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บทนํา 
ประวัติการก่อตั้งบัณฑติวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดทําการเรียนการสอนเมื่อ พ.ศ.2507 โดยในระยะเร่ิมต้นมุ่งเน้น
การเปิดสอนระดับปริญญาตรี ต่อมาคณะแพทยศาสตร์ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดลจัดให้มีการเรียนการ
สอนระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐาน ในปี พ.ศ. 2517 ได้เปิดสอนระดับ
บัณฑิตศึกษาใน คณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาเคมี ชีววิทยา ธรณีวิทยา และฟิสิกส์ หลังจากน้ันได้มีการเปิด
สอนระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ิมอีกหลายคณะ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดต้ังบัณฑิตวิทยาลัยเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2519 โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือดูแลจัดการศึกษา รักษามาตรฐานทางวิชาการ และประสานงานการศึกษาในระดับสูงกว่า
ปริญญาตรีทุกสาขาวิชาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพ่ือผลิตบัณฑิตระดับสูงกว่าปริญญาตรีออกไปทําหน้าที่
อาจารย์ นักวิชาการ นักบริหารและผู้ประกอบการอาชีพในสาขาวิชาต่าง ๆ เพ่ือสนองความต้องการของ
ประเทศและสังคม และเพ่ือส่งเสริมการค้นคว้าวิจัย และความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เปิด
สอนในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

บัณฑิตวิทยาลัย มีฐานะเทียบเท่าคณะ   มีคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้บริหารสูงสุดและรอง
คณบดีร่วมรับผิดชอบการบริหารงานด้านต่างๆ  ในปี พ.ศ.2517 - 2544 มีสํานักงานเลขานุการบัณฑิต
วิทยาลัยเพียงส่วนราชการเดียว  ต่อมาเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2544  บัณฑิตวิทยาลัยได้รับอนุมัติให้แบ่ง
ส่วนราชการอย่างเป็นทางการ โดยมีโครงสร้างการบริหารแบ่งออกเป็น 4 งาน คือ    งานบริหารและธุรการ 
งานบริการการศึกษา งานคลังและพัสดุ และงานนโยบายและแผน ในปี พ.ศ.2549 สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่มี
มติเห็นชอบให้หลอมรวมบัณฑิตศึกษาสถาน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้จัดต้ังขึ้นเพ่ือทดลองให้มีการบริหาร
จัดการแบบนอกระบบในรูปแบบเอกชน เข้ากับบัณฑิตวิทยาลัยและมีการเปลี่ยนช่ือบัณฑิตศึกษาสถานเป็น
โครงการพิเศษ  อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และในปี พ.ศ.2552 หลังจากที่
มหาวิทยาลัยได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ บัณฑิตวิทยาลัยได้เปลี่ยนจากส่วน
ราชการเป็นส่วนงาน จึงได้มีการดําเนินการปรับส่วนงานอีกคร้ังหน่ึง ตามมติของสภามหาวิทยาลัย โดยมี
คณะกรรมการอํานวยการประจําบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้กํากับการบริหารงานของบัณฑิตวิทยาลัย  
โครงสร้างการบริหารองค์กรปัจจุบัน ประกอบด้วย 3 ฝ่าย คือ 1) สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย 2) ฝ่าย
จัดการวิชาการบัณฑิตศึกษา 3) ฝ่ายบริหารจัดการสหสาขาวิชา และเพ่ือให้สอดคล้องกับพันธกิจและ
แผนพัฒนาบัณฑิตศึกษาในระยะ 4 ปีน้ี คณบดีจึงเสนอให้มีการปรับปรุงโครงสร้างใหม่อีกครั้งหน่ึง  วันที่ 7 
เมษายน 2558 ได้รับการอนุมัติให้แบ่งสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย ออกเป็น 6 งานคือ 

1. งานบริหารทั่วไป 
2. งานนโยบายและแผน 
3. งานการเงิน การคลัง และพัสดุ 
4. งานบริการการศึกษา 
5. งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
6. งานสหวิทยาการและประกันคุณภาพการศึกษา 

และได้ใช้โครงสร้างการบริหารงานของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยไม่มีการปรับเปลี่ยน
ตลอดปีการศึกษา 2560 น้ี 
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วิสัยทัศน์ (Vision)  

ความเป็นเลิศในการกํากบัและบริหารจัดการบัณฑิตศึกษา 
Excellence in Graduate Education Regulation and Administration 

 

พันธกิจ (Mission) 

M1: ด้านนโยบายและแผนพัฒนาบัณฑิตศึกษา 
M2: ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
M3: ด้านรักษามาตรฐานและคุณภาพบัณฑิตศึกษา 
M4: ด้านการจัดการหลักสูตรสหวิทยาการ 

ค่านยิมแกนหลัก (Core values) 

ความเป็นเลิศจากการร่วมแรงร่วมใจเพื่อการริเริ่มสร้างสรรค์ 
EP4I : Excellence with Total Participation for Initiation 
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คณะกรรมการอํานวยการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 
(วาระการดาํรงตาํแหน่ง 24 มีนาคม 2558 – 23 มีนาคม 2561) 

 
รองศาสตราจารย์ อุษณย์ี คาํประกอบ 

รองอธกิารบดฝี่ายวิชาการและพฒันาคณุภาพการศึกษา 
ประธานกรรมการ 

 
ดร.วิพรรธ์ เริงวิทยา 

กรรมการผูท้รงคณุวุฒ ิ

 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.กิตติชัย วัฒนานิกร 

กรรมการผูท้รงคณุวุฒ ิ

 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิจิตร  ศรสีุพรรณ 

กรรมการผูท้รงคณุวุฒ ิ

 
รองศาสตราจารย์ ดร.ณอคุณ สิทธิพงศ์ 

กรรมการผูท้รงคณุวุฒ ิ

 
รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย แสงอินทร ์

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
กรรมการและเลขานกุาร 
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คณะกรรมการอํานวยการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 
(วาระการดาํรงตาํแหน่ง 24 มีนาคม 2561 – 23 มีนาคม 2563) 

 
รองศาสตราจารย์ อุษณย์ี คาํประกอบ 

รองอธกิารบดฝี่ายวิชาการและพฒันาคณุภาพการศึกษา 
ประธานกรรมการ 

 
ดร.วิพรรธ์ เริงวิทยา 

กรรมการผูท้รงคณุวุฒ ิ

 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.กิตติชัย วัฒนานิกร 

กรรมการผูท้รงคณุวุฒ ิ

 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิจิตร  ศรสีุพรรณ 

กรรมการผูท้รงคณุวุฒ ิ

 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธ์ุ 

กรรมการผูท้รงคณุวุฒ ิ
 

 
รองศาสตราจารย์ ดร.ณอคุณ สิทธิพงศ์ 

กรรมการผูท้รงคณุวุฒ ิ

 
รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย แสงอินทร ์

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
กรรมการและเลขานกุาร 
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คณะกรรมการบรหิารวิชาการประจําบัณฑติวทิยาลัย 

ชื่อ – สกลุ ตําแหนง่ 

รองศาสตราจารย์ อษุณีย ์  คําประกอบ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพองค์กร 
รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย  แสงอินทร ์ คณบดีบัณฑิตวทิยาลัย 
รองศาสตราจารย์ ดร.บษุบัน  ศิริธัญญาลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร  
รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต  โสภาแดง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  
รองศาสตราจารย์ ดร.วรทัศน์  อินทรัคคัมพร        รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กสิณ  ประกอบไวทยกจิ         ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนยีา  เจติยานกุรกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสหวิทยาการ 

รองศาสตราจารย์ธรีภัทร   วรรณฤมล คณะการส่ือสารมวลชน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริวรรณ  กิจชัยเจริญ คณะเกษตรศาสตร ์

อาจารยท์ันตแพทย์ ดร. นฤมนัส  คอวนิช คณะทันตแพทยศาสตร ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา  ศิริรังษ ี คณะเทคนิคการแพทย์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย  วิสุทธิศักดิ ์ คณะนิติศาสตร์ 

รองศาสตราจารย์ ดร.สิรวิุฒ ิ  บูรณพริ คณะบริหารธรุกิจ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อจัฉรา  สุคนธสรรพ์ คณะพยาบาลศาสตร ์

อาจารย์ ดร.อรสิา    บอนเนซซ ์ คณะแพทยศาสตร ์

รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.วริัตน์  นิวัฒนนันท ์ คณะเภสัชศาสตร ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรีวรรณ  วงศ์ปิ่นเพ็ชร ์ คณะมนุษยศาสตร ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.อรอร  ภู่เจริญ คณะรัฐศาสตรแ์ละรัฐประศาสนศาสตร์ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ  ทั่งมัง่ม ี คณะวิจิตรศิลป์ 

รองศาสตราจารย์ ดร.จริัฏฐ ์  แสนทน คณะวิทยาศาสตร ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล  สมุทคุปติ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

รองศาสตราจารย์ ดร. เกียรติสุดา  ศรีสุข คณะศึกษาศาสตร ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช  กาญจนการุณ  คณะเศรษฐศาสตร ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  ศรีสุวรรณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชีวนั  บัวแดง คณะสังคมศาสตร ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพญ. ดร.ศุกลรัตน์ บุณยยาตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา  ศรีวัฒนะ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิตพิงษ ์  ยอดมงคล วิทยาลัยศิลปะ ส่ือและเทคโนโลยี 



