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คํานํา

แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม ระยะที่ 13 (พ.ศ.2566 - 2570) เปนแผนที่ไดจัดทํา

ขึ้นในลักษณะแผนกลยุทธ ที่มีเปาหมายเพ่ือขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเชียงใหมโดยรวม ใหตอบสนองตอ

เปาหมายยุทธศาสตรชาติและความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย ทั้งในระดับพ้ืนที่และประเทศ อาทิ 

นักศึกษา ผูเรียน ผูใชบัณฑิต ชุมชน/สังคม องคกรของรัฐและเอกชนที่เปนผูใชผลงานทางวิชาการและวิจัย โดย

นอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนหลักในการขับเคลื่อนใหสามารถพัฒนามหาวิทยาลัยและ

ขับเคลื่อนประเทศสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (SDGs) 

ในการจัดทําแผนพัฒนาระยะ 5 ปครั้งน้ีเปนการจัดทําแผนแบบมีสวนรวมของภาคสวนตาง ๆ ของ

มหาวิทยาลัย ในรูปแบบของคณะทํางานประกอบดวยผูบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย ผูบริหารสวนงาน 

คณาจารย และผูปฎิบัติงานสายสนับสนุน ซึ่งมีความหลากหลายวัยเขามามีสวนรวม เพ่ือใหเกิดมุมมองที่

หลากหลาย ในการจัดทํากรอบของแผนน้ันไดคํานึงถึงความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แนวนโยบายแหงรัฐ 

สภาพเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม บริบทของการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรม เทคโนโลยีทั้งระดับประเทศและ

ระดับโลก นอกจากน้ีความเห็นจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรายบุคคลซึ่งไดจากกระบวนการสัมภาษณ

ของคณะทํางาน นับว า เปนประโยชนอย าง ย่ิ งทั้ ง ในการจัดทํ ากรอบของแผนพัฒนาการศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ระยะที่ 13  และเปนประโยชนตอการจัดทําแผนปฏิบัติการของแผนพัฒนาการศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ระยะที่ 13 ตอไป  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม หวังเปนอยางยิ่งวา แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม ระยะที่ 13 น้ี   

จะนําไปสูการพัฒนามหาวิทยาลัยรวมกันของทุกภาคสวนในมหาวิทยาลัยเชียงใหม เพ่ือเปาหมายในการสง

มอบคุณคาที่เปนประโยชนตอการพัฒนาชุมชน ทองถิ่น และประเทศไทยตอไปอยางยั่งยืน 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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1. การดําเนินการจัดทําแผนพฒันาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม ระยะท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) 

ขั้นตอนและกรอบระยะเวลาการจัดทําแผนฯ 

 การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาฯ ระยะที่13 มีกรอบระยะเวลา แสดงดังภาพที่ 1 ดังน้ี 

 

1. มหาวิทยาลัยไดแตงต้ังคณะทํางานและคณะทํางานสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาฯ ระยะที่ 

13 โดยประกอบดวยบุคลากรสายวิชาการจากกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ กลุมสาขาวิชา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตร-สังคมศาสตร จํานวน 46 คน และ

บุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 50 คนในชวงเดือนธันวาคม 2563 เพ่ือเปนกลุมผูรับผิดชอบหลักใน

การรวบรวมขอมูลและขอคิดเห็น จัดทํารางแผนฯ และนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2. คณะทํางานฯ ดําเนินการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเ พ่ือจัดทําภาพฉากทัศน  (Foresight) ของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ในระหวางเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ 2564 โดยคณะทํางานไดจัดทํา

สรุปภาพฉากทัศนแบงเปน 4 กลุมหลัก 16 ฉากทัศนยอยเพ่ือนําเสนอและระดมความคิดเห็นเชิง

นโยบายในการประชุม Retreat ของมหาวิทยาลัยระหวางวันที่ 27-28 มีนาคม 2564 

3. คณะทํางานฯ ไดเรียนเชิญผูทรงคุณวุฒิและผูมีความเช่ียวชาญในดานการอุดมศึกษามาบรรยายตอ

คณะทํางานฯ เพ่ือรับฟงแนวคิด และขอเสนอแนะในการจัดทําแผนฯ โดยมีรายช่ือวิทยากรผูบรรยาย 

และหัวขอ ดังตอไปน้ี 

 

ภาพที่ 1 กรอบเวลาการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาฯ ระยะที่ 13  
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• ศาสตราจารยพิเศษ ดร.สุรเกียรต์ิ เสถียรไทย  

เรื่อง Digital Megatrends กับการเตรียมความพรอมของอุดมศึกษาไทย 

• ศาสตราจารย ดร.นพ.สิริฤกษ ทรงศิวิไล 

เรื่อง นโยบาย อว. ในการพัฒนาประเทศบนฐานความรูและความคาดหวังตออุดมศึกษาไทย 

• ดร.สุวิทย เมษินทรีย 

เรื่อง มหาวิทยาลัยกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไป 

• คุณอัจฉรินทร พัฒนพันธชัย 

เรื่อง “Digital Transformation” มุงสูการเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัล 

• คุณตะวัน เทวอักษร 

เรื่อง การจัดการศึกษาในอนาคตและความคาดหวังตออุดมศึกษาไทย 

4. มหาวิทยาลัยไดมอบหมายกลุมความรวมมือระหวาง 4 สวนงาน ไดแก คณะศึกษาศาสตร คณะ

บริหารธุรกิจ คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร และคณะเศรษฐศาสตร ในการระดมขอคิดเห็น

และขอเสนอแนะจากกลุมผูมีสวนไดสวนเสียและผูรับบริการของมหาวิทยาลัย โดยมีการดําเนินการ

ในชวงระหวางเดือนกุมภาพันธถึงเดือนพฤษภาคม 2564 ซึ่งไดรวมรวมขอคิดเห็นมากกวา 8,000 

ขอคิดเห็นผานการสัมภาษณเชิงลึก สัมภาษณกลุม และการตอบแบบสอบถาม  

5. คณะทํางานและคณะทํางานสนับสนุนการจัดทําแผนฯ ดําเนินการสัมภาษณกรรมการสภา

ผูทรงคุณวุฒิ 18 ทาน คณะกรรมการสงเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม 30 ทาน ผูบริหารสวนงาน 44 

สวนงาน เพ่ือรวบรวมขอคิดเห็นและแนวทางการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในแผนพัฒนาการศึกษา

ฯ ระยะที่ 13 

6. คณะทํางานฯ จัดทํารางแผนพัฒนาการศึกษาฯ ในระหวางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม และ

นําเสนอรางแผนฯ ในการประชุมสัมมนาผูบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจําป 2564 ในวันที่ 31 

กรกฎาคม 2564 เพ่ือรวบรวมความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

7. คณะทํางานฯ ปรับปรุงรางแผนพัฒนาการศึกษาฯ จัดทํารูปเลมและเอกสารนําเสนอตอสภา

มหาวิทยาลัยในเดือนกันยายน 2564 เพ่ือขอความเห็นชอบในหลักการของแผน และใชในการจัดทํา

รางแผนงบประมาณปงบประมาณ พ.ศ.2566 ตอไป 

 

 

 



(ราง) แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม ระยะที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) หนา 3 
 

 

2. ปจจัยนําเขาในการพิจารณาจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาฯ ระยะท่ี 13 

 

เพ่ือใหมหาวิทยาลัยเชียงใหมคงไวซึ่งคุณภาพตามปณิธานการกอต้ัง และสงมอบคุณคาแกสังคมไทย 

ในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม ระยะที่ 13 จึงคํานึงถึงปจจัยภายนอกที่เก่ียวของ 

(Outside-In Approach) อาทิ ยุทธศาสตรชาติ และแผนการดําเนินการดานตางๆ ของประเทศ การระดม

ความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย ผูรับบริการทั้งในปจจุบันและอนาคต รวมถึงบรรทัดฐานใหมของ

สถาบันอุดมศึกษาทั่วโลกใหมีหนาที่เปนกําลังสําคัญของประเทศในการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่มี

ศักยภาพสูงตาม Global Megatrends ที่เกิดขึ้น รวมถึงการสรางนวัตกรรมที่สามารถตอบความตองการของ

สังคมเพ่ือสรางความย่ังยืน แสดงดังภาพที่ 2  นํามาเปนกรอบทิศทางสําคัญในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา

ฯ ระยะที่ 13 ในครั้งน้ี  

  

ภาพที่ 2 ปจจัยนําเขาที่ใชในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาฯ ระยะที่ 13 
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I. ปจจัยภายนอก (External Factors) 

Global Megatrend โลกในยุคปจจุบันเปนโลกที่มีความผันผวนสูง ความไมแนนอน ความสลับซับซอน 

และความคลุมเครือ (VUCA World) สวนหน่ึงมาจากความเปลี่ยนแปลงสําคัญในระดับโลก (Global 

Megatrend) จากการเปลี่ยนแปลงภูมิสถาปตย และการเมืองโลก แสดงดังภาพที่ 3 

 

โดยการเปลี่ยนแปลงที่สําคญัของโลกที่อาจจะสงผลกระทบตอประเทศไทยใน 6 ดาน ดังภาพที่ 4 

ภาพที่ 3 Global Megatrends 

ที่มา คุณดนุชา พิชยนันท เลขาธิการสภาพพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ภาพที่ 4 การเปล่ียนแปลงที่สําคัญของโลกที่กระทบประเทศไทย 

