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4.5 Roadmap แผนพัฒนาฯ ระยะที่ 123  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 4.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน า รับผิดชอบต่อสังคม และสร้างการพัฒนา 
สู่ความเป็นเลิศที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไว้ 8 ยุทธศาสตร์ 
ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์เชิงรุก  3 ยุทธศาสตร์ตามพันธกิจ และ 2 ยุทธศาสตร์สนับสนุน ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เชิงรุก :    นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เชิงรุก :    นวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เชิงรุก :    ล้านนาสร้างสรรค ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ตามพันธกิจ :  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพและ 
      มีทักษะการเป็นพลเมืองโลก 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ตามพันธกิจ :  วิจัยเพื่อความเป็นเลิศและนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ตามพันธกิจ :  บริการวิชาการท่ีเกิดประโยชน์แก่สังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  :    แสวงหารายได้เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 8  :    บริหารจัดการเชิงบูรณาการ 

  

                                                 
3 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบในหลักการการจัดท าแผนฯ 12 เมื่อวันที ่5 มีนาคม 2559 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 เชิงรุก : นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ :   เป็นผู้น าในการสร้าง จัดการ สร้างเสริมสมรรถนะ  
    และแบ่งปันด้านองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมสีเขียวที่ยั่งยืน 
ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานหลัก : 

1. คุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
2. รายได้ที่เพ่ิมข้ึนหรือค่าใช้จ่ายที่ลดลงของมหาวิทยาลัยจากนวัตกรรมและการบริหารจัดการ 

ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
3. จ านวนธุรกิจเกิดใหม่ (Spin off / Start up) 
4. จ านวนนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
5. ความเป็นผู้น าด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานเมื่อเทียบกับสถาบันการศึกษาภายในประเทศ  
6. สัดส่วนของการใช้พลังงานทดแทนต่อการใช้ปริมาณพลังงานรวม เมื่อเทียบกับปี 2559 
7. ร้อยละของคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เมื่อเทียบกับปี 2559 

เป้าหมายเมื่อสิ้นสุดแผนฯ 12 : 
1. คุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน  

คิดเป็นมูลค่า 2,486.70 ล้านบาท 
2. รายได้ที่เพ่ิมข้ึนหรือค่าใช้จ่ายที่ลดลงของมหาวิทยาลัยจากนวัตกรรมและการบริหารจัดการด้าน

พลังงานและสิ่งแวดล้อม จ านวน 800 ล้านบาท 
3. ธุรกิจเกิดใหม่ (Spin off / Start up) จ านวน 17 ธุรกิจ 
4. นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน จ านวน 25 ผลงาน/ชิ้นงาน 
5. อันดับ 1 ของ UI GreenMetric World Universities Ranking ในปี 2564  

เมื่อเทียบกับสถาบันการศึกษาภายในประเทศ (มหาวิทยาลัยจะเข้าร่วมในปี 2561 และผลของ
การจัดอันดับจะเกิดข้ึนในปี 2562)  

6. สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนเป็นร้อยละ 10 หรือ 6.3 MW ในปี 2564  
7. คาร์บอนฟุตพริ้นท์ภายในมหาวิทยาลัยลดลงร้อยละ 10 หรือคิดเป็น 13,000 tCO2 ในปี 2564 

เมื่อเทียบกับปี 2559 
กลยุทธ์หลัก : 

1. สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
2. น าองค์ความรู้และนวัตกรรมในด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงประจักษ์ 
3. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ ส่งเสริมพลังงานสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

อย่างยั่งยืน 
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ตัวช้ีวัดและเป้าหมายจ าแนกตามรายปี : 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

5 ป ี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 2561 2562 2563 2564 
1. คุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกดิ
จากนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน (ล้านบาท) 

2,486 100 416 586 664 720 

2. รายได้ทีเ่พิ่มขึ้นหรือค่าใช้จ่ายทีล่ดลงของ
มหาวิทยาลยัจากนวัตกรรมและการบริหารจัดการ 
ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน (ล้านบาท) 

800 50 156 195 199 200 

3. จ านวนธุรกิจเกิดใหม่ (Spin off / Start up) 
(ธุรกิจ) 

