แผนปฏิบัติการบัณฑิตวิทยาลัย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - พ.ศ. 2567
1. ประวัติความเป็นมาของบัณฑิตวิทยาลัย
พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 กาหนดให้สถาบันราชภัฏสามารถเปิดสอนทั้งในระดับ
ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรีได้ สถาบันราชภัฏราชนครินทร์ได้เริ่มเตรียมความพร้อมในการเปิดสอน
ระดับบัณฑิตศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 โดยได้จัดทาโครงการพัฒนาอาจารย์ให้ มีคุณวุฒิ ที่สูงขึ้น และมี
ความรู้เป็นปัจจุบัน โดยจัดโครงการความร่วมมือในการพัฒนาอาจารย์กับมหาวิทยาลัย ควีนส์แลนด์ และ
มหาวิทยาลัยอีดิธคอแวน ประเทศออสเตรเลีย จัดทาความร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกะบัง
วันที่ 1 ตุลาคม 2542 สถาบันฯ ได้แต่งตั้งคณะทางานเตรียมการเปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา และคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏอนุมัติให้เปิดสอนในภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2543
วันที่ 11 ธันวาคม 2542 ได้มีประกาศสถาบันราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง การจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยจัดให้มีสานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา มีผู้ประสานงานบัณฑิตศึกษาเป็นหัวหน้า
สานักงาน
ในปี 2550 ได้มีการตราพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.
2550 ขึ้น โดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ประกาศจัดตั้งส่วนงานภายใน 3 หน่วยงานด้วยกันคือ
1) สถาบันพัฒนาคุณภาพครู 2) บัณฑิตวิทยาลัย และ 3) สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นการดาเนินการ
ตามอ านาจหน้ า ที่ ต ามมาตรา 4 อี ก ทั้ ง ให้ มี ก ารบริ ห ารส่ ว นงานภายในตามข้ อ บั ง คั บ ของสภา
สถาบันอุดมศึกษาตามมาตรา 5 ดังนั้นโครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์จึงเป็นไป
ตาม พ.ร.บ.
วันที่ 5 มกราคม 2551 สภามหาวิทยาลัยมีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2551 ให้จัดตั้งหน่วยงาน
บัณฑิตศึกษาเป็นส่วนงานภายในมีฐานะเทียบเท่าคณะ โดยใช้ชื่อ "บัณฑิตวิทยาลัย"
วันที่ 24 พฤษภาคม 2551 สภามหาวิทยาลัยมีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2551 ให้ตราข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วย การบริหารบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2551 และจัดให้มีการสรรหา
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
วันที่ 17 กรกฎาคม 2553 สภามหาวิทยาลัย มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2553 ให้ตราข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วย การบริหารและการดาเนินงานของส่วนงานภายใน พ.ศ. 2553
และวัน ที่ 14 สิ งหาคม 2553 สภามหาวิทยาลั ยมีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2553 ให้ ตราข้อบัง คั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วย การบริหารและการดาเนินงานของส่วนงานภายใน
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บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดตั้งขึ้นตามมติสภามหาวิทยาลัย เป็นส่วนงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ มี
การบริหารจัดการ และการดาเนินงานตามพันธกิจ โดยมีคณะกรรมการอานวยการบัณฑิตวิทยาลัยกากับ
ติดตาม รวมถึงการเสนอแนะการดาเนินงานบัณฑิตวิทยาลัย ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 คณะกรรมการอานวยการบัณฑิตวิทยาลัย
การบริหารจัดการงานของบัณฑิตวิทยาลัย เป็นลักษณะงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับบัณฑิตศึกษา การดู แลควบคุมคุณภาพทางการศึกษา และเพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ
ของบัณฑิตวิทยาลัย และสนับสนุนกิจกรรมงานของมหาวิทยาลัย โดยมี คณบดีบั ณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้
กากับ ติดตาม และควบคุมเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยและบรรลุผลตามเป้าหมายขององค์กร ดังภาพที่ 2
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โครงสร้างการบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผูช้ ่วยคณบดีบณ
ั ฑิต
วิทยาลัย

หัวหน้าสานักงานคณบดี

หน่วยงานวิชาการ
และงานวิจัย

หน่วยงานบริหาร

-

งานธุรการ
งานการเงินและพัสดุ
งานแผนและงบประมาณ
งานระบบข้อมูลสารสนเทศ
งานบริหารงานบุคคล

