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แผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ในช่วงแผนพัฒนาการศกึษาระดับอดุมศึกษา  ฉบับท่ี ๑๒ 

(พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บัณฑิตวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
 
 



แผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย  ฉบับท่ี ๑๒ (๒๕๖๐-๒๕๖๔)   ๒ 

 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 

 
 ด้วยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  บัณฑิตวิทยาลัยในช่วง
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)  ได้สิ้นสุดลงในปีงบประมาณ 
๒๕๕๙  จึงเป็นการสมควรต้องมีการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
บัณฑิตวิทยาลัย  ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้แนวทางการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    
ตลอดระยะเวลา ๕ ปี  นับต้ังแต่ปี พ.ศ.๒๕๖๐ ถึง พ.ศ.๒๕๖๔ 

การจัดทําแผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ฉบับท่ี 
๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) มีกระบวนการดําเนินการโดยสรุปดังนี้ 

บัณฑิตวิทยาลัย    ได้ดําเนินการจัดประชุมคณาจารย์ เจ้าหน้าท่ีเพื่อเตรียมการจัดทําตัวชี้วัด
และกําหนดเป้าหมายในการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับส่วนกลาง  วิทยาเขต  วิทยาลัยสงฆ์  และ
ห้องเรียน   โดยเบ้ืองต้นได้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย  มีคําสั่งท่ี … 
/๒๕๖๐  สั่ง ณ วันท่ี ๑ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  บัณฑิตวิทยาลัย    ระยะท่ี ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ข้ึน
จํานวน ๑ คณะ  เพื่อเตรียมการจัดทําเป็นแผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

คร้ังที่ ๑  บัณฑิตวิทยาลัย  ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมจัดทําแผนพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
วันท่ี ๒๐-๒๑สิงหาคม  ๒๕๕๙ณ หอประชุม มวก. ๔๘พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  ตําบลลําไทร  อําเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

คร้ังที่ ๒ บัณฑิตวิทยาลัย  ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระยะท่ี ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ระหว่างวันที่ ๓๐-๓๑ 
สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ  เดอะโซไซตี้ อยุธยารีสอร์ท ตําบลธนู อําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

คร้ังที่ ๓  บัณฑิตวิทยาลัย  ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมประชาพิจารณ์ร่างแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ฉบับที่ ๑๒ 
(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)ประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒  (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) วันท่ี ๒๙
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ณ รอยัลฮิลล์ รีสอร์ท ตําบล สาริกา อําเภอ เมือง นครนายก 

จากการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับส่วนกลาง วิทยาเขต  วิทยาลัยสงฆ์ และห้องเรียน 
ดังกล่าวข้างต้น  บัณฑิตวิทยาลัย  จึงได้ยกร่างจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  บัณฑิตวิทยาลัย   ระยะท่ี ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ข้ึนจํานวน ๑ ฉบับ  และนําเข้าสู่ท่ี
ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตเพื่อพิจาณาเห็นชอบ  ในวันที่ ๓๐ เมษายน  ๒๕๖๐  เพื่อ
เตรียมการจัดทําเป็นแผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระยะท่ี 
๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

 
 



แผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย  ฉบับท่ี ๑๒ (๒๕๖๐-๒๕๖๔)   ๓ 

ส่วนท่ี ๑ 
บทนํา 

 
๑.๑.ชื่อส่วนงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
๑.๑.๑ ชื่อส่วนงาน  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๑.๑.๒  ที่ต้ัง เลขที่ ๗๙ หมู่ที่ ๑ หลักกิโลเมตรที่ ๕๕ตําบลลาํไทรอําเภอวังน้อยจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา๑๓๑๗๐ 
๑.๑.๓ ประวัติและความเป็นมา 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับการจัดตั้งข้ึนมาโดยอาศัย
แนวปฏิบัติตามความในคําสั่งมหาเถรสมาคม เร่ืองการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๑๒ ข้อ ๕ 
(๒) ว่าด้วยการพิจารณา จัดตั้ง ยุบ รวม และเลิกล้ม คณะ วิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย ภาควิชา และ
หรือส่วนงานท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนในมหาวิทยาลัยและข้อ ๗ ความว่า "ถ้าเป็นการสมควรมหาวิทยาลัย
สงฆ์ ทั้งสองแห่งจะร่วมกันจัดการศึกษาข้ันบัณฑิตวิทยาลัยอีกส่วนหนึ่ง โดยอนุมัติของสภา
มหาวิทยาลัยของคณะสงฆ์ก็ได้"  ด้วยเหตุน้ี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีประกาศท่ี 
๖๕/๒๕๒๙ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๒๙ แต่งต้ังคณะกรรมการข้ึน เพื่อดําเนินการยกร่างโครงการ
บัณฑิตวิทยาลัยและหลักสูตรปริญญาโท ประกอบด้วย 

