
ยุทธศาสตร์การเป็นมหาวทิยาลัยในกาํกับ สู่ทวรรษที่ ๖ 
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โดย   รศ.นพ. นิเวศน์ นันทจติ  

         อธิการบดีมหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 



เหลยีวหลงั: ๕ ทศวรรษทีผ่่านมา  

2 



ก่อกาํเนิด มช. 
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พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัเสดจ็พระราชดาํเนินทรงเปิด

มหาวทิยาลัยเชียงใหม่อย่างเป็นทางการ 

๒๔ มกราคม ๒๕๐๘ 



ปณธิาน มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

5 

“มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในส่วนภมูิภาค
จัดต้ังขึ้นตามนโยบายของรัฐ และเจตนารมณ์ของประชาชนใน
ภาคเหนือให้เป็นศูนย์กลางทางวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง เพ่ืออาํนวย
ประโยชน์แก่ท้องถิน่และประเทศชาตโิดยส่วนรวม  

มหาวิทยาลัยแห่งน้ีเป็นแหล่งสะสม ค้นคว้า วิจัย และถ่ายทอดความรู้ 
ตามหลักแห่งเสรีภาพทางวิชาการ โดยยดึม่ันในสัจธรรมและคุณธรรม 
เพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ การประยุกต์ เผยแพร่ และการทาํนุ
บาํรุงศิลปวัฒนธรรม  

บัณฑติแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พึงฝักใฝ่ในการฝึกฝนตน เป็นผู้ รู้
จริง คดิเป็น ปฏิบัตไิด้ สามารถครองตน ครองคน ครองงาน ด้วยมโน
ธรรมและจติสํานึกต่อสังคม”  
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คณะ สถาบัน สํานัก คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรทุกระดบั และ

ประชาชน 
 มช..คือ  



เหลยีวหลงั: ๕ ทศวรรษทีผ่่านมา  
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๕๐ ปี มช. ทาํอะไรให้แก่สังคมไทย 
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ผลิตบัณฑติออกสู่สังคมไทย 
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 ผลติบัณฑติปีละกว่า 7,000 คน 

 ผลติบัณฑติสู่สังคมร่วม 166,224 คน ตลอด 50 ปี ที่ผ่านมา (สาํนัก

ทะเบียนฯ 15 ส.ค.57 

 เพิ่มโอกาสทางการศกึษา แก่คนในภาคเหนือ (กว่าร้อยละ 50 ของบัณฑิต) 
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สร้างองค์ความรู้แก่สังคม 
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จํานวนผลงานตีพมิพ 

เรื่อง 

 ผลติงานวจัิยตีพมิพ์ในวารสารระดับนานาชาต ิปีละกว่า 1,000 เร่ือง 
 ผลงานวจัิยตีพมิพ์ กว่า 10,400 เร่ือง ใน 50 ปี ที่ผ่านมา

(สาํนักหอสมุด 17 ก.พ. 58) 
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บทความวจิัยที่ได้รับการอ้างองิ (Citations) 
ใน Refereed Journal จากฐาน Scopus 
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บริการวชิาการรับใช้สังคม อาท ิ
• บริการด้านสาธารณสุขสาํหรับประชาชนในภาคเหนือ 

• โรคขาดสารอาหาร โรคเอดส์ โรคหวัใจ โรคมะเร็ง โรคธาลัสซีเมีย 

• ดาํเนินโครงการตามแนวพระราชดาํริ 

• ร่วมพัฒนาพืน้ที่สูงกับโครงการหลวง 

• บริการด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน 

• ป้องกันแก้ไขปัญหาภาวะวกิฤตหมอกควัน 

• ตดิตามประเมนิผลโครงการป้องกันปัญหาอุทกภยัต้นนํา้ กลางนํา้ 
ปลายนํา้ 

• ร่วมแก้ปัญหาชุมชนรอบ มช. และในเชียงใหม่  
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นโยบายจากสภามหาวทิยาลยั 
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วสัิยทศัน์ 



วสัิยทศัน์ 2559 
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เป็นเลิศด้านวิชาการ รับใช้สังคม 

50 ของเอเชีย เป้าหมาย ร่วมพฒันาพืน้ที่และประเทศอย่างยั่งยนื 

จัดการศึกษา 

มีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ 

พฒันางานวิจัย 

และนวัตกรรม 

จัดบริการวิชาการ 

ความต้องการ 

ชุมชน 

ทาํนุบาํรุงศาสนา  

ศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณีไทยฯ  

และส่ิงแวดล้อม 

พฒันาความเป็นสากลของมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์อาเซียน 

