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การสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปี  2565  เรื่อง “การถ่ายทอดแผนพัฒนา 
การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) จากนโยบายสู่การปฏิบัติ” ในวันที่ 
18 – 19 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์ประการแรกเพ่ือถ่ายทอด
แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 ให้แก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และหัวหน้าส่วนงาน 
ต่าง ๆ เพ่ือน าแผนไปสู่การปฏิบัติ ประการที่สองเพ่ือระดมความเห็นจากทุกภาคส่วน เพ่ือด าเนินการ 
ตามแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะท่ี 13 
และประการสุดท้าย เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีโอกาสพบปะและปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหว่างกันเพ่ิมขึ้น ซึ่งจะช่วยสร้างบรรยากาศของความร่วมมือร่วมใจในการผลักดันมหาวิทยาลัยให้บรรลุผล
ส าเร็จตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ 

ในการนี้ มหาวิทยาลัย จึงขอขอบพระคุณท่านนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย ที่ ได้ ให้ เกียรติมาเป็นประธานในพิธี เปิดการสัมมนาในครั้ งนี้  ตลอดจน 
ดร.สันติธาร  เสถียรไทย (Group Chief Economist บริษัท Sea Limited) ที่ได้มาบรรยายพิเศษ เรื่อง 
“บทบาทสถาบันการศึกษากับการเปลี่ยนแปลงของโลก” และ ดร.วิรไท สันติประภพ (อดีตผู้ว่าการธนาคาร 
แห่งประเทศไทยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่) พร้อมด้วย ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ (ผู้อ านวยการ
ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล) ที่ได้ร่วมเสวนาในหัวข้อ เรื่อง “Digital Transformation องค์กรขนาดใหญ่ 
: ขับเคลื่อนอย่างไรให้เกิดผล” ซึ่งทุกท่านได้ให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่ง 
รวมไปถึงผู้ทรงคุณวุฒิที่ เข้าร่วมการสัมมนาทั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย , กรรมการสภาวิชาการ 
กรรมการบริหารงานบุคคล , กรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน , กรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัย, 
กรรมการก ากับการบริหารความเสี่ยง, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอ่ืน ๆ อันประกอบไปด้วย 
ท่านผู้อาวุโส ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้กรุณาช่วยในกิจการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยดีเสมอมา และขอขอบคุณ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้บริหารส่วนงาน และผู้บริหารหน่วยงาน ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน  
ที่ท าให้การจัดสัมมนาครั้งนี้ เป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อยและส าเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างดีทุกประการ 

 

(ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล) 
                                                                       อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เอกสารฉบับนี้ใช้ลายมือชือ่อเิล็กทรอนิกส์ ตามพระราชบัญญัติ ว่าดว้ยธุรกรรมทางอเิล็กทรอนิกส ์พ.ศ.2544 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ว่าด้วยการใช้ลายมือชือ่อเิล็กทรอนกิส์ พ.ศ. 2564 ในระบบ CMU e-Document ตามรหัสอ้างอิงเลขที ่: 3A1840-B83-778
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ส�รบัญ

ส่วนที่ 1 คำ�กล่�วเปิดก�รสัมมน�ผู้บริห�รมห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ ประจำ�ปี 2565 

  เรื่อง “ก�รถ่�ยทอดแผนก�รพัฒน�ก�รศึกษ�มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่

  ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) : จ�กนโยบ�ยสู่ก�รปฏิบัติ”

  โดย ศ�สตร�จ�รย์เกียรติคุณ น�ยแพทย์เกษม  วัฒนชัย
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ค ำกล่ำวเปิดกำรสัมมนำผู้บริหำรมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ประจ ำปี 2565 

เรื่อง “กำรถ่ำยทอดแผนกำรพัฒนำกำรศึกษำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่  

ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) : จำกนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ”  

 
โดย ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ นำยแพทย์เกษม  วฒันชัย  

นำยกสภำมหำวิทยำลัยเชียงใหม ่
 

 
เรียน ท่ำนอุปนำยกสภำมหำวิทยำลัย กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย กรรมกำรสภำวิชำกำร กรรมกำร

ส่งเสริมมหำวิทยำลัย ท่ำนวิทยำกรและผู้บริหำรมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ทุกท่ำน 

 คุณค่าของการถอดบทเรียนจากอดีต  คือ  การเรียนรู้ พ้ืนฐานของปัจจุบัน  จากข้อมูลหนั งสือ 
เรื่อง สมเด็จพระปิยมหาราชกับการปฏิรูปการศึกษา โดย รศ. วุฒิชัย มูลศิลป์ พ.ศ. 2553 แสดงถึงข้อมูลจ านวน
โรงเรียนของประเทศไทยในสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งในระยะแรกเป็นโรงเรียนที่ก่อตั้งโดยมิชชันนารี ต่อมาระยะหลัง
รัชกาลที่ 5 ได้ทรงก่อตั้งโรงเรียนเพิ่มมากขึ้น จ าแนกข้อมูลดังนี้ 

ปี กรุงเทพฯ มณฑลต่างๆ 
พ.ศ. 2428 19 10 
พ.ศ. 2454 437 3,235 

ตำรำงท่ี 1: จ านวนโรงเรียนในสมัยรัชกาลที่ 5 
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3. Constructive Thinking / Positive Thinking (การสร้างความคิดสร้างสรรค์  / ความคิดเชิงบวก) 
เป็นความท้าทายของมหาวิทยาลัยว่าจะท าอย่างไรให้ทุกคนมีความคิดสร้างสรรค์ และคิดบวก  

4. Innovation / Sustainability (นวัตกรรม / ความยั่งยืน ) มนุษย์มีการสร้างนวัตกรรมตลอดเวลา  
เพราะมนุษย์ต้องเผชิญความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทว่าในยุคปัจจุบันมีเรื่องของการแข่งขันด้วย ท าให้การสร้าง
นวัตกรรมเป็นเรื่องท้าทายยิ่งขึ้น  

ในประเด็นความยั่ งยืนของมหาวิทยาลั ย เชียงใหม่นั้ น  ขอเสนอเงื่อน ไขที่ น าไปสู่ ความยั่ งยืน  
“3 Pre-requisites for sustainability” อันเป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยต้องมี ประกอบไปด้วย 

 - Rule-based University / Moral-based University  

 - Knowledge-based University / Technology-based University 

 - Action-base University / Tolerance   

Vaccines for University Immunity  

วัคซีนทั้ง 4 ด้านที่จะช่วยส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็ง ได้แก่  

1. Financial Immunity (ภูมิคุ้มกันทางด้านการเงิน) เช่น แผนพัฒนาทางการเงิน การบริหาร
จัดการความเสี่ยง ระบบการตรวจสอบภายใน กองทุนพัฒนา การสนับสนุนช่วยเหลือระหว่างหน่วยงานต่าง  ๆ  
เป็นต้น   

2. Social Immunity (ภู มิ คุ้ มกั นทางด้ าน สั งคม ) เช่ น  การมี คุณ ธรรม  การมี ความมั่ น คง 
ในความถูกต้องเที่ยงธรรม การพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง การเป็นมหาวิทยาลัยสุขภาพดี เป็นต้น 

3. Environmental Immunity (ภู มิ คุ้ ม กั น ท างด้ าน สิ่ งแ วด ล้ อ ม ) เช่ น  ก ารต ระห นั ก ถึ ง 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก และการสร้างนโยบายที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

4. Cultural Immunity (ภูมิคุ้มกันทางด้านวัฒนธรรม) เช่น  ความเข้าใจในวัฒนธรรมไทย 
วัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเอง และวัฒนธรรมท้องถิ่นอ่ืน การให้ความส าคัญกันการสร้างสันติภาพ เป็นต้น 

 

 

 

 

2 

ในช่วงระยะเวลาของการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศในด้านต่าง  ๆ ล้นเกล้ารัชกาลที่  5 
ทรงมีพระบรมราโชบายทางด้านศึกษาที่ส าคัญ เช่น ประการแรก ความพยายามพัฒนาคนผ่านการให้การศึกษา 
เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้มีการศึกษา ป้องกันการเข้ามายึดครองของชาติตะวันตกได้ จากข้อมูลในตารางข้างต้น  
จะเห็นได้ว่าจ านวนโรงเรียนเพ่ิมจ านวนมาก นับตั้งแต่ต้นรัชกาลที่ 5 กระทั้งสิ้นสุดปลายสมัยรัชกาล ประการที่สอง 
การส่งคนไทยไปศึกษาเล่าเรียน ณ ต่างประเทศ ผ่านทุนเล่าเรียนหลวง เพ่ือให้ คนไทยมีความรู้เท่าเทียม
ชาวตะวันตก ประการที่สาม คือ การพัฒนาคุณภาพครู โดยการสร้างมาตรฐานการสอนของครู มีเกณฑ์การวัดผล
ต่าง ๆ เป็นต้น 

ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 6 มีการก่อตั้งมหาวิทยาลัยแห่งแรก คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และตามมาด้วย
มหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ในช่วงเวลาหลังจากนั้น (สมัยรัชกาลที่ 6 - 8) ทว่ามหาวิทยาลัยทั้ง 5 แห่ง ที่ก่อตั้งในช่วงแรก
ล้วนแล้วแต่อยู่ในกรุงเทพ ฯ ทั้งสิ้น จึงได้มีความต้องการที่จะกระจายมหาวิทยาลัยไปยังหัวเมืองใหญ่  ๆ 
และเนื่องจากการด าเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจ าเป็นต้องมีบุคคลที่มีความรู้ 
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วย ด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยภูมิภาค 3 แห่งแรกของประเทศจึงก่อก าเนิดขึ้น
ในลักษณะของ “มหาวิทยาลัยสหสาขาวิชา” (Multidisciplinary university) มีพันธกิจในการดูแลพัฒนาภูมิภาค
ทั้ง 3 ภูมิภาค  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในความคิดเห็นส่วนตัวมองว่า ในช่วงแรกของการก่อตั้ง สามารถ
ปฏิบัติตามพันธกิจได้อย่างดีเยี่ยม มีการออกไปดูแลทั่วทั้งภูมิภาคภาคเหนือ ทว่าปัจจุบันเร่ิมลดขนาดลงเร่ือย ๆ 
อาจเน่ืองด้วยจ านวนมหาวิทยาลัยในแต่ละจังหวัดของภาคเหนือมีมากขึ้น อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ยังควรที่จะปฏิบัติตามพันธกิจของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างมหาวิทยาลัยการเป็นพ่ีเล้ียงของมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ เป็นต้น นอกจากนั้น สิ่งที่ทุกคนในมหาวิทยาลัยต้อง
ตระหนัก คือ หลักการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ส าคัญ 2 ประการ ได้แก่ การบริหารจัดการแบบประสานงาน
ระหว่างสาขาวิชา (Interdisciplinary Management) และการบริหารวิชาการแบบบูรณาการระหว่างสาขาวิชา 
(Multidisciplinary Management) โดยประกอบไปด้วย 3 ภาคส่วนที่ ต้องประสานงานและบูรณาการ 
คือ หลักสูตร อาจารย์และนักศึกษา อันเป็นหลักการที่มีมาตั้งแต่อดีต แต่ยังคงน ามาใช้บริหารได้ในปัจจุบัน 

องค์ประกอบหลักของแผนพัฒนำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

1. Self - Sufficiency / Self - Dependency (ความพอเพียงในตน / การพ่ึงพาตนเอง) เป็นหลักการ 
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง น ามาใช้ในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยหรือคณะ โดยพิจารณาว่าท าอย่างไร 
จึงจะสามารถพ่ึงพาตนเองได้ เป็นต้น 

2. Adaptation to Change / Optimization (การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง) มหาวิทยาลัยต้องเรียนรู้ 
ที่จะปรับตัวเพ่ือความอยู่รอด รวมทั้งการวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ที่จะท าให้องค์กรสามารถปรับตัวได้ ซึ่งปัจจัยของ
การปรับตัวท่ามกลางวิกฤติดังกล่าวนี้ กลายเป็นประเด็นส าคัญที่ทุกคนต้องเรียนรู้เพ่ือให้สามารถอยู่รอดในโลก
ปัจจุบันได้  
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3. Constructive Thinking / Positive Thinking (การสร้างความคิดสร้างสรรค์  / ความคิดเชิงบวก) 
เป็นความท้าทายของมหาวิทยาลัยว่าจะท าอย่างไรให้ทุกคนมีความคิดสร้างสรรค์ และคิดบวก  

4. Innovation / Sustainability (นวัตกรรม / ความยั่งยืน ) มนุษย์มีการสร้างนวัตกรรมตลอดเวลา  
เพราะมนุษย์ต้องเผชิญความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทว่าในยุคปัจจุบันมีเรื่องของการแข่งขันด้วย ท าให้การสร้าง
นวัตกรรมเป็นเรื่องท้าทายยิ่งขึ้น  

ในประเด็นความยั่ งยืนของมหาวิทยาลั ย เชียงใหม่นั้ น  ขอเสนอเงื่อน ไขที่ น าไปสู่ ความยั่ งยืน  
“3 Pre-requisites for sustainability” อันเป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยต้องมี ประกอบไปด้วย 

 - Rule-based University / Moral-based University  

 - Knowledge-based University / Technology-based University 

 - Action-base University / Tolerance   

Vaccines for University Immunity  

วัคซีนทั้ง 4 ด้านที่จะช่วยส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็ง ได้แก่  

1. Financial Immunity (ภูมิคุ้มกันทางด้านการเงิน) เช่น แผนพัฒนาทางการเงิน การบริหาร
จัดการความเสี่ยง ระบบการตรวจสอบภายใน กองทุนพัฒนา การสนับสนุนช่วยเหลือระหว่างหน่วยงานต่าง  ๆ  
เป็นต้น   

2. Social Immunity (ภู มิ คุ้ มกั นทางด้ าน สั งคม ) เช่ น  การมี คุณ ธรรม  การมี ความมั่ น คง 
ในความถูกต้องเที่ยงธรรม การพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง การเป็นมหาวิทยาลัยสุขภาพดี เป็นต้น 

3. Environmental Immunity (ภู มิ คุ้ ม กั น ท างด้ าน สิ่ งแ วด ล้ อ ม ) เช่ น  ก ารต ระห นั ก ถึ ง 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก และการสร้างนโยบายที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

4. Cultural Immunity (ภูมิคุ้มกันทางด้านวัฒนธรรม) เช่น  ความเข้าใจในวัฒนธรรมไทย 
วัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเอง และวัฒนธรรมท้องถิ่นอ่ืน การให้ความส าคัญกันการสร้างสันติภาพ เป็นต้น 
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Resiliency University  

คือ มหาวิทยาลัยที่มีภูมิคุ้มกันพร้อมที่จะรับมือกับวิกฤติต่าง ๆ ได้ ซึ่งในอนาคตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จะต้องเจอกับวิกฤตหลายรูปแบบ  

 

ภำพที่ 1 : Resiliency University 

ดังนั้น จึงต้องมีการเตรียมตัวส าหรับสถานการณ์ก่อนวิกฤติ (Pre-crisis) เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันล่วงหน้า 
(ตามประเด็น Vaccines for University Immunity ข้างต้น) สถานการณ์วิกฤติ (Crisis) การเตรียมตัวที่ดีจะท าให้
เกิดความเสียหายน้อยที่สุด และสถานการณ์หลังวิกฤติ (Post - Crisis) จะท าให้มีการฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2 การบรรยายพิเศษ  

เรื่อง บทบาทสถาบันการศึกษากับการเปลี่ยนแปลงของโลก  

 
โดย ดร. สันตธิาร เสถียรไทย   

ประธานทีมเศรษฐกิจและกรรมการผู้จัดการ Sea Limited 
 

 
ในการบรรยายในหัวข้อ บทบาทสถาบันการศึกษากับการเปลี่ยนแปลงของโลก ครั้งนี้ เป็นการแลกเปลี่ยน

ในมุมมองส าคัญ ได้แก่ มุมมองของผู้บริหารบริษัททางด้านเทคโนโลยีระดับโลก เป็นบทบาทที่จะต้องมีการติดตาม
ความเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตอยู่ตลอดเวลา มุมมองภาคการเงินการลงทุนระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นบทบาท
ที่ต้องคิดและอยู่กับอนาคตตลอดเวลาเช่นกัน และในมุมของพ่อที่มีลูก ท าให้ต้องคิดอยู่เสมอว่าจะให้ลูกเติบโต 
และจะเตรียมตัวอย่างไรให้พร้อมกับอนาคตที่ไม่แน่นอน 

ในหัวข้อนี้มีประเด็นส าคัญที่จะแลกเปลี่ยน ได้แก่  

• Re Think มองภาพอนาคตหลังโควิด และสงครามรัสเซีย - ยูเครน จะเป็นอย่างไร 
• Re Imagine การจินตนาการใหม่ว่าในโลกหลังจากนี้ จ าเป็นต้องมีทักษะใหม่ ๆ ใดบ้าง 

• Re Make บทบาทของสถาบันการศึกษาท่ีจะสร้างทักษะใหม่ ๆ ที่จ าเป็น 
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ส่วนที่ 2 การบรรยายพิเศษ  

เรื่อง บทบาทสถาบันการศึกษากับการเปลี่ยนแปลงของโลก  

 
โดย ดร. สันตธิาร เสถียรไทย   

ประธานทีมเศรษฐกิจและกรรมการผู้จัดการ Sea Limited 
 

 
ในการบรรยายในหัวข้อ บทบาทสถาบันการศึกษากับการเปลี่ยนแปลงของโลก ครั้งนี้ เป็นการแลกเปลี่ยน

ในมุมมองส าคัญ ได้แก่ มุมมองของผู้บริหารบริษัททางด้านเทคโนโลยีระดับโลก เป็นบทบาทที่จะต้องมีการติดตาม
ความเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตอยู่ตลอดเวลา มุมมองภาคการเงินการลงทุนระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นบทบาท
ที่ต้องคิดและอยู่กับอนาคตตลอดเวลาเช่นกัน และในมุมของพ่อที่มีลูก ท าให้ต้องคิดอยู่เสมอว่าจะให้ลูกเติบโต 
และจะเตรียมตัวอย่างไรให้พร้อมกับอนาคตที่ไม่แน่นอน 

ในหัวข้อนี้มีประเด็นส าคัญที่จะแลกเปลี่ยน ได้แก่  

• Re Think มองภาพอนาคตหลังโควิด และสงครามรัสเซีย - ยูเครน จะเป็นอย่างไร 
• Re Imagine การจินตนาการใหม่ว่าในโลกหลังจากนี้ จ าเป็นต้องมีทักษะใหม่ ๆ ใดบ้าง 

• Re Make บทบาทของสถาบันการศึกษาท่ีจะสร้างทักษะใหม่ ๆ ที่จ าเป็น 
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Rethink 

ก่อนหน้าปี 2022 ผู้เชี่ยวชาญต่างมีความเห็นตรงกันว่า โลกอนาคตจะเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว  
มากขึ้น ทั่วโลกจะกล่าวถึงเรื่องของ ESG (Environmental Social Governance) ในประเทศไทยกล่าวถึง BCG 
เศรษฐกิจดิจิทัล การท างานระยะไกล และอ่ืน ๆ ทว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในปี 2022 เรียกได้ว่าแทบจะตรงกันข้าม 
ทุกประการ น าไปสู่การคิดทบทวนว่าสิ่งที่ทุกคนเห็นว่าเป็นเศรษฐกิจของอนาคตนั้น มันจะเป็นเช่นจริงหรือไม่ 
เนื่องจากแนวโน้มของเศรษฐกิจแบบเก่าล้วนกลับมามีบทบาทในโลกยุคใหม่ทั้งสิ้น  

 
ภาพที่ 2 : แนวโน้มเศรษฐกิจแบบเก่า - ใหม่ 

ประเด็น Green Economy ที่หลายคนมองว่าเป็นเศรษฐกิจใหม่ ทว่าสิ่งที่ทั่วโลกก าลังเผชิญในปัจจุบัน  
คือ วิกฤติพลังงาน ราคาน้ ามันที่สูงขึ้น ท าให้คนกลับไปลงทุนและผลิตในภาคของเชื้อเพลิงฟอสซิล ไม่ว่าจะเป็น 
ถ่านหิน น้ ามัน ซึ่งในหลายประเทศหันกลับมาส่งออกเชื้อเพลิงเหล่านี้มากขึ้น ในขณะที่ประเทศผู้ใช้จ าเป็นต้องมี
การชดเชยราคาพลังงาน และเริ่มผลิตเองมากข้ึน กรณีประเทศจีน ได้มีการขยายระยะเวลาเป้าหมายการลดการใช้
ถ่านหินออกไปเป็นปี 2026  

ประเด็น Digital Economy การเป็นดิจิทัลทุกอย่าง ท าให้ผู้คนโหยหาต้องการพบปะ ท่องเที่ยว 
ในโลกจริงมากข้ึน  

ประเด็น Remote Working ทุกคนเคยเห็นร่วมกันว่าการท างานแบบใหม่ไม่จ าเป็นต้องมีออฟฟิศ 
ทุกคนสามารถท างานบนระบบออนไลน์จากที่ไหนก็ได้ ทว่าปัจจุบันจะเห็นว่าบริษัทใหญ่ ๆ ระดับโลกหลายแห่ง 
มีนโยบายให้พนักงานกลับมาท างานที่บริษัท 

ประเด็น Global Cooperation ผู้คนมีความหวังร่วมกันว่าหลังจากวิกฤติ COVID-19 และวิกฤติ
สิ่งแวดล้อม โลกอาจจะหันมาช่วยกันมากขึ้น แต่ปัจจุบันมีวิกฤติของสงครามรัสเซีย - ยูเครน ที่ส่งผลกระทบ 
ในด้านต่าง ๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะเรื่องของความมั่นคงของประเทศ 

จากประเด็นข้างต้น จึงอยากจะชวนทุกท่านมาร่วมกันวิเคราะห์ว่าท าไมสถานการณ์ต่าง  ๆ จึงผิดไปจาก 
การคาดการณ์ของผู้เชี่ยวชาญ  

สิ่งที่ผิดความคาดหมายมากที่สุดเรื่องหนึ่ง คือ ภาวะเงินเฟ้อ โดยทั่วไปแล้วภาวะเงินเฟ้อจะเกิดขึ้นภายหลัง
จากเศรษฐกิจฟ้ืนตัวแล้ว ราคาสินค้าเพ่ิมขึ้นควบคู่กับรายได้ที่ เพ่ิมขึ้นของคนทั่วไป ทว่าสิ่งที่ เกิดขึ้นในปีนี้  
คือ การที่เงินเฟ้อพุ่งสูงขึ้นในช่วงที่เศรษฐกิจยั งคงถดถอย สาเหตุหลัก เป็นสาเหตุที่เกิดจากปัจจัยภายนอก 
คือ การเพ่ิมขึ้นของราคาพลังงาน ราคาอาหาร ราคาเคมีภัณฑ์เกษตร เป็นต้น ทั้งนี้ สถานการณ์ดังกล่าวได้ก่อตัว
ตั้งแต่ก่อนสงครามรัสเซีย - ยูเครน เนื่องจากมีภาวะขาดแคลนเกิดขึ้นทั่วโลก มีภาวะถูก Disrupt ของห่วงโซ่
อุปทาน ในขณะเดียวกันธุรกิจการท่องเที่ยวฟ้ืนตัวได้ยาก อันเนื่องมาจากโรคระบาด COVID-19 สายพันธุ์ 
Omicron ระบาดยาวนานกว่าที่ คาดการณ์ ไว้  อีกทั้ งประเทศจีนที่ มีสัดส่วนของจ านวนนักท่องเที่ ยว 
มากเป็นอันดับหนึ่งของโลก ประกาศใช้นโยบาย Zero COVID ส่งผลให้การท่องเที่ยวยังคงชะลอตัวอยู่  

 
ภาพที่ 3 : Inflation is back too soon 

จากข้อมูลข้างต้น ท าให้เห็นถึงภาพรวมของสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เมื่อกลับมามองในประเทศไทยจะพบว่า
ประเทศไทยอยู่ ในสถานการณ์ที่ เปราะบางเป็นอย่างมาก เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศยังไม่ ฟ้ืนตั ว 
จากสถานการณ์ COVID-19 เมื่อสองปีที่ผ่านมา จากผลการส ารวจ พบว่า กลุ่มที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุด 
คือ กลุ่ม SMEs ที่ประสบปัญหาการลดลงของรายได้ ปัญหาสุขภาพจิต และปัญหาการเข้าไม่ถึงสินเชื่อ 
ซึ่งจากปัญหาความเปราะบางทางเศรษฐกิจดังกล่าว น าไปสู่ปัญหาทางสังคมที่ส าคัญ ได้แก่ ปัญหาเด็กหลุด 
จากระบบการศึกษา ปัญหาความเหลื่อมล้ าทางรายได้ ความเหลื่อมล้ าทางโอกาส โดยปัญหาความเหลื่อมล้ า  
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ประเด็น Global Cooperation ผู้คนมีความหวังร่วมกันว่าหลังจากวิกฤติ COVID-19 และวิกฤติ
สิ่งแวดล้อม โลกอาจจะหันมาช่วยกันมากขึ้น แต่ปัจจุบันมีวิกฤติของสงครามรัสเซีย - ยูเครน ที่ส่งผลกระทบ 
ในด้านต่าง ๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะเรื่องของความมั่นคงของประเทศ 

