั้นตอนการสรรหา 

คดัเลอืก จัดท ามาตรฐาน

ก าหนดต าแหนง่และภาระ

งาน และประเมินผลการ

ปฏิบัตงิาน

3. มีกิจกรรมพัฒนา

คณาจารย์และบุคลากร 

และรายงานหลงัการอบรม

4. มีผลการประเมินความ

พึงพอใจของบุคลากรที่มี

ตอ่การจัดโครงการ

พัฒนาบุคลากร

1. ร้อยละของการจัดท า

นโยบายและแผนพัฒนา

บุคลากรประจ าปีทนัตาม

เวลาที่ก าหนด

2. ร้อยละของการ

ด าเนนิการตามขั้นตอน

การสรรหา คดัเลอืก 

จัดท ามาตรฐานก าหนด

ต าแหนง่และภาระงาน 

และประเมินผลการ

ปฏิบัตงิาน สามารถ

ด าเนนิการทนัตาม

ระยะเวลาที่ก าหนด

3. ร้อยละความครบถ้วน

ของกิจกรรมพัฒนา

คณาจารย์และบุคลากร 

และรายงานหลงัการอบรม

4. ระดบัความพึงพอใจ

ของบุคลากรที่มีตอ่การจัด

โครงการพัฒนาบุคลากร

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

1. จัดท านโยบายและ

แผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี

2. ด าเนนิการตามขั้นตอน

การสรรหา คดัเลอืก จัดท า

มาตรฐานก าหนดต าแหนง่

และภาระงาน และ

ประเมินผลการปฏิบัตงิาน

3. จัดกิจกรรมพัฒนา

คณาจารย์และบุคลากร 

และรายงานหลงัการอบรม

4. แจกแบบสอบถามและ

ด าเนนิการประเมินความ

พึงพอใจของบุคลากรที่มี

ตอ่การจัดโครงการพัฒนา

บุคลากร

6. มีคู่มือจรรยาบรรณ

บุคลากร

7. มีผลการประเมินความ

พึงพอใจของนกัศกึษาใน

เร่ืองจรรยาบรรณของ

  1. มีนโยบายและ

แผนพัฒนาบุคลากร

ประจ าปี

2. มีกระบวนการการ

สรรหา คดัเลอืก จัดท า

มาตรฐานก าหนด

ต าแหนง่และภาระงาน 

และประเมินผลการ

ปฏิบัตงิาน เป็นไปตาม

ขั้นตอนที่ถูกตอ้ง

3. มีกิจกรรมพัฒนา

คณาจารย์และบุคลากร

 และรายงานหลงัการ

อบรมครบถ้วน

4. รายงานการประเมิน

ความพึงพอใจของ

บุคลากรที่มีตอ่การจัด

โครงการพัฒนาบุคลากร

1. ร้อยละของการจัดท า

นโยบายและแผนพัฒนา

บุคลากรประจ าปีทนัตาม

เวลาที่ก าหนด

2. ร้อยละของการ

ด าเนนิการตามขั้นตอน

การสรรหา คดัเลอืก 

จัดท ามาตรฐานก าหนด

ต าแหนง่และภาระงาน 

และประเมินผลการ

ปฏิบัตงิาน สามารถ

ด าเนนิการทนัตาม

ระยะเวลาที่ก าหนด

3. ร้อยละความครบถ้วน

ของกิจกรรมพัฒนา

คณาจารย์และบุคลากร 

และรายงานหลงัการอบรม

4. ระดบัความพึงพอใจ

ของบุคลากรที่มีตอ่การจัด

โครงการพัฒนาบุคลากร

O O O O O O O O O O O O O O
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เป้าประสงค์ของ
หน่วยงานย่อย

ตัวช้ีวัดของหน่วยงาน
ยอ่ย

เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

กิจกรรม/โครงการ
หลักของ งาน/ฝ่าย

ประเภท
กิจกรรม/โครงการ

เป้าประสงค์งาน/ฝ่าย ตัวช้ีวัดของฝ่าย
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1. มีโครงการพัฒนา

นกัศกึษาระดบั

บัณฑิตศกึษาที่

ครอบคลมุทกุดา้นตาม

กรอบมาตรฐานคณุวุฒิ

ระดบัอุดมศกึษา

2. นกัศกึษาไดค้วามรู้

และทกัษะดา้นการประ

ดนัคณุภาพ

3. มีเครือข่ายการประกัน

คณุภาพภายในร่วมกับ

สถาบันอ่ืน

4. มีผลประเมินโครงการ

พัฒนานกัศกึษา

1. ระดบัความส าเร็จของ

การจัดโครงการสง่เสริม/

พัฒนานกัศกึษา

2. ระดบัความรู้ของ

นกัศกึษาในดา้นการ

ประกันคณุภาพ

3. จ านวนเครือข่ายการ

ประกันคณุภาพกับ

สถาบันอ่ืน

4. ระดบัความพึงพอใจ

ของโครงการสง่เสริม/

พัฒนานกัศกึษา

ระดบั 3

    ระดบัมาก    

                

1 เครือข่าย 

ระดบัดี

1. จัดโครงการพัฒนา

นกัศกึษาระดบั

บัณฑิตศกึษาที่ครอบคลมุ

ทกุดา้นตามกรอบ

มาตรฐานคณุวุฒิ

ระดบัอุดมศกึษา

2. จัดโครงการอบรมทกัษะ

ดา้นการประดนัคณุภาพ

นกัศกึษา

3. สร้างเครือข่ายการ

ประกันคณุภาพภายใน

ร่วมกับสถาบันอ่ืน

4. แจกแบบสอบถามและ

ประเมินโครงการพัฒนา

นกัศกึษา

  1. มีโครงการพัฒนา

นกัศกึษาระดบั

บัณฑิตศกึษาที่

ครอบคลมุทกุดา้นตาม

กรอบมาตรฐานคณุวุฒิ

ระดบัอุดมศกึษา

2. นกัศกึษาไดค้วามรู้

และทกัษะดา้นการประ

ดนัคณุภาพ

3. มีเครือข่ายการ

ประกันคณุภาพภายใน

ร่วมกับสถาบันอ่ืน

4. มีผลประเมิน

โครงการพัฒนานกัศกึษา

1. ระดบัความส าเร็จของ

การจัดโครงการสง่เสริม/

พัฒนานกัศกึษา

2. ระดบัความรู้ของ

นกัศกึษาในดา้นการ

ประกันคณุภาพ

3. จ านวนเครือข่ายการ

ประกันคณุภาพกับ

สถาบันอ่ืน

4. ระดบัความพึงพอใจ

ของโครงการสง่เสริม/

พัฒนานกัศกึษา

O O O O O O O O O O O O O O

ระดบัความพึงพอใจของ

นกัศกึษาที่มีตอ่การจัด

โครงการเสริมสร้าง

คณุธรรมจริยธรรม

ระดบัดี ระดบัความพึงพอใจของ

นกัศกึษาที่มีตอ่การจัด

โครงการเสริมสร้าง

คณุธรรมจริยธรรม

O O O O O O O O O O O O O Oมีโครงการเสริมสร้าง

คณุธรรมจริยธรรม

ใหก้ับนกัศกึษา

มีโครงการเสริมสร้าง

คณุธรรมจริยธรรมใหก้ับ

นกัศกึษา

1. จัดโครงการเสริมสร้าง

คณุธรรมจริยธรรมใหก้ับ

นกัศกึษา

2. แจกแบบสอบถาม

และประเมินโครงการ

เสริมสร้างคณุธรรม 

จริยธรรม

 3. รายงานผลการจัด

โครงการฯ
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1 2 3

เป้าประสงค์ของ
หน่วยงานย่อย

ตัวช้ีวัดของหน่วยงาน
ยอ่ย

เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

กิจกรรม/โครงการ
หลักของ งาน/ฝ่าย

ประเภท
กิจกรรม/โครงการ

เป้าประสงค์งาน/ฝ่าย ตัวช้ีวัดของฝ่าย
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มล
 ต
ีระ
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อุไ
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ุญ
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พวิ
จิต

ร์

น.
ส.
วา
สน

า 
เพ
็ชร
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ส.
สุว
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 กิ
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หัส

