
GRAD
CMU20

21
-2
02
5

รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต โสภาแดง
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Update 28 มีนาคม 2564



Core Values : E-GRADS

E Efficiency 
ม่ ุงเน้น คุณภาพและประสิทธิภาพ

G Great 
ยอดเย่ียม เป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนามหาวิทยาลัย

R Responsibility 
รับผิดชอบ ต่อความต้องการของผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย

A Agility 
บริหารจัดการด้วยความคล่องตัวอย่างรวดเร็ว

D Digitalization Organization 
พัฒนาสู่องค์กรดิจิทัล

S Services with open-mindedness 
มีจิตบริการ เปิดกว้างทางความคิด

GRAD
CMU

International Excellence
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เนื้อหา

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกส่งผลต่อระบบการศึกษา

สถานการณ์การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในเวทีโลก

วิสัยทัศน์ นโยบาย พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 
เป้าหมาย และแผนการดําเนินงาน 
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สถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงของ
โลก ส่งผลต่อระบบ

การศึกษา
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จากผลกระทบข้ันต้นเราสามารถท่ีจะนํามาวิเคราะห์
เพื่อศึกษาแนวโน้มท่ีจะเกิดข้ึนต่อระบบการศึกษา และ
ต่อการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซ่ึงสามารถท่ีจะสรุปเป็น
ประเด็นได้ดังนี้

1. ความจําเป็นท่ีต้องมีหลักสูตรใหม่ๆ ท่ีสามารถ
ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงต่างๆข้างต้น ไม่
ว่าจะเป็นวิกฤตสิ่งแวดล้อม (Environmental 
crisis) การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและ
การขาดแคลนทรัพยากร (Climate change 
and resource scarcity) ความก้าวหน้าอย่าง
รวดเร็วของเทคโนโลยี (Rise in technology)
ความหลากหลายเป็นเรื่องปกติใหม่ (Diversity 
the new normal)

2. การบูรณาการความรู้ในการพัฒนาหลักสูตร
แบบสหสาขา ท่ีไม่ใช่เป็นการพัฒนาหลักสูตร
จากองค์ความรู้หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งเท่านั้น 
เพื่อตอบสนองต่อการปฏิวัติสุขภาพ (Health 
revolution) และการเติบโตอย่างรวดเร็วของ
ชุมชนเมือง (Accelerating urbanization)
รวมถึงการให้ความสําคัญกับการสนับสนุน 
ส่งเสริมของผู้เรียนในภูมิภาค และท้องถ่ิน

3. การพัฒนาหลักสูตรท่ีจะต้องเชื่อมโยงกับนานา
ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 
หรือมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมข้ันสูง เพื่อให้ก้าว
ทันต่อความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี 
(Rise in technology)

4. การเรียนการสอนท่ีต้องมีการนําเทคโนโลยี
สมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ จากแนวคิดท่ีว่าทุก
สิ่งเชื่อมโยงกัน (Hyperconnectivity) และการ
เรียนรู้ในรูปแบบของการศึกษาบนโลกเสมือนจริง 
(Virtual education)

5. รูปแบบการเรียนการสอนท่ีจะต้องมุ่งเน้นการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต ท่ีสามารถรองรับกลุ่มผู้ทํางาน
และกลุ่มผู้สูงวัย เพื่อรองรับสถานการณ์ของการ
เปลี่ยนแปลงทางประชากร (Demographic 
shift)

6. การพัฒนาความร่วมมือกับพันธมิตรเชิงกล
ยุทธ์ (Strategic partnership) ท่ีเป็นผู้นํา
ทางด้านวิชาการ วิจัย รวมถึงเทคโนโลยีท่ี
เก่ียวข้องต่อการพัฒนาการศึกษาในมิติต่างๆ 
และควรมองในประเด็นการเปลี่ยนข้ัวอํานาจทาง
เศรษฐกิจ (Shift in global economic 
power)

7. การปรับรูปแบบการสอน ท่ีตอบสนองต่อความ
หลากหลายเป็นเรื่องปกติใหม่ (Diversity the 
new normal) และการเรียนการสอนแบบ
รายบุคคล (Individual education)

ในปัจจุบันสถานการณ์การ
เปล่ียนแปลงของโลกทัง้ทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และ 
วัฒนธรรมได้เกิดการเปล่ียนแปลง
ข้ึนอย่างรวดเร็ว 

ซ่ึงรวมถึงสถานการณ์ COVID-19 โดยแนวโน้ม
เหล่านี้ท่ีเกิดข้ึนจะส่งผลในหลากหลายด้านต่อการ
ดํารงชีพ ต่อเศรษฐกิจและสังคม จากการวิเคราะห์
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง 5 ประการ (5 Mega 
trend ท่ีจะเกิดข้ึนในช่วงปี 2020-2030 โดย 
PWC) ซ่ึงประกอบไปด้วย

1. การเปลี่ยนข้ัวอํานาจทางเศรษฐกิจ (Shift in 
global economic power)

2. ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี 
(Rise in technology)

3. การเปลี่ยนแปลงทางประชากร (Demo-
graphic shift)

4. การเติบโตอย่างรวดเร็วของชุมชนเมือง 
(Accelerating urbanization)

5. การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ และการ
ขาดแคลนทรัพยากร (Climate change 
and resource scarcity)

รวมถึง ผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 
(The five mega trends that will shape 
the post-COVID world โดย eBusiness 
Institute) ท่ีระบุถึง

1. การเปลี่ยนแปลงทางประชากร (Demo-
graphic shift)

2. วิกฤตสิ่งแวดล้อม (Environmental 
crisis)

3. ทุกสิ่งท่ีเชื่อมถึงกัน (Hyperconnectivity)
4. การปฏิวัติสุขภาพ (Health revolution) 
5. ความหลากหลายเป็นเรื่องปกติใหม่ 

(Diversity the new normal)
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สถานการณ์การศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศใน 
ด้านวิชาการ และ ด้านคุณธรรม มุ่งเน้นคุณภาพความเป็นเลิศ 
ด้านการวิจัย และ นวัตกรรม ที่สร้างประโยชน์ให้แก่สังคมโดยรวม 
อีกท้ังบริบทในการพัฒนาการศึกษาปัจจุบัน จําเป็นที่จะต้องพัฒนา
ระบบการศึกษาให้มีคุณภาพในระดับสากล ทําให้บัณฑิตวิทยาลัย
ต้องประเมินสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
ดําเนินการให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ
บริบทแนวโน้มในการพัฒนาการศึกษา 

ในการประเมินสถานการณ์บัณฑิตศึกษา สามารถประเมินได้จาก
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไม่ว่า
จะเป็นปัจจัยด้านนักศึกษา ปัจจัยด้านอาจารย์ และสถานการณ์ที่
เกิดขึ ้นจากปัจจัยภายนอก เช่น ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมใน
ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันท่ี
สูงขึ้น ทักษะในอนาคตที่มีความต้องการเพิ่มขึ้น และรูปแบบของ
ระบบการศึกษาที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น สถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงของโลกท่ีจะส่งผลต่อระบบการศึกษา 

การวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ ที ่เกิดขึ ้นนี ้จัดทําเพื ่อศึกษา
ผลกระทบที่สําคัญที่มีต่อการผลิตบัณฑิตของบัณฑิตวิทยาลัย จาก
การวิเคราะห์สามารถสรุปเป็นประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
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£ สัดส่วน นศ.บัณฑิต ต่อ นศ.ท้ังหมด
£ สัดส่วน นศ.ต่างชาติ ต่อ นศ.ท้ังหมด
£ ค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบภาษาอังกฤษ
£ แนวโน้มจํานวนนักศึกษาท่ีลดลง
£ สัดส่วนนักศึกษาจากท่ัวประเทศ

ปัจจัยด้านนักศึกษา

£ สัดส่วนอาจารย์ ต่อ นศ.
£ สัดส่วนอาจารย์ชาวตปท. ต่อ 

อาจารย์ท้ังหมด
£ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ปัจจัยด้านอาจารย์

£ การแข่งขันท่ีสูงข้ึน จาก
มหาวิทยาลัยในประเทศ

£ การเข้ามาของมหาวิทยาลัยจาก
ต่างประเทศ

£ ความต้องการด้านทักษะ 
ความสามารถ (ไม่ใช้ปริญญาบัตร)

£ ค่าใช้จ่ายของการศึกษาในระบบ
£ หลักสูตรระยะสั้น

ปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อม

£ ความทันสมัยของหลักสูตร
£ ความยืดหยุ่นของการเรียนการสอน
£ การตอบสนองความต้องการของผู้เรียน
£ อาจารย์สังกัดภาควิชา / หลักสูตร
£ การเพิ่มข้ึนของหน่วยงานวิชาการท่ีมีหลักสูตร
£ ความเป็นสากลของสิ่งแวดล้อมการศึกษา

ปัจจัยด้านหลักสูตรและโครงสร้าง

£ ค่าคุณภาพผลงานทางวิชาการ
£ การสําเร็จการศึกษาตามแผน

การผลิตบัณฑิต

£ งบประมาณการสนับสนุนด้าน
การศึกษาระดับบัณฑิตท่ีลดลง

£ ภาวะเศรษฐกิจ
£ ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์จาก MOU ท่ีมี

อยู่อย่างเต็มท่ี

ปัจจัยอ่ืนๆ

6
Update 28 มีนาคม 2564



ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีสัดส่วนนักศึกษาบัณฑิต-
ศึกษาต่อนักศึกษาทั้งหมดเพียงร้อยละ 17 เท่าน้ัน 
หลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษามีจํานวนทั้งหมด 216 
หลักสูตร พบว่ามีถึง 76 หลักสูตร ที่รับนักศึกษาได้ต่ํากว่า
ร้อยละ 40 ของจํานวนเป้าหมาย น่ีถือว่าเป็นสถานการณ์ที่
ยากลําบากในการจะเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการพัฒนา
งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อทําประโยชน์ให้แก่สังคม เม่ือ
พิจารณาประเด็นของการมุ่งสู่ความเป็นสากลด้านงานวิจัย
และวิชาการ 

นอกจากน้ียังพบว่า ในระดับบัณฑิตศึกษาน้ันมีสัดส่วน
นักศึกษาต่างชาติเพียงร้อยละ 14 เท่าน้ัน ซ่ึงอาจเกิดจาก
การที่มีหลักสูตรนานาชาติเพียง 1 ใน 4 (59 หลักสูตร) 
รวมถึงสัดส่วนนักศึกษาต่างชาติในหลักสูตรต่างชาติยังคงมี
จํานวนไม่มาก นอกจากน้ียังพบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบ
ภาษา อังกฤษของนักศึกษายังอยู่ในระดับที่ไม่ดีมากนัก 
และยังพบว่ามีนักศึกษาส่วนหน่ึงที่ต้องสอบ CMU-
eTEGS ซ้ําหลายคร้ัง (มากกว่า 10 คร้ัง) เพื่อให้ผ่าน
เกณฑ์ด้านภาษา จะเห็นว่าอุปสรรคด้านภาษาอังกฤษ เป็น
ความท้าทายอย่างมากในการผลักดันให้คุณภาพด้าน
งานวิจัยและวิชาการมีคุณภาพในระดับสากล

ปัจจัยด้านนักศึกษา

ป.ตรี 30,112 คน : บัณฑิตศึกษา 6,259 คน

บัณฑิตศึกษาไทย : บัณฑิตศึกษาต่างชาติ
5,398 คน : 861 คน

ภาคเหนือ 77%

ภูมิลําเนา
นศ.

