


 

 



 

 

 

 

 

 

 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2565-2569) 



 

 



 

 

คํานํา 

 

 แผนพัฒนามหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2565-2569) นี้ เปนแผนการพัฒนาระยะ 

5 ป อันเกิดจากกระบวนการวิเคราะห หารือ วางแผนรวมกันของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย         

เพื่อกําหนดเปาหมายและทิศทางการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตอเนื่องจากแผนพัฒนามหาวิทยาลัย   

แมฟาหลวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564) การจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยไดนําเอาขอคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่มีประสบการณในการบริหารงานดานตาง ๆ โดยเฉพาะ    

อยางยิ่งผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตอการขับเคลื่อนองคกรในอนาคต มากําหนด    

เปนแนวทางการดําเนินงานภายใตแผนพัฒนา โดยคํานึงถึงสถานการณปจจุบันท้ังภายในและภายนอกท่ีมี

ผลกระทบเชิงยุทธศาสตรตอการดําเนินภารกิจของมหาวิทยาลัย การจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฉบับนี้

คํานึงถึงความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติและแผนงานระดับชาติที่เกี่ยวของ เพื่อความเชื่อมโยงกับ

เปาหมายของการพัฒนาประเทศ 

 ทั้งนี้ การวางแผนและการกําหนดยุทธศาสตรนั้นเปนสวนตนของการดําเนินงาน โดยการกําหนด

ทิศทางและเปาหมายเพื ่อการพัฒนาขององคกร แตสิ ่งท่ีสําคัญจากนี ้คือการที ่หนวยงานภายใน

มหาวิทยาลัยจะรับเอาแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฉบับนี้ไปเปนแนวทางในการดําเนินภารกิจของหนวยงาน 

การพัฒนาศักยภาพในการทํางานของหนวยงาน การจัดกิจกรรมตามความรับผิดชอบที่สอดคลองกับ

ทิศทางของแผนพัฒนา เพื ่อนําสงผลลัพธและตัวชี ้วัดอันเปนผลจากการปฏิบัติงานตามภารกิจของ

หนวยงาน สงตอผลลัพธท่ีเชื่อมโยงใหเกิดการบรรลุผลตัวชี้วัดในระดับสถาบันอยางเชื่อมโยงและเปนระบบ 

ซึ ่งการดําเนินการนี ้จะสอดคลองกับนโยบายการพัฒนาคุณภาพโดยใชเกณฑคุณภาพการศึกษา           

เพ่ือการดําเนินงานท่ีเปนเลิศ (EdPEx) ในการบริหารองคกร 

 การนําแผนพัฒนาไปสู การปฏิบัติ ตองอาศัยกระบวนการติดตามการดําเนินงานภายใต

แผนพัฒนาอยางเปนรูปธรรม โดยนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนเครื่องมือในการติดตามและ

วิเคราะหผลการดําเนินงาน พรอมกับการรายงานผลและตรวจสอบผลงานภายใตแผนพัฒนาอยาง

สมํ่าเสมอ และมีกระบวนการเพื่อสรางความยืดหยุนของการปรับปรุงแผนใหเหมาะสมกับสถานการณที่มี

การเปลี่ยนแปลงไปอยางเปนระบบ เพ่ือใหองคกรสามารถขับเคลื่อนไปไดอยางมีทิศทาง โดยมีระบบการควบคุม

ติดตามและประเมินผลอยางมีประสิทธิภาพ 

 แผนพัฒนามหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2565-2569) นี้ ไดรับความเห็นชอบจาก

สภามหาวิทยาลัยแมฟาหลวงเรียบรอยแลว มหาวิทยาลัยแมฟาหลวงขอขอบคุณทุกหนวยงานท่ีมีสวนรวม

ในกระบวนการจัดทําแผน โดยคาดหวังวาแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฉบับนี ้ จะเปนแผนแมบทหลัก          

ในการขับเคลื่อนภารกิจดานตาง ๆ ใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนและมั่นคงภายใตคานิยม MFU·FIRST  

โดยยึดเอาหลักแนวคิดการดําเนินงาน New Different Better Together เพื ่อใหมหาวิทยาลัยบรรลุ    

วิสัยทัศนเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําของอาเซียนท่ีไดรับการยอมรับในระดับนานาชาติ  



 

 



 

 

สารบัญ 

 

เร่ือง 

คํานํา 

สารบัญ 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

หนา 

 

 

(1) 

สวนท่ี 1 การประเมินสภาพแวดลอมภายนอก  

   - ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561–2580) 1 

   - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560–2564) 7 

   - นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ. 2560–2564) 16 

   - แผนแมบทเฉพาะกิจภายใตยุทธศาสตรชาติ อันเปนผลมาจากสถานการณ 

    โควิด–19 พ.ศ. 2564–2565 

18 

   - แผนดานการอุดมศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนากําลังคนของประเทศ 

  พ.ศ. 2564–2570 

20 

   - ยุทธศาสตรการวิจัยและนวัตกรรม 20 ป พ.ศ. 2560–2579 22 

   - ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565 23 

   - หนาท่ีและอํานาจของสถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 27 

   - บริบทของการพัฒนาระดับนานาชาต ิ 31 

สวนท่ี 2 การวิเคราะหสถานการณของมหาวิทยาลัย  

   - โครงรางองคกร 39 

   - จุดแข็ง จดุออน โอกาส และภัยคุกคาม 48 

   - บริบทเชิงกลยุทธ 53 

   - มหาวิทยาลัยแมฟาหลวงกับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ 56 

สวนท่ี 3 ยุทธศาสตรภายใตแผนพัฒนามหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2565 - 2569) 

   - ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยมองคกร 65 

   - ยุทธศาสตรและประเด็นยุทธศาสตร 67 

   - โครงการสําคัญในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ฉบับท่ี 5  

(พ.ศ. 2565-2569) 

69 

   - รายละเอียดตัวชี้วัด คาเปาหมาย และกลยุทธภายใตยุทธศาสตร 73 

   - ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยแมฟาหลวงกับยุทธศาสตรอ่ืน 108 

   - หลักสูตรท่ีเปดสอนและเปาหมายการรับนักศึกษา 116 



สารบัญ (ตอ) 
 

เร่ือง หนา 

ภาคผนวก  

   - รายนามคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ฉบับท่ี 5   

    (พ.ศ. 2565–2569) 

 

 

สวนท่ี 4 การถายทอดแผนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล  

   - การขับเคลื่อนแผนสูการปฏิบัติ 129 

   - การติดตามและประเมินผลในมหาวิทยาลัย 131 

   - การประเมินผลการดําเนินงานในระดับตาง ๆ 135 

   - การตรวจสอบการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยโดยกรรมการตรวจสอบ 139 



 

 

  



  



 

 

 

 

 

 

บทสรุปสาํหรับผูบริหาร 
  

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยแมฟาหลวง  

ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2565-2569) 



 

 



(1) 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
    

 แผนพัฒนามหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2565-2569) นี้ เปนแผนการพัฒนาระยะ 
5 ป ในการกําหนดเปาหมาย และยุทธศาสตรการดําเนินงานดานตาง ๆ เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน
และมั่นคง ภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมในรูปแบบตาง ๆ ทั้งทางดานสังคมและเศรษฐกิจ 
รวมถึงกรอบของกฎหมายและขอกําหนดตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ซ่ึงองคประกอบของแผนฯ โดยสรุปมีดังนี้ 
 

วิสัยทัศน 
 มหาวิทยาลัยชั้นนําของอาเซียนท่ีไดรับการยอมรับในระดับนานาชาติ   
 A Leading University in ASEAN with International Recognition   

 

พันธกิจ 

 ผลิตทรัพยากรมนุษยที ่มีคุณภาพ พัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม สูสังคม 
ภายใตการเปลี่ยนแปลงอยางพลิกผัน เพ่ือตอบสนองเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน สอดคลองกับการพัฒนาประเทศ 
 To produce quality human resources and develop excellence in academics, 
research, and innovations for the society under disruptions to achieve the Sustainable 
Development Goals in accordance with Thailand’s development. 
 

ยุทธศาสตรภายใตแผนการพัฒนา 
 ยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณภาพ ประกอบดวยประเด็นยุทธศาสตรดังนี้ 

  1.1  การจัดการเรียนการสอนท่ีเปนเลิศ 
  1.2  การพัฒนาทักษะของผูเรียนสูการเปนพลเมืองโลกท่ีมีคุณภาพ 
  1.3  การสงเสริมทักษะผูประกอบการสูสังคม 
 

ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนเลิศทางการวิจัยและนวัตกรรม ประกอบดวยประเด็น
ยุทธศาสตรดังนี้ 

  2.1  การพัฒนาระบบนิเวศท่ีเอ้ือตอการวิจัย 
  2.2  การสรางความเขมแข็งทางดานการวิจัย 
  2.3 การถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมสูสังคม 
 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 การเปนท่ีพ่ึงแกสังคม ประกอบดวยประเด็นยุทธศาสตรดังนี้ 
  3.1 การสรางผลิตภัณฑเพ่ือบริการทางวิชาการท่ีตอบสนองตอการพัฒนาสังคม 
  3.2 การถายทอดองคความรูสูสังคมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 

ยุทธศาสตรที ่ 4 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมแหงลานนาและการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
ประกอบดวยประเด็นยุทธศาสตรดังนี้ 

  4.1  การสืบสานและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมแหงลานนา 
  4.2  การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือความยั่งยืน 

 



(2) 

ยุทธศาสตรท่ี 5 ความเปนนานาชาติ ประกอบดวยประเด็นยุทธศาสตรดังนี้ 
  5.1  การสรางบัณฑิตใหมีคุณลักษณะพรอมเปนพลเมืองโลก 
  5.2  การสรางความเปนนานาชาติใหเกิดข้ึนในมหาวิทยาลัย (IaH) 
  5.3  การสรางความรวมมือระดับนานาชาติเพ่ือการพัฒนาองคกร 
 

ยุทธศาสตรที่ 6 การสรางความยั่งยืนของมหาวิทยาลัยทามกลางความพลิกผัน ประกอบดวย
ประเด็นยุทธศาสตรดังนี้ 

  6.1  การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลอยางมีประสิทธิภาพ 
  6.2  การพัฒนามหาวิทยาลัยสูการเปน Digital University 
  6.3  การสรางความม่ันคงทางดานการเงินเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 
  6.4 การสงเสริมสมรรถนะองคกรสูความเปนเลิศ 
 

ยุทธศาสตรที ่ 7 การสงเสริมธรรมาภิบาลและการเปนองคกรแหงความสุข ประกอบดวย
ประเด็นยุทธศาสตรดังนี้ 

  7.1  การสงเสริมธรรมาภิบาลและความโปรงใสในการดําเนินงาน 
  7.2  การสรางความผูกพันในองคกรอยางยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตรที่ 8 การยกระดับศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยแมฟาหลวงสูการเปนศูนยกลาง
สุขภาพแหงอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง ประกอบดวยประเด็นยุทธศาสตรดังนี้ 

  8.1 Medical service and Wellness hub ท่ีเปนเลิศ 
  8.2 Medical academic hub ท่ีเปนเลิศ  
 

การนําแผนไปสูการปฏิบัติ 
 ประเด็นยุทธศาสตรภายใตยุทธศาสตรดานตาง ๆ กําหนดเปาประสงคและตัวชี้วัดที่จะใชเปน 
คาเปาหมายหลักในการติดตามผลการดําเนินงาน การนําแผนพัฒนาไปสูการปฏิบัติตองอาศัยกระบวนการ
ติดตามการดําเนินงานภายใตแผนพัฒนาอยางเปนรูปธรรม โดยนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปน
เครื่องมือในการติดตามและวิเคราะหผลการดําเนินงาน ตรวจสอบผลงานตามคาเปาหมายท่ีกําหนดภายใต
แผนพัฒนาอยางสม่ําเสมอ และมีกระบวนการปรับปรุงยุทธศาสตร ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ เปาหมาย 
หรือตัวชี้วัด ใหเหมาะสมกับสถานการณที่มีการเปลี่ยนไปอยางเปนประจําทุกป เพื่อใหองคกรสามารถ
ขับเคลื่อนไปไดอยางมีทิศทางโดยมีระบบการควบคุมติดตามและประเมินผลอยางมีประสิทธิภาพ 
 หากมหาวิทยาลัยทําไดตามเปาหมายที่กําหนดไวภายใตแผนจะสงผลใหผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยบรรลุวิสัยทัศนที่กําหนดไวภายใตแผนฉบับนี้ โดยการนําแผนสูการปฏิบัตินั ้นหนวยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยจะรับเอาแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฉบับนี้ไปเปนแนวทางในการจัดทําแผนยุทธศาสตร
ระดับหนวยงาน และแผนปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับทิศทางของแผนพัฒนา มีผลงานระดับหนวยงานที่มี
ผลลัพธและตัวชี้วัดอันเปนผลจากการปฏิบัติงานที่จะสงผลใหเกิดการบรรลุผลตัวชี้วัดในระดับสถาบัน     
ที่กําหนดไวในประเด็นยุทธศาสตรอยางเชื่อมโยงและเปนระบบ ซึ่งสอดคลองกับนโยบายการพัฒนา
คุณภาพโดยใชเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินงานท่ีเปนเลิศ (EdPEx) ในการบริหารองคกร 
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สวนท่ี 1 

การประเมินสภาพแวดลอมภายนอก 
 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580)0
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 โดยท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 กําหนดใหรัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติเปน

เปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตาง ๆ                 

ใหสอดคลองและบูรณาการกัน เพื่อใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมายดังกลาว โดยใหเปนไป

ตามท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวยการจัดทํายุทธศาสตรชาติ และตอมาไดมีการตราพระราชบัญญัติ        

การจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2560 โดยกําหนดใหมีการแตงต้ังคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ          

เพื่อรับผิดชอบในการจัดทํารางยุทธศาสตรชาติ กําหนดวิธีการการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํา

รางยุทธศาสตรชาติ ในการติดตามการตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้งกําหนดมาตรการสงเสริม 

และสนับสนุนใหประชาชนทุกภาคสวนดําเนินการใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ เพื่อใหเปนไปตามท่ี

กําหนดในพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2560 คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติไดแตงตั้ง

คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานตาง ๆ รวม 6 คณะ เพื่อรับผิดชอบในการดําเนินการจัดทําราง

ยุทธศาสตรชาติใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื ่อนไขที่กําหนด ตลอดจนไดจัดใหมีการรับฟง    

ความคิดเห็นของประชาชนและหนวยงานของรัฐ ที่เกี่ยวของอยางกวางขวาง เพื่อประกอบการจัดทํา     

รางยุทธศาสตรชาติตามท่ีกฎหมายกําหนด ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) เปนยุทธศาสตรชาติ

ฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะตองนําไปสูการปฏิบัติเพื่อให

ประเทศไทยบรรลุว ิส ัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั ่นคง มั ่งคั ่ง ย ั ่งย ืน เปนประเทศพัฒนาแลว              

ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน 

 ในปจจุบันประเทศไทยยังคงมีประเด็นความทาทายการพัฒนาในหลายมิติ ท้ังในมิติเศรษฐกิจท่ี

โครงสรางเศรษฐกิจยังไมสามารถขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมอยางเต็มที่ ผลิตภาพการผลิตของภาคบริการ

และภาคเกษตรยังอยูในระดับตํ่า คุณภาพและสมรรถนะของแรงงานท่ียังไมสอดคลองกับความตองการใน

การขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ มิติทางสังคมท่ีการยกระดับรายไดของประชาชน การแกปญหาดาน

ความยากจนและความเหลื่อมลํ้า การพัฒนาคุณภาพการใหบริการและการขยายโอกาสในการเขาถึงระบบ

บริการสาธารณะยังคงมีชองวางที ่สามารถพัฒนาตอไปได มิติส ิ ่งแวดลอมท่ีการฟ นฟูและรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมยังเปนประเด็นสําคัญสําหรับการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน และมิติ

ของการบริหารจัดการภาครัฐที่ยังขาดความตอเนื่องและความยืดหยุนในการตอบสนองความตองการใน

การแกปญหาของประชาชนไดอยางเต็มประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังมีสถานการณที่กําลังเปลี่ยนแปลง

อยางรวดเร็ว ทั้งการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรที่มีสัดสวนประชากรวัยแรงงานลดลงและประชากร

                                           
1 สํานักงานเลขานุการของคณะกรรมาธิการยุทธศาสตรชาติ สํานักคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 

ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561-2580 (ฉบับยอ). 
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สูงอายุเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแบบกาวกระโดด ความทาทาย

ใหม ๆ ซ่ึงมาจากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรางของความสัมพันธระหวางประเทศ ท้ังดานความม่ันคงและ

เศรษฐกิจ การเชื่อมโยงกันอยางซับซอนจากการรวมกลุมภายในภูมิภาคและการเปดเสรีดานตาง ๆ 

ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ ซึ่งสถานการณดังกลาว  

จะกอใหเกิดความทาทายในการพัฒนาประเทศทั้งในมิติความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 

ดังนั ้น ประเทศไทยจําเปนตองมีการวางแผนยุทธศาสตรด านตาง ๆ ที ่รอบคอบและครอบคลุม              

เพ่ือเปนกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาอยางม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน 

วิสัยทัศน เปาหมาย และตัวช้ีวัด ของยุทธศาสตรชาติ 

 วิสัยทัศนประเทศ คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศที่พัฒนาแลวดวย

การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติ

ม่ันคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” 

โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง 

และมีคุณภาพ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับ

สิ ่งแวดลอม และมีภาครัฐของประชาชนเพื ่อประชาชนและประโยชนสวนรวม โดยการประเมินผล        

การพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ ประกอบดวย 

 1. ความอยูดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย       

 2. ขีดความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได  

 3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ       

 4. ความเทาเทียมและความเสมอภาคของสังคม        

 5. ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดลอม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ   

 6. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเขาถึงการใหบริการของภาครัฐ  

 การพัฒนาประเทศในชวงระยะเวลาของยุทธศาสตรชาติ จะมุงเนนการสรางสมดุลระหวาง   

การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ไดแก 

1. ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง 

 มีเปาหมายการพัฒนาที่สําคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เนนการบริหาร

จัดการสภาวะแวดลอมของประเทศใหมีความม่ันคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบรอย

ในทุกระดับตั้งแตระดับชาติ สังคม ชุมชน มุงเนนการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานขอมูล

ขนาดใหญใหมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติไดทุกรูปแบบและทุกระดับความ

รุนแรง ควบคูไปกับการปองกันและแกไขปญหาดานความมั่นคงที่มีอยูในปจจุบันและที่อาจจะเกิดขึ้นใน

อนาคต ใชกลไกการแกไขปญหาแบบบูรณาการทั้งกับสวนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองคกร  

ท่ีไมใชรัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบานและมิตรประเทศท่ัวโลกบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล    
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 ตัวชี้วัด ประกอบดวย 1) ความสุขของประชากรไทย 2) ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ     

3) ความพรอมของกองทัพ หนวยงานดานความมั่นคง และการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน และ  

ภาคประชาชนในการปองกันและแกไขปญหาความมั่นคง 4) บทบาทและการยอมรับในดานความมั่นคง

ของไทยในประชาคมระหวางประเทศ และ 5) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองครวม 

โดยประเด็นยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง ประกอบดวย 5 ประเด็น ไดแก     

 1. การรักษาความสงบภายในประเทศ        

 2. การปองกันและแกไขปญหาท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง     

 3. การพัฒนาศักยภาพของประเทศใหพรอมเผชิญภัยคุกคามท่ีกระทบตอความม่ันคงของชาติ 

 4. การบูรณาการความรวมมือดานความม่ันคงกับอาเซียนและนานาชาติ    

 5. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองครวม 

2. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน    

 มีเปาหมายการพัฒนาที่มุงเนนการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพื้นฐาน

แนวคิด 3 ประการ ไดแก  1) “ตอยอดอดีต” โดยมองกลับไปที ่รากเหงาทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ 

วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเดนทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความไดเปรียบเชิง

เปรียบเทียบของประเทศในดานอ่ืน ๆ นํามาประยุกตผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือใหสอดรับ

กับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม 2) “ปรับปจจุบัน” เพื่อปูทางสูอนาคตผานการพัฒนา

โครงสรางพื้นฐานของประเทศในมิติตาง ๆ ทั้งโครงขายระบบคมนาคมและขนสง โครงสรางพื้นฐาน

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการพัฒนาอุตสาหกรรมและ

บริการอนาคต 3) “สรางคุณคาใหมในอนาคต” ดวยการเพ่ิมศักยภาพของผูประกอบการ พัฒนาคนรุนใหม 

รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจเพื่อตอบสนองตอความตองการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตรที่รองรับ

อนาคตบนพื้นฐานของการตอยอดอดีตและปรับปจจุบัน พรอมทั้งการสงเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ     

ใหประเทศไทยสามารถสรางฐานรายไดและการจางงานใหม ขยายโอกาสทางการคาและการลงทุนในเวทีโลก

ควบคูไปกับการยกระดับรายไดและการกินดีอยูดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมลํ้า

ของคนในประเทศไดในคราวเดียวกัน 

 ตัวชี้วัด ประกอบดวย 1) รายไดประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 

และการกระจายรายได 2) ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปจจัยการผลิตและแรงงาน 3) การลงทุน

เพื่อการวิจัยและพัฒนา และ 4) ความสามารถในการแขงขันของประเทศ โดยประเด็นยุทธศาสตรชาติ 

ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ประกอบดวย 5 ประเด็น ไดแก    

 1. การเกษตรสรางมูลคา         

 2. อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต        

 3. สรางความหลากหลายดานการทองเท่ียว       

 4. โครงสรางพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก       

 5. พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผูประกอบการยุคใหม 
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3. ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

 มีเปาหมายการพัฒนาที่สําคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และ     

มีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพรอมทั้งกาย ใจ สติปญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบดาน และมีสุขภาวะที ่ดี     

ในทุกชวงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอ่ืน มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษา

ศีลธรรม และเปนพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกตอง มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะสื่อสาร

ภาษาอังกฤษและภาษาที ่ 3 และอนุรักษภาษาทองถิ ่น มีนิสัยรักการเรียนรู และการพัฒนาตนเอง        

อยางตอเนื่องตลอดชีวิต สูการเปนคนไทยท่ีมีทักษะสูง เปนนวัตกร นักคิด ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหม 

และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง     

 ตัวชี้วัด ประกอบดวย 1) การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเปนอยูที่ดีของคนไทย    

2) ผลสัมฤทธิ ์ทางการศึกษาและการเรียนรู ตลอดชีว ิต และ3) การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย         

โดยประเด็นยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ประกอบดวย         

7 ประเด็น ไดแก    

 1. การปรบัเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม  

 2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต  

 3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21  

 4. การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยท่ีหลากหลาย  

 5. การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะท่ีดี ครอบคลุมท้ังดานกาย ใจ สติปญญา และสังคม  

 6. การสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  

 7. การเสริมสรางศักยภาพการกีฬาในการสรางคุณคาทางสังคมและพัฒนาประเทศ 

4. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

 มีเปาหมายการพัฒนาท่ีสําคัญท่ีใหความสําคัญการดึงเอาพลังของภาคสวนตาง ๆ ท้ังภาคเอกชน 

ประชาสังคม ชุมชนทองถิ่นมารวมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชน  ในการรวมคิด

รวมทําเพื่อสวนรวม การกระจายอํานาจและความรับผิดชอบไปสูกลไกบริหารราชการแผนดินในระดับ

ทองถิ ่น การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพรอมของ

ประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอมใหเปนประชากรที่มีคุณภาพ สามารถ

พึ่งตนเองและทําประโยชนแกครอบครัว ชุมชน และสังคมใหนานที่สุด โดยรัฐใหหลักประกันการเขาถึง

บริการและสวัสดิการท่ีมีคุณภาพอยางเปนธรรมและท่ัวถึง 

 ตัวชี้วัด ประกอบดวย 1) ความแตกตางของรายไดและการเขาถึงบริการภาครัฐระหวางกลุม

ประชากร 2) ความกาวหนาของการพัฒนาคน 3) ความกาวหนาในการพัฒนาจังหวัดในการเปนศูนยกลาง

ความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี และ 4) คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ โดยประเด็น

ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ประกอบดวย 4 ประเด็น ไดแก 
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 1. การลดความเหลื่อมลํ้า สรางความเปนธรรมในทุกมิติ 

 2. การกระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี  

 3. การเสริมสรางพลังทางสังคม  

 4. การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนทองถ่ินในการพัฒนาการพ่ึงตนเองและการจัดการตนเอง 

5. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม  

 มีเปาหมายการพัฒนาท่ีสําคัญเพ่ือนําไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในทุกมิติ ท้ังมิติ

ดานสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม ธรรมาภิบาลและความเปนหุนสวนความรวมมือระหวางกันทั้งภายใน

และภายนอกประเทศอยางบูรณาการ ใชพื้นที่เปนตัวตั้งในการกําหนดกลยุทธและแผนงาน และการให   

ทุกฝายท่ีเก่ียวของไดเขามามีสวนรวมในแบบทางตรงใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได โดยเปนการดําเนินการ

บนพ้ืนฐานการเติบโตรวมกัน ไมวาจะเปนทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิต โดยใหความสําคัญ

กับการสรางสมดุลท้ัง 3 ดาน อันจะนําไปสูความยั่งยืนเพ่ือคนรุนตอไปอยางแทจริง 

 ตัวชี ้ว ัด ประกอบดวย 1) พื ้นที ่สีเขียวที ่เปนมิตรกับสิ ่งแวดลอม 2) สภาพแวดลอมและ

ทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมไดรับการฟนฟู 3) การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ 4) ปริมาณ

กาซเรือนกระจก มูลคาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ โดยประเด็นยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโต        

บนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ประกอบดวย 6 ประเด็น ไดแก  

 1. สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว  

 2. สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล  

 3. สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมท่ีเปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ  

 4. พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุงเนนความเปนเมือง      

ท่ีเติบโตอยางตอเนื่อง  

 5. พัฒนาความม่ันคงนํ้า พลังงาน และเกษตรท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  

 6. ยกระดับกระบวนทัศนเพ่ือกําหนดอนาคตประเทศ 

6. ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   

 มีเปาหมายการพัฒนาที ่สําคัญเพื ่อปรับเปลี ่ยนภาครัฐที ่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน        

เพื่อประชาชนและประโยชนสวนรวม” โดยภาครัฐตองมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ แยกแยะ

บทบาทหนวยงานของรัฐท่ีทําหนาท่ีในการกํากับหรือในการใหบริการ ยึดหลักธรรมาภิบาลปรับวัฒนธรรม

การทํางานใหมุ งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม มีความทันสมัย และพรอมที่จะปรับตัวใหทัน       

ตอการเปลี ่ยนแปลงของโลกอยู ตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ ่งการนํานวัตกรรม เทคโนโลยีขอมูล       

ขนาดใหญ ระบบการทํางานที ่เปนดิจิทัลเขามาประยุกตใชอยางคุ มคา และปฏิบัติงานเทียบไดกับ

มาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปดกวาง เชื่อมโยงถึงกันและเปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวม

เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว และโปรงใส โดยทุกภาคสวนในสังคม

ตองรวมกันปลูกฝงคานิยมความซื่อสัตยสุจริต ความมัธยัสถ และสรางจิตสํานึกในการปฏิเสธไมยอมรับ  

การทุจริตประพฤติมิชอบอยางสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายตองมีความชัดเจน มีเพียงเทาที่จําเปน        
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มีความทันสมัย มีความเปนสากล มีประสิทธิภาพ และนําไปสูการลดความเหลื่อมลํ้าและเอ้ือตอการพัฒนา 

โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที ่มีประสิทธิภาพ เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และการอํานวย      

ความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 

 ตัวชี ้ว ัด ประกอบดวย 1) ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการสาธารณะ       

ของภาครัฐ 2) ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ 3) ระดับความโปรงใส การทุจริต ประพฤติมิชอบและ 

4) ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม โดยประเด็นยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนา

ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ประกอบดวย 8 ประเด็น ไดแก  

 1. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตอบสนองความตองการ และใหบริการอยางสะดวก

รวดเร็ว โปรงใส  

 2. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมาย และเชื ่อมโยง        

การพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนท่ี  

 3. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ สงเสริมใหประชาชนและทุกภาคสวนมีสวนรวม

ในการพัฒนาประเทศ  

 4. ภาครัฐมีความทันสมัย 

 5. บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก มีความสามารถสูง 

มุงม่ัน และเปนมืออาชีพ  

 6. ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

 7. กฎหมายมีความสอดคลองเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ และมีเทาท่ีจําเปน 

 8. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตอประชาชนโดยเสมอภาค 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564)1

2 
 

 การพัฒนาประเทศในชวงเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 มีการเตรียมความพรอม   
เพ่ือวางรากฐานของประเทศในระยะยาวใหมุงตอยอดผลสัมฤทธิ์ของแผนท่ีสอดคลองเชื่อมโยงและรองรับ
การพัฒนาอยางตอเนื่องกันตลอด 20 ป ตามกรอบยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2560-2579) โดยมีหลักการ

สําคัญ ดังนี้ 

1. ภาพรวมการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 
 1.1 หลักการ  
 หลักการพัฒนาประเทศท่ีสําคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” ที่ตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 

9-11 และยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมลํ้าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจาก
การเพิ ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานการใชภูมิปญญาและนวัตกรรม สําหรับการกําหนดวิสัยทัศนของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ยึดวิสัยทัศนของกรอบยุทธศาสตรชาติท่ีกําหนดวา “ประเทศไทย มีความม่ันคง ม่ังค่ัง 
ยั ่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในขณะท่ี         

การกําหนดเปาหมายและตัวชี้วัดในดานตาง ๆ ของแผนพัฒนาฯ ไดยึดเปาหมายอนาคตประเทศไทย      
ป 2579 ที่เปนเปาหมายยุทธศาสตรชาติ 20 ป มาเปนกรอบในการกําหนดเปาหมายที่จะบรรลุใน 5 ป 
โดยที่เปาหมายและตัวชี้วัดตองสอดคลองกับกรอบเปาหมาย การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
ที่องคกรระหวางประเทศกําหนดข้ึน อาทิ การพัฒนาที่ยั ่งยืน (Sustainable Development Goals : 

SDGs) ที่องคการสหประชาชาติกําหนดขึ้น เปนตน สวนแนวทางการพัฒนาไดบูรณาการนโยบาย หรือ
ประเด็นพัฒนาที่สําคัญของประเด็นการปฏิรูปประเทศ 37 วาระ และไทยแลนด 4.0 การจัดทําแผน
ขับเคลื่อน และการติดตามประเมินผล เนนกระบวนการมีสวนรวม ท้ังจากภาครัฐ เอกชน ประชาชน และ
ภาคการศึกษา ในทุกพื ้นที ่ของประเทศเปนกลไกประชารัฐที ่รวมพลังใหสามารถกําหนดเปาหมาย        

แนวทางการพัฒนา รวมทั้งแผนงานโครงการสําคัญที่ตอบสนองความตองการและแกไขปญหาใหกับ
ประชาชนไดอยางสอดคลองกับภูมิสังคมและเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน 5 ป 

 1.2 จุดเปล่ียนสําคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับท่ี 12    
 แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 นับวาเปนจุดเปลี่ยนท่ีสําคัญในหลายเรื่อง โดยแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 

จะเปนแผนแรกที่ถูกใชใหเปนกลไกเชื่อมโยงสูการขับเคลื่อนการพัฒนา ซึ่งกําหนดเปาหมายและตัวชี้วัด   
ที่จะตองบรรลุผลลัพธ และผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนา รวมทั้งกําหนดแนวทางการพัฒนาที่ตองเชื่อมตอถึง
การปฏิบัติในชวง 5 ป โดยไดกําหนดแผนงาน/โครงการสําคัญ (Flagship Program) และประเด็นพัฒนา
เชิงบูรณาการท่ีสําคัญในชวง 5 ปแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติสูการปฏิบัติ ทําใหระบบการจัดสรร

                                           
2 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับท่ีสิบสอง (พ.ศ. 2560-2564). 
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งบประมาณ การบริหารจัดการงบประมาณแผนดิน แผนสําหรับบริหารราชการแผนดิน กฎ ระเบียบวินัยทาง
การเงินและการคลังภาครัฐ และระบบการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนา 
ตลอดจนระบบการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการของหนวยงานภาครัฐ    

 นอกจากนี้ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีแนวทางการพัฒนาจังหวัด ภาค และเมือง ที่กําหนด
พื้นที่เปาหมาย สาขาการผลิตและบริการเปาหมายที่ชัดเจน เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติและกํากับ   
ใหการขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่ จังหวัด ภาค และเมือง เกิดผลสัมฤทธิ์และสอดคลองกับเปาหมาย
รวมของประเทศ 

 1.3 จุดเนนและประเด็นพัฒนาหลักในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับท่ี 12 
 จุดเนนและประเด็นหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 นั้น ใหความสําคัญกับประเด็นรวมและ
ประเด็นบูรณาการสําคัญตองนํามาประกอบการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ เพื่อการแปลงแผนไปสู
การปฏิบัติเกิดผลสัมฤทธิ์ไดอยางแทจริง ในประเด็นตาง ๆ ดังนี้  

  1. การพัฒนานวัตกรรมและการนํามาใชเปนปจจัยขับเคลื ่อนการพัฒนาในทุกมิติ         
เพ่ือยกระดับศักยภาพของประเทศ โดยการกําหนดวาระการวิจัยแหงชาติ (National Research Agenda) 
ใหมีจุดเนนที่ชัดเจน เฉพาะเจาะจง และสอดคลองกับสาขาเปาหมายการพัฒนาประเทศ และใชกลยุทธ
ดานนวัตกรรมบูรณาการวิจัยและพัฒนากับการนําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชยและการพัฒนานวัตกรรม 

  2. การเตรียมความพรอมของประเทศในดานการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา การดัดแปลงและตอยอดการพัฒนาเทคโนโลยีไปสูความเปนอัจฉริยะ
การพัฒนาผูประกอบการใหเปนผูประกอบการทางเทคโนโลยี (Technopreneur) รวมทั้งพัฒนาและ
ยกระดับโครงสรางพื้นฐานที่มีอยูใหตอบสนองการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีแบบกาวกระโดด โดยเฉพาะ    

เรงสรางและพัฒนาบุคลากรวิจัยในสาขา STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) 
และสนับสนุนการดําเนินงานอยางเปนเครือขายระหวางสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาชน/ชุมชน 
  3. การเตรียมพรอมกําลังคนและการเสริมสรางศักยภาพของประชากรในทุกชวงวัยมุงเนน

การยกระดับคุณภาพทุนมนุษยของประเทศ โดยพัฒนาคนใหเหมาะสมตามชวงวัยและพัฒนาทักษะ        
ที่สอดคลองกับความตองการในตลาดแรงงานและทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21      
การเตรียมความพรอมของกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที ่จะเปลี ่ยนแปลงโลกในอนาคต 
ตลอดจนการยกระดับคุณภาพการศึกษาส ู ความเปนเล ิศ การสรางเสร ิมให คนมีส ุขภาพดี ที ่เนน                 
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพและการลดปจจัยเสี่ยงดานสภาพแวดลอมท่ีสงผลตอสุขภาพ 

  4. การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมลํ้า ใหความสําคัญกับการจัดบริการของรัฐ
ที่มีคุณภาพทั้งดานการศึกษา สาธารณสุข ใหกับผูที่ดอยโอกาสและผูที่อาศัยในพื้นที่หางไกล การจัดสรร
ที่ดินทํากิน สนับสนุนในเรื่องการสรางอาชีพ รายได และสนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพ ผูดอยโอกาส สตรี
และผูสูงอายุ ตลอดจนสรางชุมชนเขมแข็งใหเปนพลังรวมทางสังคมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาและพรอมรับ

ผลประโยชนจากการพัฒนา 
  5. การปรับโครงสรางการผลิตและการสรางโอกาสทางเศรษฐกิจในแตละชวงของหวงโซ
มูลคา เนนสรางความเขมแข็งใหกับปจจัยพื้นฐาน ทุนทางเศรษฐกิจใหสนับสนุนการเพิ่ม ศักยภาพของ  
ฐานการผลิตและฐานรายไดเดิม และยกระดับหวงโซมูลคาดวยการใชเทคโนโลยีวิจัยและพัฒนา เพื่อสราง
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นวัตกรรมการผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและสอดคลองกับความตองการของตลาดรวมทั้งสรางสังคม
ผูประกอบการใหมีทักษะการทําธุรกิจที่ทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ตลอดจนพัฒนาพื้นท่ี
ชายแดนที่มีศักยภาพและพื้นที่เศรษฐกิจใหม เพื ่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อน

เศรษฐกิจเขาสูการเปนประเทศรายไดสูงในอนาคต 
   6. การปรับระบบการผลิตการเกษตรใหสอดคลองกับพันธกรณีในดานการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและศักยภาพของพื ้นที ่ เนนการสรางองคความรู ทางวิชาการเกษตร วิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบมีสวนรวมที่เชื่อมโยงกับฐานทรัพยากรชีวภาพ (Bio Based) ในการสราง

มูลคาเพิ่มใหสินคาเกษตรมีความปลอดภัย ไมสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดลอม
ของประเทศ การพัฒนาระบบเกษตรกรรมที่ยั ่งยืนและการขยายโอกาสในการเขาถึงพื้นที่ทํากินของ
เกษตรกร รวมทั้งสงเสริมการรวมกลุมทางการเกษตรจากกิจการเจาของคนเดียวเปนการประกอบการ    
ในลักษณะสหกรณ หางหุนสวน และบริษัท เพ่ือใหเกิดการประหยัดตอขนาด 

   7. การเพ่ิมศักยภาพฐานการผลิตและบริการเดิมท่ีมีศักยภาพในปจจุบันใหตอยอดไปสูฐาน
การผลิตและบริการที่ใชเทคโนโลยีที่เขมขนและมีนวัตกรรมมากขึ้น ควบคูกับการวางรากฐานเพื่อสราง
และพัฒนาภาคการผลิตและบริการสําหรับอนาคต ทั้งในดานการเตรียมศักยภาพคน และโครงสราง
พ้ืนฐาน ตลอดจนสรางกลไกและเครือขายความรวมมือของธุรกิจในลักษณะคลัสเตอร (Cluster) 

   8. การสงเสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจกระแสใหม อาทิ เศรษฐกิจดิจิทัล 
เศรษฐกิจฐานชีวภาพ เศรษฐกิจเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม และการพัฒนาวิสาหกิจตั้งใหม (Start Up) 
และวิสาหกิจเพ่ือสังคม รวมถึงการสรางสังคมผูประกอบการเพ่ือตอยอดฐานการผลิตและบริการ 
   9. การสรางขีดความสามารถในการแขงขันของธุรกิจบริการและการทองเที ่ยวที ่ มี

ศักยภาพใหเติบโตและสนับสนุนภาคการผลิต เนนการปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหเกิดความสมดุล
และยั่งยืนในการพัฒนาอุตสาหกรรมทองเที่ยวที่คํานึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ 
และศักยภาพของพื้นที่ รวมทั้งการสรางมูลคาเพิ่มในอุตสาหกรรมกีฬาใหครอบคลุมทุกมิติและครบวงจร       
ท้ังการผลิตและธุรกิจท่ีเก่ียวของ 

  10. การสรางความเชื ่อมโยงระหวางภาคการผลิต เพื ่อเพิ ่มมูลคาทางเศรษฐกิจขยาย
ฐานเศรษฐกิจใหกวางขึ้น และตอยอดหวงโซการผลิตใหเขมแข็ง โดยการเชื่อมโยงเครือขายการผลิต และ
นําผลการวิจัยและการพัฒนาที่เกี่ยวของมาใชประโยชนในการสรางผลิตภัณฑเชิงพาณิชยที่หลากหลาย 
และสอดคลองกับความตองการของตลาด ภายใตแผนงานของกรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค
ลุมแมนํ ้าโขง กรอบความรวมมือลุมแมนํ ้าอิระวดี เจาพระยา แมโขง กรอบความรวมมือเขตเศรษฐกิจ       

สามฝาย อินโดนีเซีย–มาเลเซีย–ไทยกรอบความรวมมือความริเริ่มแหงอาวเบงกอล สําหรับความรวมมือ
หลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ กรอบความรวมมือเพื่อพัฒนาชายแดนไทย–มาเลเซียและ
ภูมิภาคอาเซียนเพ่ืออํานวยความสะดวกและลดตนทุนดานโลจิสติกส 
  11. การพัฒนาวิสาหกิจขนาดยอย ขนาดเล็กและขนาดกลาง วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจ

เพื่อสังคม เพื่อขยายฐานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหมีความครอบคลุม เปนการสรางโอกาสทาง
เศรษฐกิจสําหรับกลุ มตาง ๆ ในสังคม โดยดําเนินการควบคูไปกับการพัฒนาและสงเสริมสังคม
ผูประกอบการเพ่ือสงเสริมผูประกอบการท่ีผลิตไดและขายเปน 
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  12. การสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดลอม  
เนนการรักษาและฟนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ เพิ ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 
สนับสนุนการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เรงแกไขปญหาวิกฤติ

สิ่งแวดลอม เพ่ือลดมลพิษท่ีเกิดจากการผลิตและการบริโภค พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีโปรงใสเปนธรรม 
สงเสริมการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เรงเตรียมความพรอมในการลดการปลอย     
กาซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมท้ัง
บริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงดานภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

