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ปฏิทินการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)

ทีมคณะท างานฯ
ทบทวนประเด็น
ปัจจัยภายนอก-
ภายใน SWOT 

Analysis

ต.ค. 58 – ม.ค. 59

รับฟังความเห็นของ
ลูกค้าที่ส าคัญ (VOC) / 
ผู้ทรงคุณวุฒิ (VOS) /

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(VOS)

(ร่าง) แผนฯ 12 
ให้ส่วนงานและ

นักศึกษาให้
ความเห็น

เสนอ (ร่าง) แผนฯ 12 
ในการสัมมนาระหว่าง
สภามหาวิทยาลัยและ
ผูบ้ริหารฯ (Retreat)

ให้ความเห็น  

เสนอต่อ
สภา

มหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติ

สรุปแผนฯ 12
ในการประชุมสัมมนา
ผู้บริหารฯ ประจ าปี

2558 2559

3 – 6 มี.ค. 59ธ.ค. 58 – ม.ค. 59

เม.ย. – พ.ค. 59 24-25 มิ.ย. 59

26 มิ.ย. 59

1 ต.ค. 59

ปรับแผน
งบประมาณ

เงินรายได้ปี 60

เริ่มใช้แผนฯจัดท า (ร่าง)
แผนฯ 12

ม.ค.-ก.พ. 59 ก.ค. 59

มิ.ย. 59

ทีมคณะท างาน
ปรับปรุง
แผนฯ 12

2

จัดท าแผนฯ
ฉบับสมบูรณ์

ก.ค. 59



กรอบแนวคิดการจัดท าแผนฯ 12

1. จัดท าแผนฯ 12 ให้เป็นแผนเชิงกลยุทธ์
2. ให้ความส าคัญกับปัจจัยและสถานการณ์ภายนอกที่เปลี่ยนแปลง 

(Outside In)
3. ใช้ข้อมูลประกอบการพิจารณา (factual based)
4. ก าหนดยุทธศาสตร์ตามพันธกิจและยุทธศาสตร์เชิงรุก
5. ตัวชี้วัดตามพันธกิจและตัวชี้วัดท้าทาย

6. ใช้แนวทาง EdPEx เป็นเครื่องมือในการพัฒนามหาวิทยาลัย
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1. แต่งตั้งทีมคณะท างานจัดท าแผนฯ 12 (36 ท่าน)
1) รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน บริหารการเงินและทรัพย์สิน ประธานคณะท างาน
2) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา รองประธานคณะท างาน
3) รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะท างาน
4) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนงาน คณะท างาน
5) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานวิชาการและคุณภาพการศึกษา คณะท างาน
6) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะท างาน
7) รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ  บูรณพิร คณะท างาน
8) รองศาสตราจารย์พวงเพชร์ ธนสิน คณะท างาน
9) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอร ภู่เจริญ คณะท างาน
10) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล คณะท างาน
11) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ คณะท างาน
12) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤกษ์  อักกะรังสี คณะท างาน
13) รองศาสตราจารย์อุษณีย์ ค าประกอบ คณะท างาน

วิธีการด าเนินการจัดท า (ร่าง) แผนฯ 12
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14) รองศาสตราจารย์ ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง คณะท างาน
15) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร   พิชัยยา คณะท างาน
16) รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน  สุริยะ คณะท างาน
17) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริศรา เอี่ยมคณิตชาติ คณะท างาน
18) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญานุภาพ  อานันทนะ คณะท างาน
19) รองศาสตราจารย์ ดร.คมกฤต เล็กสกุล คณะท างาน
20) อาจารย์ ดร.ภก.สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล คณะท างาน
21) รองศาสตราจารย์ นพ.ธนู  หินทอง คณะท างาน
22) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.วัฒนา  ชาติอภิศักด์ิ คณะท างาน
23) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ธนินนิตย์  ลีรพันธ์ คณะท างาน
24) รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงศ์  นาทวิชัย คณะท างาน
25) อาจารย์ ทพ.ดร.นฤมนัส คอวนิช คณะท างาน
26) อาจารย์ ดร.ก้องภู  นิมานันท์ คณะท างาน
27) รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษเ์กรียงไกร คณะท างาน
28) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.รัตนาภรณ์ อาวิพันธ์ คณะท างาน

วิธีการด าเนินการจัดท า (ร่าง) แผนฯ 12
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วิธีการด าเนินการจัดท า (ร่าง) แผนฯ 12
29) อาจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล คณะท างาน
30) อาจารย์ ดร.ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์ คณะท างาน
31) อาจารยอ์รรฆพจน์ วงคพ์ึ่งไชย คณะท างาน
32) นางกรวรรณ สังขกร คณะท างาน
33) นายชัชพล  กุลโพธิสุวรรณ คณะท างาน
34) นายธรรมนูญ   น่วมอนงค์ คณะท างาน
35) นายทนงศักดิ์   เชื้อเจ็ดตน คณะท างาน
36) ผู้อ านวยการกองแผนงาน คณะท างานและเลขานุการ
37) หัวหน้างานสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์  ผู้ช่วยเลขานุการ

หัวหน้างานแผนงบประมาณ  
หัวหน้างานแผนยุทธศาสตร์  
เจ้าหน้าทีง่านแผนยุทธศาสตร์ กองแผนงาน          
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2. การประชุมคณะท างานจัดท าแผนฯ 12  จ านวน 11 ครั้ง 
(22 ต.ค. 58 ถึง 19 มี.ค. 59) ทบทวนบริบทภายนอก สถานะปัจจุบันและ
ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิเคราะห์ SWOT 
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ และโอกาสทางกลยุทธ์ 

3. สัมภาษณ์กรรมการสภามหาวิทยาลัย จ านวน 19 ท่าน

4. สัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ นักศึกษาเก่า,  ประธานสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, 
ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย, ประธานสภาอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ, ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม,่  ประธานหอการค้า
จังหวัดเชียงใหม,่ 

วิธีการด าเนินการจัดท า (ร่าง) แผนฯ 12
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วิธีการด าเนินการจัดท า (ร่าง) แผนฯ 12

5. ส่ง (ร่าง) แผนฯ 12 ให้ส่วนงานและนักศึกษาให้ความเห็น 
(เม.ย. – พ.ค. 59)

6. ทีมคณะท างานฯ ปรับปรุง (ร่าง) แผนฯ 12 (มิ.ย. 59)
7. สรุป (ร่าง) แผนฯ 12 ในการประชุมสัมมนาผู้บริหารฯ ประจ าปี 2559

(24 – 25 มิ.ย. 59)
8. น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแผนฯ 12 (26 มิ.ย. 59)
9. ทีมคณะท างานฯ จัดท าแผนฯ 12 ฉบับสมบูรณ์ (ก.ค. 59)
10. เริ่มใช้แผนฯ 12 (1 ต.ค. 59)

8



เอกสารประกอบการจัดท า (ร่าง) แผนฯ 12
• บริบทภายนอก 
o ร่าง กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579)
o ร่าง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
o Re-profiling Thai Higher Education (ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร)
o เอกสารทบทวนบริบทประเทศโดยผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละด้าน เสนอต่อคณะอนุกรรมการจัดท า

กรอบแผนอุดมศึกษา 15 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2574)
o ข้อคิดเห็นจากการ VOS 

• บริบทภายใน
o สรุปประเมินผลการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
o ผลการประเมินการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
o ประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาฯ  ระยะที่ 11  ปี 2555 – 2557
o ข้อคิดเห็นคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก ต่อการทบทวนและปรับแผนฯ 11 ครึ่งแผน
o ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
o รายงานผลการตรวจประเมิน CMU EdPEx ปีการศึกษา 2557
o ข้อคิดเห็นจากการ VOC
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บริบทภายนอก
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บริบทการเปลี่ยนแปลงภายนอกประเทศ 

บริบท
ภายนอก

เงื่อนไข
เศรษฐกิจโลก

การเข้าสู่สังคม
สูงวัยของโลก

เทคโนโลย/ี
นวัตกรรมที่
เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว

การ
เปลี่ยนแปลง

สภาพ
ภูมิอากาศ

วาระการพัฒนา
ของโลก
ภายหลัง 

ค.ศ. 2015

•การขยายตัวของเศรษฐกิจโลก
•การแข่งขันในตลาดการค้าโลก
•การเปิดเสรี
•ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์

องค์การสหประชาชาติประเมิน
สถานการณ์ว่าในช่วงปี 2544-2643
ประชากรอายุ 60 ปี ขึ้นไปมีมากกว่า
ร้อยละ 10 ของประชากรโลก

•ความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรง
มากขึ้น
•ภัยพิบัติทางธรรมชาติมี
แนวโน้มเกิดบ่อยครั้งขึ้นและ
มีความรุนแรงมากขึ้น

