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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (Executive Summary ) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก าลังอยู่ท่ามกลางช่วงเวลาที่เปราะบางที่สุดครั้งหนึ่งของโลกและ
สถาบันการศึกษาไทย ผู้คนในประเทศประสบกับวิกฤตโรคระบาด COVID-19 ที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่ง อันส่งผล
ให้เกิดการชะลอตัวทางเศรษฐกิจและเกิดปัญหาทางสังคมตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งสะท้อนออกมาให้เห็น
ผ่านรูปแบบการใช้ชีวิต การเรียนรู้ ตลอดจนกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในแบบ New Normal ในมิติทาง
การศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะผู้น าทางการขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาไทยให้อยู่ในระดับ
ใกล้เคียงกับการศึกษาโลก ได้รับผลกระทบอย่างชัดเจน มหาวิทยาลัย นิสิต คณาจารย์ และบุคลากรต้อง
ปรับตัวกับรูปแบบการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ตลอดจนต้องพยายามตอบสนองต่อความคาดหวังที่มีต่อ
มหาวิทยาลัยจากสาธารณะ หากไม่มีการปรับตัวอย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งเร่งปรับตัวแก้ไขข้อบกพร่องและเพ่ิม
ศักยภาพในส่วนที่มีความสามารถ มหาวิทยาลัยจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว 

ใน 4 ปีนับจากวันนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมุ่งมั่นและพร้อมที่จะยกระดับมาตรฐานการสร้างคน 
สร้างผู้น ารุ่นใหม่ โดยมีการลงทุนในการพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนางานวิจัย เพ่ือสร้าง Future Leaders 
และสร้าง Impactful Research and Innovation เพ่ือออกไปรับใช้สังคมด้วยงานวิชาการที่มีความยั่งยืน 
ตามปณิธานของจุฬาฯ คือ “Innovations for Society”  

การก้าวรุดหน้าของมหาวิทยาลัยจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจของประชาคม เพ่ือประสาน
พลังไปในทิศทางเดียวกัน ฉะนั้นในห้วงเวลานี้ จึงเป็นเวลาที่ดียิ่งที่มหาวิทยาลัยจะได้ทบทวนยุทธศาสตร์ เพ่ือ
วางทิศทางการบริหารการศึกษา การพัฒนางานวิจัย และวิชาการ การใช้พ้ืนที่ และการใช้ภูมิปัญญาและ
เทคโนโลยีเพ่ือแสวงหาแนวทางในการจัดการที่ดีที่สุด ส าหรับศตวรรษใหม่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใน
สังคมไทยและสังคมโลก เหตุดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการจัดท ายุทธศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปี  
พ.ศ. 2564-2567 เพ่ือผลักดันให้มหาวิทยาลัย ไปสู่ความเป็นเลิศตามวิสัยทัศน์ ดังนี้ 

 
  

ยุทธศาสตร์ที่ก าหนดขึ้นเป็นหัวใจหลักของการยกระดับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ได้
นั้น มีองค์ประกอบส าคัญ คือ มี 3 Key strategies, 12 Key results ภายใตแ้คมเปญ Leading Futures ดังนี้ 
 

“ผู้น ำกำรสร้ำงสรรค์องค์ควำมรู้และ 
นวัตกรรมเพื่อสร้ำงเสริมสังคมสู่กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน” 

  Leader in creating knowledge and innovation for sustainable society 
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 รูปแบบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในห้วงเวลานี้ จ าเป็นต้องอาศัยเครื่องมือสนับสนุนการชี้วัดผลงานที่
เป็นรูปธรรม มุ่งเน้นสร้างผลลัพธ์ส าคัญที่จับต้องได้ ในอดีตกว่าสิบปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้อาศัยระบบการ
ติดตามวัดความส าเร็จด้วยตัวชี้วัด  (Key Performance Indicator) ซึ่งท างานได้ดีภายใต้บริบทที่การ
เปลี่ยนแปลงยังไม่รุนแรงและรวดเร็วเท่าทุกวันนี้ ด้วยความเสี่ยงจากปัจจัยแวดล้อมระดับโลก มหาวิทยาลัยจึง
ต้องเร่งปรับตัวในเชิงยุทธศาสตร์โดยน าเอากรอบแนวคิดบางส่วนของ Objectives & Key Results มาปรับใช้ 
อันได้แก่ การก าหนดเป้าร่วมที่ตรงกันของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน โดยติดตามวัดเฉพาะผลลัพธ์ส าคัญ (Key 
Results) ที่ส่งผลผลักดันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศอย่างเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายที่จะเป็น
ตัวแทนมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยที่อยู่ในระดับ Top 3 in ASEAN ในการสร้างผลกระทบต่อสังคม และ
เป็น Top 200 QS World University Rankings ภายใน 2566 

ผู้น ำกำรพัฒนำ
สร้ำง ั  ิต น ตวรร   ่    

ส่งเสริมกำรเร ยนรู้ตลอ   วิต  กระ ั  
นิสิต   คลำกรสำยวิ ำกำรและ  ิ ัติกำร 

นิสิตเก่ำ และ  ม น  ยรอ 

งำนวิ ัยและนวัตกรรม  ่ม ผลกระ  เ ิง วกต่อ
เ ร  กิ และสังคมสิน รัพย์ อง

 ระเ   ำง    ำ 
“สังคมอ  ม    ำ”

 (Thailand’s intellectual assets)

องค์ควำมรู้ วิ ัยและนวัตกรรม

สังคม  ย และสังคม ลก

   น ำ ั เคลื่อนกำรพัฒนำสังคม  ยและสังคม ลก
เพิ่ม   ำ  นเว  วิ ำกำรระ ั  ูมิ ำคและ
นำนำ ำติ ส่งเสริมกำร  ้องค์ควำมรู้เ  น ำน
 ยำยเครือ ่ำย เ ื่อม ยงกั   ก ำคส่วน

สร้ำงนวัตกรรมกำร ริ ำร ั กำร สิน รัพย์และ
 รัพยำกร  รั กำร ริ ำรงำน ำย น  ้  ร่ง ส 

คล่องตัว ม ค   ำพ และ ระสิ  ิผล
 ำว   ำ อยู่   ม ส  (Chula Well-being)

 ริ ำร ั กำร ำย น
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บทที่ 1 

กรอบกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

การวางยุทธศาสตร์ใน 4 ปีข้างหน้า เพ่ือยกระดับมาตรฐานขององค์กรและส่วนงานอย่างรวดเร็วในทุก
มิต ิทั้งนี้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยังต้องเผชิญความท้าทายของระบบการศึกษาของไทยและโลก อันได้แก ่

 
การวางแผนยุทธศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564 - 2567 นี้ ก าหนดขึ้นภายใต้บริบทแห่ง

ความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและท้าทาย อีกทั้งค านึงถึงบรรทัดฐานใหม่ส าหรับสถาบันอุดมศึกษา เช่น 
“เศรษฐกิจแห่งความรู้” “โลกาภิวัตน์” และ “การจัดอันดับ” (หรือ Knowledge Economy, Globalization 
และ Ranking) ได้กลายมาเป็นกรอบที่ก าหนดทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย นอกจากนั้นยังมีประเด็น
ส าคัญอ่ืนที่ต้องพิจารณาประกอบการวางแผนยุทธศาสตร์ อันได้แก่ บทบาทของกิจกรรมทางวิชาการและ
ผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง ตลอดจนการสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคส่วนอ่ืน ๆ ใน
สังคม ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาสังคม เพ่ือขับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลงสังคมไปในทางท่ีดีขึ้น  

 ระเ ็น ลัก นกระ วนกำรวำงแผนย    ำสตร์ม ำวิ ยำลัย  

1.  ริ   ระเ    ยและแผนพัฒนำเ ร  กิ และสังคมแ ่ง ำติ ในที่นี้จะพิจารณาถึงประเด็นท้าทาย
และเป้าหมายของประเทศซึ่งน าไปสู่การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เน้นยกระดับนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งค านึงถึง
ยุทธศาสตร์ของประเทศ และวางกรอบที่สอดประสานไปในทิศทางเดียวกัน 

2. Global Trend การจะก้าวขึ้น ไป เป็น  World Class National University นั้นต้องพิจารณาถึง
สถานการณ์ของโลกปัจจุบัน ที่ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลง ปัจจัยเสี่ยง ตลอดจนแนวโน้มส าคัญใน
ศตวรรษที่ 21 ซึ่งวิเคราะห์ถึงแนวโน้มระดับโลก แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างเศรษฐกิจ -

Sustainable 
Development 

Goals

Ageing 
society

Technology 
Advancement

Financial 
crisis

ควำมเ ลื่อมล  ำ

กำร ังคั   ้
ก  มำย

ควำม ม่มั่นคง
 ำงกำรเมือง
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สังคม-วัฒนธรรมของโลก การปรับตัวจากความหลากหลายที่มากขึ้น พร้อมน ามาก าหนดทิศทางการ
พัฒนาที่สอดรับกับกระแสโลก 

