แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
บัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

1

คานา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ได้จัดทาแผนปฎิบัติการราชการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นกลไกในการปฎิบัติงาน การกากับ
และการติดตามการปฎิบัติงานที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2561 แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร พ.ศ.2561 รวมทั้งทิศ
ทางการพัฒนาอุดมศึกษาและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของประเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารนี้ จะช่วยส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการดาเนินงานของบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการเรียนศึกษาระดับบัณฑิต ศึกษา คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานทุกคนได้ใช้ เป็นเครื่องมือใน
การนาแผนงาน/โครงการไปสู่การปฎิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
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สารบัญ
หน้า
คานา
สารบัญ
ส่วนที่ 1 : บทนา
ประวัติความเป็นมาของบัณฑิตวิทยาลัย
โครงสร้างการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย
ข้อมูลพื้นฐานบัณฑิตวิทยาลัย
ข้อมูลหลักสูตร
ข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม ศักยภาพ (SWOT Analysis)
ส่วนที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย
ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ของบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2561 – 2565
กรอบแนวคิดความเชื่อมโยงความเชื่อมโยงของวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นกลยุทธ์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์
ตัวชี้วัดและมาตรการ ยุทธศาสตร์การบริหารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร พ.ศ. 2561 – 2565
ความเชื่อมโยงและความสอดคล้องยุทธศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

1
2
4
5
6
6
7
8
10
12
18
20
21
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สารบัญ (ต่อ)
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ในระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565)
ตัวชี้วัด เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และหน่วยงานรับผิดชอบ
ส่วนที่ 3 : โครงการและงบประมาณตามยุทธศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ 2561
ส่วนที่ 4 : การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ

หน้า
23
25
27
29
30
32
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ส่วนที่ 1 : บทนา

ประวัติความเป็นมาของบัณฑิตวิทยาลัย
การจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เริ่มต้นในปีการศึกษา 2541 โดยเปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาค
พิเศษ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาเป็นรุ่นแรก ต่อมาในปีการศึกษา 2543 เปิดรับนักศึกษาภาคพิเศษ ที่ อ.แม่สอด จ.ตาก ใช้สถานที่
โรงเรียนสรรพวิทยาคมเป็นศูนย์การศึกษาเป็นรุ่นแรกจากนั้นในปีการศึกษา 2544 จัดตั้งศูนย์ขยายโอกาสอุดมศึกษาสู่ท้องถิ่นบนพื้นที่ 600 ไร่ ของสถาบันที่ ต.แม่ปะ อ.
แม่สอด จ.ตาก และเปิดรับนักศึกษาภาคปกติเป็นรุ่นแรก ต่อมาในปีการศึกษา 2545 เปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิช ายุทธศาสตร์การพัฒ นาและหลักสู ตรครุศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน เป็นรุ่นแรกใน ปีการศึกษา 2546 โดยพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธย ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา ใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ .ศ. 2546 มีผลให้
สถาบันราชภัฏอยู่ในโครงสร้างเดียวกับมหาวิทยาลัยในสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ปีพุทธศักราช 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ วันที่ 9 มิถุนายน 2547 และประกาศในราช
กิ จ จานุ เบกษา ในวั น ที่ 14 มิ ถุ น ายน 2547 จึ งมี ผ ลบั งคั บ ตั้ งแต่ วัน ที่ 15 มิ ถุ น ายน 2547 เป็ น ต้ น ไปท าให้ ส ถาบั น ราชภั ฏ 41 แห่ งทั่ ว ประเทศ มี ส ถานภาพเป็ น
“มหาวิทยาลัยราชภัฏ ” มีความเป็นอิสระและเป็นนิติบุคคล เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณในสังกัดสานักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
ปีพุทธศักราช 2548 เปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการ
สอน และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา ณ ศูนย์อุดมศึกษาแม่สอด เป็นรุ่นแรก ปีพุทธศักราช 2550 เปิดการเรียนการสอนระดับ
บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุ ตสาหกรรม
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีพุทธศักราช 2551 เปิดรับนักศึกษาภาคพิเศษ ตามโครงการความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หลักสูตรรั ฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาการจัดการการคลัง เป็นรุ่นแรก โดยรับนักศึกษาที่เป็นบุคลากรองค์กรปกครองท้องถิ่นจากจังหวัดกาแพงเพชร จังหวัดตาก และจังหวัดสุโขทัย
พ.ศ. 2552 เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา (ปร.ด.ยุทธศาสตร์การบริหารและ
การพัฒนา) เป็นปีแรก และเปิดสอนต่อเนื่องมาจนถึงปีการศึกษา 2558 ปัจจุบันมีนักศึกษาปริญญาเอกที่กาลังศึกษา รุ่นที่ 7
พ.ศ. 2557 ได้เปิดการสอนนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ปร.ด. การบริห ารการศึกษา) ปัจจุบันมี
นักศึกษาปริญญาเอกที่กาลังศึกษารุ่นที่ 1
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โครงสร้างการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
คณะกรรมการประจา
บัณฑิตวิทยาลัย
รองคณบดี
ฝ่ายบริหารและวางแผน
หัวหน้างานบริหาร
และวางแผน

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

หัวหน้าสานักงาน
บัณฑิตวิทยาลัย

หัวหน้างาน
วิชาการ

งานประสาน
การจัดบัณฑิตศึกษา
ระดับปริญญาเอก

งานประสาน
การจัดบัณฑิตศึกษา
ระดับปริญญาโท
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ข้อมูลพื้นฐานบัณฑิตวิทยาลัย
จานวนหลักสูตร
ระดับปริญญาเอก จานวน ๒ หลักสูตร
ที่
1
2

หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขา
วิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
วิชาการบริหารการศึกษา

ระดับปริญญาโท จานวน ๒ หลักสูตร
ที่
1
2

หลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

สาขา
วิชาการบริหารการศึกษา
วิชาการปกครองท้องถิ่น

7

จานวนผู้สาเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ( พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน)

สาขาวิชา
สาขาวิชาบริหารการศึกษา
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
รวมจานวนผู้สาเร็จการศึกษาทั้งสิ้น

ประเภทนักศึกษา
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
77
22
30
99
30

