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แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ประจำปี 2566 บัณฑิตวิทยาลัย  
ที่ กลยุทธ์/ตัวชี้วดั (ส่วนงาน) เป้าหมาย 

2566 
โครงการ งบประมาณ 

(แผ่นดิน) 
งบประมาณ 
(รายได้ส่วน

งาน) 

แหล่งทุนอ่ืน 
(ระบุ) 

รวม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
ในการ

ดำเนินงาน 

ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วดัสอดคล้องกับ 
Flagship 

(มหาวิทยาลัย) 
ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์          
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร 

 1.1 การพัฒนาหลักสูตร Interdisciplinary /Multidisciplinary 
1 จำนวนหลกัสูตร/โปรแกรมใน

รูปแบบ Interdisciplinary 
/Multidisciplinary เพิ่มขึ้น 

3 
(หลักสูตร/
โปรแกรม) 

1. โครงการขับเคลื่อน
หลักสูตรใหม่เชิงบูรณาการ 
(สร้างหลักสูตรสหสาขาวิชา
ใหม่) 
 
 

- 10,000 - - ต.ค.65 - ก.ย.
66 

เกิดหลักสูตรสหสาขาวิชาใหม ่จำนวน 3 
หลักสูตร 
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสหวิทยาการ กลุ่ม
วิชานวัตกรรมศิลปวัฒนธรรมและ
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์) 
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาความปลอดภยัทางไซเบอร์ 
3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสตาร์ทอัพและการจัดการ
นวัตกรรม 

SO4: Education 
Platform  
Flagship: 
Multidisciplinary 
Program for Future 
Development 

 1.2 การพัฒนาหลักสูตร Double Degree /Joint Degree Program 
2 จำนวน Strategic 

partnership ด้านการเรียน
การสอน Double Degree 
/Joint Degree Program 
เพิ่มขึ้น 

3 
(ราย/

โครงการ) 

2. โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนา
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
“Active MOU for Double 
Degree/Joint Degree” 
 

- 1,050,000 - - ต.ค.65 - ก.ย.
66 

เกิดหลักสูตร 
ที่มีความร่วมมือกับ 
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศในลักษณะ 
Double Degree / Joint Degree เพิ่มขึ้น 
 

SO5: Research & 
Innovation Platform 
Flagship: Global 
Partnership 
 

3 จำนวน Active MOU ใน
ระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มขึ้น (วัด
การดำเนินกิจกรรมทาง
วิชาการระดับบัณฑิตศึกษาที่
เช่ือมโยงกับหลกัสูตรที่มี 
MOU) 

5 
(ร้อยละ) 

 

 1.3 การพัฒนาหลักสูตร International/Bi-Lingual Program  
4 จำนวนหลกัสูตร 

International/Bi-Lingual 
Program เพิ่มขึ้น 

3 
หลักสูตร 

3. โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาหลกัสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา หลกัสูตร 
International/Bi-Lingual 
Program 

- - - ต.ค.65 - ก.ย.
66 

เกิดหลักสูตร International/Bi-Lingual 
Program เพิ่มขึ้น 

SO5: Research & 
Innovation Platform 
Flagship: Global 
Partnership 
 

 



Update: Aug 24, 2022 

 

ที่ กลยุทธ์/ตัวชี้วดั (ส่วนงาน) เป้าหมาย 
2566 

โครงการ งบประมาณ 
(แผ่นดิน) 

งบประมาณ 
(รายได้ส่วน

งาน) 

แหล่งทุนอ่ืน 
(ระบุ) 

รวม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
ในการ

ดำเนินงาน 

ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วดัสอดคล้องกับ 
Flagship 

(มหาวิทยาลัย) 
 1.4 Sandbox Project : การพัฒนาหลักสูตรหรือโปรแกรม Regional/Industrial/Private Sector Engagement Program 
5 จำนวนหลกัสูตรที่มีความ

ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม
และภาคเอกชนเพิ่มขึ้น 

2 
(หลักสูตร/
โปรแกรม) 

