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การถ�ายทอดยุทธศาสตร�ชาติ 
สู�นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม� 

 
การเปล่ียนผ�านการพัฒนาประเทศไทยจากอดีตสู�อนาคต มีความจําเป นอย�างย่ิงที่จะต#องอาศัยกรอบ

การพัฒนาที่ชัดเจน ยุทธศาสตร(ชาติ 20 ป+ จึงเป นเครื่องมือที่สําคัญในการบริหารราชการแผ�นดินโดยมี 
พระราชบัญญัติจัดทํายุทธศาสตร(ชาติ และพระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการปฏิบัติ เพื่อเป นการแก#ไข
ป6ญหาพื้นฐานของประเทศและพัฒนาประเทศอย�างย่ังยืน โดยมีเป8าหมายที่สําคัญ ดังน้ี 

• เป นประเทศที่หลุดจากกับดักรายได#ปานกลาง โดยการพัฒนาศักยภาพของคน ปรับปรุง
กฎระเบียบให#มีความทันสมัย  

• เป8าหมายการเจริญเติบโตของประเทศป+ละ 5 % ระยะเวลา 5 ป+ ต�อเน่ือง  
• ประชาชนมีรายได#เฉล่ียป+ละ 15 %  
• เป นประเทศที่พัฒนาแล#ว สังคมมีความน�าอยู� มีความม่ันคง  
• สร#างนวัตกรรมเพื่อการเพิ่มมูลค�า โดยความร�วมมือระหว�างภาครัฐบาลและเอกชน 
• ประเทศไทยเป นชาติการค#า (ผลิตได# ขายเป น)  
• พัฒนา BIO Economy  
• ประเทศฐานการบริการ 

� กรอบการพัฒนาระยะยาวของยุทธศาสตร�ชาติ 20 ป( เพื่อให#บรรลุวิสัยทัศน( ดังน้ี 
1)  ด#านความม่ันคง  
2)  ด#านการเสริมสร#างความสามารถในการแข�งขัน 
3)  ด#านการพัฒนาและเสริมสร#างศักยภาพคน 
4)  ด#านการสร#างโอกาสความเสมอภาคและเท�าเทียมกันทางสังคม 
5)  ด#านการสร#างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป นมิตรกับส่ิงแวดล#อม 
6)  ด#านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 � การพัฒนา 6 ด*าน สอดคล*องกับยุทธศาสตร�ชาติ 20 ป( ประกอบด#วย 
1)  การเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลของภาครัฐ 
2)  ความม่ันคง 
3)  การเติบโตที่เป นมิตรกับส่ิงแวดล#อมเพื่อการพัฒนาอย�างย่ังยืน 
4)  การสร#างความเข#มแข็งทางเศรษฐกิจและแข�งขันได#อย�างย่ังยืน 
5)  การสร#างความเป นธรรมลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม 
6)  การเสริมสร#างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย( 

 � ป+จจัยท่ีสนับสนุนยุทธศาสตร�ชาติ 20 ป( ดังน้ี 
1)  การต�างประเทศ ประเทศเพื่อบ#าน และภูมิภาค 
2)  การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่พิเศษ 
3)  วิทยาศาสตร( เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
4)  การพัฒนาโครงสร#างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส( 
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ภายใต#กรอบระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร(ชาติ 20 ป+ ภาครัฐได#ให#ความสําคัญกับการพัฒนาประเทศ
ในระยะส้ันที่มีลักษณะแผนที่เป นข้ันตอน จึงกําหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับที่ 12 เป น
กลไกการขับเคล่ือนประเทศในระยะเริ่มต#น ซ่ึงถือเป นจุดเปล่ียนที่สําคัญในการเชื่อมต�อกับยุทธศาสตร(ชาติ 20 
ป+ ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร(ระยะยาวสู�การปฏิบัติ อีกทั้งเพื่อเป นการเตรียมความพร#อมคน สังคม และ 
ระบบเศรษฐกิจของประเทศให#สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงได#อย�างเหมาะสม  
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จีงได#กําหนดแนวคิดและกลไกการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน  
เพื่อกํากับให#การพัฒนาเป นไปอย�างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ เป นไปตามเป8าหมายของยุทธศาสตร(ชาติ 
20 ป+ โดยได#กําหนดวิสัยทัศน( ดังน้ี 

 

 
ภาพ : วิสัยทัศน(และกรอบการพัฒนาระยะยาว ยุทธศาสตร(ชาติ ระยะ 20 ป+ 

  



3 
 

วิสัยทัศน� : สู�ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 
 

 
 

ภาพ : วิสัยทัศน(ยุทธศาสตร(ชาติ ระยะ 20 ป+ 
 
 

 
 

ภาพ : ความเช่ือมโยงระหว�างยุทธศาสตร(ชาติระยะ 20 ป+ กับแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
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สาระและกลยุทธ�ของยุทธศาสตร�ชาติ 6 ด*าน มีดังน้ี 
 

 
 

ภาพ : กลยุทธ(ภาครัฐท้ัง 6 ด#าน 
 
 

 
 

ภาพ : เป8าหมายรวมแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
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ภาพ : จุดเน#นและประเด็นหลักในช�วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
 
 จากสาระสําคัญและยุทธศาสตร(ในการขับเคล่ือนประเทศจําเป นจะต#องได#รับความร�วมมือร�วมใจของ
ประชาชน หน�วยงานภาครัฐ เอกชน ทั้งประเทศในการผลักดันในภาระหน#าที่ที่แต�ละส�วนงานรับผิดชอบ  
ให#เป นไปตามแผนกลยุทธ(ดังกล�าว เพื่อให# “ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป2นประเทศพัฒนาแล*ว  
ด*วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มหาวิทยาลัยเชียงใหม� เป นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
จึงจําเป นต#องมีแผนการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม�ให#สอดคล#องกับแผนยุทธศาสตร(ชาติระยะ 20 ป+  
เพื่อพัฒนาและเสริมสร#างศักยภาพคน เพื่อส�งเสริมความสามารถด#านการแข�งขันของประเทศ เพื่อสร#างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป นมิตรต�อส่ิงแวดล#อม และเพื่อสร#างโอกาสความเสมอภาคและเท�าเทียมกันทางสังคม
ให#กับประเทศชาติต�อไป 
 
