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ค าน า 

    ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้บริหารราชการตามแนวทางจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579 และนโยบายของสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ บัณฑิตวิทยาลัยจึงได้
ด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) โดยได้ระบุประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายตลอดระยะ 5 ปี ไว้อย่างชัดเจน เพ่ื อให้มี
ความสอดคล้องและสามารถวางแผนกรอบการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

 บัณฑิตวิทยาลัย มีความตระหนักและให้ความส าคัญกับทิศทางและกรอบการบริหารงานในทุกระยะ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งแผนกลยุทธ์จะเป็น
เครื่องมือส าคัญในการวางแผนการด าเนินงานให้กับผู้บริหาร บุคลากร ที่เกี่ยวข้อง และใช้เป็นแนวทางในการวางแผน ควบคุม ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงา นของ
บัณฑิตวิทยาลัย 

 
 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.กันต์ฤทัย  คลังพหล 
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1. สถานการณ์แนวโน้มปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อหน่วยงาน 
1.1. สภาพแวดล้อมปัจจัยภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อหน่วยงาน 

1.1.1. สภาพการแข่งขันของสถาบันการศึกษาที่สูงขี้น 
1.1.2. ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจส่งผลต่อจ านวนผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อ 
1.1.3. หลักสูตรขาดความเชื่อมโยงและการใช้ศักยภาพของอาจารย์รุ่นใหม่ 
1.1.4. อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาปรับตัวไม่ทันต่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้ที่ทันสมัย 

1.2. สภาพแวดล้อมปัจจัยภายในที่มีผลกระทบต่อหน่วยงาน 
1.2.1. การพัฒนาหลักสูตรที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ายังไม่เพียงพอ ความทันสมัยและโดดเด่นของหลักสูตร ทุนสนับสนุนการศึกษาและการวิจัย 
1.2.2. สิ่งอ านวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการวิจัย ยังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
1.2.3. ขาดระบบนิเวศ (Ecological) ที่เก้ือกูลการเรียนรู้ วิจัย เสริมประสิทธิภาพการท างาน เสริมการสร้างนวัตกรรมและคุณภาพชีวิตของชุมชน 
1.2.4. ขาดการประชาสัมพันธ์หลักสูตรในเชิงรุก 

1.3. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของหน่วยงาน 
1.3.1. ผู้บริหารมีการน าองค์กรอย่างมีธรรมภิบาล 
1.3.2. มีการบริหารจัดการเป็นไปตามเกณฑ์ว่าด้วยการจัดการระดับบัณฑิตศึกษา 
1.3.3. วารสารบัณฑิตวิทยาลัยจัดอยู่ในฐานข้อมูล TCI 1 
1.3.4. บุคลากรมีความพร้อมในการให้บริการ และมีความสามารถท างานเชิงรุกและริเริ่มสร้างสรรค์ 
1.3.5. มีระบบการบริการทางวิชาการให้แก่นักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ (e - Graduate VRU, I-thesis, ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์, Knowledge Tank, Innovation and Research) 
1.3.6. มีศักยภาพในการจัดการศึกษาและบริการเพ่ือรองรับนักศึกษานานาชาติ  

1.4. บริบทเชิงกลยุทธ์ 
1.4.1 ความท้าทายเชิงกลยุทธ์  
 1.4.1.1. การพัฒนาหลักสูตรที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า 
 1.4.1.2. การประชาสัมพันธ์หลักสูตรในเชิงรุก ให้เข้าถึงลูกค้าทุกกลุ่ม 
 1.4.1.3. จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และวิจัยให้ครอบคลุมกับความต้องการของนักศึกษา 
1.4.2 ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์  
 1.4.2.1. มีศักยภาพในการจัดการศึกษาและบริการเพ่ือรองรับนักศึกษานานาชาติ 

1.4.2.2. บุคลากรมีความพร้อมในการให้บริการ และมีความสามารถท างานเชิงรุกและริเริ่มสร้างสรรค์ 
1.4.2.3. มีระบบการบริการทางวิชาการให้แก่นักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ (e - Graduate VRU, I-thesis, ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์, Knowledge Tank, Innovation and Research) 
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1.4.3 โอกาสเชิงกลยุทธ์ 
 1.4.3.1. บัณฑิตวิทยาลัยมีโอกาสที่จะได้นักศึกษาต่างชาติ เพ่ิมมากข้ึน 

1.4.3.2. การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ท าให้เปิดโอกาสในการศึกษาให้แก่นักศึกษาทุกช่วงวัย และทุกพ้ืนที่ทั้งในและต่างประเทศ 
1.4.3.3. การมีเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็ง สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนางานวิจัยที่ตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่น 

1.5. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 1.5.1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร รายวิชาให้กับผู้เรียนทุกช่วงวัย  
 1.5.2. ก ากับดูแลมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
 1.5.3. ส่งเสริมและสนับสนุนการท าวิจัย/สร้างสรรค์นวัตกรรม เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน 
 1.5.4. มีระบบฐานข้อมูลด้านต่างๆ ในการบริหารจัดการเพ่ือการบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 
2. แผนกลยุทธ์หน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัย  พ.ศ. 2566 – 2570 

2.1. ปรัชญา   วิชาการเด่น เน้นเทคโนโลยี สร้างองค์ความรู้ใหม่ น าไปใช้พัฒนาท้องถิ่น 
2.2. อัตลักษณ์   บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น  
2.3. เอกลักษณ์  เป็นสถาบันที่น้อมน าแนวทางการด าเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.4. วัฒนธรรมองค์กร มุ่งม่ันบริการด้วยใจ เรียนรู้สิ่งใหม่ เพ่ือพัฒนาองค์กร 
2.5. สมรรถนะหลัก การท างานและบริการที่เป็นเลิศ 
2.6. ค่านิยม  GVALAYA 

   G : Greatness การท างานและบริการที่เป็นเลิศ 
  V : Visionnary เป็นผู้รอบรู้ 
  A : Activeness ท างานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์ 
  L : Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
  A : Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมน าการเปลี่ยนแปลง 
  Y : Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ 
  A : Acceptance and friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร 
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2.7. พันธกิจ  
2.7.1.ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร รายวิชาให้กับผู้เรียนทุกช่วงวัย 
2.7.2. ก ากับดูแลมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
2.7.3. ส่งเสริมและสนับสนุนการท าวิจัย/สร้างสรรค์นวัตกรรม เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน 
2.7.4.มีระบบฐานข้อมูลด้านต่างๆ ในการบริหารจัดการเพ่ือการบริการ 

2.8. วิสัยทัศน์  
สนับสนุนการผลิตบัณฑิตทุกช่วงวัย  ส่งเสริมการเรียนรู้วิชาการ  นวัตกรรม  เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างสมดุลและยั่งยืน 
 

2.9. ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ 
ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย หน่วยนับ ผู้ด าเนินงาน ผู้รายงาน ผู้ก ากับติดตาม  

66 67 68 69 70 
1.  ร้อยละของหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา 

และบุคคลทั่วไป ทุกช่วงวัย ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา เข้า
ศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา 

20 20 20 20 20 ร้อยละ บัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย รศ.ดร.กันต์ฤทัย  คลังพหล 

2. จ านวนของโครงการ/กิจกรรม ที่สนับสนุนการเรียนการ
สอนให้กับนักศึกษาในระดับบัณฑติศึกษา 

20 20 20 20 20 จ านวน บัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย รศ.ดร.กันต์ฤทัย  คลังพหล 

3. ร้อยละของโครงการ/กิจกรรม ผลงานวิจัย นวัตกรรม 
และงานสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่าง
สมดลุและยั่งยืน 

20 20 20 20 20 ร้อยละ บัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย รศ.ดร.กันต์ฤทัย  คลังพหล 

4. ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ 
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างสมดลุและยั่งยืน ท่ีมี
คุณภาพและได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับและน่าเช่ือถือ
ของหน่วยงาน ชุมชนและสังคม 

20 20 20 20 20 ร้อยละ บัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย รศ.ดร.กันต์ฤทัย  คลังพหล 

5. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการบณัฑิตวิทยาลัย 80 80 80 80 80 ร้อยละ บัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย รศ.ดร.กันต์ฤทัย  คลังพหล 
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2.10 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
2.10.1. การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานด้านวิชาการและวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการ และตอบสนองการเรียนรู้ส าหรับคนทุกช่วงวัย 
2.10.2. การบรหิารงานทีย่ึดหลักธรรมาภิบาล และการน าดิจิทลัมาใช้ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ตามเกณฑ์มาตรฐาน และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 

2.11 ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 
ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน ผู้ก ากับติดตาม 

2566 2567 2568 2569 2570 
วัตถุประสงค ์1 การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานดา้นวิชาการและวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการ และตอบสนองการเรียนรูส้ าหรับคนทุกช่วงวัย 

1.1 หลักสตูรที่มีความหลากหลายตอบสนองความ
ต้องการของคนทุกช่วงวัย ร่วมกับเครือข่ายทั้งในและ
ต่างประเทศ 

ร้อยละ 60 60 60 60 60 บัณฑณิวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย รศ.ดร.กันต์ฤทัย  คลังพหล 

1.2 นักศึกษาเป็นผู้รอบรู้ในด้านวิชาการ และวิชาชีพ ร้อยละ 60 60 60 60 60 บัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย รศ.ดร.กันต์ฤทัย  คลังพหล 
1.3 นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามความเช่ียวชาญ

ของศาสตร์และสาขาวิชา 
ร้อยละ 60 60 60 60 60 บัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย รศ.ดร.กันต์ฤทัย  คลังพหล 

วัตถุประสงค ์2 .การบริหารงานทีย่ึดหลักธรรมาภิบาล และการน าดจิิทัลมาใช้ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ตามเกณฑ์มาตรฐาน และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 

2.1 การบริหารงาน และการปฏิบตัิงานตามเกณฑ์ และ
ได้รับการจัดอันดับมาตรฐานใระดบัประเทศ และ
ระดับสากล 

อันดับที่ 201-
300 

201-
300 

201-
300 

201-
300 

201-300 บัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย รศ.ดร.กันต์ฤทัย  คลังพหล 

2.2 ระบบการบริหารงานแบบ Digital ที่รวดเร็ว ถูกต้อง 
และแม่นย า 

ค่าเฉลี่ย มากกว่า 
4.00 

มากกว่า 
4.00 

มากกว่า 
4.00 

มากกว่า 
4.00 

มากกว่า 
4.00 

บัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย รศ.ดร.กันต์ฤทัย  คลังพหล 

2.3 แพลตฟอร์มทีส่่งเสริมการท างานตามพันธกิจ แพลตฟ
อร์ม 

1 2 3 4 4 บัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย รศ.ดร.กันต์ฤทัย  คลังพหล 
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2.12 ยุทธศาสตร์  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการส าหรับคนทุกช่วงวัย   

กลยุทธ์ 1.1 สร้างความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ 
กลยุทธ์ 1.2  เสริมสรา้งความรู้ และทักษะ soft kill ของนักศึกษาให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และเป็นทีย่อมรับของสงัคม 
กลยุทธ์ 1.3 ผลิตและพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาตามความเชี่ยวชาญด้านวิชาการและวิชาชีพ 
กลยุทธ์ 1.4 เสริมสร้างความรู้ และทักษะ soft kill ของนักศึกษาให้ตรงตามความต้องการข  
กลยุทธ์ 1.6 ผลิตและพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาตามความเชี่ยวชาญด้านวิชาการและวิชาชีพ (คณะ) องตลาดแรงงาน และเป็นที่ยอมรับของสังคม  

