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แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564
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คํานํา
แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับนี้จัดทําขึ้นภายใต้เงื่อนไขของหลักเกณฑ์พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 ว่าด้วยการบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มาตรา 9 กําหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการซึ่งมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลาและงบประมาณที่ต้องใช้ของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสําเร็จ และต้องจัด
ให้มีการติ ดตามและประเมินผลการปฏิ บัติราชการประจํา ปี ตามหลั กเกณฑ์และวิธีก ารที่ส่วนราชการกําหนดขึ้น และสอดคล้องตามแผนปฏิบัติร าชการประจําปี พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยฯ ซึ่งได้จัดทําขึ้นภายใต้กรอบแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564 ) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2563 และแผนพัฒนาการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565-2569) ที่ได้นําแนวทางการพัฒนาโดยยึดนโยบายชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การพัฒนาคุณภาพ
ตามมาตรฐานของ สป.อว. และการพัฒนาคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยสู่มาตรฐานสากล ทั้งนี้ แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ผ่านมติที่ประชุม
คณะกรรมการอํานวยการทบทวนแผนกลยุทธ์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระยะ 5 ปี (ปี พ.ศ. 2563-2567) (ฉบับปรับปรุง 22 พฤศจิกายน 2562) และ (ยกร่าง)
แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ได้ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารและดําเนินงานภายในบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2563 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิต
วิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีความคาดหวังให้แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ เป็นเครื่องมือสําหรับการพัฒนาองค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง เกิดการบูรณาการและการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและผลักดันให้การดําเนินงานในภารกิจต่างๆ ของทุกภาคส่วนในบัณฑิตวิทยาลัย ตอบสนองทิศทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเกิดผลสัมฤทธิ์และบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ของบัณฑิตวิทยาลัย นําไปสู่คุณภาพและมาตรฐานในการสนับสนุนการจัดการศึกษาที่เป็นเลิศ เพื่อสร้างความสําเร็จระดับ
บัณฑิตศึกษาสู่สากลต่อไป

(รองศาสตราจารย์กริสน์ ชัยมูล)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปรัชญา
ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน
พันธกิจ
1) ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
2) รักษาและยกระดับมาตรฐานการจัดการศึกษาและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
3) บริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัยตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ
วิสัยทัศน์
สนับสนุนการจัดการศึกษาที่เป็นเลิศ เพื่อสร้างความสําเร็จระดับบัณฑิตศึกษาสู่สากล
Supporting Excellent Education for Developing Graduate Studies the Success Internationally
提供卓越的教育视野推动研究生成功与国际接轨
คําอธิบายวิสยั ทัศน์ :
สนับสนุนการจัดการศึกษา หมายถึง สนับสนุนการผลิตบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษา และยกระดับมาตรฐานการจัดการศึกษาและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
เป็นเลิศ หมายถึง ได้รับการรับรองโดยหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับภายในปี 2565
ความสําเร็จระดับบัณฑิตศึกษาสู่สากล หมายถึง
จํานวนนิสิตรับเข้าเพิ่มขึ้น อย่างน้อยร้อยละ 20 ภายในปีการศึกษา 2567
จํานวนผลงานวิจัยของนิสิตระดับปริญญาเอกทีต่ ีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น อย่างน้อยร้อยละ 25 ภายในปี 2567
จํานวนนิสิตสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาทีก่ าํ หนดเพิ่มขึ้น อย่างน้อยร้อยละ 6 ภายในปี 2567
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สมรรถนะหลัก
Agility : ความคล่องตัวในการให้บริการ หมายถึง ความเร็วในการตอบสนอง เปลี่ยนทิศทาง รวดเร็ว ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
อัตลักษณ์
มาตรฐานวิชาการ บริการด้วยรอยยิ้ม
เอกลักษณ์
การบริการที่ดี (Service mind)
ค่านิยมองค์กร
Focus on Success : การมุง่ เน้นความสําเร็จ
ยุทธศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เป็นศูนย์กลางการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับมาตรฐานการจัดการศึกษาและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาการบริหารจัดการทีเ่ ป็นเลิศ
ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผน
ร้อยละความสําเร็จของการบรรลุตามเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
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Strategic map มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