จากประเด็นข้างต้น จึงอยากจะชวนทุกท่านมาร่วมกันวิเคราะห์ว่าท าไมสถานการณ์ต่าง  ๆ จึงผิดไปจาก 
การคาดการณ์ของผู้เชี่ยวชาญ  

สิ่งที่ผิดความคาดหมายมากที่สุดเรื่องหนึ่ง คือ ภาวะเงินเฟ้อ โดยทั่วไปแล้วภาวะเงินเฟ้อจะเกิดขึ้นภายหลัง
จากเศรษฐกิจฟ้ืนตัวแล้ว ราคาสินค้าเพ่ิมขึ้นควบคู่กับรายได้ที่ เพ่ิมขึ้นของคนทั่วไป ทว่าสิ่งที่ เกิดขึ้นในปีนี้  
คือ การที่เงินเฟ้อพุ่งสูงขึ้นในช่วงที่เศรษฐกิจยั งคงถดถอย สาเหตุหลัก เป็นสาเหตุที่เกิดจากปัจจัยภายนอก 
คือ การเพ่ิมขึ้นของราคาพลังงาน ราคาอาหาร ราคาเคมีภัณฑ์เกษตร เป็นต้น ทั้งนี้ สถานการณ์ดังกล่าวได้ก่อตัว
ตั้งแต่ก่อนสงครามรัสเซีย - ยูเครน เนื่องจากมีภาวะขาดแคลนเกิดขึ้นทั่วโลก มีภาวะถูก Disrupt ของห่วงโซ่
อุปทาน ในขณะเดียวกันธุรกิจการท่องเที่ยวฟ้ืนตัวได้ยาก อันเนื่องมาจากโรคระบาด COVID-19 สายพันธุ์ 
Omicron ระบาดยาวนานกว่าที่ คาดการณ์ ไว้  อีกทั้ งประเทศจีนที่ มีสัดส่วนของจ านวนนักท่องเที่ ยว 
มากเป็นอันดับหนึ่งของโลก ประกาศใช้นโยบาย Zero COVID ส่งผลให้การท่องเที่ยวยังคงชะลอตัวอยู่  

 
ภาพที่ 3 : Inflation is back too soon 

จากข้อมูลข้างต้น ท าให้เห็นถึงภาพรวมของสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เมื่อกลับมามองในประเทศไทยจะพบว่า
ประเทศไทยอยู่ ในสถานการณ์ที่ เปราะบางเป็นอย่างมาก เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศยังไม่ ฟ้ืนตั ว 
จากสถานการณ์ COVID-19 เมื่อสองปีที่ผ่านมา จากผลการส ารวจ พบว่า กลุ่มที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุด 
คือ กลุ่ม SMEs ที่ประสบปัญหาการลดลงของรายได้ ปัญหาสุขภาพจิต และปัญหาการเข้าไม่ถึงสินเชื่อ 
ซึ่งจากปัญหาความเปราะบางทางเศรษฐกิจดังกล่าว น าไปสู่ปัญหาทางสังคมที่ส าคัญ ได้แก่ ปัญหาเด็กหลุด 
จากระบบการศึกษา ปัญหาความเหลื่อมล้ าทางรายได้ ความเหลื่อมล้ าทางโอกาส โดยปัญหาความเหลื่อมล้ า  
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ที่ เกิดในวันนี้จะสืบทอดความเหลื่อมล้ าที่กระทบต่อไปในอนาคตเรื่อย  ๆ ปัญหาความแตกแยกในสังคม 
เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในหลายประเทศ เกิดขึ้นเมื่อมีความกดดัน คนที่มีรายได้น้อยที่สุดถูกบีบจากเงินเฟ้อกับรายได้ 
ที่ลดลง ดังนั้นการจะปฏิรูปต่าง ๆ  จึงมีความยากขึ้นในสังคมที่มีความแตกแยก และขาดความเชื่อมั่น 

 
ภาพที่ 4 : ความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ 

ปัจจัยผลักดัน Green Economy 

แม้ว่าบริบทที่เกิดขึ้นในปัจจุบันจะเหมือนว่าโลกจะหันกลับไปสู่เศรษฐกิจแบบเก่า ทว่าเมื่อทบทวนอีกครั้ง 
จะพบว่ายังมปีัจจัยผลักดันให้โลกก้าวไปสู่เศรษฐกิจใหม่ได้ โดยเฉพาะ 3 ปัจจัยที่ส าคัญ  

1. นักลงทุน (Investor) กองทุนต่าง ๆ ทั่วโลก ประกาศว่าบริษัทของตนเองจะต้องมีมาตรการรักษา
สิ่ งแวดล้อม ให้ความส าคัญ เรื่องความยั่ งยืน  กองทุนเหล่านี้ มีบทบาทส าคัญ  เพราะเป็นผู้ถือหุ้น ใหญ่  
ของบริษัทท่ัวโลก  

2. ผู้บริโภค (Consumers) ผู้บริโภครุ่นใหม่ให้ความส าคัญกับสิ่งแวดล้อมอย่างมาก จากการศึกษา 
พบว่า ในประเทศไทยผู้บริโภคยินดีจ่ายเพ่ิมขึ้น 10% หากแบรนด์นั้น ๆ ให้ความส าคัญกับสิ่งแวดล้อม 
และความยั่งยืน 

3. รัฐบาล (Policy / Regulations) แม้ว่าในสถานการณ์วิกฤติพลังงานจะท าให้หลายประเทศหันกลับไปใช้
เชื้อ เพลิงฟอสซิล ทว่าหลายประเทศในยุ โรปใช้ โอกาสนี้ ในการลงทุนด้านพลั งงานทดแทนให้ เร็วขึ้น 
เพราะไม่ต้องการพึ่งพาพลังงานจากรัสเซีย อีกต่อไป  

 

 
ภาพที่ 5 : The three key driving forces 

ปัจจัยผลักดัน Digital Economy 

จากการศึกษาของ IFM (ภาพต่อไป) ได้เปรียบเทียบสัดส่วนการซื้อขายออนไลน์ค้าปลีกของสหรัฐอเมริกา
และบราซิล พบว่า สัดส่วนของสหรัฐอเมริกาพุ่งสูงขึ้นในช่วงสถานการณ์ COVID-19 และต่ าลงมาอยู่ในเส้นปกติ
หลังสถานการณ์ดีข้ึน ในขณะที่บราซิลมีสัดส่วนที่สูงขึ้นโดยไม่ลดลงมา ทั้งนี้ เหตุผลหนึ่งที่ท าให้เกิดความแตกต่างกัน 
คือ การพุ่งสูงขึ้นของดิจิทัล ซึ่งในประเทศพัฒนาแล้วนั้น ประชากรเข้าถึงดิจิทัลมาเป็นเวลานาน การเติบโตจะเป็น
ในลักษณะของการใช้เวลากับอินเตอร์เน็ตมากข้ึน ทว่าในประเทศก าลังพัฒนามีประชากรจ านวนมากที่ยังไม่เคยใช้
งานดิจิทัลมาก่อน และมีโอกาสเข้าถึงในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ท าให้เกิดการใช้ดิจิทัลเพิ่มข้ึนอย่างถาวร  

 
ภาพที่ 6 : สัดส่วนการซื้อขายออนไลน์ค้าปลีกของสหรัฐอเมริกาและบราซิล 
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สิ่งที่น่าสนใจ คือ ตัวเลขของประชากรที่เข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลที่เพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน  
มีสัดส่วนที่เพ่ิมขึ้นเป็น 70 ล้านคน ในระยะเวลาเพียง 1 ปี 6 เดือนเท่านั้น และในประเทศไทยมีจ านวนผู้บริโภค 
ในระบบออนไลน์มากถึง 40 ล้านคน ซึ่งจ านวนประชากรเหล่านี้ไม่ได้กระจุกตัวอยู่ ในกรุงเทพมหานครเท่านั้น  
แต่กระจายออกไปยังจังหวัดอ่ืน ๆ จ านวนมาก ในปริมาณที่ใกล้เคียงกับสัดส่วนผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร  
ในมุมมองของธุรกิจ SMEs ต้องการให้มีการใช้ระบบออนไลน์มากขึ้น โดยเฉพาะระบบการจ่ายเงินออนไลน์    

 
ภาพที่ 7 : จ านวนการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล 

นอกจากจะมีการเปลี่ยนแปลงในด้านของฐานประชากรที่เข้าถึงระบบดิจิทัลแล้ว ยังมีการเปลี่ยนแปลง  
ในด้านอ่ืนด้วย คือ ความเปลี่ยนแปลงทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนในสังคมที่เปลี่ยนจากพ้ืนที่จริงไปสู่ระบบ
ออนไลน์  เช่น การสร้างอวตารในเกมส์ออนไลน์ การสะสมผลงานศิลปะในรูปแบบ NFT เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้
สะท้อนให้เห็นว่ามนุษย์เริ่มมีความคุ้นชินกับโลกดิจิทัล ต้องการแสดงให้ผู้คนในโลกออนไลน์เห็นถึงความส าเร็จ  
ของตนเอง และเริ่มมีทัศนคติเก่ียวกับโลกดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงไป  

ปัจจัยผลักดัน Remote working 

อนาคตของการท างานยังไม่มีใครทราบว่าจะเป็นรูปแบบใด ที่ผ่านมาหลายองค์กรพบว่า พนักงานลาออก
จ านวนมาก เมื่อเปลี่ยนการท างานไปสู่รูปแบบ Remote working เนื่องจากพนักงานขาดสังคม เครือข่าย 
ความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน ขาดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ในขณะเดียวกัน การใช้รูปแบบ 
การท างานในออฟฟิศเต็มรูปแบบก็ส่งผลให้พนักงานลาออกเช่นกัน ดังนั้นจึงต้องการพ้ืนที่กลาง หาความเหมาะสม
ในการใช้รูปแบบการท างานต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องมีการทดลอง เนื่องจากแต่ละองค์กร หรือแต่ละฝ่ายมีบริบท 
การท างานต่างกัน ทั้งนี้ สิ่งส าคัญที่ต้องพิจารณาไม่ใช่การเลือกรูปแบบการท างานแบบใดแบบหนึ่ง หรือการเลือก
แบบผสมผสาน หากแต่สิ่ งส าคัญ  คือ ความยืดหยุ่นของการท างาน 4 ด้าน ได้แก่  Flexible location, 

Flexible time,  Flexible project, Flexible team ค ว า ม ยื ด ห ยุ่ น เรื่ อ ง ส ถ า น ที่ ท า ง า น แ ล ะ เว ล า 
ที่พนักงานสามารถท างานที่ไหนก็ได้ เรียกว่า “Workation” (Work + Vacation) เป็นแนวโน้มที่ก าลังได้รับ 
ความนิยม ซึ่งเป็นอีกโอกาสหนึ่งของประเทศไทยในการรองรับผู้คนที่ต้องการเข้ามาท่องเที่ยวและท างานไปด้วย  
นอกจากนั้น ความยืดหยุ่นเรื่องงานและทีมงานเป็นอีกแนวโน้มหนึ่ งของการแก้ปัญหาพนักงานลาออก 
ด้วยการเปลี่ยนฝ่าย เปลี่ยนหน้าที่ของพนักงาน  เพ่ือให้พนักงานได้เปลี่ยนงานภายในองค์กร ได้พบเจอ
ประสบการณ์ใหม ่ๆ เพื่อทดแทนการลาออกเปลี่ยนงานไปองค์กรอ่ืน  

 
ภาพที่ 8 : The future of work 

ปัจจัยผลักดัน Global Cooperation  

ปัจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงของภูมิรัฐศาสตร์ในระดับโลก ที่ผ่านมาทุกฝ่ายมีความคาดหวังว่าโลก  
จะมีความร่วมระหว่างประเทศ / ภูมิภาคมากขึ้น ทว่าสิ่งที่ เกิดขึ้นในปัจจุบันดูเหมือนว่าจะไม่เป็นเช่นนั้น 
จากข้อมูลในกราฟต่อไปนี้ เป็นการศึกษาความเปลี่ยนแปลงอ านาจของจักรวรรดิต่างๆ ของโลก ไม่ว่าจะเป็น 
สหราชอาณาจักรฺ เนเธอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา และจีน พบว่า เส้นกราฟของสหรัฐอเมริกาเคยขึ้นไปสู่จุดสูงสุด
ในช่วงปี 1950  -2000 และค่อย ๆ ลดลงจนถึง ณ ปัจจุบัน ในขณะที่ เส้นกราฟของจีนพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว 
หลังปี 2000 แสดงถึงอ านาจใหม่ของโลกที่ก าลังปรากฏตัวขึ้น แต่ว่ายังไม่มีผู้น าชัดเจน ไม่มีอ านาจเด็ดขาด  
มีความขัดแย้งเกิดขึ้นตลอดเวลา ด้วยเหตุนี้ ในภาวะสุญญากาศทางอ านาจ ท าให้เกิดสงครามในด้านต่าง  ๆ 
ที่แต่ละฝ่ายพยายามจะเป็นผู้น า ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยี การลงทุน การเงิน ตลอดจนสงครามรัสเซีย - ยูเครน 
เป็นต้น ส่งผลให้ เกิดความเชื่อมั่นต่อกันได้ยากขึ้น ความสัมพันธ์ด้ านความมั่นคงมีความส าคัญมากขึ้น 
ต่อการตัดสินใจจะท าการค้าการลงทุนกับใคร ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
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Flexible time,  Flexible project, Flexible team ค ว า ม ยื ด ห ยุ่ น เรื่ อ ง ส ถ า น ที่ ท า ง า น แ ล ะ เว ล า 
ที่พนักงานสามารถท างานที่ไหนก็ได้ เรียกว่า “Workation” (Work + Vacation) เป็นแนวโน้มที่ก าลังได้รับ 
ความนิยม ซึ่งเป็นอีกโอกาสหนึ่งของประเทศไทยในการรองรับผู้คนที่ต้องการเข้ามาท่องเที่ยวและท างานไปด้วย  
นอกจากนั้น ความยืดหยุ่นเรื่องงานและทีมงานเป็นอีกแนวโน้มหนึ่ งของการแก้ปัญหาพนักงานลาออก 
ด้วยการเปลี่ยนฝ่าย เปลี่ยนหน้าที่ของพนักงาน  เพ่ือให้พนักงานได้เปลี่ยนงานภายในองค์กร ได้พบเจอ
ประสบการณ์ใหม่ ๆ เพื่อทดแทนการลาออกเปลี่ยนงานไปองค์กรอ่ืน  

 
ภาพที่ 8 : The future of work 

ปัจจัยผลักดัน Global Cooperation  

ปัจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงของภูมิรัฐศาสตร์ในระดับโลก ที่ผ่านมาทุกฝ่ายมีความคาดหวังว่าโลก  
จะมีความร่วมระหว่างประเทศ / ภูมิภาคมากขึ้น ทว่าสิ่งที่ เกิดขึ้นในปัจจุบันดูเหมือนว่าจะไม่เป็นเช่นนั้น 
จากข้อมูลในกราฟต่อไปนี้ เป็นการศึกษาความเปลี่ยนแปลงอ านาจของจักรวรรดิต่างๆ ของโลก ไม่ว่าจะเป็น 
สหราชอาณาจักรฺ เนเธอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา และจีน พบว่า เส้นกราฟของสหรัฐอเมริกาเคยขึ้นไปสู่จุดสูงสุด
ในช่วงปี 1950  -2000 และค่อย ๆ ลดลงจนถึง ณ ปัจจุบัน ในขณะที่ เส้นกราฟของจีนพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว 
หลังปี 2000 แสดงถึงอ านาจใหม่ของโลกที่ก าลังปรากฏตัวขึ้น แต่ว่ายังไม่มีผู้น าชัดเจน ไม่มีอ านาจเด็ดขาด  
มีความขัดแย้งเกิดขึ้นตลอดเวลา ด้วยเหตุนี้ ในภาวะสุญญากาศทางอ านาจ ท าให้เกิดสงครามในด้านต่าง  ๆ 
ที่แต่ละฝ่ายพยายามจะเป็นผู้น า ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยี การลงทุน การเงิน ตลอดจนสงครามรัสเซีย - ยูเครน 
เป็นต้น ส่งผลให้ เกิดความเชื่อมั่นต่อกันได้ยากขึ้น ความสัมพันธ์ด้ านความมั่นคงมีความส าคัญมากขึ้น 
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 ภาพที่ 9 : ความเปลี่ยนแปลงอ านาจของจักรวรรดิต่าง ๆ ของโลก 

Reimagine 

จากบริบทความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มต่าง ๆ ของโลก น าไปสู่ค าถามที่ว่าทักษะอะไรที่จะตอบสนอง 
ต่อสถานการณ์ในอนาคตได้ โดยสามารถสรุปได้ว่าทักษะแห่งอนาคตที่โลกต้องการประกอบไปด้วย  

1. Digital Literacy  

ทักษะดิจิทั ล พ้ืนฐาน (ใช้ เทคโนโลยี เป็น ) และทักษะดิจิทั ลขั้นสู ง (Coding, AI, Cyber security, 
Digital strategy and culture) ทั้งนี้ Digital Literacy ควรจะเป็นอย่างไร ขึ้นอยู่กับการนิยาม จากการศึกษา 
พบว่า Digital Literacy ไม่ใช่เพียงแค่การใช้ดิจิทัลเป็นเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการมีทักษะพ้ืนฐาน ได้แก่ 
ทักษะทางสังคม (Soft skills) ทักษะการรู้คิด (Cognitive skills) ทั้งยังต้องมีทักษะเชิงเทคนิคทางด้านดิจิทัล 
สุดท้ายเป็นทักษะในการบูรณาการ ได้แก่ การสร้างกลยุทธ์ด้านดิจิทัล และความสามารถในการรักษา 
ความปลอดภัยของข้อมูลและระบบ  ด้วยเหตุนี้  Digital Literacy จึงเป็นการมีทักษะทุกด้านอย่างครบถ้วน 
อย่างไรก็ตาม คนในแต่ละช่วงอายุอาจมีทักษะไม่ครบทุกด้าน คนรุ่นเก่าอาจจะมีประสบการณ์ มีทักษะทางสังคม
และการบริหาร ในขณะที่คนรุ่นใหม่อาจมีทักษะทางด้านดิจิทัลมากกว่า ดังนั้นสิ่งส าคัญ คือ จะท าอย่างไรให้เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มในแต่ละรุ่น เพ่ือเติมเต็มองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน  

 
ภาพที่ 10 : Digital Literacy 

2. Creativity & Innovation  

ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ และการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน เป็นทักษะที่ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าเป็นทักษะที่ถูกแทนที่
ด้วยปัญญาประดิษฐ์ได้ยาก เรียกได้ว่าเป็นจุดแข็งของมนุษย์ ทั้งนี้ สิ่งส าคัญที่จะก่อให้เกิดทักษะเหล่านี้ได้  
คือ การมีมุมมองที่หลากหลาย (Diversity of views) ซึ่งบางครั้งนวัตกรรมอาจเกิดขึ้นจากการมองปัญหาเดิม 
ผ่านมุมมองใหม่ ซึ่งมุมมองใหม่ ๆ มักจะได้มาจากการออกจากศาสตร์เดิมที่คุ้นเคยหรือการรับฟังความคิดเห็น 
จากคนรุ่นใหมม่ากยิ่งขึ้น 

3. Risk management  

การบริหารความเสี่ยง ไม่ใช่การหนีความเสี่ยง ในหลายองค์กรมีแผนบริหารความเสี่ยง แต่ขาดการติดตาม
ผลและการตรวจสอบ ซึ่งองค์กรอาจจ าเป็นต้องมีการก าหนดแผนระยะสั้น / แผนระยะยาว เพ่ือให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายไดส้ าเร็จ 

 
ภาพที่ 11 : การติดตามผล และการตรวจสอบความเสี่ยง 
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4. Growth Mindset 

Growth Mindset เป็นทักษะที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด Resilience หมายถึง การล้มแล้วสามารถยืนหยัด 
ลุกขึ้นได้อย่างรวดเร็ว Growth Mindset ถือว่าเป็นทักษะที่ส าคัญที่สุด เนื่องจากเป็นทักษะที่ส าคัญก่อให้เกิด 
การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning) ทั้งนี้ ค านิยามของ Lifelong learning มีความแตกต่าง หลายคนคิดว่า
เป็นการค่อย ๆ เรียน ค่อยเติมความรู้ เป็นเส้นตรงไปเรื่อย ๆ ทว่าในยุคใหม่ ความหมายของ Lifelong learning 
จะไม่ได้เป็นเส้นตรง แต่จะเป็นการเรียนรู้เพ่ิม พร้อมทั้งทิ้งความรู้เก่า ๆ ด้วยการทลายกรอบบางอย่างของตนเอง
เป็นระยะ ๆ อันเป็นส่วนที่ยากท่ีสุดของ Lifelong learning และจ าเป็นต้องใช้ Growth Mindset เป็นอย่างมาก  

5. Leadership 

การมีภาวะผู้น าจะท าให้คนในองค์กรมีทักษะที่จ าเป็นครบถ้วนได้ ผู้น าจะต้องให้การสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็น 
การสร้างพ้ืนที่ปลอดภัย การเข้าอกเข้าใจผู้อ่ืน การพัฒนาทักษะการสื่อสาร เป็นต้น ซึ่งการเป็นผู้น าไม่ใช่ผู้บริหาร
หรือผู้มีอ านาจ แต่หมายถึงผู้ที่สามารถขับเคลื่อน จูงใจคนในองค์กร ให้เกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลง แก้ปัญหา
ร่วมกันได้  

จากข้อมูลที่ ได้กล่าวไปทั้งหมดนั้น จะเห็น ได้ว่า การเรียนรู้มีความจ าเป็นอย่างมากในโลกยุคใหม่ 
ทว่ามหาวิทยาลัยจะยังมีความจ าเป็นอยู่หรือไม่ 

 สถาบันการศึกษาจะต้องปรับตัวอย่างมาก เนื่องจากปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงในส่วนของอุปทาน 
(Supply) ทางการศึกษา กล่าวคือ มีสถาบันการศึกษาทางเลือกอ่ืน ๆ อีกหลากหลายรูปแบบที่เกิดขึ้น เพ่ือสนอง
ต่อความต้องการเรียนรู้ของผู้คน เช่น การลงเรียนในระบบออนไลน์ของสถาบันการศึกษาชั้นน าระดับโลก  
การสร้างสถาบันการศึกษาขององค์กรธุรกิจเพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีทักษะตรงตามความต้องการ การสร้างแพลตฟอร์ม
เพ่ือให้ผู้ คน เข้ าไป เรียนรู้ทั กษะเฉพาะด้ านจากผู้ เชี่ ยวชาญที่ประสบความส าเร็จระดับ โลก  เป็นต้น 
อย่างไรก็ตาม ในความคิดเห็นส่วนตัวมองว่า แม้ว่าจะเกิดรูปแบบการเรียนรู้ใหม่  ๆ ที่ดูเหมือนจะเข้ามาแทนที่
มหาวิทยาลัยได้ ทว่าเมื่อพิจารณาแล้วมหาวิทยาลัยยังคงมีความจ าเป็น และยังไม่สามารถถูกแทนที่ ได้  
โดยมีเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยต้องทบทวนตนเองว่าสามารถท าอะไรได้ ที่แพลตฟอร์มอ่ืน  ๆ ทั้งหมดท าไม่ได้ 
หาจุดที่เป็นตัวตน ความสามารถเฉพาะของตัวเอง 

 

 

 

 

 

Remake 

“อะไรที่มหาวิทยาลัยท าได้ ที่องค์กรอื่นท าไม่ได้” 

จากการทบทวนบริบทข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุปประเด็นส าคัญ อันเป็นจุดเด่นของมหาวิทยาลัย 
ได้ 4 ประเด็น ดังนี้  

1. Soul พื้นที่เพื่อการค้นหาตนเอง มหาวิทยาลัยเป็นพ้ืนที่ของการค้นหาตนเอง ค้นหาเป้าหมายในชีวิต 
เป็นพื้นที่ท่ีองค์กรภาคเอกชนไม่สามารถท าได้ 

2. Accepting diversity พื้นที่แห่งความหลากหลาย มหาวิทยาลัยเป็นผู้สนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยง 
ไปยังโลกกว้าง สามารถก่อให้เกิดการทลายกรอบของศาสตร์ต่าง ๆ การทลายกรอบไปสู่โลกกว้าง การทลายกรอบ
ของความสัมพันธ์ระหว่างรุ่น 

3. Failure พื้นที่ที่ล้มได้ / ลองได้ มหาวิทยาลัยเป็นพ้ืนที่ปลอดภัยที่เปิดโอกาสให้คนสามารถทดลองได้ 
ล้มเหลวได้ มหาวิทยาลัยจึงควรให้ความส าคัญและรักษาพ้ืนที่ปลอดภัยเช่นนี้ไว้ 

4. Empathy พื้นที่แห่งการเข้าอกเข้าใจกัน มหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่สร้างความเข้าอกเข้าใจกัน  

ดังนั้น จากประเด็นทั้ งสี่ข้างต้น เป็นสิ่งที่แสดงให้ เห็นว่า จุดแข็งที่มหาวิทยาลัยสามารถสร้างขึ้น  
โดยที่องค์กรอ่ืน ๆ ไม่สามารถท าได้ คือ การสร้างพ้ืนที่ปลอดภัยส าหรับคนในองค์กร ที่สามารถค้นหาตัวตน 
สามารถล้มเหลวได้ สามารถยอมรับความหลากหลาย และมีความเข้าอกเข้าใจกันได้  

