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โดย..  ศาสตราจารยคลินิก นายแพทย นิเวศน นันทจิต

(อธิการบด)ี



(วิสัยทัศนเดิม)

มหาวิทยาลัยช้ันนํา 
รับผิดชอบตอสังคม 
และสรางการพัฒนา

สูความเปนเลิศท่ียั่งยืน

มหาวิทยาลัยช้ันนํา
ท่ีรับผิดชอบตอสังคม
และการพัฒนาท่ียั่งยืน

(วิสัยทัศนปรับใหม)

(A leading university committed to social 
responsibility and sustainable development)

วิสัยทัศนมหาวิทยาลัยเชียงใหม

พันธกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม

1) ใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง
2) ทําการวิจัยเพื่อความเปนเลิศทางวิชาการและเกิดประโยชนแกสังคมเปนสวนรวม
3) บริการทางวิชาการแกสังคม
4) ทํานุบํารุงและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษส่ิงแวดลอม



ปณิธานมหาวิทยาลัยเชียงใหม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนมหาวิทยาลัยแหงแรกในสวนภูมิภาคจัดตั้งขึ้นตาม
นโยบายของรัฐ และเจตนารมณของประชาชนในภาคเหนือใหเปนศูนยกลางทางวิชาการ
และวิชาชีพชั้นสูง เพื่ออํานวยประโยชนแกทองถ่ินและประเทศชาติโดยสวนรวม 

มหาวิทยาลัยแหงนี้เปนแหลงสะสม คนควา วิจัย และถายทอดความรู ตามหลักแหง
เสรีภาพทางวิชาการ โดยยึดมั่นในสัจธรรมและคุณธรรม เพื่อความเปนเลิศทางวิชาการ 
การประยุกต เผยแพร และการทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม 

บัณฑิตแหงมหาวิทยาลัยเชียงใหม พึงฝกใฝในการฝกฝนตน เปนผูรู จริง คิดเปน 
ปฏิบัติได สามารถครองตน ครองคน ครองงาน ดวยมโนธรรมและจิตสํานึกตอสังคม



การมุงมั่นสูความเปนเลิศ (Excellence) ไดแก ความเปนเลิศทางดานคุณภาพ
งาน ประสิทธิภาพของงานที่เปนเลิศ ความเปนเลิศในดานความคลองตัว และการเรียนรู
เพื่อพัฒนางานใหมีความเปนเลิศ

คานิยม
มหาวิทยาลัย

เชียงใหม

การเชิดชูรับใชสังคม (Community Engagement) การทํางานที่
เช่ือมโยงกับสังคม ชุมชน การทํางานที่มีความผูกพันและมีความรับผิดชอบ
ตอมหาวิทยาลัยและทองถ่ิน ชุมชนรอบมหาวิทยาลัย

การยึดหลักธรรม (Morality) การทํางานที่ยึดหลักธรรมาภิบาล 
มีคุณธรรม มีจิตอาสาจิตสาธารณะและมีจิตบริการในการใหบริการM

รวมพลังเปนหน่ึงเดียว (Unity) การทํางานที่รวมแรงรวมใจเพื่อความสําเร็จของ
งานมีการทํางานที่เปนทีมU



แนวคิดการปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาฯ ระยะที่ 12

มหาวิทยาลัยเชียงใหมนอมนําหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง เพื ่อนําไปสู การพัฒนา
ที ่ย ั ่งย ืน และภายใตสถานการณหลังการ
แพรระบาดของ COVID-19 ที่ทุกภาคสวนตอง
รวมในการชวยฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศจึง
ก ําหนดเปนแนวคิดการปรับปร ุงแผน คือ 
“SEP for SDGs by CMU BCG Platform”

โดย... คุณดอน ปรมัตถวินัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ
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การบริหารสูความเปนเลิศ
มหาวิทยาลัยไดนําแนวทาง “เกณฑคุณภาพ
การศึกษาเพื่อการดําเนินการท่ีเปนเลิศ” 
มาใชในการบริหารจัดการ



การนําองคกร โดยผูนําระดับสูง

หลักการทํางาน
1. บอกใหรู
2. ทําใหดู
3. อยูใหเห็น
4. เปนกําลังใจเมื่อทําตาม



มหาวทิยาลัยบริหารโดยยึดหลักธรรมาภบิาล ซึ่งสอดรับ
กับมติคณะรัฐมนตรีใหหนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานเขา
รวมรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ครอบคลุม
ดานการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต คุณภาพการ
ดําเนินงาน และการใชงบประมาณหรือทรัพยสินของ
ราชการ โดยมหาวิทยาลัยมีผลการดําเนินงานเพ่ิมขึ้น
ตอเนื่องทุกป

