แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
การอนุมัติ
ผู้รับผิดชอบ
แผนพัฒนาบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ระยะ 5 ปี
พ.ศ. 2562-2566
(ปรับใหม่ตาม
แผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ระยะ 5 ปี พ.ศ. 25622566)
วัตถุประสงค์ของแผนฯ

ได้รับการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562
คณะกรรมการดาเนินงานจัดทาแผนปฏิบัติการ
แผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2562-2566 จานวน 4 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความโดดเด่น เป็นเลิศเฉพาะทาง และความมีชื่อเสียงด้านวิชาการของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ตามมาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ กับการบริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อแก้ปัญหา
ของชุมชน และสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 นาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย นวัตกรรมในการบริหาร มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
เพื่อดาเนินการโครงการ/กิจกรรมตามเป้าหมายของแผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2562-2566
ที่กาหนด จานวน 4 เป้าหมาย ได้แก่
เป้าหมายของแผนตามยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความโดดเด่น เป็นเลิศเฉพาะทาง และความมีชื่อเสียงด้านวิชาการของหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา ตามมาตรฐานสากล จานวน 10 โครงการ/กิจกรรม
เป้าหมายของแผนตามยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ กับการบริการวิชาการ และการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม เพื่อแก้ปัญหาของชุมชน และสังคม จานวน 6 โครงการ/กิจกรรม
เป้าหมายของแผนตามยุทธศาสตร์ที่ 3 นาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย นวัตกรรมในการบริหาร มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง จานวน 10 โครงการ/กิจกรรม
เป้าหมายของแผนตามยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จานวน 1 โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสาเร็จของแผน ร้อยละ 80

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
…………………………….
1. เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม และตัวชี้วัด ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความโดดเด่น เป็นเลิศเฉพาะทาง และความมีชื่อเสียงด้านวิชาการ
ของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตามมาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ กับการบริการวิชาการ และ
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อแก้ปัญหาของชุมชน และสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 นาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย นวัตกรรมในการบริหาร
มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
รวม

2

จานวน
โครงการ/กิจกรรม

จานวน
ตัวชี้วัด

10

14

6

8

10

12

1
27

2
36

2. สรุปความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ระหว่าง
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2562-2566 กับ แผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2562-2566
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร
(พ.ศ. 2562-2566)

แผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
(พ.ศ. 2562-2566)

จานวน
(โครงการ/กิจกรรม)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ACADEMIC REPUTATION
สร้างความโดดเด่น เป็นเลิศเฉพาะทางและความมีชื่อเสียงด้าน
วิชาการ
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ที่ 1
เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศ
(Academic Excellence) เป็น
อันดับ ในสาขาวิชาด้านศิลปะและการออกแบบ ระดับประเทศ
มีชื่อเสียงด้านวิชาการตามมาตรฐานสากล ได้รับการยอมรับ
social values : ACADEMIC REPUTATION

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความโดดเด่น เป็นเลิศเฉพาะทาง
และความมีชื่อเสียงด้านวิชาการของหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา ตามมาตรฐานสากล
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ที่ 1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong
Learning)
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ที่ 1.2 ยกระดับคุณภาพการ :
ศึกษกระดับบัณฑิตศึกษา ตามแนวทาง Education
Criteria Performance Excellence (EdPEx) และ
AUN QA
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ส่งเสริมการดาเนินงานด้าน
วิชาการของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
กับการบริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
เพื่อแก้ปัญหาของชุมชน และสังคม

10

ยุทธศาสตร์ที่ 2 RESEARCH AND CREATIVITY
ยกระดับการบูรณาการผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ การ
บริการวิชาการ การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่ เชื่อมโยงกับ
ท้องถิ่นหรืออุตสาหกรรม และตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของ
ประเทศ เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจ เพิ่มขีดความสามารถทางการ
แข่งขันของประเทศ เพื่อ
แก้ปัญหาของชุมชน สังคม

3

6

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นที่พึ่งพิงของชุมชน ท้องถิ่น
และประเทศชาติ
:RESEARCH AND CREATIVITY

