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นโยบายด้านการวิจัย  

ตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 11  
(พ.ศ. 2555 - 2559) 

ศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์  อังกสิทธิ์ 
อธิการบดมีหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

สัมมนานักวิจัยรุ่นใหม่ 31 มกราคม 2555 



ยุทธศาสตร์ที่ 1 : 
พัฒนาการจัดการศกึษา
อย่างมีคุณภาพในระดับ

สากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 :                                
พัฒนางานวิจัยและสร้างนวัตกรรม      

ที่น าไปใชป้ระโยชน์ในการเรียน 
การสอน การพัฒนาเศรษฐกิจ 

สังคม และความมั่นคงของท้องถิ่น 
ประเทศและสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 :        
พัฒนาการบริการวิชาการและ
การให้บริการบนฐานความ
ต้องการของชุมชน และ

ท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 :                                   
ท านบุ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีไทยท้องถิ่นล้านนา และ       

กลุ่มชาติพันธุ์ และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : 

พัฒนาความเป็นสากล
ของมหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 :         
พัฒนาระบบการ

บริหารจัดการที่ด ีและ
มีประสิทธิภาพ 
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วิสัยทัศน ์
1. เป็นมหาวิทยาลัยช้ันน า มีความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 ในระดับสากล 
1. คุณภาพบัณฑิตที่เป็นคนดี มีความรู้ ความสามารถ 
2. เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 
3. มีการบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาลตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
4. สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างย่ังยืน 

 



*
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เปูาประสงค์ 
1. บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นผู้ที่มีคุณธรรม

จริยธรรม เป็นคนดี มีความรู้ความสามารถ และ
ทักษะเป็นที่ยอมรับได้ในระดับสากล มีทักษะ
ความเป็นผู้น า ขยัน อดทน ใฝุรู้ มีจิตส านึก
รับผิดชอบ ต่อสังคมและรู้เท่ากันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างมีเหตุผล 

พัฒนาหลักสูตรได้
มาตรฐาน TQF 

และมาตรฐานสากล 

พัฒนา ICT  
ที่ทันสมัย  

(e-University) 

เปิดหลักสูตร 
Bilingual เพิ่ม 

จัดการเรียนการสอน 
- Problem Based Learning 
- Self Directed Learning 
- Life Long learning 
- ICT Integrated Learning 

English & 
ICT Literacy 

พัฒนาระบบ 
สหกิจศึกษา 

พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
จิตส านึก ความรับผิดชอบ
ต่อสาธารณะแก่นักศึกษา 

พัฒนาทักษะ
การสอน วิจัย 
ให้อาจารย ์

ตัวชี้วัด / เปูาหมาย 
1. ผู้ใชบ้ัณฑิตมีความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิต

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทั้งคุณธรรม จริยธรรม
และความรู้ความสามารถ ในระดับดีขึ้นไป 

2. บัณฑิตที่จบการศึกษาในแต่ละปี มีงานท า       
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

3. ความส าเร็จของการพัฒนาเป็น e-University 

*
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เปูาประสงค ์
2. การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ                    

ระดับสากล  
 (World Class University) 

พัฒนาระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ส่งเสริมบัณฑิตมีโอกาส
ฝึกงาน/ท างานในองค์กร
ชั้นน าระดับนานาชาติ 

พัฒนาฐานข้อมูล 
Recruiters List 

ให้ทันสมัย 

แลกเปลี่ยนนักศึกษา
กับมหาวิทยาลัย

ต่างประเทศ 

เพิ่มการรับนักศึกษา
นานาชาติ 

ตัวชี้วัด / เปูาหมาย 
3. ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานการศึกษาใน

ระดับดีมาก 
4. ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นน าของประเทศ

ไทย เอเชียและระดับโลก 
• อยู่ในอันดับท่ีไม่เกินกว่าที่ 3  ของประเทศทุกปี 
• อยู่ใน 50 อันดับของเอเชีย ภายในปี 2559 
• อยู่ใน 300 อันดับของโลกภายในปี 2559 
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เปูาประสงค ์
3. การให้โอกาสทางการศึกษา