  13. การฟนฟูพื้นฐานดานความมั่นคงที่เปนปจจัยสําคัญตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ ใหความสําคัญกับการอยูรวมกันในสังคมอยางสันติของผูมีความเห็นตางทางความคิด
และอุดมการณบนพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข และ
การเตรียมการรับมือกับอาชญากรรมขามชาติ ซึ่งจะสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมของประเทศในระยะ 20 ปขางหนา 
  14. การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและการสราง      
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย ใหความสําคัญกับการสงเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาครัฐอยางเปน
รูปธรรมทั้งดานระบบการบริหารงานและบุคลากร มีการบริหารจัดการภาครัฐที่โปรงใส มีประสิทธิภาพ 

สามารถตรวจสอบไดอยางเปนธรรม และประชาชนมีสวนรวม มีการกระจายอํานาจ และแบงภารกิจ
รับผิดชอบท่ีเหมาะสมระหวางสวนกลาง ภูมิภาค และทองถ่ิน 
  15. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสของประเทศเพื่อขยายขีดความสามารถ
และพัฒนาคุณภาพการใหบริการเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจหลักและสงเสริม   

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุมในสังคม เนนใหเกิดความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและในอาเซียนอยาง
เปนระบบ โดยมีโครงขายเชื่อมโยงภายในประเทศที่สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ
ตาง ๆ รวมทั ้งพ ัฒนาระบบบริหารจัดการและการกําก ับด ูแลใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล               
สรางความเปนธรรมในการเขาถึงบริการพื้นฐาน และการคุมครองผูบริโภคนอกจากนี้พัฒนาอุตสาหกรรม

ตอเนื่องเพ่ือสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกับประเทศ และการพัฒนาผูประกอบการในสาขาโลจิสติกส และ
หนวยงานท่ีมีศักยภาพไปทําธุรกิจในตางประเทศ 
  16. การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ เรงดําเนินการในประเด็นทาทาย ไดแก    
การสรางความเขมแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิม และขยายฐานการผลิตและบริการใหมท่ีสราง
รายไดสําหรับประชาชนในแตละภาค การพัฒนาเมืองใหเติบโตอยางมีคุณภาพ การพัฒนาและฟนฟูพื้นท่ี

บริเวณชายฝงทะเลตะวันออกใหรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมแหงอนาคตอยางมีสมดุล และ
การบริหารจัดการพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนใหเจริญเติบโตและแขงขันไดอยางยั่งยืน รวมทั้งการเพ่ิม
ประสิทธิภาพกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคและเมืองใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม 
  17. การสรางความรวมมือระหวางประเทศใหเขมแข็งและสงผลตอการพัฒนาอยางเต็มท่ี 

มุงเนนผลักดันใหความเชื่อมโยงดานกฎระเบียบและในเชิงสถาบันใหมีความคืบหนาและชัดเจนในระดับ
ปฏิบัติการและในแตละจุดพื้นที่เชื่อมโยงระหวางประเทศ ผลักดันการลดการใชมาตรการที่ไมใชมาตรการ 
ทางภาษี ควบคูกับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่ตองเชื่อมโยงเครือขายภายในประเทศและประเทศ  
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เพื่อนบาน รวมทั้งสงเสริมบทบาทที่สรางสรรคของไทยในกรอบความรวมมือตาง ๆ ในเวทีโลก และ
สนับสนุน การขับเคลื่อนการพัฒนาภายใตกรอบเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) 
  18. การสงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศ (Outward Investment) ใหความสําคัญกับ

การพัฒนาผูประกอบการ ใหสามารถพัฒนาธุรกิจรวมกับประเทศเพื่อนบาน พัฒนาทรัพยากรมนุษย 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม พัฒนาสภาพแวดลอมทางธุรกิจและการสนับสนุนการดําเนินงานของสภาธุรกิจ
ภายใตกรอบความรวมมือตาง ๆ รวมท้ังสนับสนุนแหลงเงินทุนและแหลงขอมูลเชิงลึกเก่ียวกับฐานการผลิต
ในตางประเทศ 

  19. การปรับปรุงภาคการเงินของไทยใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นและใหสามารถแขงขันได
เรงปรับปรุงกฎระเบียบในการกํากับดูแลภาคการเงินเพื่อสนับสนุนความสามารถในการแขงขันและ       
การใหบริการตอผูบริโภคและภาคธุรกิจเอกชนอยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรม รวมทั้งการกํากับดูแล   
ที่สามารถปองกันความเสี่ยงจากความเชื่อมโยงทางการเงินและกระแสการเคลื่อนยายของเงินทุนที่จะมี

รูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไป และมีปริมาณธุรกรรมที่เพิ ่มขึ้น ในขณะเดียวกันสนับสนุนการนําเทคโนโลยี
ทางการเงินมาใชอยางเขมขน พัฒนาเครื่องมือทางการเงินเพ่ือระดมทุนมาใชสนับสนุน การลงทุนโครงการ
ขนาดใหญ ตลอดจนขยายการเขาถึงบริการทางการเงินอยางท่ัวถึงในตนทุนท่ีเหมาะสม 
  20. การปฏิรูปดานการคลังและงบประมาณ ประกอบดวยการขยายฐานภาษี การปรับ

ระบบการจ ัดท ําค ําของบประมาณ การจ ัดสรรงบประมาณ การจ ัดท ํางบประมาณบูรณาการ                               
ท้ังเชิงประเด็นพัฒนาและเชิงพ้ืนท่ี การติดตามและประเมินผลการใชจายงบประมาณ และกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดเก็บภาษีและคาธรรมเนียม และลดความซํ้าซอนของสิทธิ
ประโยชนดานสวัสดิการสังคม รวมท้ังสรางความยั่งยืนทางการคลังของระบบการคุมครองทางสังคม ไดแก         

การปรับปรุงระบบการออมเพื่อการเกษียณอายุ และการปรับปรุงระบบประกันสุขภาพเพื่อลดภาระ     
การพ่ึงพารายไดจากรัฐบาล 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 
 ยุทธศาสตรแผนพัฒนาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 รวม 10 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย  

 แนวทางการพัฒนาสําคัญ ประกอบดวย    
  1. ปรับเปลี่ยนคานิยมคนไทยใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรม
ที่พึงประสงค อาทิ สงเสริมใหมีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกหองเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย และจิตสาธารณะ 
  2. พัฒนาศักยภาพ คนใหมีทักษะ ความรู และความสามารถในการดํารงชีวิตอยางมีคุณคา 

อาทิ สงเสริมเด็กปฐมวัยใหมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทางสังคมที่เหมาะสม เด็กวัยเรียนและวัยรุน                
มีทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ  
  3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการ
สถานศึกษาขนาดเล็กใหมีการจัดทรัพยากรรวมกันใหมีขนาดและจํานวนท่ีเหมาะสม ปรบัปรุงแหลงเรียนรู

ในชุมชนใหเปนแหลงเรียนรูเชิงสรางสรรคและมีชีวิต 
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  4. ลดปจจัยเสี ่ยงดานสุขภาพและใหทุกภาคสวนคํานึงถึงผลกระทบตอสุขภาพ อาทิ 
สงเสริมใหมีกิจกรรมทางสุขภาพและโภชนาการที่เหมาะสมกับวัย ปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายและ
ภาษีในการควบคุมผลิตภัณฑท่ีสงผลเสียตอสุขภาพ  

  5. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพ ภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลัง 
ดานสุขภาพ อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรร วมกันระหว างสถานพยาบาลทุกส ังกัด                 
ในเขตพ้ืนท่ีสุขภาพ  
  6. พัฒนาระบบการดูแลและสรางสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย อาทิ ผลักดัน

ใหมีกฎหมายการดูแลผูสูงอายุระยะยาว 
  7. ผลักดันใหสถาบันทางสังคมมีสวน รวมพัฒนาประเทศอยางเขมแข็ง อาทิ กําหนด
มาตรการดูแลครอบครัวท่ีเปราะบาง และสงเสริมสถาบันการศึกษาใหเปนแหลงบริการความรูทางวิชาการ
ท่ีทุกคนเขาถึงได 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความเปนธรรม ลดความเหล่ือมล้ําในสังคม  
 แนวทางการพัฒนาสําคัญ ประกอบดวย  
  1. การเพ่ิมโอกาสใหกับกลุมเปาหมาย ประชากรรอยละ 40 ท่ีมีรายไดตํ่าสุดสามารถเขาถึง
บริการที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ อาทิ ขยายโอกาส การเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพใหแกเด็กและ

เยาวชนที่ดอยโอกาสทางการศึกษาอยางตอเนื่อง โดยใหการดูแลนักเรียนที่ครอบคลุมตั้งแตการสราง
รายไดของครัวเรือน สนับสนุนคาเดินทางไปยังสถานศึกษา ใหทุนการศึกษาตอระดับสูง  
  2. การกระจายการใหบริการภาครัฐทั้งดานการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการ ที่มีคุณภาพ
ใหครอบคลุมและทั่วถึง อาทิ บริหารจัดการการใหบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพใหครอบคลุมทุกพื้นท่ี 

ผานการพัฒนาระบบสงตอผูปวยท้ังในระดับจังหวัด ภาค และระดับประเทศใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
  3. เสริมสรางศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสรางความเขมแข็งการเงิน
ฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได มีสิทธิในการจัดการ
ทุนที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชน อาทิ สนับสนุนการใหความรูในการบริหารจัดการทางการเงินแก

ชุมชนและครัวเรือน การปรับองคกรการเงินของชุมชนใหทําหนาที่เปนสถาบันการเงินในระดับหมูบาน/
ตําบลท่ีทําหนาท่ีท้ังการใหกูยืมและการออม และจัดตั้งโครงขายการเงินฐานรากโดยมีธนาคารออมสินและ
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณเปนแมขาย 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางย่ังยืน  
 แนวทางการพัฒนาสําคัญ ประกอบดวย 

  1. การบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวมทั้งในดานการคลัง อาทิ เพิ่มประสิทธิภาพการจัด
แผนงานโครงการ การจัดสรรงบประมาณ การบริหาร และการตรวจสอบกระบวนการงบประมาณ                     
และดานการเงิน 
  2. การเสริมสรางและพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิตและบริการ 

มุงเนนการสรางความเชื่อมโยงของหวงโซมูลคาระหวางภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการคา    
การลงทุน เพ่ือยกระดับศักยภาพในการแขงขันของประเทศ โดยยกระดับการผลิตสินคาเกษตรและอาหาร
เขาสูระบบมาตรฐาน ตอยอดความเขมแข็งของอุตสาหกรรมที ่มีศักยภาพปจจุบันเพื่อยกระดับไปสู
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อุตสาหกรรมท่ีใชเทคโนโลยีข้ันสูง วางอนาคตรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม เสริมสรางขีดความสามารถ
การแขงขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ ปรับปรุงแกไขกฎหมายและกฎระเบียบเพื่อสงเสริมการคา ที่เปนธรรม
และอํานวยความสะดวกดานการคาการลงทุน 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การเติบโตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน  
 แนวทางการพัฒนาสําคัญ ประกอบดวย  
  1. การรักษาฟ นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สรางสมดุลของการอนุรักษและใชประโยชน      
อยางยั่งยืนและเปนธรรม  

  2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าเพ่ือใหเกิดความม่ันคง สมดุล และยั่งยืน  
  3. การแกไขปญหาวิกฤตสิ่งแวดลอม 
  4. สงเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
  5. สนับสนุนการลดการปลอยกาซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวตอ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  6. การบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงดานภัยพิบัติ 
  7. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแกไขปญหาความขัดแยงดานทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

  8. การพัฒนาความรวมมือดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ังคั่งและย่ังยืน  
 แนวทางการพัฒนาสําคัญ ประกอบดวย 
  1. การรักษาความม่ันคงภายใน เพ่ือใหเกิดความสงบในสังคมและธํารงไวซ่ึงสถาบันหลักของชาติ  

  2. การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการปองกันประเทศ เพื่อเตรียมความพรอมในการรับมือ
ภัยคุกคามท้ังการทหารและภัยคุกคามอ่ืน ๆ 
  3. การสงเสริมความรวมมือกับตางประเทศดานความม่ันคง เพ่ือบูรณาการความรวมมือกับ
มิตรประเทศเพ่ือผลประโยชนทางเศรษฐกิจ สังคม และการปองกันภัยคุกคามขามชาติ 

  4. การรักษาความมั่นคงและผลประโยชนของชาติทางทะเลเพื่อคงไวซึ่งอํานาจอธิปไตย
และสิทธิอธิปไตยในเขตทะเล 
  5. การบริหารจัดการความมั ่นคงเพื ่อการพัฒนาความสอดคลองกันระหวางแผนงาน                  
ท่ีเก่ียวของกับความม่ันคงการพัฒนาภายใตการมีสวนรวมของภาคประชาชน 

ยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล   

ในสังคมไทย  
 แนวทางการพัฒนาสําคัญ ประกอบดวย 
  1. ปรับปร ุงโครงสร างหนวยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ                
ใหมีความโปรงใส ทันสมัย คลองตัว มีขนาดท่ีเหมาะสม เกิดความคุมคา 

  2. ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสรางกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงิน    
การคลังภาครัฐ เพ่ือให การจัดสรรและการใชจายมีประสิทธิภาพ  
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  3. เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการใหบริการสาธารณะใหได มาตรฐานสากล เพื่อให
ประชาชนและภาคธุรกิจไดร ับบริการที ่มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน และอํานวยความสะดวกตรงตาม        
ความตองการ 

  4. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใหประชาชน
ไดรับการบริการอยางมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง 
  5. ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือใหสังคมไทยมีวินัย โปรงใส 
และยุติธรรม 

  6. ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมใหมีความทันสมัย เปนธรรม และสอดคลองกับ
ขอบังคับสากลหรือขอตกลงระหวางประเทศ 

ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส  
 แนวทางการพัฒนาสําคัญ ประกอบดวย 

  1. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานขนสง อาทิ พัฒนาระบบรถไฟใหเปนโครงขายหลัก   
ในการเดินทางและขนสงของประเทศพัฒนาโครงขายถนน พัฒนาระบบขนสงทางอากาศ และพัฒนา
ระบบขนสงทางนํ้า  
  2. การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนสง อาทิ การพัฒนาอุตสาหกรรมตอเนื่องที่เกิดจาก

การลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐาน และพัฒนาการบริหารจัดการในสาขาขนสง 
  3. พัฒนาระบบโลจิสติกส อาทิ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการ     
โลจิสติกสและโซอุปทานใหไดมาตรฐานสากล และพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการอํานวยความสะดวก
ทางการคา  

  4. พัฒนาดานพลังงาน อาทิ จัดหาพลังงานใหเพียงพอและสรางความมั่นคงในการผลิต
พลังงาน เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการการผลิต และการใชพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด 
  5. พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล อาทิ พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมของ
ประเทศใหท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ และสงเสริมการใชเทคโนโลยี ดิจิทัลในการสรางมูลคาเพ่ิมทางธุรกิจ  

  6. พัฒนาระบบนํ้าประปา อาทิ พัฒนาระบบนํ้าประปาใหครอบคลุมและทั ่วถึง และ      
การบริหารจัดการการใชนํ้าอยางมีประสิทธิภาพและการสรางนวัตกรรม 

ยุทธศาสตรท่ี 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
 แนวทางการพัฒนาสําคัญ ประกอบดวย 
  1. เรงสงเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสูการใชประโยชนในเชิงพาณิชยและ

เชิงสังคม อาทิ ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุมเทคโนโลยีที่ประเทศไทย มีศักยภาพพัฒนาไดเอง และกลุม
เทคโนโลยีที่นําสูการพัฒนาแบบกาวกระโดด ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางสังคม  
เพ่ือลดความเหลื่อมลํ้าและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
  2. พัฒนาผูประกอบการใหเปนผูประกอบการทางเทคโนโลยี อาทิ สงเสริมผูประกอบการ

ใหมีบทบาทหลักดานนวัตกรรม เทคโนโลยีและรวมกําหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรม สงเสริมการสรางสรรค
นว ัตกรรมดานการออกแบบและการจัดการธุรกิจที ่ผสานการใชเทคโนโลยีใหแพรหลายในกลุม
ผูประกอบการธุรกิจของไทย  
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  3. พัฒนาสภาวะแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม   
ดานบุคลากรวิจัย อาทิ การเรงการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพและสอดคลอง
กับความตองการโดยเฉพาะในสาขา STEM และพัฒนาศักยภาพนักวิจัยใหมีทั้งความรูและความเขาใจ   

ในเทคโนโลยี 

ยุทธศาสตรท่ี 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ  
 แนวทางการพัฒนาสําคัญ ประกอบดวย 
  1. การพัฒนาภาคเพ่ือสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกระจายตัวอยางท่ัวถึง พัฒนาภาคเหนือ

ใหเปนฐานเศรษฐกิจสรางสรรคมูลคาสูง พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือใหหลุดพนจากความยากจน               
สูเปาหมายการพึ่งตนเอง พัฒนาภาคกลางเปนฐานเศรษฐกิจชั้นนําพัฒนาภาคใตเปนฐานการสรางรายได 
ท่ีหลากหลาย  
  2. การพัฒนาเมือง อาทิ พัฒนาสภาพแวดลอมเมืองศูนยกลางของจังหวัดใหเปนเมืองนาอยู 

สงเสริมการจัดการสิ ่งแวดลอมเมืองอยางมีบูรณาการภายใตการมีสวนรวมของสวนกลาง สวนทองถ่ิน                   
ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน พัฒนาระบบขนสงสาธารณะในเขตเมือง 
  3. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ อาทิ พัฒนาฟนฟูพื้นที่บริเวณชายฝงทะเลตะวันออกใหเปน
ฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลักของประเทศท่ีขยายตัวอยางมีสมดุล มีประสิทธิภาพ สอดคลองกับศักยภาพ

ของพื้นที่ พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหมบริเวณชายแดนเปนประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบาน   
ใหเจริญเติบโตอยางยั่งยืน และเกิดผลท่ีเปนรูปธรรม 

ยุทธศาสตรท่ี 10 ความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา  
 แนวทางการพัฒนาสําคัญ ประกอบดวย 

    1. ขยายความรวมมือทางการคาและการลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม
สําหรับสินคาและบริการของไทย 
    2. พัฒนาความเชื่อมโยงดานการคมนาคมขนสง โลจิสติกส และโทรคมนาคมในกรอบ
ความรวมมืออนุภูมิภาคภายใตแผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC, และJDS และภูมิภาค

อาเซียนเพ่ืออํานวยความสะดวกและลดตนทุนดานโลจิสติกส  
    3. พัฒนาและสงเสริมใหไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนท่ี
โดดเดนในภูมิภาค  
    4. สงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศของผูประกอบการไทย  
    5. เปดประตูการคาและพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานในลักษณะหุนสวน    

ทางยุทธศาสตรท้ังในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน 
    6. สรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ 
    7. เขารวมเปนภาคีความรวมมือระหวางประเทศโดยมีบทบาทท่ีสรางสรรค  
    8. สงเสริมความรวมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสรางความมั ่นคงในทุกดาน            

ท่ีเก่ียวกับเรื่องความอยูดีมีสุขของประชาชน  
    9. บูรณาการภารกิจดานความรวมมือระหวางประเทศและดานการตางประเทศ 
  10. สงเสริมใหเกิดการปรับตัวภายในประเทศท่ีสําคัญ 



 

16 

นโยบายและแผนระดับชาติ 
วาดวยความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ. 2560-2564)2

3 
 

1. นโยบายความมั่นคงแหงชาต ิ
 นโยบายท่ี 1 : เสร ิมสรางความมั ่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

 นโยบายท่ี  2 : สรางความเปนธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันทในชาติ 

 นโยบายท่ี  3 : ปองกันและแกไขการกอความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต 

 นโยบายท่ี  4 : จัดระบบการบริหารจัดการชายแดนเพ่ือปองกันและแกไขปญหาขามพรมแดน 

 นโยบายท่ี  5 : สรางเสริมศักยภาพการปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคามขามชาติ 

 นโยบายท่ี  6 : ปกปอง รักษาผลประโยชนแหงชาติทางทะเล 

 นโยบายท่ี  7 : จัดระบบ ปองกัน และแกไขปญหาผูหลบหนีเขาเมือง 

 นโยบายท่ี  8 : เสริมสรางความเขมแข็งและภูมิคุมกันความม่ันคงภายใน 

 นโยบายท่ี  9 : เสริมสรางความม่ันคงของชาติจากภัยการทุจริต 

 นโยบายท่ี 10 : เสริมสรางความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร 

 นโยบายท่ี 11 : รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 นโยบายท่ี 12 : เสริมสรางความม่ันคงทางพลังงานและอาหาร รองรับวัตถุประสงค 

 นโยบายท่ี 13 : พัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติเพ่ือเสริมสรางความม่ันคงของชาติ 

 นโยบายท่ี 14 : พัฒนาระบบงานขาวกรองใหมีประสิทธิภาพ 

 นโยบายท่ี 15 : เสริมสรางดุลยภาพในการดําเนินความสัมพันธระหวางประเทศ 

2. แผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ 
 1. การเสริมสรางความม่ันคงของมนุษย รองรับทุกนโยบายความม่ันคงแหงชาติ 

 2. การขาวกรองและการประเมินสถานการณดานความมั่นคง รองรับนโยบายที่ 15 : พัฒนา

ระบบงานขาวกรองใหมีประสิทธิภาพ 

 3. การเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติภายใตการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รองรับนโยบายที่ 1 : เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ

และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

 4. การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติรองรับนโยบายท่ี 13 : พัฒนาระบบการเตรียมพรอม

แหงชาติเพ่ือเสริมสรางความม่ันคงของชาติ 

 5. การพัฒนาศักยภาพการปองกันประเทศ รองรับนโยบายท่ี 14 : เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพ 

การปองกันประเทศ 

                                           
3 สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี, นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ         

(พ.ศ. 2560 – 2564) (ฉบับ คณะรัฐมนตรี).  
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 6. การสรางความสามัคคีปรองดอง รองรับนโยบายที่ 2 : สรางความเปนธรรมความปรองดอง 

และความสมานฉันทในชาต ิ

 7. การปองกันและแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตรองรับนโยบายท่ี 3 : ปองกัน

และแกไขการกอความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต 

 8. การบริหารจัดการผูหลบหนีเขาเมือง รองรับนโยบายที่ 7 : จัดระบบ ปองกัน และแกไขปญหา 

ผูหลบหนีเขาเมือง 

   9. การปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยรองรับนโยบายที ่ 5 : สรางเสริมศักยภาพ           

การปองกัน และแกไขปญหาภัยคุกคามขามชาติและนโยบายที่ 8 : เสริมสรางความเขมแข็งและภูมิคุมกัน

ความม่ันคงภายใน 

 10. การปองกันและปราบปรามยาเสพติด รองรับนโยบายที่ 5 : สรางเสริมศักยภาพการปองกัน 

และแกไขปญหาภัยคุกคามขามชาติและนโยบายที่ 8 : เสริมสรางความเขมแข็งและภูมิคุมกันความมั่นคง

ภายใน 

 11. การเสริมสรางความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต รองรับนโยบายที่ 9 : เสริมสรางความมั่นคง 

ของชาติจากภัยการทุจริต 

 12. การรักษาความมั ่นคงพื ้นที ่ชายแดน รองรับนโยบายที ่ 4 : จัดระบบการบริหารจัดการ 

ชายแดนเพ่ือปองกันและแกไขปญหาขามพรมแดน 

 13. การรักษาความมั่นคงทางทะเล รองรับนโยบายที่ 6 : ปกปอง รักษาผลประโยชนแหงชาติ 

ทางทะเล 

 14. การปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคามขามชาติ รองรับนโยบายที่ 5 : สรางเสริมศักยภาพ 

การปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคามขามชาติ 

 15. การปองกันและแกไขปญหาความมั ่นคงทางไซเบอรรองรับนโยบายที ่ 10 : เสริมสราง     

ความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร 

 16. การรักษาดุลยภาพสภาวะแวดลอมระหวางประเทศ รองรับนโยบายที ่ 16 : เสริมสราง      

ดุลยภาพในการดําเนินความสัมพันธระหวางประเทศ 

 17. การรักษาความม่ันคงทางพลังงาน รองรับนโยบายท่ี 12 : เสริมสรางความม่ันคงทางพลังงาน 

 18. การรักษาความมั่นคงดานอาหารและนํ้า รองรับนโยบายที่ 12 : เสริมสรางความมั ่นคง      

ดานอาหารและนํ้า 

 19. การรักษาความมั่นคงดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รองรับนโยบายท่ี 11 : รักษา 

ความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
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แผนแมบทเฉพาะกิจภายใตยุทธศาสตรชาต ิ

อันเปนผลมาจากสถานการณโควิด–19 พ.ศ. 2564–25653

4 
 

 การกําหนดทิศทางการพัฒนาทามกลางภาวะวิกฤตและความไมแนนอน เพื่อใหประเทศไทย   

มีความสามารถในการบริหารจัดการและลดความเสี ่ยงที่จะเกิดขึ้น ภาคสวนตาง ๆ สามารถปรับตัว        

ใหอยูรอดได ขณะเดียวกันยังมีศักยภาพในการสรางสรรคผลประโยชนจากโอกาสที่เกิดขึ้นภายใตกระแส

การเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอก และภายในประเทศที่สงผลกระทบเชื่อมโยงถึงกันใหไดมากที่สุด จึงควร

ให ความส ําค ัญก ับการพัฒนาศ ักยภาพของประเทศใหสามารถ “ล มแล วล ุกไว” (Resilience)               

โดยการพัฒนาประเทศภายใตแนวคิด Resilience มีมิติท่ีตองใหความสําคัญ 3 ประการ ไดแก 

 การพรอมรับ (Cope) หมายถึง ความสามารถในการบริหารจัดการภายใตสภาวะวิกฤต                    

ใหประเทศยังคงยืนหยัดและตานทานความยากลําบาก รวมถึงสามารถฟนคืนกลับสูสภาวะปกติ ไดอยาง

รวดเร็วเมื่อภาวะวิกฤตผานพนไป ซึ่งการสรางความสามารถของประเทศในการพรอมรับนั้น ตองพิจารณา

ใหความสําคัญกับการลดความเปราะบาง ผานการลดจุดออนและขจัดขอจํากัดเดิมท่ีประเทศเผชิญพรอมกับ

การเยียวยาชวยเหลือผูท่ีไดรับผลกระทบอยางอยางเต็มศักยภาพภายใตทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัด  

 การปรับตัว (Adapt) หมายถึง การปรับทิศทางการพัฒนา รูปแบบ และแนวทางท่ีดําเนินการ

อยู ใหสอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลง ความไมแนนอน และบริบทการพัฒนาประเทศท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

รวมถึงตองใหความสําคัญกับการกระจายความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบจากปจจัยภายนอกที่ควบคุมไมได 

และพรอมท่ีจะปรับตัวอยางรวดเร็ว เพ่ือแสวงหาแนวทางในการสรางสรรคประโยชนจากการเปลี่ยนแปลง

ท่ีเกิดข้ึน  

 การเปลี่ยนแปลงเพื่อพรอมเติบโตอยางยั่งยืน (Transform) หมายถึง การเปลี่ยนแปลง    

เชิงโครงสรางและปจจัยพื้นฐาน เชน กฎหมาย ระเบียบ นโยบาย และสถาบัน ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม 

และการเมืองการปกครอง ใหสอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่จะสงผลกระทบตอศักยภาพโดยรวม

ของประเทศ เพ่ือพลิกวิกฤตจากแรงกดดันท้ังภายนอกและภายในใหเปนโอกาสสําหรับการพัฒนาประเทศ

สูการเติบโตอยางมีคุณภาพ ท่ัวถึง เปนธรรม และยั่งยืนตอไป  

 แนวคิดการพัฒนาประเทศในการพรอมรับ ปรับตัว และเปลี่ยนแปลงเพื่อพรอมเติบโตอยาง

ยั่งยืน (Cope, Adapt, Transform: CAT) ดังกลาว เปนการเสริมสรางศักยภาพของประเทศใหสามารถ  

ลุกไดอยางรวดเร็วเมื่อลม ทั้งนี้ ประเด็นการพัฒนาประเทศที่ควรใหความสําคัญเปนพิเศษในระยะเวลา     

2 ปขางหนา (พ.ศ. 2564–2565) เพื่อเสริมสรางศักยภาพในการฟนฟูและขับเคลื่อนประเทศใหสามารถ 

“ลมแลวลุกไว” (Resilience) นั้น ประกอบดวย 4 ประเด็นการพัฒนา ไดแก 

                                           
4 สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, แผนแมบทเฉพาะกิจภายใตยุทธศาสตรชาติ อันเปนผลมาจาก

สถานการณโควิด-19 พ.ศ. 2564-2565.  
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 1. การเสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ (Local Economy)

เพื่อลดความเสี่ยงในการพึ่งพาตางประเทศ โดยกระจายความเจริญ และโอกาสทางเศรษฐกิจไปยังระดับ

พ้ืนท่ี สงเสริมการลงทุน สรางงาน สรางรายไดใหแกชุมชน ทองถ่ิน และผูประกอบการโดยเฉพาะวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) รวมถึงเสริมสรางศักยภาพของทองถิ่นใหพรอมรับการกระจายตัวของ

การพัฒนา และการเคลื่อนยายกําลังแรงงานกลับคืนถิ่น เพื่อใหเศรษฐกิจฐานรากเปนกําลังหลัก ในการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ท้ังดานการผลิตและการบริโภค 

 2. การยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพื่อรองรับการเติบโตอยางยั่งยืนในระยะยาว 

(Future Growth) โดยการสงเสริมอุตสาหกรรมและบริการท่ีประเทศไทยมีโอกาสและมีศักยภาพภายใต

กระแสการเปลี่ยนแปลงและบริบทโลกใหมหลังเกิดการแพรระบาดของโรคโควิด–19 อาทิ อุปสงคตอ

สินคาและบริการเพ่ือสุขภาพท่ีมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึน กระแสการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

และการเปลี่ยนแปลงของหวงโซอุปทานโลก โดยมุงเนนที ่การคิดคนและประยุกตใชเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมในการสรางมูลคาเพ่ิมใหแกสินคาและบริการ พรอมท้ังสงเสริมการมีสวนรวมในหวงโซมูลคาของ

ทองถ่ิน และ SMEs  

 3. การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนใหเปนกําลังหลักในการขับเคล่ือนการพัฒนา

ประเทศ (Human Capital) โดยการยกระดับและปรับทักษะแรงงานใหตรงกับความตองการของ

นายจาง รวมกับการเสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากใหสอดคลองกับอุตสาหกรรมและ

บริการเปาหมายท่ีประเทศไทยมีโอกาสและมีศักยภาพตามท่ีไดระบุไวในประเด็นการพัฒนาขอ 2) Future 

Growth ตลอดจนใหมีความสอดรับกับความตองการของตลาดแรงงานและโครงสรางเศรษฐกิจ ที่ปรับ

เปลี่ยนไป พรอมทั้งเยียวยาผูที่ไดรับผลกระทบจากภาวะวิกฤต และจัดสวัสดิการทางสังคม ใหเหมาะสม 

เพียงพอกับความจําเปนในการดํารงชีวิต ท้ังความม่ันคงทางรายไดและสุขภาพ  

 4. การปรับปรุงและพัฒนาปจจัยพื ้นฐานเพื ่อสงเสริมการฟ นฟูและพัฒนาประเทศ 

(Enabling Factors) โดยการเรงรัด พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื ้นฐานที ่สําคัญ แกไขปรับปรุง

กฎหมายและการดําเนินงานของภาครัฐใหทันสมัย พัฒนาและประยุกตใชองคความรูและนวัตกรรม 

เสริมสรางความมั ่นคงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี ่ยง รวมถึงสงเสริมและสนับสนุน        

การมีสวนรวมจากภาคีเครือขายภาคประชาชน ภาคเอกชน ทองถิ ่น สถาบัน และองคกรตาง ๆ           

เพื่อลดอุปสรรค ขอจํากัด และสงเสริมการฟนฟูและพัฒนาประเทศตามประเด็นการพัฒนาทั้ง 3 ขอ

ขางตน 
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แผนดานการอุดมศึกษา 

เพ่ือผลิตและพัฒนากําลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564-25704

5 
 

 สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม จัดทําแผนดานการ

อุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564-2570 ขึ้นตามหนาที่และอํานาจใน

กฎหมายมาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 

ว ิจ ัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 เพื ่อใหสถาบันอุดมศึกษาและหนวยงานที ่เกี ่ยวของกับการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาไดใชเปนกรอบในการดําเนินงานดานการผลิตและพัฒนากําลังคนใหประเทศไทยได

ทรัพยากรบุคคลที่ตรงกับความตองการทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ มีความเปนมนุษยที่สมบูรณเติบโต

ทามกลางสังคมและสิ่งแวดลอมท่ีดี ประกอบดวย 

ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาศักยภาพคน (Capacity Building) 

 แนวทางท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือการเรียนรูตลอดชวงชีวิต (Lifelong Learning) 

 แนวทางที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสมรรถนะของกําลังคน (Quality & Manpower 

Competencies Enhancement) 

 แนวทางท่ี 3 การสรางเสริมบุคลากรคุณภาพสูง (Enhancement of Brainpower & Concentration 

of Talents) 

 เพื่อใหระบบอุดมศึกษาบรรลุเปาหมาย 3 ประการ ไดแก 1) สามารถพัฒนาสภาพแวดลอม   

ใหดึงดูดผูมีความสามารถสูงเขามาปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งอาจารยนักวิจัย และผูบริหาร 

ตลอดจน ผู ปฏิบัติสนับสนุนการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาใหบรรลุเปาหมาย 2) เปนชุมชน       

ทางวิชาการที่มีศักยภาพสูงมีความหลากหลาย มีจุดเนน จุดแข็งที่แตกตางกันซึ่งลวนสรางสรรคประโยชน

ใหแกประเทศชาติและ 3) เพื่อใหมีขีดความสามารถในการแขงขันสูสากลเปนสถาบันอุดมศึกษาระดับโลก     

เปนจุดดึงดูดนักวิชาการจากท้ังโลกมารวมพัฒนาประเทศ 

ยุทธศาสตรท่ี 2 สงเสริมระบบนิเวศวิจัยอุดมศึกษา (Research Ecosystem Building) 

 แนวทางที่ 1 การวิจัย นวัตกรรมและการถายทอดเทคโนโลยี (Research Innovation and 

Technology Transfer) เพื่อการขยายขอบเขตและความสําคัญของการวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาให

กวางขวางครอบคลุม การวิจัยพื ้นฐาน (Basic Research) หรือการวิจัยบริสุทธิ์ (Pure Research)       

การวิจัยประยุกต (Applied Research) การสรางสรรคนวัตกรรม และการถายทอดเทคโนโลยีใหเปน

กลไกขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจใหมของประเทศซึ่งเปนการดําเนินงานอยางมีเปาหมายเฉพาะ        

ท่ีสอดคลองกับนโยบายประเทศไทย 4.0 

                                           
5 สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม สํานักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา,  

แผนดานการอุดมศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนากําลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2570.  
 



 

21 

 แนวทางที่ 2 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานหรือปจจัยเอื้อ ภายในสถาบันอุดมศึกษาที่สงเสริม     

การพัฒนาผูประกอบการนวัตกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการเปนผูประกอบการ

และสรางธุรกิจของตนเอง รวมท้ังเพ่ิมความเขมแข็งใหแกวิสาหกิจในชวงเริ่มกิจการใหสามารถอยูรอด และ

สามารถสรางมูลคาเพิ ่มทางเศรษฐกิจอยางยั ่งย ืน พัฒนาแนวทางแบงปนผลประโยชนระหวาง

สถาบันอุดมศึกษา นักวิจัย และผูประกอบการที่เกิดจากการนําผลงานวิจัยเทคโนโลยี หรือนวัตกรรม      

ท่ีคิดคนโดยบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาไปใชประโยชนในเชิงพาณิชยหรือเชิงสังคม 

ยุทธศาสตรท่ี 3 จัดระบบอุดมศึกษาใหม (HigherEducationTransformation) 

 แนวทางท่ี 1 การบริหารจัดการและธรรมาภิบาล (Management and Good Governances) 

เพื ่อใหระบบอุดมศึกษาทั ้งสวนโครงสราง กระบวนการ ตัวบุคคล (Structure, Process & People) 

รวมทั้งความสมดุล (Balance) ของกฎหมาย กฎ ระเบียบ การบริหารจัดการ การปฏิบัติหนาที่โดยยึดถือ

ตามพันธกิจท่ีมีตอผูเรียน บุคลากร สังคมและประเทศ เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล  

 แนวทางที ่  2 การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามอัตล ักษณท ี ่หลากหลาย (Reinventing 

University) เพื่อสงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษาสามารถพัฒนาจุดแข็ง และอัตลักษณของสถาบัน โดยนํา

ศักยภาพไปเสริมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ใหเปนที่ยอมรับระดับโลก ผานกระบวนการ

ปรับเปลี่ยน และพัฒนากลไกการบริหารของสถาบัน เพื่อใหการขับเคลื่อนพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาเกิด

ประสิทธิภาพคุมคาตอทรัพยากรท่ีลงทุน 

 แนวทางที่ 3 ความมั่นคงทางการเงินในระบบอุดมศึกษา (Financial Security) เพื่อใหระบบ

อุดมศึกษาสามารถดําเนินการ ดังนี้ 1) สรางความมั่นคงทางการเงินในระบบอุดมศึกษาในสภาวะที่มีการ

เปลี ่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และ 2) พัฒนาระบบการเงินอุดมศึกษาใหเปนกลไกของรัฐในการเพ่ิม

ประสิทธิภาพและคุณภาพทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา 

 แนวทางที่ 4 อุดมศึกษาดิจิทัล (Digital Higher Education) เพื่อใหระบบอุดมศึกษาสามารถ

ดําเนินการ ดังนี้ 1) ยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งเปนการเสริมสรางกระบวนการเขาถึง

แหลงความรูการกระจายความรูและการปฏิรูปการเรียนรูในระดับอุดมศึกษา 2) เพิ่มประสิทธิภาพ      

การจัดการเรียนรูการเรียนการสอน และการบริหารจัดการทางการศึกษาใหสามารถขยายบริการทาง

การศึกษาไดเพ่ิมมากข้ึน และ 3) สงเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา เปดโอกาสใหผูเรียนทุกคนสามารถ

เขาถึงเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถใชประโยชนและพัฒนากลไกการเรียนรูของตนเองโดยอิสระ 
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ยุทธศาสตรการวิจัยและนวัตกรรม 20 ป 
พ.ศ. 2560-25796 

 
 ยุทธศาสตรการวิจัยและนวัตกรรม 20 ป พ.ศ. 2560-2579 ไดกําหนดวิสัยทัศนวา “ประเทศ
ไทยใชการวิจัยและนวัตกรรมเปนกําลังอํานาจแหงชาติ เพื่อกาวไปสูประเทศที่พัฒนาแลว ภายใน 20 ป 
ดวยความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” โดยประกอบดวย 4 ยุทธศาสตรหลัก ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการสรางความม่ังคั่งทางเศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตรการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการสรางความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ เนนการกําหนดโจทย
วิจัยท่ีมาจากความตองการของประเทศ (Demand side) เพ่ือสรางนวัตกรรมท่ีสามารถนําไปใชประโยชน
เชิงพาณิชยไดจริงโดยเลือกการวิจัยและนวัตกรรมในสาขาที่ประเทศไทยมีศักยภาพท้ังภาคอุตสาหกรรม
การผลิตและบริการ และภาคเกษตร ดวยการสรางนวัตกรรมแบบเกลียว 3 สาย (Triple helix) ที่เนน
ความรวมมือกันของมหาวิทยาลัยสถาบันวิจัย และภาคเอกชนในทุกระดับ โดยสงเสริมใหภาคเอกชนมี
บทบาทนํา รวมทั้งการสรางเครือขายความรวมมือระดับนานาชาติ โดยมีภาครัฐในการสงเสริมและ
สนับสนุนใหเกิดความรวมมือดังกลาว 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและส่ิงแวดลอม 
 ยุทธศาสตรการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม เนนประเด็นสําคัญทาง
สังคมของประเทศท่ีตองใชการวิจัยและนวัตกรรม เปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนสังคมไทย ไดแก การเขา
สูสังคมสูงวัยแรงงานทักษะสูงและเฉพาะทางซึ่งมีแนวโนมขาดแคลน แรงงานทักษะตํ่าซึ่งมีโอกาสตกงาน 
การแกปญหาความเหลื่อมลํ้าหรือความไมเทาเทียม การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุม      
ท้ังดานสุขภาพ การศึกษาและการเขาถึงบริการและสวัสดิการของรัฐ การเตรียมความพรอมของสังคมไทย
ใหพรอมรองรับกระแสโลกาภิวัตนของวัฒนธรรมโลกท่ีรวดเร็วข้ึนในยุคดิจิทัล และการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการนํ้า ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ และสิ่งแวดลอมท่ีมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการสรางองคความรูพ้ืนฐานของประเทศ 
 ยุทธศาสตรการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสรางองคความรูพื้นฐานของประเทศ เนนการวิจัย  
ท่ีสรางองคความรูพ้ืนฐานเพ่ือการสะสมองคความรู การตอยอดไปสูการประยุกตใชองคความรู และการตอยอด 
ไปสูนวัตกรรมทางเศรษฐกิจหรือนวัตกรรมทางสังคม รวมทั้งการสรางนวัตกรรมเพื่อใหภาคอุตสาหกรรม
สามารถนําไปใชประโยชนโดยตรง ผานการสรางและพัฒนาเทคโนโลยีฐาน เพื่อใหประเทศไทยเปนผูนํา   
ในระดับนานาชาติในงานวิจัยท่ีประเทศไทยมีความเขมแข็ง 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 
 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 
เนนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางดานการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ การพัฒนาระบบสนับสนุน
เพื่อยกระดับคุณภาพผลงานวิจัยและนวัตกรรมใหสามารถสรางผลกระทบสูงทางเศรษฐกิจและสังคม    
การพัฒนาระบบบรหิารจัดการงานวิจัยเพ่ือนําไปสูการใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม การพัฒนามาตรการ
แรงจูงใจเพื่อสงเสริมใหภาคเอกชนลงทุนวิจัยและนวัตกรรม การเพิ่มจํานวนบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม 
ในภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชนรวมท้ังการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 