ยุทธศาสตร์ที่ 3 SMART AND GREEN
ADMINISTRATION
นาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย
นวัตกรรมในการบริหาร มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ที่ 3
เป็น Smart University บริหารจัดการด้วยนวัตกรรม
และใส่ใจสิ่งแวดล้อม :SMART AND GREEN
ADMINISTRATION

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ที่ 2.1 ส่งเสริม สนันสนุน ให้
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับบัณฑิตศึกษา ตอบโจทย์
ปัญหาชุมชน สังคม
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ที่ 2.2 พัฒนาความร่วมมือทาง :
วิชาการ การวิจัย การบริการวิชาการ หรือการทานุบารุง
ชน ระดับชาติ หรือระดับศิลปะและวัฒนธรรม ระดับชุม
นานาชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 นาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย
นวัตกรรมในการบริหาร มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อม
รับต่อการเปลี่ยนแปลง
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ที่ 3. 1 พัฒนาระบบ กลไกและ
เครื่องมือที่ทันสมัยในการบริหารจัดการ
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ที่ 3.2 พัฒนาระบบและทรัพยากร
บุคคลให้มีธรรมาภิบาลพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ยั่งยืน
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ที่ 3.3 พัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยเน้น
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ( GREEN CAMPUS )

4

10

ยุทธศาสตร์ที่ 4 SMART STUDENT AND ALUMNI
พัฒนานักศึกษาและส่งเสริมความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งกับศิษย์เก่า
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ที่ 4
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนากาลังคนในระดับสูงให้กับ
สังคมประเทศชาติ มีทักษะที่จาเป็นสาหรับศตวรรษที่ สร้างคน
ด้วยนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ :STUDENT AND ALUMNI

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

1

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ที่ 4. 1 พัฒนานักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาให้เป็น Smart Student พร้อมด้วยทักษะที่
จาเป็นสาหรับศตวรรษที่ 21

รวม

27

5

Strategy Map ของแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ส่งเสริมและสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็น “มหาวิทยาลัยชั้นนาแห่งการสร้างสรรค์” (Leading creative university)

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2562-2566

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ACADEMIC
REPUTATION
สร้างความโดดเด่นเป็นเลิศเฉพาะ
ทางและความมีชื่อเสียง
ด้านวิชาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : RESEARCH
AND CREATIVITY
ยกระดับการบูรณาการผลิตผล
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์การ
บริการวิชาการ การทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่
เชื่อมโยงกับท้องถิ่นหรือ
อุตสาหกรรม และตอบโจทย์
การเปลี่ยนแปลงของประเทศ
เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจ เพิ่ม
ขีดความสามารถทางการ
แข่งขันของประเทศ เพื่อ
แก้ปัญหาของชุมชน สังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : SMART
AND GREEN
ADMINISTRATION
นาระบบบริหารจัดการที่
ทันสมัยนวัตกรรมในการ
บริหาร มาใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

6

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : SMART
STUDENT AND ALUMNI
พัฒนานักศึกษาและส่งเสริม
ความสัมพันธ์ที่เข้มแข็ง
กับศิษย์เก่า

ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 5
:
SILPAKORN BRANDING
สร้างและเผยแพร่ภาพลักษณ์
ศิลปากรสูงสาธารณะ

แผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2562-2566)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความโดดเด่น เป็น
เลิศเฉพาะทาง และความมีชื่อเสียงด้าน
วิชาการของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ตามมาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการผลงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ กับการบริการวิชาการ และ
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อแก้ปัญหา
ของชุมชน และสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 นาระบบบริหารจัดการที่
ทันสมัย นวัตกรรมในการบริหาร
มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมรับต่อ
การเปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนานักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา

โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการ/กิจกรรม

ผู้บริหารและบุคลากร

โครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สู่บุคลากรรายบุคคล
ผู้บริหารและบุคลากร

