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ส่วนนํา 

(PREAMBLE) 

 

ปฏิญญาฉบับนี้ จัดทาํขึ้นเพื่อเป็นกรอบดําเนินการของบัณฑิต

วิทยาลัย ซึ่งเป็นหนว่ยงานเทยีบเท่าคณะ โดยมจีุดมุ่งหมายที่จะให้บคุลากร

ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานเข้าใจในบทบาท หน้าที่ และภารกิจอนัจะ

ทําให้ทุกภาคส่วนมุ่งปฏิบัติงานที่เก้ือกูลและส่งเสริมงานของบัณฑิต

วิทยาลัย ให้เป็นไปตามปฏิญญา อันจะนําไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลยัที่

สอดคล้องกันในลักษณะบูรณาการโดยรวมต่อไป 
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ส่วนที่ 1 

 

เป้าหมาย 

(GOAL) 

เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร  ในการส่งเสริม สนับสนุน การ
ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก  ให้มีคุณภาพ
เป็นเลิศเป็นที่ยอมรับของสังคมและองค์กร ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ  
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ส่วนที่ 2 

 

วัตถุประสงค์ 

(OBJECTIVES) 

1. ประสานงานในการจัดทําหลกัสูตร  และการจัดการหลักสูตรแบบ
บูรณาการให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 

2. ประสานงานกับคณะที่มีความพร้อมให้เร่งรัดการผลิตบัณฑิตใน
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 

3. ประสานงานกับคณะในการกําหนดกรอบในการวิจัย เพื่อประกอบ
เป็นวิทยานิพนธ์ที่สอดคล้องกับทิศทางการวิจัยของคณะ/
สาขาวิชา ตามยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติและแหล่งทุน 

4. ประสานงานกับคณะในการสร้างพันธมิตรและเครือข่ายกับ
องค์กร/สถาบัน จากภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศที่
เป็นแหล่งที่มีความพร้อมด้านวิชาการและทรัพยากร เพื่อ
สนับสนุนการผลิตบัณฑิต 

5. สนับสนุนให้บัณฑติมีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ 
6. กํากับมาตรฐานและคุณภาพหลักสูตร และกระบวนการเรียนการ

สอน ให้เปน็ไปตามมาตรฐานและคุณภาพตามเกณฑ์กําหนดของ
กระทรวงศึกษาธิการ และมีความเป็นเลิศตามอตัลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 
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ส่วนที่ 3 

 

คุณลักษณะที่พึงมี 

(CHARACTERISTICS) 

1. บุคลากรของหน่วยงานมีจิตบรกิาร (Service-mind) 
2. มีความสามารถในการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับนิสิต บุคลากรและ

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
3. มีความเป็นนานาชาต ิ
4. มีกลยุทธ์ในการประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก ทั้ง

ในประเทศและต่างประเทศ 
5. มีความตื่นตัวในการทํางานเชิงรุกอยูต่ลอดเวลา 
6. มีความรอบรู้ทักษะด้านการตลาดทางวชิาการ (Marketing 

mind) 
7. มีกลยุทธ์เพื่อดงึดดูผู้เรียนเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย 
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ส่วนที่ 4 
 

ทรัพยากรที่ใช้ในการดําเนินการ 

(INPUTS) 

1. บุคลากร (Man) 

ก. คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งทําหน้าที่ควบคุม
มาตรฐานวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษา และหลักสูตร 

ข. คณะกรรมการที่ปรึกษา ซึ่งทําหน้าที่ให้คาํแนะนําดา้นการ

วิจัย  หลักสูตรและการสอน  การสร้างภาคีเครือขา่ย และ

การตีพิมพ์เผยแพร ่

ค. คณาจารย์บัณฑิตศึกษา ซึ่งมีคุณสมบัติตามกรอบมาตรฐาน

ของ สกอ. 

ง. บุคลากรสายสนับสนุนของบัณฑิตวิทยาลัยซึ่งมีคุณภาพ

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด และมีจํานวนที่เหมาะสม

และสอดคล้องกับภารกิจ 

จ. ผู้เรียนต้องมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดโดย

บัณฑิตวิทยาลัย และมีจํานวนที่เหมาะสมสอดคลอ้งกับ

จํานวนอาจารย ์
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2. งบประมาณ (Money) 

ก. งบประมาณแผ่นดิน 

ข. งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย 

3. การจัดการ (Management) 

ก. ด้านคุณภาพ มีกระบวนการดําเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์ 

