
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

บทน ำ 
   
  รายงานผลการปฏิบัติงาน คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือเสนอคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน โดยรายงานผลส าเร็จ
ของการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ที่ได้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย และตามที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี 
เมื่อด ารงต าแหน่งรอบ 1 ปี 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม 2561 – 26 เมษายน 2563) เนื้อหารายงาน
ประกอบด้วย บทสรุปแนวคิดในการบริหารวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลสู่เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ รายงานปัญหา/อุปสรรคที่พบจากการบริหารงานที่ผ่านมา และส่วนงานที่ต้องการให้
มหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยช่วยเหลือและสนับสนุน 

  ผลการปฏิบัติงานของวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ประสบความส าเร็จได้ด้วยความ
ร่วมมือได้ด้วยการด าเนินการตามขั้นตอนของกระบวนการบริหารจัดการให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รวมทั้งน ากระบวนการคุณภาพ CMU-EdPEx มาใช้ในพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภายในวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล  

  ท้ายนี้ ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรที่ร่วมแรงร่วมใจและให้ความ
ร่วมมือต่อการด าเนินงานของวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลด้วยดีตลอดมา  รวมทั้งขอขอบคุณ
คณะกรรมการอ านวยการประจ าวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล คณะ/วิทยาลัย คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรสองภาษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ที่ร่วมกันขับเคลื่อนการ
บริหารจัดการหลักสูตรให้มีคุณภาพ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะ
เป็นประโยชน์ต่อคณะกรมการประเมินฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
  
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณพศิษฏ์  จักรพิทักษ์) 
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1. สรุปแนวคิดในการบริหารส่วนงานสู่เป้าหมาย (Concept Paper) 

แนวคิดในการบริหารวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล  

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มีความมุ่งมั่น ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มี

มาตรฐานสากล รองรับการเปลี่ยนแปลงฉับพลันด้านดิจิทัล (Disruptive Digital Technology) และมีความ

เป็นเลิศทางวิชาการด้านนวัตกรรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีการเงิน รวมทั้งเป็นหน่วยประสานงาน และสนับสนุน

การบริหารจัดการหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้มีคุณภาพ ตลอดจนร่วม

ผลักดันการพัฒนาความรู้ทักษะดิจิทัล เตรียมนักศึกษาให้มีทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 

Literacy Courses for CMU Students) เพ่ือสร้างบัณฑิตสู่การเป็นพลเมืองโลก และด าเนินการจัดท า

โครงการวิจัยและบริการวิชาการ สร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน สนับสนุนยุทธศาสตร์เชิงรุกของมหาวิทยาลัย โดยปรับวิสัยทัศน์ในการ

บริหารงานใหม่ คือ  “วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นศูนย์กลางของ

อาเซียนตอนบนด้านดิจิทัล ในด้านการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ เพื่อสร้างผู้ประกอบการและ

นวัตกรรม โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล” หรือ “Northern ASEAN Digital Hub”  

ยุทธศาสตร์ในการบริหารงาน 

ยุทธศาสตร์ในการบริหารงาน อาศัยจุดแข็งของการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าของประเทศไทย และ

จังหวัดเชียงใหม่อยู่ในจุดที่ตั้งยุทธศาสตร์ชาติด้านเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุน

ในภาคเหนือ และเป็นประตูของจีนภาคตะวันตกสู่อาเซียน ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และนโยบายThailand 4.0  ตลอดจนโครงการ Startup Thailand ที่ประเทศ

ไทยมุ่งสู่การสร้างผู้ประกอบการ เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล และขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านการ

พัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย (New S-Curve)  โดยพัฒนาความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งการศึกษา 

วิจัย และบริการวิชาการ เพ่ือเป็นศูนย์กลางดิจิทัลของอาเซียนตอนบน ในระยะ พ.ศ . 2562-2565 มี

ยุทธศาสตร์มุ่งสร้างสมดุลทั้งด้าน การเงิน ลูกค้า กระบวนการธุรกิจ และการเรียนรู้และการเติบโตขององค์กร 

โดยใช้กรอบการบริหารแบบดุลดัชนี (Balanced Scorecard) วัดประเมินผลและปรับปรุงกลยุทธ์เพ่ือให้บรรลุ

วิสัยทัศน์ ได้แก่ 

1) มุมมองด้านการเงิน  มุ่งเน้นการหารายได้จากการให้ค าปรึกษาองค์กรขนาดใหญ่ และภาค /กลุ่ม/

จังหวัดภาคเหนือ 
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2) มุมมองด้านลูกค้า มุ่งเน้นองค์กรขนาดใหญ่ได้แก่ กระทรวงคมนาคม การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้า

ภูมิภาค ส านักงานอัยการสูงสุด และอ่ืน และกลุ่มผู้ประกอบการ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่และ

หอการค้าไทย 

3) มุมมองด้านกระบวนการธุรกิจ เนื่องจากต้องพัฒนาโครงสร้างองค์ใหม่รองรับพันธกิจใหม่ จึงเน้ นทั้ง

พัฒนาการให้บริการวิชาการ พัฒนาการจัดการศึกษาด้านนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีการเงิน 

พัฒนาระบบวิชาศึกษาทั่วไปด้านดิจิทัลทั้งส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนักเรียนใน

ภาคเหนือ และศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการร่วมกับหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ 

4) มุมมองด้านเรียนรู้และการเติบโตขององค์กร มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร ระบบสารสนเทศ และการ

วิจัย Platform เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ด้าน พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ , โลจิสติกส์ และเทคโนโลยี

การเงิน 

 

กลยุทธ์ด้านการตลาด  

เนื่องจากวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มุ่งเน้นเทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีการเงิน ซึ่งมีการ

พัฒนาอย่างรวดเร็วเป็น Disruptive Technology ที่ส าคัญอย่างยิ่งในอนาคต 3-5 ปีข้างหน้า มีความต้องการ

สูงทั้งการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ ดังนั้นในการท าการตลาดเพ่ือน าผลิตภัณฑ์ของวิทยาลัยฯ ได้แก่ตัว

หลักสูตร การวิจัยและบริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยี เข้าสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิผล จ าเป็น

อย่างยิ่งต้องมีการวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดที่ดี ทั้งตัวผลิตภัณฑ์ ราคา การส่งเสริมการขาย 

และการตลาด ดังการวิเคราะห์การตลาดต่อไปนี้  
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เพ่ือให้มีการน าแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างชัดเจน จ าเป็นจะต้องแปลงยุทธศาสตร์ที่

ก าหนดไว้ ให้เป็นแผนงาน/โครงการ ที่สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยสร้างความเชื่อมโยงและ

บูรณาการการปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆในวิทยาลัยนานาชาติฯ เพื่อให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ที่ได้วางไว้  ดังนั้น 

จึงได้ก าหนดกลยุทธ์ ตัวชี้วัดและแผนงานมารองรับ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารงานอย่างมีระบบ  อันจะ

น าไปสู่การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยเริ่มตั้งแต่การวางแผน  การสื่อสาร  การถ่ายทอด การก ากับ

ติดตาม การประเมินผลยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด เพ่ือที่วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล  จะสามารถ

ด าเนินการตามพันธกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติดังแสดงในแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategic Map) ต่อไปนี้  
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การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติและจัดการศึกษากระบวนวิชาศึกษาทั่วไปด้านนวัตกรรมดิจิทัล 

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล เริ่มจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรด้าน

นวัตกรรมดิจิทัล ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่เน้นการปฏิบัติจริง คิดเป็น ท าเป็น เรียนรู้ด้วยตนเอง 

ปฏิบัติเป็นผู้ประกอบการนานาชาติ เน้นการพัฒนาขีดความสามารถ (Capacity Building) ในการผลิตบัณฑิต

ผู้ประกอบการใหม่ดิจิทัล  จ านวน 3 หลักสูตร ได้แก่ 

    1. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขานวัตกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) 

    2. หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ) 

    3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ) 

เพ่ือรองรับการผลิตบัณฑิตตามความต้องการของประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

ของประเทศไทยไปสู่ความเป็นนานาชาติ โดยอาศัยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยรัฐ และเอกชนเครือข่าย

ต่างประเทศ (Tech Startup, Business Ecosystems)  นอกจากนั้น ยังจัดการศึกษาด้านนวัตกรรมดิจิทัล 

ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาไทยอื่นๆ ในกระบวนวิชาศึกษาทั่วไป วิชาเลือกเสรี และ

วิชาโท เพ่ือพัฒนาทักษะความรู้พ้ืนฐานดิจิทัล และทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้านการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล

และนวัตกรรม ส าหรับเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี หรือ 10 New S-Curves   
 

หลักสูตรปริญญาตรี สาขานวัตกรรมดิจิทัล 

ในด้านผลิตภัณฑ์เน้น หลักสูตรร่วมแบบ 2+2 กับมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร ออสเตรเลียและ

ประเทศจีน เกาหลี และการเตรียมนักเรียนตั้งแต่มัธยมปลาย ในด้านราคาค่าธรรมเนียมการศึกษาเท่ากับ

หลักสูตรนานาชาติในประเทศจีน ถูกกว่าอย่างมากเทียบกับปี 3 และ 4 ในสหราชอาณาจักรและออสเตรเลีย 

ในด้านการส่งเสริมการขายเน้นหลักสูตรร่วมและการเตรียมการด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีน รวมทั้งการ

ทดลองเรียน และในด้านการตลาดเน้น ตลาดจีน ตลาดกรุงเทพและ EEC และตลาดในภาคเหนือได้แก่ 

โรงเรียนจีน โรงเรียนนานาชาติ โรงเรียนสองภาษา โรงเรียนมาตรฐานสากลในภาคเหนือ  
 

หลักสูตรปริญญาโท สาขานวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีการเงิน 

ในด้านผลิตภัณฑ์เน้น เนื้อหา ความรู้ข้อมูลข่าวสารในประเทศจีนและอาเซียน ในด้านร าคา

ค่าธรรมเนียมการศึกษาสูงรวมการไปศึกษาดูงานในต่างประเทศจริง รวมทั้งเป็น Module การศึกษาตลอด

ชีวิตลักษณะ Non Degree สะสมและเทียบโอนหน่วยกิต (Credit Bank) เพ่ือจบการศึกษาในภายหลังได้ ใน

ด้านการส่งเสริมการขายเน้นการตั้งธุรกิจจริง Startup โดยใช้ FinTech และการฝึกอบรมเครื่องมือต่างๆให้

สามารถปฏิบัติได้จริงหลักสูตรร่วม และในด้านการตลาดเน้น ตลาด  FinTech จีน ตลาดอาเซียน และตลาด

กรุงเทพ และเชียงใหม ่
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หลักสูตรปริญญาเอก สาขานวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีการเงิน 

ในด้านผลิตภัณฑ์เน้น การใช้ Disruptive Technology ในจัดท านโยบายในเศรษฐกิจและสังคม

ดิจิทัล ในด้านราคาค่าธรรมเนียมการศึกษาเทียบเท่าเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจแต่มีดิจิทัลเสริมเป็น

มูลค่าเพ่ิม ในด้านการส่งเสริมการขายเน้นน างานที่นักศึกษาท าอยู่ในองค์กรมาเป็นหัวข้อวิจัยเชิงนโยบาย โดย

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปรับเปลี่ยนให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาขีดความสามารถในการ

แข่งขันระดับนานาชาติ และในด้านการตลาดเน้นองค์กรรัฐเอกชนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลในตลาดกรุงเทพฯ 
 

วิจัยบริการวิชาการ นวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีการเงิน 

ในด้านผลิตภัณฑ์เน้น การจัดการทรัพย์สิน เมืองอัจฉริยะด้านต่างๆ และการบ่มเพาะผู้ประกอบการ

ใหม่ ในด้านราคา โครงการที่ปรึกษามากกว่า 20 ล้านบาท โครงการงบบูรณาการ 10-50 ล้านบาท การบ่ม

เพาะผู้ประกอบการใหม่ราว 30,000 บาทต่อราย ในด้านการส่งเสริมการขายเน้น มาตรฐาน ISO55000 

ส าหรับการให้ค าปรึกษาด้านการจัดการทรัพย์สิน งบบูรณาการเน้นเทคโนโลยีเป้าหมาย 10 New S-Curves 

ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และด้านบ่มเพาะผู้ประกอบการเน้นการเข้าถึงแหล่งทุน Pitching, Crowd 

funding หรือ FinTech และในด้านการตลาดเน้นการจัดการทรัพย์สินเน้นตลาดองค์กรใหญ่ในกรุงเทพ ตลาด

งบบูรณาการเน้น 17 จังหวัดภาคเหนือ Smart City เน้นกรุงเทพ, 9 จังหวัดSuper Cluster และเขตเศรษฐกิจ

พิเศษชายแดน 10 จังหวัด และการบ่มเพาะผู้ประกอบการเน้นอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป จังหวัดเชียงใหม่ 

เชียงราย ล าปาง ล าพูน 
 

โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และก าลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการ

ปฏิรูปอุดมศึกษาไทย 

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลสนับสนุนนโยบายบัณฑิตพันธุ์ใหม่ของรัฐบาล โดยจัดการศึกษา

หลักสูตร Non-Degree สะสมหน่วยกิต (Credit Bank) สอดคล้องกับการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเข้าสู่

อุตสาหกรรมใหม่เป้าหมาย 10 New S-Curves โดยในปีงบประมาณ 2563 -2565 ได้รับงบประมาณเพ่ือ

อบรมบุคลากรภาคเอกชนและอุตสาหกรรม โดยเฉพาะกลุ่มบริษัทในหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่และนิคม

อุตสาหกรรมล าพูน ในหลักสูตรการฝึกอบรมดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ จ านวน 1,440 คน โดยการ

จัดการเรียนการสอนหลักสูตรเป็นการเรียนแบบปัญหาและโครงการเป็นฐาน (Problem and Project-based 

Learning) ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยมีคณาจารย์ทั้งจากสถานศึกษาและผู้เชี่ยวชาญภายนอก เป็นทั้ง

อาจารย์สอนและครูพ่ีเลี้ยง มีการท าวิจัยร่วมกับสถานประกอบการหรือภาคเอกชนโดยใช้เทคโนโลยีและ

เครื่องมือที่ทันสมัยในสถานประกอบการเป็นแหล่งเรียนรู้ เน้นปฏิบัติจริงเป็นรูปธรรมและมีการประเมินโดยใช้

วิธีการเรียนรู้แบบ Personal and Professional Project ซึ่งในปี 2563 ได้อบรมทั้งสิ้นจ านวน 220 คน  
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2. ผลการด าเนินงานตามแผนที่น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย (รอบ 1 ปี 6 เดือน) 

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มีความมุ่งมั่นในการเป็นส่วนงานในการสนับสนุนและขับเคลื่อน

การพัฒนาความเข้มแข็งด้านผู้ประกอบการและนวัตกรรมดิจิทัล เพ่ือสนับสนุนเชียงใหม่เป็น Digital 

Economy Cluster และเน้นการสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้ประกอบการใหม่เทคโนโลยี (Tech Startup) ใน 10 