•รูปแบบการผลิตและการค้า
•ภาคบริการต้องปรับตัวให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง
•รูปแบบการด าเนินชีวิต การ
ท างาน และความสัมพันธ์ของ
คนในสังคม ตลอดจนความ
ซับซ้อนของปัญหาทางสังคม
ที่จะตามมา

การจัดท าเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนใน
กรอบสหประชาชาติ
ในช่วงเวลา 15 ปี
(SDG, 17 ประเด็น)

11จากการบรรยาย เรื่อง ทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  โดย คุณธานินทร์ – รองเลขา สศช.
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• แต่ยังมีปัญหาทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพของ
ประชากรในทุกช่วงวัย 

• ขณะที่ครัวเรือนโดย
เฉลี่ย
มีขนาดลดลงและมี
รูปแบบที่หลากหลาย 

โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง 

แต่ยังคงมีความ
เหลื่อมล้ าของการ
กระจายรายได้และ
ระหว่างกลุ่มคน

คนไทยมีความมั่นคงทางสังคมมากข้ึน 

แต่ยังมีปัญหา
เชิงคุณภาพทั้ง
ด้านสุขภาพ การ
เรียนรู้ และ
คุณธรรม
จริยธรรม

วัฒ
ธรรมต่างชาติ ประชากรไทย

สังคมไทยเผชิญกับความเสื่อมถอย
ทางวัฒนธรรม และมีแนวโน้มเป็น
สังคมพหุวัฒนธรรมมากขึ้น ชุมชนมีความเข้มแข็ง 

สามารถแก้ปัญหาและสนองตอบ
ความต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น

12จากการบรรยาย เรื่อง ทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  โดย คุณธานินทร์ – รองเลขา สศช.

บริบทการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศ
ด้านสังคม 

Cultural Economy
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โครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนไป ท าให้คนในวัยศึกษาน้อยลง และคนสูงอายุเพิ่มมากขึ้น

ประเทศไทยแก่ 

ประชากรวัยอุดมศึกษา 18-21 ปี
2555 4.0 ล้าน

2565  3.6 ล้าน

คนวยัเรียน -อาชีวศึกษา, มหาวทิยาลยั

คนวยัเรียน -ประถมศึกษา, มัธยมศึกษา

สงูวยั(เกิน 60 ปี) 

วยัเรียน(ต ำ่กว่ำ 20 ปี) 

วยัท ำงำน(20-60 ปี) 

จากการบรรยาย เรื่อง Re-profiling Thai Higher Education โดย ดร.กฤษณพงศ์  กีรติกร
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โลกทีห่นึ่ง

โลกทีส่อง

โลกทีส่าม

แตกแยกวุ่นวาย
ไร้เสถียรภาพ

สงัคมประชาธิปไตย
การเมืองมีเสถียรภาพ

การเติบโต
อย่าง

เปราะบาง
อ่อนไหว

ไร้เสถียรภาพ

• ประเทศไทย

• สิงคโปร์

• เวียดนาม • อินเดีย

เกาหลีใต้• จีน

• พม่า

การเมือง

เศรษฐกิจ

จากการบรรยาย เรื่อง วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์การปฏิรปูประเทศไทย   โดย คุณสุวิทย์ เมษินทรีย์

บริบทการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศ 



จากการบรรยาย เรื่อง วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์การปฏิรปูประเทศไทย   โดย คุณสุวิทย์ เมษินทรีย์



IMD Overall Competitiveness Ranking, 2009 – 2013 (จากทัง้หมด 60 ประเทศ)

Source: IMD Competitiveness Yearbook 2009 – 2013 

จากการบรรยาย เรื่อง วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์การปฏิรปูประเทศไทย   โดย คุณสุวิทย์ เมษินทรีย์



ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

1

2

3

ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูก
น าไปใช้ในการพัฒนาจ านวนมาก
ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่อง
และเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น

ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัว
ของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง ประกอบด้วย
ปัญหาขยะมูลฝอย มลพิษทางอากาศ 
คุณภาพน้ า และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยและภัยแล้งที่
เกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อ
ภาคการผลิตและวิถีการด ารงชีวิตของคนไทย 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

17จากการบรรยาย เรื่อง ทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  โดย คุณธานินทร์ – รองเลขา สศช.

บริบทการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศ
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1. ด้านธรรมาภิบาล
• ประเทศไทยจะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วน เนื่องจากสถานการณ์วิกฤต
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลของสังคมไทย
• บริษัทจดทะเบียนไทยให้ความส าคัญในการพัฒนาการก ากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อโอกาสในการ
เติบโตอย่างยั่งยืน

2. ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ
• การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย มีการจัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
• การกระจายอ านาจเกิดผลส าเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาท่ีต้องแก้ไข เช่น การทับซ้อนของอ านาจ
หน้าที่ และเขตพื้นที่ และการขาดแคลนรายได้ของ อปท. เป็นต้น

3. ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ไทยก าลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและ
ผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก

จากการบรรยาย เรื่อง อนาคตเศรษฐกิจไทยกับการเตรียมการจัดการศึกษา โดย คุณอาคม เติมพิทยาไพสิฐ

บริบทการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศ

ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา

18



บริบทที่เปลี่ยนแปลง :
บริบทเดิมที่พลวัตรสูง บริบทใหมท่ี่เกิด

1. โครงการลงทุนขนาดใหญ่ – เมกะโปรเจ็ค ได้แก่ ระบบบรหิารจัดการน้ า ระบบจัดการขยะ การปลูกป่า
ต้นน้ า 8.6  ล้านไร่ รถไฟความเร็วสูง/รถไฟทางคู่เชื่อมสุวรรณภูมิและจีน/รถไฟส าหรับ Upper and 
Lower East West Corridors โครงข่ายถนนระหว่างประเทศ โอกาสการสร้าง New growth city
2. เขตเศรษฐกิจพิเศษ  (Special Economic Zone-SEZ) 
3. เขตนวัตกรรมพิเศษ (Special Innovations Zone –SIZ) 
4. การลงทุนกระตุ้นเศรษฐกิจผ่าน SME, กองทุนหมู่บ้าน/ต าบล 
5. เศรษฐกิจสังคมดิจิตอล 

•เครือข่าย ICT – High speed internet ถึงทุกหมู่บ้านทั่วประเทศภายใน 3 ปี
• โอกาสใหม่ของการส่งความรู้ถึงกลุ่มเป้าหมายผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 
• โอกาสใหม่ของการศึกษา : การพัฒนา Massive Open Online Courses (MOOCs) และ  e-
learning ในวิชาต่าง ๆ โดยเฉพาะคนวัยท างานและผู้สูงวัย ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายใหม่ของการศึกษา

6. Food and Wellness Innopolis
7. Medical Hub

จากการบรรยาย เรื่อง บทบาทของมหาวิทยาลัยชัน้น าในภูมิภาค ต่ออุดมศึกษาไทย โดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร 19



Next Gen
Automotive

Smart
Electronics

Affluent, 
Medical and 
Wellness 
Tourism

Agriculture 
and 
Biotechnology

Food for 
Future

Robotics Aviation and 
Logistics

Biofuels and 
Biochemicals

Medical 
Hub

Digital

+2%  Investment and +3% GDP Now
“New Economic Engines of Thailand”

+10%  Investment and +6% GDP 
in next 17 years

มติ ครม.  วันที่ 17  พฤศจิกายน 2558 

First S-curve

New S-curve
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Agri-BioTech-Food-BioEn-BioCh
• คณะเกษตรศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร เคมีอุตสาหกรรม เคมี ชีวะเคมี ชีวะ เภสัช

ศาสตร์ สัตวแพทย์ วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมการแพทย์ นิติศาสตร์ 
• เกษตรอินทรีย์ มาตรฐานอาหารปลอดภัย โลจีสติกส์ อาหารสุขภาพ อาหารเสริม 

เครื่องส าอาง อาหารนักท่องเที่ยว 
• บริษัทต่างชาติ  บริษัทนานาชาติ 

21



Wellness Tourism-Medical Hub
• คณะพยาบาลศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ 

คณะแพทยศาสตร์  การท่องเที่ยว  วิศวกรรมการแพทย์

• ญ่ีปุ่น เกาหลี จีน ยุโรป อเมริกา ตะวันออกกลาง อาฟริกา 

• Health Advisor Retreat Long-stay Wellness Education โรคผู้สูงอายุ 
ผ่าตัดผู้สูงอายุ ศัลยกรรมความงาม

22



Smart Elec, Robot, Digital
• คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมการแพทย์ 
คณะทันตแพทยศาสตร์  คณะเทคนิคการแพทย์ 
คณะพยาบาลศาสตร์   การท่องเที่ยว

• อุปกรณ์ช่วยในบ้านผู้สูงอายุ  อุปกรณช์่วยเดินทาง 
ท่องเที่ยว อุปกรณก์ารแพทย์ผู้สุงอายุ อุปกรณ์
ออกก าลังกาย อุปกรณ์ฝีกสมอง อุปกรณ์ช่วยคนพิการ 

