แผนกลยุทธ์บัณฑิตวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

๒

คานา
บั ณ ฑิ ต วิท ยาลั ย มหาวิท ยาลั ย สวนดุ สิ ต ได้ บ ริห ารงานภายใต้น โยบายและแนว
ทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มาอย่างต่อเนื่อง และได้กาหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ
และกลยุทธ์ของบัณฑิตวิทยาลัยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคี มาร่วมกันระดมสมอง การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และร่วมกันจัดทาแผนกลยุทธ์ของบัณฑิต
วิทยาลัย ปี ๒๕๕๘–๒๕๖๑ โดยคานึงถึงความสอดคล้องเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย เกณฑ์มาตรฐาน
การอุดมศึกษา และแนวทางการพัฒ นาคุณ ภาพการศึกษาเพื่ อการดาเนิน การที่ เป็นเลิ ศ (EdPEx)
เพื่อให้บัณฑิตวิทยาลัยก้าวไปสู่การเป็นองค์กรที่สามารถสร้างความเข้มแข็งในการอยู่รอดตามปรัชญา
Survivability ของมหาวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางให้
บุคลากรทุกระดับ และแต่ละหลักสูตร จะได้นาไปใช้เพื่อวางแผนทางานตามสายงาน เพื่อสามารถ
บรรลุปรัชญา วิสัยทัศน์ของบัณฑิตวิทยาลัยที่ได้กาหนดไว้ต่อไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภาศิริ สุวรรณานนท์)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

๓

สารบัญ
หน้า
คานา

(๑)

กระบวนการจัดทาแผนกลยุทธ์ พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐

(๒)

ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยกับประเด็นยุทธ์ศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย

(๓)

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT ANALYSIS)

(๔)

ปรัชญา

๑

วิสัยทัศน์

๑

พันธกิจ

๑

เจตจานง

๑

วัฒนธรรมองค์กร

๒

เป้าประสงค์ในภาพรวมของบัณฑิตวิทยาลัย

๒

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และคุณลักษณะความเป็นสวนดุสิต
และมีความรู้ความสามารถเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน

๓

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมในด้านที่มีความ
เชี่ยวชาญและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๙

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาบุคลากรที่เป็นเลิศและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
เพื่อยกระดับคุณและมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

๑๘

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัยให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงเพื่อ
ความอยู่รอดและเติบโตอย่างยั่งยืน

๒๓

๔

กระบวนการจัดทาแผนกลยุทธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
๑. การรวบรวมข้อมูล
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและ
ภายใน (SWOT Analysis)

๒. ทบทวนปรัชญา ค่านิยมร่วม
และกาหนดทิศทางมหาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ

๓. กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์

๔. ทบทวนสมรรถนะหลัก ความท้าทายเชิงกลยุทธ์
๕. กาหนดเป้าประสงค์
๖. กาหนดตัวชี้วัด
๗. กาหนดกลยุทธ์ และแนวทางปฏิบัติ
๘. การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ อนุมัติโดยกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย
๙. การดาเนินการตามแผนปฏิบตั ริ าชการ
๑๐. การติดตามประเมินผล
๑๑. ทบทวนกระบวนการจัดทาแผนกลยุทธ์

๕(๓)

วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเฉพาะทางที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นด้านอาหาร การศึกษาปฐมวัย อุตสาหกรรมการบริการ และการพยาบาลและสุขภาวะ ภายใต้กระบวนการพัฒนาบนพื้นฐานของความเป็นเลิศ
ประเด็Aนยทธศาสตร์ ๑
การพัฒนาอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยบน
พื้นฐานความเป็นเลิศ

ประเด็นยทธศาสตร์ ๒ การผลิตบัณฑิต
ที่มีคุณภาพและมีคุณลักษณะความเป็น
สวนดุสติ ที่ตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงานเป็นเลิศ

ประเด็นยทธศาสตร์ ๓ การสร้างและ
พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมในด้าน
ที่มีความเชี่ยวชาญ และส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต

ประเด็นยทธศาสตร์ ๔ การประสานประโยชน์
และความร่วมมือในการพัฒนาความรู้และ
นวัตกรรมของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน
ภายนอก เพือ่ การบริการวิชาการ

ประเด็นยทธศาสตร์ ๕: การรักษา
บุคลากรที่เป็นเลิศและพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากรเพื่อยกระดับ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

เป้าประสงค์ ป.๑
สาขาอัตลักษณ์ได้รับ
การยอมรับในวงกว้าง
และสร้างมูลค่าเพิ่มให้
บัณฑิตสาขาอัตลักษณ์
มีทักษะและความ
ชานาญเป็นเลิศ

เป้าประสงค์ ป.๒

เป้าประสงค์ ป.๓

เป้าประสงค์ ป.๔

- การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
เน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่ การ
ทางานจริง (Work - based Learning)
- คุณภาพบัณฑิตตรงตามความต้องการ
ของสังคมและตลาดแรงงาน

การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ระดับชาติ/นานาชาติ

การสร้างประโยชน์จากความร่วมมือ
ของการบริการวิชาการทั้งภายใน
มหาวิทยาลัย ภาครัฐ และภาคเอกชน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เป้าประสงค์ ป.๕
ฒนาการดาเนินงานด้านบุคลากร
ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
เพื่อนาไปสู่ความเป็นมืออาชีพ รักษาความผูกพันของบุคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญ

การประยุกต์ใช้องค์ความรู้/นวัตกรรม
ในการเรียนการสอนและการบริการ
วิชาการ ตลาดแรงงาน

วิสัยทัศน์บัณฑิตวิทยาลัย: บัณฑิตวิทยาลัยเป็นหน่วยงานที่มีศกั ยภาพด้านวิชาการ ด้านการดูแลผู้เรียน และด้านการบริหารจัดการแบบมืออาชีพ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ บนพื้นฐานความเชี่ยวชาญที่สอดรับ
กับทิศทางของมหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑: การ
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และ
คุณลักษณะความเป็นสวนดุสิต
และมีความรู้ความสามารถเป็น
ที่ต้องการของตลาดแรงงาน

(๔)

เป้าประสงค์ที่ ๑: จัดการเรียน
การสอนอย่างมีคุณภาพ เน้น
การคิดวิเคราะห์และบูรณาการ
ความรู้สู่การปฏิบัติและพัฒนา
งานได้จริงความสามารถเป็นที่
ต้องการของตลาดแรงงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างและ
พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมในด้านที่มี
ความเชี่ยวชาญ และส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต
เป้าประสงค์ที่ ๒: • การเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ
• การประยุกต์ใช้องค์ความรู้/นวัตกรรม
ในการเรียนการสอนและการบริการ
วิชาการ ความสามารถเป็นที่ต้องการ
ของตลาดแรงงานตลาดแรงงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓: การ
ประสานประโยชน์และความ
ร่วมมือในการพัฒนาความรู้
และนวัตกรรมของบัณฑิต
วิทยาลัยและหน่วยงาน
ภายนอก เพือ่ การบริการ
วิชาการความสามารถเป็
นที่ จาก
เป้าประสงค์
ที่ ๓: การสร้างประโยชน์
ต้อวงการของตลาดแรงงาน
ความร่
มมือของการบริการวิชาการทั้งภายใน
มหาวิทยาลัย ภาครัฐ และภาคเอกชนทัง้ ใน
ประเทศและต่างประเทศความสามารถเป็นที่
ต้องการของตลาดแรงงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔: การพัฒนาบุคลากรที่
เป็นเลิศและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเพื่อ
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕: การ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณ

เป้าประสงค์ที่ ๔: • พัฒนาการดาเนินงานด้าน
บุคลากรทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อนาไปสู่
ความเป็นมืออาชีพ •รักษาความผูกพันของบุคลากร
ที่มีความเชี่ยวชาญความสามารถเป็นที่ตอ้ งการของ
ตลาดแรงงาน