4. โครงการสร้างความ
ร่วมมือทางวิชาการกบั
ภาคอุตสาหกรรมและ
ภาคเอกชน 
 

- 100,000 - - ต.ค.65 - ก.ย.
66 

เกิดความร่วมมือทางวิชาการกับ
ภาคอุตสาหกรรมและภาคเอกชน 

SO4: Education 
Platform  
Flagship: Innovative 
Learning 

 1.5 การพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
6 จำนวนขอ้มูลการวิจัยสถาบันที่

ตอบโจทย์ความต้องการของ
หลักสูตรต่อองค์ความรู้ใน
ระดับบัณฑิตศึกษา  
 

3 
กลุ่ม

สาขาวิชา 

5. โครงการวิจัยสถาบัน 
1) ความต้องการของ

ผู้เรียนต่อหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาในยุคดิจิทัล 
ทรานส์ฟอร์เมชั่น 

2) ความต้องการศึกษาต่อ
ในระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  การ
รับนักศึกษาสมทบ 

- 100,000 - - ต.ค.65-เม.ย.
66 

ไดข้้อมูลเกี่ยวกบัความต้องการของผู้เรียนต่อ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในยุคดิจิทัล 
ทรานส์ฟอร์เมชั่น 3 กลุ่มสาขาวิชา 
 

SO4: Education 
Platform 
Flagship: Data & 
Demand Driven CMU 
Academy 

7 จำนวนผลงานการพัฒนาด้าน
เศรษฐศาสตร์ของชุมชนจาก
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
เพิ่มขึ้น 

5 
(ร้อยละ) 

 

6. โครงการจัดเก็บข้อมูลเพื่อ
ส่งเสริมนวัตกรรมและการ
พัฒนาด้านเศรษฐศาสตร์ของ
ชุมชนจากหลกัสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา 

- - - ต.ค.65-ก.ย.
66 

มีข้อมูลส่งเสริมนวัตกรรมและการพัฒนาด้าน
เศรษฐศาสตร์ของชุมชนจากหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารหลักสูตร 
 2.1 การบริหารหลักสูตรเชิงรุก : สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร 
8 จำนวนหลกัสูตรมีผลการ

ดำเนินงานยอดเยี่ยม เพิ่มขึ้น 
 

13 หลักสูตร 
 
 

7. โครงการสนับสนุน
หลักสูตรที่มีผลการ
ดำเนินงานยอดเยี่ยม  

 396,000     - 

   1) รางวัลหลักสูตรดีเด่น - - - ต.ค.65-เม.ย.
66 

หลักสูตรดีเด่น 6 หลักสูตร  

   2) รางวัลหลักสูตรดีเลิศ - - - ต.ค.65-เม.ย.
66 

หลักสูตรดีเลิศ 1 หลักสูตร  

   3) รางวัลหลักสูตรที่เป็นที่
ต้องการของตลาด (Popular 
Program) 
 

- - - พ.ค. – ส.ค. 
66 

หลักสูตรที่เป็นที่ต้องการของตลาด 6 
หลักสูตร 
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ที่ กลยุทธ์/ตัวชี้วดั (ส่วนงาน) เป้าหมาย 
2566 

โครงการ งบประมาณ 
(แผ่นดิน) 

งบประมาณ 
(รายได้ส่วน

งาน) 

แหล่งทุนอ่ืน 
(ระบุ) 

รวม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
ในการ

ดำเนินงาน 

ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วดัสอดคล้องกับ 
Flagship 

(มหาวิทยาลัย) 
9 สัดส่วนผลงานตีพิมพ์ของ

นักศึกษา ป.เอก ในวารสารที่มี 
H-Index สูง เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 50 
 
 

