
 

แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ของ บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2566 
ลำดับ

ที ่
กลยุทธ์/ ตัวชี้วัด  

(ส่วนงาน) 
เป้าหมาย 

2566 
โครงการ งบประมาณ 

(แผ่นดิน) 
งบประมาณ 
(รายได้ส่วน

งาน) 

แหล่งทุนอื่น 
(ระบุ) 

รวม 
งบประมาณ 

ระยะเวลาใน
การดำเนินงาน 

ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัดสอดคล้อง
กับ Flagship 
(มหาวิทยาลัย) 

 ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์          
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร          
1 ตัวชี้วดั   

จำนวนหลกัสูตร 
Interdisciplinary 
program/Multidisciplinary 
Curriculum เพิ่มขึ้น (หลักสูตร) 
 

 
3 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาหลักสูตร/
โปรแกรมในรูปแบบ 
Interdisciplinary 
/Multidisciplinary/Doubl
e Degree/joint degree 

- 1,125,000 - - ต.ค.65 - ก.ย.66 หลักสูตร/โปรแกรมในรูปแบบ 
Interdisciplinary 
/Multidisciplinary/Double 
Degree/joint degree 
เพิ่มขึ้น 3 หลักสูตร 

SO5 : Research & 
Innovation 
Platform 
Flagship: Global 
Partnership  

2 โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่
ที่เกิดจากการบูรณาการองค์
ความรู้ของคณะและ
หน่วยงาน 

- - - - ต.ค.65 - ก.ย.66 หลักสูตรใหม่ที่เกิดจากการ 
บูรณาการองค์ความรู้ของคณะ
และหน่วยงานเพิ่มขึ้น 

SO4 : Education 
Platform  
Flagship: 
Multidisciplinary 
Program for 
Future 
Development  

3 ตัวชี้วดั 
จำนวน Active MOU ในระดับ
บัณฑิตศึกษาเพิ่มขึ้น (ร้อยละ) 
 

5 โครงการสนับสนุนให้เกิด
ความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างหลักสูตร มช.กับ
มหาวิทยาลัยที่ทำ MOU 

- 100,000 - - ต.ค.65 - ก.ย.66 จำนวนกิจกรรมความรว่มมือ
ทางวิชาการที่เกิดจาก MOU ที่
เพิ่มขึ้น 

SO5 : Research & 
Innovation 
Platform 
Flagship: Global 
Partnership 

กลยุทธ์ที่ 2 การบริหารหลักสูตร          
4 ตัวชี้วดั 

ข้อมูลการวจิัยสถาบันที่ตอบ
โจทย์ความต้องการของหลักสูตร
ต่อองค์ความรู้ในระดับ
บัณฑิตศึกษา  

3 
กลุ่ม

สาขาวิชา 

โครงการศึกษาและวิเคราะห์
แนวโน้มความต้องการของ
หลักสูตรต่อองค์ความรู้ใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 

- 100,000 - - ต.ค. – ธ.ค. 65 1. หลักสูตรใหม่ที่เกิดขึ้นจาก
การใช้ข้อมูลการวิจยัสถาบัน 
2. วิจัยสถาบัน จำนวน 1 เร่ือง 

SO4 : Education 
Platform  
Flagship: Data & 
Demand Driven 

5 ตัวชี้วดั  
1. จำนวนหลกัสูตรมีผลการ
ดำเนินงานยอดเยี่ยม เพิ่มขึ้น 
 
2. สัดส่วนผลงานตีพิมพ์ของ
นักศึกษา ป.เอก ในวารสารที่มี 
H-Index สูง 

 
8 หลักสูตร 

 
 

ร้อยละ 50 
 

 

โครงการสนับสนุนหลักสูตร
ที่มีผลการดำเนินงานยอด
เยี่ยม ประเภทต่างๆ 
   1. รางวัลหลักสูตรดีเด่น 
   2. รางวัลหลักสูตรดีเลิศ 
   3. รางวัลหลักสูตรที่เป็นที่
ต้องการของตลาด 

- 396,000 - - พ.ย. 65 - ม.ค. 66 1. หลักสูตรดีเด่น 6 หลักสูตร 
2. หลักสูตรดีเลิศ 1 หลักสูตร 
3. หลักสูตรที่เป็นที่ต้องการ
ของตลาด 1 หลักสูตร 