3. ควำมเ ็น ระ ำคม   ำ  เป็นการรวบรวมความเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับ แม้ด้วยข้อจ ากัด
จากสถานการณ์โรคระบาด การจัดเตรียมยุทธศาสตร์ได้พยายามใช้เทคโนโลยีเข้ามาลดช่องว่างและ
สื่อสารรับข้อมูล ข้อเสนอแนะเพื่อน ามาประกอบการจัดเตรียมแผนยุทธศาสตร์ 

4.  ้อมูล ครงกำรย    ำสตร์ ซึ่งรวบรวมผ่านโครงการระดับมหาวิทยาลัยที่ออกแบบให้สามารถ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์หลักที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งที่เก่ียวข้องกับการเสริมเกราะ เพิ่มศักยภาพให้
นิสิต การยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน การพัฒนางานวิจัย งานนวัตกรรม ตลอดจนการสื่ อสาร
และการสร้างประโยชน์สู่สังคมไทยและสังคมโลก ตลอดจนข้อจ ากัดด้านงบประมาณและทรัพยากรใน
สถานการณ์ที่ประเทศไทยก าลังเผชิญกับปัญหา COVID-19 ซึ่งส่งผลต่อการจัดสรรงบประมาณเพื่อ
ขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์อย่างมีนัยส าคัญ 

5. กลย   ์ องม ำวิ ยำลัยต่ำงๆ ซึ่งเรียนรู้จากองค์กรชั้นน าทั้งในและต่างประเทศ โดยศึกษาข้อมูล 
กลยุทธ์ของสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อน ามาก าหนดแนวทางของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมี 
อัตลักษณ์เป็นของตนเองเน้นท างานเชิงรุก โดดเด่น แตกต่าง และรักษาไว้ซึ่งความยั่งยืน  
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ควำมพร้อม องม ำวิ ยำลัย  ่  ้ ั เคลื่อนเ ิงย    ำสตร์ 

 

    ำลงกร ์ม ำวิ ยำลัยเ  นสถำ ันกำร ึก ำ  ่ม ควำม ลำก ลำยและม  อกำสสร้ำงควำมเ  นเลิ  
จากการบูรณาการข้ามศาสตร์ได้สูงมา Comprehensive & Interdisciplinary Research & Education  
19 Faculties 1 School 3 Colleges 12 Institutes covering Public Administration, Medicine, 
Engineering, Art & Science 

    ำลงกร ์ม ำวิ ยำลัย  ้รั กำรยอมรั  นระ ั นำนำ ำติ สะท้อนให้เห็นว่านอกจากเป็นอันดับต้น ๆ 
ของประเทศแล้ว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยังได้รับการยอมรับเพิ่มขึ้นในเวทีสากล  World Class 
University, Faculty, Students, and Alumni #1 University in Thailand (QS World Ranking),  QS 
Top 100 Academic Reputation (2020)  

    ำลงกร ์ม ำวิ ยำลัยม พัน มิตรระ ั  ระเ  และระ ั สำกล เพียงพอจะพัฒนางานวิจัยและพัฒนา
คุณภาพสู ง  และยั งมี การสร้ า ง เพิ่ มอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง  World Class Partners: University-Industry-
Government-Organizations i.e. AUA, APRU, AUN, Erasmus, BC, DAAD, UNDP, WB 

    ำลงกร ์ม ำวิ ยำลัยม พื น  ่ตั งอยู่  กลำงกร งเ พม ำนคร เ  น   ย    ำสตร์  ่ส ำคั   ่ส   นึ่ง 
ของประเทศไทย มีพื้นที่ส าหรับการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนมี
กิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง เหมาะสมอย่างยิ่งต่อการด าเนินการของมหาวิทยาลัย และเหมาะสมต่อ
การศึกษาต่อในระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา  Downtown Bangkok and rural network 
centers (Nan, Saraburi, Si chang)  
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กำรก ำ น ย    ำสตร์ องม ำวิ ยำลัย 

เพ่ือขับเคลื่อนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตามวิสัยทัศน์ที่จะมุ่งเป็นผู้น ำกำรสร้ำงสรรค์องค์ควำมรู้และ
นวัตกรรมเพื่อสร้ำงเสริมสังคมสู่กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน จ าเป็นต้องตระหนักถึงความส าคัญของการบริหาร
ความเสี่ยงภายใต้สถานการณ์ไม่แน่นอน การพลิกโฉมของรูปแบบในการจัดการศึกษาและเรียนรู้ของมนุษย์ 
การวิวัฒนาการของเทคโนโลยีดิจิตอล การอุบัติขึ้นใหม่ของภัยต่างๆ ที่กระทบต่อการด าเนินพันธกิจ โดยถือว่า
การบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของทุกกระบวนการในการด าเนินพันธกิจที่มีการเชื่อมโยงทุก
ระดับ จึงได้ก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงขึ้นเพ่ือกระตุ้นให้ประชาคมตระหนักถึงความจ าเป็นในการ
เตรียมความพร้อมรองรับความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัย ผลักดันให้
มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ รอบคอบกระชับ ชัดเจน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
และเสริมสร้างวัฒนธรรมการท างานที่ค านึงถึงความเสี่ยงอย่างเหมาะสมเอ้ือต่อการเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
ควบคู่กับการมีธรรมาภิบาล ผ่านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
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เ ้ำ มำย ลัก  ่ต้อง รรล  ำกย    ำสตร์ พ. . 2564 - 2567 

พัน กิ  (Missions) 
o สร้ำงและพัฒนำคน 

สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีกระบวนการคิดแบบผู้ประกอบการและความยั่งยืน 
o สร้ำงสรรค์องค์ควำมรู้และนวัตกรรม 

กระตุ้นธุรกิจนวัตกรรมเพ่ือสังคม เกิดผลงานวิจัยบูรณาการเชิงลึกและกว้าง เพ่ิมนวัตกรรมหลักสูตรและ
การบูรณาการข้ามศาสตร์  

o    น ำ ั เคลื่อนสังคม  ยและสังคม ลก 
เน้นเพ่ิมความร่วมมือ สังคม รัฐ เอกชน มหาวิทยาลัย เพ่ือประโยชน์สุขต่อประชาชน เศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน 

เ ้ำสัมฤ  ิผล  ่เ  นรู  รรม องม ำวิ ยำลัย 

ย    ำสตร์ม ำวิ ยำลัย สัมฤ  ิผล  ่เ  นรู  รรม 
1. Future Leaders: ผู้น ำแ ่งอนำคต 
นิสิต และ   คลำกร ตลอ  น ำคส่วน ำยนอก ร่วมลงมือ  ้พื น  ่   ำ
  สร้ำงควำมส ำเร็  นระ ั นำนำ ำติ เ  นผู้น ำกำร ั เคลื่อนสังคม
อ  ม    ำแ ่งอนำคต อย่ำง กติส   และเ  น  ่รั รู้  ้ 
Keywords: International success, Public-Private  
Co-creation and Collaboration, Change agent,  
Well-being, Public Preferences 

• 21st Century learning 
paradigms  
(Critical thinking, Communication, 
Collaboration, Creativity & 
Entrepreneurship) 

• Hybrid (Digital & Physical) 
learning experiences 

• Life-long learning 
2. Impactful Research & Innovation: วิ ัยนวัตกรรม  ่ม 
 ระ ย น์สูงเพ่ือสังคม 
เพ่ิมสั ส่วนและ  ำนวนผลงำนต พิมพ์ นวำรสำร Top 10%  และ 
25%  อ ก ั งม   รกิ นวัตกรรม  ่  ้งำนวิ ัยและเ ค น ลย  อง   ำ   
 นกำร ำรำย  ้  รือระ ม  นมำกกว่ำ 1 พันล้ำน ำ  รือม มูลค่ำ
ตลำ รวมมำกกว่ำ  10,000 ล้ำน ำ  และเ  น  ่ยอมรั  ำก ำค
วิ ำกำร และสังคม ำยนอกว่ำ    ำ  ม ควำมเ ้มแ ็ง ำง ้ำนงำนวิ ัย
 นองค์ควำมรู้เ ล่ำนั น 
Keywords: Top tier journals, CU knowledge and 
technology, Contribution to society, Commercialization to  
Public-Private Sector, Capitalized Market Value 

• Interdisciplinary approaches 
• Value-based economy 
• Integrated innovation 

enterprise, research and 
education 

3. Sustainability: กำรพัฒนำสังคมอย่ำงย่ังยืน  
ม  ครงกำร  ่ม ่งเ ้ำและสร้ำงผลกระ  ต่อกำร พัฒนำสังคมอย่ำงยั่งยืน 
สำมำรถ ระเมินและวั ผล  ่เก ่ยว ้องกั  World Impact Ranking 
  ้อย่ำงรว เร็ว ม กระ วนกำรสร้ำงและ ริ ำร ครงกำรอย่ำงม 
 ระสิ  ิ ำพ สำมำรถคำ กำร ์ผลกระ  ต่อกำรพัฒนำสังคม  น
อนำคต  ้  
Keywords: Impactful sustainable development project, 
Impact monitoring and measurement, Forecast and 
evaluation protocol 