17 -  1  2  5  9  

4. จ านวนนวัตกรรมด้านสิ่งแวดลอ้มและพลังงาน 
(ผลงาน/ชิ้นงาน) 

25 2 3 6 7 7 

5. ความเป็นผู้น าด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานเมื่อ
เทียบกับสถาบันการศึกษาภายในประเทศ (อันดับ) 

1 - - 5 3 1 

6. สัดส่วนของการใช้พลังงานทดแทนต่อการใช้
ปริมาณพลังงานรวม เมื่อเทียบกับปี 2559 (ร้อยละ) 

10% /  
6.3MW 

0.50%/ 
0.30MW 

0.70%/ 
0.45MW 

1.98%/ 
1.25MW 

3.25%/ 
2.05MW 

3.57%/ 
2.25MW 

7. ร้อยละของคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เมื่อเทียบกับปี 2559 
(ร้อยละ) 

10% /  
13,000 
tCO2/y 

2.00%/  
2,600 
tCO2 

3.59%/  
2,067 
tCO2 

1.48%/  
1,926 
tCO2 

2.62%/  
3,405 
tCO2 

2.31%/ 
3,005 
tCO2 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เชิงรุก :  นวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ  

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ :  เป็นผู้น าในการสร้างนวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ  
     ระบบการจัดการการดูแลสังคมผู้สูงอายุ  

ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานหลัก :    
1. คุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากนวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพและ 

การดูแลผู้สูงอายุ  
2. รายได้ที่เพ่ิมข้ึนหรือค่าใช้จ่ายที่ลดลงของมหาวิทยาลัยจากนวัตกรรมและการบริหารจัดการ 

ด้านอาหารและสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ 
3. จ านวนธุรกิจเกิดใหม่ (Spin off / Start up) 
4. จ านวนนวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ 
5. สาขาวิชาด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุได้รับการจัดอันดับ World QS 

Ranking by Subject ที่ดีข้ึน 
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เป้าหมายเมื่อสิ้นสุดแผนฯ 12 :    
1. นวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ เกิดคุณค่าต่อเศรษฐกิจ สังคมและ

สิ่งแวดล้อม 
2. รายได้ที่เพ่ิมข้ึนหรือค่าใช้จ่ายที่ลดลงของมหาวิทยาลัยจากนวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ 

และการดูแลผู้สูงอายุ จ านวน 500 ล้านบาท 
3. ธุรกิจเกิดใหม่ (Spin off / Start up) จ านวน 30 ธุรกิจ 
4. นวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ จ านวน 58 ผลงาน/ชิ้นงาน 
5. สาขาวิชาด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุได้รับการจัดอันดับ Ranking by 

Subject ที่ดีข้ึน เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
กลยุทธ์หลัก : 

1. สร้างนวัตกรรม ทั้งผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านอาหาร สุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ ที่สร้าง
รายได้หรือมีผลกระทบต่อสังคม 

2. วิจัยด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ ด้วยการบูรณาการ Digital tech, Bio tech 
และเทคโนโลยีศาสตร์สาขาอ่ืน ๆ 

3. บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มอุตสาหกรรมเครือข่าย (Clusters) และ 
ภาคประชาสังคม ในการน านวัตกรรมไปขับเคลื่อนการแก้ปัญหาด้านอาหารและสุขภาพ และ
การดูแลผู้สูงอายุ 

4. ให้บริการข้อมูลและคลังความรู้ด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ 
5. สร้างสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยทางด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ   

ตัวช้ีวัดและเป้าหมายจ าแนกตามรายปี : 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

5 ป ี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 2561 2562 2563 2564 
1. คุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากนวตักรรม
ด้านอาหารและสุขภาพ และการดแูลผูสู้งอาย ุ

เชิงพรรณนา 

2. รายได้ทีเ่พิ่มขึ้นหรือค่าใช้จ่ายทีล่ดลงของมหาวิทยาลัยจาก
นวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ (ล้านบาท) 