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานรากให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน 
กลยุทธ์ 2.1 ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ     
กลยุทธ์ 2.2 พัฒนาศักยภาพการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ตามความเชี่ยวชาญของศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบูรณาการความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคม เพ่ือพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น หน่วยงาน โรงเรียนเครือข่าย และท านุบ ารุง สืบสานศิลปวัฒนธรรม ต่อยอดสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

  กลยุทธ์ 3.6 ส่งเสริมงานพันธกิจสัมพันธ์ตามอัตลักษณ์และความเชี่ยวชาญของศาสตร์/คณะ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาล และความเป็นดิจิทัล เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ได้มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเป้าหมายการ

พัฒนาที่ยั่งยืน 
กลยุทธ์ 4.1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
กลยุทธ์ 4.2 พัฒนาการบริหารงานของมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
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2.13  โครงการตามแผนกลยุทธ์บัณฑิตวิทยาลัย  พ.ศ. 2566 – 2570 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการส าหรับคนทุกช่วงวัย 
 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ ) แนวทางการ

ด าเนินงาน 
ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน ผู้ก ากับ/ติดตาม 

2566 2567 2568 2569 2570 
1.1 สร้างความร่วมมือ
ในการจัดการเรียนรู้
ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้ง
ในและต่างประเทศ 

1.1.1 โครงการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมอืกับ
มหาวิทยาลัยตา่งประเทศ
หรือหน่วยงานอื่น เพือ่ร่วม
จัดการศึกษา ยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาสู่
มาตรฐานระดับสากล 

1.1.1.1 จ านวน
กิจกรรมการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาสู่
สากลภายใต้ข้อตกลง 
(MOU) ร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน 
มหาวิทยาลัยในประเทศ 
หรือมหาวิทยาลยั
ต่างประเทศ 

2 2 3 3 4 ด าเนินกิจกรรมตาม
ข้อตกลงความร่วมมือ
ในการจัดการเรียนการ
สอน / การท าวจิัยของ
นักศึกษากบัหน่วยงาน/ 
มหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศ 

สาขาวิชานวัตกรรม
การจัดการ
สิ่งแวดล้อม 
สาขาวิชา
สิ่งแวดล้อมศึกษา 

อ.ดร.ศศิธร หาสิน 
ผศ.ดร.อนัญญา   
โพธิ์ประดิษฐ ์

รศ.ดร.กันต์ฤทัย   
คลังพหล 

 1.1.2 โครงการบูรณาการ
ความร่วมมือกับเครือข่าย
หุ้นส่วนทางสังคมเพื่อ
ส่งเสริมการจัดศึกษา 

1.1.2.2 ร้อยละของ
หลักสูตรที่มีศิษย์เก่าจาก
ภายนอกมหาวิทยาลยั 
หรือผู้ทรงคุณวุฒิร่วม
พัฒนางานกิจกรรมของ
หลักสูตรครบตามพันธกจิ
ของมหาวิทยาลยั (Alumni 
& Senior Citizen 
Engagement index)  

60 70 80 90 95 พัฒนา /ปรับปรุง 
หลักสูตรที่มีศิษย์เก่า
จากภายนอก
มหาวิทยาลัย หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพัฒนา
งาน/กิจกรรมของ
หลักสูตรตามพันธกิจ
ของมหาวิทยาลยั 

บัณฑิตวิทยาลัย 
สาขาวิชาการ
จัดการระบบ
สุขภาพ 
สาขาวิชานวัตกรรม
การจัดการ
สิ่งแวดล้อม 
สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน 

อ.ดร.บุษยา จูงาม 
รศ.ดร.พรรณี  
บัญชรหัตถกิจ 
อ.ดร.ศศิธร หาสิน 
รศ.ดร.สมบัติ   
คชสิทธิ์ 

รศ.ดร.กันต์ฤทัย   
คลังพหล 

1.2. เสริมสร้างความรู้ 
และทักษะ soft kill 
ของนักศึกษาให้ตรงตาม
ความต้องการของ
ตลาดแรงงาน และเป็น
ที่ยอมรับของสังคม 

1.2.1 โครงการจัดการเรียนรู้
ตลอดชีวิต (Lifelong 
Learning) ในรูปแบบ
หลักสูตรระยะสั้น (Short 
Course) สร้างทักษะใหม่ 
(Reskill) และยกระดบั
ทักษะเดิม (Upskill) 

1.2.1.1 ร้อยละของ
รายได้การจัดการเรียนรู้
ตลอดชีวิต (Lifelong 
Learning) ในรูปแบบ
หลักสูตรระยะสั้น 
(Short Course) สร้าง
ทักษะใหม่ (Reskill) 
และยกระดบัทักษะเดิม 
(Upskill) 

14 16 18 20 22 - ปรับปรุง/พัฒนาและ
เสนอหลักสูตรเพื่อ
ตอบสนอง ความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่น 
และหน่วยงานภายนอก 
- จัดการอบรมหลักสูตร 
ระยะสั้น 
-  การจัดการศึกษาแบบสะสม
หน่วยกิต (Credit bank) 

สาขาวิชาชีพคร ู ผศ.ดร.อังคณา  
กรัณยาธกิุล 

รศ.ดร.กันต์ฤทัย  
 คลังพหล 

หมายเลขอ้างอิง ๑๙๐๑๑๖BPUU๕๗๐๓๗

URL http://esaraban.vru.ac.th/archive/identityTags



 

11 

1.3 ผลิตและพัฒนา
สมรรถนะของนักศึกษา
ตามความเชี่ยวชาญด้าน
วิชาการและวิชาชีพ 

1.3.1 โครงการพัฒนา
ผลงานเชิงประจักษ์ของ
นักศึกษา 

1.3.1.1 จ านวนผลงาน
เชิงประจักษ์ของ
นักศึกษาที่ได้รับรางวัล 
หรือการเผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือ
นานาชาต ิ

130 140 150 160 170 - ส่งเสริมทักษะการ
น าเสนอผลงาน การ
ประกวดและการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ ของ
นักศึกษาใน
ระดับชาติและ
นานาชาต ิ
- สนับสนุน
งบประมาณส าหรับ
การน าเสนอผลงาน
ของนักศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัย  
สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน 
สาขาวิชานวัตกรรม
การบริหาร
การศึกษา 
สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ 
สาขาวิชานวัตกรรม
การจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

ผศ.ดร.ดนุชา 
 สลีวงศ์ 
รศ.ดร.สมบัติ   
คชสิทธิ์ 
ผศ.ดร.ชาญชัย  
วงศ์สิรสวัสดิ์ 
ผศ.ดร.ไททัศน์ มาลา 
อ.ดร.ศศิธร หาสิน 

รศ.ดร.กันต์ฤทัย   
คลังพหล 

1.4 เสริมสร้างความรู้ 
และทักษะ soft kill 
ของนักศึกษาให้ตรงตาม
ความต้องการของ
ตลาดแรงงาน และเป็น
ที่ยอมรับของสังคม 

1.4.1 โครงการพัฒนา
นักศึกษา วิศวกรสังคม
ผู้ประกอบการใหม่ฝึกหัด
(Startup) ที่เกิดจากการบ่ม
เพาะของมหาวิทยาลัย 

1.4.1.2 จ านวนนวัตกรรมที่
เกิดจากวิศวกรสังคมที่
สามารถน าไปแก้ไขปัญหา
ของชุมชนได้จริงและเกิด
การเปลี่ยนแปลงต่อชุมชน 

1 1 2 2 3 ลงพื้นที่เพื่อศึกษา
ปัญหา ความ
ต้องการของชุมชน 

สาขาวิชานวัตกรรม
การจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

อ.ดร.ศศิธร หาสิน รศ.ดร.กันต์ฤทัย  
คลังพหล 

 1.4.2 โครงการพัฒนาทักษะ
และทดสอบด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล และภาษาอังกฤษ 

1.4.2.2 ร้อยละของ
นักศึกษาที่สอบผา่น
ทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
(CEFR) 
- ระดับ B1(ปริญญาตรี) 
- ระดับ B2(ปริญญาโท) 

80 80 80 80 80 - พัฒนาทกัษะ
ภาษาอังกฤษ 
- พัฒนาหลักสูตร
การจัดฝึกอบรม
ทักษะภาษาอังกฤษ 
- จัดกิจกรรมการ
ฝึกอบรม 
- จัดการทดสอบ
ทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ 
- รายงานผลการ
ด าเนินงานเพื่อ
ปรับปรุงผลการ
ด าเนินงานให้ดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 
 

บัณฑิตวิทยาลัย ผศ.ปาริชาต ผดุงศิลป์ รศ.ดร.กันต์ฤทัย  
คลังพหล 

 1.4.3 โครงการพัฒนาทักษะ 
Soft Skill ให้กับนักศึกษา 

1.4.3.1 จ านวน
โครงการที่พัฒนา soft 
skill ให้กับนักศึกษา 

4 4 5 5 6 วางแนวทางการจัด
กิจกรรมพัฒนา Soft 
Skill ให้เหมาะสม

บัณฑิตวิทยาลัย 
วิทยาลยันวัตกรรม
การจัดการ 

ผศ.ดร.ดนุชา  สลีวงศ์ 
อ.ปรัชญพัชร วันอุทา 
อ.ดร.ทิวากร  

รศ.ดร.กันต์ฤทัย   
คลังพหล 
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กับบริบท เช่น เป็นผู้
มีความคิด 

สาขาวิชาการ
จัดการระบบ
สุขภาพ 

พระไชยบุญ 

สร้างสรรค์ สร้าง
นวัตกรรม การเป็น
ผู้ประกอบการ การ
มีภาวะผู้น า ที่ทันตอ่
การเปลี่ยนแปลง
ของโลก ผสมผสาน
ทักษะดิจิทัลกบั
ความเข้าใจทาง
สังคม และ
วัฒนธรรม จัด
กิจกรรม ประเมิน
ความส าเร็จ และมี
การจัดการวามรู ้

1.6 ผลิตและพัฒนา
สมรรถนะของนักศึกษา
ตามความเชี่ยวชาญด้าน
วิชาการและวิชาชีพ 

1.6.1 โครงการผลิตและ
พัฒนาสมรรถนะของ
นักศึกษาตามความ
เช่ียวชาญด้านวิชาการและ
วิชาชีพ 

1.6.1.3 ร้อยละของการ
เบิกใช้งบประมาณด้าน
วิชาการ 

80 80 80 80 80 - จ่ายค่าตอบแทน
การสอนในเวลาและ
นอกเวลา 
- จ่ายค่านิเทศ 
- จ่ายค่าตอบแทน
กรรมการควบคุม 
และสอบ
วิทยานพินธ ์
-  จา่ยค่าตอบแทน
คณะกรรมการ
หลักสูตร 
- มอบทุนการศึกษา 
- ปรับปรุง/พัฒนา
หลักสูตร 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วิทยาลยันวัตกรรม
การจัดการ 
สาขาวิชาชีพคร ู

อ.ดร.บุษยา จูงาม 
อ.ปรัชญพัชร วันอุทา 
ผศ.ดร.อังคนา  
กรัณยาธกิุล 

รศ.ดร.กันต์ฤทัย   
คลังพหล 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานรากให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน 
 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วดั 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ ) 

แนวทางการด าเนินงาน ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน ผู้ก ากับ/ตดิตาม 
2566 2567 2568 2569 2570 

2.1 ส่งเสริมการ
ผลิตผลงานวิจัย 
นวัตกรรม และงาน
สร้างสรรค์ ที่มี
คุณภาพ ตอบโจทย์
การพัฒนาประเทศ 
บนพื้นฐานความ
ร่วมมือของหน่วยงาน
และความต้องการ
ของหน่วยงาน ชุมชน 
และสังคม 

