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คํานํา
บัณฑิตวิทยาลัยจัดทําแผนยุทธศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พ.ศ. 2558
– 2562 เพื่ อ ให้ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มี แ ผนแม่ บ ทระยะยาวที่ จ ะเป็ น กรอบแนวทางในการดํ า เนิ น งานที่ แ สดงถึ ง
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และชุมชนท้องถิ่น โดยแผนยุทธศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2558 – 2562 ยังคงยึดแนวทางตามนโยบายด้าน
การศึกษาของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) แผนพัฒนา
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 พ.ศ.
2555 – 2559 แผนยุทธศาสตร์เพื่อการยกคุณภาพมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏสู่คุณภาพเป็นเลิศระยะ 10 ปี
(พ.ศ. 2558 -2567) รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจสังคมโลก เป็นต้น
แผนยุทธศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พ.ศ. 2558 – 2562 ที่จัดทําขึ้นนี้
ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและองค์กร (SWOT Analysis) ข้อมูล
พื้นฐานของบัณฑิตวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ มาตรการ แผนงาน โครงงาน และตัวชี้วัด เพื่อให้ผู้บริหารทุก
ระดับ บุคลากรทุกฝ่าย นําแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวไปดําเนินงาน ติดตาม ประเมินผล เพื่อพัฒนาและปรับ ปรุง
กระบวนการทํางาน ตลอดจนการดําเนินการตามโครงการหรือกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนที่กําหนดไว้ ให้เกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุเป้าหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัยต่อไป
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แผนยุทธศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พ.ศ. 2558 – 2562
ด้วยแผนยุทธศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พ.ศ. 2554 – 2558 จะสิ้นสุดลงในปี
2558 ทั้ งปั จจุบั นสภาพแวดล้ อมที่ มีผลกระทบต่ อการจัดการศึ กษาได้ เปลี่ ยนแปลงไป อาทิ การเปลี่ ย นแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนการเปิดประชาคมอาเซียน จึงทําให้บัณฑิตวิทยาลัยต้องดําเนินการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย ราชภัฏอุดรธานี พ.ศ. 2558 – 2562 เพื่อให้บัณฑิตวิทยาลัยมีแผนแม่บทระยะยาวที่
จะเป็ น กรอบแนวทางในการดํ า เนิ น งานที่ แ สดงถึ งยุ ท ธศาสตร์ กลยุ ท ธ์ และมาตรการต่ า งๆ เพื่ อ การพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และชุมชนท้องถิ่น โดยแผนยุทธศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย
พ.ศ. 2558 – 2562 ยังคงยึดแนวทางตามนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) แผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565)
แผนพั ฒ นาการศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ กษา ฉบั บ ที่ 11 พ.ศ. 2555 – 2559 แผนยุ ท ธศาสตร์เพื่ อ การยกคุณ ภาพ
มาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏสู่คุณภาพเป็นเลิศระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2558 -2567) รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของ
ภาวะเศรษฐกิจสังคมโลก เป็นต้น
แผนยุทธศาสตร์ บัณฑิ ตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พ.ศ.2558 – 2562 ฉบับ นี ได้ ผ่านมี
ส่วนร่ วมของบุ ค คลหลายภาคส่ว น อาทิ คณะกรรมการประจํ า บัณ ฑิ ตวิท ยาลัย ผู้บ ริ ห ารบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย
อาจารย์ แ ละบุ ค ลากร โดยผ่ า นการประชุ มรั บ ฟั งความเห็ น ข้ อ เสนอแนะ ตลอดจนให้ ข้อ มูล ต่ า งๆ ที เป็ น
ประโยชน์ ทังเชิ ง ประจัก ษ์ และเชิ งวิ พ ากษ์ วิจารณ์ โดยข้ อมูลต่างๆ ได้ ผ่านการวิ เคราะห์ แ ละสังเคราะห์ เพื อ
นํามาใช้ เป็ นข้ อมูลประกอบการจัดทําแผนยุทธศาตร์ บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2558 – 2562 สรุ ปได้ ตามแผนภาพ
ดังต่อไปนี
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)
บัณฑิตวิทยาลัย

ประชุมและระดมสมองของคณะทํางาน

ยกร่าง วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ มาตรการ
แผนยุทธศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2558 - 2562

(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์บณ
ั ฑิตวิทยาลัย
พ.ศ. 2558 - 2562

เสนอ
คณะกรรมการ
ประจําบัณฑิตวิทยาลัย

ปรับปรุงร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ ตามข้อเสนอแนะ
แผนยุทธศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย
พ.ศ. 2558 - 2562