- 



 

ลำดับ
ที ่

กลยุทธ์/ ตัวชี้วัด  
(ส่วนงาน) 

เป้าหมาย 
2566 

โครงการ งบประมาณ 
(แผ่นดิน) 

งบประมาณ 
(รายได้ส่วน

งาน) 

แหล่งทุนอื่น 
(ระบุ) 

รวม 
งบประมาณ 

ระยะเวลาใน
การดำเนินงาน 

ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัดสอดคล้อง
กับ Flagship 
(มหาวิทยาลัย) 

6 ตัวชี้วดั จำนวนปริญญานิพนธ์ที่
ได้รับรางวัล 

18 
รางวัล 

โครงการสนับสนุนส่งเสริม
ปริญญานิพนธ์ที่มีคุณภาพ
ดีเด่น/ดีมาก 

- 454,500 - - พ.ย. 65 - ม.ค. 66 รางวัลปริญญานิพนธ์ดีเด่น/ดี
มาก 18 รางวัล 

- 

7 ตัวชี้วดั จำนวนนวัตกรรมจาก
ผลงานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา (TRL >6) เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 5 โครงการสนับสนุนส่งเสริม
ผลงานทางวิชาการที่มีความ
โดดเด่นด้านนวัตกรรม 

- 47,000 - - พ.ย. 65 - ม.ค. 66 รางวัลนวัตกรรมเด่น 1 รางวัล - 

8 ตัวชี้วดั จำนวนผลงานการ
พัฒนาด้านเศรษฐศาสตร์ของ
ชุมชนจากหลกัสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 5 โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บ
ข้อมูลเพื่อส่งเสริมนวัตกรรม
และการพัฒนาด้าน
เศรษฐศาสตร์ของชุมชมจาก
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

- - - - ต.ค. 65 – ก.ย. 66 ระบบจัดเก็บข้อมูลเพือ่ส่งเสริม
นวัตกรรมและการพัฒนาด้าน
เศรษฐศาสตร์ของชุมชมจาก
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

- 

9 ตัวชี้วดั  
1. จำนวนนกัศึกษาที่ไดร้ับการ
สนับสนุน  
 
2. จำนวน Strategic 
partnership ด้านการเรียนการ
สอนและการวิจยั เพิ่มขึ้น 
 

 
100 ทุน 

 
 

3 ราย 

โครงการสนับสนุนกิจกรรม
ทางวิชาการ  
- ทุนสนับสนุนตีพิมพ์ผลงาน 
- ทุนสนับสนุนนำเสนอ
ผลงาน 
- ทุนสนับสนุนตีพิมพ์รว่มกับ
สถาบันการศึกษา 

- 600,000 - - ต.ค. 65 – ก.ย. 66 จำนวนผลงานตีพิมพ์เพิ่มขึ้น 
 

- 

กลยุทธ์ที่ 3 การสนับสนุนความเป็นนานาชาติ         
10 ตัวชี้วดั 

1. จำนวนนกัศึกษาที่เขา้ร่วม
กิจกรรมภายใต้โครงการเตรียม
ความพร้อมฯ 
 
2. จำนวนครั้งผู้เข้าชมเว็บไซต์
แนะนำการใช้ชีวิตใน มช. 
ระหว่างการศึกษา 
 

 
150 
ราย 

 
 

100 
ครั้ง 

Pre-Graduate School at 
CMU 
1. โครงการ Live@CMU 
   - เว็บไซต์แนะนำการใช้
ชีวิตใน มช. ระหว่าง
การศึกษา 

- คลิปแนะนำการใช้ชีวิต
ใน มช. ระหวา่งการศึกษา 

 
2. โครงการเตรียมความ
พร้อมและการใช้ชีวิตของ
นักศึกษาต่างชาต ิ
 

- 300,000 - - ต.ค. 65 – ก.ย. 66 1. คลิปแนะนำการใช้ชีวิตใน 
มช. ระหว่างการศึกษา 
2. เว็บไซต์แนะนำการใช้ชีวิต
ใน มช. ระหวา่งการศึกษา 
3. เกิดสังคมบัณฑิตนานาชาติ 
 