ภาคกลาง 15%

อ่ืนๆ 8%

ค่าเฉล่ียระยะเวลาสําเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก 
79 เดือนหลักสูตร 5 ปี (60 เดือน)

68 เดือนหลักสูตร 3 ปี (36 เดือน)

ค่าเฉล่ียระยะเวลาสําเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท
แผน 1 (ก1) (24 เดือน)

แผน 2 (ก2) (24 เดือน)

แผน 3 (ข) (24 เดือน)

41 เดือน

42 เดือน

36 เดือน

Scopus 28%

จํานวนบทความท่ีใช้ในการเสนอ
สําเร็จการศึกษา 2563
รวมทั้งสิ้น 600 บทความ จาก 232 คน

เป็นบทความในวารสารนานาชาติ 374 บทความ (62%)

Scopus + ISI 59%

Scopus + 
PubMed 4%

อื่น 9%

หลักสูตร ภาษาไทย นานาชาติ
ปริญญาเอก 44 35
ปริญญาโท 110 24
ป.บัณฑิตข้ันสูง 2 0
ป.บัณฑิต 1 0

เปิดรับนักศึกษา 190 หลักสูตร (87.96%)
จํานวนหลักสูตรรวม 216 หลักสูตร (2564)

หลักสูตร รวม
รับได้

มากกว่า
80%

รับได้
ต่ํากว่า
40%

ไม่รับ/
รับไม่ได้

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 95 7 53 13
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 68 24 10 19
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 53 8 13 13

ประสิทธิผลการรับเข้าของหลักสูตร

- ข้อมูลการนับเข้า นศ.ระดับบัณฑิตศึกษา 1/2564
- บางหลักสูตรเปิดรับ 2/2564
- ไม่รับ / รับไม่ได้ หมายถึง ไม่เปิดรับ หรือ ไม่มี นศ. สมัคร หรือ นศ. ไม่ผ่านการคัดเลือก

สูงสุด 163 เดือน

สูงสุด 150 เดือน

สูงสุด 78 เดือน

สูงสุด 84 เดือน

สูงสุด 82 เดือน

ข้อมูล นศ.ท่ีสําเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2563

48% ตีพิมพ์อยู่ในฐานท่ีได้รับการ
ยอมรับในระดับสากล

จํานวน นศ. ไทย จําแนกตามสถาบัน
ท่ีสําเร็จการศึกษา (2561-2563)

46% 54%
สถาบันอ่ืน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

7

374

ข้อมูล 8 กันยายน 2564

Update 28 มีนาคม 2564



โครงสร้างของหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาน้ัน ส่งผลต่อความ
คล่องตัวในการดําเนินการและการบริหารจัดการหลักสูตร ข้อจํากัดในด้านอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นอุปสรรคในการพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่ทันต่อการเปลี่ยน 
แปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากย่ิงข้ึน โครงสร้างที่
เหมาะสมในการรองรับการพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่มีความเป็นสหสาขาและเป็นที่
ต้องการของสังคม เป็นอีกหน่ึงความท้าทายในการดําเนินการของบัณฑิตวิทยาลัย 

นอกจากโครงสร้างของหน่วยงานแล้ว โครงสร้างในแง่ของการอํานวยความสะดวก
ต่างๆ ได้แก่ อาคาร สถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวกที่ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ 
และการใช้ชีวิตของนักศึกษาต่างชาติ เป็นอีกปัจจัยสําคัญที่จะช่วยสร้างสิ่งแวดล้อม
ในการเรียนรู้ที่ดึงดูดให้นักศึกษาต่างชาติเข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซ่ึงจะ
ส่งผลเชิงบวกต่อการพัฒนาด้านภาษา และการมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติของ
มหาวิทยาลัย

ปัจจัยด้านหลักสูตรและโครงสร้าง

ปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อม

ปัจจัยอ่ืนๆ

ถ้าพิจารณาในภาพรวมจะ
พบว่าแนวโน้มของการ
ศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
มีแนวโน้มที่ลดลง ส่วนหน่ึง
อาจเป็นผลมาจากภาวะ
เศรษฐกิจที่ถดถอย การเข้า
มาของโควิด 19 รวมถึง
งบประมาณสนับสนุนด้าน
การศึกษา ในระดับบัณฑิต-
ศึกษาจากทางรัฐบาลที่
ลดลง

ปัจจุบันสิ่งแวดล้อมทางด้านสังคมและเทคโนโลยีมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การพัฒนาด้านเทคโนโลยีทําให้
การสื่อสาร การเรียนรู้ และพฤติกรรมในการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองของสังคมเปลี่ยนไปอย่างมาก แหล่งความรู้มี
เพิ่มข้ึนทวีคูณ และองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว 
การแข่งขันที่สูงข้ึนของสถาบันการศึกษาทั้งในและต่าง
ประเทศ กลุ่มลูกค้าไม่ได้มีเฉพาะนักศึกษาและบุคลากรใน
ประเทศเท่าน้ันแต่รวมถึงนักศึกษาและบุคลากรจากต่าง
ประเทศด้วย ทําให้สถาบันการศึกษาต้องมีการปรับตัว
อย่างมากทั้งในแง่ของการสร้างหลักสูตรใหม่ที่มีความ
ทันสมัยและตรงกับความต้องการของตลาด การพัฒนา
ระบบการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการสร้างทักษะและองค์ความรู้
เฉพาะทาง (Specific skills and knowledge) ที่ให้
ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน 
เช่น หลักสูตรระยะสั้น ระบบการเรียนออนไลน์ และระบบ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นต้น ซ่ึงหลักสูตรและระบบการ
เรียนรู้เหล่าน้ี ต้องสามารถรองรับผู้เรียนต่างชาติได้ด้วย

การจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปัจจุบันพบว่ามีการแข่งขันที่สูงข้ึน 
ทั้งจากมหาวิทยาลัยในประเทศและการเข้ามาของ
มหาวิทยาลัยจากต่างประเทศ ทั้งในรูปแบบของการเป็น
หุ้นส่วนทางการศึกษากับบางมหาวิทยาลัยในประเทศ และ
การเข้ามาในรูปแบบของระบบออนไลน์ ในขณะที่จํานวน
ผู้เรียนหรือผู้ที่เข้าสู่ระบบการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
แบบปกติมีจํานวนที่ลดลง

ประเด็นความต้องการความรู้ทักษะและความสามารถใน
การที่จะนําไปประกอบวิชาชีพ ในปัจจุบันอาจจะมี
ความสําคัญมากกว่าปริญญาบัตร จึงทําให้เกิดหลักสูตร
ระยะสั้นที่สามารถตอบสนองต่อทักษะความสามารถ
จํานวนมาก รวมถึงมีค่าใช้จ่ายที่ต่ํา เม่ือเทียบกับค่าใช้จ่าย
ของระบบการศึกษาปกติ ปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมอาจจะ
ต้องมองถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงมหภาคระดับโลก 
(Mega trend) ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะต้องตอบสนอง

ปัจจัยด้านอาจารย์
อาจารย์ในระดับบัณฑิตศึกษาถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญใน
การผลิตบัณฑิตและการสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพเป็น
เลิศ หากอาจารย์มีภาระงานมากเกินไปทั้งในด้านการ
สอน การวิจัยและการรับผิดชอบนักศึกษาในความดูแล 
ย่อมส่งผลต่อคุณภาพของงานวิจัยของนักศึกษาด้วย 
จากการวิเคราะห์สัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษา พบว่ามีสัดส่วน 1 ต่อ 3 ซ่ึงถ้า
ประเมินจํานวนสัดส่วนแล้ว จะพบว่ามีปริมาณที่ไม่
น้อย แต่จํานวนผลงานที่ออกมา เทียบแล้วอาจจะยังไม่
เทียบเท่ามหาวิทยาลัยชั้นนําทั้งหลาย รวมถึงจํานวน
อาจารย์ในสาขาวิชาต่างๆ ไม่ค่อยมีความสมดุล บาง
สาขาวิชาขาดแคลนอาจารย์ แต่บางสาขาวิชากลับมี
จํานวนคณาจารย์ที่มาก เม่ือเทียบกับจํานวนนักศึกษา 

จํานวนอาจารย์ชาวต่างชาติ เป็นอีกหน่ึงปัจจัยสําคัญที่
จะช่วยผลักดันให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะด้านภาษา
อังกฤษ อีกทั้งยังเป็นส่วนในการสร้างความร่วมมือกับ
นักวิจัยหรือสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการทํางานวิจัย ทั้งในด้านองค์ความรู้ที่
หลากหลายและการทํางานในระดับนานาชาติ รวมทั้ง
การสร้างสิ่งแวดล้อมในการเรียนและการใช้ชีวิตที่มี
ความเป็นนานาชาติมากข้ึนให้กับนักศึกษาชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ อย่างไรก็ตามเม่ือวิเคราะห์สัดส่วน
อาจารย์ชาวต่างชาติต่ออาจารย์ชาวไทยระดับบัณฑิต-
ศึกษาทั้งหมด พบว่ายังมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 3 เท่าน้ัน 
หากเราสามารถเพิ่มจํานวนอาจารย์ชาวต่างชาติได้ จะ
เป็นการเพิ่มศักยภาพในการทําวิจัยและการเรียนการ
สอนตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น

อ. ชาวไทย : อ. ชาวต่างชาติ 
2,113 คน : 58 คน
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มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในเวทีโลก

▶ SDGs และ The University Impact Ranking
▶ Time Higher Education World University 

Ranking
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< 100 Chulalongkorn University 23
King Mongkut’s University of Technology Thonburi 54

100-200
Asian Institute of Technology
Chiang Mai University
Mahidol University

United Nations’ Sustainable Development 
Goals (SDGs) และ The University Impact 
Ranking 

จากนโยบายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ท่ีมุ่งเน้น
สนับสนุนต่อเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนของ         
สหประชาชาติ ท้ัง 16 ด้าน ซ่ึงสามารถประเมินผล
กระทบต่อการพัฒนานี้ได้จาก THE University 
Impact Rankings ท่ีพัฒนาข้ึนมาโดย Times 
Higher Education 

จากผลการประเมินในปี 2021 พบว่า มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ถูกจัดอันดับไว้ในกลุ่ม 100-200 แต่ถ้ามอง
ถึงมหาวิทยาลัยอื่นๆ จะพบว่ามีหลายๆ มหาวิทยาลัย
ของไทย ถูกจัดไว้ในกลุ่ม นี้ และ กลุ่มท่ีมีลําดับ < 100 
ซ่ึงปัจจุบันมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตั้งเป้าว่าจะต้องพัฒนา
ให้ข้ึนไปอยู่ในกลุ่ม 100 มหาวิทยาลัยแรกของโลกให้ได้ 

หากพิจารณาในส่วนของตัวชี้วัดผลกระทบของ
มหาวิทยาลัยต่อสังคม จะพบว่า สามารถแบ่งผลการ
ดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับ SDGs 4 ด้านได้แก่ (1) การ
วิจัย (2) นโยบายและการปฏิบัติในขอบเขตของมหา-
วิทยาลัย (3) การสร้างความเชื่อมโยงและความผูกพัน 
ท้ังในระดับชุมชน ประเทศ และ นานาชาติ และ สุดท้าย 
(4) ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน ซ่ึงถ้าจะ
ประเมินการดําเนินการและความเชื่อมโยงของการ
ศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ต่อตัวชี้วัดผลกระทบของ
มหาวิทยาลัยจะพบว่า

