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วิสัยทัศน ยุทธศาสตร พันธกิจ แผนดําเนินงานวิสัยทัศน ยุทธศาสตร พันธกิจ แผนดําเนินงาน

และเปาหมายและเปาหมาย

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหมบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม

รองศาสตราจารย ดรรองศาสตราจารย ดร เอกชัย แสงอินทรเอกชัย แสงอินทรรองศาสตราจารย ดรรองศาสตราจารย ดร..เอกชย แสงอนทรเอกชย แสงอนทร

หองประชุม ยงยุทธ สัจจวาณิชย หองประชุม ยงยุทธ สัจจวาณิชย ๑๒ ๑๒ กุมภาพันธ พกุมภาพันธ พ..ศศ. . ๒๕๕๖๒๕๕๖

หองประชุมช้ัน หองประชุมช้ัน ๓ ๓ บัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย ๒๕ ๒๕ เมษายน พเมษายน พ..ศศ. . ๒๕๕๖๒๕๕๖

วิวัฒนาการอุดมศึกษาไทยวิวัฒนาการอุดมศึกษาไทย

•• ยคของการพัฒนาในเชงิวิชาชีพ ยคของการพัฒนาในเชงิวิชาชีพ (Professionalization)(Professionalization)•• ยุคของการพฒนาในเชงวชาชพ ยุคของการพฒนาในเชงวชาชพ (Professionalization)(Professionalization)

–– กฎหมาย เกษตร แพทย วิศวะ ฯลฯ เพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของประเทศกฎหมาย เกษตร แพทย วิศวะ ฯลฯ เพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของประเทศ

•• ยุคของการพัฒนาในเชงิเสรีนิยม ยุคของการพัฒนาในเชงิเสรีนิยม (Liberalization)(Liberalization)

–– เนนการสอน วิจัย บริการทางวิชาการ ทํานุบํารุง และโอกาสในการเลือกมากขึ้นเนนการสอน วิจัย บริการทางวิชาการ ทํานุบํารุง และโอกาสในการเลือกมากขึ้น

•• ยคของการพัฒนาในเชงิเปดโอกาส ยคของการพัฒนาในเชงิเปดโอกาส (Equalization)(Equalization)•• ยุคของการพฒนาในเชงเปดโอกาส ยุคของการพฒนาในเชงเปดโอกาส (Equalization)(Equalization)

–– เนนการกระจายโอกาสในอดุมศกึษา เนนการกระจายโอกาสในอดุมศกึษา --> > มม. . เปด มเปด ม. . ชุมชุน มชุมชุน ม. . เอกชน มเอกชน ม. . สงฆสงฆ

•• ยุคของการพัฒนาในเชงิบรรษัท ยุคของการพัฒนาในเชงิบรรษัท (Corporatization)(Corporatization)

–– อิสระจากราชการ สิ้นสุดที่สภามหาอิสระจากราชการ สิ้นสุดที่สภามหา’’  ลัย เพื่อใหทันการเปลี่ยนแปลงของโลกลัย เพื่อใหทันการเปลี่ยนแปลงของโลก
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การดําเนินการอุดมศึกษาไทยการดําเนินการอุดมศึกษาไทย

•• เนนใหบัณฑิตเปนคนทันสมัย เนนใหบัณฑิตเปนคนทันสมัย ((Modernizing Thai Graduates)Modernizing Thai Graduates)•• เนนใหบณฑตเปนคนทนสมย เนนใหบณฑตเปนคนทนสมย ((Modernizing Thai Graduates)Modernizing Thai Graduates)

–– รูภาษาอังกฤษ ภาษาที่สาม  คอมพิวเตอร รูภาษาอังกฤษ ภาษาที่สาม  คอมพิวเตอร IT, KM IT, KM ฯลฯ ฯลฯ --> > บริโภคนิยม บริโภคนิยม ((ตางประเทศตางประเทศ))

•• เนนใหอุดมศึกษาเปนการคา เนนใหอุดมศึกษาเปนการคา ((Commercializing THE)Commercializing THE)