ประเมิน และรายงานคุณภาพมาตรฐานของหลักสูตรและ

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 

ข. ด้านการประสานงาน มีกระบวนการติดต่อประสานงาน

ระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกที่ สะดวก  มี

กระบวนการรวดเร็ว 

ค. ด้านประสิทธิภาพ มีกระบวนการบริหารจัดการองค์กรที่มี

ประสิทธิภาพสูงโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

ง. มีกลไกด้านการวิจัยหลักสูตร (วิจัยสถาบัน) ซึ่งจะสามารถ

ดําเนินงานได้ตั้งแต่ การวิจัย  การจัดทําหลักสูตรใหม่ การ

วิจัยหลักสูตรที่เปิดสอนในปัจจุบัน และการวิจัยหลักสูตร  

เพื่อปรับปรุง/ปิดหลักสูตร 

จ. มีกลไกในการดึงดูดให้คนเก่ง เด็กดี เข้ามาเรียนในหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 
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ส่วนที่ 5 
 

กระบวนการดําเนินงาน 
(PROCESS) 

1. มีการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อย่างเป็นระบบ 
ต่อเนือ่ง และได้ผล 

2. มีการจัดการควบคุมคุณภาพบัณฑิตทางด้านวิชาการและ
ภาษาต่างประเทศ 

3. มีระบบตรวจสอบจรรยาบรรณของผู้เรยีน การลอกเลียน
วิทยานิพนธ์ และผลงานวิจัยมีการบริหารจัดการที่มีประสทิธิภาพ 

4. มีการกําหนดนโยบาย กฎเกณฑ์ ระเบยีบที่ส่งเสริม 
ก. การพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมยั สอดคล้องกับความต้องการ

ของตลาดและการพัฒนาของประเทศ  มีความหลากหลาย 
มหีลักสูตรในศาสตร์เฉพาะสําหรับคณะ และหลักสูตรสห
วิทยาการ/บูรณาการสําหรับวทิยาลัย 

ข. ให้นิสิตสําเร็จการศึกษาตามกําหนดเวลาอย่างมคีณุภาพ 
ค. ให้นิสิตผลิตผลงานวจิัยให้มคีวามโดดเดน่ โดยสามารถ

ตีพิมพ์เผยแพรใ่นวารสารระดับชาติและนานาชาติที่มี 
Impact factor สูง 

ง. หลักสูตรระดับปริญญาโท เพื่อเน้นการสร้างความเข้มแข็ง
ในการแข่งขันให้กับหน่วยงานในภาครฐัและเอกชน หรอื
เปน็นักบริหารระดับกลาง 

จ. หลักสูตรระดับปริญญาเอก ให้เป็นนักวิจัยและอาจารย์ใน
ระดับอุดมศึกษา 
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ฉ. การบริหารจัดการทีเ่หมาะสมกับภาระงานและค่าตอบแทน
ของคณาจารย ์

ช. ส่งเสริมการวิจัยที่นาํไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น 
ซ. ส่งเสริมการแสวงหางบประมาณจากภายนอก เพือ่

สนับสนุนการทําวิจัยของบัณฑิต 
ฌ. ส่งเสริมการพัฒนาการตลาดเชิงรุก ซึ่งสามารถแข่งขันใน

ตลาดการศึกษาที่แท้จริง 
ญ. ส่งเสริมระบบตรวจสอบจรรยาบรรณของคณาจารย์ระดับ

บัณฑิตศึกษา 
ฎ. ส่งเสริมการตรวจสอบความซ้ําซ้อนของวิทยานพินธ์/สาร

นิพนธ์ของนิสิตระดบับัณฑิตศกึษา 
ฏ. มีการให้คาํปรึกษาด้านการพัฒนาหลักสูตรให้กับคณะ/

ภาควิชา/โครงการ 
ฐ. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและผลงานวิจัย ร่วมกับคณะ/

วิทยาลัย 
ฑ. สนับสนุนทุน/รางวลั ให้นิสิตในการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือ

ตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ 
ฒ. แสวงหาเวทีวิชาการเพื่อการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนิสิต

ระดับบัณฑิตศึกษา 
ณ. มีการติดตาม/ผลักดันการพัฒนาทักษะด้าน

ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ  โดยการ
ประสานงานกับหน่วยงานด้านภาษา ทัง้ภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลยั 

 



10 

ส่วนที่ 6 
 

ผลลัพธ ์
(OUTCOMES) 

1. บัณฑิตวิทยาลัยเป็นองค์กรที่มชีื่อเสียงเป็นที่ยอมรบัใน
ระดับประเทศและนานาชาติ 

2. บัณฑิตวิทยาลัยเป็นองค์กรที่พงึพอใจของหน่วยงานต่างๆ ใน
มหาวิทยาลัยและนิสิต 
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ภาคผนวก 
 

