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คํานํา 

 
การปรับแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) :

ปรับปรุง ปี 2559 สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้อนุมัติเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2558  เพื่อให้เกิด 
ความสอดคล้องตามแนวทางยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่ได้นําเสนอ
ต่อสภามหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก 
รวมถึงข้อคิดเห็นผลการประเมินการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ได้สะท้อนถึงการปรับวิสัยทัศน์ให้ชัดเจน เพ่ือเป็นการขับเคล่ือนไปสู่เป้าหมายของมหาวิทยาลัย 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กระบวนการปรับแผน มหาวิทยาลัยได้ให้ความสําคัญต่อการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
ในมหาวิทยาลัย  ผ่านที่ประชุมสัมมนาในเวทีระดับต่าง ๆ ทั้งการประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็น
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้บริหารส่วนงาน การประชุมกลุ่มผู้บริหารมหาวิทยาลัย การประชุม
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการนําข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและข้อคิดเห็นของสภามหาวิทยาลัยมาใช้
ในการทบทวนปรับแผน 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการปรับแผนในครั้ง น้ี จักเป็นแนวทางใน 
การดําเนินงานที่สอดประสานการทํางานกับทุกส่วนงานในมหาวิทยาลัย ตลอดจนสามารถขับเคล่ือน
การพัฒนามหาวิทยาลัยให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ และเป้าหมายของมหาวิทยาลัยต่อไป 

 

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ปณิธาน   
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในส่วนภูมิภาค จัดตั้งขึ้นตามนโยบาย 
ของรัฐและเจตนารมณ์ของประชาชนในภาคเหนือ ให้เป็นศูนย์กลางทางวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง             
เพื่ออํานวยประโยชน์แก่ท้องถิ่นและประเทศชาติโดยส่วนรวม 

มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นแหล่งสะสม ค้นคว้า วิจัย และถ่ายทอดความรู้ ตามหลักแห่งเสรีภาพ
ทางวิชาการ โดยยึดมั่นในสัจธรรมและคุณธรรม เพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ การประยุกต์เผยแพร่ 
และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

บัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พึงฝักใฝ่ในการฝึกฝนตน เป็นผู้รู้จริง คิดเป็น ปฏิบัติได้ 
สามารถครองตน ครองคน ครองงาน ด้วยมโนธรรมและจิตสํานึกต่อสังคม 

วิสัยทัศน์  
เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนํา รับใช้สังคม และสร้างการพัฒนาที่ย่ังยืน  
(A world-class university committed to social engagement and sustainable 
development) 

พันธกิจ  
1. ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง   
2. ทําการวิจัยเพือ่ความเปน็เลิศทางวิชาการและเกิดประโยชน์แก่สังคมเป็นส่วนรวม   
3. บริการทางวิชาการแก่สังคม  
4. ทํานบุํารงุและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 

เป้าหมายวิสัยทัศน์  
1. ได้รบัการจัดอันดับมหาวิทยาลัยช้ันนํา อยู่ใน 50 อันดับเอเชีย 

2. ได้รบัการจัดอันดับ 1 – 100 ของโลก ในระดับสาขา  
3. รับใช้สังคมในพื้นทีที่่มหาวิทยาลัยกําหนดเป็นพื้นที่สําคัญ (Key community) 

4. เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวทีม่ีปริมาณ Carbon footprint ลดลง (Zero waste ภายใน 5 ป)ี 
 

แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 11 
(พ.ศ.2555-2559) : ปรับปรุงปี 2559
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Roadmap ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ธงนํา (Flagship)  

 บัณฑิตเปน็คนดี มีทักษะ ความรู้ความสามารถ 
 มุ่งพัฒนาการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเชิงบรูณาการที่สมบูรณ์แบบ 
 บูรณาการบริการวิชาการ/ความรู้ของมหาวิทยาลัยสู่ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม 
 นําศิลปวัฒนธรรมล้านนาสู่สากล 
 นํามหาวิทยาลัยสู่ความเปน็ประชาคมอาเซียนและสากล 
 พัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารเพ่ือประสิทธิภาพและประสิทธิผล              

ด้วยธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : จัดการศึกษาให้มีคุณภาพในระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ที ่2 : ผลิตงานวิจัยและสร้างนวัตกรรมที่นาํไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน  

การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความมัน่คงของท้องถิ่น ประเทศ และสากล 

ยุทธศาสตร์ที ่3 : บริการวิชาการบนฐานความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที ่4 : นําศิลปวัฒนธรรม ประเพณีล้านนาสู่สากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : สร้างมหาวิทยาลัยที่มีภูมิทัศน์และส่ิงแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดหลัก  

ยุทธศาสตรที์่ 1 : จัดการศึกษาให้มีคุณภาพในระดับสากล 

เป้าประสงค์ : บณัฑิตมีคุณธรรม คุณภาพระดับสากล 

ตัวชี้วัด  
1. จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการยกย่องระดับชาติและนานาชาติ 
2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
3. ร้อยละการมีงานทําของบัณฑิตในปีแรก 
4. จํานวนรายได้ที่บัณฑิตได้รับ 

เป้าหมาย  
1. จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการยกย่องระดับชาติและระดับนานาชาติ  
 เพิ่มข้ึนปีละไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 

2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต มากกว่าระดับ 4.50 

3. ร้อยละการมีงานทําของบัณฑิตในปีแรก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

4. บัณฑิตร้อยละ 70 ได้รับเงินเดือน/ค่าตอบแทน/รายได้มากกว่าอัตราแรกบรรจุ 
 ของ ก.พ. 

