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แผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564) 

 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร Executive Summary 
  

 ในอีก 5 ปีข้างหน้า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ยังคงยึดมั่นในการสืบสานพระราชปณิธาน
ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี “ปลูกป่า สร้างคน” และมหาวิทยาลัยแห่งนี้จะเป็นท่ี
พึ่งทางปัญญาของสังคม ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพ่ือเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศได้อย่าง
ยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะร่วมกันผลักดันมหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็น “สถาบันอุดมศึกษาชั้นน า
แห่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง” ตามเจตนารมย์ของการจัดตั้ง 
 การบรรลุวิสัยทัศน์ข้างต้น จ าเป็นต้องอาศัยการก าหนดเป้าหมายผลสัมฤทธ์ิท่ีต้องการให้
เกิด ต้องมีการก าหนดทิศทางการด าเนินงานในระยะยาวท่ีชัดเจน รวมถึงยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
และตัวชี้วัดที่สามารถใช้เป็นกลไกในการก ากับติดตามให้ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 ในยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2560-2564) จึงได้
ก าหนดเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ระดับสถาบันไว้ 6 ด้าน (6Gs) โดยมียุทธศาสตร์หลัก 7 ประการ (7Ss) 
ซึ่งประกอบด้วยเป้าประสงค์ 7 ประการ (7Os) และ 32 ตัวชี้วัด (32 KPIs) ดังนี้ 
 
 

พันธกิจ 
 

1. จัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานเป็นท่ียอมรับในระดับสากล (M1) 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนานวัตกรรมท่ีสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและ

สังคม (M2) 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยสู่สังคม 

(M3) 
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4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยมคีวามเป็นสากล (M4) 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการอนุรักษ์พลังงาน

และสิ่งแวดล้อม (M5) 
6. พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เพ่ือความก้าวหน้าของ

มหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน (M6) 

 

เป้าหมายผลสมัฤทธิ์ระดับสถาบัน 
 

1. เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าด้านการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นท่ี
ยอมรับในระดับสากล (G1) 

2. เป็นมหาวิทยาลัยท่ีมุ่งสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีส่งผลกระทบสูงต่อวงวิชาการ 
เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี (G2) 

3. เป็นมหาวิทยาลัยท่ีเป็นท่ีพึ่งทางวิชาการและวิชาชีพของภูมิภาค (G3) 
4. เป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีความเป็นสากล (G4) 
5. เป็นมหาวิทยาลัยท่ีมุ่งส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมล้านนาและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (G5) 
6. เป็นองค์กรสมรรถนะสูง (G6) 

 

ยุทธศาสตร์หลัก 
 

1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการเรียนการสอน (S1) 
2. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของสังคม (S2) 
3. พัฒนานวัตกรรมจากผลงานวิจัยท่ีสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม (S3) 
4. สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นท่ีพึ่งของชุมชนและสังคม (S4) 
5. พัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล (S5) 
6. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมโดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมล้านนาและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 

ตลอดจนอนุรกัษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (S6) 
7. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่องค์กรสมรรถนะสูงอย่างยั่งยืน (S7) 
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เป้าประสงค ์
 

1. องค์ประกอบ กระบวนการและปัจจัยต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับการเรียนการสอนได้รับการ
พัฒนาและปรับปรุงให้เหมาะสม (O1) 

2. บัณฑิตที่ใฝ่การเรียนรู้ มีคุณภาพท้ังทางวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของ มฟล. และเป็นท่ียอมรับของสังคม (O2) 

3. ผลิตผลงานวิชาการและผลงานวิจัยท่ีมหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญ สามารถก่อให้เกิด
นวัตกรรมท่ีสอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายยุทธศาสตร์การพัฒนา สร้างศักยภาพ
การแข่งขันให้กับประเทศ (O3) 

4. ชุมชนและสังคมสามารถพึ่งพาและได้รับประโยชน์จากมหาวิทยาลัยได้อย่างเหมาะสม 
(O4) 

5. กลไก กระบวนการ และการด าเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัยมีความเป็นสากล 
(O5) 

6. นักศึกษา บุคลากร และประชาชน มีส่วนร่วมในการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม และเอกลักษณ์ของความเป็นชาติ รักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี และ
อารยธรรมล้านนา ตลอดจนเห็นความส าคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (O6) 

7. มหาวิทยาลัยก้าวไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ท่ีมีความมั่นคง ยั่งยืน ตลอดจนมีศักยภาพ
ในการพึ่งพาตนเองเพิ่มขึ้น (O7) 

 

ตัวชี้วัด (32) 

 
 KPI 1.1 หลักสูตรท่ีผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาหรือมาตรฐานวิชาชีพ 

KPI 1.2 นวัตกรรมการเรียนการสอนท่ีทันสมัย 
KPI 1.3 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวก 

                    ด้านการเรียนการสอน 
KPI 2.1 บัณฑิตมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
KPI 2.2 รางวัลหรือการยกย่องท่ีบัณฑิตได้รับท้ังระดับชาติและนานาชาติ 
KPI 2.3 สัดส่วนบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการใหม่ 
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KPI 2.4 ความพึงพอใจของผู้ประกอบการหรือผู้ใช้บัณฑิต 
KPI 3.1 ผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ 
KPI 3.2 ผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 
KPI 3.3 จ านวนบทความท่ีได้รับการอ้างอิง (5 ปีย้อนหลัง) ในฐานข้อมูล TCI และ  

                    Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ท้ังหมด 
KPI 3.4 ผลงานวิจัยท่ีถูกน าไปใช้ในเชิงพาณิชย์ 
KPI 3.5 ทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยท่ีได้รับการขึ้นทะเบียน 
KPI 4.1 ชุมชนท่ีได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยี 
KPI 4.2 ประชาชน/ชุมชนท่ีได้รับประโยชน์จากโครงการบริการทางวิชาการวิชาชีพของ 