• Open & Integrated Platform  
o Industry – University 

Partnership 
o Local and Global 

engagements 
• Innovation & Entrepreneurship 

Ecosystem 
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บทที่ 2 

การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ 

 ริ  กำรเ ล ่ยนแ ลงระ ั  ลก 

อ้างอิงจากผลการศึกษาของธนาคารแห่งประเทศไทยช้ีให้เห็นว่าโลกปัจจุบันเปลี่ยนแปลงรวดเร็วและคาด
ว่าสิ่งท่ีเปลี่ยนไปจะส่งผลกระทบสูงในหลายด้าน โดยประเด็นท่ีคาดว่าส่งผลต่อการเดินหน้าของมหาวิทยาลัยมี
หลายประเด็น ได้แก่ สังคมผู้สูงอายุ ความเป็นเมือง ความเป็นปัจเจกบุคคล เทคโนโลยีนวัตกรรม การเปลี่ยนขั้ว
ทางเศรษฐกิจและการเมืองโลก และการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ เป็นต้น โดยสิ่งท่ีสถาบันการศึกษาไทยต้องรีบ
เตรียมการรับมือ ได้แก่ สังคมผู้สูงอายุและเทคโนโลยีนวัตกรรม เพราะเป็น Megatrend ท่ีโยงถึงจุดอ่อนของ
โครงสร้างเศรษฐกิจไทย และเป็นช่วงท่ีมีเทคโนโลยีใหม่ๆ เกิดขึ้น อาทิ Internet of Things, Robots, Artificial 
Intelligence, Drones, Blockchain, Virtual reality, 3D Printing และ Electric vehicle ฯลฯ เข้ามามีบทบาท
ในโลกมากขึ้น ในด้านความสามารถในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือบริการท่ีเกี่ยวกับเทคโนโลยีของไทยยังเป็น
จุดอ่อนของโครงสร้างเศรษฐกิจไทย อันเป็นผลจากประเทศไทยขาดบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ท่ีสามารถผลิต 
สินค้าหรือบริการท่ีเกี่ยวกับเทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งเป็นความเห็นของผู้ประกอบการ และยังเห็นได้จากข้อมูลทางสถิติท่ี
พบว่า สัดส่วนผูจ้บการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ของไทยอยู่ท่ี 22% ของบัณฑิตท่ีจบการศึกษา
ท้ังหมด น้อยกว่ามาเลเซีย เกาหลีใต้ และอินโดนีเซียท่ีอยู่ท่ี 33% 32% และ 24% ตามล าดับ อีกท้ัง ไทยยังผลิต
บัณฑิตท่ีจบคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์เท่ากับเมื่อ 10 ปีก่อน สะท้อนว่าการศึกษาไทยอาจจะปรับไม่
ทันกับเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนไป  

การก้าวขึ้นไปสู่ World Class National University สิ่งท่ีต้องตระหนักและต้องพิจารณาอย่างละเลย
ไม่ได้คือสถานการณ์ของโลกปัจจุบัน โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมต่างๆ ท้ังของประเทศและของ
โลก ตลอดจนแนวโน้มของปัจจัยเสี่ยงส าคัญต่างๆ ซึ่งในศตวรรษท่ี 21 นี้เป็นโลกของการเปลี่ยนแปลง และมีการ
ปฏิสัมพันธ์ท่ีเป็นพลวัต โลกของเทคโนโลยีสื่อสารท่ีรวดเร็วและกระจายเป็นวงกว้าง เชื่อมโยงความคิด ข้อมูล 
การค้า-การลงทุน รวมถึงด้านการศึกษา-การเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญและส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย
อีกด้วย การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาของเทคโนโลยีได้ทลายอุปสรรคในหลายๆ ด้านท่ีเคยเป็นขีดจ ากัดในอดีตลง
จนไม่สามารถกีดขวางปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คนโลกในศตวรรษท่ี 21 ได้ ในบริบทดังกล่าวจึงน ามาสู่กำรวิเครำะ ์ถึง 
แนว น้มกำรเ ล ่ยนแ ลง อง ครงสร้ำงเ ร  กิ -สังคม-วัฒน รรมระ ั  ลก กำร รั ตัว ำกส ำวะต่ำงๆ   ่
ม ควำม ลำก ลำยมำก ึ น กำรเ  นพ  สังคม ั งระ ั  ระเ  และระ ั  ลก ฉะนั น ึงม  ระเ ็น  ่ ้ำ ำย
   ำลงกร ์ม ำวิ ยำลัย  ่ม ่งมั่น ะก้ำว ึ นสู่สถำ ันกำร ึก ำ ั นน ำระ ั  ลก จึงต้องร่วมกันศึกษาและพัฒนา
มหาวิทยาลัยให้สามารถตอบสนองอย่างมีศักยภาพที่สร้างสรรค์ในประเด็นเหล่านี้ได้ 
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ตัวอย่างท่ีเห็นได้ชัดเจนจากองค์กรชั้นน านานาชาติมุ่งมาในเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนหรือ SDGs 
(Sustainable development goals) ท่ีใช้เป็นกรอบในการพัฒนารวม 17 ข้อขององค์การสหประชาชาติ 
(United Nations) โดยในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยจะเพิ่มการให้ความส าคัญต่อเป้าเหล่านี้ให้เกิดผลจริง ผ่าน
กิจกรรมหลายด้านของจุฬาฯ ท้ังการวิจัย การสร้างนวัตกรรม การเรียนการสอนและสร้างสรรค์ทางวิชาการให้
ความส าคัญเรื่องความยั่งยืนและเชื่อมโยงจุฬาฯ ให้ใกล้ชิดกับสังคม เพื่อยกระดับประเทศจนถึงระดับนานาชาติ 

 

 

 

ที่มา: the United Nations: An overview of top global issues 
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ประเด็นส าคัญในระดับโลกที่มีหลากหลายและแตกต่างกันออกไปตามบริบทของแต่ละภูมิภาค 
อันได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของจ านวนประชากร การเปลี่ยนแปลงของฐานอ านาจเศรษฐกิจระดับโลก ผลจาก
นโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ นโยบายส่งเสริมการบริโภคเกิดความจ าเป็นและการขาด
แนวทางพัฒนาที่ยั่งยืน การแทรกแซงกิจการภายในของประเทศต่างๆ ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน ประเด็น
ขัดแย้งกับหลักความเชื่อศาสนา ความสัมพันธ์-ความร่วมมือ-ความขัดแย้งระหว่างประเทศ การด าเนินนโยบาย
ระหว่างประเทศของรัฐ บทบาทขององค์กร กฎหมาย ความมั่นคง เศรษฐกิจ การเมืองระหว่างประเทศ ที่อาจ
ส่งผลต่อมหาวิทยาลัยทั้งทางตรงและทางอ้อมอีกด้วย ข้อมูลจาก McKinsey Global Institute – Urban 
World แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยอยู่ในภูมิภาคที่มีเศรษฐกิจขยายตัวเร็วที่สุดในโลก ซึ่งอาจส่งผลทั้งในเชิง
โอกาสและความเสี่ยงต่อระบบการศึกษาของประเทศ รวมทั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะมหาวิทยาลัย
แห่งชาติที่มุ่งก้าวสู่เวทีโลกอย่างสูง และ ้วยสถำนกำร ์ รคระ ำ  COVID-19 ซึ่ง ระเ    ยถือเ  น นึ่ง
 น ระเ    ่ม กำร ั กำร  ้     ้รั กำรยอมรั  ำกองค์กร ั นน ำ ้ำนสำ ำร ส  ระ ั  ลก  จะเป็นหนึ่งใน
ปัจจัยซึ่งส่งเสริมการพัฒนาประเทศจากฐานความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ท่ีสร้างข้ึนในไทย 

นอกจากนี้ในระดับสากลให้ความส าคัญต่อ เ ้ำ มำยกำรพัฒนำ  ่ยั่งยืน นกรอ ส  ระ ำ ำติ 
(Sustainable Development Goals–SDGs) โดยมุ่งขจัดความยากจนให้หมดไป ประชากรมีสุขภาพ 
สุขภาวะ ระบบการศึกษาที่ดี ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ และระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่รองรับการพัฒนา
อุตสาหกรรมอันมีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน ลดความไม่เท่าเทียมกันทั้งภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศ ส่งเสริมให้สังคมมีความสงบสุข รวมทั้งการเตรียมความพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ มีการจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลอย่างยั่งยืน ส่งเสริมความเท่าเทียมในการเข้าถึงทรัพยากร ตลอดจนมีบทบาทในการรักษาสิ่งแวดล้อมใน
ระดับโลกร่วมกัน  

 ริ  กำรเ ล ่ยนแ ลงระ ั  ำติ 

การสร้างและการออกแบบยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยปี พ.ศ. 2564 - 2567 ได้ค านึงถึงทิศทาง
แนวโน้มในระดับประเทศทีผ่่านการพิจารณาจากแผนพัฒนาฉบับใหญ่ในระดับชาติ โดยออกแบบให้สอดรับกับ
แผนการปฏิรูปประเทศแต่ละด้าน การปฏิรูปการศกึษา มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ลดความ
เหลื่อมล้ าทางการศึกษาและปฏิรูประบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับความหลากหลายของการ
จัดการศึกษาและตอบโจทย์การพัฒนาของโลกอนาคต โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษา
ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จ าเป็นของโลกอนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและ
หน้าที่มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  
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โดยมีขอบเขตครอบคลุมทั้งการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยไป

จนถึงระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การ
เรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและ
พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน จัดการศกึษาในระดับอาชีวศึกษาโดยใช้ระบบทวิภาคีหรือ
ระบบอ่ืน ๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ เพ่ือน าไปสู่การจ้างงาน และการสร้างงาน และการปฏิรูป
บทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับ
ดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน น าไปสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ โดยมีกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนที่ส าคัญ ได้แก่ การเร่งผลักดันร่างพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ ให้มีผลบังคับใช้ การสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทางสังคมและสื่อ ในการสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการปฏิรูป และความเป็นเจ้าของของร่วมในเป้าหมายและ
ความส าเร็จของการปฏิรูปของประชาชน การกระจายอ านาจสู่สถานศึกษา และการทดลองน าร่องกิจกรรม
ปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับภารกิจการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องต่อบริบทพ้ืนที่อย่างยั่งยืน การ
บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษา (Big Data for Education) ให้สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการ
บริหารจัดการศึกษา ติดตามเฝ้าระวังเด็กไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา เพ่ือให้การช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที 
รวมถึงการติดตามผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนรายบุคคลให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพและความสนใจ
ของผู้เรียนการเปลี่ยนโลกทัศน์ทางการศึกษาของสาธารณชนในการสื่อสาร ปลูกฝัง พัฒนาวิธีคิด ปรับเปลี่ยน
ค่านิยม ทัศนคติ ความคาดหวังต่อระบบการศกึษาท่ีมุ่งเน้นไปสู่การพัฒนาระบบการศึกษาอิงฐานสมรรถนะ 

โดยในด้านการศึกษา มีเป้าประสงค์เพ่ือยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาลดความเหลื่อมล้ าทางการ
ศึกษา มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และปรับปรุงระบบการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร เพ่ิมความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และ
สร้างเสริมธรรมาภิบาล ซึ่งการศึกษาที่จะได้รับการปฏิรูปจะครอบคลุมถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต มิได้จ ากัด
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เฉพาะการจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิตามระดับเท่านั้น โดยก าหนดกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ  

ในการด าเนินการดังกล่าวจะส่งผลให้ประชาชน/ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล มีทักษะที่จ าเป็นของโลกอนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ มี
ความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ เป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์
ชาติต่อไปซึ่งสอดรับกับการปรับใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่ง
พบประเด็นท้าทายต่างๆ หลายประการ อาทิ ความเสี่ยงจากภายในและภายนอกประเทศ กระแสการเปิดเสรี
ทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง 
ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศ รวมทั้งปัญหาต่างๆ ที่ในปัจจุบันยังคงประสบอยู่ อาทิ ปัญหาการเพ่ิมผลิตภาพในการผลิต ปัญหา
ความสามารถในการแข่งขัน ปัญหาคุณภาพการศึกษา ปัญหาความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 จึงต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่
ส าคัญ ดังนี้  

o คนเ  น ูนย์กลำง องกำรพัฒนำอย่ำงม ส่วนร่วม  
o กำรสนั สน นและส่งเสริมแนวคิ กำร ฏิรู  ระเ    
o กำรพัฒนำสู่ควำมม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่ำงม ควำมส   
เมื่อวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ของประเทศที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษา ด้านวิชาการ ด้านวิจัย พบว่า 

การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และการวิจัยของประเทศได้รับการยกระดับไปในทางที่ดีขึ้น 
ส่วนหนึ่งมาจากการผนึกก าลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และวิจัย ที่เชื่อมโยงให้
เกิดความสัมพันธ์กับภาคธุรกิจ แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง โดยในปี 
2557 อันดับความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยอยู่ในล าดับที่ 47 และด้าน
เทคโนโลยีอยู่ ในล าดับที่  44 จาก 61 ประเทศที่ จัด อันดับโดย IMD ( International Institute for 
Management Development) และตลอดช่วงระยะเวลา 14 ปีที่ผ่านมา (2543-2556) ค่าเฉลี่ยการลงทุน
ด้านการวิจัยและพัฒนาต่อ GDP ยังคงอยู่ในระดับร้อยละ 0.27 ต่อ GDP (Gross Domestic Product) โดยใน
ปี 2556 (ข้อมูลล่าสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 0.48 ต่อ GDP โดย
เป็นการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณร้อยละ 53  และจากภาคเอกชนประมาณร้อยละ 47 ขณะที่
ประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มีค่าใช้จ่ายเพ่ือการวิจัยและพัฒนาอยู่ที่
ร้อยละ 4.03, 3.35, 2.79 และ 2.27 ต่อ GDP ในปี 2555 ตามล าดับ ขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและ
พัฒนาของประเทศยังมีจ านวนไม่เพียงพอต่อการส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และ
วิจัยในระดับก้าวหน้า โดยในปี 2556 บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนามีเพียงจ านวน 11 คนต่อประชากร 
10,000 คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ระดับ 20-30 คนต่อประชากร 10,000 
คน  

ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (Total Factor Productivity: TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่ า 
ท าให้ ำ พลัง นกำร ั เคลื่อนกำร ยำยตัว ำงเ ร  กิ   ้ ล  พ้น ำกกำรเ  น ระเ  รำย  ้ ำนกลำง 
ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยการผลิตที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้น แม้ว่า
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การขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมในช่วงก่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่10 จะอยู่ใน
ระดับที่น่าพอใจแล้วก็ตาม แต่มีแนวโน้มลดลงในระยะเวลา 8 ปี ที่ผ่านมา และยังมีความล่าช้าเมื่อเทียบกับ
ประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันที่สามารถยกระดับการพัฒนาประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศ
รายได้สูงในช่วงก่อนหน้า ทั้งนี้การขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมลดลงจากร้อยละ 3.32 ในช่วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 และร้อยละ 2.05 ในช่วงครึ่งแรกของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 ท าให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
การผลิต เพ่ิมการลงทุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตรวมของปัจจัยแรงงาน 
ในระบบเศรษฐกิจ  

 

 นอกจากนี้การพิ ำร ำรำย  ้ครัวเรือน องคน  ยเ  ย เค ยงกั รำย  ้ครัวเรือนเฉล ่ย ั่ว ั งเอเ  ย 
พ ว่ำ ระเ    ยยังคงม     ำ ่องว่ำงระ ว่ำงผู้ม รำย  ้สูงกั รำย  ้ต่ ำค่อน ้ำงน้อยเม่ือเ  ย กั 
 ระเ  อ่ืน ๆ  นเอเ  ย แต่ก็ยังถือว่ำม  ่องว่ำงค่อน ้ำงมำกเม่ือเ  ย กั  ระเ    ่พัฒนำแล้ว จากผล
ส ารวจพบว่า คนไทยมีระดับของคุณภาพชีวิตสูงขึ้น สังเกตได้จากอายุคาดเฉลี่ยของคนไทยที่สูงขึ้น โดยอายุ
คาดเฉลี่ยปี 2557 เพศชายอายุเฉลี่ย 71.3 ปี เพศหญิงอายุเฉลี่ย 78.2 ปี แต่ก็มีเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรค
ไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตามผลส ารวจยังพบว่าคนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาที่สูงขึ้น จ านวนปี
การศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ 15-59 ปี เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยช่วงปี พ.ศ. 2551-2556 มี
การศึกษาเฉลี่ย 8.9 ปี แต่ในขณะที่คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับต่ า สะท้อนได้จากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในปี 2556 มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ 50 นอกจากนี้คนไทยส่วนใหญ่ยัง
พบปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการศึกษาวิจัยและผลการส ารวจต่างๆ พบว่าปัญหาส าคัญที่สุด คือ 
การขาดความซื่อสัตย์สุจริต และการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนั้นประเทศไทยควรสนับสนุนและส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในสังคมไทยอย่างเร่งด่วน 
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การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย อาจส่งผลให้อัตราการพ่ึงพิงของประชากรวัยแรงงาน 
ต้องแบกรับภาระการดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมสูงขึ้น โดยในปี 2553 มีประชากรวัยแรงงานจ านวน 5 คนที่มีศักยภาพ
แบกรับผู้สูงอายุจ านวน 1 คน และคาดการณ์ว่าในปี 2583 จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียงจ านวน 1.7 คน
แบกรับผู้สูงอายุจ านวน 1 คน ซึ่งการขาดแคลนก าลังแรงงานนี้ท าให้ต้องน าเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศ
เพ่ือนบ้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยในด้านการยกระดับรายได้และทักษะฝีมือแรงงาน ผลิตภาพ
แรงงานไทยอาจเพ่ิมขึ้นช้า ปัญหาการค้ามนุษย์ และกำร ำ ควำมค ้มครอง ำงสังคม ั นพื น ำน  ่  ำเ  น  
ซึ่ง ะเ  น    ำต่อเนื่อง  ่ส่งผลต่อค   ำพ  วิต องคน  ย ้วย อาทิ ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาโรคระบาด 
และภาระทางด้านการคลังของระบบบริการทางสังคม เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
สามารถมองเป็นโอกาสในการพัฒนาธุรกิจ สินค้า และบริการ ที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่เพ่ิมข้ึนในอนาคต  