รายงานประจําปีการศึกษา 2560 : ANNUAL REPORT 2017 Page 6 

 

คณะกรรมการวิชาการบณัฑิตวทิยาลยั 

1. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย   

2. รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย   

3. อาจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ โพธิไพรัตนา คณะการสื่อสารมวลชน 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ ์ แย้มหมื่นอาจ คณะเกษตรศาสตร์ 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.พิมพ์เดือน    รังสิยากูล คณะทันตแพทยศาสตร์ 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.สุภาพร     ชินชัย คณะเทคนิคการแพทย์ 

7. อาจารย์ ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์ คณะนิติศาสตร์ 

8. อาจารย์ ดร.ปิติมา ดิศกุลเนติวิทย์ คณะบริหารธุรกิจ 

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี   แก้วธรรมานุกูล คณะพยาบาลศาสตร์ 

10. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ   องค์ไชย     คณะแพทยศาสตร์ 

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อําไพ พฤติวรพงศ์กุล คณะเภสัชศาสตร์ 

12. อาจารย์ ดร.เสรี ใหม่จันทร ์ คณะมนุษยศาสตร์ 

13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนา พิชิตปัจจา คณะรัฐศาสตรแ์ละรัฐประศาสนศาสตร์    

14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิติพล กันตีวงศ์ คณะวิจิตรศิลป์  

15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี            

16. อาจารย์ ดร.ภควรรณ  พวงสมบัติ คณะวิทยาศาสตร์ 

17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤทธ์ สกุลช่างสัจจะทัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

18. อาจารย์ ดร.นํ้าผึ้ง อินทะเนตร คณะศึกษาศาสตร์ 

19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรลักษณ์ หิมกลัส คณะเศรษฐศาสตร์ 

20. อาจารย์ ดร.ชนิดา   สุวรรณประสิทธ์ิ คณะสังคมศาสตร์ 

21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ศิริพร ขุมทรัพย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรุณา รักษวิณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์

2๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธี วังเตือย คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระ ฟ้าเฟ่ืองวิทยากุล วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล 

25. รองศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ เอ้ือพันธ์วิริยะกุล สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ 
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1. ผู้บริหาร บณัฑิตวทิยาลยั 

 

รองศาสตราจายร์ ดร.เอกชัย แสงอินทร ์
คณบดบีณัฑิตวิทยาลัย 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบัน ศิริธัญญาลักษณ์ 
รองคณบดฝีา่ยบริหาร 

 

 
รองศาสตราจารย์ ดร.วรทัศน์ อินทรัคคัมพร 
รองคณบดฝีา่ยพฒันาคณุภาพนกัศึกษา 

 

 
รองศาสตราจารย์ ดร. อภิชาต โสภาแดง 

รองคณบดฝีา่ยวิชาการ 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กสิณ ประกอบไวทยกิจ 
ผู้ช่วยคณบดฝีา่ยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนียา เจติยานุกรกุล 
ผู้ช่วยคณบดฝีา่ยวิชาการ 

 

ดร.ศุภลักษณ์  ล้อมลาย 
เลขานกุารบณัฑิตวิทยาลยั 
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2. หัวหน้างาน 

 

นางขวญัปวีณ์ พงศ์กสิณปภพ 
หัวหน้างานบรกิารการศกึษา 

 

 
นายสุนทร  นาคศรี 

หัวหน้างานนโยบายและแผน 

 

 
นางวีณา  พิมสาร 

หัวหน้างานการเงิน การคลงั และพัสด ุ

 

 
นางพรรณี  ลีรพันธุ ์

หัวหน้างานบรหิารทั่วไป 
 

 

นางสุดาพร  นพรัตน์ไกรลาศ 
หัวหน้างานพฒันาคณุภาพนกัศกึษา 

 

นางสาววาสนา ธรรมพิทกัษ ์
หัวหน้างานสหวิทยาการและประกนัคณุภาพการศกึษา 
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3. รายชื่อทีป่ระชมุประธานคณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจําสหสาขาวิชา บณัฑิตวิทยาลัย 

 ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย  แสงอินทร ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
ประธานที่ประชุม 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.วรทัศน์  อินทรัคคัมพร รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

3. รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบัน  ศิริธัญญาลักษณ์ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
ฝ่ายบริหาร 

4. รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต  โสภาแดง รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
ฝ่ายวิชาการ 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กสิณ  ประกอบไวทยกิจ ผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนียา  เจติยานุกรกุล ผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ภูวนาถวิจิตร ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจํา 
สหสาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย โขนงนุช ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจํา 
สหสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสมอแข  สมหอม ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจํา 
สหสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การจัดการ 

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขจติต์ กังวานคุณากร ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจํา 
สหสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 

11. รองศาสตราจารย์ นพ.จักรกรชิ กล้าผจญ ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจํา 
สหสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 

12. นางวาสนา  ธรรมพิทักษ ์ หัวหน้างานสหวิทยาการและประกันคุณภาพ
การศึกษา เลขานุการ 
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ผลการดําเนนิงานของบัณฑิตวทิยาลยั  

 ก. การบริหารงานทั่วไป 

1. สถานภาพและการพฒันาบุคลากร 
จํานวนบคุลากร 

ประเภท 
จํานวน(คน) 

ผูบ้รหิาร หัวหน้างาน เจ้าหน้าที ่ รวม 

ข้าราชการ 1 3 2 7 

พนกังานมหาวิทยาลัยประจํา 5 3 11 19 

พนกังานมหาวิทยาลัยชั่วคราว - - 21 21 

ลูกจ้างประจํา - - 1 1 

รวม 7 6 38 51 

 
การพฒันาบคุลากร ประจําปี 2560  

ผูบ้รหิาร 

ลําดับ วัน เดือน ปี การประชุม/ฝึกอบรม ผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม สถานท่ี 

1 18-20 ต.ค. 60 เข้าร่วมประชุมผู้บริหารบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐ (ทคบร.) คร้ังท่ี 3/2560 

รศ.ดร.บุษบัน ศิริธัญญาลักษณ์ 
 

ม.อุบลราชธานี 

2 1-3 ธ.ค. 60 เข้าร่วมประชุมสภาคณะผู้บริหาร
บัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.)  

รศ.ดร.เอกชัย  แสงอินทร์ 
 

ม.ราชภัฏนครราชสีมา 

3 8-11 ธ.ค. 60 เข้าร่วมประชุมผู้บริหารบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐ (ทคบร.) คร้ังท่ี 4/2560 

รศ.ดร.เอกชัย  แสงอินทร์ 
ดร.ศุภลักษณ์  ล้อมลาย 

ม.ศรีนครรินทรวิโรฒ 

4 21 ธ.ค. 60 เข้าร่วมการประชุม AUN=QA 
International Converence 2018 

รศ.ดร.อภิชาต โสภาแดง รร.ดุสิตธานี กทม. 

5 2-5 ก.พ. 61 เข้าร่วมประชุมผู้บริหารบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐ (ทคบร.) คร้ังท่ี 1/2561  

รศ.ดร.บุษบัน  ศิริธัญญาลักษณ ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  
จังหวัดสงขลา 

6 28 ก.พ. 61 เข้าร่วมประชุมความร่วมมือผู้บริหาร
ระดับบัณฑืตศึกษาระหว่างสภาคณะ
ผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย 
(สคบท.) และผู้บริหารบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐ (ทคบร.) 

รศ.ดร.เอกชัย  แสงอินทร์ 
 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

กรุงเทพมหานคร 
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ลําดับ วัน เดือน ปี การประชุม/ฝึกอบรม ผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม สถานท่ี 

7 21-23 มี.ค. 61 ไปราชการเพื่อขยายความร่วมมือทาง
วิชาการกับมหาวิทยาลัย Guangxi 

University  

รศ.ดร.เอกชัย  แสงอินทร์ Guangxi University 
ประเทศจีน 

8 22-24 มี.ค. 61 เข้าร่วมงาน Active Recruitment 
2018 

รศ.ดร.บุษบัน  ศิริธัญญาลักษณ์ 
ผศ.กสิณ   ประกอบไวทยกิจ 

ประเทศเมียนมาร์ 

9 7-9 เม.ย. 61 เข้าร่วมงาน Active Recruitment 
2018 

รศ.ดร.อภิชาต  โสภาแดง ประเทศเนปาล 

10 27-29 เม.ย. 61 เข้าร่วมงาน Active Recruitment 
2018 

รศ.ดร.วรทัศน์  อินทรัคคัมพร ประเทศเวียดนาม 

 14-15 มิ.ย. 61 เข้าร่วมประชุมสภาคณะผู้บริหาร
บัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) 

คร้ังท่ี 2/2561 

รศ.ดร.เอกชัย  แสงอินทร์ 
 

ม.จุฬาลงกรณ์ราช
วิทยาลัย 

จ.พระนครศรีอยุธยา 
11 25-26 มิ.ย. 61 เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการ

ตรวจเย่ียมการจัดการศึกษาระดับปริญญา
เอกเชิงบูรณาการระบบพิชญพิจารณ์แบบ
มีส่วนร่วมของสถาบันอุดมศึกษา ระยะท่ี 

2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รศ.ดร.อภิชาต  โสภาแดง รร.โนดวเทล แพลทินัม 
ประตูน้ํา กทม. 

