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บทนำ
ประวัติการก่อตั้งบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดทำการเรียนการสอนเมื่อ พ.ศ.2507 โดยในระยะเริ่มต้น มุ่งเน้นการ
เปิดสอนระดับปริญญาตรี ต่อมาคณะแพทยศาสตร์ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดลจัดให้มีการเรียนการสอน
ระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้ นฐาน ในปี พ.ศ. 2517 ได้เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา
ใน คณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาเคมี ชีววิทยา ธรณีวิทยา และฟิสิกส์ หลังจากนั้นได้มีการเปิดสอนระดับ
บัณฑิตศึกษาเพิ่มอีกหลายคณะ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัด ตั้งบัณฑิตวิทยาลัยเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2519 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อดูแลจัดการศึกษา รักษามาตรฐานทางวิชาการ และประสานงานการศึกษาในระดับสูงกว่า
ปริญญาตรีทุกสาขาวิชาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อผลิตบัณฑิตระดับสูงกว่าปริญญาตรีออกไปทำหน้าที่
อาจารย์ นักวิชาการ นักบริหารและผู้ประกอบการอาชีพในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อสนองความต้องการของ
ประเทศและสังคม และเพื่อส่งเสริมการค้นคว้าวิจัย และความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เปิด
สอนในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บัณฑิตวิทยาลัย มีฐานะเทียบเท่าคณะ มีคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้ บริหารสูงสุดและรอง
คณบดีร่วมรับผิดชอบการบริหารงานด้านต่าง ๆ 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 สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีมติ
เห็นชอบให้หลอมรวมบัณฑิตศึกษาสถาน ซึ่ งเป็นหน่วยงานที่ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อทดลองให้มีการบริหารจัดการ
แบบนอกระบบในรูปแบบเอกชน เข้ากับบัณฑิตวิทยาลัยและมีการเปลี่ยนชื่อบัณฑิตศึกษาสถานเป็นโครงการ
พิเศษ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และในปี พ.ศ.2552 หลังจากที่มหาวิทยาลัยได้
เปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ บัณฑิตวิทยาลัยได้เปลี่ยนจากส่วนราชการเป็นส่วนงาน จึง
ได้มีการดำเนินการปรับส่วนงานอีกครั้งหนึ่ง ตามมติของสภามหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการอำนวยการ
ประจำบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้กำกับการบริ ห ารงานของบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย โครงสร้ า งการบริ ห ารองค์ ก ร
ปัจจุบัน ประกอบด้วย 3 ฝ่าย คือ 1) สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย 2) ฝ่ายจัดการวิชาการบัณฑิตศึกษา 3)
ฝ่ายบริหารจัดการสหสาขาวิชา และเพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจและแผนพัฒนาบัณฑิตศึกษาในระยะ 4 ปีนี้
คณบดีจึงเสนอให้มีการปรับปรุงโครงสร้างใหม่อีกครั้งหนึ่ง วันที่ 7 เมษายน 2558 ได้รับการอนุมัติให้แบ่ง
สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ออกเป็น 6 งานคือ
1. งานบริหารทั่วไป
2. งานนโยบายและแผน
3. งานการเงิน การคลัง และพัสดุ
4. งานบริการการศึกษา
5. งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
6. งานสหวิทยาการและประกันคุณภาพการศึกษา
และได้ใช้โครงสร้างการบริหารงานของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยไม่มีการปรับเปลี่ยนตลอด
ปีการศึกษา 2561 นี้
รายงานประจาปี การศึกษา 2561

Page 1

ANNUAL REPORT 2018

วิสัยทัศน์
ความเป็นเลิศในการกำกับและบริหารจัดการบัณฑิตศึกษา
Excellence in Graduate Education Regulation and Administration

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

ค่านิยม

รายงานประจาปี การศึกษา 2561
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คณะกรรมการอำนวยการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
(วาระการดำรงตำแหน่ง 24 มีนาคม 2561 – 23 มีนาคม 2563)

รองศาสตราจารย์ อุษณีย์ คำประกอบ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ประธานกรรมการ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสพุ รรณ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.กิตติชัย วัฒนานิกร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ ดร.ณอคุณ สิทธิพงศ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย แสงอินทร์

รายงานประจาปี การศึกษา 2561

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

กรรมการและเลขานุการ
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คณะกรรมการบริหารวิชาการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

รองศาสตราจารย์ อุษณีย์

คำประกอบ

รองอธิการบดีฝา่ ยพัฒนาคุณภาพองค์กร

รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย

แสงอินทร์

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบัน

ศิริธัญญาลักษณ์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต

โสภาแดง

รองศาสตราจารย์ ดร.วรทัศน์

อินทรัคคัมพร

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กสิณ

ประกอบไวทยกิจ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนียา

เจติยานุกรกุล

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสหวิทยาการ

รองศาสตราจารย์ธรี ภัทร

วรรณฤมล

คณะการสื่อสารมวลชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวรรณ

กิจชัยเจริญ

คณะเกษตรศาสตร์

อาจารย์ทันตแพทย์ ดร. นฤมนัส

คอวนิช

คณะทันตแพทยศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา

ศิริรังษี

คณะเทคนิคการแพทย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย

วิสุทธิศักดิ์

คณะนิติศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.สิรวิ ุฒิ

บูรณพิร

คณะบริหารธุรกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา

สุคนธสรรพ์

คณะพยาบาลศาสตร์

อาจารย์ ดร.อริสา

บอนเนซซ์

คณะแพทยศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.วิรัตน์

นิวัฒนนันท์

คณะเภสัชศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวรรณ

วงศ์ปิ่นเพ็ชร์

คณะมนุษยศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอร

ภู่เจริญ

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ

ทั่งมัง่ มี

คณะวิจิตรศิลป์

รองศาสตราจารย์ ดร.จิรัฏฐ์

แสนทน

คณะวิทยาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล

สมุทคุปติ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร. เกียรติสุดา

ศรีสุข

คณะศึกษาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช

กาญจนการุณ

คณะเศรษฐศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์

ศรีสุวรรณ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชีวัน

บัวแดง

คณะสังคมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพญ. ดร.ศุกลรัตน์

บุณยยาตรา

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา

ศรีวัฒนะ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิตพิ งษ์

ยอดมงคล

วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี

รายงานประจาปี การศึกษา 2561
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คณะกรรมการวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย
1. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
2. รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
3. อาจารย์ ดร.ศุภฤกษ์

โพธิไพรัตนา

คณะการสื่อสารมวลชน

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์

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

ใหม่จันทร์

คณะมนุษยศาสตร์

13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนา

พิชิตปัจจา

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

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.น้ำผึ้ง

อินทะเนตร

คณะศึกษาศาสตร์

19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรลักษณ์

หิมกลัส

คณะเศรษฐศาสตร์

20. อาจารย์ ดร.ชนิดา

สุวรรณประสิทธิ์

คณะสังคมศาสตร์

21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ศิริพร

ขุมทรัพย์

คณะสัตวแพทยศาสตร์

22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรุณา

รักษวิณ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

2๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธี

วังเตือย

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระ

ฟ้าเฟื่องวิทยากุล

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

25. รองศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์

เอื้อพันธ์วิริยะกุล

สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์

รายงานประจาปี การศึกษา 2561
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1. ผู้บริหาร บัณฑิตวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย แสงอินทร์
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบัน ศิริธญ
ั ญาลักษณ์
รองคณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.วรทัศน์ อินทรัคคัมพร
รองคณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร. อภิชาต โสภาแดง
รองคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กสิณ ประกอบไวทยกิจ
ผู้ช่วยคณบดี

รายงานประจาปี การศึกษา 2561
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2. หัวหน้างาน

นางพรรณี ลีรพันธุ์
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางวีณา พิมสาร
หัวหน้างานการเงิน การคลัง และพัสดุ

นางขวัญปวีณ์ พงศ์กสิณปภพ
หัวหน้างานบริการการศึกษา

นายสุนทร นาคศรี
หัวหน้างานนโยบายและแผน

นางสาววาสนา ธรรมพิทักษ์
หัวหน้างานสหวิทยาการและประกันคุณภาพ
การศึกษา

นางสาวธัญยพร รังทะสี
หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

รายงานประจาปี การศึกษา 2561
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3. รายชื่อที่ประชุมประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสหสาขาวิชา บัณฑิตวิทยาลัย
ชื่อ – สกุล
1. รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย แสงอินทร์
2. รองศาสตราจารย์ ดร.วรทัศน์ อินทรัคคัมพร
3. รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบัน ศิริธัญญาลักษณ์
4. รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต โสภาแดง
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กสิณ ประกอบไวทยกิจ
6. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ภูวนาถวิจิตร
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย โขนงนุช
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย จอมดวง
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชณี แสงทอง
10. อาจารย์ ดร.สราวุฒิ พงษ์พิพัฒน์
11 ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ณหทัย วงศ์ปการันย์
12. นางวาสนา ธรรมพิทักษ์

