แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่ความเป็นนานาชาติ (2557 – 2559)

หลักการและเหตุผล
ในบริ บ ทสั ง คมโลกปั จ จุ บั น สั ง คมประชาชาติ ต่ า งพยายามพั ฒ นาไปสู่ ค วามเป็ น สั ง คม
ฐานความรู้เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน และรับมือกับประเด็นท้าทายของโลก ด้วยเหตุนี้
แต่ ล ะประเทศจึ ง ตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของการยกระดั บ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาที่ ไ ด้
มาตรฐานสากล รวมถึงความสามารถในการผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพและปรับตัวได้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของโลก ประเด็นท้าทายต่อการพัฒนาการอุดมศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่สาคัญ อาทิเช่น
st
 21 Century Learning
 การผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีความเป็น ‘พลเมืองโลก (Global Citizen)’
 การเพิ่มขึ้นของอุปสงค์ด้านการศึกษาเสรีและข้ามพรหมแดน อันจะนามาซึ่งการแข่งขันเชิง
คุณภาพที่เข้มข้น
 การแลกเปลี่ยน/การเคลื่อนย้าย รวมถึงระบบการถ่ายโอนหน่วยกิตจะถูกใช้เป็นแรง
ขับเคลื่อนสาคัญในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เช่น แผน
Bologna Process ของสหภาพยุโรป รวมถึงนโยบายการเตรียมพร้อมสูอ่ าเซียนของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นต้น
 การรวมกลุ่ม/เครือข่ายความร่วมมือต่างที่ทวีความสาคัญและมีอท
ิ ธิพลต่อทิศทางของ
อุดมศึกษา เช่น เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN) เป็นต้น
 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ
 กระแสการเรียนรูข้ ้ามวัฒนธรรมและความหลากหลายในมิตต
ิ ่างๆ
 ความรับผิดชอบต่อสังคมของสถาบันอุดมศึกษา (University Social Responsibility)
ในฐานะที่ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษา มี พั น ธกิจ ส าคั ญ ในการผลิ ต และพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ที่ มี
คุณภาพ จึงมีค วามจาเป็นต่อการปรับ กระบวนทัศน์ก ารพััฒนาเพื่อให้เ ท่าทันและสามารถรับ มือกั บ
ประเด็ น ท้ า ทายต่ า งๆ ได้ ‘ความเป็ น นานาชาติ ั (internationalization)’ ถื อ เป็ น เครื่ อ งมื อ ส าคั ญ
ประการหนึ่ง ในการพัฒนามหาวิทยาลัยในมิติต่างๆ ทั้งการเรียนการสอน การวิจัย และการให้บริการ
เพื่อเป้าหมายของความมีคุณภาพ มีมาตรฐานในระดับ ‘World Class University’ และนาไปสู่การผลิต
บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ทั้ ง ในฐานะประชากรของสั ง คมและประชาคมโลก ดั ง ที่
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช ได้กล่าวถึงความสาคัญของการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็น
นานาชาติ ไว้ว่า ‘มหาวิทยาลัย สู่ส ากลัไม่ ใช่เป้ าหมายัแต่เป็ นวิธีก ารัเป้าหมายคือ การพัฒนา
ประเทศ/สังคมของเรา’
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ประเด็นท้าทายต่อการพัฒนาอุดมศึกษาในศตวรรษที่ั21
วิสัยทัศน์ตามแผนพัฒนาการศึ กษาของมหาวิทยาลัยที่ผ่านมา ได้วางเป้าหมายและพันธกิจ
สาคัญในการสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ และการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ
แต่ในสถานการณ์การเคลื่อนไปของสังคมโลก มีความใกล้ชิดเชื่อมโยงด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การเปิดเสรีด้านการค้า การบริการและการศึกษา ซึ่งหมายถึงว่าบัณฑิตที่ถูกผลิตออกไปในอนาคต จะ
เข้าไปสู่โลกของการทางานที่ซับซ้อน
มหาวิทยาลัยไม่สามารถทาหน้าที่บนฐานคิดที่เกี่ยวกับพื้นที่ใน
ลักษณะ local area เท่านั้น แต่จะต้องพิจารณาในมิติของ global scope ด้วย (ศ.ดร.กนก วงศ์ตระหง่าน,
การบรรยายพิเศษ เรื่อง ‘บทบาทและจุดยืนของประเทศไทยในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในเวทีโลก)
การผลิตบัณฑิตและการพัฒนาอุดมศึกษาในศตวรรษที่ 21 จึงมีปัจจัยสาคัญที่ตอ้ งนามาพิจารณา ดังนี้
ทักษะแห่งศตวรรษที่ั21 (21st Century Skills)
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 มีเป้าหมายเพื่อสร้างคนให้มีคุณภาพ มีคุณค่า เป็นที่ยอมรับ สามารถ
ทางานและใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 ได้โดยไม่ตกยุค โดยนักศึกษานอกจากจะมีความรู้ในวิชาหลัก (core
subjects) แล้ว นักศึกษาจะต้องรู้ในลักษณะสหวิทยาการ (interdisciplinary) และต้องมีความรู้รอบตัวอื่นๆ
ด้วย เช่น global awareness เศรษฐกิจ การเงิน การประกอบธุรกิจ หน้าที่พลเมือง สุขภาพ และ
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น หรือต้องมีทักษะที่หลากหลาย ดังนี้
1. ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ เช่น ทักษะการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ซึ่งต้องมีทั้ง
ศาสตร์และศิลป์ ทักษะทางสังคม การมองโลกในแง่ดี การควบคุมอารมณ์ การทาประโยชน์เพื่อผู้อื่น มี
ภาวะผู้นา รู้จักการให้ และทาความดีโดยไม่หวังผลตอบแทน เป็นต้น
2. ทักษะการเรียนรูแ้ ละสร้างนวัตกรรมใหม่ โดยต้องมีการเรียนตลอดชีวิต และต้องหมั่นฝึกฝน
พัฒนาตัวเอง เรียนให้เกิดทักษะ เรียนโดยการปฏิบัติ (Learning by doing) การคิดวิเคราะห์ เรียนรู้วิธีการ
แก้ปัญหา มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะในการสื่อสาร และทักษะแห่งความร่วมมือ หรือเรียกง่ายๆ ว่า
ต้องมี 4C คือ Communication, Collaboration, Creativity และ Critical Thinking
3. ทัก ษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ปัจจุบันเราอาศัย อยู่ใ นสภาพแวดล้อมที่
ขับเคลื่อนด้วยสื่อและเทคโนโลยี การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร/ความรู้ต่างๆ ผ่านสื่อและการเรียนรู้เทคโนโลยี
ใหม่ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจึงมีความสาคัญ ดังนั้น บัณฑิตที่มีประสิทธิภาพต้องสามารถ
แสดงทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและปฏิบัติงานได้มีหลากหลายทั้งทักษะด้านสารสนเทศ ด้านสื่อ
และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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ความเป็นนานาชาติ
ความหมายและการศึกษาเรื่อง ‘ความเป็นนานาชาติ ’ ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการศึกษามี
มากมาย ดังตัวอย่างจากการศึกษาของสถาบันทางวิชาการ และนักวิชาการด้านการศึกษาทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ และเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557กองวิเทศสัมพันธ์ สานักงานมหาวิทยาลัย ได้จัดการ
สัมมนาทางวิชาการ ในหัวข้อ ‘การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สู่ความเป็นนานาชาติ ’ โดยมี คุณ
พรทิพย์ กาญจนนิยต ผู้อานวยการมู ลนิธิการศึกษาไทย– อเมริกัน เป็นวิทยากร ซึ่งได้ยกคาอธิบายถึง
ความหมายและความสาคัญของ Internationalization ว่าเป็นกระบวนการของการบูรณาการมิติของความ
เป็นสากล และ/หรือความหลากหลายทางวัฒนธรรม เข้าสู่การอุดมศึกษาทั้งในด้านการสอน การวิจัย
และให้บริการในทุกระดับ
1. The American Council on Education (ACE) ซึ่งเป็นสมาคมที่ทาการศึกษาวิจัยด้าน
อุดมศึกษาของสหรัฐอเมริกา ได้ให้ความหมายของความเป็นนานาชาติว่า ‘Internationalization broadly
refer to institutional efforts to integrate an international, global, and/or intercultural dimension into
the teaching, research, or service functions of higher education.’
(Source: ACE’s Mapping Internationalization on U.S. Campuses: 2012 Edition)
2. ‘A commitment, confirmed through action, to infuse international and comparative
perspectives throughout the teaching, research, and service missions of higher education. It shapes
institutional ethos and values and touches the entire higher education enterprise. …….be embraced
by institutional leadership, governance, faculty, students and all academic service and support units.
It is an institutional imperative….. impacts all of campus life and the institution’s external frames of
reference, partnerships, and relations…..’
(Source: John K.Hudzik, comprehensive Internationalization; From Concept to Action,
NAFSA, 2011)
Mr. Darren McDermott ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสของสหภาพยุโรป ได้ให้คาแนะนาต่อแนวทางการ
พัฒนาความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยใน Report on Higher Education Internationalization
Strategy to OHEC 2013 ไว้ดังนี้
1. สถาบันอุดมศึกษาควรมี Communities of Practice (COP) ในเรื่องนโยบาย คุณภาพ
และยุทธศาสตร์ด้านความเป็นสากล
2. เน้นความหลากหลาย โดยกาหนดประเด็นความร่วมมือเป็นกลุ่มข้ามสาขาวิชา และ
สนับสนุนการเคลื่อนย้ายทั้งขาเข้าและขาออก
3. การดาเนินนโยบายและยุทธศาสตร์จะต้องคานึงถึงบริบทของแต่ละสถาบัน
4. ประเมินโดยการกาหนดทิศทางและตัวชี้วัดด้วยมหาวิทยาลัยเอง
5. ควรใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม
6. สร้างแบรนด์ของตัวเอง เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการเคลื่อนย้ายเข้า (inbound mobility)
7. สานประโยชน์ทางวิชาการจากการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับนานาชาติ
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ได้กาหนดยุทธศาสตร์
การพั ฒ นาประเทศในด้ า นการศึ ก ษา ไว้ ว่ า ‘ยกระดั บ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาไทยให้ ไ ด้
มาตรฐานสากลและคนไทยต้องมีทักษะการทางาน การดาเนินชีวติ เพื่อสามารถดารงชีวิตอย่างมีความสุข
มีคุณภาพและปรับตัวได้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21’
ส านัก งานคณะกรรมการการอุด มศึ ก ษา ได้ก าหนดยุ ท ธศาสตร์ ‘LEG Strategy’ไว้ ใ น
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ได้กาหนดแผน ‘พัฒนาต่อยอดให้
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ มี ศั ก ยภาพ ให้ เ ป็ น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาชั้ น น าระดั บ โลก รวมถึ ง การยกระดั บ
สถาบันอุดมศึกษาไทยให้มีบทบาทระดับสูงในประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะในด้าน Higher Education
Manpower Mobilization’
ในส่ ว นของมหาวิ ท ยาลั ย เชีย งใหม่ ได้ ก าหนดยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาความเป็ น สากลของ
มหาวิทยาลัย ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) โดยได้
กาหนดเป้าประสงค์ ไว้ว่า ‘พั ฒนาความร่วมมือและความสัมพันธ์กบสถาบันการศึกษาและวิชาการ
ระหว่างประเทศ ในภูมิภาคอาเซีย น เอเชีย และนานาชาติ พร้อมทั้งเตรีย มมหาวิท ยาลัย พร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ในปี 2558’
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กาหนด
แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยการ ‘พัฒนาต่อยอดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่มหาวิทยาลัยแห่งความ
เป็นเลิศ (university of excellence) ทีมีคุณภาพระดับโลกและเป็นที่พึ่งของสังคม’ รวมถึงได้กาหนด
เป้าหมายเพื่อเดินหน้าสู่วิสัยทัศน์ไว้ว่า ‘จัดการศึกษาเพื่อมุ่งเตรียมความพร้อมเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 และ
เตรียมความพร้อมด้านภาษาและความรูด้ ้านอาเซียนให้แก่นักศึกษาและบุคลากร’
ข้อมูลปัจจุบันที่เกี่ยวกับความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1.ัข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ
 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ จานวน
ทั้งสิน้ 211 ฉบับ โดยสามารถจาแนกได้ตามภูมิภาคต่างๆ ได้ดังนี้
ภูมิภาค
เอเชีย
อเมริกาเหนือ
ยุโรป
อาเซียน
ออสเตรเลีย
แอฟริกา
อเมริกาใต้
รวม