หัวหน้างานและบคุลากรสายปฏบิตักิาร 

ลําดับ วัน เดือน ปี การประชุม/ฝึกอบรม ผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม สถานท่ี 

1 2-4 ส.ค. 60 การฝึกอบรมหลักสูตร การเขียนหนังสือ
ราชการและรายงานการประชุมท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

ธันวรัตม์/ธนดล สํานักบริการวิชาการ 

2 7 ส.ค.-4 ก.ย.60 การอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น คงเดช  ปัญญาเพิ่ม HAS Center 
3 17-18 ส.ค. 60 การอบรมหลักสูตร สร้างคน สร้างสมรรถนะ 

เพ่ือสร้างผลงานให้องค์กร 
นิภาพร สํานักบริการวิชาการ 

4 24 ส.ค. 60 เข้าร่วมกิจกรรม CMU-KM DAY รัษดาวรรณ / จิราภรณ์/
ทินกฤต 

หอประชุม มช. 

5 4 ก.ย. 60 เข้ารับฟังการบรรยายหัวข้อ ความสุขจากการ
ทํางาน 

ขวัญปวีณ์/รัษดาวรรณ/
ธัญวรัชญ์ 

สํานักบริการวิชาการ 

6 26 ก.ย. 60 เข้ารับฟังการบรรยายหัวข้อ การปฏิรูประบบ
ประชาสัมพันธ์และการจัดทํา CMU 

Branding 

รัษดาวรรณ/พีรพล รร. แคนทารีฮิลล์ 

7 16 ต.ค. 60 การบริหารพัสดุตาม พ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภารัฐ พ.ศ. 2560 (คร้ัง

ท่ี 2) 

ศุภลักษณ์/วีณา/สุนทร 
อังสนา/ทินกฤต 

สํานักงาน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

8 1 พ.ย. 60 การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ  

อุทุม/ธัญวรัชญ์/         
ประไพพรรณ 

สํานักบริการวิชาการ 

9 2 พ.ย. 60 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง โรคจากการ
ทํางาน และท่าทางการทํางานท่ีถูกวิธี 

สุดาพร/อัญญรัตน์/      
วราวรรณ 

สํานักบริการวิชาการ 
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ลําดับ วัน เดือน ปี การประชุม/ฝึกอบรม ผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม สถานท่ี 

10 7 พ.ย. 60 การศึกษาดูงานระบบ Data Center  ผู้ช่วยฯกสิณ/สุนทร/
ชยุตม์/นิภาพร/จิราภรณ์/

ณัฐนันท์/รัษดาวรรณ 

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์ 
แม่ริม 

11 9 พ.ย. 60 การฝึกอบรมในหัวข้อ การนําเสนอผลงาน
ภาษาอังกฤษ 

สุธาลี/รัษดาวรรณ สํานักงาน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

12 23 พ.ย. 60 การบรรยาย “กฎ ระเบียบ และข้อบังคับท่ี
ชาวต่างชาติควรทราบในราชอาณาจักรไทย” 

สุธาลี / ธัญวรัชญ์ มช. 

13 20 ธ.ค. 60 การอบรมเร่ือง หลักเกณฑ์และแนวทางการ
ประเมินคุรภาพการศึกษาภายใน ระดับ

หลักสูตร 

ผศ.ดร.ลลิดา  แซงค์ 
ผศ.ดร.สุขจิตต์ 

วาสนา/สุภาวดี/ไพจิตรา 

รร.โลตัสปางสวนแก้ว 

14 16 มี.ค. 61 การฝึกอบรมการสร้างความตระหนักด้าน
ความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์สําหรับผู้ใช้งาน 

ชยุตม์  ณัฐนันท์  ธนดล สํานักบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ มช. 

15 21-22, 28-30 
มี.ค. 61 

โครงกรอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหาร
ระดับกลางสายวิชาการ-หัวหน้าภาควิชา  

ผศ.ดร.สุขจิตต์  กังวานคุณากร 
ประธานกรรมการบริหาร
หลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ 

โรงแรมแคนทารีฮิลล์ 
จังหวัดเชียงใหม่ 

16 25 มิ.ย. 61 การฝึกอบรมการกรอกภาระงาน (TOR) และ
ผลการปฏิบัติงาน (JA) 

ผู้บริหารและบุคลากร
บัณฑิตวิทยาลัย จํานวน 

35 คน 

บัณฑิตวิทยาลัย มช. 

17 5-13 ก.ค. 61 การฝึกอบรมเรื่อง Cisco Certified 
Network Associate  

ชยุตม์ สํานักบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ มช. 

18 12 ก.ค. 61 ประชุมการใช้งานฐานข้อมูล มคอ. 3-6  ขวัญปวีณ์  นาถชุลี       
สุทธิรักษ์  กรวรรณ 

สํานักบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ มช. 

2. งบประมาณรายจ่าย รายได้ และการบริหารจดัการ 
งบประมาณที่บัณฑิตวิทยาลัยใช้ในการบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและ

สาขาวิชาร่วม ในปีการศึกษา 2560 ประกอบด้วย งบประมาณเงินแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้รวมถึง
งบประมาณเงินบํารุงกิจกรรมเสริมหลักสูตร เงินบํารุงกิจกรรมกีฬา ที่ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย เพ่ือ
ส่งเสริมการดําเนินกิจกรรมของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สําหรับการดําเนินกิจกรรม ได้ใช้งบประมาณ
ประจําปี 2560 และปี 2561 ร่วมกัน โดยมีการปรับระบบการจัดทําคําของบประมาณ และการบริหาร
จัดการงบประมาณของบัณฑิตวิทยาลัย และสาขาวิชาร่วมเข้าด้วยกัน 

 
2.1 งบประมาณเงินแผ่นดินและเงินรายได้แยกตามงบรายจ่าย 

ประเภท 
งบรายจ่าย 

งบประมาณป ี2560 งบประมาณป ี2561 
(ไตรมาสที ่2) 

แผน่ดนิ รายได ้ แผน่ดนิ รายได ้
งบบุคลากร 10,039,600 6,317,200 10,037,800 5,350,400 
งบดําเนินงาน 883,900 12,074,900 1,478,400 9,349,600 
งบเงินอุดหนุน 4,450,000 10,500,000 4,450,000 4,243,000 
งบลงทุน - 1,737,200 1,560,000 2,399,500 
งบรายจ่ายอื่น - 1,668,500 - 1,139,100 

รวมทั้งหมด 15,373,500 32,297,800 17,526,200 22,481,600 
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2.2 การเบิกจ่ายงบประมาณเงินแผ่นดินและเงินรายได้แยกตามงบรายจ่าย 

ประเภทงบรายจ่าย 
งบประมาณป ี2560 

งบประมาณป ี2561 
(ไตรมาสที ่2) 

แผน่ดนิ รายได ้ แผน่ดนิ รายได ้
งบบุคลากร 9,718,797 4,998,704 4,844,802 3,153,012 
งบดําเนินงาน 877,855 9,419,599 701,699 3,109,536 
งบเงินอุดหนุน 3,940,000 7,795,838 0 1,122,949 
งบลงทุน - 1,603,668 1,275,000 163,982 
งบรายจ่ายอื่น - 814,616 - 75,200 

รวมทั้งหมด 14,536,652 24,632,424 6,821,501 7,624,678 
 

2.3 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย 

ปงีบประมาณ 
เงินบาํรงุกิจกรรม 

กีฬา 
เงินบาํรงุกิจกรรม 
เสริมหลกัสตูร 

รวม 

2560 1,927,200 1,927,200 3,854,400 
2561 1,865,000 1,865,000 3,730,000 

 

2.4 รายได้จําแนกตามประเภทของรายรับ  

ประเภทงบรายจ่าย 
งบประมาณป ี2560 

งบประมาณป ี2561 
(ไตรมาสที ่2) 

ประมาณการ รับจริง ประมาณการ รับจริง 
1) รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา 26,771,400 26,728,755 17,841,323 6,774,774 
2) รายไดจ้ากการบรกิารวิชาการ 4,850,600 3,829,309 3,286,100 2,048,013 
3) รายไดจ้ากการบริหารสินทรพัย ์ 328,000 153,900 858,000 551,700 
4) รายไดอ้ื่นๆ 12,129  18,738 12,411  40,655 

รวมทั้งหมด 31,962,129 30,730,701 21,724,834 9,415,142 
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2.4  การนําระบบอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการจัดการด้านการเงินและงบประมาณ 

- งานการเงิน การคลัง และพัสดุ  ได้นําระบบการชําระเงินโดยใช้ QR CODE Payment 
- งานนโยบายและแผน  ได้นําโปรแกรม e-budget เข้ามาใช้กํากับและตรวจสอบการใช้เบิก

จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี มีเป้าหมายเพ่ือลดขั้นตอน เวลาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการและควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ทั้งในส่วนของบัณฑิตวิทยาลัยและสาขาวิชาร่วม  

 

3.  กิจกรรมทัว่ไปและการทาํนบุาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม  
1. ร่วมพิธีทําบุญทอดกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจําปี 2560  (วันที่ 21 ตุลาคม 2560) 
2. พิธีทําบุญเน่ืองในวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัยประจําปี 2560  

