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บทสรุปผู้บริหาร
แผนยุ ทธศาสตร์ บั ณฑิ ตวิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ ระยะ 5 ปี ( พ.ศ. 2559-2563)
ฉบั บ ปรับ ปรุ งปี 2560 เป็ น แผนยุ ท ธศาสตร์ ที่ จั ดท าขึ้น ภายใต้ กรอบคิด ที่ ส าคั ญ ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
เชียงใหม่ คือ การมุ่งพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น “มหาวิ ทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” ดังนั้นในการจัดทาแผน
ยุท ธศาสตร์ ฯ ฉบั บ นี้ จึง ดาเนิ นการจัด ทาให้ ก รอบแนวคิด การพัฒ นาประเทศในระยะแผนพั ฒนาเศรษฐกิ จ
และสัง คมแห่ง ชาติ ฉบับ ที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) กรอบแผนพั ฒนาอุ ดมศึ กษาระยะยาว 15 ปี ฉบับ ที่ 2
(พ.ศ. 2551 – 2565) ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) Thailand 4.0 และแผนยุท ธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 – 2563) ฉบับปรับปรุงปี 2559
อนึ่ง การจั ดทาแผนยุ ทธศาสตร์เพื่อเป็นแนวทางให้ การดาเนิน งานไปสู่ค วามสาเร็ จ ต้องอาศั ยหลักการ
มีส่วนร่วมและหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ดังนั้นบัณฑิตวิทยาลัยจึงได้ดาเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์
บัณฑิ ตวิ ท ยาลัย มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ เชี ยงใหม่ ระยะ 5 ปี ( พ.ศ. 2559 – 2563) ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง ปี 2560
ร่วมกับ ผู้ ทรงคุณวุ ฒิแ ละผู้มีส่ว นได้ส่ วนเสี ย โดยการศึ กษาวิ เคราะห์ข้ อมู ล พื้น ฐาน วิ เคราะห์ จุด แข็ ง จุ ดอ่ อ น
โอกาส และอุปสรรคต่าง ๆ ตลอดจนผลการประเมินการดาเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัยในช่วงที่ผ่านมา
สรุ ป สาระสาคั ญ ของแผนยุ ท ธศาสตร์บั ณฑิ ต วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2559 – 2563) ประกอบไปด้วย วิ สัยทัศน์ พั นธกิจ ยุ ทธศาสตร์ จานวน 5 ยุทธศาสตร์ 10 เป้ าประสงค์
18 กลยุทธ์ ซึ่งประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒ นาการจั ด การศึ ก ษาระดับ บั ณฑิ ต ศึ ก ษาให้ มีคุ ณภาพและได้ มาตรฐานวิช าชี พ
ประกอบด้ว ย 2 เป้า ประสงค์ 8 กลยุท ธ์ และ 21 โครงการ/กิจ กรรมหลั กตอบสนองตั วบ่ ง ชี้ป ระสิ ท ธิภ าพ
หน่วยงาน 7 ตัวบ่งชี้
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเครือข่ ายความร่วมมือ ทางวิชาการระดั บบัณฑิต ศึกษาและสร้างความเข้มแข็ ง
ทางวิ ชาการ ประกอบด้ ว ย 2 เป้ า ประสงค์ 4 กลยุ ท ธ์ และ 4 โครงการ/กิ จ กรรมหลั ก ตอบสนองตั ว บ่ ง ชี้
ประสิทธิภาพหน่วยงาน 8 ตัวบ่งชี้
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สนั บสนุน และส่ งเสริมการสร้ างองค์ ความรู้จ ากงานวิจั ย นวัต กรรม เพื่ อการบริ การ
วิชาการและตอบสนองความต้อ งการของท้อ งถิ่น ประกอบด้ วย 2 เป้ าประสงค์ 2 กลยุ ทธ์ และ 3 โครงการ/
กิจกรรมหลักตอบสนองตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหน่วยงาน 5 ตัวบ่งชี้
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการอนุรักษ์และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อ ม ประกอบด้ว ย 1 เป้ าประสงค์ 1 กลยุ ทธ์ และ 5 โครงการ/กิจ กรรมหลัก ตอบสนองตั วบ่ ง ชี้
ประสิทธิภาพหน่วยงาน 3 ตัวบ่งชี้
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การบั ณฑิ ต วิ ท ยาลั ย ให้ มีป ระสิ ท ธิ ภ าพ ประกอบด้ ว ย 3
เป้าประสงค์ 3 กลยุทธ์ และ 16 โครงการ/กิจกรรมหลักตอบสนองตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหน่วยงาน 7 ตัวบ่งชี้
ในการแปลงแผนปฏิบั ติราชการสู่ การปฏิ บัติ ระดับหน่ว ยงาน คือ การนา ยุทธศาสตร์ ไปสู่การปฏิบั ติ
(Strategy Implementation) ซึ่ ง เป็ น กร ะบวน กา รหนึ่ ง ใน กา ร บริ ห า รเชิ ง กลยุ ท ธ์ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยา ลั ย
มหาวิทยาลั ยราชภัฏเชี ยงใหม่ มีก ารดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติร าชการของหน่วยงานที่ สอดรับกับ แผนปฏิบั ติ
แผนยุทธศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 – 2563) ฉบับปรับปรุง ปี 2560
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ราชการของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ ซึ่ งได้ ก าหนดแผนงาน โครงการ กิ จ กรรม ผลผลิ ต ผลลั พ ธ์
ระยะเวลา งบประมาณให้ สอดคล้ องกับ ประเด็ นยุ ทธศาสตร์ของมหาวิท ยาลัย สาหรั บการก ากั บติ ดตามและ
ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งาน/โครงการและความส าเร็ จ นั้ น บั ณฑิ ต วิท ยาลั ย จั ด ให้ มีก ลไกเพื่ อ ควบคุ มการ
ปฏิบั ติงานตามกลยุ ทธ์และก่อ ให้เกิ ดการปรับ ปรุง อย่างต่อเนื่ อง โดยให้ผู้รับ ผิดชอบรายงานผลการดาเนิ นงาน
ของแต่ละส่วนงาน พร้อมทั้งสรุปประเด็นปัญหาและอุป สรรคต่าง ๆ ในการดาเนินงานต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลั ย
และคณะกรรมการประจาบัณฑิต วิทยาลั ย เพื่ อรายงานให้ท ราบถึง ปัญ หาในการปฏิบั ติงานและใช้เป็ นข้ อมู ล
ปรับ ปรุ งวิธี การดาเนิน งาน หรื อเพื่ อปรับ เปลี่ ยนเป้า หมาย/กิจกรรมให้ เหมาะสมสอดคล้อ งกับ ทรั พยากรและ
บริบทที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งเป็นข้อมูลเพื่อกาหนดนโยบายและแนวทางในการบริ หารต่อไป
แผนยุ ทธศาสตร์ บั ณฑิ ตวิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559-2563)
ฉบับ ปรับ ปรุง ปี 2560 ได้ ผ่านความเห็น ชอบจากคณะกรรมการบั ณฑิ ตศึก ษา ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2560
เมื่อ วัน ที่ 11 กรกฎาคม 2560 แผนยุ ทธศาสตร์ฯ ฉบับ นี้ จะเป็ นเครื่ องมือ หลั กส าคั ญที่ ช่ วยให้ เกิด แนวทาง
การปฏิ บั ติที่ ชัด เจนและผลั กดั นให้ก ารดาเนิน การในภารกิจ ต่า ง ๆ บรรลุเ ป้า หมายตามประเด็น ยุท ธศาสตร์
เกิด ผลลั พธ์ และผลสัมฤทธิ์ เพื่ อการพั ฒนาบั ณฑิ ตวิ ทยาลัย มหาวิ ทยาลัย ราชภั ฏ เชี ยงใหม่ ตามวิสั ยทั ศน์ ที่ว่ า
“บัณฑิ ตวิทยาลัยเป็นผู้น าในการพัฒ นาทรั พยากรมนุษ ย์ ให้มีศักยภาพพร้อมในการสร้างสรรค์องค์ความรู้และ
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”

แผนยุทธศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 – 2563) ฉบับปรับปรุง ปี 2560
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บทที่ 1
กรอบแนวคิดในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
แผนยุท ธศาสตร์ของบั ณฑิตวิ ทยาลัย มหาวิ ทยาลัย ราชภัฏ เชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 – 2563)
ฉบับปรับปรุงปี 2560 จัดทาขึ้นเพื่อ กาหนดทิศทางการดาเนินงานของบัณฑิตวิท ยาลัย โดยกาหนดสภาพการณ์
ในอนาคตและแนวทางที่ต้องการบรรลุเป้าหมายบนพื้นฐานข้อมูล ที่รอบด้ านอย่า งเป็นระบบ มีค วามสอดคล้อ ง
กั บ กร อบแนวคิ ด การพั ฒ น าประเทศใน ระยะแผน พั ฒ น าเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12
(พ.ศ. 2560 – 2564) กรอบแผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565) ยุทธศาสตร์
ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) Thailand 4.0 และแผนยุท ธศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ เชี ยงใหม่
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 – 2563) ฉบับปรับปรุงปี 2559
เพื่ อให้ก ารด าเนิ นงานของบั ณฑิ ตวิ ท ยาลัย มีทิ ศ ทางที่ ชั ด เจนและมี ก ารปฏิ บั ติ ร่ว มกั น ได้ อ ย่า งเป็ น
ระบบ รวมทั้ ง มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ น โยบายชาติ แ ละมหาวิ ท ยาลั ย รา ชภั ฏ เชี ย งใหม่ ไ ด้ อ ย่ า งครบถ้ ว น
มีประสิท ธิภาพและบังเกิ ดประสิ ทธิผล จึ งได้กาหนดให้มีการทบทวนและจัดทาแผนยุท ธศาสตร์ บัณฑิต วิทยาลั ย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 – 2563) ฉบับปรับปรุงปี 2560 ขึ้น

วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
1. เพื่อให้ได้แผนยุทธศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย ที่ประกอบด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์/ เป้าประสงค์/กลยุ ท ธ์
และตัวชี้วัดที่ครอบคลุมนโยบายที่ได้รับมอบหมายทุกระดับ
2. เพื่อ กาหนดทิศ ทางการดาเนิน งานในอนาคตของบัณฑิต วิท ยาลั ย ที่ สามารถน ามาปฏิ บัติ ได้อ ย่า ง
เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อนากรอบของแผนยุ ทธศาสตร์ไปใช้ ประโยชน์ในการวางแผนและกาหนดทิศทางการดาเนินงาน
ในแผนปฏิบัติงานของบัณฑิตวิทยาลัย
4. เพื่อมอบหมายให้ มีผู้รับผิ ดชอบในการดาเนินงานและกากั บติดตามในแต่ล ะตัวชี้วัด ของเป้า ประสงค์
ตามยุทธศาสตร์

ขั้นตอนการจัดทาแผนยุ ทธศาสตร์
การดาเนิน งานจัด ทาแผนยุท ธศาสตร์ข องบัณฑิต วิทยาลั ย มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏเชียงใหม่ มี ขั้น ตอน
การจัดทาดังนี้
1. จัดประชุ มผู้บ ริหารและบุค ลากรบัณฑิต วิทยาลัย เพื่อ พิจารณาแนวทางการจัดท าแผนยุท ธศาสตร์
การทบทวนและวิเคราะห์วิสัยทัศ น์ พันธกิจ ประเด็นยุท ธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดของนโยบาย
ที่เกี่ย วข้อ งกับ การจัดการศึ กษาระดับ บัณฑิตศึ กษา เพื่ อบูร ณาการความเชื่อมโยงและจั ดทาแผนที่ยุ ทธศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
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2. จัด ประชุ ม ผู้บ ริห าร บุค ลากรบั ณฑิต วิท ยาลั ย และอาจารย์ ป ระจาหลั ก สูต รระดั บ บัณฑิ ต ศึก ษา
เพื่อทบทวนผลประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร โดยใช้ เครื่องมือ SWOT Analysis และกาหนด
ค่านิยมหลัก อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของบัณฑิตวิทยาลัย
3. จัดประชุมพิจารณา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ของบัณฑิตวิทยาลัย อันประกอบด้วย
3.1 การประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร
3.2 การกาหนดปรัช ญา วิสัย ทัศ น์ พั นธกิจ วัตถุ ประสงค์ ค่า นิย มหลั ก อั ตลั กษณ์ และวั ฒนธรรม
องค์กร
3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์
3.4 กลยุทธ์ และตัวชี้วัดความสาเร็จของการดาเนินงาน
3.5 ผู้รับผิดชอบ
4. จัดท า (ร่ าง) แผนยุทธศาสตร์บั ณฑิ ตวิท ยาลั ยในด้านวิสัย ทัศน์ พัน ธกิจ ประเด็ นยุท ธศาสตร์ และ
มอบหมายให้ ผู้รั บผิ ดชอบหลัก และผู้ รับ ผิด ชอบร่ วมในแต่ล ะประเด็น ยุ ทธ ศาสตร์ ไปดาเนิ นการจั ดท ากลยุ ท ธ์
ตัวชี้วัด และเป้าหมายของตัวชี้วัดในแต่ละเป้าประสงค์ที่เหมาะสมของโครงการ
5. นา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ของบัณฑิตวิทยาลัยให้ประธานหลักสูต รระดับบัณฑิตศึกษาและบุคลากร
ร่วมแสดงความคิดเห็น
6. นาเสนอ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ของบัณฑิตวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 – 2563) ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง
ปี 2560 ต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเพื่ อพิจารณาให้ ความเห็น ชอบ
จากขั้นตอนที่กล่าวมาสรุปเป็นแผนภูมิดังภาพที่ 1
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ประชุมผู้บริหารและบุคลากรบั ณฑิตวิทยาลั ย
เพื่อพิจารณาแนวทางการดาเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ฯ

ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ บริ หาร บุคลากร
บัณฑิตวิทยาลัย
และตัวแทนหลักสูตรระดับบั ณฑิตศึกษา
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560
ณ โรงแรมพอร์โตฟิโน่ รีสอร์ทแอน์สปา
อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์บัณฑิตวิทยาลั ย
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 – 2563)
ฉบับปรับปรุงปี 2560

ประชาพิจารณ์
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์บัณฑิตวิทยาลั ยฯ
โดยอาจารย์ประจาหลักสูตรและบุคลากร

เสนอ
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์บัณฑิตวิทยาลั ยฯ ต่อ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภั ฏเชียงใหม่ พิจารณา

เผยแพร่แผนยุทธศาสตร์บั ณฑิตวิทยาลั ย มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชี ยงใหม่ ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2559 – 2563) ฉบับปรับปรุงปี 2560
ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภั ฏเชีย งใหม่