 
ภาพที่ 12 : จุดแข็งของมหาวิทยาลัย  
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ส่วนที่ 3 การเสวนา เรื่อง  

Digital Transformation องค์กรขนาดใหญ่ ขับเคลื่อนอย่างไรให้เกิดผล 

 
โดย ดร.วิรไท สันติประภพ  

อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ 

ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
ผู้ด าเนินรายการ: ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ 

ผู้อ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
 
 การเสวนาเรื่อง Digital Transformation องค์กรขนาดใหญ่ ขับเคลื่อนอย่างไรให้เกิดผล มีผู้ร่วมเสวนา  
2 ท่ าน  ได้ แก่  ดร.วิร ไท  สันติประภพ  (อดีตผู้ ว่ าการธนาคารแห่ งประเทศไทย และกรรม การสภา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) และ ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ (ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ) โดยผู้ด าเนิน 
การเสวนา คือ ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ (ผู้ อ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ประกอบไปด้วยหัวข้อส าคัญ ดังนี้ 

 1. “Digital Transformation” คืออะไร มีความจ าเป็นอย่างไร และหากไม่ท าจะเกิดอะไรขึ้น  

 ดร.วิรไท สันติประภพ : Digital Transformation ไม่ใช่เป็นการยกเครื่องระบบเทคโนโลยีขององค์กร 
(Digitalization process) แต่เป็นการท า Transformation ขององค์กรโดยอาศัยเครื่องมือทางด้าน Digital 
มาเป็นกลไกในการพลิกโฉมองค์กร ดังนั้นเรื่องดังกล่าวจึงเกี่ยวข้องโดยตรงกับยุทธศาสตร์ขององค์กร  
เป็นการท าให้ยุทธศาสตร์มีความเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก และท าให้ยุทธศาสตร์ขององค์กรน าไปสู่  
การปฏิบัติให้ เกิดผลได้จริง นับเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งของแผน  ฯ ระยะที่  13 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
โดยเรื่องของ Digital Transformation นอกจากจะเป็นความท้าทายใหม่แล้ว ยังถือได้ว่าเป็นทางออกที่จะท าให้ 
การปรับยุทธศาสตร์ขององค์กรบรรลุผลตามท่ีคาดหวังไว้ 
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 ส่วนในภาพใหญ่นั้น Digital Transformation ถือเป็นสิ่งที่จ าเป็น และตัวของเทคโนโลยีดิจิทัลจะเป็น
กลไกส าคัญที่จะช่วยในการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าประสงค์ได้ นอกจากนั้น หากพิจารณาจากผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียแต่ละกลุ่มของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะกลุ่มของนักศึกษาจะเห็นได้ชัดจากกรณี COVID-19 ที่นักศึกษา
ต้องการรูปแบบการเรียนที่สามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา อีกทั้ง  ยังมีความเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการเรียน 
ที่เป็นการเรียนเฉพาะคน (Mass personalization) ซึ่งการตอบสนองต่อความคาดหวังเหล่านี้จ าเป็นต้องใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือ  

 มหาวิทยาลัยจ าเป็นต้องท า Digital Transformation เนื่องจากมหาวิทยาลัยก าลังเผชิญกับข้อจ ากัด 
ที่หลากหลายด้าน เช่น การลดลงของจ านวนนักศึกษา การลดลงของงบประมาณภาครัฐในการสนับสนุน
มหาวิทยาลัย เป็นต้น นอกจากนั้นสิ่งส าคัญอีกประการหนึ่งที่ มหาวิทยาลัยจ าเป็นจะต้องด าเนินการด้าน 
Digital Transformation เนื่องจากในโลกดิจิทัลจะมีลักษณะของการยึดหัวหาด ที่ผู้ที่ริเริ่มท าให้ดีเป็นคนแรก 
จะมีความเข้มแข็ง คู่แข่งจะไล่ตามได้ยากขึ้น  

 ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ : มหาวิทยาลัยก าลังเผชิญความท้าทายอย่างมาก โดยเฉพาะในประเด็นของการลดลง
ของจ านวนนักศึกษา การเพ่ิมขึ้นของรูปแบบการศึกษาอ่ืน ๆ และการผลิตบัณฑิตไม่ตรงกับความต้องการ 
ของตลาด เป็นต้น ขอยกตัวอย่างกรณีศึกษาของบริษัท Kodak และ Fujifilm ในช่วงของการเกิดขึ้นของกล้อง
ดิจิทัล ท าให้ Kodak ปิดตัวไป แต่ Fuji film ยังสามารถอยู่รอดได้ นั่นเป็นเพราะไม่ได้จ ากัดว่าบริษัทจะต้องผลิต
ฟิล์มเท่านั้น แต่จะเป็นบริษัทที่ท าหน้าในการเก็บความทรงจ าให้กับคนรุ่นต่อไป บริษัทได้น าเอาองค์ความรู้ 
ที่ม ีปรับเปลี่ยนสู่การผลิตเครื่องส าอาง และก้าวเข้าสู่วงการแพทย์ต่อไป ดังนั้น ในมุมของมหาวิทยาลัยต้องกลับมา
พิจารณาว่าสิ่งใด้คือจุดแข็ง ท าไมนักศึกษาจึงมีความจ าเป็นในการมาเรียนในพ้ืนที่ มากกว่าในระบบออนไลน์  

 2. Digital Transformation เป็นหน้าที่ของใคร 

 ดร.วิรไท สันติประภพ : เป็นหน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับ ที่จะเป็นผู้ก าหนดว่าองค์กรจะพลิกโฉม 
ในด้านใดบ้าง อย่างไร จะเห็นได้ว่าปัญหาที่ เกิดขึ้นอยู่ เสมอ คือ เมื่อกล่าวถึง Digital Transformation 
องค์กรจะพุ่งเป้าไปที่เครื่องมือ (Tools) เป็นอันดับแรก จากนั้นจึงมอบหมายให้ฝ่าย IT เป็นผู้ด าเนินการแสวงหา
เครื่องมือที่ตอบโจทย์ โดยปราศจากการตั้งค าถามว่าโจทย์ที่ต้องการตอบ เป็นโจทย์ที่ถูกต้องหรือไม่ เป็นโจทย์ที่จะ
สามารถน าไปสู่การพลิกโฉมองค์กรให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงได้จริงหรือไม่ เพราะฉะนั้นผู้บริหารจึงต้อง
พิจารณาว่าองค์กรจะไปในทิศทางไหน มีความคาดหวังอย่างไร และล าดับสุดท้ายจึงตั้งค าถามว่าจะมีกลไก
เครื่องมืออะไรบ้าง ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะสามารถใช้ประโยชน์ได้ น าไปสู่ผลส าเร็จ  

 โดยส่วนใหญ่ฝ่าย IT ในหลายองค์กร จะเป็นฝ่ายที่ท าหน้าที่ในการดูแลระบบเป็นหลัก มีเพียงส่วนน้อย
เท่านั้นที่มีหน้าที่ในการพัฒนาระบบ ซึ่งการที่องค์กรมีนโยบายต้องการพลิกโฉม โดยมอบหมายให้ฝ่าย IT 
เป็นผู้รับผิดชอบนั้น จะเป็นเพียงการพัฒนาต่อยอดจากระบบเดิมที่มีอยู่ แต่ระบบดังกล่าวนี้ไม่สามารถน าไปสู่  
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 ส่วนในภาพใหญ่นั้น Digital Transformation ถือเป็นสิ่งที่จ าเป็น และตัวของเทคโนโลยีดิจิทัลจะเป็น
กลไกส าคัญที่จะช่วยในการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าประสงค์ได้ นอกจากนั้น หากพิจารณาจากผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียแต่ละกลุ่มของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะกลุ่มของนักศึกษาจะเห็นได้ชัดจากกรณี COVID-19 ที่นักศึกษา
ต้องการรูปแบบการเรียนที่สามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา อีกทั้ง  ยังมีความเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการเรียน 
ที่เป็นการเรียนเฉพาะคน (Mass personalization) ซึ่งการตอบสนองต่อความคาดหวังเหล่านี้จ าเป็นต้องใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือ  

 มหาวิทยาลัยจ าเป็นต้องท า Digital Transformation เนื่องจากมหาวิทยาลัยก าลังเผชิญกับข้อจ ากัด 
ที่หลากหลายด้าน เช่น การลดลงของจ านวนนักศึกษา การลดลงของงบประมาณภาครัฐในการสนับสนุน
มหาวิทยาลัย เป็นต้น นอกจากนั้นสิ่งส าคัญอีกประการหนึ่งที่ มหาวิทยาลัยจ าเป็นจะต้องด าเนินการด้าน 
Digital Transformation เนื่องจากในโลกดิจิทัลจะมีลักษณะของการยึดหัวหาด ที่ผู้ที่ริเริ่มท าให้ดีเป็นคนแรก 
จะมีความเข้มแข็ง คู่แข่งจะไล่ตามได้ยากขึ้น  

 ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ : มหาวิทยาลัยก าลังเผชิญความท้าทายอย่างมาก โดยเฉพาะในประเด็นของการลดลง
ของจ านวนนักศึกษา การเพ่ิมขึ้นของรูปแบบการศึกษาอ่ืน ๆ และการผลิตบัณฑิตไม่ตรงกับความต้องการ 
ของตลาด เป็นต้น ขอยกตัวอย่างกรณีศึกษาของบริษัท Kodak และ Fujifilm ในช่วงของการเกิดขึ้นของกล้อง
ดิจิทัล ท าให้ Kodak ปิดตัวไป แต่ Fuji film ยังสามารถอยู่รอดได้ นั่นเป็นเพราะไม่ได้จ ากัดว่าบริษัทจะต้องผลิต
ฟิล์มเท่านั้น แต่จะเป็นบริษัทที่ท าหน้าในการเก็บความทรงจ าให้กับคนรุ่นต่อไป บริษัทได้น าเอาองค์ความรู้ 
ที่ม ีปรับเปลี่ยนสู่การผลิตเครื่องส าอาง และก้าวเข้าสู่วงการแพทย์ต่อไป ดังนั้น ในมุมของมหาวิทยาลัยต้องกลับมา
พิจารณาว่าสิ่งใด้คือจุดแข็ง ท าไมนักศึกษาจึงมีความจ าเป็นในการมาเรียนในพ้ืนที่ มากกว่าในระบบออนไลน์  

 2. Digital Transformation เป็นหน้าที่ของใคร 

 ดร.วิรไท สันติประภพ : เป็นหน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับ ที่จะเป็นผู้ก าหนดว่าองค์กรจะพลิกโฉม 
ในด้านใดบ้าง อย่างไร จะเห็นได้ว่าปัญหาที่ เกิดขึ้นอยู่ เสมอ คือ เมื่อกล่าวถึง Digital Transformation 
องค์กรจะพุ่งเป้าไปที่เครื่องมือ (Tools) เป็นอันดับแรก จากนั้นจึงมอบหมายให้ฝ่าย IT เป็นผู้ด าเนินการแสวงหา
เครื่องมือที่ตอบโจทย์ โดยปราศจากการตั้งค าถามว่าโจทย์ที่ต้องการตอบ เป็นโจทย์ที่ถูกต้องหรือไม่ เป็นโจทย์ที่จะ
สามารถน าไปสู่การพลิกโฉมองค์กรให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงได้จริงหรือไม่ เพราะฉะนั้นผู้บริหารจึงต้อง
พิจารณาว่าองค์กรจะไปในทิศทางไหน มีความคาดหวังอย่างไร และล าดับสุดท้ายจึงตั้งค าถามว่าจะมีกลไก
เครื่องมืออะไรบ้าง ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะสามารถใช้ประโยชน์ได้ น าไปสู่ผลส าเร็จ  

 โดยส่วนใหญ่ฝ่าย IT ในหลายองค์กร จะเป็นฝ่ายที่ท าหน้าที่ในการดูแลระบบเป็นหลัก มีเพียงส่วนน้อย
เท่านั้นที่มีหน้าที่ในการพัฒนาระบบ ซึ่งการที่องค์กรมีนโยบายต้องการพลิกโฉม โดยมอบหมายให้ฝ่าย IT 
เป็นผู้รับผิดชอบนั้น จะเป็นเพียงการพัฒนาต่อยอดจากระบบเดิมที่มีอยู่ แต่ระบบดังกล่าวนี้ไม่สามารถน าไปสู่  
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การพลิกโฉมได้ ทั้งยังเป็นระบบที่มีจุดผิดพลาดมากมาย ท้ายที่สุดจึงกลายเป็นเพียงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
ไม่สามารถน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้  

 ทั้งนี้  มีประเด็นส าคัญของ Digital Transformation จากกรณีศึกษาของธนาคารแห่งประเทศไทย  
4 ประการ ดังนี้  

 1. Digital Workplace การท าให้สถานที่ท างานมีการใช้เทคโนโลยี ซึ่งจะเน้นไปที่โครงสร้างพ้ืนฐาน 
อุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการท างานที่มีลักษณะการท างานร่วมกัน สามารถท างานข้ามสายงานได้  

 2. Data Driven Organization เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์จากข้อมูล ความสัมพันธ์ของการใช้ข้อมูล  
การตอบความต้องการข้อมูลในลักษณะต่าง ๆ  

 3. Digital Mindset การเปลี่ยนกระบวนการท างานให้เป็นรูปแบบดิจิทัล ไม่ใช่การน าเอากระบวนการ
ท างานแบบเดมิมาอยู่บนดิจิทัล  

 4. Digital Competency การยกระดับความเข้าใจทางด้านดิจิทัลของพนักงาน พัฒนาสมรรถนะ 
ทางดิจิทัลของพนักงานให้สามารถท างานได้ 

 จากประเด็นข้างต้น จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งที่ผู้บริหารระดับสูงจะต้องมองว่า Digital Transformation 
เป็นยุทธศาสตร์ที่จะต้องพิจารณาให้ตกผลึก และผู้บริหารระดับกลางจะเป็นกลไกส าคัญที่จะแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่
การปฏิบัติได้จริง และหลังจากที่มียุทธศาสตร์ทาง Digital Transformation ที่เหมาะสมแล้ว จึงจะให้ฝ่าย IT 
เข้ามาสนับสนุน หาแนวทางเพ่ือให้เกิดผลส าเร็จ แต่หากองค์กรข้ามข้ันตอนเหล่านี้ ก็มีโอกาสที่จะล้มเหลวสูง 

 ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ  : ขอยกตัวอย่างกรณีศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในกระบวนการ 
Digital Transformation จะเห็นได้ว่ามีประเด็นที่ องค์กรจ าเป็นจะต้องพิจารณาอยู่หลายประเด็นมาก 
ไม่ว่าจะเป็นการนิยามนักศึกษาใหม่ การจัดการหลักสูตร ผลกระทบต่อสังคม การสร้างนวัตกรรม และบทบาท 
ของอาจารย์ เป็นต้น ซึ่งการพิจารณาวิเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ เหล่านี้  แน่นอนว่าไม่ใช่หน้าที่ของฝ่าย IT 
แต่เป็นหน้าที่ ที่ผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญจะต้องร่วมกันออกแบบถึงความเปลี่ยนแปลง และผลลัพธ์ที่คาดหวัง  
จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
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3. บทเรียนส าคัญของ Digital Transformation 

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ  : ต่อเนื่องจากกรณีศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการพลิกโฉมนั้น 
เริ่มจากประเด็นนักศึกษาก่อน โดยให้ความส าคัญกับหลักการ 3 ประการ ดังนี้ 

Key concepts expectation Projects 
Digital Transformation Smart Digital life for student  • Wifi 

• Digital Lifestyle : CUNex, Plearn 
Space 

Personalized Education All students with personalized 
study plan 

• CUDSON / iSEED 
• New GENED/ Activities/ 

Experiences 
• Cross/ Flexible Curriculum 

Anyone can Learn At least 1 million public 
learners 

• Chula MOOC 
• Open Class for Student/ Public 

ตารางท่ี 2: กรณีศึกษา Digital transformation ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ในการขับเคลื่อนดังกล่าว ปัจจัยที่จะท าให้โครงการต่าง ๆ ประสบความส าเร็จ มี 3 ประการ ได้แก่  

• คน (People) การเริ่มใช้งานกับกลุ่มลูกค้าก่อน คือ กลุ่มนิสิต ผลปรากฏว่านิสิตมีความพึงพอใจ
มากขึ้น เพราะมีระบบที่ช่วยอ านวยความสะดวกในการติดต่อท าธุรกรรม ตลอดจนการสนับสนุน 
ในด้านการเรียน แต่ในระยะแรกจะเปิดใช้ระบบเฉพาะกลุ่มนิสิตเท่านั้น ต่อมาจึงเริ่มเปิดใช้ระบบ
กับคณ าจารย์แล ะเจ้ าหน้ าที่  เป็ น เทคนิ คที่ ใช้ ความพึ งพอใจของลูกค้ า เป็ นแรงจู งใจ 
ในการปรับเปลี่ยนระบบภายในองค์กร ดังนั้นปัจจัยเรื่องคนจึงเป็นสิ่งส าคัญ องค์กรจะต้องสร้าง
และพัฒนาคนในเรื่องของทัศนคติยืดหยุ่นและเติบโต (Growth mindset) ความเป็นผู้น า 
และความรู้ทั กษะทางด้านดิจิทัล  (Digital literacy / Leadership) ความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานต่าง ๆ (Collaboration & Outsourcing)      

• กระบวนการท างาน (Process) การเปลี่ยนแปลงกระบวนการท างาน การลดขั้นตอนเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพมากที่สุดในระบบออนไลน์ ตลอดจนการยกเลิกกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรค 

• เทคโนโลยี  (Technology) การสร้างแพลตฟอร์มกลาง เพ่ือให้ทุกหน่วยงานใช้ร่วมกัน 
และเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
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ดร.วิรไท สันติประภพ : กรณีศึกษาจากธนาคารแห่งประเทศไทย ต้องเริ่มท าความเข้าใจให้ความส าคัญ 
กับการก าหนดยุทธศาสตร์ ที่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายในโลกยุคใหม่ เช่น 

• การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกการเงิน  และความจ าเป็นในการวิเคราะห์แนวโน้ม 
อย่างรวดเร็วมากขึ้น 

• องค์กรไม่สามารถรักษาบุคลากรที่มีความสามารถไว้ได้  และความยากในการรับสมัครบุคลากร 
ใหม ่ๆ ที่มีความสามารถเข้ามาท างานในองค์กรได้ 

• องค์กรอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านคนรุ่นเก่าสู่คนรุ่นใหม่ 
• องค์กรมีขนาดใหญ่และมีระบบการท างานแบบแท่งบังคับบัญชา ซึ่งไม่สอดคล้องกับปัญหาที่องค์กร

ต้องเผชิญ ที่ต้องอาศัยการบูรณาการเพื่อการแก้ไขปัญหา 

 ในการด า เนิ นการ Digital Transformation ในช่ วงแรกจะเน้ น ไปที่ การบริห ารจัดการข้อมู ล 
เพ่ือให้องค์กร เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data driven organization) ประเด็นที่ ให้ความส าคัญ 
เช่น Data Analytics, Big Data เป็นต้น ซึ่งเป็นการน าเอาข้อมูลที่มีอยู่มาวิเคราะห์ร่วมกันถึงแนวทางการใช้ 
และแบ่งปันข้อมูล ส่งผลให้เกิดการสลายแท่งบังคับบัญชาในองค์กรได้ เพราะแต่ละฝ่ายสามารถเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่างกันได้ ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติในการท างานมากขึ้น 

 เพ่ือให้การด าเนินการ Digital Transformation ส าเร็จได้ มีปัจจัยที่ต้องพิจารณา ดังนี้  

• กระบวนการ (Process) องค์กรต้องสร้างทีมที่รับผิดชอบในการปรับกระบวนการท างานควบคู่ 
ไปกับการท างานของฝ่าย IT เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดกรณีของการน าเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ 
กับระบบเดิม แต่ต้องตระหนักว่าการน า เทคโนโลยี เข้ามาใช้นั้น ควรจะต้องก่อให้ เกิด 
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท างานไปจากเดิม ทั้งนี้ในการออกแบบระบบนั้นจะต้องให้ผู้ที่มี
หน้าที่รับผิดชอบในกระบวนการนั้นเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบระบบด้วย 

• เทคโนโลยี (Technology) เนื่องจากต้นทุนทางเทคโนโลยีมีราคาสูง องค์กรจึงต้องพิจารณา 
ถึงความจ าเป็นของเทคโนโลยีนั้น ๆ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานที่แท้จริง 
พร้อมทั้งต้องจัดท ารายงานวิเคราะห์ต้นทุน ความจ าเป็น และประโยชน์ที่จะได้รับด้วย 
เพ่ือให้ผู้บริหารมีข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์ต่อไป 
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 4. ปัจจัยท่ีท าให้ Digital Transformation ขององค์กรล้มเหลว 

 ดร.วิรไท สันติประภพ : ปัจจัยที่ท าให้ Digital Transformation ขององค์กรล้มเหลว มีสองประเด็น
ส าคัญ ได้แก่ ความไม่ชัดเจนในการก าหนดผลลัพธ์ที่คาดหวังและขาดการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ขององค์กร  
และการมอบหมายให้ฝ่าย IT เป็นผู้รับผิดชอบหลัก ซึ่งจะเป็นการเริ่มต้นด าเนินโครงการที่มีความเสี่ยงน าไปสู่ 
ความล้มเหลวได้ 

 ด ร .สุ พ จ น์  เธี ย ร วุ ฒิ  : ปั จ จั ย แ รก ส า คั ญ ที่ สุ ด  คื อ  ผู้ บ ริ ห า รสู งสุ ด เห็ น ด้ ว ย กั บ ก ารท า 
Digital Transformation หากผู้ บ ริห ารไม่ ต้ องการ  การเปลี่ ยนแปลง โครงการต่ าง  ๆ จะไม่ สามารถ 
ประสบความส าเร็จได้ แม้ว่าในบางครั้งผู้บริหารจะเห็นชอบแล้ว แต่หากไม่มุ่งมั่นและจริงจังในระหว่าง 
การด าเนินการ จะส่งผลให้เกิดความล้มเหลวได้เช่นกัน เนื่องจากระหว่างทางนั้นอาจเต็มไปด้วยอุปสรรค 
ในทุก ๆ ด้าน จนอาจท าให้โครงการไม่สามารถด าเนินได้อย่างราบรื่น 

 ปัจจัยที่สอง คือ การท า Digital Transformation ต้องใช้ระยะเวลายาวนานในการสร้างวางพ้ืนฐาน 
และการพัฒนาระบบ ทีจ่ะต้องมีการปรับปรุงอยู่ตลอดเวลาให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานมากท่ีสุด  

 ปัจจัยที่สาม คือ การมอบหมายให้ฝ่าย IT เป็นผู้รับผิดชอบหลัก และการให้ความส าคัญกับตัวเทคโนโลยี
มากกว่าการปรับกระบวนการท างาน 

 5. ข้อเสนอแนะส าหรับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

 ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ : อยากให้ทุกคนมีเป้าหมายร่วมกัน มีเป้าหมายที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม นอกจากนั้น 
สิ่งส าคัญที่อยากให้ทุกท่านตระหนักว่าการท า Digital Transformation คือการท างานบูรณาการร่วมกัน 
ทั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มิใช่แค่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง และหลักส าคัญในการด าเนินการคือการประสาน
ความร่วมมือ เช่น เทคโนโลยีบางอย่างที่จ าเป็นจะต้องให้หน่วยงานเอกชนเข้ามาช่วยพัฒนา หรือสนับสนุน 
ส่วนการเปลี่ยนแปลงกระบวนการท างานนั้น จ าเป็นต้องใช้นิสิต นักศึกษาเป็นตัวตั้ง ในการผลักดันให้คณาจารย ์
และเจ้าหน้าที่ต้องปรับกระบวนการสอน และการด าเนินงานตามความต้องการของนิสิต นักศึกษา 

 สิ่งที่ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลสามารถช่วยเหลือ และให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ได้แก่  ระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง กรณี ต้องการตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคลหรือบุคคล ธรรมดา 
มหาวิทยาลัยสามารถเชื่อมต่อกับระบบนี้ได้ ผ่านระบบ Open government data of Thailand หรือการอ านวย
ความสะดวกในการเข้าถึง จัดเก็บ และพิสูจน์ความน่าเชื่อถือของเอกสารราชการที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ  
ผ่านโครงการจัดท าเอกสารส าคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล (Digital Transcript)  
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และการมอบหมายให้ฝ่าย IT เป็นผู้รับผิดชอบหลัก ซึ่งจะเป็นการเริ่มต้นด าเนินโครงการที่มีความเสี่ยงน าไปสู่ 
ความล้มเหลวได้ 

 ด ร .สุ พ จ น์  เธี ย ร วุ ฒิ  : ปั จ จั ย แ รก ส า คั ญ ที่ สุ ด  คื อ  ผู้ บ ริ ห า รสู งสุ ด เห็ น ด้ ว ย กั บ ก ารท า 
Digital Transformation หากผู้ บ ริห ารไม่ ต้ องการ  การเปลี่ ยนแปลง โครงการต่ าง  ๆ จะไม่สามารถ 
ประสบความส าเร็จได้ แม้ว่าในบางครั้งผู้บริหารจะเห็นชอบแล้ว แต่หากไม่มุ่งมั่นและจริงจังในระหว่าง 
การด าเนินการ จะส่งผลให้เกิดความล้มเหลวได้เช่นกัน เนื่องจากระหว่างทางนั้นอาจเต็มไปด้วยอุปสรรค 
ในทุก ๆ ด้าน จนอาจท าให้โครงการไม่สามารถด าเนินได้อย่างราบรื่น 