ที่มา ดร.กิติพงค พรอมวงค ผูอํานวยการสํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ 



(ราง) แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม ระยะที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) หนา 5 
 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป มุงเนนการสรางสมดุลระหวางการพัฒนา ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดลอม ภายใตวิสัยทัศน“มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน” ประกอบดวยยุทธศาสตร 6 ดาน ไดแก 1) ยุทธศาสตรดาน

ความมั่นคง (2) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน (3) ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและ

เสริมสรางศักยภาพคน (4) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (5) 

ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมคํานึงถึงความย่ังยืนของฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม (6) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ โดยในแตละยุทธศาสตรมีการกําหนดวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรไว แสดงรายละเอียด  

ดังภาพที่ 5 

 

 

 

  

  

ภาพที่ 5 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

ที่มา สํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

หมายเหตุ *,**,*** คือยุทธศาสตรชาติที่มีความเก่ียวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 



(ราง) แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม ระยะที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) หนา 6 
 

แผนปฏิรูปประเทศดานการศึกษา คณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) ได

ดําเนินการศึกษาและทบทวนผลการศึกษาวิจัย ขอเสนอเพ่ือการปฏิรูปการศึกษาของหนวยงานตาง ตลอดจน

ทบทวนผลลัพธและผลสัมฤทธ์ิของการจัดการศึกษาของประเทศที่มีการทดสอบและสํารวจไวจากแหลงอางอิง

ทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมถึงสรุปขอคิดเห็นจากการเย่ียมพ้ืนที่และการจัดเวทีรับฟงความคิดเห็น

สาธารณะที่ กอปศ. จัดขึ้นรวมกับสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา รวมกับขอคิดเห็นที่ไดรับผานชองทาง

ตางๆ ทําใหสามารถสรุปประเด็นปฏิรูปดานการศึกษาได 7 ประเด็น แสดงรายละเอียดดังภาพที่ 6  

 

 

 

 

 

  

  

ภาพที่ 6 แผนปฏิรูปประเทศดานการศึกษา 

ที่มา คณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.)  

 

หมายเหตุ **,*** คือแผนปฏิรูปที่มีความเก่ียวของมากและมากที่สุดกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 

หมายเหตุ **,*** คือแผนปฏิรูปที่มีความเก่ียวของมากและมากที่สุดกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 



(ราง) แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม ระยะที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) หนา 7 
 

(ราง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 มุงสรางความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญของ

ประเทศเพ่ือพลิกโฉมประเทศไปสู “สังคมกาวหนา เศรษฐสรางมูลคาอยางย่ังยืน” เปนสังคมที่กาวทันพลวัต

โลก คนไทยมีโอกาสพัฒนาไดอยางเต็มศักยภาพ พรอมปรับโครงสรางเศรษฐกิจไปสูการขับเคลื่อนดวย

เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสรางสรรค โดยคํานึงถึงความย่ังยืนทางสิ่งแวดลอม ประกอบดวย กลุม

แผนงานหลัก 4 กลุม 1) การสรางเศรษฐกิจมูลคาสูงที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 6 หมุดหมาย (2) การสรางสังคม

แหงโอกาสและความเปนธรรม 3 หมุดหมาย (3) การสรางวิธีชีวิตที่ย่ังยืน 2 หมุดหมาย (4) การสรางปจจัย

สนับสนุนและการพลิกโฉมประเทศ 2 หมุดหมาย ดังภาพที่ 7  

 

 

 

 

ภาพที่ 7 หมุดหมายการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 

ที่มา คุณดนุชา พิชยนันท เลขาธิการสภาพพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 



(ราง) แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม ระยะที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) หนา 8 
 

 ทิศทางนโยบายและยุทธศาสตร อววน. 2566-2570 กําหนดวิสัยทัศนคือ สานพลังการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมไทยพลิกโฉมใหประเทศมีการพัฒนาอยางรวดเร็วและย่ังยืน ยกระดับ

ความสามารถในการแขงขันดวยเศรษฐกิจสรางคุณคา และพรอมกาวสูอนาคต ภาคเอกชนและภาคประชา

สังคม โดยวางแผนการดําเนินงานภายใต 4 ยุทธศาสตรสําคัญ คือ 1) ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจไทย

ดวยเศรษฐกิจสรางคุณคาและเศรษฐกิจสรางสรรค ใหมีความสามารถในการแขงขัน และพ่ึงพาตนเองไดอยาง

ย่ังยืน พรอมสูอนาคต (2) ยุทธศาสตรที่ 2 การยกระดับสังคมและสิ่งแวดลอมใหมีการพัฒนาอยางย่ังยืน 

สามารถแกไขปญหาทาทายและปรับตัวไดทันตอพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก (3) ยุทธศาสตรที่ 3 การ

พัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรมระดับช้ันแนวหนาเพ่ือสรางโอกาสใหมและความพรอม

ของประเทศในอนาคต (4) ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนากําลังคน สถาบันอุดมศึกษา และสถาบันวิจัยใหเปนฐาน

รากการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบกาวกระโดดและอยางย่ังยืน  โดยการ

ดําเนินการตามยุทธศาสตร 4 ดาน มีเปาประสงคของการบรรลุวิสัยทัศน 3 ขอ แสดงดังภาพที่ 8 

 

ภาพที่ 8 วิสัยทัศน เปาประสงค และยุทธศาสตร 4 ดานของสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ 

ที่มา ดร.กิติพงค พรอมวงค ผูอํานวยการสํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ 



(ราง) แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม ระยะที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) หนา 9 
 

และมีจุดมุงเนนสําคัญ 6 ดาน คือ 1) ศูนยกลางทางการแพทยและสุขภาพมูลคาสูง (2) จุดหมายของการ

ทองเที่ยวที่มุงเนนคุณคาและความย่ังยืน (3) ประเทศช้ันนําดานสินคาเกษตร เกษตรแปรรูป และอาหารที่มี

คุณคาและมูลคาสูง (4) ผูสูงอายุมีศักยภาพและโอกาสอยางเต็มที่ในการพ่ึงตนเอง (5) เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ที่กาวหนา ล้ํายุคสูอนาคตและเทคโนโลยีอวกาศ (6) กําลังคนสมรรถนะสูงและเปนศูนยกลางกําลังคนระดับสูง

ของอาเซียน โดยมีรายละเอียดเปาหมายของจุดมุงเนนแตละดาน แสดงดังภาพที่ 9 

 

  

ภาพที่ 9 จุดมุงเนนของนโยบายภายใตแผนยุทธศาสตรดานการวิจัย 

ที่มา ดร.กิติพงค พรอมวงค ผูอํานวยการสํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ 



(ราง) แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม ระยะที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) หนา 10 
 

แผนดานการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 -2570 กําหนดวิสัยทัศน 

“อุดมศึกษาสรางคน สรางปญญา เพ่ือพัฒนาสังคมไทยอยางย่ังยืน” ผานกลยุทธ 3 ขอ คือ 1) พัฒนาศักยภาพ

คน (Capacity Buildiing) (2) สงเสริมระบบนิเวศวิจัยอุดมศึกษา (Research Ecosystem Building) (3) 

จัดระบบอุดมศึกษาใหม (Higher Education Transformation) โดยคาดหวังผลลัพธสําคัญคือการมีกําลังคน

คุณภาพสูง องคความรูช้ันเลิศ และสถาบันอุดมศึกษาระดับโลก ที่สามารถสรางผลกระทบใหกับประเทศได 

ดังน้ี 1) สังคมไทยมีสภาพแวดลอมที่เอ้ือและสนับสนุนตอการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิตและลดความเหลื่อมล้ํา

ในทุกมิติ (2) ประเทศไทยเปนประเทศที่พัฒนาแลว เศรษฐกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพและย่ังยืน พรอมทั้งมี

ขีดความสามารถในการแขงขันที่สูงขึ้น (3) คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษ

ที่ 21 (4) ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดทุจริตและประพฤติมิชอบ และมีขนาดที่เล็กลง พรอมปรับตัวใหทันตอ

การเปลี่ยนแปลง เพ่ือมุงไปสูการทําใหประเทศไทยกาวพนกับดับรายไดปานกลาง (Middle Income trap) 

เปนประเทศพัฒนาแลว โดยมีภาพความเช่ือมโยงระหวางกลยุทธที่นําไปสูผลลัพธสําคัญ และการบรรลุ

วิสัยทัศน จนกอใหเกิดผลกระทบตอการกาวกระโดดของประเทศ แสดงดังภาพที่ 10 

  

ภาพที่ 10 แผนดานการอุดมศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนากําลังคนของประเทศ พ.ศ.2564-2570 

ท่ีมา ศาสตราจารย ดร.นพ.สิริฤกษ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 



(ราง) แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม ระยะที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) หนา 11 
 

 Six Transformation to Achieve the Sustainable Development Goals เปนบทความที่

ตี พิ ม พ ใ น นิ ต ย ส า ร  Nature Sustainability โ ด ย  Jeffrey D. Sachs, Guido Schmidt-Traub, Johan 

Rockstrom ระ บุว าการพลิก โฉมที่ สํ าคัญในการมุ งสู เ ป าหมายการ พัฒนาที่ ย่ั ง ยืน  ( Sustainable 

Development Goals : SDGs) ขององคการสหประชาชาติ (UN) มีอยู 6 ดานที่สําคัญคือ 1) การพลิกโฉมการ