กลยุทธ์  
1. ปรับปรุงรูปแบบการเปิดหลักสูตรที่หลากหลาย 

2. จัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ (21st Century Skills)  

3. จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทั้งในและนอกห้องเรียน 

4. จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (WIL) 

5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการจัดการศึกษา (Digital University) 

6. สอดแทรกจริยธรรม คุณธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคมในการเรียนการสอน  

7. จัดกิจกรรมพัฒนานกัศึกษา ที่มุ่งสร้างจิตสํานึกต่อสังคม จิตอาสา และสร้างระเบียบวินัย  

8. บริหารจัดการหอพักนักศึกษาให้เป็นสถานที่ส่งเสริมการเรียนรู้  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ผลิตงานวิจัยและสร้างนวัตกรรมที่นําไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน  
  การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของท้องถิ่น ประเทศและสากล 

เป้าประสงค์ : วิจัยที่เป็นเลิศ 

ตัวชี้วัด  
1. จํานวนบทความวิจัยที่ได้รบัการตีพิมพ์เผยแพร่ 
 1.1   จํานวนบทความวิจัยที่ได้รบัการตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ   
 1.2   จํานวนบทความที่ได้รบัการตีพิมพ์ต่อจํานวนอาจารย์ (Paper per Faculty)  
2. จํานวนบทความวิจัยได้รบัการอ้างอิง 
 2.1  จํานวนบทความที่ได้รบัการอ้างอิง (Citation) ในฐานข้อมูลระดับนานาชาต ิ
 2.2  จํานวนบทความวิจัยที่ได้รบัการอ้างอิงต่อจํานวนบทความ (Citation per Paper) 

3. จํานวนผลงานวิจัย งานนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ที่นําไปใช้ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ 

สังคม 
 3.1 การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม 

 3.2 การใช้ประโยชน์ในเชิงชุมชนและสังคม 

4. ผลงานวิจัยที่เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

5. จํานวนสาขาที่ได้รับการจดัอันดับ QS World University Rankings by Subject 

6. จํานวนพื้นที่ชุมชนที่ได้รับการแก้ไขและพัฒนา (Area Based) 

7. จํานวนประเด็นทีไ่ด้รบัการแก้ไขและพัฒนาให้กับชุมชนและสังคม (Topic Based)   

เป้าหมาย  
1. จํานวนบทความวิจัยที่ได้รบัการตีพิมพ์ เผยแพร ่เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ทุกป ี

2. จํานวนบทความวิจัยได้รบัการอ้างอิง (Citation) เพิม่ข้ึนร้อยละ 10 ทุกป ี

3. จํานวนผลงานวิจัย งานนวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ 

สังคม  จํานวน 10 ผลงานต่อป ี

4. ผลงานวิจัยที่เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ  จํานวน 10 ผลงาน 

5. จํานวนสาขาที่ได้รับการจดัอันดับ QS World University Rankings by Subject   

มากกว่า 4 สาขาวิชา 
6. จํานวนพื้นที่ชุมชนที่ได้รับการแก้ไขและพัฒนา (Area Based)  ไม่น้อยกว่า 10 พื้นที ่

7. จํานวนประเด็นทีไ่ด้รบัการแก้ไขและพัฒนาให้กับชุมชนและสังคม (Issue Based)   

ไม่น้อยกว่า 10 ประเด็น 
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กลยุทธ์  
1. เพิ่มทนุวิจยัทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
2. ปฏิรูปการบริหารจัดการงานวิจัยโดยรวม 
3. ทําวิจัยร่วมกบันกัวิจัยที่มีชือ่เสียงจากต่างประเทศ และสร้าง International Research 

Collaboration  
4. จัดตั้งศนูย์อํานวยความสะดวก Talent Mobility  (Talent Mobility Clearing House) 
5. ให้นกัวิจยัที่เกษียณทํางานในมหาวิทยาลัย และสร้างนกัวิจัยรุ่นใหม่ 
6. จัดตั้ง spin-off company 
7. สร้างระบบและกลไกการบริหารจัดการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม 
8. วิจัยตามปัญหาและโจทย์ของชุมชน 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : บริการวิชาการบนฐานความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 

เป้าประสงค์ : บริการวิชาการทีเ่กิดประโยชน์แก่สังคม 

ตัวชี้วัด : จํานวนผลงานการบรูณาการการเรียนการสอนและ/หรือวิจัย ให้บริการวิชาการ  
       (และบริการสุขภาพ) ที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นและสังคม 

เป้าหมาย : จํานวนผลงานการบรูณาการการเรียนการสอนและ/หรือวิจัย ให้บริการวิชาการ 
 (และบริการสุขภาพ) ทีเ่กิดประโยชน์ต่อชุมชน ท้องถิน่ และสังคม  

 ปีละไม่น้อยกว่า 10 ผลงาน 

กลยุทธ์  
1. ใช้ศักยภาพและองค์ความรู้ทางวิชาการ/วิชาชีพ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน

อย่างครบวงจร  
2. ทาํงานบริการวิชาการแบบบูรณาการข้ามส่วนงาน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : นําศิลปวัฒนธรรม ประเพณีล้านนาสู่สากล 

เป้าประสงค์ :  ทํานบุํารุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และมุ่งส่งเสริมอัตลักษณ์ล้านนา 

ตัวชี้วัด : จํานวนการอ้างอิงและการนําองค์ความรู้ด้านล้านนาศึกษาของมหาวิทยาลัยไปใช้ 
  โดยบุคคลหรือองค์กรภายนอก   

เป้าหมาย : จํานวนการอ้างอิงและการนําองค์ความรู้ด้านล้านนาศึกษาของมหาวิทยาลัยไปใช้ 
 โดยบุคคลหรือองค์กรภายนอก ปีละไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง 

กลยุทธ ์
1. จัดตั้งวิทยาลยัล้านนาศึกษาในลักษณะบรูณาการ 
2. สร้างช่องทางที่หลากหลายในการเผยแพร่ข้อมูลล้านนาศึกษา 
3. สร้างเครือข่ายกับผู้นาํชุมชน/ปราชญ์ล้านนาศึกษา/องค์กรหน่วยงานภายนอก 
4. แสวงหาผู้สืบทอด/ทายาทด้านล้านนา  

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : สร้างมหาวิทยาลัยที่มีภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างย่ังยืน 
 

เป้าประสงค์ : การจัดการกายภาพของมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน 

ตัวชี้วัด  
1. ปริมาณ Carbon footprint ของมหาวิทยาลัย 

2. คุณภาพน้ําเสียที่บําบัดแล้วก่อนปล่อยออกมาจากมหาวิทยาลัย 

3. ดัชนีน้ําอุปโภคที่ใช้ต่อประชากร 
4. ความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรต่อระบบขนส่งมวลชนภายในมหาวิทยาลัย   

เป้าหมาย  
1. ปริมาณ Carbon footprint ของมหาวิทยาลัย (ปริมาตรการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก) 

