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บทสรุปส าหรับผู้บรหิาร 
 

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ก าหนดทิศทางการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย  

ราชภัฏสวนสุนันทา เป็นหน่วยงานที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพมาตรฐาน โดยได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ คือ “ส่งเสริม

สนับสนุนและควบคุมคุณภาพการศกึษาระดับบัณฑติศกึษาให้ได้มาตรฐานสากล” 

การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2562 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดท าขึ้นบน

พื้นฐานหลักการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวงและมีการ

วิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ ประกอบด้วยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร ประเด็นปัจจัยที่มี

ผลกระทบต่อการด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย ผลการวิเคราะห์ต าแหน่งยุทธศาสตร์ของบัณฑิตวิทยาลัย  

ผลการวิเคราะหอ์ยู่ในต าแหน่ง “อดทน” ดังแสดงได้จากภาพขา้งลา่งนี้ 

 
 

 

ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยมีการลด/ขจัด ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน จากการแก้ไขปรับปรุง บัณฑิตวิทยาลัยจะ

สามารถปรับไปอยู่ในต าแหน่ง “รุกด าเนนิการเอง” 



 
 

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

งบประมาณ พ.ศ. 2562 บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นั้นประกอบไปด้วย  

วิสัยทัศน์ คือ ส่งเสริมสนับสนุนและควบคุมคุณภาพการศกึษาระดับบัณฑติศกึษาให้ได้มาตรฐานสากล  

พันธกิจ คือ ส่งเสริมสนับสนุนและควบคุมคุณภาพบัณฑิตระดับบัณฑติศึกษาที่เน้นองค์ความรู้สู่ท้องถิ่น 

สร้างมาตรฐานวิชาชีพครู ส่งเสริม สนับสนุนด้านวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

ประเด็นยุทธศาสตร์จ านวน 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ 29 เป้าประสงค์ 48 กลยุทธ์ ซึ่งในแต่ละประเด็น

ยุทธศาสตร์จะมีความเชื่อมโยง/สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนสุนันทา และยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวง อันจะเป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่ใช้เป็นแนวทางในการ

ขับเคลื่อนให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร ์ซึ่งประกอบด้วย  

 

 

 

 

 

 

 



ตาราง สรุปประเด็นยุทธศาสตร ์เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ ของแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2562 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวน 

เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัด 

แผนงาน/

กลยุทธ์ 

โครงการ/

กิจกรรม 

1) ส่งเสริมสนับสนุนและควบคุมคุณภาพการ

จั ดการศึ กษาระดั บบัณฑิ ตศึ กษา ให้ มี

มาตรฐานระดับสากล 

9 19 16 18 

2) พัฒนามาตรฐานคุณภาพงานวิจัย งาน

สร้างสรรค์ และทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อ

การพัฒนาองค์กร ชุมชน ท้องถิ่น  และ

เผยแพร่สูส่าธารณะระดับชาติและนานาชาติ 

10 17 12 14 

3) ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเครอืข่ายชุมชน

ท้องถิ่น สถาบันการศกึษา และศษิย์เก่า 

5 6 6 6 

4) ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และสร้าง

ภาพลักษณ์องค์การ 

5 6 6 6 

รวมทั้งสิ้น 29 48 40 44 

 

  ในการแปลงแผนปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติระดับหน่วยงาน คือ การน ายุทธศาสตร์ไปสู่การ

ปฏิบัติ (Strategy Implementation) ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งในการบริหารเชิงกลยุทธ์ บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีการด าเนินการที่ส าคัญคือ การจัดท าแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ที่

สอดรับกับแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งได้ก าหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม 

ผลผลิต ผลลัพธ์ ระยะเวลา งบประมาณ ให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย 

ประกอบด้วยแผนปฏิบัติการด้านต่าง ๆ จ านวน 18 แผน ได้แก่ (1) แผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม (2) แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ (3) แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ  

(4) แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย (5) แผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ (6) แผนพัฒนาสาขาวิชาสู่

เอตทัคคะ (7) แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  (8) แผนปฏิบัติการด้านการสร้าง

ความสัมพันธ์กับเครือข่าย (9) แผนพัฒนาบุคลากร (10) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล (11) แผนปฏิบัติการ

ด้านการจัดซือ้จัดจา้ง (12) แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (13) แผนปฏิบัติการด้าน

การประชาสัมพันธ์เชิงรุก (14) แผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม (15) แผนกลยุทธ์ทาง

การเงิน  (16) แผนการจัดการความรู้  ( 17)  แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  และ  

(18) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ 



ส าหรับการก ากับติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการและความส าเร็จขององค์กรนั้น บัณฑิต

วิทยาลัย จัดให้มีกลไกเพื่อควบคุมการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ และก่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดย

บัณฑติวิทยาลัย จะส่งรายงานผลการปฏิบัติราชการของหนว่ยงานไปยังมหาวิทยาลัยในระบบ e-Monitoring 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2562 ฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือหลักส าคัญที่ช่วยให้เกิดแนวทางการ

ปฏิบัติที่ชัดเจนและผลักดันให้การด าเนินการในภารกิจต่าง ๆ บรรลุเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์เกิดผลลัพธ์

และผลสัมฤทธิ์ เพื่อการพัฒนาบัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้เป็นหน่วยงานตามวิสัยทัศน์ที่ว่า 

“ส่งเสริมสนับสนุนและควบคุมคุณภาพการศกึษาระดับบัณฑติศกึษาให้ได้มาตรฐานสากล” 
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แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏบัิตกิารประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562    ห น้ า  | 1 

ส่วนที่ 1 บทน ำ 
 

1.1 ประวัติควำมเป็นมำของหน่วยงำน 

ปี พ.ศ. 2542 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งในขณะนั้นยังเป็นสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา  ได้ตั้ง

โครงการบัณฑิตศึกษาขึ้น โดยมีสายงานขึ้นตรงต่อรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มีชื่อเรียกหน่วยงานภายในว่า 

“บัณฑิตวิทยาลัย” มีฐานะเทียบเท่าคณะ ก าหนดวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งเพื่อท าหน้าที่จัดการศึกษาในระดับ

บัณฑิตศึกษา ทั้งในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง และ

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตในสาขาวิชาต่างๆ และหลักสูตรแรกที่เปิดสอน คือ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขา

การจัดการคุณภาพ  

ต่อมาในปี พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา ได้เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตาม

การประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2547 เมื่อเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2548 

บัณฑิตวิทยาลัยได้รับการจัดตั้งให้เป็นหน่วยงานตามโครงสร้างภายในของมหาวิทยาลัย ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 

ตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ที่มีการบริหารงานบุคคลและงานบริหาร

วิชาการของตนเอง โดยมีหน้าที่ก ากับมาตรฐานและประสานงานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตาม

ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการจัดตั้งและการด าเนินงานจัดการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย 

พ.ศ. 2548 เป็นบัณฑิตวิทยาลัยแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แล ะให้ใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า  

“The Graduate School, Suansunandha Rajabhat University” 

 ซึ่งในปัจจุบันบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เป็นศูนย์กลางในการประสานและก ากับ

ดูแลควบคุมมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ 

ความสามารถเฉพาะสาขา ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมในการพัฒนาประเทศ มีวิสัยทัศน์ คือ 

“ส่งเสริมสนับสนุนและควบคุมคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล” และมีพันธกิจส าคัญ 

คือ ผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นองค์ความรู้สู่ท้องถิ่น สร้างมาตรฐานวิชาชีพครู ส่งเสริม สนับสนุนด้าน

วิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาในด้าน

ต่าง ๆ เพื่อให้ได้บัณฑติที่มีคุณภาพและมีศักยภาพในการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ  

บัณฑิตวิทยาลัย  มีการบริหารจัดการองค์กร ด้วยการแบ่งโครงสร้างองค์กรและการบริหารโดยมีคณบดี

บัณฑติวิทยาลัยเป็นผูบ้ังคับบัญชาสูงสุด รับผดิชอบการบริหารงาน ซึ่งมรีองคณบดี 3 ต าแหน่ง ได้แก่ รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และรองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นผู้ช่วยรับผิดชอบงาน

ภายในส านักงาน งานวิชาการ งานประกันคุณภาพ งานวิจัยและบริการวิชาการ และงานกิจการนักศึกษา มี

คณะกรรมการอ านวยการบัณฑิตวิทยาลัย ท าหน้าที่เป็นกรรมการประจ าคณะในการวางนโยบายและแผนงาน

การด าเนินงานของหน่วยงาน พิจารณาหลักสูตรใหค้ าปรึกษาและเสนอความเห็นแก่คณบดีในการบริหารงาน 
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1.2 โครงสร้ำงหน่วยงำน 
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1.3 โครงสร้ำงกำรบริหำร 
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1.4 ผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 

 1.4.1 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน 

สำขำวิชำ 
จ ำนวนหลักสูตรที่เปิดสอน 

ปีกำรศึกษำ 2558 ปีกำรศึกษำ 2559 ปีกำรศึกษำ 2560 

ครุศาสตรมหาบัณฑติ 

     การบริหารการศึกษา  1 1 1 

     การออกแบบการเรียนการสอน  1 1 1 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑติ 

     บริหารธุรกิจ  1 1 1 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 

     นิตวิิทยาศาสตร์  1 1 1 

     การแพทย์แผนไทยประยุกต์  1 1 1 

     การจัดการสิ่งแวดล้อม  1 1 1 

ศลิปศาสตรมหาบัณฑติ 

     ภาษาศาสตร์  1 1 1 

     ปรัชญาและจริยศาสตร์  - 1 1 

     กฎหมายมหาชน  - 1 - 

     การบริหารการพัฒนา  - - 1 

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ 

     นโยบายสาธารณะ  - 1 1 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

     ภาษาศาสตร์  1 1 1 

     ปรัชญาและจริยศาสตร์  1 1 1 

     การบริหารการพัฒนา  1 1 1 

     นิตวิิทยาศาสตร์  1 1 1 

     การแพทย์แผนไทยประยุกต์  1 1 1 

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 

     บริหารธุรกิจ  - 1 1 

รวมทั้งสิ้น 14 18 16 
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1.4.2 ข้อมูลนักศกึษำ 

สำขำวิชำ 
จ ำนวนนักศกึษำ 

ปีกำรศึกษำ 2559 ปีกำรศึกษำ 2560 ปีกำรศึกษำ 2561 

ครุศาสตรมหาบัณฑติ 

     การบริหารการศึกษา  28 14 21 

     การออกแบบการเรียนการสอน  8 13 ปิดหลักสูตร 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑติ 

     บริหารธุรกิจ  39 25 16 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 

     นิตวิิทยาศาสตร์  10 9 1 

     การแพทย์แผนไทยประยุกต์  19 19 20 

     การจัดการสิ่งแวดล้อม  5 7 3 

ศลิปศาสตรมหาบัณฑติ 

     ภาษาศาสตร์  - - 4 

     ปรัชญาและจริยศาสตร์  7 - 0 

     กฎหมายมหาชน  - - ปิดหลักสูตร 

     การบริหารการพัฒนา  14 3 2 

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ 

     นโยบายสาธารณะ  20 7 ปิดหลักสูตร 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

     ภาษาศาสตร์  5 7 2 

     ปรัชญาและจริยศาสตร์  6 5 2 

     การบริหารการพัฒนา  54 16 12 
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สำขำวิชำ 
จ ำนวนนักศกึษำ 

ปีกำรศึกษำ 2559 ปีกำรศึกษำ 2560 ปีกำรศึกษำ 2561 

     นิตวิิทยาศาสตร์  1 4 0 

     การแพทย์แผนไทยประยุกต์  4 1 0 

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 

     บริหารธุรกิจ  6 5 6 

รวมทั้งสิ้น 226 135 89 

* นักศึกษาภาคพิเศษทั้งหมด 

 
 

1.4.3 ข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

สำขำวิชำ 
จ ำนวนนักศกึษำ 

ปีกำรศึกษำ 2558 ปีกำรศึกษำ 2559 ปีกำรศึกษำ 2560 

ครุศาสตรมหาบัณฑติ    

     การบริหารการศึกษา 51 34 83 

     การออกแบบการเรียนการสอน - - 8 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑติ    

     บริหารธุรกิจ  74 2 10 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ    

     นิตวิิทยาศาสตร์  7 6 9 

     การแพทย์แผนไทยประยุกต์  2 12 13 

ศลิปศาสตรมหาบัณฑติ    

     ภาษาศาสตร์  1 0 0 
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สำขำวิชำ 
จ ำนวนนักศกึษำ 

ปีกำรศึกษำ 2558 ปีกำรศึกษำ 2559 ปีกำรศึกษำ 2560 

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ    

     นโยบายสาธารณะ - - 5 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต    

     ภาษาศาสตร์  1 0 - 

     ปรัชญาและจริยศาสตร์  5 0 3 

     การบริหารการพัฒนา  10 5 10 

     นิตวิิทยาศาสตร์ - 2 1 

รวมทั้งสิ้น 190 61 142 

 

 
 

1.4.4 ข้อมูลกำรมีงำนท ำของบัณฑิต 

ปีกำรศึกษำ 2558 2559 2560 

ความพึงพอใจของผู้ใชบ้ัณฑติ 4.55 4.63 4.60 
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1.4.5 ข้อมูลผลงำนวิจัย 

จ ำนวน 

สำขำวิชำ 

ปีงบประมำณ 

2559 

ปีงบประมำณ  

2560 

ปีงบประมำณ 

2561 

ผลงำน น ำไปใช ้ ผลงำน น ำไปใช ้ ผลงำน น ำไปใช ้

นิตวิิทยาศาสตร (ปร.ด.) (วท.ม.) 1 - 2 1 1 1 

ภาษาศาสตร์ (ปร.ด.) (ศศ.ม.) - - 1 - 1 1 

ปรัชญาและจริยศาสตร์ (ปร.ด.) (ศศ.ม.) 1 - 4 - 4 4 

การบริหารการพัฒนา (ปร.ด.) (ศศ.ม.) 3 - 5 5 3 3 

นโยบายสาธารณะ (รป.ม.) - - 2 - - - 

บริหารธุรกิจ (บธ.ด.) (บธ.ม.) - - - - 1 1 

การบริหารการศึกษา (ค.ม.) - - - - 1 1 

บัณฑติวิทยาลัย 3 3 - - 2 2 

รวมทั้งสิ้น 8 3 14 6 14 14 
 
 

 
 

1.4.6 ข้อมูลกำรบริกำรวิชำกำร 

สำขำวิชำ 

จ ำนวนโครงกำรบรกิำรวิชำกำร 

ปีงบประมำณ 

2559 

ปีงบประมำณ  

2560 

ปีงบประมำณ 

2561 

ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย 3 3 6 

ปรัชญาและจริยศาสตร์ (ปร.ด.) (ศศ.ม.) 3 - 6 

การบริหารการพัฒนา (ปร.ด.) (ศศ.ม.) 7 6 8 

นิตวิิทยาศาสตร์ (วท.ม.)  1 1 1 

นโยบายสาธารณะ (รป.ม.) 3 4 4 
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สำขำวิชำ 

จ ำนวนโครงกำรบรกิำรวิชำกำร 

ปีงบประมำณ 

2559 

ปีงบประมำณ  

2560 

ปีงบประมำณ 

2561 

กฎหมายมหาชน (ศศ.ม.) - 4 3 

บริหารธุรกิจ (บธ.ด.) (บธ.ม.) - - 2 

ออกแบบการเรียนการสอน (ค.ม.) - - 1 

การแพทย์แผนไทยประยุกต์ (ปร.ด.) (วท.ม.) - - 2 

รวมทั้งสิ้น 21 18 33 
 

 
 

1.4.7 ข้อมูลกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

สำขำวิชำ 

จ ำนวนโครงกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

ปีงบประมำณ 

2559 

ปีงบประมำณ  

2560 

ปีงบประมำณ 

2561 

ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย 2 3 2 

รวมทั้งสิ้น 2 3 2 
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1.4.8 ข้อมูลบุคลำกร 
 

 สายวิชาการ 

หน่วยงำน 
ปีงบประมำณ 2559 ปีงบประมำณ 2560 ปีงบประมำณ 2561 

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

บัณฑติวิทยาลัย - 4 39 43 - 4 35 39 - 4 34 38 

รวมทั้งสิ้น - 4 39 43 - 4 35 39 - 4 34 38 
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หน่วยงำน 

ปีงบประมำณ 2559 ปีงบประมำณ 2560 ปีงบประมำณ 2561 

อ. ผศ. รศ. ศ. รวม อ. ผศ

. 

รศ. ศ. รวม อ. ผศ

. 