พัฒนาองค์กร

ประสิทธิภาพ

คุณภาพบริการ

ประสิทธิผล

มหาวิทยาลัยชั้นนําของเอเชีย
หลักสูตรมีคณ
ุ ภาพ/สอดดคล้องกับ
ความต้องการของตลาด

ความพึงพอใจของนิสิตต่อมหาวิทยาลัย

ความพึงพอใจของชุมชนต่อการ
วิจัย/

ความพึงพอใจของนิสิตต่อการสอน

ความพึงพอใจระบบเทคโนโลยี

แผนพัฒนามหาวิทยาลัย

ภาวะการได้งานทํา

กฏหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ

บุคลากร

ผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์

ผลงานวิจัยได้รับการ Citation

การบริหารความเสี่ยง
ภูมิทัศน์-อาคารสถานที่

มหาวิทยาลัยชัน้ นําในเอเชีย

บัณฑิตได้งานทํา/เป็นผู้ประกอบการ

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิตมหาวิทยาลัย

การสร้างมูลค่าเพิ่ม/คุณค่า
จากงานวิจัย/นวัตกรรม
การบริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ระบบบริหารจัดการ
โครงสร้างพื้นฐาน

ความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านสุขภาพ

วัฒนธรรมขององค์กร

การหารายได้เพิ่ม
คุณภาพการบริหาร รพ. ให้เป็นเลิศ

ฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
องค์กรแห่งการเรียนรู้
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แผนที่กลยุทธ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วิสัยทัศน์:
สนับสนุนการจัดการศึกษาที่เป็นเลิศ เพือ่ สร้างความสําเร็จระดับบัณฑิตศึกษาสูส่ ากล
Supporting Excellent Education for Developing Graduate Studies the Success Internationally
พันธกิจ : 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
2. รักษาและยกระดับมาตรฐานการจัดการศึกษาและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
3. บริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัยตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ

ค่านิยมองค์กร: Focus on Success : การมุ่งเน้นความสําเร็จ

บุคลากร
และการ
เรียนรู้
การเงิน

จํานวนผลงานวิจัยของนิสิตระดับปริญญาเอกที่ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับนานาชาติเพิ่มขึน้ อย่างน้อยร้อยละ 25 ภายในปี 2567

(1) สร้างความสําเร็จให้นิสติ ระดับบัณฑิตศึกษา

กระบวนการ

ลูกค้า

จํานวนนิสิตรับเข้าเพิ่มขึ้น
อย่างน้อยร้อยละ 20 ภายในปีการศึกษา 2567

(4) สร้างความเป็นเลิศในการบริหารและการปฏิบัติงาน

(2) เพิ่มความผูกพันแก่นสิ ิต

ได้รับการรับรองโดยหน่วยงาน
ที่ยอมรับภายในปี 2565

(3) สร้างเสริมภาพลักษณ์ของ บว.

(5) สร้างเสริมกลไกการสื่อสารและความสัมพันธ์ที่ดีทั้งภายในและภายนอกองค์กร

(6) นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้อย่างเหมาะสม
(8) เสริมสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากร

จํานวนนิสิตสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนด
เพิ่มขึ้น อย่างน้อยร้อยละ 6 ภายในปี 2567

(7) พัฒนาระบบข้อมูล

(9) เสริมสร้างค่านิยมองค์กร

(11) ใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

(10) เพิ่มขีดความสามารถบุคลากร
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แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เป็นศูนย์กลางการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพ
เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
2562
2563
ปี 2564
เป้าประสงค์ 1.1) เพิ่มประสิทธิภาพการรับเข้า (เป้าประสงค์ 5.6 (มมส)) สร้างภาพลักษณ์ที่ดีและการยอมรับในระดับสากล
ตัวชี้วัด 1.1.1) จํานวนนิสิตทีร่ บั เข้าศึกษา
n/a
613
720 คน 1) กิจกรรม/โครงการส่งเสริมขีด
เพิ่มขึ้น (คน)
ความสามารถด้านการประชาสัมพันธ์
ร่วมกับคณะหลักสูตร
2. สร้างเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย/
ภายนอกประเทศแสวงหาแหล่งทุนทัง้
ภายในและภายนอก
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทัง้ ภายใน
และภายนอกจากต่างประเทศ (MOU)
ตัวชี้วัด 1.1.2) จํานวนนิสิตต่างชาติรับเข้า
n/a
105
82 คน
4. บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับคณะ/หลักสูตร
เพิ่มขึ้น (คน)
ผลิตสื่อนําเสนอความโดดเด่นของแต่ละ
คณะ/หลักสูตร
เป้าประสงค์ 1.2 เพิ่มขีดความสามารถการผลิตบัณฑิต
ตัวชี้วัด 1.2.1) ร้อยละของอาจารย์ที่ปรึกษา
n/a
ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพตนเอง

96.09

ร้อยละ 80

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเครือข่ายประธาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

งบประมาณ

เจ้าภาพหลัก/
ผู้รับผิดชอบดําเนินงาน

-

รองคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยฝ่ายบริหารฯ
ศรินทร์ยา เกียงขวา/
ชนิดา พันธะ/
วิชชุลดา ลดาวัลย์/
ณัฐฐิรา พานแก้ว

-

รองคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยฝ่ายบริหารฯ
ศรินทร์ยา เกียงขวา/
ชนิดา พันธะ/
วิชชุลดา ลดาวัลย์/
ณัฐฐิรา พานแก้ว

-

อรไท สีหาบุญมี/
อุบลรัตน์ ป้านภูมิ/
วัลภา โชคบัณฑิต

~8~
เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด 1.2.2) ร้อยละที่เพิ่มขึน้ ของนิสิตที่สําเร็จ
การศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนด
(ระดับปริญญาโท)

ผลการดําเนินงาน
2562
2563
n/a
3.01

เป้าหมาย
ปี 2564
ร้อยละ
+3%

ตัวชี้วัด 1.2.3) ร้อยละที่เพิ่มขึน้ ของนิสิตที่สําเร็จ
การศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนด
(ระดับปริญญาเอก)

n/a

2.32

ร้อยละ
+3%

ตัวชี้วัด 1.2.4) ร้อยละผลงานวิจัยของนิสิตระดับ
ปริญญาเอกที่ตพี ิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

n/a

8.64

ตัวชี้วัด 1.2.5) ร้อยละผลงานวิจัยของนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษาที่ตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ

n/a

n/a

รวม 7 ตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม
โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจยั นิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม เพื่อการรับรู้และการใช้งาน
โปรแกรมเกี่ยวกับระบบวิทยานิพนธ์และ
วิจัยระดับบัณฑิตศึกษาประจําปี
งบประมาณ 2564

งบประมาณ
20,000

เจ้าภาพหลัก/
ผู้รับผิดชอบดําเนินงาน
ศรินทร์ยา เกียงขวา/
ชนิดา พันธะ/
ณัฐฐิรา พานแก้ว

-

ศรินทร์ยา เกียงขวา/
ชนิดา พันธะ/
ณัฐฐิรา พานแก้ว

ร้อยละ 10

-

อรไท สีหาบุญมี

ร้อยละ 10

-

อรไท สีหาบุญมี

รวมรวมประมาณการงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 1 (บาท)

20,000

~9~
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : รักษาและยกระดับมาตรฐานการจัดการศึกษาและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย
2562 2563
2564
เป้าประสงค์ 2.1) สนับสนุนให้มีหลักสูตรที่เป็นที่ต้องการ
ตัวชี้วัด 2.1.1) จํานวนหลักสูตรพหุวทิ ยาการ
n/a
1
1 หลักสูตร
หรือสหวิทยาการหรือหลักสูตรระยะสั้น
(Short Course) เปิดสอน
เป้าประสงค์ 2.2) รักษาและยกระดับมาตรฐานหลักสูตร
ตัวชี้วัด 2.2.1) จํานวนหลักสูตรที่มกี ารจัดการ
n/a
1
20
เรียนการสอนรองรับนิสิตต่างชาติ
หลักสูตร

ตัวชี้วัด 2.2.2) จํานวนเครือข่าย
ผู้ประกอบการ/MOU ทีมีความร่วมมือกับ
บัณฑิตวิทยาลัย
รวม 3 ตัวชี้วัด

-

-

โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการสร้างหลักสูตร
สหวิทยาการและจัดทําหลักสูตรระยะสั้น

