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แผนงานและโครงการตางๆ ภายใตกรอบของแผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
(พ.ศ.2556-2559) ซึ่งรายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2556 นี้ บัณฑิตวิทยาลัยได
กําหนดโครงการ/กิจกรรมทีส่ อดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 4 ป (2556-2559) แผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย
(พ.ศ.2556-2559) สําหรับใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้ง ใหผูบริหาร
และบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัย ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2556 จํานวน
ทั้งสิ้น 5 ยุทธศาสตร 67 โครงการ
บัณฑิตวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2556 ฉบับนี้จะเปน
ประโยชนตอการดําเนินงาน สามารถใชเปนกลไกในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินการ และ
เพื่อใหบรรลุผลตามวิสัยทัศนและพันธกิจของ บัณฑิตวิทยาลัยไดเปนอยางดี นอกจากนี้ ยังเปนประโยชนตอ
ผูที่สนใจทั่วไปอีกทางหนึ่งดวย
สุ ด ท า ยนี้ ข อขอบคุ ณ ทุ ก ท า นที่ ใ ห ค วามร ว มมื อ ในการจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ป
งบประมาณ 2556 ใหเกิดความสําเร็จ และนําไปสูการนํานโยบายไปปฏิบัติใหเกิดผลตอไป
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ)
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บทสรุปผูบริหาร
แผนปฏิ บั ติ ร าชการ ประจํ า ป ง บประมาณ 2556 บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ได กํ า หนดทิ ศ ทางการพั ฒ นา
โดยพิ จ ารณาถึ งความเชื่ อ มโยงกั บ แผนพั ฒ นาบั ณ ฑิ ต วิ ทยาลั ย พ.ศ.2555-2556 และได กําหนดประเด็ น
ยุทธศาสตรเพื่อตอบสนองนโยบาย และพันธกิจของบัณฑิตวิทยาลั ยรวม 7 ประเด็นยุ ทธศาสตร กํ าหนด
เปาประสงคเพื่อตอบสนองประเด็นยุทธศาสตรรวม 11 เปาประสงค และกลยุทธในการตอบสนองเปาประสงค
รวม 21 กลยุทธ เพื่อเปนกรอบในการบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัยใหบรรลุวัตถุประสงค อันเปนเครื่องมือที่
สํ า คั ญ ที่ ใ ช เ ป น แนวทางในการขั บ เคลื่ อ นให ก ารดํ า เนิ น งานบรรลุ เ ป า หมายตามประเด็ น ยุ ท ธศาสตร
ซึ่งประกอบดวย
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอยางมีคุณภาพไดมาตรฐาน
เปาประสงค 1. บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา ไดมาตรฐานวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไดรับการ
ยอมรับเชื่อมั่นตามความตองการของสังคม และสถานประกอบการ
2. ผูเขาศึกษามีปริมาณและคุณภาพตามเปาหมาย
กลยุทธหลัก 1. ติดตาม เรงรัดการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรใหไดรับการรับรองมาตรฐาน
2. ติดตามตรวจสอบคุณสมบัติอาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษาใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐาน
3. ติดตามตรวจสอบคุณสมบัติอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระให
เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
4. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาใหไดมาตรฐาน
5. พัฒนาระบบสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ
6. พัฒนาระบบกํากับติดตามความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ
7. พัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อรวมพัฒนาบัณฑิตศึกษา
8. สงเสริมใหนักศึกษามีสวนรวมในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา
9. สรางเครือขายความรวมมือดานวิชาการ เผยแพรองคความรูจากการวิจัยรวมกับ
หนวยงานตางๆ ทั้งภายในและนอกประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การยกระดับขีดความสามารถของคณาจารย และบุคลากร
เปาประสงค 3. คณาจารยและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มีขีดความสามารถและสมรรถนะตาม
มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนและมาตรฐานตามภาระงาน
กลยุทธหลัก 10. สงเสริม/สนับสนุนการนําเสนอ เผยแพรผลงานวิจัยและวิชาการของนักศึกษา
คณาจารย และ บุคลากร
11. สงเสริมการพัฒนาอาจารยและบุคลากรระดับบัณฑิตศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนางานวิชาการและงานวิจัย ที่ตอบสนองตอความตองการ ของทองถิ่น
เปาประสงค 4. บัณฑิตวิทยาลัยเปนองคกรแหงการเรียนรูที่มีมาตรฐานวิชาการ งานวิจัยและเกิด
เครือขายความรวมมือเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
5. มีผลงาน/บทความงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาที่ไดเผยแพรตามเกณฑมาตรฐาน
6. ระบบบริหารจัดการงานวิจัยและงานสรางสรรค ทีม่ ีประสิทธิภาพ

บทที่ 1
บทนํา
1.1 กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556

1.1.2 ทิศทางและนโยบายการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2556-2559
ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ในการประชุมครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 24
พฤษภาคม พ.ศ.2551 ได ตราข อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏราชนคริ นทร ว าด วยการบริ หารบั ณฑิ ต
วิทยาลัย พ.ศ.2551 เพื่อประโยชนในการจัดการศึกษา การรักษามาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
และเพื่อใหการบริหารของบัณฑิตวิทยาลัยดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ
อาศัยอํานาจตามความในขอ 6(2) แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวย
การบริห ารบั ณฑิ ต วิทยาลัย พ.ศ.2551 คณบดีบั ณฑิ ตวิ ทยาลัย โดยคํ าแนะนํ าของคณะกรรมการ
ประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันศุกรที่ 6 มีนาคม 2552 จึงประกาศ
ทิศทางและนโยบายการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย ไวดังตอไปนี้
1) สถานภาพและบทบาทของบัณฑิตวิทยาลัย
(1) บัณฑิตวิทยาลัยเปนสวนงานภายในมหาวิทยาลัยมีฐานะเทียบเทาคณะ อยูภายใต
การบริหารงานของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัยมีอํานาจหนาที่
กําหนดนโยบาย และพันธกิจเกี่ยวกับการพัฒนาการดําเนินงานจัดการศึกษาและการพัฒนาหลักสู ตร
การวิจัย การเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย
(2) บัณฑิตวิทยาลัยมีบทบาทในดานการประสานงานกับคณะวิชา สาขาวิชาและ
หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ ในดานการจัดการศึกษา การควบคุมมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(3) บั ณฑิ ต วิ ท ยาลั ย มี ห น าที่ จั ด การศึ กษาหลั ก สู ต รพหุ วิ ทยาการให ได คุณภาพ
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
(4) บัณฑิตวิทยาลัย มีบทบาทในการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ
การคนควาวิจัย เพื่อพัฒนางานดานวิชาการใหบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมีสวนรวม
ในการสนั บสนุน กิจ กรรมอัน เป นการส งเสริ มและอนุ รักษศิลปวัฒนธรรมและกิ จกรรมอื่ นๆ ที่ เป น
ประโยชนตอมหาวิทยาลัย สังคม และประเทศชาติ
2) รูปแบบการบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
(1) บัณฑิตวิทยาลัยมีหนาที่บริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรปกติ
ทุกหลักสูตร รายรับจากคาลงทะเบียนทั้งหมดบริหารจัดการโดยบัณฑิตวิทยาลัย และจัดสรรไปยัง
คณะตนสังกัดของสาขาวิชา งบประมาณเหลือจายจัดทําในลักษณะกองทุนบัณฑิตศึกษา
(2) บัณฑิตวิทยาลัยมีหนาที่บริหารจัดการหลักสูตรพหุวิทยาการ (multidisciplinary)
ซึ่งศาสตร มาจากหลายศาสตร หลายคณะ รายรั บจากค าลงทะเบี ยนทั้ งหมดบริ หารจั ดการโดยบั ณฑิ ต
วิทยาลัย และจัดสรรไปยังคณะตนสังกัดของสาขาวิชาตามสัดสวนของผูรับผิดชอบหลักสูตรและสามารถ
จัดหาบุคลากรผูรับผิดชอบหลักสูตรใหสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย งบประมาณเหลือจายจัดทําในลักษณะ
กองทุนบัณฑิตศึกษา

กลยุทธหลัก

12. สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนทองถิ่นที่บูรณาการกับ
การเรียนการสอน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การบริการวิชาการสูทองถิ่นเพื่อรวมสรางสังคมอุดมปญญา และสืบสาน โครงการ
ตามแนวพระราชดําริ
เปาประสงค 7. หลักสูตรมีความหลากหลายเอื้อตอความตองการของทองถิ่น
กลยุทธหลัก 13. สนับสนุนงบประมาณเพื่อการบริการวิชาการที่เสริมสรางความเขมแข็งใหกับ
ชุมชนทองถิ่นโดยบูรณาการกับการเรียนการสอน
14. สงเสริมการจัดกิจกรรม/โครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู ตามแนวพระราชดําริ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
เปาประสงค 8. มีผลงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่โดดเดนเปนที่ยอมรับ
กลยุทธหลัก 15. สงเสริมการเขารวมโครงการ/กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ศิลปะ
วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล
เปาประสงค 9. บัณฑิตวิทยาลัย มีระบบบริหารที่มีมาตรฐาน สากล
10. ระบบบริหารความเสี่ยงของคณะฯ มีประสิทธิภาพ
กลยุทธหลัก 16. พัฒนาระบบสารสนเทศใหทันสมัยเปนสากล
17. พัฒนาการบริหารจัดการภายในองคกรใหเปนไปตามหลักบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี
18. พัฒนาแผนกลยุทธที่สอดคลองกับแผนมหาวิทยาลัย
19. ทบทวนโครงสรางหนวยงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
20. สงเสริมการมีสวนรวมของบุคลากรในการบริหารจัดการ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
เปาประสงค 11.นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและอาจารยและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มีความรู
ความสามารถและศักยภาพพรอมรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
กลยุทธหลัก 21. สงเสริมการพัฒนาความรูความสามารถและศักยภาพดานวิชาการและทักษะใน
การปฏิบัติงานของคณาจารยและบุคลากรในคณะฯ เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน
ทั้ ง 7 ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร มี ก รอบงบประมาณที่ ใ ช ร วมทุ ก ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร จํ า นวนทั้ ง สิ้ น
6,054,403 บาท โดยแบงเปนงบประมาณแผนดิน 2556 จํานวน 300,000 บาท งบประมาณเงินรายได 2555
จํานวน 1,165,000 บาท งบประมาณเงิ น รายได 2556 จํ านวน 589,403 บาท เงิ น ทุ น ประเดิ ม จํ านวน
4,000,000 บาท ในการแปลงแผนปฏิบัติราชการสูการปฏิบัติบัณฑิตวิทยาลัย คือ การนํายุทธศาสตรไปสู
การปฏิบัติ ซึ่งเปนกระบวนการหนึ่งในการบริหารเชิงกลยุทธ ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยมีการดําเนินการที่สําคัญคือ
การจัด ทํ าแผนปฏิ บัติ ร าชการที่ สอดรั บกั บ แผนพัฒ นาบั ณฑิต วิ ทยาลัย โดยมี การกํา หนดแผนงาน ตัว ชี้ วั ด

