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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 บณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

(ฉบับปรับปรุง 25 สงิหาคม 2565) 
******* 

 
1. วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการจัดการบัณฑิตศึกษาในระดับสากล 
2. พันธกิจ (MISSION) : 

1.  สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา(International degrees) หลักสูตรสหสาขา (Multi/Interdisciplinary) ที่ทันตอ่การเปลี่ยนแปลงของโลก 
2.  บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตทั้งในด้านการศึกษา และ การวิจัย ให้ไดร้ับการยอมรับในระดับสากล (Cited publications)

สร้างสรรค์งานนวัตกรรม และ ผลกระทบด้านเศรษฐศาสตร์ 
3. เสริมสร้างความเชื่อมโยงการศึกษาบัณฑิตศึกษากับมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลก (Strategic research partnerships) 
4. ยกระดับการบริการด้านบัณฑิตศึกษาให้เป็นผู้นําของประเทศด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

4. ค่านิยม (Core Values) :  E-GRADS 
5. ตัวช้ีวัดตามคำรับรองการปฏิบัติงาน 
 
ลำดับ Goals OKRs (หน่วยนับ) 

1 การจัดการบัณฑิตศึกษาได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับสากล 1. เกณฑ์รางวัลคุณภาพ EdPEx/TQA/มาตรฐานสากลที่เทียบเท่า (คะแนน)  
2 หลักสูตรมีมาตรฐานสากลเป็นที่ต้องการของผู้เรียน 2. จำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษารับเข้าใหม่ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย (คน) 
3 เสริมสร้างความเชื่อมโยงการศึกษาบัณฑิตศึกษากับมหาวิทยาลัยชั้นนํา

ของโลก (Strategic research partnerships) 
3. จำนวนหลักสูตรที่มีความร่วมมือกับ Strategic Partnership (หลักสูตร) 

4 หลักสูตรมีผลงานตีพิมพ์ร่วมกับนานาชาติเพ่ิมสูงขึ้น 4. หลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่มีผลงานตีพิมพ์ร่วมกับนานาชาติ International 
joint publications (%หลักสูตร) 

5 พัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลายและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
โลกตามความต้องการของผู้เรียน 

5. จำนวนหลักสูตร Interdisciplinary / Multidisciplinary  
(หลักสูตร/โปรแกรม) 
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6. สรุปผลการวิเคราะห์บริบทปัจจุบัน 
   

ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Challenge: SC)  โอกาสเชิงกลยุทธ์ (Strategic Opportunity: SO) 
SC1: การแข่งขันที่สูงขึ้นทั้งจากมหาวิทยาลัยในประเทศ และการเข้ามาของ

มหาวิทยาลัยต่างประเทศ 
 SO1:  การพัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัยและมีความยืดหยุ่นสูง 
 

SC2: แนวโน้มของจำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระบบที่ลดลง  SO2: การพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ  
(Bi-Lingual, Double/ Dual degree)  

SC3:  การเปลี่ยนแปลงด้านความต้องการของตลาดแรงงาน เช่น ต้องการทักษะ และ
ความสามารถ (ไม่ใช่ปริญญาบัตร) ต้องการทักษะและความสามารถที่หลากหลาย 
มากขึ้น ต้องการหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่นสูง  

 SO3:  การดึงนักศึกษาที่มีศักยภาพเข้ามา เรียนในหลักสูตรผ่านการให้
ทุนการศึกษา 

SC4:  การเพ่ิมจำนวนนักศึกษาต่างชาติ  SO4:  การพัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศ International 
Collaboration 

SC5:  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่  SO5:  การสร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติ 
SC6:  เทคโนโลยีดิจิทัลมีบทบาทเพ่ิมมากขึ้น ทั้งในด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพ สนับสนุน 

การดำเนินการด้านบัณฑิตศึกษา การเรียนการสอน และการพัฒนาหลักสูตร 
 SO6:  การพัฒนาการดำเนินการด้านบัณฑิตศึกษาที่ตอบสนองยุคดิจิทัล 

SC7:  การเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาหลักสูตรและ 
การให้บริการด้านบัณฑิตศึกษา 

 

   

ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (Strategic Advantage: SA)  
SA1:  คณาจารย์ประจำบัณฑิตมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านการสอนและการวิจัยที่มี

ความเชี่ยวชาญในหลากหลายศาสตร์ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ   
 

SA2:  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พร้อมจัดสรรงบประมาณสำหรับอุดหนุนเป็นทุนการศึกษา 
แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและมีศักยภาพการทำวิจัย  

 

SA3:  บุคลากรมีความพร้อม มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านบัณฑิตศึกษา การปฏิบัติงาน
อย่างมีส่วนร่วม มีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานและการพัฒนาตนเอง 

 

SA4:  บัณฑิตวิทยาลัยทำงานร่วมกับพันธมิตรที่มีศักยภาพสูงและมีเครือข่ายที่เข้มแข็ง 
กับหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศ 
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7. ยุทธศาสตร์ของบัณฑิตวิทยาลัย  
7.1 ยุทธศาตร์ 1 การพัฒนาหลักสูตร : การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตสิ่งแวดล้อม (Environmental crisis) การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและการ

ขาดแคลนทรัพยากร (Climate change and resource scarcity) ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี (Rise in technology) และความหลากหลายเป็นเรื่องปกติ
ใหม่ (Diversity the new normal) จำเป็นต้องมีหลักสูตรใหม่ๆ ด้วยการบูรณาการความรู้ในการพัฒนาหลักสูตรแบบสหสาขา เป็นลักษณะผสมผสานหลากหลายข้าม
ศาสตร์เป็นสำคัญ มีการกำหนดตัวชี ้ว ัดของยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาหลักสูตร จำนวนทั้งสิ ้น 8 ตัวชี ้ว ัด ดังนี ้ S1KPI1 :  ตัวชี ้ว ัดสัดส่วนหลักสูตร (S1KPI1-1) 
International / Bi-Lingual program (S1KPI1-2) Multi /Interdisciplinary program Double / Dual degree program  S1KPI2 : จำนวนหลักสูตร หรือ โปรแกรม
แบบ  Sandbox (S1KPI2-1) Master / Doctor of Integrated Science /Tailor made program (S1KPI2-2) Regional / Industrial private sector engagement 
program / Master of Innovation Manager S1KPI3 : สัดส่วนนักศึกษาต่างชาติ S1KPI4 : จำนวนผลงานตีพิมพ์ของนักศึกษาในวารสารที่มี H-index สูง  S1KPI5 : 
จำนวนหลักสูตรดีเด่น  S1KPI6 : จำนวนนศ. บัณฑิตศึกษา (Full time +Part time + สมทบ + ผู้เรียนระดับบัณฑิต) S1KPI7 : จำนวนนวัตกรรมและการพัฒนาจาก
ผลงานระดับบัณฑิตศึกษา (S1KPI7-1) จำนวนนวัตกรรมจากผลงานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (TRL > 6)  (S1KPI7-2)  การพัฒนาด้านเศรษฐศาสตร์ของชุมชนจาก
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา S1KPI8* : การแสวงหาทุนเพ่ือสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (S1KPI8-1) จำนวนโครงการที่เสนอขอรับทุนนานาชาติบัณฑิตศึกษา 
(S1KPI8-2) จำนวนมหาวิทยาลัย/หน่วยงานในเครือข่ายต่างชาติ (S1KPI8-3) จำนวนโครงการที่ได้รับการสนับสนุนทุนนานาชาติบัณฑิตศึกษา 

7.2 ยุทธศาสตร์ 2 การบริหารหลักสูตร : ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีจำนวนข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในแต่ละคณะ/ส่วนงานวิชาการ
ค่อนข้างมากที่ไม่ได้เข้าสู่กระบวนการดำเนินการตามกรอบของการร่วมมือและต้องมีการพัฒนาฐานข้อมูลของบัณฑิตวิทยาลัยจากผลงานวิทยานิพนธ์ และดุษฎี
นิพนธ์ รวมถึงผลงานการตีพิมพ์ต่างๆ ซ่ึงข้อมูลเหล่านี้ควรจะนำมาทำการวิเคราะห์ในรูปแบบของ Data Analytics เชื่อมโยงกันกับจุดแข็งของสาขาต่างๆ  ในระดับ
บัณฑิตศึกษา ทำการวิเคราะห์สังเคราะห์ถึงแนวโน้มของ Strategic partner ที่จะร่วมมือกันในการพัฒนาด้านวิชาการ การวิจัย ด้านบริการวิชาการ โดยเฉพาะใน
ระดับสากล โดยบัณฑิตวิทยาลัยต้องทำงานและประสานงานกับกองวิเทศสัมพันธ์ รวมถึงคณะและส่วนงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือดำเนินการบริหารหลักสูตรให้เกิด
บรรยากาศนานาชาติที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกที่มีลักษณะ Strategic partnerships program โดยจะได้รับการสนับสนุนในรูปแบบของ
ทุนการศึกษาแบบต่างๆ มีการกำหนดตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ 2 การบริหารหลักสูตร จำนวนทั้งสิ้น 7 ตัวชี้วัด ดังนี้ S2KPI1 : จำนวน Active MOU ในระดับบัณทิต
ศึกษา S2KPI2 :จำนวน Strategic Partnership ด้านการเรียนการสอนและการวิจัย S2KPI3 : จำนวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน (S2KPI3-1) Inbound – นักศึกษาที่มี
ศักยภาพสูงจากต่างประเทศ (S2KPI3-2) Outbound – นักศึกษาที ่ออกไปศึกษาหรือทำวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยชั ้นนำในต่างประเทศ S2KPI4 : จำนวน 
International Publication/Research Grant  S2KPI5  : จำนวน International Academic Staff/Exchange  S2KPI6  : Grad CMU Database (S2KPI6-1) 
ระบบฐานข้อมูลความเชี่ยวชาญ (Thesis/Dissertation) ที่สนับสนุนการวิเคราะห์ Active MOU และ Strategic Partnership Program (S2KPI6-2) Real time 
ฐานข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบและประจำหลักสูตร S2KPI7 : ความถูกต้องตามมาตรฐานคุณภาพหลักสูตร  
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7.3 ยุทธศาสตร์ 3 การสนับสนุนเพื่อความเป็นนานาชาติ : เป็นลักษณะการสนับสนุนที่พักอาศัยนานาชาติ ในรูปแบบของการอาศัยระยะยาว (Long stay) ซึ่ง
จะเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของ CMU international space ส่วนของ Residence มีไว้เพื่อรองรับบุคลากรต่างชาติสายวิชาการ ( International academic staff) 
นักศึกษาแลกเปลี่ยน (student mobility) และรองรับนักศึกษาต่างชาติที่เข้าเรียนในหลักสูตรนานาชาติเป็นหลัก มุ่งเน้นการสร้างสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้แบบสังคม
นานาชาติ (International college environment) ให้สามารถพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการทำกิจกรรมร่วมกันมากยิ่งขึ้นในพื้นที่ของ International 
residence ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการเรียนรู้แบบข้ามสาย (Cross-disciplinary study) และอาจเป็นจุดที่ทำให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือในระดับนานาชาติ ได้ใน
อนาคต รวมถึงเร่งส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาให้สามารถสอบผ่านเกณฑ์ได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะลดอัตราการพ้นสภาพจากการ
สอบภาษาอังกฤษไม่ผ่าน ซึ่งปัจจุบันยังเป็นปัญหาของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษามาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการดึงความสามารถและเครือข่ายของนักศึกษาเก่า
ต่างประเทศมาสร้างความมีส่วนร่วมและสนับสนุนให้เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย  มีการกำหนดตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ 3 การสนับสนุนเพื่อความเป็นนานาชาติ 
จำนวนทั้งสิ้น 5 ตัวชี้วัด ดังนี้ S3KPI1 : หอพักนานาชาติ  S3KPI2 : ค่าเฉลี่ยระยะเวลาที่นักศึกษาผ่านการทดสอบด้านภาษาอังกฤษ S3KPI3 : จำนวนนักศึกษาเก่า 
ต่างประเทศในฐานข้อมูล S3KPI4 : จำนวนนักศึกษาเก่าต่างประเทศดีเด่น S3KPI5 : จำนวนครั้งของการจัดโครงการ Active Recruitment ที่นักศึกษาเก่า
ต่างประเทศมีส่วนสนับสนุน 