–– ลูกศิษยลูกศิษย==ลูกคา อาจารยลูกคา อาจารย==ลูกจาง ผูบริหารลูกจาง ผูบริหาร==นายจาง การศึกษาราคาแพง เกิด นายจาง การศึกษาราคาแพง เกิด GapGap

•• เนนใหอดมศึกษาเปนส่ิงที่จดัการได เนนใหอดมศึกษาเปนส่ิงที่จดัการได ((ManagerializingManagerializing THE)THE)•• เนนใหอุดมศกษาเปนสงทจดการได เนนใหอุดมศกษาเปนสงทจดการได ((ManagerializingManagerializing THE)THE)

–– Tailor Made Tailor Made –– เรียนงาย จายครบ จบแน เรียนงาย จายครบ จบแน --  เนนการบริหารแบบรวมศูนยเนนการบริหารแบบรวมศูนย

•• เนนใหอุดมศึกษาไทยเปนนานาชาติ เนนใหอุดมศึกษาไทยเปนนานาชาติ ((Internationalizing THE)Internationalizing THE)

–– ประกันคุณภาพ สกอประกันคุณภาพ สกอ. . สมศสมศ. . ISO, IQA, TQM, TQA, World Class ISO, IQA, TQM, TQA, World Class --> > จนไมมีทศิทางจนไมมีทศิทาง

ความลมเหลวทางการศึกษาความลมเหลวทางการศึกษา

•• บัณฑิต คิดไมได ทําไมเปนบัณฑิต คิดไมได ทําไมเปน•• บณฑต คดไมได ทาไมเปนบณฑต คดไมได ทาไมเปน

•• เปนทาสเทคโนโลยีเปนทาสเทคโนโลยี

•• สูญเสียเอกลัษณและคุณงามความดีอยางไทยสูญเสียเอกลัษณและคุณงามความดีอยางไทย

•• ตกเปนทาสทุนนิยม และวิธีการอยางตะวันตกตกเปนทาสทุนนิยม และวิธีการอยางตะวันตก

•• ตองการปริญญาบัตร เพื่อเปนเพียงใบเบิกทางตองการปริญญาบัตร เพื่อเปนเพียงใบเบิกทาง
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มหาวิทยาลัยเชียงใหมมหาวิทยาลัยเชียงใหม

•• เปนสถาบันอดมศึกษาแหงชาติ ที่ยังคงยึดมั่นในเปนสถาบันอดมศึกษาแหงชาติ ที่ยังคงยึดมั่นใน•• เปนสถาบนอุดมศกษาแหงชาต ทยงคงยดมนในเปนสถาบนอุดมศกษาแหงชาต ทยงคงยดมนใน

ปณิธานของมหาวิทยาลัย นับตั้งแตกอตั้งในป พปณิธานของมหาวิทยาลัย นับตั้งแตกอตั้งในป พ..ศศ. . 

๒๕๐๗ ๒๕๐๗ เปนตนมาเปนตนมา

ปณิธานมหาวิทยาลัยเชียงใหมปณิธานมหาวิทยาลัยเชียงใหม

เปนเปนมหาวิทยาลัยแหงแรกในสวนภูมิภาคจัดต้ังข้ึนตามนโยบายมหาวิทยาลัยแหงแรกในสวนภูมิภาคจัดต้ังข้ึนตามนโยบาย
ป ใป ใ ื ใ  ป  ิ ิ ีื ใ  ป  ิ ิ ีของของประชาชนในประชาชนในภาคเหนือ ใหเปนศูนยกลางทางวิชาการและวิชาชีพภาคเหนือ ใหเปนศูนยกลางทางวิชาการและวิชาชีพ

ช้ันสูง เพื่ออํานวยประโยชนแกทองถ่ินช้ันสูง เพื่ออํานวยประโยชนแกทองถ่ินและประเทศชาติและประเทศชาติโดยสวนรวม โดยสวนรวม 
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยแหงนี้เปนแหลงสะสม คนควา วิจัย และถายทอดแหงนี้เปนแหลงสะสม คนควา วิจัย และถายทอด