• ยุโรป อเมริกา อาเซียน BRIC ตะวันออกกลาง อาฟริกา 
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Auto, Log, Aviation, (BioEn)
• คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเครื่องกล  เกษตร 
อุตสาหกรรมเกษตร  วิศวกรรมอุตสาหการ
การท่องเที่ยว 

• ผลิตประกอบรถปิกอัพชายแดน ผลิตเครื่องจักรกล
การเกษตร ศูนย์ซ่อมรถท างาน ก่อสร้าง บริการ 
ศูนย์ซ่อมเครื่องบิน ศูนย์กลางการบินท่องเที่ยว 
เชื้อเพลิง Bio Fuel 3F Logistics การเกษตร

• จีน อาเซียน ญี่ปุ่น เกาหลี

24
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Super Cluster เชียงใหม่  

Cluster เกษตรแปรรูป  แพร่-น่าน-พะเยา-เชียงราย-ล าปาง-สุโขทัย-อุตรดิตถ์

Micro Cluster
จังหวัดแพร่

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรปูแบบคลัสเตอร์
เป็นคลัสเตอร์ส าหรับกจิการท่ีใช้เทคโนโลยีขั้นสูง 
และอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ได้แก่ กิจการวิจัย 
และพัฒนา กิจการท่ีใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และ 
ใช้แรงงานน้อย 

CNX
Food and Wellness 

Innopolis

OTOP วัสดุธรรมชาติ ออกแบบ 
ท ามือ ประโยชน์ใช้สอย คงทน  

ตลาดท่องเท่ียว
ประตูสู่ลา้นนาตะวันออก

ข้าวผักอินทรีย์ ปลา วัว ส้มกล้วย สักไผ่ยางผลไม้

ภาคเหนือ แปรรูป ผัก ผลไม้ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

R&D on Food for Health
Fortifiedfoods เพ่ิมสารอาหาร
Low Fat and Sugar ไขมันน้ าตาลต่ า
ActiveIngredient สกัดเข้มข้น
Medical Food and Food Supplement
Textured Vegetable Protein โปรตีนเทียม

Traceability and 
Food Safety Standard

อุตสาหกรรม อาหาร ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เครื่องส าอาง สมุนไพรปัจจุบัน เส้นก๋วยเตี๋ยว เหล้าสะเอียบ

CDA (การลงทุนการเงิน  SMEs)

CDA (การลงทุน STEM Startup)

เฟอร์นิเจอร์ไม้สกั ฮ่อมอินทรีย์

CDA บ่มเพาะ การตลาด
วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์
ผู้ประกอบการท้องถิ่น 

ตลาดเทศบาล

26
ตลาดท้องถิ่น สมาชิกอินทรีย์
เพิ่มมูลค่าท าอาหารสุขภาพ-อร่อย-สวย



New S-Curve for CMU
Professional Manpower -> International and Innovation

Cluster Development Agency
• ส่งผลระยะสั้น 1-3 ปี การส่งเสริมการลงทนุ การศึกษาความเป็นไปได้ การเงิน การ

ก่อสร้าง
– Ph.D  วิจัยสนับสนุนอุตสาหกรรม สร้างองค์ความรู้นวัตกรรม Technology Transfer
– Pilot Project
– บริหารวิชาการนานาชาติตัวแทนเชียงใหม่ เชียงของ แม่สอด นิคมล าพูน ในการพัฒนาโครงการ

ลงทุน ศึกษาความเป็นได้ ออกแบบ การท าโครงการน าร่อง การให้ค าปรึกษา การฝึกอบรม
– Oversea Investor + Local Investor+ BOI+Inter Consultant+Investment Bank

• ส่งผลระยะปานกลาง 4-6 ปี
– Master เน้น Technology Localization

• ส่งผลระยะยาว 7-10 ปี
– Bachelor เน้นสร้าง High Tech Worker
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1. บทบาทการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศและ
พัฒนาคนให้มีศักยภาพและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคต
2. บทบาทการผลิตงานวิจัย และจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม 
และก าลังคนให้มีความรู้ ความสามารถในระดับสากล เพื่อการแข่งขัน และความ
ร่วมมือกับนานาชาติ มุ่งสู่การยกระดับประเทศสู่ประเทศมีรายได้สูง
3. บทบาทการสร้างโอกาสของประชาชนด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องได้ตลอดชีวิต สามารถประกอบอาชีพเพือ่ยกระดับคุณภาพชีวิตอย่าง
สอดคล้องกับภูมิสังคมในแต่ละพื้นที่
4. บทบาทการพัฒนาท้องถ่ิน การพัฒนาเทคโนโลยี ด้วยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ในพื้นที่

บทบาทอุดมศึกษาไทยต่อการพัฒนาประเทศ

จากการบรรยาย เรื่อง อนาคตเศรษฐกิจไทยกับการเตรียมการจัดการศึกษา โดย คุณอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
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การวิจัยและพัฒนามีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ

• สร้างองค์ความรู้และทฤษฎีใหมท่ี่เป็น
ประโยชน์ด้านวิชาการ 

• สร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่

R&D

• น าไปใช้ในการตัดสินใจ ก าหนดนโยบาย 
และวางแผนของภาครัฐ

• แก้ไขปัญหา และพัฒนาประสิทธิภาพ
ภาคเกษตร การผลิต บริการ

• ต่อยอดและใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
สังคม/ชุมชน

จากการบรรยาย เรื่อง ทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  โดย คุณธานินทร์ – รองเลขา สศช. 
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งบประมาณในการพัฒนามหาวิทยาลัยมีจ ากัด

การผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาที่ไม่เป็นไปตามความ
ต้องการของประเทศ ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ

ทักษะภาษาอังกฤษของบัณฑิตอยู่ในระดับต่ า

การรับนักศึกษามากเกินแผนการรับ
ท าให้บัญฑิตไม่มีคุณภาพและล้นตลาด

โดยเฉพาะสาขาด้านสังคมศาสตร์

คุณภาพของนักเรียนที่จะเข้าศึกษาต่ออุดมศึกษา

การจัดการศึกษาเชิงพาณิชย์
(การจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้งไม่ได้มาตรฐานอุดมศึกษา 
การเปิดการเรียนเพือ่การสะสมหน่วยกิตส าหรบันักเรียน)

งานวิจัยไม่มีคุณภาพ และ
ไม่ตอบโจทย์การแก้ปัญหาของประเทศ

1. ปรับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (reprofiling)
เพื่อสร้างความเป็นเลิศ

3. ผลิตก าลังคนที่สอดคล้องกับ 10 Clusters

6. เครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง 

5. ปริญญาตรีต่อเนื่อง

4. ทวิภาคี (สหกิจศึกษา (Work Integrated  
learning :WIL)) 

8. งานวิจัยใช้งานได้จริงและตอบโจทย์
การพัฒนาประเทศ

7. ประเมินความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ

2. การผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (คุรุทายาท)

ประเด็นปัญหาด้านการศึกษา

นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

9. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร



ร่าง กรอบยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ 
“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

น าไปสูก่ารพัฒนาให้คนไทยมีความสุข
และตอบสนองตอบต่อการบรรลุ

ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะ
พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง

เป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้าง
ความสุขของคนไทย สังคมมคีวามมัน่คง 
เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถ

แข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ

“มั่นคง” 

ความมั่นคง

1

2

3

4

56

การสรา้ง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

การพัฒนาและ
เสริมสรา้ง

ศักยภาพคน

การสร้างโอกาส
ความเสมอภาค
และเท่าเทียมกัน

ทางสังคม

การสร้างการ
เติบโตบน

คุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ

ภาครัฐ
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วิสัยทัศน์ : สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

• การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ
ในทุกระดับทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน 
และปัจเจกบุคคล 

• ความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และการเมือง 

• ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและ
อธิปไตยมีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่
เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของ
ประชาชน 

• ระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การ
บริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิ
บาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถ
ผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง 
ครอบครัวมีความอบอุ่น

• ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า 
ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคง
พอเพียงกับการด ารงชีวิต มีที่อยู่อาศัยและความ
ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน

• ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจ
อย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง
ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากร
ได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียม
กันมากขึ้น

• เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง 
สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
อนาคต และเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงใน
ภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า 
การลงทุน และการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญใน
ระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง

• ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสรา้ง
การพัฒนาตอ่เนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทาง
ปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือ
เครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุน
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

• การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ 
และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้
ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและ
เยียวยาของระบบนิเวศน์ 

• กา รผลิ ต แล ะกา รบริ โ ภค เป็ นมิ ต ร กั บ
สิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของ
ประชาคมโลกซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดม
สมบูรณ์ขอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมี
คุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความ
เอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม 

• มุ่ ง ป ระ โยชน์ ส่ วนรวมอย่ า งยั่ ง ยื น  ใ ห้
ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาค
ส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาในระดับอย่าง
สมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน

ความมั่นคง ความมั่งคั่ง ความยั่งยืน 
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(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

(ร่าง)
แผนพัฒนาฯ 

ฉบับที่ 12

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสรา้ง
และพัฒนาศักยภาพและทุนมนุษย์

2
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเป็นธรรม 
ลดความเหลื่อมล้ าในสังคม

3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสรา้งความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน

4 ยุทธศาสตร์ที่ 4  การเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน

5 ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านความมั่นคง 6
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การเพิ่มประสิทธิภาพ
และธรรมาภบิาลในภาครัฐ

7
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนา
โครงสรา้งพื้นฐานและระบบโลจสิตกิส์

8ยุทธศาสตร์ที่ 8  ด้านวิทยาศาสตร ์
เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม

9
ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการพฒันา
ภูมิภาค เมือง และพื้นท่ีพิเศษ 

10ยุทธศาสตร์ที่ 10 ด้านการต่างประเทศ 
ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค

33

มติคณะรัฐมนตรีต่อทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12



บริบทภายใน
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ด้านการจัดการศึกษา
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จ านวนนักศึกษารับเข้า ทั้งหมด และ
ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา พ.ศ. 2547-2558
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คน

นักศึกษารบัเข้า นักศึกษาท้ังหมด นักศึกษาส าเรจ็

หลักสูตรปรญิญาตรี หลักสูตรปรญิญาโท หลักสูตรปรญิญาเอก

ปกติ/พิเศษ นานาชาติ ปกติ/พิเศษ นานาชาติ ปกติ/พิเศษ นานาชาติ

90 6 139 13 54 15

96 152 69

36



ร้อยละของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา
ตามก าหนดเวลาตามหลักสูตรต่อจ านวนที่รับเข้า

67.48 67.41 67.5

8.63
4.97 3.831.89 1.08 1.95
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ป.ตรี

ป.โท

ป.เอก

ปทีี่ส าเร็จการศึกษา

ข้อมูลส านักทะเบียนและประมวลผล 37



ร้อยละของภาวะการมีงานท าของบัณฑิต 
ปี 2547 - 2558

74.40 
78.40 76.60 76.10 

70.89 
65.62 64.90 

70.11 68.16 68.86 69.91 71.28 
66.00 

10.10 10.50 12.70 
16.30 14.22 

21.33 
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11.26 11.39 10.90 12.21 

4.39 3.36 3.75 3.99 3.20 3.05 3.04 3.20 2.81  -

 10.00
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 50.00

 60.00

 70.00

 80.00

 90.00
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ท างานแล้ว ศึกษาต่อ ท างานแล้วและศึกษาต่อ ย้งไม่ได้ท างาน

ร้อยละ

ปีที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

• ปี 2551 – 2558 ใช้ข้อมลูจากเว็บไซต์ระบบภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ของส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
• ข้อมูลปี 2559 ณ วันที่ 30 มีนาคม 2559
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ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  ปี 2547 – 2558
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ระดับ

ปี

* ปี 2547 – 2554 ข้อมูลอ้างอิงจาก ก.พ.ร.  / ปี 2555 – 2557 ใช้ข้อมูลจากส านกัพฒันาคณุภาพการศึกษา
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จ านวนนักศึกษาต่างชาติที่ลงทะเบียน
ในหลักสูตรเพื่อปริญญา (Degree Program)
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ข้อมูลจากส านกัทะเบียนและประมวลผล

คน
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ด้านการวิจัย
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จ านวนผลงานตีพิมพ์ ปี พ.ศ. 2548 - 2558
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จ านวนค าขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
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มูลค่าจากทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2555 - 2558
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ผลงานศูนย์ความเป็นเลิศและโครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ ปี 57-58

ที่ รายช่ือศูนย์ สังกัด
จ านวน

คณะที่ร่วม
เป้าหมาย
(เรื่อง)

จ านวนผลงานตีพิมพ์ (เรื่อง)

ปี 2557 ปี 2558

1 ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ 2 5 14 13
2 ศูนย์ชีวโมเลกุลเพื่อการรกัษาและตรวจวินิจฉัย คณะเทคนิคการแพทย์ 1 10 ไมข่องบในปีนี้ 0

3 ศูนย์ความเป็นเลิศทางเศรษฐมิติ คณะเศรษฐศาสตร์ 3 5 50 53
4 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมวิทยากระดูก คณะแพทยศาสตร์ 5 4 ไมข่องบในปีนี้ 8
5 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ คณะแพทยศาสตร์ 3 10 10 17
6 ศูนย์วิจัยวิศวกรรมเนื้อเยื่อ คณะแพทยศาสตร์ 1 5 8 7
7 ศูนย์วิจัยไวรัสก่อโรคอุจจาระร่วงอุบัติใหม่และอุบัติซ้ า คณะแพทยศาสตร์ 3 5 ไม่ของบในปีนี้ 6
8 ศูนย์ศึกษาแมลงพาหะน าโรค คณะแพทยศาสตร์ 1 4 ไมข่องบในปีนี้ 5
9 ศูนย์ความเป็นเลิศเพื่องานวิจัยทางเวชพันธุศาสตร์ คณะทันต

แพทยศาสตร์
2 10 10 4

10 ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีววิทยาช่องปาก กระดูกขากรรไกร
และใบหน้า

คณะทันต
แพทยศาสตร์

1 4 4 ไมข่องบในปีนี้

11 ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านทันตกรรมรากเทียม คณะทันต
แพทยศาสตร์

1 4 2 ไมข่องบในปีนี้

12 ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านทันตกรรมสาธารณสุข คณะทันต
แพทยศาสตร์

1 4 4 ไม่ของบในปีนี้

หมายเหตุ: ตัวอักษรสีแดงหมายถึง CoE ที่มีผลงานตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 49



ผลงานศูนย์ความเป็นเลิศและโครงการจัดตั้งศูนยค์วามเป็นเลิศ ปี 57-58

ที่ รายชื่อศูนย์ สังกัด
จ านวน
คณะที่
ร่วม

เป้าหมาย
(เรื่อง)

จ านวนผลงานตีพมิพ์ 
(เรื่อง)

ปี 2557 ปี 2558

13 คลัสเตอรศ์ูนย์ความเป็นเลิศคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 152 152 88
14 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร ์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 5 5 7
15 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฯ คณิตศาสตรป์ระยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 20 20 21
16 ศูนย์ความเป็นเลิศทางวัสดุศาสตร์ฯ คณะวิทยาศาสตร์ 1 108 125 58
17 ศูนย์ความเป็นเลิศนวัตกรรมวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการ

วิเคราะห์
คณะวิทยาศาสตร์ 3 5 5 6

18 คลัสเตอรค์วามเป็นเลศิด้านเศรษฐกิจและสงัคมบนความ
หลากหลายทางชีวภาพ

คณะวิทยาศาสตร์ 1 15 ไมข่องบในปีนี้ 0

19 ศูนย์วิจัยฟิสิกส์ของพลาสมาและล าอนุภาค คณะวิทยาศาสตร์ 2 10 11 10
20 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสารสนเทศทางสขุภาพเพือ่ชุมชน คณะวิทยาศาสตร์ 4 4 ไมข่องบในปีนี้ 0
21 โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีการผลิตขั้น

สูง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 4 ไมข่องบในปีนี้ 4

22 โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีวิศวกรรม
พลังงาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2 4 ไมข่องบในปีนี้ 5

23 โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านศูนย์ระบบและ
นวัตกรรมเมคคาทรอนิกส์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 4 ไม่ของบในปีนี้ 1

24 โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิศวกรรมขนส่งและ
เทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2 4 ไมข่องบในปีนี้ 5
50



ผลงานศูนย์ความเป็นเลิศและโครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ ปี 57-58

ที่ รายชื่อศูนย์ สังกัด
จ านวน
คณะที่
ร่วม

เป้าหมาย
(เรื่อง)

จ านวนผลงานตีพิมพ์ 
(เรื่อง)

ปี 2557 ปี 2558

25 โครงการจดัตั้งศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษด้านเทคโนโลยีการแปลง
ผันก าลังไฟฟ้า

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 4 ไม่ของบในปี
นี้

11

26 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2 5 6 6
27 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 7 13 16 13
28 ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลังงานฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2 16 18 7
29 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาและวิจัยช้าง คณะสัตว

แพทยศาสตร์
1 4 4 ไม่ของบในปี

น้ี
30 ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา  คณะสังคมศาสตร์ 1 3 3 ไม่ของบในปี

นี้
31 ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา 2 10 13 8
32 โครงการจดัตั้งศูนย์วิจัยเพื่อการจดัการพลังงานและเศรษฐ

นิเวศน์
ส.วิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

2 4 ไม่ของบในปี
น้ี

0

33 โครงการศนูย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาเรื่องเมืองและ
นโยบายสาธารณะ