จานวนข้อตกลง
103
40
34
19
13
1
1
211
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ในปี 2556 มีข้อตกลงที่ลงนามทั้งสิ้น 34 ฉบับ และภายใต้ข้อตกลงดังกล่าวเกิดกิจกรรม
ความร่วมมือทั้งสิน้ 18 ฉบับ คิดเป็นสัดส่วน 53% ของข้อตกลงที่ลงนามทั้งหมด


2.ัหลักสูตรนานาชาติ
 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรนานาชาติ จานวน
ทั้งสิน้ 35หลักสูตร จาแนกเป็นระดับปริญญาตรี 6 หลักสูตร ปริญญาโท 13 หลักสูตร และปริญญาเอก
16 หลักสูตร
 หลักสูตรนานาชาติทั้งหมด สามารถจาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
ปริญญาตรี
Thai as a Foreign Language
Social Science
Nursing Science
Geoinformatics
Mechanical Engineering
Software Engineering



ปริญญาโท
Social Science
Postharvest Technology
Economics
Veterinary Public Health
Veterinary Science
Biomedical Engineering
Sustainable Agriculture and
Integrated Watershed
Management
Agricultural Systems
Management
Applied Geophysics
Environmental Science
Nursing Science
Mining Engineering
Petroleum Geophysics
Public Health

ปริญญาเอก
Biochemistry
Dentistry
Economics
Sufficiency Economy
Veterinary Science
Social Science
Physics