เป้าประสงค์ที่ ๕:
การเบิกจ่ายเงิน2
ตามแผนที่กาหนด

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของบัณฑิตวิทยาลัย
จากการประชุมระดมสมองในการจัดทาแผนกลยุทธ์ของบัณฑิตวิทยาลัยสามารถ
สรุปผลการประเมินสภาพแวดล้อมของบัณฑิตวิทยาลัย ได้ดังนี้
จุดแข็ง (Strengths)
1. ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มี ก ารบริ ห ารที่ ยื ด หยุ่ น สนั บ สนุ น
ให้เกียรติ ให้โอกาสบุคลากรในการทางาน
2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการบริห ารจัดการงานหลักๆ ของบัณฑิต อาทิ
คณะกรรมการฝ่ า ยนโยบายและแผนกลยุ ท ธ์ คณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพ คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เป็นต้น
3. มีการประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อรับทราบ ติดตาม และ
แก้ปัญหา ของบัณฑิตวิทยาลัยเป็นประจาและต่อเนื่อง
4. คณาจารย์มีงานวิจัย และส่วนมากได้รับทุนจากภายนอก
5. มีเครือข่ายอาจารย์พิเศษและวิทยากรที่หลากหลายและมีชื่อเสียง
6. บั ณ ฑิ ต วิท ยาลั ยมี ส ถานที่ ส ะดวก สะอาด สวยงาม และอุ ป กรณ์ ที่ ใช้ ในการ
จัดการเรียนการสอนครบถ้วน และทันสมัย
7. อาคารบัณฑิตวิทยาลัยมีที่จอดรถเพียงพอและสะดวกสบาย
8. มีการให้ความสาคัญด้านการประกันคุณภาพ จนได้รับคะแนนการประคุณภาพ
อยู่ในระดับดีถึงดีมากมาตลอดทุกปี
จุดอ่อน (Weaknesses)
1. หลักสูตรส่วนมากอยู่ระหว่างการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
2. หลักสูตรส่วนมากใช้เวลาในการพัฒนาหลักสูตรนาน
3. หลักสูตรขาดความต่อเนื่องในการเปิดสอน
4. คณาจารย์ส่วนมากยังไม่มีตาแหน่งทางวิชาการ
5. คณาจารย์ส่วนมากไม่มีวิชาสอนที่บัณฑิตวิทยาลัย ทาให้ต้องไปสอนในคณะอื่น
และส่วนมากไม่ได้สอนตรงกับสาขาที่จบมา ทาให้อาจไปประกอบการกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
6. คณาจารย์ใหม่ส่วนมากขาดคุณสมบัติที่จะเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรที่จะเปิด
ได้ เนื่ อ งจากจบไม่ ต รงกั บ หลั ก สู ต รใหม่ ที่ ก าลั ง พั ฒ นา หรื อ ขาดงานวิ จั ย ที่ ไ ม่ ใ ช่ ง านวิ จั ย ที่ ใ ช้
ประกอบการจบการศึกษา
7. บุคลากรส่วนมากขาดการมีส่วนร่วมกับพันธกิจอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย
8. ขาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุก และต่อเนื่อง

(๕)2

โอกาส (Opportunities)
1. การปฏิรูปการศึกษาและการปรับตัวของตลาดแรงงานทาให้มีความต้องการ
พัฒนาคุณภาพของบุคลากรอย่างเร่งด่วน
2. มีความต้องการที่จะศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
3. มีความต้องการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาที่สอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนาของประเทศ อาทิ กลุ่มข้าราชการ/ผู้บริหารท้องถิ่น ในการด้านการท่องเที่ยวและ
บริการ (Hospitality) หรือ ผู้บริหารการศึกษา เป็นต้น
ภาวะคุกคาม (Threats)
1. การปฏิรูปการศึกษาและการปรับตัวของอุดมศึกษาไทยทาให้เกิดคู่แข่งใหม่ๆ ทั้ง
สถาบันของรัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ
2. สภาวะทางการเมื อ งที่ ไม่ แ น่ น อน ส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจการเข้ า ศึ ก ษ าต่ อ
โดยเฉพาะกลุ่มข้าราชการ
3. มีกฎหมาย ระเบี ยบข้อบั งคับ ในการกากับ มาตรฐานการจัด การศึ กษาที่ต้อ ง
ปฏิบัติตามจานวนมาก และมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลาส่งผล ดังนี้
3.1. คณาจารย์ ใช้เวลามากในการจัดทาเอกสารประกอบหลักฐานมากกว่าเวลา
ที่จะใช้ในการเตรียมการจัดการเรียนการสอน
3.2. ผู้เรียน มีทางเลือกในการศึกษาต่อมากขึ้น
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(๖)

แผนกลยุทธ์บัณฑิตวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐
ปรัชญา
พัฒนาตน พัฒนางาน วิชาการเป็นเลิศ
วิสัยทัศน์
มุ่งเน้นการดูแลผู้เรียน เสริมสร้างศักยภาพด้านวิชาการคณาจารย์ และบริหาร
จัดการแบบมืออาชีพ บนพื้นฐานความเชี่ยวชาญที่สอดรับกับทิศทางของมหาวิทยาลัย
พันธกิจ
มหาวิทยาลัยเป็ นสถาบัน การศึกษาทางวิชาการขั้นสูง มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาส่งเสริม
วิชาการและวิชาชีพขั้นสูงสร้างบัณฑิต วิจัย บริการทางวิชาการแก่สังคมและท้องถิ่น ริเริ่ม ปรับปรุง
ถ่ายทอด และพัฒนาองค์ความรู้ในด้านที่มีความเชี่ยวชาญและทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
เจตจานง
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มุ่งหวังให้ บัณฑิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมี
คุณธรรมกากับ ความรู้ เพียบพร้อมด้วยสติปัญญาและจริยธรรม เป็นผู้ ใฝ่รู้ มีวิจารณญาณ มีจิตใจ
เสียสละ มีบุคลิกภาพดีเหมาะสม และมีความสานึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม
วัฒนธรรมองค์การ
บัณฑิตวิทยาลัยมีวัฒนธรรมการทางานสืบเนื่องมาเป็นเวลานาน ตั้งแต่ก่อตั้งบัณฑิตวิทยาลัย
หลักการทางานที่ดีและเป็นแนวทางในการทางานของบุคลากร อย่างไรก็ตามวัฒนธรรมที่ดีนี้ ยังได้รับ
การยอมรับให้เป็นค่านิยมร่วมขององค์การ (Shared Value) อีกด้วย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
มุ่งมั่นคุณภาพและมาตรฐานวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา
มีวัฒนธรรมในการทางานในการให้เกียรติ และเกื้อหนุนซึ่งกันและกันด้าน
วิชาการ ที่แต่ละคนเชี่ยวชาญและมีความเป็นสวนดุสิต
ให้ความสาคัญกับคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
4
๑

มีจิตสานึกในการให้บริการ แสวงหาโอกาสในการพัฒนาตนเองตลอดเวลา
รับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม
มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาในสภาวะวิกฤต
เป้าประสงค์ในภาพรวมของบัณฑิตวิทยาลัย
จากวิสัยทัศน์ของบัณฑิตวิทยาลัยในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ ที่ได้กาหนดไว้นั้นมี
เป้าประสงค์ในภาพรวม ๓ ด้าน ประกอบด้วย ด้านงานวิชาการ ด้านการดูแลบัณฑิตที่มีคุณภาพ และ
ด้านการบริหารจัดการและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ด้านการดูแลบัณฑิตที่มีคุณภาพและยกระดับคุณภาพการศึกษา
มีระบบการวางแผนการเรียนของนักศึกษาเพื่อให้จบตามเกณฑ์ที่กาหนด
มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาระหว่างการเรียนและการทาวิจัย
จัดระบบการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐาน TQF
๒. ด้านวิชาการ

สร้างผลงานวิจัยที่คุณภาพระดับชาติและนานาชาติ
ใช้ความรู้จากงานวิจัยเป็นแนวทางในการแก้ไข/ปรับปรุงงาน เศรษฐกิจ
สังคมและประเทศ
มาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการบนพื้นฐานคุณธรรมจริยธรรม

