
1 

 

 

 

ปรัชญา  

 การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสรางองคความรูและกระบวนการเรียนรูท่ีกอใหเกิดปญญาเพ่ือพัฒนาสังคมใหอยูรวมกันอยางมีดุลยภาพ 

คานิยมองคกร 

 G ood service                ใหบริการดีเย่ียม 

R esearch learning               เรียนรูจากการวิจัย 

A cademic excellence              เปนเสิศดานการศึกษา 

D evoted organization                       องคกรแหงจิตอาสา 

อัตลักษณบัณฑิตวิทยาลัย  :   การมีทักษะสื่อสาร 

เอกลักษณบัณฑิตวิทยาลัย :   การบริการวิชาการอยางมีสวนรวมเพ่ือใหชุมชนเขมแข็งและย่ังยืน 

วิสัยทัศน 

       เปนองคกรท่ีประสาน สงเสริมบัณฑิตศึกษาและการวิจัยระดับท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานระดับนานาชาติและเปนประโยชนตอสังคม 

พันธกิจ (Missions) 

1. ประสานงาน สงเสริมและกำกบัดูแลมาตรฐานการศึกษาและการวิจัยในระดับบณัฑิตศึกษาใหมีคุณภาพระดับสากล โดยคำนงึถึงคุณธรรม จริยธรรมและหลัก ธรรมาภิบาล 

            2. ผลิตบัณฑิต วิจัย และบริหารจัดการศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการ/สหวิทยาการ/บูรณาการระหวางคณะ ในระดับบัณฑิตศึกษาท่ีตอบสนองตอความตองการของสังคมท้ังทางดานเศรษฐกิจ  

     สังคม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

            3. รับรองหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้นแบบไมประสาทปริญญา (short course-non degree program) และหลักสูตรอ่ืนๆ เพ่ือสนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิต 

            4. บริการวิชาการและทำนุบำรุงวัฒนธรรมและศิลปะโดยการมีสวนรวมกับสังคมและชุมชน 

ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issues) 

1. จัดระบบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ือความเปนเลิศในการผลิตบัณฑิตและนวัตกรรมการเรียนรู (Learning innovation) สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร 15 ป  

   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2560-2563) 

2. การสงเสริมวิจัยและการบริการวิชาการสูมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติและมหาวิทยาลัยรับใชสังคม 

3. การบริหารจัดการและสรางวัฒนธรรม/เอกลักษณองคกรเพ่ือการทำงานท่ีมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับบริบทของสังคมไทย 

4. พัฒนาบัณฑิตศึกษาสูความเปนนานาชาติและความเปนสากล  

 

แผนยุทธศาสตร4์ ปี (พ.ศ. 2560-2563)  

รองศาสตราจารย ์นายแพทย ์ฉตัรชยั เอกปัญญาสกลุ คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 
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การวิเคราะห SWOT  

จุดแข็ง 

 

1. มีผูบริหารมีวิสัยทัศน มุงผลสัมฤทธิ์ของงานเปนหลัก 

2. บุคลากรรอบรูในงานบัณฑิตศึกษา มีประสบการณสูง 

3. สถานท่ีสวยงาม มีทำเลท่ีเหมาะสม 

4. มีหลักสูตรท่ีมีชื่อเสียง 

5. มีงานวิจัยสม่ำเสมอ 

6. อาจารยมีคุณวุฒิปริญญาเอกท้ังหมด มีความเชี่ยวชาญหลายสาขา 

7. มีการทำงานแบบบูรณาการ 

8. มีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง 

 

จุดที่ควรพัฒนา 

 

1. ระบบการทำงานยังเปนแบบเอกสาร 

2. งานซ้ำซอน มีหลายขั้นตอน มีบุคลากรท่ีเกี่ยวของหลายคน 

3. การเขาถึงขอมูลดานการจัดการศึกษา การบริการ วิชาการ และวิจัยไมดี 

4. บุคลากรขาดทักษะดานภาษาอังกฤษ  ขาดประสบการณในระดับสากล 

5. ไมมีการเตรียมบุคลากรทดแทนคนท่ีจะเกษียณ 

6. ยังไมมีระบบท่ีรองรับการเปลี่ยนแปลง 

7. บุคลากรท่ีเปนพนักงานมหาวิทยาลัยขาดขวัญกำลังใจ 

8. นิสิตบัณฑิตศึกษาและงบประมาณมีแนวโนมลดลง 

9. คณาจารยและนิสิตไมคอยไปเผยแพรงานสูภายนอกมหาวิทยาลัย 

10. เทคโนโลยีกาวล้ำอยางรวดเร็ว  
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โอกาส 