8. โครงการสนับสนุน
ส่งเสริมปริญญานิพนธ์ที่มี
คุณภาพดีเด่น/ดีมาก 

- 454,500 - - ส.ค.65 - ก.พ.
66 

รางวัลปริญญานิพนธ์ดีเด่น/ดีมาก 18 รางวัล - 

10 จำนวนทุนสนับสนุนกิจกรรม
ทางวิชาการ  

100 ทุน 9. โครงการสนับสนุน
กิจกรรมทางวิชาการ  
- ทุนสนับสนุนตีพิมพ์ผลงาน 
- ทุนสนับสนุนนำเสนอ
ผลงาน 
- ทุนสนับสนุนตีพิมพ์รว่มกับ
สถาบันการศึกษา 

- 600,000 - - ส.ค.65 - ก.ย.
66 

นักศึกษาได้รับทุนสนับสนุนกิจกรรมทาง
วิชาการ จำนวน 100 ทุน 

- 

11 จำนวนนวัตกรรมจากผลงาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
(TRL >6) เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 5 10. โครงการสนับสนุน
ส่งเสริมผลงานทางวิชาการที่
มีความโดดเด่นด้าน
นวัตกรรม 

- 130,000 
 

- - ส.ค.65 - ก.พ.
66 

รางวัลนวัตกรรมเด่น 3 รางวัล SO5 : Research & 
Innovation Platform 
Flagship: Research & 
IP Utilization Boosting 
ผลักดันการใช้ประโยชน์
จากงานวิจัยและทรัพย์สิน
ทางปัญญา 

 2.2 การบริหารหลักสูตร : โครงการพัฒนา Strategic Partnerships Program  
12 จำนวน Strategic 

partnership ด้านการวิจยั 
Joint 
research/International 
joint publications เพิ่มขึ้น 

5 
(ร้อยละ) 

11. โครงการสนับสนุนทุน 
International joint 
publications ระดับ
บัณฑิตศึกษา 

- 200,000 - - ส.ค.65 - ก.ย.
66 

จำนวน International joint publications 
ระดับบัณฑิตศึกษา เพิ่มขึ้น 

SO5: Research & 
Innovation Platform 
Flagship: Global 
Partnership 

 2.3 การบริหารหลักสูตร : International Research Grant   
13 จำนวน International 

research grant จากโครงการ 
Strategic partnership 
เพิ่มขึ้น 

3 
(ราย) 

12. โครงการเชื่อมโยง
หลักสูตรของ มช. กับ
สถาบันของแหล่งทุนร่วมกับ 
Strategic Partnerships  

- - - ต.ค.65-ก.ย.
66 

จำนวน International research grant 
จากโครงการ Strategic partnership 
เพิ่มขึ้น 
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ที่ กลยุทธ์/ตัวชี้วดั (ส่วนงาน) เป้าหมาย 
2566 

โครงการ งบประมาณ 
(แผ่นดิน) 

งบประมาณ 
(รายได้ส่วน

งาน) 

แหล่งทุนอ่ืน 
(ระบุ) 

รวม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
ในการ

ดำเนินงาน 

ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วดัสอดคล้องกับ 
Flagship 

(มหาวิทยาลัย) 
 2.4 การบริหารหลักสูตร : International Academic Staff  SO5: Research & 

Innovation Platform 
Flagship: Global 
Partnership 

14 จำนวนอาจารย์แลกเปลีย่น
เพิ่มขึ้น Inbound / 
Outbound 

20/30 
ราย 

 

13. โครงการสนับสนุนทุน
อาจารย์แลกเปลีย่น 
Inbound 20 ราย  
(50,000 x 20 = 1,000,000 
บาท) 
- Outbound 30 ราย  
(100,000 x 30 = 
3,000,000 บาท) 

- - 4,000,000 
(ขอรับ

งบประมาณ
สนับสนุนจาก 

มช.) 