2.1.1 โครงการผลิตผล
งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม 
ที่ตอบโจทยก์ารพัฒนา
ประเทศ  

2.1.1.2 จ านวน
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ที่ตอบโจทยก์ารพัฒนาเชิง
พื้นที่และเชิงประเด็น 

1 1 2 2 3 สนับสนุนการวิจยัที่ตอบโจทย์
การพัฒนา เชิงพื้นที่และเชิง
ประเด็น 

สาขาวิชา
นวัตกรรมการ
จัดการ
สิ่งแวดล้อม 

อ.ดร.ศศิธร หา
สิน 

รศ.ดร.กันต์ฤทัย  
คลังพหล 

2.2.ส่งเสริมการ
เผยแพร่ผลงานวิจยั 
นวัตกรรม และงาน
สร้างสรรค์ ทั้งใน
ระดับชาติและ
นานาชาต ิ

2.2.1 โครงการเผยแพร่
ผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ที่ตอบโจทย์
การพัฒนาประเทศ และ
ได้รับการอ้างอิงในระดับ
นานาชาต ิ

2.2.1.4 ร้อยละของ
งานวิจัยและนวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้ที่ได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ
เพื่อยกระดับมาตรฐาน 

20 20 30 40 40 - พัฒนาระบบกลไกสนับสนุน
การเผยแพร่ผลงานวจิัยและ
นวัตกรรม  
- สนับสนุน องค์ความรู ้และ
บริการที่เป็นประโยชน์ในการ
ตีพิมพ์เผยแพร่งานวจิัยและ
งานสร้างสรรค์ที่ตอบโจทย์
การพัฒนาเชิงพื้นที่ใน
ระดับชาติและนานาชาติ  
-  สนับสนุน องค์ความรู้ และ
บริการที่เป็นประโยชน์ในการ
ตีพิมพ์เผยแพร่งานวจิัยและ
งานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพดี
เพียงพอที่จะตีพิมพ์ใน
ฐานข้อมูล TCI 1 และ
ฐานข้อมูล 
- ส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานด้านการจัดการเรียนรู้ 

บัณฑิตวิทยาลัย ผศ.ดร.ดนุชา  
สลีวงศ์ 

รศ.ดร.กันต์ฤทัย  
คลังพหล 
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ยุทธศาสตร์ที่  3 การบูรณาการความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคม เพ่ือพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น หน่วยงาน โรงเรียนเครือข่าย และท านุบ ารุง สืบสานศิลปวัฒนธรรม ต่อยอดสู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์

 
กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย (ปีงบประมาณ ) แนวทางการด าเนินงาน ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน ผู้ก ากับ/ติดตาม 

2566 2567 2568 2569 2570 

3.6. ส่งเสริมงาน
พันธกิจสัมพันธ์
ตามอัตลักษณ์และ
ความเชี่ยวชาญ
ของศาสตร/์คณะ  
(คณะ) 

3.6.1 โครงการ
ส่งเสริมงานพันธกิจ
สัมพันธ์ตามอตัลักษณ์
และความเชี่ยวชาญ
ของศาสตร/์คณะ 

3.6.1.2 ร้อยละ ของ
โครงการบริการวิชาการ
ที่มีการด าเนินงานตาม
รูปแบบพันธกิจสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลยัเพื่อสังคม 

80 80 85 90 95 - พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
กับภาครัฐและภาคเอกชน 
- ศึกษาศักยภาพของพื้นที่ใน
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
- ด าเนินกิจกรรมในการพัฒนา 
- ประเมินผลความส าเร็จ 
จัดการความรู้อย่างเป็นระบบ 

สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์
และนวัตกรรม
เพื่อการพัฒนา 
สาขาวิชา
หลักสตูรและ
การสอน 
สาขาวิชา
นวัตกรรมการ
บริหาร
การศึกษา 
สาขาวิชา
บริหารธรุกิจ 

รศ.ดร.ศศมล 
ผาสุข 
รศ.ดร.สมบัติ  
คชสิทธ์ิ 
ผศ.ดร.ชาญชัย  
วงศ์สิรสวสัดิ ์
อ.ดร.ภัทรพล  
ชุ่มมี 

รศ.ดร.กันต์ฤทัย  
คลังพหล 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาล และความเป็นดิจิทัล เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ได้มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ ) 

แนวทางการด าเนินงาน ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน ผู้ก ากับ/ติดตาม 
2566 2567 2568 2569 2570 

4.1 พัฒนาคุณภาพ
มหาวิทยาลัยเพือ่มุ่งสู่
ความเป็นเลิศ 

4.1.1โครงการพัฒนา
มหาวิทยาลัย   ตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ด าเนินการที่เป็นเลิศ 
(EdPEx)  

4.1.1.1 ร้อยละ
ความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนการ
พัฒนาตนเอง 
(Improvement Plan) 
ตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพือ่การ
ด าเนินการที่เป็นเลิศ 
(EdPEx) 

70 80 85 90 95 - บริหารจัดการการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
IQA 
-  บริหารจัดการคุณภาพ
การศึกษาเพือ่รับการตรวจ
ประเมินภายนอก 
- รายงานผลการด าเนินการ
ตามเกณฑ ์EdPEx  

บัณฑิตวิทยาลัย ผศ.ดร.ดนุชา   
สลีวงศ์ 

รศ.ดร.กันต์ฤทัย  
คลังพหล 

 4.1.2 โครงการปรับปรุง
ภาพลักษณ์และส่งเสริม
การตลาด 

4.1.2.2 ร้อยละของการ
เบิกจ่ายงบประมาณด้าน
บุคคล 

90 90 90 90 90 - การบริหารเงินเดือน 
ค่าตอบแทนและเงินประจ า
ต าแหน่ง ค่าล่วงเวลาและ
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน 
เสาร-์อาทิตย ์
- บริหารระบบการ
ประเมินผลบุคลากร 

บัณฑิตวิทยาลัย 
สาขาวิชาชีพคร ู

อ.ดร.บุษยา  
 จูงาม 
อ.ดร.อังคนา  
กรัณยาธกิุล 

รศ.ดร.กันต์ฤทัย  
คลังพหล 

4.1.3 โครงการส่งเสริม
การจัดการความรู้เพื่อ
พัฒนาคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย      

4.1.3.1 ค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในทุกมิติที่มีต่อ
มหาวิทยาลัย 

มากกว่า 
4.00 

มากกว่า 
4.00 

มากกว่า 
4.00 

มากกว่า 
4.00 

มากกว่า 
4.00 

- จัดท าแผนปรับภาพลักษณ์
องค์กร 
- พัฒนาบุคลากร อาคารสถานที่ 
ส่งเสริมภาพลักษณ์ 
- จัดท าแผนกลยุทธ์ทาง
การตลาด 
- จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
และการสร้างความสัมพันธ์กับ
ผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอื่น 

บัณฑิตวิทยาลัย 
สาขาวิชาชีพคร ู
สาขาวิชา
นวัตกรรมการ
บริหารการศึกษา 
สาขาวิชารัฐ
ประศาสน
ศาสตร์ 
สาขาวิชาการ
จัดการระบบ
สุขภาพ 

อ.ดร.บุษยา  
 จูงาม 
ผศ.ดร.อังคนา  
กรัณยาธกิุล 
ผศ.ดร.ชาญชัย  
วงศ์สิรสวัสดิ ์
ผศ.ดร.ไททัศน์ 
มาลา 
รศ.ดร.พรรณี  
บัญชรหัตถกิจ  
อ.ดร.ทิวากร  
พระไชยบุญ 

รศ.ดร.กันต์ฤทัย  
คลังพหล 
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4.1.5 โครงการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรสาย
วิชาการ ด้านคุณวุฒิและ
การด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

4.1.5.2. ร้อยละของ
อาจารย์ที่ได้รับรางวัลใน
การจัดการเรียนการสอน 
มีความเชี่ยวชาญใน
ศาสตร์ และการขบัเคลื่อน
พันธกิจสัมพันธ์ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ
ต่อจ านวนอาจารย์ทั้งหมด 

40 45 50 55 60 - เสริมสร้างความรู้และทักษะขอ
บุคลากร 
- จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความ
เชี่ยวชาญของบุคลากร 
- สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมการ
แข่งขัน การประกวด 

บัณฑิตวิทยาลัย ผศ.ปาริชาต 
ผดุงศิปล์ 

รศ.ดร.กันต์ฤทัย  
คลังพหล 

4.2 พัฒนาการ
บริหารงานของ
มหาวิทยาลยัตาม
หลักธรรมาภิบาล 
(Good 
Governance) 

4.2.2 โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพ การบริหาร
ส านักงาน 

ร้อยละของการเบิกจ่าย
งบประมาณการบริหาร
จัดการส านักงาน 

80 85 90 95 100 - บริหารจัดการส านักงาน 
(เชื้อเพลิง วัสดุส านักงาน วัสดุ
การศึกษา ครุภัณฑ์ ซ่อมแซม 
สาธารณูปโภค ค่าจ้างเหมา
บริการ) 
- จ่ายเบี้ยประกันชีวิตของ
นักศึกษา 
- บริหารจัดการความเสี่ยง 
- ตรวจสอบภายใน 

บัณฑิตวิทยาลัย 
สาขาวิชาชีพคร ู
สาขาวิชา
หลักสูตรและ
การสอน 
สาขาวิชา
นวัตกรรมการ
บริหารการศึกษา 
สาขาวิชาการ
จัดการ
เทคโนโลยี 
สาขาวิชาการ
จัดการระบบ
สุขภาพ 
สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ 
สาชาวิชา
นวัตกรรมการ
จัดการ
สิ่งแวดล้อม 

อ.ดร.บุษยา   
จูงาม 
ผศ.ดร.อังคนา 
 กรัณยาธิกุล 
ผศ.ดร.ชาญชัย   
วงศ์สิรสวัสดิ ์
รศ.ดร.เบญจ
ลักษณ์ เมืองมีศร ี
อ.ดร.ทิวากร   
พระไชยบุญ 
อ.ดร.ภัทรพล   
ชุ่มมี 
อ.ดร.ศศิธร หาสิน 

รศ.ดร.กันต์ฤทัย  
คลังพหล 

4.2.3 โครงการจัดประชุม
เพื่อพัฒนาระบบบรหิาร
จัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4.2.3.1 ร้อยละของการ
เบิกจ่ายงบประมาณตาม
แผนการจัดประชุม 

100 100 100 100 100 - ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
- ประชุมสภาคณบดีบัณฑิต
แห่งประเทศไทย  
- ประชุมคณะกรรมการ
หลักสูตร ป.บัณฑิต 

บัณฑิตวิทยาลัย 
สาขาวิชาชีพคร ู

อ.ดร.บุษยา  
จูงาม 
ผศ.ดร.อังคนา 
กรัณยาธกิุล 

รศ.ดร.กันต์ฤทัย  
คลังพหล 
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3. การขับเคลื่อนการด าเนินการแผนกลยุทธ์ 
3.1 แนวทางการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 