การกํากับดูแลการดําเนนิงานอยางมีธรรมาภิบาล



เปาหมายวิสัยทัศน ป พ.ศ.2565
(เปาหมายวิสัยทัศนเดิม) (เปาหมายวิสัยทัศนปรับใหม)

Top 500
QS World University Ranking

Economic Impact 

EdPEx350 (TQC)

Top 100
THE University Impact Ranking

Socio-economic Impact

EdPEx350 (TQC)



การดําเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม 
ระยะท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ฉบับปรับปรุงปงบประมาณ พ.ศ. 2563

โดย.. ศาสตราจารย ดร.นายแพทย พงษรักษ ศรีบัณฑิตมงคล             
(รองอธิการบดี)
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นวัตกรรมดานส่ิงแวดลอมและพลังงาน

นวัตกรรมดานอาหารและสุขภาพ 
และการดูแลผูสูงอายุ 

ลานนาสรางสรรค

CMU Smart Campus

Aging

Food

Medical Hub

Art and Heritage

Tourism

EDUCATION

RESEARCH

OUTREACH

STEWARDSHIP บริหารจัดการ
เชิงบูรณาการ

(EdPEx)

บริการวิชาการ

การวิจัย

ผลิตบัณฑิต

ความเชื่อมโยงระหวางพันธกิจของมหาวิทยาลัยกับ SDGs

Creative and Cultural 
Economy



มหาวิทยาลัยเชียงใหมนอมนําหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง เพื ่อนําไปสู การพัฒนา
ที ่ย ั ่งย ืน และภายใตสถานการณหลังการ
แพรระบาดของ COVID-19 ที่ทุกภาคสวนตอง
รวมในการชวยฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศจึง
ก ําหนดเปนแนวคิดการปรับปร ุงแผน คือ 
“SEP for SDGs by CMU BCG Platform”

แนวคิดการปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาฯ ระยะที่ 12 

โดย... คุณดอน ปรมัตถวินัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ



สรุปกลยุทธหลัก 9 ขอ
1. Transform Learning Platforms / Models ที่ตอบสนองทักษะแหงอนาคต รองรับคนทุกชวงวัย และการพัฒนาที่ย่ังยืน

3. สงเสริมการบูรณาการศาสตรความรูที่หลากหลาย เพื่อสรางงานวิจัยที่โดดเดน มุงเปาและตอบสนองการพัฒนาที่ย่ังยืน
ผาน CMU BCG Platform

4. สงเสริมการถายทอดองคความรูและผลงานที่โดดเดน เพื่อฟนฟูเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม และยกระดับมาตรฐาน
ความเปนอยูของชุมชนภาคเหนือและของประเทศ 

5. พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนตนแบบการเรียนรูและการใชชีวิตที่สมดลุบนแนวทาง CMU Smart Campus 
ภายใต New Normal

6. สงเสริมหนวยงาน Sandbox / Platform ทํางาน เพื่อรองรับการสรางผลิตภัณฑ บริการและการบริหารจัดการงานใหม
มุงสูการบรรลุความสําเร็จตามวิสยัทัศน

2. สงเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนรองรับ New Learning Platform

7. สรางระบบการบริหารจัดการที่มุงสู Performance Excellence

8. ปรับโครงสรางองคกรและการบริหารใหไวและทันตอการเปลีย่นแปลง 

9. พัฒนาบุคลากรที่มุงเนนการเปนองคกรแหงการเรียนรู



1.Transform Learning 
Platforms/ Models ที่ตอบสนอง
ทักษะแหงอนาคต รองรับคน
ทุกชวงวัย และการพัฒนาที่ ย่ังยืน

• สนับสนุนใหคณะและสวนงานพัฒนา
หลักสูตรระยะส้ัน/course online/ 
webinar ตามความเชีย่วชาญและ
สอดคลองกับความตองการของผูเรียน (S)

• วางแผนการตลาดเชิงรุก เพ่ือส่ือสารให
ผูสนใจสมัครเรียนหลักสูตรอบรมระยะ
ส้ัน/course online/webinar (L)

• สรางกระบวนการเรียนรูเก่ียวกับ SDGs 
จากภูมิปญญาทองถ่ิน ดวย Platform ใหม
(L)

2.สงเสริมการวิจัยเพ่ือพัฒนา
การเรียนการสอนรองรับ 
New Learning Platform

• สนับสนุนทุนวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอน ที่ตอบสนองทักษะแหง
อนาคต และคนทุกชวงวัย (L)

