
ป�ญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน

การดําเนินงาน >75%1.

หลักสตูร
ดเีด่น P04

2. การดําเนินงาน 51 - 75%

P35 5ส

3. การดําเนินงาน 26 - 50%

P16 DynEd

P17 HAS

ปรญิญานิพนธ์
ดเีด่นดมีาก

P06

P01 Inter DD

ขอทุน JFS   เกิดเครือขา่ยนานาชาติ 3 เครือขา่ย

ทนุบณัฑิต
นานาชาติ

P07

เพิ�มเกณฑ์จบ
ด้านนวัตกรรม

P08

ประสานงานกับประเทศลาว 1 มหาวิทยาลัย
ประเทศจีน 1 มหาวิทยาลัยและ 1 หนว่ยงาน

1C1CP P19

นศ.เก่าต่างชาติ
ดเีด่น

P20

เตรยีมนศ.เข้า-ออก
ประเทศ

P22

นักศกึษา
สมทบ

P27

อบรมการ
สื�อสาร

P39

P29 e-Grad

P30 VOC

P31 OSS&On line
services

P32 ISO9001

อบรมภาษาอังกฤษด้วย
DynEd
กําหนดจัดสัมมนาวิชาการ
บัณฑิตศึกษา วันที� 25 พ.ค. 65

1.

2.
P34 พัฒนาทักษะ 

บุคลากร

P36 Moning
Talk

P37 Service Spec.

P38 GIP4. การดําเนินงาน 5-25%

5. ไมม่กีารดําเนินงาน 0%

P15 หอพกั

P02 หลักสตูร
บูรณาการ

เรยีนข้าม
สถาบนั P03

ผลการดําเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผลการดําเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไตรมาส 2 ประจําป�งบประมาณ 2565ไตรมาส 2 ประจําป�งบประมาณ 2565

จํานวนหลักสูตรที�มีความรว่ม
มือกับ Strategic Partnership
เพิ�มขึ�น (หลักสตรู)

รายงานผลการดําเนินงานด้านกิจกรรมและโครงการ

จํานวนนักศึกษาระดับ
ปริญญาเอกที�รับเข้าใหม่
ทั�งหมดของมหาวิทยาลัย (คน) 

เกณฑ์รางวัลคุณภาพ
EdPEx/TQA/มาตรฐานสากล
ที�เทียบเท่า (คะแนน) 

จํานวนนักศึกษาระดับ
ปริญญาโทที�รับเข้าใหม่
ทั�งหมดของมหาวิทยาลัย (คน) 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษาที�มีผล
งานตีพิมพ์รว่มกับนานาชาติ
International joint
publications (%หลักสตูร)

จํานวนหลักสูตรหรือ
โปรแกรม Interdisciplinary
(หลักสตูร/โปรแกรม)

เป�าหมายเป�าหมาย

2022

OKRs Tracking

EdPEx200

250

1,470

5

15

15

1,326

422

1

2

3

4

5

6

Tracking

Tracking

Tracking

Tracking

Tracking

Tracking

168.80%

90.20%

รายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงานของโครงการจําแนกเป�นรอ้ยละ

สมัครเข้ารว่มแล้ว 5 หลักสูตรอยูร่ะหว่าง
ดําเนินการพัฒนาหลักสูตร

26

173.33%

เกณฑ์มาตรฐาน
สากลที�เทียบเท่า

0/5

10

66.67%

อยูร่ะหว่างเตรียมการเพื�อรับการตรวจ 
ISO 9001:2015 ประมาณสิงหาคม 2565 นี�

จัดอบรมและกิจกรรมที�เกี�ยวข้องเรียบร้อยแล้ว และกําหนด
มอบรางวัล 5 ส. ดีเด่น ปลายป�งบประมาณ 2565

ป�ญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน

 การดําเนินการล่าช้ากว่าแผนที�กําหนด1.
ประสบป�ญหาการดําเนินงานจากสถานการณ์แพรร่ะบาด
ไวรัสโคโรนา่ 2019 (COVID2019) เป�นอุปสรรคและป�ญหา
ไมเ่อื�อต่อการดําเนินการ
กําหนดแหล่งงบประมาณใหม ่ทําให้มีแนวทางปรับเปลี�ยน
แผนการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
มีสว่นที�เกี�ยวข้องจํานวนมาก ทําให้ยากต่อการประสานงาน
และการกําหนดรายละเอียดของการดําเนินงาน

2. ไม่มกีารดําเนินงานตามแผน

(ข้อมูล ณ 30 เม.ย. 65)

หลักสูตรบูรณาการศาสตร์ เสนอขั�นตอนที� 2 
หลักสูตรสอนภาษาจีนรว่มสมัย เสนอขั�นตอนที� 1

ยกเว้นค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน
ใน 3 ป�แรก โดยให้ดําเนินการผา่นบัณฑิตวิทยาลัย

หลักสูตรที�ได้รับคัดเลือก 7 หลักสูตร

สนับสนุน 400 มีนศ.รับแล้ว
39 License

สนับสนุน 200 มีนศ.รับแล้ว
161 คน

มีปริญญานิพนธ์ได้รับรางวัลทั�งสิ�น 20 เรื�อง แบง่เป�น
ดุษฎีนิพนธ์ 8 รางวัล วิทยานิพนธ์ 8 รางวัล และการ

ค้นคว้าอิสระ 4 รางวัล สนับสนุน 9 รายการ มีขอรับ
มาแล้ว 5 หลักสูตร

ออกประกาศบัณฑิตวิทยาลัยให้ใช้สิทธิบัตร/นวัตกรรม
แทนผลงานตีพิมพ์ได้ 1 เรื�อง

จัดพิธีมอบรางวัลแบบออนไลน์วันที� 23 มี.ค. 2565
มีนศ. เก่าต่างชาติรับมอบรางวัล 4 ท่าน

เผยแพรข่้อมูลผา่นชอ่งทางออนไลน ์ สโมสรนศ. และ
กก.วิเทศสัมพันธ ์ และอยูร่ะหว่างจัดทําคู่มือ VISA

มีระเบียบมหาวิทยาลัยรองรับสามารถดําเนินการรับ
นักศึกษาได้แล้ว

ดําเนินการอบรมเทคนิคการสื�อสารแล้วจํานวน 3  ครั�ง

พัฒนาแล้ว 6 ระบบงาน และ
มีการปรับปรุงอยา่งต่อเนื�อง

จัดการข้อร้องเรียน 1 เรื�อง
ให้บริการทั�งสิ�น 1,385 ราย
ความพึงพอใจของผู้ใช้
บริการเฉลี�ยร้อยละ 91.82 

ให้บริการการศึกษาแบบ One
Stop Service ควบคู่กับแบบ
ออนไลน์ และมีการแลกเปลี�ยน
เรียนรู้ของผู้ปฏิบัติ จํานวน 4
ครั�ง

อบรมและทดลอง Internal
Audit เรียบร้อยแล้ว และสง่
ขอรับการตรวจภายใน ส.ค. 65

จัดทําและเผยแพรค่ลิป VDO
จํานวน 10 ครั�ง บุคลากรสนใจ
เข้ารว่มเป�นจํานวนมาก

กําหนดให้ทุกงานถือปฏิบัติ
และมีปรับปรุงลดเวลาให้
บริการ 2 กระบวนงาน

มีการดําเนินโครงการ 
จํานวน 4 โครงการ

จํานวน 
9 โครงการ

จํานวน 
6 โครงการ

ชะลอโครงการด้วยประสบ
ป�ญหาการดําเนินงานจาก
สถานการณ์แพรร่ะบาดไวรัส
โคโรนา่ 2019 (COVID2019)

ผลการดําเนินงานล่าช้ากว่าแผน
มีการกําหนดแนวทางและปรับแผนการดําเนิน
งานใหมใ่ห้สอดคล้องกับสถานการณ์
มีการเปลี�ยนแปลงแหล่งงบประมาณที�ใช้
ดําเนินโครงการใหม่

ผลการดําเนินงานไมเ่ป�นไปตามแผน
กําหนดให้มีการประสานงาน เพื�อทบทวนการดําเนิน
โครงการรว่มกัน เพราะมีความเชื�อมโยงและสัมพันธ์กัน

มีการปรับรูปแบบและรายละเอียดของการดําเนินงาน
การดําเนินงานมีความเชื�อมโยงกัน จําเป�นต้องรอให้มีการ
ดําเนินงานของโครงการก่อนหน้าเสียก่อน

ผลการดําเนินงานแสดงรายโครงการ

อยูร่ะหว่างการพัฒนาเพิ�ม
จํานวน 3 หลักสูตร

อยูร่ะหว่างการเป�ดรับรอบ 3
ภาคเรียนที� 1 และภาคเรียนที� 2

อยูร่ะหว่างการเป�ดรับรอบ 3
ภาคเรียนที� 1 และภาคเรียนที� 2

ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2565
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รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำป งบประมาณ 2565 ไตรมาส 2 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

KPIs 

ผลการดำเนินงาน 

ปญหา/อุปสรรค หมายเหตุ/ขอเสนอแนะ ผูรับผิดชอบ สถานะการดำเนนิงาน 

แผนการดำเนินงานไตรมาส 3 - 4 

รายละเอียดการดำเนินงาน 
การเบิกจาย
งบประมาณ 

รายละเอียดการดำเนินงาน พ.ศ. 2565 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

P01: โครงการพัฒนาหลักสูตร International/Bi-Lingual Program/  Double / Dual Degree Program (interDD) งบประมาณ 1,225,000 บาท
สรุปผลการดำเนินงาน : 

P01.1: โครงการสนับสนุน Active MOU อยูระหวางใหหลักสูตรท่ีขอรับการสนับสนุนดำเนินการพัฒนาหลักสูตร ใหแลวเสร็จตามเกณฑท่ีกำหนด 
ภายใน ก.ค. 65 เพ่ือบัณฑิตวิทยาลัยจะไดพิจารณามอบเงินอุดหนุนในชวง ส.ค. - ก.ย. 65 

P01.2: สรางฐานขอมูลวิชาที่ใชภาษาอังกฤษและผลักดันใหเปน Bi-Lingual Program มีการดำเนินงานลาชากวากำหนด และมีแนวโนมจะไมสามารถ
ดำเนินงานใหแลวเสร็จไดในปงบประมาณ 2565 

ภาพรวมโครงการ 

รอยละการดำเนินงาน : 

รอยละความสำเร็จ : 

S1-KPI1-1: สัดสวนหลักสูตร 
International / Bi-Lingual 
program 
1.ระดับ ป.เอก เพ่ิมข้ึน

2.ระดับ ป.โท เพ่ิมข้ึน

S2-KPI1-1: จำนวน Active 
MOU ในระดับบัณฑิตศึกษา
เพ่ิมข้ึน 

P01.1  สนับสนุน Active MOU 
ผลการดำเนินงาน : 
ไตรมาส 1: 
1. บัณฑิตวิทยาลัย ออกประกาศที่เกีย่วของ 2 ฉบับ
2. จัดทำโครงการเพ่ือใหการสนับสนุนสวนงานในการ
พัฒนาหลักสูตรในลักษณะ Active MOU

ไตรมาส 2: มีสวนงานเสนอโครงการเพ่ือขอรับการ
สนับสนุน 5 โครงการ คือ 
1.วิทยาลัยนานาชาติ QS ไมเกนิ 500 จน. 3 โครงการ
2.สถาบันนโยบายสาธารณะ QS ไมเกนิ 500

จน. 1 โครงการ
3.คณะเกษตรศาสตร QS 501 ข้ึนไป จน. 1 โครงการ

อยูระหวาง
ดำเนินการ 

- บัณฑิตวิทยาลัยจะมอบ
เงินอดุหนุนใหเม่ือ
หลักสูตรไดดำเนินการ
สภามหาวิทยาลัยแลว 

ผูรับผิดชอบหลัก : 
1.รศ.ดร.สุรพงษ
2.รศ.ดร.วรรธิดา

ผูรายงาน : ขวัญปวีณ 
 วราวรรณ/สุทธิรกัษ 

 รอยละการดำเนนิงาน : 

อยูระหวางรอสวนงานทีข่อรับการ
สนับสนุนสงผลการดำเนินงาน 

รอยละความสำเรจ็ : 

1. สวนงานทีข่อรับการ
สนับสนุนดำเนินการตาม
โครงการ/กิจกรรมที่กำหนด

2. สวนงานทีข่อรับการ
สนับสนุนสงผลการ
ดำเนินงาน

3. บว.สงมอบเงินสนับสนุน

P01.2  สรางฐานขอมูลวิชาที่ใชภาษาอังกฤษและ
ผลักดันใหเปน Bi-Lingual Program 

ผลการดำเนินงาน : 
        อยูระหวางประสานงานกับ ITSC และสวนที่

เกีย่วของ 

- - มหาวิทยาลัยอยูระหวาง
ดำเนินการปรับเปล่ียน
ผูรับผิดชอบเกีย่วกับการ
ดำเนินการดาน มคอ. 

ผูรายงาน : จริยา รอยละการดำเนินงาน : 

ประสานเบ้ืองตนกับ ITSC แลว 
รอยละความสำเรจ็ : 

1. สำรวจสวนงาน (ม.ค.-มี.ค.) 
2. เพ่ิมเติมขอมูลในกระบวน

วิชา

3. ออกรายงานโดย ITSC

เปาหมายป 65 :
เพ่ิมข้ึนรอยละ 42
การดำเนินงานปจจุบัน :

 เพ่ิมข้ึน      หลักสูตร =  
 รอยละ 47.62 
 รอยละความสำเร็จ : 100 

 
เปาหมายป 65 :
เพ่ิมข้ึนรอยละ 17
การดำเนินงานปจจุบัน :
เพ่ิมข้ึน      หลักสูตร =
รอยละ 19.86
รอยละความสำเร็จ : 100

 

 เปาหมายป 65 : 
 ไมกำหนด 
 การดำเนินงานปจจุบัน : 
- ป กศ. 65 Multi /
Interdisciplinary = 6 program 
- ป กศ. 65 Double / Dual
degree = 20 program
รอยละความสำเร็จ : -

ตัวชี้วัด/เปาหมาย : 
สนับสนุน จำนวน 9 หลักสูตร 
ผลลัพธ/ผลผลิต :  
ขอรับการสนันบสนุน 5  
หลักสูตร 

ตัวชี้วัด/เปาหมาย : 
มีฐานขอมูลวิชาที่สอนเปน
ภาษาอังกฤษ 
ผลลัพธ/ผลผลิต : - 

ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2565



รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำป งบประมาณ 2565 ไตรมาส 2 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

KPIs 

ผลการดำเนินงาน 
ปญหา/
อุปสรรค 

หมายเหตุ/
ขอเสนอแนะ 

ผูรับผิดชอบ สถานะการดำเนนิงาน 

แผนการดำเนินงานไตรมาส 3 - 4 

รายละเอียดการดำเนินงาน 
การเบิกจาย
งบประมาณ 

รายละเอียดการดำเนินงาน พ.ศ. 2565 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

P02: โครงการสนับสนุนใหเกิดการพฒันาหลักสูตรใหมที่เกิดจากการบรูณาการองคความรูของคณะและหนวยงาน (หลักสูตรบูรณาการ) 
สรุปผลการดำเนินงาน : มี 3 กิจกรรมยอย   

P02.1  หลักสูตรบูรณาการศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาบูรณาการศาสตร อยูระหวางนำเสนอหลักสูตรในข้ันตอนที่ 2 
ตอ ที่ประชุม กก.บริหารวิชาการประจำ บว. ซ่ึงเปนไปตามกรอบเวลาที่กำหนด  

P02.2  หลักสูตรการสอนภาษาจีนรวมสมัย (รวมกับสถาบันขงจ๊ือ) อยูระหวางเสนอหลักสูตรในข้ันตอนท่ี 1 ตอ ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ซ่ึง
เปนไปตามกรอบเวลาทีก่ำหนด 

P02.3 หลักสูตร Innovation Management (รวมกับอทุยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) อยูระหวางหารือรวมกบัฝายที่เกี่ยวของ ซึ่งมีการ
ดำเนินงานที่คอนขางลาชากวาแผนทีก่ำหนด 

ภาพรวมโครงการ 

รอยละการดำเนินงาน : 

รอยละความสำเร็จ :  

      

S1-KPI1-1: สัดสวนหลักสูตร 
International / Bi-Lingual 
program 
1.ระดับ ป.เอก เพ่ิมข้ึน  
 
 
 
 
 

2.ระดับ ป.โท เพ่ิมข้ึน 
 
 
 
 
 

S2-KPI1-1: จำนวน Active 
MOU ในระดับบัณฑิตศึกษา
เพ่ิมข้ึน  

P02.1  หลักสูตรบูรณาการศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาบูรณาการศาสตร 
ผลการดำเนินงาน : 
1. สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการเปดหลักสูตรข้ันตอนที่ 1 ในคราว

ประชุมครัง้ที่ 10/2564 (16 ต.ค. 64) 
2. จัดทำแบบเสนอเปดหลักสูตรข้ันตอนที่ 2 (พ.ย.-ธ.ค. 64) 
3. ปรับเปล่ียนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เน่ืองจากมีอาจารย

เกษียณอายุราชการ (ธ.ค. 64) 
4. แจงเวียนขอความเห็นชอบแบบเสนอเปดหลักสูตรข้ันตอนที่ 2 

ตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสห
สาขาวิชา (10 ม.ค. 65) 

5. สงแบบเสนอเปดหลักสูตรข้ันตอนที่ 2 เพ่ือขอรับการตรวจจาก
งานบริการการศึกษา บว. เพ่ือนำไปสูการเสนอขอเปดหลักสูตร 
ข้ันตอนที่ 2 (11 ม.ค. 65) 

6. เสนอแตงต้ัง คณะกรรมการรางหลักสูตรบูรณาการ ศาสตรมหา
บัณฑิต และหลักสูตรปรชัญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบูรณาการ
ศาสตร แทนชุดเดิมที่หมดวาระ (มหาวิทยาลัยไดออกคำส่ัง
แตงต้ังเรียบรอยแลว คำส่ังลงวันที ่7 มี.ค. 65)  

7.  นำเสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบูรณาการ
ศาสตร และหลักสูตรบูรณาการศาสตรมหาบัณฑิต ข้ันตอนที ่2 
ตอท่ีประชุมกรรมการวิชาการ ประจำบัณฑิตวิทยาลัย (7 มี.ค. 
65) 

8. นำเสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบูรณาการ
ศาสตรและหลักสูตรบูรณาการศาสตรมหาบัณฑิต ข้ันตอนที่ 2  
ตอท่ีประชุมกรรมการบริหารวิชาการ ประจำบัณฑิตวิทยาลัย 
(11 มี.ค. 65) 

 

ไมมี 
การเบิกจาย 

- - ผูรับผิดชอบหลัก : 
1.ผศ.ดร.สาลินี 
2.เลขาฯ บว. 
 
ผูรายงาน : 
หนง.สหวิทยาการฯ 
 

 รอยละการดำเนนิงาน : 

 
เสนอหลักสูตรข้ันตอนที ่2 ตอที่
ประชุมกรรมการบริหารวิชาการ
ประจำแลว 
 
 รอยละความสำเร็จ : 

1.สงหลักสูตรในระบบ CHECO 
ไป สป.อว. 

      

2.รับ นศ. ปการศึกษา 2/2565       

       

 

 เปาหมายป 65 :  
 เพ่ิมข้ึนรอยละ 42 
 การดำเนินงานปจจุบัน :  
 เพ่ิมข้ึน      หลักสูตร =  
 รอยละ 47.62 
 รอยละความสำเร็จ : 100 

 
 เปาหมายป 65 :  
 เพ่ิมข้ึนรอยละ 17 
 การดำเนินงานปจจุบัน :  
 เพ่ิมข้ึน      หลักสูตร =  
 รอยละ 19.86 
 รอยละความสำเร็จ : 100 

 

 เปาหมายป 65 :  
 ไมกำหนด 
 การดำเนินงานปจจุบัน :  
 - ป กศ. 65 Multi / 
Interdisciplinary = 6 program 
 - ป กศ. 65 Double / Dual 
degree = 20 program 
 รอยละความสำเร็จ : - 

ตัวชี้วัด/เปาหมาย : 
เปดสอนหลักสูตรบูรณการ
ศาสตรมหาบัณฑิตและ
หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
สาขาวิชาบูรณาการศาสตร 
ผลลัพธ/ผลผลิต :  
มีหลักสูตรบูรณการศาสตร
มหาบัณฑิตและหลักสูตร
ปรัชญาดุษฏีบัณฑิตสาขาวิชา
บูรณาการศาสตร 
 

 

ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2565



KPIs 

ผลการดำเนินงาน 
ปญหา/
อุปสรรค 

หมายเหตุ/
ขอเสนอแนะ 

ผูรับผิดชอบ สถานะการดำเนนิงาน 

แผนการดำเนินงานไตรมาส 3 - 4 

รายละเอียดการดำเนินงาน 
การเบิกจาย
งบประมาณ 

รายละเอียดการดำเนินงาน พ.ศ. 2565 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

P01.2  หลักสูตรการสอนภาษาจีนรวมสมัย (รวมกับสถาบันขงจ๊ือ) 
ผลการดำเนินงาน : 
1. สรรหาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และขออนุมัติกับคณะตน

สังกัด (ต.ค.-พ.ย.64) 
2. แตงต้ังคณะกรรมการรางหลักสูตร (2 ธ.ค. 64) 
3. ประชุมคณะกรรมการรางหลักสูตร ครั้งที่ 1/2564 ณ หอง

ประชุม 1-101 บว. (14 ธ.ค. 64) 
4. ขอความอนุเคราะหเสนอรายช่ืออาจารยประจำหลักสูตรไปยัง

คณะรวมสอน (สถาบันขงจ๋ือ คณะมนุษยศาสตร คณะ
ศึกษาศาสตร วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี) (22 ธ.ค. 64) 

5. จัดทำแบบเสนอเปดหลักสูตรข้ันตอนที่ 1 และแจงเวียนขอ
ความเห็นชอบแบบเสนอเปดหลักสูตรข้ันตอนที่ 2 ตอ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสหสาขาวิชา 
(ม.ค. 65) 

6. สงเอกสารเพ่ือขอเปดหลักสูตรข้ันตอนที ่1 เพ่ือขอรับการตรวจ
จากงานบริการการศึกษา บว. เพ่ือนำไปสูการเสนอขอเปด
หลักสูตร ข้ันตอนที่ 1 (20 ม.ค. 2565) 

7. คณบดี รองศาสตราจารยเหรียญ หลอวิมงคล และ Professor 
Lai Lin ใหขอมูลการเสนอเปดหลักสูตรข้ันตอนที่ 1 ตอที่ประชุม
สภาวิชาการ (23 ก.พ. 65) 

8. ประชุมคณะกรรมการรางหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนภาษาจีนรวมสมัย เพ่ือปรกึษาหารือการ
บริหารจัดการหลักสูตร และการกำหนด PLO ของหลักสูตร ณ 
หองประชุม 101 และ Zoom (11 มี.ค. 65) 

9. ใหขอมูลการเสนอเปดหลักสูตรข้ันตอนที ่1 ตอท่ีประชุมสภา
มหาวิทยาลัย (26 มี.ค. 65) 

ไมมีการ
เบิกจาย 

 

- - ผูรับผิดชอบหลัก : 
1.ผศ.ดร.สาลินี 
2.เลขาฯ บว. 
 