1. การวิจัย (Research) การดําเนินการของ
บัณฑิตวิทยาลัยจะส่งผลในประเด็นของผล
งานวิจัย และการตีพิมพ์ในฐาน SCOPUS 

2. นโยบายและการปฏิบัติในขอบเขตของ
มหาวิทยาลัย (Stewardship) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ควรมุ่งเน้นการพัฒนา
หลักสูตร และกระบวนวิชาท่ีเก่ียวข้องกับ 
SDGs รวมถึงประเด็นของการส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตในระดับบัณฑิตศึกษา และ
การสนับสนุนอาจารย์และบุคลากรให้มีการ
ดําเนินการในนโยบายท่ีเก่ียวข้อง

3. การสร้างความเชื่อมโยงและความผูกพัน ท้ัง
ในระดับชุมชนประเทศและนานาชาติ 
(Outreach) บัณฑิตวิทยาลัยและมหา-
วิทยาลัย ควรส่งเสริมการให้บริการวิชาการ 
ท้ังในระดับชุมชน ประเทศ ภูมิภาค และ
นานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็น
นานาชาติ อีกท้ัง ควรส่งเสริมให้มีการทํางาน
ในรูปแบบของพันธมิตรในระดับสากล

4. ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
(Partnership for goals) การส่งเสริมให้มี
ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกมหา-
วิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับประเทศ 
ภูมิภาค และนานาชาติ

หมายเหตุ: ในดัชนีชี้วัดของ UIR ให้ความสําคัญเฉพาะ
ผลงานตีพิมพ์ในฐาน Scopus แต่ทั้งนี้
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ควรให้ความสําคัญกับ
ฐานอ่ืนๆ ที่สําคัญด้วย เช่น ISI, PubMed
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£ หลักสูตร (Degree) / 
กระบวนวิชาท่ีเกี่ยว     
ข้องกับ SDGs

£ การส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต

£ การบริหารจัดการด้าน 
สิ่งแวดล้อม พลังงาน ทุน
นักศึกษาท่ีด้อยโอกาส การ
สนับสนุนอาจารย์ บุคลากร

£ การมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลัย (ชุมชน ประเทศ ภูมิภาค และ 
นานาชาติ) ในการส่งเสริม 16 SDGs

£ การจัดทํารายงาน SDGs (ส่วนหนึ่งในรายงาน
ประจําปี รายงานแยก website) ท่ีเน้นเผยแพร่
ต่อสาธารณะ

£ การให้บริการวิชาการ (ชุมชน ประเทศ 
ภูมิภาค และ นานาชาติ)

£ การให้ความรู้แก่บุคคลภายนอก 
£ การส่งเสริมให้บุคคลภายนอก มีส่วนร่วม 

มีโอกาสเข้าถึงประโยชน์ของมหาวิทยาลัย

£ Publication ใน SCOPUS
£ ผลงานวิจัย / นวัตกรรม / 

ชิ้นงาน / IP / Spin offs
£ รายได้จากอุตสาหกรรม / 

Social Impact

Stewardship
นโยบายและการ
ปฏิบัติการของ
มหาวิทยาลัย

Partnership 
for goals
ความร่วมมือเพ่ือ
การพัฒนาที่
ยัง่ยืน

Outreach
การสร้างความ

เช่ือมโยง ผูกพัน

Research
การวิจัย

หมายเหตุ: ประเด็น ท่ีบัณฑิตวิทยาลัย จะมีบทบาทสูง ต่อดัชนีช้ีวัดเหล่าน้ี
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1. ด้านการสอน (Teaching) โดยการประเมิน
จาก Reputational Survey, Staff-to-
student ratio, Doctorate-to-student 
ratio, Doctoreds–awarded-to-
academic-staff ratio, Institutional 
income

2. ด้านการวิจัย (Research) โดยการประเมิน
จาก Reputational Survey, Research 
income, Research productivity 

13

ผลจากการจัดอันดับ Times Higher Education World University Rankings 2022 มี
มหาวิทยาลัยกว่า 1,600 แห่งจาก 99 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมในการจัดอันดับครั้งนี้ปรากฏว่า 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้คะแนน 24.36 และถูกจัดให้อยู่ในอันดับโลกที่ 1,001-1,200th โดย
พิจารณาจากตัวชี้วัดคุณภาพ 5 ด้าน คือ การเรียนการสอน (Teaching) ร้อยละ 30, การวิจัย 
(Research) ร้อยละ30, การอ้างอิงงานวิจัย (Citations) ร้อยละ 30, ความเป็นนานาชาติ 
(International Outlook) ร้อยละ 7.5 และรายได้ทางอุตสาหกรรม (Industry Income) ร้อย
ละ 2.5

Mahidol University 34.97 (601-800)
Mae Fah Luang University 31.94 (601-800)
King Mongkut’s University of Technology Thonburi 29.79 (801-1000)
Chulalongkorn University 29.75 (801-1000)
Chiang Mai University 24.36 (1001-1200)

3. การอ้างอิงงานวิจัย (Citation) ผลกระทบ
ของงานวิจัย โดยการประเมินจาก Field 
Weighted Citation Impact

4. ความเป็นนานาชาติ (International 
outlook) ในประเด็นนี้จะพบว่า บัณฑิต
วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย จะต้องดําเนินการ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นทางด้าน
นานาชาติมากข้ึน โดยจะทําการประเมินจาก
หลายๆ มิติ เช่น Proportion of 
International Studentsม Proportion 
of International Academic Staffง
International co-authorship 
(International Publications / 
Publications Total)

5. รายได้จากภาคอุตสาหกรรม (Industry income) มองท่ีการถ่ายโอนองค์ความรู้ โดยการประเมินจาก 
Research income from industry & commerce / Academic Staff

ซ่ึงจากเกณฑ์จะเห็นได้ว่า การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษามีบทบาทสําคัญอย่างมากต่อ 
Performance Indicators ที่กล่าวข้างต้น
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นโยบาย
มุ่งม่ัน ส่งเสริม และ พัฒนาการจัดการบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ให้เป็นมาตรฐานสากล สนับสนุนการทํางานของคณะและส่วนงาน รวมถึงการ

กํากับดูแลและตรวจสอบเพ่ือการยกระดับคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรท่ีมีความเป็นเลิศในการจัดการบัณฑิตศึกษาในระดับสากล

GRAD
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21
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5

วิสัยทัศน์ นโยบาย พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 
เป้าหมาย และแผนการดําเนินงาน 

พันธกิจ
£ สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

(International degrees) หลักสูตร
สหสาขา (Multi/Interdisciplinary) ท่ีทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก

£ บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของบัณฑิตท้ังในด้านการศึกษา และ 
การวิจัย ให้ได้รับการยอมรับในระดับสากล
(Cited publications) สร้างสรรค์งาน
นวัตกรรม และ ผลกระทบด้านเศรษฐศาสตร์

£ เสริมสร้างความเชื่อมโยงการศึกษา
บัณฑิตศึกษากับมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลก 
(Strategic research partnerships)

£ ยกระดับการบริการด้านบัณฑิตศึกษาให้เป็น
ผู้นําของประเทศด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม

ยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาหลักสูตร
2. การบริหารหลักสูตร 
3. การสนับสนุนเพื่อความเป็นสากล 

4. การยกระดับการบริการด้านบัณฑิตศึกษา

เป้าหมาย
£ ความเป็นสากลของหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา

£ หลักสูตรมีความทันสมัย

£ ยกระดับคุณภาพของหลักสูตร (ผลงานวิจัย 
และ การพัฒนาตามกรอบ UIR-SDGs)

15
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โครงการสนับสนุน
การพัฒนาหลักสูตร

International 
Active 

Recruitment 
Program

Sandbox Project

Double / Joint 
Degree Program

Multi / 
Interdisciplinary 

Program

International / Bi-
Lingual Program

Master / Doctor of 
Integrated 

Science/ Tailor 
Made Program

Regional / Industrial
/ Private Sector 

Engagement 
Program

การพัฒนาหลักสูตร

Strengthen MOU
(Data Analytics) 

Strategic 
Partnerships 

Program 
Grad CMU 
Database

การบริหารหลักสูตร

International 
Publication / 

Research Grant

International 
Academic Staff 

Student Mobility

โครงการสนับสนุน
ด้านภาษาอังกฤษ 

โครงการสานสัมพันธ์ 
นศ. เก่า ตปท.

International 
Residence

การสนับสนุนเพ่ือความเป็นสากล

Grad Improvement 
(GIP) 

การยกระดับการบริการด้านบัณฑิตศึกษา

• Service Spec. (การพัฒนา
หลักสูตร / การบริการหลักสูตร)
• ePayment
• Voice of Customer (VOC)
• One-Stop-Service (OSS)
• การพัฒนาบุคลากรท่ีรับผิดชอบ
ด้านบัณฑิตศึกษาของคณะและ
ส่วนงาน

• งบประมาณการพัฒนา
หลักสูตรเป้าหมาย
• ทุนการศึกษา (1:1)
• โครงการ Active 
Recruitment (ทุน 
Presidential ทุน
RA/TA)
• ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ 
• หลักสูตรดีเด่น
• แหล่งทุนเพื่อการพัฒนา
การศึกษาในประเทศ 
และนานาชาติ USAids, 
UNESCO, EU, TICA

• eAdmission / 
eProposal / eThesis 
• eGraduation (การ
ตรวจสอบคุณสมบัติ 
Research Paper และ
Student CV)
• การศึกษาแบบดิจิทัล 
(Digital Education)

• ฐานข้อมูล นศ. เก่าใน 
ตปท.
• Thinking of CMU
• One country - One 
contact point
• นศ. เก่า ตปท. ดีเด่น

• Online learning
• ทุนพัฒนาภาษาอังกฤษ
• English tutorial 

• ระบบฐานข้อมูลความ
เชี่ยวชาญ (Thesis / 
Dissertation)
• ฐานข้อมูลอาจารย์เพื่อ
การบริหารและพัฒนา
หลักสูตรการพัฒนาหลักสูตร

International 
Student 

Supporting 
Program

• ประสานงาน นศ. ตปท. 
เพื่อการเข้ามาในประเทศ
• จัดการเรื่องท่ีพักและการ
ใช้ชีวิต

การพัฒนาหลักสูตรใหม่
ที่ทันต่อการ
เปล่ียนแปลง

Lifelong Education
(นศ.สมทบ / นศ.บางเวลา / 

ผู้เรียน)

งานสหศึกษา

การบริหารหลักสูตรเชิงรุก 
Active Program 

Management

บัณฑิต + กองวิเทศ + คณะ

บัณฑิต + สมาคม นศ. เก่า + คณะ

บัณฑิต + กองแผน

ทุนแลกเปลี่ยน นศ – Outbound
ทุน Presidential - Inbound

งบ
ปร

ะม
าณ

งบ
ปร

ะม
าณ
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e-Grad : Digital 
Transformation

Master of Innovation
Management
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
การพัฒนาหลักสูตร

