แผนกลยุทธ์ และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563-2566
วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์

เป้ำประสงค์

เป้ำหมำยรำยปี
แผนปฏิบัติกำร/โครงกำร/
ตัวชี้วัด
เป้ำหมำยรำยปี
(พ.ศ. 2563-2566)
กิจกรรม
(พ.ศ. 2563-2566)
63 64 65 66
63 64 65 66
กลยุทธ์ที่ 1 สร้ำงควำมโดดเด่น เป็นเลิศเฉพำะทำง และควำมมีชอื่ เสียงด้ำนวิชำกำรของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ ตำมมำตรฐำนสำกล (SA-5, SA-6 ตอบสนอง SC-5)
1. ยกระดับ
1.1 หลักสูตรพหุ
√ √ √ √ 1.1 บริหารจัดการการเรียนการ
- ร้อยละของ criteria ที่ได้คะแนน ≥ 4 ของ
คุณภาพ
วิทยาการ
สอนหลักสูตรพหุวิทยาการเป็นไป การประเมินหลักสูตรพหุวิทยาการ ตามเกณฑ์
หลักสูตรพหุ
ผ่านเกณฑ์ AUN-QA
ตามเกณฑ์มาตรฐาน AUN-QA
มาตรฐาน AUN-QA
วิทยาการ
ภายในปีการศึกษา
1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
40 60 80 100
2566 (มีการประเมิน
จดหมายเหตุฯ เริม่ ประเมินปีการศึกษา 2562
หลักสูตรทุกปี โดยผล
2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
60 80 100
ประเมินรวมทุก
อนุรักษ์ศิลป-กรรม เริม่ ประเมินปีการศึกษา
crtiteria > 4)
2563
กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนงำนวิจัยและกำรเผยแพร่ผลงำนของนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ (SA-1, SA-2 ตอบสนอง SC-2)
2. สนับสนุน
2.1 มีฐานข้อมูลแหล่ง √ √ √ √ 2.1.1 จัดทาและปรับปรุง
- จานวนฐานข้อมูล ทันสมัย พร้อมใช้งาน
1 1 1 1
งานวิจัยและ
ทุนวิจัยและฐานข้อมูล
ฐานข้อมูล
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล
80 82 84 85
การเผยแพร่
การตีพิมพ์เผยแพร่
2.1.2 ประเมินผลการใช้
- ร้อยละของการนาไปใช้ประโยชน์
80 82 84 85
ผลงานของ
วิทยานิพนธ์ที่ทันสมัย
ฐานข้อมูล
นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 2.2 นักศึกษาได้รับการ √ √ √ √ 2.2.1 จัดสรรทุนอุดหนุนการทา - จานวนทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์/วงเงิน (แสน
30/ 30/ 30/ 30/
สนับสนุนทุนอุดหนุน
วิทยานิพนธ์และทุนเผยแพร่
บาท)
3.5 3.5 3.5 3.5
การทาวิทยานิพนธ์และ
ผลงานของนักศึกษา
- จานวนทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงาน
10/ 10/ 10/ 10/
ทุนเผยแพร่ผลงาน
วิทยานิพนธ์/วงเงิน (แสนบาท)
1.5 1.5 1.5 1.5
วิทยานิพนธ์ทุกปี

1

ผู้รับผิดชอบ/
ผลลัพธ์
ประธาน/อ.
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร

งานบริหาร
และพัฒนา
วิชาการ

วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์

เป้ำประสงค์

เป้ำหมำยรำยปี
(พ.ศ. 2563-2566)