7.4 ยุทธศาสตร์ 4 การยกระดับการบริการบัณฑิตศึกษา : มุ่งปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัยผ่านโครงการ e-Grad เป็นลักษณะ 
Digital Transformation หรือ การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล ที่จะใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเปลี่ยนแปลงวิธีการให้บริการด้านบัณฑิตศึกษาแก่นักศึกษา คณาจารย์  
เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ รวมถึงการครอบคลุมการสนับสนุนการศึกษาแบบดิจิทัล (Digital education) ด้วยการปรับระบบการสนับสนุน
นักศึกษาผ่าน Digital Platform โดยต้องทำงานเชื ่อมโยงกับ ITSC CMU และ TLIC CMU อีกส่วนเป็นการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื ่องผ่าน Grad 
Improvement Project (GIP) เพื่อตอบสนองต่อการให้บริการที่ดีที่สุด และการสนับสนุนด้านการเรียนการสอนการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษาผ่านการกำหนด
มาตรฐานการบริการ (Service specification)  รวมถึงการการตอบสนองต่อความคิดเห็นของลูกค้า (Voice of Customer - VOC) การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ 
หรือ One-Stop-Service (OSS) การพัฒนาและจัดการองค์ความรู้ด้านบัณฑิตศึกษา (Grad KM) เพื่อกำกับดูแลมาตรฐานหลักสูตร และการควบคุมคุณภาพ และ
การพัฒนาบุคลากรที่รับผิดชอบด้านบัณฑิตศึกษาของคณะและส่วนงาน มีการกำหนดตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ 4 การยกระดับการบริการบัณฑิตศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 
5 ตัวชี้วัด ดังนี้  S4KPI1 : ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่นำมาใช้ในการบริหารบัณทิตศึกษา (S4KPI1-1)  e-Admission (S4KPI1-2) e-Thesis (S4KPI1-3) e-
Proposal (S4KPI1-4) e-Graduation (Research Paper &Student CV) S4KPI2 : ความพึงพอใจของนักศึกษา/การจัดการข้อร้องเรียน S4KPI3 : ความรวดเร็ว
ในการบริการตาม Service specification (S4KPI3-1) การตรวจ Thesis / Dissertation (S4KPI3-2) การตรวจ เล่มหลักสูตร (S4KPI3-3) การให้บริการต่างๆ ผ่าน 
e-Payment และ OSS S4KPI4 : จำนวนโครงการพัฒนา Grad Improvement Project S4KPI5 : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
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8. ตารางแสดงการเชื่อมเชิงกลยุทธ์กับตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการจัดการบัณฑิตศึกษาในระดับสากล 
St

ra
te

gy
 

Strategic 
Objectives 

Balance 
strategic 
check 

OKRs 
KPIs หน่วยนับ 

ปีงบประมาณ 

Initiatives 
แผนพัฒนา
บุคลากร 25

65
 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

1 2 3 4 5 

1. 
กา

รพ
ัฒ

นา
หล

ักส
ูตร

 
1. 

กา
รพ

ัฒ
นา

หล
ักส

ูตร
 

1.1 สร้างความ
หลากหลายของ
หลักสตูร
นานาชาติ 

SA1,2,4 
SC1,4 
SO4,5 

 
 

   S1-KPI1-1: สัดส่วนหลักสตูร 
International / Bi-
Lingual program  

ร้อยละ 
 

    - เพิ่มมิติความเป็น
นานาชาติให้กับ
บัณฑิตศึกษา 

- ออกแบบระบบและ
กลไกในการบริหาร
จัดการหลักสตูรที่
มุ่งเน้นให้เกิดการบูร
ณาการองค์ความรู้
จากศาสตร์ต่างๆ 

พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ
ให้กับบุคลากร  

     1.ระดับ ป.เอก เพิ่มขึ้น  42 65 70 80 

     2.ระดับ ป.โท เพิม่ขึ้น  17 20 27 35 

     S1-KPI1-2: Multi / 
Interdisciplinary 
program และ Double / 
Dual degree program  

ร้อยละ 
 

- 
 

10 
 

10 
 

10 

1.2 สร้าง
หลักสตูรตาม
จินตนาการของ
ผู้เรยีน ตาม
โจทย์ความ
ต้องการ
ภาคอุตสาหกรร
ม Sandbox 
Project 

SA1,3,4 
SC1,2,3,  
5,6,7 
SO1 
 

     S1-KPI2-1: จำนวนหลักสตูร/
โปรแกรม Sandbox ประเภท 
Master of Philosophy / 
Tailor made program / 
Liberal art (ไม่นับสะสม) 

หลักสตูร/
โปรแกรม 

2 2 3 3 -  สร้างหลักสตูรที่มี
ความยืดหยุ่นสูง สร้าง
ตามโจทยค์วาม
ต้องการ 
ของภาคอุตสาหกรรม 
ภาคเอกชน และ 
ความต้องการในพ้ืนท่ี 
(Regional based) 

 

     S1-KPI2-2: จำนวนหลักสตูร/
โปรแกรม Sandbox ประเภท 
Regional / Industrial 
private sector 
engagement program 
(ไม่นับสะสม) 
 

หลักสตูร/
โปรแกรม 

2 3 4 5 
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วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการจัดการบัณฑิตศึกษาในระดับสากล 

St
ra

te
gy

 
Strategic 

Objectives 

Balance 
strategic 
check 

OKRs 
KPIs หน่วยนับ 

ปีงบประมาณ 

Initiatives 
แผนพัฒนา
บุคลากร 25

65
 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

1 2 3 4 5 

1. 
กา

รพั
ฒน

าห
ลัก

สูต
ร 

1.3 ผลักดันและ
สนับสนุนการ
พัฒนาหลักสูตร 

SA1,3,4 
SC1,2,3,  
5,6,7 
SO1,3,4 
 
 
 

     S1-KPI4 : ค่าเฉลี่ยผลงานตีพิมพ์
ของนักศึกษา ป.เอก ในวารสาร
ท่ีมี H-Index สูง เพ่ิมขึ้น 
 

ร้อยละ 48 50 60 70   

     S1-KPI5 : จำนวนหลักสูตร
ดีเด่นเพิ่มขึ้น 
1)  ค่า H-Index ของอาจารย์

ประจำหลักสูตร 
2) สัดส่วนอาจารย์ชาว

ต่างประเทศต่ออาจารย์
ท้ังหมด 

 3) สัดส่วน นศ. ต่างชาติ ต่อ 
นศ. ท้ังหมด 

4) มูลค่าทุนการศึกษาต่อ นศ. 
5) การรับ นศ. ตามแผน และ

การสำเร็จของ นศ. ตามแผน 
(ไม่นับสะสม) 

 

หลักสูตร 6 6 6 12 -  สนับสนุนการพัฒนา
หลักสูตรให้ทันสมัย 
เป็นท่ี ต้องการของ
ตลาด 

     S1-KPI6 จำนวน นศ. 
บัณฑิตศึกษาเพ่ิม 
 

ร้อยละ 5 5 5 5 

     S1-KPI7 จำนวนนวัตกรรมและ
การพัฒนาจากผลงานระดับ
บัณฑิตศึกษา 
 

ร้อยละ 5 5 5 5 

     S1-KPI8-1: จำนวนโครงการท่ี
เสนอขอรับทุนนานาชาติ
บัณฑิตศึกษา 
 

จำนวน 2 4 4 4 
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วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการจัดการบัณฑิตศึกษาในระดับสากล 

St
ra

te
gy

 
Strategic 

Objectives 

Balance 
strategic 
check 

OKRs 
KPIs หน่วยนับ 

ปีงบประมาณ 

Initiatives 
แผนพัฒนา
บุคลากร 25

65
 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

1 2 3 4 5 

1. 
กา

รพั
ฒน

าห
ลัก

สูต
ร 

       S1-KPI8-2: จำนวน
มหาวิทยาลัย/หน่วยงานใน
เครือข่ายต่างชาติ 
 

จำนวน 2 5 6 6   

     S1-KPI8-3: จำนวนโครงการท่ี
ได้รับการสนับสนุนทุนนานาชาติ
บัณฑิตศึกษา 
 

จำนวน - 1 1 2 

1.4 มุ่งเน้นการรับ
นักศึกษาต่างชาติ
ท่ีมีศักยภาพ 

SA1,2,3,4 
SC1,2,3,4 
SO2,3,4,5 

     S1-KPI3-1: สัดส่วนนักศึกษา
ต่างชาติเพิ่มขึ้น (นับสะสม) 

ร้อยละ 11 13 16 20 -  สร้างความร่วมมือกับ
พันธมิตรที่สำคัญ 
(Strategic 
Partnership)  

พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ
ให้กับบุคลากร  

     S2-KPI3-1: จำนวนนักศึกษา
แลกเปลี่ยนเพ่ิมขึ้น 
1)  Inbound (นศ. ท่ีมีศักยภาพ

สูงจากต่างประเทศ) 
2) Outbound (นศ.ท่ีไปศึกษา

หรือทำวิจัยร่วมกับ
มหาวิทยาลัยชั้นนำใน 
ต่างประเทศ) 

 

ร้อยละ - 5 10 10 -  สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
และในระดับนานาชาติ 

- การพัฒนาฐานข้อมูล
และสนับสนุนหลักสูตร
ท่ีทำการสอนออนไลน์ 
และสร้างการเรียนรู้บน
โลกเสมือนจริง (Virtual 
Education) 
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วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการจัดการบัณฑิตศึกษาในระดับสากล 

St
ra

te
gy

 
Strategic 

Objectives 

Balance 
strategic 
check 

OKRs 
KPIs หน่วยนับ 

ปีงบประมาณ 

Initiatives 
แผนพัฒนา
บุคลากร 25

65
 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

1 2 3 4 5 

2. 
กา

รบ
ริห

าร
หล

ักส
ูตร

 

2.1 ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
บริหารหลักสูตร
เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ของบัณฑิตให้
สูงขึ้น 

