
แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหมแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม  
ระยะที่ระยะที่  1010 ((พพ..ศศ.. 25502550 –– 2554)2554)



RoadmapRoadmap

มหาวิทยาลัยชั้นนํา
ตามมาตรฐานสากล

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู 
ความสามารถ  มีคุณธรรม 
จริยธรรมตามความตองการ

ของสังคม

สรางทีมวิจัย                    
และคุณภาพงานวิจัย

เปนที่พึ่ง                             
และรวมพฒันาชุมชน

อนุรักษ และทํานุบํารุงศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม              

ความหลากหลายทางชีวภาพ 

• พัฒนาทักษะ ความรู คุณธรรม
จริยธรรม

• เสริมสรางสุขภาวะ
• สรางบรรยากาศและสิ่งแวดลอม
การทํางาน

• มหาวิทยาลัยเปน 
Holding Company

• ศักยภาพศิษยเกา
แสวงหารายได

• การหารายไดจาก
การบริหาร
ทรัพยสิน

• ตนทุน/คาใชจาย
• การจัดการ
ทรัพยสิน

• พัฒนาระบบ MIS
• KM
• จรรยาบรรณใน
วิชาชพี  บุคลากร
มหาวิทยาลัย

• มอบอํานาจ
• ลดตนทุน
• แกไข ปรับปรุง  
กฎระเบียบ 
ขอบังคับ

• ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

บุคลากรมีคุณภาพ             
และมีความสุขพึ่งพาตนเองบริหารจัดการอยางมีธรรมาภิบาล

การบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ

Benchmarking
• ม. ในประเทศ   
• ม.ตางประเทศ

TQA
(Thailand Quality Award)

บัณฑิตที่พึงประสงค มหาวิทยาลัย
ที่มุงเนนการวิจัย

บริการวิชาการ
แบบมีสวนรวมบนฐาน
ความตองการของชุมชน

อนุรกัษ สงเสริม ทํานบุํารุงศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร
ธรรมชาต ิและสิ่งแวดลอม



วิสัยทัศนวิสัยทัศน
มหาวิทยาลัยเชยีงใหมเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําตามมาตรฐานสากล ที่มุงเนนการ
วิจัย มีการผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและคุณภาพ มีการบริหารจัดการที่ดีตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถพัฒนาตนเองไดอยางยั่งยนื

ยุทธศาสตรยุทธศาสตร

1.
พัฒนาการจัด
การศึกษา
เพื่อใหได
บัณฑิตที่พึง
ประสงค

2.
พัฒนา

มหาวิทยาลัย
ใหเปน

มหาวิทยาลัย
ที่มุงเนนการ

วิจัย

3.
พัฒนาบริการ
วิชาการแบบ
มีสวนรวมบน
ฐานความ
ตองการของ
ชุมชน และ
ทองถิ่น

4.
ทํานุบํารุง

ศาสนา ศิลป-
วัฒนธรรม
อนุรักษ และ
พัฒนา
ทรัพยากร  
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

5.
พัฒนา

มหาวิทยาลัย
ตามหลักการ
บริหาร 
จัดการที่ดี
และพัฒนาสู
ระดับสากล

เปาประสงคเปาประสงค

บัณฑิตที่พึง
ประสงค

มหาวิทยาลัย
วิจัย

เปนที่พึ่งและ
รวมพัฒนา
ชุมชน

อนุรักษ 
สงเสริม ทํานุ-
บํารุงศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม

ความ
หลากหลาย
ทางชีวภาพ

• การบริหาร 
จัดการอยาง 
มีธรรมาภิบาล
มีประสิทธิ- 
ภาพ มุงสู
ระดับสากล 

• การพึ่งพา
ตนเอง

• บุคลากรมี
คุณภาพและ
มีความสุข



ยุทธศาสตรที่ยุทธศาสตรที่  11   พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อใหไดบัณฑิตพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อใหไดบัณฑิต  
ที่พึงประสงคที่พึงประสงค

• ผลิตบณัฑิตที่มีความรู ความสามารถ มีคณุธรรม จริยธรรม        
ตามความตองการ ของสังคม

• แสวงหานักเรยีนที่มีคณุภาพเขาเรยีนเพิ่มขึ้น
• จัดกิจกรรมสรางคุณภาพบัณฑิตรวมกบัภาครัฐและเอกชน
• แสวงหาความรวมมือกบัมหาวิทยาลัยตางประเทศ
• เพิ่มและพัฒนาแหลงการเรยีนรูดวยตนเอง
• กําหนดมาตรฐานและการประกนัคณุภาพการศึกษาอยางเปนระบบ

กลยุทธกลยุทธ

ประกอบดวยตัวชี้วัดหลักประกอบดวยตัวชี้วัดหลัก  33  ตัวชี้วัดตัวชี้วัด

เปาประสงคเปาประสงค  ::   บัณฑิตทีพ่ึงประสงคบัณฑิตทีพ่ึงประสงค



ยุทธศาสตรที่ยุทธศาสตรที่  22   พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนมหาวิทยาลัยพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนมหาวิทยาลัย          
ที่มุงเนนการวิจัยที่มุงเนนการวิจัย