๓. ด้านการบริหารจัดการองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม
การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การบริหารแบบมีส่วนร่วมของบุคลากร
การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน
สร้างและการนาความรู้สู่สังคมเพื่อให้บริการวิชาการและเป็นแนวทางใน
การพัฒนาและแก้ไขปัญหาสังคม
ท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมไทยให้ ด ารงอยู่ ท่ า มกลางวั ฒ นธรรมที่
หลากหลาย

๒5

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑

ประเด็นท้าทาย :

คุณภาพและคุณธรรมบัณฑิต ที่สามารถพัฒนางานหรือสร้าง
นวัตกรรมในงานของตน และมีทักษะในวิชาชีพที่ตรงตามความ
ต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์
ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ทุ ก สาขาให้ มี ภ าวะผู้ น า มี คุ ณ ภาพ ตรงตามความต้ อ งการของสั ง คมและ
ตลาดแรงงาน โดยเปลี่ยนกระบวนทัศน์การเรียนรู้ของบัณฑิต ให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา อย่างน้อย ๕ ด้าน คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
ด้ า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและความรั บ ผิ ด ชอบ การสื่ อ สารและการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ มีกระบวนทัศน์ใหม่ในการเรียนรู้และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต มีจิตอาสา และ
ความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคม และดารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย
และความเป็นสวนดุสิตและภูมิปัญญาท้องถิ่ นไทยที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่ อ ให้ บั ณ ฑิ ต มี ดุ ล ยภาพระหว่ า งเก่ ง งานและเก่ ง ความดี โดยเน้ น ความรั บ ผิ ด ชอบ มี สุ ข ภาวะ
ทั้งร่างกายและจิตใจ เพื่อตนเองและสังคม สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้ อมของการทางาน
ที่เปลี่ยนแปลง และมีทักษะสามารถปฏิบัติงานได้ ทันที มีบุคลิกดี มีวุฒิภาวะที่เหมาะสม มีภาวะผู้นา
และมีความสามารถในการแก้ไขปั ญ หาเฉพาะหน้า โดยมีการติดตามประเมินคุณ ภาพหลังจากจบ
การศึกษา

๓6

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ ๑

๑.
๒.
๓.

๔.

๕.
๖.
๗.
๘.

๙.

ค่าเป้าหมาย
หน่วยวัด
ตัวชี้วัด
ผู้รับผิดชอบ
ปี
ปี
ปี
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐
บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ลั ก ษณะเป็ น ไปตาม ร้อยละ
๗๐
๗๐
๗๐
ประธาน
เ ก ณ ฑ์ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
หลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
บั ณ ฑิ ต ที่ จ บ ก า ร ศึ ก ษ า ภ า ย ใน ร้อยละ
๘๐
๘๐
๘๐
ประธาน
ระยะเวลาที่กาหนด
หลักสูตร
บั ณ ฑิ ต ที่ พึ งพอใจและไม่ พึ งพอใจใน ร้อยละ
ประธาน
กระบวนการจัดการศึกษาของบัณฑิ ต
หลักสูตร
วิทยาลัย
>๗๕ >๘๐ >๘๐
๖.๑ พึงพอใจ
<๒๕ <๒๐ <๒๐
๖.๒ ไม่พึงพอใจ
ผู้ ป ระกอบการที่ พึ ง พอใจและไม่ พึ ง ร้อยละ
ประธาน
พอใจที่มีต่อบัณฑิตของบัณฑิตวิทยาลัย
หลักสูตร
๗.๑ พึงพอใจ
>๗๕ >๘๐ >๘๐
๗.๒ ไม่พึงพอใจ
<๒๕ <๒๐ <๒๐
รายวิ ช าที่ มี ก ารบู ร ณาการการวิ จั ย / ร้อยละ
๒๕
๓๐
๓๕
ประธาน
และหรืองานวิชาการกับ การเรียนการ
หลักสูตร
สอน
โครงก าร/กิ จ กรรม ที่ สนั บ ส นุ น / จานวน
๒
๓
๓
ประธาน
ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาศั ก ยภาพ
หลักสูตร
ผู้เรียนให้ได้มาตรฐานสากล
โครงก าร/กิ จ กรรม ที่ สนั บ ส นุ น / จานวน
๕
๔
๕
ประธาน
ส่งเสริมให้ เกิดการพัฒ นาคุณ ลักษณะ
หลักสูตร
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
โค รงก าร/กิ จ ก รรม ส่ งเส ริ ม ก าร จานวน
๖
๗
๘
หัวหน้า
แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมสร้างความ
สานักงาน
ตระหนั กในคุณ ค่าวัฒ นธรรมไทยและ
สร้างความรู้ ความเข้าใจในวัฒนธรรมที่
หลากหลาย
โครงการ/กิจกรรมวิชาการของบัณฑิต จานวน ๒
หัวหน้า
๑
๒
วิทยาลัยที่มีศิษย์เก่าเข้ามาร่วม
โครงการ
สานักงาน
๔7

กลยุทธ์และแนวทางการดาเนินงาน
กลยุทธ์ที่ ๑

ยกระดับการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผู้เรียน
แนวทางการดาเนินงาน

๑.๑ การส่งเสริมการเร่งรัดพัฒนาหลักสูตรใหม่ในลักษณะหลักสูตรบูรณาการศาสตร์
บนฐานความเชี่ยวชาญของบัณฑิตวิทยาลัย และหลักสูตรสร้างสรรค์ที่ตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
๑.๒ จั ด การเรี ย นการสอนที่ ทั น สมั ย ยื ด หยุ่ น สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการที่
หลากหลายของสังคม โดยให้ความสาคัญกับการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเป็นสาคัญ เน้นการเรียนรู้และ
สร้างงานด้วยตนเองตามสภาพจริง ใช้การวิจัยเป็นฐาน มีการประเมินผลและใช้ผลการประเมินเพื่อ
พัฒนานักศึกษาและการบริหารจัดการหลักสูตร
๑.๓ พัฒ นาการจั ดการเรียนรู้และหลั กสู ตรให้ เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ
แห่งชาติ (Thai Qualification Framework : TQF)
๑.๔ ปรับ กระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษาทุก
ระดับ/ประเภทการศึกษาให้ทันสมัย สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการ
๑.๕ พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนาผู้เรียนใน
รูปแบบ
ที่หลากหลาย โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
และมีทักษะในวิชาชีพ และภาษาต่างประเทศ เช่น การวิจัย การทาโครงงาน เป็นต้น
๑.๖ ส่งเสริมการผลิตสื่อการเรียนการสอน ตาราเรียนที่มีคุณภาพ รวมทั้งสื่อและ
ตาราเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีเนื้อหาสาระที่ทันสมัยในทุกหลักสูตร เพื่อให้ผู้เรียนสามารถศึกษาได้ด้วย
ตนเอง
๑.๗ พัฒนาสื่อการเรียนการสอนต้นแบบทุกสาขาวิชาหลัก และทุกระดับการศึกษา
เพื่ อ ใช้ เป็ น ต้ น แบบในการจั ด การเรีย นการสอนในทุ ก ศู น ย์ ก ารศึ ก ษาให้ มี คุ ณ ภาพและมาตรฐาน
ใกล้เคียงกัน
๑.๘ มีการบริหารกิจการนักศึกษาที่เหมาะสมสอดคล้องกับหลักสูตรและการเรียน
การสอน

๕8

กลยุทธ์ที่ ๒

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นพลเมืองที่ดีของโลก
แนวทางการดาเนินงาน

๒.๑ สร้างกระบวนการเรียนรู้ ปลูกจิตสานึกให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒.๒ บูรณาการการเรียนรู้ให้หลากหลาย ทั้งด้านวิชาการ ทักษะชีวิต ศิลปะ ดนตรี
วัฒนธรรม ศาสนา ความเป็นไทย บนพื้นฐานของความเป็นสวนดุสิต
๒.๓ พัฒ นากระบวนการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติ เพื่ อพัฒ นาความเป็น
พลเมือง ปลูกฝัง เสริมสร้างความมีวินัย ความสามัคคี และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๒.๔ ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา สถานศึกษา
และชุมชนในการบ่มเพาะ และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียนทุกหลักสูตรและทุกศูนย์/พื้นที่
การศึกษา