รายงานประจาปี การศึกษา 2561

ตำแหน่ง
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ประธานที่ประชุม
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ฝ่ายบริหาร
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำ
สหสาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำ
สหสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำ
สหสาขาวิชาเทคโนโลยีและสหวิทยา
การจัดการ
ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำ
สหสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์
ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำ
สหสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำ
สหสาขาวิชาสุขภาพจิต
หัวหน้างานสหวิทยาการและประกันคุณภาพ
การศึกษา เลขานุการ
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ผลการดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย
ก. การบริหารงานทั่วไป
1. สถานภาพและการพัฒนาบุคลากร
• จำนวนบุคลากร
ประเภท
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ
พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว
ลูกจ้างประจำ

รวม

จำนวน(คน)
ผู้บริหาร

หัวหน้างาน

เจ้าหน้าที่

รวม

1
4
-

3
3
-

2
14
17
-

6
21
17
-

5

6

33

44

• การพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2561
ผู้บริหาร
ลำดับ วัน เดือน ปี
การประชุม/ฝึกอบรม
1 3-4 ตค.2561 ประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา
แห่งประเทศไทย (สคบท) ครั้งที่ 3/2561
2
18-20 ตค. ประชุมวิชาการ”การบริหารจัดการศึกษา
2561
ระดับบัณฑิตศึกษา”
3 1-3 พย.2561 ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยใน
กำกับของรัฐ (ทคบร) ครั้งที่ 3/2561
4
19-20 ธค. ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา
2561
มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยใน
กำกับของรัฐ (ทคบร) ครั้งที่ 4/2561
5
31 มค-1 กพ ประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา
2562
แห่งประเทศไทย (สคบท) ครั้งที่ 1/2562
6
1-3 มีค.
สัมมนาระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย
2562
(Retreat) ระหว่างกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยร่วมกับผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย
7
29-31 มีค. ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา
2562
มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยใน
กำกับของรัฐ (ทคบร) ครั้งที่ 1/2562
8
16 พค.2562 ประชุมสัมมนาเรื่อง “เกณฑ์การจัด
การศึกษาและเกณฑ์การตรวจประเมิน

รายงานประจาปี การศึกษา 2561

ผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม
รศ.ดร.วรทัศน์ อินทรัคคัมพร

สถานที่
มหาวิทยาลัยธนบุรี กทม.

รศ.ดร.เอกชัย แสงอินทร์

โรงแรมพีชบลอสซั่ม
รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต
เชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน รีสอร์ท
เชียงคาน จ.เลย

รศ.ดร.เอกชัย แสงอินทร์
รศ.ดร.บุษบัน ศิริธัญญา
ลักษณ์
รศ.ดร.บุษบัน ศิริธัญญา
ลักษณ์

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ.กสิณ ประกอบไวทยกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

รศ.ดร.เอกชัย แสงอินทร์

ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์
หาดตะวันรอน
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

รศ.ดร.บุษบัน ศิริธัญญา
ลักษณ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จ.ประจวบคีรีขันธ์

รศ.ดร.เอกชัย แสงอินทร์

โรงแรมรามาการ์เด้น กทม.
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ลำดับ

9
10

วัน เดือน ปี

การประชุม/ฝึกอบรม
การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง และ
สรุปผลการตรวจประเมินการจัด
การศึกษานอกสถานที่ตั้ง พ.ศ.25552561
12 มิย. 2562 ประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา
แห่งประเทศไทย (สคบท) ครั้งที่ 2/2562
12-14 มิย. ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา
2562
มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยใน
กำกับของรัฐ (ทคบร) ครั้งที่ 2/2562

ผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม

สถานที่

รศ.ดร.อภิชาต โสภาแดง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กทม.
มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม

ผศ.กสิณ ประกอบไวทยกิจ

หัวหน้างานและบุคลากรสายปฏิบัติการ
ลำดับ
1

วัน เดือน ปี
6 ส.ค. 61

2

17 ก.ย. 61

3

13 ต.ค. 61

4

25 พ.ย. 61

5

31 ม.ค. 62

การประชุม/ฝึกอบรม
การอบรมเรื่อง การใช้ระบบ cloud และการใช้
เครื่องพิมพ์ส่วนกลาง
การอบรมการถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดการพลังงาน
ภายในหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ
การฝึกอบรมเชงปฏิบัติการ ระบบสารสนเทศด้านอาคาร
สถานที่ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การอบรมหลักสูตร กลยุทธ์การทำงานกับคนต่างขัว้ อย่าง
ลงตัว (ค่าลงทะเบียนคนละ 350 บาท)
มองหมามุมใหม่กับ MaCMU

6

13 ก.พ. 62

การฝึกอบรมการเขียนแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการ
ไอโอเอส (Basic of iOS Application Development)
ค่าลงทะเบียนคนละ 500 บาท
การอบรมเรื่อง คุณธรรมและความโปร่งใสใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

6

25 ก.พ. 62

7

28 ก.พ. 62

การเสวนาด้วยสุนทรียปรัศนีเพื่อการปรับเปลี่ยนสู่สันติ
วัฒนธรรม และธรรมาภิบาลเพื่อก้าวสู่ฝันที่เป็นจริง

8

11 มี.ค. 62

9
10

12 มี.ค. 62
12,19-20 มี.ค.
62

11

13 มี.ค. 62

การอบรมระบบรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ (NECAST)
การอบรม Train the Trainer (กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจำหลักสูตรด้านการบริหารและการจัดการ
หลักสูตร ประจำปี 2562
การอบรมเชิงปฏิบัติการ Google’s University Visit

รายงานประจาปี การศึกษา 2561

ผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม
บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย
สายสวาท อภิเดช
พรรณี สายสวาท
สุธาลี ธัญยพร
กฤตภัทร อภิเดช
อัครพงษ์
ชยุตม์ ธนดล วัทวัส
สุธาลี รัษดาวรรณ
สุภาวดี ไพจิตรา
อังสนา อุทุม นาถชุลี
สุทธิรักษ์ นิภาพร
จิราภรณ์ ชยุตม์ วิทวัส
ณัฐนันท์
สุนทร นิภาพร ณัฐนันท์
ธนดล อัญญรัตน์
วราวรรณ ธันวรัตม์
ขวัญปวีณ์ สุธาลี
กฤตภัทร์
อุทุม ธัญวรัชญ์
วาสนา อัญญรัตน์
ธันวรัตม์วราวรรณ สุภาวดี
ไพจิตรา
สุธาลี กฤตภัทร์

สถานที่
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักงานมหาวิทยาลัย
สำนักบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ
รร.ฟูรามาเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์
สำนักบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ
สำนักบริการวิชาการ

สำนักบริการวิชาการ
สำนักบริการวิชาการ
สำนักบริการวิชาการ
สำนักบริการวิชาการ
คณะรัฐศาสตร์ฯ

Page 10

ANNUAL REPORT 2018
ลำดับ
12

วัน เดือน ปี
21 มี.ค. 62

13

3 เม.ย. 62

14

30 เม.ย. 62

15

7 พ.ค. 62

16

17 พ.ค. 62

17

10 พ.ค. 62

18

24 พ.ค. 62

19

25-26 พ.ค. 62

20

5 มิ.ย. 62

21

6 มิ.ย. 62

22

7 มิ.ย. 62

23

13 มิ.ย. 62

24

4-5 ก.ค. 62

การประชุม/ฝึกอบรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วินัยทางการเงิน การคลัง
และการบริหารการเงินในส่วนราชการ ตาม พ.ร.บ. วินัย
ทางการเงิน การคลัง พ.ศ. 2561
การอบรมเรื่อง Introduction to EdPEx
(ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ EdPEx)

ผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม
สุนทร วีณา อังสนา

สถานที่
สำนักบริการวิชาการ

จรีรัตน์ นิภาพร ธัญวรัชญ์
อัญญรัตน์ วราวรรณ
ธันวรัตม์ รัษดาวรรณ
สุทธิรักษ์ ศรัณญู ทินกฤต
พรรณี

รร.แคนทารี ฮิลล์

การอบรมหลักสูตร การบริหารทรัพยากรบุคคลยุคใหม่
(HR Transformation)
การอบรม Happy Money “วางแผนการเงินในวันนี้ ชีวี อุทมุ สายสวาท ณัฐนันท์
สดใสในอนาคต”
ธนดล
การอบรมหลักสูตร กฎหมายปกครองกับการทำงานของ
สุธาลี กฤตภัทร์
บุคลากรภาครัฐ ครั้งที่ 2
วินัยทางการเงิน การคลังกับการบริหารการเงินในส่วน
คณบดี และรองคณบดีฝ่าย
ราชการ ตาม พ.ร.บ. วินัยทางการเงิน การคลัง พ.ศ.
บริหาร
2561 สำหรับผู้บริหาร
การอบรมการใช้งานระบบติดตามเรื่องเสนอผู้บริหาร
กรวรรณ สายสวาท
มหาวิทยาลัย ศูนย์บริหารงานวิชัย มช.
การอบรม Sofeware Development with Vue.js
ธนดล วิทวัส
แบบปอดีแจ่ม (ค่าลงทะเบียนคนละ 1,800 บาท)
เข้าร่วมกิจกรรม EdPEx sharing เส้นทางสู่ความเป็นเลิศ วีณา ขวัญปวีณ์ พรรณี
วาสนา สุนทร ศรัญญู
อัญญรัตน์ นิภาพร
การประชุมเพื่อรับฟังนโยบายด้านการสื่อสารองค์กร
สายสวาท
และแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน
การอบรมเรื่อง หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการกำหนด
รองฯบุษบัน ศุภลักษณ์
ตำแหน่ง และจำนวนตำแหน่งที่จะได้รับเงินประจำ
พรรณี สุนทร ธัญวรัชญ์
ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
นิภาพร
เรื่อง ระบบการขอยื่นบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทาง
วีณา อุทุม พรรณี
อิเล็กทรอนิกส์ (Pensions’ Electronic Filing)
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมการวิจัยในคน”
สุธาลี กฤตภัทร์ คงเดช

จ.เชียงใหม่
สำนักบริการวิชาการ
สำนักบริการวิชาการ
คณะนิติศาสตร์
สำนักบริการวิชาการ
สำนักบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ
The Brick Plus
เชียงใหม่
รร.เชียงใหม่แกรนด์วิว
สำนักบริการวิชาการ
สำนักบริการวิชาการ

สำนักบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ
คณะพยาบาลศาสตร์
มช.