  



6 
 

1. สาระสําคัญของแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม� ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560–2564) 
 
การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม�  ระยะที่  12 (พ.ศ. 2560-2564) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม�ได#ให#ความสําคัญในประเด็นต�างๆ และกําหนดกรอบแนวคิดในการจัดทําแผนฯ ดังน้ี 
1) การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม� ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ให#เป น 

การวางแผนเชิงกลยุทธ( 
2) ให#ความสําคัญกับป6จจัยและสถานการณ(ภายนอกที่เปล่ียนแปลง (Outside In) โดยศึกษา

บริบทภายนอกจากเอกสารและข#อคิดเห็นต�างๆ ดังน้ี 
2.1) กรอบยุทธศาสตร(ชาติ ระยะ 20 ป+ (พ.ศ. 2560-2579) 
2.2) แผนพัฒนา เศรษฐกิ จและ สั งคมแห� งชาติ  ฉ บับที่  12 (พ .ศ .  2560-2564)  

ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ 
2.3) การทบทวนภารกิจของอุดมศึกษาไทย (Reprofiling Thai Higher Education) โดย 

ดร.กฤษณพงศ( กีรติกร รัฐมนตรีช�วยว�าการกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2557-2558) 
2.4) เอกสารทบทวนบริบทที่สําคัญของประเทศโดยผู#ทรงคุณวุฒิแต�ละด#าน เสนอต�อ

คณะอนุกรรมการจัดทํากรอบแผนอุดมศึกษา 15 ป+ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2574) 
2.5) ข#อ คิด เ ห็นจากการรับฟ6 ง ผู# ทรง คุณวุ ฒิและผู# มีส� วนได#ส� วนเ สีย (Voice of 

Stakeholder : VOS) 
3) ทบทวนศึกษาบริบทภายในโดยศึกษาจากข#อมูลที่ได#รับการวิเคราะห( สังเคราะห(ประกอบ 

การพิจารณา (factual based) ได#แก�  
3.1) รายงานการประเมินผลการเป นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐของมหาวิทยาลัย 

เชียงใหม� (พ.ศ. 2557)  
3.2) ผลประเมินการดําเนินงานตามยุทธศาสตร(ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม� 
3.3) ผลการประเมินแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม� ระยะที่ 11  
3.4) รายงานผลการประเมินระบบคุณภาพภายในองค(กรตามแนวทางเกณฑ(คุณภาพ

การศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป นเลิศ CMU-EdPEx ป+การศึกษา 2557 
3.5) ข#อคิดเห็นและข#อเสนอแนะจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม�  
3.6) ข#อคิดเห็นจากการรับฟ6งจากนักศึกษา คณาจารย(และบุคลากร  
 (Voice of Customer : VOC)  

4) กําหนดยุทธศาสตร(เชิงรุกและยุทธศาสตร(ตามพันธกิจ 
5) กําหนดตัวชี้วัดท#าทาย ตัวชี้วัดตามพันธกิจ และเป8าหมายที่ต#องการบรรลุ 
6) ใช#แนวทางเกณฑ(คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป นเลิศ (Education Criteria for 

Performance Excellence : EdPEx) เป นเครื่องมือในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
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กระบวนการจัดทําแผนและวิเคราะห�ข*อมูล 
การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม� ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มหาวิทยาลัย 

เชียงใหม�ได#ดําเนินการจัดทําแผนและวิเคราะห(ข#อมูลตามลําดับ ดังน้ี 
 

กระบวนการหลกั 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผู*รับผิดชอบ หมายเหต ุ

1. แต�งตั้งทีมคณะทํางานจัดทํา
แผนพัฒนาฯ ระยะที ่12 

13 พ.ย. 58 กองแผนงาน  

2. ทบทวนบริบทภายนอก พ.ย. 58 
ถึง ธ.ค. 58 

คณะทํางาน  
  2.1 ด#านสังคม - การเข#าสู�สังคมสูงวัย 

- การเล่ือนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก 
- ความเหล่ือมลํ้าในสังคม (รายได#/สินทรัพย(/ 
 บริการภาครัฐ/การศึกษา/สาธารณสุข) 
- คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู#ของคนไทย 
- แนวโน#มของการเป นโรคไม�ติดต�อมากข้ึน 
- ป6ญหาด#านคุณธรรมจรยิธรรม และไม�ตระหนัก 
  ถึงความสําคัญของการมีวินัย ความซ่ือสัตย( 
  สุจริต และการมีจิตสาธารณะ 

  2.2 ด#านเทคโนโลยี - การวจิัยและพัฒนาด#านวิทยาศาสตร(และ  
 เทคโนโลยีอย�างก#าวกระโดด 
- เกิดสาขาอุตสาหกรรมและบริการใหม�ๆ  
  ที่ผสมผสานการใช#เทคโนโลยีสมัยใหม�หลากหลาย 
 สาขา 
- สามารถเข#าถึงข#อมูลและองค(ความรู#ได#อย�าง 
  ไร#ขีดจาํกัด 
- การแย�งชิงแรงงานที่มทีักษะด#านเทคโนโลยี 
 ระดับสูงมีความสามารถเฉพาะทาง หรือมีทักษะ 
 หลายด#าน (Multi-Skills) ในตลาดแรงงานสูงข้ึน 
- ความสามารถในการแข�งขันด#านวิทยาศาสตร( 
  ของประเทศ 

  2.3 ด#านเศรษฐกิจ - วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ.2015  
- การขยายตวัทางเศรษฐกิจ 
- เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
- การพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให#ประเทศหลุดพ#นจาก  
  Middle Income Trap 
- กลุ�มอุตสาหกรรมเป8าหมาย: กลไกขับเคล่ือน 
 เศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth) 
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กระบวนการหลกั 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผู*รับผิดชอบ หมายเหต ุ