เปาหมาย กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ และงบประมาณ ใหสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร และ
พันธกิจของบัณฑิตวิทยาลัย
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ฉบับนี้ จะเปนเครื่องมือหลักสําคัญที่ชวยใหเกิด
แนวทางการปฏิ บั ติ ที่ชั ด เจนและผลั กดั น ให การดํ า เนิ น การในภารกิ จ ต าง ๆ บรรลุ เ ป าหมายตามประเด็ น
ยุทธศาสตรเกิดผลลัพธและผลสัมฤทธิ์ เพื่อการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยเปนองคกรแหงการเรียนรูที่มีคุณภาพ ได
มาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล และผลิตบัณฑิตเพื่อกาวเขาสูประชาคมอาเซียนภายในป 2559

(3) บั ณฑิ ต วิ ทยาลั ย มี ห น าที่ ป ระสานงาน และควบคุ มมาตรฐานวิ ช าการของ
หลักสูตรโครงการพิเศษทุกหลักสูตร โดยคิดคาดําเนินการใหกับมหาวิทยาลัย รอยละ 20 และบัณฑิต
วิทยาลัยไมนอยกวารอยละ 15 ของคาบํารุงการศึกษาทั้งหมด สวนการบริหารหลักสูตรใหเปนไปตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวยการรับและการจายเงินคาธรรมเนียมการศึกษา
โครงการพิเศษของหลักสูตรๆ

1.2 ขอมูลพื้นฐานหนวยงาน

พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 กําหนดใหสถาบันราชภัฏสามารถเปดสอนทั้งใน
ระดับปริญญาตรี และสูงกวาปริญญาตรีได สถาบันราชภัฏราชนครินทรไดเริ่มเตรียมความพรอมในการ
เปดสอน ระดับบัณฑิตศึกษาตั้งแตป พ.ศ.2538 โดยไดจัดทําโครงการพัฒนาอาจารยใหมีคุณวุฒิที่สูงขึ้น
และมีความรูเปนปจจุบัน โดยจัดโครงการความรวมมือในกาพัฒนาอาจารยกับมหาวิทยาลัยควีนสแลนด
และมหาวิทยาลัยอีดิธคอแวน ประเทศออสเตรเลีย และจัดทําความรวมมือกับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
วันที่ 1 ตุลาคม 2542 สถาบันฯ ไดแตงตั้งคณะทํางานเตรียมการเปดสอนหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา และคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏอนุมัติ
ใหเปดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2543 นับเปนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรแรก
ของสถาบันราชภัฏราชนครินทร
วันที่ 11 ธันวาคม 2542 ไดมีประกาศสถาบันราชภัฏราชนครินทร เรื่อง การจัดบัณฑิตศึกษา
โดยจัดใหมีสํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา มีผูประสานงานบัณฑิตศึกษาเปนหัวหนา
วันที่ 5 มกราคม 2551 สภามหาวิทยาลัยมีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2551 ใหจัดตั้ง
หนวยงานบัณฑิตศึกษาเปนสวนงานภายในมีฐานะเทียบเทาคณะ โดยใชชื่อ "บัณฑิตวิทยาลัย"
วันที่ 24 พฤษภาคม 2551 สภามหาวิทยาลัยมีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2551 ใหตรา
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวย การบริหารบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2551 และจัดใหมีการ
สรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
วันที่ 17 กรกฏาคม 2553 สภามหาวิทยาลัย มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2553 ใหตรา
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวย การบริหารและการดําเนินงานของสวนงานภายใน
พ.ศ.2553 และวันที่ 14 สิงหาคม 2553 สภามหาวิทยาลัย มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2553 ใหตรา
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัราชนครินทร วาดวย การบริหารและการดําเนินงานของสวนงานภายใน
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
วั นที่ 18 กั นยายน 2553 สภามหาวิ ทยาลั ย ในคราวประชุ มครั้ งที่ 7/2553 ให ออก
ประกาศจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยเปนสวนงานภายในของมหาวิทยาลัยมีฐานะเทียบเทาคณะ มีชื่อเรียกเปน
ภาษาอังกฤษวา “The Graduate School of Rajabhat Rajanagarindra University” เรียกโดยยอ
วา “GRAD RRU” บัณฑิตวิทยาลัยไดจัดตั้งขึ้นตามมติสภามหาวิทยาลัย เปนสวนงานภายในที่มีฐานะ
เทียบเทาคณะมีการบริหารจัดการ และในการดําเนินงานตามพันธกิจ

2

บทที่ 2
แผนปฏิบัติราชการ ประจําป พ.ศ.2556
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
2.1 ปรัชญา (Philosophy)

พัฒนาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และบูรณาการองคความรูสูการพัฒนาทองถิ่น

2.2 วิสัยทัศน (Vision)

บัณฑิตวิทยาลัยเปนองคกรแหงการเรียนรูที่มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล
และผลิตบัณฑิตเพื่อกาวเขาสูประชาคมอาเซียนภายในป 2559

2.3 พันธกิจ (Mission)

2.3.1 ผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน
2.3.2 สงเสริม สนับสนุนมาตรฐาน งานวิชาการ งานวิจัย และการบริการวิชาการสูทองถิ่น
เพื่อเปนองคกรแหงการเรียนรู
2.3.3 สงเสริมใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีจิตสํานึกอันดีงาม มีคุณธรรม จริยธรรม
ทํานุบํารุง ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
2.3.4 พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อคุณภาพและมาตรฐาน
2.3.5 สรางเครื อข ายความร วมมื อทั้ งภายในและภายนอกประเทศเพื่อก าวสู ประชาคม
อาเซียน

2.4 คานิยมองคกร (Core Value)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางในการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย

2.5 อัตลักษณ (Identity)

บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร “จิตอาสา ใฝรู สูงาน”

2.6 เอกลักษณ (Uniqueness)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
ตะวันออก”

“เป นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่นภูมิภาค
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2.7 ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issue)/ เปาประสงค (Goal)
ประเด็นยุทธศาสตร
1. จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอยางมี
คุณภาพไดมาตรฐาน

2. การยกระดับขีดความสามารถของคณาจารย
และบุคลากร
3. การพัฒนางานวิชาการและงานวิจัย ที่
ตอบสนองตอความตองการ ของทองถิ่น

เปาประสงค
1. บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา ไดมาตรฐาน
วิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไดรับการ ยอมรับ
เชื่อมั่นตามความตองการของสังคม และสถาน
ประกอบการ
2. ผูเขาศึกษามีปริมาณและคุณภาพตาม
เปาหมาย
1. คณาจารยและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มีขีด
ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการ
จัดการเรียนการสอนและมาตรฐานตามภาระ
งาน
1. บัณฑิตวิทยาลัยเปนองคกรแหงการเรียนรูที่มี
มาตรฐานวิชาการ งานวิจัยและเกิด เครือขาย
ความรวมมือเพื่อรองรับการเขาสูประชาคม
อาเซียน
2. มีผลงาน/บทความงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ที่ไดเผยแพรตามเกณฑมาตรฐาน
3. ระบบบริหารจัดการงานวิจัยและงาน
สรางสรรค ทีม่ ีประสิทธิภาพ
1. หลักสูตรมีความหลากหลายเอื้อตอความ
ตองการของทองถิ่น

4. การบริการวิชาการสูทองถิ่นเพื่อรวมสราง
สังคมอุดมปญญา และสืบสาน โครงการตาม
แนวพระราชดําริ
5. การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ทํานุบํารุงศิลปะ 1. มีผลงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่โดด
วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
เดนเปนที่ยอมรับ
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการดวยหลักธรร
1. บัณฑิตวิทยาลัย มีระบบบริหารที่มีมาตรฐาน
มาภิบาล
สากล
2. ระบบบริหารความเสี่ยงของคณะฯ มี
ประสิทธิภาพ
7. การพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อรองรับการเขาสู 1.นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและอาจารยและ
ประชาคมอาเซียน
บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มีความรูความสามารถ
และศักยภาพพรอมรับการเขาสูประชาคม
อาเซียน
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2.8 กลยุทธ (Strategies)
มาตรฐาน

2.8.1 ติดตาม เรงรัดการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรใหไดรับการรับรองมาตรฐาน
2.8.2 ติดตามตรวจสอบคุณสมบัติอาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษาใหเปนไปตามเกณฑ

2.8.3 ติดตามตรวจสอบคุณสมบัติอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระใหเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐาน
2.8.4 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาใหไดมาตรฐาน
2.8.5 พัฒนาระบบสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ
2.8.6 พัฒนาระบบกํากับติดตามความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ
2.8.7 พัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อรวมพัฒนาบัณฑิตศึกษา
2.8.8 สงเสริมใหนักศึกษามีสวนรวมในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา
2.8.9 สรางเครือขายความรวมมือดานวิชาการ เผยแพรองคความรู จากการวิจัยรวมกับ
หนวยงานตางๆ ทั้งภายในและนอกประเทศ
2.8.10 ส งเสริ ม /สนั บ สนุน การนําเสนอ เผยแพร ผ ลงานวิ จัย และวิ ช าการของนักศึ กษา
คณาจารย และบุคลากร
2.8.11 สงเสริมการพัฒนาอาจารยและบุคลากรระดับบัณฑิตศึกษา
2.8.12 สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนทองถิ่นที่บูรณาการกับ
การเรียนการสอน
2.8.13 สนับสนุนงบประมาณเพื่อการบริการวิชาการที่เสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน
ทองถิ่นโดยบูรณาการกับการเรียนการสอน
2.8.14 สงเสริมการจัดกิจกรรม/โครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู ตามแนวพระราชดําริ
2.8.15 สงเสริมการเขารวมโครงการ/กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ศิลปะ วัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น
2.8.16 พัฒนาระบบสารสนเทศใหทันสมัยเปนสากล
2.8.17 พัฒนาการบริหารจัดการภายในองคกรใหเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
2.8.18 พัฒนาแผนกลยุทธที่สอดคลองกับแผนมหาวิทยาลัย
2.8.19 ทบทวนโครงสรางหนวยงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
2.8.20 สงเสริมการมีสวนรวมของบุคลากรในการบริหารจัดการ
2.8.21 สงเสริมการพัฒนาความรูความสามารถและศักยภาพดานวิชาการและทักษะในการ
ปฏิบัติงานของคณาจารยและบุคลากรในคณะฯ เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน
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2.9 ผังความเชื่อมโยงความสัมพันธวิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร และเปาประสงค
วิสัยทัศน

พันธกิจ

ประเด็น
ยุทธศาสตร

เปาประสงค

บัณฑิตวิทยาลัยเปนองคกรแหงการเรียนรูที่มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล และผลิตบัณฑิตเพื่อกาวเขาสูประชาคมอาเซียนภายในป 2559
สงเสริม สนับสนุนมาตรฐาน
งานวิชาการ งานวิจัย และ
การบริการวิชาการสูทองถิ่น

ผลิตมหาบัณฑิตและ
ดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ไดมาตรฐาน
จัดการศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษาอยางมีคุณภาพได
มาตรฐาน

เพื่อเปนองคกรแหงการเรียนรู

การยกระดับขีดความ
สามารถของคณาจารย
และบุคลากร

คค

สงเสริมใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
มีจิตสํานึกอันดีงาม มีคุณธรรม จริยธรรม
ทํานุบํารุง ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญา
ทองถิ่น สืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

การพัฒนางานวิชาการและ
งานวิจัย ที่ตอบสนองตอ
ความตองการของทองถิ่น

บัณฑิตวิทยาลัยเปนองคกรแหงการเรียนรูที่มีมาตรฐานวิชาการ งานวิจัย
และเกิดเครือขายความรวมมือเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