ภาพที่ 1 แผนภู มิขั้นตอนการจั ดทาแผนยุทธศาสตร์ บัณฑิต วิทยาลั ย มหาวิทยาลั ยราชภั ฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2559 – 2563) ฉบับปรับปรุงปี 2560
จากแนวคิด วัตถุ ประสงค์ และขั้น ตอนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภั ฏ
เชีย งใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 – 2563) ฉบั บปรับ ปรุ งปี 2560 ข้า งต้ น น าไปสู่ ขั้นตอนของการวิ เคราะห์
สภาพการณ์ ข องบั ณฑิต วิ ทยาลัย ทั้ ง สภาพแวดล้ อ มภายในและภายนอกโดยใช้ เครื่อ งมื อ SWOT Analysis
ซึ่งจะนาเสนอในบทต่อไป
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บทที่ 2
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
การประเมิ นสภาพการณ์ของบั ณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย งใหม่ เป็น การพิจารณาทบทวน
แผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 – 2563) ฉบับปรับปรุงปี 2560 โดยจัดให้ มี
การประชุมสัมมนาเชิง ปฏิบั ติการเรื่อง “การทบทวนแผนยุท ธศาสตร์เพื่ อการพัฒนาบัณฑิตวิ ทยาลั ย ประจาปี
2560” ขึ้น ณ โรงแรมพอร์โ ตฟิโน่ รีสอร์ทแอน์สปา เมื่อ วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เพื่อ ให้ผู้บ ริหาร คณาจารย์
และบุคลากร ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการให้ความคิดเห็นและวิเคราะห์เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
ของบัณฑิตวิทยาลัย โดยใช้เครื่ องมือ SWOT Analysis ทีป่ ระกอบด้วยหลักการวิเคราะห์สภาพแวดล้อ มภายใน
ด้วย PRIMO – F Analysis ประกอบไปด้วย บุคลากร (P: People) ทรัพยากร (R: Resource) นวัตกรรมและ
ความคิ ด (I: Innovation/Idea) การจั ด การและการตลาด (M: Management/Marketing) การปฏิ บัติ ก าร
(O: Operation) การเงิน (F: Finance) และหลักการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกด้วย PEST ประกอบไปด้วย
การเมือ งการปกครอง (P: Political) ระบบเศรษฐกิ จ (E: Economic) สั งคมวัฒ นธรรม (S: Sociocultural)
เทคโนโลยี (T: Technology) โดยผลการวิ เคราะห์ สภาพแวดล้ อ มภายใน พบว่า มีจุ ด แข็ ง 7 ประเด็น และ
จุดอ่อน 9 ประเด็น ในส่วนของการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก พบว่า มีโ อกาส 7 ประเด็น และอุปสรรค
3 ประเด็น ดังนี้
การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength)
S1 บัณฑิตวิทยาลัยมีสถานที่ตั้งอยู่ในอาเภอเมืองทาให้ มีความสะดวกในการติ ดต่อประสานงาน
S2 มีหลักสูตรเปิดสอนที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้ องการของท้ องถิ่นและผู้เรียน
S3 หลักสูตรที่เปิดสอนได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิร ะดับ อุด มศึกษาแห่ งชาติ (TQF)
S4 อาจารย์ ผู้ส อนระดั บ บัณฑิ ต ศึ ก ษามี ศัก ยภาพเป็น ที่ ย อมรั บ และมี ชื่อ เสีย งในแต่ล ะสาขาวิ ช าที่
เปิดสอน
S5 มีวารสารวิชาการที่อยู่บนฐาน TCI จานวน 2 ฉบับ
S6 มีโครงสร้างการบริหารงานและการมอบหมายภาระงานที่ชัดเจน
S7 มีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ทั้งในระดับ ภูมิภาคและระดับประเทศ
การวิเคราะห์จุดอ่อน (Weakness)
W1 อาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษาส่วนหนึ่งยังขาดประสบการณ์การสอนในระดับบั ณฑิต ศึกษา
W2 อาจารย์ทมี่ ีผลงานทางวิชาการยังมีน้อย
W3 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติของอาจารย์และนักศึก ษายังมีน้อย
W4 งบประมาณพัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึ กษาไม่ เพีย งพอ
W5 การบริห ารจั ดการด้ านงบประมาณไม่ ค ล่อ งตั ว ทาให้ ไม่ เอื้ อ ต่อ การพัฒ น าและบริห ารจั ดการ
หลักสูตร
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W6 บั ณฑิ ต วิ ท ยาลั ย ไม่ ไ ด้ รั บ งบประมาณสนั บ สนุ น ทุ น การค้ น คว้ า วิ จั ย ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา
W7 การนางานวิจัยไปใช้ประโยชน์เพื่อบริการชุมชนและท้องถิ่นยังมีอยู่น้อย
W8 อาจารย์ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบั ณฑิต ศึกษามีจานวนจากัด
W9 สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับ การเรี ยนการสอนในระดับ บั ณฑิ ตศึ กษา เช่น สื่อ วัส ดุ อุป กรณ์
และห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนมีจากัดและไม่ทันสมัย
การวิเคราะห์โอกาส (Opportunities)
O1 พระราชบัญ ญั ติก ารศึ กษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กาหนดให้ มหาวิท ยาลัย ต้องได้รั บการประเมิ น
คุณภาพการศึ กษา จึ งเป็นโอกาสให้ บัณฑิ ตวิทยาลัยเร่ง พัฒนาการจัด การศึก ษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และพัฒนาการบริหารจัดการบัณฑิ ต วิ ท ยาลั ย
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพ
O2 นโยบายการพั ฒ นาประเทศไทยไปสู่ Thailand 4.0 การขั บ เคลื่ อนด้ ว ยเทคโนโลยี ความคิ ด
สร้างสรรค์ นวั ตกรรม ท าให้ เกิดความก้าวหน้า ทางเทคโนโลยี สารสนเทศสามารถนามาปรั บใช้ กับการบริหาร
จัดการบัณฑิตวิทยาลัยและการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
O3 การเปลี่ ยนแปลงสู่ ประชาคมอาเซี ยน ท าให้ชุ มชนและสั งคมความต้อ งการแรงงานที่ มีค วามรู้
ในระดับสูงทั้งในท้องถิ่นและประชาคมอาเซียน
O4 การเปลี่ ย นแปลงของสั ง คมทั้ งในระดั บ ท้อ งถิ่ น และประชาคมอาเซี ย นท าให้ มีก ารผลิต บั ณฑิ ต
ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
O5 มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทาให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกับ ทุกภาคส่วน
O6 การเป็น มหาวิทยาลัย เพื่อ ท้อ งถิ่น ทาให้สามารถสร้างความตระหนั กและความสาคั ญของการใช้
ทรัพยากร รวมถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรม
O7 มีเวที เผยแพร่ ผ ลงานวิช าการระดั บชาติแ ละนานาชาติ เช่น การประชุมวิช าการเพื่ อ นาเสนอ
ผลงานวิชาการ การนาเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) การจัดเวทีนาเสนองานวิจัย สกว. ฯลฯ
การวิเคราะห์อุปสรรค (Threats)
T1 ปัญหาเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศส่ งผลต่ อนักศึ กษาในการจ่ายค่ าเล่าเรี ยน ท าให้ไ ม่สนใจ
ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
T2 จังหวั ดเชี ยงใหม่มีส ถาบั นการศึ กษาหลายแห่ งทั้ง ของรั ฐบาลและเอกชนที่ จัด การศึกษาในระดั บ
บัณฑิตศึกษา ทาให้นักศึกษามีทางเลือกในการเรียนต่อระดับบั ณฑิตศึก ษามากขึ้น
T3 ค่านิยมในการเรียนมหาวิทยาลัยที่มีชื่อ เสียงก่อน ทาให้นัก ศึกษาเลื อกเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นระดับรองลงมา
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จากนั้น ได้น าข้ อมู ล SWOT Analysis มาวิเคราะห์รู ปแบบความสั มพั นธ์ แบบแมตริ กซ์ โดยใช้ เทคนิ ค
TOWS Matrix มาวิ เคราะห์เ พื่อ กาหนดยุ ท ธศาสตร์ และกลยุ ทธ์ โดยผลการวิเ คราะห์ไ ด้ก าหนดเป็ นประเด็ น
ยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ และ 18 กลยุทธ์ ซึ่งจะได้นาเสนอในบทต่อไป
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ตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค โดยใช้เทคนิค TOWS Matrix
จุด แข็ง (S)
S1 บัณฑิตวิท ยาลัยมีสถานที่ตั้งอยู่ในอาเภอเมืองท าให้มีความสะดวกในการติดต่อ
ประสานงาน
S2 มีห ลักสูตรเปิดสอนที่สอดคล้องกับ ความต้องการของท้องถิ่นและผู้เรียน
S3 หลักสูตรที่เปิดสอนได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิ ระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติ
(TQF)
S4 อาจารย์ผู้สอนระดับ บัณฑิตศึกษามีศักยภาพเป็นที่ยอมรับ และมีชื่อเสียงในแต่ละ
สาขาวิชาที่เปิดสอน
S5 มีวารสารวิชาการที่อยู่บ นฐาน TCI จานวน 2 ฉบับ
S6 มีโครงสร้างการบริห ารงานและการมอบหมายภาระงานที่ชัดเจน
S7 มีเครือข่ายความร่วมมือกับ หน่วยงานและองค์ กรต่าง ๆ ทั้งในระดับ ภูมิภ าคและ
ระดับ ประเทศ

โอกาส (O)
O1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กาหนดให้มหาวิท ยาลัยต้องได้รับ
การประเมินคุณภาพการศึกษา จึงเป็นโอกาสให้บ ัณฑิตวิท ยาลัยเร่งพัฒนาการจัด
การศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับ บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และพัฒนาการบริห ารจัดการบัณฑิตวิท ยาลัย
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพ
O2 นโยบายการพัฒนาประเทศไทยไปสู่ Thailand 4.0 การขับ เคลื่อนด้วยเทคโนโลยี
ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม ท าให้เกิดความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถนามาปรับ ใช้กับ การบริห ารจัดการบัณฑิตวิท ยาลัยและการจั ดการเรีย น
การสอนได้อย่างมีป ระสิท ธิภ าพ
O3 การเปลี่ยนแปลงสู่ป ระชาคมอาเซียน ท าให้ชุมชนและสังคมมีความต้องการ
แรงงานที่มีความรู้ในระดับ สูงทั้งในท้องถิ่นและประชาคมอาเซีย น
O4 การเปลี่ยนแปลงของสังคมทั้งในระดับ ท้องถิ่นและประชาคมอาเซียนท าให้
มีการผลิตบัณฑิตที่สอดคล้องกับ ความต้องการของสังคม

กลยุทธ์ SO
ยุท ธศาสตร์ท ี่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
วิชาชีพ
(S1, S2, S3, S4, S5, S7, O1, O2, O3, O4, O7)
ยุท ธศาสตร์ท ี่ 4 ส่งเสริมการอนุรักษ์และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ภูมิป ัญญาท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(S1, S7, O5, O6)
ยุท ธศาสตร์ท ี่ 5 พัฒนาการบริห ารจัดการบัณฑิตวิท ยาลัยให้มีป ระสิท ธิภ าพ
(S6, O1, O2)

จุด อ่อน (W)
W1 อาจารย์ผู้สอนระดับ บัณฑิตศึกษาส่วนหนึ่งยังขาดประสบการณ์การสอน
ในระดับ บัณฑิตศึกษา
W2 อาจารย์ท ี่มีผลงานทางวิชาการยังมีน้อย
W3 ผลงานวิจัยที่ได้รับ การตีพิมพ์ในระดับ นานาชาติของอาจารย์ และนักศึกษา
ยังมีน้อย
W4 งบประมาณพัฒนาการจัดการศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา
ไม่เพียงพอ
W5 การบริห ารจัดการด้านงบประมาณไม่คล่องตัว ท าให้ไม่เอื้อต่อการพัฒนาและ
บริห ารจัดการหลักสูตร
W6 บัณฑิตวิท ยาลัยไม่ได้รับ งบประมาณสนับ สนุนทุนการค้ นคว้ าวิจัยสาหรับ นักศึกษา
ระดับ บัณฑิตศึกษา
W7 การนางานวิจัยไปใช้ป ระโยชน์เพื่อบริการชุมชนและท้องถิ่นยัง มีอยู่น้ อย
W8 อาจารย์ท ี่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูต รระดับ บัณฑิตศึกษา
มีจานวนจากัด
W9 สิ่งอานวยความสะดวกสาหรับ การเรียนการสอนในระดับ บัณฑิต ศึกษา เช่น
สื่อ วัสดุ อุป กรณ์และห้องปฏิบ ัติการที่เกี่ยวกับ การเรียนการสอนมีจากัด
และไม่ท ันสมัย
กลยุทธ์ WO
ยุท ธศาสตร์ท ี่ 3 สนับ สนุนและส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้จากงานวิจัย นวัตกรรม
เพื่อการบริการวิชาการและตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
(W1, W2, W3, W6, W7, O1, O2, O7)
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O5 มหาวิท ยาลัยมีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ท าให้เกิดการใช้ท รัพยากรร่วมกับ
ทุกภาคส่วน
O6 การเป็นมหาวิท ยาลัยเพื่อท้องถิ่นท าให้สามารถสร้างความตระหนักและ
ความสาคัญของการใช้ท รัพยากร รวมถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งทางธรรมชาติ
และวัฒนธรรม
O7 มีเวทีเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับ ชาติและนานาชาติ เช่น การประชุมวิชาการ
เพื่อนาเสนอผลงานวิชาการ การนาเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) การจัดเวที
นาเสนองานวิจัย สกว. ฯลฯ
อุปสรรค (T)
T1 ปัญหาเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศส่งผลต่อนักศึกษาในการชาระค่ าเล่าเรียน
T2 จังหวัดเชียงใหม่มีสถาบันการศึกษาหลายแห่งทั้งของรัฐบาลและเอกชนที่จัด
การศึกษาในระดับ บัณฑิตศึกษา ท าให้นักศึกษามีท างเลือกในการเรียนต่อระดับ
บัณฑิตศึกษามาก
T3 ค่านิยมในการเรียนมหาวิท ยาลัยที่มีชื่อเสียงก่อน ท าให้นักศึกษาเลือกเรียน
ในระดับ บัณฑิตศึกษาที่มหาวิท ยาลัยราชภัฏ เป็นระดับ รองลงมา