มีค่าลดน้อยลง ร้อยละ 10 – 20 

2. คุณภาพน้ําเสียที่บําบัดแล้วก่อนปล่อยออกมาจากมหาวิทยาลัยดีกว่าที่กฎหมายกาํหนด 

3. ปริมาณน้ําสําหรับอุปโภคเป็นไปตามมาตรฐานการใช้น้ําต่อคน 

4. ระดับความพึงพอใจของนกัศึกษาและบุคลากรต่อระบบขนส่งมวลชนภายในมหาวิทยาลัย 

อยู่ในระดับมากที่สุด 
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กลยุทธ์  
1. จัดทําแผนบริหารระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมที่มีความเช่ือมโยงกันอย่างเป็นองค์รวม 

(ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ระบบขนส่งมวลชน การจราจร พื้นที่จอดรถและระบบ 
สาธารณูปการ) 

2. ใช้ระบบ GIS ในการบริหารจัดการระบบกายภาพ 
3. นําพลังงานสะอาด พลังงานทดแทนมาใช้ ลดร่องรอยคาร์บอน  

ลดการใช้โฟมและขยะที่เปน็พิษภายในมหาวิทยาลัย 
4. สร้างจิตสํานึกให้กับนักศึกษา บุคลากร และคณาจารย์ในเรื่องการคํานึงถึงสิ่งแวดล้อม 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด  
1. จํานวนนวัตกรรมทางการบริหาร 
2. ระบบการบริหารบุคคลแบบมุ่งผลลัพธ์ทีค่รอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัย 
3. ระดับความผูกพันของบุคลากร 
4. ดัชนีความสุขของบุคลากร 
5. ระดับคุณภาพของการจัดการสารสนเทศ (CMU-MIS และ BI) 

5.1 ระดับความสําเร็จของการบูรณาการการบริหารจัดการข้อมูลระบบ CMU-MIS 
กับกระบวนการทํางานประจํา 

5.2 ระดับความสําเร็จของการบริหารระบบฐานข้อมูลในระบบ CMU-MIS 
5.3 ระบบสนบัสนนุการตัดสินใจ (Business Intelligence: BI) 

6. ร้อยละที่เพิม่ข้ึนของเงินรายได้มหาวิทยาลัย (ไม่รวมเงินบํารุงโรงพยาบาลมหาราชฯ)   

เป้าหมาย 
1. จํานวนนวัตกรรมทางการบริหาร  ปีละ 1 ช้ินงาน 
2. ระดับความสําเร็จของระบบการบริหารบุคคลแบบมุ่งผลลัพธ์ที่ครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัย 

อยู่ในระดับ 5 
3. ระดับความผูกพันของบุคลากร อยู่ในระดับสูง 
4. บุคลากรมีความสุขในภาพรวมระดับความสุข (Happy) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 
5. ระดับคุณภาพของการจัดการสารสนเทศ (CMU-MIS และ BI)  อยู่ในระดับ 5 
6. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของเงินรายได้มหาวิทยาลัย (ไม่รวมเงินบํารุงโรงพยาบาลมหาราชฯ  

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของปีที่ผ่านมา 
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กลยุทธ ์
1. จัดสรรงบประมาณสนบัสนุนแก่ส่วนงานที่ผ่านการประเมิน EdPEx200 

2. ทบทวนและปรับปรงุกฎระเบียบที่มีอยู่ให้เกิดความคล่องตัว เน้นเป้าหมายและผลลัพธ์  
3. ทบทวนโครงสร้างองค์กรให้กระชับเหมาะกับบริบทของการบริหารที่มีประสิทธิภาพ 

4. ปรบัปรุงกระบวนการทํางานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

5. สร้างระบบพัฒนาบุคลากรที่เน้นประสิทธิภาพ ผลงาน และมีน้ําใจเพื่อส่วนรวม รวมถึง 
การสร้างแรงจูงใจและเงินรางวัล 

6. มีระบบเงินเดือนและโครงสร้างค่าตอบแทนตามผลการปฏิบตัิงานอย่างเปน็ธรรม 

7. มีหน่วยงานมืออาชีพในการหารายได้และบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 

8. สร้างระบบการสื่อสารให้ท่ัวถึงต่อประชาคมในมหาวิทยาลัยในเรื่องสําคัญต่าง ๆ 
9. ใช้ BI เพื่อการบริหารและตัดสินใจ  
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ก. การบริหารแผน  
 เพ่ือให้แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)  : 

ปรับปรุงปี 2559 สามารถขับเคล่ือนการพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และเป้าหมาย
ของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงกําหนดแนวทางและมาตรการในการนําแผนไปสู่การปฏิบัติ 

ดังนี้ 
1. ส่วนงานนําไปเป็นแนวทางการจัดทําแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจําป ี           

ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย การกําหนดตัวช้ีวัดและเป้าหมายส่วนงานจะต้อง
กําหนดให้เต็มศักยภาพของส่วนงานเพ่ือขับเคล่ือนการพัฒนามหาวิทยาลัยให้บรรลุตามเป้าหมาย 

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. การกําหนดแผนงาน/โครงการที่จะต้องดําเนินการโดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และ
กลยุทธ์ตามแนวทางของมหาวิทยาลัย  

3. การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงานประจําปีของส่วนงาน มหาวิทยาลัยจะยึดโยงตาม
ตัวช้ีวัดของส่วนงานในการสนับสนุนและผลักดันให้มหาวิทยาลัยบรรลุตามวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์และเป้าหมายของแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเป็นสําคัญ 

 

ข. การติดตามและประเมินผล 
 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษา ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

1. ระดับมหาวิทยาลัย : ดําเนินการติดตามประเมินผลตามยุทธศาสตร์ เป้าหมายและ
ตัวช้ีวัดที่กําหนดไว้ในแผน เมื่อส้ินปีงบประมาณ เพ่ือนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบและ 
ให้ข้อคิดเห็นที่จักเป็นแนวทางทบทวน/ปรับปรุงให้เหมาะสม และนําไปสู่การวางแผนพัฒนาการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 ของมหาวิทยาลัยต่อไป 

2. ระดับส่วนงาน : มีการติดตามประเมินผล ดังนี้ 
2.1 ส่วนงานดําเนินการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติงานประจําปีของส่วนงาน 