                    มหาวิทยาลัย 
KPI 4.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการทางวิชาการ 
KPI 4.4 มูลค่าเพ่ิมท่ีเกิดจากการบริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัย 
KPI 5.1 นักศึกษาต่างชาติ 
KPI 5.2 มูลค่าโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ 
KPI 5.3 ผลงานวิจัย/นวัตกรรมท่ีเกิดจากความร่วมมือกับต่างประเทศ 
KPI 5.4 มูลค่าเพ่ิมท่ีเกิดจากผลงานวิจัย/นวัตกรรม จากความร่วมมือกับต่างประเทศ 
KPI 5.5 จ านวนนักศึกษาแลกเปล่ียน Inbound 
KPI 5.6 จ านวนนักศึกษาแลกเปล่ียน Outbound 
KPI 5.7 จ านวนหลักสูตร DDP/JDP 
KPI 6.1 การใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมล้านนาและอารยธรรมลุ่มแม่น้ า 

                    โขงของมหาวิทยาลัย 
KPI 6.2 มูลค่าท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
KPI 7.1 Leadership ท่ีเข้มแข็ง 
KPI 7.2 ความมั่นคง ต่อเนื่อง ยั่งยืนของมหาวิทยาลัย 
KPI 7.3 อันดับของมหาวิทยาลัยใน International Ranking 
KPI 7.4 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน 
KPI 7.5 ระดับสมรรถนะของบุคลากร 
KPI 7.6 สัดส่วนรายได้ต่อรายจ่าย 
KPI 7.7 ระดับความสามารถในการบริหารจัดการสู่ความเป็น Smart Digital University 
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ตารางเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 
 
 

G1 G2 G3 G4 G5 G6 
M1 M2 M3 M4 M5 M6 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 
O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 

KPI 1.1-1.3 
KPI 2.1-2.4 

KPI  
3.1-3.5 

KPI 
4.1-4.4 

KPI 
5.1-5.7 

KPI 
6.1-6.2 

KPI 
7.1-7.7 
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เป้าประสงค์ที่ 1 องค์ประกอบ กระบวนการและปัจจยัต่างๆ ที่เกี่ยวกบั
การเรียนการสอนได้รับการพัฒนาและปรับปรุงให้เหมาะสม 

เป้าประสงค์ที่ 2 บณัฑิตที่ใฝ่การเรียนรู้ มีคุณภาพทั้งทางวิชาการและ
วิชาชีพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงคข์อง มฟล. และเป็นทีย่อมรับของสังคม 

เป้าประสงค์ที่ 3 ผลิตผลงานวิชาการและผลงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยมี
ความเชีย่วชาญ สามารถก่อให้เกิดนวตักรรมที่สอดคล้องกับทิศทางและ
เป้าหมายยุทธศาสตร์การพัฒนา สร้างศักยภาพการแข่งขันให้กับประเทศ 

เป้าประสงค์ที่ 4 ชมุชนและสังคมสามารถพึ่งพาและไดร้ับประโยชน์จาก
มหาวิทยาลัยได้อย่างเหมาะสม 

เป้าประสงค์ที่ 5 กลไก กระบวนการ และการด าเนินการตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัยมีความเป็นสากล 

เป้าประสงค์ที่ 6 นักศึกษา บุคลากร และประชาชน มสี่วนร่วมในการท านุ
บ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และเอกลักษณ์ของความเป็นชาติ 
รักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี และอารยธรรมล้านนา ตลอดจนเห็น
ความส าคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์ที่ 7 มหาวิทยาลัยกา้วไปสูอ่งค์กรแห่งการเรียนรู ้ที่มีความ
มั่นคง ยั่งยืน ตลอดจนมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองเพิ่มขึ้น 

 

 
 
 
 
 

สถาบันชั้นน า
แห่งอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น้ าโขง

ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ล้านนาและอนุ

ภูมิภาคลุ่มแม่น้ า
โขง

องค์กร
สมรรถนะ

สูง

การเรียนการสอน
ที่มีคุณภาพและได้
มาตรฐานเป็นที่
ยอมรับในระดับ

สากล
สร้างงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่ส่งผล
กระทบสูงต่อวง

วิชาการ เศรษฐกิจ 
สังคม และ
เทคโนโลยี

ที่พึ่งทางวิชาการ
และวิชาชีพของ

ภูมิภาค

มีความเป็น
สากล
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แนวทางการด าเนินงานที่ส าคัญในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 4 (2560-2564) 
 
 แนวทางการด าเนินงานท่ีส าคัญตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2560-2564) มีดังนี้ 

1. ปรับปรุงหลักสูตร/สาขาวิชาต่างๆ ให้ทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง 

2. สร้างความเข้มแข็งทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยเฉพาะการผลิตแพทย์ ทันตแพทย์ 
พยาบาล และวิชาชีพต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้ได้มาตรฐานวิชาชีพระดับสูง 

3. เตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ในปี 2562 โดย
จัดหาบุคลากรและเคร่ืองมือท่ีจ าเป็น รวมท้ังการจัดวางระบบบริหารโรงพยาบาลท่ี
ทันสมัย (Smart Digital Hospital) 

4. สร้างความเข้มแข็งด้านการพัฒนาอาจารย์และนักศึกษาผ่านโครงการต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง 

5. เร่งรัดการพัฒนาองค์ประกอบต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับคุณภาพการศึกษาในทุกมิติ 
6. ส่งเสริมการวิจัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยด้านสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 

รวมท้ังงานวิจัยด้านเช้ือรา ด้านเทคโนโลยีอาหาร อย่างต่อเนื่อง รวมท้ังงานวิจัย
ทางด้านสังคมศาสตร์ที่ให้ความส าคัญกับประเด็นต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับมิติความสัมพันธ์
กับจีน ญี่ปุ่น เกาหลี ตลอดจนประเทศเพ่ือนบ้านในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 

7. พัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของศูนย์ความเป็นเลิศการวิจัยด้านต่างๆ 
8. เสริมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกท้ังในระดับกระทรวง กรม กลุ่มจังหวัด

และจังหวัดภาคเหนือตอนบนโดยเฉพาะจังหวัดเชียงราย เพื่อร่วมกันพัฒนาตามแผน
บูรณาการภาค 

9. เร่งรัดส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับต่างประเทศในมิติต่างๆ โดยเฉพาะกับ
กลุ่มประเทศตะวันออกชั้นน า ได้แก่ จีน เกาหลี และญี่ปุ่น 

10. เสริมสร้างความเป็นสากลอย่างต่อเนื่อง โดยมีการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาต่างชาติ 
โดยเฉพาะแก่นักศึกษาประเทศในกลุ่มอาเซียนครบทุกประเทศ รวมท้ังยังด าเนิน
โครงการ Visiting Scholar ท่ีให้ผู้เช่ียวชาญจากต่างประเทศทั่วโลกมาปฏิบัติงานท่ี
มหาวิทยาลัย 
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11. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการให้บริการป้องกันโรคและสร้าง
ความเข้มแข็งด้านสุขภาพให้แก่ประชาชนในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 และการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนโดยอาศัยเทคโนโลยีท่ีจ าเป็นเข้ามามี
ส่วนร่วม 

12. เสริมสร้างสุขภาพของประชาชนและชุมชนให้เข้มแขง็บนพื้นฐานหลักการ “สุขภาพดี 
ทุกช่วงวัย ไร้โรคภัยไข้เจ็บ” 

13. ใช้ระบบบริหารจัดการสมัยใหม่ในการจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย (MFU-ERP) 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

14. พัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ Smart Digital University 
15. สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล โดยการด าเนินโครงการต่างๆ เพื่อตอบสนองนโยบาย

ไทยแลนด์ 4.0 การพัฒนาภาค ตลอดจนโครงการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรม สร้าง 
Value Chain, Value Added, Value Creativity รวมท้ัง Start-up Program 
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1. กรอบแนวคิดการวางแผนพัฒนามหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 
 
 
 แผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ฉบับท่ี 4 (พ.ศ.2560-2564) นี้ เกิดขึ้นในช่วงเวลาท่ี
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ท้ังในระดับโลก ภูมิภาค ประเทศ รวมท้ังระดับชุมชนท้องถิ่น เกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็ว และส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยท้ังทางตรงและทางอ้อม
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เป็นการเปลี่ยนแปลงท่ีท้าทายมหาวิทยาลัยในด้านการปรับตัว การพัฒนา 
และสร้างสรรค์นวัตกรรม เพ่ือสร้างและส่งมอบผลผลิตที่มีคุณค่าและคุณภาพแก่สังคม เป็นผลผลิต
ท่ีสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมในทางสังคมและเศรษฐกิจ ตลอดจนเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของ
ประเทศในระยะยาว 
 ดังนั้น ในการจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ฉบับท่ี 4 (พ.ศ.2560-2564) 
มหาวิทยาลัยจึงให้ความส าคัญกับแนวคิดการวางแผนยุทธศาสตร์ 4 ประการ ท่ีน ามาใช้เป็น
พื้นฐานเชื่อมโยงไปสู่เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ท่ีมุ่งหวังให้เกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว กรอบแนวคิด
ดังกล่าวประกอบด้วย 

1) บริบทโลก : แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล (Global Trend) 
2) บริบทประเทศ : ยุทธศาสตร์ประเทศและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
3) บริบทมหาวิทยาลัย : วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 : แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้นทั้งในระดับสากล ระดับประเทศ และระดับ

ท้องถิ่น ท่ีครอบคลุมท้ังในด้านสังคมและวัฒนธรรม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม รวมท้ัง
การเปลี่ยนแปลงในบริบทของอุดมศึกษาท้ังในประเทศและต่างประเทศ ท่ีเป็นปัจจัยผลักดันให้
มหาวิทยาลัยต้องทบทวนบทบาท พันธกิจ และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เหมาะสมกับ
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงท่ีก าลังด าเนินอยู่ในปัจจุบันและจะเกิดขึ้นในอนาคต 
 
 
 
 
 

 



มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
 

10 
 

บริบทโลก : แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในระดบัสากล 
 

1. เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 17 ประการ (17 Sustainable Development 
Goals : SDGs) ของสหประชาชาติ ถือเป็นข้อผูกพันท่ีประเทศไทยมีส่วนร่วมในการส่งเสริม 
สนับสนุน และด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว เป้าหมายดังกล่าวมุ่งเอาชนะปัญหาความ
ยากจน ความอดอยาก การมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี การศึกษาท่ีดี การเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและการมีงานท าท่ีเหมาะสม นวัตกรรมและการพัฒนาอุตสาหกรรม ชุมชนและเมืองน่า
อยู่ เป็นต้น มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในฐานะท่ีต้องการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าในระดับสากลจึง
จ าเป็นต้องมีส่วนตอบสนองต่อเป้าหมายดังกล่าวอย่างเหมาะสม 

 
 
 2. ประเด็นปัญหาส าคัญระดับโลก (UN Global Issues) สหประชาชาติได้ประกาศถึง
ประเด็นท้าทายระดับโลกท่ีไม่สามารถแก้ไขให้บรรลุผลได้ด้วยประเทศใดประเทศหนึ่งหรือกลุ่ม
ประเทศใดกลุ่มประเทศหนึ่ง แต่จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกประเทศในการด าเนินการ
ร่วมกัน ประเด็นท้าทายเหล่านั้นครอบคลุมประเด็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบท้ังในระดับโลก ระดับ
ภูมิภาค และระดับประเทศ ท่ีส าคัญได้แก่ ประเด็นสังคมผู้สูงอายุ อาหาร สุขภาพ เด็ก สตรี เป็น
ต้น ประเด็นเหล่านี้เป็นสิ่งท่ีสถาบันอุดมศึกษาควรให้ความส าคัญ เพ่ือให้การด าเนินการตามพันธ
กิจของสถาบันสามารถตอบสนองและมีส่วนในการแก้ไขปัญหาแต่ละประเด็นเหล่านั้นได้อย่าง
เหมาะสม 
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 3. สถานการณ์ความเสี่ยงระดับโลก (Global Risks) World Economic Forum ได้
รายงานสถานการณ์ความเสี่ยงของโลกท่ีเกิดขึ้นและสัมพันธ์เชื่อมโยงซึ่งกันและกันเอาไว้ค่อนข้าง
ชัดเจน ความเส่ียงดังกล่าวประกอบด้วย ความเส่ียงด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี 
และภูมิศาสตร์การเมือง  
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ท่ีมา http://reports.weforum.org/global-risks-2017/global-risks-landscape-
2017/#risks 
 