Agricultural Systems Management
Geology
Chemistry
Biomedical Engineering
Material Science
Pharmacy
Nursing
Nanoscience and nanotechnology
Biomedical Science

หลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ มีการดาเนินการอยู่ 2 ลักษณะ ได้แก่
- Joint Degree Program มีการดาเนินการอยู่ในหลักสูตรระดับปริญญาโท จานวน 2
หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร Sustainable Agriculture and Integrated Watershed
Management (SAIWAM) ภายใต้ความร่วมมือระหว่างคณะเกษตรศาสตร์ กับ
Universitat Hohenheim ประเทศเยอรมนี และหลักสูตร Veterinary Public Health ซึ่ง
เป็นความร่วมมือระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์ กับ Freie Universität Berlin ประเทศ
เยอรมนี
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- Double Degree Program เป็นหลักสูตรที่ผู้สาเร็จการศึกษาจะได้รับใบปริญญาบัตร
ทั้งจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ปัจจุบัน มีการเปิดหลักสูตร
ประเภทนี้ 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรปริญญาโท Public Health (One Health) ภายใต้
ความร่วมมือกับ University of Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา และหลักสูตรปริญญา
เอก Knowledge Management ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และ
เทคโนโลยี กับ Lumiere University Lyon 2 ประเทศฝรั่งเศส
หลักสูตรสองภาษา (bilingual) โดยคณะเศรษฐศาสตร์ได้ทาการเปิดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรตรี-โท สองภาษา) และหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
(หลักสูตรสองภาษา) มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 โดยในส่วนของหลักสูตรระดับปริญญาโท มีผู้สนใจทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาศึกษา โดยในแต่ละปีการศึกษาทางคณะจะได้รับนักศึกษาชาวต่างชาติ
อย่างน้อยปีละ 4 คน ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นนักศึกษาชาวจีน ที่เข้าศึกษาผ่านทางการสร้างความร่วมมือ
ระหว่างคณะฯ กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ(MOU)หรือการสมัครผ่านทางศูนย์ภาษาและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน จานวน 3 ศูนย์ ณ Yunnan Normal University,
Chengdu University และ Guang Xi Universityและบางส่วนเป็นชาวจีนที่เข้ามาศึกษาระดับปริญญาตรีใน
มหาวิทยาลัยอื่นและให้ความสนใจศึกษาต่อที่คณะฯ รวมไปถึงชาวต่างชาติทั่วไปที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร
ผ่านการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ


3. นักศึกษา/อาจารย์ต่างชาติ
 จากข้อมูลในปี 2556 ของกองบริหารบุคคล มีชาวต่างชาติมาปฏิบัติงานในสายวิชาการ
โดยมีระยะเวลาในการทางานอย่างน้อย 3 เดือน จานวนทั้งสิ้น 43 คน คิดเป็น 2% ของบุคลากรสาย
วิชาการทั้งหมดของมหาวิทยาลัย
 ในปีการศึกษา 2556 มีนักศึกษาต่างชาติที่มาศึกษาในระดับ undergraduate และ graduate
(ประเภท full time) จานวนทั้งสิ้น 420 คน คิดเป็น 1.16% ของจานวนนักศึกษาทั้งหมดของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4.ันักศึกษาแลกเปลี่ยน
 จากข้อมูลในปีการศึก ษา 2556 มีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยน (exchange program) ณ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ จานวน 149 คน (คิดเป็น 0.41% ของ
นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ ทั้ ง หมด) ในขณะที่ มี นั ก ศึ ก ษาต่ า งชาติ มาเข้ า ร่ ว มโครงการฯ ณ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จานวนทั้งสิ้น 647 คน (คิดเป็น 1.78% ของนักศึกษาทั้งหมดของมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่)
 กรณีศึกษาคณะ/ส่วนงาน ที่มีการจัดหลักสูตรระยะสั้นและมีการดาเนินการเชิงรุก ในการ
สร้างความร่วมมือทางวิชาการในลักษณะหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ ทาให้สามารถนานักศึกษาต่างชาติเข้ามา
ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นจานวนมาก อาทิ
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- สถาบั น ภาษา ได้ ด าเนิ น การเชิ ง รุ ก โดยติ ด ต่ อ ประสานงานกั บ สถาบั น การศึ ก ษา
ต่างประเทศโดยตรง เพื่อนานักศึกษาต่างชาติเข้ามาศึกษา ณ สถาบันภาษา ตามเงื่อนไข
และหลักสูตรที่สถาบันการศึกษานั้นๆ กาหนด ทั้งระยะสั้นและระยะยาว อาทิ แผนการ
ศึกษา 2 + 1 + 1 กล่าวคือ เรียนในในสถาบันการศึกษานั้น 2 ปี เรียนที่สถาบันภาษา 1 ปี
และกลับไปเรียนที่สถาบันของตนเองอีก 1 ปี หรือหลักสูตรที่จัดตามความต้องการ
เฉพาะ เช่น เรียนภาษาอังกฤษ + ภาษาและวัฒนธรรมไทย + ทัศนศึกษา + ฝึกงาน เป็น
ต้น โดยในปี 2556 มีนักศึกษาต่างชาติมาเรียนที่สถาบันภาษาทั้งสิ้น 146 คน จาก
สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และตุรกี
- คณะมนุษยศาสตร์ มีการจัดโครงการศึกษาระยะสั้นสาหรับนักศึกษาต่างชาติ มาอย่าง
ต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหลายปี โดยในแต่ละปีก ารศึก ษา จะมีนัก ศึก ษาต่างชาติจาก
ประเทศต่างๆ เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา สาธารณรัฐเกาหลี จีน ลาว ฯลฯ เดินทาง
มาร่วมโครงการต่างๆ เช่น St.Olaf-CMU, Spring Semester USEC-CMU ฯลฯ จานวน
ประมาณ 300 คน
5.ัความหลากหลายทางเชื้อชาติัและสิ่งอานวยความสะดวกด้านศาสนา
 ในจ านวนนั ก ศึ ก ษาต่ า งชาติ ทั้ ง หมด ประกอบด้ ว ยนั ก ศึ ก ษาจากประเทศต่ า งๆ ทั่ ว โลก
หลากหลายเชื้อชาติ และจากข้อมูลในปีการศึกษา 2556 มีนักศึกษาจานวน 420 คน จากหลากหลายเชื้อ
ชาติ มาศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ มี สิ่ ง อ านวยความสะดวกหรื อ สถานที่ ส าหรั บ ประกอบศาสนกิ จ
สาหรับนักศึกษาที่นับถือศาสนาต่างๆ เช่น ในบางคณะ/ส่วนงาน จะมีสถานที่ละหมาดสาหรับนักศึกษาที่
นับถือศาสนาอิสลาม หรือมีวัดฝายหิน สาหรับใช้ประกอบพิธีกรรมสาหรับนักศึกษาที่นับถือศาสนาพุทธ
ในส่วนของนักศึกษาที่นับถือศาสนาคริสต์ ก็สามารถไปประกอบพิธีกรรมได้ตามโบสถ์ ที่มีอยู่หลายแห่ง
ในบริเวณที่ไม่ไกลจากมหาวิทยาลัยและสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก
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ยุทธศาสตร์ด้านความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1.ัวิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลั ยแห่งความเป็นเลิศ (university of excellence) ที่พร้อม
ต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และมีความเป็นสากลในทุกมิติ
2.ัพันธกิจ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของการเรียนการสอน การวิจัยและสภาพแวดล้อมที่ตอบสนอง
ต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมต่อการเป็นพลเมืองโลก (global citizen)