 ปัจจัยที่สอง คือ การท า Digital Transformation ต้องใช้ระยะเวลายาวนานในการสร้างวางพ้ืนฐาน 
และการพัฒนาระบบ ที่จะต้องมีการปรับปรุงอยู่ตลอดเวลาให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานมากท่ีสุด  

 ปัจจัยที่สาม คือ การมอบหมายให้ฝ่าย IT เป็นผู้รับผิดชอบหลัก และการให้ความส าคัญกับตัวเทคโนโลยี
มากกว่าการปรับกระบวนการท างาน 

 5. ข้อเสนอแนะส าหรับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

 ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ : อยากให้ทุกคนมีเป้าหมายร่วมกัน มีเป้าหมายที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม นอกจากนั้น 
สิ่งส าคัญที่อยากให้ทุกท่านตระหนักว่าการท า Digital Transformation คือการท างานบูรณาการร่วมกัน 
ทั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มิใช่แค่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง และหลักส าคัญในการด าเนินการคือการประสาน
ความร่วมมือ เช่น เทคโนโลยีบางอย่างที่จ าเป็นจะต้องให้หน่วยงานเอกชนเข้ามาช่วยพัฒนา หรือสนับสนุน 
ส่วนการเปลี่ยนแปลงกระบวนการท างานนั้น จ าเป็นต้องใช้นิสิต นักศึกษาเป็นตัวตั้ง ในการผลักดันให้คณาจารย์ 
และเจ้าหน้าที่ต้องปรับกระบวนการสอน และการด าเนินงานตามความต้องการของนิสิต นักศึกษา 

 สิ่งที่ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลสามารถช่วยเหลือ และให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ได้แก่  ระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง กรณี ต้องการตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคลหรือบุคคล ธรรมดา 
มหาวิทยาลัยสามารถเชื่อมต่อกับระบบนี้ได้ ผ่านระบบ Open government data of Thailand หรือการอ านวย
ความสะดวกในการเข้าถึง จัดเก็บ และพิสูจน์ความน่าเชื่อถือของเอกสารราชการที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ  
ผ่านโครงการจัดท าเอกสารส าคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล (Digital Transcript)  
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 ดร .วิ ร ไท  สั น ติ ป ระภ พ  : ป ระการแรก  มห าวิท ยาลั ย เชี ย งให ม่ ใน ช่ ว ง เริ่ ม กระบ วน การ 
Digital Transformation อาจเลือกหน่วยงานที่มีศักยภาพ ที่จะก่อให้เกิดผลกระทบเป็นวงกว้างในมหาวิทยาลัย 
เช่น ส านักทะเบียนและประมวลผล ท าอย่างไรจึงจะเปลี่ยนบทบาทที่เป็นฝ่ายสนับสนุน ให้กลายเป็นมันสมอง  
ของมหาวิทยาลัย โดยมีบทบาทในการช่วยก าหนดทิศทาง สนับสนุนการท างานของคณะต่าง  ๆ เป็นต้น 
ประการที่สอง การท า Digital Transformation จะต้องเกิดการเปลี่ยนในระดับมหาวิทยาลัย ไม่ใช่หน่วยงานใด
หน่วยงานหนึ่ง ทั้งนี้ ขอยกตัวอย่างธนาคารแห่งประเทศไทย ในช่วงด าเนินการได้เห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงจัดให้มี 
Digital Clinic เพ่ือเป็นที่ปรึกษาให้กับฝ่ายต่าง ๆ ประการที่สาม การให้คนรุ่นใหม่ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาเป็น 
Champion ของการท า Digital Transformation เพราะเป็นกลุ่มที่มีทักษะทางดิจิทัล มีความคิดนอกกรอบ 
ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษา หรืออาจารย์รุ่นใหม่ 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 4 การบรรยายพิเศษ เรื่อง  

แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) 

 
โดย ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล  

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
 

 
แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ด าเนินการสอดคล้องไปกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติมาตลอด 6 ทศวรรษ ปัจจุบันก าลังจะก้าวเข้าสู่แผนระยะที่ 13 โดยเริ่มใช้ในปีงบประมาณ 2566 - 2570 
มหาวิทยาลัยคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถเติบโตต่อไปอย่างยั่งยืน 

 
ภาพที่ 13 : 6 ทศวรรษแห่งการพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ส่วนที่ 4 การบรรยายพิเศษ เรื่อง  

แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) 

 
โดย ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล  

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
 

 
แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ด าเนินการสอดคล้องไปกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติมาตลอด 6 ทศวรรษ ปัจจุบันก าลังจะก้าวเข้าสู่แผนระยะที่ 13 โดยเริ่มใช้ในปีงบประมาณ 2566 - 2570 
มหาวิทยาลัยคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถเติบโตต่อไปอย่างยั่งยืน 

 
ภาพที่ 13 : 6 ทศวรรษแห่งการพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 ประกอบไปด้วย 10 ขั้นตอน 
ได้แก่ 1).Foresight 2).รับฟังแนวคิด 3).ทบทวนปัจจัยภายนอก 4).ส่วนร่วมประชาคม  5).Stakeholders  
6).ทบทวนผลการด าเนินงาน 7).คณะท างานจัดท าร่างแผน ฯ ระยะที่  13 8).น าร่างแผน ฯ ระยะที่  13 
รับฟังความเห็นในเวทีสัมมนาผู้บริหารประจ าปี  9).น าร่างแผน ฯ ระยะที่ 13 ที่ปรับจากเวทีสัมมนาผู้บริหาร
ประจ าปี เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 10).เสนอน าร่างแผน ฯ ระยะที่ 13 แก่สภามหาวิทยาลัย เพ่ือให้ความ
เห็นชอบต่อแผน (25 ก.ย.2564) 

คณะท างานประกอบไปด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย บุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการ ในการท างาน
จะให้การสัมภาษณ์และแบบสอบถามไปยังผู้มีส่วนร่วม ได้แก่ กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการส่งเสริม
มหาวิทยาลัย หัวหน้าส่วนงาน และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

ร่างกรอบแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 ประกอบไปด้วย  

การวิเคราะห์บริบทภายนอก ได้แก่ การวิเคราะห์แนวโน้มของโลก (Global Megatrend) เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์แผนอุดมศึกษา 20 ปี แผนปฏิรูปประเทศ ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (ฉบับที่ 13) และแผนการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) เป็นต้น 

การส ารวจความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สรุปได้ว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความคาดหวัง 6 ประการ 
ได้แก่ การวิจัยแก้ปัญหาให้แก่อุตสาหกรรม การจัดอบรมพัฒนาทักษะและความรู้ แก่สังคม การสร้างหลักสูตร 
ให้ทันสมัย ยืดหยุ่น หลากหลาย และบูรณาการข้ามศาสตร์ การสร้างนวัตกรรมที่มาจากอุปสงค์ การส่งเสริม  
การมีส่วนร่วม และการส่งเสริมการตีพิมพ์งานวิจัย High impacts 

การวิเคราะห์บริบทภายใน ได้แก่ การสรุปผลการจัดการศึกษาและพัฒนานักศึกษา งานวิจัยนวัตกรรม 
และการให้บริการวิชาการและสุขภาพ 

 
ภาพที่ 14 : (ร่าง) กรอบแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 

แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) 

สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คราวประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2564 ได้มีมติเห็นชอบ
แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระยะท่ี 13 (พ.ศ. 2566-2570) 

สมรรถนะหลัก  

การบูรณาการความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่หลากหลาย เพ่ือสร้างนวัตกรรมสู่ความยั่งยืน  

(Integration of Expertise in Various Disciplines to Create Innovation for Sustainability)  

วิสัยทัศน์ 

มหาวิทยาลัยชั้นน าที่รับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยนวัตกรรม 

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

เป้าหมาย 

1. ผลการประเมิน Socio Economic Impact 60,000 ล้านบาท 
2. ได้รับการจัดอันดับ Times Higher Education University Impact Ranking อยู่ใน 50 อันดับแรก 

ของโลก 
3. ได้รับรางวัล Thailand Quality Class Plus (Innovation): TQC+ (Innovation) 

พันธกิจ 

1. สั่งสอนและอบรมบัณฑิต 
2. สั่งสมและประยุกต์ปัญญาความรู้ (วิจัยและนวัตกรรม) 
3. บริการทางวิชาการเพ่ือตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน 
4. สืบสานวัฒนธรรมล้านนา - ไทย และบ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อม 
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แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) 

สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คราวประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2564 ได้มีมติเห็นชอบ
แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระยะท่ี 13 (พ.ศ. 2566-2570) 

สมรรถนะหลัก  

การบูรณาการความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่หลากหลาย เพ่ือสร้างนวัตกรรมสู่ความยั่งยืน  

(Integration of Expertise in Various Disciplines to Create Innovation for Sustainability)  

วิสัยทัศน์ 

มหาวิทยาลัยชั้นน าที่รับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยนวัตกรรม 

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

เป้าหมาย 

1. ผลการประเมิน Socio Economic Impact 60,000 ล้านบาท 
2. ได้รับการจัดอันดับ Times Higher Education University Impact Ranking อยู่ใน 50 อันดับแรก 

ของโลก 
3. ได้รับรางวัล Thailand Quality Class Plus (Innovation): TQC+ (Innovation) 

พันธกิจ 

1. สั่งสอนและอบรมบัณฑิต 
2. สั่งสมและประยุกต์ปัญญาความรู้ (วิจัยและนวัตกรรม) 
3. บริการทางวิชาการเพ่ือตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน 
4. สืบสานวัฒนธรรมล้านนา - ไทย และบ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อม 
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ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (Strategic Advantages) 

SA1  มีบุคลากรศักยภาพสูงเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
SA2  มีความโดดเด่นด้านการจัดการศึกษาแบบพหุวิทยาการ ที่บูรณาการองค์ความรู้ที่หลากหลาย 
SA3  มีที่ตั้งในแหล่งอารยธรรมล้านนา มีต้นทุนทางวัฒนธรรม และองค์ความรู้ อันเป็นศูนย์กลาง 

ของแหล่งเรียนรู้ด้านล้านนา รวมทั้งมีพ้ืนที่ ที่มีศักยภาพในการรองรับการขยายตัวของพันธกิจ
มหาวิทยาลัย 

SA4  มีการบูรณาการการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งในระดับทวิภาคี  
พหุภาคี และเครือข่ายความร่วมมือ 

SA5  มีช่องทางที่หลากหลายในการลงทุนและสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการต่อยอดนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์
และเชิงสังคม 

ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Challenges) 

SC1  การพัฒนาหลักสูตรและระบบการจัดการศึกษาที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการ และเพ่ิมช่องทาง
เรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือผลิตบัณฑิต ผู้เรียน หรือทรัพยากรมนุษย์ที่ตรงตามความต้องการ  
ของตลาดแรงงาน และมีทักษะความเป็นพลเมืองโลก 

SC2  การเพ่ิมความยืดหยุ่น ความคล่องตัวในการบริหารจัดการ และการสร้างรูปแบบการท างานใหม่ 
เพ่ือสนับสนุนการท างานในทุกพันธกิจ เพ่ือให้สามารถก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลก 
รวมถึงการปรับระบบงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยให้เป็นรูปแบบดิจิทัลอย่างสมบูรณ์ ผ่านการสร้าง
ระบบบริหารจัดการข้อมูลอัจฉริยะ 

SC3  การน าองค์ความรู้ผ่านกระบวนการสร้างนวัตกรรมแบบเปิดไปบูรณาการใช้ประโยชน์ที่ตอบโจทย์
ความต้องการของพ้ืนที่ ภูมิภาค ประเทศ และโลก 

SC4  การพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ ผ่านการสร้างเครือข่ายของคู่ความร่วมมือและบุคคลที่มี
ความสามารถทางวิชาการชั้นแนวหน้าระดับนานาชาติ 

SC5  การบริหารจัดการทรัพย์สินให้เพ่ิมมูลค่าเชิงพาณิชย์ เพ่ือสร้างรายได้และความมั่นคงทางการเงิน
ให้กับมหาวิทยาลัย 

SC6  การเตรียมการรองรับความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต การบริหารพลวัต การตอบสนอง  
และรับมือกับภาวะวิกฤต ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมาย 

 

 

 

โอกาสเชิงกลยุทธ์ (Strategic Opportunities) 

SOp1  การพัฒนาหลักสูตรที่สร้างบัณฑิตจากการท างานจริง ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
ผ่านหลักสูตรที่ออกแบบร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและผู้ใช้บัณฑิต 

SOp2  การมุ่งเน้นการสร้างระบบเศรษฐกิจฐานชีวภาพ หมุนเวียนและสีเขียว เศรษฐกิจฐานวัฒนธรรม
และสร้างสรรค์ การท่องเที่ยวเน้นคุณค่า โดยใช้ระบบร่วมสร้างสรรค์ ที่น าไปสู่การเพ่ิมมูลค่า 
และความยั่งยืน 

SOp4  การปรับรูปแบบการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับแผนความต้องการก าลังคนระดับสูงของประเทศ 
เน้นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและการมุ่งสู่การวิจัยชั้นแนวหน้า และการพัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึก 

SOp5  การส่งเสริมและการลงทุนรูปแบบใหม่ เพ่ือสร้างนวัตกรรมจากองค์ความรู้ ในมหาวิทยาลัย 
และต่อยอดไปสู่การใช้งานจริง 

SOp6  การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ร่วมกับชุมชนและร่วมแก้ไขปัญหาส าคัญในภาคเหนือ 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives: SO) 

SO1  สร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านนวัตกรรมเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Biopolis Platform)  
SO2  สร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านนวัตกรรมการแพทย์ สุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ (Medicopolis 

Platform) 
SO3 สร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านล้านนาสร้างสรรค์ (Creative Lanna Platform) 
SO4 สร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการจัดการศึกษา (Education Platform) 
SO5 สร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการวิจัยและนวัตกรรม (Research and innovation Platform) 
SO6 บริหารจัดการองค์กรเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ (CMU Excellence management Platform) 

 
ภาพที่ 15 : ความเชื่อมโยงการด าเนินการเพ่ือบรรลุเป้าหมาย The Impact Ranking  

และความเป็นเลิศทางวิชาการ 
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โอกาสเชิงกลยุทธ์ (Strategic Opportunities) 

SOp1  การพัฒนาหลักสูตรที่สร้างบัณฑิตจากการท างานจริง ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
ผ่านหลักสูตรที่ออกแบบร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและผู้ใช้บัณฑิต 

SOp2  การมุ่งเน้นการสร้างระบบเศรษฐกิจฐานชีวภาพ หมุนเวียนและสีเขียว เศรษฐกิจฐานวัฒนธรรม
และสร้างสรรค์ การท่องเที่ยวเน้นคุณค่า โดยใช้ระบบร่วมสร้างสรรค์ ที่น าไปสู่การเพ่ิมมูลค่า 
และความยั่งยืน 

SOp4  การปรับรูปแบบการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับแผนความต้องการก าลังคนระดับสูงของประเทศ 
เน้นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและการมุ่งสู่การวิจัยชั้นแนวหน้า และการพัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึก 

SOp5  การส่งเสริมและการลงทุนรูปแบบใหม่ เพ่ือสร้างนวัตกรรมจากองค์ความรู้ ในมหาวิทยาลัย 
และต่อยอดไปสู่การใช้งานจริง 

SOp6  การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ร่วมกับชุมชนและร่วมแก้ไขปัญหาส าคัญในภาคเหนือ 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives: SO) 

SO1  สร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านนวัตกรรมเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Biopolis Platform)  
SO2  สร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านนวัตกรรมการแพทย์ สุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ (Medicopolis 

Platform) 
SO3 สร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านล้านนาสร้างสรรค์ (Creative Lanna Platform) 
SO4 สร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการจัดการศึกษา (Education Platform) 
SO5 สร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการวิจัยและนวัตกรรม (Research and innovation Platform) 
SO6 บริหารจัดการองค์กรเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ (CMU Excellence management Platform) 

 
ภาพที่ 15 : ความเชื่อมโยงการด าเนินการเพ่ือบรรลุเป้าหมาย The Impact Ranking  

และความเป็นเลิศทางวิชาการ 
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กลยุทธ์ (Strategic) 

S1 พัฒนากลไก ผลักดันการวิจัยชั้นแนวหน้า และเทคโนโลยีเชิงลึก 
S2 สร้างระบบนิเวศที่เอ้ือต่อการบูรณาการองค์ความรู้ ในการจัดการศึกษา วิจัย และน วัตกรรม 

ผ่านการสร้างรูปแบบการท างานที่เหมาะสม 
S3 ส่งเสริมการน าผลงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่มีผลกระทบสูง ไปใช้ประโยชน์เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ 

สังคม สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่ยั่งยืน 
S4 พัฒนากลไก ในการผลักดันการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการศึกษาเพ่ือรองรับทักษะแห่งอนาคต 
S5 พัฒนากลไกในการสร้างโอกาสและความเท่าเทียมทางการศึกษาให้คนทุกกลุ่มและทุกช่วงวัยสามารถ 

เข้าถึงการเรียนรู้ระดับมหาวิทยาลัยได้ 
S6 สร้างรูปแบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

 
ภาพที่ 16 : ภาพรวมแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 

 

 

 

 

 

การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13  

การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 ได้ก าหนดเป้าหมายที่ต้องการบรรลุ
ในแต่ละกลยุทธ์ไว้ ดังนี้ 

 

 
ตารางท่ี 3 : การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13  
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การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13  

การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 ได้ก าหนดเป้าหมายที่ต้องการบรรลุ
ในแต่ละกลยุทธ์ไว้ ดังนี้ 

 

 
ตารางท่ี 3 : การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13  
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล 

แผนงานมหาวิทยาลัยดิจิทัล  เป็นแผนส าหรับการสนั บสนุนในทุกกลยุทธ์ของของแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 มีวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ดังนี้ 

1. Uplifting Digital Infrastructure เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการปรับปรุงและยกระดับความสามารถ 
ของโครงสร้างพืน้ฐานดิจิทัล ระบบเครือข่าย ระบบปฏิบัติงานดิจิทัล ในมหาวิทยาลัย 

2 . Digitalization and Data Management เป็ น ม ห า วิ ท ย า ลั ย ที่ มี ก า ร เ พ่ิ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
และประสิทธิภาพของกระบวนการท างานสนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตร์ โดยการทบทวนและปรับปรุง
กระบวนการท างานด้วยเทคโนโลยีและระบบดิจิทัล 

3. Digital Learning Platforms เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการใช้เทคโนโลยีดิจิ ทัล ที่ทรงประสิทธิผล 
ในการเรียนการสอน ยกระดับการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย 

4. Digital platforms for Services, Research & Development, and Innovations 
เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการยกระดับการวิจัย สร้างการสังเคราะห์ พัฒนา และถ่ายทอดความรู้ด้วยเทคโนโลยี 
และแพลตฟอร์มดิ จิทั ล  เพ่ื อ เพ่ิ มผลผลิตและผลกระทบ  ส่ ง เสริมการบู รณ าการการข้ ามส่ ว นงาน 
เพ่ิมขีดความสามารถของการท างานวิจัย พัฒนาและสร้างนวัตกรรม 

5. Digital Mindset and Digital Culture มหาวิทยาลัยมีบุคลากรมีความตระหนักรู้ถึงประโยชน์ 
และความส าคัญของเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบที่เกี่ยวข้อง มีความรู้และทักษะดิจิทัลที่จะสามารถยกระดับ 
การท างานของตนให้มีความรวดเร็ว ถูกต้อง ลดความผิดพลาด ป้องกันความสูญเสียจากภัยทั้ งภายใน 
และภายนอกองค์กร สามารถบูรณาการการท างานร่วมกับบุคลากรอ่ืนของมหาวิทยาลัยและองค์กรภายนอก 
สร้างวัฒนธรรมในองค์กรที่ค้นคว้า พัฒนานวัตกรรมในการท างานด้วยความรู้ในเทคโนโลยีดิจิทัล 

6. Advancing with Partnerships มีเครือข่ายคู่ความร่วมมือเพ่ือใช้ประโยชน์ เทคโนโลยีดิจิทั ล 
ในการปรับปรุงระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน กระบวนการสนับสนุน แพลตฟอร์มในการประกอบพันธกิจหลัก 
และพัฒนาบุคลากร 

 

 

 

 

Key Visibility การก าหนดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม (Key Visibility) ได้แก่ 

SO Key Visibility 
SO1 Biopolis  • CMU as Role Model of National BCG Supporting Ecosystem 

• CMU as Sustainable Smart Campus with Big Data Management 
and Expansion to Nationwide 

• CMU as Leading Carbon Neutral University 
SO2 Medicopolis  • CMU as Leading University in Digital Health Startups in Thailand 

• Reservoir of Medical & Health Innovation Products 
• Establishment of Chiangmai Medical & Health Innovation District 

SO3 Creative Lanna  • Establishment of Chiangmai Digital Creative Lanna District 
• Successful Value Added Business by Creative Lanna (Local to 

Global) 
• Recognition of Creative Lanna Branding / National and 

International Perceptions 
SO4 Education  • Successful Model of New Educational Platform for Future 

Development 
• CMU as a Customized Brain Power Marketplace (CBPM) 
• Perfect Educational Ecosystem to build up Entrepreneurship 
• CMU Educational for all 

SO5 Research and Innovation  • CMU Frontier & Deep Tech Portfolio for Promoting Next-Stage 
R&D / Tech Startup Spin-off 

• Successful Collaboration between CMU and Global Partnerships 
for Research and Innovation Development 

• International Outlook for CMU Research and Innovation 
• Perfect Open Innovation Supporting Ecosystem  
• Promoting Supporting System for CMU IP Management, Research 

Commercialization, and Technology Transfer 
PM2.5 (Related NCDs)  
(SO1/2/4/5) 

• Leadership in Deep Technology and Frontier Research in PM 2.5 
and Other Pollution-related NCDs from Field-to-Cell-to-Bedside 
(FCB) 

• Successful Implementation of Community Based PM2.5 Problem 
Solving Model 

SO6 CMU Excellence Management  • Innovation University  
• High Agility Organization 
• High Performance Workforce  
• Intelligence University  

ตารางท่ี 4 : Key Visibility 
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล 

แผนงานมหาวิทยาลัยดิจิทัล  เป็นแผนส าหรับการสนั บสนุนในทุกกลยุทธ์ของของแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 มีวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ดังนี้ 

1. Uplifting Digital Infrastructure เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการปรับปรุงและยกระดับความสามารถ 
ของโครงสร้างพืน้ฐานดิจิทัล ระบบเครือข่าย ระบบปฏิบัติงานดิจิทัล ในมหาวิทยาลัย 

2 . Digitalization and Data Management เป็ น ม ห า วิ ท ย า ลั ย ที่ มี ก า ร เ พ่ิ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
และประสิทธิภาพของกระบวนการท างานสนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตร์ โดยการทบทวนและปรับปรุง
กระบวนการท างานด้วยเทคโนโลยีและระบบดิจิทัล 

3. Digital Learning Platforms เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการใช้เทคโนโลยีดิจิ ทัล ที่ทรงประสิทธิผล 
ในการเรียนการสอน ยกระดับการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย 

4. Digital platforms for Services, Research & Development, and Innovations 
เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการยกระดับการวิจัย สร้างการสังเคราะห์ พัฒนา และถ่ายทอดความรู้ด้วยเทคโนโลยี 
และแพลตฟอร์มดิ จิทั ล  เพ่ื อ เพ่ิ มผลผลิตและผลกระทบ  ส่ ง เสริมการบู รณ าการการข้ ามส่ ว นงาน 
เพ่ิมขีดความสามารถของการท างานวิจัย พัฒนาและสร้างนวัตกรรม 

5. Digital Mindset and Digital Culture มหาวิทยาลัยมีบุคลากรมีความตระหนักรู้ถึงประโยชน์ 
และความส าคัญของเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบที่เกี่ยวข้อง มีความรู้และทักษะดิจิทัลที่จะสามารถยกระดับ 
การท างานของตนให้มีความรวดเร็ว ถูกต้อง ลดความผิดพลาด ป้องกันความสูญเสียจากภัยทั้ งภายใน 
และภายนอกองค์กร สามารถบูรณาการการท างานร่วมกับบุคลากรอ่ืนของมหาวิทยาลัยและองค์กรภายนอก 
สร้างวัฒนธรรมในองค์กรที่ค้นคว้า พัฒนานวัตกรรมในการท างานด้วยความรู้ในเทคโนโลยีดิจิทัล 

6. Advancing with Partnerships มีเครือข่ายคู่ความร่วมมือเพ่ือใช้ประโยชน์ เทคโนโลยีดิจิทั ล 
ในการปรับปรุงระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน กระบวนการสนับสนุน แพลตฟอร์มในการประกอบพันธกิจหลัก 
และพัฒนาบุคลากร 
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ภาพที่ 19 : SO2 สร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านนวัตกรรมการแพทย์ สุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ  

(Medicopolis Platform) 