การบริการวิชาการสูทองถิ่นเพื่อ
รวมสรางสังคมอุดมปญญา และ
สืบสาน โครงการตามแนว
พระราชดําริ

หลักสูตรมีความหลากหลาย
เอื้อตอความตองการของทองถิ่น

พัฒนาการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อคุณภาพ
และมาตรฐาน

สรางเครือขายความรวมมือ
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
เพื่อกาวสูประชาคมอาเซียน

การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการดวยหลัก
ธรรมาภิบาล

การสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ทํานุบํารุงศิลปะ
วัฒนธรรม และภูมิปญญา
ทองถิ่น

มีผลงาน/บทความงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ที่ไดเผยแพรตามเกณฑมาตรฐานสูงขึ้น

การพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย
เพื่อรองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน

ผูเขาศึกษามีปริมาณ
และคุณภาพตามเปาหมาย
ตามเปาหมาย

คุณภาพการ
ใหบริการ

ประสิทธิภาพ

การพัฒนา
องคกร

ผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพ
ทางวิชาการ เปนผูม ีคุณธรรม จริยธรรม และ
มีผลงานวิจัยอันเปนประโยชนตอทองถิ่น
ผลงานวิจัยสามารถนํา
ไปใชประโยชน และ
พัฒนาทองถิ่นได

หลักสูตรเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
ของ สกอ. และมีความหลากหลาย
สอดคลองความตองการของทองถิ่น

นักศึกษา มีความรู ความสามารถ และ
ศักยภาพเพื่อกาวเขาสูประชาคม
อาเซียน

รองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน

บัณฑิตวิทยาลัยเปนองคกรการเรียนรู
ที่มีคุณภาพมาตรฐานสูสากล สามารถ
รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

นักศึกษามีความสามารถเต็มศักยภาพในดานตาง ๆ ตามวัตถุประสงคของ
หลักสูตร (ทั้งทางดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดาน
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ดานทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ) อยางเปนรูปธรรม

คณาจารยและบุคลากรมีขีดความสามารถ
ในการจัดการศึกษาตามมาตรฐานอยางมีประสิทธิภาพ

กระบวนการในการบริหารจัดการ
บัณฑิตศึกษา มีคุณภาพ โปรงใส ตรวจสอบได
สรางเครือขายแหลงทุน
สนับสนุนดานวิชาการและวิจัย
ฐานขอมูลของเครือขาย
วิชาการและวิจัย

มีผลงานวิชาการที่มีปริมาณ และคุณภาพ
ตามเกณฑมาตรฐานครอบคลุมในทุกสาขา

การบริหารงาน
มีประสิทธิภาพ

มีระบบบริหารจัดการที่มีความโปรงใส
ตรวจสอบไดดวยหลักธรรมาภิบาล

2.10 ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธของหนวยงาน และตัวบงชี้ สกอ./
สมศ.
ลําดับ
ประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธ
ตัวบงชี้ (สกอ.)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอยางมีคุณภาพไดมาตรฐาน
1. ติดตาม เรงรัดการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให
ตัวบงชี้ 2.1
ไดรับการรับรองมาตรฐาน
2. ติดตามตรวจสอบคุณสมบัติอาจารยผูสอนระดับ
ตัวบงชี้ 2.1
บัณฑิตศึกษาใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
3. ติดตามตรวจสอบคุณสมบัติอาจารยที่ปรึกษา
ตัวบงชี้ 2.1
วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐาน
4. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในระดับ
ตัวบงชี้ 2.1
บัณฑิตศึกษาใหไดมาตรฐาน
5. พัฒนาระบบสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ/การ
ตัวบงชี้ 3.1
คนควาอิสระ
6. พัฒนาระบบกํากับติดตามความกาวหนาในการทํา ตัวบงชี้ 3.1
วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ
7. พัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อรวมพัฒนาบัณฑิตศึกษา ตัวบงชี้ 3.2
8. สงเสริมใหนักศึกษามีสวนรวมในกระบวนการ
ตัวบงชี้ 9.1
ประกันคุณภาพการศึกษา
9. สรางเครือขายความรวมมือดานวิชาการ เผยแพร ตัวบงชี้ 4.1
องคความรูจากการวิจัยรวมกับหนวยงานตาง ๆ ทั้ง
ภายในและนอกประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : การยกระดับขีดความสามารถของคณาจารย และบุคลากร
1. สงเสริม/สนับสนุนการนําเสนอ เผยแพรผลงานวิจัย ตัวบงชี้ 2.4
และวิชาการของนักศึกษา คณาจารย และ บุคลากร
2.ส ง เสริ ม การพั ฒ นาอาจารย แ ละบุ ค ลากรระดั บ ตัวบงชี้ 2.4
บัณฑิตศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : การพัฒนางานวิชาการและงานวิจัย ที่ตอบสนองตอความตองการ
ของทองถิ่น
1. สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหกับ ตัวบงชี้ 4.3
ชุมชนทองถิ่นที่บูรณาการกับการเรียนการสอน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : การบริการวิชาการสูทองถิ่นเพื่อรวมสรางสังคมอุดมปญญา และ
สืบสาน โครงการตามแนวพระราชดําริ
1. สนับสนุนงบประมาณเพื่อการบริการวิชาการที่
ตัวบงชี้ 5.1
7

ลําดับ

ประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธ
ตัวบงชี้ (สกอ.)
เสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนทองถิ่นโดยบูรณา
การกับการเรียนการสอน
2. สงเสริมการจัดกิจกรรม/โครงการ แลกเปลี่ยน
ตัวบงชี้ 5.1
เรียนรู ตามแนวพระราชดําริ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 : การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถิ่น
1. สงเสริมการเขารวมโครงการ/กิจกรรมพัฒนา
ตัวบงชี้ 6.1
คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญา
ทองถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล
1. พัฒนาระบบสารสนเทศใหทันสมัยเปนสากล
ตัวบงชี้ 7.3
2. พัฒนาการบริหารจัดการภายในองคกรใหเปนไป
ตัวบงชี้ 7.1
ตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
3. พัฒนาแผนกลยุทธที่สอดคลองกับแผนมหาวิทยาลัย ตัวบงชี้ 7.4
4. ทบทวนโครงสรางหนวยงานเพื่อรองรับการ
ตัวบงชี้ 7.4
เปลี่ยนแปลง
5. สงเสริมการมีสวนรวมของบุคลากรในการบริหาร
ตัวบงชี้ 7.1
จัดการ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7: การพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
1. สงเสริมการพัฒนาความรูความสามารถและ
ตัวบงชี้ 2.4
ศักยภาพดานวิชาการและทักษะในการปฏิบัติงานของ
คณาจารยและบุคลากรในคณะฯ เพื่อเขาสูประชาคม
อาเซียน
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2.11 สรุปเปาประสงค และตัวชี้วัด แยกตามประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตร/เปาประสงค
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร ที่ 1 จั ด การศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษาอยางมีคุณภาพไดมาตรฐาน
1. บั ณฑิ ต ระดับ บั ณฑิ ตศึ กษา ได มาตรฐานวิช าการ
และ/หรือวิชาชีพ ไดรับการยอมรับเชื่อมั่นตามความ
ตองการของสังคม และสถานประกอบการ
2. ผูเขาศึกษามีปริมาณและคุณภาพตามเปาหมาย

ตัวชี้วัด
1. จํานวนหลักสูตรที่ไดรับการรับรอง
2. รอยละของนักศึกษาเขาใหมที่เพิ่มขึ้น
3. รอยละของจํานวนอาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา
4. รอยละของจํานวนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ /
การคนควาอิสระ
5. รอยละของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา
6. ร อยละวิ ทยานิ พนธ /การค นควาอิส ระที่ มีผ ลการ
ประเมินระดับดีขึ้นไป
7. รอยละของบทความจากวิทยานิพนธ /การคนควา
อิ ส ระที่ ตี พิ ม พ เ ผยแพร ใ นระดั บ ชาติ ห รื อ ระดั บ
นานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ
8. จํานวนพั นธมิ ตรเครื อขายทางวิ ชาการทั้ งในและ
ต า งประเทศในการพั ฒ นาขี ด ความสามารถ และ
ประสบการณของนักศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การยกระดับขีดความสามารถ 1. รอยละของจํานวนอาจารยผูสอนระดับ
ของคณาจารย และบุคลากร
บัณฑิตศึกษา
1. คณาจารยและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มีขีด
2. รอยละของจํานวนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/
ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการจัดการ การคนควาอิสระ
เรียนการสอนและมาตรฐานตามภาระงาน
3. รอยละของผูบริหารและบุคลากรมีสมรรถนะตาม
สายงาน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนางานวิชาการและ 1. จํ านวนผลงานวิ จั ย ที่ บู ร ณาการกั บ การเรี ย นการ
งานวิจัย ที่ตอบสนองตอความตองการ ของทองถิ่น
สอนระดับบัณฑิตศึกษา
1. บัณฑิตวิทยาลัยเปนองคกรแหงการเรียนรูที่มี
2. จํานวนผลงานวิจัยรวมระหวางอาจารยผูสอน และ
มาตรฐานวิชาการ งานวิจัยและเกิด เครือขายความ นักศึกษา
รวมมือเพื่อรองรับการเขาสูป ระชาคมอาเซียน
3. จํานวนผลงานวิจัยที่เกิดจากการมีสวนรวมระหวาง
2. มีผลงาน/บทความงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาที่ได สาขาวิชากับหนวยงานภายนอก
เผยแพรตามเกณฑมาตรฐาน
3. ระบบบริหารจัดการงานวิจัยและงานสรางสรรค ที่
มีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การบริการวิชาการสูทองถิ่น 1. จํานวนโครงการความรวมมือในการบริการวิชาการเพื่อ
เพื่อรวมสรางสังคมอุดมปญญา และสืบสาน
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนทั้งภาครัฐและเอกชน
โครงการตามแนวพระราชดําริ
2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่สืบสานโครงการอัน
1. หลักสูตรมีความหลากหลายเอื้อตอความตองการ เนื่องมาจากพระราชดําริ
ของทองถิน่
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ประเด็นยุทธศาสตร/เปาประสงค
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถิ่น
1. มีผลงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่โดด
เดนเปนที่ยอมรับ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการดวยหลักธรรมาภิบาล
1. บัณฑิตวิทยาลัย มีระบบบริหารที่มีมาตรฐาน สากล
2. ระบบบริหารความเสี่ยงของคณะฯ มีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย
เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
1.นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและอาจารยและ
บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มีความรูความสามารถและ
ศักยภาพพรอมรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

ตัวชี้วัด
1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมการทํานุบํารุง
ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
2. จํ านวนโครงการ/กิ จ กรรมที่ เ สริ มสร างคุ ณธรรม
จริยธรรม
1. ระดับความสําเร็จของระบบบริหารความเสี่ยง
2. จํานวนระบบสาระสนเทศที่ไดมาตรฐาน สากลเพื่อ
การบริหารและการตัดสินใจ
3. ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอยูใน
ระดับดี
4. ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกอยูใน
ระดับดี
5. ความสําเร็จของระบบการเงินและงบประมาณ
6. รอยละความพึงพอใจของบุคลากรตอการบริหาร
จัดการ
1. จํานวนหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
2. จํานวนกิจกรรมในการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
3. รอยละของคณาจารยและบุคลากรที่ไดรับการ
พัฒนาความรูความสามารถและศักยภาพดานการใช
ภาษาตางประเทศ
4. รอยละของคณาจารยและบุคลากรที่ไดรับการ
พัฒนาความรูความเขาใจดานอาเซียน
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บทที่ 3
รายละเอียดตามประเด็นยุทธศาสตรแผนปฏิบัติราชการ ปพ.ศ.2556
3.1 ความสอดคลองของเปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย กลยุทธ โครงการ และผูรับผิดชอบ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอยางมีคุณภาพไดมาตรฐาน
ผลการดําเนินงาน
เปาประสงค
ตัวชี้วัด
หนวยนับ
พ.ศ.2555