SO5: Research & 
Innovation 
Platform 
Flagship: Global 
Partnership 



 

ลำดับ
ที ่

กลยุทธ์/ ตัวชี้วัด  
(ส่วนงาน) 

เป้าหมาย 
2566 

โครงการ งบประมาณ 
(แผ่นดิน) 

งบประมาณ 
(รายได้ส่วน

งาน) 

แหล่งทุนอื่น 
(ระบุ) 

รวม 
งบประมาณ 

ระยะเวลาใน
การดำเนินงาน 

ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัดสอดคล้อง
กับ Flagship 
(มหาวิทยาลัย) 

11 ตัวชี้วดั ร้อยละของจำนวน
นักศึกษาที่มีผลคะแนนเพิ่มขึ้น
จากการเข้าร่วมโครงการ เพิ่มขึ้น 
 
 

ร้อยละ 80 โครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ 
1. สนับสนุนค่าอบรม
ภาษาอังกฤษที่สถาบันภาษา
และ HAS Center  
2. สนับสนุนค่าเรียน
ภาษาอังกฤษออนไลน์ด้วย
โปรแกรม DynEd 
 

- - 600,000 
(ของบสนับสนนุ

จาก
มหาวิทยาลัย) 

- ต.ค. 65 – ก.ย. 66 นักศึกษามีทักษะภาษาอังกฤษ
เพิ่มขึ้น 

- 

12 ตัวชี้วดั  
1. จำนวนมหาวิทยาลยั/
หน่วยงานในเครือข่ายต่างชาต ิ
 
2. จำนวนนกัศึกษาตา่งชาติดีเด่น 
 

 
5 เครือข่าย 

 
 

2 ราย 

โครงการ/กิจกรรมสร้าง
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา
นานาชาต ิ
1. โครงการ One country 
– one contact point 
2. โครงการมอบรางวัล นศ. 
เก่าต่างประเทศดีเด่น 
3. โครงการ International 
Active Recruitment 
Online 
4. โครงการแสวงหาทุน
บัณฑิตศึกษานานาชาติ 

- 200,000 - - ต.ค. 65 – ก.ย. 66 1. โครงการ/กิจกรรมสร้าง
เครือข่ายนานาชาติ จำนวน 
3 โครงการ/กิจกรรม 

2. เครือข่ายต่างชาติ จำนวน 5 
เครือข่าย 

SO5: Research & 
Innovation 
Platform 
Flagship: Global 
Partnership 

13 ตัวชี้วดั จำนวน Strategic 
partnership ด้านการเรียนการ
สอนและการวิจยั (ไม่นับสะสม) 

3 ราย โครงการสนับสนุนให้เกิด
ความร่วมมือทางวิชาการ
ด้านการเรียนการสอนและ
การวิจยั (International 
joint publications) 

- 100,000 - - เม.ย. – ก.ย. 66 1. ผลงานตีพิมพ์ร่วมนานาชาติ
เพิ่มขึ้น 
2. จำนวน นศ. แลกเปลี่ยน
เพิ่มขึ้น 
3. จำนวนผลงานวจิัยรว่ม
เพิ่มขึ้น 

SO5: Research & 
Innovation 
Platform 
Flagship: Global 
Partnership 
 



 

ลำดับ
ที ่

กลยุทธ์/ ตัวชี้วัด  
(ส่วนงาน) 

เป้าหมาย 
2566 

โครงการ งบประมาณ 
(แผ่นดิน) 

งบประมาณ 
(รายได้ส่วน

งาน) 

แหล่งทุนอื่น 
(ระบุ) 

รวม 
งบประมาณ 

ระยะเวลาใน
การดำเนินงาน 

ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัดสอดคล้อง
กับ Flagship 
(มหาวิทยาลัย) 

14 ตัวชี้วดั  
1. จำนวนอาจารย์แลกเปลีย่น  
Inbound  
Outbound  
 
2. จำนวนนกัศึกษาแลกเปลี่ยน  
Inbound  
Outbound  
 

 
 

20 ราย 
30 ราย 

 
 

30 ราย 
50 ราย 

 
 

โครงการ International 
academic staff/Student 
Mobility 
 

- - อาจารย์  
4,000,000 
 
นักศึกษา 
14,750,000 
 
(ของบ
สนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัย) 