1. สร้างความร่วมมือในระดับหลักสูตรสู่นานาชาติ
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทัง้ ภายในและภายนอก
จากต่างประเทศ (MOU)
3. จัดตั้งหน่วย GRAD Sevice Center ให้บริการ
ช่วยเหลือ และให้คําปรึกษานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
และมีการบริหารจัดการนิสิตจีน
4 เครือข่าย 1. สร้างเครือข่ายความมือร่วมมือภายในและภายนอก
2. แสวงหาแหล่งทุนภายนอ (จากบริษัท
บริษทั ผู้สนับสนุนทุน นิสิตที่มาเรียนได้ทุน
ทําวิจัยให้บริษทั )
รวมประมาณการงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 2 (บาท)

งบประมาณ

เจ้าภาพหลัก/
ผู้รับผิดชอบ

-

อุบลรัตน์ ป้านภูมิ

-

ชนิดา พันธะ/
อุบลรัตน์ป้านภูมิ /
ณัฐฐิรา พานแก้ว

-

รองคณบดีฝ่ายบริหารและ
วิชชุลดา ลดาวัลย์

-

~ 10 ~
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ
(ยุทธศาสตร์ที่ 5 (มมส.) บริหารองค์กรเพื่อความเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ
เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงาน
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
2562
2563
ปี 2564
เป้าประสงค์ 3.1) สร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
(มมส 5.1 เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาลให้มีความคล่องตัว รวดเร็ว ใช้เทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้นในการทํางาน)
ตัวชี้วัด 3.1.1 จํานวนนวัตกรรม
n/a
2
เพิ่มขึ้นจากปีที่ โครงการปฏิบัตกิ ารการจัดการความรู้เครือข่าย
ที่เกิดจากการปฏิบัติงาน
ผ่านมาจํานวน
CoP_GRAD_MSU ระหว่างบัณฑิตวิทยาลัยกับ
1นวัตกรรม
หน่วยงานภายในมหาวิมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประเด็นความรู้ “ด้านการพัฒนาองค์กร”

งบประมาณ

เจ้าภาพหลัก/
ผู้รับผิดชอบ

-

กนกนวล นรินยา/
ศรินทร์ยา เกียงขวา/
อรไท สีหาบุญมี/
สายฝน ทัพขวา/
อุบลรัตน์ ป้านภูมิ
คณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย/รองคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย/
พิกุลศิลป์ งามสูงเนิน/
สายฝน ทัพขวา

ตัวชี้วัด 3.1.2 จํานวน
กระบวนงานที่ได้มีการปรับปรุง/
ลดขั้นตอนการดําเนินงาน

n/a

1
กระบวนงาน

2
กระบวนงาน

โครงการปฏิบัตกิ ารการจัดการความรู้เครือข่าย
CoP_GRAD_MSU ระหว่างบัณฑิตวิทยาลัยกับ
หน่วยงานภายในมหาวิมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประเด็นความรู้ “ด้านการพัฒนาองค์กร”
“กิจกรรมวิเคราะห์กระบวนงานโดยใช้ SIPOC MODE
ในการพัฒนากระบวนงาน Work Process/Work
System”

-

ตัวชี้วัด 3.1.3 (5.1.3) ระดับ
ความสําเร็จของการค้นหาแนว
ปฏิบัติที่ดี

ระดับ 5

ระดับ 5

ระดับ 5

โครงการประชุมปฏิบัติการ : การบริหารงานด้านการ
จัดการความรู้เครือข่าย COP_GRAD_MSU ระหว่าง
บัณฑิตวิทยาลัยกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

30,000

อรไท สีหาบุญมี

~ 11 ~
เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงาน
2562
2563
ระดับ 5
ระดับ 5