ส.วิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

2 4 ไม่ของบในปี
น้ี

0

34 ศูนย์ความเป็นเลิศ HIV ส.วิจัยวิทยาศาสตร์
สุขภาพ

4 8 8 0

หมายเหตุ: ตัวอักษรสีแดงหมายถึง CoE ที่มีผลงานตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้
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ผลงานศูนย์ความเป็นเลิศและโครงการจัดตั้งศูนยค์วามเป็นเลิศ ปี 57-58

ที่ รายช่ือศูนย์ สังกัด
จ านวน

คณะที่ร่วม
เป้าหมาย
(เรื่อง)

จ านวนผลงานตีพิมพ์ (เรื่อง)

ปี 2557 ปี 2558

35 ศูนย์การประดิษฐ์ชีววัสดแุละเครือ่งมือแพทย์ ส.วิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

3 6 6 ไม่ของบในปีนี้

36 ศูนย์เรียนรู้ชาตพินัธุ์ไทในล้านนา ส.วิจัยสังคม 3 3 ไม่ของบในปีนี้ 0
37 ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและสื่อดจิิทัลล้านนา ส.วิจัยสังคม 5 3 ไม่ของบในปีนี้ 0
38 ศูนย์วิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล ส.วิจัยสังคม 4 10 ไม่ของบในปีนี้ 4
39 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว ส.วิจัยสังคม 4 4 ไม่ของบในปีนี้ 0
40 ศูนย์การศึกษาพหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษา ส.วิจัยสังคม 3 3 ไมข่องบในปีนี้ 0

รวมทั้งสิ้น 505 450 320

ปี 57 มีศูนย์ความเป็นเลิศทั้งสิ้น จ านวน 22 ศูนย์
ปี 58 มีศูนย์ความเป็นเลิศทั้งสิ้น จ านวน 34 ศูนย์

โดย ในปี 57 มีเป้าหมายตีพิมพ์ จ านวน 412 เรื่อง ผลิตผลงานได้ 450 เรื่อง
และ ในปี 58 มีเป้าหมายตีพิมพ์ จ านวน 480 เรื่อง ผลิตผลงานได้ 320 เรื่อง
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ด้านบริการวิชาการ
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ความโดดเด่น
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กลุ่มสาขาวิชา (Subject Area)  
1. Agriculture & Forestry ถูกจัดอันดับที่ 51 – 100 ในปี 2556

101 – 150 ในปี 2557 และ 51 – 100 ในปี 2558
2. Medicine ถูกจัดอันดับที่ 151 - 200 ในปี 2558
3. Modern Languages ถูกจัดอันดับที่ 301 - 350 ในปี 2558
4. Biological Sciences ถูกจัดอันดับที่ 301 - 400 ในปี 2558

กลุ่มคณะ (Faculty Area)
1. Life Sciences and Medicine ถูกจัดอันดับที่ 306 ในปี 2557 และ 394 ในปี 2558
2. Social Sciences and Management ถูกจัดอันดับที่ 361 ในปี 2556 และ 

335 ในปี 2557
3. English Language and Literature ถูกจัดอันดับที่ 151 - 200 ในปี 2556

สาขาวิชาที่ได้รับการจัดอันดับจาก 
QS World University Rankings
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Research Area ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการจัดอันดับ 1 - 3 ของประเทศ 
จากฐานข้อมูล Scopus Research Publications ปี 2555 – 2557

58ข้อมูลจากส านกัหอสมุด

อันดับ
ฐานข้อมูล 
Scopus

ปี 2555
หัวข้อ Research Area
(จ านวน Publications)

ปี 2556
หัวข้อ Research Area
(จ านวน Publications)

ปี 2557
หัวข้อ Research Area
(จ านวน Publications)

ปี 2558
หัวข้อ Research Area
(จ านวน Publications)

อันดับ 1 1. Mathematics (96)
2. Multidisciplinary (84)
3. Psychology (13)

1. Mathematics (94)
2. Materials Science

(203)

1.  Mathematics (76) 1.  Mathematics (116)

อันดับ 2 1. Physics and Astronomy 
(132)

2. Materials Science (149)

1. Physics and 
Astronomy (160)

2. Nursing (16)

1. Physics and 
Astronomy (135)

2. Materials Science 
(146)

3. Nursing (15)
4. Veterinary (23)

1. Physics and Astronomy 
(125)

2. Materials Science (146)
3. Nursing (22)
4. Computer Science 

(104)
อันดับ 3 1. Nursing (11)

2. Health Professions (13)
3. Pharmacology, 

Toxicology and 
Pharmaceutics (63)

4. Neuroscience (6)
5. Dentistry (11)
6. Decision Sciences (5)

1. Multidisciplinary (31)
2. Psychology (7)
3. Health Professions 

(7)
4. Biochemistry, 

Genetics and 
Molecular Biology 
(173)

1. Multidisciplinary 
(16)

2. Psychology (7)
3. Medicine (274)
4. Biochemistry, 

Genetics and 
Molecular Biology 
(159)

1. Psychology (9)
2. Medicine (395)
3. Engineering (143)
4. Chemistry (125)
5. Pharmacology, 

Toxicology and 
Pharmaceutics (60)

6. Social Sciences (53)
7. Veterinary (24)
8. Decision Sciences (7)หมายเหตุ: ตัวอักษรสีน้ าเงิน  คือ  หัวข้อ Research Area ที่พบในอนัดับเดียวกันทั้ง 4 ปี

ตัวอักษรสีชมพู  คือ  หัวข้อ Research Area ที่พบเหมือนกนัทั้ง 4 ปี แต่ไม่ได้อยู่อันดับเดียวกัน
ตัวอักษรสีเขียว คือ หัวข้อ Research Area ที่พบเหมือนกนั 2 หรือ 3 ปี แต่ไม่ได้อยู่อันดับเดียวกัน



สมรรถนะหลักของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1. เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) 
ทีม่ีทุกศาสตร์อยู่ร่วมกัน ท าให้เกิดการท างานทีเ่ป็นแบบบูรณาการได้ง่าย

2. จัดการเรียนการสอนแบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary)  
ท าให้นักศึกษาได้มีโอกาสมาเรียนรว่มกนั และท าให้เกิดโอกาส
สร้างนวัตกรรมและหลักสูตรใหม่ 

3. ท าวิจัยบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาส าคัญของสังคมและประเทศ
ท าให้เกิดความเช่ียวชาญเฉพาะด้านทั้งทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์

4. เครือข่ายเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
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ข้อคิดเห็นจากการ VOC, VOS 

1) การวิจัยควรมุ่งเน้นการน าไปใช้ได้จริงและประโยชน์ให้กับท้องถิ่น ประเทศและสังคมโลก 
ไม่ท าเพื่อมุ่ง Ranking 

2) ควรร่วมมือกับภาครัฐและผู้ประกอบการในการสนับสนุนการเกิดขึ้นของธุรกิจขนาดย่อม
3) เพิ่มสมรรถนะ (Competency) ภาษาอังกฤษของอาจารย์และนักศึกษา
4) ใชป้ระโยชน์จากการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ เพื่อเร่งปรับระบบการบริหารจัดการ

ให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
5) ใช้ศักยภาพและความได้เปรียบในด้านภูมิเศรษฐศาสตร์ เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ

กับสถาบันการศึกษา องค์กรในประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่าร์
6) ควรก าหนด Sustainable Business Model ของมหาวิทยาลัย
7) สร้างอัตลักษณ์ของบัณฑิตของ มช. ให้ชัดเจน
8) ก าหนดและสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ชัดเจน เพื่อสร้างความโดดเด่นและแตกต่าง
9) ยกระดับคุณภาพผลผลิตของมหาวิทยาลัยในมิติของ University Ranking
10) พัฒนาคุณภาพของผลผลิตของมหาวิทยาลัยใหส้อดคล้องกับของความคาดหวังของสังคม

60ผู้ให้สัมภาษณ์ ประกอบดว้ย 1) กรรมการสภามหาวิทยาลัย จ านวน 19 ท่าน 2) ภาคเอกชน และ ประชาสังคม จ านวน 9 ท่าน  
3) นักศึกษาเก่า จ านวน 6 ท่าน 4) ภาคราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 6 ท่าน



ข้อคิดเห็นจากการ VOC, VOS 
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11) จัดการเรียนการสอนจาก Discipline base ให้เป็น Problem base เน้นการค้นคว้าและ
การประมวลองค์ความรู้ด้วยตนเอง

12) พัฒนาความร่วมมือและโจทย์วิจัยให้ตรงกับความต้องการเชิงพาณิชย์ของตลาดธุรกิจอุตสาหกรรม
13) ควรมีการบริหารจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 

(High Risk – High Return) โดยมีแผนบริหารความเสี่ยงที่ดี
14) พัฒนาคุณภาพของบัณฑิตบนพืน้ฐานความหลากหลายของนักศึกษา 