        (จัดวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560) 
3. ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพรชัยเน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา (5 ธันวาคม 2560) 
4. ร่วมเดินขบวนเน่ืองในวันสงกรานต์ ประจําปี 2561 (วันที่ 13 เมษายน 2561) 
5. พิธีดําหัวผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย และร่วมพิธีดําหัวอธิการบดีและผู้อาวุโสของ 

        มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  (วันที ่28 เมษายน 2561)  
6. ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานพิธีทําบุญเมืองและสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจําปี 2560  
    ณ หน่วยพิธีประตูสวนดอก  (วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2561) 
7. ร่วมพิธีสมโภชเทียนพรรษาร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจําปี พ.ศ.2560  

        (วันที่ 9 กรกฎาคม 2561) 
8. การถวายเทียนพรรษาประจําปี 2560  (วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ณ วัดอุโมงค์) 
9. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรเน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา (12 สิงหาคม 2561) 
10.  การร่วมทําบุญถวายปัจจัยตามจิตศรัทธาให้แก่คณะบุคคลต่าง ๆ 

 
นอกจากน้ีในปีการศึกษา 2560 บัณฑิตวิทยาลัยได้ดําเนินการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายใน

บัณฑิตวิทยาลัย โดยมีการดําเนินการดังน้ี 
1. การปรับปรุงบันไดทางขึ้น-ลงอาคารบัณฑิตวิทยาลัย 1 และทางลาดขึ้น-ลงอาคารบัณฑิต

วิทยาลัย 1 
2. ปรับปรุงห้องทํางานของงานบริหารทั่วไป ช้ัน 1 อาคาร 1 
3. การปรับปรุงภูมิทัศน์ เช่น ตัดแต่งก่ิงไม้  จัดหาไม้ดอก/ไม้ประดับ มาทดแทนต้นที่ตาย เป็นต้น 
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ข. การจัดการศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา 

1. การจัดการหลกัสตูร 
บัณฑิตวิทยาลัยเป็นหน่วยประสานงานด้านการเรียนการสอน และด้านมาตรฐานหลักสูตรขั้น

บัณฑิตศึกษา งานหลักสูตรของบัณฑิตวิทยาลัยจึงมีหน้าที่และความรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุม
มาตรฐานในการดําเนินการเสนอหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรสาขาวิชาเด่ียว หลักสูตรสหสาขาวิชา
(สาขาวิชาร่วม) หลักสูตรนานาชาติ รวมถึงการเปิดสอนหลักสูตรภาคพิเศษ ให้สอดคล้องและเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์มาตรฐาน แนวปฏิบัติ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยและสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีการดําเนินการ 2 รูปแบบ ดังน้ี  (1) ดําเนินการโดย
คณะ บัณฑิตวิทยาลัยทําหน้าที่ประสานงานบริหารและจัดการเก่ียวกับการศึกษา หลักสูตร สาขาวิชาที่มี
การจัดการศึกษาแบบน้ีเป็นหลักสูตรสาขาวิชาเด่ียวทั้งที่เป็นภาคปกติและภาคพิเศษ ซึ่งแต่ละหลักสูตรจะมี
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาที่ขึ้นตรงต่อคณะ และ (2) ดําเนินการโดยบัณฑิตวิทยาลัย ด้วย
ความร่วมมือจากคณาจารย์จากคณะต่าง ๆ ที่เ ก่ียวข้องกับสาขาวิชาน้ัน ๆ ซึ่งแต่ละหลักสูตรจะมี
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชา ที่ขึ้นตรงต่อบัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรสาขาวิชาที่มีการจัด
การศึกษาแบบน้ีเป็นหลักสูตรสหสาขาวิชา (สาขาวิชาร่วม) โดยในปีการศึกษา 2560 มี จํานวน 8 
หลักสูตร 

1.1  หลักสูตรที่ดําเนินการโดยคณะ 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปีการศึกษา 2560 มี

จํานวนทั้งสิ้น 214 หลักสูตร โดยแบ่งออกเป็น 4 ระดับการศึกษาดังน้ี (ข้อมูล ณ วันที่ 9 พฤษภาคม  
2561) 

1. หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต มีจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร       ไม่น้อย
กว่า 24 หน่วยกิต  

2. หลักสูตรระดับปริญญาโท โดยแบ่งออกเป็น 4 แบบ คือ  
แบบ  1 ทําเฉพาะวิทยานิพนธ์อย่างเดียวไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
 แบบ  2 ทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และศึกษากระบวนวิชาใน

ระดับบัณฑิตศึกษาอีกไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
 แบบ 3          ศึกษากระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต และ

การค้นคว้าแบบอิสระไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
แบบ 4   เป็นแบบที่เน้นการศึกษากระบวนการิชา  ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

3. หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง มีจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดไม่น้อยกว่า  24 
หน่วยกิต 

4. หลักสูตรระดับปริญญาเอก เป็นการศึกษาที่เน้นการวิจัยเพ่ือพัฒนานักวิชาการและนัก
วิชาชีพช้ันสูง แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ  

แบบ 1  ทําเฉพาะวิทยานิพนธ์  
แบบ 2  มีการทําวิทยานิพนธ์และศึกษากระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 
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ตารางที่ 1 จํานวนหลักสูตรแยกตามระดับการศึกษาและประเภทหลักสตูร ในปีการศึกษา 2560 

 

ระดบั รวม 
ประเภทหลกัสตูร (จํานวน) 
ปกต ิ นานาชาต ิ

1. ประกาศนียบตัรบณัฑิต - - - 
2. ปรญิญาโท 139 122 1 
3. ประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สูง 2 2 - 
4. ปรญิญาเอก 73 53 20 

รวม 214 177 37 

 
ในปีการศึกษา 2560 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ม ี
การพัฒนาอย่างต่อเน่ืองและมีการบูรณาการบางหลักสูตรที่มีเน้ือหาเก่ียวข้องกันเข้าเป็นหลักสูตรเดียวกัน  
ดําเนินการในการกํากับ ควบคุม หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 โดยได้กํากับให้ส่วนงานท่ีเก่ียวข้องทําการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์
ฯ รวมท้ังปิดหลักสูตรที่ไม่เป็นที่ต้องการของผู้เรียน สังคม และตลาดแรงงานและไม่เป็นไปตามเกณฑ์ฯ 
ส่งผลให้จํานวนหลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ฯ มีจํานวนลดลงอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี บัณฑิตวิทยาลัยยัง
ได้จัดทําโครงการเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร Double Degree Program หรือ Joint Degree 
Program  หรือ Sandwich Program หรือหลักสูตรนานาชาติ เพ่ือมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมด้านการศึกษา 
ให้มีความเป็นนานาชาติและได้มาตรฐานสากลมากขึ้น และเพ่ือสร้างความเป็นเลิศในการกํากับมาตรฐาน
และบริหารจัดการบัณฑิตศึกษาสําหรับกระบวนการที่มุ่งเน้นลูกค้า บัณฑิตวิทยาลัยได้ให้ความสําคัญในการ
สนับสนุนงานวิจัยให้มีคุณภาพสูง เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยได้ดําเนินการจัดสรรทุนต่าง ๆ อย่าง
ต่อเน่ืองเป็นประจําทุกปีการศึกษา มีรายละเอียดดังน้ี 

 การบูรณาการหลักสูตร ได้แก ่

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีการเงิน 
(หลักสูตรนานาชาติ/สหวิทยาการ)  

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีการเงิน  
(หลักสูตรนานาชาติ/สหวิทยาการ)  

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสหวิทยาการจัดการ  
การบูรณาการหลักสูตรที่มีเน้ือหาและศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีและการจัดการไว้
ด้วยกัน(หลักสูตรสหวิทยาการ)  

การดําเนินการ กํากับ ควบคุม ให้หลักสูตรทําการปรับปรุงให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ได้แก่ 

 หลักสูตรปริญญาเอก ได้รับการปรับปรุงให้เป็นไปตามเกณฑ์ฯ  จํานวน 56 หลักสูตร 
 หลักสูตรปริญญาโท  ได้รับการปรับปรุงให้เป็นไปตามเกณฑ์ฯ  จํานวน  25 หลักสูตร 

 การปดิหลกัสตูร จํานวน 7 หลักสูตร ได้แก่  
 ปิดหลักสูตร ปริญญาเอก  จํานวน  1 หลักสูตร 
 ปิดหลักสูตร ปริญญาโท   จํานวน  6 หลักสูตร 
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 สนบัสนุนการพฒันาหลกัสตูร  Double Degree Program และหลักสตูรนานาชาต ิโดยในปกีารศกึษา 
2560 บณัฑิตวิทยาลัยไดส้นบัสนนุงบประมาณในการพฒันาหลกัสตูร จํานวน 794,350 บาท ได้แก ่

 

   ปรญิญาเอก 
 หลักสูตร Double Degree Program  จํานวน 3 หลักสูตร ได้แก่ 

   1)  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
        ให้การสนับสนุน   จํานวน  81,150  บาท 
   2)  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ 

    ให้การสนับสนุน   จํานวน  99,600  บาท   

3)  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

    ให้การสนับสนุน   จํานวน  100,000  บาท  

  