กำรเ ล ่ยนแ ลง  ่รว เร็ว ำง ้ำนเ ค น ลย และนวัตกรรม อำ ส่งผลถึงกำร รั เ ล ่ยนรู แ  
กำรผลิตและกำรค้ำ  ่  ้เ ค น ลย เ ้ำมำ ่วยเพิ่ม ระสิ  ิ ำพกำรผลิต นอกจากนี้การพาณิชย์ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็นรูปแบบการค้าที่มีบทบาทเพ่ิมมากข้ึน มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ
ไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่าง Information Technology กับ Operational Technology หรือที่
เรียกว่า Internet of Things (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ 
รถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ และอ่ืน ๆ เข้าไว้ด้วยกัน) เพ่ือผลิตสินค้าให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค
รายบุคคลมากยิ่งขึ้น หากภาคธุรกิจปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการ
วิจัย พัฒนา และนวัตกรรม จะท าให้ความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดลดลงด้วย 

จากประเด็นท้าทายระดับประเทศที่ระบุไว้ข้างต้น รัฐบาลได้ก าหนดแนว ำงกำรยกระ ั ค   ำพ
กำร ึก ำและกำรเร ยนรู้  ้ม ค   ำพ “เ ่ำเ  ยมและ ั่วถึง” ซึ่งม ำวิ ยำลัยควรเ ้ำ  ม    ำ และ 
ส่วนร่วม นกำรพัฒนำ ดังนี้ 

o ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่ 
เพ่ือสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)  

o ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดย  
การจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้ เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการบริหาร 
จัดการศึกษา  

o พัฒนาคุณภาพผู้สอนทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คนดีคนเก่ง 
รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน 

o ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสมรรถนะก าลังคนทั้งระบบการศึกษาตั้งแต่
ระดับเริ่มต้นจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิตก าลังคน
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและ
สื่อเพ่ือการเรียนรู้ 
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บทที่ 3 

พันธกิจและเป้าหมายระยะยาวของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีกระบวนการส่งผ่านพันธกิจ โดยได้วางแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 
2555-2570) เพ่ือก าหนดทิศทางร่วมกันในการพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะยาวและได้รับความเห็นชอบจาก
สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้ว พร้อมน ามาใช้จริงในการบริหารให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก้าวไกลในฐานะ
มหาวิทยาลัยแห่งชาติในระดับโลกซึ่งกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 15 ปีนั้น ได้พิจารณาวิเคราะห์
ถึงแนวโน้ม ผลกระทบของปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี การเมือง 
และสิ่งแวดล้อม ประเด็นท้าทายต่างๆ ทั้งทางด้านการศึกษา และการปรับเปลี่ยนที่รวดเร็ว รุนแรง ต่อเนื่องใน
ด้านต่างๆ เพ่ือเตรียมความพร้อมก าหนดยุทธศาสตร์เชิงรุกเพ่ือการรับมือ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม
ให้มากที่สุด ด้วยการขับเคลื่อนทางการศึกษาเพ่ือไปสู่การพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืนและพ่ึงพาตนเองได้  
แผนยุทธศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระยะ 15 ปี มีความมุ่งหวังให้เป็นแนวทางเพ่ือพัฒนาจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งอ้างอิงของแผ่นดิน โดยการน าการวิจัย การเรียนการสอน และการ
บริการสังคม มาบูรณาการร่วมกัน เพ่ือสร้างความร่วมมือและเกิดการพัฒนาในศาสตร์ต่างๆ ให้มีความเก้ือหนุน
กัน นอกจากนั้นยังมีการปรับและพัฒนาองค์ประกอบต่างๆ ที่ช่วยสนับสนุนให้แผนยุทธศาสตร์สามารถ
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งในส่วนของโครงสร้างพ้ืนฐานองค์กรและการจัดการต่างๆ อาทิ การเงิน การ
บริหารทรัพยากรบุคคล และการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย โดยได้วางประเด็นท้าทายเชิงกลยุทธ์ทั้งหมด 
8 ประเด็น ซึ่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต้องเตรียมพร้อมและจัดท าแผนรองรับ (ซึ่งแผนยุทธศาสตร์จุฬาฯ 
2564 - 2567 ฉบับนี้ได้วางกลยุทธ์ไว้รองรับอย่างเป็นระบบ) ดังนี้ 

World Class 

National University and 

Global Ranking

Research and 

Innovation University

Solving Global Issues 

and Leading Local 

Community

Financial 

Sustainability

ASEAN Readiness, 

Stakeholders 

Collaboration and 

University Network

Technology Readiness Level 

in Research, Education and 

Social Service

(“Glocal”, Global + Local, 

Qualities of Students, Teachers, 

Researchers, and Staffs

R-E-S Integration,

Multidisciplinary and

Transdisciplinary 

University
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8  ระเ ็น ้ำ ำยตำมพัน กิ  อง   ำลงกร ์ม ำวิ ยำลัย 

1. กำรเ  นม ำวิ ยำลัย ั นน ำและกำรติ อัน ั  ลก  
(World Class National University and Global Ranking) 

ในบริบทการเปลี่ยนแปลงของภาวะโลกาภิวัตน์ในทศวรรษที่ผ่านมา ท าให้เกิดการเคลื่อนย้าย
เงินทุน แรงงาน และความรู้ ผ่านระบบคมนาคม สื่อสารโทรคมนาคม ที่ท าให้พรมแดนระหว่างประเทศ  
มีความส าคัญลดลง สภาวะทางเศรษฐกิจและห่วงโซ่คุณค่าที่เชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายระหว่างประเทศ 
เศรษฐกิจยุคใหม่ที่อยู่บนรากฐานของเศรษฐกิจ ฐานความรู้และนวัตกรรม ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและ
ความตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมในทุกภาคส่วน ท าให้มหาวิทยาลัยอันเป็นสถาบันในการศึกษาระดับตติยภูมิ  
ต้องมีการปรับตัวให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรากฏตนในสายตาชาวโลก ผ่านการ
จัดอันดับของหน่วยงานต่างๆ 

 
2. กำรเ  นม ำวิ ยำลัยแ ่งกำรวิ ัยและนวัตกรรม  
(Research and Innovation University) 

มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย ทั้งระดับชาติ ระดับโลก มีเงื่อนไขทางด้านการสร้างความเป็นเลิศ 
ในงานวิจัย เพื่อเป็นองค์กรแห่งปัญญาของประเทศหรือของโลก มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย จะผลิตผลงาน
วิชาการ หรือค้นคว้าวิจัยไม่เพียงแต่ทางด้านวิชาการ แต่ยังสามารถตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม 
และโลก มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงล้วนแล้วแต่มุ่งเน้นงานวิจัย ให้เวลาและความส าคัญกับการสรรหา
ศาสตราจารย์และทีมงานในการผลิตผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแม่เหล็กในการดึงดูดคนเก่งจากทุก  
มุมโลก ความท้าทายของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยความที่เป็นมหาวิทยาลัยองค์รวม (Comprehensive 
University) ขนาดใหญ่ มีทั้งในส่วนของการเรียนการสอน และการวิจัย ครอบคลุมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ประเด็นที่ท้าทายคือท าอย่างไรจึงจะสามารถบูรณาการศาสตร์ต่างๆ 
ให้มีการท าวิจัยอย่างกว้างขวางมากข้ึน รวมทั้งการสร้างผลงานวิจัยที่โดดเด่นและมีนวัตกรรม 

 
3. กำรแก้    ำ ลกและ   น ำสังคม  
(Solving Global Issues and Leading Local Community) 

ประเด็นท้าทายของโลกในปัจจุบันจนถึง 15 ปีข้างหน้า จะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแนวโน้มหลัก
ในอนาคต รวมถึงปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขได้ทัน หรือปัญหาที่ยังไม่ทราบสาเหตุ ตัวอย่างเช่น การวิจัย
ด้านมะเร็ง โรคอุบัติใหม่ ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม การวิจัยทางด้านเศรษฐกิจและความยั่งยืน  
การวิจัยด้านมนุษยศาสตร์ คุณภาพชีวิตของพลเมือง คุณค่าที่เปลี่ยนไปจากสังคม และการอนุรักษ์และ
สร้างสรรค์งานทางศิลปวัฒนธรรม  

ประเด็นท้าทายคือมหาวิทยาลัยนอกจากท าหน้าที่พัฒนาและส่งเสริมด้านการศึกษา จะต้อง
สามารถน าความรู้ วิชาการต่างๆ มาสร้างให้เกิดประโยชน์ ช่วยแก้ปัญหาและชี้น าสังคม ซึ่งต้องมีการศึกษา 
คาดการณ์ และเตรียมแผนรับมือปัญหาตา่งๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และสามารถแก้ปัญหาได้ทันต่อสถานการณ์  
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4. กำรสร้ำง  ลย ำพและควำมยั่งยืน ้ำนกำรเงิน องม ำวิ ยำลัย  
(Financial Sustainability)  