กลยุทธ์ที่ ๓

พัฒนาระบบการดูแลนักศึกษาให้จบภายในเวลาที่กาหนด
แนวทางการดาเนินงาน

๓.๑ สร้ า งระบบ วางแผน และมี ก ารก ากั บ ติ ด ตามการดู แ ลนั ก ศึ ก ษาระดั บ
บัณ ฑิตศึกษาอย่างใกล้ชิดตั้งแต่เริ่มการศึกษาจนกระทั่งจบการศึกษาภายในระยะเวลาที่หลั กสูตร
กาหนด
๓.๒ สร้างกลไกการดูแลนักศึกษา มีคณะกรรมการส่วนกลางของบัณฑิตในด้านการ
กากับดูแลให้เป็นไปตามแผน และสนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาวางแผนการศึกษาร่วมกับที่ปรึกษา
และคณาจารย์ในหลักสูตร
๓.๓ ส่งเสริมการจัดโครงการเสริมความเข้มแข็งด้านการทาวิจัยให้กับนักศึกษา

๖9

๓.๔ เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาและบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัยเข้าใจระบบการ
ดูแลนักศึกษาให้จบภายในเวลาที่หลักสูตรกาหนด เพื่อสร้างความร่วมมือ ช่วยเหลือ ดูแลและอานวย
ความสะดวกรวมถึงช่วยแก้ไขปัญหาให้กับนักศึกษาเพื่อให้จบในระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด
๓.๕ ส่งเสริมผู้เรียนเข้าระบบ/โครงการดูแลนักศึกษาตามระบบและสามารถยืดหยุ่น
หรือ จัดระบบหรือวางแผนการศึกษาของนักศึกษาให้เหมาะสมกับนักศึกษา
กลยุทธ์ที่ ๔

พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมและประชาคมอาเซียน

แนวทางการดาเนินงาน
๔.๑ เตรีย มความพร้อมให้ นั กศึกษาและบุคลากรของบัณ ฑิ ตวิทยาลัยเกิดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน มีความตระหนักและตื่นตัวในการพัฒนาตนเอง เพื่อให้มีความรู้
ในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพ
๔.๒ สนับสนุน/พัฒนาการสร้างเครื่องมือสนับสนุนกระบวนการเรียนการสอนให้มี
ความเป็นสากล เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการแสวงหาความรู้
๔.๓ ส่ งเสริ มผู้ เรี ยนให้ มี ความรู้ทั่ ว ไปและวัฒ นธรรมของประเทศในกลุ่ ม สมาชิ ก
อาเซียน และมีทักษะในการปฏิบั ติงานจริงที่มีคุณ ภาพได้มาตรฐานก่อนเข้าสู่ การทางานในสถาน
ประกอบการ
๔.๔ พัฒนากระบวนการฝึกอบรมและทักษะผู้เรียนให้เหมาะสมกับบริบทของภาค
ธุรกิจหรือภาคอุตสาหกรรมที่ต้องติดต่อทางานหรือทาการค้ากับประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน
๔.๕ ส่ งเสริ ม ความรู้ท างวั ฒ นธรรม การใช้ ภ าษาไทย ภาษาถิ่ น และทั ก ษะด้ า น
ภาษาอังกฤษ และภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียนให้กับประชาคมสวนดุสิต
๔.๖ ส่งเสริมการจัดการศึกษาแบบพหุภาษา
๔ .๗ ส นั บ ส นุ น ก า ร ท า บั น ทึ ก ค ว า ม เข้ า ใจ (MoU- Memorandum of
Understanding) หรื อ บั น ทึ ก ข้ อ ตกลง (MoA- Memorandum of Agreement) ร่ ว มกั บ บั ณ ฑิ ต
วิทยาลัย และ/หรือหน่วยงานที่จะส่งเสริมความเข้มแข็งเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

๗10

กลยุทธ์ที่ ๕

การเสริมสร้างความเข้มแข็งและบทบาทในการพัฒนาหลักสูตรของศิษย์เก่า

แนวทางการดาเนินงาน
๕.๑ สนั บ สนุ น ความร่ว มมื อ กั บ ศิ ษ ย์ เก่ า และศิ ษ ย์ ปั จ จุ บั น ในการพั ฒ นาบั ณ ฑิ ต
วิทยาลัย
๕.๒ ส่งเสริมระบบศิษย์เก่าให้ เข้มแข็งเพื่อสนับสนุนบัณ ฑิตวิทยาลัย และจัดการ
ศึกษา ตั้งแต่การดูแลทะเบียนศิษย์เก่าให้ทันสมัยเพื่อให้ฐานข้อมูลถูกต้องและครบถ้วนเสมอ และ
สนับสนุนให้ศิษย์เก่ามีส่วนร่วมในการพัฒนาและประเมินหลักสูตร
๕.๓ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของศิษย์เก่า จัดกิจกรรมให้ศิษย์เก่าที่
ประสบความส าเร็ จ ในการประกอบอาชี พ แนะแนวศิ ษ ย์ ปั จ จุ บั น มอบรางวั ล ให้ ศิ ษ ย์ เก่ าที่ ส ร้า ง
คุณประโยชน์ให้กับสังคมในวันไหว้ครู รณรงค์ให้ศิษย์เก่าช่วยเหลือการศึกษาให้กับนักศึกษาปัจจุบันที่
ขาดแคลน และ/หรือเรียนดีกิจกรรมกี ฬากระชับมิตรระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ในงานคืนสู่
เหย้า (Homecoming) เช่น การแข่งขันกีฬา เป็นต้น
๕.๔ สนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก ศึ ก ษาปั จ จุ บั น มี ค วามร่ ว มมื อ กั บ ที่ ศิ ษ ย์ เก่ า เพื่ อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ สร้างสายสัมพันธ์อันดี รวมถึงความร่วมมือในโครงการหรื อกิจกรรม
อันเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา ศิษย์เก่า บัณฑิตวิทยาลัย สังคมและประเทศชาติ
๕.๕ สนับ สนุน การให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ แก่ศิษย์เก่าเพิ่มขึ้น เพื่อสร้างเครือข่าย
ศิษย์ เก่าให้ แน่ น แฟ้ น และกระตุ้น เตือนส านึ กรักและความผู กพัน ต่อสถาบั น เช่น ส่ ว นลดสมาชิก
ศูนย์บริการสุขภาพ เป็นต้น

๘ 11

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒

ประเด็นท้ าทาย :

อาจารย์มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ตีพิมพ์ในวารสารที่
ได้รับการยอมรับ และมีตาแหน่งทางวิชาการเพิ่ม
มากขึ้น

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์
อาจารย์มีความสามารถในการทางานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม และสามารถเขียน
บทความวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและ/หรือนานาชาติในวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับ
และมีค่า impact factor สูง มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก มีทักษะประสบการณ์ในการ
ประยุกต์และถ่ายทอดความรู้จากงานวิจัยเพื่อนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนหรือบริการวิชาการ
มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถดารงตนอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี ได้รับการยกย่องจากสังคม และมี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ จนกระทั่งมีตาแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการสนับสนุน
และส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๙
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ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ ๒
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
หน่วย
ปี
ปี
ปี
วัด ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐
ร้อยละ ๑๒
๑๕
๒๐

๑. การตีพิมพ์ระดับชาติ/นานาชาติต่อ
จานวนอาจารย์/นักวิจัยประจา
ทั้งหมด
๒. การนาผลงานวิชาการไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ
ต่ อ จ านวนอาจารย์ / นั ก วิจั ย ประจ า
ทั้งหมด
๓. งานวิจัยที่นามาใช้ในการพัฒ นาการ ร้อยละ
เรี ย นการสอนต่ อ จ านวนอาจารย์ /
นักวิจัยประจาทั้งหมด
๔. ทุนวิจัยภายนอกต่อทุนวิจัยทั้งหมด ร้อยละ

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานวิจัย

๒๑

๒๒

๒๓

กลุ่มงานวิจัย

๒๕

๒๐

๓๕

กลุ่มงานวิจัย

๕๕

๖๕

๗๕

กลุ่มงานวิจัย

กลยุทธ์และแนวทางการดาเนินงาน

กลยุทธ์ที่ ๑

ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมเพื่อการ
พัฒนาสังคมและประเทศชาติ
แนวทางการดาเนินงาน