ผู้บริหารและบุคลากร

KPI ของบุคลากร

7

บุคลากรรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม ใน KPI ของรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานทุกรอบการประเมิน
(ปีละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ตุลาคม – มีนาคม ครั้งที่ 2 เมษายน-กันยายน)
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2562-2566
วิสัยทัศน์ (Vision)
“มหาวิทยาลัยชั้นนาแห่งการสร้างสรรค์” (Leading creative university)
เปาประสงคยุทธศาสตรที่ 1 เปนมหาวิทยาลัยที่มีความเปนเลิศ (Academic Excellence) เปนอันดับ 1 ในสาขาวิชาดานศิลปะและการออกแบบ ระดับประเทศ มีชื่อเสียงดานวิชาการ
ตามมาตรฐานสากล ไดรับการยอมรับ social values : ACADEMIC REPUTATION
เปาประสงคยุทธศาสตรที่ 2 เปนที่พึ่งพิงของชุมชน ทองถิ่น และประเทศชาติ: RESEARCH AND CREATIVITY
เปาประสงคยุทธศาสตรที่ 3 เปน Smart University บริหารจัดการดวยนวัตกรรมและใสใจสิ่งแวดลอม : SMART AND GREEN ADMINISTRATION
เปาประสงคยุทธศาสตรที่ 4 ผลิตบัณฑิตที่มคี ุณภาพ เพื่อพัฒนากาลังคนในระดับสูงใหกับสังคมประเทศชาติ มีทักษะที่จาเปนสาหรับศตวรรษที่ 21 สรางคนดวยนวัตกรรมและการสรางสรรค :
STUDENT AND ALUMNI
เปาประสงคยุทธศาสตรที่ 5 ศิลปากรเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติภายใต้ “ศิลปากร มหาวิทยาชั้นนาแห่งการสร้างสรรค์” (SILPAKORN : A Leading Creative University) :
SILPAKORN BRANDING
แผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2562-2566
วิสัยทัศน์ (Vision)
“บริหารจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้ได้มาตรฐานระดับสากล ภายในปี พ.ศ.2566”
พันธกิจ (Mission)
1. การบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร
2. การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพหุวิทยาการของบัณฑิตวิทยาลัย
3. สนับสนุนทุนการทาวิจัยของหลักสูตรพหุวิทยาการของบัณฑิตวิทยาลัย
4. การบริการวิชาการ
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5. การทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม
6. การพัฒนานักศึกษา
7. การนาผลงานวิจยั ผลงานสร้างสรรค์ และทรัพย์สินทางปัญญาไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ ในหลักสูตรพหุวิทยาการ
8. การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
ค่านิยม (Core Value)
G-R-A-D-S-U
-มีธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรมในการบริหารองค์กร G = Good governance
-มีมนุษยสัมพันธ์ในการติดต่อประสานงาน R = Relationship
-มีความสามารถในการทางาน A = Ability
-มีความมุ่งมั่นในการทางาน D = Determination
-มีจิตบริการ S = Service Mind
-มีความสามัคคี U = Unity
สมรรถนะหลัก (Core Competencies)
1. มีความสามารถในการควบคุม กากับ ดูแล และประสานงาน การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2. มีการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร
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โครงการ / กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
สอดคล้อง
ผลการดาเนินการ
กับเแผน
พัฒนา
ระยะเวลา งบประมาณ
ผู้รับผิด
ผู้รับผิด
ผลการ
ลาดับที่
โครงการ/กิจกรรม
มหาวิทยาลัย
ตัวบ่งชี้
หน่วยนับ
เป้า
ดาเนินการ (บาท)
ชอบหลัก
ชอบร่วม
ดาเนิน
/(แผนพัฒนา
หมาย
บัณฑิต
วิทยาลัย)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความโดดเด่น เป็นเลิศเฉพาะทาง และความมีชื่อเสียงด้านวิชาการของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตามมาตรฐานสากล จานวน 10 โครงการ/กิจกรรม
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ที่ 1.1 : ส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
1 การกากับ ดูแล และพัฒนาหลักสูตรระดับ ต.ค.62 –
คณบดี
สุภาวดี
1/(1)
1. มีระบบและ 1.มี/ไม่มี
มี
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
ก.ย.63
รองคณบดี
กลไกการกากับ
เลขานุการ
ดูแล และพัฒนา
ผู้ช่วยเลขานุ
หลักสูตรระดับ
การ
บัณฑิตศึกษา
หัวหน้างาน
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
2. จานวน
2.จานวน
1
หลักสูตรทีม่ ีการ
จัดการประเมิน
ผู้ใช้บัณฑิตและ
Stakeholder
อื่นเป็นผู้ร่วม
ประเมิน
(หลักสูตรพหุ
วิทยาการ)
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2