2. งบประมาณรายจ่าย รายได้ และการบริหารจัดการ
งบประมาณที่บัณฑิตวิทยาลัยใช้ในการบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและสาขาวิชา
ร่วม ประจำปีการศึกษา 2561 ประกอบด้วย งบประมาณเงินแผ่ นดิน งบประมาณเงินรายได้ร วมถึ ง
งบประมาณเงินบํารุงกิจกรรมเสริมหลักสูตร เงินบํารุงกิจกรรมกีฬา ที่ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย เพื่อ
ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับการดำเนินกิจกรรม ได้ใช้งบประมาณ
ประจำปี 2561 และปี 2562 ร่วมกัน โดยมีการปรับระบบการจัดทําคําของบประมาณ และการบริหาร
จัดการงบประมาณของบัณฑิตวิทยาลัย และสาขาวิชาร่วมเข้าด้วยกัน

รายงานประจาปี การศึกษา 2561
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2.1 งบประมาณเงินแผ่นดินและเงินรายได้แยกตามงบรายจ่าย
ประเภท
งบรายจ่าย
งบบุคลากร
งบดำเนินงาน
งบเงินอุดหนุน
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น
รวมทั้งหมด

งบประมาณปี 2561

งบประมาณปี 2562

แผ่นดิน
รายได้
10,037,800
5,344,382
1,478,400
9,849,600
4,450,000
2,639,500
1,560,000
4,242,978
1,141,449
17,526,200 23,217,909

แผ่นดิน

10,332,600
883,900
1,566,000
12,782,500

รายได้

5,543,900
9,886,400
3,447,800
25,445,000
860,100
45,183,200

2.2 การเบิกจ่ายงบประมาณเงินแผ่นดินและเงินรายได้แยกตามงบรายจ่าย
งบประมาณปี 2561

ประเภทงบรายจ่าย
งบบุคลากร
งบดำเนินงาน
งบเงินอุดหนุน
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น
รวมทั้งหมด

แผ่นดิน

รายได้

9,795,405
882,206
1,559,750
2,330,000
14,567,361

15,088,864
4,209,110
661,995
551,706
20,511,675
15,088,864

งบประมาณปี 2562
(ไตรมาสที่ 2)
แผ่นดิน
รายได้
2,388,777
5,049,054
2,853,451
438,837
837,278
1,551,000
6,079,506
7,038,891

2.3 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย
ปีงบประมาณ
2561
2562

เงินบำรุงกิจกรรม
กีฬา
1,865,000
1,818,200

รายงานประจาปี การศึกษา 2561

เงินบำรุงกิจกรรม
เสริมหลักสูตร
1,865,000
1,818,200

รวม
3,730,000
3,636,400
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2.4 รายได้จำแนกตามประเภทของรายรับ
ประเภทงบรายจ่าย
1) รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา
2) รายได้จากการบริการวิชาการ
3) รายได้จากการบริหารสินทรัพย์
4) รายได้อื่นๆ
รวมทั้งหมด

งบประมาณปี 2561
ประมาณการ
รับจริง
17,841,323 15,088,864
3,286,100
4,209,110
858,000
661,995
12,411
551,706
21,724,834 20,511,675

งบประมาณปี 2562
(ไตรมาสที่ 2)
ประมาณการ
รับจริง

6,447,058
1,846,750
438,750
235,000
8,967,558
2.5 การนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการจัดการด้านการเงินและงบประมาณ

6,171,277
1,875,524
118,800
117,060
8,282,661

- งานการเงิน การคลัง และพัสดุ ได้นำระบบการชำระเงินโดยใช้ QR CODE Payment
- งานนโยบายและแผน ได้นำโปรแกรม e-budget เข้ามาใช้กำกับและตรวจสอบการใช้เบิก
จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี มีเป้าหมายเพื่อลดขั้นตอน เวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการและควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ทั้งในส่วนของบัณฑิตวิทยาลัยและสาขาวิชาร่วม
3. กิจกรรมทั่วไปและการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
- ร่วมพิธีทำบุญทอดกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 (วันที่ 27 ตุลาคม 2561)
- พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัยประจำปี 2561 (จัดวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561)
- ร่วมเดินขบวนเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 (วันที่ 13 เมษายน 2562)
- พิธีดำหัวผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย และร่วมพิธีดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโสของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(วันที่ 26 เมษายน 2562)
- ร่วมพิธีสมโภชเทียนพรรษาร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 (วันที่ 9 กรกฎาคม 2561)
- การถวายเทียนพรรษาประจำปี 2561 (วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ วัดอุโมงค์)
- ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา (3 มิถุนายน 2562)
- ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา (28 กรกฎาคม 2562)
- การร่วมทำบุญถวายปัจจัยตามจิตศรัทธาให้แก่คณะบุคคลต่าง ๆ
นอกจากนี้ในปี 2561 บัณฑิตวิทยาลัยได้ดำเนินการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในบัณฑิตวิทยาลัย โดยมี
การดำเนินการ เช่น การปรับปรุงภูมิทัศน์ ด้วยการตัดแต่งกิ่งไม้ จัดหาไม้ดอก/ไม้ประดับ มาทดแทนต้นที่
ตาย เป็นต้น

รายงานประจาปี การศึกษา 2561
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ข. การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
1. การจัดการหลักสูตร
บัณฑิตวิทยาลัยเป็นหน่วยประสานงานด้านการเรียนการสอน และด้านมาตรฐานหลักสูตรขั้น
บัณฑิตศึกษา งานหลักสูตรของบัณฑิตวิทยาลัยจึงมีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมมาตรฐาน
ในการดำเนินการเสนอหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรสาขาวิชาเดี่ยว หลักสูตรสหสาขาวิชา(สาขาวิชา
ร่วม) หลักสูตรนานาชาติ รวมถึงการเปิดสอนหลักสูตรภาคพิเศษ ให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลั กเกณฑ์
มาตรฐาน แนวปฏิบัติ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีการดำเนินการ 2 รูปแบบ ดังนี้ (1) ดำเนินการโดยคณะ บัณฑิต
วิทยาลัยทำหน้าที่ประสานงานบริหารและจัดการเกี่ยวกับการศึกษา หลักสูตร สาขาวิชาที่มีการจัดการศึกษา
แบบนี้เป็นหลักสูตรสาขาวิชาเดี่ยวทั้งที่เป็นภาคปกติและภาคพิเศษ ซึ่งแต่ละหลักสูตรจะมีคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาที่ขึ้นตรงต่อคณะ และ (2) ดำเนินการโดยบัณฑิตวิทยาลัย ด้วยความร่วมมือ
จากคณาจารย์ จ ากคณะต่ า ง ๆ ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ สาขาวิ ช านั ้ น ๆ ซึ ่ ง แต่ ล ะหลั ก สู ต รจะมี ค ณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชา ที่ขึ้นตรงต่อบัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรสาขาวิชาที่มีการจัดการศึกษาแบบนี้เป็น
หลักสูตรสหสาขาวิชา (สาขาวิชาร่วม) โดยในปีการศึกษา 2561 มี จำนวน 8 หลักสูตร
1.1 หลักสูตรที่ดำเนินการโดยคณะ/ส่วนงานวิชาการ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนในมหาวิ ทยาลัยเชียงใหม่ ในปีการศึกษา 2561 มี
จำนวนทั้งสิ้น 213 หลักสูตร โดยแบ่งออกเป็น 4 ระดับการศึกษาดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม
2562)
1. หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต มีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อย
กว่า 24 หน่วยกิต
2. หลักสูตรระดับปริญญาโท โดยแบ่งออกเป็น 4 แบบ คือ
แบบ 1
ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์อย่างเดียวไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
แบบ 2
ทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และศึกษากระบวนวิชาในระดับ
บัณฑิตศึกษาอีกไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
แบบ 3
ศึกษากระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต และ
การค้นคว้าแบบอิสระไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
แบบ 4
เป็นแบบที่เน้นการศึกษากระบวนการิชา ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
3. หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้ นสูง มีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดไม่น้ อยกว่า 24
หน่วยกิต
4. หลักสูตรระดับปริญญาเอก เป็นการศึกษาที่เน้นการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการและนัก
วิชาชีพชั้นสูง แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ
แบบ 1 ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์
แบบ 2 มีการทำวิทยานิพนธ์และศึกษากระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา

รายงานประจาปี การศึกษา 2561
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จำนวนหลักสูตรแยกตามระดับการศึกษาและประเภทหลักสูตร ในปีการศึกษา 2561
ประเภทหลักสูตร (จำนวน)
ระดับ
รวม
ปกติ
นานาชาติ
1. ประกาศนียบัตรบัณฑิต
1
1
2. ปริญญาโท
136
113
23
3. ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
1
1
4. ปริญญาเอก
75
44
31
รวม
213
159
54
ในปี ก ารศึ ก ษา 2561 บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ มี ห ลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาที ่ มี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการบางหลักสูตรที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกันเข้าเป็นหลักสูตรเดียวกัน
ดำเนินการในการกำกับ ควบคุม หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรร ะดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 โดยได้กำกับให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องทำการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ฯ
รวมทั้งปิดหลักสูตรที่ไม่เป็นที่ต้องการของผู้เรียน สังคม และตลาดแรงงานและไม่เป็นไปตามเกณฑ์ฯ ส่งผลให้
จำนวนหลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ฯ มีจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่ อง นอกจากนี้ บัณฑิตวิทยาลัยยังได้จัดทำ
โครงการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร Double Degree Program หรือ Joint Degree Program หรือ
Sandwich Program หรือหลักสูตรนานาชาติ เพื่อมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมด้านการศึกษา ให้มีความเป็น
นานาชาติและได้มาตรฐานสากลมากขึ้น และเพื่อสร้างความเป็นเลิศในการกำกับมาตรฐานและบริหารจัดการ
บัณฑิตศึกษาสำหรับกระบวนการที่มุ่งเน้นลูกค้า บัณฑิตวิทยาลัย ได้ให้ความสำคัญในการสนับสนุนงานวิจยั ให้
มีคุณภาพสูง เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยได้ดำเนินการจัดสรรทุนต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุก
ปีการศึกษา มีรายละเอียดดังนี้
การดำเนินการ กำกับ ควบคุม ให้หลักสูตรทำการปรับปรุงให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ได้แก่
• หลักสูตรปริญญาเอก ได้รับการปรับปรุงให้เป็นไปตามเกณฑ์ฯ จำนวน 71 หลักสูตร
• หลักสูตรปริญญาโท ได้รับการปรับปรุงให้เป็นไปตามเกณฑ์ฯ จำนวน 128 หลักสูตร
การปิดหลักสูตร จำนวน 9 หลักสูตร ได้แก่
• ปิดหลักสูตร ปริญญาเอก จำนวน 1 หลักสูตร
• ปิดหลักสูตร ปริญญาโท จำนวน 7 หลักสูตร
• ปิดหลักสูตร ป.บัณฑิตชั้นสูง จำนวน 1 หลักสูตร
สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ(Double Degree) โดยในปีการศึกษา 2561 บัณฑิตวิทยาลัยได้
สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาหลักสูตร จำนวน 34,962 บาท ได้แก่
ปริญญาโท
• หลักสูตรนานาชาติ(Double Degree) จำนวน 1 หลักสูตร
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีการเงิน
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✓ โดยมีหลักสูตรใหม่ที่ได้รบั การอนุมัติเปิดสอนในปีการศึกษา 2561 จำนวน 7 หลักสูตร
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์
ระดับปริญญาโท
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล คณะวิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิขาเทคโนโลยีการบรรจุหลัก คณะอุตสาหกรรมเกษตร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ สถาบันนโยบายสาธารณะ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีการเงิน
(หลักสูตรนานาชาติ/สหวิทยาการ) วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล
ระดับปริญญาเอก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ สถาบันนโยบายสาธารณะ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีการเงิน
(หลักสูตรนานาชาติ/สหวิทยาการ) วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล
✓ โดยมีหลักสูตรที่ปิดหลักสูตรในปีการศึกษา 2561 จำนวน 9 หลักสูตร ได้แก่
ระดับปริญญาโท
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
หลักสูตรศิบปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์ศึกษา
หลักสุตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ปิโตรเลียม
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเกษตรยั่งยืนและการจัดการลุ่มน้ำแบบบูรณาการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร
ระดับปริญญาเอก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐกิจพอเพียง
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
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1.2 หลักสูตรที่ดำเนินการโดยบัณฑิตวิทยาลัย
เป็นหลักสูตรสหสาขาวิชา(สาขาวิชาร่วม)ระดับบัณฑิตศึกษา (Interdisciplinary Program) เป็น
การจัดระบบการศึกษารูปแบบหนึ่งที่รวมเอาองค์ความรู้จากหลากหลายสาขาวิชา หรือหลากหลายคณะมา
บูรณาการเป็นหลักสูตรใหม่ขึ้นมา โดยมีงานสหวิทยาการและประกันคุณภาพการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ทำ
หน้าที่เป็นหน่วยงานกลางประสานงานกับสาขาวิชา ตลอดจนทำหน้าที่บริหารสหสาขาวิชาให้มีความพร้อมใน
ด้านการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยบัณฑิตวิทยาลัยได้สนับสนุนงบประมาณสำหรับจัดการเรียนการสอน
การพัฒนาคณาจารย์ การจัดหาวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนการวิจัยที่ทันสมัย การจัดสถานที่เรียนที่มีความ
เหมาะสมเอื้ออำนวยต่อการเพิ่มพูนความรู้แก่นักศึกษา
ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรสหสาขาวิชา (สาขาวิชาร่วม) สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย มีจำนวน 7
หลักสูตร ดังนี้
ระดับปริญญาเอก
1. ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ
ระดับปริญญาโท
1. วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ
2. วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ (ภาคพิเศษ)
ปรับหลักสูตรโดยเปลี่ยนชื่อเป็น วท.ม. เทคโนโลยีและสหวิทยาการจัดการ เปิดเป็น 5 กลุ่มวิชา ได้แก่
1) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
2) กลุ่มวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
3) กลุ่มวิชาการจัดการพาณิชย์นาวีและการค้าระหว่างประเทศ
4) กลุ่มวิชาการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร
5) กลุ่มวิชาสื่อศิลปะ การออกแบบและเทคโนโลยี
3. วท.ม. นิติวิทยาศาสตร์
4. วท.ม. วิทยาศาสตร์การกีฬา (ภาคพิเศษ)
5. ศศ.ม. การจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ)
6. วท.ม. สุขภาพจิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่
หลักสูตรนานาชาติ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เปิดหลักสูตรนานาชาติ (International Program) ขึ้นเป็นครั้งแรกใน
ปี ก ารศึ ก ษา 2531 (ซึ ่ ง หลั ก สู ต รแรกที่ เ ปิ ด สอน ได้ แ ก่ หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ (Agricultural Systems) แผน ก แบบ ก 2 ดำเนินการโดยคณะเกษตรศาสตร์และได้
มีการเปิดสาขาวิชาอื่น ๆ ตามมา) ซึ่งจำนวนนักศึกษาต่างชาติในปีก ารศึกษา 2561 นั้น มีจำนวน 290 คน
(ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2561) โดยมาจากประเทศในทวีปเอเชีย, อเมริกาเหนือ และยุโรป เมื่อสิ้นสุดปี
การศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติจำนวนทั้งสิ้น 51 หลักสูตร ดังนี้
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➢ แสดงจำนวนหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาเอก
ลำดับ

สาขาวิชา

แบบ 1 แบบ 2

1

พยาบาลศาสตร์

✓

✓

2

ทันตแพทยศาสตร์

✓

3

โอษฐวิทยา

✓

4

ชีวเคมี

✓

5

สรีรวิทยา

✓

6

ปรสิตวิทยา

✓

7

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

✓

8

เวชศาสตร์ชุมชน

✓

✓

9

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินกิ

✓

✓

10

วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์

✓

11

วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์

✓

12

เศรษฐศาสตร์

13

สังคมศาสตร์

14

ดำเนินการโดย
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์

✓
คณะแพทยศาสตร์

คณะเทคนิคการแพทย์
✓

คณะสัตวแพทยศาสตร์

✓

คณะเศรษฐศาสตร์

✓

✓

คณะสังคมศาสตร์

สตรีศึกษาและเพศภาวะศึกษา

✓

✓

15

นโยบายสาธารณะ

✓

✓

16

เคมี

✓

17

ฟิสิกส์

✓

18

ฟิสิกส์ประยุกต์

✓

19

วัสดุศาสตร์

✓

20

จุลชีววิทยาประยุกต์

✓

21

ธรณีวิทยา

✓

22

ชีววิทยา

✓

23

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

✓

24

เคมีอุตสาหกรรม

✓

25

วิทยาศาสตร์นาโนและนาโนเทคโนโลยี

✓

26

ความหลากหลายทางชีวภาพและ
ชีววิทยาชาติพันธ์

✓
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ลำดับ

สาขาวิชา

แบบ 1 แบบ 2
✓

สถาบันวิศวกรรมการแพทย์

การจัดการระบบเกษตร

✓

คณะเกษตรศาสตร์

29

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

✓

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

30

การจัดการความรู้และนวัตกรรม

✓

✓

วิทยาลัยศิลปะ สื่อและ
เทคโนโลยี

31

นวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีการเงิน

✓

27

วิศวกรรมชีวการแพทย์

28

✓

ดำเนินการโดย

วิทยาลัยนานาชาติ

➢ แสดงจำนวนหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาโท
ลำดับ

สาขาวิชา

แบบ 1
(แผน ก
แบบ ก 1)