ความรู ตามหลักแหงเสรีภาพทางวิชาการ โดยยดึม่ันในสัจธรรมและความรู ตามหลักแหงเสรีภาพทางวิชาการ โดยยดึม่ันในสัจธรรมและ
คุณธรรม เพื่อความเปนเลิศทางวิชาการ การประยุกต เผยแพร คุณธรรม เพื่อความเปนเลิศทางวิชาการ การประยุกต เผยแพร และการและการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

บัณฑิตบัณฑิตแหงมหาวิทยาลัยเชียงใหม พึงฝกใฝในการฝกตนเปนผูรูแหงมหาวิทยาลัยเชียงใหม พึงฝกใฝในการฝกตนเปนผูรู
จริง คิดเปน ปฏิบัติได สามารถครองตน จริง คิดเปน ปฏิบัติได สามารถครองตน ครองคน และครองคน และครองครองงานดวยมโนงานดวยมโน
ธรรม และจิตสํานึกตอสังคมธรรม และจิตสํานึกตอสังคม
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วิสัยทัศน มหาวิทยาลัยเชียงใหมวิสัยทัศน มหาวิทยาลัยเชียงใหม

((ปรากฏบน ปรากฏบน Website Website ของมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัย))

•• มหาวทิยาลัยเชียงใหม เปนมหาวิทยาลัยชั้นนํา มีมหาวทิยาลัยเชียงใหม เปนมหาวิทยาลัยชั้นนํา มี•• มหาวทยาลยเชยงใหม เปนมหาวทยาลยชนนา มมหาวทยาลยเชยงใหม เปนมหาวทยาลยชนนา ม

ความเปนเลศิทางวิชาการในระดับสากล ในคุณภาพความเปนเลศิทางวิชาการในระดับสากล ในคุณภาพ

บัณฑิตที่เปนคนดี มีความรู ความสามารถ เปนบัณฑิตที่เปนคนดี มีความรู ความสามารถ เปน

มหาวทิยาลัยแหงชาติและมีกาบริหารจัดการทีด่ี มีมหาวทิยาลัยแหงชาติและมีกาบริหารจัดการทีด่ี มี

ธรรมาภิบาล ตามแนวทางปรัญญาเศรษฐกิจธรรมาภิบาล ตามแนวทางปรัญญาเศรษฐกิจธรรมาภบาล ตามแนวทางปรญญาเศรษฐกจธรรมาภบาล ตามแนวทางปรญญาเศรษฐกจ

พอเพียง ทีส่ามารพัฒนาตนเองไดอยางย่ังยืนพอเพียง ทีส่ามารพัฒนาตนเองไดอยางย่ังยืน

วิสัยทัศน มหาวิทยาลัยเชียงใหมวิสัยทัศน มหาวิทยาลัยเชียงใหม

((ปรากฏบน ปรากฏบน Website Website ของบัณฑิตวิทยาลัยของบัณฑิตวิทยาลัย))

•• มหาวทิยาลัยเชียงใหม เปน มหาวิทยาลัยที่มงเนนมหาวทิยาลัยเชียงใหม เปน มหาวิทยาลัยที่มงเนน•• มหาวทยาลยเชยงใหม เปน มหาวทยาลยทมุงเนนมหาวทยาลยเชยงใหม เปน มหาวทยาลยทมุงเนน

การวิจัย การมีคุณภาพ ความเปนเลิศทางวิชาการ การวิจัย การมีคุณภาพ ความเปนเลิศทางวิชาการ 

และพึ่งพาตนเองไดและพึ่งพาตนเองได
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วิสัยทัศน บัณฑิตวิทยาลัย มชวิสัยทัศน บัณฑิตวิทยาลัย มช. . 