500 30 70 100 100 200 

3. จ านวนธุรกิจเกิดใหม่ (Spin off / Start up) (ธุรกิจ) 30 2 4 6 8 10 
4. จ านวนนวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผูสู้งอายุ 
(ผลงาน/ชิ้นงาน) 

58 5 8 10 15 20 

5. สาขาวิชาด้านอาหารและสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายไุดร้ับการจดั
อันดับ World QS Ranking by Subject ที่ดีขึ้น (สาขาวิชา) 

ได้รับอันดับดีขึ้นจากป ี2559 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 เชิงรุก :  ล้านนาสร้างสรรค์  

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ :   เป็นผู้น าในการพัฒนาองค์ความรู้ล้านนาและการสร้างนวัตกรรม  
  เพ่ือสร้างจิตวิญญาณประจ าถิ่น   

ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานหลัก :    
1. คุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการน านวัตกรรมและองค์ความรู้ด้าน

ล้านนาไปใช้ประโยชน์ 
2. รายได้ที่เพ่ิมข้ึนของมหาวิทยาลัยจากการน านวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านล้านนาไปใช้

ประโยชน์ 
3. ความเป็นผู้น าด้านองค์ความรู้และการสร้างนวัตกรรมล้านนาเมื่อเทียบกับสถาบันการศึกษา 

ในระดับนานาชาติ 
เป้าหมายเมื่อสิ้นสุดแผนฯ 12 :    

1. คุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการน านวัตกรรมและองค์ความรู้ด้าน
ล้านนาไปใช้ประโยชน์ คิดเป็นมูลค่า 100 ล้านบาท 

2. รายได้ที่เพ่ิมข้ึนของมหาวิทยาลัยจากการน านวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านล้านนาไปใช้
ประโยชน์ จ านวน 100 ล้านบาท 

3. เป็นอันดับ 1 ด้านองค์ความรู้และการสร้างนวัตกรรมล้านนาเมื่อเทียบกับสถาบันการศึกษา 
ในระดับนานาชาติ 

กลยุทธ์หลัก : 
1. รวบรวมคลังความรู้และพัฒนาการเผยแพร่ข้อมูลด้านล้านนา 
2. น าความรู้ด้านล้านนามาต่อยอดสร้างนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ 
3. สร้างบรรยากาศด้านล้านนาสร้างสรรค์ในมหาวิทยาลัย 

ตัวช้ีวัดและเป้าหมายจ าแนกตามรายปี : 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

5 ป ี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 2561 2562 2563 2564 
1. คุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการน า
นวัตกรรมและองค์ความรู้ดา้นล้านนาไปใช้ประโยชน์ (ล้านบาท) 

100 20 20 20 20 20 

2. รายได้ทีเ่พิ่มขึ้นของมหาวิทยาลยัจากการน านวัตกรรมและ
องค์ความรู้ด้านล้านนาไปใช้ประโยชน์ (ล้านบาท) 

100 20 20 20 20 20 

3. ความเป็นผู้น าด้านองค์ความรู้และการสรา้งนวัตกรรมล้านนา
เมื่อเทียบกับสถาบันการศึกษาในระดับนานาชาติ (อันดับ) 

1 5 4 3 2 1 
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ตัวช้ีวัดและเป้าหมายจ าแนกตามรายปี  : 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

5 ป ี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 2561 2562 2563 2564 
1. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อทักษะด้านคณุธรรม 
คุณภาพ และทักษะการเป็นพลเมอืงโลก (ภายหลังการท างาน  
1 ป)ี (รวมทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑติศึกษา) (ระดับ) 

4.00 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00 

2. ร้อยละของบัณฑติระดับปริญญาตรีที่มีงานท าและประกอบ
อาชีพอิสระ ภายใน 1 ปีหลังส าเรจ็การศึกษา (ร้อยละ) 

90% 80% 80% 85% 85% 90% 

3. ร้อยละผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเรจ็การศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษาท่ีไดร้ับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่อยู่ใน
ฐานข้อมูล SCOPUS ต่อจ านวนผลงานท้ังหมด (ร้อยละ) 