3.1.1 แนวทางในการขับเคลื่อนการด าเนินการของ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  การขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 -2570 จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการ
พัฒนาระบบและกลไกในการขับเคลื่อน การด าเนินงานและการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามแผน โดยจะต้องมีการสื่อสาร เพ่ือสร้างความเข้าใจใน หลักการ สาระส าคัญ
ของ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดผลงานหลัก ค่าเป้าหมาย ให้แก่คณะผู้บริหาร รวมทั้งบุคลากรภายในให้รับทราบ เข้าใจมีการน าประเด็นยุ ทธศาสตร์ กลยุทธ์ การด าเนินงานที่
ก าหนดไว้ไปเป็นเป้าหมายการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผ่านกระบวนการจัดท า แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี แผนกลยุทธ์ และการจัดท าข้อตกลง ผลงานรายบุคคล มีการก าหนดนโยบายการจัดสรรงบประมาณให้สอดรับกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รวมทั้งปรับปรุงจัดระบบในการ 
ติดตามผลการบริหารงบประมาณ ให้เอ้ืออ านวยต่อการขับเคลื่อนการด าเนินงาน และจัดให้มีการก าหนดกรอบการประเมินผลระบุตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์ตามแน ว 
ทางการบริหารยุทธศาสตร์เพ่ือพัฒนา องค์การให้มีสมรรถนะสูง จัดประชุมติดตามผลการด าเนินการ แสวงหาแนวทางที่เหมาะสมในการรับรู้ ลดปัญ หาอันสืบเนื่องมาจากความ 
เปลี่ยนแปลงของเงื่อนไข ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  

3.1.2 รูปแบบ แนวทางในการติดตามประเมินผล การติดตามประเมินผลการด าเนินงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี สนับสนุนให้ใช้กลไกการบริหาร ซึ่งมี
คณบดี รองคณบดี เป็นผู้มีอ านาจและบทบาทอย่างเต็มที่ใน การบริหารกลยุทธ์และติดตามประเมิน รวมถึงรับผิดชอบติดตามการ ด าเนินงานตามกลยุทธ์ที่รับผิดชอบโดยที่งาน
บริหาร เป็นผู้รวบรวมวิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุปผลในภาพรวม ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี รายงานต่อคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี และรายงานต่อกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไล ยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ เพื่อประมวลผลการประเมินในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัยต่อไป  

3.1.3 หน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการติดตามประเมินผล การด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกอบด้วยงาน
บริหาร งานวิชาการและงานวิจัยและประกันคุณภาพ ตามโครงสร้างการบริหารงานของ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม  ราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี 

 3.1.2.1 งานบริหาร ท าหน้าที่เป็นหน่วยติดตามประเมินผลของ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี   
มีบทบาทความรับผิดชอบ ดังนี้  

1. จัดท าสาระส าคัญของแผนกลยุทธ์ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ประเด็น ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าสงค์ โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณของ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใ นพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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 2. วิเคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยงของผลผลิตไปสู่เป้าหมายการด าเนินงานในระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี ระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผน ติดตามประเมินผลการด าเนินงานของ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 3. รวบรวมและวิเคราะห์รายงานจากฝ่ายงาน ต่างๆ ในสังกัด และสรุปน าเสนอความก้าวหน้าของผลการด าเนินงานทุกไตรมาส  เสนอต่อคณะ
กรรมการบริหาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เพ่ือใช้ประโยชน์ในการบริหารงานและงบประมาณ
ของ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
3.1.2.2 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เป็นหน่วยงานติดตามประเมินผลการด าเนินโครงการ/

กิจกรรม ของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีบทบาทความรับผิดชอบวิเคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยง  ผลผลิตในระดับแผนงาน/โครงการของหลักสูตร และเป้าหมายการ
ด าเนินงานในระดับหน่วยงานที่ตอบสนองต่อ เป้าหมายการด าเนินงานระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  และรายงาน
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ทุกไตรมาสส่งให้ ฝ่ายบริหาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี โดยบัณฑิต
วิทยาลัย ก าหนดตัวชี้วัด ตามแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2566-2570 ที่เป็นผู้รับผิดชอบ ให้ทางหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
ด าเนินการจัดท าแผนงานโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ  

 
ยุทธศาสตร์  

 1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการส าหรับคนทุกช่วงวัย  
 โครงการยุทธศาสตร์ 1.1.1.1 หลักสูตรมีการจัดกิจกรรมการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่สากลภายใต้ข้อตกลง (MOU) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
มหาวิทยาลัยในประเทศ หรือมหาวิทยาลัยต่างประเทศ  
 โครงการยุทธศาสตร์ 1.1.2.2  หลักสูตรมีการจัดกิจกรรมที่มีศิษย์เก่าจากภายนอกมหาวิทยาลัย  
หรือผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพัฒนางานกิจกรรมของหลักสูตรครบตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย (Alumni & Senior Citizen Engagement index)  
 โครงการยุทธศาสตร์ 1.4.3.1 หลักสูตรมีการจัดกิจกรรมและมีจ านวนโครงการที่พัฒนา soft skill  
ให้กับนักศึกษา  

 2.การผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานรากให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน 
 3.การบูรณาการความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคม เพื่อพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น หน่วยงาน โรงเรียนเครือข่าย และท านุบ ารุง สืบสานศิลปวัฒนธรรม ต่อยอดสู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์
 4.การพัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาล และความเป็นดิจิทัล เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ได้มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน 
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แผนงาน การผลิตบัณฑิต 
 1. แผนงาน การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) 

 1.1 งาน พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเชิงผลิตภาพ  (Productive Learning) 
 1.2 งาน บริหารจัดการงบประมาณการด าเนินงานวิชาการ 
 1.3 งาน ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ  (Productive Learning) 
 1.4 งาน พัฒนาทักษะของนักศึกษาท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 
 1.5 งาน พัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านการท างานร่วมกับชุมชน 
 1.9 งาน สร้างเครือข่ายร่วมมือกับสถานศึกษาหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในต่างประเทศ 
 1.10 งาน พัฒนาสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพครู 

 2. แผนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
    2.2 งาน ส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

 3. แผนงานพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ 
    3.1 งาน สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น 
 ผลผลิต  

 1. ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          
 2. ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

     3. ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 วิสัยทัศน์ 

 (ตัวชี้วัดที่ 1) หลักสูตรมีการจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ชุมชนปราชญ์ชุมชน ผู้ใช้บณัฑิต องค์กร หน่วยงานในพ้ืนที่ได้มีโอกาสก าหนด ทิศทางการด าเนินงานในการสอน การ
บริหารต่อจ านวนหลักสูตรทั้งหมด  

เป้าประสงค์ 3 หน่วยงาน ชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับการยกระดับด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 เป้าประสงค์ 3.3 หลักสูตรมีโครงการเพ่ือพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของสถาบันอุดมศึกษาในการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี รวมถึงการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่น เพ่ือแก้ไข ลดปัญหาและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ท้องถิ่นและภูมิภาค 
 เป้าประสงค์ 3.4 หลักสูตรมีการจัดโครงการหรือกิจกรรมโดยการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน หรือหน่วยงานใน พื้นที่ สะท้อนการมีส่วนร่วมเพ่ือแก้ไข/ลดปัญหา/ส่งเสริมการ
เรียนรู้ของชุมชน สังคม  
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3.1.4 ระยะเวลาการติดตามประเมินผล ก าหนดให้หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี จัดส่งรายงาน

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าประสงค์ แผนปฏิบัติการ และแผนกลยุทธ์บัณฑิตวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570 ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด มายังฝ่ายบริหาร  
รายไตรมาส เพ่ือรวบรวมสรุปผลการด าเนินเสนอต่อกองนโยบายและแผน  ดังนี้  

 
ไตรมาส ปีงบประมาณ 2566 ปีงบประมาณ 2567 ปีงบประมาณ 2568 ปีงบประมาณ 2569 ปีงบประมาณ 2570 

ไตรมาสที่ 1 (รอบ 3 เดือน) 1 ต.ค.65-31 ธ.ค.65 1 ต.ค.66-31 ธ.ค.66 1 ต.ค.67-31 ธ.ค.67 1 ต.ค.68-31 ธ.ค.68 1 ต.ค.69-31 ธ.ค.69 
ไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน) 1 ม.ค.66-31 มี.ค.66 1 ม.ค.67-31 มี.ค.67 1 ม.ค.68-31 มี.ค.68 1 ม.ค.69-31 มี.ค.69 1 ม.ค.70-31 มี.ค.70 
ไตรมาสที่ 3 (รอบ 9 เดือน) 1 เม.ย.66-30 มิ.ย.66 1 เม.ย.67-30 มิ.ย.67 1 เม.ย.68-30 มิ.ย.68 1 เม.ย.69-30 มิ.ย.69 1 เม.ย.70-30 มิ.ย.70 
ไตรมาสที่ 4 (รอบ 12 เดือน) 1 ก.ค.66-30 ก.ย.66 1 ก.ค.67-30 ก.ย.67 1 ก.ค.68-30 ก.ย.68 1 ก.ค.69-30 ก.ย.69 1 ก.ค.70-30 ก.ย.70 

    
ปีงบประมาณ 2566 
1. การติดตามตัวชี้วัดโครงการในระบบ ERP และตัวชี้วัดเป้าประสงค์ในระบบ SIS บัณฑิตวิทยาลัยด าเนินการจัดท าบันทึกข้อความติดตามแจ้งหน่วยงานก่อนสิ้นสุดไตรมาส ทุกๆ
ไตรมาส ไตรมาสที่ 1 รอบ 3 เดือน ระหว่างวันที่  1 ตุลาคม  2565-31 ธันวาคม 2565  

- ก าหนดให้หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินการจัดส่งรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามตัวชี้วัดโครงการ มายังบัณฑิตวิทยาลัย 
ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565 เพ่ือด าเนินการบันทึกในระบบรายงานการติดตามผลการด าเนินโครงการและงบประมาณ (ERP)  

- หน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัยรายงานผลตัวชี้วัดเป้าประสงค์ในระบบ SIS ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565 รายงานผลตามแบบฟอร์มตัวชี้วัดเป้าประสงค์ (ระดับมหาวิทยาลัย
ส่วนผู้ดูแลและจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด)  
2. การติดตามตัวชี้วัดโครงการในระบบ ERP และตัวชี้วัดเป้าประสงค์ในระบบ SIS บัณฑิตวิทยาลัยด าเนินการจัดท าบันทึกข้อความติดตามแจ้งหน่วยงานก่อนสิ้นสุดไตรมาส ทุกๆ 
ไตรมาส ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566-31 มีนาคม 2566  

- ก าหนดให้หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินการจัดส่งรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามตัวชี้วัดโครงการ มายังบัณฑิตวิทยาลัย 
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566 เพ่ือด าเนินการบันทึกในระบบรายงานการติดตามผลการด าเนินโครงการและงบประมาณ (ERP)  

- หน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัยรายงานผลตัวชี้วัดเป้าประสงค์ในระบบ SIS ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566 รายงานผลตามแบบฟอร์มตัวชี้วัดเป้าประสงค์ (ระดับมหาวิทยาลัย
ส่วนผู้ดูแลและจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด)  
3. การติดตามตัวชี้วัดโครงการในระบบ ERP และตัวชี้วัดเป้าประสงค์ในระบบ SIS บัณฑิตวิทยาลัยด าเนินการจัดท าบันทึกข้อความติดตามแจ้งหน่วยงานก่อนสิ้นสุดไตรมาส ทุกๆ 
ไตรมาส ไตรมาสที่ 3 รอบ 9 เดือน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2566-30 มิถุนายน 2566  
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- ก าหนดให้หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินการจัดส่งรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามตัวชี้วัดโครงการ มายังบัณฑิตวิทยาลัย 
ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 เพ่ือด าเนินการบันทึกในระบบรายงานการติดตามผลการด าเนินโครงการและงบประมาณ (ERP)  

