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เป็นแหล่งความรู้ และแหล่งอ้างอิงของแผ่นดิน 
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สารอธกิารบดี จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย ที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหา

วชิราวุธ พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงสถาปนาขึ้นเพื่อเป็นอนุสาวรีย์เฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระ

ปรมนิทรมหาจฬุาลงกรณ์ พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั พระราชบดิา ตัง้แต่วนัที ่ 26 มนีาคม พ.ศ.2460 ตลอด

ระยะเวลาเกือบครบ 1 ศตวรรษที่ด�าเนินการมา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติพันธกิจปรากฏผลงานเป็นที่

ประจกัษ์ในฐานะมหาวทิยาลยัชัน้น�าทางวชิาการมาโดยตลอด อย่างไรกต็ามมหาวทิยาลยัเป็นส่วนหนึง่ของสงัคม

และสังคมในระยะ 10 ปีมานี ้มกีารเปลีย่นแปลงพลกิผันอย่างรวดเร็ว ทัง้ในด้านวทิยาศาสตร์ เศรษฐกจิ เทคโนโลยี 

การเปดเสรขีองการค้าระหว่างประเทศ เกดิการแข่งขนัอย่างรุนแรงในทกุภาคส่วน รวมถึงด้านการศึกษาด้วย ท�าให้

ประเทศไทยรวมทั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง  การที่จะรักษาและเพิ่มพูนคุณภาพ

มาตรฐานให้เทยีบเคยีงได้ในระดบัสากลอย่างสมดุลและยัง่ยนืนัน้ จ�าเป็นทีช่าวจุฬาฯ จะต้องตระหนกัรู้ในบริบทต่างๆ 

ทัง้ทีเ่กีย่วกบัปัจจยัแวดล้อมภายนอก และปัจจยัแวดล้อมภายใน อนัได้แก่มิตต่ิางๆ ทีเ่กีย่วกบัอาจารย์ นสิิต บคุลากร 

กายภาพ เพือ่รบัมอืและเตรยีมทศิทางเพ่ือด�าเนนิการในระยะยาวบนพืน้ฐานการคาดการณ์ล่วงหน้าได้อย่างแม่นย�า 

การวเิคราะห์ทบทวนตนเอง และการมองไปข้างหน้าในระยะเวลาทีเ่หมาะสม

 แผนยทุธศาสตร์จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555-2570) เป็นผลมาจากการรวมพลงั

สตปัิญญา ร่วมกันคดิวิเคราะห์ทบทวนข้อมลูในบรบิทต่างๆ ดงักล่าวข้างต้น  ผ่านการประชมุสมัมนา  ประชมุเชงิ

ปฏบิตักิารของประชาคมจฬุาฯ ทกุภาคส่วนหลายครัง้ด้วยกนั รวมทัง้ได้รบัทศันะเสรมิเพิม่เตมิจากประสบการณ์ที่

หลากหลายและมีคุณค่าสูงยิ่งของสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จนตกผลึกทางความคิด ก�าหนดเป็นเป้าหมาย

ระยะยาวทีจ่ะไปให้ถงึด้วยยทุธศาสตร์ 8 ประการ โดยมีเป้าประสงค์ ตวัช้ีวดัต่างๆ ก�ากบัไว้เป็นเคร่ืองมือทีใ่ช้ส�าหรบั

ติดตามประเมินผลต่อไป  กล่าวได้ว่าแผนยุทธศาสตร์ระยะ 15 ปี ฉบับนี้จะเป็นกรอบทิศทางที่ผูกพันให้ชาวจุฬาฯ 

ทีร่่วมคดิกนัมา มพีนัธสญัญาในการทุม่เท เสยีสละ ก�าหนดเป็นแผนงานเพือ่บรหิารจดัการเพือ่ผลกัดนัให้มหาวทิยาลยั

สามารถบรรลุเป้าหมายที่ได้ร่วมกันก�าหนดไว้นี้ต่อไปในอนาคต



 ขอขอบพระคณุ ดร.กอปร กฤตยากรีณ กรรมการสภา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่กรุณาริเร่ิมและรับ

เป็นที่ปรึกษาให้กับคณะกรรมการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระยะ 15 ปี (พ.ศ.2555-2570)

มาโดยตลอด ศาสตราจารย์กิตติคุณ สุริชัย หวันแก้ว

รองศาสตราจารย์ ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์และคณะ ที่จัดท�า

โครงการศึกษาข้อมูลทิศทางแผนยุทธศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยัระยะ 15 ปี (พ.ศ.2555-2570) ศาสตราจารย์

กติตคิณุ ดร.อจัฉรา จนัทร์ฉายและคณะ ซึง่ได้รบัมอบหมาย

จากศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการ

ด�าเนินงาน “โครงการจัดท�าแผนทิศทางยุทธศาสตร์ของ

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555-2570)” 

รวมทัง้ประชาคมจฬุาฯ ทัง้ผูบ้รหิาร คณาจารย์ บคุลากร นสิติ 

และทุกท่านที่มีส่วนร่วมจนท�าให้แผนยุทธศาสตร์จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัยระยะ 15 ปี (พ.ศ.2555-2570) ส�าเร็จ และ

สามารถใช้เพื่อการสื่อสารให้เกิดการรับรู้และการก้าวเดินไป

ด้วยกันมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันต่อไป

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภริมย์ กมลรตันกลุ)

อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภริมย์ กมลรตันกลุ)



ค�าน�า

 ด้วยจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ได้ก�าหนดให้มีการศึกษาและจัดท�าแผนยทุธศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555-2570) เพ่ือก�าหนดทศิทางร่วมกนัในการพฒันามหาวทิยาลยัในระยะยาว และได้รบั

ความเหน็ชอบจากสภาจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ในการประชุมคร้ังที ่ 766 วนัที ่ 27 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2557 ใช้

เป็นทิศทางในการบริหารให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก้าวไกลในฐานะมหาวิทยาลัยแห่งชาติในระดับโลก (World 

Class National University)

 เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์เป็นแผนที่มีความครอบคลุม ครบถ้วนอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการพิจารณา

วิเคราะห์ถึงแนวโน้ม ผลกระทบของปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี 

การเมือง และส่ิงแวดล้อม ประเด็นท้าทายต่างๆ ทั้งทางด้านการศึกษา และการปรับเปลี่ยนที่รวดเร็ว รุนแรง

ต่อเนื่องในด้านต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมก�าหนดยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อการรับมือ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์

ต่อส่วนรวมให้มากทีส่ดุ ทัง้ประชาคมภายในจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยัเอง ได้แก่ นสิติ อาจารย์ บคุลากร ตลอดจน

ชุมชน สังคม และประเทศ ด้วยการขับเคลื่อนทางการศึกษาเพื่อไปสู่การพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืนและพึ่งพา

ตนเองได้

 แผนยุทธศาสตร์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยัระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555-2570) มีความมุ่งหวงัให้เป็นแนวทาง

เพือ่พฒันาจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัให้เป็นแหล่งเรยีนรูแ้ละแหล่งอ้างองิของแผ่นดนิ โดยการน�าการวจิยั การเรยีน

การสอน และการบริการสังคม มาบูรณาการร่วมกัน เพื่อสร้างความร่วมมือและเกิดการพัฒนาในศาสตร์ต่างๆ

ให้มคีวามเกือ้หนนุกัน นอกจากนัน้ยังมกีารปรบัและพฒันาองค์ประกอบต่างๆ ทีช่่วยสนบัสนนุให้แผนยทุธศาสตร์

สามารถขบัเคลือ่นไปในทศิทางเดยีวกนั ทัง้ในส่วนของโครงสร้างพืน้ฐานองค์กรและการจัดการ การเงิน การบรหิาร

ทรัพยากรบุคคล และการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย

  ด้วยจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ได้ก�าหนดให้มีการศึกษาและจัดท�าแผนยทุธศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 



 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสาร

ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการสื่อสารทิศทางและเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ ความคาดหวังในระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555–

2570) ให้ประชาคมจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั มีความเข้าใจ

ท่ีสอดคล้องตรงกัน และน�าไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการ

ปฏิบตัภิารกิจต่างๆ เพ่ือน�ามาซึง่ความก้าวหน้า ก้าวไกลของ

มหาวิทยาลัย และเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

สืบไป

(รองศาสตราจารย์ ทนัตแพทย์ นายแพทย์ ดร.สทิธชิยั  ทดัศร)ี

รองอธิการบดี

ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์



สารบัญ

กรอบแนวความคิดและประเด็นทาทาย
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   กรอบแนวความคิด
          และประเด็นทาทาย



กรอบแนวความคิดและประเด็นท้าทาย

กรอบการศึกษา

แผนยุทธศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระยะ 15 ปี  (พ.ศ. 2555-2570)08
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 กรอบแนวความคิดของแผนยุทธศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555-2570 ก�าหนดให้มีการ

เตรยีมความพร้อมและรองรับการเปลีย่นแปลงทัง้ทางด้านการเข้าสู่ประชาคมอาเซยีน และการปรับเปลีย่นทีร่วดเรว็ 

รุนแรง ต่อเนื่องในด้านต่างๆ โดยศึกษาทั้งข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ ศึกษาปัจจัยส�าคัญทางด้านต่างๆ ที่จะส่ง

ผลกระทบ เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม รวมทั้งศึกษาจากโครงการศึกษาข้อมูลทิศทาง

แผนยทุธศาสตร์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยัระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555-2570) ซึง่จดัท�าโดย รศ.ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์

และคณะ นอกจากนี้มีการประชุมระดมความคิดจากผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การน�าเสนอร่างการจดั

ท�าแผนยุทธศาสตร์ การประชมุหารอืกบัคณะกรรมการฯ รวมทัง้น�าเสนอระดมความเหน็จากทีป่ระชุมคณบดี 

 จากการศึกษา ท�าให้ได้ประเด็นท้าทายเชิงกลยุทธ์ทั้งหมด 8 ประเด็น ซึ่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต้อง

เตรียมพร้อมและจัดท�าแผนรองรับดังนี้
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 1. การเป็นมหาวทิยาลยัชัน้น�าและการตดิอนัดบัโลก (World Class National University and Global

Ranking)

  ในบริบทการเปลี่ยนแปลงของภาวะโลกาภิวัตน์ในทศวรรษที่ผ่านมา ท�าให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน 

แรงงาน และความรู้ ผ่านระบบคมนาคม สื่อสารโทรคมนาคม ที่ท�าให้พรมแดนระหว่างประเทศมีความส�าคัญ

ลดลง สภาวะทางเศรษฐกิจและห่วงโซ่คุณค่าที่เช่ือมต่อกันเป็นเครือข่ายระหว่างประเทศ เศรษฐกิจยุคใหม่ที่อยู่

บนรากฐานของเศรษฐกจิฐานความรูแ้ละนวตักรรม ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยแีละความตระหนกัถึงส่ิงแวดล้อม 

ในทุกภาคส่วน ท�าให้มหาวิทยาลัยอันเป็นสถาบันในการศึกษาระดับตติยภูมิต้องมีการปรับตัว ให้ก้าวทันกับ 

การเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างย่ิงการปรากฏตนในสายตาชาวโลก ผ่านการจัดอันดับของหน่วยงานต่างๆ 

กรอบแนวความคิดและประเด็นท้าทาย

แผนยุทธศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระยะ 15 ปี  (พ.ศ. 2555-2570)10



 2. การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยและนวัตกรรม (Research and Innovation University)

 มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย ทั้งระดับชาติ ระดับโลก มีเงื่อนไขทางด้านการสร้างความเป็นเลิศในงานวิจัย 

เพือ่เป็นองค์กรแห่งปัญญาของประเทศหรอืของโลก มหาวทิยาลยัแห่งการวจัิย จะผลติผลงานวชิาการ หรอืค้นคว้า

วิจัยไม่เพียงแต่ทางด้านวิชาการ แต่ยังสามารถตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม และโลก มหาวิทยาลัย 

ท่ีมีชื่อเสียงล้วนแล้วแต่มุ่งเน้นงานวิจัย ให้เวลาและความส�าคัญกับการสรรหาศาสตราจารย์และทีมงานในการ 

ผลิตผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแม่เหล็กในการดึงดูดคนเก่งจากทุกมุมโลก ความท้าทายของจุฬาลงกรณ์ 

มหาวทิยาลยั ด้วยความทีเ่ป็นมหาวทิยาลยัสมบรูณ์แบบ (Comprehensive University) มีขนาดใหญ่ มีทัง้ในส่วนของ 

การเรียนการสอน และวิจัย ครอบคลุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปศาสตร ์

ประเด็นท้าทาย ท�าอย่างไรจึงจะสามารถบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ให้มีการท�าวิจัยอย่างกว้างขวางมากขึ้น รวมทั้ง

การสร้างผลงานวิจัยที่โดดเด่นและมีนวัตกรรม

 3. การแก้ปัญหาโลกและชี้น�าสังคม (Solving Global Issues and Leading Local Community)

 ประเด็นท้าทายของโลก จากปัจจุบันจนถึงอีก 15 ปีข้างหน้า จะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแนวโน้มหลัก

ในอนาคต รวมถึงปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขได้ทัน หรือปัญหาที่ยังไม่ทราบสาเหตุ ตัวอย่างเช่น การวิจัยด้าน

มะเร็ง โรคอุบัติใหม่ ความเสื่อมโทรมของส่ิงแวดล้อม การวิจัยทางด้านเศรษฐกิจและความยั่งยืน การวิจัยด้าน

มนุษยศาสตร์ คุณภาพชีวิตของพลเมือง คุณค่าที่เปลี่ยนไปของสังคม และการอนุรักษ์และสร้างสรรค์งานทาง

ศิลปวัฒนธรรม ประเด็นท้าทายคือ มหาวิทยาลัยนอกจากท�าหน้าที่พัฒนาและส่งเสริมด้านการศึกษา จะต้อง

สามารถน�าความรู้ วิชาการต่างๆ มาสร้างให้เกิดประโยชน์ ช่วยแก้ปัญหาและชี้น�าสังคม ซึ่งต้องมีการศึกษา 

คาดการณ์ และเตรียมแผนรับมือปัญหาต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และสามารถแก้ปัญหาได้ทันต่อสถานการณ ์
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 4. การสร้างดุลยภาพและความย่ังยืนด้านการเงินของมหาวิทยาลัย (Financial Sustainability)

 จากนิยามของ มหาวิทยาลัยชั้นน�าระดับโลก นอกจากเสรีภาพทางวิชาการและความคิดแล้ว ยังต้องมี

เสรีภาพทางการเงิน ไม่ต้องพึ่งพิงรัฐมากนัก สามารถเลี้ยงตนเองได้ 

 แหล่งรายได้ของมหาวิทยาลยั ควรมกีารเพิม่เตมิจากเดมิทีเ่คยพึง่พงิเงินสนบัสนนุจากภาครัฐ มาเป็นแหล่ง

รายได้ใหม่ อย่างเช่น รายได้จากการให้บริการวิชาการ การฝึกอบรมพนักงานและผู้บริหารในภาคส่วนต่างๆ 

การบริการสังคมที่ก่อให้เกิดรายได้ รายได้จากวิสาหกิจของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต่างๆ อย่างเช่น ส�านักพิมพ์ 

การให้บริการทดสอบทางวิชาการ รายได้จากงานวิจัย การขายลิขสิทธ์ิหรือสิทธิบัตรให้กับภาคอุตสาหกรรม ซึ่ง

เห็นได้ว่าแหล่งรายได้เหล่านี้ล้วนเกิดมาจากการแปลงปัญญาและความรู้สู่การน�าไปใช้ประโยชน์

 5. การสร้างเครอืข่ายความร่วมมอืของอดุมศกึษาและความพร้อมด้านอาเซียน (ASEAN Readiness,

Stakeholders Collaboration and University Network)

  การร่วมมอืและการสร้างเครอืข่ายเป็นสิง่ส�าคัญในการบริหารสถาบนัอดุมศึกษา เพราะมหาวิทยาลยัมีหน้าที ่

ทีจ่ะต้องรบัใช้ให้บรกิารสงัคม ผลติบคุลากรให้กบัหน่วยงานต่างๆ ในสังคม สร้างและเผยแพร่ องค์ความรู้ รวมถงึ

บทบาทในการท�านบุ�ารงุศลิปวฒันธรรม กรอบความคิดของการร่วมมือควรจะพฒันาจนมาถึงการร่วมมือกบัชุมชน 

โดยการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย (USR: University Social Responsibility)

 นอกจากนีจ้ฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยัยงัต้องสามารถสร้างกรอบความร่วมมือใหม่ เช่น การสร้างความร่วมมอื

กับภาคเอกชน (Industry Co-Creation) เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตบัณฑิตที่สามารถท�างานได้ตรง 

ตามความต้องการของผูใ้ช้บณัฑติทัง้ในแง่ปรมิาณและคุณภาพ การแลกเปลีย่นความรู้อย่างสม�า่เสมอทัง้ภาคทฤษฎี

และภาคปฏิบัติ การร่วมท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมที่มีสมดุลของอัตลักษณ์และพหุลักษณ์ของชุมชน ชนเผ่าใน 

ท้องถิ่น การสร้างนวัตกรรมร่วมกัน และเสริมสร้างให้เกิดการยอมรับขององค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในสังคม 

กรอบแนวความคิดและประเด็นท้าทาย
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 ประเด็นท้าทายทีเ่กิดจากการเปดเสรปีระชาคมอาเซยีน จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยัควรวางกรอบการสร้าง

เครือข่ายกับมหาวิทยาลัยในอาเซียน จากที่ผ่านมา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย

ทางญี่ปุน ยุโรป และสหรัฐอเมริกาเป็นส่วนใหญ่

 6. การมคีวามพร้อมด้านเทคโนโลยทีัง้ในส่วนของการวจิยั การเรยีนการสอน และการบรกิารสงัคม

(Technology Readiness Level in Research, Education and Social Service)

 มหาวิทยาลัยจ�าเป็นต้องมีการส�ารวจความพร้อมด้านเทคโนโลยี ทั้งในด้านการวิจัย การเรียนการสอน 

และการบริการสังคม เพ่ือรักษาระดับและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เมื่อเทียบกับนานาชาติ

 ประเด็นความท้าทายคือ ท�าอย่างไรให้การลงทุนจากส่วนกลางของมหาวิทยาลัย สามารถใช้ประโยชน์

ได้อย่างคุ้มค่า และสามารถแปรสภาพของสินทรัพย์ที่ลงทุนไปเพื่อก้าวให้ทันตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป 

การลงทุนในเทคโนโลยีด้านข้อมูลและการส่ือสาร (ICT) เพื่อท�าให้เกิดการบูรณาการเช่ือมโยงกันระหว่างระบบ

โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีต่างๆ เช่น เซิร์ฟเวอร์ เครือข่าย คอนเทนต์ กับแอปพลิเคชัน รวมถึงการเก็บ

ข้อมูลเพื่อการประเมิน ติดตามความคุ้มค่า และความทันสมัยของคอนเทนต์และเทคโนโลยี 

สงวนลิขสิทธิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 13



 7. การมีคุณสมบัติแห่งความเป็นพลเมืองที่ดีและเก่งของไทย อาเซียน และโลก ทั้งนิสิต อาจารย์

นกัวจิยั และบคุลากร (“Glocal”, Global + Local, Qualities of Students, Teachers, Researchers, and Staffs)

 ประเด็นท้าทายของมหาวิทยาลัยในบทบาทของสังคมไทยและสังคมโลก คือ การน�าเข้า ผลิต และส่ง

มอบทรัพยากรบุคคลท่ีเป็นท้ังคนดีและเก่ง ท่ีได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ   

 ความท้าทายมี 3 ประเด็น คือ ประเด็นแรก การสร้างบัณฑิตที่พึงประสงค์ ประเด็นที่ 2 คือ ต้องสร้าง

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ท้ังในส่วนของอาจารย์และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยด้วย และประเด็นสุดท้าย คือ 

การตรวจสอบติดตามประเมินผล สอดคล้องและครบถ้วนหรือไม่ โดยควรมีการตรวจสอบทั้งจากมุมมองของ

บุคคลภายในและบุคคลภายนอก และท�าการสื่อสารเพื่อการพัฒนาต่อไป

 8. การบูรณาการการวิจัย การเรียนการสอน การบริการสังคม เพื่อมุ่งไปสู่มหาวิทยาลัยสหศาสตร์

และข้ามศาสตร์ (R-E-S Integration, Multidisciplinary and Transdisciplinary University)

  การก้าวขึน้ไปสูม่หาวิทยาลยัชัน้น�าระดบัโลก ปัจจยัหลกัส่วนส�าคญัคอืการเป็นมหาวทิยาลยัทีม่ผีลงานวจิยั

ที่โดดเด่น ด้วยปัจจัยในสภาวะปัจจุบันที่โลกมีความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงในหลายด้านอย่างรวดเร็ว งาน

วิจัยที่ดีและโดดเด่นนอกจากจะเป็นการวิจัยเชิงลึกในศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งเพียงอย่างเดียว ต้องมีการเพิ่ม พัฒนา 

ผสมผสานศาสตร์ต่างๆ เข้าไป เพื่อเกิดเป็นงานวิจัยแบบผสมผสานข้ามศาสตร์ และสหศาสตร์ โดยงานวจิยัจะมี

ประสทิธภิาพมากขึน้ เมือ่มกีารบูรณาการร่วมกนัระหว่าง งานวจิยั การเรยีนการสอน และการบรกิารสงัคม เพือ่

ให้ได้หัวข้องานวิจัยใหม่ๆ ท่ีสามารถแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อนมากขึ้น และมีความแปรปรวนสูงขึ้นตามความ

เปลี่ยนแปลงของโลก

กรอบแนวความคิดและประเด็นท้าทาย
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       วิสัยทัศน์ พันธกิจ
          และเปาหมาย
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเปาหมาย
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วิสัยทัศน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เป็นแหล่งความรู้ และแหล่งอ้างอิงของแผ่นดิน

เป็นผู้น�าทางปัญญา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน



พันธกิจ

1.  บกุเบกิ บูรณาการ องค์ความรู ้สร้างนวัตกรรม

     ด้านวจิยั ด้านการเรยีนการสอน ด้านบรกิารสังคม

2.  สร้างปัญญาและถ่ายโอนองค์ความรูไ้ปพัฒนาสงัคม

    ทกุภาคส่วน เพือ่สนบัสนนุการพฒันาทีย่ัง่ยนื 

3.  เสรมิสร้างนสิติให้เป็นบณัฑติทีม่คีวามสามารถ ด้าน

    วิชาการ มีทักษะทันสมัย มีคุณธรรม และมีความ

    เป็นผูน้�า 

4.  ส่งเสริม สืบสาน พัฒนา มรดกภูมิปัญญาและ

    ศิลปวัฒนธรรม

5.  เสรมิสร้างวฒันธรรมองค์กรทีม่คีณุค่าหลกัทีเ่หมาะสม

6.  มุ่งมั่น พัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นผู้น�าที่ได้

    รบัการยอมรบัระดบันานาชาติ 

เปาหมาย

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะก้าวขึ้นไปสู ่

มหาวิทยาลัยระดับโลก ตามการจัดอันดับของ QS

World University Ranking

     ในระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2560 ขึน้สูอ่นัดบั 

      1-200 ของโลก  

      ในระยะเวลา 10 ปี พ.ศ. 2565 ขึน้สูอ่นัดบั

      1-150 ของโลก    

      ในระยะเวลา 15 ปี พ.ศ. 2570 ขึน้สูอ่นัดบั 

      1-100 ของโลก   

     ในระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2560 ขึน้สูอ่นัดบั 

      1-200 ของโลก  

      ในระยะเวลา 10 ปี พ.ศ. 2565 ขึน้สูอ่นัดบั

      1-150 ของโลก    

      ในระยะเวลา 15 ปี พ.ศ. 2570 ขึน้สูอ่นัดบั 

      1-100 ของโลก   
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ยุทธศาสตร์ 
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Stakeholder 
Relations

Social Service

Finance

Research

CU World Class National University

Education

Physical 
Foundation

Organization 
& 

Management

Human 
Resources

โครงสร้างของ 8 ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 8 ยุทธศาสตร์ดังต่อไปนี้

	ยุทธศาสตร์ที่	1 การวิจัย (Research)

ยุทธศาสตร์ที่	2	การเรียนการสอน (Education)

ยุทธศาสตร์ที่	3	การบริการสังคม (Social Service)

ยุทธศาสตร์ที่	4	โครงสร้างพ้ืนฐาน (Physical Foundation)

ยุทธศาสตร์ที่	5	องค์กรและการจัดการ (Organization and Management)

ยุทธศาสตร์ที่	6	การเงิน (Finance)

ยุทธศาสตร์ที่	7	ทรัพยากรบุคคล (Human Resources)

ยุทธศาสตร์ที่	8	การสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย (Stakeholder Relations)

แผนยุทธศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระยะ 15 ปี  (พ.ศ. 2555-2570)20



กลยุทธ

ผลลัพธสูงสุด

ยุทธศาสตรที่ 1ความเปนเลิศดานการวิจัย
ที่ไดรับการยอมรับในระดับนานาชาติ

ผลลัพธ เปนมหาวิทยาลัยวิจัย
ระดับโลก

มุงสูความเปนเลิศในงานวิจัย
มีความกาวหนาทางวิชาการ
และมีผลงานเปนที่ยอมรับ

ในระดับโลก

จัดระบบการ
บริหารจัดการ

งานวิจัยเชิงรุกของ
มหาวิทยาลัย

สงเสริมและผลักดัน
งานวิจัยเพ่ือสราง

ความรูและความเปน
เลิศดานวิชาการ

สงเสริมวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียน

การสอน

 พัฒนาเปนมหาวิทยาลัย
ท่ีสามารถสรางรายได

จากการนำงานวิจัยไปใช
ประโยชนในเชิงพาณิชย 

การนำผลงานวิจัย
ไปพัฒนาสังคม
ประเทศ และ

ภูมิภาค

มุงนำผลงานวิจัยไปใชประโยชน
ในเชิงวิชาการ เชิงนโยบาย เชิง
สาธารณะ และเชิงพาณิชย เปน
ที่ยอมรับในระดับประเทศและ

ระดับโลก

บูรณาการงานวิจัยกับการเรียน
การสอน นำองคความรูจาก

การวิจัยไปพัฒนาและบูรณาการ
กับการเรียนการสอนทุกระดับ

บริหารงานวิจัยอยางครบวงจร: ผลิตงานวิจัยที่เปนเลิศ เพื่อนำไปใชประโยชน และพัฒนาสังคม

บูรณาการงานวิจัยกับ
การเรียนการสอน

นำผลงานวิจัยไปใชประโยชนในเชิงวิชาการ
เชิงนโยบาย เชิงสาธารณะ และเชิงพาณิชย

เปาหมาย

ยทุธศาสตร์ที ่1 การวจิยั (Research)
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เป้าหมายที่ 1.1	 มุ่งสู่ความเป็นเลิศในงานวิจัย	 มีความ

ก้าวหน้าทางวชิาการ	และมผีลงานเป็นทีย่อมรบัในระดบัโลก

  กลยทุธ์ที ่ 1.1.1	 จดัระบบการบรหิารจดัการงาน

วจิยัเชงิรกุของมหาวทิยาลยั	

-	มาตรการที่	1	การทบทวนแก้ไขปรับปรุงกฎ

	 ระเบียบ	 ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย	 และวาง

	มาตรการเพือ่สนบัสนนุระบบการบรหิารจดัการ

	 งานวิจัยเชิงรุก	 เพื่อเพิ่มจ�านวนงานวิจัยที่มี

			คุณภาพและมีผลกระทบสูง

-	มาตรการที	่2		จดัท�าแผนยทุธศาสตร์และแผน

			ปฏบิตักิารวจิยัเชงิรกุ	

-	มาตรการที	่3		การสร้างกลไกการตรวจตดิตาม

	และประเมนิผล

  กลยทุธ์ที ่ 1.1.2	 ส่งเสริมและผลักดันงานวิจัย

เพื่อสร้างองค์ความรู้และความเป็นเลิศในเชิงวิชาการ	 และ

งานวิจัยที่ส่งผลต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ	 รวมท้ังการ

เปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น	

-	มาตรการที่	1	ขับเคลื่อนการเพิ่มจ�านวนงาน

			วิจัยและการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในทุกศาสตร์	

-	มาตรการที่	2		การขบัเคลือ่นการผลติงานวจิยั

		อบุตัใิหม่	และงานวจิยัทีส่่งผลต่อการเปลีย่นแปลง

			คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น

-	มาตรการที่	 3	 การสร้างเครอืข่ายพนัธมติรเชงิ

รุกในการท�าวิจัยร่วมกับองค์กรอื่นทั้งภายใน

			และภายนอกประเทศ	

เป้าหมายที่ 1.2	บูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน

  กลยทุธ์ที ่ 1.2.1	 ส่งเสรมิการวจิยัเพือ่พฒันาการ

เรียนการสอน	

-	มาตรการที่	1		สร้างการวจิยัให้เป็นองค์ประกอบ

	หลัก		ในหลักสูตรการเรียนการสอน	ผลักดัน

การน�าความรูจ้ากการวจิยัมาปรบัใช้ในการเรยีน

			การสอนทุกระดับ

-	มาตรการที่	2		ผลักดันการท�าวิจัยในชั้นเรียน

			เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน	

-	มาตรการที่	3	ส่งเสริม	เผยแพร่ผลงานวิจัย

	เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน	

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การวิจัย (Research)
เป้าหมาย	กลยุทธ์	มาตรการ
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เป้าหมายที่ 1.3	 มุ่งน�าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิง

วิชาการ	เชิงนโยบาย	เชิงสาธารณะ	และเชิงพาณิชย์	เป็นที่

ยอมรับในระดับประเทศและระดับโลก

  กลยทุธ์ที ่1.3.1		พัฒนาเป ็นมหาวิทยาลัยที่

สามารถสร้างรายได้จากการน�างานวิจัยไปใช้ประโยชน์

ในเชิงพาณิชย์	

-	มาตรการที่	1	การสร้างและพัฒนางานวิจัย

	เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์กับภาคธุรกิจ

			ภาครัฐบาล	และชุมชน	

-	 มาตรการที่	 2	 การสร้างรายได้จากการน�างาน

	วิจัยนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์	

-	 มาตรการที่	 3	 พัฒนาการบริหาร จัดการ

	 ทรัพยากร	ทรัพย์สิน	และทรัพย์สินทางปัญญา

			ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพึ่งตนเองได้	

  กลยทุธ์ที ่1.3.2		การน�าผลงานวิจัยไปพัฒนา

สังคม	ประเทศ	และภูมิภาค	

-	มาตรการที่	1		การเผยแพร่ผลงานวิจัย	

-	มาตรการที่	2			การน�าผลงานวิจัยไปสร ้าง

			คุณค่าแก่สังคม											
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พนัธกจิ สร้างความเป็นเลศิด้านการวจิยั

	 พัฒนาศักยภาพและยกระดับความสามารถในการ

สร้างผลงานวจิยัของบคุลากรในจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	 เพือ่

มุง่ไปสูก่ารเป็นมหาวทิยาลยัวจิยัชัน้น�าของโลกทีม่ผีลการวจิยั

โดดเด่น	 มีมาตรฐานทัดเทียมระดับสากล	 บูรณาการผลงาน

วิจัยเข้ากับการเรียนการสอน	 สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม

ทางวชิาการ	ก่อให้เกดิประโยชน์ในเชงิพาณชิย์	รวมถึงส่งผลต่อ

การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	 ตอบโจทย์ในการ

พฒันาประเทศและภมูภิาค

วตัถปุระสงค์

1. เพื่อสร้างผลงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับในระดับ

นานาชาติ

2. เพื่อสร้างผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

3. เพื่อสร้างผลงานวิจัยเชิงนโยบายและเชิงประยุกต์ที ่

สามารถน�าไปพัฒนาประเทศ	 และตอบโจทย์สังคม

4. เพื่อสร้างผลงานวิจัยที่สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ใน

เชิงพาณิชย์

ผลลพัธ์

1. เป็นมหาวทิยาลยัวจิยัระดบัโลก

2. บรูณาการผลงานวจิยักบัการเรยีนการสอน

3. น�าผลงานวิจัยเชิงนโยบายและเชิงประยุกต์ไปพัฒนา

สงัคม	ประเทศ	และภมูภิาค

4. น�าผลงานวจิยัไปใช้ประโยชน์ในเชงิพาณิชย์

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การวิจัย (Research) 
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 ดัชนีชี้วัด

เป้าหมาย

	 	 เป้าหมายที	่1.1	มุ่งสูค่วามเป็นเลศิในงานวจัิย	มคีวามก้าวหน้าทางวชิาการ	และมีผลงานเป็นทีย่อมรบัใน 

	 	 	 											ระดบัโลก	

	 	 เป้าหมายที	่1.2		บูรณาการงานวจิยักบัการเรียนการสอน	

	 	 เป้าหมายที	่1.3	มุง่น�าผลงานวจิยัไปใช้ประโยชน์ในเชิงวชิาการ	เชิงนโยบาย	เชิงสาธารณะ	และเชิงพาณชิย์	 

	 	 	 											เป็นทีย่อมรบัในระดบัประเทศและระดบัโลก

สงวนลิขสิทธิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 25

1.1.1 จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับนานาชาติ ที่ปรากฏใน
         ฐานขอมูล Scopus/ISI

1.1.2 จำนวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับนานาชาติ/ จำนวน
         อาจารยและนักวิจัย

1.1.3 จำนวนการอางอิงผลงานวิจัยตอผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรในวารสาร
         ระดับนานาชาติ (Citation/Paper) ที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus/ ISI

1.1.4 จำนวนผลงานวิจัยที่เปนตนแบบ/ตนความคิด/นวัตกรรม
         ในรอบ 5 ปที่ผานมา

1.1.6 รอยละของอาจารยประจำที่ไดรับทุนทำวิจัยหรืองานสรางสรรคจาก
         ภายนอกสถาบันตอจำนวนอาจารยประจำ

1.1.5 จำนวนโครงการวิจัย บริการวิชาการที่ตอบปญหาสังคมสิ่งแวดลอม และ
         ตอบโจทยใหประเทศ (รายงานแยกจำนวนโครงการที่ตอบสนองตอปญหา
         ระดับชาติและระดับทองถิ่น)

เปาหมายที่ 1.1 มุงสูความเปนเลิศในงานวิจัย มีความกาวหนาทางวิชาการและมีผลงาน
เปนที่ยอมรับในระดับโลก 

ยุทธศาสตรที่ 1 การวิจัย



1.2.1 จำนวนโครงการวิจัยเพื่อการเรียนการสอนตออาจารยทั้งหมด

1.2.2 สัดสวนจำนวนงานวิจัยที่ตีพิมพภายใน 5 ปของนิสิตปริญญาเอก
         ที่อยูใน Tier 1 ตอจำนวนนิสิตปริญญาเอกทั้งหมด

1.2.3 สัดสวนจำนวนงานวิจัยระดับนานาชาติที่ตีพิมพภายใน 5 ป
         ตอจำนวนนิสิตปริญญาเอกทั้งหมด

1.3.1 จำนวนผลงานวิจัยที่กอใหเกิดรายได หรือผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ

1.3.4 จำนวนงานวิจัยที่ยื่นขอรับการจดทะเบียนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร

1.3.2 จำนวนงานวิจัยและนวัตกรรมที่สนับสนุนการแกไขปญหาสังคม/
         พัฒนาชุมชน และนำไปกำหนดนโยบาย

1.3.3 จำนวนโครงการวิจัยที่ทำรวมกับองคกรภายนอก
         (ภาครัฐ ภาคเอกชน และสังคม)

เปาหมายที่ 1.3 มุงนำผลงานวิจัยไปใชประโยชนในเชิงวิชาการ เชิงนโยบาย เชิงสาธารณะ
และเชิงพาณิชย เปนที่ยอมรับในระดับประเทศ และระดับโลก

1.1.7 จำนวนผลงานวิจัยที่ทำรวมกับอาจารย/นักวิจัยชาวตางประเทศ

1.1.10 จำนวนสัญญารับทุนวิจัย/รวมวิจัย และพัฒนาสัญญาพิสูจนเทคโนโลยี
          และสัญญาอนุญาตใชสิทธิ

1.1.9 สัดสวนของงานวิจัยที่ตีพิมพซึ่งมีความรวมมือกับตางประเทศ

1.1.8 จำนวนโครงการวิจัยที่เกี่ยวของกับอาเซียน

เปาหมายที่ 1.2 บูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน

ยุทธศาสตรที่ 1 การวิจัย

เปาหมายที่ 1.1 มุงสูความเปนเลิศในงานวิจัย มีความกาวหนาทางวิชาการและมีผลงาน
เปนที่ยอมรับในระดับโลก 

ยุทธศาสตร์

 ดัชนีชี้วัด

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การวิจัย (Research) 

แผนยุทธศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระยะ 15 ปี  (พ.ศ. 2555-2570)26



    กลยุทธ์ที่ 1.1.1 จัดระบบการบริหารจัดการงานวิจัยเชิงรุกของมหาวิทยาลัย 

  มาตรการที ่1			การทบทวนแก้ไขปรับปรุงกฎ	ระเบียบ	ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย	และวางมาตรการเพื่อ

	 	 	 	 	 	 	 สนบัสนนุระบบการบริหารจัดการงานวจัิยเชิงรุก	 เพือ่เพิม่จ�านวนงานวจัิยทีมี่คณุภาพและ

	 	 	 										มีผลกระทบสูง

																													เพ่ือให้มหาวิทยาลยัสามารถขบัเคลือ่นระบบการบรหิารจดัการงานวจิยัเชงิรกุแบบองค์รวม

	 	 																			อย่างมปีระสทิธภิาพ	จงึต้องมกีารทบทวนแก้ไขกฎ	ระเบยีบ	ข้อบงัคบั	ทีเ่ป็นอปุสรรคต่อการ

	 	 	 	 	 	 	 	 	 บรหิารการจดักิจกรรมงานวจัิย	 รวมทัง้สร้างแรงจูงใจเพือ่สร้างผลงานวจัิยทีมี่ผลกระทบสงู

  มาตรการที ่2			จดัท�าแผนยทุธศาสตร์และแผนปฏิบตักิารวจัิยเชิงรุก	

	 	 	 	 	 	 	 	 โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมวิจัยทุกหน่วย	 จัดท�าแผนยุทธศาสตร์และแผน

	 	 	 										ปฏบิตักิารเชงิรกุ	และสามารถน�าแผนไปปฏิบตักิารได้อย่างมีประสิทธิผล

  มาตรการที ่3			การสร้างกลไกการตรวจตดิตามและประเมินผล

	 	 	 	 จัดให้มีกลไกการตรวจติดตามและประเมินผลความคืบหน้าและสัมฤทธิผลของการ

	 	 	 								ด�าเนินงานของงานวิจัยระดับบุคคล	ระดับภาควิชา	คณะ	คลัสเตอร์	และมหาวิทยาลัย

	 	 	 								โดยภาพรวมตามช่วงเวลาทีเ่หมาะสม	เพือ่สามารถสนบัสนนุ	แก้ไข	และช่วยเหลอืในการขจดั

	 	 	 											อุปสรรคที่มีต่อการด�าเนินงานได้	เพื่อให้บรรลุเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ด้านงานวิจัย

 

เป้าหมายที่ 1.1

มุ่งสู่ความเป็นเลิศในงานวิจัย มีความก้าวหน้าทางวิชาการ

และมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับโลก

    กลยุทธ์ที่ 1.1.1 จัดระบบการบริหารจัดการงานวิจัยเชิงรุกของมหาวิทยาลัย 
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ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การวิจัย (Research)

  กลยุทธ์ที่ 1.1.2   ส่งเสริมและผลักดันงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และความเป็นเลิศในเชิงวิชาการ

    รวมท้ังการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น 

 มาตรการที ่1				ขับเคลื่อนการเพิ่มจ�านวนงานวิจัยและการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในทุกศาสตร์	

	สนบัสนนุให้เกดิการขบัเคลือ่น	การเพิม่จ�านวนงานวจัิยในทกุศาสตร์และสหศาสตร์	รวมถงึ

										การวางกรอบสนบัสนนุการตพีมิพ์เพือ่เผยแพร่ผลงานวจัิยในวารสารระดบันานาชาตทิีไ่ด้		

										รบัการยอมรบั

 มาตรการที ่2			การขบัเคลือ่นการผลติงานวจิยัอบุตัใิหม่	และงานวจิยัทีส่่งผลต่อการเปลีย่นแปลงคณุภาพ

	ชวิีตและสิง่แวดล้อมทีด่ขีึน้	

	สนับสนุนและทุ่มเททรัพยากรในการขับเคลื่อนการผลิตงานวิจัยอุบัติใหม่	และงานวิจัยที่

	ส่งผลต่อการเปลีย่นแปลงคณุภาพชวีติและสิง่แวดล้อมทีด่	ีรวมทัง้การวจิยับรูณาการข้าม

										ศาสตร์

 มาตรการที ่3			การสร้างเครอืข่ายพันธมติรเชงิรุกในการท�าวจัิยร่วมกบัองค์กรอืน่ทัง้ภายในและภายนอก

										ประเทศ

	เพือ่การท�าวจิยัร่วมกบัองค์กรอืน่	ทัง้ภาคอตุสาหกรรม	รัฐบาล	และชุมชน	กบัมหาวทิยาลยั

	ทั้งในและต่างประเทศ	ให้บรรลุเป้าหมายความตกลงร่วมมือ 

เป้าหมายที่ 1.1

มุ่งสู่ความเป็นเลิศในงานวิจัย มีความก้าวหน้าทางวิชาการ

และมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับโลก

     กลยุทธ์ที่ 1.1.2   ส่งเสริมและผลักดันงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และความเป็นเลิศในเชิงวิชาการ

     รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น 

แผนยุทธศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระยะ 15 ปี  (พ.ศ. 2555-2570)28



    กลยุทธ์ที่ 1.2.1 ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

  มาตรการที ่1		สร้างการวจิยัให้เป็นองค์ประกอบหลกัในหลกัสูตรการเรียนการสอน	ผลกัดนัการน�าความรู้

	 	 	 									จากการวิจยัมาปรบัใช้ในการเรยีนการสอนทกุระดบั	ก�าหนดหรอืระบใุห้กระบวนการวจิยั

	 	 	 	 	 	 	 	 	 เป็นส่วนหนึ่งของวิชาเรียน	 ส่งเสริมการเรียนการสอนที่มีการค้นคว้าวิจัยด้วยตนเองทุก

	 	 	 									ระดับท้ังผู้สอนและผู้เรียน	และฝ่ายสนับสนุน

  มาตรการที ่2			ผลักดันการท�าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

	 	 	 	 	 	 	 	 ก�าหนดเป็นนโยบายให้อาจารย์เสาะแสวงหาองค์ความรู	้ และท�าวจิยัในห้องเรยีน	 เพือ่พัฒนา

	 	 	 										การเรยีนการสอนและต�าราอย่างต่อเนือ่ง

  มาตรการที ่3			ส่งเสรมิ	เผยแพร่ผลงานวจัิยเพือ่พฒันาการเรียนการสอน

	 	 	 										การเผยแพร่ผลงานวิจัย	เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณาจารย์	นิสิต	กับกลุ่ม

	 	 	 											เป้าหมายทีใ่ช้งานวจิยั	ผ่านรปูแบบการสือ่สารต่างๆ	เช่น	การประชมุงานวชิาการ	ผ่านสือ่

	 	 	 											วิทยุ	สือ่สิง่พิมพ์	และระบบออนไลน์

 

เป้าหมายที่ 1.2

บูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน

น�าองค์ความรู้จากการวิจัยไปพัฒนาและบูรณาการ

กับการเรียนการสอนทุกระดับ

    กลยุทธ์ที่ 1.2.1 ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
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ยุทธศาสตร์

     กลยุทธ์ที่ 1.3.1  พัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยที่สามารถสร้างรายได้จากการน�างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ใน

    เชิงพาณิชย์ 

  มาตรการที ่1		การสร้างและพัฒนางานวิจัยเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์กับภาคธุรกิจ	ภาครัฐบาล	และ

			 	 																				ชุมชน	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 การสร้างและพัฒนางานวิจัยเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์	 ภายใต้รูปแบบการเชื่อมโยง

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	ความร่วมมือ	และการสร้างเครือข่ายงานวิจัย	ระหว่างนักวิจัยกับแหล่งทุนที่มีศักยภาพ

	 	 	 											ในการให้ทุนสนับสนุน	เพื่อร่วมกันพัฒนาผลงานวิจัยในการน�าไปสู่การใช้ประโยชน์

  มาตรการที ่2			การสร้างรายได้จากการน�างานวิจัยนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์	

	 	 	 											วางระบบการจัดหารายได้จากการน�างานวิจัยนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์เชิงรุก	โดยการ

	 	 	 										พิจารณาส่งเสริมและคัดเลือกงานวิจัยที่มีศักยภาพให้เหมาะสมกับรูปแบบเชิงพาณิชย์

	 	 	 										ต่างๆ	อย่างเป็นระบบ

  มาตรการที ่3  	พัฒนาการบรหิารจดัการทรพัยากร	ทรพัย์สนิ	และทรพัย์สนิทางปัญญา	ให้เกดิประโยชน์

	 	 	 										สูงสุดและพ่ึงตนเองได้	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 พัฒนาหน่วยงานช่วยเหลือนักวิจัยในการจดสิทธิบัตรหรือการน�าสิทธิบัตรไปใช้	 ให้มี

	 	 	 	 	 	 	 	 ความเข้มแขง็ในการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	 เพือ่สามารถน�าผลงานวจัิยพฒันา

	 	 	 									ไปสูเ่ชงิพาณชิย์ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

เป้าหมายที่ 1.3

มุ่งน�าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ เชิงนโยบาย 

เชิงสาธารณะ และเชิงพาณิชย์ เป็นที่ยอมรับ

ในระดับประเทศและระดับโลก

     กลยุทธ์ที่ 1.3.1  พัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยที่สามารถสร้างรายได้จากการน�างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ใน

    เชิงพาณิชย์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การวิจัย (Research)

แผนยุทธศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระยะ 15 ปี  (พ.ศ. 2555-2570)30



    กลยทุธ์ที ่1.3.2   การน�าผลงานวิจัยไปพัฒนาสังคม ประเทศ และภูมิภาค

  มาตรการที ่1			การเผยแพร่ผลงานวิจัย	

	 	 	 	 	 	 	 จัดหาแนวทางเผยแพร่ผลักดันงานวิจัยไปสู่กลุ่มเป้าหมาย	 ที่หลากหลายให้เหมาะสม

	 	 	 									อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

  มาตรการที ่2			การน�าผลงานวิจัยไปสร้างคุณค่าแก่สังคม	

	 	 	 										การน�าองค์ความรู้จากงานวิจัยมาให้ประโยชน์แก่สังคม	โดยการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

	 	 	 	 	 	 	 	 ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน	 สังคม	 และประเทศ	 ผ่านการท�างานร่วมกับเครือข่าย

	 	 	 	 	 	 	 งานวจิยัของมหาวทิยาลยั	 เพือ่น�าศาสตร์และองค์ความรู้ไปแก้ปัญหา	 วางนโยบายพฒันา

	 	 	 										สังคมและประเทศให้ยั่งยืน

 

    กลยทุธ์ที ่1.3.2   การน�าผลงานวิจัยไปพัฒนาสังคม ประเทศ และภูมิภาค
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กลยุทธ

ผลลัพธสูงสุด

ยุทธศาสตรที่ 2

ความเปนเลิศดานการเรียนการสอน

ผลลัพธ
มีหลักสูตรที่มีความ
เปนเลิศตอบสนอง

ความตองการ
ของสังคม

คณาจารยมีความรู
ทักษะ และสราง

นวัตกรรมการเรียน
การสอน

เปนมหาวิทยาลัยท่ี
ดึงดูดและสราง

คนดีและเกง เพ่ือ
เปนประชากรโลก

ผลิตบัณฑิตท่ีมี
คุณลักษณะพึงประสงค
ในศตวรรษท่ี 21 เปน
ผูนำทางสังคม ของ

พลเมืองอาเซียนและโลก

เปนมหาวิทยาลัยท่ีผลิต
ผลงานวิชาการท่ีเปน

แหลงอางอิงทางวิชาการ
ชั้นนำของประเทศ

และภูมิภาค

พัฒนาหลักสูตร
ท่ีสามารถแขงขันได

ทันตอการ
เปล่ียนแปลงของโลก

การเรียนการสอน
ท่ีใชงานวิจัยเปน

พ้ืนฐาน

ความรวมมือ
รวมสรางระบบ

การเรียน
การสอน

การพัฒนาและเปด
หลักสูตร รวมกับ

ภาคเอกชน ภาครัฐ
มหาวิทยาลัยอ่ืนๆ
ในและตางประเทศ

การแลกเปล่ียนนิสิต
และอาจารย

เพ่ือการเรียนรู
ทางวิชาการ

การเรียนการสอน
ท่ีใชการเรียนรู

จากสังคม
เปนพ้ืนฐาน

บัณฑิตพึงประสงค
ตามแบบฉบับ

ของจุฬาฯ
(CU Student DNA)

สรางคลังความรู
ท่ีทันสมัยและสามารถ

เขาถึงไดจากทุกที

การสรางเครือขาย
ทางดานวิชาการ

ของจุฬาฯ

การบูรณาการองคความรู การเรียนการสอน และการวิจัยอยางเปนพลวัต
เพื่อสรางคนดีและเกง ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก

เปาหมาย
มุงเปนแหลง
สรางสรรค

องคความรู และ
แหลงอางอิง
ทางวิชาการ
ของประเทศ

ภูมิภาคและโลก

มุงเปนมหาวิทยาลัยที่มี
ความเปนเลิศดานการเรียน
การสอนที่ไดรับการยอมรับ

ในระดับโลก โดยมีการบูรณาการ
องคความรูจากการวิจัย และ
จากการใหบริการวิชาการ

สูการเรียนการสอน

มุงสรางบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะบัณฑิต
ท่ีพึงประสงค เปนท่ียอมรับระดับ

ประเทศและระดับโลก คุณลักษณะ
บัณฑิตท่ีพึงประสงค ซ่ึงไดแก

มีความรู มีคุณธรรม คิดเปน ทำเปน
ใฝรูและรูจักวิธีการเรียนรู มีภาวะ
ผูนำ มีสุขภาวะ มีจิตอาสาและ

สำนึกสาธารณะ และดำรงความ
เปนไทยในกระแสโลกาภิวัตน

มุงเปนมหาวิทยาลัยท่ีมี
การเรียนการสอนช้ันนำ

ของโลก ไดรับการยอมรับ
วามีหลักสูตรท่ีโดดเดน
ทันตอการเปล่ียนแปลง
ของโลก และสามารถ
ตอบสนองตอความ

ตองการของสังคมระดับ
ประเทศ และระดับภูมิภาค

ยทุธศาสตร์ที ่2 การเรยีนการสอน (Education)
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เป้าหมายที่ 2.1	 มุ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการ

สอนชัน้น�าของโลก	ได้รบัการยอมรบัว่ามหีลกัสตูรทีโ่ดดเด่น	

ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก

  กลยทุธ์ที ่2.1.1		พฒันาหลกัสตูรทีส่ามารถแข่งขนั

ได้	เพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงของบรบิทโลก		

	 	 -	มาตรการที่	1	 จดัท�าแผนยทุธศาสตร์หลกัสตูร

	 	 			การเรียนการสอน

	 	 -	มาตรการที่	2		สู่ความเป็นเลิศของระบบการ

	 	 			บรหิารจดัการวชิาการ	

	 	 -	มาตรการที่	3		มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัย

	 	 			นานาชาติ

  กลยทุธ์ที ่2.1.2		การพัฒนาและเปิดหลักสูตร

ร่วมกับภาคเอกชน	 ภาครัฐ	 มหาวิทยาลัยอื่นๆ	 ทั้งในและ

ต่างประเทศ		

	 	 -	มาตรการที่	1		ร่วมมือกับภาคเอกชน	ภาครัฐ

	 	 	 	 ในการพฒันาและเปิดหลกัสตูรการเรยีนการสอน

	 	 -	มาตรการที่	2		ด�าเนนิการพฒันาและเปิดหลกั-

	 	 			สตูรร่วมกบัต่างประเทศ

เป้าหมายที่ 2.2	 มุ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศ

ด้านการเรียนการสอนที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก	

โดยมีการบูรณาการองค์ความรู้จากการวิจัย	 และจากการ

ให้บริการวิชาการสู่การเรียนการสอน

  กลยทุธ์ที ่ 2.2.1	 การเรียนการสอนที่ใช้งานวิจัย

เป็นพื้นฐาน	

	 	 -	มาตรการที่	1		มุ ่งเน้นการเรียนการสอนใน

	 	 			ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

	 	 -	มาตรการที่	2		ผสมผสานการเรียนการสอน

	 	 			และการท�าวิจัย	

  กลยทุธ์ที ่ 2.2.2	 ความร่วมมอืร่วมสร้างระบบการ

เรียนการสอน		

	 	 -	มาตรการที่	1		น�าเทคโนโลยกีารเรยีนการสอน

	 	 			ร่วมสมัยใหม่มาใช้

	 	 -	มาตรการที่	2		ส่งเสรมิอาจารย์และนสิติร่วมมอื

	 	 			กันด้านการเรียนการสอน

	 	 -	 มาตรการที	่ 3	 จดัท�าพืน้ทีก่ารเรยีนรูส้�าหรบันสิติ

	 	 			เพือ่สนบัสนนุให้เกดิการเรยีนรูน้อกห้องเรยีน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเรียนการสอน (Education)
เป้าหมาย	กลยุทธ์	มาตรการ
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1. 

  กลยทุธ์ที ่ 2.2.3 การแลกเปลีย่นนสิติและอาจารย์

เพือ่การเรยีนรูแ้ละประสบการณ์ทางวชิาการ		

-	 มาตรการที	่ 1	 ส่งเสรมิการแลกเปลีย่นนสิติกบั

				มหาวิทยาลัยชั้นน�าในต่างประเทศ

-	มาตรการที	่2		ส่งเสรมิการแลกเปลีย่นอาจารย์

	 กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ	 และวางนโยบาย

เสรมิสร้างส่งเสรมิประสบการณ์นอกมหาวทิยาลยั

  กลยทุธ์ที ่ 2.2.4	 การเรยีนการสอนทีใ่ช้การเรยีน

รู้จากสังคมเป็นพื้นฐาน	

-	มาตรการที่	 1	 การเรยีนการสอนทีเ่รยีนรูจ้าก

			สังคม	

-	มาตรการที	่2		การน�าเสนอผลงานวชิาการและ

	จดัท�าพืน้ทีก่ารเรยีนรูเ้พือ่เผยแพร่ผลงานสูส่งัคม

เป้าหมายที่ 2.3 	มุ่งสร้างบัณฑิตที่มีคุณลักษณะบัณฑิตที่

พึงประสงค์	เป็นที่ยอมรับระดับประเทศและระดับโลก
  

  กลยทุธ์ที ่ 2.3.1	 บณัฑติพงึประสงค์ตามแบบฉบบั

ของจฬุาฯ	(CU	Student	DNA)	

-	มาตรการที่	1		การสรรหาและคัดเลือกนิสิตที่

				มคีวามรู้และคุณธรรมเข้าศึกษา		

-	มาตรการที่	2			พัฒนานิสิตและบัณฑิตพึง-

	ประสงค์	ในศตวรรษที่	21	

-	มาตรการที่	3		ส่งเสริมให้นิสิตให้มีจิตอาสา

			เพื่อท�าประโยชน์ให้กับสังคม	

-	มาตรการที่	4		การตดิตามประเมนิผลบณัฑติ

	พงึประสงค์

เป้าหมายที่ 2.4  มุง่เป็นมหาวทิยาลยัทีเ่ป็นแหล่งสร้าง-

สรรค์องค์ความรู	้ แหล่งอ้างองิทางวชิาการและงานวจิยัของ

ประเทศของภูมิภาค	และของโลก
  

  กลยทุธ์ที ่ 2.4.1	 สร้างคลงัความรูท้ีท่นัสมยัและ

สามารถเข้าถงึได้จากทกุที	่	

-	มาตรการที่	1		ส่งเสริมให้จุฬาฯ	เป็นแหล่ง

			ความรู้ของแผ่นดิน

-	มาตรการที่	2			ส่งเสรมิให้จฬุาฯ	มบีทบาทเป็น

ทีป่รกึษาวางนโยบายทีส่�าคัญของประเทศให้แก่

			หน่วยงานของรฐั

-	มาตรการที่	3		ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู ้	

  กลยทุธ์ที ่2.4.2		การสร้างเครือข่ายทางด้าน

วิชาการของจุฬาฯ		

-	มาตรการที่	1		ส่งเสรมิการจดัประชมุนานาชาติ

			และจดัท�าวารสารทางวชิาการระดบันานาชาติ	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเรียนการสอน (Education)
เป้าหมาย	กลยุทธ์	มาตรการ
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1. 