 

1. การเขาสูประชาคมอาเซียน นโยบายรัฐบาล 4.0 

2. ผูบริหารทำงานตอเนื่อง 

3. นโยบายและแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยท่ีชัดเจน 

4. ทำเลท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยและการคมนาคม 

5. มีเครือขายความรวมมือภายในมหาวิทยาลัย ภายนอกมหาวิทยาลัยท้ังระดับชาติและนานาชาติ 

6. มหาวิทยาลัยออกนอกระบบ 

7. ระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

8. ภาพลักษณมหาวิทยาลัยการศึกษา  

 

ภาวะคุกคาม 

 

1. งบประมาณสนับสนนุจากภาครัฐมีแนวโนมลดลง 

2. ภาวการณแขงขันกับมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ และตางประเทศ 

3. ปริมาณบัณฑิตท่ีเขามาศึกษานอยลง 

4. มีหลักสูตรเชิงพาณิชย 

5. ทัศนคติของผูเรียน 

6. ระบบพนักงานมหาวิทยาลัย 

7. ความซ้ำซอนของนโยบายการศึกษา และประกันคุณภาพการศึกษา 

8. คณาจารยจบตางประเทศลดจำนวนลง  

 

 

  



4 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 จัดระบบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ือความเปนเลิศในการผลิตบัณฑิตและนวัตกรรมการเรียนรู (Learning innovation) สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร 15 ป มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2560-2563) 
 

เปาประสงค 1 สรางหรือพัฒนากระบวนการเรียนรูใหมเพ่ือผลิตคนไทย 4.0 

เปาประสงค 2 สรางและพัฒนาหลักสูตร บูรณาการท่ีนำไปสูไทยแลนด 4.0 

เปาประสงค 3 ผลิตบัณฑิตใหเปนไปตามความตองการของสังคม 

เปาประสงค 4 เปนมหาวิทยาลัยท่ีผลักดันนโยบายสาธารณะดานการศึกษา 
 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การสงเสริมวิจัยและการบริการวิชาการสูมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติและมหาวิทยาลัยรับใชสังคม 
 

เปาประสงค 1 สนับสนุนงานวิจัยเพ่ือผลักดันสูการเปนมหาวิทยาลัยชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน 

เปาประสงค 2 สรางงานบริการวชิาการท่ีสอดคลองกับความตองการรวมกับชุมชนและสังคมอยางย่ังยืน  
 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การบริหารจัดการและสรางวัฒนธรรม/เอกลักษณองคกรเพ่ือการทำงานที่มีประสิทธิภาพและสอดคลองกับบริบทของมหาวิทยาลัย 
 

เปาประสงค 1 ระบบบริหารองคกรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  

เปาประสงค 2 คณาจารย บุคลากรและนิสิตมีจิตสำนึก และความเขาใจในเรื่องวัฒนธรรมและศิลปะ 

เปาประสงค 3 มีระบบการบริหารงานบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ 

เปาประสงค 4 มีระบบและเครื่องมือการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ  

เปาประสงค 5 พัฒนาบุคลากรใหมีลักษณะท่ีพึงประสงค (เสริมสรางปญญา) 

เปาประสงค 6 มีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง 
 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาบัณฑิตศึกษาสูความเปนนานาชาติและความเปนสากล  
 

  เปาประสงค 1 พัฒนาหลักสูตรนานาชาต ิ

เปาประสงค 2 สงเสริมความเปนนานาชาติและความเปนสากล 

เปาประสงค 3 พัฒนานิสิต/บุคลากรเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 จัดระบบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ือความเปนเลิศในการผลิตบัณฑิตและนวัตกรรมการเรียนรู (Learning innovation) สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร 15 ป 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2560-2563) 

เปาประสงค กลยุทธ  ตัวชี้วัดกลยุทธ เปาหมาย 4 ป  

ความสอดคลอง
กับแผน

ยุทธศาสตรฯ 
มหาวิทยาลัย 

ผูรับผิดชอบหลัก 

 
สถานะป  
2563 

1. สรางหรือพัฒนากระบวนการ
เรียนรูใหมเพ่ือผลิตบัณฑิต 4.0    

 
 

   
 

1.1 บัณฑิตมีความรู
ความสามารถดานทักษะการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21 