2.4 ด#านส่ิงแวดล#อม - การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกและภัย 
  ธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรงมากข้ึน 
- ฐานทรัพยากรธรรมชาติลดน#อยและเส่ือมโทรมลง 
- การเข#าถึงและการจดัสรรการใช#ประโยชน( 
  ยังไม�เป นธรรมก�อให#เกิดป6ญหาความเหล่ือมลํ้า 
- ความเส่ียงในการขาดแคลนนํ้าในอนาคต 
- ป6ญหามลพิษส�งผลกระทบต�อคุณภาพชีวิตของ 
  ประชาชนและต#นทุนทางเศรษฐกิจ 

  2.5 ด#านนโยบาย - กรอบยุทธศาสตร(ชาต ิ20 ป+ (พ.ศ.2560-2579) 
- แผนพัฒนาการศึกษาแห�งชาติ  
  (พ.ศ.2560-2574) 
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ  
  ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) (รวมถึงแนวทาง 
 การพัฒนาภาคเหนือ ในแผนฯ 12) 
- นโยบายประเทศไทย 4.0 
- นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
- นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจในรูปแบบ 
  Cluster และ Super Cluster 
- โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร(Food Innopolis) 

3. ทบทวนบริบทภายใน 
 3.1 ด#านผลิตบัณฑติ  ธ.ค. 58  

ถึง ม.ค. 59 
คณะทํางาน - ข#อมูลนักศึกษารับเข#า-ทั้งหมด-สําเร็จการศึกษา 

  ย#อนหลัง 10 ป+ (พ.ศ.2547-2558) 
- ร#อยละนักศึกษาที่สาํเรจ็การศึกษาตาม 
  กําหนดเวลาตามหลักสูตรต�อจํานวนทีร่ับเข#า 
  ป+ พ.ศ.2555-2558 
- ร#อยละภาวะการมีงานทําของบัณฑิต  
  ป+ พ.ศ.2547-2559 
- ความพึงพอใจของผู#ใช#บัณฑิตป+พ.ศ.2547-2558 
- จาํนวนนักศึกษาต�างชาติที่ลงทะเบียนหลักสูตร 
ปริญญา ป+พ.ศ.2555-2558 

 3.2 ด#านวิจัย - ข#อมูลผลงานวิจัยตีพิมพ( ป+ พ.ศ.2547-2558 
- บทความวิจัยที่ได#รับการอ#างอิงป+พ.ศ.2547-2558 
- โครงการวิจัยร�วมกับภาคอุตสาหกรรม  
  ป+ พ.ศ.2555-2558 
- จาํนวนคําขอรับความคุ#มครองทรพัย(สิน 
  ทางป6ญญา 
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กระบวนการหลกั 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผู*รับผิดชอบ หมายเหต ุ

- มูลค�าจากทรพัย(สินทางป6ญญาป+พ.ศ.2555-2558 
- ศูนย(ความเป นเลิศ (CoE) ป+ พ.ศ.2556-2558 
- สัดส�วนตําแหน�งทางวิชาการของอาจารย( 

 3.3 ด#านบริการวชิาการ - ผลการดําเนินงานด#านการรักษาพยาบาล 
- ผลงานบริการวิชาการรบัใช#สังคม 

 3.4 กําหนดความโดดเด�น 
  ของมหาวิทยาลัย 

- พจิารณาจากผลงานวิจยัที่ตีพิมพ(,  
  การจัดลําดับ QS World Ranking by Subject 
- งานบริการวิชาการที่โดดเด�นและการรับรู# 
  ของสังคมต�อมหาวิทยาลัย 

4. รับฟ6งความเห็นของผู#มีส�วนได#ส�วนเสีย  
 4.1 กรรมการสภามหาวทิยาลัย ม.ค. 59 

ถึง ก.พ. 59 
คณะทํางาน คณะทํางานแบ�งกลุ�มสัมภาษณ(กรรมการสภา

มหาวิทยาลัย 
 4.2 ผู#ทรงคุณวุฒิ ม.ค. 59 

ถึง ก.พ. 59 
คณะทํางาน คณะทํางานดาํเนินการสัมภาษณ(ตัวแทนนักศึกษา 

เก�า, ประธานสภาอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย, 
ประธานสภาหอการค#าแห�งประเทศไทย, 
ประธานสภาผู#ส�งสินค#าทางเรือแห�งประเทศไทย, 
ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ, ประธานสภา
อุตสาหกรรมจังหวดัเชียงใหม�, ประธานหอการค#า
จังหวัดเชียงใหม� รวมทั้งภาคประชาสังคม 

 4.3 สรุปความเห็นของ 
   ผู#มีส�วนได#ส�วนเสีย 

มี.ค. 60 คณะทํางาน ใช# Quality Function Deployment (QFD)  
เป นเครื่องมือในการสังเคราะห(ข#อมูลและสรุป
ข#อคิดเห็นของผู#มีส�วนได#ส�วนเสีย 

5. วิเคราะห(จุดแข็ง จุดอ�อน 
โอกาส และอุปสรรค (SWOT 
Analysis) และ TWOS Matrix 

ม.ค. 59 คณะทํางาน วิเคราะห(จุดแข็ง จดุอ�อน โอกาส และอุปสรรค 
(SWOT Analysis) และ TWOS Matrix แยกตาม
พันธกิจ และด#านบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 

6. Value Proposition ก.พ. 59 คณะทํางาน คณะทํางานร�วมกันกาํหนดเป8าหมายความคาดหวัง
ในการดําเนินงานตามวิสยัทัศน(และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย รวมถึงด#านบริหารจัดการ 

7. วิเคราะห(ความท#าทายเชิง 
 กลยุทธ(/ความได#เปรียบเชิง 
 กลยุทธ(/โอกาสเชิงกลยุทธ( 

ก.พ. 59 คณะทํางาน วิเคราะห(ความท#าทายเชงิกลยุทธ(/ความได#เปรียบ
เชิงกลยุทธ(/โอกาสเชิงกลยุทธ(ตามพันธกจิหลักของ
มหาวิทยาลัย (การจัดการศึกษา/วจิัย/บริการชาการ) 