พนัธกจิ สร้างความเป็นเลศิด้านการเรยีนการสอน

	 พัฒนาและบูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัย	

เพือ่ส่งเสรมิและสนบัสนนุการเป็นมหาวทิยาลัยช้ันน�าระดบัโลก	

โดยมหีลกัสูตรทีโ่ดดเด่นและทนัต่อการเปลีย่นแปลงในอนาคต

เพือ่ผลติบณัฑติทีพ่งึประสงค์	ทีม่คีวามสามารถด้านวชิาชพี		และ

ตอบสนองต่อความต้องการของสงัคม

วตัถปุระสงค์

1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรที่มีความเป็นเลิศเพื่อตอบสนอง

ความต้องการของสงัคม

2. เพื่อบูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัย	โดย

คณาจารย์ที่มีความรู้และทักษะในการเรียนการสอน

3. เพือ่ให้จดัการเรยีนการสอนทีม่คีณุภาพ	สามารถดงึดดู

คนเก่งและสร้างคนเก่งเพือ่เป็นประชากรโลก

4. เพือ่สร้างบณัฑติทีม่คีณุลกัษณะพงึประสงค์ในศตวรรษ

ที	่ 21	และมคีวามเชีย่วชาญทางวชิาชีพ	 เพือ่เป็นผู้น�า

ทางสงัคมของพลเมอืงอาเซยีนและโลก

5. เพือ่สร้างสรรค์องค์ความรูโ้ดยผลติผลงานวชิาการทีเ่ป็น

แหล่งอ้างองิทางวชิาการชัน้น�าของประเทศและภมูภิาค

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเรียนการสอน 
(Education)
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ผลลพัธ์

	 	 1.		มหีลกัสตูรทีม่คีวามเป็นเลศิเพือ่ตอบสนองความต้องการของสังคม

	 	 2.		มนีวตักรรมการเรยีนการสอนกบังานวจัิย	โดยคณาจารย์ทีมี่ความรู้และทกัษะในการเรียนการสอน

	 	 3.		เป็นมหาวทิยาลยัทีด่งึดดูและสร้างคนดแีละเก่ง	เพือ่เป็นประชากรโลก

	 	 4.		ผลิตบัณฑิตท่ีมคีณุลกัษณะพึงประสงค์ในศตวรรษที	่21	และมีความเช่ียวชาญทางวชิาชีพ	เพ่ือเป็นผูน้�า 

	 	 					ทางสงัคมของพลเมอืงอาเซยีนและโลก

	 	 5.		เป็นมหาวทิยาลยัทีผ่ลติผลงานวชิาการทีเ่ป็นแหล่งอ้างองิทางวชิาการช้ันน�าของประเทศและภมิูภาค

เป้าหมาย

	 	 เป้าหมายที	่ 2.1	 มุ่งเป็นมหาวทิยาลยัทีม่กีารเรยีนการสอนชัน้น�าของโลก	 ได้รับการยอมรบัว่ามหีลกัสูตรที ่

	 	 	 	 	โดดเด่น	ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก	และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของ 

	 	 	 	 	สงัคมระดบัประเทศและระดบัภมิูภาค	

	 	 เป้าหมายที	่ 2.2	 มุง่เป็นมหาวทิยาลยัทีม่คีวามเป็นเลศิด้านการเรยีนการสอนทีไ่ด้รบัการยอมรบัในระดบัโลก	 

	 	 	 	 	โดยมีการบรูณาการองค์ความรูจ้ากการวจิยั	และจากการให้บรกิารวชิาการสูก่ารเรยีนการสอน 

	 	 เป้าหมายที	่ 2.3	 มุง่สร้างบณัฑติทีม่คีณุลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงค์	 เป็นทีย่อมรับระดบัประเทศและระดบัโลก 

	 	 	 	 	คณุลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงค์	ซ่ึงได้แก่	มีความรู	้มีคณุธรรม	คิดเป็น	ท�าเป็น	ใฝ่รูแ้ละรูจ้กัวธิ ี

	 	 	 	 	การเรยีนรู	้มภีาวะผูน้�า	มีสุขภาวะ	มจิีตอาสาและส�านกึสาธารณะ	และด�ารงความเป็นไทยใน 

	 	 	 	 	กระแสโลกาภวิตัน์

	 	 เป้าหมายที	่ 2.4	 	มุง่เป็นมหาวทิยาลยัทีเ่ป็นแหล่งสร้างสรรค์	องค์ความรู	้ แหล่งอ้างองิทางวชิาการและงาน 

	 	 	 	 		วจิยัของประเทศ	ของภมูภิาค	และของโลก	

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเรียนการสอน (Education)
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 ดัชนีชี้วัด

  

2.1.1 จำนวนรางวัลที่มหาวิทยาลัย นิสิต ไดรับ

2.1.2 จำนวนหลักสูตรที่ไดรับการยอมรับวาเปนผูนำระดับประเทศ เอเชีย และโลก

2.1.3 จำนวนหลักสูตรใหมระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชา
       แนวหนาระดับสากลในรอบ 5 ป

2.1.4 จำนวนหลักสูตรพหุสาขาใหมในรอบ 5 ป

2.2.1 รอยละของนิสิตตออาจารยในคณะ (Faculty Student Ratio)

2.1.5 จำนวนหลักสูตรที่รวมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำ

2.2.3 Number of Post-Doctoral Fellows

2.2.6 จำนวนอาจารยแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยชั้นนำ

2.2.7 จำนวนวิชาที่นำเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอนอยางเหมาะสม 

2.2.4 จำนวนวิชาที่นำผลงานวิจัยไปใชในการเรียนการสอน

2.2.2 สัดสวนจำนวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาตอนิสิตทั้งหมด (Proportion of 
         Number of Graduate Student/Total Students) 

2.2.5 จำนวนวิชาที่ใชโจทยจากสังคมหรือเสริมสรางประสบการณจากสังคมใน
         การเรียนการสอน

เปาหมายที่ 2.1 มุงเปนมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนชั้นนำของโลก ไดรับการยอมรับ
วามีหลักสูตรที่โดดเดน ทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก  

ยุทธศาสตรที่ 2 การเรียนการสอน

เปาหมายที่ 2.2 มุงเปนมหาวิทยาลัยที่มีความเปนเลิศดานการเรียนการสอนที่ไดรับการ
ยอมรับในระดับโลก โดยมีการบูรณาการองคความรูจากการวิจัย และจากการใหบริการ
วิชาการสูการเรียนการสอน 
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ยุทธศาสตร์

 ดัชนีชี้วัด

2.3.1 อัตราการไดรับการยอมรับของบัณฑิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในระดับ
         ประเทศและระดับโลก

2.2.8 อัตราสวนผลงานของบัณฑิตปริญญาเอกที่ไดตีพิมพในวารสารที่มี
         Impact Factor สูง ตอผลงานทั้งหมด

2.2.9 จำนวนหลักสูตรปริญญาตรีที่กำหนดใหนิสิตมีประสบการณทำงานระหวาง
         การศึกษา

2.2.10 จำนวนนิสิตแลกเปลี่ยน ทั้งนิสิตที่ไปและนิสิตตางชาติที่เขามา
        (Inbound-Outbound)

2.3.2 อัตราการไดงานของนิสิตในประเทศ

2.3.5 รอยละความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต

2.2.11 จำนวนนิสิตเต็มเวลาชาวตางประเทศ 4 เดือนขึ้นไปตอป

2.3.9 อัตรารอยละของนิสิตที่มีลักษณะพึงประสงค 

2.3.6 จำนวนรางวัลในระดับชาติและนานาชาติของนิสิตในดานวิชาการ กีฬา
        คุณธรรม จริยธรรม และอื่นๆ/ป

2.3.7 จำนวนเงินทุนสนับสนุนการศึกษา (รายงานแยกตามประเภทของทุน)

2.3.8 จำนวนโครงการที่สนับสนุนการสรางบัณฑิตพึงประสงค

2.3.10 สัดสวนนิสิตที่มีทักษะทางดานภาษาเทียบเทาหรือสูงกวามาตรฐาน

2.3.3 อัตราการไดงานของนิสิตระดับนานาชาติ

2.3.4 รอยละของนิสิตที่มีคุณลักษณะพึงประสงค

เปาหมายที่ 2.3 มุงสรางบัณฑิตที่มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค เปนที่ยอมรับระดับ
ประเทศและระดับโลก

ยุทธศาสตรที่ 2 การเรียนการสอน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเรียนการสอน (Education)

แผนยุทธศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระยะ 15 ปี  (พ.ศ. 2555-2570)38



 ดัชนีชี้วัด

2.4.1 จำนวนผลงานวิชาการ (ตำรา สื่อการสอน) ที่ผลิตและเผยแพรทั้งภาษา
         ไทยและภาษาตางชาติ

2.4.2 จำนวนการจัดประชุมเชิงวิชาการระดับนานาชาติ
        (International Conference) ตอป

2.4.3 จำนวนของบทความทางวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสาร
        ที่มี High Impact Factor

2.4.4 จำนวนผูเขาชมสื่อวิชาการที่เผยแพรของจุฬาฯ

เปาหมายที่ 2.4 มุงเปนมหาวิทยาลัยที่เปนแหลงสรางสรรคองคความรู และแหลงอางอิง
ทางวิชาการและงานวิจัยของประเทศ ของภูมิภาค และของโลก 

ยุทธศาสตรที่ 2 การเรียนการสอน
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ยุทธศาสตร์

 กลยุทธ์ที่ 2.1.1   พัฒนาหลักสูตรที่สามารถแข่งขันได้ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก 

 มาตรการที ่1				จดัท�าแผนยุทธศาสตร์หลกัสตูรการเรยีนการสอน

	ด�าเนนิการพฒันาหลกัสตูรทีต่อบสนองความต้องการ	ทัง้หลกัสตูรในแต่ละศาสตร์	หลกัสตูร		

	สหศาสตร์	และหลกัสตูรนานาชาต	ิทัง้ระดบัปรญิญาตรแีละบณัฑติศกึษา	ให้มคีณุภาพได้

	มาตรฐานระดับสากล	โดยการวางแผนการด�าเนนิการเปิดหลกัสตูร	โดยประสานการเปิด

	หลกัสตูรกบัการวางแผนทรัพยากรบคุคล	ทัง้ในสายวิชาการและสายปฏิบตักิารให้เหมาะสม

	ก�าหนดตัวชี้วัดหลักสูตร	ทั้งทางด้านวิชาการและทางด้านการบริหาร

 มาตรการท่ี 2			มุง่สูค่วามเป็นเลศิของระบบการบริหารจัดการวชิาการ	

	บรหิารหลกัสตูรให้มคีวามคล่องตวั	รวดเรว็	รวมทัง้มกีารตดิตาม	ประเมนิ	พจิารณาหลกัสตูร

									ท่ีส่งเสริมการมีหลักสูตรและการบริหารหลักสูตรที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล

 มาตรการท่ี 3			มุง่สูก่ารเป็นมหาวทิยาลยัระดบันานาชาติ

            ส่งเสรมิการเปดหลกัสตูรนานาชาตโิดยเน้นระดบับณัฑติศกึษา และปรบัจากหลกัสตูรปรกติ

 เป็นหลกัสตูรสองภาษา รวมทัง้เปดรบัอาจารย์ประจ�าชาวต่างชาตแิละนสิติชาวต่างชาตเิพิม่ขึน้

เป้าหมายที่ 2.1

มุ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนชั้นน�าของโลก

ได้รับการยอมรับว่ามีหลักสูตรที่โดดเด่น ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงของโลก และสามารถตอบสนองต่อความต้องการ

ของสังคม ระดับประเทศ และระดับภูมิภาค

    กลยุทธ์ที่ 2.1.1   พัฒนาหลักสูตรที่สามารถแข่งขันได้ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเรียนการสอน (Education)

แผนยุทธศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระยะ 15 ปี  (พ.ศ. 2555-2570)40



 กลยุทธ์ที่ 2.1.2  การพฒันาและเปดหลกัสตูรร่วมกบัภาคเอกชน ภาครฐั มหาวทิยาลยัอืน่ๆ ทัง้ในและ

       ต่างประเทศ 

 มาตรการท่ี 1			ร่วมมือกับภาคเอกชน	ภาครัฐ	ในการพัฒนาและเปิดหลักสูตรการเรียนการสอน

									วางแผนการสร้างความร่วมมือในด้านหลักสูตร	โดยการประสานความร่วมมือให้ภาค

	เอกชน	ภาครัฐ	ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบการเรียนการสอน

เพื่อสร้างบุคลากรที่ตรงต่อความต้องการของหน่วยงานและผู้เก่ียวข้องได้อย่างเหมาะสม

 มาตรการท่ี 2			ด�าเนินการพัฒนาและเปิดหลักสูตรร่วมกับต่างประเทศ		

	จัดท�าแผนความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ	โดยจัดท�าหลักสูตรนานาชาติ

		สรรหาและแลกเปลี่ยนอาจารย์	นิสิต	มาร่วมมือด้านการเรียนการสอนและท�างานวิจัย

									ร่วมกัน	เพื่อส่งเสริมความเป็นนานาชาติ

   กลยุทธ์ที่ 2.1.2  การพฒันาและเปดหลกัสตูรร่วมกบัภาคเอกชน ภาครฐั มหาวทิยาลยัอืน่ๆ ทัง้ในและ

              ต่างประเทศ 
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 กลยุทธ์ที่ 2.2.1  การเรียนการสอนที่ใช้งานวิจัยเป็นพื้นฐาน 

 มาตรการที ่1			มุ่งเน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก	

	วางแผนผลติบณัฑติปรญิญาโทและปรญิญาเอกทีม่คีณุภาพสงู	ให้สอดคล้องกบัทศิทางความ

	เป็นเลศิในด้านการวจิยั	โดยการวเิคราะห์แนวโน้มความต้องการบณัฑติในตลาด	จ�านวนบณัฑติ

	 ประเภทคณะหรอืหลกัสูตรทีม่คีวามต้องการสูงในอนาคต	 ให้สามารถวางแผนในการเพิม่		

	จ�านวนนสิติในแต่ละหลกัสูตรได้อย่างเหมาะสม

 มาตรการท่ี 2			ผสมผสานการเรยีนการสอนและการท�าวจัิย

	การส่งเสรมิการเรยีนการสอนทีม่กีารค้นคว้า	วจิยัด้วยตนเอง	ทกุระดบั	โดยอาจารย์ผูส้อน

	 ต้องมีการน�างานวิจัยที่ท�ามาผสมผสานเข้ากับการสอนให้นิสิตได้เรียนรู้จากผลงานวิจัย

    กลยุทธ์ที่ 2.2.2 ความร่วมมือร่วมสร้างระบบการเรียนการสอน 

 มาตรการท่ี 1			น�าเทคโนโลยีการเรยีนการสอนร่วมสมัยใหม่มาใช้	

เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการเรยีนการสอน	 เกดิการเรยีนแบบปฏสิมัพนัธ์ในชัน้เรยีน	 เน้นให้

											นสิติเกดิการวเิคราะห์	สังเคราะห์การเรียนรู้ด้วยตนเอง	และการพฒันาแนวคิดเชิงสร้างสรรค์

 มาตรการท่ี 2			ส่งเสรมิอาจารย์และนสิิตร่วมมือกนัด้านการเรียนการสอน	

	ส่งเสรมิอาจารย์และนสิติร่วมมอืกนัด้านการเรยีนการสอน	รวมทัง้กจิกรรมนอกหลกัสตูร

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเรียนการสอน (Education)

    กลยุทธ์ที่ 2.2.1  การเรียนการสอนที่ใช้งานวิจัยเป็นพื้นฐาน 

    กลยุทธ์ที่ 2.2.2 ความร่วมมือร่วมสร้างระบบการเรียนการสอน  

เป้าหมายที่ 2.2

มุ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอน

ที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก โดยมีการบูรณาการองค์ความรู้

จากการวิจัย และจากการให้บริการวิชาการสู่การเรียนการสอน

แผนยุทธศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระยะ 15 ปี  (พ.ศ. 2555-2570)42



									เพ่ือเสริมสร้างทักษะความรู้ด้านวิชาการ	ด้านวิจัย	และบริการสังคม

 มาตรการที ่3			จัดท�าพื้นที่การเรียนรู้ส�าหรับนิสิต	เพื่อสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้นอกห้องเรียน	

	จดัสรรทรพัยากรทีเ่อือ้ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ในยคุดจิิทลั	ให้สามารถเข้าถึงข้อมูล	ความรู้

	ได้อย่างรวดเร็วและจากทุกที่

 กลยุทธ์ที่ 2.2.3  การแลกเปลี่ยนนิสิตและอาจารย์เพื่อการเรียนรู้และประสบการณ์ทางวิชาการ 

 มาตรการท่ี 1			ส่งเสรมิการแลกเปลีย่นนสิิตกบัมหาวทิยาลยัช้ันน�าในต่างประเทศ

		เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้นิสิตได้เรียนรู้	และมีประสบการณ์ในด้านวิชาการเพิ่มขึ้น	โดย

          ด�าเนนิการเลอืกมหาวทิยาลยัทีแ่ลกเปลีย่นตามข้อตกลง	(MOU)

 มาตรการท่ี 2  ส่งเสรมิการแลกเปลีย่นอาจารย์กับมหาวิทยาลยัต่างประเทศ	และวางนโยบายเสริมสร้างส่ง-

	เสรมิประสบการณ์นอกมหาวทิยาลยั	

	เพื่อให้คณาจารย์สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการต่างประเทศ	โดยการไปสอน	ฝก

	อบรม	ท�าวิจยัร่วมกบัมหาวทิยาลยัในต่างประเทศอย่างเป็นรปูธรรมและเป็นระบบ

 กลยุทธ์ที่ 2.2.4  การเรียนการสอนท่ีใช้การเรียนรู้จากสังคมเป็นพื้นฐาน 

 มาตรการท่ี 1			การเรยีนการสอนทีเ่รียนรู้จากสังคม	

	 ส่งเสรมิให้วิชาในหลกัสตูรมกีจิกรรม	 หรอืประยกุต์ใช้ความรูไ้ปแก้ปัญหาสงัคมหรอืพฒันา

	โดยเอาโจทย์จากสังคมทีเ่กีย่วข้องมาศกึษา	เพือ่ให้นสิิตได้เข้าถึงและเรียนรู้จากสังคม	และ

										สร้างเสรมิประสบการณ์จริง

 มาตรการท่ี 2			การน�าเสนอผลงานวชิาการและจัดท�าพืน้ทีก่ารเรียนรู้เพือ่เผยแพร่ผลงานสู่สังคม	

	จดัเวทนี�าเสนอผลงานวชิาการและพืน้ทีก่ารเรยีนรู	้น�าเสนอผลงานของมหาวทิยาลยัทีไ่ด้

	ด�าเนินงานต่างๆ	เพื่อสังคม	สู่สังคมภายในและภายนอก	และสังคมระดับโลก

    กลยุทธ์ที่ 2.2.4  การเรียนการสอนท่ีใช้การเรียนรู้จากสังคมเป็นพื้นฐาน 

    กลยุทธ์ที่ 2.2.3  การแลกเปลี่ยนนิสิตและอาจารย์เพื่อการเรียนรู้และประสบการณ์ทางวิชาการ 
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ยุทธศาสตร์

เป้าหมายที่ 2.3

มุ่งสร้างบัณฑิตที่มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
เป็นที่ยอมรับระดับประเทศและระดับโลก คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
ซึ่งได้แก่ มีความรู้ มีคุณธรรม คิดเป็น ท�าเป็น ใฝ่รู้และรู้จักวิธีการเรียนรู้ 

มีภาวะผู้น�า มีสุขภาวะ มีจิตอาสาและส�านึกสาธารณะ

และด�ารงความเป็นไทยในกระแสโลกาภิวัตน์

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเรียนการสอน (Education)

CU Student DNA Strategy

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์

ส่งเสริมนิสิตให้มี
จิตอาสาเพื่อท�า 
ประโยชน์ให้กับ 

สังคม

บัณฑิตพึง
ประสงค์

Scorecard

Best	in	Class 
CU	Student

พัฒนานิสิตและ 
บัณฑิตพึงประสงค ์
ในศตวรรษที่	21

คิดเป็น

มีความรู้
มี

คณุธรรม

ด�ารงความ 
เป็นไทย

มีภาวะ 
ผูน้�า มี

สขุภาวะ

ส�านกึ
สาธารณะ

มี
จติอาสา

ท�าเป็น

ใฝ่รู้

รูจ้กัวธิี
การเรยีนรู้
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 กลยุทธ์ที่ 2.3.1   บัณฑิตพึงประสงค์ตามแบบฉบับของจุฬาฯ (CU Student DNA)

 มาตรการที ่1			การสรรหาและคดัเลอืกนสิิตทีมี่ความรู้และคณุธรรมเข้าศกึษา	

	วางมาตรการการสรรหาและคดัเลอืก	การสร้างเครอืข่ายกบัหน่วยงานต่างๆ	เพือ่คดัเลอืก

	 นิสิต	 ท้ังระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา	 ที่มีความรู้และคุณธรรม	 เข้ามาศึกษาใน

	หลักสูตรต่างๆ	ได้อย่างมีคุณภาพ	

	จ�านวนสัดส่วนของนิสิตจะปรับให้เหมาะสม	 โดยจะรักษาจ�านวนนิสิตปริญญาตรีให้คงที่	

		และเพ่ิมสัดส่วนปริญญาโท	แผน	ก	และปริญญาเอกให้มากขึ้น	เพื่อสนับสนุนการเป็น

	มหาวิทยาลัยวิจัย	โดยการเพิ่มจ�านวนผลงานวิจัยและการอ้างอิง	(Citation)	

 มาตรการท่ี 2			พัฒนานสิติและบัณฑติพงึประสงค์ในศตวรรษที	่21

วางมาตรการในการพฒันาเสริมสร้างการเป็นนสิิตพงึประสงค์ในศตวรรษที	่ 21	 โดยผ่าน

								กิจกรรมในหลกัสตูรและนอกหลกัสูตร	และความร่วมมือจากภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั

 มาตรการท่ี 3			ส่งเสรมินสิติให้มจีติอาสาเพือ่ท�าประโยชน์ให้กบัสังคม	

	 ก�าหนดให้อาจารย์ผูส้อนวชิาพืน้ฐานให้นสิติในชัน้เรยีนมชีัว่โมงการท�าประโยชน์ให้กบัสังคม

	เพื่อเป็นการปลูกฝังแนวคิดการท�าประโยชน์ให้กับสังคม	ชุมชน	

 มาตรการท่ี 4			การติดตามประเมินผลบณัฑติพงึประสงค์	

ด�าเนนิการประเมนินสิิตเป็นรายบคุคลทกุช้ันปีอย่างต่อเนือ่ง	 รวมถึงบณัฑติทีจ่บการศกึษา

	เพ่ือเป็นข้อมลูในการพฒันา	ปรับปรุง	กระบวนการผลติบณัฑติพงึประสงค์	

    กลยุทธ์ที่ 2.3.1   บัณฑิตพึงประสงค์ตามแบบฉบับของจุฬาฯ (CU Student DNA)
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ยุทธศาสตร์

 กลยุทธ์ที่ 2.4.1  สร้างคลังความรู้ที่ทันสมัยและสามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ 

 มาตรการที ่1			ส่งเสรมิให้จฬุาฯ	เป็นแหล่งความรูข้องแผ่นดนิ

	ส่งเสรมิการน�าองค์ความรู้จากการวจัิย	การเรียนการสอนของอาจารย์และนสิิต	ไปเผยแพร่

								ผ่านช่องทางต่างๆ	ได้อย่างเหมาะสม	เพือ่ให้จฬุาฯ	เป็นแหล่งเรยีนรูข้องแผ่นดนิ

 มาตรการท่ี 2				ส่งเสรมิให้จฬุาฯ	มบีทบาทเป็นทีป่รึกษา	วางนโยบายทีส่�าคญัของประเทศให้แก่หน่วยงาน

	ของรฐั	รฐัวสิาหกจิ	และเอกชน

	ส่งเสรมิให้จฬุาฯ	มบีทบาทเป็นทีป่รกึษา	สนบัสนนุให้อาจารย์ทีม่คีวามสามารถเข้าไปเป็นที่

	ปรกึษา	ให้ค�าแนะน�าทีมี่ประโยชน์	และช่วยวางแผนงานต่างๆ	รวมทัง้เป็นศูนย์กลางข้อมลูให้

	ความรูกั้บชมุชน	สร้างสงัคมทีเ่ข้มแขง็	 โดยอาจารย์ทีเ่ข้าไปมบีทบาทจะถอืว่าเป็นส่วนหนึง่

										ของภาระงาน

 มาตรการท่ี 3			ส่งเสรมิการเผยแพร่ความรู้	

	เผยแพร่องค์ความรูข้องอาจารย์	นสิติระดบัปรญิญาบณัฑติและบณัฑติศกึษาระดบัปรญิญาโท

	ปรญิญาเอก	ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสังคม	โดยท�าการส่ือสารทัง้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

	ด้วยวิธีการน�าเสนอเนื้อหาอย่างเป็นระบบผ่านสื่อต่างๆ	ของมหาวิทยาลัย

เป้าหมายที่ 2.4

มุ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นแหล่งสร้างสรรค์องค์ความรู้

และแหล่งอ้างอิงทางวิชาการและงานวิจัย

ของประเทศ ของภูมิภาค และของโลก

    กลยุทธ์ที่ 2.4.1  สร้างคลังความรู้ที่ทันสมัยและสามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ 

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเรียนการสอน (Education)
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 กลยุทธ์ที่ 2.4.2   การสร้างเครือข่ายทางด้านวิชาการของจุฬาฯ 

 มาตรการที ่1			ส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาติและจัดท�าวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ	

	 เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยของมหาวิทยาลัย	 และท�าให้เกิดการแลกเปลี่ยน

	องค์ความรู้จากงานวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ	อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่าย

	นักวิจัย	อาจารย์	และนิสิต	ซึ่งส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือเชิงวิชาการในรูปแบบต่างๆ	ได้

	มากขึ้นในอนาคต

    กลยุทธ์ที่ 2.4.2   การสร้างเครือข่ายทางด้านวิชาการของจุฬาฯ 
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ไดรับการยอมรับเปน
มหาวิทยาลัยช้ันนำ
ดาน USR และการ

จัดการท่ีย่ังยืน

เปนแหลงความรูและ
อางอิงทางมรดกทาง

ปญญาดาน
ศิลปวัฒนธรรม

เปนมหาวิทยาลัยท่ีมี
บริการวิชาการช้ันนำ

ของอาเซียน

เปนแหลงวิชาการ
ช้ันนำในการเผยแพร

ความรูสูสังคม

กลยุทธ

ผลลัพธสูงสุด

ยุทธศาสตรที่ 3
ความเปนเลิศดานการบริการสังคม

ผลลัพธ

มหาวิทยาลัยท่ีมี
ความรับผิดชอบ
ตอสังคมและ

การจัดการท่ีย่ังยืน 

สรางความโดดเดน
ในการสืบสานและ
สรางมูลคาเพ่ิม

เพ่ือสงเสริม
เศรษฐกิจสรางสรรค

การเปนแหลง
ศึกษาและความรู

สำหรับทุกภาคสวน

การบริการเชิงสังคมท่ีเปนสวนหน่ึงของการขับเคล่ือนประเทศและโลกไปสูสังคมแหงความเทาเทียมและย่ังยืน

เปาหมาย

มุงพัฒนาสูการเปน
มหาวิทยาลัยที่มี

ความรับผิดชอบตอ
สังคมและมีการจัดการ

ที่ยั่งยืนที่เปนเลิศ
ไดรับการยอมรับ
ในระดับประเทศ
และนานาชาติ

มุงสูการเปน
มหาวิทยาลัยท่ีไดรับการ
ยอมรับ ในระดับประเทศ

และนานาชาติ
 ในการสรางนวัตกรรม
เชิงบูรณาการ ในการ
นำความรูเผยแพร

สูสังคมอยางตอเน่ือง

มุงสูมหาวิทยาลัยที่มีความเปนเลิศดาน
การบริการวิชาการชั้นนำของอาเซียน

มุงสูการเปน
มหาวิทยาลัยท่ีมีความ
โดดเดนในการสืบสาน

วัฒนธรรมตาม
อัตลักษณของ
มหาวิทยาลัย

การสรางความ
แข็งแกรงดานบริการ

สังคมเชิงรุก
และบูรณาการ

สงเสริม ขับเคล่ือน
และพัฒนากลุม

วิสาหกิจเชิงรุกให
เติบโตอยางมั่นคง

ยทุธศาสตร์ที ่3 การบรกิารสงัคม (Social Service)
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เป้าหมายที่ 3.1	 มุ่งพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่มี

ความรบัผดิชอบต่อสงัคม	และมกีารจดัการทีย่ัง่ยนืทีเ่ป็นเลิศ	

ได้รับการยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ

  กลยทุธ์ที ่3.1.1		มหาวทิยาลยัทีม่คีวามรบัผดิชอบ

ต่อสังคมและการจัดการที่ยั่งยืน		

-	มาตรการที่	1	 จัดท�าแผนแม่บทแบบองค์รวม

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการจัดการ

			ที่ยั่งยืน

-	มาตรการที	่2		บรูณาการเชือ่มโยงการด�าเนนิ-

	 การกบัองค์กรภายในและภายนอก	 เพือ่พฒันา

	สงัคมและการจดัการทีย่ัง่ยนื

เป้าหมายที่ 3.2	 มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการ

ยอมรบัในระดบัประเทศและนานาชาต	ิในการสร้างนวตักรรม

เชงิบูรณาการ	ในการน�าความรูเ้ผยแพร่สูส่งัคมอย่างต่อเนือ่ง

  กลยทุธ์ที ่3.2.1		การเป็นแหล่งศกึษาและความรู้

ส�าหรบัทกุภาคส่วน			

-	มาตรการที่	1	 ผลกัดนัการจดัตัง้ศนูย์นวตักรรม

	 และบรกิารสงัคม	 เพือ่ให้บรกิารและด�าเนนิการ

	ต่างๆ	ในการถ่ายทอดความรู้สู่สังคม

-	มาตรการที่	2		การเผยแพร่ความรู ้ผ ่านสื่อ

				ออนไลน์

-	มาตรการที่	3			ให้บริการการศึกษาสู่สังคม   

เป้าหมายที่ 3.3	 มุ่งสู ่การเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความ

โดดเด่นในการสืบสานวัฒนธรรมตามอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย

  กลยุทธ์ที่ 3.3.1		สร้างความโดดเด่นในการสบื-

สานและสร้างมลูค่าเพิม่ด้านศลิปวฒันธรรมและองค์ความรู้

ที่ส�าคัญ	เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์	

-	มาตรการที่	1		จดัท�าแผนแม่บทในการพฒันา

มหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความ

			โดดเด่นในการสืบสานศิลปวัฒนธรรม

-	มาตรการที่	2		ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเป็น

แหล่งเรียนรู้และแหล่งอ้างอิงความรู้ที่ส�าคัญ

	 ต่างๆ	 และองค์ความรูด้้านมรดกภมูปัิญญาด้าน

	ศลิปวฒันธรรม	รวมถงึการผสมผสานก่อให้เกดิ

	เศรษฐกจิสร้างสรรค์จากองค์ความรูต่้างๆ		

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการสังคม (Social Service)
เป้าหมาย	กลยุทธ์	มาตรการ
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เป้าหมายที่ 3.4	มุ่งสู่มหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศด้าน

