
P01: interDD

P08: เพิ�มเกณฑ์จบด้าน
นวัตกรรม

P26: Student Mobility

P27: นักศกึษาสมทบ

P29: e-Grad

P30: VOC

P32: ISO9001

P33: GradKM

P34: พัฒนาทักษะบุคลากร

P39: อบรมการสื�อสาร

P22: เตรยีมนักศกึษาเข้า-ออก
ประเทศ (Pre-Grad School)

P21: ประชุมวิชาการนานาชาติ

P23: Live@CMU

P24: Student Buddy

P25: Inter Active Recruitment
Online

P31: OSS&Online
Service

P35: 5ส

P36: Morning Talk

P37: Service Spec.

P04: หลักสตูรดเีด่น

P09: ปรบัเกณ์สอบโครงรา่ง

P15: หอพัก

P16: Dyned

P17: HAS

P19: 1C1CP

P20: นักศกึษาเก่าต่างชาติดเีด่น

P11: ตพีิมพ์รว่มนานาชาติ

P12: อาจารยต่์างชาติ

P13: ฐานข้อมูลอาจารย์

P14: สง่หลักสตูรออนไลน์

P18: ข้อมูลนักศกึษาเก่าต่างประเทศ

P40: อบรมพัฒนาสมรรถนะ
การทํางาน

P38: GIP

P02: หลักสตูรบูรณาการ

P03: เรยีนข้ามสถาบนั

P05: หลักสตูรที�เป�นที�ต้องการ
ของตลาด

P07: ทนุบณัฑิตนานาชาติ

P10: นวัตกรรมเด่น

P28: กิจกรรมวิชาการเงิน
เสรมิหลักสตูรและกฬีา
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Update: 24 สิงหาคม 2565 

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2565 ไตรมาส 3 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

KPIs 
ผลการดำเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรค หมายเหต/ุข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ สถานะการดำเนนิงาน 
แผนการดำเนินงาน 

ไตรมาส 4 รายละเอียดการดำเนินงาน การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

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

P01.1: โครงการสนับสนนุ Active MOU ดำเนินการแล้วเสร็จและอยู่ระหวา่งการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน 
P01.2: สร้างฐานข้อมูลวิชาที่ใช้ภาษาอังกฤษและผลกัดันให้เป็น Bi-Lingual Program ดำเนินงานแล้วเสร็จและนำขึ้นหน้าเว็บไซต์แล้ว 

ภาพรวมโครงการ 

ร้อยละการดำเนินงาน : 

ร้อยละความสำเร็จ : 

S1-KPI1-1: สัดส่วนหลกัสูตร 
International / Bi-Lingual 
program 
1.ระดับ ป.เอก เพิ่มขึ้น

2.ระดับ ป.โท เพิม่ขึ้น

S2-KPI1-1: จำนวน Active 
MOU ในระดับบัณฑิตศึกษา
เพิ่มขึน้ 

P01.1  สนับสนนุ Active MOU 
ผลการดำเนินงาน : 
ไตรมาส 1: 
1. บัณฑิตวิทยาลัย ออกประกาศที่เกีย่วขอ้ง 2 ฉบับ
2. จัดทำโครงการเพื่อให้การสนับสนุนสว่นงานในการพัฒนา
หลักสูตรในลักษณะ Active MOU
ไตรมาส 2: มสี่วนงานเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน 5
โครงการ คอื
1.วิทยาลัยนานาชาติ QS ไม่เกนิ 500 จน. 3 โครงการ
2.สถาบันนโยบายสาธารณะ QS ไมเ่กนิ 500

จน. 1 โครงการ
3.คณะเกษตรศาสตร์ QS 501 ขึน้ไป จน. 1 โครงการ
ไตรมาส 3: หลกัสูตรที่ผ่านการอนุมัตจิากสภามหาวิทยาลยัแล้ว
ได้แก่  หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาสัตวศาสตร์
ผ่านสภามหาวทิยาลัยเมื่อวันที่  22 เมษายน 2565
-หลักสูตรทีอ่ยูร่ะหว่างสว่นงานแก้ไข จำนวน 1 โครงการ
-สำหรับอกี 3 โครงการ ได้ทำหนังสือตดิตามความก้าวหน้าแล้ว

400,000 - บัณฑิตวิทยาลยัจะมอบเงิน
อุดหนนุให้เมื่อหลกัสูตรได้
ดำเนนิการสภามหาวทิยาลัย
แล้ว 

ผู้รับผิดชอบหลัก : 
1.รศ.ดร.สุรพงษ์
2.รศ.ดร.วรรธิดา

ผู้รายงาน : ขวญัปวีณ ์
 วราวรรณ/สุทธิรกัษ์ 

 ร้อยละการดำเนนิงาน : 

ร้อยละความสำเร็จ : 

P01.2  สร้างฐานขอ้มูลวิชาที่ใช้ภาษาอังกฤษและผลักดันให้เป็น 
Bi-Lingual Program 

ผลการดำเนินงาน : 
       ดำเนนิการประสานสำนกับรกิารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพื่อประมวลผลข้อมูลสำหรับกระบวนวิชาทีส่อนเป็นภาษาอังกฤษ
ในแต่ละหลกัสูตร  โดยจะนำไว้บนเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลยั หัวข้อ 
หัวข้อ STUDENTS, Menu for student Program & Tuition 
Fee, Program & Tuition Fee Document, 1. Curriculum , 
รายการกระบวนวชิาที่สอนเป็นภาษาองักฤษ  ขณะนี้อยู่ระหว่าง
ปรับแต่งรูปแบบการรายงาน 

- - มหาวิทยาลัยอยู่ระหวา่ง
ดำเนนิการปรับเปลีย่น
ผู้รับผิดชอบเกีย่วกับการ
ดำเนนิการด้าน มคอ. 

ผู้รายงาน : จริยา ร้อยละการดำเนินงาน : 

ร้อยละความสำเรจ็ : 

เป้าหมายปี 65 :
เพิ่มข้ึนร้อยละ 42
การดำเนินงานปัจจุบัน :
เพิ่มข้ึน      หลักสูตร =
ร้อยละ 47.62
ร้อยละความสำเร็จ : 100

 
เป้าหมายปี 65 :
เพิ่มข้ึนร้อยละ 17
การดำเนินงานปัจจุบัน :
เพิ่มข้ึน      หลักสูตร =
ร้อยละ 19.86
ร้อยละความสำเร็จ : 100

 เป้าหมายปี 65 :  
 ไม่กำหนด 
 การดำเนินงานปัจจุบัน : 
- ปี กศ. 65 Multi /

Interdisciplinary = 6 program 
- ปี กศ. 65 Double / Dual

degree = 20 program 
 ร้อยละความสำเร็จ : - 

ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : 
สนับสนุน จำนวน 9 หลักสูตร 
ผลลัพธ์/ผลผลิต :  
ขอรับการสนันบสนุน 5  
หลักสูตร 

ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : 
มีฐานข้อมูลวิชาที่สอนเป็น
ภาษาอังกฤษ 
ผลลัพธ์/ผลผลิต : - 



Update: 24 สิงหาคม 2565 

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2565 ไตรมาส 3 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

KPIs 
ผลการดำเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรค หมายเหต/ุข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ สถานะการดำเนนิงาน 
แผนการดำเนินงานไตรมาส  4 

รายละเอียดการดำเนินงาน การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

P02: โครงการสนับสนุนให้เกิดการพฒันาหลักสูตรใหมท่ี่เกิดจากการบรูณาการองค์ความรู้ของคณะและหน่วยงาน (หลักสูตรบูรณาการ)
สรุปผลการดำเนินงาน : ม ี3 กิจกรรมย่อย 

P02.1  หลักสูตรบูรณาการศาสตร์มหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวชิาบูรณาการศาสตร์ ได้รับการอนุมัติให้เปิดหลักสูตร 
P02.2  หลกัสูตรการสอนภาษาจีนร่วมสมยั (ร่วมกับสถาบันขงจือ๊) ได้รับการอนุมตัิให้เปิดหลักสูตร 
P02.3 หลักสตูร Innovation Management (ร่วมกับอทุยานวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

ภาพรวมโครงการ 

ร้อยละการดำเนินงาน : 

ร้อยละความสำเร็จ : 

S1-KPI1-1: สัดส่วนหลกัสูตร 
International / Bi-Lingual 
program 
1.ระดับ ป.เอก เพิ่มขึ้น

2.ระดับ ป.โท เพิม่ขึ้น

S2-KPI1-1: จำนวน Active 
MOU ในระดับบัณฑิตศึกษา
เพิ่มขึน้ 

P02.1  หลักสูตรบูรณาการศาสตร์มหาบัณฑิตและหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาบูรณาการศาสตร ์
ผลการดำเนินงาน : ไดร้ับการอนุมัติให้เปิดหลักสูตร 

ไม่มี 
การเบิกจ่าย 

- - ผู้รับผิดชอบหลัก : 
1.ผศ.ดร.สาลนิี
2.เลขาฯ บว.

ผู้รายงาน : 
หนง.สหวิทยาการฯ 

 ร้อยละการดำเนนิงาน : 

 ร้อยละความสำเร็จ : 

P02.2  หลักสูตรการสอนภาษาจนีร่วมสมยั (ร่วมกับสถาบันขงจื๊อ) 
ผลการดำเนินงาน : ไดร้ับการอนุมัติให้เปิดหลักสูตร 

ไม่มีการ
เบิกจ่าย 

- - ผู้รับผิดชอบหลัก : 
1.ผศ.ดร.สาลนิี
2.เลขาฯ บว.

ผู้รายงาน : 
หนง.สหวิทยาการฯ 

ร้อยละการดำเนินงาน : 

 ร้อยละความสำเร็จ :

P02.3  หลักสูตร Innovation Management (ร่วมกับอทุยาน
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี) 
ผลการดำเนินงาน : 
1. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการร่างหลักสูตรไปยังงานบริการ
การศึกษา บว.

ไม่มีการ
เบิกจ่าย 

- - ผู้รับผิดชอบหลัก : 
1.ผศ.ดร.สาลนิี
2.เลขาฯ บว.

ผู้รายงาน : 
หนง.สหวิทยาการฯ 

ร้อยละการดำเนินงาน : 

ร้อยละความสำเรจ็ : 

เป้าหมายปี 65 :
เพิ่มข้ึนร้อยละ 42
การดำเนินงานปัจจุบัน :
เพิ่มข้ึน      หลักสูตร =
ร้อยละ 47.62
ร้อยละความสำเร็จ : 100

 
เป้าหมายปี 65 :
เพิ่มข้ึนร้อยละ 17
การดำเนินงานปัจจุบัน :
เพิ่มข้ึน      หลักสูตร =
ร้อยละ 19.86
ร้อยละความสำเร็จ : 100

 เป้าหมายปี 65 :  
 ไม่กำหนด 
 การดำเนินงานปัจจุบัน : 
- ปี กศ. 65 Multi /

Interdisciplinary = 6 program 
- ปี กศ. 65 Double / Dual

degree = 20 program
ร้อยละความสำเร็จ : -



Update: 24 สิงหาคม 2565 

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2565 ไตรมาส 3 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

KPIs 

ผลการดำเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรค 
หมายเหต/ุ

ข้อเสนอแนะ 
ผู้รับผิดชอบ สถานะการดำเนนิงาน 

แผนการดำเนินงาน
ไตรมาส 4 รายละเอียดการดำเนินงาน 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

P03: โครงการสร้าง Platform MOU เทียบโอนหน่วยกิต (สร้างความร่วมมือกบั ทคบร. เรื่องการเทียบโอนหน่วยกิต Platform MOU)  (เรียนข้ามสถาบัน)  
สรุปผลการดำเนนิงาน : มช. ได้สั่งการใหน้ำเร่ือง ขอความอนุเคราะห์ให้นิสิตนักศึกษาต่างสถาบันสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่โดยไม่มีค่าใช้จ่าย นำเสนอในที่ประชุม กบม.วันที่ 20 เมษายน 2565 

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

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 ศาสตราจารย์ ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล 
ปลัด อว. ได้เป็นประธานในการลงนามในบันทึกความเข้าใจการ
ลงทะเบียนข้ามสถาบันระหวา่งสถาบันสมาชิกของที่ประชุมคณะ
ผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกบัของ
รัฐ (ทคบร)  เกิดขึ้นโดยความเห็นชอบของอธิการบดีทั้ง 25 สถาบัน เพือ่
เป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปสู่การพัฒนา
ประเทศ และเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน
รายวิชาข้ามสถาบันและสามารถใช้หนว่ยกิตของรายวิชาฯ ให้เป็นส่วน
หนึ่งของหน่วยกิตในหลักสูตรที่นักศึกษากำลังศึกษาได้ รวมทั้งสามารถ
นำไปอยู่ในระบบคลังหน่วยกิตสะสมได้ ตามข้อกำหนดของแต่ละสถาบัน 
เพื่อเป็นการส่งเสริมประสบการณ์ทางวชิาการสังคมแก่นิสิต นักศึกษา
บัณฑิตศึกษาต่อไป 
   ในส่วนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นั้น อธกิารบดีได้มอบหมายให ้รอง
ศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต  โสภาแดง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้แทน
อธิการบดีในการเข้าร่วมพิธีลงนามฯ  
   บัณฑิตวิทยาลยั มช. ได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
   1. ระเบยีบ มช. ว่าดว้ยค่าธรรมเนียมการศึกษา วิจยั และการใช้
บริการมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาสมทบระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2564 
   2. ประกาศ มช. เร่ือง แนวทางการบริหารเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา กรณีที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนข้ามสว่นงาน 
   3. แจ้งข่าวสารการลงทะเบียนเรียนขา้มสถาบันไปยังทุกคณะ-สว่น
งาน ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบรหิารวิชาการประจำบัณฑิตวิทยาลยั 
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อให้คณะ-ส่วนงานได้กรอกขอ้มูล
กระบวนวิชาการที่คณะ-ส่วนงานพรอ้มที่จะนักศึกษาที่จะมาเรียนข้าม
สถาบัน โดยใช้ platform MOU ที ่ทคบร.กำหนด และแจ้งให้ทุกคณะ-
ส่วนงานแจ้งกระบวนวิชาที่พร้อมเปิดรบันักศึกษาจากตา่งสถาบัน และ
ขณะนี้ได้ส่งรายการ และ update ขึ้นระบบส่วนกลางของ ทคบร.
เรียบร้อยแล้ว ของ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่มีทั้งหมด 161 กระบวนวิชา 

- 
 

 

- - ผู้รับผิดชอบหลัก: 
1.รศ.ดร.อภิชาต 
2.รศ.ดร.วรรธิดา 
 
 
ผู้รายงาน :  
ศุภลักษณ ์

ร้อยละการดำเนินงาน : 
 
 
 
ร้อยละความสำเรจ็ : 
 
 

ติดตามความคืบหน้า
และสรุปขอ้มูลแจ้ง
สำนักงานเลขาที่
ประชุม ทคบร. (ทุก
รอบการประชุม) 

 เป้าหมายปี 65 :  
 2 หลักสูตร/โปรแกรม 
 การดำเนินงานปัจจุบัน :  
 อยู่ระหว่างดำเนินการ 3 
หลักสูตร   
 ร้อยละความสำเร็จ : 0 

 

ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : 
พร้อมรับนกัศึกษาเทยีบโอน
หน่วยกิตข้ามสถานบัน 
ผลลัพธ์/ผลผลิต : - 
สามารถรับนกัศึกษาเทยีบโอน
หน่วยกิตข้ามสถานบันได้แลว้ 



Update: 24 สิงหาคม 2565 

KPIs 

ผลการดำเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรค 
หมายเหต/ุ

ข้อเสนอแนะ 
ผู้รับผิดชอบ สถานะการดำเนนิงาน 

แผนการดำเนินงาน
ไตรมาส 4 รายละเอียดการดำเนินงาน 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