• สนับสนุนกลไกในการตีพิมพผลงานวิจัย
พัฒนาการเรียนการสอนในฐานขอมูล
ระดับนานาชาติเพ่ิมมากขึ้น (L)

แผนงานสําคัญ ตอบโจทยกลยุทธหลัก

เปาหมาย :
Percentile 51-75 (Quartile 3)

Post 

COVID-19



Post 

COVID-19

• Percentile 51-75 (Quartile 3) 

เปาหมาย :
• Percentile 76-100 (Quartile 4)

3. สงเสริมการบูรณาการศาสตร
ความรูที่หลากหลาย เพ่ือสราง
งานวิจัยที่โดดเดน มุงเปาและ
ตอบสนองการพัฒนาที่ ย่ังยืน
ผาน CMU BCG Platform

• เสริมศักยภาพ Translational 
Research, Pilot Scale Future Lab
ใหมีมาตรฐานและพรอมตอการใช
งาน (S)

• สรางงานวิจัยที่มีผลกระทบสูงผาน 
CMU BCG Platform A ,B, C  (L)

• พัฒนาเครือขายความรวมมือกับ
ภาคอุตสาหกรรมตอยอดนวัตกรรม
ผาน Talent Mobility Platform (L)

แผนงานสําคัญ ตอบโจทยกลยุทธหลัก



• แผนปฏิบัติการตอตานความยากจนในชุมชน 
5 โปรแกรมรวมพลัง มช เพ่ือเรงการฟนตัวและ
การเปล่ียนผานสูวิถีใหมหลัง COVID-19 (S)

• ถายทอดตนแบบองคความรู/ นวัตกรรมดานEE 
และ FHA สูชุมชนภายนอก มหาวิทยาลัย (L)

• ตอยอดผลิตภัณฑที่มีศกัยภาพใหตอบสนองตอ
วิถีชีวิตรวมสมัย ไดมาตรฐาน และมีมูลคาเพ่ิม 
(Creative Lanna Mark/ Creative Lanna
Brand) (L)

4. สงเสริมการถายทอดองคความรู
และผลงานที่โดดเดน เพ่ือฟนฟู
เศรษฐกิจและส่ิงแวดลอม และ
ยกระดับมาตรฐานความเปนอยู
ของชุมชนภาคเหนือและของ
ประเทศ 

แผนงานสําคัญ ตอบโจทยกลยุทธหลัก

• Percentile 51-75 (Quartile 3) 

เปาหมาย :
• Percentile 76-100 (Quartile 4)

Post 

COVID-19





• พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ
ตนแบบ สงเสริม พลังงานสะอาดและ
มิตรตอ สิ่งแวดลอมสุขภาวะ 
สุนทรียภาพอยางย่ังยืน (S)

• Happy and Healthy University

5. พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปน
ตนแบบการเรียนรูและการใช
ชีวิตที่สมดุลบนแนวทาง CMU 
Smart Campus ภายใต New 
Normal

แผนงานสําคัญ ตอบโจทยกลยุทธหลัก

• Percentile 51-75 (Quartile 3) 

เปาหมาย :
• Percentile 76-100 (Quartile 4)



• สราง CMU BCG Platform A 
(Medicopolis) และ B (Biopolis) (S)

• จัดตั้งศูนยการเรียนรูและพัฒนาองคความรู
ลานนาสรางสรรค (CLC) เพ่ือเปน
ศูนยกลางตอยอดองคความรู สราง
มูลคาเพ่ิม (S)

• ปรับปรุงระบบการจัดการ IP และจัดตั้ง 
บริษัทบริหาร IP ผาน AK Holding (S)

• สนับสนุน Infrastructure เพ่ือตอยอด
ผลงานที่โดดเดนไปสูการเปนตนแบบที่มี
การดําเนินงานจริง และรองรับ WIL (S)

6. สงเสริมหนวยงาน Sandbox / 
Platform ทํางาน เพ่ือรองรับ
การสรางผลิตภัณฑ บริการและ
การบริหารจัดการงานใหมมุงสู
การบรรลุความสําเร็จ
ตามวิสัยทัศน

แผนงานสําคัญ ตอบโจทยกลยุทธหลัก

• Percentile 51-75 (Quartile 3) 

เปาหมาย :
• Percentile 76-100 (Quartile 4)



แผนงานสําคัญ ตอบโจทยกลยุทธหลัก

• พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจ
ของผูบริหาร (S)

