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ค าน า 
 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2560 และแผนงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2560 
ฉบับนี้ข้ึน เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย และการพัฒนามหาวิทยาลัย ให้บรรลุเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ร่วมกัน คณะกรรมการบัณฑิต
วิทยาลัยจึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2560  ตามประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการตัวช้ีวัดผลงานค่าเป้าหมาย แนวทางการปฏิบัติการกรอบเวลาในการ
ด าเนินงาน ฝ่ายที่รับผิดชอบ และงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการต่อไป 

 
บัณฑิตวิทยาลัย หวังว่าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2560  ฉบับนี ้จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการประสานการด าเนินงาน ในแต่ละฝ่ายรวมทั้งใช้เป็นกรอบในการ

ก ากับติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานในโอกาสต่อไป ขอขอบคุณคณะกรรมการบริหารและบุคลากร ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือแสดงความคิดเห็น และให้ข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง จนท าให้การจัดท าเอกสารแผนปฏิบัติราชการฉบับนี้ ส าเร็จลุล่วง ลงด้วยด ี

 

บัณฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  

จังหวดัปทุมธานี   
ตุลาคม 2559 
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แผนที่ยุทธศาสตร ์ Strategy Map  
บัณฑิตวทิยาลยั   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนที่ยุทธศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย 
บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  

 สร้างเครือข่ายและแสวงหาพันธมิตรในการปฏิบัตงิาน 

 

เพ่ิมโอกาสการเข้าศึกษาและพัฒนานักศึกษาให้เก่งและ
ดี 

 

เป็นแหล่งเรียนรู้และมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาของท้องถ่ิน 

 

พัฒนาองคก์ารสมรรถนะสูงที่มีธรรมาภิบาล 

 
มีผลงานวิชาการท่ีมีมาตรฐาน และผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มี

คุณภาพและคุณธรรม 
มีผลงานการบูรณาการวิชาการท้ังศาสตร์  และศิลป์เพ่ือการพัฒนา

ท้องถิ่นอย่างยัง่ยืน 
เป็นองค์การตัวอย่างท่ีมีธรรมาภิบาล มีความพอเพียง และเป็น

องค์การแห่งการเรียนรู ้

 
• แหล่งเงินทุนทราบถึงปัญหา ศักยภาพ ความ

พร้อมของมหาวิท ยาลั ยและ จัดสรรเงิน
สนับสนุน 

• คณาจารย์ได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ 
สร้างองค์ความรู้และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  

• บัณฑิตมีความรู้ ทักษะ คุณธรรม เป็นที่ยอมรับ
ของสังคม 

• นักศึกษา ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับโอกาสในการ
เข้าศึกษาตามความพร้อมและศักยภาพ 

• มีหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของผู้เรียน 
ชุมชน 

• ประชาชน หน่วยงาน สถานประกอบการ 
ชุมชนมีความรู้ ทักษะในการเข้าใจ แก้ไข
ปัญหาได้ด้วยตนเอง 

• นักศึกษา คณาจารย์มีประสบการณ์ตรง            
และบทบาทการมีส่วนร่วมในการศึกษาและ
แก้ไขปัญหาของชุมชน  ท้องถิ่น  

 

• มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับด้านการเป็น
องค์การสมรรถนะสูงที่มีธรรมาภิบาล 

• มหาวิทยาลัยมคีวามมั่นคง แขง็แกร่งในด้าน
การเงินและสินทรัพย ์

• บุคลากรทุกกลุ่มมีความสุขและพึงพอใจที่ได้
ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย 

• สานต่อ เพ่ิมโครงการความร่วมมือกับในการ
ท าภารกิจหลักกับหน่วยงานภายนอก 

• แสวงหาเงินทุนวิจัย เงินช่วยเหลือเพ่ือสนับสนุน
การท างานตามภารกิจหลัก 

• สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับศิษย์เก่า / ชุมชน 
• พัฒนา ปรับภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยสู่สากล 
 

• พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรให้ตอบสนองกับความ
ต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และผู้เรียน 

• พัฒนา ต่อยอด เพ่ิมคุณค่าของผลงาน  การวิจัย
และนวัตกรรม 

• พัฒนากลไกการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ สร้าง
การรับรู้ผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัย 

 

• พัฒนางานกิจการนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา 
ระบบหอพักให้มีผลต่อการพัฒนานักศึกษา 

• ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วม มีบทบาท           
ด้านการอนุรักษ์ เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทย 

• จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ของศาสตร์ทุกสาขาที่
มีความพร้อม 

 

• พัฒนางานกิจการนักศึกษา อาจารย์ทีป่รึกษา ระบบ
หอพักให้มีผลต่อการพัฒนานักศึกษา 

• ส่ ง เส ริ ม ให้ นั ก ศึ ก ษ า เข้ า ร่ ว ม  มี บ ท บ า ท             
ด้านการอนุรักษ์ เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทย 

• จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ของศาสตร์ทุกสาขาที่มี
ความพร้อม 

 

ยกระดับ พัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญ สมรรถนะให้บุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง สอดรับกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

 เสริมสร้างวัฒนธรรมความเป็นมืออาชีพทางการอุดมศึกษาให้แก่
หน่วยงาน คณาจารย์ และบุคลากร 

 

 

 

พัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตร์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระบบ
การจัดการความรู้ และพัฒนานวตักรรมการจัดการ 

 มอบอ านาจ เสริมพลัง สรา้งความพร้อมในการปฏิบัตงิานให้แก่คณะ / 
ส านัก ตามแนวทางการพัฒนาองคก์ารสมรรถนะสูง 

 

พัฒนาปรับปรงุระเบียบ ข้อบงัคับให้เอือ้อ านวย และพัฒนาเป็น
องค์การที่มีธรรมาภิบาลที่มีสมรรถนะสูงและความพอเพียง 

 พัฒนาระบบการเงิน การคลัง งบประมาณ สวัสดิการ ระบบอาคาร 
ภูมิทัศน์ และระบบสินทรัพย์ สิทธิประโยชน์ 
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แผนปฏิบตัิราชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 
ความเป็นมา 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ตั้งอยู่ เลขที่ 1 หมู่  20 ถนนพหลโยธิน กิโลเมตรที่ 48 ต าบลคลองหนึ่ง 
อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 13180 หมายเลขโทรศัพท์ 02-5291638 ต่อ 401-403 โทรสาร  02-5291638, ต่อ 406  เว็บไซต์ http://grad.vru.ac.th 
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ เริ่มจัดต้ังและมีการด าเนินการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาต้ังแต่ปีการศึกษา 2541เป็นต้นมา 
และในปีการศึกษา 2548 ได้ยุบบัณฑิตวิทยาลัยและมีการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาโดยคณะวิชา   แต่ในปีการศึกษา 2550 มีการจัดต้ังบัณฑิตวิทยาลัยอีกครั้งและดูแล
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมด และในปีการศึกษา 2552 บัณฑิตวิทยาลัยมีการด าเนินงานโดยเป็นหน่วยประสานงานระดับบัณฑิตศึกษา  
 
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2540   มหาวิทยาลัยท าความร่วมมือกับ University of Northumbria at Newcastle (UNN) ประเทศอังกฤษ เปิดสอนระดับปริญญาโท หลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

พ.ศ. 2541   เปิดสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และร่วมมือกับ UNN เปิดสอนระดับปริญญาเอก
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา Human Resource Development  ให้กับอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ       

พ.ศ. 2543   เปิดสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา       
พ.ศ. 2544   เปิดสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชา

หลักสูตรและการสอนที่มหาวิทยาลัยและศูนย์สระแก้ว หลักสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) และด าเนินการจัดโครงการประกาศนียบัตรบัณฑิตกองทุนหมู่บ้าน
ตามนโยบายรัฐบาลโดยรับผิดชอบเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว  

พ.ศ. 2545  เปิดสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาวิชาการจัดการทั่วไปและสาขาวิชาการตลาด 
พ.ศ. 2548  เปิดสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ  
พ.ศ. 2549   เปิดสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาการจัดการความขัดแย้งแบบบูรณาการ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร

มหาบัณฑิต (รป.ม.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และเปิดสอนระดับปริญญาเอก หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รป.ด.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตร
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  
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พ.ศ. 2550   เปิดสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (วท.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร 
(วท.ม.) และมหาวิทยาลัยได้ท าความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) สา ขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

พ.ศ. 2551   เปิดสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) ส าหรับผู้บริหาร (Executive MBA)  
พ.ศ. 2552   มหาวิทยาลัยท าความร่วมมือกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ในการผลิตบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญา

เอก สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
พ.ศ. 2553   มหาวิทยาลัยท าความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว แลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 
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บัณฑิตวิทยาลัย   
 

ปรัชญา (Philosophy) : “คุณธรรมเด่น เน้นวิชาการ สร้างงานวิจัย เพือ่องค์ความรู้ใหม่ น าไปใช้พัฒนาท้องถ่ิน” 
 
วิสัยทัศน์ (Vision) : “บัณฑิตวิทยาลัยเป็นหน่วยงานช้ันน าในการประสานการผลิตบัณฑิตระดบัสงูกว่า ปรญิญาตรีตามมาตรฐาน สร้างความร่วมมือกบัท้องถ่ิน โดยเน้น

งานวิจัยสูร่ะดับนานาชาติ” 
 
พันธกิจ (Mission) : 1. ส่งเสรมิและพัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เกิดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
        2. ส่งเสรมิและสร้างสรรค์งานวิจัยทีเ่ป็นองค์ความรู้ใหม่  เพื่อพัฒนาท้องถ่ิน  และประเทศชาติ 
      3. ส่งเสรมิและก ากับคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา 

4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย   
 
เป้าประสงค ์(Goals) :   
        1. ประสานงานด้านพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของการผลิตบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษา  
      2. ประสานงานให้ผลิตงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ให้มีคุณภาพในระดับสากล และน าไปใช้พัฒนาท้องถ่ิน 
       3. ให้มีระบบบริหารงานที่ทันสมัย มีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบรหิารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 

อัตลักษณ์  :   บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถ่ิน 
 

เอกลักษณ์   :  เป็นสถาบันที่น้อมน าแนวทางการด าเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
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ค่านิยม (Core Values) 
  “ VALAYA ” 
 

V  : Visionary     =  เป็นผู้รอบรู ้
 A  :  Activeness    =   ท างานเชิงรุก รเิริ่มสร้างสรรค์  
 L  :  Like to learn     = สนใจใฝเ่รยีนรู้อย่างต่อเนื่อง  
 A  :  Adaptive     =  ปรับตัวได้ดี พร้อมน าการเปลี่ยนแปลง  
 Y  :  Yields      =  ผลงานเป็นที่ประจักษ์ 

  A  :  Acceptance and   Friendliness          =  เป็นที่ยอมรบัในการเป็นกัลยาณมิตร 
 
นโยบาย  
     1. เป็นศูนย์กลางการประสาน และก ากับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
     2. ก ากับดูแลมาตรฐานการจัดการศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการและความเป็นสากล 
     3. ส่งเสรมิและสนับสนุนการท าวิจัยที่มีคุณภาพในระดับบัณฑิตศึกษาและการบรกิารวิชาการ   
     4. มีระบบฐานข้อมลูด้านต่างๆ เพื่อการบริหารจัดการ 
 
 
นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
 นโยบายด้านการคุณภาพการศึกษา  เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย  
    1. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่สามารถสร้างคุณภาพการศึกษาได้อย่างแท้จริง  
  2. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา  โดยบูรณาการให้อยู่ในกระบวนการท างาน   
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โครงสร้าง  
บัณฑิตวิทยาลัย   
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ท่ี 1  

ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เกดิการเรียนนรูเ้ชิง
ผลิตภาพ 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ บณัฑิตวิทยาลัย   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
 