1. พัฒนากระบวนทัศนใหมเก่ียวกับการศึกษาหลัง
ปริญญา ครอบคลุมอัตลักษณดานการส่ือสาร ทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 (21st century skill) ทักษะความ
ชำนาญที่เก่ียวของกับคน(soft skill) ความเปนครู 

1. จำนวนรายวิชาการจัดการเรียน
การสอนแบบ Active Learning  

ทุกรายวิชา SSAP 1-01 
ประธานหลักสูตรที่

สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย 

 
ดำเนินการแลว  

 

 
1.2 บัณฑิตมีความรับผิดชอบตอ

สังคม 

2. จัดโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือสรางจิตสำนึก
สาธารณะ จิตอาสา ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

2. จำนวนกิจกรรม/โครงการ ท่ีระบุ
ถึงความรับผิดชอบตอสังคม 

อยางนอย 1 โครงการฯ /
หลักสูตรฯ/ ตอ
ปงบประมาณ 

SSAP 1-02 
ประธานหลักสูตรที่

สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย 

ดำเนินการแลว  
 

3. ยกยองเชิดชูนิสิต เชน นิสิตบัณฑิตศึกษาดีเดน นิสิตที่
มีอัตลักษณ ดานส่ือสาร ระบบระดับคุณภาพปริญญา
นิพนธ 

3. จำนวนทุน/ เงินรางวัลจาก
หนวยงานภายนอก 20 รางวัล / 4 ป  รองคณบดีฝายวิจัยฯ  

อยูระหวาง
ดำเนินการ 

1.3 บัณฑิตมีความรู 
ความสามารถ ยืนหยัดดวย
ความภูมิใจในเวทีโลก 

4. สงเสริม/ สนับสนุนใหนิสิตสังกัดบัณฑิตฯ ที่ไปศึกษา/
ประชุม/อบรมวิจัยในตางประเทศ 

4. รอยละของนิสิตสังกัดบัณฑิตฯ ที่
ไปศึกษา/ประชุม/อบรมวิจัยใน
ตางประเทศ 

ไมนอยกวา รอยละ 5 ของ
นิสิตที่สังกัดบัณฑิตฯ 

ทั้งหมด 
SSAP 1-03 

หัวหนาสาขา 
พหุวิทยาการ/ 
สหวิทยาการ  

ดำเนินการแลว  
 

5. สงเสริม/ สนับสนุนนิสิตบัณฑิตศึกษา ไปศึกษา/
ประชุม/อบรมวิจัยในตางประเทศ 

5. รอยละของนิสิตบัณฑิตศึกษา ไป
ศึกษา/ประชุม/อบรมวิจัยใน
ตางประเทศ 

รอยละ 1 
รองคณบดี 
ฝายวิจัยฯ 

ดำเนินการแลว  
 

1.4 บัณฑิตมีความรู
ความสามารถสอดรับการเขา
สู digital age 

6. สงเสริมใหนิสิต/ คณาจารยมีความรูการสอนโดยใช
ส่ือดิจิตอลออนไลนสอดรับกับยุค digital age 

6. จำนวนรายวิชาที่มีการจัดการเรียน
การสอนโดยใชส่ือดิจิตอลออนไลน 
รอยละ 50 ขึ้นไป 

ไมนอยกวารอยละ 50 ของ
วิชาที่เปดสอนในแตภาค

การศึกษา 

SSAP 1-04 

ประธานหลักสูตรที่
สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย 

 
ดำเนินการแลว 

 

7. พัฒนาการทำปริญญานิพนธแบบอิเล็กทรอนิกส(i-
thesis)พรอมระบบการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน 
(plagiarism) 

7. จำนวนของระบบสารสนเทศ
สนับสนุนบัณฑิตศึกษา 
(รายวิชา ปริญญานิพนธ/ สารนิพนธ) 

2 ระบบ – ithesis/ Eethics  

รองคณบดี 
ฝายบริหารฯ 

 
 

ดำเนินการแลว 
 

8. จัดอาคารสถานที่ที่เอ้ือตอการเรียนรู การทำปริญญา
นิพนธ การบริการวิชาการ 

8. ศูนยการเรียนรูฯ ระดับ
บัณฑิตศึกษา  

ดำเนินการแลวเสร็จกอนป 
61 

รองคณบดี 
ฝายบริหารฯ 

ดำเนินการแลว  
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2. สรางและพัฒนาหลักสูตร 
บูรณาการที่นำไปสูไทยแลนด 
4.0 

9. พัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษารูปแบบใหมๆที่เพ่ิมขึ้น 
โดยเฉพาะหลักสูตรบูรณาการ หลักสูตรนานาชาติ 
หลักสูตรนอกเวลาราชการ 

9. จำนวนหลักสูตรบูรณาการที่
นำไปสูไทยแลนด 4.0 
 

ไมนอยกวา 1 หลักสูตร/ป
การศึกษา 

 
SSAP 1-05 

ประธานหลักสูตรที่
สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย 

ดำเนินการแลว 
 

10. สรางระบบและกลไกท่ีรองรับและรับรอง สนับสนุน
การเรียนรูตลอดชีวิต 

10. จำนวนหลักสูตรวิชาระยะส้ัน 
(Short course)  
 

ไมนอยกวา 1 Short 
course/ปการศึกษา 

ดำเนินการแลว  
 

3. ผลิตบัณฑิตใหเปนไปตาม  
   ความตองการของสังคม 

11. พัฒนาหลักสูตรใหมีสมรรถนะ(Competency) 
เปนไปตามความตองการของผูใชบัณฑิต 

11. จำนวนบัณฑิตที่ไดงานทำตรง
ตามสาขา 

ไมนอยกวารอยละ 80  SSAP 1-06 
ประธานหลักสูตรที่

สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย 
อยูระหวาง
ดำเนินการ 

12. จำนวนบัณฑิตที่มีความสามารถ
หลัก (Competency) เปนไปตาม
ความตองการของผูใชบัณฑิต 

ไมนอยกวา รอยละ 70 SSAP 1-07 
ประธานหลักสูตรที่

สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย 

อยูระหวาง
ดำเนินการ 

4. เปนมหาวิทยาลยัที่ผลักดัน 
   นโยบายสาธารณะดาน  
   การศึกษา 

12. สงเสริมใหหลักสูตรจัดกิจกรรมที่ผลักดันนโยบาย
สาธารณะดานการศึกษา 

13. จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่ผลักดัน
นโยบายสาธารณะดานการศึกษา 

ไมนอยกวา 1 กิจกรรม/
โครงการ 

SSAP 1-09 รองคณบดีฝายวิจัยฯ ดำเนินการแลว 
 

14. จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่ไดรับ
เผยแพร 

ไมนอยกวา 1 กิจกรรม/
โครงการ 

ดำเนินการแลว 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การสงเสริมวิจัยและการบริการวิชาการสูมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติและมหาวิทยาลัยรับใชสังคม 

เปาประสงค กลยุทธ  ตัวชี้วัดกลยุทธ เปาหมาย 4 ป  

ความสอดคลอง
กับแผน

ยุทธศาสตร 
มหาวิทยาลัย 

ผูรับผิดชอบหลัก 

รองคณบดีฝายวิจยัฯ 

 

สถานะ 

1. สนับสนุนงานวจิัยเพ่ือผลักดันสู
การเปนมหาวิทยาลัยชั้นนำใน
ภูมิภาคอาเซียน 
(กลยุทธ สรางระบบกลไกกระตุน

ใหนิสิตบัณฑิตศึกษา/
คณาจารยบัณฑิตศึกษา/
บุคลากรในสังกัด) 

13. สรางระบบและกลไกกระตุนใหนิสิตบัณฑิตศึกษา/
คณาจารยบัณฑิตศึกษา/บุคลากรในสังกัดทำวิจัย ตีพิมพ
เผยแพรงานวิจัย 

 

15. ระบบและกลไก ทุนวิจัยของ
บัณฑิตวิทยาลัย  

รอยละ 2 ของคณาจารย
บัณฑิตศึกษา 

SSAP2-01 
(KS11) 

หมายเหตุ โครงการวิจัย
ที่ตอบสนอง Thailand 
4.0 นับ KS 12 ดวย 

ดำเนินการแลว  
 

14. สรางเครือขายดานการวิจัย  16. จำนวนเครือขายดานการวิจัย  3 เครือขาย SSAP2-03 หมายเหตุ หากมี
ผลงานวิจัยเกิดข้ึน
ภายใตความรวมมือ
เครือขาย นับ KS 14 
(SSAP2-03) 

ดำเนินการแลว  
 

2. สรางงานบริการวิชาการที่
สอดคลองกับความตองการ
รวมกับชุมชนและสังคมอยาง
ย่ังยืน  

15. พัฒนาระบบและกลไกงานดานการบริการวิชาการ 
โดยใหการบริการวิชาการเปนแหลงเรียนรูของคณาจารย
และนิสิต 
 