แผนภาพ : กระบวนการและขั้นตอน การจัดทําแผนยุทธศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พ.ศ.
2558 – 2562
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ส่วนที่ 1
กรอบแนวคิด
ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ ได้ยึดกรอบแนวทางตามนโยบายและแผนที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น
1. คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ
คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
วันที่ 12 กันยายน 2557 นโยบายที่ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษามีสาระดังนี้
4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถมีความรู้และทักษะใหม่
ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรู้และหลักสูตร
ให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้าน
ความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหา การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น การมีคุณธรรม จริยธรรม และความ
เป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน
4.6 พั ฒ นาระบบการผลิ ต และพั ฒ นาครูที่ มีคุ ณ ภาพและมี จิ ตวิญ ญาณของความเป็ น ครู เน้ น
ครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นําเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอน
เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์
เป็ น ต้น รวมทั้ งปรับ ระบบการประเมิ นสมรรถนะที่ สะท้ อนประสิ ทธิภ าพการจัด การเรียนการสอนและพั ฒ นา
คุณภาพผู้เรียนเป็นสําคัญ
4.9 สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒ นธรรมของประเทศเพื่อนบ้านและวัฒ นธรรม
สากล และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพื่อเตรียมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมของประชาคม
อาเซียนและเพื่อการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)
ในแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) มี ยุท ธศาสตร์ด้ า น
การศึกษาคือ “ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน” สรุปสาระสําคัญไว้ว่า
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งสร้างกระแสสังคมให้การเรียนรู้เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน มีนิสัยใฝ่รู้ รักการอ่าน
ตั้งแต่ วัย เด็ก และส่ งเสริมการเรีย นรู้ร่วมกัน ของคนต่า งวัย ควบคู่กั บการส่ งเสริมให้ องค์ก ร กลุ่ ม บุ คคล ชุมชน
ประชาชน และสื่อทุ กประเภทเป็นแหล่ งเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ สื่อสารด้ วยภาษาที่เข้า ใจง่าย รวมถึงส่ งเสริม
การศึก ษาทางเลื อ กที่ ส อดคล้อ งกั บ ความต้ อ งการของผู้เรี ย น และสร้ างสั งคมแห่งการเรีย นรู้ ที่มี คุณ ภาพและ
สนับสนุนปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
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3. แผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565)
เป้ า หมายของกรอบแผนอุ ด มศึ ก ษาระยะยาว ฉบั บ ที่ 2 เมื่ อ สิ้ น สุ ด แผนในปี พ.ศ. 2565 คื อ
การยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถปรับตัวสําหรับงานที่เกิดขึ้น
ตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศในโลกาภิ วั ต น์ สนั บ สนุ น การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ของท้ อ งถิ่ น ไทย โดยใช้ ก ลไกของธรรมาภิ บ าล การเงิ น
การกํากับมาตรฐาน และเครือข่ายอุดมศึกษา บนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลาย และเอกภพ
เชิงระบบ
4. แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 – 2559
วิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 – 2559 คือ อุดมศึกษา
เป็นแหล่งองค์ความรู้และพัฒนากําลังคนระดับสูงที่มีคุณภาพเพื่อการพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน สร้างสังคมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ตามแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) บนพื้นฐานปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีบทบาทสูงในประชาคมอาเซียนและมุ่งสู่คุณภาพอุดมศึกษาระดับนานาชาติ
5. แผนยุทธศาสตร์เพื่อการยกคุณภาพมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏสู่คุณ ภาพเป็นเลิศระยะ 10 ปี
(พ.ศ. 2558 - 2567)
เป้ า หมายและนโยบายของแผนยุ ท ธศาสตร์ เพื่ อ การยกคุ ณ ภาพมาตรฐานมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
สู่คุณภาพเป็นเลิศระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2558 - 2567) คือ
1) การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา แก่สังคม ท้องถิ่นและประชาชน
2) การบูรณาการงานวิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เข้ากับกระบวนการ
การจัดการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมกับชุมชนและท้องถิ่น โดยเน้นคุณภาพ สู่ความเป็นเลิศ
3) การยกคุณภาพชีวิต การลดช่องว่างและความเหลื่อมล้ําทางสังคม และสร้างประชาชนใน
ท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน และการเพิ่มขีดความสามารถในระดับสากล
นอกจากนี้ ยั ง ได้ นํ า แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด อุ ด รธานี พ.ศ. 2557 – 2560 แผนพั ฒ นากลุ่ ม จั งหวั ด ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (อุดรธานี เลย หนองบัวลําภู หนองคาย บึงกาฬ) พ.ศ. 2557 – 2560 และแผน
อื่นๆ ที่ มีความเกี่ยวข้อ งทั้ งเข้ามาพิจารณาร่วมเพื่อ เป็นกรอบในการจัดทําแผนยุทธศาตร์ม หาวิทยาลัยราชภั ฏ
อุดรธานี พ.ศ. 2558 – 2562 ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและองค์กร (SWOT Analysis)
ในปัจจุบัน สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษาได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว อาทิ
การเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจสังคมโลก การเป็นประชาคมอาเซียน ตลอดจนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
การเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านสังคม และสิ่งแวดล้อมและ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของบัณฑิต
วิทยาลัย ล้วนส่งผลต่อการดําเนินงานและการบริหารจัดการของบัณฑิตวิทยาลัย ดังนัน้ บัณฑิตวิทยาลัยจึงได้ทาํ
การวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทํายุทธศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2558 – 2562 ซึ่งผลการวิเคราะห์สรุปได้ดังนี้
จุดแข็ง
1. มีที่ตั้งอยู่ในจุดภูมิศาสตร์ที่เหมาะสม เป็นศูนย์กลางด้านการศึกษา และเศรษฐกิจ
2. บัณฑิตวิทยาลัยมีพัฒนาการด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีชื่อเสียงด้านกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน และการทําวิทยานิพนธ์ที่มีประสิทธิภาพ
3. บัณฑิตวิทยาลัยระเบียบและโครงสร้างการบริหารจัดการในรูปแบบคณะทําให้การบริหารจัดการมีความ
คล่องตัวและเป็นระบบ
4. อาจารย์ผสู้ อนมีคุณวุฒิ ประสบการณ์ด้านวิชาการ และการวิจัย เป็นที่ยอมรับของสังคม
5. หลักสูตรมีความหลากหลาย สนองความต้องการของสังคมและผู้เรียน
6. มีผลงานวิจัย และการบริการวิชาการเพื่อแก้ปัญหาท้องถิ่นและสังคม
7. มีศิษย์เก่าหลากหลายสาขาอาชีพก่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาในด้านต่างๆ
จุดอ่อน
1. บัณฑิตวิทยาลัยยังไม่มีอาคารที่ใช้เป็นห้องสํานักงาน ห้องประชุม ห้องเรียน ห้องศึกษา ห้องสืบค้น
วิทยานิพนธ์ และห้องพักอาจารย์ในอาคารเดียวกันเดียวกัน ทําให้เกิดความไม่สะดวก และขาดความ
พร้อมด้านอาคารสถานที่
2. งบประมาณน้อย ไม่เพียงพอในการจัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพใน
การพัฒนางาน และการจัดการเรียนการสอน ตลอดจน เอกสาร ตํารา วารสารทางวิชาการ และแหล่ง
สืบค้นวิทยานิพนธ์ยังไม่เพียงพอ
3. จํานวนอาจารย์ผู้สอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาและตําแหน่งทางวิชาการไม่เพียงพอ ทําให้สัดส่วน อาจารย์
ควบคุมวิทยานิพนธ์ ไม่สมดุลกับจํานวนนักศึกษา
4. บุคลากรสายสนับสนุนไม่เพียงพอกับปริมาณงาน
5. บางหลักสูตรมีนักศึกษาจํานวนน้อย ขาดการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก
6. ความร่วมมือ และเครือข่ายทางวิชาการและงานวิจัยในต่างประเทศยังมีไม่มากนัก
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7. การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาระดับนานาชาติยังมีน้อย
8. กิจกรรมเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่ายังมีน้อย
โอกาส
1. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทําให้มีนักศึกษาต่างชาติเข้ามาเรียน และเปิดโอกาสให้มีการสร้างความ
ร่วมมือและเครือข่ายทางวิชาการและงานวิจัยกับประเทศในกลุ่มอาเซียน และภูมิภาคอื่น ตลอดจนการ
สร้างหลักสูตรนานาชาติ
2. มาตรการของสํานักงานการอุดมศึกษาในการควบคุมคุณภาพของหลักสูตร เป็นประโยชน์ต่อบัณฑิต