การบริการวิชาการชั้นน�าของอาเซียน

  กลยทุธ์ที ่3.4.1		การสร้างความแข็งแกร่งด้าน

บริการสังคมเชิงรุกและแบบบูรณาการ		

	 	 -	มาตรการที่	1	 จัดท�าแผนแม่บทเชิงรุกโดย

	 	 	 	 บูรณาการจากศาสตร์องค์ความรู ้ด้านวิจัย

		 	 			การเรียนการสอน	ไปสู่การบริการสังคม

	 	 -	มาตรการที	่2	 	การพฒันาตวัแบบของกระบวน-

	 	 				การบริหารการจัดการด้านบริการวิชาการ

	 	 	 รวมทั้งการปรับกระบวนทัศน์ของการบริหาร

	 	 			จัดการเพื่อไปสู่ความเป็นเลิศ 

	 	 -	มาตรการที	่3	 สนบัสนนุการบรกิารสงัคมแบบ

	 	 				องค์รวม	ผ่านศูนย์นวัตกรรมการบริการด้าน

	 	 			สังคม

	 	 -	มาตรการที	่4	 สร้างเครอืข่ายความร่วมมอืและ

	 	 			พันธมิตรเชิงรุกกับภาคอุตสาหกรรม	ภาครัฐ

														มหาวทิยาลยัอืน่ๆ	ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ

	 	 				เพือ่บรกิารวชิาการเชงิรกุ

	 	 -	มาตรการที่	5			ปฏบิตักิารเชงิรกุในการให้บรกิาร

	 	 	 	 วิชาการแก่ภาครัฐและภาคเอกชน	 ทั้งในและ

	 	 			ต่างประเทศ      

  กลยทุธ์ที ่3.4.2	 	 ส่งเสรมิ	 ขบัเคลือ่น	 และพฒันา

กลุม่วสิาหกจิแบบมอือาชพีให้เตบิโตอย่างมัน่คง		

	 	 -	มาตรการที่	1		วางแผนเพื่อก�าหนดทิศทาง

	 	 	 	และกลยุทธ์เชิงรุกของหน่วยงานวิสาหกิจของ

	 	 	 	มหาวทิยาลยั	ให้รองรบัการขบัเคลือ่นงานด้าน

	 	 	 การบริการสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

	 	 			ยั่งยืน

	 	 -	มาตรการที	่2	 	ปรับกระบวนทัศน์	รวมทั้งการ

	 	 	 	ขบัเคลือ่นการบรหิารจดัการ	และการบรกิารของ

	 	 			วิสาหกิจอย่างมืออาชีพ		

	 	 -	มาตรการที	่3	 	พฒันาวสิาหกจิใหม่บนพืน้ฐาน

	 	 			ของงานวจิยั	การเรยีนการสอน	และการบรกิาร

	 	 			สังคม	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการสังคม (Social Service)
เป้าหมาย	กลยุทธ์	มาตรการ
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พนัธกจิ สร้างความเป็นเลศิด้านการบรกิารสงัคม

	 เพื่อบูรณาการองค์ความรู้และทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้

ประโยชน์ในการสร้างสรรค์งานบรกิารและงานบริการเชิงสังคม

ในรูปแบบต่างๆ	 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนประเทศ

ไทยและโลกไปสู่สังคมแห่งความเท่าเทียมและยั่งยืน	และเพื่อ

เป็นประโยชน์ในการเพิม่พนูประสบการณ์	 และองค์ความรู้ของ

มหาวิทยาลัยให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น	 ผ่านกระบวนการสร้างความ

ร่วมมือและเรียนรู้ร่วมกัน

วตัถปุระสงค์

1. เพือ่สร้างสรรค์บทบาทเชงิรกุของมหาวทิยาลยัในการ

พฒันาและแก้ไขปัญหาของสงัคมในภาพรวม

2. เพือ่เป็นต้นแบบขององค์กรทีม่ส่ีวนร่วมรบัผดิชอบและ

สร้างสรรค์คณุค่าสูส่งัคมอย่างยัง่ยนื

3. เพือ่สนบัสนนุการพฒันาศกัยภาพของคนในสงัคมผ่าน

การเผยแพร่ความรูใ้นวงกว้าง

4. เพือ่ส่งเสรมิการสบืสานวฒันธรรม	โดยเป็นแหล่งอ้างองิ

มรดกทางปัญญาด้านศลิปวฒันธรรม

5. เพือ่พัฒนางานบรกิารและงานบรกิารเชงิสังคมทีต่อบ

สนองต่อความต้องการผูร้บับรกิารในทกุภาคส่วนอย่าง

เหมาะสม

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการสังคม 
(Social Service)
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ผลลพัธ์

1. ได้รบัการยอมรบัเป็นมหาวทิยาลยัช้ันน�าด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการจัดการทีย่ัง่ยนื

2. เป็นแหล่งวชิาการชัน้น�าในการเผยแพร่ความรู้สู่สังคม

3. เป็นแหล่งความรูแ้ละอ้างองิทางมรดกทางปัญญาด้านศิลปวฒันธรรม

4. เป็นมหาวทิยาลยัทีม่บีรกิารวชิาการช้ันน�าของอาเซยีน

เป้าหมาย

เป้าหมายที	่ 3.1	 มุง่พัฒนาสูก่ารเป็นมหาวทิยาลยัทีมี่ความรับผิดชอบต่อสังคม	 และมีการจดัการทีย่ัง่ยนืที ่

	เป็นเลศิ	ได้รบัการยอมรับในระดบัประเทศและนานาชาต	ิ

เป้าหมายที	่3.2		มุง่สู่การเป็นมหาวทิยาลยัทีไ่ด้รับการยอมรับในระดบัประเทศและนานาชาต	ิในการสร้าง 

	นวตักรรมเชงิบรูณาการ	ในการน�าความรูเ้ผยแพร่สู่สังคมอย่างต่อเนือ่ง	

เป้าหมายที	่3.3		มุง่สูก่ารเป็นมหาวทิยาลยัทีม่คีวามโดดเด่นในการสบืสานวฒันธรรมตามอตัลกัษณ์ของ 

	มหาวทิยาลยั

เป้าหมายท่ี	3.4			มุง่สูม่หาวิทยาลยัท่ีมคีวามเป็นเลศิด้านการบริการวชิาการช้ันน�าของอาเซยีน

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการสังคม (Social Service)

ยุทธศาสตร์
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 ดัชนีชี้วัด

3.1.4 จำนวนชุมชนหรือโครงการที่จุฬาฯ เขาไปชวยเหลือทางวิชาการ  

3.1.5 จำนวนเครือขายความรวมมือกับชุมชน ภาคเอกชน และภาครัฐ  

3.1.3 ระดับคุณภาพชีวิต/ความผาสุกของประชาคมจุฬาฯ และชุมชนรอบขาง

ยุทธศาสตรที่ 3 การบริการสังคม

3.1.1 จำนวนชุมชน/สังคม หรือโครงการที่จุฬาฯ เขาไปชวยเหลือ

3.1.2 รอยละความพึงพอใจของชุมชนผูรับบริการเชิงสังคมจากจุฬาฯ

3.2.4 จำนวนนิสิตเกาจุฬาฯ ที่ใชบริการทางวิชาการ 

3.2.3 จำนวนบุคคลภายนอกที่ใชบริการทางวิชาการตอป

3.2.1 จำนวนผูเรียนผานหลักสูตรการใหบริการวิชาการ

3.2.2 จำนวนหลักสูตรที่ใหบริการผานหลักสูตรออนไลนแบบเปด 

3.3.1 จำนวนโครงการดานความเปนไทยและดานศิลปวัฒนธรรม
         ที่ไดรับการยกยองและเปนแหลงอางอิง

3.3.2 จำนวนผูใชประโยชนจากแหลงความรูทางปญญา ดานศิลปวัฒนธรรม

เปาหมายที่ 3.2 มุงสูการเปนมหาวิทยาลัยที่ไดรับการยอมรับในระดับประเทศและ
นานาชาติ ในการสรางนวัตกรรมเชิงบูรณาการ ในการนำความรูเผยแพรสูสังคมอยาง
ตอเนื่อง

เปาหมายที่ 3.3 มุงสูการเปนมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเดนในการสืบสานวัฒนธรรม
ตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย

เปาหมายที่ 3.1 มุงพัฒนาสูการเปนมหาวิทยาลัยที่มีความรับผิดชอบตอสังคม และมี
การจัดการที่ยั่งยืนที่เปนเลิศ ไดรับการยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ 
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ยุทธศาสตร์

 ดัชนีชี้วัด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการสังคม (Social Service)

3.4.4 จำนวนโครงการที่สรางเครือขายความรวมมือกับองคกร
        หรือสถาบันการศึกษาชั้นนำในตางประเทศ

3.4.3 ระดับการไดรับการยอมรับในดานการใหบริการของวิสาหกิจ

เปาหมายที่ 3.4 มุงสูมหาวิทยาลัยที่มีความเปนเลิศดานการบริการวิชาการชั้นนำ
ของอาเซียน 

ยุทธศาสตรที่ 3 การบริการสังคม

3.4.1 จำนวนโครงการที่ใหบริการวิชาการกับภาคเอกชนและภาครัฐ 

3.4.2 จำนวนโครงการที่ใหบริการวิชาการในภูมิภาคอาเซียน
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    กลยุทธ์ที่ 3.1.1   มหาวิทยาลัยที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและการจัดการที่ยั่งยืน 

  มาตรการที ่1			จัดท�าแผนแม่บทแบบองค์รวมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการจัดการที่ยั่งยืน	

	 	 	 	 	 	 	 เพ่ือมุ ่งสู ่การเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและการจัดการที่ยั่งยืน

	 	 	 								ทัง้ด้านเศรษฐกจิ	สังคม	และส่ิงแวดล้อม	แผนแม่บทนีจ้ะเป็นแนวทางการบรูณาการความรู้

	 	 	 								งานวจิยั	ด้านการเรยีนการสอน	เพือ่น�าไปพฒันาสงัคม	โดยมกีารจดัท�าแผนปฏบิตังิานของ

	 	 	 										ทุกระดับหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

  มาตรการที ่2			บรูณาการเชือ่มโยงการด�าเนนิการกับองค์กรภายในและภายนอก	เพือ่พฒันาสังคมและการ

	 	 	 										จดัการทีย่ัง่ยนื

	 	 	 												พฒันาและปรบัการด�าเนนิงานให้องค์กรภายในมหาวทิยาลยัและภายนอก	มกีารท�างานแบบ

	 	 	 											บูรณาการร่วมกัน	เพือ่ให้การด�าเนนิงานมศีกัยภาพ	เกดิเป็นเครอืข่าย	และน�าไปสูก่ารแก้

	 	 	 										ปัญหาและพฒันาสังคมอย่างยัง่ยนื

 

    กลยุทธ์ที่ 3.1.1   มหาวิทยาลัยที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและการจัดการที่ยั่งยืน 

เป้าหมายที่ 3.1

มุ่งพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
และมีการจัดการที่ย่ังยืนที่เป็นเลิศ ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ
และนานาชาติ ในการพัฒนาสังคมอย่างมีส่วนร่วมให้เข้มแข็ง ยั่งยืน

รับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม เป็นมหาวิทยาลัยแบบอย่างที่ดี 
เพ่ือให้เกิดการขยายผลต่อไปในวงกว้าง
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    กลยุทธ์ที่ 3.2.1  การเป็นแหล่งศึกษาและความรู้ส�าหรับทุกภาคส่วน 

 มาตรการที ่1			ผลกัดันการจดัตัง้ศนูย์นวตักรรมและบรกิารสงัคมเพือ่ให้บรกิารและด�าเนนิการต่างๆ	ใน

								การถ่ายทอดความรู้สู่สังคม

 มาตรการที ่2			การเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อออนไลน์

	พัฒนารูปแบบการเผยแพร่การเรียนการสอนวิชาความรู้ในระดับอุดมศึกษาแบบเปิด

							ผ่านสื่อออนไลน์	 เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงความรู้ส�าหรับผู้สนใจและ/หรือผู้ด้อยโอกาส

 มาตรการที ่3			ให้บริการการศึกษาสู่สังคม

	พัฒนาหลกัสตูรและการบรกิารการศกึษาต่อเนือ่งเพือ่สงัคม	โดยพฒันาหลกัสตูรทีม่คีวาม

	ยืดหยุ่น	หลากหลาย	สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

	และน�าความรูเ้ผยแพร่ในรปูแบบต่างๆ	เพือ่เป็นประโยชน์แก่สาธารณะอย่างต่อเนือ่ง	

เป้าหมายที่ 3.2

มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ

และนานาชาติ ในการสร้างนวัตกรรมเชิงบูรณาการ 

ในการน�าความรู้เผยแพร่สู่สังคมอย่างต่อเนื่อง

    กลยุทธ์ที่ 3.2.1  การเป็นแหล่งศึกษาและความรู้ส�าหรับทุกภาคส่วน  

ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการสังคม (Social Service)
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 กลยุทธ์ที่ 3.3.1  สร้างความโดดเด่นในการสืบสานและสร้างมูลค่าเพิ่มด้านศิลปวัฒนธรรมและองค์

 ความรู้ที่ส�าคัญ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์  

 มาตรการที ่1			จัดท�าแผนแม่บทในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นใน

	การสืบสานศิลปวัฒนธรรม	

	พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งความรู้	อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม	ประวัติศาสตร์	และ

	แหล่งอ้างอิงทางมรดกภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรมของประเทศและภูมิภาค	ควบคู่ไป

	กับการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

 มาตรการที ่2			ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งอ้างอิงความรู้ที่ส�าคัญต่างๆ	และองค์

	ความรูด้้านมรดกภมิูปัญญาด้านศลิปวฒันธรรม	รวมถึงการผสมผสานก่อให้เกดิเศรษฐกจิ

	สร้างสรรค์จากองค์ความรู้ต่างๆ		 

   กลยุทธ์ที่ 3.3.1  สร้างความโดดเด่นในการสืบสานและสร้างมูลค่าเพิ่มด้านศิลปวัฒนธรรมและองค์

    ความรู้ที่ส�าคัญ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์  

เป้าหมายที่ 3.3

มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นในการสืบสาน
วัฒนธรรมตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

เพื่อเป็นแหล่งความรู้และแหล่งอ้างอิง องค์ความรู้ต่างๆ ที่ส�าคัญ และ
 องค์ความรู้ด้านมรดกภูมิปัญญา ด้านศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการน�าความรู้
ศิลปะและวัฒนธรรมออกเผยแพร่ เพื่อพัฒนาและสร้างคุณค่าให้แก่สังคม
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 กลยุทธ์ที่ 3.4.1   การสร้างความแข็งแกร่งด้านบริการสังคมเชิงรุก และแบบบูรณาการ

 มาตรการที ่1			จัดท�าแผนแม่บทเชิงรุกโดยบูรณาการจากศาสตร์องค์ความรู้ด้านวิจัย	การเรียนการสอน

	ไปสู่การบริการสังคม

	เพื่อสร้างความแข็งแกร่งด้านการบริการสังคมเชิงรุก	จากการน�าองค์ความรู้จากงานวิจัย

	และการเรยีนการสอนแบบบรูณาการ	ไปประยกุต์ใช้กบัด้านบรกิารสงัคมอย่างเป็นระบบ

	สามารถให้บริการแบบครบวงจรและมีศักยภาพสูง

 มาตรการท่ี 2			การพัฒนาตัวแบบของกระบวนการบรหิารการจดัการด้านบรกิารวชิาการ	รวมทัง้การปรบั

	กระบวนทัศน์ของการบริหารจัดการเพื่อไปสู่ความเป็นเลิศ	

	เพ่ือให้การบรหิารการจดัการงานด้านบรกิารวชิาการและสงัคม	มคีวามเป็นเอกภาพ	คล่องตวั

	และยืดหยุ่น	สามารถเชื่อมโยงงานด้านบริการสังคมของมหาวิทยาลัยอย่างบูรณาการ

    กลยุทธ์ที่ 3.4.1   การสร้างความแข็งแกร่งด้านบริการสังคมเชิงรุก และแบบบูรณาการ

เป้าหมายที่ 3.4

มุ่งสู่มหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศด้านการบริการวิชาการ
ชั้นน�าของอาเซียน โดยมุ่งเน้นการให้ความส�าคัญการพัฒนาองค์ความรู้แบบ
บูรณาการทันสมัย และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคม 

ควบคู่กับการมุ่งพัฒนาระบบการบริหารการจัดการภายในให้มีความคล่องตัว 
และสร้างพันธมิตรเชิงรุกทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เพื่อท�าให้มหาวิทยาลัยสามารถยกระดับขีดความสามารถของงานบริการวิชาการ 

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการสังคม (Social Service)
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 มาตรการที ่3			สนบัสนนุการบรกิารสงัคมแบบองค์รวม	ผ่านศนูย์นวตักรรมและบรกิารสงัคม	

	เพื่อศึกษาและออกแบบองค์กร	ให้เป็นหน่วยงานกลางในการให้การบริการสังคมเชิงรุก

	ท�าหน้าที่ประสานงานกับภาควิชา	คณะ	สถาบันวิจัย	และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง	เพ่ือเพ่ิม

	ศกัยภาพด้านการบรกิารสงัคมทีต้่องใช้การผสมผสานบรูณาการ	องค์ความรูห้ลายศาสตร์ได้

	และยดืหยุน่	สามารถเช่ือมโยงงานด้านบริการสังคมของมหาวทิยาลยัอย่างบรูณาการ

 มาตรการท่ี 4				สร้างเครอืข่ายความร่วมมือและพนัธมิตรเชงิรุก		กบัภาคอุตสาหกรรม	ภาครฐั	มหาวทิยาลัย

	อื่นๆ	ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	เพื่อบริการวิชาการเชิงรุก

	เพือ่ยกระดบัขดีความสามารถในด้านการบรกิารสงัคม	โดยสร้างเครอืข่ายกบัภาคส่วนต่างๆ

	ร่วมมอืในการพัฒนาด้านวชิาการ	สงัคม	และผลติผลงานทีต่อบสนองและท�าให้เกดิการน�า

	ผลงานไปด�าเนนิการ

 มาตรการท่ี 5			ปฏบัิติการเชงิรกุในการให้บริการวชิาการแก่ภาครัฐและเอกชนทัง้ในและต่างประเทศ

เพือ่ให้มหาวทิยาลัยสามารถเจาะตลาดเป้าหมายในโครงการต่างๆ	 ของภาครัฐและเอกชน

ทัง้ในระดบัประเทศและนานาชาต	ิ โดยพฒันาการท�างานเป็นมืออาชีพเพือ่บริการวชิาการ

										เชงิรกุ
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 กลยุทธ์ที่ 3.4.2   ส่งเสริม ขับเคลื่อน และพัฒนากลุ่มวิสาหกิจแบบมืออาชีพให้เติบโตอย่างม่ันคง

 มาตรการที ่1			วางแผนเพ่ือก�าหนดทิศทางและกลยุทธ์เชิงรุกของหน่วยงานวิสาหกิจของมหาวิทยาลัย

		ให้รองรับการขับเคลื่อนงานด้านการบริการสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

	เพื่อก�าหนดทิศทางและกลยุทธ์	ให้มีความเข้มแข็ง	เรียนรู้และเติบโตเพื่อให้สามารถสร้าง

	คุณค่าได้อย่างต่อเนื่อง	รวมถึงเป็นแหล่งสร้างรายได้ที่ยั่งยืน

 มาตรการท่ี 2			ปรับกระบวนทัศน์	รวมทั้งการขับเคลื่อนการบริหารจัดการและการบริการของวิสาหกิจ

											อย่างมอือาชพี

	การขบัเคลือ่นและพฒันาวิสาหกิจให้สามารถบริหารงานให้เตบิโตอย่างม่ันคง	โดยมีแนวทาง

	การบรหิารด้านการตลาด	การด�าเนนิงาน	การบริหารทรัพยากรบคุคล	การเงิน	รวมทัง้การวาง

ระบบมาตรฐานคณุภาพการให้บรกิารและการประเมนิตดิตามความส�าเรจ็อย่างต่อเนือ่ง

 มาตรการท่ี 3			พัฒนาวิสาหกิจใหม่บนพืน้ฐานของงานวจัิย	การเรียนการสอน	และการบริการสังคม

	พัฒนาและแสวงหาโอกาสในการจดัตัง้วสิาหกจิใหม่ๆ	ทีม่โีอกาสทางธรุกจิ	โดยใช้พืน้ฐาน

	ความรูจ้ากงานวิจยั	การเรียนการสอน	และองค์ความรู้ทีอ่ยูภ่ายในมหาวทิยาลยัมาต่อยอด

	เพ่ือสร้างมลูค่าเพ่ิม

    กลยุทธ์ที่ 3.4.2   ส่งเสริม ขับเคลื่อน และพัฒนากลุ่มวิสาหกิจแบบมืออาชีพให้เติบโตอย่างม่ันคง

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการสังคม (Social Service)
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โครงสรางพ้ืนฐาน
ดานกายภาพ

ระดับมาตรฐานโลก

บูรณาการโครงสราง
พ้ืนฐาน ดานกายภาพ

ระหวางเชิงวิชาการ
และเชิงพาณิชย

มีความเปนเลิศ
ดานระบบสารสนเทศ

เพ่ือการบริหาร
เชิงกลยุทธ

มหาวิทยาลัยผูพิทักษ
ส่ิงแวดลอมและ
คุณภาพชีวิต
ท่ีเปนเลิศ

กลยุทธ

ผลลัพธสูงสุด

ยุทธศาสตรที่ 4
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานกายภาพ

ระดับมาตรฐานโลก

ผลลัพธ

การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานกายภาพ และระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธเชิงบูรณาการอยางตอเน่ือง
เพ่ือสนับสนุนการไปสูมหาวิทยาลัยระดับโลก (World Class National University)

เปาหมาย

สูการเปนมหาวิทยาลัยช้ันนำ
ระดับแนวหนาของโลก
ท่ีไดรับการยอมรับวา

มีความโดดเดน
และมีศักยภาพสูง

ทางโครงสราง
พ้ืนฐานดานกายภาพ

เพ่ือสนับสนุนความเปนเลิศ
ดานงานวิจัย การเรียนการสอน 

และการบริการสังคม
อยางย่ังยืน

สูการเปนมหาวิทยาลัยระดับ
แนวหนาของโลก ท่ีไดรับการ

ยอมรับวามีการบริหาร
การจัดการผสมผสานและ

บูรณาการโครงสรางพ้ืนฐาน
ดานกายภาพระหวาง

เชิงวิชาการและเชิงพาณิชย
เพ่ือสรางคุณคาสูงสุด
ใหแกมหาวิทยาลัย 

สูการเปนมหาวิทยาลัย
ชั้นนำระดับแนวหนาของ
โลกท่ีไดรับการยอมรับวา

มีความโดดเดนและมี
ศักยภาพสูงดานระบบ

สารสนเทศ เพ่ือการบริหาร
เชิงกลยุทธของมหาวิทยาลัย

สนับสนุนความเปนเลิศ
ดานงานวิจัย การเรียน

การสอน และการบริการ
สังคมอยางย่ังยืน

สูการเปนมหาวิทยาลัย
ผูพิทักษส่ิงแวดลอม

ระดับแนวหนาของโลก
ท่ีไดรับการยอมรับวา
เปนมหาวิทยาลัยท่ีมี
คุณภาพชีวิตเปนเลิศ
และเปนมหาวิทยาลัย

ตนแบบ แหงการบริหาร
จัดการโครงสราง

พ้ืนฐานส่ิงแวดลอม
อยางย่ังยืน  

การเพ่ิมศักยภาพและขีด
ความสามารถของโครงสราง

พ้ืนฐานดานกายภาพ เพ่ือความ
เปนเลิศทางดานงานวิจัย การเรียน

การสอน การบริการสังคม
ท้ังทางดานสังคมศาสตร
วิทยาศาสตร สหศาสตร

และศิลปวัฒนธรรม

พัฒนาสูการเปน
มหาวิทยาลัยผูพิทักษ

ส่ิงแวดลอมและ
คุณภาพชีวิตท่ีเปนเลิศ

การพัฒนาพ้ืนท่ีทางการศึกษา
และเชิงพาณิชยของมหาวิทยาลัย

 โดยการบริหารการจัดการ
ผสมผสานและบูรณาการ

โครงสรางพ้ืนฐานดานกายภาพ
ใหมีคุณคาสูงสุด

ระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารงานวิจัย

การเรียนการสอน
การบริการสังคม และ
การบริหารเชิงกลยุทธ

(CUSIS : Chulalongkorn
University Strategic

Information System) 

ยทุธศาสตร์ที ่4 โครงสร้างพืน้ฐาน (Physical Foundation)
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1. 1. 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงสร้างพื้นฐาน (Physical Foundation)
เป้าหมาย	กลยุทธ์	มาตรการ

-	มาตรการที	่ 4	 ส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานด้าน

	 ศิลปวัฒนธรรมเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้

																ด้านศลิปวฒันธรรม

เป้าหมายที่ 4.2	 สูก่ารเป็นมหาวทิยาลยัผูพ้ทิกัษ์สิง่แวดล้อม

ระดบัแนวหน้าของโลกทีไ่ด้รบัการยอมรบัว่าเป็นมหาวทิยาลัย

ทีม่คุีณภาพชีวติเป็นเลิศ	

  กลยทุธ์ที ่4.2.1		พัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัย

ผู้พิทักษ์สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่เป็นเลิศ		

-	มาตรการที่	 1	 จดัท�าแผนแม่บทของมหาวทิยาลยั

	 แบบองค์รวมในการพัฒนาจุฬาฯ	 สู่การเป็น

		มหาวิทยาลัยผู้พิทักษ์สิ่งแวดล้อมและคุณภาพ

	ชวีติทีเ่ป็นเลศิ	

-	มาตรการที	่ 2	 	 พัฒนาจุฬาฯ	 สู่มหาวิทยาลัยที่

	มีคุณภาพชีวิตที่เป็นเลิศ	ตามหลัก	5	ประการ

เป้าหมายที่ 4.1	 สูก่ารเป็นมหาวทิยาลยัชัน้น�าระดบัแนว-

หน้าของโลกที่ได้รับการยอมรับว่ามีความโดดเด่นและมี

ศักยภาพสูงทางโครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพ

  กลยทุธ์ที ่4.1.1		การเพิ่มศักยภาพและขีดความ

สามารถของโครงสร้างพืน้ฐานด้านกายภาพ	 เพือ่ความเป็น

เลศิทางด้านงานวจิยั	การเรยีนการสอน	การบรกิารสงัคมทัง้

ทางด้านสังคมศาสตร์	วิทยาศาสตร์	สหศาสตร์	และศิลป-

วัฒนธรรม		

-	มาตรการที่	1	 การพฒันาขดีความสามารถของ

	โครงสร้างพืน้ฐานด้านกายภาพ	เพือ่สร้างความ

			เข้มแข็งให้กับหน่วยวิจัย	

-	มาตรการที	่ 2	 	 การเพิม่ศกัยภาพด้านขดีความ

สามารถของโครงสร้างพ้ืนฐานด้านกายภาพ

	เพื่อความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอน 

-	มาตรการที	่ 3	 การเพิม่ศกัยภาพด้านขดีความ

สามารถของโครงสร้างพืน้ฐานด้านกายภาพเพือ่

	ความเป็นเลศิด้านบรกิารสงัคม
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1. 