1.1 การพัฒนาหลักสูตร

มุ่งเน้นพัฒนาหลักสูตรนานาชาติหลากหลายรูปแบบตั้งแต่
หลักสูตร Bi-Lingual, Double/ Dual degree ไป
จนถึงหลักสูตร International เต็มรูปแบบ เพื่อเพิ่มมิติ
ความเป็นนานาชาติให้กับบัณฑิตวิทยาลัย (Internat-
ional orientation) อันจะส่งผลให้มีงานวิจัยในระดับ
นานาชาติเพิ่มมากข้ึน มีนักศึกษาต่างชาติเข้ามาในระบบ
มากข้ึน เกิด Student / Staff mobility มีจํานวน
ผลงานตีพิมพ์ร่วม (Joint publication) ในระดับ
นานาชาติเพิ่มมากข้ึน 

เน้นการสร้างความสัมพันธ์ด้านวิชาการ งานวิจัยกับ
มหาวิทยาลัยท่ีมี Active MOU ร่วมกัน เพื่อพัฒนาต่อ
ยอดเป็นหลักสูตร Double / Dual program พัฒนา
หลักสูตรท่ีเป็น Multi / Interdisciplinary program 
เพื่อให้เกิดผลงานวิจัยและผลงานตีพิมพ์ข้ามสายงาน 
(Interdisciplinary publication) เพิ่มมากข้ึน

Flagship Projects
£ International / Bi-Lingual Program
£ Multi / Interdisciplinary Program
£ Double / Dual Degree Program

1.2 Sandbox Project

มุ่งเน้นการสร้างหลักสูตรตามจินตนาการของผู้เรียน  
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนในกระบวนวิชาท่ีสนใจ และ
สามารถเก็บหน่วยกิต เพื่อนํามาประกอบการสําเร็จการ
ศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาได้ ซ่ึงอาจเป็นในรูปแบบของ 
Master of Philosophy / Tailor made program 
/ Liberal art 

มีการสร้างหลักสูตรท่ีมีความยืดหยุ่นสูง สร้างตามโจทย์
ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ภาคเอกชน และ 
ความต้องการในพื้นท่ี (Regional based) ซ่ึงจะต้อง
เป็นหลักสูตรท่ีสามารถปรับเปลี่ยนได้ง่าย ตามความ
ต้องการของตลาดการศึกษาท่ีแตกต่างกันในแต่ละ
ช่วงเวลา ซ่ึงจะทําให้มหาวิทยาลัยสามารถส่งต่อองค์
ความรู้ท่ีจําเป็นให้กับอุตสาหกรรม หรือผู้ประกอบการใน
ท้องถ่ิน 

มีงานวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรมและชุมชนในพื้นท่ี ซ่ึง
จะนําไปสู่การพัฒนากําลังคนให้มีความองค์ความรู้ท่ี
หลากหลาย เพื่อจะนําไปพัฒนาท้องถ่ินได้อย่างยั่งยืน
ต่อไป และ การสร้างนวัตกรรม

Flagship Projects
£ Master / Doctor of Integrated 

Science / Tailor made program
£ Regional / Industrial private sector 

engagement program / Master of 
Innovation Manager

1.3 โครงการสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร

มีการวางกรอบงบประมาณสําหรับการพัฒนา
หลักสูตรเป้าหมายท่ีเป็นท่ีต้องการของตลาด ท่ี
ทันสมัย ปรับ เปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงมีแผน
ในการดึงนักศึกษาท่ีมีศักยภาพ เข้ามาเรียนใน
หลักสูตรผ่านการให้ทุนการศึกษา อาทิเช่น 
Presidential scholarship ทุนผู้ช่วยสอน 
ผู้ช่วยวิจัย (TA / RA scholarship) โดยจะเน้น
การให้ทุนนักศึกษาในหลักสูตรเป้าหมายก่อน 

มีการเพิ่มจํานวนทุนการศึกษาในทุกระดับ พร้อม
ท้ังทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ เพื่อให้สามารถนํา
งานวิจัยไปตีพิมพ์ในวารสารท่ีมีคุณภาพสูงข้ึน อัน
นําไปสู่การเพิ่ม ข้ึนของ Citation rate ของ
งานวิจัย และ H-index ของบุคลากรต่อไป 
รวมถึงมีแผนในการเพิ่มจํานวนหลักสูตรดีเด่น โดย
พิจารณาจาก 

• H-index ของอาจารย์ประจําหลักสูตร
• สัดส่วนของอาจารย์ชาวต่างชาติ /อาจารย์

ท้ังหมด
• สัดส่วนนักศึกษาต่างชาติ/ นศ. ท้ังหมด
• จํานวนผลงานตีพิมพ์ของนักศึกษาในวารสาร

นานาชาติท่ีมี H-index สูง
• มูลค่าทุนการศึกษาท่ีมาจากท้ังภายใน และ

ภายนอกมหาวิทยาลัยต่อนักศึกษา
• การรับนักศึกษาตามแผน และอัตราการสําเร็จ

การศึกษาของ นศ. ตามแผนการศึกษา

Flagship Projects
£ งบประมาณการพัฒนาหลักสูตรเป้าหมาย
£ ทุนการศึกษาแบบ 1:1
£ ทุน Presidential และ RA/TA ใน

หลักสูตรเป้าหมาย
£ ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ 
£ หลักสูตรดีเด่น
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1.4 International – Active Recruitment 
Program

เพื่อเพิ่มจํานวนนักศึกษาต่างชาติในระดับบัณฑิต-
ศึกษา เน้นการรับนักศึกษาต่างชาติท่ีมีศักยภาพ ผ่าน
ช่องทางการสร้างความสัมพันธ์กับศิษย์เก่าท่ีเป็น
นักศึกษาต่างชาติ ทําการประชาสัมพันธ์ และวางแผน
การเข้าไปรับสมัครโดยตรง ณ ประเทศเป้าหมาย โดย
ความช่วยเหลือของเครือข่ายศิษย์เก่า ผ่านโครงการ 
One country - One contact point มีการสร้าง 
Active recruitment node ในประเทศเพื่อนบ้าน 
ได้แก่ ลาว พม่า และกัมพูชา รวมถึงในต่างประเทศท่ี
มีศักยภาพ เช่น จีน เวียดนาม ปากีสถาน บังคลาเทศ 
อินเดีย ฯลฯ เพื่อเป็นหน่วยให้ข้อมูล / รับสมัคร
โดยตรง เพื่อดึงดูดนักศึกษาท่ีมีศักยภาพในประเทศ
เป้าหมาย โดยอาจเริ่มต้นโดยการให้ข้อมูลผ่าน
เครือข่ายมหาวิทยาลัย และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

มีการนําเสนอหลักสูตรท่ีเหมาะสม ให้กับหน่วยงาน
ของรัฐระดับใหญ่ในประเทศเพื่อนบ้าน เช่น การไฟฟ้า 
หรือกระทรวงต่าง ๆ ในประเทศลาว พม่า กัมพูชา 
เพื่อพิจารณาส่งบุคลากรในสังกัดมาเรียนเพื่อปรับ
ระดับและเพิ่มวุฒิการศึกษา

ตัวช้ีวัด ยุทธศาสตร์ 1 
การพัฒนาหลักสูตร
S1 KPI1 สัดส่วนหลักสูตร
§ International / Bi-Lingual program
§ Multi / Interdisciplinary program
§ Double / Dual degree program
S1 KPI2 จํานวนหลักสูตร หรือ โปรแกรม แบบ
Sandbox
§ Master / Doctor of Integrated Science / 

Tailor made program
§ Regional / Industrial private sector 

engagement program / Master of 
Innovation Manager

S1 KPI3 สัดส่วนนักศึกษาต่างชาติ
S1 KPI4 จํานวนผลงานตีพิมพ์ของนักศึกษาใน
วารสารท่ีมี H-index สูง
S1 KPI5 จํานวนหลักสูตรดีเด่น 
§ H-index ของอาจารย์ประจําหลักสูตร
§ สัดส่วนอาจารย์ชาวต่างชาติ / อาจารย์ท้ังหมด
§ สัดส่วน นศ. ชาวต่างชาติ / นศ. ท้ังหมด
§ มูลค่าทุนการศึกษา / นศ. 
§ การรับ นศ. ตามแผน และ การสําเร็จการศึกษา

ของ นศ. ตามแผนการศึกษา 
S1 KPI6 จํานวน นศ. บัณฑิตศึกษา (Full time + 
Part time + สมทบ + ผู้เรียนระดับบัณฑิต)
S1 KPI7 จํานวนนวัตกรรม และ การพัฒนาจาก
ผลงานระดับบัณฑิตศึกษา
§ จํานวนนวัตกรรมจากผลงานหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา (TRL > 6)
§ การพัฒนาด้านเศรษฐศาสตร์ของขุมชนจาก

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2
การบริหารหลักสูตร 

2.1 Strengthen MOU

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีจํานวน MOU ในแต่ละ
คณะ ค่อนข้างมากท่ีไม่ได้เข้าสู่กระบวนการดําเนินการ
ตามกรอบของการร่วมมือ ข้อมูลเหล่านี้ ควรจะนํามาทํา
การวิเคราะห์ในรูปแบบของ Data Analytics เชื่อมโยง
กับจุดแข็งของสาขาต่างๆในระดับบัณฑิตศึกษา ทําการ
วิเคราะห์สังเคราะห์ถึงแนวโน้มของ Strategic partner  
ท่ีจะร่วมมือกันในการพัฒนาด้านวิชาการ การวิจัย ด้าน
บริการวิชาการ โดยเฉพาะในระดับสากล 

ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะต้องทํางานและประสานงานกับ
กองวิเทศสัมพันธ์ รวมถึงคณะและส่วนงานต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวข้อง ซ่ึงจะส่งผลต่อการกําหนดพันธมิตรด้านวิชาการ 
ในโครงการ Strategic partnerships program ท่ี
จะต้องใช้ฐานข้อมูลความเชี่ยวชาญของหลักสูตร จาก
โครงการ Grad CMU database

Flagship Projects
£ Data Analytics program

2.2 Strategic partnerships program

โครงการนี้จะถูกพัฒนาข้ึนเพื่อรองรับความร่วมมือต่างๆ
กับมหาวิทยาลัยชั้นนําในระดับโลก รวมถึงการท่ีจะเกิด 
Strategic partnership จากหลักสูตร Double / 
Joint Degree / Second Degree / Bi-Lingual 
and international program ซ่ึงหลักสูตรท่ีอยู่ใน 
Strategic partnerships program จะได้รับการ
สนับสนุนในรูปแบบของทุนการศึกษาแบบต่างๆ รวมถึง
ทุนสนับสนุนการพัฒนาความร่วมมือ  

ผลสําเร็จของโครงการ จะอยู่ในรูปแบบของหลักสูตรร่วม 
โครงการวิจัยร่วม และการได้รับทุนสนับสนุนจากระดับ
นานาชาติ (International research grant) อีกท้ังยัง
ส่งผลต่อจํานวนบุคลากรสายวิชาการท่ีเป็นชาวต่างชาติ 
(International academic staff) ในหลักสูตรต่างๆ 
ของมหาลัยเชียงใหม่ ท้ังในรูปแบบของการแลกเปลี่ยน 
(Visiting professor)  และการทํางานเต็มเวลา (Full 
time) นอกจากนั้นโครงการยังจะส่งเสริมถึงจํานวนของ
นักศึกษาแลกเปลี่ยน โดยโครงการนี้บัณฑิตวิทยาลัย
จะต้องทํางานร่วมมือกับกองแผนงาน กองวิเทศสัมพันธ์ 
เพื่อการได้รับสนับสนุนจากทางมหาวิทยาลัย