เป้าหมาย
ปี 2564
ระดับ 5

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

เจ้าภาพหลัก/
ผู้รับผิดชอบ
สายฝน ทัพขวา

ตัวชี้วัด 3.1.4 (มมส.5.1.5) ระดับ
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาองค์กรสูค่ วามเป็น
40,000
ความสําเร็จของการดําเนินการ
เลิศตามเกณฑ์คณ
ุ ภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่
บริหารจัดการสูค่ วามเป็นเลิศ
เป็นเลิศ
เป้าประสงค์ 3.2 เสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร (มมส.5.4 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและการพัฒนาบุคลากรทีม่ ีประสิทธิภาพ)
ตัวชี้วัด 3.2.1 จํานวนบุคลากรที่
2
จํานวน 1 คน 1) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูด้ ้วยเทคนิค
กนกนวล นรินยา
มีผลงานพร้อมยื่นขอตําแหน่งที่
ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring) การให้คําปรึกษา
สูงขึ้น
ในการยื่นขอตําแหน่งที่สูงขึ้น
2) กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านการเขียน
คู่มือปฏิบัติงานและการทําวิจยั ของบุคลากรสาย
สนับสนุน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เพื่อยื่นขอกําหนดระดับตําแหน่งที่สูงขึ้น
3) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและภาษาจีนสําหรับบุคลากรสาย
สนับสนุน ประจําปีงบประมาณ 2564 ***(มมส)
4) กิจกรรมประชุม/สัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทํางานและความก้าวหน้าในสายงานของบุคลากรสาย
สนับสนุน ประจําปีงบประมาณ 2564 ***(มมส)
จํานวน 5 ตัวชีว้ ัด
รวมประมาณการงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 3 (บาท) 70,000
รวมทั้งสิ้น 15 ตัวชี้วัด
รวม

~ 12 ~

งบประมาณในการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(จําแนกตามยุทธศาสตร์)
ที่

ยุทธศาสตร์

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เป็นศูนย์กลางการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษา
อย่างมีคุณภาพ
2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : รักษาและยกระดับมาตรฐานการจัดการศึกษาและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
5 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ
รวมทั้งสิน้

งบแผ่นดิน
-

งบประมาณ (บาท)
งบรายได้และเงินสะสม
20,000

รวม
20,000

70,000
90,000

70,000
90,000

~ 13 ~

กลยุทธ์ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เป็นศูนย์กลางการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพ
เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์ 1.1) เพิ่มประสิทธิภาพการรับเข้า
ตัวชี้วัด 1.1.1) จํานวนนิสิตทีร่ บั เข้าศึกษาเพิ่มขึ้น (คน)
ตัวชี้วัด 1.1.2) จํานวนนิสิตต่างชาติที่รับเข้าศึกษาเพิ่มขึ้น (คน)

เป้าประสงค์1.2 เพิ่มขีดความสามารถการผลิตบัณฑิต
ตัวชี้วัด 1.2.1) ร้อยละของอาจารย์ที่ปรึกษาทีม่ ีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพตนเอง
ตัวชี้วัด 1.2.2) ร้อยละที่เพิ่มขึน้ ของนิสิตที่สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาทีก่ าํ หนด (ระดับปริญญาโท)
ตัวชี้วัด 1.2.3) ร้อยละที่เพิ่มขึน้ ของนิสิตที่สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาทีก่ าํ หนด (ระดับปริญญาเอก)
ตัวชี้วัด 1.2.4) ร้อยละผลงานวิจัยของนิสิตระดับปริญญาเอกทีต่ ีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัด 1.2.5) ร้อยละผลงานวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ

กลยุทธ์บัณฑิตวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กลยุทธ์ 1.1.1) ประชาสัมพันธ์ เชิงรุกทัง้ ระดับชาติและนานาชาติ
เพื่อสร้างโอกาสในการรับเข้า
1. สนับสนุนทุนให้กับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
2. แสวงหาแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอก
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทัง้ ภายในและภายนอกจากต่างประเทศ (MOU)
4. สร้างชื่อเสียงให้กับสถาบัน (นําเสนอความโดดเด่นของแต่ละคณะหลักสูตร)
6. สร้างเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย/ภายนอกประเทศ
กลยุทธ์ 1.2.1) เสริมสร้างศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษา
กลยุทธ์ 1.2.2) เสริมสร้างศักยภาพให้กับนิสติ ระดับบัณฑิตศึกษา
1. โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม เพื่อการรับรู้ และการใช้งานโปรแกรมเกี่ยวกับระบบวิทยานิพนธ์
และวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาประจําปีงบประมาณ 2564 อาทิ โปรแกรม
iThesis การใช้โปรแกรม Endnote สําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาโปรแกรม
Turnitin เป็นต้น
2. โครงการ/กิจกรรมของสโมสรนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : รักษาและยกระดับมาตรฐานการจัดการศึกษาและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์ 2.1) สนับสนุนให้มีหลักสูตรที่เป็นที่ต้องการ
ตัวชี้วัด 2.1.1) จํานวนหลักสูตรพหุวทิ ยาการหรือสหวิทยาการหรือ
หลักสูตรระยะสั้น (Short Course) ที่เปิดสอน
เป้าประสงค์ 2.2) รักษาและยกระดับมาตรฐานหลักสูตร
ตัวชี้วัด 2.2.1) จํานวนหลักสูตรที่มกี ารจัดการเรียนการสอน
รองรับนิสิตต่างชาติ