• สรางทีมวิจัยที่แข็งแกรงในระดับนานาชาติ และสรางคุณภาพของ
งานวจิัยใหเกิดความเขมแข็งโดยความรวมมือระหวางอาจารยกบั
บัณฑิตศึกษา

• สรางประเดน็วิจัยบนฐานองคความรูที่เปนอัตลักษณ และสงเสริม 
การแขงขันของประเทศ 

• ผลักดนังานวิจัยในลกัษณะบูรณาการรวมกับภาครัฐและเอกชน 
เพื่อสนองตอบความตองการของสังคม 

• จัดระบบบรหิาร และการจัดการงานวิจัยอยางบูรณาการใหเกิดมูลคา 
คณุคาและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

กลยุทธกลยุทธ

ประกอบดวยตัวชี้วัดหลักประกอบดวยตัวชี้วัดหลัก  33  ตัวชี้วัดตัวชี้วัด

เปาประสงคเปาประสงค  ::   มหาวิทยาลยัวิจัยมหาวิทยาลยัวิจัย



ยุทธศาสตรที่ยุทธศาสตรที่  33   พัฒนาบริการวิชาการแบบมีสวนรวมบนฐานพัฒนาบริการวิชาการแบบมีสวนรวมบนฐาน      
ความตองการของชมุชนและทองถิ่นความตองการของชมุชนและทองถิ่น

• นําทนุทางสังคม ทรัพยากร และภูมิปญญาที่มอียูในทองถิ่นมา
พัฒนาตอยอด

• เรยีนรูรวมกบัชุมชน และถายทอดความรูและเทคโนโลยีสูชุมชน

กลยุทธกลยุทธ

ประกอบดวยตัวชี้วัดหลักประกอบดวยตัวชี้วัดหลัก  11  ตัวชี้วัดตัวชี้วัด

เปาประสงคเปาประสงค  ::   เปนที่พึ่งและรวมพัฒนาชมุชนเปนที่พึ่งและรวมพัฒนาชมุชน



ยุทธศาสตรที่ยุทธศาสตรที่  44   ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  อนุรักษและพฒันาอนุรักษและพฒันา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

• อนรุักษ สืบสาน พัฒนา เผยแพรเอกลักษณ ศิลปวัฒนธรรม         
ภูมิปญญาลานนา

• สงเสริมการใชความรูวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีเพื่ออนรุกัษ และ
ทํานุบาํรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมลานนา

กลยุทธกลยุทธ

ประกอบดวยตัวชี้วัดหลักประกอบดวยตัวชี้วัดหลัก  11  ตัวชี้วัดตัวชี้วัด

เปาประสงคเปาประสงค  ::   อนรุกัษอนรุกัษ  สงเสริมสงเสริม  ทํานุบาํรุงศาสนาทํานุบาํรุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมศิลปวัฒนธรรม  
ความหลากหลายทางชีวภาพความหลากหลายทางชีวภาพ



ยุทธศาสตรที่ยุทธศาสตรที่  55 พัฒนามหาวิทยาลัยตามหลกัการบริหารพัฒนามหาวิทยาลัยตามหลกัการบริหาร
จัดการที่ดีและพัฒนาสูระดับสากลจัดการที่ดีและพัฒนาสูระดับสากล 

• พัฒนาระบบการบริหารจัดการในทุกๆ ดาน โดยเปลี่ยนจากการกํากบั
และควบคุมมาเปนการมอบอาํนาจ

• ลดตนทนุ และเพิ่มผลิตภาพในการบริหารจัดการ
• แกไขกฎระเบียบเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และพัฒนาเครือ่งมือ
ดานการเงินการคลังใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส และสรางความเปน
ธรรม

• จัดทําและพัฒนาระบบ MIS

กลยุทธกลยุทธ

เปาประสงคเปาประสงค  ::   กก..  เพื่อใหการบรหิารจัดการอยางเพื่อใหการบรหิารจัดการอยาง  มีมีธรรมาภิธรรมาภิบาลบาล                               
มีประสิทธิภาพมีประสิทธิภาพ  มุงสูระดับสากลมุงสูระดับสากล 



ยุทธศาสตรที่ยุทธศาสตรที่  55 พัฒนามหาวิทยาลัยตามหลกัการบริหารพัฒนามหาวิทยาลัยตามหลกัการบริหาร
จัดการที่ดีและพัฒนาสูระดับสากลจัดการที่ดีและพัฒนาสูระดับสากล 

• สงเสริมใหบุคลากร ศิษยเกา ชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนา
มหาวิทยาลยั 

• จัดการความรูอยางครบวงจร 
• กําหนด และสนับสนนุใหมีการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ วิชาชพี
คณาจารย

• พัฒนามหาวิทยาลัยไปสู World Class University
• พัฒนาระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

กลยุทธกลยุทธ

เปาประสงคเปาประสงค  ::   กก..  เพื่อใหการบรหิารจัดการอยางเพื่อใหการบรหิารจัดการอยาง  มีมีธรรมาภิธรรมาภิบาลบาล                               
มีประสิทธิภาพมีประสิทธิภาพ  มุงสูระดับสากลมุงสูระดับสากล 