รศ. ศ. รวม 

บัณฑติวิทยาลัย 29 5 5 4 43 25 5 5 4 39 24 6 4 4 38 

รวมทั้งสิ้น 29 5 5 4 43 25 5 5 4 39 24 6 4 4 38 
 

 

 สายสนับสนุนวิชาการ 

หน่วยงำน 
ปีงบประมำณ 2559 ปีงบประมำณ 2560 ปีงบประมำณ 2561 

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

บัณฑติวิทยาลัย 23 9 - 32 21 12 - 33     

รวมทั้งสิ้น 23 9 - 32 21 12 - 33     
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1.5 ขั้นตอนกำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564)  

 
 

ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจัยภายในและภายนอก พรอ้มก าหนดปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม)

ผู้บริหารฯ วิเคราะห์ปัจจัยเชงิยุทธศาสตร ์การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ การก าหนดเป้าประสงค ์ตัวชีว้ัด 
กลยุทธ์การทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกจิ และค่านิยมหลักขององค์กร

จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนยทุธศาสตร ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

คณะกรรมการทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตรฯ์ รองผู้บริหารระดับหน่วยงาน และผู้ปฏิบัติงานก าหนด
โครงการและกจิกรรม

คณะกรรมการทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตรฯ์ ยก (รา่ง) แผนยุทธศาสตร ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560  - 2564)
และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คณะกรรมการทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตรฯ์ จัดประชุมผู้บริหารและบุคลากรเพื่อพิจารณาแผน
ยุทธศาสตร ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- เสนอคณะกรรมการอ านวยการบัณฑติวิทยาลยัเพื่อพิจารณา
- เสนออธิการบดีเพื่ออนมุัติ

น าแผนยุทธศาสตร ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 ไปสู่การปฏิบัติ

มิถุนำยน 2561 

กรกฎำคม 2561 

สิงหำคม 2561 

สิงหำคม 2561 

สิงหำคม 2561 

สิงหำคม 2561 

กันยำยน 2561 

ต.ค. 61 - ก.ย. 62 
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ส่วนที่ 2 กำรวิเครำะห์เชิงยทุธศำสตร์ บณัฑิตวทิยำลยั 
 

2.1 กำรวเิครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอกองค์กร 

เพื่อทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามของบัณฑิตวิทยาลัยโดยใช้หลักการวิเคราะห์ SWOT 

(SWOT Analysis) 

2.1.1 กำรวเิครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน (Internal Environment Analysis) 

เพื่ อ น าผลก ารวิ เค ราะห์ ไป ใช้ ในก ารระบุ จุ ด แข็ ง  (Strengths) และจุ ด อ่ อน  (Weaknesses)  

ของบัณฑิตวิทยาลัยโดยอาศัยกรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามหลักการ 7–S Model ของ McKinsey ซึ่ง

สามารถสรุปแนวทางการวิเคราะหไ์ด้ดังนี้ 

o Structure (โครงสร้าง) มีโครงสร้างการท างาน หรือโครงสร้างการจัดองค์กรในระดับต่างๆ 

เหมาะสมดีหรอืไม่ 

o Strategy (กลยุทธ์) มีการก าหนดกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดทิศทางการปฏิบัติงานไว้

หรอืไม่ 

o System (ระบบ) ระบบการท างานเป็นอย่างไร มีจุดอ่อนหรอืจุดแข็งอะไรบ้าง 

o Skill (ความช านาญ) บุคลากรมีความเช่ียวชาญ หรือช านาญมากน้อยเพียงใด มีทักษะในการ

ปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับหรอืไม่ 

o Staff (บุคลากร) บุคลากรของมีความพร้อมมากน้อยเพียงใด และมีจ านวนเพียงพอหรือไม่ 

o Style (รูปแบบ) รูปแบบการบริหารเป็นที่ยอมรับและมีประสิทธิภาพหรอืไม่ 

o Shared Value (ค่านิยมร่วม) บุคลากรและองค์กรมีค่านิยมร่วมหรือไม่ อะไรบ้างที่ท าให้องค์กร

เข้มแข็งหรอือ่อนแอ 
 

2.1.2 กำรวเิครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก (External Environment Analysis) 

เพื่อน าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการระบุสถานการณ์ที่เป็นโอกาส (Opportunities) และภัยคุกคาม 

(Threats) ของบัณฑิตวิทยาลัยโดยอาศัยกรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกตามหลักการ PESTModel ซึ่งสามารถ

สรุปแนวทางการวิเคราะหไ์ด้ดังนี้ 

o P-Politics เป็นการวิเคราะห์สภาพทางการเมือง รวมทั้งกฎหมายและนโยบายทางการเมืองที่มี

ผลกระทบกับบัณฑติวิทยาลัย 

o E-Economics เป ็น ก ารว ิเค ราะห ์สภ าพกา รณ ์แล ะแนว โน ้มท างเศรษฐก ิจที ่ม ีผ ลต ่อ 

บัณฑติวิทยาลัย 

o S-Social เป็นการวิเคราะหส์ภาพการณ์และกระแสสังคมที่มตี่อบัณฑติวิทยาลัย 

o T-Technology เป็นการวิ เคราะห์แนวโน้มของการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่ เกี่ ยวข้องกับ 

บัณฑติวิทยาลัย 
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2.2 ประเด็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของบัณฑิตวิทยำลัย 

บัณฑิตวิทยาลัยได้ส ารวจความคิดเห็นจากผู้บริหารภายในหน่วยงานเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการ

ด าเนนิงานของบัณฑิตวทิยาลัยโดยสามารถสรุปประเด็นปัจจัยในแตล่ะด้าน ดังนี้ 
 

2.2.1 ประเด็นจุดแข็ง (Strengths : S) (10 ประเด็น)ดังต่อไปนี้ 

1) มีหลักสูตรทั้งระดับปริญญาโท และปริญญาเอกที่โดดเด่นและหลากหลาย ตอบสนองความ

ต้องการของสังคม 

2) มีคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญในงานของตนเอง ท างานเป็นทีม ท าให้การท างานมี

ประสิทธิภาพ 

3) มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. และทุกหลักสูตรผ่าน

เกณฑม์าตรฐาน เป็นหลักสูตรที่มคีุณภาพ 

4) การเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ อันดับ 1 ของประเทศไทยต่อเนื่องยาวนานถึง 7 สมัย 

5) มีความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศในการจัดการศึกษา และการ

วิจัย ท าให้มเีครือขา่ยในการท างาน 

6) การเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ และมีช่ือเสียงทางด้านการผลิตครู และด้านนาฏศลิป์ 

7) มีคณะกรรมการประจ าหน่วยงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ สามารถก ากับดูแลการจัดการศึกษา

ให้เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน สกอ. 

8) นโยบายความผาสุกของผู้บริหารองค์กร ท าให้บุคลากรมีความอิสระและเกิดความคล่องตัวในการ

ปฏิบัติงาน 

9) ผูบ้ริหารเอาใจใส่และให้ความส าคัญต่อการขับเคลื่อนองค์กรให้พัฒนา 

10) การส่งเสริมใหอ้าจารย์และบุคลากรได้มโีอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึน้ และมีการพัฒนาตนเองใน

ด้านต่าง ๆ 
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2.2.2 ประเด็นจุดอ่อน (Weaknesses : W) (7 ประเด็น)ดังต่อไปนี้ 

1) บุคลากร และนักศึกษายังขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษ 

2) ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาเอกที่ตพีิมพ์ในฐานขอ้มูล Scopus/ISI/TCI ค่อนขา้งนอ้ย 

3) ผลงานสร้างสรรค/์สิ่งประดิษฐ์ดา้นการวิจัย ยังมีน้อย 

4) ฐานข้อมูลนักศึกษา/ศิษย์เก่า ยังไม่เป็นระบบ ท าให้ไม่สามารถดึงข้อมูลมาใช้ให้เกิดประสิทธิผลต่อ

องค์กรได้ 

5) หลักสูตรที่เป็นหลักสูตรนานาชาติ ยังมีจ านวนน้อยมาก 

6) นักศึกษามีการขยายระยะเวลาการศึกษาในอัตราค่อนข้างสูง ท าให้มีนักศึกษาตกค้าง ไม่สามารถ

รับนักศกึษาใหม่ได้ 

7) จ านวนนักศึกษาบัณฑติศกึษาที่สามารถเปิดรับสมัครได้ไม่สัมพันธ์กับจ านวนผูส้นใจสมัคร 

 

2.2.3 ประเด็นโอกำส (Opportunities : O) (6 ประเด็น) ดังต่อไปนี้ 

1) การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนท าให้มีความต้องการศึกษาในหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตร

ภาษาอังกฤษเพิ่มขึน้ 

2) มีการขยายตัวของการบริหารส่วนท้องถิ่นซึ่งมคีวามตอ้งการในการศกึษา 

3) การวิจัยมีความส าคัญเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันท าให้เกิดความต้องการในการพัฒนาตนเองในเรื่อง

การวิจัย 

4) หน่วยงานทั้งราชการและเอกชนมีความต้องการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มความสามารถในการ

แขง่ขัน 

5) หนว่ยงานตา่ง ๆ ของภาครัฐมีนโยบายใหก้ารสนับสนุนทุนการวิจัยเป็นจ านวนมาก 

6) กระทรวงศึกษาธิการมนีโยบายในการสง่เสริมและยกระดับสถานะของครู 

 

2.2.4 ประเด็นภัยคุกคำม (Threats : T) (8 ประเด็น) ดังต่อไปนี้ 

1) สถาบันการศึกษาจ านวนมากที่เปิดการเรียนการสอนระดับบัณฑติศกึษา 

2) มีขอ้ก าหนดดา้นคุณภาพหลักสูตรของ สกอ. ท าใหเ้กิดขอ้จ ากัดในเรื่องตา่ง ๆ 

3) การด าเนินงานและการแจ้งข้อก าหนดต่าง ๆ ของ สกอ. มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเตมิอยู่ตลอดเวลา 

4) ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันส่งผลตอ่ผูส้นใจที่จะศกึษาต่อในระดับบัณฑติศกึษา 

5) ปัญหาเศรษฐกิจและการเมอืงของประเทศ 

6) ความรว่มมอืในต่างประเทศยังไม่เป็นรูปธรรมเท่าที่ควร 

7) สังคมไทยจะมีประชากรในวัยเรียนลดน้อยลง 

8) โครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนไป ท าให้อัตราการเกิดลดลง อัตราประชากรในวัยเรียนลดลง และมี

อัตราผูสู้งอายุเพิ่มขึ้น 
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2.3 ผลกำรวิเครำะห์ต ำแหน่งยุทธศำสตร์ของบัณฑติวิทยำลัย 

2.3.1 ต ำแหน่งยุทธศำสตร์ของ บัณฑิตวิทยำลัยในปัจจุบัน 

บัณฑติวิทยาลัยอยู่ในต าแหน่ง “อดทน” ดังแสดงได้จากภาพขา้งลา่งนี้ 

 

 
ภาพที่ 3 ต าแหนง่ยุทธศาสตรข์องบัณฑิตวทิยาลัย 

 

2.3.2 ต ำแหน่งยุทธศำสตร์ที่ปรับปรุงแล้ว 

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

สูงมาก) ดังนี้ 

17 อาจารย์ประจ ามีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ยากต่อการวางแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร 

(ระดับ 4) 

22 อาคารสถานที่คับแคบ ไม่สามารถใหบ้ริการให้สะดวก (ระดับ 5) 

26 บุคลากร และนักศึกษายังขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษ (ระดับ 5) 

19 ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาเอกที่ตีพมิพ์ในฐานข้อมูล Scopus/ISI/TCI ค่อนข้างน้อย 

(ระดับ 4) 

 บัณฑิตวิทยาลัย พลิกวิกฤติเป็นโอกาสในประเด็นที่เป็นภัยคุกคาม (ระดับในการมุ่งมั่นปรับปรุง 

(ระดับ 4) = สูง (ระดับ 5) = สูงมาก) ดังนี้ 
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38 มีสถาบันการศกึษาจ านวนมากที่เปิดการเรียนการสอนระดับบัณฑติศกึษา (ระดับ 5) 

39 ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันส่งผลต่อผูส้นใจที่จะศกึษาต่อในระดับบัณฑติศกึษา (ระดับ 4) 

42 ความร่วมมือในตา่งประเทศยังไม่เป็นรูปธรรมเท่าที่ควร (ระดับ 4) 

 จากการแก้ไขปรับปรุงข้างต้น บัณฑิตวิทยาลัยจะสามารถปรับไปอยู่ในต าแหน่ง “รุกด าเนินการเอง” 

ดังแสดงได้จากภาพขา้งลา่งนี้ 

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

วิสัยทัศน์ (Vision) 

มหำวิทยำลัยแม่แบบที่ดขีองสังคม 

(Smart Archetype  University of the Society) 

ความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ : รักษาความเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมี

ผลงานที่เป็นแมแ่บบสวนสุนันทาด้านการสอน วิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 

หมายเหต ุ: แมแ่บบท่ีดขีองความสมารท์ (Smart) คือ เป็นลักษณะของ “ฉลาดหลักแหลมนา่มอง” ในเร่ืองตา่งๆ ดังนี้ 

S = Smart Students: นักศึกษา “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” มคีวามคิดด ีท าด ีพูดด ีแต่งกายดี 

M = Smart Management: การบริหารจัดการ “ฉลาดหลกัแหลมนา่มอง” ผู้บริหารเก่งและด ีรบัผิดชอบตอ่สังคม 

ท าดี มุ่งคุณภาพ และมีธรรมาภิบาล 

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

รวมท้ังมีรูปแบบการน าเสนอท่ีดี 

R = Smart Research: การวจิัย “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” สร้างผลงานวจิัยท่ีตอบสนองสังคม และน าไปใช้

ประโยชนไ์ด้ รวมท้ังมีรูปแบบการน าเสนอท่ีดี 

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

ประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังมีครูท่ีเป็นตน้แบบในการคดิดแีละท าดี 
 

 

จุดประสงค์ (Purpose)  

1) บัณฑติที่เน้นองคค์วามรูเ้ป็นเอตทัคคะ (Graduates with concentration on niche academic) 

2) การวิจัยทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ (Academic research with creative and 

innovative concept) 

3) ผลงานวิชาการที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม (Academic works with respond and resolve the 

social problems) 

4) ศิลปะและวัฒนธรรมไทยตามแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทา (Arts and culture based on Suan 

Sunandha Heritage) 
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พันธกิจ (Mission) 

1) ให้การศึกษา (To offer education) ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ ฝึกหัดครู ปลูกฝัง

ประชาชนให้สามารถเรียนรู้ในระดับสูง มีความเป็นมนุษย์ที่รับผดิชอบต่ออนาคตของโลกที่มแีนวโน้มเป็นนานาชาติ 

มีจิตวญิญาณในการท้าทาย โดยไม่กลัวล้มเหลว 

2) วิจัย (To conduct research) มุ่งมั่นในการลงทุนทางการศึกษาวิจัยในศาสตร์ที่เป็นเอตทัคคะ ที่

สามารถน าไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์ได้เพื่อความสงบสุข และความเจริญรุ่งเรือง ผ่านการแสวงหาด้วยการวิจัย

ทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสรา้งสรรค์ 

3) บริการวิชาการ (To provide academic services) การส่งมอบผลงานวิชาการในระดับเอตทัคคะ ที่

ตอบและแก้ปัญหาของสังคม โดยการมสี่วนรว่มกับชุมชนท้องถิ่น และสังคม 

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

และวัฒนธรรมไทย โดยการพัฒนาและสร้างแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทาให้เป็นที่ยกย่องและชื่นชมของ

มนุษยชาติ 
 

ภำรกิจหลัก (Key result area) 

1) ผลติบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหนา้  (Produce graduates with front row quality) 

2) ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคมนานาชาติ (Provide academic services 

and transfer technology to communities and international society) 

3) อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปวัฒนธรรม (Conserve and develop services 

provision as the Center for Arts and Culture Service Center) 

4) วิ จั ย  ส ร้ า งน วั ต ก รรม แล ะอ งค์ ค ว าม รู้  (Conduct research, create innovation and develop 

knowledge for society) 

5) สร้างเครอืข่ายกับมหาวิทยาลัยชั้นน าในอาเซียน (Establish network with outstanding universities in 

ASEAN) 

6) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ (Employ modern management system for 

versatility) 
 

 

เสำหลัก (Pillar) 

1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)  

2) คุณธรรม (Morality)  

3) เครือขา่ย (Partnership)  

4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  

5) วัฒนธรรม (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”   



 

 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏบัิตกิารประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562    ห น้ า  | 20 

นโยบำยในกำรบริหำรและพัฒนำมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ (พ.ศ. 2560 – 2564) 

(The Policy on University's Management and Development) 

มหาวิทยาลัยฯ ได้ก าหนดนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อให้การด าเนินงานตาม

ยุทธศาสตรไ์ปสู่ความส าเร็จที่ก าหนดไว้ ดังนี้  

1. นโยบายด้านการบริหารจัดการ 

1) เร่งรัดและสร้างกระบวนการและกลไกการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทุกคนให้ก้าวไปสู่

ความส าเร็จสูงสุดในเส้นทางวิชาชีพ 

2) รักษาเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของความเป็นสวนสุนันทาที่มีอดีตอันน่าภูมิใจเพื่อน าไปสู่ความผาสุก

และคุณภาพชวีิตการท างานของบุคลากรในองค์กร 

3) ส่งเสริมและสนับสนุนการใชห้ลักธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการองค์กรในทุกมิติ 

4) จัดสภาพแวดล้อมที่ดีด้านการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ 

บรรยากาศที่เอื้อตอ่การเรียนรูแ้ละเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้พัฒนาในเส้นทางวิชาชีพทั้งในด้านวุฒิการศึกษาและผลงาน

วิชาการ รวมทั้งความรู้ความสามารถในการใชภ้าษาอังกฤษและน าไปใช้ในชีวติประจ าวันได้ 

2. นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต 

1) พัฒนาสาขาวิชาทุกๆ สาขาวิชาไปสู่ความเป็นเอตทัคคะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้ง

ในระดับประเทศและระดับสากล 

2) ประสานเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตเพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดการ

เรียนการสอนครอบคลุมในทุกกระบวนการ 

3) ยกระดับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยการมีเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ

เพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรูแ้ละบุคลากร 

4) มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ลึกซึ่งในศาสตร์ที่ส าเร็จการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มี

จติสาธารณะ และเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี 

5) พัฒนานักศกึษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีและการใช้ภาษาอังกฤษอยู่

ในระดับที่ด ีสามารถน าไปใช้ในชีวติประจ าวันได้ 

6) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีพรสวรรค์และความสามารถพิเศษที่โดดเด่นนอกจากศาสตร์ที่

ศกึษา 

3. นโยบายด้านการวิจัย 

1) มุ่งเน้นผลิตงานวิจัยที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้

ประโยชน์ได้จริง 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มกีารบูรณาการวจิัยใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของการเรยีนการสอน 
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3) สร้างให้นักศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกมีขีดความสามารถในด้านการวิจัยและ

สร้างผลงานที่เป็นยอมรับของสังคมได้ 

4. นโยบายด้านการบริการวิชาการ 

1) ส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับงานวิจัย และเกิดการบูรณาการกับการเรียนการ

สอน 

2) สร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชนในการให้บริการวิชาการ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนา

ชุมชนให้เข้มแข็ง ยั่งยืน น าไปสู่การพึ่งพาตนเองได้ 

3) ส่งเสริมให้มีการจัดแหล่งเรียนรู้เพื่อสรา้งโอกาสเรียนรู้ให้แก่ทุกคนทุกกลุ่มวัย 

5. นโยบายด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

1) ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นสวนสุนันทา 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ค้นคว้า เพื่อเป็นศูนย์กลางแหง่การเรยีนรู้ทางวัฒนธรรม 

3) สนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่ทั้ง

ภายในประเทศและต่างประเทศ 
 

เป้ำหมำยกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย (University Development Goals) 

ภาพที่ 5 เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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เป้าหมายที่ 1 : สร้างเอตทัคคะเพื่อให้ได้รับการยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ

ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อสู่การเป็นเอตทัคคะที่ได้รับการยอมรับใน

ระดับชาติและนานาชาติ 

เป้าหมายที่ 2 : สร้างผลงานวิชาการ วิจัย เพื่อการบริการวิชาการ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะผลิตผลงานทาง

วิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน เผยแพร่

ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการน าไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เพื่อการบริการวิชาการ

แก่สังคม 

เป้าหมายที่ 3 : สร้างเครือข่ายมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะสร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือที่หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับ

มหาวิทยาลัย 

เป้าหมายที่ 4 : สร้างภาพลักษณ์เพื่อให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะพัฒนาระบบบริหาร

จัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและ

นานาชาติ 
 

 

ยุทธศำสตร์ (Strategic Thrusts) 

มหาวิทยาลัยฯ ได้น ายุทธศาสตร์ตามกรอบแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560 – 2574) มาจัดท าเป็น

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน (Raise the University‘s 

Potential to Become Sustainable Specialist) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (Construct 

Academic Works for Elevating Local Wisdom Sustainably) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น  (Establish Relationship to 

Link Local to Network)  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ (Elevate the Level of International Recognition) 

 ทั้งนีม้หาวิทยาลัยได้ก าหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตรห์ลักและตัวช้ีวัดความส าเร็จของแตล่ะยุทธศาสตร์ 

มีดังนี ้

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลักคือ 

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคมเพื่อสู่การเป็น

เอตทัคคะที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์คือ 1.ร้อยละของนักศึกษาที่ ได้รับการยกย่องหรือยอมรับ 

ในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 2.ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑิต ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบมาตรฐาน
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คุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ 3.ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 

1 ปี และ 4.คะแนนเฉลี่ยการประกันคุณภาพภายในประจ าปี 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  มีเป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์หลักคือ ผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศกึษา ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองต่อ

ความต้องการของแหล่งทุน เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการน าไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลาง

แหง่การเรยีนรู้เพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์คือ 1.ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์

เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย  2.ร้อยละผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาโท ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ  3.ร้อยละผลงานของ

นักศึกษา และผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ  4.