                                           
6 สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ, (ราง) ยุทธศาสตรการวิจัยและนวัตกรรม 20 ป พ.ศ. 2560 – 2579.  
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ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25657 
 

 ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2565 ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร 

และรายการดําเนินการภาครัฐ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตรดานความม่ันคง 

 1.1 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนยอยของแผนแมบทฯ มุงเนนการเสริมสรางความมั่นคงของ 

สถาบันหลักของชาติ เรงรัดเสริมสรางความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน พัฒนาและเสริมสราง

การเมืองในระบอบประชาธิปไตย เรงรัดการปองกันและปราบปรามยาเสพติด สงเสริมการปองกันและ

แกไขปญหาการคามนุษยแบบบูรณาการ สงเสริมความรวมมือระหวางประเทศดานความมั่นคง เศรษฐกิจ 

และสังคม สนับสนุนความรวมมือทางการพัฒนาที่จะนําไปสูการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน 

สงเสริมสถานะและบทบาทของประเทศไทยในประชาคมโลก พรอมท้ังการพัฒนาดานการตางประเทศใหมี

เอกภาพและมีการบูรณาการจากทุกภาคสวน 

 1.2 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนการปฏิรูปประเทศ ดานการเมือง สงเสริมความรูทางการเมือง

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สรางความสามัคคีปรองดอง

สมานฉันทของคนในชาติ สงเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง และปรับปรุงโครงสรางและเนื้อหาของ

รัฐธรรมนูญเพ่ือการปฏิรูป 

2. ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

 2.1 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนแมบทเฉพาะกิจฯ 

  - การเสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากในประเทศ (Local Economy) 

สงเสริมใหผูประกอบการ SME และวิสาหกิจชุมชนปรับตัวสูธุรกิจใหมท่ีมีแนวโนมความตองการมากข้ึนใน

อนาคต สรางตําแหนงงานเพื่อรองรับผูวางงานแรงงานคืนถิ่น และบัณฑิตจบใหม สงเสริมการจางงานท่ี

สอดคลองกับภาคเศรษฐกิจที่มีแนวโนมเติบโตในอนาคต รวมทั้งยกระดับสถาบันการศึกษาในพื้นที่ใหเปน

ศูนยกลางการพัฒนาและการเรียนรูดานเทคโนโลยีนวัตกรรมตลอดจนการพัฒนาเมืองใหนาอยู 

  - การยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตอยางยั่งยืนในระยะ

ยาว (Future Growth) สงเสริมการผลิตสินคาและบริการสุขภาพที่ผูบริโภคมีแนวโนมความตองการเพ่ิม

สูงขึ้น เรงรัดการเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย สนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารให

เขาถึงแหลงเงินทุนและตลาด สงเสริมการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาเกษตร การพัฒนาระบบคุณภาพ

มาตรฐานผลิตภัณฑ มาตรฐานความปลอดภัย การใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพ         

การเรียนรูการใชแพลตฟอรมและเครื่องมือทางการตลาดออนไลนรูปแบบใหม สงเสริมการวิจัยและพัฒนา

ผลิตภัณฑ กระบวนการผลิต  

                                           
7 สํานักงบประมาณ กองยุทธศาสตรการงบประมาณ, ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565.  
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  - การปรับปรุงและพัฒนาปจจัยพื ้นฐานเพื ่อส งเสริมการฟ นฟูและพัฒนาประเทศ 

(Enabling Factors) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานดิจิทัล ประยุกตใชโครงสรางพ้ืนฐานใหสอดคลองกับทิศ

ทางการพัฒนาประเทศและขับเคลื่อนสูการเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจของภูมิภาค สนับสนุนใหประชาชน

และธุรกิจรายยอยเขาถึงเทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจนการใชประโยชนจากงานวิจัยและนวัตกรรมในประเทศ 

 2.2 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนยอยของแผนแมบทฯ พัฒนาการเกษตร สงเสริมอุตสาหกรรม

และบริการแหงอนาคต และการพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต สงเสริมการทองเท่ียว 

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคม ระบบโลจิสติกส พลังงานและดิจิทัล การพัฒนาผูประกอบการ

และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยุคใหม การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมท้ังการสงเสริมการวิจัย

และพัฒนานวัตกรรม 

 2.3 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนการปฏิรูปประเทศ ดานเศรษฐกิจ การสรางเกษตรมูลคาสูง

พัฒนาการทองเที่ยวคุณภาพสูง สงเสริม SME ในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนผานเขาสูยุคดิจิทัล 

ดานพลังงาน สนับสนุนการจัดตั้งศูนยอนุมัติอนุญาตเบ็ดเสร็จ One-Stop-Service สนับสนุนการปรับ

โครงสรางกิจการไฟฟาและธุรกิจกาซธรรมชาติ ดานวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย สงเสริมและตอยอดทุนทางวัฒนธรรมใหเปนสินคาทางวัฒนธรรมที่กลับมาสรางรายไดและชีวิต

ความเปนอยูท่ีดีใหกับทองถ่ินผานการทํางานแบบบูรณาการ และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรม

อยางเปนระบบ 

3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

 3.1 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนแมบทเฉพาะกิจฯ 

  - การเสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากในประเทศ (Local Economy) มุงเนน

การจางงานใหมในระดับพ้ืนท่ีและกลุมบัณฑิตจบใหม รักษาการจางงานภายในประเทศใหอยูในภาวะปกติ 

โดยเฉพาะในสาขาท่ีไดรับผลกระทบจากโควิด-19 รวมกับการสรางงานใหมท่ีสอดคลองกับภาคเศรษฐกิจท่ี

มีแนวโนมเติบโตในอนาคต ปรับโครงสรางตลาดแรงงาน โดยโยกยายแรงงานไปสูภาคการผลิตท่ีมีผลิตภาพ 

รายได และใชทักษะสูงกวาพัฒนาฐานขอมูลแรงงานที่ครอบคลุมทั้งในระบบและนอกระบบ รวมท้ัง

สงเสริมการจางงานผูสูงอายุใหสามารถพ่ึงตนเองได 

  - การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนใหเปนกําลังหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนา

ประเทศ (Human Capital) พัฒนาทักษะแรงงานและการเรียนรู พัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะใน

ศตวรรษท่ี 21 และพัฒนาทักษะแรงงานท่ีอยูในภาคการผลิตและบริการท่ีไดรับผลกระทบ สนับสนุนสินคา

และการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดานสาธารณสุข พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยและวาง

แนวทางการปฏิรปูระบบหลกัประกันสุขภาพใหมีประสิทธิภาพ กระจายบริการสาธารณสุขอยางท่ัวถึงและ

มีคุณภาพ พัฒนาระบบรับมือปรับตัวตอโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซํ้า รวมทั้งพัฒนาระบบจัดการภาวะ

ฉุกเฉินทางสาธารณสุขอยางครบวงจร 

 3.2 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนยอยของแผนแมบทฯ ปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม                 

ดวยการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยม การมีจิตสาธารณะ และการเปนพลเมืองท่ีดี เสริมสรางคานิยม

และวัฒนธรรมที ่พึงประสงคจากภาคธุรกิจ การใชสื ่อและสื ่อสารมวลชนในการปลูกฝงคานิยมและ

วัฒนธรรมของคนในสังคม พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต เนนสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนา

ศักยภาพมนุษย ตั้งแตชวงการตั้งครรภ/ปฐมวัย วัยเรียน/วัยรุน วัยแรงงาน และวัยสูงอายุ การพัฒนาการ
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เรียนรู โดยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และตระหนัก

ถึงพหุปญญาของมนุษยที่หลากหลายการเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดี ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ

การกีฬา 

 3.3 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนการปฏิรูปประเทศ ดานเศรษฐกิจ พัฒนาศักยภาพคนเพ่ือเปน

พลังในการขับเคลื ่อนเศรษฐกิจ ดานสาธารณสุข ปรับปรุงโครงสรางองคกร และพัฒนานวัตกรรม 

เทคโนโลยีและเครื่องมือดิจิทัลในการบริการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค ดานสื ่อสารมวลชน 

เทคโนโลยีสารสนเทศ ยกระดับการรูเทาทันสื่อ ดานสังคม สงเสริมใหมีระบบการออมแกแรงงานท้ังในและ

นอกระบบ ดานการศึกษา พัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีพัฒนาการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่สมวัยทุกดาน 

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและปรับเปลี่ยนหลักสูตรใหเกิดระบบการเรียนรูแบบลงมือปฏิบัติจริง

จัดการเรียนการสอนวิชาการประสานการปฏิบตัิ ดานวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย สรางสังคมไทยใหเปนสังคมคุณธรรม มีจริยธรรมและคานิยมที่ดี สนับสนุนการพัฒนาระบบ

ฐานขอมูลดานกําลังคนของประเทศพัฒนาทักษะดิจิทัลใหกับคนทุกชวงวัย  

4. ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

 4.1 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนแมบทเฉพาะกิจฯ 

  - การเสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากในประเทศ (Local Economy) 

สงเสริมการกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจไปยังเมืองหลักและเมืองรอง การมีสวนรวมของทองถิ่นและ

ภาคีเครือขายอยางบูรณาการ พัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมในการสรางงาน สรางรายไดสู ชุมชน พัฒนา

โครงสรางระบบและมาตรการทางภาษีใหมีความเสมอภาคและเปนธรรม รวมถึงพัฒนากลไกในการออมเงิน 

และบริหารจัดการหนี้สินของภาคครัวเรือนใหเปนระบบ 

  - การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนใหเปนกําลังหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนา

ประเทศ (Human Capital) ขยายและพัฒนาระบบหลักประกันทางสังคมใหครอบคลุมคนยากจน                      

กลุมเปราะบาง ผูที่ไดรับผลกระทบจากภาวะวิกฤตใหไดรับการดูแลอยางทั่วถึง ควบคูไปกับการผลักดัน                  

ใหแรงงานเขาสูระบบประกันสังคม สงเสริมการใชระบบขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เชื ่อมโยง

ฐานขอมูลตาง ๆ ในการชวยเหลือประชาชนอยางตรงจุด ลดความซํ้าซอน และครอบคลุมคนทุกกลุม  

อยางเหมาะสม สอดคลองกับความยั่งยืนทางการคลัง 

 4.2 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนยอยของแผนแมบทฯ เสริมสรางพลังทางสังคมในชุมชน    

เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนทองถิ่นในการพัฒนา สงเสริมศักยภาพ บทบาทสตรีและสิทธิมนุษยชน   

ตอยอดการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม การรองรับสงัคมสูงวัยเชิงรุก สงเสริมเศรษฐกิจฐานราก  

 4.3 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนการปฏิรูปประเทศ ดานสาธารณสุข สงเสริมการบูรณาการ

การจัดการภาวะฉุกเฉินดานสาธารณสุข การบริหารงานสุขภาพของประเทศระดับตาง ๆ ดานสังคม 

สนับสนุนการใชประโยชนจากฐานขอมูลสารสนเทศขนาดใหญ (Big Data) ในการจัดระบบสวัสดิการสังคม 

(Social Safety Net) ดานการศึกษา พัฒนาระบบและกลไกการคนหา เฝาระวัง และติดตาม เพื่อชวยเหลือ

เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาใหกลับเขาศึกษาตอหรือไดรับการพัฒนาทักษะอาชีพ 
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5. ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

 5.1 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนยอยของแผนแมบทฯ สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคม

เศรษฐกิจสีเขียว เศรษฐกิจภาคทะเล สังคมที่เปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบ

ตอสิ่งแวดลอม การยกระดับกระบวนทัศน  

 5.2 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนการปฏิรูปประเทศ ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

เพิ่มและพัฒนาพื้นที่ปาไมใหไดตามเปาหมาย บริหารจัดการเขตทางทะเลและชายฝงรายจังหวัด บริหาร

จัดการนํ้าเพื่อสรางเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่นอกเขตชลประทาน บริหารจัดการเขตควบคุมมลพิษกรณี   

เขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด 

6. ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 6.1 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนแมบทเฉพาะกิจฯ 

  - การปรับปรุงและพัฒนาปจจัยพื ้นฐานเพื ่อส งเสริมการฟ นฟูและพัฒนาประเทศ 

(Enabling Factors) ปรับปรุงและพัฒนาฐานขอมูลแบบบูรณาการใหสอดคลองกับบริบทเชิงพื ้นท่ี                    

ปรับโครงสรางและวิธีปฏิบัติราชการใหมีความยืดหยุน คลองตัว รวมทั้งสงเสริมภาครัฐดิจิทัล สงเสริมการ

ดําเนินการปฏิรูปการจัดเก็บรายไดของรัฐทั้งระบบ ควบคูไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดสรรและ

ใชจายงบประมาณ ตลอดจนปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และมาตรการตาง ๆ เพ่ือแกปญหาและ

ปองกันการแขงขันท่ีไมเปนธรรม 

 6.2 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนยอยของแผนแมบทฯ พัฒนาระบบการใหบริการประชาชน

และพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ เรงสนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐนํายุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใต

ยุทธศาสตรชาติ และแผนตาง ๆ ท่ีเก่ียวของถายทอดสูการปฏิบัติ พัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐใหเปนรัฐ

ท่ีทันสมัย เปดกวาง และเปนองคกรขีดสมรรถนะสูง รวมท้ังการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

 6.3 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนการปฏิรูปประเทศ ดานการเมือง สงเสริมการมีสวนรวมของ

ประชาชน ชุมชนทองถิ่นและภาคประชาสังคม ดานการบริหารราชการแผนดิน ปรับเปลี่ยนรูปแบบการ

บริหารงานและการบริการภาครัฐไปสูระบบดิจิทัล สรางความเขมแข็งในการบริหารราชการในระดับพื้นท่ี 

ดานกระบวนการยุติธรรม พัฒนาระบบการใหบริการประชาชน ดานสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ

พัฒนาระบบคลังขอมูลขาวสารและการจัดการ Fake News สงเสริมการกํากับดูแลสื่อออนไลน ดานการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการ

ตอตานการทุจริต พัฒนาระบบราชการไทยใหโปรงใส ไรผลประโยชน  

7. รายการคาดําเนินการภาครัฐ ประกอบดวย รายจายเพื่อการชําระหนี้ภาครัฐ รายจายเพื่อชดใช                  

เงินคงคลัง และรายจายเพ่ือชดใชเงินทุนสํารองจาย 
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หนาท่ีและอํานาจของสถาบันอุดมศึกษา  

ตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 25627

8 

 

กระทรวงการอุดมศึกษา ว ิทยาศาสตร  ว ิจ ัยและนวัตกรรม ไดก ําหนดพระราชบัญญัติ              

การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 เพื่อใหการจัดการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเปนไปเพื่อประโยชน       

แกประชาชน ลดความเหลื่อมลํ้า และเพิ่มโอกาสในการเขาถึงการศึกษาไดอยางทั่วถึง มหาวิทยาลัย       

แมฟ าหลวงได น ํา พระราชบัญญัต ิการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ในหมวด 4 หนาที ่และอํานาจ                  

ของสถาบันอุดมศึกษา มาใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ฉบับที่ 5     

(พ.ศ. 2565-2569) รายละเอียดดังตอไปนี ้

สวนท่ี 1 หนาท่ีและอํานาจ 

มาตรา 26 สถาบันอุดมศึกษามีหนาท่ีและอํานาจ ดังตอไปนี้ 

(1) การจัดการศึกษา 

(2) การวิจัยและการสรางนวัตกรรม 

(3) การบริการวิชาการแกสังคม 

(4) การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

(5) หนาท่ีและอํานาจอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนด 

การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ตองสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท แผนการปฏิรูป

ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการศึกษาแหงชาติ และแผนดานการอุดมศึกษาและ

สนองตอความจําเปนและความตองการของประเทศในดานตาง ๆ การสงเสริมใหเกิดผูประกอบการราย

ใหมใหแกประเทศ การพัฒนากําลังคนของประเทศ และการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อใหประเทศไทย

พัฒนาไปสูประเทศท่ีมีความกาวหนาทางดานเศรษฐกิจ สังคม และมีพลเมืองท่ีมีคุณภาพ 

การดําเนินการตาม (2) โดยใชงบประมาณแผนดินตองสอดคลองกับแนวทางท่ีสภานโยบายกําหนด 

มาตรา 27 สถาบันอุดมศึกษาตองดําเนินการใหคณาจารยและบุคลากรอื ่นมีความรู เทาทัน 

ความกาวหนาทางว ิชาการในโลก พัฒนาการเร ียนการสอน การว ิจ ัยให ท ันสมัยสอดคลองกับ              

ความเปลี ่ยนแปลง ทางวิชาการ ความเปลี ่ยนแปลงของโลก สังคม และเทคโนโลยี และสงเสริม            

และสนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

มาตรา 28 สถาบันอุดมศึกษาพึงสงเสริมและสนับสนุนใหผู ประกอบการภาครัฐ ภาคเอกชน     

ภาคประชาสังคม และชุมชน นําความรู ผลงานวิจัย หรือนวัตกรรมของสถาบันอุดมศึกษาไปใชประโยชน 

อยางกวางขวาง 

สถาบันอุดมศึกษาตองสงเสริมและสนับสนุนใหมีการนําความรู ผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช     

ในการสรางผูประกอบการรายใหมใหกับประเทศ 

                                           
8 พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562, ราชกิจจานุเบกษา, เลมท่ี 136 ตอนท่ี 57 ก, (วันท่ี 1 พฤษภาคม 2562) 
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สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดมาตรการใด ๆ เพื่อเปนการสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินการ          

ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง รวมถึงการสนับสนุนทางดานการเงินเพ่ือการประกอบธุรกิจใหม 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง สถาบันอุดมศึกษาจะใหบุคคลตามวรรคหนึ่งหรือ 

วรรคสอง นําความรู ผลการวิจัย หรือนวัตกรรมตามวรรคหนึ่งไปใชโดยมีหรือไมมีประโยชนตอบแทนก็ได 

หรือจะรวมดําเนินการกับผูประกอบการ หรือเปนผูดําเนินการ โดยไดรับการสนับสนุนจากผูประกอบการ 

ก็ได 

รายไดของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ไดรับมาจากการดําเนินการตามมาตรานี้ ไมตองนําสงคลัง         

เปนรายไดแผนดิน 

มาตรา 29 สถาบันอุดมศึกษาตองสงเสริมและสนับสนุนผูเรียนของสถาบันอุดมศึกษา ท่ีขาดแคลน

ทุนทรัพยอยางแทจริงใหมีโอกาสเรียนจนสําเร็จปริญญาตรี 

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐจะปฏิเสธไมรับผูสมัครผู ใดที่ผานการคัดเลือกเขาศึกษาไมสูงกวา    

ระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาเพราะเหตุที่ไมมีเงินชําระคาธรรมเนียมการศึกษา เนื่องมาจาก             

การขาดแคลนทุนทรัพยอยางแทจริง หรือจะใหผูเรียนยุติหรือพนสภาพผูเรียนในสถาบันอุดมศึกษานั้น 

เพราะเหตุดังกลาวมิได 

สวนท่ี 2 การจัดการศึกษา 

มาตรา 30 การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาขึ้นใหมตองคํานึงถึงเหตุผล ความคุมคา และความจําเปน

ของประเทศ รวมทั้งการขยายโอกาสทางการศึกษาการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาขึ้นใหมตามวรรคหนึ่ง    

ตองไมเปนไปเพื ่อการพาณิชยในการแสวงหากําไรจากการจัดการเรียนการสอนหามมิใหนํากิจการ        

การอุดมศึกษาของผูรับใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนหรือของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไป

ดําเนินการออกหลักทรัพยเพื่อเสนอขายตอประชาชนเพื่อการระดมทุนหรือนําหุนหรือหลักทรัพยอ่ืน     

ของสถาบันอุดมศึกษาไปจดทะเบียนหรือซื ้อขายในตลาดหลักทรัพยหรือศูนยซื ้อขายหลักทรัพย           

ท้ังนี้ ไมวาในหรือนอกราชอาณาจักร 

มาตรา 31 หลักสูตรการศึกษาท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษาจะอนุมัติเพ่ือใหเปดสอนไดตองมีมาตรฐาน

ไมตํ่ากวาขอกําหนดขั้นตํ่าดานคุณภาพที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษากําหนด และตองมุงเนน

การพัฒนาคุณภาพของผูเรียน พัฒนาวิชาชีพหรือทักษะอาชีวะชั้นสูง หรือการคนควาวิจัยเพื่อพัฒนา    

องคความรูและเพ่ือพัฒนาสังคม 

สถาบันอุดมศึกษาพึงจัดใหมีหลักสูตรการศึกษาหรือการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลาย 

จนถึงระดับปริญญา ซ่ึงอาจเปนการศึกษาแบบชุดการเรียนรู การศึกษาตลอดชีวิต การศึกษานอกเวลางาน 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพและทักษะการทํางานของบุคคลในทุกชวงวัย 

การจัดการศึกษาที่มุงเนนการหากําไรใหแกสถาบันอุดมศึกษาเปนหลักจะกระทํามิได ในกรณี      

ที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาเห็นวาการจัดการศึกษาในหลักสูตรการศึกษาใดมีลักษณะ

ดังกลาวใหสั่งสถาบันอุดมศึกษาใหแกไขหรือยุติการกระทําดังกลาว 

มาตรา 32 สถาบันอุดมศึกษาตองใหการศึกษาอยางเต็มที่กับผูเรียน โดยมุงพัฒนาใหผู เรียน        

มีความเปนเลิศท้ังในดานวิชาการหรือวิชาชีพ และเปนคนดีของสังคม 
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สถาบันอุดมศึกษาตองสรางเสริมผูเรียนใหเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบ     

ตอตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศใหสถาบันอุดมศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา 

มาตรา 33 เพื่อเปนการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษา ใหรัฐสนับสนุน

ระบบสารสนเทศทางการศึกษาขั้นพื้นฐานใหแกสถาบันอุดมศึกษาทุกแหง ทั้งที่เปนของรัฐและเอกชน    

เพ่ือความเทาเทียมในการเขาถึงสารสนเทศทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา 

มาตรา 34 สถาบันอุดมศึกษาท้ังของรัฐและของเอกชนอาจรวมมือกันในการจัดการศึกษาการวิจัย

และการสรางนวัตกรรม และในดานอื่น ๆ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล       

ของประเทศ 

ความรวมมือตามวรรคหนึ่งหมายความรวมถึงการใชบุคลากรรวมกัน การรวมกันออกคาใชจาย

การใชทรัพยากรรวมกัน หรือความรวมมืออยางอื่น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนด    

ในกฎกระทรวง 

มาตรา 35 สถาบันอุดมศึกษาพึงสร างความร วมมือกับหนวยงานภาคร ัฐ ภาคเอกชน               

และภาคอุตสาหกรรมเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรู    

โดยการปฏิบัติงานจริง และเพื ่อพัฒนาผู เร ียนใหมีความรู  ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะอ่ืน             

ใหสอดคลองกับความตองการของประเทศ 

สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดทําขอตกลงรวมกับหนวยงานตามวรรคหนึ่ง ในการจัดหลักสูตร

การศึกษา การเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล โดยผูเรียนใชเวลาสวนหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษา

และอีกสวนหนึ่งในสถานประกอบการของหนวยงานดังกลาว 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ ่งและวรรคสอง สถาบันอุดมศึกษาอาจอนุญาตใหบุคลากร        

และผูเรียนไปปฏิบัติงานในหนวยงานดังกลาวได ตามระเบียบท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 

มาตรา 36 หนวยงานของรัฐหรือหนวยงานภาคเอกชนที่ใหความรวมมือในการดําเนินการ       

ตามมาตรา 35 อาจไดรับสิทธิประโยชน ดังตอไปนี้ 

(1) การสนับสนุนดานวิชาการและทรัพยากรตามสมควรแกกรณี 

(2) ไดรับการเชิดชูเกียรติ 

(3) สิทธิประโยชนทางภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 

(5) สิทธิประโยชนอ่ืนตามท่ีรัฐมนตรีกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

สวนท่ี 3 การวิจัยและการสรางนวัตกรรม 

มาตรา 37 การวิจัยและการสรางนวัตกรรมจะตองสอดคลองกับความตองการและความจําเปน

ของประเทศ เพ่ือนําไปใชในการพัฒนาและแกปญหาของประเทศไดอยางเปนรูปธรรมและเพ่ือความเจริญ 

งอกงามทางวิชาการ และตองสอดคลองกับแนวทางท่ีสภานโยบายและคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร 

วิจัยและนวัตกรรมกําหนด  

รัฐมีหนาท่ีในการสงเสริมการศึกษาวิจัยตามวรรคหนึ่งใหเปนไปเพ่ือการสรางความรูและนวัตกรรม 

เพ่ือใชในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ  
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มาตรา 38 ใหสถาบันอุดมศึกษาใหความรวมมือในการจัดทําฐานขอมูลดานวิทยาศาสตร วิจัย    

และนวัตกรรมของประเทศ  

มาตรา 39 เพ่ือสงเสริมใหมีการนําผลการวิจัยและนวัตกรรมของสถาบันอุดมศึกษา ไปใชประโยชน 

สถาบันอุดมศึกษาพึงสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในดานการวิจัยและการสรางนวัตกรรม การบริหาร     

การวิจัย การแลกเปลี่ยนบุคลากร การจัดตั้งกลุมวิจัยรวม การแปลงผลงานวิจัยใหเปนรูปธรรม ระหวาง

สถาบันอุดมศึกษากับองคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นของรัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม       

ท้ังในประเทศและตางประเทศ  

สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดต ั ้งน ิต ิบ ุคคลหรือร วมลงทุนกับหนวยงานของร ัฐหรือเอกชน               

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือนําผลการวิจัยและนวัตกรรมของสถาบันอุดมศึกษาไปใชประโยชนก็ได 

สวนท่ี 4 การบริการวิชาการแกสังคม 

มาตรา 40 สถาบันอุดมศึกษามีหนาที่ในการใหบริการทางวิชาการ ใหคําปรึกษาทางวิชาการ     

และถายทอดองคความรูที่เกิดข้ึนจากการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและการสรางนวัตกรรมแกภาครัฐ 

ภาคเอกชน ชุมชน และสังคม เพ่ือนําความรูไปใชประโยชนและสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต  

สถาบันอุดมศึกษาในฐานะที่เปนที่พึ่งทางวิชาการของชุมชนและสังคม ตองรวมเปนสวนหนึ่ง    

ของชุมชนในการพัฒนาพื ้นที ่ท ี ่ใกลเคียงกับที ่ต ั ้งของสถาบันอุดมศึกษานั้นหรือพื ้นที ่อ ื ่นตามท่ี

สถาบันอุดมศึกษา เห็นสมควร 

สถาบันอุดมศึกษาตองสงเสริมใหผ ู  เร ียนมีส วนรวมในการทํากิจกรรมตาง ๆ กับสังคม              

เพ่ือสรางเสริมจิตสาธารณะในการนําความรูและประสบการณมาใชเพ่ือสรางประโยชนแกสวนรวม 

สวนท่ี 5 การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

มาตรา 41 สถาบันอุดมศึกษามีหนาท่ีในการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยการอนุรักษ ฟนฟู       

สืบสาน และเผยแพรภูมิปญญาทองถิ ่นและของชาติ รวมทั ้งสงเสริมใหมีการวิเคราะห สังเคราะห         

และบูรณาการการทะนุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมของผูเรียน 
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บริบทของการพัฒนาระดับนานาชาต ิ
 

องคการสหประชาชาติ (UN) ไดระบุประเด็นของโลก (Global Issues) ท่ีมีความสําคัญตอภารกิจหลัก   

ในการสรางสันติภาพของโลก การปกปองสิทธิมนุษยชน การสรางกระบวนการยุติธรรมระดับนานาชาติ 

ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไว 22 ประการ (รูปที่ 1) ไดแก แอฟริกา (Africa) ความชรา 

(Ageing) โรคเอดส (AIDS) พลังงานนิวเคลียร (Atomic Energy) ขอมูลขนาดใหญสําหรับเปาหมาย      

การพัฒนาที่ยั ่งยืน (Big Data for the SDGs) เด็ก (Children) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 

(Climate Change) การเลิกอาณานิคม (Decolonization) ประชาธิปไตย (Democracy) การขจัดความยากจน 

(Ending Poverty) อาหาร (Food) ความเทาเท ียมทางเพศ (Gender Equality) ส ุขภาพ (Health)        

สิทธิมนุษยชน (Human Rights) กฎหมายและระบบยุติธรรมระหวางประเทศ (International Law and 

Justice) การยายถิ่นฐาน (Migration) ทะเลและกฎหมายทะเล (Oceans and the Law of the Sea) 

ส ันต ิภาพและความม ั ่นคง (Peace and Security) ประชากร (Population) ผ ู ล ี ้ภ ัย (Refugees)             

นํ้า (Water) และเยาวชน (Youth)8

9  
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รูปท่ี 1 ประเด็นของโลก (Global Issues)  (ท่ีมา UN n.d.) 

                                           
9 United Nations.  N.d.  Global Issues Overview https: //www.un.org/en/sections/ issues-depth/global-

issues-overview/index.html (เขาถึง 3 มีนาคม 2564). 

https://www.un.org/en/sections/issues-depth/children/index.html
https://www.un.org/en/sections/issues-depth/climate-change/index.html
https://www.un.org/en/sections/issues-depth/decolonization/index.html
https://www.un.org/en/sections/issues-depth/democracy/index.html
https://www.un.org/en/sections/issues-depth/poverty/index.html
https://www.un.org/en/sections/issues-depth/food/index.html
https://www.un.org/en/sections/issues-depth/women/index.html
https://www.un.org/en/sections/issues-depth/health/index.html
https://www.un.org/en/sections/issues-depth/human-rights/index.html
https://www.un.org/en/sections/issues-depth/migration/index.html
https://www.un.org/en/sections/issues-depth/oceans-and-law-sea/index.html
https://www.un.org/en/sections/issues-depth/oceans-and-law-sea/index.html
https://www.un.org/en/sections/issues-depth/peace-and-security/index.html
https://www.un.org/en/sections/issues-depth/peace-and-security/index.html
https://www.un.org/en/sections/issues-depth/population/index.html
https://www.un.org/en/sections/issues-depth/refugees/index.html
https://www.un.org/en/sections/issues-depth/water/index.html
https://www.un.org/en/sections/issues-depth/youth-0/index.html
https://www.un.org/en/sections/issues-depth/global-issues-overview/index.html
https://www.un.org/en/sections/issues-depth/global-issues-overview/index.html
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World Economic Forum (WEF) ไดจัดทํารายงานสถานการณความเสี่ยงระดับโลก โดยในป

ลาสุด The Global Risk Report 2021 ไดสรุปสถานการณและแนวโนมสําคัญ 4 ประการที่เปนความ

เสี่ยงระดับโลก ไดแก ความเปราะบางทางเศรษฐกิจและการแบงแยกทางสังคมที่เพิ่มขึ้น (Increasing 

economic fragility and societal divisions) ชองวางทางดิจิตอลและเทคโนโลยีที ่กวางขึ ้น (Growing 

digital and technological divides) คนรุนใหมที่ตองเผชิญความพิกผันที่ทวีคูณขึ้นในตลาดแรงงานที่มี

โอกาสลดลง (Doubly disrupted generation of youth in the age of lost opportunity) ความเสี่ยง

จากสภาพภูมิอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงกับความรวมมือท่ีลดลง (Looming climate risks under weakened 

global cooperation) และการแบงขั ้วอุตสาหกรรมหลังการระบาดของโรค (Polarized industrial 

landscape in the post-pandemic economy)9

10 โดยความเสี่ยงเหลานี้ประมวลจากปจจัยท่ีเก่ียวเนื่อง

กันท่ีแสดงในรูปท่ี 2  

 

รูปท่ี 2 ความเชื่อมโยงของปจจัยความเสี่ยงระดับโลก (Global Risks Network) (ท่ีมา WEF 2021) 

                                           
10 World Economic Forum. 2021. The Global Risk Report 2021 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_The_Global_Risks_Report_2021.pdf (เขาถึง 3 มีนาคม 2564). 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_The_Global_Risks_Report_2021.pdf
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ประเด็นและความทาทายเหลานี ้ส วนใหญไดถูกกําหนดไวในเปาหมายการพัฒนาที ่ย ั ่งยืน 

(Sustainable Development Goals: SDGs) ที่ไดรับการนําเสนอในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ    

สมัยสามัญ ครั ้งที ่ 70 เมื ่อวันที ่ 25 กันยายน 2558 ภายใตวาระการพัฒนา 2030 (Agenda 2030)        

เพื่อเปนแนวทางการพัฒนารวมกันของประเทศสมาชิกหลังจากที่เปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ 

(Millennium Development Goals: MDGs) ท่ีสิ้นสุดลง โดย MDGs 8 ขอนั้นเนนการพัฒนาข้ันพ้ืนฐาน

เพื่อเสริมสรางมาตรฐานชีวิต ความเปนอยูของประชาชน สวน SDGs 17 ขอ (รูปที่ 3) เปนการยกระดับ

เพ่ือใหเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืนอยางรอบดาน ประกอบไปดวย 

เปาหมายท่ี 1: ขจัดความยากจน    

เปาหมายท่ี 2: ขจัดความหิวโหย    

เปาหมายท่ี 3: การมีสุขภาพและความเปนอยูท่ีดี   

เปาหมายท่ี 4: การศึกษาท่ีเทาเทียม    

เปาหมายท่ี 5: ความเทาเทียมทางเพศ    

เปาหมายท่ี 6: การจัดการนํ้าและสุขาภิบาล 

เปาหมายท่ี 7: พลังงานสะอาดท่ีทุกคนเขาถึงได  

เปาหมายท่ี 8: การจางงานท่ีมีคุณคาและการเติบโตทางเศรษฐกิจ  

เปาหมายท่ี 9: อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสรางพ้ืนฐาน  

เปาหมายท่ี 10: ลดความเหลื่อมลํ้า 

เปาหมายท่ี 11: เมืองและถ่ินฐานมนุษยอยางยั่งยืน 

เปาหมายท่ี 12: แผนการบริโภคและการผลิตท่ียั่งยืน 

เปาหมายท่ี 13: การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

เปาหมายท่ี 14: การใชประโยชนจากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล 

เปาหมายท่ี 15: การใชประโยชนจากระบบนิเวศทางบก 

เปาหมายท่ี 16: สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไมแบงแยก 

เปาหมายท่ี 17: ความรวมมือเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน10

11 

                                           
11 United Nations. 2015. เปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนของประเทศไทย. 

https://www.un.or.th/globalgoals/th/the-goals/ (เขาถึง 3 มีนาคม 2564). 

https://www.un.or.th/globalgoals/th/the-goals/
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รูปท่ี 3 เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  (ท่ีมา UN 2015) 

 

สําหรับการดําเนินการตาม SDGs ในประเทศไทย คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.)       

ไดเห็นชอบแผนการขับเคลื ่อนเปาหมายการพัฒนาที ่ยั ่งยืนสําหรับประเทศไทย (Thailand’s SDG 

Roadmap) ในการประชุมครั ้งที ่  1/2562 เมื ่อว ันที ่ 19 ธ ันวาคม 2562 โดยแผนการขับเคลื ่อนฯ 

ครอบคลุมการดําเนินการหลักใน 6 ดาน (รูปท่ี 4) ดังนี้ 

1. การสรางการตระหนักรู  ดําเนินการใหทุกภาคสวนมีความรู และความเขาใจใน

เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีการดําเนินการทั้งในระดับประเทศ และระดับทองถิ่น เพื่อให

ทุกภาคสวน มีสวนรวมในการขับเคลื่อนประเทศสูความยั่งยืน 

2. การเชื ่อมโยงเปาหมายการพัฒนาที ่ย ั ่งยืนกับแผน 3 ระดับของประเทศ ไดแก            

กรอบยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ และแผนระดับอื่น ๆ ซึ่งสอดคลองกับ

เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน สรางประเทศใหม่ันคง โดยไมท้ิงใครไวขางหลัง 

3. กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั ่งยืน       

เปนกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนในระดับนโยบาย และหนวยงานภาครัฐบูรณาการรวมกับ            

ทุกภาคสวนของสังคม เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรม 

4. การดําเนินงานเพื ่อบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน โดยยึดหลักความสัมพันธ      

เชิงเหตุและผล เพื่อจัดทําแผนงาน/โครงการที่สําคัญตอการบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  

และยุทธศาสตรชาติ รวมทั้งขยายผลสูการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับพื้นท่ี 

(SDG Localization) 
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5. ภาคีการพัฒนา โดยสนับสนุนความรวมมือกับทุกภาคสวน ทั้งในประเทศและภาคี       

การพัฒนาระหวางประเทศ เพ่ือรวมขับเคลื่อนประเทศไทยใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 

6. การติดตามประเมินผลการขับเคลื ่อนเปาหมายการพัฒนาที ่ย ั ่งยืน ติดตามและ

ประเมินผลการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนดวยระบบฐานขอมูลกลางที่มีการรายงาน

ความกาวหนาจากหนวยงานที ่เกี ่ยวของอยางสมํ ่าเสมอ ตามเปาหมายหลัก SDGs 17 ขอ 

เปาหมายยอย (Targets) 169 ขอ และตัวชี้วัด (Indicators) 247 ตัวชี้วัด11

12 

 

รูปท่ี 4 แผนการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนสําหรับประเทศไทย  

(Thailand’s SDG Roadmap)  (ท่ีมา สศช. 2563) 

 มหาว ิทยาล ัยเป นภาคีส ําค ัญในการพัฒนาอยางยั ่งย ืนตาม SDGs ทาง Times Higher 

Education (THE) ไดจัดอันดับมหาวิทยาลัยดานการมีสวนรวมในการขับเคลื่อนการพัฒนาอยางยั่งยืน 

THE Impact Rankings มาตั้งแตป 2562 การจัดอันดับพิจารณาจากบทบาทของมหาวิทยาลัยตามภารกิจ

ที่มีผลกระทบเชิงบวกตอการบรรลุเปาหมาย SGD 17 และ SDGs อื่น ๆ อีก 3 ดาน โดยการจัดอันดับ      

ปลาสุดนั้น มีมหาวิทยาลัยเขารวมรับการจัดอันดับ 768 แหงจาก 85 ประเทศท่ัวโลก12

13 

                                           
12 สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 2563. Thailand’s SDG Roadmap. 

http://sdgs.nesdc.go.th/thailands-sdg-roadmap/  (เขาถึง 3 มีนาคม 2564). 
13 Times Higher Education. 2020. Impact Rankings 2020. 

https://www.timeshighereducation.com/impactrankings (เขาถึง 3 มีนาคม 2564). 

http://sdgs.nesdc.go.th/thailands-sdg-roadmap/
https://www.timeshighereducation.com/impactrankings
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สวนท่ี 2 

การวิเคราะหสถานการณของมหาวิทยาลัย 
 

โครงรางองคกร 
 

1. ลักษณะองคกร 

 มหาวิทยาลัยแมฟาหลวงเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ จัดตั้งข้ึนเม่ือวันท่ี 25 กันยายน 2541 

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ตั้งอยูเลขที่ 333 หมูที่ 1 ตําบลทาสุด อําเภอเมืองเชียงราย    

จังหวัดเชียงราย ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่จะ “ปลูกปา สรางคน”     

เพื ่อ “สรางคน สรางความรู  สรางคุณภาพ สรางคุณธรรม และอนุรักษธรรมชาติ” และมุ งหวังให

มหาวิทยาลัยเปนที่พึ่งทางปญญาของสังคม สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีแนวทางในการนําไปสู  

ความเปนนานาชาติ เพ่ือเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ 

 

2. หลักสูตรและบริการ  

 มหาวิทยาลัยแมฟาหลวงมีภารกิจในการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ การบริการ

วิชาชีพ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น โดยในปการศึกษา 2563 มีการจัดการศึกษา 

ท้ังหมด 70 หลักสูตรตามตารางท่ี 1 และมีการบริการท่ีสําคัญตามตารางท่ี 2 

 

ตารางท่ี 1 การจัดการศึกษาในปการศึกษา 2563 (ขอมูล ณ ภาคการศึกษาตน : วันท่ี 10 ตุลาคม 2563) 

ระดับการจัดการศึกษา แนวทางการจัดการศึกษา ความสําคัญตอความสําเร็จตามพันธกิจ 

ระดับต่ํากวาปริญญาตรี 1 หลักสูตร  

ประกาศนียบัตรผูชวย

พยาบาล 

จํานวน 1 หลักสูตร 

การสอนมีท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

ในภาคทฤษฎีใชวิธีการเรียนการสอนแบบ

ผสมผสานท้ังการบรรยาย และ Active 

learning ในภาคปฏิบัติมีการฝก

ปฏิบัติการในหองเสรมิศึกษาและสาธิต

ทางการพยาบาล และฝกปฏิบัติการจริง

บนหอผูปวยและในชุมชน 

ผลิตบุคลากรท่ีมีความรูดานสุขภาพและ

ทักษะท่ีเหมาะสมในการปฏิบัติงานดูแล

สุขภาพผูปวยรวมกับบุคลากรพยาบาล

วิชาชีพ เปนสวนหน่ึงของการสรางคน 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
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ระดับการจัดการศึกษา แนวทางการจัดการศึกษา ความสําคัญตอความสําเร็จตามพันธกิจ 

ระดับปริญญาตรี 39 หลักสูตร เปนระบบการศึกษาแบบทวิภาค มรีายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไปท่ีเปนทักษะในศตวรรษท่ี 

21 และมีทักษะดานภาษาอังกฤษและภาษาจีน มีโครงการแลกเปลีย่นนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ ภายใต 

MOU และความรวมมืออ่ืน ๆ  

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

จํานวน 13 หลักสูตร 

จัดการเรียนการสอนท้ังภาคบรรยายและ

ปฏิบัติการเนนสอนแบบ Active 

Learning เชน PBL โครงงานท่ีเนนทักษะ

การแกปญหาดวยโจทยจาก

ภาคอุตสาหกรรม/ชุมชน และมรีายวิชา

สหกิจศึกษา/ฝกประสบการณวิชาชีพ    

ณ สถานประกอบการ 

1. ผลิตบัณฑิตใหเปนผูท่ีมคีวามรู

ความสามารถ และมีทักษะทางดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สามารถนํา

ความรูท่ีไดมาประยุกตใชทํางาน           

มีคุณธรรม จริยธรรม และ             

ความรับผิดชอบตอสังคม 

2. มีหลักสตูรท่ีไดรับการรับรองระดับ

สากลจาก IFT ประเทศสหรัฐอเมรกิา    

คือ วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการอาหาร 

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร 

จํานวน 15 หลักสูตร 

จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ 

ยกเวนหลักสูตร น.บ. สวนหลักสูตรของ

สํานักวิชาจีนวิทยาสอนเปนภาษาจีน   

ผานการสอนแบบ Active Learning    

เชน PBL, PBBL ฝกปฏิบัติงาน            

ในสถานประกอบการและสหกิจศกึษา

หรือ ฝกประสบการณวิชาชีพ 

1. ผลิตบัณฑิตใหเปนผูท่ีมคีวามรู

ความสามารถทางดานมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตรท้ังจากทฤษฎีและจากการ

ปฏิบัติจริง มีความสามารถในการ

วิเคราะหปญหามีความเขาใจและ         

มีแนวคิดในการเปนผูประกอบการ 

2. มีหลักสตูรท่ีไดรับการรับรองระดับ

สากลจาก THE-ICE จํานวน 3 หลกัสูตร 

ดังน้ี บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการ 

การทองเท่ียว/บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการ

อุตสาหกรรมการบริการ/บธ.บ. สาขาวิชา

การจัดการธุรกิจการบิน 
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ระดับการจัดการศึกษา แนวทางการจัดการศึกษา ความสําคัญตอความสําเร็จตามพันธกิจ 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร
สุขภาพ 

จํานวน 11 หลักสูตร 

จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ 
ยกเวนหลักสูตร ท.บ./พย.บ. และ พ.บ. 