17. ระบบและกลไก งานบริการ
วิชาการ ที่สงเสริมใหการบริการ
วิชาการเปนแหลงเรียนรู/ทรัพยากร
ในการทำวิจัย/การเรียนของนิสิตและ
คณาจารย   

1 โครงการ SAP1  

ดำเนินการแลว 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การบริหารจัดการและสรางวัฒนธรรม/เอกลักษณองคกรเพ่ือการทำงานที่มีประสิทธิภาพและสอดคลองกับบริบทของมหาวิทยาลัย 

เปาประสงค กลยุทธ  ตัวชี้วัดกลยุทธ เปาหมาย 4 ป  

ความสอดคลอง
กับแผน

ยุทธศาสตร 
มหาวิทยาลัย 

ผูรับผิดชอบหลัก สถานะ  

1. ระบบบริหารองคกรมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด 
 
 

16. ใหทุกงานจัดการลดขั้นตอนการทำงานโดยระบบ 
Lean Management โดยมีการปรับปรุงและพัฒนา
อยางตอเนื่องทุกป 

18. มีการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
หนวยงานอยางนอย 2 เร่ือง ตอป โดย
การใชระบบ Lean Management  

รอยละ 100 SSAP 6-01 รองคณบดีฝาย
บริหารฯ  

ดำเนินการแลว 
 

17. สงเสริมใหบุคลากรประหยัดพลังงาน อยางเปน
ระบบ  

19. ลดคาใชจายในการซื้อกระดาษ  รอยละ 5 SSAP 6-03 รองคณบดีฝาย
บริหารฯ 

ดำเนินการแลว  
 20. คาน้ำ / คาไฟ   

18. จัดหาชองทางรายไดตางๆ เขาหนวยงาน  21. รายไดเขาหนวยงาน   ไมนอยกวา 300,000 บาท รองคณบดีฝายบริหาร
ฯ/ รองคณบดีฝายวิจัย ดำเนินการแลว 

 

2. คณาจารย บุคลากรและนิสิตมี
จิตสำนึก และความเขาใจใน
เรื่องวัฒนธรรมและศิลปะ  

19. จัดกิจกรรม/โครงการที่สงเสริมใหคณาจารย 
บุคลากรและนิสิตเขารวม มีจิตสำนึก และความเขาใจใน
เร่ืองวัฒนธรรมและศิลปะ 

22. รอยละของคณาจารย บุคลากร
และนิสิตเขารวม มีจิตสำนึก และ
ความเขาใจในเร่ืองวัฒนธรรมและ
ศิลปะ 

ไมนอยกวารอยละ 70 SAP7 รองคณบดีฝาย
บริหารฯ ดำเนินการแลว 

 

3. มีระบบการบริหารงานบุคคลที่
มีประสิทธิภาพ  

20. พัฒนาเกณฑการประเมินบุคลากร จำแนกตามสาย
งาน ทุกสายงาน 

23. มีเกณฑการประเมินบุคลากร 
จำแนกตามสายงาน ทุกสายงาน 

รอยละ 50 SAP11 รองคณบดีฝาย
บริหารฯ 

ดำเนินการแลว 
 

21. พัฒนาความรู ความเขาใจของบุคลากรในดาน 
พ.ร.บ. ขอบังคับ ประกาศ และระเบียบใหม ของ
มหาวิทยาลัย 

24. รอยละของบุคลากรดานงาน
บุคคลผานการทดสอบดานความรู 
ความเขาใจของ พ.ร.บ. ขอบังคับ 
ประกาศ และระเบียบใหม ของ
มหาวิทยาลัย  

รอยละ 70  SAP12 รองคณบดีฝาย
บริหารฯ 

ดำเนินการแลว 
 

25. มีระบบงานที่ไดรับการปรับปรุง
ของงานบริหารงานบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพ  

1 ระบบงาน SAP13 รองคณบดีฝาย
บริหารฯ 

ดำเนินการแลว 

 

4. มีระบบและเครือ่งมือการ
บริหารที่มีประสิทธภิาพ  

22. กำหนดแนวทางการบริหารจัดการดานการเงินให
เหมาะสม เพียงพอตอการดำเนินงาน 

26. มีรายงานการเงินของบัณฑิต
วิทยาลัยท่ีผานการรับรองของ
คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
ภายใน 60 วัน หลังจากวันส้ิน
ปงบประมาณ  