-

งานวิชาการ
งานกิจการนักศึกษา
งานวิจัย
บริการวิชาการ
งานจริยธรรมในมนุษย์

ภาพที่ 2 โครงสร้างการบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย
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2. การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก
การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก โดยอาศัยหลักการมีส่วนร่วมวิเคราะห์บนพื้นฐาน
ของข้อมูลที่ได้จากการประเมินตนเอง และจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้ว ย นักศึกษา คณาจารย์ ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย มีการประชุมระดมสมอง เพื่อกาหนด จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ในการพัฒนา
บัณฑิตวิทยาลัย ดังนี้
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และศักยภาพปัจจุบันของบัณฑิตวิทยาลัย
 สภาพแวดล้อมภายใน
จุดแข็ง
1. มีที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก นิคมอุตสาหกรรม เกษตรกรรม
การท่องเที่ยว และเป็นจุดเชื่อมต่อของอาเซียน
2. คณาจารย์มีผลงานวิจัย และได้รับรางวัลระดับชาติ และนานาชาติ
3. คณาจารย์มีคุณวุฒิตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
4. ค่าธรรมเนียมการศึกษาอยู่ในระดับที่ไม่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่ EEC
5. จัดการศึกษาในวันเสาร์-อาทิตย์ จึงทาให้นักศึกษาไม่เสียเวลาในวันทางาน
จุดอ่อน
1. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการยังไม่สมบูรณ์
2. การพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่ทันสมัย และตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นมีจานวนน้อย
3. การประชาสัมพันธ์ยังเข้าไม่ถึงกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง
4. การบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ยังไม่คุ้มค่า
5. อาจารย์สอนในระดับบัณฑิตศึกษา แต่ถูกประเมินโดยคณะจึงขาดความเป็นเอกภาพในการ
ทางาน
6. ในบางหลักสูตรที่มีนักศึกษาสมัครเรียนเป็นจานวนมาก แต่ไม่สามารถรับนักศึกษาได้ทั้งหมด
จากัดเพียง 30 คน หรือ 1 ห้องเรียน เนื่องจาก ขาดอาจารย์ที่มีคุณวุฒิอย่างเพียงพอ
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 สภาพแวดล้อมภายนอก
โอกาส
1. นโยบาย การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เป็นโอกาสด้านการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม เชิงสุขภาพ การเกษตร สิ่งแวดล้อม ทาให้มีแรงงานเข้ามาทางานในพื้นที่จานวน
มากเป็นโอกาสในการจัดการเรียนการสอนที่สูงกว่าระดับปริญญาตรี เพื่อพัฒนาทักษะใน
ระดับที่สูงขึ้น
2. การเปิดประชาคมอาเซียนทาให้มีโอกาสในการจัดการศึกษาแบบ Double Degree
Program , GE online, การสะสมหน่วยกิต (Credit Bank), การทาหลักสูตรระยะสั้น และ
ความร่วมมือด้านการวิจัย
3. มีการเชื่อมต่อการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วมากขึ้นทาให้นักศึกษาสามารถเดินทางมาเรียนได้
สะดวกขึ้น
4. เนื่องจากเข้าสู่ยุคดิจิทลั จึงเป็นโอกาสให้พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนแบบออนไลน์ทา
ให้จัดการเรียนการสอนได้กว้างขวางมากขึ้น
อุปสรรค
1. ค่านิยมของการเรียนเปลี่ยนไป คือประชาชนไม่สนใจในใบปริญญา มุ่งเน้นการทางานเพื่อหา
รายได้ มากกว่าการมาเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา
2. มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้สถาบันอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศสามารถจัด
การศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกได้
3. มีการเปิดหลักสูตรใหม่ ๆ ของมหาวิทยาลัยในพื้นที่ ส่งผลให้มีคู่แข่งทางการศึกษาสูง
4. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาไร้พรมแดนส่งผลให้มีการศึกษานอกระบบ หรือ
ศึกษาเองตามอัธยาศัยมากขึ้น
5. สภาวะเศรษฐกิจตกต่าส่งผลให้ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อลดลง
6. เกิดโรคระบาด โคโรน่าไวรัส (Covid – 19) ทาให้เกิดผลกระทบกับการจัดการเรียนการสอน
และการรับสมัครนักศึกษาใหม่
3. แผนยุทธ์ศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย ระยะเวลา 4 ปี (พ.ศ. 2564 – 2567)
อาจารย์ ดร.ปิยะพงศ์ พัดชา
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์บั ณฑิตวิทยาลัย ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2564-2567) อยู่ในช่วงการดารง
ตาแหน่งของอาจารย์ ดร. ปิยะพงศ์ พัดชา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งมีนโยบายการบริหารเพื่อขับเคลื่อน
การดาเนินงานให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายของบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ปรัชญา (Philosophy)
พัฒนาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บูรณาการองค์ความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่น และเขตเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก อย่างยั่งยืน
วิสัยทัศน์ (Vision)
บัณฑิตวิทยาลัยเป็นองค์กรทางการศึ กษา ที่นาความรู้มุ่งสู่การปฏิบัติ เพื่อพัฒนาสังคม ท้องถิ่น
และเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรมและงานวิจัย
พันธกิจบัณฑิตวิทยาลัย (Mission)
1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม เชี่ ยวชาญในศาสตร์ และการบริหารจัดการ เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น และเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และพัฒนาประเทศตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เสริมสร้าง
ยกระดับ และรักษาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับ และ
ส่งเสริม สนับสนุน การผลิตและพัฒนานักบริหาร จัดการ รวมถึงพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน งานวิจัย เพื่อแก้ ปัญหา สร้างองค์ความรู้
พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาสังคม
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ด้วยการนาระบบเทคโนโลยี เข้ามาช่วยอานวยความสะดวกแก่
นักศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับบัณฑิตวิทยาลัย
4. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนา และยกระดับการให้บริการทางวิชาการ ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด โดยนางานวิจยั ของคณาจารย์ และนักศึกษามาแปลงเป็นการปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์
ต่อชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชาติ
ค่ านิยมองค์ กร (Value) : POSITIVE
P rofessional
การดาเนินงานแบบมืออาชีพ
O wnership
บุคลากรมีจิตสานึกในการเป็นเจ้าของร่วมกัน
S ocial Responsibility
มีความรับผิดชอบต่อสังคม และให้บริการแก่สังคม
I ntegrity
บริหารงานด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม
T eamwork
มีการทางานเป็นทีม
I nnovation
สร้างนวัตกรรม และการทางานในรูปแบบใหม่ ๆ ที่ดีขึ้น
V ision Focus
มีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัย
E xcellence
มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
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อัตลักษณ์ (Identity)
จิตอาสา ใฝ่รู้ สู้งาน บริการเป็นเลิศ
ยุทธศาสตร์ (Strategy)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพ การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor)
หรือ EEC
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจัยที่สอดคล้องกับบริบท และความต้องการของสังคม ท้องถิ่น
เพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อมุ่งสู่บัณฑิตวิทยาลัยรับใช้สังคม ตอบสนองต่อ
ความต้องการของสังคมและท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัยสู่นวัตกรรมในยุคดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารและพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทางาน
ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1. การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) หรือ EEC
เป้า ประสงค์ 1. นั กศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีความรู้ คู่คุณธรรม และเชี่ยวชาญใน
ศาสตร์ ได้มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพเป็นที่ยอมรับของสังคมและสถานประกอบการ
2. มีการปรับปรุงทุกหลักสูตรตามรอบการปรับปรุงให้ทันสมัย สอดคล้อง
กับเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 2558 และได้รับการเผยแพร่หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน TQR
กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาหลักสูตรร่วมกับภาคีเครือข่ายที่สอดคล้อง
กับความต้องการของสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ระดับประเทศและในระดับสากล
1.2 พั ฒ นาระบบการจั ด การเรี ย นการสอนให้
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีลักษณะที่พึงประสงค์และเชี่ยวชาญในศาสตร์ตามหลักสูตรต่าง ๆ ที่ศึกษา
1.3 พั ฒ นาแหล่ ง เรี ย นรู้ ใ ห้ ส มบู ร ณ์ ทั น สมั ย และ
นักศึกษาสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ในระดับประเทศและระดับสากลได้
1.4 พัฒนาระบบและปลูกฝังนักศึกษาให้เป็นคนเก่ง
และคนดี มีจิตอาสา ช่วยเหลือสังคม
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจั ยที่สอดคล้องกับบริบท และความต้องการของสังคม ท้องถิ่น
เพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
เป้าประสงค์ 1. มีงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของ
หน่วยงานราชการและภาคธุรกิจ เพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
2. มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติ
กลยุทธ์ 2.1 สนับสนุนให้อาจารย์และนักศึกษาทางานวิจัย
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของหน่วยงานราชการและภาคธุรกิจ
2.2 สร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงาน
ภายนอกด้านการวิจัย และนวัตกรรมตามนโยบายรัฐ บาล และมหาวิทยาลัยฯ สนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อมุ่งสู่บัณฑิตวิทยาลัยรับใช้สังคม ตอบสนองต่อ
ความต้องการของสังคมและท้องถิ่น
เป้า ประสงค์ 1. เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการบริการวิช าการ ในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก เพื่อสร้างศักยภาพของผู้นาชุมชน และท้องถิ่น
2. เป็นองค์กรที่สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
กลยุทธ์ 3.1 ส่งเสริมการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการ
เรียนการสอนหรือในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เพื่อสร้างศักยภาพของผู้นาชุมชนและท้องถิ่น
3.2 ส่งเสริมการทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่
บูรณาการกับการพัฒนานักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา การเรียนการสอนและการวิจัย เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งและคุณค่าของชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารบัณฑิตวิทยาลัยสู่นวัตกรรมในยุคดิจิทัล
เป้าประสงค์ 1. มีระบบบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัยที่มีคุณภาพ โดยใช้เทคโนโลยี
ดิจิทลั และเครือข่ายทางอินเทอร์เน็ต
2. มีระบบการบริหารความเสี่ยงของบัณฑิตวิทยาลัยตามพันธกิจ
กลยุทธ์ 4.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัย
และระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ เช้าสู่ระบบไม่ใช้กระดาษ (paperless)
4.2 พั ฒ นาระบบบริ ห ารความเสี่ ย งให้ ค รอบคลุ ม
พันธกิจของบัณฑิตวิทยาลัย
4.3 พัฒนาการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม และประเทศชาติ
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4.4 การประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อให้เป็นที่ รู้จักใน
พื้นที่ภาคตะวันออก
4.5 มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ฐานข้อมูลงานวิจัยของบัณฑิตวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจของผู้บริหาร
4.6 จัดทาแผนทางการเงินที่ครอบคลุมการหารายได้