- หน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัยรายงานผลตัวชี้วัดเป้าประสงค์ในระบบ SIS ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 รายงานผลตามแบบฟอร์มตัวชี้วัดเป้าประสงค์ (ระดับมหาวิทยาลัย
ส่วนผู้ดูแลและจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด) 
4. การติดตามตัวชี้วัดโครงการในระบบ ERP และตัวชี้วัดเป้าประสงค์ในระบบ SIS บัณฑิตวิทยาลัยด าเนินการจัดท าบันทึกข้อความติดตามแจ้งหน่วยงานก่อนสิ้นสุดไตรมาส ทุกๆ 
ไตรมาส ไตรมาสที่ 4 รอบ 12 เดือน ระหว่างวันที่  1 กรกฎาคม 2566-30 กันยายน 2566  

- ก าหนดให้หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินการจัดส่งรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามตัวชี้วัดโครงการ มายังบัณฑิตวิทยาลัย 
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2566 เพ่ือด าเนินการบันทึกในระบบรายงานการติดตามผลการด าเนินโครงการและงบประมาณ (ERP)  

- หน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัยรายงานผลตัวชี้วัดเป้าประสงค์ในระบบ SIS ภายในวันที่ 30 กันยายน 2566 รายงานผลตามแบบฟอร์มตัวชี้วัดเป้าประสงค์ (ระดับมหาวิทยาลัย
ส่วนผู้ดูแลและจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด)  
 
 ปีงบประมาณ 2567 
1. การติดตามตัวชี้วัดโครงการในระบบ ERP และตัวชี้วัดเป้าประสงค์ในระบบ SIS บัณฑิตวิทยาลัยด าเนินการจัดท าบันทึกข้อความติดตามแจ้งหน่วยงานก่อนสิ้นสุดไตรมาส ทุกๆ 
ไตรมาส ไตรมาสที่ 1 รอบ 3 เดือน ระหว่างวันที่  1 ตุลาคม  2566-31 ธันวาคม 2566  

- ก าหนดให้หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินการจัดส่งรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามตัวชี้วัดโครงการ มายังบัณฑิตวิทยาลัย 
ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2566 เพ่ือด าเนินการบันทึกในระบบรายงานการติดตามผลการด าเนินโครงการและงบประมาณ (ERP)  

- หน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัยรายงานผลตัวชี้วัดเป้าประสงค์ในระบบ SIS ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2566 รายงานผลตามแบบฟอร์มตัวชี้วัดเป้าประสงค์ (ระดับมหาวิทยาลัย
ส่วนผู้ดูแลและจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด)  
2. การติดตามตัวชี้วัดโครงการในระบบ ERP และตัวชี้วัดเป้าประสงค์ในระบบ SIS บัณฑิตวิทยาลัยด าเนินการจัดท าบันทึกข้อความติดตามแจ้งหน่วยงานก่อนสิ้นสุดไตรมาส ทุกๆ 
ไตรมาส ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2567-31 มีนาคม 2567  

- ก าหนดให้หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินการจัดส่งรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามตัวชี้วัดโครงการ มายังบัณฑิตวิทยาลัย 
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2567 เพ่ือด าเนินการบันทึกในระบบรายงานการติดตามผลการด าเนินโครงการและงบประมาณ (ERP)  

- หน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัยรายงานผลตัวชี้วัดเป้าประสงค์ในระบบ SIS ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2567 รายงานผลตามแบบฟอร์มตัวชี้วัดเป้าประสงค์ (ระดับมหาวิทยาลัย
ส่วนผู้ดูแลและจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด)  
3. การติดตามตัวชี้วัดโครงการในระบบ ERP และตัวชี้วัดเป้าประสงค์ในระบบ SIS บัณฑิตวิทยาลัยด าเนินการจัดท าบันทึกข้อความติดตามแจ้งหน่วยงานก่อนสิ้นสุดไตรมาส ทุกๆ 
ไตรมาส ไตรมาสที่ 3 รอบ 9 เดือน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2567-30 มิถุนายน 2567  
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- ก าหนดให้หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินการจัดส่งรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามตัวชี้วัดโครงการ มายังบัณฑิตวิทยาลัย 
ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2567 เพ่ือด าเนินการบันทึกในระบบรายงานการติดตามผลการด าเนินโครงการและงบประมาณ (ERP)  

- หน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัยรายงานผลตัวชี้วัดเป้าประสงค์ในระบบ SIS ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2567 รายงานผลตามแบบฟอร์มตัวชี้วัดเป้าประสงค์ (ระดับมหาวิทยาลัย
ส่วนผู้ดูแลและจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด) 
4. การติดตามตัวชี้วัดโครงการในระบบ ERP และตัวชี้วัดเป้าประสงค์ในระบบ SIS บัณฑิตวิทยาลัยด าเนินการจัดท าบันทึกข้อความติดตามแจ้งหน่วยงานก่อนสิ้นสุดไตรมาส ทุกๆ 
ไตรมาส ไตรมาสที่ 4 รอบ 12 เดือน ระหว่างวันที่  1 กรกฎาคม 2567-30 กันยายน 2567  

- ก าหนดให้หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินการจัดส่งรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามตัวชี้วัดโครงการ มายังบัณฑิตวิทยาลัย 
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2567 เพ่ือด าเนินการบันทึกในระบบรายงานการติดตามผลการด าเนินโครงการและงบประมาณ (ERP)  

- หน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัยรายงานผลตัวชี้วัดเป้าประสงค์ในระบบ SIS ภายในวันที่ 30 กันยายน 2567 รายงานผลตามแบบฟอร์มตัวชี้วัดเป้าประสงค์ (ระดับมหาวิทยาลัย
ส่วนผู้ดูแลและจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด)  
 
 ปีงบประมาณ 2568 
1. การติดตามตัวชี้วัดโครงการในระบบ ERP และตัวชี้วัดเป้าประสงค์ในระบบ SIS บัณฑิตวิทยาลัยด าเนินการจัดท าบันทึกข้อความติดตามแจ้งหน่วยงานก่อนสิ้นสุดไตรมาส ทุกๆ 
ไตรมาส ไตรมาสที่ 1 รอบ 3 เดือน ระหว่างวันที่  1 ตุลาคม  2567-31 ธันวาคม 2567  

- ก าหนดให้หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินการจัดส่งรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามตัวชี้วัดโครงการ มายังบัณฑิตวิทยาลัย 
ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2567 เพ่ือด าเนินการบันทึกในระบบรายงานการติดตามผลการด าเนินโครงการและงบประมาณ (ERP)  

- หน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัยรายงานผลตัวชี้วัดเป้าประสงค์ในระบบ SIS ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2567 รายงานผลตามแบบฟอร์มตัวชี้วัดเป้าประสงค์ (ระดับมหาวิทยาลัย
ส่วนผู้ดูแลและจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด)  
2. การติดตามตัวชี้วัดโครงการในระบบ ERP และตัวชี้วัดเป้าประสงค์ในระบบ SIS บัณฑิตวิทยาลัยด าเนินการจัดท าบันทึกข้อความติดตามแจ้งหน่วยงานก่อนสิ้นสุดไตรมาส ทุกๆ 
ไตรมาส ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2568-31 มีนาคม 2568  

- ก าหนดให้หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินการจัดส่งรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามตัวชี้วัดโครงการ มายังบัณฑิตวิทยาลัย 
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2568 เพ่ือด าเนินการบันทึกในระบบรายงานการติดตามผลการด าเนินโครงการและงบประมาณ (ERP)  

- หน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัยรายงานผลตัวชี้วัดเป้าประสงค์ในระบบ SIS ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2568 รายงานผลตามแบบฟอร์มตัวชี้วัดเป้าประสงค์ (ระดับมหาวิทยาลัย
ส่วนผู้ดูแลและจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด)  
3. การติดตามตัวชี้วัดโครงการในระบบ ERP และตัวชี้วัดเป้าประสงค์ในระบบ SIS บัณฑิตวิทยาลัยด าเนินการจัดท าบันทึกข้อความติดตามแจ้งหน่วยงานก่อนสิ้นสุดไตรมาส ทุกๆ 
ไตรมาส ไตรมาสที่ 3 รอบ 9 เดือน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2568-30 มิถุนายน 2568  
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- ก าหนดให้หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินการจัดส่งรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามตัวชี้วัดโครงการ มายังบัณฑิตวิทยาลัย 
ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2568 เพ่ือด าเนินการบันทึกในระบบรายงานการติดตามผลการด าเนินโครงการและงบประมาณ (ERP)  

- หน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัยรายงานผลตัวชี้วัดเป้าประสงค์ในระบบ SIS ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2568 รายงานผลตามแบบฟอร์มตัวชี้วัดเป้าประสงค์ (ระดับมหาวิทยาลัย
ส่วนผู้ดูแลและจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด) 
4. การติดตามตัวชี้วัดโครงการในระบบ ERP และตัวชี้วัดเป้าประสงค์ในระบบ SIS บัณฑิตวิทยาลัยด าเนินการจัดท าบันทึกข้อความติดตามแจ้งหน่วยงานก่อนสิ้นสุดไตรมาส ทุกๆ 
ไตรมาส ไตรมาสที่ 4 รอบ 12 เดือน ระหว่างวันที่  1 กรกฎาคม 2568-30 กันยายน 2568  

- ก าหนดให้หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินการจัดส่งรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามตัวชี้วัดโครงการ มายังบัณฑิตวิทยาลัย 
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2568 เพ่ือด าเนินการบันทึกในระบบรายงานการติดตามผลการด าเนินโครงการและงบประมาณ (ERP)  

- หน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัยรายงานผลตัวชี้วัดเป้าประสงค์ในระบบ SIS ภายในวันที่ 30 กันยายน 2568 รายงานผลตามแบบฟอร์มตัวชี้วัดเป้าประสงค์ (ระดับมหาวิทยาลัย
ส่วนผู้ดูแลและจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด)  
 
ปีงบประมาณ 2569 
1. การติดตามตัวชี้วัดโครงการในระบบ ERP และตัวชี้วัดเป้าประสงค์ในระบบ SIS บัณฑิตวิทยาลัยด าเนินการจัดท าบันทึกข้อความติดตามแจ้งหน่วยงานก่อนสิ้นสุดไตรมาส ทุกๆ 
ไตรมาส ไตรมาสที่ 1 รอบ 3 เดือน ระหว่างวันที่  1 ตุลาคม  2568-31 ธันวาคม 2568  

- ก าหนดให้หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินการจัดส่งรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามตัวชี้วัดโครงการ มายังบัณฑิตวิทยาลัย 
ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2568 เพ่ือด าเนินการบันทึกในระบบรายงานการติดตามผลการด าเนินโครงการและงบประมาณ (ERP)  

- หน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัยรายงานผลตัวชี้วัดเป้าประสงค์ในระบบ SIS ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2568 รายงานผลตามแบบฟอร์มตัวชี้วัดเป้าประสงค์ (ระดับมหาวิทยาลัย
ส่วนผู้ดูแลและจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด)  
2. การติดตามตัวชี้วัดโครงการในระบบ ERP และตัวชี้วัดเป้าประสงค์ในระบบ SIS บัณฑิตวิทยาลัยด าเนินการจัดท าบันทึกข้อความติดตามแจ้งหน่วยงานก่อนสิ้นสุดไตรมาส ทุกๆ 
ไตรมาส ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2569-31 มีนาคม 2569  

- ก าหนดให้หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินการจัดส่งรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามตัวชี้วัดโครงการ มายังบัณฑิตวิทยาลัย 
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2569 เพ่ือด าเนินการบันทึกในระบบรายงานการติดตามผลการด าเนินโครงการและงบประมาณ (ERP)  