 ๑. พระเมธีสุทธิพงศ์    ประธานกรรมการ 
  ๒. พระมหาณรงค์ จิตฺตโสภโณ  กรรมการ 
  ๓. พระมหาทองสูรย์ สุริยโชโต   กรรมการ 
  ๔. พระมหาจรรยา ชินวํโส  กรรมการ 
  ๕. พระมหาประยูรธมฺมจิตฺโต    กรรมการ 
  ๖. นายจาํนงค์ทองประเสริฐ  กรรมการ 
  ๗. รศ.ดร. จําลอง สารพัดนึก    กรรมการ 
  ๘. รศ. เสฐียรพงษว์รรณปก    กรรมการ 
  ๙. ดร. ชาย โพธิสิตา             กรรมการ 
  ๑๐. ดร. จินดา จันทร์แก้ว        กรรมการ 
  ๑๑. นายสุชาติ เมืองแก้ว         กรรมการ 

 คณะกรรมการชุดนี้ได้ประชุมติดต่อกันทุกสัปดาห์เป็นเวลา ๖ เดือนจึงยกร่างโครงการบัณฑิต
วิทยาลัยและหลักสูตรปริญญาโทได้สําเร็จ คณะกรรมการได้ยกร่างเฉพาะหลักสูตรคณะพุทธศาสตร์ ๔ 
ภาควิชา คือ ภาควิชาบาลีภาควิชาพระพุทธศาสนาภาควิชาปรัชญา และภาควิชาศาสนา  สภา
มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบต่อโครงการบัณฑิตวิทยาลัย และอนุมัติให้ใช้หลักสูตรปริญญาโทใน
คราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๓๐ เม่ือวันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ ต่อมามหาวิทยาลัยได้ประกาศใช้
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาโท พุทธศักราช ๒๕๓๐ เม่ือวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๐ เม่ือพร้อมแล้ว  มหาวิทยาลัยจึง
ออกประกาศตั้งบัณฑิตวิทยาลัยตามประกาศมหาวิทยาลัยที่๔/๒๕๓๑   

ลงวันที่ ๒๓ มกราคมพ.ศ. ๒๕๓๑ 



แผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย  ฉบับท่ี ๑๒ (๒๕๖๐-๒๕๖๔)   ๔ 

๑.๒ ปรัชญา ปณธิาน วิสัยทัศน์และพันธกิจ 
 ๑.๒.๑. ปรัชญาของบัณฑิตวิทยาลัย 
 จัดการศึกษาด้านพระพุทธศาสนา  โดยบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่  เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถทางจิตใจ ปัญญา และความเสียสละเพื่อสังคม 

 ๑.๒.๒. ปณิธานของบัณฑิตวิทยาลัย 
 มุ่งจัดการศึกษาพระไตรปิฎก อรรถกถา และคัมภีร์ ตําราด้านพระพุทธศาสนา  เพื่อผลิต
บัณฑิตให้มีความรู้สามารถบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ ผ่านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์อย่าง
เหมาะสม มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส  ใฝ่รู้ใฝ่คิด และเสียสละอุทิศตนเพื่อสังคม 

 ๑.๒.๓. วิสัยทัศน์ของบัณฑิตวิทยาลัย 
 บัณฑิตวิทยาลัยมุ่งเป็นสถาบันจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ  เพื่อสร้างคนดีและคนเก่งด้านการวิจัยและการบริการวิชาการแก่สังคมอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

 ๑.๒.๔.พันธกิจของบัณฑิตวิทยาลัย  
 ๑)ผลิตบัณฑิต :ผลิ ตและพัฒนาบัณฑิต ใ ห้ เป็ นผู้ มี ความรู้ ค วามเ ข้ า ใจ คําสอน
พระพุทธศาสนา  เป็นผู้นําทางจิตและปัญญา มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส มีโลกทัศน์กว้างไกล มี
ความสามารถในการแก้ปัญหา มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาและพัฒนาสังคม 
 ๒) ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าวิจัยให้ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้าน
พระพุทธศาสนา:บริหารจัดการการศึกษาและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยบูรณาการวิชาการด้าน
พระพุทธศาสนา เข้ากับศาสตร์สมัยใหม่ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้า 
วิจัย และการประกันคุณภาพการศึกษา  สร้างองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนามนุษย์  สังคม  และ
สิ่งแวดล้อม  เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ  ให้อยู่ร่วมกันได้
อย่างสมดุลและสันติสุข   
 ๓) ให้บริการวิชาการในรูปแบบที่หลากหลาย: มุ่งม่ันในการให้บริการวิชาการด้าน
พระพุทธศาสนาแก่คณะสงฆ์และสังคม ผ่านช่องทางที่หลากหลาย และผ่านเครือข่ายความร่วมมืออัน
ดีระหว่างพุทธศาสนิกชนในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อธํารงรักษาไว้ซ่ึงขนบธรรมเนียมประเพณี 
ศิลปะและวัฒนธรรม อันเนื่องด้วยพระพุทธศาสนา 
 ๔) ส่งเสริมการศึกษาผสมผสานทางวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมในประชาคมโลก
ด้านพระพุทธศาสนา: มุ่งส่งเสริมการศึกษาที่ผสมผสานการอนุรักษ์และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดย
บูรณาการเข้ากับโครงการและกิจกรรมการเรียนการสอน และสอดคล้องกับพันธกิจและอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 
 ๕) บริการและพัฒนาบุคลากรโดยยึดหลักบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรร
มาภิบาล: บริการและพัฒนาบุคลากร 