1. บัณฑิตระดับ
บัณฑิตศึกษา ไดมาตรฐาน
วิชาการและ/หรือวิชาชีพ
ไดรับการยอมรับ เชื่อมั่น
ตาม ความตองการของ
สังคม และสถาน
ประกอบการ
2. ผูเขาศึกษามีปริมาณและ
คุณภาพตามเปาหมาย

1. จํ า นวนหลั ก สู ต รที่ ไ ด รั บ การ
รับรอง
2. ร อยละของนั ก ศึก ษาเขา ใหม ที่
เพิ่มขึ้น
3. รอยละของจํานวนอาจารยผูสอน
ระดับบัณฑิตศึกษา
4. ร อ ยละของนั ก ศึ ก ษาที่ สํ า เร็ จ
การศึกษา
5. รอยละวิทยานิพนธ/การคนควา
อิสระที่มีผลการประเมินระดับดีขึ้น
ไป
6 . ร อ ย ล ะ ข อ ง บ ท ค ว า ม จ า ก
วิ ท ยานิ พ นธ /การค น คว า อิ ส ระที่
ตี พิ ม พ เ ผยแพร ใ นระดั บ ชาติ ห รื อ
ร ะ ดั บ น า น า ช า ติ ต อ จํ า น ว น
วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ
7. จํ านวนพั นธมิ ต รเครื อ ขา ยทาง
วิช าการทั้ ง ในและต า งประเทศใน
การพั ฒ นาขี ด ความสามารถ และ
ประสบการณของนักศึกษา

หลักสูตร

คาเปาหมาย
พ.ศ.2556
10

รอยละ

10

รอยละ

100

รอยละ

70

รอยละ

70

รอยละ

60

จํานวน

2

กลยุทธ

โครงการที่จะดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

1. ติดตาม เรงรัดการพัฒนา/
ปรับปรุงหลัก สูตรใหไดรับการ
รับรองมาตรฐาน
2. ติดตามตรวจสอบ
คุณสมบัติอาจารยผูสอนระดับ
บัณฑิตศึกษาใหเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐาน
3. ติดตามตรวจสอบ
คุณสมบัติอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ
ใหเปนไปตามเกณฑ มาตรฐาน
4. พัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนในระดับ
บัณฑิตศึกษาใหไดมาตรฐาน
5. พัฒนาระบบสนับ สนุนการ
ทําวิทยานิพนธ /การคนควา
อิสระ
6. พัฒนาระบบกํากับติดตาม
ความกาวหนาในการทํา
วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ
7. พัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อ

โครงการที่ 1 การจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาตามเกณฑ
มาตรฐาน
1.พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรใหได
มาตรฐาน สกอ.และตามกรอบ TQF
2.ประชาสัมพันธหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาที่หลากหลายและทั่วถึง
3.สํารวจคุณลักษณะของ
บัณฑิตศึกษาที่พึงประสงคตาม
ความตองการของผูใชบัณฑิต
4. สนับสนุนการจัดการเรียนรูที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยผูมี
ประสบการณหรือองคกรวิชาชีพ
หรือชุมชน
5. สํารวจความพึงพอใจของ
ผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู
6. สํารวจความพึงพอใจใน การ
ใหบริการ และการจัดการเรียน
การสอนระดับบัณฑิตศึกษา มรร.

1. คณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย
2. รองคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยวิชาการและ
วิจัย
3. รองคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยวางแผน
และพัฒนา

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

หนวยนับ

ผลการดําเนินงาน
พ.ศ.2555

คาเปาหมาย
พ.ศ.2556

กลยุทธ

โครงการที่จะดําเนินการ

รวมพัฒนาบัณฑิตศึกษา
8. สงเสริมใหนักศึกษามีสวน
รวมในกระบวน การประกัน
คุณภาพการศึกษา
9. สรางเครือขายความรวมมือ
ด า นวิ ช าการ เผยแพร อ งค
ความรู จ ากการวิ จั ย ร ว มกั บ
หน ว ย งานต า งๆ ทั้ ง ภายใน
และนอกประเทศ

โครงการที่ 6 โครงการการ
พัฒนาคุณภาพนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
1. พัฒนานักศึกษาใหมีจิตอาสา
ใฝรู สูงาน
2. อบรมวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ
3. อบรมเชิงวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวม
4. ระบบ กํากับ ติดตาม
ความกาวหนาในการทํา
วิทยานิพนธของนักศึกษาปริญญา
โท ปริญญาเอก
5. อบรมความรูทางดาน
ภาษาอังกฤษแกนักศึกษาและ
คณาจารย
6. สรางมูลคาเพิ่มใหกับนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
โครงการที่ 10 โครงการพัฒนา
บัณฑิตเขมแข็งรวมพัฒนา
บัณฑิตศึกษา
1. พัฒนาระบบฐานขอมูลศิษย
เกา
2. เสริมความรูและประสบการณ
ใหศิษยเกา
3. ศิษยเกาเขมแข็ง รวมพัฒนา
ศิษยเกา
4. ประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษา และศิษยเกาตอการ

ผูรับผิดชอบ

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

หนวยนับ

ผลการดําเนินงาน
พ.ศ.2555

คาเปาหมาย
พ.ศ.2556

กลยุทธ

โครงการที่จะดําเนินการ
ใหบริการของบัณฑิตวิทยาลัย
โครงการที่ 11 โครงการพัฒนา
คุณภาพ การจัดการเรียนการ
สอนในระดับบัณฑิตศึกษาใหได
มาตรฐาน
1. ปรับปรุงหองเรียน อาคาร
สถานที่ใหที่ความสงางาม
เหมาะสมกับระดับบัณฑิตศึกษา
2. พัฒนาระบบ ICTสําหรับการ
วิจัย
3. ระบบฐานขอมูลของบัณฑิต
วิทยาลัยเชื่อมโยงกับหนวยงาน
ภายนอก
4. มีบอรดประชาสัมพันธเฉพาะ
และบอรดทําเนียบผูทรงคุณวุฒิ
5. อบรมอาจารยและนักศึกษา
เกี่ยวกับการใชระบบ ICT ของ
บัณฑิตวิทยาลัย
6. พัฒนาพื้นที่ WIFI อาคาร
บัณฑิตศึกษา
7. จัดหาคอมพิวเตอรเพื่อการ
สืบคน
8. ซอมบํารุงและจัดหาครุภัณฑ

ผูรับผิดชอบ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : การยกระดับขีดความสามารถของคณาจารย และบุคลากร
เปาประสงค

ตัวชี้วัด

หนวยนับ

3. คณาจารยและบุคลากร
บัณฑิตวิทยาลัย มีขีด
ความสามารถและสมรรถนะ
ตามมาตรฐานการจัดการ
เรียนการสอนและมาตรฐาน
ตามภาระงาน

1. รอยละของจํานวนอาจารยผูสอน
ระดับบัณฑิตศึกษา
2. รอยละของจํานวนอาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควา
อิสระ
3. รอยละของผูบริหารและ
บุคลากรมีสมรรถนะตามสาย งาน

รอยละ

ผลการดําเนินงาน
พ.ศ.2555

คาเปาหมาย
พ.ศ.2556
100

รอยละ

100

รอยละ

80

กลยุทธ

โครงการที่จะดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

10. ส ง เสริ ม /สนั บ สนุ น การ
นําเสนอ เผยแพรผลงานวิจั ย
และวิ ช าการของนั ก ศึ ก ษา
คณาจารย และบุคลากร
1 1 . ส ง เ ส ริ ม ก า ร พั ฒ น า
อาจารย แ ละบุ ค ลากรระดั บ
บัณฑิตศึกษา

โครงการที่ 7 การพัฒนา
อาจารยและบุคลากรระดับ
บัณฑิตศึกษา
1.สรรหาอาจารยศักยภาพสูงตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา
2.สนับสนับสนุนการนําเสนอ
ผลงานวิจัยสถาบันในฐานะฑูต
บัณฑิตศึกษา
3.ประชุมแลกเปลี่ยน เรียนรู
คณาจารยและบุคลากรระดับ
บัณฑิตศึกษา
4.พัฒนาบุคลากรผูบริหารและ
บุคลากรสายสนับสนุนเพื่อ การ
ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ
5.จัดทําคูมือการปฏิบัติงานของ
บุคลากร
โค ร ง ก า ร ที่ 9 ก า ร ป ร ะ กั น
คุ ณ ภาพเพื่ อ สร า งมาตรฐานสู
การเปนองคกรแหงคุณภาพ
1. ผู นํ า นั ก ศึ ก ษาพั ฒ นาเพื่ อ
นักศึกษาดวยหลัก PDCA และ
สร า งเครื อ ข า ยพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษา

1. คณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย
2. รองคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยวิชาการและ
วิจัย

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

หนวยนับ

ผลการดําเนินงาน
พ.ศ.2555

คาเปาหมาย
พ.ศ.2556

กลยุทธ

โครงการที่จะดําเนินการ
2. สรางเครือขายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
ด า นประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
และเผยแพรแนวปฏิบัติที่ดี (best
practice)
3.บูรณาการกระบวน การ PDCA
กั บ งานประจํ า สู ก ารประกั น
คุณภาพ
4. อบรมความรูเรื่องแนวทางการ
ยกระดับ คุณ ภาพบริหารจัด การ
ขององคกรระบบ TQA
5. ตรวจประเมินองคกรแหง
คุณภาพ

ผูรับผิดชอบ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : การพัฒนางานวิชาการและงานวิจัย ที่ตอบสนองตอความตองการของทองถิ่น
เปาประสงค

ตัวชี้วัด

หนวยนับ

4. บัณฑิตวิทยาลัยเปน
องคกรแหงการเรียนรูที่มี
มาตรฐานวิชาการ งานวิจัย
และเกิดเครือขาย ความ
รวมมือเพื่อรองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน
5. มีผลงาน/บทความ
งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ที่ไดเผยแพรตามเกณฑ
มาตรฐาน
6. ระบบบริ ห ารจั ด การ
งานวิจัยและงานสรางสรรค
ที่มีประสิทธิภาพ

1. จํานวนผลงานวิจัย ที่บูรณาการ
กั บ ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ร ะ ดั บ
บัณฑิตศึกษา
2. จํานวนผลงานวิจัยรวมระหวาง
อาจารยผูสอน และนักศึกษา
3. จํานวนผลงานวิจัยที่เกิดจากการ
มี ส ว นร ว มระหว า งสาขาวิ ช ากั บ
หนวยงานภายนอก

ผลงาน

ผลการดําเนินงาน
พ.ศ.2555

คาเปาหมาย
พ.ศ.2556
3

ผลงาน

2

ผลงาน

1

กลยุทธ

โครงการที่จะดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

12. สนั บ สนุ น ทุ น วิ จั ย เพื่ อ
เสริมสรางความเขมแข็งใหกับ
ชุมชนทอ งถิ่นที่บูร ณาการกั บ
การเรียนการสอน