ผูรายงาน : 
หนง.สหวิทยาการฯ 
 

รอยละการดำเนินงาน : 

 

เสนอหลักสูตรข้ันตอนที ่1 ตอท่ี
ประชุมสภามหาวิทยาลัยแลว 

 รอยละความสำเร็จ :  

 

 

 

1.สงหลักสูตรในระบบ CHECO 
ไป สป.อว. 

      

2.รับ นศ. ปการศึกษา 2/2565       

       

P02.3  หลักสูตร Innovation Management (รวมกับอทุยาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) 
ผลการดำเนินงาน : 
1. ประชุมหารือการพัฒนาหลักสูตรรวมกับ Step CMU (7 ก.ย. 

64) 
2. ประชุมรวมระหวางคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ 

อานันทนะ (ผอ.อทุยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) และ ศ.ดร.
นายแพทย พงษรกัษ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดี ฝาย
ยุทธศาสตรโดยรวม (28 มี.ค. 65) 

 
 
 
 
 
 

ไมมีการ
เบิกจาย 

 

- - ผูรับผิดชอบหลัก : 
1.ผศ.ดร.สาลินี 
2.เลขาฯ บว. 
 
ผูรายงาน : 
หนง.สหวิทยาการฯ 
 
 

รอยละการดำเนินงาน : 

 

มีการประชุมหารือรวมกนัแลว 

รอยละความสำเรจ็ : 
 
 
 

1) ประชุมคณะ กก.ราง
หลักสูตร เพ่ือพิจารณา
หลักสูตรฯ ข้ันตอนที่ 1 

2) เสนอหลักสูตร ข้ันตอนที่ 1 
เขาที่ประชุม กก.ชุดตาง  ๆ

3) เสนอหลักสูตรข้ันตอน 2 
เขาที่ประชุม กก.ชุดตาง  ๆ

4) สภามหาวิทยาลัยพิจารณา
อนุมัติ 

5) สงหลักสูตรในระบบ 
CHECO ไป สป.อว. 

6) รับ นศ. ปการศึกษา 
2/2565 

      

 

 

 

ตัวชี้วัด/เปาหมาย : 
เปดสอนหลักสูตรการสอน
ภาษาจีนรวมสมัย 
ผลลัพธ/ผลผลิต :  
มีหลักสูตรการสอนภาษาจีน
รวมสมัย 

 

ตัวชี้วัด/เปาหมาย : 
เปดสอนหลักสูตร Innovation 
Management 
ผลลัพธ/ผลผลิต :  
มหีลักสูตร Innovation 
Management 
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รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำป งบประมาณ 2565 ไตรมาส 2 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

KPIs 

ผลการดำเนินงาน 

ปญหา/อุปสรรค 
หมายเหตุ/

ขอเสนอแนะ 
ผูรับผิดชอบ สถานะการดำเนนิงาน 

แผนการดำเนินงานไตรมาส 3 - 4 

รายละเอียดการดำเนินงาน 
การเบิกจาย
งบประมาณ 

รายละเอียดการดำเนินงาน 
พ.ศ. 2565 

เม
.ย

. 

พ
.ค

. 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

P03: โครงการสราง Platform MOU เทียบโอนหนวยกิต (สรางความรวมมือกับ ทคบร. เรื่องการเทียบโอนหนวยกิต Platform MOU)  (เรียนขามสถาบัน)  
สรุปผลการดำเนนิงาน : มช. ไดสั่งการใหนำเรื่อง ขอความอนุเคราะหใหนิสิตนักศึกษาตางสถาบันสามารถลงทะเบียนเรยีนรายวิชาของมหาวิทยาลยัเชียงใหมโดยไมมีคาใชจาย นำเสนอในที่ประชุม กบม.วันที่ 20 เมษายน 2565 

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

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 ศาสตราจารย ดร.นพ.
สิริฤกษ ทรงศิวิไล ปลัด อว. ไดเปนประธานในการ
ลงนามในบันทึกความเขาใจการลงทะเบยีนขาม
สถาบันระหวางสถาบันสมาชิกของที่ประชุมคณะ
ผูบริหารบัณฑติศึกษามหาวิทยาลัยของรฐัและ
มหาวิทยาลัยในกำกบัของรัฐ (ทคบร)  เกิดขึ้นโดย
ความเห็นชอบของอธิการบดีทั้ง 25 สถาบัน เพื่อ
เปนการใชทรพัยากรรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ 
เพื่อนำไปสูการพัฒนาประเทศ และเปดโอกาสให
นิสิต นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาขาม
สถาบันและสามารถใชหนวยกิตของรายวิชาฯ ให
เปนสวนหนึ่งของหนวยกิตในหลักสูตรทีน่ักศึกษา
กำลังศึกษาได รวมทั้งสามารถนำไปอยูในระบบคลัง
หนวยกิตสะสมได ตามขอกำหนดของแตละสถาบัน 
เพื่อเปนการสงเสรมิประสบการณทางวชิาการสังคม
แกนิสิต นักศึกษาบัณฑิตศึกษาตอไป 
   ในสวนของมหาวิทยาลัยเชียงใหมนั้น อธกิารบดี
ไดมอบหมายให รองศาสตราจารย ดร.อภิชาต  
โสภาแดง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เปนผูแทน
อธิการบดีในการเขารวมพิธีลงนามฯ  
   บัณฑิตวิทยาลยั มช. ไดดำเนินการในสวนที่
เกี่ยวของ ดังนี ้
   1. ระเบยีบ มช. วาดวยคาธรรมเนียมการศึกษา 
วิจัย และการใชบริการมหาวิทยาลยั สำหรับ
นักศึกษาสมทบระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ.2564 
   2. ประกาศ มช. เรื่อง แนวทางการบริหารเงิน
คาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา กรณีที่มี
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนขามสวนงาน 
   3. แจงขาวสารการลงทะเบียนเรียนขามสถาบัน
ไปยังทุกคณะ-สวนงาน ผานทีป่ระชุมคณะกรรมการ
บริหารวิชาการประจำบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 11 

- 
 

 

- - ผูรับผิดชอบหลัก: 
1.รศ.ดร.อภิชาต 
2.รศ.ดร.วรรธิดา 
 
 
ผูรายงาน :  
ศุภลักษณ 

รอยละการดำเนินงาน : 
 
 
 
รอยละความสำเรจ็ : 
 
 

ติดตามความคืบหนาและสรุป
ขอมูลแจงสำนักงานเลขาที่
ประชุม ทคบร. (ทุกรอบการ
ประชุม) 

      

 เปาหมายป 65 :  
 2 หลักสูตร/โปรแกรม 
 การดำเนินงานปจจุบัน :  
 อยูระหวางดำเนนิการ 3 
หลักสูตร   
 รอยละความสำเร็จ : 0 

 

ตัวชี้วัด/เปาหมาย : 
พรอมรับนกัศึกษาเทยีบโอน
หนวยกิตขามสถานบัน 
ผลลัพธ/ผลผลิต : - 
สามารถรบันกัศกึษาเทยีบโอน
หนวยกิตขามสถานบันไดแลว 

ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2565



KPIs 

ผลการดำเนินงาน 

ปญหา/อุปสรรค 
หมายเหตุ/

ขอเสนอแนะ 
ผูรับผิดชอบ สถานะการดำเนนิงาน 

แผนการดำเนินงานไตรมาส 3 - 4 

รายละเอียดการดำเนินงาน 
การเบิกจาย
งบประมาณ 

รายละเอียดการดำเนินงาน 
พ.ศ. 2565 

เม
.ย

. 

พ
.ค

. 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

กุมภาพันธ 2565 เพื่อใหคณะ-สวนงานไดกรอก
ขอมูลกระบวนวิชาการที่คณะ-สวนงานพรอมที่จะ
นักศึกษาที่จะมาเรยีนขามสถาบัน โดยใช platform 
MOU ที ่ทคบร.กำหนด และแจงใหทุกคณะ-สวน
งานแจงกระบวนวิชาทีพ่รอมเปดรับนักศึกษาจาก
ตางสถาบัน และขณะนี้ไดสงรายการ และ update 
ขึ้นระบบสวนกลางของ ทคบร.เรียบรอยแลว ของ 
มหาวิทยาลัยเชยีงใหมมีทั้งหมด 161 กระบวนวิชา 
       1.1  รายวิชาของมหาวิทยาลัยเชยีงใหมที่
สามารถเปดรับนักศึกษาจากตางสถาบัน  ดู
รายละเอียด ไดที ่
https://graduate.mahidol.ac.th/cgau/course
s.php 
       1.2 รายวิชา/คอรสอบรมประเภท Upskill/ 

Reskill ที่สถาบันการศึกษาของทานเปด/จะเปด
สำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจสามารถเขา
ศึกษาอบรมได แบบสำรวจ Upskill/Reskill   
https://graduate.mahidol.ac.th/cgau/up-
reskill.php 
       ทั้งนี้ไดมีบางคณะ-สวนงานที่ไดแจงการ
เปดรับนักศึกษาระหวางสถาบัน และการ upskill-
reskill ผานวิทยาการศกึษาตลอดชวีิตดวยบางสวน 
      โดยนิสิต นกัศกึษา และผูสนใจทัว่ไปสามารถ
ศึกษารายละเอียดการลงทะเบียนขามสถาบันและ
รายวิชาที่เปดรับลงทะเบียนไดที่  
https://graduate.mahidol.ac.th/cgau/course
s.php 
      และเว็บไซตของบัณฑติวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 
https://www.grad.cmu.ac.th 
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KPIs 

ผลการดำเนินงาน 

ปญหา/อุปสรรค 
หมายเหตุ/

ขอเสนอแนะ 
ผูรับผิดชอบ สถานะการดำเนนิงาน 

แผนการดำเนินงานไตรมาส 3 - 4 

รายละเอียดการดำเนินงาน 
การเบิกจาย
งบประมาณ 

รายละเอียดการดำเนินงาน 
พ.ศ. 2565 

เม
.ย

. 

พ
.ค

. 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

    ทาง ทคบร ไดทำหนังสือถึงอธิการบดทุีกสถาบัน
สมาชิก  เพือ่ขอความอนุเคราะหใหนิสิตนักศึกษา
ตางสถาบันสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาของ
มหาวิทยาลัยเชยีงใหมโดยไมมีคาใชจาย เปน
ระยะเวลา 3 ปการศกึษา (ตั้งแตปการศกึษา 2565-
2567) โดยมีหลักการเบื้องตนดังน้ี 
    1. สถาบันของทานเปดสอนรายวิชานั้นในภาค
การศึกษานั้น 
    2. เปนรายวิชาบรรยาย 
    3. สำหรับรายวิชาปฏิบัติการหรอืรายวิชาศึกษา
ดูงาน อาจมีคาใชจายเพิ่มเติมที่จำเปน  ทั้งนี้ขึ้นอยู
กับดุลยพินิจของสถาบัน 
 
     ซึ่งไดผานที่ประชุมสถาบันการศึกษาขั้นอุดม
แหงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ประจำ
ประเทศไทย (สออ. ประเทศไทย) : ครอบคลุมทั้ง 
ทปอ-มหาวิทยาลัยเอกชน-ม.ราชภัฏ เมื่อวันที่ 17 
เมษายน 2565 
      มช. ไดสั่งการใหนำเรื่อง ขอความอนุเคราะห
ใหนิสิตนักศึกษาตางสถาบันสามารถลงทะเบียน
เรยีนรายวิชาของมหาวิทยาลัยเชียงใหมโดยไมมี
คาใชจาย นำเสนอในที่ประชุม กบม.วันที่ 20 
เมษายน 2565  
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รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำป งบประมาณ 2565 ไตรมาส 2 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

KPIs 

ผลการดำเนินงาน 

ปญหา/อุปสรรค หมายเหตุ/ขอเสนอแนะ ผูรับผิดชอบ สถานะการดำเนนิงาน 

แผนการดำเนินงานไตรมาส 3 - 4 

รายละเอียดการดำเนินงาน 
การเบิกจาย
งบประมาณ 

รายละเอียดการดำเนินงาน 
พ.ศ. 2565 

เม
.ย

. 

พ
.ค

. 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

P04: โครงการมอบรางวัลหลักสูตรดีเดน ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปการศึกษา 2564 (หลักสูตรดีเดน)  
สรุปผลการดำเนนิงาน : 7 หลักสูตรท่ีไดรับรางวัล มีเพียง 1 หลกัสูตรที่จัดโครงการขอรับการสนับสนุนแลว คอื หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาสรรีวิทยา (หลกัสูตรนานาชาติ) คณะแพทยศาสตร โดยจะดำเนินงานในเดือน ก.ค. 65  เห็นสมควรใหเรงรัดหลกัสูตรทีย่ัง
ไมไดจัดทำโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนใหเรงดำเนินการ เพ่ือใหทันการเบิกจายงบประมาณที่เกี่ยวของในปงบประมาณ 2565 

S1-KPI4-1:  คาเฉลีย่
ผลงานตีพิมพของ
นักศึกษา ป.เอก ใน
วารสารที่มี H-Index สูง 
เพิ่มขึ้น (N/A = 48%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
S1-KPI5-1: จำนวน
หลักสูตรดีเดนเพิ่มขึ้น   
 
 
 
 
 
 
 
 

 มีหลกัสูตรที่ไดรับการคัดเลือก จำนวน 7 หลักสูตร เงิน
รางวัลรวมทั้งสิ้น 300,000 บาท รายละเอียดดังนี ้
1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืช  คณะ
เกษตรศาสตร (50,000 บาท) 
2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีว
การแพทย  (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเทคนิคการแพทย 
(25,000 บาท) 
3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวทิยา 
(หลักสูตรนานาชาติ) คณะแพทยศาสตร (25,000 บาท) 
ไดทำโครงการขอรับการสนับสนนุ 25,000 บาท แลว  โดย
จะดำเนินการในเดอืนกรกฎาคม 2565 
4. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร  
(หลักสูตรนานาชาติ) คณะเศรษฐศาสตร (50,000 บาท) 
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
ประยุกต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร 
(50,000 บาท) 
6. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคนิค
การแพทย (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเทคนคิการแพทย 
(50,000 บาท) 
7. หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ
คณะเศรษฐศาสตร (50,000 บาท) 
 
 กันเงนิงบประมาณไว 300,000 บาท เพือ่เบิกจายให
หลักสูตรที่ไดรับรางวัลมาขอรับการสนับสนนุ (เดิมตั้ง
งบประมาณ จำนวน 12,000 บาท เพ่ือเปนคาตอบแทน
กรรมการและผูทรงคณุวุฒิที่ชวยในการพิจารณาหลักสตูร 
เพ่ือเสนอมหาวทิยาลยัพิจารณา   โดยมหาวิทยาลัยใหมี
การทบทวน จึงทำใหการดำเนินการลาชา  โดยในป
การศกึษา 2564 นี้ จึงไมมีการเบิกจายคาตอบแทน 
จำนวน 12,000 บาท) 
  

ยังไมมีการ
เบิกจาย 

 
 

- สวนงานที่ไดรับการ
คัดเลอืกอยูระหวาง
ดำเนนิการจัดทำโครงการ
เพื่อขอรับการสนับสนุน
เสนอตอบัณฑิตวิทยาลัย 
 
ขอเสนอแนะงานแผน: 
เห็นสมควรใหติดตามผล
การดำเนนิงานโครงการที่
ขอรับการสนับสนนุดวย 
เพ่ือเปนขอมูลในการ
วิเคราะหและวางแผน
ดำเนนิงานใน
ปงบประมาณถัดไป 

ผูรับผิดชอบหลัก: 
รศ.ดร.วรรธิดา 
 
ผูรายงาน :  
ขวัญปวีณ/สุทธิรกัษ 

รอยละการดำเนินงาน : 
 
 
เนื่องจากหลกัสูตรที่ไดรับรางวัลทำ
โครงการขอรับการสนับสนนุยังไม
ครบทุกหลกัสูตร จึงยังไมมกีาร
เบิกจายงบประมาณ 
 
รอยละความสำเรจ็ :  

-       

 

ตัวชี้วัด/เปาหมาย : 
มี 6 หลักสูตร ไดรับรางวัล
หลักสูตรดีเดน 
ผลลัพธ/ผลผลติ :  
มี 7 หลักสูตร ไดรับรางวัล
หลักสูตรดีเดน 
 

 

 เปาหมายป 65 :  
 เพ่ิมข้ึนรอยละ 48 
 การดำเนินงานปจจุบัน :  
  
 รอยละความสำเร็จ : 0 

 

 เปาหมายป 65 :  
 6 หลักสูตร 
 การดำเนินงานปจจุบัน : 
 มีหลักสูตรที่ไดรับรางวัล 
ทั้งสิ้น 7 หลักสูตร  
 รอยละความสำเร็จ :  
116.67 
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รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำป งบประมาณ 2565 ไตรมาส 2 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

KPIs 

ผลการดำเนินงาน 

ปญหา/อุปสรรค หมายเหตุ/ขอเสนอแนะ ผูรับผิดชอบ สถานะการดำเนนิงาน 

แผนการดำเนินงานไตรมาส 3 - 4 

รายละเอียดการดำเนินงาน 
การเบิกจาย
งบประมาณ 

รายละเอียดการดำเนินงาน 
พ.ศ. 2565 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

P05: โครงการมอบรางวัลหลักสูตรท่ีเปนที่ตองการของตลาด (หลักสูตรที่เปนที่ตองการของตลาด) 

สรุปผลการดำเนนิงาน : อยูระหวางดำเนินการ ซึ่งมีความลาชากวาแผนที่กำหนด เห็นควรเรงดำเนินการ 

S1-KPI6: จำนวนนกัศึกษา
เพิ่มขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อยูระหวางดำเนนิการ 
-ปรับประกาศ เรือ่ง การสงเสรมิและสนับสนุน
หลักสูตรที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนหลกัสูตรดีเดน 
ประเภท หลักสตูรยอดนิยม 
-รวบรวมและวิเคราะหขอมูลตามเกณฑการสนับสนุน
รางวัล 

- 
 

 

- ที่ประชมุคณะกรรมการ
บริหารประจำบัณฑิต
วิทยาลัย เสนอใหปรับ
จากการใหเงนิรางวัล  
เปนการมอบโลหรางวัล 

ผูรับผิดชอบหลัก: 
อ.ดร.ตลุยา/วรรธิดา 
 
ผูรายงาน :  
ผศ.กสิณ/ขวัญปวีณ/
ศุภลักษณ/ณัฐนันท 
 

รอยละการดำเนินงาน :  
 
 
 
รอยละความสำเรจ็ : 
 
 

1. แจงนโยบายในการ
สนับสนุนในที่ประชุม
คณะกรรมการวิชาการ และ
บริหารวิชาการประจำฯ  
2. วิเคราะหขอมูลในการรับ
นักศกึษา โดยดูประสิทธผิลใน
การรับนักศกึษา  
3. มอบรางวัลแกหลักสตูรที่มีมี
ประสิทธิผลในการรับนักศกึษา
ของปการศกึษา  

      

 

 เปาหมายป 65 :  
 เพ่ิมข้ึนรอยละ 5 
 การดำเนินงานปจจุบัน :  
 จำนวน นศ. รับเขา(ต.ค.64- 
มี.ค 65) 
ปริญญาโท : 489 คน 
ปริญญาเอก : 252 คน 

 
 รอยละความสำเร็จ : 0 

 

ตัวชี้วัด/เปาหมาย : 
มีหลักสูตรที่ไดรับรางวัล 
ผลลัพธ/ผลผลิต : - 
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รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำป งบประมาณ 2565 ไตรมาส 2 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

KPIs 

ผลการดำเนินงาน 

ปญหา/อุปสรรค หมายเหตุ/ขอเสนอแนะ ผูรับผิดชอบ สถานะการดำเนนิงาน 

แผนการดำเนินงานไตรมาส 3 - 4 

รายละเอียดการดำเนินงาน 
การเบิกจาย
งบประมาณ 

รายละเอียดการดำเนินงาน 
พ.ศ. 2565 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