พัฒนาศูนย์หริภุญไชย / ศูนย์สมุทรสาคร 

Green & Clean Campus – Car free campus 

พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ 

เพิ่มรายได้ (เพื่อการพัฒนา) 

พัฒนาบุคลากร 



การดาํเนินการตามยุทธศาตร์ทีผ่่านมา 
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QS Asian University Rankings 
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QS World University Rankings: อันดับ 3 ของประเทศ 

1 

50 

อันดบัที่ 92 ของเอเชีย และอันดบั 3 ของประเทศ 



ด้านการบริหารจัดการ 
• กระจายอาํนาจการบริหารและการตัดสินใจให้แก่คณะ 

• จัดงบประมาณรายได้ในปีงบประมาณ 2557 ตามยุทธศาสตร์
การพฒันามหาวทิยาลัยเพิ่มขึน้กว่าร้อยละ 17 เทยีบกับ
ปีงบประมาณ 2555 

• จัดเตรียมงบประมาณเพื่อสนับสนุนคณะ/ส่วนงาน ให้สามารถ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์และเป้าหมายของมหาวทิยาลัย (ระหว่าง
ทาํความตกลงในการทาํ PA) 

• จัดเตรียมงบประมาณเพื่อช่วยแก้ปัญหาให้แก่คณะ/ส่วนงาน ที่
ประสบปัญหาด้านงบประมาณ (ทาํความตกลงในการทาํ PA) 
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บนหลักการทาํงาน 

“ปัญหาของคณะ คือปัญหาของมหาวทิยาลัย” 
-ร่วมกันเพื่อแก้ไข-  



ด้านการบริหารจัดการ 

• ประเมนิประสิทธิภาพการปรับเปล่ียน

มหาวทิยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวทิยาลัยในกาํกับของรัฐ 

• เพิ่มรายได้จากการบริหารสินทรัพย์ โดยการให้บริษัท

หลักทรัพย์จัดการกองทุนมาบริหารกองทุน 
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               ด้านการบริหารจัดการ (ด้านบุคลากร) 

• ปรับหลักเกณฑ์และวธีิการจ้างพนักงานมหาวทิยาลัยช่ัวคราว 
กรณีการจ้างศาสตราจารย์ที่มีอายุเกนิ 60 ปี 

• ปรับอัตราค่าจ้างของพนักงานมหาวทิยาลัยส่วนงานให้สอดคล้อง
กับบญัชีเงนิเดอืนของข้าราชการ / ลูกจ้างประจาํ 

• จัดตัง้กองทุนสาํรองเลีย้งชีพมหาวทิยาลัยเชียงใหม่                 
แก้ไขข้อบงัคับฯ ปี 2553 

• ประกาศฯ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการบรรจุพนักงาน
มหาวทิยาลัยประจาํ (เงนิรายได้ส่วนงาน) สายปฏบิตักิาร  
ประกาศ ณ วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2556 
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ด้านการบริหารจัดการ (ด้านบุคลากร) 

• ออกข้อบงัคับมหาวทิยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และ

วธีิการพจิารณาแต่งตัง้พนักงานมหาวทิยาลัย ให้ดาํรงตาํแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 

2557 

• ประกาศฯ มาตรฐานกาํหนดตาํแหน่งพนักงานมหาวทิยาลัยสาย

วชิาการ ตาํแหน่งอาจารย์ผู้ช่วย (TA) และตาํแหน่งนักวจิัยผู้ช่วย 

(RA) ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2557 
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• การยกเลิกการหกัเงนิเดอืนร้อยละ 20 สาํหรับผู้ที่ลาศึกษาเกินระยะเวลา

ของหลักสูตรและแก้ไขในเร่ืองของการรับเงนิเดอืนของพนักงาน

มหาวิทยาลัย ที่ได้รับอนุญาตให้ลาไปศึกษาทัง้ภายในประเทศและ

ต่างประเทศ ให้ได้รับเงนิเดอืนระหว่างลาศึกษาไม่เกิน 4 ปี นับตัง้แต่วันไป

ศึกษาจนถงึวันก่อนวันมารายงานตวัเพื่อปฏบิัตงิาน และในกรณีที่มีผู้มี

อาํนาจอนุญาตการลาศึกษาเหน็สมควรให้พนักงาน 

• ออกระเบียบกองทุนสวัสดกิาร ว่าด้วย การเบกิค่ารักษาพยาบาล ค่า

สงเคราะห์ศพ และค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานมหาวิทยาลัยประจาํ (เงนิ