โครงการที่ 2 โครงการการ
ศึกษาวิจัยเพื่อ เสริมสรางความ
เขมแข็งใหกับชุมชนทองถิ่น
1. การสังเคราะหและเผยแพร
อ ง ค ความรู จ าก ผลง านวิ จั ย
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2. จัดประชุมรวมภาคีเครือขาย
เพื่อพัฒนาโจทยวิจัย
3.จัดทุนวิจัยสนับสนุนโครงการวิจัย
รวมระหวางนักศึกษา อาจารย และ
หนวยงานภายนอก
4. คลินิกวิจัย
5.โครงการเชิดชูเกียรติและรางวัล
วิทยานิพนธดีเดน

1. คณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย
2. รองคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยวิชาการและ
วิจัย

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : การบริการวิชาการสูทองถิ่นเพื่อรวมสรางสังคมอุดมปญญา และสืบสาน โครงการตามแนวพระราชดําริ
เปาประสงค
7. หลักสูตรมีความ
หลากหลายเอื้อตอความ
ตองการของทองถิ่น

ตัวชี้วัด

หนวยนับ

1. จํานวนโครงการความรวมมือใน
การบริการวิชาการเพื่อเสริมสราง
ความเขมแข็งของชุมชนทั้งภาครัฐ
และเอกชน
2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมทีส่ ืบ
สานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

โครงการ

โครงการ

ผลการดําเนินงาน
พ.ศ.2555

คาเปาหมาย
พ.ศ.2556
1

1

กลยุทธ

โครงการที่จะดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

13.สนับสนุบ งบประมาณเพื่อ
การบริการวิชาการที่
เสริมสรางความเขมแข็งใหกับ
ชุมชนทองถิ่นโดยบูรณาการ
กับการเรียนการสอน
14. สงเสริมการจัดกิจกรรม/
โครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู
ตามแนวพระราชดําริ

โ ค ร ง ก า ร ที่ 4 ก า ร บ ริ ก า ร
วิ ช า ก า ร เ ส ริ ม ส ร า ง ค ว า ม
เขมแข็งใหกับชุมชนทองถิ่น
1. สํารวจความตองการบริการ
วิ ช าการของชุ ม ชนท อ งถิ่ น และ
สถานประกอบการ
2. บริการวิชาการเพื่อเสริมสราง
ความเขมแข็งของชุมชนสังคม
3. บู รณาการงานวิ ช าการแก
สังคมกับการเรียน การสอนและ
การวิจัย

1. คณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย
2. รองคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยวิชาการและ
วิจัย

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 : การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
เปาประสงค
8. มีผลงานดานการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมที่โดด
เดนเปนที่ยอมรับ

ตัวชี้วัด

หนวยนับ

1. จํ า นวนโครงการ/กิ จ กรรมที่
ส ง เ ส ริ ม ก า ร ทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ป ะ
วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
2. จํ า นวนโครงการ/กิ จ กรรมที่
เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม

โครงการ
โครงการ

ผลการดําเนินงาน
พ.ศ.2555

คาเปาหมาย
พ.ศ.2556
1
1

กลยุทธ
15. สงเสริมการเขารวม
โครงการ/กิจกรรมพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะ
วัฒนธรรม และภูมิปญญา
ทองถิ่น

โครงการที่จะดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

โครงการที่ 5 การพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม ศิลปะ วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถิ่น
1. พัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
2. สงเสริมเผยแพรภูมิปญญา
ทองถิ่นในพื้นที่
3. ปรับภูมิทัศนและสิ่งแวดลอม
ใหมีความสะอาด สวยงาม
4. ประเมินความพึงพอใจตอภูมิ
ทัศนและสุนทรียภาพทางศิลปะ
และวัฒนธรรม
5. รวมพัฒนาตามแนว
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว

1. คณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย
2. รองคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยวิชาการและ
วิจัย

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล
เปาประสงค

ตัวชี้วัด

หนวยนับ

9. บัณฑิตวิทยาลัย มีระบบ
บริหารที่มีมาตรฐาน สากล
10. ระบบบริหารความเสี่ยง
ของคณะฯ มีประสิทธิภาพ

1. ระดั บ ความสํ า เร็ จ ของระบบ
บริหารความเสี่ยง
2. จํ า นวนระบบสารสนเทศที่ ไ ด
มาตรฐาน สากลเพื่ อ การบริ ห าร
และการตัดสินใจ
3. ผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในอยูในระดับดี
4. ผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายนอกอยูในระดับดี
5. ความสํ า เร็ จ ของระบบการเงิ น
และงบประมาณ
6. ร อยละความพึ ง พอใจขอ ง
บุคลากรตอการบริหารจัดการ

ระดับ

ผลการดําเนินงาน
พ.ศ.2555

คาเปาหมาย
พ.ศ.2556
3.00

ระบบ

2

ระดับ

3.50

ระดับ

3.50

รอยละ

80

รอยละ

70

กลยุทธ

โครงการที่จะดําเนินการ

16. พัฒนาระบบสารสนเทศ
ใหทันสมัยเปนสากล
17. พัฒนาการบริหารจัดการ
ภายในองคกรใหเปนไปตามหลัก
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี
18. พัฒนาแผนกลยุทธที่
สอดคลองกับแผนมหาวิทยาลัย
19. ทบทวนโครงสราง
หนวยงานเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลง
20. สงเสริมการมีสวนรวมของ
บุคลากรในการบริหารจัดการ

โครงการที่ 8 บริหารจัดการ
บัณฑิตวิทยาลัยใหมี
ประสิทธิภาพ คลองตัวและมี
ธรรมาภิบาล
1. จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
และกําหนดมาตรการควบคุม
ความเสี่ยงโดยเทคนิค 4T
2. จัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน
และแผนหารายไดของบัณฑิต
วิทยาลัย
3. วิเคราะหและจัดทํา
งบประมาณประจําป
4. จัดทํารายงานการเงิน
5. ตรวจสอบและติดตาม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
งบประมาณ
6. จัดทําแผนกลยุทธของ

บัณฑิตวิทยาลัย

7. จัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป
8. บันทึกลงนามขอตกลงปฏิบัติ
ราชการระหวางอธิการบดี
คณบดี รองคณบดี และประธาน
สาขาวิชา

ผูรับผิดชอบ

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

หนวยนับ

ผลการดําเนินงาน
พ.ศ.2555

คาเปาหมาย
พ.ศ.2556

กลยุทธ

โครงการที่จะดําเนินการ
9. ประเมินผลคณบดีในการ
บริหารบัณฑิตวิทยาลัยโดยใช
หลักธรรมาภิบาล
10. จัดทํา/ปรับปรุง ขอบังคับ
ระเบียบ และแนวปฏิบัติของ
บัณฑิตวิทยาลัย
11. จัดทํารายงานประจําป

ผูรับผิดชอบ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 : การพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
เปาประสงค

ตัวชี้วัด

หนวยนับ

11. นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและอาจารย
และบุคลากรบัณฑิต
วิทยาลัย มีความรู
ความสามารถและ ศักยภาพ
พรอมรับการเขาสูประชาคม
อาเซียน

1. จํานวนหลักสูตรในการจัดการ
เรีย นการสอนเพื่อรองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน
2. จํ า นวนกิ จ กรรมในการจั ด การ
เรีย นการสอนเพื่อรองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน
3. ร อ ยละของคณาจารย แ ละ
บุคลากรที่ไ ดรับการพั ฒนาความรู
ความสามารถและศั ก ยภาพด า น
การใชภาษาตางประเทศ
4. ร อ ยละของคณาจารย แ ละ
บุคลากรที่ไ ดรับการพั ฒนาความรู
ความเขาใจดานอาเซียน

จํานวน

ผลการดําเนินงาน
พ.ศ.2555

คาเปาหมาย
พ.ศ.2556
1

จํานวน

1

รอยละ

70

รอยละ

70

กลยุทธ

โครงการที่จะดําเนินการ

21. สงเสริมการพัฒนาความรู
ความสามารถและศักยภาพ
ดานวิชาการและทักษะในการ
ปฏิบัติงานของ
คณาจารยและบุคลากรใน
คณะฯ เพื่อเขาสูประชาคม
อาเซียน

โครงการที่ 3 การเผยแพรอ งค
ความรู จ ากการวิ จั ย ก า วไกลสู
อาเซียน
1 . พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร เ ป น
ภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับการเขา
สู ป ระชาคมอาเซี ย น เพื่ อ ความ
เปนสากล
2. การทํ า สั ญ ญาความร ว มมื อ
(MOU) ทางดานวิชาการและการ
วิ จั ย ระหว า งหน ว ยงานภาครั ฐ /
เอกชน ทั้งภายในประเทศ และ
ตางประเทศ
3. ร ว มจั ด ประชุ ม วิ ช าการเพื่ อ
นํ า เ ส น อ ผ ล ง า น วิ จั ย ร ะ ดั บ
บัณฑิตศึกษา
4. สง เสริม การเข า รว มกิ จ กรรม
ระหว า งสถาบั น หรื อ ที่ ป ระชุ ม
ระดับชาติหรือนานาชาติ
5.อบรมการพิมพวิทยานิพนธการ
เขีย นรายงานวิจัย และการเขีย น
รายการอางอิง

ผูรับผิดชอบ
1. คณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย
2. รองคณบดี
วิชาการและวิจัย
บัณฑิตวิทยาลัย
3. รองคณบดี
แผนพัฒนาและ
ประกันคุณภาพ
บัณฑิตวิทยาลัย

3.2 เปาประสงค กลยุทธ โครงการที่จะดําเนินการ และงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอยางมีคุณภาพไดมาตรฐาน
เปาประสงค

กลยุทธ

โครงการที่จะดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

1. บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา ได
มาตรฐานวิชาการและ/หรือวิชาชีพ
ไดรับการยอมรับ เชื่อมั่นตาม ความ
ตองการของสังคม และสถาน
ประกอบการ
2. ผูเขาศึกษามีปริมาณและคุณภาพ
ตามเปาหมาย

1. ติดตาม เรงรัดการพัฒนา/
ปรับปรุงหลัก สูตรใหไดรับการ
รับรองมาตรฐาน
2. ติดตามตรวจสอบคุณสมบัติ
อาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษาให
เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
3. ติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ
อาจารย ที่ป รึ กษาวิ ทยานิพ นธ / การ
คนควาอิสระใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐาน
4. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนในระดับบัณฑิตศึกษาใหได
มาตรฐาน
5. พัฒนาระบบสนับ สนุนการทํา
วิทยานิพนธ /การคนควาอิสระ
6. พัฒนาระบบกํากับติดตาม
ความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธ/
การคนควาอิสระ
7. พัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อรวม
พัฒนาบัณฑิตศึกษา
8. สงเสริมใหนักศึกษามีสวนรวมใน
กระบวน การประกันคุณภาพ
การศึกษา
9. สรางเครือขา ยความร วมมือดา น
วิชาการ เผยแพรองคความรูจากการ
วิ จั ย ร ว มกั บ หน ว ย งานต า งๆ ทั้ ง