๑.๓ เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยและอัตลักษณ์บัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัยได้ใช้
เอกลักษณ์ อัตลักษณ์บัณฑิตตามมหาวิทยาลัย ดังน้ี 
 ๑.๓.๑. เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
  บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา 



แผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย  ฉบับท่ี ๑๒ (๒๕๖๐-๒๕๖๔)   ๕ 

 ๑.๓.๒. อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
  ประยุกต์พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม 
 ๑.๓.๓. อัตลักษณ์ของบัณฑิตวิทยาลัย 
  มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย  ฉบับท่ี ๑๒ (๒๕๖๐-๒๕๖๔)   ๖ 

ส่วนที่ ๒ 
กลยุทธ์ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์  และเป้าประสงค์ 

แผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ -๒๕๖๔) 

 
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
การทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิต
ชุมชนอย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค์ที่ ๕ 
มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้
ทางด้านพุทธศาสนา ศิลปะ-
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถ่ินอย่างยั่งยืน 

กลยุทธ์ที่ ๑๖ 
ร ณ ร ง ค์ ใ ห้ นิ สิ ต แ ล ะ
บุคลากรมีความตระหนักใน
เ ร่ื อ ง ก า ร ทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ มี
บทบาท ในการส่ ง เ ส ริ ม 
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
และพัฒนาสังคมร่วมกับ
ภาคประชาชน 

กลยุทธ์ที่ ๑๗ 
พั ฒ น า แ ห ล่ ง เ รี ย น รู้ ด้ า น
พระพุทธศาสนา  มรดกทาง
ประ เพณีวัฒนธรรมไทย  ใน
ระดับท้องถ่ิน ระดับชาติ และ
นานาชาติ 
กลยุทธ์ที่ ๑๘ 

พัฒนาพิพิธภัณฑ์ หอศิลป์
และผลงานบุรพาจารย์ให้
เป็นแหล่งการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ที่ ๑๙ 
ส่งเสริมให้นิสิตบุคลากร
และชุมชนให้ดํารงวิถีชีวิต
ต า ม แ น ว ท า ง ป รั ช ญ า
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 
 
 



๗ 
 

ส่วนที่ ๓ 
แผนพัฒนาคุณภาพตามขอ้เสนอแนะในการปรับปรุง 

 

องค์ประกอบที่ ๔ การทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนา วิธีการดําเนินงาน 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
และค่าเป้าหมาย 

ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

๑.ควรมีการส่งเสริมทางด้านอาชีพให้กับนิสิตและสังคม
ด้วย 

๑. มีการกําหนดมาตรฐานด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมแก่นิสิตเพื่อเป็นเอกลักษณ์เป็นที่ยอมรับ 
๒. จัดหาเครือข่ายในการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม
แก่นิสิต 
๓. มีการกําหนดนโยบายในการส่งเสริมอาชพีนิสิต
ในด้านศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๓. มีการกําหนดสถานที่ในการจัดกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม 
๔. มีการส่งเสริมให้นิสิตได้รับรางวัลด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมจากหน่วยงานภายนอก 

๑.ประชุมคณาจารย์
เจ้าหน้าที่ ๒ ครั้งเพื่อ
จัดหาแหล่งทุนใน
การส่งเสริมอาชีพ
สําหรับนิสิต 
๒.ตั้งงบประมาณใน
การส่งเสริมอาชีพ
นิสิต 

ม.ค.-ธ.ค. 
๒๕๖๔ 

คณาจารย์
ประจําหลักสูตร 
 

๒. จัดสรรงบประมาณให้มากขึ้น ๑.หาแหล่งทุนในการสนับสนุนกิจกรรม
ศิลปะวัฒนธรรม 
๒.มอบหมายให้คณาจารย์เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ 