 หลักสูตรนานาชาติ   จํานวน 5 หลักสูตร 
  1)  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชานโยบายสาธารรณะ 
   ให้การสนับสนุน   จํานวน  27,000  บาท 
  2)  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
   ให้การสนับสนุน   จํานวน  100,000  บาท 
  3)  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ 
   ให้การสนับสนุน   จํานวน  50,000  บาท 

        4)  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโอษฐวิทยา 
   ให้การสนับสนุน   จํานวน  56,600  บาท 
  5)  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ 
   ให้การสนับสนุน   จํานวน  100,000  บาท 

 

   ปรญิญาโท 
 หลักสูตรนานาชาติ   จํานวน 3 หลักสูตร 

  1)  หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารรณะ 
   ให้การสนับสนุน   จํานวน  30,000  บาท 
  2)  หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์
   ให้การสนับสนุน   จํานวน  100,000  บาท 
  3)  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองสําอาง) 
   ให้การสนับสนุน   จํานวน  50,000  บาท 
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 โดยมีหลักสูตรใหม่ที่ได้รับการอนุมัติเปิดสอนในปีการศึกษา 2560  จํานวน 6 หลักสตูร ระดับ 
 
ปรญิญาโท   
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสถาปัตยกรรม(หลกัสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาทันตกรรมผูสู้งอายุ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา(หลักสูตรนานาชาติ) 
 
ระดบัปรญิญาเอก 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชากีฎวิทยา 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
(หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา(หลักสูตรนานาชาติ) 
 
 โดยมีหลักสูตรที่ปิดหลักสูตรในปีการศึกษา 2560  จํานวน 7 หลักสูตร ได้แก่ 
 
ระดบัปรญิญาโท 
หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาชาติพันธ์ุสัมพันธ์และการพัฒนา 
หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศาสตร์สุขภาพ 
หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ 
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
 
ระดบัปรญิญาเอก 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 

 
1.2  หลักสูตรที่ดําเนินการโดยบัณฑิตวิทยาลัย 

   เป็นหลักสูตรสหสาขาวิชา(สาขาวิชาร่วม)ระดับบัณฑิตศึกษา (Interdisciplinary Program) 
เป็นการจัดระบบการศึกษารูปแบบหน่ึงที่รวมเอาองค์ความรู้จากหลากหลายสาขาวิชา หรือหลากหลายคณะ
มาบูรณาการเป็นหลักสูตรใหม่ขึ้นมา โดยมีงานสหวิทยาการและประกันคุณภาพการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
ทําหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางประสานงานกับสาขาวิชา ตลอดจนทําหน้าที่บริหารสหสาขาวิชาให้มีความ
พร้อมในด้านการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยบัณฑิตวิทยาลัยได้สนับสนุนงบประมาณสําหรับจัดการเรียน
การสอน การพัฒนาคณาจารย์ การจัดหาวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนการวิจัยที่ทันสมัย การจัดสถานที่
เรียนที่มีความเหมาะสมเอ้ืออํานวยต่อการเพ่ิมพูนความรู้แก่นักศึกษา 
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   หลักสูตรที่ดําเนินการโดยบัณฑิตวิทยาลัย จํานวน 8 หลักสูตร ดังนี้ 

สาขาวิชา 
หลกัสตูร 

คณะร่วมสอน 
มหาบณัฑิต ดษุฎีบณัฑิต 

1. การจัดการมนุษย์กับส่ิงแวดล้อม   1. คณะมนุษยศาสตร์ 
2. คณะศึกษาศาสตร ์
3. คณะสังคมศาสตร ์
4. คณะวิทยาศาสตร ์
5. คณะเศรษฐศาสตร์ 
6. บัณฑิตวิทยาลัย 

2. การจัดการอตุสาหกรรมเกษตร   1. คณะบริหารธุรกจิ 
2. คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
3. บัณฑิตวิทยาลัย 

3. เทคโนโลยีชีวภาพ   1. คณะเกษตรศาสตร ์
2. คณะแพทยศาสตร์ 
3. คณะเภสัชศาสตร ์
4. คณะวิทยาศาสตร ์
5. คณะสัตวแพทยศาสตร ์
6. คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
7. บัณฑิตวิทยาลัย 

4. เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
จัดการ 

  1. คณะบริหารธุรกจิ 
2. คณะวิทยาศาสตร ์
3. คณะวิศวกรรมศาสตร ์
4. บัณฑิตวิทยาลัย 

5. นิติวิทยาศาสตร ์   1. คณะทันตแพทยศาสตร ์
2. คณะนิติศาสตร ์
3. คณะแพทยศาสตร์ 
4. คณะเภสัชศาสตร ์
5. คณะวิจิตรศิลป์ 
6. คณะวิทยาศาสตร ์
7. คณะวิศวกรรมศาสตร ์
8. คณะสังคมศาสตร ์
9. คณะสัตวแพทยศาสตร ์
10. บัณฑิตวิทยาลัย 

7. โภชนศาสตร์ศึกษา   1. คณะแพทยศาสตร ์
2. คณะพยาบาลศาสตร์ 
3. คณะศึกษาศาสตร ์
4. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
5. บัณฑิตวิทยาลัย 

8. วิทยาศาสตรก์ารกีฬา   1. คณะเทคนิคการแพทย์ 
2. คณะแพทยศาสตร์ 
3. คณะมนุษยศาสตร์ 
4. คณะศึกษาศาสตร ์
5. บัณฑิตวิทยาลัย 
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หลกัสตูรนานาชาต ิ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เปิดหลักสูตรนานาชาติ (International Program) ขึ้นเป็นครั้งแรก
ในปีการศึกษา 2531 (ซึ่งหลักสูตรแรกที่เปิดสอน ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ (Agricultural Systems) แผน ก แบบ ก 2 ดําเนินการโดยคณะเกษตรศาสตร์และ
ได้มีการเปิดสาขาวิชาอ่ืน ๆ ตามมา) ซึ่งจํานวนนักศึกษาต่างชาติในปีการศึกษา 2560 น้ัน มีจํานวน 307 
คน (ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2560) มาจากประเทศในทวีปเอเชีย, ออสเตรเลีย, แอฟริกา, อเมริกาเหนือ
, ยุโรป เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติจํานวนทั้งสิ้น 
37 หลักสูตร ดังน้ี 

 แสดงจํานวนหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาเอก 

ลําดบั สาขาวิชา แบบ 1 แบบ 2 ดําเนินการโดย 

1. พยาบาลศาสตร ์   คณะพยาบาลศาสตร ์

2. เภสัชศาสตร์   คณะเภสัชศาสตร ์

3. ทันตแพทยศาสตร ์   คณะทันตแพทยศาสตร ์

4. ชีวเคมี   คณะแพทยศาสตร ์

5. สรีรวทิยา   

6. ปรสิตวิทยา   

7. สูติศาสตร์และนรีเวชวทิยา   

8 วิทยาศาสตรก์ารสัตวแพทย ์   คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

9. เศรษฐศาสตร ์   คณะเศรษฐศาสตร ์

10. เศรษฐกิจพอเพยีง   

11. สังคมศาสตร์   คณะสังคมศาสตร ์

12. สตรีศึกษาและเพศภาวะศึกษา   

13. เคมี   คณะวิทยาศาสตร ์

14. ฟิสิกส์   

15. วัสดุศาสตร ์   

16. เคมีอุตสาหกรรม   

17 วิทยาศาสตร์นาโนและนาโนเทคโนโลยี   

18. วิศวกรรมชีวการแพทย์   สถาบันวิศวกรรมการแพทย ์

19. การจดัการระบบเกษตร   คณะเกษตรศาสตร ์

20. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร   คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
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 แสดงจํานวนหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาโท 

ลําดบั สาขาวิชา 
แผน ก 

แบบ ก 1 
แผน ก 

แบบ ก 2 
แผน ข ดําเนินการโดย 

1 พยาบาลศาสตร ์    คณะพยาบาลศาสตร ์

2 สัตวแพทย์สาธารณสุข    คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

3 วิทยาศาสตรก์ารสัตวแพทย ์    

4 ธรณีฟิสิกส์ปิโตรเลียม    คณะวิทยาศาสตร ์

5 วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม    

6 สังคมศาสตร์    คณะสังคมศาสตร ์

7 สตรีศึกษาและเพศภาวะศึกษา     

 

8 สุขภาพหน่ึงเดียว    คณะสาธารณสุขศาสตร ์

9 วิศวกรรมชีวการแพทย์    สถาบันวิศวกรรมการแพทย ์

10 วิศวกรรมเหมืองแร ่        คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

11 การเกษตรยัง่ยนืและการจัดการ
ลุ่มน้ําแบบบูรณาการ 

   คณะเกษตรศาสตร ์

12 การจดัการระบบเกษตร    คณะเกษตรศาสตร ์

คณะเศรษฐศาสตร ์13 เศรษฐศาสตร ์    

14 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร 

   คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

15 ปรสิตวิทยา    คณะแพทยศาสตร ์

16 สูติศาสตร์และนรีเวชวทิยา    

17 สถาปัตยกรรม    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์

 

2. การบรกิารการศกึษา 
เพ่ือให้การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