 
ภาพที่ 20 : SO3 สร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านล้านนาสร้างสรรค์ (Creative Lanna Platform) 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 17 : การสนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์หลักในแผน ฯ ระยะที ่13 

ความเชื่อมโยงสนับสนุนกันระหว่างการด าเนินการในแต่ละกลยุทธ์  

ในแต่ละกลยุทธ์นั้นจ าเป็นจะต้องมีการเชื่อมโยง การสนับสนุนองค์ความรู้และทักษะจากกลยุทธ์อ่ืน  ๆ 
ที่เก่ียวข้องด้วย โดยน าเสนอผ่านรูปภาพดังนี้  

 
ภาพที่ 18 :  SO1 สร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านนวัตกรรมเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Biopolis Platform) 
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ท้ายที่สุดมหาวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่ 7 อย่างเติบโตยั่งยืน (New S-Curve) 
เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าที่ รับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือการพัฒนาที่ ยั่ งยืนด้วยนวัตกรรม  ดังเช่นวิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
ภาพที่ 22: CMU New S-Curve 

การพัฒนาแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่  13 เน้นให้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เป็นส่วนส าคัญในการมุ่งเน้นพัฒนาประเทศ ทั้งการผลิตก าลังคนที่มีคุณธรรมตามความต้องการของประเทศ 
และการสร้าง และน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์จริงต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ของสังคมไทยและสังคมโลกต่อไป 

 

 

องค์ประกอบอ่ืน ๆ ท่ีช่วยสนับสนุนการด าเนินการตามแผน ฯ  

1. Strategic Driving Mechanism การก าหนดบทบาทเฉพาะหน่วยงาน เพ่ือท าหน้าที่ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ เป็นผู้ประสานงาน อ านวยความสะดวกระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2 . Sandbox - Initiative Mechanism พ้ื น ที่ ส า ห รั บ ก า ร เส น อ แ น ว คิ ด ไอ เดี ย  (new idea) 
สามารถทดลองท าโครงการใหม ่ๆ ทีส่ามารถล้มเหลวได้ 

3. HR Capacity Building การช่วยผลักดันให้บุคลากรมีสมรรถนะสูงขึ้น 

4. Intelligence University การสร้างมหาวิทยาลัยแห่งปัญญา 

5. Financial & Budget Management การบริหารจัดการการเงินการคลัง 

 
ภาพที่ 21 : องค์ประกอบอ่ืน ๆ ที่ช่วยสนับสนุนการด าเนินการตามแผน ฯ ระยะท่ี 13 
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ส่วนที่ 5 การบรรยายพิเศษ  

เรื่อง แผนพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล พ.ศ. 2566 - 2570 

 
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ  

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
 
 เนื่องจากความท้าทายของโลกอันเป็นบริบทภายนอก เช่น ความเหลื่อมล ้าทางเทคโนโลยี สังคมผู้สูงอายุ 

ปัญหาสิ่งแวดล้อม โลกหลัง COVID-19 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบความสัมพันธ์ของผู้คนสู่โลกออนไลน์ เป็นต้น  
สิ่งเหล่านี ส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยอย่างยิ่ง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงจ้าเป็นต้องมีแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
ดิจิทัลเพ่ือรองรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ นในอนาคต และเชื่อว่าเทคโนโลยีดิจิทัลจะเป็นเครื่องมือส้าคัญ  
ในการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป แผนพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล พ.ศ. 2566 - 2570 จึงจัดท้าขึ นเพ่ือสนับสนุน 
การด้าเนินงานภายใต้แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13  

เทคโนโลยีดิจิทัลจะสามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ของแผน ฯ ระยะที่ 13 ได้อย่างไร 

การจัดท้าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล พ.ศ.2566 - 2570 นั น ส่วนส้าคัญที่สุด คือ การตอบโจทย์ 
ของเทคโนโลยีดิจิทัล ทีจ่ะสามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของแผน ฯ ระยะท่ี 13 ได้อย่างไร 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัลเน้นความส้าคัญไปที่ Digital Transformation โดยการน้าเทคโนโลยี 
และกลยุทธ์ทางดิจิทัลเข้ามาใช้ ในการเพ่ิมขีดความสามารถใหม่ให้แก่มหาวิทยาลัย โดยเพ่ิมประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลให้กับการด้าเนินงาน และท้าให้มหาวิทยาลัยสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั งไว้ได้อย่างรวดเร็ว 

36 

 
ภาพที่ 23 : Digital Transformation 

เป้าหมายของการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล 

1.  ขีดความสามารถใหม่ในการถ่ายทอดความรู้และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้กับสังคม 
2.  ขีดความสามารถใหม่ในการตัดสินใจ และปรับตัวด้วยข้อมูลสารสนเทศการบริหาร CMU Business 

Intelligence 
3. ขีดความสามารถใหม่ในการสร้างความร่วมมือ พัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมเพ่ือสังคม 

และชุมชน 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล 

1. Uplifting Digital Infrastructure  

เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการปรับปรุงและยกระดับความสามารถของโครงสร้างพื นฐานดิจิทัล ระบบเครือข่าย
และระบบปฏิบัติงานดิจิทัลในมหาวิทยาลัย  

• จ้านวนเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ที่ถูกน้ามาใช้ปรับปรุงการให้บริการ 
• ขีดความสามารถในการให้บริการที่สูงขึ น  
• ค่าใช้จ่ายของระบบโครงสร้างพื นฐานที่ลดลง  
• ความพร้อมใช้ของระบบ (Availability) และความน่าเชื่อถือของระบบ (Reliability)  
• จ้านวนที่ลดลงของการเข้าถึงเพ่ืออ่าน ใช้งาน และเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่ได้รับอนุญาต  
• ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบโครงสร้างพื นฐาน 
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 2. Digitalization and Data Management 

เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการเพ่ิมประสิทธิผลและประสิทธิภาพของกระบวนการท้างานสนับสนุนภารกิจ 
และยุทธศาสตร์ โดยการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการท้างานด้วยเทคโนโลยีและระบบดิจิทัล มีการบูรณาการ
เชื่อมต่อการงานท้างานของหน่วยปฏิบัติงานย่อยอย่างมีระเบียบแบบแผน มีการจัดการข้อมูลดิบและข้อมูล
สารสนเทศที่ถูกสร้างขึ นหรือจัดเก็บอย่างเป็นระบบ  

• จ้านวนระบบหรือกระบวนการท้างานที่ได้รับการปรับปรุงหรือพัฒนาขึ นใหม่หรือเป็นระบบ
อัตโนมัติโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

• มีการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในกระบวนการท้างานมากขึ น  
• ความถูกต้องของผลปฏิบัติงานหรือข้อมูลที่ได้กระบวนการท้างานดิจิทัล  

• จ้านวนผลผลิตที่เพ่ิมขึ นหรือค่าใช้จ่ายที่ลดลงหรือจ้านวนคนที่เกี่ยวข้องที่ลดลงจากกระบวนการ
ท้างานดิจิทัล  

• การลดจ้านวนความไม่สอดคล้องของชุดข้อมูลสารสนเทศ  
• ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบที่ถูกปรับปรุงหรือพัฒนาขึ นโดยเทคโนโลยีดิจิทัล 

3. Digital Learning Platforms  

เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ที่ทรงประสิทธิผล ในการเรียน การสอน ยกระดับการเรียนรู้  
ในมหาวิทยาลัย  

• จ้านวนกระบวนวิชาหรือแพลตฟอร์มดิจิทัลส้าหรับการเรียนการสอน การประเมินผลที่เพ่ิมมากขึ น  
• จ้านวนระบบหรือแพลตฟอร์มดิจิทัลส้าหรับกจิกรรมพัฒนานักศึกษาที่เพ่ิมมากขึ น  
• จ้านวนที่เพ่ิมขึ นของกระบวนการท้างานสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา ที่ได้รับการปรับปรุง 

หรือออกแบบขึ นมาใหม่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  
• จ้านวนผู้เข้าถึงการศึกษาท่ีเพ่ิมมากขึ น  
• จ้านวนผู้เรียนที่ประสบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาท่ีเพ่ิมมากขึ น  
• ความพึงพอใจของผู้เรียนที่เพิ่มขึ น  
• ต้นทุนการบริหารจัดการศึกษาท่ีลดลง 
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4. Digital platforms for Services, Research & Development, and Innovations  

เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการยกระดับการวิจัย สร้างการสังเคราะห์ พัฒนา และถ่ายทอดความรู้ด้วยเทคโนโลยี
และแพลตฟอร์มดิจิทัล เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและผลกระทบ ส่งเสริมการบูรณาการข้ามส่วนงานเพ่ิมขีดความสามารถ
ของการท้างานวิจัย พัฒนาและสร้างนวัตกรรม ที่ตอบสนองต่อการพัฒนาโลกด้วยความยั่งยืน 

• จ้านวนที่ เพ่ิมมากขึ นของระบบ หรือแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ พัฒนาขึ นใช้ในการยกระดับวิจัย 
สร้างการสังเคราะห์ พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้  

• ผลผลิต และผลกระทบเชิงเศรษฐกิจสังคมที่มีจ้านวนและคุณภาพท่ีเพ่ิมมากขึ น  
• จ้านวนผู้เข้าถึงบริการ องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มากขึ น  
• ต้นทุนการเผยแพร่ความรู้และให้บริการวิชาการท่ีลดลง  
• ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ ผู้ รับการถ่ายทอดความรู้จากงานวิจัย เท คโนโลยี 

และนวัตกรรมที่เพ่ิมมากขึ น 

5. Digital Mindset and Digital Culture 

มหาวิทยาลัยมีบุคลากรมีความตระหนักรู้ถึงประโยชน์และความส้าคัญของเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบ  
ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้และทักษะดิจิทัลที่จะสามารถยกระดับการท้างานของตนให้มีความรวดเร็ว ถูกต้อง  
ลดความผิดพลาด ป้องกันความสูญเสียจากภัยทั งภายใน และภายนอกองค์กร สามารถบูรณาการการท้างาน
ร่วมกับบุคลากรอ่ืนของมหาวิทยาลัยและองค์กรภายนอก สร้างวัฒนธรรมในองค์กรที่ มีการค้นคว้า 
พัฒนานวัตกรรมในการท้างานด้วยความรู้ในเทคโนโลยีดิจิทัล 

• บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะและทัศนคติในการใช้ระบบดิจิทัลเพ่ือการปฏิบัติงานเพ่ิมขึ น 
• หลักสูตรพัฒนาความรู้ ทักษะและทัศนคติในการใช้ระบบดิจิทัลเพ่ือการปฏิบัติมีจ้านวนเพ่ิมมากขึ น 
• องค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล หรือการปฏิบัติการอันอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ถูกจัดการ 

หรือถอดบทเรียนและเผยแพร่เพิ่มมากขึ น 
• ความพึงพอใจในการเข้าร่วมการพัฒนาตนเองของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยสูงขึ น 

6. Advancing with Partnerships  

มีเครือข่ายคู่ความร่วมมือเพ่ือใช้ประโยชน์เทคโนโลยีดิจิทัลในการปรับปรุงระบบโครงสร้างพื นฐาน 
กระบวนการสนับสนุน แพลตฟอร์มในการประกอบพันธกิจหลัก และพัฒนาบุคลากร 

• ข้อตกลงและกิจกรรมการสนับสนุนซึ่งกันและกันระหว่างมหาวิทยาลัย และเครือข่ายความร่วมมือ 
เพ่ือน้าเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนากระบวนการท้างาน สนับสนุนกลยุทธ์ และพัฒนา
บุคลากรของทั งสองฝ่าย 
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4. Digital platforms for Services, Research & Development, and Innovations  

เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการยกระดับการวิจัย สร้างการสังเคราะห์ พัฒนา และถ่ายทอดความรู้ด้วยเทคโนโลยี
และแพลตฟอร์มดิจิทัล เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและผลกระทบ ส่งเสริมการบูรณาการข้ามส่วนงานเพ่ิมขีดความสามารถ
ของการท้างานวิจัย พัฒนาและสร้างนวัตกรรม ที่ตอบสนองต่อการพัฒนาโลกด้วยความยั่งยืน 

• จ้านวนที่ เพ่ิมมากขึ นของระบบ หรือแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ พัฒนาขึ นใช้ในการยกระดับวิจัย 
สร้างการสังเคราะห์ พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้  

• ผลผลิต และผลกระทบเชิงเศรษฐกิจสังคมที่มีจ้านวนและคุณภาพท่ีเพ่ิมมากขึ น  
• จ้านวนผู้เข้าถึงบริการ องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มากขึ น  
• ต้นทุนการเผยแพร่ความรู้และให้บริการวิชาการท่ีลดลง  
• ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ ผู้ รับการถ่ายทอดความรู้จากงานวิจัย เท คโนโลยี 

และนวัตกรรมที่เพ่ิมมากขึ น 

5. Digital Mindset and Digital Culture 

มหาวิทยาลัยมีบุคลากรมีความตระหนักรู้ถึงประโยชน์และความส้าคัญของเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบ  
ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้และทักษะดิจิทัลที่จะสามารถยกระดับการท้างานของตนให้มีความรวดเร็ว ถูกต้อง  
ลดความผิดพลาด ป้องกันความสูญเสียจากภัยทั งภายใน และภายนอกองค์กร สามารถบูรณาการการท้างาน
ร่วมกับบุคลากรอ่ืนของมหาวิทยาลัยและองค์กรภายนอก สร้างวัฒนธรรมในองค์กรที่ มีการค้นคว้า 
พัฒนานวัตกรรมในการท้างานด้วยความรู้ในเทคโนโลยีดิจิทัล 

• บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะและทัศนคติในการใช้ระบบดิจิทัลเพ่ือการปฏิบัติงานเพ่ิมขึ น 
• หลักสูตรพัฒนาความรู้ ทักษะและทัศนคติในการใช้ระบบดิจิทัลเพ่ือการปฏิบัติมีจ้านวนเพ่ิมมากขึ น 
• องค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล หรือการปฏิบัติการอันอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ถูกจัดการ 

หรือถอดบทเรียนและเผยแพร่เพิ่มมากขึ น 
• ความพึงพอใจในการเข้าร่วมการพัฒนาตนเองของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยสูงขึ น 

6. Advancing with Partnerships  

มีเครือข่ายคู่ความร่วมมือเพ่ือใช้ประโยชน์เทคโนโลยีดิจิทัลในการปรับปรุงระบบโครงสร้างพื นฐาน 
กระบวนการสนับสนุน แพลตฟอร์มในการประกอบพันธกิจหลัก และพัฒนาบุคลากร 

• ข้อตกลงและกิจกรรมการสนับสนุนซึ่งกันและกันระหว่างมหาวิทยาลัย และเครือข่ายความร่วมมือ 
เพ่ือน้าเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนากระบวนการท้างาน สนับสนุนกลยุทธ์ และพัฒนา
บุคลากรของทั งสองฝ่าย 
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• เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมดิจิทัลที่มหาวิทยาลัยและเครือข่ายคู่ความร่วมมือร่วมกันพัฒนา 
และน้าไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ทั งสองฝ่าย หรือเกิดประโยชน์กับสังคม  

• มูลค่าและผลกระทบต่อสังคมจากกิจกรรมหรือเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมดิจิทัลที่มหาวิทยาลัย 
และเครือข่ายคู่ความร่วมมือร่วมกันด้าเนินการ 

 
ภาพที่ 24 : การสนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในแผน ฯ 13 

เส้นทางความส าเร็จในการสร้างระบบงานดิจิทัลเพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล 

ปัจจัยความส้าเร็จในการสร้างระบบงานดิจิทัลเพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทั ล จะต้องมุ่ งเน้น  
4 กระบวนการส้าคัญ ได้แก่  

Silo Standardization Optimization Modularity 
• กลยุทธ์ที่ส่วนงานต่างคน 
     ต่างท้า ระบบงานกระจัด 
     กระจาย ขาดมาตรฐาน 
• เปลี่ยนแปลงยาก ใช้เวลา 
     มากในการแก้ปัญหา 
• มีความเสี่ยงสูง 

• จัดกลุ่มกระบวนการ 
     ท้างานและทรัพยากรไอที 
• มีมาตรฐานในการรบัส่ง 
     ข้อมูล 
• ประหยดัค่าใช้จ่ายทางด้าน  
     Software License  
• ลดต้นทุนทางด้านไอที  
    ลดเวลาที่ใช้ และลด 
    ความเสี่ยง 

• ตัดกระบวนการท้างาน 
     ที่ซ ้าซ้อน เชื่อมโยงการ 
     ท้างานให้ถูกต้อง ข้าม 
     ส่วนงาน 
• ลดทรัพยากรทางไอทีที ่
     ไม่จ้าเป็น 
• ผลิตบริการทางด้านไอที 
    ได้รวดเร็ว 

• มุ่งการต่อยอด 
    กระบวนการท้างานและ 
    บริการใหม่ ๆ ให้เร็วทีสุ่ด 
• น้ากระบวนการหรือ 
     บริการใหม่ออกใช้ได้เร็ว 
     และปลอดภัย 
• การวางแผนทางไอที 
    ท้าควบคู่ไปกับการ 
    วางแผนทางธุรกิจ 

ตารางที่ 5 : ปัจจัยความส้าเร็จในการสร้างระบบงานดิจิทัลเพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล 
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ทั งนี  จากเส้นทางความส้าเร็จข้างต้น เมื่อประสบความส้าเร็จแล้ว จะสามารถขยายผลกระทบไปสู่การสร้าง
ความส้าเร็จในด้านอื่น ๆ ด้วย ได้แก่  

เส้นทางความส าเร็จของโครงสร้างพ้ืนฐาน และการรักษาความมั่นคงทางด้านสารสนเทศ (Infrastructure 
and Security) 

Silo Standardization Optimization Modularity 
• แต่ละหน่วยงานดูแลเรื่อง 
    การซ่อมบ้ารุงและความ 
    มั่นคงปลอดภัยเอง 

• การบ้ารุงรักษาและการ 
    สร้างความมั่นคงปลอดภัย 
    ของทุกส่วนงานถูกก้าหนด 
    เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

• การบ้ารุงรักษาและการ 
    ควบคุมความมั่นคง 
    ปลอดภัยของทุกส่วนงาน 
    ถูกบริหารจัดการโดย 
    ระบบส่วนกลาง 

• ความมั่นคงปลอดภัยม ี
    ความทานทนต่อภัยใน 
    รูปแบบต่าง ๆ การคืน 
    ความสามรถในการ 
    ปฏิบัติงานสามารถท้าได ้
    อย่างอัตโนมัติ 

ตารางท่ี 6 : เส้นทางความส้าเร็จของโครงสร้างพื นฐานและการรักษาความมั่นคงทางด้านสารสนเทศ 

เส้นทางความส าเร็จของการใช้ข้อมูลในมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Data Management) 
Silo Standardization Optimization Modularity 

• ข้อมูลบางชุดถูกใช้ในบาง 
    ภารกิจและบางหน่วยงาน 

• ข้อมูลในแต่ละภารกิจถูก 
     ก้าหนดเป็นมาตรฐานใน 
     องค์กร 

• ข้อมูลถูกใช้ข้ามภารกิจ  
     ข้ามหน่วยงานในองค์กร 

• ข้อมูลถูกน้าออกมาให ้
     เป็นบริการไปสู่สังคม 
     ภายนอก สร้างรายได้  
     และผลกระทบเชิงบวก 
     ภายในองค์กรและสังคม 
     ภายนอก 

ตารางที่ 7 : เส้นทางความส้าเร็จของการใช้ข้อมูลในมหาวิทยาลัยดิจิทัล 

แผนแม่บทของการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล 

จากกลยุทธ์ 6 ประการ ที่ได้กล่าวถึงไปแล้วนั น สามารถแบ่งแผนแม่บทได้จ้านวน 15 แผน  โดยยังคง
เชื่อมโยงสนับสนุนแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 ดังนี  

กลยุทธ์ที่ 1 : Uplifting Digital Infrastructure แผนที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐาน ได้แก่ 

• Uplifting and Transformation of Infrastructure การปรับปรุงและยกระดับโครงสร้างพื นฐาน 
การเพ่ิมระบบคลาวน์แบบผสม ขยายเครือข่ายสัญญาณทั งส่วนกลางและส่วนงาน 

• Smart and Intelligence Platform การเชื่อมโยงข้อมูล การจัดระบบข้อมูล การเปิดข้อมูล 
การใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจทางการบริหาร 

• Simplify Connectivity & Secure Network Campus การท้าให้การเข้าสู่ ระบบเครือข่าย 
เป็นเรื่องสะดวกและปลอดภัย การตั งศูนย์ดูแลความปลอดภัยทางไซเบอร์ของมหาวิทยาลัย  
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กลยุทธ์ที่ 2 : Digitalization and Data Management การปรับปรุงกระบวนการท้างาน รวมถึงข้อมูล
สารสนเทศ ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง 

• Enterprise Architecture (EA) การเขียนสถาปัตยกรรมองค์กรของมหาวิทยาลัย  
• Services Integration to Digital Platform การน้าเอาระบบการบริการทั งหมดเข้าสู่ระบบดิจิทัล 
• IT Policy & Compliance & Standard & IT Risk แนวปฏิบัติ มาตรฐาน ระเบียบในการบริหาร

จัดการระบบสารสนเทศ และการบริหารจัดการความเสี่ยง 

กลยุทธ์ที่ 3 : Digital Learning Platforms การพัฒนาผู้เรียนของมหาวิทยาลัย 

• Smart Learning Platform อิสรภาพทางการเรียนการสอน มีระบบรองรับทั งการเรียน Online
และ Onsite 

• Outcome - Based Education in Digital World การ เชื่ อม โยงกับ คู่ ค วาม ร่วมมื อทั ง ใน 
และต่างประเทศ 

• Innovation Learning in Metaverse Technology นวัตกรรมการเรียนรู้ในโลกเสมือน 

กลยุทธ์ที่ 4 : Digital platforms for Services, Research & Development, and Innovations 
การวิจัยและบริการ การพัฒนาองค์ความรู้สู่นวัตกรรมใหม่ ๆ  

• High Computing Technology for Research Platform การมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการวิจัย  

• Highly Innovation in Deep Tech Research การวิจัยสร้างนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีขั นสูง  

กลยุทธ์ที่ 5 : Digital Mindset and Digital Culture ทัศนคต ิและวัฒนธรรมดิจิทัล 

• Digital Mindset and Digital Culture การสร้างทัศนคติ และวัฒนธรรมดิจิทัล 
• Digital Literacy and Competency การส ร้ า งอ งค์ ค วาม รู้ ท างด้ าน ดิ จิ ทั ล แก่ บุ คล าก ร  

เพ่ือเชื่อมโยงปรับปรุงพัฒนากระบวนการท้างานต่อไป 

กลยุทธ์ที่ 6 : Collaborative Partnerships  

• Collaboration with Digital Partnerships การท้าความร่วมมือกับคู่ความร่วมมือ เพ่ือเพ่ิม 
ขีดความสามารถซึ่งกันและกัน  

• Collaboration of Local and Global Digital Community การขยายคู่ความร่วมมือทั งใน
ระดับท้องถิ่นไปสู่ระดับโลก 

 
42 

แผนกลยุทธ์ ตลอดจนแผนแม่บทที่อธิบายไว้ข้างต้นนั น แม้จะได้ก้าหนดระยะเวลาไว้ 5 ปี แต่มหาวิทยาลัย
คาดหวังให้แผนนั น ไม่มีความตายตัว สามารถปรับเปลี่ยนได้ในระหว่างทาง ไม่ว่าจะเป็นกรอบเวลา รายละเอียด
ต่าง ๆ สามารถปรับแผนปฏิบัติการย่อย และงบประมาณได้ ตามบริบทภายในและภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป  
ทั งนี  แผนจะยังคงไว้ซึ่งเป้าหมาย คือ การเพ่ิมขีดความสามารถใหม่ให้มหาวิทยาลัย เพ่ิมประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลให้กับการด้าเนินงาน สามารถท้าให้มหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมายที่ได้ตั งไว้อย่างรวดเร็ว  
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ส่วนที่ 6 การน าเสนอผลการสัมมนากลุ่มย่อย 
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กลุ่มที่ 1 :  SO1 : BIOPOLIS PLATFORM : สร้างการพัฒนาที่ย่ังยืนด้วยนวัตกรรมเศรษฐกิจฐานชีวภาพ 
โจทย์ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะรวมพลังสร้างองค์ความรู้ แนวปฏิบัติ และด าเนินการในการตอบสนองต่อ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมไปถึงการบรรลุซึ่งความเป็นกลางทางคาร์บอนได้อย่างไร?  
 