Flagship Projects
£ International publication / research grant
£ Active MOU

£ Student mobility (Outbound => Top 
rank university) (Inbound => ดึง นศ. ท่ีมี
ศักยภาพในภูมิภาค)

£ International academic staff => 
International joint publications

2.3 Grad  CMU database

การพัฒนาฐานข้อมูลของบัณฑิตวิทยาลัย จาก
ผลงานวิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ รวมถึงผลงาน
การตีพิมพ์ต่างๆ เพื่อท่ีจะทําการวิเคราะห์ถึงความ
เชี่ยวชาญ ของสาขาต่างๆท่ีมีการเรียนการสอนใน
ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อันจะ
ส่งผลต่อการวิเคราะห์เพื่อนําผลไปสนับสนุน
โครงการ Strengthen MOU และ โครงการ 
Strategic partnerships program 

นอกจากนั้น Grad CMU database จะมีการ
พัฒนาฐานข้อมูลอาจารย์เพื่อการบริหารจัดการ
หลักสูตร ซ่ึงเป็นประเด็นสําคัญของการพัฒนาและ
การปรับปรุงหลักสูตร รวมถึงการประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

Flagship Projects
£ ฐานข้อมูลความเชี่ยวชาญ (Thesis / 

Dissertation)
£ ฐานข้อมูลอาจารย์เพื่อการบริหารและพัฒนา

หลักสูตร

2.4 Active Program Management

การบริหารจัดการหลักสูตรเชิงรุก มีความจําเป็นต่อ
การบริหารหลักสูตรสําหรับบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อ
รองรับต่อรูปแบบหลักสูตรใหม่ท่ีได้พัฒนาข้ึน และ
เพื่อการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนท่ีต้องก้าว
ทันเทคโนโลยีสําหรับการศึกษา จากแนวคิดท่ีว่าทุก
สิ่งเชื่อมโยงกัน (Hyper-connectivity) การ
เรียนรู้ในรูปแบบของการศึกษาบนโลกเสมือนจริง 
(Virtual education)

นอกจากนี้ การสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการ
และการบริหารจัดการกับบัณฑิตวิทยาลัย ใน
สถาบันอื่นๆ รวมถึงกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อสร้าง
ระบบนิเวศการสร้างผู้นําความเปลี่ยนแปลง 
(Change maker) ก็เป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดการ
บริหารจัดการหลักสูตรเชิงรุกนี้ด้วย

GRAD
CMU

International Excellence
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21
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ตัวช้ีวัด ยุทธศาสตร์ 2 :
การบริหารหลักสูตร
S2 KPI1 จํานวน Active MOU ในระดับบัณทิต

ศึกษา
S2 KPI2 จํานวน Strategic Partnership ด้าน

การเรียนการสอน และ การวิจัย
S2 KPI3 จํานวนนักศึกษาแลกเปล่ียน
§ Inbound (นักศึกษาท่ีมีศักยภาพสูงจาก 

ตปท.)
§ Outbound (นักศึกษาท่ีออกไปศึกษาหรือทํา

วิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนําใน ตปท.)
S2 KPI4 จํานวน International Publication 
/ Research Grant
S2 KPI5 จํานวน International Academic 

Staff / Exchange
S2 KPI6 Grad CMU Database
§ ระบบฐานข้อมูลความเชี่ยวชาญ (Thesis / 

Dissertation) ท่ีสนับสนุนการวิเคราะห์ 
Active MOU และ Strategic Partner-
ship Program

§ Real time ฐานข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
และ ประจําหลักสูตร

S2 KPI7 ความถูกต้องตามมาตรฐานคุณภาพ
หลักสูตร
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
การสนับสนุนเพ่ือความเป็นสากล 

3.1 International Residence

โครงการท่ีพักอาศัยนานาชาติ ในรูปแบบของการอาศัย
ระยะยาว (Long stay) ซ่ึงจะเป็นส่วนหนึ่งท่ีสําคัญของ 
CMU international space ส่วนของ Residence 
มีไว้เพื่อรองรับบุคลากรต่างชาติสายวิชาการ (Inter-
national academic staff) โครงการนักศึกษาแลก
เปลี่ยน (student mobility) และรองรับนักศึกษาต่าง
ชาติท่ีเข้าเรียนในหลักสูตรนานาชาติเป็นหลัก โดยจะเน้น
การสร้างสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้แบบสังคมนานาชาติ 
(International college environment) 

นักศึกษาสามารถพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการ
ทํากิจกรรมร่วมกันระหว่างนักศึกษาต่างชาติมากยิ่งข้ึนใน
พื้นท่ีของ International residence ซ่ึงอาจส่งผลให้
เกิดการเรียนรู้แบบข้ามสาย (Cross-disciplinary 
study) และอาจเป็นจุดท่ีทําให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือ
ในระดับนานาชาติ ของกลุ่มนักศึกษาต่างชาติได้ใน
อนาคต

นอกจากนี้โครงการท่ีพักอาศัยนานาชาติ จะเป็นหนึ่งใน
กลไกท่ีสําคัญในการสร้างรายได้ระยะยาวให้กับบัณฑิต
วิทยาลัย เพื่อจะใช้ในการบริหารงาน และพัฒนาหลักสูตร
ต่อไป 

ปัจจุบันโครงการนี้ได้รับการอนุมัติในหลักการให้ดําเนิน 
การจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้ว

Flagship Projects
£ สนับสนุน International academic staff และ 

Student mobility
£ สร้างรายได้ในระยะยาวเพื่อสนับสนุนการพัฒนา

หลักสูตร

3.2 โครงการสนับสนุนด้านภาษาอังกฤษ 

เป็นโครงการท่ีช่วยเร่งให้นักศึกษาสามารถสอบภาษา 
อังกฤษได้ผ่านตามเกณฑ์ได้รวดเร็วมากยิ่งข้ึน ซ่ึงจะลด
อัตราการพ้นสภาพจากการสอบภาษาอังกฤษไม่ผ่าน ซ่ึง
ยังเป็นปัญหาของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษามาอย่าง
ต่อเนื่อง สําหรับกลไกในการสนับสนุน เป็นการปรับ
รูปแบบการสนับสนุนการอบรมสําหรับนักศึกษา ท่ีมีผล
การทดสอบไม่ถึงเกณฑ์ในแต่ละระดับ โดยเพิ่มเติมสื่อ
การเรียนภาษาอังกฤษในรูปแบบของ Online learn-
ing ซ่ึงนักศึกษาสามารถเข้าไปศึกษาได้ด้วยตนเองตามท่ี

ต้องการ และจะมี English tutorial เน้นการ
สร้างความเข้าใจเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้า
รับการทดสอบภาษาโดยเฉพาะ ซ่ึงจะมุ่งเน้นให้
นักศึกษาสอบผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานของ
มหาวิทยาลัย โดยมีจํานวนครั้งในการสอบให้น้อย
ท่ีสุด รวมท้ังมีกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
การพัฒนาในภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน เช่น การ
เขียนและนําเสนอบทความทางวิชาการ ฯลฯ 

Flagship Projects
£ Online learning
£ ทุนพัฒนาภาษาอังกฤษ
£ English tutorial 

3.3 โครงการสานสัมพันธ์นักศึกษาเก่า
ต่างประเทศ

เป็นโครงการท่ีจะดึงความสามารถ และเครือข่าย
ของนักศึกษาเก่าต่างประเทศมาใช้ให้เป็น
ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย โดยในโครงการจะมี
การทําฐานข้อมูลนักศึกษาเก่าในต่างประเทศ การ
ติดตามสถานะและหน้าท่ีการงานของนักศึกษาเก่า 
เพื่อจะมีฐานข้อมูลในการสร้างเครือข่ายในระดับ
ต่าง ๆ ต่อไป 

มีโครงการท่ีทําให้นักศึกษาเก่าเหล่านั้นกลับมา
สร้างความมีส่วนร่วมและสนับสนุน มช. เช่น
โครงการ “Thinking of CMU” มีการส่งข่าวสาร 
เรื่องราวในปัจจุบันของ มช. ให้กับศิษย์เก่า เพื่อ
สร้างการระลึกถึงอย่างต่อเนื่อง อีกท้ังยังสามารถ
สร้างการมีส่วนร่วมของศิษย์เก่าเหล่านั้นต่อ
กิจการของ มช. โดยหนึ่งในกิจกรรมสานสัมพันธ์
กับศิษย์เก่านั้น อาจมาในรูปแบบของการให้
รางวัลนักศึกษาเก่าต่างประเทศดีเด่น เพื่อสร้าง
แรงบันดาลใจให้นักศึกษาเก่า ให้กลับมามีส่วน
ร่วมกับ มช. อีกครั้ง โดยศิษย์เก่าต่างประเทศ 
อาจเป็นผู้ประสานงานหลัก หรือสามารถเป็น
ตัวแทนของ มช. ในการให้ข้อมูลในเชิงลึกแก่
นักศึกษาท่ีสนใจมาเรียนต่อท่ี มช. ได้เป็นอย่างดี 
ภายใต้โครงการ “One country – One 
contact point เพื่อต่อยอดให้กับโครงการ 
Active recruitment ต่อไป

ซ่ึงโครงการนี้ บัณฑิตวิทยาลัย จะต้องทํางาน
ประสานกับ สมาคม นศ. เก่า มหาวิทยาลัย-
เชียงใหม่ และคณะหรือส่วนงานต่างท่ีเก่ียวข้อง
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Flagship Projects
£ ฐานข้อมูล นศ. เก่าใน ต่างประเทศ
£ โครงการสื่อ Thinking of CMU
£ One country - one contact point => 

Active recruitment)
£ นศ. เก่า ต่างประเทศ ดีเด่น

3.4 International student supporting 
program
เป็นกลไกการสนับสนุนนักศึกษาท้ังในส่วนของนํา
นักศึกษาเข้ามาในระบบ (Inbound) และการเตรียม
นักศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยในต่าง
ประเทศ (Outbound) ในส่วนของ Inbound นั้น 
จะเป็นด้านของการประสานงานนักศึกษาจากต่าง
ประเทศ เพื่อการเข้ามาในประเทศไทย ซ่ึงรวมถึง
การให้คําแนะนํา ออกเอกสารสําคัญในการทําวีซ่า 
รวมถึงการให้ข้อมูลสําคัญในการเตรียมตัวเพื่อเข้า
มาศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซ่ึงส่วนนี้จะเป็น
ส่วนงานท่ีสร้างความประทับใจให้กับนักศึกษาต่าง
ชาติ ท่ีจะเข้ามาเรียนท่ี มช. และจะเป็นสิ่งดีๆ ท่ีรุ่นพี่
สามารถบอกต่อไปยังรุ่นน้อง เพื่อชักชวนกันให้มา
เรียนใน มช. มากยิ่งข้ึนใน ยุทธศาสตร์ พี่ชวนน้อง 
โดยส่วนของ Inbound อาจมีตัวแทนนักศึกษาของ
แต่ละประเทศ เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงาน
ของบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อสร้างสรรค์บรรยากาศการ
รับน้อง การช่วยเหลือรุ่นน้องท่ีอบอุ่นต่อไป 