๑.๑ ส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยให้ครอบคลุมทั้งงานวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียน
การสอนงานวิจัยเพื่อสร้างความเข้มแข็งในอัตลักษณ์ และงานวิจัยเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ
๑.๒ สร้างกลไกการวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้ และนวัตกรรมระหว่างภาคธุรกิจ
สถานประกอบการกับบัณฑิตวิทยาลัย
๑.๓ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาในระดับอุดมศึกษา เพื่อสร้างสรรค์ องค์ความรู้ และ
นวัตกรรมตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคมและประเทศ
๑.๔ พัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ให้มีศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนานักวิจัยใหม่ให้มี
ศักยภาพ

๑๐
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กลยุทธ์ที่ ๒

สนับสนุนการนาองค์ความรู้ นวัตกรรม มาพัฒนาองค์กรอย่างมีคุณภาพ
และยั่งยืน
แนวทางการดาเนินงาน

๒.๑ ส่ งเสริ ม การวิ จั ย เพื่ อ สร้ างและประยุ ก ต์ ใช้ อ งค์ ค วามรู้ใหม่ ที่ เป็ น การขยาย
พรมแดนความรู้ สินทรัพย์ทางปัญญาที่เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
อย่างเหมาะสมกับศักยภาพของบัณฑิตวิทยาลัย
๒.๒ ส่งเสริมการสังเคราะห์ความรู้ นวัตกรรม และประสบการณ์ที่ได้จากการวิจัยมา
ประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอน และการให้บริการวิชาการ
๒.๓ ส่งเสริมการสังเคราะห์ความรู้ นวัตกรรม และประสบการณ์ที่ได้จากการวิจัย ที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสถาบันมาประยุกต์เพื่อใช้ในการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย
กลยุทธ์ที่ ๓

เครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษา/วิจัยกับองค์กร/หน่วยงานทั้งในและ
ต่างประเทศ
แนวทางการดาเนินงาน

๓.๑ ส่งเสริม สนั บ สนุน ให้ นักศึกษา และบุ คลากรในสถาบันดาเนินการวิจัยและ
พัฒนาสร้าง องค์ความรู้ และนวัตกรรม
๓.๒ ส่ งเสริ มการท าวิจัย ระหว่างอาจารย์แ ละนั กศึ กษา รวมถึ งนั กวิจัย ให้ มีก าร
ร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่มหาวิทยาลัย และ/หรือภาคธุรกิจ ทั้งในและ
ต่างประเทศ
๓.๒ สนับสนุนการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และเอกชนในการสร้างงานวิจัย
เชิงพาณิชย์ การถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ทันสมัยหรือต่อยอดงานวิจัย
๓.๓ จั ด เวที แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ น าเสนอผลงานวิ จั ย และนวั ต กรรมระหว่ า ง
สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศเพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ

14๑๑

กลยุทธ์ที่ ๔

พัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้

แนวทางการดาเนินงาน
๔.๑ สนั บ สนุ น ให้ ทุ กหน่ วยงานดาเนิ นการจัดการความรู้อย่ างเป็ นระบบ โดยใช้
หลักการวิจัยแบบบูรณาการหลักการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลักการสร้างเครือข่าย และหลักการประสาน
ความร่วมมือเพื่อนาไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
๔.๒ พัฒนาระบบจัดเก็บ รวบรวม ข้อมูล และองค์ความรู้เพื่อให้บริการทางวิชาการ
หรือเผยแพร่องค์ความรู้ และนวัตกรรมสู่สังคม
๔.๓ สนั บ สนุ น การสื่ อสาร และถ่ ายทอดองค์ ความรู้ที่ มี อยู่ในบุ คคล ให้ เป็ น องค์
ความรู้ขององค์กรหรือหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
๔.๔ สนั บสนุน การหา การสร้าง และการใช้ประโยชน์ความรู้ ทั้งส่วนที่เป็นความ
เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นและประเทศ เพื่อเสริมสร้างสังคมฐานความรู้
กลยุทธ์ที่ ๕

พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย
แนวทางการดาเนินงาน

๕.๑ พั ฒ นาศั ก ยภาพนั ก วิ จั ย และนั ก วิ จั ย รุ่น ใหม่ ให้ มี ศั ก ยภาพด้ านการวิ จั ย ที่ ดี
สามารถขอทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกและหรือได้รับความเชื่อถือจากหน่วยงานภายนอกให้ทา
วิจัย
๕.๒ สร้างเครือข่ายนักวิจัยภายในมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างงานวิจัยแบบบูรณาการกับ
สาขาอัตลักษณ์และงานวิจัยเพื่อพัฒนาสถาบันโดยความร่วมมือจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากสาขา/
คณะต่างๆ
๕.๓ ส่ งเสริม การสร้างเครือข่ ายวิจัย ภายนอกมหาวิท ยาลั ย เพื่ อ แลกเปลี่ ย นหรือ
แบ่งปันความรู้ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างบัณฑิตวิทยาลัยกับ
หน่วยงานภายนอก
๕.๓ ส่ งเสริ ม การวิจั ย ที่ ส ร้า งองค์ ค วามรู้ใหม่ ท างวิ ช าการ และสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้
๕.๔ ก าหนดทิ ศ ทางการวิ จั ย ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด ประโยชน์ ต่ อ การพั ฒ นาความรู้ ใหม่
ที่ตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาของประเทศ และภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จาก
บัณฑิตวิทยาลัย
15
๑๒

๕.๕ สนั บสนุนการนาองค์ความรู้ จากการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒ นาสังคม
ประเทศหรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์
กลยุทธ์ที่ ๖

ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความรู้และจดทะเบียนคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
แนวทางการดาเนินงาน

๖.๑ สร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักถึงคุณค่าของทรัพย์สินทางปัญญา
ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยและริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานของตนเอง
๖.๒ ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากร และหน่วยงาน จดทะเบียนคุ้มครองผลงานหรือ
สิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่เป็นนวัตกรรมใหม่

16
๑๓

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓

ประเด็นท้าทาย :

บัณฑิตวิทยาลัยได้ประโยชน์จากการประสานประโยชน์
และความร่วมมือในการบริการวิชาการอันจะนามาซึง่
ชื่อเสียงและรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์
การประสานประโยชน์และความร่วมมือในการพัฒนาความรู้และนวัตกรรมร่วมกันของคณะ
สานักและบุคลากรภายในและบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย หมายรวมถึงความร่วมมือของบัณฑิต
วิทยาลัยที่มีการร่วมมือกับ ทั้งองค์กรภาครัฐ ภาคธุรกิจทั้งในประเทศและต่ างประเทศในการบริการ
วิชาการ อันประกอบด้วย โครงการพิเศษของมหาวิทยาลัย โครงการของสวนดุสิตโพล โครงการพิเศษ
ของศูนย์ทุนมนุษย์ โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันจะนามาซึ่ง
ชื่อเสียง การยอมรับ และรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย

17
๑๔

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ ๓
ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

หน่วย
วัด

๑. โค ร ง ก า ร ที่ มี ก า ร ป ร ะ ส า น จานวน
ป ระโยช น์ จากความร่ ว มมื อ
ระหว่างหน่วยงานภายในบัณฑิต
ฯ กับมหาวิทยาลัย
๒. โค ร ง ก า ร ที่ มี ก า ร ป ร ะ ส า น จานวน
ป ระโยช น์ จากความร่ ว มมื อ
ระหว่ า งบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย กั บ
หน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
๓. การให้ บ ริ ก ารวิช าการต่ อ ชุ ม ชนและ จานวน
สังคม

ผู้รับผิดชอบ
ปี
ปี
ปี
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐
๔

๓

๓

๕

๓

๓

๔

๓

๔

ประธาน
หลักสูตร
ประธาน
หลักสูตร

ประธาน
หลักสูตร

18๑๕

กลยุทธ์และแนวทางการดาเนินงาน
กลยุทธ์ที่ ๑

การประสานประโยชน์ในการพัฒนาความรู้และนวัตกรรมที่สร้างประโยชน์
และก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบัณฑิตวิทยาลัย
แนวทางการดาเนินงาน