สอดคล้องกับความมุ่งหมายและหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ รวมทั้งมาตรฐาน และคุณภาพสอด
คล ้อง กับเกณฑ ์มาตรฐานการอุดมศึกษา  เกณฑ ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 
๒๕(๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑ และโดยข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ 
ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๓ 
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กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงออกข้อบังคับเพ่ือมีผลบังคับใช้สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต้ังแต่ปี
การ ศึกษา  2559 เ ป็น ต้นไป  และไ ด้ นํา เผยแพร่ ไ ว้บนเ ว็บไซ ต์สามารถดาวน์ เอกสาร ไ ด้ที่  
https://www.grad.cmu.ac.th/documents/CMU-GEReg-59-Bilingual.pdf 

 

3. การรบัสมัครเข้าศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 2560 
การรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา มีการรับสมัครปีละ 4 ครั้ง ในรอบปี

การศึกษา 2560 บัณฑิตวิทยาลัยได้เปิดรับนักศึกษา ดังน้ี 
การรับนักศึกษาเพ่ือเข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เปิดรับ 3 รอบ รอบ

แรกเปิดรับต้ังแต่วันที่  19  ธันวาคม 2559 – วันที่ 13 มกราคม 2560  รอบที่สองเปิดรับต้ังแต่วันที่ 
20 มีนาคม  – วันที่ 12  เมษายน  2560 และรอบที่สามเปิดรับต้ังแต่วันที่ 10 มิถุนายน – วันที่ 2 
กรกฎาคม 2560   

การรับนักศึกษาเพ่ือเข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เปิดรับต้ังแต่วันที่   
11 – 30  กันยายน 2560 มีรายละเอียดสรุปได้ดังน้ี 

ปีการศึกษา 
2560 

แผนรับ ผู้สมัคร ผู้สอบได้ ผู้รายงานตัว สละสิทธ์ิ 
คน 
 คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 

ภาคเรียนท่ี 1 2,530 3,178 125.61 1,949 61.33 1,667 85.54 282 14.46 

ภาคเรียนท่ี 2 153 81 52.94 73 90.13 64 87.68 9 12.32 

รวมทั้งหมด 2,683 3,259 121.46 2,022 62.05 1,731 85.61 291 14.39 

 
จากตารางพบว่าประจําปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีแผนรับสมัครนักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมดจํานวน  2,683  คน  จําแนกเป็นภาคเรียนที่ 1 จํานวน 2,530 คน และภาค
เรียนที่ 2 จํานน 153 คน โดยมีผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมดจํานวน  3,259  คน 
คิดเป็นร้อยละ 121.46 ของแผนรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

เมื่อผ่านกระบวนการคัดเลือกเรียบร้อยแล้วพบว่ามีผู้สอบได้จํานวน  2,022  คน  คิดเป็น
ร้อยละ 62.05 ของจํานวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  และมีผู้รายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับ
บัณฑิตศึกษาจํานวน  1,731 คน คิดเป็นร้อยละ 85.61  ของจํานวนผู้สอบได้ และมีผู้สละสิทธ์ไม่มา
รายงานตัวจํานวนทั้งหมด 291 คน คิดเป็นร้อยละ14.39 ของจํานวนผู้สอบได้ 

ในการรับสมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัยได้อํานวยความสะดวกแก่
ผู้สมัคร  โดยให้บริการรับสมัคร 2 รูปแบบ คือ สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และการสมัครด้วยตนเองที่
บัณฑิตวิทยาลัย   
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4. จํานวนนกัศึกษา 
นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในปีการศึกษา 2560 มีจํานวนทั้งสิ้น 6,698 คน จําแนก

เป็นระดับปริญญาเอก 1,532 คน ระดับปริญญาโท 4,772 คน และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 
394 คน ส่วนผู้สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 มีจํานวนทั้งสิ้น 1,618 คน 

(1) จํานวนนกัศกึษาใหม่ ปกีารศึกษา 2560 

ระดบั ภาคปกต ิ ภาคพเิศษ รวม 
ปริญญาโท 596 653 1,249 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 152 - 152 
ปริญญาเอก 161 - 161 

รวม 909 653 1,562 
ข้อมูล ณ วันท่ี 1 กันยายน 2560 

(2) จํานวนนกัศกึษาทัง้หมด ปกีารศกึษา 2560 

ระดบั หลกัสตูรปกต ิ หลกัสตูร
นานาชาต ิ

รวม 

ปริญญาโท 4,547 225 4772 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 394 - 394 
ปริญญาเอก 1,380 152 1,532 

รวม 6,321 377 6,698 
ข้อมูล ณ วันท่ี 1 กันยายน 2560 

 
 

(3) จํานวนนกัศกึษาสําเร็จการศึกษา ปกีารศกึษา 2560 

ระดบั ภาคปกต ิ ภาคพเิศษ รวม 
ปริญญาโท 608 666 1,24 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 167 - 167 
ปริญญาเอก 159 18 177 

รวม 934 684 1,618 
ข้อมูล ณ วันที่ 5 สิงหาคม  2561 

5. จํานวนอาจารย์บณัฑิตวิทยาลัย 
บัณฑิตวิทยาลัย เป็นหน่วยงานที่ทําหน้าที่ประสานงานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มีอาจารย์

ประจําบัณฑิตวิทยาลัย ที่เป็นบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัย ที่ดํารงตําแหน่งอาจารย์ขึ้นไป หรือพนักงาน
สายวิชาการของมหาวิทยาลัยที่มีหน้าที่หลักทางการสอนและวิจัย ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งในปี
การศึกษา 2560 มีอาจารย์ประจําบัณฑิตวิทยาลัย จํานวนทั้งสิ้น 1,910 คน จําแนกตามคุณวุฒิและ
ตําแหน่งวิชาการ ดังน้ี 
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(1) จํานวนอาจารย์ประจํา จําแนกตามคณุวุฒแิละตําแหนง่วิชาการ 

จําแนกตามคณุวุฒ ิ จําแนกตามตาํแหน่งวิชาการ 
ปริญญาตร ี 5 อาจารย์ 810 
ปริญญาโท 381 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 643 
เทียบเท่าปริญญาเอก 305 รองศาสตราจารย์ 378 
ปริญญาเอก 1,219 ศาสตราจารย์ 79 

รวม 1,910 รวม 1,910 
ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2560 

(2) จํานวนอาจารยพ์ิเศษจําแนกตามตําแหนง่วิชาการ 

ตําแหน่งวิชาการ 
อาจารย์พเิศษ 

มนุษยศาสตร ์
และสังคมศาสตร ์

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

วิทยาศาสตร์สขุภาพ 

อาจารย์ 905 565 642 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 130 125 126 
รองศาสตราจารย์ 192 218 204 
ศาสตราจารย์ 93 218 199 

รวม 1,320 1,126 1,171 
ข้อมูล ณ วันท่ี 1 สิงหาคม 2560 

6. การประกนัคณุภาพการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัยมีการดําเนินการตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยใช้เกณฑ์การประกัน

คุณภาพการศึกษาตามแนวทาง CMU-QA ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในบัณฑิตวิทยาลัย แบ่งเป็น 2 ระดับได้แก่ 

1) การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 
2) การประกันคุณภาพตามเกณฑ์ CMU-EdPEx 

ในรอบปีการศึกษา 2560 ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน และ
บุคลากรเข้าร่วมการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ และเพ่ือเป็นการเตรียมการดําเนินการให้บัณฑิตวิทยาลัยมี
การดําเนินงานที่มีคุณภาพสอดคล้องตามเกณฑ์ CMU-EdPEx ดังน้ี 

 บุคลากรเข้าร่วมโครงการ QA Cur @ family ครั้งที่ 2 เมือ่วันที่ 5 มีนาคม 2561  
ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา ช้ัน 1 สํานักงานมหาวิทยาลัย 

 หัวหน้างานเข้ารับการอบรมเรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง EdPEx กับการพัฒนา
กระบวนการทํางานสู่ความเป็นเลิศ เมื่อวันที ่30 เมษายน 2561 ณ ห้องดอยหลวง  
โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่ 

 ผู้บริหาร หัวหน้างาน และบุคลากร เข้ารับการอบรมเร่ือง เครื่องมือสําหรับการพัฒนา
คุณภาพองค์กรสู่ความเป็นเลศิ (Tools for Quality หมวด 2 กลยุทธ์ และหมวด 4  
การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ เมื่อวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2561  
ณ ห้องแกรนด์วิว 1-2 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว 
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 ผู้บริหาร หัวหน้างาน และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม “เสน้ทางสู่ความเป็นเลิศ” เมื่อวันที่ 
24 พฤษภาคม 2561 ณ หอ้งแกรนด์วิว 1-2 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว 

 ผู้บริหาร หัวหน้างาน และบุคลากร เข้ารับการอบรมเรื่อง เครื่องมือสําหรับการพัฒนา
คุณภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศ หมวด 3 ลูกค้า และ หมวด 6 เมื่อวันที่ 7-8 มิถุนายน 
2561 ณ ห้องแกรนด์วิว 1-2 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว 

 ผู้บริหารเ ข้าร่วมอบรม  เรื่ อง  CMU-EdPEx Assessor Calibration เมื่ อ วันที่  7-8 
กรกฎาคม 2561 ณ ห้องทองกวาว สํานักบริการวิชาการ ม.เชียงใหม่ 