ร้อยละผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการน าไปใช้ประโยชน์ต่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทั้งหมด 5.

จ านวนชุมชนที่พึ่งพาตนเองได้จากผลงานวิจัย 6.จ านวนผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นจดอนุสิทธิบัตร หรือ

สิทธิบัตร 7.จ านวนองค์ความรู้ที่เพิ่มขึ้นในแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการ 8.จ านวนศูนย์การเรียนรู้เพื่อการบริการ

วิชาการ 9.จ านวนผู้มาเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์ รัตนโกสินทร์หรือพิพิธภัณฑ์พระวิมาดาเธอฯ 10.ร้อยละของ

รายได้ของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึน้ 11.ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถอ่านออกเขียนได้

เพิ่มขึ้น 12.จ านวนโรงเรียนที่ได้รับการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิหน้าที่ตนเอง

และผู้อื่น 13.ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายชุมชนร่วมกับประชารัฐ  14.จ านวนผลิตภัณฑ์ชุมชน 

OTOP ที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพอย่างน้อย 1 ระดับ 15.จ านวนโรงเรยีนในท้องถิ่นที่มีการน านวัตกรรมการจัดการ

เรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ 16.นักเรียนในท้องถิ่นที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) 

แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนน (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ดีขึ้น) 17.นักเรียนได้รับการบ่มเพาะ

คุณธรรมและจริยธรรม 18.เงนิสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย และ 19.ร้อย

ละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจหรือ

เทียบเท่าในระดับชาติหรอืระดับนานาชาติตอ่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งหมด  

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครอืข่ายและท้องถิ่น มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลักคือ 

สร้างเครือข่ายความร่วมมือที่หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิด

ความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย 

 ตัว ชี้ วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์คื อ  1.ร้อยละของเครือข่ายที่ มี ผลผลิตที่ เป็ นประโยชน์ 

ต่อมหาวิทยาลัย  2.จ านวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย  3.ร้อยละของเครือข่าย 

ความร่วมมือในประเทศที่มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และ 4.ร้อยละของเครือข่ายต่างประเทศที่มี 

การจัดกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัย 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลักคือ พัฒนาระบบ

บริหารจัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติ

และนานาชาติ 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์คือ 1.ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนการจัดอันดับ

มหาวิทยาลัย 2.ร้อยละของงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์และ

นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  3.ร้อยละของการรับรู้

ภาพลักษณ์และการให้บริการของมหาวิทยาลัย และ 4.จ านวนนักศึกษาชาวต่างชาติ/นักศึกษาแลกเปลี่ยน 

โดยแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) สามารถสรุปเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยุทธ์ และ

โครงการ/กิจกรรม ดังตาราง 1 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยุทธ์ และโครงการ/กิ จกรรมของ

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

ยุทธศำสตร ์

จ ำนวน 

เป้าประสงค์เชงิ

ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด 

แผนงาน/

กลยุทธ์ 

โครงการ/

กิจกรรม 

1) พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 9 22 18 20 

2) สร้างผลงานวิชาการสูก่ารยกระดับภูมปัิญญาท้องถิ่นอย่าง

ยั่งยืน 

11 26 15 26 

3) สรา้งความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครอืข่ายและทอ้งถิ่น 5 6 6 6 

4) ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 5 6 6 6 

รวมทั้งส้ิน 30 60 45 58 
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ส่วนที่ 3 สำระส ำคญัของแผนยุทธศำสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) 
 

3.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

 ส่งเสริมสนับสนุนและควบคุมคุณภาพการศกึษาระดับบัณฑติศกึษาให้ได้มาตรฐานสากล 

 
3.2 พันธกิจ (Mission) 

 ส่งเสริมสนับสนุนและควบคุมคุณภาพบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นองค์ความรู้สู่ท้องถิ่น สร้าง

มาตรฐานวิชาชีพครู ส่งเสริม สนับสนุนด้านวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

3.3 ภำรกิจหลัก (Key result area) 

1. ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ 

ให้มสีังคมคุณภาพ องค์ความรู ้และทักษะสู่สากล 

2. ส่งเสริมการท าวิจัยโดยมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรม และองค์ความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่นและเผยแพร่

ระดับชาติและนานาชาติ 

3.  สง่เสรมิสนับสนุนบริการวิชาการตอ่ชุมชนและสังคมสอดรับกระแสโลกาภวิัตน์ 

4.  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างคุณค่าแก่สังคม และบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์

ชุมชนท้องถิ่น 

 

3.4 เสำหลัก (Pillar) 

1. ทุนความรู ้(Knowledge Capital) 

2. คุณธรรม (Morality 

3. เครือขา่ย (Partnership) 

4. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 

5. วัฒนธรรม (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีวังสวนสุนันทา) 

 

3.5 วัฒนธรรม (Culture) 

 ความดงีามและการปฏิบัติตนในจรยิวัตรแบบไทย โดยการแสดงความเคารพผู้อาวุโสและการทักทาย 

 
3.6  อัตลักษณ์ (Identity) 

เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ 
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3.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู ้ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูสู้่สากล 
 

3.8 ค่ำนิยมหลัก (Core Values) 

G  Good governance  ธรรมาภิบาล 

R  Resourcefulness  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์

A  Association  การเชื่อมโยงประสานงานเครือขา่ย 

D Devotion  ทุ่มเท เสียสละ อุทิศตนให้กับองค์กร 

 
3.9 ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic Thrusts) 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1  ส่งเสริมสนับสนุนและควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มี

มาตรฐานระดับสากล 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2  พัฒนามาตรฐานคุณภาพงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อ

การพัฒนาองค์กร ชุมชน ท้องถิ่น และเผยแพร่สูส่าธารณะระดับชาติและนานาชาติ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3  ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น สถาบันการศกึษา และศษิย์เก่า 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4  ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และสรา้งภาพลักษณ์องค์การ 
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ส่วนที่ 4 แผนยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ป ี(พ.ศ.2560 – 2564) 
 

 

 

  



ป ี2559 ป ี2560
ป ี2561

(9 เดอืน)
ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564

1.1.1 คะแนนเฉลี่ยการประกันคณุภาพ

ภายในประจ าปี

คะแนน

เฉลี่ย

4.39 4.43 ≥ 4.25

(N/A)

≥ 4.35 ≥ 4.35 ≥ 4.40  - พจิารณาจากขอ้มลูย้อนหลัง 3 ปี

 (2559-2561) มคีา่เฉลี่ยเทา่กับ 

4.35

1.1.1.1 พัฒนาการบริหารจัดการองคก์รดว้ยระบบ

คณุภาพ

โครงการประกันคณุภาพการศกึษา รองคณบดฝ่ีายแผนงาน

และประกันคณุภาพ

ฝ่ายแผนงานและ

ประกันคณุภาพ

1.1.2 ร้อยละของนักศกึษาที่ไดรั้บการยก

ย่องหรือยอมรับในระดับชาตแิละ/หรือ

นานาชาติ

ร้อยละ - 7 รางวัล 1.59 0.50 0.50 0.50  - พจิารณาจากขอ้มลูย้อนหลัง 2 ป ี

(2560-2561) มคีา่เฉลี่ยเทา่กับ 1.45

1.1.2.1 สนับสนุนใหน้ักศกึษาสง่ผลงานทางวชิาการ

 งานวจิัย และงานสร้างสรรคเ์ขา้ประกวดใน

ระดับชาตแิละนานาชาติ

โครงการสง่เสริมผลงานนักศกึษาสูก่าร

ประกวดในระดับชาตหิรือนานาชาติ

รองคณบดฝ่ีายบริหาร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

(งานกจิการนักศกึษา)

≥ 4.35 ≥ 4.35 ≥ 4.35 โครงการจัดการเรียนการสอนสวนสุนัน

ทา 4.0 

(SSRU 4.0)

กจิกรรมจัดการเรียนการสอน

ดา้นสังคมศาสตร์

กจิกรรมจัดการเรียนการสอน

ดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1.3.2 คะแนนเฉลี่ยความพงึพอใจเกี่ยวกับ

การจัดกจิกรรมการสง่เสริม หรือพัฒนา

ใหก้ับนักศกึษา

คะแนน

เฉลี่ย

4.66 4.64 4.71 ≥ 4.25 ≥ 4.25 ≥ 4.25  - พจิารณาจากขอ้มลูย้อนหลัง 3 ปี

 (2559-2561) มคีา่เฉลี่ยเทา่กับ 4.67

1.3.2.1 สง่เสริมและพัฒนานักศกึษาใหเ้ปน็ไปตาม

อัตลักษณ์ของบณัฑติวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา

และมคีณุลักษณะบณัฑติที่พงึประสงค์

โครงการพัฒนานักศกึษาตาม

คณุลักษณะบณัฑติที่พงึประสงคแ์ละอัต

ลักษณ์สวนสุนันทา

รองคณบดฝ่ีายบริหาร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

(งานกจิการนักศกึษา)

1.3.3 ร้อยละของสาขาวชิาที่สง่ผลงานของ

นักศกึษาเขา้ประกวด

ร้อยละ - - - ≥ 50 ≥ 50 ≥ 50  - เปน็ตัวชี้วัดใหมเ่ชงิปริมาณ จะ

พจิารณาจากศักยภาพของ

มหาวทิยาลัยหรือขอ้มลูที่ใกลเ้คยีง

1.3.3.1 สง่เสริมและสนับสนุนใหส้าขาวชิาบม่เพาะ

และเสริมความรู้ ทกัษะใหก้ับนักศกึษาในการ

สร้างผลงาน เขา้ร่วมประกวดในเวทรีะดับชาติ

หรือนานาชาติ

โครงการปั้นนักศกึษาสูเ่วทรีะดับชาติ

หรือนานาชาติ

รองคณบดฝ่ีายบริหาร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

(งานกจิการนักศกึษา)

1.3.4 ร้อยละของนักศกึษาที่ผ่านการ

น าเสนอผลงานวจิัยจากการจัด 

Mini-conference

ร้อยละ - - - ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80  - เปน็ตัวชี้วัดใหมเ่ชงิปริมาณ จะ

พจิารณาจากศักยภาพของ

มหาวทิยาลัยหรือขอ้มลูที่ใกลเ้คยีง

โครงการน าเสนองานวจิัย 

(Mini-conference) ของนักศกึษา

1.3.5 จ านวนผลงานวจิัยของนักศกึษาที่ได้

น าเสนอในระดับนานาชาติ

จ านวน - - - 2 2 2  - เปน็ตัวชี้วัดใหมท่ี่เปน็เชงิปริมาณ 

จะพจิารณาจากศักยภาพของ

มหาวทิยาลัยที่ไดก้ าหนดเปา้หมาย

หนว่ยงานละ 2 ผลงาน

โครงการพัฒนานักศกึษาสูก่ารวจิัยใน

ระดับนานาชาติ

1.4.1 จ านวนสาขาวชิาเอตทคัคะที่มคีะแนน

ประเมนิตัง้แต ่60 คะแนนขึ้นไป

สาขาวชิา - - - 1 1 1  - เปน็ตัวชี้วัดใหมท่ี่เปน็เชงิปริมาณ 

จะพจิารณาจากศักยภาพของ

มหาวทิยาลัยหรือขอ้มลูที่ใกลเ้คยีง

1.4.1.1 ยกระดับคณุภาพของสาขาวชิาเอตทคัคะ

ใหส้ามารถแขง่ขนัในระดับชาตหิรือนานาชาติ

โครงการพัฒนาสาขาวชิาสูเ่อตทคัคะ รองคณบดฝ่ีายวชิาการ ฝ่ายบริการการศกึษา

1.4.2 ร้อยละของหลักสูตรทัง้หมดที่ผ่าน

ตามเกณฑป์ระกันคณุภาพหลักสูตรของ 

สกอ. โดยไดค้ะแนนไมต่่ ากวา่ระดับ 3.01

ร้อยละ 37.5 90 ≥ 70

(N/A)

≥ 75.00 ≥ 75.00 ≥ 75.00  - พจิารณาจากขอ้มลูย้อนหลัง 3 ปี

 (2559-2561) มคีา่เฉลี่ยเทา่กับ 

65.83

รองคณบดฝ่ีายวชิาการ ฝ่ายบริการการศกึษา

1.4.4 จ านวนรายวชิาภาษาไทยที่มกีาร

จัดการเรียนการสอนเปน็ภาษาอังกฤษ

รายวชิา - - - 1 1 1  - เปน็ตัวชี้วัดใหมท่ี่เปน็เชงิปริมาณ 

จะพจิารณาจากศักยภาพของ

มหาวทิยาลัยหรือขอ้มลูที่ใกลเ้คยีง

แผนงาน/ กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดูแล ฝ่ายท่ีรบัผิดชอบ

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ป ี(พ.ศ.2560-2564)

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ส่งเสรมิสนับสนุนและควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มมีาตรฐานระดับสากล

มิติ เป้าประสงค์ ตัวชีวั้ด หน่วยนับ

ผลการด าเนนิงาน

แนวทางการก าหนดค่าเป้าหมาย

ประสทิธผิล 1.1 บณัฑติวทิยาลัยเอตทคัคะที่มี

ความย่ังยืน และไดรั้บการยอมรับ

ในระดับชาตแิละนานาชาติ

คณุภาพบริการ 1.2 บณัฑติมคีณุภาพตามอัต

ลักษณ์ของบณัฑติวทิยาลัยเปน็ที่

ยอมรับของผู้ใชบ้ณัฑติและสังคม 

และมทีกัษะที่จ าเปน็ในศตวรรษที่ 21

1.2.1.1 สง่เสริมการบรูณาการการสอนดว้ย

นวัตกรรมร่วมสมยัอย่างมปีระสทิธภิาพในการ

สร้างทกัษะที่จ าเปน็ในศตวรรษที่ 21

 - พจิารณาจากขอ้มลูย้อนหลัง 3 ปี

 (2559-2561) มคีา่เฉลี่ยเทา่กับ 4.57

ฝ่ายบริการการศกึษา

1.4 หลักสูตรมมีาตรฐานเปน็ที่

ยอมรับทัง้ในระดับชาตแิละ

นานาชาติ

1.4.2.1 พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรของบณัฑติ

วทิยาลัยใหเ้ปน็ที่ยอมรับในระดับชาตแิละนานาชาติ

ฝ่ายบริการการศกึษารองคณบดฝ่ีายวชิาการระดับ

คะแนน

4.54 4.63 4.550

ประสทิธภิาพ 1.3 บณัฑติวทิยาลัยมกีารบรูณา

การการจัดการเรียนสอนที่สง่เสริม

และสนับสนุนการสร้าง

คณุลักษณะบณัฑติที่พงึประสงค ์

สอดคลอ้งตามอัตลักษณ์ของ

บณัฑติวทิยาลัย

1.3.5.1 สง่เสริมและสนับสนุนการน าเสนอ

ผลงานวจิัยของนักศกึษาในระดับนานาชาติ

รองคณบดฝ่ีายวชิาการ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ค่าเป้าหมาย

โครงการบริหารหลักสูตรที่มคีณุภาพ

1.2.1 ระดับคะแนนคณุภาพของบณัฑติ 

ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบมาตรฐาน

คณุวุฒริะดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ



ป ี2559 ป ี2560
ป ี2561

(9 เดอืน)
ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564

แผนงาน/ กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดูแล ฝ่ายท่ีรบัผิดชอบมิติ เป้าประสงค์ ตัวชีวั้ด หน่วยนับ

ผลการด าเนนิงาน

แนวทางการก าหนดค่าเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

1.4.5 ระดับความส าเร็จของการด าเนนิการ

จัดท าหลักสูตร 2 ภาษา

ระดับ

ความส าเร็จ

- - - 1 1 1  - เปน็ตัวชี้วัดเชงิคณุภาพ 

(Milestone) จะก าหนดคา่เปา้หมาย

ความส าเร็จอยู่ที่ระดับ 5

1.5.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารง

ต าแหนง่ทางวชิาการ

ร้อยละ 34.67 36.59 39.47 ≥ 30.00 ≥ 35.00 ≥ 40.00  - พจิารณาจากขอ้มลูย้อนหลัง 3 ปี

 มคีา่เฉลี่ยเทา่กับ 36.91

โครงการเพิม่ต าแหนง่ทางวชิาการ รองคณบดฝ่ีายบริหาร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(งานบคุคล)

1.5.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มี

คณุวุฒปิริญญาเอก

ร้อยละ 89.33 87.8 92.11 ≥ 40.00 ≥ 45.00 ≥ 50.00  - พจิารณาจากขอ้มลูย้อนหลัง 3 ปี

 มคีา่เฉลี่ยเทา่กับ 89.75

โครงการศกึษาตอ่ในระดับที่สูงขึ้น รองคณบดฝ่ีายบริหาร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(งานบคุคล)

1.5.3 ร้อยละของบคุลากรที่ไดรั้บการพัฒนา ร้อยละ - 96.97 94.74 ≥ 95 ≥ 95 ≥ 95  - เปน็ตัวชี้วัดใหมท่ี่เปน็เชงิปริมาณ 

จะพจิารณาจากศักยภาพของ

มหาวทิยาลัยหรือขอ้มลูที่ใกลเ้คยีง

1.5.3.1 สง่เสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ

ของบคุลากรทัง้สายวชิาการและสายสนับสนุน

วชิาการใหส้ามารถปฏบิตังิานไดอ้ย่างมอือาชพี

โครงการพัฒนาบคุลากรสูม่อือาชพี รองคณบดฝ่ีายบริหาร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(งานบคุคล)

1.5.4 ร้อยละของบคุลากรที่ผ่านเกณฑ์

มาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวทิยาลัย

ร้อยละ - 13.16 8.33 ≥ 30.00 ≥ 35.00 ≥ 40.00  - พจิารณาจากขอ้มลูย้อนหลัง 2 ป ี

(2559-2560) มคีา่เฉลี่ยเทา่กับ 

10.75

1.5.4.1 พัฒนาศักยภาพดา้นภาษาอังกฤษใหก้ับ

บคุลากร

โครงการพัฒนาศักยภาพดา้น

ภาษาอังกฤษของบคุลากร

รองคณบดฝ่ีายบริหาร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(งานบคุคล)

