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CMU IR DASHBOARD
กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



https://ird.oou.cmu.ac.th/cmu-ir-dashboard
PASSWORD : cmuir66

CMU IR DASHBOARD

https://ird.oou.cmu.ac.th/cmu-ir-dashboard/


สรุปข้อมูลบุคลากรชาวต่างชาติ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(ที่วีซ่ายังไม่ส้ินสุด)
กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMDg4NTUyZTktMWQ2ZS00YjkyLWE4ZWYtYTE0ZmIyNDMyNjI0IiwidCI6ImNmODFmMWRmLWRlNTktNGMyOS05MWRhLWEyZGZkMDRhYTc1MSIsImMiOjEwfQ%3D%3D


ข้อควรระวังในกรอกข้อมูลลงระบบ IRDSS

1. กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง: 
- วันเริ่มต้น-ส้ินสุดหลักสูตร
- วันส้ินสุดการตรวจลงตรา
- ช่ือ-สกุล
- เลขที่หนังสือเดินทาง

2. จัดทําเอกสารตรวจลงตรา
สําหรับ นศ. (ED)/บุคลากร (B, RS) 
ให้ถูกต้องตามกฎหมายรวมถึง
ตรวจสอบประเภทวีซ่าเมื่อแรก
รับเข้าให้ถูกต้อง เพ่ือลดการ
ดําเนินการขอเปล่ียนประเภทวีซ่า

3. กรณีมีครอบครัวติดตาม : 

- การขอเปล่ียนประเภทวีซ่าให้ผู้ติดตาม มีข้อจํากัด เนื่องจากการเปล่ียน
ประเภทวีซ่าเป�น Non-B ทําได้เฉพาะ Tourist Visa หรือ Transit Visa 
เท่านัน้ 

ดังนัน้ให้สอบถามจากกองวิเทศสัมพันธ์ก่อนเพ่ือประสานไปยังสํานักงาน
ตรวจคนเข้าเมืองต่อไป 

บางประเทศเป�นข้อกําหนดที่จะต้องได้รับการตรวจลงตราที่ถูกตอ้งเพ่ือจะ
สามารถเทียบวุฒิการศึกษาได้

4. การให้บริการพานักศึกษา/บุคลากรต่างชาติไปรับบริการตรวจคนเข้าเมือง
จังหวัดเชียงใหม่

- จากข้อมูลป� 2565 ในแต่ละเดือนมีจํานวนผู้ใช้บริการน้อยมาก จํานวน 1-8 คน 
ดังนัน้จึงขอปรับการให้บริการเป�นการแจ้งเตือน ก่อนวันใกล้ครบกําหนด 15-30 วัน



ข้อมูลการจัดทําบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการ

ออนไลน์
(CMU MoU Online)

กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



https://ird.oou.cmu.ac.th/cmu-ir-dashboard/


ทําอย่างไรที่จะทําให้
มีข้อมูลสมบูรณ์เป�น Single Data

เพ่ือใช้ประโยชน์ร่วมกัน ?
กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่





https://ird.oou.cmu.ac.th/add_mou/

https://ird.oou.cmu.ac.th/add_mou/


NEXT CMU IR
Digital Platform

2023
กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



Mobilities

ระบบดูแลนักศึกษาแลกเปล่ียน Inbound Outbound ระบบรองรับการสมัครเรียน การตัง้โครงการแปลกเปล่ียนนศ.
กิจกรรมต่าง ๆ มีการเช่ือมต่อกับฐานข้อมูล api ในการเลือกกระบวนวิชาที่ถูกต้องแม่นยาํ และในรูปแบบฐานข้อมูล



Guest

ระบบอาคันตุกะสัมพันธ์ ระบบรองรับการนัดหมายเข้าพบผู้บริหาร มีข้อมูล CV พ้ืนฐานประกอบการตัดสินใจ
สามารถเก็บประวัติของที่ระลึกได้ รายการที่พักรับรอง รายการห้องประชุม ผู้ติตต่อ ผู้มีอํานาจลงนามต่าง ๆ 

https://irdcmu.system-on.cloud/ird-visitor-management/settings/index




สร้างระบบการ
สนับสนุนงานวิจัย
นวัตกรรมจากต้น
นํ้าถึงปลายนํ้าเพ่ือ
นําไปใช้ประโยชน์

ต่อสังคมและ
อุตสาหกรรม

การพัฒนา
แพลตฟอร์ม

สําหรับคู่ความ
ร่วมมือด้านการ
วิจัยระดับโลก
ทัง้ภาครัฐและ

เอกชน

2 นโยบายใหม่

ป�จจุบันมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding; MOU) 
ด้านการวิจัยระหว่าง มช. และต่างประเทศเป�นจํานวนมาก จําเป�นต้องมีแพลตฟอร์มที่คัดสรร 
Global Partnership ที่มีศักยภาพในการพัฒนาต่อยอด ให้เกิดผลผลิตจากคู่ความร่วมมือ
ที่เป�นรูปธรรม

เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการต่อยอดงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีผลกระทบสูงให้สามารถนําไปใช้
ประโยชน์ได้จริง

สร้างระบบนิเวศวิจัย (งานวิจัยที่มีผลกระทบสูง งานวิจัยขัน้แนวหน้า และเทคโนโลยีเชิงลึก) โดยมี
การทํางานแบบบูรณาการข้ามศาสตร์ มองโจทย์จาก Demand side มีทํางานร่วมกันในลักษณะ
เครือข่ายอย่างเป�นระบบ (Public-Private & Global Partnership Research Platform) ทัง้
ภายในประเทศ (ภาครัฐ เอกชน ชุมชน) และต่างประเทศ เน้นการสร้างนวัตกรรมและนําผลงานไปสู่
การใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม (เช่น สถาบัน ศูนย์ความเป�นเลิศ ศูนย์เช่ียวชาญ
เฉพาะทาง ศูนย์วิจัย กลุ่มวิจัย; โครงการวิจัยที่ถูกพัฒนาเพ่ือนําไปต่อยอด อย่างน้อย 50
โครงการ เป�นต้น)

https://policy13.cmu.ac.th/policies/65
https://policy13.cmu.ac.th/policies/76


โครงสร้างกองวิเทศในป�จจุบัน

• เน้นให้การบริการด้านการต่างประเทศ
• การทํางานแบบ SILO ความยืดหยุ่นน้อย
• Paper Based Working System
• ขาดการบูรณาการ การทํางานระหว่างทีม
• ยึดติดกับภารกิจเดิมด้านการต่างประเทศ

รับรองอาคันตุกะ ประสานงานการลงนาม
ข้อตกลง กิจกรรมนักศึกษาต่างชาติ













โครงสร้างองค์กรใหม่
กองวิเทศสัมพันธ์ (Sandbox)





• ผลักดันให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป�นท่ีรู้จักในระดับสากล
• สนับสนุนการจัดกิจกรรมนานาชาติ
• ปรับกระบวนการให้บริการให้สะดวก รวดเร็ว เชื่อมโยงการทํางานระดับสากล

โดยการใช้ Digital Platform ท่ีเหมาะสม
• พัฒนาระบบข้อมูลด้านพันธกิจสากลให้เป�น Single Data และบูรณาการข้อมูล

ร่วมกันทุกส่วนงาน ในการเช่ือมโยงสู่พันธกิจในระดับสากล

กลุ่มภารกิจนําองคก̚รสู̏สากล  
(Global VisibilityʏDriving Team) 



กลุ่มภารกิจเครือข่ายนานาชาติสัมพันธ์ 
(Global Engagement and Initiative Team)

• สนับสนุนการเจรจาความร่วมมือเชิงรุก
• สนับสนุนข้อมูลความเช่ียวชาญเพ่ือสานต่อกิจกรรมในมิติต่าง ๆ
• สนับสนุนการรองรับอาคันตุกะมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ
• สนับสนุนการจัดทําข้อตกลงความร่วมมือมุ่งเน้นตามแบบยุทธศาสตร์ มช.
• สนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ
• สนับสนุนการแลกเปลี่ยนบุคลากร
• สนับสนุนการจัดทําเอกสารตรวจลงตราและทํางาน



• ผลักดันการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ด้านพันธกิจสากล ที�ส่งเสริมงานวิจัย
และนวัตกรรม

• สนับสนุนการสร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยชั�นนําระดับโลกในมิติต่าง ๆ 
ที�เกี�ยวข้องกับการสร้างงานวิจัย และนวัตกรรม

• สนับสนุนการพัฒนาข้อเสนอโครงการความร่วมมือ ด้านวิจัย และนวัตกรรม 
กับ มหาวิทยาลัยชั�นนําเพื�อขอรับการสนับสนุกจากแหล่งเงินทุนต่าง ๆ

กลุ่มภารกิจส่งเสริมงานวิจัย และนวัตกรรมสากล 
(Global Research and Innovation Supportive Team)



ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทํางานและรับฟ�งความเห็น
เพ่ือการขับเคลื่อนพันธกิจสากล 3 ประเด็น
• Global Engagement & Initiative Task

• Global Visibility Driving Task

• Global Research and Innovation Supportive Task



QR CODE ระดมความเห็น

1. ตัง้ช่ือตนเองไปที่ 

Anonymous

2. ให้พิมพ์ข้อคิดเห็นที่ poll หรือ 

Q & A

https://wall.sli.do/event/jVTVCyjJ92QHusZuJruLt1?section=82e1e6af-e955-45ca-b4bb-75b0d8762101




QR CODE

แบบประเมิน
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