       1.1  รายวิชาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่สามารถเปิดรับนักศึกษา
จากต่างสถาบัน  ดูรายละเอยีด ได้ที ่
https://graduate.mahidol.ac.th/cgau/courses.php 
       1.2 รายวิชา/คอร์สอบรมประเภท Upskill/ Reskill ที่
สถาบันการศึกษาของท่านเปิด/จะเปิดสำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่
สนใจสามารถเข้าศึกษาอบรมได้ แบบสำรวจ Upskill/Reskill   
https://graduate.mahidol.ac.th/cgau/up-reskill.php 
       ทั้งนี้ได้มีบางคณะ-ส่วนงานที่ได้แจง้การเปิดรับนักศึกษาระหว่าง
สถาบัน และการ upskill-reskill ผ่านวทิยาการศึกษาตลอดชวีิตด้วย
บางส่วน 
      โดยนิสิต นกัศึกษา และผู้สนใจทัว่ไปสามารถศึกษารายละเอยีดการ
ลงทะเบียนข้ามสถาบันและรายวิชาที่เปิดรับลงทะเบียนได้ที่  
https://graduate.mahidol.ac.th/cgau/courses.php 
      และเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
https://www.grad.cmu.ac.th 
 
ทาง ทคบร ได้ทำหนังสือถึงอธิการบดีทกุสถาบันสมาชกิ  เพื่อขอความ
อนุเคราะห์ให้นิสิตนักศึกษาตา่งสถาบันสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่โดยไม่มีค่าใชจ้่าย เป็นระยะเวลา 3 ปี
การศึกษา (ตั้งแต่ปีการศึกษา 2565-2567) โดยมีหลักการเบื้องต้นดังนี้ 
    1. สถาบันของท่านเปิดสอนรายวิชานั้นในภาคการศึกษานั้น 
    2. เป็นรายวิชาบรรยาย 
    3. สำหรับรายวิชาปฏบิัติการหรอืรายวิชาศึกษาดูงาน อาจมีค่าใชจ้่าย
เพิ่มเติมที่จำเป็น  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินจิของสถาบัน 
 
     ซ่ึงได้ผ่านที่ประชุมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมภิาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย (สออ. ประเทศไทย) : ครอบคลุม
ทั้ง ทปอ-มหาวิทยาลัยเอกชน-ม.ราชภัฏ เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2565 
      มช. ได้สั่งการให้นำเร่ือง ขอความอนุเคราะห์ให้นิสิตนักศึกษาต่าง
สถาบันสามารถลงทะเบยีนเรียนรายวิชาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดย
ไม่มีค่าใช้จ่าย นำเสนอในที่ประชุม กบม.วันที่ 20 เมษายน 2565 

 

https://graduate.mahidol.ac.th/cgau/courses.php
https://graduate.mahidol.ac.th/cgau/up-reskill.php
https://graduate.mahidol.ac.th/cgau/courses.php
https://www.grad.cmu.ac.th/


Update: 24 สิงหาคม 2565 

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2565 ไตรมาส 3 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

KPIs 

ผลการดำเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรค 
หมายเหต/ุ

ข้อเสนอแนะ 
ผู้รับผิดชอบ สถานะการดำเนนิงาน 

แผนการดำเนินงาน
ไตรมาส 4 รายละเอียดการดำเนินงาน 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

P04: โครงการมอบรางวัลหลักสูตรดีเด่น ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (หลักสูตรดีเด่น)  
สรุปผลการดำเนินงาน : 7 หลักสูตรที่ได้รับรางวัล และขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนนิการเบิกจ่ายงบประมาณ 

 

S1-KPI4-1:  ค่าเฉลีย่
ผลงานตีพิมพ์ของนักศึกษา 
ป.เอก ในวารสารที่มี H-
Index สูง เพิ่มขึ้น (N/A = 
48%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
S1-KPI5-1: จำนวน
หลักสูตรดีเด่นเพิ่มขึ้น   
 
 
 
 
 
 
 
 

⚫ มีหลกัสูตรที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 7 หลักสูตร เงินรางวัลรวมทั้งสิน้ 
300,000 บาท รายละเอยีดดังนี ้
1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืช  คณะเกษตรศาสตร์ 
(50,000 บาท) 
2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ 
 (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเทคนิคการแพทย์ (25,000 บาท) 
3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวทิยา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะ
แพทยศาสตร ์(25,000 บาท) ได้ทำโครงการขอรับการสนับสนุน 25,000 
บาท แล้ว  โดยจะดำเนินการในเดอืนกรกฎาคม 2565 
4. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  
(หลักสูตรนานาชาติ) คณะเศรษฐศาสตร ์(50,000 บาท) 
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววทิยาประยุกต ์(หลักสูตร
นานาชาติ) คณะวทิยาศาสตร์ (50,000 บาท) 
6. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลกัสูตร
นานาชาติ) คณะเทคนิคการแพทย์ (50,000 บาท) 
7. หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติคณะเศรษฐศาสตร ์
(50,000 บาท) 
 
⚫ ส่วนงานที่ได้รับการคัดเลือกได้จัดทำโครงการต่างๆ เพื่อเสนอให้
บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ  และขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจา่ย
งบประมาณ 
 
  

312,000 
 

-  
 

ผู้รับผิดชอบหลัก: 
รศ.ดร.วรรธิดา 
 
ผู้รายงาน :  
ขวัญปวีณ์/สุทธิรักษ ์

ร้อยละการดำเนินงาน : 
 
 
 
ร้อยละความสำเรจ็ :  

ดำเนินการเบิกจา่ย
งบประมาณ 

 

ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : 
มี 6 หลักสูตร ได้รับรางวัล
หลักสูตรดเีด่น 
ผลลัพธ์/ผลผลิต :  
มี 7 หลักสูตร ได้รับรางวัล
หลักสูตรดเีด่น 
 

 

 เป้าหมายปี 65 :  
 เพิ่มข้ึนร้อยละ 48 
 การดำเนินงานปัจจุบัน :  
  
 ร้อยละความสำเร็จ : 0 

 

 เป้าหมายปี 65 :  
 6 หลักสูตร 
 การดำเนินงานปัจจุบัน : 
 มีหลักสูตรที่ได้รับรางวัล 
ทั้งสิ้น 7 หลักสูตร  
 ร้อยละความสำเร็จ :  
116.67 

 

 



Update: 24 สิงหาคม 2565 

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2565 ไตรมาส 3 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

KPIs 

ผลการดำเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรค หมายเหต/ุข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ สถานะการดำเนนิงาน 
ผลการดำเนินงาน

ไตรมาส 4 รายละเอียดการดำเนินงาน 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

P05: โครงการมอบรางวัลหลักสูตรที่เป็นที่ต้องการของตลาด (หลักสูตรที่เป็นที่ต้องการของตลาด) 
สรุปผลการดำเนินงาน : มอบรางวลัแกห่ลักสูตรท่ีมีประสิทธิผลในการรับนักศกึษาของปีการศึกษา 2565 ในเดือนสิงหาคม 2565 

S1-KPI6: จำนวนนกัศึกษาเพิ่มขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อยูร่ะหว่างดำเนนิการ 
มอบรางวลัแก่หลักสูตรทีม่ีมีประสิทธิผลในการรับ
นักศกึษาของปีการศกึษา 2565 ในเดอืนสงิหาคม 
2565 
 

- 
 

 

-  ผู้รับผิดชอบหลัก: 
อ.ดร.ตุลยา/วรรธิดา 
 
ผู้รายงาน :  
ผศ.กสิณ/ขวัญปวีณ์/ศุภลักษณ์/
ณัฐนันท์ 
 

ร้อยละการดำเนินงาน :  
 
 
 
ร้อยละความสำเรจ็ : 
 
 

 

 

 เป้าหมายปี 65 :  
 เพิ่มข้ึนร้อยละ 5 
 การดำเนินงานปัจจุบัน :  
 จำนวน นศ. รับเข้า(ต.ค.64- 
มิ.ย 65) 
ปริญญาโท : 1556 คน 
ปริญญาเอก : 590 คน 
 
 ร้อยละความสำเร็จ : 0 

 

ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : 
มีหลักสูตรที่ได้รับรางวัล 
ผลลัพธ์/ผลผลิต : - 

 



Update: 24 สิงหาคม 2565 

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2565 ไตรมาส 3 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

KPIs 

ผลการดำเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรค หมายเหต/ุข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ สถานะการดำเนนิงาน 
แผนการดำเนินงาน

ไตรมาส 4 รายละเอียดการดำเนินงาน 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

P06: โครงการมอบรางวัลปริญญานิพนธ์ดีเด่น/ดีมาก (ปริญญานิพนธ์ดีเด่นดีมาก) 
สรุปผลการดำเนนิงาน : มีปรญิญานิพนธ์ทีไ่ด้รับรางวัล 20 เรื่อง (มากกว่าเป้าหมายทีก่ำหนด) เบิกจ่ายงบประมาณเงนิรายได้รวม 411,000 บาท (น้อยกว่าแผนที่กำหนด)   
S1-KPI4-1:  ค่าเฉลีย่
ผลงานตีพิมพข์องนักศกึษา 
ป.เอก ในวารสารที่มี H-
Index สูง เพิ่มขึน้  
 
 
 
 
 
 
 
S1-KPI5-1: จำนวน
หลักสูตรดเีด่นเพิ่มขึ้น   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⚫ ผลการดำเนนิงาน  
  - กำหนดให้คณะสาขาวิชาดำเนนิการคัดเลือกดุษฎีนิพนธ์ 
วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระของนกัศกึษาบัณฑิตศึกษา
ที่สำเร็จการศกึษา ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2563 – 31 
สิงหาคม 2564 โดยคณะ วทิยาลยั สถาบัน และสาขาวิชา จะ
พิจารณาคัดเลือกเพือ่เสนอมายังบัณฑิตวิทยาลัยสาขาวิชาละ 
1 เรื่อง ต่อดุษฎีนิพนธ์/วทิยานิพนธ์ 10 เรื่อง หรือการคน้คว้า
อิสระ 20 เรือ่ง 
  - ปีการศึกษา 2564 มีปรญิญานิพนธ์ที่คณะ วทิยาลยั 
สถาบัน และสาขาวชิา เสนอบัณฑิตวิทยาลยัพิจารณาจำนวน
ทั้งสิ้น 100 เรื่อง แบ่งเป็น ดุษฎีนิพนธ์ 34 เรื่อง วิทยานิพนธ์ 
52 เรื่อง และการคน้คว้าอิสระ 14 เรือ่ง 
  - จัดพธิีมอบรางวัลในวันจันทรท์ี่ 24 มกราคม 2565 ณ 
ศาลาธรรม มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ โดยมีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิน้ 
64 คน แบ่งเป็น นกัศึกษา จำนวน 20 คน และ
คณะกรรมการที่ปรกึษา จำนวน 44 คน รวม 20 รางวัล แยก
เป็น ดุษฎีนิพนธ์ 8 รางวัล วิทยานิพนธ ์8 รางวัล และการ
ค้นคว้าอิสระ 4 รางวัล 
   
⚫ งบประมาณทีเ่บิกจ่ายแล้ว รวม 411,000.- บาท  

1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพจิารณา
รางวัลฯ เป็นเงนิ 57,000.- บาท (ห้าหมืน่เจด็พัน
บาทถ้วน) 

2) เงินรางวัล 354,000.- บาท (สามแสนห้าหมืน่สี่
พันบาทถว้น) 

 

411,000 
 

เนื่องจากปีนี้เป็นปีแรกที่บัณฑิต
วิทยาลัยได้เพิม่การมอบรางวัล
นักศกึษาเก่าต่างชาติดเีด่นระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยเป็นการอ่าน
รายชือ่ประกาศเกยีรติคุณในพิธี แต่
ไม่ได้มีผู้มารับรางวัล และทาง
ทีมงานไม่ไดแ้จ้งให้พิธกีรให้
รายละเอยีดก่อนเข้าสู่ลำดับการอ่าน
รายนาม ทำให้ผู้เข้าร่วมงานอาจเกิด
ความสงสัย 

- ควรแจ้งลำดับพิธกีารและ
รายละเอยีด รวมถึง script ของ
พิธีกรให้ทุกฝ่ายทราบ เพือ่จะได้
แก้ไขหรอืเพิม่เตมิข้อมูลในส่วนที่แต่
ละฝ่ายเกีย่วขอ้งให้สมบูรณ ์และเพื่อ
แจ้งให้กับผู้บริหารทราบภาพรวม
และลำดับพิธกีารวันงาน 
- ยังไม่สรุปค่าใช้จ่ายในการจัด
งานจากมหาวทิยาลยั ซึ่งเป็นการ
เบิกจ่ายจากแหล่งงบประมาณเงิน
เสริมหลกัสูตร 
 

ผู้รับผิดชอบหลัก: 
รศ.ดร.เอกรัฐ 
 
ผู้รายงาน :  

จรีรัตน์ 

ร้อยละการดำเนินงาน :  
 
 
 
ร้อยละความสำเรจ็ :  
 

 

 

ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : 
มีปริญญานิพนธ์ดีเดน่/ดมีากที่
ได้รับรางวัล จำนวน 18 เรื่อง 
ผลลัพธ์/ผลผลิต :  
มีปริญญานิพนธ์ดีเดน่/ดมีากที่
ได้รับรางวัล จำนวน 20 เรื่อง 

 

 เป้าหมายปี 65 :  
 เพิ่มข้ึนร้อยละ 48 
 การดำเนินงานปัจจุบัน :  
  
 ร้อยละความสำเร็จ : 0 

 

 เป้าหมายปี 65 :  
 6 หลักสูตร 
 การดำเนินงานปัจจุบัน : 
 มีหลักสูตรที่ได้รับรางวัล 
ทั้งสิ้น 7 หลักสูตร  
 ร้อยละความสำเร็จ :  
116.67 

 



Update: 24 สิงหาคม 2565 

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2565 ไตรมาส 3 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

KPIs 

ผลการดำเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรค หมายเหต/ุข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ สถานะการดำเนนิงาน 
แผนการดำเนินงาน

ไตรมาส 4 รายละเอียดการดำเนินงาน 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

P07: โครงการแสวงหาทุนเพื่อสนับสนนุการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ทุนบัณฑิตนานาชาติ) 
สรุปผลการดำเนนิงาน : ดำเนินการขอทนุ JFS แต่ไม่ได้รับการพิจารณา เนื่องจากระยะเวลาในการเตรียมเสนอขอทุนค่อนข้างกระชั้นชิด ทำให้การประสานงานกับ partner ต่างประเทศ และการวางแผนร่วมกับทีมนักวิจยัค่อนข้างน้อย แต่ทำให้เกิดเครือข่ายต่างชาติ
ขึ้น 3 เครือข่าย 
S1-KPI8-1:  จำนวน
โครงการทีเ่สนอขอรับทุน
นานาชาติบัณฑิตศกึษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
S1-KPI8-2:  จำนวน
มหาวิทยาลัย/หน่วยงานใน
เครือข่ายต่างชาติ  
 
 
 
 
 
 
 
S2-KPI2-1:  จำนวน 
Strategic partnership 
ด้านการเรียนการสอนและ
การวจิัย (ไม่นับสะสม)  
 
 
 
 
 
 
(มี KPIs อกีในหน้าถัดไป 

โครงการขอทุน JFS   
Project title: Valorization of agro-based material for 
sustainable food chain using nanotechnology and 
3D printing  
ผลการดำเนินงาน :  
 - เกิดเครือข่ายต่างชาติขึน้ 3 เครือข่าย 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. 
 - อยู่ระหว่างดำเนินการ และไดแ้ต่งตั้งคณะทำงานเพิ่มเติม 
ซ่ึงเป็นอาจารย์จากหลากหลายสายจากคณะต่างๆในมช. เพื่อ
ร่วมกันทำงานสำหรับการขอทนุวิจยัในอนาคต 
 
 