มีการสอนแบบ Active Learning เชน 

PBL การฝกปฏิบัติการและฝก

ปฏิบัติงานในแหลงฝกตามขอกําหนด
ขององคกรวิชาชีพและโครงการเสริม

ทักษะโดยการเรยีนรูผานทักษะทาง

วิชาชีพผานสถานการณจริง 

1. ผลิตบัณฑิตใหเปนผูท่ีมคีวามรู
ความสามารถ ความเขาใจ และมทัีกษะท่ี

เก่ียวของกับองคความรูทางวิทยาศาสตร

สุขภาพและวิชาชีพท่ีเก่ียวของ  

มีความสามารถในการสื่อสารไดอยางมี
ประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และ

ปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

2. มีหลักสตูรท่ีไดรับการรับรองจาก

องคกรวิชาชีพ ดังน้ี พย.บ./ท.บ./กภ.บ./
พทป.บ./พจ.บ. และ พ.บ. (ไดรับการ

รับรองมาตรฐาน WFME) 

ระดับบัณฑิตศึกษา 30 หลักสูตร มีทุนสนับสนุนการทําวิจัยและการเผยแพรผลงานวิจยั  

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 
จํานวน 16 หลักสูตร 

จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ

ท้ังภาคบรรยายและการฝกทักษะดาน
การวิจัยและปฏิบัติการ ประกอบดวย

สัมมนา การคนควาอิสระ/วิทยานิพนธ/

ดุษฎีนิพนธ และสงนักศึกษา 

ไปฝกประสบการณการทําวิจยั  

ณ มหาวิทยาลัย ในตางประเทศท่ีมี 
MOU รวมกัน 

ผลิตมหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิตใหเปน   

ผูท่ีมีความรู ความสามารถดานวิจยั        
มีทักษะและความเช่ียวชาญ 

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

สามารถนําความรู ความเช่ียวชาญ     

ไปสรางนวัตกรรมหรือองคความรูใหม 

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร  

จํานวน 7 หลักสูตร 

จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ 

ยกเวน บธม. แผน ข และระดบั 

ปริญญาเอก และ นบ. การเรยีน 
การสอนเนนการสมัมนาและการวิจัย 

เชน การคนควาอิสระ/วิทยานิพนธ/

ดุษฎีนิพนธ โดยการกําหนดหัวขอจาก

ปญหาจริง (เปนหลักสตูรนานาชาติ 2 
หลักสตูรในสํานักวิชาศลิปศาสตร) 

ผลิตมหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิตท่ีมีความรู 

ความเขาใจทางวิชาการและสามารถ

สรางองคความรูทางดานมนุษยศาสตร 
สังคมศาสตร รวมถึงการประยุกตใช

วิทยาการตาง ๆ เพ่ือศึกษาคนควาวิจัยได

อยางมีประสิทธิภาพ และมีความ

ตระหนักปฏิบัตติามจริยธรรมกับศาสตร
ท่ีเก่ียวของ 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร

สุขภาพ  
จํานวน 7 หลักสูตร 

จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ 

การสัมมนาการฝกปฏิบัติการ 
และการทําวิจยั มีทุนสนับสนุน 

การทําวิจัยและการเผยแพรผลงานวิจัย 

ผลิตมหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิตท่ีมีความรู

ความสามารถ ดานวิจยั และมีศักยภาพ
ทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 

มีความกลาแสดงออกทางจริยธรรม 

สรางสรรคผลงานวิจยัหรืองานสรางสรรค

ทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 
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ตารางท่ี 2 บริการท่ีสําคัญ 

การบริการท่ีสําคัญ แนวทางและวิธีการใหบริการ ความสําคัญตอความสําเร็จตามพันธกิจ 
การวิจัย วางแผนการวิจัยทีส่อดคลองกับแผน/นโยบายของ

หนวยงานในระดับตาง ๆ ภายใต 
การสนับสนุน ของหนวยงานทีข่ับเคลื่อน 
การวิจัย ดังน้ี  
1. สถาบันวิจัยและนวัตกรรม  
2. ศูนยความเปนเลิศ 3 ศูนย ไดแก  
ศูนยความเปนเลิศดานนวัตกรรมผลิตภัณฑ
ธรรมชาติ ศูนยนวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ศูนยความเปนเลิศดาน
การวิจัยเชื้อรา  
3. สถาบันชาและกาแฟ แหงมหาวทิยาลัย 
แมฟาหลวง  
4. ศูนยวิจัย 6 ศูนย  
5. กลุมวิจัย 7 กลุม  
6. หนวยวิจัย 4 หนวย 
7. นักวิจัยจากสํานักวิชาตาง ๆ 

สนับสนุนใหมีการวิจัยขามศาสตร โดย
มหาวิทยาลัยจัดระบบ/กลไกสงเสริม 
การสรางทีมวิจัย ผานการสรางความรวมมือ
ทั้งภายในและกับหนวยงานภายนอกใน
รูปแบบตาง ๆ ที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์  
ทั้งดานสรางองคความรู การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต สรางนวัตกรรม อีกทั้งเนนการวิจัยและ
ตีพิมพเผยแพร ผลงานวิชาการ ระดับสากล 
สงผลให มหาวิทยาลัยแมฟาหลวงไดรับการจัด
อันดับโดย THE World University 
Rankings 2020 อันดับที่ 601-800 ของโลก 
โดยไดอันดับที่ 1 ของไทยในดาน Life 
Sciences และในหมวดการอางอิงงานวิจัยได
อันดับที่ 251–300 ของโลก และไดอันดับที่ 1 
ของไทย 

การบริการวิชาการ ดําเนินการทั้งในระดับสํานักวิชา, ศูนยบริการ
วิชาการ และศูนยเคร่ืองมือวทิยาศาสตรและ
เทคโนโลยี โดยถายทอดเทคโนโลยีองคความรูผาน  
1. อบรมหลักสูตรระยะส้ัน  
2. การใหบริการเชิงพื้นที่  
3. เปนที่ปรึกษาใหกับภาครัฐและเอกชน 
4. บริการตรวจวิเคราะห 

เนนจัดโครงการถายทอดเทคโนโลยี          
องคความรู สงผลใหผูรับบริการมีความรู
เพิ่มขึ้น เพื่อพัฒนาตนเอง และสังคม         
ใหมีความเขมแข็งอยางย่ังยืน 

การบริการวิชาชีพ ใหบริการดานสุขภาพผาน  
1. โรงพยาบาลศูนยการแพทยมหาวิทยาลัย      
แมฟาหลวง 
2. โรงพยาบาลมหาวทิยาลัยแมฟาหลวง 
(การแพทยบูรณาการ) 
3. ศูนยบริการสุขภาพแบบครบวงจรแหง
ภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง  
4. คลินิกทันตกรรม สํานักวชิาทันตแพทยศาสตร  
5. โรงพยาบาลมหาวทิยาลัยแมฟาหลวง      
สาขากรุงเทพมหานคร  
6. โครงการทันตกรรมบรมราชชนนี 
7. โครงการแพทยอาสาบรมราชกุมารี 

สรางเสริมสุขภาวะของประชาชนในภาคเหนือ
และอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง 
ที่เนนสงเสริม ปองกัน รักษา ซ่ึงสงผลใหไดรับ
การสนับสนุนทั้งภาครัฐและเอกชน  
ทั้งในและตางประเทศ มีการดําเนินงานที่
สําคัญ ดังน้ี 
1. สงเสริมใหประชาชนมีความรู/เขาใจ  
ในการเฝาระวังและปองกันโรค NCD 
2. ติดตามขอมูลดานสุขภาพของประชาชน
กลุมเปาหมาย ไดแก นักศึกษาและบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง และประชาชน
ที่มารับการรักษา 
3. ออกหนวยแพทยเคล่ือนที่ ใหบริการ    
ตรวจรักษา 

ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถิ่น 

ดําเนินการผาน  
1. พิพิธภัณฑอารยธรรมลุมน้ําโขง 
2. โครงการสวนพฤกษศาสตร มหาวิทยาลัย 
แมฟาหลวงฯ 

เปนแหลงเรียนรู คนควา ดานศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น ตลอดจนการดูแลและ
รักษาส่ิงแวดลอม 
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3. ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 
 มหาวิทยาลัยแมฟาหลวงมีบุคลากรจําแนกเปน 3 กลุม ดังแสดงในตารางท่ี 3 

ตารางท่ี 3 ลักษณะโดยรวมของบุคลากร (ขอมูล ณ วันท่ี : 31 ธันวาคม 2563) 

วุฒิการศึกษา 
สายบริหาร
วิชาการ 

สายวิชาการ 
สาย

ปฏิบัติการฯ 
ความกาว 

หนาทางวิชาชีพ ชาวไทย 
ชาวตางชาติ 

(สัญญาจาง) 

ชาวตางชาติ 

(อาสาสมัคร) 

ตํ่ากวาปริญญาตร ี - - - - 249 ตําแหนงทางวิชาการ 

สายวิชาการ 
ศ./รศ./ผศ./อ. = 

6/17/98/543 (คน) 

คิดเปนรอยละ = 

0.89/2.51/14.50/80.33 
โดยมีนักวิจยั จํานวน 

12 คน 

ปริญญาตร ี 1 4 7 6 945 

ปริญญาโท 2 343 24 3 17 

ปริญญาเอก 21 277 12  1 

รวม 24 624 43 9 1,212 

อายุเฉลี่ย 53.57 39.58 43.72 32.44 34.96 

อายุงานเฉลี่ย 10.29 6.85 4.63 1.44 5.86 

* อายุเฉลี่ย (ป) = 36.89 อายุงานเฉลี่ย (ป) = 6.26 
  

 การสํารวจขอมูลการศึกษาระดับความผูกพันตอองคกรและศึกษาปจจัยที่มีผลตอความผูกพัน

ตอองคกรของพนักงาน มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ประกอบไปดวยดานองคกร คือ การสรางสภาพแวดลอม

ในที่ทํางานอยางเหมาะสม เพื่อสนับสนุนการทํางานของบุคลากร ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย คือ   

การสงเสริมใหบุคลากรไดเรียนรูและสรางสรรคสิ่งที่เปนประโยชนตอการทํางาน และดานภาวะผูนํา คือ 

หัวหนาหนวยงานไดแจงผลการประเมินพรอมคําแนะนําในการพัฒนางานใหแกบุคลากรรับทราบ       

อยางครบถวน 

 

4. สินทรัพย 
 มหาวิทยาลัยแมฟาหลวงมีอาคารสถานท่ี เทคโนโลยี และอุปกรณท่ีสําคัญ ตามตารางท่ี 4 

ตารางท่ี 4 อาคารสถานท่ี เทคโนโลยี และอุปกรณท่ีสําคัญ 

ดาน รายละเอียด 

อาคารสถานท่ี มีกลุมอาคารตาง ๆ จํานวน 136 อาคาร จําแนกดังน้ี  
1. กลุมอาคารการศึกษา มีพ้ืนท่ีใชสอย 182,014 ตรม.  

2. กลุมอาคารสํานักงานอาคารบรกิารและสันทนาการ มีพ้ืนท่ีใชสอย 192,979 ตรม.  

3. กลุมอาคารท่ีพักอาศัย มีพ้ืนท่ีใชสอย 244,309 ตรม. และ  

4. กลุมอาคารดานสาธารณูปโภค พ้ืนท่ีใชสอย 1,699 ตรม. 

เครื่องมือและ
อุปกรณท่ีสําคัญ 

มเีครื่องมือท่ีสนับสนุนการเรียนการสอน การประชุมสัมมนา และบรกิารวิชาการท่ีทันสมยั โดยมี 
ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนผูดูแลบํารุงรักษา นอกจากน้ียังมีเครื่องมือทาง

การแพทยท่ีทันสมัย ณ โรงพยาบาลศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 
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ดาน รายละเอียด 

เทคโนโลย ี มีเทคโนโลยีท่ีสนับสนุนการดําเนินงาน ดังน้ี  

1. ระบบบริหารงานดานวิชาการและบรหิารท่ัวไป เชน ระบบทะเบียนและประเมินผล (REG) 

ระบบบรหิารทรัพยากรองคกร (ERP) ระบบบริหารบุคลากร (HR) ระบบสารบรรณออนไลน     

(E-Document) ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของหนวยงาน (DRMS)  

2. ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน ศูนยบรรณสารและการสื่อสารไดจัดหาระบบหองสมดุ
อัตโนมัติ ระบบสืบคนสารสนเทศ (Single Search) เครื่องมือสนับสนุนการทําวิจัย และฐานขอมูล

อิเล็กทรอนิกส นอกจากน้ี มีการตดิตั้ง Wi-Fi ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีโดยมีศูนยบริการเทคโนโลยี

สารสนเทศเปนผูดูแลบํารุงรักษา 

 

5. กฎระเบียบขอบังคับ 
 มหาวิทยาลัยแมฟาหลวงดําเนินพันธกิจภายใตกฎระเบียบ ขอบังคับ ท่ีสําคัญ ดังนี้ 

 ดานการจัดการศึกษา :  

      1.   พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 

      2.   พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  

      3.   กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2558  

      4.   เกณฑมาตรฐานสภาวิชาชีพของแตละหลักสูตรท่ีเก่ียวของ  

      5.   เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558  

      6.   มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561  

      7.   มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561  

      8.   พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง พ.ศ. 2541  

      9.   ขอบังคับมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี  

    10.   ขอบังคับมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ระดับบัณฑิตศึกษา 

    11.   พระราชบัญญัติวิชาชีพตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 

ดานการวิจัย :  

1. ระเบียบมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง วาดวย เงินอุดหนุนการวิจัย  

2. ระเบียบมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง วาดวย หลักเกณฑการสนับสนุนคาตอบแทนการเผยแพร

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ งานสรางสรรค และการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา  

3. ระเบียบมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง วาดวย ขอกําหนดและแนวทางการดําเนินกิจกรรมวิจัยใน

มนุษยจริยธรรมวิจัยในมนุษย  

4. ประกาศ เรื่อง การวิจัยในสัตวทดลอง  

5. ประกาศมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง เรื่อง แนวปฏิบัติดาน Biosafety และ Lab Safety  

6. ระเบียบเก่ียวกับทรัพยากรพืช  

7. ระเบียบมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง วาดวยการใชเงินอุดหนุนการวิจัย 
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ดานบริหาร :  

1. พระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2554  

2. ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวย การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

3. ระเบียบมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง วาดวย จรรยาบรรณของพนักงานและลูกจาง พ.ศ. 2555  

4. ระเบียบมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง วาดวย การอุทธรณ รองทุกข และพิจารณาอุทธรณ     

รองทุกข พ.ศ. 2558  

5. ระเบียบมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง วาดวย การเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560  

6. ขอบังคับมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง วาดวย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2557  

7. มาตรฐานโรงพยาบาลและการบริการสุขภาพ (Hospital Accreditation, HA)  

8. มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก.17025 (ISO/IEC 17025) 

 

6. โครงสรางองคกร 
 มหาวิทยาลัยแมฟาหลวงมีการบริหารงานตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง      

พ.ศ. 2541 ซึ่งกําหนดใหมีสภามหาวิทยาลัยทําหนาที่ในการกําหนดทิศทาง เปาหมาย และวางนโยบาย

รวมทั้งอนุมัติแผนยุทธศาสตร และควบคุมกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย (องคประกอบ : นายกสภา 

ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกจํานวน 13 คน อธิการบดี เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประธาน

กรรมการสงเสริมกิจกรรมมหาวิทยาลัย ตัวแทนประเภทผูบริหาร 3 คน ตัวแทนประเภทคณาจารยประจํา 

3 คน รวมท้ังสิ้น  23 คน) นอกจากนั้น ยังมีการดําเนินงานในรูปแบบของคณะกรรมการซ่ึงแตงตั้งโดยสภา

มหาวิทยาลัย 4 คณะ ไดแก  

 1.  คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการดําเนินการ  

 2.  คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  

 3.  คณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน 

 4.  คณะกรรมการบรหิารงานบุคคล  

 และมีสภาวิชาการซ่ึงทําหนาท่ีพิจารณา สงเสริมการพัฒนา และควบคุมคุณภาพดานวิชาการอีก 

1 คณะ ในการบริหารมหาวิทยาลัย มีอธิการบดีเปนผูนําสูงสุด วาระ 4 ป สามารถดํารงตําแหนงตอเนื่องได 

2 วาระ วาระละ 4 ป มีคณะผูบริหารซึ่งประกอบดวย อธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดี 

และผูอํานวยการศูนย 

 สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู นําระดับสูงนั้น สภามหาวิทยาลัยจะประเมิน

อธิการบดี 2 ปตอ 1 ครั้ง และอธิการบดีประเมินผลการดําเนินงานของรองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี 

และมีคณะกรรมการประเมิน 3 ชุด ตามกลุมสาขารวมประเมินคณบดี ปละ 1 ครั้ง และมีการตรวจ

ประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกจากองคกรท่ีเก่ียวของตามวงรอบท่ีกําหนด 
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รูปท่ี 5 โครงสรางองคกรมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง  

ขอมูล ณ วันท่ี 18 มีนาคม 2564 
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รูปท่ี 6 โครงสรางบริหารมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง  

ขอมูล ณ วันท่ี 18 มีนาคม 2564  
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จุดแข็ง จุดออน โอกาส และภัยคุกคาม 
 

 จากการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และภัยคุกคาม ของมหาวิทยาลัยแมฟาหลวงตาม
ภารกิจ 4 ดาน ไดแก การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการสนับสนุนการดําเนินงาน 
จากนั้นไดจัดลําดับความสําคัญของจุดแข็ง จุดออน โอกาส และภัยคุกคาม ไดขอสรุปดังนี้ 

 จุดแข็ง 
- ความเปนมหาวิทยาลัยในพระนาม ดําเนินงานตามพระราชปณิธาน “ปลูกปา สรางคน”   

ทําใหบุคลากรมีความเชื่อม่ันและศรัทธา 
- เปาหมายและทิศทางการพัฒนาท่ีเปนเอกลักษณ 
- นโยบายในการใชภาษาอังกฤษเปนสื่อหลักในการเรียนการสอนตั้งแตเริ่มตน 
- ความเขมแข็งดานการตางประเทศ และ International Outlook 
- หลักสูตรท่ีแตกตางและเปนท่ีตองการของผูเรียน 
- คณาจารยมีความพรอมดานคุณวุฒิและวิชาการ 
- ศูนยวิจัยเชื้อราท่ีมีผลงานระดับโลก และความโดดเดนดานเครื่องสําอางและสมุนไพร 
- มีศูนยการแพทยท่ีใหบริการสุขภาพแบบครบวงจร 
- ท่ีตั้งอยูในเขตเศรษฐกิจพิเศษ มีสภาพแวดลอมท่ีสวยงาม สงเสริมบรรยากาศการเรียนรู 
- นโยบายการบริหารงานแบบรวมศูนยทําใหเกิดการใชทรัพยากรอยางคุมคา 
- ความม่ันคงทางดานการเงิน รองรับการพัฒนาทางยุทธศาสตร 

 จุดออน 
- จํานวนบุคลากรดานการวิจัยมีจํานวนจํากัด (นักวิจัย และนักศึกษาระดับปริญญาเอก) 
- ขาดการเชื่อมโยงการจัดเก็บและบริหารขอมูลอยางเปนระบบเพ่ือการตัดสินใจ                    

 โอกาส 
- ชื่อเสียงจากการจัดลําดับของมหาวิทยาลัย ทําใหไดรับการยอมรับจากกลุมลูกคา และ   

การสนับสนุนจากเครือขายภายนอกท้ังในและตางประเทศ 
- ความกาวหนาของเทคโนโลยีในปจจุบันสามารถนํามาใชในการสนับสนุนการเรียนการสอน

และการบริหารจัดการ 
- การปรับเปลี ่ยนนโยบายของรัฐบาลที ่สนับสนุนการใชองคความรู จากงานวิจัยและ

นวัตกรรมท่ีสรางจากมหาวิทยาลัย 
- การเปลี่ยนแปลงอยางพลิกผัน (disruption) กระตุนใหเกิดการปรับตัวและพัฒนาอยางรวดเร็ว 

 ภัยคุกคาม 
 - ประชากรวัยเรียนลดลงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสูสังคมผูสูงวัย 
 - คูแขงดานการใหบริการทางวิชาการจากท้ังทางภาครัฐและเอกชน 
 - การจํากัดงบประมาณแผนดินในการสนับสนุนมหาวิทยาลัยในกํากับ  
 - การแขงขันเพ่ือเขาสูตาํแหนงในการจัดอันดับของสถาบันอุดมศึกษาในระดับนานาชาติ  
  (Ranking War)  



 

49 

ตารางวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และภัยคุกคาม (แยกตามภารกิจ) 

 ดานการวิจัย 
ดานการเรียน 

การสอน 

ดานการบริการ 

วิชาการ 

ดานการสนับสนุน 

การดําเนินงาน 

จุดแข็ง 

มีศูนยวิจัยเฉพาะทาง  

ที่เปนที่รูจักและยอมรับ

ในระดับสากล 

การใชภาษาอังกฤษ 

เปนสื่อหลักใน 

การเรียนการสอน 

มีความพรอมของ

บุคลากรที่รองรับ 

การจัดกิจกรรมระดับ 

ชาติและนานาชาต ิ

บุคลากรมีความพรอม

รวมมือรวมใจทํางาน

เพื่อสวนรวม 

งบประมาณสนับสนุน

หนวย/กลุม/ศูนยวิจัย/

ทุนนักวิจัยรุนใหม  

การตีพิมพและการขอ

จดทรัพยสินทางปญญา 

ความหลากหลายของ

หลักสูตรที่ทันสมัย    

ตรงกับความตองการ 

เชน วทิยาศาสตร 

เคร่ืองสําอาง  

ภาษาจีนธรุกิจ  

การทํางานรวมกัน    

กับหนวยงานตาง ๆ 

ภายในมหาวิทยาลัย 

รองรับการจัดกิจกรรม

บริการวิชาการ 

การบริหารแบบ       

รวมศูนย ทําให 

ใชทรัพยากรไดคุมคา 

มีความหลากหลาย 

ของการวิจัย และ 

มีการทํางานขาม

สาขาวิชา 

สถานที่และภูมิศาสตร 

สวยงาม ดึงดูดผูเรียน 

ผูปกครองรูสึกมั่นใจ 

มีความพรอม 

ดานสถานที่ 

และอุปกรณ 

ผูบริหารมีวิสัยทัศน 

ใหการสนับสนุน  

มีเครือขายสนับสนุน 

การทํางาน 

มี MRii และศูนย

เคร่ืองมือวิทยาศาสตรฯ  

เปนหนวยงานกลาง

สนับสนุน 

สถานที่ตั้งใกลกับ

ชายแดน ทําใหมีกรณี 

ศึกษาสําหรับการเรียน

การสอน 

ภาพลักษณของ

มหาวิทยาลัยดึงดูด

เครือขายและ

ผูรับบริการวิชาการ 

การบริหารงาน  

มีความโปรงใส 

มีการทํางานรวมกับ

นักวิจัยตางประเทศ 

มีนโยบายสวัสดิการ

เก่ียวกับนักศึกษาที่ดี 

มีระบบจัดเก็บขอมูล

ของกลุมลูกคา 

งบประมาณมี 

ความยืดหยุนและ 

มีงบสํารองระหวางป 

มีสัดสวนผลงานวิจัยที่

ไดรับการตีพิมพใน Q1 

มากกวา 50% 

  มีความพรอม 

ดานเคร่ืองมือ 

สนับสนนุการทํางาน  
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 ดานการวิจัย 
ดานการเรียน 

การสอน 

ดานการบริการ

วิชาการ 

ดานการสนับสนุน 

การดําเนินงาน 

จุดออน 

ขาดบุคลากรเฉพาะ

ดานการวิจัย (นักวิจยั 

นักศึกษา ป.เอก) 

พื้นที่และทรัพยากร 

สนับสนนุ เชน Wi-Fi 

สําหรับกิจกรรม 

นอกหองเรียนมีจํากัด 

ขาดระบบจัดเก็บขอมูล

โครงการ และฐานขอมูล 

ความเชี่ยวชาญ 

ขาดความเชื่อมโยงของ

ระบบ IT ของภารกิจ

หนวยงานที่ตองใช

ขอมูลรวมกัน 

ผลงานวิจัยสวนใหญ

มาจากกลุมเดียว 

รูปแบบการเรียนการ

สอน ไมตอบสนองตอ

การเรียนรูศตวรรษที่ 21 

ขาดบุคลากร ผูเชี่ยวชาญ

ในบางดาน ทั้งยงัมีภาระ

งานอ่ืนมาก 

บุคลากรขาดทักษะ 

ในการทํางาน  

มีความสับสนในเร่ือง

ข้ันตอนการทํางาน 

ขาดระบบ mentoring  

นักวิจัยรุนใหม 

ไมมีจุดดึงดูดนักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา  

โครงการขาดความ

นาสนใจ ไมตอบสนอง 

ตอความตองการของ

ผูรับบริการ 

ระบบ Wi-Fi ไมเสถียร

และครอบคลุม 

ข้ันตอนภายใน 

ไมชัดเจน สับสน และ

ยุงยาก โดยเฉพาะทนุ

จากภาคเอกชน 

ขาดระบบบริหารงานที่

ตอบสนองการติดตาม

การทํางานอยางเปน

ระบบ 

การดําเนินโครงการ 

ขาดการวางแผน 

ติดตาม ที่เปนระบบ

และครบถวน 

บุคลากรขาดความรู

ดานการใชภาษา 

อังกฤษในการทํางาน 

การใชประโยชนจาก 

MOU ระหวางประเทศ 

ยังไมเต็มศักยภาพ 

ในบางหลักสูตรมีจํานวน

นักศึกษาเต็มเวลาตอ

อาจารยประจาํตํ่ากวา

เกณฑมาตรฐาน 

เจาหนาที่ขาดทักษะ

ภาษาอังกฤษ 

ที่ตั้งของมหาวิทยาลัย 

คอนขางไกลจาก 

เมืองหลวง 

มีทรัพยากรพื้นฐาน

จํากัดในการพัฒนา

โครงการวิจัย 

ขาดโปรแกรมการจัด

หองเรียนใหเกิด

ประโยชนสงูสุด 

(Utilization Rate) 

ขาดวัสดุ อุปกรณ  

สิ่งอํานวยความสะดวก

ที่เอ้ือตอการดูแลและ

การบริการวิทยากร 
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 ดานการวิจัย 
ดานการเรียน 

การสอน 

ดานการบริการ 

วิชาการ 

ดานการสนับสนุน 

การดําเนินงาน 

โอกาส 

ชื่อเสียงที่เปนที่รับรู 

ดานงานวจิัย และลําดบั

ของมหาวิทยาลัยตาม 

THE ranking 

กระแสของสังคมที่สงผล

ตอการเขาเรียนในบาง

สาขา ที่มนีักศึกษา

สมัครเพิ่มข้ึนทุกป 

ความสอดคลองกับทิศ

ทางการเรียนรูสมัยใหม 

เชน short course, 

online-course 

มีบุคคล และเครือขาย

ภายนอก พรอมให 

การสนับสนนุ 

การดําเนินงานของ

มหาวิทยาลยั 

ภาครัฐและภาคเอกชนมี

การลงทุน ผลักดันและ

สนับสนุนการวิจัยมากข้ึน 

ทําใหมีโอกาสในการขอ

ทุนจากภายนอกมากข้ึน 

กระแสนิยมในการเรียน

การสอนรูปแบบใหม 

เชน MOOC 

การนําโครงการวิจยัมา

ตอยอดใหบริการทาง

วิชาการ 

รัฐบาลใหการสนบัสนุน 

เนื่องจาก มีเปาหมาย

และทิศทางการพัฒนา 

ที่เปนเอกลักษณ 

กลุมธุรกิจ SMEs  

ขาดแหลงทุน 

เพื่อการวิจัยและ 

พัฒนา จึงเปนโอกาส 

ที่มหาวิทยาลัยจะเขาไป

ใหความรวมมือ 

หนวยงานในระดบั

นานาชาติใหการ

สนับสนนุทุน เชน 

JAICA AIMS 

ปญหาเชิงพืน้ที่ เชน 

สิ่งแวดลอม สุขภาพ 

สามารถนาํไปสู 

การพัฒนาโครงการ

บริการวิชาการที่

เหมาะสม 

จังหวัดเชียงรายเปน

เปาหมายการเดินทาง

ทองเที่ยวและบริการ 

ที่หลากหลาย ทาํใหมี

โอกาสจัดโครงการที่

เก่ียวของ  

การเติบโตในดานของ 

อุตสาหกรรมตอยอด 

และอุตสาหกรรม

อนาคต 

ความตองการองค

ความรูดานวทิยาการ

ขอมูล ทําใหสามารถจัด

หลักสูตรหรือบริการ

วิชาการที่ตอบสนองตอ

ความตองการได 

งบประมาณและนโยบาย

สนับสนุนโครงการบริการ

วิชาการของมหาวิทยาลัย

จากภาครัฐ 

 

 การตั้งอยูในเขตเศรษฐกิจ

พิเศษ ทําใหไดรับ 

ความเชื่อมั่นใน 

งานวิชาการที่เก่ียวของ 

มหาวิทยาลยัมีชื่อเสียง 

ไดรับการยอมรับจาก

บุคคลภายนอก ในการ

เปนเครือขายและลูกคา 
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 ดานการวิจัย 
ดานการเรียน 

การสอน 

ดานการบริการ 

วิชาการ 

ดานการสนับสนุน 

การดําเนินงาน 

ภัย

คุกคาม 

รูปแบบในการขอทุนวิจัย

จากรัฐบาลที่ ไมแนนอน 

กระบวนการบางอยาง 

ไมเปนไปตามนโยบาย

ที่ตั้งไว ทําใหนักวิจัยเกิด

ความสับสน 

กฎระเบียบขอบังคับ 

โดย สป.อว สงผลให   

ไมมีอิสระในการ

ปรับเปลีย่น เชน 

โครงสรางหลักสูตร 

รูปแบบหลกัสูตร 

มีคูแขงดานการใหบริการ 

ทั้งทางภาครัฐและเอกชน 

รวมถึงรูปแบบการเรียนรู

จากสื่อออนไลน 

กฎระเบียบ พัสดุ 

การเงิน ที่ถูกบังคับใช

โดยภาครัฐ 

ความลาชาในการ

พิจารณาทนุวิจัย  

ทําใหเกิดความลาชา 

ในการทําวิจัยดวย  

ปญหาสิ่งแวดลอมของ

จังหวัดเชียงราย เชน 

ฝุนควัน สงผลตอการ

เรียนการสอน 

ขาดขอมูลจากผูรับ 

บริการที่จะนาํไปสู 

การพัฒนาโครงการ 

การเปลี่ยนแปลง

นโยบายของรัฐ  

ดานงบประมาณ 

มหาวิทยาลยัได งบวิจัย

นอยลง โดยเฉพาะดาน

มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

สิ่งเราและแหลง

อบายมุขบริเวณรอบ

มหาวิทยาลยั 

  

 

  



 

53 

บริบทเชิงกลยุทธ 
 

 มหาวิทยาลัยแมฟาหลวงมีความทาทายและความไดเปรียบเชิงกลยุทธท่ีสําคัญ ดังนี้ 

 

1. ประเด็นดานหลักสูตรและบริการ 

 ความทาทายเชิงกลยุทธ (Strategic Challenge) 

- การรับนักศึกษาใหไดตามเปาหมายท่ีกําหนด ในสภาวการณแขงขันท่ีสูงข้ึนในปจจุบัน  

- การสรางหลักสูตร non-degree ท่ีตอบสนองตอความตองการของผูเรียนและตลาดแรงงาน  

- การสรางความรวมมือในการวิจัยขามศาสตร และเพ่ิมความเขมแข็งใหกับกลุมวิจัยตาง ๆ  

- การหาแหลงสนับสนุนงบประมาณทางดานการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม จากแหลงทุน

ภายนอกหรือองคกรเอกชน  

- การพัฒนาความพรอมทางโครงสรางพ้ืนฐาน เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนสมัยใหม การวิจัย

เชิงนวัตกรรม และการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ  

- การสรางความเขมแข็งกับเครือขายท้ังในกลุมมหาวิทยาลัย หนวยงานรัฐและเอกชน เพ่ือการ

พัฒนารวมกัน 

ความไดเปรียบเชิงกลยุทธ (Strategic Advantage) 

- การใชภาษาอังกฤษเปนสื่อหลักในการเรียนการสอน  

- การมีหลักสูตรท่ีแตกตางและเปนท่ีตองการของผูเรียน 

- ความโดดเดนของการวิจัยทางดานเชื้อราที่ไดรับการยอมรับและอางอิงอยางกวางขวางใน

ระดับนานาชาติ 

- สภาพแวดลอมท่ีสวยงาม สงเสริมบรรยากาศการเรียนรู 

โอกาสเชิงกลยุทธ (Strategic Opportunity)  

- การตั้งอยูในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ทําใหไดโอกาสในการทํางานวิชาการท่ีเก่ียวของ  

- การใหความสําคัญของประเทศจีนในเวทีโลก ทําใหการออกแบบหลักสูตรและกิจกรรมตาง ๆ 

ของมหาวิทยาลัยสอดคลองและไดรับความนิยมจากกลุมลูกคาเพ่ิมข้ึน 

- นโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ในการสรางทักษะการเปนผูเรียนรูตลอดชีวิต เปน

โอกาสใหมหาวิทยาลัยจัดโปรแกรมการเรียนรูแบบ Credit Bank หรือ Micro Credential ได 

- นโยบายการขับเคลื่อนประเทศดวยงานวิจัยและนวัตกรรมสูความเปนนานาชาติ ทําให

มหาวิทยาลัยมีโอกาสไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนเพิ่มขึ้น เชน โครงการ 

Reinventing University  

- ผลการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยในระดับโลก สงผลใหไดรับความสนใจในการสรางความ

รวมมือทางดานตาง ๆ กับหนวยงานระดับนานาชาติเพ่ิมข้ึน 
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2. ประเด็นดานปฏิบัติการ 

 ความทาทายเชิงกลยุทธ (Strategic Challenge) 

 - ปรับระเบียบ กฎเกณฑ และข้ันตอนการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน 

 - การติดตามผลการดําเนินการอยางเปนระบบ  

 - การพัฒนาองคกรเปน Digital University  

 - การตอบสนองนโยบาย SDGs  

 - การใชประโยชนจาก MoU ระหวางประเทศใหเต็มศักยภาพ  

 - การประชาสัมพันธเชิงรุกเพ่ือใหกลุมลูกคาเขามาใชบริการ  

 ความไดเปรียบเชิงกลยุทธ (Strategic Advantage) 

 - การบริหารงานแบบรวมศูนยทําใหใชทรัพยากรไดอยางคุมคา  

 - ความม่ันคงทางดานการเงินรองรับการพัฒนาตามยุทธศาสตร  

 - ความพรอมดานโครงสรางกายภาพท่ีเพียงพอตอการพัฒนาตามยุทธศาสตร 

 โอกาสเชิงกลยุทธ (Strategic Opportunity)  

 - การกระตุ นใหเกิดการเปลี ่ยนแปลง และการยอมรับการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชใน      

การบริหารจัดการและการทํางานใหทันสมัย และเพ่ิมประสิทธิภาพดานตาง ๆ 

3. ประเด็นดานทรัพยากรบุคคล 

 ความทาทายเชิงกลยุทธ (Strategic Challenge) 

 - การสรางความเขมแข็งของบุคลากรสายวิชาการ เพื่อการดําเนินงานตามพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย  

 - การสรางความเขมแข็งของบุคลากรสายปฏิบัติการเพ่ือสนับสนุนการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ  

 - การปลูกฝงคานิยมองคกรในบุคลากรทุกระดับ  

 - สรางเครือขายท่ีเขมแข็งเพ่ือดึงทรัพยากรบุคคลจากภายนอกมารวมพัฒนามหาวิทยาลัย  

 ความไดเปรียบเชิงกลยุทธ (Strategic Advantage) 

 - ความเปนมหาวิทยาลัยในพระนาม ทําใหบุคลากรมีความเชื่อม่ันและศรัทธาตามปณิธาน  

 - บุคลากรมีความพรอมรวมมือรวมใจทํางานเพ่ือประโยชนของสวนรวม  

 - คณาจารยมีความพรอมทั้งดานคุณวุฒิและความหลากหลายทางวิชาการในการพัฒนา   

ดานวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ เพ่ือการพัฒนาประเทศ 

 โอกาสเชิงกลยุทธ (Strategic Opportunity)  

 - หลักสูตรภายนอกที่เนนการพัฒนาทักษะที่หลากหลาย และเขาถึงไดงาย เปดโอกาสให 

มหาวิทยาลัยสนับสนุนใหบุคลากรพัฒนาทักษะไดอยางสม่ําเสมอ  

 - การกระตุนใหบุคลากรพัฒนาการเรียนรูทักษะดานดิจิทัล (Digital Literacy) และเปดโอกาส

ใหบุคลากรไดแสดงความสามารถ และถายทอดองคความรูใหกับเพ่ือนรวมงาน  

 - เครือขายตาง ๆ ภายนอก ชวยเพ่ิมโอกาสในการพัฒนาวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม 
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4. ประเด็นความรับผิดชอบตอสังคม 

 ความทาทายเชิงกลยุทธ (Strategic Challenge) 

 - จัดทําโครงการที่ตอบสนองตอความตองการของชุมชนและสังคม ทั้งในระดับภูมิภาค 

ระดับชาติ และนานาชาติ  

 ความไดเปรียบเชิงกลยุทธ (Strategic Advantage) 

 - มีศูนยการแพทยท่ีใหบริการสุขภาพแบบครบวงจร  

 - มหาวิทยาลัยมีองคความรูที่ตอบสนองตอความตองการและการแกไขปญหาทั้งระดับพื้นท่ี 

และระดับชาติ เปนท่ีปรากฏเชิงประจักษ  

 - ผลงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย ทําใหชุมชนเชื่อม่ันตอการดําเนินการ  

 โอกาสเชิงกลยุทธ (Strategic Opportunity)  

 - ผูประกอบการ วิสาหกิจชุมชน กลุมธุรกิจ มีความตองการองคความรู การถายทอดเทคโนโลยี 

รวมท้ังการพัฒนานวัตกรรม  

 - แนวโนมประชากรสูงวัยที ่เพิ ่มขึ ้นและการเกิดโรคอุบัติใหม ทําใหมีความตองการ         

ดานบริการสุขภาพ ซึ่งเปนภารกิจของศูนยการแพทย อีกทั้งมีความตองการในการพัฒนา

ตนเองในทุกชวงวัย ในแง Reskill, Upskill และ New Skill 
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มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

กับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ 
   

 มหาวิทยาลัยแมฟาหลวงไดรับการจัดอันดับระดับโลกครั้งแรกจาก THE World University 

Rankings 2020 ซึ่งอางอิงขอมูลผลการดําเนินงานในป 2018 อันเปนปแรกที่มีจํานวนผลงานตีพิมพใน

ฐานขอมูล SCOPUS ครบถวนตามเงื่อนไขของ THE (ยอนหลัง 5 ปไมนอยกวา 1,000 ชิ้น โดยในแตละป