น.
ส.
วา
สน

า 
เพ
็ชร
ะ

ร้อยละของโครงการ

เสริมสร้างคณุธรรม 

จริยธรรม ตอ่โครงการ

ทั้งหมด

ร้อยละ 25 ร้อยละของโครงการ

เสริมสร้างคณุธรรม 

จริยธรรม ตอ่โครงการ

ทั้งหมด

O O O O O O O O O O O O O O

มีการด าเนนิงานตาม

กิจกรรมการจัดการ

ความรู้แผนงานวิจัย และ

มีรายงานผลการจัด

กิจกรรมจัดการความรู้

ดา้นการวิจัย

 ระดบัความส าเร็จของ

การด าเนนิการตาม

กิจกรรมการจัดการ

ความรู้แผนงานวิจัย 

ระดบั 3 เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการ

ความรู้แผนงานวิจัย และมี

รายงานผลการจัดกิจกรรม

จัดการความรู้ดา้นการวิจัย

  มีกิจกรรมการจัดการ

ความรู้แผนงานวิจัย 

และมีรายงานผลการ

จัดกิจกรรมจัดการ

ความรู้ดา้นการวิจัย

 ระดบัความส าเร็จของการ

เข้าร่วมกิจกรรมการ

จัดการความรู้แผนงานวิจัย 

O O O O O O O O O O O O O O

ผลงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรคข์องอาจารย์

ประจ าที่ไดรั้บการจด

ทะเบียนสทิธิบัตรหรืออนุ

สทิธิบัตร

จ านวนผลงานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรคข์อง

อาจารย์ประจ าที่ไดรั้บ

การจดทะเบียนสทิธิบัตร

หรืออนสุทิธิบัตร

1 ช้ิน รวบรวมผลงานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรคข์องอาจารย์

ประจ าที่ไดรั้บการจด

ทะเบียนสทิธิบัตรหรืออนุ

สทิธิบัตร

  ผลงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรคข์องอาจารย์

ประจ าที่ไดรั้บการจด

ทะเบียนสทิธิบัตรหรือ

อนสุทิธิบัตร

จ านวนผลงานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรคข์อง

อาจารย์ประจ าที่ไดรั้บการ

จดทะเบียนสทิธิบัตรหรือ

อนสุทิธิบัตร

O O O O O O O O O O O O O O

ทราบแหลง่เงินทนุและ

จ านวนเงินทนุสนบัสนนุ

งานวิจัยทั้งจากภายใน

และภายนอก

มหาวิทยาลยัของ

อาจารย์ประจ านกัวิจัย

ประจ า

ระดบัความส าเร็จของเงิน

สนบัสนนุงานวิจัยและ

งานสร้างสรรคต์อ่จ านวน

อาจารย์ประจ าและนกัวิจัย

ระดบั 3 ส ารวจตดิตามหลง่เงินทนุ

และจ านวนเงินทนุสนบัสนนุ

งานวิจัยทั้งจากภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลยัของ

อาจารย์ประจ านกัวิจัย

ประจ า

  จ านวนแหลง่เงินทนุ

และจ านวนเงินทนุ

สนบัสนนุงานวิจัยทั้ง

จากภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลยั

ของอาจารย์ประจ า

นกัวิจัยประจ า

ระดบัความส าเร็จของเงิน

สนบัสนนุงานวิจัยและงาน

สร้างสรรคต์อ่จ านวน

อาจารย์ประจ าและนกัวิจัย

O O O O O O O O O O O O O O

มีโครงการเสริมสร้าง

คณุธรรมจริยธรรม

ใหก้ับนกัศกึษา

มีโครงการเสริมสร้าง

คณุธรรมจริยธรรมใหก้ับ

นกัศกึษา

1. จัดโครงการเสริมสร้าง

คณุธรรมจริยธรรมใหก้ับ

นกัศกึษา

2. แจกแบบสอบถาม

และประเมินโครงการ

เสริมสร้างคณุธรรม 

จริยธรรม

 3. รายงานผลการจัด

โครงการฯ
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1 2 3

เป้าประสงค์ของ
หน่วยงานย่อย

ตัวช้ีวัดของหน่วยงาน
ยอ่ย

เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

กิจกรรม/โครงการ
หลักของ งาน/ฝ่าย

ประเภท
กิจกรรม/โครงการ

เป้าประสงค์งาน/ฝ่าย ตัวช้ีวัดของฝ่าย

น.
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นฤ

มล
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วา
สน
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เพ
็ชร
ะ

ทราบจ านวนงานวิจัย

ศลิปวัฒนธรรมกรุง

รัตนโกสนิทร์ หรือการ

วิจัยทอ้งถิ่นเชิงบูรณาการ

ของอาจารย์ประจ า

จ านวนงานวิจัย

ศลิปวัฒนธรรมกรุง

รัตนโกสนิทร์ หรือการ

วิจัยทอ้งถิ่นเชิงบูรณาการ

1 ช้ิน ตดิตามจ านวนงานวิจัย

ศลิปวัฒนธรรมกรุง

รัตนโกสนิทร์ หรือการวิจัย

ทอ้งถิ่นเชิงบูรณาการของ

อาจารย์ประจ า

  งานวิจัยศลิปวัฒนธรรม

 กรุงรัตนโกสนิทร์ หรือ

การวิจัยทอ้งถิ่นเชิง

บูรณาการของอาจารย์

ประจ า

จ านวนงานวิจัย

ศลิปวัฒนธรรมกรุง

รัตนโกสนิทร์ หรือการวิจัย

ทอ้งถิ่นเชิงบูรณาการ

O O O O O O O O O O O O O O

ทราบจ านวนงานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรคไ์ปใช้

ประโยชนข์องอาจารย์

ประจ า

จ านวนงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรคไ์ปใช้ประโยชน์

1 ช้ิน ตดิตามจ านวนงานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรคไ์ปใช้

ประโยชน์

  งานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรคไ์ปใช้

ประโยชนข์องอาจารย์

ประจ า

จ านวนงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรคไ์ปใช้ประโยชน์

O O O O O O O O O O O O O O

ผลงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรคข์องอาจารย์

ประจ าที่ไดรั้บการจด

ทะเบียนสทิธิบัตรหรืออนุ

สทิธิบัตร

จ านวนผลงานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรคข์อง

อาจารย์ประจ าที่ไดรั้บ

การจดทะเบียนสทิธิบัตร

หรืออนสุทิธิบัตร

1 ช้ิน ตดิตามจ านวนผลงานวิจัย

หรืองานสร้างสรรคข์อง

อาจารย์ประจ าที่ไดรั้บการ

จดทะเบียนสทิธิบัตรหรือ

อนสุทิธิบัตร

  งานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรคข์องอาจารย์

ประจ าที่ไดรั้บการจด

ทะเบียนสทิธิบัตรหรือ

อนสุทิธิบัตร

จ านวนผลงานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรคข์อง

อาจารย์ประจ าที่ไดรั้บการ

จดทะเบียนสทิธิบัตรหรือ

อนสุทิธิบัตร

O O O O O O O O O O O O O O

ทราบจ านวนงานวิจัย

ศลิปวัฒนธรรมกรุง

รัตนโกสนิทร์ หรือการ

วิจัยทอ้งถิ่นเชิงบูรณาการ

ของอาจารย์ประจ า

ร้อยละของงานวิจัย

ศลิปวัฒนธรรมกรุง

รัตนโกสนิทร์ หรือการ

วิจัยทอ้งถิ่นเชิงบูรณาการ

ร้อยละ 5 รวบรวมจ านวนงานวิจัย

ศลิปวัฒนธรรมกรุง

รัตนโกสนิทร์ หรือการวิจัย

ทอ้งถิ่นเชิงบูรณาการของ

อาจารย์ประจ า

  งานวิจัยศลิปวัฒนธรรม

กรุงรัตนโกสนิทร์ หรือ

การวิจัยทอ้งถิ่นเชิง

บูรณาการของอาจารย์

ประจ า

ร้อยละของงานวิจัย

ศลิปวัฒนธรรมกรุง

รัตนโกสนิทร์ หรือการวิจัย

ทอ้งถิ่นเชิงบูรณาการ

O O O O O O O O O O O O O O
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1 2 3