ตามยุทธศาสตร์ เป้าหมายและตัวช้ีวัดที่กําหนดไว้ในแผน เมื่อส้ินปีงบประมาณ 

เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการบริหารส่วนงาน คณะกรรมการอํานวยการของ 
ส่วนงานและเพื่อทบทวนปรับกลยุทธ์/แผนงานโครงการ หากผลการดําเนินงาน
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

การบริหารแผนและการติดตามประเมินผล
ส่ ว น ที่  2 
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2.2 ส่วนงานต้องรายงานผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดหลักของแผนพัฒนา
การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะท่ี 11 และตัวช้ีวัดตามคํารับรอง 
การปฏิบัติงานของส่วนงานให้มหาวิทยาลัยโดยการรวบรวมและบันทึกข้อมูล 

ในระบบ CMU-MIS ฐานข้อมูล CMU-PA ให้สมบูรณ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
------------------------- 

 

 
 
 

 
 

 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ระยะท่ี 11  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557 

 ตารางความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดรอง และกลยุทธ์ 
 ความเชื่อมโยงแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะท่ี 11  

(พ.ศ. 2555 – 2559) : ปรับปรุงปี 2559 กับทิศทางการพัฒนาประเทศ 
 การนําแผนไปสู่การปฏิบัติ 
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ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ระยะที่ 11  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557 

   แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ได้กําหนดวิสัยทัศน์
ไว้ ดังนี้   

 “มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนํา  มีความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับ
สากล ในคุณภาพบัณฑิตที่เป็นคนดี มีความรู้ ความสามารถ เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติและ 
มีการบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาลตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถพัฒนา
ตนเองได้อย่างย่ังยืน” 
 จากการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ของแผนในช่วงปีงบประมาณ 2555 - 2557 สามารถ
ขับเคล่ือนตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่สําคัญ สรุปดังนี้   
 1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มุ่งพัฒนาให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ    
ในระดับสากล โดยได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยช้ันนําของโลก จากผลการจัดอันดับของ QS 

Asian and World University Rankings ในปี 2557 ได้รับการจัดอันดับอยู่อันดับที่ 3 ของประเทศอย่าง
ต่อเนื่อง เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ และมีผลการจัดอันดับในภาพรวมอยู่อันดับที่ 92 ของเอเชีย 

โดยเป้าหมายตั้งไว้อยู่ในอันดับที่ 50 ของเอเชียภายในป ี2559 (แผนภูมิที่ 1) ซ่ึงผลการจัดอันดับในกลุ่ม
สาขาวิชา (Subject Area) ในปี 2557 ได้รับการจัดอันดับอยู่อันดับที่ 101-150 ได้แก่ สาขาวิชา 

Agriculture & Forestry (เกษตรศาสตร์และวนศาสตร์)  และผลการจัดอันดับของ Time Higher Education 

Rankings ในปี 2557 มหาวิทยาลัยยังไม่ติด 400 อันดับแรก ในขณะที่เป้าหมายตั้งไว้อยู่ใน 300 อันดับ
ของโลกภายในป ี2559 

แผนภูมิที่ 1 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลยัช้ันนําในเอเชีย (QS-Ranking) 
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  2. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นคนดี มีความรู้ ความสามารถ โดยการ
ประเมินคุณภาพบัณฑิตจากผลสํารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ พบว่า นายจ้าง ผู้ประกอบการและผู้บังคับบัญชามีความพึงพอใจ
บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในระดับมาก สูงกว่าเป้าหมาย โดยมีค่าคะแนนเฉล่ีย 4.28 จากคะแนน
เต็ม 5.00 และผลการสํารวจบัณฑิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีงานทําและประกอบ
อาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 84.38 ซ่ึงต่ํากว่าเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ท่ีร้อยละ 85 
รวมทั้งมีจํานวนหลักสูตร/กระบวนวิชาที่จัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 เพ่ิมข้ึนทุกปี โดยในปีงบประมาณ 2557 มีจํานวน 1,599 กระบวนวิชา สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
(แผนภูมิท่ี 2) มีการจัดทุนการศึกษาสําหรับหลักสูตรนานาชาติ  เพ่ือสร้างส่ิงจูงใจ สร้างเครือข่าย 
ความร่วมมือ ความสัมพันธ์ที่ดีและความเป็นสากลของมหาวิทยาลัย จํานวน 117 ทุน สูงกว่าเป้าหมาย 
และมีจํานวนนักศึกษาต่างชาติทั้งหมด จํานวน 425 คน สูงกว่าเป้าหมาย มีนักศึกษาและบุคลากรที่เข้ารับ
การอบรมและสอบผ่านการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ/ภาษาอาเซียน คิดเป็นร้อยละ 90.05 ซ่ึงสูงกว่า
เป้าหมาย  

แผนภูมิที่ 2 จํานวนหลักสูตร/กระบวนวิชาที่จัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้            
ในศตวรรษที่ 21 
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หมายเหตุ ปี 2555 ยังไม่มีการจัดเก็บข้อมูล 
 

 3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มุ่งเน้นการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติที่มีคุณภาพระดับโลก  
โดยด้านผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์ เผยแพร่ หรือนําไปใช้ประโยชน์ทั้งใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติมีจํานวน 2,173 ผลงาน/ช้ินงาน (จากฐานข้อมูลทั้งหมดไม่เฉพาะเจาะจง) 
ซ่ึงต่ํากว่าเป้าหมายท่ีกําหนดให้เพิ่มข้ึนร้อยละ 15 จากผลการดําเนินงานในปีที่ผ่านมา (แผนภูมิที่ 3) 
ในขณะที่บทความวิจัยที่ได้รับอ้างอิง (Citation) ใน Refereed Journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือ
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ระดับนานาชาติ มีจํานวน 4,344 บทความเพ่ิมข้ึนจากฐานเดิมทุกป ี(แผนภูมิที่ 4) รวมทั้งมีโครงการวิจัย
ที่ร่วมบูรณาการกบัประเทศกลุ่มอาเซียนหรือนานาชาติ ที่สามารถนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ จํานวน 

62 โครงการ สูงกว่าเป้าหมายทุกปี และมีเงินทุนวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์จากแหล่งทุน
ภายนอกและภาคการผลิตได้รับเพ่ิมข้ึนจากปี 2556 จํานวนเงิน 1,031,109,013.70 บาท ซ่ึงต่ํากว่า
เป้าหมาย (แผนภูมิที่ 5) 