รายได้ของส่วนงาน) พ.ศ.2557 

• ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ว่าด้วย  เงนิช่วยเหลือพนักงาน

มหาวิทยาลัยประจาํ (เงนิรายได้ของส่วนงาน) กรณีออกจากงาน พ.ศ.2557 
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ด้านการบริหารจัดการ (ด้านบุคลากร) 



• เพิ่มทุนการศกึษา ทุนระดับปริญญาเอก 
– ทุนละ สองล้านบาท สาํหรับมหาวทิยาลัยใน 50 อันดบัแรกของโลก 

จากเดมิ หน่ึงล้านห้าแสนบาท 

– ทุนละ หน่ึงล้านห้าแสนบาท สาํหรับมหาวทิยาลัยใน 200 อันดบัแรก
ของโลก จากเดมิ หน่ึงล้านสามแสนบาท  

– ทุนละ หน่ึงล้านสามแสนบาท สาํหรับมหาวทิยาลัยใน 500 อันดบัแรก
ของโลก จากเดมิ หน่ึงล้านบาท 

• เพิ่มทุนการศกึษา ทุนระดับปริญญาโท 
– ทุนละ หน่ึงล้านบาท ต่อหน่ึงปีการศึกษา จากเดมิแปดแสนบาท และ

การเพิ่มเตมิทุนการศึกษาสาํหรับนักวจิยั 

• ทุนโครงการช้างเผือก สาํหรับนักศกึษาระดับปริญญาตรี 

• จัดสรรทุนสนับสนุนการศึกษาต่อของสายปฏบัิตกิาร 
23 

ด้านการบริหารจัดการ (ด้านบุคลากร) 



• ปรับค่าธรรมเนียมการศกึษาให้สอดคล้องกบัสภาพความเป็นจริง เร่ิมใช้กับนักศกึษา 
รหสั 57 

• พฒันาระบบประกนัคุณภาพการศกึษาที่มุ่งเน้นสู่การพฒันาและการมีคุณภาพ 

 - โครงการ QA สัญจร 

 - โครงการ CMU-EdPex 
• พฒันาหลักสูตรนานาชาตแิละความเป็นนานาชาต ิ

 - เพิ่มประสทิธิภาพการดาํเนินงานของหลักสูตรนานาชาต ิ
- ยกเว้นค่าธรรมเนียมนักศกึษาต่างชาตเิพื่อส่งเสริมการเพิ่มจาํนวนนักศกึษา

ต่างชาต ิ
- โครงการ AUN-ACTS (ASEAN Credit Transfer System) 

• ส่งเสริมดาํเนินการการจดัการศกึษาแห่งศตวรรษที่ 21 
 - โครงการนําร่อง การจดัการเรียนรู้แบบใหม่ที่สอดคล้องกบัศตวรรษที่ 21 

ดา้นการจดัการศึกษามีคุณภาพ 
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• พัฒนาความรู้และทกัษะภาษาอังกฤษ นักศึกษา 

 - จัดสอบ CMU-ePro นักศึกษา รหสั 57  
 - โครงการพัฒนาความรู้และทกัษะนักศึกษา (โครงการสอดแทรก

ทกัษะภาษาอังกฤษในห้องเรียน, โครงการพัฒนาทกัษะภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โครงการพัฒนาทกัษะภาษาอังกฤษ บัณฑติวิชาชีพ) 
• จัดทาํ Double degree programs เพื่อเพิ่มคุณค่าของนักศกึษาและ

ตอบสนองความต้องการของตลาด/ประเทศ 
 - จัดทาํแนวทางการเปิดหลักสูตร double degree ระดบัปริญญา

ตรี ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

 - หลักสูตรควบ 2 ปริญญา เศรษฐศาสตร์และการส่ือสารมวลชน 

ดา้นการจดัการศึกษามีคุณภาพ 



พฒันางานวจิยัและนวตักรรม 

• เพิ่มงบประมาณรายได้ 256 ล้านบาท ในปี 2557 สนับสนุนการวิจัย 

• จัดสรรทุนวิจัย 

– ทุนปริญญาเอก 50 ปี มช. ในโอกาสเฉลมิฉลองครบรอบ 50 ปี มช. จาํนวน 50 
ทุน 

– ทุนวจัิยสาํหรับอาจารย์เกษียณที่มีประสบการณ์ในการทาํงานวจัิยและช่วย
พัฒนานักวจัิยรุ่นใหม่ จาํนวน 16 ทุน 