ด้วยการให้โอกาสอย่างเท่าเทียม
15) ส่งเสริมงานด้านการวิจัยสถาบัน เพื่อการบริหารจัดการและพัฒนาอย่างยั่งยืนของ มช.
16) พัฒนาช่องทางการระดมทุนจากเครือข่ายศิษย์เก่า ทั้งในและต่างประเทศ
17) พัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ Practically Research University โดยอาจร่วมมือกับอาชีวศึกษา 

สร้างผลงานทางวิชาการที่ SMEs น าไปใช้ได้
18) พัฒนาหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของสังคมประเทศชาติ และตลาดธุรกิจอุตสาหกรรม 

ตามศักยภาพของ มช. ที่มีอยู่
19) พัฒนาระบบ HR เพื่อดึงดูดและธ ารงรักษาคณาจารย์ที่มีสมรรถนะให้ท างานกับมหาวิทยาลัย และ

หาวิธีการให้บุคลากรได้ใช้ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่
ผู้ให้สัมภาษณ์ ประกอบดว้ย 1) กรรมการสภามหาวิทยาลัย จ านวน 19 ท่าน 2) ภาคเอกชน และ ประชาสังคม จ านวน 9 ท่าน  
3) นักศึกษาเก่า จ านวน 6 ท่าน 4) ภาคราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 6 ท่าน
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20) พัฒนาสภาพแวดล้อมทางภูมทิัศน์ให้คงความเป็นธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม 
21) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารศิษย์เก่าสัมพันธ์
22) เร่งสร้างจุดมุ่งเน้น (Focus) ในผลผลิต (บัณฑิต, วิจัย และบริการวิชาการ) ให้ชัดเจน
23) เพิ่มความเข้มแข็งงานวิจัยและบริการวิชาการ ตลอดจนห่วงโซ่อุปสงค์

(ทั้งใน มช. และเครือข่าย) ให้สอดคล้องกับความต้องการห่วงโซ่อุปทาน
24) ปลูกฝังค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กร (Core Value & Corporate Culture) 

ให้กับประชากรของมหาวิทยาลัย
25) สร้างองค์ความรู้เชิงบูรณาทุกมิติ เพื่อยกระดับการท่องเที่ยว ให้เป็นตัวน าในการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจของภาคเหนือ
26) สร้างนวัตกรรม องค์ความรู้ และความเป็นเลิศด้านล้านนาให้เป็นจุดเด่นของมหาวิทยาลัย 
27) ปรับภาพลักษณ์การเข้าถึงยาก โดยสร้างมิตรภาพและปฏิสัมพันธ์เชิงรุกกบัชุมชน สังคม

และองค์กรภายนอก เพื่อเพิ่มพันธมิตรและเสริมสร้างชือ่เสียงทางวิชาการ

ผู้ให้สัมภาษณ์ ประกอบดว้ย 1) กรรมการสภามหาวิทยาลัย จ านวน 19 ท่าน 2) ภาคเอกชน และ ประชาสังคม จ านวน 9 ท่าน  
3) นักศึกษาเก่า จ านวน 6 ท่าน 4) ภาคราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 6 ท่าน
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วิเคราะห์ SWOT



จุดแข็ง (Strengths)
1) เป็นสถาบันการศึกษาชั้นน าในภาคเหนือที่มีชื่อเสียง
2) มีสาขาวิชาที่มศีักยภาพพร้อมที่จะผลักดันไปสู่สาขาวิชาที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ 
3) มีกระบวนการพัฒนานักศึกษาที่มีคุณภาพ และมีการดูแลจากคณาจารย์อย่างใกล้ชิด 
4) มีกระบวนการสร้างความสมัพันธ์ที่ดีกับนักศึกษาเก่าอยา่งต่อเนื่อง 

ท าให้นักศึกษาเก่ามีความผูกพัน 
5) มีบรรยากาศและภูมทิัศน์ที่สวยงามเอื้อต่อการเรียนการสอนและการพัฒนาคณุภาพ

นักศึกษา และมีบริการหอพักในมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษาที่เป็นศูนย์อาศัยและเอื้ออาทร
ต่อกัน (Learning, Living and Caring Center) 

6) มีหลักสตูรการเรียนการสอนที่หลากหลายรองรับยทุธศาสตร์ในการพัฒนา
ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ 
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จุดแข็ง (Strengths)
7) มงีานวิจัยและเทคโนโลยีที่โดดเด่นหลายเรื่องที่สามารถแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่สอดคล้อง

กับบริบทการเปลี่ยนแปลงของประเทศ เช่น
- Medical and Wellness Issues
- Alternative Energy and Biodiversity / Environmental
- Agriculture and Food Technology
- Biotechnology and Biorefinery
- Lanna
- Logistics
- MICE, Economics

8) มโีครงสร้างรองรับ Professional Platform ในการท างานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลยั
และอุตสาหกรรม เช่น อุทยานวิทยาศาสตร์ (Science Park) ศูนย์นวัตกรรมอาหารและ
บรรจุภัณฑ์ (Food Innovation and Packaging Center: FIN) และโครงการ  
Talent Mobility
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จุดแข็ง (Strengths)
9) มศีักยภาพและความเชี่ยวชาญทางวิชาการที่จะให้บริการวิชาการ
10) มอีงค์ความรู้ทางด้านล้านนา และต้นทุนทางวัฒนธรรมที่น าไปสู่ความเป็นผู้น าด้าน

ล้านนาคดศีึกษา
11) Culture of Excellence: มีการใช้ระบบเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติทั้งระดับ

มหาวิทยาลัยและส่วนงาน
12) มีระบบ IT เพื่อรองรับการบริหารจัดการด้านต่างๆ (ระบบ 3 มิต,ิ CMU MIS, BI)
13) มีความร่วมมือของผู้บริหารทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และระดับส่วนงาน 

ท าให้ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
14) เป็นแกนน าเครือข่ายในระดับประเทศ และ GMS

ท าให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศได้ในรูปแบบ Networking
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จุดอ่อน (Weaknesses)
1) การจัดการศึกษายังเป็น Supply Side และไม่ตอบสนองกับความต้องการของลูกค้า

กลุ่มใหม่รวมถึงผู้สูงอายุ และยังขาดท าการตลาดเชิงรุก 
2) วิธีการรับนักศึกษา (โดยเฉพาะในระดับ ป.ตรี) ยังไม่มกีารกระจายไปยังภมูิภาคอื่นๆ 

อย่างกว้างขวาง รวมไปถึงกลุ่มลูกค้าใหม่
3) อาจารย/์บุคลากร/นักศึกษา/บัณฑิตส่วนใหญ่ยังขาดทักษะ 21st century skill 

(ภาษาอังกฤษ และ 4Cs; Communication, Collaboration, Creativity and Critical 
thinking skills and Digital Literacy)

4) ยังขาดบรรยากาศความเป็นนานาชาติภายในมหาวิทยาลัย* และจ านวนหลักสูตรและ
นักศึกษาต่างชาติยังมนี้อย

5) หลักสูตรส่วนใหญ่เป็นลักษณะเชิงเดี่ยว และหลักสูตรที่มีการจัดการศึกษา
เชิงบูรณาการกับการท างาน (WIL : Work Integrated Learning) ยังมีน้อย 
ท าให้บัณฑิตขาดทักษะในการท างาน 

* ด้านที่พักอาศัย / เอกสาร / การสื่อสาร 67



จุดอ่อน (Weaknesses)
6) ขาดหลักสูตรที่มีความทันสมัย 

(กระบวนการในการปรับปรุง และออกหลักสตูรใหมใ่ช้เวลานาน)
7) การเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) ยังไมส่ามารถ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบหลักสตูรเชิงบูรณาการ หรือศาสตร์ผสมผสาน 
(Multidisciplinary) เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับนักศึกษาในการหางานท าที่หลากหลาย

8) สัดส่วนของบุคลากรสายวิชาการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยที่ท าผลงานวิจัย
มีจ านวนน้อย (40%)

9) การบูรณาการการวิจัยและการจัดสรรทรัพยากรการวิจัย เพื่อให้เกิดผลกระทบ 
(impact) สูง ยังมีน้อย

10) แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการวิจัย ยังไม่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลยั 

11) ขาดการตลาดและการบริหารจัดการเชิงรุก ด้านแหล่งทุนและทรัพยากรการวิจัย
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จุดอ่อน (Weaknesses)
12) ขาดการบูรณาการงานด้านล้านนาคดี
13) การสื่อสารภายในมหาวิทยาลัยยังไม่มปีระสิทธิภาพ และประสิทธิผลดพีอ
14) การสร้างภาพลักษณ์ (Branding) ของมหาวิทยาลัย ยังไม่เพียงพอต่อการบรรลุ

วิสัยทัศน์ของการเป็นองค์กรชั้นน า
15) ขาดแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่มีประสิทธิภาพดีพอต่อการแสวงหารายได้เพื่อการพัฒนา