จากนิยามของมหาวิทยาลัยชั้นน าระดับโลก นอกจากเสรีภาพทางวิชาการและความคิดแล้ว ยังต้อง
มีเสรีภาพทางการเงิน ไม่ต้องพึ่งพิงภาครัฐมากเกินไป สามารถเลี้ยงตนเองได้  

แหล่งรายได้ของมหาวิทยาลัย ควรมีการเพิ่มเติมจากเดิมที่เคยพึ่งพิงเงินสนับสนุนจากภาครัฐมาเป็น
แหล่งรายได้ใหม่ อาทิ รายได้จากการให้บริการวิชาการ การฝึกอบรมพนักงานและผู้บริหารในภาคส่วนต่างๆ 
การบริการสังคมที่ก่อให้เกิดรายได้ รายได้จากวิสาหกิจของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น ส านักพิมพ์ 
การให้บริการทดสอบทางวิชาการ รายได้จากงานวิจัย การขายลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรให้กับภาคอุตสาหกรรม 
ซึ่งเห็นได้ว่าแหล่งรายได้เหล่านี้ล้วนเกิดมาจากการแปลงปัญญาและความรู้สู่การน าไปใช้ประโยชน์ 
 
5. กำรสร้ำงเครือ ่ำยควำมร่วมมือ องอ  ม ึก ำและควำมพร้อม ้ำนอำเซ ยน  
(ASEAN Readiness, Stakeholders Collaboration and University Network) 

การร่วมมือและการสร้างเครือข่ายเป็นสิ่ งส าคัญในการบริหารสถาบันอุดมศึกษา เพราะ
มหาวิทยาลัยมีหน้าที่ที่จะต้องรับใช้ให้บริการสังคม ผลิตบุคลากรให้กับหน่วยงานต่างๆ ในสังคม สร้างและ
เผยแพร่  องค์ความรู้ รวมถึงบทบาทในการดูแลรักษาศิลปวัฒนธรรม กรอบความคิดของการร่วมมือ 
ควรจะพัฒนาจนมาถึงการร่วมมือกับชุมชน โดยการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย (USR: 
University Social Responsibility) นอกจากนี้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยังต้องสามารถสร้างกรอบ 
ความร่วมมือใหม่ เช่น การสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน ( Industry Co-Creation) เพื่อการถ่ายทอด
เทคโนโลยี การผลิตบัณฑิตที่สามารถท างานได้ตรงตามความต้องการของผู้ ใช้บัณฑิตทั้งในแง่ปริมาณและ
คุณภาพ การแลกเปลี่ยนความรู้อย่างสม่ าเสมอทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  การร่วมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่มีสมดุลของอัตลักษณ์และพหุลักษณ์ของชมุชน ชนเผ่าในท้องถิ่น การสร้างนวัตกรรมร่วมกัน
และเสริมสร้างให้เกิดการยอมรับขององค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในสังคม 

ประเด็นท้าทายที่เกิดจากการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยควรวางกรอบ 
การสร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยในอาเซียน จากที่ผ่านมาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยทางญี่ปุ่น ยุโรป และสหรัฐอเมริกาเป็นส่วนใหญ่ 

 
6. กำรม ควำมพร้อม ้ำนเ ค น ลย  ั ง นส่วน องกำรวิ ัย กำรเร ยนกำรสอน และกำร ริกำรสังคม 
(Technology Readiness Level in Research, Education and Social Service) 

มหาวิทยาลัยจ าเป็นต้องมีการส ารวจความพร้อมด้านเทคโนโลยี ทั้งในด้านการวิจัย การเรียน  
การสอน และการบริการสังคม เพื่อรักษาระดับและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เมื่อเทียบกับ
นานาชาติ 

ประเด็นความท้าทายคือท าอย่างไรให้การลงทุนจากส่วนกลางของมหาวิทยาลัย สามารถ 
ใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า และสามารถแปรสภาพของสินทรัพย์ที่ลงทุนไปเพื่อก้าวให้ทันตามเทคโนโลยี  
ที่เปลี่ยนแปลงไป การลงทุนในเทคโนโลยีด้านข้อมูลและการสื่อสาร ( ICT) เพื่อท าให้เกิดการบูรณาการ
เชื่อมโยงกันระหว่างระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีต่างๆ เช่น เซิร์ฟเวอร์ เครือข่าย คอนเทนต์กับ
แอปพลิเคชัน รวมถึงการเก็บข้อมูลเพื่อการประเมิน ติดตามความคุ้มค่าและความทันสมัยของคอนเทนต์และ
เทคโนโลยี  
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7. กำรม ค  สม ัติแ ่งควำมเ  นพลเมือง  ่  และเก่ง อง  ย อำเซ ยน และ ลก  ั งนิสิต อำ ำรย์ นักวิ ัย 
และ  คลำกร (“Glocal”; Global + Local, Qualities of Students, Teachers, Researchers, and 
Staffs)  

ประเด็นท้าทายของมหาวิทยาลัยในบทบาทของสังคมไทยและสังคมโลก คือ การน าเข้า ผลิต และ
ส่งมอบทรัพยากรบุคคลที่เป็นทั้งคนดีและเก่งที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ    

ความท้าทายมี 3 ประเด็น คือ ประเด็นแรก การสร้างบัณฑิตที่พึงประสงค์ ประเด็นที่ 2 คือ  
ต้องสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้งในส่วนของอาจารย์และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยด้วย และประเด็น
สุดท้าย คือ การตรวจสอบติดตามประเมินผล สอดคล้องและครบถ้วนหรือไม่ โดยควรมีการตรวจสอบทั้งจาก
มุมมองของบุคคลภายในและบุคคลภายนอก และท าการสื่อสารเพื่อการพัฒนาต่อไป 

 
Multidisciplinary  

 
 
 
 
 
 
 

Interdisciplinary 
 
 
 
 
 
 
 

 Transdisciplinary 

 
8.  กำร ูร ำกำรกำรวิ ัย กำรเร ยนกำรสอน กำร ริกำรสังคม เพื่อม ่ ง   สู่ม ำวิ ยำลัย  
ส  ำสตร์ แล ะ ้ ำม ำสตร์  ( R-E-S Integration, Multidisciplinary and Transdisciplinary 
University) 

การก้าวขึ้นไปสู่มหาวิทยาลัยชั้นน าระดับโลก ปัจจัยหลักส่วนส าคัญคือการเป็นมหาวิทยาลัยที่มี
ผลงานวิจัยที่โดดเด่น ด้วยปัจจัยในสภาวะปัจจุบันที่โลกมีความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน
อย่างรวดเร็ว งานวิจัยที่ดีและโดดเด่นนอกจากจะเป็นการวิจัยเชิงลึกในศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งเพียงอย่างเดียว 
ต้องมีการเพิ่ม พัฒนา ผสมผสานศาสตร์ต่างๆ เข้าไป เพื่อเกิดเป็นงานวิจัยแบบผสมผสานข้ามศาสตร์ และ 
สหศาสตร์ โดยงานวิจัยจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อมีการบูรณาการร่วมกันระหว่าง งานวิจัย การเรียน  
การสอน และการบริการสังคม เพื่อให้ได้หัวข้องานวิจัยใหม่ ๆ ที่สามารถแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อนมากข้ึน 
และมีความแปรปรวนสูงขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลก 
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4 เ ้ำ มำยระยะยำวเพื่อพัฒนำม ำวิ ยำลัย 

เ ้ำ มำย  ่ 1. แ ล่งควำมรู้ซึ่งเ  น  ่ยอมรั  นระ ั สำกลและเ  น  ่พึ่ง องสังคม 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีศักยภาพเพียงพอเป็นมหาวิทยาลัยมาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับ 
ในระดับโลก โดยการบุกเบิกสร้างองค์ความรู้ใหม่จากงานวิจัยและงานบริการวิชาการกับการสร้าง
บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถสูง มีศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมและความรู้ใหม่ในเวลาข้างหน้า  
ได้ทันตามการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของโลก สามารถบูรณาการองค์ความรู้เหล่านั้นให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการชั้นน า รวมทั้งเป็นแหล่งความรู้ของความเป็นไทย  
เพ่ือรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่หลากหลายและมีค่ายิ่งให้ด ารงอยู่และพัฒนาให้เจริญต่อไป จึงก าหนด
เป้าหมายรองดังนี ้
 เ ้ำ มำยรอง  1.1 แหล่งความรู้ที่ก้าวหน้าและเอ้ือต่อการพัฒนาคนยุคใหม่ 
    1.2 แหล่งอ้างอิงระดับสากลที่เป็นที่พ่ึงของสังคม 
    1.3 แหล่งอ้างอิงด้านความเป็นไทย 
 ทั้งนี้ การบรรลุเป้าหมายข้างต้น มหาวิทยาลัยจ าเป็นต้องมีการก าหนดนโยบายส าคัญ 3 ประการ 