ตองไมนอยกวา 150 ชิ้น) โดยไดรับการจัดอันดับอยูในชวง 601-800  ซึ่งเปนผลการจัดอันดับที่ดีที่สุด   

ในบรรดามหาวิทยาลัยไทยรวมกับมหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากนี้ยังไดรับการจัดอันดับใน THE Asia 

University Rankings 2020 และ THE Young University Rankings 2020 ตามท่ีไดแสดงไวในตารางท่ี 5 

 การจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติพัฒนามาจากการทํา League Table ของ

มหาว ิทยาล ัยในแตละประเทศ โดยนิตยสาร Times Higher Education (THE) ได ร วมกับบริษัท 

Quacquarelli Symonds (QS) จัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติตั ้งแตป 2004 กอนที่ทั ้งสอง      

จะแยกกันดําเนินการในป 2010  

 ปจจุบันมีองคกรที่จัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติหลายแหง ทั้งที่เปนการจัดอันดับ

คุณภาพอุดมศึกษาในภาพรวม เชน THE, QS, RUR, Shanghai Ranking หรือการจัดอันดับที่พิจารณา  

ผลการดําเนินงานเฉพาะดานของมหาวิทยาลัย เชน SCIMAGO Institutions Rankings (ดานวิชาการและ

นวัตกรรมจากผลการตีพิมพ) UI GreenMetric World University Rankings (การจัดการสิ่งแวดลอม) 

THE Impact Rankings (บทบาทตามเปาหมาย SDGs) Webometrics (การเผยแพรขอมูลผานเว็บไซต) 

เปนตน นอกจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยแลว ยังมีระบบประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติ 

เชน QS Stars Rating System 

 โดยในหัวขอนี้จะเนนการจัดอันดับคุณภาพอุดมศึกษาของ THE เปนหลัก โดยเปรียบเทียบให

เห็นความแตกตางของเกณฑการประเมินและคานํ้าหนัก และผลการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง  

ในป 2020–2021 

 

เกณฑการจัดอันดับ 
 จากการทบทวนเกณฑการจัดอันดับมหาวิทยาลัยพบวามีตัวชี้วัดพื้นฐานที่องคกรจัดอันดับ   

สวนใหญใช อยู   5 ดาน ไดแก ช ื ่อเส ียงของมหาวิทยาลัยในวงวิชาการ (Academic Reputation)          

การอางอิงผลงานตีพิมพในฐานขอมูลนานาชาติ (Citations) สัดสวนอาจารยตอนักศึกษา (Staff-Student 

Ratio) นักศึกษาตางชาติ (International Student) และบุคลากรตางชาติ (International Staff)  
 นอกจากตัวชี้วัดพื้นฐาน องคกรจัดอันดับอาจจะเพิ่มตัวชี้วัดอื่น ๆ ที่สะทอนถึงคุณภาพในดาน

การเรียนการสอน การวิจัย และความเปนนานาชาติเขาไปดังท่ีแสดงใน ตารางท่ี 5 
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ตารางท่ี 5 ตัวชี้วัดสําหรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติ 

ตัวชี้วัดพืน้ฐาน ตัวชี้วัดเพิ่มเติม 

1. ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยในวงวิชาการ 

2. การอางอิงผลงานตีพิมพในฐานขอมูลนานาชาติ 

3. สัดสวนอาจารยตอนักศึกษา 

4. นักศึกษาตางชาต ิ

5. บุคลากรตางชาต ิ

THE 

- นักศึกษาระดับปริญญาเอกและดุษฎีบัณฑิต 

- รายไดรวมและงบวิจยั (รวมและจากอุตสาหกรรม) 

- ผลงานตีพิมพ 

- การเปนผูเขียนรวมกับตางชาติ 

RUR 

- นักศึกษาระดับปริญญาเอกและดุษฎีบัณฑิต 

- ความยั่งยืนทางการเงิน 

- รายไดการวิจัย 

- ผลงานตีพิมพ 

- การเปนผูเขียนรวมกับตางชาติ 

QS 

- ความมีชื่อเสียงในหมูผูจางงาน 

 คานํ ้าหนักของเกณฑการจัดอันดับเปนปจจัยที ่ส ําคัญตอผลการจ ัดอันด ับอยางมาก             

เมื ่อเปรียบเทียบคานํ ้าหนักที ่ทาง QS, THE และ RUR ที่แสดงในเห็นในรูปที ่ 7 จะเห็นวาทาง QS                   

ใหความสําคัญกับชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยท่ีทาง QS ดําเนินการสํารวจเองในวงวิชาการและในหมูผูวาจาง

มากที่สุดถึงรอยละ 50 ในขณะที่ RUR ใหนํ ้าหนักกับตัวชี้วัดดานการเรียนการสอนมากที่สุดรวมกัน                

รอยละ 44 สวนการจัดอันดับของ THE ใหนํ้าหนักกับการอางอิงผลงานสูงท่ีสุดถึงรอยละ 30 

 
รูปท่ี 7 เปรียบเทียบคานํ้าหนักขององคกรจัดอันดับมหาวิทยาลัย 

ในการจัดอันดับ World University Rankings 
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 นอกจากนี ้  องคกรจ ัดอันด ับย ังอาจจะกําหนดคาน ํ ้าหนักของตัวช ี ้ว ัดให แตกตางไป                  

ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยแตละกลุม เชนตัวอยางของ THE ที่แสดงในตารางที่ 6 โดยมีการปรับคา

นํ้าหนักของตัวชี้วัดดานความมีชื่อเสียงลง และไปเพิ่มคานํ้าหนักใหกับรายไดจากอุตสาหกรรมใน Asia 

University Rankings และตัวชี้วัดอื่นในหมวดการเรียนการสอนและการวิจัยสําหรับ Young University 

Rankings ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 6 คานํ้าหนักในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของ THE ประจําป 2020 

ตัวชี้วัด 
คาน้ําหนัก 

World Asia Young 

1. Teaching 30% 25% 30% 

    1.1 Reputation survey 15% 10% 10% 

    1.2 Staff-to-student ratio* 4.5% 4.5% 6% 

    1.3 Doctorate-to-bachelor’s ratio* 2.25% 2.25% 3% 

    1.4 Doctorates awarded to academic 

staff ratio* 

6% 6% 8% 

2. Research 30% 30% 30% 

    2.1 Reputation survey 15% 15% 12% 

    2.2 Research income* 7.5% 7.5% 9% 

    2.3 Research productivity (documents in 

SCOPUS) 

7.5% 7.5% 9% 

3. Citations in SCOPUS (research 

influence) 

30% 30% 30% 

4. International Outlook 7.5% 7.5% 7.5% 

    4.1 Proportion of international students* 2.5% 2.5% 2.5% 

    4.2 Proportion of international staff* 2.5% 2.5% 2.5% 

    4.3 International collaboration  

(co-authors in SCOPUS) 

2.5% 2.5% 2.5% 

5. Industry Income (knowledge transfer in 

research income)* 

2.5% 7.5% 2.5% 

หมายเหตุ * มหาวิทยาลัยสงขอมูลตามตัวชี้วัดเหลานี้เพ่ือเขารวมจัดอันดับ 
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ผลการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 
 ตารางที่ 7 แสดงอันดับของมหาวิทยาลัยแมฟาหลวงตามการประกาศผลของ THE ประจําป 

2020 โดยไดรับการจัดอันดับอยูในชวง 601-800 ใน World University Rankings ในชวง 151-200    

ใน THE Young University Rankings (มหาวิทยาลัยที่มีอายุไมเกิน 50 ป) และอันดับที่ 134 ใน THE 

Asia University Rankings 2020   

 

ตารางท่ี 7 ผลการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ป 2020 

รายการจัดอันดับ 
อันดบั 

รวม อาเซียน ไทย 

THE World University Rankings 2020 601-800 8= 1= 

THE Young University Rankings 2020 151-200 6= 1 

THE Asia University Rankings 2020 134 9 2 

 ผลการจัดอันดับปลาสุด THE World University Rankings 2021 มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง

ยังคงสามารถรักษาอันดับไวไดในชวง 601-800 ตารางที่ 8 เปรียบเทียบคาคะแนนตามเกณฑ 5 ดานของ

การจัดอันดับ ซึ่งมหาวิทยาลัยแมฟาหลวงมีคะแนนดานการอางอิงผลงานวิชาการ และดานภาพลักษณ

ความเปนนานาชาติสูงที่สุดในบรรดามหาวิทยาลัยจากประเทศไทย 2 ปซอน และเปนอันดับที่ 7 รวม              

ในอาเซียน ดังท่ีแสดงในตารางท่ี 9 และ 10 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 8 คะแนนของมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ป 2020-2021 

เกณฑการจัดอันดบั 
คะแนน 

น้ําหนัก 2020 2021 

1. Teaching 30% 14.4 16.8 

2. Research 30% 9.0 9.9 

3. Citations 30% 74.4 60.4 

4. International Outlook 7.5% 50.6 52.7 

5. Industry Income 2.5% 34.5 33.4 
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ตารางท่ี 9 มหาวิทยาลัยไทยใน THE World University Rankings 2021 

มหาวิทยาลัย อันดับโลก Teaching Research Citations 
Inter 

national 
Industry 

Mahidol University 601–800 33.9 22.3 42.8 45.5 71.4 

Mae Fah Luang 

University 

601–800 16.8 9.9 60.4 52.7 33.4 

Chulalongkorn 

University 

601–800 34.4 22 29.3 40.3 60.2 

King Mongkut’s University 

of Technology Thonburi 

801–1000 18.8 17.5 35 34.5 72.3 

Chiang Mai University 1001+ 22.4 15.6 19.9 32.9 44.6 

Khon Kaen University 1001+ 22.8 13.3 18.4 30.3 56 

Suranaree University of 

Technology 

1001+ 19.3 13.2 22.1 31.4 50.2 

Prince of Songkla 

University 

1001+ 17.9 11.2 18.8 31.5 37.8 

King Mongkut’s Institute 

of Technology 

Ladkrabang 

1001+ 18.1 21.6 6.2 20.2 84.7 

Kasetsart University 1001+ 19.3 13.1 12.7 34.7 49.3 

Thammasat University 1001+ 20.4 13.3 11.2 34.4 39 

Naresuan University 1001+ 18 8.2 14.1 35.9 42.8 

King Mongkut's University 

of Technology North 

Bangkok 

1001+ 15.9 10.3 17 21.3 38.8 

Silpakorn University 1001+ 17 9.2 12.3 24.9 41.3 

Burapha University 1001+ 21.2 7.9 8.9 27.5 33.4 

Mahasarakham 

University 

1001+ 17.9 7.9 9.6 26.9 34.5 

Srinakharinwirot 

University 

1001+ 18.1 8.5 9.7 19.3 33.6 
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ตารางท่ี 10 มหาวิทยาลัยชั้นนําในอาเซียนใน THE World University Rankings 2021 

อันดับ มหาวิทยาลัย อันดับโลก ประเทศ 

1 National University of Singapore 25 Singapore 

2 Nanyang Technological University 47 Singapore 

3 University of Malaya 301–350 Malaysia 

4 Universiti Brunei Darussalam 401–500 Brunei D. 

5 University of the Philippines 401-500 Philippines 

6 Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR) 501–600 Malaysia 

7= Universiti Teknologi Petronas 601–800 Malaysia 

7= Mahidol University 601–800 Thailand 

7= Universiti Kebangsaan Malaysia 601–800 Malaysia 

7= Universiti Teknologi Malaysia 601–800 Malaysia 

7= Universiti Putra Malaysia 601–800 Malaysia 

7= Universiti Utara Malaysia 601–800 Malaysia 

7= Universiti Sains Malaysia 601–800 Malaysia 

7= Mae Fah Luang University 601–800 Thailand 

7= Universiti Malaysia Perlis 601–800 Malaysia 

7= Chulalongkorn University 601–800 Thailand 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

สวนท่ี 3 
 

ยุทธศาสตรภายใตแผนพัฒนา 

มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง  

ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2565–2569) 
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สวนท่ี 3 

ยุทธศาสตรภายใตแผนพัฒนามหาวิทยาลัยแมฟาหลวง  

ฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2565–2569) 
 

ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยมองคกร 
 

ปณิธาน  

 มหาวิทยาลัยแมฟาหลวงยึดมั่นสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

ในการ "ปลูกปา สรางคน" โดยมุง "สรางคน สรางความรู สรางคุณภาพ สรางคุณธรรม และอนุรักษ

ธรรมชาติ" โดยมุงหวังใหมหาวิทยาลัยแหงนี้เปนท่ีพ่ึงทางปญญาของสังคม สามารถผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 

เพ่ือเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศไดอยางยั่งยืน 

วิสัยทัศน 

 มหาวิทยาลัยชั้นนําของอาเซียนท่ีไดรับการยอมรับในระดับนานาชาติ   

 A Leading University in ASEAN with International Recognition   

พันธกิจ 

 ผลิตทรัพยากรมนุษยที ่มีคุณภาพ พัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม สูสังคม 

ภายใตการเปลี่ยนแปลงอยางพลิกผัน เพ่ือตอบสนองเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน สอดคลองกับการพัฒนาประเทศ 

 To produce quality human resources and develop excellence in academics, 

research, and innovations for the society under disruptions to achieve the Sustainable 

Development Goals in accordance with Thailand’s development. 

คานิยมองคกร 

 มหาวิทยาลัยแมฟาหลวงไดกําหนดคานิยมองคกรโดยใช “MFU·FIRST มฟล. เปนหนึ ่ง”      

เพ่ือกําหนดลักษณะคานิยมแนวคิดท่ีดีในการปฏิิบัติงานเปนคานิยมท่ีแสดงใหเห็นถึงวัฒนธรรมองคกรของ

มหาวิทยาลัยที่ใหความสําคัญกับองคกรเปนอันดับแรกเสมอโดยคานิยมนี้ไดผานการระดมสมองจาก

ตัวแทนพนักงานทุกสวน เพื่อสะทอนวิถีแหงมหาวิทยาลัยอยางแทจริงและหวังใหเปนกลไกในการขับเคลื่อน

มหาวิทยาลัยใหดําเนินการกิจกรรมตาง ๆ สําเร็จตามเปาหมายตามวิสัยทัศนและภารกิจของมหาวิทยาลัย 

เพ่ือเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําของอาเซียนท่ีไดรับการยอมรับในระดับนานาชาติ   
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 “MFU·FIRST หรือ มฟล. เปนหนึ่ง”  

 ประกอบไปดวย 5 ประการสอดคลองกับตัวอักษร 5 ตัว คือ 

 1. F มาจากคําวา Flexibility  

 ‘ปรับเปลี่ยน’ We change for the best. มฟล. ปรับเปลี่ยนสูความเปนเลิศ  

 เราชาวมหาวิทยาลัยแมฟาหลวงพรอมปรับเปลี ่ยนและรับมือกับความเปลี ่ยนแปลงใน

สถานการณพลิกผันของโลกยุคปจจุบัน 

 2. I มาจากคําวา Integrity  

 ‘ยึดม่ัน’ We always do what is right. มฟล. ยึดม่ันความถูกตอง  

 เราชาวมหาวิทยาลัยแมฟาหลวงยึดม่ันในหลักความถูกตองดําเนินงานตามเจตจํานงการบริหารงาน 

ดวยความซ่ือสัตยสุจริต เพ่ือใหสมกับความเปนมหาวิทยาลัยในพระนามสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

 3. R มาจากคําวา Resourcefulness  

 ‘สรางสรรค’ We create innovation. มฟล. สรางสรรคนวัตกรรมสูสังคม  

 เราชาวมหาวิทยาลัยแมฟาหลวงเป ยมดวยความรู ที ่สามารถสรางสรรคใหเกิดนวัตกรรม       

เพ่ือแกไขปญหาสังคมและขับเคลื่อนไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน 

 4. S มาจากคําวา Spirit  

 ‘ดวยใจ’ We work with heart. มฟล. ทําดวยใจ  

 เราชาวมหาวิทยาลัยแมฟาหลวงทํางานตาง ๆ กันดวยใจ ทุมเท และพรอมเสียสละเพื่อประโยชน

ของสวนรวม 

 5. T มาจากคําวา Teamwork  

 ‘ดวยกัน’ We get it done together. มฟล. ทําดวยกัน  

 เราชาวมหาวิทยาลัยแมฟาหลวงมีความสามัคคี ชวยเหลือเกื้อกูล และพรอมทํางานใหสําเร็จ   

ไปดวยกัน 

 เมื ่อรวมตัวอักษร 5 ตัวเขาดวยกันแลวจะสามารถอานไดคําวา FIRST ที่มีความหมายวา      

‘เปนหนึ่ง’ ดวยองคประกอบที่สําคัญเหลานี้จึงกลายเปนคานิยมองคกรของมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

MFU·FIRST หรือ มฟล. เปนหนึ่ง 
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ยุทธศาสตรและประเดน็ยุทธศาสตร 
 

ยุทธศาสตรท่ี 1  ยุทธศาสตรดานการผลิตทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตรภายใตยุทธศาสตรท่ี 1  

1.1 การจัดการเรียนการสอนท่ีเปนเลิศ 

1.2 การพัฒนาทักษะของผูเรียนสูการเปนพลเมืองโลกท่ีมีคุณภาพ 

1.3 การสงเสริมทักษะผูประกอบการสูสังคม 

ยุทธศาสตรท่ี 2  ยุทธศาสตรดานการสรางความเปนเลิศทางการวิจัยและนวัตกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตรภายใตยุทธศาสตรท่ี 2 

2.1 การพัฒนาระบบนิเวศท่ีเอ้ือตอการวิจัย 

2.2 การสรางความเขมแข็งทางดานการวิจัย 

2.3 การถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมสูสังคม 

ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรดานการเปนท่ีพ่ึงแกสังคม 

ประเด็นยุทธศาสตรภายใตยุทธศาสตรท่ี 3 

3.1 การสรางผลิตภัณฑเพ่ือบริการทางวิชาการท่ีตอบสนองตอการพัฒนาสังคม 

3.2 การถายทอดองคความรูสูสังคมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมแหงลานนาและการดูแลรักษาส่ิงแวดลอม 

ประเด็นยุทธศาสตรภายใตยุทธศาสตรท่ี 4 

4.1 การสืบสานและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมแหงลานนา 

4.2 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือความยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรดานความเปนนานาชาต ิ

ประเด็นยุทธศาสตรภายใตยุทธศาสตรท่ี 5 

5.1 การสรางบัณฑิตใหมีคุณลักษณะพรอมเปนพลเมืองโลก 

5.2 การสรางความเปนนานาชาติใหเกิดข้ึนในมหาวิทยาลัย (IaH) 

5.3 การสรางความรวมมือระดับนานาชาติเพ่ือการพัฒนาองคกร 

ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรดานการสรางความย่ังยืนของมหาวิทยาลัยทามกลางความพลิกผัน 

ประเด็นยุทธศาสตรภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 

6.1 การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลอยางมีประสิทธิภาพ 

6.2 การพัฒนามหาวิทยาลัยสูการเปน Digital university 

6.3 การสรางความม่ันคงทางดานการเงินเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 

6.4 การสงเสริมสมรรถนะองคกรสูความเปนเลิศ 
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ยุทธศาสตรท่ี 7 ยุทธศาสตรดานการสงเสริมธรรมาภิบาลและการเปนองคกรแหงความสุข 

ประเด็นยุทธศาสตรภายใตยุทธศาสตรท่ี 7 

7.1 การสงเสริมธรรมาภิบาลและความโปรงใสในการดําเนินงาน 

7.2 การสรางความผูกพันในองคกรอยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่ 8 การยกระดับศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยแมฟาหลวงสูการเปนศูนยกลางสุขภาพ  

แหงอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง  

ประเด็นยุทธศาสตรภายใตยุทธศาสตรท่ี 8 

8.1 Medical service and Wellness hub ท่ีเปนเลิศ 

8.2 Medical academic hub ท่ีเปนเลิศ  
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โครงการสําคัญในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยแมฟาหลวง  

ฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2565-2569) 
 
 มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ไดกําหนดโครงการสําคัญในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยภายใตแผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี 5 ภายใตยุทธศาสตรตางๆ ไวดังนี้ 
   

1. โครงการยกระดับคุณภาพหลักสูตรสูมาตรฐานสากล 
 ยกระดับหลักสูตรใหมีมาตรฐานเพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีความพรอมสูการเปนพลเมืองโลก รองรับ   
การเชื่อมตอการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพในแขนงตาง ๆ ในระดับสากล และดํารงไวซึ่งเปาหมายการเปน 
World University เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถทํางานไดในสังคมโลก เทาทันเทคโนโลยี พรอมรับกับ
สถานการณการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของโลก  
      

2. โครงการจัดตั้งสถาบันนวัตกรรมการเรียนรูมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรูมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง จะเปนหนวยงานกลางในการใหบริการแก

บุคลากรสายวิชาการ เพื่อจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Blended learning โดยอาศัยเทคโนโลยีดจิทัิล
ในการพัฒนาสื่อการสอน รวมถึงรูปแบบการเรียนการสอนท่ีทันสมัย สงเสริมใหผูเรียนไดรับการพัฒนาการ
เรียนรูควบคูกับการพัฒนาทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21  
      

3. โครงการสรางความเปนเลิศทางวิชาการและการใหบริการดานผูสูงอายุ 
 การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเพ่ือสรางทักษะและองคความรูท่ีเก่ียวกับผูสูงอายุ การศึกษาวิจัย

และการสรางสรรคนวัตกรรมทั้งทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาศาสตรสุขภาพ และงานวิจัย
ทางดานสังคมศาสตรที่มีความสัมพันธกับสังคมผูสูงอายุ การถายทอดองคความรูและการบริการวิชาการ 
การจัดฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้น  สนับสนุนใหหนวยงานภายใตศูนยการแพทย และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
สรางความเปนเลิศเฉพาะทางในการใหบริการสุขภาพสําหรับผูสูงอายุอยางบูรณาการ 

      

4. โครงการ Reinventing University 
โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยแมฟาหลวงดวยความเปนเลิศทางการวิจัยและความเปนนานาชาติ 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง สูมหาวิทยาลัยแหงการวิจัยชั้นนําระดับโลกตามนโยบาย
ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ในกลุมมหาวิทยาลัย Global and Frontier 
Research โดยอาศัยทรัพยากรทางดานวิชาการที่มีอยู เพื่อตอยอด ขยายผล ใหเกิดความเขมแข็งใน
ภาพรวม โดยมีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้ 

- เพ่ิมศักยภาพของศูนยความเปนเลิศทางดานการวิจัยเชื้อราใหเปนศูนยวิจัยชั้นนําระดับโลก 
- สรางความเขมแข็งใหหนวย กลุม ศูนยวิจัย ที่นําเชื ้อเห็ดราไปประยุกตเพิ่มคุณคาและมูลคา       

มุงสูความเปนเลิศระดับนานาชาติ 
- สรางมาตรฐานงานวิจัยและผลิตภัณฑท่ีไดจากงานวิจัย เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการ

แขงขันของประเทศ 
- ถายทอดองคความรูทางดานวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม ผานกิจกรรมบริการวิชาการและ

ถายทอดเทคโนโลยีท่ีสงเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือตอบสนองความตองการในอนาคต 
- ใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนา การวิจัย และการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 



 

70 

 

5. โครงการสงเสริมงานวิจัยสูการพาณิชย 
 ยกระดับการวิจัยและนวัตกรรมสูการถายทอดเทคโนโลยีเพื่อการใชงานเชิงพาณิชย สงเสริม
ศักยภาพของ SMEs ทั้งระดับภูมิภาคและประเทศ การสรางและพัฒนาผูประกอบการ ผานกิจกรรม   
ความรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและเอกชน ไดแก 

- โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ซึ่งมุงเนนการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ
อาหาร และผูประกอบการที่เกี่ยวของในพื้นที่ โดยเฉพาะอยางยิ่งผลิตภัณฑสําคัญของจังหวัด
เชียงราย โดยมีสถาบันชาและกาแฟแหงมหาวิทยาลัยแมฟาหลวงเปนหนวยรวมดําเนินการหลัก 

- การขยายผลการดําเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตรภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง (MFU 
Science Park) เพื่อเปนศูนยกลางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยอาศัยองคความรูทางดาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม  

- การยกระดับการดําเนินงานของศูนยนวัตกรรมสมุนไพรครบวงจรมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 
เพื่อตอยอดองคความรูและสรางนวัตกรรมทางดานสมุนไพร สําหรับการใชประโยชนในทาง
การแพทย การสาธารณสุข และเชิงพาณิชย อยางเปนรูปธรรม 

- การยกระดับการใชประโยชนจากองคความรูและนวัตกรรมทางดานวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง 
สู การผลิตเพื ่อยกระดับความสามารถของผู ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน รวมถึงการสราง
ผลิตภัณฑท่ีเปนเอกลักษณของชุมชนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวเชิงสรางสรรค 
      

6. โครงการ MFU Academy 
การขับเคลื่อนภารกิจทางดานบริการวิชาการเพื่อทรัพยากรมนุษย ผานการจัดกิจกรรม โครงการ

หรือหลักสูตร ท้ังระยะสั้นและระยะยาว โดยอาศัยองคความรูและความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย รวมถึง
เครือขายความรวมมือกับผูเชี่ยวชาญและหนวยงานภายนอก รวมถึงการจัดหาเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุน  
การถายทอดองคความรูที ่ทันสมัย เชน หลักสูตรพุทธศิลปกรรม หลักสูตรอบรมเพื่อเสริมสรางทักษะ    
เฉพาะทางการจัดประชุมวิชาการ เปนตน 

     

7. โครงการ Nature and Art Museum มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 
จัดสรางอาคารพิพิธภัณฑธรรมชาติ เพื่อรวบรวมพืชที่อยูในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชทั่วประเทศ 

มาจัดแสดงเปน Live museum โดยผสานเขากับการจัดแสดงศิลปะทางธรรมชาติ เพื่อเปนแหลงเรียนรูและ
เผยแพรองคความรูท่ีเก่ียวของใหกับประชาชน  
      

8. โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสูความย่ังยืนและเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม  
การใชเกณฑ UI Greenmetric ในการจัดการสิ่งแวดลอมของมหาวิทยาลัยใน 6 ดาน ไดแก ที่ตั้ง

และโครงสรางพื้นฐานสนับสนุน การใชพลังงาน การจัดการขยะ ประสิทธิภาพของการใชนํ ้า การใช
ยานพาหนะท่ีเปนมิตรกับพลังงานและสิ่งแวดลอมภายในมหาวิทยาลัย รวมท้ังการศึกษาและวิจัย  
      

9. โครงการจัดตั้งศูนยกลางการเรียนการสอนภาษาจีนแหงอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง 
การดํารงไวซ่ึงการปนศูนยกลางการเรียนการสอนภาษาจีน รวมถึงสาขาวิชาท่ีเก่ียวของกับจีน รวมท้ัง

ยกระดับการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนที่ตอบสนองตอการพัฒนาทักษะทางดานตางๆ ของกลุมเปาหมาย
ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย สรางความรวมมือกับหนวยงานภายนอก ท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
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10. โครงการสรางความเปนนานาชาติภายในมหาวิทยาลัย (Internationalization at Home) 
มหาวิทยาลัยมุงม่ันท่ีจะตอยอดความเปนสากล ผานการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและดําเนิน

โครงการ/กิจกรรมตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยที่ไดสอดแทรกบริบทของความเปนนานาชาติและความเปน
พลเมืองโลก (Global citizenship) ซึ ่งชวยพัฒนานักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยที่ไมมีโอกาสไดไป
แลกเปลี่ยนหรือศึกษาตอในตางประเทศ ไดเขาถึงองคความรูที่เปนสากล และมีความเขาใจในความแตกตาง
หลากหลายทางวัฒนธรรม เพ่ือใหอยูและปรับตัวในสังคมโลกท่ีผันผวนไดอยางมีความหมาย เทาทัน และมีวัฒนธรรม 

      

11. โครงการสรางความรวมมือระดับนานาชาติเพ่ือการพัฒนาองคกร 
การขับเคลื่อนนโยบายดานการสรางความรวมมือกับองคกรระหวางประเทศ เพ่ือสนับสนุนภารกิจ

หลักของมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง  
      

12. โครงการ Smart University 
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและ

การบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ ทันตอเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง รวมถึงการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการตัดสินใจผานระบบการจัดการขอมูล มุงสูการเปน Data-driven Organization 

      

13. โครงการ MFU EdPEx300 
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวงนําเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ (EdPEx) มาใช

ในการดําเนินการ โดยมุงหวังท่ีจะไดรับการรับรองในระดับ EdPEx300 ภายใตแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ 
      

14. โครงการ Human Capital Development and Engagement  
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ทั้งสายวิชาการและสายปฏิบัติการที่ตอบสนองการพัฒนาของ

มหาวิทยาลัยอยางยั่งยืน รวมถึงการสรางความผูกพันในองคกรอยางยั่งยืน ภายใตคานิยม MFU·FIRST 
รวมกัน และการปรับระเบียบขอบังคับและระบบสวัสดิการใหเหมาะสม 

      

15. โครงการสงเสริมความโปรงใสและธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 
มุงสงเสริมใหเกิดความโปรงใสในการดําเนินงานทุกระดับ ภายใตการบริหารงานอยางมีธรรมาภิบาล  

         

16. โครงการจัดตั้งศูนยความเปนเลิศการวิจัยสุขภาพชนชาติพันธุ 
ศูนยความเปนเลิศการวิจัยสุขภาพชนชาติพันธุ เพื่อดําเนินการวิจัยสุขภาพของชนชาติพันธุในมิติ

ตาง ๆ อยางรอบดาน เพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาสุขภาพและระบบสุขภาพของ
ประชาชนชาวเขา และประชาชนกลุมเปราะบางอื่น ๆ ในพื้นที่ชายแดน โดยรวมมือกับเครือขายพันธมติร
ท้ังนักวิจัย แหลงทุน รวมถึงผูใชประโยชนจากผลงานวิจัย 

         

17. โครงการยกระดับศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยแมฟาหลวงใหเปน Medical and Healthcare 
Center ของประเทศและอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง (GMS) 

การยกระดับการดําเนินงานและการใหบริการของศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง เพ่ือรองรับ
การฝกการปฏิบัติชั้นคลินิกของนักศึกษาสํานักวิชาแพทยศาสตรและสํานักวิชาท่ีเก่ียวของ รวมถึงยกระดับการ
ใหบริการทางดานการแพทยท่ีไดมาตรฐาน (HA) สงเสริมการวิจัยทางดานการแพทยและสาธารณสุข ควบคูกับ
การเรียนการสอน และหลักสูตรเฉพาะทาง รวมทั้ง ยกระดับการบริการของศูนยบริการสุขภาพแบบครบวงจร
แหงภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง (การแพทยบูรณาการ) 
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ตารางความเช่ือมโยงโครงการสําคัญกับยุทธศาสตรภายใตแผนพัฒนามหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ฉบับท่ี 5  

โครงการสําคัญในแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 

แมฟาหลวง ฉบับท่ี 5  

ยุทธศาสตรภายใตแผนพัฒนา

มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ฉบับท่ี 5  

1. โครงการยกระดับคุณภาพหลักสูตรสูมาตรฐานสากล ยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตทรัพยากรมนุษย 

ท่ีมีคุณภาพ 2. โครงการจัดตั้งสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู

มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

3. โครงการสรางความเปนเลิศทางวิชาการและ 

การใหบริการดานผูสูงอายุ 

4. โครงการ Reinventing University ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความเปนเลิศ

ทางการวิจัยและนวัตกรรม 5. โครงการสงเสริมงานวิจัยสูการพาณิชย 

6. โครงการ MFU Academy ยุทธศาสตรท่ี 3 การเปนท่ีพ่ึงแกสังคม 

7. โครงการ Nature and Art Museum มหาวิทยาลัย

แมฟาหลวง 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมแหงลานนาและ 

การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม 8. โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสูความยั่งยืนและ 

เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  

9. โครงการจัดตั้งศูนยกลางการเรียนการสอนภาษาจีน

แหงอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง 

ยุทธศาสตรท่ี 5 ความเปนนานาชาต ิ

10. โครงการสรางความเปนนานาชาติภายในมหาวิทยาลยั 

(Internationalization at Home) 

11. โครงการสรางความรวมมือระดับนานาชาต ิ

เพ่ือการพัฒนาองคกร 

12. โครงการ Smart University ยุทธศาสตรท่ี 6 การสรางความยั่งยืน 

ของมหาวิทยาลัยทามกลางความพลิกผัน 13. โครงการ MFU EdPEx300 

14. โครงการ Human Capital Development and 

Engagement  

15. โครงการสงเสริมความโปรงใสและธรรมาภิบาล 

ในการบริหารงาน 

ยุทธศาสตรท่ี 7 การสงเสริมธรรมาภิบาล

และการเปนองคกรแหงความสุข 

16. โครงการจัดตั้งศูนยความเปนเลิศการวิจัยสุขภาพ 

ชนชาติพันธุ 

ยุทธศาสตรท่ี 8 การยกระดับศูนย

การแพทยมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

สูการเปนศูนยกลางสุขภาพ 

แหงอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง 
17. โครงการยกระดับศูนยการแพทยมหาวิทยาลัย 

แมฟาหลวงใหเปน Medical and Healthcare 

Center ของประเทศและอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง (GMS) 
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รายละเอียดตัวช้ีวัด คาเปาหมาย และกลยุทธภายใตยุทธศาสตร 
 

ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรดานการผลิตทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร 1.1 การจัดการเรียนการสอนท่ีเปนเลิศ 

ตัวช้ีวัด (KPI)  1.1.1 หลักสูตรไดการรับรองมาตรฐานในระดับนานาชาติ 

กลยุทธ (T)  1.1.1.1 การพัฒนาหลักสูตรใหไดมาตรฐานสากล (Accreditation) 

   1.1.1.2 การสงเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

   1.1.1.3 การสงเสริมศักยภาพดานวิชาการของนักศึกษา 

   1.1.1.4 การปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรใหมท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของโลก 

รองอธิการบดีผูรับผิดชอบ KPI รองศาสตราจารย ดร. นันทนา คชเสนี 

หนวยงานกลางขับเคล่ือน KPI สวนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 

หนวยรวมปฏิบัติการ   สํานักวิชา 

หนวยนับ 
คาเปาหมาย 

65 66 67 68 69 

จํานวนหลักสูตรสะสม 5 5 7 7 9 
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ตัวช้ีวัด (KPI)  1.1.2 การพัฒนาอาจารยเขาสูระดับชํานาญการตามมาตรฐานการเรียนการสอนของอาจารยมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

กลยุทธ (T)  1.1.2.1 การพัฒนาอาจารยใหมีสมรรถนะดานการจัดการเรียนการสอน  

   1.1.2.2 การใชระบบการประเมินคุณภาพมาตรฐานอาจารยมืออาชีพมาใชอยางมีประสิทธิภาพ 

รองอธิการบดีผูรับผิดชอบ KPI รองศาสตราจารย ดร. นันทนา คชเสนี 

หนวยงานกลางขับเคล่ือน KPI สวนการเจาหนาท่ี 

หนวยรวมปฏิบัติการ   สํานักวิชา/สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู 

หนวยนับ 
คาเปาหมาย 

65 66 67 68 69 

รอยละของอาจารยท่ีผานเกณฑระดับ 2 ข้ึนไป 

ตามระบบ PSF 
20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 

 

ตัวช้ีวัด (KPI)  1.1.3 การจัดเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Education) อยางเต็มรูปแบบ 

กลยุทธ (T)  1.1.3.1 การพัฒนาพนักงานสายวิชาการใหมีทักษะในการใชเทคโนโลยีสมัยใหมท่ีมีความหลากหลาย 

   1.1.3.2 การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือตอบสนองการเรียนรูสมัยใหม และการเรียนรูตลอดชีวิต 

รองอธิการบดีผูรับผิดชอบ KPI รองศาสตราจารย ดร. นันทนา คชเสนี 

หนวยงานกลางขับเคล่ือน KPI สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู 

หนวยรวมปฏิบัติการ   สํานักวิชา 

หนวยนับ 
คาเปาหมาย 

65 66 67 68 69 

รอยละของรายวิชาท่ีเปดสอนท้ังหมด 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 
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ประเด็นยุทธศาสตร 1.2 การพัฒนาทักษะของผูเรียนสูการเปนพลเมืองโลกท่ีมีคุณภาพ 

ตัวช้ีวัด (KPI)  1.2.1 การไดงานทําของผูสําเร็จการศึกษา 

กลยุทธ (T)  1.2.1.1 การพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21  

   1.2.1.2 การสรางทักษะเฉพาะทางท่ีตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน และสภาวการณการเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรม 

   1.2.1.3 การพัฒนานักศึกษาใหมีคุณธรรม ยึดม่ันในสิ่งท่ีถูกตอง 

รองอธิการบดีผูรับผิดชอบ KPI อาจารย ดร. พนม วิญญายอง 

หนวยงานกลางขับเคล่ือน KPI สวนนโยบายและแผน 

หนวยรวมปฏิบัติการ   สํานักวิชา/สวนพัฒนานักศึกษา/สวนจัดหางานและฝกงานของนักศึกษา 

หนวยนับ 
คาเปาหมาย 

65 66 67 68 69 

รอยละของบัณฑิตท่ีไดงานทําภายใน 1 ป

ตอจํานวนบัณฑิตท้ังหมด 
70.00 70.00 75.00 75.00 80.00 
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ตัวช้ีวัด (KPI)  1.2.2 บัณฑิตไดเงินเดือนสูงกวาคามาตรฐานของรัฐ 

กลยุทธ (T)  1.2.1.1 การพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21  

   1.2.1.2 การสรางทักษะเฉพาะทางท่ีตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน และสภาวการณการเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรม 

   1.2.1.3 การพัฒนานักศึกษาใหมีคุณธรรม ยึดม่ันในสิ่งท่ีถูกตอง 

รองอธิการบดีผูรับผิดชอบ KPI อาจารย ดร. พนม วิญญายอง 

หนวยงานกลางขับเคล่ือน KPI สวนนโยบายและแผน 

หนวยรวมปฏิบัติการ   สํานักวิชา/สวนจัดหางานและฝกงานของนักศึกษา 

หนวยนับ 
คาเปาหมาย 

65 66 67 68 69 

สัดสวนคาเฉลี่ยเงินเดือน 

ของบัณฑิตท่ีไดงานทําภายใน 1 ป

เทียบกับคามาตรฐาน 

1.25 1.30 1.35 1.40 1.50 

 

ตัวช้ีวัด (KPI)  1.2.3 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต/ผูสําเร็จการศึกษา 

กลยุทธ (T)  1.2.3.1 การพัฒนา Employability Skills ใหกับผูเรียน 

รองอธิการบดีผูรับผิดชอบ KPI อาจารย ดร. พนม วิญญายอง 

หนวยงานกลางขับเคล่ือน KPI สวนนโยบายและแผน 

หนวยรวมปฏิบัติการ   สํานักวิชา/สวนจัดหางานและฝกงานของนักศึกษา 

หนวยนับ 
คาเปาหมาย 

65 66 67 68 69 

คะแนน 4.00 4.10 4.10 4.20 4.20 
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ตัวช้ีวัด (KPI)  1.2.4 บัณฑิตมีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษดานฟง พูด อาน เขียน ไดตามมาตรฐาน 

กลยุทธ (T)  1.2.4.1 การจดักิจกรรมนอกเวลาเพ่ือสงเสริมการพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษ 

   1.2.4.2 การใชกลไกของ Exit Exam ในการพัฒนาความเปนเลิศทางทักษะภาษาอังกฤษของผูเรียน 

รองอธิการบดีผูรับผิดชอบ KPI รองศาสตราจารย ดร. นันทนา คชเสนี 

หนวยงานกลางขับเคล่ือน KPI สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู 

หนวยรวมปฏิบัติการ   สํานักวิชา/สวนทะเบียนและประมวลผล 

หนวยนับ 
คาเปาหมาย 

65 66 67 68 69 

รอยละของคะแนนเฉลี่ยภาษาอังกฤษของ Exit Exam 60.00 60.00 65.00 65.00 70.00 

 

ประเด็นยุทธศาสตร 1.3 การสงเสริมทักษะผูประกอบการสูสังคม 

ตัวช้ีวัด (KPI)  1.3.1 นักศึกษาท่ีไดรับการพัฒนาทักษะการเปนผูประกอบการ 

กลยุทธ (T)  1.3.1.1 การพัฒนาทักษะในการสรางนวัตกรรมและความเปนผูประกอบการ 

   1.3.1.2 การพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมเพ่ือสรางผูประกอบการ 

   1.3.1.3 การพัฒนาสภาพแวดลอม (ecosystem) เพ่ือรองรับการสรางผูประกอบการ 

รองอธกิารบดีผูรับผิดชอบ KPI ศาสตราจารย ดร. สุจิตรา วงศเกษมจิตต 

หนวยงานกลางขับเคล่ือน KPI สวนจัดการทรัพยสินทางปญญาและนวัตกรรม 

หนวยรวมปฏิบัติการ   สํานักวิชา 

หนวยนับ 
คาเปาหมาย 

65 66 67 68 69 

จํานวนคน 400 450 500 600 700 
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ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนเลิศทางการวิจัยและนวัตกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร 2.1 การพัฒนาระบบนิเวศท่ีเอ้ือตอการวิจัย 

ตัวช้ีวัด (KPI)  2.1.1 ผลการดําเนินงานตามแผนความพรอมของหองปฏิบัติการท่ีสนับสนุนงานวิจัย 

กลยุทธ (T)  2.1.1.1 การจัดเตรียมความพรอมของขอมูล เครื่องมือและหองปฏิบัติการวิจัยเพ่ือการวิจัยและพัฒนา 

   2.1.1.2 การพัฒนาระบบนิเวศเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการวิจัย 