และควบคุมรายจ่าย เพื่อบริหารการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารและพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทางาน
เป้าประสงค์ 1. บุคลากรมีความสามารถเพิ่มขึ้น เละชานาญงานในสายงาน
2. บุคลากรมีความรักและความผูกพันกับองค์กร
3. บุคลากรมีจิตใจในการให้บริการ (service mind)
กลยุ ท ธ์ 5.1 ขั บ เคลื่ อ นแผนพั ฒ นาบุ ค ลากรอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม
5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการแบบ
มีส่วนร่วม
5.3 พัฒนาบุคลากร รวมทั้งการสร้างขวัญกาลังใจ
ในการทางานเป็นทีม
5.4 สร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้เป็นองค์กรยิ้ม
นโยบายการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.
2564 – พ.ศ. 2567) มีนโยบายการบริหารจัดการ เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานให้บรรลุผลสาเร็จตาม
เป้าหมายจึงกาหนดนโยบายในการบริหารงานไว้ 4 ด้านดังนี้ ดังภาพที่ 3
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ภาพที่ 3 นโยบายการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย
การบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย จะใช้กลยุทธ์ในการบริหาร 4 ด้านหลัก ๆ โดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของงาน ได้แก่
1. ด้านงบประมาณ
2. ด้านการจัดการระบบภายใน
3. ด้านการพัฒนาหน่วยงาน
4. ด้านการพัฒนานักศึกษา
1. ด้านงบประมาณ
ให้ มีการใช้งบประมาณอย่ า งคุ้ มค่ า และสอดรับ กับ การพัฒ นาบั ณฑิ ตวิ ทยาลั ย และพันธกิ จ ของ
มหาวิทยาลัย มุ่งสู่วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย โดยมีการดาเนินการดังนี้
1.1 การบริหารและใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะต้องมี การวางแผน การใช้งบประมาณ
การบริ ห ารจั ด การงบประมาณ การวิ เ คราะห์ ปั ญ หาอุ ป สรรค จุ ด แข็ ง จุ ด อ่ อ นในการบริ ห ารจั ด การ
งบประมาณ ทบทวน ประเมินผลแผนกลยุทธ์ของส่วนงาน ในระดับปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ ภารกิจ
เป้าหมาย พันธกิจและวัตถุประสงค์ของหน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 การจัดหางบประมาณจากแหล่ง ภายนอก โดยการขอสนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก
การให้บริการทางวิชาการ จัดอบรมให้กับหน่วยงานภายนอก การทาโครงการร่วมกับหน่วยงานภายนอก
โดยใช้งบประมาณของหน่วยงานภายนอก การจัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อระดมทุนให้กับหน่วยงาน
บัณฑิตวิทยาลัย
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2. การจัดการระบบภายใน
มีการบริหารงานโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมโดยให้ทุกคนได้ร่วมกันคิดร่วมกันทา สร้างสรรค์นวัตกรรม
การทางานในรู ป แบบใหม่ ๆ ให้ ดีขึ้น กว่าเดิม โดยการเก็บรวบรวมข้อ มูล วิเคราะห์ ข้อมูล เพื่ อ น ามา
แก้ปัญหาในการทางานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
2.1 การลดขั้นตอนการทางาน มี การวิเคราะห์งานเพื่อลดความซ้าซ้อนของงาน ให้การบริหารงาน
สะดวกและรวดเร็วทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน กฎ ระเบียบใดที่ไม่ทันสมัย และไม่เอื้อ
ต่อการทางานของบัณฑิตวิทยาลัย ก็จะทาการแก้ไข ถ้าอยู่เหนืออานาจของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จะ
นาเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อทาการปรับปรุงแก้ไขต่อไป
3. ด้านการพัฒนาหน่วยงาน
การพั ฒ นาหน่ ว ยงานบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ก็ คื อ การท าให้ ห น่ ว ยงานบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ดี ขึ้ น เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีกว่าเดิม ตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การปฏิบัติงาน ระบบโครงสร้าง
บัณฑิตวิทยาลัย ไปจนถึงทัศนคติในการทางาน ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง และสร้างความเข้มแข็งให้ กับ
บัณฑิตวิทยาลัยอย่างเป็นระบบตลอดจนเป็นรูปธรรมมากขึ้น
3.1 การพัฒนาบุคลากร เพื่อ ตอบสนองความต้ องการของหน่วยงาน ตอบสนองความต้ องการของ
บุคลากร มีการวิเคราะห์งาน กาหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดผลสาเร็จของงาน และวางแผนในการพัฒนา
บุคลากร
3.2 การสร้างความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อยกระดับทางวิชาการของบัณฑิตวิทยาลัย โดยสร้างความ
ร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
โดยการประชุมทางวิชาการ แสดงผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนักศึกษา ฯลฯ
4. ด้านการพัฒนานักศึกษา
มุ่งพัฒนานักศึกษาให้รู้ลึก รู้จริงในสิ่งที่ทา มุ่งเสริมสร้างความสามารถในด้านการบริหารจัดการ ผ่าน
กระบวนการเรียนรู้ทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติ เสริมทักษะการคิด วิเคราะห์ แสะสังเคราะห์
4.1 การพั ฒ นาด้ า นงานวิ จั ย ร่ ว มกั บ หลั ก สู ต รในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ตรวจสอบ ติ ด ตาม พร้ อ ม
สนับสนุนให้นักศึกษาดาเนินงานวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ให้เสร็จตามกาหนดเวลาการศึกษา
4.2 การพัฒ นาด้านภาษาต่างประเทศ จัดอบรมภาษาต่างประเทศ และมีการสอบเพื่อขอส าเร็จ
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
โดยที่งานทั้ง 4 ด้านนี้ถื อเป็นงานหลักที่จะต้องดาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อ
ตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด โดยยึดหลักแนวทางการบริหารงานให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ
ภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ ด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและให้ได้ประโยชน์สูงสุด
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ผังแสดงความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และทิศทางการขับเคลื่อนของอธิการบดี
ยุทธศาสตร์ชาติ
13 ต.ค. 2561
ยุทธศาสตร์
แผนการศึกษา
แห่งชาติ