- - จำนวนอาจารย์แลกเปลีย่น เพิ่มขึ้น 
Inbound 20 ราย Outbound 30 ราย 
 
 

 2.5 การบริหารหลักสูตร : Student Mobility 
15 จำนวนนกัศึกษาแลกเปลี่ยน

เพิ่มขึ้น Inbound / 
Outbound 

30/50 
ราย 

 

14. โครงการสนับสนุนทุน
นักศึกษาแลกเปลี่ยน  
- Inbound 30 ราย  
(75,000 x 30 = 2,250,000 
บาท) 
- Outbound 50 ราย  
(250,000 x 50 = 
12,500,000 บาท) 

- - 14,750,000 
(ขอรับ

งบประมาณ
สนับสนุนจาก 

มช.) 

- - จำนวนนกัศึกษาแลกเปลี่ยน เพิ่มขึ้น 
Inbound 30 ราย Outbound 50 ราย 
 
 

 2.6 International Active Recruitment Program 
16 จำนวนนกัศึกษาตา่งชาติ

เพิ่มขึ้น 
 

5 
(ร้อยละ) 

15. โครงการ International 
Active Recruitment 

- 100,000 - - ต.ค.65-ก.ย.
66 

นศ.ต่างชาติที่เข้าศึกษาต่อในระดับ
บัณฑิตศึกษาผ่านกระบวนการ Active 
Recruitment 50 ราย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสนับสนุนความเป็นนานาชาติ 
 3.1 International Residence : สนับสนนุความเป็นนานาชาติร่วมกับมหาวิทยาลัย 

17 จำนวนอาจารย์ นกัศึกษา
ต่างชาติในหอพักนานาชาติ
ของมหาวิทยาลยัเพิ่มขึ้น (เริ่ม
วัดผลปี 2567) 

- 16. โครงการศูนย์
ประชาสัมพันธห์อพกั
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
สำหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษานานาชาติ 

- - - - - - - 

17. โครงการปรับเกณฑ์ทุน 
CMU Presidential ให้
สนับสนุนผู้รับทุนเข้าพักที่
หอพักของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

- - - - - - - 
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ที่ กลยุทธ์/ตัวชี้วดั (ส่วนงาน) เป้าหมาย 
2566 

โครงการ งบประมาณ 
(แผ่นดิน) 

งบประมาณ 
(รายได้ส่วน

งาน) 

แหล่งทุนอ่ืน 
(ระบุ) 

รวม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
ในการ

ดำเนินงาน 

ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วดัสอดคล้องกับ 
Flagship 

(มหาวิทยาลัย) 
18 ปรับปรุงอาคารบัณฑิต

วิทยาลยัให้มีความพร้อมสู่การ
เป็นนานาชาต ิ

อาคาร 1 
บัณฑิต
วิทยาลยั 

18. โครงการปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับ
การจัดการเรียนการสอน
แบบนานาชาติ Grad 
Open Space (Phase 2) 

- 7,000,000 - - ต.ค.65-ก.ย.
66 

อาคารบัณฑิตวิทยาลัยมีความเป็น Digital 
workplace เพื่อรองรับการเข้าสู่ความเป็น
นานาชาต ิ

SO6: Excellence 
Management Platform 
Flagship: Intelligent 
Organization 

 3.2 International Student Supporting Program/ Pre-Graduate School at CMU 
   19. โครงการ Pre-

Graduate School at 
CMU 

 300,000      

19 จำนวนครั้งผู้เข้าชมเว็บไซต์
แนะนำการใช้ชีวิตใน มช. 
ระหว่างการศึกษา 
 

10,000 

ครั้ง 

1) Life@CMU 
   - เว็บไซต์แนะนำการใช้
ชีวิตใน มช. ระหว่าง
การศึกษา 
- คลิปแนะนำการใช้ชีวิตใน 
มช. ระหว่างการศึกษา 

- - - ต.ค.65-ก.ย.
66 

1. คลิปแนะนำการใช้ชีวิตใน มช. ระหวา่ง
การศึกษา 
2. เว็บไซต์แนะนำการใช้ชีวิตใน มช. ระหว่าง
การศึกษา 
 