เป้าประสงค์ของ
หน่วยงานย่อย

ตัวช้ีวัดของหน่วยงาน
ยอ่ย

เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

กิจกรรม/โครงการ
หลักของ งาน/ฝ่าย

ประเภท
กิจกรรม/โครงการ

เป้าประสงค์งาน/ฝ่าย ตัวช้ีวัดของฝ่าย
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มีเอกสารงานวิจัยที่ตพิีมพ์

เผยแพร่ของอาจารย์

ประจ าและนกัวิจัยประจ า

ในรูปแบบตา่ง ๆ

ร้อยละความถูกตอ้งและ

ครบถ้วนของเอกสาร

งานวิจัยที่ตพิีมพ์เผยแพร่

ของอาจารย์ประจ าและ

นกัวิจัยประจ าทั้งหมด

ร้อยละ 100 รวบรวมเอกสารงานวิจัยที่

ตพิีมพ์เผยแพร่ของอาจารย์

ประจ าและนกัวิจัยประจ า

ในรูปแบบตา่ง ๆ

  งานวิจัยที่ตพิีมพ์

เผยแพร่ของอาจารย์

ประจ าและนกัวิจัย

ประจ าในรูปแบบตา่ง ๆ

ร้อยละความถูกตอ้งและ

ครบถ้วนของเอกสาร

งานวิจัยที่ตพิีมพ์เผยแพร่

ของอาจารย์ประจ าและ

นกัวิจัยประจ าทั้งหมด

O O O O O O O O O O O O O O

1. มีแผนบริการวิชาการ

บัณฑิตวิทยาลยั

2. มีประกาศฯ เร่ือง

นโยบายการบริการ

วิชาการแก่สงัคม

3. มีค าสั่งแตง่ตั้ง

คณะกรรมการด าเนนิงาน

โครงการบริการวิชาการ

4. โครงการบริการ

วิชาการฯ ในนามบัณฑิต

วิทยาลยั

5. ผลการประเมิน

โครงการบริการวิชาการฯ 

6. มีรายงานผลการ

ด าเนนิงานตามโครงการ

บริการวิชาการฯ

1. ระดบัความส าเร็จของ

ระบบและกลไกทาง

วิชาการแก่สงัคม

2. ร้อยละของจ านวน

โครงการบริการวิชาการ

ตอ่โครงการทั้งหมด

3. ระดบัความพึงพอใจ

ของผู้เข้าร่วมโครงการ

บริการวิชาการ

4. ร้อยละของความ

ถูกตอ้งครบถ้วนของ

รายงานผลการ

ด าเนนิงานตามโครงการ

บริการวิชาการ

5. ร้อยละของการจัดสง่

รายงานผลการ

ด าเนนิงานตามโครงการ

บริการวิชาการทนัตาม

เวลาที่ก าหนด

ระดบั 3

ร้อยละ 25

ระดบัดี

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

1. จัดท าแผนบริการ

วิชาการบัณฑิตวิทยาลยั

2. จัดท าประกาศฯ เร่ือง

นโยบายการบริการวิชาการ

แก่สงัคม

3. จัดท าค าสั่งแตง่ตั้ง

คณะกรรมการด าเนนิงาน

โครงการบริการวิชาการ

4. จัดท าโครงการบริการ

วิชาการฯ ในนามบัณฑิต

วิทยาลยั

5. แจกแบบสอบถามและ

ด าเนนิการประเมิน

โครงการบริการวิชาการฯ 

6. จัดท ารายงานผลการ

ด าเนนิงานตามโครงการ

บริการวิชาการฯ

  1. มีแผนบริการ

วิชาการบัณฑิตวิทยาลยั

2. มีประกาศฯ เร่ือง

นโยบายการบริการ

วิชาการแก่สงัคม

3. มีค าสั่งแตง่ตั้ง

คณะกรรมการ

ด าเนนิงานโครงการ

บริการวิชาการ

4. โครงการบริการ

วิชาการฯ ในนาม

บัณฑิตวิทยาลยั

5. ผลการประเมิน

โครงการบริการวิชาการ

ฯ 

6. มีรายงานผลการ

ด าเนนิงานตาม

โครงการบริการวิชาการฯ

1. ระดบัความส าเร็จของ

ระบบและกลไกทาง

วิชาการแก่สงัคม

2. ร้อยละของจ านวน

โครงการบริการวิชาการตอ่

โครงการทั้งหมด

3. ระดบัความพึงพอใจ

ของผู้เข้าร่วมโครงการ

บริการวิชาการ

4. ร้อยละของความ

ถูกตอ้งครบถ้วนของ

รายงานผลการด าเนนิงาน

ตามโครงการบริการ

วิชาการ

5. ร้อยละของการจัดสง่

รายงานผลการด าเนนิงาน

ตามโครงการบริการ

วิชาการทนัตามเวลาที่

ก าหนด
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1 2 3

เป้าประสงค์ของ
หน่วยงานย่อย

ตัวช้ีวัดของหน่วยงาน
ยอ่ย

เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

กิจกรรม/โครงการ
หลักของ งาน/ฝ่าย

ประเภท
กิจกรรม/โครงการ

เป้าประสงค์งาน/ฝ่าย ตัวช้ีวัดของฝ่าย

น.
ส.
นฤ

มล
 ต
ีระ
พัฒ

นเ
กีย

รต
ิ

น.
ส.
วิร
งร
อง
 ท
 าโ
ย

ผศ
.ด
ร.
ดว
งใ
จ 
พล

อย
ดนั

ย

น.
ส.
เพ
็ญ
พัก

ตร์
 ส
ว่า
ง

น.
ส.
เก
สอ

น 
ชื่น

หญ
า้ป
ลอ

ก

น.
ส.
บุญ

ญ
าด
า 
พา

หา
สิง
ห์

น.
ส.
ปวี

ณ
า 
ศรี
บุญ

เรื
อง

น.
ส.
อุไ
รรั
ตน์

 สิ
นส

มบ
ุญ

น.
ส.
อณ

ิธิต
า ย

มส
าร

นา
งวิ
ศิษ

ฐา
 เท

พวิ
จิต

ร์

น.
ส.
วา
สน

า 
เพ
็ชร
ะ

น.
ส.
กา
ญ
จน

า 
ค า
ตัน

น.
ส.
สุว
รร
ณี
 กิ
ระ
หัส

น.
ส.
วา
สน

า 
เพ
็ชร
ะ

1. มีแผนการบริการ

วิชาการแก่สงัคม

2. ไดรั้บทราบความ

ตอ้งการของชุมชน และ

ภาครัฐเพ่ือประกอบข้อมูล

ในการจัดท าแผนการ

บริการวิชาการ

3.มีความร่วมมือทาง

วิชาการเพ่ือการเรียนรู้และ

เสริมสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชนกับหนว่ยงาน

ภาครัฐตา่ง ๆ 

4. มีผลการประเมินความ

พึงพอใจในการใหบ้ริการ

วิชาการอยู่ในระดบัด ี

และมีผลการประเมิน

ประโยชนห์รือผลกระทบ

ทางลบของการใหบ้ริการ

วิชาการแก่สงัคม

5. มีรายงานสรุผลการ

ด าเนนิงานตามโครงการ

1. ระดบัความส าเร็จของ

การด าเนนิการจัด

โครงการบริการวิชาการ

เป็นไปตามแผนการ

บริการวิชาการแก่สงัคม

และก่อใหเ้กิดประโยชน์

แก่สงัคม

2. จ านวนโครงการความ

ร่วมมือทางวิชาการเพ่ือ

การเรียนรู้และเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งของชุมชน

กับหนว่ยงานภาครัฐ

ตา่ง ๆ 

3. ระดบัการประเมิน

ความพึงพอใจในการ

ใหบ้ริการวิชาการอยู่ใน

ระดบัด ีและมีผลการ

ประเมินประโยชนห์รือ

ผลกระทบทางลบของการ

ใหบ้ริการวิชาการแก่สงัคม

4. ร้อยละของความ

ระดบั 3

1 โครงการ

ระดบัดี

ร้อยละ 100

1. จัดท าแผนการบริการ

วิชาการแก่สงัคม

2. ส ารวจความตอ้งการของ

ชุมชน และภาครัฐเพ่ือ

ประกอบข้อมูลในการจัดท า

แผนการบริการวิชาการ

3.สร้างความร่วมมือทาง

วิชาการเพ่ือการเรียนรู้และ

เสริมสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชนกับหนว่ยงาน

ภาครัฐตา่ง ๆ 

4. แจกแบบสอบถามและ

ด าเนนิการประเมินความ

พึงพอใจในการใหบ้ริการ

วิชาการอยู่ในระดบัด ีและมี

ผลการประเมินประโยชน์

หรือผลกระทบทางลบของ

การใหบ้ริการวิชาการแก่

สงัคม

5. จัดท ารายงานสรุผลการ

ด าเนนิงานตามโครงการ

  1. มีแผนการบริการ

วิชาการแก่สงัคม

2. ไดรั้บทราบความ

ตอ้งการของชุมชน และ

ภาครัฐเพ่ือประกอบ

ข้อมูลในการจัดท า

แผนการบริการวิชาการ

3.มีความร่วมมือทาง

วิชาการเพ่ือการเรียนรู้

และเสริมสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชนกับ

หนว่ยงานภาครัฐตา่ง ๆ 

4. มีผลการประเมิน

ความพึงพอใจในการ

ใหบ้ริการวิชาการอยู่ใน

ระดบัด ีและมีผลการ

ประเมินประโยชนห์รือ

ผลกระทบทางลบของ

การใหบ้ริการวิชาการ

แก่สงัคม

5. มีรายงานสรุผลการ

1. ระดบัความส าเร็จของ

การด าเนนิการจัด

โครงการบริการวิชาการ

เป็นไปตามแผนการบริการ

วิชาการแก่สงัคมและ

ก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่

สงัคม

2. จ านวนโครงการความ

ร่วมมือทางวิชาการเพ่ือ

การเรียนรู้และเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งของชุมชน

กับหนว่ยงานภาครัฐตา่ง ๆ 

3. ระดบัการประเมิน

ความพึงพอใจในการ

ใหบ้ริการวิชาการอยู่ใน

ระดบัด ีและมีผลการ

ประเมินประโยชนห์รือ

ผลกระทบทางลบของการ

ใหบ้ริการวิชาการแก่สงัคม

4. ร้อยละของความ

ถูกตอ้งและครบถ้วนของ
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1 2 3

เป้าประสงค์ของ
หน่วยงานย่อย

ตัวช้ีวัดของหน่วยงาน
ยอ่ย

เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

กิจกรรม/โครงการ
หลักของ งาน/ฝ่าย

ประเภท
กิจกรรม/โครงการ

เป้าประสงค์งาน/ฝ่าย ตัวช้ีวัดของฝ่าย

น.
ส.
นฤ

มล
 ต
ีระ
พัฒ

นเ
กีย

รต
ิ

น.
ส.
วิร
งร
อง
 ท
 าโ
ย

ผศ
.ด
ร.
ดว
งใ
จ 
พล

อย
ดนั

ย

น.
ส.
เพ
็ญ
พัก

ตร์
 ส
ว่า
ง

น.
ส.
เก
สอ

น 
ชื่น

หญ
า้ป
ลอ

ก

น.
ส.
บุญ

ญ
าด
า 
พา

หา
สิง
ห์

น.
ส.
ปวี

ณ
า 
ศรี
บุญ

เรื
อง

น.
ส.
อุไ
รรั
ตน์

 สิ
นส

มบ
ุญ

น.
ส.
อณ

ิธิต
า ย

มส
าร

นา
งวิ
ศิษ

ฐา
 เท

พวิ
จิต

ร์

น.
ส.
วา
สน

า 
เพ
็ชร
ะ

น.
ส.
กา
ญ
จน

า 
ค า
ตัน

น.
ส.
สุว
รร
ณี
 กิ
ระ
หัส

น.
ส.
วา
สน

า 
เพ
็ชร
ะ

1. ไดรั้บทราบความ

ตอ้งการของชุมชนในการ

ใหบ้ริการวิชาการ

2. มีโครงการเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งของชุมชน

3. มีผลการประเมินความ

พึงพอใจของการจัด

โครงการเสริมสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชนที่

ครอบคลมุในดา้นความ

พึงพอใจ  ความรู้ความ

เข้าใจ และการน าความรู้

ไปใช้

4. มีรายงานผลการ

ด าเนนิงานตามโครงการ

เสริมสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน

1. ระดบัความส าเร็จของ

โครงการฯ ที่สามารถตาม

ความตอ้งการของชุมชน

2. ระดบัความพึงพอใจ

ของผู้เข้าร่วมโครงการอยู่

ในระดบัดี

3. ร้อยละของความ

ถูกตอ้งครบถ้วนของ

ข้อมูลในรายงานผลการ

ด าเนนิงานตามโครงการ

เสริมสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน

4. ร้อยละของการจัดสง่

รายงานผลการ

ด าเนนิงานตามโครงการ

เสริมสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชนตรงตาม

ระยะเวลาที่ก าหนด

ระดบั 3

ระดบัดี

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

1. ส ารวจความตอ้งการของ

ชุมชนในการใหบ้ริการ

วิชาการ

2. จัดโครงการเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งของชุมชน

3. แจกแบบสอบถามและ

ด าเนนิการประเมินความ

พึงพอใจของการจัดโครงการ

เสริมสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชนที่ครอบคลมุใน

ดา้นความพึงพอใจ  ความรู้

ความเข้าใจ และการน า

ความรู้ไปใช้

4. จัดท ารายงานผลการ

ด าเนนิงานตามโครงการ

เสริมสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน

  1. ทราบความตอ้งการ

ของชุมชนในการ

ใหบ้ริการวิชาการ

2. มีโครงการเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งของชุมชน

3. มีผลการประเมิน

ความพึงพอใจของการ

จัดโครงการเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งของ

ชุมชนที่ครอบคลมุใน

ดา้นความพึงพอใจ  

ความรู้ความเข้าใจ และ

การน าความรู้ไปใช้

4. มีรายงานผลการ

ด าเนนิงานตามโครงการ

เสริมสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน

1. ระดบัความส าเร็จของ

โครงการฯ ที่สามารถตาม

ความตอ้งการของชุมชน

2. ระดบัความพึงพอใจ

ของผู้เข้าร่วมโครงการอยู่

ในระดบัดี

3. ร้อยละของความ

ถูกตอ้งครบถ้วนของข้อมูล

ในรายงานผลการ

ด าเนนิงานตามโครงการ

เสริมสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน

4. ร้อยละของการจัดสง่

รายงานผลการด าเนนิงาน

ตามโครงการเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งของชุมชน

ตรงตามระยะเวลาที่ก าหนด
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เป้าประสงค์ของ
หน่วยงานย่อย

ตัวช้ีวัดของหน่วยงาน
ยอ่ย

เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

กิจกรรม/โครงการ
หลักของ งาน/ฝ่าย

ประเภท
กิจกรรม/โครงการ
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1. มีแผนบริการวิชาการ