New S-Curves โดยบริหารจัดการหลักสูตรนานาชาติ ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพและ

เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพ่ือสร้างบัณฑิตสู่การเป็นพลเมืองโลก เพ่ือตอบสนองวิสัยทัศน์และพันธกิจ

เบื้องต้น ดังต่อไปนี้ 

 

วิสัยทัศน์ (Vision): ศูนย์กลางของอาเซียนตอนบนด้านดิจิทัล ในด้านการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ เพ่ือ

สร้างผู้ประกอบการและนวัตกรรม โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Northern ASEAN Digital Hub) 
 

พันธกิจ (Mission) 
1) พัฒนาการเรียนการสอน วิจัย และบริการวิชาการ เพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการด้านนวัตกรรมดิจิทัล

และเทคโนโลยีการเงิน เพ่ือสร้างผู้ประกอบการและนวัตกรรมดิจิทัลระดับนานาชาติ ทั้งในระดับ

ปริญญาตรี โท เอก โดยร่วมกับคณะต่างๆ และมหาวิทยาลัยพันธมิตรในต่างประเทศ ตลอดจน

ส่งเสริม วิชาการศึกษาทั่วไป Digital Literacy , ภาษาอังกฤษ CEFR และทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 

แก่นักศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระดับปริญญาตรี ผ่าน

กระบวนวิชาศึกษาท่ัวไปและวิชาเลือกเสรี 

2) พัฒนาความเป็นนานาชาติ ในระดับอาเซียน หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง ล้านช้าง-แม่โขง ตั้งแต่การตลาด

ประชาสัมพันธ์ การรับนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ การฝึกงาน 

ตลอดจนการท าวิจัยร่วม (Cross Border Research) หลักสูตรร่วม (Joint/Dual Degree)   

3) พัฒนาผู้ประกอบการใหม่โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Startup) โดยร่วมมือกับสมาคมศิษย์เก่า 

และสมาคมเอกชน ได้แก่ หอการค้า สภาอุตสาหกรรม ชมรมธนาคาร สภาการท่องเที่ยว สนับสนุน

การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ เป็นคลัสเตอร์เศรษฐกิจดิจิทัล หรือเมืองอัจฉริยะ (Smart City) รองรับ

เศรษฐกิจดิจิทัลและสังคมผู้สูงอายุ   
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ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด 

ปี 2562 ปี 2563  
หมายเหตุ เป้าหมาย ผล ร้ อ ย ล ะ

ความส าเร็จ 
เป้าหมาย ผล ร้ อ ย ล ะ

ความส าเร็จ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1: การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานสากล มีหลักสูตรเป็นที่ยอมรับ มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้าน
นวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีทางการเงิน 
 

ตัวช้ีวัดที่ 1.1 จ านวนหลักสูตรด้าน
นวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีการเงิน 

3 3 100 4 4* 100 รวมหลกัสูตร Non-
degree โครงการ
บัณฑิตพันธ์ใหม ่

ตัวช้ีวัดที่ 1.2 จ านวนหลักสูตรร่วมด้าน
นวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีการเงิน 

2 2 100 3 6 >100  

ตัวช้ีวัดที่ 1.3 จ านวนกระบวนวิชาศึกษา
ทั่วไปและวิชาเลือกเสรีด้านนวตักรรม
ดิจิทัลและเทคโนโลยีการเงิน 

6 6 100 8 8 100  

ตัวช้ีวัดที่ 1.4 จ านวนนักศึกษาท่ีสมัครเข้า
ศึกษาในหลักสตูรนานาชาต ิ

350 609 >100 400 394 98.50  

ตัวช้ีวัดที่ 1.5 จ านวนกระบวนวิชากลุ่มวิชา
ศึกษาทั่วไป ท่ีมีการจดัการเรียนการสอน 
ตามมาตรฐาน CEFR และ21St Century 
Skills 

6 6 100 8 12 >100  

ยุทธศาสตร์ที่ 2: การพัฒนาและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม และการสร้างเครือข่ายวิชาการกับหน่วยงาน คณะ และมหาวิทยาลัย
พันธมิตรในต่างประเทศ 
 

ตัวช้ีวัดที่ 2.1 จ านวนเครือข่ายวิจยัและ
ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวทิยาลัย
ช้ันน าในต่างประเทศ 

10 16 >100 12 13 >100  

ตัวช้ีวัดที่ 2.2 จ านวนโครงการวิจยัและ
นวัตกรรม 

5 9 >100 7 7 100  

ตัวช้ีวัดที่ 2.3 จ านวนรายรับจาก
โครงการวิจัย (ล้านบาท)  

10 38.23 >100 20 15.36 76.8  

ตัวช้ีวัดที่ 2.4 จ านวนหน่วยกิตท่ีมกีารถ่าย
โอนกับสถาบันวิชาการตา่งประเทศในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนและนานาชาต ิ

450 450 100 450 540 >100 Outbound=324 
Inbound=216 

ตัวช้ีวัดที ่2.5 จ านวนการแลกเปลีย่น
อาจารย์/ศาสตราจารย์อาคันตุกะ  
(Visiting Professor) 

2 2 100 2 3 >100  

ตัวช้ีวัดที่ 2.6 จ านวนผลงานตีพิมพ์ของ
อาจารย์และนักศึกษาระดับบณัฑติศึกษา 

50 10 20 50 1 2  
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ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด 

ปี 2562 ปี 2563 หมายเหตุ 

เป้าหมาย ผล ร้ อ ย ล ะ
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย ผล ร้ อ ย ล ะ
ความส าเร็จ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาการบริการวิชาการที่เกิดประโยชน์จากการใช้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
 

ตัวช้ีวัดที่ 3.1 จ านวนงบประมาณโครงการ/
กิจกรรมบริการวิชาการ (ล้านบาท) 

20 135.45 >100 30 29.64 98.8  

ตัวช้ีวัดที่ 3.2 จ านวนบุคลากรที่ด าเนินการ
เกี่ยวข้องกับการบริการวิชาการแก่หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน 

10 28 >100 15 34 >100  

ตัวช้ีวัดที่ 3.3 จ านวนธุรกิจเกิดใหม่  
(Spin off / Start up) 

10 7 70 10 0 0  

ตัวช้ีวัดที่ 3.4 จ านวนผู้ได้รับการบม่เพาะ 
(incubatees) 

300 810 >100 300 220 73.33  

ยุทธศาสตร์ที่ 4: การส่งเสริมบรรยากาศนานาชาติ และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและมีสมรรถนะสากลของนักศกึษาและบุคลากร 
 

ตัวช้ีวัดที่ 4.1 จ านวนโครงการ/กิจกรรม
พัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้มคีวามพร้อมใน
การก้าวสู่ความเป็นนานาชาต ิ

15 21 >100 20 12 60  

ตัวช้ีวัดที่ 4.2 จ านวนนักศึกษา/อาจารย์ที่
ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรมใน
ระดับชาติและนานาชาต ิ

1 1 100 2 1 50  

ตัวช้ีวัดที่ 4.3 ร้อยละของอาจารยท์ี่ท าวิจัย
และกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับ
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัยชั้นน าของประเทศ
และนานาชาต ิ

80 92.30 >100 80 93.75 >100  

ตัวช้ีวดัที่ 4.4 จ านวนโครงการพัฒนาทักษะ
ทางภาษาให้แก่บุคลากรสายวิชาการและ
สายสนบัสนุนในหลักสูตรที่เกี่ยวขอ้ง 

2 3 >100 2 1 50  

ตัวช้ีวัดที่ 4.5 จ านวนโครงการ/กิจกรรม
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

5 5 100 5 2 40  

ตัวช้ีวัดที่ 4.6 ระดบัความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีมีต่อการให้บริการของวิทยาลัย
นานาชาตินวัตกรรมดิจิทลั 

3.51 3.94 >100 3.51 4.15 >100  

ตัวช้ีวัดที่ 4.7 จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่
เสรมิสร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติใน
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2 2 100 2 2 100  
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ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด 

ปี 2562 ปี 2563 หมายเหตุ 

เป้าหมาย ผล ร้ อ ย ล ะ
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย ผล ร้ อ ย ล ะ
ความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดที่ 4.8 จ านวนนักศึกษาท่ีมกีาร
แลกเปลีย่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและ
นานาชาติทั้ง Inbound และ/หรือ 
Outbound 

50 54 >100 50 66 >100  

ยุทธศาสตร์ที่ 5: การแสวงหารายได้เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
 

ตัวช้ีวัดที่ 5.1 จ านวนรายได้จากโครงการ
การวิจัยและบริการวิชาการ (ล้านบาท) 

30 38.23 >100 40 18.71 46.78  

ตัวช้ีวัดที่ 5.2 จ านวนระบบสารสนเทศด้าน
การเงินและงบประมาณเพื่อการบริหาร
งบประมาณและใช้ในการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร 

2 2 100 2 2 100  

ยุทธศาสตร์ที ่6: พัฒนาระบบการบริหารจัดการและระบบการท างานของวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลอย่างมีประสิทธภิาพ 
 

ตัวช้ีวัดที่ 6.1 ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าป ี

80 85.71 >100 85 67.86 79.83  

ตัวช้ีวัดที่ 6.2 ร้อยละของบุคลากรที่ได้เข้า
รับการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของ
ผู้ปฏิบัติงาน 

80 93.33 >100 80 94.59 >100  

ตัวช้ีวัดที่ 6.3 จ านวนโครงการ/กิจกรรมการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรและการพัฒนาสู่
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้

2 2 100 3 7 >100  

ตัวช้ีวัดที่ 6.4 จ านวนการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
และระบบสารสนเทศเพื่อการสนบัสนุนการ
ปฏิบัติงาน 

2 5 >100 3 5 >100  
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สรุปผลการด าเนินงานหรือผลงานความก้าวหน้าโดยรวม  
ตามท่ีได้เสนอวิสัยทัศน์กับสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ 22 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรม

ดิจิทัล ได้ด าเนินการตามกรอบยุทธศาสตร์ประจ าปี พ.ศ. 2562 – 2565 ซึ่งมุ่งเน้นเป้าหมาย ASEAN+3 เพ่ือ
เพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการด้านนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีการเงิน เพ่ือสร้างผู้ประกอบการและ
นวัตกรรมดิจิทัลระดับนานาชาติ และเพ่ิมตัวชี้วัดความเป็นนานาชาติตามเกณฑ์ QS Ranking จ านวน 
Inbound-Outbound Students ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังต่อไปนี้ 

การจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติด้านนวัตกรรมดิจิทัล - วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล เริ่ม
จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่ เน้นการพัฒนาขีด
ความสามารถ (Capacity Building) เพ่ือรองรับการผลิตบัณฑิตตามความต้องการของประเทศ ในระดับ
ปริญญาตรีเป็นหลักสูตรร่วม 2+2  ระดับปริญญาโทเป็นหลักสูตรร่วม 1+1 และระดับปริญญาเอก มีอาจารย์
ร่วมกันเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา เช่น University of Strathclyde ประเทศสหราช
อาณาจักร, Curtin University ประเทศออสเตรเลีย, University of Electronic Science and Technology 
และ East China University of Science and Technology สาธารณรัฐประชาชนจีน  โดยมีจ านวน
นักศึกษาในหลักสูตรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา  - ในปีการศึกษา 2561 และ 2562 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรม
ดิจิทัล ได้ด าเนินการส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยนขาออก (Outbound Student) จ านวน 77 คน เพ่ือเข้าศึกษา
แลก เปลี่ ยน ใน โครงการ  ASEAN Credit Transfer Systems (ACTS) และThe ASEAN International 
Mobility for Students (AIMS) (ทุนสนับสนุนจาก สกอ.) ท าให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีจ านวนนักศึกษา
แลกเปลี่ยนขาออก เป็นล าดับที่ 3 ของมหาวิทยาลัยเครือข่ายอาเซียน  และรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนขาเข้า 
(Inbound Student) จ านวน 43 คน  

โครงการสร้างความเข็มแข้งให้กับหลักสูตรนวัตกรรมดิจิทัลและหลักสูตรนานาชาติอ่ืนๆ  ด้าน
กระบวนวิชาศึกษาทั่วไป และกระบวนวิชาเลือกเสรี โดยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการใช้ภาษาอังกฤษใน
การสื่อสารในการเรียนทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน ตามมาตรฐานCEFR โดยจ้างผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ 
ที่เป็นเจ้าของภาษา (Expat) จ านวน 4 คน เพ่ือท าหน้าที่เป็นผู้ประเมินและพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน (Flip Classroom) ซึ่งในปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 
2562 มีจ านวนกระบวนวิชา GE ที่เข้าร่วมสะสมกว่า 18 วิชา   
          ศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting Professor) - ด าเนินการเชิญ Prof. Dr. Günter Bernhard 
Faltin, Professor of Economics จ าก  Stiftung Entrepreneurship สห พั น ธ์ ส าธารณ รั ฐ เย อ รมนี ,          
Dr. Fangli Ying จาก East China University of Science and Technology สาธารณรัฐประชาชนจีน และ 
Prof. Dr. Carson Lewis Jenkins, Emeritus Professor of International Tourism จาก University of 
Strathclyde สหราชอาณาจักร เพ่ือเป็นที่ปรึกษาและช่วยในการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติด้านนวัตกรรม
ดิจิทัลและผู้ประกอบการ ด้านการท่องเที่ยวอัจฉริยะ และหลักสูตรฝึกอบรมดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
และการให้ค าปรึกษาแก่ คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล 
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การจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ - เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรม
ดิจิทัล ได้จัดการประชุมวิชาการนานาชาติในหัวข้อ “Reforming a Society with Blockchain” ณ ศูนย์การ
ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เพ่ือการให้ความรู้แก่สังคม นักศึกษาและบุคคลที่สนใจ ได้
ตระหนักถึงเทคโนโลยี Blockchain ที่มีปัจจัยต่อการเปลี่ยนแปลงของการด าเนินชีวิต เศรษฐกิจและสังคมของ
ผู้คนในยุคปัจจุบัน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่และภาคอุตสาหกรรม ภาคการค้า และ
ภาคการธนาคาร  

เปิดศูนย์ Chiang Mai – Chengdu Sister Cities Research Center - เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 
2561 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล และ College of Overseas Education, Chengdu University, 
P.R. China ได้ลงนามความร่วมมือและร่วมกันเปิดศูนย์ Chiang Mai – Chengdu Sister Cities Research 
Center เพ่ือต่อยอดความสัมพันธ์บ้านพ่ีเมืองน้อง ภายใต้นโยบาย One Belt One Road เชื่อมโยงการค้าบน
โลกดิจิทัล โดยมุ่งเน้นการศึกษาวิจัยด้านธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน และร่วมสอน วิจัยใน
หลักสูตรมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต สาขานวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีการเงิน 