P06: โครงการมอบรางวัลปริญญานิพนธดีเดน/ดีมาก (ปริญญานิพนธดีเดนดีมาก) 
สรุปผลการดำเนนิงาน : มีปรญิญานิพนธทีไ่ดรับรางวัล 20 เรื่อง (มากกวาเปาหมายทีก่ำหนด) เบิกจายงบประมาณเงนิรายไดรวม 411,000 บาท (นอยกวาแผนที่กำหนด)  สำหรับงบประมาณในการจัดงาน ที่เบิกจายจากงบประมาณเงินเสริมหลักสูตรและกฬีายังไมมีการ
เบิกจายเนื่องจากรอมหาวิทยาลัยสรุปคาใชจายในการจัดงาน 
S1-KPI4-1:  คาเฉลีย่
ผลงานตีพิมพของนักศกึษา 
ป.เอก ในวารสารที่มี H-
Index สูง เพ่ิมขึน้  

 
 
 
 
 
 
 
S1-KPI5-1: จำนวน
หลักสูตรดเีดนเพิ่มขึ้น   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผลการดำเนนิงาน  
  - กำหนดใหคณะสาขาวิชาดำเนนิการคัดเลือกดุษฎนีิพนธ 
วิทยานิพนธ และการคนควาอิสระของนกัศกึษา
บัณฑิตศกึษาที่สำเร็จการศกึษา ระหวางวนัที่ 1 กันยายน 
2563 – 31 สิงหาคม 2564 โดยคณะ วิทยาลัย สถาบนั 
และสาขาวิชา จะพิจารณาคัดเลอืกเพ่ือเสนอมายังบัณฑิต
วิทยาลัยสาขาวิชาละ 1 เรื่อง ตอดุษฎนีิพนธ/วิทยานิพนธ 
10 เรื่อง หรือการคนควาอิสระ 20 เรือ่ง 
  - ปการศกึษา 2564 มีปรญิญานิพนธที่คณะ วทิยาลยั 
สถาบัน และสาขาวชิา เสนอบัณฑิตวิทยาลยัพิจารณา
จำนวนทั้งสิน้ 100 เรื่อง แบงเปน ดุษฎีนิพนธ 34 เรื่อง 
วิทยานิพนธ 52 เรื่อง และการคนควาอิสระ 14 เรื่อง 
  - จัดพิธีมอบรางวัลในวันจันทรที่ 24 มกราคม 2565 ณ 
ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชยีงใหม โดยมีผูไดรับรางวัล
ทั้งสิ้น 64 คน แบงเปน นักศกึษา จำนวน 20 คน และ
คณะกรรมการที่ปรกึษา จำนวน 44 คน รวม 20 รางวัล 
แยกเปน ดุษฎีนิพนธ 8 รางวัล วิทยานิพนธ 8 รางวัล และ
การคนควาอิสระ 4 รางวัล 
  - รางวัลหลักสูตรดเีดน มีหลักสูตรที่ไดรับรางวัล   
จำนวน 7 หลักสูตร 

1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาโรคพืช  
คณะเกษตรศาสตร 

2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา
วิทยาศาสตรชีวการแพทย  (หลักสูตรนานาชาติ)  
คณะเทคนิคการแพทย 

3) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา
สรีรวทิยา  (หลักสูตรนานาชาติ) คณะ
แพทยศาสตร 

4) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร  (หลักสูตรนานาชาต)ิ  คณะ
เศรษฐศาสตร 

5) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
จุลชีววิทยาประยุกต  (หลักสูตรนานาชาติ)
คณะวิทยาศาสตร 

6)  หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
เทคนิคการแพทย  (หลักสตูรนานาชาติ)  คณะ
เทคนิคการแพทย 

411,000 
 

เนื่องจากปนี้เปนป
แรกที่บัณฑิต
วิทยาลัยไดเพิม่การ
มอบรางวัลนกัศึกษา
เกาตางชาติดีเดน
ระดับบัณฑิตศกึษา 
โดยเปนการอาน
รายชือ่ประกาศ
เกยีรติคุณในพิธี แต
ไมไดมีผูมารับรางวัล 
และทางทีมงานไมได
แจงใหพิธีกรให
รายละเอยีดกอนเขา
สูลำดับการอาน
รายนาม ทำให
ผูเขารวมงานอาจเกิด
ความสงสัย 

- ควรแจงลำดับพิธกีาร
และรายละเอยีด รวมถึง 
script ของพธีิกรใหทกุ
ฝายทราบ เพือ่จะไดแกไข
หรือเพิม่เติมขอมูลในสวน
ที่แตละฝายเกีย่วของให
สมบูรณ และเพือ่แจง
ใหกับผูบริหารทราบ
ภาพรวมและลำดับพิธกีาร
วันงาน 
- ยังไมสรุปคาใชจายใน
การจดังานจาก
มหาวิทยาลัย ซึ่งเปน
การเบิกจายจากแหลง
งบประมาณเงนิเสริม
หลักสูตร 
 

ผูรับผิดชอบหลัก: 
รศ.ดร.เอกรัฐ 
 
ผูรายงาน :  

จรีรัตน 

รอยละการดำเนินงาน :  
 
 
ยังไมไดสรุปคาใชจายทั้งโครงการ 
เนื่องจากมหาวทิยาลยัยังไมแจง
คาใชจายในการจัดการมอบรางวัล 
 
รอยละความสำเรจ็ :  
 

-        

ตัวชี้วัด/เปาหมาย : 
มีปริญญานิพนธดีเดน/ดีมากที่
ไดรับรางวัล จำนวน 18 เร่ือง 
ผลลัพธ/ผลผลติ :  
มีปริญญานิพนธดีเดน/ดีมากที่
ไดรับรางวัล จำนวน 20 เร่ือง 

 

 เปาหมายป 65 :  
 เพ่ิมข้ึนรอยละ 48 
 การดำเนินงานปจจุบัน :  
  
 รอยละความสำเร็จ : 0 

 

 เปาหมายป 65 :  
 6 หลักสูตร 
 การดำเนินงานปจจุบัน : 
 มีหลักสูตรที่ไดรับรางวัล 
ทั้งสิ้น 7 หลักสูตร  
 รอยละความสำเร็จ :  
116.67 

 

ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2565



KPIs 

ผลการดำเนินงาน 

ปญหา/อุปสรรค หมายเหตุ/ขอเสนอแนะ ผูรับผิดชอบ สถานะการดำเนนิงาน 

แผนการดำเนินงานไตรมาส 3 - 4 

รายละเอียดการดำเนินงาน 
การเบิกจาย
งบประมาณ 

รายละเอียดการดำเนินงาน 
พ.ศ. 2565 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

7) หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  (หลกัสูตร
นานาชาติ)  คณะเศรษฐศาสตร 

 งบประมาณทีเ่บิกจายแลว รวม 411,000.- บาท  
1) คาตอบแทนคณะกรรมการผูทรงคณุวุฒิ

พิจารณารางวัลฯ เปนเงิน 57,000.- บาท (หา
หมื่นเจด็พันบาทถวน) 

2) เงินรางวัล 354,000.- บาท (สามแสนหาหมืน่
สี่พันบาทถวน) 

คาจัดงานพิธมีอบรางวัลฯ วันที่ 24 มกราคม 2565 
อยูระหวางรอการสรุปคาใชจายจากมหาวทิยาลัย 

 

ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2565



รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำป งบประมาณ 2565 ไตรมาส 2 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

KPIs 

ผลการดำเนินงาน 

ปญหา/อุปสรรค หมายเหตุ/ขอเสนอแนะ ผูรับผิดชอบ สถานะการดำเนนิงาน 

แผนการดำเนินงานไตรมาส 3 - 4 

รายละเอียดการดำเนินงาน 
การเบิกจาย
งบประมาณ 

รายละเอียดการ
ดำเนินงาน 

พ.ศ. 2565 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

P07: โครงการแสวงหาทุนเพื่อสนับสนนุการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ทุนบัณฑิตนานาชาติ) 
สรุปผลการดำเนนิงาน : ดำเนินการขอทนุ JFS แตไมไดรับการพิจารณา เนื่องจากระยะเวลาในการเตรียมเสนอขอทุนคอนขางกระช้ันชิด ทำใหการประสานงานกับ partner ตางประเทศ และการวางแผนรวมกับทีมนักวิจยัคอนขางนอย แตทำใหเกิดเครือขายตางชาติข้ึน 3 
เครือขาย 
S1-KPI8-1:  จำนวน
โครงการทีเ่สนอขอรับทุน
นานาชาติบัณฑิตศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
S1-KPI8-2:  จำนวน
มหาวิทยาลัย/หนวยงานใน
เครือขายตางชาติ  
 
 
 
 
 
 
 
S2-KPI2-1:  จำนวน 
Strategic partnership 
ดานการเรียนการสอนและ
การวจิัย (ไมนับสะสม)  
 
 
 
 
 
 
 

(มี KPIs อกีในหนาถัดไป) 

โครงการขอทุน JFS   
Project title: Valorization of agro-based material for 
sustainable food chain using nanotechnology and 
3D printing  
ผลการดำเนินงาน :  
 - เกิดเครือขายตางชาติขึน้ 3 เครือขาย ดังนี้ 1. ETH 
Zurich, Dep. Of Health 
Science and Technology, Switzerland. 
      2. PDI Titular d’Universitat, Dep. Of Prev. 
Medicine, Public Health,Food Sc., Toxic, and for 
Med, Spain. 
     3. UMR PAM - Equipe PCAV, UFR des Sciences 
de Santé, Laboratoire de Pharmacie 
Galénique/Biopharmacie, France. 
 - อยูระหวางดำเนินการ และไดแตงตั้งคณะทำงานเพ่ิมเติม 
ซ่ึงเปนอาจารยจากหลากหลายสายจากคณะตางๆในมช. เพ่ือ
รวมกันทำงานสำหรับการขอทนุวิจยัในอนาคต 
 

 

- 
 

1.ระยะเวลาการเตรียม
เสนอขอทุนกระชั้นชิด
เกนิไป 
(เนื่องจากเปนครั้งแรกใน
การยื่นเสนอขอทนุฯ ทำ
ใหไมทราบ 
ระยะเวลาทีทุ่นฯประกาศ
เปดรับ 
สมัครทำใหมเีวลาในการ
เตรยีมงานนอย) 
2.การ Submit 
Proposal จะตอง 
Submit พรอม กันทั้งฝง 
Principle Project 
Coordinator และ 
Project Partners ทุก
ประเทศ 
(เนื่องจากระยะเวลา
กระชั้นชิด ทำใหการ
ประสานงานกับทาง 
partner ตปท.ทำไดยาก 
และไมไดมีการประชุม
เตรยีมวางแผนรวมกนัใน 
ทีมนกัวจิัยกอนที่จะเสนอ
โครงการ 
ทุนวจิัย 

ขอเสนอแนวทางการ
ปฏิบัติ 
1.เลขานกุารคณะทำงาน
แจงที ่ที่ประชุมเกีย่วกับ
ทุนที่เปดรับสมัคร 
2.ที่ประชมุ(ชุดใหญ) 
ระดมทีมเพ่ือหารอืและ
ทาบทามทีมนักวจิยัทีจ่ะ
มารวมเสนอขอทนุวจิัยกับ
ทางบัณฑิตวิทยาลัย 
3.เลขานกุารคณะทำงาน
ประสานขอ Proposal, 
CV และเอกสารตามทีทุ่น
กำหนดสงหรือหากทาง
ทุนกำหนดใหผูวจิัยเปนผู
สงโครงการ ทาง
เลขานกุารคณะทำงานจะ
เปนผูประสานเตอืน 
กำหนดการวัน-เวลาการ
สงโครงการ และ
รายละเอยีดตางๆ ให แก
ทีมวจิัย และคอยตดิตาม
ความกาวหนาในการ
เสนอขอทุนวิจยั 
4.เลขานกุารคณะทำงาน
อัพเดทการเสนอโครงการ
ใหที่ประชุมทราบเปน
ระยะ 
เพ่ือรายงานผลและขอ
หารือการเสนอโครงการ
ในกรณีที่ตดิปญหา 

ผูรับผิดชอบหลัก: 
รศ.ดร.นพ.สุรพงษ 
 
ผูรายงาน :  
รัษดาวรรณ,  
จิราภรณ 

รอยละการดำเนินงาน : 
 
 
รอยละความสำเร็จ : 
 

วางแผนการดำเนินงาน
สำหรับปงบประมาณ 
2566 
 

      

ตัวช้ีวัด/เปาหมาย : 
ยื่นเสนอขอทนุ  1 โครงการ 
 
ผลลัพธ/ผลผลิต :  
ไดเสนอขอรับทุน จำนวน 1 
โครงการ 

 เปาหมายป 65 :  
 1 โครงการ 
 การดำเนินงานปจจุบัน : 
 1 โครงการ (โครงการขอ
ทุน JFS)   
 รอยละความสำเร็จ : 

100 

 

 เปาหมายป 65 :  
 2 เครือขาย 
 การดำเนินงานปจจุบัน : 

 มีเครอืขายตางชาติ
เกิดขึ้น  3 เครอืขาย 

รอยละความสำเร็จ :150 

 

 เปาหมายป 65 :  
 ไมกำหนด 
 การดำเนินงานปจจุบัน : 
- 

รอยละความสำเร็จ : - 

ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2565



KPIs 

ผลการดำเนินงาน 

ปญหา/อุปสรรค หมายเหตุ/ขอเสนอแนะ ผูรับผิดชอบ สถานะการดำเนนิงาน 

แผนการดำเนินงานไตรมาส 3 - 4 

รายละเอียดการดำเนินงาน 
การเบิกจาย
งบประมาณ 

รายละเอียดการ
ดำเนินงาน 

พ.ศ. 2565 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

S2-KPI4-1:  จำนวน 
International research 
grant จากโครงการ 
Strategic partnership ที่
ถูกนำเสนอ 
 
 
 
 
 
 
S3-KPI6-1:  ผลงานของ
นักศึกษาไดตีพิมพในวารสาร
ระดับนานาชาติ / SCOPUS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 เปาหมายป 65 :  
 ไมกำหนด 
 การดำเนินงานปจจุบัน : 
- 

รอยละความสำเร็จ : - 

 เปาหมายป 65 :  
 20 เรื่อง 
 การดำเนินงานปจจุบัน : 
- 
-ตุลาคม - ธันวาคม 2564  
จำนวน 105  เรื่อง 
-มกราคม - มีนาคม 
2565  
จำนวน 71 เรื่อง 

รอยละความสำเร็จ :  
 

ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2565



รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำป งบประมาณ 2565 ไตรมาส 2 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

KPIs 

ผลการดำเนินงาน 

ปญหา/อุปสรรค หมายเหตุ/ขอเสนอแนะ ผูรับผิดชอบ สถานะการดำเนนิงาน 

แผนการดำเนินงานไตรมาส 3 - 4 

รายละเอียดการดำเนินงาน 
การเบิกจาย
งบประมาณ 

รายละเอียดการดำเนินงาน 
พ.ศ. 2565 

เม
.ย

. 

พ
.ค

. 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

P08: โครงการเพิ่มเกณฑการจบ โดยใหพิจารณาถึงนวัตกรรมที่เกิดขึน้จากผลงานบัณฑิตศึกษา และเก็บขอมูลจำนวนนวัตกรรมและการพฒันาดานเศรษฐศาสตร (เพิ่มเกณฑจบดานนวัตกรรม) 
สรุปผลการดำเนนิงาน : อยูระหวางเสนอรางฯ ประกาศท่ีเกีย่วของ ซึ่งมีความลาชากวาแผนที่กำหนด  
S1-KPI7 :  จำนวน
นวัตกรรมและการพัฒนา
จากผลงานระดับ
บัณฑิตศกึษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- อยูระหวางเสนอรางประกาศบัณฑิตวทิยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม เรื่อง เกณฑและแนวปฏิบัติการ
เผยแพรผลงานปริญญานิพนธ ตอที่ประชมุสภาวิชาการ 
เพ่ือใหขอเสนอแนะ กอนประกาศเพื่อถอืเปนแนวปฏิบัติ
ตอไป  ซึ่งตามประกาศ ไดเพ่ิมเกณฑในการสำเร็จ
การศกึษา โดยใหใชสิทธิบัตร/นวัตกรรม สามารถใชแทน
ผลงานตีพิมพ ได 1 เรือ่ง 

- 
 

- - ผูรับผิดชอบหลัก: 
รศ.ดร.วรรธิดา 
 
ผูรายงาน :  
ขวัญปวีณ, กฤตภัทร 

รอยละการดำเนินงาน : 
 
 
รอยละความสำเรจ็ : 
 

1. เสนอทีป่ระชุมชดุตางๆ เพ่ือ
พิจารณา 
2. แจงแนวปฏิบัติแกสวนงาน
เพ่ือถอืปฏิบัต ิ

      

 

 เปาหมายป 65 :  
 รอยละ 5 
 การดำเนินงานปจจุบัน : 
- 

รอยละความสำเร็จ : 0 

 

 

ตัวชี้วัด/เปาหมาย : 
มีประกาศ เรื่อง เกณฑและแนว
ปฏิบัติการสำเร็จการศึกษา  
โดยใชสิทธิบัติ/นวัติกรรม 
ผลลัพธ/ผลผลิต : - 

ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2565



รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำป งบประมาณ 2565 ไตรมาส 2 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

KPIs 

ผลการดำเนินงาน 

ปญหา/อุปสรรค หมายเหตุ/ขอเสนอแนะ ผูรับผิดชอบ สถานะการดำเนนิงาน 

แผนการดำเนินงานไตรมาส 3 - 4 

รายละเอียดการดำเนินงาน 
การเบิกจาย
งบประมาณ 

รายละเอียดการดำเนินงาน 
พ.ศ. 2565 

เม
.ย

. 

พ
.ค

. 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

P09: โครงการปรับเกณฑการสอบโครงรางปริญญานิพนธและเกณฑจบแผน 3  (ปรับเกณฑสอบโครงราง) 
สรุปผลการดำเนนิงาน : อยูระหวางเสนอรางประกาศฯ ทีเ่กีย่วของ และศกึษาขอมูลการสอบวัดระดับความรูดาน IT ดวยมาตรฐานสากล (ITPE) ซึ่งดำเนินงานลาชากวาแผนที่กำหนด 
S1-KPI7 :  จำนวน
นวัตกรรมและการพัฒนา
จากผลงานระดับ
บัณฑิตศกึษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

อยูระหวางเสนอรางประกาศบัณฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม เรื่อง เกณฑและแนวปฏิบัติการ
เผยแพรผลงานปริญญานิพนธ ตอที่ประชมุสภาวิชาการ 
เพ่ือใหขอเสนอแนะ กอนประกาศเพื่อถอืเปนแนวปฏิบัติ
ตอไป  ซึ่งตามประกาศ ไดเพ่ิมเกณฑในการสำเร็จ
การศกึษา โดยใหใชสิทธิบัตร/นวัตกรรม สามารถใชแทน 
ผลงานตีพิมพ ได 1 เรือ่ง 
-อยูระหวางศกึษาขอมูลการสอบวัดระดับความรูและ
พื้นฐานดานไอทีดวยมาตรฐานสากล (ITPE) 
 

- 
 

- - ผูรับผิดชอบหลัก: 
รศ.ดร.วรรธิดา 
 
ผูรายงาน :  
ขวัญปวีณ 

รอยละการดำเนินงาน :  
 
 
รอยละความสำเรจ็ :  
 

1. เสนอทีช่ดุตางๆ เพ่ือ
พิจารณา 
2. แจงแนวปฏิบัติแกสวนงาน
เพ่ือถอืปฏิบัต ิ

      

 

 เปาหมายป 65 :  
 รอยละ 5 
 การดำเนินงานปจจุบัน : 
- 

รอยละความสำเร็จ : 0 

 

ตัวชี้วัด/เปาหมาย : 
มีประกาศ เรื่อง เกณฑการสอบ

โครงรางปริญญานิพนธและ
เกณฑจบแผน 3 
ผลลัพธ/ผลผลิต : - 

ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2565



รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำป งบประมาณ 2565 ไตรมาส 2 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

KPIs 

ผลการดำเนินงาน 

ปญหา/อุปสรรค หมายเหตุ/ขอเสนอแนะ ผูรับผิดชอบ สถานะการดำเนนิงาน 

แผนการดำเนินงานไตรมาส 3 - 4 

รายละเอียดการดำเนินงาน 
การเบิกจาย
งบประมาณ 

รายละเอียดการดำเนินงาน 
พ.ศ. 2565 

เม
.ย

. 