เป้าหมายที่ 4.3	 สูก่ารเป็นมหาวทิยาลยัระดบัแนวหน้าของ

โลกทีไ่ด้รบัการยอมรบัว่ามกีารบรหิารการจดัการผสมผสาน

และบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพระหว่าง

เชิงวิชาการและเชิงพาณิชย์	เพื่อสร้างคุณค่าสูงสุดให้แก่

มหาวิทยาลัย		

  กลยทุธ์ที ่4.3.1		การพฒันาพืน้ทีท่างการศกึษา

และเชงิพาณชิย์ของมหาวทิยาลยั	โดยการบรหิารการจดัการ

ผสมผสานและบูรณาการโครงสร้างพ้ืนฐานด้านกายภาพ

ให้มีคุณค่าสูงสุด

	 	 -	มาตรการที่	1	 จดัท�าแผนแม่บทการพฒันาพืน้ที่

	 	 			เชงิวชิาการและเชงิพาณชิย์ของมหาวทิยาลยั

	 	 -	มาตรการที	่2			พฒันาพืน้ที	่ทรพัย์สนิของจฬุาฯ

	 	 	 ให้สามารถรองรับกิจกรรมทั้งทางวิชาการและ

	 	 				ทางธุรกิจ 

   

เป้าหมายที่ 4.4	 สูก่ารเป็นมหาวทิยาลยัชัน้น�าระดบัแนวหน้า

ของโลกทีไ่ด้รบัการยอมรบัว่ามคีวามโดดเด่นและมศีกัยภาพ

สูงด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารเชิงกลยุทธ์ของ

มหาวทิยาลัย		

  กลยทุธ์ที ่4.4.1		ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิาร

งานวจิยั	การเรยีนการสอน	การบรกิารสงัคม	และการบรหิาร

เชงิกลยทุธ์	(CUSIS	:	Chulalongkorn	University	Strategic	

Information	System)

	 	 -	มาตรการที่	1	 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

	 	 			เพื่อการบริหารงานวิจัยเชิงรุก

	 	 -	 มาตรการที	่ 2	 	พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

	 	 			เพือ่การสร้างนวตักรรมด้านการเรยีนการสอน 

	 	 -	มาตรการที่	3		 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

	 	 			เพื่อการบริหารการบริการสังคมเชิงรุก

	 	 -	 มาตรการที	่ 4	 	พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

	 	 			เพื่อการบริหารจัดการข้อมูล	ติดตามและ

	 	 			ประเมินผล
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 พนัธกจิ พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานระดบัมาตรฐานโลก

	 	 พฒันาและบูรณาการโครงสร้างพ้ืนฐานด้านกายภาพ	

ให้สามารถรองรบัความเป็นเลศิด้านงานวจิยั	 ด้านการเรียนการ

สอน	และด้านการบริการสงัคม	รวมไปถงึส่งเสรมิให้จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางแห่งการหล่อหลอมองค์ความรู้ที่

ส�าคญัต่างๆ	และด้านศลิปวัฒนธรรมของประเทศ	รวมถึงการ

ได้รบัการยอมรบัว่าเป็นมหาวิทยาลยัทีม่คีณุภาพชวีติทีด่เียีย่ม

แห่งหนึ่งของโลก

วตัถปุระสงค์

	 1.	 เพื่อพัฒนาและจัดโครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพให ้

	 	 สอดคล้องและสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านวิจัย	 ด้าน 

	 	 การเรียนการสอน	และด้านการบริการสังคม

	 2.	 เพื่อพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพ 

	 	 อย่างต่อเนื่อง	 เพ่ือให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็น 

	 	 มหาวิทยาลัยท่ีถูกยอมรับว่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีเยี่ยม 

	 	 แห่งหน่ึงของโลก

	 3.	 เพือ่ให้การบรหิารการจดัการผสมผสานและบรูณาการ		

	 	 โครงสร้างพ้ืนฐานด้านกายภาพระหว่างเชงิวชิาการ	และ 

	 	 เชงิพาณิชย์	 เพือ่สร้างคณุค่าสงูสดุให้แก่มหาวทิยาลยั 

	 4.	 เพือ่พฒันาปรบัปรงุโครงสร้างพืน้ฐานระบบเทคโนโลย	ี	

	 	 สารสนเทศ	 เพือ่สนบัสนนุความเป็นเลศิด้านการวจิยั 

	 	 การเรยีนการสอน	และการบรกิารสงัคม

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงสร้างพื้นฐาน  
(Physical Foundation)
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ผลลพัธ์

	 	 1.		เป็นมหาวิทยาลยัทีม่โีครงสร้างพืน้ฐานด้านกายภาพทางด้านวจิยั	ด้านการเรยีนการสอน	และด้านการ 

	 	 					บรกิารสงัคมทีม่ศีกัยภาพสงู	ระดบัมาตรฐานโลก	และมีการใช้ทรัพยากรทางโครงสร้างพืน้ฐานให้คุม้ค่า	

	 	 					และเกดิประโยชน์สงูสดุ

	 	 2.		เป็นมหาวทิยาลยัผูพ้ทิกัษ์สิง่แวดล้อมทีมี่การพฒันาอย่างต่อเนือ่งและยัง่ยนืในระดบัโลก

	 	 3.		เป็นมหาวทิยาลยัทีม่คีณุภาพชวีติเป็นเลศิ	และมีการพฒันาต่อเนือ่งอย่างยัง่ยนื

	 	 4.		เป็นมหาวิทยาลัยที่มีโครงสร้างพื้นฐานกายภาพผสมผสานและบูรณาการระหว่างเชิงวิชาการและเชิง

	 	 					พาณชิย์อย่างสมดลุและเกดิความคุ้มค่าสูงสุด

	 	 5.		เป็นมหาวทิยาลยัท่ีมโีครงสร้างพืน้ฐานทางกายภาพด้านระบบสารสนเทศในการบริหารงานเชิงกลยทุธ์

	 	 					ด้านวจิยั	ด้านการเรยีนการสอน	และด้านบริการสังคมทีมี่ประสิทธิภาพและศักยภาพสูงสุด

เป้าหมาย

	 	 เป้าหมายท่ี	4.1		สูก่ารเป็นมหาวิทยาลยัช้ันน�าระดบัแนวหน้าของโลกทีไ่ด้รับการยอมรับว่ามีความโดดเด่น

	 	 	 	 และมศีกัยภาพสงูทางโครงสร้างพืน้ฐานด้านกายภาพ		

	 	 เป้าหมายที	่4.2		สู่การเป็นมหาวิทยาลัยผู้พิทักษ์สิ่งแวดล้อมระดับแนวหน้าของโลกที่ได้รับการยอมรับว่า

	 	 	 	 เป็นมหาวทิยาลยัทีมี่คุณภาพชีวติเป็นเลศิ		

	 	 เป้าหมายที	่4.3		สูก่ารเป็นมหาวทิยาลยัช้ันน�าระดบัแนวหน้าของโลกทีไ่ด้รับการยอมรับว่ามีการบรหิารการ 

	 	 	 	 จดัการผสมผสานและบรูณาการโครงสร้างพืน้ฐานด้านกายภาพระหว่างเชงิวชิาการและ

	 	 	 	 เชงิพาณชิย์	เพ่ือสร้างคณุค่าสงูสดุให้แก่มหาวทิยาลยั

	 	 เป้าหมายท่ี	4.4			สูก่ารเป็นมหาวิทยาลยัช้ันน�าระดบัแนวหน้าของโลกทีไ่ด้รับการยอมรับว่ามีความโดดเด่น

	 	 	 	 และมศีกัยภาพสงูด้านระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารเชิงกลยทุธ์ของมหาวทิยาลยั
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ยุทธศาสตร์

 ดัชนีชี้วัด

ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงสร้างพื้นฐาน (Physical Foundation)

เปาหมายที่ 4.1 สูการเปนมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับแนวหนาของโลกที่ไดรับการยอมรับวา
มีความโดดเดนและมีศักยภาพสูงทางโครงสรางพื้นฐานดานกายภาพ

ยุทธศาสตรที่ 4 โครงสรางพื้นฐาน

4.1.1 ระดับความพรอมของโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก
         ทางการวิจัยระดับสากล

4.2.2 ระดับความพอใจดานกายภาพตอการสงเสริมคุณภาพชีวิตของนิสิต 
 อาจารย บุคลากร รวมไปถึงประชาคมชาวจุฬาฯ

4.1.2 ระดับความพรอมของโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก
         ทางการเรียนการสอน

4.1.3 ระดับความพรอมของโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก
         ทางการบริการสังคม

4.1.5 รอยละของหองปฏิบัติการ หองทดสอบที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพ
         สากลตามที่กำหนดไว

4.1.4 รอยละของการใชทรัพยากรของโครงสรางพื้นฐานดานกายภาพ

4.2.3 อัตราสวนพื้นที่สีเขียวตอพื้นที่ทั้งหมด

เปาหมายที่ 4.2 สูการเปนมหาวิทยาลัยผูพิทักษสิ่งแวดลอมระดับแนวหนาของโลกที่ได
รับการยอมรับวาเปนมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพชีวิตเปนเลิศ 

4.1.6 รอยละการพัฒนาหองเรียนสูระบบอัจฉริยะ (Smart Classroom) ตาม
         แผนเปาหมายที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว

4.2.1 ระดับความพรอมของโครงสรางพื้นฐานดานกายภาพและสิ่งอำนวยความ
         สะดวกในการสงเสริมคุณภาพชีวิต
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เปาหมายที่ 4.3 สูการเปนมหาวิทยาลัยระดับแนวหนาของโลกที่ไดรับการยอมรับวามีการ
บริหารการจัดการผสมผสานและบูรณาการโครงสรางพื้นฐานดานกายภาพระหวางเชิง
วิชาการและเชิงพาณิชย เพื่อสรางคุณคาสูงสุดใหแกมหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตรที่ 4 โครงสรางพื้นฐาน

4.3.1 อัตราการใชประโยชนดานการศึกษาจากโครงสรางทางกายภาพ

เปาหมายที่ 4.4 สูการเปนมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับแนวหนาของโลกที่ไดรับการยอมรับ
วามีความโดดเดนและมีศักยภาพสูงดานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารเชิงกลยุทธของ
มหาวิทยาลัย 

4.4.1 ระดับความพรอมของโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก
         ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)

4.4.2 ระดับความพึงพอใจตอการใชระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารเชิงกลยุทธ
         ในดานงานวิจัย ดานการเรียนการสอน และดานการบริการสังคม
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ยุทธศาสตร์

 กลยุทธ์ที่ 4.1.1 การเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของโครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพเพื่อความ

 เป็นเลิศทางด้านงานวิจัย การเรียนการสอน การบริการสังคม ทั้งทางด้านสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์

  สหศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม 

 มาตรการที ่1			การพัฒนาขดีความสามารถของโครงสร้างพืน้ฐานด้านกายภาพเพือ่สร้างความเข้มแขง็ให้

										กบัหน่วยวจิยั	

	พัฒนาขดีความสามารถด้านโครงสร้างพืน้ฐาน	ให้สอดคล้องกบัแผนยทุธศาสตร์การวจิยั

	เชงิรกุ	โดยค�านงึถงึหลกัการใช้ทรพัยากรด้านวจิยัร่วมกนัให้เกดิประโยชน์สงูสดุ	

 มาตรการที ่1			การเพ่ิมศกัยภาพด้านขดีความสามารถของโครงสร้างพืน้ฐานด้านกายภาพเพือ่ความเป็น

	เลศิด้านการเรยีนการสอน

	เพ่ือพัฒนาขดีความสามารถของโครงสร้างพืน้ฐานด้านกายภาพของห้องเรียนและอาคารเรยีน

	รวมถงึอปุกรณ์	เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเรียนการสอน	ทัง้ทางด้านสมรรถนะและด้านเทคโนโลยี

										การศกึษา

เป้าหมายที่ 4.1

สู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน�าระดับแนวหน้าของโลกที่ได้รับการ

ยอมรับว่ามีความโดดเด่นและมีศักยภาพสูงทางโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านกายภาพ เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศด้านงานวิจัย

การเรียนการสอน และการบริการสังคมอย่างยั่งยืน

    กลยุทธ์ที่ 4.1.1 การเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของโครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพเพื่อความ

   เป็นเลิศทางด้านงานวิจัย การเรียนการสอน การบริการสังคม ทั้งทางด้านสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงสร้างพื้นฐาน (Physical Foundation)

แผนยุทธศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระยะ 15 ปี  (พ.ศ. 2555-2570)68



 มาตรการที ่3			การเพิ่มศักยภาพด้านขีดความสามารถของโครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพเพื่อเป็นเลิศ

	ด้านบรกิารสงัคม

	แผนพฒันาขดีความสามารถด้านโครงสร้างพืน้ฐานกายภาพ	พืน้ฐานด้านการบริการสงัคม

แบบองค์รวม	 โดยค�านงึถงึการใช้ทรพัยากรด้านโครงสร้างพืน้ฐานกายภาพให้เกดิประโยชน์

										สูงสุด

 มาตรการท่ี 4			ส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านศิลป-

										วัฒนธรรม	

	เพ่ือให้มหาวทิยาลยัเป็นแหล่งการเรียนรู้ระดบัแนวหน้า	จึงต้องส่งเสริมโครงสร้างพืน้ฐาน

	ทางด้านกายภาพ	มีความพร้อมเพือ่รองรับการเป็นศูนย์กลางแห่งการหลอมรวมองค์ความรู้

	ด้านศิลปวัฒนธรรม	วิถีชีวิต	และประเพณี	แบบบูรณาการ	
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เป้าหมายที่ 4.2

สู่การเป็นมหาวิทยาลัยผู้พิทักษ์สิ่งแวดล้อมระดับแนวหน้าของโลก

ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพชีวิตเป็นเลิศ 

และเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบ แห่งการบริหารจัดการ

โครงสร้างพื้นฐานสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์

    กลยุทธ์ที่ 4.2.1  พัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยผู้พิทักษ์สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่เป็นเลิศ 

 มาตรการที ่1			จดัท�าแผนแม่บทของมหาวทิยาลยัแบบองค์รวมในการพฒันาจุฬาฯ	สู่การเป็นมหาวทิยาลยั

	ผู้พิทักษ์สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่เป็นเลิศ

	จดัท�าแผนแม่บทแบบองค์รวมในการพฒันาพืน้ที	่ภมูทิศัน์	รวมไปถงึการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม

										และพลงังาน

 มาตรการที ่2			พัฒนาจุฬาฯ	สู่มหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพชีวิตที่เป็นเลิศ	ตามหลัก	5	ประการ	

	ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้ง	5	ประการ	ดังนี้	

	-	บ้านที่ปลอดภัยของประชาคมจุฬาฯ	และชุมชน	

	-	ด้านสุขลักษณะอนามัยเชิงรุก	

	-	ด้านความพอเพียง	

	-	ด้านจิตวิญญาณ	

	-	ด้านการปฏิสัมพันธ์กับสังคม	

    กลยุทธ์ที่ 4.2.1  พัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยผู้พิทักษ์สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่เป็นเลิศ   

ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงสร้างพื้นฐาน (Physical Foundation)

แผนยุทธศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระยะ 15 ปี  (พ.ศ. 2555-2570)70



เป้าหมายที่ 4.3

สู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับแนวหน้าของโลกที่ได้รับการยอมรับว่า

มีการบริหารการจัดการผสมผสานและบูรณาการ

โครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพระหว่างเชิงวิชาการและเชิงพาณิชย์

เพื่อสร้างคุณค่าสูงสุดให้แก่มหาวิทยาลัย

 กลยุทธ์ที่ 4.3.1  การพัฒนาพื้นที่ทางการศึกษาและเชิงพาณิชย์ของมหาวิทยาลัย โดยการบริหารการ

    จัดการผสมผสานและบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพให้มีคุณค่าสูงสุด 

 มาตรการที ่1			จัดท�าแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่เชิงวิชาการและเชิงพาณิชย์ของมหาวิทยาลัย	

	 เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เชิงวิชาการและเชิงพาณิชย์ให้เกิดสมดุล	 และสร้างคุณค่าสูงสุดให้แก่

										มหาวิทยาลัย

 มาตรการที ่2			พัฒนาพ้ืนที	่ทรพัย์สนิของจฬุาฯ	ให้สามารถรองรบักจิกรรมทัง้ทางวชิาการและทางธรุกจิ

พัฒนาศกัยภาพด้านพืน้ทีแ่ละทรพัย์สนิให้สามารถรองรบักจิกรรมทัง้ทางด้านวชิาการและ

	ทางธรุกิจได้ในหลายวตัถปุระสงค์

   กลยุทธ์ที่ 4.3.1  การพัฒนาพื้นที่ทางการศึกษาและเชิงพาณิชย์ของมหาวิทยาลัย โดยการบริหารการ

    จัดการผสมผสานและบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพให้มีคุณค่าสูงสุด 
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ยุทธศาสตร์

 กลยุทธ์ที่ 4.4.1  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัย การเรียนการสอน การบริการสังคม และ  

 การบริหารเชิงกลยุทธ์ (CUSIS : Chulalongkorn University Strategic Information System)

 มาตรการที ่1			การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การบรหิารงานวจิยัเชงิรกุ

	พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยเชิงรุก	รวมถึงการวางกลยุทธ์

	งานวิจัยแบบพลวัตที่เหมาะสม	เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องกับงานวิจัยสามารถเข้าถึงข้อมูลเชิง

	สงัเคราะห์ในมติต่ิางๆ	ทีค่รบถ้วนสมบรูณ์	รวมทัง้สามารถรู้สถานะของผลงานวจัิยเพือ่การ

	จดัต�าแหน่งความเป็นเลิศด้านการวิจัย	ผลงานวิจัยทีต่พีมิพ์เผยแพร่	การอ้างองิ	งบประมาณ

	ทีท่�าร่วมกบัมหาวทิยาลยัและภาคอตุสาหกรรม	จ�าแนกตามรายศาสตร์	สหศาสตร์	และ

										คลสัเตอร์

 มาตรการที ่2			พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การสร้างนวตักรรมด้านการเรียนการสอน

	พัฒนา/จัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม	สามารถสร้างนวัตกรรมด้านการเรียน

การสอน	 ขยายขอบเขตการเรียนรู้	 และพฒันาทกัษะของนสิิต	 สนบัสนนุให้เกิดปฏิสัมพนัธ์

										ระหว่างผูเ้รยีนและผูส้อน

เป้าหมายที่ 4.4

สูก่ารเป็นมหาวทิยาลยัชัน้น�าระดบัแนวหน้าของโลกทีไ่ด้รบัการยอมรบัว่า

 มีความโดดเด่นและมีศักยภาพสูงด้านระบบสารสนเทศ

เพื่อการบริหารเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย สนับสนุนความเป็นเลิศ

ด้านงานวิจัย การเรียนการสอน และการบริการสังคมอย่างยั่งยืน

    กลยุทธ์ที่ 4.4.1  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัย การเรียนการสอน การบริการสังคม และ  

    การบริหารเชิงกลยุทธ์ (CUSIS : Chulalongkorn University Strategic Information System)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงสร้างพื้นฐาน (Physical Foundation)

แผนยุทธศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระยะ 15 ปี  (พ.ศ. 2555-2570)72



  มาตรการที ่3			พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารการบริการสังคมเชิงรุก

	 	 	 									จัดท�าแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารการบริการสังคมเชิงรุก	เป็นฐาน

	 	 	 									ข้อมูลบรกิารสงัคม	ฐานข้อมลูนกัวชิาการในศาสตร์ต่างๆ	ทีเ่กีย่วข้อง	ลกูค้าและพนัธมติร 

	 	 	 									เพ่ือให้นักวิจัยและบุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงสังเคราะห์ในมิติต่างๆ	ที่ 

	 	 	 									ครบถ้วนสมบูรณ์

  มาตรการที ่4			พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูล	ติดตามและประเมินผล

	 	 	 									เพื่อเป็นศูนย์กลางของระบบฐานข้อมูล	ท�าหน้าที่รวบรวมข้อมูลของทุกหน่วยงานใน 

	 	 	 									มหาวทิยาลยั	เพ่ือให้ผูบ้รหิารสามารถตดิตามสถานการณ์โดยรวมและครอบคลมุทกุด้าน 
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กลยุทธ

ยุทธศาสตรที่ 5
พัฒนาโครงสรางองคกรและการจัดการ
เพ่ือสงเสริมความเปนเลิศดานวิชาการ

ผลลัพธ

โครงสรางการบริหารองคกรที่มีคุณภาพดานการวิจัย การเรียนการสอน การบริการสังคม
เพื่อสรางใหเกิดการเรียนรู มีจิตสาธารณะ และมีธรรมาภิบาล

เปาหมาย

มุงสูการเปนมหาวิทยาลัยในระดับโลกท่ีมีโครงสราง
เสถียรภาพ และยืดหยุนตอการสรางสรรคงานวิจัย

การเรียนการสอน และบริการสังคมในหลากหลายสาขา
อยางมีนวัตกรรมและการบูรณาการขามศาสตร

มุงสูการเปนมหาวิทยาลัยที่มี
นวัตกรรม มีคุณภาพและ

การบริหารจัดการแบบมืออาชีพ
ในระดับโลก

มุงสรางคุณคาหลักท่ี
นำไปสูความเปนเลิศ

ดานการวิจัย การเรียน
การสอน การบริการ
สังคม และการบริการ
วิชาการ ระดับสากล   

ผลลัพธสูงสุด

เปนองคกรที่มีโครงสรางการ
บริหารจัดการที่เปนเลิศ

เปนมหาวิทยาลัยที่มีนวัตกรรมและ
บริหารอยางมืออาชีพ

อาจารยและบุคลากรมีวัฒนธรรมที่ดี
ตามคุณลักษณะพึงประสงค  

การออกแบบโครงสราง
องคกรเพื่อความคลองตัว

ยืดหยุน และทันตอ
การเปลี่ยนแปลง

การสรางสมรรถนะขององคกร
เพื่อสงเสริมใหบุคลากร
มีความสามารถสราง
ผลงานที่โดดเดน  

การพัฒนามหาวิทยาลัย
กาวสูการเปนองคกร

แหงนวัตกรรม

การบริหารองคกร
แบบมืออาชีพ

การไดรับมาตรฐาน
คุณภาพระดับสากล

การพัฒนาลักษณะ
พึงประสงคของ
บุคลากรจุฬาฯ

ยทุธศาสตร์ที ่5 องค์กรและการจดัการ
(Organization and Management)

แผนยุทธศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระยะ 15 ปี  (พ.ศ. 2555-2570)74



เป้าหมายที่ 5.1	 มุง่สูก่ารเป็นมหาวทิยาลยัในระดบัโลก

ทีม่โีครงสร้างเสถยีรภาพ	และยดืหยุน่ต่อการสร้างสรรค์งาน

วจิยั	การเรยีนการสอน	และบรกิารสงัคมในหลากหลายสาขา

อย่างมีนวตักรรมและการบรูณาการข้ามศาสตร์	

  กลยทุธ์ที ่5.1.1		การออกแบบโครงสร้างองค์กร

เพื่อความคล่องตัว	ยืดหยุ่น	และทันต่อการเปลี่ยนแปลง		

-	มาตรการที	่1	 การจัดโครงสร้างองค์กรของ

หน่วยงานให้สนบัสนนุการขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์

	สูค่วามเป็นเลศิ

-	มาตรการที	่2	 	จดัตัง้ทมีขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์

			เชิงรุก

  กลยทุธ์ที ่5.1.2		การพัฒนามหาวิทยาลัยก้าวสู่

การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม			

-	มาตรการที	่1	 การพฒันามหาวทิยาลยัสูอ่งค์กร

	นวตักรรม

  กลยทุธ์ที ่5.1.3		การสร้างสมรรถนะขององค์กร

เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความสามารถสร้างผลงานที่

โดดเด่น			

-	มาตรการที	่1	 การสร้างสมรรถนะขององค์กร	

-	มาตรการที่	2	 	การปลูกฝังและการประเมิน

	สมรรถนะ	

เป้าหมายที่ 5.2	 มุง่สูก่ารเป็นมหาวทิยาลยัทีม่นีวตักรรม

มคีณุภาพ	และการบรหิารจดัการแบบมอือาชพีในระดบัโลก

 กลยุทธ์ที่ 5.2.1		การบรหิารองค์กรแบบมืออาชพี	

-	มาตรการที่	1		การพฒันาระบบการขบัเคลือ่น

			ยทุธศาสตร์

-	มาตรการที่	2		ปรบัปรงุแก้ไขกฎ	ข้อบงัคบัต่างๆ

			ให้เหมาะสมกบับรบิทการเปลีย่นแปลง	

-	มาตรการที่	3		พฒันาปรบัปรงุระบบบรหิารงาน

		สายสนับสนุน	เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ	และ

			เสรมิสร้างนวตักรรมการบรหิารจดัการ

-	มาตรการที่	4		การพัฒนาระบบการสื่อสาร

	องค์กรให้มีประสิทธิผล	

-	มาตรการที่	5		การพัฒนาระบบการบริหาร

	หลักสูตรสหสาขาวิชา	(Multidisciplinary)	ให้มี

			ประสทิธภิาพ

-	มาตรการที่	6		ผลกัดนัและส่งเสรมิทกุหน่วย-	

งานให้เหน็ความส�าคญัและเร่งด่วนในการพัฒนา

และเปล่ียนแปลงเพือ่ความเป็นเลิศและเป็นองค์กร

	แห่งนวตักรรม		

ยทุธศาสตร์ที ่5 องค์กรและการจดัการ (Organization and Management)
เป้าหมาย	กลยุทธ์	มาตรการ

สงวนลิขสิทธิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 75



1. 

  กลยทุธ์ที ่5.2.2	 	 การได้รับมาตรฐานคุณภาพ

ระดับสากล

	 	 -	มาตรการที่	1		การส่งเสริมให้มีการประกัน

	 	 			คณุภาพและรบัรองคณุภาพระดบัสากล

เป้าหมายที่ 5.3	 	 มุง่สร้างคณุค่าหลกัทีน่�าไปสูค่วามเป็น

เลิศด้านการวิจัย	การเรียนการสอน	การบริการสังคม	และ

การบริการวิชาการ	ระดับสากล	

  กลยทุธ์ที ่5.3.1		การพัฒนาลักษณะพึงประสงค์

ของบุคลากรจุฬาฯ		

	 	 -	มาตรการที	่1		 พัฒนาลักษณะพึงประสงค์ของ

	 	 	 	บุคลากร	รวมทั้งการสร้างวัฒนธรรมการวิจัย

																	การใฝ่รู	้การบรกิารสงัคม	และการมจีติสาธารณะ

		 	 -	มาตรการที	่ 2	 	 สร้างจติส�านกึของนสิติ	 อาจารย์

												และบุคลากร	ในการสืบสานปณิธานขององค์

																พระผู้สถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	และ

													พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ในการประพฤติ

	 	 	 	 	 	 	 	 ปฏิบัติที่มุ่งเน้น	 “ประโยชน์สุขของมหาชนชาว

															สยาม”   

ยทุธศาสตร์ที ่5 องค์กรและการจดัการ (Organization and Management)
เป้าหมาย	กลยุทธ์	มาตรการ
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ยทุธศาสตร์ที ่5 องค์กรและการจดัการ  
(Organization and Management)

พนัธกจิ พฒันาโครงสร้างองค์กรและการจดัการเพือ่ส่งเสรมิ

ความเป็นเลศิด้านวชิาการ

	 	 มุง่เป็นมหาวิทยาลยัท่ีมโีครงสร้างการบรหิารองค์กรที่

เหมาะสม	เพื่อส่งเสริมการด�าเนินการด้านการวิจัย	การเรียน

การสอน	 การบริการสังคม	 และการบริหารวิสาหกิจ	 โดยมี

วฒันธรรมทีส่ร้างให้เกดิการเรยีนรู	้ มนีวตักรรม	 มจีติสาธารณะ

และมธีรรมาภบิาล

วตัถปุระสงค์

	 1.	 เพือ่พฒันาปรบัปรงุระบบโครงสร้างการบรหิารองค์กร

	 	 ด้านการบูรณาการการวิจัย	 การเรียนการสอน	 การ

	 	 บรกิารสงัคม	และวสิาหกจิ

	 2.	 เพือ่เพ่ิมขดีความสามารถด้านการบรหิารองค์กรแบบ

	 	 มืออาชีพด้านการวิจัย	การเรียนการสอน	การบริการ

	 	 สังคม	และวสิาหกจิ	

	 3.	 เพื่อส่งเสริมการสร้างคุณค่าหลักท่ีน�าไปสู่วัฒนธรรม

	 	 ด้านการวจิยั	การเรยีนการสอน	บรกิารสังคม	

 ผลลพัธ์

	 1.	 เป็นองค์กรทีม่กีารบรหิารจดัการทีเ่ป็นเลศิ

	 2.	 เป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีนวัตกรรมและบริหารอย่างมือ

	 	 อาชพี

	 3.	 อาจารย์และบุคลากรมีวัฒนธรรมที่ดีตามคุณสมบัติ

											พงึประสงค์		

1. 

ยุทธศาสตร์
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เป้าหมาย

	 	 เป้าหมายที	่5.1		มุง่สูก่ารเป็นมหาวทิยาลยัในระดบัโลกทีมี่โครงสร้างเสถียรภาพ	และยดืหยุน่ต่อการสร้าง- 

  	 	 สรรค์งานวจิยั	 การเรยีนการสอน	 และบรกิารสังคมในหลากหลายสาขาอย่างมีนวตักรรม 
	 	 	 	 และการบูรณาการข้ามศาสตร์	
	 	 เป้าหมายที	่5.2		มุง่สูก่ารเป็นมหาวทิยาลยัทีมี่นวตักรรม	มีคุณภาพและการบริหารจัดการแบบมืออาชีพใน
	 	 	 	 ระดับโลก	
	 	 เป้าหมายที	่5.3	 มุ่งสร้างคณุค่าหลกัทีน่�าไปสูค่วามเป็นเลศิด้านการวจิยั	การเรยีนการสอน	การบริการสงัคม 

	 	 	 	 และการบรกิารวิชาการ	ระดบัสากล	

ยทุธศาสตร์ที ่5 องค์กรและการจดัการ (Organization and Management)

ยุทธศาสตร์
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 ดัชนีชี้วัด

เปาหมายที่ 5.1 มุงสูการเปนมหาวิทยาลัยในระดับโลกที่มีโครงสรางเสถียรภาพ และยืดหยุน
ตอการสรางสรรคงานวิจัย การเรียนการสอน และบริการสังคมในหลากหลายสาขาอยางมี
นวัตกรรมและการบูรณาการขามศาสตร 

ยุทธศาสตรที่ 5 องคกรและการจัดการ

5.3.1 ผลการสำรวจการประเมินวัฒนธรรมองคกรตรงตามคุณลักษณะพึงประสงค
        (CU Personnel DNA) ที่กำหนดไว

5.3.2 อัตราความพึงพอใจของอาจารย นักวิจัย บุคลากรสายสนับสนุนตอ
         วัฒนธรรมองคกร

5.1.1 ระดับความสัมฤทธิผลของการบูรณาการดานการวิจัย  การเรียนการสอน
         และการบริการทางวิชาการ

5.2.2 อัตราความสำเร็จในการปรับปรุง พัฒนากฎระเบียบใหเหมาะสมกับบริบท
         การเปลี่ยนแปลง

5.2.1 อัตราการไดรับมาตรฐานองคกรดานคุณภาพการศึกษา และมาตรฐานการ
         จัดการระบบคุณภาพการบริหารองคกร

เปาหมายที่ 5.3 มุงสรางคุณคาหลักที่นำไปสูความเปนเลิศดานการวิจัย การเรียนการสอน
การบริการสังคม และการบริการวิชาการ ระดับสากล        

เปาหมายที่ 5.2 มุงสูการเปนมหาวิทยาลัยที่มีนวัตกรรม มีคุณภาพ  และการบริหาร
จัดการแบบมืออาชีพในระดับโลก 

5.2.3 อัตราความพึงพอใจของผูรับบริการจากหนวยงาน

5.2.4 อัตราความสำเร็จของหนวยงานตามสมรรถนะที่กำหนดไว

5.2.5 ประสิทธิภาพการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองคกร

สงวนลิขสิทธิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 79



ยทุธศาสตร์ที ่5 องค์กรและการจดัการ (Organization and Management)

ยุทธศาสตร์

    กลยุทธ์ที่ 5.1.1   การออกแบบโครงสร้างองค์กรเพือ่ความคล่องตวั ยดืหยุน่ และทนัต่อการเปลีย่นแปลง

  มาตรการที ่1			การจดัโครงสร้างองค์กรของหน่วยงานให้สนบัสนนุการขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์สูค่วามเป็นเลศิ

	 	 	 									เพือ่ให้มหาวทิยาลยัสามารถด�าเนนิการขบัเคลือ่นตามยทุธศาสตร์ของมหาวทิยาลยั	15	ปี	ที่

	 	 	 											ก�าหนดไว้อย่างมปีระสทิธิภาพและประสิทธิผล	รวมถึงความสามารถในการปรับตวัให้ทนัต่อ

	 	 	 	 	 	 	 	 การเปลีย่นแปลงของโลก	 มหาวทิยาลยัจดัให้มกีารทบทวนโครงสร้างองค์กรและกระบวนการ

	 	 	 									ท�างานด้านการเรยีนการสอน	การวจิยั	การบรกิารวชิาการ	รวมทัง้หน่วยงานสนบัสนนุ	โดย

	 	 	 												สามารถปรบัเปลีย่น	เพิม่	ลดโครงสร้าง	ให้เกดิความคล่องตวั	และมคีวามเป็นพลวตัตามเวลา

	 	 	 											ทีเ่หมาะสม	รวมถงึการจัดตัง้หน่วยงานใหม่	และการท�างานเชิงบรูณาการร่วมกันทัง้แนวตัง้