วิทยาลัยในการพัฒนาหลักสูตรที่มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของสังคม
3. มีหน่วยงาน และองค์กรภายนอกที่มีความประสงค์จะสร้างความร่วมมือทางวิชาการ
4. มีแหล่งทุนการศึกษาและทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก
5. รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์โดยการเรียนรู้ตลอดชีวิต
6. มีศิษย์เก่าที่มีศักยภาพทางวิชาการ มีชื่อเสียง และเป็นที่ยอมรับของสังคม
7. ยุทธศาสตร์ระดับประเทศกําหนดให้จังหวัดอุดรธานีเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจ ในภูมิภาค
อุปสรรค
1. มีการแข่งขันสูงของสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนในการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2. ค่านิยมของผู้เรียนบางกลุ่มที่ต้องการสําเร็จการศึกษาเร็ว โดยไม่คํานึงถึงกระบวนการจัดการศึกษาที่ได้
มาตรฐานและมีคุณภาพ
3. สภาวะเศรษฐกิจทําให้จํานวนผู้ต้องการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาน้อยลง
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ส่วนที่ 2
ปรัชญา วิสยั ทัศน์ บัณฑิตวิทยาลัย
ประวัติความเป็นมา
บัณ ฑิ ตวิทยาลัย เดิมคื อ โครงการบั ณ ฑิตศึกษามหาวิทยาลั ยราชภัฏอุดรธานี ได้ จัดตั้ งขึ้น ในปี พ.ศ.
2538 ตามพระราชบั ญ ญั ติ ส ถาบั น ราชภั ฏ พ.ศ. 2538 มาตรา 7 ที่ กํ า หนดว่ า "ให้ ส ถาบั น ราชภั ฏ เป็ น
สถาบั นอุดมศึ กษาเพื่ อการพั ฒนาท้องถิ่นมี วัตถุประสงค์ให้ก ารศึกษาวิชาการ และวิชาชีพ ระดั บสูงทํา การวิจั ย
ให้บริการวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริม
ฐานะครู" และจากนั้นได้มีการเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยได้ดําเนินการพัฒนา
หลั กสู ตรอิ ระดั บปริญญาโท ให้ ส อดคล้องกับสภาพความต้ องการ และมีก ารเตรียมความพร้อ มด้านบุ ค ลากร
อาคารสถานที่ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ เอกสาร ตํ า รา และสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกต่ า งๆ ในการจั ด การศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้ศึกษาความต้องการของท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในองค์กรวิชาชีพครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้ดําเนินการพั ฒนาหลักสูตรระดับบัณ ฑิ ตศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพ
ความต้องการ และการแก้ปัญหาของท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในองค์กรวิชาชีพครู และได้เตรียมความพร้อมด้าน
บุคลากร อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ เอกสาร ตํารา และสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ และได้นําเสนอหลักสูตรต่อ
คณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ (ในขณะนั้น) และได้รับอนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาจํานวน
2 หลักสูตร 2 สาขาวิชา คือ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและสาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน ขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2542 และหลังจากนั้น ได้มีการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชา
ต่างๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ ด รธานี ได้ รั บ การจั ด ตั้ ง อย่ า งเป็ น ทางการเมื่ อ วั น ที่ 16
พฤศจิกายน 2556 โดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยเปลี่ยนจากชื่อเดิมคือ โครงการบัณฑิตศึกษา ซึ่งได้
จัดตั้งในปี 2538 บัณฑิตวิทยาลัยภายใต้การนําของคณบดีคนแรกที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่
26 ตุลาคม 2557 คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รพีพร สร้อยน้ํา มีความรับผิดชอบในการบริหาร จัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยมุ่งเน้นผลิตบัณ ฑิตที่มีความเป็นเลิศด้านการพัฒนางานวิจัย ความเป็นผู้นําทางวิชาการ และ
สามารถนําความรู้ไปสร้างสรรค์ความเจริญให้แก่ชุมชนและประเทศชาติ
ปัจจุบัน บั ณฑิตวิทยาลัย ได้มีการจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกรวม 13
สาขาวิชา คือ ระดับปริญญาเอก 3 สาขาวิชาได้แก่ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการ
เรียนการสอน และสาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา ระดับปริญญาโท 10 สาขาวิชาได้แก่ สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลทางการ
ศึกษา สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสําหรับผู้พูดภาษาอื่น สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาสาธารณสุข
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ปรัชญา
สร้างองค์ความรู้ สู่การพัฒนา
วิสัยทัศน์
ผู้นําทางวิชาการ สร้างสรรค์งานวิจัย พัฒนาท้องถิ่นไทย ก้าวไกลสู่สากล
พันธกิจ
1.จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อสร้างผู้นําทางวิชาการและการวิจัย ตามความต้องการของ
ท้องถิ่นและสังคม
2.สร้างองค์ความรู้ด้วยกระบวนการวิจัย และเผยแพร่องค์ความรู้สู่ท้องถิ่นแลละสากล
3.บริการวิชาการเพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและสังคม
4.ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
อัตลักษณ์
รอบรู้วิชาการ เชี่ยวชาญงานวิจัย รับใช้สังคม
เอกลักษณ์
แหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ และงานวิจัย
วัตถุประสงค์
1.เพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และสร้างผู้นําทางวิชาการและการวิจัย ที่มีคุณภาพ คุณธรรม
จริยธรรม ตามความต้องการของท้องถิ่นและสังคม
2.เพื่อส่งเสริมการทําวิจัย สร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรม เพื่อเผยแพร่สู่ท้องถิ่นและสากล
3.เพื่อให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดความรู้และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิ่นและสังคม
4.เพื่อส่งเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และศาสนา
5.เพื่อปรับปรุงพัฒนา ระบบบริหารจัดการภายในให้มีประสิทธิภาพ และศักยภาพในการแข่งขัน
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ข้อมูลพื้นฐาน
คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย
1. ดร.ณัติเทพ พิทักษานุรัตน์ (อธิการบดี)
ประธานกรรมการ
2. รศ.สมชาย ชื่นวัฒนาประณิธิ (รองอธิการบดี)
รองประธานกรรมการ
3. ผศ.ดร.รพีพร สร้อยน้ํา (คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย)
กรรมการ
4. รศ.ดร.สมชาย วรกิจเกษมสกุล (คณบดีคณะครุศาสตร์)
กรรมการ
5. รศ.สุรพงษ์ ลือทองจักร(คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) กรรมการ
6. ผศ.ดร.วนิชย์ ไชยแสง (คณบดีคณะวิทยาการจัดการ)
กรรมการ
7. ผศ.ดร.เพียร สิงห์จานุสงค์ (คณบดีคณะวิทยาศาสตร์)
กรรมการ
8. ดร.สุทธิพศ์ เปรื่องค้า (คณบดีคณะเทคโนโลยี)
กรรมการ
9. รศ.ดร.สมคิด สร้อยน้ํา (ประธานสาขาวิชา)
กรรมการ
10. ดร.ประจญ กิ่งมิ่งแฮ (ประธานสาขาวิชา)
กรรมการ
11. รศ.ดร.สืบชาติ อันทะไชย (ประธานสาขาวิชา)
กรรมการ
12. ผศ.ดร.เสกสรร สายสีสด (ประธานสาขาวิชา)
กรรมการ
13. ดร.ภูเบศร์ พิพิธหิรัญการ (ประธานสาขาวิชา)
กรรมการ
14. รศ.ดร.ไพฑูรย์ สุขศรีงาม (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
กรรมการ
15. รศ.ดร.ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
กรรมการ
16. รศ.ดร.กฤตติกา แสนโภชน์ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
กรรมการ
17. ดร.กิตติพร โนนคู่เขตโขง (รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย)
กรรมการและเลขานุการ
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หลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2558
บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เปิดสอนในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในปี
การศึกษา 2558 มีหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งสิ้น จํานวน 14 หลักสูตร จําแนกเป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท จํานวน
11 หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาเอก จํานวน 3 หลักสูตร
ตารางที่ 1 หลักสูตรที่เปิดสอน
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
ระดับปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชา
ปีการศึกษาที่เริ่มสอน
การบริหารการศึกษา
2555
หลักสูตรและการสอน
2555
การสอนวิทยาศาสตร์
2555
การวิจัยและประเมินผลทางการศึกษา
2558
การปกครองท้องถิ่น
2555
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
2555
การสอนภาษาอังกฤษสําหรับผู้พูดภาษาอื่น
2554
วิทยาศาสตร์ศึกษา
2555
การจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
2555
การจัดการ
2554
สาธารณสุข
2557
สาขาวิชา
ปีการศึกษาที่เริ่มสอน
บริหารการศึกษา
2555
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
2555
หลักสูตรและการเรียนการสอน
2558