1.6 บคุลากรมกีารปฏบิตังิานที่

ตอบสนองตอ่ความตอ้งการของ

ผู้รับบริการ และทนัตอ่

สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

1.6.1 ร้อยละของกระบวนการปฏบิตังิานที่

ไดรั้บการปรับปรุงและพัฒนา

ร้อยละ - - - ≥ 80.00 ≥ 80.00 ≥ 80.00  - เปน็ตัวชี้วัดใหมท่ี่เปน็เชงิปริมาณ 

จะพจิารณาจากศักยภาพของ

มหาวทิยาลัยหรือขอ้มลูที่ใกลเ้คยีง

1.6.1.1 สง่เสริมและสนับสนุนการพัฒนา

นวัตกรรมของกระบวนการปฏบิตังิานใหเ้กดิ

ประสทิธภิาพ

โครงการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการ

ปฏบิตังิาน

รองคณบดฝ่ีายบริหาร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

1.7 บณัฑติวทิยาลัยมกีาร

ประยุกตใ์ชห้ลักปรัชญา

ของเศรษฐกจิพอเพยีงในการ

พัฒนาและเกดิธรรมาภบิาล

1.7.1 ระดับความเชือ่มัน่ของบคุลากรตอ่

ระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล

ของบณัฑติวทิยาลัย

ระดับความ

เชือ่มัน่

4.35 4.57 4.73 ≥ 4.51 ≥ 4.51 ≥ 4.51  - พจิารณาจากขอ้มลูย้อนหลัง 3 ปี

 (2559-2561) มคีา่เฉลี่ยเทา่กับ 

4.55

1.7.1.1 ปรับปรุงระบบและกลไกการก ากับองคก์ร

โดยประยุกตใ์ชห้ลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

และหลักธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการของ

บณัฑติวทิยาลัยใหม้คีวามยืดหยุ่นและคลอ่งตัว

โครงการก ากับองคก์ารที่ดี คณบดบีณัฑติวทิยาลัย หวัหนา้ส านักงาน

≥ 4.51 ≥ 4.51 ≥ 4.51 1.8.1.1 พัฒนาหรือปรับปรุงระบบสารสนเทศให้

เอื้ออ านวยตอ่การเรียนรู้และการบริหารงาน

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

รองคณบดฝ่ีายบริหาร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

1.8.1.2 พัฒนาและปรับปรุงอาคาร หอ้งเรียน 

หอ้งปฏบิตักิาร และภมูทิศันท์ี่เปน็มติรตอ่

สิ่งแวดลอ้ม ใหพ้ร้อมส าหรับการจัดการเรียนการ

สอนและภารกจิอืน่ๆ

โครงการปรับปรุงกายภาพและภมูทิศันท์ี่

เปน็มติรตอ่สิ่งแวดลอ้ม

รองคณบดฝ่ีายบริหาร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

1.9 บณัฑติวทิยาลัยสามารถ

บริหารจัดการทรัพย์สนิ สนิทรัพย์

เพือ่ใชใ้นการปฏบิตัติามภารกจิ

1.9.1 เงนิรายไดจ้ากโครงการจัดหารายได้

ดา้นการบริการวชิาการและวจิัยตอ่

อาจารย์ประจ า

บาท/คน  -  ร้อยละ

 32.78

331,282 25,000 25,000 25,000  - พจิารณาจากขอ้มลูย้อนหลัง 2 ป ี

(2560-2561) มคีา่เฉลี่ยเทา่กับ 

331,282 บาท/คน แตด่ว้ยการหา

รายไดม้ปีจัจัยการจา้งที่ไมส่ามารถ

ควบคมุได ้และมบีางคณะ/วทิยาลัย

ไมส่ามารถด าเนนิการไดบ้รรลุ

เปา้หมาย

1.9.1.1 สง่เสริมและสนับสนุนการจัดหารายไดข้อง

หนว่ยงานตา่งๆ อย่างเปน็ระบบ

โครงการจัดหารายไดด้ว้ยการบริการ

วชิาการ

รองคณบดฝ่ีายบริหาร ฝ่ายพัฒนางานวจิัย

และบริการวชิาการ

1.4 หลักสูตรมมีาตรฐานเปน็ที่

ยอมรับทัง้ในระดับชาตแิละ

นานาชาติ

1.4.2.1 พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรของบณัฑติ

วทิยาลัยใหเ้ปน็ที่ยอมรับในระดับชาตแิละนานาชาติ

 - พจิารณาจากขอ้มลูย้อนหลัง 2 ป ี

(2560-2561) มคีา่เฉลี่ยเทา่กับ 

4.51*มหาวทิยาลัยมคีา่คาดหวัง

ความพงึพอใจอยู่ที่ระดับมากที่สุด

ประสทิธภิาพ

4.51 4.51

โครงการบริหารหลักสูตรที่มคีณุภาพ

การพัฒนา

องคก์าร

1.5 บคุลากรทกุระดับมคีวามรู้ 

ทกัษะและทศันคตใินการปฏบิตังิาน

 ตลอดจนมคีวามกา้วหนา้ในสาย

อาชพี

1.5.1.1 สง่เสริมและสนับสนุนใหบ้คุลากรศกึษาตอ่

และเพิม่ต าแหนง่ทางวชิาการ

1.8 บณัฑติวทิยาลัยมอีาคาร

สถานที่ และสิ่งอ านวยความ

สะดวกที่รองรับการด าเนนิการ

ตามพันธกจิไดอ้ย่างครบถว้น

1.8.1 ความพงึพอใจของนักศกึษา/

บคุลากรที่มตีอ่อาคารสถานที่และสิ่ง

อ านวยความสะดวกของบณัฑติวทิยาลัย

ระดับ

ความพงึ

พอใจ

-



ป ี2559 ป ี2560
ป ี2561

(9 เดอืน)
ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564

2.1.1 ร้อยละของผลงานวชิาการ วจิัยหรืองาน

สร้างสรรคท์ี่ตพีมิพ ์เผยแพร่ในระดับชาตหิรือ

นานาชาตติอ่อาจารย์ประจ าและนักวจิัย

ร้อยละ วทิย์ 100

สังคม 29.27

34.44 44.21 ≥ 30.00 ≥ 30.00 ≥ 30.00  - พจิารณาจากขอ้มลูย้อนหลัง 3 

ป ี(2559-2561) มคีา่เฉลี่ยเทา่กับ 

53.14 * เกณฑม์าตรฐานสกอ. กา

หนดร้อยละ 30.00

2.1.1.1 สง่เสริมและสนับสนุนการน า

ผลงานวจิัย หรืองานสร้างสรรคข์อง

อาจารย์ประจ าและนักวจิัยใหไ้ดรั้บการ

ตพีมิพเ์ผยแพร่ ในระดับชาตหิรือนานาชาติ

โครงการสง่เสริมการตพีมิพเ์ผยแพร่

ผลงานวจิัยของอาจารย์ประจ าและนักวจิัย

ในระดับชาตแิละนานาชาติ

รองคณบดี

ฝ่ายวชิาการ

ฝ่ายพัฒนางานวจิัย

และบริการวชิาการ

2.1.2 คะแนนเฉลี่ยผลงานของนักศกึษาและ

ผู้ส าเร็จการศกึษาระดับปริญญาโท ที่ไดรั้บ

การตพีมิพห์รือเผยแพร่ในระดับชาต ิหรือ

นานาชาติ

ระดับคะแนน

เฉลี่ย

- 4.03 0.89 ≥ 2.00 ≥ 2.00 ≥ 2.00  - พจิารณาจากขอ้มลูย้อนหลัง ซึง่

เฉลี่ย 2 ป ี(2560-2561) มคีา่เฉลี่ย

เทา่กับ 2.46

2.1.3 คะแนนเฉลี่ยผลงานของนักศกึษาและ

ผู้ส าเร็จการศกึษาระดับปริญญาเอกที่ไดรั้บ

การตพีมิพห์รือเผยแพร่ในระดับชาต ิหรือ

นานาชาติ

ระดับคะแนน

เฉลี่ย

- 2.25 5.00 ≥ 5.00 ≥ 5.00 ≥ 5.00  - พจิารณาจากขอ้มลูย้อนหลัง ซึง่

เฉลี่ย 2 ป ี(2560-2561) มคีา่เฉลี่ย

เทา่กับ 3.63

2.2.1 ร้อยละผลงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์

ไดรั้บการน าไปใชป้ระโยชนต์อ่ผลงานวจิัยหรือ

งานสร้างสรรคท์ัง้หมด

ร้อยละ 58.14 4 ผลงาน 23.06 ≥ 62 ≥ 63 ≥ 64  - พจิารณาจากขอ้มลูย้อนหลัง 3 

ป ี(2558-2561) มคีา่เฉลี่ยเทา่กับ 

40.5

2.2.2 จ านวนชมุชนที่พึง่พาตนเองไดจ้าก

ผลงานวจิัย

ครัวเรือน - - - 1 1 1  - เปน็ตัวชี้วัดใหมท่ี่เปน็เชงิปริมาณ

 จะพจิารณาจากศักยภาพของ

มหาวทิยาลัยที่ไดก้าหนดเปา้หมาย

ตามยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัยราชภฏั

2.3 ผลงานวจิัยหรืองาน

สร้างสรรคท์ี่ย่ืน

จดอนุสทิธบิตัร หรือสทิธบิตัร

2.3.1 จ านวนผลงานวจิัยหรืองานสร้างสรรคท์ี่

ย่ืน

จดอนุสทิธบิตัร หรือสทิธบิตัร

ผลงาน - - ≥ 1

(N/A)

1 1 1  - พจิารณาจากขอ้มลูย้อนหลัง 2 

ป ี(2560-2561) มคีา่เฉลี่ยเทา่กับ 0

2.3.1.1 สง่เสริมและสนับสนุนการน า

ผลงานวจิัย หรืองานสร้างสรรคใ์หไ้ดรั้บ

การจดอนุสทิธบิตัร สทิธบิตัร

โครงการสง่เสริมการจดอนุสทิธบิตัรหรือ

สทิธบิตัร

รองคณบดี

ฝ่ายวชิาการ

ฝ่ายพัฒนางานวจิัย

และบริการวชิาการ

2.4.1 จ านวนองคค์วามรู้ที่เพิม่ขึ้นในแหลง่

เรียนรู้บริการวชิาการ

องคค์วามรู้ 1 1 1 1 1 1  * นับจานวนฐานความรู้/องค์

ความรู้ที่เพิม่ขึ้นในแหลง่เรียนรู้

บริการวชิาการจากปทีี่ผ่านมา โดย

ก าหนดใหแ้ตล่ะหนว่ยงานเพิม่

จ านวน 1 ฐานความรู้หรือองค์

ความรู้

2.4.1.1 สง่เสริมและสนับสนุนการเพิม่

องคค์วามรู้ในแหลง่เรียนรู้

โครงการเพิม่จ านวนองคค์วามรู้ในแหลง่

เรียนรู้

รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายพัฒนางานวจิัย

และบริการวชิาการ

2.4.3 จ านวนวสิาหกจิชมุชน หรือกลุม่อาชพี 

หรือผู้ประกอบการใหมท่ี่เพิม่ขึ้นในชมุชน

ร้อยละ - - - ≥ 10 ≥ 10 ≥ 10  - เปน็ตัวชี้วัดใหมท่ี่เปน็เชงิปริมาณ

 จะพจิารณาจากศักยภาพของ

มหาวทิยาลัยหรือขอ้มลูที่ใกลเ้คยีง

โครงการยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัยราชภฏั

เพือ่พัฒนาทอ้งถิ่น

ฝ่ายพัฒนางานวจิัย

และบริการวชิาการ

2.4.4 รายไดข้องครัวเรือนที่เขา้ร่วมโครงการ

เพิม่ขึ้น

ร้อยละ - - - 30.00 30.00 30.00  - เปน็ตัวชี้วัดใหมท่ี่เปน็เชงิปริมาณ

 จะพจิารณาจากศักยภาพของ

มหาวทิยาลัยหรือขอ้มลูที่ใกลเ้คยีง

โครงการบรูณาการพันธกจิสัมพันธเ์พือ่

แกป้ญัหาความยากจนของประชาชนใน

ทอ้งถิ่น

ฝ่ายพัฒนางานวจิัย

และบริการวชิาการ

2.4.5 จ านวนผลติภณัฑช์มุชน OTOP ที่ไดรั้บ

การพัฒนาคณุภาพอย่างนอ้ย 1 ระดับ

จ านวน - - - 1 1 1  - เปน็ตัวชี้วัดใหมท่ี่เปน็เชงิปริมาณ

 จะพจิารณาจากศักยภาพของ

มหาวทิยาลัยหรือขอ้มลูที่ใกลเ้คยีง

โครงการยกระดับผลติภณัฑช์มุชน OTOP ฝ่ายพัฒนางานวจิัย

และบริการวชิาการ

2.4.6 นักเรียนที่เขา้ร่วมโครงการสามารถอา่น

ออกเขยีนไดเ้พิม่ขึ้น

ร้อยละ - - - 80.00 80.00 80.00  - เปน็ตัวชี้วัดใหมท่ี่เปน็เชงิปริมาณ

 จะพจิารณาจากศักยภาพของ

มหาวทิยาลัยหรือขอ้มลูที่ใกลเ้คยีง

โครงการยกระดับคณุภาพการเรียนรู้ดา้น

การอา่น การเขยีน และการคดิวเิคราะห์

ของนักเรียนในระดับการศกึษาขัน้พื้นฐาน

ฝ่ายพัฒนางานวจิัย

และบริการวชิาการ

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พฒันามาตรฐานคุณภาพงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และทรัพย์สนิทางปัญญา เพือ่การพฒันาองค์กร ชุมชน ท้องถิน่ และเผยแพร่สูส่าธารณะระดับชาติและนานาชาติ

มิติ เป้าประสงค์ ตัวชีวั้ด หน่วยนับ แนวทางการก าหนดค่าเป้าหมาย แผนงาน/ กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม

คณุภาพบริการ 2.4 บณัฑติวทิยาลัยเปน็

ศูนย์กลางแหง่การเรียนรู้ 

และบริการทางวชิาการแกช่มุชน 

โรงเรียน วสิาหกจิชมุชน กลุม่

อาชพี ผู้ประกอบการใหม ่และ

ทอ้งถิ่นใหม้คีวามใหเ้ขม้แขง็อย่าง

ย่ังยืนตามศาสตร์พระราชา
2.4.3.1 สง่เสริมการใหบ้ริการวชิาการ 

โดยเนน้การสร้างความเขม้แขง็อย่างย่ังยืน

ใหก้ับชมุชน โรงเรียน วสิาหกจิชมุชน 

กลุม่อาชพี ผู้ประกอบการใหมแ่ละทอ้งถิ่น

ผู้ก ากับดูแล ฝ่ายท่ีรบัผิดชอบ

ประสทิธผิล 2.1 ผลงานวชิาการ วจิัยและงาน

สร้างสรรค ์ไดรั้บการตพีมิพ ์

เผยแพร่ในระดับชาต ิหรือ

นานาชาติ

2.1.4.1 สง่เสริมและสนับสนุนการน า

ผลงานวจิัย หรืองานสร้างสรรคข์อง

นักศกึษาและผู้ส าเร็จการศกึษาระดับ

บณัฑติศกึษาใหไ้ดรั้บการตพีมิพเ์ผยแพร่ 

ในระดับชาตหิรือนานาชาติ

โครงการสง่เสริมการตพีมิพเ์ผยแพร่

ผลงานวจิัยของนักศกึษาและผู้ส าเร็จ

การศกึษาในระดับชาตแิละนานาชาติ

รองคณบดี

ฝ่ายวชิาการ

ฝ่ายพัฒนางานวจิัย

และบริการวชิาการ

2.2 ผลงานวจิัยหรืองาน

สร้างสรรคไ์ดรั้บการ

น าไปใชป้ระโยชนแ์ละใหช้มุชน

สามารถพึง่พาตนเองได้

2.2.1.1 สง่เสริมและสนับสนุนใหถ้า่ยทอด

องคค์วามรู้จากงานวจิัย ใหเ้กดิประโยชน์

กับชมุชนรวมทัง้บรูณาการการสอนดว้ย

นวัตกรรมร่วมสมยัตอบสนอง Thailand 

4.0

โครงการถา่ยทอดองคค์วามรู้ที่ไดจ้ากการ

วจิัยเพือ่การพัฒนาชมุชน

รองคณบดี

ฝ่ายวชิาการ

ฝ่ายพัฒนางานวจิัย

และบริการวชิาการ

ผลการด าเนนิงาน ค่าเป้าหมาย

รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร



ป ี2559 ป ี2560
ป ี2561

(9 เดอืน)
ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564

มิติ เป้าประสงค์ ตัวชีวั้ด หน่วยนับ แนวทางการก าหนดค่าเป้าหมาย แผนงาน/ กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดูแล ฝ่ายท่ีรบัผิดชอบ

ผลการด าเนนิงาน ค่าเป้าหมาย

2.4.7 จ านวนโรงเรียนในทอ้งถิ่นที่มกีารน า

นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ไปใชป้ระโยชน์

จ านวน - - - 1 1 1  - เปน็ตัวชี้วัดใหมท่ี่เปน็เชงิปริมาณ

 จะพจิารณาจากศักยภาพของ

มหาวทิยาลัยหรือขอ้มลูที่ใกลเ้คยีง

โครงการแกไ้ขปญัหาการจัดการศกึษา

และคณุภาพการศกึษาโรงเรียนขนาดเล็ก

ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขัน้พื้นฐาน

ฝ่ายพัฒนางานวจิัย

และบริการวชิาการ

2.5.1 เงนิสนับสนุนงานวจิัยหรืองาน

สร้างสรรคต์อ่อาจารย์ประจ าและนักวจิัย

โครงการจัดหาแหลง่ทนุงานวจิัยโดยอาศัย

เครือขา่ย

 - กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บาท/คน     26,630.38    35,825.00 136,829.43 ≥ 

25,000

≥ 

25,000

≥ 

25,000

 - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี บาท/คน  1,251,240.00  485,650.00 82,050.00 ≥ 60,000 ≥ 60,000≥ 60,000

โครงการการวจิัยและนวัตกรรมเพือ่การ

สร้างองคค์วามรู้พื้นฐานของประเทศ

2.5.2 ร้อยละของผลงานวจิัยหรืองาน

สร้างสรรคท์ี่ไดร่้วมมอืกับภาคอุตสาหกรรม 

ภาครัฐ หรือภาคบริการในระดับชาตหิรือระดับ

นานาชาตติอ่ผลงานวจิัยและงานสร้างสรรค์

ทัง้หมด

ร้อยละ - 8 15.36 ≥ 5.00 ≥ 5.00 ≥ 5.00  - พจิารณาจากขอ้มลูย้อนหลัง 2 

ป ี(2560-2561) มคีา่เฉลี่ยเทา่กับ 

11.68

โครงการการวจิัยและนวัตกรรมเพือ่สร้าง

ความมัง่คัง่ทางเศรษฐกจิ

2.6.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบ/

กลไกในการด าเนนิงานวจิัย หรืองาน

สร้างสรรคท์ี่ไดม้าตรฐานและเปน็ที่ยอมรับ

ระดับ

ความส าเร็จ

- - 4 5 5 5  - เปน็ตัวชี้วัดเชงิคณุภาพ 

(Milestone) จะก าหนดคา่เปา้หมาย

ความส าเร็จอยู่ที่ระดับ 5

โครงการพัฒนาระบบ/กลไกดา้นการวจิัย

2.6.2 ระดับความส าเร็จในการพัฒนางานวจิัย/

นวัตกรรมสูเ่ชงิพาณิชย์

ระดับ

ความส าเร็จ

- - - 5 5 5  - เปน็ตัวชี้วัดใหมท่ี่เปน็เชงิปริมาณ

 จะพจิารณาจากศักยภาพของ

มหาวทิยาลัยหรือขอ้มลูที่ใกลเ้คยีง

โครงการพัฒนางานวจิัย/นวัตกรรมสูง่เชงิ

พาณิชย์

2.7 วารสารวชิาการที่ไดรั้บการ

ยอมรับในระดับชาตแิละนานาชาติ

2.7.1 จ านวนวารสารวชิาการที่ไดรั้บการ

ยอมรับในระดับชาติ

วารสาร 1 1 2 1 1 1  - เปน็ตัวชี้วัดเชงิปริมาณ จะ

พจิารณาจากศักยภาพของ

มหาวทิยาลัยหรือขอ้มลูที่ใกลเ้คยีง

2.7.1.1 ยกระดับวารสารวชิาการใหไ้ด้

คณุภาพและมาตรฐาน

โครงการยกระดับคณุภาพ

วารสารวชิาการสูม่าตรฐานและคณุภาพ

ทัง้ระบบ

รองคณบดี

ฝ่ายวชิาการ

ฝ่ายพัฒนางานวจิัย

และบริการวชิาการ

2.8 บณัฑติวทิยาลัยมี

กระบวนการบริการวชิาการ ที่ได้

มาตรฐาน สอดรับกับความ

ตอ้งการของทอ้งถิ่นและสังคม

2.8.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบ

การใหบ้ริการวชิาการแกส่ังคมตามเกณฑ์

มาตรฐานอุดมศกึษาที่ก าหนด

ระดับ

ความส าเร็จ

- - 3 5 5 5  - เปน็ตัวชี้วัดเชงิคณุภาพ 

(Milestone) จะก าหนดคา่เปา้หมาย

ความส าเร็จอยู่ที่ระดับ 5

2.8.1.1 พัฒนาระบบการบริการวชิาการที่

สอดคลอ้งกับความตอ้งการ และเปน็

ประโยชนต์อ่ทอ้งถิ่นและสังคม

โครงการพัฒนาระบบการบริการวชิาการ รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายพัฒนางานวจิัย

และบริการวชิาการ

2.9 บณัฑติวทิยาลัยมี

กระบวนการดา้นการ

ท านุบ ารุงศลิปะวัฒนธรรมที่ได้

มาตรฐาน เปน็ที่ยอมรับใน

ระดับชาตหิรือนานาชาติ

2.9.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบ

ท านุบ ารุงศลิปะวัฒนธรรมตามเกณฑ์

มาตรฐานอุดมศกึษาที่ก าหนด

ระดับ

ความส าเร็จ

- - - 5 5 5  - เปน็ตัวชี้วัดเชงิคณุภาพ 

(Milestone) จะก าหนดคา่เปา้หมาย

ความส าเร็จอยู่ที่ระดับ 5

2.9.1.1 พัฒนาระบบ/กลไกในการ

ด าเนนิงานดา้นท านุบ ารุงศลิปะและ

วัฒนธรรมใหไ้ดม้าตรฐานและเปน็ที่ยอมรับ

กจิกรรมสง่เสริมการบ ารุงศลิปวัฒนธรรม รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายพัฒนางานวจิัย

และบริการวชิาการ

2.10 อาจารย์และนักวจิัยมี

ศักยภาพในการริเร่ิมสร้างสรรค ์

งานวจิัย นวัตกรรม และการ

บริการวชิาการอย่างมี

ประสทิธภิาพ

2.10.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าและนักวจิัยที่

มผีลงานวจิัย

ร้อยละ 100.00 74.36 47.37 ≥ 85.00 ≥ 85.00 ≥ 85.00  - พจิารณาจากขอ้มลูย้อนหลัง 3 

ป ี(2559-2561) มคีา่เฉลี่ยเทา่กับ 

73.91

2.10.1.1 พัฒนาศักยภาพของบคุลากร

หรือนักวจิัยใหม้คีวามคดิริเร่ิมสร้างสรรค์

งานวจิัยและนวัตกรรมอย่างมปีระสทิธภิาพ

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวจิัย รองคณบดี

ฝ่ายวชิาการ

ฝ่ายพัฒนางานวจิัย

และบริการวชิาการ

2.6 งานวจิัยหรืองานสร้างสรรค ์

มคีณุภาพไดต้ามมาตรฐาน และ

เปน็ที่ยอมรับในระดับชาต ิและ

นานาชาตติามเกณฑค์ณุภาพ

คณุภาพบริการ 2.4 บณัฑติวทิยาลัยเปน็

ศูนย์กลางแหง่การเรียนรู้ 

และบริการทางวชิาการแกช่มุชน 

โรงเรียน วสิาหกจิชมุชน กลุม่

อาชพี ผู้ประกอบการใหม ่และ

ทอ้งถิ่นใหม้คีวามใหเ้ขม้แขง็อย่าง

ย่ังยืนตามศาสตร์พระราชา
2.4.3.1 สง่เสริมการใหบ้ริการวชิาการ 

โดยเนน้การสร้างความเขม้แขง็อย่างย่ังยืน

ใหก้ับชมุชน โรงเรียน วสิาหกจิชมุชน 

กลุม่อาชพี ผู้ประกอบการใหมแ่ละทอ้งถิ่น

รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร

การพัฒนา

องคก์าร

ฝ่ายพัฒนางานวจิัย

และบริการวชิาการ

โครงการการวจิัยและนวัตกรรมเพือ่การ

พัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอ้ม

ประสทิธภิาพ 2.6.1.1 พัฒนาระบบ/กลไกในการ

ด าเนนิงานดา้นการวจิัยหรืองาน

สร้างสรรคใ์หไ้ดม้าตรฐานและเปน็ที่

ยอมรับ

รองคณบดี

ฝ่ายวชิาการ

ฝ่ายพัฒนางานวจิัย

และบริการวชิาการ

2.5 บณัฑติวทิยาลัยมงีานวจิัยที่

ตอบสนองตอ่ความตอ้งการของ

แหลง่ทนุ

 * เนื่องจากเปน็เกณฑม์าตรฐาน 

สกอ.จงึตัง้เปา้หมายตามเกณฑ ์

สกอ.

2.5.1.1 สง่เสริมและสนับสนุนการจัดหา

แหลง่ทนุงานวจิัย 

โดยอาศัยเครือขา่ย

รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร



ป ี2559 ป ี2560
ป ี2561

(9 เดอืน)
ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564

มิติ เป้าประสงค์ ตัวชีวั้ด หน่วยนับ แนวทางการก าหนดค่าเป้าหมาย แผนงาน/ กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดูแล ฝ่ายท่ีรบัผิดชอบ

ผลการด าเนนิงาน ค่าเป้าหมาย

2.11 บณัฑติวทิยาลัยมฐีานขอ้มลู

ดา้นวจิัยและบริการวชิาการ

ส าหรับการบริหารจัดการ

2.11.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนา

ฐานขอ้มลูการวจิัยและบริการทางวชิาการ

ระดับ

ความส าเร็จ

- - - 5 5 5  - เปน็ตัวชี้วัดเชงิคณุภาพ 

(Milestone) จะก าหนดคา่เปา้หมาย

ความส าเร็จอยู่ที่ระดับ 5

พัฒนาฐานขอ้มลูที่เอื้อตอ่การบริหาร

จัดการงานวจิัยและบริการวชิาการ

โครงการพัฒนาฐานขอ้มลูวจิัยและบริการ

วชิาการ

รองคณบดี

ฝ่ายวชิาการ/

รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายพัฒนางานวจิัย

และบริการวชิาการ

การพัฒนา

องคก์าร



ป ี2559 ป ี2560
ป ี2561

(9 เดอืน)
ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564

3.1.1 ร้อยละของเครือขา่ยที่มี

ผลผลติที่เปน็ประโยชนต์อ่บณัฑติ

วทิยาลัย

ร้อยละ 100 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00  - พจิารณาจากขอ้มลูย้อนหลัง ซึง่

มคีา่เปา้หมายเทา่กับ 100.00 * 

มหาวทิยาลัยจงึตัง้คา่เปา้หมายไวท้ี่ 

100.00

3.1.1.1 สง่เสริมและสนับสนุนการจัดกจิกรรม

เพือ่สร้างความสัมพันธท์ี่ดใีหก้ับเครือขา่ยและ

ทอ้งถิ่น

โครงการเปดิโอกาสการมสีว่นร่วม

ของเครือขา่ยและทอ้งถิ่นในการ

พัฒนาบณัฑติวทิยาลัย

รองคณบดฝ่ีาย

บริหาร

ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 

(งานกจิการนักศกึษา)

3.1.2 จ านวนเครือขา่ยที่มสีว่นร่วม

ในการพัฒนาบณัฑติวทิยาลัย

เครือขา่ย 5 5 5 5 5 5  - พจิารณาจากขอ้มลูย้อนหลัง ซึง่

มคีา่เปา้หมายเทา่กับ 5 * 

มหาวทิยาลัยจงึตัง้คา่เปา้หมายไวท้ี่

 5

3.1.2.1 สนับสนุนการใหเ้ครือขา่ยและทอ้งถิ่นมี

สว่นร่วมในการพัฒนาบณัฑติวทิยาลัยตาม

ภารกจิ (การผลติบณัฑติ การวจิัย บริการ

วชิาการ และการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม)

โครงการการมสีว่นร่วมของ

เครือขา่ยและทอ้งถิ่นในการพัฒนา

บณัฑติวทิยาลัย

รองคณบดฝ่ีาย

บริหาร

ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 

(งานกจิการนักศกึษา)

3.2.1.1 พัฒนาหรือเพิม่ความร่วมมอืกับ

เครือขา่ยภายในประเทศ เพือ่กอ่ใหเ้กดิ

ประโยชนก์ับบณัฑติวทิยาลัย

โครงการความร่วมมอืกับเครือขา่ย

ภายในประเทศ

รองคณบดฝ่ีาย

บริหาร

ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 

(งานกจิการนักศกึษา)

3.2.1.2 สนับสนุนการด าเนนิกจิกรรมตาม

ขอ้ตกลงความร่วมมอืของเครือขา่ยและทอ้งถิ่น

โครงการจัดกจิกรรมตามขอ้ตกลง

ความร่วมมอืของเครือขา่ยและ

ทอ้งถิ่น

รองคณบดฝ่ีาย

บริหาร

ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 

(งานกจิการนักศกึษา)

3.3  บณัฑติวทิยาลัยมกีารด าเนนิการ

จัดกจิกรรมความร่วมมอืกับเครือขา่ย

ตา่งประเทศ

3.3.1 ร้อยละของหนว่ยงานที่มกีาร

จัดกจิกรรมกับเครือขา่ยตา่งประเทศ

ร้อยละ - - 100 ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80  - เปน็ตัวชี้วัดใหมท่ี่เปน็เชงิปริมาณ

 จะพจิารณาจากศักยภาพของ

มหาวทิยาลัยหรือขอ้มลูที่ใกลเ้คยีง

3.3.1.1 พัฒนาหรือเพิม่ความร่วมมอืกับ

เครือขา่ยตา่งประเทศ เพือ่กอ่ใหเ้กดิประโยชน์

กับบณัฑติวทิยาลัยและเครือขา่ย

โครงการความร่วมมอืกับเครือขา่ย

ตา่งประเทศ

รองคณบดฝ่ีาย

บริหาร

ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 

(งานกจิการนักศกึษา)

ประสทิธภิาพ 3.4 บณัฑติวทิยาลัยมกีระบวนการ/กลไก

ในการแสวงหาความร่วมมอืกับทอ้งถิ่น 

องคก์รภาครัฐ ภาคเอกชน องคก์ร

วชิาชพี ผู้ประกอบการ ศษิย์เกา่ และ

ตา่งประเทศ

3.4.1 ระดับความส าเร็จของ

กระบวนการ/กลไกในการแสวงหา

ความร่วมมอืกับเครือขา่ย

ระดับ

ความส าเร็จ

- 5 5

(N/A)

5 5 5   - เปน็ตัวชี้วัดเชงิคณุภาพ 

(Milestone) จะก าหนดคา่เปา้หมาย

ความส าเร็จอยู่ที่ระดับ 5

3.4.1.1 พัฒนา ปรับปรุงกระบวนการหรือกลไก

การแสวงหาและสร้างความสัมพันธข์อง

เครือขา่ยและทอ้งถิ่น

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ

บริหารจัดการเครือขา่ย

รองคณบดฝ่ีาย

บริหาร

ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 

(งานกจิการนักศกึษา)

การพัฒนา

องคก์าร

3.5 บณัฑติวทิยาลัยมกีารพัฒนา

ฐานขอ้มลูเครือขา่ยส าหรับการบริหาร

จัดการอย่างมปีระสทิธภิาพ

3.5.1 ระดับความส าเร็จของการ

พัฒนา/ปรับปรุงฐานขอ้มลูเครือขา่ย

ระดับ

ความส าเร็จ

- - 2 5 5 5   - เปน็ตัวชี้วัดเชงิคณุภาพ 

(Milestone) จะก าหนดคา่เปา้หมาย

ความส าเร็จอยู่ที่ระดับ 5

3.5.1.1 พัฒนาหรือปรับปรุงฐานขอ้มลูในการ

บริหารจัดการที่เอื้อตอ่การสร้างความสัมพันธ์

กับเครือขา่ยและทอ้งถิ่น

โครงการพัฒนาปรับปรุงฐานขอ้มลู

เครือขา่ยในการบริหารจัดการ

รองคณบดฝ่ีาย

บริหาร

ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 

(งานกจิการนักศกึษา)

3.2.1 ร้อยละของเครือขา่ยความ

ร่วมมอืหรือขอ้ตกลงในประเทศที่มี

การด าเนนิการอย่างตอ่เนื่อง

ร้อยละ - -

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสรมิสนับสนุนการสร้างเครอืข่ายชุมชนท้องถิน่ สถาบันการศึกษา และศิษย์เก่า

มิติ เป้าประสงค์ ตัวชีวั้ด หน่วยนับ แนวทางการก าหนดค่าเป้าหมาย แผนงาน/ กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม

ผลการด าเนนิงาน ค่าเป้าหมาย

75 ≥ 40 ≥ 40 ≥ 40  - เปน็ตัวชี้วัดใหมท่ี่เปน็เชงิปริมาณ

 จะพจิารณาจากศักยภาพของ

มหาวทิยาลัยหรือขอ้มลูที่ใกลเ้คยีง

ผู้ก ากับดูแล ฝ่ายท่ีรบัผิดชอบ

ประสทิธผิล 3.1 เครือขา่ยและทอ้งถิ่นมสีว่นร่วมใน

การพัฒนาและเกดิความสัมพันธท์ี่ดกีับ

บณัฑติวทิยาลัย

คณุภาพบริการ 3.2 บณัฑติวทิยาลัยมคีวามร่วมมอืกับ

เครือขา่ยและทอ้งถิ่นที่หลากหลาย



ป ี2559 ป ี2560
ป ี2561

(9 เดอืน)
ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564

4.1.1 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนนิการ

ตามแผนการจัดอันดับมหาวทิยาลัย

ร้อยละ 100 92.31 73.33 100 100 100  - พจิารณาจากขอ้มูลย้อนหลัง ซึง่

ผลการดาเนนิงานมแีนวโนม้ลดลงใน

สว่นของอันดับมหาวทิยาลัยใน

ประเทศและในเอเซยี

4.1.1.1 สนับสนุนการสร้างผลงานตามแนวทาง

การจัดอันดับมหาวทิยาลัยใหเ้ปน็ทีย่อมรับ

ในระดับนานาชาติ

โครงการจัดอันดับมหาวทิยาลัย 

(U-Ranking)

รองคณบดฝ่ีาย

แผนงานและ

ประกันคณุภาพ

ฝ่ายแผนงานและ

ประกันคณุภาพ

4.1.2 ร้อยละของงานวจิัย บทความวชิาการ 

งานสร้างสรรค ์นวัตกรรมและสิง่ประดษิฐ์ของ

อาจารย์และนักวจิัยทีไ่ดรั้บรางวัลระดับชาติ

หรือนานาชาตติอ่จ านวนอาจารย์ประจ าและ

นักวจิัย

ร้อยละ - - ≥ 0.50

(N/A)

≥ 1.00 ≥ 1.50 ≥ 2.00  - เปน็ตัวชี้วัดใหมท่ีเ่ปน็เชงิปริมาณ 

จะพจิารณาจากศักยภาพของ

มหาวทิยาลัยหรือขอ้มูลทีใ่กลเ้คยีง

4.1.2.1 สง่เสริมใหม้กีารแขง่ขันทางวชิาการใน

ระดับชาตแิละนานาชาติ

โครงการสง่เสริมการประกวด

ผลงานวชิาการสูเ่วทรีะดับชาตแิละ

นานาชาติ

รองคณบดฝ่ีาย

วชิาการ

ฝ่ายพัฒนางานวจิัย

และบริการวชิาการ

4.2 ความมชีื่อเสยีงของบณัฑติ

วทิยาลัย

4.2.1 ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์และการ

ใหบ้ริการของมหาวทิยาลัย

ร้อยละ 92.20 97.12 94.80 ≥ 93.00 ≥ 93.00 ≥ 93.00  - พจิารณาจากขอ้มูลย้อนหลัง ซึง่มี

คา่เปา้หมายเทา่กับ 94.71

4.2.1.1 พัฒนาระบบการประชาสัมพันธแ์ละ

การบริการใหต้รงตามกลุม่เปา้หมายทัง้ใน

ระดับชาตแิละนานาชาติ

โครงการประชาสัมพันธเ์ชงิรุก รองคณบดฝ่ีาย

บริหาร

ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป

(งานประชาสัมพันธ)์

คณุภาพบริการ 4.3 นักศกึษาชาวตา่งชาตเิขา้ศกึษาตอ่

ในสาขาวชิา

4.3.1 จ านวนนักศกึษาชาวตา่งชาต/ินักศกึษา

แลกเปลีย่น

คน - ร้อยละ 

0.59

4 2 2 2  - เปน็ตัวชี้วัดเชงิปริมาณ จะ

พจิารณาจากศักยภาพของ

มหาวทิยาลัยหรือขอ้มูลทีใ่กลเ้คยีง

4.3.1.1 สนับสนุนการแลกเปลีย่นนักศกึษา

ชาวตา่งชาติ

โครงการแลกเปลีย่นนักศกึษา

นานาชาติ

รองคณบดฝ่ีาย

บริหาร

ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป

(งานกจิการนักศกึษา)

ประสทิธภิาพ 4.4 ระบบบริหารจัดการภายในที่

สามารถตอบสนองตอ่ความเปน็

นานาชาติ

4.4.1 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวจิัยทีเ่ปน็

ชาวตา่งชาติ

คน - ร้อยละ 

2.56

1 1 1 1  - เปน็ตัวชี้วัดเชงิปริมาณ จะ

พจิารณาจากศักยภาพของ

มหาวทิยาลัยหรือขอ้มูลทีใ่กลเ้คยีง

4.4.1.1 สง่เสริมการจัดการเรียนการสอนดว้ย

นวัตกรรมร่วมสมัยอย่างมปีระสทิธภิาพ

โครงการจัดจา้งอาจารย์ประจ าและ

นักวจิัยชาวตา่งชาติ

รองคณบดฝ่ีาย

บริหาร

ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป

(งานประชาสัมพันธ)์

4.5 บคุลากรไดรั้บการยกระดับ

ศักยภาพสูร่ะดับนานาชาติ

4.5.1 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวจิัยที่

แลกเปลีย่นประสบการณ์ดา้นการเรียนการ

สอน การวจิัย งานสร้างสรรคแ์ละการบริการ

วชิาการในระดับนานาชาติ

คน - - - 1 1 1  - เปน็ตัวชี้วัดเชงิปริมาณ จะ

พจิารณาจากศักยภาพของ

มหาวทิยาลัยหรือขอ้มูลทีใ่กลเ้คยีง

4.5.1.1 สนับสนุนและสง่เสริมอาจารย์ประจ า

และนักวจิัยใหแ้ลกเปลีย่นประสบการณ์ดา้น

การเรียนการสอน การวจิัย 

งานสร้างสรรคแ์ละการบริการวชิาการใน

ระดับนานาชาติ

โครงการสร้างตน้แบบพัฒนา

บคุลากรสายวชิาการสูน่านาชาติ

รองคณบดฝ่ีาย

บริหาร

ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป

(งานกจิการนักศกึษา)