70% 50% 55% 60% 65% 70% 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ตามพันธกิจ :   วิจัยเพื่อความเป็นเลิศและนวัตกรรม 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ :   ผลงานวิจัยมีคุณภาพสูง สามารถพัฒนาเป็นนวัตกรรมและใช้ตอบโจทย์ 
  การพัฒนาประเทศ  

ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานหลัก :    
1. คุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากวิจัยและนวัตกรรม 
2. รายได้ที่เพ่ิมข้ึนหรือค่าใช้จ่ายที่ลดลงของมหาวิทยาลัยจากวิจัยและนวัตกรรม 
3. จ านวนธุรกิจเกิดใหม่ (Spin off / Start up) 
4. จ านวนนวัตกรรมที่เกิดจากการวิจัย 
5. จ านวนทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากแหล่งทุนภายนอก 
6. จ านวนการอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Licensing) ในเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย 
7. จ านวนสาขาวิชาที่ได้รับการจัดอันดับของ QS World Ranking by Subject 
8. อันดับของมหาวิทยาลัยใน QS Asian Ranking/QS World Ranking 
9. จ านวนการอ้างอิงผลงานวิจัย (Citations) ในฐานข้อมูล Scopus เฉลี่ยต่อปี 
10. จ านวนบทความตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus ของอาจารย์และนักวิจัย 

เป้าหมายเมื่อสิ้นสุดแผนฯ 12 :    
1. งานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
2. รายได้ที่เพ่ิมข้ึนหรือค่าใช้จ่ายที่ลดลงของมหาวิทยาลัยจากวิจัยและนวัตกรรม 
3. ธุรกิจเกิดใหม่ (Spin off / Start up)   
4. นวัตกรรมที่เกิดจากการวิจัย จ านวน 100 ผลงาน 
5. จ านวนทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากแหล่งทุนภายนอก  

จ านวน 2,000 ล้านบาท 
6. การอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Licensing) ในเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย จ านวน 20 ผลงาน 
7. สาขาวิชาที่ได้รับการจัดอันดับของ QS World Ranking by Subject จ านวน 7 สาขาวิชา 
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8. อยู่ในอันดับที่ 75 ของมหาวิทยาลัยใน QS Asian Ranking หรืออยู่ในอันดับที่ 330 ของ
มหาวิทยาลัยใน QS World Ranking 

9. การอ้างอิงผลงานวิจัย (Citations) ในฐานข้อมูล Scopus เฉลี่ย จ านวน 6,000 ต่อปี  
10. บทความตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus ของอาจารย์และนักวิจัย จ านวน 2,200 ผลงาน 

กลยุทธ์หลัก : 
1. สร้างระบบและพัฒนานักวิจัยทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการวิจัยเพื่อยกระดับผลิตภาพและคุณภาพผลงานวิจัย 
3. ปฏิรูปโครงสร้างระบบบริหารงานวิจัย เพ่ือรองรับยุทธศาสตร์การวิจัย และการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมของประเทศตามศักยภาพของมหาวิทยาลัย 
4. ส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยที่ช่วยยกอันดับของมหาวิทยาลัย และสามารถพัฒนาเป็นนวัตกรรม

และใช้ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 
5. พัฒนากลไกความร่วมมือในการบูรณาการการท าวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมร่วมกับ

หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคสังคม 

ตัวช้ีวัดและเป้าหมายจ าแนกตามรายปี : 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

5 ป ี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 2561 2562 2563 2564 
1. คุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากวิจยั
และนวัตกรรม (ล้านบาท) 

(เชิงพรรณนา) 

2. รายได้ทีเ่พิ่มขึ้นหรือค่าใช้จ่ายทีล่ดลงของมหาวิทยาลัยจาก
วิจัยและนวตักรรม (ล้านบาท) 

      

3. จ านวนธุรกิจเกิดใหม่ (Spin off / Start up) (ธุรกิจ) 12 9 9 10 11 12 
4. จ านวนนวัตกรรมที่เกดิจากการวิจัย (ผลงาน) 100 10 15 20 25 30 
5. จ านวนทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจาก
หน่วยงานภายนอกท่ีได้รับ (ล้านบาท) 