อาจารย์และบุคลากรประจําบัณฑิตวิทยาลัย
อาจารย์ประจําบัณฑิตวิทยาลัยมีทั้งหมด 14 ท่านดังต่อไปนี้
1. Prof.Dr.Jeffrey
Nash
2. รศ.ดร.ประยงค์
กลั่นฤทธิ์
3. รศ.ดร.พิชญ์
ฉายายนต์
4. รศ.ดร.วรัญญา
จีระวิพูลวรรณ
5. ผศ.ดร.อุดม
จํารัสพันธุ์
6. ผศ.ดร.อําพัน
ด้วงแพง
7. ผศ.ดร.แน่งน้อย
ย่านวารี
8. ดร.ประจญ
กิ่งมิ่งแฮ
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9. ดร.ไพศาล
10. ดร.ธนกฤต
11. ดร.เอกราช
12. รศ.โสภณ
13. อ.ศักดา
14. รศ.ศิริพร

แน่นอุดร
ทุริสุทธิ์
ดีนาง
แดงประวัติ
วีรกุล
พัสดร

ตารางที่ 2 จํานวนนักศึกษาใหม่ทั้งหมด ปีการศึกษา 2558
หลักสูตร
ระดับ ป.โท
การบริหารการศึกษา
31
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1
การสอนวิทยาศาสตร์
3
หลักสูตรและการสอน
11
การสอนภาษาอังกฤษสําหรับผู้พูดภาษาอื่น
24
การสอนคณิตศาสตร์
บริหารธุรกิจ
9
การจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
1
วิทยาศาสตร์ศึกษา
การปกครองท้องถิ่น
รวม
80