8. กําหนดร�างวสัิยทัศน(และ
 ยุทธศาสตร(เชิงรกุและตาม
 พันธกิจ 

ก.พ. 59 ผู#บริหาร
มหาวิทยาลัย 

กําหนดร�างวิสัยทัศน( และจุดมุ�งเน#นของยุทธศาสตร(
เชิงรุก 3 ด#าน โดยวิเคราะห(จากบริบทภายนอกและ
ภายในประเทศที่สําคัญ กรอบยุทธศาสตร(ชาติ 20ป+ 
นโยบายของรัฐบาล และศักยภาพของมหาวทิยาลัย 
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กระบวนการหลกั 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผู*รับผิดชอบ หมายเหต ุ

9. ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
 ร�างวิสัยทัศน(และยุทธศาสตร(
 เชิงรุกและตามพันธกิจ 

4 - 5  
มี.ค. 59 

รองอธิการบด ี
ฝ�ายแผนงานฯ 

การสัมมนาเพือ่ระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย 
(Retreat) ระหว�างกรรมการสภามหาวิทยาลัยกับ
ผู#บริหารมหาวิทยาลัยเชยีงใหม� ประจําป+ 2559 

10. สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ 
 Roadmap แผนพัฒนาฯ 
 ระยะที่ 12 

5 มี.ค. 59 รองอธิการบด ี
ฝ�ายแผนงานฯ 

เห็นชอบวิสัยทัศน( ยุทธศาสตร(เชิงรุก 3 ด#าน  
และยุทธศาสตร(ตามพันธกิจ 3 ด#าน  

11. กําหนดเป8าหมาย ตวัชี้วัด
 และกลยุทธ(ที่สําคัญ 

เม.ย. 59 
ถึง พ.ค. 59 

คณะทํางาน การสัมมนาผู#บริหารมหาวิทยาลัยและคณะทํางาน
จัดทําแผนพัฒนาฯ ระยะที่ 12 

12. ระดมความเห็นจากส�วนงาน 
 ต�างๆ เพือ่กําหนดกลยุทธ(
 และตัวชี้วัดที่สําคัญตาม
 ยุทธศาสตร(ของแผนพัฒนาฯ 
 ระยะที่ 12 

25 - 26  
มิ.ย. 59 

คณะทํางาน การสัมมนาผู#บริหารมหาวิทยาลัย ประจําป+ 2559 
โดยมีการกําหนดกลุ�มย�อย 8 กลุ�ม เพื่อร�วมกัน
กําหนดกลยุทธ( ตวัชี้วดั แผนปฏิบัติงาน และ  
Key Changes ที่สําคัญตามยุทธศาสตร(ต�างๆ 

13. สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ
 แผนพัฒนาฯ ระยะที ่12 

26 มิ.ย. 59 รองอธิการบด ี
ฝ�ายแผนงานฯ 

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมที ่6/2559 
เม่ือวันที่ 26 มิถุนายน 2559 
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2. ความสามารถของมหาวิทยาลัยเชียงใหม� ในการตอบโจทย�ตามแผนยุทธศาสตร�ชาติ 20 ป(  
 

 
 

ภาพ : ความสามารถของมหาวิทยาลัยเชียงใหม�ท่ีตอบโจทย(ตามแผนยุทธศาสตร(ชาติ 20 ป+ 
 
 
3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม�  
 

1. เป นมหาวิทยาลัยสมบูรณ(แบบ (Comprehensive University) ที่มีทุกศาสตร(อยู�ร�วมกัน ทําให#
เกิดการทํางานที่เป นแบบบูรณาการได#ง�าย 

2. จัดการเรียนการสอนแบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary) ทําให#นักศึกษาได#มีโอกาสมาเรียน
ร�วมกัน และทําให#เกิดโอกาสสร#างนวัตกรรมและหลักสูตรใหม� 

3. ทําวิจัยบูรณาการเพื่อแก#ป6ญหาสําคัญของสังคมและประเทศ ทําให#เกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะด#าน
ทั้งทางด#านวิทยาศาสตร(เทคโนโลยีด#านวิทยาศาสตร(สุขภาพ และด#านสังคมศาสตร(และ
มนุษยศาสตร( 

 
ภาระหน*าท่ี :  

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ มีความรู#ความสามารถและทักษะในระดับ
มาตรฐานสากล รู#เท�าทันการเปล่ียนแปลงของสังคมอย�างมีเหตุผล และสนับสนุนให#ผู#ด#อยโอกาส 
ผู#พิการและผู#ที่มีความสามารถพิเศษ ได#รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษา 

2. ผลิตผลงานวิจัยที่สร#างองค(ความรู#ใหม� และนวัตกรรมที่สามารถนําไปใช#ประโยชน(ได#จริงใน 
การพัฒนาชุมชนท#องถ่ิน ประเทศชาติ และสากล รวมทั้งสร#างมูลค�าเพิ่มและเป นประโยชน( 
ในเชิงพาณิชย( 
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3. ร�วมพัฒนาชุมชนและสังคมให#เข#มแข็งพร#อมรับกระแสการเปล่ียนแปลงทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ และยกระดับการให#บริการทางวิชาการและการสาธารณสุขเพื่อก#าวสู�การเป นศูนย(กลาง
การให#บริการสุขภาพของภูมิภาคอย�างสมบูรณ( 

4. ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยและท#องถ่ินล#านนาโดยการต�อยอดภูมิป6ญญา
ท#องถ่ินและอนุรักษ(ฟ��นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล#อมอย�างย่ังยืน 

5. เสริมสร#างความเข#มแข็งและยกระดับคุณภาพทางวิชาการและงานวิจัยร�วมกับสถาบันวิชาการ
ต�างประเทศในภูมิภาคอาเซียน เอเชียและนานาประเทศ 