การกากับ ดูแล มาตรฐานการจัดการศึกษา ต.ค.62-ก.ย.63
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

-

คณบดี
รองคณบดี
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุ
การ
หัวหน้างาน

ทิวา

1/(1)

3

การสารวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ต.ค.62-ก.ค.63
และความผูกพัน ของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา และอาจารย์ระดับ
บัณฑิตศึกษา ที่มาใช้บริการจาก
บัณฑิตวิทยาลัย และความผูกพันของ
บุคลากร
(ตามเกณฑ์ EdPEx)

-

คณบดี
รองคณบดี
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุ
การ
หัวหน้างาน

นพพล

1/(1)

คณบดี
รองคณบดี
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุ
การ
หัวหน้างาน

หงสรถ

4

การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนแบบ blended,
e-learning, MOOC, shot course,
การผลิตตารา,นวัตกรรมเพื่อการศึกษา
หลักสูตรพหุวิทยาการ

ต.ค.62 –
ก.ย.63

70,000
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1/(1)

มีระบบและ
มี/ไม่มี
กลไกในการ
กากับดูแล
มาตรฐานการจัด
การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
1.ร้อยละความ 1.ร้อยละ
พึงพอใจของ
นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
2.ร้อยละความ 2.ร้อยละ
พึงพอใจของ
อาจารย์ระดับ
บัณฑิตศึกษา
จานวนกิจกรรม 1 กิจกรรม
ที่มีการจัดการ
เรียนการสอน
แบบ blended,
e-learning,
MOOC, shot
course, การ
ผลิตตารา
,นวัตกรรมเพื่อ
การศึกษา
หลักสูตรพหุ
วิทยาการ

มี

80

80

1 กิจกรรม

5

โครงการเรีย นล่วงหน้า ส าหรับ นักศึกษา ต.ค.62 –
ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยศิลปากร ก.ย.63

-

6

โครงการการรับบุคคลทั่วไปเข้าศึกษา
รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา

-

1

ต.ค.62 –
ก.ย.63

คณบดี
รองคณบดี
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุ
การ
หัวหน้างาน
คณบดี
รองคณบดี
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุ
การ
หัวหน้างาน

สายสวาท

1/(1)

สายสวาท

1/(1)

มีระบบและ
กลไกการ
ส่งเสริมและ
สนับสนุน
โครงการเรียน
ล่วงหน้า
1.มีระบบและ
กลไกการการรับ
บุคคลทั่วไปเข้า
ศึกษารายวิชา
ระดับบัณฑิต
ศึกษา
2.จานวน
นักศึกษาที่เข้า
ศึกษา

มี/ไม่มี

มี

1.มี/ไม่มี

มี

2. จานวน
นาศึกษาที่
เข้าศึกษา

3

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ที่ 1.2 : ยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามแนวทาง Education Criteria Performance Excellence (EdPEx) และ AUN QA
มีการบริหารคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ ก.ย.-ต.ค.62
คณบดี
อรุณ,พัชมณ
1/(1)
1.มีระบบและ
มี/ไม่มี
มี
EdPEx
รองคณบดี
กลไกการบริหาร
เลขานุการ
คุณภาพ
ผู้ช่วยเลขานุ
การศึกษาตาม
การ
เกณฑ์ EdPEx
หัวหน้างาน
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2

การใช้เกณฑ์ประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษา ตามเกณฑ์ AUNQA หลักสูตร
พหุวิทยาการ

ต.ค.62 –
ก.ค.63

-

คณบดี
รองคณบดี
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุ
การ
หัวหน้างาน

อรุณ,หงสรถ

1/(1)