ยุทธศาสตร์
มรภ. ระยะ 20 ปี

ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

การจัดการศึกษาเพื่อ
ความมั่นคงของสังคม
และประเทศชาติ

การพัฒนา
ท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

การผลิตและพัฒนากาลังคน
การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อ
สร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ

การผลิตและ
พัฒนาครู

การยกระดับ
คุณภาพ
การศึกษา

ทิศทาง
การขับเคลื่อนของ
อธิการบดี

ด้านการผลิตบัณฑิต

ทิศทาง
การขับเคลื่อนของ
คณบดีบัณฑิตฯ

ด้านการผลิตมหาบัณฑิต
ดุษฎีบัณฑิต

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

การสร้างโอกาสและความ การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริม การพัฒนา ประสิทธิภาพ
การพัฒนาศักยภาพคน
ของระบบบริหารจัด
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
ทุกช่วงวัยและการสร้างสังคม เสมอภาคและความ เท่าเทียม
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
แห่งการเรียนรู้
ทางการศึกษา

การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการ

ด้านการวิจัย

ด้านการวิจัย

พัฒนาทุนทางสังคม
เพิ่มประสิทธิภาพ
และความมั่นคงสู่สังคม และยกระดับขีด
เป็นสุข
ความสามารถในการ
แข่งขันของสินค้า
เกษตรปลอดภัย

พัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิง
นิเวศและ
วัฒนธรรมให้ได้
มาตรฐานสากล

ด้านบริการวิชาการ ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ด้านความร่วมมือทางวิชาการ

อนุรักษ์ ฟื้นฟู และ พัฒนาการผลิตและ
บริหารจัดการ
การแปรรูปสินค้า
ทรัพยากรธรรมชาติ เกษตร ให้เป็นแหล่ง
และสิ่งแวดล้อม ผลิตสินค้าเกษตรและ
อย่างบูรณาการ เกษตรแปรรูป ต่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
ด้านบริหารจัดการมหาวิทยาลัย

ด้านบริหารจัดการบัณฑิตศึกษา

ยุทธศาสตร์
จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

ผังแสดงความเชื่อมโยงของวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์
ด้านการผลิตบัณฑิต

วิสัยทัศน์

ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์
- ประสิทธิผล
ตามยุทธศาสตร์

- คุณภาพ
การบริการ
- ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติการ

ด้านการวิจัย

ด้านบริการวิชาการ ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น
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ด้านบริหารจัดการบัณฑิต
วิทยาลัย

วิสัยทัศน์ (VISION) : บัณฑิตวิทยาลัยเป็นองค์กรทางการศึกษา ที่นาความรู้มุ่งสู่การปฏิบัติ เพื่อพัฒนาสังคม ท้องถิ่น และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก ด้วยนวัตกรรมและงานวิจัย

ยกระดับคุณภาพการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา

การสร้างงานวิจัยที่สอดคล้อง
กับบริบท และความต้องการ
ของสังคม ท้องถิ่น

ยกระดับคุณภาพ และสมรรถนะบัณฑิตให้ตรงตามความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิตด้วยอัตลักษณ์ คุณลักษณะ 4 ประการ และมี
ทักษะที่จาเป็น (การเรียนรู้ตลอดชีวิต ทักษะที่จาเป็น
ในศตวรรษที่ 21 เพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง)

บัณฑิตครูมีอัตลักษณ์ และสมรรถนะเป็นเลิศ
เป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

ชุมชน ท้องถิ่น และสถานประกอบการได้รับการพัฒนาให้มีความเข้มแข็ง
และยกระดับให้เป็นแหล่งจ้างงานของประชากรและบัณฑิตในพื้นที่

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

การบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อมุง่ สู่
บัณฑิตวิทยาลัยรับใช้สังคม

เป็นแหล่งเรียนรู้ศลิ ปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
และสร้างสรรค์ผลงานที่โดดเด่นเป็นที่ยอมรับของสังคม

มีงานวิจัย นวัตกรรมที่สร้างคุณค่าและนาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่น

ระบบบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัยมีคณ
ุ ภาพ ทันสมัย รองรับการเปลี่ยนแปลง
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ความเชื่อมโยงระหว่างพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา กับพันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ ของบัณฑิตวิทยาลัย
วิสัยทัศน์ : บัณฑิตวิทยาลัยเป็นองค์กรทางการศึกษา ที่นาความรู้มุ่งสู่การปฏิบัติ เพื่อพัฒนาสังคม ท้องถิ่น
และเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ด้วยนวัตกรรมและงานวิจัย
พันธกิจของสถาบันการศึกษา
พันธกิจของของบัณฑิตวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
1. การจัดการเรียนการสอน
1. ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี ค วามรู้ คู่ คุ ณ ธรรม 1. ก า ร ย ก ร ะ ดั บ คุ ณ ภ า พ ก า ร จั ด 1. นั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษามี
เชี่ยวชาญในศาสตร์ และการบริหารจัดการ การศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า ใ ห้ ความรู้ คู่คุณธรรม และเชี่ยวชาญใน
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และเขตเศรษฐกิจ สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของผู้ ใ ช้ ศาสตร์ ได้ ม าตรฐานวิ ช าการและ
พิเศษภาคตะวันออก พัฒนาประเทศตาม บั ณ ฑิ ต และเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษภาค วิ ช าชี พ เป็ น ที่ ย อมรั บ ของสั ง คมและ
นโยบายประเทศไทย 4.0 เสริ ม สร้ า ง ต ะ วั น อ อ ก (Eastern Economic สถานประกอบการ
ยกระดั บ และรั ก ษาคุ ณ ภาพมาตรฐาน Corridor) หรือ EEC
2. มีการปรับปรุงทุกหลักสูตรตามรอบ
ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า ใ ห้ มี
การปรับปรุงให้ทันสมัย สอดคล้องกับ
ประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับ และส่งเสริม
เกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 2528 และ
สนับสนุน การผลิ ตและพัฒ นานักบริหาร
ได้รับการเผยแพร่หลักสูตรตามเกณฑ์
จั ด การ รวมถึ ง พั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากร
มาตรฐาน TQR
ทางการศึกษา
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ด้วยการ
น าระบบเทคโนโลยี เข้ า มาช่ ว ยอ านวย
ความสะดวกแก่นักศึกษา และบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ กับบั ณ ฑิต
วิทยาลัย
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พันธกิจของสถาบันการศึกษา
2. การวิจัย

พันธกิจของของบัณฑิตวิทยาลัย
2. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุน การพั ฒ นาการ
เรี ย นการสอน งานวิ จั ย เพื่ อ แก้ ปั ญ หา
สร้างองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาหลักสูตร การ
จัดการเรียนการสอน และการพัฒนาสังคม

3. การบริการทางวิชาการ

4. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนา
และยกระดับการให้บริการทางวิชาการ ให้
เกิดประโยชน์สู งสุ ด โดยนางานวิจั ย ของ
คณาจารย์ และนักศึกษามาแปลงเป็นการ
ปฏิ บั ติ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ต่ อ ชุ ม ชน
ท้องถิ่น และประเทศชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์
2. การสร้ า งงานวิ จั ย ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
บริ บ ท และความต้ อ งการของสั ง คม
ท้ อ งถิ่ น เพื่ อ สนั บ สนุ น เขตเศรษฐกิ จ
พิเศษภาคตะวันออก

เป้าประสงค์
1. มีงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา
ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของ
หน่วยงานราชการและภาคธุรกิจ เพื่อ
สนั บ สนุ น เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษภาค
ตะวันออก
2. มี ก ารเผยแพร่ ผ ลงานวิ จั ย และ
นวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติ
3. การบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อมุ่ง 1. เป็ น องค์ ก รที่ มุ่ ง เน้ น การบริ ก าร
สู่ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย รั บ ใช้ สั ง คม และ วิ ช าการ ในเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษภาค
ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม ตะวันออก เพื่อสร้างศักยภาพของผู้นา
และท้องถิ่น
ชุมชน และท้องถิ่น
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4. การบริ หารบั ณ ฑิ ต วิ ท ยา ลั ย สู่ 1. มี ร ะบบบริ ห ารจั ด การบั ณฑิ ต
นวัตกรรมในยุคดิจิทลั
วิทยาลัยที่มีคุณภาพ โดยใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล และเครือข่ายทางอินเทอร์เน็ต
2. มีระบบการบริห ารความเสี่ ยงของ
บัณฑิตวิทยาลัยตามพันธกิจ

พันธกิจของสถาบันการศึกษา

พันธกิจของของบัณฑิตวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
5. การพัฒนาระบบบริหารและพัฒนา 1. บุคลากรมีความสามารถเพิ่มขึ้น เละ
บุ ค ลากรเพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพในการ ชานาญงานในสายงาน
ทางาน
2. บุคลากรมีความรักและความผูกพัน
กับองค์กร
3. บุ ค ลากรมี จิ ต ใจในการให้ บ ริ ก าร
(service mind)
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor)
หรือ EEC
1. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีความรู้ คู่คุณธรรม และเชี่ยวชาญในศาสตร์ ได้
มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพเป็นที่ยอมรับของสังคมและสถานประกอบการ
เป้าประสงค์
2. มีการปรับปรุงทุกหลั กสูตรตามรอบการปรับปรุงให้ทันสมัย สอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 2558 และได้รับการเผยแพร่ห ลักสู ตรตามเกณฑ์
มาตรฐาน TQR
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

 ร้อยละของนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ

คน

64
80

65
80

66
80

67
80

 ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาประกัน

คน

80

80

80

80

ร้อยละ

80

80

80

80

หลักสูตร

5

5

5

5

หลักสูตร

1

-

2

-

คุณภาพการศึกษาและการบริหารความเสี่ยง
 ร้อยละของการจัดสิ่งสนับสนุนและสิ่งอานวยความ
สะดวก
 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย
และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558
 จานวนหลักสูตรใหม่

กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาหลักสูตรร่วมกับภาคีเครือข่ายที่สอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในระดับประเทศและในระดับ
สากล
วิธีดาเนินการ 1.1.1 รวบรวมความต้องการและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
1.1.2 พัฒนาหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
1.1.3 จัดทาแผนพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ.
1.1.4 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง
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กลยุทธ์ 1.2 พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีลักษณะที่
พึงประสงค์และเชี่ยวชาญในศาสตร์ตามหลักสูตรต่าง ๆ ที่ศึกษา
วิธีดาเนินการ 1.2.1 พัฒนาระบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและบูรณาการ
ความรู้สู้การปฏิบัติ
1.2.2 พัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ในศาสตร์ตา่ ง ๆ ที่
ศึกษา
1.2.3 พัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ของบัณฑิตวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับ
นโยบายประเทศไทย 4.0
กลยุทธ์ 1.3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้สมบูรณ์ ทันสมัย และนักศึกษาสามารถเข้าถึงแหล่ง
เรียนรู้ในระดับประเทศและระดับสากลได้
วิธีดาเนินการ 1.3.1 พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ซ่อมแซม
หรือจัดหา เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์
1.3.2 จัดหาทรัพยากรทางการศึกษา เช่น หนังสือ ตารา และระบบ
สารสนเทศในระบบดิจิทัลเพื่อเข้าถึงแหล่งข้อมูลในระดับสากล
1.3.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้สวยงามและสะดวกสบายในการศึกษาหา
ความรู้
กลยุทธ์ 1.4 พัฒนาระบบและปลูกฝังนักศึกษาให้เป็นคนเก่ง และคนดี มีจิตอาสา ช่วยเหลือ
สังคม
วิธีดาเนินการ 1.4.1 พัฒนาคุณลักษณะและพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมของ
นักศึกษาให้เหมาะสมกับ สภาวการณ์ต่าง ๆ
1.4.2 เสริมทักษะการเรียนรู้นอกห้องเรียน เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์
ใหม่ ๆ
1.4.3 ส่งเสริมการสร้างความสามัคคีในหมู่ของนักศึกษา มีระบบรุ่นพี่ รุ่น
น้อง เพื่อสร้างเครือข่ายและช่วยเหลือกซึ่งกันและกัน
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจัยที่สอดคล้องกับบริบท และความต้องการของสังคม
ท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

เป้าประสงค์

1. มีงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของ
หน่วยงานราชการและภาคธุรกิจ เพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก
2. มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติ

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

 จานวนงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของ

คน

64
5

65
10

66
10

67
10

คน

80

80

80

80

หน่วยงานราชการและภาคธุรกิจ เพื่อสนับสนุนเขต
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
 จานวนผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ
และนานาชาติ
กลยุทธ์ 2.1 สนับสนุนให้อาจารย์และนักศึกษาทางานวิจัยเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
หน่วยงานราชการและภาคธุรกิจ
วิธีดาเนินการ 2.1.1 จัดตั้งคลินิกวิจัยระดับบัณ ฑิตศึกษาให้กับ คณาจารย์ และนักศึกษา
และแนะนาแหล่งเงินทุนในการทาวิจัยทั้งภาคเอกชน และภาครัฐ
2.1.2 สร้างเครือข่ายงานวิจัยทั้งภาคเอกชน และภาครัฐ
กลยุทธ์ที่ 2.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกด้านการวิจัย และนวัตกรรม
ตามนโยบายรัฐบาล และมหาวิทยาลัยฯ สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ
วิธีดาเนินงาน 2.2.1 จัดหรือร่วมจัดประชุมทางวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ เพื่อให้
คณาจารย์และนักศึกษาเสนอผลงานวิจัย
2.2.2 พัฒนาวารสาร เพื่อเป็นแหล่งให้คณาจารย์และนักศึกษาเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อมุ่งสู่บัณฑิตวิทยาลัยรับใช้สังคม
ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและท้องถิ่น

เป้าประสงค์

1. เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการบริการวิชาการ ในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก เพื่อสร้างศักยภาพของผู้นาชุมชน และท้องถิ่น
2. เป็นองค์กรที่สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

 ร้อยละของผู้เข้ารับบริการวิชาการที่มีความรู้

หน่วยนับ

64

65

66

67

คน

80

80

80

80

คน

80

80

80

80

ศักยภาพเพิ่มขึ้นผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
กาหนด
 ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม (โครงการความร่วมมือกับศูนย์ศิลป์
มรร.)
กลยุทธ์ที่ 3.1 ส่งเสริมการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนหรือในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก เพื่อสร้างศักยภาพของผู้นาชุมชนและท้องถิ่น
วิธีดาเนินงาน 3.1.1 บริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมการทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่บูรณาการกับการพัฒนานักศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษา การเรียนการสอนและการวิจัย เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและคุณค่าของชุมชน
วิธีดาเนินงาน 3.2.1 นาผลงานทางวิชาการของคณาจารย์และนักศึกษา มาบริการ
วิชาการ เพื่อแก้ปัญหา และการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารบัณฑิตวิทยาลัยสู่นวัตกรรมในยุคดิจิทัล