โครงการ Erasmus+ Capacity Building in Higher Education - วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรม
ดิจิทัล ร่วมกับวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ได้รับทุนโครงการ Erasmus+ Programme Key Action 2: 
Capacity building in the field of higher education ภายใต้กรอบการด าเนินโครงการ "SUstainable 
developmeNt Smart Agriculture Capacity- SUNSpACe" ระยะเวลาด าเนินโครงการ 3 ปี ตั้งแต่เดือน
มกราคม 2562 ถึงเดือนธันวาคม 2564  เพ่ือฝึกอบรมเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายในประเทศพันธมิตร โดยส่งเสริม
การจัดการความรู้ในการผลิตสินค้าระดับพรีเมียม การน าเทคโนโลยีมาพัฒนาให้เกษตรกรเป็น Smart Farmer  

การพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา และหน่วยงานต่างๆ ที่ได้ลงนามในช่วง
วันที่ 27 ตุลาคม 2561- 26 เมษายน 2563  
(1) ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่:   ได้แก่ 

1. โรงเรียนวารีเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่                2. โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม ่
(2) การจัดท าข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระดับคณะ  ได้แก่ 

1. College of Overseas Education, Chengdu University, China 
2. School of Business, East China University of Science and Technology, China 
3. School of Information and Software Engineering, University of Electronic Science 

and Technology of China, China 
4. Jiangnan Film and Television Art College, China 

(3) การจัดท าข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระดับมหาวิทยาลัย โดยวิทยาลัยนานาชาติ
นวัตกรรมดิจิทัลเป็นฐาน  ได้แก่ 

1. Dongguk University, Korea                         4.  University of Tsukuba, Japan                
2. Hanyang University, Korea                         5.  Macquarie University, Australia             
3. University of Applied Sciences Wurzburg-Schweinfurt, Germany 
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การบริหารงานของศูนย์วิจัยและบริการวิชาการนานาชาติ 
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการนานาชาติเป็นหน่วยงานรองรับภารกิจด้านการพัฒนาและด าเนินการวิจัย

และบริการวิชาการในระดับนานาชาติ โดยใช้ฐานความรู้ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพ่ือพัฒนาโครงการวิจัย
และบริการวิชาการ ระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด ประเทศ อาเซียนและนานาชาติ โดยได้บริหารงานโครงการ
ต่างๆ ดังนี้ 
      1. งบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่ งยืนให้กับ เศรษฐกิจ
ภายในประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ขยายเวลาด าเนินการ) จ านวน 2 โครงการ วงเงินงบประมาณ 
42,558,800 บาท  ได้แก่  1) โครงการการสร้างผู้ประกอบการ Startup Business กลุ่มผลไม้เศรษฐกิจส าคัญ
และสินค้าชุมชน คุณภาพสูงสู่ตลาดจีนและเมียนมาร์ ด้วยแนวทาง Smart Logistics ผ่านช่องทางตลาด E-
Commerce  และ 2) โครงการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านแมลงเศรษฐกิจครบวงจร ภาคเหนือ  

2. งบประมาณภายใต้การขับเคลื่อนโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 
3 โครงการ วงเงินงบประมาณ 93,352,000 บาท  ได้แก่ 1) โครงการการเพ่ิมมูลค่าพริกตกเกรด การแปรรูป
และการตลาดพริก 2) โครงการOTOPภาคเหนือเพ่ิมมูลค่าสู่ตลาดโลก และ3) โครงการพัฒนาเมืองเฟอร์นิเจอร์ 
      3. โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพ่ือสร้างก าลังคนที่มีสมรรถนะสูง  ส าหรับอุตสาหกรรม  New Growth 
Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 และการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย วงเงินงบประมาณ 13,380,000  บาท 
      4. โครงการวิจัยและบริการวิชาการนานาชาติ จ านวน 8 โครงการ วงเงินงบประมาณ 31 ,624,500 บาท 
ได้แก่ 

1) โครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรด้าน Asset Management” 
2) โครงการบริการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบบริหารจัดการความรู้ (KMS) ระยะที่ 2 
3) โครงการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน กิจกรรมศึกษาแนวทางการพัฒนาและสถาปนา

ความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้องเพ่ือสนับสนุนและขยายความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนากุล่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 

4) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดท าแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก 
5) โครงการการศึกษาออกแบบและพัฒนาระบบการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง (E-

learning) ตามโครงการยกระดับกระบวนการออกและต่อใบอนุญาตเพ่ือยกระดับคุณภาพผู้ขับรถ 
ภายใต้แนวทางการยกระดับมาตรฐานผู้ขับรถ (Sure Driving Smart Driver) 

6) โครงการงานพัฒนาการบ ารุงรักษาเชิงสภาพของอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนในระบบไฟฟ้าของ กฟภ. 
7) โครงการเพ่ิมศักยภาพอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร กิจกรรมการยกระดับการรวมกลุ่มและ

เชื่อมโยงอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรสู่คลัสเตอร์ 4.0  
8) โครงการเพ่ิมศักยภาพอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร กิจกรรมการยกระดับการรวมกลุ่มและ

เชื่อมโยงอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรสู่คลัสเตอร์ 4.0 ระยะที่ 2  
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3. ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยที่ได้ให้ไว้ในช่วงการเสนอแผนการบริหารงาน

ของหัวหน้าส่วนงาน 

            ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562 พิจารณาแล้ว

มีมติรับทราบแผนปฏิบัติงาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562-2565) ตามท่ีเสนอ โดยมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป

ได้ ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย ผลการด าเนินงาน 

1. แผนการด าเนินงานที่คณบดีน าเสนอมานี้ มีด้านใดบ้าง 
ที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยเข้ามาช่วยเหลือและจะท า
อย่างไรให้ชื่อเสียงหรือความน่าเชื่อถือนั้นอยู่อย่างยั่งยืน 
วิทยาลัยต้องการให้มหาวิทยาลัยช่วยเหลืออย่างไร เพ่ือจะ
ให้การด าเนินงานนั้นประสบผลส าเร็จได้อย่างราบรื่น 
เพราะหากวิทยาลัยฯ ด าเนินการประสบผลส าเร็จตามที่
ตั้งเป้าหมายไว้ อาจจะกล่าวได้ว่า วิทยาลัยนานาชาติ
นวัตกรรมดิจิทัล มช. เป็นแห่งที่สองของประเทศก็เป็นได้ 
คณบดีควรมีข้อตกลงกับทางมหาวิทยาลัยอย่างชัดเจน และ
ควรน าข้อตกลงนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการ
บริหารงานคณบดีในรอบ 1 ปี 6 เดือน และรอบ 3 ปีต่อไป 

   - ในแผนการด าเนินงานปฏิรูปการเรียนการสอน
ดิจิทัล จะเน้นให้นักศึกษาได้ปฏิบัติจริง คิดเป็น ท า
เป็ น  เรี ย น รู้ ด้ ว ย ต น เอ ง  เน้ น ก าร พั ฒ น าขี ด
ความสามารถทักษะทางด้านดิจิทัล มีความพร้อม
ร อ ง รั บ ก า ร เป ลี่ ย น แ ป ล ง ฉั บ พ ลั น ด้ า น            
ดิ จิ ทั ล  (Disruptive Digital Technology) โ ด ย
มหาวิทยาลัยได้จัดสรรอัตราก าลังอาจารย์ ตาม    
พันธกิ จการจั ดการเรียนการสอน  สาขาวิช า
นวัตกรรมดิจิทัล  

2. การวางขอบเขตตามที่คณบดีได้น าเสนอนั้น ยังเป็นการ
วางแผนในลักษณะที่กว้าง หากมองกลับมายังหน้าที่ของ
วิทยาลัยๆ ด้านการเรียนการสอนแล้ว มีการวางรูปแบบได้
ค่อนข้างดีและมีแนวโน้มจะด าเนินงานได้อย่าง 
ราบรื่น เพียงแต่มีข้อสังเกตดังนี้  
(1) ด้านเศรษฐกิจส าหรับกลุ่มนักวิจัยและนักศึกษา หากมี
รูปแบบธุรกิจ Startup แล้วควรมีการจดสิทธิบัตรในค้น
งานวิจัยของวิทยาลัยๆ ไว้ด้วย ซึ่งจะช่วยสร้างผลงานตาม
ตัวชี้วัดให้กับมหาวิทยาลัยได้อีกทางหนึ่ง  
(2) มีข้อสังเกตเพ่ิมเติมในเรื่องของการระดมทุนรายย่อย
จากบุคคลจ านวนมาก (Crowdfunding) เพ่ือสนับสนุน
กิจกรรม โครงการ หรือธุรกิจผ่านเว็บไซต์กลาง ควรจะต้อง
มีความระมัดระวังในเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเกี่ยวข้อง
กับจ านวนเงินของมหาวิทยาลัยที่อยู่ในปริมาณสูง  

   - ด าเนินการปรึกษาหารือกับบริษัท อ่างแก้ว      
โฮลดิ้ง จ ากัด เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม (อว.) ในการส่งเสริมการ Reskill Upskill 
และโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านรูปแบบธุรกิจ startup 
 
   - แผนการระดมทุนหรือฝึกอบรมผู้เกษียณอายุ ใน
ด้านความรู้ทางการเงิน ทางวิทยาลัยจะด าเนินการ
หาทุนสนับสนุนจากภาครัฐ หรือเข้าร่วมกับโครงการ
ภาครัฐจะปลอดภัยกว่า เช่น ด้านท่องเที่ยว ด้าน
เทคโนโลยีด้านการแพทย์  
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(3) จ านวนผู้ประสบความส าเร็จตามที่คณบดีได้น าเสนอนั้น 
หากเทียบกับจ านวนประชากรทั้งหมด ถือเป็นกลุ่มคนที่
ประสบความส าเร็จเพียงกลุ่มเล็ก ๆ หากจะน ามาเป็น
แบบอย่างและหากไม่ประสบความส าเร็จตามท่ีตั้งเป้าหมาย
ไว้ ควรจะค านึงถึงหรือเตรียมแนวทางในการแก้ไขไว้ด้วย 
และ  
(4) ด้านการจัดอบรมให้กับสมาคมนักศึกษาเก่า ซึ่งสมาชิก
ของสมาคมๆ ส่วนใหญ่ค่อนข้างจะเป็นกลุ่มคนที่มีอายุมาก 
คณบดีไม่ควรตั้งเป้าหมายกับกลุ่มคนเหล่านี้ในระดับที่สูง
มากเกินไป รวมทั้งกลไกการออมอย่างถูกก็มีค่อนข้างที่จะ
หลากหลาย จึงควรวางแผนในเรื่องนี้อย่างรอบคอบอีกครั้ง
หนึ่ง 

 

3. จากแผนการปฏิบัติงานที่คณบดีได้น าเสนอ  
(1) ด้านจุดอ่อน ทางวิทยาลัยฯ ไม่มีอัตราจ้างบุคลากรชาว
ต่างประเทศ คณบดีจะมีแนวทางที่จะแก้ไขปัญหานี้อย่างไร
บ้าง  
(2) การขาดการสนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวกให้แก่
นักศึกษา ในส่วนของการตรวจลงตราของนักศึกษาชาว
ต่างประเทศ มหาวิทยาลัยได้มีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
เรียบร้อยแล้ว ซึ่งรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์โรม จิรา
นุกรม) ได้น าเสนอให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบ และได้แจ้ง
เวียนให้ทุกส่วนงานรับทราบแล้ว ส าหรับ เรื่องที่ พัก
นักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยได้รับอนุมัติให้สร้างหอพักรองรับ
นักศึกษาส่วนนี้ไว้เรียบร้อยแล้ว  
(3) ควรพิจารณาเลือกงานเด่นๆ ที่มีความพร้อมที่จะ
ด าเนินการและสามารถท าให้มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงมา
ด าเนินการก่อน และ 
 (4) พ้ืนที่ที่ใช้ในการสร้างอาคาร CNX Fintech - a CMU 
Spinoff Company นั้น ขอให้คณบดีวางแผนและตกลง
ร่วมกับสมาคมนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่อย่าง
รอบคอบและอย่างถี่ถ้วนอีกครั้งหนึ่ง 

   - การสร้ างเครือข่ ายการเรียนการสอนกับ
มห าวิท ย าลั ยที่ มี ค ว าม ร่ ว ม มื อ ท างวิ ช าก าร
ต่างประเทศ ได้แก่ โครงการแลกเปลี่ยนกระบวน
วิชา โดยการจัดการเรียนการสอนบางวิชาใน
มหาวิทยาลัยต่างประเทศ โดยเป็นการเดินทางแบบ
โมดูล Module รวมถึงโครงการเชิญศาสตราจารย์
อาคันตุกะ ของมหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือ มา
จัดการเรียนการสอนหรือสอนผ่านระบบออนไลน์ 
อาทิเช่น   

1. University of Strathclyde, UK  
2. Curtin University, Australia 
3. East China University of Science and 

Technology, China 
4. University of Electronic of Science and 

Technology, China 
5. Macquarie University, Australia 
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4. อนาคตทางมหาวิทยาลัยได้วางแนวทางเรื่อง CMU 
Transformation สู่ “ก้าวใหม่ มช.” ไว้ และเริ่มเห็นการ
ด าเนินงานที่ชัดเจนแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง University 
Industry Link การเป็ น ผู้ เรี ยน รู้ ต ลอดชี วิ ต (Lifelong 
Learning) แล ะการ เป็ น  Entrepreneurial University 
ตามที่คณบดีได้ เสนอ อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตพบว่า 
Startup ที่จะยั่งยืนและสร้างมูลค่าได้จริงนั้น จะมีรากฐาน
ของวิทยาศาสตร์ที่ เข้มแข็งและมีงานวิจัยมากเพียงพอ 
สถาบันการศึกษาที่จะประสบความส าเร็จได้นั้น ไม่เพียงแค่
อาศัย Entrepreneurialแต่จะต้องยึดมหาวิทยาลัยเป็นฐาน
เช่นเดียวกับทางวิทยาลัยฯ ที่ต้องยึดมหาวิทยาลัยเป็นหลัก
โดยเฉพาะในเรื่องของงานวิจัย  และประเด็นที่ สอง 
Industrial management เป็นเรื่องที่ส าคัญ และเป็นที่น่า
สังเกตว่า กลุ่มอาจารย์ส่วนใหญ่ในมหาวิทยาลัยไม่ได้มี
แรงจูงใจในด้านนี้มากเพียงพอ เมื่อเทียบกับอีกหลาย
ประเทศ หากวิทยาลัยฯ สามารถผลักดันงานด้านนี้ได้ จะ
เป็นดัชนีชี้ วัดผลงานหรือความส าเร็จของงาน (Key 
Performance Indicator) ที่ ส าคัญ อีกเรื่ องหนึ่ ง ให้ กั บ
วิทยาลัย ซึ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายคณบดีเนื่องจากหากด าเนินการ
เช่นนั้นได้  จะต้องเปลี่ยนแนวความคิดของคณาจารย์
ค่อนข้างมากด้วย 

    - วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลได้ด าเนิน
โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพ่ือสร้างก าลังคนที่มี
สมรรถนะสูง  ส าหรับอุตสาหกรรม New Growth 
Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 และการปฏิรูป
การอุดมศึกษาไทย  ร่วมกับหอการค้าจั งหวัด
เชียงใหม่ บริษัทในเครือสหพัฒน์ สภาอุตสาหกรรม
จังหวัดเชียงใหม่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดล าพูน  
โด ย ใน ปี งบ ป ระ ม าณ  2 5 6 3  -2 5 6 5  ได้ รั บ
งบประมาณเพ่ืออบรมบุคลากรภาคเอกชนและ
อุตสาหกรรมในหลักสูตรการฝึกอบรมดิจิทัลและ
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ จ านวน 1,440 คน โดยการ
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรเป็นการเรียนแบบ
ปัญ หาและโครงการเป็ น ฐาน  (Problem and 
Project-based Learning)  เ น้ น ก า ร ป ฏิ บั ติ
โครงงาน Digital Startup  
 
 
 

5. มีข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับนักศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี คือ การมีความรอบรู้ด้านภาษาอังกฤษเป็นเรื่อง
ส าคัญ ดังนั้นหลักสูตรต่างๆ ที่ได้พัฒนาขึ้นมานั้น จะต้อง
สามารถน ามาวัดความสามารถในการขับ เคลื่ อนให้    
บัณฑิตสามารถแข่งขันทัดเทียมกับระดับนานาชาติได้ 
ดังนั้นวิทยาลัยฯ จะต้องเตรียมความพร้อมในด้านอาจารย์
และนักศึกษาเป็นอย่ างดี  รวมถึงพ้ืนที่ การท าวิจั ยที่     
ส าคัญ  (Key Research Area) เพ่ื อค้นหาจุด เด่ นของ
มหาวิท ยาลั ย เชี ยงใหม่ ว่ า  มี จุ ด เด่ นทางด้ าน ไหนที่
เฉพาะเจาะจง วิทยาลัยควรสร้างความชัดเจนให้ ได้ 
นอกเหนือจากความร่วมมือที่ชัดเจนในระดับเอเชีย 

    - วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลด าเนินการ
จัดโครงการเรียนล่วงหน้า (Advanced Placement 
Program: AP) หลักสูตรเตรียมความพร้อมด้าน
ดิจิทัลและทักษะภาษาอังกฤษ และ Pre-sessional 
ร่วมกับสถาบันภาษาในการพัฒนาภาษาอังกฤษแก่
นักศึกษาต่อเนื่อง ตั้งแต่ระยะก่อนเข้าศึกษาเริ่ม
ศึกษาจนถึงชั้นปีที่  2 เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อน
การศึกษาในหลักสูตรร่วม 2+2 ในต่างประเทศ  
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ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย ผลการด าเนินงาน 

ตะวันออกแล้ว ควรมีความร่วมมือกับทางภูมิภาคอ่ืนอีก 
เช่น ทางยุโรปและอเมริกา เป็นต้น และประเด็นสุดท้ายคือ 
เรื่องของการให้ค าปรึกษา วิธีการ Upskills และ Reskills 
รวมถึงนโยบายของมหาวิทยาลัยด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(Lifelong Learning) ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่วิทยาลัยฯ สามารถ
ต่อยอดได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถสร้างผลงาน
ให้แก่มหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างด ี

- เพ่ือให้สามารถแข่งขันทัดเทียมกับระดับนานาชาติ
ได้ วิทยาลัยฯ จึงเตรียมความพร้อมในด้านอาจารย์
และนักศึกษาเป็นอย่างดี  ระดับปริญญาตรี เน้น
จุดเด่นคือ Digital Startup และระดับบัณฑิตศึกษา
เน้นด้านเทคโนโลยีการเงิน และ Big Data  
- ด้านความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย หน่วยงานใน
ยุโรปและอเมริกา ปัจจุบันวิทยาลัยนานาชาติ
นวัตกรรมดิจิทัล มีความร่วมมือทางวิชาการกับ  
1. University of Strathclyde, UK 
2. University of Westminster, UK  
3. University of California, USA 
4. Stiftung Entrepreneurship, Germany 
5. Faculty of Natural Sciences I, Martin 
Luther University Halle-Wittenberg, 
Germany 
6. University of Applied Sciences Wurzburg-
Schweinfurt, Germany 
7. Lum Jean Monnet University, Italy 
8. University of Sannio, Italy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 
 

4. ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการบริหารงานที่ผ่านมา 

4.1 ด้านหลักสูตร พบปัญหาของการเปิดกระบวนวิชา 888108 ที่คณะกรรมการและบริหารงานวิชาการ

พิจารณาว่า เนื้อหามีความซ้ าซ้อนกับวิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี จึงท าให้ต้องปรับเนื้อหาและเปลี่ยนชื่อ

วิชาเพ่ือน าเสนอใหม่อีกครั้ง โดยวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลได้ปรับชื่อเป็น วิชานวัตกรรมและสังคม

อัจฉริยะ (Innovative and smart society) และตามนโยบายมหาวิทยาลัยที่ให้ปรับเป็น GE Transformer 

จ าแนกตาม Literacy จึงท าให้ด าเนินการได้ล่าช้า 

4.2 ปัญหาด้านการจัดซื้อจัดจ้าง Startup มาพัฒนาซอฟต์แวร์ 

4.3 ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการจ้างอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ไม่สามารถจ้างอาจารย์ในอัตรา

ค่าตอบแทนที่แข่งขันในระดับนานาชาติได้ ท าให้ไมส่ามารถจูงใจส าหรับอาจารย์สายคอมพิวเตอร์ที่มีความรู้

ความสามารถระดับสูงให้มาท างานได้ 

 
 

5. สิ่งท่ีส่วนงานต้องการให้มหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยช่วยเหลือและสนับสนุนการด าเนินงานของ
ส่วนงาน 
 

หัวเรื่อง ส่ิงท่ีต้องการให้มหาวิทยาลัย/สภาฯ สนับสนุนการ

ด าเนินงาน 

1. อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว  
(S2 พนักงานในองค์กรในก ากับ)  

ให้วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลสามารถก าหนด
อัตราเงินเดือนได้ตามสมรรถนะ เพ่ือให้แข่งขันในระดับ
นานาชาติได้ 
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ผลการด าเนินงานพันธกิจ 

ด้านการบริหารจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรนวัตกรรมดิจิทัล 
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การบริหารจัดการเรียนการสอนหลักสตูรนวัตกรรมดิจิทลั 

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล เริ่มจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 ด้านนวัตกรรม

ดิจิทัล ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่เน้นการปฏิบัติจริง คิดเป็น ท าเป็น เรียนรู้ด้วยตนเอง ปฏิบัติเป็น

ผู้ประกอบการนานาชาติ เน้นการพัฒนาขีดความสามารถ (Capacity Building) ในการผลิตบัณฑิต

ผู้ประกอบการใหม่ดิจิทัล  จ านวน 3 หลักสูตร ได้แก่ 

    1. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขานวัตกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) 

    2. หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ) 

    3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ) 

ในปีการศึกษา 2561-2562 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มีนักศึกษารวมทั้งสิ้น 85 คน จ าแนก

เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
รหัส 61 รหัส 62 รวม (คน) 

ไทย ต่างชาติ ไทย ต่างชาติ ไทย ต่างชาติ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม
ดิจิทัล 

1 2 28 3 29 5 

รวมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 3 31 34 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีการเงิน 

12 3 5 14 17 17  

รวมนักศึกษาระดับปริญญาโท 15 19 34 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีการเงิน 

4 4 3 6 7 10 

รวมนักศึกษาระดับปริญญาเอก 8 9 17 

รวม 85 

  ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน 2563 
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โครงการเรียนล่วงหน้า (Advanced Placement Program: AP) หลักสูตรเตรียมความพร้อมด้านดิจิทัล
และทักษะภาษาอังกฤษ ประจ าปีการศึกษา 2562 

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล จัดโครงการเรียนล่วงหน้า (Advanced Placement Program: 
AP) หลักสูตรเตรียมความพร้อมด้านดิจิทัลและทักษะภาษาอังกฤษ (Prep-School in Digital Literacy and 
English Proficiency Skills) เพ่ือเตรียมความพร้อมรวมถึงการพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital literacy) ให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้ศึกษากระบวน
วิชาของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) และสามารถน ามาเทียบ
โอนหน่วยกิตวิชาที่เรียนได้สูงสุด 5 กระบวนวิชา โดยในปีการศึกษา 2562 มีนักเรียนจากโรงเรียนวารีเชียงใหม่
อินเตอร์เนชั่นแนล  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยและนักเรียนจากประเทศจีนเข้าศึกษาในโครงการ ดังนี้  

 
โครงการ Digital Innovation in School of Multi/Inter-disciplinarity and Lifelong Education 
(DIN SMILE) ส าหรับหลักสูตรนวัตกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) ประจ าปีการศึกษา 2562 

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล จัดโครงการ Digital Innovation in School of Multi/Inter-
disciplinarity and Lifelong Education (DIN SMILE) เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจในสาขาวิชานวัตกรรม
ดิจิทัล ทั้งวัยเรียน และวัยท างาน ได้มีโอกาสเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital literacy) โดยเรียนร่วมกับนักศึกษาปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนในกระบวนวิชาของสาขาวิชา
นวัตกรรมดิจิทัล นอกจากนี้ส าหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สามารถเก็บหน่วยกิตและล าดับขั้น
ผลการศึกษาได้ เพ่ือเทียบโอนหน่วยกิตและล าดับขั้นผลการศึกษาเมื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยในปีการศึกษา 2562 มีจ านวนนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการนี้ จ านวน 3 คน  
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โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และก าลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการ

ปฏิรูปอุดมศึกษาไทย 

วิทยาลัยนานาชาติฯ สนับสนุนนโยบายบัณฑิตพันธุ์ใหม่ของรัฐบาล โดยจัดการศึกษาหลักสูตร Non-
Degree สะสมหน่วยกิต (Credit Bank) จัดการศึกษาตลอดชีวิต หรือหลักสูตรต่อเนื่องเข้าสู่อุตสาหกรรมใหม่
เป้าหมาย 10 New S-Curves โดยในปีงบประมาณ 2563 -2565 ได้รับงบประมาณเพ่ืออบรมบุคลากร
ภาคเอกชนและอุตสาหกรรม โดยเฉพาะกลุ่มบริษัทในหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่และนิคมอุตสาหกรรมล าพูน 
ในหลักสูตรการฝึกอบรมดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ จ านวน 1,440 คน โดยการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรเป็นการเรียนแบบปัญหาและโครงการเป็นฐาน (Problem and Project-based Learning) ทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสัดส่วน 3:30 ชั่วโมง โดยมีคณาจารย์ทั้งจากสถานศึกษาและผู้เชี่ยวชาญภายนอก 
เป็นทั้งอาจารย์สอนและครูพี่เลี้ยง มีการท าวิจัยร่วมกับสถานประกอบการหรือภาคเอกขนโดยใช้เทคโนโลยีและ
เครื่องมือที่ทันสมัยในสถานประกอบการเป็นแหล่งเรียนรู้ เน้นปฏิบัติจริงเป็นรูปธรรมและมีการประเมินโดยใช้
วิธีการเรียนรู้แบบ Personal and Professional Project ซึ่งในปี 2563 ได้อบรมทั้งสิ้นจ านวน 220 คน  
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กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล  ระดับปริญญาตรี  
 

 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ได้จัดกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาความรู้และความสามารถ
ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ให้แก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี จ านวน 10 กิจกรรม มีรายละเอียดดังนี้  

1. กิจกรรม SwitchON 
วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ส่งนักศึกษา 2 ราย เข้าร่วมกิจกรรม SwitchOn by QUTCE 

Workshop ซึ่งจัดขึ้นโดย Queensland University of Technology มหาวิทยาลัยชั้นน าของโลกที่มีชื่อเสียง
ทางเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนาทักษะและความคิดการ
เป็นผู้ประกอบการอย่างสร้างสรรค์  

 
 
 
 
 
 

2 . กิ จก รรม  Hackathon on “How to be successful in the teakwood furniture 
business using digital tools” 

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล จัดกิจกรรมการแข่งขันแฮกกาธอนในหัวข้อ “ท าอย่างไรถึงจะ
ประสบความส าเร็จในการขายเฟอร์นิเจอร์ไม้สักไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” ระหว่างวันที่ 11-13 ตุลาคม 2562 
ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “พัฒนาเมืองเฟอร์นิเจอร์” หรือ โครงการพัฒนาธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก
และการเตรียมความพร้อมแก่วิสาหกิจชุมชนด้านการตลาดในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
จะได้เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในพ้ืนที่ พร้อมช่วยกันระดมความคิดแก้ไขปัญหา แลกเปลี่ยนความรู้เพ่ือพัฒนาการ
ตลาดออนไลน์ โดยทีมที่ชนะการแข่งขัน จะได้รับรางวัลไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ ณ นครเฉิงตู สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 9-16 ธันวาคม 2562 
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3. โครงการ มช. จิตอาสา เราท าความดี ด้วยหัวใจ “กิจกรรมจิตอาสาลูกช้างเพี้ยวแวดบ้าน” 

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล น านักศึกษาชั้นปีที่ 1 ร่วมท า

กิจกรรม “มช. จิตอาสา เราท าความดี ด้วยหัวใจ”ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพ่ือน้อมถวาย

เป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และเพ่ือ

ส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตอาสาท าประโยชน์เพ่ือผู้อ่ืน เพ่ือชุมชน เพ่ือสังคม และเพ่ือประเทศ โดยวิทยาลัย

นานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ได้ท าหน้าในการท าความสะอาดบริเวณหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

4. กิจกรรมเปิดโลกกิจกรรมและรับขวัญลูกช้าง (Freshly Sheer Show) 

เมื่อวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ได้น านักศึกษาระดับปริญญาตรี

เข้าร่วมกิจกรรมเปิดโลกกิจกรรม ประจ าปีการศึกษา 2562 (CMU FIRST MEET : All I Need Is You) ณ 

อาคารพลศึกษา ซึ่งเป็นกิจกรรมเพ่ือต้อนรับนักศึกษาใหม่ และเป็นการสร้างขวัญก าลังใจแก่นักศึกษาในการ

ก้าวสู่รั้วมหาวิทยาลัย 
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5. กิจกรรมวันไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2562 

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ได้น านักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้ าร่วมกิจกรรมไหว้ครู ประจ าปี

การศึกษา 2562 ในวันพฤหั สบดีที่  15 สิ งหาคม 2562 เวลา 6 .00 - 10.00 น . ณ  หอประชุม 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และอาคารวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล เพ่ือให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความ

เคารพ ความกตัญญูต่อครูอาจารย์ผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้ และเพ่ือสร้างความรัก ความเมตตา และความผูกพัน

ระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์ รวมทั้งเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่ 

 

 

 
 

6. กิจกรรมประเพณีน านักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ 

เมื่อวันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 คณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษารวมทั้งนักศึกษาแลกเปลี่ยน 

ร่วมสืบสานประเพณีน านักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจ าปี 2562 เข้าร่วมประเพณี

น านักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพประจ าปี 2562  

 

7. โครงการ ICDI จิตอาสารับใช้สังคม “สร้างฝายชะลอน้ าเฉลิมพระเกียรติฯ” 