((ปรากฏบน ปรากฏบน Website Website ของบัณฑิตวิทยาลัยของบัณฑิตวิทยาลัย))

•• บัณฑิตวิทยาลัย เปน องคกรในการสรางเสรมิ และบัณฑิตวิทยาลัย เปน องคกรในการสรางเสรมิ และ•• บณฑตวทยาลย เปน องคกรในการสรางเสรม และบณฑตวทยาลย เปน องคกรในการสรางเสรม และ

สนับสนุน การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีสนับสนุน การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มี

ความเปนเอกภาพดานคุณภาพ และมาตรฐานสากล ความเปนเอกภาพดานคุณภาพ และมาตรฐานสากล 

และบริหารจัดการบัณฑิตศึกษาที่เนนการบูรณาและบริหารจัดการบัณฑิตศึกษาที่เนนการบูรณา

การศาสตรสาขาตางๆ เพื่อเอื้อใหเกิดองคความรการศาสตรสาขาตางๆ เพื่อเอื้อใหเกิดองคความรการศาสตรสาขาตางๆ เพอเออใหเกดองคความรูการศาสตรสาขาตางๆ เพอเออใหเกดองคความรู

ใหมทีเ่ปนประโยชนตอการพัฒนาสังคมใหมทีเ่ปนประโยชนตอการพัฒนาสังคม

วิสัยทัศน บัณฑิตวิทยาลัย มชวิสัยทัศน บัณฑิตวิทยาลัย มช. . 

((นําเสนอนําเสนอ))

•• บัณฑิตวิทยาลัย เปนสวนงานสนับสนน บริหารและบัณฑิตวิทยาลัย เปนสวนงานสนับสนน บริหารและ•• บณฑตวทยาลย เปนสวนงานสนบสนุน บรหารและบณฑตวทยาลย เปนสวนงานสนบสนุน บรหารและ

จัดการศึกษา จัดการศึกษา ((สหสาขาวิชาสหสาขาวิชา))  ระดับบัณฑิตศึกษาที่ระดับบัณฑิตศึกษาที่

ไดมาตรฐานสากลไดมาตรฐานสากล

–– การเปนผูนําทางวิชาการ การเปนผูนําทางวิชาการ ((Academic Leader) Academic Leader) เนนการวิจัยทั้งระดับชาติ เนนการวิจัยทั้งระดับชาติ 

และนานาชาติและนานาชาติ

–– การเปนผูชี้นําสังคม การเปนผูชี้นําสังคม (Social Director)(Social Director)  อานาคตทางการศึกษา การพัฒนาอานาคตทางการศึกษา การพัฒนา

ชาติ การกาวสูสังคมโลก ที่ไมไดจํากัดเฉพาะประชาคมอาเซียนเทาน้ันชาติ การกาวสูสังคมโลก ที่ไมไดจํากัดเฉพาะประชาคมอาเซียนเทาน้ัน

–– การเปนผูแกไขปญหาชุมชนและสังคม การเปนผูแกไขปญหาชุมชนและสังคม ((Social Resolution) Social Resolution) นําปญหาชุมชนนําปญหาชุมชน

ทองถ่ิน ตลอดจนปญหานานาชาติมาศกึษาวิจัย พรอมกบันําเสนอวิธีการทองถ่ิน ตลอดจนปญหานานาชาติมาศกึษาวิจัย พรอมกบันําเสนอวิธีการ

แกไข ไดอยางถูกตองตามหลักวิชาการแกไข ไดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ
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นโยบายในการบริหารงานนโยบายในการบริหารงาน

•• ยติธรรม โปรงใส ตรวจสอบได และมีสวนรวมยติธรรม โปรงใส ตรวจสอบได และมีสวนรวม•• ยุตธรรม โปรงใส ตรวจสอบได และมสวนรวมยุตธรรม โปรงใส ตรวจสอบได และมสวนรวม

ยุทธศาสตรยุทธศาสตร

•• เสริม เพิม่ และผลักดัน หลักสูตร โครงการ และความเสริม เพิม่ และผลักดัน หลักสูตร โครงการ และความ

้้รวมมือทั้งในและตางประเทศ เนนวิจัยและความเปนสากลรวมมือทั้งในและตางประเทศ เนนวิจัยและความเปนสากล

•• พัฒนาบุคลากร เพื่อใหความรูและเพิ่มประสิทธภิาพในพัฒนาบุคลากร เพื่อใหความรูและเพิ่มประสิทธภิาพใน

การทํางานสูงข้ึน มีขวัญกําลังใจ มีความกาวหนา การทํางานสูงข้ึน มีขวัญกําลังใจ มีความกาวหนา ......

•• พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานที่จําเปนตางๆ พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานที่จําเปนตางๆ ––  IT IT สิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอม 

เพื่อประสิทธิภาพที่สูงข้ึนเพื่อประสิทธิภาพที่สูงข้ึน

•• พัฒนาระบบการรายงาน ตรวจสอบ และประเมินผลพัฒนาระบบการรายงาน ตรวจสอบ และประเมินผล

อยางสม่ําเสมอ เนนการมีสวนรวมในการพัฒนา บวอยางสม่ําเสมอ เนนการมีสวนรวมในการพัฒนา บว..
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พันธกิจตาม มาตรา พันธกิจตาม มาตรา ๗ ๗ แหง พแหง พ..รร..บบ. . มชมช..

•• มหาวทิยาลัยเปนสถานศึกษาสมบรณแบบทางมหาวทิยาลัยเปนสถานศึกษาสมบรณแบบทาง•• มหาวทยาลยเปนสถานศกษาสมบูรณแบบทางมหาวทยาลยเปนสถานศกษาสมบูรณแบบทาง

วิชาการแลวิชาการและะวิชาชีพชั้นสูง มวีัตถุประสงคในการใหวิชาชีพชั้นสูง มวีัตถุประสงคในการให

การศึกษา สงเสรมิวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทาํการการศึกษา สงเสรมิวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทาํการ

วิจัยเพ่ือความเปนเลิศทางวิชาการ และเกิดประโยชนวิจัยเพ่ือความเปนเลิศทางวิชาการ และเกิดประโยชน

แกสังคมเปนสวนรวม บริการทางวิชาการแกสังคม แกสังคมเปนสวนรวม บริการทางวิชาการแกสังคม แกสงคมเปนสวนรวม บรการทางวชาการแกสงคม แกสงคมเปนสวนรวม บรการทางวชาการแกสงคม 

ทะนุบํารุงและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษทะนุบํารุงและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ

สิ่งแวดลอมสิ่งแวดลอม

แผนดําเนินงานแผนดําเนินงาน

•• จัดทําฐานขอมลบคลากรจัดทําฐานขอมลบคลากร•• จดทาฐานขอมูลบุคลากรจดทาฐานขอมูลบุคลากร

•• จัดทําฐานขอมูลรายวิชาจัดทําฐานขอมูลรายวิชา

•• ทบทวนและประเมินหลกัสูตรตางๆ ใหทันสมยั ทบทวนและประเมินหลกัสูตรตางๆ ใหทันสมยั ((TQF)TQF)

•• จัดหลักสูตรที่มเีอกลักษณ และผสมศาสตรตางๆจัดหลักสูตรที่มเีอกลักษณ และผสมศาสตรตางๆ

•• จัดหลักสูตรแบบเปด จัดหลักสูตรแบบเปด ((Open Curriculum)Open Curriculum)

•• ยกระดับ ยกระดับ Grad Research Grad Research ใหเปนสากลใหเปนสากล
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แผนดําเนินงาน แผนดําเนินงาน ((ตอตอ))

•• ขยายความรวมือทางวชิาการ สประชาชมอาเซียนขยายความรวมือทางวชิาการ สประชาชมอาเซียน•• ขยายความรวมอทางวชาการ สูประชาชมอาเซยนขยายความรวมอทางวชาการ สูประชาชมอาเซยน