- 
 

1.ระยะเวลาการเตรียมเสนอขอทนุ
กระชั้นชิดเกนิไป 
(เนื่องจากเป็นครั้งแรกในการยื่นเสนอ
ขอทนุฯ ทำให้ไม่ทราบ 
ระยะเวลาทีทุ่นฯประกาศเปิดรับ 
สมัครทำให้มเีวลาในการเตรียมงาน
น้อย) 
2.การ Submit Proposal จะต้อง 
Submit พร้อม กันทั้งฝั่ง Principle 
Project Coordinator และ Project 
Partners ทกุประเทศ 
(เนื่องจากระยะเวลากระชัน้ชิด ทำให้
การประสานงานกับทาง partner 
ตปท.ทำไดย้าก และไม่ได้มกีารประชมุ
เตรยีมวางแผนร่วมกนัใน ทีมนักวจิัย
ก่อนทีจ่ะเสนอโครงการ 
ทุนวจิัย 

ข้อเสนอแนวทางการปฏิบัต ิ
1.เลขานกุารคณะทำงานแจ้งที่ ที่ประชุม
เกีย่วกับทุนที่เปิดรับสมัคร 
2.ที่ประชมุ(ชุดใหญ่) ระดมทีมเพื่อหารือ
และทาบทามทีมนักวจิัยที่จะมารว่มเสนอ
ขอทนุวจิัยกับทางบัณฑิตวทิยาลัย 
3.เลขานกุารคณะทำงานประสานขอ 
Proposal, CV และเอกสารตามที่ทนุ
กำหนดส่งหรือหากทางทุนกำหนดให้
ผู้วิจัยเป็นผู้ส่งโครงการ ทางเลขานกุาร
คณะทำงานจะเป็นผู้ประสานเตือน 
กำหนดการวัน-เวลาการส่งโครงการ และ
รายละเอยีดต่างๆ ให้ แกท่ีมวจิัย และ
คอยติดตามความก้าวหน้าในการเสนอขอ
ทุนวจิัย 
4.เลขานกุารคณะทำงานอัพเดทการ
เสนอโครงการให้ที่ประชมุทราบเป็น
ระยะ 
เพื่อรายงานผลและขอหารือการเสนอ
โครงการในกรณีที่ติดปัญหา 

ผู้รับผิดชอบหลัก: 
รศ.ดร.นพ.สรุพงษ์ 
 
ผู้รายงาน :  
รัษดาวรรณ,  
จิราภรณ ์

ร้อยละการดำเนินงาน : 
 
 
ร้อยละความสำเรจ็ : 
                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วางแผนการ
ดำเนนิงานสำหรับ
ปีงบประมาณ 2566 
 

ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : 
ยื่นเสนอขอทนุ  1 โครงการ 
 
ผลลัพธ์/ผลผลิต :  
ได้เสนอขอรับทุน จำนวน 1 
โครงการ 

 เป้าหมายปี 65 :  
 1 โครงการ 
 การดำเนินงานปัจจุบัน : 
 1 โครงการ (โครงการขอ
ทุน JFS)   
 ร้อยละความสำเร็จ : 

100 
 

 เป้าหมายปี 65 :  
 2 เครือข่าย 
 การดำเนินงานปัจจุบัน : 
 มีเครอืข่ายต่างชาติ
เกิดขึ้น  3 เครอืข่าย 

ร้อยละความสำเร็จ :150 
 

 เป้าหมายปี 65 :  
 ไม่กำหนด 
 การดำเนินงานปัจจุบัน : 
- 

ร้อยละความสำเร็จ : - 
 



Update: 24 สิงหาคม 2565 

KPIs 

ผลการดำเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรค หมายเหต/ุข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ สถานะการดำเนนิงาน 
แผนการดำเนินงาน

ไตรมาส 4 รายละเอียดการดำเนินงาน 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

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

       

 

 เป้าหมายปี 65 :  
 ไม่กำหนด 
 การดำเนินงานปัจจุบัน : 
- 

ร้อยละความสำเร็จ : - 
 

 เป้าหมายปี 65 :  
 20 เรื่อง 
 การดำเนินงานปัจจุบัน : 
- 
-ตุลาคม - ธันวาคม 2564  
จำนวน 105  เรื่อง 
-มกราคม - มีนาคม 
2565  
จำนวน 71 เรื่อง 
ร้อยละความสำเร็จ :  

 



Update: 24 สิงหาคม 2565 

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2565 ไตรมาส 3 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

KPIs 

ผลการดำเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรค หมายเหต/ุข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ สถานะการดำเนนิงาน 
แผนการดำเนินงาน

ไตรมาส 4 รายละเอียดการดำเนินงาน การเบิกจ่ายงบประมาณ 

P08: โครงการเพิ่มเกณฑ์การจบ โดยให้พิจารณาถึงนวัตกรรมที่เกิดขึน้จากผลงานบัณฑิตศึกษา และเก็บขอ้มูลจำนวนนวัตกรรมและการพฒันาด้านเศรษฐศาสตร์ (เพิ่มเกณฑ์จบด้านนวัตกรรม) 
สรุปผลการดำเนินงาน : จัดทำประกาศเกณฑ์การสำเร็จการศึกษา โดยให้ใช้สิทธิบัตร/นวัตกรรม สามารถใช้แทนผลงานตพีิมพ์ ได้ 1 เรือ่ง  
S1-KPI7 :  จำนวน
นวัตกรรมและการพัฒนา
จากผลงานระดับ
บัณฑิตศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- จัดทำประกาศบัณฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 
เรื่อง เกณฑ์และแนวปฏิบัติการเผยแพร่ผลงานปริญญา
นิพนธ ์ซึ่งตามประกาศ ได้เพิม่เกณฑ์ในการสำเร็จ
การศกึษา โดยให้ใช้สิทธิบัตร/นวัตกรรม สามารถใชแ้ทน
ผลงานตีพิมพ์ ได้ 1 เรือ่ง 

- 
 

- - ผู้รับผิดชอบหลัก: 
รศ.ดร.วรรธิดา 
 
ผู้รายงาน :  
ขวัญปวีณ์, กฤตภัทร 

ร้อยละการดำเนินงาน : 
 
 
ร้อยละความสำเรจ็ : 
 

 

 

 เป้าหมายปี 65 :  
 ร้อยละ 5 
 การดำเนินงานปัจจุบัน : 
- 

ร้อยละความสำเร็จ : 0 
 

 

ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : 
มีประกาศ เรื่อง เกณฑ์และแนว
ปฏิบัติการสำเร็จการศกึษา  
โดยใช้สิทธิบัติ/นวัตกิรรม 
ผลลัพธ์/ผลผลิต : - 



Update: 24 สิงหาคม 2565 

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2565 ไตรมาส 3 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

KPIs 

ผลการดำเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรค หมายเหต/ุข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ สถานะการดำเนนิงาน 
แผนการดำเนินงาน

ไตรมาส 4 รายละเอียดการดำเนินงาน 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

P09: โครงการปรับเกณฑ์การสอบโครงร่างปริญญานิพนธ์และเกณฑ์จบแผน 3  (ปรับเกณฑ์สอบโครงร่าง) 
สรุปผลการดำเนนิงาน : อยูร่ะหว่างเสนอรา่งประกาศฯ ทีเ่กีย่วขอ้ง และศกึษาข้อมูลการสอบวัดระดับความรู้ด้าน IT ด้วยมาตรฐานสากล (ITPE)  
S1-KPI7 :  จำนวน
นวัตกรรมและการพัฒนา
จากผลงานระดับ
บัณฑิตศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อยูร่ะหว่างเสนอร่างประกาศบัณฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่เรื่อง 
เกณฑ์และแนวปฏิบัติการเผยแพร่ผลงานปริญญานิพนธ์ ตอ่ที่ประชุมสภา
วิชาการ เพือ่ให้ข้อเสนอแนะ ก่อนประกาศเพื่อถือเป็นแนวปฏิบัติตอ่ไป  ซึ่ง
ตามประกาศ ได้เพิ่มเกณฑ์ในการสำเร็จการศึกษา โดยให้ใช้สิทธิบัตร/
นวัตกรรม สามารถใชแ้ทน 
ผลงานตีพิมพ์ ได้ 1 เรือ่ง 
-อยูร่ะหว่างศกึษาขอ้มูลการสอบวัดระดับความรูแ้ละพื้นฐานด้านไอทีด้วย
มาตรฐานสากล (ITPE) 
 

- 
 

- - ผู้รับผิดชอบหลัก: 
รศ.ดร.วรรธิดา 
 
ผู้รายงาน :  
ขวัญปวีณ ์

ร้อยละการดำเนินงาน :  
 
 
ร้อยละความสำเรจ็ :  
 

เลื่อนการดำเนินการ
โครงการ เป็น
ปีงบประมาณ 2566 

 

 เป้าหมายปี 65 :  
 ร้อยละ 5 
 การดำเนินงานปัจจุบัน : 
- 

ร้อยละความสำเร็จ : 0 
 

ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : 
มีประกาศ เรื่อง เกณฑ์การสอบ
โครงร่างปริญญานิพนธ์และ
เกณฑ์จบแผน 3 
ผลลัพธ์/ผลผลิต : - 



Update: 24 สิงหาคม 2565 

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2565 ไตรมาส 3 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

KPIs 

ผลการดำเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรค หมายเหต/ุข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ สถานะการดำเนนิงาน แผนการดำเนินงานไตรมาส  4 
รายละเอียดการดำเนินงาน 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

P10: โครงการรางวัลนวัตกรรมเด่น  (นวัตกรรมเด่น) 
สรุปผลการดำเนินงาน : อยู่ระหว่างดำเนินงาน ซ่ึงมีความล่าช้ากวา่กำหนด และมีแนวโน้มจะไม่สามารถดำเนินงานได้ทันในปีงบประมาณ 2565 

 
 

S1-KPI7 :  จำนวน
นวัตกรรมและการพัฒนา
จากผลงานระดับ
บัณฑิตศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อยู่ระหว่างแต่งต้ังและนัดหมายประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาเกณฑ์การให้รางวัล 

- 
 

- - ผู้รับผิดชอบหลัก: 
รศ.ดร.เอกรัฐ 
 
ผู้รายงาน : ธัญยพร 

ร้อยละการดำเนินงาน : 
 
 
ร้อยละความสำเรจ็ : 

 

1. กำหนดเกณฑ์พิจารณา 

2. ประชาสัมพันธ ์

3. ส่วนงานเสนอผลงาน 

4. พิจารณาคัดเลือกและ
ประกาศผล 

 

 เป้าหมายปี 65 :  
 ร้อยละ 5 
 การดำเนินงานปัจจุบัน : 
- 

ร้อยละความสำเร็จ : 0 
 

ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : 
มีผู้ได้รับรางวัลนวัตกรรม 
ผลลัพธ์/ผลผลิต : - 

 

 

 



Update: 24 สิงหาคม 2565 

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2565 ไตรมาส 3 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

KPIs 

ผลการดำเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรค หมายเหต/ุข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ สถานะการดำเนนิงาน 
แผนการดำเนินงาน

ไตรมาส 4 รายละเอียดการดำเนินงาน 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

P11: โครงการ International joint publications (ตีพิมพ์ร่วมนานาชาติ) 
สรุปผลการดำเนินงาน : มีจำนวนนกัศึกษาที่สามารถตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการโดยมีการตีพิมพ์รวมกับตา่งชาติ จำนวน 41 หลักสูตร จากเป้าหมายกำหนด 26 หลักสูตร 

 

S2-KPI2-1:  จำนวน Strategic 
partnership ด้านการเรียนการสอน
และการวิจัย (ไม่นับสะสม) 
 
 
 
 
 
S2-KPI4-1:  จำนวน International 
research grant จากโครงการ 
Strategic partnership ที่ถูก
นำเสนอ 
 
 
 
 
 
S2-KPI5-1:  จำนวน International 
academic staff/Exchange เพิ่มขึ้น 
(นับสะสม) 
 
 
 
 
 
 

 - 
 

 ชะลอการจัดทำประกาศทุน
สนับสนุนการตีพิมพ์ และจะนัด
ประชุมเพื่อปรับแผนการ
ดำเนินงานต่อไป 

ผู้รับผิดชอบหลัก: 
รศ.ดร.นพ.สุรพงษ์ 
 
ผู้รายงาน : 
ขุนพล 

ร้อยละการดำเนินงาน : 
 
 
 
ร้อยละความสำเรจ็ : 
 

 

 

  เป้าหมายปี 65 :  
 ไม่กำหนด 
 การดำเนินงานปัจจุบัน : 
- 

ร้อยละความสำเร็จ : - 
 

 เป้าหมายปี 65 :  
 ไม่กำหนด 
 การดำเนินงานปัจจุบัน : 
- 

ร้อยละความสำเร็จ : - 
 

 เป้าหมายปี 65 :  
 ไม่กำหนด 
 การดำเนินงานปัจจุบัน : 
- 

ร้อยละความสำเร็จ : - 
 

 



Update: 24 สิงหาคม 2565 

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2565 ไตรมาส 3 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

KPIs 

ผลการดำเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรค หมายเหต/ุข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ สถานะการดำเนนิงาน แผนการดำเนินงานไตรมาส 4 
รายละเอียดการดำเนินงาน 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

P12: โครงการ International academic staff (อาจารย์ต่างชาติ) 
สรุปผลการดำเนินงาน : อยู่ระหว่างใหก้ารดำเนินงานด้าน Strategic partnership, Active MOU, ทุนวิจยันานาชาติ ฯลฯ เกิดขึ้นก่อน เพือ่จะได้มีโอกาสทำขอ้ตกลงเร่ือง academic staff ได ้ เลื่อนการดำเนิน
โครงการเป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 
 

S2-KPI2-1:  จำนวน Strategic 
partnership ด้านการเรียนการสอน
และการวิจัย (ไม่นับสะสม) 
 
 
 
 
 
 
S2-KPI4-1:  จำนวน International 
research grant จากโครงการ 
Strategic partnership ที่ถูกนำเสนอ 
 
 
 
 
 
 
S2-KPI5-1:  จำนวน International 
academic staff/Exchange เพิ่มขึ้น 
(นับสะสม) 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 

  ผู้รับผิดชอบหลัก: 
รศ.ดร.นพ.สุรพงษ์ 
 
ผู้รายงาน : 
ขุนพล 

ร้อยละการดำเนินงาน : 
 
 
 
ร้อยละความสำเรจ็ : 
  

1. รวบรวมจำนวนหลกัสูตรที่มี
ความร่วมมือกับ Strategic 
Partnership (ธ.ค.64) 

2. กำหนดเป้าหมายและจำนวน
ทุนสนับสนุน (ก.พ.65) 
3. กำหนดเง่ือนไขหรือ
หลักเกณฑ์การสนับสนุน 
International academic 
staff/Exchange (มี.ค.65) 
4. ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้า
ร่วมโครงการฯ (เม.ย.65) 
5. ประกาศผลการคัดเลือก
บุคลากรหรือ    Staff 
Exchange (มิ.ย.65) 

 

  เป้าหมายปี 65 :  
 ไม่กำหนด 
 การดำเนินงานปัจจุบัน : 
- 

ร้อยละความสำเร็จ : - 
 

 เป้าหมายปี 65 :  
 ไม่กำหนด 
 การดำเนินงานปัจจุบัน : 
- 

ร้อยละความสำเร็จ : - 
 

 เป้าหมายปี 65 :  
 ไม่กำหนด 
 การดำเนินงานปัจจุบัน : 
- 

ร้อยละความสำเร็จ : - 
 

ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : 
มีการแลกเปลีย่นอาจารย์
ต่างชาติ 
ผลลัพธ์/ผลผลิต : - 

 

 



Update: 24 สิงหาคม 2565 

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2565 ไตรมาส 3 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

KPIs 

ผลการดำเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรค หมายเหต/ุข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ สถานะการดำเนนิงาน แผนการดำเนินงานไตรมาส 4 
รายละเอียดการดำเนินงาน 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