แบบ 2
แบบ 3
(แผน ก
ดำเนินการโดย
(แผน ข)
แบบ ก 2)
คณะพยาบาลศาสตร์
✓

1

พยาบาลศาสตร์

2

สัตวแพทย์สาธารณสุข

3

วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์

✓

4

วิทยาศาสตร์สงิ่ แวดล้อม

✓

5

จุลชีววิทยาประยุกต์

✓

✓

6

ธรณีฟิสิกส์ประยุกต์

✓

✓

7

ธรณีวิทยา

✓

✓

8

สังคมศาสตร์

✓

✓

9

สตรีศึกษาและเพศภาวะศึกษา

✓

✓

10

วิศวกรรมชีวการแพทย์

✓

✓

สถาบันวิศวกรรมการแพทย์

11

วิศวกรรมเหมืองแร่

✓

✓

คณะวิศวกรรมศาสตร์

12

เศรษฐศาสตร์

✓

คณะเศรษฐศาสตร์

13

✓

✓

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

14

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร
ปรสิตวิทยา

✓

✓

คณะแพทยศาสตร์

15

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

✓

16

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินกิ

✓

รายงานประจาปี การศึกษา 2561
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คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
✓
คณะสังคมศาสตร์
✓
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ลำดับ

สาขาวิชา

17

เทคนิคการแพทย์

18

สถาปัตยกรรม

19

นวัตกรรมดิจิทัลและ
เทคโนโลยีการเงิน
นโยบายสาธารณะ

20

แบบ 1
(แผน ก
แบบ ก 1)

แบบ 2
แบบ 3
(แผน ก
ดำเนินการโดย
(แผน ข)
แบบ ก 2)
✓
คณะเทคนิคการแพทย์
✓

✓

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

✓

✓

✓

✓

วิทยาลัยนานาชาติ นวัตกรรม
ดิจิทัล
สถาบันนโยบายสาธารณะ

2. การบริการการศึกษา
เพื่อให้การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอด
คลองกับความมุ่งหมายและหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ รวมทั้งมาตรฐาน และคุณภาพสอดคลองกับ
เกณฑมาตรฐานการอุดมศึกษา เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิ ตศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕(๓) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑ และโดยขอเสนอแนะของสภาวิชาการ ประกอบกับมติที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงออก
ข้อบังคับเพื่อมีผลบังคับใช้สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป และได้นำ
เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์สามารถดาวน์เอกสารได้ที่ https://cmu.to/CMU-GEReg-59
3. การรับสมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
การรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา มีการรับสมัครปีละ 4 ครั้ง ในรอบปี
การศึกษา 2561 โดยบัณฑิตวิทยาลัยได้เปิดรับนักศึกษา ดังนี้
1. การรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เปิดรับ 3 รอบ
โดยมีรายละเอียดดังนี้
รอบที่ 1
วันที่ 15 ธันวาคม 2560 – 23 กุมภาพันธ์ 2561
รอบที่ 2
วันที่ 16 เมษายน – 22 มิถุนายน 2561
รอบที่ 3
วันที่ 25 มิถุนายน – 13 สิงหาคม 2561
2. การรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เปิดรับตั้งแต่
วันที่ 3 กันยายน - 19 ตุลาคม 2561
ตารางแสดงจำนวนการรับนักศึกษาเข้าศึกษา
แผนรับ
ผู้สมัคร
ผู้สอบได้
ผู้รายงานตัว
สละสิทธิ์
(คน) (คน) ร้อยละ (คน) ร้อยละ (คน) ร้อยละ (คน) ร้อยละ
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
27 148 548.15
30 20.27
28 93.33
2 6.67
ระดับปริญญาโท
2,496 2,195 87.94 1,539 70.11 1,349 87.65 190 12.35
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
148 153 103.38 153 100.00 150 98.04
3 1.96
ระดับปริญญาเอก
542 402 74.17 330 82.09 272 82.42 58 17.58
รวมทั้งหมด
3,213 2,898 90.20 2,052 70.81 1,799 87.67 253 12.33
ปีการศึกษา 2561
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จากตารางพบว่าประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีแผนรับสมัครนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมดจำนวน 3,179 คน จำแนกเป็นภาคเรียนที่ 1 จำนวน 2,715 คน และภาค
เรียนที่ 2 จำนน 464 คน โดยมีผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมดจำนวน 2,898 คน
คิดเป็นร้อยละ 91.16 ของแผนรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และเมื่อผ่านกระบวนการคัดเลือกเรียบร้อย
แล้วพบว่ามีผู้สอบได้จำนวน 2,052 คน คิดเป็นร้อยละ 64.55 ของจำนวนนักศึกษาตามแผนการรับ
สมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และมีผู้รายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาจำนวน 1,795 คน
คิดเป็นร้อยละ 87.48 ของจำนวนผู้สอบได้ และสามารถมีผู้สละสิทธิ์ไม่มารายงานตัวจำนวนทั้งหมด 286
คน คิดเป็นร้อยละ13.94 ของจำนวนผู้สอบได้ ซึ่งในการรับสมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิต
วิ ท ยาลั ย ได้ อ ำนวยความสะดวกแก่ ผ ู ้ ส มั ค ร โดยให้ บ ริ ก ารรั บ สมั ค ร 2 รู ป แบบ คื อ สมั ค รผ่ า นระบบ
อินเตอร์เน็ต และการสมัครด้วยตนเองที่บัณฑิตวิทยาลัย
4. จำนวนนักศึกษา
ปีการศึกษา 2561 นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึ กษามีจำนวนทั้งสิ้น 5,627 คน จำแนกเป็น
ระดับปริญญาเอก 1,256 คน ระดับปริญญาโท 4,772 คน และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 294
คน ส่วนผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,730 คน
(1) จำนวนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561
ระดับ
ภาคปกติ
ภาคพิเศษ
รวม
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
14
14
28
ปริญญาโท
754
595
1,349
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
150
150
ปริญญาเอก
254
18
272
รวม
1,172
627
1,799
ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2560

(2) จำนวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2561
ระดับ
หลักสูตรปกติ หลักสูตรนานาชาติ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
29
ปริญญาโท
3,758
290
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
294
ปริญญาเอก
1,256
รวม
6,321
377

รวม
29
4,048
294
1,256
6,698

ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2560

(3) จำนวนนักศึกษาสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561
ระดับ
ภาคปกติ
ภาคพิเศษ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
5
ปริญญาโท
558
883
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
129
ปริญญาเอก
137
18
รวม
934
684

รวม
5
1,441
129
155
1,730

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2561
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5. จำนวนอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ประสานงานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มีอาจารย์
ประจำบัณฑิตวิทยาลัย ที่เป็นบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัย ที่ดำรงตำแหน่งอาจารย์ขึ้นไป หรือพนักงานสาย
วิชาการของมหาวิทยาลัยที่มีหน้าที่หลักทางการสอนและวิจัย ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งในปี
การศึกษา 2561 มีอาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย จำนวนทั้งสิ้น 1,910 คน จำแนกตามคุ ณวุฒิและ
ตำแหน่งวิชาการ ดังนี้
(1) จำนวนอาจารย์ประจำ จำแนกตามคุณวุฒิและตำแหน่งวิชาการ
จำแนกตามคุณวุฒิ
จำแนกตามตำแหน่งวิชาการ
ปริญญาตรี
5
อาจารย์
732
ปริญญาโท
381
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
805
เทียบเท่าปริญญาเอก
277
รองศาสตราจารย์
374
ปริญญาเอก
1,336
ศาสตราจารย์
88
รวม
1,999
รวม
1,999
ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2561

(2) จำนวนอาจารย์พิเศษจำแนกตามตำแหน่งวิชาการ
อาจารย์พิเศษ
ตำแหน่งวิชาการ
มนุษยศาสตร์
วิทยาศาสตร์และ
และสังคมศาสตร์
เทคโนโลยี
อาจารย์
408
351
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
59
91
รองศาสตราจารย์
116
110
ศาสตราจารย์
63
125
รวม
646
617

วิทยาศาสตร์
สุขภาพ
399
184
108
142
833
ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2561

3. การประกันคุณภาพการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัยมีการดำเนินการตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยใช้เกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาตามแนวทาง CMU-QA ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในบัณฑิตวิทยาลัย แบ่งเป็น 2 ระดับได้แก่
1) การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร
2) การประกันคุณภาพตามเกณฑ์ CMU-EdPEx
ในรอบปีการศึกษา 2561 ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน และบุคลากร
เข้าร่วมการอบรมเพื่อเพิ่ ม พูนความรู้ และเพื่อเป็นการเตรียมการดำเนินการให้บัณฑิตวิทยาลัยมีการ
ดำเนินงานที่มีคุณภาพสอดคล้องตามเกณฑ์ CMU-EdPEx ดังนี้
• บุคลากรเข้าร่วมประชุม เรื่อง แผนการดำเนินงาน CMU-EdPEx ประจำปี 2562
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องอินทนิล สำนักบริการวิชาการ จำนวน 2 คน
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• บุคลากรเข้ารับการอบรม เรื่อง Introduction to EdPEx (ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ EdPEx)
วันพุธที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 08.30 – 13.00 น.
ณ ห้องประชุมดอยสุเทพ 1-2 โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ จ.เชียงใหม่
จำนวน 10 คน
• ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรประจำสหสาขาวิชา และบุคลากรเข้าร่วมประชุม
เรื่อง ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 13
พฤษภาคม 2562 ณ ห้องอินทนิล สำนักบริการวิชาการ จำนวน 5 คน
• กิจกรรม QA Cur @ family เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา ชั้น 1 สำนักงานมหาวิทยาลัย
จำนวน 2 คน
• บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม QA Cur @ family เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา ชั้น 1 สำนักงานมหาวิทยาลัย
จำนวน 2 คน
• ผู้บริหาร และหัวหน้างาน เข้ารับการอบรม เรื่อง แนวทางการวิเคราะห์และจัดทำ
Improvement Plan วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมดอยสุเทพ 1 โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ จ.เชียงใหม่
จำนวน 5 คน
• หัวหน้างาน เข้ารับการอบรม เรื่อง แนวทางการวิเคราะห์และจัดทำ Work Process
Improvement (การพัฒนากระบวนการทำงาน) รุ่นที่ 1 วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562
เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมทิพย์พิมาน รร.เชียงใหม่แกรนด์วิว
• หัวหน้างาน และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม EdPEx sharing เส้นทางสู่ความเป็นเลิศ
วันพุธที่ 5 มิถนุ ายน 2562 เวลา 08.30 – 13.00 น.
ณ ห้องประชุมแกรนด์วิว 1-2 รร.เชียงใหม่แกรนด์วิว
จำนวน 10 คน
บัณฑิตวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพองค์กร โดยได้นำ Feedback Report
ที่ได้รับจากคณะกรรมการตรวจประเมิน รวมทั้งจากการนำเสียงของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาจัดทำ
เป็นแผนพัฒนาคุณภาพองค์กร มีการปรับปรุงในส่วนของการบริหารจัดการภายใน เช่น คณะผู้บริหารได้จัด
ให้มีการพัฒนาระบบงานเพื่อสนับสนุนกลไกในการขับเคลื่อนงานให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง
ด้วยการนำระบบ LEAN Service Management มาเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงกระบวนการทำงานในงาน
ต่างๆ ระบบดังกล่าวเป็นระบบที่จะช่วยสร้างคุณค่าให้แก่ผู้รับริการไปพร้อมกับการใช้ทรัพยากรที่น้อยลงและ
จัดการเพื่อลดการสูญเสียหรือการสูญเปล่าของทรัพยากร
บัณฑิตวิทยาลัยใช้แนวทาง PDCA ในการบริหารงานตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
มาอย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารและบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัยได้ใช้เกณฑ์คุ ณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงาน
ที่เป็นเลิศ (EdPEx) เป็นแนวทางเพิ่มเติมในการบริหารงาน นำเครื่องมือพัฒนางานต่าง ๆ ได้แก่ LEAN
Service, Knowledge Management, Quality Improvement Process มาใช้เพื่อการบริหารทรัพยากร
ที่มีจำกัดให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้
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1. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือบริหารงาน
ได้แก่ Lean Service และมอบหมายให้หัวหน้างานและบุคลากร คัดเลือกกระบวนการ
ทำงานสำคัญ เพื่อทำการวิเคราะห์หาแนวทางการพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
และลดขั้นตอนการทำงานที่สิ้นเปลืองทรัพยากร ได้แก่ บุคลากร งบประมาณ ระยะเวลา
ขั้นตอนที่ไม่จำเป็น
2. ทุกหน่วยงานภายในบัณฑิตวิทยาลัยทำการปรั บเปลี่ยนขั้นตอนการทำงาน เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น เน้นเรื่องความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ใช้เทคโนโลยีมาช่วยในขั้นตอน
การทำงาน โดยใช้ทรัพยากรน้อยลง และลดขั้นตอนการทำงาน
3. จั ด ประชุ ม เพื ่ อ รั บ ฟั ง แนวทางการปรั บ ปรุ ง กระบวนการทำงานและให้ ข ้ อ เสนอแนะ
โดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย
4. บุคลากรที่รับผิดชอบในแต่ละกระบวนการทำงานที่ทำการปรับปรุงนำเสนอแนวทางการ
พัฒนากระบวนการทำงานในที่ประชุม Grad Meeting ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกันระหว่าง
ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนของบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับฟัง
ข้อเสนอแนะ
5. แต่ละหน่วยงานประเมินผลสำเร็จของกระบวนการใหม่โดยเปรียลเทียบประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลกับกระบวนการเดิม เพื่อการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
ผลการดำเนินการดังกล่าวส่งผลให้มีการจัดทำโครงการพัฒนาระบบงานโดยใช้ แนวคิด LEAN
Service, Knowledge Management, Quality Improvement Process และการพั ฒ นางานตามเกณฑ์
EdPEx เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของบัณฑิตวิทยาลัย ดังแสดงในตาราง การพัฒนางาน
ต่าง ๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561
งานทีป่ รับปรุง
ระยะเวลาก่อนปรับปรุง
ระยะเวลาหลังปรับปรุง
โดยใช้แนวคิด LEAN
(Pre – Lean)
(Post – Lean)
1. ระบบการรับสมัครนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา
(การดำเนินการระหว่าง
2 สัปดาห์
1 สัปดาห์
บัณฑิตวิทยาลัยกับคณะ)
2. ระบบการรับชำระค่าสมัคร
2-3 ชั่วโมง
2-3 นาที
ด้วย QR Payment
3. ระบบการออกหนังสือ
3 วัน
10 นาที
รับรองออนไลน์
หรือยื่นขอหนังสือรับรองได้
ทางออนไลน์ โดยได้รับหนังสือรับรอง
ทางไปรษณีย์
4. การตรวจหลักสูตร
2 สัปดาห์
1 สัปดาห์
5. การลาพักการศึกษา
6. การเปลี่ยนแบบการศึกษา
7. การตรวจรูปเล่ม
ปริญญานิพนธ์
8. การอนุมัติเบิกจ่ายเงิน
ทุน TA/RA
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ค. การพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
1. ทุนการศึกษา
ในปี ก ารศึ ก ษา 2561 บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ได้ ด ำเนิ น การบริ ห ารและจั ด สรรทุ น การศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา จำแนกตามแหล่งทุนเพื่อสนับสนุนการทำวิจัย สนับสนุนการศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมทาง
วิชาการ ดังนี้
1.1 ทุนจากงบประมาณเงินรายได้
บัณฑิตวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณจากเงินรายได้ เป็นทุนสนับสนุนกิ จกรรมทางวิชาการ รวม
ทั้งสิ้น 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้
การตีพิมพ์ผลงานวิจัยฯ / การเสนอผลงาน
1) การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารทางวิชาการระดับชาติ
2) การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ
3) การไปเสนอผลงานวิชาการในประเทศ
4) การไปเสนอผลงานวิชาการต่างประเทศ
5) การไปฝึกอบรมระยะสั้น ณ ต่างประเทศ
รวม

จำนวนทุน

คิดเป็นเงิน

5
41
44
2
92

14,000
196,660
374,940
14,400
600,000

1.2 ทุนผู้ช่วยสอน (Teaching Assistantship) และผู้ช่วยวิจัย (Research Assistantship)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อนุมัติงบประมาณให้บัณฑิตวิทยาลัยเพื่อจัดสรรเป็นทุนผู้ช่วยสอน (Teaching
Assistantship) และผู ้ ช ่ ว ยวิ จ ั ย (Research Assistantship) ประจำปี ก ารศึ ก ษา 2561 จำนวนทั ้ ง สิ้ น
21,600,000 บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านหกแสนบาทถ้วน) มีรายละเอียดดังนี้
นักศึกษารหัส
59 (ต่อเนื่อง)
60 (ต่อเนื่อง)
61
รวม

จำนวนนักศึกษาที่ได้รับทุน (คน)
ป.เอก
ป.โท
รวม
16
16
23
44
67
31
69
100
70
113
183