SA1,2,3,4 
SC1,2,3,4, 
5,6,7 
SO1,2,3,4, 
5,6 

     S2-KPI6-1: (Grad CMU 
Database) - ระบบฐานข้อมูล
ความเชี่ยวชาญ 
(Thesis/Dissertation) ท่ี
สนับสนุนการวิเคราะห์ Active 
MOU และ Strategic 
Partnership Program 

ระบบ 1 - - - - Grad CMU digital  
  transformation 

 

     S2-KPI6-2: (Grad CMU 
Database) - รายงานข้อมูล
อาจารย์ผู้รับผิดชอบและประจำ
หลักสูตรแบบ Real time ได้
อย่างถูกต้อง 

ร้อยละ - 100 100 100 

     S2-KPI7-1: ความถูกต้องตาม
มาตรฐานคุณภาพหลักสูตร 

ร้อยละ 100 100 100 100 

2.2 สร้าง
พันธมิตรด้าน
การศึกษา 

SA1,2,3,4 
SC1,2,4 
SO1,2,3, 
4,5 

     S2-KPI1-1: จำนวน Active 
MOU ในระดับบัณฑิตศึกษา
เพิ่มขึ้น  

ร้อยละ - 5 10 10 -  สร้างความร่วมมือกับ
พันธมิตรที่สำคัญ 
(Strategic 
Partnership)  

-  สร้างเครือข่ายความ 
ร่วมมือทั้งภายในและ  
ภายนอกมหาวิทยาลัย 
และในระดับนานาชาติ 

พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ
ให้กับบุคลากร 

     S2-KPI2-1: จำนวน Strategic 
partnership ด้านการเรียนการ
สอนและการวิจัย (ไม่นับสะสม) 

ราย - 5 
 

10 
 

10 
 

     S2-KPI4: จำนวน 
International research grant 
จากโครงการ Strategic 
partnership ท่ีถูกนำเสนอ 

ราย - 3 
 

4 
 

5 
 

     S2-KPI5: จำนวน 
International academic 
staff/Exchange เพิ่มขึ้น (นับ
สะสม) 

ร้อยละ - 5 10 10 
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วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการจัดการบัณฑิตศึกษาในระดับสากล 

St
ra

te
gy

 
Strategic 

Objectives 

Balance 
strategic 
check 

OKRs 
KPIs หน่วยนับ 

ปีงบประมาณ 

Initiatives 
แผนพัฒนา
บุคลากร 25

65
 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

1 2 3 4 5 

3. 
กา

รส
นับ

สน
นุเ

พื่อ
คว

าม
เป

็นน
าน

าช
าติ

 

3.1 มุ่งเน้นการ
สร้างสิ่งแวดล้อม
การเรียนรู้แบบ
สังคมนานาชาติ 

SA2,4 
SC4 
SO5 

     S3-KPI1:  จำนวนอาจารย์ 
นักศึกษาต่างชาติ ท่ีเข้าพักอาศัย
ในหอพักนานาชาติเพิ่มขึ้น (กรณี
ท่ีพร้อมให้เข้าพักในปี 2565) 
(นับสะสม) 

ร้อยละ - - 10% 30% -  เกิดสังคมการเรียนรู้
ระดับนานาชาติ 

 

พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ
ให้กับบุคลากร  
 

3.2 มุ่งเน้นพัฒนา
ทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษและ
ทักษะเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

SA2 
SC1 
SO5 

     S3-KPI2:  จำนวนนักศึกษาท่ี
ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษใน
ปีแรก (นับสะสม) 

ร้อยละ - 25 25 25 -  พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษให้กับ
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

-  พัฒนาทักษะ Digital 
literacy 

3.3 มุ่งเน้นสร้าง
เครือข่าย
นักศึกษาต่างชาติ 
 
 

SA1,2,3,4 
SC1,2,4 

     S3-KPI3-1: จำนวนนักศึกษา
ต่างชาติในฐานข้อมูล (นศ.จบ
ใหม่) 

ร้อยละ - 50 75 100 -  พัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศนักศึกษา
เก่าเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์และ
สร้างเครือข่าย 

-  สร้างสัมพันธภาพอันดี
ระหว่างนักศึกษาเก่า
กับบัณฑิตวิทยาลัย 

SO1,2,3,4, 
5,6 

     S3-KPI3-2: จำนวนนักศึกษา
ต่างชาติในฐานข้อมูล (จบไปแล้ว
เพิ่มขึ้น) 
 

ร้อยละ - 10 10 10 -  พัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศนักศึกษา
เก่าเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์และ
สร้างเครือข่าย 

-  สร้างสัมพันธภาพอันดี
ระหว่างนักศึกษาเก่า
กับบัณฑิตวิทยาลัย 

 

     S3-KPI4: จำนวนนักศึกษาเก่า
ต่างชาติดีเด่น 

คน - 2  5  5  
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วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการจัดการบัณฑิตศึกษาในระดับสากล 

St
ra

te
gy

 
Strategic 

Objectives 

Balance 
strategic 
check 

OKRs 
KPIs หน่วยนับ 

ปีงบประมาณ 

Initiatives 
แผนพัฒนา
บุคลากร 25

65
 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

1 2 3 4 5 

3.
 ก

าร
สน

ับส
นนุ

เพื่
อค

วา
มเ

ป็น
นา

นา
ชา

ติ 

       S3-KPI5: จำนวนครั้งของการ
จัดโครงการ Active 
recruitment ทีน่กัศึกษาเก่า
ต่างชาติมีส่วนสนับสนุน 
 

ครั้ง - 2  5  5  -  สร้างเครือข่าย
นักศึกษา/ศิษย์เก่า
ต่างประเทศ 

พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ
ให้กับบุคลากร 

3.4 สร้างระบบ
การให้บริการ
นักศึกษา
นานาชาติแบบ
ครบวงจร* 

SA1,2,3,4 
SC1,3,4, 
5,7 
 

     S3-KPI6-1: ผลงานของ
นักศึกษาได้ตีพมิพ์ในวารสาร
ระดับนานาชาติ / SCOPUS 

เรื่อง 20 30 30 30 -  สร้างบรรยากาศ
ความเป็นนานาชาต ิ

     S3-KPI1-2: ร้อยละความพึง
พอใจในการรับบริการของ
นักศึกษานานาชาต ิ
 

ร้อยละ - >80 
 

>80 
 

>80 
 

4. 
กา

รย
กร

ะด
ับก

าร
บร

ิกา
รบ

ัณ
ฑิต

ศึก
ษา

 

4.1 พัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ี
นำมาใช้ในการ
บริหาร
บัณฑิตศึกษา 

SA3 
SC1,5,6,7 
SO6 

     S4-KPI1-1: ระบบรับสมัคร
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา 
eAdmission 

ระบบ - 1 - - - Grad CMU digital  
transformation 

พัฒนาทักษะ
ด้าน
คอมพิวเตอร์
และ IT      S4-KPI1-2: ระบบส่งรูปเลม่

ปริญญานิพนธ์ eThesis 
ระบบ - 1 - - 

     S4-KPI1-3: ระบบเสนอโครง
ร่างปริญญานิพนธ์ 
eProposal 

ระบบ - - 1 - 

     S4-KPI1-4: ระบบรายงาน
ข้อมูลนักศึกษาและผลงาน
วิชาการ eGraduation 
(Research Paper & 
Student 365) 
 
 

ระบบ - - 1 - 
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วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการจัดการบัณฑิตศึกษาในระดับสากล 

St
ra

te
gy

 
Strategic 

Objectives 

Balance 
strategic 
check 

OKRs 
KPIs หน่วยนับ 

ปีงบประมาณ 

Initiatives 
แผนพัฒนา
บุคลากร 25

65
 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

1 2 3 4 5 

4. 
กา

รย
กร

ะด
ับก

าร
บร

ิกา
รบ

ัณ
ฑิต

ศึก
ษา

 

4.2 พัฒนาระบบ
การให้บริการ
บัณฑิตศึกษา 

SA3,4 
SC1,5,6,7 
SO5,6 

     S4-KPI2-1: ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษา 

ร้อยละ - >80 
 

>80 
 

>80 
 

- พัฒนาระบบ VOC   
เพื่อ Stakeholders 
มีความพึงพอใจสูงสุด 

1. พัฒนาทักษะ
ด้านคอมพิวเตอร์
และ IT 
2. อบรม 5 ส 
3. พัฒนาระบบ
การบริหารงาน
คุณภาพ ISO 
9001:2015 
4. อบรมการ
สื่อสารท่ีมี
ประสิทธิภาพ
ภายในองค์กร 
5. พัฒนา
สมรรถนะในการ
ทำงานของ
ผู้ปฏิบัติงาน 
6. กิจกรรม Grad 
KM 
7. พัฒนาทักษะ
ด้านการให้บริการ
บัณฑิตศึกษา 
(Grad Morning 
Talk) 

     S4-KPI2-2: ผลการจัดการข้อ
ร้องเรียน 
 

ร้อยละ 100 100 100 100 - พัฒนาระบบ VOC   
เพื่อ Stakeholders 
มีความพึงพอใจสูงสุด 

- เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ให้บริการ (ลดขั้นตอน 
ลดเวลา ควบคุม
มาตรฐาน) 

     S4-KPI3-1: ความรวดเร็วใน
การบริการตาม Service 
Spec. 

ร้อยละ - 90 100 100 

     S4-KPI4-1: จำนวนโครงการ
พัฒนา Grad Improvement 
Project 

จำนวน 5 10 10 10 - พัฒนานวัตกรรม/ระบบ 
การบริการ
บัณฑิตศึกษา 

     S4-KPI5-1: ร้อยละความพึง
พอใจของผู้รับบริการ 

ร้อยละ >80 >80 >80 >80 - สร้างความเป็นมืออาชีพ
การบริการ
บัณฑิตศึกษา 

 
ความหมายของสัญลกัษณ ์

20 40 60 80 100 

     
 



   GSCMU Action Plan #2022  update : 25 สิงหาคม  2565                                           Page 12/26  



   GSCMU Action Plan #2022  update : 25 สิงหาคม  2565                                           Page 13/26 

 

 

Project Linking OKRs 
หมายเหตุ: ปรับปรุงข้อมูลหลังการดำเนินงานไตรมาส 3 
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ตารางแผนปฏิบัติการบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)  
หมายเหตุ : OKRs 1: เกณฑ์รางวัลคณุภาพ EdPEx/TQA/มาตรฐานสากลทีเ่ทยีบเท่า (คะแนน)   OKRs 2: จำนวนนกัศกึษาระดบับัณฑิตศึกษารับเข้าใหมท่ั้งหมดของมหาวทิยาลยั  OKRs 3: จำนวนหลักสูตรทีม่ีความร่วมมือกับ Strategic Partnership 

OKRs 4: จำนวนหลกัสูตรที่มผีลงานตีพมิพร์่วมกับนานาชาติ International joint publications   OKRs 5: จำนวนหลักสตูร Interdisciplinary/Multidisciplinary 
รหั

สโ
คร

งก
าร

 

ชื่อโครงการ OKRs KPIs การดำเนินงาน 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

P01 โครงการพัฒนา
หลักสูตร 
International/Bi-
Lingual Program/  
Double / Dual 
Degree Program 
  