ประการแรกคือนโยบายด้านหลักสูตรที่ต้องเน้นการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือน าการเปลี่ยนแปลง  
ในอนาคต โดยการคาดหมายการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ และความรู้ที่จ าเป็นต่อสั งคมโลกในเวลา
ข้างหน้า นอกจากนี้ต้องมีนโยบายสร้างเสริมให้นิสิตให้มีฐานความรู้ที่กว้างขึ้นเพ่ือสร้างศักยภาพในการ
ปรับเปลี่ยนสาขาวิชาในอนาคต โดยส่งเสริมการเรียนข้ามศาสตร์และการพัฒนาตนของนิสิตให้มีความรู้
รอบ การพัฒนาหลักสูตรยังต้องค านึงถึงโครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตรที่เสริมสร้างคุณภาพ
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิต  

ประการที่สอง คือ นโยบายด้านการสร้างองค์ความรู้ ที่ต้องประกอบด้วยการเพ่ิมจ านวนและการ
พัฒนาคุณภาพงานวิจัยและการอ้างอิงทางวิชาการระดับนานาชาติ นอกจากนี้ยังต้องเชื่อมโยง เผยแพร่
การเรียนการสอนและงานวิจัยให้กับสาธารณะ โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขยายการใช้
ประโยชน์ให้มากยิ่งขึ้น  

ประการที่สาม คือ นโยบายการเป็นแหล่งอ้างอิงด้านความเป็นไทย ซึ่งมหาวิทยาลัยต้องมี
นโยบายสนับสนุนทั้งการดูแลรักษา ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรม และมรดกทางวัฒนธรรม 
ของไทย ซึ่งมีเอกลักษณ์ของตนและมีคุณค่ายิ่ง ให้ด ารงอยู่ในวิถีชีวิตของคนในสังคม 

 
เ ้ำ มำย  ่ 2.  ั  ิต   ำลงกร ์ม ำวิ ยำลัย เ  นคน   ม ค  ค่ำต่อสังคมและถึงพร้อม 
 ้วยค  ลัก  ะ  ่พึง ระสงค์ 
 เป้าหมายส าคัญที่สุดอีกประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย คือการสร้างบัณฑิตซึ่งจะเป็นผู้ที่ออกไป
ท างานสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ ในยุคของการแข่งขันและกฎเกณฑ์ใหม่ๆ ของโลก 
เพ่ือให้บัณฑิตของจุฬาฯ สามารถด ารงตนเป็นผู้น าและรักษาประโยชน์ของประเทศชาติได้ บัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะต้องมีความรู้ ความสามารถและคุณลักษณะที่ทัดเทียมหรือดีกว่าบัณฑิต
จากมหาวิทยาลัยชั้นน าระดับโลก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
ของบัณฑิตในโลกยุคใหม่และมาตรการด าเนินงานไว้แล้ว แต่การสร้างบัณฑิตที่เก่งและก้าวหน้า  
มีสมรรถนะ ซึ่งหมายถึงมีความรู้ ทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานและการด ารงชีวิต  
ที่เหมาะสมเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและต้องการความต่อเนื่อง จึงต้องมีแผนการด าเนินงานที่ชัดเจน
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และได้ผล นอกจากนี้ในสังคมยุคปัจจุบัน การด ารงตนเป็นคนดีในสังคมได้ต้องการภูมิคุ้มกันและพ้ืนฐาน
จริยธรรมจรรยาบรรณที่ดี จึงต้องมีกระบวนการที่มีประสิทธิผลในการปลูกฝังความเข้าใจและสร้าง
ภูมิคุ้มกันของการเป็น “คนด”ี อย่างน้อยท่ีสุด บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต้องมีความดีพ้ืนฐาน คือ
รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบ มีวินัย ซื่อสัตย์ และมีส านึกสาธารณะ จึงก าหนดเป้าหมายรอง 3 ประการ
ดังนี้คือ  

เ ้ำ มำยรอง 2.1 บัณฑิตจุฬาฯ ด ารงตนเป็นคนดีได้ในสังคมยุคใหม่ 
    2.2 บัณฑิตจุฬาฯ มีสมรรถนะที่เหมาะสม 
    2.3 บัณฑิตจุฬาฯ มุ่งมั่นและรักความก้าวหน้า 
 นโยบายที่ควรก าหนดเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายในข้อนี้ คือการยกมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต
ในทุกระดับ ซึ่งต้องเริ่มต้นจากการมีระบบการคัดเลือกนิสิตที่ได้คุณภาพ การจัดการศึกษาต้องเน้น
กระบวนการเรียนรู้ที่พัฒนาคนให้เรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ โดยพัฒนาพลังจิตส านึกอันจะน าไปสู่พลัง  
การเรียนรู้ต่อไป การที่บัณฑิตจะมุ่งมั่นและรักความก้าวหน้าได้นั้น อาจารย์ก็ต้องมุ่งมั่นและ 
รักความก้าวหน้าเช่นกัน นโยบายที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือการสร้างเสริมทักษะส าหรับอนาคตให้กับ
นิสิต เช่น ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง การสร้างองค์ความรู้ใหม่ การสร้างนวัตกรรม ทักษะด้านภาษา 
และทักษะการด ารงชีวิตในสังคมหลากหลายวัฒนธรรม ประการสุดท้ายคือนโยบายการเสริมสร้าง
บัณฑิตให้เป็นคนดีและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยก าหนดวิธีการ ตัวชี้วัด และการประเมินผลลัพธ์ที่
ชัดเจน 
  
เ ้ำ มำย  ่ 3. ม ำวิ ยำลัย  ่ ันสมัย ก้ำว น้ำและม  รรมำ ิ ำล 
 ในการด ารงไว้ซึ่งการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน า จ าเป็นต้องมีโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น อุปกรณ์ 
ห้องปฏิบัติการ ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายที่ทันสมัย โดยต้องพิจารณาความคุ้มค่าของโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้วย เนื่องจากทรัพยากรของมหาวิทยาลัยที่มีจ ากัด นอกจากโครงสร้างพ้ืนฐานแล้ว ระบบการ
บริหารจัดการเป็นเรื่องจ าเป็นและส าคัญมาก หากการบริหารเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเท่าที่ควร ย่อมก่อให้เกิดปัญหาในการบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ หรือเกิดการจัดสรร
ทรัพยากรอย่างไม่คุ้มค่า รวมทั้งอาจท าลายขวัญและก าลังใจของบุคลากรด้วย การที่จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ เหตุผลส าคัญประการหนึ่งคือ 
การแก้ปัญหาระบบบริหารที่ไม่คล่องตัว ดังนั้น เมื่อกฎหมายเอ้ือให้สามารถวางระบบการบริหาร 
ที่คล่องตัวขึ้นแล้ว จึงต้องบริหารให้ได้ตามวัตถุประสงค์นั้น นอกจากนี้ยังต้องบริหารอย่างมีธรรมาภิบาล 
ที่สร้างความเป็นธรรมต่อนิสิต บุคลากร บุคคลภายนอก ตลอดจนภาครัฐและสังคม  เป้าหมายที่ส าคัญ
อีกประการหนึ่งคือการก าหนดคุณค่าหลักของมหาวิทยาลัยที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับและยึดถือ
ปฏิบัติให้เป็นคุณค่าหลักท่ีเป็นวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งเป็นภาพลักษณ์อันเป็นที่รู้จักของสังคมภายนอก 
 เ ้ำ มำยรอง  3.1 มหาวิทยาลัยมีคุณค่าหลักท่ีเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับ 
    3.2 โครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยและคุ้มค่า 
    3.3 ระบบการบริหารที่มีประสิทธิผล และมีธรรมาภิบาล 
 นโยบายส าคัญส าหรับการบรรลุเป้าหมายนี้มีหลายประการ ประการแรกคือนโยบายที่ส่งผลต่อ
การมีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ทันสมัยและคุ้มค่า ซึ่งอาจเป็นนโยบายการพัฒนาทั้งส่วนที่เป็นกายภาพ ระบบ
สนับสนุนที่จ าเป็น และเกณฑ์ความคุ้มค่า ส าหรับระบบการบริหารนั้น จ าเป็นต้องมีนโยบายที่จะ
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ทบทวน และปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานให้มีความคล่องตัว รวดเร็วและลดขั้นตอน มีระบบการ
ติดตามประเมินผลแบบเน้นผลลัพธ์ มุ่งพัฒนาพลังสร้างสรรค์ขององค์กร รวมทั้งนโยบายการพัฒนา
คุณค่าหลักของมหาวิทยาลัยที่เป็นที่ร่วมมือกันปฏิบัติและยึดถือเป็นวัฒนธรรมองค์กร 
   
เ ้ำ มำย  ่ 4. ม ำวิ ยำลัย  ่ม  รัพยำกรสนั สน นอย่ำงม่ันคง 
 ทรัพยากรสนับสนุนนับเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
ตามพันธกิจที่ก าหนด การจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีความ
มั่นคงด้านนี้เป็นเรื่องจ าเป็นมาก ทั้งนี้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยไม่ได้มีเพียงทรัพยากรทางกายภาพ 
เช่น ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และทรัพยากรที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่สามารถสร้างค่าตอบแทน  
ให้มหาวิทยาลัยเท่านั้น แต่ทรัพยากรที่จ าเป็นและส าคัญที่สุดคือบุคลากรของมหาวิทยาลัย  
ซึ่งประกอบด้วยคณาจารย์และบุคลากรสายบริหารและปฏิบัติการ  