เรียนการสอนที่มีความเทาเทียมกัน (2) การพลิกโฉมดานสุขภาพ ความเปนอยูที่ดี และคุณภาพชีวิต (3) การ

พลิกโฉมดานพลังงาน และอุตสาหกรรมที่ย่ังยืน (4) การพลิกโฉมความย่ังยืนทางอาหาร และการใชประโยชน

จากพ้ืนดิน นํ้า และมหาสมุทร (5) การพลิกโฉมดานสังคมและเมืองที่ย่ังยืน (6) การพลิกโฉมดานดิจิทัลสําหรับ

การพัฒนาที่ย่ังยืน 

การจัดทําฉากทัศนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม การจัดทําแผนฉบับอ่ืน ๆ ทีผ่านมาน้ัน มหาวิทยาลัย

ไดดําเนินการโดยพิจารณาถึงปจจัยภายนอกซึ่งมีความแนนอน (Certain) ที่จะเกิดขึ้นเปนหลัก รวมถงึการ

พิจารณาปจจัยภายในรวมถึงสมรรถนะหลกัในการกําหนดยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย แตในปจจุบันน้ัน การ

เปลี่ยนแปลงของปจจัยภายนอกตาง ๆ ที่สําคัญ (Key Changes) ทางเศรษฐกิจ สังคม สิง่แวดลอม มักจะ

เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว ซึ่งสงผลรุนแรงตอความอยูรอดของมหาวิทยาลัย หากขาดการพิจารณาความเสี่ยงและ

การวางแผนรับมือไวอยางรอบดาน โดยปจจัยตาง ๆ เหลาน้ีมีความไมแนนอน (Uncertain) ของโอกาสที่จะ

เกิดขึ้น แตสามารถสงผลกระทบอยางสูงตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยได ทําใหมหาวิทยาลัยตองนํา

ปจจัยเหลาน้ีมาพิจารณาเพ่ือกําหนดแผนยุทธศาสตรที่พรอมรับมือกับปจจัยตาง ๆ เหลาน้ี (Intelligent Risks)  

เพ่ือใหการขับเคลื่อนยุทธศาสตรตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ระยะที่ 13 เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลมากทีสุ่ด 

จากปจจัยดังกลาวขางตน ทําใหมหาวิทยาลัยตองศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมผานการกวาดสัญญาณตางๆ  

เพ่ือปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว โดยมอบหมายใหสถาบันนโยบายสาธารณะ 

และกองแผนงาน เปนผูนําในการดําเนินการจัดทําฉากทัศน (Foresight) ของปจจัยสําคัญที่มีความไมแนนอน

ตางๆ ซึ่งอาจสงผลกระทบรุนแรงตอมหาวิทยาลัยในระยะ 10 ปขางหนา ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการ

กระบวนการคาดการณเชิงยุทธศาสตร (Strategic Foresight) ใหกับคณะทํางานจัดทําแผนฯ ระยะที่ 13 

ตลอดจนประชุมเชิงปฏิบัติการรวมกันเพ่ือสรางทางเลือกของภาพอนาคตในการวางแผนยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลัย โดยสามารถสรุปภาพฉากทัศนในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นไดในอนาคตทั้งหมด 16 ฉากทัศน 

ปจจัย Uncertain ทั้งหมด 4 ปจจัย คือ 1) Self Reliance/Self-Dependency (2) Free form Employment 



(ราง) แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม ระยะที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) หนา 12 
 

& Ecosystem Sharing Economy (3) Holistic Development (4) AI (Conservative/Fully implement) 

โดยภาพรวมของทั้ง 16 ฉากทัศน แสดงดังภาพที่ 11 

จากการสัมมนาระดมความเห็นเชิงนโยบาย (Retreat) ประจําป 2564 ที่ผานมาน้ัน กรรมการสภา

ผูทรงคุณวุฒิ ผูบริหารมหาวิทยาลัย ผูบริหารสวนงาน รวมถึงคณะทํางานจัดทําแผนพัฒนาฯ ระยะที่ 13 ได

รวมกันจัดทํามาตรการสําคัญในการมุงสูเปาหมายในภาพอนาคตของมหาวิทยาลัย ไดดังภาพ ที่ 12 

ภาพที่ 11 ภาพรวม 16 ฉากทัศนจากการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทําฉากทัศนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ภาพที่ 12 สรุปมาตรการสําคัญจากกาจัดทํา Foresight มหาวิทยาลัยเชียงใหม 



(ราง) แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม ระยะที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) หนา 13 
 

การเปลี่ยนแปลงของโลกภายหลังการแพรระบาดของโรค COVID-19 

 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปาฐกถา 

เรื่อง ชีวิตหลังโควิด-19 ในโครงการพัฒนาเครือขายและศักยภาพผูบริหารระดับสูง กระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (หลักสูตร WINS) โดยพระราชทานแนวคิดในการปรับตัวดานตางๆ สําหรับ

สถาบันอุดมศึกษา 5 ดาน ดังตอไปน้ี 1) จัดการเรียนการสอนที่มิใชมุงสอนแตความรู แตสอนใหเรียนรูรอบดาน

ใหมีทักษะชีวิต ทักษะการทํางาน และทักษะการเปนผูนําและผูตาม (2) บมเพาะคนดี มีจิตอาสา เขาใจ และ

เขาถึงวัฒนธรรมไทย พหุวัฒนธรรมและหลักการพัฒนาอยางย่ังยืน (3) บริการวิชาการและวิชาชีพใหแกผู

ประสงคจะเพ่ิมพูนความรูและทักษะเปนการเรียนรูตลอดชีวิต ทั้งหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว ทั้งออนไลน

และระบบหองเรียน (4) รวมมือกันวิจัยและพัฒนาองคความรูพ้ืนฐาน เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือพัฒนา

ศิลปวิทยาและเทคโนโลยีเอง (5) เปนที่พ่ึงทางวิชาการและวิชาชีพแกชุมชน และประชาชนฐานรากอยางเทา

เทียมอยางทั่วถึง 

นอกจากน้ียังมีรายงานผลกระทบที่เกิดขึ้นตอระบบการศึกษาอันเน่ืองมาจากการแพรระบาดของโรค 

COVID-19 จากหลายสถาบันที่สําคัญ ดังน้ี 

ภาพที่ 13 แนวทางการปรับตัวของสถาบันอุดมศึกษาภายหลังสถานการณการแพรระบาดของโรค COVID-19 

ที่มา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 



(ราง) แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม ระยะที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) หนา 14 
 

มหาวิทยาลัยเคมบริดจ ประเทศอังกฤษ ไดรายงานแนวคิด เรื่อง COVID-19 Educational 

Disruption ซึ่งเปนการเสนอแนวคิดวาการแพรระบาดของโรค COVID-19 ไดมีสวนในการ Disrupt การ

อุดมศึกษาทั่วโลกอยางไร โดยมีการสรุปไว 5 ดาน ดังน้ี 1) การเรียนการสอนทางไกล (2) สภาพแวดลอมใน

การเรียนรู การติดตอสื่อสารระหวางเพ่ือนรวมช้ันเรียนและอาจารยถูกทําใหหายไปอยางสิ้นเชิง (3) การขาด

ความตอเน่ืองในการเรียนรูทําใหมุงสูเปาหมายในการเรียนยากย่ิงขึ้น (4) การประเมินผลการเรียนรูเปนเรื่อง

ยากย่ิงขึ้น (5) การเพ่ิมขึ้นของความเครียด และการสญูเสยีความสามารถดานการควบคุมอารมณของนักศึกษา

ที่มหาวิทยาลัยพลาดโอกาสในการใหความชวยเหลือ  

 

 

จากการศึกษาแนวทางในการปรับตัวของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือรองรับสถานการณหลังการแพร

ระบาดของโรค COVID-19 พบวา Prof. Tawana Kupe จาก University of Pretoria และ Ryan Lufkin 

จาก EmergingEdTech ไดใหความเห็นในการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัย ดังน้ี 1) มหาวิทยาลัยตอง

พัฒนานวัตกรรมทางการเรียนการสอน (2) มหาวิทยาลัยตองคิดนอกกรอบ นอกกฎระเบียบ (3) การสราง

เเครือขายเปนสิ่งสําคัญ (4) มหาวิทยาลัยตองมีพลังที่จะพลิกโฉม (5) มหาวิทยาลัยตองรองรับการเขามาของผู

ที่ตองการเรียนรูตลอดชีวิต (6) มหาวิทยาลัยตองสงมอบประสบการณมั่นคง สม่ําเสมอใหกับผูเรียน 

ภาพที่ 14 แนวคิดเร่ือง COVID-19 Educational Disruption 

ที่มา University of Cambridge 



(ราง) แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม ระยะที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) หนา 15 
 

 

รองศาสตราจารย ดร.ประวิต เอราวรรณ เลขาธิการสาํนักงานคณะกรรมการขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ไดสรปุสิ่งที่ระบบการจัดการศึกษาตองเปลี่ยนไว ดังน้ี 1) หลักสตูรที่มีความเหมาะสม

สําหรับรายบุคคล (2) หองเรียนเสมือนจริง (Virtual Classroom) (3) ระบบการเรียนรูดวยตนเอง (4) 

การศึกษาทางบาน โดยแสดงรายละเอียดของระบบนิเวศที่ตองเปลี่ยนแปลง และทักษะสําคัญที่ตองคํานึงถึง 