ระดับ ป.เอก
9
9

รวม
31
10
3
11
24
9
1
89

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฏาคม 2558
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จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา
ตารางที่ 3 จํานวนผู้สาํ เร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2557
หลักสูตร
ระดับ ป.โท
การบริหารการศึกษา
38
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
5
การสอนวิทยาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
8
การสอนภาษาอังกฤษสําหรับผู้พูดภาษาอื่น
13
การสอนคณิตศาสตร์
1
บริหารธุรกิจ
การจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
4
วิทยาศาสตร์ศึกษา
1
การปกครองท้องถิ่น
รวม
70

ระดับ ป.เอก
รวม
1
39
5
10
8
13
1
4
1
6
76
ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฏาคม 2558

ตารางที่ 4 อาคารสถานที่และพื้นที่รับผิดชอบ
บัณฑิตวิทยาลัย มีการเรียนการสอนในอาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 – 7 ส่วนสํานักงานจะอยู่ที่ อาคาร
5 ชั้น 2
ประเภทห้อง
ขนาด
ชื่ออาคาร/หน่วยงาน
ชื่อห้อง
ห้องเรียน ห้อง
(กว้างxยาว)ตร.ม.
ปฏิบัติ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ
ห้องพักอาจารย์
120 ตร.ม.

ชั้น 3
ห้องพักอาจารย์
100 ตร.ม.

อาคารเฉลิมพระเกียรติ
ห้องประชุมยุทธศาสตร์การ
100 ตร.ม.

ชั้น 4
พัฒนา
ห้องพักอาจารย์
100 ตร.ม.

1404 1405
100 ตร.ม.

อาคารเฉลิมพระเกียรติ
1503 1504
100 ตร.ม.

ชั้น 5
12

อาคารเฉลิมพระเกียรติ
ชั้น 6
อาคารเฉลิมพระเกียรติ
ชั้น 7
อาคาร 5 ชั้น 2

1601 - 1605



100 ตร.ม.

1701 - 1705



100 ตร.ม.




ห้องสํานักงาน
ห้องประชุม
ห้องสืบค้นวิทยานิพนธ์

136 ตร.ม.
128 ตร.ม.
120 ตร.ม.

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฏาคม 2558
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ส่วนที่ 3
แผนยุทธศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พ.ศ. 2558 – 2562
แผนยุทธศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มียุทธศาสตร์ที่ใช้ขับเคลื่อนการดําเนินงาน
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กําหนดจํานวน 5 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 :

การยกระดับคุณภาพมาตรฐาน การผลิตบัณฑิตเป็นนักปฏิบัติการอย่างมืออาชีพ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 :

การสร้างความเป็นเลิศทางด้านการวิจัย ถ่ายทอดองค์ความรู้ บูรณาการศาสตร์สากล
และภูมิปัญญา เพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 :

การสร้างศักยภาพและมาตรฐานคุณภาพด้านวิชาการ เทคโนโลยี และการบริการ
สังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 :

การอนุรักษ์ ส่งเสริม ทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรมในชุมชนและท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 6 :

การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการแข่งขัน
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กลยุทธ์และมาตรการ
เพื่อให้ยุทธศาสตร์ ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ มีความชัดเจน สามารถที่จะนําไปสู่การดําเนินงานทีบ่ รรลุผลสําเร็จ
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อมหาวิทยาลัย จึงได้กําหนดกลยุทธ์ และมาตรการในแต่ละยุทธศาสตร์ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การยกระดับคุณภาพมาตรฐาน การผลิตบัณฑิตเป็นนักปฏิบัติการอย่างมืออาชีพ
กลยุทธ์
มาตรการ
 สนับสนุนการเข้าสู่ตาํ แหน่งทางวิชาการของ
อาจารย์ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
 สร้างทัศนคติให้อาจารย์ตระหนักในจรรยาบรรณ
1.1
และพันธกิจของการเรียนการสอน เพื่อให้เป็น
พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการให้มีจิตวิญญาณ
อาจารย์มืออาชีพ
ความเป็นครู นักวิชาการ เพื่อการเป็นอาจารย์มืออาชีพ
 สนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการได้รับการ
พัฒนาโดยการอบรม สัมมนา ประชุมทางวิชาการ
การศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ
 พัฒนาหลักสูตร ในประเด็น
- พัฒนาหลักสูตรเข้าสู่กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ (TQF) ทุกด้าน
- พัฒนาหลักสูตรเก่า/ใหม่ให้ตอบสนองการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ของท้องถิ่นและ
1.2
ประเทศ
พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
- พัฒนาระบบบริหารหลักสูตรและการจัดการ
ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
การประกันคุณภาพการศึกษา
 ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ตีพิมพ์
ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ
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กลยุทธ์

1.3
พัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการการศึกษา
และสภาพแวดล้อมที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

1.4
พัฒนาการสรรหา
การคัดเลือกนักศึกษาเชิงรุก
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มาตรการ
 ปรับปรุงและพัฒนาการจัดสถานที่
ห้องปฏิบัติการและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ของนักศึกษา
 พัฒนาระบบสารสนเทศของบัณฑิตวิทยาลัย
และหน่วยงานภายในให้สนับสนุนการเรียนรู้ที่
ทันสมัย
 พัฒนาศูนย์วิทยบริการให้เป็นแหล่งการค้นคว้า
ที่ทันสมัย และมีสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์
 พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการด้านการ
พัฒนานักศึกษาโดยการส่งเสริมให้มีกิจกรรม
วิชาการเสริมหลักสูตร และการสร้างบรรยากาศ
ทางวิชาการภายในมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างบัณฑิตที่
พึงประสงค์
 ปรับปรุงกรอบการรับนักศึกษาให้ชัดเจน
สามารถคัดเลือกนักศึกษาได้ตรงตามเป้าหมายของ
หลักสูตร
 พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเชิงรุกเพื่อ
ประชาสัมพันธ์และนําเสนอความเป็นมหาวิทยาลัย
ที่สะท้อนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพกับ
กลุ่มเป้าหมาย
 การสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้ที่มีความสามารถใน
ด้านต่างๆ เข้าเรียนในมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์
1.6
สร้างระบบกลไก การบริหารจัดการ
ด้านกิจกรรมนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