พ
.ค

. 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

P10: โครงการรางวัลนวัตกรรมเดน  (นวัตกรรมเดน) 
สรุปผลการดำเนนิงาน : อยูระหวางดำเนินงาน ซึ่งมีความลาชากวากำหนด และมีแนวโนมจะไมสามารถดำเนินงานไดทันในปงบประมาณ 2565 

S1-KPI7 :  จำนวน
นวัตกรรมและการพัฒนา
จากผลงานระดับ
บัณฑิตศกึษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

อยูระหวางการประสานงานคณะกรรมการพิจารณา
รางวัล 

- 
 

- - ผูรับผิดชอบหลัก: 
รศ.ดร.เอกรัฐ 
 
ผูรายงาน : ธัญยพร 

รอยละการดำเนินงาน : 
 
 
รอยละความสำเรจ็ : 
 

1. กำหนดเกณฑพิจารณา       

2. ประชาสัมพันธ       

3. สวนงานเสนอผลงาน       

4. พิจารณาคัดเลือกและ
ประกาศผล 

      

 

 เปาหมายป 65 :  
 รอยละ 5 
 การดำเนินงานปจจุบัน : 
- 

รอยละความสำเร็จ : 0 
ตัวชี้วดั/เปาหมาย : 
มีผูไดรับรางวลันวตักรรม 
ผลลัพธ/ผลผลิต : - 

 

ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2565



รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำป งบประมาณ 2565 ไตรมาส 2 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

KPIs 

ผลการดำเนินงาน 

ปญหา/อุปสรรค หมายเหตุ/ขอเสนอแนะ ผูรับผิดชอบ สถานะการดำเนนิงาน 

แผนการดำเนินงานไตรมาส 3 - 4 

รายละเอียดการดำเนินงาน 
การเบิกจาย
งบประมาณ 

รายละเอียดการดำเนินงาน 
พ.ศ. 2565 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

P11: โครงการ International joint publications (ตีพิมพรวมนานาชาติ) 
สรุปผลการดำเนินงาน : ชะลอการดำเนินงาน เน่ืองจากแหลงเงินท่ีจะขอรับการสนับสนุนเพ่ือเปนทุนตีพิมพผลงานตามท่ีวางแผนไว ไมสามารถนำมาใชได และงานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาขอปรับแผนการดำเนินงานในรอบคร่ึงปหลัง 
S2-KPI2-1:  จำนวน 
Strategic partnership 
ดานการเรียนการสอน
และการวิจัย (ไมนับ
สะสม) 
 
 
 
 
 
S2-KPI4-1:  จำนวน 
International research 
grant จากโครงการ 
Strategic partnership 
ท่ีถูกนำเสนอ 
 
 
 
 
 
S2-KPI5-1:  จำนวน 
International 
academic 
staff/Exchange เพ่ิมข้ึน 
(นับสะสม) 
 
 
 
 
 
 

จัดทำโครงการเพ่ือเสนอขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเพ่ือใชในกิจกรรมและสนับสนุน
เปนทุนประเภทตาง  ๆแตชะลอการเสนอตอ
มหาวิทยาลัย 

- 
 

ตามแผนการดำเนินงานท่ี
วางไวในสวนงานพัฒนา
คุณภาพนักศึกษา จะ
ดำเนินการจัดทำประกาศ
ทุนสนับสนุนการตีพิมพ 
จากเงินกิจกรรมเสริม
หลักสูตรและกีฬาท่ีเหลือ
จาย แตปรากฏวาแหลง
เงินท่ีจะขอรับการ
สนับสนุนเพ่ือเปนทุน
ตามท่ีวางแผนไว ไม
สามารถนำมาใชได 

ชะลอการจัดทำ
ประกาศทุนสนับสนุน
การตีพิมพ และจะนัด
ประชุมเพ่ือปรับ
แผนการดำเนินงาน
ตอไป 

ผูรับผิดชอบหลัก: 
รศ.ดร.นพ.สุรพงษ 
 
ผูรายงาน : 
ขุนพล 

รอยละการดำเนินงาน : 
 
 
 
รอยละความสำเรจ็ : 
 

1. จัดทำฐานขอมูลผลงาน
ตีพิมพ 

      

2. จัดเวทีรับฟงความคิดเห็น
จากสวนงาน 

      

3. จัดทำประกาศทนุสนับสนุน
การตีพิมพ 

      

4. สำรวจและประชาสัมพันธ       
5. ติดตามและรายงานผล       

       

 

 

 เปาหมายป 65 :  
 ไมกำหนด 
 การดำเนินงานปจจุบัน : 
- 

รอยละความสำเร็จ : - 

 เปาหมายป 65 :  
 ไมกำหนด 
 การดำเนินงานปจจุบัน : 
- 

รอยละความสำเร็จ : - 

 เปาหมายป 65 :  
 ไมกำหนด 
 การดำเนินงานปจจุบัน : 
- 

รอยละความสำเร็จ : - 

ตัวชี้วัด/เปาหมาย : 
มีผูไดรับการสนับสนุนการ
ตีพิมพผลงานรวมระดับ
นานาชาติจากการสนับสนุน
ของบัณฑิตวิทยาลัย 
ผลลัพธ/ผลผลิต : - 

 

 

ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2565



รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำป งบประมาณ 2565 ไตรมาส 2 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

KPIs 

ผลการดำเนินงาน 

ปญหา/อุปสรรค หมายเหตุ/ขอเสนอแนะ ผูรับผิดชอบ สถานะการดำเนนิงาน 

แผนการดำเนินงานไตรมาส 3 - 4 

รายละเอียดการดำเนินงาน 
การเบิกจาย
งบประมาณ 

รายละเอียดการดำเนินงาน 
พ.ศ. 2565 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

P12: โครงการ International academic staff (อาจารยตางชาติ) 
สรุปผลการดำเนินงาน : อยูระหวางใหการดำเนินงานดาน Strategic partnership, Active MOU, ทุนวิจัยนานาชาติ ฯลฯ เกิดข้ึนกอน เพ่ือจะไดมีโอกาสทำขอตกลงเร่ือง academic staff ได  เห็นสมควรปรับแผนใหเหมาะสม เน่ืองจาก KPI ท่ีเกีย่วของไมมี
เปาหมายในป 65  
S2-KPI2-1:  จำนวน 
Strategic partnership ดาน
การเรียนการสอนและการวิจัย 
(ไมนับสะสม) 
 
 
 
 
 
 
S2-KPI4-1:  จำนวน 
International research 
grant จากโครงการ Strategic 
partnership ท่ีถูกนำเสนอ 
 
 
 
 
 
 
S2-KPI5-1:  จำนวน 
International academic 
staff/Exchange เพ่ิมข้ึน (นับ
สะสม) 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 

  ผูรับผิดชอบหลัก: 
รศ.ดร.นพ.สุรพงษ 
 
ผูรายงาน : 
ขุนพล 

รอยละการดำเนินงาน : 
 
 
 
รอยละความสำเรจ็ : 
  

1. รวบรวมจำนวนหลักสูตร
ท่ีมีความรวมมือกับ 
Strategic Partnership 
(ธ.ค.64) 

      

2. กำหนดเปาหมายและ
จำนวนทุนสนับสนุน (ก.พ.
65) 

      

3. กำหนดเง่ือนไขหรือ
หลักเกณฑการสนับสนุน 
International academic 
staff/Exchange (มี.ค.65) 

      

4. ประกาศรับสมัครผูสนใจ
เขารวมโครงการฯ (เม.ย.65) 

      

5. ประกาศผลการคัดเลือก
บุคลากรหรือ    Staff 
Exchange (มิ.ย.65) 

      

 

 

 เปาหมายป 65 :  
 ไมกำหนด 
 การดำเนินงานปจจุบัน : 
- 

รอยละความสำเร็จ : - 
 

 เปาหมายป 65 :  
 ไมกำหนด 
 การดำเนินงานปจจุบัน : 
- 

รอยละความสำเร็จ : - 
 

 เปาหมายป 65 :  
 ไมกำหนด 
 การดำเนินงานปจจุบัน : 
- 

รอยละความสำเร็จ : - 
 

ตัวชี้วัด/เปาหมาย : 
มีการแลกเปลีย่นอาจารย
ตางชาต ิ
ผลลัพธ/ผลผลิต : - 

 

 

ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2565



รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำป งบประมาณ 2565 ไตรมาส 2 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

KPIs 

ผลการดำเนินงาน 

ปญหา/อุปสรรค หมายเหตุ/ขอเสนอแนะ ผูรับผิดชอบ สถานะการดำเนนิงาน 

แผนการดำเนินงานไตรมาส 3 - 4 

รายละเอียดการดำเนินงาน 
การเบิกจาย
งบประมาณ 

รายละเอียดการดำเนินงาน 
พ.ศ. 2565 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

P13: โครงการพัฒนาฐานขอมูลความเช่ียวชาญและฐานขอมูลอาจารยเพ่ือการบริหารและพัฒนาหลักสูตร (ภายใตโครงการสรางฐานขอมูลเพ่ือการเช่ือมโยงดานวิชาการ)  (ฐานขอมูลอาจารย) 
สรุปผลการดำเนินงาน : อยูระหวางนัดหมายเพ่ือหารอืและดำเนินการจัดทำฐานขอมูลผลงานอาจารยรวมกบัสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ  ITSC  

S2-KPI6-1: (Grad CMU 
Database) - ระบบฐานขอมูลความ
เช่ียวชาญ (Thesis/Dissertation) 
ที่สนับสนุนการวิเคราะห Active 
MOU และ Strategic Partnership 
Program 
 
 
 
 
 
 
S2-KPI6-2: (Grad CMU 
Database) - รายงานขอมูลอาจารย
ผูรับผิดชอบและประจำหลักสูตร
แบบ Real time ไดอยางถูกตอง 
 
 
 
 
 
 
S2-KPI7-1: ความถูกตองตาม
มาตรฐานคุณภาพหลักสูตร 
 
 
 
 
 

P13.1 ออกแบบระบบการจัดเก็บขอมูล
ผลงานตีพิมพและเลมวิทยานิพนธ 
(Keyword 5 คำ) 

ผลการดำเนินงาน : 
      อยูระหวางการนัดประชุมสวนที่
เกีย่วของ 
 
 
 
 
 
 

- 
 

- - ผูรับผิดชอบหลัก: 
1.รศ.ดร.เอกรฐั 
2.รศ.ดร.นพ.สุรพงษ 
3.รศ.ดร.วรรธิดา 
 
ผูรายงาน :  
1. ขวัญปวีณ 
2. รัษดาวรรณ 
 
 

รอยละการดำเนินงาน : 
 
 
 
เน่ืองจากอยูระหวางนัดหมาย
ประชุมสวนทีเ่กีย่วของ 
 
รอยละความสำเรจ็ : 
  

1) แจงนโยบายใหที่ประชุม
คณะกรรมการวิชาการ/ กก.
บริหารวิชาการประจำ เพ่ือรับ
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการสง
ขอมูลผลงานตีพิมพของ นศ. 
(พ.ย. 64)  

      

2) ประชุมรวมกับฝาย IT เพ่ือ
ออกแบบระบบ (ธ.ค. 64) 

      

3) พัฒนาและทดลองระบบ 
(ม.ค. - พ.ค.65) 

      

4) ประชาสัมพันธและเริม่ใช
งานระบบ (มิ.ย. 65) 

      

P13.2 ออกแบบการจัดเก็บขอมูลความ
รวมมือกับมหาวิทยาลัยตางประเทศ 
(พ.ย. - ธ.ค. 64) 

ผลการดำเนินงาน : 
       อยูระหวางการนัดประชุมสวนที่
เกีย่วของ  
 

- - - ออกแบบการจัดเก็บขอมูล
ความรวมมือกับ
มหาวิทยาลัยตางประเทศ 
(พ.ย. - ธ.ค. 64) 
 
 
 

      

P13.3 ออกแนวปฏิบัติการนับเปนผลงาน
จาก CMU-MIS (งานบริหารท่ัวไป
ประสานงานกบักองบุคคลเพื่อขอ
ขอมูล/เชื่อมระบบผลงานอาจารย 
และอายุ) (ธ.ค. 64 - ม.ค. 65) 

- ยังไมไดดำเนินการ  เน่ืองจากสำนักพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  ITSC และ    บัณฑิต
วิทยาลัยอยูระหวางการหารือและ
ดำเนินการจัดทำฐานขอมูลผลงานอาจารย 
 
 
 
 

- - - ผูรายงาน :  
1. ขวัญปวีณ 
2. พรรณี 
 

ออกแนวปฏบัิติการนับเปน
ผลงานจาก CMU-MIS  
(ธ.ค. 64 - ม.ค. 65) 
 

      

 

 เปาหมายป 65 :  
 1 ระบบ 
 การดำเนินงานปจจุบัน :  
อยูระหวางนัดหมายประชุม
กับสวนที่เกี่ยวของ 

รอยละความสำเร็จ : 0 

 

 เปาหมายป 65 :  
 ไมกำหนด 
 การดำเนินงานปจจุบัน : 
- 

รอยละความสำเร็จ : - 
 

 เปาหมายป 65 :  
 100% 
 การดำเนินงานปจจุบัน : 
- 

รอยละความสำเร็จ : - 
 

เปาหมาย : 
ป 65 เกิดระบบฐานขอมูล
อาจารย ที่มีขอมูลตีพิมพและ
เลมวิทยานิพนธ (Keyword 5 
คำ)  
ป 66 ตองสามารถใชงานได
แบบ real time ไดอยาง
ถูกตอง 50% 
ผลลัพธ/ผลผลิต :    
- 
  

ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2565



รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำป งบประมาณ 2565 ไตรมาส 2 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

KPIs 

ผลการดำเนินงาน 

ปญหา/อุปสรรค หมายเหตุ/ขอเสนอแนะ ผูรับผิดชอบ สถานะการดำเนนิงาน 

แผนการดำเนินงานไตรมาส 3 - 4 

รายละเอียดการดำเนินงาน 
การเบิกจาย
งบประมาณ 

รายละเอียดการดำเนินงาน 
พ.ศ. 2565 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

P14: โครงการพัฒนาระบบนำสงหลักสูตรแบบออนไลน (สงหลักสูตรออนไลน) 
สรุปผลการดำเนินงาน : อยูระหวางนัดหมายประชุมกับสวนที่เกี่ยวของ  

S2-KPI6-1: (Grad CMU 
Database) - ระบบฐานขอมูลความ
เช่ียวชาญ (Thesis/Dissertation) 
ที่สนับสนุนการวิเคราะห Active 
MOU และ Strategic Partnership 
Program 
 
 
 
 
 
 
S2-KPI6-2: (Grad CMU 
Database) - รายงานขอมูลอาจารย
ผูรับผิดชอบและประจำหลักสูตร
แบบ Real time ไดอยางถูกตอง 
 
 
 
 
 
 
S2-KPI7-1: ความถูกตองตาม
มาตรฐานคุณภาพหลักสูตร 
 
 
 
 
 

อยูระหวางนัดหมายประชุม 
 
 
 
 

- 
 

- - ผูรับผิดชอบหลัก: 
1. รศ.ดร.เอกรัฐ 
2. รศ.ดร.วรรธิดา 
 
ผูรายงาน :  
ขวัญปวีณ 

รอยละการดำเนินงาน : 
 
 
 
อยูระหวางนัดหมายประชุมสวนที่
เกีย่วของ 
 
รอยละความสำเรจ็ : 
  

1) แจงนโยบายใหที่ประชุม
คณะกรรมการวิชาการ/ กก.
บริหารวิชาการประจำ เพ่ือรับ
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการสง
ขอมูลผลงานตีพิมพของ นศ. 
(พ.ย. 64)  

      

2) ประชุมรวมกับฝาย IT เพ่ือ
ออกแบบระบบ (ธ.ค. 64) 

      

3) พัฒนาและทดลองระบบ 
(ม.ค. - พ.ค.65) 

      

4) ประชาสัมพันธและเริม่ใช
งานระบบ (มิ.ย. 65) 

      

 

 

 เปาหมายป 65 :  
 1 ระบบ 
 การดำเนินงานปจจุบัน :  
อยูระหวางนัดหมายประชุม
กับสวนที่เกี่ยวของ 

รอยละความสำเร็จ : 0 

 

 เปาหมายป 65 :  
 ไมกำหนด 
 การดำเนินงานปจจุบัน : 
- 

รอยละความสำเร็จ : - 
 

 เปาหมายป 65 :  
 100% 
 การดำเนินงานปจจุบัน : 
- 

รอยละความสำเร็จ : - 
 

เปาหมาย : 
มีระบบสงหลักสูตรแบบ
ออนไลนทีถู่กตองตาม 
ผลลัพธ/ผลผลิต :   
ยังไมมีระบบ 
  

 

ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2565



รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำป งบประมาณ 2565 ไตรมาส 2 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

KPIs 

ผลการดำเนินงาน 

ปญหา/อุปสรรค หมายเหตุ/ขอเสนอแนะ ผูรับผิดชอบ สถานะการดำเนนิงาน 

แผนการดำเนินงานไตรมาส 3 - 4 

รายละเอียดการดำเนินงาน 
การเบิกจาย
งบประมาณ 

รายละเอียดการดำเนินงาน 
พ.ศ. 2565 

เม
.ย

. 

พ
.ค

. 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

P15: การเตรียมความพรอมการสรางหอพัก  (หอพัก) 

สรุปผลการดำเนินงาน : ชะลอโครงการ เห็นสมควรยกเลิก หรือปรับแผนดำเนนิงาน 

S3-KPI1-1:  จำนวนอาจารย 
นักศึกษาตางชาติ ที่เขาพกัอาศัย
ในหอพักนานาชาติเพิ่มขึ้น (กรณี
ที่พรอมใหเขาพักในป 2565) 
(นับสะสม) 
 
 
 

มหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบแบบรูปรายการ
พรอมดำเนนิการกอสรางแลว แตชะลอโครงการ
ไปกอน 

- 
 

- สถานการณโรคติด
เชื้อไวรสัโคโรนา 
2019 (COVID-19) 
สงผลใหการ
ดำเนนิการดานตางๆ 
มีปญหาและเกิด
อุปสรรคไมสามารถ
ดำเนนิการได 

- ปรับโครงการเปน  
Grad International 
residence 
โดยกำหนดเปาหมายเพ่ือ
อำนวยความสะดวกจดัหา 
ที่พักใหกับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาชาวตางชาติ
เปนสำคัญ 

ผูรับผิดชอบหลัก: 
1. รศ.ดร.อภิชาต 
2. ผศ.ดร.สุภัทร 
 
ผูรายงาน : วาสนา 

รอยละการดำเนินงาน : 
 
 
  
  
รอยละความสำเร็จ : 
  
 
 
 
 

       

       

       

       
       

       

 

 เปาหมายป 65 :  
 ไมกำหนด 
 การดำเนินงานปจจุบนั :  
   
 
 รอยละความสำเร็จ : - 

เปาหมาย : 
มีหอพักบัณฑิตนานาชาต ิ
ผลลัพธ/ผลผลิต :   
- 
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รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำป งบประมาณ 2565 ไตรมาส 2 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

KPIs 

ผลการดำเนินงาน 

ปญหา/อุปสรรค หมายเหตุ/ขอเสนอแนะ ผูรับผิดชอบ สถานะการดำเนนิงาน 

แผนการดำเนินงานไตรมาส 3 - 4 

รายละเอียดการดำเนินงาน 
การเบิกจาย
งบประมาณ 

รายละเอียดการดำเนินงาน 
พ.ศ. 2565 

เม
.ย

. 

พ
.ค

. 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

P16: โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา  (DynEd) 
สรุปผลการดำเนินงาน : นักศึกษาขอรับการสนับสนุนอบรม DynEd 39 คน เหน็ควรเรงประชาสัมพันธและสำรวจความตองการอบรม DynEd สำหรับกลุมนกัศึกษาเปาหมาย และวิเคราะหปญหาและอุปสรรคที่แทจริงที่ทำใหนักศึกษาไมสนใจอบรม DynEd  

S3-KPI2-1:  จำนวนนกัศึกษาที่
ผานการทดสอบภาษาอังกฤษใน
ปแรก (นับสะสม) 
 
 
 
 

บัณฑิตวิทยาลัยไดจัดซ้ือโปรแกรม DynEd 
จำนวน 400 License มีนักศึกษาขอรับการ
สนับสนุน จำนวน 39 คน (ป.เอก 7 คน, ป.
โท 32 คน) มีนักศึกษาผานการอบรมตาม
เง่ือนไข 1 ระดับ จำนวน 5 คน และยัง
เปดรับสมัครถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 

- 
 

เนื่องจากการอบรม
คอนขางใชเวลาใน
การผานแตละ
บทเรียน จึงทำให
นักศึกษาไม
สามารถผานการ
อบรมตามเง่ือนไข
ในระยะเวลาที่
กำหนด จึงไดขอ
ขยายระยะเวลา
การอบรมใหผาน
ตามเง่ือนไขจน
ส้ินสุดโครงการ 

- ผูรับผิดชอบหลัก: 
รศ.ดร.วรรธิดา 
 
ผูรายงาน :  
พาณุพงศ 

รอยละการดำเนินงาน : 
 
 
นศ.ทีข่อรับทุน อยูระหวางอบรม 
 
รอยละความสำเร็จ : 
  
 
 
 

ติดตามและรายงานผล       

       

       

       
       

       

 

 เปาหมายป 65 :  
 ไมกำหนด 
 การดำเนินงานปจจุบนั :  
   
 
 รอยละความสำเร็จ : - 

ตัวช้ีวัด/เปาหมาย : 
นักศึกษาขอรับการสนับสนุน
โปรแกรม DynEd จำนวน 
400 คน 
ผลลัพธ/ผลผลิต :  
นักศึกษาขอรับการสนับสนุน
โปรแกรม DynEd จำนวน 39 
คน 
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รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำป งบประมาณ 2565 ไตรมาส 2 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

KPIs 

ผลการดำเนินงาน 

ปญหา/อุปสรรค หมายเหตุ/ขอเสนอแนะ ผูรับผิดชอบ สถานะการดำเนนิงาน 

แผนการดำเนินงานไตรมาส 3 - 4 

รายละเอียดการดำเนินงาน 
การเบิกจาย
งบประมาณ 

รายละเอียดการดำเนินงาน 
พ.ศ. 2565 

เม
.ย

. 