๑.๑ ส่งเสริมโครงการความร่วมมือที่กาหนดประโยชน์ร่วมและกิจกรรมที่สนับสนุน
จุดเน้นการพัฒนาของบัณฑิตวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ
๑.๒ ส่งเสริมการให้บริการวิชาการที่ทันสมัย เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคมตามระดับความเชี่ยวชาญของบัณฑิตวิทยาลัย
๑.๓ สร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอื่น ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อจัด
โครงการร่วม หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน
๑.๔ สร้ า งความร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานภาครั ฐ และเอกชนทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศที่ บั ณ ฑิ ต วิทยาลั ยสามารถให้ บริการวิชาการ เพื่อแสดงความเข้มแข็งทางวิช าการจน
สามารถก่อให้เกิดรายได้
๑.๕ ส่ ง เสริ ม การประสานความร่ ว มมื อ ระหว่ า งมหาวิ ท ยาลั ย กั บ ภาคเอกชน
ภาคอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาดูงานให้กับนักศึกษา
๑.๖ สนับสนุนส่งเสริมให้ บุคลากรได้นาความรู้จากภาคทฤษฎีหรืองานวิจัยเข้าไป
ช่วยงาน บริการวิชาการ หรือร่วมมือกับภาคเอกชนในการเข้าไปเรียนรู้ธุรกิจ อุต สาหกรรม เพื่อเพิ่ม
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ตรงในภาคปฏิบัติ เพื่อนามาใช้ในการเรียนการสอน และบริการ
วิชาการ
๑.๗ ส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆ บูรณาการการทางาน โครงการหรือกิจกรรมร่วมกัน
อย่างจริงจัง เพื่อให้เป็นวัฒนธรรมการทางาน เพือ่ ให้เกิดเป็นนวัตกรรมที่สมบูรณ์
๑.๘ ส่งเสริมให้หน่วยงานสนับสนุนพัฒนาเทคนิคและกระบวนการให้การสนับสนุน
การจัดการเรียนรู้ของหลักสูตรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๙ เสริ ม สร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานและธุ ร กิ จ ด้ า นอาหารทั้ ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการพัฒ นาระบบสารสนเทศ ให้การติดตาม จัดเก็บ และ
บริหารจัดการข้อมูลต่างๆ มีประสิทธิภาพ

๑๖
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กลยุทธ์ที่ ๒

สนับสนุนการบริการวิชาการและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นที่เป็น
นวัตกรรมใหม่ตามความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย

แนวทางการดาเนินงาน
๒.๑ สร้างหลักสูตรมาตรฐานระยะสั้นทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในสาขาที่เชี่ยวชาญ
ไว้รองรับ โดยเฉพาะหลั กสูตรที่จะบริ การวิชาการ และประสานประโยชน์ ของโครงการพิเศษ ซึ่ง
ประกอบไปด้วยสวนดุสิตโพล สานักกิจการพิเศษ หรือโครงการพิเศษ ศูนย์ทุนมนุษย์ และโครงการ
ความร่วมมือทางวิชาการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
๒.๒ จัดเตรียมบุคลากรที่มีความสามารถเป็นผู้ฝึกอบรม หรือวิทยากรไว้ให้พร้อมต่อ
การดาเนินงาน
๒.๓ สนั บ สนุ น ให้ ศูน ย์พั ฒ นาทุน มนุ ษ ย์พั ฒ นารูป แบบและการจัด การโดยความ
ร่วมมือของบุ คลากรทุกส่ วนงาน ในการนาองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ งานวิจัย ของบุ คลากรมา
บริ ห ารจั ดการแล้ ว น าไปถ่ายทอด เผยแพร่ในรูป แบบการบริการวิช าการที่ส ร้างรายได้ และสร้าง
ชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัย

20
๑๗

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๔

ประเด็นท้าทาย :

การสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
และมีคุณภาพให้มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์
อาจารย์มีจานวนเหมาะสมตรงความต้องการในการผลิตบัณฑิต มีทักษะประสบการณ์ในการ
ถ่ายทอดความรู้ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก หรือนาผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ประยุกต์เข้า
กับการเรียนการสอน และมีจิตวิญญาณความเป็นครู มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถดารงตนอย่างมี
เกียรติและศักดิ์ศรี ได้รับการยกย่องจากสังคม และมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ รวมทั้ง
พัฒนาผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพ ให้เข้า การดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการ และมีความรักและผูกพันกับองค์กร
บุคลากรมีจานวนเหมาะสมกับปริมาณงาน มีเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ สามารถดารง
ตนอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี มีจิตบริการและจิตสาธารณะ มีความเชี่ยวชาญในงานสนับสนุนวิชาการ
จนนาไปสู่การทางานอย่างมืออาชีพ มีความรักและผูกพันกับองค์กร

๑๘
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ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ ๔

ตัวชี้วัด

หน่วยวัด

๑. บุ ค ลากรได้ รั บ การยอมรั บ ใน
ระดับชาติและนานาชาติ
๒. คณาจารย์มีตาแหน่งวิชาการ

จานวน

๓. บุ ค ลากรที่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นา
สมรรถนะทางวิ ช าชี พ และ
วิชาการ
๓.๑ สายวิชาการ
๓.๒ สายสนับสนุน
๔. ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ
ของผู้รับบริการ
๖.๑ พึงพอใจ
๖.๒ ไม่พึงพอใจ
๕. ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ
ของบุคลากรต่อบัณฑิตวิทยาลัย
๗.๑ พึงพอใจ
๗.๒ ไม่พึงพอใจ

จานวนที่
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ

ค่าเป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ
ปี
ปี
ปี
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐
๒
๒
๒
กลุ่มวิชาการ
๑

๒

๒

กลุ่มวิชาการ

๙๐
๙๐

๙๐
๙๐

๙๐
๙๐

กลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล

ร้อยละ

>๗๕
<๒๕

>๘๐
<๒๐

>๘๕
<๑๕

หัวหน้า
สานักงาน

ร้อยละ

>๗๕
<๒๕

>๘๐
<๒๐

>๘๕
<๑๕

หัวหน้า
สานักงาน
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๑๙

กลยุทธ์และแนวทางการดาเนินงาน
กลยุทธ์ที่ ๑

พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
แนวทางและการดาเนินงาน

๑.๑ นานโยบายของมหาวิทยาลัยที่ว่าด้ว ยการบริหารงานบุคคลที่มุ่งส่งเสริมระบบ
การบริ ห ารทุ น มนุ ษ ย์ ที่ มุ่ งผลสั ม ฤทธิ์ก ารปฏิ บั ติ งาน (Performance Enhancement of Human
Capital Management System) และระบบสมรรถนะ (Competency – Base Management) มา
เป็นฐานในการการบริหารงานบุคคล และพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบั ติงานให้สะท้อนถึง
ความมีศักยภาพของบุคลากร อันมีผลต่อการกาหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับสภาพการณ์และการ
แข่งขัน
๑.๒ วางแผนกรอบอัตรากาลังของบุคลากรทุกสายงานให้สอดคล้องกับภารกิจของ
หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง และการวางแผนกาลังคน (Workforce Plan) ให้มีความเหมาะสม ทั้งเชิ ง
ปริมาณและสมรรถนะ เพื่อสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง
๑.๓ พัฒนาระบบการสรรหาบุคลากรสายวิชาการเพื่อให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณความเป็น
อาจารย์มืออาชีพ เป็นคนดี และคนเก่งมาเป็นครูอาจารย์
๑.๔ สรรหาบุ ค ลากรรุ่ น ใหม่ แ ละพั ฒ นาบุ ค ลากรผู้ มี ค วามสามารถสู ง เพื่ อ เป็ น
บุคลากร
มืออาชีพของบัณฑิตวิทยาลัย
๑.๕ บริ ห ารจั ดการบุคลากรที่ มีประสิ ท ธิภ าพและมีประสิ ท ธิผ ล มีความยืดหยุ่น
สอดคล้องกับความต้องการที่หลากหลายของกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน
อย่างมีอิสระทางวิชาการ
๑.๖ วางแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลให้มีขีดสมรรถนะและมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน
เพื่อสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) และมีความพร้อมที่จะเป็นสินทรัพย์บุคลากร
(Human Asset) ที่มีทุนทางปัญญา (Intellectual Capital) ทุนทางสังคม (Social Capital) และทุน
ทางอารมณ์ (Emotional Capital) โดยมหาวิทยาลัยพัฒนาบุคลากรในสมรรถนะหลัก และส่วนงาน
พัฒนาบุคลากรในสมรรถนะเฉพาะ
๑.๗ ให้หน่วยงานระดับคณะบริหารงานบุคคลได้ภายใต้นโยบายและแผนกาลังคน
จากคณะกรรมการนโยบายบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
๑.๘ วางระบบเตรี ย มความพร้ อ มเพื่ อ ทดแทนบุ ค ลากรตามต าแหน่ ง งาน
(Succession Plan)
๑.๙ พัฒนาระบบสวัสดิการและสิ่งอานวยความสะดวก เพื่อส่งเสริมการมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีความสมดุลของชีวิตและการทางานของบุคลากร
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๒๐