บัณฑิตวิทยาลัย ได้ก าหนดแผนงานเพ่ือสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนงานมหาวิทยาลัย ไว้ดังน้ี 
 
         
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เกิดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  2 ส่งเสริมและสร้างสรรค์งานวิจัยท่ีเป็นองค์ความรู้ใหม่  เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  และประเทศชาติ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  3 ส่งเสริมและก ากับคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
     และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
    
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัยอยา่งมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย   
 
 

 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์การด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย 
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ส่งเสริมและก ากบัคุณภาพการศึกษาระดบั
บัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและกรอบ

มาตรฐานคุณวิฒิระดับอุดมศึกษา 

ส่งเสริมและสร้างสรรค์งานวิจัยทีเ่ป็นองค์ความรู้
ใหม่ เพื่อพฒันาท้องถ่ิน และประเทศชาติ 

 

พัฒนาระบบบรหิารจัดการบัณฑิตวิทยาลัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายของ

มหาวิทยาลัย 
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การวิเคราะห์ TOWS MATRIX Analysis   เพือ่จัดท ากลยุทธ์และแผนปฏัตกิารบณัฑิตวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ บณัฑิตวิทยาลัย   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้ตรงความต้องการของสังคม การพัฒนาเศรษฐกิจ และพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซยีน 
1. กลยุทธ์พัฒนาบัณฑิตเพ่ือรองรับต่อประชาคมอาเซียน 

1.1 ออกระเบียบและประกาศต่างๆ ทีส่่งเสริมและควบคุมมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนและการท าวิจัยทีม่ีคุณภาพระดับบัณฑิตศึกษา 
1.2 ปรับปรุงระเบียบ และประกาศต่างๆ ให้ทันสมัยและเอือ้ต่อการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพ 
1.3 สนับสนุนการเปิดรบันักศึกษาใหม่ของแตล่ะสาขาวิชาให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการและระเบียบต่างๆของมหาวิทยาลัย 

 
2. กลยุทธ์ในการก ากับดูแลมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการและความเป็นสากล 
  2.1 สนับสนุนและส่งเสริมใหม้ีการปรบัปรุงหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาทุกสาขาวิชาที่เปิดสอนใหม้ีความทันสมัย  สอดคล้องกบัความต้องการของสังคมท้องถ่ิน
ภายในทุกๆ 5 ปี  

    2.2 สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาหลกัสูตรแบบบรูณาการระดบับัณฑิตศึกษาของคณะต่างๆ  
     2.3 ส่งเสรมิสนบัสนุนและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาทั้ง ในประเทศและต่างประเทศ 
     2.4 พัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหม้ีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ของผูส้ าเร็จการศึกษา 
    2.5 สนับสนุนให้มีการประเมินผลการสอนของคณาจารย์ทุกภาคการศึกษาเพื่อปรับปรงุและพัฒนาการเรียนการสอนใหม้ีคุณภาพ 
      2.6 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกจิกรรมระดบับัณฑิตศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
     2.7 ส่งเสรมิสนบัสนุนและพฒันาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อเอือ้ประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาระดบับัณฑิตศึกษาและการบริหารจัดการ 
 
 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ี  2 การผลิตผลงานวิจัยและงานสรา้งสรรค์ท่ีมีคุณภาพ เป็นท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

3. กลยุทธ์ในการส่งเสรมิและสนับสนุนการท าวิจัยท่ีมีคุณภาพในระดับบัณฑิตศึกษาและการบริการวิชาการ   
3.1 ก าหนดทิศทางการท าวิจัยของสาขาวิชาที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
3.2 จัดอบรมอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์และภาคนิพนธ์ เพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมปีระสทิธิภาพ 
3.3 จัดหาทุนสนบัสนุนการท าวิทยานิพนธ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ   
3.4 ส่งเสรมิและสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ให้สามารถเผยแพร่ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
3.5 จัดประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่นประจ าปีของมหาวิทยาลัย เพื่อน าเสนอในระดบัชาติหรอืระดบันานาชาติ 
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3.6 จัดอบรมการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติและการพัฒนาทักษะการเขียนบทความทกุภาคการศึกษา 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ี  3 การบริหารและการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล 
4 กลยุทธ์ในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายใต้หลกัธรรมาภิบาล  

4.1 ส่งเสรมิและสนับสนุนการศึกษาต่อ การฝึกกอบรม ศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ   
4.2 ส่งเสรมิและสนับสนุนการจัดกจิกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรยีนรู้  เพื่อการพัฒนาขีดความสามารถในการท างานและการถ่ายทอดประสบการณ์ระหว่างบุคลากร 
4.3 บริหารจัดการภายใต้การมสี่วนร่วมของสงัคม ชุมชน ท้องถ่ิน 
4.4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายใต้หลกัธรรมาภิบาลให้เป็นไปตามแนวทางการบริหารยุทธศาสตร์และการพฒันาระบบคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของ 

สกอ. สมศ. และ กพร. 
 
 
 
 
 

แผนผังการเชือ่มโยงของแผนปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

นโยบายมหาวิทยาลัย 
1 2 3 4 5 6 7 

ยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาใน

ระดับชาติ 

พัฒนาและเพิ่มบทบาท
ในการเป็น

สถาบันอุดมศึกษาเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น 

พัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาใน

ระดับชาติ 

ผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับ 

พัฒนาวิจัยและการบริการ
วิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตในท้องถิ่น และแสวงหา
ความรู้ใหม่ให้เป็นที่ยอมรับ
ระดับชาติ และนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยมีขนาด
กลางที่มีนักศึกษาภาค

ปกติ  12,000 คน 

พัฒนาการบริหารจัดการ
ในมหาวิทยาลัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนงานมหาวิทยาลัย 
1. แผนงานการพัฒนาการเรียนการ
สอน และคุณภาพบัณฑิต 

2.แผนงานการวิจัย และสะสมองค์ 3. แผนงานการบริการวิชาการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 

4 แผนงานการท านุบ ารุง สืบสาน 5. การบริหารการพัฒนา 
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ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  

ประเด็นยุทธศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2563 

1 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาให้เกิดการเรียนนรู้เชิงผลิตภาพ 

2. ส่งเสริมและสร้างสรรค์งานวิจัยที่เป็นองค์
ความรู้ใหม่ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น และ
ประเทศชาติ 

3 ส่งเสริมและก ากับคุณภาพการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและกรอบ
มาตรฐานคุณวิฒิระดับอุดมศึกษา 

4.พัฒนาระบบบริหารจัดการบัณฑิต
วิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้อง
กับนโยบายของมหาวิทยาลัย 

แผนกลยุทธ์ 5 ปี บัณฑิตวิทยาลัย   ประจ าปี พ.ศ. 2559-2563 
1. แผนงานการพัฒนาการเรียนการ
สอน และคุณภาพบัณฑิต 

2.แผนงานการวิจัย และสะสมองค์
ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

3. แผนงานการบริการวิชาการเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น 

4 แผนงานการท านุบ ารุง สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

5. การบริหารการพัฒนา 
 

 
ความสัมพันธร์ะหว่างประเดน็ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและประเดน็ยุทธศาสตร์ของบณัฑติวิทยาลัย  ที่สอดคลอ้งกบัตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

 

 
ล าดับที่ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนงาน
มหาวิทยาลัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์และแผนกล
ยุทธ์ของบัณฑิตวิทยาลัยที่
สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย 

กิจกรรมของบัณฑิตวิทยาลัยที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 ตอบสนองตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัดความส าเร็จ    
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

มรภ.วไลยฯ 
ตัวบ่งชี้ สมศ. ตัวบ่งชี้ สกอ. 

1 1. แผนงานการพัฒนาการ
เรียนการสอน และคุณภาพ
บัณฑิต 
 

1.1.1 พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่การ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive  
learning)  ที่ได้มาตรฐานสากล 
 
 
 

กิจกรรม 1  โครงการปรับปรุงหลักสูตร สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน 
กิจกรรม 2   โครงการปรับปรุงหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
กิจกรรม 3   โครงการปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยี
การจัดการเกษตร 
กิจกรรม 4 โครงการปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา 
กิจกรรม 5 โครงการปรับปรุงหลักสูตรรัฐ
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ล าดับที่ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนงาน
มหาวิทยาลัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์และแผนกล
ยุทธ์ของบัณฑิตวิทยาลัยที่
สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย 

กิจกรรมของบัณฑิตวิทยาลัยที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 ตอบสนองตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัดความส าเร็จ    
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

มรภ.วไลยฯ 
ตัวบ่งชี้ สมศ. ตัวบ่งชี้ สกอ. 

ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ 
กิจกรรม 6 โครงการปรับปรุงหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ 
กิจกรรม 7 โครงการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจ
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

 
 
 

 1.2.1 โครงการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรหรือพัฒนากระบวนการ
จั ด ก า ร เรี ย น รู้ เชิ งผ ลิ ต ภ าพ  
(Productive  learning) 

กิจกรรมที่ 1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  "การ
ก ากับ และติดตามความก้าวหน้าการท าวิทยานิพนธ์
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา" (คลินิกวิจัย) 
กิจกรรมที่ 2 โครงการศึกษาดูงานและทัศนศึกษา
ต่างประเทศ (หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ) 
 
กิจกรรมที่  3 โครงการศึกษาดูงานการจัดการ
โครงการหรือการจัดการสาธารณะในประเทศ
นักศึกษารุ่น 19 
กิจกรรมที่  4  โครงการศึกษาดูงานองค์การและการ
จัดการภาครัฐแนวใหม่ นักศึกษารุ่น  20  
กิจกรรมที่  5 โครงการเตรียมความพร้อมของ
นักศึกษาก่อนเข้าศึกษา  รุ่น 20 

   

  1.3 เตรียมความพร้อมของนักศึกษา
ก่อนเข้าเรียนพัฒนานักศึกษาให้มี
สมรรถนะด้านวิชาชีพ  มีจิต
สาธารณะเห็นคุณค่าของวิถีชีวิต

1.3.1 โครงการพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้  ด้านภาษา 

กิจกรรม 1 โครงการพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสาร 
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ล าดับที่ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนงาน
มหาวิทยาลัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์และแผนกล
ยุทธ์ของบัณฑิตวิทยาลัยที่
สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย 

กิจกรรมของบัณฑิตวิทยาลัยที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 ตอบสนองตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัดความส าเร็จ    
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

มรภ.วไลยฯ 
ตัวบ่งชี้ สมศ. ตัวบ่งชี้ สกอ. 

พอเพียงและสามารถสื่อสารโดยใช้
ภาษาสากลได้ 

   1.3.2 โครงการเตรียมความพร้อม
ของนักศึกษาก่อนเข้าเรียน 

กิจกรรม 1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับ
บัณฑิตศึกษา 

   

  1.3.3 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนนุ  พัฒนานักศึกาให้มี
ความรู้ความพร้อมในการท างานสู่
ประชาคมอาเซียน +3 
 

กิจกรรม 1 โครงการส่งเสริมบัณฑิต จิตอาสา  และมี
ส่วนร่วมกับท้องถิ่น 
กิจกรรม 2  โครงการสัมนาเชิงปฎิบัติการและศึกษา
ดูงานธุรกิจเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหลักสูคร
ธุรกิจมหาบัณฑิต 
กิจกรรม 3  โครงการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้น า
ทางด้านบริหารธุรกิจ 
กิจกรรม 4   โครงการอบรมโปรแกรมวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติและการวิจัย 
 
กิจกรรม 5  โครงการสร้างนวัตกรรมจากการต่อยอด
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กิจกรรม 6  โครงการเผยแพร่นวัตกรรมจากการ
เรียนการสอนในระดับชาติ/นานาชาติ 
กิจกรรมที่  7  โครงการแสดงความยินดีกับดุษฎี
บัณฑิต และมหาบัณฑิต 
กิจกรรมที่  8  โครงการสานสัมพันธ์จิตอาสาน้องพี่ 
MBA 
กิจกรรมที่ 9  โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิต
มหาบัณฑิต  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

   

 1.5 สร้างเครือข่ายกับหน่วยงาน   กิจกรรม 1  โครงการเครือข่ายวิชาการด้าน    
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ล าดับที่ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนงาน
มหาวิทยาลัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์และแผนกล
ยุทธ์ของบัณฑิตวิทยาลัยที่
สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย 

กิจกรรมของบัณฑิตวิทยาลัยที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 ตอบสนองตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัดความส าเร็จ    
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

มรภ.วไลยฯ 
ตัวบ่งชี้ สมศ. ตัวบ่งชี้ สกอ. 