 ผู้บริหาร หัวหน้างาน และบุคลากร เข้ารับการอบรมเรื่อง เครื่องมือสําหรับการพัฒนา
คุณภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศ หมวด 5 บุคลากร เมื่อวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2561 ณ 
ห้องแกรนด์วิว 1-2 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว 

 บัณฑิตวิทยาลัยได้ให้ความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพองค์กร โดยได้นํา Feedback Report  
ที่ได้รับจากคณะกรรมการตรวจประเมิน รวมท้ังจากการนําเสียงของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาจัดทํา
เป็นแผนพัฒนาคุณภาพองค์กร มีการปรับปรุงในส่วนของการบริหารจัดการภายใน เช่น คณะผู้บริหารได้จัด
ให้มีการพัฒนาระบบงานเพ่ือสนับสนุนกลไกในการขับเคลื่อนงานให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง 
ด้วยการนําระบบ LEAN Service Management มาเป็นเคร่ืองมือในการปรับปรุงกระบวนการทํางานใน
งานต่างๆ ระบบดังกล่าวเป็นระบบที่จะช่วยสร้างคุณค่าให้แก่ผู้รับริการไปพร้อมกับการใช้ทรัพยากรที่
น้อยลงและจัดการเพ่ือลดการสูญเสียหรือการสูญเปล่าของทรัพยากร รวมถึงให้ความสําคัญกับบุคลากรต้อง
ทํางานและให้บริการอย่างมีความสุขไปในขณะเดียวกันด้วย โดยผู้บริหารได้กําหนดรายละเอียดของการทํา 
LEAN Service Management ไว้ในคํารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
ซึ่งระบบดังกล่าวช่วยให้กิจกรรมให้บริการมีกระบวนการที่สั้นลง ลดการใช้เวลาในการปฏิบัติลงได้กว่า 50 
เปอร์เซ็นต์ ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในงานมากข้ึน กิจกรรมบริการสําคัญที่พัฒนาด้วย
ระบบดังกล่าวและเห็นผลเป็นรูปธรรมชัดเจน คือ ระบบรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิต ปรากฏว่า 
กระบวนการต้ังแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดการรับสมัครสั้น ในลักษณะ One Stop Service โดยนําเทคโนโลยีที่มี
ประสิทธิภาพมาร่วมใช้บริการ ผู้สมัครไม่จําเป็นต้องมาติดต่อขอรับบริการที่บัณฑิตวิทยาลัยสามารถจัดการ
สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้อย่างเบ็ดเสร็จ เอกสารหลักฐานที่ถูกบันทึกไว้ในระบบคณะ สาขาวิชา 
หลักสูตรต่าง ๆ สามารถนํามาตรวจสอบได้ทันทีไม่จําเป็นต้องรับ-ส่งเอกสารด่ังที่เคยปฏิบัติในช่วงที่ผ่านมา  
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 ค. การพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

 

1. ทนุการศกึษา 
ในปีการศึกษา 2560  บัณฑิตวิทยาลัยได้ดําเนินการบริหารและจัดสรรทุนการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา จําแนกตามแหล่งทุนเพ่ือสนับสนุนการทําวิจัย สนับสนุนการศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมทาง
วิชาการ ดังน้ี  

1.1 ทุนจากงบประมาณแผ่นดิน    
จัดสรรเป็นทุนสนับสนุนการทําวิจัยแก่นักศึกษา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  4,376,800 บาท (สี่ลา้นสาม

แสนเจ็ดหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) ดังน้ี 

ระดบัปรญิญา แบบ / แผน จํานวนทนุ คดิเปน็เงิน 

ปริญญาเอก 1.1 30 1,281,600 
1.2 2 150,0๐๐  
2.1 28 732,200 
2.2 2 85,000 

ปริญญาโท แบบ 1 11 279,50๐  
แบบ 2 238 1,848,50๐ 

รวม 311 4,376,800 
 
 
1.2 ทุนจากงบประมาณเงินรายได้  
บัณฑิตวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณจากเงินรายได้ เป็นทุนสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ รวม

ทั้งสิ้น 6๐๐,๐๐๐ บาท (หกแสนบาทถ้วน)  รายละเอียดดังน้ี 

การตพีมิพผ์ลงานวิจัยฯ / การเสนอผลงาน จํานวนทนุ คดิเปน็เงิน 

1) การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารทางวิชาการระดับชาติ - - 

2) การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ 5 13,900 

3) การไปเสนอผลงานวิชาการในประเทศ 39 187,200 

4) การไปเสนอผลงานวิชาการต่างประเทศ 46 358,817 

5) การไปฝึกอบรมระยะสั้น ณ ต่างประเทศ 4 40,000 

รวม 94 599,917 
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1.3 ทุนผู้ช่วยสอน (Teaching Assistantship) และผู้ช่วยวิจัย (Research Assistantship) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อนุมัติจัดงบประมาณให้บัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือจัดสรรเป็นทุนผู้ช่วยสอน 

(Teaching Assistantship) และผู้ช่วยวิจัย (Research Assistantship) ประจําปีการศึกษา 2560 จํานวน 
ทั้งสิ้น 21,600,๐๐๐ บาท (ย่ีสิบสิบเอ็ดล้านหกแสนบาทถ้วน)  มีรายละเอียดดังน้ี 

 

นักศกึษารหสั 
จํานวนนกัศกึษาที่ไดร้บัทนุ (คน) 

ป.เอก ป.โท รวม 

59 (ต่อเนื่อง) 16 18 34 

60 27 73 100 

รวม 43 91 134 

2. กิจกรรมทีด่ําเนนิการโดยสโมสรนักศกึษาบณัฑิตศึกษา 
คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ปีการศึกษา 2560  มี

วาระในการดํารงตําแหน่ง 1 ปี  ได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560  และ
สิ้นสุดในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561  มีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษาดังนี้  

1. เพ่ือส่งเสริม  สนับสนุน  การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือการศึกษาเรียนรู้  การวิจัย

ของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย  ตลอดจนการร่วมมือทางวิชาการของนักศึกษา

ของสถาบันการศึกษาต่างๆ 

2. เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาบัณฑิตศึกษา  คณาจารย์  บุคลากร  

ชุมชน  และองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

3. เพื่อจัดทํากิจกรรมต่าง ๆ ทีเ่สริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ  และก่อสร้างงมสัมพันธ์

อันดีของนักศึกษาบณัฑิตศึกษา  การวิจยั  การทํานบุาํรงุศิลปวัฒนธรรม  การกีฬา การเผยแพร่

ความรู้สู่สังคม  และกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ต่าง ๆ 

4. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาบัณฑิตศึกษา  มีความเปน็สากล  มีความรอบรู้เกี่ยวกับประเทศ

เพื่อนบ้านและนานาประเทศในด้านภาษา  ศิลปวัฒนธรรม  เศรษฐกิจ  และสังคม 

5. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาต่างชาติในระดับบณัฑิตศึกษา  ร่วมกิจกรรมของสโมสรนักศึกษา

บัณฑิตศึกษา  โดยให้ความสําคัญและคํานึงถึงความเสมอภาค 
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2.1 กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
1. โครงการ “สี่ทศวรรษบัณฑิตวิทยาลัย..ใส่ใจสุขภาพ” ระหว่างเดือนมิถุนายน - พฤศจิกายน  

พ.ศ. 2560 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

2. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  “การใช้โปรแกรมการจัดการทางบรรณานุกรม Endnote 
Web” ปีการศึกษา พ.ศ. 2560 ระหว่างเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 - มีนาคม 2561 
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3. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS for Windows 
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 – มีนาคม พ.ศ. 2561  

 
4. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office 365 สําหรับงานวิจัย 

ระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 – มีนาคม พ.ศ. 2561 

 
  



รายงานประจําปีการศึกษา 2560 : ANNUAL REPORT 2017 Page 30 

 

2.2 กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
1. โครงการ “บัณฑิตศึกษาม่วนใจ๋ ป๋ีใหม่เมือง”  
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2. โครงการ “ศิษย์น้อมวันทาครูอาจารย์ ปีการศึกษา 2560” 
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3. โครงการ “บายศรีสู่ขวัญ บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2560” 
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4. โครงการ “ลูกจ๊างเตียวขึ้นดอย สืบฮีต โตยฮอย พระบารมี” ประจําปี 2560 
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2.3 กิจกรรมอ่ืน ๆ 
1. จัดทําโปสเตอร์และแผ่นพับประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2. จัดทําเสื้อกิจกรรมสําหรับสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

 ง. การวิจัยและการประชาสัมพันธ์ 

1. งานวิจัยสถาบนั 

   บัณฑิตวิทยาลัย มีนโยบายส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรทําวิจัยสถาบัน เพ่ือนําผลที่ได้ไปใช้ใน
การวางแผน กําหนดนโยบาย ปรับปรุงการปฏิบัติงาน รวมทั้งการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการ
บริหารงานบัณฑิตศึกษา และเพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ นโยบายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มุ่งเน้นการ
วิจัย บัณฑิตวิทยาลัยได้ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทาวิจัยสถาบันให้กับบุคลากร รวมท้ัง
ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพในการทําวิจัยอย่างต่อเน่ือง ในรอบปี
การศึกษา 2560  มีงานวิจัยสถาบันที่ดําเนินการ ดังน้ี 