พ
.ค

. 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

P17: โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา  (HAS) 
สรุปผลการดำเนินงาน : มีนกัศึกษาขอรับทุนสนับสนุนอบรมภาษาอังกฤษที ่HAS  161 คน  

S3-KPI2-1:  จำนวนนกัศึกษาที่
ผานการทดสอบภาษาอังกฤษใน
ปแรก (นับสะสม) 
 
 
 

บัณฑิตวิทยาลัยต้ังเปาสนับสนุนการอบรม
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ จำนวน 200 คน 
ซ่ึง มีนักศึกษาขอรับการสนับสนุน จำนวน 
161 คน (ป.เอก 42 คน, ป.โท 119 คน) 
และยังเปดรับสมัครถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 
2565 

234,000 1. การจัดสอบ 
CMU-eTEGS ไม
สามารถดำเนนิการ
ได เนื่องจากเปนชวง
การแพรระบาดของ
เชื้อไวรสัโคโรนา 
2021 (COVID-19) 
ทำใหในชวงแรก
นักศึกษาไมสามารถ
สมัครขอรับการ
สนับสนุนได 
2. กำหนดเวลาการ
อบรมของ Has 
Centre ไมแนนอน 
เนื่องจากตองรอให
ผูสมัครครบเต็ม
จำนวนจึงจะสามารถ
เริ่มการอบรมได ทำ
ใหยากตอการบริหาร
จัดการเวลาอบรม
ของนกัศึกษา 

การสอบ CMU-eTEGS 
ควรมกีารปรับเปล่ียน
รูปแบบเปนการสอบ
ออนไลน 

ผูรับผิดชอบหลัก: 
รศ.ดร.วรรธิดา 
 
ผูรายงาน :  
พาณุพงศ 

 รอยละการดำเนนิงาน : 
  
 
 ผูขอรับทุนอยูระหวางอบรม 
 
รอยละความสำเร็จ :  
 

ติดตามและรายงานผล       

       

       

       
       

       

 

 เปาหมายป 65 :  
 ไมกำหนด 
 การดำเนินงานปจจุบนั :  
   
 
 รอยละความสำเร็จ : - 

ตัวช้ีวัด/เปาหมาย : 
นักศึกษาขอรับทนุสนับสนุน
อบรมภาษาอังกฤษที่ HAS  
200  คน 
ผลลัพธ/ผลผลิต :  
นักศึกษาขอรับทนุสนับสนุน
อบรมภาษาอังกฤษที่ HAS  
161 คน 

 

ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2565



รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำป งบประมาณ 2565 ไตรมาส 2 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

KPIs 

ผลการดำเนินงาน 

ปญหา/อุปสรรค หมายเหตุ/ขอเสนอแนะ ผูรับผิดชอบ สถานะการดำเนนิงาน 

แผนการดำเนินงานไตรมาส 3 - 4 

รายละเอียดการดำเนินงาน 
การเบิกจาย
งบประมาณ 

รายละเอียดการดำเนินงาน 
พ.ศ. 2565 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

P18: โครงการพัฒนาฐานขอมูล นศ.เกา ในตางประเทศ  (ขอมูลนักศึกษาเกาตางประเทศ) 
สรุปผลการดำเนินงาน : 1. งานสหวิทยาการและประกันคุณภาพนักศึกษา บันทึกขอมูลนักศึกษาเกาตางประเทศเฉพาะท่ีสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย ใน Google SpreadSheet (ดำเนินการภายใตโครงการ GIP Project) 
                             2. ฝาย IT อยูระหวางพัฒนาระบบฐานขอมูล นศ.เกาตางประเทศ ระดับบัณฑิตศึกษา  

S3-KPI3-1: จำนวนนักศึกษา
ตางชาติในฐาน (จบใหม) 
 
 
 
 
 
 
S3-KPI3-2: จำนวนนักศึกษา
ตางชาติจบไปแลวเพ่ิมข้ึนใน
ฐานขอมูล 
 
 

1. สหสาขาวิชาดำเนินการพัฒนาฐานขอมูลนักศึกษา
เกาในตางประเทศ (เฉพาะสาขาวิชาสังกัดบัณฑิต
วิทยาลัย) โดยจัดทำฐานขอมูลใน Google 
Spreadsheet เรียบรอยแลว และเจาหนาที่สาขาวิชา
สามารถดำเนินการกรอกขอมูลในระบบไดแลว 
2. ฝาย IT อยูระหวางการพัฒนาฐานขอมูล 
นศ.เกาตางประเทศ 

- - - ผูรับผิดชอบหลัก: 
1.รศ.ดร.เอกรัฐ 
2.ผศ.ดร.สุภัทร 
 
ผูรายงาน :  
พาณุพงศ 

รอยละการดำเนินงาน : 
 
 
 
รอยละความสำเรจ็ : 
 

1. สำรวจและรับฟงความ
คิดเห็นคณะ/สวนงาน 

      

2. ออกแบบฐานขอมูล       

3. บันทึกขอมูลเขาสูระบบ       

4. วิเคราะหและตรวจสอบ
ขอมูลเพ่ือจัดทำรายงาน 

      

       

       

 

5% 
 เปาหมายป 65 :  
 ไมกำหนด 
 การดำเนินงานปจจุบนั : - 
  
 รอยละความสำเร็จ : - 

 เปาหมายป 65 :  
 ไมกำหนด 
 การดำเนินงานปจจุบนั : - 
  
 รอยละความสำเร็จ : - 

0% 

ตัวชี้วัด/เปาหมาย : 
มีฐานขอมูลนักศึกษาเกา
ตางชาติทีมี่รายละเอยีดทีอ่ยู
ปจจุบัน สถานทีท่ำงาน ฯลฯ 
ผลลัพธ/ผลผลิต : - 

 

ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2565



รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำป งบประมาณ 2565 ไตรมาส 2 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

KPIs 

ผลการดำเนินงาน 

ปญหา/อุปสรรค หมายเหตุ/ขอเสนอแนะ ผูรับผิดชอบ สถานะการดำเนนิงาน 

แผนการดำเนินงานไตรมาส 3 - 4 

รายละเอียดการดำเนินงาน 
การเบิกจาย
งบประมาณ 

รายละเอียดการดำเนินงาน 
พ.ศ. 2565 

เม
.ย

. 

พ
.ค

. 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

P19: โครงการ One country – one contact point (1C1CP) 
สรุปผลการดำเนินงาน : อยูระหวางประสานงานกับมหาวิทยาลัยในประเทศลาว(1 มหาวิทยาลัย) และจีน (1 มหาวิทยาลัย 1 หนวยงาน) 

S3-KPI5-1: จำนวนคร้ังของ
การจัดโครงการ Active 
recruitment ที่นักศึกษาเกา
ตางชาติมีสวนสนับสนุน 
 
 
 
 
 

1. อยูระหวางประสานงานกับมหาวิทยาลัย
ดังตอไปนี้  
- มหาวิทยาลัยจำปาสัก ประเทศลาว 
- International Education School 

Guangzhou University of 
Technology and Business, IES-
GUTB ประเทศจีน 

2. ประสานงานกับหนวยงาน Overseas 
study program of STIIF ในประเทศจนี 
อยูในขั้นตอนการรางและตรวจ
รายละเอียดสัญญาของสัญญา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - - ผูรับผิดชอบหลัก: 
1.รศ.ดร.นพ.สุรพงษ 
2.ผศ.ดร.สุภัทร 
 
ผูรายงาน : ธัญยพร 

รอยละการดำเนินงาน : 
 
 
 
เนื่องจาก ไดมีการดำเนินงาน
ประชาสัมพันธหลักสูตรในประเทศ 
Asian +3 และประชาสัมพันธผาน
ส่ือตางๆ ในหลายประเทศ 
 
รอยละความสำเร็จ : 
 

1. ประชาสัมพันธหลักสูตร
ในประเทศ Asia +3 

      

2. ประชาสัมพันธผานส่ือ
ภายใตโครงการ 
“Thinking of CMU” 

 

      

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 

 เปาหมายป 65 :  
 ไมกำหนด 
 การดำเนินงานปจจุบนั : - 
  
 รอยละความสำเร็จ : - 

เปาหมาย : 
เตรยีมความพรอมสำหรับการ
ดำเนนิการในปงบประมาณ 66 
ผลลัพธ/ผลผลิต : 
ประสานงานกับประเทศลาว
และประเทศจีน 
  

 

ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2565



รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำป งบประมาณ 2565 ไตรมาส 2 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

KPIs 

ผลการดำเนินงาน 

ปญหา/อุปสรรค หมายเหตุ/ขอเสนอแนะ ผูรับผิดชอบ สถานะการดำเนนิงาน 

แผนการดำเนินงานไตรมาส 3 - 4 

รายละเอียดการดำเนินงาน 
การเบิกจาย
งบประมาณ 

รายละเอียดการดำเนินงาน 
พ.ศ. 2565 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

P20: โครงการมอบรางวัล นศ. เกาตางประเทศดีเดน (นักศึกษาเกาตางชาติดีเดน) 
สรุปผลการดำเนินงาน : จัดพิธีมอบรางวัลแบบออนไลน วันท่ี 23 มีนาคม 2565 ใชงบประมาณท้ังส้ิน  60,000 บาท   
 

S3-KPI4-1: จำนวนนักศึกษา
เกาตางชาติดีเดน 
 
 
 
 

1. แตงต้ังคณะทำงานพิจารณารางวัลนักศึกษาเกา
ตางประเทศดีเดน 
2. ประชุมคณะกรรมการจัดทำเกณฑประกาศการ
พิจารณาและเอกสารประกอบการเสนอพิจารณาฯ 
3. ประชาสัมพันธไปยังคณะสวนงานตาง  ๆเพ่ือสรร
หานักศึกษาเกาตางประเทศที่สำเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา และคณะ/สวนงาน เสนอรายช่ือมายัง
บัณฑิตวิทยาลัย 
4. คณะกรรมการฯ ประชุมเพ่ือพิจารณาคัดเลือก 
5. ประกาศผลผูไดรับการคัดเลือก 
6. อยูระหวางวางแผนจัดพิธีมอบรางวัลนักศึกษาเกา
ตางชาติดีเดน ในรูปแบบ online หรือ onsite ซ่ึง
กำหนดเวลาใหผูไดรับรางวัลตอบรับการเขารวมงาน
ภายในวันที ่17 กุมภาพันธ 2565 
ไตรมาส 2: ดำเนินการจัดพิธีมอบรางวัล
นักศึกษาเกาตางชาติดีเดนระดับบัณฑิตศึกษา
เปนท่ีเรียบรอยแลว อยูระหวางจัดทำโลรางวัล
และเกียรติบัตรเพ่ือจัดสงใหผูรับรางวัล 
 
 

60,000 - - ผูรับผิดชอบหลัก: 
ผศ.ดร.สุภทัร 
 
ผูรายงาน :  
ศุภลักษณ 

รอยละการดำเนินงาน : 
 
 
 
รอยละความสำเรจ็ : 
 

-       

       

       

       

 

 เปาหมายป 65 :  
 ไมกำหนด 
 การดำเนินงานปจจุบนั : - 
  
 รอยละความสำเร็จ : - 

ตัวชี้วัด/เปาหมาย : 
มีนักศึกษาเกาตางชาติไดรับ
รางวัล จำนวน 3 คน 
ผลลัพธ/ผลผลิต :  
มีนักศึกษาเกาตางชาติไดรับ
รางวัล จำนวน 3 คน 

 

ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2565



รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำป งบประมาณ 2565 ไตรมาส 2 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

KPIs 

ผลการดำเนินงาน 

ปญหา/อุปสรรค หมายเหตุ/ขอเสนอแนะ ผูรับผิดชอบ สถานะการดำเนนิงาน 

แผนการดำเนินงานไตรมาส 3 - 4 

รายละเอียดการดำเนินงาน 
การเบิกจาย
งบประมาณ 

รายละเอียดการดำเนินงาน 
พ.ศ. 2565 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

P21: โครงการจัดประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษานานาชาติ (ประชุมวิชาการนานาชาติ) 
สรุปผลการดำเนินงาน : อยูระหวางหาความรวมมือกับวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ เพ่ือรับการตีพิมพผลงานจากงานประชุม ซ่ึงแผนท่ีกำหนดไวยังไมมีความชัดเจนในกระบวนการทำงานและประสานงาน เห็นสมควรปรับแผนการดำเนินงานโครงการ
ใหเหมาะสมกับกรอบเวลาท่ีเหลือในปงบประมาณ 2565 
S3-KPI6-1: ผลงานของนักศึกษา
ไดตีพิมพในวารสารระดับ
นานาชาติ / SCOPUS 
 
 
 
 

- 
 

- - - ผูรับผิดชอบหลัก: 
รศ.ดร.เอกรฐั 
 
ผูรายงาน :  
ธัญยพร 
 

รอยละการดำเนินงาน : 
 
 
 
รอยละความสำเรจ็ : 
  

1.ประชาสัมพันธ (ตลอดป
งบ 65) 

      

2.รวบรวม Journal ท้ัง 
Scopus และ ISI Web of 
Science (ตลอดปงบ 65) 

      

3.จัดทำ bootcamp 3 
tracks (300,000 บาท)  

      

4. Journal Club       

5. Submit manuscript 
(จัดงาน ม.ค. 66) 
 
 
 
 

      

 

 เปาหมายป 65 :  
 20 เรื่อง 
 การดำเนินงานปจจุบนั : 
176 เรื่อง 
 รอยละความสำเร็จ : 880 ตัวชี้วัด/เปาหมาย : 

จัดการประชุมวิชาการ
บัณฑิตศึกษานานาชาติ 
ผลลัพธ/ผลผลิต : - 

ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2565



รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำป งบประมาณ 2565 ไตรมาส 2 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

KPIs 

ผลการดำเนินงาน 

ปญหา/อุปสรรค หมายเหตุ/ขอเสนอแนะ ผูรับผิดชอบ สถานะการดำเนนิงาน 

แผนการดำเนินงานไตรมาส 3 - 4 

รายละเอียดการดำเนินงาน 
การเบิกจาย
งบประมาณ 

รายละเอียดการดำเนินงาน 
พ.ศ. 2565 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

P22: International student supporting (ภายใตโครงการ Pre-Graduate School at CMU) (เตรียมนักศึกษาเขาออกประเทศ) 
สรุปผลการดำเนินงาน : ประชาสัมพันธขาวสารขอมูลท่ีเปนประโยชนแกนักศึกษาผานชองทางออนไลนตาง  ๆ(ตามแผนกำหนดใหจัดทำข้ันตอน/แนวปฏบัิติ/คูมือสำหรับนักศึกษา แตยังไมเสร็จสมบูรณจึงดำเนินการใชขอมูลจากฝายตาง  ๆท่ีเกี่ยวของ
ประชาสัมพันธใหนักศึกษาทราบไปกอน เชน ขอมูลการเขาออกประเทศในชวงสถานการณโควิดโดยกองวิเทศสัมพันธ เปนตน) 
S3-KPI1-2: รอยละความพึง
พอใจในการรับบริการของ
นักศึกษานานาชาติ 
 
 
 

ดำเนินการประชาสัมพันธขาวสารขอมูลท่ีเปน
ประโยชนแกนักศึกษาผานชองทางออนไลนตาง  ๆ
เชน เพจสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพจ
บัณฑิตวิทยาลัย รวมถึงใหสโมสรนักศึกษาฯ แจง
ขาวผานกรรมการฝายวิเทศสัมพันธ 

- - ในสวนของโครงการน้ีมี
ลักษณะการดำเนินงานที่
ผูรับผิดชอบรวมกันหลาย
งาน ในสวนของงาน
พัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ไดรับมอบหมายให
ดำเนินการประชาสัมพันธ
ขอมูลตาง  ๆแกนักศึกษา 
ซ่ึงไดดำเนินการ
ประชาสัมพันธขาวสารที่
สำคัญแกนักศึกษา
เรียบรอยแลว 

 

ผูรับผิดชอบหลัก: 
รศ.ดร.นพ.สุรพงษ 
 
ผูรายงาน :  
1. สุธาลี 
2. พาณุพงศ 

รอยละการดำเนินงาน : 
 
 
มีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารที่
สำคัญใหนักศึกษาทราบผาน
ชองทางตาง  ๆ 
 
รอยละความสำเรจ็ : 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเมินความพึงพอใจในการ
รับบริการของนักศึกษา
ตางประเทศ 

      

       

       

 
 
 
 
 
 
 
 

      

       

 

 เปาหมายป 65 :  
 ไมกำหนด 
 การดำเนินงานปจจุบนั : 
 รอยละความสำเร็จ : - 

ตัวชี้วัด/เปาหมาย : 
รอยละความพึงพอใจใน 
การรับบริการของ นศ.
นานาชาติ 
ป 65 ไมกำหนด 
ป 66 >80% 
ผลลัพธ/ผลผลิต :    
  

 

ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2565



รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำป งบประมาณ 2565 ไตรมาส 2 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

KPIs 

ผลการดำเนินงาน 

ปญหา/อุปสรรค หมายเหตุ/ขอเสนอแนะ ผูรับผิดชอบ สถานะการดำเนนิงาน 

แผนการดำเนินงานไตรมาส 3 - 4 

รายละเอียดการดำเนินงาน 
การเบิกจาย
งบประมาณ 

รายละเอียดการดำเนินงาน 
พ.ศ. 2565 

เม
.ย

. 

พ
.ค

. 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

P23: โครงการ Live@CMU (ภายใตโครงการ Pre-Graduate School at CMU) (Live@CMU) 
สรุปผลการดำเนินงาน : ม ี2 กิจกรรมยอย คือ  P23.1  โครงการจัดทำ Platform Live@CMU บัณฑิตศึกษา  อยูระหวางประสานงานกับบริษัท organizer เพื่อจัดทำ Platform 

 P23.2 จัดทำคลิปการใชชวีิตในรั้วมหาวทิยาลัยของนักศึกษาตางชาติในแงมุมตางๆ 
 
S3-KPI1-2: รอยละความพึง
พอใจในการรับบริการของ
นักศึกษานานาชาติ 
 
 
 

P23.1  โครงการจัดทำ Platform Live@CMU 
บัณฑิตศึกษา  (รศ.ดร.เอกรัฐ) 

ผลการดำเนินงาน : 

อยูระหวางประสานงานบริษัท organizer เพื่อ
จัดทำ platform 
 

- - - ผูรับผิดชอบหลัก: 
1.รศ.ดร.เอกรฐั 
2.รศ.ดร.นพ.สุรพงษ 
 
ผูรายงาน :  
1. สุธาลี 
2. พาณุพงศ 

รอยละการดำเนินงาน : 
 
 
  เนือ่งจากไดดำเนินการ

ประสานงาน organizer เพื่อ
จัดทำ Platform ในเบ้ืองตน
แลว 

รอยละความสำเร็จ : 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดทำ Platform 
Live@CMU บัณฑิตศึกษา 

      

       

       

 
 
 
 

      

P23.2 จัดทำคลิปการใชชวีิตในรั้วมหาวทิยาลัยของ
นักศึกษาตางชาติในแงมมุตางๆ (เปาหมาย : ครบ
ทุกสัญชาติ) (รศ.ดร.นพ.สุรพงษ) 

ผลการดำเนินงาน : 

ดำเนินกิจกรรมรวมกบัโครงการ student buddy 
 

   จัดทำคลิปการใชชีวิตในร้ัว
มหาวิทยาลัยของนักศึกษา
ตางชาติในแงมุมตางๆ 
 

      

       

 

 เปาหมายป 65 :  
 ไมกำหนด 
 การดำเนินงานปจจุบนั : 
 รอยละความสำเร็จ : - 

ตัวช้ีวัด/เปาหมาย : 
มี Platform Live@CMU และ
มีคลิปการใชชวีิตในรั้ว
มหาวิทยาลัยของนักศึกษา
ตางชาติในแงมุมตางๆ 
ผลลัพธ/ผลผลิต :    
- 
  

 

ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2565



รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำป งบประมาณ 2565 ไตรมาส 2 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

KPIs 

ผลการดำเนินงาน 

ปญหา/อุปสรรค หมายเหตุ/ขอเสนอแนะ ผูรับผิดชอบ สถานะการดำเนนิงาน 

แผนการดำเนินงานไตรมาส 3 - 4 

รายละเอียดการดำเนินงาน 
การเบิกจาย
งบประมาณ 

รายละเอียดการดำเนินงาน 
พ.ศ. 2565 

เม
.ย

. 

พ
.ค

. 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

P24: โครงการสานสัมพันธนักศึกษานานาชาติ Student Buddy (Student Buddy) 
สรุปผลการดำเนินงาน : อยูระหวางเขยีนโครงการเพื่อจัดกจิกรรม จำนวน 5 คร้ัง โดยจะเร่ิมในปการศึกษา 1/65 

S3-KPI1-2: รอยละความพึง
พอใจในการรับบริการของ
นักศึกษานานาชาติ 
 
 
 

ไตรมาส 1 ประชุมวางแผนการดำเนินงานครั้งที่ เมือ่
วันที ่21 ธันวาคม 2564 และจัดเตรียมแผนปฏิบัติงาน
เพ่ือเขียนโครงการอนุมัติ โดยจัดกิจกรรมจำนวน 5 ครั้ง 
 
ไตรมาส 2: จดัเตรียมแผนปฏิบัติงานเพ่ือเขยีน
โครงการและเสนอขออนุมตัิ โดยจัดกิจกรรมจำนวน 5 
ครั้ง เริ่มจัดกิจกรรมในภาคการศึกษาที่ 1/2565 

- - - ผูรับผิดชอบหลัก: 
ผศ.ดร.สุภัทร 
 
ผูรายงาน :  
พาณุพงศ 

รอยละการดำเนินงาน : 
 
 
เนื่องจากมีแผนปฏิบัติงาน และอยู
ระหวางเขียนโครงการ 
 
รอยละความสำเร็จ : 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดกิจกรรมสานสัมพันธ 
จำนวน 5 กิจกรรม 

      

       

       

       

       

       

 

 เปาหมายป 65 :  
 ไมกำหนด 
 การดำเนินงานปจจุบนั : 
 รอยละความสำเร็จ : - 

ตัวช้ีวัด/เปาหมาย : 
มีกิจกรรมสารสัมพันธ นศ. 
นานาชาต ิ5 ครั้ง 
 
ผลลัพธ/ผลผลิต :   - 
  

 

ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2565



รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำป งบประมาณ 2565 ไตรมาส 2 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

KPIs 

ผลการดำเนินงาน 

ปญหา/อุปสรรค หมายเหตุ/ขอเสนอแนะ ผูรับผิดชอบ สถานะการดำเนนิงาน 

แผนการดำเนินงานไตรมาส 3 - 4 

รายละเอียดการดำเนินงาน 
การเบิกจาย
งบประมาณ 

รายละเอียดการดำเนินงาน 
พ.ศ. 2565 

เม
.ย

. 