• ส่ือสาร สรางการมีสวนรวมในการใช TQA/EdPEx
เปนเคร่ืองมือในการบริหารจัดการองคกร (S)

• สรางบรรยากาศในการปรับปรุงกระบวนการทํางาน
เชิงระบบ (S)

• พัฒนาศักยภาพในการบริหารของ SLทั้งระดับ
มหาวิทยาลัยและสวนงาน (L)

• สงเสริมการสรางนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัตทิี่ดีเพ่ือ
ใชในการปฏิบัติงาน (L)

• สราง platform เสมือนจริงเพ่ือการเปนองคกรที่
มุงเนนผลลัพธ (L) 

• ปรับระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป ใหเชื่อมโยงกับ
การพัฒนาตนเองในระบบ LE  (L)

7. สรางระบบการบริหารจัดการที่
มุงสู Performance Excellence

8. ปรับโครงสรางองคกรและการ
บริหารใหไวและทันตอการ
เปลี่ยนแปลง 

9. พัฒนาบุคลากรที่มุงเนน
การเปนองคกรแหงการเรียนรู

EdPEx 350
(TQC)

เปาหมาย :



SDG
คะแนนที่ 

CMU 
ไดรับป
2020

คะแนน
Percentile
50 (Q3)
2020

Gap
Q3

คะแนน
Percentile
75 (Q4)
2020

Gap
Q4

วิจัย สภาพแวดลอมภายใน ชุมชนภายนอก/ภาคธุรกิจ การผลิตบัณฑิต

SDG 1 : No Poverty - 57 - 60.5 - 27%: Research - 23% : Community anti-
poverty programs 

27% : Proportion of students 
receiving financial aid 
23% : University anti-poverty 
programs (23%)

SDG 2 : Zero Hunger - 50 - 64 - 27%: Research related to hunger 23%: Student hunger 27% : National hunger 23% : Proportion of graduates 
in food sustainability

SDG 3 : Good Health 
and Well-being 80.4 59 +21.4 70.2 +10.2

27%: Research on health and well-
being 38.4%: Collaborations and health services 34.6% : Proportion of health 

graduates

SDG 4: Quality 
Education 35.2 45.5 -10.3 60.8 -25.3

27%: Research on early years and 
lifelong learning education - 26.8%: Lifelong learning 

measures

15.4% : Proportion of 
graduates with teaching 
qualification
30.8% : Proportion of first-
generation students

SDG 7: affordable 
and clean energy 37 50.3 -13.3 63.3 -26.3

27%: Research on affordable and 
clean energy

23%: Clean energy measures 
27%: Energy use 

23% : Energy and the 
community -

SDG 9: Industry 
Innovation and 
Infrastructure

45.6 45.8 -0.2 69.3 -23.7

11.6% : Research on industry, 
innovation and infrastructure
15.4% : Patents
38.4% : Research income from 
industry

34.6% : University spin-
offs -

SDG 11: Sustainable 
Cities and 
Communities

63 54.1 +8.9 68.4 -5.4
27%: Research on sustainable 
cities and communities 

15.3% : Expenditure on arts 
and heritage

22.6% : Support of arts and 
heritage
35.1% : Sustainable 
practices

-

SDG 13 : Climate 
Action 35.2 40 -4.8 52.3 -17.1 27%: Research on climate action 27% : Low-carbon energy use

23% : Carbon neutrality
23% : Environmental 
education measures -

SDG 17 : 
Partnerships for the 
Goals

51.8 54.1 -2.3 70.3 -18.5 27.1%: Research -

18.5% : Relationships to 
support the goals 
27.2% : Publication of SDG 
reports

27.2% : Education on the SDGs 

เกณฑการพิจารณาคะแนนตาม SDGs โดย Time Higher Education University Impact Ranking (THE UIR)

แถบสีเหลือง หมายความวากําหนดคาเปาหมาย Q3 และ แถบสีฟา หมายความวากําหนดคาเปาหมาย Q4 ในป 2565



ผล SDGs Score ของมหาวิทยาลัยเชียงใหมเทียบกับผลประเมินท้ังหมดในป 2020



เพื่อใหบรรลุเปาหมายในป 2565

THE University Impact Ranking Socio-economic Impact

EdPEx 350

Top 100 7,000 ลานบาท

(TQC)



การถายทอดแผนสูการปฏิบัติ 
ผานการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงานของสวนงาน 

ตามกรอบคิด OKRs

โดย.. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ชรินทร เตชะพันธุ
(รองอธิการบดี)



การทบทวนคํารับรองการปฏิบัติงานของสวนงาน

ประเภทตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด Challenge 
(ตามกรอบคิด OKRs)