 
 
 
 
 
 

http://reports.weforum.org/global-risks-2017/global-risks-landscape-2017/#risks
http://reports.weforum.org/global-risks-2017/global-risks-landscape-2017/#risks
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บริบทประเทศ : ยุทธศาสตร์ประเทศและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
 
 ปัจจุบันรัฐบาลก าหนดยุทธศาสตร์ชาติระยะยาวไว้ชัดเจนเรียกว่า “กรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)” โดยสาระส าคัญอธิบายว่า ในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา กระแสการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและในหลากหลายมิติท าให้ภูมิทัศน์ของโลก
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ เง่ือนไขภายนอกท่ีส าคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต 
ได้แก่ กระแสโลกาภิวัตน์ที่เข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความเส่ียงและท้าทายต่อการปรับตัวมาก
ขึ้นจากการเคล่ือนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้และ
เทคโนโลยี และสินค้าและบริการ ขณะเดียวกัน การรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคนาไปสู่ความ
เช่ือมโยงทุกระบบ ในขณะท่ีศูนย์รวมอ านาจทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนย้ายมาสู่เอเชีย การ
เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจะเป็นเงื่อนไขส าคัญส าหรับอนาคตของโลกและประเทศ
ไทยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ีเป็นอัจฉริยะจะกระทบการด ารงชีวิตของคน
และทาให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่  
 แต่ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้าน ท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง จุดอ่อนส าคัญของประเทศไทย ได้แก่ โครงสร้างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามลาดบั แต่
คุณภาพคน โดยเฉลี่ยยังต่ าและการออมไม่เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานท้ังในกลุ่มทักษะ
ฝีมือสูงและกลุ่มทักษะฝีมือระดับล่าง ผลิตภาพแรงงาน โดยเฉลี่ยยังต่ า ท้ังระบบเศรษฐกิจมีผลิต
ภาพการผลิตรวมต่ า ต้องอาศัยการเพิ่มปริมาณเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก ขณะท่ีโครงสร้างเศรษฐกิจ
มีสัดส่วนภาคการค้าระหว่างประเทศต่อขนาดของเศรษฐกิจสูงกว่าเศรษฐกิจภายในประเทศมาก 
จึงมีความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นส าคัญ ฐานการผลิตเกษตรและบริการมีผลิต
ภาพการผลิตต่ าโดยท่ีการใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือการเพิ่มมูลค่า ยังมีน้อย 
การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอ การวิจัยท่ีดาเนินการไปแล้วไม่ถูกนามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างคุ้มค่า การพัฒนานวัตกรรมมีน้อย สาหรับการดาเนินงาน
และ การบริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ การด าเนินงานเพื่อ
การพัฒนามกัขาดความต่อเนื่อง ประสิทธิภาพต่ า ขาดความโปร่งใส และขาดความรับผิดชอบ 
ขณะที่ปัญหาคอร์รัปชั่นมีเป็นวงกว้าง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์รวมท้ังการ
บริหารจัดการน้ ายังไม่เป็นระบบโครงข่ายท่ีสมบูรณ์และล่าช้า การบังคับใช้กฎหมายยังขาด
ประสิทธิผล และกฎระเบียบต่างๆ ล้าสมัยไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมีปัญหาด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ไม่เคารพสิทธิผู้อ่ืนและไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ 
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 ในกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ก าหนดวิสัยทัศนว์่า “ประเทศ
ไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มัง่คั่ง ยั่งยืน” โดยประกอบด้วย 6  
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
 

1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  
2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม 
6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 
นอกจากนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

สภาพัฒน์ยังได้ประกาศชัดเจนว่า แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 จะเป็นแผนแรกท่ีถูกใช้ให้เป็นกลไก
เช่ือมโยงสู่การขับเคล่ือนการพัฒนา ซึ่งก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่จะต้องบรรลุผลลัพธ์และ
ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนา รวมท้ังมีแนวทางการพัฒนาจังหวัด ภาค และเมือง ท่ีก าหนดพื้นที่
เป้าหมาย สาขาการผลิตและบริการเป้าหมายท่ีชัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติและกากับ
ให้การขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นท่ี จังหวัด ภาค และเมือง 

 
ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มทีั้งหมด 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์

ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และอีก 4 ยุทธศาสตร์ท่ีเป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้ 
1) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
2) สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม 
3) สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
4) การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
5) การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืน 
6) การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลใน

สังคมไทย 
7) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
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8) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
9) การพัฒนาภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ 
10)  ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

 
เป้าหมายรวมการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 
1) คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ 
2) ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง 
3) ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ 
4) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เปน็มิตรกับ

สิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้า 
5) มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สงัคมปลอดภยั สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี 

และเพ่ิมความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย 
6) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

กระจายอ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน 

 
 