อย่างเต็มศักยภาพแก่
ผู้ด้อยโอกาส ผูพ้ิการ และ          
ผูท้ี่มีความสามารถพิเศษ  

จัดหาสื่อการสอน            
สิ่งอ านวยความสะดวก

ให้แกผู่้พิการฯ 

แสวงหา/จัดสรร
ทุนการศึกษาให้แก่

ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการฯ 

จัดสรรที่นั่งและโอกาสเข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการฯ 

ตัวชี้วัด / เปูาหมาย 
5. ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ท่ีมี

ความสามารถพิเศษ ได้รับสิทธิ
และโอกาสทางการศึกษาตาม
ความ สามารถ เพิ่มขึ้นปีละไม่น้อย
กว่าร้อยละ 10 
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เปูาประสงค ์ 
 เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 

ทีม่ีคุณภาพระดับโลก 

แสวงหานักวิจัย
นานาชาติร่วม

วิจัย 

วิจัยเชิงนโยบาย
สาธารณะ 

ระบบ Mentor/ 
ศูนย์บ่มเพาะ
นักวิจัยรุ่นใหม่ 

ระบบทางด่วน
ส าหรับ Young 

Star Researches 

พัฒนาฐานข้อมูล 
CMU-RIS ให้

ทันสมัย 

พัฒนานักวิจัย
ทุกมิติ 

ตัวชี้วัด / เปูาหมาย 
1. ผลการจัดอันดับสถาบันทีมี่ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ไม่เกินที่ 3 ของประเทศ 
2. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมได้รับการตีพิมพ์ / น าไปอ้างอิง มีเพิ่มขึ้นปลีะ         

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 15 
3. ผลงานวิจัยได้รับการจดสิทธิบัตร  อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ทุกป ี
4. เงินสนับสนุนงานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก เพิ่มข้ึนปีละไม่น้อยกว่า ร้อยละ 15 
5. อาจารย์ นักวิจัย ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ร้อยละ 80 ของอาจารย์ / นักวิจัย

ทั้งหมด 
6. จ านวนโครงการวิจัยท่ีได้ร่วมบูรณาการกับประเทศกลุ่มอาเซียนและนานาชาติ 

ไม่น้อยกว่า 2 โครงการต่อปี 

*

วิจัยเพื่อพัฒนา
เทคโนโลยีและ 

นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ 

พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ

ทุนวิจัย 

Matching Fund 
/ Seeding 
Money 

วิจัยเชิงบูรณาการ
ร่วมกับภาคการผลิต/

อุตสาหกรรม 
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เปูาประสงค์ 
1. เป็นที่พึ่งและร่วมพัฒนากับชุมชนและสังคม  
2. สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา

ภาคเหนือในการให้บริการวิชาการด้านเศรษฐกิจ 
สังคม การปกครอง โดยอาศัยแนวพระราชด าริ 
“ปิดทองหลังพระ” เป็นหลักในการพัฒนาและ
ตามแนวทาง 1 มหาวิทยาลัย 1 จังหวัด 

Uniserv เป็นผู้น า
บูรณาการองค์ความรู้

ในการให้บริการ 

ตัวชี้วัด / เปูาหมาย 
1. มหาวิทยาลัยด าเนินการสร้างความเข้มแข็งศักยภาพของ

ท้องถิ่น ชุมชนและสังคม ปีละไม่น้อยกว่า 50  
2. จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ/แหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ ในปี 2557 

1) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
2) แหล่งเรียนรู้และบริการวิชาการด้านการเกษตร 
3) ศูนย์ให้ค าปรึกษา/ให้ความรู้ด้านกฎหมาย/การปกครอง

ระบอบประชาธิปไตย  
1. ประชาชนในชุมชน/สังคมภาค เหนือมีความพึงพอใจต่อการให้ 

บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

เสริมสร้างขีดความสามารถ
ของชุมชนให้จัดการปัญหา

ด้วยตนเอง 

สร้างเครือข่ายเตรียม
ความพร้อมประชาชน
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

พัฒนา 
ศูนย์ความเป็นเลิศ/ 

แหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ 

ให้บริการเน้นด้านความ
ปลอดภัยและคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 

เน้น Problem Based 
/ Area Based 
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เปูาประสงค์ 
3. เป็นศูนย์กลางการให้บริการ

สุขภาพของภูมิภาค          
ภาคอีาเซียน / เอเชีย 
(Health Hub) 