ด าเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
บั ณ ฑิ ตทั้ ง ใน ป ระ เท ศ   แ ล ะ
ต่างประเทศ 

สิ่งแวดล้อมศึกษา 
กิจกรรม 2 โครงการให้บริการทางวิชาการและท า
ประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมแก่สังคมร่วมกับเครือข่าย 

2 2.แผนงานการวิจั ย  แ ล ะ
สะสมองค์ความรู้เพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่น 
2.1 พัฒนานักศึกษานกัวิจัย
ภายในให้มีสมรรถนะในการผลิต
และการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่
สากล 

 กิจกรรม 1  โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนา
หัวข้อวิจัยปฎิบัติ 
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร
น าเสนอผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ในการประชุม
ระดับนานาชาติ 
กิจกรรมที่ 3 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะ
ในการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่องการเขียน
บทความการวิจัย (สัมมนาปฏิบัติการ) 

   

 2.2 จัดหา สนับสนุนงบประมาณ  
ทุนการวิจัยและการผลิตต าราการ
จัด ตั้ งศูน ย์ เรียน รู้  การพัฒ น า
ระบบนิเวศแบบชานเมือง  และ
ก ารด า เนิ น ชี วิ ต ภ าย ใต้ ห ลั ก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 กิจกรรมที่ 1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียน
โครงร่างและการจัดท ารูปแบบการเขียนวิทยานิพนธ์ 
และการค้นคว้าอิสระ 
กิจกรรมที่ 2   โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการการ
เขียนโครงร่างวิจัยและการเขียนบทความทาง
วิชาการเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับบัณฑิตศึกษา 
กิจกรรมที่ 3  โครงการอบรมการใช้โปรแกรมตรวจ
ละเมิดลิขสิทธ์ิ 
กิจกรรมที่ 4  โครงการ ส่งเสริมและจัดท าวารสาร
บัณฑิตศึกษา 
กิจกรรมที่ 5  โครงการส่งเสริมการเข้าร่วมการ
ประชุมวิชาการในประเทศ 
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ล าดับที่ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนงาน
มหาวิทยาลัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์และแผนกล
ยุทธ์ของบัณฑิตวิทยาลัยที่
สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย 

กิจกรรมของบัณฑิตวิทยาลัยที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 ตอบสนองตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัดความส าเร็จ    
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

มรภ.วไลยฯ 
ตัวบ่งชี้ สมศ. ตัวบ่งชี้ สกอ. 

 2.3 สร้างผลงานวิจัยที่เป็นองค์
ความรู้ใหม่ที่ตอบรับโจทย์
ระดับประเทศชาตแิละท้องถิน่  
เพื่อสนับสนนุการพัฒนาการ
พัฒนาประชารัฐ  ลดความเหลี่อม
ล้ าสร้างความม่ันคั่ง  และย่ังยืน
ของท้องถิ่น ประเทศชาติ 

2.3.1 โครงการสร้างผลงานวิจัยที่
เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ตอบโจทย์
ระดับประเทศชาติ  และท้องถิ่น 
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประชารัฐ  
ลดความเหลี่อมล้ าสร้างความม่ันคั่ง  
และยั่งยืนของท้องถิ่น ประเทศชาติ 
 

กิจกรรมที่ 1  โครงการพัฒนาคุณภาพการท า
วิทยานิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าอิสระ 
กิจกรรมที่ 2  โครงการสัมมนาวิชาการทางการ
บริหารการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
กิจกรรมที่  3  การสัมมนาการสร้างนวัตกรรมที่ มี
ประสิทธิภาพสู่เชิงพานิชย์ 

   

 2.5 พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้
โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา 

2.5.1 โครงการพัฒนาองค์กรแห่ง
การเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดม
ปัญญา 

กิจกรรมที่  1  โครงการจัดการความรู้ KM บัณฑิต
วิทยาลัย   

   

3 3. แผนงานการบริการ
วิชาการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น 
3.2 จัดตั้งพัฒนาศูนย์ศึกษานิเวศ
ชานเมือง และศูนย์เรียนรู้
โครงการตามแนวพระราชด าริ
และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงพร้อมทั้งฝึกอบรมสร้าง
เครือข่ายการพัฒนาแก้ปัญญา
ชุมชนท้องถิ่นในพืน้ที่
มหาวิทยาลัยตามแนวทาง 
University Engagement 

3.2.2 โครงการบริหารศูนย์เรียนรู้
ตามแนวพระราชด าริและหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

กิจกรรมที่  1   โครงการส่งเสริมคุณลักษณะด้าน
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของบัณฑิตและสัมมนาทาง
การศึกษา 
กิจกรรมที่  2 โครงการส่งเสริมคุณลักษณะด้าน
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของบัณฑิต และสัมมนา
การจัดการศึกษาและภูมิพลังปัญญาของแผ่นดิน 
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ล าดับที่ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนงาน
มหาวิทยาลัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์และแผนกล
ยุทธ์ของบัณฑิตวิทยาลัยที่
สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย 

กิจกรรมของบัณฑิตวิทยาลัยที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 ตอบสนองตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัดความส าเร็จ    
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

มรภ.วไลยฯ 
ตัวบ่งชี้ สมศ. ตัวบ่งชี้ สกอ. 

 3.3 สร้างเครือข่ายชุมชนนัก
ปฏิบัติจากภายในและภายนอก
เพื่อร่วมกันศึกษาแกไ้ขปัญหาของ
ชุมชนท้องถิ่น  และเสริมสร้าง
พลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถ
ด ารงอยู่ได้อย่างย่ังยืน 
 

3.3.1 โครงการสร้างเครือข่าย
ชุมชนนักปฏิบตัิเพื่อร่วมกันศึกษา  
แก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและ
เสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถ
ด ารงอยู่ได้อย่างย่ังยืน 

กิจกรรมที่ 2  โครงการบริการวิชาการเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนในท้องถิ่น 
กิจกรรมที่ 3  การบูรณาการการพัฒนาต่อยอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นสุ่ชุมชน 
 

   

4 4 แผนงานการท า นุบ า รุ ง    
สื บ ส า น ศิ ล ป วั ฒ น ธ รร ม
ท้องถิ่น 
4.1 บริหารจัดการงานท านุบ ารุง
ศิ ลป ะแ ละวัฒ น ธรรมทั้ งก าร
อนุรักษ์ ฟื้นฟูสืบสานเผยแพร่ฒน
ธรรมไทย 

4.1.1  โครงการบูรณาการจัดการ
เรียนการสอนการวิจัย การบริการ
วิชาการกับการจัดกิจกรรม
นักศกึษาด้านศิลปวัฒนธรรม  
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

กิจกรรมที่ 1  ท าบุญ สืบสานประเพณีไทย    

5 5. การบริหารการพัฒนา  
     5.1 ดึงดูดบุคลากรที่มี
ความสามารถให้เข้าท างานใน
มหาวิทยาลัยพัฒนาเพิ่มขึ้นขีด
สมรรถนะของทรัพยากรบุคคล
อย่างต่อเนื่องทันต่อความ
เปลี่ยนแปลง 

5.1.1  โครงการพัฒนาระบบการ
จัดการทรัพยากรบุคคลสู่ความ
เป็นเลิศ 

กิจกรรมที่  1  โครงการพัฒนาระบบการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ 
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ล าดับที่ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนงาน
มหาวิทยาลัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์และแผนกล
ยุทธ์ของบัณฑิตวิทยาลัยที่
สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย 

กิจกรรมของบัณฑิตวิทยาลัยที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 ตอบสนองตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัดความส าเร็จ    
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

มรภ.วไลยฯ 
ตัวบ่งชี้ สมศ. ตัวบ่งชี้ สกอ. 

      5 .2  ป รั บ ป รุ ง ก ฎ ห ม า ย  
ร ะ เบี ย บ  ข้ อ บั งคั บ  จั ด ก า ร
ฝึกอบรมและการพัฒนาที่มุ่งม่ัน
การปฎิบัติ การเสริมสร้างธรรมา  
ภิบาลและเป็นมหาวิทยาลัยที่
รับผิดชอบต่อสังคม 

5.2.2 โครงการเสริมสร้างธรรมา   
ภิบาลและเป็นมหาวิทยาลัยที่
รับผิดชอบต่อสังคม 

กิจกรรมที่ 1  อบรมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนการ
ปฏิบัติราชการประจ าปีและโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ 
และจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
กิจกรรมที่ 2  โครงการอบรมความเสี่ยง 
กิจกรรมที่ 3  โครงการบริหารจัดการหลักสูตร     
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
กิจกรรมที่ 4  โครงการบริหารจัดการหลักสูตร 
รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
กิจกรรมที่ 5 โครงการบริหารจัดการหลักสูตร บธ.ด.
(บริหารธุรกิจ) 
กิจกรรมที่ 6  โครงการบริหารจัดการหลักสูตร 
ปร.ด. (สิ่งแวดล้อมศึกษา) 

   

  5.2.3 โครงการพัฒนา
มหาวิทยาลัยสู่สากล 
 

กิจกรรมที่ 1 โครงการจัดหาวัสดุส านักงานและวัสดุ
การศึกษา งบ(รายได้) 
กิจกรรมที่ 2   โครงการสาธารณูปโภค 
กิจกรรมที่ 3 โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์การเรียน
การสอน 
กิจกรรมที่ 4 โครงการจัดซ้ือวัสดุ 
กิจกรรมที่ 5 โครงการจัดหาค่าตอบแทนปฎิบัติงาน
การสนับสนุนการเรียนการสอน 
กิจกรรมที่ 6 โครงการจัดหาวัสดุการศึกษา 

   

  5.2.4  โครงการจัดการมาตรฐาน
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพื่อสู่ความเป็นเลิศ 
 

กิจกรรมที่ 1  โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านประกัน
คุณภาพการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (จัดร่วมกับ
ปฐมนิเทศ) 
กิจกรรมที่ 2  โครงการพัฒนาระบบและกลไกการ
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ล าดับที่ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนงาน
มหาวิทยาลัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์และแผนกล
ยุทธ์ของบัณฑิตวิทยาลัยที่
สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย 

กิจกรรมของบัณฑิตวิทยาลัยที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 ตอบสนองตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัดความส าเร็จ    
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

มรภ.วไลยฯ 
ตัวบ่งชี้ สมศ. ตัวบ่งชี้ สกอ. 