โครงการที่ 1 การจั ด การศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษาตามเกณฑมาตรฐาน
1.พั ฒนา/ปรั บปรุ งหลั กสู ตรใหไ ด ม าตรฐาน
สกอ.และตามกรอบ TQF
2.ประชาสัมพันธหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ที่หลากหลายและทั่วถึง
3. สํารวจคุณ ลักษณะของบัณฑิตศึกษาที่พึง
ประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต
4. สนับสนุนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรีย น
เปน สํา คัญ โดยผูมี ประสบการณ หรือ องคก ร
วิชาชีพหรือชุมชน
5. สํารวจความพึงพอใจของผูเรีย นที่มีตอ
คุ ณ ภาพการจั ด การเรี ย นการสอนและสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู
6. สํารวจความพึงพอใจใน การใหบริการ
แ ล ะ ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ร ะ ดั บ
บัณฑิตศึกษา มรร.
โครงการที่ 6 โครงการการพัฒ นาคุณภาพ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
1. พัฒนานักศึกษาใหมีจิตอาสา ใฝรู สูงาน
2. อบรมวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ
3. อบรมเชิงวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
4. ระบบ กํากับ ติดตาม ความกาวหนาในการ
ทํ า วิ ท ยานิ พ นธ ข องนั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาโท
ปริญญาเอก
5. อบรมความรูทางด านภาษาอังกฤษแก

1. คณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย
2. รองคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยวิชาการและ
วิจัย
3. รองคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยวางแผนและ
พัฒนา

งบแผนดิน

งบประมาณ (บาท)
งบรายได เงินทุนประเดิม
285,000
100,000

รวม
285,000
100,000

-

-

90,000

90,000

-

-

-

-

20,000
30,000
25,000
25,000

20,000
30,000
25,000
25,000

50,000

50,000

เปาประสงค

กลยุทธ
ภายในและนอกประเทศ

โครงการที่จะดําเนินการ
นักศึกษาและคณาจารย
6. สร า งมู ล ค า เพิ่ ม ให กั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา
โครงการที่ 10 โครงการพั ฒ นาบั ณ ฑิ ต
เขมแข็งรวมพัฒนาบัณฑิตศึกษา
1. พัฒนาระบบฐานขอมูลศิษยเกา
2. เสริมความรูและประสบการณใหศิษยเกา
3. ศิษยเกาเขมแข็ง รวมพัฒนาศิษยเกา
4. ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา และ
ศิษยเกาตอการใหบริการของบัณฑิตวิทยาลัย
โครงการที่ 11 โครงการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ใ น ร ะ ดั บ
บัณฑิตศึกษาใหไดมาตรฐาน
1. ปรับปรุงหองเรียน อาคารสถานที่ใหที่
ความสงางามเหมาะสมกับระดับบัณฑิตศึกษา
2. พัฒนาระบบ ICTสําหรับการวิจัย
3. ระบบฐานขอมูลของบัณฑิตวิทยาลัย
เชื่อมโยงกับหนวยงานภายนอก
4. มีบอรดประชาสัมพันธเฉพาะ และบอรด
ทําเนียบผูทรงคุณวุฒิ
5. อบรมอาจารยและนักศึกษาเกี่ยวกับการใช
ระบบ ICT ของบัณฑิตวิทยาลัย
6. พัฒนาพื้นที่ WIFI อาคารบัณฑิตศึกษา
7. จัดหาคอมพิวเตอรเพื่อการสืบคน
8. ซอมบํารุงและจัดหาครุภัณฑ

ผูรับผิดชอบ

งบแผนดิน

งบประมาณ (บาท)
งบรายได เงินทุนประเดิม
150,000

รวม
150,000

10,000
30,000
-

10,000
30,000
-

165,000

165,000

30,000
-

30,000
-

30,000

30,000

5,000

5,000

50,000
80,000
107,000

50,000
80,000
107,000

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : การยกระดับขีดความสามารถของคณาจารย และบุคลากร
เปาประสงค

กลยุทธ

โครงการที่จะดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

3. คณาจารยและบุคลากรบัณฑิต
วิทยาลัย มีขีดความสามารถและ
สมรรถนะตามมาตรฐานการจัดการ
เรียนการสอนและมาตรฐานตามภาระ
งาน

10. ส ง เสริม /สนั บ สนุ นการนํ า เสนอ
เผยแพรผลงานวิจัย และวิชาการของ
นักศึกษา คณาจารย และ บุคลากร
11. ส งเสริ มการพัฒ นาอาจารย และ
บุคลากรระดับบัณฑิตศึกษา

โครงการที่ 7 การพัฒนาอาจารยและ
บุคลากรระดับบัณฑิตศึกษา
1. สรรหาอาจารยศักยภาพสูงตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
2. สนับสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจัย
สถาบันในฐานะฑูตบัณฑิตศึกษา
3. ประชุมแลกเปลี่ยน เรียนรูคณาจารยและ
บุคลากรระดับบัณฑิตศึกษา
4. พัฒนาบุคลากรผูบริหารและบุคลากร
สายสนับสนุนเพื่อ การปฏิบัติงานแบบมือ
อาชีพ
5. จัดทําคูมือการปฏิบัติงานของบุคลากร
โครงการที่ 9 การประกันคุณภาพเพื่อ
สรางมาตรฐานสูการเปนองคกรแหง
คุณภาพ
1. ผูนํานักศึกษาพัฒนาเพื่อนักศึกษาดวย
หลัก PDCA และสรางเครือขายพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
2. สรางเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูดานประกันคุณภาพ
การศึกษา และเผยแพรแนวปฏิบัติที่ดี
(best practice)
3. บูรณาการกระบวน การ PDCA กับงาน
ประจําสูการประกันคุณภาพ
4. อบรมความรูเรื่องแนวทางการยกระดับ
คุณภาพบริหารจัดการขององคกรระบบ TQA
5. ตรวจประเมินองคกรแหงคุณภาพ

1. คณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย
2. รองคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยวิชาการและ
วิจัย

งบแผนดิน

งบประมาณ (บาท)
งบรายได
เงินทุนประเดิม
1,200,000

รวม
1,200,000

30,000

30,000

20,000

20,000

80,000

80,000

5,000

5,000

27,000

27,000

24,000

24,000

-

70,000
-

70,000
-

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : การพัฒนางานวิชาการและงานวิจัย ที่ตอบสนองตอความตองการของทองถิ่น
เปาประสงค

กลยุทธ

4. บัณฑิตวิทยาลัยเปนองคกรแหงการ 12. สนับสนุนทุนวิ จัย เพื่อเสริมสรา ง
เรียนรูที่มีมาตรฐานวิชาการ งานวิจัย ความเข ม แข็ ง ให กั บ ชุ ม ชนท อ งถิ่ น ที่
และเกิดเครือขาย ความรวมมือเพื่อ
บูรณาการกับการเรียนการสอน
รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
5. มีผลงาน/บทความงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษาที่ไดเผยแพรตามเกณฑ
มาตรฐาน
6. ระบบบริ ห ารจั ด การงานวิจั ย และ
งานสรางสรรค ที่มีประสิทธิภาพ

โครงการที่จะดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

โครงการที่ 2 โครงการการศึกษาวิจัยเพื่อ
เสริ ม สร า งความเข ม แข็ ง ให กั บ ชุ ม ชน
ทองถิ่น
1. การสังเคราะหและเผยแพรองคความรู
จากผลงานวิจัยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2. จัดประชุมรวมภาคีเครือขายเพื่อพัฒนา
โจทยวิจัย
3. จั ด ทุ น วิ จั ย สนั บ สนุ น โครงการวิ จั ย ร ว ม
ระหวางนักศึกษา อาจารย และหนวยงาน
ภายนอก
4. คลินิกวิจัย
5.โครงการเชิดชูเกียรติและรางวัลวิทยานิพนธ
ดีเดน

1. คณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย
2. รองคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยวิชาการและ
วิจัย

งบแผนดิน

งบประมาณ (บาท)
งบรายได
เงินทุนประเดิม

รวม

55,000

55,000

20,000

20,000
350,000

350,000

300,000
800,000

300,000
800,000

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : การบริการวิชาการสูทองถิ่นเพื่อรวมสรางสังคมอุดมปญญา และสืบสาน โครงการตามแนวพระราชดําริ
เปาประสงค

กลยุทธ

7. หลักสูตรมีความหลากหลายเอื้อตอ 13. สนับสนุบ งบประมาณเพื่อการ
ความตองการของทองถิ่น
บริการวิชาการที่เสริมสรางความ
เขมแข็งใหกับชุมชนทองถิ่นโดยบูรณา
การกับการเรียนการสอน
14. สงเสริมการจัดกิจกรรม/
โครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู ตามแนว
พระราชดําริ

โครงการที่จะดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

โค ร ง กา ร ที่ 4 ก าร บ ริ กา ร วิ ช า ก า ร
เสริ ม สร า งความเข ม แข็ ง ให กั บ ชุ ม ชน
ทองถิ่น
1. สํารวจความตองการบริการวิชาการของ
ชุมชนทองถิ่นและสถานประกอบการ
2. บริการวิชาการเพื่อเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชนสังคม
3. บูรณาการงานวิชาการแกสังคมกับการ
เรียน การสอนและการวิจัย

1. คณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย
2. รองคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยวิชาการและ
วิจัย

งบแผนดิน

300,000

งบประมาณ (บาท)
งบรายได
เงินทุนประเดิม

รวม

10,000

10,000

35,000

35,000
300,000

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 : การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
เปาประสงค
8. มีผลงานดานการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่โดดเดนเปนที่ยอมรับ

กลยุทธ
15. สงเสริมการเขารวมโครงการ/
กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญา
ทองถิ่น

โครงการที่จะดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

โครงการที่ 5 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
1. พัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
2. สงเสริมเผยแพรภูมิปญญา ทองถิ่นใน
พื้นที่
3. ปรับภูมิทัศนและสิ่งแวดลอม ใหมีความ
สะอาด สวยงาม
4. ประเมินความพึงพอใจตอภูมิทัศนและ
สุนทรียภาพทางศิลปะและวัฒนธรรม
5. รวมพัฒนาตามแนวพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

1. คณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย
2. รองคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยวิชาการและ
วิจัย

งบแผนดิน

งบประมาณ (บาท)
งบรายได
เงินทุนประเดิม

รวม

87,000

87,000

10,000

10,000

40,000

40,000

-

25,000

25,000

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล
เปาประสงค

กลยุทธ

โครงการทีจ่ ะดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

9. บัณฑิตวิทยาลัย มีระบบบริหารที่มี
มาตรฐาน สากล
10. ระบบบริหารความเสี่ยงของ
คณะฯ มีประสิทธิภาพ

16. พั ฒ นาระบบสารสนเทศให
ทันสมัยเปนสากล
17. พัฒนาการบริหารจัดการภายใน
องค ก รให เ ป น ไปตามหลั ก บริ ห าร
กิจการบานเมืองที่ดี
18. พั ฒนาแผนกลยุ ทธ ที่ สอดคล อ ง
กับแผนมหาวิทยาลัย
19. ทบทวนโครงสรางหนวยงานเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลง
20. สงเสริมการมีสวนรวมของ
บุคลากรในการบริหารจัดการ