เมื่อวันเสาร์ ที่ 21 กันยายน 2562 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล จัดโครงการ ICDI จิตอาสารับ
ใช้สังคม “สร้างฝายชะลอน้ าเฉลิมพระเกียรติฯ” ณ สถานีเกษตรหลวงปางดะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ เพ่ือ
ปลูกฝังจิตส านึกความรับผิดชอบต่อสังคมและเห็นคุณค่าของการปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมที่เป็นแหล่งน้ า
ส าหรับชุมชน  
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8. โครงการประกวดทูตกิจกรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “CMU Ambassador 2019” 

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจทัล ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดทูตกิจกรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

“CMU Ambassador 2019” น าโดยสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจทัล และได้รับรางวัลการ

แสดงยอดเยี่ยม (Best Performance Award 2019) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

  

 

 

   

9. เข้าร่วมพิธีรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องในงาน

พระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งท่ี 54 

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล น านักศึกษาเข้าร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องในงานพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 54 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563  

   

 

 

 

10. เข้าร่วมเป็นกรรมการงาน CMU Marathon 2020 

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล น านักศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดงาน 

เข้าร่วมเป็นเจ้าหน้าที่แจกน้ าให้แก่นักวิ่งในกิจกรรมงาน CMU Marathon 2020 ในวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 

2563 เวลา 2.00 – 7.00 น. ณ บริเวณลานด้านหน้าสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี 
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กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล  ระดับบัณฑิตศึกษา 

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ได้จัดกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาความรู้และความสามารถทางด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล ให้แก่นักศึกษาในระดับปริญญาโท ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – เดือนเมษายน 2563 
จ านวน 4 กิจกรรม มีรายละเอียดดังนี้ 

 

1. โค รงการแลก เปลี่ ยนกระบวน วิ ชา Digital Innovation Startups and Corporate 
Governance (888701)   
 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ได้น านักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขานวัตกรรมดิจิทัลและ
เทคโนโลยีการเงิน จ านวน 12 คน และอาจารย์ จ านวน 2 คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกระบวนวิชา Digital 
Innovation Startups and Corporate Governance (888701) ในระหว่างวันที่ 5 – 12 ตุลาคม 2561 ณ 
มหาวิทยาลัย Free University Berlin สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  
 
 
 
 
 
   

2. โครงการแลกเปลี่ยนกระบวนวิชา กระบวนวิชาหลักกฎหมายธุรกิจดิจิทัล Legal Aspects of 
Digital Business (888704) 

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ได้น านักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขานวัตกรรมดิจิทัลและ
เทคโนโลยีการเงิน จ านวน 15 คน ผู้บริหารและอาจารย์ ของวิทยาลัยนานาชาติฯ จ านวน 3 คน  เข้าร่วม
โครงการแลกเปลี่ยนกระบวนวิชาหลักกฎหมายธุรกิจดิจิทัล Legal Aspects of Digital Business (888704)  ใน
ระหว่างวันที่ 13-19 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยฮันยาง สาธารณรัฐเกาหลี  
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3. โครงการแลกเปลี่ยนกระบวนวิชา Digital Innovation Startups and Corporate 
Governance (888701)           

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ได้น านักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขานวัตกรรมดิจิทัลและ
เทคโนโลยีการเงิน จ านวน 17 คน และอาจารย์ จ านวน 2 คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกระบวนวิชา Digital 
Innovation Startups and Corporate Governance (888701) ในระหว่างวันที่ 17 – 24 ตุลาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัย 
Free University Berlin สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  

 
 
 
 
 
 

                                       
4. โค รงการแลกเปลี่ ยนกระบวน วิ ชา International Trade, Marketing and Laws on 

Contemporary Internet (888730)      
วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ได้น านักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขานวัตกรรมดิจิทัลและ

เทคโนโลยีการเงิน ชั้นปีที่ 2 จ านวน 11 คน และอาจารย์วิทยาลัยนานาชาติฯ จ านวน 1 คน เข้าร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยนกระบวนวิชา International Trade, Marketing and Laws on Contemporary Internet (888730) 
ในระหว่างวันที่  9 – 16 ธันวาคม2562 ณ มหาวิทยาลัย  Chengdu และมหาวิทยาลัย Southwestern 
University of Finance and Economics สาธารณรัฐประชาชนจีน  
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การจัดประชุมนานาชาติ “Reforming a Society with Blockchain” 

 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล จัดประชุมนานาชาติ ในหัวข้อ Reforming A Society with 

Blockchain เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว 

จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งการประชุมนานาชาติดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่และ

คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน ๓ สถาบัน ได้แก่ภาคอุตสาหกรรม ภาคการค้า และภาคการธนาคาร โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือการให้ความรู้แก่สังคมนักศึกษาและบุคคลที่สนใจ ได้ตระหนักถึงเทคโนโลยี Blockchain ที่มี

ปัจจัยต่อการเปลี่ยนแปลงของการด าเนินชีวิตของผู้คนในยุคปัจจุบัน และได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนิน

กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม มากขึ้น 
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ผลการด าเนินงานพันธกิจด้านวิจยัและ 

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 

ในระดับนานาชาติ 
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การพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา และหน่วยงานต่างๆ 

ความร่วมมือกับหน่วยงานเอกชน:    

 บริษัท National Currency eXchange (NCX) Group จ ากัด และหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ 
ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา:    

 โรงเรียนวารีเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระดับคณะ  

 College of Overseas Education, Chengdu University สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 School of Business, East China University of Science and Technology สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 School of Information and Software Engineering, University of Electronic Science and 
Technology of China สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 Jiangnan Film and Television Art College สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 College of Humanities, University of Utah ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 School of Business, East China University of Science & Technology สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 School of Law, Macquarie University, Sydney, ออสเตรเลีย 
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระดับมหาวิทยาลัย โดยวิทยาลัยนานาชาติฯเป็นฐาน  

 Hanbat National Universityสาธารณรัฐเกาหลี   (2561) 

 Dongguk University สาธารณรัฐเกาหลี (2561) 

 University of Applied Sciences Würzburg-Schweinfurt (FHWS) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (2562) 

 Hanyang University (HYU) สาธารณรัฐเกาหลี  (2562) 
ความร่วมมือมหาวิทยาลัยพันธมิตรต่างประเทศ  

 โครงการ SUstainable developmeNt Smart Agriculture Capacity – SUNSpACeE ภายใต้โครงการ 
Erasmus+ Key Action 2 (ระยะเวลา 2019-2021) 

 จดัท าข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยพันธมิตรในยุโรป-เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อสมัครรับทุน 
Erasmus+ Programme 2019 Key Action 2: Capacity building in the field of higher education  

 โครงการ Education Collaboration for Business Informatics Curriculum Development/ ECOBIC 

 โครงการ ICT-based Healthcare for Developing Countries – (iCare) 

 โครงการ Partnership Reinforcement between Universities and Labour market /PRUL 

 โครงการ RecoASIA: REgional COoperation in the field of recognition among ASIAn countries 
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ลงนามความร่วมมือและเปิดศูนย์ Chiang Mai-Chengdu Sister Cities Research Centers 
วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 

วิทยาลัยนานาชาติ นวัตกรรมดิจิทัล  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ College of Overseas Education 
มหาวิทยาลัยเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน และพิธีเปิดศูนย์วิจัยเมืองพ่ีเมืองน้อง จังหวัดเชียงใหม่-นครเฉิงตู 
(Chiang Mai-Chengdu Sister Cities Research Centers) ในวันที่ 16 ธันวาคม 2561 เพ่ือเป็นศูนย์กลาง
การด าเนินงานวิจัยและการประชุมเก่ียวกับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนตามแนวทางนโยบายหนึ่ง
แถบหนึ่งเส้นทาง การร่วมพัฒนาหลักสูตรร่วมระดับปริญญาโทและปริญญาเอกระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และมหาวิทยาลัยเฉิงตู โดยมุ่งเน้นการศึกษาวิจัยด้านธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน โดยมีผู้บริหาร
ระดับสูงทั้งฝ่ายจีนและไทยเป็นสักขีพยาน ได้แก่ Mr.Luo Qiang รองเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์นครเฉิงตู
และนายกเทศมนตรีนครเฉิงตูพร้อมคณะ  Professor Dr.Wang Qingyuan อธิการบดีมหาวิทยาลัยเฉิงตูและ
คณะ พร้อมด้วยนายศุภชัย เอ่ียมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายวิทิต เภาวัฒนาสุข กงสุลใหญ่ ณ 
นครเฉงิตู และ Ms.Pan Jin รองกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจ าจังหวัดเชียงใหม่ และคณะผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ น าโดย ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
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การตีพิมพ์ผลงานวิชาการในฐานข้อมูล Scopus  ของคณาจารย์ จ านวน 24 บทความ 
ล าดับ ชื่อบทความ ชื่อผู้แต่ง ชื่อวารสาร ปี พ.ศ 

1 Analysis of Skill Demand in Thai Labor Market 
from Online Jobs Recruitments Websites  

Phaphuangwittayakul, A., 
Saranwong, S., Panyakaew, 
S.-N., Inkeaw, P., 
Chaijaruwanich, J. 

Proceeding of 2018 15th 
International Joint Conference 
on Computer Science and 
Software Engineering JCSSE 
2018 

2561 

2 Estimation of Fetal Brain Volume from MRI of 
Human Fetus 

K.Somasundaram,  
S.P.Gayathri, S.Praveen, 
R.Siva Shankar, G.Kalaiselvi 
and S.Magesh 

Biomedical Journal of 
Scientific and Technical 
Research 

2561 

3 From complex network to skeleton: M j -
Modified topology potential for node 
importance identificatioFrom complex 
network to skeleton: M j -Modified topology 
potential for node importance 
identificatioFrom complex network to 
skeleton: M j -Modified topology potential for 
node importance identificatio 

Yuan, H., Malang, K., Lv, Y., 
Phaphuangwittayakul, A. 

Lecture Notes in Computer 
Science (including subseries 
Lecture Notes in Artificial 
Intelligence and Lecture Notes 
in Bioinformatics)  

2561 

4 Markov switching constant conditional 
correlation garch models for hedging on gold 
and  
crude oil 

Chakpitak, N., Rakpho, P., 
Yamaka, W. 

Studies in Computational 
Intelligence 

2561 

5 Microbial strains and bioactive 
exopolysaccharide producers from Thai water 
kefir 

Luang-In, V., Saengha, W., 
Yotchaisarn, M., Halaslova, 
M., Udomwong, P., 
Deeseenthum, S. 

Microbiology and 
Biotechnology Letters 

2561 

6 Modeling the dependence dynamics and risk 
spillovers for g7 stock markets 

Chakpitak, N.,  
Phadkantha, R.,  
Yamaka, W. 

Studies in Computational 
Intelligence 

2561 

7 On the kernel of the Black-Scholes equation 
for the option price on future related to the  
Black-Scholes formula 
 

Kananthai, A., Chanaim, S., 
Rungruang, C. 

Thai Journal of Mathematics 2561 

8 Portfolio optimization of stock, oil and gold 
returns: A mixed copula-based approach 

Thongkairat, S.,  
Yamaka, W., Chakpitak, N. 
 

Studies in Computational 
Intelligence 

2561 

9 Predictive Recursion Maximum Likelihood for 
Kink Regression Model 
 

Chakpitak, N., Yamaka, W., 
Maneejuk, P. 

Studies in Computational 
Intelligence 

2561 
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ล าดับ ชื่อบทความ ชื่อผู้แต่ง ชื่อวารสาร ปี พ.ศ 
10 Structural breaks dependence analysis of oil, 

natural gas, and heating oil: A vine-copula  
Approach  

Chakpitak, N., 
Tarkhamtham, P., 
 Yamaka, W.,  
Sriboonchitta, S. 

Studies in  
Computational Intelligence  

2561 

11 Field Testing and Commissioning of IEC 61850 
Based Substation Automation Systems in 
Thailand 

Thananchana A. PAC World Conference 
Submission of Full Paper  

2562 

12 Forecasting GDP in ASIAN countries using 
relevant vector machines 

Chanaim, S.,  
Srichaikul, W.,  
Rungruang, C., 
Sriboonchitta, S. 

Thai Journal of Mathematics  2562 

13 “Information and Communication 
Development (ICT) for Sustainable 
Agricultural  
Development – an Arial view of Indian 
Context” 

R.Siva Shankar International Journal of Social 
Ecology and Sustainable 
Development (IJSESD) 

2562 

14 Isolation and identification of amylase-
producing bacteria from soil in Nasinuan 
community  
forest, Maha Sarakham, Thailand 

Luang-In, V., Yotchaisarn, 
M., Saengha, W., 
Udomwong, P., 
Deeseenthum, S., 
Maneewan, K. 

Biomedical and Pharmacology 
Journal  

2562 

15 Novel technique for isolated sign language 
based on fingerspelling recognition 

Dawod, A.Y., Chakpitak, N. 13th International Conference 
on Software, Knowledge, 
Information Management and 
Applications 2019,SKIMA 2019 

2562 

16 On the new form of the option price of the 
Foreign Currency related to Black-Scholes  
formula 

Kananthai, A., Chanaim, S. Thai Journal of Mathematics 2562 

17 Prediction the direction of SET50 index using 
support vector machines 

Rungruang, C.,  
Srichaikul, W., Chanaim, S., 
Sriboonchitta, S. 

Thai Journal of Mathematics  2562 

18 Protease-producing bacteria from soil in 
Nasinuan community forest, Mahasarakham  
Province, Thailand 

Luang-In, V., Yotchaisarn, 
M., Saengha, W., 
Udomwong, P., 
Deeseenthum, S., 
Maneewan, K 

Biomedical and Pharmacology 
Journal 

2562 

19 Robust Hand Tracking Based on Hand Gesture 
Recognition in Real-Time 

Dawod, A.Y., & Nopasit 
Chakpitak 

The 15th International Joint 
Symposium on Artificial 
Intelligence and Natural 
Language Processing  

2562 
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ล าดับ ชื่อบทความ ชื่อผู้แต่ง ชื่อวารสาร ปี พ.ศ 
20 Smart farming in Thailand Tiammee, S., Wongyai, J., 

Udomwong, P., 
Phaphuangwittayakul, A., 
Saenchan, L., Chanaim, S.  

13th International Conference 
on Software, Knowledge, 
Information Management and 
Applications, SKIMA 2019  

2562 

21 “Fetal Brain Segmentation using Improved 
Maximum Entrophy Method” 

S.P.Gaythri, R. Siva  
Shankar and 
K.Somasundaram 

International Journal of 
Innovative Technology and 
Exploring Engineering 

2563 

22 Identifying influential nodes of global 
terrorism network: A comparison for skeleton 
network extraction 

Malang, K., Wang, S., 
Phaphuangwittayakul, A.,  
Lv, Y., Yuan, H., Zhang, X.  