บริบทมหาวิทยาลัย : วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 
 

แนวคิด 
 
ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ฉบับท่ี 1-3 ท่ีผ่านมา เป็นช่วงเวลาของการเร่งพัฒนามหาวิทยาลัย
ให้สามารถด าเนินงานตามภารกิจของการเป็นสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐได้อย่างมั่นคง
และมีคุณภาพ โดยมุ่งให้การศึกษา ส่งเสริม ประยุกต์ และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท า
การสอน ท าการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปในแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ 4 (พ.ศ. 
2560-2564) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจะให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
ระดับสูง เพื่อมุ่งสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง บนพื้นฐานของ
ศักยภาพทางวิชาการวิชาชีพท่ีมหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญ และพันธะที่มหาวิทยาลัยมีต่อ
ชุมชนและสังคม 
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ปณิธาน 

นับแต่แรกตั้ง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงยึดมั่นสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนีในการ “ปลูกป่า สร้างคน”  โดยมุ่ง “สร้างคน สร้างความรู้ สร้าง
คุณภาพ สร้างคุณธรรม และอนุรักษ์ธรรมชาติ” โดยมุ่งหวังให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นที่พึ่งทาง
ปัญญาของสังคม สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศได้
อย่างยั่งยืน 

 

วิสัยทัศน์ 
 ในช่วง 5 ปีข้างหน้า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมุ่งหวังท่ีจะก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยท่ีสามารถ
เป็นท่ีพึ่งของภูมิภาคท้ังในระดับประเทศและต่างประเทศ ด้วยความท่ีเป็นมหาวิทยาลัยท่ีตั้งอยู่ใน
เขตภาคเหนือท่ีมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้านโดยเฉพาะกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น้ าโขง (Greater Mekong Subregion : GMS) ซึ่งประกอบไปด้วย ไทย กัมพูชา จีน ลาว 
เมียนมา และเวียดนาม ซึ่งครอบคลุมกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียตนาม) 
มหาวิทยาลัยจึงมีเป้าหมายระยะยาวในการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้กับ
ประชาชนและชุมชนต่างๆ ในเขตภาคเหนือตอนบน รวมท้ังเป็นท่ีพึ่งทางปัญญาตลอดจนร่วมมือใน
การพัฒนาประเทศเพ่ือนบ้าน CLMV และ GMS ดังนั้น วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ในช่วงแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ฉบับท่ี 4 (2560-2564) คือ 
 

สถาบันอุดมศึกษาชั้นน าแห่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 
Leading University of the Greater Mekong Subregion 

 

พันธกิจ : มหาวิทยาลัยก าหนดพันธกิจไว้ดังนี้ 
1. จัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานเป็นท่ียอมรับในระดับสากล 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมท่ีสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและ

สังคม 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยสู่สังคม 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยมีบรรยากาศความเป็นสากล 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการอนุรักษ์พลังงาน

และสิ่งแวดล้อม 
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6. พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เพื่อความก้าวหน้าของ
มหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน 

2. แผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564) 
 
 ในการด าเนินงานในช่วง 5 ปีข้างหน้าเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ข้างต้น มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า
หลวงก าหนดเป้าหมายผลสัมฤทธ์ิระดับสถาบัน 6 ด้าน โดยมียุทธศาสตร์หลัก 7 ประการ ซึ่ง
ประกอบด้วยเป้าประสงค์ 7 ประการ และ 32 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
 
 

เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ระดับสถาบัน (Organization Achievement 
Goals) ในช่วงเวลาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564) 

 

 ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงก าหนดเป้าหมาย
ผลสัมฤทธ์ิระดับสถาบัน ไว้ดังต่อไปนี้  

1. เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าด้านการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่
ยอมรับในระดับสากล 

2. เป็นมหาวิทยาลัยทีมุ่่งสรา้งงานวิจัยและนวัตกรรมที่ส่งผลกระทบสงูต่อวงวชิาการ 
เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลย ี

3. เป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นทีพ่ึ่งทางวิชาการและวิชาชีพของภูมิภาค 
4. เป็นมหาวิทยาลัยทีม่ีความเป็นสากล 
5. เป็นมหาวิทยาลัยทีมุ่่งส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมล้านนาและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 
6. เป็นองค์กรสมรรถนะสูง 
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โดยมยีุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีส าคัญ ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการเรียนการสอน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนานวัตกรรมจากผลงานวิจัยท่ีสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

และสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นท่ีพึ่งของชุมชนและสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมโดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมล้านนาและอนุ

ภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ตลอดจนอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 บริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่องค์กรสมรรถนะสูงอย่างยั่งยืน 
 
  

ท้ังนี้ในแต่ละยุทธศาสตร์ประกอบด้วย เป้าประสงค ์ท่ีส าคัญดังต่อไปนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการเรียนการสอน 
เป้าประสงค์ที่ 1 (O1) องค์ประกอบ กระบวนการและปัจจัยต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับการเรียนการสอน
ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงให้เหมาะสมกับยุคสมัยและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงภายใต้
บริบทการเรียนรู้สมัยใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม 
เป้าประสงค์ที่  2 (O2) บัณฑิตท่ีใฝ่การเรียนรู้ มีคุณภาพท้ังทางวิชาการและวิชาชีพ มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ มฟล. และเป็นท่ียอมรับของสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนานวัตกรรมจากผลงานวิจัยที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและ
สังคม 
เป้าประสงค์ที่ 3 (O3) ผลิตผลงานวิชาการและผลงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญ 
สามารถก่อให้เกิดนวัตกรรมที่สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายยุทธศาสตร์การพัฒนา 
สร้างศักยภาพการแข่งขันให้กับประเทศ ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของคนในสังคม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นที่พึ่งของชุมชนและสังคม 
เป้าประสงค์ที่ 4 (O4) ชุมชนและสังคมสามารถพึ่งพาและได้รับประโยชน์จากศักยภาพและ
องค์ความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพ และผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยได้อย่างเหมาะสม 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล 
เป้าประสงค์ที่ 5 (O5) กลไก กระบวนการ และการด าเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัยมี
ความเป็นสากลในทุกมิติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมโดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมล้านนาและอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น้ าโขง ตลอดจนอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ที่ 6 (O6) นักศึกษา บุคลากร และประชาชน ตระหนักถึงและมีส่วนร่วมในการ
ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และเอกลักษณ์ของความเป็นชาติ รักษาขนบธรรมเนียม 
ประเพณี และอารยธรรมล้านนา ตลอดจนเห็นความส าคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 บริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่องค์กรสมรรถนะสูงอย่างยั่งยืน 
เป้าประสงค์ที่ 7 (O7) มหาวิทยาลัยก้าวไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ท่ีมีความมั่นคง ยั่งยืน 
ตลอดจนมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองเพิ่มขึ้น 
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ยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564 