รวมจานวนผู้สาเร็จ
การศึกษา
77
22
30
129

ร้อยละ
59.70
17.05
23.25
100

จานวนนักศึกษาจาแนกตามสาขาวิชาและประเภทนักศึกษา
สาขาวิชา

ประเภทนักศึกษา

รวม

ร้อยละ

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

สาขาวิชาบริหารการศึกษา

108

31

139

49.64

สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

32

-

32

11.43

สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา

-

109

109

38.93

132

140

280

100

รวมจานวนนักศึกษาทั้งสิ้น

(ข้อมูล ณ 29 ตุลาคม 2560)
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บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย
๑. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชัย วงษ์นายะ
ที่ปรึกษาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์ ที่ปรึกษาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทรี ดวงทิพย์
ที่ปรึกษาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
๔. อาจารย์ประจักษ์ กึกก้อง
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
๕. อาจารย์พลอยพรรณ สอนสุวิทย์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
๖. อาจารย์ธัญรดี บุญปัน
หัวหน้าสานักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

บุคลากรสายสนับสนุน
รายชื่อเจ้าหน้าที่งานประสานการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก
ที่
ชื่อ – สกุล
๑. น.ส.พิกุล อินไผ่
๒. นายทวิทัต ริ้วมงคล
๓. น.ส.สุดารัตน์ สิงห์ลอ

ตาแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการศึกษา
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รายชื่อเจ้าหน้าที่สานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
ที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ชื่อ – สกุล
นายจักกริช มีสี
น.ส.กิตติยา ลาเต๊ะ
น.ส.เฉลิมรัตน์ จันทร์กระจ่าง
นายวัฒณา จันทร์สังสา
นางจาลอง ชมภูผล

ตาแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักการภารโรง
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ส่วนที่ 2 : ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม ศักยภาพ (SWOT Analysis)
จุดแข็ง (Strengths)
S1อธิการบดีและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องให้ความสาคัญและสนับสนุนการจัดการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษาเป็นอย่างดี
S2 อาจารย์ประจาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาแต่ละสาขาส่วนใหญ่เป็นผู้มีประสบการณ์ความ
เชี่ยวชาญในการวิจัยและการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
S3 อาจารย์ผสู้ อนในระดับบัณฑิตศึกษาในแต่ละสาขามีอาจารย์ทั้งจากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยฯ ที่มีความรู้ และความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
S4 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้าน
การวิจัยในสาขาที่ควบคุมวิทยานิพนธ์เป็นอย่างดี
S5 ในแต่ละสาขามีผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสอบโครงร่างและสอบวิทยานิพนธ์ที่มีความรู้
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการควบคุมวิทยานิพนธ์ ทาให้สามารถควบคุมมาตรฐาน
การจัดการศึกษาได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ
S6 การบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาที่มีศักยภาพใน
การส่งเสริมการกากับและควบคุมการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ให้มีคุณภาพ
S7ค่าใช้จ่ายในการเรียนถูกกว่ามหาวิทยาลัยอื่น ๆ ที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งค่าหน่วย
กิต ค่าใช้จ่ายในการทาวิทยานิพนธ์ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ
S8 มหาวิทยาลัยฯ มีวารสารวิชาการที่ได้รับการรับรองจากสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) สาหรับเผยแพร่บทความวิจัยของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
S9มีทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาเช่น ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ และห้องสมุดที่มีเอกสาร วิทยานิพนธ์ในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
S10 อาจารย์ที่เกีย่ วข้องกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ให้ความ
ร่วมมือเป็นอย่างดี ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

จุดอ่อน (Weakness)
W1 หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษายังไม่หลากหลายจึงยังไม่สามารถ
เปิดสอนในสาขาที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นได้
W2 อาจารย์ผคู้ วบคุมวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ บางท่านมีประสบการณ์
ด้านการวิจัยน้อย
W3 อาจารย์ประจาหลักสูตรบางสาขา มีคุณสมบัติที่ยังไม่ครบถ้วนตามเกณ์การประกัน
คุณภาพการศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับหลักสูตร
W4 อาจารย์มผี ลงานวิชาการทีไ่ ด้รับการตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติในฐาน TCI หรือ
และฐานระดับอาเซียน (ACI) ค่อนข้างน้อย
W5 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์มีภาระในการสอนนักศึกษาและภาระงานอื่น ๆ มาก
W6 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีงานทาแล้ว ทาให้ไม่สามารถทุ่มเทเวลา
ให้กับการทาวิทยานิพนธ์ได้อย่างเต็มที่
W7 นักศึกษาบางคนทาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระล่าช้า ทาให้อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์บางท่านไม่สามารถรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้กับนักศึกษารายอื่นได้
W8 อาจารย์ผสู้ อน อาจารย์ผสู้ อบวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ บางท่านยังมี
คุณสมบัตไิ ม่เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
W9 ระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อให้บริการแก่นักศึกษาและอาจารย์ยังไม่สมบูรณ์
W10 ยังขาดแผนการพัฒนาอาจารย์ในระดับบัณฑิตศึกษาในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย
W11 เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ส่วนใหญ่เป็นลูกจ้าง
ชั่วคราวทาให้ขาดขวัญและกาลังใจในการทางาน
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โอกาส (Opportunities)
O1 มีเครือข่ายความร่วมมือจากนักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มคี วามรู้ความสามารถ มี
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการสอนและการควบคุมวิทยานิพนธ์จากมหาวิทยาลัย
ภายนอกที่มีชื่อเสียงหลากหลายสาขา
O2 หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในท้องถิ่นและจังหวัดใกล้เคียง ยอมรับในคุณภาพการ
จัดการการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ
O3 บุคลากรในองค์กรภาครัฐและเอกชนในท้องถิ่น และจังหวัดใกล้เคียงส่วนใหญ่สาเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาตรี และมีความสนใจในการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มมาก
ขึ้น
O4 มีศิษย์เก่าที่สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจานวนมากทั้งในระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอก ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และพร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุน
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
O5 มีเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ให้ความร่วมมือ สนับสนุนและ
ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
O6 ความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทาให้สามารถพัฒนาระบบการติดต่อสื่อสาร
และการให้บริการกับอาจารย์และนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
O7 การเปิดประชาคมอาเซียน ทาให้มีโอกาสในการเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนทีร่ องรับ
ความต้องการในการศึกษาต่อของกลุ่มประเทศอาเซียน
O8 ทาเลที่ตั้งของมหาวิทยาลัยฯ ตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้กับประเทศเพื่อนบ้าน และมีระบบ
โลจิสติกส์ที่เอื้อต่อการการตัดสินใจเข้ามาศึกษาต่อ