•• ดึงศักยภาพของคณาจารยในระดบับัณฑิตดึงศักยภาพของคณาจารยในระดบับัณฑิต

•• จัดโครงการ จัดโครงการ Grad DigestGrad Digest

•• จัดโครงการ จัดโครงการ Grad UpdateGrad Update

•• สิ่งเสรมิและสนับสนุนการพิมพตําราระดับบัณฑิตสิ่งเสรมิและสนับสนุนการพิมพตําราระดับบัณฑิต

•• ข้ึนทะเบียนรายชื่อการประชุมวิชาการและวารสารข้ึนทะเบียนรายชื่อการประชุมวิชาการและวารสาร

เปาหมายเปาหมาย

•• บัณฑิตและผลงานเปนที่ยอมรับทัง้ในระดับชาติและบัณฑิตและผลงานเปนที่ยอมรับทัง้ในระดับชาติและ•• บณฑตและผลงานเปนทยอมรบทงในระดบชาตและบณฑตและผลงานเปนทยอมรบทงในระดบชาตและ

นานาชาตินานาชาติ

•• เพิ่มจํานวนหลักสูตรนานาชาติใหมากข้ึนเพิ่มจํานวนหลักสูตรนานาชาติใหมากข้ึน

•• เพิ่มจํานวนนักศึกษาตางชาติใหมากข้ึนเพิ่มจํานวนนักศึกษาตางชาติใหมากข้ึน
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การวิเคราะหจุดออนจุดแข็งการวิเคราะหจุดออนจุดแข็ง

•• จุดออนจุดออน

–– บัณฑิตวิทยาลยัไมทําวิจัยเอง สวนใหญอยูในคณะวิชาตางๆบัณฑิตวิทยาลยัไมทําวิจัยเอง สวนใหญอยูในคณะวิชาตางๆ

–– ไมไดรับการสนับสนุนครุภัณฑเพื่อการวิจัยไมไดรับการสนับสนุนครุภัณฑเพื่อการวิจัย

–– สาขาวิชาหลักเขมแข็ง สงผลใหบัณฑิตวิทยาลยัออนแอลงสาขาวิชาหลักเขมแข็ง สงผลใหบัณฑิตวิทยาลยัออนแอลง

–– เอกสารตางๆ เปนภาษาอังกฤษ จํานวนนอยเอกสารตางๆ เปนภาษาอังกฤษ จํานวนนอย

•• จุดแข็งจุดแข็ง

–– ความเปนสวนงานท่ีเกาแก เปนท่ียอมรับกันท่ัวไปความเปนสวนงานท่ีเกาแก เปนท่ียอมรับกันท่ัวไป

–– เปนสวนงานกํากับ ดูแล และสนับสนุน ที่ไดมาตรฐานเปนสวนงานกํากับ ดูแล และสนับสนุน ที่ไดมาตรฐาน

–– มีเครือขาย มีเครือขาย (Consortium) (Consortium) ทั่วประเทศ ทั่วประเทศ ๒๗ ๒๗ แหงแหง

การบริหารการบริหารจัดการตาม พรบจัดการตาม พรบ. . มชมช. . 

มาตรา มาตรา ๘๘

•• ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา•• ความเสมอภาคในโอกาสทางการศกษาความเสมอภาคในโอกาสทางการศกษา

•• ความมเีสรภีาพและความเปนเลิศทางวิชาการควบคูความมเีสรภีาพและความเปนเลิศทางวิชาการควบคู

กับความีคุณธรรมกับความีคุณธรรม

•• มาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการอันเปนที่ยอมรับมาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการอันเปนที่ยอมรับ

ใ ัใ ัในระดับนานาชาติในระดับนานาชาติ
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การบริหารจัดการ การบริหารจัดการ ตาม พรบตาม พรบ. . มชมช. . 