ประกันคุณภาพการศึกษา 
 กิจกรรมที่ 3  โครงการจัดท าแผนและคู่มือประกัน
คุณภาพบัณฑิตวิทยาลัย 
กิจกรรมที่ 4  โครงการ จัดท าแผน  การควบคุม 
ติดตาม ผลจากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 
กิจกรรมที่ 5 โครงการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
กิจกรรมที่ 6  การประเมินคุณภาพการศึกษา 
กิจกรรมที่ 7 จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน
ส าหรับผู้สอนและนักศึกษาสาขาบริหารการศึกษา 
กิจกรรมที่ 8  โครงการประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา 
กิจกรรมที่  9  โครงการประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตร 

  5.2.6 โครงการจัดประชุมเพื่อ
พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 

กิจกรรมที่ 1  โครงการจัดการประชุมค่าตอบแทน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
กิจกรรมที่ 2  โครงการจัดประชุมค่ารับรอง
คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย 
กิจกรรมที่ 3 โครงการประชุมสภาคณบดีบัณฑิตแห่ง
ประเทศไทย 
กิจกรรมที่ 4 โครงการค่าธรรมเนียมสมาชิกสภา
คณบดีบัณฑิตแห่งประเทศไทย 
กิจกรรมที่ 5  โครงการศึกษาดูงานการจัดงาน
ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
กิจกรรมที่ 6 คู่มือบัณฑิตศึกษา 
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ล าดับที่ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนงาน
มหาวิทยาลัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์และแผนกล
ยุทธ์ของบัณฑิตวิทยาลัยที่
สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย 

กิจกรรมของบัณฑิตวิทยาลัยที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 ตอบสนองตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัดความส าเร็จ    
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

มรภ.วไลยฯ 
ตัวบ่งชี้ สมศ. ตัวบ่งชี้ สกอ. 

 5.4 จัดหาและพัฒนาทรัพยากร
สนับสนนุการเรียนรู้  เทคโนโลยี
สารสนเทศ  สิ่งอ านวยความ
สะดวก  และบริการขั้นพื้นฐาน
ภายในมหาวิทยาลัยให้พร้อมต่อ
การเป็น Semi residential  
University 

5.4.1 โครงการจัดหาและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ทรัพยากรสนับสนุน
การศึกษาการวิจัย  การบริการ
วิชาการ 
 

กิจกรรมที่ 1  โครงการจัดหาทรัพยากรการเรียนรู้
ให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
กิจกรรมที่ 2  โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
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เป้าประสงคแ์ละตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนปฎบิัตริาชการ  ของบณัฑติวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
 

เป้าประสงค์และตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
1. การพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้ตรงความต้องการของสังคม การพัฒนา
เศรษฐกิจ และพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซยีน 

ความพีงพอใจ ร้อยละ 80  บัณฑิตวิทยาลัย/หลักสูตร 

2. ประสานงานให้ผลิตงานวิจัยท่ีสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้มีคุณภาพในระดับ
สากล และน าไปใช้พัฒนาท้องถิ่น 

จ านวนกิจกรรม อย่างน้อย 9 กิจกรรม บัณฑิตวิทยาลัย 

3. ให้มีระบบบริหารงานท่ีทันสมัย มีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ และ
มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการตามหลกัธรรมาภิบาล 

ความพีงพอใจ ร้อยละ 80 บัณฑิตวิทยาลัย 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการของ บณัฑติวิทยาลัย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนงานมหาวิทยาลัย  
  1.แผนงานการพัฒนาการเรียนการสอน และคุณภาพบัณฑิต 
  1.1.1 พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive  learning)  ท่ีได้มาตรฐานสากล 
  กิจกรรมที่ 1   โครงการปรับปรงุหลักสูตร สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน 

กิจกรรมที่ 2    โครงการปรับปรงุหลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต 
กิจกรรมที่ 3   โครงการปรับปรงุหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการเกษตร 
กิจกรรมที่ 4   โครงการปรับปรงุหลักสูตรสาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 
กิจกรรมที่ 5   โครงการปรับปรงุหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์
กิจกรรมที่ 6   โครงการปรับปรงุหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
กิจกรรมที่ 7   โครงการปรับปรงุหลักสูตรบรหิารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกจิ 

 
  1.2.1 โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรหรือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ  (Productive  learning) 

กิจกรรมที่ 1  โครงการสมัมนาเชิงปฏิบัติการ  "การก ากบั และติดตามความก้าวหน้าการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา" (คลินิกวิจัย) 
กิจกรรมที่ 2   โครงการศึกษาดูงานและทัศนศึกษาต่างประเทศ (หลักสูตรบรหิารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบรหิารธุรกิจ) 
กิจกรรมที่ 3   โครงการศึกษาดูงานการจัดการโครงการหรือการจัดการสาธารณะในประเทศนักศกึษารุ่น 19 
กิจกรรมที่ 4   โครงการศึกษาดูงานองค์การและการจัดการภาครัฐแนวใหม ่นักศึกษารุ่น  20  
กิจกรรมที่ 5  โครงการเตรียมความพรอ้มของนกัศึกษาก่อนเข้าศึกษา รุ่น 20 
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1.3 เตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าเรียนพัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ  มีจิตสาธารณะเห็นคุณค่าของวิถีชีวิตพอเพียงและสามารถสื่อสาร
โดยใช้ภาษาสากลได ้

1.3.1 โครงการพัฒนาทกัษะการเรียนรู้  ด้านภาษา 
กิจกรรมที่  1 โครงการพฒันาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสือ่สาร 

 
1.3.2 โครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าเรยีน 
กิจกรรมที่  1 โครงการปฐมนเิทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา 

 
1.3.3 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน  พัฒนานักศึกาให้มีความรู้ความพร้อมในการท างานสู่ประชาคมอาเซยีน +3 
กิจกรรมที่ 1  โครงการสง่เสรมิบัณฑิต  จิตอาสา  และมีส่วนร่วมกับท้องถ่ิน 
กิจกรรมที่ 2  โครงการสมันาเชิงปฎิบัติการและศึกษาดูงานธุรกิจเพื่อพฒันาศักยภาพนักศึกษาหลักสูครธุรกิจมหาบัณฑิต 
กิจกรรมที่ 3   โครงการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้น าทางด้านบรหิารธุรกิจ 
กิจกรรมที่ 4     โครงการอบรมโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติและการวิจยั 
กิจกรรมที่ 5   โครงการสร้างนวัตกรรมจากการต่อยอดภูมปิัญญาท้องถ่ิน 
กิจกรรมที่ 6    โครงการเผยแพร่นวัตกรรมจากการเรียนการสอนในระดบัชาติ/นานาชาติ 
กิจกรรมที ่ 7   โครงการแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต 
กิจกรรมที่  8   โครงการ สานสมัพันธ์จิตอาสาน้องพี่ MBA 
กิจกรรมที่ 9   โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตมหาบัณฑิต  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

 
1.5 สร้างเครือข่ายกับหน่วยงาน  ด าเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพบัณฑิตท้ังในประเทศ  และต่างประเทศ 

กิจกรรมที่ 1   โครงการเครือข่ายวิชาการด้านสิ่งแวดลอ้มศึกษา 
กิจกรรมที่ 2  โครงการใหบ้ริการทางวิชาการและท าประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมแกส่ังคมร่วมกบัเครือข่าย 

 
2.แผนงานการวิจัย และสะสมองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
2.1 พัฒนานักศึกษานักวิจัยภายในให้มีสมรรถนะในการผลิตและการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สากล 
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กิจกรรมที่ 1   โครงการอบรมเชิงปฎิบัตกิารเพื่อพฒันาหัวข้อวิจัยปฎิบัติ 
กิจกรรมที่ 2  การพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารน าเสนอผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ในการประชุมระดบันานาชาติ 
กิจกรรมที่ 3  โครงการพัฒนานกัศึกษาให้มสีมรรถนะในการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่องการเขียนบทความการวิจัย (สัมมนาปฏิบัติการ) 

 
2.2 จัดหา สนับสนุนงบประมาณ  ทุนการวิจัยและการผลติต าราการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ การพัฒนาระบบนิเวศแบบชานเมือง  และการด าเนินชีวิตภายใต้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 1  โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร การเขียนโครงร่างและการจัดท ารูปแบบการเขียนวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ 
กิจกรรมที่ 2    โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิารการเขียนโครงร่างวิจัยและการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อการตีพมิพ์เผยแพร่ระดบับัณฑิตศึกษา 
กิจกรรมที่ 3   โครงการอบรมการใช้โปรแกรมตรวจละเมิดลิขสิทธ์ิ 
กิจกรรมที่ 4  โครงการสง่เสรมิและจัดท าวารสารบัณฑิตศึกษา 
กิจกรรมที่ 5  โครงการสง่เสรมิการเข้าร่วมการประชุมวิชาการในประเทศ 

 
 
2.3 สร้างผลงานวิจัยท่ีเป็นองค์ความรู้ใหม่ท่ีตอบรับโจทย์ระดับประเทศชาติและท้องถิ่น  เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาการพัฒนาประชารัฐ  ลดความเหลี่อมล้ าสรา้งความ    
มั่งค่ัง และยั่งยืนของท้องถิ่น ประเทศชาติ 
  2.3.1 โครงการสร้างผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหมท่ี่ตอบโจทย์ระดับประเทศชาติ  และท้องถ่ิน เพือ่สนบัสนุนการพฒันาประชารัฐ  ลดความเหลี่อมล้ าสร้างความมั่น
ค่ัง  และยั่งยืนของท้องถ่ิน ประเทศชาติ 

กิจกรรมที่ 1  โครงการพัฒนาคุณภาพการท าวิทยานิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าอิสระ 
กิจกรรมที่ 2  โครงการสมัมนาวิชาการทางการบรหิารการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
กิจกรรมที่ 3  การสมัมนาการสร้างนวัตกรรมที่มปีระสิทธิภาพสูเ่ชิงพานิชย์ 

 
2.5 พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา 

2.5.1 โครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา 
กิจกรรมที่  1    โครงการจัดการความรู้ KM บัณฑิตวิทยาลัย   

3. แผนงานการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
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  3.2 จัดต้ังพัฒนาศูนย์ศึกษานิเวศชานเมือง  และศูนย์เรียนรู้โครงการตามแนวพระราชด ารแิละหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมท้ังฝึกอบรมสร้างเครือข่ายการ
พัฒนาแก้ปัญญาชุมชน  ท้องถิ่นในพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยตามแนวทาง University  Engagement  
        3.2.2 โครงการบริหารศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด าริและหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที ่ 1   โครงการสง่เสรมิคุณลักษณะด้านเอกลกัษณ์และอัตลักษณ์ของบัณฑิตและสมัมนาทางการศึกษา 
กิจกรรมที่  2   โครงการสง่เสรมิคุณลักษณะด้านเอกลกัษณ์และอัตลักษณ์ของบัณฑิต และสัมมนาการจัดการศึกษาและภูมิพลังปัญญาของแผ่นดิน 

 
  3.3 สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติจากภายในและภายนอกเพ่ือร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น  และเสริมสร้างพลังให้ชมุชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่
ได้อย่างยั่งยืน 
 
   3.3.1 โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพ่ือร่วมกันศึกษา  แก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสรมิพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อยา่งยั่งยืน 

กิจกรรมที่ 1   โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในท้องถ่ิน 
กิจกรรมที่ 2   การบรูณาการการพฒันาต่อยอดภูมิปญัญาท้องถ่ินสุ่ชุมชน 

 
4 แผนงานการท านุบ ารุง สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  
4.1 บริหารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้ังการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟูสืบสานเผยแพร่วัฒนธรรมไทย 
    4.1.1  โครงการบูรณาการจัดการเรียนการสอนการวิจยั  การบริการวิชาการกับการจัดกิจกรรมนักศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

กิจกรรมที่ 1   ท าบุญ สบืสานประเพณีไทย 
 
5. การบริหารการพัฒนา  
5.1 ดึงดูดบุคลากรท่ีมีความสามารถให้เขา้ท างานในมหาวิทยาลัยพัฒนาเพ่ิมขึ้นขีดสมรรถนะของทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเน่ืองทันต่อความเปลี่ยนแปลง 
  5.1.1  โครงการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ 

กิจกรรมที ่ 1   โครงการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลสู่ความเปน็เลิศ  
 
5.2 ปรับปรุงกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  จัดการฝึกอบรมและการพัฒนาท่ีมุ่งมั่นการปฎิบัติ การเสริมสรา้งธรรมาภิบาลและเป็นมหาวิทยาลัยท่ีรับผิดชอบต่อ