SO6: Excellence 
Management Platform 
Flagship: Intelligent 
Organization 

20 จำนวนนกัศึกษาที่เขา้ร่วม
กิจกรรมภายใต้โครงการเตรียม
ความพร้อมฯ เพิ่มขึ้น 
 

150 
ราย 

 

2) โครงการเตรียมความ
พร้อมและการใช้ชีวิตของ
นักศึกษาต่างชาต ิ
 

- - - ส.ค.65-ส.ค.
66 

นักศึกษาเข้ารว่มกิจกรรมภายใต้โครงการ
เตรียมความพร้อมและการใช้ชีวิตของ
นักศึกษาต่างชาต ิ150 คน 
 

SO4: Education 
Platform 
Flagship: Innovative 
Learning Platform 
 

 3.3 สนับสนนุด้านภาษาอังกฤษ 
21 ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่มี

ผลคะแนนเพิ่มขึ้นจากการเข้า
ร่วมโครงการ เพิ่มขึ้น 
 
 

ร้อยละ 80 20. โครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ 
1) โครงการสนับสนุนค่า
อบรมภาษาอังกฤษที่สถาบัน
ภาษาและ HAS Center  
2) โครงการสนับสนุนค่า
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
ด้วยโปรแกรม DynEd 
3) โครงการสนับสนุนการ
อบรมเพื่อพัฒนาด้านตา่งๆ 
4) โครงการคัดเลือก 
Young Ambassador 
 

- - 800,000 
(ของบ

สนับสนุนจาก 
มช.) 

- ต.ค.65-ก.ย.
66 

นักศึกษามีทักษะภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น SO4: Education 
Platform 
Flagship: Inclusive 
Education 



Update: Aug 24, 2022 

 

ที่ กลยุทธ์/ตัวชี้วดั (ส่วนงาน) เป้าหมาย 
2566 

โครงการ งบประมาณ 
(แผ่นดิน) 

งบประมาณ 
(รายได้ส่วน

งาน) 

แหล่งทุนอ่ืน 
(ระบุ) 

รวม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
ในการ

ดำเนินงาน 

ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วดัสอดคล้องกับ 
Flagship 

(มหาวิทยาลัย) 
 3.4 โครงการสานสัมพันธน์ักศึกษาเก่าต่างประเทศ 

22 จำนวนมหาวิทยาลยั/
หน่วยงานในเครือข่ายต่างชาต ิ

5 เครือข่าย 
 

21. โครงการสร้างเครือข่าย
บัณฑิตศึกษานานาชาติ 

 100,000 
 

    SO5: Research & 
Innovation Platform 
Flagship: Global 
Partnership 
 

1) โครงการมอบรางวัล นศ. 
เก่าต่างประเทศดีเด่น 
 

- - - ต.ค.65-ก.พ.
66 

นักศึกษาเกา่ต่างชาติดีเด่นที่ได้รับรางวัลใน
ระดับมหาวิทยาลยั 2 ราย 

2) CMU Contact Point ใน
ต่างประเทศ 

- - - ต.ค.65-ก.ย.
66 

มีข้อมูลเครือข่ายเพื่อประสานงานเกี่ยวกับ
การรับสมัครนักศึกษาใหม ่อยา่งน้อย 3 กลุ่ม
ประเทศ 1. ประเทศโซนยุโรป 2. ประเทศ
โซนอเมริกา 3.โซนเอเซีย 
 

 3.5 โครงการสนับสนนุกจิกรรมสมัพันธ์นกัศึกษานานาชาติ 
23 จำนวนกิจกรรมนักศึกษา

นานาชาต ิ
5 

ครั้ง 
22. โครงการส่งเสริม
กิจกรรมนักศึกษานานาชาต ิ

- 90,000 - - ต.ค.65-ก.ย.
66 

นักศึกษาชาวไทยและต่างชาติได้ทำกิจกรรม
ร่วมกัน 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับการบริการด้านบัณฑิตศึกษา 
 4.1 e-Grad : Digital Transformation 