4.6 บณัฑติวทิยาลัยมกีารใช้

เทคโนโลยีและเคร่ืองมอืตา่งๆ ของ 

Social Media ทีท่นัสมัยในการสร้าง

ภาพลักษณ์ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ

4.6.1 ระดับความส าเร็จของการปรับปรุง

เว็บไซต์

ระดับ

ความส าเร็จ

- 5 4 5 5 5   - เปน็ตัวชี้วัดเชงิคณุภาพ 

(Milestone) จะก าหนดคา่เปา้หมาย

ความส าเร็จอยู่ทีร่ะดับ 5

4.6.1.1 สนับสนุนการใชเ้ทคโนโลยีและ

เคร่ืองมอืตา่งๆ ของ Social Media ในการ

ประชาสัมพันธ์

โครงการปรับปรุงเว็บไซตแ์ละ

ประชาสัมพันธส์ือ่สังคมออนไลน ์

(Social Media)

รองคณบดฝ่ีาย

บริหาร

ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป

(งานประชาสัมพันธ)์

ผลการด าเนนิงาน ค่าเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ส่งเสรมิการประชาสัมพนัธ์และสร้างภาพลักษณ์องค์การ

มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ แนวทางการก าหนดค่าเป้าหมาย แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดูแล ฝ่ายท่ีรบัผิดชอบ

ประสทิธผิล 4.1 บณัฑติวทิยาลัยเปน็ทีรู้่จักและ

ยอมรับในระดับชาตแิละนานาชาติ

การพัฒนา

องคก์าร
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ปี 2562 ภาคพเิศษ รวม

1.1.1 คะแนนเฉลี่ยการประกันคุณภาพ

ภายในประจ าปี

คะแนน

เฉลี่ย

≥ 4.35 1.1.1.1 พัฒนาการบริหารจัดการองคก์รดว้ยระบบ

คุณภาพ

โครงการประกันคุณภาพการศกึษา 250,000 250,000 รองคณบดฝ่ีายแผนงาน

และประกันคุณภาพ

ฝ่ายแผนงานและประกัน

คุณภาพ

1.1.2 ร้อยละของนักศกึษาที่ไดรั้บการยก

ย่องหรือยอมรับในระดับชาตแิละ/หรือ

นานาชาติ

ร้อยละ 0.50 1.1.2.1 สนับสนุนใหน้ักศกึษาสง่ผลงานทางวชิาการ

 งานวจิัย และงานสร้างสรรคเ์ขา้ประกวดใน

ระดับชาตแิละนานาชาติ

โครงการสง่เสริมผลงานนักศกึษาสูก่าร

ประกวดในระดับชาตหิรือนานาชาต ิ(A)

10,000 10,000 รองคณบดฝ่ีายบริหาร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

(งานกจิการนักศกึษา)

≥ 4.35 โครงการจัดการเรียนการสอนสวนสุนัน

ทา 4.0  (SSRU 4.0)

กจิกรรมจัดการเรียนการสอน

ดา้นสังคมศาสตร์

กจิกรรมจัดการเรียนการสอน

ดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1.3.1 คะแนนเฉลี่ยความพงึพอใจเกี่ยวกับ

การจัดกจิกรรมการสง่เสริม หรือพัฒนา

ใหก้ับนักศกึษา

คะแนน

เฉลี่ย

≥ 4.25 1.3.2.1 สง่เสริมและพัฒนานักศกึษาใหเ้ป็นไปตาม

อัตลักษณ์ของบัณฑติวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

และมคีุณลักษณะบัณฑติที่พงึประสงค์

โครงการพัฒนานักศกึษาตาม

คุณลักษณะบัณฑติที่พงึประสงคแ์ละอัต

ลักษณ์สวนสุนันทา

10,000 10,000 รองคณบดฝ่ีายบริหาร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

(งานกจิการนักศกึษา)

1.3.2 ร้อยละของสาขาวชิาที่สง่ผลงานของ

นักศกึษาเขา้ประกวด

ร้อยละ ≥ 50 1.3.3.1 สง่เสริมและสนับสนุนใหส้าขาวชิาบม่เพาะ

และเสริมความรู้ ทักษะใหก้ับนักศกึษาในการสร้าง

ผลงาน เขา้ร่วมประกวดในเวทรีะดับชาตหิรือ

นานาชาติ

โครงการปั้นนักศกึษาสูเ่วทรีะดับชาติ

หรือนานาชาติ

10,000 10,000 รองคณบดฝ่ีายบริหาร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

(งานกจิการนักศกึษา)

1.3.3 ร้อยละของนักศกึษาที่ผ่านการ

น าเสนอผลงานวจิัยจากการจัด 

Mini-conference

ร้อยละ ≥ 80 โครงการน าเสนองานวจิัย 

(Mini-conference) ของนักศกึษา  (A)

150,000 150,000

1.3.4 จ านวนผลงานวจิัยของนักศกึษาที่ได้

น าเสนอในระดับนานาชาติ

จ านวน 2 โครงการพัฒนานักศกึษาสูก่ารวจิัยใน

ระดับนานาชาติ

50,000 50,000

1.4.1 จ านวนสาขาวชิาเอตทัคคะที่มคีะแนน

ประเมนิตัง้แต ่60 คะแนนขึ้นไป

สาขาวชิา 1 1.4.1.1 ยกระดับคุณภาพของสาขาวชิาเอตทัคคะให้

สามารถแขง่ขนัในระดับชาตหิรือนานาชาติ

โครงการพัฒนาสาขาวชิาสูเ่อตทัคคะ  (A) 20,000 20,000 รองคณบดฝ่ีายวชิาการ ฝ่ายบริการการศกึษา

1.4.2 ร้อยละของหลักสูตรทัง้หมดที่ผ่าน

ตามเกณฑป์ระกันคุณภาพหลักสูตรของ 

สกอ. โดยไดค้ะแนนไมต่่ ากวา่ระดับ 3.01

ร้อยละ ≥ 75.00 รองคณบดฝ่ีายวชิาการ ฝ่ายบริการการศกึษา

1.4.4 จ านวนรายวชิาภาษาไทยที่มกีาร

จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

รายวชิา 1

13,180,820 13,180,820

100,000 100,000

รองคณบดฝ่ีายวชิาการ ฝ่ายบริการการศกึษา

ประสทิธภิาพ 1.3 บัณฑติวทิยาลัยมกีารบูรณาการการ

จัดการเรียนสอนที่สง่เสริมและสนับสนุน

การสร้างคุณลักษณะบัณฑติที่พงึ

ประสงค ์สอดคลอ้งตามอัตลักษณ์ของ

บัณฑติวทิยาลัย

1.3.5.1 สง่เสริมและสนับสนุนการน าเสนอ

ผลงานวจิัยของนักศกึษาในระดับนานาชาติ

รองคณบดฝ่ีายวชิาการ ฝ่ายบริการการศกึษา

คุณภาพบริการ 1.2 บัณฑติมคีุณภาพตามอัตลักษณ์ของ

บัณฑติวทิยาลัยเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้

บัณฑติและสังคม และมทีักษะที่จ าเป็นใน

ศตวรรษที่ 21

1.2.1 ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑติ 

ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒริะดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ

ระดับ

คะแนน

1.4 หลักสูตรมมีาตรฐานเป็นที่ยอมรับทัง้

ในระดับชาตแิละนานาชาติ

1.4.2.1 พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรของบัณฑติ

วทิยาลัยใหเ้ป็นที่ยอมรับในระดับชาตแิละนานาชาติ

โครงการบริหารหลักสูตรที่มคีุณภาพ

ประสทิธผิล 1.1 บัณฑติวทิยาลัยเอตทัคคะที่มคีวาม

ย่ังยืน และไดรั้บการยอมรับในระดับชาติ

และนานาชาติ

งบประมาณ (บาท)

1.2.1.1 สง่เสริมการบูรณาการการสอนดว้ย

นวัตกรรมร่วมสมัยอย่างมปีระสทิธภิาพในการ

สร้างทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21

แผนปฏบิัติการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ส่งเสรมิสนับสนุนและควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีมาตรฐานระดับสากล

มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

แผนงาน/ กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดแูล ฝ่ายท่ีรับผิดชอบ
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งบประมาณ (บาท)

มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

แผนงาน/ กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดแูล ฝ่ายท่ีรับผิดชอบ

1.4.5 ระดับความส าเร็จของการด าเนนิการ

จัดท าหลักสูตร 2 ภาษา

ระดับ

ความส าเร็จ

1

1.5.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารง

ต าแหนง่ทางวชิาการ

ร้อยละ ≥ 30.00 โครงการเพิม่ต าแหนง่ทางวชิาการ  (A) 5,000 5,000 รองคณบดฝ่ีายบริหาร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(งานบุคคล)

1.5.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มคีุณวุฒิ

ปริญญาเอก

ร้อยละ ≥ 40.00 โครงการศกึษาตอ่ในระดับที่สูงขึ้น - - รองคณบดฝ่ีายบริหาร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(งานบุคคล)

1.5.3 ร้อยละของบุคลากรที่ไดรั้บการพัฒนา ร้อยละ ≥98.00 1.5.3.1 สง่เสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ

ของบุคลากรทัง้สายวชิาการและสายสนับสนุน

วชิาการใหส้ามารถปฏบิัตงิานไดอ้ย่างมอือาชพี

โครงการพัฒนาบุคลากรสูม่อือาชพี 700,000 700,000 รองคณบดฝ่ีายบริหาร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(งานบุคคล)

1.5.4 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์

มาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวทิยาลัย

ร้อยละ ≥ 30.00 1.5.4.1 พัฒนาศักยภาพดา้นภาษาอังกฤษใหก้ับ

บุคลากร

โครงการพัฒนาศักยภาพดา้น

ภาษาอังกฤษของบุคลากร

50,000 50,000 รองคณบดฝ่ีายบริหาร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(งานบุคคล)

1.6 บุคลากรมกีารปฏบิัตงิานที่

ตอบสนองตอ่ความตอ้งการของ

ผู้รับบริการ และทันตอ่สถานการณ์ที่

เปลี่ยนแปลง

1.6.1 ร้อยละของกระบวนการปฏบิัตงิานที่

ไดรั้บการปรับปรุงและพัฒนา

ร้อยละ ≥ 80.00 1.6.1.1 สง่เสริมและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม

ของกระบวนการปฏบิัตงิานใหเ้กดิประสทิธภิาพ

โครงการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการ

ปฏบิัตงิาน

100,000 100,000 รองคณบดฝ่ีายบริหาร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

1.7 บัณฑติวทิยาลัยมกีารประยุกตใ์ช้

หลักปรัชญา

ของเศรษฐกจิพอเพยีงในการพัฒนาและ

เกดิธรรมาภบิาล

1.7.1 ระดับความเชื่อมั่นของบุคลากรตอ่

ระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล

ของบัณฑติวทิยาลัย

ระดับความ

เชื่อมั่น

≥ 4.75 1.7.1.1 ปรับปรุงระบบและกลไกการก ากับองคก์ร

โดยประยุกตใ์ชห้ลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

และหลักธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการของ

บัณฑติวทิยาลัยใหม้คีวามยืดหยุ่นและคลอ่งตัว

โครงการก ากับองคก์ารที่ดี 200,000 200,000 คณบดบีัณฑติวทิยาลัย หวัหนา้ส านักงาน

≥ 4.55 1.8.1.1 พัฒนาหรือปรับปรุงระบบสารสนเทศให้

เอื้ออ านวยตอ่การเรียนรู้และการบริหารงาน

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

120,000 120,000 รองคณบดฝ่ีายบริหาร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

1.8.1.2 พัฒนาและปรับปรุงอาคาร หอ้งเรียน 

หอ้งปฏบิัตกิาร และภูมทิัศนท์ี่เป็นมติรตอ่

สิ่งแวดลอ้ม ใหพ้ร้อมส าหรับการจัดการเรียนการ

สอนและภารกจิอื่นๆ

โครงการปรับปรุงกายภาพและภูมทิัศนท์ี่

เป็นมติรตอ่สิ่งแวดลอ้ม

200,000 200,000 รองคณบดฝ่ีายบริหาร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

1.9 บัณฑติวทิยาลัยสามารถบริหาร

จัดการทรัพย์สนิ สนิทรัพย์เพือ่ใชใ้นการ

ปฏบิัตติามภารกจิ

1.9.1 เงนิรายไดจ้ากโครงการจัดหารายได้

ดา้นการบริการวชิาการและวจิัยตอ่

อาจารย์ประจ า

บาท/คน 25,000 1.9.1.1 สง่เสริมและสนับสนุนการจัดหารายไดข้อง

หนว่ยงานตา่งๆ อย่างเป็นระบบ

โครงการจัดหารายไดด้ว้ยการบริการ

วชิาการ

- - รองคณบดฝ่ีายบริหาร ฝ่ายพัฒนางานวจิัยและ

บริการวชิาการ

15,155,820 15,155,820

100,000 100,000

การพัฒนา

องคก์าร

1.5 บุคลากรทุกระดับมคีวามรู้ ทักษะ

และทัศนคตใินการปฏบิัตงิาน ตลอดจนมี

ความกา้วหนา้ในสายอาชพี

1.5.1.1 สง่เสริมและสนับสนุนใหบุ้คลากรศกึษาตอ่

และเพิม่ต าแหนง่ทางวชิาการ

1.8 บัณฑติวทิยาลัยมอีาคารสถานที่ 

และสิ่งอ านวยความสะดวกที่รองรับการ

ด าเนนิการตามพันธกจิไดอ้ย่างครบถว้น

1.8.1 ความพงึพอใจของนักศกึษา/บุคลากร

ที่มตีอ่อาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความ

สะดวกของบัณฑติวทิยาลัย

ระดับ

ความพงึ

พอใจ

ประสทิธภิาพ

1.4 หลักสูตรมมีาตรฐานเป็นที่ยอมรับทัง้

ในระดับชาตแิละนานาชาติ

1.4.2.1 พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรของบัณฑติ

วทิยาลัยใหเ้ป็นที่ยอมรับในระดับชาตแิละนานาชาติ

โครงการบริหารหลักสูตรที่มคีุณภาพ
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2.1.1 ร้อยละของผลงานวชิาการ วจิัยหรืองาน

สร้างสรรคท์ี่ตพีมิพ ์เผยแพร่ในระดับชาตหิรือ

นานาชาตติอ่อาจารย์ประจ าและนักวจิัย

ร้อยละ ≥ 40.00 2.1.1.1 สง่เสริมและสนับสนุนการน า

ผลงานวจิัย หรืองานสร้างสรรคข์อง

อาจารย์ประจ าและนักวจิัยใหไ้ดรั้บการ

ตพีมิพเ์ผยแพร่ ในระดับชาตหิรือนานาชาติ

โครงการสง่เสริมการตพีมิพเ์ผยแพร่ผลงานวจิัย

ของอาจารย์ประจ าและนักวจิัยในระดับชาตแิละ

นานาชาติ

100,000 100,000 รองคณบดฝ่ีาย

วชิาการ

ฝ่ายพัฒนางานวจิัยและ

บริการวชิาการ

2.1.2 ร้อยละผลงานของนักศกึษาและผู้ส าเร็จ

การศกึษาระดับปริญญาโท ที่ไดรั้บการตพีมิพห์รือ

เผยแพร่ในระดับชาต ิหรือนานาชาติ

ร้อยละ 18.00

2.1.3 ร้อยละผลงานของนักศกึษาและผู้ส าเร็จ

การศกึษาระดับปริญญาเอกที่ไดรั้บการตพีมิพห์รือ

เผยแพร่ในระดับชาต ิหรือนานาชาติ

ร้อยละ ≥ 70.00

2.2.1 ร้อยละผลงานวจิัยหรืองานสร้างสรรคไ์ดรั้บ

การน าไปใชป้ระโยชนต์อ่ผลงานวจิัยหรืองาน

สร้างสรรคท์ัง้หมด

ร้อยละ ≥ 62.00

2.2.2 จ านวนชุมชนที่พึง่พาตนเองไดจ้ากผลงานวจิัย ชุมชน 1

2.3 ผลงานวจิัยหรืองานสร้างสรรคท์ี่ย่ืน

จดอนุสทิธบิัตร หรือสทิธบิัตร

2.3.1 จ านวนผลงานวจิัยหรืองานสร้างสรรคท์ี่ย่ืน

จดอนุสทิธบิัตร หรือสทิธบิัตร

ผลงาน 1 2.3.1.1 สง่เสริมและสนับสนุนการน า

ผลงานวจิัย หรืองานสร้างสรรคใ์หไ้ดรั้บ

การจดอนุสทิธบิัตร สทิธบิัตร

โครงการสง่เสริมการจดอนุสทิธบิัตรหรือสทิธบิัตร 10,000 10,000 รองคณบดฝ่ีาย

วชิาการ

ฝ่ายพัฒนางานวจิัยและ

บริการวชิาการ

2.4.1 จ านวนองคค์วามรู้ที่เพิม่ขึ้นในแหลง่เรียนรู้

บริการวชิาการ

องคค์วามรู้ 1 2.4.1.1 สง่เสริมและสนับสนุนการเพิม่องค์

ความรู้ในแหลง่เรียนรู้

โครงการเพิม่จ านวนองคค์วามรู้ในแหลง่เรียนรู้  

(A)

20,000 20,000 รองคณบดฝ่ีาย

บริหาร

ฝ่ายพัฒนางานวจิัยและ

บริการวชิาการ

2.4.2 รายไดข้องครัวเรือนที่เขา้ร่วมโครงการเพิม่ขึ้น ร้อยละ 30.00 โครงการบูรณาการพันธกจิสัมพันธเ์พือ่

แกป้ัญหาความยากจนของประชาชนในทอ้งถิ่น  

(A)

10,000 10,000

2.4.3 นักเรียนที่เขา้ร่วมโครงการสามารถอ่านออก

เขยีนไดเ้พิม่ขึ้น

ร้อยละ 80.00 โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ดา้นการอ่าน

 การเขยีน และการคดิวเิคราะหข์องนักเรียนใน

ระดับการศกึษาขัน้พื้นฐาน

10,000 10,000

2.4.4 ร้อยละของผู้เขา้ร่วมโครงการสร้างเครือขา่ย

ชุมชนร่วมกับประชารัฐ

ร้อยละ ≥80.00 โครงการสร้างเครือขา่ยชุมชนร่วมกับประชารัฐ 30,000 30,000

รองคณบดฝ่ีาย

วชิาการ

ฝ่ายพัฒนางานวจิัยและ

บริการวชิาการ

คุณภาพบริการ 2.4 บัณฑติวทิยาลัยเป็นศูนย์กลางแหง่การ

เรียนรู้ และบริการทางวชิาการแกชุ่มชน 

โรงเรียน วสิาหกจิชุมชน กลุม่อาชพี 

ผู้ประกอบการใหม ่และทอ้งถิ่นใหม้คีวามให้

เขม้แขง็อย่างย่ังยืนตามศาสตร์พระราชา

10,000 10,000

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนามาตรฐานคุณภาพงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และทรัพย์สนิทางปัญญา เพื่อการพัฒนาองค์กร ชุมชน ท้องถิ่น และเผยแพร่สู่สาธารณะระดับชาติและนานาชาติ