สังคม 
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  5.2.2 โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและเป็นมหาวิทยาลัยท่ีรับผิดชอบต่อสังคม 
กิจกรรมที่ 1  อบรมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนการปฏิบัติราชการประจ าปแีละโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ และจัดท าแผนกลยทุธ์ทางการเงิน 
กิจกรรมที่ 2   โครงการอบรมความเสี่ยง 
กิจกรรมที่ 3  โครงการบริหารจัดการหลักสูตร รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์ 
กิจกรรมที่ 4   โครงการบริหารจัดการหลักสูตร รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร)์ 
กิจกรรมที่ 5  โครงการบริหารจัดการหลักสูตร บธ.ด.(บริหารธุรกจิ) 
กิจกรรมที่ 6   โครงการบริหารจัดการหลักสูตร ปร.ด. (สิ่งแวดลอ้มศึกษา) 
 

5.2.3 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสูส่ากล 
กิจกรรมที่ 1  โครงการจัดหาวัสดุส านักงานและวัสดุการศึกษา (รายได้) 
กิจกรรมที่ 2    โครงการสาธารณูปโภค 
กิจกรรมที่ 3  โครงการจัดหาวัสดุอปุกรณ์การเรียนการสอน 
กิจกรรมที่ 4  โครงการจัดซื้อวัสด ุ
กิจกรรมที่ 5  โครงการจัดหาค่าตอบแทนปฎิบัติงานการสนบัสนุนการเรียนการสอน 
กิจกรรมที่ 6  โครงการจัดหาวัสดุการศึกษา 

 
5.2.4  โครงการจัดการมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือสู่ความเป็นเลิศ 

กิจกรรมที่ 1   โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (จัดร่วมกับปฐมนเิทศ) 
กิจกรรมที่ 2   โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 

  กิจกรรมที่ 3  โครงการจัดท าแผนและคู่มือประกันคุณภาพบัณฑิตวิทยาลัย 
กิจกรรมที่ 4   โครงการ จัดท าแผน การควบคุม ติดตาม ผลจากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 
กิจกรรมที่ 5  โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
กิจกรรมที่ 6   การประเมินคุณภาพการศึกษา 
กิจกรรมที่ 7  จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนส าหรับผู้สอนและนักศึกษาสาขาบรหิารการศึกษา 
กิจกรรมที่ 8  โครงการประกันคุณภาพระดบัหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษ 
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กิจกรรมที่ 9  โครงการประกันคุณภาพระดบัหลักสูตร 
 
5.2.6 โครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

กิจกรรมที่ 1     โครงการจัดการประชุมค่าตอบแทนคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
กิจกรรมที่ 2    โครงการจัดประชุมค่ารับรองคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย 
กิจกรรมที่ 3    โครงการประชุมสภาคณบดีบัณฑิตแห่งประเทศไทย 
กิจกรรมที่ 4   โครงการค่าธรรมเนียมสมาชิกสภาคณบดีบัณฑิตแหง่ประเทศไทย 
กิจกรรมที่ 5    โครงการศึกษาดูงานการจัดงานประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 
กิจกรรมที่ 6  คู่มือบัณฑิตศึกษา 

 
5.4 จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้  เทคโนโลยีสารสนเทศ  สิ่งอ านวยความสะดวก  และบริการขัน้พ้ืนฐานภายในมหาวิทยาลัยให้พร้อมต่อการเป็น 
Semi residential  University 

5.4.1 โครงการจัดหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทรัพยากรสนับสนุนการศึกษาการวิจัย  การบริการวิชาการ 
กิจกรรมที่ 1    โครงการจัดหาทรัพยากรการเรียนรู้ให้แก่นกัศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา 
กิจกรรมที่ 2    โครงการพัฒนาแหลง่เรียนรู ้
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โครงการ/กิจกรรมย่อย 

  

ผู้รับผดิชอบ 

  

แผนปฏิบัติการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1 ต.ค.59-31 ธ.ค.59 1 ม.ค.60-31 มี.ค.60 1 เม.ย.60-30 มิ.ย.60 1 ก.ค.60-30 ก.ย.60 

เป้าหมาย งบประมาณ   
ที่ ใช ้

เป้าหมาย งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย งบประมาณ   
ที่ใช ้

เป้าหมาย งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย งบประมาณ
ที่ใช ้

ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนงานมหาวิทยาลัย 
1 แผนงานพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
1.1.1 พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive  learning)  ท่ีได้มาตรฐานสากล 
กิจกรรมที่ 1    โครงการปรับปรุงหลักสูตร 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

 50,000 50,000 50,000 50,000       

กิจกรรมที่ 2  โครงการปรับปรุงหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

 60,000 60,000 60,000 60,000       

กิจกรรมที่  3 โครงการป รับปรุงหลักสู ต ร
เทคโนโลยีการจัดการเกษตร 

 30,000 30,000 30,000 30,000       

กิจกรรมที่  4    โครงการปรับปรุงหลักสูตร
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000     

กิจกรรมที่  5  โครงการปรับปรุงหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ 

 30,000 30,000 30,000 30,000       

กิจกรรมที่ 6  โครงการปรับปรุงหลักสูตร       
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ 

 30,000 30,000 30,000 30,000       
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โครงการ/กิจกรรมย่อย 

  

ผู้รับผดิชอบ 

  

แผนปฏิบัติการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1 ต.ค.59-31 ธ.ค.59 1 ม.ค.60-31 มี.ค.60 1 เม.ย.60-30 มิ.ย.60 1 ก.ค.60-30 ก.ย.60 

เป้าหมาย งบประมาณ   
ที่ ใช ้

เป้าหมาย งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย งบประมาณ   
ที่ใช ้

เป้าหมาย งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย งบประมาณ
ที่ใช ้

กิจกรรมที่ 7  โครงการปรับปรุงหลักสูตร
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

 30,000 30,000 30,000 30,000        

ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนงานมหาวิทยาลัย 
1 แผนงานพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
1.2.1 โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรหรือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ  (Productive  learning) 
 กิจกรรมที่ 1 โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ "การก ากับและติดตาม
ความก้าวหน้าการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา" (คลินิกวิจัย) 

 360,000 360,000 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 

กิจกรรมที่ 2  โครงการศึกษาดูงานและทัศน
ศึกษาต่างประเทศ (หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ) 

 320,000 320,000   320,000 320,000     

กิจกรรมที่ 3   โครงการศึกษาดูงานการจัดการ
โครงการหรือการจัดการสาธารณะในประเทศ
นักศึกษารุ่น 19 

 10,300 10,300 10,300 10,300       

กิจกรรมที่ 4  โครงการศึกษาดูงานองค์การและ
การจัดการภาครัฐแนวใหม่ นักศึกษารุ่น  20  

 11,300 11,300     11,300 11,300   

กิจกรรมที่ 5 โครงการเตรียมความพร้อมของ
นักศึกษาก่อนเข้าศึกษา รุ่น 20 

 12,000 12,000   12,000 12,000     
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โครงการ/กิจกรรมย่อย 

  

ผู้รับผดิชอบ 

  

แผนปฏิบัติการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1 ต.ค.59-31 ธ.ค.59 1 ม.ค.60-31 มี.ค.60 1 เม.ย.60-30 มิ.ย.60 1 ก.ค.60-30 ก.ย.60 

เป้าหมาย งบประมาณ   
ที่ ใช ้

เป้าหมาย งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย งบประมาณ   
ที่ใช ้

เป้าหมาย งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย งบประมาณ
ที่ใช ้

ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนงานมหาวิทยาลัย 
1 แผนงานพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
1.3 เตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าเรียนพัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ  มีจิตสาธารณะเห็นคุณค่าของวิถีชีวิตพอเพียงและสามารถสื่อสาร             
โดยใช้ภาษาสากลได ้
1.3.1  โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้  ด้านภาษา 
กิจกรรมที่ 1  โครงการพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสาร 

 44,000 44,000     44,000 44,000   

1.3.2 โครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าเรยีน 
กิจกรรมที่ 1  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัย 54,000 54,000   54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 

1.3.3 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน  พัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ความพร้อมในการท างานสู่ประชาคมอาเซียน +3 
กิจกรรมที่ 1  โครงการส่งเสริมบัณฑิตจิตอาสา  
และมีส่วนร่วมกับท้องถิ่น 

บัณฑิตวิทยาลัย 5,000 5,000 5,000 5,000       

กิจกรรมที่ 2   โครงการสัมนาเชิงปฎิบัติการ
และศึกษาดูงานธุรกิจเพื่อพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาหลักสูครธุรกิจมหาบัณฑิต 

 121,560 121,560   121,560 121,560     

กิจกรรมที่ 3   โครงการพัฒนาศักยภาพการเป็น
ผู้น าทางด้านบริหารธุรกิจ 

 28,020 28,020   28,020 28,020     

กิจกรรมที่ 4  โครงการอบรมโปรแกรมวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติและการวิจัย 

 3,000 3,000   3,000 3,000     
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โครงการ/กิจกรรมย่อย 

  

ผู้รับผดิชอบ 

  

แผนปฏิบัติการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1 ต.ค.59-31 ธ.ค.59 1 ม.ค.60-31 มี.ค.60 1 เม.ย.60-30 มิ.ย.60 1 ก.ค.60-30 ก.ย.60 

เป้าหมาย งบประมาณ   
ที่ ใช ้

เป้าหมาย งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย งบประมาณ   
ที่ใช ้

เป้าหมาย งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย งบประมาณ
ที่ใช ้

กิจกรรมที่ 5  โครงการสร้างนวัตกรรมจากการ
ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 20,000 20,000 20,000 20,000       

กิจกรรมที่ 6   โครงการเผยแพร่นวัตกรรมจาก
การเรียนการสอนในระดับชาติ/นานาชาติ 

 20,000 20,000     20,000 20,000   

กิจกรรมที่ 7  โครงการแสดงความยินดีกับดุษฎี
บัณฑิตและมหาบัณฑิต  

บัณฑิตวิทยาลัย 15,000 15,000       15,000 15,000 

กิจกรรมที่ 8   โครงการ สานสัมพันธ์จิตอาสา
น้องพี่ MBA 

 6,800 6,800   6,800 6,800     

กิจกรรมที่  9 โครงการแสดงความยินดี กับ
บัณฑิตมหาบัณฑิต หลักสูต รบริหาร ธุร กิจ
มหาบัณฑิต   

 15,000 15,000       15,000 15,000 

ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนงานมหาวิทยาลัย 
1 แผนงานพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
   1.5 สร้างเครือข่ายกับหน่วยงาน  ด าเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพบัณฑิตท้ังในประเทศ  และต่างประเทศ 
กิจกรรมที่ 1  โครงการเครือข่ายวิชาการด้าน
สิ่งแวดล้อมศึกษา 

 
27,500 27,500 27,500 27,500 

  
  

  

กิจกรรมที่ 2   โครงการให้บริการทางวิชาการ
และท าประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมแก่สังคม
ร่วมกับเครือข่าย 

 
16,000 16,000 16,000 16,000 
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โครงการ/กิจกรรมย่อย 

  

ผู้รับผดิชอบ 

  

แผนปฏิบัติการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1 ต.ค.59-31 ธ.ค.59 1 ม.ค.60-31 มี.ค.60 1 เม.ย.60-30 มิ.ย.60 1 ก.ค.60-30 ก.ย.60 

เป้าหมาย งบประมาณ   
ที่ ใช ้

เป้าหมาย งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย งบประมาณ   
ที่ใช ้

เป้าหมาย งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย งบประมาณ
ที่ใช ้

ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนงานมหาวิทยาลัย 
2.แผนงานการวจิัย และสะสมองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
2.1 พัฒนานักศึกษานักวจิัยภายในให้มีสมรรถนะในการผลิตและการเผยแพรผ่ลงานวจิัยสู่สากล 
กิจกรรมที่ 1  โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อ
พัฒนาหัวข้อวิจัยปฎิบัติ 