จานวนหลักสูตร จานวน
พหุวิทยาการที่ หลักสูตร
รับการประเมิน
ตามเกณฑ์
AUNQA

1

3

คุณภาพผลงานระดับบัณฑิตศึกษาที่
เผยแพร่ในระดับชาติ/นานาชาติ

ต.ค.62 –
ก.ค.63

-

คณบดี
รองคณบดี
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุ
การ
หัวหน้างาน

ชลธิชา,
กรรยา,
มณฑิชา
,นาตยา

1/(1)

1.ร้อยละของ
1.ร้อยละ
ผลงานระดับ
95
บัณฑิตศึกษาที่
เผยแพร่ใน
ระดับชาติ
2.ร้อยละของ
2.ร้อยละ 5
ผลงานระดับ
บัณฑิตศึกษาที่
เผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ

95

จานวน
นักศึกษา
ต่างชาติ

2

1

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ส่งเสริมการดาเนินงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ
การรับนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาหลักสูตร ส.ค.62 –
840,000
คณบดี
หงสรถ
พหุวิทยาการ
ก.ค.63
รองคณบดี
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุ
การ
หัวหน้างาน
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1/(1)

จานวน

5

1

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการบูรณาการผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการ การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับท้องถิ่นหรืออุตสาหกรรม ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของ
ประเทศ เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจ เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ และเพื่อแก้ปญ
ั หาของชุมชน สังคม : RESEARCH AND CREATIVITY จานวน ........6........... โครงการ/
กิจกรรม
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ที่ 2.1 : ส่งเสริม สนันสนุน ให้งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับบัณฑิตศึกษา ตอบโจทย์ปัญหาชุมชน สังคม
การสนับสนุนทุนการทาวิทยานิพนธ์และ
ส.ค.62 – ก.ค.
375,000
คณบดี
ทิวา
2/(2)
1.จานวน
1.จานวนทุน
30
งานสร้างสรรค์แก่นักศึกษาระดับ
63
รองคณบดี
ทุนอุดหนุนการ
บัณฑิตศึกษา ให้ตอบโจทย์ปญ
ั หา ชุมชน
เลขานุการ
ทาวิทยานิพนธ์
สังคม อย่างมีจริยธรรม
ผู้ช่วยเลขานุ
และงาน
การ
สร้างสรรค์แก่
หัวหน้างาน
นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา

2

การสนับสนุนทุนการเผยแพร่ผลงาน
วิทยานิพนธ์ในระดับชาติ/นานาชาติ

ส.ค.62 – ก.ค.
63

150,000

คณบดี
รองคณบดี
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุ
การ
หัวหน้างาน

นาตยา

2/(2)

สนับสนุนทุน
การเผยแพร่
ผลงาน
วิทยานิพนธ์ใน
ระดับชาติ/
นานาชาติ

3

การจัดทาฐานข้อมูลแหล่งทุนอุดหนุนการ
ทาวิทยานิพนธ์ และการเผยแพร่

ส.ค.62 – ก.ค.
63

-

คณบดี
รองคณบดี
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุ
การ
หัวหน้างาน

ชุติมณฑ์

2/(2)

มีระบบกลไก
มี/ไม่มี
ข้อมูลแหล่ง
ทุนอุดหนุนการ
ทาวิทยานิพนธ์
และการเผยแพร่
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จานวนทุน

10

มี

1

2

3

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ที่ 2.2 : พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย การบริการวิชาการ หรือการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระดับชุมชน ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง
ส.ค.62 – ก.ค.
คณบดี
พัชมณ
2/(2)
จานวนหน่วย
จานวน
3
เครือข่ายความร่วมมือการจัดการประชุม
63
รองคณบดี
งานความร่วมมือ
วิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและ
เลขานุการ
นานาชาติ
ผู้ช่วยเลขานุ
การ
หัวหน้างาน
โครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา
ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10

โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
“จดหมายเหตุ : ความทรงจา มรดก
แห่งชาติ การจัดการและการสงวนรักษา”