แผนภูมิที่ 3 จํานวนผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ หรือนําไปใช้ประโยชน์   
ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
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หมายเหตุ ข้อมูลจากศูนย์บริหารงานวิจัยมีจํานวน 1,125 ผลงาน/ชิ้นงาน(จากฐานข้อมูล Scopus) 

แผนภูมิที่ 4  จํานวนบทความวิจัยได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน Refereed Journal หรือในฐานข้อมูล
ระดับชาติและระดับนานาชาติ   
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แผนภูมิที่ 5 จํานวนเงินทุนวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์จากแหล่งทุนภายนอก / ภาคการผลิต 

796,028,815 

944,528,816 1,031,109,013.70
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ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย (เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 จากผลการดําเนินงานในปีที่ผ่านมา)

 
  สําหรับการจัดอันดับของผลงานวิจัยระดับนานาชาติ จาก SCImago Institutions Rankings (SIR) 

World Report 2014:Global Ranking ในปี 2557 มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับอยู่อันดับที่ 3 ของ
ประเทศ เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ไม่เกินกว่าอันดับที่ 3 ของประเทศทุกปี ทั้งน้ีมีสาขาวิชาที่มี 

Research Area เป็นอันดับ 1 ของประเทศในฐานข้อมูล ISI จํานวน 5 สาขาวิชา ได้แก่ 1) Instruments 

Instrumentation  2) Nuclear Science Technology  3) Nursing  4) Biodiversity Conservation และ  
5) Metallurgy Metallurgical Engineering  

 ด้านการให้บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยได้นําทรัพยากรและศักยภาพความเช่ียวชาญ
ให้บริการวิชาการแก่ท้องถ่ินและชุมชน โดยจัดโครงการ/กิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน
เห็นได้จากผลงานความสําเร็จของการดําเนินงานในด้านต่าง ๆ เช่น ความสําเร็จในความเป็นเลิศ 

ด้านพลังงานและส่ิงแวดล้อม มีค่าคะแนนเฉล่ียในภาพรวม 5.00 บรรลุตามเป้าหมาย โดยสถาบันวิจัย
และพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มีผลงานการวิจัยที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากทั้งภายใน และ
ภายนอกสถาบันฯ มีผลงานวิจัยที่พัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม รวมถึงการบริการ
วิชาการแก่ชุมชน เช่น  

 - ผลงานด้านการพัฒนาพลังงานและส่ิงแวดล้อม มีการส่งเสริมการติดตั้งระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์ สําหรับผลิตกระแสไฟฟ้า การส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพสําหรับฟาร์มสัตว์เล้ียงขนาด
ใหญ่ และการส่งเสริมการผลิตไบโอแก๊สจากฟาร์มไก่  
 - ผลงานโครงการตามแนวพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
พ้ืนที่อําเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ มีการส่งเสริมการปลูกกาแฟอราบิก้า การให้ความรู้การเล้ียง 
ปลาดุกบิ๊กอุย สุกรลูกผสม การผลิตสมุนไพรจากมะขามป้อม การให้ความรู้แก้ปัญหาหมอกควัน  

การส่งเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ดอยม่อนจอง และการสร้างส้วมเพ่ืออนามัยที่ดี 

ให้ประชาชนและโรงเรียน เป็นต้น  
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 - ผลงานความสําเร็จของการดําเ นินงานของศูนย์ใ ห้ คําปรึกษาทางกฎหมาย  โดย 
คณะนิติศาสตร์ ได้ดําเนินการโครงการ/กิจกรรมที่ให้ความรู้ ให้คําปรึกษา และเผยแพร่ข้อมูล 
ทางกฎหมายที่ถูกต้องให้กับประชาชน เช่น โครงการให้คําปรึกษาทางกฎหมาย โครงการคลินิก
กฎหมายสัญจร และโครงการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายแก่เยาวชน/นักศึกษา/ประชาชน  
 - ผลงานความสําเร็จของการดําเนินงานของแหล่งเรียนรู้และบริการวิชาการด้านการเกษตร 
โดยมีการจัดตั้งศูนย์วิจัยข้าวล้านนา เพ่ือเป็นศูนย์รวบรวมองค์ความรู้ด้านข้าวในภูมิภาคล้านนา  
มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการผลิตข้าว พัฒนาเทคโนโลยีก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว เสริมสร้าง
ศักยภาพการผลิต และลดต้นทุนการผลิต มีการสนับสนุนให้มีโรงสีข้าวชุมชนที่เป็นแหล่งวิจัยและ
พัฒนากระบวนการและเทคนิคการขัดสีข้าวที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นต้นแบบการถ่ายทอดองค์ความรู้
ด้านการสีข้าว ซ่ึงมีผลการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  
 นอกจากนี้ ยังมีศูนย์ความเช่ียวชาญเฉพาะทางการแพทย์ที่มีชื่อเสียงและได้รับความสําเร็จ
เพิ่มขึ้นอีกจํานวน 5 ศูนย์ (เดิมมี 1 ศูนย์) รวมทั้งหมดเป็น 6 ศูนย์ คือ 1) ศูนย์การแพทย์แผนไทย 
และการแพทย์ผสมผสาน (The Center of Thai Traditional and Complementary Medicine)  2) ศูนย์หุ่นยนต์
ช่วยผ่าตัด (Robotic Surgical Center)  3) ศูนย์เลสิก (LASIK Center)  4) ศูนย์สุขภาพสตรี (Women Health 
Center)  5) ศูนย์เพ็ทซีทีและไซโครตรอน (PET/CT & Cyclotron Center) และ 6) ศูนย์ผ่าตัดต้อกระจก 
ด้วยเลเซอร์ (LASER Cataract Surgery)  และในอนาคตจะดําเนินการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ 
ทางการแพทย์เพ่ิม อีกจํานวน 4 ศูนย์ ได้แก่ 1) ศูนย์วิจัย Stem Cell และธาลัสซีเมีย  2) ศูนย์ผู้มีบุตรยาก  
3) ศูนย์สุขภาพสตรีและศูนย์เวชศาสตร์ความงาม และ 4) ศูนย์ผู้สูงอายุ  
 ด้านศิลปวัฒนธรรม สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมได้ดําเนินงานในการบูรณาการ 
งานรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านล้านนาศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้ง 8 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านภาษา 
วรรณกรรม และวรรณศิลป์ (คัมภีร์ เอกสารโบราณ ฯลฯ)  2) ด้านโบราณคดีและประวัติศาสตร์ล้านนา  
3) ด้านปรัชญา ศาสนาและความเช่ือ (พิธีกรรม ฯลฯ)  4) ด้านศิลปกรรม หัตถกรรม ดนตรี และ
นาฏยกรรม  5) ด้านสถาปัตยกรรม  6) ด้านการกิน การอยู่ เครื่องนุ่งห่ม (เรือน การแต่งกาย อาหาร 
เพาะปลูก เ ล้ียงสัตว์ ฯลฯ)  7) ด้านแพทย์ล้านนา (ตํารายา สมุนไพร นวดบําบัด ฯลฯ) และ  
8) ด้านมานุษยวิทยา (ชาติพันธุ์) 
 