P13: โครงการพัฒนาฐานข้อมูลความเชี่ยวชาญและฐานข้อมูลอาจารย์เพือ่การบริหารและพัฒนาหลักสูตร (ภายใตโ้ครงการสร้างฐานขอ้มูลเพื่อการเชือ่มโยงด้านวิชาการ)  (ฐานข้อมูลอาจารย์) 
สรุปผลการดำเนินงาน : อยูร่ะหว่างนัดหมายเพือ่หารอืและดำเนินการจัดทำฐานขอ้มูลผลงานอาจารย์ร่วมกบัสำนกัพัฒนาคณุภาพการศกึษา และ  ITSC  
S2-KPI6-1: (Grad CMU 
Database) - ระบบฐานขอ้มูลความ
เชี่ยวชาญ (Thesis/Dissertation) 
ที่สนับสนนุการวเิคราะห์ Active 
MOU และ Strategic Partnership 
Program 
 
 
 
 
 
 
S2-KPI6-2: (Grad CMU 
Database) - รายงานขอ้มูลอาจารย์
ผู้รับผิดชอบและประจำหลักสูตร
แบบ Real time ได้อย่างถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
S2-KPI7-1: ความถกูต้องตาม
มาตรฐานคุณภาพหลกัสูตร 
 
 
 
 
 

P13.1 ออกแบบระบบการจัดเก็บข้อมูลผลงานตีพิมพแ์ละเลม่
วิทยานิพนธ์ (Keyword 5 คำ) 

ผลการดำเนินงาน : 
      ดำเนินการปรับกระบวนการในการจัดเก็บผลงาน 
(ปริญญานิพนธข์องนักศึกษาบัณฑิต ศึกษา) โดยให้นักษา
กรอก Key word 10 คำ (ภาษาไทย  5 คำ   
ภาษาอังกฤษ  5  คำ) 
 

- 
 

- - ผู้รับผิดชอบหลัก: 
1.รศ.ดร.เอกรฐั 
2.รศ.ดร.นพ.สรุพงษ์ 
3.รศ.ดร.วรรธิดา 
 
ผู้รายงาน :  
1. ขวัญปวณี ์
2. รัษดาวรรณ 
 
 

ร้อยละการดำเนินงาน : 
 
 
 
เนื่องจากอยู่ระหว่างนัดหมายประชุม
ส่วนทีเ่กีย่วข้อง 
ร้อยละความสำเรจ็ : 
  

ประชาสัมพนัธ์และเริ่มใช้งาน
ระบบ  

P13.2 ออกแบบการจัดเก็บข้อมูลความร่วมมือกับมหาวิทยาลยั
ต่างประเทศ (พ.ย. - ธ.ค. 64) 

ผลการดำเนินงาน : 
       อยูร่ะหว่างการนัดประชุมส่วนทีเ่กีย่วข้อง  
 

- - - ออกแบบการจัดเก็บข้อมูล
ความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยตา่งประเทศ  
 
 

P13.3 ออกแนวปฏิบัติการนับเป็นผลงานจาก CMU-MIS (งาน
บริหารท่ัวไปประสานงานกบักองบุคคลเพ่ือขอข้อมูล/
เช่ือมระบบผลงานอาจารย ์และอายุ) (ธ.ค. 64 - ม.ค. 
65) 

- ยังไม่ได้ดำเนินการ  เนื่องจากสำนกัพัฒนาคุณภาพการศกึษา  
ITSC และ    บัณฑิตวทิยาลัยอยูร่ะหว่างการหารือและ
ดำเนนิการจัดทำฐานขอ้มูลผลงานอาจารย์ 
 
 
 

- - - ผู้รายงาน :  
1. ขวัญปวณี ์
2. พรรณ ี
 

ออกแนวปฏบิัติการนับเป็น
ผลงานจาก CMU-MIS   
 

 

 

 เป้าหมายปี 65 :  
 1 ระบบ 
 การดำเนินงานปัจจุบัน :  
อยู่ระหว่างนัดหมายประชุม
กับส่วนที่เกี่ยวข้อง 

ร้อยละความสำเร็จ : 0 
 

 เป้าหมายปี 65 :  
 ไม่กำหนด 
 การดำเนินงานปัจจุบัน : 
- 

ร้อยละความสำเร็จ : - 
 

 เป้าหมายปี 65 :  
 100% 
 การดำเนินงานปัจจุบัน : 
- 

ร้อยละความสำเร็จ : - 
 

เป้าหมาย : 
ปี 65 เกิดระบบฐานข้อมูล
อาจารย์ ที่มขี้อมูลตีพิมพ์และ
เล่มวทิยานิพนธ์ (Keyword 5 
คำ)  
ปี 66 ต้องสามารถใช้งานได้
แบบ real time ได้อย่าง
ถูกตอ้ง 50% 
ผลลัพธ์/ผลผลิต :    
- 
  

 

 

 



Update: 24 สิงหาคม 2565 

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2565 ไตรมาส 3 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

KPIs 

ผลการดำเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรค หมายเหตุ/ข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ สถานะการดำเนนิงาน แผนการดำเนินงานไตรมาส 4 
รายละเอียดการดำเนินงาน 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

P14: โครงการพัฒนาระบบนำส่งหลกัสูตรแบบออนไลน์ (ส่งหลักสูตรออนไลน์) 
สรุปผลการดำเนินงาน : เลื่อนการดำเนนิการโครงการไปปีงบประมาณ 2566  
S2-KPI6-1: (Grad CMU Database) - 
ระบบฐานข้อมูลความเชี่ยวชาญ 
(Thesis/Dissertation) ที่สนับสนนุการ
วิเคราะห์ Active MOU และ Strategic 
Partnership Program 
 
 
 
 
 
 
S2-KPI6-2: (Grad CMU Database) - 
รายงานขอ้มูลอาจารย์ผูร้ับผิดชอบและ
ประจำหลักสูตรแบบ Real time ได้อย่าง
ถูกตอ้ง 
 
 
 
 
 
 
S2-KPI7-1: ความถกูต้องตามมาตรฐาน
คุณภาพหลักสูตร 
 
 
 
 
 

อยูร่ะหว่างนัดหมายประชมุ 
 
 
 
 

- 
 

- - ผู้รับผิดชอบหลัก: 
1. รศ.ดร.เอกรัฐ 
2. รศ.ดร.วรรธิดา 
 
ผู้รายงาน :  
ขวัญปวีณ ์

ร้อยละการดำเนินงาน : 
 
 
 
อยูร่ะหว่างนัดหมายประชมุส่วนที่เกีย่วขอ้ง 
 
ร้อยละความสำเรจ็ : 
  

เลื่อนการดำเนินการโครงการไป
ปีงบประมาณ 2566 

 

 

 เป้าหมายปี 65 :  
 1 ระบบ 
 การดำเนินงานปัจจุบัน :  
อยู่ระหว่างนัดหมายประชุม
กับส่วนที่เกี่ยวข้อง 

ร้อยละความสำเร็จ : 0 
 

 เป้าหมายปี 65 :  
 ไม่กำหนด 
 การดำเนินงานปัจจุบัน : 
- 

ร้อยละความสำเร็จ : - 
 

 เป้าหมายปี 65 :  
 100% 
 การดำเนินงานปัจจุบัน : 
- 

ร้อยละความสำเร็จ : - 
 

เป้าหมาย : 
มีระบบส่งหลักสตูรแบบ
ออนไลน์ทีถู่กตอ้งตาม 
ผลลัพธ์/ผลผลิต :   
ยังไม่มีระบบ 
  

 



Update: 24 สิงหาคม 2565 

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2565 ไตรมาส 3 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

KPIs 

ผลการดำเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรค หมายเหต/ุข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ สถานะการดำเนนิงาน แผนการดำเนินงานไตรมาส 4 
รายละเอียดการดำเนินงาน 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

P15: การเตรียมความพร้อมการสร้างหอพกั  (หอพัก) 
สรุปผลการดำเนินงาน : ชะลอโครงการ เห็นสมควรยกเลิก หรือปรับแผนดำเนนิงาน 

S3-KPI1-1:  จำนวนอาจารย์ 
นักศึกษาต่างชาต ิที่เข้าพกัอาศัย
ในหอพักนานาชาติเพิ่มขึ้น (กรณี
ที่พร้อมให้เข้าพักในป ี2565) 
(นับสะสม) 
 
 
 

มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบแบบรูปรายการ
พร้อมดำเนนิการก่อสร้างแลว้ แต่ชะลอโครงการ
ไปก่อน 

- 
 

- สถานการณ์โรคติด
เชื้อไวรสัโคโรนา 
2019 (COVID-19) 
ส่งผลให้การ
ดำเนนิการด้านต่างๆ 
มีปัญหาและเกิด
อุปสรรคไม่สามารถ
ดำเนนิการได้ 

- ปรับโครงการเป็น  Grad 
International residence 
โดยกำหนดเป้าหมายเพื่ออำนวยความ
สะดวกจัดหา 
ที่พักให้กับนักศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา
ชาวต่างชาติเป็นสำคัญ 

ผู้รับผิดชอบหลัก: 
1. รศ.ดร.อภิชาต 
2. ผศ.ดร.สุภัทร 
 
ผู้รายงาน : วาสนา 

ร้อยละการดำเนินงาน : 
 
 
  
  
ร้อยละความสำเรจ็ : 
  
 
 
 
 

ยกเลิกโครงการ (อยู่ระหว่างการ
ประสานงานกบัทาง มช. เพ่ือใช้ 
Uniserv) 

 

 เป้าหมายป ี65 :  
 ไม่กำหนด 
 การดำเนินงานปัจจุบนั :  
   
 
 ร้อยละความสำเร็จ : - 

เป้าหมาย : 
มีหอพักบัณฑิตนานาชาต ิ
ผลลัพธ์/ผลผลิต :   
- 
  

 



Update: 24 สิงหาคม 2565 

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2565 ไตรมาส 3 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

KPIs 

ผลการดำเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรค หมายเหต/ุข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ สถานะการดำเนนิงาน แผนการดำเนินงานไตรมาส 4 
รายละเอียดการดำเนินงาน 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

P16: โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา  (DynEd) 
สรุปผลการดำเนินงาน : นักศึกษาขอรับการสนับสนุนอบรม DynEd 71 คน เหน็ควรเร่งประชาสัมพันธ์และสำรวจความต้องการอบรม DynEd สำหรับกลุ่มนกัศึกษาเป้าหมาย และวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่แท้จริงที่ทำให้นักศึกษาไม่สนใจอบรม 
DynEd  
S3-KPI2-1:  จำนวนนกัศึกษาที่
ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษใน
ปีแรก (นับสะสม) 
 
 
 
 

บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดซ้ือโปรแกรม DynEd 
จำนวน 400 License มีนักศึกษาขอรับการ
สนับสนุน จำนวน 71 คน  

- 
 

เนื่องจากการอบรมค่อนข้าง
ใช้เวลาในการผ่านแต่ละ
บทเรียน จึงทำให้นักศึกษา
ไม่สามารถผ่านการอบรม
ตามเง่ือนไขในระยะเวลาที่
กำหนด จึงได้ขอขยาย
ระยะเวลาการอบรมให้ผา่น
ตามเง่ือนไขจนสิ้นสุด
โครงการ 

- ผู้รับผิดชอบหลัก: 
รศ.ดร.วรรธิดา 
 
ผู้รายงาน :  
พาณุพงศ์ 

ร้อยละการดำเนินงาน : 
 
 
นศ.ทีข่อรับทุน อยู่ระหว่างอบรม 
 
ร้อยละความสำเรจ็ : 
  
 
 
 

ติดตามและรายงานผล 

 

 เป้าหมายป ี65 :  
 ไม่กำหนด 
 การดำเนินงานปัจจุบนั :  
   
 
 ร้อยละความสำเร็จ : - 

ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : 
นักศกึษาขอรับการสนับสนุน
โปรแกรม DynEd จำนวน 
400 คน 
ผลลัพธ์/ผลผลิต :  
นักศกึษาขอรับการสนับสนุน
โปรแกรม DynEd จำนวน 71 
คน 
 

 



Update: 24 สิงหาคม 2565 

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2565 ไตรมาส 3 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

KPIs 

ผลการดำเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรค หมายเหต/ุข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ สถานะการดำเนนิงาน แผนการดำเนินงานไตรมาส 4 
รายละเอียดการดำเนินงาน 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

P17: โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา  (HAS) 
สรุปผลการดำเนินงาน : มีนกัศึกษาขอรับทุนสนับสนุนอบรมภาษาอังกฤษที ่HAS  179 คน สถาบันภาษา 8 คน  

S3-KPI2-1:  จำนวนนกัศึกษาที่
ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษใน
ปีแรก (นับสะสม) 
 
 
 

บัณฑิตวิทยาลัยตั้งเป้าสนับสนุนการอบรม
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ จำนวน 200 คน 
ซ่ึง มีนักศึกษาขอรับการสนับสนุน จำนวน 
187 คน (อยู่ระหว่างการอบรม) 

234,000 1. การจัดสอบ CMU-eTEGS 
ไม่สามารถดำเนนิการได้ 
เนื่องจากเป็นชว่งการแพร่
ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา 
2021 (COVID-19) ทำให้ใน
ช่วงแรกนักศกึษาไม่สามารถ
สมัครขอรับการสนับสนนุได้ 
2. กำหนดเวลาการอบรมของ 
Has Centre ไมแ่นน่อน 
เนื่องจากต้องรอให้ผู้สมัครครบ
เต็มจำนวนจึงจะสามารถเริ่ม
การอบรมได้ ทำให้ยากต่อการ
บริหารจัดการเวลาอบรมของ
นักศกึษา 

การสอบ CMU-eTEGS ควรมี
การปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็น
การสอบออนไลน ์

ผู้รับผิดชอบหลัก: 
รศ.ดร.วรรธิดา 
 
ผู้รายงาน :  
พาณุพงศ์ 

 ร้อยละการดำเนนิงาน : 
  
 
 ผู้ขอรับทุนอยู่ระหว่างอบรม 
 
ร้อยละความสำเรจ็ :  
 

ติดตามและรายงานผล 

 

 เป้าหมายป ี65 :  
 ไม่กำหนด 
 การดำเนินงานปัจจุบนั :  
   
 
 ร้อยละความสำเร็จ : - ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : 

นักศกึษาขอรับทนุสนับสนุน
อบรมภาษาอังกฤษที่ HAS  
200  คน 
ผลลัพธ์/ผลผลิต :  
นักศกึษาขอรับทนุสนับสนุน
อบรมภาษาอังกฤษที่ HAS  
161 คน 

 



Update: 24 สิงหาคม 2565 

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2565 ไตรมาส 3 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

KPIs 

ผลการดำเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรค หมายเหต/ุข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ สถานะการดำเนนิงาน แผนการดำเนินงานไตรมาส 4 
รายละเอียดการดำเนินงาน 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

P18: โครงการพัฒนาฐานขอ้มูล นศ.เกา่ ในต่างประเทศ  (ข้อมูลนักศึกษาเก่าต่างประเทศ) 
สรุปผลการดำเนินงาน : 1. งานสหวิทยาการและประกันคุณภาพนกัศึกษา บนัทึกข้อมูลนักศึกษาเก่าตา่งประเทศเฉพาะที่สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย ใน Google SpreadSheet (ดำเนินการภายใต้โครงการ GIP Project) 
                             2. ฝ่าย IT อยู่ระหว่างพัฒนาระบบฐานขอ้มูล นศ.เก่าตา่งประเทศ ระดับบัณฑิตศึกษา  
S3-KPI3-1: จำนวนนักศึกษา
ต่างชาติในฐาน (จบใหม่) 
 
 
 
 
 
 
S3-KPI3-2: จำนวนนักศึกษา
ต่างชาติจบไปแล้วเพิ่มขึ้นใน
ฐานข้อมูล 
 
 