แก่สงัคม

2. โครงการบริการ

วิชาการแก่สงัคมตาม

แผนที่ก าหนด

3. มีผลการประเมินความ

พึงพอใจของผู้เข้าร่วม

โครงการบริการวิชาการ

แก่สงัคมที่ก่อใหเ้กิด

ประโยชนแ์ละสร้าง

คณุคา่ตอ่สถาบัน

4. มีรายงานผลการ

ด าเนนิงานตามโครงการ

บริการวิชาการแก่สงัคมที่

ก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ละ

สร้างคณุคา่ตอ่สถาบัน 

และมีผลกระทบที่เกิด

ประโยชนแ์ละสร้าง

คณุคา่ตอ่ชุมชนหรือสงัคม

1. ร้อยละของการด าเนนิ

โครงการบริการวิชาการ

แก่สงัคมเป็นไปตามแผน

ที่ก าหนด

2. ผลการประเมินความ

พึงพอใจของผู้เข้าร่วม

โครงการบริการวิชาการ

แก่สงัคมอยู่ในระดบัดี

และก่อใหเ้กิดประโยชน์

และสร้างคณุคา่ตอ่

สถาบัน และมีผลกระทบที่

เกิดประโยชนแ์ละสร้าง

คณุคา่ตอ่ชุมชนหรือสงัคม

3. ร้อยละของความ

ถูกตอ้งและครบถ้วนของ

ข้อมูลในรายงานผลการ

ด าเนนิงานตามโครงการ

บริการวิชาการแก่สงัคม

4. ร้อยละของการจัดสง่

รายงานผลการ

ด าเนนิงานตามโครงการ

ร้อยละ 100

     ระดบัด ี   

ร้อยละ100

ร้อยละ 100

1. จัดท าแผนบริการ

วิชาการแก่สงัคม

2. จัดโครงการบริการ

วิชาการแก่สงัคมตามแผนที่

ก าหนด

3. แจกแบบสอบถามและ

ด าเนนิการประเมินความ

พึงพอใจของผู้เข้าร่วม

โครงการบริการวิชาการแก่

สงัคมที่ก่อใหเ้กิดประโยชน์

และสร้างคณุคา่ตอ่สถาบัน

4. จัดท ารายงานผลการ

ด าเนนิงานตามโครงการ

บริการวิชาการแก่สงัคมที่

ก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ละ

สร้างคณุคา่ตอ่สถาบัน และ

มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์

และสร้างคณุคา่ตอ่ชุมชน

หรือสงัคม

  1. มีแผนบริการวิชาการ

แก่สงัคม

2. โครงการบริการ

วิชาการแก่สงัคมตาม

แผนที่ก าหนด

3. ผลการประเมิน

ความพึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ

บริการวิชาการแก่สงัคม

ที่ก่อใหเ้กิดประโยชน์

และสร้างคณุคา่ตอ่

สถาบัน

4. รายงานผลการ

ด าเนนิงานตาม

โครงการบริการวิชาการ

แก่สงัคมที่ก่อใหเ้กิด

ประโยชนแ์ละสร้าง

คณุคา่ตอ่สถาบัน และ

มีผลกระทบที่เกิด

ประโยชนแ์ละสร้าง

คณุคา่ตอ่ชุมชนหรือ

1. ร้อยละของการด าเนนิ

โครงการบริการวิชาการ

แก่สงัคมเป็นไปตามแผนที่

ก าหนด

2. ผลการประเมินความ

พึงพอใจของผู้เข้าร่วม

โครงการบริการวิชาการ

แก่สงัคมอยู่ในระดบัดแีละ

ก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ละ

สร้างคณุคา่ตอ่สถาบัน 

และมีผลกระทบที่เกิด

ประโยชนแ์ละสร้างคณุคา่

ตอ่ชุมชนหรือสงัคม

3. ร้อยละของความ

ถูกตอ้งและครบถ้วนของ

ข้อมูลในรายงานผลการ

ด าเนนิงานตามโครงการ

บริการวิชาการแก่สงัคม

4. ร้อยละของการจัดสง่

รายงานผลการด าเนนิงาน

ตามโครงการบริการ
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เป้าประสงค์ของ
หน่วยงานย่อย

ตัวช้ีวัดของหน่วยงาน
ยอ่ย

เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

กิจกรรม/โครงการ
หลักของ งาน/ฝ่าย

ประเภท
กิจกรรม/โครงการ

เป้าประสงค์งาน/ฝ่าย ตัวช้ีวัดของฝ่าย
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1. มีแผนการบริการ

วิชาการแก่สงัคมที่ชุมชน

และทอ้งถิ่นไดรั้บ

ประโยชนใ์นการพัฒนา

ศกัยภาพของตนเอง

2. โครงการบริการ

วิชาการแก่สงัคมที่ชุมชน

และทอ้งถิ่นไดรั้บ

ประโยชนใ์นการพัฒนา

ศกัยภาพของตนเอง

3. มีผลการประเมิน

โครงการบริการวิชาการ

แก่สงัคมที่ชุมชนและ

ทอ้งถิ่นไดรั้บประโยชนใ์น

การพัฒนาศกัยภาพของ

ตนเอง

ระดบัความส าเร็จของ

การบริการวิชาการ 

บริการวิชาชีพ ที่เกิด

ประโยชนใ์นการพัฒนา

ศกัยภาพชุมชนและทอ้งถิ่น

ระดบั 3 1. จัดท าแผนการบริการ

วิชาการแก่สงัคมที่ชุมชน

และทอ้งถิ่นไดรั้บประโยชน์

ในการพัฒนาศกัยภาพของ

ตนเอง

2. จัดโครงการบริการ

วิชาการแก่สงัคมที่ชุมชน

และทอ้งถิ่นไดรั้บประโยชน์

ในการพัฒนาศกัยภาพของ

ตนเอง

3. แจกแบบสอบถามและ

ด าเนนิการประเมิน

โครงการบริการวิชาการแก่

สงัคมที่ชุมชนและทอ้งถิ่น

ไดรั้บประโยชนใ์นการ

พัฒนาศกัยภาพของตนเอง

  1. มีแผนการบริการ

วิชาการแก่สงัคมที่

ชุมชนและทอ้งถิ่นไดรั้บ

ประโยชนใ์นการพัฒนา

ศกัยภาพของตนเอง

2. โครงการบริการ

วิชาการแก่สงัคมที่

ชุมชนและทอ้งถิ่นไดรั้บ

ประโยชนใ์นการพัฒนา

ศกัยภาพของตนเอง

3. ผลการประเมิน

โครงการบริการวิชาการ

แก่สงัคมที่ชุมชนและ

ทอ้งถิ่นไดรั้บประโยชน์

ในการพัฒนาศกัยภาพ

ของตนเอง

ระดบัความส าเร็จของการ

บริการวิชาการ บริการ

วิชาชีพ ที่เกิดประโยชนใ์น

การพัฒนาศกัยภาพชุมชน

และทอ้งถิ่น
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1 2 3

เป้าประสงค์ของ
หน่วยงานย่อย

ตัวช้ีวัดของหน่วยงาน
ยอ่ย

เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

กิจกรรม/โครงการ
หลักของ งาน/ฝ่าย

ประเภท
กิจกรรม/โครงการ
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1. มีแผนบริการวิชาการ