ตัวชี้วัด / เปูาหมาย 
4. จ านวนศูนย์ความเชี่ยวชาญเฉพาะ

ทางการแพทย์ท่ีได้รับความส าเร็จ 
ไม่น้อยกว่า 3 ศูนย์ ในปี 2558 

ยกระดับการให้บริการ
สุขภาพให้ทัดเทียมระดับ

นานาชาติ 

แยกระบบบริหารจัดการ 
Teaching Hospital 

และ Service Hospital 
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เปูาประสงค์ 
1. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย

และท้องถิ่นล้านนา 
ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม 
ได้รับการสืบสาน อนุรักษ์ ฟื้นฟูและ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

2. มหาวิทยาลัยเป็นแบบอย่างในการ
จัดการสภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 
(Green and Clean Environment)  

ตัวชี้วัด / เปูาหมาย 
1. จัดตั้งศูนย์ล้านนาคดีศึกษาภายในปี 2558 
2. จ านวนผลงาน/นวัตกรรมในการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น การท านุ-

บ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย ท้องถิ่นล้านนาและ       
กลุ่มชาติพันธุ์ ปีละไม่น้อยกว่า 70 ผลงาน 

3. มีฐานข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ online ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีไทยท้องถิ่นล้านนาและชาติพันธุ์ อย่างน้อยจ านวน 1 ฐาน 

4. จ านวนผลงานที่มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการเพื่ออนุรักษ์/แก้ไข/ลดปัญหา
สิ่งแวดล้อม ให้กับชุมชน สังคมปีละไม่น้อยกว่า 100 โครงการ 

5. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อสภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม
ภายในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ส านักส่งเสริมเป็นผู้น าบูรณาการ
องค์ความรู้/ทรัพยากรบุคคลใน
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ท านุบ ารุงฯ 

ร่วมกับชุมชน/สังคม  
ในการอนุรักษ์/รักษา 

ทรัพยากรธรรมชาติ/สิงแวดล้อม 

รวบรวมข้อมูล/องค์ความรู้
ด้านล้านนาคดีศึกษา 

ส่งเสริมมรดก
ล้านนาสู่มรดกโลก 

มีแผนแม่บท  
Green & Clean Campus 

ส่งเสริมวัฒนธรรม
พื้นบ้าน 
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เปูาประสงค ์
พัฒนาความร่วมมือและ

ความสัมพันธ์กับสถาบันการศกึษา
และวิชาการต่างประเทศ ในภูมิภาค
อาเซียน เอเชียและนานาชาติ พร้อม
ทั้งเตรียมมหาวิทยาลัยพร้อมเข้าสู่

ประชาคมอาเซียนในปี 2558  

ตัวชี้วัด / เปูาหมาย 
1. ความส าเร็จของการเป็นผู้น าวิชาการด้านวิทยาศาสตร์

สุขภาพ ในอาเซียนและสากล ในปี 2559 
2. จ านวนโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับนานาชาติ / 

จ านวนหลักสูตรความร่วมมือกับนานาชาติ / จ านวน
โครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับนานาชาติ / จ านวน
อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษานานาชาติ เพิ่มข้ึนทุกปี 

3. โครงการศึกษาและวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษาและ
วิชาการต่างประเทศเพิ่มข้ึนทุกปี 

สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับอาเซียน/
เอเชีย/นานาชาติ 

การแลกเปลี่ยน
อาจารย/์นักวิจัย/
นักศึกษาต่างชาติ 

เปิดหลักสูตร 
Double / Joint 

Degree program 

พัฒนาระบบถ่าย
โอนหน่วยกิต 

ใช้ ICT ที่ทันสมัย 
จัดการศึกษาร่วมกับ

มหาวิทยาลัยต่างประเทศ 

จัดประชุม
วิชาการระดับ

นานาชาติเพิ่มขึ้น 

พัฒนา/สร้าง
บรรยากาศการ
เป็นนานาชาติ 

สร้างความพร้อมการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ให้บุคลากร/นักศึกษา 

CMU: University of Excellence  
Where Nature Nurtures Beautiful Intelligence 



*

เปูาประสงค ์ 
1. มีการบริหารจัดการที่มปีระสทิธิภาพและประสทิธิผล 

โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภบิาลภายใต้
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. บุคคลมีความรู้ในการพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) และ                   
มีความสุขในการปฏิบัตงิานตอ่กันมากยิ่งขึ้น 

3. บุคลากรมีการเรียนรู้ มีทักษะ มีความสามารถ                  
ในการปฏิบัติงานด้วยจิตส านึกต่อหนา้ที่ความ
รับผิดชอบ 