แผนปฏิบัติกำร/โครงกำร/
กิจกรรม

63 64 65 66

ตัวชี้วัด

เป้ำหมำยรำยปี
(พ.ศ. 2563-2566)
64

65

66

2.3.1 จัดประชุมวิชาการระดับ
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม
80 82
บัณฑิตศึกษา
- วารสาร The New Virridian Journal of
2.3.2 พัฒนาวารสาร อยู่ใน
Art, Huminities and Social Sciences ผ่าน
ฐานข้อมูล TCI
การประเมินในฐานข้อมูล TCI
กลยุทธ์ที่ 3 นำระบบบริหำรจัดกำรที่ทันสมัย นวัตกรรมในกำรบริหำร มำใช้อย่ำงมีประสิทธิภำพพร้อมรับต่อกำรเปลี่ยนแปลงและควำมรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน
(SA-1, SA-2, SA-7 ตอบสนอง SC-1, SC-2, SC-3, SC-7, SC-8)
3.1. พัฒนา
บริหารจัดการด้วย
√ √ √ √ 3.1.1 จัดทาระบบออนไลน์แจ้ง
- จานวนระบบแจ้งเตือน
2
ระบบ กลไก
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั่ว
เตือน/คาสั่ง/การรับสมัคร/การ
1. ระบบการแจ้งเตือนขั้นตอนการศึกษา
และเครื่องมือที่ ทั้งองค์กรภายในปี
บริหารจัดการวิทยานิพนธ์หรือ
2. ระบบแจ้งเตือนเกณฑ์/ระเบียบ/ข้อบังคับ/
ทันสมัยในการ พ.ศ. 2566 โดยพัฒนา
การค้นคว้าอิสระ
ประกาศ
บริหารจัดการ ระบบการดาเนินการ
- จานวนระบบคาสั่งคณะกรรมการสอบต่าง ๆ
2
เป็นแบบออนไลน์อย่าง
1. สอบประมวลความรอบรู/้ สอบวัดคุณสมบัติ
ต่อเนื่อง
2. สอบวิทยานิพนธ์และสอบการค้นคว้าอิสระ
- จานวนระบบรับสมัครสอบคัดเลือก
- จานวนระบบการบริหารจัดการศึกษาเกี่ยวกับ
วิทยา นิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระแบบ
ออนไลน์
3.1.2 ประเมินผลการใช้งาน
- ร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ยของผูใ้ ช้ระบบ
80 82

84
√

85
√

-

-

-

-

1
-

1

84

85

2.3 นักศึกษามีเวที
เผยแพร่งานวิจยั ทุกปี

√

√

√

63

ผู้รับผิดชอบ
(ฝ่ำย)

√

2

-งานบริหาร
และพัฒนา
วิชาการ
-งานบริหาร
ทั่วไป

วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์

เป้ำประสงค์

3.2 พัฒนา
สมรรถนะด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศของ
บุคลากร

บุคลากรไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ต่อเนื่องทุกปี

เป้ำหมำยรำยปี
แผนปฏิบัติกำร/โครงกำร/
(พ.ศ. 2563-2566)
กิจกรรม
63 64 65 66
80 82 84 85 3.2.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ด้านการใช้
คอมพิวเตอร์พื้นฐาน การสร้าง
ห้องประชุม และจัดเก็บและ
สารองข้อมูล

ตัวชี้วัด
- ค่าเฉลี่ยร้อยละของจานวนบุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมตามเป้าหมาย
- ร้อยละคะแนนการนาความรูไ้ ปใช้ประโยชน์
- ร้อยละของจานวนบุคลากรที่ได้รับความรู้
เพิ่มขึ้นหลังการอบรม
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
- ขีดความสามารถของบุคลากรเพิม่ ขึ้น
- ร้อยละของการลดปริมาณการใช้กระดาษ

3.3 พัฒนา
มีการรณรงค์อนุรักษ์
√ √ √ √ โครงการรณรงค์การอนุรักษ์
บัณฑิตวิทยาลัย สิ่งแวดล้อม ภายใน
สิ่งแวดล้อม เช่น การลดใช้
เน้นการอนุรักษ์ หน่วยงานอย่าง
กระดาษ
สิ่งแวดล้อม
ต่อเนื่องทุกปี
(Green cam
pus)
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนำนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำให้เป็น Smart Student (โดยเน้นกำรพัฒนำทักษะด้ำนกำรใช้เทคโนโลยี) (SA-1, SA-2 ตอบสนอง SC-3)
4. พัฒนา
นักศึกษาได้รบั การ
√ √ √ √ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
- เฉลี่ยร้อยละของจานวนนักศึกษาที่เข้าร่วม
นักศึกษาให้เป็น พัฒนาทักษะด้านการ
ทักษะนักศึกษาด้านการใช้
โครงการ/กิจกรรมตามเป้าหมาย
Smart
ใช้เทคโนโลยีอย่าง
เทคโนโลยี
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/
Student โดย ต่อเนื่องทุกปี
กิจกรรม
เน้นด้านการ
- ร้อยละคะแนนการนาความรูไ้ ปใช้ประโยชน์
พัฒนาทักษะ
- ร้อยละของจานวนนักศึกษาที่ได้รับความรู้
ด้านการใช้
เพิ่มขึ้นหลังการอบรม
เทคโนโลยี

3

เป้ำหมำยรำยปี
(พ.ศ. 2563-2566)
63 64 65 66
80 82 84 85
80
80

82
82

84
84

85
85

80
80
80

82
82
83

84
84
86

85
85
89

80

80

85

90

80

82

84

85

80
80

82
82

84
84

85
85

ผู้รับผิดชอบ
(ฝ่ำย)
-งานบริหาร
และพัฒนา
วิชาการ
-งานบริหาร
ทั่วไป
-งานบริหาร
และพัฒนา
วิชาการ
-งานบริหาร
ทั่วไป
-งานบริหาร
และพัฒนา
วิชาการ
-งานบริหาร
ทั่วไป