แสดงดังภาพที่ 16 

  

ภาพที่ 15 แนวคิดเร่ืองแนวทางการปรับตัวของสถาบันอุดมศึกษา 

ที่มา Prof. Tawana Kupe จาก University of Pretoria และ Ryan Lufkin จาก EmergingEdTech 



(ราง) แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม ระยะที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) หนา 16 
 

 

  

ภาพที่ 16 ระบบนิเวศที่ตองเปล่ียนแปลงของการศึกษา 

ที่มา รองศาสตราจารย ดร.ประวิต เอราวรรณ เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 



(ราง) แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม ระยะที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) หนา 17 
 

II. ความเห็นจากประชาคมที่เก่ียวของ (Voice of Stakeholders, Customers) 

เปนการรวบรวมขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูที่เก่ียวของทุกระดับ ไดแก กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผูทรงคุณวุฒิ  ผูทรงคุณวุฒิภายนอก ผูบริหารสวนงานในมหาวิทยาลัย คณะกรรมการส ง เสริม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม นักศึกษาปจจุบัน นักเรียน ศิษยเกา ผูปกครอง ผูใชบัณฑิตทั้งในภาคเอกชนหรือภาครัฐ 

ผูใหทุนวิจัย คูความรวมมือในตางประเทศ ชุมชน และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพ่ือนํามาเปนขอมูล

ประกอบการจัดทําแผน แสดงรายละเอียดดังภาพที่ 17 18 19 และ 20 

ขอคิดเห็นจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิหลายทานมีความเห็นรวมกันถึงจุดเดนในปจจุบันของ

มหาวิทยาลัย คือ การมีช่ือเสียงดานวิชาการและการวิจัยโดยมหาวิทยาลัยมีผลงานดานการวิจัยอยูในอันดับ 3 

ของประเทศ การบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานตามเกณฑ EdPEx/TQA ขอไดเปรียบดานพ้ืนที่

กายภาพที่มีพ้ืนที่กวางขวาง รวมถึงการมีบุคลากรที่มีคุณภาพในทุกระดับ 

 โดยสิ่งที่กรรมการฯ อยากใหมหาวิทยาลัยดําเนินการในอนาคตคือการสรางนวัตกรรมหรือรูปแบบการ

เรียนการสอนรูปแบบใหมที่เหมาะสมกับความตองการของผูเรียนในอนาคต การบริหารจัดการที่ทันสมัยและมี

ประสิทธิภาพ การวิจัยและบริการวิชาการที่มุงเปาตอบโจทยและแกไขปญหาของสังคมชุมชนภายนอก โดย

มหาวิทยาลัยตองมีการปรับรูปแบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือใหรองรับตอการดําเนินงานในอนาคตได 

ภาพที่ 17 ความคิดเห็นของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 



(ราง) แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม ระยะที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) หนา 18 
 

 นอกจากน้ันแลวมหาวิทยาลัยตองคํานึงถึงปจจัยภายนอก และปจจัยเสี่ยงที่อาจจะสงผลตอการ

ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในอนาคตได ทั้งในดานงบประมาณที่ไดรับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า 

การแพรระบาดของโรค COVID-19 ที่สรางปญหาในการดําเนินงานตามพันธกิจเชนการจัดการเรียนการสอน 

การลดลงของจํานวนผูเรียนและคุณภาพของผูเรียนในอนาคต การเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วของเทคโนโลยี

นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล 

ขอคิดเห็นจากคณะกรรมการสงเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 

คณะกรรมการสงเสริมมหาวิทยาลัยไดมีระบุความคาดหวังในอนาคตของมหาวิทยาลัยไวในหลายดาน 

อาทิ การออกแบบหลักสูตรในลักษณะ Tailor-made/Personalized เพ่ือตอบสนองความตองการสวนบุคคล 

การวิจัยและบริการวิชาการที่ผสมผสานระหวางแบบด้ังเดิมและช้ันแนวหนา หรือการวิจัยที่ประชาชนมองเห็น

ภาพความสําคัญและจับตองไดโดยเช่ือมโยงกับการลงทุนระดับประเทศ การปรับปรุงกฎระเบียบใหทันสมัย 

สามารถพ่ึงพาตนเองได และการสรางพันธมิตรเพ่ือทํางานรวมกันอยางใกลชิด  

 โดยคณะกรรมการฯ มีขอเสนอแนะในการจัดทําแผนฯ ระยะที่ 13 ในการสานตอยุทธศาสตรเชิงรุกซึ่ง

เปนจุดเดนของมหาวิทยาลัย มุงเนนการดําเนินงานตาม SDGs (เปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนขององคการ

สหประชาชาติ) ในสวนของการจัดการศึกษาและการสรางนวัตกรรมเพ่ือสงเสริมการพัฒนาที่ย่ังยืน การนํา

ผลงานนวัตกรรมออกสูการใชประโยชนจริงในภาคสังคม การมีระบบ Business Intelligent สําหรับการ

ภาพที่ 18 ความคิดเห็นของคณะกรรมการสงเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม 



(ราง) แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม ระยะที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) หนา 19 
 

บริหารจัดการ และการพัฒนาคุณลักษณะเดนของนักศึกษาและบัณฑิตของมหาวิทยาลัยใหมีเอกลักษณะ เชน

ความเปนผูนํา การสื่อสาร และความเปนนานาชาติ 

ขอคิดเห็นจากผูบริหารสวนงานในมหาวิทยาลัย 

 

จากการดําเนินการสัมภาษณกลุมผูบริหารสวนงานซึ่งประกอบดวย คณบดี ผูอํานวยการ รองคณบดี 

รองผูอํานวยการ ผูชวยคณบดี ผูชวยผูอํานวยการ จากทุกสวนงานในมหาวิทยาลัย ถึงแนวทางการดําเนินงาน

ของมหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนาการศึกษาฯ ระยะที่ 13 พบวาผูบริหารสวนงานอยากใหมหาวิทยาลัยพัฒนา

ในดาน Digital มากขึ้นเพ่ือรองรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและการแขงขันที่รุนแรงขึ้นอยาง

ตอเน่ือง การใชการวิเคราะหขอมูลหรือวิทยาการขอมูล (Data Sciences) ประกอบการบริหารจัดการ

มหาวิทยาลัย การพัฒนาการเรียนการสอนในรูปแบบใหมสําหรับผูเรียนในปจจุบันและอนาคตรวมถึงผูเรียนทุก

ชวงวัย การพัฒนาการสื่อสารภายในและภายนอกองคกร การพัฒนากระบวนการทํางานทั้งกระบวนการหลัก

และสนับสนุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ โดยสวนงานพรอมที่จะสนับสนุนและมุงไปใน

ทิศทางเดียวกับมหาวิทยาลัยในทุกดาน รวมถึงการแสวงหารายไดเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืนของมหาวิทยาลัย 

ผานการดําเนินการตามแนวทาง SDGs เพ่ือผลักดันการสรางนวัตกรรมจากงานวิจัยหรือองคความรูของ

มหาวิทยาลัยโดยสวนงานตองการการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง และสราง

สมดุลระหวางการมุงอนาคต และการสนับสนุนการนําผลงานไปใชประโยชนจริงในภาคสังคม 

 

ภาพที่ 19 ความคิดเห็นของผูบริหารสวนงานภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม 



(ราง) แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม ระยะที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) หนา 20 
 

ขอคิดเห็นจากกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย ผูรับบริการ และผูรับบรกิารในอนาคต 

 จากการเก็บขอมูลขอคิดเห็นเชิงลึกเก่ียวกับจุดเดนแของมหาวิทยาลัยจากผูมีสวนไดสวนเสีย 

ผูรับบริการ และผูรับบริการในอนาคต ไดแก ผูใหทุนวิจัย ผูปกครอง คูความรวมมือในตางประเทศ ผูใชบัณฑิต 

ศิษยเกา บุคลากร ชุมชนและผูนําทองถิ่น นักศึกษา นักเรียน พบวาจุดเดนที่สําคัญของมหาวิทยาลัยคือการบูร

ณาการขามศาสตรวิชาที่หลากหลายของมหาวิทยาลัย การมีช่ือเสียงดานการจัดการเรียนการสอน และการมี

ภาพลักษณที่ดี  

 โดยกลุมผูใหขอคิดเห็นไดระบุประเด็นความคาดหวังที่มีตอมหาวิทยาลัย คือการวิจัยและการสราง

นวัตกรรมที่ตอบโจทยการแกไขปญหาใหกับภาคอุตสาหกรรมหรือผูใชงานจริง การจัดการอบรมและถายทอด

องคความรูสูสังคมเพ่ือพัฒนาทักษะใหกับบุคคลทั่วไป ปรับปรุงแนวทางการจัดการเรียนการสอนใหทันสมัย

และยืดหยุนหลากหลาย การตอยอดผลงานวิจัยสูการพาณิชย สงเสริมการมีสวนรวมทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย สงเสริมการวิจัยเพ่ือตีพิมพผลงานที่มีผลกระทบสูง 

 

 

  

ภาพที่ 20 ความคิดเห็นของกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย ผูรับบริการ และผูรับบริการในอนาคต 



(ราง) แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม ระยะที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) หนา 21 
 

III. ปจจัยการดําเนินงานภายในมหาวิทยาลัย (Internal Strengths) 

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาฯ ระยะที่ 12 

มหาวิทยาลัยไดดําเนินการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม ระยะที่ 12 ในชวง

กลางปงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งไดกําหนดวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยใหมคือ “มหาวิทยาลัยเชียงใหมเปน

มหาวิทยาลัยช้ันนําที่รับผิดชอบตอสังคมและการพัฒนาที่ย่ังยืน” นําแนวทางเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการ

ดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) เปนแนวทางการบริหารงานใหเกิดคุณภาพ โดยมีเปาหมายวิสัยทัศนของแผนใน 

3 เปาหมายคือ 1) ไดรับการจัดอันดับ Time Higher Education University Impact Ranking (THE UIR) 

ใน 100 อันดับแรกของโลก (2) ผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 16,500 ลานบาท (3) ผลการ

ประเมินตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) 350 คะแนน หรือ ไดรับรางวัล

การบริหารสูความเปนเลิศ (Thailand Quality Class : TQC) และมุงเนนการดําเนินงานภายใตวัตถุประสงค

เชิงกลยุทธ (SO) 6 ดานคือ 1) สรางการพัฒนาที่ย่ังยืนดานพลังงานและสิ่งแวดลอม (2) สรางการพัฒนาที่

ย่ังยืนดานอาหารและสุขภาพ และการดูแลผูสูงอายุ (3) สรางการพัฒนาที่ย่ังยืนดานลานนาสรางสรรค (4) 

สรางการพัฒนาที่ย่ังยืนดานการจัดการศึกษา (5) สรางการพัฒนาที่ย่ังยืนดานการจัดการนวัตกรรม (6) บริหาร

จัดการองคกรเพ่ือมุงสูความเปนเลิศ 

ผลการดําเนินงานดานการผลิตบัณฑิต และการจัดการเรียนการสอน 

 มหาวิทยาลัยไดมีศักยภาพในการผลิตบัณฑิตในทุกระดับเฉลี่ยปละกวา 6,000 คน ผานหลักสูตรกวา

320 หลักสูตร แบงเปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 104 หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาโท 134 หลักสูตร 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง 2 หลักสูตรและหลักสูตรระดับปริญญาเอก 79 หลักสูตร  

ภาพที่ 21 ผลการดําเนินงานดานการผลิตบัณฑิต 



(ราง) แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม ระยะที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) หนา 22 
 

นอกจากน้ันมหาวิทยาลัยยังไดกอต้ังวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต (CMU LE) เพ่ือเปน Platform ใน

การดําเนินการจัดการศึกษาแบบนอกเหนือจากระบบปริญญา เพ่ือเปนแหลงในการศึกษาหาความรู พัฒนา

ศักยภาพ Reskill และ Upskill ใหกับประชาชนทุกกลุมวัย ผานการจัดการเรียนรูในรูปแบบ Online และ On-

site โดยในปจจุบันมีผูผานหลักสูตรการเรียนรูตามที่กําหนดแลวกวา 32,000 คน ใน 413 หลักสูตร โดยมี

หลักสูตรที่โดดเดนและไดรับความนิยม อาทิ การฝกอบรมอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ การฝกอบรมดิจิทัล 

เทคโนโลยีการเงิน การจัดการและการผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพ การอบรมผูดูแลผูสูงอายุ เปนตน 

  

ภาพที่ 22 ผลการดําเนินงานดานพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย 



(ราง) แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม ระยะที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) หนา 23 
 

ผลงานดานการวิจัย 

 มหาวิทยาลัยเชียงใหมไดพัฒนาและสนับสนุนการทําวิจัยมาอยางตอเน่ืองในชวงแผนพัฒนาการ 

ศึกษาฯ 4 แผนที่ผานมา ทําใหมีจํานวนงานวิจัยและการอางอิง (Citations) สูงขึ้นเปนลําดับ และมหาวิทยาลัย

มีจํานวนผลงานตีพิมพในฐานขอมูล Scopus สะสม 5 ป มากกวา 8,200 ผลงาน และมีจํานวนการอางอิง

ผลงานวิจัย สะสม 5 ป มากกวา 50,000 ครั้ง โดยมีพัฒนาการของจํานวนผลงานตีพิมพ จํานวนการอางอิง 

ตามชวงระยะเวลาของแผนพัฒนาฯ ในแตละชวง แสดงดังภาพที่ 23 

โดยสาขาวิจัยที่มีความโดดเดนดานการวิจัยจากการจัดอันดับ QS World Rankings by Subject 

2021 จํานวน 8 สาขาวิชา ไดแก 1) สาขาวิชา Agriculture & Forestry อันดับ 151-200 (2) Pharmacy & 

Pharmacology อันดับ 201-250 (3) Medicine อันดับ 301-350 (4) Materials Science อันดับ 351-400  

(5) Chemistry (6) Business & Management Studies (7) Engineering – Mechanical, Aeronautical & 

Manufacturing อันดับ 401-450 และ (8) Biological Science อันดับ 451-500  แสดงรายละเอียดดังภาพ

ที่ 24 

ภาพที่ 21 ผลการดําเนินงานดานพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย 

ภาพที่ 23 ผลการดําเนินงานดานการวิจัย (การตีพิมพและการอางอิง) 



(ราง) แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม ระยะที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) หนา 24 
 

 

ผลการจัดอันดับ Time Higher Education University Impact Ranking 

 มหาวิทยาลัยไดเขารวมการจัดอันดับ THE UIR 2021 โดยมหาวิทยาลัยไดรับการจัดอันดับรวมอยูที่

อันดับ 101-200 อันดับแรกของโลก โดยมี SDGs ที่โดดเดนและไดรับการนําไปคํานวณคะแนนเพ่ือจัดอันดับ

ไดแก SDG 2 Zero Hunger (70.6 คะแนน) SDG 3 Good Helath and Well Being (76.8 คะแนน) SDG 7 

Affordable and Clean Energy (63 .7 คะแนน) รวมกับ SDG 17 Partnership for the Goals (77 .4 

คะแนน) โดยมีรายละเอียดของผลการจัดอันดับ คะแนนที่ไดรับ และการวิเคราะหตําแหนงเปรียบเทียบกับ

คะแนนเฉลี่ยของกลุมในแตละ SDGs แสดงดังภาพที ่25 

ภาพที่ 24 รายละเอียดผลการจัดอันดับ QS World Rankings by Subject 2021 



(ราง) แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม ระยะที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) หนา 25 
 

 

ผลการประเมิน Socio Economic Impact  

 ในปงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหคณะเศรษฐศาสตรเปนผูประเมินผลกระทบดาน

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมจากการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยผานยุทธศาสตรตางๆ ทั้งยุทธศาสตรเชิง

รุก และยุทธศาสตรตามพันธกิจผานแนวทางการประเมิน Social Return on Investment (SRoI) ที่มี

มาตรฐานสากลระดับโลกรับรองจากองคกร Social Value International โดยผลการประเมินพบวาการ

ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยสามารถสรางคุณคาทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมไดกวา 12,200 ลานบาท 

และมีคา SROI เทากับ 2.72 เทา โดยมีรายละเอียดจําแนกตามยุทธศาสตรและ SDGS ดังภาพที่ 26 

 

  

ภาพที่ 25 รายละเอียดผลการจัดอันดับ THE UIR 2021 



(ราง) แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม ระยะที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) หนา 26 
 

ผลการตามเกณฑรางวัลคณุภาพแหงชาติ (TQA) 

 มหาวิทยาลัยเขารวมการประเมินเพ่ือขอรับรางวัลตามเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติของสถาบันเพ่ิม

ผลผลิตแหงชาติ และไดรับรางวัลการบริหารสูความเปนเลิศ (Thailand Quality Class : TQC) ในป 2563 จึง

สามารถขอยกเวนการประเมินตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPex) ซึ่งนับเปน

ระดับทีเ่ทียบเทา EdPEx300 

 

 

  

ภาพที่ 26 รายละเอียดผลการประเมิน Socio Economic Impact ประจําปงบประมาณ 2563 



(ราง) แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม ระยะที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) หนา 27 
 

3. แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม ระยะท่ี 13 

 คณะทํางานจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาฯ ระยะที่ 13 ไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลรายละเอียดตางๆ 

ขางตน และรวมกันกําหนด (ราง) แผนพัฒนาการศึกษาฯ ระยะที่ 13 โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

ปณิธาน 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนมหาวิทยาลัยแหงแรกในสวนภูมิภาคจัดต้ังขึ้นตามนโยบายของรัฐ และ

เจตนารมณของประชาชนในภาคเหนือใหเปนศูนยกลางทางวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง เพ่ืออํานวยประโยชนแก

ทองถิ่นและประเทศชาติโดยสวนรวม  

 มหาวิทยาลัยแหงน้ีเปนแหลงสะสม คนควา วิจัย และถายทอดความรู ตามหลักแหงเสรีภาพทาง

วิชาการ โดยยึดมั่นในสัจธรรมและคุณธรรม เพ่ือความเปนเลิศทางวิชาการ การประยุกต เผยแพร และการทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม  

 บัณฑิตแหงมหาวิทยาลัยเชียงใหม พึงฝกใฝในการฝกฝนตน เปนผูรูจริง คิดเปน ปฏิบัติได สามารถ

ครองตน ครองคน ครองงาน ดวยมโนธรรมและจิตสํานึกตอสังคม 

คานิยม 

E-CMU 

E : Excellence มุงมั่นสูความเปนเลิศ 

C : Community Engagement เชิดชูรับใชสังคม 

M : Morality ยึดในหลักธรรม 

U : Unity รวมพลังเปนหน่ึงเดียว 

  