พ
.ค

. 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

P25: โครงการ International Active Recruitment Online (International Active Recruitment Online) 
สรุปผลการดำเนินงาน : จัดสงลิงค google form สำหรับผูสนใจเขามาศึกษาตอที่ มช. กรอกขอมูลแลว  

S1-KPI6: จำนวน นศ. 
บัณฑิตศึกษาเพ่ิม 

 
 
 
 
 
 
 
S1-KPI3-1:  สัดสวนนกัศึกษา
ตางชาติเพ่ิมขึ้น (นับสะสม) 

 
 
 
 
 
 
S2-KPI3-1: จำนวนนกัศึกษา
แลกเปล่ียนเพ่ิมขึ้น 
 
 
 
 

1. ฝาย IT ไดจัดทำ google form 
เพื่อใหผูสนใจสมัครเขาศึกษาตอไดฝาก
ขอมูล 
2. ประสานงาน agency ประเทศจีน 
เพื่อจัดสงลิงคหลักสูตรและลิงค 
google form สำหรับผูสนใจเขามา
ศึกษาตอที่มช. 
 
 
 

- 
 

- - ผูรับผิดชอบหลัก: 
1. รศ.ดร.นพ.สุรพงษ 
2. ผศ.ดร.สุภัทร 
 
ผูรายงาน :  
ธัญยพร, พาณุพงศ 
 

รอยละการดำเนินงาน : 
 
 
 
จัดทำ google form ให ผูสนใจ
กรอกขอมลูแลว 
 
รอยละความสำเร็จ : 
  

จัดทำฐานขอมูลผูใชระบบ 
เพื่อเปนขอมูลสำหรับการ
ประชาสัมพันธ 

      

       

       

       

           

           

 

 
 เปาหมายป 65 :  
 5% 
 การดำเนินงานปจจุบัน :  
อยูระหวางรับสมัคร 

รอยละความสำเร็จ : 0 

 

 เปาหมายป 65 :  
 11% 
 การดำเนินงานปจจุบัน : 
- 

รอยละความสำเร็จ : 0 

 

 เปาหมายป 65 :  
 ไมกำหนด 
 การดำเนินงานปจจุบัน : 
- 

รอยละความสำเร็จ : - 
 

ตัวช้ีวัด/เปาหมาย : 
มีขอมูลผูสนใจสมัครเขาศึกษา
ตอทางออนไลน 
 
ผลลัพธ/ผลผลิต :   - 
  

 

ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2565



รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำป งบประมาณ 2565 ไตรมาส 2 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

KPIs 

ผลการดำเนินงาน 

ปญหา/อุปสรรค หมายเหตุ/ขอเสนอแนะ ผูรับผิดชอบ สถานะการดำเนนิงาน 

แผนการดำเนินงานไตรมาส 3 - 4 

รายละเอียดการดำเนินงาน 
การเบิกจาย
งบประมาณ 

รายละเอียดการดำเนินงาน 
พ.ศ. 2565 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

P26: โครงการ Student Mobility (Student Mobility) 
สรุปผลการดำเนินงาน :  ยังไมมีการขอรับสนับสนุนการอบรมระยะส้ันและนำเสนอผลงาน ณ ตางประเทศ 

S1-KPI6: จำนวน นศ. 
บัณฑิตศึกษาเพ่ิม 
 
 
 
 
 
 
 
S1-KPI3-1:  สัดสวนนักศึกษา
ตางชาติเพ่ิมข้ึน (นับสะสม) 
 
 
 
 
 
 
S2-KPI3-1: จำนวนนักศึกษา
แลกเปล่ียนเพ่ิมข้ึน 
 
 
 
 

เน่ืองจากสถานการณ COVID-19 จึง
ทำใหนักศึกษาไมไดเดินทางไป
ตางประเทศ จึงไมมีการขอรับ
สนับสนุนการอบรมระยะส้ันและ
นำเสนอผลงาน ณ ตางประเทศ 

- 
 

- - ผูรับผิดชอบหลัก: 
รศ.ดร.นพ.สุรพงษ 
ผศ.ดร.สุภทัร 
 
ผูรายงาน :  
ขวัญปวีณ, ธัญยพร 
 

รอยละการดำเนินงาน : 
 
 
 
 
รอยละความสำเรจ็ : 
  

1. ประสานงานกับ Agency 
และหลักสูตร (inbound) 
 
2. สนับสนุนการอบรมระยะ
ส้ันและนำเสนอผลงาน
ตางประเทศ (outbound) 
 

      

       

       

       

           

           

 

 เปาหมายป 65 :  
 5% 
 การดำเนินงานปจจุบัน :  
อยูระหวางรับสมัคร 

รอยละความสำเร็จ : 0 

 

 เปาหมายป 65 :  
 11% 
 การดำเนินงานปจจุบัน : 
- 

รอยละความสำเร็จ : 0 

 

 เปาหมายป 65 :  
 ไมกำหนด 
 การดำเนินงานปจจุบัน : 
- 

รอยละความสำเร็จ : - 
 

ตัวชี้วัด/เปาหมาย : 
มีนักศึกษาแลกเปล่ียนเพ่ิมข้ึน 
ป 65 ไมกำหนด 
ป 66 เพ่ิมข้ึนรอยละ 5 
ผลลัพธ/ผลผลิต :   - 
  

 

ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2565



รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำป งบประมาณ 2565 ไตรมาส 2 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

KPIs 

ผลการดำเนินงาน 

ปญหา/อุปสรรค หมายเหตุ/ขอเสนอแนะ ผูรับผิดชอบ สถานะการดำเนนิงาน 

แผนการดำเนินงานไตรมาส 3 - 4 

รายละเอียดการดำเนินงาน 
การเบิกจาย
งบประมาณ 

รายละเอียดการดำเนินงาน 
พ.ศ. 2565 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

P27: โครงการสนับสนุนการรับนักศึกษาสมทบ (นักศึกษาสมทบ) 
สรุปผลการดำเนินงาน :  ดำเนินการจัดทำระเบียบ ขอบังคับ และประกาศท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสนับสนุนใหสามารถรับ นศ.สมทบไดมากข้ึน และอยูระหวางดำเนินการ จัดการเรียนการสอนหลักสูตรเตรียมความพรอมและปรับพ้ืนฐานนักศึกษาผูรับทุน TICA 
ระหวางเม.ย. - มิ.ย. 65 
S1-KPI6: จำนวน นศ. 
บัณฑิตศึกษาเพ่ิม 
 
 
 
 
 
 
 
S1-KPI3-1:  สัดสวนนักศึกษา
ตางชาติเพ่ิมข้ึน (นับสะสม) 
 
 
 
 
 
 
S2-KPI3-1: จำนวนนักศึกษา
แลกเปล่ียนเพ่ิมข้ึน 
 
 
 
 

ไดดำเนินการจัดทำ 
1. ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวย
คาธรรมเนียมการศึกษา วิจัย และการใช
บริการมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาสมทบ
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2564 
2. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรือ่ง 
แนวทางการบริหารคาธรรมเนียมการศึกษา
สำหรับนักศึกษาสมทบระดับบัณฑิตศึกษา 
3. กระบวนวชิาเรยีนขา้มสถาบนั 
เพ่ือเปนการสนับสนุน ผลักดันใหสามารถ
รับนักศึกษาสมทบ/นักศึกษาเรยีนขาม
สถาบัน ไดมากข้ึน 

- 
 

- - ผูรับผิดชอบหลัก: 
รศ.ดร.นพ.สุรพงษ 
รศ.ดร.วรรธิดา 
 
ผูรายงาน :  
ขวัญปวีณ 
 

รอยละการดำเนินงาน : 
 
 
 
 
รอยละความสำเรจ็ : 
  

ดำเนินโครงการเตรียมความ
พรอมและปรับพ้ืนฐาน
นักศึกษาผูรับทนุ TICA 
(ภายใตโครงการ Pre-
Graduate School at CMU) 

      

       

       

       

อยูระหวางดำเนินโครงการเตรียมความ
พรอมและปรับพ้ืนฐานนักศึกษาผูรับทนุ 
TICA (ภายใตโครงการ Pre-Graduate 
School at CMU) 

- - - ผูรับผิดชอบหลัก: 
รศ.ดร.นพ.สุรพงษ 
ผศ.ดร.สุภทัร 
 
ผูรายงาน : ธัญยพร 

       

           

 

 เปาหมายป 65 :  
 5% 
 การดำเนินงานปจจุบัน :  
อยูระหวางรับสมัคร 

รอยละความสำเร็จ : 0 

 

 เปาหมายป 65 :  
 11% 
 การดำเนินงานปจจุบัน : 
- 

รอยละความสำเร็จ : 0 

 

 เปาหมายป 65 :  
 ไมกำหนด 
 การดำเนินงานปจจุบัน : 
- 

รอยละความสำเร็จ : - 
 

ตัวชี้วัด/เปาหมาย : 
มีระเบียบและประกาศรองรับ
การรับนักศึกษาสมทบ 
ผลลัพธ/ผลผลิต :    
ออกระเบียบและประกาศที่
เกีย่วของกับการรับนักศึกษา
สมทบเรียบรอยแลว และอยู
ระหวางดำเนินโครงการเตรยีม
ความพรอมและปรับพ้ืนฐานฯ 
นศ.ทนุ TICA โดยกำหนดให
เขาระบบเปน นศ.สมทบของ
บัณฑิตวิทยาลัย 
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รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำป งบประมาณ 2565 ไตรมาส 2 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

KPIs 

ผลการดำเนินงาน 

ปญหา/อุปสรรค หมายเหตุ/ขอเสนอแนะ ผูรับผิดชอบ สถานะการดำเนนิงาน 

แผนการดำเนินงานไตรมาส 3 - 4 

รายละเอียดการดำเนินงาน 
การเบิกจาย
งบประมาณ 

รายละเอียดการดำเนินงาน 
พ.ศ. 2565 

เม
.ย

. 

พ
.ค

. 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

P28: โครงการสนับสนนุกิจกรรมทางวิชาการตามยุทธศาสตร (เงินเสริมหลักสูตรและกฬีา) (กิจกรรมวิชาการเงินเสริมหลักสูตรกีฬา) 
สรุปผลการดำเนินงาน :  อยูระหวางจัดทำโครงการขอรับสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัย (การดำเนินโครงการมีความลาชากวากำหนดมาก เห็นสมควรปรับแผนดำเนินงานใหเหมาะสม) 

S1-KPI6: จำนวน นศ. 
บัณฑิตศึกษาเพ่ิม 

 
 
 
 
 
 
 
S1-KPI3-1:  สัดสวนนกัศึกษา
ตางชาติเพ่ิมขึ้น (นับสะสม) 

 
 
 
 
 
 
S2-KPI3-1: จำนวนนกัศึกษา
แลกเปล่ียนเพ่ิมขึ้น 
 
 
 
 

รางรายละเอยีดกจิกรรมเพ่ือจัดทำ
โครงการขอรับการสนับสนนุงบประมาณ
เรียบรอยแลว 

- 
 

จากแผนการดำเนนิงานที่
วางไวคือเสนอโครงการเพ่ือ
ขอใชเงินเหลือจายจากเงิน
อุดหนนุกจิกรรมเสรมิ
หลักสูตรและกีฬา
บัณฑิตศึกษาที่อยูในกองทนุ
สงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
แตปรากฏวาเงินที่บัณฑิต
วิทยาลัยบันทกึตัวเลขมา
ตั้งแตป 2559-2564 เปน
งบประมาณเหลือจาย 
เนื่องจากบัณฑิตวิทยาลัย
ไมไดมีโครงการผูกพัน
งบประมาณไว จึงไมไดอยูใน
กองทุนสงเสรมิกจิกรรม
นักศึกษาซ่ึงรองอธกิารบดี
สามารถอนมุัติโครงการใหใช
เงินในสวนนี้ได แตกลายเปน
เงินรายไดมหาวทิยาลัย ซ่ึง
ตองเสนอโครงการไปที่
มหาวิทยาลัยเพ่ือขอรับการ
จัดสรรงบประมาณใหม 

- ผูรับผิดชอบหลัก: 
รศ.ดร.เอกรฐั 
 
ผูรายงาน :  
ธัญยพร 
 

รอยละการดำเนินงาน : 
 
 
 
มีการประชุมรวมกับคณะกรรมการ
พัฒนานกัศึกษาเพ่ือขอใชเงินเหลือ
จายจากเงินอดุหนุนกิจกรรมเสรมิ
หลักสูตรและกีฬาแลว 
 
รอยละความสำเร็จ : 
  

1. จัดทำรางประกาศการ
สนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ
ใหสอดรับกับยุทธศาสตร (พ.ย.
64) 

      

2. จัดทำโครงการทุนสนับสนนุ
กิจกรรมทางวิชาการ เพ่ือสรร
หางบประมาณสนับสนุน
เพ่ิมเตมิ (ธ.ค.64) 
 

      

3. จัดทำประกาศรายจายทนุ
สนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ 
(พ.ย.64) 
 

      

4. ประชาสัมพันธทุนสนับสนนุ
กิจกรรมทางวิชาการ (ธ.ค.64-
ก.ย.65) 
 

      

5. สรุปจำนวนผูขอรับทุน
สนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ
แตละประเภท (มี.ค., มิ.ย., 
ก.ย.65) 

 
 

      

       
       

 

 เปาหมายป 65 :  
 5% 
 การดำเนินงานปจจุบัน :  
อยูระหวางรับสมัคร 

รอยละความสำเร็จ : 0 

 

 เปาหมายป 65 :  
 11% 
 การดำเนินงานปจจุบัน : 
- 

รอยละความสำเร็จ : 0 

 

 เปาหมายป 65 :  
 ไมกำหนด 
 การดำเนินงานปจจุบัน : 
- 

รอยละความสำเร็จ : - 
 

 

ตัวช้ีวัด/เปาหมาย : 
มีงบประมาณสนับสนนุ
กิจกรรมวิชาการจากแหลงอืน่ๆ 
นอกจากเงินรายไดของบัณฑิต
วิทยาลัย 
ผลลัพธ/ผลผลิต :   - 
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รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำป งบประมาณ 2565 ไตรมาส 2 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

KPIs 

ผลการดำเนินงาน 

ปญหา/อุปสรรค หมายเหตุ/ขอเสนอแนะ ผูรับผิดชอบ สถานะการดำเนนิงาน 

แผนการดำเนินงานไตรมาส 3 - 4 

รายละเอียดการดำเนินงาน 
การเบิกจาย
งบประมาณ 

รายละเอียดการดำเนินงาน 
พ.ศ. 2565 

เม
.ย

. 

พ
.ค

. 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

P29: e-Grad Digital Transformation (e-Grad) 
สรุปผลการดำเนินงาน : 1. ระบบรับสมัคร, ระบบ eThesis, ระบบ Student365(สวนที่ 1) สามารถใชงานระบบไดแลว แตยังไมไดประเมินการใชงานระบบจาก
นักศึกษาและเจาหนาที ่

2. ระบบ eProposal และระบบ Student365(สวนที่ 2) อยูระหวางพัฒนาระบบ  
3. ระบบสงผลงานตีพิมพ อยูระหวางฝายที่เกี่ยวของสรุปกระบวนการทำงานใหชัดเจน 

ภาพรวมโครงการ 
 

รอยละการดำเนินงาน :  
 
รอยละความสำเร็จ :  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

S4-KPI1-1: ระบบรับสมัคร
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา 
eAdmission 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบรับสมัครนกัศึกษาบัณฑิตศึกษา eAdmission : 
อยูระหวางปรับเง่ือนไขและการออกรายงานจาก
หลักสูตรสมทบเปนประเภทนักศึกษาสมทบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 มีการปรับเปล่ียน
ตลอดเวลา 

- ผูรับผิดชอบหลัก: 
1.รศ.ดร.เอกรฐั 
2.ผศ.กสิณ 
 
ผูรายงาน :  
ชยุตม, ณัฐนันท 
 

รอยละการดำเนินงาน : 
 
 

รอยละความสำเร็จ :  

1. ประเมนิการใชงานระบบ       

2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบ       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

S4-KPI1-2: ระบบสงรูปเลม
ปริญญานิพนธ eThesis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบสงรูปเลมปริญญานิพนธ eThesis:  
ระบบสามารถใชงานไดอยางสมบูรณ อยูระหวาง
วางแผนในการเก็บขอมูลประเมนิผลการใชงานระบบ
ในไตรมาส 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - - รอยละการดำเนินงาน : 
 
 
รอยละความสำเร็จ : 
 
 

1. ประเมนิการใชงานระบบ       

2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบ       

 เปาหมายป 65 :  
 ไมไดกำหนด 
 การดำเนินงานปจจุบัน :  
 สามารถใชงานได อยู
ระหวางปรับเง่ือนไขและ
การออกรายงาน 

 รอยละความสำเร็จ : 80 

 

 เปาหมายป 65 :  
 ไมไดกำหนด 
 การดำเนินงานปจจุบัน :  
 สามารถใชงานได 
วางแผนในการเก็บ
ขอมูลประเมินผลการใช
งานระบบในไตรมาส 3 
 รอยละความสำเร็จ : 90 

 

48% 

 

ตัวช้ีวัด/เปาหมาย : 
มีระบบรับสมัครนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา eAdmission 
ผลลัพธ/ผลผลิต : - 
ระบบสามารถใชงานได อยู
ระหวางปรับเง่ือนไขและการ
ออกรายงาน 

ตัวช้ีวัด/เปาหมาย : 
มีระบบสงรูปเลมปรญิญานิพนธ 
eThesis 
ผลลัพธ/ผลผลิต :  
ระบบสามารถใชงานได อยู
ระหวางประเมินผลการใช
ระบบ 

 

54% 
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KPIs 

ผลการดำเนินงาน 

ปญหา/อุปสรรค หมายเหตุ/ขอเสนอแนะ ผูรับผิดชอบ สถานะการดำเนนิงาน 

แผนการดำเนินงานไตรมาส 3 - 4 

รายละเอียดการดำเนินงาน 
การเบิกจาย
งบประมาณ 

รายละเอียดการดำเนินงาน 
พ.ศ. 2565 

เม
.ย

. 

พ
.ค

. 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

 

S4-KPI1-3: ระบบเสนอโครง
รางปริญญานิพนธ eProposal 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบเสนอโครงรางปรญิญานิพนธ eProposal: 
ออกแบบผังการทำงานและฐานขอมูลของระบบ
เรียบรอยแลว อยูระหวางเขียนโคดโปรแกรมในไตรมาส 
3 และจะเริม่ทดลองใชงานระบบในไตรมาส 4  
 

 ภาระงานเยอะ จนไม
สามารถจัดสรรเวลา
การพัฒนาระบบให
เหมาะสม 

มีนโยบายแบงภาระงาน
บางสวนใหงานบริหาร
ทั่วไปชวยดูแล ทำใหมี
เวลาในการพัฒนาระบบ
มากขึน้ 

รอยละการดำเนินงาน : 
 
 
รอยละความสำเร็จ :  
 
 
 

1. เขยีนโคดโปรแกรม       

2. ทดลองใชงานระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

S4-KPI1-4: ระบบรายงาน
ขอมูลนักศึกษาและผลงาน
วิชาการ eGraduation 
(Research Paper & 
Student CV) 
 
 
 
 

ระบบสงผลงานตีพิมพ อยูระหวางรอสรุปรายละเอยีด
การบันทกึขอมูลผลงานวิชาการที่เปล่ียนแปลง 

 กระบวนการและ
ขั้นตอนการทำงาน
ยังไมนิ่ง มีการ
ปรับเปล่ียน
ตลอดเวลา 

ควรเรงสรุปกระบวนการ
ทำงานและรายละเอยีด
ขอมูลที่จะนำเขาระบบ 
เพ่ือจะไดดำเนนิการ
พัฒนาระบบตอไป 

ผูรับผิดชอบหลัก: 
1.รศ.ดร.เอกรฐั 
2.ผศ.กสิณ 
 
ผูรายงาน :  
ชยุตม 

 

รอยละการดำเนินงาน : 
 
 
รอยละความสำเร็จ : 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 เปาหมายป 65 :  
 ไมไดกำหนด 
 การดำเนินงานปจจุบัน :  
 ออกแบบผังการทำงาน
และฐานขอมูลเรียบรอย
แลว 
 รอยละความสำเร็จ : 
20 

 

 เปาหมายป 65 :  
 ไมไดกำหนด 
 การดำเนินงานปจจุบัน :  
 สามารถรายงานสถานะ
ของนกัศึกษาบนระบบ 
Student365 ได  
รอยละความสำเร็จ : 25 

 

 

 

ตัวช้ีวัด/เปาหมาย : 
มีระบบเสนอโครงรางปรญิญา
นิพนธ eProposal 
ผลลัพธ/ผลผลิต :  
ออกแบบผังการทำงานและ
ฐานขอมูลของระบบ 

ตัวช้ีวัด/เปาหมาย : 
มีระบบสงผลงานตีพิมพ 
ผลลัพธ/ผลผลิต : - 
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KPIs 

ผลการดำเนินงาน 

ปญหา/อุปสรรค หมายเหตุ/ขอเสนอแนะ ผูรับผิดชอบ สถานะการดำเนนิงาน 

แผนการดำเนินงานไตรมาส 3 - 4 

รายละเอียดการดำเนินงาน 
การเบิกจาย
งบประมาณ 

รายละเอียดการดำเนินงาน 
พ.ศ. 2565 

เม
.ย

. 