รองอธิการบดีผูรับผิดชอบ KPI ศาสตราจารย ดร. สุจิตรา วงศเกษมจิตต 

หนวยงานกลางขับเคล่ือน KPI ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

หนวยรวมปฏิบัติการ   สวนบริหารงานวิจัย 

หนวยนับ 
คาเปาหมาย 

65 66 67 68 69 

รอยละ 80.00 80.00 85.00 85.00 85.00 

 

ตัวช้ีวัด (KPI)  2.1.2 มาตรฐานการวิจัยท่ีไดการรับรอง 

กลยุทธ (T)  2.1.2.1 การพัฒนามาตรฐานเพ่ือการวิจัยสูสากล 

รองอธิการบดีผูรับผิดชอบ KPI ศาสตราจารย ดร. สุจิตรา วงศเกษมจิตต 

หนวยงานกลางขับเคล่ือน KPI สวนบริหารงานวิจัย 

หนวยรวมปฏิบัติการ   ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

หนวยนับ 
คาเปาหมาย 

65 66 67 68 69 

จํานวนมาตรฐานสะสม 2 3 4 5 5 
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ประเด็นยุทธศาสตร 2.2 การสรางความเขมแข็งทางดานการวิจัย 

ตัวช้ีวัด (KPI)  2.2.1 ผลงานตีพิมพระดับนานาชาติในฐานขอมูล Scopus 

กลยุทธ (T)  2.2.1.1 การใชแผนยุทธศาสตรการวิจัยท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย (ทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง) 

   2.2.1.2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิจัยใหมีความเขมแข็ง สามารถผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ 

   2.2.1.3 การสนับสนุนหนวย กลุม ศูนยวิจัยใหมีความเขมแข็ง สามารถผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ 

   2.2.1.4 การจัดสรรทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาเอกสําหรับโครงการวิจัยท่ีสอดคลองกันแผนยุทธศาสตรการวิจัยของมหาวิทยาลัย 

   2.2.1.5 การเพ่ิมจํานวนนักวิจัยภายในมหาวิทยาลัย (postdoc, นักวิจัย) 

รองอธิการบดีผูรับผิดชอบ KPI ศาสตราจารย ดร. สุจิตรา วงศเกษมจิตต 

หนวยงานกลางขับเคล่ือน KPI สวนบริหารงานวิจัย 

หนวยรวมปฏิบัติการ   สํานักวิชา/ศูนยความเปนเลิศ (COE) 

หนวยนับ 
คาเปาหมาย 

65 66 67 68 69 

รอยละของผลงานตีพิมพ 

ตอจํานวนอาจารยประจํา 
38.00 40.00 50.00 60.00 80.00 
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ตัวช้ีวัด (KPI)  2.2.2 บทความท่ีไดรับการอางอิงในฐานขอมูลท่ีไดรับการยอมรับระดับนานาชาติ  

กลยุทธ (T)  2.2.2.1 การสรางเครือขายทางดานการวิจัยและการพัฒนากับหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

   2.2.2.2 การประชาสัมพันธและสรางการรับรูผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 

รองอธิการบดีผูรับผิดชอบ KPI ศาสตราจารย ดร. สุจิตรา วงศเกษมจิตต 

หนวยงานกลางขับเคล่ือน KPI สวนบริหารงานวิจัย 

หนวยรวมปฏิบัติการ   สํานักวิชา/ศูนยความเปนเลิศ (COE) 

หนวยนับ 
คาเปาหมาย 

65 66 67 68 69 

จํานวน Citation ตอ publication   

(6 ปยอนหลัง) 

13 13 13 13 13 

 

ตัวช้ีวัด (KPI)  2.2.3 งบวิจัยและนวัตกรรมจากแหลงทุนภายนอก 

กลยุทธ (T)  2.2.3.1 การสงเสริมการขอทุนวิจัยจากแหลงตาง ๆ 

   2.2.3.2 การสนับสนุนหนวย กลุม ศูนยวิจัย มีเครือขายในการหาแหลงทุนจากภายนอก 

   2.2.3.3 การพัฒนาขอเสนอโครงการท่ีตรงกับยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณและการแกไขปญหาของสังคม 

รองอธิการบดีผูรับผิดชอบ KPI ศาสตราจารย ดร. สุจิตรา วงศเกษมจิตต 

หนวยงานกลางขับเคล่ือน KPI สวนบริหารงานวิจัย 

หนวยรวมปฏิบัติการ   สํานักวิชา/ศูนยความเปนเลิศ (COE) 

หนวยนับ 
คาเปาหมาย 

65 66 67 68 69 

ลานบาท 185 205 230 245 255 
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ประเด็นยุทธศาสตร 2.3 การถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมสูสังคม 

ตัวช้ีวัด (KPI)  2.3.1 ผลงานทางดานนวัตกรรมเพ่ือประโยชนสูสังคม 

กลยุทธ (T)  2.3.1.1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญาใหมีประสิทธิภาพ 

   2.3.1.2 การสงเสริมการสรางนวัตกรรรมจากผลงานวิจัยและองคความรู 

รองอธิการบดีผูรับผิดชอบ KPI ศาสตราจารย ดร. สุจิตรา วงศเกษมจิตต 

หนวยงานกลางขับเคล่ือน KPI สวนจัดการทรัพยสินทางปญญาและนวัตกรรม 

หนวยรวมปฏิบัติการ   สํานักวิชา/ศูนยความเปนเลิศ (COE) 

หนวยนับ 
คาเปาหมาย 

65 66 67 68 69 

รอยละของผลงานท่ียื่นจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

ตอจํานวนอาจารยประจํา 
4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 

 

ตัวช้ีวัด (KPI)  2.3.2 ทรัพยสินทางปญญาท่ีมีการนําไปใชหรือถายทอดสูภาคเอกชน 

กลยุทธ (T)  2.3.2.1 การสงเสริมการถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมสูภาคเอกชน 

   2.3.2.2 การสงเสริมการใชทรัพยสินทางปญญาในเชิงพาณิชย 

รองอธิการบดีผูรับผิดชอบ KPI ศาสตราจารย ดร. สุจิตรา วงศเกษมจิตต 

หนวยงานกลางขับเคล่ือน KPI สวนจัดการทรัพยสินทางปญญาและนวัตกรรม 

หนวยรวมปฏิบัติการ   สํานักวิชา/ศูนยความเปนเลิศ (COE) 

หนวยนับ 
คาเปาหมาย 

65 66 67 68 69 

รอยละของ IP ท่ีถูกใช ตอจํานวน IP ท้ังหมด (5 ปยอนหลัง) 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 
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ยุทธศาสตรที่ 3 การเปนที่พ่ึงแกสังคม 

ประเด็นยุทธศาสตร 3.1 การสรางผลิตภัณฑเพ่ือบริการทางวิชาการท่ีตอบสนองตอการพัฒนาสังคม 

ตัวช้ีวัด (KPI)  3.1.1 โครงการหรือกิจกรรมท่ีดําเนินการตามความตองการของชุมชน/กลุมเปาหมาย  

กลยุทธ (T)  3.1.1.1 การพัฒนาทักษะทางดานบริการวิชาการใหกับบุคลากร 

   3.1.1.2 การสรางเครือขายเพ่ือการบริการวิชาการ 

รองอธิการบดีผูรับผิดชอบ KPI อาจารย ดร. ตอพันธ ทันดร 

หนวยงานกลางขับเคล่ือน KPI ศูนยบริการวิชาการ 

หนวยรวมปฏิบัติการ   สํานักวิชา/สถาบันวิจัยและนวัตกรรม 

หนวยนับ 
คาเปาหมาย 

65 66 67 68 69 

จํานวนโครงการ/กิจกรรม 50 60 70 80 90 

 

ตัวช้ีวัด (KPI)  3.1.2 หลักสูตรระยะส้ันท่ีตรงกับความตองการของกลุมเปาหมาย 

กลยุทธ (T)  3.1.2.1 การจัดทําหลักสูตรระยะสั้น (Reskill, Upskill) เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

   3.1.2.2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือตอบสนองตลาดแรงงาน 

รองอธิการบดีผูรับผิดชอบ KPI อาจารย ดร. ตอพันธ ทันดร 

หนวยงานกลางขับเคล่ือน KPI ศูนยบริการวิชาการ 

หนวยรวมปฏิบัติการ   สํานักวิชา/สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู 

หนวยนับ 
คาเปาหมาย 

65 66 67 68 69 

จํานวนหลักสูตร 5 10 10 20 20 
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ประเด็นยุทธศาสตร 3.2 การถายทอดองคความรูสูสังคมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

ตัวช้ีวัด (KPI)    3.2.1 ชุมชนท่ีไดรับการพัฒนาจากองคความรูของมหาวิทยาลัย 

กลยุทธ (T) 3.2.1.1 การสํารวจและวิเคราะหความตองการของชุมชน/ทองถ่ิน เพ่ือการพัฒนา 

3.2.1.2 การสรางความผูกพันกับชุมชนและทองถ่ิน 

รองอธิการบดีผูรับผิดชอบ KPI อาจารย ดร. ตอพันธ ทันดร 

หนวยงานกลางขับเคล่ือน KPI ศูนยบริการวิชาการ 

หนวยรวมปฏิบัติการ   สํานักวิชา/สถาบันวิจัยและนวัตกรรม 

หนวยนับ 
คาเปาหมาย 

65 66 67 68 69 

จํานวนชุมชน 1 1 1 1 1 

 

 

ตัวช้ีวัด (KPI)  3.2.2 แนวปฏิบัติท่ีดีหรือนวัตกรรมท่ีเกิดข้ึนจากการบริการวิชาการและไดรับการเผยแพรขยายผล 

กลยุทธ (T)  3.2.2.1 การจัดการองคความรูภายในมหาวิทยาลัยเพ่ือใหบริการวิชาการ 

   3.2.2.2 การนํานวัตกรรมสูบริการวิชาการท่ีตอบสนองสังคมผูสูงอายุ 

รองอธิการบดีผูรับผิดชอบ KPI อาจารย ดร. ตอพันธ ทันดร 

หนวยงานกลางขับเคล่ือน KPI ศูนยบริการวิชาการ 

หนวยรวมปฏิบัติการ   สํานักวิชา/สถาบันวิจัยและนวัตกรรม 

หนวยนับ 
คาเปาหมาย 

65 66 67 68 69 

จํานวนเรื่อง 2 2 2 2 2 
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ตัวช้ีวัด (KPI)  3.2.3 ความพึงพอใจของผูรับบริการทางวิชาการ 

กลยุทธ (T)  3.2.3.1 การบริหารโครงการอยางมีคุณภาพท่ีตอบสนองตอความตองการของชุมชน/สังคม 

รองอธิการบดีผูรับผิดชอบ KPI อาจารย ดร. ตอพันธ ทันดร 

หนวยงานกลางขับเคล่ือน KPI ศูนยบริการวิชาการ 

หนวยรวมปฏิบัติการ   สํานักวิชา/สถาบันวิจัยและนวัตกรรม/ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

หนวยนับ 
คาเปาหมาย 

65 66 67 68 69 

คะแนน 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 

 

ตัวช้ีวัด (KPI)  3.2.4 จํานวนผูเขารับบริการวิชาการ 

กลยุทธ (T)  3.2.4.1 การสรางโครงการบริการวิชาการท่ีตอบสนองตอความตองการของชุมชน/สังคม 

รองอธิการบดีผูรับผิดชอบ KPI อาจารย ดร. ตอพันธ ทันดร 

หนวยงานกลางขับเคล่ือน KPI ศูนยบริการวิชาการ 

หนวยรวมปฏิบัติการ   สํานักวิชา/สถาบันวิจัยและนวัตกรรม/ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

หนวยนับ 
คาเปาหมาย 

65 66 67 68 69 

คน 40,000 42,000 45,000 48,000 50,000 
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ยุทธศาสตรที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมแหงลานนาและการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม 

ประเด็นยุทธศาสตร 4.1 การสืบสานและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมแหงลานนา 

ตัวช้ีวัด (KPI)  4.1.1 ผลงานท่ีเกี่ยวของกับศิลปวัฒนธรรมลานนา 

กลยุทธ (T)  4.1.1.1 การรวบรวมภูมิปญญาทองถ่ินดานศิลปวัฒนธรรมแหงลานนาเพ่ือการศึกษาและวิจัย 

   4.1.1.2 การสรางสรรคผลงานท่ีเก่ียวของกับศิลปวัฒนธรรมลานนา 

รองอธิการบดีผูรับผิดชอบ KPI อาจารย ดร.พนม วิญญายอง 

หนวยงานกลางขับเคล่ือน KPI สวนนโยบายและแผน 

หนวยรวมปฏิบัติการ   พิพิธภัณฑอารยธรรมลุมนํ้าโขง/ศูนยบริการวิชาการ (หลักสูตรพุทธศิลปกรรม) 

หนวยนับ 
คาเปาหมาย 

65 66 67 68 69 

จํานวนผลงาน 5 5 10 10 15 

 

ตัวช้ีวัด (KPI)  4.1.2 กิจกรรมเพ่ือสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมลานนา 

กลยุทธ (T)  4.1.2.1 การสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมลานนา 

   4.1.2.2 การสรางเครือขายเพ่ือการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมลานนา 

รองอธกิารบดีผูรับผิดชอบ KPI อาจารย ดร.พนม วิญญายอง 

หนวยงานกลางขับเคล่ือน KPI สวนนโยบายและแผน 

หนวยรวมปฏิบัติการ   สํานักวิชา/พิพิธภัณฑอารยธรรมลุมนํ้าโขง/สวนพัฒนานักศึกษา/สวนสารบรรณ อํานวยการและนิติการ 

หนวยนับ 
คาเปาหมาย 

65 66 67 68 69 

ครั้ง 24 24 24 24 24 
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ประเด็นยุทธศาสตร 4.2 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเพ่ือความย่ังยืน 

ตัวช้ีวัด (KPI)  4.2.1 คะแนน UI Greenmetric World University Ranking 

กลยุทธ (T)  4.2.1.1 การพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ตามมาตรฐานนานาชาติ 

   4.2.1.2 การสรางเครือขายเพ่ือการพัฒนางานดานสิ่งแวดลอม 

รองอธิการบดีผูรับผิดชอบ KPI อาจารย ดร.พนม วิญญายอง 

หนวยงานกลางขับเคล่ือน KPI สวนนโยบายและแผน 

หนวยรวมปฏิบัติการ   ทุกหนวยงาน 

หนวยนับ 
คาเปาหมาย 

65 66 67 68 69 

คะแนน 7,200 7,400 7,500 7,600 7,700 
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ยุทธศาสตรท่ี 5 ความเปนนานาชาต ิ

ประเด็นยุทธศาสตร 5.1 การสรางบัณฑิตใหมีคุณลักษณะพรอมเปนพลเมืองโลก 

ตัวช้ีวัด (KPI)  5.1.1 บัณฑิตท่ีทํางานในบริษัท/องคกรนานาชาติหรือทํางานในตางประเทศ 

กลยุทธ (T)  5.1.1.1 การสรางความตระหนักและความเขาใจเรื่องความเปนสากลใหกับบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

   5.1.1.2 การจัดกิจกรรมท่ีพัฒนาความเปนสากลใหกับนักศึกษาอยางท่ัวถึง 

   5.1.1.3 การพัฒนาใหนักศึกษามีทักษะภาษาตางประเทศท่ีจําเปนตอการทํางานในระดับสากล โดยเฉพาะภาษาอังกฤษและภาษาจีน 

รองอธิการบดีผูรับผิดชอบ KPI อาจารย ดร.พนม วิญญายอง 

หนวยงานกลางขับเคล่ือน KPI สวนนโยบายและแผน 

หนวยรวมปฏิบัติการ   สํานักวิชา/สวนพัฒนาความสัมพันธระหวางประเทศ/สวนพัฒนานักศึกษา 

หนวยนับ 
คาเปาหมาย 

65 66 67 68 69 

รอยละของบัณฑิตท่ีทํางานในบริษัท/องคกรนานาชาติ

หรือทํางานในตางประเทศ ตอจํานวนบัณฑิตท้ังหมด 
3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 
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ประเด็นยุทธศาสตร 5.2 การสรางความเปนนานาชาติใหเกิดข้ึนในมหาวิทยาลัย (IaH) 

ตัวช้ีวัด (KPI)  5.2.1 ความพึงพอใจของผูมีสวนไดเสียตอความเปนนานาชาติภายในมหาวิทยาลัย 

กลยุทธ (T)  5.2.1.1 การสงเสริมใหบุคลากรและนักศึกษาสามารถปรับตัวและอยูในสังคมโลกท่ีผันผวนไดอยางมีความหมายและมีวัฒนธรรม 

   5.2.1.2 การสรางความเปนนานาชาติภายในมหาวิทยาลัย 

รองอธิการบดีผูรับผิดชอบ KPI รองศาสตราจารย ดร. นันทนา คชเสนี 

หนวยงานกลางขับเคล่ือน KPI สวนพัฒนาความสัมพันธระหวางประเทศ 

หนวยรวมปฏิบัติการ   สํานักวิชา/สวนการเจาหนาท่ี/สวนนโยบายและแผน 

หนวยนับ 
คาเปาหมาย 

65 66 67 68 69 

คะแนน 4.00 4.00 4.00 4.50 4.50 

 

ตัวช้ีวัด (KPI)  5.2.2 จํานวนนักศึกษาตางชาติ 

กลยุทธ (T)  5.2.2.1 การพัฒนากลไกเพ่ือแสวงหานักศึกษาตางชาติอยางมีประสิทธิภาพ 

   5.2.2.2 การพัฒนาระบบการดูแลนักศึกษาตางชาติใหมีประสิทธิภาพ 

รองอธิการบดีผูรับผิดชอบ KPI รองศาสตราจารย ดร. นันทนา คชเสนี 

หนวยงานกลางขับเคล่ือน KPI สวนพัฒนาความสัมพันธระหวางประเทศ 

หนวยรวมปฏิบัติการ   สํานักวิชา 

หนวยนับ 
คาเปาหมาย 

65 66 67 68 69 

รอยละของนักศึกษาตางชาติ 

ตอนักศึกษาท้ังหมด 
4.50 4.50 5.00 5.00 5.00 
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ตัวช้ีวัด (KPI)  5.2.3 จํานวนนักศึกษาแลกเปล่ียน outbound 

กลยุทธ (T)  5.2.3.1 การสนับสนุนการสรางเสริมประสบการณเรียนรูในระดับสากลใหกับนักศึกษา 

   5.2.3.2 การสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานท้ังในระดับชาติและนานาชาติเพ่ือสงเสริมการพัฒนาทักษะของนักศึกษาสูสากล 

รองอธิการบดีผูรับผิดชอบ KPI รองศาสตราจารย ดร. นันทนา คชเสนี 

หนวยงานกลางขับเคล่ือน KPI สวนพัฒนาความสัมพันธระหวางประเทศ 

หนวยรวมปฏิบัติการ   สํานักวิชา 

หนวยนับ 
คาเปาหมาย 

65 66 67 68 69 

รอยละของนักศึกษาแลกเปลี่ยน outbound 

ตอนักศึกษาท้ังหมด 
1.50 2.00 2.00 2.50 2.50 

 

ตัวช้ีวัด (KPI)  5.2.4 จํานวนนักศึกษาแลกเปล่ียน inbound 

กลยุทธ (T)  5.2.4.1 การสรางเครือขายความรวมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับสถาบันการศึกษาในตางประเทศ 

   5.2.4.2 การสนับสนุนสํานักวิชา/หนวยงานจัดกิจกรรมท่ีตรงกับความตองการของนักศึกษาจากตางประเทศ (summer camp, short course) 

รองอธิการบดีผูรับผิดชอบ KPI รองศาสตราจารย ดร. นันทนา คชเสนี 

หนวยงานกลางขับเคล่ือน KPI สวนพัฒนาความสัมพันธระหวางประเทศ 

หนวยรวมปฏิบัติการ   สํานักวิชา 

หนวยนับ 
คาเปาหมาย 

65 66 67 68 69 

รอยละของนักศึกษาแลกเปลี่ยน inbound 

ตอนักศึกษาท้ังหมด 
0.50 0.50 0.60 0.60 0.70 
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ประเด็นยุทธศาสตร 5.3 การสรางความรวมมือระดับนานาชาติเพ่ือการพัฒนาองคกร 

ตัวช้ีวัด (KPI)  5.3.1 ความตอเนื่องของกิจกรรมภายใตความรวมมือกับหนวยงานระดับนานาชาติ (Active MOU) 

กลยุทธ (T)  5.3.1.1 การติดตามและประเมินผลกิจกรรมภายใตกรอบความรวมมือ  

   5.3.1.2 การสรางความตอเนื่องของกิจกรรมจากองคความรูและประสบการณระดับสากล 

รองอธิการบดีผูรับผิดชอบ KPI รองศาสตราจารย ดร. นันทนา คชเสนี 

หนวยงานกลางขับเคล่ือน KPI สวนพัฒนาความสัมพันธระหวางประเทศ 

หนวยรวมปฏิบัติการ   สํานักวิชา 

หนวยนับ 
คาเปาหมาย 

65 66 67 68 69 

รอยละของ Active MOU  

ตอ Total MOU ในแตละป 
60.00 60.00 70.00 70.00 75.00 

 

ตัวช้ีวัด (KPI)  5.3.2 ความรวมมือกับองคกร/หนวยงานระดับนานาชาติ  

กลยุทธ (T)  5.3.2.1 การสรางเครือขายกับหนวยงาน/องคกรระดับนานาชาติ 

รองอธิการบดีผูรับผิดชอบ KPI รองศาสตราจารย ดร. นันทนา คชเสนี 

หนวยงานกลางขับเคล่ือน KPI สวนพัฒนาความสัมพันธระหวางประเทศ 

หนวยรวมปฏิบัติการ   สํานักวิชา 

หนวยนับ 
คาเปาหมาย 

65 66 67 68 69 

จํานวนความรวมมือใหม 20 20 20 20 20 
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ตัวช้ีวัด (KPI)  5.3.3 ความรวมมือระดับนานาชาติภายใต University, Government, Industry, Community (UGIC) 

กลยุทธ (T)  5.3.3.1 การสรางเครือขายความรวมมือในระดับนานาชาติภายใต UGIC 

   5.3.3.2 การสนับสนุนใหหนวยงานสรางกิจกรรมภายใตกรอบความรวมมือ UGIC 

รองอธิการบดีผูรับผิดชอบ KPI รองศาสตราจารย ดร. นันทนา คชเสนี 

หนวยงานกลางขับเคล่ือน KPI สวนพัฒนาความสัมพันธระหวางประเทศ 

หนวยรวมปฏิบัติการ   สํานักวิชา 

หนวยนับ 
คาเปาหมาย 

65 66 67 68 69 

จํานวนโครงการ 3 3 5 5 5 
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ยุทธศาสตรที่ 6 การสรางความยั่งยืนของมหาวิทยาลัยทามกลางความพลิกผัน 

ประเด็นยุทธศาสตร 6.1 การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลอยางมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด (KPI)  6.1.1 ความกาวหนาในหนาท่ีการงานของบุคลากรสายปฏิบัติการ 

กลยุทธ (T)  6.1.1.1 การใชแผนแมบทดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Capital Management) ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2564-2568) 

   6.1.1.2 การสรางและพัฒนาศักยภาพผูนําองคกร 

รองอธิการบดีผูรับผิดชอบ KPI อาจารย ดร. ประภัสสร ดํารงกุล อ้ึงวณิชยพันธ 

หนวยงานกลางขับเคล่ือน KPI สวนการเจาหนาท่ี 

หนวยรวมปฏิบัติการ   ทุกหนวยงาน 

หนวยนับ 
คาเปาหมาย 

65 66 67 68 69 

รอยละของความกาวหนาในอาชีพ 

ของบุคลากรสายปฏิบัติการท่ีเพ่ิมข้ึน 
0.50 2.00 3.00 3.00 3.00 
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ตัวช้ีวัด (KPI)  6.1.2 ความกาวหนาทางตําแหนงวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ 

กลยุทธ (T)  6.1.2.1 การพัฒนาทักษะใหแกบุคลากรสายวิชาการ  

   6.1.2.2 การสงเสริมใหบุคลากรสายวิชาการขอตําแหนงทางวิชาการ  

   6.1.2.3 การกําหนดระบบติดตามการครอบครองตําแหนงวิชาการ (Tenure Track)  

   6.1.2.4 การสงเสริมความเปนเลิศของบุคลากรสายวิชาการตามภาระงานท่ีถนัด (วิจัย, สอน, บริการวิชาการ) 

รองอธิการบดีผูรับผิดชอบ KPI อาจารย ดร. ประภัสสร ดํารงกุล อ้ึงวณิชยพันธ 

หนวยงานกลางขับเคล่ือน KPI สวนการเจาหนาท่ี 

หนวยรวมปฏิบัติการ   สํานักวิชา 

หนวยนับ 
คาเปาหมาย 

65 66 67 68 69 

รอยละการเพ่ิมระดับตําแหนงทางวิชาการของอาจารย 

ตอจํานวนอาจารยประจําท้ังหมด 
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

 
ตัวช้ีวัด (KPI)  6.1.3 การปฏิบัติงานของพนักงานท่ีสงเสริมการทํางานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน 

กลยุทธ (T)  6.1.3.1 การจัดทําแผนปฏิบัติงานของหนวยอยางมีประสิทธิภาพ 

   6.1.3.2 การพัฒนาระบบการประเมินผลงานบุคลากรท่ีสอดคลองกับคํารับรองการปฏิบัติงาน 

รองอธิการบดีผูรับผิดชอบ KPI รองศาสตราจารย ดร. นันทนา คชเสนี 

หนวยงานกลางขับเคล่ือน KPI สวนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 

หนวยรวมปฏิบัติการ   หนวยงานสนับสนุน 

หนวยนับ 
คาเปาหมาย 

65 66 67 68 69 

รอยละของตัวชี้วัดตามคํารับรองท่ีผาน 80.00 80.00 85.00 85.00 90.00 
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ประเด็นยุทธศาสตร 6.2 การพัฒนามหาวิทยาลัยสูการเปน Digital university 

ตัวช้ีวัด (KPI)  6.2.1 ระดับมหาวิทยาลัยดิจิทัล 

กลยุทธ (T)  6.2.1.1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน (Digital Infrastrcuture) 

   6.2.1.2 การสงเสริมการเรียนการสอนดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ (Digital Education) 

   6.2.1.3 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Management) 

   6.2.1.4 การเพ่ิมคุณภาพชีวิตของนักศึกษาและบุคลากร ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รองอธิการบดีผูรับผิดชอบ KPI อาจารย ดร.พนม วิญญายอง 

หนวยงานกลางขับเคล่ือน KPI คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยดิจิทัล 

หนวยรวมปฏิบัติการ   ศูนยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ/สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู/หนวยจัดการสารสนเทศ/สวนนโยบายและแผน 

หนวยนับ 
คาเปาหมาย 

65 66 67 68 69 

ระดับ E-University Connected University Connected University Smart University Smart University 
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ประเด็นยุทธศาสตร 6.3 การสรางความม่ันคงทางดานการเงินเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน 

ตัวช้ีวัด (KPI)  6.3.1 ผลการดําเนินการในภาพรวม มีรายไดมากกวาคาใชจาย 

กลยุทธ (T)  6.3.1.1 การใชแผนกลยุทธทางการเงินเพ่ือสรางความม่ันคง 

   6.3.1.2 การเพ่ิมการลงทุน โดยขยายกลุมเปาหมายใหมเพ่ือสรางรายได 

   6.3.1.3 การสรางความเขมแข็งของหนวยบริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัย  

   6.3.1.4 การบริหารจัดการทรัพยากรและสินทรัพยเพ่ือเพ่ิมรายได เชน ผลิตภัณฑจากงานวิจัยและนวัตกรรม การบริการวิชาการ  

       (การใหคําปรึกษา) การบริการเครื่องมือ หลักสูตรระยะสั้น 

   6.3.1.5 การสรางเครือขายสนับสนุนการดําเนินการของมหาวิทยาลัย 

   6.3.1.6 การสรางความสัมพันธกับศิษยเกาเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย 

   6.3.1.7 การบริหารงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 

   6.3.1.8 การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและการลดรายจาย 

รองอธิการบดีผูรับผิดชอบ KPI อาจารย ดร.พนม วิญญายอง 

หนวยงานกลางขับเคล่ือน KPI คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

หนวยรวมปฏิบัติการ   ทุกหนวยงาน 

หนวยนับ 
คาเปาหมาย 

65 66 67 68 69 

รายไดมากกวาคาใชจาย ไมนอยกวารอยละ 10 ไมนอยกวารอยละ 10 ไมนอยกวารอยละ 10 ไมนอยกวารอยละ 10 ไมนอยกวารอยละ 10 
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ตัวช้ีวัด (KPI)  6.3.2 นักศึกษาใหม 

กลยุทธ (T)  6.3.2.1 การประชาสัมพันธหลักสูตรเชิงรุก 

   6.3.2.2 การสรางเครือขายเพ่ือเพ่ิมจํานวนนักศึกษาท้ังในและตางประเทศ 

   6.3.2.3 การสงเสริมภาพลักษณและการตลาด (MFU Branding & Marketing) 

รองอธิการบดีผูรับผิดชอบ KPI อาจารย ดร.พนม วิญญายอง 

หนวยงานกลางขับเคล่ือน KPI สวนนโยบายและแผน 

หนวยรวมปฏิบัติการ   สํานักวิชา/สวนประชาสัมพันธ/สวนพัฒนาความสัมพันธระหวางประเทศ/สํานักงานบัณฑิตศึกษา 

หนวยนับ 
คาเปาหมาย 

65 66 67 68 69 

รอยละของจํานวนท่ีรับจริงเทียบกับแผน 80.00 80.00 85.00 85.00 85.00 

 

  



 

  

97 

ตัวช้ีวัด (KPI)  6.3.3 การคงอยูของนักศึกษาจนสําเร็จการศึกษา 

กลยุทธ (T)  6.3.3.1 การพัฒนาระบบชวยเหลือทางวิชาการใหกับนักศึกษา 

   6.3.3.2 การสงเสริมคุณภาพชีวติของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอยางรอบดาน เชน สวัสดิการ ความปลอดภัย สุขภาพกายใจ สิ่งอํานวยความสะดวก  

   6.3.3.3 การสรางทัศนคติท่ีดีของนักศึกษาตอมหาวิทยาลัย 

รองอธิการบดีผูรับผิดชอบ KPI อาจารย ดร.พนม วิญญายอง 

หนวยงานกลางขับเคล่ือน KPI สวนนโยบายและแผน 

หนวยรวมปฏิบัติการ   สํานักวิชา/สวนพัฒนาความสัมพันธระหวางประเทศ/สวนพัฒนานักศึกษา/หนวยงานสนับสนุน 

หนวยนับ 
คาเปาหมาย 

65 66 67 68 69 

รอยละของนักศึกษาท่ีคงอยูจนสําเร็จการศึกษา 

ตอจํานวนรับเขา 
60.00 65.00 70.00 70.00 70.00 
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ประเด็นยุทธศาสตร 6.4 การสงเสริมสมรรถนะองคกรสูความเปนเลิศ 

ตัวช้ีวัด (KPI)  6.4.1 ผลการประเมินตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ (EdPEx) ระดับสถาบัน 

กลยุทธ (T)  6.4.1.1 การพัฒนาแนวทางการดําเนินงานของหนวยงานในองคกรตามเกณฑคุณภาพการศึกษา (EdPEx) 

   6.4.1.2 การสื่อสารภายในองคกรเพ่ือการพัฒนา 

   6.4.1.3 การใช THE ranking เพ่ือเปนแนวทางในการวางแผนและพัฒนาการดําเนินงาน 

รองอธิการบดีผูรับผิดชอบ KPI รองศาสตราจารย ดร. นันทนา คชเสนี 

หนวยงานกลางขับเคล่ือน KPI สวนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 

หนวยรวมปฏิบัติการ   ทุกหนวยงาน 

หนวยนับ 
คาเปาหมาย 

65 66 67 68 69 

คะแนน - 200 200 200 300 

 

ตัวช้ีวัด (KPI)  6.4.2 ผลการประเมินตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ (EdPEx200) ระดับสํานักวิชา 

กลยุทธ (T)  6.4.2.1 การพัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามภารกิจ 

   6.4.2.2 สงเสริมและสนับสนุนการสรางเครือขายการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑคุณภาพการศึกษา (EdPEx) 

รองอธิการบดีผูรับผิดชอบ KPI รองศาสตราจารย ดร. นันทนา คชเสนี 

หนวยงานกลางขับเคล่ือน KPI สวนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 

หนวยรวมปฏิบัติการ   สํานักวิชา 

หนวยนับ 
คาเปาหมาย 

65 66 67 68 69 

จํานวนสํานักวิชา 1 1 2 2 2 
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ยุทธศาสตรที่ 7 การสงเสริมธรรมาภิบาลและการเปนองคกรแหงความสุข 

ประเด็นยุทธศาสตร 7.1 การสงเสริมธรรมาภิบาลและความโปรงใสในการดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัด (KPI)  7.1.1 ผลการสอบบัญชีมหาวิทยาลัย 

กลยุทธ (T)  7.1.1.1 การสรางความเขาใจเรื่องกฎระเบียบ แนวปฏิบัติ และกฎหมายเพ่ือการดําเนินงาน 

รองอธิการบดีผูรับผิดชอบ KPI อาจารย ดร. ประภัสสร ดํารงกุล อ้ึงวณิชยพันธ 

หนวยงานกลางขับเคล่ือน KPI สวนการเงินและบัญชี 

หนวยรวมปฏิบัติการ   ทุกหนวยงาน 

หนวยนับ 
คาเปาหมาย 

65 66 67 68 69 

ระดับ รับรองโดยไมมีเง่ือนไข รับรองโดยไมมีเง่ือนไข รับรองโดยไมมีเง่ือนไข รับรองโดยไมมีเง่ือนไข รับรองโดยไมมีเง่ือนไข 

 

ตัวช้ีวัด (KPI)  7.1.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 

กลยุทธ (T)  7.1.2.1 การสงเสริมระบบธรรมาภิบาลท่ีดีภายในมหาวิทยาลัย 

   7.1.2.2 การบริหารจัดการและระบบการเขาถึงขอมูลมหาวิทยาลัย เพ่ือความโปรงใส 

รองอธิการบดีผูรับผิดชอบ KPI อาจารย ดร.พนม วิญญายอง 

หนวยงานกลางขับเคล่ือน KPI สวนนโยบายและแผน 

หนวยรวมปฏิบัติการ   ทุกหนวยงาน 

หนวยนับ 
คาเปาหมาย 

65 66 67 68 69 

ระดับ A A A A A 
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ประเด็นยุทธศาสตร 7.2 การสรางความผูกพันในองคกรอยางย่ังยืน 

ตัวช้ีวัด (KPI)  7.2.1 ผลการประเมินคาความผูกพันของพนักงานตอองคกร 

กลยุทธ (T)  7.2.1.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรของมหาวิทยาลัยอยางรอบดาน เชน สวัสดกิาร ความปลอดภัย สุขภาพกายใจ ฯลฯ 

   7.2.1.2 การสงเสริมคานิยมในองคกรใหแกบุคลากร 

รองอธิการบดีผูรับผิดชอบ KPI อาจารย ดร. ประภัสสร ดํารงกุล อ้ึงวณิชยพันธ 

หนวยงานกลางขับเคล่ือน KPI สวนการเจาหนาท่ี 

หนวยรวมปฏิบัติการ   ทุกหนวยงาน 

หนวยนับ 
คาเปาหมาย 

65 66 67 68 69 

ระดับ 4 4 4 4 4 
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ยุทธศาสตรที่ 8 การยกระดับศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยแมฟาหลวงสูการเปนศูนยกลางสุขภาพแหงอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง  

ประเด็นยุทธศาสตร 8.1 Medical service and Wellness hub ท่ีเปนเลิศ 

ตัวช้ีวัด (KPI)  8.1.1 การรับรองจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) 

กลยุทธ (T)  8.1.1.1 การจัดทําและดําเนินการตามแผนรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลและการบริการสุขภาพ (HA) 

รองอธิการบดีผูรับผิดชอบ KPI อาจารย ดร. ประภัสสร ดํารงกุล อ้ึงวณิชยพันธ 

หนวยงานกลางขับเคล่ือน KPI โรงพยาบาลศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

หนวยรวมปฏิบัติการ   โรงพยาบาลศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

หนวยนับ 
คาเปาหมาย 

65 66 67 68 69 

ผาน ผาน ผาน ผาน ผาน ผาน 
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ตัวช้ีวัด (KPI)  8.1.2 จํานวนผูเขารับบริการทางดานสุขภาพ 
กลยุทธ (T)  8.1.2.1 การสงเสริมการดําเนินงานดานการใหบริการดานสุขภาพ 
   8.1.2.2 การใหบริการทางการแพทยและสาธารณสุขสูชุมชนอยางท่ัวถึง 
   8.1.2.3 การสงเสริมการดูแลสุขภาพ และปองกันโรคโดยอาศัยขอมูลสารสนเทศ (big data) เพ่ือการตัดสินใจ 
รองอธิการบดีผูรับผิดชอบ KPI อาจารย ดร. ประภัสสร ดํารงกุล อ้ึงวณิชยพันธ 

หนวยงานกลางขับเคล่ือน KPI ศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 
หนวยรวมปฏิบัติการ   โรงพยาบาลศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง/โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง (การแพทยบูรณาการ)/ 
       สํานักวิชาทันตแพทยศาสตร/ศูนยบริการสุขภาพแบบครบวงจรแหงภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง/ 
       โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง สาขากรุงเทพมหานคร  

หนวยนับ 
คาเปาหมาย 

65 66 67 68 69 

คน 150,000 180,000 210,000 250,000 300,000 
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ตัวช้ีวัด (KPI)  8.1.3 ความพึงพอใจของผูรับบริการทางการแพทย 
กลยุทธ (T)  8.1.3.1 การพัฒนาระบบการใหบริการท่ีตอบสนองความตองการของลูกคา 

   8.1.3.2 การยกระดับคุณภาพการใหบริการของบุคลากรทางการแพทย 

รองอธิการบดีผูรับผิดชอบ KPI อาจารย ดร. ประภัสสร ดํารงกุล อ้ึงวณิชยพันธ 

หนวยงานกลางขับเคล่ือน KPI โรงพยาบาลศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 
หนวยรวมปฏิบัติการ   โรงพยาบาลศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง/โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง (การแพทยบูรณาการ)/ 
       สํานักวิชาทันตแพทยศาสตร/ศูนยบริการสุขภาพแบบครบวงจรแหงภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง/ 
       โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง สาขากรุงเทพมหานคร  

หนวยนับ 
คาเปาหมาย 

65 66 67 68 69 

คะแนน 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 
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ประเด็นยุทธศาสตร 8.2 Medical academic hub ท่ีเปนเลิศ  

ตัวช้ีวัด (KPI)  8.2.1 ความสามารถในการรองรับการฝกปฏิบัติช้ันคลีนิกของนักศึกษาแพทย 

กลยุทธ (T)  8.2.1.1 การสรรหาบุคลากรทางการแพทยใหเพียงพอ 
   8.2.1.2 การจัดหาทรัพยากรใหมีเพียงพอและพรอมใช 
รองอธิการบดีผูรับผิดชอบ KPI อาจารย ดร. ประภัสสร ดํารงกุล อ้ึงวณิชยพันธ 
หนวยงานกลางขับเคล่ือน KPI โรงพยาบาลศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

หนวยรวมปฏิบัติการ   สํานักวิชาแพทยศาสตร 

หนวยนับ 
คาเปาหมาย 

65 66 67 68 69 

จํานวนคน - 16 

 

ตัวช้ีวัด (KPI)  8.2.2 ผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทยท่ีมีคุณภาพ 

กลยุทธ (T)  8.2.2.1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทยใหสามารถผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพ  

    8.2.2.2 การสรางเครือขายทางการดานการวิจัยและพัฒนาทางการแพทย 

รองอธิการบดีผูรับผิดชอบ KPI ศาสตราจารย ดร. สุจิตรา วงศเกษมจิตต 

หนวยงานกลางขับเคล่ือน KPI สถาบันวิจัยและนวัตกรรม 

หนวยรวมปฏิบัติการ   กลุมสํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

หนวยนับ 
คาเปาหมาย 

65 66 67 68 69 

จํานวนผลงาน 50 60 70 80 90 
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ตัวช้ีวัด (KPI)  8.2.3 จํานวนผูรับบริการวิชาการทางการแพทยและสาธารณสุข 

กลยุทธ (T)  8.2.3.1 การสรางโครงการบริการวิชาการทางการแพทยและสาธารณสุขท่ีตอบสนองตอความตองการของชุมชน/สังคม 

รองอธิการบดีผูรับผิดชอบ KPI อาจารย ดร. ประภัสสร ดํารงกุล อ้ึงวณิชยพันธ 

หนวยงานกลางขับเคล่ือน KPI ศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

หนวยรวมปฏิบัติการ   กลุมสํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ/โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง สาขากรุงเทพมหานคร  

หนวยนับ 
คาเปาหมาย 

65 66 67 68 69 

คน 20,000 21,000 22,000 23,000 25,000 

 
ตัวช้ีวัด (KPI)  8.2.4 ความพึงพอใจของผูรับบริการวิชาการทางการแพทยและสาธารณสุข 

กลยุทธ (T)  8.2.4.1 การบริหารโครงการบริการวิชาการทางการแพทยและสาธารณสุขอยางมีคุณภาพท่ีตอบสนองตอความตองการของชุมชน/สังคม 

รองอธิการบดีผูรับผิดชอบ KPI อาจารย ดร. ประภัสสร ดํารงกุล อ้ึงวณิชยพันธ 

หนวยงานกลางขับเคล่ือน KPI ศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

หนวยรวมปฏิบัติการ   กลุมสํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ/โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง สาขากรุงเทพมหานคร  