	 	 	 											และแนวนอน

เป้าหมายที่ 5.1

มุง่สูก่ารเป็นมหาวทิยาลยัในระดบัโลกทีมี่โครงสร้างเสถยีรภาพ และ

ยืดหยุ่นต่อการสร้างสรรค์งานวิจัย การเรียนการสอน และบริการสังคม

ในหลากหลายสาขาอย่างมีนวัตกรรมและการบูรณาการข้ามศาสตร์

โดยการปรับโครงสร้างองค์กร โดยมีหน่วยงานรองรับการบูรณาการ

การวิจัย การเรียนการสอน การบริการวิชาการสู่ความเป็นเลิศ 

รวมทั้งส่งเสริมนวัตกรรมในองค์กร

    กลยุทธ์ที่ 5.1.1   การออกแบบโครงสร้างองค์กรเพือ่ความคล่องตวั ยดืหยุน่ และทนัต่อการเปลีย่นแปลง
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  มาตรการที ่2			จดัตัง้ทมีขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์เชิงรุก	

	 	 	 												มีบทบาทในการด�าเนินการผลักดันให้ยุทธศาสตร์เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ	ท�าหน้าที่

	 	 	 										ประสานงาน	ประเมนิ	ทบทวน	ตดิตามและประเมินผล	โดยให้แต่ละคณะ	สถาบนั	หน่วยงาน

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ต่างๆ	 ส่งตวัแทนเข้าร่วมในทมี	 เพือ่ให้เกิดความร่วมมือ	และน�าไปสู่การปฏิบตัอิย่างแท้จรงิ

    กลยุทธ์ที่ 5.1.2   การพัฒนามหาวิทยาลัยก้าวสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม

  มาตรการที ่1			การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่องค์กรนวัตกรรม

	 	 	 	 	 	 	 	 	 มหาวิทยาลัยร่วมกับฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล	 คณะ	 สถาบันวิจัย	 และหน่วยงานที่

	 	 	 								เกีย่วข้อง	จดัให้มกีารพฒันาองค์กรให้เป็นองค์กรทีเ่สริมสร้างสนบัสนนุการสร้างนวตักรรม

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	และการเปลี่ยนแปลง	ที่ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ	มีความยืดหยุ่น	 เชื่อมโยงกับ

	 	 	 										การสร้างทมีท�างานภายในคณะ	ต่างคณะ	และต่างศาสตร์	เพือ่ใช้ทรัพยากรร่วมกนั	รวมทัง้

	 	 	 										แลกเปลี่ยนเรียนรู้	เพื่อน�าไปสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม

    กลยุทธ์ที่ 5.1.3   การสร้างสมรรถนะขององค์กรเพื่อส่งเสริมให้บุคลากร มีความสามารถสร้างผลงานที่

    โดดเด่น

  มาตรการที ่1			การสร้างสมรรถนะขององค์กร

	 	 	 										มหาวทิยาลยัต้องจดัให้มีการสร้างสมรรถนะขององค์กร	เพือ่เป็นเคร่ืองมือในการขบัเคลือ่น

	 	 	 													วสิยัทศัน์	พนัธกจิ	ค่านยิม	และยทุธศาสตร์	ต้องเป็นสมรรถนะในอนาคตตามทีม่หาวิทยาลยั

	 	 	 										จะสร้างความได้เปรยีบและมผีลกระทบต่อผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี	ทัง้นีต้้องสร้างสมรรถนะของ

	 	 	 									มหาวทิยาลยัในเชงิพฤตกิรรมให้แก่ผู้บริหารในระดบัต่างๆ	รวมถึงอาจารย์	นกัวจัิย	และบคุลากร

    กลยุทธ์ที่ 5.1.2   การพัฒนามหาวิทยาลัยก้าวสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม

    กลยุทธ์ที่ 5.1.3   การสร้างสมรรถนะขององค์กรเพื่อส่งเสริมให้บุคลากร มีความสามารถสร้างผลงานที่

    โดดเด่น
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ยุทธศาสตร์

	ประกอบด้วย	องค์ประกอบด้านความรู	้(Knowledge)	ข้อมลูเฉพาะของแต่ละสาขาวชิา	ทีจ่ะ

	ท�าให้ปฏบิตังิานได้ประสบผลส�าเรจ็	ด้านคณุลกัษณะ	(Attributes)	ได้แก่	การสร้างแรงจงูใจ

	ท่ีจะเป็นแรงขับเคลื่อน	อุปนิสัยที่จะตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างสม�่าเสมอ

		อตัมโนทัศน์ท่ีแสดงถงึทศันคต	ิค่านยิม	จนิตภาพส่วนบคุคล	และด้านทกัษะ	(Skill)	ความ

	สามารถและความช�านาญในการปฏบิตังิาน	ทัง้นีส้มรรถนะต้องท�าให้ผูบ้รหิาร	อาจารย์	นกัวจิยั

	และบุคลากร	มีความสามารถในการสร้างผลงานได้โดดเด่นในมหาวิทยาลัย	นอกจากน้ี

	ต้องสร้างตัวชี้วัดเชิงพฤติกรรมเพื่อให้สังเกตและสามารถวัดได้

 มาตรการที ่2				การปลูกฝังและการประเมินสมรรถนะ	

	ส่งเสรมิ	พัฒนา	และปลกูฝังสมรรถนะ	ประกอบด้วย	คณุค่าหลกั	และความเป็นมอือาชพี

	ผ่านกระบวนการเรยีนรูข้ององค์กรโดยวธิกีารต่างๆ	เช่น	การฝกอบรม	การสร้างบรรยากาศ

		ในการท�างาน	การจดักจิกรรมและโครงการ	เพือ่ให้เกดิจติส�านกึ	เกดิความคดิสร้างสรรค์

	ต่อภาระงานทัง้ผูบ้รหิาร	อาจารย์	นกัวจิยั	และบคุลากร	รวมถงึการสร้างเครอืข่ายในองค์กร

	เพื่อให้เกิดความเข้าใจในวัฒนธรรมเดียวกัน	น�าไปสู่องค์กรที่มีประสิทธิภาพและมีความ

											ย่ังยืน

ยทุธศาสตร์ที ่5 องค์กรและการจดัการ (Organization and Management)
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    กลยุทธ์ท่ี 5.2.1   การบริหารองค์กรแบบมืออาชีพ  

  มาตรการที ่1				การพัฒนาระบบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์	

	 	 	 											จดัให้มหีน่วยงานเพือ่ออกแบบ	พฒันาระบบ	และด�าเนนิการขบัเคลือ่นทางยทุธศาสตร์		ใน

	 	 	 									เชงิรกุเพ่ือให้แต่ละภาควชิา	คณะ	สถาบนั	หลกัสตูร	วสิาหกจิ	และหน่วยงานทัง้หมด	ได้มี

	 	 	 										โอกาสแสดงวสิยัทศัน์	พนัธกจิ	และทศิทางการบรหิารงานของตนเองทีม่คีวามสอดคล้อง

	 	 	 								กับยุทธศาสตร์หลกัของมหาวทิยาลยั	มขีดีความสามารถในการด�าเนนิการเชงิรกุ	รวมถงึ

	 	 	 												จดัให้มรีะบบการประเมนิผลการปฏบิตังิานของภาควชิา	คณะ	สถาบนั	หลกัสูตร	วสิาหกจิ

	 	 	 											และหน่วยงานท้ังหมด	เพื่อท�าการติดตาม	ประเมิน	และเปรียบเทียบกับเป้าหมายและ

	 	 	 										ตัวชี้วัดที่ก�าหนดไว้	

  มาตรการที ่2				ปรับปรุงแก้ไขกฎ	ข้อบังคับต่างๆ	ให้เหมาะสมกับบริบทการเปลี่ยนแปลง	

	 	 	 											การศกึษาและปรบัปรุงกฎระเบยีบต่างๆ	ให้การบริหารมีความคล่องตวัและมีประสทิธภิาพ

	 	 	 										เพื่อให้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ	รวดเร็ว	คล่องตัว

  มาตรการที ่ 3		พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารงานสายสนับสนุนเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ	 และเสริมสร้าง

	 	 	 										นวตักรรมการบรหิารจัดการ

	 	 	 								พฒันาเทคนคิวธิกีารท�างานใหม่ๆ	ทีเ่พิม่ประสทิธภิาพในการท�างาน	เน้นการท�างานร่วมกนั

		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 เป็นทมี	 จดัให้มกีารพฒันาและปรบัปรงุวธิกีารท�างานใหม่ๆ	 รวมทัง้การน�าเครือ่งมอืและ	

	 	 	 										เทคโนโลยสีมยัใหม่ทีเ่หมาะสมมาใช้ในการด�าเนนิงาน	

เป้าหมายที่ 5.2

มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่มีนวัตกรรม มีคุณภาพ 

และการบริหารจัดการแบบมืออาชีพในระดับโลก

    กลยุทธ์ท่ี 5.2.1   การบริหารองค์กรแบบมืออาชีพ  
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  มาตรการที ่4				การพัฒนาระบบการสื่อสารองค์กรให้มีประสิทธิผล	

	 	 	 										พัฒนาระบบการสือ่สารในองค์กรโดยการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ	เพือ่ให้เกดิการไหลของ

	 	 	 								ข้อมลู	น�ามาเป็นพืน้ฐานในการตดัสินใจ	และด�าเนนิการให้บรรลวุตัถุประสงค์ของงานตาม

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 เป้าหมาย	สามารถควบคมุและประเมนิการปฏบิตังิานได้อย่างรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ

  มาตรการที ่5				การพัฒนาระบบการบริหารหลักสูตรสหสาขาวิชา(Multidisciplinary)	ให้มีประสิทธิภาพ	

	 	 	 											พฒันาระบบการบริหารจัดการ	โดยจัดระบบการบริหารงานให้มีความคล่องตัว	มีความ

	 	 	 											ยดืหยุน่	สามารถด�าเนนิการได้อย่างรวดเร็ว	บคุลากรมีความเป็นมืออาชีพ	มีความสามารถ

	 	 	 										ในการสือ่สารภาษาต่างประเทศ

  มาตรการที ่6				ผลักดันและส่งเสริมทุกหน่วยงานให้เห็นความส�าคัญและเร่งด่วนในการพัฒนาและ

	 	 	 										เปลีย่นแปลงเพ่ือความเป็นเลศิและเป็นองค์กรแห่งนวตักรรม

	 	 	 									ส่งเสริมบรรยากาศแห่งการบริหารแบบสร้างสรรค์โดยจัดรูปแบบการบริหารงานแบบมี

	 	 	 										ส่วนร่วม	ส่งเสรมิความคดิรเิริม่สร้างสรรค์	มกีารรณรงค์ทัง้มหาวทิยาลยัเพือ่สร้างจติส�านกึ

	 	 	 										การรกัองค์กรและพัฒนาองค์กร					  

    กลยุทธ์ที่ 5.2.2  การได้รับมาตรฐานคุณภาพระดับสากล   

  มาตรการที ่1				การส่งเสริมให้มีการประกันคุณภาพและรับรองคุณภาพระดับสากล

	 	 	 								ส่งเสรมิการพัฒนาระบบการควบคมุคณุภาพ	ทีด่�าเนนิการไว้อย่างต่อเนือ่ง	มุ่งเน้นทีร่ะบบ

	 	 	 							การก�ากบัดแูลตนเอง	(Self-Regulating	System)	การตรวจสอบคุณภาพ	(Quality	Audit)

	 	 	 										การประเมินคุณภาพ	(Quality	Assessment)	เพื่อมุ่งสู่การประกันคุณภาพการศึกษาทั้ง

	 	 	 										ด้านการวจิยั	การเรยีนการสอน	การบรกิารสงัคม	รวมถงึการบรหิารจดัการการใช้ทรพัยากร

    กลยุทธ์ที่ 5.2.2  การได้รับมาตรฐานคุณภาพระดับสากล   

ยทุธศาสตร์ที ่5 องค์กรและการจดัการ (Organization and Management)
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	 	 	 								ในการบริหารของคณะ	หลักสตูร	สาขา	ภาควิชา	สถาบนั	วสิาหกจิ	และหน่วยงานสนับสนุน 

	 	 	 							อืน่ๆ	ให้เป็นไปอย่างมีประสทิธภิาพ	พร้อมทัง้จดัให้มรีะบบการพฒันาคณุภาพอย่างต่อเน่ือง 

	 	 	 	 	 	 	 ระบบการตรวจสอบและการประเมนิคณุภาพภายในเพือ่น�าข้อมูลมาใช้ในการพฒันาต่อไป 
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 กลยุทธ์ที่ 5.3.1   การพัฒนาลักษณะพึงประสงค์ของบุคลากรจุฬาฯ 

 มาตรการที ่1				พัฒนาลกัษณะพึงประสงค์ของบคุลากร	รวมทัง้การสร้างวฒันธรรมการวจิยั	การใฝ่รู	้การ

	บรกิารสงัคม	และการมจิีตสาธารณะ

ออกแบบระบบการสร้างวฒันธรรมผ่านคณุค่าหลกัของมหาวทิยาลยั	 โดยมุง่เน้นให้มกีาร

	กระตุ้น	ส่งเสริม	สนับสนุนผ่านการน�าของผู้บริหารในระดับต่างๆ	รวมถึงเป็นการคัดสรร

	ต้นแบบด้านการวจิยั	การเรียนการสอน	การบริการสังคม	การบริหารจัดการ	และการมจีติ

	สาธารณะ	เพ่ือน�ามาถ่ายทอดและเผยแพร่	รวมถงึการสร้างระบบขวญัและก�าลงัใจ	การยกย่อง

		ชมเชย	การให้รางวัลแก่ผู้ที่มีผลงานที่ได้รับการยอมรับทั้งระดับประเทศและต่างประเทศ

	การสร้างวฒันธรรมประกอบด้วย	การสร้างวฒันธรรมการวจัิย	การสร้างวฒันธรรมการใฝ่รู้

		การสร้างวัฒนธรรมเพือ่การบริการสังคม	การสร้างวฒันธรรมการมีจิตสาธารณะ	

 มาตรการท่ี 2						สร้างจติส�านกึของนิสติ	อาจารย์	และบคุลากร	ในการสบืสานปณิธานขององค์พระผูส้ถาปนา

	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ในการประพฤติปฏิบัติที่มุ่ง

	เน้น	“ประโยชน์สขุของมหาชนชาวสยาม”	

    กลยุทธ์ที่ 5.3.1   การพัฒนาลักษณะพึงประสงค์ของบุคลากรจุฬาฯ   

เป้าหมายที่ 5.3

มุ่งสร้างคุณค่าหลักที่น�าไปสู่ความเป็นเลิศด้านการวิจัย การเรียน

การสอน การบริการสังคม และการบริการวิชาการ ระดับสากล    

ยทุธศาสตร์ที ่5 องค์กรและการจดัการ (Organization and Management)
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ยทุธศาสตร์ที ่6 การเงนิ (Finance)

มีแผนแมบท
ทางการเงิน

เพื่อสนับสนุน
แผนยุทธศาสตร

บริหารจัดการความ
สมดุลระหวางการหาเงิน

และการใชเงิน
อยางมีประสิทธิภาพ

มีความม่ันคง
ทางการเงินเพ่ือ

สนับสนุนความเปนเลิศ
ทางดานวิชาการ

สามารถระดมทุน
จากแหลงตางๆ

ไดบรรลุตามแผน

กลยุทธ

ผลลัพธสูงสุด

ยุทธศาสตรที่ 6
การบริหารการเงินเพ่ือสงผลตอฐานะการเงิน

ท่ีเพียงพอ ม่ันคง และย่ังยืน 

ผลลัพธ

การบริหารการเงินที่สนับสนุนแผนยุทธศาสตรเพื่อสรางความมั่นคงและความเปนเลิศ ดวยการสราง
ประสิทธิภาพและความสมดุลในการระดมทุนและการใชเงินทางการเงิน

เปาหมาย

มุงสูการจัดหารายไดจากแหลงตางๆ
ใหเติบโตอยางย่ังยืน

เพ่ือตอบสนองตอความเปนเลิศดาน
การวิจัย การเรียนการสอน และบริการวิชาการ 

มุงสูการจัดสรรเงินใหคุมคา
และเกิดประโยชนสูงสุด

มุงสูการจัดการลงทุนที่มี
นวัตกรรมและยั่งยืน

กลยุทธทางการเงิน
แบบบูรณาการ

กลยุทธการจัดหา
รายได

การลงทุนเพ่ือสรางคุณคาระยะยาว
ท่ีมุงสูการลงทุนท่ีใหผลตอบแทนท่ี

เหมาะสมกับความเส่ียงและ
สรางรายไดท่ีย่ังยืน 

การจัดสรรเงินเพ่ือจัดพอรต
งานวิจัย การเรียนการสอน และ

การบริการวิชาการสูความเปนเลิศ
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเงิน (Finance)
เป้าหมาย	กลยุทธ์	มาตรการ

เป้าหมายที่ 6.2	 มุ่งจัดสรรเงินให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์

สูงสุด	

  กลยทุธ์ที ่6.2.1		การจัดสรรเงินเพื่อจัดพอร์ต

งานวจิยั	 การเรยีนการสอน	 และการบรกิารสงัคม	 สูค่วาม

เป็นเลิศ			

-	 มาตรการที	่ 1	 การจดัสรรเงนิเพือ่ยทุธศาสตร์

	หลกั	3	ยทุธศาสตร์	คอื	ด้านวจิยั	ด้านวชิาการ

			และบรกิารสงัคม	

-	มาตรการที	่ 2	 	 การจดัสรรเงนิเพือ่ยทุธศาสตร์

	 สนบัสนนุด้านการพฒันาทรพัยากรบคุคล	 การ

	พฒันาองค์กร	โครงสร้างพืน้ฐาน	และการสร้าง

		ความสมัพนัธ์กบัเครอืข่าย

เป้าหมายที่ 6.1	 มุง่สูก่ารจดัหารายได้จากแหล่งต่างๆ	 ให้

เตบิโตอย่างยัง่ยนื	 เพือ่ตอบสนองต่อความเป็นเลศิด้านการ

วจิยั	การเรยีนการสอน	และบรกิารสงัคม

 กลยทุธ์ที ่6.1.1			กลยุทธ์ทางการเงนิแบบบรูณาการ

-	มาตรการที่	1	 พัฒนาแผนแม่บททางการเงิน

				แบบบูรณาการ	

-		มาตรการที	่2	 	 ตดิตามสถานะทางการเงนิ  

 กลยทุธ์ที ่6.1.2			กลยุทธ์การจัดหารายได้		 	

-	มาตรการที่	1	 เพิม่และรกัษาเสถยีรภาพรายได้

	และแหล่งทนุด้านวชิาการ	วจิยั	การเรยีนการสอน	

			และบรกิารสงัคม	

-		มาตรการที	่2	 	 เพิม่รายได้จากการบรหิารสนิทรพัย์

		แบบมอือาชพีเพือ่ให้เกดิประโยชน์สงูสดุ	

-	มาตรการที	่3	 เพิม่สัดส่วนรายได้จากการบรหิาร

				วิสาหกจิ	

-	มาตรการที	่4	 เพิม่เงนิทนุจากการรบับรจิาคเพือ่

	สนับสนนุการพฒันาวชิาการ	
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เป้าหมายที่ 6.3	 มุ่งสู่การจัดการลงทุนที่มีนวัตกรรมและ

ยั่งยืน

  กลยทุธ์ที ่6.3.1			การลงทนุเพือ่สร้างคณุค่าระยะ

ยาวที่มุ่งสู่การลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความ

เสีย่งและสร้างรายได้ทีย่ัง่ยนื	

-		มาตรการที่	1	 	 การบรหิารการเงนิ	และการลงทนุ

	ระยะยาวเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มในอนาคต	เพื่อ

	การเตบิโตทีม่ัน่คงและยัง่ยนื	

-		มาตรการที	่2		 	 การบรหิารรายได้ด้วยเครือ่งมอื

			ทางการเงนิ	 	

-	มาตรการที	่3	 	 การบริหารเงินทุนให้เกิดผล

ตอบแทนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการใช้

			เงิน	เพื่อด�าเนินงาน	 

-	มาตรการที	่4	 	 การบริหารด้านการเงินและ

	ความเสี่ยงแบบองค์รวม

-	มาตรการที	่5	 	 การก�ากับดูแลกิจการที่ดี
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ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเงิน (Finance)

พันธกิจ บริหารการเงินเพื่อส่งผลต่อฐานะการเงินที่มั่นคง

และเติบโต

	 	 บริหารการเงินให้เพียงพอ	มั่นคง	และยั่งยืน	ในการ

สนับสนุนความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย

วตัถปุระสงค์

	 1.	 เพื่อวางแผนแม่บททางการเงิน	 เพื่อสนับสนุนแผน 

	 	 ยุทธศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 2.	 เพื่อระดมทุนจากแหล่งต่างๆ	ได้บรรลุตามแผน

	 3.	 เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการหาเงินและการใช้ 

	 	 เงินอย่างมีประสิทธิภาพ

	 4.	 เพือ่ความมัน่คงทางการเงนิทัง้ในระยะสัน้	 ระยะกลาง 

	 	 และระยะยาว	 ในการสนับสนุนความเป็นเลิศด้าน 

	 	 วิชาการ

 ผลลพัธ์

	 1.	 มีแผนแม่บททางการเงิน		เพ่ือสนับสนุนแผนยุทธ-

	 	 ศาสตร์		จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 2.	 สามารถระดมทุนจากแหล่งต่างๆ	ได้บรรลุตามแผน 

	 3.	 บรหิารจดัการความสมดุลระหว่างการหาเงนิและการ 

	 	 ใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ

	 4.	 มคีวามมัน่คงทางการเงนิเพ่ือสนบัสนนุความเป็นเลศิ 

	 	 ทางด้านวิชาการ
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ดัชนีชี้วัด

เป้าหมาย

เป้าหมายที	่ 6.1	มุ่งสู่การจัดหารายได้จากแหล่งต่างๆ	 ให้เติบโตอย่างยั่งยืน	 เพื่อตอบสนองต่อความเป็น 

								เลิศด้านการวิจัย	การเรียนการสอน	และบริการสังคม		

เป้าหมายที	่6.2		มุง่สูก่ารจดัสรรเงนิให้คุ้มค่าและเกดิประโยชน์สูงสุด	

เป้าหมายที	่6.3		มุง่สูก่ารจดัการลงทนุทีมี่นวตักรรมและยัง่ยนื

6.1.5 รายไดจากทรัพยสินทางปญญา

6.1.2 รายไดจากแหลงทุนภายนอก 

6.1.1 อัตราการเติบโตของรายไดจากดานวิจัย/รับทุนวิจัย/รวมวิจัย

6.1.8 อัตราการเพิ่มของรายไดจากวิสาหกิจ

6.1.6 อัตราการเติบโตของรายไดจากการบริการวิชาการ

6.1.7 รายไดจากบริการทดสอบ

6.1.9 รายไดจากการเรียนการสอน

6.1.3 งบประมาณเงินทุนวิจัยที่ไดรับการสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอก 

6.1.4 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน
         ตอจำนวนอาจารยประจำ 

เปาหมายที่ 6.1 มุงสูการจัดหารายไดจากแหลงตางๆ ใหเติบโตอยางยั่งยืน เพื่อตอบสนอง
ตอความเปนเลิศดานการวิจัย การเรียนการสอน และบริการสังคม 

ยุทธศาสตรที่ 6 การเงิน
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ยุทธศาสตร์

ดัชนีชี้วัด

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเงิน (Finance)

6.2.1 อัตราความพอเพียงของการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุน 8 ยุทธศาสตร
         ทั้งระยะสั้น กลาง และยาว

6.3.4 อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจากการบริหารทรัพยสินกายภาพ

6.3.1 อัตราการเพิ่มขึ้นของกองทุน (Endowment Fund)

6.3.2 อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจากการหาผลประโยชนจากการบริหารการเงิน

6.3.3 อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจากการบริหารวิสาหกิจ

6.2.2 อัตราความพอเพียงของทุน : อัตราสวนของทุนรวมตอคาใชจายรวมรายป

6.2.3 จำนวนเงินที่จัดสรรใหการวิจัยเพื่อไปสูงานวิจัยที่เปนเลิศ 

เปาหมายที่ 6.2 มุงสูการจัดสรรเงินใหคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด

เปาหมายที่ 6.3 มุงสูการจัดการลงทุนที่มีนวัตกรรมและยั่งยืน

6.1.11 อัตราการเพิ่มของรายไดจากการบริหารทรัพยสินกายภาพ

6.1.10 อัตราการเพิ่มของรายไดจากการรับบริจาค

6.1.12 รายไดจากการอนุญาตใหใชสิทธิและการถายทอดเทคโนโลยี

6.1.13 ระบบการกำกับดูแลกิจการที่ผานเกณฑมาตรฐาน

ยุทธศาสตรที่ 6 การเงิน

6.3.5 จำนวนเงินลงทุนที่เกิดจากทรัพยสินทางปญญาตอป เพื่อกอใหเกิดผล
         ตอบแทนในระยะยาว

6.3.6 อัตราผลตอบแทนที่เกิดจากการลงทุนในทรัพยสินทางปญญา

เปาหมายที่ 6.1 มุงสูการจัดหารายไดจากแหลงตางๆ ใหเติบโตอยางยั่งยืน เพื่อตอบสนอง
ตอความเปนเลิศดานการวิจัย การเรียนการสอน และบริการสังคม 
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    กลยุทธ์ท่ี 6.1.1   กลยุทธ์ทางการเงินแบบบูรณาการ   

  มาตรการที ่1						พัฒนาแผนแม่บททางการเงินแบบบูรณาการ

	 	 	 										ก�าหนดแผนเชงิรกุในการจดัหารายได้ระยะยาวของมหาวทิยาลยั	โดยเชือ่มโยงแผนแม่บท

	 	 	 	 	 	 	 	 ทางการเงนิกบัทศิทางของมหาวทิยาลยั	 การจัดท�านโยบายด้านการเงินให้มีความคล่องตวั

	 	 	 											มีดุลยภาพระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทน	เพื่อให้มีเงินทุนสนับสนุนเพียงพอในการ

	 	 	 									ด�าเนินงานเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง	และการมีแผนการเงินฉุกเฉิน	

  มาตรการที ่2					ติดตามสถานะการเงิน	

	 	 																	ก�าหนดมาตรการและระบบงานในการติดตามผลการด�าเนินงาน	และติดตามสถานะ

	 	 	 									การเงนิของมหาวทิยาลยัทีส่ะท้อนให้เหน็ความเพยีงพอของปรมิาณเงนิต่อความต้องการ

	 	 	 									ความเหมาะสมในการจัดสรรเงิน	รวมทั้งความเส่ียงด้านการเงินต่างๆ 

    กลยุทธ์ที่ 6.1.2   กลยุทธ์การจัดหารายได้    

  มาตรการที ่1						เพิ่มและรักษาเสถียรภาพรายได้และแหล่งทุนด้านวิชาการ	วิจัย	การเรียนการสอน	และ

	 	 	 											บรกิารสงัคม	

เป้าหมายที่ 6.1

มุ่งสู่การจัดหารายได้จากแหล่งต่างๆ ให้เติบโตอย่างยั่งยืน 

เพ่ือตอบสนองต่อความเป็นเลิศด้านการวิจัย

 การเรียนการสอน และบริการสังคม

    กลยุทธ์ท่ี 6.1.1   กลยุทธ์ทางการเงินแบบบูรณาการ   

    กลยุทธ์ท่ี 6.1.2   กลยุทธ์การจัดหารายได้    
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ยุทธศาสตร์

	วางแผนเชงิรกุในการเพิม่รายได้และแหล่งทนุงานวจิยัและบรกิารวชิาการจากแหล่งต่างๆ	 

	ท้ังของภาครฐัและเอกชน	ทัง้ระดบัประเทศและนานาชาต	ิเพือ่เพิม่ผลงานด้านวจิยัสูค่วาม

เป็นเลศิ	 รวมทัง้บรหิารรายได้จากการเรียนการสอนในหลกัสูตรต่างๆ	 ให้สมดลุและยัง่ยนื 

 มาตรการที ่2				เพ่ิมรายได้จากการบริหารสินทรัพย์แบบมืออาชีพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด	

	การวางแผนระยะยาวในการจดัการทรัพย์สนิแบบมอือาชพี	โดยส่งเสรมิให้ทมีงานมรีะบบ

	การท�างานท่ีเป็นมาตรฐานระดบัประเทศหรือสากล	และบริหารสนิทรัพย์ให้มีผลตอบแทน 

	ที่ทัดเทียมกับตลาด	ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

 มาตรการที ่3				เพ่ิมสัดส่วนรายได้จากการบริหารวิสาหกิจ

	วางกลยุทธ์การเติบโตของวิสาหกิจ	ทั้งวิสาหกิจปัจจุบันและการสร้างวิสาหกิจใหม่	 เพื่อ 

	เป็นแหล่งรายได้	และส่งเสริมโอกาสของการเปิดธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย	การ

	เรียนการสอน	และการบริการสังคม

 มาตรการที ่4					เพ่ิมเงินทุนจากการรับบริจาค	เพื่อสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ

	การใช้กลยุทธ์เชิงรุกในการเพิ่มเงินทุนจากการบริจาคจากนิสิตเก่าและผู้เกี่ยวข้อง	โดย

	การสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์	 จัดท�าโครงการท่ีเป็นรูปธรรมในการระดมทุนเพื่อ 

	สนับสนุนความเป็นเลิศด้านวิชาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเงิน (Finance)
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  กลยุทธ์ที่ 6.2.1  การจดัสรรเงนิเพือ่จดัพอร์ตงานวจิยั การเรยีนการสอน และการบรกิารสงัคม สูค่วาม

    เป็นเลิศ  

 มาตรการที ่1						จดัสรรเงนิเพือ่ยทุธศาสตร์หลกั	3	ยทุธศาสตร์	คอื	ด้านวจิยั	ด้านวชิาการ	และบรกิารสังคม	

		เพ่ือสูก่ารเป็นมหาวทิยาลยัวจัิย	การเรียนการสอน	และบริการสงัคมทีเ่ป็นเลศิและมนีวตักรรม	