มาตรการ
 พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศให้ทันสมัยเป็น
ปัจจุบันสามารถสื่อสารติดตามและรับทราบข้อมูล
นักศึกษาและศิษย์เก่า
 ถ่ายทอดและปลูกฝังค่านิยมองค์กรตาม
อัตลักษณ์ แก่นักศึกษา บุคลากร และเชิดชู
นักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่าทีส่ ร้างชื่อเสียง หรือ
ได้รับรางวัลทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ให้เป็น
คนต้นแบบขององค์กร
 บูรณาการการเรียนการสอน กับการพัฒนา
บัณฑิตตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์มหาวิทยาลัย

1.7
พัฒนานักศึกษาและบุคลากร
ให้มีค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
ตามเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างความเป็นเลิศทางด้านการวิจัย ถ่ายทอดองค์ความรู้ บูรณาการศาสตร์สากลและ
ภูมิปัญญา เพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์
มาตรการ
2.1
 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการพัฒนางานวิจัย
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถ
งานสร้างสรรค์ที่เป็นมาตรฐาน สอดคล้องตามนโยบาย
ด้านการวิจัย ตอบสนองความต้องการ
ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ
ของชุมชนและท้องถิ่น
 พัฒนาวารสารการวิจัยทั้งทางด้าน มนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยให้ได้มาตรฐานและอยู่ใน
ฐานข้อมูล TCI
2.2
 จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ
การถ่ายทอดและการเผยแพร่องค์ความรู้
เพื่อเผยแพร่งานวิจัย
จากงานวิจัย เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารงานวิจัย ถ่ายทอด
และเผยแพร่องค์ความรู้จากการวิจัยสู่ชุมชน สังคม
 ส่งเสริมบูรณาการนําองค์ความรู้จากการวิจัยไปใช้
ประโยชน์ เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
2.3
 นํากระบวนการวิจัยมาใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัย
ส่งเสริมการวิจัยกับการพัฒนามหาวิทยาลัย
และการเรียนการสอน
และกระบวนการเรียนการสอน
17

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างศักยภาพและมาตรฐานคุณภาพด้านวิชาการ เทคโนโลยี และการบริการสังคม
กลยุทธ์
มาตรการ
 พัฒนาระบบกลไกการให้บริการวิชาการ
3.1
 พัฒนาหลักสูตรการบริการวิชาการ การถ่ายทอด
ให้บริการทางวิชาการ
เทคโนโลยี การฝึกอบรมระยะสั้นที่สอดคล้องกับความ
เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่
ต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
ของชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่
3.2
เป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการ
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม วัฒนธรรม
เทคโนโลยี การเรียนรู้ของท้องถิ่น
3.3
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

 พัฒนาหน่วยงานสนับสนุนให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ให้คําปรึกษา และบริการวิชาการด้านเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรมและเทคโนโลยี แก่ชุมชนและท้องถิ่น
 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการและการบริการ
วิชาการ กับมหาวิทยาลัย องค์กรและชุมชน ทั้งในระดับ
ท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การอนุรักษ์ ส่งเสริม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในชุมชนและท้องถิ่น
กลยุทธ์
มาตรการ
 พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการการทํานุบาํ รุง
การอนุรักษ์และส่งเสริมภาษา ศิลปะ วัฒนธรรม
และการละเล่นในชุมชนท้องถิ่น
4.1
 ปลูกจิตสํานึกในการสืบสาน อนุรักษ์และส่งเสริมมรดก
การอนุรักษ์และส่งเสริมภาษา ศิลปะ วัฒนธรรม ทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณี และ
ในชุมชนและท้องถิ่น
การละเล่นต่าง ๆ ในชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนการสํานึกรักษ์
บ้านเกิด โดยการส่งเสริมการศึกษาและการจัดกิจกรรม
ที่เน้นการสืบทอดและสืบสานมรดกทางวัฒนธรรม
ประเพณีวิถีอีสาน
 บูรณาการการเรียนการสอนและการวิจัยด้าน
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนการจัด
4.2
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ด้านศิลปะ วัฒนธรรม และ
บูรณาการงานด้านศิลปะ วัฒนธรรม ภาษา
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และภูมิปัญญากับการผลิตบัณฑิต
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 พัฒนาระบบสารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และการดําเนินชีวิตของชุมชนอีสาน
4.3
 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน และชุมชน เพื่อ
เป็นศูนย์กลางการศึกษาและเผยแพร่องค์ความรู้
การอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ศิลปะ วัฒนธรรม ภาษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 พัฒนาสํานักศิลปะและวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งเผยแพร่
องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการแข่งขัน
กลยุทธ์
มาตรการ
 พัฒนาโครงสร้างองค์กร พันธกิจของหน่วยงานภายใน
ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของประเทศ
 หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยนําระบบบริหารจัดการ
คุณภาพมาใช้
 พัฒนานักศึกษา บุคลากร ให้พร้อมรับการอยู่ใน
6.1
พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรเชิงรุกสู่ ประชาคมอาเซียน โดยการใช้งานวิจัย การพัฒนาศักยภาพ
การให้ความรู้ทางวิชาการ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนทาง
การเป็นองค์กรคุณภาพ
วิชาการและทางวัฒนธรรม
 พัฒนาระบบการบริหารและการดําเนินงาน
ของหน่วยงานตามบทบาทหน้าที่โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

6.2
พัฒนาการบริหารงบประมาณ
ทรัพยากรมนุษย์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนพันธกิจอย่างเป็นระบบ