  
  

OKRs 2, 
OKRs 3, 
OKRs 4, 
OKRs 5 

S1-KPI1-1: สัดส่วนหลักสูตร 
International / Bi-Lingual 
program 
1.ระดับ ป.เอก เพิ่มขึ้น 
2.ระดับ ป.โท เพิ่มขึ้น 
S2-KPI1-1: จำนวน Active 
MOU ในระดับบัณฑิตศึกษา
เพิ่มขึ้น 

ดำเนินงาน 2 กิจกรรมย่อย ดังนี้ 
1. สนับสนุน Active MOU 

1.1 เสนอมหาวิทยาลัยพจิารณาร่างประกาศ (ต.ค. 64) 

 
 
 

     
 
 

    
 
 

 
 
 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบหลัก : 
 1.รศ.ดร.นพ.สุรพงษ์ 
 2.รศ.ดร.วรรธิดา    
 
ผู้รายงาน : ขวัญปวีณ ์
  

1,225,000 
 

1.2 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ม.ค. 65)             
1.3 ส่วนงานส่งผลการดำเนินงาน (ก.ค. 65)             
1.4 บว.ส่งมอบเงินสนับสนุน (ส.ค.–ก.ย. 65)             

2. สร้างฐานข้อมูลวิชาที่ใช้ภาษาอังกฤษและผลักดันให้เป็น Bi-
Lingual Program 

2.1 ประสานงาน ITSC (ธ.ค.64) 

   
 
 

         ผู้รายงาน : จริยา 
 

2.2 สำรวจส่วนงาน (ม.ค.-มี.ค.65)             
2.3 เพิ่มเติมข้อมูลในกระบวนวิชา (เม.ย. - มิ.ย. 65)             
2.4 ออกรายงานโดย ITSC (ก.ค.-ส.ค.65)             

P02 โครงการสนับสนุนให้
เกิดการพัฒนาหลกัสูตร
ใหม่ที่เกิดจากการบูร
ณาการองค์ความรู้ของ
คณะและหน่วยงาน 
  
  
  
  
  

OKRs 2, 
OKRs 3, 
OKRs 4, 
OKRs 5 

S1-KPI1-1: สัดส่วนหลักสูตร 
International / Bi-Lingual 
program 
1.ระดับ ป.เอก เพิ่มขึ้น 
2.ระดับ ป.โท เพิ่มขึ้น 
S1-KPI1-2: Multi / 
Interdisciplinary program และ 
Double /Dual degree program 
S1-KPI2-1: จำนวนหลักสูตร/
โปรแกรม Sandbox ประเภท 
Master of Philosophy / Tailor 
made program / Liberal art 
(ไม่นับสะสม) 
S1-KPI2-2: จำนวนหลักสูตร/
โปรแกรม Sandbox ประเภท 
Regional / Industrial private 
sector engagement program 
S2-KPI1-1: จำนวน Active MOU 
ในระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มขึ้น 
  

ดำเนนิงานสนับสนนุการพัฒนาหลกัสูตร (จดัประชุม, ประสานงาน สป.อว. 
คณะและสว่นงานอืน่ๆ ที่เกีย่วขอ้ง, จดัทำและจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ) 
จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้  
1.  หลักสูตรบูรณาการศาสตร์มหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎี

บัณฑิตสาขาวิชาบูรณาการศาสตร์ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบหลัก : 
1.ผศ.ดร.สาลินี 
2.เลขาฯ บว. 
 
ผู้รายงาน : 
หนง.สหวิทยาการฯ 
 

2,700 

2.  หลักสูตรการสอนภาษาจีนร่วมสมยั (ร่วมกับสถาบันขงจื้อ)             

3.  หลักสูตร Innovation Management (ร่วมกับอุทยาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

            

4.  จัดทำเล่มหลักสูตรทั้ง 3 หลกัสูตร (จำนวน 5 เล่ม/หลักสูตร)             
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ตารางแผนปฏิบัติการบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)  
หมายเหตุ : OKRs 1: เกณฑ์รางวัลคณุภาพ EdPEx/TQA/มาตรฐานสากลทีเ่ทยีบเท่า (คะแนน)   OKRs 2: จำนวนนกัศกึษาระดบับัณฑิตศึกษารับเข้าใหมท่ั้งหมดของมหาวทิยาลยั  OKRs 3: จำนวนหลักสูตรทีม่ีความร่วมมือกับ Strategic Partnership 

OKRs 4: จำนวนหลกัสูตรที่มผีลงานตีพมิพร์่วมกับนานาชาติ International joint publications   OKRs 5: จำนวนหลักสตูร Interdisciplinary/Multidisciplinary 
รหั

สโ
คร

งก
าร

 

ชื่อโครงการ OKRs KPIs การดำเนินงาน 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

P03 โครงการสร้าง 
Platform MOU เทียบ
โอนหน่วยกิต (สร้าง
ความร่วมมือกับ ทคบร. 
เร่ืองการเทียบโอน
หน่วยกิต Platform 
MOU) 
  

OKRs 5  S1-KPI2-1: จำนวนหลักสูตร/
โปรแกรม Sandbox ประเภท 
Master of Philosophy / 
Tailor made program / 
Liberalart (ไม่นับสะสม) 

1. จัดทำฐานข้อมูลหลกัสูตร/โปรแกรม ที่มีความพร้อมเข้ารว่ม
โครงการฯ (พ.ย. 64) 

            ผู้รับผิดชอบหลัก: 
1.รศ.ดร.อภิชาต 
2.รศ.ดร.วรรธิดา 
 
 
ผู้รายงาน :  
ศุภลักษณ ์

 

2. แจ้งเกณฑ์ เง่ือนไข และรายละเอยีดเกี่ยวกับการเทียบโอนหน่วยกิต 
ให้กับคณะ-ส่วนงาน และสถาบันเครือข่ายทราบ (ธ.ค.64) 

            

3. ประชุมคณะ-ส่วนงานที่เข้าร่วมโครงการ/ สทป./กองคลัง เพื่อให้
ทราบรายละเอยีดและแนวปฏิบัติที่ถูกตอ้ง (ม.ค. 65) 

            

4. ติดตามความคืบหน้าและสรุปข้อมูลแจ้งสำนักงานเลขาที่ประชุม 
ทคบร. (ทุกรอบการประชุม) 

            

P04 โครงการมอบรางวัล
หลักสูตรดีเด่น ระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2564 
  
  

OKRs 2, 
OKRs 3, 
OKRs 4, 
OKRs 5 

S1-KPI4-1:  ค่าเฉลีย่ผลงาน
ตีพิมพ์ของนักศึกษา ป.เอก ใน
วารสารที่มี H-Index สูง 
เพิ่มขึ้น 
S1-KPI5-1: จำนวนหลักสูตร
ดีเด่นเพิ่มขึ้น 

1. แจ้งนโยบายเสนอที่ประชุม กก.บรหิารวิชาการประจำ (ก.ย. 64)             ผู้รับผิดชอบหลัก: 
รศ.ดร.วรรธิดา 
 
ผู้รายงาน :  
ขวัญปวีณ ์

312,000 

2. เสนอโครงการ, จัดประชุมคณะกรรมการ, แจ้งเกณฑ์การพิจารณา 
(พ.ย.64) 

            

3. คณะส่งหลักสูตรเข้าร่วมพิจารณา (ธ.ค.64)             

4. ประกาศผลการพจิารณา (ม.ค. 65)             
5. จัดพิธีมอบรางวัลและมอบเงินสนับสนุน (ม.ค. 65)             

P05 โครงการมอบรางวัล
หลักสูตรที่เป็นที่
ต้องการของตลาด  

OKRs 2 S1-KPI6: จำนวนนกัศึกษา
เพิ่มขึ้น 

1. แจ้งนโยบายในการสนับสนุนในที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ 
และบริหารวิชาการประจำฯ (ธ.ค..64) 

            ผู้รับผิดชอบหลัก: 
อ.ดร.ตุลยา 
 
ผู้รายงาน :  
ขวัญปวีณ ์

60,000 

2. วิเคราะห์ข้อมูลในการรับนักศึกษา โดยดูประสิทธิผลในการรับ
นักศึกษา (ม.ค..65) 

            

3. มอบรางวัลแกห่ลักสูตรที่มีมีประสิทธผิลในการรับนักศึกษาของปี
การศึกษา 2563 (ก.พ.65) 

            

P06 โครงการมอบรางวัล
ปริญญานิพนธ์ดีเด่น/ดี
มาก 
  
  

OKRs 1 S1-KPI4-1:  ค่าเฉลีย่ผลงาน
ตีพิมพ์ของนกัศึกษา ป.เอก ใน
วารสารที่ม ีH-Index สูง เพิ่มขึน้ 
S1-KPI5-1:  จำนวนหลกัสูตร
ดีเด่นเพิ่มขึน้  

1. คณะเสนอรายชื่อ (พ.ย. 64)             ผู้รับผิดชอบหลัก: 
รศ.ดร.เอกรัฐ 
 
ผู้รายงาน :  
จรีรัตน ์

454,500 
2. พิจารณาคัดเลือก และประกาศผล (พ.ย. - ธ.ค. 64)             
3. จัดพิธีมอบรางวัล (ม.ค. 65)             
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ตารางแผนปฏิบัติการบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)  
หมายเหตุ : OKRs 1: เกณฑ์รางวัลคณุภาพ EdPEx/TQA/มาตรฐานสากลทีเ่ทยีบเท่า (คะแนน)   OKRs 2: จำนวนนกัศกึษาระดบับัณฑิตศึกษารับเข้าใหมท่ั้งหมดของมหาวทิยาลยั  OKRs 3: จำนวนหลักสูตรทีม่ีความร่วมมือกับ Strategic Partnership 

OKRs 4: จำนวนหลกัสูตรที่มผีลงานตีพมิพร์่วมกับนานาชาติ International joint publications   OKRs 5: จำนวนหลักสตูร Interdisciplinary/Multidisciplinary 
รหั

สโ
คร

งก
าร

 

ชื่อโครงการ OKRs KPIs การดำเนินงาน 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

P07 โครงการแสวงหาทุน
เพื่อสนับสนุนการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา 
  
  
  
  

OKRs 2, 
OKRs 3, 
OKRs 4, 
OKRs 5 

S1-KPI8-1:  จำนวนโครงการ
ที่เสนอขอรับทุนนานาชาติ
บัณฑิตศึกษา 
S1-KPI8-2:  จำนวน
มหาวิทยาลัย/หน่วยงานใน
เครือข่ายต่างชาต ิ
S1-KPI8-3:  จำนวนโครงการ
ที่ได้รับการสนับสนุนทุน
นานาชาติบัณฑิตศึกษา 
S2-KPI2-1:  จำนวน 
Strategic partnership ด้าน
การเรียนการสอนและการวิจยั 
(ไม่นับสะสม) 
S2-KPI4-1:  จำนวน 
International research 
grant จากโครงการ Strategic 
partnership ที่ถูกนำเสนอ 
S3-KPI6-1:  ผลงานของ
นักศึกษาได้ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับนานาชาต ิ/ SCOPUS  