3.ัประเด็นยุทธศาสตร์
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1
ยกระดับการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับสากล (Global Student
Learning Outcome)
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2
ส่งเสริมความเข้มแข็งด้านการวิจัยและเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3
พัฒนาคุณภาพและสมรรถนะสากลของอาจารย์และบุคลากร
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4
เตรียมนักศึกษาสู่การเป็นพลเมืองโลก
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5
เตรียมความพร้อมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่ความเป็นประชาคมอาเซียน
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6
มีสิ่งอานวยความสะดวก สิ่งแวดล้อมและให้บริการที่ส่งเสริมความเป็นนานาชาติ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 - ยกระดับการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับ
สากลั (Global Student Learning Outcome)
เป้าประสงค์ั- ยกระดับมาตรฐานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยให้มีความเป็นสากล มุ่งเน้นและ
สอดคล้องต่อทิศทางการพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รวมถึงสามารถดึงดูด
นักศึกษาต่างชาติให้มาศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มากขึ้น
กลยุทธ์
 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานของประเทศไทย (TQF) และมาตรฐานสากล
 นาระบบการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มาใช้
อย่างจริงจัง โดยจัดการเรียนการสอนแบบ Problem Based Learning, Self Directed Learning, Life Long
Learning และ ICT Integrated Learning
 พัฒนาหลักสูตรให้มีเนื้อหาที่เชื่อมโยงกับประเด็น สากล (global issues) รวมถึงการส่งเสริม
การเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมเช่น ภูมิภาคศึกษา พลังงาน/สิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สิทธิ
มนุษยชนและสันติวธิ ี เป็นต้น
 เพิ่ม/พัฒนาหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสอนเพื่อดึงดูดนักศึกษา
ต่างชาติ ร่ ว มถึ ง หลั ก สู ต รที่เ ป็ นความร่วมมื อระหว่างมหาวิท ยาลัย หรือเครือข่า ยมหาวิท ยาลัย ใน
ลักษณะ Joint Degree Program Sandwich/Dual Degree Program
หน่วยงานรับผิดชอบ – สานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาัและักองวิเทศสัมพันธ์ัสานักงาน
มหาวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 - ส่งเสริมความเข้มแข็งด้านการวิจัยและเครือข่ายความร่วมมือ
ทางวิชาการ
เป้าประสงค์ – สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ทางวิชาการ และยกระดับการวิจัยสู่ความเป็นนานาชาติ
กลยุทธ์
 ผลั ก ดั น การสร้ า งเครื อ ข่ า ยด้ า นการวิ จั ย และความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการ เชิ ง รุ ก กั บ
มหาวิทยาลัยชั้นนาในต่างประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียนตอนบน ในสาขาที่สอดคล้องกับ
ทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ
 สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นผู้นาและสานประโยชน์จากเครือข่ายความร่วมมือใน
ระดับพหุภาคี/เครือข่ายความร่วมมือในกลุ่มภูมิภาคต่างๆ เช่น AUN UMAP APEC หรือ GMS เป็นต้น
 ส่งเสริมงานวิจัยที่เป็นลักษณะบูรณาการและสหวิทยาการ ที่ตอบโจทย์ /ปัญหาของท้องถิ่น
และประเทศ โดยมีมติ ิเชื่อมโยงกับประเด็นในระดับโลก (global issue)
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ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์/นักวิจัยไปนาเสนอผลงานทางวิชาการในเวทีระดับชาติและ
นานาชาติ รวมถึงเข้าร่วมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีระดับประเทศ และการฝึกอบรมระยะสั้น
 ส่งเสริมการตีพิมพ์เ ผยแพร่บ ทความในระดับ นานาชาติ ระดับชาติ และสิ่งประดิษฐ์ระดับ
นานาชาติ


หน่วยงานรับผิดชอบ – ศูนย์บริหารงานวิจัยัและกองวิเทศสัมพันธ์ัสานักงานมหาวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 - พัฒนาคุณภาพและสมรรถนะสากลของอาจารย์และบุคลากร

เป้าประสงค์ - เพื่อให้อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีศักยภาพและความพร้อมในระดับ
นานาชาติ
กลยุทธ์
พัฒนาอาจารย์ให้มที ักษะการสอน/วิจัย และสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการถ่ายทอดองค์
ความรูอ้ ย่างเป็นระบบตามมาตรฐานสากล
 ส่งเสริมให้อาจารย์/นักวิจัยทาวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนาของโลก
 เพิ่มสัดส่วนของอาจารย์/นักวิชาการชาวต่างประเทศที่มีคุณภาพในทุกระดับการศึกษา
 ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรทุกระดับ มีโลกทัศน์ที่เป็นสากล


หน่วยงานรับผิดชอบ – กองบริหารงานบุคคลัสถาบันภาษาััและกองวิเทศสัมพันธ์ัสานักงาน
ััััััััััััััััััััััััััััััััมหาวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 – การเตรียมนักศึกษาสู่การเป็นพลเมืองโลก

เป้าประสงค์ - เพือ่ เตรียมความพร้อมและผลิตนักศึกษาที่มคี ุณลักษณะของการเป็นพลเมืองโลก
กลยุทธ์
พัฒนาความรู/้ ทักษะด้านภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับนักศึกษา
 พัฒนาสมรรถนะ/คุณลักษณะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ให้กับนักศึกษา ได้แก่ การเรียนรู้/
การทางานข้ามวัฒนธรรม (intercultural) ความตระหนักต่อการเป็นพลเมืองโลก (global awareness)
ความรับผิดชอบต่อสังคม (social responsibility) และการมีทักษะของผู้ประกอบการ (entrepreneurship)
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ผลั ก ดั น โครงการแลกเปลี่ย นนั ก ศึก ษาเพื่อ เพิ่มจานวนนั ก ศึก ษาแลกเปลี่ย นทั้งประเภท
inbound และ outbound
 พั ฒนาระบบการถ่ายโอนหน่ วยกิต กั บ มหาวิท ยาลัย ชั้นน าของต่างประเทศและเครือข่า ย
ความร่วมมือ เช่น AUN-ACT
 เพิ่มจานวนนักศึกษาต่างชาติประเภทเต็มเวลา (degree program) ในทุกระดับการศึกษา


หน่วยงานรับผิดชอบ – สานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาักองพัฒนานักศึกษาักองวิเทศสัมพันธ์ั
สานักงานมหาวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 - เตรียมความพร้อมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่ความเป็นประชาคม
อาเซียน (ASEAN Community)