- เม.ย. – ก.ย. 66 1. จำนวนอาจารย์แลกเปลีย่น  
Inbound 20 ราย (50,000 x 
20 = 1,000,000 บาท) 
Outbound 30 ราย 
(100,000 x 30 = 3,000,000 
บาท) 
 
2. จำนวนนกัศึกษาแลกเปลี่ยน  
Inbound 30 ราย (75,000 x 
30 = 2,250,000 บาท) 
Outbound 50 ราย 
(250,000 x 50 = 
12,500,000 บาท) 

SO5: Research & 
Innovation 
Platform 
Flagship: Global 
Partnership 

15 ปรับปรุงอาคารบัณฑิตวิทยาลยั
ให้มีความพร้อมสู่การเป็น
นานาชาต ิ

อาคาร 1 
บัณฑิต
วิทยาลยั 

โครงการปรับปรุงระบบ
กายภาพสูก่ารเป็นนานาชาต ิ

- 7,000,000 - - ต.ค. 65 – ก.ย. 66 ปรับปรุงอาคาร 1 บัณฑิต
วิทยาลยั 
 
 
 
 

SO6: Excellence 
Management 
Platform 
Flagship : 
Intelligent 
Organization 

กลยุทธ์ที่ 4 การยกระดับการบริการบัณฑิตศึกษา         
16 ตัวชี้วดั  

1. จำนวนระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่นำมาใช้ในการ
บริหารจัดการบัณฑิตศึกษาและ
นักศึกษา 
 
 
 
2. ชุดอุปกรณ์สำนักงานและ
เครือข่าย  

 
4 ระบบ 
(พร้อมใช้

งาน) 
1 ระบบ 

(อยู่ระหว่าง
พัฒนา) 

 
1 ชุด 

โครงการ e-Grad: Digital 
Transformation 

- - 8,000,000 
(ขอรับ

สนับสนุนงบ
เงินเหลือจ่าย
สะสมจาก

กิจกรรมเสริม
หลักสูตรและ

กีฬา มช.) 

- ต.ค. 65 – ก.ย. 66 1. Grad365  
2. eAdmission 
3. eProposal 
4. eThesis 
5. eGraduation (พัฒนา
ระบบบริหารจัดการ
บัณฑิตศึกษาเพื่อนักศึกษา 
คาดว่าจะแล้วเสร็จ
ปีงบประมาณ 2567) 

SO6: Excellence 
Management 
Platform 
Flagship : 
Intelligent 
Organization 
 

17 ตัวชี้วดั การรับรองมาตรฐาน 
ISO9001 

ผ่านการ
รับรอง 

อุดหนุนการรับรองมาตรฐาน 
ISO9001 

- 150,000 - - ต.ค. 65 – ก.ย. 66 ผ่านการรับรองมาตรฐาน 
ISO9001 



 

ลำดับ
ที ่

กลยุทธ์/ ตัวชี้วัด  
(ส่วนงาน) 

เป้าหมาย 
2566 

โครงการ งบประมาณ 
(แผ่นดิน) 

งบประมาณ 
(รายได้ส่วน

งาน) 

แหล่งทุนอื่น 
(ระบุ) 

รวม 
งบประมาณ 

ระยะเวลาใน
การดำเนินงาน 

ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัดสอดคล้อง
กับ Flagship 
(มหาวิทยาลัย) 

18 ตัวชี้วดั สัดส่วนบุคลากรที่มี
ทักษะด้านภาษาและ IT เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 80 โครงการพัฒนาทักษะดา้น
ภาษาและ IT  

- 150,000 - - ต.ค. 65 – ก.ย. 66 บุคลากรมีทักษะดา้นภาษา
และ IT เพิ่มขึ้น 

SO6: Excellence 
Management 
Platform 
Flagship : 
Intelligent 
Organization 
 

19 ตัวชี้วดั ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

>ร้อยละ 80 โครงการ Grad 
Improvement Project 

- - - - ต.ค. 65 – ก.ย. 66 โครงการ GIP จำนวน 10 
โครงการ 

20 โครงการ Service Spec. - - - - ต.ค. 65 – ก.ย. 66 ความรวดเร็วในการบรกิารตาม 
Service Spec. 90% 

 