 14,800 14,800 14,800 14,800       

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร
น าเสนอผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ในการ
ประชุมระดับนานาชาติ 

 10,000 10,000   
10,000 10,000 

    

กิจกรรมที่  3  โครงการพัฒนานักศึกษาให้ มี
สมรรถนะในการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย 
เรื่องการเขี ยนบทความการวิจัย  (สัมมนา
ปฏิบัติการ) 

 15,000 15,000 15,000 15,000       

2.2 จัดหา สนับสนุนงบประมาณ  ทุนการวิจัยและการผลติต าราการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ การพัฒนาระบบนิเวศแบบชานเมือง  และการด าเนินชีวิตภายใต้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 กิจกรรมที่ 1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
เขียนโครงร่างและการจัดท ารูปแบบการเขียน
วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ 

บัณฑิตวิทยาลัย 
25,000 25,000   25,000 25,000     

กิจกรรมที่ 2  โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการการ
เขียนโครงร่างวิจัยและการเขียนบทความทาง
วิ ช าก าร เพื่ อ ก า ร ตี พิ ม พ์ เผ ย แ พ ร่ ร ะ ดั บ
บัณฑิตศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัย 

45,450 45,450 45,450 45,450  45,450     
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โครงการ/กิจกรรมย่อย 

  

ผู้รับผดิชอบ 

  

แผนปฏิบัติการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1 ต.ค.59-31 ธ.ค.59 1 ม.ค.60-31 มี.ค.60 1 เม.ย.60-30 มิ.ย.60 1 ก.ค.60-30 ก.ย.60 

เป้าหมาย งบประมาณ   
ที่ ใช ้

เป้าหมาย งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย งบประมาณ   
ที่ใช ้

เป้าหมาย งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย งบประมาณ
ที่ใช ้

กิจกรรมที่ 3 โครงการอบรมการใช้โปรแกรม
ตรวจละเมิดลิขสิทธ์ิ 

บัณฑิตวิทยาลัย 26,500 26,500 26,500 26,500       

กิจกรรมที่ 4   โครงการ ส่งเสริมและจัดท า
วารสารบัณฑิตศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัย 280,375 280,375 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 

กิจกรรมที่ 5 โครงการส่งเสริมการเข้าร่วมการ
ประชุมวิชาการในประเทศ 

 93,760 93,760 93,760 93,760 93,760 93,760 93,760 93,760   

2.3 สร้างผลงานวิจัยท่ีเป็นองค์ความรู้ใหม่ท่ีตอบรับโจทย์ระดับประเทศชาติและท้องถิ่น  เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาการพัฒนาประชารัฐ  ลดความเหลี่อมล้ าสรา้งความมั่นค่ัง  
และยั่งยืนของท้องถิ่น ประเทศชาติ 
2.3.1 โครงการสร้างผลงานวิจัยท่ีเป็นองค์ความรู้ใหม่ท่ีตอบโจทย์ระดับประเทศชาติ  และท้องถิ่น เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประชารัฐ  ลดความเหลี่อมล้ าสร้างความมั่นค่ัง  
และยั่งยืนของท้องถิ่น ประเทศชาติ 
 กิจกรรมที่ 1  โครงการพัฒนาคุณภาพการท า
วิทยานิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าอิสระ 

 104,880 104,880   104,880 104,880     

กิจกรรมที่ 2  โครงการสัมมนาวิชาการทางการ
บริหารการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 116,750 116,750 116,750 116,750       

กิจกรรมที่ 3  การสัมมนาการสร้างนวัตกรรมที่
มีประสิทธิภาพสู่เชิงพานิชย์ 

 20,000 20,000   20,000 20,000     

2.5 พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา 
2.5.1 โครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา 
กิจกรรมที่ 1   โครงการจัดการความรู้ KM 
บัณฑิตวิทยาลัย   

บัณฑิตวิทยาลัย 5,000 5,000 5,000 5,000       
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โครงการ/กิจกรรมย่อย 

  

ผู้รับผดิชอบ 

  

แผนปฏิบัติการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1 ต.ค.59-31 ธ.ค.59 1 ม.ค.60-31 มี.ค.60 1 เม.ย.60-30 มิ.ย.60 1 ก.ค.60-30 ก.ย.60 

เป้าหมาย งบประมาณ   
ที่ ใช ้

เป้าหมาย งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย งบประมาณ   
ที่ใช ้

เป้าหมาย งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย งบประมาณ
ที่ใช ้

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนงานมหาวิทยาลัย 

3. แผนงานการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิน่ 
3.2 จัดต้ังพัฒนาศูนย์ศึกษานิเวศชานเมือง  และศูนย์เรียนรู้โครงการตามแนวพระราชด ารแิละหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมท้ังฝึกอบรมสร้างเครือข่ายการพัฒนาแก้
ปัญญาชุมชน  ท้องถิ่นในพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยตามแนวทาง University  Engagement 
3.2.2 โครงการบริหารศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด าริและหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรมที่ 1  โครงการส่งเสริมคุณลักษณะด้าน
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของบัณฑิตและ
สัมมนาทางการศึกษา 

 20,000 20,000   20,000 20,000     

กิจกรรมที่ 2  โครงการส่งเสริมคุณลักษณะด้าน
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของบัณฑิต และ
สัมมนาการจัดการศึกษาและภูมิพลังปัญญาของ
แผ่นดิน 

 20,000 20,000   20,000 20,000      

3.3 สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติจากภายในและภายนอกเพ่ือร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น  และเสริมสร้างพลังให้ชมุชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อยา่ง
ยั่งยืน 
3.3.1 โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพ่ือร่วมกันศึกษา  แก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสรมิพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อยา่งยั่งยืน 

            

กิจกรรมที่  2   โครงการบริการวิชาการเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนในท้องถิ่น 

 15,000 15,000 15,000 15,000       
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โครงการ/กิจกรรมย่อย 

  

ผู้รับผดิชอบ 

  

แผนปฏิบัติการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1 ต.ค.59-31 ธ.ค.59 1 ม.ค.60-31 มี.ค.60 1 เม.ย.60-30 มิ.ย.60 1 ก.ค.60-30 ก.ย.60 

เป้าหมาย งบประมาณ   
ที่ ใช ้

เป้าหมาย งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย งบประมาณ   
ที่ใช ้

เป้าหมาย งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย งบประมาณ
ที่ใช ้

กิจกรรมที่ 3   การบูรณาการการพัฒนาต่อยอด
ภูมิปัญญาท้องถิ่นสุ่ชุมชน 

 10,000 10,000   10,000 10,000     

ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนงานมหาวิทยาลัย 

4. แผนงานการท านุบ ารุง สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
4.1 บริหารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้ังการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟูสืบสานเผยแพร่วัฒนธรรมไทย 
4.1.1  โครงการบูรณาการจัดการเรยีนการสอนการวิจัย  การบริการวิชาการกับการจัดกิจกรรมนักศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

กิจกรรมที่ 4 ท าบุญ สืบสานประเพณีไทย บัณฑิตวิทยาลัย 13,645 13,645   13,645 13,645     

ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนงานมหาวิทยาลัย 

5.  การบริหารการพัฒนา 
5.1 ดึงดูดบุคลากรท่ีมีความสามารถให้เขา้ท างานในมหาวิทยาลัยพัฒนาเพ่ิมขึ้นขีดสมรรถนะของทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเน่ืองทันต่อความเปลี่ยนแปลง 
5.1.1  โครงการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ 
กิจกรรมที่ 1  โครงการพัฒนาระบบการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ 

 115,500 115,500 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 

5.2 ปรับปรุงกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  จัดการฝึกอบรมและการพัฒนาท่ีมุ่งมั่นการปฎิบัติ การเสริมสรา้งธรรมาภิบาลและเป็นมหาวิทยาลัยท่ีรับผิดชอบต่อสังคม 
5.2.2 โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและเป็นมหาวิทยาลัยท่ีรับผิดชอบต่อสังคม 
กิจกรรมที่ 1  อบรมเชิงปฏิบัติการ การทบทวน
การปฏิบัติราชการประจ าปีและโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติ และจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

บัณฑิตวิทยาลัย 
100,000 100,000     100,000 100,000   
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โครงการ/กิจกรรมย่อย 

  

ผู้รับผดิชอบ 

  

แผนปฏิบัติการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1 ต.ค.59-31 ธ.ค.59 1 ม.ค.60-31 มี.ค.60 1 เม.ย.60-30 มิ.ย.60 1 ก.ค.60-30 ก.ย.60 

เป้าหมาย งบประมาณ   
ที่ ใช ้

เป้าหมาย งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย งบประมาณ   
ที่ใช ้

เป้าหมาย งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย งบประมาณ
ที่ใช ้

กิจกรรมที่ 2   โครงการอบรมความเสี่ยง 
 

 7,775 7,775 7,775 7,775       

กิจกรรมที่ 3   โครงการบริหารจัดการหลักสูตร 
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)   

 17,000 17,000 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 

กิจกรรมที่ 4    โครงการบริหารจัดการหลักสูตร 
รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 

 84,900 84,900 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 

กิจกรรมที่ 5  โครงการบริหารจัดการหลักสูตร 
บธ.ด.(บริหารธุรกิจ) 

 
62,150 62,150 

ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 

กิจกรรมที่ 6    โครงการบริหารจัดการหลักสูตร 
ปร.ด. (สิ่งแวดล้อมศึกษา) 

 
34,115 34,115 

ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 

5.2.3 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสูส่ากล 
กิจกรรมที่ 1  โครงการจัดหาวัสดุส านักงานและ
วัสดุการศึกษา (รายได้) 

บัณฑิตวิทยาลัย 500,000 500,000 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 

กิจกรรมที่ 2   โครงการสาธารณูปโภค 
บัณฑิตวิทยาลัย 70,000 70,000 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 

กิจกรรมที่  3  โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์     
การเรียนการสอน 

 50,000 50,000 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 

กิจกรรมที่ 4  โครงการจัดซ้ือวัสดุ  310,000 310,000 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
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โครงการ/กิจกรรมย่อย 

  

ผู้รับผดิชอบ 

  

แผนปฏิบัติการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1 ต.ค.59-31 ธ.ค.59 1 ม.ค.60-31 มี.ค.60 1 เม.ย.60-30 มิ.ย.60 1 ก.ค.60-30 ก.ย.60 

เป้าหมาย งบประมาณ   
ที่ ใช ้

เป้าหมาย งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย งบประมาณ   
ที่ใช ้

เป้าหมาย งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย งบประมาณ
ที่ใช ้

กิจกรรมที่ 5  โครงการจัดหาค่าตอบแทน
ปฎิบัติงานการสนับสนุนการเรียนการสอน 

 36,000 36,000       36,400 36,400 

กิจกรรมที่ 6  โครงการจัดหาวัสดุการศึกษา  58,000 58,000 58,000 58,000       

 
 
5.2.4  โครงการจัดการมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือสู่ความเป็นเลิศ 
กิจกรรมที่ 1  โครงการเผยแพร่ความรู้ด้าน
ประกันคุณภาพการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
(จัดร่วมกับปฐมนิเทศ) 

บัณฑิตวิทยาลัย 
21,600 21,600 

  
21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 

กิจกรรมที่ 2    โครงการพัฒนาระบบและกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษา 

 48,800 48,800       48,800 48,800 

กิจกรรมที่  3  โครงการจัดท าแผนและคู่ มือ
ประกันคุณภาพบัณฑิตวิทยาลัย 

บัณฑิตวิทยาลัย 10,000 10,000   10,000 10,000     

กิจกรรมที่ 4   โครงการ จัดท าแผน การควบคุม 
ติดตาม ผลจากการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัย 
10,380 10,380       10,380 10,380 