มหาวิทยาลัยทีย่ั่งยืน
16) การบริหารจัดการ ทั้งด้านการจัดการศึกษา วิจัย บริการวิชาการ บริหารทรัพยากร

บุคคลและโครงสร้างองค์กร ยังมีลักษณะการท างานแบบ Silo ไม่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรส่วนใหญ่ยังมีวิธคีิด
แบบราชการ (Mindset แบบเดิม) รวมทั้งยังไม่ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
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โอกาส (Opportunities)
1) การมีที่ตั้งอยู่ในบริเวณศูนย์กลางทางการศึกษาและวิจัยในภมูิภาค GMS อาเซียน และ

อาเซียนพลัส รวมไปถึงการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ท าให้สามารถพัฒนาสู่ความเป็น
นานาชาติ

2) ตั้งอยูใ่นจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็น 1 ใน 9 จังหวัด Super Cluster  ด้าน Food and 
Wellness Innopolis, Smart City, MICE City) และภาคเหนือตอนบนเป็น cluster
เกษตรแปรรูป

3) โครงสร้างประชากรไทยมวีัยสูงอายุเพิ่มขึ้น และการย้ายถิ่นฐานของแรงงานอพยพอัน
เนื่องจากการเปิดประชาคมอาเซียน เอื้อให้มหาวิทยาลัยสามารถเตรียมการด้าน
การศึกษา เพื่อตอบโจทย์ในการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น 

4) การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐส่งเสริมให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ได้เร็วยิ่งขึ้น 
5) ความชัดเจนของทิศทางและนโยบายของประเทศ เป็นโอกาสให้มหาวิทยาลัยสามารถ

ก าหนดแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทของการพัฒนาทั้งในระดับภูมิภาคและ
ประเทศ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในระดับประเทศและนานาชาติ
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อุปสรรค (Threats)
1) แนวโน้มที่ประชากรวัยเด็กลดลง วัยอุดมศึกษาลดลง
2) การพัฒนาการสอนแบบเปิดมหาชนออนไลน์ (Massive Open Online Course; 

MOOCs) ของมหาวิทยาลัยชั้นน าในอเมริกาและอังกฤษ ท าให้ผู้เรียนมทีางเลือก
ในการเข้าเรียนกับมหาวิทยาลัยชั้นน า ในลักษณะออนไลน์ และสามารถจบการศึกษาได้

3) มสีถาบันที่เป็นคู่แข่งทางการศึกษามากขึ้น รวมถึงการแข่งขันให้ทุนการศึกษา
ของสถาบันการศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ท าให้กระทบต่อจ านวนผู้สนใจ
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่และอาจจะมีผลต่อการรักษาหรือรับคณาจารย์
ที่มีความรู้ความสามารถ

4) เกณฑ์ สกอ. เป็นปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆ 
ตามความต้องการของตลาด

5) การที่มีมาตรฐานการศึกษาที่หลากหลายทั้งจากเอเชีย ยุโรป และอเมริกา 
ซึ่งมีลักษณะเฉพาะส าหรับบริบทของสาขาต่างๆ แต่มหาวิทยาลัยยังคงใช้
มาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งมหาวิทยาลยั ท าให้เสียโอกาสในการแข่งขันได้ 
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อุปสรรค (Threats)
6) งบประมาณวิจัยของประเทศต่ ากว่า ร้อยละ 1 ของ GDP ท าให้การแข่งขันกับประเทศ

เศรษฐกิจใหม่เป็นไปได้ยาก
7) การดึงดูดนักวิจัยและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพสงูโดยสถาบันอื่น
8) งบประมาณของประเทศโดยรวมเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่น้อย มีผลกระทบต่อการจัดสรร

งบประมาณในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
9) งบประมาณจากรัฐบาล ร้อยละ 80 เป็นงบบุคลากร ท าให้มีงบประมาณในการพัฒนา

มหาวิทยาลัยน้อย
10) ข้อจ ากัดด้านทรัพยากรน้ าที่ต้องพึ่งพาแหล่งน้ าจากชุมชน ซึ่งในอนาคตอาจเกิดปัญหา

การขาดแคลนน้ าส าหรับการอุปโภค บริโภคภายในมหาวิทยาลัย
11) การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองท าให้เกิดความไมแ่น่นอนในนโยบายของรัฐบาล

ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
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ความท้าทายเชิงกลยุทธ์
1) การเพิ่มคุณภาพอาจารย์ที่ดีและเก่ง
2) การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบ (AC) ท าให้มหาวิทยาลัยต้อง

เตรียมบัณฑิตให้มีทักษะทางภาษาเพิ่มขึ้นและมีทักษะการท างานในฐานะ
ประชากรอาเซียน (Global citizen)

3) การจัดการศึกษารองรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มี
คุณภาพและสามารถท างานได้ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ

4) การเพิ่มขึ้นของหลักสูตรและการขยายจ านวนรับนักศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือและการเปิดวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยที่มี
ชื่อเสียงมาในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเพิ่มขึ้น

5) การน างานวิจัยไปใช้จริงในภาคอุตสาหกรรมและชุมชน
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ความท้าทายเชิงกลยุทธ์

6) งบประมาณสนับสนุนจากรัฐโดยรวมเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่น้อยลง 
ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

7) การดึงดูดอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกจากสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง
หรือผู้มีประสบการณ์เข้ามาเป็นอาจารย์

8) การร่วมมือกับชุมชนรอบมหาวิทยาลัยในการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ 
มีอาหารปลอดภัย เกิดชุมชนสุขภาวะ หอพักและแรงงานได้รับการดูแล 
สภาพการจราจรที่ดีไร้มลภาวะ การบริหารจัดการขยะในมหาวิทยาลัย

9) การสร้างจิตส านึกให้นักศึกษา มีความรับผิดชอบต่อสังคม
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ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์
1) ความเป็น Comprehensive University ที่มีครบทุกสาขา และ

การจัดการศึกษาแบบ Interdisciplinary นักศึกษาเรียนได้ร่วมกันและ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้พักในหอพักของมหาวิทยาลัย ท าให้สามารถจัดกิจกรรม
ให้กับนักศึกษาและท าให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากเพื่อนต่างคณะ

2) การเป็นสถาบันการศึกษาชั้นน าในภาคเหนือ ตั้งอยู่ในเมืองที่เป็นศูนย์กลางของ
การท่องเที่ยว ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีวัฒนธรรมดั้งเดิม คือ วัฒนธรรมล้านนามากว่า 
700 ปี

3) การได้รับความร่วมมือจาก โรงพยาบาลของรัฐ สถานประกอบการ หน่วยงาน
รัฐ/องค์กรเอกชน ท าให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะในการท างาน

4) การเชื่อมโยงศักยภาพทางวิชาการ/การวิจัยไปสู่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม
โดย อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์
5) การบูรณาการศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเชี่ยวชาญกับภูมิปัญญาของอาจารย์ 

สามารถแก้ไขปัญหาของชุมชน ท้องถิ่น ได้อย่างเป็นรูปธรรม
6) การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติและการวิจัยเชิงบูรณาการระหว่างคณะ 

สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ จะผลักดันให้ผลงานวิจัยมีคุณภาพ
ในระดับสากล

7) การมีคณาจารย์ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ซึ่งทุ่มเทให้กับ
การสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม ที่พร้อมเป็นพี่เลี้ยงแก่นักวิจัยรุ่นใหม่

8) ใชค้วามมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย เพื่อดึงดูดคนเก่งมาท างานกับ
มหาวิทยาลัย

9) มีส่วนงาน/หน่วยงานวิชาการภายในที่มีความคล่องตัวในการจัดการ
และหารายได้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์
10) การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐจึงมีความยึดหยุ่นในการก าหนด

ค่าตอบแทน แรงจูงใจ สวัสดิการ และกฎระเบียบในการปฏิบัติงานที่เอื้อต่อ
การท างาน

11) การวางระบบกายภาพและภูมิทัศน์ของผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย 
ส่งผลให้มหาวิทยาลัย มีสภาพแวดล้อมที่อุดมไปด้วยพืชพรรณไม้
และมีพื้นที่สีเขียวอยู่มาก มีทิวทัศน์ที่งดงาม
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โอกาสเชิงกลยุทธ์

1) จังหวัดเชียงใหม่ เป็น 1 ใน 9 จังหวัด Super cluster ด้าน Food and 
Wellness Innopolis, Smart City, MICE City) และภาคเหนือตอนบนเป็น 
cluster เกษตรแปรรูป

2) การสร้างหลักสูตรผสมผสานทีเ่ป็นความต้องการของตลาด และสังคมผู้สูงอายุ
3) การพัฒนาการสอนแบบเปิดมหาชนออนไลน์ (Massive Open Online 

Course; MOOCs)
4) การสร้างนวัตกรรม/องค์ความรู้จากการบูรณาการความเชี่ยวชาญของสาขา

ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย
5) การน าล้านนาสู่สากล
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เงื่อนไข
เศรษฐกิจโลก

การเข้าสู่สังคม
สูงวัยของโลก 

เทคโนโลยี/นวัตกรรม
ทีเ่ปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว

การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ วาระการพัฒนา

ของโลกภายหลัง 
ค.ศ. 2015

บริบทภายในประเทศ

กับดัก
ประเทศ
ทีม่ีรายได้

ระดับ
ปานกลาง

สังคมผู้สูงอายุ

ภัยพิบัติธรรมชาติรายได้ที่
เหลื่อมล้ า Super 

Cluster : 10 
อุตสาหกรรม
เป้าหมาย

Mega 
Projects

ปัญหาสิง่แวดล้อม

(ร่าง) กรอบ
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

ระยะ 20 ปี

ความเสื่อมถอย
ทางวัฒนธรรม

ความ
สามารถใน

การแข่งขันของ
ประเทศลดลง

สถานะ
ปัจจุบัน

มช.