รอยละ 100  SAP16 รองคณบดีฝาย
บริหารฯ 
 

ระหวางดำเนินการ 

27. มีรายงานกลยุทธทางการเงิน มีรายงานกลยุทธทางการเงิน
ทุกป  

  ดำเนินการแลว 
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มีคูมือความเส่ียงหนวยงาน     ระหวางดำเนินการ 

5. พัฒนาบุคลากรใหมีลักษณะที่
พึงประสงค (เสริมสราง
ปญญา) 

23. พัฒนาศักยภาพคณาจารยบัณฑิตศึกษา /บุคลากร 
บัณฑิตวิทยาลัย   

28. รอยละของผูบริหารที่เขารวม
โครงการพัฒนาศักยภาพผูบริหาร  

ไมนอยกวารอยละ 70  SSAP5-34 รองคณบดีฝาย
บริหารฯ 

ดำเนินการแลว 

 

29. รอยละของคณาจารย
บัณฑิตศึกษาที่เขารวมโครงการพัฒนา
อาจารย  

ไมนอยกวารอยละ 70 SSAP5-35 รองคณบดีฝาย
บริหารฯ 

ดำเนินการแลว 

 

30. รอยละของบุคลากรสาย
ปฏิบัติการที่เขารวมโครงการพัฒนา
บุคลากรสายปฏิบัติการ  

ไมนอยกวารอยละ 70 
  

SSAP5-36 รองคณบดีฝาย
บริหารฯ ดำเนินการแลว 

 

6. มีการพัฒนาบุคลากรอยาง
ตอเนื่อง  

24. สงเสริมใหบุคลากรไดมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 31. อาจารยประจำยื่นขอตำแหนง
วิชาการที่สูงขึ้นเปนไปตามระยะเวลา
ที่กำหนด  

รอยละ 20  SSAP5-39 รองคณบดีฝาย
บริหารฯ ระหวางดำเนินการ 

32. จัดการความรูดานการเรียนการ
สอน การวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา 

   ดำเนินการแลว 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาบัณฑิตศึกษาสูความเปนนานาชาติและความเปนสากล 

เปาประสงค กลยุทธ  ตัวชี้วัดกลยุทธ เปาหมาย 4 ป  

ความสอดคลอง
กับแผน

ยุทธศาสตร 
มหาวิทยาลัย 

ผูรับผิดชอบหลัก สถานะ  

1. พัฒนาหลักสูตรนานาชาติ 
 

25. พัฒนาหลักสูตรนานาชาติ 33. จำนวนหลักสูตรนานาชาติ 1 หลักสูตร SSAP 4-01 รองคณบดีฝาย
วิชาการ 

ดำเนินการแลว 
 

2. สงเสริมความเปนนานาชาติ
และความเปนสากล  

26. สงเสริมใหนิสิต บัณฑิตศึกษาที่ไปศกึษา/ อบรม/วิจัย
ในตางประเทศ 

34. จำนวนนิสิตบัณฑิตศึกษาที่ไป
ศึกษา/ อบรม/วิจัยในตางประเทศ  

ไมนอยกวา 2 คน  SSAP 4-02 รองคณบดีฝายวิจัยฯ ระหวางดำเนินการ 

27. สรางเครือขายบัณฑิตศึกษากับตางประเทศ 35. สรางเครือขายบัณฑิตศึกษากับ
ตางประเทศ 

1 สถาบัน  รองคณบดีฝายวิจัยฯ ดำเนินการแลว 
 

3. พัฒนานิสิต/บุคลากรเพ่ือ
รองรับการเขาสูประชาคม
อาเซียน 

28. พัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษแนวคิดใหมตาม
สมรรถนะ  

36. จำนวนโครงการอบรม/ พัฒนา
ภาษาอังกฤษ  

2 โครงการ SSAP 4-03 รองคณบดีฝาย
วิชาการ 

ดำเนินการแลว 
 

 37. จำนวนนิสิตที่สอบผาน exit 
exam กอนสอบจบ 

ผลการสอบผาน exit exam 
กอนสอบจบ 100% 

SSAP 4-04 รองคณบดีฝาย
วิชาการ 

ระหวางดำเนินการ 

29. สงเสริมคณาจารยบัณฑิตศึกษาพัฒนาสมรรถนะ
ภาษารองรับประชาคมอาเซียน  

38. คณาจารยมีประสบการณ
นำเสนอผลงานในตางประเทศ/ งาน
ประชุมนานาชาติ  

5 คนตอปงบ 
ประมาณ 

- รองคณบดีฝายวิจัยฯ 
ดำเนินการแลว 

 



9 

 

    