รองคณบดฝ่ีาย

บริหาร

ฝ่ายพัฒนางานวจิัยและ

บริการวชิาการ

2.4.2.1 สง่เสริมการใหบ้ริการวชิาการ 

โดยเนน้การสร้างความเขม้แขง็อย่างย่ังยืน

ใหก้ับชุมชน โรงเรียน วสิาหกจิชุมชน 

กลุม่อาชพี ผู้ประกอบการใหมแ่ละทอ้งถิ่น

ผู้ก ากับดแูล ฝ่ายท่ีรับผิดชอบ

ประสทิธผิล 2.1 ผลงานวชิาการ วจิัยและงานสร้างสรรค ์

ไดรั้บการตพีมิพ ์เผยแพร่ในระดับชาต ิหรือ

นานาชาติ

2.1.4.1 สง่เสริมและสนับสนุนการน า

ผลงานวจิัย หรืองานสร้างสรรคข์อง

นักศกึษาและผู้ส าเร็จการศกึษาระดับ

บัณฑติศกึษาใหไ้ดรั้บการตพีมิพเ์ผยแพร่ 

ในระดับชาตหิรือนานาชาติ

โครงการสง่เสริมการตพีมิพเ์ผยแพร่ผลงานวจิัย

ของนักศกึษาและผู้ส าเร็จการศกึษาในระดับชาติ

และนานาชาติ

รองคณบดฝ่ีาย

วชิาการ

ฝ่ายพัฒนางานวจิัยและ

บริการวชิาการ

2.2 ผลงานวจิัยหรืองานสร้างสรรคไ์ดรั้บการ

น าไปใชป้ระโยชนแ์ละใหชุ้มชนสามารถพึง่พา

ตนเองได้

2.2.1.1 สง่เสริมและสนับสนุนใหถ้า่ยทอด

องคค์วามรู้จากงานวจิัย ใหเ้กดิประโยชน์

กับชุมชนรวมทัง้บูรณาการการสอนดว้ย

นวัตกรรมร่วมสมัยตอบสนอง Thailand 4.0

มิติ แผนงาน/ กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม

โครงการถา่ยทอดองคค์วามรู้ที่ไดจ้ากการวจิัย

เพือ่การพัฒนาชุมชน  (A)

งบประมาณ (บาท)

100,000 100,000
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

ผู้ก ากับดแูล ฝ่ายท่ีรับผิดชอบมิติ แผนงาน/ กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)

2.5.1 เงนิสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรคต์อ่

อาจารย์ประจ าและนักวจิัย

 - กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บาท/คน ≥ 25,000

 - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี บาท/คน ≥ 60,000

2.5.2 ร้อยละของผลงานวจิัยหรืองานสร้างสรรคท์ี่

ไดร่้วมมอืกับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาค

บริการในระดับชาตหิรือระดับนานาชาตติอ่

ผลงานวจิัยและงานสร้างสรรคท์ัง้หมด

ร้อยละ ≥ 5.00

2.6 งานวจิัยหรืองานสร้างสรรค ์มคีุณภาพ

ไดต้ามมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับใน

ระดับชาต ิและนานาชาตติามเกณฑค์ุณภาพ

2.6.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบ/กลไก

ในการด าเนนิงานวจิัย หรืองานสร้างสรรคท์ี่ได้

มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ

ระดับ

ความส าเร็จ

5 2.6.1.1 พัฒนาระบบ/กลไกในการ

ด าเนนิงานดา้นการวจิัยหรืองาน

สร้างสรรคใ์หไ้ดม้าตรฐานและเป็นที่ยอมรับ

โครงการพัฒนาระบบ/กลไกดา้นการวจิัย 10,000 10,000 รองคณบดฝ่ีาย

วชิาการ

ฝ่ายพัฒนางานวจิัยและ

บริการวชิาการ

2.7 วารสารวชิาการที่ไดรั้บการยอมรับใน

ระดับชาตแิละนานาชาติ

2.7.1 จ านวนวารสารวชิาการที่ไดรั้บการยอมรับใน

ระดับชาติ

วารสาร 1 2.7.1.1 ยกระดับวารสารวชิาการใหไ้ด้

คุณภาพและมาตรฐาน

โครงการยกระดับคุณภาพวารสารวชิาการสู่

มาตรฐานและคุณภาพทัง้ระบบ

500,000 500,000 รองคณบดฝ่ีาย

วชิาการ

ฝ่ายพัฒนางานวจิัยและ

บริการวชิาการ

2.8 บัณฑติวทิยาลัยมกีระบวนการบริการ

วชิาการ ที่ไดม้าตรฐาน สอดรับกับความ

ตอ้งการของทอ้งถิ่นและสังคม

2.8.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบการ

ใหบ้ริการวชิาการแกส่ังคมตามเกณฑม์าตรฐาน

อุดมศกึษาที่ก าหนด

ระดับ

ความส าเร็จ

5 2.8.1.1 พัฒนาระบบการบริการวชิาการที่

สอดคลอ้งกับความตอ้งการ และเป็น

ประโยชนต์อ่ทอ้งถิ่นและสังคม

โครงการพัฒนาระบบการบริการวชิาการ 15,000 15,000 รองคณบดฝ่ีาย

บริหาร

ฝ่ายพัฒนางานวจิัยและ

บริการวชิาการ

2.9 บัณฑติวทิยาลัยมกีระบวนการดา้นการ

ท านุบ ารุงศลิปะวัฒนธรรมที่ไดม้าตรฐาน 

เป็นที่ยอมรับในระดับชาตหิรือนานาชาติ

2.9.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบท านุ

บ ารุงศลิปะวัฒนธรรมตามเกณฑม์าตรฐาน

อุดมศกึษาที่ก าหนด

ระดับ

ความส าเร็จ

5 2.9.1.1 พัฒนาระบบ/กลไกในการ

ด าเนนิงานดา้นท านุบ ารุงศลิปะและ

วัฒนธรรมใหไ้ดม้าตรฐานและเป็นที่ยอมรับ

กจิกรรมสง่เสริมการบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 40,000 40,000 รองคณบดฝ่ีาย

บริหาร

ฝ่ายพัฒนางานวจิัยและ

บริการวชิาการ

การพัฒนา

องคก์าร

2.10 อาจารย์และนักวจิัยมศีักยภาพในการ

ริเร่ิมสร้างสรรค ์งานวจิัย นวัตกรรม และ

การบริการวชิาการอย่างมปีระสทิธภิาพ

2.10.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าและนักวจิัยที่มี

ผลงานวจิัย

ร้อยละ ≥ 85.00 2.10.1.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากร

หรือนักวจิัยใหม้คีวามคดิริเร่ิมสร้างสรรค์

งานวจิัยและนวัตกรรมอย่างมปีระสทิธภิาพ

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวจิัย 50,000 50,000 รองคณบดฝ่ีาย

วชิาการ

ฝ่ายพัฒนางานวจิัยและ

บริการวชิาการ

910,000.00    910,000.00    

รองคณบดฝ่ีาย

บริหาร

ฝ่ายพัฒนางานวจิัยและ

บริการวชิาการ

ประสทิธภิาพ

2.5 บัณฑติวทิยาลัยมงีานวจิัยที่ตอบสนอง

ตอ่ความตอ้งการของแหลง่ทุน

2.5.1.1 สง่เสริมและสนับสนุนการจัดหา

แหลง่ทุนงานวจิัย โดยอาศัยเครือขา่ย

โครงการจัดหาแหลง่ทุนงานวจิัยโดยอาศัย

เครือขา่ย

5,000 5,000
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3.1.1 ร้อยละของเครือขา่ยที่มผีลผลติที่เป็น

ประโยชนต์อ่บัณฑติวทิยาลัย

ร้อยละ 100.00

3.1.2 จ านวนเครือขา่ยที่มสีว่นร่วมในการ

พัฒนาบัณฑติวทิยาลัย

เครือขา่ย 5

3.2.1.1 พัฒนาหรือเพิม่ความร่วมมอืกับเครือขา่ย

ภายในประเทศ เพือ่กอ่ใหเ้กดิประโยชนก์ับบัณฑติ

วทิยาลัย

โครงการความร่วมมอืกับเครือขา่ย

ภายในประเทศ  (A)

5,000 5,000 รองคณบดีฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 

(งานกจิการนักศึกษา)

3.2.1.2 สนับสนุนการด าเนนิกจิกรรมตามขอ้ตกลง

ความร่วมมอืของเครือขา่ยและทอ้งถิ่น

โครงการจัดกจิกรรมตามขอ้ตกลง

ความร่วมมอืของเครือขา่ยและ

ทอ้งถิ่น

10,000 10,000 รองคณบดีฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 

(งานกจิการนักศึกษา)

3.3  บัณฑติวทิยาลัยมกีารด าเนนิการจัด

กจิกรรมความร่วมมอืกับเครือขา่ย

ตา่งประเทศ

3.3.1 ร้อยละของหนว่ยงานที่มกีารจัด

กจิกรรมกับเครือขา่ยตา่งประเทศ

ร้อยละ ≥ 80 3.3.1.1 พัฒนาหรือเพิม่ความร่วมมอืกับเครือขา่ย

ตา่งประเทศ เพือ่กอ่ใหเ้กดิประโยชนก์ับบัณฑติ

วทิยาลัยและเครือขา่ย

โครงการความร่วมมอืกับเครือขา่ย

ตา่งประเทศ  (A)

20,000 20,000 รองคณบดีฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 

(งานกจิการนักศึกษา)

ประสทิธภิาพ 3.4 บัณฑติวทิยาลัยมกีระบวนการ/กลไก

ในการแสวงหาความร่วมมอืกับทอ้งถิ่น 

องคก์รภาครัฐ ภาคเอกชน องคก์รวชิาชพี

 ผู้ประกอบการ ศษิย์เกา่ และตา่งประเทศ

3.4.1 ระดับความส าเร็จของกระบวนการ/

กลไกในการแสวงหาความร่วมมอืกับเครือขา่ย

ระดับ

ความส าเร็จ

5 3.4.1.1 พัฒนา ปรับปรุงกระบวนการหรือกลไกการ

แสวงหาและสร้างความสัมพันธข์องเครือขา่ยและ

ทอ้งถิ่น

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ

บริหารจัดการเครือขา่ย

10,000 10,000 รองคณบดีฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 

(งานกจิการนักศึกษา)

การพัฒนา

องคก์าร

3.5 บัณฑติวทิยาลัยมกีารพัฒนา

ฐานขอ้มูลเครือขา่ยส าหรับการบริหาร

จัดการอย่างมปีระสทิธภิาพ

3.5.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนา/

ปรับปรุงฐานขอ้มูลเครือขา่ย

ระดับ

ความส าเร็จ

5 3.5.1.1 พัฒนาหรือปรับปรุงฐานขอ้มูลในการ

บริหารจัดการที่เอื้อตอ่การสร้างความสัมพันธก์ับ

เครือขา่ยและทอ้งถิ่น

โครงการพัฒนาปรับปรุงฐานขอ้มูล

เครือขา่ยในการบริหารจัดการ

10,000 10,000 รองคณบดีฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 

(งานกจิการนักศึกษา)

     65,000.00      65,000.00

งบประมาณ (บาท)

≥ 40

ผู้ก ากับดแูล ฝ่ายท่ีรับผิดชอบ

ประสทิธผิล 3.1 เครือขา่ยและทอ้งถิ่นมสีว่นร่วมใน

การพัฒนาและเกดิความสัมพันธท์ี่ดกีับ

บัณฑติวทิยาลัย

คุณภาพบริการ 3.2 บัณฑติวทิยาลัยมคีวามร่วมมอืกับ

เครือขา่ยและทอ้งถิ่นที่หลากหลาย

3.2.1 ร้อยละของเครือขา่ยความร่วมมอืหรือ

ขอ้ตกลงในประเทศที่มกีารด าเนนิการอย่าง

ตอ่เนื่อง

ร้อยละ

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสรมิสนับสนุนการสร้างเครอืข่ายชุมชนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา และศิษย์เก่า

มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ

ค่า

แผนงาน/ กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม

10,000 รองคณบดีฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 

(งานกจิการนักศึกษา)

3.1.1.1 สนับสนุนการใหเ้ครือขา่ยและทอ้งถิ่นมสีว่น

ร่วมในการพัฒนาบัณฑติวทิยาลัยตามภารกจิ (การ

ผลติบัณฑติ การวจิัย บริการวชิาการ และการท านุ

บ ารุงศลิปวัฒนธรรม)

โครงการการมสีว่นร่วมของ

เครือขา่ยและทอ้งถิ่นในการพัฒนา

บัณฑติวทิยาลัย

10,000



ปี 2562 ภาคพเิศษ รวม

4.1.1 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตาม

แผนการจัดอันดับมหาวทิยาลัย

ร้อยละ 100 4.1.1.1 สนับสนุนการสร้างผลงานตามแนวทาง

การจัดอันดับมหาวทิยาลัยใหเ้ป็นทีย่อมรับ

ในระดับนานาชาติ

โครงการจัดอันดับมหาวทิยาลัย (U-Ranking)

  (A)

5,000 5,000 รองคณบดีฝ่าย

แผนงานและ

ประกนัคุณภาพ

ฝ่ายแผนงานและ

ประกนัคุณภาพ

4.1.2 ร้อยละของงานวจิัย บทความวชิาการ งาน

สร้างสรรค ์นวัตกรรมและสิง่ประดิษฐ์ของอาจารย์

และนักวจิัยทีไ่ด้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติต่อ

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวจิัย

ร้อยละ ≥ 1.00 4.1.2.1 ส่งเสริมใหม้กีารแขง่ขันทางวชิาการใน

ระดับชาติและนานาชาติ

โครงการส่งเสริมการประกวดผลงานวชิาการ

สูเ่วทรีะดับชาติและนานาชาติ

100,000 100,000 รองคณบดีฝ่าย

วชิาการ

ฝ่ายพัฒนางานวจิัย

และบริการวชิาการ

4.2 ความมชีื่อเสียงของบัณฑติวทิยาลัย 4.2.1 ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์และการ

ใหบ้ริการของมหาวทิยาลัย

ร้อยละ ≥ 93.00 4.2.1.1 พัฒนาระบบการประชาสัมพันธแ์ละ

การบริการใหต้รงตามกลุม่เปา้หมายทัง้ใน

ระดับชาติและนานาชาติ

โครงการประชาสัมพันธเ์ชงิรุก 100,000 100,000 รองคณบดีฝ่าย

บริหาร

ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป

(งานประชาสัมพันธ)์

คุณภาพบริการ 4.3 นักศึกษาชาวต่างชาติเขา้ศึกษาต่อใน

สาขาวชิา

4.3.1 จ านวนนักศึกษาชาวต่างชาต/ินักศึกษา

แลกเปลีย่น

คน 2 4.3.1.1 สนับสนุนการแลกเปลีย่นนักศึกษา

ชาวต่างชาติ

โครงการแลกเปลีย่นนักศึกษานานาชาติ  (A) 100,000 100,000 รองคณบดีฝ่าย

บริหาร

ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป

(งานกจิการนักศึกษา)

ประสิทธภิาพ 4.4 ระบบบริหารจัดการภายในทีส่ามารถ

ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ

4.4.1 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวจิัยทีเ่ป็น

ชาวต่างชาติ

คน 1 4.4.1.1 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้วย

นวัตกรรมร่วมสมัยอย่างมปีระสิทธภิาพ

โครงการจัดจา้งอาจารย์ประจ าและนักวจิัย

ชาวต่างชาติ

30,000 30,000 รองคณบดีฝ่าย

บริหาร

ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป

(งานประชาสัมพันธ)์

การพัฒนา

องคก์าร

4.5 บัณฑติวทิยาลัยมกีารใชเ้ทคโนโลยีและ

เคร่ืองมอืต่างๆ ของ Social Media ทีท่ันสมัย

ในการสร้างภาพลักษณ์ได้อย่างมี

ประสิทธภิาพ

4.5.1 ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงเว็บไซต์ ระดับ

ความส าเร็จ

5 4.6.1.1 สนับสนุนการใชเ้ทคโนโลยีและ

เคร่ืองมอืต่างๆ ของ Social Media ในการ

ประชาสัมพันธ์

โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ 50,000 50,000 รองคณบดีฝ่าย

บริหาร

ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป

(งานประชาสัมพันธ)์

    385,000.00     385,000.00

ผู้ก ากับดูแล ฝ่ายท่ีรับผิดชอบ

ประสิทธผิล 4.1 บัณฑติวทิยาลัยเป็นทีรู้่จักและยอมรับ

ในระดับชาติและนานาชาติ

งบประมาณ (บาท)

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ส่งเสรมิการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์องค์การ

มิติ เป้าประสงค์ ตัวชีวั้ด หน่วยนับ

ค่า

แผนงาน/ กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม
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ส่วนที่ 6 แนวทำงกำรน ำแผนสู่กำรปฏิบัตแิละกำรตดิตำมประเมินผล 
 

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

พ.ศ.2562 ไปสู่การปฏิบัติจ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดการประสานความรว่มมอืใน

การแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การจัดท าแผนงานและโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการพัฒนา

ระบบข้อมูลและการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้

อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายใน บัณฑิตวิทยาลัย ในเรื่องแนวคิดและ

สาระส าคัญของยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

2. เพื่อปรับกระบวนการและกลไกการบริหารจัดการให้สามารถสนับสนุนการแปลงแผนยุทธศาสตร์ 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

3. เพื่อให้มกีารตดิตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ โดยมีการก าหนดตัวชี้วัดเป็นเครื่องมอื 
 

เป้ำหมำย 

1. ผู้บริหารและบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัยมีความรู้ความเข้าใจใน แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติ

การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และมีสว่นร่วมในกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ 

2. มีกลไกและกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ และมีการจัดท าแผนงานและ

โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชีว้ัด 

3. ก าหนดเครื่องชี้วัดผลส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2562 ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 

แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

เพื่ อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายดังกล่าว จึงวางมาตรการและก าหนดแนวทาง  

การแปลงแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปสู่การปฏิบัติ และการติดตาม

ประเมินผล ดังนี้ 

1. เสริมสร้างความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

พร้อมก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการ เพื่อแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันของ

องค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกให้มีความพร้อมและมีส่วนร่วมในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่าง

เป็นรูปธรรม โดยมีแนวทาง ดังนี้ 

1.1 สร้ างค วาม เข้ า ใจร่ วมกั น เกี่ ย วกั บ แนวคิ ด แล ะสาระส าคัญ ของแผนยุ ท ธศาสตร์ 

และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยการจัดเวทีสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย  

และยุทธศาสตร์การพัฒนา ให้กับบุคลากร ให้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการ

ด าเนนิงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 
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1.2 ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางของ

แผนงานและโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยเน้นผลลัพธ์ของการด าเนินงานเป็นหลัก 

1.3 ส่งเสริมให้สาขาวิชาต่างๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย จัดท าแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสามารถเชื่อมโยง 

และประเมินผลงานของหน่วยงานตามที่ก าหนดไว้ 

1.4 จัดให้มีการลงนามค ารับรองการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างพันธสัญญาเชิงยุทธศาสตร์ทั่วองค์กรทั้ง

ระบบ พร้อมทั้งเชื่อมโยงผลงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สู่การ

ประเมินผลงาน 

1.5 ส่งเสริมมาตรการในการประชาสัมพันธ์และการสร้างบรรยากาศยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่องผ่าน

สื่อภายในบัณฑิตวิทยาลัย ผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้น ปลุกเร้า และขับเคลื่อนงานตามแผนยุทธศาสตร์  และ

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

2. พัฒนากระบวนการจัดท าแผนงาน/โครงการของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในลักษณะบูรณาการ  

เพื่อเป็นเครื่องมอืในการประสานแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยมีแนวทางดังนี้ 

2.1 สนับสนุนการจัดท าแผนงาน/โครงการในลักษณะการบูรณาการและประสานงานระหว่าง

หนว่ยงานภายในบัณฑติวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อาทิเช่น 

(1) แผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

(2) แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ 

(3) แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

(4) แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย 

(5) แผนปฏิบัติการด้านการบริการวชิาการ 

(6) แผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ 

(7) แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

(8) แผนปฏิบัติการด้านการสรา้งความสัมพันธ์กับเครือขา่ย 

(9) แผนพัฒนาบุคลากร 

(10) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

(11) แผนปฏิบัติการด้านการจัดซือ้จัดจา้ง 

(12) แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 

(13) แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

(14) แผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศนแ์ละสิ่งแวดล้อม 

(15) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

(16) แผนการจัดการความรู้ 

(17) แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
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(18) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ 

2.2 ก าหนดขั้นตอนของกระบวนการด าเนินงานตามแผนงานโครงการให้ชัดเจน มุ่งเน้นที่การสร้าง

กระบวนทัศนคติใหม่ (Paradigm Shift) แก่ผู้ปฏิบัติ มีการจัดล าดับความส าคัญของกิจกรรมที่มุ่งผลสัมฤทธิ์กับ

ระบบการจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการด าเนินงาน 

2.3 ติดตาม ตรวจสอบผลที่ ได้จากการด าเนินแผนงานโครงการว่าสามารถตอบสนอง 

ต่อยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสามารถติดตามและประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรมทันสมัยด้วยเทคโนโลยี 
 

 การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัตินั้นเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญมากที่จะผลักดันการท างานของกลไก

ทั้งหมดให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้สึกเป็น เจ้าของและมีส่วน

ร่วม รวมทั้งต้องอาศัยกระบวนการและกลไกการผนึกก าลังในหลายมิติในการประสานแผนงาน แผนเงิน และแผน

คน ในการขับเคลื่อนองค์กรร่วมกัน และไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อมุ่งสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดขององค์กรคือวิสัยทัศน์

ที่ตัง้ไว้ ความส าเร็จของการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ใหป้ระสบผลส าเร็จ จงึประกอบด้วยส่วนส าคัญ ดังนี้ 

1. ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารทุกระดับเป็นผู้รวบรวมพลังขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และ

สื่อสารทิศทางองค์กรใหแ้ก่บุคลากรทุกระดับได้มคีวามเข้าใจ 

2. ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ออกมาเป็นแผนปฏิบัติการ โดยน ากลยุทธ์และแนวทางการด าเนินงานมา

แปลงเป็นแผนงาน/ โครงการที่ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

3. การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไป สาขาวิชาและระดับบุคคลในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ไปสู่

การปฏิบัติอย่างชัดเจน รวมทั้งตอ้งมรีะบบในการจูงใจใหทุ้กคนมุง่เน้นการท างานเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

4. การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายใน (ชื่อหน่วยงาน) ในการขับเคลื่อนแผนงาน/ โครงการของ

แต่ละหน่วยงานให้มีความก้าวหน้า เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บข้อมูล เผยแพร่ข้อมูล และถ่ายทอดความรู้

ซึ่งกันและกัน  

5. การจัดระบบการตดิตามประเมินผลความก้าวหน้าของการด าเนินการในทุกระดับ 
 

กำรติดตำมและประเมินผล 

เมื่อมีการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับทุกหน่วยงานภายในบัณฑิตวิทยาลัยแล้ว บัณฑิต

วิทยาลัยจะต้องวางระบบที่จะวัดความส าเร็จในการบรรลุเป้าประสงค์ในระดับต่างๆ จ าเป็นต้องมีการติดตามและ

ประเมินผล เพื่อช่วยให้ทราบถึงความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค ผลกระทบที่เกิดขึ้น อันจะช่วยให้ผู้รับผิดชอบ

พิจารณาหาแนวทางแก้ไขต่อไป การติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิผล จะต้องอาศัยดัชนีชี้วัดความส าเร็จใน

หลายมิต ิและหลายระดับ เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการแนวใหม ่ดังนี้ 

1. การติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งสรุป

บทเรียนและข้อเสนอแนะส าหรับน าไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการจัดท าแผนเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กรให้มี

ประสิทธิภาพต่อไป 
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2. การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  โดยการจัดท ารายงานผลการ

ด าเนินงานเป็นประจ าทุกเดือน และจัดท ารายงานผลรายไตรมาสเพื่อแสดงถึงความก้าวหน้า และปัญหาอุปสรรค

ต่างๆ ให้ผู้บริหารทุกระดับทราบและด าเนินการแก้ไขเพื่อให้การด าเนินการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมถึงการ

จัดท ารายงานผลงานประจ าปีเผยแพร่สูส่าธารณะ 

3. การติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจา่ยเงินงบประมาณ 

เพื่อเร่งรัดการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

4. การติดตามผลตามค ารับรองการปฏิบัติการประจ าปีที่ก าหนดไว้แล้ว โดยมีการก าหนด

ระยะเวลาการตดิตามประเมินผลตนเองในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 

5. ควรมีกลไกเชื่อมโยงการประเมินผลงานรายบุคคลกับผลงานในระดับสาขาวิชา เพื่อเชื่อมโยงกับ

ผลงานในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อแสดงถึงผลส าเร็จของการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่ระดับหน่วยงานและระดับ

บุคคล 
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ภำคผนวก 
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ภำคผนวก 1 
ค ำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมกำร 

ทบทวนแผนยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564)  

และจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562  
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ภำคผนวก 2 
ผลกำรวิเครำะหเ์ชิงยุทธศำสตร ์
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ผลกำรวิเครำะห์เชิงยุทธศำสตร์ 

 จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัยทั้งที่เป็น จุดแข็ง จุดอ่อน 

โอกาส และภัยคุกคาม โดยการให้น้ าหนักความส าคัญว่า ประเด็นใดมีความส าคัญมากที่สุดตามล าดับ โดยให้

ผู้บริหารและบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัย จ านวน 36 ท่าน เป็นผู้ประเมิน ผลการประเมินเป็นน้ าหนักคะแนน

ตามล าดับจากมากไปหาน้อย ของจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม ปรากฎ ดังนี้ 

 1. น ้ำหนักคะแนนของจุดแข็ง 

 เรียงจากล าดับคะแนนมากไปหาน้อย ตามตารางตอ่ไปนี้ 

ล ำดับ คะแนน ประเด็นจุดแข็ง 

S01 98 01 มีหลักสูตรทั้งระดับปริญญาโท และปริญญาเอกที่โดดเด่นและหลากหลายตอบสนองความ

ต้องการของสังคม 

S02 64 04 มีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่มีความเช่ียวชาญในงานของตนเอง ท างานเป็นทีมท าให้การ

ท างานมีประสิทธิภาพ 

S03 50 03 มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ.และทุกหลักสูตร

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพ 

S04 36 10 การเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏด้านการวจิัย อันดับ 1 

S05 35 05 มีความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศในการจัดการศึกษาและ

การวจิัย ท าให้มีเครอืข่ายในการท างาน 

S06 33 08 บางหลักสูตรมีค่าใช้จา่ยในการศึกษาถูกกว่าในหลายๆ สถาบัน 

S07 31 11 การเป็นมหาวิทยาลัยที่เกา่แก่ และมีช่ือเสียงทางด้านการผลิตครู และด้านนาฏศิลป์ 

S08 23 06 มีเอกลักษณ์ของความเป็นวังอย่างชัดเจนและมีการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของหน่วยงาน

ไว้ให้คงอยู่ต่อไป 

S09 22 02 มีคณะกรรมการประจ าหน่วยงานที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญสามารถก ากับดูแลการจัด

การศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. 

S10 19 15 นโยบายความผาสุกของผู้บรหิารองค์กรท าให้บุคลากรมีความอิสระและเกิดความคล่องตัว

ในการปฏิบัติงาน 

S11 16 09 ผู้บริหารเอาใจใส่และให้ความส าคัญต่อการขับเคลื่อนองคก์รให้พัฒนา 

S12 15 12 ความเป็นวังเก่าและมีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น สวยงาม 

S13 14 16 หน่วยงานได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานระบบ ISO 9001 

S14 6 13 การส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและมีการพัฒนา

ตนเองในด้านต่าง ๆ 

S15 0 07 มีความเข้มแข็งในการให้บรกิารวิชาการแกชุ่มชนและสังคมท าให้หน่วยงานเป็นที่ยอมรับของชุมชน 

S16 0 14 การเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีโอกาสในการเลื่อนต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้นท าให้เกิดก าลังใจ

ในการปฏิบัติงาน 
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2. น ้ำหนักคะแนนของจุดอ่อน 

 เรียงจากล าดับคะแนนมากไปหาน้อย ตามตารางตอ่ไปนี้ 

ล ำดับ คะแนน ประเด็นจุดอ่อน 

W1 112 17 อาจารย์ประจ ามีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ยากต่อการวางแผนการบริหารและพัฒนา

บุคลากร 

W2 97 22 อาคารสถานที่คับแคบไม่สามารถให้บริการให้สะดวก 

W3 92 26 บุคลากรและนักศึกษายังขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษ 

W4 74 19 ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาเอกที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus/ISI/TCI 

คอ่นข้างน้อย 

W5 48 27 ผลงานสรา้งสรรค/์สิ่งประดิษฐ์ด้านการวจิัย ยังมีน้อย 

W6 44 21 จ านวนบุคลากรในส านักงานไม่เพียงพอ สัดส่วนของภาระงานกับจ านวนบุคลากร

ไม่สมดุลกัน 

W7 43 20 ฐานข้อมูลนักศึกษา/ศิษย์เกา่ยังไม่เป็นระบบ ท าให้ไม่สามารถดึงข้อมูลมาใช้ให้เกิด

ประสิทธิผลต่อองคก์รได้ 

W8 42 24 บัณฑติวิทยาลัยยังไม่มีการเปิดการศึกษาภาคปกติ 

W9 41 25 หลักสูตรที่เป็นหลักสูตรนานาชาติ ยังมีจ านวนน้อยมาก 

W10 27 18 นักศึกษามีการขยายระยะเวลาการศึกษาในอัตราค่อนข้างสูง ท าให้มีนักศึกษา

ตกค้างไม่สามารถรับนักศึกษาใหม่ได้ 

W11 11 23 จ านวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่สามารถเปิดรับสมัครได้ไม่สัมพันธ์กับจ านวน

ผู้สนใจสมัคร 

 

3. น ้ำหนักคะแนนของโอกำส 

 เรียงจากล าดับคะแนนมากไปหาน้อย ตามตารางตอ่ไปนี้ 

ล ำดับ คะแนน ประเด็นจุดอ่อน 

O1 47 32 ประชากรมีแนวโน้มในการศึกษาต่อในระดับปรญิญาเอกเพิ่มมากขึน้ 

O2 37 28 การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนท าให้มีความต้องการศึกษาในหลักสูตรนานาชาติและ

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพิ่มขึน้ 

O3 31 29 มีการขยายตัวของการบรหิารส่วนท้องถิ่นซึ่งมีความต้องการในการศึกษา 

O4 30 31 การวิจัยมีความส าคัญเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันท าให้เกิดความต้องการในการพัฒนา

ตนเองในเรื่องการวจิัย 

O5 23 30 หน่วยงานทั้งราชการและเอกชนมีความต้องการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่ม

ความสามารถในการแขง่ขัน 

O6 19 33 ความกา้วหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบันเอือ้ต่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
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O7 19 35 การเปดิเสรทีางการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน 

O8 15 36 หน่วยงานต่าง ๆของภาครัฐมีนโยบายให้การสนับสนุนทุนการวจิัยเป็นจ านวนมาก 

O9 4 34 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการส่งเสรมิและยกระดับสถานะของครู 

O10 1 37 อัตราการจ้างแรงงานเพิ่มจึ้นเรื่องจากการลงทุนจากต่างชาติในประเทศไทยและ

ภูมิภาคอาเซียนเพิ่มสูงขึน้ 

 

4. น ้ำหนักคะแนนของภัยคุกคำม 

 เรียงจากล าดับคะแนนมากไปหาน้อย ตามตารางตอ่ไปนี้ 

ล ำดับ คะแนน ประเด็นจุดอ่อน 

T1 165 38 มีสถาบันการศึกษาจ านวนมากที่เปดิการเรียนการสอนระดับบัณฑติศึกษา 

T2 119 40 มีขอ้ก าหนดด้านคุณภาพหลักสูตรของ สกอ. ท าให้เกดิข้อจ ากัดในเรื่องต่าง ๆ 

T3 98 45 การด าเนินงานและการแจ้งข้อก าหนดต่าง ๆ ของ สกอ.มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอยู่

ตลอดเวลา 

T4 97 39 ภาวะเศรษฐกจิในปัจจุบันส่งผลต่อผู้สนใจที่จะศึกษาต่อในระดับบัณฑติศึกษา 

T5 91 44 การแขง่ขันทางระบบการศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียนมากขึน้ 

T6 50 46 ปัญหาเศรษฐกจิและการเมืองของประเทศ 

T7 37 42 ความรว่มมือในต่างประเทศยังไม่เป็นรูปธรรมเท่าที่ควร 

T8 2 41 สังคมไทยจะมีประชากรในวัยเรียนลดน้อยลง 

T9 2 43 โครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนไป ท าให้อัตราการเกิดลดลง อัตราประชากรในวัยเรียน

ลดลงและมีอัตราผู้สูงอายุเพิ่มขึน้ 

 

 5. ต้ำแหน่งยุทธศำสตร์ในปัจจุบัน 

 บัณฑติวิทยาลัยอยู่ในต าแหน่ง “อดทน” ดังแสดงได้จากภาพขา้งลา่งนี้ 
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 6. ต้ำแหน่งยุทธศำสตร์ที่ปรับปรุงแล้ว 

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

สูงมาก) ดังนี้ 

17 อาจารย์ประจ ามีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ยากต่อการวางแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร (ระดับ 4) 

22 อาคารสถานที่คับแคบ ไม่สามารถใหบ้ริการให้สะดวก(ระดับ 5) 

26 บุคลากร และนักศึกษายังขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษ(ระดับ 5) 

19 ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาเอกที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus/ISI/TCI ค่อนข้างน้อย (ระดับ 

4) 

บัณฑิตวิทยาลัย พลิกวิกฤติเป็นโอกาสในประเด็นที่เป็นภัยคุกคาม (ระดับในการมุ่งมั่นปรับปรุง (ระดับ 4) 

= สูง (ระดับ 5) = สูงมาก) ดังนี้ 

38 มีสถาบันการศกึษาจ านวนมากที่เปิดการเรียนการสอนระดับบัณฑติศกึษา(ระดับ 5) 

39 ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันส่งผลตอ่ผูส้นใจที่จะศกึษาต่อในระดับบัณฑติศกึษา(ระดับ 4) 

42 ความรว่มมอืในต่างประเทศยังไม่เป็นรูปธรรมเท่าที่ควร (ระดับ 4) 
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จากการแก้ไขปรับปรุงข้างต้น บัณฑิตวิทยาลัยจะสามารถปรับไปอยู่ในต าแหน่ง “รุกด าเนินการเอง”  

ดังแสดงได้จากภาพขา้งลา่งนี้ 
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ภำคผนวก 3 
ประมวลภำพกิจกรรมกำร 

ทบทวนแผนยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564)  

และจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562  
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ภำคผนวก 4 
รำยชื่อผู้บริหำรและบุคลำกรที่มีส่วนร่วมในกำร 

ทบทวนแผนยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)  

และจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
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รำยชื่อผู้บริหำรและบุคลำกร 

 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวทิยาลัย 

2. อาจารย์ ดร.พลอยทราย  โอฮาม่า  รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันฯ 

3. อาจารย์ ดร.ธงไชย    สุรินทร์วรางกูร รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

4. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.รวีวรรณ  โปรยรุ่งโรจน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

5. นางสาวกนิษฐา    กฤตภคะ  หัวหนา้ส านักงาน 

6. นายธวัชภูพิสิฐ    ภัทรดาภา  หัวหนา้ฝา่ยบริการการศกึษา 

7. นางสาวเกษรา   ตรไีพชยนต์ศักดิ์  หัวหนา้ฝา่ยบริหารงานทั่วไป 

8. นางสาวณัฐริกานต์    แก้วโกลฐาฏ ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

9. นายวรเทพ     นาควงศ์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

10. นางสาวสุวรรณี    ปุญสิริ   นักวิชาการศกึษา 

11. นายวราพงษ์    ท่าขนุน  นักวิชาการศกึษา 

12. นางสาวณิชกานต์    เพชรปานกัน  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

13. นางสาวณัฐกฤตา    ทองขัด   นักวิชาการศกึษา 

14. นางชุติมา     มิ่งขวัญสกุล  นักวิชาการเงินและบัญชี 

15. นางรุ้งเพชร    ว่องเจริญพร  นักวิจัย 

16. นางสาวเบญจวรรณ   ยศระวาส  นักวิชาการศกึษา 

17. นางสาววิมลภักดิ์    เสืออุดมนันท์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

18. นายพลกฤษณ์    ชิดชอบ  นักวิชาการพัสดุ 

19. นางสาววราภรณ์    จันทรมาตร  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

20. ประธานสาขาวิชาการบริหารการพัฒนา  

21. ประธานสาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์  

22. ประธานสาขาวิชาภาษาศาสตร ์ 

23. ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา  

24. ประธานสาขาวิชานิตวิิทยาศาสตร์  

25. ประธานสาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

26. ประธานสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์  

27. ประธานสาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม  

28. เจ้าหน้าที่สาขาวิชานิตวิิทยาศาสตร์  

29. เจ้าหน้าที่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

30. เจ้าหน้าที่สาขาวิชาการบริหารการศกึษา  
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31. เจ้าหน้าที่สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา  

32. เจ้าหน้าที่สาขาวิชาปรัชญาและจรยิศาสตร์  

33. เจ้าหน้าที่สาขาวิชาภาษาศาสตร์  

34. เจ้าหน้าที่สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์  


