
แผนการพัฒนาสมรรถนะการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ส าหรับบุคลากรบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 
 
ผู้รับผิดชอบแผน : วารุณี  ทิพโอสถ / ทรงธรรม  ธีระกุล   
ผู้นิเทศแผน : รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย / หัวหน้าส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
ผู้ก ากับแผน : คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
 

ประเภทบุคลากร ความต้องการการพัฒนา โครงการพัฒนา ผู้จัด ช่วงเวลา 
บว. หน่วยงานอ่ืน 

อาจารย์บัณฑิตศึกษา 
 สมรรถนะในศตวรรษที่ 21 

- นวัตกรรมเพ่ือสังคม 
 

- การพัฒนาทักษะการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืนด้วยนวัตกรรมเพ่ือสังคม 
- การบูรณาการบริการวิชาการและวิจัยกับการเรียน
การสอน (รองรับบัณฑิตศึกษา)  
- การพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   
ในสถานประกอบการ (Work Based Integrated 
Learning) (WIL) 
- แนวทางการตีพิมพ์ผลงานในฐานข้อมูลที่ได้รับการ
ยอมรับในระดับนานาชาติ  

  ตลอดปี 

บุคลากรสายสนับสนุนที่รับผิดชอบงานบัณฑิตศึกษา 
 สมรรถนะในศตวรรษที่ 21 

 
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การจัดการสนับสนุน
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในศตวรรษที่ 21”  

  ภาคเรียนที่ 1  

- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การพัฒนาความเชี่ยวชาญ
และความก้าวหน้าในวิชาชีพของบุคลากรสาย
สนับสนุนที่รับผิดชอบงานบัณฑิตศึกษา”  

  ภาคเรียนที่ 1/
ภาคเรียนที่ 2 



ตัวชี้วัดและขอ้มลูสารสนเทศที่ต้องเก็บรวบรวม 

ตัวช้ีวัด ข้อมูลสารสนเทศที่ต้องเก็บรวบรวม 
1) ร้อยละของผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยที่ได้รับการ 
    พัฒนา (ท้ังโครงการภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย) 

1.1) จ านวนโครงการพัฒนาผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย 
1.2) จ านวนผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ที่เข้าร่วมโครงการ 

2) ร้อยละของอาจารย์และบุคลากรบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการพัฒนา 
   (ท้ังโครงการภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย) 

2.1) จ านวนโครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรบัณฑิตศึกษา 
2.2) จ านวนอาจารย์และบุคลากรบัณฑิตศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 

 

Road Map (ถ้ามี) - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563 
 
ผู้รับผิดชอบแผน : วารุณี  ทิพโอสถ / ทรงธรรม  ธีระกุล  
ผู้นิเทศแผน : รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย / หัวหน้าส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
ผู้ก ากับแผน : คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  

 

ประเภทบุคลากร ความต้องการการพัฒนา โครงการพัฒนา ผู้จัด ช่วงเวลา 
บว. หน่วยงานอ่ืน 

ผู้บริหาร 
   คณบดี - การบริหารในภาวะ New Normal 

- การพัฒนาความสามารถตามกรอบ 
EdPEx   

เข้าร่วมโครงการพัฒนา อย่างน้อย    
ปีละ 1 ครั้ง 

  ตลอดปี 
   รองคณบดี 

อาจารย์ 
   ศ.ดร. ครองชัย  หัตถา - การพัฒนาความสามารถตามกรอบ 

EdPEx   
พัฒนาตนเอง (Self Management-
Auto Didactic) ผ่านโครงการ/
กิจกรรมต่าง ๆ 

  ตลอดปี 
   อ.ดร. ทวีศักดิ์  พุฒสุขขี 

บุคลากร 
   หัวหน้าส านักงาน - การพัฒนาความสามารถตามกรอบ 

EdPEx   
- การพัฒนาสมรรถนะเฉพาะต าแหน่ง 
ตามภาระงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ  

เข้าร่วมโครงการพัฒนา อย่างน้อย    
ปีละ 1 ครั้ง 

  ตลอดปี 
   วารุณี  ทิพโอสถ 
   เสาวนีย์ แสงสีด า ทองชุม 
   วันวิสาข์  แก้วสมบูรณ์ 
 

 

 



ความต้องการการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563 
 

ประเภทบุคลากร สมรรถนะหลัก ความต้องการการพัฒนาหลัก สมรรถนะตามต าแหน่ง 
ความรับผิดชอบ 

ความต้องการการพัฒนา 
ตามต าแหน่งความรับผิดชอบ 

ผู้บริหาร มหาวิทยาลัย 
1. มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
2. การบริการที่ดี 
3. สั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน
อาชีพ 
4. ยึดมั่นในความถูกต้อง     
ชอบธรรม และจริยธรรม 
5. การท างานเป็นทีม 
บัณฑิตวิทยาลัย 
1. ความสามารถในการส่งมอบ
หลักสูตรที่ได้มาตรฐานการ 
ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
2. การบริการด้วยมิตรไมตรี   
และเอ้ืออาทร 
3. ความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอนหรือประสบการณ์ 
”นวัตกรรมเพ่ือสังคม” 

- โครงการพัฒนาสมรรถนะมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์  
- โครงการพัฒนาความ
เชี่ยวชาญและความก้าวหน้า  
ในวิชาชีพ 

  
   คณบดี - การบริหารในภาวะ New 

Normal 
- การพัฒนาความสามารถ
ตามกรอบ EdPEx   

- โครงการพัฒนาที่หน่วยงาน
ภายนอกจัด อย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง 

   รองคณบดี 

อาจารย์   
   ศ.ดร. ครองชัย  หัตถา - การพัฒนาความสามารถ

ตามกรอบ EdPEx   
- การพัฒนาตนเอง (Self 
Management - Auto 
Didactic) ผ่านโครงการ/
กิจกรรมต่าง ๆ 

   อ.ดร. ทวีศักดิ์  พุฒสุขขี  

สายสนับสนุน   
   หัวหน้าส านักงาน - การพัฒนาความสามารถ

ตามกรอบ EdPEx   
- การพัฒนาสมรรถนะ
เฉพาะต าแหน่ง ตามภาระ
งานและหน้าที่ความ
รับผิดชอบ  

- โครงการพัฒนาที่หน่วยงาน
ภายนอกจัด อย่างน้อยปีละ     
1 ครั้ง 

   วารุณี  ทิพโอสถ 
   เสาวนีย์ แสงสีด า ทองชุม 
   วันวิสาข์  แก้วสมบูรณ์ 

 

 

 