– ทุนสาํหรับอาจารย์/นักวจัิยต่างประเทศฯ จาํนวน 16 ทุน 

– ทุนสาํหรับนักวจัิยหลังปริญญาเอก (Post Doc.) จาํนวน 19 ทุน 

– ทุนนักวจัิยรุ่นกลาง 88 คน นักวจัิยรุ่นใหม่ 108 คน 

– สนับสนุนค่าตอบแทนการตีพมิพ์ผลงานวจัิย โดยสนับสนุนในปี 2557 ทัง้สิน้ 
279 papers 
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• จัดตัง้ Center of Excellences จาํนวนรวม 26 ศูนย์ 

– สนับสนุนกลุ่มวจัิย (มหาวทิยาลัยวจัิยแห่งชาต,ิ ศูนย์ความเป็นเลิศ) 

เพื่อทาํงานวจัิยแบบบูรณาการ และผลิตผลงาน เพิ่มขึน้ 12 ศูนย์ 

รวมเป็น 26 ศูนย์ 

• จัดตัง้ Cluster of Excellences จาํนวน 10 ศูนย์ เพื่อ

เตรียมพร้อมเข้าสู่การคัดเลือกเป็น World Class 
University ของ สกอ.  

27 

พฒันางานวจิยัและนวตักรรม 



พฒันางานวจัิยและนวตักรรม 

28 

ก่อสร้างอุทยานวทิยาศาสตร์ภาคเหนือ งบประมาณผูกพัน 3 ปี วงเงนิรวม 

500 ล้านบาท  



พฒันาความเป็นสากล และอาเชียน 

• นักศกึษาแลกเปล่ียน (exchange students)  
– Inbound 368 คน - Outbound 381 คน 

• นักศกึษาต่างชาตทิี่เข้าร่วมโครงการหลักสูตรระยะสัน้ 1,122 คน 

• โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านวชิาการ บริหาร วจิัยและความ

ร่วมมือด้านต่างๆ กับมหาวทิยาลัยในประชาคมอาเซียน จาํนวน 

16 โครงการ 

• เข้าร่วมโครงการ ASEAN University Network (AUN) 
Academic Credit Transfer System (ACTS) เพื่อให้
มีการแลกเปล่ียนนักศกึษาโดยการถ่ายโอนหน่วยกติ 
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ด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
เพิ่มพืน้ที่สีเขียวและพืน้ที่พกัผ่อน 





ปรับปรุงภมูิทศัน์ 
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แลหน้า สู่ทศวรรษที ่๖ 
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ยุทธศาสตรการขบัเคลือ่นมหาวิทยาลยัเชียงใหม 2558 - 2559 

37 

บัณฑิต 
มีคุณธรรมคุณภาพ 

พันธกิจสัมพันธ 
วิจัย 

สูความเปนเลิศ 

เปนมหาวิทยาลัยชั้นนํา รวมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน 

คํานึงสิ่งแวดลอมเพ่ือความย่ังยืน  

การบริหารจัดการที่มีประสทิธิภาพ 



ทางเดนิต่อไป... 

38 
ภาพถ่ายรางวลัท่ี 3 “มช. ร่มแดนช้าง” โดย นายศภุกลัป์ วงศ์คําปัน 



บัณฑิตมีคุณธรรมคุณภาพระดบัสากล 
• ประกันคุณภาพการศกึษา CMU EdPex 
• จัดการศึกษา ตามทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

– พฒันาอาจารย์ 
– เตรียมนักศกึษา 

• พฒันาทกัษะภาษาอังกฤษ 

– CMU e-Pro 

• สนับสนุนการแลกเปล่ียน นศ. 
– Digital University 
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บัณฑิตมีคุณธรรมคุณภาพระดบัสากล 
• ส่งเสริมหลักสูตรนานาชาตแิละสองภาษา 
• ส่งเสริมความเข้าใจประชาคมอาเช่ียน 
• ร่วม European Credit Tranter System (ECTS) 
• ส่งเสริมกจิกรรมพฒันานักศกึษา 