(ราง) แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม ระยะที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) หนา 28 
 

ความไดเปรียบเชิงกลยุทธ (Strategic Advantages : SA) 

 มหาวิทยาลัยไดพิจารณากําหนดความไดเปรียบเชิงกลยุทธจากการระดมความคิดเห็นของ 

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหมผูทรงคุณวุฒิ ความคิดเห็นของผูบริหารสวนงานภายในมหาวิทยาลัย 

ความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียและผูรับบริการ และความคิดเห็นของคณะกรรมการสงเสริม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ซึ่งไดกําหนดความไดเปรียบเชิงกลยุทธ 5 ขอ ดังน้ี 

SA1 มีบุคลากรศักยภาพสูงเปนที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

SA2 มีความโดดเดนดานการจัดการศึกษาแบบพหุวิทยาการ ที่บูรณาการองคความรูที่หลากหลาย 

SA3 มีที่ต้ังในแหลงอารยธรรมลานนา มีตนทุนทางวัฒนธรรม และองคความรู อันเปนศูนยกลางการ

เรียนรูและแหลงเรียนรูดานลานนาและมีพ้ืนที่มีศักยภาพในการรองรับการขยายตัวของพันธกิจ

มหาวิทยาลัย 

SA4 มีการบูรณาการการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งในระดับทวิภาคี พหุ

ภาคี และเครือขายความรวมมือ  

SA5 มีชองทางในการลงทุนและสรางมูลคาเพ่ิมจากการตอยอดนวัตกรรมในเชิงพาณิชยที่หลากหลาย 
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ความทาทายเชิงกลยุทธ (Strategic Challenges : SC) 

 มหาวิทยาลัยไดพิจารณากําหนดความไดเปรียบเชิงกลยุทธจากการระดมความคิดเห็นของ

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม ผูทรงคุณวุฒิ ความคิดเห็นของผูบริหารสวนงานภายในมหาวิทยาลัย 

ความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียและผูรับบริการ แนวคิดการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 13

ความเห็นของผูทรงคุณวุฒิผูไดรับเชิญมาบรรยายพิเศษ โดยกําหนดความทาทายเชิงกลยุทธ 6 ขอ ดังน้ี 

 

SC1 การพัฒนาหลักสูตรและระบบการจัดการศึกษาที่ตอบโจทยทุกความตองการ และเพ่ิมชองทาง
เรียนรูที่หลากหลายเพ่ือผลิตบัณฑิต ผูเรียน หรือทรัพยากรมนุษยที่ตรงตามความตองการของ
ตลาดแรงงาน และมีทักษะความเปนพลเมืองโลก 

SC2 การเพ่ิมความยืดหยุนและความคลองตัวในการบริหารจัดการ และการสรางรูปแบบการทํางาน
ใหม เพ่ือสนับสนุนการทํางานในทุกพันธกิจ เพ่ือใหสามารถกาวทันความเปลี่ยนแปลงของโลก และ
การปรับระบบงานตางๆ ในมหาวิทยาลัยใหเปนรูปแบบดิจิทัลอยางสมบูรณ รวมถึงการสรางระบบ
บริหารจัดการขอมูลอัจฉริยะ 

SC3 การนําองคความรูผานกระบวนการสรางนวัตกรรมแบบเปด ไปบูรณาการใชประโยชนที่ตอบ
โจทยความตองการของพ้ืนที่ ภูมิภาค ประเทศ และโลก 

SC4 การพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบ ผานการสรางเครือขายของคูความรวมมือและบุคคลที่มี
ความสามารถสูงทางวิชาการในระดับนานาชาติ 

SC5 การบริหารจัดการทรัพยสินใหเกิดเปนมูลคาเชิงพาณิชย เพ่ือสรางรายไดและความมั่นคงทางการ
เงินใหกับมหาวิทยาลัย 

SC6 การเตรียมการรองรับความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต การบริหารพลวัต การตอบสนองและ
รับมือกับภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นโดยไมไดคาดหมาย 
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โอกาสเชิงกลยุทธ (Strategic Opportunities : SOp) 

หลังจากที่คณะทํางานไดศึกษาขอมูลที่มีผลกระทบตางๆ ตลอดจนความเห็นจากทุกภาคสวนแลว 

คณะทํางานไดใหแตละคนเสนอโอกาสเชิงกลยุทธแบบอิสระทางความคิด และนํามาคัดเลือกรวมกันโดย

พิจารณาจากเกณฑ ดังน้ี 

Criteria 1 : ผลกระทบที่จะเกิดตอวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย ใหคานํ้าหนัก 40% 

Criteria 2 : ความสอดคลองกับสมรรถนะหลักของมหาวิทยาลัย ใหคานํ้าหนัก 30% 

Criteria 3 : ความพรอมดานงบประมาณและอัตรากําลัง ใหคานํ้าหนัก 30% 

 เมื่อคณะทํางานไดทําการลงคะแนนและประมวลผลแลว จึงไดกําหนดประเด็นที่เปนโอกาสเชิงกลยุทธ

โดยมีคะแนนรวมมากกวา 85% จํานวน 6 ขอ ดังน้ี 

 

SOp1 การพัฒนาหลักสูตรที่สรางบัณฑิตจากการทํางานจริง ตรงกับความตองการของผูใชบัณฑิต 

ผานหลักสูตรที่ออกแบบรวมกันระหวางมหาวิทยาลัยและผูใชบัณฑิต 

SOp2 การมุงเนนการสรางระบบเศรษฐกิจฐานชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว 

(Bio-Circular-Green Economy) เศรษฐกิจฐานวัฒนธรรมและสรางสรรค (Creative and Cultural 

Economy) การทองเที่ยวเนนคุณคา โดยใชระบบรวมสรางสรรค  (Co-Creation) ที่นําไปสูการเพ่ิม

มูลคาและความยั่งยืน  

SOp3 ความรวมมือกับพันธมิตรทั้งในและตางประเทศในทุกมิติเพ่ือสงเสริมความเขมแข็งของ

มหาวิทยาลัย  

SOp4 ปรับรูปแบบการจัดการศึกษาที่สอดคลองกับแผนความตองการกําลังคนระดับสูงของประเทศ 

เนนความเช่ียวชาญเฉพาะดานและการมุงสูการวิจัยช้ันแนวหนา (Frontier Research) และการ

พัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึก  

SOp5 การสงเสริมและการลงทุนรูปแบบใหมๆ เพ่ือสรางนวัตกรรมจากองคความรูที่เกิดจากใน

มหาวิทยาลัยอยางจริงจัง 

SOp6 การเปนมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนรูรวมกับชุมชนและรวมแกไขปญหาสําคัญในภาคเหนือ 
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สมรรถนะหลกั (Core Competency : CC) 

การบูรณาการความเช่ียวชาญในสาขาวิชาที่หลากหลาย เพ่ือสรางนวัตกรรมสูความย่ังยืน 

Integration of Expertise in Various Disciplines to Create Innovation for Sustainability 

วิสัยทัศน (Vision : V) 

มหาวิทยาลัยช้ันนําที่รับผิดชอบตอสังคมเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน ดวยนวัตกรรม 

A Leading University Committed to Social Responsibility for Sustainable Development through 
Innovation 

โดยมีเปาหมายวิสัยทัศนในป 2570 ดังน้ี 

• ผลการประเมิน Socio Economic Impact 60,000 ลานบาท0

1 

• ไดรับการจัดอันดับ Time Higher Education University Impact Ranking อยูใน 50 อันดับแรกของโลก1

2 

• ไดรับรางวัล Thailand Quality Class Plus (Innovation) : TQC+ (Innovation) 

                                                            
1 คาดการณจากการใชงบประมาณเงินแผนดินและงบประมาณเงินรายได ไมนับรวมงบโรงพยาบาลและงบบุคลากร  

เฉล่ียปละ 4,000 ลานบาท และผลการประเมิน SRoI จากการดําเนินการท่ีผานมาเทากับ 2.71 เทา 

กําหนด SRoI 3 เทาของงบประมาณรวม 5 ป จึงไดคาเปาหมาย 20,000 x 3 เทากับ 60,000 ลานบาท  

 
2 การประเมิน THE UIR ประเมินในมิติ Education, Research, Stewardship, Outreach ซึ่งสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย และ

เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) มีความสอดคลองกับความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยในหลายดาน จึงกําหนดคาเปาหมายในป 2570 ใน

การไดรับการจัดอันดับ THE UIR อยูใน 50 อันดับแรกของโลก 
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พันธกิจ (Missions : M) 

1. สั่งสอนและอบรมบัณฑิต 
2. สั่งสมและประยุกตปญญาความรู (วิจัยและนวัตกรรม) 
3. บริการทางวิชาการเพ่ือตอบแทนบุญคุณแผนดิน  
4. สืบสานวัฒนธรรมลานนา-ไทย และบํารุงรักษาสิ่งแวดลอม 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ (Strategic Objectives : SO) 

 มหาวิทยาลัยไดกําหนดยุทธศาสตรตามแผนพัฒนาการศึกษาฯ ระยะที่ 13 ในรูปแบบวัตถุประสงค

เชิงกลยุทธ ดังน้ี 

SO1 สรางการพัฒนาที่ย่ังยืนดานนวัตกรรมเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Biopolis Platform) 