แก่สงัคม

2. โครงการบริการ

วิชาการแก่สงัคมมีการ

ด าเนนิการตามระบบ

คณุภาพ PDCA

3. มีผลการประเมินความ

พึงพอใจของผู้เข้าร่วม

โครงการบริการวิชาการ

แก่สงัคมที่ก่อใหเ้กิด

ประโยชนแ์ละสร้าง

คณุคา่ตอ่สถาบัน

4. มีรายงานผลการ

ด าเนนิงานตามโครงการ

บริการวิชาการแก่สงัคมที่

ก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ละ

สร้างคณุคา่ตอ่สถาบัน 

และมีผลกระทบที่เกิด

ประโยชนแ์ละสร้าง

คณุคา่ตอ่ชุมชนหรือสงัคม

1. ร้อยละของการด าเนนิ

โครงการบริการวิชาการ

แก่สงัคมเป็นไปตามแผน

ที่ก าหนดไม่นอ้ยกว่าร้อย

ละ 80

2. ร้อยละของการ

ด าเนนิการจัดโครงการ

บริการวิชาการมีการ

ด าเนนิการเป็นไปตาม

ระบบวงจรคณุภาพ 

PDCA ทกุขั้นตอน

3. ผลการประเมินความ

พึงพอใจของผู้เข้าร่วม

โครงการบริการวิชาการ

แก่สงัคมอยู่ในระดบัดี

และก่อใหเ้กิดประโยชน์

และสร้างคณุคา่ตอ่

สถาบัน และมีผลกระทบที่

เกิดประโยชนแ์ละสร้าง

คณุคา่ตอ่ชุมชนหรือสงัคม

4. ร้อยละของความ

ร้อยละ 80 

ร้อยละ 100

ระดบัด ี 

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

1. จัดท าแผนบริการ

วิชาการแก่สงัคม

2. จัดโครงการบริการ

วิชาการแก่สงัคมมีการ

ด าเนนิการตามระบบ

คณุภาพ PDCA

3. แจกแบบสอบถามและ

ด าเนนิการประเมินความ

พึงพอใจของผู้เข้าร่วม

โครงการบริการวิชาการแก่

สงัคมที่ก่อใหเ้กิดประโยชน์

และสร้างคณุคา่ตอ่สถาบัน

4. จัดท ารายงานผลการ

ด าเนนิงานตามโครงการ

บริการวิชาการแก่สงัคมที่

ก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ละ

สร้างคณุคา่ตอ่สถาบัน และ

มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์

และสร้างคณุคา่ตอ่ชุมชน

หรือสงัคม

  1. มีแผนบริการวิชาการ

แก่สงัคม

2. โครงการบริการ

วิชาการแก่สงัคมมีการ

ด าเนนิการตามระบบ

คณุภาพ PDCA

3. ผลการประเมิน

ความพึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ

บริการวิชาการแก่สงัคม

ที่ก่อใหเ้กิดประโยชน์

และสร้างคณุคา่ตอ่

สถาบัน

4. รายงานผลการ

ด าเนนิงานตาม

โครงการบริการวิชาการ

แก่สงัคมที่ก่อใหเ้กิด

ประโยชนแ์ละสร้าง

คณุคา่ตอ่สถาบัน และ

มีผลกระทบที่เกิด

ประโยชนแ์ละสร้าง

1. ร้อยละของการด าเนนิ

โครงการบริการวิชาการ

แก่สงัคมเป็นไปตามแผนที่

ก าหนดไม่นอ้ยกว่าร้อยละ

 80

2. ร้อยละของการ

ด าเนนิการจัดโครงการ

บริการวิชาการมีการ

ด าเนนิการเป็นไปตาม

ระบบวงจรคณุภาพ PDCA

 ทกุขั้นตอน

3. ผลการประเมินความ

พึงพอใจของผู้เข้าร่วม

โครงการบริการวิชาการ

แก่สงัคมอยู่ในระดบัดแีละ

ก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ละ

สร้างคณุคา่ตอ่สถาบัน 

และมีผลกระทบที่เกิด

ประโยชนแ์ละสร้างคณุคา่

ตอ่ชุมชนหรือสงัคม

4. ร้อยละของความ
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1 2 3

เป้าประสงค์ของ
หน่วยงานย่อย

ตัวช้ีวัดของหน่วยงาน
ยอ่ย

เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

กิจกรรม/โครงการ
หลักของ งาน/ฝ่าย

ประเภท
กิจกรรม/โครงการ

เป้าประสงค์งาน/ฝ่าย ตัวช้ีวัดของฝ่าย

น.
ส.
นฤ

มล
 ต
ีระ
พัฒ

นเ
กีย

รต
ิ

น.
ส.
วิร
งร
อง
 ท
 าโ
ย

ผศ
.ด
ร.
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งใ
จ 
พล

อย
ดนั

ย
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ส.
เพ
็ญ
พัก

ตร์
 ส
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ง
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เก
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น 
ชื่น

หญ
า้ป
ลอ

ก

น.
ส.
บุญ

ญ
าด
า 
พา

หา
สิง
ห์

น.
ส.
ปวี
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า 
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บุญ

เรื
อง
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ส.
อุไ
รรั
ตน์

 สิ
นส
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ุญ

น.
ส.
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ิธิต
า ย

มส
าร

นา
งวิ
ศิษ

ฐา
 เท

พวิ
จิต

ร์

น.
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สน

า 
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็ชร
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น.
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กา
ญ
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า 
ค า
ตัน

น.
ส.
สุว
รร
ณี
 กิ
ระ
หัส

น.
ส.
วา
สน

า 
เพ
็ชร
ะ

1. ไดรั้บทราบความ

ตอ้งการของชุมชนในการ

ใหบ้ริการวิชาการ

2. มีโครงการเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งของชุมชน

3. มีผลการประเมินความ

พึงพอใจของการจัด

โครงการเสริมสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชนที่

ครอบคลมุในดา้นความ

พึงพอใจ  ความรู้ความ

เข้าใจ และการน าความรู้

ไปใช้

4. มีรายงานผลการ

ด าเนนิงานตามโครงการ

เสริมสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน

1. ระดบัความส าเร็จของ

โครงการฯ ที่สามารถตาม

ความตอ้งการของชุมชน

2. ระดบัความพึงพอใจ

ของผู้เข้าร่วมโครงการอยู่

ในระดบัดี

3. ร้อยละของความ

ถูกตอ้งครบถ้วนของ

ข้อมูลในรายงานผลการ

ด าเนนิงานตามโครงการ

เสริมสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน

4. ร้อยละของการจัดสง่

รายงานผลการ

ด าเนนิงานตามโครงการ

เสริมสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชนตรงตาม

ระยะเวลาที่ก าหนด

ระดบั 3

ระดบัดี

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

1. ส ารวจความตอ้งการของ

ชุมชนในการใหบ้ริการ

วิชาการ

2. จัดโครงการเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งของชุมชน

3. แจกแบบสอบถามและ

ด าเนนิการประเมินความ

พึงพอใจของการจัดโครงการ

เสริมสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชนที่ครอบคลมุใน

ดา้นความพึงพอใจ  ความรู้

ความเข้าใจ และการน า

ความรู้ไปใช้

4. จัดท ารายงานผลการ

ด าเนนิงานตามโครงการ

เสริมสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน

  1. ไดรั้บทราบความ

ตอ้งการของชุมชนใน

การใหบ้ริการวิชาการ

2. มีโครงการเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งของชุมชน

3. ผลการประเมิน

ความพึงพอใจของการ

จัดโครงการเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งของ

ชุมชนที่ครอบคลมุใน

ดา้นความพึงพอใจ  

ความรู้ความเข้าใจ และ

การน าความรู้ไปใช้

4. รายงานผลการ

ด าเนนิงานตามโครงการ

เสริมสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน

1. ระดบัความส าเร็จของ

โครงการฯ ที่สามารถตาม

ความตอ้งการของชุมชน

2. ระดบัความพึงพอใจ

ของผู้เข้าร่วมโครงการอยู่

ในระดบัดี

3. ร้อยละของความ

ถูกตอ้งครบถ้วนของข้อมูล

ในรายงานผลการ

ด าเนนิงานตามโครงการ

เสริมสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน

4. ร้อยละของการจัดสง่

รายงานผลการด าเนนิงาน

ตามโครงการเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งของชุมชน

ตรงตามระยะเวลาที่ก าหนด
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ไดผ้ลการประเมินความ

พึงพอใจของผู้รับบริการ

ของโครงการ

ระดบัความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการของโครงการ

อยู่ในระดบัมาก

ระดบัมาก แจกแบบสอบถามและ

ด าเนนิการประเมินความ

พึงพอใจของผู้รับบริการของ

โครงการ

  ผลการประเมินความ

พึงพอใจของผู้รับบริการ

ของโครงการ

ระดบัความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการของโครงการ

อยู่ในระดบัมาก
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1 2 3

เป้าประสงค์ของ
หน่วยงานย่อย

ตัวช้ีวัดของหน่วยงาน
ยอ่ย

เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

กิจกรรม/โครงการ
หลักของ งาน/ฝ่าย

ประเภท
กิจกรรม/โครงการ

เป้าประสงค์งาน/ฝ่าย ตัวช้ีวัดของฝ่าย

น.
ส.
นฤ

มล
 ต
ีระ
พัฒ

นเ
กีย

รต
ิ

น.
ส.
วิร
งร
อง
 ท
 าโ
ย

ผศ
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พล

อย
ดนั

ย
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พัก
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ก
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ญ
าด
า 
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หา
สิง
ห์

น.
ส.
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ณ
า 
ศรี
บุญ
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อง

น.
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อุไ
รรั
ตน์

 สิ
นส
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ุญ

น.
ส.
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มส
าร
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 เท

พวิ
จิต

ร์

น.
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วา
สน
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ะ