ในส่วนของ Outbound เป็นส่วนของการเตรียมตัว
นักศึกษาของ มช. ในโครงการ Student mobility 
เพื่อไปแลกเปลี่ยนในมหาวิทยาลัยในต่างประเทศท่ีมี
ชื่อเสียงในระดับโลก ซ่ึงส่วนงานนี้จะช่วยในการ
ประสานงาน ให้ข้อมูลท่ีสําคัญ ช่วยเหลือและแลก
เปลี่ยนข้อมูลในด้านการปรับตัวในวัฒนธรรมท่ีแตก
ต่าง ซ่ึงอาจมีการประสานงานให้รุ่นพี่ท่ีมีประสบ-
การณ์ หรือนักศึกษาท่ีเคยไปแลกเปลี่ยนมาก่อนหน้า 
มาให้ข้อมูลรุ่นน้อง เพื่อสร้างความอุ่นใจในการ
เดินทางไปแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศต่อไป

Flagship Projects
£ ประสานงาน นศ. ต่างชาติ เพื่อการเข้ามาใน

ประเทศ
£ เตรียมความพร้อม นศ. เพื่อการเดินทางไป

ต่างประเทศ
£ จัดการเรื่องท่ีพัก และ การใช้ชีวิต 

ตัวช้ีวัด ยุทธศาสตร์ 3
การสนับสนุนเพ่ือความเป็นสากล 
S3 KPI1 หอพักนานาชาติ
S3 KPI2 ค่าเฉล่ียระยะเวลาท่ีนักศึกษาผ่านการ

ทดสอบด้านภาษาอังกฤษ
S3 KPI3 จํานวนนักศึกษาเก่า ตปท. ในฐานข้อมูล
S3 KPI4 จํานวนนักศึกษาเก่า ตปท. ดีเด่น
S3 KPI5 จํานวนครัง้ของการจัดโครงการ Active 

Recruitment ท่ีนักศึกษาเก่า ตปท. มีส่วน
สนับสนุน

22

Flagship Projects
£ การประชุมวิชาการนานาชาติระดับบัณฑิตศึกษา
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4.1 โครงการ e-Grad: Digital Transformation

โครงการ e-Grad เป็นโครงการ Digital Transform-
ation หรือ การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล ท่ีจะใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล เพื่อเปลี่ยนแปลงวิธีการให้บริการด้านบัณฑิตศึกษา 
แก่นักศึกษา คณาจารย์ และผู้ท่ีเก่ียวข้อง อันประกอบไป
ด้วย eAdmission / eProposal / eThesis  / 
eGraduation (Research Paper และ Student 
CV) 

ท่ีผ่านมาบัณฑิตวิทยาลัย ได้ริเริ่มพัฒนาโครงการ รับ
สมัครออนไลน์ การตรวจเล่มวิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ 
ผ่านระบบออนไลน์ ซ่ึงยังคงจะต้องพัฒนาเพิ่มเติม และ
สร้างความเชื่อมโยงเป็นระบบ ท่ีจะสนับสนุนการให้ 
บริการของบัณฑิตวิทยาลัยได้อย่างสมบูรณ์แบบ และเป็น
มาตรฐานสากล ตามพันธกิจท่ีระบุว่า ยกระดับการ
บริการด้านบัณฑิตศึกษาให้เป็นผู้นําของประเทศด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ในโครงการ Grad CMU digital transformation ยัง
จะต้องครอบคลุมถึงการสนับสนุนการศึกษาแบบดิจิทัล 
(Digital education) เพื่อการปรับระบบการสนับสนุน
นักศึกษาผ่าน Digital Platform โดยต้องทํางาน
เชื่อมโยงกับ ITSC CMU และ TLIC CMU 

Flagship Projects
£ eAdmission / eProposal / eThesis 
£ eGraduation (การตรวจสอบคุณสมบัติ 

Research Paper และ Student CV)
£ การศึกษาแบบดิจิทัล (Digital Education)

4.2 โครงการ Grad Improvement (GIP)

บัณฑิตวิทยาลัย ก็ต้องมีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
ผ่าน Grad Improvement Project (GIP) เพื่อ
ตอบสนองต่อการให้บริการ และการสนับสนุนด้านการ
เรียนการสอนการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา การกําหนด
มาตรฐานการบริการ (Service specification) 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนา
หลักสูตร และการบริการท่ีเก่ียวข้องกับหลักสูตร การทํา

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
การยกระดับการบริการด้านบัณฑิตศึกษา 

โครงการ ePayment สําหรับนักศึกษาแบบเต็ม
รูปแบบ การตอบสนองต่อความคิดเห็นของลูกค้า 
(Voice of Customer - VOC) การให้บริการ
แบบเบ็ดเสร็จ หรือ One-Stop-Service (OSS) 
รวมถึงการพัฒนาและจัดการองค์ความรู้ด้าน
บัณฑิตศึกษา (Grad KM) เพื่อกํากับดูแลมาตรฐาน
หลักสูตร และการควบคุมคุณภาพ รวมถึงการ
พัฒนาบุคลากรท่ีรับผิดชอบด้านบัณฑิตศึกษาของ
คณะและส่วนงาน

Flagship Projects
£ Service Specification ในการพัฒนา

หลักสูตร และการให้บริการหลักสูตร
£ ePayment 
£ Voice of Customer (VOC)
£ One-Stop-Service (OSS)
£ Grad KM
£ พัฒนาบุคลากรท่ีรับผิดชอบด้านบัณฑิตศึกษา

ของคณะและส่วนงาน

ตัวช้ีวัด ยุทธศาสตร์ 4 
การยกระดับการบริการด้าน
บัณฑิตศึกษา 
S4 KPI1 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี

นํามาใช้ในการบริหารบัณทิตศึกษา
§ eAdmission
§ eThesis
§ eProposal
§ eGraduation (Research Paper & 

Student CV) 
S4 KPI2 ความพึงพอใจของนักศึกษา /  

การจัดการข้อร้องเรียน
S4 KPI3 ความรวดเร็วในการบริการตาม 

Service specification
§ การตรวจ Thesis / Dissertation 
§ การตรวจ เล่มหลักสูตร
§ การให้บริการต่างๆ ผ่าน ePayment 

และ OSS
S4 KPI4 จํานวนโครงการพัฒนา Grad 

Improvement Project
S4 KPI5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

GRAD
CMU

International Excellence
20
21
-2
02
5
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แผนปฏิบัติงานตาม
ยุทธศาสตร์ และ 

เป้าหมาย

GRAD
CMU

International Excellence
20
21
-2
02
5
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ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนา
หลักสูตร

ตัวช้ีวัด
ปี

64-
65

65-
66

66-
67

67-
68

S1 KPI1 สัดส่วนหลักสูตร 
- International / Bi-Lingual program

- Multi / Interdisciplinary program และ
Double / Dual degree program (เพ่ิมข้ึน)

42%
17%
-

65%
20%
10%

70%
27%
10%

80%
35%
10%

S1 KPI2 จํานวนหลักสูตร และ โปรแกรม Sandbox ผ่าน
- Master / Doctor of Integrated Science / 

Tailor made program 
- Regional / Industrial private sector 

engagement Program

2

2

2

3

3

4

3

5

S1 KPI3 สัดส่วนนักศึกษาต่างชาติ (% ท่ีเพ่ิมข้ึน - นับสะสม) 11% 13% 16% 20%

S1 KPI4 ผลงานตีพิมพ์ของนักศึกษา ป. เอก ในวารสารท่ีมี H-
Index สูง

48% 50% 60% 70%

S1 KPI5 จํานวนหลักสูตรดีเด่น (เพ่ิมข้ึน)
- H-Index ของอาจารย์ประจําหลักสูตร สัดส่วน

อาจารย์ชาวต่างประเทศ / อาจารย์ท้ังหมด สัดส่วน 
นศ. ชาวต่างประเทศ / นศ. ท้ังหมด มูลค่า
ทุนการศึกษา / นศ.  การรับ นศ. ตามแผน และ การ
สําเร็จของ นศ. ตามแผนการศึกษา 

6 6 6 12

S1 KPI6 จํานวน นศ. บัณฑิตศึกษา  (Full time + Part time + 
สมทบ + ผู้เรียนระดับบัณฑิต) (เพ่ิมข้ึน)

- 5% 5% 5%

S1 KPI7 จํานวนนวัตกรรม และ การพัฒนาจากผลงานระดับ
บัณฑิตศึกษา 

- จํานวนนวัตกรรมจากผลงานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
(TRL > 6) (เพ่ิมข้ึน)

- การพัฒนาด้านเศรษฐศาสตร์ของขุมชนจากหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา

- 5% 5% 5%

ยุทธศาสตร์ท่ี 2
การบริหาร
หลักสูตร

S2 KPI1 จํานวน Active MOU ในระดับบัณทิตศึกษา (เพ่ิมข้ึน
จากฐาน)

- 5% 10% 10%

S2 KPI2 จํานวน Strategic partnership ด้านการเรียนการ
สอน และ การวิจัย

- 5 ราย 10 ราย 10 ราย

S2 KPI3 จํานวนนักศึกษาแลกเปล่ียน (เพ่ิมข้ึน)
- Inbound (นักศึกษาท่ีมีศักยภาพสูงจาก ตปท.)
- Outbound (นักศึกษาท่ีออกไปศึกษาหรือทําวิจัย

ร่วมกับมหาวิทยาลัยช้ันนําใน ตปท.)

- 5% 10% 10%

S2 KPI4 จํานวน International research grant จาก
โครงการ Strategic partnership 

- 3 ราย 4 ราย 5 ราย

S2 KPI5 จํานวน International academic staff / 
Exchange (เพ่ิมข้ึน)

- 5% 10% 10%

S2 KPI6 Grad CMU Database
- ระบบฐานข้อมูลความเช่ียวชาญ (Thesis / 

Dissertation) ท่ีสนับสนุนการวิเคราะห์ Active 
MOU และ Strategic Partnership Program

- Real time ฐานข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบ และ 
ประจําหลักสูตร  

1 ระบบ

- 50% 100% 100%

S2 KPI7 ความถูกต้องตามมาตรฐานคุณภาพหลักสูตร 100% 100% 100% 100%

ป.เอก
ป.โท
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ยุทธศาสตร์ที่ 
3

การ
สนับสนุน
เพ่ือความ
เป็นสากล 

ตัวช้ีวัด
ปี

64-
65

65-
66

66-
67

67-
68

S3 KPI1 จํานวน อาจารย์ นักศึกษาชาวต่างชาติ ในหอพัก
นานาชาติ (เพิ่มข้ึน ในกรณีที่พร้อมเข้าพักในปี 2565)

- - 10% 30%

S3 KPI2 จํานวน นศ. ที่ผ่านระยะเวลาการทดสอบด้าน
ภาษาอังกฤษใน 1 ปี

- 25% 25% 25%

S3 KPI3 จํานวนนักศึกษาเก่าต่างชาติ ในฐานข้อมูล
- นศ. จบใหม่
- นศ. ที่จบไปแล้ว (เพิ่มข้ึน)

-
-

50%
10%

75%
10%

100%
10%

S3 KPI4 จํานวนนักศึกษาเก่าต่างชาติ ดีเด่น - 2 ราย 5 ราย 5 ราย

S3 KPI5 จํานวนคร้ังของการจัดโครงการ Active 
recruitment ที่นักศึกษาเก่าต่างชาติ มีส่วนสนับสนุน

- 2 คร้ัง 5 คร้ัง 5 คร้ัง

ยุทธศาสตร์ท่ี 4
การยกระดับ
การบริการ

ด้าน
บัณฑิตศึกษา

S4 KPI1 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่นํามาใช้ในการ
บริหารบณัทิตศึกษา

- eAdmission
- eThesis
- eProposal
- eGraduation (Research Paper & 

Student CV) 

80%
90%
25%

-

100%
100%
50%
50%

100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%

S4 KPI2 ความพึงพอใจของนักศึกษา (ประเมินในทุกมิติ)
- ผลการประเมินความพึงพอใจ
- การจัดการข้อร้องเรียน

-
100%

> 80%
100%

> 80%
100%

> 80%
100%

S4 KPI3 ความรวดเร็วในการบริการตาม Service 
specification

- การตรวจ Thesis / Dissertation 
- การตรวจเล่มหลักสูตร
- การให้บริการต่างๆ ผ่าน ePayment และ OSS

- 90% 100% 100%

S4 KPI4 จํานวนโครงการพัฒนา Grad Improvement 
Project

5 10 10 10

S4 KPI5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ > 80% > 80% > 80% > 80%
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แผนดําเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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หมายเหตุ:  S1 = การพัฒนาหลักสูตร    S2 = การบริหารหลักสูตร   S3 = การสนับสนุนความเป;นสากล   S4 = การยกระดับการบริการด@านบัณฑิตศึกษา       = Flagship/Key Success Factor  14/9/2021 9:39:44 AM 
 

 

ตารางแผนดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร3บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม? 