 

 
เป้าหมายผลสมัฤทธิ์ที่ 1 

มหาวิทยาลัยช้ันน าด้านการเรียนการสอนที่มคีุณภาพ 
และมาตรฐานเป็นท่ียอมรับในระดับสากล 

พันธกิจที่ 1 จัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการเรียนการสอน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการเรียนการสอน 
ประเด็นยุทธศาสตร ์:   พัฒนา ปรับปรุงองค์ประกอบ กระบวนการและปัจจัยต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับการ
เรียนการสอนให้มคีุณภาพและมาตรฐานระดับสูง 
เป้าประสงค ์: เพ่ือให้องค์ประกอบ 
กระบวนการและปัจจัยต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับ
การเรียนการสอนได้รับการพัฒนาและ
ปรับปรุงให้เหมาะสมกับยุคสมัยและ
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงภายใต้
บริบทการเรียนรู้สมัยใหม่ (O1) 

กลยุทธ ์
1. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนท่ีมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา 
2. พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมการเรียนรู้
ยุคใหม่ 
3. พัฒนาหลักสูตรใหม่ท่ีตอบสนองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและการสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 
4. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพและ
สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนการสอน 
5. ส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนและการวิจัยเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
6. พัฒนารูปแบบวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสม 
7. พัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวย
ความสะดวกต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาให้เหมาะสม
และทันสมัย 
 



มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
 

22 
 

Key Performance Indicator KPI 1.1 หลักสตูรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาหรือมาตรฐานวิชาชีพ 
KPI 1.2 นวัตกรรมการเรียนการสอนที่ทันสมัย 
KPI 1.3 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
สภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการ
เรียนการสอน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ : เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับ
ความต้องการของสังคม มีความพร้อมในการด าเนินชีวิตและการท างานในโลกสมัยใหม่ 
เป้าประสงค ์: เพ่ือผลิตบัณฑิตทีใ่ฝ่การ
เรียนรู้ มีคุณภาพท้ังทางวิชาการและ
วิชาชีพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ 
มฟล. และเป็นท่ียอมรับของสังคม (O2) 

กลยุทธ ์
1. พัฒนานักศึกษาและบัณฑิตให้มีคุณลักษณะพึง
ประสงค์ มีความพร้อมในการด าเนินชีวิตและการท างาน
ในโลกสมัยใหม่ 
2. พัฒนากลไกในการสร้างเสริมประสบการณ์วิชาการ
วิชาชีพแก่นักศึกษา 
3. พัฒนากลไกส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษาในการเป็น
ผู้ประกอบการใหม่ 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานของ
นักศึกษา 

Key Performance Indicator KPI 2.1 บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
KPI 2.2 รางวัลหรือการยกย่องที่บัณฑิตได้รับทั้ง
ระดับชาติและนานาชาติ 
KPI 2.3 สัดส่วนบัณฑิตทีเ่ป็นผู้ประกอบการใหม่ 
KPI 2.4 ความพึงพอใจของผู้ประกอบการหรือผู้ใช้
บัณฑิต 
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เป้าหมายผลสมัฤทธิ์ที่ 2 
มหาวิทยาลัยที่มุ่งสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม 

ที่ส่งผลกระทบสูงต่อวงวิชาการ เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลย ี
พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนานวัตกรรมที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
และสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนานวัตกรรมจากผลงานวิจัยที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ
และสังคม 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนานวัตกรรมจากผลงานวิจัย 
ที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและสังคม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมและสนับสนุนใหป้ัจจัยต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัย สามารถ
พัฒนาศักยภาพและสร้างผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมได้อย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง  
เป้าประสงค ์: ผลิตผลงานวิชาการและ
ผลงานวิจัยท่ีมหาวิทยาลัยมีความ
เช่ียวชาญ สามารถก่อให้เกิดนวัตกรรมท่ี
สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมาย
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา สร้างศักยภาพ
การแข่งขันให้กับประเทศ ตลอดจนเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
คนในสังคม (O3) 

กลยุทธ ์
1. พัฒนาและส่งเสริมให้อาจารย์สร้างผลงานวิชาการ
และงานวิจัย 
2. สร้างมูลค่าเพ่ิมจากผลงานทางวิชาการและการ
วิจัย 
3. สนับสนุนและผลักดันผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนา
นวัตกรรมในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาชุมชน 
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
5. ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการทรัพย์สินทาง
ปัญญาท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์
ความเป็นเลิศด้านการวิจัย 

Key Performance Indicator KPI 3.1 ผลงานวิจัยที่ไดร้ับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ในระดับชาติ 
KPI 3.2 ผลงานวิจัยที่ไดร้ับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ในระดับนานาชาติ 
KPI 3.3 จ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิง (5 ปี
ย้อนหลัง) ในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อ
จ านวนอาจารย์ทั้งหมด 
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KPI 3.4 ผลงานวิจัยที่ถูกน าไปใช้ในเชิงพาณิชย์ 
KPI 3.5 ทรัพย์สินทางปญัญาของมหาวิทยาลัยที่
ได้รับการขึ้นทะเบียน 

 