4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มุ่งพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ โดยยึด
หลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยในด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีการจัดสรร
ทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกสําหรับอาจารย์ มีอาจารย์ได้รับทุน จํานวน 24 ทุน สูงกว่า
เป้าหมายที่ตั้งไว้ มีสัดส่วนอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่ออาจารย์ทั้งหมด คิดเป็น 
ร้อยละ 65.93 สูงกว่าเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ (ร้อยละ 60) มีสัดส่วนตําแหน่งทางวิชาการต่ออาจารย์
ประจํา (อ : ผศ. : รศ. : ศ.) เท่ากับ  56 : 25 : 16 : 2 ซ่ึงยังต่ํากว่าเป้าหมายทีก่ําหนดไว้ (25 : 40 : 30 : 5)  
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มีบุคลากรสายวิชาการได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในการสอนและการวิจัย ร้อยละ 
97.89 สูงกว่าเป้าหมายที่กําหนด และบุคลากรสายปฏิบัติการได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ 
ความสามารถ และทักษะในการทํางาน คิดเป็นร้อยละ 92.91 สูงกว่าเป้าหมายที่กําหนด 
 ด้านการบริหารจัดการทางการเงิน จะเป็นการวิเคราะห์สภาพทางการเงินและความมั่นคงของ
มหาวิทยาลัย ควรอยู่ในเกณฑ์ที่ดี คือ สภาพคล่องควรอยู่ในเกณฑ์ 2.50 ข้ึนไป ความสามารถใน 
การเพิ่มทุนสะสมที่จะใช้ในอนาคต จากอัตราส่วนรายได้สุทธิต่อรายได้รวม ควรมากกว่า 0.10 และ
อัตราส่วนจํานวนเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยสูงกว่างบประมาณแผ่นดิน ควรมากกว่า 1.00 โดยมี 
ผลการดําเนินการด้านสภาพคล่อง เท่ากับ 4.33 (แผนภูมิที่ 6) 

แผนภูมิที่ 6  อัตราส่วนทนุหมุนเวียน (สภาพคล่อง) 
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 ด้านความสามารถในการเพ่ิมทุนสะสมที่จะใช้ในอนาคต (รายได้สุทธิต่อรายได้รวม) คิดเป็น
ร้อยละ 19.53 สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือ ร้อยละ 10 (แผนภูมิที่ 7) 

แผนภูมิที่ 7  อัตราส่วนรายได้สุทธิต่อรายได้รวม 
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  ด้านศักยภาพในการแสวงหารายได้ของมหาวิทยาลัย มีอัตราส่วนจํานวนเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัยต่อเงินรายได้ท่ีได้รับจัดสรรจากรัฐบาล (จํานวนเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยหารจํานวน
เงินรายได้จากรัฐบาล) เท่ากับ 1.97 ซ่ึงเพ่ิมข้ึนทุกป ี(แผนภูมิที่ 8) 

แผนภูมิที่ 8  อัตราส่วนทางการเงินของมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

  จากภาพรวมการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ประจําปี 2555 – 2557 ในตัวช้ีวัดหลักที่สําคัญตาม 4 ประเด็น
วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัย ในปี 2557 มีตัวช้ีวัดที่บรรลุตามเป้าหมาย 15 ตัวช้ีวัด และตัวช้ีวัดที่ไม่บรรลุ 
ตามเป้าหมาย 8 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 53 แสดงให้เห็นว่า การดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ของแผนฯ 
สามารถบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยได้ในระดับหนึ่ง ซ่ึงตัวช้ีวัดที่กําหนดไว้ 
บางตัวชี้วัดยังไม่สะท้อนถึงความสําเร็จตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ และครอบคลุมตามบริบทและศักยภาพ
ของมหาวิทยาลัยได้อย่างแท้จริง  บางตัวช้ีวัดต้องใช้ระยะเวลาและความต่อเนื่องในการดําเนินการ 
ทั้ ง น้ี  จะได้นําไปทบทวนและปรับแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเ ชียงใหม่  ระยะที่  11  
(พ.ศ. 2555 – 2559) ต่อไป  
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ตารางความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ ตัวชีว้ัดหลัก ตัวชี้วัดรอง และกลยทุธ์  
------------------ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : จัดการศึกษาใหม้ีคุณภาพในระดับสากล 
เป้าประสงค์ : บณัฑิตมีคุณธรรม คุณภาพระดับสากล 

ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดรอง 1 กลยุทธ ์
1. จํานวนบณัฑิตทีไ่ด้รบั

การยกย่องระดับชาติ 
และนานาชาติ 

2. ระดับความพึงพอใจ 
ของผู้ใช้บัณฑิต 

3. ร้อยละการมีงานทํา 
ของบัณฑิตในปีแรก 

4. จํานวนรายได้ที่บณัฑิตได้รบั 
 

1. จํานวนนกัศึกษาได้รับ
การยกย่องระดับชาต ิ
และระดับนานาชาต ิ

2. จํานวนบณัฑิต 
ที่เปน็ผู้บริหารองค์กร 

3. จํานวนบณัฑิตทีไ่ปทํางาน 
ในองค์กรช้ันนําต่างประเทศ 

4. ร้อยละของนกัศึกษาที่ผ่าน 
การทดสอบภาษาอังกฤษ  

5. ร้อยละการสอบผ่าน 
ใบประกอบวิชาชีพในปีแรก  

6. จํานวนกระบวนวิชาที่ส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมให้กบั
นักศึกษา 