1. สำรวจช่วงเวลาของการยื่นขอทุนโดยเฉพาะทุนรายใหญ่ทั้งในแถบ
ยุโรป ญี่ปุ่น จีน ไต้หวัน  (ประชุมทุกเดือน) 

2. ยื่นขอทุนจากแหล่งทุนต่าง ๆ (ปัจจุบนัยื่นแล้ว 1 แหล่ง) 

            ผู้รับผิดชอบหลัก: 
รศ.ดร.นพ.สุรพงษ์ 
 
ผู้รายงาน :  
รัษดาวรรณ,  
จิราภรณ์ 

 

P08 โครงการเพิ่มเกณฑ์การ
จบ โดยให้พิจารณาถึง
นวัตกรรมที่เกิดขึ้นจาก
ผลงานบัณฑิตศึกษา 
และเก็บข้อมูลจำนวน
นวัตกรรมและการ
พัฒนาด้าน
เศรษฐศาสตร์ 
  

OKRs 2, 
OKRs 3, 
OKRs 4, 
OKRs 5 
 

S1-KPI7 :  จำนวนนวัตกรรม
และการพัฒนาจากผลงาน
ระดับบัณฑิตศึกษา 

1. แจ้งนโยบายและรับฟังข้อคิดเห็นจากที่ประชุม กก.วิชาการและ 
กก.บริหารวิขาการประจำ (ดำเนินการแล้วเมื่อ ก.ย.64) ดำเนินการ
แล้ว 

            ผู้รับผิดชอบหลัก: 
รศ.ดร.วรรธิดา 
 
ผู้รายงาน :  
ขวัญปวีณ,์ กฤตภัทร 

 

2. ร่างประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (ต.ค. 64)             
3. เสนอที่ประชุม กบม. สภาวิชาการ เพื่อให้ข้อเสนอแนะ (พ.ย.64) 

เสนอที่ประชุม กก.วิชาการและ กก.บรหิารวิชาการประจำเพื่อ
พิจารณา (ธ.ค. 64) 

            

4. ลงนามประกาศ (ก.พ.65)             
5. แจ้งแนวปฏิบัติแก่สว่นงานเพื่อถอืปฏบิัติ (มี.ค.65) 
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ตารางแผนปฏิบัติการบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)  
หมายเหตุ : OKRs 1: เกณฑ์รางวัลคณุภาพ EdPEx/TQA/มาตรฐานสากลทีเ่ทยีบเท่า (คะแนน)   OKRs 2: จำนวนนกัศกึษาระดบับัณฑิตศึกษารับเข้าใหมท่ั้งหมดของมหาวทิยาลยั  OKRs 3: จำนวนหลักสูตรทีม่ีความร่วมมือกับ Strategic Partnership 

OKRs 4: จำนวนหลกัสูตรที่มผีลงานตีพมิพร์่วมกับนานาชาติ International joint publications   OKRs 5: จำนวนหลักสตูร Interdisciplinary/Multidisciplinary 
รหั

สโ
คร

งก
าร

 

ชื่อโครงการ OKRs KPIs การดำเนินงาน 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

P09 โครงการปรับเกณฑ์การ
สอบโครงร่างปริญญา
นิพนธ์และเกณฑ์จบ
แผน 3  

OKRs 1, 
OKRs 2 
 

S1-KPI7:  จำนวนนวัตกรรม
และการพัฒนาจากผลงาน
ระดับบัณฑิตศึกษา 

เลื่อนไปดำเนินการในปีงบประมาณ 2566             ผู้รับผิดชอบหลัก: 
รศ.ดร.วรรธิดา 
 
ผู้รายงาน :  
ขวัญปวีณ ์

 

P10 โครงการรางวัล
นวัตกรรมเด่น 
  

OKRs 1, 
OKRs 2 
 

S1-KPI7 : จำนวนนวัตกรรม
และการพัฒนาจากผลงาน
ระดับบัณฑิตศึกษา 

1. ประชุมวางแผนกรอบการดำเนินงาน (พ.ย.64)             ผู้รับผิดชอบหลัก: 
รศ.ดร.เอกรัฐ 
 
ผู้รายงาน :  
ธัญยพร 

47,000 
2. กำหนดเกณฑ์พิจารณา (ม.ค. 65)             
3. ประชาสัมพันธ ์(ก.พ.65)             
4. ส่วนงานเสนอผลงาน (ก.พ.-ส.ค.65)             
6. พิจารณาคัดเลือกและประกาศผล (ก.ย. 65)             

P11 โครงการ 
International joint 
publications 
  
  
  

OKRs 3, 
OKRs 4 

S2-KPI2-1:  จำนวน 
Strategic partnership ด้าน
การเรียนการสอนและการวิจยั 
(ไม่นับสะสม) 
S2-KPI4-1:  จำนวน 
International research 
grant จากโครงการ Strategic 
partnership ที่ถูกนำเสนอ 
S2-KPI5-1:  จำนวน 
International academic 
staff/Exchange เพิ่มขึ้น (นับ
สะสม)  

1. จัดทำฐานข้อมูลผลงานตีพิมพ ์(ธ.ค. 64 - ก.ย. 65)             ผู้รับผิดชอบหลัก: 
รศ.ดร.นพ.สุรพงษ์ 
 
ผู้รายงาน :  
ขุนพล 

 
2. จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากส่วนงาน (ม.ค. - ก.พ.65)             
3. จัดทำประกาศทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ (ธ.ค.64-ม.ค.65)             
4. สำรวจและประชาสัมพันธ์ (ม.ค. - ก.ย. 65)             
5. ติดตามและรายงานผล (มี.ค.65, ก.ค. 65)             

P12 โครงการ 
International 
academic staff 
  
  
  

OKRs 3 S2-KPI2-1:  จำนวน 
Strategic partnership ด้าน
การเรียนการสอนและการวิจยั 
(ไม่นับสะสม) 
 
 
 
  

เลื่อนไปดำเนินการในปีงบประมาณ 2566             ผู้รับผิดชอบหลัก: 
รศ.ดร.นพ.สุรพงษ์ 
 
ผู้รายงาน :  
รัษดาวรรณ 
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ตารางแผนปฏิบัติการบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)  
หมายเหตุ : OKRs 1: เกณฑ์รางวัลคณุภาพ EdPEx/TQA/มาตรฐานสากลทีเ่ทยีบเท่า (คะแนน)   OKRs 2: จำนวนนกัศกึษาระดบับัณฑิตศึกษารับเข้าใหมท่ั้งหมดของมหาวทิยาลยั  OKRs 3: จำนวนหลักสูตรทีม่ีความร่วมมือกับ Strategic Partnership 

OKRs 4: จำนวนหลกัสูตรที่มผีลงานตีพมิพร์่วมกับนานาชาติ International joint publications   OKRs 5: จำนวนหลักสตูร Interdisciplinary/Multidisciplinary 
รหั

สโ
คร

งก
าร

 

ชื่อโครงการ OKRs KPIs การดำเนินงาน 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

   S2-KPI4-1:  จำนวน 
International research 
grant จากโครงการ Strategic 
partnership ที่ถูกนำเสนอ 
S2-KPI5-1: จำนวน 
International academic 
staff/Exchange เพิ่มขึ้น (นับ
สะสม) 

               
             

P13 โครงการพัฒนา
ฐานข้อมูลความ
เช่ียวชาญและ
ฐานข้อมูลอาจารย์เพื่อ
การบริหารและพัฒนา
หลักสูตร (ภายใต้
โครงการสร้าง
ฐานข้อมูลเพื่อการ
เช่ือมโยงด้านวิชาการ) 
  
  
  

OKRs 1 
OKRs 3 
OKRs 4 
OKRs 5 

S2-KPI6-1: (Grad CMU 
Database) - ระบบฐานข้อมูล
ความเชี่ยวชาญ 
(Thesis/Dissertation) ที่
สนับสนุนการวิเคราะห ์Active 
MOU และ Strategic 
Partnership Program 
S2-KPI6-2: (Grad CMU 
Database) - รายงานขอ้มูล
อาจารย์ผู้รับผิดชอบและ
ประจำหลกัสูตรแบบ Real 
time ได้อย่างถูกต้อง 
S2-KPI7-1: ความถกูต้องตาม
มาตรฐานคุณภาพหลักสูตร 

ดำเนินงาน 3 กิจกรรมย่อย ดังนี้ 
1. ออกแบบระบบการจัดเก็บขอ้มูลผลงานตีพิมพ์และเล่มวิทยานพินธ ์

(Keyword 5 คำ) 
1) แจ้งนโยบายให้ทีป่ระชุมคณะกรรมการวิชาการ/ กก.บริหาร

วิชาการประจำ เพื่อรับขอ้เสนอแนะเกีย่วกับการส่งข้อมูลผลงาน
ตีพิมพ์ของ นศ. (พ.ย. 64) 

 
 
 
 

 
 
 
 

          ผู้รับผิดชอบหลัก: 
1.รศ.ดร.เอกรัฐ 
2.รศ.ดร.นพ.สุรพงษ์ 
3.รศ.ดร.วรรธิดา 
ผู้รายงาน :  
ขวัญปวีณ ์
 
 
 
 
 

 

2) ประชุมร่วมกับงานนโยบายและแผน (IT) เพื่อออกแบบระบบ 
(ธ.ค. 64) 

            

3) พัฒนาและทดลองระบบ (ม.ค. - พ.ค.65)             
4) ประชาสัมพันธ์และเร่ิมใช้งานระบบ (มิ.ย. 65) 
 

            

2. ออกแบบการจัดเก็บข้อมูลความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศ (พ.ย. - ธ.ค. 64) 

            ผู้รายงาน :  
รัษดาวรรณ 

3. ออกแนวปฏบิัติการนับเป็นผลงานจาก CMU-MIS (งานบริหาร
ทั่วไปประสานงานกับกองบุคคลเพื่อขอข้อมูล/เช่ือมระบบผลงาน
อาจารย์ และอายุ) (ธ.ค. 64 - ม.ค. 65) 

 
 
 
 

            ผู้รายงาน :  
พรรณ ี
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ตารางแผนปฏิบัติการบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)  
หมายเหตุ : OKRs 1: เกณฑ์รางวัลคณุภาพ EdPEx/TQA/มาตรฐานสากลทีเ่ทยีบเท่า (คะแนน)   OKRs 2: จำนวนนกัศกึษาระดบับัณฑิตศึกษารับเข้าใหมท่ั้งหมดของมหาวทิยาลยั  OKRs 3: จำนวนหลักสูตรทีม่ีความร่วมมือกับ Strategic Partnership 

OKRs 4: จำนวนหลกัสูตรที่มผีลงานตีพมิพร์่วมกับนานาชาติ International joint publications   OKRs 5: จำนวนหลักสตูร Interdisciplinary/Multidisciplinary 
รหั

สโ
คร

งก
าร

 

ชื่อโครงการ OKRs KPIs การดำเนินงาน 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

P14 โครงการพัฒนาระบบ
นำส่งหลักสูตรแบบ
ออนไลน ์
  
  
  