1. สหสาขาวิชาดำเนนิการพัฒนาฐานขอ้มูลนักศกึษา
เก่าในต่างประเทศ (เฉพาะสาขาวิชาสังกัดบัณฑิต
วิทยาลัย) โดยจดัทำฐานข้อมลูใน Google 
Spreadsheet เรียบรอ้ยแล้ว และเจ้าหน้าที่สาขาวชิา
สามารถดำเนนิการกรอกข้อมลูในระบบได้แล้ว 
2. มีการประชุม เร่ือง การจัดทำระบบ
ฐานข้อมูลนักศึกษาเก่าระดับบัณฑิตศึกษา เมื่อ
วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 ร่วมกบั
สำนักทะเบียนและประมวลผล / สมาคม
นักศึกษาเกา่สัมพันธ ์/ ศูนย์สื่อสารองค์กรและ
นักศึกษาเกา่สัมพันธ ์/ สำนกัพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา / สำนกับริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยได้แนวทางการดำเนินงาน
ร่วมกัน ดังนี ้
1. มหาวิทยาลัย โดย ศูนย์สื่อสารองค์กรและ
นักศึกษาเกา่สัมพันธ ์กำลังพัฒนาฐานขอ้มูล
นักศึกษาเกา่ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย 
2. บว. ขอเพิ่มสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลในระดับ
ส่วนงาน และแจ้งข้อมูลส่วนที่ต้องการให้
เพิ่มเติมแก่มหาวิทยาลยั 
3. บว. อยู่ระหว่างขอสิทธิก์ารเข้าถึงข้อมูลจาก
มหาวิทยาลัย และวางแผนในการสอบถาม
ความต้องการใช้ข้อมูลด้านตา่งๆ จากสว่นงาน
วิชาการ 

- - - ผู้รับผิดชอบหลัก: 
1.รศ.ดร.เอกรัฐ 
2.ผศ.ดร.สุภัทร 
 
ผู้รายงาน :  
พาณุพงศ์ 

ร้อยละการดำเนินงาน : 
 
 
 
ร้อยละความสำเรจ็ : 
 

อยู่ระหว่างสำรวจความตอ้งการ
ใช้ข้อมูลไปยังคณะต่างๆ 

 

5% 
 เป้าหมายป ี65 :  
 ไม่กำหนด 
 การดำเนินงานปัจจุบนั : - 
  
 ร้อยละความสำเร็จ : - 

 เป้าหมายป ี65 :  
 ไม่กำหนด 
 การดำเนินงานปัจจุบนั : - 
  
 ร้อยละความสำเร็จ : - 

0% 

ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : 
มีฐานข้อมูลนกัศึกษาเก่า
ต่างชาตทิีม่ีรายละเอยีดทีอ่ยู่
ปัจจุบัน สถานทีท่ำงาน ฯลฯ 
ผลลัพธ์/ผลผลิต : - 

 

5% 



Update: 24 สิงหาคม 2565 

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2565 ไตรมาส 3 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

KPIs 

ผลการดำเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรค หมายเหต/ุข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ สถานะการดำเนนิงาน แผนการดำเนินงานไตรมาส 4 
รายละเอียดการดำเนินงาน 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

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

S3-KPI5-1: จำนวนครั้งของ
การจัดโครงการ Active 
recruitment ที่นักศึกษาเกา่
ต่างชาติมีส่วนสนับสนุน 
 
 
 
 
 

1. อยู่ระหว่างประสานงานกับมหาวิทยาลยั
ดังต่อไปนี้  

- มหาวิทยาลัยจำปาสัก ประเทศลาว 
- International Education School 

Guangzhou University of 
Technology and Business, IES-
GUTB ประเทศจีน 

2. ประสานงานกับหนว่ยงาน Overseas study 
program of STIIF ในประเทศจีน อยู่ใน
ขั้นตอนการร่างและตรวจรายละเอียดสญัญา
ของสัญญา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - - ผู้รับผิดชอบหลัก: 
1.รศ.ดร.นพ.สุรพงษ์ 
2.ผศ.ดร.สุภัทร 
 
ผู้รายงาน : ธัญยพร 

ร้อยละการดำเนินงาน : 
 
 
 
เนื่องจาก ได้มีการดำเนินงานประชาสัมพนัธ์
หลักสูตรในประเทศ Asian +3 และ
ประชาสัมพนัธ์ผ่านสื่อต่างๆ ในหลายประเทศ 
 
ร้อยละความสำเรจ็ : 
 

 

 

 เป้าหมายป ี65 :  
 ไม่กำหนด 
 การดำเนินงานปัจจุบนั : - 
  
 ร้อยละความสำเร็จ : - 

เป้าหมาย : 
เตรยีมความพรอ้มสำหรับการ
ดำเนนิการในปีงบประมาณ 66 
ผลลัพธ์/ผลผลิต : 
ประสานงานกับประเทศลาว
และประเทศจีน 
  

 



Update: 24 สิงหาคม 2565 

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2565 ไตรมาส 3 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

KPIs 

ผลการดำเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรค หมายเหต/ุข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ สถานะการดำเนนิงาน แผนการดำเนินงานไตรมาส 4 
รายละเอียดการดำเนินงาน 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

P20: โครงการมอบรางวัล นศ. เก่าต่างประเทศดีเด่น (นักศึกษาเก่าต่างชาติดีเด่น) 
สรุปผลการดำเนินงาน : จัดพิธีมอบรางวัลแบบออนไลน์ วันที่ 23 มีนาคม 2565 ใช้งบประมาณทั้งสิ้น  60,000 บาท  มี นศ.เก่าต่างชาติได้รับรางวัลจำนวน 4 ราย ประกอบด้วย 3 ประเทศ คือ  จีน 1 ราย สิงคโปร ์1 ราย และ สปป.ลาว 2 ราย 
 
S3-KPI4-1: จำนวนนักศึกษา
เก่าต่างชาติดีเด่น 
 
 
 
 

ไตรมาส 1: 
1. แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณารางวัลนกัศึกษาเก่า
ต่างประเทศดีเดน่ 
2. ประชุมคณะกรรมการจัดทำเกณฑ์ประกาศการพจิารณา
และเอกสารประกอบการเสนอพิจารณาฯ 
3. ประชาสัมพนัธ์ไปยังคณะส่วนงานต่าง ๆ เพื่อสรรหา
นักศกึษาเก่าต่างประเทศที่สำเร็จการศกึษาระดับ
บัณฑิตศึกษา และคณะ/ส่วนงาน เสนอรายชื่อมายังบัณฑิต
วิทยาลัย 
4. คณะกรรมการฯ ประชุมเพือ่พิจารณาคัดเลือก 
5. ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลอืก 
6. อยูร่ะหว่างวางแผนจัดพธิีมอบรางวัลนักศึกษาเกา่
ต่างชาติดีเดน่ ในรูปแบบ online หรือ onsite ซ่ึง
กำหนดเวลาให้ผู้ได้รับรางวัลตอบรับการเข้าร่วมงานภายใน
วันที ่17 กุมภาพนัธ์ 2565 
 
ไตรมาส 2:  
ดำเนินการจัดพธิีมอบรางวัลนกัศึกษาเกา่ต่างชาติ
ดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อยู่
ระหว่างจัดทำโล่รางวัลและเกยีรติบัตรเพื่อจัดส่งให้
ผู้รับรางวัล 
 
 

60,000 - - ผู้รับผิดชอบหลัก: 
ผศ.ดร.สุภทัร 
 
ผู้รายงาน :  
ศุภลักษณ ์

ร้อยละการดำเนินงาน : 
 
 
 
ร้อยละความสำเรจ็ : 
 

 

 

 เป้าหมายป ี65 :  
 ไม่กำหนด 
 การดำเนินงานปัจจุบนั : - 
  
 ร้อยละความสำเร็จ : - 

ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : 
มีนักศกึษาเก่าต่างชาติได้รับ
รางวัล จำนวน 3 คน 
ผลลัพธ์/ผลผลิต :  
มีนักศกึษาเก่าต่างชาติได้รับ
รางวัล จำนวน 4 คน 

 



Update: 24 สิงหาคม 2565 

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2565 ไตรมาส 3 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

KPIs 

ผลการดำเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรค หมายเหตุ/ข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ สถานะการดำเนนิงาน แผนการดำเนินงานไตรมาส 4 
รายละเอียดการดำเนินงาน 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

P21: โครงการจัดประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษานานาชาติ (ประชุมวิชาการนานาชาติ) 
สรุปผลการดำเนินงาน : อยู่ระหว่างหาความร่วมมือกับวารสารทางวิชาการระดับนานาชาต ิเพื่อรับการตีพิมพ์ผลงานจากงานประชุม ซ่ึงแผนที่กำหนดไวย้ังไม่มีความชัดเจนในกระบวนการทำงานและประสานงาน เห็นสมควรปรับแผนการดำเนินงาน
โครงการให้เหมาะสมกับกรอบเวลาที่เหลือในปีงบประมาณ 2565 
S3-KPI6-1: ผลงานของนกัศกึษา
ได้ตีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาต ิ/ SCOPUS 
 
 
 
 

- 
 

- - - ผู้รับผิดชอบหลัก: 
รศ.ดร.เอกรฐั 
 
ผู้รายงาน :  
ธัญยพร 
 

ร้อยละการดำเนินงาน : 
 
 
 
ร้อยละความสำเรจ็ : 
  

จัดประชุมวิชาการนานาชาติ ร่วมกับ 
IEEE Thailand 

 

 เป้าหมายป ี65 :  
 20 เรื่อง 
 การดำเนินงานปัจจุบนั : 
176 เร่ือง 
 ร้อยละความสำเร็จ : 880 ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : 

จัดการประชมุวิชาการ
บัณฑิตศึกษานานาชาต ิ
ผลลัพธ์/ผลผลิต : - 



Update: 24 สิงหาคม 2565 

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2565 ไตรมาส 3 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

KPIs 

ผลการดำเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรค หมายเหต/ุข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ สถานะการดำเนนิงาน แผนการดำเนินงานไตรมาส 4 
รายละเอียดการดำเนินงาน 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

P22: International student supporting (ภายใต้โครงการ Pre-Graduate School at CMU) (เตรียมนักศึกษาเข้าออกประเทศ) 
สรุปผลการดำเนินงาน : ประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาผ่านชอ่งทางออนไลน์ต่างๆ (ตามแผนกำหนดให้จัดทำขั้นตอน/แนวปฏบิัต/ิคู่มือสำหรับนักศึกษา แตย่ังไม่เสร็จสมบูรณ์จึงดำเนินการใช้ข้อมูลจากฝา่ยตา่งๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประชาสัมพันธ์ให้นกัศึกษาทราบไปก่อน เช่น ข้อมูลการเข้าออกประเทศในช่วงสถานการณ์โควิดโดยกองวิเทศสัมพันธ์ เป็นต้น) 
S3-KPI1-2: ร้อยละความพึง
พอใจในการรับบริการของ
นักศึกษานานาชาต ิ
 
 
 

ดำเนินการประชาสัมพันธ์ขา่วสารขอ้มูลที่เป็น
ประโยชน์แก่นักศึกษาผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ 
เช่น เพจสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพจ
บัณฑิตวิทยาลัย รวมถึงให้สโมสรนักศึกษาฯ แจ้ง
ข่าวผ่านกรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ ์

- - ในส่วนของโครงการนีม้ีลกัษณะ
การดำเนนิงานที่ผู้รับผิดชอบ
ร่วมกันหลายงาน ในส่วนของงาน
พัฒนาคุณภาพนักศกึษาได้รับ
มอบหมายให้ดำเนนิการ
ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลต่างๆ แก่
นักศกึษา ซ่ึงได้ดำเนนิการ
ประชาสัมพนัธ์ข่าวสารที่สำคัญแก่
นักศกึษาเรยีบรอ้ยแล้ว 

 

ผู้รับผิดชอบหลัก: 
รศ.ดร.นพ.สุรพงษ์ 
 
ผู้รายงาน :  
1. สุธาล ี
2. พาณุพงศ์ 

ร้อยละการดำเนินงาน : 
 
 
 
ร้อยละความสำเรจ็ : 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 เป้าหมายป ี65 :  
 ไม่กำหนด 
 การดำเนินงานปัจจุบนั : 
 ร้อยละความสำเร็จ : - 

ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : 
ร้อยละความพึงพอใจใน 
การรับบริการของ นศ.
นานาชาต ิ
ปี 65 ไม่กำหนด 
ปี 66 >80% 
ผลลัพธ์/ผลผลิต :    
  

 



Update: 24 สิงหาคม 2565 

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2565 ไตรมาส 3 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

KPIs 

ผลการดำเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรค หมายเหต/ุข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ สถานะการดำเนนิงาน แผนการดำเนินงานไตรมาส 4 
รายละเอียดการดำเนินงาน 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

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

 P23.2 จัดทำคลิปการใช้ชวีิตในรั้วมหาวทิยาลัยของนักศกึษาต่างชาติในแงมุ่มต่างๆ 
เลื่อนการดำเนินการจัดกิจกรรมไปปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 

 
S3-KPI1-2: ร้อยละความพึง
พอใจในการรับบริการของ
นักศึกษานานาชาต ิ
 
 
 

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

ผลการดำเนินงาน : 
อยู่ระหว่างประสานงานบริษัท organizer เพื่อ
จัดทำ platform 
 

- - - ผู้รับผิดชอบหลัก: 
1.รศ.ดร.เอกรฐั 
2.รศ.ดร.นพ.สรุพงษ์ 
 
ผู้รายงาน :  
1. สุธาล ี
2. พาณุพงศ ์

ร้อยละการดำเนินงาน : 
 
 
 
ร้อยละความสำเรจ็ : 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลื่อนการดำเนินงานไปปีงบประมาณ 
2566 

P23.2 จัดทำคลิปการใช้ชวีิตในรั้วมหาวทิยาลัยของ
นักศกึษาต่างชาติในแง่มมุต่างๆ (เป้าหมาย : ครบ
ทุกสญัชาติ) (รศ.ดร.นพ.สุรพงษ์) 

ผลการดำเนินงาน : 
ดำเนินกิจกรรมร่วมกบัโครงการ student buddy 
 

   

 

 เป้าหมายป ี65 :  
 ไม่กำหนด 
 การดำเนินงานปัจจุบนั : 
 ร้อยละความสำเร็จ : - 

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย : 
มี Platform Live@CMU และ
มีคลิปการใช้ชวีิตในรั้ว
มหาวิทยาลัยของนักศกึษา
ต่างชาติในแงมุ่มต่างๆ 
ผลลัพธ์/ผลผลิต :    
- 
  

 



Update: 24 สิงหาคม 2565 

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2565 ไตรมาส 3 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

KPIs 

ผลการดำเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรค หมายเหตุ/ข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ สถานะการดำเนนิงาน แผนการดำเนินงานไตรมาส 4 
รายละเอียดการดำเนินงาน 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

P24: โครงการสานสมัพันธน์ักศกึษานานาชาติ Student Buddy (Student Buddy) 
สรุปผลการดำเนินงาน : อยู่ระหว่างเขยีนโครงการเพื่อจัดกจิกรรม จำนวน 5 ครั้ง โดยจะเร่ิมในปีการศึกษา 1/65  เลือ่นการดำเนินการจัดโครงการไปเป็นปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 

S3-KPI1-2: ร้อยละความพึง
พอใจในการรับบริการของ
นักศึกษานานาชาต ิ
 
 
 

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

- - - ผู้รับผิดชอบหลัก: 
ผศ.ดร.สุภทัร 
 
ผู้รายงาน :  
พาณุพงศ ์

ร้อยละการดำเนินงาน : 
 
 
เนื่องจากมีแผนปฏิบัติงาน และอยู่
ระหว่างเขียนโครงการ 
 
ร้อยละความสำเรจ็ : 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลื่อนการดำเนินการจัดโครงการไป
เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

 เป้าหมายป ี65 :  
 ไม่กำหนด 
 การดำเนินงานปัจจุบนั : 
 ร้อยละความสำเร็จ : - 

ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : 
มีกิจกรรมสารสัมพนัธ์ นศ. 
นานาชาต ิ5 ครั้ง 
 
ผลลัพธ์/ผลผลิต :   - 
  

 



Update: 24 สิงหาคม 2565 

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2565 ไตรมาส 3 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

KPIs 

ผลการดำเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรค หมายเหต/ุข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ สถานะการดำเนนิงาน แผนการดำเนินงานไตรมาส 4 
รายละเอียดการดำเนินงาน 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

P25: โครงการ International Active Recruitment Online (International Active Recruitment Online) 
สรุปผลการดำเนินงาน : จัดส่งลิงค์ google form สำหรับผู้สนใจเข้ามาศึกษาต่อที่ มช. กรอกข้อมูลแลว้  

S1-KPI6: จำนวน นศ. 
บัณฑิตศึกษาเพิ่ม 
 
 
 
 
 
 
 
S1-KPI3-1:  สดัส่วนนกัศึกษา
ต่างชาติเพิ่มขึ้น (นับสะสม) 
 
 
 
 
 
 
S2-KPI3-1: จำนวนนกัศกึษา
แลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น 
 
 
 
 

1. ฝ่าย IT ได้จัดทำ google form เพื่อให้
ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อได้ฝากข้อมูล 
2. ประสานงาน agency ประเทศจีน 
เพื่อจัดส่งลิงค์หลักสูตรและลิงค์ google 
form สำหรับผู้สนใจเข้ามาศึกษาต่อที่
มช. 
 