กิจกรรมที่ 5   โครงการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

บัณฑิตวิทยาลัย 5,000 5,000       5,000 5,000 

กิจกรรมที่ 6 การประเมินคุณภาพการศึกษา  20,000 20,000       20,000 20,000 



~ 42 ~ 
 

 

โครงการ/กิจกรรมย่อย 

  

ผู้รับผดิชอบ 

  

แผนปฏิบัติการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1 ต.ค.59-31 ธ.ค.59 1 ม.ค.60-31 มี.ค.60 1 เม.ย.60-30 มิ.ย.60 1 ก.ค.60-30 ก.ย.60 

เป้าหมาย งบประมาณ   
ที่ ใช ้

เป้าหมาย งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย งบประมาณ   
ที่ใช ้

เป้าหมาย งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย งบประมาณ
ที่ใช ้

กิจกรรมที่ 7 จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนการ
สอนส าหรับผู้สอนและนักศึกษาสาขาบริหาร
การศึกษา 

งบแผ่นดิน 
56,000 

งบรายได้ 
144,000 

200,000 200,000 200,000 200,000       

กิจกรรมที่  8 โครงการประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัย 156,000 156,000       156,000 156,000 

กิจกรรมที่ 9  โครงการประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตร 

 
15,000 15,000       15,000 15,000 

 
5.2.6 โครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
กิจกรรมที่ 1  โครงการจัดการประชุม
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัย 462,000 462,000 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 

กิจกรรมที่ 2  โครงการจัดประชุมค่ารับรอง
คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย 

บัณฑิตวิทยาลัย 170,000 170,000 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 

กิจกรรมที่ 3  โครงการประชุมสภาคณบดี
บัณฑิตแห่งประเทศไทย 

บัณฑิตวิทยาลัย 40,000 40,000 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 

กิจกรรมที่ 4 โครงการค่าธรรมเนียมสมาชิก    
สภาคณบดีบัณฑิตแห่งประเทศไทย (สคบท.) 

บัณฑิตวิทยาลัย 10,000 10,000 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
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โครงการ/กิจกรรมย่อย 

  

ผู้รับผดิชอบ 

  

แผนปฏิบัติการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1 ต.ค.59-31 ธ.ค.59 1 ม.ค.60-31 มี.ค.60 1 เม.ย.60-30 มิ.ย.60 1 ก.ค.60-30 ก.ย.60 

เป้าหมาย งบประมาณ   
ที่ ใช ้

เป้าหมาย งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย งบประมาณ   
ที่ใช ้

เป้าหมาย งบประมาณ
ที่ใช ้

เป้าหมาย งบประมาณ
ที่ใช ้

กิจกรรมที่ 5  โครงการศึกษาดูงานการจัดงาน
ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  

บัณฑิตวิทยาลัย 
40,000 40,000 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 

กิจกรรมที่ 6  คู่มือบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000   

 
5.4 จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้  เทคโนโลยีสารสนเทศ  สิ่งอ านวยความสะดวก  และบริการขัน้พ้ืนฐานภายในมหาวิทยาลัยให้พร้อมต่อการเป็น Semi 
residential  University 
5.4.1 โครงการจัดหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทรัพยากรสนับสนุนการศึกษาการวิจัย  การบริการวิชาการ 
กิจกรรมที่ 1  โครงการจัดหาทรัพยากรการ
เรียนรู้ให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 150,000 150,000 150,000 150,000       

กิจกรรมที่ 2  โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้  67,000 67,000 67,000 67,000       

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานการพัฒนาการเรียนการสอน และคุณภาพบัณฑิต 
กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
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1.1.1 พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
(Productive  learning)  ที่ได้
มาตรฐานสากล 

1 โครงการปรับปรุงหลักสูตร สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ 
2  โครงการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ 
3  โครงการปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการเกษตร ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ 
4 โครงการปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ 
5 โครงการปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ 

ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ 

6 โครงการปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา   รัฐ
ประศาสนศาสตร์ 

ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ 

7 โครงการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานการพัฒนาการเรียนการสอน และคุณภาพบัณฑิต (ต่อ) 
กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 

1.2.1 โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรหรือ
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิต
ภาพ  (Productive  learning) 

1. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  "การก ากับ และติดตามความก้าวหน้าการท าวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา" (คลินิกวิจัย) 

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

2 โครงการศึกษาดูงานและทัศนศึกษาต่างประเทศ (หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ) 

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

3. โครงการศึกษาดูงานการจัดการโครงการหรือการจัดการสาธารณะในประเทศนักศึกษา   รุ่น 19 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

4.  โครงการศึกษาดูงานองค์การและการจัดการภาครัฐแนวใหม่ นักศึกษารุ่น  20 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

5. โครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา รุ่น 20 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

1.3 เตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อน
เข้าเรียนพัฒนานักศกึษาให้มีสมรรถนะด้าน
วิชาชีพ  มีจิตสาธารณะเห็นคณุค่าของวิถี
ชีวิตพอเพียงและสามารถสื่อสารโดยใช้
ภาษาสากลได้ 
1.3.1 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้  ด้าน
ภาษา 

 
 
 
 
 
1.โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสาร 

 
 
 
 
 
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

1.3.2 โครงการเตรียมความพร้อมของ
นักศึกษาก่อนเข้าเรียน 

1.โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานการพัฒนาการเรียนการสอน และคุณภาพบัณฑิต (ต่อ) 
กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 

1.3.3 โครงการส่งเสริมและสนับสนนุ  
พัฒนานักศกึษาให้มีความรู้ความพร้อมใน

1.  โครงการส่งเสริมบัณฑิต  จิตอาสา  และมีส่วนร่วมกับท้องถิ่น 
2  โครงการสัมนาเชิงปฎิบัติการและศึกษาดูงานธุรกิจเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหลักสูตรธุรกิจ

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
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การท างานสู่ประชาคมอาเซียน +3 มหาบัณฑิต 
3. โครงการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้น าทางด้านบริหารธุรกิจ 
4.  โครงการอบรมโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและการวิจัย 
5.  โครงการสร้างนวัตกรรมจากการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6. โครงการเผยแพร่นวัตกรรมจากการเรียนการสอนในระดับชาติ/นานาชาติ 
7. โครงการแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต 
8. โครงการ สานสัมพันธ์จิตอาสาน้องพี่ MBA 
9.  โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตมหาบัณฑิต  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
1.5 สร้างเครือข่ายกับหน่วยงาน  ด าเนิน
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพบัณฑิตทั้งใน
ประเทศ และต่างประเทศ 

1.โครงการเครือข่ายวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา 
2. โครงการให้บริการทางวิชาการและท าประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมแก่สังคมร่วมกับเครือข่าย 

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานการวิจัย และสะสมองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 

2.1 พัฒนานักศึกษานกัวิจัยภายในให้มีสมรรถนะในการผลิตและการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สากล 
 

1  โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาหัวข้อวิจัยปฎิบัติ ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
2 การพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารน าเสนอผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ใน
การประชุมระดับนานาชาติ 

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

3.  โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะในการผลิตและเผยแพร่
ผลงานวิจัย เรื่องการเขียนบทความการวิจัย (สัมมนาปฏิบัติการ) 

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
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2.2 จัดหา สนับสนนุงบประมาณ ทุนการวิจัยและการผลิตต าราการ
จัดตั้งศนูย์เรียนรู้ การพัฒนาระบบนิเวศแบบชานเมือง  และการ
ด าเนินชีวิตภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโครงร่างและการจัดท ารูปแบบ
การเขียนวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ 
2  โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงร่างวิจัยและการเขียน
บทความทางวิชาการเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับบัณฑิตศึกษา 
3  โครงการอบรมการใช้โปรแกรมตรวจละเมิดลิขสิทธ์ิ 
4  โครงการ ส่งเสริมและจัดท าวารสารบัณฑิตศึกษา 
5  โครงการส่งเสริมการเข้าร่วมการประชุมวิชาการในประเทศ 

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

2.3 สร้างผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ตอบรับโจทย์
ระดับประเทศชาตแิละท้องถิน่  เพื่อสนับสนนุการพัฒนา การพัฒนา
ประชารัฐ  ลดความเหลี่อมล้ าสร้างความม่ันคั่ง  และย่ังยืนของ
ท้องถิ่น ประเทศชาติ 
2.3.1 โครงการสร้างผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ตอบโจทย์
ระดับประเทศชาติ  และท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประชารัฐ  ลด
ความเหลี่อมล้ าสร้างความม่ันคั่ง  และยั่งยืนของท้องถิ่น ประเทศชาติ 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพการท าวิทยานิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าอิสระ 
2. โครงการสัมมนาวิชาการทางการบริหารการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
3. การสัมมนาการสร้างนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพสู่เชิงพานิชย์ 

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

2.5  พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา 
2.5.1 โครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา 

1.โครงการจัดการความรู้ KM บัณฑิตวิทยาลัย   
 

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  แผนงานการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 

3.2 จัดตั้งพัฒนาศูนย์ศึกษานิเวศชานเมือง  
และศนูย์เรียนรู้โครงการตามแนวพระราชด าริ
และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมทั้ง
ฝึกอบรมสร้างเครือข่ายการพัฒนาแก้ปัญญา
ชุมชน  ท้องถิ่นในพื้นที่มหาวิทยาลัยตาม
แนวทาง University  Engagement  
       3.2.2 โครงการบริหารศูนย์เรียนรู้ตาม
แนวพระราชด าริและหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

1. โครงการส่งเสริมคุณลักษณะด้านเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของบัณฑิตและสัมมนาทางการศึกษา ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
2. โครงการส่งเสริมคุณลักษณะด้านเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของบัณฑิต และสัมมนาการจัด
การศึกษาและภูมิพลังปัญญาของแผ่นดิน 

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
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 3.3 สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัตจิาก
ภายในและภายนอกเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไข
ปัญหาของชุมชนท้องถิ่น  และเสริมสร้างพลัง
ให้ชุมชนท้องถิน่สามารถด ารงอยู่ได้อย่าง
ย่ังยืน 
   3.3.1 โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนัก
ปฏิบัติเพื่อร่วมกันศึกษา  แก้ไขปัญหาของ
ชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่น
สามารถด ารงอยู่ได้อย่างย่ังยืน 

1. โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในท้องถิ่น 
2. การบูรณาการการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสุ่ชุมชน 
 

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  แผนงานการท านุบ ารุง สืบสานศิลปวัฒนธรรมทอ้งถิ่น 
กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 

4.1 บริหารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์  ฟื้นฟูสืบสาน
เผยแพร่วัฒนธรรมไทย 
    4.1.1  โครงการบูรณาการจัดการเรียนการ
สอนการวิจัย  การบริการวิชาการกับการจัด
กิจกรรมนักศกึษาด้านศิลปวัฒนธรรม  และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1. โครงการท าบุญ สืบสานประเพณีไทย 
 

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารการพัฒนา 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
 5.1 ดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถให้เข้า
ท างานในมหาวิทยาลัยพัฒนาเพิ่มขึ้นขีด
สมรรถนะของทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง
ทันต่อความเปลี่ยนแปลง 
      5.1.1  โครงการพัฒนาระบบการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ 

1. โครงการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ 
 

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

5.2 ปรับปรุงกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  
จัดการฝึกอบรมและการพัฒนาที่มุ่งม่ันการ
ปฎิบัติ การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและเป็น
มหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม 
   5.2.2 โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและ
เป็นมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม 
 

1.  อบรมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนการปฏิบัติราชการประจ าปีและโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ 
และจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
2  โครงการอบรมความเสี่ยง 
3  โครงการบริหารจัดการหลักสูตร รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์ 
4  โครงการบริหารจัดการหลักสูตร รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
5 โครงการบริหารจัดการหลักสูตร บธ.ด.(บริหารธุรกิจ) 
6  โครงการบริหารจัดการหลักสูตร ปร.ด. (สิ่งแวดล้อมศึกษา) 
 