น.
ส.
กา
ญ
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ตัน

น.
ส.
สุว
รร
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 กิ
ระ
หัส

น.
ส.
วา
สน

า 
เพ
็ชร
ะ

1. มีแผนท านบุ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม

2. มีโครงการ

ศลิปวัฒนธรรมตา่ง ๆ 

ของนกัศกึษา

3. มีผลการประเมินความ

พึงพอใจของผู้เข้าร่วม

โครงการศลิปวัฒนธรรม

1. ร้อยละของการด าเนนิ

โครงการท านบุ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม เป็นไป

ตามแผนที่ก าหนด

2. ผลการประเมินความ

พึงพอใจของผู้เข้าร่วม

โครงการฯ อยู่ในระดบัดี

3. ร้อยละของความ

ถูกตอ้งและครบถ้วนของ

ข้อมูลในรายงานสรุปผล

การด าเนนิงานโครงการ

ท านบุ ารุงศลิปวัฒนธรรม

4. ร้อยละของการจัดสง่

รายงานผลการ

ด าเนนิงานตามโครงการฯ

 ทนัตามเวลาทกี าหนด

ร้อยละ 100

ระดบัด ี

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

1. จัดท าแผนท านบุ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม

2. จัดโครงการ

ศลิปวัฒนธรรมตา่ง ๆ ของ

นกัศกึษา

3. แจกแบบสอบถามและ

ด าเนนิการประเมินความ

พึงพอใจของผู้เข้าร่วม

โครงการศลิปวัฒนธรรม

  1. มีแผนท านบุ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม

2. มีโครงการ

ศลิปวัฒนธรรมตา่ง ๆ 

ของนกัศกึษา

3. ผลการประเมิน

ความพึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ

ศลิปวัฒนธรรม

1. ร้อยละของการด าเนนิ

โครงการท านบุ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม เป็นไป

ตามแผนที่ก าหนด

2. ผลการประเมินความ

พึงพอใจของผู้เข้าร่วม

โครงการฯ อยู่ในระดบัดี

3. ร้อยละของความ

ถูกตอ้งและครบถ้วนของ

ข้อมูลในรายงานสรุปผล

การด าเนนิงานโครงการ

ท านบุ ารุงศลิปวัฒนธรรม

4. ร้อยละของการจัดสง่

รายงานผลการด าเนนิงาน

ตามโครงการฯ ทนัตาม

เวลาทกี าหนด
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1 2 3

เป้าประสงค์ของ
หน่วยงานย่อย

ตัวช้ีวัดของหน่วยงาน
ยอ่ย

เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

กิจกรรม/โครงการ
หลักของ งาน/ฝ่าย

ประเภท
กิจกรรม/โครงการ

เป้าประสงค์งาน/ฝ่าย ตัวช้ีวัดของฝ่าย

น.
ส.
นฤ

มล
 ต
ีระ
พัฒ

นเ
กีย
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ิ
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ุญ
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็ชร
ะ

น.
ส.
กา
ญ
จน

า 
ค า
ตัน

น.
ส.
สุว
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1. มีแผนท านบุ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม

2. มีโครงการ

ศลิปวัฒนธรรมตา่ง ๆ 

ของนกัศกึษา

3. มีผลการประเมินความ

พึงพอใจของผู้เข้าร่วม

โครงการศลิปวัฒนธรรม

4. มีจ านวนรางวัลของ

นกัศกึษาและบุคลากรที่

ไดรั้บรางวัลทางดา้น

ศลิปวัฒนธรรมใน

ระดบัชาติ

1. ร้อยละของการด าเนนิ

โครงการท านบุ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม เป็นไป

ตามแผนที่ก าหนด

2. ผลการประเมินความ

พึงพอใจของผู้เข้าร่วม

โครงการฯ อยู่ในระดบัดี

3. ร้อยละของความ

ถูกตอ้งและครบถ้วนของ

ข้อมูลในรายงานสรุปผล

การด าเนนิงานโครงการ

ท านบุ ารุงศลิปวัฒนธรรม

4. ร้อยละของการจัดสง่

งายงานผลการ

ด าเนนิงานตามโครงการฯ

 ทนัตามเวลาทกี าหนด

5. ร้อยละของจ านวน

รางวัลของนกัศกึษาและ

บุคลากรที่ไดรั้บรางวัล

ทางดา้นศลิปวัฒนธรรม

ในระดบัชาต ิตอ่จ านวน

ร้อยละ 100

ระดบัด ี

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 25

1. จัดท าแผนท านบุ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม

2. จัดท าโครงการ

ศลิปวัฒนธรรมตา่ง ๆ ของ

นกัศกึษา

3. แจกแบบสอบถามและ

ด าเนนิการประเมินความ

พึงพอใจของผู้เข้าร่วม

โครงการศลิปวัฒนธรรม

4. รวบรวมจ านวนรางวัล

ของนกัศกึษาและบุคลากรที่

ไดรั้บรางวัลทางดา้น

ศลิปวัฒนธรรมในระดบัชาติ

  1. มีแผนท านบุ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม

2. มีโครงการ

ศลิปวัฒนธรรมตา่ง ๆ 

ของนกัศกึษา

3. ผลการประเมิน

ความพึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ

ศลิปวัฒนธรรม

4. รางวัลของนกัศกึษา

และบุคลากรที่ไดรั้บ

รางวัลทางดา้น

ศลิปวัฒนธรรมใน

ระดบัชาติ

1. ร้อยละของการด าเนนิ

โครงการท านบุ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม เป็นไป

ตามแผนที่ก าหนด

2. ผลการประเมินความ

พึงพอใจของผู้เข้าร่วม

โครงการฯ อยู่ในระดบัดี

3. ร้อยละของความ

ถูกตอ้งและครบถ้วนของ

ข้อมูลในรายงานสรุปผล

การด าเนนิงานโครงการ

ท านบุ ารุงศลิปวัฒนธรรม

4. ร้อยละของการจัดสง่

งายงานผลการด าเนนิงาน

ตามโครงการฯ ทนัตาม

เวลาทกี าหนด

5. ร้อยละของจ านวน

รางวัลของนกัศกึษาและ

บุคลากรที่ไดรั้บรางวัล

ทางดา้นศลิปวัฒนธรรมใน

ระดบัชาต ิตอ่จ านวน

O O O O O O O O O O O O O O

หนา้ที ่15 จาก 18



FM-SP 5-03

1 2 3

เป้าประสงค์ของ
หน่วยงานย่อย

ตัวช้ีวัดของหน่วยงาน
ยอ่ย

เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

กิจกรรม/โครงการ
หลักของ งาน/ฝ่าย

ประเภท
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1. ไดคู้่มือเทคนคิและ