๑.จํานวนครั้งในการ
ประชุม
คณะกรรมการ
ผู้บริหารบัณฑิตวิทยา 
๑ ครั้งต่อปีการศึกษา 

ม.ค.-ธ.ค. 
๒๕๖๔ 

ผู้บริหารประจาํ
บัณฑิตวิทยาลัย 
 



แผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย  ฉบับที่ ๑๒ (๒๕๖๐-๒๕๖๔)   ๘ 

แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนา วิธีการดําเนินงาน 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
และค่าเป้าหมาย 

ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

๒.แผนปฎิบัติการ
ประจําปี อย่างละ ๑ 
แผน 

๓.ควรหางบประมาณในการจัดงบประมาณบริหาร
กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้มากขึ้นและ
สร้างค่านิยมให้กับนิสิตในด้านศิลปและวัฒนธรรม 
 

๑. จัดหาเครือข่ายในการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม
แก่นิสิต 
๓. มีการกําหนดนโยบายในการส่งเสริมอาชพีนิสิต
ในด้านศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๓. มีการกําหนดสถานที่ในการจัดกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม 
๔. มีการส่งเสริมให้นิสิตได้รับรางวัลด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมจากหน่วยงานภายนอก 
๕.จัดหาแหล่งทุนในการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต 

จัดตั้งกองทุนและรับ
บริจาคเพื่อหา
งบประมาณในการ
จัดกิจกรรม อย่าง
น้อย ๒ ครั้งต่อปี
การศึกษา 

ม.ค.-ธ.ค. 
๒๕๖๔ 

ผู้บริหารประจาํ
บัณฑิตวิทยาลัย 
 

 
 

แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนา วิธีการดําเนินงาน 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
และค่าเป้าหมาย 

ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

๑.ควรมีกิจกรรมเสริมให้กับนิสิตและมีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรม 
 

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการในการจัดกิจกรรม 
๒. มอบหมายให้คณาจารย์แต่ละหลักสูตร 
๓. กําหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอัต

๑.จํานวนแผนในการ
พัฒนาส่งเสริมนิสิต  
๑  ฉบับ 

ม.ค.-ธ.ค. 
๒๕๖๔ 

คณาจารย์
ประจําบัณฑิต 
 



แผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย  ฉบับที่ ๑๒ (๒๕๖๐-๒๕๖๔)   ๙ 

แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนา วิธีการดําเนินงาน 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
และค่าเป้าหมาย 

ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

ลักษณ์นิสิต 
 

๒.ประชุม  ๒  ครั้ง 
ต่อปีการศึกษา 
๓ . คณาจ า ร ย์ และ
นิสิตได้ร่วมในการจัด
กิจกรรมร้อยละ ๙๐  
๔.มีการแต่งตั้งคณะ
กรรม ๑ ครั้ง 

๒.ควรมีการประเมินความสําเร็จและประเมินผลตาม
ตัวชี้วัด 
 

๑. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่หรือเลขาหลักสูตรทํา
แบบประเมินความสําเร็จในด้านต่างๆ 
๒. นําเชา้ที่ประชุมคณาจารย์เจ้าหน้าที่ ๒ ครั้งต่อปี
การศึกษา 
๓. รายงานผลในการสรุปความสําเร็จจาการ
ประเมินผล 
 

จํานวนครั้งในการ
ประชุมคณาจารย์
เจ้าหน้าที่ ๒ ครั้ง 
๒.ร้อยละของ
ความสาํเร็จไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐  
 

ม.ค.-ธ.ค. 
๒๕๖๔ 

เลขาหลักสูตร
ทุกหลักสูตร 
 

๓.ควรมีการดําเนินโครงการกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและ
อย่างยั่งยืน 

๑. มอบหมายให้อาจารย์ประจําหลักสูตรจัด
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนนิงาน 
๓. จัดทําตารางการจัดทาํโครงการตามแผนปฎิบัติ
การบัณฑิต 
 

๑.ประชุมกรรมการ
ประจําบัณฑิต ๒ ครั้ง
ต่อปีการศึกษา 
๒.ร้อยละในการ
ดําเนินงานไม่น้อย
กว่า ๘๐  

ม.ค.-ธ.ค. 
๒๕๖๔ 

คณาจารย์
ประจําหลักสูตร 
 



แผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย  ฉบับที่ ๑๒ (๒๕๖๐-๒๕๖๔)   ๑๐ 

แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนา วิธีการดําเนินงาน 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
และค่าเป้าหมาย 

ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

๓.ตารางการดําเนิน
โครงการ ๑ ฉบับ 
๔.แผนปฎิบัติการ ๑ 
แผน 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย  ฉบับที่ ๑๒ (๒๕๖๐-๒๕๖๔)   ๑๑ 

 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๔ 
กิจกรรมและงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย  ฉบับที่ ๑๒ (๒๕๖๐-๒๕๖๔)   ๑๒ 

กิจกรรมและงบประมาณตามแผนทํานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๖๕๔ 

 
 