	การจดัสรรเงนิทนุผกูพนัระยะยาวของมหาวทิยาลยั	โดยเน้นการส่งเสริมและให้ล�าดบัความ

	ส�าคัญกับการลงทุนเพื่อพัฒนาการวิจัย	การเรียนการสอน	และการบริการสังคม	เพื่อให้

	สามารถด�าเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและไม่มีอุปสรรค	เพื่อสนับสนุนการเป็นเสาหลักของ

									แผ่นดิน	

เป้าหมายที่ 6.2

มุ่งสู่การจัดสรรเงินให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

จัดสรรการใช้เงินในการสนับสนุนการวิจัย การเรียนการสอน และ

บริการสังคม ให้เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุด

การจัดสรรเงินเพ่ือการด�าเนินงานในการสร้างและส่งเสริมกลยุทธ์ของ

มหาวิทยาลัย ที่จะมุ่งเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยระดับ

เอเชีย และมหาวิทยาลัยระดับโลก โดยมุ่งด้านความเป็นเลิศทางการ

วิจัยและพัฒนา การเรียนการสอน การบริการสังคม การพัฒนา

ทุนมนุษย์ การพัฒนาองค์กร การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

เพ่ือการศึกษา การพัฒนาความสัมพันธ์กับเครือข่าย การสนับสนุน

กระบวนการจัดการเทคโนโลยีพาณิชยกรรมของผลงานวิจัย

ที่สอดคล้องกับมูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญา

    กลยุทธ์ที่ 6.2.1  การจดัสรรเงนิเพือ่จดัพอร์ตงานวจิยั การเรยีนการสอน และการบรกิารสงัคม สูค่วาม

    เป็นเลิศ  
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 มาตรการที ่2						การจัดสรรเงินเพ่ือยุทธศาสตร์สนับสนุนด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล	การพัฒนา 

	องค์กร	โครงสร้างพ้ืนฐาน	และการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย

		จัดสรรเงินเพื่อการปรับปรุงขั้นตอนการด�าเนินงานในส่วนต่างๆ	ทั้งทางด้านการพัฒนา 

	ทนุมนษุย์	พฒันาองค์กร	โครงสร้างพืน้ฐาน	และสร้างความสัมพนัธ์กบัเครือข่าย	จะท�าให้ 

	 เจ้าหน้าที่และอาจารย์สามารถท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น	 และช่วยสนับสนุน 

	ยทุธศาสตร์หลกัให้ด�าเนนิการได้อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลตรงตามเป้าหมาย

									ท่ีต้ังไว้

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเงิน (Finance)
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เป้าหมายที่ 6.3

มุ่งสู่การจัดการลงทุนที่มีนวัตกรรมและยั่งยืน

มีการลงทุนในรูปแบบต่างๆ อย่างเหมาะสม เพื่อท�าให้เกิด

ผลตอบแทนที่ดี โดยมีการประเมินความเสี่ยงอย่างรอบคอบ

  กลยุทธ์ที่ 6.3.1  การลงทุนเพื่อสร้างคุณค่าระยะยาวที่มุ่งสู่การลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับ

 ความเส่ียงและสร้างรายได้ที่ยั่งยืน   

 มาตรการที ่1						การบริหารการเงิน	และการลงทุนระยะยาวเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มในอนาคต	การเติบโต

	ท่ีมั่นคงและย่ังยืน	

	โดยการวางแผนการลงทนุในรปูแบบต่างๆ	 ด้านการพฒันาตลาดทรพัย์สนิทางปัญญา	 มี

การจดัตัง้กองทนุสนบัสนนุการจดัตัง้ธรุกจิใหม่	 (Seed	 Funding)	 จากทรพัย์สนิทางปัญญา

การจดัสร้างกองทุนเพือ่บ่มเพาะธรุกจินวตักรรมด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

	และงานวจิยัทีม่ศีกัยภาพเชิงพาณชิย์

 มาตรการที ่2   การบรหิารรายได้ด้วยเคร่ืองมือทางการเงิน

	บรหิารรายได้จากการลงทนุให้ได้รบัผลตอบแทนทีเ่หมาะสมกบัความเสีย่งด้วยเครือ่งมอื

	ทางการเงิน	 เพ่ือลดความผันผวนของกระแสเงินสดและความผันผวนของผลตอบแทน

										จากการลงทุน

     กลยุทธ์ที่ 6.3.1  การลงทุนเพื่อสร้างคุณค่าระยะยาวที่มุ่งสู่การลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับ

    ความเส่ียงและสร้างรายได้ที่ยั่งยืน   
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  มาตรการที ่3  การบรหิารเงนิทนุให้เกิดผลตอบแทนทีเ่หมาะสมและสอดคล้องกับการใช้เงินเพือ่ด�าเนนิงาน 

	 	 	 											บริหารเงินทุนหมุนเวียนที่จัดสรรไว้เพื่อสภาพคล่องในการสนับสนุนการด�าเนินงานให ้

	 	 	 											ได้รับผลตอบแทนเพิ่มมากขึ้น	และมีการด�าเนินการบริหารกองทุน	โดยทีมงานที่มีความ 

	 	 	 										สามารถและมืออาชีพ

  มาตรการที ่4   การบริหารด้านการเงินและความเสี่ยงแบบองค์รวม

	 	 	 										จดัท�าแผนการเงนิแบบองค์รวม	ทีเ่ข้าถงึข้อมลูสถานะการเงนิครบทกุหน่วยงาน	รวมเป็น 

	 	 	 											รายงานทางการเงนิรวมของจฬุาฯ	และระดบัคณะและสถาบนั	จดัท�าการประเมนิความเส่ียง

		 	 	 									มีการสร้างตัวแบบป้องกันความเสี่ยง	โดยมีการพิจารณาผลกระทบต่อสถานะทางการ 

	 	 	 										เงินจากอนาคตแต่ละแบบที่อาจเกิดขึ้น

  มาตรการที ่5   การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

	 	 	 											ส่งเสรมิการก�ากับกิจการทีด่	ีโดยมโีครงสร้างและระบบการควบคมุภายในด้านการบรหิาร

	 	 	 	 	 	 	 	 จัดการและการเงินที่มีความโปร่งใส	 มีการประเมินระดับการก�ากับดูแลกิจการที่ดีที่เป็น 

	 	 	 											มาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเงิน (Finance)
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มีระบบการบริหารทรัพยากรมนุษยที่มีประสิทธิภาพ
ในการสงเสริมการเปนมหาวิทยาลัยชั้นนำ

บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความสามารถ
เทียบเทาระดับโลก

มีความพรอมทางดานทรัพยากรบุคคล
เพื่อรองรับการขับเคลื่อนไปสูการเปนมหาวิทยาลัย

ชั้นนำระดับโลก

มุงสูการจัดการองคความรูและพัฒนาขีด
ความสามารถของบุคลากรสายวิชาการ

และสายปฏิบัติการ

กลยุทธ

ผลลัพธสูงสุด

ยุทธศาสตรที่ 7
สรางความเปนเลิศ

ดานบริหารทรัพยากรบุคคล

ผลลัพธ

สรางทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ : กระตือรือรนในการทำงาน และพัฒนาตนเอง มีความ
เชี่ยวชาญ ทำงานเปนทีม เพื่อเปนกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนใหจุฬาฯ เปนมหาวิทยาลัยชั้นนำ

เปาหมาย

การเตรียมความ
พรอมดานกำลังคน

เพ่ือรองรับ
ยุทธศาสตร

การบริหารทรัพยากร
บุคคลเพ่ือเปนศูนยกลาง

ของคนดีและเกง

มุงเนนการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร

ใหสอดคลองกับ
เสนทางสายอาชีพ 

การเตรียมความพรอม
ทางดานกระบวนการ
และโครงสรางพ้ืนฐาน
เพ่ือรองรับการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย 

ยทุธศาสตร์ที ่7 ทรพัยากรบคุคล (Human Resources)

สงวนลิขสิทธิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 99



ยุทธศาสตร์ที่ 7 ทรัพยากรบุคคล  (Human Resources)
เป้าหมาย	กลยุทธ์	มาตรการ

  กลยทุธ์ที ่7.2.1		มุง่เน้นการพฒันาศกัยภาพของ

บคุลากรให้สอดคล้องกบัเส้นทางสายอาชีพ			

-	 มาตรการที	่ 1	 แนวทางการพัฒนาสมรรถนะ

และการจดัท�าแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคลตาม

			เส้นทางสายอาชพี	

-	 มาตรการที	่ 2	 	 พฒันาทกัษะ	 ความรู	้ และการ

	 ท�างานเป็นทมี	 โดยสร้างปฏสิมัพนัธ์	 แลกเปลีย่น

		เรียนรู้ข้ามศาสตร์	เพื่อรองรับการบูรณาการ

	 หลกัสตูรการวจิยั	 การเรยีนการสอน	 การบรกิาร

				สังคม

-	 มาตรการที	่ 3	 พฒันาบคุลากรให้รองรบัการไป

	สูศ่ตวรรษที	่21

  กลยทุธ์ที ่7.2.2	 	 การเตรยีมความพร้อมทางด้าน

กระบวนการและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนา

ทรพัยากรมนษุย์				

-	 มาตรการที	่ 1	 สร้างสรรค์กระบวนการพฒันาขดี

ความสามารถและทกัษะของบคุลากรทีค่รอบคลมุ

		มติต่ิางๆ	ของการพฒันาทรพัยากรมนษุย์อย่าง

	ครบถ้วน

-	มาตรการที	่ 2	 	 การเตรยีมความพร้อมทางด้านส่ิง

	อ�านวยความสะดวก	สภาพแวดล้อม	และโครงสร้าง

	 พืน้ฐานทีร่องรบัการพฒันาทรพัยากรมนษุย์อย่าง

	เหมาะสมและทนัสมยั	

เป้าหมายที่ 7.1	 มีความพร้อมทางด้านทรัพยากรบุคคล

เพื่อรองรับการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยช้ันน�า

ระดบัโลก

  กลยทุธ์ที ่7.1.1			การเตรียมความพร้อมด้าน

ก�าลังคนเพื่อรองรับยุทธศาสตร์

-	มาตรการที่	1	 บูรณาการแผนก�าลังคนเพื่อ

	รองรับยุทธศาสตร์และการเปลี่ยนแปลง	

  กลยทุธ์ที ่7.1.2			การบรหิารทรพัยากรบคุคลเพือ่

เป็นศูนย์กลางของคนดีและเก่ง		 	

-	มาตรการที่	1	 พฒันากระบวนการสรรหาและ

				คัดเลือกบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ		

-		มาตรการที	่2	 	 การบริหารทรัพยากรบุคคลที่

	หลากหลาย	โดยมุง่บคุคลเป็นศนูย์กลางเพือ่ส่ง

				เสริมการดึงศักยภาพไปใช้ให้เต็มที่			

-		มาตรการที	่3		การบรหิารจดัการคนเก่ง

-	มาตรการที	่4	 การประเมินผลการปฏิบัติงาน

เพือ่ผลกัดนัให้เกดิประสทิธภิาพและประสทิธผิล

	การปฏิบัติงาน		

-		มาตรการที	่5	 	การบรหิารบคุลากรแบบทวสิงักดั

เป้าหมายที่ 7.2	มุง่สูก่ารจดัการองค์ความรูแ้ละพฒันาขดี

ความสามารถของบคุลากรสายวชิาการและสายปฏบิตักิาร
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พันธกิจ สร้างความเป็นเลิศด้านการบริหารทรัพยากร

บุคคล

	 	 ให ้การสนับสนุนการเป ็นเลิศของจุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั	ทีเ่ป็นมหาวทิยาลยัชัน้น�าด้านการวจัิย	การเรียน

การสอน	 และบรกิารวิชาการ	 โดยผ่านการด�าเนนิการสรรหา	

คดัเลอืก	โดยมรีะบบเงนิเดอืน	ค่าจ้าง	ค่าตอบแทนทีเ่หมาะสม	

และรักษาทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีความรู้ความสามารถที่หลาก

หลาย	 รวมทัง้การสนบัสนนุการพัฒนาศกัยภาพของบคุลากร

ทกุระดบั	 เพือ่สนบัสนนุการด�าเนนิงานของมหาวทิยาลยัในการ	

เข้าสู่มหาวิทยาลัยชั้นน�าระดับโลก

วตัถปุระสงค์

	 1.	 เพือ่มรีะบบการบรหิารทรพัยากรมนษุย์ทีม่	ีประสทิธภิาพ

	 	 ในการส่งเสริมการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน�า

	 2.	 เพื่อพัฒนาขีดความสามารถให้กับบุคลากรของ

	 	 มหาวทิยาลยัเทยีบเท่าระดบัโลก

 ผลลพัธ์

	 1.	 มรีะบบการบรหิารทรพัยากรมนษุย์ทีม่ปีระสทิธภิาพ

	 	 ในการส่งเสรมิการเป็นมหาวทิยาลยัช้ันน�า

	 2.	 บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความสามารถเทียบเท่า

	 	 ระดบัโลก

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ทรัพยากรบุคคล   
(Human Resources)
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เป้าหมาย

	 	 เป้าหมายที	่7.1		มคีวามพร้อมทางด้านทรพัยากรบคุคล	เพือ่รองรบัการขบัเคลือ่นไปสูก่ารเป็นมหาวทิยาลยั 

	 	 	 	 ชัน้น�าระดบัโลก		

	 	 เป้าหมายที	่7.2		มุง่สูก่ารจดัการองค์ความรู้และพฒันาขดีความสามารถของบคุลากรสายวชิาการและสาย 

	 	 	 	 ปฏบิตักิาร

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ทรัพยากรบุคคล (Human Resources)
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ดัชนีชี้วัด

เปาหมายที่ 7.1 มีความพรอมทางดานทรัพยากรบุคคล เพื่อรองรับการขับเคลื่อนไปสูการ
เปนมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก

ยุทธศาสตรที่ 7 ทรัพยากรบุคคล

7.1.1 อัตราสวนตำแหนงทางวิชาการ (ศ. รศ. ผศ.) ตอจำนวนอาจารยทั้งหมด

7.2.7 อัตราสวนของอาจารยที่ไดรับการประเมินสูงกวาเกณฑมาตรฐาน

7.2.10 อัตราสวนของอาจารยที่ทำกิจกรรมขามศาสตร

7.1.2 อัตราสวนอาจารยที่จบการศึกษาปริญญาเอกตออาจารยทั้งหมด

7.1.3 สัดสวนอาจารยตางประเทศตออาจารยทั้งหมด

7.1.5 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอองคกร (Internal Customer)

7.1.4 จำนวนอาจารย/นักวิจัยแลกเปลี่ยน (Inbound-Outbound)

7.2.1 อัตรารอยละของบุคลากรที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานที่ระบุ

7.2.2 สัดสวนอาจารยที่ไดตำแหนงทางวิชาการ

7.2.3 จำนวนการอางอิง/จำนวนผลงานวิจัยตออาจารย

7.2.5 อัตราสวนของบุคลากรที่ไดรับการอบรมตามความกาวหนาทางสายอาชีพ

7.2.4 จำนวนอาจารยที่ใหบริการวิชาการเพื่อสังคม 

เปาหมายที่ 7.2 มุงสูการจัดการองคความรูและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรสาย
วิชาการและสายปฏิบัติการ

7.2.6 อัตราสวนของอาจารยที่ไดรับการเตรียมความพรอม
         กอนเขาสูตำแหนงบริหาร

7.2.8 อัตราการประเมินผลงานตามแผนการพัฒนารายบุคคล (Individual Plan)
         ผานมาตรฐาน

7.2.9 อัตราสวนของอาจารยที่ไดรับการพัฒนาดานวิชาการ
         (การเรียนการสอน การวิจัย)
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ยุทธศาสตร์

เป้าหมายที่ 7.1

มีความพร้อมทางด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อรองรับการขับเคลื่อน

ไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน�าระดับโลก

 กลยุทธ์ที่ 7.1.1   การเตรียมความพร้อมด้านก�าลังคนเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ 

 มาตรการที ่1   บูรณาการแผนก�าลังคนเพื่อรองรับยุทธศาสตร์และการเปลี่ยนแปลง	

		การวางแผนอัตราก�าลังคนแบบบูรณาการทั้งในระยะสั้นและระยะยาวให้สอดคล้องกับ

	ยุทธศาสตร์	ด้านการวิจัย	การเรียนการสอน	การบริการสังคม	และการบริหารจัดการ

	 ด้านต่างๆ	 โดยค�านึงถึงการพัฒนาองค์กรด้วยเทคนิคต่างๆ	 ในการเพิ่มประสิทธิภาพ

	ก�าลังคนขององค์กร	และการน�านวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน

 กลยุทธ์ที่ 7.1.2   การบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อเป็นศูนย์กลางของคนดีและเก่ง 

 มาตรการที ่1   พัฒนากระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ	

		พฒันามาตรฐานกระบวนการสรรหาและคดัเลอืกบคุลากรทีม่ปีระสทิธภิาพ	สร้างมาตรการ

	เชิงรุก	ในการค้นหา	คัดเลือก	และดึงดูดกลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพสูงทั้งชาวไทยและ

	ต่างประเทศ	โดยการสรรหาอาจารย์ทีเ่ก่งและมชีือ่เสยีงจากมหาวทิยาลยัชัน้น�าระดบัโลก

		มาท�าการสอนให้ความรู	้หรอืท�าวจิยั	เพือ่ถ่ายทอดและเสรมิสร้างทกัษะต่างๆ	ให้แก่นสิติ

	อาจารย์	และบคุลากร	ทัง้ในรูปแบบประจ�าและระยะส้ัน

    กลยุทธ์ที่ 7.1.1   การเตรียมความพร้อมด้านก�าลังคนเพื่อรองรับยุทธศาสตร์   

    กลยุทธ์ที่ 7.1.2   การบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อเป็นศูนย์กลางของคนดีและเก่ง  

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ทรัพยากรบุคคล (Human Resources)
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 มาตรการที ่2   การบริหารทรัพยากรบุคคลที่หลากหลาย	โดยมุ่งบุคคลเป็นศูนย์กลางเพื่อส่งเสริมการ 

	ดึงศักยภาพไปใช้ให้เต็มที่	

	 เพ่ือให้บุคลากรมีความยืดหยุ่นในการก�าหนดบทบาทการท�างานของตนเอง	และเพิ่ม 

	ประสิทธิภาพในการท�างานให้มากขึ้น	เพื่อผลักดันผลงานวิชาการทั้งด้านวิจัยและการ 

									เรียนการสอน

 มาตรการที ่3   การบริหารจัดการคนเก่ง	

	วางกลยทุธ์แนวทางการบริหารจดัการคนเก่ง	โดยก�าหนดมาตรการทีเ่หมาะสม	สอดคล้องกบั 

	ความสามารถแต่ละกลุม่ท่ีมคีวามแตกต่างกนั	เพือ่สามารถดงึดดู	รกัษา	และดงึศกัยภาพ 

	ของคนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 มาตรการที ่4   การประเมนิผลการปฏบิตังิาน	เพือ่ผลกัดนัให้เกดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลการปฏบิตังิาน 

	พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เน้นความครอบคลุมของมิติการประเมินใน 

แต่ละด้านอย่างเหมาะสม	 การพฒันานวตักรรมในการวดัและประเมินผลอย่างสร้างสรรค์ 

	และน�าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเหมาะสม		

 มาตรการที ่5  การบริหารบุคลากรแบบทวิสังกัด

เพือ่ให้การบรหิารทรัพยากรบคุคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 สอดรับกับกลยทุธ์	 ในการ 

	ส่งเสริมการเรียนการสอนและการวิจัยที่เป็นสหศาสตร์	ควรมีการบริหารบุคลากรแบบ 

	ทวสัิงกดั	เพือ่สามารถส่งเสริมให้อาจารย์และนกัวจัิยน�าศกัยภาพทีมี่มาใช้ในการปฏบิตังิาน

	 ได้อย่างเตม็ท่ีและเป็นประโยชน์สูงสุดของมหาวทิยาลยั	 ก่อให้เกดิการพัฒนาทีร่วดเรว็และ 

	เป็นการท้าทายในการดงึดูดอาจารย์และนกัวจิยัทีม่คีวามสามารถสงู	ให้ใช้ความสามารถอย่าง 

											เต็มศักยภาพ 
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ยุทธศาสตร์

เป้าหมายที่ 7.2

มุ่งสู่การจัดการองค์ความรู้และพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร

สายวิชาการและสายปฏิบัติการ

เพ่ือเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก ในการจัดการ

องค์ความรู้และพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้แก่

อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร อย่างเหมาะสม

    กลยุทธ์ที่ 7.2.1   มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สอดคล้องกับเส้นทางสายอาชีพ 

  มาตรการที ่1   แนวทางการพัฒนาสมรรถนะ	และการจัดท�าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลตามเส้นทาง

	 	 	 									สายอาชีพ	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 เพื่อสร้างขีดความสามารถและสมรรถนะที่จ�าเป็นส�าหรับบุคลากรในต�าแหน่งต่างๆ	 โดย

	 	 	 											เน้นแนวทางการจัดท�าแผนพัฒนาบุคลากรเฉพาะตน	ที่ท�าให้บุคลากรที่จะเข้าสู่กระบวน

	 	 	 												การพัฒนามีความพร้อม	เข้าใจถึงเป้าหมายที่ควรได้รับ	และสอดคล้องกับความสนใจ

	 	 	 										พ้ืนฐานของแต่ละบุคคล	รวมทั้งส่งผลต่อความเป็นเลิศด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย

  มาตรการที ่2   การพัฒนาทกัษะ	ความรู	้และการท�างานเป็นทมี	โดยสร้างปฏสิมัพนัธ์	แลกเปลีย่นเรยีนรู้

	 	 	 										ข้ามศาสตร์	เพือ่รองรบัการบรูณาการหลกัสูตรการวิจัย		การเรียนการสอน	การบริการสงัคม	

	 	 	 										การส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างศาสตร์	ในรูปแบบต่างๆ	รวมทั้งการมีพ้ืนที่

	 	 	 								กจิกรรมและช่องทางในการแลกเปลีย่นความรู	้ความเชีย่วชาญในแต่ละศาสตร์	เพือ่ก่อให้เกดิ

	 	 	 										การบูรณาการข้ามศาสตร์	รวมทัง้ให้เข้าไปมีบทบาทในการวางนโยบายให้หน่วยงานต่างๆ

		 	 	 										ทัง้ภาครฐั	รฐัวิสาหกิจและเอกชน	โดยถอืว่าเป็นหนึง่ในภาระงาน

    กลยุทธ์ที่ 7.2.1   มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สอดคล้องกับเส้นทางสายอาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ทรัพยากรบุคคล (Human Resources)
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 มาตรการที ่3   พัฒนาบุคลากรให้รองรับการไปสู่ศตวรรษที่	21

วางแผนพฒันาบคุลากรให้มคีวามพร้อมเพือ่รบัมอืกบัความทนัสมยัทางด้านเทคโนโลย	ี และ

	การเปลี่ยนแปลงของสังคม	เพื่อเพิ่มศักยภาพในการด�าเนินงานและบรรลุตามเป้าหมาย

	ของยุทธศาสตร์หลักที่ได้ตั้งเป้า

 กลยุทธ์ที่ 7.2.2  การเตรียมความพร้อมทางด้านกระบวนการและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการ

 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

 มาตรการที ่1   สร้างสรรค์กระบวนการพัฒนาขีดความสามารถและทักษะของบุคลากรที่ครอบคลุมมิติ

	ต่างๆ	ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างครบถ้วน	

	สร้างสรรค์กระบวนการพฒันาขดีความสามารถและทกัษะของบคุลากรทีค่รอบคลมุมติต่ิางๆ

		ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างครบถ้วน	โดยมุ่งเน้นการใช้วิธีการหลากหลายและ

	สร้างสรรค์	รวมถึงการน�าเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้

 มาตรการที ่2   การเตรยีมความพร้อมทางด้านสิง่อ�านวยความสะดวก	สภาพแวดล้อม	และโครงสร้างพ้ืนฐาน

	ที่รองรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเหมาะสมและทันสมัย	

	ให้ความส�าคญักบัการเตรยีมความพร้อมทีร่องรบัการพฒันาทรพัยากรมนษุย์อย่างเหมาะสม

	และทันสมัย	เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถยกระดับมาตรการด�าเนินงานในด้านน้ีอย่างมี

	คณุภาพ	และเหมาะสมกบัปรมิาณบคุลากรทีต้่องเข้ารบัการพฒันา

    กลยุทธ์ที่ 7.2.2  การเตรียมความพร้อมทางด้านกระบวนการและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการ

    พัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
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1. 

ยทุธศาสตร์ที ่8 การสร้างความสมัพนัธ์กบัเครอืข่าย
(Stakeholder Relations)

มีความสัมพันธที่ดีกับผูมีสวนไดสวนเสีย
เปนมหาวิทยาลัยที่ไดรับการยอมรับในการวิจัย

การเรียนการสอน และบริการสังคม
ในระดับประเทศ อาเซียน และระดับโลก

มุงเปนมหาวิทยาลัยที่มีความสัมพันธอันดีระหวาง
ผูมีสวนไดสวนเสียและชุมชน

มุงเปนมหาวิทยาลัยที่มีภาพลักษณดานการวิจัย
การเรียนการสอน และการบริการสังคม

ที่เปนเลิศในระดับประเทศ ระดับอาเซียน และระดับโลก 

กลยุทธ

ผลลัพธสูงสุด

ยุทธศาสตรที่ 8
สรางเครือขายสัมพันธ

และมีช่ือเสียงเปนท่ียอมรับระดับโลก

ผลลัพธ

สรางความสัมพันธอันดีระหวางผูมีสวนไดสวนเสีย และไดรับการยอมรับจากสังคมในการเปน
มหาวิทยาลัยที่มีภาพลักษณดานการวิจัย การเรียนการสอน และการบริการสังคม

เปาหมาย

การสรางความสัมพันธและจัดการเครือขาย
ความรวมมือกับผูมีสวนไดสวนเสียกับ

มหาวิทยาลัย 

มุงไปสูมหาวิทยาลัยท่ีไดรับ
ความช่ืนชอบยกยอง

แผนยุทธศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระยะ 15 ปี  (พ.ศ. 2555-2570)108



1. 