พ
.ค

. 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

ระบบ Student365 สวนแรกเรยีบรอยแลว (ระบบ 
Line แจงขอมูลรายละเอยีดและสถานะของนักศึกษา) 
อยูระหวางเตรยีมดำเนนิการในสวนที่ 2  
 

   รอยละการดำเนินงาน : 
 
 
รอยละความสำเร็จ :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

 

 

 

ตัวช้ีวัด/เปาหมาย : 
มีระบบ Student365 ครบ 2 
สวน 
ผลลัพธ/ผลผลิต :  
มีระบบ Student365 สวนแรก 
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รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำป งบประมาณ 2565 ไตรมาส 2 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

KPIs 

ผลการดำเนินงาน 

ปญหา/อุปสรรค 
หมายเหตุ/

ขอเสนอแนะ 
ผูรับผิดชอบ สถานะการดำเนนิงาน 

แผนการดำเนินงานไตรมาส 3 - 4 

รายละเอียดการดำเนินงาน 
การเบิกจาย
งบประมาณ 

รายละเอียดการดำเนินงาน 
พ.ศ. 2565 

เม
.ย

. 

พ
.ค

. 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

P30: โครงการ Voice of Customer (VOC) (VOC) 
สรุปผลการดำเนินงาน : มีเร่ืองรองเรียน 1 เร่ือง ใหบริการตอบขอสอบถามและใหคำแนะนำจากแพลตฟอรมออนไลนตางๆ และการใหบริการผานเคานเตอร OSS จำนวนทั้งส้ิน 1,385 ราย และไดรับความพึงพอใจจากผูรับบริการโดยเฉล่ีย 91.82% 
S4-KPI2-1: ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาและ
เจาหนาที ่
 
 
 
 
 
 
 
S4-KPI2-2: ผลการจัดการขอ
รองเรยีน 
 
 
 
 
 
 
 
S4-KPI5-1: รอยละความพึง
พอใจของผูรับบรกิาร 
 
 
 
 
 
 
 
 

- มีขอรองเรียน 1 เรื่อง ดังนี ้
  1. การจายเงินทนุ CMU Presidential มคีวามลาชา 
และไดดำเนินการชีแ้จงเหตุผลตอผูรองเรียนจนเปนที่
พอใจเรียบรอยแลว โดยใหเหตุผลวาความลาชาเกิดขึ้น
จากกระบวนการดำเนนิงานกอนทีเ่งินทุนจะถูกโอนมายัง
บัณฑิตวิทยาลัยมีความลาชา ซ่ึงจะไดแกไขกระบวนการ
ดำเนนิงานตางๆ ใหกระชับยิ่งขึน้ 
- มีการตอบขอซักถาม และใหคำแนะนำขอมูลตาง ๆ ใน
ระดับบัณฑิตศึกษา ผานระบบ OSS และแพลตฟอรม
ออนไลนตางๆ  โดยสรุปจำนวนผูสอบถามขอมูลในแต
ละเดือน มดีังนี ้
     ตุลาคม 2564 จำนวน 301 ราย 
     พฤศจิกายน 2564 จำนวน 383 ราย 
     ธนัวาคม 2564  จำนวน 135 ราย 
     มกราคม 2565  จำนวน 194 
     กุมภาพันธ 2565 จำนวน 190 ราย 
     มนีาคม 2565 จำนวน 182 ราย   
- ความพึงพอใจผูรับบรกิาร โดยเฉล่ีย = 91.82% 
จำแนกเปนดานตางๆ ดังนี ้
     1. ดานกระบวนการ/ขัน้ตอนการบริการ (ความ
สะดวก รวดเร็ว/รูปแบบการใหบริการ)  94.2% 
     2. การสนับสนนุสงเสริมการเรยีน(ทนุกศ.และ
กิจกรรมทางวิชาการ) 88.74% 
     3. ดานเจาหนาที่ (สุภาพ/บรกิารเสมอภาค) 
92.53% 
 
 

- 
 

- - ผูรับผิดชอบหลัก: 
1.รศ.ดร.นพ.สุรพงษ 
2.ผศ.กสิณ 
 
ผูรายงาน :  
เลขานกุาร บว. 

รอยละการดำเนินงาน : 
 
 
 

ดำเนนิการเปนประจำตอเนื่องทกุ
เดือนรอยละการดำเนินงานจึงคิด
ตามระยะเวลา 
 
รอยละความสำเร็จ :  
 

1. รวบรวมและวิเคราะหขอมูล       

2. นำเสนอผลผูบริหาร
พิจารณา/ทราบ 

      

3. ประเมนิผลกจิกรรม       

       

 

 

 เปาหมายป 65 :  
 ไมกำหนด 
 การดำเนินงานปจจุบัน :  
 91.82% 

รอยละความสำเร็จ : 0 

 

 เปาหมายป 65 :  
 รอยละ 100 
 การดำเนินงานปจจุบัน :  
 100% 

รอยละความสำเร็จ : 100 

 

 เปาหมายป 65 :  
 รอยละ >80 
 การดำเนินงานปจจุบัน :  
 91.82 

รอยละความสำเร็จ : 100 

 

ตัวช้ีวัด/เปาหมาย : 
มีรอยละความพึงพอใจของ
ผูรับบริการโดยเฉลีย่  80 % 
ผลลัพธ/ผลผลิต :  
มีความพึงพอใจจากผูรับบรกิาร
โดยเฉล่ีย 91.82% 

ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2565



รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำป งบประมาณ 2565 ไตรมาส 2 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

KPIs 

ผลการดำเนินงาน 

ปญหา/อุปสรรค หมายเหตุ/ขอเสนอแนะ ผูรับผิดชอบ สถานะการดำเนนิงาน 

แผนการดำเนินงานไตรมาส 3 - 4 

รายละเอียดการดำเนินงาน 
การเบิกจาย
งบประมาณ 

รายละเอียดการดำเนินงาน 
พ.ศ. 2565 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

P31: โครงการพัฒนาระบบการใหบริการการศึกษาแบบครบวงจร One Stop Service (OSS) และ Online Service (OSS&Online Service) 
สรุปผลการดำเนินงาน : มีการจัดกจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูการใหบริการ OSS ในไตรมาส 1 เทาน้ัน ไตรมาส 2 งดจัดกิจกรรมเน่ืองจาก COVID-19  
S4-KPI2-1: ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาและ
เจาหนาที ่
 
 
 
 
 
 
 
S4-KPI2-2: ผลการจัดการขอ
รองเรยีน 
 
 
 
 
 
 
 
S4-KPI5-1: รอยละความพึง
พอใจของผูรับบรกิาร 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดประชุมแลกเปล่ียนเรยีนรู ดำเนินการแลว 4 ครั้ง 
ครั้งที่ 1 (1 ต.ค. 64) ครั้งที่ 2 (15 ต.ค. 64)  ครั้งที ่3 
(29 ต.ค. 64) ครั้งที่ 4 (5 พ.ย. 64) 
 
 
 

- 
 

- งดจัดประชุมแลกเปล่ียน
เรียนรูการใหบริการ OSS 
เน่ืองจากสถานะการแพร
ระบาดของเช้ือ COVID19 

ผูรับผิดชอบหลัก: 
1.รศ.ดร.นพ.สุรพงษ 
2.ผศ.กสิณ 
3.เลขานุการ 
 
ผูรายงาน :  
1.เลขานุการ 
2.กรวรรณ 

รอยละการดำเนินงาน : 
 
 
 

ดำเนินการเปนประจำตอเน่ืองทกุ
เดือนรอยละการดำเนินงานจึงคิด
ตามระยะเวลา 
 
รอยละความสำเรจ็ :  
 
 
 
 

1. รวบรวมขอมูลการใหบรกิาร
ผานทาง OSS (ทุกเดือน) 

      

2. วิเคราะห ประเมินผล และ
นำเสนอผูบริหารพิจารณา 

      

       

       

 

 เปาหมายป 65 :  
 ไมกำหนด 
 การดำเนินงานปจจุบัน :  
 91.82% 

รอยละความสำเร็จ : 0 

 

 เปาหมายป 65 :  
 รอยละ 100 
 การดำเนินงานปจจุบัน :  
 100% 

รอยละความสำเร็จ : 100 

 

 เปาหมายป 65 :  
 รอยละ >80 
 การดำเนินงานปจจุบัน :  
 91.82 

รอยละความสำเร็จ : 100 

 

 

ตัวชี้วัด/เปาหมาย : 
มรีอยละความพึงพอใจของ
ผูรับบริการโดยเฉลีย่  80 % 
ผลลัพธ/ผลผลิต :  
รวบรวมขอมูลการใหบรกิาร 
จำนวน 6 เดือน 

ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2565



รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำป งบประมาณ 2565 ไตรมาส 2 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

KPIs 

ผลการดำเนินงาน 

ปญหา/อุปสรรค หมายเหตุ/ขอเสนอแนะ ผูรับผิดชอบ สถานะการดำเนนิงาน 

แผนการดำเนินงานไตรมาส 3 - 4 

รายละเอียดการดำเนินงาน 
การเบิกจาย
งบประมาณ 

รายละเอียดการดำเนินงาน 
พ.ศ. 2565 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

P32: โครงการ ISO9001 : 2015 (ISO9001) 
สรุปผลการดำเนินงาน : อยูระหวางใหแตละงานดำเนินการจัดทำเอกสารคุณภาพ และมีแผนอบรม Internal Audit ISO 9001: 2015 ในเดือนเมษายน 65 

S4-KPI2-1: ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษา
และเจาหนาที ่
 
 
 
 
 
 
 
S4-KPI2-2: ผลการจัดการขอ
รองเรยีน 
 
 
 
 
 
 
 
S4-KPI5-1: รอยละความพึง
พอใจของผูรับบรกิาร 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไตรมาส 1 : 
- จัดอบรม เรือ่ง ขอกำหนดในการจัดทำเอกสาร
คุณภาพ ISO 9001: 2015 เม่ือวันที่ 17 พฤศจิกายน 
2564 
- จัดอบรม เรือ่ง การจัดทำเอกสารคุณภาพ ISO 9001: 
2015 เม่ือวันที่ 1 กุมภาพันธ 2565 เวลา 9.00-11.00 
น. 
และ วันที ่9 กมุภาพันธ 2565 เวลา 9.00-12.00 น. 
- อยูระหวางใหแตละงานดำเนินการจัดทำเอกสาร
คุณภาพ ดังน้ี    
  1) คำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
  2) ระเบียบปฏิบัติ (Quality Procedure) 
  3) คูมือการปฏิบัติงาน (Work Instruction) 
  4) เอกสารสนับสนุน (Support Document) 
 
ไตรมาส 2 :  
- จัดอบรม “การอบรมการตรวจติดตามภายใน ISO 
9001 : 2015 (Internal Audit ISO 9001 : 2015)” 
ภายในเดือนเมษายน 65 
 

17,650 - - ผูรับผิดชอบหลัก: 
1.รศ.ดร.อภิชาต 
2.ผศ.ดร.สาลินี 
3.อ.ดร.ตุลยา 
ผูรายงาน : 
เลขานุการ 
 
 

รอยละการดำเนินงาน : 
 
 
 

รอยละความสำเรจ็ :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. จัดอบรม Internal 
Auditor 

      

2. ดำเนินการพัฒนาเอกสาร
ภายในบัณฑิตวิทยาลัย 

      

3. ทดลอง Internal Audit       

4. สงเร่ืองขอรับการรับรอง 
ISO 9001 

      

 

 เปาหมายป 65 :  
 ไมกำหนด 
 การดำเนินงานปจจุบัน :  
 91.82% 

รอยละความสำเร็จ : 0 

 

 เปาหมายป 65 :  
 รอยละ 100 
 การดำเนินงานปจจุบัน :  
 100% 

รอยละความสำเร็จ : 100 

 

 เปาหมายป 65 :  
 รอยละ >80 
 การดำเนินงานปจจุบัน :  
 91.82 

รอยละความสำเร็จ : 100 

 

 

ตัวชี้วัด/เปาหมาย : 
ไดรับการรับรองจากผูตรวจ
ประเมิน iso9001 : 2015 
ผลลัพธ/ผลผลิต :  
จัดอบรมการตรวจประเมิน
และจัดทำเอกสารสำหรับ
การตรวจประเมิน 
 

 

ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2565



รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำป งบประมาณ 2565 ไตรมาส 2 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

KPIs 

ผลการดำเนินงาน 

ปญหา/อุปสรรค หมายเหตุ/ขอเสนอแนะ ผูรับผิดชอบ สถานะการดำเนนิงาน 

แผนการดำเนินงานไตรมาส 3 - 4 

รายละเอียดการดำเนินงาน 
การเบิกจาย
งบประมาณ 

รายละเอียดการดำเนินงาน 
พ.ศ. 2565 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

P33: Grad KM (GradKM)   
สรุปผลการดำเนินงาน : ดำเนินการจัดกจิกรรม KM การใหบริการ OSS 4 คร้ัง, จัดอบรมระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 แทนการ KM แบบฟอรมหนังสือ
ภายใน ภายนอก การจัดซ้ือจัดจาง  

ภาพรวมโครงการ 
 

รอยละการดำเนินงาน : 
 
รอยละความสำเร็จ :  

      

S4-KPI2-1: ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาและ
เจาหนาที ่
 
 
 
 
 
 
S4-KPI2-2: ผลการจัดการขอ
รองเรยีน 
 
 
 
 
 
 
 
S4-KPI5-1: รอยละความพึง
พอใจของผูรับบรกิาร 
 
 
 
 
 
 
 
 

P33.1 : KM การใหบริการ OSS  
- KM การใหบรกิาร OSS ดำเนินการแลว  4  ครั้ง 

ดังน้ีครั้งที่ 1 (1 ต.ค. 64) ครั้งที่ 2 (15 ต.ค. 64) 
ครั้งที่ 3 (29 ต.ค. 64) ครั้งที่ 4 (5 พ.ย. 64) 

 

2,000 - งดจัดกจิกรรม KM 
เน่ืองจากสถานการณการ
แพรระบาดของเช้ือ 
COVID-19 

ผูรับผิดชอบหลัก : 
1.รศ.ดร.นพ.สุรพงษ  
2.รศ.ดร.ธงชัย 
3.ผศ.กสิณ  
 
ผูรายงาน :  

พรรณี, สายสวาท 

รอยละการดำเนินงาน :  
 
 
ปรับให KM การใหบริการ OSS 
เพียง 4 ครั้ง เน่ืองจากบุคลากร
สามารถดำเนินการไดอยางมี
ประสิทธิภาพในการใหบรกิารแลว  
รอยละความสำเรจ็ : 
 

       

       

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

P33.2: KM แบบฟอรมหนังสือภายใน 
ภายนอก การจัดซ้ือจัดจาง 
- ยังไมไดดำเนินการจัดประชุมฯ  แตไดมีการสงไฟล
แบบฟอรมหนังสือภายใน ภายนอกใหแตละงาน
นำไปใชเปนแบบฟอรมเดียวกัน 
 
 
 
 
 

  ในชวงเวลาทีแ่ผน
กำหนดใหจัด KM 
แบบฟอรมหนังสือ
ภายใน ภายนอก การ
จัดซ้ือจัดจาง ไดมีการจัด
อบรมระบบการบริหาร
คุณภาพ ISO 9001 : 
2015 ใหแกผูบริหารและ
บุคลากรแทน 

รอยละการดำเนินงาน :  
 
 
รอยละความสำเรจ็ : 
  

       

 

 เปาหมายป 65 :  
 ไมกำหนด 
 การดำเนินงานปจจุบัน :  
 91.82% 

รอยละความสำเร็จ : 0 

 

 เปาหมายป 65 :  
 รอยละ 100 
 การดำเนินงานปจจุบัน :  
 100% 

รอยละความสำเร็จ : 100 

 

 เปาหมายป 65 :  
 รอยละ >80 
 การดำเนินงานปจจุบัน :  
 91.82% 

รอยละความสำเร็จ : 100 

 

ตัวชี้วัด/เปาหมาย : 
มีการจัด KM การใหบรกิาร 
OSS  จำนวน 4 ครั้ง 
ผลลัพธ/ผลผลิต :  
มีการจัด KM การใหบรกิาร 
OSS  จำนวน 4 ครั้ง 

 

 

ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2565



KPIs 

ผลการดำเนินงาน 

ปญหา/อุปสรรค หมายเหตุ/ขอเสนอแนะ ผูรับผิดชอบ สถานะการดำเนนิงาน 

แผนการดำเนินงานไตรมาส 3 - 4 

รายละเอียดการดำเนินงาน 
การเบิกจาย
งบประมาณ 

รายละเอียดการดำเนินงาน 
พ.ศ. 2565 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

P33.3 KM การทำวิจัยสถาบัน (ม.ค. 65) ยงัไมได
ดำเนินการ 
 
 

   รอยละการดำเนินงาน :  
 
 
รอยละความสำเรจ็ : 
  

       

P33.4 KM การจัดทำคูมือปฏิบัติงาน - - - ดำเนินการไตรมาส 3 KM การจัดทำคูมือปฏิบัติงาน       
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รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำป งบประมาณ 2565 ไตรมาส 2 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

KPIs 

ผลการดำเนินงาน 

ปญหา/อุปสรรค หมายเหตุ/ขอเสนอแนะ ผูรับผิดชอบ สถานะการดำเนนิงาน 

แผนการดำเนินงานไตรมาส 3 - 4 

รายละเอียดการดำเนินงาน 
การเบิกจาย
งบประมาณ 

รายละเอียดการดำเนินงาน 
พ.ศ. 2565 
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P34: พัฒนาทกัษะบุคลากรท่ีรับผิดชอบดานบัณฑิตศึกษาของคณะและสวนงาน  English + Office + IT literacy (ภายใตโครงการพัฒนาทักษะดานการใหบรกิารบัณฑิตศึกษา) 

(พัฒนาทักษะบุคลากร)  
สรุปผลการดำเนนิงาน : 1. อยูระหวางจัดอบรมพัฒนาทกัษะภาษาอังกฤษใหกับบุคลากรดวยโปรแกรม DynEd โดยขอขยายระยะเวลาโครการจากเดิม เล่ือนเปน มิ.ย. 65  
                             2. ขอเล่ือนจัด KM ดานบรกิารการศึกษาใหแกเจาหนาที่คณะตาง  ๆโดยจะสำรวจประเด็นที่จะ KM ภายในเดือน เม.ย. 

ภาพรวมโครงการ 

รอยละการดำเนินงาน :  

รอยละความสำเร็จ :  

      

S4-KPI2-1: ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาและ
เจาหนาที ่
 
 
 
 
 
 
 
S4-KPI2-2: ผลการจัดการขอ
รองเรยีน 
 
 
 
 
 
 
 
S4-KPI5-1: รอยละความพึง
พอใจของผูรับบรกิาร 
 
 
 
 
 
 
 
 

P34.1 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษใหกับ
บุคลากร บว. ดวยโปรแกรม Dyned 
งบประมาณ 36,000 บาท (พ.ย. 64 – เม.ย. 
65) 
- บุคลากรทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ  
  (วันที ่13-17 ธ.ค. 2564) 
- บุคลากรเริม่อบรมทกัษะภาษาอังกฤษผาน
โปรแกรม DynEd (เริ่มต้ังแตวันที่ 20 ธ.ค. – 
31 มีนาคม 2565) ซ่ึงบุคลากรแตละคน
จะตองเรยีนเพ่ือเล่ือนระดับใหสูงข้ึนจากเดิม 
อยางนอย 1 ระดับ 

38,000 - - ผูรับผิดชอบหลัก : 
1.รศ.ดร.ธงชัย 
2.พรรณี 
ผูรายงาน : ธัญวรชัญ 
 
 

รอยละการดำเนินงาน : 
 
 
 

รอยละความสำเรจ็ :  
 
 

       

       

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

P34.2 พัฒนาทักษะดานคอมพิวเตอรและ 
IT ใหกับบุคลากร บว. งบประมาณ 
20,000 บาท  

 - - ผูรับผิดชอบหลัก : 
1.รศ.ดร.ธงชัย 
2.รศ.ดร.เอกรฐั 
ผูรายงาน : ธัญวรชัญ 

ยังไมถึงกำหนด พัฒนาทกัษะดานคอมพิวเตอร
และ IT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

  

 

 เปาหมายป 65 :  
 ไมกำหนด 
 การดำเนินงานปจจุบัน :  
 91.82% 

รอยละความสำเร็จ : 0 

 

 เปาหมายป 65 :  
 รอยละ 100 
 การดำเนินงานปจจุบัน :  
 100% 

รอยละความสำเร็จ : 100 

 

 เปาหมายป 65 :  
 รอยละ >80 
 การดำเนินงานปจจุบัน :  
 91.82 

รอยละความสำเร็จ : 100 

 

 

 

ตัวชี้วัด/เปาหมาย : 
มีผูเล่ือนระดับใหสูงข้ึนจากเดิม 
อยางนอย 1 ระดับ จำนวน 29 
คน  
ผลลัพธ/ผลผลิต :  
บุคลากรผานการอบรม ใน
ระดับที่สูงข้ึน 1 ระดับแลว 3 
คน 
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KPIs 

ผลการดำเนินงาน 

ปญหา/อุปสรรค หมายเหตุ/ขอเสนอแนะ ผูรับผิดชอบ สถานะการดำเนนิงาน 

แผนการดำเนินงานไตรมาส 3 - 4 

รายละเอียดการดำเนินงาน 
การเบิกจาย
งบประมาณ 

รายละเอียดการดำเนินงาน 
พ.ศ. 2565 
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P34.3 พัฒนาทักษะบุคลากรที่รับผิดชอบ
ดานบัณฑิตศึกษา(เจาหนาที่คณะ) ประชุม
เพื่อแลกเปลี่ยนเรยีนรูประเด็นตาง ๆ ที่
เกี่ยวกับระดับบัณฑิตศึกษา (ผานระบบ
ออนไลน ZOOM)  
- สอบถามความตองการของสวนงานเพ่ิมเติม 
เกี ่ยวกับประเด็นที ่ตองการใหแลกเปลี ่ยน
เรียนรู (เมษายน  65) 
 