กลยุทธ์ ST
ยุท ธศาสตร์ท ี่ 2 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระดับ บัณฑิตศึกษา
และสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ
(S5, S7, T1, T2, T3)

กลยุทธ์ WT
-
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บทที่ 3
สาระสาคัญของแผนยุทธศาสตร์บณ
ั ฑิตวิทยาลัย
ปรัชญา (Philosophy)
“การศึกษาคือสิ่งสาคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์”

วิสัยทัศน์ (Vision)
ภายในปี พ.ศ. 2563 บั ณฑิต วิ ทยาลั ย เป็ นผู้ น าในการพั ฒ นาทรัพยากรมนุษ ย์ ให้มีศัก ยภาพพร้ อ ม
ในการสร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการพั ฒนาท้องถิ่น

พันธกิจ (Mission)
เพื่อให้การพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย นาไปสู่วิสัยทัศน์ได้อย่างบังเกิดผล จึงได้กาหนดพันธกิจหลักไว้ 7 ด้า น
ได้แก่
1. ด าเนิ น การและประสาน การจั ด การศึ ก ษา ใน ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษากั บ หน่ ว ยงา นอื่ น อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
2. ผลิตบัณฑิ ตที่มีคุณภาพและได้ มาตรฐานวิชาชีพ มี คุณลักษณะตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษา
แห่งชาติและตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
3. ส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยองค์ความรู้ นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและท้องถิ่น
4. สร้า งเครื อข่ ายทางวิ ชาการในระดับ บั ณฑิ ต ศึก ษากับ หน่ ว ยงานในระดั บ ท้อ งถิ่ น ระดั บ ชาติ และ
ระดับนานาชาติ
5. สนับสนุนและส่งเสริมการบูรณาการระหว่างการวิจัย การบริการวิชาการแก่ชุมชนกับการเรียนการสอน
6. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7. พัฒ นาระบบบริ หารจัด การบั ณฑิ ต วิ ทยาลั ยให้ มีประสิท ธิ ภ าพ โดยยึ ดหลั ก การบริห ารจัด การ
บ้านเมืองที่ดี

วัตถุประสงค์ (Objective)
1. เพื่อ ด าเนิ น การจั ดการศึก ษาในระดั บบั ณฑิต ศึ กษาให้มีคุณภาพเป็ น ไปเกณฑ์ มาตรฐานหลั กสู ต ร
ระดับบัณฑิตศึกษา
2. เพื่ อ ผลิ ต บั ณฑิ ต ที่ มีคุ ณภาพและได้ มาตรฐาน วิ ช าชี พ ให้ มี คุ ณลั ก ษณะตามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและตามอัต ลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
3. เพื่อ สร้ างองค์ ความรู้ นวัต กรรมจากงานวิ จัย ที่ส ามารถนาไปใช้ ประโยชน์ ในการพัฒ นาท้ องถิ่ น ที่
ยั่งยืน
4. เพื่อ เสริมสร้ างความเข้มแข็ งทางวิช าการในระดับ บัณฑิ ตศึ กษาและความร่ว มมื อ ทางวิช าการกั บ
หน่วยงานระดับท้อ งถิ่น ระดั บชาติ และระดับ นานาชาติ ในการถ่ ายทอดองค์ความรู้และนวั ตกรรมสู่ก ารพัฒนา
ท้องถิ่นและประเทศ
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5. เพื่อเสริ มสร้างศั กยภาพทางวิช าการให้ กับอาจารย์และนักศึก ษา ตลอดจนถ่ ายทอดองค์ความรู้ และ
นวัตกรรมให้กับท้องถิ่น
6. เพื่อ สื บสานการอนุ รัก ษ์ และรั กษาศิล ปะและวัฒ นธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ง แวดล้ อ มให้
ยั่งยืน
7. เพื่อบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ค่านิยมหลัก (Core Value)
ค่านิ ยมหลัก ที่ยึ ดถื อใช้ กัน มาในบัณฑิ ตวิท ยาลั ยจนกลายเป็น วัฒ นธรรมองค์ กร ซึ่งจะสนับสนุน หรื อ
ชี้น าการตั ดสิ นใจของสมาชิก ทุก คน ซึ่ งบั ณฑิ ตวิ ทยาลั ยได้ ดาเนิ นการวิเคราะห์ ปัจ จั ย และข้อ มูล แวดล้ อมเพื่ อ
กาหนดค่านิยมหลักขององค์กร โดยผู้บริหารและบุคลากรได้กาหนดค่านิยมหลักร่วมกัน ดังนี้
Good service ใส่ใจบริการ
Responsibility มีความรับผิดชอบ
Accountability ตรวจสอบได้
Development ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา

อัตลักษณ์ (Identity)
อัตลั กษณ์ หมายถึง ผลผลิ ตของผู้ เรีย นตามปรั ชญา วิสัย ทัศ น์ พัน ธกิ จ และเป้า ประสงค์ข องบัณฑิ ต
วิทยาลั ย จากการประชุมจั ดท าแผนยุท ธศาสตร์บั ณฑิต วิท ยาลั ย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 – 2563) ได้มาซึ่ ง
อัตลักษณ์ดังนี้
“รอบรู้ทักษะ มีจิตสาธารณะ”
รอบรู้ทั กษะ หมายถึง บัณฑิตมี ความรู้ ความสามารถด้านวิชาการหรือ วิชาชี พ และมีทัก ษะด้านต่าง ๆ
ประกอบด้ว ย ทักษะการคิ ดวิ เคราะห์ และการแก้ไขปัญ หาอย่ างมี วิจ ารณญาณ ทัก ษะการทางานเป็น ทีมและ
ภาวะผู้นา ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทักษะการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้ า
อย่างต่อเนื่อง
มีจิ ตสาธารณะ หมายถึ ง บัณฑิ ต มีคุ ณธรรม จริย ธรรม ท าความดี ที่เ ป็น ประโยชน์ ต่อ ชุ มชน สัง คม
และประเทศชาติ

คุณลักษณะบัณฑิตที่ พึงประสงค์
บัณฑิ ตมหาวิทยาลัยราชภั ฏเชีย งใหม่ มีคุณลักษณะ เป็นคนดี มี ความรู้ดี บุ คลิก ภาพดี สุข ภาพดี และ
เป็นพลเมืองดี (5 ดี)
• คนดี หมายถึง บัณฑิตมี ความสุภาพอ่ อนน้อม กตั ญญูรู้คุณ ขยั น ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน มีสานึกรั ก
ท้องถิ่นและความเป็นไทย
แผนยุทธศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2559 – 2563) ฉบับปรับปรุงปี 2560
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• ความรู้ ดี หมายถึง บัณฑิตรู้ จักแสวงหาความรู้ มี ความรู้แ ละประสบการณ์ ในสาขาวิช าที่ศึ กษาและ
สามารถประยุกต์ใช้ในการดารงชีวิตได้อย่างเหมาะสม
• บุคลิกภาพดี หมายถึง บัณฑิตมีลั กษณะท่าทาง การพูดจา การแต่ งกายดี มีมนุษยสั มพันธ์ การวางตั ว
ได้เหมาะสมกับกาลเทศะ และมีความเข้าใจในวัฒนธรรมข้ามชาติ
• สุข ภาพดี หมายถึง บัณฑิ ตมี สุขภาวะที่ดีค รบทั้ ง 4 ด้าน ได้ แก่ สุขภาวะกาย สุข ภาวะจิต สุขภาวะ
สังคม และสุขภาวะปัญญา
• พลเมือ งดี หมายถึง บัณฑิตมี วินัย มีค วามรับผิ ดชอบ เคารพกฎระเบี ยบของสังคม เสี ยสละ มี ความ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ทางานร่วมกับผู้อื่นได้ และคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน

เอกลักษณ์บัณฑิตวิทยาลัย
“สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมนาไปพั ฒนาท้องถิ่ น”

สัญลักษณ์
สัญลักษณ์ประจาบัณฑิตวิทยาลัยคือ พระพิฆเนศวร์
เป็นเทพเจ้าแห่งความฉลาดรอบรู้
และเป็นเทพเจ้าแห่งศิลปะวิทยาการ

วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture)
วัฒนธรรมองค์กรเป็ นแนวปฏิบั ติที่ได้สื บทอดต่อเนื่ องกัน มาจนกลายเป็นแบบอย่า งที่ได้รั บการยอมรั บ
หรื อแบบอย่ างของการปฏิ บัติ ที่บั ณฑิต วิท ยาลัย มุ่ง ให้ เกิด ขึ้น และยึ ดถื อ ร่วมกัน จากการวิ เคราะห์วั ฒ นธรรม
องค์กรได้ข้อสรุปเพื่อกาหนดให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของบั ณฑิตวิทยาลัย คือ
“ใส่ใจบริการ บนฐานความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้”

แผนยุทธศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2559 – 2563) ฉบับปรับปรุงปี 2560
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ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ / เป้าประสงค์ / กลยุ ทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพ
และได้มาตรฐานวิชาชีพ
เป้าประสงค์
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณลั กษณะบั ณฑิตที่ พึงประสงค์
2. จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพได้ มาตรฐานเพื่ อความเป็นเลิ ศทางวิชาการ
กลยุทธ์
1. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสอดคล้องกับ เอกลัก ษณ์ข องมหาวิทยาลัย
2. เสริ ม สร้ า งทั ก ษะกา รเรี ย น ของนั ก ศึ ก ษา ให้ ไ ด้ ต า มเกณฑ์ ม าตรฐาน วิ ช า ชี พ และทั ก ษะ
ภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์ที่ สกอ. กาหนด
3. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดั บบัณฑิ ตศึก ษา
4. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทางการศึกษาตามเกณฑ์ มาตรฐานวิชาชีพและสอดคล้ องกับนโยบาย
การผลิตครูของประเทศ
5. ส่งเสริมและพัฒนาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระให้มีคุณภาพ
6. สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึ กษาในวารสารวิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติ
7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษานาเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
8. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้รับทุนวิจัยจากภายนอกหน่วยงาน

แผนยุทธศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2559 – 2563) ฉบับปรับปรุงปี 2560
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
และสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ
เป้าประสงค์
1. มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระดับบัณฑิต ศึกษาในระดับชาติแ ละนานาชาติ
2. พัฒนาวารสารวิชาการให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
กลยุทธ์
1. พั ฒ นาและยกระดั บ ความร่ ว มมื อ ทางวิช าการระดั บ บั ณฑิ ต ศึ ก ษากั บ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาและ
หน่วยงานภายในประเทศ
2. สร้า งเครือ ข่า ยความร่ วมมือ ทางวิช าการระดับ บัณฑิ ตศึ กษากั บสถาบัน อุด มศึ กษาและหน่ วยงาน
ในต่างประเทศ
3. รักษาและพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการในฐานข้อมูล TCI
4. จัดทาวารสารวิชาการออนไลน์ ระดับ ชาติ (Online Journals) ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ด้านศิลปศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้จากงานวิจยั นวัตกรรม
เพื่อการบริการวิชาการและตอบสนองความต้องการของท้องถิน่
เป้าประสงค์
1. นาผลงานวิจัย นวัตกรรม และการบริการวิชาการมาบูรณาการกับการเรียนการสอน
2. นาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาท้องถิ่น
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์ในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนจากผลงานวิจัย
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการทาวิทยานิพนธ์จากปัญหาหรือความต้องการของท้ องถิ่น

แผนยุทธศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2559 – 2563) ฉบับปรับปรุงปี 2560
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการอนุรักษ์และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิน่
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์
1. อนุรักษ์และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์
1. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น กา รอนุ รั ก ษ์ แ ละท า นุ บ า รุ ง ศิ ล ปวั ฒ น ธร ร ม ภู มิ ปั ญ ญ าท้ อ งถิ่ น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์
1. มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากร
3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการ
กลยุทธ์
1. พัฒนาการบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุ คลากร
3. พัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารและการตัดสินใจ และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ

แผนยุทธศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2559 – 2563) ฉบับปรับปรุงปี 2560
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บทที่ 4
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และผู้รับผิดชอบในการดาเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย
เพื่อ ให้ ก ารดาเนิ น งานบรรลุผ ลตามวิ สั ยทั ศน์ พั น ธกิ จ และวั ตถุ ป ระสงค์ บัณฑิ ต วิท ยาลัย ได้ ก าหนด
เป้า ประสงค์ ตั วชี้ วัด และผู้รั บผิ ดชอบในการด าเนิ น งานในแต่ล ะประเด็น แผนยุท ธศาสตร์ ดั งตารางในหน้ า
16 – 26

แผนยุทธศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 – 2563) ฉบับปรับปรุงปี 2560
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึก ษาระดับบัณฑิ ตศึก ษาให้มี คุณภาพและได้มาตรฐานวิชาชีพ
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 1.1 ความพึงพอใจ
และคุณลักษณะบัณฑิต
ผู้ใช้บัณฑิต
ที่พึงประสงค์

ข้อมูล
ค่าเป้าหมาย
หน่วยนับ พื้นฐาน
กลยุทธ์
2558 59 60 61 62 63
คะแนนเฉลี่ย N/A >3.51 >3.60 >3.75 >4.00 >4.25 1. พัฒนาการจัดการเรียน
(เต็ม 5
การสอนให้มีคุณภาพ
คะแนน)
สอดคล้องกับเอกลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย

แผนยุทธศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2559 – 2563) ฉบับปรับปรุงปี 2560

แผนงาน/โครงการ

1. โครงการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอน
ระดับบัณฑิตศึกษา
2. โครงการประเมินความพึงพอใจ
ผู้ใช้บัณฑิต
3. โครงการประชาสัมพันธ์
การรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2. เสริมสร้างทักษะการเรียน 1. โครงการเตรียมความพร้อม
ของนักศึกษาให้ได้ตาม
นักศึกษาใหม่
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 2. โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ
และทักษะภาษา
สาหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
ต่างประเทศตามเกณฑ์ 3. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ที่ สกอ.กาหนด
ระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์
4. โครงการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ศตวรรษที่ 21 สาหรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
5. โครงการพบปะให้ความรู้ศิษย์เก่า
และศิษย์ปัจจุบันบัณฑิตศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
- ประธาน
หลักสูตร
- งานวิชาการ
- งานบริหารฯ
- หัวหน้า สนง.
- งานวิชาการ
- หัวหน้า สนง.
- งานวิชาการ
- ประธาน
หลักสูตร
-งานวิชาการ
- ประธาน
หลักสูตร
- งานวิชาการ
- รองคณบดี
- ประธาน
หลักสูตร
16

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

2. จัดการศึกษาระดับ
2.1 จานวนหลักสูตรที่ผ่าน หลักสูตร
บัณฑิตศึกษาให้มี
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
คุณภาพได้มาตรฐาน
ระดับบัณฑิตศึกษา
เพื่อความเป็นเลิศทาง
พ.ศ. 2548 และมี
วิชาการ
คะแนนการประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตร
อยู่ในเกณฑ์ดี
(คะแนน >3.51)
2.2 จานวนหลักสูตรที่ผ่าน หลักสูตร
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2558 และมี
คะแนนการประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตร
อยู่ในเกณฑ์ดี
(คะแนน >3.51)
2.3 จานวนบทความ
บทความ
ของนักศึกษาที่ได้รับ
การตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ
ระดับชาติ/นานาชาติ

ข้อมูล
พื้นฐาน
2558 59
9
6

1

3

20

25

ค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ

60 61 62 63
3 N/A N/A N/A 3. พัฒนาและปรับปรุง
1. โครงการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรตามเกณฑ์
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
มาตรฐานหลักสูตร
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
และมาตรฐานวิชาชีพ
4. พัฒนาและปรับปรุง
2. โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่
หลักสูตรทางการศึกษา
เพื่อตอบสนองความต้องการ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของท้องถิ่นและตลาดแรงงาน
วิชาชีพและสอดคล้องกับ
4
5
5
6
นโยบายการผลิตครูของ 3. โครงการบริหารหลักสูตร
ประเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย

30

35

40

แผนยุทธศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2559 – 2563) ฉบับปรับปรุงปี 2560

45 5. ส่งเสริมและพัฒนา
1. โครงการ e-thesis
วิทยานิพนธ์ และการ
2. โครงการจัดทาคู่มือวิทยานิพนธ์
ค้นคว้าอิสระให้มีคุณภาพ และการค้นคว้าอิสระ
3. โครงการสัมมนาการทาวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระ

ผู้รับผิดชอบ
- คณบดี
- ประธาน
หลักสูตร
- ประธาน
หลักสูตร
- งานวิชาการ
- งานบริหารฯ
- งานวิชาการ

- งานวิชาการ
- งานวิชาการ
- งานบริหารฯ
- งานวิชาการ
17

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

2.4 ร้อยละของบทความ
ของนักศึกษาที่ได้รับ
การตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ
ระดับชาติ กลุ่ม 1
หรือนานาชาติ
2.5 จานวนนักศึกษา
ที่ได้รับรางวัลในการ
ประชุมวิชาการ
ระดับชาติหรือ
นานาชาติ
2.6 จานวนนักศึกษาที่
ได้รับทุนวิจัยจาก
หน่วยงานภายนอก

หน่วยนับ

ข้อมูล
พื้นฐาน
2558 59

ค่าเป้าหมาย
60

61

กลยุทธ์

62

ร้อยละ

N/A

N/A

5

5

10

คน

N/A

1

1

2

2

ทุน

N/A

N/A

2

2

4

แผนยุทธศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2559 – 2563) ฉบับปรับปรุงปี 2560

แผนงาน/โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

4. โครงการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระ
5. โครงการประกาศเกียรติคุณ
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
ดีเด่น
1. โครงการอบรมการเขียนรายงาน
วิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการ

- งานบริหารฯ
- งานวิชาการ
- งานวิชาการ

63

10 6. สนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระของ
นักศึกษาในวารสาร
วิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาติ
3 7. ส่งเสริมและสนับสนุน 1. โครงการอบรมเทคนิคการนาเสนอ
ให้นักศึกษานาเสนอผลงาน ผลงานวิจัยอย่างมืออาชีพ
ในการประชุมวิชาการ
2. โครงการเข้าร่วมประชุมวิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติ
นาเสนอผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษา
4 8. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ 1. โครงการอบรมการเขียนโครงร่าง
นักศึกษาได้รับทุนวิจัยจาก วิทยานิพนธ์เพื่อเสนอขอทุนวิจัย
ภายนอกหน่วยงาน
2. โครงการประชาสัมพันธ์แหล่งทุน
วิจัยจากหน่วยงานภายนอก

- รองคณบดี

- รองคณบดี
- ประธาน
หลักสูตร
- งานวิชาการ
- รองคณบดี
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระดั บบั ณฑิ ตศึ ก ษาและสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