 
 

- 
 

- - ผู้รับผิดชอบหลัก: 
1. รศ.ดร.นพ.สรุพงษ์ 
2. ผศ.ดร.สุภทัร 
 
ผู้รายงาน :  
ธัญยพร, พาณุพงศ ์
 

ร้อยละการดำเนินงาน : 
 
 
 
จัดทำ google form ให้ ผู้สนใจกรอก
ข้อมูลแล้ว 
 
ร้อยละความสำเรจ็ : 
  

 

    

    

 

  เป้าหมายปี 65 :  
 5% 
 การดำเนินงานปัจจุบัน :  
อยู่ระหว่างรับสมัคร 

ร้อยละความสำเร็จ : 0 
 

 เป้าหมายปี 65 :  
 11% 
 การดำเนินงานปัจจุบัน : 
- 

ร้อยละความสำเร็จ : 0 
 

 เป้าหมายปี 65 :  
 ไม่กำหนด 
 การดำเนินงานปัจจุบัน : 
- 

ร้อยละความสำเร็จ : - 
 

ตัวช้ีวัด/เปา้หมาย : 
มีข้อมูลผู้สนใจสมัครเข้าศกึษา
ต่อทางออนไลน ์
 
ผลลัพธ์/ผลผลิต :   - 
  

 



Update: 24 สิงหาคม 2565 

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2565 ไตรมาส 3 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

KPIs 

ผลการดำเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรค หมายเหตุ/ข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ สถานะการดำเนนิงาน แผนการดำเนินงานไตรมาส 4 
รายละเอียดการดำเนินงาน 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

P26: โครงการ Student Mobility (Student Mobility) 
สรุปผลการดำเนินงาน :  ยังไม่มีการขอรับสนับสนุนการอบรมระยะสั้นและนำเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ  เลื่อนการดำเนินการโครงการไปเป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

S1-KPI6: จำนวน นศ. 
บัณฑิตศึกษาเพิ่ม 
 
 
 
 
 
 
 
S1-KPI3-1:  สดัส่วนนกัศึกษา
ต่างชาติเพิ่มขึ้น (นับสะสม) 
 
 
 
 
 
 
S2-KPI3-1: จำนวนนกัศกึษา
แลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น 
 
 
 
 

เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 จึง
ทำให้นักศึกษาไม่ได้เดินทางไป
ต่างประเทศ จึงไม่มีการขอรับ
สนับสนุนการอบรมระยะสั้นและ
นำเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ 

- 
 

- - ผู้รับผิดชอบหลัก: 
รศ.ดร.นพ.สรุพงษ์ 
ผศ.ดร.สุภทัร 
 
ผู้รายงาน :  
ขวัญปวีณ์, ธัญยพร 
 

ร้อยละการดำเนินงาน : 
 
 
 
 
ร้อยละความสำเรจ็ : 
  

เลื่อนการดำเนินการโครงการ
ไปเป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 

    

    

 

 เป้าหมายปี 65 :  
 5% 
 การดำเนินงานปัจจุบัน :  
อยู่ระหว่างรับสมัคร 

ร้อยละความสำเร็จ : 0 
 

 เป้าหมายปี 65 :  
 11% 
 การดำเนินงานปัจจุบัน : 
- 

ร้อยละความสำเร็จ : 0 
 

 เป้าหมายปี 65 :  
 ไม่กำหนด 
 การดำเนินงานปัจจุบัน : 
- 

ร้อยละความสำเร็จ : - 
 

ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : 
มีนักศกึษาแลกเปลีย่นเพิ่มขึน้ 
ปี 65 ไม่กำหนด 
ปี 66 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 
ผลลัพธ์/ผลผลิต :   - 
  

 



Update: 24 สิงหาคม 2565 

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2565 ไตรมาส 3 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

KPIs 

ผลการดำเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรค หมายเหตุ/ข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ สถานะการดำเนนิงาน แผนการดำเนินงานไตรมาส 4 
รายละเอียดการดำเนินงาน 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

P27: โครงการสนับสนนุการรับนักศกึษาสมทบ (นักศึกษาสมทบ) 
สรุปผลการดำเนินงาน :  ดำเนินการจดัทำระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนให้สามารถรับ นศ.สมทบได้มากขึ้น และอยู่ระหว่างดำเนนิการ จัดการเรียนการสอนหลักสูตรเตรียมความพร้อมและปรับ
พื้นฐานนักศึกษาผู้รับทุน TICระหวา่งเม.ย. - มิ.ย. 65 และ  ก.ย. - พ.ย. 65 

 

S1-KPI6: จำนวน นศ. 
บัณฑิตศึกษาเพิ่ม 
 
 
 
 
 
 
 
S1-KPI3-1:  สดัส่วนนกัศึกษา
ต่างชาติเพิ่มขึ้น (นับสะสม) 
 
 
 
 
 
 
S2-KPI3-1: จำนวนนกัศกึษา
แลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น 
 
 
 
 

ได้ดำเนินการจัดทำ 
1. ระเบียบมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ว่าด้วย
ค่าธรรมเนยีมการศึกษา วิจัย และการใช้
บริการมหาวิทยาลยั สำหรับนักศกึษาสมทบ
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2564 
2. ประกาศมหาวิทยาลยัเชยีงใหม่ เรือ่ง 
แนวทางการบริหารค่าธรรมเนยีมการศกึษา
สำหรับนักศกึษาสมทบระดับบัณฑิตศกึษา 
3. กระบวนวชิาเรยีนข้ามสถาบัน 
เพื่อเป็นการสนับสนุน ผลกัดนัให้สามารถ
รับนักศกึษาสมทบ/นกัศกึษาเรยีนข้าม
สถาบัน ได้มากขึน้ 

- 
 

- - ผู้รับผิดชอบหลัก: 
รศ.ดร.นพ.สรุพงษ์ 
รศ.ดร.วรรธิดา 
 
ผู้รายงาน :  
ขวัญปวีณ ์
 

ร้อยละการดำเนินงาน : 
 
 
 
 
ร้อยละความสำเรจ็ : 
  

 

 

 

 

อยูร่ะหว่างดำเนนิโครงการเตรียมความ
พร้อมและปรับพ้ืนฐานนกัศึกษาผูร้ับทนุ 
TICA (ภายใตโ้ครงการ Pre-Graduate 
School at CMU) 

- - - ผู้รับผิดชอบหลัก: 
รศ.ดร.นพ.สรุพงษ์ 
ผศ.ดร.สุภทัร 
 
ผู้รายงาน : ธญัยพร 

 

     

 

 เป้าหมายปี 65 :  
 5% 
 การดำเนินงานปัจจุบัน :  
อยู่ระหว่างรับสมัคร 

ร้อยละความสำเร็จ : 0 
 

 เป้าหมายปี 65 :  
 11% 
 การดำเนินงานปัจจุบัน : 
- 

ร้อยละความสำเร็จ : 0 
 

 เป้าหมายปี 65 :  
 ไม่กำหนด 
 การดำเนินงานปัจจุบัน : 
- 

ร้อยละความสำเร็จ : - 
 

ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : 
มีระเบียบและประกาศรองรับการรับนักศกึษา
สมทบ 
ผลลัพธ์/ผลผลิต :    
ออกระเบียบและประกาศทีเ่กีย่วข้องกับการรับ
นักศกึษาสมทบเรยีบรอ้ยแล้ว และอยูร่ะหวา่ง
ดำเนนิโครงการเตรียมความพร้อมและปรับ
พื้นฐานฯ นศ.ทนุ TICA โดยกำหนดให้เข้าระบบ
เป็น นศ.สมทบของบัณฑิตวทิยาลัย 
  

 



Update: 24 สิงหาคม 2565 

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2565 ไตรมาส 3 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

KPIs 

ผลการดำเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรค หมายเหต/ุข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ สถานะการดำเนนิงาน แผนการดำเนินงานไตรมาส 4 
รายละเอียดการดำเนินงาน 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

P28: โครงการสนับสนนุกิจกรรมทางวิชาการตามยุทธศาสตร์ (เงนิเสริมหลกัสูตรและกฬีา) (กิจกรรมวิชาการเงินเสริมหลักสูตรกีฬา) 
สรุปผลการดำเนินงาน :  อยู่ระหว่างจัดทำโครงการขอรับสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัย (เลื่อนการดำเนนิการโครงการเป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) 

S1-KPI6: จำนวน นศ. 
บัณฑิตศึกษาเพิ่ม 
 
 
 
 
 
 
 
S1-KPI3-1:  สดัส่วนนกัศึกษา
ต่างชาติเพิ่มขึ้น (นับสะสม) 
 
 
 
 
 
 
S2-KPI3-1: จำนวนนกัศกึษา
แลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น 
 
 
 
 

ร่างรายละเอยีดกจิกรรมเพือ่จัดทำ
โครงการขอรับการสนับสนนุงบประมาณ
เรียบร้อยแลว้ 

- 
 

จากแผนการดำเนนิงานที่วางไว้คอืเสนอ
โครงการเพือ่ขอใช้เงนิเหลือจ่ายจากเงิน
อุดหนนุกจิกรรมเสรมิหลักสูตรและกฬีา
บัณฑิตศึกษาที่อยู่ในกองทนุส่งเสริม
กิจกรรมนกัศกึษา แต่ปรากฏวา่เงินที่
บัณฑิตวิทยาลยับันทกึตัวเลขมาตั้งแต่ปี 
2559-2564 เป็นงบประมาณเหลือจ่าย 
เนื่องจากบัณฑิตวิทยาลยัไม่ได้มีโครงการ
ผูกพันงบประมาณไว้ จึงไม่ได้อยู่ใน
กองทุนส่งเสรมิกจิกรรมนกัศึกษาซ่ึงรอง
อธิการบดีสามารถอนมุัติโครงการให้ใช้
เงินในสว่นนี้ได้ แตก่ลายเป็นเงินรายได้
มหาวิทยาลัย ซึ่งต้องเสนอโครงการไปที่
มหาวิทยาลัยเพื่อขอรับการจัดสรร
งบประมาณใหม ่

- ผู้รับผิดชอบหลัก: 
รศ.ดร.เอกรฐั 
 
ผู้รายงาน :  
ธัญยพร 
 

ร้อยละการดำเนินงาน : 
 
 
 
มีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการ
พัฒนานกัศึกษาเพื่อขอใชเ้งินเหลอืจ่าย
จากเงนิอดุหนุนกิจกรรมเสรมิหลักสูตร
และกฬีาแลว้ 
 
ร้อยละความสำเรจ็ : 
  

เลื่อนการดำเนินการโครงการ
เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

 เป้าหมายปี 65 :  
 5% 
 การดำเนินงานปัจจุบัน :  
อยู่ระหว่างรับสมัคร 

ร้อยละความสำเร็จ : 0 
 

 เป้าหมายปี 65 :  
 11% 
 การดำเนินงานปัจจุบัน : 
- 

ร้อยละความสำเร็จ : 0 
 

 เป้าหมายปี 65 :  
 ไม่กำหนด 
 การดำเนินงานปัจจุบัน : 
- 

ร้อยละความสำเร็จ : - 
 

 

ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : 
มีงบประมาณสนับสนนุ
กิจกรรมวิชาการจากแหล่งอืน่ๆ 
นอกจากเงนิรายได้ของบัณฑิต
วิทยาลัย 
ผลลัพธ์/ผลผลิต :   - 
  

 

  



Update: 24 สิงหาคม 2565 

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2565 ไตรมาส 3 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

KPIs 

ผลการดำเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรค หมายเหต/ุข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ สถานะการดำเนนิงาน แผนการดำเนินงานไตรมาส 4 
รายละเอียดการดำเนินงาน 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

P29: e-Grad Digital Transformation (e-Grad) 
สรุปผลการดำเนินงาน : 1. ระบบรับสมัคร, ระบบ eThesis, ระบบ Student365(ส่วนที่ 1) สามารถใช้งานระบบได้แล้ว แต่ยังไม่ได้ประเมินการใช้งานระบบจากนักศึกษาและ
เจ้าหน้าที ่

2. ระบบ eProposal และระบบ Student365(ส่วนที่ 2) อยู่ระหว่างพัฒนาระบบ  
3. ระบบส่งผลงานตีพิมพ์ อยู่ระหวา่งฝ่ายที่เกี่ยวข้องสรุปกระบวนการทำงานใหช้ัดเจน 

ภาพรวมโครงการ 
 

ร้อยละการดำเนินงาน :  
 
ร้อยละความสำเร็จ :  

S4-KPI1-1: ระบบรับสมัคร
นักศกึษาบัณฑิตศึกษา 
eAdmission 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบรับสมัครนกัศึกษาบัณฑิตศึกษา eAdmission : 
อยูร่ะหว่างปรับเงื่อนไขและการออกรายงานจาก
หลักสูตรสมทบเป็นประเภทนักศกึษาสมทบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 มีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา - ผู้รับผิดชอบหลัก: 
1.รศ.ดร.เอกรฐั 
2.ผศ.กสิณ 
 
ผู้รายงาน :  
ชยุตม์, ณัฐนันท ์
 

ร้อยละการดำเนินงาน : 
 
 

ร้อยละความสำเรจ็ :  

1. ประเมนิการใช้งานระบบ 

2. ปรับปรุงและพฒันาระบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S4-KPI1-2: ระบบส่งรูปเลม่
ปริญญานิพนธ ์eThesis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบส่งรูปเล่มปริญญานิพนธ์ eThesis:  
ดำเนนิการเสร็จเรยีบร้อย  แต่ได้ดำเนินการปรับปรุง
วิธีการส่ง  โดยเดิมส่งเข้าระบบที่ บว. แต่ในขั้นตอน
ใหม่แบ่งเป็น 2 ระบบ คือ 
1. การเผยแพร่ปกติ  ให้ นศ.ส่งใน CMU IR และ 
turn it in โดย จนท.บว. จะเข้าไปตรวจและออก
หนังสือรับรองเพื่อขอสำเร็จการศึกษาให้ 
2. การส่งโดยขอปกปิดวทิยานิพนธ ์ให้ส่งในระบบของ 
บว. แบบเดิมซึ่งขณะนีก้ำลังดำเนนิการ ปรบัปรุง
โปรแกรม และทดสอบการดำเนินงาน 
 
 
 
 
 
 

 - - ร้อยละการดำเนินงาน : 
 
 
ร้อยละความสำเรจ็ : 
 
 

1. ประเมนิการใช้งานระบบ 

2. ปรับปรุงและพฒันาระบบ 

 เป้าหมายปี 65 :  
 ไม่ได้กำหนด 
 การดำเนินงานปัจจุบัน :  
 สามารถใช้งานได้ อยู่
ระหว่างปรับเงือ่นไขและ
การออกรายงาน 