ตัวชี้วัด 2.2.2) จํานวนเครือข่ายผู้ประกอบการ/MOU
ทีมีความร่วมมือกับบัณฑิตวิทยาลัย

กลยุทธ์บัณฑิตวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กลยุทธ์ 2.1.1) สนับสนุนการสร้างหลักสูตรที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด
1. สนับสนุนหลักสูตรพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการหรือหลักสูตรระยะสั้น (Short Course)
2. จัดตั้งหน่วย GRAD Sevice Center ให้บริการ ช่วยเหลือ และให้คําปรึกษา
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
กลยุทธ์ 2.2.1) ส่งเสริมหลักสูตรในการรองรับนิสิตต่างชาติ

1. สนับสนุนหลักสูตรเพื่อรองรับนักศึกษาต่างชาติ
2. กําหนดแนวทางวิธีการรองรับนิสิตต่างชาติ
3. ยกมาตรฐานหลักสูตรโดยมุง่ ไปที่นักศึกษาต่างชาติ
กลยุทธ์ 2.2.2) ส่งเสริมให้มีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

1.สร้างเครือข่ายหรือความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2. สร้างความร่วมมือในระดับหลักสูตรสู่นานาชาติ
3. แนวปฏิบัติหรือองค์ความรู้หรือนวัตกรรมทีเ่ กิดจากการทํากิจกรรมร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือภายใน
หรือภายนอกมหาวิทยาลัย
4. แสวงหาแหล่งทุนภายนอก (จากบริษัท บ.ผูส้ นับสนุนทุน นิสิตที่มาเรียนได้ทุน ทําวิจัยให้บริษทั )
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ (ยุทธศาสตร์ที่ 5 (มมส.) บริหารองค์กรเพื่อความเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ
เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด
กลยุทธ์บัณฑิตวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เป้าประสงค์ 3.1) สร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
ตัวชี้วัด 3.1.1) จํานวนนวัตกรรมที่เกิดจากการปฏิบัติงาน
กลยุทธ์ 3.1.1) ส่งเสริมให้มีนวัตกรรมที่เกิดจากการปฏิบัติงาน
-พัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อผลักดันองค์กรสู่ความเป็นเลิศและการสร้างนวัตกรรมสู่การปฏิบัติ**
ตัวชี้วัด 3.1.2) จํานวนกระบวนงานที่ได้มกี ารปรับปรุง/ลดขั้นตอนการดําเนินงาน
กลยุทธ์ 3.1.2) มีบริการแบบ ออนไลน์ (anywhere anytime)
- พัฒนาแบบคําร้องขอออนไลน์ (e-Form)
- พัฒนาและปรับปรุงระบบการให้บริการต่างๆ ในรูปแบบ Digital
- พัฒนาระบบบริการ Online
- ปรับปรุงระบบการทํางาน /ลดขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับ
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
ตัวชี้วัด 3.1.3 (5.1.3) ระดับความสําเร็จของการค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ภายในองค์กร เพื่อต่อยอดเส้นทางให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ตัวชี้วัด 3.1.4 (มมส.5.1.5) ระดับความสําเร็จของการดําเนินการบริหารจัดการ
พัฒนาองค์กรสูค่ วามเป็นเลิศตามแนวทาง EdPEx
สู่ความเป็นเลิศ
เป้าประสงค์ 3.2 เสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร
ตัวชี้วัด 3.2.1) จํานวนบุคลากรที่มีผลงานพร้อมยื่นขอตําแหน่งที่สูงขึ้น
กลยุทธ์ 3.2.1) ส่งเสริมให้บุคลากรขอตําแหน่งที่สงู ขึ้น (ตําแหน่งวิชาการและบริหาร)
1. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพือ่ ผลักดันองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
2. พัฒนาทักษะทางภาษาสําหรับบุคลากร
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คณะผู้จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ที่ปรึกษา
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและกิจการพิเศษ
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายบริหาร
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการ
ผู้ให้ขอ้ มูล
คณะกรรมการทบทวนแผนกลยุทธ์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พ.ศ. 2563-2567) และจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้จัดทํา/รวบรวม/เรียบเรียง
นางสาวสายฝน ทัพขวา
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