4. มหาวิทยาลัยสามารถแสวงหาทรัพยากรและสามารถ
พัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

ตัวชี้วัด / เปูาหมาย 
1. บรรลุผลส าเร็จในการในการพัฒนาระบบ

บริหารจัดการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. บรรลุผลส าเร็จในการพัฒนาทรัพยากร

บุคคลและการพัฒนามหาวิทยาลัยเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

3. อัตราส่วนทางการเงินของมหาวิทยาลัยอยู่
ในเกณฑ์ที่ดี 

มอบอ านาจ/
กระจายอ านาจ 

Modern 
Management 

(TQA) 

Internal Audit / 
Risk Management 

ทุนการศึกษา
ปริญญาเอกแก่

อาจารย ์

พัฒนาระบบ  
HRM / HRD  

ที่มีประสิทธิภาพ 

พัฒนา ICT  
เพื่อการบริหารงาน 

สร้างค่านิยมและ 
ขวัญก าลังใจให้บุคลากร 

รักองค์กรและท างาน 
อย่างมีความสุข 

บริหารจัดการทรัพย์สิน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

นักศึกษาเก่าร่วมพัฒนา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

CMU: University of Excellence  
Where Nature Nurtures Beautiful Intelligence 



มหาวิทยาลัยแห่งความเป็นเลิศ 
University of Excellence 
มาตรฐานคุณภาพระดับสากล 

บัณฑิตเป็นคนดี มีคุณธรรม         
มีความสามารถระดับสากล                   

Quality Graduates  

มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ           
ที่มีคุณภาพระดับโลก 

National & International 
research 

เป็นที่พึ่งชุมชนและสังคม 
ท้องถิ่น ประเทศ และ

นานาชาติในการพัฒนา 
Academic Service 

ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
ทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับการ สืบสาน 

ฟ้ืนฟูและพัฒนาอย่างย่ังยืน 
Culture / Environment  

พัฒนาความร่วมมือกับสถาบัน
วิชาการในภูมิภาค 

อาเซียน เอเซีย และระดับโลก 
International 

พัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมี
คุณภาพในระดับสากล 
• ปรับปรุง-พัฒนาหลักสูตรตาม

มาตรฐาน TQF / NQF  
• เพิ่มจ านวนหลักสูตรสหกิจศึกษา 
• น าระบบ IT มาใช้ในการเรียน

การสอน 
• จัดการเรียนการสอนแบบ 

Problem Based Learning 
(PBL), Self Directed 
Learning, Life long Learning 
•พัฒนาบัณฑิตให้มีจิตอาสาและ

พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
•พัฒนาความรู้ความสามารถของ

นักศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 

พัฒนางานวิจัยและสร้าง
นวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชนฯ์   
•พัฒนานักวิจัย/ผลิตผล

งานวิจัย 
• บริหารจัดการแหล่งทุนวิจัย 
•พัฒนาการวิจัยให้มีอัตลักษณ์

ของภาคเหนือและของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
• ร่วมมือกับภาคการผลิตในการ 

ท าวิจัย พัฒนาศูนย์ความเป็น
เลิศและอุทยานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

พัฒนาบริการวิชาการแบบมี
ส่วนร่วมของชุมชน/ท้องถิ่น 
• บูรณาการองค์ความรูภ้ายใน      

สู่การบริการสังคม 
•พัฒนายกระดับการ

ให้บริการสุขภาพสู่ภูมิภาค
อาเซียน/เอเซีย 
• พัฒนาวิชาการ ชุมชน ตาม

แนวพระราชด าริ “ปิดทอง
หลังพระ” 

 

ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีไทยและท้องถิ่นฯ 
• เป็นผู้น าในการท านุบ ารงุศาสนา

ศิลปวัฒนธรรมและกลุ่มชาติพันธ์ุ          
ด้วยวิชาการที่แท้จริง 
• สร้างจิตส านึกให้นักศึกษามีการอนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและไทย 
• พัฒนาจริยธรรม คุณธรรม และความ

รับผิดชอบต่อสังคมแก่บุคลากรและ
นักศึกษา  
•ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 
•พัฒนามหาวิทยาลัยเป็น Green & 