- หน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัยรายงานผลตัวชี้วัดเป้าประสงค์ในระบบ SIS ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2569 รายงานผลตามแบบฟอร์มตัวชี้วัดเป้าประสงค์ (ระดับมหาวิทยาลัย
ส่วนผู้ดูแลและจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด)  
3. การติดตามตัวชี้วัดโครงการในระบบ ERP และตัวชี้วัดเป้าประสงค์ในระบบ SIS บัณฑิตวิทยาลัยด าเนินการจัดท าบันทึกข้อความติดตามแจ้งหน่วยงานก่อนสิ้นสุดไตรมาส ทุกๆ 
ไตรมาส ไตรมาสที่ 3 รอบ 9 เดือน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2569-30 มิถุนายน 2569  
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- ก าหนดให้หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินการจัดส่งรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามตัวชี้วัดโครงการ มายังบัณฑิตวิทยาลัย 
ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2569 เพ่ือด าเนินการบันทึกในระบบรายงานการติดตามผลการด าเนินโครงการและงบประมาณ (ERP)  

- หน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัยรายงานผลตัวชี้วัดเป้าประสงค์ในระบบ SIS ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2569 รายงานผลตามแบบฟอร์มตัวชี้วัดเป้าประสงค์ (ระดับมหาวิทยาลัย
ส่วนผู้ดูแลและจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด) 
4. การติดตามตัวชี้วัดโครงการในระบบ ERP และตัวชี้วัดเป้าประสงค์ในระบบ SIS บัณฑิตวิทยาลัยด าเนินการจัดท าบันทึกข้อความติดตามแจ้งหน่วยงานก่อนสิ้นสุดไตรมาส ทุกๆ 
ไตรมาส ไตรมาสที่ 4 รอบ 12 เดือน ระหว่างวันที่  1 กรกฎาคม 2569-30 กันยายน 2569  

- ก าหนดให้หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินการจัดส่งรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามตัวชี้วัดโครงการ มายังบัณฑิตวิทยาลัย 
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2569 เพ่ือด าเนินการบันทึกในระบบรายงานการติดตามผลการด าเนินโครงการและงบประมาณ (ERP)  

- หน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัยรายงานผลตัวชี้วัดเป้าประสงค์ในระบบ SIS ภายในวันที่ 30 กันยายน 2569 รายงานผลตามแบบฟอร์มตัวชี้วัดเป้าประสงค์ (ระดับมหาวิทยาลัย
ส่วนผู้ดูแลและจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด)  
 
ปีงบประมาณ 2570 
1. การติดตามตัวชี้วัดโครงการในระบบ ERP และตัวชี้วัดเป้าประสงค์ในระบบ SIS บัณฑิตวิทยาลัยด าเนินการจัดท าบันทึกข้อความติดตามแจ้งหน่วยงานก่อนสิ้นสุดไตรมาส ทุกๆ 
ไตรมาส ไตรมาสที่ 1 รอบ 3 เดือน ระหว่างวันที่  1 ตุลาคม  2569-31 ธันวาคม 2569 

- ก าหนดให้หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินการจัดส่งรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามตัวชี้วัดโครงการ มายังบัณฑิตวิทยาลัย 
ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2569 เพ่ือด าเนินการบันทึกในระบบรายงานการติดตามผลการด าเนินโครงการและงบประมาณ (ERP)  

- หน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัยรายงานผลตัวชี้วัดเป้าประสงค์ในระบบ SIS ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2569 รายงานผลตามแบบฟอร์มตัวชี้วัดเป้าประสงค์ (ระดับมหาวิทยาลัย
ส่วนผู้ดูแลและจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด)  
2. การติดตามตัวชี้วัดโครงการในระบบ ERP และตัวชี้วัดเป้าประสงค์ในระบบ SIS บัณฑิตวิทยาลัยด าเนินการจัดท าบันทึกข้อความติดตามแจ้งหน่วยงานก่อนสิ้นสุดไตรมาส ทุกๆ 
ไตรมาส ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2570-31 มีนาคม 2570  

- ก าหนดให้หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินการจัดส่งรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามตัวชี้วัดโครงการ มายังบัณฑิตวิทยาลัย 
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2570 เพ่ือด าเนินการบันทึกในระบบรายงานการติดตามผลการด าเนินโครงการและงบประมาณ (ERP)  

- หน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัยรายงานผลตัวชี้วัดเป้าประสงค์ในระบบ SIS ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2570 รายงานผลตามแบบฟอร์มตัวชี้วัดเป้าประสงค์ (ระดับมหาวิทยาลัย
ส่วนผู้ดูแลและจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด)  
3. การติดตามตัวชี้วัดโครงการในระบบ ERP และตัวชี้วัดเป้าประสงค์ในระบบ SIS บัณฑิตวิทยาลัยด าเนินการจัดท าบันทึกข้อความติดตามแจ้งหน่วยงานก่อนสิ้นสุดไตรมาส ทุกๆ 
ไตรมาส ไตรมาสที่ 3 รอบ 9 เดือน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2570-30 มิถุนายน 2570  
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- ก าหนดให้หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินการจัดส่งรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามตัวชี้วัดโครงการ มายังบัณฑิตวิทยาลัย 
ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2570 เพ่ือด าเนินการบันทึกในระบบรายงานการติดตามผลการด าเนินโครงการและงบประมาณ (ERP)  

- หน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัยรายงานผลตัวชี้วัดเป้าประสงค์ในระบบ SIS ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2570 รายงานผลตามแบบฟอร์มตัวชี้วัดเป้าประสงค์ (ระดับมหาวิทยาลัย
ส่วนผู้ดูแลและจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด) 
4. การติดตามตัวชี้วัดโครงการในระบบ ERP และตัวชี้วัดเป้าประสงค์ในระบบ SIS บัณฑิตวิทยาลัยด าเนินการจัดท าบันทึกข้อความติดตามแจ้งหน่วยงานก่อนสิ้นสุดไตรมาส ทุกๆ 
ไตรมาส ไตรมาสที่ 4 รอบ 12 เดือน ระหว่างวันที่  1 กรกฎาคม 2570-30 กันยายน 2570  

- ก าหนดให้หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินการจัดส่งรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามตัวชี้วัดโครงการ มายังบัณฑิตวิทยาลัย 
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2570 เพ่ือด าเนินการบันทึกในระบบรายงานการติดตามผลการด าเนินโครงการและงบประมาณ (ERP)  

- หน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัยรายงานผลตัวชี้วัดเป้าประสงค์ในระบบ SIS ภายในวันที่ 30 กันยายน 2570 รายงานผลตามแบบฟอร์มตัวชี้วัดเป้าประสงค์ (ระดับมหาวิทยาลัย
ส่วนผู้ดูแลและจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด)  
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 3.2 แนวทางการรายงานและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 
  3.2.1 สรุป รายงานและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และแผนกลยุทธ์ รายงานผลความก้าวหน้าตัวชี้วัดโครงการ ในระบบ ERP รายไตรมาส และ
ปีงบประมาณ 
    

ไตรมาส ปีงบประมาณ 2566 ปีงบประมาณ 2567 ปีงบประมาณ 2568 ปีงบประมาณ 2569 ปีงบประมาณ 2570 
ไตรมาสที่ 1 (รอบ 3 เดือน) 1 ต.ค.65-31 ธ.ค.65 1 ต.ค.66-31 ธ.ค.66 1 ต.ค.67-31 ธ.ค.67 1 ต.ค.68-31 ธ.ค.68 1 ต.ค.69-31 ธ.ค.69 
ไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน) 1 ม.ค.66-31 มี.ค.66 1 ม.ค.67-31 มี.ค.67 1 ม.ค.68-31 มี.ค.68 1 ม.ค.69-31 มี.ค.69 1 ม.ค.70-31 มี.ค.70 
ไตรมาสที่ 3 (รอบ 9 เดือน) 1 เม.ย.66-30 มิ.ย.66 1 เม.ย.67-30 มิ.ย.67 1 เม.ย.68-30 มิ.ย.68 1 เม.ย.69-30 มิ.ย.69 1 เม.ย.70-30 มิ.ย.70 
ไตรมาสที่ 4 (รอบ 12 เดือน) 1 ก.ค.66-30 ก.ย.66 1 ก.ค.67-30 ก.ย.67 1 ก.ค.68-30 ก.ย.68 1 ก.ค.69-30 ก.ย.69 1 ก.ค.70-30 ก.ย.70 

  
ปีงบประมาณ 2566 
1. ไตรมาสที่ 1 รอบ 3 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565-31 ธันวาคม 2565  

-บัณฑิตวิทยาลัยรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามตัวชี้วัดโครงการ บันทึกในระบบรายงานการติดตามผลการด าเนินโครงการและงบประมาณ (ERP) ภายใน
วันที่ 31 ธันวาคม 2565  

- หน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัยรายงานผลตัวชี้วัดเป้าประสงค์ในระบบ SIS รายงานผลตามแบบฟอร์มตัวชี้วัดเป้าประสงค์ (ระดับมหาวิทยาลัยส่วนผู้ดูแลและจัดเก็บข้อมูล
ตัวชี้วัด) ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565   
2. ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่   1 มกราคม 2566-31 มีนาคม 2566 

-บัณฑิตวิทยาลัยรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามตัวชี้วัดโครงการ บันทึกในระบบรายงานการติดตามผลการด าเนินโครงการและงบประมาณ (ERP) ภายใน
วันที่ 30 มีนาคม 2566 

- หน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัยรายงานผลตัวชี้วัดเป้าประสงค์ในระบบ SIS รายงานผลตามแบบฟอร์มตัวชี้วัดเป้าประสงค์ (ระดับมหาวิทยาลัยส่วนผู้ดูแลและจัดเก็บข้อมูล
ตัวชี้วัด) ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2566  
3. ไตรมาสที่ 3 รอบ 9 เดือน ระหว่างวันที่   1 เมษายน 2566-30 มิถุนายน 2566 

-บัณฑิตวิทยาลัยรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามตัวชี้วัดโครงการ บันทึกในระบบรายงานการติดตามผลการด าเนินโครงการและงบประมาณ (ERP) ภายใน
วันที่ 30 มิถุนายน 2566 
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- หน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัยรายงานผลตัวชี้วัดเป้าประสงค์ในระบบ SIS รายงานผลตามแบบฟอร์มตัวชี้วัดเป้าประสงค์ (ระดับมหาวิทยาลัยส่วนผู้ดูแลและจัดเก็บข้อมูล
ตัวชี้วัด) ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566  
4. ไตรมาสที่ 4 รอบ 12 เดือน ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2566-30 กันยายน 2566 

-บัณฑิตวิทยาลัยรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามตัวชี้วัดโครงการ บันทึกในระบบรายงานการติดตามผลการด าเนินโครงการและงบประมาณ (ERP) ภายใน
วันที่ 30 กันยายน 2566 

- หน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัยรายงานผลตัวชี้วัดเป้าประสงค์ในระบบ SIS รายงานผลตามแบบฟอร์มตัวชี้วัดเป้าประสงค์ (ระดับมหาวิทยาลัยส่วนผู้ดูแลและจัดเก็บข้อมูล
ตัวชี้วัด) ภายในวันที่ 30 กันยายน 2566 
 
ปีงบประมาณ 2567 
1. ไตรมาสที่ 1 รอบ 3 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566-31 ธันวาคม 2566  

-บัณฑิตวิทยาลัยรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามตัวชี้วัดโครงการ บันทึกในระบบรายงานการติดตามผลการด าเนินโครงการและงบประมาณ (ERP) ภายใน
วันที่ 31 ธันวาคม 2566  