 

ประธานกลุ่ม  
รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ประเสริฐ  ฤกษ์เกรียงไกร) 

Facilitator 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.อิทธิชัย ปรีชาวุฒิพงศ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก้องภู นิมานันท์ คณะบริหารธุรกิจ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.วรินทร รักษ์ศิริวณิช ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาย รังสิยากูล ศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ 

ปัจจุบันการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโลกมีปริมาณที่ เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี  ก่อให้ เกิด 
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นในทุกภูมิภาคทั่วโลก ความเป็นกลางทางคาร์บอน 
(การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์) จึงมีความส าคัญต่อโลก 
เป็นอย่างมาก โดยในช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา หลายประเทศทั่วโลกเริ่มตื่นตัวและพยายาม  
ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก (Climate Change) 
โดยตั้ งเป้ าหมายที่มุ่ งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนอย่างเป็นรูปธรรมภายในปี  2050 (พ.ศ.2593) 
สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้มีการผลักดันยุทธศาสตร์เชิงรุกด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
มาอย่างต่อเนื่อง ท าให้มีความพร้อมของผลงานทั้งในส่วนของโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความสะดวก 
องค์ความรู้ งานวิจัย พัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่สามารถใช้เป็นฐานในการขับเคลื่อน  
New S - Curve ให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นต้นแบบของสถาบันการศึกษาที่มุ่งมั่น ในการเป็นมหาวิทยาลัย 
ที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral University) เพ่ือร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแก้ปัญหา
ของโลกอย่างยั่งยืน 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มุ่งเน้นการสร้างต้นแบบเศรษฐกิจ BCG และ Sustainable Smart Campus 
ให้เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน โดดเด่นและเป็นสากล รวมถึงการมุ่งสู่มหาวิทยาลัยที่มีความเป็นกลาง  
ทางคาร์บอน (Carbon Neutral University) ซึ่งหมายถึง การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ 
โดยการใช้ประโยชน์และต่อยอดความเข้มแข็งที่มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง  
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ในแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) ทั้งนี้ ในแผนพัฒนาการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะท่ี 13 (พ.ศ.2566 - 2570) เพ่ือเป็นการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น 
ในอนาคต ได้มีการสร้างระบบนิเวศรองรับโมเดล BCG ระดับประเทศ โดยมีการใช้ระบบบริหารจัดการ 
(Facility / Campus Management) ด้วยข้อมูลลักษณะ Data Driven Decision / Management ร่วมกับ
ระบบปัญญาประดิษฐ์บนฐานข้อมูลขนาดใหญ่ การด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ SO1 : “Biopolis Platform” 
เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ SO5 : “Research and Innovation Platform” ซึ่งจะผลักดันให้ผลประเมิน 
SDG2 : “Zero Hunger” SDG7 : “Affordable and Clean Energy” และ SDG13 : “Climate Action”
อยู่ในระดับที่ดีข้ึน 

แผนกลยุทธ์ SO1 : BIOPOLIS PLATFORM การสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยนวัตกรรมเศรษฐกิจ 
ฐานชีวภาพ ได้ก าหนดแผนงาน 2 แผน (Flagship) อันประกอบไปด้วย  6 โครงการ (Key Projects) 
และผลการด าเนินการ 9 ข้อ (Key Results) เพ่ือสร้างโมเดลธุรกิจใหม่ ๆ ของมหาวิทยาลัย และลดการพึ่งพา
งบประมาณภาครัฐ โดยรายละเอียดดังนี้ 

SO1 : 
Biopolis 
Platform 

2566 2567 2568 2569 2570 

 
 

Flagship 1 : 
CMU BCG 

Valley  
 

Key Theme 
Mae - Hia 

Biopolis Valley 
 

 ECOSYSTEM 

KP1 : สร้างนวัตกรรมเกษตรชีวภาพอัจฉริยะ (Innovative Smart Bio-Agriculture) 
KR1 : โครงการภายใต้กลยุทธ์ มช. ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ประเทศ (20 โครงการ) > 20 Smart 
        Bio-Agriculture Projects 
KR2 : สมาชิกในระบบ CMU BCG (Engagement Members) (100 ราย) > 100 Engagement  
        Members 
KP2 : พลิกโฉมนวัตกรรมชีวภาพมูลค่าสูง (Innovative Bio - Green Transformation) 
KR1 : โครงการภายใต้กลยุทธ์ มช. ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ประเทศ (30 โครงการ) > 30 Bio - Green  
        Transformation Projects 
KR2 : สมาชิกในระบบ CMU BCG (Engagement Members) (100 ราย) > 100 Engagement  
        Members 
KP3 : สร้างนวัตกรรมผลติภณัฑ์ชีวภาพช้ันแนวหน้า (Innovative Frontier Product) 
KR2 : สมาชิกในระบบ CMU BCG (Engagement Members) (100 ราย) > 100 Engagement  
        Members 
KR3 : ถ่ายทอดเทคโนโลยี (50 เทคโนโลยี) 
KP4 : เชื่อมโยงบริการและโครงสร้างพื้นฐานแบบครบวงจร (Service and Infrastructure Connect) 
        (Launch BCG Product Development and Startup Incubation Program) 
KR4 : นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ (60 ผลงาน) > 60 BCG Products + Services 
KR5 : ธุรกิจและบริษัทสตาร์อัพทัง้ Hi-tech และ Hi-touch (40 บริษัท) > 40 Member BCG Tech  
        Startups 
KR6 : ชุมชนที่ได้รับประโยชน์จากมหาวิทยาลยั (80 ชุมชน) 
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ตารางที่ 8 : แผนกลยุทธ์ SO1 : BIOPOLIS PLATFORM (Flagship / Key Project) 

KP1 การสร้างนวัตกรรมเกษตรชีวภาพอัจฉริยะ (Innovative Smart Bio - Agriculture) 

การสร้างนวัตกรรมเกษตรชีวภาพอัจฉริยะ โดยใช้เทคโนโลยีเกษตรแม่นย า (Precision Agriculture) 
ฟาร์มอัจฉริยะ (Smart Farming) เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information 
Technology) และการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytic) จากฐานข้อมูลด้านการเกษตร การปรับตัว 
และเสริมสร้างความยืดหยุ่นของระบบการผลิตต่อการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การผลิต ส่งผลถึงรายได้ทางการเกษตรอย่างยั่ งยืน รวมทั้งลดหรือขจัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
จากภาคการเกษตร รวมถึงการรวมกลุ่มของสมาชิกในระบบ CMU BCG อันเป็นการขับเคลื่อนนวัตกรรม
เกษตรชีวภาพอัจฉริยะ (Smart Bio - Agriculture) และเป็นต้นแบบในการขับเคลื่อน BCG ของประเทศ 
ซ่ึงโครงการเด่น คือ KP 1.1 Farming and Precision Agriculture for Sustainable เช่น  

• Economic Crops Production 
• Lanna Herb Production 
• Valorization of Coffee By - Products 
• Dairy Cattle Production 
• Biodiversity of Thai - Native Beef Cattle 

SO1 : 
Biopolis 
Platform 

2566 2567 2568 2569 2570 

 
 

Flagship 2 : 
Sustainable 

Smart Campus 
 

Key Theme 
Green Campus 
/ Clean Energy 
/ Zero Waste / 

Intelligent 
University  

 
Carbon Neutral 

KP5 : Carbon Reduction 
        (Carbon Neutral University / EV Facility Upgrade and Supporting Platform /   
        International Smart City Framework) 
KR7 : Carbon Neutral University (70% ในปี 2570, 100% ในปี 2575) 
KP6 : Intelligent University 
        (Expansion CMU Smart City / EV Masterplan / Smart Grid via Blockchain /   
        Technology Upgrade on Core Elements for CMU Facility / 
        Domestic and International Partnership Initiative / Technology Enablers for  
        End-to-End Smart City) 
KR4 : นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ (40 ผลงาน) > 40 Smart City Products + Services 
KR6 : ชุมชนที่ได้รับประโยชน์จากมหาวิทยาลยั (20 ชุมชน) 
KR7 : Carbon Neutral University (70% ในปี 2570, 100% ในปี 2575) 
        Quick Win : Carbon Neutral พื้นที่แม่เหียะ 1,555 ไร่ 100% ในปี 2566 
KR8: พันธมิตรที่ท างานร่วมกันอย่างใกล้ชิดทั้งในและต่างประเทศ (30 ความร่วมมือ) > 20 Domestic   
        and 10 International 
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• Precision and sustainable Agriculture 
• การเตรียมวัตถุดิบ (ต้นน้ า) เพ่ือสกัดสารตั้งต้น (KP2) / สารตกค้างในพืช / Organic 
• Precision Smart Farm 5G 

KP2 การพลิกโฉมนวัตกรรมชีวภาพมูลค่าสูง (Innovative Bio - Green Transformation) 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพ (Biobased Products) พร้อมใช้ที่มีศักยภาพสูงจากวัตถุดิบชีวภาพ 
เชิงเศรษฐกิจ และอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นด้วยนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยใช้แนวคิด Zero Waste 
เพ่ือได้ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ รวมถึงการวิจัยเชิงนโยบายในการส่งเสริมให้เกิด
ผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีเอกลักษณ์ออกสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการรวมกลุ่มของสมาชิกในระบบ
CMU BCG อันเป็นการขับเคลื่อนนวัตกรรมชีวภาพมูลค่าสูง และเป็นต้นแบบในการขับเคลื่อน BCG 
ของประเทศ โครงการเด่น ได้แก่ 

• KP 2.1 Bioactive ingredients เช่น 1) Animal health and human NCDs prevention: 
Omics perspective 2) Green Extraction 3) Insect Extraction 

• KP 2.2 Functional Food เช่น High protein from plant (Ingredient) 
• KP 2.3 มาตรฐานการทดสอบสารสกัด / มาตรฐานการสกัดพืชสมุนไพร 
• KP 2.4 Bio Packaging 

KP3 การสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชีวภาพชั้นแนวหน้า (Innovative Frontier Product) 

การวิจัยชั้นแนวหน้าน าไปสู่การค้นพบใหม่ทางวิทยาศาสตร์ในการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ 
ที่มีคุณลักษณะโดดเด่น  (High Performance) โดยเน้นการเกิดองค์ความรู้ ใหม่และความก้าวหน้ า 
ทางวิทยาศาสตร์ที่ก่อให้เกิดเทคโนโลยีต้นน้ าและกลางน้ า สามารถประยุกต์ใช้ในหลายด้าน มีการต่อยอด 
ทางเทคโนโลยีเพ่ือน าไปสู่การใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย รวมถึงการรวมกลุ่มของสมาชิกในระบบ CMU BCG 
อันเป็นการขับเคลื่อนนวัตกรรมชีวภาพชั้นแนวหน้าและเป็นต้นแบบในการขับเคลื่อน BCG ของประเทศ 

โครงการเด่น ได้แก่ 

• KP 3.1 Innovative Product for NCDs 
• KP 3.2 Innovative Product for Aging 
• KP 3.3 Innovative Product for Immune Boosting 
• KP 3.4 Innovative Product for Novel Food 
• KP 3.5 Innovative and Emerging Technology 
• KP 3.6 Innovative bioproduct for agricultural health, safety and food quality 
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KP4 การเชื่อมโยงบริการและโครงสร้างพื้นฐานแบบครบวงจร (Service and Infrastructure 
Connect) 

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการขยายผลงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์ (Translational 
Research Infrastructure) โดยสนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรม ภาคการศึกษา และชุมชน สามารถเข้าถึง
บริการด้านการวิจัยพัฒนาแบบครบวงจรในลักษณะ Shared Services 

โครงการเด่น ได้แก่ 

• KP 4.1 Innovative Testbeds and Playground 
• KP 4.2 Advanced IoT Smart Factory 
• KP 4.3 Advanced Laboratory for Standard and Certification 
• KP 4.4 VC and Marketing Connect 
• KP 4.5 การสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ เช่น Northern Food Valley/ Food Innopolis 

KP5 Carbon Reduction 

ผลักดันให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นต้นแบบของสถาบันการศึกษาที่มุ่งมั่นในการเป็นมหาวิทยาลัย  
ที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral University) เพ่ือร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแก้ปัญหา
ของโลกอย่างยั่งยืน 

โครงการเด่น ได้แก่ 

• KP 5.1 Organization Carbon Footprint Evaluation (การประเมินฟุตปริ้นท์องค์กร) 
• KP 5.2 Carbon Reduction 01 Stationary Sources (การลดคาร์บอนท่ีแหล่งก าเนิด) 
• KP 5.3 Carbon Reduction 02 Mobile Sources (การลดคาร์บอนจากการขนส่ง) 
• KP 5.4 Carbon Reduction 03 Electricity (การลดคาร์บอนด้วยพลังงานทดแทน) 
• KP 5.5 Carbon Reduction 04 Waste Reduction (การลดคาร์บอนด้วยการลดของเสีย/

การก าจั ดขยะอันตราย/ติ ด เชื้ อ ) เช่ น  1 ) Waste: Bio-Fertilizer 2) Carbon Neutral 
ในทุกพ้ืนที่อาคารต่าง ๆ และพ้ืนที่ปลูกพืช : พืชอาหาร / การเกษตรมูลค่าสูง / Biodiversity 
3) Carbon Reduction ในระบบการผลิตทางการเกษตร 

• KP 5.6 Carbon Offset & Sinks (การชดเชยและกักเก็บคาร์บอน) 
• KP 5.7 Education, Research and Outreaches (การอบรมหลักสูตรวิจัย และความร่วมมือ

ภายนอก) 
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KP6 Intelligent University 

การต่อยอดในการขับเคลื่อนการด าเนินการอย่างต่อเนื่องที่สนับสนุนการเรียนการสอน งานวิจัย
บริการวิชาการ และการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และยกระดับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่มหาวิทยาลัย
อัจฉริยะ (Intelligence University) เพ่ือรองรับการบริหารงาน การให้บริการ การจัดการเรียนการสอน 
การวิจัยและการให้บริการวิชาการชุมชน และสาธารณะ โดยใช้แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ดิจิทัล (Digital University) ควบคู่กับการพัฒนาความเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะที่ยั่งยืน (Sustainable Smart 
University) โดยค านึงถึงระบบดิจิทัลและนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ เหมาะสม น ามาปรับใช้ในการบริหาร 
และการให้บริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ บนหลักเกณฑ์มาตรฐานสากลที่มีความมั่ นคง ปลอดภัย 
สามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้อย่างยั่งยืน และพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่การเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ 
(Intelligence University) ให้มหาวิทยาลัยสามารถอยู่รอด และแข่งขันได้ในโลกแห่งนวัตกรรมที่มีพลวัตร 
สูงในอนาคต 

โครงการเด่น ได้แก่ 

• KP 6.1 Data integration and Analytics เช่น  1) CMU Open Data 2) Data Exchange 
(API Gateway) 3) Data Intelligence Unit 

• KP 6.2 Strategic Research on Smart city Development เช่น1) Smart City Platform 
enabler 2) AL/ML/NLP Research 

• KP 6.3 Public Bridge on SDGs outreach เช่น Tech transfer for Community 
• KR 6.4 Expansion CMU Smart City 
• KP 6.5 EV Master plan 
• KP 6.6 Smart Grid via Blockchain 
• KP 6.7 Technology Upgrade on Core Elements for CMU Facility 
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กลุ่มที่ 2 :  SO2:  Medicopolis Platform : สร้างการพัฒนาที่ยั่ งยืน ด้านนวัตกรรมการแพทย์ 
สุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ  

โจทย์ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะร่วมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการแพทย์ของประเทศด้วยสตาร์ทอัพจากคณาจารย์ และผู้เรียนได้อย่างไร? 

 
ประธานกลุ่ม 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย 
Facilitator 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สุพัฒน์   จิรานุสรณ์กุล  คณะเภสัชศาสตร์ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงศ์ นาทวิชัย  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
3. รองศาสตราจารย์ นพ.อดิศักดิ์ ตันติวรวิทย์  คณะแพทยศาสตร์ 

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ถือได้ว่าเป็นผู้น าในด้านการแพทย์และสุขภาพในจังหวัดเชียงใหม่ ดังนั้นเพ่ือ  
ต่อยอดความเข้มแข็งด้านการแพทย์ สุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ จึงได้มีการด าเนินงานในรูปแบบ 
Medicopolis Platform ขึ้น โดยก าหนดทิศทางการด าเนินงานที่มุ่งขับเคลื่อนและพัฒนาขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของประเทศด้วย Start-up จากคณาจารย์ 
และผู้เรียน ประกอบไปด้วยแผนแม่บท (Flagships) 2 แผน ได้แก่ Digital Health และ Medical & Health 
Innovation District  

ทั้งนี้  จากการอภิปรายกลุ่มย่อยได้มีการก าหนดปลายทางของการด าเนินการ (Downstream)  
3 ประการ ได้แก่ 

Downstream 1: การน าข้อมูลสารสนเทศดิจิทัลทางด้านสุขภาพไปใช้ประโยชน์ด้านให้บริการทางการ
แพทย์และสุขภาพในรูปแบบบูรณาการ 

Downstream 2: การต่อยอด/ขยายผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาพต้นแบบสู่การน าไปใช้
จริงหรือเชิงพาณิชย์ รวมถึงการน าไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

Downstream 3: การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ อุตสาหกรรม บริการ ทางการแพทย์และสุขภาพ 
อันเป็นการขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่การเป็นย่านนวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพ 
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Downstream 1 : การน าข้อมูลสารสนเทศดิจิทัลทางด้านสุขภาพไปใช้ประโยชน์ด้านให้บริการ
ทางการแพทย์ และสุขภาพในรูปแบบบูรณาการ 

คณะท างานได้มีการอภิปรายถึงความคาดหวังการน าข้อมูลสารสนเทศดิจิทัลทางด้านสุขภาพไปใช้
ประโยชน์ (Desirable State) ดังนี้ 

1. Data analytics for healthcare including policy, tailor-made benefit, and budgetary, 
etc. (in-house / outreach) กลไกการขับเคลื่อนการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านการแพทย์ 
รวมถึงประเด็นอ่ืน ๆ เช่น นโยบายที่เกี่ยวข้อง การสร้างผลประโยชน์ และงบประมาณ เป็นต้น 
โดยสามารถด าเนินการภายในมหาวิทยาลัย หรือให้หน่วยงานภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ 
เข้ามารับผิดชอบ 

2. Healthcare data repository including environmental data and other unstructured 
data (e.g. SOP) for KM and analytics การจั ด เก็บ ข้ อมู ล  โดยค านึ งถึ งข้ อมู ลที่ ไม่ ใช่ 
เรื่องการแพทย์เท่านั้น แต่ค านึงถึงประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย 

3. Integration and linkage การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 
4. Data Quality and Standardization มาตรฐานและคุณภาพของข้อมูล 
5. Accessibility with Digital Platform แพลตฟอร์มส าหรับการเข้าถึงข้อมูล 
6. Compliance with Regulation e.g. EC/PDPA in all life cycles การปฏิบัติตามกฎหมาย / 

กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 
นอกจากนั้น คณะท างานได้ร่วมกันอภิปรายถึงประเด็นส าคัญที่ต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุ  

ความคาดหวัง ดังนี้  

1. ด้าน Open Data Center 
a. ควรพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมต่อใช้ประโยชน์ Open Data Platform 
b. ควรเชื่อมโยงข้อมูล และจัดระบบการแบ่งปันข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 

2. ด้าน Data Catalog 
a. ควรจัดกลุ่ ม ข้อมู ลสารสน เทศดิ จิ ทั ลทางด้ านสุ ขภ าพ ให้ เหมาะสม เป็ น ไป 

ตามวัตถุประสงค์ของการใช้ประโยชน์ข้อมูล 
3. ด้าน Data Security Quality and Standardization 

a. ควรตรวจสอบ และจัดการข้อมูลจากแต่ละแหล่งให้มาตรฐานเดียวกัน 
b. ควรมีมาตรการป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศดิจิทัลทางด้านสุขภาพ 
c. ควรก าหนดแนวปฏิบัติในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศดิจิทัลทางด้านสุขภาพ 
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Downstream 2 : การต่อยอด/ขยายผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาพต้นแบบสู่การ
น าไปใช้จริงหรือเชิงพาณิชย์ รวมถึงการน าไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

สิ่งส าคัญของการต่อยอด / ขยายผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาพต้นแบบสู่การน าไปใช้จริง
หรือเชิงพาณิชย์  รวมถึงการน าไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน คือ การปฏิรูปองค์กร 
(Organization Reform) โดยมีปัจจัยส าคัญ ดังนี้ 

Upstream : Inno - Incubator การสร้างสิ่งแวดล้อมเพ่ือเอ้ือให้เกิดการสร้างเครือข่ายของหน่วยงาน 
ในมหาวิทยาลัย โดยมีหน่วยงานท าหน้าที่ในการเชื่อมโยงสาขาวิชาต่าง  ๆ เข้ามาท างานร่วมกัน (STeP, FIN, 
Acc Ba, Mass Com, BMEI, Engineer) โดยมีปัจจัยที่ต้องให้ความส าคัญ ดังนี้  

• Internal : บุคลากร การพัฒนาบุคลกรให้สามารถท างานร่วมกับหน่วยงานอื่นได้ 
• External : ความต้องการตลาด การวิเคราะห์ความต้องการของตลาด ขับเคลื่อนด้วย 

ความต้องการของอุปสงค์เป็นหลัก   
• External : ความต้องการของชุมชน 

Midstream : 1. Inno - Competency Development ควรมีหน่วยงานหรือองค์กรที่ด าเนินงาน
พัฒนาความสามารถในการต่อยอด / ขยายผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาพต้นแบบสู่การน าไปใช้
จริงหรือเชิงพาณิชย์ เช่น Design Thinking, Business Model Canvas โดยเฉพาะนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับ 
NCDs, Functional Food และอาหารเฉพาะโรค 

 2. Supporting Processes ควรมีหน่ วยงานหรือองค์ กรที่ ด า เนิ น งานสนับสนุ น
กระบวนการต่อยอด  / ขยายผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาพต้นแบบสู่การน าไปใช้จริง 
หรือเชิงพาณิชย์ เช่น กฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ( IP, ลิขสิทธิ์ , อย., medical devices) การสื่อสารไปยัง 
ภายนอกองค์กร การจัดระบบจัดหาทุนทั้งภายในและภายนอก (Grant Matching) และการมี Sandbox 
สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 
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Downstream 3 : การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ อุตสาหกรรม บริการ ทางการแพทย์และสุขภาพ 
อันเป็นการขับเคลื่อนเชียงใหม่ สู่การเป็นย่านนวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพ 

Upstream :  1. Big data CMU (Health & Operation) ควรเชื่อมโยงข้อมูล Big Data ด้านการแพทย์
และสุขภาพ ระหว่างหน่วยงานเข้าด้วยกัน เพ่ือให้เห็นข้อมูลที่ขาดและข้อมูลที่ต้องการใช้  

  2. ควรมีคณะท างานกลางเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ 
อุตสาหกรรม บริการ ทางการแพทย์และสุขภาพ 

Midstream : 1. ควรเสริมสร้างความเชี่ยวชาญในการสร้างเครือข่ายฯ เช่น Language & Culture, 
Med-tourism และการตลาด 

    2. ควรมีทรัพยากรที่สนับสนุนการสร้างเครือข่ายฯ เช่น Platform, Places, Channels 
และ Budgets 
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สรุป 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะร่วมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี  
ทางการแพทย์ของด้วยสตาร์ทอัพจากคณาจารย์ และผู้เรียนได้อย่างไรนั้น สามารถสรุปได้ดังนี้ 

Upstream    Midstream Downstream 
การสร้างสภาพแวดล้อม (Ecosystem) 
ที่เอ้ือให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยี
ดิจิทัลและนวัตกรรมด้านการแพทย์
และสุขภาพ 
  - การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้าน 
    สุขภาพ ในรูปแบบ Shared /  
    Open Data ที่มีคุณภาพและ 
    ปลอดภัย 
  - การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
  - ถ่ายทอดองค์ความรู้ 
  - ห้องปฏิบัติการ/ โรงงานต้นแบบ 

การสร้าง Digital Health Platform  
   - Integration open-data: ID  
     level & Non-ID level 

การน าข้ อมู ลส ารสน เทศดิ จิ ทั ล
ทางด้านสุขภาพไปใช้ประโยชน์ด้าน
การให้บริการทางการแพทย์และ
สุขภาพในรูปแบบบูรณาการ 

การขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลและ
นวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาพ 
   - การยกระดับเทคโนโลยีทาง 
     การแพทย์และสุขภาพ 

การต่อยอด/ขยายผลงานนวัตกรรม
ทางการแพทย์และสุขภาพต้นแบบ 
สู่การน าไปใช้จริงหรือเชิงพาณิชย์ 
ร วม ถึ ง ก า รน า ไป สู่ ก า ร เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขัน 

การต่อยอด/ขยายผล งานวิจัยและ
พัฒนา ฯ สู่ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมทาง
การแพทย์และสุขภาพต้นแบบ 

ก า ร ส ร้ า ง เค รื อ ข่ า ย ท า ง ธุ ร กิ จ
อุตสาหกรรม บริการ ทางการแพทย์
และสุขภาพ อันเป็นการขับเคลื่อน
เชียงใหม่สู่การเป็นย่านนวัตกรรม
การแพทย์และสุขภาพ 

การบ่มเพาะเทคโนโลยีดิจิทัลและ
นวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาพ 
 - การผลักดันให้เกิดอุตสาหกรรม 
   ธุรกิจทางการแพทย์และสุขภาพ 

การจัดตั้ งศูนย์นวัตกรรมสุขภาพ 
การผลักดันและพัฒนาให้เชียงใหม่
เป็นย่านนวัตกรรมทางการแพทย์และ
สุขภาพ 
  - การรวมกลุ่มธุรกิจ อุตสาหกรรม 
    บริการ และผู้มีศักยภาพ 
    (ด้วยกลไกล Value chain) 

การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 
และนวัตกรรมทางการแพทย์และ
สุขภาพ 

ตารางที่ 9 : การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการแพทย์ 
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กลุ่มที ่3:  SO3 : Creative Lanna Platform สร้างการพัฒนาที่ย่ังยืน ด้านล้านนาสร้างสรรค์  

โจทย์: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะสามารถยกระดับจาก ล้านนาสร้างสรรค์ สู่การพัฒนาเมือง 
สร้างสรรค์ มูลค่าสูง  ให้เศรษฐกิจเชียงใหม่ จนเป็นตัวอย่างในการยกระดับมูลค่าเพิ่ม 
ทางเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรมด้วย นวัตกรรม อย่างย่ังยืน ได้อย่างไร ? 