บริบทภายนอกประเทศ

QS Ranking by Subject 2015
1) Agriculture &  Forestry
2) Medicine
3) Modern Languages
4) Biological Sciences

อัตราสว่น นศ.
ป.ตรี : บัณฑิต

= 3 : 1

หลักสูตรทั้งหมด
317 หลักสูตร

- ป.ตรี 96
- ป.โท 152
- ป.เอก 69

ล้านนา

พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม

การท่องเที่ยว

การค้า การลงทุน

วิจัยรับใช้สังคม

จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลชุมชนเข้มแข็ง

ช่วยเหลือตนเองได้ดีขึ้น
ปัญหาเชิงคุณภาพด้านสขุภาพ 

การเรียนรู้ และคุณธรรม
จริยธรรม
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เป้าหมาย
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ใน 5 ปี จากนี้
พ.ศ. 2560-2564
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วิสัยทัศน์ 

81

ผลิตบัณฑิตที่มี
คุณธรรม คุณภาพ

เป็น Global citizen
วิจัยที่เป็นเลิศ

บริการวิชาการ
ที่เกิดประโยชน์แก่สังคม

แสวงหารายได้เพื่อความยั่งยืน

บริหารจัดการเชิงบูรณาการ

ยุทธศาสตร์
ตามพันธกิจ

Crenovation Lanna

มหาวิทยาลัยชั้นน า รับผิดชอบต่อ
สังคม และสร้างการพัฒนาสู่

ความเป็นเลิศที่ยั่งยืน
Food and Health 

Environment 
and Energy

• Food Innopolis
• Medical Hub
• Aging

• Renewable Energy 
• Sustainable 

environment
• Cultural and Green 

ยุทธศาสตร์เชิงรุก



Environment and Energy
Food and Health 

Lanna

ยุทธศาสตร์
ที่ตอบโจทย์ประเทศความโดดเด่น

ของ มช.
นโยบาย
รัฐบาล

(ร่าง) กรอบ
ยุทธศาสตร์
ชาติ ระยะ 

20 ปี 
(พ.ศ.2560-

2579)

บริบท
ที่ส าคัญ
ภายใน
ประเทศ

บริบท
ภายนอก
ประเทศ

กรอบการพิจารณายุทธศาสตร์
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(ร่าง) เป้าหมายของมหาวิทยาลัย

บริบทภายนอก
ประเทศ

บริบทภายใน
ประเทศ

นโยบาย
ด้านการศึกษา

ความโดดเด่น
ของ มช.

(1)
Environment 
and Energy

การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

เทคโนโลยี/
นวัตกรรมที่

เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว

ทรัพยากรธรรมชาติ
เสื่อมโทรม

ปัญหาสิ่งแวดล้อม
ขยายตัว

ภัยพิบัติธรรมชาติ
เกิดบ่อยและรุนแรง

เทคโนโลยีอุบัติใหม่ 
เป็นไปอย่างรวดเร็ว

ต่อเนื่อง

อาจารย์ทีเ่ชี่ยวชาญ
ด้านพลังงาน (20 คน)

สถาบันวิจัยและพัฒนา
พลังงานนครพิงค์

(Biogas and 
Bioenergy)

ประเด็นหลัก
ที่มุ่งพัฒนา 3 ด้าน

งานวิจัยที่สามารถ
น าไปใช้งานได้จริง
และตอบโจทย์การ

พัฒนาประเทศ

Environment and Energy : การจัดการคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
ความมั่นคงทางพลังงาน การจัดการขยะ แหล่งน้ า การใช้ที่ดิน ฯลฯ

การลงทุนขนาดใหญ่
- การจัดการขยะ
- การจัดการแหล่งน้ า
- การใช้ที่ดิน การผลิตบัณฑิตที่

ค านึงถึงสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาคนให้
สอดคล้องกับ 
10 Clusters

การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 
(กรอบยุทธศาสตร์ 20 ป)ี มี CoE ด้านพลังงาน 

(ปี 57 จ านวนผลงานตีพิมพ์ 
23 เรื่อง)

มี Supra Cluster 
ด้านพลังงาน (NRU)

(นักวิจัย 30 คน ผลงานวิจัย
มากกว่า 20 เรื่อง/ปี)
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(2)

Food and 
Health 

การเข้าสู่สังคม
สูงวัยของโลก

บริบทภายนอก
ประเทศ

บริบทภายใน
ประเทศ

นโยบาย
ด้านการศึกษา

ความโดดเด่น
ของ มช. ประเด็นหลัก

ที่มุ่งพัฒนา 3 ด้าน

การเข้าสู่สังคม
สูงวัยของประเทศไทย

ปรับโครงสร้างสู่
ประเทศรายได้
ปานกลางขั้นสูง

ผลิตก าลังคนที่
สอดคล้องกับ 
10 Clusters

การแพทย์และงานวิจัย
ด้านวิทยาศาสตร์

สุขภาพ (ตัวอย่าง HIV,
โรคเขตร้อน, โรคติดเชื้อ)

Agriculture and 
Food Technology 
(เกษตรอินทรีย์, เกษตรทีสู่ง, 

อุตสาหกรรมเกษตร)

ศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางการแพทย์ 

(ผู้สูงอายุ หัวใจ ตาฯ) 

Food For Future
Agriculture and 
Biotechnology

Food and Health care : ด้านสุขภาพ ความเป็นอยู่ ผู้สูงอายุ หัวใจ ตา
สารพิษ โรคเขตร้อน อาหาร ฯลฯ

Health care, 
Wellness Tourism
and Medical Hub

Biotechnology 
and Biorefinery

งานวิจัยสาขาเศรษฐมติิ 
ด้านการท่องเที่ยว

Material Science 
for Medicine

Bio Economy
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(3)
ล้านนาสู่
สากล

(Internationalization 
of Lanna)

บริบทภายนอก
ประเทศ

บริบทภายใน
ประเทศ

นโยบาย
ด้านการศึกษา

ความโดดเด่น
ของ มช.

ประเด็นหลัก
ที่มุ่งพัฒนา 3 ด้าน

องค์ความรู้ด้าน
ล้านนาคดีศึกษา

8 ด้าน
วัฒนธรรมล้านนา งานวิจัยใช้งานได้

จริงและตอบโจทย์
การพัฒนาประเทศ

บทบาทการพัฒนา
ท้องถิ่น การพัฒนา

เทคโนโลยี ด้วยการมี
ส่วนร่วมของ

ประชาชนในพื้นที่

(ร่าง) เป้าหมายของมหาวิทยาลัย

มีบุคลากรที่เป็น
แหล่งอ้างอิง

ล้านนาคดี 8 ด้าน : 1) ภาษา วรรณกรรมและวรรณศิลป์ 2) ประวัติศาสตร์และโบราณคดี 3) ปรัชญา ศาสนาและความเชื่อ
4) ศิลปกรรม หัตถกรรม ดนตรีและนาฏยกรรม 5) สถาปัตยกรรม 6) การกิน การอยู่ เครื่องนุ่งห่ม  7) แพทย์ล้านนา 8) มานุษยวิทยา

Global reach
Local link

Cultural 
Economy

เทคโนโลยีอุบัติใหม่ 
เป็นไปอย่างรวดเร็ว

ต่อเนื่องมีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลง
ด้านวัฒนธรรม

บทบาทการพัฒนา
ท้องถิ่นของอุดมศึกษา

มีความพร้อม
ด้านฐานข้อมูล

- ส านักส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรม
- สถาบันวิจัยสังคม
- ส านักหอสมดุ

มีคณาจารย์และ
นักวิจัยท างานด้าน

ล้านนากระจายอยู่ใน
หลากหลายส่วนงาน

อยู่ใน Tentative list 
ของ UNESCO 

เรื่องเมืองมรดกโลก
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เราอยากมีมหาวิทยาลัยที่เป็นรมณียสถาน
เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ สร้างสรรค์งานวิชาการที่รับใช้สังคม
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