SO2 สรางการพัฒนาที่ย่ังยืนดานนวัตกรรมการแพทย สุขภาพ และการดูแลผูสูงอายุ (Medicopolis 

Platform) 

SO3 สรางการพัฒนาที่ย่ังยืนดานลานนาสรางสรรค (Creative Lanna Platform) 

SO4 สรางการพัฒนาที่ย่ังยืนดานการจัดการศึกษา (Education Platform) 

SO5 สรางการพัฒนาที่ย่ังยืนดานการวิจัยและนวัตกรรม (Research and Innovation Platform) 

SO6 บริหารจัดการองคกรเพ่ือมุงสูความเปนเลิศ (CMU Excellence Management Platform) 
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กลยุทธ (Strategies) 

 มหาวิทยาลัยกําหนดกลยุทธหลัก 6 ขอของมหาวิทยาลัย ในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาฯ 

ระยะที่ 13 ดังน้ี 

S1 พัฒนากลไก ผลักดันการวิจัยช้ันแนวหนา และเทคโนโลยีเชิงลึก  

S2 สรางระบบนิเวศที่เอ้ือตอการบูรณาการองคความรู ในการจัดการศึกษา วิจัย และนวัตกรรม ผาน

การสรางรูปแบบการทํางานที่เหมาะสม 

S3 สงเสริมการนําผลงานสรางสรรคและนวัตกรรมที่มีผลกระทบสูง ไปใชประโยชนเพ่ือพัฒนา

เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการพัฒนาที่ย่ังยืน 

S4 พัฒนากลไก ในการผลักดันการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดานการศึกษาเพ่ือรองรับทักษะแหง

อนาคต  

S5 พัฒนากลไกในการสรางโอกาสและความเทาเทียมทางการศึกษาใหคนทุกกลุมและทุกชวงวัย

สามารถเขาถึงการเรียนรูระดับมหาวิทยาลัยได 

S6 สรางรูปแบบการบริหารจัดการที่เปนเลิศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 
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การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาฯ ระยะที่ 13 

 

Goals SA SC 

Strategies 

Flagships 
S1 Frontier 

Research 

& Deep 

Tech 

S2 Ecosystem 

for Integration 

of Knowledge 

S3 High Impact 

Technology for 

Sustainable 

Development 

S4 Research & 

Innovative 

Education for 

Future Skills 

S5 

Inclusive 

Education 

S6 Excellence 

Management 

Model 

SO1 

Biopolis 

SDG 2,7,13 

1,2,3,

4,5 
2,3,5       

1. CMU BCG Valley 

2. Deep Tech Innovation 

3. Fully Smart Campus 

4. PM2.5 & Other Pollutant Related NCDs from 

Field to Cell to Bedside  

Impact 

20,000 MB 

SO2 

Medicopolis 

SDG 3 
1,2,4,

5 

1,2,3,

4,5 
      

1. Digital Health Intelligent Platform 

2. Medical & Health Innovation District 

3. PM2.5 & Other Pollutant Related NCDs from 

Field to Cell to Bedside  

Impact 

20,000 MB 

SO3 

Creative 

Lanna 

SDG 11 

3,4,5 2,3,4       

1. Creative District by Design & Culture 

2. Entrepreneurship through Creative Lanna-

Ecosystem 

3. Value-Added Lanna Wisdom by Creative 

Lanna Branding 

 

 

Impact 

5,000 MB 
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Goals SA SC 

Strategies 

Flagships 
S1 Frontier 

Research 

& Deep 

Tech 

S2 Ecosystem 

for Integration 

of Knowledge 

S3 High Impact 

Technology for 

Sustainable 

Development 

S4 Research & 

Innovative 

Education for 

Future Skills 

S5 

Inclusive 

Education 

S6 Excellence 

Management 

Model 

SO4 

Education 

 

SDG 4  
1,2 1       

1. Multidisciplinary Program for Future 

Development 

2. Innovative Learning Platform 

3. Inclusive Education 

4. Data & Demand Driven CMU Academy 

Academic 

Reputation 

SO5 

Research & 

Innovation 

SDG 1,9 

1,4,5 2,3,4       

1. Public-Private & Global Partnership Research 

Platform 

2. Frontier & Deep Tech Research Incubation 

Platform 

3. Open-Innovation Platform 

4. Research & IP Utilization Boosting 

5. PM2.5 & Other Pollutant Related NCDs from 

Field to Cell to Bedside 

Impact  

20,000 MB 

QS by 

Subject 

SO6 

Management 

TQC+ 

(Innovation) 

1,2,3,

4,5 

1,2,3,

4,5,6 
      

1. Agile & Resilient Organization 

2. Intelligent Organization with Data Driven 

Management 

3. Learning & Innovative Workforce with Growth 

Mindset 
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4. ความเชื่อมโยงระหวางแผนพัฒนาการศึกษาฯ ระยะท่ี 13 และยุทธศาสตรชาต ิและแผน

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

SO1 : สรางการพัฒนาที่ยัง่ยืนดานนวัตกรรมเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Biopolis Platform) 

Flagships 

1. CMU BCG Valley พ้ืนที่ตัวอยางในการสรางสรรคนวัตกรรมดาน Biorefinery 

2. Deep Tech Innovation นวัตกรรมเศรษฐกิจชีวภาพจากเทคโนโลยีเชิงลึก 

3. Fully Smart Campus พ้ืนที่อัจฉริยะเต็มรูปแบบ 

4. PM2.5 & Other Pollutant Related NCDs from Field to Cell to Bedside นวัตกรรมการจัดการ

ปญหาโรคติดตอเรื้อรังที่เกิดจากมลภาวะ PM2.5 และมลภาวะอ่ืนๆ  

SO2 : สรางการพัฒนาที่ย่ังยืนดานนวัตกรรมการแพทย สุขภาพ และการดูแลผูสูงอายุ (Medicopolis 

Platform) 

Flagships 

1. Digital Health Intelligent Platform แพลตฟอรมดิจิทัลดานสุขภาพที่เช่ือมโยงต้ังแตระบบติดตาม

สุขภาพสวนบุคคลจนถึงการใชงานจริงที่ครอบคลุมระดับประเทศ 

2. Medical & Health Innovation District พ้ืนที่นวัตกรรมทางการแพทย สุขภาพ และการดูแล

ผูสูงอายุ 

3. PM2.5 & Other Pollutant Related NCDs from Field to Cell to Bedside นวัตกรรมการจัดการ

ปญหาโรคติดตอเรื้อรังที่เกิดจากมลภาวะ PM2.5 และมลภาวะอ่ืนๆ 

SO3 : สรางการพัฒนาที่ยั่งยืนดานลานนาสรางสรรค (Creative Lanna Platform) 

Flagships 

1. Creative District by Design & Culture ยานลานนาสรางสรรคดวยการออกแบบและทุนวัฒนธรรม 

2. Entrepreneurship through Creative Lanna-Ecosystem ระบบนิเวศสนับสนุนผูประกอบการ

ดานลานนาสรางสรรค 

3. Value-Added Lanna Wisdom by Creative Lanna Branding ผลผลิตทางภูมิปญญาที่มีมูลคาสูง 
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โดย SO1-3 น้ันมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรและแผนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ ดังน้ี 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

• ยุทธศาสตรชาติที่ 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

- ประเด็นที่ 1 การเกษตรสรางมูลคา 

- ประเด็นที่ 2 อุตสาหกรรมและการบริการแหงอนาคต 

- ประเด็นที่ 3 สรางความหลากหลายดานการทองเที่ยว 

- ประเด็นที่ 5 พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผูประกอบการยุคใหม 

• ยุทธศาสตรชาติที่ 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

- ประเด็นที่ 5 การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งดานกาย ใจ

สติปญญา และสังคม 

• ยุทธศาสตรชาติที่ 5 ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

- ประเด็นที่ 1 สรางการเติบโตอยางย่ังยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 

- ประเด็นที่ 3 สรางการเติบโตอยางย่ังยืนบนสังคมที่เปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ 

- ประเด็นที่ 4 พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุงเนน

ความเปนเมืองที่เติบโตอยางตอเน่ือง 

- ประเด็นที่ 5 พัฒนาความมั่นคงนํ้า พลังงาน และเกษตรที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

หมุดหมายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 

• หมุดหมายที่ 1 สินคาเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลคาสูง 

• หมุดหมายที่ 2 การทองเที่ยวที่เนนคุณคาและความย่ังยืน 

• หมุดหมายที่ 4 การแพทยและสุขภาพมูลคาสูง 

• หมุดหมายที่ 7 SMEs ที่เขมแข็ง มีศักยภาพสูงและสามารถแขงขันได 

• หมุดหมายที่ 8 พ้ืนที่เมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางย่ังยืน 

• หมุดหมายที่ 10 เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคารบอนตํ่า 

• หมุดหมายที่ 11 การลดความเสี่ยงภัยจากธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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ยุทธศาสตร อววน. 2566-2570 

• ยุทธศาสตรที่ 1 : การพัฒนาเศรษฐกิจไทยดวยเศรษฐกิจไทยดวยเศรษฐกิจสรางคุณคาและ

เศรษฐกิจสรางสรรค ใหมีความสามารถในการแขงขัน และพ่ึงพาตนเองไดอยางย่ังยืน พรอมสู

อนาคต โดยใชวิทยาศาสตร การวิจัยและนวัตกรรม 

• ยุทธศาสตรที่ 2 : การยกระดับสังคมและสิ่งแวดลอม ใหมีการพัฒนาอยางย่ังยืน สามารถ

แกไขปญหาทาทายและปรับตัวไดทันตอพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยใหวิทยาศาสตร 

การวิจัยและนวัตกรรม 

• ยุทธศาสตรที่ 3 : การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรมระดับขั้นแนว

หนาที่กาวหนาล้ํายุค เพ่ือสรางโอกาสใหมและความพรอมของประเทศในอนาคต 

• ยุทธศาสตรที่ 4 : การพัฒนากําลังคนและสถาบันดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ให

เปนฐานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบกาวกระโดดและอยาง

ย่ังยืน โดยใชวิทยาศาสตร การวิจัยและนวัตกรรม 

แผนดานการอุดมศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนากําลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 -2570 

• กลยุทธที่ 2 สงเสริมระบบนิเวศวิจัยอุดมศึกษา 
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SO4 : สรางการพัฒนาที่ยั่งยืนดานการจัดการศึกษา (Education Platform) 

Flagships 

1. Multidisciplinary Program for Future Development หลักสูตรสหวิทยาการเพ่ือการพัฒนา

ในอนาคต 

2. Innovative Learning Platform นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม 

3. Inclusive Education การเรียนรูที่เทาเทียมสําหรับทุกคนในมหาวิทยาลัย 

4. Data & Demand Driven CMU Academy การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยผานการวิเคราะหความ

ตองการของผูเรียนและขอมูล 

โดย SO4 น้ันมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรและแผนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ ดังน้ี 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

• ยุทธศาสตรชาติที่ 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

- ประเด็นที่ 2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

- ประเด็นที่ 3 ปฏิรูปกระบวนการเรยีนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

- ประเด็นที่ 6 การสรางสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย 

• ยุทธศาสตรชาติที่ 4 การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 

- ประเด็นที่ 1 การลดความเหลื่อมล้ํา สรางความเปนธรรมในทุกมิติ 

หมุดหมายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 

• หมุดหมายที่ 12 กําลังคนที่มีสมรรถนะสูง มุงเรียนรูอยางตอเน่ือง ตอบโจทยการพัฒนาแหง

อนาคต 

แผนปฏิรูปประเทศดานการศึกษา 

• เรื่องที่ 1 การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรูโดยรวมของประเทศ 

• เรื่องที่ 3 การปฏิรูปเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 

• เรื่องที่ 5 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่21 

• เรื่องที่ 7 การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูโดยการพลิกโฉมดวยระบบดิจิทัล  
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ยุทธศาสตร อววน. 2566-2570 

• ยุทธศาสตรที่ 4 : การพัฒนากําลังคนและสถาบันดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ให

เปนฐานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบกาวกระโดดและอยาง

ย่ังยืน โดยใชวิทยาศาสตร การวิจัยและนวัตกรรม 

แผนดานการอุดมศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนากําลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 -2570 

• กลยุทธที่ 1 พัฒนาศักยภาพคน (Capacity Building) 

• กลยุทธที่ 3 จัดระบบอุดมศึกษาใหม (Higher Education Transformation) 
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SO5 : สรางการพัฒนาที่ยั่งยืนดานการวิจัยและนวัตกรรม (Research and Innovation Platform) 

Flagships 

1. Public-Private & Global Partnership Research Platform แพลตฟอร มสํ าหรั บคู ค วาม

รวมมือดานการวิจัยระดับโลก ทั้งภาครัฐและเอกชน 

2. Frontier & Deep Tech Research Incubation Platform แพลตฟอรมการบมเพาะงานวิจัย

ช้ันแนวหนาและเทคโนโลยีเชิงลึก 

3. Open-Innovation Platform แพลตฟอรมการสรางและถายทอดนวัตกรรมสูการใชงานจริง 

4. Research & IP Utilization Boosting ระบบผลักดันการใชประโยชนจากงานวิจัยและทรัพยสิน

ทางปญญา 

5. PM2.5 & Other Pollutant Related NCDs from Field to Cell to Bedside นวัตกรรมการ

จัดการปญหาโรคติดตอเรื้อรังที่เกิดจากมลภาวะ PM2.5 และมลภาวะอ่ืนๆ 

โดย SO5 น้ันมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรและแผนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ ดังน้ี 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

• ยุทธศาสตรชาติที่ 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

- ประเด็นที่ 2 อุตสาหกรรมและการบริการแหงอนาคต 

- ประเด็นที่ 5 พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผูประกอบการยุคใหม 

• ยุทธศาสตรชาติที่ 4 การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 

- ประเด็นที่ 2 การกระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 

• ยุทธศาสตรชาติที่ 5 ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

- ประเด็นที่ 1 สรางการเติบโตอยางย่ังยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 

- ประเด็นที่ 3 สรางการเติบโตอยางย่ังยืนบนสังคมที่เปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ 

- ประเด็นที่ 4 พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุงเนน

ความเปนเมืองที่เติบโตอยางตอเน่ือง 

- ประเด็นที่ 5 พัฒนาความมั่นคงนํ้า พลังงาน และเกษตรที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

หมุดหมายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 

• หมุดหมายที่ 7 SMEs ที่เขมแข็ง มีศักยภาพสูงและสามารถแขงขันได 

• หมุดหมายที่ 12 กําลังคนทีม่สีมรรถนะสูง มุงเรียนรูอยางตอเน่ือง ตอบโจทยการพัฒนาแหง

อนาคต 
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ยุทธศาสตร อววน. 2566-2570 

• ยุทธศาสตรที่ 1 : การพัฒนาเศรษฐกิจไทยดวยเศรษฐกิจไทยดวยเศรษฐกิจสรางคุณคาและ

เศรษฐกิจสรางสรรค ใหมีความสามารถในการแขงขัน และพ่ึงพาตนเองไดอยางย่ังยืน พรอมสู

อนาคต โดยใชวิทยาศาสตร การวิจัยและนวัตกรรม 

• ยุทธศาสตรที่ 2 : การยกระดับสังคมและสิ่งแวดลอม ใหมีการพัฒนาอยางย่ังยืน สามารถ

แกไขปญหาทาทายและปรับตัวไดทันตอพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยใหวิทยาศาสตร 

การวิจัยและนวัตกรรม 

• ยุทธศาสตรที่ 3 : การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรมระดับขั้นแนว

หนาที่กาวหนาล้ํายุค เพ่ือสรางโอกาสใหมและความพรอมของประเทศในอนาคต 

• ยุทธศาสตรที่ 4 : การพัฒนากําลังคนและสถาบันดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ให

เปนฐานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบกาวกระโดดและอยาง

ย่ังยืน โดยใชวิทยาศาสตร การวิจัยและนวัตกรรม 

แผนดานการอุดมศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนากําลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 -2570 

• กลยุทธที่ 1 พัฒนาศักยภาพคน (Capacity Building) 

• กลยุทธที่ 2 สงเสริมระบบนิเวศวิจัยอุดมศึกษา 
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SO6 : บริหารจัดการองคกรเพื่อมุงสูความเปนเลิศ (CMU Excellence Management Platform) 

Flagships 

1. Agile & Resilient Organization มหาวิทยาลัยยืดหยุนและคลองตัว ประสิทธิภาพสูง 

2. Intelligent Organization with Data Driven Management มหาวิทยาลัยอัจฉริยะที่

ขับเคลื่อนดวยขอมูล 

3. Learning & Innovative Workforce with Growth Mindset บุคลากรที่พรอมเรียนรูและสราง

นวัตกรรม 

โดย SO6 น้ันมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรและแผนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ ดังน้ี 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

• ยุทธศาสตรชาติที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

- ประเด็นที่ 6 การสรางสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย 

• ยุทธศาสตรชาติที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

- ประเด็นที่ 1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตอบสนองความตองการ และ

ใหบริการอยางสะดวกรวดเร็ว โปรงใส 

- ประเด็นที่ 2 ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมาย

และเช่ือมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 

- ประเด็นที่ 4 ภาครัฐมีความทันสมัย 

- ประเด็นที่ 5 บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มี

จิตสํานึกมีความสามารถสูง มุงมั่น และเปนมืออาชีพ 

แผนปฏิรูปประเทศดานการศึกษา 

• เรื่องที่ 6 การปรับโครงสรางของหนวยงานในระบบการศึกษาเพ่ือบรรลุเปาหมาย ในการ

ปรับปรุงการจัดการเรียน การสอน และยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 

หมุดหมายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 

• หมุดหมายที่ 13 ภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและตอบโจทยประชาชน 

แผนดานการอุดมศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนากําลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 -2570 

• กลยุทธที่ 3 จดัระบบอุดมศึกษาใหม (Higher Education Transformation) 



(ราง) แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม ระยะที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) หนา 44 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การพัฒนาแผนพัฒนาการศกึษามหาวิทยาลัยเชียงใหม ระยะที่ 13  เพื่อเนนใหมหาวิทยาลัยเชียงใหมเปน

สวนสําคัญในการมุงเนนพฒันาประเทศทั้งการผลิตกําลังคนที่มีคณุธรรมตามความตองการของประเทศ 

และการสรางและนาํองคความรูไปใชประโยชนจริงตอทกุภาคสวนที่เก่ียวของ ทั้งนีเ้พื่อนําไปสูการพัฒนา 

ที่ยั่งยืนของสังคมไทยและสังคมโลกตอไป 
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