ภัยคุกคาม (Threats)
T1 มีมหาวิทยาลัยหลายแห่งที่เข้ามาเปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรเดียวกับ
มหาวิทยาลัยฯ ทั้งในเขตจังหวัดกาแพงเพชรและจังหวัดใกล้เคียง
T2 มหาวิทยาลัยบางแห่งเปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาที่ทาให้ผู้เรียนสาเร็จการศึกษาใน
ระยะเวลาอันสั้น ทาให้นักศึกษาเลือกเรียนสถาบันการศึกษาเอกชน ส่งผลให้จานวนผู้สมัคร
เข้าศึกษาต่อลดลง
T3เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษามีมุ่งเน้น
คุณภาพในระดับสูงทาให้ไม่สามารถพัฒนาหลักสูตรใหม่ทสี่ อดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิ่น
T4 จานวนนักศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาที่เปิดสอนในปัจจุบันมี
แนวโน้มลดลงทุกสาขา
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ส่วนที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565)
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดทากรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) ขึ้น เพื่อเป็นกรอบและแนวทางการพัฒนา
การศึกษาที่ชัดเจน ร่วมกันของอุดมศึกษาไทย โดยมุ่งหวังให้อุดมศึกษามีบทบาทสาคัญในการสร้างเสริมสภาพสังคมที่พึงประสงค์ และสอดคล้ องทันต่อแนวโน้มความ
เปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ของประเทศ โดยมี เป้าหมายเมื่อสิ้นสุดแผนดังกล่าวในปี พ.ศ. 2558 ดังนี้
1. ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทยเพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ
2. พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้ และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย โดยใช้กลไกธรรมาภิบาล การเงิน การกากับมาตรฐานและเครือข่ายอุดมศึกษาบนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ
ความหลากหลาย และ เอกภาพเชิงระบบ
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ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ต่อ)
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอึดมศกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)
สำนักงานคณะกรรมการการอัดมศักษา (สกอ.) กำหนด 4 ยัทธศาสตร์ั ซ่งจะเปันเครื่องมัือใน
การพัฒนอัดมศักษาไทยมังสูวัสยทัศนั์ที่กำหนดโดยสรัปเปันอักษรยัอ คัือ “LEGS”Strategy ประกอบไปด้วยประเดนยทธศาสตร์ ดงนี้
L = Leader of Change Management for Quality Education (All for Quality
Education and Quality Education for All) (เปลี่ยนระบบการนาองคั์กรใหั้ขับเคลื่อน
อดมศกษาแบบองค์รวม)
E = Educator Professional (พัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชัีพ และพฒนาผู้เชัี่ยวชาญมัืออาชัีพให้
เป็นอาจารยั์)
G = Graduated with Quality and Social Responsibility (ยกระดับคณภาพบณฑตอยางกั้าว
กระโดด)
S = Satang Utilization (ปฎรูปการบรหารการเงันอัดมศกษาัเพือ่ ขบเคลัื่อนสถาบนอดมศกษาสู
ความเป็นเลัศ)
ท้ง 4 ยัทธศาสตรั์นี้ เปันยัทธศาสตรั์ที่พัฒนาจากผลการวัเคราะห์ สงเคราะหั์ประเดันปัจจัยสำคัญ โดยใชั้ระบบ SWOT Analysis และผลการวัเคราะหั์
ตำแหนังยัทธศาสตร์ WT ของัอดมศกษาไทยจานวนั8 ประเดัน คือั“LIFELONG”
L = Leader of Change Management for Quality Education (All for Quality Education
and Quality Education for All) เปลัี่ยนระบบการนาองค์กรให้ขบเคลัื่อนอดมศกษาแบบองค์รวมั:ับรหารจดการเชงรกอยางมีธรรมาภบาลเพื่อความเป็นผู้นาด้าน
อดมศกษาัและสามารถแขงขนได้ในประชาคมอาเซียน
I = Information Based สร้างเอกภาพและคณภาพของข้อมูลสถตอดมศกษาโดยศูนย์สารสนเทศ
อัดมศกษาแหงชาต : สร้างหนวยงานหลักในการพัฒนาฐานขั้อมัูลสารสนเทศอัดมศักษาให้เป็นแหลงรวมองค์ความรัู้ที่ตอบสนองความต้องการัและใชั้วางแผนกาลังคน
เพื่อพฒนาประเทศ
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ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ต่อ)
F = Freedom of Learner Choice เปลัี่ยนกระบวนทศนั์ด้านการศักษาััโดยให้ความสาคญกบ
การพฒนาระบบการรับนกศกษาเพื่อเปิดโอกาสการเรียนรู้ตามศกยภาพของผัู้เรียนในทกวยั : ปรบเปลัี่ยนวธัีคดัทศนคตและคานยม ด้านการศกษาของคนไทยัโดยเร่มต้น
จากการสร้างระบบการรับนกศกษาเชงรกัทัี่สอดคลั้องกบความปรารถนาัพรสวรรคั์และศักยภาพของผู้เ รัียน ตรงตามความตั้องการของตลาดงาน เชื่อมโยงกระบวนการ
เรัียนรู้ัทักระดับการศักษาทีค่ รอบคลมการศักษาในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัยเปัดโอกาสใหั้ทักคนเรัียนรูั้ไดั้ตลอดชีวัตเพื่อพฒนากาลงคนของชาต
E = Educator Professional พฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชัีพั : พัฒนาอาจารยั์ให้มีจตวญญาณของ
ความเปันครัูเปันตั้นแบบของผู้มีัคัณธรรมนาความรู้ เปันวัชาชีพที่มัีเกัียรตัและศักด์ัศรีเป็นที่ยอมรับในสงคมัรวมท้งเปิดโอกาสให้ผัู้ที่มีความรู้ัความเชี่ยวชาญัมี
ประสบการณั์ทางวชาการหรัือวัชาชัีพ เข้าสัูการเป็นอาจารย์
L = Learner Quality Improvement ยกระดบคณภาพบณฑตอยางกั้าวกระโดดั : เปลัี่ยน
กระบวนทศนั์การเรียนรู้ของบณฑัต เปลี่ยนกระบวนการสอนเปันกระบวนการเรัียนรู้ เปลี่ยนจากการทองจาเป็นการคดวเคราะห์ัเพื่อให้บณฑตมัีดลยภาพระหวางเกงงาน
และเกงความดี โดยเน้นความรบผัดชอบัมีสขภาวะท้งรางกายและจัตใจัเพื่อตนเองและสังคมโดยมีการตดตามประเมันคณภาพและพฒนาบณฑตหลังเข้าสัูตลาดงาน
เพื่อให้สามารถปรบตวเข้ากบสภาพงานในสงคมอาเซียน
O = Outcome Creative Research นาประเทศพ้นวกฤตและชี้นาการพฒนา ด้วยงานวจยเชง
สร้างสรรค์ : ผลตงานวจยและงานสร้างสรรค์ โดยให้ความสาคญในเชงบูรณาการ ที่แก้ไขปัญหาเรงดวน รวมท้งชี้นาและตอบสนองแผนพฒนาเศรษฐกจสงคมแหงชาตั
ฉบบที่ั11 (พ.ศ. 2555 – 2559) และแผนวจยแหงชาตั(พ.ศ. 2555 – 2559) ให้สามารถแขงขนได้ในระดบนานาชาต
N = National Sustainable Development บรการวชาการเพือ่ พฒนาประเทศอยางย่งยืน : ให้บรการวชาการเพื่อสร้างความเข้มแขงและเพ่มขีด
ความสามารถของประเทศ บนพืน้ ฐานัหลักปรชญาเศรษฐกจพอเพียง ทัี่ดารงไว้ซ่งวฒนธรรมและภูมัปัญญาไทย ภายใต้ความรวมมัือของชัมชน เพื่อรองรบการ
เปลัี่ยนแปลงของบรบทโลก
G = Generate Quality Trust สร้างความเชื่อม่นในคณภาพของสถาบนอดมศกษา : ประกนคณภาพการศกษาใหั้มัีมาตรฐานและสอดคลองตามความเปันเลัศในแตัละ
กลมสถาบัน เพื่อัพฒนาสถาบนอัดมศกษาให้มงสัูการเป็นศูนย์กลางทางการศกษาในภูมภาคอาเซียน
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ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ต่อ)
ยทธศาสตร์ ปีึพ.ศ. 2555 – 2558 ของสานักงานคณะกรรมการการอดมศึกษา (สกอ.) และสถาบันอดมศึกษา (79 แห่ง)
สานักงานคณะกรรมการการอัดมศกษา ได้กาหนดแนวทางและวธัีการในการบรหารจดการ โดยมีประเดนยทธศาสตร์ ดงนี้
1. การปรับตวเข้าสูประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
2. การพัฒนาสถานศักษาและองค์ความรู้
3. การพัฒนาเทคโนโลยัีและเครื่องมืออัปกรณ์
4. การพัฒนาครูท้งระบบ
5. การพัฒนาศกยภาพผู้เรัียน
6. การวัจยและถายทอดองค์ความรู้
7. การเพั่มโอกาสทางการศกษา
8. การสงเสรมการมัีงานทา
9. การบรหารจดการกลยทธ์ของกระทรวงศกษาธการ
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ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ต่อ)
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2556 – 2559)
จากการศึกษาวิเคราะห์บริบทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นโยบายรัฐบาล จุดเน้นการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล ภายใต้การบริหารงานของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 แผนปฏิบัติราชการ 4
ปี (พ.ศ. 2555-2558) ของ กระทรวงศึกษาธิการ แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559) การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)
แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) และแผนปฏิบัติการการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 และยุทธศาสตร์เป้าหมายการพัฒนาที่เป็นกรอบการ
จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของกระทรวงศึกษาธิการที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา) ให้ความเห็นชอบ
โดยสาระสาคัญของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2556-2559) ของกระทรวงศึกษาธิการ มีรายละเอียดดังนี้
1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับทุกประเภท
2. การสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรทุกกลุ่มอย่างเสมอภาค
3. การปฏิรูปครู เพื่อยกฐานะครูและวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง
4. การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และการฝึกอาชีพให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
5. การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้การศึกษาทัดเทียมกับนานาชาติ
6. การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา และบริการทางวิชาการ เพื่อสร้างนวัตกรรมและการพัฒนาประเทศ
7. การเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน
8. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ
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ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ต่อ)
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สานักนายกรัฐมนตรี ได้จัดทายุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขึ้น ภายใต้กรอบของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ยุทธศาสตร์สาคัญและแผนแม่บทระดับชาติ รวมทั้งเจตนารมณ์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและฟื้นฟูความเชื่อมั่น ควบคู่ไปกับการสร้างสเถียรภาพในทุกมิติ ทั้งด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม มุ่งเน้นการสร้างมาตรฐานการ
ดารงชีวิตของประชาชนโดยน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ประกอบไป
ด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. การฟื้นฟูความเชื่อมั่นและเร่งรัดวางรากฐานที่ดีของประเทศ
2. ความมั่นคงแห่งรัฐ
3. การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
4. การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต
5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัยและนวัตกรรม
7. การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
8. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
9. รายการค่าดาเนินการภาครัฐ
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วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นองค์กรที่ส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับอาเซียน

พันธกิจ (Mission)
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรที่หลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติและระดับอาเซียน
2. ประสานงาน อานวยการ กากับและควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
3. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการองค์กรที่มีคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
4. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ
5. ให้บริการที่เป็นเลิศแก่อาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)
1. การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพ
2. การประสานงาน อานวยการ กากับ และควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
3. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรที่มีคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาบาล
4. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ
5. การพัฒนาประสิทธิภาพการทางานและระบบการให้บริการที่เป็นเลิศ
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เป้าประสงค์ (Goals)
1.1 มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
2.1 มีระบบและกลไกในการกากับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2.2 อาจารย์ และนักศึกษามีศักยภาพการนาเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ หรือตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวารสารวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ
3.1 บัณฑิตวิทยาลัยมีการบริหารงานด้วยความโปร่งใสโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
3.2 บัณฑิตวิทยาลัยมีภาพลักษณ์ที่ดีและได้รับการยอมรับจากท้องถิ่นในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
4.1 มีเครือข่ายร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศ
5.1 มีระบบการให้บริการแบบอิเล็กทรอนิกส์
5.2 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีทักษะการให้บริการที่ดี
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กรอบแนวคิดความเชื่อมโยงของวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดและมาตรการ
แผนกลยุทธ์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร พ.ศ. 2561--2565
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรทีส่ ่งเสริมการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นทีม่ ีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับอาเซียน
พันธกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรที่หลากหลาย
และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและ
ระดับอาเซียน
1. การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้มี
คุณภาพ

1. มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่มี
คุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิ่น

1.1) พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความ
ต้องการท้องถิ่น

ตัวชี้วัดที่ 1-2
๖ มาตรการ

2. ประสานงาน อานวยการ กากับและควบคุม
คุณภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

2. การประสานงาน อานวยการ กากับและ
ควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
1. มีระบบและกลไกในการกากับคุณภาพการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2.อาจารย์ และนักศึกษามีศักยภาพการนาเสนอ
ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ หรือตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
วารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

2.1) พัฒนาระบบและกลไกการกากับคุณภาพ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์
คุณภาพหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
2.2) สนับสนุน ส่งเสริมการทาวิทยานิพนธ์ให้มี
มาตรฐานและคุณภาพ
2.3) พัฒนาแหล่งเรียนรู้สาหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
2.4) ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ การวิจัย
และการเผยแพร่ผลงานของอาจารย์ และนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 3-7
๑๒ มาตรการ

3. พัฒนาระบบและกลไกการบริหาร
จัดการองค์กรที่มีคุณภาพโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล
3. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร
ที่มีคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

1.บัณฑิตวิทยาลัยมีการบริหารงานด้วย
ความโปร่งใสโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
2. บัณฑิตวิทยาลัยมีภาพลักษณ์ที่ดีและ
ได้รับการยอมรับจากท้องถิ่นในการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้อย่างมี
คุณภาพ

3.1) พัฒนาระบบและกลไกการบริหาร
จัดการที่มีคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิ
บาล
3.2) ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีในการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 8-9
๑๔ มาตรการ

4. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการกับมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
4. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือการ
แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการกับ
มหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ

1. มีเครือข่ายร่วมมือกับมหาวิทยาลัยใน
ประเทศ และต่างประเทศ

4.1) ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับ
มหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อ
พัฒนาอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 10-11
๘ มาตรการ

5. ให้บริการที่เป็นเลิศแก่อาจารย์และ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

5.การพัฒนาประสิทธิภาพการทางานและ
ระบบการให้บริการที่เป็นเลิศ

1.มีระบบการให้บริการแบบอิเลกทรอนิกส์
2.เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีทักษะการให้บริการที่ดี

5.1) พัฒนาระบบการให้บริการ
อิเล็กทรอนิกส์
5.2) พัฒนาบุคลากรเพื่อนาไปสู่การพัฒนา
ประสิทธิภาพการทางานและการให้บริการที่
ดี

ตัวชี้วัดที่ 12-14
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ความเชื่อมโยงและความสอดคล้องยุทธศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย
กับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ประเด็นยุทธศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

1. การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้มี
คุณภาพ

1. สร้างความเข้มแข็งของบุคลากรและการวิจัย

2. การประสานงาน อานวยการ และกากับ
มาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา

2. พัฒนาเครือข่ายทางวิชาการ

3. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรที่
มีคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาบาล

1.1 บุคลกรมีสมรรถนะในการปฏิบัติ
1.2 มหาวิทยาลัยมีองค์ความรู้ งานวิจัย งานสร้างสรรค์
และนวัตกรรมที่ช่วยพัฒนาชุมชยและสังคม

2.1 มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้ง
ในและต่างประเทศ
2.2 ชุมชน ท้องถิ่น อยู่ดีมีสุข เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้
2.3 นักศึกษา บุคลากร ชุมชน ท้องถิน่ มีการธารงศิลปะ
และวัฒนธรรมไทยและเรียนรูว้ ัฒนธรรม

3. เร่งรัดการสร้างภาพลักษณ์
4. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
เพื่อแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการของนักศึกษาและอาจารย์กับสถาบัน
และมหาวิทยาลัยชัน้ นา ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
5. การพัฒนาระบบการให้บริการที่เป็นเลิศ

3.1 มหาวิทยาลัยมีภาพลักษณ์ที่ดีเป็นที่ยอมรับและ
เชื่อมั่นจากสังคม

4. พัฒนาการจัดการศึกษาก้าวไกลสู่อาเซียน
4.1 บัณฑิตมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
ในระดับชาติ
4.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ
4.3 มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
เพิ่มคุณภาพผลผลิตและบริการ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การส่งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้
มีคุณภาพ
2. การประสานงาน
อานวยการ กากับ และ
ควบคุมคุณภาพการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

เป้าประสงค์
1.1 มีหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาทีม่ ีคุณภาพ
สอดคล้องกับความต้องการ
ของท้องถิน่

กลยุทธ์
1.1 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาทีม่ ีคุณภาพและสอดคล้อง
กับความต้องการของถิ่น

ตัวชี้วัด
1. จานวนหลักสูตรปรับปรุง

โครงการ
- นิทรรศการราชภัฏวิชาการระดับ
บัณฑิตศึกษา
- การบริหารจัดการการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
- สนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

2. หลักสูตรใหม่ที่ได้รับการรับการวิพากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก
2.1 มีระบบและกลไกในการ 2.1 พัฒนาระบบและกลไกการกากับ
3. มีระบบและกลไกการกากับควบคุมคุณภาพการจัด
กากับคุณภาพการจัด
คุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มี การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คุณภาพ
4. ระดับความสาเร็จในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหาร
2.2 สนับสนุน ส่งเสริมการทา
5. ระดับความสาเร็จในการส่งเสริมมาตรฐานและคุณภาพการ - การอบรมการใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
วิทยานิพนธ์ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ
เพือ่ วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
ทาวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ
(E-THESIS)
- การอบรมตรวจสอบการคัดลอกผลงาน
ทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
2.3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้สาหรับนักศึกษา 6. ระดับความพึงพอใจบริการห้องสมุดบัณฑิตวิทยาลัย
- การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และสิ่ง
ระดับบัณฑิตศึกษา
สนับสนุนการเรียนรูร้ ะดับบัณฑิตศึกษา
(ห้องสมุดบัณฑิตศึกษา)
2.2 อาจารย์ และนักศึกษามี
2.4 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพด้าน
7. ร้อยละของบทความวิจัยทีไ่ ด้รบั การตีพิมพ์เผยแพร่ภายหลัง - การพัฒนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
ศักยภาพการนาเสนอ
วิชาการ การวิจัยและการเผยแพร่ผลงาน การประชุมวิชาการ (Proceeding) หรือการเขียนบทความ
(พัฒนาบุคลากร)
ผลงานวิจัยในการประชุม
ของอาจารย์ และนักศึกษาระดับ
- ส่งเสริมศักยภาพการเขียนบทความ
เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ
วิชาการระดับชาติและ
บัณฑิตศึกษา
เพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่
นานาชาติ หรือตีพิมพ์เผยแพร่
- พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาระดับ
ผลงานวารสารวิชาการ
บัณฑิตศึกษา
ระดับชาติและนานาชาติ