๑.๑๐ พัฒนาระบบการเตรียมบุคคลเข้าสู่ตาแหน่งบริหาร (Succession Plan) ให้มี
ประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่อง
๑.๑๑ ส่งเสริมระบบการทางานข้ามสายงาน มีการฝึกอบรมบุคลากรในสายงาน
ประเภทบริหารและสายงานวิชาการให้มีความรู้ ความเข้าใจในงานของอีกสายงานหนึ่ง
๑.๑๒ วางระบบการประเมินบุคลากรที่ดี เพื่อสนับสนุนขวัญและกาลั งใจในการ
ทางานของบุคลากร

กลยุทธ์ที่ ๒

พัฒ นาสมรรถนะของบุคลากรทุกสายงานเพื่อยกระดับคุณ ภาพและมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานและเลื่อนตาแหน่งให้สูงขึ้น
แนวทางและการดาเนินงาน

สายวิชาการ
๒.๑ ดาเนินการพัฒนาอาจารย์อย่างเป็นระบบสอดคล้องกับความต้องการในการจัด
การศึกษาทุกหลักสูตรให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
๒.๒ สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการได้ใช้ศักยภาพ ความสนใจ และ
ความเชี่ยวชาญอย่างเต็มที่เพื่อคุณภาพของนักศึกษาและเพื่อสร้างผลงานทางวิชาการ
๒.๓ ผลั ก ดั น ให้ ค ณาจารย์ มี บ ทบาทในการสร้ า งงานบริ ก ารในระดั บ ชาติ แ ละ
นานาชาติมากขึ้น
๒.๔ สนับสนุนและส่งเสริมการบูรณาการข้ามสายงานของบุคลากรทุกสายงานของ
บุ ค ลากรสายวิ ช าการ เพื่ อ ใช้ ศั ก ยภาพของอาจารย์ ม าสนั บ สนุ น ความเป็ น มื อ อาชี พ หรื อ ความ
เชี่ยวชาญที่เกิดจากการปฏิบัติให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ
๒.๕ สนั บ สนุ น การเรียนรู้จากการปฏิบั ติงานโดยส่ งเสริมให้ คณะต่างๆ ที่มีความ
เชี่ยวชาญเชิงธุรกิจเข้าไปมีส่วนช่วยให้หน่วยงานที่หารายได้ของบัณฑิตวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการ
เชิงธุรกิจ ซึ่งจะส่งผลให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้และบัณฑิตวิทยาลัยมีรายได้เพิ่มขึ้น
๒.๖ ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้เป็นมืออาชีพ อย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง
๒.๗ มุ่งเน้ น การพัฒ นาอาจารย์ให้ มีคุณ วุฒิ สอดคล้ องกับความต้องการในการจัด
การศึกษาทุกหลักสูตรให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
๒.๘ มุ่งเน้นพัฒนาอาจารย์ทาวิจัย เขียนตารา เขียนบทความ และนาเสนอผลงาน
ทางวิชาการอย่างเป็นระบบ และดารงตาแหน่งทางวิชาการมากขึ้น
๒.๙ จัดเวทีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ในความเชี่ยวชาญ
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๒.๑๐ เสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการด้านการศึกษาวิจัย การเป็นเจ้าภาพร่วม
ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเชิงวิชาการ การศึกษาดูงานและการแลกเปลี่ยนบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญ
ระหว่างกันในความเชี่ยวชาญด้านอัตลักษณ์
๒.๑๑ วางแผนและดาเนินการเพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยมุ่งเน้นในด้าน
องค์ความรู้และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพด้านอาหาร กระตุ้นให้เกิดการบูรณาการองค์ความรู้สู่การ
ปฏิบัติงานจริงและการให้บริการวิชาการที่เป็นประโยชน์
สายสนับสนุนวิชาการ
๒.๑๒ ฝึกอบรมบุคลากรใหม่ (อายุงาน ๑-๕ ปี) ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่
และเส้นทางความก้าวหน้าในอนาคต
๒.๑๓ พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการให้มีความเชี่ยวชาญในงานที่ปฏิบัติและ
เพื่อความก้าวหน้าในสายงานอย่างเป็นระบบ
๒.๑๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมีการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง
๒.๑๕ ส่ งเสริมให้ มีการฝึ กอบรมเพื่ อพัฒ นาบุคลากรสายสนั บสนุน วิช าการ และ
พั ฒ นาขี ด ความสามารถให้ พ ร้ อ มกั บ การเปลี่ ย นแปลง รวมถึ งการพั ฒ นาให้ มี คุ ณ ภาพในระดั บ
มาตรฐานสากล
๒.๑๖ มุ่งเน้นการเรียนรู้ร่วมกันจากการปฏิบัติจริง มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและกัน ได้
แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ ความคิด และประสบการณ์แก่กันและกันให้มากที่สุด

กลยุทธ์ที่ ๓

ธารงรักษาบุคลากรที่เป็นเลิศ

แนวทางและการดาเนินงาน
๓.๑ พัฒนาระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมแก่บุคลากรทุกประเภท
๓.๒ สร้างโอกาสแก่บุคลากรได้ทางานที่สอดคล้องกับศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่
๓.๓ สร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่ส่งเสริมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานและคุณภาพชีวิตแก่บุคลากรทุกสายงาน
๓.๔ สนับสนุนและส่งเสริมความกาวหน้าของบุคลากรทุกสายงานอย่างเป็นระบบ
และเป็นธรรม
๓.๕ ยกย่อง ให้เกียรติ ชมเชย ผลการปฏิบัติงาน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๕

ประเด็นท้าทาย :

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ความสามารถ
ในการเพิ่มรายได้ และผลการประกันคุณภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์
ใช้การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ยืดหยุ่น คล่องตัว และเท่าทันการเปลี่ยนแปลง
เพื่อสนับสนุนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการและด้านบริหาร ด้วยหลักการบริหารจัดการคุณภาพ
การศึกษาที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence) มีการบูรณาการในการ
ใช้ทรัพยากรร่วมกันและมีการกากับติดตามประเมินผลระดับความสาเร็จของการปฏิบัติการตามแผน
การเพิ่ มรายได้ ดาเนิ น งานจากการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเข้ม งวด และสร้างความพึ งพอให้ กั บ
ผู้รับบริการ
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ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ ๕
ตัวชี้วัด
๑. ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินตาม
แผนปฏิบัติราชการ และร้อยละ
ของรายได้ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น จากการ
บริการวิชาการ / โครงการพิเศษ
๑.๑ ไตรมาสที่ 2
๑.๒ ไตรมาสที่ ๔

ค่าเป้าหมาย
หน่วย
ผู้รับผิดชอบ
ปี
ปี
ปี
วัด
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐
ร้อยละ
หัวหน้า
สานักงาน
๔๐
๔๐
๔๐
๘๐
๘๕
๘๕