เพื่อทาทายศักยภาพของสวนงาน
• กําหนดคาเปาหมาย
• ตองจัดทําแผนปฏิบัติงานของแตละตัวช้ีวัด
• รายงานผลตัวช้ีวัดและความกาวหนาตาม

แผนปฏิบัติงานทุกไตรมาส
• จัดทําบทวิเคราะห Gap Analysis สําหรับตัวช้ีวัด

ที่ไมบรรลุเปาหมาย

ตัวชี้วัด Regular

เพื่อติดตามการดําเนินงานตามภารกิจประจํา
• ไมกําหนดคาเปาหมาย
• ไมตองจัดทําแผนปฏิบติังาน
• Data Owner ทําหนาที่เก็บรวบรวมขอมูลผล

การดําเนินการตามภารกิจประจําของสวนงานใน
ทุกไตรมาส



รูปแบบการรายงานการจัดทําแผนปฏิบัติงานของสวนงาน

(ตัวอยาง) 

ตัวช้ีวัด ... จํานวน Spin off/Start up = … ธุรกิจ

• แผนปฏิบัติงาน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมาณ

โครงการ

ท้ังหมด

งบประมาณ

โครงการทีข่อรับ

การสนับสนุนจาก

มช.

แผนด้านบุคลากรที่

ต้องการการ

สนับสนุนจาก มช.

โครงการ/กิจกรรมที ่1 ... XX ล้านบาท XX ล้านบาท XX

โครงการ/กิจกรรมที ่2 ... XX ล้านบาท XX ล้านบาท XX

โครงการ/กิจกรรมที ่3 ... XX ล้านบาท XX ล้านบาท XX

โครงการ/กิจกรรมที ่4 ... XX ล้านบาท XX ล้านบาท XX

โครงการ/กิจกรรมที ่5 ... XX ล้านบาท XX ล้านบาท XX

สวนงานตองกําหนดแผนปฏิบติังานใหสอดคลองกับการขับเคลือ่นตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบติังานในทุกตัวช้ีวัด



รูปแบบการรายงานผลการดําเนินงานของสวนงาน

(ตัวอยาง)

ตัวช้ีวัด ... จํานวน Spin off/Start up = … ธุรกิจ

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

จํานวน Spin off/Start up = 0 ธุรกิจ จํานวน Spin off/Start up = 0 ธุรกิจ จํานวน Spin off/Start up = 1 ธุรกิจ จํานวน Spin off/Start up = 3 ธุรกิจ

 โครงการ/กจิกรรมที่ 1 ...  โครงการ/กจิกรรมที่ 1 ...
 โครงการ/กจิกรรมที่ 2 ...
 โครงการ/กจิกรรมที่ 3 ...

 โครงการ/กจิกรรมที่ 1 ...
 โครงการ/กจิกรรมที่ 2 ...
 โครงการ/กจิกรรมที่ 3 ...
 โครงการ/กจิกรรมที่ 4 ...

 โครงการ/กจิกรรมที่ 1 ...
 โครงการ/กจิกรรมที่ 2 ...
 โครงการ/กจิกรรมที่ 3 ...
 โครงการ/กจิกรรมที่ 4 ...
 โครงการ/กจิกรรมที่ 5 ...

ส่ิงที่สวนงานตองรายงาน
• ผลตามตัวชี้วัด 
• รายงานความกาวหนาของการดําเนินการตามแผนปฏิบตังิานของสวนงาน
• การวิเคราะห Gap Analysis ของตัวชี้วัดและแผนปฏิบัตงิานที่ไมเปนไปตามเปาหมาย เพ่ือนําไปสูการปรับแผนและจัดสรรทรัพยากร 

(กรณีที่ผลการดําเนินงานตํ่ากวาคาเปาหมาย)
• การ Challenge เพ่ิมเติม (กรณีที่ผลการดําเนินงานเปนไปตามคาเปาหมาย)



การประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน

1. ประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด Challenge ของสวนงาน โดยพิจารณาคุณภาพของ
งานเปนหลัก (การปฏิบัติงานตามแผนและ Impact ของผลลัพธ) 

2. ประเมินผลการวิเคราะห Gap Analysis ของตัวชี้วัดท่ีไมบรรลุเปาหมาย และแผนปฏิบัติงาน
ท่ีไมเปนไปตามกําหนดการ

3. Data Owner รวบรวมผลตัวชี้วัด Regular เพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามภารกิจประจํา
ของสวนงาน





ขอบคุณครับ
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