มาตรา มาตรา ๘ ๘ ((ตอตอ))

•• ความโปรงใส และตรวจสอบได รวมทัง้ความความโปรงใส และตรวจสอบได รวมทัง้ความ•• ความโปรงใส และตรวจสอบได รวมทงความความโปรงใส และตรวจสอบได รวมทงความ

รับผิดชอบตอรัฐและสังคมรับผิดชอบตอรัฐและสังคม

•• ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการบริหารจัดการประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการบริหารจัดการ

•• การบริหารแบบมีสวนรวมของผูปฏิบัติงานในการบริหารแบบมีสวนรวมของผูปฏิบัติงานใน

ััมหาวทิยาลัยมหาวทิยาลัย

หัวใจของการบริหารและจัดการศึกษาหัวใจของการบริหารและจัดการศึกษา

ระดับระดับบัณฑิตศึกษาบัณฑิตศึกษา

•• การจัดสมดล การจัดสมดล (Balancing) (Balancing) ของส่ิงตางๆของส่ิงตางๆ•• การจดสมดลุ การจดสมดลุ (Balancing) (Balancing) ของสงตางๆของสงตางๆ

–– มาตรฐานการศกึษา มาตรฐานการศกึษา ((รูกวาง รูจริง รูกวาง รูจริง รูลึก รูล้ํารูลึก รูล้ํา))

–– นโยบายหลักของมหาวิทยาลัย นโยบายหลักของมหาวิทยาลัย ((มหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยั World Class U, Research U, World Class U, Research U, 

Community U, etc. ???)Community U, etc. ???)

–– การเปลี่ยนแปลงของโลก การเปลี่ยนแปลงของโลก ((Globalization) … Globalization) … ตั้งแต ศาสตร ตั้งแต ศาสตร --> > ผูเรียนผูเรียน

–– ทรัพยากรท่ีมอีย ทรัพยากรท่ีมอีย (Existing Resources) … (Existing Resources) … กก) ) <<-- ขข) ) คค) ) งง))ทรพยากรทมอยู ทรพยากรทมอยู (Existing Resources) … (Existing Resources) … กก) ) << ขข) ) คค) ) งง))

–– รายไดที่ควรจะไดรับรายไดที่ควรจะไดรับ
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การบริหารจัดการบัณฑิตศึกษาและ บการบริหารจัดการบัณฑิตศึกษาและ บ..วว..

•• การจัดมาตรฐานการศึกษาระดับสากล การจัดมาตรฐานการศึกษาระดับสากล ((เนนเนน AEC AEC กอนกอน))

•• การจัดการศึกษาสาขาวิชารวม การจัดการศึกษาสาขาวิชารวม ((สหศาสตร พหุศาสตรสหศาสตร พหุศาสตร))

•• การใหบริการการศึกษาสาขาวิชาหลัก การใหบริการการศึกษาสาขาวิชาหลัก ((เอกศาสตรเอกศาสตร))

•• การจัดโครงสรางองคกรและการบริหารงานการจัดโครงสรางองคกรและการบริหารงาน

•• การจัดระบบงานภายในและระหวางหนวยงานตางๆการจัดระบบงานภายในและระหวางหนวยงานตางๆ

•• การจัดสรรทรัพยากรตางๆ ที่มีอยูการจัดสรรทรัพยากรตางๆ ที่มีอยู

•• การจัดบุคลากรเขาสูงานไดอยางมีประสิทธิภาพการจัดบุคลากรเขาสูงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

•• การจัดสรรงบประมาณไดอยางเหมาะสมเพียงพอการจัดสรรงบประมาณไดอยางเหมาะสมเพียงพอ

My WebsiteMy Website

h d h k hh d h k h•• http://www.doe.eng.cmu.ac.th/~akachaihttp://www.doe.eng.cmu.ac.th/~akachai

•• http://www.ee.eng.cmu.ac.th/~akachaihttp://www.ee.eng.cmu.ac.th/~akachai
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Q & Q & AA

คําถามและคําตอบ คําถามและคําตอบ ((ถาตอบไดถาตอบได))

Opinion & SuggestionOpinion & Suggestion

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
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ขอขอบคุณทุกทานท่ีมีสวนรวมขอขอบคุณทุกทานท่ีมีสวนรวมุ ุุ ุ

ในการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยในการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย

email: akachai.s@cmu.ac.themail: akachai.s@cmu.ac.th