งานวิจัยที่ดําเนินการเสร็จ  จํานวน 1 เรื่อง ได้แก่  
 เรื่อง การพัฒนาและประเมินผลการใช้ระบบขอหนังสือรับรองออนไลน์และออก
ใบเสร็จรับเงินของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ของนายศรัณญู  บัวออนและ
คณะ 

2. การเผยแพร่และการประชาสัมพนัธ ์

ในปีการศึกษา 2560  บัณฑิตวิทยาลัยได้ดําเนินการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและเอกสารทาง
วิชาการต่าง ๆ ในระดับบัณฑิตศึกษาหลายรูปแบบ อาทิ การประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ การประชาสัมพันธ์
ทาง Social Media เป็นต้น 

2.1 การประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย 
 -  https://www.grad.cmu.ac.th 

 
  
  



รายงานประจําปีการศึกษา 2560 : ANNUAL REPORT 2017 Page 35 

 

2.2 การประชาสัมพันธ์ทาง Social Media 
        - Facebook : ประชาสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
 
2.4 การประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการรับสมัคร 

 ในปีการศึกษา 2560 บัณฑิตวิทยาลัยได้ดําเนินการประชาสัมพันธ์หลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา
หลายรูปแบบ อาทิ  การประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย  การ

เข้าร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรระดับอุดมศึกษากับสถาบันอ่ืน ๆ ดังนี้ 
1. มีการปรับปรุงโปรแกรมรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ขั้นตอนการรับสมัคร โดยเปิดรับ

สมัครนักศึกษาตลอดทั้งปี และรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตเพียงช่องทางเดียว โดยให้ผู้สมัครโอน
เงินผ่านธนาคาร และส่งเอกสารประกอบการสมัครเป็น electronic file แนบมาทางระบบรับ
สมัครฯ นอกจากน้ี ได้จัดทําโปรแกรมสําหรับกรอกรายละเอียดการรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการรับสมัครฯ กรอกข้อมูลรายละเอียดการรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระบบโดยผ่านทางอินเตอร์เน็ต 

2. เข้าร่วมงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา : มหกรรมแนะแนว หางานทํา และศึกษาต่อ ประจําปี 
2560 ในวันศุกร์ที่ 23 และวันเสารท์ี่ 24 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ต้ังแต่เวลา            09.00-15.00 น.  

3. ติดต้ังป้ายคัตเอาท์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บริเวณสี่แยก
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ (หอศิลป์) และสนามหญ้าด้านหน้าอาคารบัณฑิตวิทยาลัย 

4. จัดทําโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครฯ และแผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
5. ติดต้ังจอโทรทัศน์ที่ใช้สําหรับการประชาสัมพันธ์บริเวณบันไดทางขึ้นช้ัน 2 อาคารบัณฑิต

วิทยาลัย 1 
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 จ. กิจกรรม (พิเศษ) อ่ืนๆ 

 
1. ทีป่ระชุมคณะผูบ้รหิารบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกํากบัของรัฐ 

(ทคบร.) 
ที่ประชุมคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยของรัฐ (ทคบร) ก่อต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 

2539 ในการประชุมที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ 
 เพ่ือพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ โดย
มุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการ 

 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และประสานงาน ความร่วมมือทางวิชาการในสถาบันการศึกษาที่
จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้ง ในและต่างประเทศ 

 เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ และความสามัคคีในการทํางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 

ปัจจุบัน ทคบร. มีสถาบันสมาชิก จํานวน 24 สถาบัน ประกอบด้วย  
1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
5. มหาวิทยาลัยทกัษิณ 6. มหาวิทยาลัยบูรพา 
7. มหาวิทยาลัยพะเยา 8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
9. มหาวิทยาลัยนเรศวร 10. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
11. มหาวิทยาลัยมหิดล 12. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
13. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 14. มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
15. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์ 16. มหาวิทยาลัยศลิปากร 
17. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 18. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
19. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 20. มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
21. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าธนบุรี 
22. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าพระนครเหนือ 
23. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 24. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า

คุณทหารลาดกระบัง 
การประชุมที่ประชุมคณบดีบัณฑิต วิทยาลัย มหาวิทยาลัยของรัฐ กําหนดประชุมทุก 3 เดือน 

โดยจะมีการหมุนเวียนไปประชุม ณ บัณฑิตวิทยาลัย ของสถาบันสมาชิก เพ่ือเป็นโอกาสในการได้พบปะกัน
ระหว่างผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน ในปีรอบปีการศึกษา 2560  ได้มี
การจัดการประชุม ดังน้ี 

1. การประชุมสามัญที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ และ
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ (ทคบร.) ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมวารินชําราบ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 

2. การประชุมสามัญที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ และ
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ (ทคบร.) ครั้งที่ 4/2560 ณ ห้องประชุมมติธรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 
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3. การประชุมสามัญที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ และ

มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ (ทคบร.) ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมทองหลาง ช้ัน 2 อาคาร 7  
มหาวิทยาลัยทักษิณ  วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561   

4. การประชุมสามัญที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ และ
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ (ทคบร.) ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุม ช้ัน 2 อาคารศูนย์ประชุมนานาชาติ  
โรงแรมดิเอ็มเพรส  เชียงใหม่  วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561   
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2. สภาคณะผูบ้รหิารบณัฑิตศกึษาแหง่ประเทศไทย(สคบท.) 

ประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) ก่อต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 15 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 โดยมีวัตถุประสงค์ 

 เพ่ือกําหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนและเป็นศูนย์กลางการประสานงานความร่วมมือระหว่างสถาบันทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ 

 เพ่ือให้คําปรึกษา ข้อเสนอแนะ และรับฟังความคิดเห็นในการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาแก่หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

 เพ่ือสร้างความสามัคคีระหว่างสถาบันให้ทํางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
ปัจจุบัน สคบท. มีสถาบันสมาชิก จํานวน 48 สถาบัน ซึง่การประชุมสภาคณะผู้บริหาร 

บัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.)  กําหนดประชุมทุก 3 เดือน โดยจะมีการหมุนเวียนไปประชุม ใน
สถาบันสมาชิก เพ่ือเป็นโอกาสในการได้พบปะกันระหว่างผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย และสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างสถาบัน 

 
ในปีรอบปีการศึกษา 2560  ได้มีการจัดการประชุม ดังน้ี 
1. ประประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) ครั้งที่ 3/2560   

ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2560 
2. ประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) ครั้งที่ 4/2560  

ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 1 ช้ัน 3 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  วันเสาร์ที่ 2 
ธันวาคม 2560 

 
3. ประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท) ครั้งที่ 1/2561  

ณ ห้องทับทิม ช้ัน 1 โรงแรมฟูราม่า จังหวัดเชียงใหม  วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 
4. ประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท) ครั้งที่ 2/2561 ณ 

ห้องประชุม 400 สํานักงานอธิการบดี ช้ัน 4 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อําเภอวังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 
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3. โครงการเตรียมความพร้อมและปรบัพืน้ฐานใหน้กัศกึษาผู้รบัทนุรัฐบาลไทย(TICA) 
บัณฑิตวิทยาลัย ได้รับมอบหมายจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการ

ต่างประเทศให้ดําเนินโครงการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาทุนรัฐบาลไทย เพ่ือให้สามารถปรับตัวและ
นําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวันในขณะที่มาพํานักและอยู่ศึกษาจนสําเร็จการศึกษา จํานวน 24 คนจําแนก
ตามสถาบันการศึกษาได้ดังน้ี  

 
 
 
 

 
 
 

เริ่มต้ังแต่วันที่ 20 เมษายน 2561 – 31 กรกฎาคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัยได้รับการอนุมัติ
จัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจํานวนทั้งสิ้น  763,740 บาท  

สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมและปรับพ้ืนฐานให้
นักศึกษาผู้รับทุนการศึกษารัฐบาลไทยภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการไทย – ลาว ปีการศึกษา 2561  
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ดังน้ี 

1. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการใช้บริการด้านที่พักและรถรับส่ง โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( ค่าเฉล่ีย = 4.14) 

2. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อกิจกรรมด้านวิชาการ  ประกอบด้วย 
-  กระบวนวิชาภาษาอังกฤษ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ค่าเฉล่ีย = 4.09) 
-  กระบวนวิชาภาษาไทย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ค่าเฉล่ีย = 4.21) 
-  กระบวนวิชาการใช้คอมพิวเตอร์ การสืบค้นและการใช้ห้องสมุด ในภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก   ( ค่าเฉล่ีย = 3.99) 
-  กระบวนวิชาระเบียบวิธีวิจัยเพ่ือการทําวิทยานิพนธ์  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

( ค่าเฉล่ีย = 3.94) 
4. ผลความพึงพอใจต่อกิจกรรมด้านการเรียนรู้วัฒนธรรมพ้ืนถิ่นในชุมชนและกิจกรรมด้าน

กีฬาและนันทนาการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( ค่าเฉล่ีย = 4.52) 
 
 
 

 

สถาบนัการศกึษา จํานวน 
1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3 คน 
2. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 คน 
3. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 5 คน 
4. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 คน 
5. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1 คน 
6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ

นครเหนือ 
6 คน 

7. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 5 คน 
รวมทั้งหมด 24 คน 
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