 พัฒนากระบวนการทําแผนงานงบประมาณ ทั้งแบบ
รายปีและแบบล่วงหน้า ตลอดจนการวางแผนการ
ดําเนินงาน การจัดหาทรัพยากรเพื่อสนับสนุนตามพันธกิจ
 พัฒนาบุคลากรให้ตรงตามเป้าประสงค์และพันธกิจ
การพัฒนามหาวิทยาลัย
 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
การวางแผน การจัดสรรงบประมาณ และทรัพยากรมนุษย์
 พัฒนาแผนการบริหารความเสี่ยงในทุกหน่วยงาน
ให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษา
19

6.3
พัฒนาระบบการประเมินผลและ
การประกันคุณภาพการศึกษาสู่ระบบมาตรฐาน

 พัฒนาระบบกลไกการบริหารและการดําเนินงานประเมิน
และประกันคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
 สร้างความตระหนักและให้ความรู้ความเข้าใจด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา บุคลากร
และศิษย์เก่า
 สร้างเครือข่ายการพัฒนาระบบการประเมินผล
และการประกันคุณภาพการศึกษาสู่ระบบมาตรฐาน
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ส่วนที่ 4
แผนงาน/โครงการ และตัวชี้วดั
แผนงาน/โครงการ ที่จะดําเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 – 2562 มีดังนี้
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ

ตัวชีว้ ดั

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การยกระดับคุณภาพมาตรฐาน การผลิตบัณฑิตเป็นนักปฏิบตั ิการอย่างมืออาชีพ
1.1.1 โครงการสนับสนุนการเข้าสูต่ ําแหน่งทาง
 ตําแหน่งทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์
วิชาการ
มาตรฐาน (ร้อยละ)
1.1
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 1.1.2 โครงการสร้างทัศนคติให้อาจารย์ตระหนัก  จํานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาหรือ
สายวิชาการให้มจี ิตวิญญาณ ในจรรยาบรรณและพันธกิจของการเรียนการสอน สร้างจิตสํานึกในจรรยาบรรณวิชาชีพ
(โครงการ/กิจกรรม)
ความเป็นครู นักวิชาการ
เพื่อการเป็นอาจารย์มืออาชีพ 1.1.3 โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
 ร้อยละบุคลากรสายวิชาการได้อบรม
สัมมนา ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ
1.2
1.2.1 โครงการพัฒนาหลักสูตรเก่า/ใหม่เพื่อ
 จํานวนหลักสูตรเก่าที่ได้รับการพัฒนา
พัฒนาหลักสูตรและ
ตอบสนองความต้องการด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ (หลักสูตร)
กระบวนการเรียนการสอนที่ และสังคมของท้องถิ่นและประเทศชาติ
 จํานวนหลักสูตรใหม่ที่ได้รับการพัฒนา
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
(หลักสูตร)
ของนักศึกษา
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หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

บัณฑิตวิทยาลัย

58

59

60

61

62

16

18

22

26

30

1

1

1

1

1

30

30

30

30

30

1

1

1

1

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วดั

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การยกระดับคุณภาพมาตรฐาน การผลิตบัณฑิตเป็นนักปฏิบตั ิการอย่างมืออาชีพ
1.2.2 โครงการพัฒนาระบบการบริหารหลักสูตร  ระดับผลการประเมิน
และการจัดการเรียนการสอนให้มปี ระสิทธิภาพ
คุณภาพการศึกษาภายใน
ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ของมหาวิทยาลัย (ระดับ)
1.2
 ระดับผลการประเมินการ
พัฒนาหลักสูตรและ
สอนของอาจารย์
กระบวนการเรียนการสอนที่
1.2.3 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่  ร้อยละผลงานตีพิมพ์ของ
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
ตีพิมพ์ผลงานวิจยั ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ของนักศึกษา
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เป็นไปตามตาม
เกณฑ์มาตรฐาน

1.3
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการการศึกษาและ
สภาพแวดล้อมที่มุ่งเน้น
พัฒนาคุณภาพนักศึกษา
1.4
พัฒนาการสรรหา
การคัดเลือกนักศึกษาเชิงรุก

1.2.4 โครงการบูรณาการจากงานวิจัยการบริการ
วิชาการสังคม มาพัฒนาการเรียนการสอนหรือ
ต่อยอดเป็นผลงานทางวิชาการ
1.3.1 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของบัณฑิต
วิทยาลัย

 จํานวนรายวิชาที่มี
การบูรณาการ (รายวิชา)

1.4.1 โครงการสรรหา/คัดเลือกนักศึกษาใหม่
เชิงรุก

 จํานวนโครงการ

 ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อระบบ
สารสนเทศเพื่อการศึกษา
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หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

บัณฑิตวิทยาลัย
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3

3

3

3

3
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1

1

1

1

3.51

1
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กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ

ตัวชีว้ ัด

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

58

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การยกระดับคุณภาพมาตรฐาน การผลิตบัณฑิตเป็นนักปฏิบตั ิการอย่างมืออาชีพ
1.6
1.6.1 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ  ระบบฐานข้อมูลศฺษย์เก่า
1
สร้างระบบกลไก การบริหาร ให้ทันสมัยเป็นปัจจุบันสามารถสือ่ สารติดตามและ
จัดการ
รับทราบข้อมูลนักศึกษาและศิษย์เก่า
ด้านกิจกรรมนักศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ
1.7
1.7.1 โครงการส่งเสริมค่านิยมองค์กรตาม
 จํานวนโครงการ
1
พัฒนานักศึกษาและบุคลากร เอกลักษณ์/ อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย
ให้มคี ่านิยมและวัฒนธรรม
องค์กรตามเอกลักษณ์และ
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างความเป็นเลิศทางด้านการวิจัย ถ่ายทอดองค์ความรู้ บูรณาการศาสตร์สากลและภูมิปัญญา เพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
2.1
2.1.1 โครงการพัฒนากลไกการบริหารงานวิจัย/
 จํานวนระบบและกลไกการบริหาร
1
พัฒนาศักยภาพและขีด
งานสร้างสรรค์
งานวิจัย/งานสร้างสรรค์
ความสามารถด้านการวิจัย 2.1.3 โครงการงานวิจัยชุมชน/ท้องถิ่น
 จํานวนงานวิจัยชุมชน/ท้องถิ่น (เรื่อง)
1
ตอบสนองความต้องการของ
ชุมชนและท้องถิ่น
2.2.1 โครงการพัฒนาวารสารการวิจัย
 จํานวนวารสารวิชาการถูกบรรจุใน
1
2.2
ฐานข้อมูล TCI (เล่ม)
การถ่ายทอดและการเผยแพร่
องค์ความรู้จากงานวิจัย
2.2.2 โครงการจัดประชุมวิชาการ
 จํานวนครั้งการจัดประชุมวิชาการ
1
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ระดับชาติ (ครั้ง)
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1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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2.2.4 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
การวิจัย
2.2.5 โครงการส่งเสริมการนําผลงานวิจัย
สร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์