24

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

3. การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการองค์กรทีม่ ี
คุณภาพโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล

3.1 บัณฑิตวิทยาลัยมีการ
บริหารงานด้วยความโปร่งใส
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
3.2 บัณฑิตวิทยาลัยมี
ภาพลักษณ์ทดี่ ีและได้รับการ
ยอมรับจากท้องถิ่นในการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ
4. การสร้างเครือข่ายความ
4.1 มีเครือข่ายร่วมมือกับ
ร่วมมือการแลกเปลี่ยนและ
มหาวิทยาลัยในประเทศและ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการกับ ต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
5. พัฒนาประสิทธิภาพการ
ทางานและการให้บริการที่
เป็นเลิศ

กลยุทธ์
3.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหาร
จัดการที่มีคณ
ุ ภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
3.2 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เพือ่ สร้าง
ภาพลักษณ์ทดี่ ีในการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา

8. ผลการประเมินการบริหารงานผู้บริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาล

4.1 ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับ
มหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศเพื่อพัฒนาอาจารย์และ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

10. จานวนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในประเทศหรือ
ต่างประเทศ
11. จานวนการเป็นเจ้าภาพหรือร่วมจัดประชุมวิชาการ
และการนาเสนอผลงานวิจยั (Conference) ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติกับเครือข่ายวิชาการระดับ
บัณฑิตศึกษา
12. จานวนระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์สาหรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

5.1 มีระบบการให้บริการแบบ 5.1 พัฒนาระบบการให้บริการ
อิเล็กทรอนิกส์
อิเล็กทรอนิกส์
5.2 เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ทักษะการให้บริการที่ดี

ตัวชี้วัด

โครงการ
- การบริหารจัดการสานักงานบัณฑิตวิทยาลัย

9. จานวนช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร งาน
กิจกรรมของบัณฑิตวิทยาลัยผ่านสื่อต่าง ๆ

- สนับสนุนเครือข่ายบัณฑิตศึกษา
- การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน
- การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนบัณฑิต
วิทยาลัย

5.2 พัฒนาบุคลากรเพื่อนาไปสู่การพัฒนา 13. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพ - การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
ประสิทธิภาพการทางานและการให้บริการ การทางาน
บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย
ที่ดี
14. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
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ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ในระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565)
เป้าประสงค์
1.1 มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทีม่ ีคุณภาพ
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิน่

ตัวชี้วัด
1. จานวนหลักสูตรปรับปรุง

1
หลักสูตร

-

-

-

-

-

-

-

ร้อยละ
70
ร้อยละ
70
ร้อยละ
70

ร้อยละ
80
ร้อยละ
80
ร้อยละ
80

-

-

-

-

-

-

3.51

4.00

4.51

-

-

7. ร้อยละของบทความวิจัยทีไ่ ด้รบั การตีพิมพ์เผยแพร่ภายหลังการ
ประชุมวิชาการ (Proceeding) หรือการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ

ร้อยละ
80

ร้อยละ
85

ร้อยละ
90

-

-

8. ผลการประเมินการบริหารงานผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล

3.51

3.81

4.00

-

-

9. จานวนช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร งานกิจกรรมของบัณฑิต
วิทยาลัยผ่านสื่อต่าง ๆ

3 สื่อ

4 สื่อ

5 สื่อ

-

-

2
เครือข่าย

2
เครือข่าย

-

-

1 ครั้ง

1 ครั้ง

-

-

3. มีระบบและกลไกการกากับควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
4. ระดับความสาเร็จในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
5. ระดับความสาเร็จในการส่งเสริมมาตรฐานและคุณภาพการทา
วิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ
6. ระดับความพึงพอใจบริการห้องสมุดบัณฑิตวิทยาลัย

2.2 อาจารย์ และนักศึกษามีศักยภาพการ
นาเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ หรือตีพมิ พ์เผยแพร่
ผลงานวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
3.1 บัณฑิตวิทยาลัยมีการบริหารงานด้วยความ
โปร่งใสโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
3.2 บัณฑิตวิทยาลัยมีภาพลักษณ์ที่ดีและได้รบั
การยอมรับจากท้องถิ่นในการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ
4.1 มีเครือข่ายร่วมมือกับมหาวิทยาลัยใน
ประเทศและต่างประเทศ

2565

1
หลักสูตร
1
หลักสูตร
ร้อยละ
60
ร้อยละ
60
ร้อยละ
60

2. หลักสูตรใหม่ที่ได้รับการวิพากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอก
2.1 มีระบบและกลไกในการกากับคุณภาพการ
จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

2561

เป้าหมาย (Target)
2562
2563 2564

1
10. จานวนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการการจัดการศึกษาระดับ
เครือข่าย
บัณฑิตศึกษาในประเทศ หรือต่างประเทศ
11. จานวนการเป็นเจ้าภาพหรือร่วมจัดประชุมวิชาการและการนาเสนอ 1 ครั้ง
ผลงานวิจัย (Conference)ในระดับชาติหรือนานาชาติกับเครือข่าย

หมายเหตุ

26

เป้าประสงค์
5.1 มีระบบการให้บริการแบบอิเล็กทรอนิกส์

ตัวชี้วัด

12. จานวนระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์สาหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
5.2 เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 13. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพการทางาน
และมีทักษะการให้บริการที่ดี
14. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