ส.ค.62 – ก.ค.
63

ส.ค.62 – ก.ค.
63

375,000

40,000

คณบดี
รองคณบดี
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุ
การ
หัวหน้างาน
คณบดี
รองคณบดี
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุ
การ
หัวหน้างาน
ร่วมกับ
ประธาน
หลักสูตร
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พัชมณ,
ชุติมณฑ์,
สุดารัตน์,
เชาวณีย์,
นพพล,
อาพร,ชนาธิป,
พิชชาภา,
สมนึก,ธีรยุทธ์
หงสรถ

2/(2)

2/(2)

1.จานวนผู้เข้าร่วม จานวน
โครงการประชุม
วิชาการ
2.ร้อยละความพึง 2.ร้อยละ
พอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

150

1.จานวนผู้เข้าร่วม 1.จานวน
โครงการ
2.ร้อยละความ 2.ร้อยละ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

50

80

80

1

2

ยุทธศาสตร์ที่ 3 นาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย นวัตกรรมในการบริหาร มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงจานวน .........10........... โครงการ/กิจกรรม
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ที่ 3.1 : พัฒนาระบบ กลไกและเครื่องมือที่ทันสมัยในการบริหารจัดการ
การพัฒนาช่องทางการสื่อสาร กับ
ต.ค.62-ก.ย.63
คณบดี
มณฑิชา,
3/(3)
1.มีระบบกลไก
มี/ไม่มี
มี
นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา และ
รองคณบดี
ชลธิชา,กรรยา
ในการ
บุคคลภายนอก
เลขานุการ
,นาตยา,
ติดต่อสื่อสาร
ผู้ช่วยเลขานุ
ชุติมณฑ์
กับ นักศึกษา
การ
,ชนาธิป
อาจารย์ที่
หัวหน้างาน
เชาวณีย์,
ปรึกษา และ
พิชชาภา
บุคคลภายนอก
2.มีช่องทางการ จานวนช่อง
4
สื่อสารหลาย
ทางการ
ช่องทาง
ติดต่อ
(เว็บไซต์,
สื่อสาร
facebook,
E-mail, line)
การจัดทาระบบการจัดเก็บข้อมูล
ต.ค.62-ก.ย.63
คณบดี
ชุติมณฑ์
3/(3)
1.จานวน
1.จานวน
3
สารสนเทศ
รองคณบดี
ฐานข้อมูล 3
ฐานข้อมูล
เลขานุการ
ฐาน ได้แก่
ผู้ช่วยเลขานุ
-ฐานข้อมูล
การ
ทุนอุดหนุนการ
หัวหน้างาน
ทาวิทยานิพนธ์
-ฐานข้อมูลการ
เผยแพร่
วิทยานิพนธ์
-ฐานข้อมูลการ
สื่อสารของ
องค์กร
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เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ที่ 3.2 : พัฒนาระบบและทรัพยากรบุคคลให้มีธรรมาภิบาลพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน
1

โครงการปรับปรุงพื้นที่สานักงานและ
คลินิก iThesis อาคารใหม่ Smart
classroom

ต.ค.62 –
ก.ค.63

7,500,000

คณบดี
รองคณบดี
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุ
การ
หัวหน้างาน

กฤษณา,
สุดารัตน์

3/(3)

2

โ ค ร งก า ร ป รั บ ป รุ งพื้ นที่ ชั้ น 7 Self- ส.ค.62 –
learning
ก.ค.63

2,500,000

กฤษณา,
สุดารัตน์

3/(3)

3

โครงการปรับปรุงพื้นที่ตลิ่งชัน

ส.ค.62 –
ก.ค.63

กฤษณา,
พนมพร

4

โครงการวิจัยสถานภาพของบัณฑิต
วิทยาลัยที่เหมาะสม กับการเปลี่ยนแปลง

ตค.62-กย.63

คณบดี
รองคณบดี
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุ
การ
หัวหน้างาน
คณบดี
รองคณบดี
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุ
การ
หัวหน้างาน
คณบดี
รองคณบดี
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุ
การ
หัวหน้างาน

อาพร และ
อ.ที่ปรึกษา

70,000

-

17

1.มีระบบกลไก มี/ไม่มี
ในการปรับปรุง
พื้นที่สานักงาน
และคลินิก
iThesis อาคาร
ใหม่ Smart
classroom
มี ก ารปรั บ ปรุ ง มี/ไม่มี
พื้นที่ชั้น 7 Selflearning