1. มีเครือข่ายความร่วมมือ 1.1 จานวนเครือข่าย
ทางวิชาการระดับ
ความร่วมมือ
บัณฑิตศึกษาใน
ทางวิชาการระดับ
ระดับชาติและนานาชาติ บัณฑิตศึกษา
กับสถาบันอุดมศึกษา
และหน่วยงาน
ภายในประเทศ
1.2 จานวนกิจกรรม
ที่ร่วมกับเครือข่าย
ความร่วมมือ
ทางวิชาการระดับ
บัณฑิตศึกษากับ
สถาบันอุดมศึกษา
และหน่วยงาน
ภายในประเทศ
1.3 จานวนเครือข่าย
ความร่วมมือ
ทางวิชาการระดับ
บัณฑิตศึกษาใน
ระดับนานาชาติ

หน่วยนับ
เครือข่าย

ข้อมูล
พื้นฐาน
2558 59
3
3

ค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

60
3

61
4

62
4

63
5 1. พัฒนาและยกระดับความ 1. โครงการพัฒนาและยกระดับ
- คณบดี
ร่วมมือทางวิชาการระดับ ความร่วมมือทางวิชาการระดับ
- รองคณบดี
บัณฑิตศึกษากับสถาบัน
บัณฑิตศึกษากับสถาบันอุดมศึกษา - งานบริหารฯ
อุดมศึกษาและหน่วยงาน และหน่วยงานภายในประเทศ
ภายในประเทศ

5

6

6

6

1

1

1

กิจกรรม

5

5

เครือข่าย

N/A

N/A N/A

แผนยุทธศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2559 – 2563) ฉบับปรับปรุงปี 2560

2. สร้างเครือข่าย
1. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ - คณบดี
ความร่วมมือทางวิชาการ ทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
- รองคณบดี
ระดับบัณฑิตศึกษากับ
กับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงาน - งานวิชาการ
สถาบันอุดมศึกษาและ
ในต่างประเทศ
หน่วยงานในต่างประเทศ
19
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ตัวชี้วัด

1.4 จานวนกิจกรรม
ที่ร่วมกับเครือข่าย
ความร่วมมือทาง
วิชาการระดับ
บัณฑิตศึกษากับ
สถาบันอุดมศึกษา
และหน่วยงานภายใน
ต่างประเทศ
2. พัฒนาวารสารวิชาการ 2.1 จานวนวารสาร
ให้เป็นที่ยอมรับ
วิชาการที่ผ่านการ
ในระดับชาติ
ประเมินและอยู่ใน
ฐานข้อมูล TCI
2.2 ผลการประเมิน
คุณภาพวารสาร
บัณฑิตวิจัย
ในฐานข้อมูล TCI
2.3 ผลการประเมิน
คุณภาพวารสาร
พิฆเนศวร์สาร
ในฐานข้อมูล TCI

หน่วยนับ
กิจกรรม

ข้อมูล
ค่าเป้าหมาย
พื้นฐาน
2558 59 60 61 62
N/A N/A N/A N/A 1

กลยุทธ์

ผู้รับผิดชอบ

63
1

วารสาร

2

2

2

2

2

2

ระดับ
คุณภาพ
(กลุ่ม)

2

2

2

2

1

1

ระดับ
คุณภาพ
(กลุ่ม)

2

2

2

2

1

1

แผนยุทธศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2559 – 2563) ฉบับปรับปรุงปี 2560

แผนงาน/โครงการ

3. รักษาและพัฒนา
1. โครงการพัฒนาคุณภาพวารสาร
คุณภาพวารสารวิชาการ
บัณฑิตวิจัยและพิฆเนศวร์สาร
ในฐานข้อมูล TCI

- รองคณบดี
- งานวิชาการ
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ตัวชี้วัด
2.4 จานวนวารสาร
วิชาการออนไลน์
ในระดับชาติ

หน่วยนับ
วารสาร

ข้อมูล
พื้นฐาน
2558 59
N/A N/A

ค่าเป้าหมาย
60
1

61
1

62
2

แผนยุทธศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2559 – 2563) ฉบับปรับปรุงปี 2560

กลยุทธ์
63
2 4. จัดทาวารสารวิชาการ
ออนไลน์ระดับชาติ
(Online Journals)
ด้านมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
และด้านศิลปศาสตร์

แผนงาน/โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

1. โครงการจัดทาวารสารวิชาการ
ออนไลน์ระดับชาติ (Online
Journals) ด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ และด้านศิลปศาสตร์

- รองคณบดี
- งานวิชาการ
- งานบริหารฯ
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้จากงานวิจัย นวัตกรรม เพื่อการบริการวิชาการและตอบสนองความต้ องการของท้ องถิ่น
เป้าประสงค์
1. นาผลงานวิจัย นวัตกรรม
และการบริการวิชาการ
มาบูรณาการกับการเรียน
การสอน

ตัวชี้วัด
1.1 จานวนรายวิชาที่มี
การบูรณาการงานวิจัย
นวัตกรรม และการ
บริการวิชาการ
กับการเรียนการสอน
1.2 จานวนชุมชนที่มี
การบูรณาการงานวิจัย
นวัตกรรม และการ
บริการวิชาการ
กับการเรียนการสอน
1.3 ความสาเร็จตาม
แผนการใช้ประโยชน์
จากการบูรณาการ
งานวิจัย นวัตกรรม
และการบริการวิชาการ
กับการเรียนการสอน

รายวิชา

ข้อมูล
พื้นฐาน
2558
N/A

59
1

60
2

61
2

62
3

63
3 1.ส่งเสริมและสนับสนุน
1. โครงการบูรณาการผลงานวิจัย
- ประธาน
คณาจารย์ในการให้บริการ นวัตกรรม การบริการวิชาการและ
หลักสูตร
วิชาการซึ่งมาจากผลงานวิจยั การจัดการเรียนการสอนสู่ชุมชน - งานวิชาการ
นวัตกรรมแก่ชุมชน
- คณะร่วมผลิต

ชุมชน

N/A

1

1

1

2

2

ร้อยละ

N/A

N/A

70

70

80

80

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์

แผนยุทธศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2559 – 2563) ฉบับปรับปรุงปี 2560

แผนงาน/โครงการ

ผู้รับผิดชอบ
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2. นาวิทยานิพนธ์
2.1 จานวนวิทยานิพนธ์
หรือการค้นคว้าอิสระ
หรือการค้นคว้าอิสระ
ไปใช้ประโยชน์ในการ
ที่นาไปใช้ประโยชน์ใน
แก้ปัญหาหรือพัฒนา
การแก้ปัญหาหรือ
ท้องถิ่น
พัฒนาท้องถิ่น
2.2 จานวนชุมชนที่นา
วิทยานิพนธ์หรือการ
ค้นคว้าอิสระไปใช้
ประโยชน์ในการ
แก้ปัญหาหรือพัฒนา
ท้องถิ่น

หน่วยนับ
เรื่อง

ชุมชน

ข้อมูล
พื้นฐาน
2558
N/A

N/A

ค่าเป้าหมาย
59
3

N/A

60
3

1

กลยุทธ์

61 62
4 4

1

2

แผนยุทธศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2559 – 2563) ฉบับปรับปรุงปี 2560

63
5 2. ส่งเสริมและสนับสนุน
การทาวิทยานิพนธ์หรือ
การค้นคว้าอิสระอันเกิด
จากปัญหาหรือความ
ต้องการของท้องถิ่น
2

แผนงาน/โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

1. โครงการสนับสนุนทุนวิทยานิพนธ์ - คณบดี
หรือการค้นคว้าอิสระจากปัญหา - ประธาน
หรือความต้องการของท้องถิ่น
หลักสูตร
2. โครงการรางวัลวิทยานิพนธ์หรือ - งานวิชาการ
การค้นคว้าอิสระดีเด่นที่แก้ไข
ปัญหาหรือพัฒนาท้องถิ่น
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการอนุรักษ์และท านุบารุง ศิลปวั ฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

1. อนุรักษ์และทานุบารุง 1.1 จานวนกิจกรรมการ
ศิลปวัฒนธรรม
อนุรักษ์และทานุบารุง
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ศิลปวัฒนธรรม
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
และสิ่งแวดล้อม

หน่วยนับ
กิจกรรม

1.2 ความพึงพอใจของ คะแนนเฉลี่ย
บุคลากรและนักศึกษา (เต็ม 5
ที่เข้าร่วมโครงการ
คะแนน)
1.3 จานวนงานวิจัยที่
เรื่อง
เกี่ยวข้องกับการ
อนุรักษ์และทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ข้อมูล
พื้นฐาน
2558
N/A

N/A

N/A

ค่าเป้าหมาย
59
3

63
4 1. ส่งเสริมและสนับสนุน
การอนุรักษ์และทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ทรัพยากรธรรมชาติ
>3.51 >3.60 >3.75 >4.0 >4.25 และสิ่งแวดล้อม
0
N/A

60
3

กลยุทธ์

1

61 62
4 4

1

2

แผนยุทธศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2559 – 2563) ฉบับปรับปรุงปี 2560

แผนงาน/โครงการ
1. โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย

ผู้รับผิดชอบ
- หัวหน้า สนง.
- งานบริหารฯ

2. โครงการแต่งกายพื้นเมือง
3. โครงการลดโลกร้อน
4. โครงการสืบสานปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
5. โครงการค้นหาโจทย์วิจัยหรือ
- ประธาน
วิทยานิพนธ์จากชุมชน
หลักสูตร
- งานวิชาการ

2
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการบั ณฑิ ตวิทยาลัยให้มี ประสิท ธิภาพ
เป้าประสงค์
1. มีการบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ

ข้อมูล
ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
หน่วยหนับ พื้นฐาน
กลยุทธ์
2558 59 60 61 62 63
1.1 ผลการประเมิน
คะแนนเฉลี่ย N/A >3.51 >3.60 >3.70 >3.80 >4.00 1. พัฒนาการบริหาร
การประกันคุณภาพ
ผลการ
จัดการบัณฑิตวิทยาลัย
ระดับคณะ
ประเมิน
ให้มีประสิทธิภาพ
(เต็ม 5
โดยยึดหลักการบริหาร
คะแนน)
กิจการบ้านเมืองที่ดี
1.2 ผลการประเมิน
คะแนนเฉลี่ย
การดาเนินงาน
ผลการ
ในตาแหน่งคณบดี
ประเมิน
(ผลการประเมินจาก
(เต็ม 5
สภาฯ)
คะแนน)

N/A

3.51 3.70 3.90 4.10 4.20

แผนยุทธศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2559 – 2563) ฉบับปรับปรุงปี 2560

แผนงาน/โครงการ
1. โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย ระยะ 5 ปี

ผู้รับผิดชอบ
- คณบดี
- รองคณบดี

2. โครงการจัดทาแผนปฏิบัติงาน
- รองคณบดี
ประจาปี
3. โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพ - งานวิชาการ
ของบัณฑิตวิทยาลัย
- งานบริหารฯ
4. โครงการจัดการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน
5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารการเงิน
6. โครงการจัดการความรู้
บัณฑิตวิทยาลัย
7. โครงการบริหารจัดการ
บัณฑิตวิทยาลัย
8. แผนพัฒนาการดาเนินงาน
ตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลการ
ดาเนินงาน

- หัวหน้า สนง.
- งานบริหารฯ
- รองคณบดี
- งานบริหารฯ
- คณบดี
- งานบริหารฯ
- คณบดี
- รองคณบดี
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เป้าประสงค์

2. พัฒนาสมรรถนะ
การปฏิบัติงาน
ของบุคลากร

3. เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
และการให้บริการ

ตัวชี้วัด

หน่วยหนับ

ข้อมูล
พื้นฐาน
2558

ค่าเป้าหมาย
59

60

61

กลยุทธ์
62

แผนงาน/โครงการ

63

9. โครงการประชุมคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา
10. แผนประชุมบุคลากรประจาเดือน
100 100 100 100 100 100 2. ส่งเสริมและสนับสนุน 1. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
การพัฒนาสมรรถนะ
ทักษะการปฏิบัติงานของ
การปฏิบัติงาน
บุคลากร
4.00 >4.20 >4.40 >4.44 >4.44 >4.50 ของบุคลากร
2. โครงการพัฒนาความสามารถ
ด้านภาษาอังกฤษสาหรับ
บุคลากร
N/A
4
5
5
6
6
3. โครงการอบรมสร้างความเข้าใจ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA)

2.1 ร้อยละของ
ร้อยละ
บุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนา
2.2 ความพึงพอใจ
คะแนนเฉลี่ย
ของบุคลากรที่ได้รับ
(เต็ม 5
การพัฒนา
คะแนน)
2.3 จานวนบุคลากร
คน
ที่มีผลการประเมิน
การปฏิบัติงาน
ระดับดีมากขึ้นไป
3.1 ระบบสารสนเทศ
จานวน
N/A N/A 1
1
1
1 3. พัฒนาระบบ
เพื่อการบริหาร
ระบบ
สารสนเทศการบริหาร
และการตัดสินใจ
และการตัดสินใจ และ
3.2 ความพึงพอใจ
คะแนนเฉลีย่ N/A >3.51 >3.60 >3.75 >4.00 >4.25 เพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการ
ของผู้ใช้บริการ
(เต็ม 5
ทั้งภายในและ
คะแนน)
ภายนอกหน่วยงาน

แผนยุทธศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2559 – 2563) ฉบับปรับปรุงปี 2560

ผู้รับผิดชอบ
- คณบดี
- หัวหน้า สนง.
- หัวหน้า สนง.
- รองคณบดี
- หัวหน้า สนง.
- งานบริหารฯ

1. แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

- รองคณบดี
- งานบริหารฯ

2. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนการสอน
3. แผนพัฒนาขั้นตอนและระบบ
การให้บริการ

- รองคณบดี
- งานบริหารฯ
- งานวิชาการ
ผู้บริหารฯ และ
บุคลากรทุกคน
26

บทที่ 5
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
กลไกในการบริหารแผนยุทธศาสตร์ บัณฑิ ตวิ ทยาลัยสู่การปฏิบัติ
ในการน าแผนยุ ท ธศาสตร์ ข องบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ แ ละการติ ด ตามประเมิ น ผลนั้ น
บัณฑิตวิทยาลัยจะดาเนินการดังต่อไปนี้
การนาไปสู่การปฏิบัติ
1. ผู้บริหารบั ณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้ รับผิดชอบหลักในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ตัวชี้ วัด และใช้
เป็นแนวทางสร้า งความเข้า ใจในการด าเนิน งาน ตลอดจนเน้ นการดาเนิ นงานที่มีส่ วนร่ว มของบุคลากรทุ กฝ่า ย
โดยแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของบั ณฑิตวิทยาลัย
2. บัณ ฑิ ต วิท ยาลั ย มอบนโยบายให้ บุ ค ลากรในหน่ ว ยงานเป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบร่ ว มในแต่ ล ะประเด็ น
ยุท ธศาสตร์ พร้ อ มทั้ ง ให้ บุ ค ลากรด า เนิ น งานภายใต้ ยุท ธศาสตร์ แ ละเป้ า ประสงค์ เดี ย วกั น และการอนุ มัติ
งบประมาณเพื่อ ดาเนิ นการโครงการต่า ง ๆ จะต้ องเป็ นกิ จกรรม/โครงการที่ส นับ สนุ นให้ก ลยุ ท ธ์ต่า ง ๆ ของ
บัณฑิตวิทยาลัยดาเนินงานไปสู่ความสาเร็จ
3. แผนยุ ท ธศาสตร์ ข องบั ณฑิ ต วิ ท ยาลั ย ได้ ก าหนดตั ว ชี้ วั ด ของการด าเนิ น งานอย่ า งชั ด เจนเพื่ อ
การติดตามผล เมื่อบุ คลากรเสนอกิจกรรม/โครงการและผ่านการอนุมัติ แล้ว บัณฑิตวิทยาลั ยจะบรรจุ กิจกรรม/
โครงการเหล่ า นั้ น ใน แผน ปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ในแต่ ล ะประเด็ น ยุท ธศาสตร์ ข องบั ณฑิ ต วิ ท ยาลั ย เพื่ อ
การติดตามผลการดาเนินงานต่อไป
4. เมื่ อ บั ณฑิ ต วิ ท ยาลั ยได้ รั บ อนุ มัติกิ จ กรรม/โครงการจากมหาวิ ท ยาลั ย แล้ ว ให้ บุ ค ลากรจั ดท า
แผนปฏิบัติ ราชการประจาปี ของบัณฑิ ตวิทยาลัยที่ สอดคล้องกับแผนยุท ธศาสตร์ข องบัณฑิตวิ ทยาลั ย รวมทั้ง มี
การผลักดันและเร่งรัดให้การดาเนินงานตามกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ บรรลุตามวัตถุประสงค์
5. ให้ หัว หน้ างานรายงานผลการด าเนิ น งานตามตัว ชี้ วัด ของโครงการตามที่ ปรากฏในแผนปฏิ บั ติ
ราชการประจ าปี ข องบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย และตั ว ชี้ วั ด ของแผนยุ ท ธศาสตร์ ที่ เ กี่ย วข้ อ ง พร้อ มทั้ ง รายงาน ผล
การดาเนิน งานต่อ ผู้บ ริห ารบั ณฑิ ตวิ ทยาลั ยเมื่ อเสร็จ สิ้น แต่ล ะโครงการภายใน 30 วั น และจัด ทารายงานผล
การดาเนิน งานของแต่ละส่วนงานปีละ 2 ครั้ง ทั้ง นี้ให้รายงานผลการดาเนินงานภายใน 30 วัน หลัง จากสิ้นสุ ด
ไตรมาสที่ 2 และสิ้นสุดปีงบประมาณ
6. ให้ผู้ บริ หารที่เ ป็น ผู้รับ ผิด ชอบหลัก ในแต่ล ะประเด็น ยุท ธศาสตร์ก ากับ ติด ตามการด าเนิ นงานตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งสรุปประเด็นปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในการดาเนินงานต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลั ย
ปีละ 2 ครั้ง ทั้งนี้ให้รายงานผลการดาเนินงานภายใน 30 วัน หลังจากได้รับรายงานจากหั วหน้างานในส่วนงาน
ที่รับผิดชอบ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2559 – 2563) ฉบับปรับปรุงปี 2560
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แผนภูมิแสดงการนายุทธศาสตร์บั ณฑิ ตวิท ยาลั ยสู่ก ารปฏิ บัติ

บัณฑิตวิทยาลัย

ภายในปี พ.ศ. 2563
บัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้น าในการพัฒนาทรัพยากรมนุษ ย์
ให้มีศักยภาพพร้อมในการสร้างสรรค์องค์ความรู้ และ
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

แผนยุทธศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 – 2563)
ฉบับปรับปรุงปี 2560

นโยบายและกลยุทธ์

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติราชการประจาปี
บัณฑิตวิทยาลัย