ยุทธศาสตรที่ยุทธศาสตรที่  55 พัฒนามหาวิทยาลัยตามหลกัการบริหารพัฒนามหาวิทยาลัยตามหลกัการบริหาร
จัดการที่ดีและพัฒนาสูระดับสากลจัดการที่ดีและพัฒนาสูระดับสากล 

• พัฒนาการใชประโยชนจากทรัพยสินทางปญญา และนวตักรรมใหม
รวมกบัภาคเอกชน

• แสวงหารายไดจากทรพัยสินที่มีอยู และใชศกัยภาพของศิษยเกา ใน
การหาเงินรายได

• มหาวิทยาลยัทาํหนาที่เปน Holding Company ทําการลงทุน
โครงการตางๆ

• แสวงหารายไดจากการใหบรกิารวชิาการในรูปแบบตางๆ

กลยุทธกลยุทธ

เปาประสงคเปาประสงค  ::   ขข..  เพื่อการพึ่งพาตนเองเพื่อการพึ่งพาตนเอง 



ยุทธศาสตรที่ยุทธศาสตรที่  55 พัฒนามหาวิทยาลัยตามหลกัการบริหารพัฒนามหาวิทยาลัยตามหลกัการบริหาร
จัดการที่ดีและพัฒนาสูระดับสากลจัดการที่ดีและพัฒนาสูระดับสากล 

• พัฒนาบุคลากรใหมีความรูคูคุณธรรม 
• เสริมสรางสุขภาวะของบุคลากรใหมีสุขภาพแข็งแรง ทั้งรางกาย 
และจิตใจ 

• สรางบรรยากาศและสิ่งแวดลอมในการทาํงานที่ดีเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวติ 

กลยุทธกลยุทธ

เปาประสงคเปาประสงค  ::   คค..  บุคลากรมีคุณภาพและมีความสุขบุคลากรมีคุณภาพและมีความสุข 

ประกอบดวยตัวชี้วัดหลักประกอบดวยตัวชี้วัดหลัก  55  ตัวชี้วัดตัวชี้วัด



เรือธงของแผนพฒันาการศึกษาฯเรือธงของแผนพฒันาการศึกษาฯ  ระยะที่ระยะที่  1010

1.1. ดานการจัดการศึกษาดานการจัดการศึกษา  
• จัดการเรียนการสอนเพื่อใหไดบัณฑิตที่พึงประสงค
• บัณฑิตสามารถแขงขันกับนานาชาติได

2.2. ดานการวิจัยดานการวิจัย
• เนนการวิจัยและพัฒนาทุกกลุมสาขา
• สรางองคความรูและเทคโนโลยีเพื่อความเปนเลิศทางวิชาการ
• พัฒนานวัตกรรมที่นําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

3.3. ดานการบริการวิชาการดานการบริการวชิาการ  
• ถายทอดองคความรูจากผลงานวิจัย
• ใหบริการวิชาการที่มีสวนรวมและสอดคลองกับความตองการของสังคม

4.4. ดานการอนุรักษดานการอนุรักษ  สงเสริมสงเสริม  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ::  เนนการเปนผูนําดาน  
คุณธรรมและจริยธรรม

5.5. ดานการบริหารจัดการดานการบริหารจัดการ  ::  เนนการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพและ             
มีธรรมาภิบาล



การบริหารแผนการบริหารแผน  และการติดตามประเมินผลและการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหมแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม  ระยะที่ระยะที่  1010

• ทบทวนยุทธศาสตร 
เปาหมาย และวิเคราะห
สภาพแวดลอม 
(SWOT)

• เสนอแผนที่ปรับตอที่
ประชุมคณบดแีละสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อให
ความเห็นชอบ

• คณะ/หนวยงานจัดทํา
รายงานผลการ
ดําเนินงาน ประจําป

• มหาวิทยาลัยวิเคราะห 
สรุปผล ผลการ
ปฏิบัติงานประจําปเสนอ
ตอผูบริหารและสภา
มหาวิทยาลัย

• ทํารายงานผลการ
ปฏิบัติราชการประจําป
ตามคํารับรอง ก.พ.ร.

• ตดิตามความกาวหนา 
และประเมินผลระยะครึ่ง
แผนฯ

• ประเมินผลแผนฯ เมื่อ
สิ้นสุดแผน

• สภามหาวิทยาลัยให
ความเห็นชอบแผนฯ

• แจงแผนฯ แกคณะ/
หนวยงาน และองคกรใน
กํากับ

• คณะ/หนวยงานจัดทํา
แผนงาน-แผนเงิน 
ประจําปงบประมาณของ
หนวยงาน

• มหาวิทยาลัยกํากับดูแล
คณะ-หนวยงานใหเปนไป
ตามกรอบแผนฯ ของ
มหาวิทยาลัย

• ใชเครื่องมือและเทคนิค
สนับสนุนการบริหารแผน
- Balanced Scorecard
- ปรับปรุง/ลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน

- (FIS, MIS, e-Office)

การปรับแผนการติดตามผลการบริหารจัดการ