โครงการที่ 8 บริหารจัดการบัณฑิต
วิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพ คลองตัวและมี
ธรรมาภิบาล
1. จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและกําหนด
มาตรการควบคุมความเสี่ยงโดยเทคนิค 4T
2. จัดทําแผนกลยุทธทางการเงินและแผน
หารายไดของบัณฑิตวิทยาลัย
3. วิเคราะหและจัดทํางบประมาณประจําป
4. จัดทํารายงานการเงิน
5. ตรวจสอบและติดตามประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการงบประมาณ
6. จัดทําแผนกลยุทธของบัณฑิตวิทยาลัย
7. จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป
8. บันทึกลงนามขอตกลงปฏิบัติราชการ
ระหวางอธิการบดี คณบดี รองคณบดี และ
ประธานสาขาวิชา
9. ประเมินผลคณบดีในการบริหารบัณฑิต
วิทยาลัยโดยใชหลักธรรมาภิบาล
10. จัดทํา/ปรับปรุง ขอบังคับ ระเบียบ
และแนวปฏิบัติของบัณฑิตวิทยาลัย
11. จัดทํารายงานประจําป

1. คณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย
2. รองคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยวิชาการและ
วิจัย

งบแผนดิน

งบประมาณ (บาท)
งบรายได
เงินทุนประเดิม

รวม

5,000
-

-

5,000
-

5,000
5,000
5,000

5,000
5,000
5,000

5,000
5,000

5,000
5,000

-

-

10,000

10,000

50,000

50,000

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 : การพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
เปาประสงค

กลยุทธ

โครงการที่จะดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

11. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและ
อาจารยและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย
มีความรูความสามารถและ ศักยภาพ
พรอมรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

21. สงเสริมการพัฒนาความรู
ความสามารถและศักยภาพดาน
วิชาการและทักษะในการปฏิบัติงาน
ของ
คณาจารยและบุคลากรในคณะฯ เพื่อ
เขาสูประชาคมอาเซียน

โครงการที่ 3 การเผยแพรองคความรูจาก
การวิจัยกาวไกลสูอาเซียน
1. พัฒนาหลักสูตรเปนภาษาอังกฤษ เพื่อ
รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน เพื่อ
ความเปนสากล
2. การทําสัญญาความรวมมือ (MOU)
ทางดานวิชาการและการวิจัยระหวาง
หนวยงานภาครัฐ/เอกชน ทั้ง
ภายในประเทศ และตางประเทศ
3. รวมจัดประชุมวิชาการเพื่อนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
4. สงเสริมการเขารวมกิจกรรมระหวาง
สถาบันหรือที่ประชุมระดับชาติหรือ
นานาชาติ
5. อบรมการพิมพวิทยานิพนธการเขียน
รายงานวิจัยและการเขียนรายการอางอิง

1. คณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย
2. รองคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยวิชาการและ
วิจัย

งบแผนดิน

งบประมาณ (บาท)
งบรายได
เงินทุนประเดิม

รวม

50,000

50,000

50,000

50,000

200,000

200,000
200,000

5,000

200,000
5,000

บทที่ 4
การแปลงแผนปฏิบัติราชการ สูการปฏิบัติ
การแปลงแผนปฏิบัติราชการสูการปฏิบัติ เปนการสื่อสาร ถายทอดตัวขี้วัด และคาเปาหมาย
ไปสูบุคลากรโดยกําหนดเปาประสงค และกลยุทธบัณฑิตวิทยาลัย ไปจนถึงบุคลากรที่สามารถปฏิบัติได
จริ ง และมี ความสอดคล องเชื่ อมโยงระหว างกั น รวมทั้ งมี ความสมดุ ลระหว างประสิ ทธิ ผล คุ ณภาพ
ประสิ ทธิ ภาพ และการพั ฒนาองค กร โดยสรุ ปแล วกรอบการบริ หารยุ ทธศาสตร อย างครบวงจร มี 5
ขั้นตอนดังนี้
1. การพัฒนายุทธศาสตร คือ การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร
โดยใชเครื่องมือในการวิเคราะหปจจัยภายนอกที่เปนโอกาส อุปสรรค การวิเคราะหปจจัยภายในดู
จุดออน จุดแข็งขององคกร (SWOT Analysis) การวิเคราะหความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย
(Stakeholder Analysis) ทั้งนี้ยุทธศาสตรตองสอดคลองกับแผนการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย 4 ป
แผนปฏิบัติราชการ และพันธกิจของบัณฑิตวิทยาลัย
2. การแปลงยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ คือ การสื่อสาร ถายทอด และแปลงยุทธศาสตร
ไปสูการปฏิบัติ โดยตองกําหนดเปาประสงค และกลยุทธบัณฑิตวิทยาลัย และมีความสอดคลองเชื่อมโยง
ระหวางกัน รวมทั้งมีความสมดุลระหวางประสิทธิผล คุณภาพ ประสิทธิภาพ และการพัฒนาองคกรดวย
ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยอาจใช Balanced Scorecard และแผนที่ยุทธศาสตร (Strategy Map) ในการวางแผน
และสื่อสาร กลยุทธได
3. การปฏิบัติการ คือ การบริหารโครงการตามกลยุทธที่ไดวางไว
4. การติดตามและเรียนรู คือ การติดตามประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ของการ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตรที่ไดวางไว ไดประยุกตใชรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment
Report – SAR) และ War Room เปนเครื่องมือในการติดตามประเมินผลได ตลอดจนการการกํากับ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดตางๆ ที่สภามหาวิทยาลัยตั้งขึ้น
และการประเมินผลจาก กพร. สมศ. และ สกอ.
5. การทดสอบ และปรับยุทธศาสตร คือ การปรับยุทธศาสตรในเขากับสถานการณ
หรือความตองการของนักศึกษา โดยตองมีการประเมินความเสี่ยง ดานยุทธศาสตร (Strategic Risk)
เพื่อปองกันมิใหยุทธศาสตรคลาดเคลื่อนและไมตรงตอสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป

4.1 การแปลงแผนปฏิบัตริ าชการ สูการปฏิบัติ

แนวทางการนําแผนไปสูการปฏิบัติ
การขับ เคลื ่อ นแผนปฏิบ ัต ิร าชการของบัณ ฑิต วิท ยาลัย ไปสู ค วามเปน เลิศ จะเกิด
ผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติไดจะตองประกอบดวยระบบ กลไกการดําเนินงานหลายสวนดวยกัน การสราง
การยอมรับ และการมีสวนรวมของบุคลากรในบัณ ฑิต วิท ยาลัย เปนสิ่งที่สําคัญ เพราะจะเปนกลไกที่
รวมกันขับเคลื่อนนําแนวทางการพัฒนาบัณ ฑิต วิท ยาลัย ไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม ควบคูกับการ
วางแผนพัฒนากําลังคนใหมีสมรรถนะตามหนาที่ และความรับผิดชอบ การวางระบบ กลไกการจัดสรร
ทรั พยากร การบริ หารความเสี่ ย งเชิ งยุ ทธศาสตร ตลอดจน การพัฒ นาระบบกํ ากั บ ติ ดตาม และ
30

ประเมิ น ผลให มีป ระสิ ท ธิ ภ าพเพิ่ มขึ้ น ในการแปลงแผนปฏิ บั ติ ร าชการ ไปสู การปฏิ บั ติ นั้ น ในที่ นี้
หมายถึงการนําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ไปจัดทําเปนแผนปฏิบัติราชการประจําป โดยการถายทอด
นโยบาย ผลผลิ ต ผลลั พธ และค าเป าหมายใหแก บัณ ฑิต วิท ยาลัย เพื่ อใช เ ปน แนวปฏิ บั ติสํ าหรั บ
บัณฑิต วิท ยาลัย ใหเปนไปอยางสอดประสานกันทั้งในแงทิศทาง และจังหวะเวลา โดยมีแนวปฏิบั ติ
ตางๆ ดังนี้
4.1.1 เสริ มสร างการมี ส วนร วมของบุ คลากร จั ดอบรมเพื่ อสร างความรู ความเข าใจ
รวมกันเกี่ยวกับแผน และกลวิธีนําแผนลงสูระดับบุคคล เพื่อใหบุคลากรทุกระดับไดรับทราบ และเกิด
ทักษะในการนําไปปฏิบัติ
4.1.2 การถายทอดแผนปฏิบัติราชการประจําป สูบุคลากร โดยการชี้แจง ทําความเขาใจ
และความชัดเจนในแตล ะประเด็น จัด การประชุม สัมมนาเพื่อจัด ทําแผนปฏิบัติราชการประจําป
เพื่ อกํ าหนดค าเป าหมาย กลยุ ทธ โครงการ/กิ จกรรม ตลอดจนทรั พยากรที่ ต องการสํ าหรั บจั ดทํ า
งบประมาณประจําปการกํากับผลการปฏิบัติงานตอไป
4.1.3 สนับสนุนใหบุคลากรชี้แจง ทําความเขาใจ และความชัดเจนในแตละประเด็น
ทีบ่ ุคลากรรับผิดชอบ และบุคลากรในรูปแบบตางๆ เชน การประชุม สัมมนา เปนตน
4.1.4 พิจารณาสนับสนุนเพื่อใหโครงการที่กําหนดไวสามารถดําเนินไปได ทั้งนี้ บัณฑิต
วิทยาลัยตองใหการสนับสนุนในดานการปรับโครงสราง การปรับระบบงานหรือระเบียบ การจัดหรือปรับ
บุคคลากร การจัดสรรหรือจัดหางบประมาณ การสนับสนุนสถานที่ วัสดุ อุปกรณตางๆ
4.1.5 การสรางพลัง และความรวมมือเพื่อนําไปสูผลที่ตั้งเปาหมายไว ตามแผนงาน
และโครงการ เรื่องที่ยากที่สุด คือ การเปลี่ยนแปลง และการใหบุคลากรยอมรับการเปลี่ยนแปลง
ดังนั้น วิธีการที่จะนํามาใชประกอบดวย การพัฒนาศักยภาพ และภาวะผูนําของผูบริหารระดับตางๆ
การมีสวนรวม การทํางานเปนทีม ความผูกพันและการยอมรับ การจูงใจ
4.1.6 บัณฑิตวิทยาลัยจะจัดระบบการสื่อสารองคกรอยางทั่วถึง และตอเนื่องแกสาธารณะ
และบุคลากร การวางระบบสนับสนุนตางๆ เชน การบริหารการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาบุคลากร การบริหาร
แบบมีสวนรวม การจัดการความรู การบริหารความเสี่ยงดานตางๆ ตลอดจนการกําหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ
เพื่อถายทอดวิสัยทัศน พันธกิจ และคาเปาหมายที่สําคัญใหแกบัณฑิตวิทยาลัย ตลอดจนภาคสวนตางๆ
ที่เกี่ยวของ โดยพัฒนาระบบการสื่อสารบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อประชาสัมพันธแผนใหบุคลากรไดรับทราบ
โดยทั่วกันดวยรูปแบบที่หลากหลาย ไดแก ทางเว็บไซต สื่อแผนพับ เปนตน
4.1.7 บัณฑิตวิทยาลัยจะจัดใหมีระบบการจัดการความรูในบัณฑิตวิทยาลัยโดยจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณที่ดี (Best Practice) การสรางระบบแรงจูงใจตางๆ เพื่อเสริมสราง
ขีดความสามารถ ขวัญ และกําลังใจของบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัยใหมีความเขมแข็ง และมีระบบการวิเคราะห
ติดตามสถานการณ เพื่อใหสามารถสนองตอบตอการเปลี่ยนแปลงไดดี เสริมสรางสมรรถนะของบุคลากร
จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร แผนจัดการความรู เพื่อรองรับการดําเนินงานตามยุทธศาสตร และการจัดหา
ทรัพยากรสนับสนุนการพัฒนาอยางพอเพียง
4.1.8 การบริหารผลการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยจะจัดระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน
ใหมีกลไกเพื่ อเฝาระวั งและตรวจสอบผลการดํ าเนินงานที่ มีความคลาดเคลื่อนจากแผนเพื่ อประกอบ
การตัดสินใจวาจะตองมีการแกไขอยางไร โดยใหมีการรายงานตามลําดับขั้นของความรับผิดชอบเปนรายเดือน
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และหรือรายไตรมาส ขึ้นอยูกับลักษณะงาน วิธีการติดตาม จะใชการกําหนดกิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรม
การกําหนดตารางเวลาเริ่มตน และสิ้นสุดการจัดทํากิจกรรมเปนกลไกกํากับ
4.1.9 พัฒ นาระบบบริห ารความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร เพื่อพัฒ นา ปรับปรุง แกไข
การดําเนินงานตามยุทธศาสตรใหบรรลุผล โดยแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร
เพื่อรวมกันวิเคราะหปจจัยเสี่ยงที่ทําใหการขับเคลื่อนยุทธศาสตรเกิดความลาชา พรอมทั้งกําหนด
แนวทางแกไขปรับปรุง
4.1.10 การประเมิ นผลการปฏิ บั ติ งานของงาน/โครงการและความสํ าเร็ จของบั ณฑิ ต
วิทยาลัยจะจัดใหมีกลไกเพื่อควบคุมการปฏิบัติงานตามกลยุทธ และกอใหเกิดการปรับปรุง อยางตอเนื่อง
ตลอดจนการเรียนรูใ นองคกร โดยดําเนินการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานที่ไดจริงกับเปาหมายที่กําหนดไว
ทั้งในรูปผลผลิต (output) และผลลัพธ (outcome) ภายใตการบูรณาการระบบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ ก.พ.ร. สมศ. สกอ. และหนวยงานตางๆ ใหเปนเอกภาพ

