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และแผนพัฒนาบุคลากร 

ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565  

(รอบ 6 เดอืน ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัณฑิตวทิยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนนัทา  



 

 

2 | P a g e  

 

ส่วนที่ 1 บทนำ 
 

1.1 ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน 

ปี พ.ศ. 2542 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งในขณะนั้นยังเป็นสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา  ได้ตั ้ง

โครงการบัณฑิตศึกษาขึ้น โดยมีสายงานขึ้นตรงต่อรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มีชื่อเรียกหน่วยงานภายในว่า 

“บัณฑิตวิทยาลัย” มีฐานะเทียบเท่าคณะ กำหนดวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งเพื่อทำหน้าที่จัดการศึกษาในระดับ

บัณฑิตศึกษา ทั้งในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั ้นสูง และ

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตในสาขาวิชาต่างๆ และหลักสูตรแรกที่เปิดสอน คือ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ สาขาการ

จัดการคุณภาพ  

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 โดยมีหน้าที่กำกับมาตรฐานและประสานงานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตาม

ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการจัดตั้งและการดำเนินงานจัดการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย 

พ.ศ. 2548 เป็นบัณฑิตวิทยาลัยแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และให้ใช้ชื ่อเป็นภาษาอังกฤษว่า  

“The Graduate School, Suansunandha Rajabhat University” 

 ซึ่งในปัจจุบันบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เป็นศูนย์กลางในการประสานและกำกับ

ดูแลควบคุมมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ 

ความสามารถเฉพาะสาขา ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมในการพัฒนาประเทศ มีวิสัยทัศน์ คือ 

“ส่งเสริมสนับสนุนและควบคุมคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล” และมีพันธกิจสำคัญ 

คือ ผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นองค์ความรู้สู่ท้องถิ่น สร้างมาตรฐานวิชาชีพครู ส่งเสริม สนับสนุนด้าน

วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาในด้าน

ต่าง ๆ เพื่อให้ได้บัณฑติที่มีคุณภาพและมีศักยภาพในการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ  

บัณฑติวิทยาลัย  มีการบริหารจัดการองค์กร ด้วยการแบ่งโครงสร้างองค์กรและการบริหารโดยมีคณบดี

บัณฑติวิทยาลัยเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด รับผิดชอบการบริหารงาน ซึ่งมีรองคณบดี 3 ตำแหน่ง ได้แก่ รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และรองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นผู้ช่วยรับผิดชอบงาน

ภายในสำนักงาน งานวิชาการ งานประกันคุณภาพ งานวิจัยและบริการวิชาการ และงานกิจการนักศึกษา มี

คณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ทำหน้าที่เป็นกรรมการประจำคณะในการวางนโยบายและแผนงาน

การดำเนินงานของหน่วยงาน พิจารณาหลักสูตรใหค้ำปรึกษาและเสนอความเห็นแก่คณบดีในการบริหารงาน 
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1.2 โครงสร้างหน่วยงาน 

 
1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART) 
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ส่วนที่ 2 ข้อมลูทั่วไป 
 

2.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

 ส่งเสริมสนับสนุนและควบคุมคุณภาพการศกึษาระดับบัณฑติศกึษาให้ได้มาตรฐานสากล 

 

2.2 พันธกิจ (Mission) 

 ส่งเสริมสนับสนุนและควบคุมคุณภาพบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นองค์ความรู้สู่ท้องถิ่น ส่งเสริม 

สนับสนุนด้านวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

 

2.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 

1. ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศกึษาทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ 

ให้มสีังคมคุณภาพ องค์ความรู้ และทักษะสู่สากล 

2. ส่งเสริมการทำวิจัยโดยมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรม และองค์ความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่นและเผยแพร่

ระดับชาติและนานาชาติ 

3.  ส่งเสริมสนับสนุนบริการวิชาการต่อชุมชนและสังคมสอดรับกระแสโลกาภวิัตน์ 

4.  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างคุณค่าแก่สังคม และบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์

ชุมชนท้องถิ่น 

 

2.4 เสาหลัก (Pillar) 

1. ทุนความรู ้(Knowledge Capital) 

2. คุณธรรม (Morality 

3. เครือข่าย (Partnership) 

4. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 

5. วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดตีามวิถีวังสวนสุนันทา) 

 

2.5 วัฒนธรรม (Culture) 

 ความดงีามและการปฏิบัติตนในจรยิวัตรแบบไทย โดยการแสดงความเคารพผู้อาวุโสและการทักทาย 

 

2.6  อัตลักษณ์ (Identity) 

เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชำนาญการคิด มีจิตสาธารณะ 
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2.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูสู้่สากล 
 

2.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

G  Good governance  ธรรมาภิบาล 

R  Resourcefulness  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์

A  Association  การเชื่อมโยงประสานงานเครือข่าย 

D Devotion  ทุ่มเท เสียสละ อุทิศตนให้กับองค์กร 

 

2.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะและผลติบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชวีิต  

   เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ  
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ส่วนที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

(รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
ขั้นตอน/กจิกรรม ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่า

เป้าหมาย 

ผลการ

ดำเนินงาน 

รายละเอียด หลักฐาน ปัญหาและอุปสรรค 

1. การวางแผน

อัตรากำลัง 

จัดทำกรอบอัตรากำลังของ

บุคลากรมหาวทิยาลัย 

อนุมัต ิ N/A อยู่ในระหว่างการดำเนนิงาน   

2. การฝึกอบรมและ

พัฒนาบุคลากร 

ร้อยละของการดำเนนิงาน

ตามแผนแผนพัฒนา

บุคลากร ประจำปี

งบประมาณ 

75 50 บัณฑิตวิทยาลัยจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร โดยมี

กิจกรรม/โครงการ เพื ่อฝึกอบรมบุคลากรจำนวน 4 

โครงการ ซึ่งดำเนินการแลว้ จำนวน 2 โครงการ คิดเป็น

ร้อยละ 50 

รายงานผลการดำเนนิโครงการ - 

3. การประเมินผลการ 

ปฏบัิตงิานของ

บุคลากร 

ร้อยละของบุคลากรท่ี 

ดำเนนิการประเมินผลการ 

ปฏบัิตงิาน 

100 100 ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร รอบ

ที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดำเนินการแล้ว 

ร้อยละ 100 

ผลการปฏบัิตริาชการ - 

4. การบริหารค่าจ้าง 

เงินเดอืน และ

ค่าตอบแทน 

ร้อยละบุคลากรท่ีได้รับการ 

เลื่อนเงินเดอืนและค่าจ้าง 

ตามเกณฑ์ 

100 100 ฝ่ายบริหารงานทั ่วไปนำส่งรายงานผลการปฏิบัติ

ราชการของบุคลากรไปยังกองบริหารงานบุคคล

เรียบร้อยแล้ว อยู่ในระหว่างการดำเนนิงานจัดทำคำสั่ง 

บันทึกข้อความ ส่งผลการ

ประเมนิ 

- 

5. การจัดทำเส้นทาง 

ความก้าวหนา้ 

ร้อยละบุคลากรท่ีเข้าร่วม 

โครงการย่ืนขอกำหนด

ตำแหน่งทางวิชาการ 

20 N/A อยู่ในระหว่างการดำเนนิงาน   

 