เป้าหมายที่ 8.1	มุง่เป็นมหาวทิยาลยัทีม่คีวามสมัพนัธ์อนัดี

ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและชุมชน	

  กลยทุธ์ที ่8.1.1		การสร้างความสัมพันธ์และ

จัดการเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ

มหาวทิยาลยั		

-	มาตรการที	่1	 การจดัท�าแผนกลยทุธ์และแผน

			ปฏบิตักิารในการสร้างความสมัพนัธ์เชงิรกุ

-	มาตรการที	่2	 	การสร้างความสัมพันธ์เชิงรุก

	ทั้งภายในและภายนอก	ระดับประเทศและ

				ระดับโลก

-	 มาตรการที	่ 3	 การสร ้างความสัมพันธ ์กับ

	นิสิตเก่า

เป้าหมายที่ 8.2	 มุ ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีภาพลกัษณ์

ด้านการวจิยั	การเรยีนการสอน	และการบรกิารสงัคม	ที่เป็น

เลิศในระดับประเทศ	ระดับอาเซียนและระดับโลก			

  กลยทุธ์ที ่8.2.1	 	มุ ่งไปสู ่มหาวิทยาลัยที่ได้รับ

ความชื่นชอบยกย่อง		

-	มาตรการที	่1	 ส่งเสรมิภาพลักษณ์ของการเป็น

	มหาวิทยาลัยช้ันน�าที่ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที ่8 การสร้างความสมัพนัธ์กบัเครือข่าย (Stakeholder Relations)
เป้าหมาย	กลยุทธ์	มาตรการ
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ยุทธศาสตร์
ยทุธศาสตร์ที ่8 การสร้างความสมัพันธ์ 
กบัเครอืข่าย (Stakeholder Relations) 

พนัธกจิ สร้างเครอืข่ายสมัพนัธ์และมชีือ่เสยีงเป็นทีย่อมรบั

ระดบัโลก

	 มุ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้

มีส่วนได้ส่วนเสีย	และได้รับการยอมรับจากสังคมในการเป็น

มหาวิทยาลัยท่ีมีภาพลักษณ์ด้านการวิจัย	 การเรียนการสอน	

การบริการสังคมในระดับชั้นน�าของโลก

วตัถปุระสงค์

1. เพื่อพัฒนาระบบการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสยีในการสนบัสนนุการสร้างความร่วมมือ

กับหน่วยงานต่างๆ	ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เพือ่การวจิยั	การเรยีนการสอน	และการบริการสังคม

2. เพือ่สร้างบทบาทเชงิรกุในการบรหิารความสัมพนัธ์กับ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3. เพื่อสร้างชื่อเสียงความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยให้

เป็นที่ยอมรับท้ังระดับประเทศ	 ระดับอาเซียน	 และ

ระดับโลก

4. เพื่ อพัฒนาระบบการสื่ อสารภาพลักษณ ์ของ

มหาวิทยาลัยภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยทั้ง

ระดับประเทศและระดับโลกอย่างมีประสิทธิภาพ

ประสิทธิผล	และมืออาชีพ
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ดัชนีชี้วัด

 ผลลพัธ์

	 1.	 มคีวามสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

	 2.	 เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับในการวิจัย	 การเรียนการสอน	 และบริการสังคม	 ในระดับประเทศ 

	 	 อาเซียน	และระดับโลก	

เป้าหมาย

	 	 เป้าหมายที	่8.1		มุ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและชุมชน	

	 	 เป้าหมายท่ี	8.2		มุง่เป็นมหาวิทยาลยัทีม่ภีาพลกัษณ์ด้านการวจิยั	การเรียนการสอน	และการบรกิารสังคม 

	 	 	 	 ที่เป็นเลิศในระดับประเทศ	ระดับอาเซียน	และระดับโลก	

เปาหมายที่ 8.1 มุงเปนมหาวิทยาลัยที่มีความสัมพันธอันดีระหวางผูมีสวนไดสวนเสีย

และชุมชน

ยุทธศาสตรที่ 8 การสรางความสัมพันธกับเครือขาย

8.1.2 อัตราการยอมรับของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียดานการเรียนการสอน 

8.1.1 อัตราการยอมรับของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียดานวิจัย 

8.1.3 อัตราการยอมรับของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียดานบริการสังคม

8.1.4 อัตราการมีสวนรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของในระดับชาติและนานาชาติ

8.2.1 จำนวนรางวัลในระดับมหาวิทยาลัยที่ไดรับในระดับนานาชาติ

8.2.2 จำนวนผูที่เขามามีสวนรวมทำกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

เปาหมายที่ 8.2 มุงเปนมหาวิทยาลัยที่มีภาพลักษณดานการวิจัย การเรียนการสอน และ

การบริการสังคม ที่เปนเลิศในระดับประเทศ ระดับอาเซียน และระดับโลก
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ยุทธศาสตร์

 กลยุทธ์ที่ 8.1.1  การสร้างความสัมพันธ์และจัดการเครือข่าย ความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ

 มหาวิทยาลัย 

 มาตรการที ่1   การจัดท�าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการในการสร้างความสัมพันธ์เชิงรุก	

		โดยการรวบรวมข้อมลูจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	เช่น	ศิษย์เก่า	ผู้ปกครอง	ชุมชน	มหาวทิยาลยั

		เครือข่าย	หน่วยงานภาครัฐและเอกชน	เพื่อน�ามาจัดท�าฐานข้อมูล	และวางแผนกลยุทธ์

	การบรหิารความสมัพันธ์กบัผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทีเ่หมาะสม

 มาตรการที ่2   การสร้างความสมัพันธ์เชงิรกุ	ทัง้ภายในและภายนอก	ระดบัประเทศและระดบัโลก

		ด�าเนนิการสร้างความสมัพนัธ์เชงิรกุกบัองค์กรอืน่	ทัง้ภาครฐั	ภาคเอกชน	ชมุชน	มหาวทิยาลยั

		ทั้งภายในและต่างประเทศ	เพื่อก่อให้เกิดการร่วมมือกันด้านวิชาการ	การวิจัย	การเรียน

	การสอน	และบรกิารสงัคม

 มาตรการที ่3   การสร้างความสมัพันธ์กบันสิติเก่า	

ประสานกลยทุธ์การสร้างความสมัพนัธ์ของคณะและมหาวทิยาลยักบัศษิย์เก่าอย่างมเีอกภาพ

	เพ่ือสร้างความร่วมมอืและการสนบัสนนุในการพฒันาความเป็นเลศิของมหาวทิยาลยั

    กลยุทธ์ที่ 8.1.1  การสร้างความสัมพันธ์และจัดการเครือข่าย ความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ

     มหาวิทยาลัย 

เป้าหมายที่ 8.1

มุ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสัมพันธ์อันดีระหว่าง

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและชุมชน         

ยทุธศาสตร์ที ่8 การสร้างความสมัพนัธ์กบัเครือข่าย (Stakeholder Relations)
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เป้าหมายที่ 8.2

มุ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีภาพลักษณ์ด้านการวิจัย การเรียนการสอน 

และการบริการสังคม ที่เป็นเลิศในระดับประเทศ 

ระดับอาเซียน และระดับโลก

 กลยุทธ์ที่ 8.2.1  มุ่งไปสู่มหาวิทยาลัยที่ได้รับความชื่นชอบยกย่อง 

 มาตรการที ่1   ส่งเสรมิภาพลกัษณ์ของการเป็นมหาวทิยาลยัช้ันน�าทีย่ัง่ยนื	

	ด�าเนนิการเผยแพร่ความรู้	ส่ือสาร	ผลงานของมหาวทิยาลยัด้านต่างๆ	สู่สาธารณะและกลุม่

	 เป้าหมายอย่างเป็นระบบและต่อเนือ่ง	ให้กลุม่เป้าหมายต่างๆ	ทัง้ภายในมหาวทิยาลัยภายใน

	ประเทศและระดับนานาชาติได้รับรู้	โดยมุ่งเน้นการส่ือสารแบบบูรณาการ	(Integrated

	University	Communication)	รวมทั้งมีการติดตาม	ประเมินผลการรับรู้	และระดับของ

	ความชืน่ชอบยกย่อง

    กลยุทธ์ที่ 8.2.1  มุ่งไปสู่มหาวิทยาลัยที่ได้รับความชื่นชอบยกย่อง  
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    กลไกและเครื่องมือ
ในการขบัเคลือ่น (Blueprint for Change) 
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กลไกและเคร่ืองมือในการขบัเคลือ่น (Blueprint for Change)



จุฬาฯ มีอาจารยจำนวนมาก มีความ

เช่ียวชาญในการสอน นอกจากภาระงาน

สอนแลว ยังมีอาจารยอีกจำนวนหนึ่งที่

รับภาระการเปนผูบริหาร รับเปนผูทรง

คุณวุฒิและท่ีปรึกษาใหกับองคกรภาครัฐ

และภาคเอกชนตางๆ ทำใหมีเวลาในการ

ทำวิจัยนอย 




จุฬาฯ ควรปรับกลยุทธใหมุงเนนสูการ

เปนมหาวิทยาลัยแหงการวิจัย เนื่องจาก

การวิจัยจะทำใหเกิดองคความรู ใหม 

นำไปสูนวัตกรรมดานการเรียนการสอน

และการบริการสังคม เพื่อใหจุฬาฯ ไดมี

บทบาทที่ชัดเจนในการตอบโจทยสังคม 

ตามวิส ัยทัศนของการเปนผู นำทาง

ปญญาของแผนดิน

สภาวการณในปจจุบัน (As-is) สภาวการณในอนาคต (To-be)

Strategy 
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Structure



ที่ผานมา โครงสรางองคกรของจุฬาฯ

ยังคงรูปแบบของการเปนมหาวิทยาลัย

ของรัฐ แตไมไดออกแบบมาเพื ่อการ

เปลี่ยนแปลงใหทันตามยุคสมัย  





จุฬาฯ ควรมีการปรับเปลี่ยนโครงสราง

องคกร เพื่อรองรับประเด็นใหมๆ โดย

การสรางโครงสรางองคกรที่รองรับการ

เรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ

สหศาสตร โครงสรางองคกรท่ีสามารถให

ผูบริหารเห็นองครวมของหนวยงานหลัก

และหนวยงานสนับสนุนทั้งหมดที่มีการ

ดำเนินงานรวดเร็ว คลองตัว และ ความ

ถูกตอง

สภาวการณในปจจุบัน (As-is) สภาวการณในอนาคต (To-be)
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กลไกและเคร่ืองมือในการขบัเคลือ่น (Blueprint for Change)




พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

และกฎกติกาตางๆ ยังไมไดรับการทบทวน

ปรับปรุงใหแลวเสร็จครบถวนสมบูรณ 

ตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ

ดำเนินงาน 




กฎกติกาของจุฬาฯ ตองไดรับการปรับปรุง

เพื่อใหมีความทันสมัย ยืดหยุน สอดรับ

ตอการเปลี่ยนแปลง ดำเนินการใหเสร็จ

อยางเรงดวน โดยควรมีการวัดเทียบกับ

มหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศและใน

ตางประเทศ รวมถึงการนำแนวปฏิบัติ

อันเปนเลิศจากภาครัฐวิสาหกิจหรือภาค

เอกชนมาปรับใช

สภาวการณในปจจุบัน (As-is) สภาวการณในอนาคต (To-be)

 System
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System





จุฬาฯ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่

ทันสมัย รวมถึงซอฟตแวร Enterprise 

Resource Planning ในการวางแผนดาน

บัญชี การเงิน จัดซื้อ อยางไรก็ดีระบบที่ี

เกี ่ยวของกับการบริหารมหาวิทยาลัย

โดยตรง หลายระบบไมไดเชื่อมตอกัน

ทำใหกระบวนการทำงาน (Workflow)

ขาดความตอเนื่อง ทำใหสิ้นเปลืองเวลา

กับงานเอกสารและงานการปอนขอมูลซ้ำ 




จุฬาฯ ควรเพิ่มเติมระบบดังตอไปนี้

      การเพิ่มเติมการใชฟงกชันตางๆ 

ของ  ERP เพ่ือสนับสนุนการวิจัย การเรียน 

การสอน และบริการสังคมใหไดมากขึ้น

      ระบบการติดตามประเมินผล การ

ดำเนินงานระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ 

และระดับบุคคล การนำระบบมาจำลอง

เพื่อพัฒนาการเขาสูมหาวิทยาลัยระดับ

โลก ซึ่งระบบควรสามารถเก็บรวบรวม

ขอมูลและติดตามผลการดำเนินงานได

สภาวการณในปจจุบัน (As-is) สภาวการณในอนาคต (To-be)

1

2
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       ระบบเฝาระวังการดำเนินงานตาม

กลยุทธ (Strategy Implementation 

Surveillance System) 

       ระบบบริหารศิษยเก าสัมพันธ

(Alumni Relationship Management) 

และระบบบริหารผู ม ีส วนเก ี ่ยวข อง 

(Stakeholder Relationship Management)

      ระบบรับฟงความตองการของสังคม

(Social Active Listening Center)  

       ระบบและหลักสูตรท่ีมีความยืดหยุน 

ดานการลงทะเบียนและเนื้อหารายวิชา

(Flexible Course Registration System)

สภาวการณในปจจุบัน (As-is) สภาวการณในอนาคต (To-be)

3

4

5

6

System
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System



ระบบการใหบริการศูนยวิทยทรัพยากร 

ศูนยบริการตางๆ ยังคอนขางใหบริการ

ในชวงเวลาจำกัด




ระบบหองสมุด การสืบคนงานวิจัย ฐาน

ขอมูล ที่ควรเปดใหบริการเพิ่มขึ้น  เพื่อ

เปนการสนับสนุนความเปนเลิศของ

มหาวิทยาลัย รวมทั้งการมีระบบดิจิทัล 

(Digital) เพ่ือใหบริการตลอด 24 ช่ัวโมง 

รวมทั้งการบริการของศูนยบริการตางๆ 

ของมหาวิทยาลัย ควรศึกษาเวลาและ

ขอบขายการใหบริการที่เหมาะสม

สภาวการณในปจจุบัน (As-is) สภาวการณในอนาคต (To-be)
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จุฬาฯ ยังไมไดพัฒนาระบบขอตกลง
การบริการในทุกกระบวนการ และการ
ประกันคุณภาพของงานบริการ




จุฬาฯ ควรมีการจัดทำพิมพเขียวของ
การบริการในทุกหนวยงาน พรอมกับ
การจัดทำขอตกลงของการบริการใน
ทุกขั้นตอน





ยังขาดการใชระบบสารสนเทศเพื่อการ
สื่อสารภายในองคกร และการไหลของ
เอกสารในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส






สนับสนุนและใหรางวัลแกหนวยงาน
และผูใชงานระบบสารสนเทศท่ีทำใหการ
ไหลของเอกสารรวดเร็ว แมนยำมากขึ้น

สภาวการณในปจจุบัน (As-is) สภาวการณในอนาคต (To-be)

System
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โดยสวนใหญแลว จุฬาฯ เปนแหลงรวม
คนเกงดานวิชาการเฉพาะศาสตร  




จุฬาฯ ควรเปนแหลงรวมผูมีความสามารถ
นอกเหนือจากดานวิชาการ เชน นักวิจัย
อิสระ นักบริหารการลงทุนใหกับทรัพยสิน
ของจุฬาฯ ผูบริหารภาพลักษณและการ
ส่ือสารองคกร เจาหนาท่ีท่ีสามารถพูดได
หลากหลายภาษา 

จุฬาฯ ควรมีโปรแกรมในการดึงดูดบัณฑิต 
นักวิชาการ บุคลากร ท่ีมีความสามารถให
เขามารวมงานและพัฒนามหาวิทยาลัย

สภาวการณในปจจุบัน (As-is) สภาวการณในอนาคต (To-be)

Staff
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จุฬาฯ ยังไมมีกลไกที่เปนทางการในการ

สรางผูนำแหงการเปล่ียนแปลง สวนใหญ

การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นในภาควิชา 

ในการพัฒนาระบบงานเล็กๆ



จุฬาฯ ควรมีกลไกในการสรางผูนำแหง

การเปล่ียนแปลงในแตละหนวยงาน ต้ังแต 

ระดับผูบริหารจนถึงระดับปฏิบัติการ อยาง

เชน ผูนำการเปลี่ยนแปลงดานการวิจัย 

ความเปนนานาชาติ การบริการสังคม การ

บริหารการเรียนการสอน สหศาสตร การ 

บริหารวิสาหกิจแบบมืออาชีพ

สภาวการณในปจจุบัน (As-is) สภาวการณในอนาคต (To-be)

Staff
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ท่ีผานมา จุฬาฯ มุงเนนและปลูกฝงความ

เปนไทยใหแกนิสิต อาจารย และบุคลากร 

เพ่ิงไดเร่ิมมีกิจกรรมดานอาเซียน การแลก

เปลี่ยนนิสิตและอาจารย และหลักสูตร

นานาชาติ แตนับวายังมีปริมาณ ไมมาก

พอเมื ่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัย

ชั้นนำ




จุฬาฯ ควรเพิ่มหลักสูตร บุคลากร และ 

กิจกรรมตางๆ ที่มีความเปนนานาชาต ิ

ทั้งนำเขาและสงออกเนื้อหา หรือแลก

เปลี่ยนทรัพยากร ผสมผสานทั้งความ

เปนไทย อาเซียน (รวมถึงอาเซียน +3 

หรืออาเซียน +6) เพื ่อใหเปนแหลง

รวบรวมปญญาชนนานาชาติ แลกเปล่ียน

ความรูวัฒนธรรม เพื่อเสริมสรางความ

แข็งแกรงทางวิชาการ วิจัย และการ

บริการสังคม

สภาวการณในปจจุบัน (As-is) สภาวการณในอนาคต (To-be)

Staff

สงวนลิขสิทธิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 125



กลไกและเคร่ืองมือในการขบัเคลือ่น (Blueprint for Change)



จุฬาฯ บริหารทรัพยากรบุคคลโดยใช

กฎเกณฑ วิธีปฏิบัติ ระบบการดำเนินงาน

ในรูปแบบเดียว ซึ ่งไมยืดหยุนตอการ

ทำงานที่มีหลายบทบาทรวมถึงความ

หลากหลายของตัวบุคลากรเอง



จุฬาฯ ควรมีการบริหารจัดการทรัพยากร

บุคคล โดยใหรองรับกับความหลากหลาย

ของบทบาทหนาท่ี และความเช่ียวชาญของ

แตละบุคคล แตสามารถทำงานเปนทีม

ไดอยางดีเยี่ยม รวมถึงระบบที่สนับสนุน

ใหบุคลากรสามารถแสดงศักยภาพที่

ตนเองเชี่ยวชาญและสงผลการดำเนิน

ใหดีขึ ้นอยางเต็มที่

สภาวการณในปจจุบัน (As-is) สภาวการณในอนาคต (To-be)

Staff
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สภาวการณในปจจุบัน (As-is) สภาวการณในอนาคต (To-be)



นับไดวาจุฬาฯ ไดมุงเนนพัฒนาทักษะ
ใหกับนิสิตและอาจารย โดยมุงเนนดาน
ทักษะวิชาการเปนหลักจากสภาวะการ
แขงขันดานการเรียนและเกรดเฉลี่ยใน
จุฬาฯ แมวาจะมีการเร่ิมนิยามคุณสมบัติ
นิสิตพึงประสงคแลวก็ตาม แตอาจารย
และบุคลากรที่ดูแลทางดานกิจการนิสิต
นับวายังมีจำนวนจำกัดเมื่อเปรียบเทียบ
กับจำนวนนิสิต



จุฬาฯ ควรพัฒนาใหนิสิต อาจารยและ
บุคลากร มีคุณสมบัติพึงประสงคท้ังหมด
ทุกดาน ท่ีมีความสอดคลองกัน และสอด
รับกับทักษะการเรียนรูในในยุคปจจุบัน
อันประกอบดวย
     ทักษะการเรียนรูและสรางนวัตกรรม
    ทักษะดานชีวิตและการทำงาน

       ทักษะดานสารสนเทศ สื ่อและ
เทคโนโลยี รวมถึงทักษะอ่ืนๆ นอกเหนือ
จากวิชาการท่ีควรจะพัฒนาใหกับอาจารย
และบุคลากร ไดแก ทักษะในการบริหาร
จัดการ ทักษะดานการสื่อสาร การปฏิ-
สัมพันธ  การทำงานเปนทีม การพัฒนาส่ือ
ประชาสัมพันธ ความคิดสรางสรรค เปนตน

1

2

3

Skills
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ภาวะผูนำในปจจุบันถูกกำหนดจากการมี

ตำแหนงในการบริหาร ทำใหภาวะผูนำไม

ไดกระจายไปยังทุกระดับของการทำงาน

ผูที่ไมไดมีตำแหนงบริหาร ไมสามารถมี

สวนรวมในการตัดสินใจ หรือความรับ

ผิดชอบโดยตรงตอเปาประสงค หรือตัว

ชี้วัดของมหาวิทยาลัย




ภาวะผู นำควรถูกกำหนดในทุกระดับ

ไมเฉพาะตำแหนงบริหาร และควรมี

การกระจายไปยังทุกตำแหนงในระดับ

ปฏิบัติการในทุกระดับความอาวุโสทั้ง

บุคคลที่อาวุโสนอยและอาวุโสมาก ให

มีความคิดริเร่ิม มีพันธะสัญญาในหนาท่ี

งานของตนเองและมีความเขาใจใน

วิสัยทัศน และเปาหมายใหญขององคกร 

โดยในทุกตำแหนงควรมีการกำกับดูแล

อยางเหมาะสม เพื่อเปนแนวทางของ

จริยธรรม ยุติธรรม โปรงใส ในการทำงาน

ใหกับคนรุนตอไป

สภาวการณในปจจุบัน (As-is) สภาวการณในอนาคต (To-be)

 Style 
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Style 



ปจจุบัน อาจารยและบุคลากรโดยสวนใหญ

ตกอยูในกับดักของความเปนลูกจาง ทำให

ทำงานแตเพียงหนาท่ีรับผิดชอบ อาจขาด

ความกระตือรือรน ในการพัฒนาและ

เปลี่ยนแปลงสิ่งตางๆ ในองคกรใหดีขึ้น 

เนื่องจากกฎระเบียบที่ไมยืดหยุน และ

ความหลากหลายทางความคิดที่ทำให

เกิดความขัดแยงในการทำงาน




บุคลากรทุกคนตองมีความคลองตัว มี

สวนรวมในการตัดสินใจ มีความเปน

มหาวิทยาลัยแหงผูประกอบการ ทุกคน

มีความรูสึกวาตนเปนเจาของมหาวิทยาลัย

ที่ตนเองทำงาน (Ownership) มีโอกาส

พัฒนาความกาวหนาของมหาวิทยาลัย

สภาวการณในปจจุบัน (As-is) สภาวการณในอนาคต (To-be)
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กระบวนการสรางคุณคาหลัก (Shared

Values) ใหกับองคกร ยังอยูในระหวาง

การดำเนินการ

ควรเรงในการจัดทำคุณคาหลัก เพ่ือเปน

แนวทางในการชี้นำการดำเนินการของ

ประชาคมภายในทุกภาคสวนของจุฬาฯ

สภาวการณในปจจุบัน (As-is) สภาวการณในอนาคต (To-be)

 Shared Values 
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     แนวทางใน
การติดตามผล 
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 การติดตามประเมินผลของแผนฯ ได้ก�าหนดเป้าหมายรวมของมหาวิทยาลัย ที่ครอบคลุมในส่วนของ

การระดมทุน งานวิจัย การเรียนการสอน และการบริการสังคม ก�าหนดเป้าตามระยะเวลา 5 ปี 10 ปี 15 ปี 

โดยแบ่งตามเป้าหมายท่ีก�าหนดขึ้นเป็น 2 ระดับ คือ ระดับที่ 1 เป้าหมายรวมของมหาวิทยาลัยดังนี้

แนวทางในการติดตามผล

2556-2560

Student Excellence in
21st Century   

New Frontier Curriculum
in ASEAN 

Endowment Fund
อยางนอย 10,000 ลานบาท 

 

2561-2565

Research Commercialization
& Transformation 

Outstanding World Class
Curriculum : International

University  

Sustainable University
มีความรับผิดชอบตอสังคม

ส่ิงแวดลอม ในระดับอาเซียน และ
เปนแหลงความรูและอางอิงทาง

มรดกทางปญญาดาน
ศิลปวัฒนธรรม

2566-2570

เปนเลิศทางดานงานวิจัย
(อยางนอย 3 คลัสเตอร)

เปนเลิศทางดานงานวิจัย
(อยางนอย 10 คลัสเตอร)

Outstanding World Class
Curriculum ในศาสตรที่สำคัญ 

เปนเลิศทางดานงานวิจัย
(อยางนอย 6 คลัสเตอร)

USR University และเปนแหลง
ความรูและอางอิงทางมรดก

ทางปญญาดานศิลปวัฒนธรรม

Endowment Fund
อยางนอย 16,000 ลานบาท 

มหาวิทยาลัยท่ีมีบริการ
วิชาการช้ันนำของอาเซียน
เปนมหาวิทยาลัยท่ีมีการ

จัดการท่ีย่ังยืน โดยคำนึงถึง
สังคม ส่ิงแวดลอม และความ

ย่ังยืน ดานการเงิน

Endowment Fund
อยางนอย 25,000 ลานบาท 

Priority Goals
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 งานวิจัย   ความเป็นเลิศทางด้านงานวิจัย

อย่างน้อย 3 จาก 4 คลัสเตอร์ ดังนี้

 1  กลุ่มวิจัยด้านสุขภาพ

 2  กลุ่มวิจัยอาหารและน�้า 

 3  กลุ่มวิจัยพลังงาน 

 4  กลุ่มวิจัยความมั่นคงของมนุษย์

 การเรียนการสอน  มุ่งสร้างบัณฑิตที่มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง

 ประสงค์ เตรียมความพร้อมส�าหรับยุคปัจจุบัน 

 พัฒนาหลักสูตรที่โดดเด่น (Frontier Curriculum)

 ในภูมิภาคอาเซียน

 การบริการสังคม  เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งบริการวิชาการที่เป็นเลิศ

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ

 การระดมทุน   เป้าหมายการระดมทุมร่วมกัน

ทั้งมหาวิทยาลัย จ�านวน 10,000 ล้านบาท

ปี 2556-2560
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แนวทางในการติดตามผล

 งานวิจัย   ความเป็นเลิศทางด้านงานวิจัย

อย่างน้อย 6 คลัสเตอร์

 มุ่งน�าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ

เชิงนโยบาย เชิงสาธารณะ และเชิงพาณิชย์

ให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและระดับโลก

(Research Commercialization and Transformation)

 การเรียนการสอน  มุ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอน

ชั้นน�าของโลก ได้รับการยอมรับว่ามีหลักสูตร

ที่โดดเด่นระดับโลก (Outstanding World Class

Curriculum) โดยเน้นการเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติ 

(International University)

 การบริการสังคม  เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งบริการวิชาการใน

ระดับอาเซียน

 การระดมทุน   เป้าหมายการระดมทุมร่วมกัน

ทั้งมหาวิทยาลัย จ�านวน 16,000 ล้านบาท

ปี 2561-2565
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 งานวิจัย   ความเป็นเลิศทางด้านงานวิจัย

อย่างน้อย 10 คลัสเตอร์

 การเรียนการสอน  มุ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอน

ชั้นน�าของโลก ได้รับการยอมรับว่ามีหลักสูตร

ที่โดดเด่น (Outstanding World Class Curriculum)

ในศาสตร์ต่างๆ ที่ส�าคัญ

 การบริการสังคม  เป็นมหาวิทยาลัยที่มีบริการวิชาการชั้นน�า

ของอาเซียน

 การระดมทุน   เป้าหมายการระดมทุมร่วมกัน

ทั้งมหาวิทยาลัย จ�านวน 25,000 ล้านบาท

ปี 2565-2570
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 ดัชนีชี้วัดระดับท่ี 2 แบ่งตามยุทธศาสตร์ทั้ง 8 ยุทธศาสตร์ โดยจะแบ่งการติดตามประเมินผลตาม

หน้าที่รับผิดชอบและผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง โดยแบ่งเป็น 8 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

แนวทางในการติดตามผล

KPI หนวย
2556 2560 2563 2570 

1.

2.

3.

1,800งานวิจัย

ครั้ง

ลานบาท

ลานบาท

2,400 3,000 4,400

2.9 4.2 4.5 5

1,400 1,800 2,100 2,800

N/R 200 400 600

ยุทธศาสตรที่ 1 การวิจัย

จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพเผยแพร
ในวารสารระดับนานาชาติที่ปรากฏ
ในฐานขอมูล Scopus/ ISI

จำนวนการอางอิงผลงานวิจัยตอ
ผลงานวิจัยที ่ตีพิมพเผยแพรใน
วารสารระดับนานาชาติ (Citation/
Paper) ท่ีปรากฏในฐานขอมูล
Scopus/ISI

จำนวนเงินวิจัยจากแหลงทุนภายนอก

3.1 Income from Industry 

ลานบาท N/R 1,600 1,700 2,2003.2 Income from Non Industry 

เปาหมาย
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KPI หนวย
2556 2560 2563 2570 

4.

5.

6.

43FTE

คน

คน

100 120 150

260 320 390 450

40 50 60 70

ยุทธศาสตรที่ 2 การเรียนการสอน

Number of PostDoctoral Fellows

จำนวนนิสิตแลกเปล่ียนท่ีเขามาและออกไป
อยางนอย 1 ภาคการศึกษา
(inbound-outbound)

จำนวนนิสิตเต็มเวลาชาวตางประเทศที่เรียน
เพื่อรับปริญญาของจุฬาฯ

7. ครั้ง 60 120 130 150จำนวนการจัดประชุมวิชาการ/ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/สัมมนาระดับนานาชาติตอป

9. สัดสวน 14:1 14:1 14:1 14:1สัดสวนของนิสิตตออาจารยในคณะ 
(Faculty student ratio)

10. รอยละ 85 85 85 85รอยละความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต

8. คน 160 165 170150จำนวนอาจารย/นักวิจัยชาวตางประเทศท่ี
ปฏิบัติงานเต็มเวลา 3 เดือนขึ้นไป หรือ
ทำการสอนอยางนอย 1 รายวิชาแบบโมดูล

เปาหมาย
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แนวทางในการติดตามผล

 

120*โครงการ

* เปาหมายป 2558

200 240 280จำนวนโครงการที่จุฬาฯเขาไป
ชวยเหลือชุมชน/สังคม

30 33 35 40รอยละ

 

KPI หนวย
2556 2560 2563 2570 

11.

ยุทธศาสตรที่ 3 การบริการสังคม

เปาหมาย

  

KPI หนวย
2556 2560 2563 2570 

12.

13.

ยุทธศาสตรที่ 4 โครงสรางพื้นฐาน

เปาหมาย

อัตราการใชประโยชนดานการศึกษา
จากโครงสรางทางกายภาพ (หองเรียน
หองปฏิบัติการ หองประชุม ฯลฯ)
(โดยพิจารณาจากจำนวนช่ัวโมงท่ีใชงาน
หองตางๆ และอัตราความจุของ
หองประกอบ)

หอง 0 3
หอง
ตอป

3
หอง
ตอป

3
หอง
ตอป

จำนวนหองเรียนท่ีไดรับการพัฒนา
เปนหองเรียนระบบอัจฉริยะ
(Smart Classroom)
(เพิ่มขึ้นจากปท่ีผานมา 3 หอง)
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รอยละ

  

KPI หนวย
2556 2560 2563 2570 

14.

ยุทธศาสตรที่ 5 องคกรและการจัดการ

เปาหมาย

ผลการสำรวจการประเมินวัฒนธรรม
องคกรตรงตามคุณลักษณะพึงประสงค 
(CU Personnel DNA) ที่กำหนดไว
(จำนวนบุคลากรที่มีคุณลักษณะ
พึงประสงคครบตามที่กำหนดตอ
จำนวนบุคลากรท้ังหมด)

N/R 30 65 100

KPI หนวย
2556 2560 2563 2570 

ยุทธศาสตรที่ 6 การเงิน

เปาหมาย

15.

16.

17.

7,245ลานบาท

รอยละ

ลานบาท

10,000 12,000 15,000

อัตรา
เงินเฟอ
+1.5%

อัตรา
เงินเฟอ
+1%

อัตรา
เงินเฟอ
+1.5%

อัตรา
เงินเฟอ
+1.5%

4,295 4,500 5,500 7,200

จำนวนเงินทุนคงยอดเงินตน

อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของ
ผลประโยชนจากการบริหารการเงิน

รายไดรวมจากการบริหารทรัพยสิน
กายภาพ
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แนวทางในการติดตามผล

KPI หนวย
2556  2560 2563 2570 

ยุทธศาสตรที่ 7 ทรัพยากรบุคคล

เปาหมาย

18.

19.

หมายเหตุ  * รายงานบุคลากรสายวิชาการ (มีหนาที่สอน) จำแนกตามตำแหนงทางวิชาการ และ
ระดับการศึกษา ปการศึกษา 2555

4:24:30:42* 8:24:30:38สัดสวน 12:25:30:33 15:25:30:30สัดสวนอาจารยที่ไดตำแหนง
ทางวิชาการ (ศ : รศ : ผศ : อาจารย)

จำนวนผลงานวิจัยที่ไดตีพิมพ
(Publication) ที่มี peer review
ตออาจารย

ผลงาน
วิจัย

1:1 1:1 1.50:1 2.0:1• กลุมสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ
และวิทยาศาสตรเทคโนโลยี

ผลงาน
วิจัย

0.25:1 0.25:1 0.30:1 0.50:1• กลุมสาขาสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร
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KPI หนวย
2556  2560 2563  2570 

ยุทธศาสตรที่ 8 การสรางความสัมพันธกับเครือขาย

เปาหมาย

20. 103จำนวน 120 130 140จำนวน MOU ที่ทำกับมหาวิทยาลัย
ตางประเทศที่มีความเคลื่อนไหว
(Active)
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   รายชื่อคณะกรรมการจัดท�า
แผนยุทธศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555-2570) 
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