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารการพัฒนา 
กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 

5.2.3 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล 
 

1 โครงการจัดหาวัสดุส านักงานและวัสดุการศึกษา (รายได้) 
2   โครงการสาธารณูปโภค 
3 โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน 
4 โครงการจัดซ้ือวัสดุ 
5 โครงการจัดหาค่าตอบแทนปฎิบัติงานการสนับสนุนการเรียนการสอน 
6 โครงการจัดหาวัสดุการศึกษา 

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

5.2.4  โครงการจัดการมาตรฐานการศึกษา
และพัฒนาคณุภาพการศึกษาเพื่อสู่ความ
เป็นเลิศ 
 

1  โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (จัดร่วมกับ
ปฐมนิเทศ) 
2  โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
3  โครงการจัดท าแผนและคู่มือประกันคุณภาพบัณฑิตวิทยาลัย 
4  โครงการ จัดท าแผน การควบคุม ติดตาม ผลจากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 
5 โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
6  การประเมินคุณภาพการศึกษา 
7 จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนส าหรับผู้สอนและนักศึกษาสาขาบริหารการศึกษา 
8 โครงการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษ 
9 โครงการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารการพัฒนา 
กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 

5.2.6 โครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 
 

1    โครงการจัดการประชุมค่าตอบแทนคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
2   โครงการจัดประชุมค่ารับรองคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย 
3   โครงการประชุมสภาคณบดีบัณฑิตแห่งประเทศไทย 
4  โครงการค่าธรรมเนียมสมาชิกสภาคณบดีบัณฑิตแห่งประเทศไทย 
5   โครงการศึกษาดูงานการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
6  คู่มือบัณฑิตศึกษา 

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
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5.4 จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการ
เรียนรู้  เทคโนโลยีสารสนเทศ  สิ่งอ านวย
ความสะดวก  และบริการขั้นพื้นฐานภายใน
มหาวิทยาลัยให้พร้อมต่อการเป็น Semi 
residential  University 
5.4.1 โครงการจัดหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ทรัพยากรสนับสนุนการศึกษาการวิจัย  การ
บริการวิชาการ 

1  โครงการจัดหาทรัพยากรการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
2  โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

 

 
 

 
 

สรุปรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แยกตามพันธกิจของบัณฑิตวิทยาลัย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
พันธกิจท่ี 1)   ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เกิดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ  จ านวน  13 โครงการ 
 

ล าดับ โครงการ ผู้รบัผดิชอบ 
1 โครงการศึกษาดูงานและทัศนศึกษาต่างประเทศ (หลักสูตรบรหิารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบรหิารธุรกิจ) บธ.ด. 
2 โครงการศึกษาดูงานการจัดการโครงการหรือการจัดการสาธารณะในประเทศ นักศึกษารุ่น 19   รป.ม. 
3 โครงการศึกษาดูงานองค์การและการจัดการภาครัฐแนวใหม่  นักศึกษา รุ่น 20 รป.ม. 
4 โครงการเตรียมความพรอ้มของนกัศึกษาก่อนเข้าศึกษา รุ่น 20 รป.ม. 
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5 โครงการเครือข่ายวิชาการด้านสิ่งแวดลอ้มศึกษา สิ่งแวดล้อมศึกษา 
6 โครงการอบรมเชิงปฎิบัตกิารเพื่อพฒันาหัวข้อวิจัยปฎิบัติ MBA. 
7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร การเขียนโครงร่างและการจัดท ารูปแบบการเขียนวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ อ.ดร.ดนุชา 
8 โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงร่างวิจัยและการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อการตีพิมพเ์ผยแพรร่ะดับบณัฑิตศึกษา อ.ดร.ดนุชา/อ.ดร.ไอลดา 
9 โครงการอบรมการใช้โปรแกรมตรวจละเมิดลิขสิทธ์ิ ผศ.ดร.ชาคริต 
10 โครงการพัฒนาคุณภาพการท าวิทยานิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าอิสระ บรหิารการศึกษา 
11 โครงการสมัมนาวิชาการทางการบรหิารการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บรหิารการศึกษา 
12 การสมัมนาการสร้างนวัตกรรมที่มปีระสิทธิภาพสูเ่ชิงพานิชย์ วิทยาศาสตร ์
13 โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในท้องถ่ิน หลักสูตรและการสอน 

 
พันธกิจท่ี 2)   สง่เสริมและสรา้งสรรค์งานวิจัยท่ีเป็นองค์ความรู้ใหม่เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ    จ านวน  15 โครงการ 
 

ล าดับ โครงการ ผู้รบัผดิชอบ 
1 โครงการสมัมนาเชิงปฏิบัติการ "การก ากับ และติดตามความก้าวหน้าการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา"  (คลินิก

วิจัย) 
รป.ม. 

2 โครงการสง่เสรมิบัณฑิต  จิตอาสา  และมีส่วนร่วมกับท้องถ่ิน ผศ.ดร.ชาคริต 
3 โครงการสมันาเชิงปฎิบัติการและศึกษาดูงานธุรกิจเพื่อพฒันาศักยภาพนักศึกษาหลักสูตรธุรกิจมหาบัณฑิต MBA. 

4 โครงการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้น าทางด้านบรหิารธุรกิจ MBA. 
5 โครงการอบรมโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติและการวิจยั เกษตร 
6 โครงการสร้างนวัตกรรมจากการต่อยอดภูมปิัญญาท้องถ่ิน วิทยาศาสตร ์
7 โครงการเผยแพร่นวัตกรรมจากการเรียนการสอนในระดบัชาติ/นานาชาติ วิทยาศาสตร ์
8 โครงการใหบ้ริการทางวิชาการและท าประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมแกส่ังคมร่วมกบัเครือข่าย สิ่งแวดล้อม    
9 การพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารน าเสนอผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์     ในการประชุมระดบันานาชาติ วิทยาศาสตร ์



~ 53 ~ 
 

 

10 โครงการพัฒนานกัศึกษาให้มสีมรรถนะในการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่องการเขียนบทความการวิจัย (สัมมนาปฏิบัติการ) หลักสูตรและการสอน 
11 โครงการ ส่งเสริมและจัดท าวารสารบัณฑิตศึกษา อ.ดร.ดนุชา 
12 โครงการสง่เสรมิการเข้าร่วมการประชุมวิชาการในประเทศ MBA. 
13 โครงการสง่เสรมิคุณลักษณะด้านเอกลกัษณ์และอัตลักษณ์ของบัณฑิต และสัมมนาการจัดการศึกษาและภูมิพลังปัญญาของแผ่นดิน หลักสูตรและการสอน 
14 โครงการจัดการความรู้ KM บัณฑิตวิทยาลัย   อ.ดร.ไอลดา 
15 การบรูณาการการพฒันาต่อยอดภูมิปญัญาท้องถ่ินสุ่ชุมชน วิทยาศาสตร ์

พันธกิจท่ี 3)   ส่งเสริมและก ากับคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  จ านวน  17 โครงการ 

ล าดับ โครงการ ผู้รบัผดิชอบ 
1 โครงการปรับปรงุหลักสูตร สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน หลักสูตรและการสอน 
2 โครงการปรับปรงุหลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA. 
3 โครงการปรับปรงุหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการเกษตร สาขาเกษตร 
4 โครงการปรับปรงุหลักสูตรสาขาวิชาการบรหิารการศึกษา บรหิารการศึกษา 
5 โครงการปรับปรงุหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รป.ม. 
6 โครงการปรับปรงุหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รป.ด. 
7 โครงการปรับปรงุหลักสูตรบรหิารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกจิ บธ.ด. 
8 โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสือ่สาร บรหิารการศึกษา 
9 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมร่ะดับบัณฑิตศึกษา อ.ดร.ไอลดา 
10 โครงการสง่เสรมิคุณลักษณะด้านเอกลกัษณ์และอัตลักษณ์ของบัณฑิตและสมัมนาทางการศึกษา หลักสูตรและการสอน 
11 โครงการแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต อ.ดร.ไอลดา 
12 โครงการ สานสมัพันธ์จิตอาสาน้องพี่ MBA MBA. 
13 โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตมหาบัณฑิต หลกัสูตรบรหิารธุรกจิมหาบัณฑิต MBA. 
14 โครงการบริหารจัดการหลักสูตร รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร)์ รป.ม. 
15 โครงการบริหารจัดการหลักสูตร รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร)์ รป.ด. 
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16 โครงการบริหารจัดการหลักสูตร บธ.ด.(บริหารธุรกจิ) บธ.ด. 
17 โครงการบริหารจัดการหลักสูตร ปร.ด. (สิ่งแวดลอ้มศึกษา) สิ่งแวดล้อมศึกษา 

 
 
พันธกิจท่ี 4)   พัฒนาระบบการบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย  จ านวน  27 โครงการ 
 

ล าดับ โครงการ ผู้รบัผดิชอบ 
1 ท าบุญสืบสานประเพณีไทย ผศ.ดร.ชาคริต 
2 โครงการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลสู่ความเปน็เลิศ ผศ.ดร.ชาคริต 
3 อบรมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนการปฏิบัติราชการประจ าป ีและโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ และจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ผศ.ดร.ชาคริต 
4 โครงการอบรมความเสี่ยง ผศ.ดร.ชาคริต 
5 โครงการจัดหาวัสดุส านักงานและวัสดุการศึกษา (รายได้) ผศ.ดร.ชาคริต 
6 โครงการสาธารณูปโภค ผศ.ดร.ชาคริต 
7 โครงการจัดหาวัสดุอปุกรณ์การเรียนการสอน หลักสูตรและการสอน 
8 โครงการจัดซื้อวัสด ุ MBA. 
9 โครงการจัดหาค่าตอบแทนปฎิบัติงานการสนบัสนุนการเรียนการสอน เกษตร 
10 โครงการจัดหาวัสดุการศึกษา เกษตร 
11 โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (จัดร่วมกับปฐมนเิทศ) อ.ดร.ดนุชา 
12 โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา สิ่งแวดล้อม 
13 โครงการจัดท าแผนและคู่มือประกันคุณภาพบัณฑิตวิทยาลัย อ.ดร.ดนุชา 
14 โครงการ จัดท าแผน การควบคุม ติดตาม ผลจากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา อ.ดร.ดนุชา 
15 โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน อ.ดร.ดนุชา 
16 การประเมินคุณภาพการศึกษา บรหิารการศึกษา 
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ล าดับ โครงการ ผู้รบัผดิชอบ 
17 จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนส าหรับผู้สอนและนักศึกษาสาขาบรหิารการศึกษา บรหิารการศึกษา 
18 โครงการประกันคุณภาพระดบัหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา อ.ดร.ดนุชา 
19 โครงการประกันคุณภาพระดบัหลักสูตร หลักสูตรและการสอน 
20 โครงการจัดการประชุมค่าตอบแทนคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ผศ.ดร.ชาคริต 
21 โครงการจัดประชุมค่ารับรองคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย ผศ.ดร.ชาคริต 
22 โครงการประชุมสภาคณบดีบัณฑิตแห่งประเทศไทย ผศ.ดร.ชาคริต 
23 โครงการค่าธรรมเนียมสมาชิกสภาคณบดีบัณฑิตแหง่ประเทศไทย ผศ.ดร.ชาคริต 
24 โครงการศึกษาดูงานการจัดงานประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ ผศ.ดร.ชาคริต 
25 คู่มือบัณฑิตศึกษา อ.ดร.ไอลดา 
26 โครงการจัดหาทรัพยากรการเรียนรู้ให้แก่นกัศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา รป.ม. 
27 โครงการพัฒนาแหลง่เรียนรู ้ รป.ม. 
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