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ในด#านทรัพยากรบุคคล การเงินและทรัพย(สินให#มีประสิทธิภาพ  
มีความคล�องตัว โปร�งใส และสามารถตรวจสอบได#ตามหลักธรรมาภิบาล และสามารถพึ่งพา
ตนเองได#อย�างย่ังยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

7. โดยในป6จจุบันมหาวิทยาลัยเชียงใหม� มีความโดดเด�นในการสร#างสรรผลงานและสามารถส�งเสริม
ภารกิจของประเทศให#สอดคล#องตามยุทธศาสตร(ชาติ ดังน้ี 

 

 
 

ภาพ : ความโดดเด�นของมหาวิทยาลัยเชียงใหม�ท่ีตอบวิสัยทัศน(ของแผนฯ 
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จากความสามารถและภาระหน#าที่ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม�ในป6จจุบัน คณะผู#บริหารมหาวิทยาลัยจึง
ได#จัดทําแผนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม� ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564) โดยมีสาระสําคัญดังน้ี 

 

 
 

ภาพ : แผนภาพความเช่ือมโยง ความสามารถของมหาวิทยาลัยเชียงใหม� สู�เป8าหมายท่ีสําคัญ 
อันจะทําให#บรรลุวิสัยทัศน(ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม� 

 

 
 

ภาพ : ยุทธศาสตร(ท่ีสําคัญจํานวน 8 ยุทธศาสตร( ในการขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม�ให#บรรลุวิสัยทัศน( 
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ภาพ : ความสอดคล#องของยุทธศาสตร(มหาวิทยาลัยเชียงใหม� กับยุทธศาสตร(ชาติ 
 
 
4. สาระสําคัญของยุทธศาสตร�ที่ 8 
  

4.1 การบริหารจัดการเชิงบูรณาการยุทธศาสตร�ท่ี 8: บริหารจัดการเชิงบูรณาการ 
  บริหารงานและทรัพยากรร�วมกันอย�างมีประสิทธิภาพสามารถขับเคล่ือนยุทธศาสตร( และ
ปรับตัวได#เร็วต�อการเปล่ียนแปลง 

 
 

ภาพ : สาระสําคัญของยุทธศาสตร(ท่ี 8 
4.2 เปEาหมายเชิงยุทธศาสตร�: เพื่อให#มหาวิทยาลัยเชียงใหม�มีระบบบริหารงานและใช#ทรัพยากร

ร�วมกันอย�างมีประสิทธิภาพ สามารถขับเคล่ือนยุทธศาสตร(และสามารถปรับตัวได#เร็วต�อการเปล่ียนแปลง  
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ภาพท่ี 13: การขับเคล่ือนกลยุทธ(ตามยุทธศาสตร(ท่ี 8 

 
4.3 ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลัก:    

1. ผลประเมินตามเกณฑ(ประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อดําเนินการที่เป นเลิศ (EdPEx) 
2. ระดับผลการประเมินองค(กรคุณธรรมและความโปร�งใส   
3. ร#อยละของการบรรลุผลสําเร็จตามยุทธศาสตร(ของแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย 

เชียงใหม� ระยะที่ 12 
4. ร#อยละของงบยุทธศาสตร(ต�องบประมาณทั้งหมด 

 
4.4 กลยุทธ�หลัก: 

1. พัฒนามหาวิทยาลัยโดยรวมเพื่อมุ�งสู�ความเป นเลิศตามแนวทาง EdPEx 
2. ปฏิรูปโครงสร#าง ระบบบริหารจัดการและบทบาทหน#าที่ของส�วนงานภายในมหาวิทยาลัย 

ให#มีการบูรณาการรองรับยุทธศาสตร(เชิงรุกและตามพันธกิจ   
3. ดําเนินการประเมินตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสการดําเนินงาน

ของหน�วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment; ITA) 
4. ปฏิรูประบบการบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากร  
5. ปฏิรูประบบประชาสัมพันธ(และการจัดทํา CMU Branding 
6. ปรับปรุงระบบการส่ือสารภายในมหาวิทยาลัยกับบุคลากรและนักศึกษาให#มีประสิทธิภาพ 
7. พัฒนาระบบนิเวศและกายภาพของมหาวิทยาลัย 
8. สร#างมหาวิทยาลัยให#เป นมหาวิทยาลัยดิจิทัล 

 4.5 เปEาหมายเมื่อสิ้นสุดแผนฯ 12    
1. ผลประเมินตามเกณฑ(ประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อดําเนินการที่เป นเลิศ (EdPEx)  

ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม�อยู�ในระดับ 300 
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2. ระดับผลคะแนนการประเมินองค(กรคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม�อยู�ในระดับสูงมาก โดยได#รับคะแนนประเมินตั้งแต� 90 คะแนน 
ข้ึนไป 

3. ปฏิรูปโครงสร#าง ระบบบริหารจัดการและบทบาทหน#าที่ของส�วนงานภายในมหาวิทยาลัย 
ให#มีการบูรณาการรองรับยุทธศาสตร(เชิงรุกและตามพันธกิจ โดย 

3.1 บรรลุผลสําเร็จตามยุทธศาสตร(ของแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม� 
ระยะที่ 12 ใน ระดับ ร#อยละ 95 

3.2  มีงบยุทธศาสตร(ต�องบประมาณบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเชียงใหม�ทั้งหมด  
ไม�น#อยกว�าร#อยละ 30 

4. ได#ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิรูประบบบริหารทรัพยากรบุคคล โดย 
4.1  สัมฤทธิผลของการปฏิรูประบบบริหารทรัพยากรบุคคล อยู�ในระดับ สูงมาก    
4.2  บุคลากรมีความผูกพันต�อองค(กรอยู�ในระดับสูง อยู�ในระดับสูงมาก ตั้งแต� 90 

คะแนนข้ึนไป  
5. ได#สัมฤทธิผลในการปฏิรูประบบประชาสัมพันธ( CMU-Branding โดย 

5.1  ระดับการรับรู#ภาพลักษณ(ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม� “มหาวิทยาลัยแห�ง 
ความเป นเลิศ CMU : University of Excellence” อยู�ในระดับสูง  