แนวทางการจัดการเรียนรู้

ที่เนน้ผู้เรียนเป็นส าคญั

2. ได ้มคอ.3 (ของ

รายวิชาที่จัดการเรียนการ

สอนแบบเนน้ผู้เรียนเป็น

ส าคญั)และ มคอ. 5 (การ

รายงานผลการด าเนนิการ

รายวิชา ของทกุหลกัสตูร

3. มีโครงการการจัดการ

ความรู้บัณฑิตวิทยาลยั 

กลุ่มการเรียนการสอนโดย

ใช้โครงงานแบบ PBL

4. มีโครงการศกึษาดงูาน 

และโครงการปฏิบัตกิาร

หอ้งเรียน ของสาขาวิชา

ตา่ง ๆ

5. ด าเนนิการประเมินการ

จัดการเรียนการสอน

ระดบับัณฑิตศกึษา

6. ด าเนนิการประเมิน

1. ร้อยละความถูกตอ้ง

และครบถ้วนของคู่มือ

เทคนคิและแนวทางการ

จัดการเรียนรู้ที่เนน้ผู้เรียน

เป็นส าคญั

2. ร้อยละของจ านวน 

มคอ.3 (ของรายวิชาที่

จัดการเรียนการสอนแบบ

เนน้ผู้เรียนเป็นส าคญั)และ

 มคอ. 5 (การรายงานผล

การด าเนนิการรายวิชา 

ตอ่จ านวนรายวิชาทั้งหมด

3. ระดบัความส าเร็จของ

โครงการการจัดการ

ความรู้บัณฑิตวิทยาลยั 

กลุ่มการเรียนการสอนโดย

ใช้โครงงานแบบ PBL

4. ร้อยละของจ านวน

โครงการศกึษาดงูาน และ

โครงการปฏิบัตกิาร

หอ้งเรียน ของสาขาวิชา

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ระดบั 3

ร้อยละ 25

ร้อยละ 100

1. จัดท าคู่มือเทคนคิและ

แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่

เนน้ผู้เรียนเป็นส าคญั

2. รวบรวม มคอ.3 (ของ

รายวิชาที่จัดการเรียนการ

สอนแบบเนน้ผู้เรียนเป็น

ส าคญั)และรวบรวม มคอ. 5

 (การรายงานผลการ

ด าเนนิการรายวิชา ของทกุ

หลกัสตูร

3. เข้าร่วมโครงการการ

จัดการความรู้บัณฑิต

วิทยาลยั กลุ่มการเรียนการ

สอนโดยใช้โครงงานแบบ 

PBL

4. จัดโครงการศกึษาดงูาน 

และโครงการปฏิบัตกิาร

หอ้งเรียน ของสาขาวิชา

ตา่ง ๆ

5. ด าเนนิการประเมินการ

จัดการเรียนการสอนระดบั

  1. มีคู่มือเทคนคิและ

แนวทางการจัดการ

เรียนรู้ที่เนน้ผู้เรียนเป็น

ส าคญั

2. มีมคอ.3 (ของ

รายวิชาที่จัดการเรียน

การสอนแบบเนน้ผู้เรียน

เป็นส าคญั)และ มคอ. 5

 (การรายงานผลการ

ด าเนนิการรายวิชา ของ

ทกุหลกัสตูร

3. มีโครงการการ

จัดการความรู้บัณฑิต

วิทยาลยั กลุ่มการเรียน

การสอนโดยใช้โครงงาน

แบบ PBL

4. มีโครงการศกึษาดู

งาน และโครงการ

ปฏิบัตกิารหอ้งเรียน 

ของสาขาวิชาตา่ง ๆ

5. ด าเนนิการประเมิน

1. ร้อยละความถูกตอ้ง

และครบถ้วนของคู่มือ

เทคนคิและแนวทางการ

จัดการเรียนรู้ที่เนน้ผู้เรียน

เป็นส าคญั

2. ร้อยละของจ านวน 

มคอ.3 (ของรายวิชาที่

จัดการเรียนการสอนแบบ

เนน้ผู้เรียนเป็นส าคญั)และ

 มคอ. 5 (การรายงานผล

การด าเนนิการรายวิชา 

ตอ่จ านวนรายวิชาทั้งหมด

3. ระดบัความส าเร็จของ

โครงการการจัดการ

ความรู้บัณฑิตวิทยาลยั 

กลุ่มการเรียนการสอนโดย

ใช้โครงงานแบบ PBL

4. ร้อยละของจ านวน

โครงการศกึษาดงูาน และ

โครงการปฏิบัตกิาร

หอ้งเรียน ของสาขาวิชา
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เป้าประสงค์ของ
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มีรายช่ือนกัศกึษาที่ส าเร็จ

การศกึษาระดบัปริญญา

โทและหลกัฐานการไดรั้บ

การตพิีมพ์หรือเผยแพร่

 ร้อยละของผลงานของ

ผู้ส าเร็จการศกึษาระดบั

ปริญญาโท ที่ไดรั้บการ

ตพิีมพ์หรือเผยแพร่

ร้อยละ 10 รวบรวมรายช่ือนกัศกึษาที่

ส าเร็จการศกึษาระดบั

ปริญญาโทและหลกัฐาน

การไดรั้บการตพิีมพ์หรือ

เผยแพร่

  มีรายช่ือนกัศกึษาที่

ส าเร็จการศกึษาระดบั

ปริญญาโทและ

หลกัฐานการไดรั้บการ

ตพิีมพ์หรือเผยแพร่

 ร้อยละของผลงานของ

ผู้ส าเร็จการศกึษาระดบั

ปริญญาโท ที่ไดรั้บการ

ตพิีมพ์หรือเผยแพร่

O O O O O O O O

มีรายช่ือนกัศกึษาที่ส าเร็จ

การศกึษาระดบัปริญญา

เอกและหลกัฐานการ

ไดรั้บการตพิีมพ์หรือ

เผยแพร่

 ร้อยละของผลงานของ

ผู้ส าเร็จการศกึษาระดบั

ปริญญาเอก ที่ไดรั้บการ

ตพิีมพ์หรือเผยแพร่

ร้อยละ 10 รวบรวมรายช่ือนกัศกึษาที่

ส าเร็จการศกึษาระดบั

ปริญญาเอกและหลกัฐาน

การไดรั้บการตพิีมพ์หรือ

เผยแพร่

  มีรายช่ือนกัศกึษาที่

ส าเร็จการศกึษาระดบั

ปริญญาเอกและ

หลกัฐานการไดรั้บการ

ตพิีมพ์หรือเผยแพร่

 ร้อยละของผลงานของ

ผู้ส าเร็จการศกึษาระดบั

ปริญญาเอก ที่ไดรั้บการ

ตพิีมพ์หรือเผยแพร่

O O O O O O
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เป้าประสงค์ของ
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ตัวช้ีวัดของหน่วยงาน
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1. มีคู่มือระบบและกลไก

การพัฒนาและบริหาร

หลกัสตูร 

2. มีหลกัฐานและมตแิจ้ง

เร่ืองการน าเสนอหลกัสตูร

3. มีเลม่หลกัสตูรที่ผา่น

การปรับปรุงตามกรอบ

มาตรฐานคณุวุฒิ

ระดบัอุดมศกึษา

4. มีค าสั่งแตต่ั้ง

คณะกรรมการ บริหาร

หลกัสตูรและ

คณะกรรมการด าเนนิงาน

การจัดการเรียนการสอน

5. มีหลกัฐานการประชุม

คณะกรรมการบริหาร

หลกัสตูร

6. มี มคอ.5 รายงานผล

การด าเนนิการรายวิชา

ระดบัความส าเร็จของ

ระบบและกลไกการ

พัฒนาและบริหารหลกัสตูร

ระดบั 3 1. จัดท าคู่มือระบบและ

กลไกการพัฒนาและบริหาร

หลกัสตูร 

2. รวบรวมหลกัฐานและมติ

แจ้งเร่ืองการน าเสนอ

หลกัสตูร

3. มีเลม่หลกัสตูรที่ผา่นการ

ปรับปรุงตามกรอบ

มาตรฐานคณุวุฒิ

ระดบัอุดมศกึษา

4. มีค าสั่งแตต่ั้ง

คณะกรรมการ บริหาร

หลกัสตูรและ

คณะกรรมการด าเนนิงาน

การจัดการเรียนการสอน

5. มีหลกัฐานการประชุม

คณะกรรมการบริหาร

หลกัสตูร

6. มี มคอ.5 รายงานผลการ

ด าเนนิการรายวิชา

  1. มีคู่มือระบบและ

กลไกการพัฒนาและ

บริหารหลกัสตูร 

2. มีหลกัฐานและมติ

แจ้งเร่ืองการน าเสนอ

หลกัสตูร

3. มีเลม่หลกัสตูรที่ผา่น

การปรับปรุงตามกรอบ

มาตรฐานคณุวุฒิ

ระดบัอุดมศกึษา

4. มีค าสั่งแตต่ั้ง

คณะกรรมการ บริหาร

หลกัสตูรและ

คณะกรรมการ

ด าเนนิงานการจัดการ

เรียนการสอน

5. มีหลกัฐานการ

ประชุมคณะกรรมการ

บริหารหลกัสตูร

6. มี มคอ.5 รายงานผล

การด าเนนิการรายวิชา

ระดบัความส าเร็จของ

ระบบและกลไกการ

พัฒนาและบริหารหลกัสตูร

O O O O O O O O O O O O O O

ไดจ้ านวนรายวิชาของแต่

ละสาขาที่มีการจัดการ

เรียนการสอนดว้ย Project

 Base Learning

ร้อยละของสาขาที่

กระบวนการเรียนการ

สอนดว้ย Project base 

learning

ร้อยละ 10 รวบรวมจ านวนรายวิชาของ

แตล่ะสาขาที่มีการจัดการ

เรียนการสอนดว้ย Project 

Base Learning

  รายวิชาของแตล่ะสาขา

ที่มีการจัดการเรียนการ

สอนดว้ย Project Base

 Learning

ร้อยละของสาขาที่

กระบวนการเรียนการสอน

ดว้ย Project base 

learning

O O O O O O O O O O O O O O

O หมายถึง ผู้รับผดิชอบหลกั 1  = งานที่มีสว่นผลกัดนัเป้าประสงคข์องผู้บังคบััญชา

S หมายถึง ผู้สนบัสนนุ 2 = งานที่เป็นภาระงาน 3 = งานที่ไดรั้บมอบหมายเป็นพิเศษ
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