 ขอเล่ือนกำหนดการ โดย 
คาดวาจะดำเนินการแจง
เรื่องการประชุมและขอ
ทราบประเด็นการ
แลกเปล่ียนเรยีนรูจากสวน
งาน พ.ค. 65 
และจะดำเนินการประชุม/
สัมมนา เดือน พ.ค.  2565  
เน่ืองจากรอประกาศ เรื่อง 
เกณฑและแนวปฏิบัติการ
เผยแพรผลงานปริญญา
นิพนธ ซ่ึงอยูระหวาง
เสนอท่ีประชุมสภา
วิชาการ เพ่ือให
ขอเสนอแนะ กอน
ประกาศเพ่ือถือเปนแนว
ปฏิบัติตอไป    
 

ประเด็นที่บัณฑิตวิทยาลัย
จะประชุมเพ่ือแลกเปล่ียน
เรียนรู 
-เง่ือนไข
ภาษาตางประเทศ 
-เกณฑการตีพิมพผลงาน 
-เกณฑการสำเรจ็
การศึกษา 
-นักศึกษาสมทบ/การ
เรียนขามสถาบัน 
-การแตงต้ังอาจารย 
-หลักสูตร Integrate 
Science 

-การสำเรจ็การศึกษา 

ผูรับผิดชอบหลัก : 
รศ.ดร.วรรธิดา 
 
 
ผูรายงาน : ขวัญปวีณ 

รอยละการดำเนินงาน : 
 
 
 

รอยละความสำเรจ็ :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. สอบถามความตองการของ
สวนงานเพ่ิมเติม เกีย่วกับ
ประเด็นที่ตองการให
แลกเปล่ียนเรยีนรู 
 
2. จัดกจิกรรมแลกเปล่ียน
เรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะดาน
บริการการศึกษา 
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รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำป งบประมาณ 2565 ไตรมาส 2 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

KPIs 

ผลการดำเนินงาน 

ปญหา/อุปสรรค หมายเหตุ/ขอเสนอแนะ ผูรับผิดชอบ สถานะการดำเนนิงาน 

แผนการดำเนินงานไตรมาส 3 - 4 

รายละเอียดการดำเนินงาน 
การเบิกจาย
งบประมาณ 

รายละเอียดการดำเนินงาน 
พ.ศ. 2565 
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P35: โครงการ 5 ส (5ส)  
สรุปผลการดำเนินงาน : จัดอบรมและจัดกิจกรรม 5ส เรียบรอยแลว อยูระหวางกำหนดการอบรมผูตรวจประเมิน 5ส และจัดกิจกรรมมอบรางวัล 5ส ดีเดน ซ่ึงมีความลาชากวาแผนงานที่กำหนด 

S4-KPI2-1: ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาและ
เจาหนาที ่
 
 
 
 
 
 
 
S4-KPI2-2: ผลการจัดการขอ
รองเรยีน 
 
 
 
 
 
 
 
S4-KPI5-1: รอยละความพึง
พอใจของผูรับบรกิาร 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไตรมาส 1 : 
- จัดอบรมหลักสูตรกิจกรรม 5ส ในวันที่ 23 ธันวาคม 

2564 และ 
- จัดกิจกรรม Grad Big Cleaning Day ประจำป 
2564 ในวันที่ 29 ธันวาคม 2564 
 
ไตรมาส 2 : ยังไมมีการดำเนินกจิกรรมที่เกี่ยวของ 
 

3,203 - - ผูรับผิดชอบหลัก : 
1.ผศ.ดร.สาลินี 
2.วาสนา 
ผูรายงาน : พรรณี 
 

รอยละการดำเนินงาน : 
 
 
 

รอยละความสำเรจ็ :  
 
 
 
 

1. จัดอบรมผูตรวจประเมิน 5ส       

2. ประเมินผลการดำเนินการ 
5 ส และประกาศใหรางวัล
หนวยงาน 5 ส ดีเดน 

      

       
       

 

 เปาหมายป 65 :  
 ไมกำหนด 
 การดำเนินงานปจจุบัน :  
 91.82% 

รอยละความสำเร็จ : 0 

 

 เปาหมายป 65 :  
 รอยละ 100 
 การดำเนินงานปจจุบัน :  
 100% 

รอยละความสำเร็จ : 100 

 

 เปาหมายป 65 :  
 รอยละ >80 
 การดำเนินงานปจจุบัน :  
 91.82 

รอยละความสำเร็จ : 100 

 

 

 

ตัวชี้วัด/เปาหมาย : 
บุคลากรตระหนักถึง
ความสำคัญของการทำ 5ส จน
เกิดเปนวัฒนธรรมองคกรที่ดี 
ผลลัพธ/ผลผลิต :  
จัดกิจกรรมที่เกีย่วของ
เรียบรอยแลว เหลือเพียงการ
อบรม internal audit ตรวจ
ประเมินโดย internal audit 
และมอบรางวัล 5ส ดีเดน 
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รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำป งบประมาณ 2565 ไตรมาส 2 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

KPIs 

ผลการดำเนินงาน 

ปญหา/อุปสรรค 
หมายเหตุ/

ขอเสนอแนะ 
ผูรับผิดชอบ สถานะการดำเนนิงาน 

แผนการดำเนินงานไตรมาส 3 - 4 

รายละเอียดการดำเนินงาน 
การเบิกจาย
งบประมาณ 

รายละเอียดการดำเนินงาน 
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P36: โครงการ Grad morning talk (morning talk) 
สรุปผลการดำเนินงาน : จัดทำคลิป Grad Morning talk แลวจำนวน 9 คร้ัง  

S4-KPI2-1: ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษา
และเจาหนาที ่
 
 
 
 
 
 
 
S4-KPI2-2: ผลการจัดการขอ
รองเรยีน 
 
 
 
 
 
 
 
S4-KPI5-1: รอยละความพึง
พอใจของผูรับบรกิาร 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดทำคลิป Grad Morning เพ่ือการส่ือสารภายในองคกร
ของบัณฑิตวทิยาลัย การส่ือสารใหผูบริหารและบุคลากร
รับทราบกิจกรรมสำคัญตาง ๆ ทีเ่กีย่วของกบับัณฑิต
วิทยาลัย รวมทั้งการส่ือสารประเด็นสาระสำคัญอื่น ๆ  
ที่จะสงเสรมิใหการปฏิบัติงานภายในองคกรดำเนนิไปดวย
ความเรยีบรอยและมีประสิทธิภาพ ทกุวนัจนัทรที่ 2 และ 4 
ของเดอืน จำนวน 22 ครั้ง  
ผลการดำเนินงาน  
ครั้งที่ 1 เมือ่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 
     เรื่อง วันสถาปนา บว. 
ครั้งที่ 2 เมือ่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 
     เรื่อง การรับสมัคร 1/2565 รอง 1 & ทนุ 
ครั้งที่ 3 เมือ่วันที่ 13 ธนัวาคม 2564 
     เรื่อง วันรับปริญญาป 2565 
ครั้งที่ 4 เมือ่วันที่ 27 ธนัวาคม 2564 
     เรื่อง แจงขาวกิจกรรม 
ครั้งที่ 5 เมือ่วันที่ 10 มกราคม 2565 
    เรื่อง ปริญญานิพนธดีเดน & หลักสูตรดีเดน 
ครั้งที่ 6 เมือ่วันที่ 24 มกราคม 2565 
    เรื่อง ศิษยเกาดีเดน 
ครั้งที่ 7 เมือ่วันที่ 7 กุมภาพันธ 2565 
    เรื่อง การรับสมัคร 1/2565 รอบ 2 &  
           การเรยีนขามสถาบัน 

คร้ังที่ 8 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2565 
   เร่ือง การเรียนขามสถาบัน 
คร้ังที่ 9 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 
   เร่ืองการอบรมภาษาอังกฤษผานโปรแกรม  
   Dyned ของบุคลากร บว. 
คร้ังที่ 10 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 65 
   เร่ือง กยศ. 
 

- - - ผูรับผิดชอบหลัก : 
เลขานกุาร 
 
ผูรายงาน : เลขานกุาร 

รอยละการดำเนินงาน : 
 
 
 

ดำเนนิงานเปนประจำทกุเดอืน 
ตั้งแต พ.ย. 64 – ก.ย. 65 (รวม 11 
เดือน) รายงานรอบนี ้ขอมูล ณ 
มีนาคม 65 (5 เดอืน) 
 
รอยละความสำเร็จ :  
 
 

จัดทำคลิป Grad Morning 
talk 

      

       

       

       

 

 

 เปาหมายป 65 :  
 ไมกำหนด 
 การดำเนินงานปจจุบัน :  
 91.82% 

รอยละความสำเร็จ : 0 

 

 เปาหมายป 65 :  
 รอยละ 100 
 การดำเนินงานปจจุบัน :  
 100% 

รอยละความสำเร็จ : 100 

 

 เปาหมายป 65 :  
 รอยละ >80 
 การดำเนินงานปจจุบัน :  
 91.82 

รอยละความสำเร็จ : 100 

 

 

ตัวช้ีวัด/เปาหมาย : 
มีการจัดทำคลิป Grad 
Morning talk เดือนละ 2 ครั้ง 
(เริ่ม พ.ย. 64) 
ผลลัพธ/ผลผลิต :  
มีการจัดทำคลิป Grad 
Morning talk ระหวาง พ.ย. 
64 – มี.ค. 65 จำนวน 9 คลิป  
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รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำป งบประมาณ 2565 ไตรมาส 2 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

KPIs 

ผลการดำเนินงาน 

ปญหา/อุปสรรค 
หมายเหตุ/

ขอเสนอแนะ 
ผูรับผิดชอบ สถานะการดำเนนิงาน 

แผนการดำเนินงานไตรมาส 3 - 4 

รายละเอียดการดำเนินงาน 
การเบิกจาย
งบประมาณ 

รายละเอียดการดำเนินงาน 
พ.ศ. 2565 

เม
.ย

. 

พ
.ค

. 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

P37: โครงการ Service Spec. ประจำป 2565 (Service Spec.) 
สรุปผลการดำเนินงาน : มีเพยีงงานสหวิทยาการและประกันคุณภาพการศึกษาเทานั้นที่สง รายงานผลการดำเนินงานทีเ่กี่ยวของกับ Service Spec  

S4-KPI2-1: ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษา
และเจาหนาที ่
 
 
 
 
 
 
 
S4-KPI2-2: ผลการจัดการขอ
รองเรยีน 
 
 
 
 
 
 
 
S4-KPI3-1: ความรวดเร็วใน
การบรกิารตาม Service 
Spec. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(มี KPIs ตอหนาถัดไป) 

1. งานสหวทิยาการและประกนัคุณภาพการศึกษา 
ดำเนนิการ 2 เรื่อง  
1) การขอ VISA/การขยายเวลา VISA/การรายงานตวั 90 
วัน ผลการดำเนินงาน : อยูระหวางพัฒนาปรับ
กระบวนการทำงาน โดยการลดระยะเวลาการใหขอมูล
จาก 1 วัน เหลือ 0.5 วัน 
2) การสอบวดัคุณสมบัติ/ การสอบ Thesis หรือ IS/ 
การสอบประมวลความรู ผลการดำเนินงาน : อยู
ระหวางพัฒนาปรับกระบวนการทำงาน โดยการลด
ระยะเวลาการใหขอมลูจาก 1 วนั เหลือ 0.5 วัน 

 

- - - ผูรับผิดชอบหลัก : 
ดร.ศุภลักษณ 
 
ผูรายงาน :  
ดร.ศุภลักษณ 
 
 

รอยละการดำเนินงาน : 
 
 
 

ดำเนนิงานเปนประจำทกุเดอืน รอย
ละการดำเนินงานจึงวัดตาม
ระยะเวลา (พ.ย. 64 - มี.ค. 65 รวม 
5 เดือน) 
 
 

รอยละความสำเร็จ :  
 
 

1. ประชุมวางแผนการ
ดำเนนิงาน (พ.ย. 64) 

      

2. รายงานผลการดำเนนิงาน
ทุกไตรมาส 

      

3. ใหตัวแทนสรุปผลแจงในที่
ประชุม Grad Team 
Meeting (เม.ย. และ ส.ค. 65) 

      

4. รายงานความกาวหนาการ
ดำเนนิงาน (ม.ค., เม.ย., ก.ค.) 

      

5. สรุปและประเมินผล (ก.ย. 
65) 

      
 

 เปาหมายป 65 :  
 ไมกำหนด 
 การดำเนินงานปจจุบัน :  
 91.82% 

รอยละความสำเร็จ : 0 

 

 เปาหมายป 65 :  
 รอยละ 100 
 การดำเนินงานปจจุบัน :  
 100% 

รอยละความสำเร็จ : 100 

 

 

 

ตัวช้ีวัด/เปาหมาย : 
กำหนดใหทกุงานมี Service 
Spec. ทีต่องควบคุม 
 
ผลลัพธ/ผลผลิต : 1 งาน 
(งานสหวิทยาการและประกัน
คุณภาพการศึกษา) 

 เปาหมายป 65 :  
 ไมกำหนด 
 การดำเนินงานปจจุบัน :  
 91.82% 

รอยละความสำเร็จ : 0 

 

16.66% 

ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2565



KPIs 

ผลการดำเนินงาน 

ปญหา/อุปสรรค 
หมายเหตุ/

ขอเสนอแนะ 
ผูรับผิดชอบ สถานะการดำเนนิงาน 

แผนการดำเนินงานไตรมาส 3 - 4 

รายละเอียดการดำเนินงาน 
การเบิกจาย
งบประมาณ 

รายละเอียดการดำเนินงาน 
พ.ศ. 2565 

เม
.ย

. 

พ
.ค

. 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

S4-KPI5-1: รอยละความพึง
พอใจของผูรับบรกิาร 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 เปาหมายป 65 :  
 รอยละ >80 
 การดำเนินงานปจจุบัน :  
 91.82 

รอยละความสำเร็จ : 100 

 

ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2565



รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำป งบประมาณ 2565 ไตรมาส 2 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

KPIs 

ผลการดำเนินงาน 

ปญหา/อุปสรรค 
หมายเหตุ/

ขอเสนอแนะ 
ผูรับผิดชอบ สถานะการดำเนนิงาน 

แผนการดำเนินงานไตรมาส 3 - 4 

รายละเอียดการดำเนินงาน 
การเบิกจาย
งบประมาณ 

รายละเอียดการดำเนินงาน 
พ.ศ. 2565 

เม
.ย

. 
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มิ.
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ค.
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P38: โครงการ GIP Project ประจำป 2565 (GIP) 
สรุปผลการดำเนินงาน : มีโครงการ GIP Project จำนวน 4 เร่ือง คือ 1. จัดทำคูมือขอมูลพ้ืนฐานสำหรับนกัศึกษาของสหสาขาวิชาในสังกัด บว. ทั้งแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 2. VOC งานสหวทิยาการฯ 3. การจัดทำระบบฐานขอมูลบุคลากรออนไลน            
แบบ 360 องศา 4.การพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนกิส 
S4-KPI2-1: ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษา
และเจาหนาที ่
 
 
 
 
 
 
 
S4-KPI2-2: ผลการจัดการขอ
รองเรยีน 
 
 
 
 
 
 
 
S4-KPI4-1: จำนวนโครงการ
พัฒนา Grad Improvement 
Project 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(มี KPIs ตอหนาถัดไป) 

1. งานสหวิทยาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
ดำเนนิการ 2 เรื่อง  
1) จัดทำคูมอืขอมูลพ้ืนฐานสำหรับนกัศึกษาของสห
สาขาวิชาในสังกัด บว. ทั้งแบบภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ผลการดำเนินงาน : สวนของภาษาไทย
ดำเนนิการเสร็จส้ินแลว ภาษาอังกฤษอยูระหวาง
ดำเนนิการ  
2) VOC งานสหวทิยาการฯ ผลการดำเนินงาน : จัดทำ
ฐานขอมูลสำหรับเก็บขอมูลขอรองเรยีนที่ไดรับจาก
คณาจารย และนกัศึกษาใน Google Spreadsheet 

2. งานบริหารท่ัวไป ดำเนนิการ 2 เรื่อง 

1) การจัดทำระบบฐานขอมูลบุคลากรออนไลน แบบ 
360 องศา (อยูระหวางเสนอโครงการ) 

2) การพัฒนาระบบจัดเกบ็เอกสารอิเล็กทรอนิกส 
(อยูระหวางเสนอโครงการ) 

 

- - - ผูรับผิดชอบหลัก : 
ดร.ศุภลักษณ 
 
ผูรายงาน :  
ดร.ศุภลักษณ 
 
 

รอยละการดำเนินงาน : 
 
 
 

รอยละการดำเนนิงานวัดตาม
ระยะเวลา (พ.ย. 64 - มี.ค. 65 รวม 
5 เดือน) 
 
 

รอยละความสำเร็จ :  
 
 

1. ประชุมวางแผนการ
ดำเนนิงาน (พ.ย. 64) 

      

2. รายงานผลการดำเนนิงาน
ทุกไตรมาส 

      

3. ใหตัวแทนสรุปผลแจงในที่
ประชุม Grad Team 
Meeting (เม.ย. และ ส.ค. 65) 

      

4. รายงานความกาวหนาการ
ดำเนนิงาน (ม.ค., เม.ย., ก.ค.) 

      

5. สรุปและประเมินผล (ก.ย. 
65) 

       

 เปาหมายป 65 :  
 ไมกำหนด 
 การดำเนินงานปจจุบัน :  
 91.82% 

รอยละความสำเร็จ : 0 

 

 เปาหมายป 65 :  
 รอยละ 100 
 การดำเนินงานปจจุบัน :  
 100% 

รอยละความสำเร็จ : 100 

 

 

ตัวช้ีวัด/เปาหมาย : 
มีโครงการ GIP Project 
จำนวน 5 โครงการ 
 
ผลลัพธ/ผลผลิต : 4 โครงการ 

 เปาหมายป 65 :  
 5 โครงการ 
 การดำเนินงานปจจุบัน :  
 4 โครงการ 

รอยละความสำเร็จ : 80 

 

ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2565



KPIs 

ผลการดำเนินงาน 

ปญหา/อุปสรรค 
หมายเหตุ/

ขอเสนอแนะ 
ผูรับผิดชอบ สถานะการดำเนนิงาน 

แผนการดำเนินงานไตรมาส 3 - 4 

รายละเอียดการดำเนินงาน 
การเบิกจาย
งบประมาณ 

รายละเอียดการดำเนินงาน 
พ.ศ. 2565 

เม
.ย

. 

พ
.ค

. 

มิ.
ย.
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ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

S4-KPI5-1: รอยละความพึง
พอใจของผูรับบรกิาร 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 เปาหมายป 65 :  
 รอยละ >80 
 การดำเนินงานปจจุบัน :  
 91.82 

รอยละความสำเร็จ : 100 

 

ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2565



รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2565 ไตรมาส 2 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

KPIs 

ผลการดำเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรค หมายเหตุ/ข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ สถานะการดำเนนิงาน 

แผนการดำเนินงานไตรมาส 3 - 4 

รายละเอียดการดำเนินงาน 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

รายละเอียดการดำเนินงาน 
พ.ศ. 2565 

เม
.ย
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พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.
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ค.

 

ก.
ย.

 

P39: โครงการอบรมเรือ่งการสือ่สารที่มีประสิทธิภาพภายในองค์กร (อบรมการสื่อสาร) 
สรุปผลการดำเนินงาน : จัดประชุม Grad CMU Rebranding workshop และจะเชิญวิทยากรมาบรรยายในไตรมาส 3 (มีความล่าช้ากวา่แผนที่กำหนด) 
S4-KPI2-1: ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศกึษา
และเจ้าหน้าที ่
 
 
 
 
 
 
 
S4-KPI2-2: ผลการจัดการขอ้
ร้องเรยีน 
 
 
 
 
 
 
 
S4-KPI5-1: ร้อยละความพึง
พอใจของผู้รับบรกิาร 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  จัดการประชุมกลุ่มย่อยในหวัข้อ Grad CMU 
Rebranding workshop ให้กับบุคลากรจำนวน 3 
กลุ่ม (3 ครั้ง) 

   ครั้งที่ 1  วนัที ่3 ก.พ. 65 
ครั้งที่ 2  วันที่ 7 ก.พ. 65 
ครั้งที่ 3  วันที่ 18 ก.พ. 65 

 

1,000 - - ผู้รับผิดชอบหลัก : 
พรรณ ี
 
ผู้รายงาน : ธญัวรชัญ ์

ร้อยละการดำเนินงาน : 
 
 
 

ร้อยละความสำเรจ็ :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

       

       
       

 

 เป้าหมายปี 65 :  
 ไม่กำหนด 
 การดำเนินงานปัจจุบัน :  
 91.82% 

ร้อยละความสำเร็จ : 0 
 

 เป้าหมายปี 65 :  
 ร้อยละ 100 
 การดำเนินงานปัจจุบัน :  
 100% 

ร้อยละความสำเร็จ : 100 
 

 เป้าหมายปี 65 :  
 ร้อยละ >80 
 การดำเนินงานปัจจุบัน :  
 91.82 

ร้อยละความสำเร็จ : 100 
 

 

ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : 
บุคลากรมทีักษะด้านการ
สื่อสารเพิ่มขึน้ 
ผลลัพธ์/ผลผลิต :  
จัด Grad CMU Rebranding 
workshop ส่งเสริมให้
บุคลากรมีทักษะในการสื่อสาร
ผ่านการเขียนข่าว 

 

100% 

100% 

ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2565