เป้าประสงค์ - เพื่อเตรียมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พร้อมเข้าสู่อาเซียนในปี 2558 และเป็นศูนย์กลาง
การศึกษาในภูมิภาคอาเซียนตอนบน
กลยุทธ์
สนั บ สนุ น การจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ภู มิ ภ าคศึ ก ษา เพื่ อ เป็ น ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ การสร้ า งความเข้ า ใจ
เกี่ยวกับภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ศูนย์อาเซียนศึกษา
 สนับสนุนงานวิจัยที่เกี่ยวกับภูมิภาคอาเซียนในสาขาวิชาที่มีความสาคัญและสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ประเทศ
 มุ่ ง เน้ น การสร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการกั บ มหาวิ ท ยาลั ย ของกลุ่ ม ประเทศ
อาเซียน โดยเน้นอาเซียนตอนบน
 เพิ่มจานวนผูเ้ ข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยของกลุ่มประเทศอาเซียนโดยผ่าน
กลไกสนับ สนุนต่างๆ เช่น โครงการของสานัก งานคณะกรรมการการอุดมศึก ษา (สกอ.) ทุนของ
สานักงานพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ (สพร.)หรือโครงการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 สนับ สนุ นการเตรี ย มความพร้อ มของนัก ศึก ษา/บุค ลากรและสภาพแวดล้อ มสู่ ป ระชาคม
อาเซียน


หน่วยงานรับผิดชอบ– วิทยาลัยนานาชาติัสถาบันภาษาัศูนย์บริหารงานวิจัยัและ
กองวิเทศสัมพันธ์ัสานักงานมหาวิทยาลัย
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6 – มีสิ่งอานวยความสะดวก สิ่งแวดล้อมและการให้บริการที่
ส่งเสริมความเป็นนานาชาติ

เป้าประสงค์ - เพื่อให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีบรรยากาศ รวมถึงมีกระบวนการทางาน และให้บริการ
ที่มคี วามเป็นนานาชาติ
กลยุทธ์
พัฒนาและปรับปรุงด้านกายภาพที่มีมาตรฐานสากลและส่งเสริมความเป็นนานาชาติ เช่น
พัฒนาความเป็น e-university การเป็น green & clean campus
 พัฒนาการให้บริการที่ทันสมัยสาหรับนักศึกษา/บุคลากรต่างชาติ เช่น ที่พัก การคมนาคม
สถานที่สาหรับปฏิบัติศาสนกิจ การให้บริการข้อมูลข่าวสาร และการจัดตั้งหน่วย one stop service
สาหรับให้บริการชาวต่างชาติ ตลอดจนการให้บริการทางวิชาการต่างๆ
 สร้างระบบการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารที่ทันสมัยเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสร้าง
ภาพลักษณ์ความเป็นสากลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่นานาชาติ (CMU Global Visibility)
 พัฒนาระบบ CMU-MIS เพื่อการตัดสินใจเชิงนโยบายและการจัดการด้านวิเทศสัมพันธ์
 สนับสนุนการเอือ
้ อานวยกิจกรรมนานาชาติ


หน่วยงานรับผิดชอบ – สานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศัักองอาคารสถานที่
งานประชาสัมพันธ์ั(กองกลาง)ัักองพัฒนานักศึกษาัักองวิเทศสัมพันธ์
และวิทยาลัยนานาชาติ

______________________________

มหาวิทยาลัยแห่ งความเป็ นเลิศ (university of excellence)
ที่มีความเป็ นสากลในทุกมิติและพร้ อมต่ อการเข้ าสู่ประชาคมอาเซียน
พัฒนาคุณภาพทางวิชาการและการให้ บริการ
ที่ตอบสนองต่ อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ประเด็น
ยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์

ยกระดับการจัด
การศึกษาที่ม่ ุงเน้ น
มาตรฐานผลการเรียนรู้
ระดับสากล
มาตรฐานทางวิชาการที่
เป็ นสากล
1.

กลยุทธ์

3.

Issues)
4.

เพิ่ม/พัฒนาหลักสูตร
นานาชาติ/หลักสูตรที่
ใช้ ภาษาอังกฤษในการ
เรี ยนการสอนและ
หลักสูตรร่วมกับ
ต่างประเทศ

4.

สนับสนุนให้ อาจารย์/
นักวิจยั ไปนาเสนอ
ผลงานทางวิชาการใน
เวทีนานาชาติ

5.

ส่งเสริ มการตีพิมพ์
เผยแพร่บทความ/
สิง่ ประดิษฐ์ ในระดับ
นานาชาติ

แผนที่ยุทธศาสตร์

พัฒนาคุณภาพและ
สมรรถนะสากลของ
อาจารย์ และบุคลากร

มีส่ งิ อานวยความสะดวก
สิ่งแวดล้ อม และให้ บริการ
ที่ส่งเสริมความเป็ น
นานาชาติ
อาจารย์และบุคลากรที่มี
นักศึกษาที่มคี ณ
ุ ลักษณะของ มช. พร้ อมต่อประชาคม มช. มีความเป็ นนานาชาติใน
คุณภาพและสมรรถนะสากล
การเป็ นพลเมืองโลก
อาเซียนและเป็ นศูนย์กลาง
ทุกระบบของการบริ หาร
ของอาเซียนตอนบน
จัดการ
1. พัฒนาอาจารย์ให้ มี
1. พัฒนาความรู้ /ทักษะ
1. จัดตังศู
้ นย์ภมู ิภาค
1. พัฒนาและปรับปรุ งด้ าน
ทักษะการสอน/วิจยั และ
ด้ านภาษา เทคโนโลยี
ศึกษา เช่น ศูนย์
กายภาพทีเ่ ป็ นสากล เช่น
การใช้ ภาษาอังกฤษ
และการสือ่ สาร
อาเซียนศึกษา
ระบบ e-university
2. ส่งเสริ มให้ อาจารย์/
2. พัฒนาสมรรถนะ/
2. สนับสนุนงานวิจยั ที่
2. พัฒนาการให้ บริ การที่
นักวิจยั ทาวิจยั ร่วมกับ
คุณลักษณะสาหรับ
เกี่ยวกับภูมิภาค
ทันสมัยสาหรับนักศึกษา/
มหาวิทยาลัยชันน
้ าของ
ศตวรรษที่ 21
อาเซียน
บุคลากรต่างชาติ และ
โลก
การบริ การวิชาการต่าง ๆ
3. เพิ่มสัดส่วนของอาจารย์/ 3. ผลักดันโครงการ
3. สร้ างเครื อข่ายความ
3. พัฒนาระบบการ
นักวิชาการชาว
แลกเปลีย่ นนักศึกษา
ร่วมมือทางวิชาการกับ
ประชาสัมพันธ์และการ
ต่างประเทศที่มคี ณ
ุ ภาพ
มหาวิทยาลัยใน
สือ่ สารที่ทนั สมัย เพื่อ
อาเซียน
สร้ าง Global Visibility
4. ส่งเสริ มและสนับสนุนให้
4. พัฒนาระบบการถ่ายโอน 4. เพิ่มจานวนผู้เข้ าร่ วม
4. พัฒนาระบบฐานข้ อมูล
อาจารย์ นักวิจยั และ
หน่วยกิตกับมหา
โครงการแลกเปลีย่ น
CMU-MIS เพื่อการ
บุคลากรทุกระดับมีโลก
วิทยาลัยชันน
้ า
กับมหาวิทยาลัยใน
ตัดสินใจเชิงนโยบายและ
ทัศน์ที่เป็ นสากล
อาเซียน
การจัดการด้ านวิเทศ
สัมพันธ์

(Strategic Map)

เตรียมความพร้ อมสู่
ความเป็ นประชาคม
อาเซียน

เตรียมนักศึกษาสู่การเป็ น
พลเมืองโลก

5.