2561

เป้าหมาย (Target)
2562 2563 2564

2565

1

2

3

-

-

ร้อยละ
70

ร้อยละ
80

ร้อยละ
90

-

-

3.51

3.81

4.00

-

-

หมายเหตุ
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ตัวชี้วัด เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เป้าประสงค์
1.1 มีหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาทีม่ ีคุณภาพ
สอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิน่
2.1 มีระบบและกลไกในการ
กากับคุณภาพการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา

ตัวชี้วัด
1. จานวนหลักสูตรปรับปรุง
2. หลักสูตรใหม่ที่ได้รับการวิพากษ์จาก
ผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอก
3. มีระบบและกลไกการกากับควบคุม
คุณภาพการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
4. ระดับความสาเร็จในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
5. ระดับความสาเร็จในการส่งเสริม
มาตรฐานและคุณภาพการทาวิทยานิพนธ์
และการศึกษาค้นคว้าอิสระ
6. ระดับความพึงพอใจบริการห้องสมุด
บัณฑิตวิทยาลัย

2.2 อาจารย์ และนักศึกษามี 7. ร้อยละของบทความวิจัยทีไ่ ด้รบั การ
ศักยภาพการนาเสนอผลงาน ตีพิมพ์เผยแพร่ภายหลังการประชุมวิชาการ
วิจัยในการประชุมวิชาการ
(Proceeding) หรือการเขียนบทความเพื่อ
ระดับชาติและนานาชาติ หรือ ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวารสาร ระดับชาติ
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ
3.1 บัณฑิตวิทยาลัยมีการ
8. ผลการประเมินการบริหารงานผู้บริหาร
บริหารงานด้วยความโปร่งใสโดย ตามหลักธรรมาภิบาล
ยึดหลักธรรมาภิบาล

น้าหนัก เป้าหมาย
ข้อมูลพืน้ ฐาน
(%) 2561 2559 2560 2561
1
หลักสูตร

1

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4

-

-

1
หลักสูตร
1
หลักสูตร

ผศ.ดร.ณัฐรดา
วงษ์นายะ

น.ส.พิกุล
อินไผ่

ผศ.ดร.ณัฐรดา
วงษ์นายะ

นายจักกริช
มีสี

80

ผศ.ดร.ณัฐรดา
วงษ์นายะ

นายวัฒณา
จันทร์สังสา
นายวัฒณา
จันทร์สังสา,
อาทิตยา
เชียงมูล

5

1 หลักสูตร

6

1 หลักสูตร

6

ร้อยละ
60

6

ร้อยละ
60

40

50

60

70

80

อ.พลอยพรรณ
สอนสุวิทย์

6

ร้อยละ
60

40

50

60

70

80

อ.ดร.ประจักษ์
กึกก้อง

น.ส.พิกุล
อินไผ่

3.51

3.51

3.80

4.00

4.51

5.00

อ.พลอยพรรณ
สอนสุวิทย์

น.ส.สุดารัตน์
สิงห์ลอ

10

ร้อยละ 80

50

60

70

80

90

อ.ดร.ประจักษ์
กึกก้อง

นส.เฉลิมรัตน์
จันทร์กระจ่าง

5

3.51

-

-

1.51

2.51

3.51

ผศ.ดร.ณัฐรดา
วงษ์นายะ

น.ส.กิตติยา
ลาเต๊ะ

5

-

40

50

60

-

ผู้จัดเก็บ
ตัวชี้วดั

6

-

-

ผู้กากับดูแล
ตัวชี้วดั

70
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เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

3.2 บัณฑิตวิทยาลัยมี
ภาพลักษณ์ทดี่ ีและได้รับการ
ยอมรับจากท้องถิ่นในการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้
อย่างมีคุณภาพ
4.1 มีเครือข่ายร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยในประเทศและ
ต่างประเทศ

9. จานวนช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร งานกิจกรรมของบัณฑิตวิทยาลัย
ผ่านสื่อต่าง ๆ

10. จานวนเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาในประเทศ หรือต่างประเทศ
11. จานวนการเป็นเจ้าภาพหรือร่วมจัด
ประชุมวิชาการและการนาเสนอ
ผลงานวิจัย (Conference)ในระดับชาติ
หรือนานาชาติกับเครือข่ายวิชาการระดับ
บัณฑิตศึกษา
5.1 มีระบบการให้บริการแบบ 12. จานวนระบบการให้บริการ
อิเล็กทรอนิกส์
อิเล็กทรอนิกส์สาหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
5.2 เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานได้อย่าง 13. ร้อยละของบุคลาการที่ได้รับการ
มีประสิทธิภาพและมีทักษะการ พัฒนาประสิทธิภาพการทางาน
ให้บริการที่ดี
14. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

น้าหนัก เป้าหมาย
ข้อมูลพืน้ ฐาน
(%) 2561 2559 2560 2561

5

3 สื่อ

10

1
เครือข่าย

10

1 ครั้ง

1

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4

1
สือ่

2
สือ่

3
สือ่

-

-

-

-

5

ผู้กากับดูแล
ตัวชี้วดั

ผู้จัดเก็บ
ตัวชี้วดั

4
สือ่

5
สือ่

อาจารย์ธัญรดี
บุญปัน

นายทวิทัต
ริ้วมงคล

-

-

1
เครือข่าย

ผศ.ดร.ณัฐรดา
วงษ์นายะ

น.ส.กิตติยา
ลาเต๊ะ

-

-

1 ครั้ง

ผศ.ดร.ณัฐรดา
วงษ์นายะ

น.ส.กิตติยา
ลาเต๊ะ

อ.พลอยพรรณ
สอนสุวิทย์

นายวัฒณา
จันทร์สังสา
น.ส.กิตติยา
ลาเต๊ะ

10

2

-

-

-

1

2

10

ร้อยละ
60

40

50

60

70

80

อ.ดร.ประจักษ์
กึกก้อง

นายทวิทัติ
ริ้วมงคล

5

3.51

-

-

1.51

2.51

3.51

อ.ดร.ประจักษ์
กึกก้อง

นายจักกริช
มีสี
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และหน่วยงานรับผิดชอบ
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