Physica A: Statistical 
Mechanics and its Applications  

2563 

23 Making High Density Interval from Fuzzy α-
cut: A deterministic  
and an Interval-based Possibility-to-
Probability Transformation 

Rattanadamrongaksorn T. Advances in Intelligent 
Systems and Computing 

2563 

24 Preliminary Study and Implementation of 
Chiang Mai Tourism Platform based on DOSA 

Panpeng V., Fang M., 
Phaphuangwittayakul A., 
Rattanadamrongaksorn T. 

International Congress on 
Information and 
Communication Technology 
(ICICT 2020) 

2563 
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ผลการด าเนินงานพันธกิจด้านการสนับสนุน

การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติใน

คณะต่างๆอย่างมปีระสิทธิภาพ
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 โครงการพัฒนาวิชาศึกษาทั่วไประหว่างคณะบนมาตรฐาน CEFR และทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 
 วิทยาลัยนานาชาติฯ ได้จัดโครงการพัฒนาวิชาศึกษาทั่วไประหว่างคณะบนมาตรฐาน CEFR และทักษะ
แห่งศตวรรษท่ี 21 ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
1. การจ้างผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ (Expat) เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนตามมาตรฐาน CEFR 

         ด าเนินการจ้างผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ (Expat) เพ่ือพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ทั้งในชั้นเรียนของกระบวนวิชาศึกษาศึกษาทั่วไป และกิจกรรมพัฒนาทักษะนอกชั้นเรียน แบบการเรียนการ
สอนแบบห้องเรียนกลับทาง (Flip Classroom) ดังนี้ 

1. Mr. Mark Richard Thompson   3. Mr. Barrak Alzaid  
2. Mr. Marcus Aurelius Higgs    4. Mr. Daniel R Hales  
 

2. จ านวนวิชาและรายวิชาที่เปลี่ยนเป็น Common European Framework ปีการศึกษา 1-2/2561 
และ ปีการศึกษา 1-2/2562 
No. ปีการศึกษา 1/2561  Section Expat 
1 159151 - Lanna Society and Culture 701 Mark Thompson 
2 951100 - Modern Life and Animation 701 Mark Thompson 
3 204100 - IT and Modern Life 701 Mark Thompson 

 

No. ปีการศึกษา 2/2561  Section Expat 
1 159151 - Lanna Society and Culture 701 Barrak Alzaid 
2 951100 - Modern Life and Animation 701 Mark Thompson 
3 261207 - Basic Computer Engineering 701 Barrak Alzaid 

 

No. ปีการศึกษา 1/2562 Section Expat 
1 159151 - Lanna Society and Culture 701 Barrak Alzaid 
2 159100 - Modern World in Everyday Life 701 Barrak Alzaid 
3 009103 - Information Literacy and Information Presentation 701,702 Barrak Alzaid 
5 951100 - Modern Life and Animation 701 Mark Thompson 
6 204100 - IT and Modern Life 701 Mark Thompson 
7 025101 - Thai in Everyday Life I 701, 702 Mark Thompson 

- ปีการศึกษา 2/2562  Section Expat 

1 176100 - Law & Modern World 701 Mark Thompson 
2 025102 - Thai in Everyday Life II 701 Mark Thompson 
3 204100 - IT and Modern Life 701 Mark Thompson 
4 159151 - Lanna Society and Culture 701 Mark Thompson 
5 159100 - Modern World in Everyday Life 701,702,703 Marcus Higgs 
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3. กระบวนวิชาของหลักสูตรนานาชาติที่ได้รับงบสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐาน 
CEFR  
ล าดับ กระบวนวิชา คณะ/วิทยาลัย 

1 วิชา159151  - Lanna Society and Culture สังคมศาสตร ์

2 วิชา159100 - Modern World in Everyday Life สังคมศาสตร ์

3 วิชา 259109 - Telecommunication in Thailand วิศวกรรมศาสตร ์

4 วิชา 009103 Information Literacy and Information Presentation มนุษยศาสตร ์

5 วิชา 888102 - Big Data for Business  วิทยาลัยนานาชาตฯิ 

6 วิชา 888147 - Innovation for Entrepreneur  วิทยาลัยนานาชาตฯิ 

7 วิชา159151 - Lanna Society and Culture สังคมศาสตร ์

8 วิชา 201114 - Environmental Science in Today’s World วิทยาศาสตร ์

 

บรรยากาศการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพิ่มเติมให้แก่นักศึกษาทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน 
 

   

   

   



 
 
 

39 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
ผลการด าเนินงานด้านการส่งเสริม 

และพัฒนาความเป็นนานาชาติใน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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กิจกรรมส าหรับนักศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นนานาชาติ  (SEED Program) 

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มีพันธกิจที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยในการสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพและมีสมรรถนะสากลของนักศึกษาสู่การเป็นพลเมืองโลก (Global Citizen) และการสร้าง
บรรยากาศความเป็นนานาชาติในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังนั้น วิทยาลัยนานาชาติฯ จึงมีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมและสนับสนุนความพร้อมในการเข้าสู่ความเป็นนานาชาติ โดยตั้งแต่ 27ตุลาคม 2561 - 26 เมษายน 
2563 นั้น มีผลการจัดกิจกรรมจ านวน  40 กิจกรรม/โครงการ ดังนี้ 
 

  กิจกรรม Japanese Business Lab   
 

ห้องเรียนวัฒนธรรมทางธุรกิจญี่ปุน่ การศึกษาและเรียนรู้เชิง
ปฏิบัติการในด้านการท างานในสังคมญี่ปุ่น การท างานร่วมกับคนญีปุ่่น 

จัดเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา (อมช) 

 
กิจกรรม Thai Cultural Workshop :  
Loy Krathong Festival 

การส่งเสริมการท านุบ ารุงและเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
เพื่อใหน้ักศึกษาไทยและต่างชาตไิด้เรียนรู้ประวัติความเป็นมา
ประเพณีลอยกระทง ร่วมสืบสานประเพณีและประดิษฐ์กระทง 

จัดเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 
ณ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดจิิทัล 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enriched Cultural Excursion  
(Chiang Mai Trip ) 1/2018 

นักศึกษาไทยและต่างชาติ ได้มีความรู้เกี่ยวกับประวตัิความเป็นมาของ
การก่อตั้งเมืองเชียงใหม่ ความหลากหลายทางด้านวิถีชีวิต วัฒนธรรม 

ศาสนา สถาปตัยกรรมในจังหวัดเชียงใหม่ 
จัดเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 

ณ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม ่วัดพระสิงห์และวดัสวนดอก  

Interview for International Exchange 
program ครั้งที่ 1 

จัดการสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อรับทุนโครงการแลกเปลีย่น 
AUN-ACTS และ AIMS จ านวน 16 ทุน  

เมื่อวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2561  
ณ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดจิิทัล 
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Farewell Event for Inbound Exchange Students 
1/2018 

การสรุปผลโครงการแลกเปลีย่นนกัศึกษาและแบ่งปันประสบการณ์
การเดินทางมาแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

 
จัดเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561  

ณ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดจิิทัล 

Orientation for CMU Outbound students 
2/2018 

เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา มช. ที่จะเข้าร่วมโครงการ
แลกเปลีย่น ณ มหาวิทยาลยัต่างประเทศ 

 
จัดเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 
ณ ห้องพระยาศรีวิสารวาจา 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Orientation for Inbound Exchange students 
2/2018 

ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลีย่นขาเขา้ และช้ีแจงกฏ ระเบียบ ข้อบังคับ 
ความรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

 
 
 

จัดเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 
ณ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดจิิทัล 

Thai for Survival Class 2/2018 

 

กิจกรรม ส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาไทยแก่นักศึกษา
ชาวต่างชาติ เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจ าวัน ซึ่งมีนักศึกษาไทย

อาสาสอนภาษาไทย และวัฒนธรรมไทย 
 

จัดเมื่อวันที่ 30 ม.ค. -28 เม.ย. 62 
ณ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดจิิทัล 
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HR Japanese Business Etiquette Workshop  
 

วิทยาลัยนานาชาตจิัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการ
ประสานงานและวัฒนธรรมการท างานร่วมกับชาวญี่ปุ่นเพื่อให้
นักศึกษาได้เห็นมุมมองของการท างาน การเจรจาทางธุรกจิการ
ทักทาย การติดต่อสื่อสารทางธุรกจิกับชาวญี่ปุ่น การแนะน าตัว 

 

จัดเมื่อวันท่ี 30 มกราคม 2562 , 6 กุมภาพันธ์ 2562 
ณ ห้องประชุมบัวเรศ ค าทอง   

 
 

Welcome Home meeting for CMU Outbound 
Students 1/2018 

กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาแลกเปลีย่นขาออกภาคการศึกษาที่ 
1/2561 เพื่อรับฟังความเห็นและการเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการ
ด าเนินโครงการแลกเปลีย่นของวิทยาลัยนานาชาตจิากนักศึกษา

และผูเ้กี่ยวข้อง 
จัดเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562  
ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา 

 
 

 

 

International Exchange program  
"Show and Share" 1/2018 

นักศึกษาแลกเปลี่ยน Inbound-Outbound ร่วมแบ่งปัน
ประสบการณ์และสิ่งที่ได้รับจากการเดินทางแลกเปลีย่น  

อีกทั้งการประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลีย่นแก่นักศึกษาผูส้นใจ 
จัดเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 

ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

International Street Fair 2019 

กิจกรรมส่งเสริมความเป็นนานาชาติเพื่อให้นักศึกษาไทยและ
นักศึกษาต่างชาติได้แสดงออกทางวัฒนธรรม มีกิจกรรมออกบูธ
อาหารนานาชาติ อาหารของดีประจ าจังหวัด และมีการแสดง

วัฒนธรรมของนักศึกษานานาชาต ิ  
 

จัดเมื่อวันที่ 16-18 กุมภาพันธ ์2562 
ณ หน้าหอพักนักศึกษาหญิง2  
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Enriched Cultural Excursion (Chiang Mai Trip) 
2/2018 

       ส่งเสริมสรา้งจิตส านึกและแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมดา้น
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตลอดทั้งเพื่อส่งเสรมิความรู้เกี่ยวกับภมูิปัญญา

การสร้างฝายชะลอน้ าของชาวบ้านในท้องถิ่น 
จัดเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 

ณ สถานีเกษตรหลวงปางดะ และหมู่บ้านหาดส้มป่อย จ.เชียงใหม ่
 

Thai Cultural workshop: Song Kran Festival 
2019 

กิจกรรมประเพณสีงกรานต์ สาธิตการแต่งกายแบบชาวล้านนา ร่วม
รับประทานอาหารพื้นเมืองแบบขันโตก รวมทั้งมีการฝกึมวยไทย 

 
จัดเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 

ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา (อมช.) 

 

 

 

  Interview for International Exchange program 2 

สัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อรับทุนโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น  
จ านวน 4 โครงการ 22 ทุนแลกเปลี่ยน 

 

จัดเมื่อวันที่ 17 เมษายน - 5 มิถุนายน 2562 
ณ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดจิิทัล 

 
 

Orientation for CMU Outbound students 
1/2019 

การต้อนรับนักศึกษาใหม่แลกเปลีย่นภายใตโ้ครงการ AUN-
ACTS, ASEAN+3, AIMS ช้ีแจงกฏระเบียบ ข้อบังคับ ความรู้
เกี่ยวกับการใช้ชีวิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย และในสังคมไทย 

ขอบข่ายการให้บริการของวิทยาลยันานาชาต ิ
 

จัดเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 
ณ ห้องประชุมอาคารกิจกรรมนักศึกษา (อมช) 
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Farewell Event for Inbound Exchange 
students 2/2018 

สรุปผลโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้โครงการ AUN-
ACTS และ AIMS รวมทั้งให้นักศึกษาต่างชาติ ได้แบ่งปัน
ประสบการณ์การเรียนและการใช้ชีวิตตลอดเวลา 1 ภาค

การศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
 

จัดเมื่อวันที ่24 เมษายน 2562  
ณ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดจิิทัล 

 

 

 
Orientation for CMU International Students 2019 

 

  กิจกรรมปฐมนเิทศนักศึกษาใหมห่ลักสตูรนานาชาติ ระดบัปริญญา
ตรี ประจ าปีการศึกษา 2562  เพื่อช้ีแจงกฎระเบียบ ข้อบังคับรวมทัง้

ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
 

จัดเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 
ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

Orientation for Inbound Exchange students 
1/2019 

บรรยายชี้แจงกฎระเบียบ ข้อบังคับ และการให้บริการด้านต่างๆ
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหมน่ักศึกษาแลกเปลี่ยนจัด 

 
เมื่อวันท่ี 15 สิงหาคม 2562 

ณ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดจิิทัล 

 

 

 

  Welcome Home meeting for CMU Outbound    

                         Students 2/2018 
ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลีย่นขาออก ประจ าภาคการศึกษาท่ี 2 /2561 

นักศึกษาน าเสนอประสบการณ์การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน 
จัดเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 

ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา 
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International Exchange program "Show and 
Share" 2/2018 

นักศึกษาแลกเปลี่ยน Inbound-Outbound เทอม 2/61 ร่วมแบ่งปัน
ประสบการณ์และสิ่งที่ได้รับจากการเดินทางแลกเปลีย่น  

แก่นักศึกษาผู้สนใจ 
จัดเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 

ณ ห้อง SCB 1100 อาคาร 30 ปี คณะวิทยาศาสตร ์

 

HR Japanese Business Etiquette Workshop 3  

จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเกีย่วกับการประสานงานและ
วัฒนธรรมการท างานร่วมกับชาวญี่ปุ่นเพื่อให้นักศึกษาไดเ้ห็น

มุมมองของการท างาน การติดต่อสื่อสารทางธุรกิจกับชาวญี่ปุ่น  
 

จัดเมื่อวันที่ 11และ 25 กันยายน 2562 
ณ ห้องประชุมพระยาวิสารวาจาและห้องประชุมกจิการ

นักศึกษา อมช. 