กลยุทธ์และแนวทางการดาเนินงาน
กลยุทธ์ที่ ๑

พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการบริหารจัดการของบัณฑิตวิทยาลัย

แนวทางและการดาเนินงาน
๑.๑ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีความรับผิดชอบต่อสังคม เปิดเผย
ข้อมูลต่อสาธารณชน โปร่งใส และเป็นธรรม และพัฒ นาระบบการติดตามผลการดาเนินงานตาม
มาตรฐานการบริหารจัดการของบัณฑิตวิทยาลัย
๑.๒ บริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรและเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารที่ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล คล่องตัว โปร่งใส และตรวจสอบได้ มีการจัดการศึกษาผ่านระบบและ
วิธีการต่างๆ อย่างเหมาะสมคุ้มค่าคุ้มทุน
๑.๓ พั ฒ นาระบบการรวบรวมข้ อ มู ล ของบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย (Graduate school
Business Intelligence – GSBI) เพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ และแนวทางการ
นาไปใช้วางแผนแบบบูรณาการให้เกิดความแม่นยา
๑.๔ ศึกษาแนวโน้มการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยในอนาคต ผ่านกระบวนการวิจัยและ
พัฒนา เพื่อแสวงหาปัจจัยที่อาจสาคัญในอนาคต และการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ ซึ่งส่งผลต่อการบริหาร
และการจัดการมหาวิทยาลัย
๑.๕ พัฒนาระบบการประกันคุณภาพเพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การอุดมศึกษาอย่ างต่อเนื่ อง ทั้ ง ภายในมหาวิท ยาลั ย คณะ หน่ว ยงานเทีย บเท่าคณะ และระดั บ
หลักสูตร รวมถึงศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง โดยส่งเสริมให้ทุกคณะและสานักบริหารจัดการตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx)
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๑.๖ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของบัณฑิตวิทยาลัย และทุกหลักสูตร โดยนาผล
การประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพทุกคณะ มาปรับปรุงและใช้
เป็นฐานของการพัฒนา
๑.๗ สร้างหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการดาเนินการด้านกลยุทธ์ การกากับติดตามการ
ดาเนินงานด้านกลยุทธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย

กลยุทธ์ ท่ ี ๒
กลยุทธ์ที่ ๒

พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure:
SOP) ของบัณฑิตวิทยาลัย

แนวทางและการดาเนินงาน
๒.๑ กาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมกระบวนการหลักที่สาคัญ ของ
องค์กร รวมถึงการติดตามและปรับปรุงการดาเนินงาน
๒.๒ ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมในกระบวนการทางาน บูรณาการการทางาน ทางาน
ข้ามสายงาน แก้ปัญหาด้วยวิธีการใหม่ให้เกิดเป็นนวัตกรรมในกระบวนการทางาน
๒.๓ ส่ งเสริ มการถอดบทเรียนจากแนวทางการแก้ ปั ญ หาจากการปฏิ บั ติงานใน
ประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในการทางาน
๒.๔ ส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้ที่มีอยู่ในตัวคน (Tacit Knowledge) สู่สื่ อต่างๆ
เพื่อให้คนอื่นสามารถเรียนรู้ได้ (Explicit Knowledge)
๒.๕ ส่ ง เสริ ม จิ ต ส านึ ก ของการให้ บ ริ ก าร (Service Minded) ที่ เป็ น เลิ ศ ตาม
มาตรฐานของความเป็นสวนดุสิต
๒.๖ พัฒนาระบบการดาเนินงานของหน่วยงานสายสนับสนุนภายในมหาวิทยาลัย
อานวยความสะดวกความสะดวกต่อการบริการวิชาการ
๒.๗ ส่งเสริมการจัดทาระบบการประกันคุณภาพของบัณฑิตวิทยาลัย ตั้งแต่ระดับ
หลักสูตรและระดับคณะ และสนับสนุนการกากับติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามที่กาหนด
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กลยุทธ์ที่ ๓

การสร้างความมั่นคงทางการเงินจากการบริการวิชาการ/โครงการพิเศษ
และการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ

แนวทางและการดาเนินงาน
๓.๑ ลงทุนอย่างชาญฉลาดเพื่อสร้างประโยชน์แก่ชุมชน สังคมในวงกว้างบนพื้นฐาน
ความเป็นเลิศของบัณฑิตวิทยาลัย และในระดับความเสี่ยงที่รับมือได้
๓.๒ ส่ งเสริม การน าองค์ความรู้ /นวัตกรรมที่ เกี่ยวกับ อัต ลั กษณ์ น าไปสู่ การสร้าง
รายได้ผ่านการบริการวิชาการ/โครงการพิเศษให้กับหน่วยงานภายนอก
๓.๓ ส่งเสริมการจัดบริการวิชาการ/โครงการพิเศษ ที่ตรงกับความต้องการให้ กับ
หน่ ว ยงานภายนอก โดยมุ่งหวังที่ จะส่ งมอบความพึ งพอใจ / บริการที่ เกิน ความคาดหมายให้ กั บ
ผู้รับบริการเพื่อสร้างความประทับใจ
๓.๔ สร้างระบบกลไกในการสร้างรายได้จากการบริการวิชาการ/โครงการพิเศษ
๓๕ ส่งเสริมหน่วยงานของบัณฑิตวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญให้มีความเข้มแข็งมาก
จนเป็นที่รู้จัก การยอมรับ และนามาซึ่งเกียรติยศชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยในระดับประเทศ
๓.๖ ส่ งเสริมให้ อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร มีความเชี่ยวชาญด้านการทาวิจัย
เพื่อให้สามารถขอทุนวิจัยจากภายนอก หรือทาวิจัยให้กับหน่วยงานภายนอก เพื่อเพิ่มรายได้และเสริม
ความเข้มแข็งทางวิชาการให้กับบัณฑิตวิทยาลัย
๓.๗ ส่ งเสริ ม การลดต้ น ทุ น ในการปฏิ บั ติ งาน ความผิ ด พลาดและความสู ญ เสี ย
ระหว่างการทางาน ขั้นตอนในการทางาน และใช้เวลาในการทางานให้สั้นลง
๓.๘ ส่งเสริมการทาแผนบริหารความเสี่ยงในด้านสาคัญของการบริหารจัดการของ
บัณฑิตวิทยาลัย อาทิ ด้านการเงิน ด้านบุคลากร ด้านหลักสูตร และด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของ
บัณฑิต

กลยุทธ์ที่ ๔

การรณรงค์และสร้างจิตสานึกของผู้เรียนและบุคลากรตระหนักถึงสถานการณ์
สิ่งแวดล้อม ดูแลสังคม รวมถึงการประหยัดพลังงาน
แนวทางและการดาเนินงาน

๔.๑ พั ฒ นาโครงสร้างพื้ น ฐานและสภาพแวดล้ อ มของมหาวิท ยาลั ย ศู น ย์/พื้ น ที่
การศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้ และเป็นมหาวิทยาลัยที่สวย สะอาดและใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Clean &
Green University) โดยการจัดผังแม่บทที่ดี การรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม
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๔.๒ ส่งเสริมการปรับปรุงกระบวนการทางานเพื่อลดของเสีย
๔.๓ รณรงค์สร้างจิตสานึกของการประหยัดพลังงานในทุกรูปแบบ สนับสนุนให้ใช้
พลังงานทดแทน การนากลับมาใช้ (Reused)
๔.๔ ส่งเสริมการบริหารจัดการอาคารสถานที่ (Facility Management) ที่ทันสมัย
คานึงถึงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน การลงทุนสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและคุ้มค่า โดยมีการ
วางแผน ควบคุมและประเมินผล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เหมาะสมและสอดคล้องต่อนโยบายของ
องค์กร
๔.๕ จั ด ท าแผนแม่ บ ท (Master Plan) ในการพั ฒ นาด้ า นกายภาพ เพื่ อ ให้ เกิ ด
สภาพแวดล้อม บรรยากาศ และประสิทธิภาพ ที่จะไปสนับสนุนการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน
ที่ดี
๔.๖ ส่งเสริมการเป็นองค์กรที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social
Responsibility: CSR
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บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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