OKRs 1 
OKRs 3 
OKRs 4 
OKRs 5 

S2-KPI6-1: (Grad CMU 
Database) - ระบบฐานข้อมูล
ความเชี่ยวชาญ 
(Thesis/Dissertation) ที่
สนับสนุนการวิเคราะห ์Active 
MOU และ Strategic 
Partnership Program 
S2-KPI6-2: (Grad CMU 
Database) - รายงานขอ้มูล
อาจารย์ผู้รับผิดชอบและ
ประจำหลกัสูตรแบบ Real 
time ได้อย่างถูกต้อง 
S2-KPI7-1: ความถกูต้องตาม
มาตรฐานคุณภาพหลักสูตร 

เลื่อนไปดำเนินการในปีงบประมาณ 2566             ผู้รับผิดชอบหลัก: 
1. รศ.ดร.เอกรัฐ 
2. รศ.ดร.วรรธิดา 
 
ผู้รายงาน :  
ขวัญปวีณ ์

 

            

            

            

P15 การเตรียมความพร้อม
การสร้างหอพกั 
  

OKRs 2, 
OKRs 3 
 

S3-KPI1-1:  จำนวนอาจารย์ 
นักศึกษาต่างชาต ิที่เข้าพกั
อาศัยในหอพักนานาชาติ
เพิ่มขึ้น (กรณีที่พร้อมให้เข้าพัก
ในปี 2565) (นับสะสม) 

ยกเลิก 
(เนื่องจากเปลี่ยนนโยบายจากการสร้างหอพักเอง เป็นขอ
ใช้ที่พักของ Uniserv เพื่อให้บริการนักศึกษาต่างชาติแทน) 

            ผู้รับผิดชอบหลัก: 
1. รศ.ดร.อภิชาต 
2. ผศ.ดร.สุภัทร 
 
ผู้รายงาน : วาสนา 

 

P16 โครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษสำหรับ
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา  

OKRs 1, 
OKRs 2 
 

S3-KPI2-1:  จำนวนนกัศึกษา
ที่ผ่านการทดสอบ
ภาษาอังกฤษในปีแรก (นับ
สะสม) 

สนับสนุนสิทธิ์ในการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยโปรแกรม
ออนไลน์ จำนวน 400 สิทธิ ์

            ผู้รับผิดชอบหลัก: 
รศ.ดร.วรรธิดา 
 
ผู้รายงาน :  
พาณุพงศ์ 

 

P17 โครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษสำหรับ
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา 
  

OKRs 1, 
OKRs 2 
 

S3-KPI2-1:  จำนวนนกัศึกษา
ที่ผ่านการทดสอบ
ภาษาอังกฤษในปีแรก (นับ
สะสม) 

สนับสนุนการเข้าอบรม HAS Center และสถาบันภาษา 3,000 บาท/
คน 

            ผู้รับผิดชอบหลัก: 
รศ.ดร.วรรธิดา 
 
ผู้รายงาน :  
พาณุพงศ์ 
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ตารางแผนปฏิบัติการบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)  
หมายเหตุ : OKRs 1: เกณฑ์รางวัลคณุภาพ EdPEx/TQA/มาตรฐานสากลทีเ่ทยีบเท่า (คะแนน)   OKRs 2: จำนวนนกัศกึษาระดบับัณฑิตศึกษารับเข้าใหมท่ั้งหมดของมหาวทิยาลยั  OKRs 3: จำนวนหลักสูตรทีม่ีความร่วมมือกับ Strategic Partnership 

OKRs 4: จำนวนหลกัสูตรที่มผีลงานตีพมิพร์่วมกับนานาชาติ International joint publications   OKRs 5: จำนวนหลักสตูร Interdisciplinary/Multidisciplinary 
รหั

สโ
คร

งก
าร

 

ชื่อโครงการ OKRs KPIs การดำเนินงาน 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

P18 โครงการพัฒนา
ฐานข้อมูล นศ.เก่า ใน
ต่างประเทศ  
  
  

OKRs 2 S3-KPI3-1: จำนวนนักศึกษา
ต่างชาติในฐาน (จบใหม่) 
S3-KPI3-2: จำนวนนักศึกษา
ต่างชาติจบไปแล้วเพิ่มขึ้นใน
ฐานข้อมูล  

1. สำรวจและรับฟังความคิดเห็นคณะ/ส่วนงาน 
2. ออกแบบฐานข้อมูล 
3. บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ 
4. วิเคราะห์และตรวจสอบขอ้มูลเพื่อจัดทำรายงาน 

            ผู้รับผิดชอบหลัก: 
1.รศ.ดร.เอกรัฐ 
2.ผศ.ดร.สุภัทร 
 
ผู้รายงาน :  
พาณุพงศ์ 

 

P19 โครงการ One 
country – one 
contact point 
  

OKRs 2 S3-KPI5-1: จำนวนครั้งของ
การจัดโครงการ Active 
recruitment ที่นักศึกษาเกา่
ต่างชาติมีส่วนสนับสนุน 

1. ประชาสัมพันธห์ลักสูตรในประเทศ Asia +3             ผู้รับผิดชอบหลัก: 
1.รศ.ดร.นพ.สุรพงษ์ 
2.ผศ.ดร.สุภัทร 
 
ผู้รายงาน : ธัญยพร 

 
2. ประชาสัมพันธ์ผา่นสื่อภายใต้โครงการ “Thinking of CMU” 
 

            

P20 โครงการมอบรางวัล 
นศ. เก่าต่างประเทศ
ดีเด่น 
  

OKRs 2, 
OKRs 3 
 

S3-KPI4-1: จำนวนนักศึกษา
เก่าต่างชาติดีเด่น 

1. ประชาสัมพันธโ์ครงการ (แจ้งคณะ และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง) คณะ
แจ้งรายชื่อ 

2. พิจารณาคัดเลือก 
3. เขียนโครงการ ขออนุมัติงบประมาณ จัดเตรียมงานพิธีมอบรางวัล 
4. จัดงานพิธีมอบรางวัล และประเมินโครงการ 

     
 
 
 
 
 

       ผู้รับผิดชอบหลัก: 
ผศ.ดร.สุภัทร 
 
ผู้รายงาน :  
ศุภลักษณ ์

50,000 

P21 โครงการจัดประชุม
วิชาการบัณฑิตศึกษา
นานาชาต ิ
  

OKRs 4 S3-KPI6-1: ผลงานของ
นักศึกษาได้ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับนานาชาต ิ/ SCOPUS 

1.ประชาสัมพันธ์ (ตลอดปีงบ 65)             ผู้รับผิดชอบหลัก: 
รศ.ดร.เอกรัฐ 
 
ผู้รายงาน :  
ธัญยพร 
 

400,000 
2.รวบรวม Journal ทั้ง Scopus และ ISI Web of Science (ตลอดปี

งบ 65) 
            

3.จัดทำ bootcamp 3 tracks (300,000 บาท)              
4. Journal Club             
5. Submit manuscript (จัดงาน ม.ค. 65)             

P22 International 
student supporting 
(ภายใต้โครงการ Pre-
Graduate School at 
CMU) 
  

OKRs 1, 
OKRs 2 
 

S3-KPI1-2: ร้อยละความพึง
พอใจในการรับบริการของ
นักศึกษานานาชาต ิ

1. จัดทำขั้นตอน/แนวปฏบิัติ/คู่มือสำหรบันักศึกษา เกี่ยวกับการ
ประกันสุขภาพ, การเข้า-ออกประเทศ, การกักตวั, การฉีดวัคซีน 
ฯลฯ (พ.ย.-ธ.ค.64) 

            ผู้รับผิดชอบหลัก: 
รศ.ดร.นพ.สุรพงษ์ 
 
ผู้รายงาน :  
1. สุธาล ี
2. พาณุพงศ์ 

 

2. ประชาสัมพันธ์/แจ้งเจ้าหนา้ที่คณะและส่วนงานอื่นๆ เพือ่ทราบ
และถือปฏิบัติ (ธ.ค.64) 

            

3. ประชาสัมพันธ์/แจ้งนักศึกษาเพื่อทราบ              
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ตารางแผนปฏิบัติการบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)  
หมายเหตุ : OKRs 1: เกณฑ์รางวัลคณุภาพ EdPEx/TQA/มาตรฐานสากลทีเ่ทยีบเท่า (คะแนน)   OKRs 2: จำนวนนกัศกึษาระดบับัณฑิตศึกษารับเข้าใหมท่ั้งหมดของมหาวทิยาลยั  OKRs 3: จำนวนหลักสูตรทีม่ีความร่วมมือกับ Strategic Partnership 

OKRs 4: จำนวนหลกัสูตรที่มผีลงานตีพมิพร์่วมกับนานาชาติ International joint publications   OKRs 5: จำนวนหลักสตูร Interdisciplinary/Multidisciplinary 
รหั

สโ
คร

งก
าร

 

ชื่อโครงการ OKRs KPIs การดำเนินงาน 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

P23 โครงการ Live@CMU 
(ภายใต้โครงการ Pre-
Graduate School at 
CMU) 

OKRs 1, 
OKRs 2 
 

S3-KPI1-2: ร้อยละความพึง
พอใจในการรับบริการของ
นักศึกษานานาชาต ิ

เลื่อนไปดำเนินการในปีงบประมาณ 2566             ผู้รับผิดชอบหลัก: 
1.รศ.ดร.เอกรัฐ 
2.รศ.ดร.นพ.สุรพงษ์ 
 
ผู้รายงาน :  
1. สุธาล ี
2. พาณุพงศ์ 

300,000 

            

P24 โครงการสานสัมพันธ์
นักศึกษานานาชาต ิ
Student Buddy 

OKRs 1, 
OKRs 2 
 

S3-KPI1-2: ร้อยละความพึง
พอใจในการรับบริการของ
นักศึกษานานาชาต ิ

เลื่อนไปดำเนินการในปีงบประมาณ 2566             ผู้รับผิดชอบหลัก: 
รศ.ดร.นพ.สุรพงษ์ 
 
ผู้รายงาน :  
พาณุพงศ์ 

 

P25 โครงการ 
International Active 
Recruitment Online 
  
  

OKRs 2 S1-KPI6: จำนวน นศ. 
บัณฑิตศึกษาเพิ่ม 
S1-KPI3-1:  สัดส่วนนกัศึกษา
ต่างชาติเพิ่มขึ้น (นับสะสม) 
S2-KPI3-1: จำนวนนักศึกษา
แลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น 

1.จัดทำ platform สำหรับการ upload ข้อมูลของผู้สนใจสมัครเข้า
ศึกษาต่อ (พ.ย. - ธ.ค.64) 

            ผู้รับผิดชอบหลัก: 
1. รศ.ดร.นพ.สุรพงษ์ 
2. ผศ.ดร.สุภัทร 
 
ผู้รายงาน :  
ธัญยพร, พาณุพงศ์ 
 

 

2.ทำการประชาสัมพันธ์ระบบ (พ.ย.-ธ.ค.64)             
3.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล และจัดส่งไปยังส่วนงานที่เกี่ยวข้อง (พ.ย.