 

ประธานกลุ่ม 

รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย  มหาเอก) 

Facilitator 

1. อาจารย์ ดร.ไพรัช   พิบูลย์รุ่งโรจน์  คณะเศรษฐศาสตร์ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษมศักดิ์ อุทัยชนะ  อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3. ดร.กรวรรณ   สังขกร   โครงการจัดตั้งศูนย์ล้านนาสร้างสรรค์ 

************************************ 

 

การพัฒนาที่ยั่งยืนต้านล้านนาสร้างสรรค์ (Ceative Lanna) ประกอบไปด้วย 3 เป้าหมาย (Flagships) 
ได้แก่  

1. การสร้างย่านล้านนาสร้างสรรค์ที่มีการใช้ดิจิทัลเข้ามาผนวกเพ่ือสร้างคุณค่าเพ่ิม ที่แตกต่างในจังหวัด
เชียงใหม่ (Digital Creative Lanna District)  โดยจะมีการจัดตั้ง CMU Creative Lanna Center (CLC) 
มีโปรแกรมพัฒนาก าลังคนในด้านการออกแบบสร้างสรรค์ (Creative Design Program) ควบคู่ไปกับ 
การสนับสนุนการวิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรม  

2. มุ่งเน้นการสร้างระบบนิเวศ เพ่ือสร้างผู้ประกอบการสตาร์ทอัพด้านการสร้างสรรค์ และการเชื่อมโยง
เข้าสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรม 

3. การสร้างแบรนด์ Creative Lanna ที่จับต้องได้ สามารถน าไปเพ่ิมคุณค่าและมูลค่าให้กับสินค้า 
และบริการ พร้อมทั้งมีการส่งสริมการสร้างการรับรู้ของแบรนด์ในวงกว้างทั้งใน ประเทศระดับประเทศ 
และระดับนานาชาติ  
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โดยมีการก าหนดโครงการส าคัญ (Key Project) จ านวน 11 โครงการส าคัญหลัก พร้อมทั้งก าหนด
เป้ าหมายและหลั ก ไมล์ แห่ งความส า เร็จ ในแต่ ล ะโป รแกรม  ตาม (ร่ าง ) แผน พั ฒ นาก ารศึ กษ า
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2566 – 2570 ได้ดังนี้

ตารางท่ี 10: SO3 Key Projects 

ในบริบท SO3 : ล้านนาสร้างสรรค์ (CREATIVE LANNA PLATFORM) ได้มีการน าเสนอและอภิปราย
ภายในกลุ่ม ร่วมระดมความเห็นจากบุคลากร โดยเฉพาะกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กว่า 40 คน 
โดยมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะครอบคลุมประเด็นแนวทางการด าเนินงาน ตามประเด็นการพิจารณา GAP 
ที่ยังขาดใน SO3 ซึ่งสิ่งที่ส่วนงานต้องการมีส่วนร่วมด าเนินการขับเคลื่อน และสิ่งที่ต้องการให้มหาวิทยาลัย
สนับสนุน / ด าเนินการ สรุปได้ดังนี้ 

ประเด็นการเสนอแนะ / ข้อคิดเห็น ในแต่ละ Flagships 

Flagship 1 : Creative District (ย่านสร้างสรรค์) 
KP1. CMU Creative Lanna Center (CMU - CLC) * On Ground  
ศูนย์ล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นศูนย์กลางของ Creative District หรือเป็น 

Center ระดับสากล) 
• สร้างพ้ืนที่แห่งการเรียนรู้เกี่ยวกับล้านนาและเป็น Heritage Trial เพ่ือสร้างความเชื่อมโยง 

จากพ้ืนที่ คูเมือง นิมมาน และตีนดอย ส าหรับการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ (Creative Lanna 
Museum) ซึ่งสามารถต่อยอดให้ชุมชนน าผลิตภัณฑ์มาจ าหน่าย เป็นการสร้างรายได้ให้ชุมชน 

• ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนาเป็น Co - CLC ที่ช่วยทั้งในด้าน ฐานข้อมูล ด้านการอนุรักษ์ 
ด้านศิลปสถาปัตยกรรม ด้านสล่า 
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KP2. CMU - Digital Creative Space (CMU - DCS) * On Cloud 

การสร้างพ้ืนที่ Open Space ด้านล้านนาสร้างสรรค์ให้กับชุมชน สังคมบนพ้ืนฐานระบบสารสนเทศ 
จากต้นทุนของ มหาวิทยาลัยที่สนับสนุน กระตุ้นกระบวนการแนวความคิดสร้างสรรค์แก่ ผู้ที่ เกี่ยวข้อง 
และกลุ่มเป้าหมาย 

• ส ร้ า ง เค รื อ ข่ า ย ชุ ม ช น ส ร้ า งส ร ร ค์ ต่ อ ย อ ด จ าก  7 Wonders of Lanna Heritage  
และ 7 Signatures of Lanna Gastronomy มาจัดกิจกรรมภายใต้ CLC / DCS 

• สร้างแพลตฟอร์มออนไลน์ Digital Platform ได้แก่ 
o Lanna in the World ภาษาเมืองสู่ภาษาโลก ข่วงแปลวรรณกรรมล้านนา / 

เรื่องเล่า /ประวัติศาสตร์ล้านนา เป็นภาษาอังกฤษที่สามารถให้คนเข้าถึงได้  
o ต ารายาล้านนา แพทย์ พ้ืนบ้าน องค์ความรู้จากเอกสารโบราณล้านนา พับสา 

ใบลาน จารึก 
o ศูนย์สารสนเทศล้านนา เพ่ือสนับสนุนล้านนาสร้างสรรค์ (Lanna Knowledge 

และ Lanna Wisdom) 

KP3. CMU – Physical / Digital Creative District (CMU - DCD) 

(เกิ ด เครือข่ ายร่ วมกันบนฐานข้อมู ลดิ จิ ทั ล  ซึ่ งขยายผลจาก  CMU Digital Creative Space 
เกี่ยวกับล้านนาสร้างสรรค์ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านการขับเคลื่อนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
โดยมีนักศึกษา นักวิจัย คณาจารย์ และชุมชน มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกลไกนี้) 

• สร้าง Sub - Creative Lanna Space ที่ใกล้ชิดกับชุมชน เชื่อมเครือข่ายและผลงานสู่ CL 
• พัฒนา Creative Economy Intelligence Agency สนับสนุน CLC และ DCS  
• Learning City การสร้างการเรียนรู้ท้องถิ่น (local study) แก่เยาวชนและสร้างการมีส่วน

ร่วมกับการพัฒนาเมืองและชุมชน 
• กิจกรรมที่ขับเคลื่อนย่านสร้างสรรค์ 

o กิจกรรมเครือข่าย Digital Economy Artisan Network มุ่งเน้น New Economic 
Opportunity เช่น  Digital Arts และ NFT ต่อยอดกิจกรรม  NFT Chiang Mai 
Arising เพ่ิมมูลค่างานศิลปะและงานสร้างสรรค์  

o เทศกาลดนตรีล้านนา โดยสร้างเครือข่าย ชุมชน ศิลปินนักดนตรีล้านนาเดิม 
และล้านนาร่วมสมัย - การท่องเที่ยว เช่น จัดเส้นทางท่องเที่ยว อบรมมัคคุเทศก์ 
การเป็นเจ้าบ้านที่ดี การท่องเที่ยววัฒนธรรม การท่องเที่ยวสร้างสรรค์ การท่องเที่ยว
โดยชุมชน 
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Flagship 2 : Creative Entrepreneurship (ผู้ประกอบการสร้างสรรค์) 

KP4. CMU - Creative Design Lab (CMU-CDL) 

• พัฒนา Creative Economy Idea Lab ร่วมกับ CMU - CDL เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลแนวโน้ม 
ทางเศรษฐกิจเพ่ือหาโอกาสทางธุรกิจในเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สนับสนุนการใช้งบประมาณ  
ของมหาวิทยาลัย และ เป็นแหล่งข้อมูลของนักธุรกิจและนักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศ 

KP5. CMU - Creative Startup Incubation (CMU-CSI) 

• LANNA creative cultural playground learning space for All. (online - offline - onlive.)  

KP6. CMU - Creative Innovation Platform (CMU-CIP) 

• เชื่อมโยงดิจิทัลโค้ช ที่คณะด าเนินการกับ ETDA เพ่ือมาช่วยพัฒนา E-commerce Platform 
ท างานร่วมกับชุมชน 

• พัฒนา Creative Economy Innovation Platform เชื่อมโยงข้อมูลเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ส าหรับผู้ประกอบการ และนักลงทุน อาทิ 
o การออกแบบคาแรคเตอร์ แอนนิเมชั่น ของเล่นและของที่ระลึกท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ 

และใช้สื่อสารประชาสัมพันธ์ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับองค์กรประกอบต่างๆ ของล้านนา
สร้างสรรค์ 

o ต่อยอดการออกแบบนวัตกรรมเพ่ือผู้สูงอายุโดยเน้นการต่อยอดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
สู่การออกแบบอุตสาหกรรม 

o Lanna Gastronomy อาหารท้องถิ่นปลอดภัย โดยเฉพาะอาหารที่มาจากเนื้อสัตว์ 
เช่น เนื้อไก่พ้ืนเมืองประดู่หางด า ท าเป็นอาหารฟิวชั่น 
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Flagship 2 : Creative Entrepreneurship (ผู้ประกอบการสร้างสรรค์) 

KP4. CMU - Creative Design Lab (CMU-CDL) 

• พัฒนา Creative Economy Idea Lab ร่วมกับ CMU - CDL เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลแนวโน้ม 
ทางเศรษฐกิจเพ่ือหาโอกาสทางธุรกิจในเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สนับสนุนการใช้งบประมาณ 
ของมหาวิทยาลัย และ เป็นแหล่งข้อมูลของนักธุรกิจและนักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศ 

KP5. CMU - Creative Startup Incubation (CMU-CSI) 

• LANNA creative cultural playground learning space for All. (online - offline - onlive.)  

KP6. CMU - Creative Innovation Platform (CMU-CIP) 

• เชื่อมโยงดิจิทัลโค้ช ที่คณะด าเนินการกับ ETDA เพ่ือมาช่วยพัฒนา E-commerce Platform 
ท างานร่วมกับชุมชน 

• พัฒนา Creative Economy Innovation Platform เชื่อมโยงข้อมูลเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ส าหรับผู้ประกอบการ และนักลงทุน อาทิ 
o การออกแบบคาแรคเตอร์ แอนนิเมชั่น ของเล่นและของที่ระลึกท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ 

และใช้สื่อสารประชาสัมพันธ์ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับองค์กรประกอบต่างๆ ของล้านนา
สร้างสรรค์ 

o ต่อยอดการออกแบบนวัตกรรมเพ่ือผู้สูงอายุโดยเน้นการต่อยอดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
สู่การออกแบบอุตสาหกรรม 

o Lanna Gastronomy อาหารท้องถิ่นปลอดภัย โดยเฉพาะอาหารที่มาจากเนื้อสัตว์ 
เช่น เนื้อไก่พ้ืนเมืองประดู่หางด า ท าเป็นอาหารฟิวชั่น 
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Flagship 3: Creative Branding & Enterprise (การสร้างแบรนด์สร้างสรรค์) 

KP8. CMU – Creative Brand Strengthening (CMU-CBS) 

• ก าหนดความหมายของ communities ชุมชนที่มีความหลากหลายและสะท้อนความร่วมสมัย
ที่ แท้ จ ริ งในปั จจุ บั น  เช่ น  ล้ านน าไม่ ได้ มี แค่ คน ในชุ มชน  (ย่ าน , Area) แต่ รวมถึ ง 
Digital Nomad และผู้ที่อพยพเข้ามาในล้านนา (ชาวล้านนาใหม่หรือผู้อพยพเข้ามา) 
ร ว ม ทั้ ง ช า ว ล้ า น น า  Young Generation แ ล ะ ใ ช้  Knowledge and Innovation 
management ไปสกัดความรู้ ความต้องการ หรือ ศักยภาพของประชากรกลุ่มนี้ที่จะมาเป็น 
โอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ 

• Young blood Lanna Organizer  
• สร้างผลิตภัณฑ์และแบรนด์ที่มีอันลักษณ์บรรจุมรดกทางวัฒนธรรมและความหลากหลาย

เฉพาะตัว เช่น นวัตกรรมสุราล้านนา โดยใช้ผลผลิตพ้ืนฐานในท้องถิ่น และความเชี่ยวชาญ
ผู้ประกอบการท้องถิ่น  

• Lanna Business History Database - สร้างข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินธุรกิจ 
โดยเชื่อมกับภาคเอกชน เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลร่วมระหว่าง partner ฝ่ายต่าง ๆ ในการสร้าง 
แบรนด์ล้านนา ในรูปแบบที่คล้ายคลึงกับบริษัทระดับชาติและนานาชาติ 

KP9. CMU – Creative Enterprise and Venture 

• พัฒนา Startup ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ทั้งในด้านการผลิตภาพยนตร์ หรือ Econ Startup 
Club 

• ผลักดันให้ชุมชนเข้มแข็ง จากการบ่มเพาะกลุ่มที่สนใจพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ๆ ต่อยอดจากทุนทาง
สังคมของชุมชนและเมืองของตนเองในอนาคต แบบ Non-profit organization  

• ส่งเสริมการรับรู้ผ่านงานด้านท่องเที่ยวเชิง education tourism บริษัทน าเที่ยว ให้เกิด
ประสบการณ์ร่วม และศูนย์หรือพิพิธภัณฑ์วิถีล้านนา 

• สร้างแบรนด์ผ่านความเป็นอาหารท้องถิ่น อาหารฟิวชั่น ผ่านความเป็นวิสาหกิจชุมชนที่เป็น 
social enterprise 

• สร้าง Entrepreneurs ด้านการรักษาด้วยต ารับยา ต าราแพทย์ล้านนา สมุนไพร แพทย์พ้ืนบ้าน 
ที่สืบทอดภูมิปัญญาล้านนา 

• พัฒนา Brand สินค้าชุมชนสร้างสรรค์ผลกระทบสูง 7 Wonders ต่อยอดสู่พาณิชย์  
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KP10. Creative Lanna Branding Global Extension 

• พัฒนา Creative Economy Idea Lab ร่วมกับ CMU - CDL เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลแนวโน้ม 
ทางเศรษฐกิจเพ่ือหาโอกาสทางธุรกิจในเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สนับสนุนการใช้งบประมาณ 
ของมหาวิทยาลัย และ เป็นแหล่งข้อมูลของนักธุรกิจและนักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศ 

KP11. SO – Collaboration 

• เชื่อมโยงดิจิทัลโค้ช ที่คณะด าเนินการกับ ETDA เพ่ือมาช่วยพัฒนา E-Commerce Platform 
ท างานร่วมกับชุมชน  

• พัฒนาหลักสูตร Brand Storytelling Design ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากเอกชน  
• ประสานงานเชื่อมโยงกับ AVPN ในการท า Social Finance สนับสนุน โครงการพัฒนาด้าน

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
• พัฒนากลไกบริหารจัดการ Crowd funding ด้วย Social Finance ผ่านกลไก Impact 

Management ภายใต้ SDG Framework  
• สร้าง Community Engagement มีความร่วมมือทั้งในด้านของการพัฒนาพ้ืนที่ ความเป็นอยู่

ของชุมชน รวมไปถึงการแชร์ความรู้ของผู้สูงอายุผ่านกิจกรรม สร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน 

สิ่งท่ีส่วนงานอยากท า และสิ่งที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน / ด าเนินการ  

สามารถสรุปเป็นแต่ละประเด็นส าคัญ ได้ดังนี้ 

1. งบประมาณ (Budget) สนับสนุนโครงการน าร่องและโครงการต่อยอดของส่วนงาน 

• โครงการพลิกฟ้ืนเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นบนฐานทรัพยากรของชุมชน (ส านักงานบริการ
วิชาการ) 

• 7 Wonders / 7 Signatures / NFT ไปขยายผลต่อ : คณะเศรษฐศาสตร์ได้ใช้งบประมาณ
รายได้คณะ ฯ น าร่อง กิจกรรม CLC - Economy เพ่ือน าร่องกิจกรรมที่สนับสนุน เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (คณะเศรษฐศาสตร์) 

• สนับสนุนงบประมาณการพัฒนาโครงการต่อเนื่องจากโครงการเดิม สนับสนุนด้านสถานที่ 
การประกอบการทดลอง Dummy Company ส าหรับนักศึกษา สนับสนุนแพลตฟอร์ม
ออนไลน์หรือ Metaverse เพ่ือประกอบการออนไลน์ (วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี) 
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• สนับสนุนการลงพ้ืนที่ส ารวจในชุมชนต่าง ๆ เพ่ืออนุรักษ์ และสืบค้นองค์ความรู้ล้านนาที่ส าคัญ 
ใกล้สูญหาย เช่น ต ารายาสมุนไพร อาหาร งานช่างฝีมือ และสนับสนุนอัตราก าลังผู้เชี่ยวชาญ
ในการปริวรรตเอกสารโบราณ เพ่ือไขความรู้ ในอดีตที่ ก าลังจะสูญหาย ให้บันทึกไว้ 
เพ่ือการน าไปต่อยอดในอนาคต (สถาบันวิจัยสังคม) 

• การสนับสนุนงานวิจัยที่ท ากับเมือง เพ่ือเพ่ิมอ านาจ (Empower) ต่อรองกับหน่วยงานภาครัฐ 
ที่เข้มแข็งสนับสนุนงบลงทุน 

• สร้างอาคารศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนาส่วนต่อเติมภายในคุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) เพ่ือขยาย
การรองรับกิจกรรมตามภารกิจของความเป็นศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนาให้มากขึ้น 
(ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา) 

2. Facility Platform  
• Networking Platform 
• Platform การท างานแบบ Multidisciplinary 
• Platform บ่มเพาะนักศึกษา อาจารย์ ที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละส่วนงาน   

3. อัตราก าลัง 

• สนับสนุนการจ้างบุคลาการปราชญ์ล้านนาในการแปลเอกสารโบราณล้านนาในคลังข้อมูล  
ที่มหาวิทยาลัยมี และถ่ายทอดความรู้สู่คนรุ่นใหม่ เนื่องจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญปัจจุบัน  
เหลือน้อยลง 

• อัต ราก าลั ง เพ่ื อ พั ฒ นา Software, Animation และ Game เพ่ื อสนั บ สนุ น ในหั วข้ อ 
Soft Power เกี่ยวกับล้านนาสร้างสรรค์ ที่ เป็นเอนิ เมชั่นและเกม (วิทยาลัยศิลปะ สื่อ 
และเทคโนโลยี) 

• อัตราก าลัง หรือ ทุนวิจัยแบบ fellowship ที่ให้ผู้รับทุนมาท างานภายใต้ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา
และเมืองร่วมสมัย คณะสังคมศาสตร์ 

4. Policy  

• งานวิจัย 
o การสนับสนุนงานที่ไม่สร้างรายได้ แต่เป็นงานเบื้องหลังที่เป็นฐานของการเกิดผลงาน

สร้างสรรค์ แต่งานเหล่านั้น เป็นส่วนที่สืบสานวัฒนธรรมล้านนา ซึ่งงานบางงาน
อาจจะไม่เห็นผลในช่วงแรก แต่อาจจะมีผลในระยะยาว 
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• กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ด้านการเงิน 
o ปลดล็อคระบบงานเดิม โดยลดภาระงานของส่วนงานวิชาการขนาดเล็ก ในการจัดท า

เอกสารและการรายงานข้อมูลต่าง ๆ ที่ไม่จ าเป็น เพ่ือสามารถด าเนินงานวิชาการ 
ที่เกิดผลลัพธ์ได้เต็มศักยภาพ 

o ลดขั้นตอนการเบิ กจ่ ายภายใน  ซึ่ งมีความยุ่ งยากเรื่องกฎระเบี ยบการเงิน 
ในคณะ ทีเ่ป็นปัญหาและอุปสรรคอย่างยิ่งในการท างาน 

o การสนับสนุนเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ค่าตอบแทน ที่สอดคล้องกับ อุตสาหกรรมจริง 
(ค่าตอบแทนอัตรามหาวิทยาลัย ไม่สะท้อนค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์) 
ท าให้ไม่สามารถ ดึงดูด ผู้ประกอบการมืออาชีพ มาท า Co - Project ร่วมกัน  

•  กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับบุคลาการ 
o แ ก้ ไข เรื่ อ ง คุ ณ ส ม บั ติ ข อ งอ า จ า ร ย์ พิ เศ ษ เ พ่ื อ เปิ ด โอ ก า ส ให้ บุ ค ล า ก ร 

จากภาคอุตสาหกรรมมาเป็นอาจารย์พิเศษ รวมถึงคุณสมบัติบุคลากร ผู้เชี่ยวชาญ 
ที่จะเข้าร่วมสอนในระดับอุดมศึกษา เช่น ต้องจบระดับปริญญาตรีเป็นอย่างต่ า  

• จัดตั้งส่วนงานใหม่ / Sandbox 
o สนับสนุนการจัดตั้งส านักข่าวอ่างแก้ว ทั้งเรื่องบุคคล งบประมาณ เพ่ือให้เป็น 

ส านั กข่ าวที่ มุ่ งน า เสนอเรื่ อ งราวของชุ มชนคนล้ านนา ท้ องถิ่ นภ าค เหนื อ 
ผ่านการน าเสนอสื่อแบบ Convergence  

o มีการสร้าง Sandbox หรือระบบในการก่อตั้ งบริษัท Startup ในมหาวิทยาลัย 
ที่มขีั้นตอนที่ง่ายกว่าปัจจุบัน 

ความเห็นภาพรวม 

1. แผน ฯ มี GAP เรื่อง ล้านนาคดีเดิมและวิถีล้านนาเดิม วิถีชีวิต จิตใจ พุทธศาสนา ที่ยังไม่ได้น าเอามา
อนุรักษ์ การสร้างชุมชนอาจท าได้ในลักษณะ Faculty to Community ให้คณะท างานสู่ชุมชนเป็นต้นแบบ 
ในการอนุรักษ์วิถีชีวิตล้านนา มรดกวิถีทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ให้ยังคงอยู่และสืบสานต่อทางวัฒนธรรม 

2. แผน  ฯ มี  GAP เรื่องการพิจารณาตัวชี้วัดความส าเร็จในเชิงการสื่อสาร (Communication 
Effectiveness) เช่น Awareness, Engagement เพราะบางโครงการอาจไม่ได้เป็นโครงการที่สร้างผลกระทบ
เชิงรูปธรรม 
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กลุ่มที่ 4 SO4(1):  Education Platform สร้างการพัฒนาที่ย่ังยืน ด้านการจัดการศึกษา 

โจทย์: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะยกระดับความสามารถในการรับเข้าให้ได้ผู้เรียนที่มีความ 
เหมาะสมได้อย่างไร? 