 จํานวนเรื่อง/ผลงานที่เผยแพร่
(เรื่อง/ผลงาน)
- Proceeding
- ตีพมิ พ์ในวารสารที่มใี นฐานข้อมูล
จํานวนระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัย
(ระบบ)
 จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์
(เรื่อง)

1

1

1

1

1

2.3.1 โครงการวิจัยสถาบัน
2.3.2 โครงการส่งเสริมวิจัยในชั้นเรียน

 จํานวนงาน/โครงการวิจัย (เรื่อง)
 จํานวนงาน/โครงการวิจัย (เรื่อง)

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

2.2.3 โครงการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย/
ผลงานวิชาการ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์

2.3
ส่งเสริมการวิจัยกับการ
พัฒนามหาวิทยาลัย
และกระบวนการเรียน
การสอน
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กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ

ตัวชีว้ ดั

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างศักยภาพและมาตรฐานคุณภาพด้านวิชาการ เทคโนโลยีและการบริการสังคม
3.1
3.1.1 โครงการพัฒนาระบบรับทราบความ
 ระบบการรับข้อมูลความต้องการ
ให้บริการทางวิชาการ
ต้องการการบริการวิชาการจากภายนอก
รับบริการวิชาการ
เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตและ 3.1.2 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม
 จํานวนโครงการ
ความเป็นอยูข่ องชุมชนและ
 จํานวนผู้รับบริการ (คน)
ท้องถิ่นให้น่าอยู่
3.2
3.2.1 โครงการพัฒนาศูนย์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้/
 จํานวนครั้งที่หน่วยงานให้บริการ
เป็นศูนย์กลาง
การบริการวิชาการ
วิชาการ (หน่วยงาน/โครงการ)
การบริการวิชาการ
 จํานวนศูนย์ทใี่ ห้บริการ
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม
 จํานวนผู้รับบริการ (คน)
วัฒนธรรม เทคโนโลยี
การเรียนรู้ของท้องถิ่น
3.3.1 โครงการความร่วมมือด้านวิชาการ
 จํานวนโครงการ/กิจกรรม
3.3
เทคโนโลยี
 จํานวนหน่วยงานที่ทําความร่วมมือ
การสร้างเครือข่าย
และการบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก
(หน่วยงาน)
ความร่วมมือ
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หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
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กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ

ตัวชีว้ ดั

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การอนุรักษ์ ส่งเสริม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในชุมชนและท้องถิ่น
4.1
4.1.1 โครงการทํานุบํารุง อนุรักษ์ เผยแพร่
 จํานวนโครงการ
การอนุรักษ์และส่งเสริมภาษา ศิลปวัฒนธรรม ภาษา การละเล่นในชุมชนและ
 จํานวนผู้เช้าร่วมโครงการ (คน)
ศิลปะ วัฒนธรรมในชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และท้องถิ่น
 จํานวนโครงการ
4.2
4.2.1 โครงการบูรณาการศิลปะ วัฒนธรรม
บูรณาการงานด้านศิลปะ สู่การเรียนการสอน
วัฒนธรรม
ภาษาและภูมิปญ
ั ญา
กับการผลิตบัณฑิต
4.3
4.3.1 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ/ระบบ
 จํานวนระบบสารสนเทศ (ระบบ)
เป็นศูนย์กลางการศึกษา
ฐานข้อมูลด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
และเผยแพร่องค์ความรู้ศิลปะ การละเล่นของท้องถิ่น และการดําเนินชีวิตของ
วัฒนธรรม ภาษา ภูมิปัญญา ชุมชนอีสาน
ท้องถิ่น

ก
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หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
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กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ

ตัวชีว้ ัด

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการแข่งขัน
6.1.1 โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างองค์กร
 ร้อยละความสําเร็จตามแผนพัฒนา
โครงสร้างองค์กร
6.1.2 โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อการแข่งขันใน  จํานวนโครงการ
ประชาคมอาเซียน
6.1
พัฒนาระบบการบริหาร
6.1.3 โครงการส่งเสริมการดําเนินงานของ
 ระดับผลการประเมินผู้บริหาร
จัดการองค์กรเชิงรุกสู่การเป็น หน่วยงานตามบทบาทหน้าที่โดยยึดหลักธรรมา
องค์กรคุณภาพ
ภิบาล
6.1.4 โครงการพัฒนาระบบติดตามและ
 จํานวนระบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาล
6.2
6.2.1 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
 ร้อยละบุคลกรได้รับการอบรม สัมมนา
พัฒนาปรับปรุงการบริหาร
ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ
งบประมาณ ทรัพยากรมนุษย์ 6.2.2 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
 จํานวนระบบสารสนเทศ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารจัดการ
เพื่อสนับสนุนพันธกิจอย่าง 6.2.3 โครงการพัฒนาและปรับปรุงแผนบริหาร
 ร้อยละของโครงการที่มีการนําแผนการ
เป็นระบบ
ความเสี่ยง
บริหารความเสี่ยงมาใช้
6.3
6.3.1 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
 ระดับผลการประเมินการประกัน
พัฒนาระบบ
การศึกษา
คุณภาพการศึกษา
การประเมินผลและ
การประกันคุณภาพการศึกษา
สู่ระบบมาตรฐาน
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หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
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