 
 
 
 
 
 

 

International Exchange Program Application 
Writing Workshop  

อบรมการเตรยีมความพร้อม การกรอกใบสมัคร และการเตรียม
เอกสารเพื่อสมัครรับทุนโครงการแลกเปลีย่น AUN-ACTS และ AIMS  

จัดเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 
ณ ส านักบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ  

 

Interview for International Exchange program  
สัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อรับทุนโครงการแลกเปลี่ยน AUN-ACTS 

และ AIMS ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
จัดเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 

ณ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดจิิทัล 

 

 
 

 

  Joint academic conference at ASEAN partner 
university The 3rd UCUC  

ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัย 
เครือข่ายอาเซียนในหัวข้อ “Disruptive Future” และได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันการน าเสนอรูปแบบโปสเตอร์  

 

จัดเมื่อวันที่ 27ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2562 
ณ Universiti Sain Malaysia (USM) 
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เข้าร่วมเทศกาลตรุษจีนเชียงใหม ่ประจ าปี 2562” 

น านักศึกษาจีนเป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหมเ่ข้า
ร่วมงานดังกล่าว ในงานมีกิจกรรมเชื่อมความสมัพันธ์ไทย-จีน

ต่างๆ อาทิ การแสดงและการประกวดร้องเพลงไทยโดย
นักศึกษาต่างชาติ  

  
จัดเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่

 
 
 
 
 
 

 

น านักศกึษาร่วมจัดงาน 19th  AUN and 8th ASEAN+3 
Education Forum and Young Speakers’ Contest  

น านักศึกษาร่วมปฏิบตัิงานดูแลในฝ่ายการต้อนรับและ Liaison มี
หน้าท่ีดูแลในเรื่อง การต้อนรับผู้เขา้ร่วมงาน ประสานงานจุด

ลงทะเบียนและดูแลภายในห้องประชุม 
จัดเมื่อวันที่ 10 - 14 มิถุนายน 2562 

ณ ส านักบริการวิชาการ 
 

 

  Interview for International Exchange program 
สัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อรับทุนโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น  

จ านวน 49 ทุน 
 

จัดเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 
ณ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดจิิทัล 

 
 

กิจกรรมสานสัมพนัธ์นกัศึกษาแลกเปลี่ยน ภาคการศึกษา 
2/2562 

กิจกรรมสานสัมพันธ์นักศึกษาแลกเปลี่ยน โดยมีนักศึกษาไทย
และนักศึกษาแลกเปลีย่นเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตซอล เพื่อสร้าง

ความสามัคคีและสร้างเครือข่ายระหว่างกัน 
 

จัดเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 
ณ สนามฟตุซอล 
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Thai Cultural Workshop:Loy Krathong Festival  2019 
การส่งเสริมการท านุบ ารุงและเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 

เพื่อให้นักศึกษาไทยและต่างชาตไิด้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาประเพณี
ลอยกระทง ร่วมสืบสานประเพณแีละประดิษฐ์กระทง 

จัดเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 
ณ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดจิิทัล 

 

Enriched Cultural Excursion in Chiang Mai 
1/2019 

การต้อนรับนักศึกษาใหม่แลกเปลีย่นภายใตโ้ครงการ AUN-
ACTS, ASEAN+3, AIMS ช้ีแจงกฏระเบียบ ข้อบังคับ ความรู้
เกี่ยวกับการใช้ชีวิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย และในสังคมไทย 

ขอบข่ายการให้บริการของวิทยาลยันานาชาต ิ
จัดเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562  
ณ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ 

 

 

 
 
 

Farewell Event for Inbound Exchange Students 
1/2019 

สรุปผลโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้โครงการ AUN-ACTS และ 
AIMS รวมทั้งให้นักศึกษาต่างชาติ ได้แบ่งปันประสบการณ์การเรียน

และการใช้ชีวิตตลอดเวลา 1 ภาคการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
 

จัดเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 
ณ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดจิิทัล 

 
 

Orientation for CMU Outbound Exchange 
Students 2/2019 

เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา มช. ที่จะเข้าร่วมโครงการ
แลกเปลีย่น ณ มหาวิทยาลยัต่างประเทศ 

 
จัดเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 

ณ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดจิิทัล 
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Orientation for Inbound Exchange Students 
2/2019 

ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลีย่นขาเขา้ และช้ีแจงกฏ ระเบียบ ข้อบังคับ 
ความรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

 
จัดเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562  

ณ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดจิิทัล 

 
International Street Fair 2020 

ร่วมกับกองพัฒนาคุณภาพนักศึกษาในการส่งเสริมบรรยากาศ
ความเป็นนานาชาติ กิจกรรมในงานประกอบด้วยการออกบูธ

ของนักศึกษาต่างชาติ การแสดงทางวัฒนธรรมนานาชาต ิ

 
 

จัดเมื่อวันที่ 10-12 มกราคม 2563 
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

 

 
 
 
 
 
 

 

 

               Thai for Survival Class 2/2019 

         กิจกรรม ส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาไทยแก่นักศึกษา
ชาวต่างชาติ เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจ าวัน ซึ่งมีนักศึกษาไทยอาสา

สอนภาษาไทย และวัฒนธรรมไทย 
 

จัดเมื่อวันที่ 15 ม.ค. -25 มี.ค. 63 
ณ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดจิิทัล 

 
Welcome Home meeting for CMU Outbound 

Students 1/2019 
กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาแลกเปลีย่นขาออกภาคการศึกษาที่ 
1/2562 เพื่อรับฟังความเห็นและบอกเล่าประสบการณ์การ

เดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยน 
 

จัดเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563  
ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา อมช. 
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International Exchange program "Show and 
Share" 1/2019 

นักศึกษาแลกเปลี่ยน Inbound-Outbound ร่วมแบ่งปัน
ประสบการณ์และสิ่งที่ได้รับจากการเดินทางแลกเปลีย่น  

อีกทั้งการประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลีย่นแก่นักศึกษาผูส้นใจ 
 
 

จัดเมื่อวันที ่5 กุมภาพันธ ์2563 
ณ ห้องประชุมส านักบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

International Exchange Program Application 
Writing Workshop 1 

ช้ีแจงแกน่ักศึกษาท่ีสนใจจะสมคัรเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนได้
ทราบและเข้าใจข้ันตอนการกรอกข้อมูลและการเตรียมเอกสารที่

เกี่ยวข้องในการรับทุน 
 

จัดเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563  
ณ ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

 

 

ร่วมจัดงาน The 8th ASEAN Students Leader Forum 
(ASLF) & 4th AUN Student Affairs Network Meeting 

(AUN - SAN) 

น านักศึกษาร่วมปฏิบตัิงานดูแลในฝ่ายการต้อนรับ  
ประสานงานการรับ-ส่งผู้เข้าร่วมการประชุม  

 
จัดเมื่อวันที่ 3-7 กุมภาพันธ ์2563 

ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
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 โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น  

1. โครงการ ECUST Short Term exchange study program  จาก East China University 
of Science and Technology นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน จ านวน40 คน แบ่งเป็นนักศึกษา
ปริญญาตรี 20 คนและปริญญาโท 20 คน เดินทางเข้าร่วมโครงการระหว่างวันที่ 11 - 18 สิงหาคม 2562  
เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือทางวิชาการ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านนวัตกรรมดิจิทัลและ
เทคโนโลยีการเงิน โดยได้เข้าศึกษาดูงาน ณ ธนาคารแห่งประเทศไทยสาขาเชียงใหม่ และบริษัทเป๊ปซี่-โคล่า 
(ไทย) เทรดดิ้ง จ ากัด  

 

 

 

 

 

 

 

2. โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ ยนระยะสั้ น  WMU - CMU SEED Program 2019 จาก
Wenzhou Medical University กลุ่มที่ 1 จ านวน 50 คน  ระหว่างวันที่ 7 - 16 กรกฎาคม 2562 กลุ่มที่ 2 
จ านวน 47 คน ระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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3. โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนระยะสั้น University of Malaya SEED Program 2019 จาก 
University of Malaya  จ านวน 15 คน  ระหว่างวันที่ 10 - 13 กันยายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

  

  4. โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเยาวชนบาซู นวัตกรรมและผู้ประกอบการ ตามกรอบความร่วมมือ
แม่โขง – ล้านช้าง โดยได้ส่งนางสาวศศิวิมล เวียงดี และ นางสาวณัฐริกรานต์ แก้วนิล ได้เข้าร่วมโครงการ
ระหว่างวันที่ 23 - 29 มิถุนายน 2562 ณ เมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยโครงการใน
ครั้งนี้มีตัวแทนจาก 6 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย, ประเทศเมียนมาร์, ประเทศกัมพูชา, ประเทศเวียดนาม, 
สาธารณรัฐประชาชนลาว และสาธารณรัฐประชาชนจีน  

  
  5. โครงการ Discover SWUFE International Summer school 2019 ด าเนินการส่งนักศึกษา 
จ านวน 2 คน ได้แก่ นางสาวพัทธ์ธีรา ลิ้มวงศ์ถาวร และนางสาวธนภรณ์ สกุลจึงเจริญ เข้าร่วมโครงการ 
ระหว่างวันที่  14 - 27 กรกฎาคม 2562 ณ Southwestern University of Finance and Economic 
(SWUFE) นครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องนวัตกรรมทางธุรกิจ 
การสร้างผู้ประกอบการและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษามหาวิทยาลัยเครือข่าย กิจกรรมใน
ครั้งนี้มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าร่วมจ านวนกว่า 80 คน จาก 29 ประเทศ 
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  6. โครงการ YCU Summer Program in Service Business for Social Innovation 2019 
ด าเนินการส่งนักศึกษา จ านวน 2 คน ได้แก่  นางสาวภัทธภร ปัญญาวริศ และนายณัฐพล หาญกมลศิริ เข้า
ร่วมโครงการระหว่างวันที่  29 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2562 ณ Yokohama City University เมือง 
Yokohama ประเทศญี่ปุ่น เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกของ การบริการผ่าน
ทางด้านเทคโนโลยี, การสื่อสาร, การใช้ข้อมูล, ระบบอัตโนมัติ, และกระแสโลกาภิวัฒน์   

  
  7. โครงการ The 2nd ASIA Pacific Youth Leadership Summit 2019  - ด าเนินการส่งนักศึกษา 
จ านวน 4 คน ได้แก่ นางสาวชฎาพร ไทยเที่ยง นางสาวจิราพรรณ ใจค า นางสาวศุภานันท์ สวนพลู และ
นางสาวณัฐณิศา พุทธสีมา เข้าร่วมโครงการระหว่างวันที่ 20 – 22 สิงหาคม 2562 ณ เมืองปีนัง ประเทศ
ม า เล เซี ย  เ พ่ื อ พั ฒ น าทั ก ษ ะก าร เรี ย น รู้ ภ า ย ใต้ หั ว ข้ อ  “ Empowering Youth for Sustainable 
Development” เพ่ือให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเชิงภาษา และวัฒนธรรม ได้แลกเปลี่ยนความคิดและ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกัน 

  
  8. โครงการแลกเปลี่ยน ณ Yokohama City University ประเทศญี่ปุ่น - ด าเนินการส่งนักศึกษา 
เพ่ือรับทุนโครงการแลกเปลี่ยน 1 ภาคการศึกษา จ านวน 1 คนได้แก่ นายก้อง ทักษิณสุข ไปแลกเปลี่ยนตั้งแต่
วันที่ 10 กันยายน 2562 – 7 มีนาคม 2563 
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โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา   

ในปีการศึกษา 2561 และ 2562 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ได้ด าเนินการส่งนักศึกษา
แลกเปลี่ยนขาออก (Outbound Student) จ านวน 77 คน เพ่ือเข้าศึกษาแลกเปลี่ยนในโครงการ ASEAN 
Credit Transfer Systems (ACTS) และThe ASEAN International Mobility for Students (AIMS) (ทุน
สนับสนุนจาก สกอ.) ท าให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีจ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนขาออก เป็นล าดับที่ 3 ของ
มหาวิทยาลัยเครือข่ายอาเซียน และรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนขาเข้า (Inbound Student) จ านวน 43 คน ดังนี้ 

 
โครงการ นักศึกษาแลกเปลี่ยนขาออก นักศึกษาแลกเปลี่ยนขาเข้า 

รวม 
ภาคการศึกษา AUN-ACTS AIMS MOU AUN-ACTS AIMS Internship 

1/2561 11 10  3 4 3 31 

2/2561 7 1  7 6 2 23 

1/2562 19 13 1 12 4 - 49 

2/2562 13 2  2 0 - 17 

รวม 50 26 1 24 14 5 120 

 

จ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนขาออก (Outbound) จ าแนกตามมหาวิทยาลัยเจ้าภาพ 
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จ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนขาเข้า (Inbound) จ าแนกตามมหาวิทยาลัยต้นสังกัด 

 
จ านวนหน่วยกิตที่เทียบโอนกลับมายังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการในภาค
การศึกษาที่ 1/2561 จนถึง 1/2562 

โครงการ AUN-ACTS AIMS 
รวม 

(หน่วยกิต) 
ภาคการศึกษา 

จ านวน 
นศ. (คน) 

จ านวนหน่วยกิต
ที่ถ่ายโอน 

จ านวน นศ. 
(คน) 

จ านวนหน่วยกิต
ที่ถ่ายโอน 

เทอม 1/2561 11 116 10 107 223 
เทอม 2/2561 7 79* 1 11 90 
เทอม 1/2562 17 191** 13 129** 320 
เทอม 2/2562 12 ยังอยู่ในระหว่างการเข้า

ร่วมโครงการ 
2 ยังอยู่ในระหว่างการเข้า

ร่วมโครงการ 
- 

รวม (หน่วยกิต)  386  247 633 
หมายเหตุ: 

* นักศึกษาจ านวน 1 คนเข้าร่วมโครงการ 2 ภาคการศึกษา (2/61 และ 1/62) ยังท าการถา่ยโอนหนว่ยกิตไม่แลว้เสร็จ แต่นับจ านวนหน่วยกิตที่จะ
ถ่ายโอนรวมไปในนี้แล้ว 

** นักศึกษายังถ่ายโอนหน่วยกิตไม่ครบทุกคน เนื่องจากติดความล่าช้าของเอกสารรายละเอียดคะแนนจากมหาวิทยาลัยเจ้าภาพจากสถาณการณ์ 
COVID-19 และบางคนลาพักการศึกษาในเทอมปัจจบุัน (2/2562) ท าให้การถ่ายโอนหน่วยกิตยงัด าเนินการไม่แล้วเสร็จครบทุกคน แต่จ านวนหน่วย
กิตที่จะถ่ายโอนได้นับรวมไปในนี้แล้ว 
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โครงการน าร่องการวิจัยร่วมข้ามประเทศรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN+3 Cross 

Border Research) 

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลได้รับงบประมาณจากศูนย์บริหารงานวิจัย เพ่ือจัดสรรเป็นทุนวิจัย

ร่วมและทุนวิจัยศาสตราจารย์อาคันตุกะแก่คณะต่างๆ เพ่ือท าวิจัยร่วมหรือปฏิบัติงานสอนหรือวิจัยใน

มหาวิทยาลัยพันธมิตรในประเทศ ASEAN+3 ในช่วงตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึ งปัจจุบัน มีอาจารย์ที่ได้รับทุน

ได้ตอบรับ/ตีพิมพ์ ในฐานข้อมูล SCOPUS จ านวน 11 เรื่อง ทุนวิจัยศาสตราจารย์อาคันตุกะ Inbound 

Visiting Professor จ านวน 1 คน และ Outbound Visiting Professor จ านวน 1 คน   

ที ่ ประเภททุน ชื่อ-สกลุ สังกัด 
คณะ/วิทยาลัย 

ชื่อผลงาน ชื่อวารสาร 

1 Co-research ผศ.ดร.จิรพัฒน์  
วาณิชวัฒนะโกศล  

ศิลปะ สื่อ และ
เทคโนโลย ี

Exporting Thai Fruits to the 
People’s Republic of China via R8, 
R9 and R12 Routes: Current 
Situation and Future Prospect 

Journal of 
Engineering and 
Applied Sciences 

2 Co-research รศ.ดร.นิสติ 
พันธมิตร 
 

เศรษฐศาสตร์
  

Regulatory and Business 
Environments of SMEs in 
Cambodia: Case Studies of 
Cambodia and Thailand SME 
Investor 