64-ก.ย.65) 
            

4.ส่วนงานติดต่อกลับผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อ (พ.ย.64-ก.ย.65)             

5.จัดทำฐานข้อมูลผู้ใช้ระบบ เพือ่เป็นขอ้มูลสำหรับการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมอื่นๆ (พ.ย.64-ก.ย.65) 

 

            

P26 โครงการ Student 
Mobility 
  
  

OKRs 2 S1-KPI6: จำนวน นศ. 
บัณฑิตศึกษาเพิ่ม 
S1-KPI3-1: สัดส่วนนักศึกษา
ต่างชาติเพิ่มขึ้น (นับสะสม) 
S2-KPI3-1: จำนวนนักศึกษา
แลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น 

เลื่อนไปดำเนินการในปีงบประมาณ 2566             ผู้รับผิดชอบหลัก: 
รศ.ดร.นพ.สุรพงษ์ 
ผศ.ดร.สุภัทร 
 
ผู้รายงาน :  
ขวัญปวีณ์, ธัญยพร 
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ตารางแผนปฏิบัติการบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)  
หมายเหตุ : OKRs 1: เกณฑ์รางวัลคณุภาพ EdPEx/TQA/มาตรฐานสากลทีเ่ทยีบเท่า (คะแนน)   OKRs 2: จำนวนนกัศกึษาระดบับัณฑิตศึกษารับเข้าใหมท่ั้งหมดของมหาวทิยาลยั  OKRs 3: จำนวนหลักสูตรทีม่ีความร่วมมือกับ Strategic Partnership 

OKRs 4: จำนวนหลกัสูตรที่มผีลงานตีพมิพร์่วมกับนานาชาติ International joint publications   OKRs 5: จำนวนหลักสตูร Interdisciplinary/Multidisciplinary 
รหั

สโ
คร

งก
าร

 

ชื่อโครงการ OKRs KPIs การดำเนินงาน 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

P27 โครงการสนับสนุนการ
รับนักศึกษาสมทบ 
  
  

OKRs 2 S1-KPI6: จำนวน นศ. 
บัณฑิตศึกษาเพิ่ม 
S1-KPI3-1: สัดส่วนนักศึกษา
ต่างชาติเพิ่มขึ้น (นับสะสม) 
S2-KPI3-1: จำนวนนักศึกษา
แลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น 

1. จัดทำประกาศการยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยกิต และการ
ลดค่าธรรมเนียมสำหรับนักศึกษาสมทบ  

            ผู้รับผิดชอบหลัก: 
รศ.ดร.นพ.สุรพงษ์ 
รศ.ดร.วรรธิดา 
 
ผู้รายงาน :  
ขวัญปวีณ ์
 

 

2. เสนอนโยบายต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการประจำ 
(ธ.ค.64) 

            

3. เสนอที่ประชุมอนุกรรมการการเงิน (กองคลัง), ที่ประชุม กบ., 
มหาวิทยาลัยลงนามในประกาศ (ม.ค.65) 

            

4. แจ้งแนวปฏิบัติแก่สว่นงาน และประชาสัมพันธ์แก่นักศึกษา (ก.พ.
65) 

 

            

P28 โครงการสนับสนุน
กิจกรรมทางวิชาการ
ตามยุทธศาสตร์ (เงิน
เสริมหลักสูตรและกีฬา) 
  
  
  

OKRs 2 S1-KPI6: จำนวน นศ. 
บัณฑิตศึกษาเพิ่ม 
S1-KPI3-1: สัดส่วนนักศึกษา
ต่างชาติเพิ่มขึ้น (นับสะสม) 
S2-KPI3-1: จำนวนนักศึกษา
แลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น 

เลื่อนไปดำเนินการในปีงบประมาณ 2566             ผู้รับผิดชอบหลัก: 
รศ.ดร.เอกรัฐ 
 
ผู้รายงาน :  
ธัญยพร 
 

2,500,000 
(ใช้เงินเสริม

หลักสูตร) 
 
 

            

            

            

P29 e-Grad Digital 
Transformation 
  
  
  

OKRs 1 S4-KPI1-1: ระบบรับสมัคร
นักศกึษาบัณฑิตศึกษา 
eAdmission 
S4-KPI1-2: ระบบส่งรูปเลม่
ปริญญานิพนธ ์eThesis 
S4-KPI1-3: ระบบเสนอโครงร่าง
ปริญญานิพนธ ์eProposal 
S4-KPI1-4: ระบบรายงานข้อมูล
นักศกึษาและผลงานวชิาการ 
eGraduation (Research 
Paper & Student CV)  

1. ระบบรับสมัครนักศึกษาบัณฑิตศึกษา e-Admission 
1) ประเมินการใช้งานระบบ 
2) ปรับปรุงและพัฒนาระบบ 

            ผู้รับผิดชอบหลัก: 
1.รศ.ดร.เอกรัฐ 
2.ผศ.กสิณ 
 
ผู้รายงาน :  
ชยุตม์ 
 

 

2. ระบบส่งรูปเล่มปริญญานิพนธ์ e-Thesis   
1) ประเมินการใช้งานระบบ 
2) ปรับปรุงและพัฒนาระบบ 

            

3. ระบบเสนอโครงร่างปรญิญานิพนธ์ eProposal (ม.ค.65)             
4. ระบบส่งผลงานตีพิมพ์ (ก.พ.65)             
5. ระบบรายงานขอ้มูลนักศึกษาและผลงานวิชาการ Student365 

(ธ.ค. 64-มี.ค.65) 
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ตารางแผนปฏิบัติการบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)  
หมายเหตุ : OKRs 1: เกณฑ์รางวัลคณุภาพ EdPEx/TQA/มาตรฐานสากลทีเ่ทยีบเท่า (คะแนน)   OKRs 2: จำนวนนกัศกึษาระดบับัณฑิตศึกษารับเข้าใหมท่ั้งหมดของมหาวทิยาลยั  OKRs 3: จำนวนหลักสูตรทีม่ีความร่วมมือกับ Strategic Partnership 

OKRs 4: จำนวนหลกัสูตรที่มผีลงานตีพมิพร์่วมกับนานาชาติ International joint publications   OKRs 5: จำนวนหลักสตูร Interdisciplinary/Multidisciplinary 
รหั

สโ
คร

งก
าร

 

ชื่อโครงการ OKRs KPIs การดำเนินงาน 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

P30 โครงการ Voice of 
Customer (VOC) 
  
  

OKRs 1, 
OKRs 3, 
OKRs 4, 
OKRs 5 

S4-KPI2-1: ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศกึษาและ
เจ้าหน้าที ่
S4-KPI2-2: ผลการจัดการขอ้
ร้องเรยีน 
S4-KPI5-1: ร้อยละความพึง
พอใจของผู้รับบรกิาร 

1. จัดทำแผน VOC (ต.ค.64)             ผู้รับผิดชอบหลัก: 
1.รศ.ดร.นพ.สุรพงษ์ 
2.ผศ.กสิณ 
 
ผู้รายงาน :  
เลขานุการ บว. 

 
2. ดำเนนิการรับขอ้รอ้งเรยีน/ ข้อเสนอแนะผ่านช่องทาง  

ระบบ VOC บนเว็บไซต์ บว. (ตลอดปีงบ 65) 
            

3. สำรวจความพึงพอใจในการให้บรกิารผ่านทางระบบออนไลน์  (ระบบ
ตรวจเล่มปรญิญานิพนธ์และการให้บรกิารดา้นอืน่ ๆ): กลุ่มนักศึกษา 
(ตลอดปีงบ 65) 

            

4. จัดกจิกรรมโฟกสักรุ๊ปนกัศึกษาต่างชาติ เพื่อสำรวจความพึงพอใจในการ
ให้บริการ 

            

5. สำรวจความพึงพอใจในการให้บรกิาร: กลุ่มผู้สมัครเข้าศึกษา (พ.ย. 64 -
เม.ย. 65 และ ส.ค.-ก.ย.65) 

            

6. สำรวจความพึงพอใจในการให้บรกิารการเรยีนการสอนหลักสูตรสาขาวิชา
สังกัด บว.: กลุ่มนักศึกษาสหสาขาวิชา (ตลอดปีงบ 65) 

            

7. สำรวจความพึงพอใจในการให้บรกิาร: กลุ่มคณาจารย ์เจ้าหนา้ท่ี
บัณฑิตศึกษาของสว่นงานตา่งๆ (พ.ย.-ธ.ค. 64 และ มิ.ย.-ก.ค.65) 

            

8. รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูล (ม.ค. และ ส.ค. 65)             
9. นำเสนอผลผู้บริหารพิจารณา/ทราบ             
10. ประเมนิผลกจิกรรม (ก.พ. และ ก.ย.65)             

P31 โครงการพัฒนาระบบ
การให้บริการการศึกษา
แบบครบวงจร One 
Stop Service (OSS) 
และ Online Service 
  

OKRs 1, 
OKRs 3, 
OKRs 4, 
OKRs 5 

S4-KPI2-1: ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษา
และเจ้าหนา้ที ่
S4-KPI2-2: ผลการจัดการข้อ
ร้องเรียน 
S4-KPI5-1: ร้อยละความพึง
พอใจของผู้รับบริการ 

1. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ารให้บริการ OSS (ทกุเดือน)             ผู้รับผิดชอบหลัก: 
1.รศ.ดร.นพ.สุรพงษ์ 
2.ผศ.กสิณ 
3.เลขานุการ 
 
ผู้รายงาน :  
1.เลขานุการ 
2.กรวรรณ 

5,000 
2. ดำเนินการรับข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ และตอบข้อคำถามผ่าน

ช่องทาง Facebook, Line, e-mail, โทรศัพท์ และ walk in (ทุก
เดือน) 

            

3. รวบรวมข้อมูลการให้บริการผ่านทาง OSS (ทุกเดือน)             
4. วิเคราะห์ ประเมินผล และนำเสนอผูบ้ริหารพิจารณา (ม.ค., พ.ค., 

ก.ย.65) 
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ตารางแผนปฏิบัติการบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)  
หมายเหตุ : OKRs 1: เกณฑ์รางวัลคณุภาพ EdPEx/TQA/มาตรฐานสากลทีเ่ทยีบเท่า (คะแนน)   OKRs 2: จำนวนนกัศกึษาระดบับัณฑิตศึกษารับเข้าใหมท่ั้งหมดของมหาวทิยาลยั  OKRs 3: จำนวนหลักสูตรทีม่ีความร่วมมือกับ Strategic Partnership 

OKRs 4: จำนวนหลกัสูตรที่มผีลงานตีพมิพร์่วมกับนานาชาติ International joint publications   OKRs 5: จำนวนหลักสตูร Interdisciplinary/Multidisciplinary 
รหั

สโ
คร

งก
าร

 

ชื่อโครงการ OKRs KPIs การดำเนินงาน 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

P32 โครงการ ISO9001 : 
2015 
  
  

OKRs 1, 
OKRs 3, 
OKRs 4, 
OKRs 5  

S4-KPI2-1: ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษา
และเจ้าหนา้ที ่
S4-KPI2-2: ผลการจัดการข้อ
ร้องเรียน 
S4-KPI5-1: ร้อยละความพึง
พอใจของผู้รับบริการ 

1. จัดทำแผนรับการตรวจประเมิน ISO 9001 (ต.ค. 64)             ผู้รับผิดชอบหลัก: 
1.รศ.ดร.อภิชาต 
2.ผศ.ดร.สาลินี 
3.อ.ดร.ตุลยา 
ผู้รายงาน : เลขานุการ 
 
 

30,000 
2. จัดอบรมบุคลากรเรื่อง ISO 9001 (วทิยากร : 1.คณบดี 2.ผศ.ดร.