 
เป้าหมายผลสมัฤทธิ์ที่ 3 

มหาวิทยาลัยเป็นท่ีพึ่งทางวิชาการและวิชาชีพของภูมิภาค 
พันธกิจที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยสู่
สังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นที่พึ่งของชุมชนและสังคม 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นที่พึ่งของชุมชนและสังคม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ :   ส่งเสริมและสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยน าความรู้ความเชี่ยวชาญทาง
วิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การ
ประกอบอาชีพ การพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มในทางเศรษฐกิจ
สังคมให้กับทรัพยากรในชุมชนท้องถิ่น 
 
 
เป้าประสงค ์: ชุมชนและสังคมสามารถ
พึ่งพาและได้รับประโยชน์จากศักยภาพและ
องค์ความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพ และ
ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยได้อย่าง
เหมาะสม (O4) 
 
 

กลยุทธ ์
1. พัฒนากลไกการถ่ายทอดองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีสู่ชุมชน 
3. ให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนในรูปแบบต่างๆ 
4. สร้างมูลค่าเพ่ิมจากการบริการทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัย 
5. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการ
วิชาการกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและ
เอกชน 
6. เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน
ท้องถิ่นให้เข้มแข็ง 
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7. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างโอกาสและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ท้ังด้านการศึกษา การพัฒนา
อาชีพ และการสาธารณสุข ให้กับประชาชน 

Key Performance Indicator KPI 4.1 ชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้/
เทคโนโลยี 
KPI 4.2 ประชาชน/ชุมชนที่ได้รับประโยชน์จาก
โครงการบริการทางวิชาการวิชาชีพของ
มหาวิทยาลัย 
KPI 4.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ทางวิชาการ 
KPI 4.4 มูลค่าเพ่ิมที่เกิดจากการบริการทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัย 

 
 
 

เป้าหมายผลสมัฤทธิ์ที่ 4  
มหาวิทยาลัยมีความเปน็สากล 

พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยมีบรรยากาศความเป็นสากล 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ผลักดันและน ามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล 
เป้าประสงค ์: เพ่ือใหก้ลไก กระบวนการ 
และการด าเนินการตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัยมีความเป็นสากลในทุกมิติ 
(O5) 

กลยุทธ ์
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อ
ในการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 
2. พัฒนาศักยภาพในการแสวงหานักศึกษาต่างชาติ 
3. ส่งเสริมโครงการความร่วมมือทางวิชาการวิชาชีพ
กับต่างประเทศท่ีมี impact สูง 
4. แสวงหาแหล่งสนับสนุนงบประมาณและความ
ช่วยเหลือจากต่างประเทศ 
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Key Performance Indicator KPI 5.1 นักศึกษาต่างชาติ 
KPI 5.2 มูลค่าโครงการความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ 
KPI 5.3 ผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่เกิดจากความ
ร่วมมือกับต่างประเทศ 
KPI 5.4 มูลค่าเพ่ิมที่เกิดจากผลงานวิจัย/
นวัตกรรม จากความร่วมมือกับต่างประเทศ 
KPI 5.5 จ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน Inbound 
KPI 5.6 จ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน Outbound 
KPI 5.7 จ านวนหลักสูตร DDP/JDP 

 
 

เป้าหมายผลสมัฤทธิ์ที่ 5  
มหาวิทยาลัยที่มุง่ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมล้านนาและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 

พันธกิจที่ 5 ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมโดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมล้านนาและอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น้ าโขง ตลอดจนอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมโดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมล้านนาและอนุภูมิภาค

ลุ่มแม่น้ าโขง ตลอดจนอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม อนุรักษ์ความเป็นล้านนาและอารยธรรม
ลุ่มแม่น้ าโขง ตลอดจนฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค ์: มุ่งปลูกฝังให้นักศึกษา บุคลากร 
และประชาชน ตระหนักถงึและมีส่วนร่วมใน
การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
และเอกลักษณข์องความเป็นชาติ รักษา
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และอารยธรรม
ล้านนา ตลอดจนเห็นความส าคัญของการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(O6) 

กลยุทธ ์
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการบ ารุงรักษา
ศาสนาขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะและ
วัฒนธรรม และเอกลักษณ์ของความเป็นชาติ 
2. ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเป็น
แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมล้านนาและอารยธรรม
ลุ่มแม่น้ าโขง 
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4. ส่งเสริมและปลูกฝังความส านึกรักชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย์แก่นักศึกษาและ
บุคลากร 

Key Performance Indicator KPI 6.1 การใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมล้านนาและอารยธรรมลุ่ม
แม่น้ าโขงของมหาวิทยาลยั 
KPI 6.2 มูลค่าที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

 
เป้าหมายผลสมัฤทธิ์ที่ 6  

องค์กรสมรรถนะสูง 
พันธกิจที่ 6 พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อความก้าวหน้าของ
มหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 บริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่องค์กรสมรรถนะสูงอย่างยั่งยนื 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  บริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่องค์กรสมรรถนะสูงอย่างยั่งยนื 
ประเด็นยุทธศาสตร์ : เร่งรัดการสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุง โครงสร้าง ระบบ และกลไกการบริหาร
จัดการของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและสมรรถนะในระดับสูง 
เป้าประสงค ์: เพ่ือผลักดันให้มหาวิทยาลัย
ก้าวไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ท่ีมีความ
มั่นคง ยั่งยืน ตลอดจนมีศักยภาพในการ
พึ่งพาตนเองเพิ่มขึ้น (O7) 

กลยุทธ ์
1. พัฒนาภาวะผู้น าและศักยภาพของผู้บริหาร 
2. สร้างเสถียรภาพทางการเงินและงบประมาณ 
3. พัฒนาระบบและกลไกประกันความต่อเนื่อง
ยั่งยืนของมหาวิทยาลัย 
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรให้มี
ประสิทธิภาพ 
5. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและมาตรฐานการ
ท างานระดับสูง 
6. ส่งเสริมสนับสนุนความก้าวหน้าทางวิชาการ
และวิชาชีพของบุคลากร 
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7. สนับสนุนการน า ICT และเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมมาใช้ในการบริหารจัดการ 
8. ส่งเสริมธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและ
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