เพิ่มจานวนนักศึกษา
ต่างชาติประเภท full
time

6.

สนับสนุนการเตรี ยม
ความพร้ อมของ
นักศึกษา/บุคลากรและ
สภาพแวดล้ อม

ความเป็ นนานาชาติของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

5.

สนับสนุนการเอื ้ออานวย
กิจกรรมนานาชาติ
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2.

ส่ งเสริมความเข้ มแข้ ง
ด้ านการวิจัยและ
เครือข่ ายความร่ วมมือ
ทางวิชาการ
งานวิจยั และเครื อข่าย
ความร่วมมือทางวิชาการที่
เข้ มแข็ง
ปรับปรุงและพัฒนา
1. สร้ างเครื อข่ายด้ านการ
มาตรฐานหลักสูตร
วิจยั กับมหาวิทยาลัย
ชันน
้ า
พัฒนาการเรี ยนการ
2. ให้ มช. เป็ นผู้นาและ
สอนที่เน้ นทักษะและ
สานประโยชน์จาก
การเรี ยนรู้ในศตวรรษที่
เครื อข่ายความร่วมมือ
21
ในระดับพหุภาคี
พัฒนาหลักสูตรให้ มี
3. ส่งเสริ มงานวิจยั ใน
เนื ้อหาที่เชื่อมโยงกับ
ลักษณะบูรณาการ
ประเด็นสากล (Global
และสหวิทยาการ

ผลิตบัณฑิตที่มีความพร้ อมต่ อการเป็ นพลเมืองโลก

ยุทธศาสตร์ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.)

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 1: การพัฒนาระบบและ
กลไกการบริ หารจัดการอุดมศึกษาให้
สถาบันอุดมศึกษามีขีดความสามารถสูง
ขีดความสามารถสูง

อุดมศึกษาไทยเป็ นแหล่ งเรียนรู้ชนั ้ แนวหน้ า
และผลิตกาลังคนที่มีคุณภาพและคุณธรรมให้ สังคมไทยและประชาคมโลก

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 2: การยกระดับคุณภาพ
วิชาการให้ เทียบเท่ามาตรฐานนานาชาติ

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 3 : การพัฒนาเครื อข่าย
ระหว่างประเทศในสาขาที่เข้ มแข็ง

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 4 : การพัฒนานักศึกษาให้
เป็ นบัณฑิตที่มคี ณ
ุ ลักษณะที่พงึ ประสงค์
ในฐานะประชากรของสังคมไทยและ
ประชาคมโลก

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -

ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ยุทธศาสตร์ ท่ ี 1 : พัฒนาการ
จัดการศึกษาอย่างมีคณ
ุ ภาพใน
ระดับสากล

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 2 พัฒนา
งานวิจยั และสร้ างนวัตกรรมที่
นาไปใช้ ประโยชน์ในการเรี ยน
การสอน การพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคม และความมัน่ คงของ
ท้ องถิ่น ประเทศ และสากล

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 3: พัฒนาการ
บริ การวิชาการและการให้ บริ การ
บนฐานความต้ องการของชุมชน
และท้ องถิ่น

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 4: มุง่ ทานุบารุง
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ไทย ท้ องถิ่นล้ านนา และกลุม่
ชาติพนั ธุ์ และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิง่ แวดล้ อม

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 5: พัฒนาระบบ
การบริ หารจัดการที่ดีและมี
ประสิทธิภาพมาตรฐาน

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 6: การพัฒนาความเป็ นนานาชาติ
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1:
ยกระดับการจัดการศึกษา
ที่มงุ่ เน้ นผลการเรี ยนรู้
ระดับสากล

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2:
ส่งเสริ มความเข้ มแข็งด้ าน
การวิจยั และเครื อข่าย
ความร่วมมือ

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3:
พัฒนาคุณภาพและ
สมรรถนะสากลของ
อาจารย์และบุคลากร

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4:
เตรี ยมนักศึกษาสูก่ ารเป็ น
พลเมืองโลก (Global
Citizen)

ประเด็นยุทธศาสตร์ 5:
เตรี ยมความพร้ อมสูค่ วาม
เป็ นประชาคมอาเซียน
(ASEAN Community)

ประเด็นยุทธศาสตร์ 6:
มีสงิ่ อานวยความสะดวก
สิง่ แวดล้ อม และให้ บริ การที่
ส่งเสริ มความเป็ นนาชาติ
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แผนปฏิบัติการ/โครงการของงานวิเทศสัมพันธ์
ที่สนับสนุนกรอบแนวคิดแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่ความเป็นนานาชาติ
___________________________

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 - ยกระดับการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นมาตรฐานผลการเรียนรู้
ระดับสากล (Global Student Learning Outcome)

เป้าประสงค์ - ยกระดับมาตรฐานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยให้มีความเป็นสากล มุ่งเน้นและ
สอดคล้องต่อทิศทางการพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รวมถึงสามารถดึงดูด
นักศึกษาต่างชาติให้มาศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มากขึ้น

กลยุทธ์
1. เพิ่ม/พัฒนาหลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตร English Program และ
หลักสูตรร่วมกับต่างประเทศ

ระยะเวลาการดาเนินงาน
57

58

59

60

แผนปฏิบัติงาน/โครงการ
1. หารือความร่วมมือ/ประสานงาน
เครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่กับหน่วยงานต่างประเทศ
เพื่อสร้างความร่วมมือในการจัด
หลักสูตรร่วม
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 - ส่งเสริมความเข้มแข็งด้านการวิจัยและเครือข่ายความร่วมมือ
ทางวิชาการ
เป้าประสงค์ – สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทาง
วิชาการ และยกระดับการวิจัยสู่ความเป็นนานาชาติ
ระยะเวลาการดาเนินงาน
กลยุทธ์

57

58

59

60

โครงการเชิงรุก

1. ผลักดันการสร้างเครือข่ายด้าน
การวิจัยและความร่วมมือทาง
วิชาการเชิงรุกกับมหาวิทยาลัยชั้นนา
ในต่างประเทศ และโดยเฉพาะใน
กลุ่มประเทศอาเซียนตอนบน ใน
สาขาทีส่ อดคล้องกับทิศทางและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ

1. โครงการจัดทา สื่อสารและ
ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ความ
ร่วมมือกับต่างประเทศสู่ประชาคม
ภายในมหาวิทยาลัย (คณะ
สถาบัน สานัก วิทยาลัยและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
2. โครงการริเริ่ม สร้าง และสาน
ต่อเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการภายใต้ขอ้ ตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการในระดับทวิ
ภาคีและพหุภาคี