Clean Campus 

พัฒนาความเป็นสากลของ
มหาวิทยาลัย 
• สร้างเครือข่ายกับสถาบัน

วิชาการในอาเซียนและ
นานาชาติ 
• แลกเปลี่ยน อาจารย์ นักศึกษา 

นานาชาติ 
• จัดหลักสูตรร่วมกับนานาชาติ 
• เปิดหลักสูตรนานาชาติ Double 

Degree Program / Joint 
Degree Program 

การเทียบเคียงคุณภาพมหาวิทยาลัย 
ในประเทศ และต่างประเทศระดับสูง

Benchmarking 

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นน าของโลก 
World Class University 

พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ 

• กระจายอ านาจการบรหิารทั่วไป การเงิน บุคลากรและการงบประมาณ  
• มีระบบ Internal Audit และระบบการบริหารความเสี่ยง 
•พัฒนาระบบ MIS / FIS  
• ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย 

•Modern Management  / TQA 
•พัฒนาระบบ HRM / HRD 
• การพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณาจารย์/

ผู้ปฏิบัติงาน อย่างจริงจังเพ่ือน าไปสู่ LO 

• สร้างเครือข่ายกับนักศึกษาเก่าอย่างต่อเนื่อง 
• บริหารจัดการทรพัย์สินและการพัฒนาทรพัย์สินทาง

ปัญญาเพื่อสร้างรายได้ 
• บุคลากรรักสถาบันและมีความสุข 

วิถีแห่งการพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2555 - 2559 



มหาวิทยาลัยแห่งความเป็นเลิศ 
University of Excellence 
มาตรฐานคุณภาพระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ที ่1 ยุทธศาสตร์ที ่2 ยุทธศาสตร์ที ่3 ยุทธศาสตร์ที ่4 ยุทธศาสตร์ที ่5 
พัฒนาการจัดการ 
ศึกษาอย่างมี
คุณภาพในระดับ
สากล 

พัฒนางานวิจัยและ       
สร้างนวัตกรรม  
ที่น าไปใช้ประโยชน์ในการ
เรียนการสอน การพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และความ
มั่นคงของท้องถิ่น ประเทศ
และสากล 

พัฒนาการบริการ
วิชาการและ          
การให้บริการบนฐาน
ความต้องการของ
ชุมชน และท้องถิ่น 

ท านุบ ารุงศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ไทยท้องถิ่นล้านนา และ
กลุ่มชาติพันธุ์ และ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

พัฒนาความเป็นสากล
ของมหาวิทยาลัย 

(5 ตัวชี้วัด) (5 ตัวชี้วัด) (4 ตัวชี้วัด) (5 ตัวชี้วัด) (2 ตัวชี้วัด) 

การเทียบเคียงคุณภาพมหาวิทยาลัย 
ในประเทศ และต่างประเทศระดับสงู

Benchmarking 
การจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นน าของโลก 

World Class University 

ยุทธศาสตร์ที ่6 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ (4 ตัวชี้วัด) 

รวม 6 ยุทธศาสตร์ 25 ตัวชี้วัด 



แผนฯ 11 
• วิสัยทัศน์ 
• พันธกิจ 
• ยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ 
• กลยุทธ์ 
• ตัวชี้วัด/ค่าเปูาหมาย 

แผนปฏิบัติการของคณะ 
• วิสัยทัศน์ 
• พันธกิจ 
• ยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ 
• กลยุทธ์ 
• ตัวชี้วัด/ค่าเปูาหมาย 

แผนงาน 
• งาน/โครงการ 
• ผลผลิต 
• ผลลัพธ์ 
• ตัวชี้วัดความส าเร็จ/ค่าเปูาหมาย 
• ความพร้อมของโครงการ 

แผนคน 
• HRM 
• HRD 

ระดับมหาวิทยาลัย 

ระดับคณะ/หน่วยงาน 

ทบทวน/ปรับแผน 

ทบทวน/ปรับแผน 
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แผนเงิน 
• งบประมาณมุ่งเน้นผลงาน(SPBB ) 
• แผนงบประมาณบูรณาการ 

การติดตาม/ประเมินผล 

* การน าแผนฯ 11 สู่แผนปฏิบัติ 



มหาวิทยาลัยแห่งความเป็นเลิศ 
University of Excellence 

คุณภาพระดับโลก 

ยุทธศาสตร์ 
พัฒนาการการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

ในระดับสากล 
พัฒนางานวิจัยและสร้าง

นวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ฯ 
พัฒนาการบริการวิชาการ          

   ตามความต้องการชุมชนฯ  
มุ่งท านุบ ารุงศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ไทยฯและสิ่งแวดล้อม 