1.1 มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพ สอดคล้อง
กับความต้องการของท้องถิ่น
2.1 มีระบบและกลไกในการกากับคุณภาพการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2.2 อาจารย์ และนักศึกษามีศักยภาพการนาเสนอ
ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
หรือตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวารสารวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ
3.1 บัณฑิตวิทยาลัยมีการบริหารงานด้วยความโปร่งใส
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
3.2 บัณฑิตวิทยาลัยมีภาพลักษณ์ที่ดีและได้รับการยอมรับ
จากท้องถิ่นในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้อย่าง
มีคุณภาพ
4.1 มีเครือข่ายร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศและ
ต่างประเทศ

1.1 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับ
ความต้องการของถิ่น
2.1 พัฒนาระบบและกลไกการกากับคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้
เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
2.2 สนับสนุน ส่งเสริมการทาวิทยานิพนธ์ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ

5.1 มีระบบการให้บริการแบบอิเล็กทรอนิกส์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย

3.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการที่มีคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

บัณฑิตวิทยาลัย

3.2 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย

4.1 ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศเพื่อพัฒนาอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย

5.1 พัฒนาระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์

บัณฑิตวิทยาลัย

5.2 เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีทักษะ 5.2 พัฒนาบุคลากรเพื่อนาไปสู่การพัฒนาประสิทธิภาพการทางานและการ
การให้บริการที่ดี
ให้บริการที่ดี

บัณฑิตวิทยาลัย
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ส่วนที่ 3 : โครงการและงบประมาณตามยุทธศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ 2561
ประเด็นยุทธศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม

แหล่งงบ

งบประมาณรวม
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1. การส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคณ
ุ ภาพ
2. การประสานงาน อานวยการ
กากับ และควบคุมคุณภาพการ
จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

นิทรรศการราชภัฏวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
การบริหารจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
การอบรมการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้า
อิสระ (E-THESIS)
การอบรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการระดับ
บัณฑิตศึกษา
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ระดับบัณฑิตศึกษา
(ห้องสมุดบัณฑิตศึกษา)
การพัฒนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา (พัฒนาบุคลากร)
ส่งเสริมศักยภาพการเขียนบทความเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่
พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
การบริหารจัดการสานักงานบัณฑิตวิทยาลัย

3. การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการองค์กรที่มีคณ
ุ ภาพโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล
4. การสร้างเครือข่ายความ
สนับสนุนเครือข่ายบัณฑิตศึกษา
ร่วมมือการแลกเปลี่ยนและ
การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการกับ
มหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์
5. พัฒนาประสิทธิภาพการ

โครงการ/กิจกรรม
การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนบัณฑิตวิทยาลัย

บ.กศ.
-

กศ.บป.
-

บัณฑิตศึกษา
-

แผ่นดิน
20,000

20,000

-

-

189,870

-

189,870

-

-

97,500

-

97,500

-

-

40,000

-

40,000

-

-

40,000

-

40,000

-

-

10,000

-

10,000

-

-

95,000
40,000
125,000

-

95,000
40,000
125,000

-

-

100,000

-

100,000

-

-

105,000
-

40,000

105,000
40,000

บ.กศ.
12,000

แหล่งงบ
กศ.บป.
บัณฑิตศึกษา
-

แผ่นดิน
-

งบประมาณรวม
12,000
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ประเด็นยุทธศาสตร์
ทางานและการให้บริการที่
เป็นเลิศ

โครงการ/กิจกรรม

บ.กศ.

แหล่งงบ
กศ.บป.
บัณฑิตศึกษา

แผ่นดิน

งบประมาณรวม

การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานของบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย
-

-

15,000

รวมทั้งสิ้น

ส่วนที่ 4 : การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

-

15,000
929,370
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1. กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผล
การติดตามประเมินผลยึดหลักการกระจายอานาจ โดยสนับสนุนให้ใช้กลไกการบริหารงานซึ่งมี คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้มีอานาจและบทบาทอย่างเต็มที่ในการบริหารกล
ยุทธ์และติดตามประเมินผล และรับผิดชอบติดตามการดาเนินงานตามกลยุทธ์ที่ตนรับผิดชอบ โดยที่มีการมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบเป็นผู้วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปในภาพรวมของ
หน่วยงาน เพื่อให้ข้อเสนอต่อผู้บริหารในการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การดาเนินงานในปีต่อไป
2. การติดตามและประเมินผล
- วิเคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยงของผลผลิตในระดับแผนงาน/โครงการของหน่วยงานและเป้าหมายการให้บริการในระดับหน่วยงานที่ตอบสนองต่อเป้าหมายการให้บริการ
ระดับมหาวิทยาลัย เพื่อบูรณาการโครงการที่สาคัญในระดับหน่วยงานและคัดเลือกโครงการสาคัญที่ตอบสนองต่อผลสาเร็จของเป้าหมายยุทธศาสตร์ในระดับมหาวิทยาลั ย ส่งให้กอง
นโยบายและแผนเพื่อจัดทาแผนติดตามประเมินผลประจาปีของมหาวิทยาลัยสาหรับใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการดาเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
- ดาเนินการติดตาม กากับ ประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการที่บรรจุไว้ในแผนติดตามประเมินผลฯ ของมหาวิทยาลัยในส่วนที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคที่ต้อง
เร่งรัดแก้ไขให้การดาเนินงานต่างๆ บรรลุผล รวมถึงการรายงานผลตามแผนงาน/โครงการที่ไม่ได้บรรจุไว้ในแผนติดตามประเมินผลฯ แต่เป็นโครงการที่เป็นนโยบายสาคัญที่ได้รับ
มอบหมายจากมหาวิทยาลัย ที่เกิดขึ้นระหว่างปี โดยใช้แบบรายงานการจัดทารายงานการดาเนินงานที่กาหนด ส่งรายงานกองนโยบายและแผนเพื่อการติดตามประเมินผลเพื่อ
บูรณาการผลการดาเนินงานของหน่วยงานระดับคณะ/หน่วยงานในมหาวิทยาลัย เป็นผลสาเร็จของการดาเนินงานในระดับมหาวิทยาลัย
3. ระยะเวลาการติดตามประเมินผล
จัดส่งรายงานผลตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติราชการ และแผนปฏิบัติงาน/โครงการ ประจาปีงบประมาณ 2561
ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561 ภายในวันที่ 7 เมษายน 2561
ครั้งที่ 2 รอบ 9 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 มิถุนายน 2561 ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2561
ครั้งที่ 3 รอบ 12 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2561