โครงการ/กิจกรรม

การติดตามและประเมินผล
การดาเนินโครงการ

ทบทวนแผน

ยุทธศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2559 – 2563) ฉบับปรับปรุงปี 2560
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การติดตามประเมินผล
บัณฑิ ตวิท ยาลัยแต่งตั้ งคณะกรรมการติ ดตามผลการดาเนิ นงานตามแผนปฏิบัติ ราชการประจาปี ของ
บัณฑิ ต วิท ยาลั ย เพื่ อติ ด ตามประเมิน ผลการด าเนิน งานของบุค ลากร เป็ นการรวบรวมและวิเ คราะห์ ข้อ มู ล
ทั้ง ในเชิ งปริ มาณและเชิง คุ ณภาพเพื่อ ประเมิ น ว่า บุค ลากรสามารถด าเนิน การได้ บ รรลุต ามเป้ า หมายที่ ตั้ งไว้
หรือ ไม่ ผลจากการด าเนิน งานนั้น สนั บสนุ นให้ บรรลุเป้ าประสงค์ข องแผนยุ ทธศาสตร์มากน้ อยเพียงใด ข้ อมู ล
ที่ไ ด้ จ ากการติ ด ตามและการประเมิน ผลจะนาเสนอต่ อ คณบดีบั ณฑิ ต วิ ท ยาลั ย และคณะกรรมการประจ า
บัณฑิ ตวิ ทยาลัย เพื่อ รายงานให้ท ราบถึงปั ญหาในการปฏิบั ติง านและใช้เป็ นข้อ มูลปรับ ปรุง วิธีก ารด าเนิน งาน
หรือเพื่อปรับเปลี่ยนเป้าหมาย/กิจกรรมให้เหมาะสมสอดคล้ องกับ ทรัพยากรและบริบ ทที่เ ปลี่ย นแปลง รวมทั้ ง
เป็นข้อมูลเพื่อกาหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารต่อไป
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แผนที่ยุทธศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 – 2563)
แผนที่ยุ ทธศาสตร์เป็ นกระบวนการนาผลลั พธ์ จากการวางแผนยุ ทธศาสตร์มาเชื่ อมโยงความสัมพัน ธ์
ตามกรอบแนวคิ ดเชิง เหตุ และผล หรื อมุมมองต่ าง ๆ ที่ก าหนดไว้ (มุมมอง Balanced Scorecard) โดยสิ่ งที่จ ะ
ปรากฏหรืออยู่ในแผนที่ยุ ทธศาสตร์ค วรเป็ นงานในลัก ษณะการพัฒ นางานประจาหรืองานใหม่ การทาแผนที่
ยุท ธศาสตร์ ของบั ณฑิ ตวิ ทยาลั ยใช้แ นวคิด การบริห ารแบบ Balanced Scorecard และแนวทางการบริห าร
จัดการส าหรับองค์ก รภาครั ฐ ส านั กงานคณะกรรมการพัฒ นาระบบราชการ (ก.พ.ร.) พิจ ารณาให้ครบ 4 มิ ติ
ดังนี้
1. มิติด้ านประสิท ธิผ ลตามพั นธกิจ (Run the Business) : พิ จารณาว่า ผลลัพธ์ที่ส าคั ญจากประเด็ น
ยุทธศาสตร์นั้นคืออะไร อะไรเป็นเครื่องบ่งชี้ที่สาคัญว่าประเด็นยุทธศาสตร์นั้นประสบความสาเร็จ
2. มิติด้านคุณภาพการให้บริก าร (Serve the Customer) : พิจารณาว่าอะไรคือ สิ่งที่ผู้ รับบริก ารของ
ประเด็นยุทธศาสตร์ต้องการ และจะทราบได้อย่างไรว่าสามารถนาเสนอในสิ่งที่ผู้รับบริการต้องการ
3. มิติด้ านประสิ ทธิภ าพการปฏิบั ติร าชการ (Manage Resources): พิจ ารณาว่ าต้ องการทรั พยากร
ต้องมีกระบวนการหรือ กิจ กรรมใดบ้า งเพื่ อน าไปสู่สิ่ง ที่ผู้ รับบริก ารต้ องการหรือ เพื่ อก่อ ให้เ กิดประสิท ธิผลตาม
ยุทธศาสตร์
4. มิติด้านการพัฒนาองค์กร (Capacity Building) : พิจารณาว่าจะต้องมีการพัฒนาองค์กรในด้านใดบ้าง
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์
จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้นจึงนามากาหนดเป็นแผนที่ยุทธศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย ในหน้า 32
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มิติการพัฒนาองค์กร

มิติประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ

มิติคุณภาพการให้บริการ

มิติประสิทธิผลตามพันธกิจ

วิสัยทัศ น์: ภายในปี 2563 บัณฑิต วิทยาลัยเป็นผู้นาในการพัฒนาทรัพยากรมนุษ ย์ ให้มีศ ักยภาพพร้อมในการสร้างสรรค์องค์ค วามรู้แ ละนวัต กรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ผลงานวิทยานิพนธ์
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
และระดับนานาชาติ

บัณฑิตมีคุณภาพและ
เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์

ผลงานวิทยานิพนธ์
ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติ
และระดับนานาชาติ

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ

หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา

ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนา

การเรียนการสอนได้มาตรฐาน
ตอบสนองตลาดแรงงาน
และสังคมยุคโลกาภิวัตน์

พัฒนาอาจารย์และการเรียนการสอน
ระดับบัณฑิตศึกษา

อาจารย์
มีศักยภาพ

วิทยานิพนธ์สามารถ
นาไปใช้ประโยชน์

การบริหารจัดการ
มีประสิทธิภาพตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

องค์กรแห่งการเรียนรู้
ด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

พัฒนาสมรรถนะ
บุคลากร

ยุทธศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2559 – 2563) ฉบับปรับปรุงปี 2560

การบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัย
มีประสิทธิภาพ

ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
ในการให้บริการ

การให้บริการ
มีความรวดเร็ว ถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ

ระบบสารสนเทศ
มีประสิทธิภาพ

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย
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ความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยกั บแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 – 2563) ฉบับปรับปรุงปี 2559
แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
และแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2551 – 2565)
วิสัยทัศ น์: ภายในปี 2563 บัณฑิต วิทยาลัยเป็นผู้นาในการพัฒนาทรัพยากรมนุษ ย์ ให้มีศ ักยภาพพร้อมในการสร้างสรรค์องค์ค วามรู้แ ละนวัต กรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ด ้านบัณฑิต

ฉบับปรับปรุง ปี 2559

แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2579)

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี
(พ.ศ. 2551 – 2565)

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏชียงใหม่
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 – 2563)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการระดับ บัณฑิตศึกษาและสร้างความเข้มแข็ง
ทางวิชาการ

เป็นมหาวิท ยาลัยเพื่อการสนับ สนุน
และสร้างเสริมสุขภาพ

ยุทธศาสตร์ด ้านการวิจัย
และการบริการวิชาการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สนับ สนุนและส่งเสริม
การสร้างองค์ความรู้จากงานวิจัย
นวัตกรรม เพื่อการบริการวิชาการและ
ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ด ้านการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ด ้านการบริหารจัด การ
บัณฑิต วิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการอนุรักษ์และ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมภูมิป ัญญาท้องถิ่น
ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาการบริห ารจัดการ
บัณฑิตวิท ยาลัยให้มีป ระสิท ธิภ าพ

พัฒนางานวิจัยและการบริการวิชาการเพื่อนาไปใช้
ประโยชน์ในการเรียนการสอนและการพัฒนาท้องถิ่น

เป็นมหาวิท ยาลัยต้นแบบในการผลิตและพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา
เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ท างด้านภาษา
ศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวในภูมิภ าคเอเชีย

พัฒนาระบบการบริห ารจัดการของมหาวิท ยาลัยให้มี
ประสิท ธิภ าพ

พัฒนาพื้นที่ของมหาวิท ยาลัยทั้ง 4 แห่ง
ให้เป็นมหาวิท ยาลัยที่มีคุณภาพ
และเป็นแหล่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของท้องถิ่น

ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษา
ให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ

รอยต่อกับ การศึกษาระดับ อื่น

เครือข่ายอุดมศึกษา

การเงินอุดมศึกษา

ธรรมาภิบ าลและการบริห ารจัดการ

การแก้ไขปัญหาอุดมศึกษาในปัจจุบ ัน

การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ

การพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษา

โครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้

การสร้างโอกาส ความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทางสังคม

การสร้างการเติบ โต และคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การปรับ สมดุลและพัฒนาระบบ
การบริห ารจัดการภาครัฐ

การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

การสร้างความสามารถในการแข่งขั น

ความมั่นคง
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รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 – 2563) ฉบับปรับปรุงปี 2560
วันที่ 4 กรกฎาคม 2560
ณ โรงแรมพอร์โตฟิโน่ รีสอร์ทแอน์สปา
1.
2.
3.
4.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฏฐ์
อาจารย์ ว่าที่ ร.อ. ดร.ขจร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมาน

5. อาจารย์ ดร.สาเนา
6. อาจารย์ ดร.ณรงค์พันธุ์
7. อาจารย์ ดร.ภานุพัฒน์
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโนดาษ์
9. อาจารย์ ดร.พสุ

10. อาจารย์ ดร.ณัฐิยา
11. รองศาสตราจารย์นราวัลย์
12. อาจารย์ ดร.จิติมา
13.
14.
15.
16.
17.
18.

นางวิไลพักตร์
นางสาวอรกมล
นางกชามาศ
นางศิริพร
นางสาววีรนุช
นายณัฐวัฒน์

พลวัน
ตรีโสภณากร
ชุ่มอุ่น
ฟูแสง

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
วิทยากร
ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาผู้นาทางการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
หมื่นแจ่ม
อาจารย์ประจาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาผู้นาทางการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ฉุนรัมย์
อาจารย์ประจาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้าโขงและสาละวินศึกษา
ชัยวร
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์
รัชเวทย์
อาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์
ปราโมกข์ชน อาจารย์ประจาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน
ตันตรานนท์
ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
พูลพิพัฒน์
อาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย
กตัญญู
ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
จริงไธสง
หัวหน้าสานักงานคณบดี
สุวรรณประเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ยาสมุทร์
นักวิชาการเงินและบัญชี
ประณต
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ดรุณสนธยา
นักวิชาการศึกษา
โรจนวุฒิธรรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
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