5.2  ระดับความสําเร็จของแผนดําเนินงานการส่ือสารภาพลักษณ(ที่ชัดเจน 
(Milestone) เป8าหมาย ระดับที่ 5 

6. ได#สัมฤทธิผลในการปฏิรูประบบการส่ือสารภายในองค(กรที่ชัดเจน โดย 
6.1  ระดับความสําเร็จของแผนดําเนินงานเพื่อปรับปรุงการส่ือสารที่ชัดเจน 

(Milestone) เป8าหมาย ระดับที่ 5  
6.2  ระดับการรับรู#ข#อมูลข�าวสารของบุคลากรและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยอยู�ใน

ระดับสูง 
6.3  มีความพึงพอใจในช�องทางการรับรู#ข�าวสารของบุคลากรและนักศึกษาใน

มหาวิทยาลัย อยู�ในระดับสูงสุด  
7. ได#สัมฤทธิผลของการพัฒนาระบบนิเวศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม� โดย 

7.1  มหาวิทยาลัยเชียงใหม�สามารถประหยัดไฟฟ8า ของร#อยละ10 เม่ือเทียบกับป+ 
2559  

7.2  ระดับความสําเร็จในการคัดแยกขยะของส�วนงาน ป+ 2560 ในอัตราร#อยละ 90 
และป+ 2564 เพิ่มข้ึนในอัตรารัอยละ 100  

7.3  มีของพื้นที่สีเขียวของมหาวิทยาลัยเชียงใหม�เพิ่มข้ึน ร#อยละ 20  
7.4  ปริมาณไขมันที่ถูกปล�อยของมหาวิทยาลัย ไม�เกิน 20 มิลลิกรัมต�อลิตร 

8. ได#สัมฤทธิผลของการสร#างมหาวิทยาลัยให#เป นมหาวิทยาลัยดิจิทัล โดย  
8.1  มีสัมฤทธิผลของ DIGITAL University อยู�ในระดับสูงสุด  
8.2  ระดับความสําเร็จในการจัดการความรู# อยู�ในระดับสูงสุด  
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4.6 วิธีการดําเนินงาน 
 

 
 

ภาพ : วิธีดําเนินงานตามยุทธศาสตร(ท่ี 8 
 

เพ่ือให*เกิดการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ บริหารงานและทรัพยากรร�วมกันอย�างมีประสิทธิภาพ
สามารถขับเคล่ือนยุทธศาสตร( และปรับตัวได#เร็วต�อการเปล่ียนแปลง มหาวิทยาลัยเชียงใหม�มีแนวคิดในการใช# 
เกณฑ(ประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อดําเนินการที่ เป นเ ลิศ (EdPEx) เป นเครื่องมือในการบริหาร 
การเปล่ียนแปลง โดยกําหนดตัวชี้วัดให# ทุกส�วนงานผ�านเกณฑ(การประเมิน EdPEx ที่ 200 คะแนน ทุกส�วน
งาน และมหาวิทยา ลัย เชี ยง ใหม�  ผ� าน เกณฑ(การประเ มิน EdPEx ที่  300 คะแนน และเพื่ อ ให#
มหาวิทยาลัยเชียงใหม� มีการดําเนินการที่โปร�งใส ตรวจสอบได# โดยใช#เกณฑ(การประเมินองค(กรคุณธรรมและ
ความโปร�งใสในการดําเนินงานของปปช.ในการประเมินมหาวิทยาลัยเชียงใหม� ซ่ึงมีเป8าหมายในการผ�านเกณฑ(
การประเมินที่ 95 คะแนน 

เครื่องมือที่สําคัญในการบริหารจัดการ และลดข้ันตอนการปฏิบัติงานให#มีความง�ายและสะดวก 
ในการเข#าถึงข#อมูล มหาวิทยาลัยเชียงใหม�ได#ดําเนินการโครงการ Digital University เพื่อปรับปรุงโครงสร#าง
ด#านเครือข�ายสารสนเทศ ตลอดจน พัฒนาฐานข#อมูลที่สําคัญที่ใช#ในการบริหารงานมหาวิทยาลัย ในลักษณะ 
One Database ในระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเชียงใหม� CMU-MIS และ CMU-EIS  
เพื่อเชื่อมโยงข#อมูลให#เกิดการ บูรณาการสามารถใช#ประโยชน(ร�วมกัน และสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับ
ผู#บริหาร ได# 
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ภาพ : แนวคิดการบูรณาการภารกิจเพื่อให#เกิดการบูรณาการใช#ประโยชน(ร�วมกัน 

 

 
 

ภาพ : การดําเนินการตามยุทธศาสตร(ท่ี 8 เพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตร(ด#านอ่ืน 
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ภาพ : แนวทางการขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม� เพื่อให#ทันต�อการเปล่ียนแปลง 
และรองรับการดําเนินการตามยุทธศาสตร(ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม� 

 
4.7 การส�งมอบคุณค�าท่ีผู*รับบริการจะได*รับจากการดําเนินการตามแผนกลยุทธ�ในยุทธศาสตร�ท่ี 8 
CMU Excellence Model ตามระบบเกณฑ�คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเป2นเลิศ 

(CMU EdPEx) 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม� ได#ตระหนักถึงการพัฒนาคุณภาพอย�างต�อเน่ือง เพื่อมุ�งสู�ความเป นเลิศจึงได#นํา
ระบบเกณฑ(คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป นเลิศ (EdPEx) มาใช#ในการบริหารงานมหาวิทยาลัย 
โดยกําหนดเป นหน่ึงในนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัย ตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม� 
ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) และได#รับการประเมินคุณภาพการศึกษา โดยได#ผ�านเกณฑ( EdPEx 200 และ
มุ�งสู�เกณฑ( EdPEx 350 ต�อไป เพื่อให#เกิดผลลัพธ(ที่ดีข้ึนและเป นไปตามความต#องการและความคาดหวังของ
ผู#เรียน ผู#มีส�วนได#ส�วนเสีย และเพื่อให#มหาวิทยาลัยเชียงใหม�สามารถพัฒนาตนเองในระดับที่ดีข้ึน สามารถ
ให#บริการทางด#านวิชาการ การผลิตนักศึกษาที่มีคุณธรรมและคุณภาพ สร#างสรรค(งานวิจัยที่มีคุณค�ามี
ประโยชน(ต�อสังคมต�อไป 
 ซ่ึงในป6จจุบัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม� ได#จัดทํา CMU Excellence Model เพื่อเป นแนวทางใน 
การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเชียงใหม� ให#มุ�งสู�ความเป นเลิศ ดังน้ี 
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ภาพ : CMU-Excellence Model 
 

 ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม� มีสัญลักษณ(ประจํามหาวิทยาลัยเป นรูปข#างชูคบเพลิง โดยมีความหมาย
คือ ช#าง เป นสัตว(ที่มีคุณค�าสูงมากในภาคเหนือ จึงถือเป นสัญลักษณ(ของภาคเหนือ การก#าวย�างของช#าง 
หมายถึง ความเจริญก#าวหน#า ไม�หยุดย้ัง, คบเพลิง หมายถึง ความสว�างไสวแห�งป6ญญาและวิชาการ, รัศมี 8 
แฉก หมายถึง คณะทั้ง 8 ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม�จะจัดตั้งข้ึนตามวัตถุประสงค(ในการจัดตั้งมหาวิทยาลัย 
เชียงใหม�  ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 16/2559 เม่ือวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2559 
จึงได#กําหนดให#ใช#สัญลักษณ(ประจํามหาวิทยาลัยเชียงใหม� เป น CMU Excellence Model โดยผนวกเอา
เกณฑ( คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่ เป นเลิศ (CMU-EdPEx) เป นเครื่องมือในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม� เพื่อความเป นเลิศที่ยั่งยืน โดยกําหนดให# 
 � ตาช*าง (Eyes) เป นสัญลักษณ(ในการนําองค(กร (Leadership) เป นการมองวิสัยทัศน(เพื่อก#าวไป
ข#างหน#า แสวงหาความย่ังยืน และชี้นําทําให#มหาวิทยาลัยมีความย่ังยืน และมีความรับผิดชอบต�อสังคม 
กฎหมาย และจริยธรรม 
 � เท*าหน*า (Font legs) เป นสัญลักษณ(ในการดําเนินการกลยุทธ( (Strategic) เป นการพิจารณา
แนวทางในการส�งคุณค�าให#กับสังคม ผ�านรัศมีทั้งแปดแฉก 
 � หูช*าง (Ears) เป นสัญลักษณ(ในการฟ6งเสียงของลูกค#าและผู#มีส�วนได#ส�วนเสีย (Customer)  
เพื่อกําหนดทิศทาง เป8าหมายและสร#างความพึงพอใจให#กับกลุ�มลูกค#า 
 � สมองช*าง (Brain) เป นสัญลักษณ(ในการวัด วิเคราะห(และจัดการความรู# (Measurement) 
ตลอดจนการปรับปรุงผลการดําเนินการโดยใช#ข#อมูลสารสนเทศเพื่อประกอบการตัดสินใจ 
 � เท*าหลัง (Rears legs) เป นสัญลักษณ(ของอัตรากําลัง (Workforce) การร�วมแรงร�วมใจของ
บุคลากร เพื่อผลักดันมหาวิทยาลัยไปข#างหน#า 
 � ตัวช*าง (Body) เป นสัญลักษณ(ในการปฏิบัติการ (Operations) ทั้งการบริการวิชาการ บริการ
ชุมชน และการทําวิจัย เพื่อแสวงหาองค(ความรู# นวัตกรรมใหม�ๆ ในการรับใช#สังคม 
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 � รัศมี (Eternal Frame) เป นสัญลักษณ(แห�งผลการเรียนรู# (Results)  เพื่อเป นแสงสว�างในการส�ง
คุณค�าให#กับสังคม  
 � พ้ืนหลังสีม�วง หมายถึง ค�านิยม และวัฒนธรรมขององค(กรที่เป นเสมือนส่ิงแวดล#อมที่จะสนับสนุน
ให#องค(กรเดินไปในทิศทางที่สอดคล#องกัน 
 

โดยรัศมีทั้ง 8 แฉก ได#กําหนดให#เป นเป8าหมายเพื่อไปสู�ความเป นเลิศ ตามวิสัยทัศน(และพันธกิจ ดังน้ี 
 

 
ภาพ : CMU Excellence Model 

 
 � G1. Academic Excellence: ความเป นเลิศทางด#านวิชาการ 
 � G2. Research and Innovation Excellence: ความเป นเลิศทางด#านการวิจัยและนวัตกรรม 
 � G3. Service Excellence: ความเป นเลิศทางด#านการบริการ รับใช#สังคม 
 � G4. Faculty and Staff Excellence: ความเป นเลิศของส�วนงานและบุคลากร 
 � G5. Good Governance: มีการกํากับบริหารงานที่ดี 
 � G6. Good Citizenship: มีความเป นพลเมืองที่ดี 
 � G7. Sustainable University: มีความเป นมหาวิทยาลัยที่ยั่งยืน 
 � G8. Management Excellence: ความเป นเลิศทางการบริหารจัดการ 
  

มีกระบวนการ Routine to Research to Innovation ( R to R to I) เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให#
สร#างผลงานและนวัตกรรม เพื่อสร#างผลงานในการแข�งขันกับหน�วยงานทางด#านวิชาการอ่ืน โดยมีวัฒนธรรม
องค(กรที่สนับสนุนให#มหาวิทยาลัยเชียงใหม� ไปสู�ความเป นเลิศที่สะท#อนผ�านค�านิยม E-CMU และทุกส�วนงาน
ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม� มีแนวทางในการบริหารงานองค(กรไปในทิศทางเดียวกัน  
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ภาพ : การบริหารองค(กรโดยการใช#เกณฑ( CMU–EdPEx 2016 

 
 

 