มี

3/(3)

มี ก ารปรั บ ปรุ ง มี/ไม่มี
พื้นที่ตลิ่งชัน

มี

3/(3)

ทราบสถานภาพ
ของบัณฑิต
วิทยาลัยที่
เหมาะสม

ทราบ
สถานภาพ
ของบัณฑิต
วิทยาลัยที่
เหมาะสม

มี

ทราบ
สถานภาพของ
บัณฑิต
วิทยาลัยที่
เหมาะสม

5

โครงการสัมมนาการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
ร่วมกันในการบริหารจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ 2563
(บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับคณะวิชา)

6

การสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรใน
การดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ตามเกณฑ์ EdPex
(โครงการพัฒนาบุคลากร)

7

โครงการพัฒนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย

ต.ค.62 –
ก.ค.63

ตค.62-กย.63

ต.ค.62 –
ก.ค.63

35,000

คณบดี
รองคณบดี
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุ
การ
หัวหน้างาน

สุดารัตน์,
หงสรถ,
เชาวณีย์,
นพพล,อาพร,
พิชชาภา,
สมนึก,ธีรยุทธ์

3/(3)

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

10,000

คณบดี
รองคณบดี
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุ
การ
หัวหน้างาน

พัชมณ

3/(3)

150,000

คณบดี
รองคณบดี
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุ
การ
หัวหน้างาน

สุดารัตน์,
หงสรถ,
เชาวณีย์,
นพพล,อาพร,
พิชชาภา
สมนึก,ธีรยุทธ์

3/(3)

การส่งผู้บริหาร มี/ไม่มี
และบุคลากรเข้า
ร่วมการประชุม
สัมมนา ประกัน
คุณภาพ
การศึกษาตาม
เกณฑ์ EdPex
1.จานวนผู้
1.ร้อยละ
เข้าร่วมโครงการ
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2. ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

ร้อยละ

2.ร้อยละ

80

มี

100
80

1

1

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ที่ 3.3 : พัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยเน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (GREEN CAMPUS)
โครงการรณรงค์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ต.ค.62 –
10,000
คณบดี
กฤษณา,
3/(3)
ร้อยละของการ
Green Campus เช่น การลดการใช้
ก.ค.63
รองคณบดี
สุดารัตน์
ลดใช้กระดาษ
กระดาษ /การลดการใช้ไฟฟ้า /การลด
เลขานุการ
งบประมาณ / การสร้างจิตสานึกเพื่อการ
ผู้ช่วยเลขานุ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น
การ
หัวหน้างาน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจานวน ..........1.......... โครงการ/กิจกรรม
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ที่ 4.1 : พัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็น Smart Student พร้อมด้วยทักษะที่จาเป็นสาหรับศตวรรษที่ 21
โครงการ/กิจกรรมในการพัฒนานักศึกษา ต.ค.62 –
700,000
คณบดี
สายสวาท
4/(4)
1.จานวน
ระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็น Smart
ก.ค.63
รองคณบดี
,ทิวา,ชลธิชา,
นักศึกษาที่เข้า
Student
เลขานุการ
กรรยา,
ร่วมโครงการ/
ผู้ช่วยเลขา
มณฑิชา
กิจกรรม
นุการ
,นาตยา,
2.ร้อยละความ
หัวหน้างาน
เชาวณีย์,
พึงพอใจของ
นพพล,อาพร,
ผู้เข้าร่วม
พิชชาภา,
โครงการ
สมนึก,ธีรยุทธ์

หมายเหตุ

ร้อยละ

5

1.จานวน

1,200

2.ร้อยละ

80

1. โดยความเห็นชอบของผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยในโครงการสัมมนาเรื่อง “การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี และแผนต่าง ๆ
ของบัณฑิตวิทยาลัย ประจาปีปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม 2562 และวันที่ 2 กันยายน 2562
2. โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2562 เมือ่ วันที่ 8 ตุลาคม 2562
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