24 1. จำนวนระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่นำมาใช้ในการ
บริหารจัดการบัณฑิตศึกษา
และนักศึกษา 
 
 

4 ระบบ 
(พร้อมใช้

งาน) 
1 ระบบ 

(อยู่ระหว่าง
พัฒนา) 

23. โครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อ
รองรับ Grad Open 
Space 
1) พัฒนาระบบบริหาร
จัดการบัณฑิตศึกษาและ
นักศึกษา e-Grad : Digital 
Transformation 
2) จัดซื้อชุดอุปกรณ์
สำนักงานและเครือข่าย 

- - 7,000,000 
(ขอใช้เงิน
เหลือจ่าย
สะสมจาก

งบประมาณ
เสริมหลักสูตร

และกีฬา) 

- ต.ค.65-ก.ย.
66 

1. Grad365  
2. eAdmission 
3. eProposal 
4. eThesis 
5. eGraduation (พัฒนาระบบบริหาร
จัดการบัณฑิตศึกษาเพื่อนกัศึกษา คาดวา่จะ
แล้วเสร็จปีงบประมาณ 2567) 

SO6: Excellence 
Management Platform 
Flagship: Intelligent 
Organization 

25 2. ชุดอุปกรณ์สำนักงานและ
เครือข่าย  

1 ชุด 



Update: Aug 24, 2022 

 

ที่ กลยุทธ์/ตัวชี้วดั (ส่วนงาน) เป้าหมาย 
2566 

โครงการ งบประมาณ 
(แผ่นดิน) 

งบประมาณ 
(รายได้ส่วน

งาน) 

แหล่งทุนอ่ืน 
(ระบุ) 

รวม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
ในการ

ดำเนินงาน 

ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วดัสอดคล้องกับ 
Flagship 

(มหาวิทยาลัย) 
 4.2 Grad Improvement  

26 การรับรองมาตรฐาน ISO9001 ผ่านการ
รับรอง 

24. โครงการขอการรับรอง
มาตรฐาน ISO9001 

- 150,000 - - ต.ค.65-ก.ย.
66 

ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO9001 SO6: Excellence 
Management Platform 
Flagship: Learning & 
Innovative Workforce 
with Growth Mindset 

27 ร้อยละบุคลากรมกีารพัฒนา
ทักษะด้านภาษาและ IT 
เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 80 
 
 
 

25. โครงการพัฒนาทักษะ 
upskilled/reskilled ของ
บุคลากรบัณฑิตวิทยาลยั 
1) ทักษะด้านภาษา 
2) ทักษะด้าน IT 
3) ทักษะการบริหารจัดการ 
4) ทักษะการทำงานเป็นทีม 
5) ทักษะการสื่อสาร 

- 150,000 - - ต.ค.65-ก.ย.
66 

บุคลากรบัณฑิตวิทยาลยัทุกคนได้พัฒนา
ทักษะตามความเหมาะสม 

28 ร้อยละจำนวนบุคลากรที่
พัฒนาทักษะ 
reskilled/upskilled  
 

ร้อยละ 80 

29 ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

>ร้อยละ 80 26. โครงการ Grad 
Improvement Project 

- 100,000 - - ส.ค.65-ก.ย.
66 

โครงการ GIP จำนวน 13 โครงการ 

27. โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ Service 
Spec. 

   ต.ค.65-ก.ย.
66 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมากกวา่ 
ร้อยละ 80 

30 รักษาเสถียรภาพการรับเข้า
นักศึกษาบัณฑิตศึกษาให้อยู่ใน
ระดับคงที่ (+/- ไม่เกินร้อยละ 
5) 

+/-5 
(ร้อยละ) 

28. โครงการวิเคราะห์
แนวโน้มการรับเช้า 

- 20,000 - - ต.ค.65-ก.ย.
66 

ข้อมูลแนวโน้มการรับเช้า SO6: Excellence 
Management Platform 
Flagship: Intelligent 
Organization with Data 
Driven Management 

 