2. สนับสนุนให้มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่เป็นผู้นาและสานประโยชน์
จากเครือข่ายความร่วมมือในระดับ
พหุภาคี/เครือข่ายความร่วมมือใน
กลุ่มภูมิภาคต่างๆ

1. โครงการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งการประสานงานกับองค์กร
พัฒนาภาครัฐและเอกชนใน
ระดับชาติและนานาชาติเพื่อ
ส่งเสริมบทบาทการเป็นผู้ให้ความ
ช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในระดับภูมภิ าค
2. งานประสานสัมพันธ์เพื่อ
สนับสนุนให้มหาวิทยาลัย/ส่วนงาน
เข้าไปมีบทบาททางวิชาการในเวที
ภูมิภาคอาเซียนและนานาชาติ

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์/
นักวิชาการไปนาเสนอผลงานทาง
วิชาการในเวทีระดับชาติและ
นานาชาติ

1. งานอานวยความสะดวกให้กับ
อาจารย์ นักวิจัยและบุคลากรของ
ส่วนงานที่มศี ักยภาพทางวิชาการ
ในการนาเสนอผลงาน สร้างองค์
ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับประเทศ
ต่างๆ ในภูมภิ าค และมีบทบาทใน
การเป็นผู้นาในการพัฒนาระดับ
ภูมิภาค

17

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 – พัฒนาคุณภาพและสมรรถนะสากลของอาจารย์และบุคลากร
เป้าประสงค์ - เพื่อให้อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีศักยภาพและความพร้อมในระดับ
นานาชาติ
กลยุทธ์

ระยะเวลาการดาเนินงาน
57
58 59 60

โครงการเชิงรุก

1. พัฒนาอาจารย์ให้มีทักษะการ
สอน/วิจยั และสามารถใช้
ภาษาอังกฤษในการถ่ายทอด
องค์ความรู้

1. โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
การเรียนการสอน การฝึกอบรม
และการวิจัยที่เป็นนานาชาติและ
ได้มาตรฐานสากล
2. โครงการส่งเสริมให้อาจารย์ได้
มีโอกาสไปสอนหรือทาวิจยั
รวมถึงการศึกษา ดูงาน ณ
ต่างประเทศ
3. โครงการสร้างความเข้มแข็ง
ด้านภาษาด้วยการจัดอบรม
รวมถึงการไปศึกษา/ดูงาน ณ
ต่างประเทศ

2. ส่งเสริมให้อาจารย์/นักวิจยั ได้มี
โอกาสทาวิจัยร่วมกับ
มหาวิทยาลัยชั้นนาของโลก

1. โครงการจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
ความร่วมมือทางวิชาการ/การวิจัย
ระหว่างมหาวิทยาลัย เชียงใหม่กับ
มหาวิทยาลัยที่มีขอ้ ตกลงความ
ร่วมมือ รวมถึงมหาวิทยาลัยชั้นนา
ของโลก
2. ประสานงานโครงการ
แลกเปลี่ยนทางวิชาการของ
อาจารย์/นักวิจัยกับมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศ

3. เพิ่มสัดส่วนของอาจารย์/
นักวิชาการชาวต่างประเทศทีม่ ี
คุณภาพในทุกระดับการศึกษา

1. โครงการสนับสนุนการเรียนการ
สอนโดยอาจารย์ชาวต่างชาติใน
ลักษณะ Visiting Scholar
2. โครงการให้บริการเพื่ออานวย
ความสะดวกแก่ชาวต่างชาติทม่ี า
สอน ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

18
กลยุทธ์
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้
อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรทุก
ระดับมีโลกทัศน์ท่เี ป็นสากล

ระยะเวลาการดาเนินงาน
57
58 59 60

โครงการเชิงรุก
1. โครงการจัดการบรรยายพิเศษ
เพื่อเสริมสร้างโลกทัศน์สากลและ
สมรรถนะที่พงึ ประสงค์ของ
ประชาคมโลกให้แก่คณาจารย์
นักวิจัย และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 – เตรียมนักศึกษาสู่การเป็นพลเมืองโลก
เป้าประสงค์ – เพื่อเตรียมความพร้อมและผลิตนักศึกษาที่มคี ุณลักษณะของการเป็นพลเมืองโลก
กลยุทธ์
1. พัฒนาความรู้/ทักษะด้านภาษา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารให้กับนักศึกษา
2. พัฒนาสมรรถนะ/คุณลักษณะที่
จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ให้กับ
นักศึกษา

3. ผลักดันโครงการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาเพื่อเพิ่มจานวนนักศึกษา
แลกเปลี่ยนทัง้ ประเภท inbound
และ outbound

4. พัฒนาระบบการถ่ายโอนหน่วย
กิตกับมหาวิทยาลัยชั้นนาของ
ต่างประเทศและเครือข่ายความ
ร่วมมือ
5. เพิ่มจานวนนักศึกษาต่างชาติ
ประเภท full time ในทุกระดับ
การศึกษา

ระยะเวลาการดาเนินงาน
57
58 59 60

โครงการเชิงรุก
1. โครงการฝึกอบรมเพิ่มเติม
ความรู้ด้านภาษา โดยร่วมมือกับ
สถาบันภาษา และวิทยาลัย
นานาชาติ
1. โครงการพัฒนาขีด
ความสามารถของนักศึกษาให้มี
สมรรถนะสากลที่จาเป็นต่อโลกใน
ศตวรรษที่ 21 รวมถึงการพัฒนา
ปรับเจตคติ (mindset) ให้เป็น
สากล
1. ประสานงานเพื่อสนับสนุน
โครงการศึกษา ดูงาน และ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของ
นักศึกษาระยะสั้น
2. โครงการเชิงรุกเพื่อจัดหลักสูตร
การศึกษาระยะสั้นสาหรับนักศึกษา
แลกเปลี่ยนจากต่างประเทศ
3. ประสานงานกับหน่วยงานหลัก
ที่รับผิดชอบการจัดกิจกรรม
เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
นักศึกษาไทยกับนักศึกษาต่างชาติ
กิจกรรมทักษะการใช้ชีวติ ใน
มหาวิทยาลัย การปฐมนิเทศ
นักศึกษาต่างชาติ ฯลฯ
1. สนับสนุน เผยแพร่ขอ้ มูล และ
บริหารจัดการโครงการ
แลกเปลี่ยนทีม่ ีกลไกการถ่ายหน่วย
กิต เช่น AUN – ACT หรือ UMAP
1. โครงการ CMU Academic Road
Show เพื่อประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัย เผยแพร่หลักสูตร
และรับสมัครนักศึกษา ณ
ต่างประเทศ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 - เตรียมความพร้อมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่ความเป็นประชาคม
อาเซียน
เป้าประสงค์ - เพื่อเตรียมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พร้อมเข้าสู่อาเซียนในปี 2558 และเป็นศูนย์กลาง
การศึกษาในภูมิภาคอาเซียนตอนบน

กลยุทธ์

ระยะเวลาการดาเนินงาน
57

58

59

60

แผนปฏิบัติงาน/โครงการ

1. สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ภูมภิ าค
ศึกษา เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ การ
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับภูมภิ าค
เอเซียตะวันออกเฉียงใต้