พัฒนาความเป็นสากล 
ของมหาวิทยาลัย 

ธงน า 
บัณฑิตเป็นคนดี มีทักษะ ความรู้

ความสามารถ 
มุ่งพัฒนาการเป็นมหาวิทยาลัย
วิจัยเชิงบูรณาการที่สมบูรณ์

แบบ 

บูรณาการบริการวิชาการ/
ความรู้ของมหาวิทยาลัย          
สู่ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม 

น าศิลปวัฒนธรรมไทย         
สู่สากล 

น ามหาวิทยาลัยสู่ความเป็น
ประชาคมอาเซียนและ

สากล 

ล าดับความ 
ส าคัญ 

1.   พัฒนาคุณภาพบัณฑิตโดยจัดการเรยีนการ
สอนแบบ (Problem Based Learning,  
Self Directed Learning, Life Long 
Leaning, ICT Integrated Learning) 

2.   พัฒนาระบบสหกิจศึกษาในการเพิ่มทักษะ
นักศึกษา 

3.   พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม จิตส านึกความ
รับผิดชอบต่อสาธารณะแก่นักศกึษา  

4.   เสริมความเป็นนานาชาติแก่นักศกึษา                    
(English & ICT Literacy) 

5.   พัฒนาการเป็น e-University 

1.   วิจัยเชิงบูรณาการร่วม      
ภาคการผลิต/อุตสาหกรรม 

2.   วิจัยเชิงนโยบายสาธารณะ 
3.   วิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี

และนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ 
4.   พัฒนานักวิจัยทุกมิติ    
5.   พัฒนาระบบบริหารจัดการ

ทุนวิจัย 
 

1.   ศูนย์บริการสุขภาพ          
ในภูมิภาคอาเซียน เอเชีย 
(Health Hub) 

2.   ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

3.   แหล่งเรียนรู้และบริการ
วิชาการด้านการเกษตร 

4.   ศูนย์ให้ค าปรึกษา/         
ให้ความรู้ด้านกฎหมาย
และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 

1.   ศูนย์ล้านนาคดีศึกษา 
2.   ส่งเสริมวัฒนธรรม

พื้นบ้าน  
3.   ท านุบ ารุงศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีล้านนา 

4.   ส่งเสริมมรดกล้านนา         
สู่มรดกโลก 

5.   Green and Clean 
Campus 

 

1.   เป็นผู้น าวิชาการ          
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ       
สู่อาเซียน 

2.   สร้างความรู้ ความเข้าใจ
ในการเป็นประชาคม
อาเซียน 

3.   น านักศึกษา บุคลากร      
เข้าสู่อาเซียน 

 

การเทียบเคียงคุณภาพมหาวิทยาลัย 
ในประเทศและต่างประเทศระดับสูง 

Benchmarking 

การจัดอันดับมหาวิทยาลัย
ชั้นน าของโลก 

World Class University 

ยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ 

ธงน า พัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารเพ่ือประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยธรรมาภิบาล 

ส าดับความ 
ส าคัญ 

1.   ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ 
(Recruit – Retain – Reinforcement 

2.   พัฒนาระบบ HRD ทุกระดับ 
3.   แสวงหาทุนการศึกษา ป.เอก ส าหรับอาจารย์ 

1.   มอบอ านาจ / กระจายอ านาจ 
2.   พัฒนาระบบบริหารงานยุคใหม่

ระบบ ICT และพัฒนาเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) 

1.   แสวงหารายได้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื 
2.   พัฒนาเสริมสร้างระบบตรวจสอบท่ีดี 
3.   สร้างระบบการบรหิารความเสี่ยง       

ที่เหมาะสม 

1.   พัฒนาเครือข่ายนักศึกษาเก่าและ
ประชาชนร่วมพัฒนามหาวิทยาลัย 

2.   สร้างค่านิยมและขวัญก าลังใจ          
ให้บุคลากรรักองค์กร/และท างาน      
อย่างมีความสุข 

วิถีแห่งการพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2555 - 2559 

การเป็นมหาวิทยาลัย
ระดับนานาชาติ 

Globalization and 
Localization 

รวมพลังสร้างความเป็นเลิศ 