Journal of 
Southeast Asian 
Studies 

3 Co-research อาจารย์ยุทธศักดิ์     
ฉัตรแก้วนภานนท์  
 

มนุษยศาสตร ์ Community Arts as an Inclusive 
Methodology for Sustainable 
Tourism Development 

Journal of Place 
Management and 
Development 

4 Co-research อาจารย์ ดร.วิมลบุญ  
จีระผานุกร  
  

ศิลปะ สื่อ และ
เทคโนโลย ี

Customer Satisfaction Analysis 
Using Word Cloud with Online 
Hotel Review: A comparison 
between Thailand and Myanmar 

International 
Journal of 
Management and 
Business Research 

5 Co-research รศ.ดร.นพพล  
เล็กสวสัดิ ์

อุตสาหกรรม
เกษตร 

Batch and Continuous Cultivation 
Processes of Candida tropicalis 
TISTR 5306 for Ethanol and 
Pyruvate Decarboxylase 
Production in Fresh Longan Juice 
with Optimal C/N Molar Ratio   

Journal of Food 
Process 
Engineering 

ผลการด าเนินงานพันธกิจด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายวิชาการ วิจัยในระดับนานาชาติ 
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ที ่ ประเภททุน ชื่อ-สกลุ สังกัด 
คณะ/วิทยาลัย 

ชื่อผลงาน ชื่อวารสาร 

6 Co-research รศ.ดร.ชนากานต์  
เทโบลต์ พรมอุทัย 

เกษตรศาสตร ์ Visualisation of reactive oxygen 
species during stress of spearmint   

Journal of 
Medical Plants 

7 Co-research ผศ.ว่าท่ีร้อยตรี  
ดร.ชัยสิทธ์ิ  
บรรจงประเสริฐ 

วิทยาศาสตร ์ Effects of Processing Parameters 
on Microstructure and Properties 
of Aluminum-Silicon Alloy ADC12   

Key Engineering 
Materials 

8 Co-research ผศ.ดร.พญ.
วรางคณา อาภรณ์
ชยานนท์ 

แพทยศาสตร ์ Antiallergic activities of shallot 
(Allium ascalonicum L.) and its 
therapeutic effects in allergic 
rhinitis 

Asian Pacific 
Journal of Allergy 
and Immunology 

9 Co-research ผศ.ดร.อรอนงค์ วิชัย
ค า 

พยาบาลศาสตร ์ Developing a Strategic Model of 
Participation in Policy 
Development for Nurses 

International 
Nursing Review 

10 Co-research ผศ.ดร.อภิรดี นันท์
ศุภวัฒน ์

พยาบาลศาสตร ์ Nurses’ knowledge of Health 
Literacy, Communication 
Techniques, and Barriers to the 
Implementation of Health 
Literacy Programs: A Cross-
sectional study  

Nursing and 
Health Sciences 

11  Co-research ผศ.ดร.พนิดา จันท
โสภีพันธ์ 

พยาบาลศาสตร ์ Psychometric evaluation of the 
Nurse Competence Scale: A cross-
sectional study 

Nursing and 
Health Sciences 

12 Outbound 
Visiting Prof. 

อาจารย์ ดร.สรณะ  
สมโน 

เกษตรศาสตร ์ Zanthoxylum spp : A new potential 
sources of essential oil for the 
perfumery and pharmaceutical 
industries in Thailand   

Journal of 
Medical Plants 

13 Inbound 
Visiting Prof. 

อาจารย์ ดร.พลอย
แก้ว โปราณานนท์ 

นิติศาสตร ์ Emerging Trend in Competition 
Law in Southeast Asia: 
Perspectives from Myanmar and 
Thailand   

World 
Competition 
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โครงการสัมมนาอาเซียน ASEAN Seminar 
 

กิจกรรม เรียนรู้ประวัติศาสตร์อาเซียนผ่านวัดร้างในเชียงใหม่ 
วันที่จัดกิจกรรม : 16 มกราคม 2562 ณ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ 

ศูนย์อาเซียนศึกษา ได้จัดงานสัมมนาวิชาการในหัวข้อเรียนรู้ประวัติศาสตร์อาเซียนผ่านวั ดร้างใน
เชียงใหม่มีความเกี่ยวข้องกับประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียนด้านประวัติศาสตร์รวมทั้งมีความโดดเด่นทาง
ศิลปวัฒนธรรมที่มีการส่งผ่านมายังประเทศไทย อาทิ เช่น รูปแบบทางด้านจิตรกรรม ประติมากรรม และ
สถาปัตยกรรม รูปแบบของการแสดง อาหาร และวัฒนธรรมความเป็นอยู่ โดยส ารวจวัดและเจดีย์ร้างที่ชุมชน
ตั้งอยู่ จ านวน 10 ชุมชน ได้แก่ วัดอินทขิล วัดป่าแดงหลวง วัดป่าอ้อย วัดธาตุกลาง วัดแสนตาห้อย วัดเชียง
ของ วัดหนองหล่ม วัดปันสารท วัดป่าตาล และวัดเลาเสียง 
 

 

 

 

กิจกรรม ไทใหญ่ ไทยอยู่ 
วันที่จัดกิจกรรม :  29 – 30 มีนาคม 2562 ณ วัดกู่เต้า อ.เมือง จ.เชียงใหม่  

ศูนย์อาเซียนศึกษา ได้จัดงานเสวนาวิชาการวัฒนธรรมไทใหญ่เพ่ือท าความเข้าใจพ่ีน้องไทใหญ่ใน
หลากหลายมิติ เช่น การอยู่ร่วมกันของสังคมไทใหญ่และสังคมไทย วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา อาหาร การ
กลายเป็นไทยกับการรักษาอัตลักษณ์ไทใหญ่ การใช้สื่อสมัยใหม่ รวมไปถึงเศรษฐกิจการจับจ่ายใช้สอยของชาว
ไทใหญ่ และกิจกรรมการเรียนรู้สัมผัสวัฒนธรรมไทใหญ่ภายในงานประเพณีปอยส่างลอง ณ วัดกู่เต้า อ.เมือง 
จ.เชียงใหม่ โดยมุ่งเน้นให้ความส าคัญกับเยาวชนเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ เพ่ิมทักษะในการท างานข้ามวัฒนธรรม 
และเปิดโลกสู่ประชาคมอาเซียน 

 
 
 
 
 
 

ผลการด าเนินงานของศูนย์อาเซียนศึกษา 
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กิจกรรม เหลียวหลังแลหน้าประชากรอาเซียนสู่ความเท่าเทียมด้านสุขภาพแรงงานเพื่อนบ้านของไทยใน
ภาคเหนือ 
วันที่จัดกิจกรรม :  7 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ 

ศูนย์อาเซียนศึกษา ได้จัดกิจกรรมเหลียวหลังแลหน้าประชากรอาเซียนสู่ความเท่าเทียมด้านสุขภาพ
แรงงานเพ่ือนบ้านของไทยในภาคเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบถึงที่มาของการเคลื่อนย้าย อพยพข้าม
ประเทศ มิติเชิงซ้อนของประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และที่ส าคัญ คือ สุขภาพของประชาชน โดยเน้นไปที่
แรงงานของประเทศในอาเซียนที่มีการเดินทางไปมาข้ามพรมแดนของแต่ละประเทศ การมองถึงอนาคตที่
เกิดขึ้นของการเปลี่ยนแปลง การทบทวนปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้นโยบายในการจัดการกับปัญหาสุขภาพ
ชายแดนเพื่อเป็นแนวทางในการปรับตัวและสร้างความร่วมมือในการดูแลผู้ใช้แรงงานของประเทศต่างๆ  
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรม“Subjects (อ) มนุษย์ | ศิลปะร่วมสมัยต่อสิทธิและความแปลกแยกในสามจังหวัดชายแดนใต้” 
วันที่จัดกิจกรรม :  16-30 ธันวาคม 2562  ณ Rumpueng Community Art Space จ.เชียงใหม่ 

ศูนย์อาเซียนศึกษา ได้จัดงานแสดงนิทรรการภาพถ่ายที่สะท้อนถึงความเชื่อมโยงในการน าเสนอพ้ืนที่
ทางศิลปะอย่างสร้างสรรค์ของศิลปะและวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงใหม่ ให้สอดคล้องกับแนวคิดเชียงใหม่
สร้างสรรค์ (CCM) เพ่ือมุ่งส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในเชียงใหม่ รวมถึงโอกาสในการสร้างงาน
ผ่านกระบวนการบรรยายแลกเปลี่ยนความรู้จากศิลปิน และนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ ในการน าเสนอผลงานทาง
ศิลปะ ที่หลากหลายอันเป็นประโยชน์ต่อการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มากขึ้น 
เพ่ือให้เกิดการตระหนักรับรู้ถึงการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างความหลากหลายทางวัฒนธรรมของผู้คน
ในสังคม ให้สอดคล้องกับสามเสาหลักของประชาคมอาเซียน 
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กิจกรรม ASEAN me Scene 
วันที่จัดกิจกรรม :  วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ศูนย์อาเซี ยนศึ กษา ได้ จั ดกิจกรรม  ASEAN me Scene ขึ้ น  ณ  โรงละคร หอนิทรรศการ
ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลั ย เชี ยงใหม่  และดาดฟ้าตึก Media Arts and Design หอนิทรรศการ
ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีการฉายภาพยนตร์เรื่อง The third wife (2018) และSoil 
without Land (2019) พร้อมร่วมเสวนากับคุณคาลิล พิศสุวรรณ นักเขียนและคอลัมนิสต์ และคุณนนทวัฒน์ 
น าเบญจพล ผู้ก ากับภาพยนตร์ เพ่ือจัดฉายภาพยนตร์ที่คัดเลือกมาจากประเทศในกลุ่มอาเซียน เพ่ือเป็นการ
เรียนรู้วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสังคม ผ่านการรับชมภาพยนตร์ เพ่ือให้เข้าใจในความแตกต่าง และส่งเสริมให้
เกิดความตระหนักในค่านิยมร่วมกัน เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรอาเซียน ในเสาหลัก
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้น าอาเซียน 
กิจกรรม  ASEAN Research workshop 5: ASEAN Crossroad 
วันที่จัดกิจกรรม :  14 – 17 พฤษภาคม 2562  ณ  อ าเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 

ศูนย์อาเซียนศึกษา ได้จัดโครงการที่เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจ แลกเปลี่ยนมุมมองในมิติ
ต่างๆ ของเมืองชายแดน ได้เรียนรู้กระบวนการศึกษาวิจัย และลงมือปฏิบัติในพ้ืนที่จริง เพื่อมุ่งให้นักศึกษาเกิด
ความรู้และความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในประชาคมอาเซียนในมิติต่างๆ  ทั้งด้านปั ญหา
สิ่งแวดล้อม ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น การค้าชายแดน แรงงานข้ามแดน ศิลปะร่วมสมัย และพลวัตทางวัฒนธรรม 
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กิจกรรม  ASEAN Cross Culture Class 
วันที่จัดกิจกรรม :  24-27 กันยายน 2562 

ศูนย์อาเซียนศึกษา ได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนบรรยากาศความเป็นนานาช าติ ให้
ความส าคัญต่อการจัดกิจกรรมส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยท าการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติ 
และนักศึกษาไทยในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพ่ือมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านวัฒนธรรม ประเพณี ภาษา สังคม
และเศรษฐกิจเกี่ยวกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพ่ือเสริมความรู้ให้กับนักศึกษา ณ หมู่บ้าน
ไทลื้อบ้านใบบุญ เรียนการท าสบู่สมุนไพร ณ อาคารปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์ และเรียนท าอาหารไทย ณ 
Baan Thai Thai Cookery School 
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ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการนานาชาติเป็นหน่วยงานรองรับภารกิจด้านการพัฒนาและด าเนินการวิจัย

และบริการวิชาการในระดับนานาชาติ โดยใช้ฐานความรู้ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพ่ือพัฒนาโครงการวิจัย
และบริการวิชาการ ระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด ประเทศ อาเซียนและนานาชาติ โดยได้บริหารงานโครงการ
ต่างๆ ดังนี้ 
      1. งบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการเสริมสร้ างความเข้มแข็งและยั่ งยืนให้กับ เศรษฐกิจ
ภายในประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ขยายเวลาด าเนินการ) จ านวน 2 โครงการ วงเงินงบประมาณ 
42,558,800 บาท  ได้แก่  1)โครงการการสร้างผู้ประกอบการ Startup Business กลุ่มผลไม้เศรษฐกิจส าคัญ
และสินค้าชุมชน คุณภาพสูงสู่ตลาดจีนและเมียนมาร์ ด้วยแนวทาง Smart Logistics ผ่านช่องทางตลาด E-
Commerce  และ 2) โครงการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านแมลงเศรษฐกิจครบวงจร ภาคเหนือ  

2. งบประมาณภายใต้การขับเคลื่อนโครงการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 
3 โครงการ วงเงินงบประมาณ 93,352,000 บาท  ได้แก่ 1) โครงการ การเพ่ิมมูลค่าพริกตกเกรด การแปรรูป
และการตลาดพริก 2) โครงการOTOPภาคเหนือเพ่ิมมูลค่าสู่ตลาดโลก และ3) โครงการพัฒนาเมืองเฟอร์นิเจอร์ 
      3. โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพ่ือสร้างก าลังคนที่มีสมรรถนะสูง  ส าหรับอุตสาหกรรม  New Growth 
Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 และการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย วงเงินงบประมาณ 13,380,000  บาท 
      4. โครงการวิจัยและบริการวิชาการนานาชาติ จ านวน 8 โครงการ วงเงินงบประมาณ 31 ,624,500 บาท 
ได้แก่ 

1) โครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรด้าน Asset Management” 
2) โครงการบริการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบบริหารจัดการความรู้ (KMS) ระยะที่ 2 
3) โครงการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน กิจกรรมศึกษาแนวทางการพัฒนาและสถาปนา

ความสัมพันธ์บ้านพ่ีเมืองน้องเพ่ือสนับสนุนและขยายความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนากุล่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 

4) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดท าแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก 
5) โครงการการศึกษาออกแบบและพัฒนาระบบการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง (E-learning) 

ตามโครงการยกระดับกระบวนการออกและต่อใบอนุญาตเพ่ือยกระดับคุณภาพผู้ขับรถ ภายใต้แนวทาง
การยกระดับมาตรฐานผู้ขับรถ (Sure Driving Smart Driver) 

6) โครงการงานพัฒนาการบ ารุงรักษาเชิงสภาพของอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนในระบบไฟฟ้าของ กฟภ. 
7) โครงการเพ่ิมศักยภาพอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร กิจกรรมการยกระดับการรวมกลุ่มและ

เชื่อมโยงอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรสู่คลัสเตอร์ 4.0  
8) โครงการเพ่ิมศักยภาพอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร กิจกรรมการยกระดับการรวมกลุ่มและ

เชื่อมโยงอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรสู่คลัสเตอร์ 4.0 ระยะที่ 2  

การบริหารงานของศูนย์วิจัยและบริการวิชาการนานาชาติ 



 
 

 