– จติอาสา สร้างจติสาํนึกต่อสังคม 

– รักษาส่ิงแวดล้อม (เช่นลดโฟม แยกขยะ ลดการใช้พลังงาน) 
– กีฬาเพื่อสุขภาพ 

40 



วจิัยสู่ความเลศิ 
• ส่งเสริมการทาํวจิัย 

– สนับสนุนทนุวจัิยที่หลากหลาย 
• ส่งเสริมการวจิัยข้ามสาขา 
• ส่งเสริมการวจิัยร่วมกับภาคเศรษฐกจิสังคม 
• ส่งเสริมงานวจิัยรับใช้สังคม 
• ส่งเสริม International Research 

collaboration 
• ปรับโครงสร้างงานบริหารงานวจิัย 
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พนัธกจิสัมพนัธ์ 

Area-based 
• ร่วมพฒันาอมก๋อย ตาม

โครงการพระราชดาํริ
สมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 

• พร้าวโมเดล 
• ชุมชนศูนย์ฯ หริภุญไชย 
• รอบมหาวทิยาลัย 

 
 

Issues- based 
 
• ผู้สูงอายุ 
• การแก้ปัญหาจราจร 

• แก้ปัญหาหมอกควัน 
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ส่งเสริมงานวจิัย วชิาการ ที่รับใช้สังคม 



แหล่งความรู้ล้านนาสู่สากล 
• พฒันาภาษาอังกฤษของบุคลากรในมหาวทิยาลัย 
• ส่งเสริมล้านนาคดีศษึา 
• ศกึษาความเป็นไปได้ในการตัง้ วทิยาลัยล้านนาศกึษา 
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การบริหารจดัการทีม่ปีระสิทธิภาพ 

• พฒันา  MIS  และ BI 
• ทบทวน ปรับปรุง ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ 

– ทบทวนโครงสร้างการทาํงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
• เสริมสร้างการทาํงานข้ามหน่วยงาน 
• พฒันาระบบค่าตอบแทนแบบมุ่งเน้นผลงาน 
• เพิ่มรายได้ จากการบริหารสินทรัพย์ที่มีอยู่ 

– พฒันาพืน้ที่ Green Nimmarn 
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มหาวทิยาลยัแห่งความยัง่ยนื 
• จัดการจราจรภายใน 
• จัดการกาํจัดของเสีย 
• ใช้ทรัพยากรให้เกดิประสิทธิภาพ 
• เพิ่มพืน้ที่สีเขียว - อ่างเกบ็นํา้ 
• สร้างจติสาํนึกใน นศ. บุคลากร คณาจารย์ 

• ที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ – แม่ริม, ป่าแดด 
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• พฒันาให้สวนสักเป็น Green & Clean campus… 
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สร้างถนนวงแหวน และจัดระบบขนส่งมวลชน 



เพิ่มทางเดนิมีหลังคา และจาํนวนรถไฟฟ้า 



ระยะเวลาการสญัจรตอ่รอบ                

(รวมการหยดุจอด 0.5 นาที/สถานี)                       
01 สายสเีขียว   ระยะเวลา  30 นาที    หยดุจอด 15 สถานี 

02 สายสส้ีม      ระยะเวลา  16 นาที    หยดุจอด  8 สถานี 

03 สายสแีดง     ระยะเวลา  14 นาที    หยดุจอด  9 สถานี 

04 สายสฟ้ีา      ระยะเวลา  17 นาที    หยดุจอด  10 สถานี 

05 สายสมีว่ง     ระยะเวลา  21 นาที    หยดุจอด  12 สถานี 

การจดัการเส้นทางเดินรถ สถานีจอดรถ ขสมช.  

จัดเส้นทางขนส่งมวลชนให้ตอบสนองผู้ใช้  



อาคารจอดรถด้านทศิใต้ P-S1 

จัดระบบ Park and Ride 



PARKING BUILDINGS MASTER PLAN 
SUANSAK CAMPUS, CHIANG MAI UNIVERSITY 

 



อาคารจอดรถด้านทศิเหนือ P-N1 





เป้าหมาย 
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สร้างจติสาํนึกด้านสิ่งแวดล้อมแก่นักศกึษา 

เป็นตวัอย่างของการจัดระบบขนส่งมวลชน 
เพื่อให้มหาวทิยาลัยเรามีพืน้ที่สวยงาม ร่มร่ืน 
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โอ้..อ่างแก้วแพรวพราย 
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58 ภาพถ่ายรางวลัชนะเลิศ “มช. ร่มแดนช้าง” โดย นายยทุธชยั อตุตมะ 
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