2,000 1,534 1,850 1,900 1,950 2,000 

6. จ านวนการอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Licensing)  
ในเทคโนโลยีของมหาวิทยาลยั (ผลงาน) 

20 4 4 4 4 4 

7. จ านวนสาขาวิชาที่ได้รบัการจดัอันดับของ QS World 
Ranking (สาขาวิชา) 

7 7 7 7 7 7 

8. อันดับของมหาวิทยาลัยของ QS Asian Ranking/QS World Ranking (อันดับ) 
  8.1 อันดับของมหาวิทยาลัยของ QS Asian Ranking 75 - 99 90 80 75 
  8.2 อันดับของมหาวิทยาลัยของ QS World Ranking 33 - 451-500 401-450 390 330 
9. จ านวนบทความตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus ของอาจารย์
และนักวิจัย (บทความ) 

2,200 1,600 1,800 2,000 2,100 2,200 

10. จ านวนการอ้างอิงผลงานวิจัย (Citations)  
ในฐานข้อมูล Scopus เฉลี่ยต่อปี (บทความ) 

6,000 3,216 6,200 6,400 6,600 6,800 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ตามพันธกิจ :  บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ :   เป็นที่ยอมรับของกลุ่มเป้าหมาย และ ได้รับการนึกถึงเป็น “ที่แรก” ในการแก้ไข 
  ปัญหาส าคัญ และเสริมพลัง (Empowerment) ของชุมชน ท้องถิ่นและสังคม 
  โดยใช้ศักยภาพของมหาวิทยาลัยและเครือข่าย 

ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานหลัก :    
1. คุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมที่เพ่ิมข้ึนจากการบริการวิชาการองค์ความรู้พร้อมใช้

และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 
2. บทบาทของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในองค์กรด้านบริการวิชาการ 

และวิชาการรับใช้สังคม ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ 
3. จ านวนผลงานบริการวิชาการสหวิทยาการที่สร้างผลกระทบสูงในวงกว้างต่อชุมชน/ 

กลุ่มจังหวัด/ประเทศ 

เป้าหมายเมื่อสิ้นสุดแผนฯ 12 :    
1. รายได้ที่เพ่ิมข้ึนหรือค่าใช้จ่ายที่ลดลงจากการบริการวิชาการองค์ความรู้พร้อมใช้และนวัตกรรม 

ไปใช้ประโยชน์  จ านวน 500 ล้านบาท  
2. บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีบทบาทในองค์กรด้านบริการวิชาการและวิชาการรับใช้สังคม  

ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ จ านวน 200 คน  
3. ผลงานบริการวิชาการสหวิทยาการที่สร้างผลกระทบสูงในวงกว้างต่อชุมชน/กลุ่มจังหวัด/ประเทศ 

จ านวน 15 โครงการ 
กลยุทธ์หลัก : 

1. ปรับระบบบริหารจัดการ โดยจัดตั้งส านักงานประสานงานวิชาการเพ่ือสังคม ท าหน้าที่สนับสนุน
งานวิชาการที่จะมีผลกระทบสูงต่อสังคม/ พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิชาการเพ่ือสังคม 
(Centers of Engagement - COEn) ในระดับส่วนงาน ตลอดจนการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัด (KPI) 
ของบุคลากรและหน่วยงาน และวิธีการให้ทุนวิจัยทุนแบบ Seed funding ต่อเนื่อง  

2. พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องในงานวิชาการเพ่ือสังคม อันได้แก่นักวิชาการ ผู้ประสานงานชุด
โครงการ (Program Officer)  พ่ีเลี้ยง (Mentor) ผู้บริหารระดับรองหัวหน้าส่วนงาน และ
เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน  

3. พัฒนาระบบข้อมูล (Data) การเก็บและการแสดงผล โดยรวบรวมคลังความรู้พร้อมใช้ นวัตกรรม 
และบทเรียน ที่สามารถแก้ไขปัญหาส าคัญ และเสริมพลัง (Empowerment) ของชุมชน ท้องถิ่น 
และสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน /อาหาร
และสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ / ล้านนาสร้างสรรค์ 

 
 
 
 