เป้าประสงค์

1. มีระบบบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัยที่มีคุณภาพ โดยใช้เทคโนโลยี ดิจิทัล
และเครือข่ายทางอินเทอร์เน็ต
2. มีระบบการบริหารความเสี่ยงของบัณฑิตวิทยาลัยตามพันธกิจ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

 ความถูกต้องโปร่งใสตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

หน่วยนับ
ร้อยละ

64 65 66 67
100 100 100 100

ของราชการและมหาวิทยาลัย
แผน

2

2

2

2

 จานวนร้อยละของผู้สนใจสมัครเข้าศึกษา

ร้อยละ

20

20

30

30

 เครื่อข่ายทางวิชาการ

จานวน

5

5

5

5

 ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของระบบ

ร้อยละ

80

80

80

80

 จานวนแผนการบริหารความเสี่ยง

เทคโนโลยีสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย
กลยุ ท ธ์ ที่ 4.1 พั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย และระบบบริ ห ารจั ด การ
วิทยานิพนธ์ เช้าสู่ระบบไม่ใช้กระดาษ (paperless)
วิธีดาเนินงาน 4.1.1 ประชุมคณะทางาน เพื่อจัดทาระบบ
4.1.2 ประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ และนักศึกษาได้ทราบถึงระบบและกลไก
กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุม พันธกิจของบัณฑิตวิทยาลัย
วิธีดาเนินการ 4.2.1 จัดทาแผนบริหารความเสี่ยง และปฏิบัติตามแผน
กลยุ ท ธ์ ที่ 4.3 พั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การให้ ส อดคล้ อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลงของสั ง คม และ
ประเทศชาติ
วิธีดาเนินการ 4.3.1 การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม
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4.3.2 การบริหารงานแบบคุณธรรม
4.3.3 การใช้รูปแบบการบริหารงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
องค์กร
กลยุทธ์ที่ 4.4 การประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อให้เป็นที่รู้จักในพื้นที่ภาคตะวันออก
วิธีดาเนินการ 4.4.1 ออกประชาสัมพันธ์ ณ กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ
4.4.2 ใช้รูปแบบประชาสัมพันธ์แบบออนไลน์ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
อย่างกว้างขวาง
กลยุทธ์ที่ 4.5 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และฐานข้อมูลงานวิจัยของบัณฑิตวิทยาลัย
ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจของผู้บริหาร
วิธีดาเนินการ 4.5.1 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของบัณฑิตวิทยาลัย
เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ และเพื่อการตัดสินใจ
4.5.2 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของนักศึกษา เพื่อนามาใช้ประโยชน์ในการ
บริหารจัดการทางวิชาการ
กลยุทธ์ที่ 4.6 จัดทาแผนทางการเงินที่ครอบคลุมการหารายได้ และควบคุมรายจ่าย เพื่อบริหาร
การเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
วิธีดาเนินการ 4.6.1 ควบคุมค่าใช้จ่าย กากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามระเบียบของ
ทางราชการ
4.6.2 วางแผนการหารายได้ เพื่อผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย และบัณฑิต
วิทยาลัย
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารและพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทางาน

เป้าประสงค์

1. บุคลากรมีความสามารถเพิ่มขึ้น เละชานาญงานในสายงาน
2. บุคลากรมีความรักและความผูกพันกับองค์กร
3. บุคลากรมีจิตใจในการให้บริการ (service mind)

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา

คน

64 65 66 67
100 100 100 100

 ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ

คน

100 100 100 100

กลยุทธ์ที่ 5.1 ขับเคลื่อนแผนพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม
วิธีดาเนินการ 5.1.1 จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยในระยะสั้น ระยะปานกลาง
และระยะยาว
5.1.2 ดาเนินงานตามแผน ในรูปแบบของ PDCA
กลยุทธ์ที่ 5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
วิธีดาเนินการ 5.2.1 จัดตั้งเป็นคณะกรรมการในการบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย
5.2.2 ระดมสมองในการทางาน (Brainstorming) เพื่อพัฒนางาน
กลยุทธ์ที่ 5.3 พัฒนาบุคลากร รวมทั้งการสร้างขวัญกาลังใจในการทางานเป็นทีม
วิธีดาเนินการ 5.3.1 สนับสนุนให้บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยพัฒนาตนเอง ในรูปแบบของการ
เข้าอบรมทั้งหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก
5.3.2 จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเป็นรายบุคคล
5.3.3 บริหารงานแบบเน้นที่ผลงาน
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กลยุทธ์ที่ 5.4 สร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้เป็นองค์กรยิ้ม
วิธีดาเนินการ 5.4.1 สร้างปฏิสัมพันธ์ภายในองค์กร ด้วยความจริงใจ
5.4.2 ยินดีกับความสาเร็จของบุคลากร คณาจารย์ และนักศึกษา
5.4.3 ให้บริการกับคณาจารย์และนักศึกษาด้วยรอยยิ้มและความเต็มใจ
5.4.4 มีการสังสรรค์ พูดคุยเมื่อมีโอกาส
-------------------------------------------------------------------------------
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