7. ร้อยละของนกัศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร  
(จิตอาสา/กีฬา ฯลฯ)  

8. จํานวนอาจารย์และนักศึกษา
แลกเปล่ียน (Inbound และ/
หรือ Outbound exchange 
program) 

9. จํานวนหลักสูตรนานาชาติ 
10. จํานวนหลักสูตร Double 

Degree / Joint Degree 
Program 

1. ปรบัปรุงรูปแบบการเปิด
หลักสูตรทีห่ลากหลาย 

2. จัดการเรียนการสอนรปูแบบ
ใหม่ (21st Century Skills)  

3. จัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษทั้งในและ 
นอกห้องเรียน 

4. จัดการศึกษาเชิงบูรณาการ
กับการทํางาน (WIL) 

5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมา
สนับสนุนการจัดการศึกษา 
(Digital University) 

6. สอดแทรกจริยธรรม 
คุณธรรม ความรบัผิดชอบ
ต่อสังคมในการเรียนการสอน 

7. จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ที่มุ่งสร้างจิตสํานึกต่อสังคม 
จิตอาสา และสร้างระเบียบ
วินัย  

8. บริหารจัดการหอพัก
นักศึกษาให้เป็นสถานที่
ส่งเสริมการเรียนรู ้ 

 

                                                            
1
 ตัวชี้วัดรอง เป็นปัจจัยที่ช่วยในการสนับสนุนตัวชี้วัดหลักเพื่อขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร ์ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  ผลิตงานวิจัยและสร้างนวัตกรรมที่นําไปใช้ประโยชน์ในการเรียน  
  การสอนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของท้องถ่ิน  
  ประเทศ และสากล 
เป้าประสงค์ : วิจัยที่เป็นเลิศ 

ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดรอง กลยุทธ ์
1. จํานวนบทความวิจัยที่ได้รบัการตีพิมพ์

เผยแพร ่
1.1   จํานวนบทความวิจัยที่ได้รบัการตีพิมพ์

เผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ   
1.2   จํานวนบทความที่ได้รบัการตีพิมพ์ 

ต่อจํานวนอาจารย์ (Paper per Faculty) 

2. จํานวนบทความวิจัยที่ได้รบัการอ้างอิง 
2.1  จํานวนบทความที่ได้รบัการอ้างอิง

(Citation) ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ 
2.2  จํานวนบทความวิจัยที่ได้รบัการอ้างอิง

ต่อจํานวนบทความ (Citation per 

Paper) 

3. จํานวนผลงานวิจัย งานนวัตกรรมและ 
งานสร้างสรรค์ ที่นําไปใช้ประโยชน์ 

ต่อเศรษฐกิจ สังคม 
3.1 การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และ

อุตสาหกรรม 

3.2 การใช้ประโยชน์ในเชิงชุมชนและสังคม 

4. ผลงานวิจัยที่เกิดมลูค่าทางเศรษฐกิจ 

5. จํานวนสาขาที่ได้รับการจดัอันดับ QS 

World University Ranking by Subject 

6. จํานวนพื้นที่ชุมชนที่ได้รับการแก้ไข 

และพัฒนา (Area Based) 

7. จํานวนประเด็นทีไ่ด้รบัการแก้ไขและพัฒนา
ให้กับชุมชนและสังคม (Topic Based)   

1. จํานวนเงินทนุวิจัย 

นวัตกรรม หรือ 

งานสร้างสรรค์ 
จากแหล่งทนุภายนอก
มหาวิทยาลัยทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ 

2. โครงการวิจัยที่เปน็
ความร่วมมือท้ังภายใน
และภายนอกประเทศ 

3. อาจารย์และนักวิจยั 

ที่ได้รับการยกย่อง 
ในระดับชาติและ
นานาชาติ 

4. จํานวนโครงการ 
ที่ได้รับทุนวิจยัหรือ 

ทุนสมทบ (Matching 

Fund) จากภาค 

การผลิตและ
อุตสาหกรรม 

5. จํานวนทรัพย์สิน 

ทางปัญญาทีน่ําไป 

ใช้ประโยชน์ 

6. จํานวนสาขาวิชา 
(Research Area)  

ที่ได้รับการจดัอันดับ
เป็นอันดับ 1–3  

ของประเทศ 

1. เพิ่มทนุวิจยัทั้งจาก
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

2. ปฏิรูปการบริหาร
จัดการงานวิจัยโดยรวม

3. ทําวิจัยร่วมกบันกัวิจัย 

ที่มีชื่อเสียงจาก
ต่างประเทศ และ 
สร้าง International 

Research Collaboration

4. จัดตั้งศนูย์อํานวย 

ความสะดวก Talent 

Mobility  (Talent 

Mobility Clearing 

House) 
5. ให้นกัวิจยัที่เกษียณ

ทํางานในมหาวิทยาลัย 

และสร้างนักวิจัย 

รุ่นใหม่ 
6. จัดตั้ง spin-off 

company 
7. สร้างระบบและกลไก

การบริหารจัดการ 
พันธกิจสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยกับสังคม 

8. วิจัยตามปัญหาและ
โจทย์ของชุมชน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  บริการวิชาการบนฐานความต้องการของชุมชนและท้องถ่ิน 
เป้าประสงค์ :   บริการวิชาการทีเ่กิดประโยชน์แก่สังคม 

ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดรอง กลยุทธ ์
จํานวนผลงานการบรูณาการ 
การเรียนการสอนและ/หรือวิจัย 

ให้บริการวิชาการ (และบริการ
สุขภาพ) ที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชน
ท้องถิน่ และสังคม 

1. จํานวนโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคม
ที่บรูณาการข้ามส่วนงาน

2. จํานวนผู้รบับริการ 
ทางการแพทย์ 
และสาธารณสุข 

1. ใช้ศักยภาพและองค์ความรู้
ทางวิชาการ/วิชาชีพ 

เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนอย่างครบวงจร  

2. ทํางานบริการวิชาการแบบ
บูรณาการข้ามส่วนงาน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 :  นําศิลปวัฒนธรรม ประเพณีล้านนาสู่สากล 
เป้าประสงค์ : ทํานุบํารุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และมุ่งส่งเสริมอัตลักษณ์ล้านนา 

ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดรอง กลยุทธ ์
จํานวนการอ้างอิงและการนํา 
องค์ความรู้ด้านล้านนาศึกษา 
ของมหาวิทยาลัยไปใช้ 
โดยบุคคลหรือองค์กรภายนอก   

1. จํานวนองค์ความรู้
ในด้านล้านนาศึกษา 

2. จํานวนผู้เช่ียวชาญ 

ทางด้านล้านนาศึกษา 
3. จํานวนโครงการ/กิจกรรม 

ที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ 
ด้านล้านนาศึกษาสู่สังคม 

และสากล 

4. จํานวนนกัศึกษาต่างชาติ 
ที่เข้าศึกษาในหลักสูตร
ล้านนาศึกษา 

1. จัดตั้งวิทยาลยัล้านนาศึกษา
ในลักษณะบรูณาการ 

2. สร้างช่องทางที่หลากหลาย 

ในการเผยแพร่ข้อมูล 

ล้านนาศึกษา 
3. สร้างเครือข่ายกับผู้นําชุมชน/

ปราชญ์ล้านนาศึกษา/องค์กร
หน่วยงานภายนอก 

4. แสวงหาผู้สืบทอด/ทายาท  

ด้านล้านนา (เยาวชนทีมี่ 

Talent)
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 :  สร้างมหาวิทยาลัยที่มีภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน 
เป้าประสงค์ : การจัดการกายภาพของมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน 

ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดรอง กลยุทธ ์
1. ปริมาณ Carbon footprint 

ของมหาวิทยาลัย 

2. คุณภาพน้ําเสียที่บําบัด
แล้วก่อนปล่อยออกมา
จากมหาวิทยาลัย 

3. ดัชนีน้ําอุปโภค 

ที่ใช้ต่อประชากร 
4. ความพึงพอใจของ

นักศึกษาและบุคลากร 
ต่อระบบขนส่งมวลชน
ภายในมหาวิทยาลัย   

 

1. สัดส่วนพื้นทีสี่เขียว
ต่อพื้นที่ทั้งหมด 

2. ร้อยละปริมาณขยะ 
ที่นําไปกําจัดนอก
มหาวิทยาลัยที่ลดลง 

3. ปริมาณพลังงาน
ทดแทนทีใ่ช้ใน
มหาวิทยาลัย 

4. จํานวนการใช้วัสดุเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

5. จํานวนโครงการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้
การจัดการกายภาพ
ของมหาวิทยาลัย 

1. จัดทําแผนบริหารระบบกายภาพและ
ส่ิงแวดล้อมทีม่ีความเชื่อมโยงกันอย่าง
เป็นองค์รวม (ภูมิทศัน์และสิ่งแวดล้อม
ระบบขนส่งมวลชน การจราจร  
พ้ืนที่จอดรถ และระบบสาธารณูปการ) 

2. ใช้ระบบ GIS ในการบริหารจัดการระบบ
กายภาพ 

3. นําพลังงานสะอาด พลังงานทดแทน 

มาใช้ลดร่องรอยคาร์บอน ลดการใช้โฟม
และขยะที่เปน็พิษภายในมหาวิทยาลัย 

4. สร้างจิตสํานึกให้กับนักศึกษา บุคลากร 
และคณาจารย์ในเรื่องการคํานึงถึง
ส่ิงแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 :  การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดรอง กลยุทธ ์
1. จํานวนนวัตกรรมทางการ

บริหาร 
2. ระบบการบริหารบุคคลแบบ

มุ่งผลลัพธ์ที่ครอบคลุมทั้ง
มหาวิทยาลัย 

3. ระดับความผูกพันของ
บุคลากร 

4. ดัชนีความสุขของบุคลากร 
5. ระดับคุณภาพของการจัดการ

สารสนเทศ (CMU-MIS และ 
BI) 

5.1 ระดับความสําเร็จของ
การบรูณาการบริหาร
จัดการข้อมูลระบบ  

CMU-MIS กับ
กระบวนการทํางานประจํา 

5.2 ระดับความสําเร็จของ 
การบริหารระบบ
ฐานข้อมูล 

ในระบบ CMU-MIS 

5.3 ระบบสนบัสนนุการ
ตัดสินใจ (Business 

Intelligence:BI) 

6. ร้อยละที่เพิม่ข้ึนของเงินรายได้
มหาวิทยาลัย (ไม่รวมเงิน
บํารุงโรงพยาบาลมหาราชฯ)   

1. จํานวนผลงานจาก
การทํางานข้ามสายงาน/

ส่วนงาน  

(Cross Functional) 
2. ระดับความสําเร็จของ

แผนพัฒนาบคุลากร 
3. ร้อยละของอาจารย์ 

วุฒิปริญญาเอก 
4. จํานวนตําแหน่ง 

ทางวิชาการ  
(ผศ.  รศ.  ศ.) ที่เพิ่มข้ึน 

5. รายได้จากการบริหาร
ทรัพย์สินเพิม่ข้ึน  

(Asset Utilization) 
6. จํานวน Service Level 

Agreement  (SLA)  

ของงานที่สําคัญ 
 

1. จัดสรรงบประมาณสนบัสนุน
แก่ส่วนงานทีผ่่านการประเมิน 

EdPEx200 

2. ทบทวนและปรับปรงุกฎระเบียบ 

ทีม่ีอยู่ให้เกิดความคล่องตวั 
เน้นเป้าหมายและผลลัพธ์  

3. ทบทวนโครงสร้างองค์กรให้กระชับ
เหมาะกบับริบทของการบริหาร 
ที่มีประสิทธิภาพ 

4. ปรบัปรุงกระบวนการทํางาน 

ให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว  
และมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

5. สร้างระบบพัฒนาบุคลากร 
ที่เน้นประสิทธิภาพ ผลงาน  

และมีน้ําใจเพือ่ส่วนรวม รวมถึง 
การสร้างแรงจูงใจและเงินรางวัล 

6. มีระบบเงินเดือนและโครงสร้าง
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน
อย่างเปน็ธรรม 

7. มีหน่วยงานมอือาชีพในการหารายได้
และบริหารทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย 

8. สร้างระบบการสื่อสารให้ท่ัวถึง 
ต่อประชาคมในมหาวิทยาลัย 

ในเรื่องสําคัญต่าง ๆ 
9. ใช้ BI เพือ่การบริหารและตัดสินใจ
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