หนวยนับ 
คาเปาหมาย 

65 66 67 68 69 

คะแนน 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 
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ตารางความเช่ือมโยงยุทธศาสตรภายใตแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ฉบับที ่5 

 

 

  

G1 G2 G3 G4 

S1 S2 S3 S4 

SI 1.1 SI 1.2 SI 1.3 SI 2.1 SI 2.2 SI 2.3 SI 3.1 SI 3.2 SI 4.1 SI  
4.2 

KPI 
1.1.1 

KPI 
1.1.2 

KPI 
1.1.3 

KPI 
1.2.1 

KPI 
1.2.2 

KPI 
1.2.3 

KPI 
1.2.4 

KPI 
1.3.1 

KPI 
2.1.1 

KPI 
2.1.2 

KPI 
2.2.1 

KPI 
2.2.2 

KPI 
2.2.3 

KPI 
2.3.1 

KPI 
2.3.2 

KPI 
3.1.1 

KPI 
3.1.2 

KPI 
3.2.1 

KPI 
3.2.2 

KPI 
3.2.3 

KPI 
3.2.4 

KPI 
4.1.1 

KPI 
4.1.2 

KPI 
4.2.1 

T 
1.1.1.1 

- 
1.1.1.4 

T 
1.1.2.1 

- 
1.1.2.2 

T 
1.1.3.1 

- 
1.1.3.2 

T  
1.2.1.1 

- 
1.2.1.3 

T 
1.2.3.1 

T 
1.2.4.1 

- 
1.2.4.2 

T 
1.3.1.1 

- 
1.3.1.3 

T 
2.1.1.1 

- 
2.1.1.2 

T 
2.1.2.1 

T 
2.2.1.1 

- 
2.2.1.5 

T 
2.2.2.1 

- 
2.2.2.2 

T 
2.2.3.1 

- 
2.2.3.3 

T 
2.3.1.1 

- 
2.3.1.2 

T 
2.3.2.1 

- 
2.3.2.2 

T 
3.1.1.1 

- 
3.1.1.2 

T 
3.1.2.1 

- 
3.1.2.2 

T 
3.2.1.1 

- 
3.2.1.2 

T 
3.2.2.1 

- 
3.2.2.2 

T 
3.2.3.1 

T 
3.2.4.1 

T 
4.1.1.1 

- 
4.1.1.2 

T 
4.1.2.1 

- 
4.1.2.2 

T 
4.2.1.1 

- 
4.2.1.2 

G5 G6 G7 G8 

S5 S6 S7 S8 

SI  
5.1 SI 5.2 SI 5.3 SI 6.1 SI  

6.2 SI 6.3 SI 6.4 SI 7.1 SI 
7.2 SI 8.1 SI 8.2 

KPI 
5.1.
1 

KPI 
5.2.
1 

KPI 
5.2.
2 

KPI 
5.2.
3 

KPI 
5.2.
4 

KPI 
5.3.
1 

KPI 
5.3.
2 

KPI 
5.3.
3 

KPI 
6.1.
1 

KPI 
6.1.
2 

KPI 
6.1.
3 

KPI 
6.2.
1 

KPI 
6.3.
1 

KPI 
6.3.
2 

KPI 
6.3.
3 

KPI 
6.4.
1 

KPI 
6.4.
2 

KPI 
7.1.
1 

KPI 
7.1.
2 

KPI 
7.2.
1 

KPI 
8.1.
1 

KPI 
8.1.
2 

KPI 
8.1.
3 

KPI 
8.2.
1 

KPI 
8.2.
2 

KPI 
8.2.
3 

KPI 
8.2.
4 

T 
5.1.1.1 

- 
5.1.1.3 

T 
5.2.1.1 

- 
5.2.1.2 

T 
5.2.2.1 

- 
5.2.2.2 

T 
5.2.3.1 

- 
5.2.3.2 

T 
5.2.4.1 

- 
5.2.4.2 

T 
5.3.1.1 

- 
5.3.1.2 

T 
5.3.2.1 

T 
5.3.3.1 

- 
5.3.3.2 

T 
6.1.1.1 

-
6.1.1.2 

T 
6.1.2.1 

-
6.1.2.4 

T 
6.1.3.1 

-
6.1.3.2 

T 
6.2.1.1 

- 
6.2.1.4 

T 
6.3.1.1 

- 
6.3.1.8 

T 
6.3.2.1 

- 
6.3.2.3 

T 
6.3.2.1 

- 
6.3.2.3 

T 
6.4.1.1 

- 
6.4.1.3 

T 
6.4.2.1 

- 
6.4.2.2 

T 
7.1.1.1 

T 
7.1.2.1 

- 
7.1.2.2 

T 
7.2.1.1 

- 
7.2.1.2 

T 
8.1.1.1 

T 
8.1.2.1 

- 
8.1.2.4 

T 
8.1.2.1 

- 
8.1.2.2 

T 
8.2.1.1 

- 
8.2.1.2 

T 
8.2.2.1 

- 
8.2.2.2 

T 
8.2.3.1 

T 
8.2.4.1 
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ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร 

มหาวิทยาลัยแมฟาหลวงกับยุทธศาสตรอื่น 
 

    การจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2565-2569) มีขอมูลนโยบาย

และเอกสารสําคัญท่ีเก่ียวของท่ีนํามาประกอบการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ดังกลาว ไดแก 

 1. ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580)13

14 

 2. แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580)14

15 

 

1. ความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580) 

 มหาวิทยาลัยแมฟาหลวงไดนํายุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) ซึ ่งเปน         

ทิศทางการพัฒนาประเทศที่เกิดจากกระบวนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน และนําไปสูการปฏิบัติ     

เพื่อใหประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั ่ง ยั ่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว     

ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน โดยมหาวิทยาลัย

ไดสรุปกรอบความเชื่อมโยงในแตละยุทธศาสตร ดังนี้ 

 1.1 ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

 ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขันมีเปาหมายการพัฒนาที่มุงเนนการ

ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ไดแก (1) “ตอยอดอดีต” 

โดยมองกลับไปที ่รากเหง าทางเศรษฐกิจอัตลักษณว ัฒนธรรมประเพณีว ิถ ีช ีว ิตและจ ุดเดนทาง

ทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายรวมทั้งความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในดานอื่น ๆ นํามา

ประยุกตผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อใหสอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลก

สมัยใหม (2) “ปรับปจจุบัน”เพื่อปูทางสูอนาคตผานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของประเทศในมิติตาง ๆ 

ทั้งโครงขายระบบคมนาคมและขนสงโครงสรางพื้นฐานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและดิจิทัลและการปรับ

สภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (3) “สรางคุณคาใหมในอนาคต”

ดวยการเพ่ิมศักยภาพของผูประกอบการพัฒนาคนรุนใหมรวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจเพ่ือตอบสนองตอความ

ตองการของตลาดผสมผสานกับยุทธศาสตรที่รองรับอนาคตบนพื้นฐานของการตอยอดอดีตและปรับ

ปจจุบันพรอมท้ังการสงเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐใหประเทศไทยสามารถสรางฐานรายไดและการจาง

งานใหมขยายโอกาสทางการคาและการลงทุนในเวทีโลกควบคูไปกับการยกระดับรายไดและการกินดีอยูดี

รวมถึงการเพ่ิมข้ึนของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมลํ้าของคนในประเทศไดในคราวเดียวกัน 

 

                                           
14 ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580). ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 135 ตอนท่ี 87 ก วันท่ี 13 ตุลาคม 2561 
15 สรุปสาระสําคัญแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580). สํานักงานเลขานุการของคณะกรรมาการ

ยุทธศาสตรชาติ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
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 1.2 ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

 ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยมีเปาหมายการพัฒนา 

ที่สําคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดีเกงและมีคุณภาพโดยคนไทยมีความพรอม    

ทั้งกายใจสติปญญามีพัฒนาการที่ดีรอบดานและมีสุขภาวะที่ดีในทุกชวงวัยมีจิตสาธารณะรับผิดชอบ      

ตอสังคมและผูอื่นมัธยัสถอดออมโอบออมอารีมีวินัยรักษาศีลธรรมและเปนพลเมืองดีของชาติมีหลักคิด     

ที่ถูกตอง มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 และอนุรักษภาษา

ทองถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิตสูการเปนคนไทยที่มีทักษะสูง                           

เปนนวัตกร นักคิด ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหมและอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

 1.3 ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

 ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมมีเปาหมายการพัฒนา                  

ที่สําคัญที่ใหความสําคัญการดึงเอาพลังของภาคสวนตาง ๆ ทั้งภาคเอกชนประชาสังคมชุมชนทองถ่ิน

มารวมขับเคลื่อนโดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการรวมคิดรวมทําเพ่ือสวนรวมการกระจาย 

อํานาจและความรับผิดชอบไปสูกลไกบริหารราชการแผนดินในระดับทองถิ่นการเสริมสรางความเขมแข็ง

ของชุมชนในการจัดการตนเองและการเตรียมความพรอมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ

สังคมและสภาพแวดลอมใหเปนประชากรที่มีคุณภาพสามารถพึ่งตนเองและทําประโยชนแกครอบครัว

ช ุมชนและสังคมใหนานที ่ส ุดโดยรัฐใหหลักประกันการเขาถึงบริการและสวัสดิการท่ีมีคุณภาพ            

อยางเปนธรรมและท่ัวถึง 

 1.4 ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม  

 ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมีเปาหมาย 

การพัฒนาที่สําคัญเพื่อนําไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติทั้งมิติดานสังคม เศรษฐกิจ

สิ่งแวดลอมธรรมาภิบาลและความเปนหุนสวนความรวมมือระหวางกันทั้งภายในและภายนอกประเทศ

อยางบูรณาการใชพ้ืนท่ีเปนตัวตั้งในการกําหนดกลยุทธและแผนงานและการใหทุกฝายท่ีเก่ียวของไดเขามา

มีสวนรวมในแบบทางตรงใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปไดโดยเปนการดําเนินการบนพื้นฐานการเติบโต

รวมกันไมวาจะเปนทางเศรษฐกิจสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตโดยใหความสําคัญกับ การสรางสมดุลท้ัง                

3 ดาน อันจะนําไปสูความยั่งยืนเพ่ือคนรุนตอไปอยางแทจริง 

 

2. ความเช่ือมโยงกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580) 

 2.1 ประเด็นการตางประเทศ 

 ความรวมมือเศรษฐกิจและความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศการเจริญเติบโตทาง 

เศรษฐกิจของไทยในชวงท่ีผานมามีสวนสําคัญมาจากรายไดจากการสงออกและการทองเท่ียวการท่ี ไทยจะ

สามารถหลุดพนจาก “กับดักประเทศรายไดปานกลาง” นี้ไดตองอาศัยการพัฒนาตามเปาหมายที่มุงสราง

เศรษฐกิจที่เนนคุณคาที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมรวมถึงการใชประโยชนจากกรอบความรวมมือระดับ

ภูมิภาคที่ไทยเปนสมาชิกนอกจากเศรษฐกิจไทยจะพึ่งพาตางประเทศในเชิงอุปสงคแลวไทย ยังตองพึ่งพา

ตางประเทศในเชิงอุปทานอีกดวยไทยจึงจะตองใชประโยชนจากการแลกเปลี่ยนองค ความรูและความเปน

หุนสวนกับภาคสวนตาง ๆ ของตางประเทศเพ่ือรวมกันบรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนของโลก 
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 2.2 ประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต 

  อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทยครบวงจร เนนการพัฒนาแบบบูรณาการควบคู กับ

อุตสาหกรรมที่เกี ่ยวเนื ่อง สงเสริมการวิจัยและพัฒนา และนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชในทาง

การแพทยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในทุกมิติและสรางอุตสาหกรรมการแพทยที่มีมูลคาเพิ่มสูง 

เพื่อรองรับความตองการทั้งในประเทศและตางประเทศ ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางดานสุขภาพใหมี

ศักยภาพดานเทคโนโลยี มีทักษะความชํานาญ มีมาตรฐานเปนที่ยอมรับ ทั้งดานบุคลากร ผลิตภัณฑ และ

บริการทางการแพทย และขยายชองทางการตลาดทั้งในและตางประเทศ และเชื่อมโยงกับการทองเที่ยว

เชิงสุขภาพและกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อใหไทยเปนศูนยกลางดานอุตสาหกรรมและบริการสุขภาพทั้งดาน

รางกายและจิตใจท่ีผสมผสานความเชี่ยวชาญท้ังในการแพทยแผนปจจุบันและการแพทยแผนไทย 

 2.3 ประเด็นผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยุคใหม 

 การสรางความเขมแข็งผู ประกอบการอัจฉริยะโดยใหความสําคัญกับการจัดการศึกษา                     

เพื่อพัฒนา ความเปนผูประกอบการรวมทั้งพัฒนาทักษะพื้นฐานที่จําเปนและความถนัดที่แตกตางและ

หลากหลายของแรงงานโดยเฉพาะที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีและพัฒนาผูประกอบการในทุกระดับใหมี    

จิตวิญญาณของการเปนผูประกอบการขับเคลื่อนธุรกิจดวยเทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิดสรางสรรคใน

การพัฒนาเพ่ิมมูลคาธุรกิจตลอดจนสงเสริมการรวมกลุมและสรางเครือขายของผูประกอบการ 

 2.4 ประเด็นการปรับเปล่ียนคานิยมและวัฒนธรรม 

 การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และการเสริมสรางจิตสาธารณะและการเปนพลเมือง                

ท่ีดี ผานการเลี้ยงดูในครอบครัวการบูรณาการเรื่องความซ่ือสัตยวินัยคุณธรรมจริยธรรมในการจัดการเรียน

การสอนการสรางความเขมแข็งของสถาบันทางศาสนาการปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมโดยใชชุมชนเปน

ฐานการสงเสริมใหคนไทยมีจิตสาธารณะจิตอาสาและรับผิดชอบตอสวนรวมรวมทั้งการสรางเสริมผูนํา   

การเปลี่ยนแปลงและตนแบบท่ีดีท้ังระดับบุคคลและองคกร 

 2.5 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

 การพัฒนาชวงวัยเรียน/วัยรุนจัดใหมีการพัฒนาทักษะความสามารถที่สอดรับกับทักษะใน

ศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะดานการคิดวิเคราะห สังเคราะห ความสามารถในการแกปญหาที่ซับซอน 

ความคิดสรางสรรคการทํางานรวมกับผูอื่น จัดใหมีการพัฒนาทักษะดานภาษา ศิลปะ ทักษะดานดิจิทัล 

และความสามารถในการใชเทคโนโลยีที่สอดคลองกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจทักษะ    

การเรียนรูที่เชื่อมตอกับโลกการทํางานจัดใหมีการเรียนรูทักษะอาชีพที่สอดคลองกับความตองการของ

ประเทศและทักษะชีวิตท่ีสามารถอยูรวมและทํางานภายใตสังคมท่ีเปนพหุวัฒนธรรมสงเสริมและสนับสนุน

ระบบบริการสุขภาพและอนามัยที่เชื ่อมตอกันระหวางระบบสาธารณสุขกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา     

เพื่อเสริมสรางศักยภาพดานความฉลาดทางเชาวนปญญาและความฉลาดทางอารมณของกลุมวัยเรียน/

วัยรุน รวมท้ังสรางความอยากรูอยากเห็นและสรางแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 
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 การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน ดวยการยกระดับศักยภาพทักษะและสมรรถนะ

ของคนในชวงวัยทํางานใหสอดคลองกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความตองการของตลาดแรงงาน 

เพื่อสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจและผลิตภาพเพิ่มขึ้นใหกับประเทศ เสริมสรางความอยากรูและ

ยกระดับตนเองสรางวัฒนธรรมการทํางานที่พึงประสงค และความรูความเขาใจและทักษะทางการเงิน   

เพื่อเสริมสรางความมั่นคงและหลักประกันของตนเองและครอบครัว สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนา

ความรูแรงงานฝมือใหเปนผูประกอบการใหม และสามารถพัฒนาตอยอดความรูในการสรางสรรคงานใหม ๆ 

และสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีใหกับวัยทํางานผานระบบการคุมครองทางสังคมและการสงเสริมการออม 

 2.6 ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู 

 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยพัฒนา

กระบวนการเรียนรูในทุกระดับชั้น ตั้งแตปฐมวัยจนถึง อุดมศึกษา พัฒนากระบวนการเรียนรูของผูเรียน 

ทุกระดับการศึกษา พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งสงเสริมการวิจัยและใชเทคโนโลยี     

ในการสรางและจัดการความรู การเรียนการสอน และการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพท่ีสอดคลอง

กับบริบทพื้นที่ การพัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิต รวมถึงการยกระดับทักษะวิชาชีพ พัฒนาระบบ   

การเรียนรูชุมชนใหเขาถึงไดทุกท่ี ทุกเวลา พัฒนาระบบเครือขายเทคโนโลยี ดิจิทัลและดิจิทัลแฟลตฟอรม

เพื่อการศึกษาในทุกระดับทุกประเภทการศึกษาอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสรางระบบ

การศึกษา เพื่อเปนเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ และพัฒนาศูนยวิจัยเฉพาะทาง ศูนยฝกอบรมและ

ทดสอบในระดับภูมิภาค  

 2.7 ประเด็นการเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะท่ีดี 

 การสรางความรอบรูดานสุขภาวะและการปองกันและควบคุมปจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ     

โดยพัฒนาสื่อเพื่อสงเสริม และเผยแพรองคความรูดานสุขภาพและดานสุขภาวะที่ถูกตอง พัฒนาภาคี

เครือขาย ประชาชน ชุมชน ทองถิ ่น ใหมีความรู เกี ่ยวกับการเจ็บปวยและตายจากโรคที่ปองกันได                   

สรางเสริมความรูเพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของคนทุกกลุมวัย การพัฒนาระบบเฝาระวัง 

ปองกัน ควบคุม และกลไก การสื ่อสารประชาสัมพันธแบบบูรณาการทุกระดับ การพัฒนานโยบาย                  

และมาตรการปองกันและควบคุมปจจัย เสี่ยงท่ีคุกคามสุขภาวะ 

 การกระจายบริการสาธารณสุขอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ มีเปาหมายเพื่อลดความเหลื่อมลํ้าใน

การเขาถึงบริการทางสาธารณสุข ดวยการพัฒนาสถานพยาบาลใหเพิ่มกําลังคนและนําเทคโนโลยีดิจิทัล  

มาชวยในการขยายการใหบริการ รวมท้ังยกระดับคุณภาพการใหบริการตามมาตรฐานสากลท่ัวทุกพ้ืนท่ี 

 2.8 ประเด็นพลังทางสังคม 

 การรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก เนนการเตรียมคนและสังคมเชิงรุกใหคนทุกชวงวัยตระหนัก        

มีความรอบรูและความพรอมรองรับการเปนสังคมสูงวัยในทุกมิติ ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และ

สภาพแวดลอมเพื่อใหเปนประชากรที่มีคุณภาพที่สามารถพึ่งตนเองและเปนพลังในการพัฒนาครอบครัว 

ชุมชน สังคมและประเทศใหนานที ่สุด รวมทั ้งสงเสริมใหผู สูงอายุเปนพลังสังคมดวยการถายทอด

ประสบการณและภูมิปญญาใหกับประชากรรุนอื่น ๆ และสงเสริมการปรับเปลี่ยนมุมมองและทัศนคติ   

ของสังคมท่ีมีตอการปฏิบัติกับผูสูงอายุ 
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 2.9 ประเด็นการเติบโตอยางย่ังยืน 

 การสรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว การเติบโตอยางยั ่งยืนบนสังคม

เศรษฐกิจสีเขียว เปนการใหความสําคัญกับการคงไวซึ่งพื้นที่คุมครองไดรับการอนุรักษ คุมครอง เพื่อลด

การสูญเสียชนิดพันธุ ที ่ถูกคุกคาม ชนิดพันธุ เฉพาะถิ ่นที ่มีผลกระทบตอระบบนิเวศ รวมทั ้งการลด       

ความขัดแยงระหวางสัตวปากับคนและชุมชน ตลอดจนใหความสําคัญกับการบริหารจัดการปาไมเชิงพ้ืนท่ี 

โดยนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหมมาประยุกตใชในการหยุดยั้งการบุกรุกทําลายพ้ืนท่ีปา พัฒนาการ

มีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรปาไม พัฒนาองคกรของรัฐและออกกฎระเบียบเพื่อสนับสนุนการเพ่ิม

พ้ืนท่ีปา สนับสนุนการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวท้ังในเขตเมืองและชุมชน นอกจากนี้ยังจะตองสงเสริมการลงทุนและ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคไปสูการผลิตและการบริโภคอยางยั่งยืน 

 2.10 ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

 การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ เพื่อประโยชนในการบริหารการตัดสินใจและการบริการ               

ที่เปนเลิศรวมทั้งเปดโอกาสใหภาคเอกชนและภาคประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารภาครัฐ และเพิ่มโอกาส

ในการแขงขันและประโยชนในการดําเนินชีวิต โดยเนนการพัฒนาระบบฐานขอมูลภาครัฐและการนํา

เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใชใหวิธีการทํางานของหนวยงานราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ                    

การสรางและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ เพื่อใหบุคลากรภาครัฐเปนคนดีคนเกง มีคุณธรรม มีจริยธรรม                   

มีจิตสํานึก มีความสามารถสูง มีภาวะผูนํา และมีความรูความสามารถในการทํางานรับใชประเทศชาติและ

ประชาชนอยางแทจริง มีทักษะในการปฏิบัติงานท่ีทันสมัยและทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก 

 2.11 ประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 การปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มุงการพัฒนาคนและการพัฒนาระบบ ในสวนการ

พัฒนาคน เนนการปรับพฤติกรรม “คน” ทุกกลุมในสังคม โดยกลุมเด็กและเยาวชน เนนการปลูกฝงและ

หลอหลอม ใหมีจิตสํานึกและพฤติกรรม ยึดมั ่นในความซื่อสัตยสุจริต เนนการสรางวัฒนธรรมและ

พฤติกรรมสุจริต ควบคูกับสงเสริมการมีสวนรวมตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ กลุมขาราชการและ

เจาหนาท่ีของรัฐ สงเสริมการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน รูจักแยกแยะเรื่องสวนตัวออกจากหนาท่ี

การงาน พรอมกับ สรางจิตสํานึกและคานิยมของบุคลากรในการตอตานการทุจริต สนับสนุนการมีสวนรวม

เปนเครือขายเฝาระวัง สอดสอง และแจงเบาะแสการทุจริต ในสวนการพัฒนา “ระบบ” ใหความสําคัญกับ

การสงเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการตอตาน การทุจริตในหนวยงานภาครัฐท่ีเหมาะสมกับบริบท สภาพ

ปญหา และพลวัตการทุจริตของแตละหนวยงาน พรอมทั้งสงเสริมสนับสนุนใหมีการใชเครื่องมือและ

มาตรการเพ่ือสรางความโปรงใส ตรวจสอบได และปดโอกาสในการกระทําการทุจริต  

 2.12 ประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ดานเศรษฐกิจ มุงเนนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย

ความตองการของประเทศ ยกระดับผลิตภาพการผลิตดานการเกษตร ศักยภาพของผู ประกอบการ

ภาคอุตสาหกรรมและบริการท่ีสามารถใชประโยชนเชิงพาณิชยไดจริง โดยสงเสริมใหภาคเอกชนมีบทบาท 

รวมทั้งการสรางเครือขายรวมกับภาคการศึกษาทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ ตลอดจนการพัฒนา

มาตรฐาน คุณภาพ และการบริการวิเคราะหทดสอบที่เปนที ่ยอมรับตามขอตกลงระหวางประเทศ      
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เพื่อใหสามารถรองรับความจําเปนของอุตสาหกรรมและบริการของไทยในการสงมอบสินคาและบริการ   

ท่ีมีคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานระหวางประเทศ 

 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ดานสังคม เนนประเด็นสําคัญทางสังคมของประเทศที่ตองใช  

การวิจัยและนวัตกรรม เปนเครื ่องมือในการขับเคลื ่อนสังคมไทย ไดแก การยกระดับคุณภาพชีวิต         

ของประชาชนทุกกลุม ทั้งดานสุขภาพ การศึกษา และการเขาถึงบริการและสวัสดิการของรัฐ การเตรียม   

ความพรอมของประชาชนไทยเพื่อรองรับกระแสโลกาภิวัตนของวัฒนธรรมโลกที่รวดเร็วขึ้นในยุคดิจิทัล 

การเขาสู ส ังคมสูงวัย การพัฒนาแรงงานทักษะสูงและเฉพาะทาง การยกระดับแรงงานทักษะตํ ่า                       

การแกปญหาความเหลื ่อมลํ ้าในสังคม ตลอดจนเพิ ่มประสิทธิภาพการทํางานของภาครัฐใหเขากับ         

การดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในยุคดิจิทัล 

 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ดานสิ่งแวดลอม เนนประเด็นสําคัญทางทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดลอมของประเทศที่ตองใชการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เปนเครื่องมือในการสรางและพัฒนาองค

ความรู เทคโนโลยีที่สรางเศรษฐกิจฐานชีวภาพอุบัติใหมทั้งระบบอยางครบวงจร สงเสริมงานวิจัยเพ่ือ    

การอนุรักษและฟนฟูความอุดมสมบูรณและความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรทางบก ทางนํ้า

และทางทะเล รวมทั้ง การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และการจัดการกาซเรือนกระจก 

และดานพลังงานหมุนเวียน 

 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ดานองคความรูพื้นฐาน เนนการวิจัยที่สรางองคความรูพื้นฐาน

เพื่อการสะสมองคความรู การตอยอดไปสูการประยุกตใชองคความรู และการตอยอดไปสูนวัตกรรมทาง

เศรษฐกิจหรือนวัตกรรมทางสังคม รวมทั้งการสรางนวัตกรรมเพื่อใหภาคอุตสาหกรรมสามารถนําไปใช

ประโยชนโดยตรง ผานการสรางและพัฒนาเทคโนโลยีฐาน เพ่ือใหประเทศไทยเปนผูนําในระดับนานาชาติ 

ในงานวิจัยท่ีประเทศไทยมีความเขมแข็ง 

 ดานปจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเนนการพัฒนาปจจัยสนับสนุน อาทิ 

โครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกดานการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ระบบบริหารจัดการ

งานวิจัยเพื่อนําไปสูการใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม การพัฒนามาตรการแรงจูงใจเพื่อสงเสริมให

ภาคเอกชนลงทุนวิจัยและนวัตกรรม การเพิ่มจํานวนบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมในภาครัฐ ภาคการศึกษา 

และภาคเอกชน รวมท้ังการพัฒนามาตรฐาน ระบบคุณภาพ และการวิเคราะหทดสอบ 
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 นอกจากแผนยุทธศาสตรที่กลาวมาในขางตน มหาวิทยาลัยแมฟาหลวงยังไดนําแผนแมบท
เฉพาะกิจภายใตยุทธศาสตรชาติ อันเปนผลมากจากสถานการณโควิด-19 พ.ศ. 2564-2565 มาเปน
แนวทางในการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ฉบับท่ี 5 (พ.ศ 2565-2569) ในครั้งนี้ 

แผนแมบทเฉพาะกิจภายใตยุทธศาสตรชาติ อันเปนผลมากจากสถานการณโควิด-19 พ.ศ.2564-256516 

 1. การเสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ (Local Economy) 
 มุงเนนการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจไปยังระดับทองถิ ่นผานการสงเสริมการจางงาน

โดยเฉพาะในระดับพื้นที่และชุมชน รวมกับการใหความชวยเหลือและพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการ 

SMEs ใหสามารถปรับตัวสูธุรกิจใหมท่ีมีแนวโนมความตองการมากข้ึนในอนาคต ตลอดจนดําเนินงานดาน
การกระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจไปยังหัวเมืองหลักในภูมิภาคและเมืองรองที ่มีขีด
ความสามารถและความพรอม  

 2. การยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพื ่อรองรับการเจริญเติบโตอยางยั ่งยืน         

ในระยะยาว (Future Growth)  
 มุงเนนดานการเตรียมความพรอมของปจจัยแวดลอมที่เอื้อตอการยกระดับผลิตภาพการผลิต 

การพัฒนาและประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม พรอมทั้งสงเสริมความสามารถในการแขงขันของ
เครื่องยนตทางเศรษฐกิจหลักที่ประเทศไทยมีโอกาสและไดรับการวิเคราะหแลววามีศักยภาพภายใตภูมิ

ทัศนของเศรษฐกิจโลกแบบใหมท่ีจะปรับเปลี่ยนไป  

 3. การพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของคน (Human Capital) 
 ดวยการยกระดับทักษะ (Upskill) ปรับทักษะ (Reskill) และสงเสริมการเรียนรูเพื ่อรองรับ

อุตสาหกรรมและบริการที่จะเปนเครื่องยนตทางเศรษฐกิจหลักทั้ง 5 สาขา รวมกับการขยายและพัฒนา

ระบบประกันสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรทุกสาขาอาชีพและทุกชวงวัย ตลอดจนการ
สงเสริมความมั่นคงทางสุขภาพ เพื่อใหคนใหเปนกําลังหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดอยาง
ยั่งยืน โดยการยกระดับทักษะ ปรับทักษะ และสงเสริมการเรียนรู การขยายและพัฒนาระบบหลักประกัน
ทางสังคม การเสริมสรางความม่ันคงทางสุขภาพ 

 4. การปรับปรุงและพัฒนาปจจัยพื ้นฐานเพื ่อสงเสริมการฟ นฟูและพัฒนาประเทศ 
(Enabling Factors) 

โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือเก้ือหนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เพ่ิมขีดความสามารถในการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของประเทศและยกระดับศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคน ใหประสบผลสําเร็จ ซ่ึง
ปจจัยพื้นฐานสําคัญที่จําเปนตองเรงปรับปรุงและพัฒนา ประกอบดวย การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพ่ือ

รองรับการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหม การปรับปรุงกฎหมายและสงเสริมภาครัฐดิจิทัล การพัฒนาองค
ความรูและนวัตกรรม การเสริมสรางความมั่นคงและบริหารจัดการความเสี่ยง และการสงเสริมการมีสวน
รวมของเครือขายและภาคีการพัฒนา 

                                           
16 แผนแมบทเฉพาะกิจภายใตยุทธศาสตรชาติ อันเปนผลมากจากสถานการณโควิด-19 พ.ศ.2564-2565. สํานักงานสภา

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
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หลักสูตรท่ีเปดสอนและเปาหมายการรับนักศึกษา 
 

สํานักวิชา/สาขาวิชาท่ีเปด 
แผนการรับนักศึกษาและหลักสูตรท่ีเปด 

ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 

นักศึกษาใหม รวมท้ังสิ้น 4,126 4,164 4,179 4,189 4,217 

ประกาศนียบัตร 50 50 50 50 50 

ตรี 3,683 3,714 3,719 3,724 3,734 

โท 318 325 335 340 355 

เอก 75 75 75 75 78 

1. กลุมสาขาวิชาสังคมศาสตร 

นักศึกษาใหม รวมท้ังสิ้น 2,414 2,414 2,414 2,414 2,414 

ตรี 2,310 2,310 2,310 2,310 2,310 

โท 87 87 87 87 87 

เอก 17 17 17 17 17 

1.1 สํานักวิชาการจัดการ 

นักศึกษาใหม รวมท้ังสิ้น 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 

ตรี 1,110 1,110 1,110 1,110 1,110 

โท 55 55 55 55 55 

เอก 10 10 10 10 10 

ระดับปริญญาตรี      

การบัญชี (Accounting) 100 100 100 100 100 

เศรษฐศาสตร (Economics) 60 60 60 60 60 

บริหารธุรกิจ  

(Business Administration) 

180 180 180 180 180 

การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน 

(Logistics and Supply Chain 

Management) 

150 150 150 150 150 

การจัดการการทองเท่ียว   

(Tourism Management) 

300 300 300 300 300 

การจดัการอุตสาหกรรมการบริการ 

(Hospitality Industry Management) 

120 120 120 120 120 

การจัดการธุรกิจการบิน  

(Aviation Business Management) 

200 200 200 200 200 
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สํานักวิชา/สาขาวิชาท่ีเปด 
แผนการรับนักศึกษาและหลักสูตรท่ีเปด 

ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 

ระดับปริญญาโท      

บริหารธุรกิจ (ส.-อา.)  

(Business Administration) 

30 30 30 30 30 

การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน  

ระหวางประเทศ (ส.-อา.) 

(International Logistics and Supply 

Chain Management) 

25 25 25 25 25 

ระดับปริญญาเอก      

บริหารธุรกิจ 

(Business Administration) 

10 10 10 10 10 

1.2 สํานักวิชานิติศาสตร 

นักศึกษาใหม รวมท้ังสิ้น 465 465 465 465 465 

ตรี 450 450 450 450 450 

โท 15 15 15 15 15 

เอก - - - - - 

ระดับปริญญาตรี      

นิติศาสตร (Laws) 450 450 450 450 450 

ระดับปริญญาโท      

นิติศาสตร ( ส.-อา. ) (Laws) 15 15 15 15 15 

1.3 สํานักวิชาศิลปศาสตร 

นักศึกษาใหม รวมท้ังสิ้น 234 234 234 234 234 

ตรี 220 220 220 220 220 

โท 7 7 7 7 7 

เอก 7 7 7 7 7 

ระดับปริญญาตรี      

ภาษาและวัฒนธรรมไทยสําหรับ

ชาวตางชาติ (Thai Language and 

Culture for Foreigners) 

20 20 20 20 20 

ภาษาอังกฤษ (English) 200 200 200 200 200 

ระดับปริญญาโท      

ภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาวิชาชีพ 

(English for Professional 

Development) 

7 7 7 7 7 
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สํานักวิชา/สาขาวิชาท่ีเปด 
แผนการรับนักศึกษาและหลักสูตรท่ีเปด 

ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 

ระดับปริญญาเอก      

ภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาวิชาชีพ 

(English for Professional 

Development) 

7 7 7 7 7 

1.4 สํานักวิชานวัตกรรมสังคม 

นักศึกษาใหม รวมท้ังสิ้น 50 50 50 50 50 

ตรี 40 40 40 40 40 

โท 10 10 10 10 10 

เอก - - - - - 

ระดับปริญญาตรี      

การพัฒนาระหวางประเทศ 

(International Development) 

40 40 40 40 40 

ระดับปริญญาโท      

การพัฒนาระหวางประเทศ 

(International Development) 

10 10 10 10 10 

1.5 สํานักวิชาจนีวิทยา 

นักศึกษาใหม รวมท้ังสิ้น 490 490 490 490 490 

ตรี 490 490 490 490 490 

โท - - - - - 

เอก - - - - - 

ระดับปริญญาตรี      

ภาษาและวัฒนธรรมจีน  

(Chinese Language and Culture) 

100 100 100 100 100 

จีนศึกษา (Chinese Study) 50 50 50 50 50 

การสอนภาษาจีน (4 ป)  

(Teaching Chinese Language) 

90 90 90 90 90 

ภาษาจีนธุรกิจ (Business Chinese) 250 250 250 250 250 
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สํานักวิชา/สาขาวิชาท่ีเปด 
แผนการรับนักศึกษาและหลักสูตรท่ีเปด 

ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 

2. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

นักศึกษาใหม รวมท้ังสิ้น 880 902 907 917 927 

ตรี 725 740 745 750 760 

โท 116 123 123 128 128 

เอก 39 39 39 39 39 

2.1 สํานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นักศึกษาใหม รวมท้ังสิ้น 365 375 380 390 390 

ตรี 345 350 355 360 360 

โท 15 20 20 25 25 

เอก 5 5 5 5 5 

ระดับปริญญาตรี      

วิศวกรรมซอฟตแวร  

(Software Engineering) 

60 60 60 60 60 

เทคโนโลยีมลัติมเีดียและการสราง

ภาพเคลื่อนไหว (Multimedia 

Technology and Animation) 

75 75 80 80 80 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร  

(Computer Engineering) 

150 150 150 150 150 

เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือนวัตกรรมทางธุรกิจ

(Digital technology for business 

innovation) 

60 65 65 70 70 

ระดับปริญญาโท      

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

(Information Technology) 

10 15 15 20 20 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร  

(Computer Engineering) 

5 5 5 5 5 

ระดับปริญญาเอก      

วิศวกรรมคอมพิวเตอร  

(Computer Engineering) 

5 5 5 5 5 
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สํานักวิชา/สาขาวิชาท่ีเปด 
แผนการรับนักศึกษาและหลักสูตรท่ีเปด 

ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 

2.2 สํานักวิชาวิทยาศาสตร 

นักศึกษาใหม รวมท้ังสิ้น 197 197 197 197 197 

ตรี 150 150 150 150 150 

โท 21 21 21 21 21 

เอก 26 26 26 26 26 

ระดับปริญญาตรี      

เทคโนโลยีชีวภาพ  

(Biotechnology) 

60 60 60 60 60 

เคมีประยุกต  

(Applied Chemistry) 

60 60 60 60 60 

วิศวกรรมวัสดุ  

(Materials Engineering) 

30 30 30 30 30 

ระดับปริญญาโท      

วิทยาศาสตรชีวภาพ  

(Biological Sciences) 

5 5 5 5 5 

เคมีประยุกต  

(Applied Chemistry) 

6 6 6 6 6 

วิทยาการขอมูล การคํานวณและนวัตกรรม 

(Computational Science) 

5 5 5 5 5 

นวัตกรรมวัสดุ  

(Materials Innovation) 

5 5 5 5 5 

ระดับปริญญาเอก      

นวัตกรรมวัสดุ  

(Materials Innovation) 

5 5 5 5 5 

วิทยาศาสตรชีวภาพ  

(Biological Sciences) 

10 10 10 10 10 

เคมีประยุกต  

(Applied Chemistry) 

6 6 6 6 6 

วิทยาการขอมูล การคํานวณและนวัตกรรม

(Computational Science) 

5 5 5 5 5 
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สํานักวิชา/สาขาวิชาท่ีเปด 
แผนการรับนักศึกษาและหลักสูตรท่ีเปด 

ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 

2.3 สํานักวิชาวิทยาศาสตรเคร่ืองสําอาง 

นักศึกษาใหม รวมท้ังสิ้น 197 197 197 197 197 

ตรี 130 130 130 130 130 

โท 65 65 65 65 65 

เอก 2 2 2 2 2 

ระดับปริญญาตรี      

วิทยาศาสตรเครื่องสําอาง  

(Cosmetic Science) 

100 100 100 100 100 

เทคโนโลยีความงาม 

(Beauty Technology) 

30 30 30 30 30 

ระดับปริญญาโท      

วิทยาศาสตรเครื่องสําอาง 

(Cosmetic Science) 

5 5 5 5 5 

วิทยาศาสตรเครื่องสําอางเชิงสรางสรรคและ

นวัตกรรม (Creative and innovative 

cosmetic science) 

10 10 10 10 10 

วิทยาศาสตรเครื่องสําอาง  

เปดสอน กทมฯ ( ส.-อา. ) 

(Cosmetic Science) 

50 50 50 50 50 

วิทยาศาสตรเครื่องสําอาง 

(Cosmetic Science) 

5 5 5 5 5 

ระดับปริญญาเอก      

วิทยาศาสตรเครื่องสําอาง  

(Cosmetic Science) 

2 2 2 2 2 
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สํานักวิชา/สาขาวิชาท่ีเปด 
แผนการรับนักศึกษาและหลักสูตรท่ีเปด 

ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 

2.4 สํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

นักศึกษาใหม รวมท้ังสิ้น 121 133 133 133 143 

ตรี 100 110 110 110 120 

โท 15 17 17 17 17 

เอก 6 6 6 6 6 

ระดับปริญญาตรี      

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

(Food Science and Technology) 

60 60 60 60 60 

เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียวและโลจิสติกส

(Postharvest Technology and 

Logistics ) 

40 50 50 50 60 

ระดับปริญญาโท      

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

(Food Science and Technology) 

5 5 5 5 5 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมหลังการเก็บเก่ียว

(Postharvest Technology and 

Innovation ) 

10 12 12 12 12 

ระดับปริญญาเอก      

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

(Food Science and Technology) 

3 3 3 3 3 

เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว  

(Postharvest Technology ) 

3 3 3 3 3 
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สํานักวิชา/สาขาวิชาท่ีเปด 
แผนการรับนักศึกษาและหลักสูตรท่ีเปด 

ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 

3.กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

นักศึกษาใหม รวมท้ังสิ้น 832 848 858 858 876 

ประกาศนียบัตร 50 50 50 50 50 

ตรี 648 664 664 664 664 

โท 115 115 125 125 140 

เอก 19 19 19 19 22 

3.1 สํานักวิชาพยาบาลศาสตร 

นักศึกษาใหม รวมท้ังสิ้น 170 170 170 170 170 

ประกาศนียบัตร 50 50 50 50 50 

ตรี 120 120 120 120 120 

โท - - - - - 

ระดับปริญญาตรี      

พยาบาลศาสตร (Nursing Science) 120 120 120 120 120 

ประกาศนียบัตร      

ผูชวยพยาบาล (Practical Nurse) 50 50 50 50 50 

3.2 สํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

นักศึกษาใหม รวมท้ังสิ้น 280 280 280 280 280 

ตรี 260 260 260 260 260 

โท 20 20 20 20 20 

เอก - - - - - 

ระดับปริญญาตรี      

สาธารณสุขศาสตร (Public Health) 90 90 90 90 90 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

(Occupational Health and Safety) 

60 60 60 60 60 

อนามัยสิ่งแวดลอม  

(Environmental Health) 

50 50 50 50 50 

วิทยาศาสตรการกีฬา และสุขภาพ  

(Sport and Health Science) 

60 60 60 60 60 
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สํานักวิชา/สาขาวิชาท่ีเปด 
แผนการรับนักศึกษาและหลักสูตรท่ีเปด 

ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 

ระดับปริญญาโท      

การจัดการสุขภาพชายแดน  

(Border Health Management) 

10 10 10 10 10 

วิทยาศาสตรชีวการแพทยและปรทัิศนขอมูล

ทางสุขภาพ (Biomedical Science and 

Health Information Review) 

10 10 10 10 10 

3.3 สํานักวิชาเวชศาสตรชะลอวัยและฟนฟูสขุภาพ 

นักศึกษาใหม รวมท้ังสิ้น 84 84 94 94 112 

ตรี - - - - - 

โท 75 75 85 85 100 

เอก 9 9 9 9 12 

ระดับปริญญาโท      

ตจวิทยา (Dermatology) 25 25 30 30 35 

เวชศาสตรชะลอวัยและฟนฟูสุขภาพ 

(Anti-Aging and Regenerative 

Medicine) 

20 20 20 20 25 

ตจวิทยา (Dermatology) 25 25 30 30 35 

วิทยาศาสตรชะลอวัยและฟนฟูสุขภาพ

(Anti-Aging and Regenerative Science) 

( ส.-อา. ) 

30 30 35 35 40 

ระดับปริญญาเอก      

ตจวิทยา (Dermatology) 3 3 3 3 4 

วิทยาศาสตรชะลอวัยและฟนฟูสุขภาพ

(Anti-Aging and Regenerative Science) 

3 3 3 3 4 

เวชศาสตรชะลอวัยและฟนฟูสุขภาพ 

(Anti-Aging and Regenerative 

Medicine) 

3 3 3 3 4 

 

  



 

125 

สํานกัวิชา/สาขาวิชาท่ีเปด 
แผนการรับนักศึกษาและหลักสูตรท่ีเปด 

ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 

3.4 สํานักวิชาแพทยศาสตร 

นักศึกษาใหม รวมท้ังสิ้น 48 64 64 64 64 

ตรี 48 64 64 64 64 

โท - - - - - 

เอก - - - - - 

ระดับปริญญาตรี      

แพทยศาสตร (ป.ตรี 6 ป) (Medicine) 48 64 64 64 64 

3.5 สํานักวิชาทันตแพทยศาสตร 

นักศึกษาใหม รวมท้ังสิ้น 40 40 40 40 40 

ตรี 40 40 40 40 40 

โท - - - - - 

เอก - - - - - 

ระดับปริญญาตรี      

ทันตแพทยศาสตร (ป.ตรี 6 ป) (Dentistry) 40 40 40 40 40 

3.6 สํานักวิชาการแพทยบูรณาการ 

นักศึกษาใหม รวมท้ังสิ้น 210 210 210 210 210 

ตรี 180 180 180 180 180 

โท 20 20 20 20 20 

เอก 10 10 10 10 10 

ระดับปริญญาตรี      

การแพทยแผนไทยประยุกต  

(Applied Thai Traditional Medicine) 

60 60 60 60 60 

กายภาพบําบัด (Physical Therapy) 60 60 60 60 60 

การแพทยแผนจีน ( 6 ป ) 

(Traditional Chinese Medicine) 

60 60 60 60 60 

การแพทยบูรณาการ  

(Integrative Medicine) 

10 10 10 10 10 

ผลิตภณัฑธรรมชาตสิําหรับทางการแพทย 

(Natural products for medical) 

10 10 10 10 10 

ระดับปริญญาเอก      

ผลิตภณัฑธรรมชาตสิําหรับทางการแพทย 

(Natural products for medical) 

10 10 10 10 10 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

สวนท่ี 4 
 

การถายทอดแผนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ 

และการติดตามประเมินผล 
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สวนท่ี 4 

การถายทอดแผนยุทธศาสตรสูการปฏิบัต ิ

และการตดิตามประเมนิผล 
 

การขับเคลื่อนแผนสูการปฏิบัติ 
 ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2565-2569) ประกอบดวยยุทธศาสตร                
เพื่อการพัฒนา 8 ดาน โดยในแตละประเด็นยุทธศาสตรกําหนดเปาประสงคและตัวชี้วัดที่จะใชเปนคาเปาหมาย
หลักในการติดตามผลการดําเนินงานของยุทธศาสตรนั้น ๆ วามีการดําเนินการเปนไปตามแผนที่กําหนดหรือไม 
ถามหาวิทยาลัยทําไดตามเปาหมายที่กําหนดไวภายใตแผน จะสงผลใหการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยบรรลุ

วิสัยทัศนท่ีกําหนดไวภายใตแผนฉบับนี้  
 การนําแผนสูการปฏิบัตินั้นหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยจะรับเอาแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฉบับนี้
ไปเปนแนวทางในการจัดทําแผนยุทธศาสตรระดับหนวยงาน และแผนปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับทิศทางของ
แผนพัฒนา มีผลงานระดับหนวยงานท่ีมีผลลัพธและตัวชี้วัดอันเปนผลจากการปฏิบัติงานท่ีจะสงผลใหเกิดการ

บรรลุผลตัวชี้วัดในระดับสถาบันท่ีกําหนดไว  การนําแผนพัฒนาไปสูการปฏิบัติตองอาศัยกระบวนการติดตาม
การดําเนินงานภายใตแผนพัฒนาอยางเปนรูปธรรม โดยนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนเครื่องมือในการ
ติดตามและวิเคราะหผลการดําเนินงาน ตรวจสอบผลงานตามคาเปาหมายที่กําหนดภายใตแผนพัฒนาอยาง
สม่ําเสมอ และมีกระบวนการปรับปรุงยุทธศาสตร ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ เปาหมาย หรือตัวชี้วัด 

ใหเหมาะสมกับสถานการณที่มีการเปลี่ยนไปเปนประจําทุกป เพื่อใหองคกรสามารถขับเคลื่อนไปได
อยางมีทิศทาง โดยมีระบบการควบคุมติดตามและประเมินผลอยางมีประสิทธิภาพ 

 1. การจัดทําแผนการดําเนินงานระดับหนวยงาน 
 จากนโยบายการพัฒนาคุณภาพโดยใชเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินงานท่ีเปนเลิศ (EdPEx) 

ในการบริหารองคกร หนวยงานในมหาวิทยาลัยทุกหนวยงานจะตองจัดทําแผนการดําเนินงาน กลยุทธ และ
ตัวชี้วัดเพื่อกําหนดเปาหมายและตรวจสอบผลการดําเนินงานของหนวยงาน หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย
จะกําหนดตัวชี้วัดจากงานตามภารกิจและโครงการตามยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาของหนวยงาน ซึ่งการ
ดําเนินกิจกรรมดังกลาวจะมีความสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรและตัวชี้วัดในระดับสถาบัน ซึ่งการ
ดําเนินท่ีบรรลุผลการดําเนินงานตามแผนของหนวยงานจะมีความสอดคลองเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดระดับสถาบัน

ภายใตแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยฉบับนี้ 

 2. การจัดทําคําของบประมาณประจําป 
 ในแตละปงบประมาณ หนวยงานตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยจะตองจัดทําคําของบประมาณแยกตาม
แผนงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของหนวย โดยภายใตคําของบประมาณจะมี

งานตามภารกิจ และโครงการตามยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนา โดยคณะกรรมการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําป จะพิจารณาการสนับสนุนทรัพยากรท่ีจําเปนและเหมาะสม เพ่ือใหหนวยงานดังกลาวสามารถดําเนิน
กิจกรรมหรือโครงการท่ีสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาหนวยงาน และสอดคลองกับการพัฒนามหาวิทยาลัย
ภายใตแผนงานท่ีกําหนด 
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 3. การจัดทําโครงการและกิจกรรมท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาหนวยงานและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
 หนวยงานทุกหนวยงาน และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเปนผูที่มีสวนสําคัญอยางยิ่งในการกําหนดวา
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยที่กําหนดไวจะบรรลุวิสัยทัศนได โดยการจัดทํากิจกรรม โครงการ การดําเนินงานที่สราง

ประโยชนสอดคลองกับตัวชี้วัดเพื่อการพัฒนาภายใตแผนการบริหารจัดการในการออกแบบโครงการ การใช
ทรัพยากรตาง ๆ อยางคุมคา การกําหนดเปาหมายท่ีทาทายและทุมเทกําลังกายกําลังใจในการปฏิบัติงาน จะสงผล
ใหเกิดผลงานอันเปนที่ประจักษเชื่อมโยงกับเปาหมายตัวชี้วัดที่กําหนด มหาวิทยาลัยจะสนับสนุนการดําเนิน
กิจกรรม งาน หรือโครงการที่มีความเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดภายใตแผนการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยแตละหนวยงาน

อาจจะทําหนาท่ีท้ังเปน “หนวยรวมปฏิบัติงาน” หรือเปนหนวยงานกลางท่ีสนับสนุน ติดตาม และกําหนดแนวทาง
สงเสริมการสรางสรรผลงานในฐานะ “หนวยงานกลางขับเคลื่อนตัวชี้วัด” 

 4. การดําเนินงานของหนวยรวมปฏิบัติงาน 
 ทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัยเปนหนวยรวมปฏิบัติงาน ซึ่งมีภารกิจเชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร

เพื่อการพัฒนาและการสงเสริมใหมหาวิทยาลัยมีผลงานตามตัวชี้วัดที่กําหนดไวในแผน การดําเนินงานของ
หนวยงานจะเปนไปในรูปแบบของงานตามภารกิจรวมทั ้งกิจกรรมภายใตแผนยุทธศาสตรของหนวยงาน                       
ทั้งนี้ภายใตแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยฉบับนี้ ไดมีการกําหนดแบงตามภารกิจที่เกี่ยวของของหนวยงานวา
หนวยงานใดเปนหนวยรวมปฏิบัติงานอันจะสงผลใหตัวชี้วัดภายใตประเด็นยุทธศาสตรใดบรรลุผลตามท่ีตั้งไว 

 5. การดําเนินงานของหนวยงานกลางขับเคล่ือนตัวช้ีวัด  
 ภายใตแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฉบับนี้ไดกําหนดหนวยงานสนับสนุนที่มีบทบาทเพิ่มเติมในการเปน
หนวยงานกลางขับเคลื่อนตัวชี้วัด ซึ่งจะทําหนาที่เปนหนวยงานกลางในการสนับสนุนใหตัวชี้วัดในประเด็น
ยุทธศาสตรนั้นบรรลุผลอยางมีประสิทธิภาพ โดยทําหนาที่อํานวยความสะดวก จัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนา

ดานตาง ๆ ท่ีสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรท่ีรับผิดชอบ ท้ังยังทําหนาท่ีติดตามและตรวจนับคาเปาหมายจาก
หนวยรวมปฏิบัติการเพื่อการวัดและประเมินผล และเสนอความเห็นตอผูบริหารที่รับผิดชอบตัวชี้วัดตอทิศทาง 
การดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของประเด็นยุทธศาสตรนั้น 

 6. การรายงานผลการดําเนินงานตอรองอธิการบดีในกํากับ 

 ในแตละปงบประมาณ หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยจะตองรายงานผลการใชจายงบประมาณ
และรายงานผลการดําเน ินงานใหกับรองอธิการบดีที ่ก ําก ับด ูแลปละ 2 ครั ้ง โดยการรายงานผล                
การดําเนินงานจะรายงานทั้งทางดานงบประมาณ การดําเนินกิจกรรม และผลงานดานตาง ๆ โดยรายงาน
ความสอดคลองของกิจกรรมที่มีผลตอตัวชี้วัดของประเด็นยุทธศาสตรที ่เกี ่ยวของทั้งในฐานะหนวยรวม
ปฏิบัติงานหรือหนวยงานกลางขับเคลื่อนตัวชี้วัด 

 7. การกําหนดผูบริหารท่ีรับผิดชอบตัวช้ีวัด 
 ภายใตแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฉบับนี ้ไดมีการกําหนดผูบริหารระดับรองอธิการบดีผู มีหนาท่ี
รับผิดชอบตอการดําเนินงานอันจะสงผลใหประเด็นยุทธศาสตรที่กําหนดไวภายใตแผนบรรลุผล รองอธิการบดี
จะทําหนาที่ติดตามการขับเคลื่อนการดําเนินงานของหนวยงานกลางขับเคลื่อนตัวชี้วัดและหนวยรวมปฏิบัติงาน 

อันจะมีผลตอการบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดที่กําหนดภายใตแผน โดยรองอธิการบดีผูรับผิดชอบตัวชี้วัดจะรายงาน
ผลการดําเนินงานในประเด็นยุทธศาสตรที่รับผิดชอบตออธิการบดี รวบรวมผลงานภายใตแผนเพื ่อเสนอ        
ตออธิการบดี เพ่ือจัดทํารายงานเสนอตอสภามหาวิทยาลัยตอไป  
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การติดตามและประเมนิผลภายในมหาวิทยาลัย 
 

  มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ไดกําหนดใหหนวยงานจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปใหสอดคลอง

กับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อเปนการขับเคลื่อนใหการดําเนินงานในดานตาง ๆ เปนไปตามวิสัยทัศน 

(Vision) ภารกิจ (Mission) และเปาประสงค (Goal) ของแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ประกอบกับมหาวิทยาลัย

ไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยขึ้น เพื่อทําหนาท่ี

ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตามภารกิจ เสนอแนวทางปรับปรุงแกไขการ

ดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมายที ่กําหนดไวและนําเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลการ

ดําเนินงานตอมหาวิทยาลัย ดังนั้น การติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน จึงเปนการรวบรวมและ

วิเคราะหขอมูลเสนอตอผู บริหารและผู ร ับผิดชอบภารกิจดานตาง ๆ อยางสมํ ่าเสมอตอเนื ่อง เพื ่อให          

การดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งยังสามารถนําขอมูลมาใช

ประกอบการวางแผน/ปรับแผนการดําเนินงานใหสอดคลองกับทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุดตอไป

โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้ 

  1. เพ่ือติดตามความกาวหนาของการดําเนินงานตามระยะเวลาท่ีกําหนด  

 2. เพื่อติดตามความเหมาะสมของการใชทรัพยากรในกระบวนการทํางานหรือวิธีการดําเนินงาน

ของหนวยงาน ซึ่งนําไปสูการลดความเสี่ยงที่จะเกิดปญหา การแกปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 

รวมถึงการปรับแผนการดําเนินงานในชวงเวลาท่ีเหมาะสม 

 3. เพื่อติดตามและควบคุมผลการดําเนินงานใหบรรลุผลตามเปาหมาย วัตถุประสงค และตัวชี้วัด

ของหนวยงานท่ีกําหนดไว 

 4. เพ่ือประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานใหเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจของผูบริหาร 
 

ขอบเขตการติดตามและประเมินผลภายในมหาวิทยาลัย 
  ทุกไตรมาส ทุกหนวยงานตองรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการติดตามและประเมนิผล

การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ตามผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ท้ังหมด 6 ดาน ดังนี้ 

  1. ดานงบประมาณ 

   - งบประมาณรายจายประจําป 

   - การกันงบประมาณไวเบิกจายเหลื่อมป 

   - การขยายการกันงบประมาณไวเบิกจายเหลื่อมป 

  2. ดานบุคลากร 

  3. ดานการจัดซ้ือจัดจาง 

  4. ดานการรับนักศึกษา 

  5. ดานการดําเนินงานโครงการปฏิบัติการและงานตามภารกิจของหนวยงาน 

             6. ดานผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรภายใตแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ฉบับท่ี 5 

  



 

132 

กลไกการติดตามและประเมินผลภายในมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- รายงาน/ชี้แจงผล     

การดําเนินงานของหนวยงาน 

- ปฏิบัติตามแนวทาง  

/ขอเสนอแนะการดําเนินงานจาก

 

- รวบรวม/ติดตาม/วิเคราะห  

และประเมินผลการดําเนินงาน

เสนอตอผูบริหาร 

- สรุปแนวทาง ขอสังเกตและ

ขอเสนอแนะในการดําเนินงาน

จากผูบริหารสูหนวยงาน 

ใหคําปรึกษาและแนะนํา 

แนวทางการแกปญหา 

ใหกับหนวยงาน 

เสนอแนวทางปรับปรงุแกไข 

การดําเนินงานดานตาง ๆ  

ใหเปนไปตามเปาหมาย                        

วางนโยบาย/ทิศทาง 

การพัฒนามหาวิทยาลัย                    

การรายงานผลการดําเนินงาน 

ตอรองอธิการบดีท่ีกํากับดูแลหนวยงาน 

สวนนโยบายและแผน 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

 

อธิการบดี 

หนวยงาน 
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มาตรการการติดตามและประเมินผลภายในมหาวิทยาลัย 

  มาตรการดานการใชจายงบประมาณ 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดใหทุกหนวยงานจัดทําแผนการใชจายงบประมาณประจําป พบวาผลการใชจาย

งบประมาณไมเปนไปตามแผนที่วางไว และการใชจายงบประมาณกระจุกตัวในชวงไตรมาส 3 และไตรมาส 4 

คอนขางมาก ซึ่งอาจสงผลตอการขออนุมัติกันเงินงบประมาณไวเบิกจายเหลื่อมป ดังนั้นเพื่อใหการใชจาย

งบประมาณเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ใกลเคียงและเปนไปตามแผนท่ีกําหนดไวมากท่ีสุด หากหนวยงานไมสามารถ

ใชจายงบประมาณตามแผนท่ีตั้งไวตั้งแตตนป หนวยงานตองดําเนินการ ดังนี้ 

  1. ขออนุมัติปรับแผนการดําเนินงานและแผนใชจายงบประมาณ เสนอเรื่องผานรองอธิการบดีท่ี

กํากับดูแลหนวยงาน มายังสวนนโยบายและแผนพรอมระบุเหตุผลความจําเปน 

  2. ช ี ้แจงผลการใชจายงบประมาณ (กรณีใช จ ายไมเปนไปตามแผนฯ) ณ สิ ้นส ุดไตรมาส           

สวนนโยบายและแผนจะดําเนินการสรุปรายการงบประมาณที่ใชจายไมเปนไปตามแผน แจงใหหนวยงาน

ชี้แจงเหตุผลและรวบรวมรายงานเสนอตอรองอธิการบดีที่กํากับดูแลหนวยงานเพื่อทราบและดําเนินการ     

ในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 

  3. ติดตามการใชจายงบประมาณ ณ สิ้นสุดไตรมาส 2 (ครึ่งป) สวนนโยบายและแผนจะดําเนินการ

แจงเวียนใหหนวยงานทบทวนรายการงบประมาณที่ไมมีความจําเปนตองใชจาย หรือยกเลิกการดําเนินงาน 

ใหหนวยงานสรุปรายการงบประมาณพรอมชี้แจงเหตุผลเสนอผานรองอธิการบดีท่ีกํากับดูแลหนวยงานสงคืน

งบประมาณใหกับมหาวิทยาลัยเพ่ือใชประโยชนตอไป 

  4. การกันเงินงบประมาณไวเบิกจายเหลื่อมปงบประมาณ เมื่อสิ้นสุดปงบประมาณ มหาวิทยาลัย

ไมมีนโยบายใหกันเงินงบประมาณไวเบิกจายเหลื่อมปงบประมาณ ในรายการที่ไมมีการกอหนี้ผูกพันใด ๆ 

(ตามระเบียบวาดวยการเงินและทรัพยสิน ป 2560 ขอที่ 31 คาใชจายที่เกิดขึ้นปงบประมาณใด ใหเบิกจาย

ภายในปงบประมาณนั้น) สําหรับรายงานที่ไดรับอนุมัติกันเงินงบประมาณไวเบิกจายเหลื่อมปงบประมาณ    

ใหหนวยงานดําเนินการเบิกจายใหแลวเสร็จภายในไตรมาส 1 ของปงบประมาณถัดไป 

  มาตรการดานจัดซ้ือจัดจาง 

  1. เงินงบประมาณแผนดินรายการครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง (รายการปเดียว) และรายการ   

งบลงทุนอ่ืนท่ีตองผูกพันงบประมาณ ใหดําเนินการกอหนี้ผูกพันใหแลวเสร็จภายในไตรมาส 1 

  2. เงินรายไดของมหาวิทยาลัย 

   - ตนปงบประมาณ รายการครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง เมื่อไดรับจัดสรรงบประมาณตนป 

หนวยงานตองดําเนินการทําแผนการจัดซื ้อจัดจางในระบบ MFU-ERP และดําเนินการขออนุมัติแผน       

การจัดซ้ือจัดจางมายังสวนนโยบายและแผน กอนยื่นเรื่องดําเนินการจัดซ้ือจัดจางเขาสวนพัสดุ 

   - ระหวางปงบประมาณ รายการครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง เมื่อไดรับจัดสรรงบประมาณ

ระหวางป หนวยงานตองดําเน ินการขออนุม ัต ิแผนการจ ัดซื ้อจ ัดจางมาย ังส วนนโยบายและแผน                

โดยสวนนโยบายและแผนจะดําเนินการจัดทําแผนในระบบ MFU-ERP ตามเอกสารท่ีไดรับอนุมัติฯ  
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  หมายเหตุ  

  1. กรณีรายการคาเชา คาจางเหมา คาวัสดุ และวัสดุ ในรายการหมวดตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 

จะตองดําเนินการขออนุมัติแผนการจัดซ้ือจัดจางกอนยื่นเรื่องดําเนินการจัดซ้ือจัดจางเขาสวนพัสดุ 

  2. หากหนวยงานไมดําเนินการขออนุมัติแผนการจัดซื ้อจัดจางและไมไดรับการอนุมัติแผน       

การจัดซื ้อจัดจาง สวนนโยบายและแผนจะไมดําเนินการแจงรหัสสินทรัพยใหกับหนวยงานเพื ่อใช               

ในการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในระบบ MFU-ERP (PR/PO) 

  มาตรการดานการดําเนินการโครงการปฏิบัติการประจําปและงานตามภารกิจของหนวยงาน 

  1. การปรับแผนการดําเนินงาน เสนอเรื ่องผานรองอธิการบดีที ่กํากับดูแลหนวยงาน มายัง       

สวนนโยบายและแผนพรอมระบุเหตุผลความจําเปน อาทิ การเปลี่ยนเดือนท่ีดําเนินการ  

  2. การยกเลิกการดําเนินการ การยกเลิกการดําเนินกิจกรรมภายใตโครงการปฏิบัติการประจําป

และงานตามภารกิจของหนวยงาน หรือยกเลิกไมดําเนินการโครงการปฏิบัติการประจําปและงานตามภารกิจ

ของหนวยงาน ใหหนวยงานเสนอเรื่องขออนุมัติยกเลิกการดําเนินการและคืนงบประมาณใหกับมหาวิทยาลัย 

ผานรองอธิการบดีท่ีกํากับดูแลหนวยงาน มายังสวนนโยบายและแผน พรอมระบุเหตุผลความจําเปน 

  3. การติดตามรายงานความกาวหนา (Progress Report) สวนนโยบายและแผนจะดําเนินการ 

แจงเวียนใหหนวยงานที่ไดรับจัดสรรงบประมาณโครงการปฏิบัติการประจําป ระบุชื่อหัวหนาโครงการหรือ

ผูรับผิดชอบโครงการเพื่อจัดทําเปนขอมูลใชในการติดตามการรายงานผลการดําเนินงาน และสรุปรายงาน

เสนอตอผูบริหารตอไป 

  4. การติดตามรายงานผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ (Final Report) สวนนโยบายและแผนจะจัดทํา    

หนารายงานสถานะโครงการปฏิบัติการประจําปและงานตามภารกิจของหนวยงาน เพื่อใหหนวยงานระบุ

ขอมูลเพ่ือใชในการติดตาม ดังนี้        

   - ขอมูลสัญญาเงินทดรองจาย (ใบเหลือง) ที่ระบุวัน/เดือน/ป ที่ตองสงคืนเงินทดรองกําหนด

ไมเกิน 15 วัน หลังจากเสร็จสิ้นการดําเนินการ การรายงานผลเมื่อสิ้นสุดโครงการจะนับจากวัน/เดือน/ป     

ที ่ต องสงค ืนเง ินทดรองไปอีก 15 ว ัน หนวยงานจะตองดําเนินการรายงานผลเมื ่อส ิ ้นส ุดโครงการ               

(Final Report) 

   - ขอมูลใบเบิกเงินสํารองจาย (ใบฟา) ที่ระบุวัน/เดือน/ป ที่รับเงิน การรายงานผลเมื่อสิ้นสุด

โครงการจะนับจากวัน/เดือน/ป ที่รับเงินไปอีก 15 วัน หนวยงานจะตองดําเนินการรายงานผลเม่ือสิ้นสุด

โครงการ (Final Report) 
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การประเมินผลการดําเนินงานในระดับตาง ๆ 
 

  มหาวิทยาลัยจะประเมินผลดําเนินงานตามยุทธศาสตรภายใตแผนพัฒนาฯ โดยเชื่อมโยงกับ     

การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําปตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตรของหนวยงาน 

โครงการและกิจกรรมของหนวยงานตาง ๆ ซ่ึงหนวยงานกลางขับเคลื่อน KPI ทําหนาท่ีเปนหนวยงานหลักใน

การติดตามขอมูลจากหนวยงานรวมดําเนินการ เพื ่อประเมินและรายงานผลเทียบกับคาเปาหมาย         

ตามท่ีกําหนด  

  ทั ้งนี ้  มหาวิทยาลัยจะดําเนินการพัฒนาระบบและกลไกการติดตามและประเมินผลท่ีมี

ประสิทธิภาพโดยอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ ่งชวยใหหนวยงานสามารถกํากับ ติดตาม และ

ประเมินผลการปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็วทันการณและถูกตองสมบูรณ ผานการนําเขาและผสานขอมูล

ระหวางหนวยงาน ซึ่งขอมูลดังกลาวจะถูกนําไปใชประโยชนในหลายมิติของหนวยงาน เชน การจัดทํา

รายงานการประเมินตนเองของหนวยงานตามกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

ระดับอุดมศึกษา การประเมินตนเองของสํานักวิชาตามเกณฑของเครือขายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย

อาเซียน (AUN-QA) การประเมินตนเองของหนวยงานและมหาวิทยาลัยตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือ  

การดําเนินการท่ีเปนเลิศ (EdPEx) การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) การตรวจสอบภายใน

และภายนอก (Internal Auditing and External Auditing) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

ประจําป (Portfolio) การเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) การวิเคราะหชองวาง (GAP analysis) 

และการจัดอันดับ (Ranking) ตาง ๆ โดยเฉพาะการจัดลําดับตามเกณฑของ Times Higher Education 

(THE) รวมถึงการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ (Performance 

Assessment Rating Tool) เพื่อการจัดสรรงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร ที่จะขับเคลื่อน

มหาวิทยาลัยใหบรรลุเปาประสงคทางยุทธศาสตรตามท่ีกําหนดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

  จากนั้น หนวยงานขับเคลื่อน KPI จะรวบรวมและประเมินผลจากขอมูลดังกลาว เพื่อรายงาน

ตอรองอธิการบดีที่รับผิดชอบแตละ KPI เพื่อประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานในกํากับ อันไดแก 

สํานักวิชา ศูนย สวน และหนวยงานตาง ๆ และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรประจําป                  

เพื ่อนําไปใชประโยชนตามกระบวนการ PDCA และการทบทวนแผนยุทธศาสตร แลวจ ึงรายงานตอ                          

สภามหาวิทยาลัย หนวยงานตนสังกัด สาธารณชน สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ                    

(ระบบ eMENSCR) และเพ่ือประโยชนในการรับรองการประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึงการประเมินในรูปแบบ

ตาง ๆ ตอไป ดังสรุปในตาราง 
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หัวขอการประเมิน 
การติดตาม 

และประเมินผล 
ผลการประเมิน 

หนวยงานกลาง

ขับเคลื่อน KPI/

หนวยงานรับผิดชอบหลัก 
1. การปฏิบัติตามนโยบายและแผน 

1. การปฏิบัติตาม 

นโยบายและแผน 

1.1 การติดตามผลการ

ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ 

ประจําปเปนรายเดือน 

และรายไตรมาส ผานระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 รายงานการติดตามผล

การดําเนินการตาม

แผนปฏิบัติการของ

หนวยงาน รายไตรมาส 

และรายปงบประมาณ 

1.1 สวนนโยบาย    

และแผน 

1.2 การติดตามตรวจสอบ

และประเมินผลงาน 

มหาวิทยาลัยรายครึ่งป 

และรายปงบประมาณ 

1.2 การติดตามตรวจสอบ

และประเมินผลงาน 

มหาวิทยาลัยรายครึ่งป 

และรายปงบประมาณ 

1.2 สํานักงาน      

สภามหาวิทยาลัย 

1.3 สรุปผลการดําเนินการ 

ประจาํป 

1.3 สารสนเทศและ

รายงานประจําป 

1.3 สวนนโยบาย    

และแผน 

2. การปฏิบัติงาน 

2.1 ระดับบุคคล 2.1.1 การประเมินผลการ 

ปฏิบัติงานประจําปของ

บุคลากร (วงรอบ 6 เดือน) 

2.1.1 รายงานผลการ 

ปฏิบัติงานประจําป

รายบุคคล (Portfolio) 

2.1.1 สวนการ 

เจาหนาท่ี 

2.1.2 การประเมินผลการ

ปฏิบัติงานเพ่ือพิจารณาตอ

สัญญาจาง 

2.1.2 รายงานการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน

เพ่ือพิจารณาตอสัญญาจาง 

2.1.2 สวนการ 

เจาหนาท่ี 

2.1.3 การประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของรอง

อธิการบดี ผูชวยอธิการบดี 

และหัวหนาหนวยงาน 

(วงรอบ 1 ป) 

2.1.3 รายงานผลการ 

ปฏิบัติงานประจําปของ

พนักงานสายบริหาร

วิชาการ (Portfolio) 

2.1.3 สวนการ

เจาหนาท่ี 

2.1.4 การประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของอธิการบดี 

(วงรอบ 1 ป) 

2.1.4 รายงานผลการ

ดําเนินงานประจําปของ

อธิการบดี 

2.1.4 สภา

มหาวิทยาลัย 
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หัวขอการประเมิน 
การตดิตาม 

และประเมินผล 
ผลการประเมิน 

หนวยงานกลาง

ขับเคลื่อน KPI/

หนวยงานรับผิดชอบหลัก 
2.2 ระดับหนวยงาน 2.2.1 การติดตาม

ตรวจสอบการปฏิบัติงาน

ของหนวยงานใหเปนไป 

ตามนโยบายและ 

ระเบียบขอบังคับ 

2.2.1 รายงานผลการ 

ตรวจสอบของหนวย 

ตรวจสอบภายใน 

2.2.1 หนวยตรวจสอบ

ภายใน 

2.2.2 การวิเคราะหความ 

เสี่ยงของหนวยงาน 

2.2.2 รายงานการบริหาร 

จัดการความเสี่ยงของ 

หนวยงาน 

2.2.2 สวนประกัน

คุณภาพการศึกษา 

และพัฒนาหลักสูตร 

2.3 ระดับ

มหาวิทยาลัย 

2.3.1 การประเมินผลการ

ดําเนินงานตาม

ยุทธศาสตรชาต ิ

2.3.1 รายงานผลการ

ดําเนินงานตามยุทธศาสตร

ชาติ ในระบบติดตามและ

ประเมินผลแหงชาติ 

(eMENSCR) 

2.3.1 สํานักงานสภา

พัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ 

2.4 งบประมาณ 

การเงินและบัญชี 

2.4.1 การตรวจสอบ 

การใชจายเงิน 

2.4.1 รายงานงบการเงิน 2.4.1 สวนการเงิน 

และบัญชี  

2.4.2 การทบทวนความ

โปรงใสและความม่ันคง

ทางการเงิน 

2.4.2 รายงานการเงินและ

ทรัพยสิน 

2.4.1 สวนการเงิน 

และบัญชี 

(คณะกรรมการการเงิน

และทรัพยสิน) 

2.4.3 การสอบบัญชี 2.4.3 รายงานตรวจสอบ 

งบการเงินของหนวย 

ตรวจสอบภายใน 

2.4.3 หนวยตรวจสอบ

ภายใน 

2.4.4 รายงานตรวจสอบ

งบการเงินของสํานักงาน 

การตรวจเงินแผนดิน 

2.4.4 สํานักงานการ 

ตรวจเงินแผนดิน 

2.4.5 รายงานการ

วิเคราะหระดับความสําเร็จ

ของการดําเนินงานจาก

การใชจายงบประมาณของ

หนวยงานภาครัฐ  

2.4.5 สํานัก

งบประมาณ 
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หัวขอการประเมิน 
การติดตาม 

และประเมินผล 
ผลการประเมิน 

หนวยงานกลาง

ขับเคลื่อน KPI/

หนวยงานรับผิดชอบหลัก 
2.5 การจัดการตาม

หลักธรรมภิบาล 

2.5.1 การประเมินการ

จัดการตามหลัก                    

ธรรมาภิบาลของผูบริหาร 

2.5.1 รายงานการประเมิน

การจัดการตามหลัก                 

ธรรมาภิบาลของผูบริหาร 

2.5.1 สํานักงานสภา

มหาวิทยาลัย 

(คณะกรรมการ

ตรวจสอบและติดตาม

การดําเนินการ) 

3. การปฏบัิติภารกิจ 

3 การปฏิบัติภารกิจ 3.1 การประเมินผลการ

ปฏิบัติงานตามภารกิจ

ของการวิจัย การบริการ

วิชาการ 

และการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

3.1 รายงานผลการ

ประเมินการปฏิบัติงาน

ตามภารกิจ 

3.1 สวนนโยบาย 

และแผน 

3.2 การประเมินผลการ

สอนประจําภาค

การศึกษา 

3.2 รายงานผลการ

ประเมินผลการสอนประจํา

ภาคการศึกษา 

3.2 สวนประกัน

คุณภาพการศึกษา 

และพัฒนาหลักสูตร 

3.3 การประเมินตนเอง

ของมหาวิทยาลัย/ 

สํานักวิชา/สถาบัน/ 

ศูนย/สวน และ 

หนวยงานยอยอ่ืน  

3.3 รายงานการประเมิน 

ตนเอง (SAR) ของ 

หนวยงาน และรายงาน 

การประกันคุณภาพ 

การศึกษาของ

มหาวิทยาลัย 

3.3 สวนประกัน

คุณภาพการศึกษา 

และพัฒนาหลักสูตร 

3.4 การประเมินคุณภาพ 

การศึกษาโดย สมศ. 

3.4 รายงานการประเมิน 

คุณภาพภายนอกสถาบนั 

อุดมศึกษาของ สมศ. 

3.4 สวนประกัน

คุณภาพการศึกษา 

และพัฒนาหลักสูตร 
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การตรวจสอบการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

โดยกรรมการตรวจสอบ 
 

มหาวิทยาลัยจัดตั้งหนวยตรวจสอบภายใน ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ครั้งท่ี 

8/2544 วันที ่ 3 ธันวาคม 2544 และแตงตั ้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในชุดแรก ในการประชุม          

สภามหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ครั้งที่ 2/2549 วันที่ 24 มีนาคม 2549 โดยมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ   

2 ป  ซึ่งเปนการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2541 และวันที่ 30 มีนาคม 

2542 ที่เห็นชอบใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคราชการประจํากระทรวง โดยขอเสนอ

ของกรมบัญชีกลาง เปนไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเง ินแผนดิน วาดวย การปฏิบัติหนาท่ี             

ของผูตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2546 ขอ 3 วรรค 6 กําหนดไววา “คณะกรรมการตรวจสอบภายใน หมายความวา 

คณะบุคคล ที่ไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีหรือผูมีอํานาจตามกฎหมายกําหนด ใหมีหนาที่กํากับดูแล       

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของหนวยรับตรวจ” 

ป พ.ศ. 2561 และ 2562 กระทรวงการคลังไดกําหนด หลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐาน

และหล ักเกณฑปฏ ิบ ัต ิการตรวจสอบภายในส ําหร ับหน วยงานของร ัฐ  ซ ึ ่ ง เป นการด ําเน ินการ                      

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 ใหหนวยงานของรัฐถือปฏิบัติ        

โดยกําหนดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบ และหนวยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง             

ในฐานะหนวยงานของรัฐ อยู ในระหวางการแตงตั ้งคณะกรรมการตรวจสอบตามหลักเกณฑดังกลาว                     

โดยคณะกรรมการตรวจสอบ จะทําหนาที่ควบคุมการทํางานของหนวยตรวจสอบภายใน และกําหนดหนาท่ี

และความรับผิดชอบของกรรมการตรวจสอบตามเกณฑ โดยสังเขปดังนี ้

1. สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการบริหาร       

ความเสี่ยง และกระบวนการกํากับดูแลท่ีดี 

2. สอบทานใหหนวยงานของรัฐมีการรายงานการเงินอยางถูกตองและนาเชื่อถือ 

3. สอบทานการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐใหถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ    

หรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงาน รวมท้ังขอกําหนดอ่ืนของหนวยงานของรัฐ 

4. กํากับดูแลระบบงานตรวจสอบภายในของหนวยงานของรัฐ ใหมีความเปนอิสระเพื่อพัฒนา        

การปฏิบัติงานในหนาท่ี 

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน หรือมีโอกาส   

เกิดการทุจริตท่ีอาจมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานของหนวยงานของรัฐ 

สําหรับหนวยตรวจสอบภายในใหกําหนดเปาหมาย ทิศทาง ภารกิจงานตรวจสอบภายใน                

เพื ่อสนับสนุนการบริหารงานและการดําเนินงานดานตางๆ ของหนวยงานของรัฐ โดยใหสอดคลอง            

กับนโยบายของหนวยงานของรัฐ คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการอื่นใด       

ท่ีปฏิบัติงาน ในลักษณะเดียวกัน โดยคํานึงถึงการกํากับดูแลท่ีดี ความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงและความเพียงพอของการควบคุมภายในของหนวยงานของรัฐดวย  
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ขอบเขตงานของการตรวจสอบภายในใหครอบคลุมการตรวจสอบ วิเคราะห รวมทั้งการประเมิน     

ความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของหนวยงานของรัฐ           

เพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยแมฟาหลวงปละ 1 ครั้งเม่ือสิ้นสุดปงบประมาณ ซ่ึงรวมถึง 

1. ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงานในหนาที่ของหนวยรับตรวจ 

เสนอแนะ การปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกํากับดูแลอยางตอเนื่อง 

2. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรี           

ท่ีเก่ียวของ กับการดําเนินงาน รวมท้ังขอกําหนดอ่ืนของหนวยงานของรัฐ 

3. สอบทานความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลการดําเนินงานและการเงินการคลัง 

4.  ตรวจสอบระบบการด ูแลร ักษา และความปลอดภ ัยของทร ัพย ส ินของหน วยร ับตรวจ                           

ใหมีความเหมาะสม กับประเภทของทรัพยสินนั้น 

5. วิเคราะหและประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุมคาในการใชทรัพยากร 
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รายนามคณะกรรมการจัดทํา 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยแมฟาหลวง  

ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2565-2569) 

 



 

 

  



 

 

รายนามคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

ฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2565-2569) 

(คําสัง่มหาวทิยาลัยแมฟาหลวง เลขที่ 0116/2563 ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563) 

 
  1. อธิการบดี 

(รองศาสตราจารย ดร.ชยาพร วัฒนศิริ) 

ประธานกรรมการ 

  2. รองอธิการบดี 

(อาจารย ดร.พนม วิญญายอง) 

รองประธานกรรมการ 

  3. รองอธิการบดี 

(ศาสตราจารย ดร.สุจิตรา วงศเกษมจิตต) 

กรรมการ 

  4. รองอธิการบดี 

(รองศาสตราจารย ดร.นันทนา คชเสนี) 

กรรมการ 

  5. รองอธิการบดี 

(อาจารย ดร.ประภัสสร ดํารงกุล อ้ึงวณิชยพันธ) 

กรรมการ 

  6. รองอธิการบดี 

(อาจารย ดร.พรรณรวี พรหมนารท) 

กรรมการ 

  7. รองอธิการบดี 

(อาจารย ดร.ตอพันธ ทันดร) 

กรรมการ 

  8. ผูชวยอธิการบดี 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิราภรณ อินทราไสย) 

กรรมการ 

  9. ผูชวยอธิการบดี 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.จุฑามาศ นิวัฒน) 

กรรมการ 

10. ผูชวยอธิการบดี 

(อาจารย ดร.ฉัตรฤดี จองสุรียภาส) 

กรรมการ 

11. ผูชวยอธิการบดี 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐกานต เอ่ียมออน) 

กรรมการ 

12. ผูชวยอธิการบดี 

(อาจารย ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย 

กรรมการ 

13. ผูชวยอธิการบดี 

(อาจารย ดร.พฤทธิ์ พุฒจร) 

กรรมการ 

14. ผูชวยอธิการบดี 

(อาจารย ดร.สิริรุง วงศสกุล) 

กรรมการ 



 

 

15. ผูชวยอธิการบดี 

(ผูชวยศาสตราจารย สุกัล กฤตลักษณวงศ) 

กรรมการ 

16. ผูชวยอธิการบดี 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวรรณา เดชาทัย) 

กรรมการ 

17. ผูชวยอธิการบดี 

(อาจารย ดร.อนันต อ้ึงวณิชยพันธ) 

กรรมการ 

18. ผูชวยอธิการบดี 

(ผูชวยศาสตราจารย สุชิน กฤตลักษณวงศ) 

กรรมการ 

19. ผูชวยอธิการบดี 

(นายครรชิต จามีกร) 

กรรมการ 

20. ผูอํานวยการสํานักงานบริหารกลาง 

(นางสาวกัลยา ทับเกร็ด) 

กรรมการ 

21. หัวหนาสวนนโยบายและแผน กรรมการและเลขานุการ 

22. เจาหนาท่ีบริหาร สวนนโยบายและแผน ผูชวยเลขานุการ 
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