ภาพ : การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อให#เกิดการบูรณาการ การทํางานภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม� 
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การจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Capital Management) 
 จากการที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม� ได#จัดทํา CMU Excellence Model เพื่อเป นแนวทางในการบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัยเชียงใหม� ให#มุ�งสู�ความเป นเลิศการบริหารงานบุคคล และการพัฒนาบุคลากร เป นป6จจัย 
ที่สําคัญ ประการหน่ึงที่จะส�งผลให#มหาวิทยาลัยมุ�งสู�ความเป นเลิศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม� ได#ให#ความสําคัญ 
ในการบริหารงานบุคคล และพัฒนาบุคลากร โดยได#จัดทํา กลยุทธ( การบริหารงานบุคคล เพื่อให#มีแนวทาง 
ในการบริหารงานบุคคลให#เป นไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถพัฒนาบุคลากรให#มีความพร#อม 
ในการปฏิบัติงานและพร#อมรับต�อการเปล่ียนแปลง โดยได#ออกแบบ CMU-HR Strategic Model  
เป นแนวทางในการบริหารงานบุคคลดังน้ี  

 
 

ภาพ : CMU-HR Strategic Model 
 
 ในการผลักดันมหาวิทยาลัยเชียงใหม�ให#บรรลุเป8าหมายคือมีความเป นเลิศในทุกด#านตาม CMU 
Excellence Model บุคลากรที่ปฏิบัติงานนมหาวิทยาลัยเชียงใหม� เป นป6จจัยที่สําคัญอย�างย่ิงที่จะผลักดัน
มหาวิทยาลัยไปสู�เป8าหมาย โดยการบริหารงานให#ส�วนงานและบุคลากร (G4) มีความเป นเลิศทั้งทางด#านทักษะ 
สมรรถนะ และทัศนคติในการทํางานแล#ว จะส�งผลให#มหาวิทยาลัยมีการบริหารงานที่ดี (G5) มีความเป น
พลเมืองที่ดี (G6) เป นมหาวิทยาลัยที่มีความย่ังยืน (G7) มีระบบการบริหารงานที่ดี (G8) จะสร#างผลงานทาง
วิชาการในการการเรียนการสอน (G1) การวิจัย (G2) และการบริการชุมชน (G3) ได#บรรลุผลสําเร็จ  
โดยมีระบบการบริหารงานบุคคลที่ดี ได#แก�  
 1. การสร#างวัฒนธรรมองค(กร (Culture management system) ให#เป นองค(กรแห�งการเรียนรู# 
สนับสนุนให#บุคลากรสร#างสรรค(ผลงาน นวัตกรรมในการทํางานเพื่อสร#างองค(ความรู#ใหม�ๆ ให#กับมหาวิทยาลัย  
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 2. การจัดการอัตรากําลังที่ เหมาะสม (Human Resource Strategic system) มีอัตรากําลังที่
สนับสนุนการทํางานในทุกยุทธศาสตร(ของมหาวิทยาลัยอย�างพอเพียง และสามารถหมุนเวียนเพื่อรองรับ 
การเปล่ียนแปลงได# 
 3. การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management system) มีการสรรหา
บุคลากรที่มีคุณภาพ ทั้งทักษะ สมรรถนะ และทัศนคติ ที่ดี เพื่อมาปฏิบัติงานสนับสนุนยุทธศาสตร(ต�างๆ  
ของมหาวิทยาลัย และรักษา ส�งเสริม สร#างแรงจูงใจในการทํางานให#กับบุคลากร ได#สร#างสรรค(ผลงานที่ดี  
มีสภาพแวดล#อมที่เอ้ืออํานวยในการปฏิบัติงาน 
 4. การพัฒนาบุคลากร (Human Resource Development system) ให#มี ทักษะ สมรรถนะ และ
ทัศนคติในการปฏิบัติงาน เพื่อให#ทันต�อการเปล่ียนแปลงในสภาพสังคมป6จจุบัน ให#มีความก#าวหน#าในอาชีพ  
 5. การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System) ที่มีความชัดเจน ถูกต#อง 
เป นธรรม เพื่อให#บุคลากรได#พัฒนาตนเอง และได#รับค�าตอบแทนที่เหมาะสม 
 6.  การสอบถามความพึงพอใจของบุคลากร (Engagement  and Satisfaction Evaluation 
System) ที่มีต�องานและต�อมหาวิทยาลัยเชียงใหม� เพื่อนําผลการสอบถามไปปรับปรุงกระบวนการ วิธีการ 
ในการบริหารงานบุคคลให#มหาวิทยาลัยเชียงใหม�ได#มีอัตรากําลังที่ความเป นเลิศ สนับสนุนการปฏิบัติงานตาม
ยุทธศาสตร(ต�างๆ ต�อไป 
 

 
 

ภาพ : การเช่ือมโยงแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม� ผ�านกระบวนการบริหารงานบุคคล 
เพื่อนําไปสู�การเป นมหาวิทยาลัยแห�งความเป นเลิศ CMU Excellence Model 

 
 การออกแบบระบบการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม� โดยการนํายุทธศาสตร(จาก 
แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม� พ.ศ. 2560-2564 เป นแนวทางในการออกแบบระบบงานที่จะ
ส�งผลให#มหาวิทยาลัยเชียงใหม� ไปสู�ความเป นเลิศ และบรรลุเป8าหมายที่ได#กําหนดไว#ในแผนยุทธศาสตร(ของ
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มหาวิทยาลัยเชียงใหม� และสามารถรายงานผลการดําเนินการตามเกณฑ(คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการ
ที่เป นเลิศ (CMU-EdPEx)   
 

 
 

ภาพ : ระบบการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม� 
 
 เพื่อให#บรรลุเป8าหมายในการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร(  ตามแผนพัฒนาการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม� ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 มหาวิทยาลัยเชียงใหม�ได# ออกแบบระบบการบริหารงาน
บุคคล เพื่อเป นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรให#มีทักษะ สมรรถนะ ทัศนคติที่ดี  ในการปฏิบัติงาน 
ในมหาวิทยาลัย 
  