1.3 รางวัลปริญญานิพนธ์ ดีเด่น/ดีมาก
บัณฑิตวิทยาลัยในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านบัณฑิตศึกษา มีหน้าที่กำกับดูแล ส่งเสริม
และสนับสนุนให้การทำปริญญานิพนธ์มีคุณภาพ จึงได้จัดให้มีการให้รางวัลดุษฎีนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ ดีเด่น/
ดีมาก ตั้งแต่ปีการศึกษา 2540 และรางวัลการค้นคว้าอิสระ ดีเด่น/ดีมาก ตั้งแต่ปีการศึกษา 2546 เพื่อเป็น
การยกย่องและประกาศเกียรติคุณแก่ผู้มีความสามารถทางวิชาการให้เป็นที่ทราบโดยทั่วกัน และเพื่อเป็นการ
ให้กำลังใจแก่นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาที่สร้างงานคุณภาพ
ในการคัดเลือกรางวัลปริญญานิพนธ์นั้ น บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดให้คณะสาขาวิชาดำเนินการ
คัดเลือกดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ระหว่าง
วันที่ 1 กันยายน 2560 – 31 สิงหาคม 2561 โดยคณะและสาขาวิชาจะพิจารณาคัดเลือกเพื่อเสนอมายัง
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บัณฑิตวิทยาลัยสาขาวิชาละ 1 เรื่อง ต่อดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ 10 เรื่อง หรือการค้นคว้าอิสระ 20 เรื่อง
สำหรับ ปีการศึกษา 2561 มีปริญญานิพนธ์ที่คณะ/สาขาวิชา เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาจำนวนทั้งสิ้น
112 เรื่อง แบ่งเป็น ดุษฎีนิพนธ์ 27 เรื่อง วิทยานิพนธ์ 60 เรื่อง และการค้นคว้าอิสระ 25 เรื่อง
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 3 กลุ่ม
สาขาวิชา ได้แก่
1) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ทำหน้าที่พิจารณาคุณภาพและประโยชน์ของดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ รวมทั้งความถูก
ต้องของรูปเล่มตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด
รางวัลในแต่ละกลุ่มสาขาวิชาแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ
ระดับปริญญาเอก ได้แก่ รางวัลดุษฎีนิพนธ์ดีเด่น 1 รางวัล และรางวัลดุษฎีนิพนธ์ดีมาก 1
รางวัล
ระดับปริญญาโท ได้แก่ รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น 1 รางวัล และรางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก 1
รางวัล
ส่วนรางวัลการค้นคว้าอิสระมีเฉพาะระดับปริญญาโทเท่านั้น โดยแบ่งเป็น รางวัลการค้นคว้า
อิสระดีเด่น 1 รางวัล และรางวัลการค้นคว้าอิสระดีมาก 1 รางวัล
อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพน์ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ และนักศึกษาจะได้รับเงินรางวัล
พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ โดยมีเงินรางวัลจำแนกได้ ดังนี้
ระดับ/
รางวัล

ดุษฎีนิพนธ์

วิทยานิพนธ์

การค้นคว้าอิสระ

ดีเด่น

ดีมาก

ดีเด่น

ดีมาก

ดีเด่น

ดีมาก

อาจารย์

24,000

12,000

18,000

9,000

8,500

4,000

นักศึกษา

16,000

8,000

12,000

6,000

5,500

3,000

หน่วย : บาท
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สำหรั บ ปี ก ารศึ ก ษา 2561 ได้ จ ั ด พิ ธ ี ม อบรางวั ล ในวั น พฤหั ส บดี ท ี ่ 24 มกราคม 2562
ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 65 คน แบ่งเป็น นักศึกษา จำนวน 20 คน
และคณะกรรมการที่ปรึกษา จำนวน 45 คน รวม 20 รางวัล แยกเป็น ดุษฎีนิพนธ์ 8 รางวัล วิทยานิพนธ์ 8
รางวัล และการค้นคว้าอิสระ 4 รางวัล รายละเอียดดังนี้

รางวัล
ดุษฎีนิพนธ์
วิทยานิพนธ์
การค้นคว้าอิสระ
รวม

กลุ่มวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

กลุ่มวิทยาศาสตร์
สุขภาพ

กลุ่มมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

ดีเด่น

ดีมาก

ดีเด่น

ดีมาก

ดีเด่น

ดีมาก

1
1
2

1
1
1
3

-

3
3
6

-

3
3
3
9

รวม
8
8
4
20

2. กิจกรรมที่ดำเนินการโดยสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
 กิจกรรมวิชาการทีส
่ ่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

1. โครงการ “การฝึกอบรมทางด้านวิชาการของบัณฑิตศึกษา” วันที่ 19 เมษายน – 4 พฤษภาคม
2562 ณ ห้องประชุม 1-101 ชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
a. การเขียน Proposal ที่ถูกต้อง
b. การออกแบบแบสอบถาม (Questionnaire Design)
c. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม R(Introduction to Statistical Analysis Using R)
d. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS
e. การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์
2. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การค้าออนไลน์อย่างมืออาชีพ ครั้งที่ 1” วันที่ 29 เมษายน
2562 ณ ห้องประชุม 1-101 ชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ
1. โครงการ “ชาวบัณฑิตวิทยาลัย สุขภาพจิตสดใส สุขภาพกายแข็งแรง” : Grad CMU Happy
Mind Happy Healthy ระหว่างวันที่ 15 กันยายน – 30 ธันวาคม 2561
2. โครงการ “Grad CMU Sport Festival 2018 : Spirit, Harmony and Friendship ระหว่าง
วันที่ 17 – 22 ธันวาคม 2561
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กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
1. โครงการ “บัณฑิตอาสา พัฒนาชุมชน” วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บ้านขุนก๋อง ต.ทาแม่
ลอบ อ.แม่ทา จ.ลำพูน
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กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
1. สโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษาร่วมพิธีพิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่




กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
1. รับน้องบัณฑิตใหม่ “บายศรีสู่ขวัญ ขันโตกม่วนใจ๋” มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2561 วันเสาร์ที่
24 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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2. “สืบฮีต สานฮอย เตียวดอย ตวยฮอย ครูบา” นำนักศึกษาใหม่เดินขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุ
ดอยสุเทพ วันเสาร์ที่ 8 กันยายน ๒๕61 ณ บริเวณเส้นทางระหว่างมหาวิทยาลัย ถึงวันศรีโสดา พระอาราม
หลวง
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2. โครงการ “ตัดจ้อตานตุง ทำบุญ สรงน้ำพระ สืบสานฮีตฮอย ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง” วันที่ 12-13
เมษายน 2562 ณ ที่ทำงานสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา และ บริเวณเส้นทางระหว่ างสถานี
รถไฟเชียงใหม่ ถึงวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
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3. กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ปี 2561 วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2561 ณ วัดอุโมงค์ ตำบลสุเทพ
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมอื่น ๆ
1. จัดทำโปสเตอร์และแผ่นพับประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. จัดทำโครงการสโมสรฯ บัณฑิตก้าวไกล ฉับไว 4.0 ระหว่างเดือนมิถุนายน 2561 - เดือน
พฤษภาคม 2562
3. จัดทำเสื้อกิจกรรมสำหรับสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างเดือน
มิถุนายน 2561 - เดือนพฤษภาคม 2562
4. สโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สัญจร
5. งานมอบเสื้อเชิดชูเกียรติแก่คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2561 วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสาร
วาจา สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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6. โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานของสโมสรนักศึ กษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2561
ระหว่างเดือนมิถุนายน - กันยายน 2561
7. โครงการประชุมวางแผนปฏิบัติงานและสรุป ผลการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการบริหาร
สโมสรนั ก ศึ กษาบั ณฑิต ศึก ษา มหาวิ ท ยาลั ยเชี ยงใหม่ 2561 ระหว่ า งเดื อ นสิ ง หาคม 2561 - เดื อ น
พฤษภาคม 2562
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ง. การวิจัยและการประชาสัมพันธ์
1. งานวิจัยสถาบัน
บัณฑิตวิทยาลัย มีนโยบายส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรทำวิจัยสถาบัน เพื่อนำผลที่ได้ไปใช้ใน
การวางแผน กำหนดนโยบาย ปรับปรุงการปฏิบัติงาน รวมทั้งการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานบัณฑิตศึกษา และเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ นโยบายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มุ่งเน้นการ
วิจัย บัณฑิตวิทยาลัยได้ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทาวิจัยสถาบันให้กับบุคลากร รวมทั้งส่งเสริม
สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพในการทำวิจัยอย่างต่อเนื่อง ในรอบปีการศึกษา
256 มีงานวิจัยสถาบันที่ดำเนินการ ดังนี.้
งานวิจัยที่ดำเนินการเสร็จ จำนวน 1 เรื่อง ได้แก่
เรื่อง ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการการสนับสนุนทุนผู้ชว่ ยสอน (Teaching
Assistant) และทุนผู้ช่วยวิจัย (Research Assistant) ของ ดร.ศุภลักษณ์ ล้อมลาย และคณะ
2. การเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์
ในปี 2561 บัณฑิตวิทยาลัยได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์หลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาหลายรูปแบบ
อาทิ การประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย การเข้าร่วมจัด
นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรระดับอุดมศึกษากับสถาบันอื่น ๆ ดังนี้
1. มีการปรับปรุงโปรแกรมรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ขั้นตอนการรับสมัคร โดยเปิดรับ
สมัครนักศึกษาตลอดทั้งปี และรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตเพียงช่องทางเดียว โดยให้ผู้สมัครกรอก
รายละเอียดการรับสมัครออนไลน์ และแนบเอกสารประกอบการสมัครเป็น electronic file
ทางระบบรับสมัครฯ และชำระค่าสมัครผ่านระบบ QR Code
2. ติดตั้งป้ายคัตเอาท์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 4 จุด คือ
1) สนามหญ้าด้านหน้าอาคารบัณฑิตวิทยาลัย
2) บริเวณสี่แยกสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ (หอศิลป์)
3) บริเวณไร่แม่เหียะ
4) บริเวณไร่ฟอร์ด
3. ติดตั้งจอโทรทัศน์ที่ใช้สำหรับการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของบัณฑิตวิทยาลัย บริเวณบันไดทาง
ขึ้นชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 1
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จ. กิจกรรม (พิเศษ) อื่นๆ
1. ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
(ทคบร.)
ที่ประชุมคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยของรัฐ (ทคบร) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 มีนาคม
2539 ในการประชุมที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ โดยมุ่ง
ความเป็นเลิศทางวิชาการ
เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และประสานงาน ความร่วมมือทางวิชาการในสถาบันการศึกษาที่จัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้ง ในและต่างประเทศ
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ และความสามั คคีในการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล
ปัจจุบัน ทคบร. มีสถาบันสมาชิก จำนวน 24 สถาบัน ประกอบด้วย
1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5. มหาวิทยาลัยทักษิณ
6. มหาวิทยาลัยบูรพา
7. มหาวิทยาลัยพะเยา
8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
9. มหาวิทยาลัยนเรศวร
10. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
11. มหาวิทยาลัยมหิดล
12. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
13. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
14. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
15. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
16. มหาวิทยาลัยศิลปากร
17. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
18. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
19. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
20. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
21. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
22. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี
เกล้าพระนครเหนือ
23. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
24. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง
การประชุมที่ประชุมคณบดีบัณฑิต วิทยาลัย มหาวิทยาลัยของรัฐ กำหนดประชุมทุก 3 เดือน
โดยจะมีการหมุนเวียนไปประชุม ณ บัณฑิตวิทยาลัย ของสถาบันสมาชิก เพื่อเป็นโอกาสในการได้พบปะกัน
ระหว่างผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน ในปีรอบปีการศึกษา 2561 ได้มี
การจัดการประชุม ดังนี้
1. การประชุ ม สามั ญ ที ่ ป ระชุ ม คณะผู ้ บ ริ ห ารบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ของรั ฐ และ
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) ครั้งที่ 3/2561 ณ โรงแรมเชียงคานริเวอร์ เมาท์เทน อำเภอเชียง
คาน จังหวัดเลย วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561
2. การประชุ ม สามั ญ ที ่ ป ระชุ ม คณะผู ้ บ ริ ห ารบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ของรั ฐ และ
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) ครั้งที่ 4/2561 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาลายา วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561
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3. การประชุ ม สามั ญ ที ่ ป ระชุ ม คณะผู ้ บ ริ ห ารบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ของ รั ฐ และ
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) ครั้งที่ 1/2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติจุฬาภรณ์ อำเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562
4. การประชุ ม สามั ญ ที ่ ป ระชุ ม คณะผู ้ บ ริ ห ารบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ของรั ฐ และ
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องสัมมนาอเนกประสงค์ไตรสิกขา ชั้น 2 อาคาร
ควบคุมประเมินคุณภาพทางเภสัชศาสตร์และวิทยาศาตร์เทคโนโลยี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562

2. สภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย(สคบท.)
ประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15
พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและเป็นศูนย์กลางการประสานงานความร่วมมือระหว่างสถาบันทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ
เพื ่ อ ให้ ค ำปรึ ก ษา ข้ อ เสนอแนะ และรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ในการจั ด การศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างสถาบันให้ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
ปัจจุบัน สคบท. มีสถาบันสมาชิก จำนวน 48 สถาบัน ซึ่งการประชุมสภาคณะผู้บริหาร
บัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) กำหนดประชุมทุก 3 เดือน โดยจะมีการหมุนเวียนไปประชุม ใน
สถาบันสมาชิก เพื่อเป็นโอกาสในการได้พบปะกันระหว่างผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย และสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างสถาบัน
ในปีรอบปีการศึกษา 2561 ได้มีการจัดการประชุม ดังนี้
1. ประประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) ครั้งที่ 3/2561
วันที่ 3-4 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม L 201 ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ มหาวิ ทยาลัย
ธนบุรี เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
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2. ประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 6

ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
3. ประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท) ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 31
มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
4. ประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท) ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 12
มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์
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3. โครงการเตรียมความพร้อมและปรับพืน้ ฐานให้นักศึกษาผู้รบั ทุนรัฐบาลไทย(TICA)
บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ได้ ร ั บ มอบหมายจากกรมความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศ กระทรวงการ
ต่างประเทศให้ดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาทุนรัฐบาลไทย เพื่อให้สามารถปรับตัวและนำ
ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันในขณะที่มาพำนักและอยู่ศึกษาจนสำเร็จการศึกษา จำนวน 31 คนจำแนกตาม
สถาบันการศึกษาได้ดังนี้
สถาบันการศึกษา
จำนวน
1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4 คน
2. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 คน
3. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
8 คน
4. มหาวิทยาลัยบูรพา
5 คน
5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
8 คน
นครเหนือ
รวมทั้งหมด
31 คน
เริ่มตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2562 – 31 กรกฎาคม 2562 อนุมัติจัดสรรงบประมาณจำนวน
1,326,665 บาท ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการนี้รวมเป็นเงิน 911,279 บาท คงเหลือจ่ายนำส่งเป็นรายได้
ของบัณฑิตวิทยาลัยจำนวน 415,386 บาท
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมและปรับ พื้นฐานให้
นักศึกษาผู้รับทุนการศึกษารัฐบาลไทยภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการไทย – ลาว ปีการศึกษา 2562
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำแนกตามกระบวนการเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1. การใช้แบบสอบถาม
ตามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของบัณฑิตมีควาดหวังอยู่ในระดับมากและมีผลความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ทุกรายการประเมินภาพรวม แปลความหมายได้ว่าบัณฑิตวิทยาลัย สามารถสร้างความพึง
พอใจให้กับผู้เข้าร่วมโครงการได้เกินกว่าความคาดหวังที่ตั้งไว้ 2. การสนทนาแบบกลุ่ม (focus group) เป็น
การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ตามประเด็นต่าง ๆ มีการดังนี้
1. การเตรียมความพร้อมเมื่อได้รับทุน มีการแจ้งข่าวสารล่าช้า ทำให้ระยะเวลาการเตรียมตัวมี
น้อยควรมีการปฐมนิเทศล่วงหน้าก่อนการเดินทาง และการเลือกสาขาไม่มีข้อมูลเพื่อการตั ดสินใจเพียงพอ
ส่วนใหญ่เกิดความล่าช้าจากกระบวนการที่ สปป.ลาว ซึ่งเหตุผลที่เลือกรับทุนของ TICA เนื่องจาก แหล่งทุน
อื่นที่สมัครไว้ก่อนหน้านั้นจะประกาศผลช้ากว่าทุน TICA ผู้รับทุนจึงเลือกรับทุน TICA โดยหลักสูตรทุนของ
TICA จะมีระยะเวลาที่เหมาะสม และวัฒนธรรมระหว่างไทย – ลาวมีความคล้ายคลึงกัน ทำให้ปรับตัวได้ง่าย
กว่า อีกทั้งมหาวิทยาลัยในประเทศไทยล้วนมีชื่อเสียง รวมถึงขั้นตอนการสมัครทุน TICA ง่ายกว่าทุนอื่น
เงื่อนไขในการรับทุนมีความเหมาะสมและไม่ซับซ้อน
2. การจัดกิจกรรมทางวิชาการมีความเหมาะสม ทั้งคณาจารย์ เนื้อหา และเวลา ได้รับความรู้
เป็นอย่างมาก มีการสอดแทรกกิจกรรมทางวัฒนธรรม ควรจัดให้มีการประเมินความรู้ผู้เรียนก่อน และ
ปรับปรุงส่วนของกระบวนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนที่มีพื้นฐานแตกต่างกัน
3. ที่พัก และสิ่งอำนวยความสะดวก ทำเลและความปลอดภัยของที่พักอยู่ในระดับที่ดีมี รปภ.
และตำรวจ มาตรวจตราความเรียบร้อย ที่ พักใกล้ร้านอาหาร สถานที่ออกกำลังกาย มีระบบสาธารณูปโภค
และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน การเดินทางสะดวก เนื่องจาก ทางผู้จัดโครงการมีการเตรียมรถให้บริการ
รับ - ส่ง มายังสถานที่เรียน อาหารเช้ามีความเหมาะสมเป็นอย่างดี
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4. การจัดกิจกรรม การจัดกิจกรรมต่าง ๆ มีความน่าสนใจ ด้วยระยะเวลาเวลาที่จัดกิจกรรม
เป็นช่วงฤดูร้อน ทำให้รู้สึกเหนื่อยล้าได้ง่าย แต่หลังจากทำกิจกรรมแล้วก็สามารถผ่อนคลายได้เป็นอย่างดี การ
จัดกิจกรรมนี้ทำให้เกิดความสามัคคีและมีความผูกพันมากขึ้น รวมไปถึงได้รับความรู้ และประวัติศาสตร์ของ
สถานที่ต่าง ๆ ในด้านของศิลปะ วัฒนธรรม สำหรับกิจกรรมด้านกีฬา ควรเพิ่มกีฬาฟุตซอล สำหรับกิจ
กรมการทำสมาธิ ควรจัดตั้งแต่ครั้งแรก ที่มาถึงจะได้ผลที่ดีกว่า
5. การอำนวยความสะดวกของบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่
โครงการฯ มีการอำนวยความสะดวก และทุ่มเทเป็นอย่างดี คอยแจ้ งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ผ่านทางช่อง Line
อย่างต่อเนื่อง และครบถ้วน
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