- หน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัยรายงานผลตัวชี้วัดเป้าประสงค์ในระบบ SIS รายงานผลตามแบบฟอร์มตัวชี้วัดเป้าประสงค์ (ระดับมหาวิทยาลัยส่วนผู้ดูแลและจัดเก็บข้อมูล
ตัวชี้วัด) ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566   
2. ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่   1 มกราคม 2567-31 มีนาคม 2567 

-บัณฑิตวิทยาลัยรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามตัวชี้วัดโครงการ บันทึกในระบบรายงานการติดตามผลการด าเนินโครงการและงบประมาณ (ERP) ภายใน
วันที่ 30 มีนาคม 2567 

- หน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัยรายงานผลตัวชี้วัดเป้าประสงค์ในระบบ SIS รายงานผลตามแบบฟอร์มตัวชี้วัดเป้าประสงค์ (ระดับมหาวิทยาลัยส่วนผู้ดูแลและจัดเก็บข้อมูล
ตัวชี้วัด) ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2567  
3. ไตรมาสที่ 3 รอบ 9 เดือน ระหว่างวันที่   1 เมษายน 2567-30 มิถุนายน 2567 

-บัณฑิตวิทยาลัยรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามตัวชี้วัดโครงการ บันทึกในระบบรายงานการติดตามผลการด าเนินโครงการและงบประมาณ (ERP) ภายใน
วันที่ 30 มิถุนายน 2567 

- หน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัยรายงานผลตัวชี้วัดเป้าประสงค์ในระบบ SIS รายงานผลตามแบบฟอร์มตัวชี้วัดเป้าประสงค์ (ระดับมหาวิทยาลัยส่วนผู้ดูแลและจัดเก็บข้อมูล
ตัวชี้วัด) ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2567  
4. ไตรมาสที่ 4 รอบ 12 เดือน ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2567-30 กันยายน 2567 

-บัณฑิตวิทยาลัยรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามตัวชี้วัดโครงการ บันทึกในระบบรายงานการติดตามผลการด าเนินโครงการและงบประมาณ (ERP) ภายใน
วันที่ 30 กันยายน 2567 
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- หน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัยรายงานผลตัวชี้วัดเป้าประสงค์ในระบบ SIS รายงานผลตามแบบฟอร์มตัวชี้วัดเป้าประสงค์ (ระดับมหาวิทยาลัยส่วนผู้ดูแลและจัดเก็บข้อมูล
ตัวชี้วัด) ภายในวันที่ 30 กันยายน 2567 
ปีงบประมาณ 2568 
1. ไตรมาสที่ 1 รอบ 3 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567-31 ธันวาคม 2567 

-บัณฑิตวิทยาลัยรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามตัวชี้วัดโครงการ บันทึกในระบบรายงานการติดตามผลการด าเนินโครงการและงบประมาณ (ERP) ภายใน
วันที่ 31 ธันวาคม 2567  

- หน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัยรายงานผลตัวชี้วัดเป้าประสงค์ในระบบ SIS รายงานผลตามแบบฟอร์มตัวชี้วัดเป้าประสงค์ (ระดับมหาวิทยาลัยส่วนผู้ดูแลและจัดเก็บข้อมูล
ตัวชี้วัด) ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2567   
2. ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่   1 มกราคม 2568-31 มีนาคม 2568 

-บัณฑิตวิทยาลัยรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามตัวชี้วัดโครงการ บันทึกในระบบรายงานการติดตามผลการด าเนินโครงการและงบประมาณ (ERP) ภายใน
วันที่ 30 มีนาคม 2568 

- หน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัยรายงานผลตัวชี้วัดเป้าประสงค์ในระบบ SIS รายงานผลตามแบบฟอร์มตัวชี้วัดเป้าประสงค์ (ระดับมหาวิทยาลัยส่วนผู้ดูแลและจัดเก็บข้อมูล
ตัวชี้วัด) ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2568  
3. ไตรมาสที่ 3 รอบ 9 เดือน ระหว่างวันที่   1 เมษายน 2568-30 มิถุนายน 2568 

-บัณฑิตวิทยาลัยรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามตัวชี้วัดโครงการ บันทึกในระบบรายงานการติดตามผลการด าเนินโครงการและงบประมาณ (ERP) ภายใน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568 

- หน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัยรายงานผลตัวชี้วัดเป้าประสงค์ในระบบ SIS รายงานผลตามแบบฟอร์มตัวชี้วัดเป้าประสงค์ (ระดับมหาวิทยาลัยส่วนผู้ดูแลและจัดเก็บข้อมูล
ตัวชี้วัด) ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2568  
4. ไตรมาสที่ 4 รอบ 12 เดือน ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2568-30 กันยายน 2568 

-บัณฑิตวิทยาลัยรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามตัวชี้วัดโครงการ บันทึกในระบบรายงานการติดตามผลการด าเนินโครงการและงบประมาณ (ERP) ภายใน
วันที่ 30 กันยายน 2568 

- หน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัยรายงานผลตัวชี้วัดเป้าประสงค์ในระบบ SIS รายงานผลตามแบบฟอร์มตัวชี้วัดเป้าประสงค์ (ระดับมหาวิทยาลัยส่วนผู้ดูแลและจัดเก็บข้อมูล
ตัวชี้วัด) ภายในวันที่ 30 กันยายน 2568 
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ปีงบประมาณ 2569 
1. ไตรมาสที่ 1 รอบ 3 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568-31 ธันวาคม 2568 

-บัณฑิตวิทยาลัยรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามตัวชี้วัดโครงการ บันทึกในระบบรายงานการติดตามผลการด าเนินโครงการและงบประมาณ (ERP) ภายใน
วันที่ 31 ธันวาคม 2568  

- หน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัยรายงานผลตัวชี้วัดเป้าประสงค์ในระบบ SIS รายงานผลตามแบบฟอร์มตัวชี้วัดเป้าประสงค์ (ระดับมหาวิทยาลัยส่วนผู้ดูแลและจัดเก็บข้อมูล
ตัวชี้วัด) ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2568   
2. ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่   1 มกราคม 2569-31 มีนาคม 2569 

-บัณฑิตวิทยาลัยรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามตัวชี้วัดโครงการ บันทึกในระบบรายงานการติดตามผลการด าเนินโครงการและงบประมาณ (ERP) ภายใน
วันที่ 30 มีนาคม 2569 

- หน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัยรายงานผลตัวชี้วัดเป้าประสงค์ในระบบ SIS รายงานผลตามแบบฟอร์มตัวชี้วัดเป้าประสงค์ (ระดับมหาวิทยาลัยส่วนผู้ดูแลและจัดเก็บข้อมูล
ตัวชี้วัด) ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2569  
3. ไตรมาสที่ 3 รอบ 9 เดือน ระหว่างวันที่   1 เมษายน 2569-30 มิถุนายน 2569 

-บัณฑิตวิทยาลัยรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามตัวชี้วัดโครงการ บันทึกในระบบรายงานการติดตามผลการด าเนินโครงการและงบประมาณ (ERP) ภายใน
วันที่ 30 มิถุนายน 2569 

- หน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัยรายงานผลตัวชี้วัดเป้าประสงค์ในระบบ SIS รายงานผลตามแบบฟอร์มตัวชี้วัดเป้าประสงค์ (ระดับมหาวิทยาลัยส่วนผู้ดูแลและจัดเก็บข้อมูล
ตัวชี้วัด) ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2569  
4. ไตรมาสที่ 4 รอบ 12 เดือน ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2569-30 กันยายน 2569 

-บัณฑิตวิทยาลัยรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามตัวชี้วัดโครงการ บันทึกในระบบรายงานการติดตามผลการด าเนินโครงการและงบประมาณ (ERP) ภายใน
วันที่ 30 กันยายน 2569 

- หน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัยรายงานผลตัวชี้วัดเป้าประสงค์ในระบบ SIS รายงานผลตามแบบฟอร์มตัวชี้วัดเป้าประสงค์ (ระดับมหาวิทยาลัยส่วนผู้ดูแลและจัดเก็บข้อมูล
ตัวชี้วัด) ภายในวันที่ 30 กันยายน 2569 
 
ปีงบประมาณ 2570 
1. ไตรมาสที่ 1 รอบ 3 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2569-31 ธันวาคม 2569 

- บัณฑิตวิทยาลัยรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามตัวชี้วัดโครงการ บันทึกในระบบรายงานการติดตามผลการด าเนินโครงการและงบประมาณ (ERP) ภายใน
วันที่ 31 ธันวาคม 2569  
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- หน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัยรายงานผลตัวชี้วัดเป้าประสงค์ในระบบ SIS รายงานผลตามแบบฟอร์มตัวชี้วัดเป้าประสงค์ (ระดับมหาวิทยาลัยส่วนผู้ดูแลและจัดเก็บข้อมูล
ตัวชี้วัด) ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2569   
2. ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่   1 มกราคม 2570-31 มีนาคม 2570 

- บัณฑิตวิทยาลัยรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามตัวชี้วัดโครงการ บันทึกในระบบรายงานการติดตามผลการด าเนินโครงการและงบประมาณ (ERP) ภายใน
วันที่ 30 มีนาคม 2570 

- หน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัยรายงานผลตัวชี้วัดเป้าประสงค์ในระบบ SIS รายงานผลตามแบบฟอร์มตัวชี้วัดเป้าประสงค์ (ระดับมหาวิทยาลัยส่วนผู้ดูแลและจัดเก็บข้อมูล
ตัวชี้วัด) ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2570  
3. ไตรมาสที่ 3 รอบ 9 เดือน ระหว่างวันที่   1 เมษายน 2570-30 มิถุนายน 2570 

- บัณฑิตวิทยาลัยรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามตัวชี้วัดโครงการ บันทึกในระบบรายงานการติดตามผลการด าเนินโครงการและงบประมาณ (ERP) ภายใน
วันที่ 30 มิถุนายน 2570 

- หน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัยรายงานผลตัวชี้วัดเป้าประสงค์ในระบบ SIS รายงานผลตามแบบฟอร์มตัวชี้วัดเป้าประสงค์ (ระดับมหาวิทยาลัยส่วนผู้ดูแลและจัดเก็บข้อมูล
ตัวชี้วัด) ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2570  
4. ไตรมาสที่ 4 รอบ 12 เดือน ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2570-30 กันยายน 2570 

- บัณฑิตวิทยาลัยรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามตัวชี้วัดโครงการ บันทึกในระบบรายงานการติดตามผลการด าเนินโครงการและงบประมาณ (ERP) ภายใน
วันที่ 30 กันยายน 2570 

- หน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัยรายงานผลตัวชี้วัดเป้าประสงค์ในระบบ SIS รายงานผลตามแบบฟอร์มตัวชี้วัดเป้าประสงค์ (ระดับมหาวิทยาลัยส่วนผู้ดูแลและจัดเก็บข้อมูล
ตัวชี้วัด) ภายในวันที่ 30 กันยายน 2570 

 
3.2.2 การรายงานผลการด าเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ และการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
 3.2.2.1 งบประมาณเงินรายได้ 
  3.2.2.1.1 การรายงานผลการปฏิบัติงาน และก าหนดผู้รับผิดชอบการรายงานผลตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์และระดับโครงการ ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

เพ่ือที่กองกองนโยบายและแผนจะได้รวบรวม ตรวจสอบ และรายงานในระบบ EMENSCE ของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมถึงคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่สภา
มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 