ภารกิจหลักบัณฑิตวิทยาลัย 
ตามมติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร 

(JOB DESCRIPTIONS) 
1. เสนอนโยบายการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาต่อ

มหาวิทยาลัย 

2. กํากับมาตรฐานและคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

3. สนับสนุนส่งเสริมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาสู่ความเป็นนานาชาติ 

4. ประสานความร่วมมอืกับคณะ / วิทยาลัย ในการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 

5. บริหารจัดการหลักสูตรสหวิทยาการ และพหุวิทยาการ 

6. เป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการ และการพัฒนานิสิตโดยให้เป็น
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One stop service) 
ตั้งแต่รับเข้า การจัดสรรทนุการศึกษา - ทุนส่งเสรมิการทําวิจัย  
ติดตามผลการเรียนนิสิต การเทียบโอนหน่วยกิต  การลงทะเบียน
ขยายเวลาการศึกษา และตรวจสอบคุณสมบัติในการสําเร็จ
การศึกษา 
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ภารกิจบัณฑิตวิทยาลัย 
(บุคลากรทั้งหมด 24 คน) 

สํานักงานเลขานุการคณะ (1+2) 

งานธุรการ  
(1+6 คน) 

งานวิชาการ 
(1+6 คน) 

งานสนับสนุนวิชาการ 
(1+4 คน) 

1. สารบรรณ (1) 
2. การเงนิและบญัช ี(2) 
3. พัสด ุ(1) 
4. แผนและประกันคุณภาพ              
5. วิจัยสถาบนั                         (1)     
6. การจัดการทั่วไป (ยานพาหนะ, อาคาร

สถานที่)                       (1) 
7. บริหารงานบคุคล         

 

1. ประสานงานการรับเขา้ ทะเบียนการศึกษา 
2. ประสานงานและกํากับมาตรฐานหลักสูตร 
3. ติดตาม และประเมินการดําเนินการตาม

มาตรฐานหลกัสูตร 
4. กระบวนการสอบตามเกณฑข์องบัณฑิต

วิทยาลัย 
5. ประสานและอาํนวยการดา้นการวิจัย 
6. ตรวจสอบมาตรฐานวิทยานิพนธ์และการ

ตีพิมพ์เผยแพร่ 
7. ตรวจสอบการสําเร็จการศึกษา 

1. การจัดการประชุม การจัดการปฐมนเิทศ – ปัจฉิม
นิเทศ 

2. การสรา้งเครือข่ายทางวิชาการและวิจัย 
3. การประสานงานหน่วยงานภายใน 
4. กิจกรรมนอกหลักสูตร 
5. สารสนเทศ 
6. ศิษย์เก่าสัมพนัธ ์
7. บริการวิชาการ 

หมายเหตุ บทเฉพาะกาล1. ให้ดําเนนิการปรับโครงสร้างบัณฑิตวิทยาลัยใหม่ โดยแบ่งเปน็ 3 งาน 
2. จัดบุคลากรตามภาระงาน  
3.สํารวจความจําเปน็การใช้คอมพิวเตอรใ์นหน่วยงาน 



2 

ภารกิจบัณฑิตวิทยาลัย 
(บุคลากรทั้งหมด 24 คน) 

สํานักงานเลขานุการคณะ (1+2) 

งานธุรการ และการเงิน 
(1+5 คน) 

งานวิชาการ 
(1+7 คน) 

งานสนับสนุนวิชาการ 
(1+2 คน) 

งานแผนและสารสนเทศ 
(1+3 คน) 

1. สารบรรณ 
2. การเงนิและบญัช ี 
3. พัสด ุ
4. การจัดการทั่วไป 

(ยานพาหนะ, อาคารสถานที)่   
5. บริหารงานบคุคล         

 

1. ประสานงานการรับเขา้ ทะเบียน
การศึกษา 

2. ประสานงานและกํากับมาตรฐาน
หลักสูตร 

3. ติดตาม และประเมินการดําเนินการ
ตามมาตรฐานหลักสูตร 

4. พัฒนาวชิาการ 

1. การจัดการประชุม การจัดการ
ปฐมนิเทศ – ปัจฉิมนิเทศ 

2. ศิษย์เก่าสัมพนัธ ์
3. บริการวิชาการ 

1. นโยบายและแผน 
2. ประกันคุณภาพการศึกษา 
3. วิจัย 
4. สารสนเทศ 
5. ประชาสัมพันธ ์

 