 

ประธานกลุ่ม 

 ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กภ.ทศพร  พิชัยยา) 

Facilitator 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.พฤทธ์ สกุลช่างสัจจะทัย   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมพงศ์  สุกัณศีล วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี 
3. รองศาสตรจารย์ ดร.ปรารถนา ใจผ่อง ผู้อ านวยการวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต 

************************************ 

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในฐานะที่เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษา จะต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้
สามารถด ารงอยู่ได้ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัต มหาวิทยาลัยก าลังเผชิญกับความท้าทาย
ด้านการจัดการศึกษา คือ การลดลงของจ านวนผู้เรียนมหาวิทยาลัย เนื่องจากการเกิดใหม่ของประชากรที่มี
แนวโน้มลดลง และการพ้นสภาพนักศึกษาเมื่อผ่านไป 1 ปี (ร้อยละ 30) จึงเป็นที่มาของการตั้งค าถามว่า
มหาวิทยาลัยมีระบบการรับเข้าที่เหมาะสมหรือไม่ อย่างไรก็ตามยังมี ด้านที่เป็นโอกาสของมหาวิทยาลัย 
ด้วยเช่นกัน คือ การมีผู้ลงทะเบียนเรียนในวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิตถึง 115 ,000 คน โดย 44,000 คน 
เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับประกาศนียบัตรแล้ว ซึ่งจะเห็นได้ว่าแม้มหาวิทยาลัยจะเผชิญกับความท้าทาย 
ที่ส าคัญ แต่ก็ยังมีโอกาสใหม่ ๆ ที่เกิดจากการพยายามปรับตัวในช่วงเวลาที่ผ่านมา 

ทั้งนี้ จากการการทบทวนอภิปรายเกี่ยวกับประเด็นการรับเข้าของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่ามี
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการรับเข้า 3 ประการ ที่มหาวิทยาลัยต้องท าให้เกิดความสมดุล ไม่ให้ปัจจัยใดปัจจัยหนึ่ง  
มีมากหรือน้อยเกินไป ได้แก่ 

ปริมาณ จ านวนนักศึกษา / ผู้ เรียน ต้องมีความเหมาะสม การมีจ านวนการรับที่สอดคล้อง 
กับทรัพยากร และความสามารถในการบริหารจัดการของแต่ละหลักสูตร 

คุณสมบัติ นักศึกษา / ผู้เรียน จะต้องมีความรู้ ทักษะที่เหมาะสมกับหลักสูตร  

ทัศนคต ินักศึกษา / ผู้เรียน จะต้องมีความสนใจ และความต้องการที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตร 
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ภาพที่ 25 : ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการรับเข้า 

ประเด็นการยกระดับความสามารถของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ในการรับเข้าเพ่ือให้ได้ผู้เรียน 
ที่มีความเหมาะสมนั้น สมาชิกกลุ่มได้อภิปรายโดยมีกรอบในการพูดคุย ดังนี้ 

 
ภาพที่ 26 : กรอบการอภิปราย 
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จากการอภิปรายตามกรอบข้างต้น สามารถสรุปได้ ดังนี้ 

1. ประเด็นที่ส่วนงานต้องการท า  

• หลักสูตร  
o การพัฒนาหลักสูตรใหม่ ที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ที่เป็นการพัฒนา 

ทั้งในด้านของเนื้อหาของหลักสูตร และรูปแบบการเรียนการสอน  
o การพัฒนาหลักสูตรใหม่ ที่มีการผสมผสานความรู้ข้ามสาย  
o การพัฒนาหลักสูตรใหม่ ที่มีการพัฒนาหลักสูตรที่เรียนควบคู่ (ปริญญาตรีใบที่ 2) 
o การพัฒนาหลักสูตรเดิม โดยการเสริมทักษะที่จ าเป็นให้กับผู้เรียน เพ่ือให้สามารถ 

ออกสู่ตลาดได้อย่างมีคุณภาพ เช่น data analytics, soft skill เป็นต้น 
• กระบวนการรับเข้า มีการเพิ่มความหลากหลายของช่องทางการรับเข้า โดยก าหนดรูปแบบ 

การสมัครที่มีความหลากหมายมากข้ึน และเปิดรับนักศึกษาปริญญาตรี ในภาคการศึกษาท่ี 2 
• การตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ 

o Soft Power การใช้อิทธิพลทางวัฒนธรรม คุณค่าทางสังคม เพ่ือจูงใจให้มาเรียน 
o Early Exposure การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมา สัมผัสกับหลักสูตรก่อนการตัดสินใจ 
o ลูกค้ากลุ่มใหม่ การแสวงหาลูกค้ากลุ่มใหม่ (เช่น พ้ืนที่ อ่ืน หรือ กลุ่มอายุ อ่ืน) 

และการสร้างคู่ความร่วมมือ 

2. ประเด็นสิ่งท่ีต้องการให้มหาวิทยาลัย / คณะ / หน่วยงานสนับสนุน 

• การมีฟังก์ชันการท าการตลาดเชิงรุกของมหาวิทยาลัย 
o มีหน่วยงานที่ท าหน้าที่ดูแลจัดการเรื่องการตลาดอย่างเป็นระบบ 
o มีการใช้ข้อมูลมาสนับสนุนการท าการตลาด ทั้งการเชื่อมโยงข้อมูล การวิเคราะห์

ข้อมูล และการน าข้อมูลไปสู่การออกแบบกลยุทธ์ 
• การสนับสนุนเชิงนโยบายเพื่อให้มีหลักสูตรแนวใหม่ 

o มีหน่วยงานที่ท าหน้าที่ เป็นพี่เลี้ยงให้ค าแนะน าในการจัดท าหลักสูตรรูปแบบใหม่ 
o มีกระบวนการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับหลักสูตรที่มีอยู่แล้ว เช่น การเติมเต็ม soft skill 
o การใช้ Lifelong Education ควบคู่ไปกับหลักสูตรที่มีอยู่ 
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กลุ่มที่ 4 SO4(2) :  Education Platform สร้างการพัฒนาที่ย่ังยืน ด้านการจัดการศึกษา 

โจทย์: มหาวิทยาลั ย เชียงให ม่จะก้ าวข้ ามหลั กสูตรตามความสามารถของผู้ สอน 
สู่ความต้องการของผู้เรียนและสังคมได้อย่างไร? 

 

ประธานกลุ่ม 

 ผู้ช่วยอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์) 

Facilitator 

1. รองศาสตราจารย์ นพ.อนวัช วิเศษบริสุทธิ์  คณะแพทยศาสตร์ 
2. อาจารย์ ดร.อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ  ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
4. นางอัจฉรา ศรีพลากิจ  กองพัฒนานักศึกษา  

  

การพัฒนาหลักสูตรถือเป็นหัวใจหลักของมหาวิทยาลัย จากการทบทวนถึงแนวโน้มส าคัญของโลก  
ท าให้เห็นถึงแนวโน้มส าคัญบางประการที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ไม่ว่าจะเป็นทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร อนาคตของงาน  การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต 
และวัฒนธรรมทางสังคม การขยายตัวของความเป็นเมือง แนวโน้มเหล่านี้ล้วนส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนา
หลักสูตร เนื่องจากหลักสูตรที่มีอยู่ในปัจจุบัน ยังไม่สามารถตอบโจทย์ของความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น  
ในอนาคตได้ ทั้งนี้  ปัจจุบันและในอนาคต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก าลังเผชิญกับความท้าทายด้านการ 
จัดการศึกษา เช่น จ านวนผู้เรียนที่ลดลง การแข่งขันที่สูงขึ้น ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งการจัด 
การเรียนการสอนในปัจจุบันอาจไม่สามารถตอบสนองต่อความท้าทายที่มหาวิทยาลัยก าลังเผชิญอยู่ได้   

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดท าแผนการศึกษา ฯ ระยะที่ 13 ในแผนกลยุทธ์ SO4 สร้างการพัฒนา 
ที่ยั่งยืนด้านการจัดการศึกษา (Education Platform) มีโจทย์ส าคัญ คือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะก้าวข้าม
หลักสูตรตามความสามารถของผู้สอน สู่ความต้องการของผู้เรียนและสังคมได้อย่างไร ซึ่งกลุ่มได้ร่วมกัน
อภิปรายถึงแนวทางการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ สรุปได้ดังนี้ 
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อุปสรรคของการพัฒนาหลักสูตร 

1. Customer Focus : Design UVP การสร้างความโดดเด่นให้หลักสูตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ที่โดดเด่นกว่ามหาวิทยาลัยอ่ืน ซึ่งประเด็นส าคัญ คือ ระบบการสนับสนุนผู้เรียน และการสร้างประสบการณ์ 
แก่ผู้เรียน ตัวอย่างเช่น 

• การทดลองเรียนก่อน เพ่ือดูว่าตอบโจทย์หรือไม่ เมื่อเรียนแล้วสามารถใส่ประวัติใน Portfolio 
ส าหรับสมัครเรียนต่อได้ 

• น า VOC จากผู้เรียน มาออกแบบ Customer Focus ตามพฤติกรรมของผู้เรียน 
• Experience Focus - Data Driven 
• Model การปรับหลักสูตรยืดหยุ่น คล่องตัว 
• การสร้างจุดเด่น หลายศาสตร์ หลายปริญญา                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2. Ecosystem : CMU Support ขาดหน่ วยงานกลางที่ รับผิ ดชอบด้ านการสร้างเครือข่ าย 
ความร่วมมือ ที่จะเป็นศูนย์รวมของข้อมูลหลักสูตรของทั้งมหาวิทยาลัย ละเป็นส่วนส าคัญในการช่วยส่วนงาน 
ในการประชาสัมพันธ์ และสร้างเครือข่าย เพราะเนื่องจากแต่ละส่วนงานอาจมีทรัพยากรไม่ เท่ากัน 
และไม่สามารถด าเนินการได้อย่างเต็มที่ ตัวอย่างเช่น  

• ความร่วมมือเครือข่าย กับ โรงเรียน Reskill – Upskill คุณครู 
• ความร่วมมือ กับหน่วยงานใช้บัณฑิต 
• การสร้าง Collaboration ท าได้เลย ไม่ต้องลงทุน 
• การสร้าง Ecosystem โรงเรียน – มหาวิทยาลัย – ตลาดแรงงาน 
• Partnership with Expert : Brain Power 
• การสร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการ 

3. CMU Support 

• งบสนับสนุนที่เป็นรูปธรรมส าหรับการพัฒนา Multidiscipline 
• หลักสูตรแย่งผู้เรียนกันเอง 
• การสนับสนุนจากส่วนกลางอย่างเป็นรูปธรรม 
• การพัฒนาระบบการบริหารบุคคล เพ่ือพัฒนาทักษะคณาจารย์ 

 
 
 



การสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประจำปี 2565

71
68 

4. Regulation – Change ASAP 

• การปรับปรุงกฎระเบียบด้านหลักสูตรให้มีความชัดเจน เช่น ค่าธรรมเนียมที่ เหมาะสม 
กฎระเบียบที่รองรับหลักสูตรร่วม เป็นต้น 

• เล่มหลักสูตรเป็นตัว Blockage 

5. New CMU : Work System CRM การจัดตั้ งหน่ วยงากลางสนั บสนุ น ในด้ านการตลาด 
และระบบสนับสนุนผู้เรียน เช่น 

• Intelligent Unit Support ข้อมูล VOC, VOS, ตลาด 
• เด็ก Inter, Bilingual ไม่มีหน่วยงานสนับสนุน 
• ขาดหน่วยงานกลางดูแลผู้เรียนตลอดวงจรชีวิต 

6. GE is Key Opportunity   

• GE is Key Opportunity 
• Multidisciplinary ผ่าน GE ที่ได้ Degree 
• Value Added GE – Degree – Customer ต้องการ 

Key Enablers – CMU  

จากอุปสรรคทั้ง 6 ด้านในหัวข้อข้างต้น กลุ่มได้ร่วมกันอภิปรายถึงแนวทางการขับเคลื่อนเพ่ือให้สามารถ
ตอบโจทย์การก้าวข้ามหลักสูตรตามความสามารถของผู้สอน สู่ความต้องการของผู้เรียนและสังคม โดยสรุปมี  
3 ประเด็นส าคัญ ดังนี้  

1. การสื่อสารไปยังส่วนงานในระดับกลาง เช่น หั วหน้าภาควิชา ประธานหลักสูตร เพ่ือให้เกิด 
ความเข้าใจและความร่วมมือ 

2. การสนับสนุนที่ เป็นรูปธรรมจากสวนกลาง เช่น การดูแลนักศึกษาต่างชาติ นักเรียนมัธยม  
การหาข้อมูลด้านลูกค้าและตลาด เป็นต้น 

3. โครงสร้าง หน่วยงาน ที่สนับสนุนทิศทางของหลักสูตรในอนาคต 
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ภาพที่ 27 : Key Enablers – CMU 
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กลุ่มที่ 6 SO5 :  Research and Innovation Platform สร้างการพัฒนาที่ ยั่ งยืน  ด้านการวิจัย 
และนวัตกรรม  

โจทย์ : เพื่อสร้างงานวิจัยพื้นฐาน วิจัยข้ันแนวหน้า วิจัยเชิงลึก รวมไปถึง การน าไปสู่การสร้าง
ประโยชน์ และนวัตกรรม ที่เป็นเลิศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต้องปรับปรุงห่วงโซ่ 
แห่งคุณค่าในการด าเนินการอย่างไร?  

 

ประธานกลุ่ม 

รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์) 

Facilitator 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ  อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.นพพล เล็กสวัสดิ์  ส านักงานบริหารงานวิจัย 

3. รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม  ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ 

  

กลยุทธ์ SO5 Research and Innovation Platform มุ่งเน้นการสร้างระบบนิ เวศ (Ecosystem) 
ที่ส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยใช้ประโยชน์จากการต่อยอด  
ฐานความเข้มแข็งของงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการสร้างระบบสนับสนุน  
การท าวิจัยและการสร้าง 

นวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมหลากหลายสาขาความเชี่ยวชาญและตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ 
ของภาคเหนือและของประเทศ มีการสร้างบรรยากาศของการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม การเสริมสร้าง
ศักยภาพของนักวิจัยภายในมหาวิทยาลัย ให้สามารถรองรับกับพลวัตรของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมที่รวดเร็ว มีการเชื่อมต่อระบบการศึกษากับการพัฒนางานวิจัยชั้นแนวหน้าและงานวิจัยเชิงลึก
เพ่ือให้มีก าลังคนที่มีทักษะในต้านนั้น  ๆ เข้าสู่ระบบการสร้างนวัตกรรมในภาคธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อไป 
โดยการขับเคลื่อนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในด้านวิจัยและนวัตกรรมนี้ จะสอดคล้องกับโปรแกรมเรือธง 
(Flagship Program) 4  โป รแ ก รม  ได้ แ ก่  Frontier & Deep Tech Research, Global Partnership, 
Open-Innovation และ Research & IP Utilization การด าเนินการตาม S05: Research and Innovation 
Platform นี้  จ ะ ผ ลั ก ต้ น ใ ห้ ผ ล ป ร ะ เมิ น  SDG1 :  No Poverty, SDG9 :  Industry, Innovation, 
and Infrastructure ให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังมีอีก 1 โปรแกรมเรือธงที่เป็นโปรแกรมร่วม SO 1, 
2 .4  แล ะ  5  คื อ เรื่ อ ง  PM2 .5  & Other Pollutant Related NCDs from Field to Cell to Bedside 
เป็นการด าเนินการตามแผน CMU Reinventing University การด าเนินการตามโปรแกรมเรือธงนี้ 



การสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประจำปี 2565

74
71 

จะผลักตันให้ผลประเมิน SDG2: Zero Hunger, SDG3: Good Health and Well-Being, และ SDG13: 
Climate Action ให้อยู่ในระดับที่ดีข้ึน 

SO5 Research and Innovation Platform สร้างงานวิจัยพ้ืนฐาน วิจัยขั้นแนวหน้า วิจัยเชิงลึก 
รวมไปถึง การน าไปสู่การสร้างประโยชน์และนวัตกรรม ท่ี เป็นเลิศได้ก าหนด 4 Flagship, 11 Key Projects 
และ 16 Key Results รายละเอียดดังแสดงในตาราง  

 
ตารางท่ี 11 : SO5 Research and Innovation Platform (Flagship) 

ทั้งนี้ มุ่งหวังว่าจะสามารถตอบโจทย์ CMU New S - Curve ของมหาวิทยาลัย 3 ด้าน คือ 

1. ด้าน Open Innovation Ecosystem 
2. ด้าน CMU New Venture 
3. ด้าน Innovation University 

โดยกลุ่มที่ 6 : SO5 Research and Innovation Platform มีผู้เข้าร่วมระดมความคิดเห็นจากบุคลากร
ทั้งกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์  
และสังคมศาสตร์ จ านวนกว่า 90 คน มีผลการระดมความคิดเห็น ครอบคลุมประเด็นแนวทางการด าเนินงาน
การสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการจัดการศึกษา โดยมี Gap ที่ยังขาดในแต่ละ SO  สิ่งที่ส่วนงานอยากท า  
และสิ่งที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน / ด าเนินการ ดังนี้  

1. โปรแกรมสนับสนุน กรณีของการท าวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัย / สถาบันระดับโลก 

2. การท าความเข้าใจ / สร้าง Guideline ในเชิงปฏิบัติส าหรับการจัดซื้อจัดจ้างงานวิจัย 
เพ่ือให้เกิดการท างานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความถูกต้อง 
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3. การสร้าง Research Center ส าหรับเทคโนโลยีเฉพาะทางที่เป็นส่วนกลาง เพ่ือให้สหสาขา
ท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิผลและยั่งยืน 

4. ควรมีกลไกสนับสนุนพิเศษส าหรับกรณีของการตีพิมพ์ผลงานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัย 
/ สถาบันระดับโลก รวมถึงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่สอดคล้องกับความเป็นจริงและคุ้มค่า 

5. การท าระบบที่ช่วย Matching เอกชนเพ่ือร่วมกันขอทุนจากแหล่งทุนที่ก าหนดให้มีเอกชน 
ร่วมลงทุนในโครงการด้วย 

6. การท าระบบส่งเสริมให้นักศึกษาปริญญาตรีที่มีความสามารถในการท าวิจัยสูงเข้าสู่ระบบ  
การเรียนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 

7. การท าความร่วมมือกับบริษัทหรือการตั้งบริษัทสตาร์ทอัพผลักดันให้บัณฑิต (โดยเฉพาะ 
ในระดับปริญญาโทและเอก) ที่จบไปมีอาชีพและได้ใช้ทักษะความรู้ที่ได้เรียนมา 

8. การท างานเชิงรุกในการเข้าพบแหล่งทุนเพ่ือขอรับการสนับสนุนเป็นชุดโครงการขนาดใหญ่
ภายใต้กรอบการวิจัยพัฒนาที่แหล่งทุนมุ่งเน้น 

9. การสร้างกลไกการน าผลงานวิจัยหรือทรัพย์สินทางปัญญาที่ มี อยู่ ไปสู่ กา รต่อยอด 
อย่างเป็นรูปธรรม 

10. การหาช่องทางส่งเสริมให้นักวิจัยของมหาวิทยาลัยได้เป็น Editor ของวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ 

11. การส่งเสริมให้คนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าไปมีส่วนเป็นอนุกรรมการ / กรรมการ 
ของแหล่งทุนต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 

12. การสร้าง Research and Innovation Club ที่สร้างความสัมพันธ์กันได้อย่างแท้จริง 

13. กลไกการช่วยเหลือเรื่องการส ารองเงินเพ่ือด าเนินโครงการวิจัย 

14. Flagship ที่ 1 ควรพิจารณาถึงประเด็นของ Frontier Research เชิงสังคมท่ีสร้างผลกระทบสูง 

15. การสร้างความเข้าใจในการเป็นเจ้าของผลงานวิจัย Bayh Dole Act 

16. การเพ่ิมงบประมาณสนับสนุน COE พร้อมกับการทบทวนภารกิจ 

 

 

 

 



การสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประจำปี 2565

75
72 

3. การสร้าง Research Center ส าหรับเทคโนโลยีเฉพาะทางที่เป็นส่วนกลาง เพ่ือให้สหสาขา
ท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิผลและยั่งยืน 

4. ควรมีกลไกสนับสนุนพิเศษส าหรับกรณีของการตีพิมพ์ผลงานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัย 
/ สถาบันระดับโลก รวมถึงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่สอดคล้องกับความเป็นจริงและคุ้มค่า 

5. การท าระบบที่ช่วย Matching เอกชนเพ่ือร่วมกันขอทุนจากแหล่งทุนที่ก าหนดให้มีเอกชน 
ร่วมลงทุนในโครงการด้วย 

6. การท าระบบส่งเสริมให้นักศึกษาปริญญาตรีที่มีความสามารถในการท าวิจัยสูงเข้าสู่ระบบ  
การเรียนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 

7. การท าความร่วมมือกับบริษัทหรือการตั้งบริษัทสตาร์ทอัพผลักดันให้บัณฑิต (โดยเฉพาะ 
ในระดับปริญญาโทและเอก) ที่จบไปมีอาชีพและได้ใช้ทักษะความรู้ที่ได้เรียนมา 

8. การท างานเชิงรุกในการเข้าพบแหล่งทุนเพ่ือขอรับการสนับสนุนเป็นชุดโครงการขนาดใหญ่
ภายใต้กรอบการวิจัยพัฒนาที่แหล่งทุนมุ่งเน้น 

9. การสร้างกลไกการน าผลงานวิจัยหรือทรัพย์สินทางปัญญาที่ มี อยู่ ไปสู่ กา รต่อยอด 
อย่างเป็นรูปธรรม 

10. การหาช่องทางส่งเสริมให้นักวิจัยของมหาวิทยาลัยได้เป็น Editor ของวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ 

11. การส่งเสริมให้คนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าไปมีส่วนเป็นอนุกรรมการ / กรรมการ 
ของแหล่งทุนต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 

12. การสร้าง Research and Innovation Club ที่สร้างความสัมพันธ์กันได้อย่างแท้จริง 

13. กลไกการช่วยเหลือเรื่องการส ารองเงินเพ่ือด าเนินโครงการวิจัย 

14. Flagship ที่ 1 ควรพิจารณาถึงประเด็นของ Frontier Research เชิงสังคมท่ีสร้างผลกระทบสูง 

15. การสร้างความเข้าใจในการเป็นเจ้าของผลงานวิจัย Bayh Dole Act 

16. การเพ่ิมงบประมาณสนับสนุน COE พร้อมกับการทบทวนภารกิจ 

 

 

 

 



การสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประจำปี 2565

76
73 

กลุ่มที่ 7 : ร่วมคิดพิชิตปัญหา PM 2.5 : จากวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมถึงปัญหาสังคมเชิงโครงสร้าง  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะรวมพลังสร้างข้อเสนอเชิงนโยบาย ผลักดันการด าเนินงาน และใช้องค์
ความรู้ในการแก้ไขปัญหาหมอกควันได้อย่างไร? (PM2.5 HACKATHON)  

 

ประธานกลุ่ม  
ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ไพสิฐ พาณิชย์กุล) 
ผู้ช่วยอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์ 

 

Facilitator 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร  จันทระ   คณะวิทยาศาสตร์ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสกร แช่มประเสริฐ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล  คณะวิศวกรรมศาสตร์  

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ด าเนินการการแก้ปัญหาด้านสุขภาพที่เกิดจากฝุ่นควัน PM2.5 และมลพิษ 
อ่ืน ๆ มาอย่างต่อเนื่อง ตั้ งแต่การแก้ปัญหาที่ต้นน้ า  คือการจัดการพ้ืนที่ทางการเกษตร พ้ืนที่ป่ าไม้ 
เพ่ือลดปริมาณการเผาที่ท าให้ เกิดฝุ่นควัน การแก้ปัญหาที่กลางน้ า คือการใช้วิทยาการข้อมูลมาใช้  
ในการตรวจสอบ ตรวจจับ และวิเคราะห์การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และการแก้ปัญหาที่ปลายน้ า คือการสร้าง
นวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อรักษาและป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่มีสาเหตุมาจากฝุ่นควัน PM2.5 
และมลพิษอ่ืน ๆ  

ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าไปด าเนินการวิจัยและพัฒนาเพ่ือลดปัญหา PM2.5 ที่หลัก 
ในพ้ืนที่น าร่องจ านวน 2 แห่ง คือ บ้านป่าตึงงามโมเดล อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ และ แม่แจ่มโมเดล อ.แม่แจ่ม  
จ.เชียงใหม่ ได้ด าเนินการมาแล้วกว่า 2 ปี จากการถอดบทเรียนของการด าเนินงานที่ผ่านมานั้น พบว่าปัญหา 
PM2.5 เป็นปัญหาที่ท่ีเกี่ยวเนื่องมาจากปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจ ที่ส่วนใหญ่เป็นภาคการเกษตร 
ที่มีระบบอุตสาหกรรมเข้ามาลงทุนในรูปแบบ Contract Farming ส่งเสริมให้ปลูกพืชเชิงเดี่ยวในพ้ืนที่ 
ขนาดใหญ่ นอกจากนั้นยังพบปัญหาเชิงโครงสร้างทางสังคมวัฒนธรรมที่ยังไม่ยอมเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต  
ที่เก่ียวข้องกับการเผา และยังมีความเหลื่อมล้ าทางโอกาส ข้อจ ากัดของกฎหมาย เป็นต้น  

กล่าวคือ ปัญหา PM2.5 เป็นปัญหาที่มีความซับซ้อน เกี่ยวข้องกับประเด็นทางสังคม และหน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบที่หลากหลาย ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของประเทศต่างๆ เป็นปัญหาที่ไม่สามารถ
แก้ไขได้ด้วยมาตรการใดมาตรการหนึ่งเพียงอย่างเดียว 
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เรื่อง “กำรถ่ำยทอดแผนกำรพัฒนำกำรศึกษำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่  
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การสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปี 2565 ได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้าย เป็นการสัมมนา
ในหัวข้อ “การถ่ายทอดแผนการพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) 
จากนโยบายสู่การปฏิบัติ” คณะท างานจัดท าแผนใช้เวลาในการด าเนินการมามากกว่า 1 ปี ด้วยความร่วมมือ
ของทุกฝ่าย ตั้งแต่สภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการทุกชุด ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ตลอดจนคณะท างาน  
ที่ประกอบไปด้วยบุคคลทุกช่วงวัย ถือได้ว่าแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 เป็นแผนที่
มีความสมบูรณ์ที่สุดแผนหนึ่ง ซึ่งข้อมูลที่ได้รับจากการสัมมนาในครั้งนี้ คณะท างานจะน าไปพัฒนาปรับปรุง
เพ่ือให้แผนมีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน โดยจะได้ประกาศใช้วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป 

 แผนพัฒนา ฯ ระยะที่ 13 นี้ เป็นแผนที่ต่อยอดมาจากแผนพัฒนา ฯ ระยะที่ 12 โดยเป็นแผนที่มุ่งเน้น
ยุทธศาสตร์เชิงรุก 3 ด้าน ได้แก่ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ด้านอาหาร สุขภาพ และผู้สูงอายุ และด้านล้านนา
สร้างสรรค์  ซึ่ งในปัจจุบันมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้บรรลุ เป้าประสงค์ของแผนเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว  
ทั้งนี้  ความส าเร็จของแผน เกิดมาจากความร่วมมือร่วมใจกันทุกภ าคส่วนในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
จึงขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เสมอมา 
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