  3.2.2.1.2 การรายงานผลการเบิกจ่าย กองนโยบายและแผนจัดท ารายงานผลการตั้งเบิกงบประมาณหน่วยงานภายในจากระบบ ERP ทุกๆ สิ้นเดือน 
  3.2.2.1.3 การรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายการงบลงทุน กองนโยบายและแผนจะใช้ข้อมูลจากงานพัสดุ กองกลาง รายงานไปยังคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านการเงินและงบประมาณและส านักงบประมาณ 
 3.2.2.2 งบประมาณแผ่นดิน 
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  3.2.2.2.2 การรายงานผลการปฏิบัติงาน ก าหนดผู้รับผิดชอบการรายงานตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์และระดับโครงการ ตามระยะเวลาที่ก าหนด เพ่ือที่กอง
นโยบายและแผนจะได้รวบรวมและบันทึกลงในระบบ BB-EVMIS ของส านักงบประมาณ ระบบ EMENSCE ของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมถึงคณะกรรมการ
ชุดต่างๆ ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 

 
หมายเหตุ โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก ให้หลักสูตรและสาขาวิชาที่รับผิดชอบหรือผู้รับผิดชอบโครงการ ด าเนินการรายงานและประเมินผล

การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และแผนกลยุทธ์ รายงานผลความก้าวหน้าตัวชี้วัดโครงการ  และรายงานตัวชี้วัดเป้าประสงค์และระดับโครงการ ตามระยะเวลาที่ก าหนด  
หากไม่มีการด าเนินการรายงานและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และแผนกลยุทธ์ รายงานผลความก้าวหน้าตัวชี้วัดโครงการ  ให้หลักสูตรและสาขาวิชาที่
รับผิดชอบหรือผู้รับผิดชอบโครงการ ด าเนินการจัดท าบันทึกชี้แจงรายละเอียดหรือสาเหตุที่ไม่สามารถด าเนินการตามแผน มายังอธิการบดี โดยผ่านบัณฑิตวิทยาลัย และกองนโยบายและ
แผน 
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4. ค าอธิบายและเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการส าหรับคนทุกช่วงวัย 
 1.1 สร้างความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ 

1.1.1 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศหรือหน่วยงานอ่ืน เพื่อร่วมจัดการศึกษา ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานระดับสากล 
1.1.1.1 จ านวนกิจกรรมการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่สากลภายใต้ข้อตกลง (MOU) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มหาวิทยาลัยในประเทศ หรือ
มหาวิทยาลัยต่างประเทศ 

- ด าเนินกิจกรรมตามข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน / การท าวิจัยของนักศึกษากับหน่วยงาน/ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ จ านวน 2 
กิจกรรม 

1.1.2 โครงการบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายหุ้นส่วนทางสังคมเพ่ือส่งเสริมการจัดศึกษา  
1.1.2.2 ร้อยละของหลักสูตรที่มีศิษย์เก่าจากภายนอกมหาวิทยาลัย หรือผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพัฒนางานกิจกรรมของหลักสูตรครบตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
(Alumni & Senior Citizen Engagement index) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  

- พัฒนา /ปรับปรุง หลักสูตรที่มีศิษย์เก่าจากภายนอกมหาวิทยาลัย หรือผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพัฒนางาน/กิจกรรมของหลักสูตรตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
1.2 พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ที่ตอบสนองคนทุกช่วงวัยตามมาตรฐานการศึกษา  

1.2.1 โครงการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ในรูปแบบหลักสูตรระยะสั้น (Short Course) สร้างทักษะใหม่ (Reskill) และยกระดับทักษะเดิม (Upskill)
  1.2.1.1 ร้อยละของรายได้การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ในรูปแบบหลักสูตรระยะสั้น (Short Course) สร้างทักษะใหม่ (Reskill) และ
ยกระดับทักษะเดิม (Upskill) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 14  

- ปรับปรุง/พัฒนาและเสนอหลักสูตรเพ่ือตอบสนอง ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และหน่วยงานภายนอก 
- จัดการอบรมหลักสูตร ระยะสั้น 
- การจัดการศึกษาแบบสะสมหน่วยกิต (Credit bank) 

1.3. ส่งเสริมการผลิตและเผยแพร่ผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาท้ังในระดับชาติและนานาชาติ  
1.3.1 โครงการพัฒนาผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษา  

1.3.1.1 จ านวนผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาที่ได้รับรางวัล หรือการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ จ านวน 130 ผลงาน  
- ส่งเสริมทักษะการน าเสนอผลงาน การประกวดและการตีพิมพ์เผยแพร่ ของนักศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ 
- สนับสนุนงบประมาณส าหรับการน าเสนอผลงานของนักศึกษา 

 1.4 เสริมสร้างความรู้ และทักษะ soft kill ของนักศึกษาให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และเป็นที่ยอมรับของสังคม  
1.4.1 โครงการพัฒนานักศึกษา วิศวกรสังคมผู้ประกอบการใหม่ฝึกหัด(Startup) ที่เกิดจากการบ่มเพาะของมหาวิทยาลัย  
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1.4.1.2 จ านวนนวัตกรรมที่เกิดจากวิศวกรสังคมที่สามารถน าไปแก้ไขปัญหาของชุมชนได้จริงและเกิดการเปลี่ยนแปลงต่อชุมชน จ านวน 1 ผลงาน  
- ลงพื้นที่เพ่ือศึกษาปัญหา ความต้องการของชุมชน 

1.4.2 โครงการพัฒนาทักษะและทดสอบด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาอังกฤษ  
1.4.2.2 ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านทักษะด้านภาษาอังกฤษ 

(CEFR) 
- ระดับ B1 (ปริญญาตรี) 
- ระดับ B2 (ปริญญาโท) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
- พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
- พัฒนาหลักสูตรการจัดฝึกอบรมทักษะภาษาอังกฤษ 
- จัดกิจกรรมการฝึกอบรม 
- จัดการทดสอบทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
- รายงานผลการด าเนินงานเพ่ือปรับปรุงผลการด าเนินงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

1.4.3 โครงการพัฒนาทักษะ Soft Skill ให้กับนักศึกษา  
1.4.3.1 จ านวนโครงการที่พัฒนา soft skill ให้กับนักศึกษา 4 โครงการวางแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนา Soft Skill ให้เหมาะสมกับบริบท เช่น เป็นผู้มีความคิด
สร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรม การเป็นผู้ประกอบการ การมีภาวะผู้น า ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก  ผสมผสานทักษะดิจิทัลกับความเข้าใจทางสังคม และ
วัฒนธรรม จัดกิจกรรม ประเมินความส าเร็จ และมีการจัดการวามรู้ 

1.6 ผลิตและพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาตามความเชี่ยวชาญด้านวิชาการและวิชาชีพ  
1.6.1 โครงการผลิตและพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาตามความเชี่ยวชาญด้านวิชาการและวิชาชีพ  

1.6.1.3 ร้อยละของการเบิกใช้งบประมาณด้านวิชาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
- จ่ายค่าตอบแทนการสอนในเวลาและนอกเวลา 
- จ่ายค่านิเทศ 
- จ่ายค่าตอบแทนกรรมการควบคุม และสอบวิทยานิพนธ์ 
-  จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการหลักสูตร 
- มอบทุนการศึกษา 
- ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานรากให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน 
2.1 ส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ที่มีคุณภาพ ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ บนพ้ืนฐานความร่วมมือของหน่วยงานและความต้องการของ
หน่วยงาน ชุมชน และสังคม  

2.1.1 โครงการผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ   
2.1.1.2 จ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพ้ืนที่และเชิงประเด็น จ านวน 1 ผลงาน  

 - สนับสนุนการวิจัยที่ตอบโจทย์การพัฒนา เชิงพ้ืนที่และเชิงประเด็น 
2.2.ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  

2.2.1 โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ และได้รับการอ้างอิงในระดับนานาชาติ  
2.2.1.4 ร้อยละของงานวิจัยและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติเพ่ือยกระดับมาตรฐาน  ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 20  
- พัฒนาระบบกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม  
- สนับสนุน องค์ความรู้ และบริการที่เป็นประโยชน์ในการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในระดับชาติ
และนานาชาติ  
-  สนับสนุน องค์ความรู้ และบริการที่เป็นประโยชน์ในการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพดีเพียงพอที่จะตีพิมพ์ใน
ฐานข้อมูล TCI 1 และฐานข้อมูล 

- ส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานด้านการจัดการเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบูรณาการความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคม เพ่ือพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น หน่วยงาน โรงเรียนเครือข่าย และท านุบ ารุง สืบสานศิลปวัฒนธรรม ต่อยอดสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
  3.6. ส่งเสริมงานพันธกิจสัมพันธ์ตามอัตลักษณ์และความเชี่ยวชาญของศาสตร์/คณะ (คณะ)  

3.6.1 โครงการส่งเสริมงานพันธกิจสัมพันธ์ตามอัตลักษณ์และความเชี่ยวชาญของศาสตร์/คณะ  
3.6.1.2 ร้อยละ ของโครงการบริการวิชาการท่ีมีการด าเนินงานตามรูปแบบพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเพื่อสังคม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
- พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชน 
- ศึกษาศักยภาพของพื้นที่ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
- ด าเนินกิจกรรมในการพัฒนา 
- ประเมินผลความส าเร็จ จัดการความรู้อย่างเป็นระบบ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาล และความเป็นดิจิทัล เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ได้มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเป้าหมาย การ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
4.1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ  

4.1.1 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)  
4.1.1.1 ร้อยละของคณะ/วิทยาลัย ที่มีผลการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ไม่ต่ ากว่า 200 คะแนน คิดเป็น

ร้อยละ 70 
- บริหารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA 
-  บริหารจัดการคุณภาพการศึกษาเพ่ือรับการตรวจประเมินภายนอก 
- รายงานผลการด าเนินการตามเกณฑ์ EdPEx  

  4.1.2 โครงการบริหารและพัฒนาบุคลากรสู่มหาวิทยาลัย แห่งความสุข   
4.1.2.2 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณด้านบุคคล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  

- การบริหารเงินเดือน ค่าตอบแทนและเงินประจ าต าแหน่ง ค่าล่วงเวลาและค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน เสาร์-อาทิตย์ 
- บริหารระบบการประเมินผลบุคลากร 

  4.1.3 โครงการปรับปรุงภาพลักษณ์และส่งเสริมการตลาด   
4.1.3.1 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกมิติที่มีต่อมหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ยมากกว่า 4.00   

- จัดท าแผนปรับภาพลักษณ์องค์กร 
- พัฒนาบุคลากร อาคารสถานที่ ส่งเสริมภาพลักษณ์ 
- จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการตลาด 
- จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและการสร้างความสัมพันธ์กับผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอ่ืน 

  4.1.5 โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการ ด้านคุณวุฒิและการด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
4.1.5.2. ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับรางวัลในการจัดการเรียนการสอน มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ และการขับเคลื่อนพันธกิจสัมพันธ์ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศต่อจ านวนอาจารย์ทั้งหมด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40  
- เสริมสร้างความรู้และทักษะขอบุคลากร 
- จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความเชี่ยวชาญของบุคลากร 
- สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขัน การประกวด 
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4.2 พัฒนาการบริหารงานของมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)  

4.2.2 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารส านักงาน ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณการบริหารจัดการส านักงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
 - บริหารจัดการส านักงาน (เชื้อเพลิง วัสดุส านักงาน วัสดุการศึกษา ครุภัณฑ์ ซ่อมแซม สาธารณูปโภค ค่าจ้างเหมาบริการ) 

- จ่ายเบี้ยประกันชีวิตของนักศึกษา 
- บริหารจัดการความเสี่ยง 
- ตรวจสอบภายใน 

  4.2.3 โครงการจัดประชุมเพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  
4.2.3.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการจัดประชุม ร้อยละ 100  

- ประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
- ประชุมสภาคณบดีบัณฑิตแห่งประเทศไทย  
- ประชุมคณะกรรมการหลักสูตร ป.บัณฑิต  
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