สาสินี 3.ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์) (พ.ย. 64) 
            

3. แต่งต้ังคณะทำงาน ISO 9001 (พ.ย. 64)             
4. จัดอบรม Internal Auditor (ธ.ค. 64)             
5. ดำเนินการพัฒนาเอกสารภายในบัณฑิตวิทยาลยั              
6. ทดลอง Internal Audit (ก.พ. และ มิ.ย. 65)             
7. ส่งเร่ืองขอรับการรับรอง ISO 9001 (ส.ค. 65)             

P33 Grad KM (ภายใต้
โครงการพัฒนาทักษะ
ด้านการให้บริการ
บัณฑิตศึกษา) 
  
  
  

OKRs 1, 
OKRs 3, 
OKRs 4, 
OKRs 5 

S4-KPI2-1: ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษา
และเจ้าหนา้ที ่
S4-KPI2-2: ผลการจัดการข้อ
ร้องเรียน 
S4-KPI5-1: ร้อยละความพึง
พอใจของผู้รับบริการ 

1. KM การให้บริการ OSS (ต.ค.-ธ.ค.64 ทุกวันศุกร์/ม.ค.- ก.ย. 65 
เดือนละ 1 คร้ัง 

            ผู้รับผิดชอบหลัก : 
1.รศ.ดร.นพ.สุรพงษ์  
2.รศ.ดร.ธงชัย 
3.ผศ.กสิณ  
 
ผู้รายงาน :  
พรรณี, สายสวาท 

20,000 

2. KM แบบฟอร์มหนังสือภายใน ภายนอก การจัดซ้ือจัดจา้ง (พ.ย. 
64) 

            

3. KM การทำวจิัยสถาบัน (ม.ค. 65)             
4. KM การจัดทำคู่มือการปฏบิัติงาน (ม.ิย. 65)             
5. ประเมินผลและรายงานความก้าวหนา้             

P34 พัฒนาทกัษะบุคลากรที่
รับผิดชอบด้าน
บัณฑิตศึกษาของคณะ
และส่วนงาน  English + 
Office + IT literacy 
(ภายใตโ้ครงการพัฒนา
ทักษะดา้นการให้บรกิาร
บัณฑิตศึกษา) 
  
  
  

OKRs 1, 
OKRs 3, 
OKRs 4, 
OKRs 5 

S4-KPI2-1: ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศกึษาและ
เจ้าหน้าที ่
S4-KPI2-2: ผลการจัดการขอ้
ร้องเรยีน 
S4-KPI5-1: ร้อยละความพึง
พอใจของผู้รับบรกิาร 

ดำเนนิการ 3 โครงการยอ่ย คือ               
1.พัฒนาทกัษะภาษาอังกฤษให้กับบุคลากร บว. ด้วยโปรแกรม Dyned 

งบประมาณ 36,000 บาท  
(พ.ย. 64 – เม.ย. 65)  

            ผู้รับผิดชอบหลัก : 
1.รศ.ดร.ธงชัย 
2.พรรณ ี
ผู้รายงาน : ธญัวรชัญ ์

36,000 

2.พัฒนาทกัษะด้านคอมพิวเตอรแ์ละ IT ให้กับบุคลากร บว. งบประมาณ 
20,000 บาท (เม.ย. - ก.ค. 65) 

            ผู้รับผิดชอบหลัก : 
1.รศ.ดร.ธงชัย 
2.รศ.ดร.เอกรฐั 
ผู้รายงาน : ธญัวรชัญ ์

20,000 

3.  พัฒนาทักษะบุคลากรที่รับผิดชอบด้านบัณฑิตศึกษา(เจ้าหน้าที่คณะ) 
ประชุมเพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรู้ประเด็นต่าง ๆ ทีเ่กีย่วกับระดับ
บัณฑิตศึกษา (ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM)  
- สอบถามความตอ้งการของส่วนงานเพิ่มเตมิ เกี่ยวกับประเด็นที่
ต้องการให้แลกเปลีย่นเรยีนรู้ (ม.ค. - มี.ค. 65) 

            ผู้รับผิดชอบหลัก : 
รศ.ดร.วรรธิดา 
 
ผู้รายงาน : ขวญัปวีณ ์

- 
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ตารางแผนปฏิบัติการบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)  
หมายเหตุ : OKRs 1: เกณฑ์รางวัลคณุภาพ EdPEx/TQA/มาตรฐานสากลทีเ่ทยีบเท่า (คะแนน)   OKRs 2: จำนวนนกัศกึษาระดบับัณฑิตศึกษารับเข้าใหมท่ั้งหมดของมหาวทิยาลยั  OKRs 3: จำนวนหลักสูตรทีม่ีความร่วมมือกับ Strategic Partnership 

OKRs 4: จำนวนหลกัสูตรที่มผีลงานตีพมิพร์่วมกับนานาชาติ International joint publications   OKRs 5: จำนวนหลักสตูร Interdisciplinary/Multidisciplinary 
รหั

สโ
คร

งก
าร

 

ชื่อโครงการ OKRs KPIs การดำเนินงาน 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

P35 โครงการ 5 ส 
  
  
  

OKRs 1, 
OKRs 3, 
OKRs 4, 
OKRs 5 

S4-KPI2-1: ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศกึษาและ
เจ้าหน้าที ่
S4-KPI2-2: ผลการจัดการขอ้
ร้องเรยีน 
S4-KPI5-1: ร้อยละความพึง
พอใจของผู้รับบรกิาร 

1. อบรม 5 ส (พ.ย. 64)             ผู้รับผิดชอบหลัก : 
1.ผศ.ดร.สาลนิ ี
2.วาสนา 
ผู้รายงาน : พรรณ ี

10,000 
2. แต่งตั้งคณะทำงาน 5 ส (พ.ย. 64)             
3. จัด Big Cleaning Day (ธ.ค. 64)             
4. จัดอบรมผู้ตรวจประเมนิ 5 ส (ธ.ค. 64)             
5. ดำเนนิกจิกรรม 5 ส (ม.ค.- มี.ค. 65)             
6. ประเมนิผลการดำเนนิการ 5 ส และประกาศให้รางวัลหน่วยงาน 5 ส 

ดีเด่น (เม.ย. 65) 
            

P36 โครงการ Grad morning 
talk 
  
   

OKRs 1, 
OKRs 3, 
OKRs 4, 
OKRs 5 

S4-KPI2-1: ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศกึษาและ
เจ้าหน้าที ่
S4-KPI2-2: ผลการจัดการขอ้
ร้องเรยีน 
S4-KPI5-1: ร้อยละความพึง
พอใจของผู้รับบรกิาร 
  

1. จัดทำ Morning Talk (ทุกวันจนัทรท์ี่ 2 และ 4 ของเดอืนด้วยคลิปวีดีโอ
สั้นๆ หรือ infographic (ประเด็นเรือ่งต่าง ๆ ที่บุคลากรควรรู้) 

            ผู้รับผิดชอบหลัก : 
เลขานกุาร 
 
ผู้รายงาน : เลขานกุาร 
 
 

 

2. รายงานผู้บริหาร             

P37 โครงการ Service 
Spec. ประจำปี 2565 
  
  
  

OKRs 1, 
OKRs 3, 
OKRs 4, 
OKRs 5 

S4-KPI2-1: ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษา
และเจ้าหนา้ที ่
S4-KPI2-2: ผลการจัดการข้อ
ร้องเรียน 
S4-KPI3-1: ความรวดเร็วใน
การบริการตาม Service 
Spec. 
S4-KPI5-1: ร้อยละความพึง
พอใจของผู้รับบริการ 
  

1. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน (พ.ย. 64)             ผู้รับผิดชอบหลัก : 
ดร.ศุภลักษณ ์
 
ผู้รายงาน :  
ดร.ศุภลักษณ ์
 
 

 
2. รายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส             
3. ให้ตัวแทนสรุปผลแจ้งในที่ประชุม Grad Team Meeting (เม.ย. 

และ ส.ค. 65) 
            

4. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน (ม.ค., เม.ย., ก.ค.)             
5. สรุปและประเมินผล (ก.ย. 65)             
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ตารางแผนปฏิบัติการบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)  
หมายเหตุ : OKRs 1: เกณฑ์รางวัลคณุภาพ EdPEx/TQA/มาตรฐานสากลทีเ่ทยีบเท่า (คะแนน)   OKRs 2: จำนวนนกัศกึษาระดบับัณฑิตศึกษารับเข้าใหมท่ั้งหมดของมหาวทิยาลยั  OKRs 3: จำนวนหลักสูตรทีม่ีความร่วมมือกับ Strategic Partnership 

OKRs 4: จำนวนหลกัสูตรที่มผีลงานตีพมิพร์่วมกับนานาชาติ International joint publications   OKRs 5: จำนวนหลักสตูร Interdisciplinary/Multidisciplinary 
รหั

สโ
คร

งก
าร

 

ชื่อโครงการ OKRs KPIs การดำเนินงาน 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

P38 โครงการ GIP Project 
ประจำป ี2565 
  
  
  

OKRs 1, 
OKRs 3, 
OKRs 4, 
OKRs 5 

S4-KPI2-1: ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษา
และเจ้าหนา้ที ่
S4-KPI2-2: ผลการจัดการข้อ
ร้องเรียน 
S4-KPI4-1: จำนวนโครงการ
พัฒนา Grad Improvement 
Project 
S4-KPI5-1: ร้อยละความพึง
พอใจของผู้รับบริการ 

1. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน (พ.ย. 64)             ผู้รับผิดชอบหลัก : 
ดร.ศุภลักษณ ์
 
ผู้รายงาน :  
ดร.ศุภลักษณ ์

 
2. รายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส             
3. ให้ตัวแทนสรุปผลแจ้งในที่ประชุม Grad Team Meeting (เม.ย. 

และ ส.ค. 65) 
            

4. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน (ม.ค., เม.ย., ก.ค.)             
5. สรุปและประเมินผล (ก.ย. 65)             

P39 โครงการอบรมเรื่องการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
ภายในองค์กร 

 1. เขียนโครงการและจัดเตรียมการฝึกอบรม  
(ก.พ.-มี.ค. 65) 

            ผู้รับผิดชอบหลัก : 
พรรณ ี
 
ผู้รายงาน : ธญัวรชัญ ์

10,000 

2. จัดอบรม (มี.ค.65)             

3. ประเมินผลการอบรมและรายงานผล (เม.ย.65)             

P40 โครงการอบรมการ
พัฒนาสมรรถนะในการ
ทำงานของผู้ปฏิบัติงาน 

 เลื่อนไปดำเนินการในปีงบประมาณ 2566             ผู้รับผิดชอบหลัก : 
พรรณ ี
 
ผู้รายงาน : ธญัวรชัญ ์

 

            

            

หมายเหต:ุ ปรับปรุงข้อมูลหลังการดำเนนิงานไตรมาส 3 

 