4.2 ระบบ กลไกการนําแผนสูการปฏิบัติ

ในการนําแผนปฏิบั ติร าชการ 4 ป และแผนปฏิบั ติร าชการประจํ าป ไปสู การปฏิบั ตินั้ น
บัณฑิตวิทยาลัยดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
4.2.1 บัณฑิต วิทยาลัย แจงใหหลักสูตรภายในบัณฑิต วิทยาลัย รับทราบแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป บัณฑิตวิทยาลัยให
สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการบัณฑิต วิทยาลัย โดยกิจกรรมที่ปรากฏในแผนปฏิบัติราชการของ
บัณฑิตวิทยาลัยสามารถมีไดทั้ง โครงการ/กิจกรรม ที่ไดรับงบประมาณ โครงการ/กิจกรรม ที่ไมไดใช
งบประมาณ โครงการ/กิจกรรม
4.2.2 แผนปฏิบัติราชการของบัณฑิตวิทยาลัยตองกําหนดตัวชี้วัด และเปาหมายให
ชัดเจนเพื่อการติดตามประเมินผล โดยตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยมาจาก
1) ตัวชี้วัดของบัณฑิตวิทยาลัยที่ปรากฏในเอกสารแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และ
แผนปฏิบัติราชการประจําป ตามปงบประมาณ ซึ่งเกีย่ วของกับบัณฑิตวิทยาลัย
2) เลือกตัวชี้วัดที่ปรากฏในคูมือ/เอกสารการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําป
โดยสํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) การประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายนอก โดยสํานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.)
และการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งเกี่ยวของกับบัณฑิตวิทยาลัย
4.2.3 บัณฑิต วิทยาลัย เสนอแผนปฏิบัติราชการประจําป ใหคณะกรรมการประจํา
บัณฑิตวิทยาลัย วิเคราะหความสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2555–2559 แผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ป แผนปฏิบัติราชการประจําป และปณิธาน เขมมุง และจุดเนนของมหาวิทยาลัย และ
นําเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติตอไป
4.2.4 หลังจากที่มหาวิทยาลัยอนุมัติแผนปฏิบัติราชการของบัณฑิตวิทยาลัยภายใน
แลว มหาวิทยาลัย จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงานภายในเพื่อเปนการติดตาม และ
ประเมิ น ผลการดํ าเนิ น งานของบัณ ฑิต วิท ยาลัย โดยการพิ จ ารณาเลื อกตั ว ชี้ วั ด ตาม 3.2 และใน
แผนปฏิบัติราชการของหนวยงานมาจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ และใหมีการลงนามรวมกัน
ระหวางอธิการบดี และหัวหนาหนวยงานระดับคณะหรือหนวยงานที่เทียบเทาคณะ
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4.2.5 เมื่ อ บัณ ฑิต วิท ยาลัย ได ดํ า เนิ น งานในโครงการ/กิ จ กรรม ตามแผนปฏิ บั ติ
ราชการแลว เสร็จ เมื่ อใดให รายงานผลการปฏิบั ติงานทั้ งในด านการใชจ ายงบประมาณ การบรรลุ
เปาหมายทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพ รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ที่ไดจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ตอ
มหาวิทยาลัย โดยผานกองนโยบาย และแผนภายใน 15 วันหลังเสร็จสิ้นการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
4.2.6 เมื่อสิ้นปงบประมาณ ให หนวยงานจัดทํารายงานประจําป และรายงานการ
ประเมินตนเองตามตัวชี้วัดที่ปรากฏในแผนปฏิบัติราชการของตนเองเปนเลมเดียวกัน
4.2.7 งานประกันคุณภาพใหมีการดําเนินการตรวจ ประเมินคุณภาพภายใน แล ว
จัดทํารายงานประจําป ซึ่งเปนการรวบรวมผลการดําเนินงานภายใตกลยุทธ และรายงานการประเมิน
ตนเองตามตัวชี้วัดที่ปรากฏในแผนปฏิบัติราชการเปนเลมเดียวกัน
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บทที่ 5
การกํากับ ติดตาม ประเมินผล
การกํ า กั บ ติ ด ตาม ประเมิ น ผล บัณ ฑิต วิท ยาลัย ในฐานะที่ เ ป น ส ว นราชการของ
มหาวิทยาลัย ในระบบการกํากับ ติดตาม และประเมินผล ของรัฐมีอยูหลายระบบจากหลายหนวยงาน
กลาง ซึ่ งต องปฏิบั ติต ามแนวทาง และวิธี การของหนว ยงานกลางที่ รับ ผิ ดชอบตามปกติ ในที่นี้ จ ะ
แสดงผลการกํากับ ติดตาม ประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2556–2559 บัณฑิตวิทยาลัย
และแผนปฏิบัติราชการ ประจําป พ.ศ.2556 จากสํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ
(ก.พ.ร.) โดยมีรายละเอียดดังนี้

5.1 กรอบการกํากับ ติดตาม และประเมินผล บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2556

สําหรับกรอบการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของแผนงาน โครงการ/
กิจกรรมและความสําเร็จขององคกรนั้น บัณฑิตวิทยาลัยจะจัดใหมีกลไกเพื่อควบคุมการปฏิบัติงาน
ตามกลยุทธ และกอใหเกิดการปรับปรุงอยางตอเนื่อง ตลอดจนการเรียนรูในองคกร โดยดําเนินการ
เปรี ย บเที ย บผลการปฏิ บั ติ งาน ที่ ได จ ริ งกั บ เป า หมายที่ กําหนดไว ทั้งในรู ป ผลผลิ ต (output) และ
ผลลัพธ (outcome) ทั้งนี้ใชรูปแบบการประเมิน 3 ลักษณะ คือ (1) การประเมินเชิงคุณลักษณะ
(Qualitative Evaluation) (2) การประเมินเชิงปริมาณ (Quantitative evaluation) และ (3) การ
ตรวจสอบโดยผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders audit) นอกจากนั้นจะประเมินทั้งระหวางโครงการ
(In-process evaluation) และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ (Post-project evaluation) ภายใตการบูรณา
การระบบการประเมินผลจากบัณฑิตวิทยาลัยใหเปนเอกภาพ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติบัณฑิตวิทยาลัย ภายใตการมีสวนรวมของบุคลากร
ทุกภาคสวนในองคกร และการสนับสนุนทรัพยากรที่เหมาะสม เพื่อใหบรรลุตามวิสัยทัศน และเปาประสงค
การกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานเพื่อการสนับสนุน แกไข และปรับแผนใหเหมาะสม
เปนกลไกสําคัญที่จะผลักดันการขับเคลื่อนยุทธศาสตรภายใตแผนอีกวิธีหนึ่ง กอปรกับปจจุบันรัฐบาลไดให
ความสําคัญตอการพัฒนาระบบราชการ โดยนําเกณฑการประเมินมาใชเปนแนวทางในการยกระดับ
การบริหารงานภาครัฐ พรอมกับตรวจวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการดําเนินงานของหนวยงาน ตลอดจน
การติดตามประเมินคุณภาพการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย ที่เกี่ยวของ เชน บัณฑิตวิทยาลัยไดรับ
การประเมินผลการปฏิบัติงานจากหนวยงานตางๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย กลาวคือ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปโดยสํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
การประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกโดยสํานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) การวิ เคราะหระดับความสํ าเร็ จของการดํ าเนิ นงานจากการใช จ าย
งบประมาณ : PART ของสํานักงบประมาณ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีการประเมินคุณภาพจากหนวยงาน
อื่นๆ เชน การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) การติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดีโดยสภามหาวิทยาลัย
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5.2 แนวทางการกํากับ ติดตาม และประเมินผล
การติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําปตามป งบประมาณ
มีแนวทางการกํากับ ติดตามและประเมินผลดังนี้
5.2.1 ติด ตามผลการใช จายงบประมาณตามแผนการใช จ ายเงิน ในแต ละไตรมาส
ดําเนินการโดยกองนโยบายและแผน และหนวยตรวจสอบภายใน
5.2.2 ประเมินความกาวหนา และผลสรุปโครงการ โดยคณะกรรมการประเมินผล
และจัดสรรงบประมาณมหาวิทยาลัย ซึ่งแตงตั้งโดยมหาวิทยาลัย การประเมินผลของคณะกรรมการ
ชุดนี้เปน ทั้งการประเมินความกาวหนาของโครงการ (Formative Evaluation) และการประเมินผล
สรุปของโครงการ (Summative Evaluation)
5.2.3 ประเมินภายในโดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยซึ่ง
แตงตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย
5.2.4 ประเมินคุณภาพภายในโดยคณะกรรมการตรวจ ประเมินคุณภาพภายใน ซึ่ง
แตงตั้งโดยมหาวิทยาลัย
5.2.5 ประเมิ น ผลตามคํ า รั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการของหน ว ยงานภายใน โดย
คณะกรรมการจั ด ทําคํ ารั บ รอง และติ ด ตาม ประเมิ นผลการปฏิ บั ติร าชการของหน วยงานภายใน
ประจําป ซึ่งแตงตั้งโดยมหาวิทยาลัย
5.2.6 ผลการกํากับ ติดตาม ประเมินคุณภาพภายในดังกลาวขางตนจะรองรับการ
ประเมินโดยหนวยงานภายนอก ไดแก
1) การประเมิ น ตามคํ ารั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการของมหาวิ ทยาลั ย ประจํ า ป
งบประมาณ
2) การประเมินคุณภาพภายนอก โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษารอบสาม
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