 ร้อยละความสำเร็จ : 80 
 

 เป้าหมายปี 65 :  
 ไม่ได้กำหนด 
 การดำเนินงานปัจจุบัน :  
 สามารถใช้งานได้ 
วางแผนในการเก็บ
ข้อมูลประเมินผลการใช้
งานระบบในไตรมาส 3 
 ร้อยละความสำเร็จ : 90 

 

55% 

 

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย : 
มีระบบรับสมัครนักศกึษาบัณฑิตศึกษา 
eAdmission 
ผลลัพธ์/ผลผลิต : - 
ระบบสามารถใช้งานได ้อยูร่ะหว่าง
ปรับเงื่อนไขและการออกรายงาน 

ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : 
มีระบบส่งรูปเล่มปรญิญานิพนธ์ 
eThesis 
ผลลัพธ์/ผลผลิต :  
ระบบสามารถใช้งานได ้อยู่
ระหว่างประเมินผลการใช้
ระบบ 

 

55% 



Update: 24 สิงหาคม 2565 

KPIs 

ผลการดำเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรค หมายเหต/ุข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ สถานะการดำเนนิงาน แผนการดำเนินงานไตรมาส 4 
รายละเอียดการดำเนินงาน 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

 

S4-KPI1-3: ระบบเสนอโครง
ร่างปริญญานิพนธ์ eProposal 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบเสนอโครงร่างปรญิญานิพนธ์ eProposal: 
ขณะนี้ได้หยุดพัฒนาเอง โดยนำไปรวมกับการพัฒนา 
MIS  ซ่ึงตอนนีก้ำลังรวบรวมความสามารถของ
โปรแกรม 

 ภาระงานเยอะ จนไม่สามารถ
จัดสรรเวลาการพฒันาระบบให้
เหมาะสม 

มีนโยบายแบ่งภาระงาน
บางส่วนให้งานบริหารทั่วไป
ช่วยดแูล ทำให้มีเวลาในการ
พัฒนาระบบมากขึน้ 

ร้อยละการดำเนินงาน : 
 
 
ร้อยละความสำเรจ็ :  
 
 
 

1. เขยีนโค้ดโปรแกรม 
2. ทดลองใช้งานระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ผลงานวิชาการ ได้ดำเนินการไปแล้วโดยให้ นศ. ส่ง
ตรงมาที่ จนท.บว. และเมื่อตรวจเสร็จ ก็จะออก
หนังสือรับรองให้ แต่มีการปรับเปลีย่นโดยให้เป็นไป
ตามขั้นตอน คือ นศ. ส่งผลงานผ่าน สาขาวิชา มี
อาจารย์ที่ปรึกษารับรอง ผ่านคณะ และผ่าน 
จนท.บว. ตรวจสอบ ประกอบดว้ยรายละเอียดของ
การตีพิมพ์ และการเผยแพร่ผลงานได้มีความ
ต้องการเพิ่ม ขณะนี้ต้องปิดบริการส่วนนี้ แต่การ
ปรับปรุงให้ไปรวมกับการพัฒนา MIS ของ บว. ซึ่ง
ตอนนี้กำลังรวบรวมความต้องการและกำหนด
ความสามารถของโปรแกรม student 365 phase 
1 ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดย นศ. และอาจารย์ 
สามารถตรวจสอบรายละเอยีดข้อมูลของตนเอง 
และกำลังดำเนินการรวบรวมและออก TOR ของ 
phase 2 โดย อ.เอกรัฐ อ.กสิณ 
 

 กระบวนการและขัน้ตอนการ
ทำงานยังไม่นิ่ง มกีารปรับเปลีย่น
ตลอดเวลา 

ควรเร่งสรุปกระบวนการ
ทำงานและรายละเอยีดข้อมูลที่
จะนำเข้าระบบ เพื่อจะได้
ดำเนนิการพัฒนาระบบต่อไป 

ผู้รับผิดชอบหลัก: 
1.รศ.ดร.เอกรฐั 
2.ผศ.กสิณ 
 
ผู้รายงาน :  
ชยุตม ์
 

ร้อยละการดำเนินงาน : 
 
 
ร้อยละความสำเรจ็ : 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เป้าหมายปี 65 :  
 ไม่ได้กำหนด 
 การดำเนินงานปัจจุบัน :  
 ออกแบบผังการทำงาน
และฐานข้อมูลเรียบร้อย
แล้ว 
 ร้อยละความสำเร็จ : 
20 

 

 เป้าหมายปี 65 :  
 ไม่ได้กำหนด 
 การดำเนินงานปัจจุบัน :  
 สามารถรายงานสถานะ
ของนกัศกึษาบนระบบ 
Student365 ได้  
ร้อยละความสำเร็จ : 25 

 

 

 

ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : 
มีระบบเสนอโครงร่างปรญิญา
นิพนธ ์eProposal 
ผลลัพธ์/ผลผลิต :  
ออกแบบผังการทำงานและ
ฐานขอ้มูลของระบบ 

ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : 
มีระบบส่งผลงานตีพิมพ ์
ผลลัพธ์/ผลผลิต : - 

 

 



Update: 24 สิงหาคม 2565 

KPIs 

ผลการดำเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรค หมายเหต/ุข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ สถานะการดำเนนิงาน แผนการดำเนินงานไตรมาส 4 
รายละเอียดการดำเนินงาน 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ระบบ Student365 ส่วนแรกเรยีบร้อยแลว้ (ระบบ 
Line แจง้ข้อมูลรายละเอยีดและสถานะของนักศกึษา) 
อยูร่ะหว่างเตรยีมดำเนนิการในส่วนที่ 2  
 

   ร้อยละการดำเนินงาน : 
 
 
ร้อยละความสำเรจ็ :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : 
มีระบบ Student365 ครบ 2 
ส่วน 
ผลลัพธ์/ผลผลิต :  
มีระบบ Student365 ส่วนแรก 



Update: 24 สิงหาคม 2565 

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2565 ไตรมาส 3 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

KPIs 

ผลการดำเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรค หมายเหต/ุข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ สถานะการดำเนนิงาน แผนการดำเนินงานไตรมาส 4 
รายละเอียดการดำเนินงาน 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

P30: โครงการ Voice of Customer (VOC) (VOC) 
สรุปผลการดำเนินงาน : มีเร่ืองร้องเรียน 1 เร่ือง ให้บริการตอบข้อสอบถามและให้คำแนะนำจากแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ และการให้บริการผ่านเคาน์เตอร์ OSS จำนวนทั้งสิ้น 1,385 ราย และได้รบัความพึงพอใจจากผู้รับบริการโดยเฉลีย่ 100% 
S4-KPI2-1: ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศกึษาและ
เจ้าหน้าที ่
 
 
 
 
 
 
 
S4-KPI2-2: ผลการจัดการขอ้
ร้องเรยีน 
 
 
 
 
 
 
 
S4-KPI5-1: ร้อยละความพึง
พอใจของผู้รับบรกิาร 
 
 
 
 
 
 
 
 

- มีขอ้รอ้งเรียน 1 เรื่อง ดังนี ้
  1. การจ่ายเงนิทนุ CMU Presidential มคีวามล่าช้า 
และได้ดำเนินการชีแ้จงเหตุผลตอ่ผู้รอ้งเรียนจนเป็นที่
พอใจเรียบรอ้ยแล้ว โดยให้เหตุผลว่าความลา่ช้าเกิดขึ้น
จากกระบวนการดำเนนิงานก่อนทีเ่งินทุนจะถูกโอนมายัง
บัณฑิตวิทยาลยัมีความล่าช้า ซ่ึงจะได้แก้ไขกระบวนการ
ดำเนนิงานต่างๆ ให้กระชับยิ่งขึน้ 
- มีการตอบข้อซักถาม และให้คำแนะนำขอ้มูลต่าง ๆ ใน
ระดับบัณฑิตศึกษา ผ่านระบบ OSS และแพลตฟอรม์
ออนไลน์ต่างๆ  โดยสรุปจำนวนผู้สอบถามขอ้มูลในแต่
ละเดือน มดีังนี ้
     ตุลาคม 2564 จำนวน 301 ราย 
     พฤศจิกายน 2564 จำนวน 383 ราย 
     ธนัวาคม 2564  จำนวน 135 ราย 
     มกราคม 2565  จำนวน 194 
     กุมภาพนัธ์ 2565 จำนวน 190 ราย 
     มนีาคม 2565 จำนวน 182 ราย   
- ความพึงพอใจผู้รับบรกิาร โดยเฉลี่ย = 91.82% 
จำแนกเป็นด้านต่างๆ ดังนี ้
     1. ด้านกระบวนการ/ขัน้ตอนการบริการ (ความ
สะดวก รวดเร็ว/รูปแบบการให้บริการ)  94.2% 
     2. การสนับสนนุส่งเสริมการเรยีน(ทนุกศ.และ
กิจกรรมทางวิชาการ) 88.74% 
     3. ด้านเจ้าหน้าที่ (สุภาพ/บรกิารเสมอภาค) 
92.53% 
 
 

- 
 

- - ผู้รับผิดชอบหลัก: 
1.รศ.ดร.นพ.สรุพงษ์ 
2.ผศ.กสิณ 
 
ผู้รายงาน :  
เลขานกุาร บว. 

ร้อยละการดำเนินงาน : 
 
 
 

ดำเนนิการเป็นประจำตอ่เนื่องทกุเดอืน
ร้อยละการดำเนนิงานจึงคิดตาม
ระยะเวลา 
 
ร้อยละความสำเรจ็ :  
 

สำรวจความพึงพอใจ, ติดตาม
ประเมนิผลไตรมาส 4 

 

 
 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 : 
มีร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการโดยเฉลีย่  80 % 
ผลลัพธ์/ผลผลิต :  
มีความพึงพอใจจากผู้รับบรกิาร
โดยเฉลีย่ 91.82% 



Update: 24 สิงหาคม 2565 

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2565 ไตรมาส 3 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

KPIs 

ผลการดำเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรค หมายเหต/ุข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ สถานะการดำเนนิงาน แผนการดำเนินงานไตรมาส 4 
รายละเอียดการดำเนินงาน 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

P31: โครงการพัฒนาระบบการให้บรกิารการศึกษาแบบครบวงจร One Stop Service (OSS) และ Online Service (OSS&Online Service) 
สรุปผลการดำเนินงาน : มีการจัดกจิกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การให้บริการ OSS ในไตรมาส 1 เท่านั้น ไตรมาส 2 งดจัดกิจกรรมเน่ืองจาก COVID-19  
S4-KPI2-1: ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศกึษาและ
เจ้าหน้าที ่
 
 
 
 
 
 
 
S4-KPI2-2: ผลการจัดการขอ้
ร้องเรยีน 
 
 
 
 
 
 
 
S4-KPI5-1: ร้อยละความพึง
พอใจของผู้รับบรกิาร 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดประชมุแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ดำเนินการแลว้ 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) 
 
 
 

- 
 

- งดจัดประชมุแลกเปลีย่นเรยีนรู้
การให้บรกิาร OSS เนือ่งจาก
สถานะการแพรร่ะบาดของเชือ้ 
COVID19 

ผู้รับผิดชอบหลัก: 
1.รศ.ดร.นพ.สุรพงษ์ 
2.ผศ.กสิณ 
3.เลขานุการ 
 
ผู้รายงาน :  
1.เลขานุการ 
2.กรวรรณ 

ร้อยละการดำเนินงาน : 
 
 
 

ดำเนนิการเป็นประจำตอ่เนื่องทกุเดอืน
ร้อยละการดำเนนิงานจึงคิดตาม
ระยะเวลา 
 
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 : 
มีร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการโดยเฉลีย่  80 % 
ผลลัพธ์/ผลผลิต :  
รวบรวมขอ้มูลการให้บรกิาร 
จำนวน 6 เดือน 



Update: 24 สิงหาคม 2565 

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2565 ไตรมาส 3 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

KPIs 

ผลการดำเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรค หมายเหต/ุข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ สถานะการดำเนนิงาน แผนการดำเนินงานไตรมาส 4 
รายละเอียดการดำเนินงาน 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

P32: โครงการ ISO9001 : 2015 (ISO9001) 
สรุปผลการดำเนินงาน : อยู่ระหว่างตรวจประเมินเพื่อรับรอง ISO9001 
S4-KPI2-1: ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศกึษาและ
เจ้าหน้าที ่
 
 
 
 
 
 
 
S4-KPI2-2: ผลการจัดการขอ้
ร้องเรยีน 
 
 
 
 
 
 
 
S4-KPI5-1: ร้อยละความพึง
พอใจของผู้รับบรกิาร 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไตรมาส 1 : 
- จัดอบรม เรือ่ง ขอ้กำหนดในการจัดทำเอกสาร
คุณภาพ ISO 9001: 2015 เมือ่วันที่ 17 พฤศจิกายน 
2564 
- จัดอบรม เรือ่ง การจัดทำเอกสารคุณภาพ ISO 
9001: 2015 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 
9.00-11.00 น. 
และ วนัที ่9 กมุภาพันธ ์2565 เวลา 9.00-12.00 น. 
- อยู่ระหว่างให้แต่ละงานดำเนินการจัดทำเอกสาร
คุณภาพ ดังนี้    
  1) คำบรรยายลกัษณะงาน (Job Description) 
  2) ระเบียบปฏิบัติ (Quality Procedure) 
  3) คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Instruction) 
  4) เอกสารสนับสนนุ (Support Document) 
 
ไตรมาส 2 :  
- จัดอบรม “การอบรมการตรวจติดตามภายใน ISO 
9001 : 2015 (Internal Audit ISO 9001 : 2015)” 
ภายในเดือนเมษายน 65 
 
ไตรมาส 3 :  
1. มีการจัดอบรมผู้ตรวจติดตามภายในและจดั

สอบเพื่อขอรับใบอนุญาตผู้ตรวจติดตาม
ภายในของบัณฑิตวทิยาลยั   

2. แต่ละหนว่ยงานดำเนินการจัดทำ QP และ 
WI สำหรับงานทีเ่กีย่วขอ้งกับหน่วยงานนั้น ๆ  

167,650 - - ผู้รับผิดชอบหลัก: 
1.รศ.ดร.อภิชาต 
2.ผศ.ดร.สาลินี 
3.อ.ดร.ตุลยา 
ผู้รายงาน : เลขานุการ 
 
 

ร้อยละการดำเนินงาน : 
 
 
 

ร้อยละความสำเรจ็ :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจประเมินเพ่ือรับรอง 
ISO9001 ในเดือนกันยายน 65 

 

 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 : 
ได้รับการรับรองจากผู้ตรวจ
ประเมิน iso9001 : 2015 
ผลลัพธ์/ผลผลิต :  
จัดอบรมการตรวจประเมิน
และจัดทำเอกสารสำหรับ
การตรวจประเมิน 
 

 



Update: 24 สิงหาคม 2565 

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2565 ไตรมาส 3 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

KPIs 

ผลการดำเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรค หมายเหตุ/ข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ สถานะการดำเนนิงาน แผนการดำเนินงานไตรมาส 4 
รายละเอียดการดำเนินงาน 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

P33: Grad KM (GradKM)   
สรุปผลการดำเนินงาน : ดำเนินการจัดกจิกรรม KM การใหบ้ริการ OSS 4 ครั้ง, จัดอบรมระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 แทนการ KM แบบฟอร์มหนังสือภายใน 
ภายนอก การจัดซ้ือจัดจ้าง  

ภาพรวมโครงการ 
 

ร้อยละการดำเนินงาน : 
 
ร้อยละความสำเร็จ :  

S4-KPI2-1: ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศกึษาและ
เจ้าหน้าที ่
 
 
 
 
 
 
S4-KPI2-2: ผลการจัดการขอ้
ร้องเรยีน 
 
 
 
 
 
 
 
S4-KPI5-1: ร้อยละความพึง
พอใจของผู้รับบรกิาร 
 
 
 
 
 
 
 
 