Key Performance Indicator KPI 7.1 Leadership ที่เข้มแข็ง 
KPI 7.2 ความมั่นคง ต่อเนื่อง ยั่งยืนของ
มหาวิทยาลัย 
KPI 7.3 อันดับของมหาวทิยาลัยใน 
International Ranking 
KPI 7.4 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ
สถาบัน 
KPI 7.5 ระดับสมรรถนะของบุคลากร 
KPI 7.6 สัดส่วนรายได้ตอ่รายจ่าย 
KPI 7.7 ระดับความสามารถในการบริหาร
จัดการสู่ความเป็น Smart Digital University 
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ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามยุทธศาสตร์  7 ด้าน ของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ     
ฉบับที่ 4 (2560-2564) มีดังต่อไปนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการเรียนการสอน 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
2560 2561 2562 2563 2564 

KPI 1.1 หลักสูตรได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาหรือมาตรฐานวิชาชีพ 

หลักสตูร 3 5 5 7 7 

KPI 1.2 นวัตกรรมการเรียนการสอนที่ทันสมัย ช้ิน/
สาขาวิชา 

1 1 2 2 2 

KPI 1 . 3  ร ะ ดั บ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ต่ อ
สภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการเรียน
การสอน 

ค่า
สัมประสิทธ์ิ 

>3.50 >3.55 >3.80 >3.95 >4.0 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของสังคม 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
2560 2561 2562 2563 2564 

KPI 2.1 บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ร้อยละ >75 >80 >85 >90 >95 
KPI 2.2 รางวัลหรือการยกย่องที่บัณฑิตได้รับท้ังระดับชาติ
และนานาชาติ 

จ านวน >5 >6 >7 >8 >9 

KPI 2.3 สัดส่วนบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการใหม่ ร้อยละต่อ
จ านวน
บัณฑิต 

>10 >10 >10 >15 >15 

KPI 2.4 ความพึงพอใจของผู้ประกอบการหรือผู้ใช้บัณฑิต ค่า
สัมประสิทธ์ิ 

>3.50 >3.55 >3.80 >3.95 >4.0 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนานวัตกรรมจากผลงานวิจัยที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจและสังคม 

 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
2560 2561 2562 2563 2564 

KPI 3.1 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ใน
ระดับชาติ 

ช้ิน/อาจารย์
ประจ า 

1 1 1 2 2 

KPI 3.2 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ใน
ระดับนานาชาติ 

ช้ิน/อาจารย์
ประจ า 

0.5 0.5 1 1 1 

KPI 3.3 จ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิง (5 ปีย้อนหลัง) 
ในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ทั้งหมด 

บทความ/
อาจารย์
ประจ า 

0.5 1 1 2 2 

KPI 3.4 ผลงานวิจยัทีถู่กน าไปใช้ในเชิงพาณิชย์ ช้ิน 1 1 1 2 2 
KPI 3.5 ทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการ
ขึ้นทะเบียน 

ช้ิน 12 12 12 15 15 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นที่พ่ึงของชุมชนและสังคม 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
2560 2561 2562 2563 2564 

KPI 4.1 ชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยี ชุมชน/ป ี 1 1 2 2 3 
KPI 4.2 ประชาชน/ชุมชนที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ
บริการทางวิชาการวิชาชีพของมหาวิทยาลัย 

จ านวน >10000 >10000 >15000 >15000 >20000 

KPI 4.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการทางวิชาการ ค่าคะแนน >3.50 >3.55 >3.80 >3.95 >4.0 
KPI 4.4 มูลค่าเพิ่มที่เกิดจากการบริการทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
2560 2561 2562 2563 2564 

KPI 5.1 นักศึกษาต่างชาติ ร้อยละที่
เพิ่มขึ้น 

4 4.5 5 5.5 6 

KPI 5.2 มูลค่าโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ วงเงิน 
(ล้านบาท) 

>6  >7 >8 >9 >10 

KPI 5.3 ผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่เกิดจากความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ 

ฉบับ 
10 12 14 16 18 

KPI 5.4 มูลค่าเพิ่มที่เกิดจากผลงานวิจัย/นวัตกรรม จาก
ความร่วมมือกับต่างประเทศ 

      

KPI 5.5 จ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน Inbound รายเทอม 
คน 

(ระยะสั้น) 

60 
(110) 

65 
(120) 

70 
(130) 

75 
(140) 

80 
(150) 

KPI 5.6 จ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน Outbound รายเทอมคน 
(ระยะสั้น) 

40 
(180) 

50 
(190) 

60 
(200) 

70 
(210) 

80 
(220) 

KPI 5.7 จ านวนหลักสูตร DDP/JDP หลักสตูร 3 4 5 6 7 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมโดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมล้านนาและอนุ
ภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ตลอดจนอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
2560 2561 2562 2563 2564 

KPI 6.1 การใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม
ล้านนาและอารยธรรมลุ่มแม่น้ าโขงของมหาวิทยาลัย 

จ านวนผู้ใช้      

KPI 6.2 มูลค่าที่ เกิดขึ้นจากการด าเนินงานโครงการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 บริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่องค์กรสมรรถนะสูงอย่างยั่งยืน 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
2560 2561 2562 2563 2564 

KPI 7.1 Leadership ที่เข้มแข็ง       
KPI 7.2 ความมั่นคง ต่อเนื่อง ยั่งยืนของมหาวิทยาลัย       
KPI 7 .3  อันดับของมหาวิทยาลั ย ใน International 
Ranking 

      

KPI 7.4 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน คะแนน >4.0 >4.0 >4.0 >4.5 >4.5 
KPI 7.5 ระดับสมรรถนะของบุคลากร       
KPI 7.6 สัดส่วนรายได้ต่อรายจ่าย       
KPI 7.7 ระดับความสามารถในการบริหารจัดการสู่ความ
เป็น Smart Digital University 

      

 