ประจำปC 2565 - 2568 

โครงการ/กิจกรรม 
ตอบสนองยุทธศาสตร. 

ตัวชี้วัด หน0วยนับ 
ปCงบประมาณ ส?วนงานสนับสนุน ผูOรับผิดชอบ 

S1 S2 S3 S4 2565 2566 2567 2568 

1. โครงการพัฒนาหลักสูตร 

International / Bi-Lingual 

Program  

«  «  S1-KPI1-1: สัดสHวนหลักสูตร International  

/ Bi-Lingual program  

        1.ระดับ ป.เอก เพิ่มขึ้น 

 

 

รVอยละ 

 

 

42 

 

 

65 

 

 

70 

 

 

80 

งานบริการการศึกษา 

 

รศ.ดร.นพ.สุรพงษb  หลHอสมฤด ี

รศ.ดร.วรรธิดา ชัยญาณะ 

2. โครงการสนับสนุนใหVเกิดการพัฒนา

หลักสูตรใหมHที่เกิดจากการบูรณา

การองคbความรูVของคณะและ

หนHวยงาน 

 

«            2. ระดับ ป.โท เพิ่มขึ้น 

 

 

 

 

รVอยละ 17 20 27 35 งานบริการการศึกษา 

 

 

รศ.ดร.นพ.สุรพงษb  หลHอสมฤด ี

รศ.ดร.วรรธิดา ชัยญาณะ 

3. โครงการสัมมนาวิชาการสำหรับ

หลักสูตรสหวิทยาการ 

«    งานสหวิทยาการและประกัน

คุณภาพการศึกษา 

 

รศ.ดร.นพ.สุรพงษb  หลHอสมฤด ี

รศ.ดร.วรรธิดา ชัยญาณะ 

ผศ.ดร.สาลินี สันติธีรากุล 

4. โครงการแสวงหาทุนเพื่อสนับสนุน 

   การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

4.1 จำนวนโครงการที่เสนอขอรับทุน 

4.2 จำนวนมหาวิทยาลัย/หนHวยงานใน

เครือขHาย 

4.3 จำนวนโครงการที่ไดVรับการ

สนับสนุน 

 

« «   - จำนวนโครงการที่เสนอขอรับทุน 

- จำนวนมหาวิทยาลัย/หนHวยงานในเครือขHาย 

- จำนวนโครงการที่ไดVรับการสนับสนุน 

จำนวน  

 

2 

2 

 

 

 

 

4 

5 

 

1 

 

 

4 

6 

 

1 

 

 

4 

6 

 

2 

งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

งานสหวิทยาการและประกัน

คุณภาพการศึกษา 

งานบริการการศึกษา 

 

รศ.ดร.นพ.สุรพงษb  หลHอสมฤด ี

รศ.ดร.เอกรัฐ บุญเชียง 

รศ.ดร.วรรธิดา ชัยญาณะ 

ผศ.ดร.สุภัทร  ชูประดิษฐb 

ผศ.ดร.สาลินี สันติธีรากุล 

4. โครงการพัฒนาหลักสูตร Double / 

Dual Degree Program  

«  «  S1-KPI1-2: Multi / Interdisciplinary program 

และ Double / Dual degree 

program  

 

รVอยละ - 10 10 10 งานสหวิทยาการและประกัน

คุณภาพการศึกษา 

 

รศ.ดร.วรรธิดา ชัยญาณะ 

ผศ.ดร.สาลินี สันติธีรากุล 

5. Sandbox Project: ผลิตหลักสูตร 

Master of Philosophy   

«    S1-KPI2-1: จำนวนหลักสูตร/โปรแกรม Sandbox 

ประเภท Master of Philosophy / 

Tailor made program / Liberal art  

หลักสูตร 2 2 3 3 งานสหวิทยาการและประกัน

คุณภาพการศึกษา 

 

รศ.ดร.วรรธิดา ชัยญาณะ 

ผศ.ดร.สาลินี สันติธีรากุล 

รวมถึงหลักสูตรปกติที่สามารถรับ นศ.ต่างชาติ 

Update 28 มีนาคม 2564
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โครงการ/กิจกรรม 
ตอบสนองยุทธศาสตร. 

ตัวชี้วัด หน0วยนับ 
ปCงบประมาณ ส?วนงานสนับสนุน ผูOรับผิดชอบ 

S1 S2 S3 S4 2565 2566 2567 2568 

6. Sandbox Project: โครงการ

พัฒนา Platform MOU เทียบโอน

หนHอยกิต  

 

 

 «  « (ไมHนับสะสม) งานสหวิทยาการและประกัน

คุณภาพการศึกษา 

งานบริการการศึกษา 

 

รศ.ดร.นพ.สุรพงษb  หลHอสมฤด ี

รศ.ดร.วรรธิดา ชัยญาณะ 

ผศ.ดร.สาลินี สันติธีรากุล 

7. Sandbox Project: โครงการสรVาง

หลักสูตร Regional / Industrial 

Private sector engagement 

program  

 

«    S1-KPI2-2: จำนวนหลักสูตร/โปรแกรม Sandbox 

ประเภท Regional / Industrial 

private sector engagement 

program 

(ไมHนับสะสม) 

 

หลักสูตร 2 3 4 5 งานสหวิทยาการและประกัน

คุณภาพการศึกษา 

 

รศ.ดร.นพ.สุรพงษb  หลHอสมฤด ี

รศ.ดร.วรรธิดา ชัยญาณะ 

ผศ.ดร.สาลินี สันติธีรากุล 

8. เพิ่มทุนการศึกษาแบบ 1:1  

9. เพิ่มทุน Presidential และ ทุน 

TA/RA ในหลักสูตรเป�าหมาย   

10. เพิ่มทุนสนับสนุนการตีพิมพb 

«    S1-KPI3-1: สัดสHวนนักศึกษาตHางชาติเพิ่มขึ้น 

(นับสะสม) 

รVอยละ 11 13 16 20 งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา  รศ.ดร.เอกรัฐ บุญเชียง 

รศ.ดร.วรรธิดา ชัยญาณะ 

11. โครงการ MOU กับ Agency ใน

การรับ นศ. ชาวตHางประเทศ (จีน) 

 

«  «  งานบริการการศึกษา รศ.ดร.นพ.สุรพงษb  หลHอสมฤด ี

 

12. โครงการมอบรางวัลหลักสูตรดีเดHน  « 
 

 

   S1-KPI4-1: ผลงานตีพิมพbของนักศึกษา ป.เอก ใน

วารสารที่มี H-Index สูง เพิ่มขึ้น 

S1-KPI5-1: จำนวนหลักสูตรดีเดHนเพิ่มขึ้น 

               1)  คHา H-Index ของอาจารยbประจำ

หลักสูตร 

 2) สัดสHวนอาจารยbชาวตHางประเทศตHอ

อาจารยbทั้งหมด 

 3) สัดสHวน นศ. ตHางชาติ ตHอ นศ. 

ทั้งหมด 

 4) มูลคHาทุนการศึกษาตHอ นศ. 

 5) การรับ นศ. ตามแผน และ การ

สำเร็จของ นศ. ตามแผน 

รVอยละ 

 

หลักสูตร 

48 

 

6 

50 

 

6 

60 

 

6 

70 

 

6 

งานบริการการศึกษา 

 

 

 

รศ.ดร.วรรธิดา ชัยญาณะ 

13. จัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนา

หลักสูตร  

«    งานนโยบายและแผน รศ.ดร.ธงชัย ภูวนาถวิจิตร 

อ.ดร.ตุลยา ตุลาดิลก 
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     (ไมHนับสะสม)  

14.  โครงการ Active MOU ดVาน

วิชาการระดับบัณฑิตศึกษา  

 « «  S2-KPI1-1: จำนวน Active MOU ในระดับ

บัณฑิตศึกษาเพิ่มขึ้น  

 

รVอยละ - 5 10 10 งานบริการการศึกษา รศ.ดร.นพ.สุรพงษb  หลHอสมฤด ี

รศ.ดร.วรรธิดา ชัยญาณะ 

ผศ.ดร.สาลินี สันติธีรากุล 

15.  โครงการ Strategic partnership 

รHวมกับสHวนงานตHางๆ  

 «   S2-KPI2-1: จำนวน Strategic partnership ดVาน

การเรียนการสอนและการวิจัย 

(ไมHนับสะสม) 

 

 

ราย - 5 

 

10 

 

10 

 

 รศ.ดร.นพ.สุรพงษb  หลHอสมฤด ี

ผศ.ดร.สาลินี สันติธีรากุล 

 

16.  โครงการ Student mobility (ดึง 

นศ. ที่มีศักยภาพในภูมิภาค)  

 

 « «  S2-KPI3-1: จำนวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น 

1)  Inbound (นศ. ทีม่ีศักยภาพสูงจาก

ตHางประเทศ) 

2) Outbound (นศ.ที่ไปศึกษาหรือทำ

วิจัยรHวมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำใน 

ตHางประเทศ) 

 

รVอยละ - 5 10 10 งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา รศ.ดร.นพ.สุรพงษb  หลHอสมฤด ี

ผศ.ดร.สุภัทร ชูประดิษฐb 

17.  โครงการ Strategic partnership 

program  

 « «  S2-KPI4-1: จำนวน International research 

grant จากโครงการ Strategic 

partnership ที่ถูกนำเสนอ 

 

 

ราย - 3 

 

4 

 

5 

 

งานบริการการศึกษา รศ.ดร.นพ.สุรพงษb  หลHอสมฤด ี

รศ.ดร.เอกรัฐ บุญเชียง 

รศ.ดร.วรรธิดา ชัยญาณะ 

ผศ.ดร.สาลินี สันติธีรากุล 

 

18.  โครงการ International 

academic staff  

 « «  S2-KPI5-1: จำนวน International academic 

staff/Exchange เพิ่มขึ้น (นับสะสม) 

 

 