P33.1 : KM การให้บริการ OSS  
- KM การให้บรกิาร OSS ดำเนนิการแล้ว  4  ครั้ง 

ดังนี้ครั้งที่ 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 เนือ่งจาก
สถานการณก์ารแพรร่ะบาด
ของเชือ้ COVID-19 

ผู้รับผิดชอบหลัก : 
1.รศ.ดร.นพ.สุรพงษ์  
2.รศ.ดร.ธงชัย 
3.ผศ.กสิณ  
 
ผู้รายงาน :  

พรรณี, สายสวาท 

ร้อยละการดำเนินงาน :  
 
 
ปรับให้ KM การให้บริการ OSS เพยีง 4 ครัง้ 
เนื่องจากบุคลากรสามารถดำเนินการไดอ้ยา่งมี
ประสิทธภิาพในการให้บรกิารแล้ว  
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 : 
มีการจัด KM การให้บรกิาร 
OSS  จำนวน 4 ครั้ง 
ผลลัพธ์/ผลผลิต :  
มีการจัด KM การให้บรกิาร 
OSS  จำนวน 4 ครั้ง 



Update: 24 สิงหาคม 2565 

ายละเอียดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2565 ไตรมาส 3 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

KPIs 

ผลการดำเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรค หมายเหตุ/ข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ สถานะการดำเนนิงาน แผนการดำเนินงานไตรมาส 4 
รายละเอียดการดำเนินงาน 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

P34: พัฒนาทกัษะบุคลากรทีร่ับผิดชอบด้านบัณฑิตศึกษาของคณะและส่วนงาน  English + Office + IT literacy (ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะด้านการให้บรกิารบัณฑิตศกึษา) (พัฒนา
ทักษะบุคลากร)  
สรุปผลการดำเนนิงาน :  สนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาทกัษะภาษาอังกฤษ ด้วยโปรแกรม Dyned มีบุคลากรเข้าร่วมโครงการ 29 คน  
 

ภาพรวมโครงการ 

ร้อยละการดำเนินงาน :  

ร้อยละความสำเร็จ :  

S4-KPI2-1: ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศกึษาและ
เจ้าหน้าที ่
 
 
 
 
 
 
 
S4-KPI2-2: ผลการจัดการขอ้
ร้องเรยีน 
 
 
 
 
 
 
 
S4-KPI5-1: ร้อยละความพึง
พอใจของผู้รับบรกิาร 
 
 
 
 
 
 
 
 

P34.1 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับ
บุคลากร บว. ด้วยโปรแกรม Dyned 
งบประมาณ 36,000 บาท (พ.ย. 64 – เม.ย. 
65) 
- บุคลากรทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ  
  (วันที ่13-17 ธ.ค. 2564) 
- บุคลากรเริม่อบรมทกัษะภาษาอังกฤษผ่าน
โปรแกรม DynEd (เริ่มตั้งแตว่ันที่ 20 ธ.ค. – 
30 พฤศจิกายน 2565) ซึ่งบุคลากรแต่ละคน
จะต้องเรยีนเพื่อเลื่อนระดับให้สูงขึ้นจากเดมิ 
อย่างน้อย 1 ระดับ 

38,000 - - ผู้รับผิดชอบหลัก : 
1.รศ.ดร.ธงชัย 
2.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 : 
มีผู้เลื่อนระดับให้สูงขึ้นจากเดิม 
อย่างน้อย 1 ระดับ จำนวน 29 
คน  
ผลลัพธ์/ผลผลิต :  
บุคลากรผ่านการอบรม ใน
ระดับที่สูงขึ้น 1 ระดับแล้ว 10 
คน 

 



Update: 24 สิงหาคม 2565 

ายละเอียดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2565 ไตรมาส 3 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

KPIs 

ผลการดำเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรค หมายเหต/ุข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ สถานะการดำเนนิงาน แผนการดำเนินงานไตรมาส 4 
รายละเอียดการดำเนินงาน 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

P35: โครงการ 5 ส (5ส)  
สรุปผลการดำเนินงาน : จัดอบรมและจัดกิจกรรม 5ส และจัดกจิกรรมมอบรางวัล 5ส ดีเด่น เรียบร้อยแลว้  
S4-KPI2-1: ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของนกัศกึษาและเจ้าหน้าที ่
 
 
 
 
 
 
 
S4-KPI2-2: ผลการจัดการขอ้รอ้งเรยีน 
 
 
 
 
 
 
 
S4-KPI5-1: ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไตรมาส 1 : 
- จัดอบรมหลกัสูตรกิจกรรม 5ส ในวนัที่ 

23 ธันวาคม 2564 และ 
- จัดกิจกรรม Grad Big Cleaning Day 
ประจำปี 2564 ในวันที่ 29 ธนัวาคม 2564 
 
 

3,203 - - ผู้รับผิดชอบหลัก : 
1.ผศ.ดร.สาลนิ ี
2.วาสนา 
ผู้รายงาน : พรรณ ี
 

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 : 
บุคลากรตระหนกัถึงความสำคัญ
ของการทำ 5ส จนเกิดเป็น
วัฒนธรรมองคก์รที่ด ี
ผลลัพธ์/ผลผลิต :  
จัดกิจกรรมที่เกีย่วขอ้งเรียบร้อย
แล้ว  



Update: 24 สิงหาคม 2565 

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2565 ไตรมาส 3 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

KPIs 

ผลการดำเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรค หมายเหต/ุข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ สถานะการดำเนนิงาน แผนการดำเนินงานไตรมาส 4 
รายละเอียดการดำเนินงาน 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

P36: โครงการ Grad morning talk (morning talk) 
สรุปผลการดำเนินงาน : จัดทำคลิป Grad Morning talk แลว้จำนวน 12 ครั้ง  

S4-KPI2-1: ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศกึษา
และเจ้าหน้าที ่
 
 
 
 
 
 
 
S4-KPI2-2: ผลการจัดการขอ้
ร้องเรยีน 
 
 
 
 
 
 
 
S4-KPI5-1: ร้อยละความพึง
พอใจของผู้รับบรกิาร 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดทำคลิป Grad Morning เพือ่การสื่อสารภายในองค์กรของบัณฑิต
วิทยาลัย การสื่อสารให้ผู้บริหารและบุคลากรรับทราบกจิกรรมสำคัญ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัณฑิตวทิยาลยั รวมทั้งการสื่อสารประเดน็
สาระสำคัญอื่น ๆ  
ที่จะส่งเสรมิให้การปฏิบัติงานภายในองคก์รดำเนนิไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธภิาพ ทกุวนัจนัทร์ที ่2 และ 4 ของเดือน 
จำนวน 22 ครั้ง  
ผลการดำเนินงาน  
ครั้งที่ 1 เมือ่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564  เรือ่ง วนัสถาปนา บว. 
ครั้งที่ 2 เมือ่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564  เรื่อง การรับสมัคร 
1/2565 รอง 1 & ทุน 
ครั้งที่ 3 เมือ่วันที่ 13 ธนัวาคม 2564   เรือ่ง วันรับปริญญาปี 2565 
ครั้งที่ 4 เมือ่วันที่ 27 ธนัวาคม 2564   เรือ่ง แจ้งข่าวกจิกรรม 
ครั้งที่ 5 เมือ่วันที่ 10 มกราคม 2565   เรื่อง ปริญญานิพนธ์ดีเดน่ & 
หลักสูตรดเีด่น 
ครั้งที่ 6 เมือ่วันที่ 24 มกราคม 2565   เรื่อง ศิษย์เก่าดีเดน่ 
ครั้งที่ 7 เมือ่วันที่ 7 กุมภาพนัธ์ 2565  เรื่อง การรับสมัคร 1/2565 
รอบ 2 & การเรยีนข้ามสถาบัน 
ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565   เร่ือง การเรียนขา้ม
สถาบัน  
ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565   เรื่องการอบรม
ภาษาอังกฤษผ่านโปรแกรม Dyned ของบุคลากร บว. 
ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 65   เร่ือง กยศ. 
ครั้งที่ 11 วันที่ 6 มิถุนายน 65   เร่ือง QP 
ครั้งที่ 12 วันที่ 1 สิงหาคม 65   เร่ือง GIP Project 
 

- - - ผู้รับผิดชอบหลัก : 
เลขานกุาร 
 
ผู้รายงาน : เลขานกุาร 

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 : 
มีการจัดทำคลิป Grad 
Morning talk เดือนละ 2 ครั้ง 
(เริ่ม พ.ย. 64) 
ผลลัพธ์/ผลผลิต :  
มีการจัดทำคลิป Grad 
Morning talk ระหว่าง พ.ย. 
64 – มิ.ย. 65 จำนวน 11 คลิป  
 

 



Update: 24 สิงหาคม 2565 

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2565 ไตรมาส 3 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

KPIs 

ผลการดำเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรค หมายเหต/ุข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ สถานะการดำเนนิงาน แผนการดำเนินงานไตรมาส 4 
รายละเอียดการดำเนินงาน 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

P37: โครงการ Service Spec. ประจำปี 2565 (Service Spec.) 
สรุปผลการดำเนินงาน : งานสหวทิยาการและประกนัคุณภาพการศกึษา ดำเนนิการ 2 เรือ่ง  

S4-KPI2-1: ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของนกัศกึษาและเจ้าหน้าที ่
 
 
 
 
 
 
S4-KPI2-2: ผลการจัดการขอ้รอ้งเรยีน 
 
 
 
 
 
 
S4-KPI3-1: ความรวดเร็วในการบริการตาม 
Service Spec. 
 
 
 
 
 
 
 
S4-KPI5-1: ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 
 
 
 
 
 
 

1. งานสหวทิยาการและประกนัคุณภาพ
การศกึษา 
ดำเนนิการ 2 เรื่อง  
1) การขอ VISA/การขยายเวลา VISA/การ
รายงานตัว 90 วนั ผลการดำเนินงาน : 
ดำเนนิงานเสร็จสิ้นแล้ว เหลอืเพยีงขัน้ตอน
การสรุปและประเมนิผลในไตรมาส 4 
2) การสอบวดัคุณสมบัติ/ การสอบ Thesis 
หรือ IS/ การสอบประมวลความรู้ ผลการ
ดำเนินงาน : ดำเนินงานเสร็จสิน้แลว้ เหลอื
เพียงขัน้ตอนการสรุปและประเมินผลในไตร
มาส 4 

 

- - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- ผู้รับผิดชอบหลัก : 
ดร.ศุภลักษณ ์
 
ผู้รายงาน :  
ดร.ศุภลักษณ ์
 
 

ร้อยละการดำเนินงาน : 
 
 
 
 

 

ปรับวิธีการรายงานให้ไปรายงานรวม
ทุกงาน ทุกหน่วย ในรอบการรายงาน 
management review แทน  

 

 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 
 

 

 เป้าหมายปี 65 :  
 ไม่กำหนด 
 การดำเนินงานปัจจุบัน :  91.82% 

ร้อยละความสำเร็จ : 0 
 



Update: 24 สิงหาคม 2565 

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2565 ไตรมาส 3 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

KPIs 

ผลการดำเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรค หมายเหต/ุข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ สถานะการดำเนนิงาน แผนการดำเนินงานไตรมาส 4 
รายละเอียดการดำเนินงาน 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

P38: โครงการ GIP Project ประจำปี 2565 (GIP) 
สรุปผลการดำเนินงาน : มีโครงการ GIP Project จำนวน 4 เร่ือง คือ 1. จัดทำคู่มือขอ้มูลพืน้ฐานสำหรับนกัศกึษาของสหสาขาวิชาในสังกัด บว. ทั้งแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 2. VOC งานสหวทิยาการฯ 3. การจัดทำระบบฐานข้อมูลบุคลากรออนไลน์ แบบ 
360 องศา 4.การพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส ์
S4-KPI2-1: ผลการประเมินความพึง
พอใจของนกัศึกษาและเจ้าหน้าที ่
 
 
 
 
 
S4-KPI2-2: ผลการจัดการขอ้รอ้งเรยีน 
 
 
 
 
 
S4-KPI4-1: จำนวนโครงการพัฒนา 
Grad Improvement Project 
 
 
 
 
 
S4-KPI5-1: ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 
 
 
 
 
 
 

1. งานสหวิทยาการและประกันคณุภาพการศึกษา 
ดำเนนิการ 2 เรื่อง  
1) จัดทำคู่มอืข้อมูลพื้นฐานสำหรับนกัศึกษาของสห
สาขาวิชาในสังกัด บว. ทั้งแบบภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ผลการดำเนินงาน : ส่วนของภาษาไทย
ดำเนนิการเสร็จสิน้แล้ว ภาษาอังกฤษอยูร่ะหว่าง
ดำเนนิการ  
2) VOC งานสหวทิยาการฯ ผลการดำเนินงาน : จัดทำ
ฐานขอ้มูลสำหรับเก็บข้อมูลข้อร้องเรยีนที่ได้รับจาก
คณาจารย์ และนกัศึกษาใน Google Spreadsheet 

2. งานบริหารท่ัวไป ดำเนนิการ 2 เรื่อง 
1) การจัดทำระบบฐานข้อมูลบุคลากรออนไลน์ แบบ 

360 องศา  
2) การพัฒนาระบบจัดเกบ็เอกสารอิเล็กทรอนิกส์  
 

- - - ผู้รับผิดชอบหลัก : 
ดร.ศุภลักษณ ์
 
ผู้รายงาน :  
ดร.ศุภลักษณ ์
 
 

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 : 
มีโครงการ GIP Project 
จำนวน 5 โครงการ 
 
ผลลัพธ์/ผลผลิต : 4 โครงการ 

 เป้าหมายปี 65 :  
 5 โครงการ 
 การดำเนินงานปัจจุบัน :   4 โครงการ 

ร้อยละความสำเร็จ : 80 
 



Update: 24 สิงหาคม 2565 

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2565 ไตรมาส 3 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

KPIs 

ผลการดำเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรค หมายเหต/ุข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ สถานะการดำเนนิงาน แผนการดำเนินงานไตรมาส 4 
รายละเอียดการดำเนินงาน 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

P39: โครงการอบรมเรือ่งการสือ่สารที่มีประสิทธิภาพภายในองค์กร (อบรมการสื่อสาร) 
สรุปผลการดำเนินงาน : จัดประชุม Grad CMU Rebranding workshop  
S4-KPI2-1: ผลการประเมินความพึง
พอใจของนกัศึกษาและเจ้าหน้าที ่
 
 
 
 
 
 
 
S4-KPI2-2: ผลการจัดการขอ้
ร้องเรยีน 
 
 
 
 
 
 
 
S4-KPI5-1: ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  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% 



Update: 24 สิงหาคม 2565 

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2565 ไตรมาส 3 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

KPIs 

ผลการดำเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรค หมายเหต/ุข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ สถานะการดำเนนิงาน แผนการดำเนินงานไตรมาส 4 
รายละเอียดการดำเนินงาน 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

P40: โครงการอบรมการพัฒนาสมรรถนะในการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน (อบรมพัฒนาสมรรถนะการทำงาน) 
สรุปผลการดำเนินงาน : เล่ือนการดำเนินโครงการเป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
S4-KPI2-1: ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศกึษา
และเจ้าหน้าที ่
 
 
 
 
 
 
 
S4-KPI2-2: ผลการจัดการขอ้
ร้องเรยีน 
 
 
 
 
 
 
 
S4-KPI5-1: ร้อยละความพึง
พอใจของผู้รับบรกิาร 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - - - ผู้รับผิดชอบหลัก : 
พรรณ ี
 
ผู้รายงาน : ธญัวรชัญ ์

ร้อยละการดำเนินงาน : 
 
 
 

ร้อยละความสำเรจ็ :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลื่อนไปดำเนินการใน
ปีงบประมาณ 2566 

 

 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 
 

เลื่อนดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : 
บุคลากรมีสมรรถนะการทำงาน
เพิ่มขึน้ 
ผลลัพธ์/ผลผลิต :  
ยังไม่ถึงกำหนดการอบรม 

เลื่อนดำเนินการ 