1. โครงการจัดตั้งศูนย์อาเซียน,
ศูนย์พม่า เพื่อเป็นศูนย์ขา่ วสาร
และประสานความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษาของอาเซียน
และอาเซียนบวกสาม
2. โครงการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับนักศึกษาเก่าในภูมภิ าค
อาเซียน เพื่อผลักดันชื่อเสียงและ
เครือข่ายความร่วมมือที่มั่นคง

2. มุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย
ของกลุ่มประเทศอาเซียน โดยเน้น
อาเซียนตอนบน

1. โครงการจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างมหาวิทยาลัย เชียงใหม่กับ
มหาวิทยาลัย ในอาเซียนเพื่อ
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา
2. โครงการเสริมสร้างความ
ร่วมมือกับสานักงานความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
(สพร.) เพื่อส่งเสริมบทบาทการ
เป็นสถาบันการศึกษาที่พร้อมให้
ความช่วยเหลือและสนับสนุนการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน
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แผนปฏิบัติงาน/โครงการ

3. เพิ่มจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยของกลุ่ม
ประเทศอาเซียนโดยผ่านกลไก
สนับสนุนต่างๆ

1. โครงการสร้างแรงจูงใจให้
นักศึกษาจากประเทศสมาชิก
ประชาคมอาเซียนเข้ามาศึกษาที่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มากขึ้น

4. สนับสนุนการเตรียมความพร้อม
ของบุคลากรและสภาพแวดล้อมสู่
ประชาคมอาเซียน

1. โครงการพัฒนานักศึกษา
อาจารย์และบุคลากรให้มี
สมรรถนะสากลเพื่อเตรียมความ
พร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 ASEAN Youth Camp
 การจัดกิจกรรมทัศนศึกษา
เพื่อเรียนรูว้ ิถีชุมชนของแต่ละ
ประเทศ
 เพิ่มช่องทางให้อาจารย์ และ
นักศึกษามีโอกาสและ
ประสบการณ์ทาวิจัยใน
ต่างประเทศ
2. โครงการให้ความรูก้ ับ
คณาจารย์และบุคลากรรวมทั้ง
ประชาชนทั่วไปและบุคลากรด้าน
การศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
ประเทศสมาชิกอาเซียนทัง้
ทางด้านเศรษฐกิจ ประวัติศาสตร์
และศิลปวัฒนธรรม ผ่านการจัด
กิจกรรมหรืองานวิชาการต่างๆ
เช่น ASEAN Days การเสวนาทาง
วิชาการ
3. โครงการสร้างความเข้มเข็ง
ทางด้านภาษาด้วยการจัดอบรม
หรือศึกษาดูงานต่างประเทศ
4. โครงการส่งเสริมให้บุคลากร
นาเสนอผลงานทัง้ ภายในและกลุ่ม
ประเทศอาเซียน
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โครงการเชิงรุก

1. พัฒนาการให้บริการที่ทันสมัย
สาหรับนักศึกษา/บุคลากรต่างชาติ
ตลอดจนการให้บริการวิชาการ
ต่างๆ

1. โครงการบูรณาการจัดตั้งหน่วย
One Stop Service เพื่ออานวย
ความสะดวกและให้บริการที่
จาเป็นแก่นักศึกษาต่างชาติ
นักศึกษาแลกเปลี่ยน ผู้เชี่ยวชาญ
ต่างประเทศ ศาสตราจารย์
อาคันตุกะและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยในการเดินทางไป
ปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ
(บริการด้านหนังสือรับรองการ
ทางาน ที่พัก การประกันสุขภาพ
ฯลฯ)
2. ประสานงานและอานวยความ
สะดวกในการจัดประชุม/อบรม/
สัมมนา/บริการทางวิชาการ
ระดับชาติและนานาขาติของ
มหาวิทยาลัยและส่วนงานในสังกัด
มหาวิทยาลัย
3. ยกระดับมาตรฐานการทางาน
ให้เป็นสากล

2. สร้างระบบการประชาสัมพันธ์
และการสื่อสารที่ทันสมัยเพื่อ
เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารและสร้าง
ภาพลักษณ์ความเป็นสากลของ
มหาวิทยาลัยสูน่ านาชาติ (CMU
Global Visibility)

1. โครงการปรับปรุงคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของสื่อประเภทต่างๆ
เช่น สิ่งพิมพ์ หนังสือแนะนา
มหาวิทยาลัย สื่อผสม ป้าย
ประชาสัมพันธ์ เอกสาร/คูม่ อื
สาหรับชาวต่างประเทศและ
เว็บไซต์
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โครงการเชิงรุก

2. สร้างระบบการประชาสัมพันธ์
และการสื่อสารที่ทันสมัยเพื่อ
เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารและสร้าง
ภาพลักษณ์ความเป็นสากลของ
มหาวิทยาลัยสูน่ านาชาติ (CMU
Global Visibility) (ต่อ)

2. โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ความ
ร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อ
สนับสนุนภาพลักษณ์การนา
มหาวิทยาลัยสูส่ ากล
3. โครงการพัฒนาสัญลักษณ์ของ
องค์กร (Corporate Identity) ให้มี
ความเป็นสากลและจัดทาของที่
ระลึกที่มีสัญลักษณ์ของ มช.
4. โครงการสร้างเครือข่าย
ฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการที่เป็นประโยชน์
สู่สายตานานาชาติ
5. โครงการพัฒนาสมรรถนะด้าน
การประชาสัมพันธ์และการทางาน
ข้ามวัฒนธรรมของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัย
6. ประสานางานกับงาน
ประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย
เพื่อ
7. สื่อสารให้ประชาคมภายในและ
กลุ่มเป้าหมายชาวต่างประเทศ
เห็นถึงภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยที่มมี าตรฐานและ
คุณภาพทางวิชาการในระดับ
สากล

3. พัฒนาระบบฐานข้อมูล CMUMIS เพื่อการตัดสินใจเชิงนโยบาย
และการจัดการด้านวิเทศสัมพันธ์

1. โครงการปรับปรุงฐานข้อมูล
ด้านวิเทศสัมพันธ์ให้เป็นคลัง
ปัญญา (Brain Bank)
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โครงการเชิงรุก
1. โครงการการเป็นเจ้าภาพจัด
ประชุมวิชาการนานาชาติของ
เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน
(ASEAN University Network –
AUN)
2. โครงการเชิญ/อานวยความ
สะดวกในการเชิญผู้มีช่อื เสียง
ระดับนานาชาติเข้ามามีส่วนร่วม
ในกิจกรรรมของมหาวิทยาลัย
3. โครงการทดสอบทักษะด้าน
ภาษาของนักศึกษา/บุคลากร
4. โครงการตระหนักในคุณค่าของ
วัฒนธรรมไทยและเรียนรู้
วัฒนธรรมต่างชาติ
5. โครงการรางวัลเพื่อยกย่องและ
ให้เกียรติแก่ผู้มีผลงานด้านความ
ร่วมมือกับต่างประเทศ