รVอยละ - 5 10 10  รศ.ดร.นพ.สุรพงษb  หลHอสมฤด ี

รศ.ดร.เอกรัฐ บุญเชียง  

ผศ.ดร.สุภัทร ชูประดิษฐb 

19.  Data Analytics program: 

โครงการสรVางฐานขVอมูลเพื่อการ

เชื่อมโยงดVานวิชาการ  

 «  « S2-KPI6-1: (Grad CMU Database) ระบบ

ฐานขVอมูลความเชี่ยวชาญ 

(Thesis/Dissertation) ที่สนับสนุนการ

ระบบ 

 

 

1 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

งานนโยบายและแผน รศ.ดร.เอกรัฐ บุญเชียง 

รศ.ดร.นพ.สุรพงษb  หลHอสมฤด ี

ผศ.กสิณ ประกอบไวทยกิจ 
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20.  Grad CMU database: พัฒนา

ฐานขVอมูลความเชี่ยวชาญ  

21.  Grad CMU database: พัฒนา

ฐานขVอมูลอาจารยbเพื่อการบริหาร

และพัฒนาหลักสูตร  

วิเคราะหb Active MOU และ 

Strategic Partnership Program 

S2-KPI6-2: (Grad CMU Database) รายงาน

ขVอมูลอาจารยbผูVรับผิดชอบและประจำ

หลักสูตรแบบ Real time ไดVอยHาง

ถูกตVอง 

S2-KPI7-1: ความถูกตVองตามมาตรฐานคุณภาพ

หลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รVอยละ 

 

 

 

รVอยละ 

 

 

- 

 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

22.  โครงการ International 

Residence  

  « « S3-KPI1-1:  จำนวนอาจารยb นักศึกษาตHางชาติ ใน

หอพักนานาชาติเพิ่มขึ้น (กรณีที่

พรVอมใหVเขVาพักในป� 2565) (นับ

สะสม) 

รVอยละ - - 10 30 งานนโยบายและแผน รศ.ดร.อภิชาต โสภาแดง 

ผศ.ดร.สาลินี สันติธีรากุล 

อ.ดร.ตุลยา ตุลาดิลก 

 

23.  โครงการ Pre-Graduate School 

at CMU  

23.1  International student 

supporting: ศูนยb

ประสานงาน นศ.ตHางชาติ 

เพื่อการเขVามาในประเทศ  

23.2  International student 

supporting: การเตรียม

ความพรVอม นศ. เพื่อการ

เดินทางไปตHางประเทศ 

  « 
 

« 
 

งานบริการการศึกษา รศ.ดร.นพ.สุรพงษb  หลHอสมฤด ี

รศ.ดร.วรรธิดา ชัยญาณะ 

ผศ.ดร.สุภัทร ชูประดิษฐb 
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24.  International student 

supporting: โครงการจัดการดVาน

ที่พักและการใชVชีวิต  

24.1  โครงการ Live@CMU  

24.2  โครงการ Student Buddy  

25.  โครงการ International Day 

  « 
 

 

 

 

« 

« งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา รศ.ดร.นพ.สุรพงษb  หลHอสมฤด ี

รศ.ดร.เอกรัฐ บุญเชียง  

ผศ.ดร.สุภัทร ชูประดิษฐb 

26.  สนับสนุนสิทธิ์ในการอบรมพัฒนา

ทักษะภาษาอังกฤษโดยโปรแกรม

ออนไลนb จำนวน 400 สิทธิ์ /งาน

พัฒนาคุณภาพนักศึกษา  

  «  S3-KPI2-1:  จำนวนนักศึกษาที่ผHานการทดสอบ

ภาษาอังกฤษในป�แรก (นับสะสม) 

รVอยละ - 25 25 25 งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา รศ.ดร.เอกรัฐ บุญเชียง 

รศ.ดร.วรรธิดา ชัยญาณะ  

ผศ.ดร.สุภัทร ชูประดิษฐb 

27.  โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

(สนับสนุนการเขVาอบรมที่ HAS 

Center และสถาบันภาษา 

(LICMU) 3,000 บาท/คน)  

  «  

28.  มี English tutorial เพื่อเตรียม

ความพรVอมกHอนการเขVาทดสอบ

ภาษา  

 

 

  «  

29.  พัฒนาฐานขVอมูล นศ.เกHา ใน

ตHางประเทศ  

  « « S3-KPI3-1: จำนวนนักศึกษาตHางชาติจบใหมHที่เพิ่ม 

  ขึ้นในฐานขVอมูล 

รVอยละ - 50 75 100 งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

งานนโยบายและแผน 

รศ.ดร.เอกรัฐ บุญเชียง 

ผศ.ดร.สุภัทร ชูประดิษฐb 

ผศ.กสิณ ประกอบไวทยกิจ S3-KPI3-2: จำนวนนักศึกษาตHางชาติจบไปแลVว

เพิ่มขึ้นในฐานขVอมูล 

รVอยละ - 10 10 10 

30.  โครงการมอบรางวัล นศ. เกHา

ตHางประเทศดีเดHน (โครงการ

ประกาศเกียรติคุณนักศึกษาเกHา

ดีเดHนบัณฑิตวิทยาลัย มช.)  

 

  «  S3-KPI4-1: จำนวนนักศึกษาเกHาตHางชาติดีเดHน คน - 2  5  5  งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

 

รศ.ดร.นพ.สุรพงษb  หลHอสมฤด ี

รศ.ดร.เอกรัฐ บุญเชียง 

ผศ.ดร.สุภัทร ชูประดิษฐb 
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31.  โครงการประชาสัมพันธbหลักสูตร

ในประเทศ Asia +3 

  «  S3-KPI5-1: จำนวนครั้งของการจัดโครงการ Active 

recruitment ที่นักศึกษาเกHาตHางชาติมี

สHวนสนับสนุน 

ครั้ง - 2  5  5  คณะทำงานประชาสัมพันธb 

32.  ประชาสัมพันธbผHานสื่อภายใตV

โครงการ “Thinking of CMU”  

  «  คณะทำงานประชาสัมพันธb 

33.  โครงการ One country – one 

contact point  

  «  งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

34. โครงการจัดประชุมวิชาการ

บัณฑิตศึกษานานาชาติ  

  «  ผลงานของนักศึกษาไดVตีพิมพbในวารสารระดับ 

นานาชาติ / SCOPUS  

เรื่อง 20 30 30 30  รศ.ดร.เอกรัฐ บุญเชียง 

รศ.ดร.นพ.สุรพงษb  หลHอสมฤด ี

รศ.ดร.วรรธิดา ชัยญาณะ 

ผศ.ดร.สุภัทร ชูประดิษฐb 

ผศ.ดร.สาลินี สันติธรีากุล 

34.  e-Grad Digital Transformation 

 

34.1  ระบบรับสมัครนักศึกษา

บัณฑิตศึกษา e-Admission 

 «  « ความพรVอมของระบบสารสนเทศที่นำมาใชVเพื่อการ

บริหารบัณฑิตศึกษา 

S4-KPI1-1: ระบบรับสมัครนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

eAdmission 

 

 

ระบบ 

 

 

- 

 

 

1 

 

 

- 

 

 

- 

งานนโยบายและแผน รศ.ดร.เอกรัฐ บุญเชียง 

ผศ.กสิณ ประกอบไวทยกิจ 

 

34.2  ระบบสHงรูปเลHมปริญญา

นิพนธb e-Thesis 

 «  « S4-KPI1-2: ระบบสHงรูปเลHมปริญญานิพนธb eThesis 

 

ระบบ - 1 - - 

34.3  ระบบเสนอโครงรHางปริญญา

นิพนธb eProposal 

 «  « S4-KPI1-3: ระบบเสนอโครงรHางปริญญานิพนธb 

eProposal 

ระบบ - - 1 - 

34.4  ระบบรายงานขVอมูล

นักศึกษาและผลงานวิชาการ 

e-Graduation (Research 

Paper & Student CV) 

 

 

 «  « S4-KPI1-4: ระบบรายงานขVอมูลนักศึกษาและ

ผลงานวิชาการ eGraduation 

(Research Paper & Student CV) 

ระบบ - - 1 - 

35.  โครงการ Voice of Customer 

(VOC)  

 

   « S4-KPI2-1: ผลการประเมินความพึงพอใจของ

นักศึกษาและเจVาหนVาที่ที่เกี่ยวขVอง 

S4-KPI2-2: ผลการจัดการขVอรVองเรียน 

รVอยละ 

 

รVอยละ 

- 

 

100 

>80 

 

100 

>80 

 

100 

>80 

 

100 

คณะทำงาน VOC รศ.ดร.นพ.สุรพงษb  หลHอสมฤด ี

ผศ.ดร.สาลินี สันติธีรากุล 

ผศ.กสิณ ประกอบไวทยกิจ 

Update 28 มีนาคม 2564



หมายเหตุ:  S1 = การพัฒนาหลักสูตร    S2 = การบริหารหลักสูตร   S3 = การสนับสนุนความเป;นสากล   S4 = การยกระดับการบริการด@านบัณฑิตศึกษา       = Flagship/Key Success Factor  14/9/2021 9:39:44 AM 
 

 

โครงการ/กิจกรรม 
ตอบสนองยุทธศาสตร. 

ตัวชี้วัด หน0วยนับ 
ปCงบประมาณ ส?วนงานสนับสนุน ผูOรับผิดชอบ 

S1 S2 S3 S4 2565 2566 2567 2568 

36.  พัฒนาทักษะบุคลากรที่รับผิดชอบ

ดVานบัณฑิตศึกษาของคณะและ

สHวนงาน  

 

   « งานบริการการศึกษา รศ.ดร.วรรธิดา ชัยญาณะ 

ผศ.ดร.สาลินี สันติธีรากุล 

 

37.  โครงการ Service Spec. ประจำป� 

2564  

   « S4-KPI3-1: ความรวดเร็วในการบริการตาม 

Service Spec. 

รVอยละ - 90 100 100  รศ.ดร.ธงชัย ภูวนาถวิจิตร 

ผศ.ดร.สาลินี สันติธีรากุล 

อ.ดร.ตุลยา ตุลาดิลก 

 

38.  โครงการ GIP Project ประจำป� 

2564  

   « S4-KPI4-1: จำนวนโครงการพัฒนา Grad 

Improvement Project 

จำนวน 5 10 10 10  รศ.ดร.ธงชัย ภูวนาถวิจิตร 

ผศ.ดร.สาลินี สันติธีรากุล 

อ.ดร.ตุลยา ตุลาดิลก 

 

39.  โครงการพัฒนาระบบการ

ใหVบริการการศึกษาแบบครบวงจร 

One Stop Service (OSS) และ 

Online Service  

   « S4-KPI5-1: รVอยละความพึงพอใจของผูVรับบริการ รVอยละ >80 >80 >80 >80 งานบริหารทั่วไป รศ.ดร.ธงชัย ภูวนาถวิจิตร 

รศ.ดร.นพ.สุรพงษb  หลHอสมฤด ี

ผศ.กสิณ ประกอบไวทยกิจ 

 

40.  โครงการ OSS Visa 

 

   « งานบริการการศึกษา รศ.ดร.นพ.สุรพงษb  หลHอสมฤด ี

รศ.ดร.วรรธิดา ชัยญาณะ 

 

41.  Grad KM     « งานบริหารทั่วไป รศ.ดร.ธงชัย ภูวนาถวิจิตร 

ผศ.กสิณ ประกอบไวทยกิจ 
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