ส าหรับทรัพยากรทางกายภาพนั้น เป้าหมายคือการหาผลตอบแทนที่เหมาะสมและต่อเนื่อง 
เพ่ือให้มีกระแสรายรับเข้ามาสนับสนุนการด าเนินงานเพ่ิมเติมจากงบประมาณแผ่นดิน ในส่วนของ
ทรัพย์สินทางปัญญา การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยสร้างโอกาสของการมีนวัตกรรมจากงานวิจัย รวมทั้ง
โอกาสในการก่อตั้งกิจการเชิงพาณิชย์โดยอาศัยผลงานวิจัยเหล่านั้น บุคลากรของมหาวิทยาลัย คือ
ทรัพยากรที่ท าหน้าที่ทั้งการสร้างองค์ความรู้และการสร้างบัณฑิต ส าหรับคณาจารย์นั้นเป็นที่ทราบกันดี
ว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีอาจารย์เก่ง และมหาวิทยาลัยน่าจะดึงดูดบุคลากรสายบริหารและ
ปฏิบัติการที่มีคุณภาพดีได้  นอกจากอาจารย์เก่งที่จะสร้างบัณฑิตเก่งแล้ว ยังต้องการอาจารย์และ
บุคลากรที่เป็นคนดี เพ่ือเป็นต้นแบบในการสร้างบัณฑิตที่เป็นคนดีด้วย จึงก าหนดเป้าหมายรองดังนี้ 

เ ้ำ มำยรอง  4.1 บุคลากรที่เป็นคนดีและเก่ง มีประสิทธิภาพประสิทธิผล ท างานด้วย
         ความทุ่มเท และเป็นสุข 

   4.2 ผลตอบแทนที่เหมาะสมและต่อเนื่องจากทรัพย์สินทางกายภาพ 
   4.3 นวัตกรรมและกิจการจากทรัพย์สินทางปัญญา 
นโยบายที่ส าคัญคือการบริหารจัดการทรัพย์สินแบบมืออาชีพด้วยความโปร่งใสเพ่ือ 

สร้างประโยชน์สูงสุดจากทรัพย์สินเชิงกายภาพของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการก าหนดสัดส่วนรายได้ 
จากแหล่งต่างๆ อย่างเหมาะสมเพ่ือเป็นกรอบในการจัดการทรัพย์สินและการวางแผนบริหารทรัพย์สิน  
ที่มีประสิทธิผล นโยบายการน าทรัพย์สินทางปัญญามาใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงธุรกิจและสังคมอย่าง 
เป็นรูปธรรมและคุ้มค่าเป็นนโยบายที่จ าเป็นในยุคนี้  

ส าหรับนโยบายเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลนั้น ควรมีระบบการบริหารงานบุคคลที่มีกระบวนการ
สรรหาที่เอ้ือต่อการได้คนดีและเก่ง  มีระบบการมอบหมายงานที่ดี มีระบบการก าหนดค่าตอบแทน 
ตามค่าของงาน และเน้นค่างานมากกว่าจ านวนคน มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับ  
การปฏิบัติงานในโลกยุคใหม่ ส่งเสริมให้บุคลากรเป็นคนดีและเก่ง ที่สามารถท างานได้เต็มศักยภาพ  
มีระบบการเจริญเติบโตของบุคลากรที่ชัดเจนเพ่ือสร้างเสริมขวัญและก าลังใจ มีระบบการติดตามผล
เพ่ือให้บุคลากรท างานอย่างเต็มศักยภาพ และมีระบบการประเมินผลการท างานในทุกระดับที่เน้น
ผลลัพธ์ มีความเที่ยงตรง โปร่งใส และเป็นธรรม นอกจากนี้ ยังต้องมีนโยบายการปลูกฝังคุณค่าหลักแก่
บุคลากร ที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงานซึ่งน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ และเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ให้เป็น 
ที่ยอมรับทั่วไปและถือปฏิบัติอย่างจริงจัง  



 
 

 24 
 

บทที่ 4 

วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

 การเป็น “จุฬาฯเพ่ือสังคม” ให้น้ าหนักไปที่การ “พัฒนาที่ยั่งยืน” นอกเหนือจากการช่วยเหลือสังคม
แล้ว ยังต้องการเป็นตัวอย่างให้สังคมในการท าเรื่องดี ๆ อีกทั้งในขณะนี้ทั่วโลกต่างตื่นรู้กับประเด็นความยั่งยืน
มากขึ้นให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDGs (Sustainable development goals) ที่ใช้
เป็นกรอบในการพัฒนารวม 17 ข้อขององค์การสหประชาชาติ (United Nations) ผ่านกิจกรรมหลายด้านของ
จุฬาฯ ไม่ว่าจะเป็นการวิจัย การสร้างนวัตกรรม ให้ความส าคัญเรื่องความยั่งยืนแบบเข้มข้ น และเชื่อมโยง
มหาวิทยาลัยให้ใกล้ชิดกับสังคมเพ่ือยกระดับประเทศไปจนถึงการยกระดับจนถึงระดับนานาชาติที่ท าให้คนของ
จุฬาฯ ได้ด าเนินการและมีส่วนร่วม การพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องอาศัยการมีส่วนร่วม จุฬาฯ ในฐานะมหาวิทยาลัย
ชั้นน าของประเทศจึงต้องเป็นตัวอย่างให้สังคมพร้อมน าเรื่องการพัฒนายั่งยืนมาเป็น “องค์ประกอบ” ทุกอย่าง
ในการท างาน จะก่อเกิดผลกระทบเชิงบวกต่อการพัฒนาสังคมไทย  

การขับเคลื่อนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใน 4 ปีข้างหน้านี้ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์หลักที่กระชับ ชัดเจน
เน้นน าพาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไปสู่กำรเ  นม ำวิ ยำลัยนวัตกรรม ั นน ำ  ่ม ่งสร้ำงสรรค์ควำมรู้และ
ผลผลิต ำกกำร ึก ำวิ ัย ตลอ  น ั  ิต  ่เ  นนวัตกร น ำง  ่ ะ รั เ ล ่ยนสังคม  ย  ้สำมำรถสร้ำง
มูลค่ำและค  ค่ำ ำก รัพยำกร  ่ม อยู่ เพ่ือน าประเทศออกจากกับดักรายได้ปานกลางและเป็นก าลังหลักใน
การร่วมสร้างสังคมที่มีการกระจายโอกาสที่ เท่าเทียม เกื้อกูล และเคารพซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งมีความ
เชื่อมโยงกับประชาคมโลก ในฐานะมหาวิทยาลัยระดับชาติที่ก้าวข้ามไปสู่ความเป็นนานาชาติ อย่างเต็มภาคภูมิ  

วิสัย ั น์และย    ำสตร์ ลัก 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก าลังอยู่ท่ามกลางช่วงเวลาที่เปราะบางของโลกและสถาบันการศึกษาไทย 
ผู้คนในประเทศประสบกับวิกฤตโรคระบาด COVID-19 ที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่ง อันส่งผลให้เกิดการชะลอตัวทาง
เศรษฐกิจและเกิดปัญหาทางสังคมตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งสะท้อนออกมาให้เห็นผ่านรูปแบบการใช้ชีวิต 
การเรียนรู้ ตลอดจนกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในแบบ New Normal ในมิติทางการศึกษาจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยในฐานะผู้น าทางการขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาไทยให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกับการศึกษาโลก 
ได้รับผลกระทบอย่างชัดเจน มหาวิทยาลัย นิสิต คณาจารย์ และบุคลากรต้องปรับตัวกับรูปแบบการเรียนการ
สอนใหม่ ตลอดจนต้องพยายามตอบสนองต่อความคาดหวังที่มีต่อมหาวิทยาลัยจากสาธารณะ หากไม่มีการ
ปรับตัวอย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งเร่งปรับตัวแก้ไขข้อบกพร่องและเพ่ิมศักยภาพในส่วนที่มีความสามารถ 
มหาวิทยาลัยจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว 
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ใน 4 ปีนับจากวันนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมุ่งมั่นและพร้อมที่ให้จะยกระดับมาตรฐานการสร้างคน 
สร้างผู้น ารุ่นใหม่ โดยมีการลงทุนในการพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนางานวิจัย เพ่ือสร้าง Future Leaders 
และสร้าง Impactful Research and Innovation เพ่ือออกไปรับใช้สังคมด้วยงานวิชาการที่มีความยั่งยืน 
ตามปณิธานของจุฬาฯ คือ “Innovations for Society” รูปแบบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในห้วงเวลานี้ 
จ าเป็นต้องอาศัยเครื่องมือสนับสนุนการชี้วัดผลงานที่เป็นรูปธรรม มุ่งเน้นสร้างผลลัพธ์ส าคัญที่จับต้องได้ 
มหาวิทยาลัยจึงต้องเร่งปรับตัวในเชิงยุทธศาสตร์โดยน าเอากรอบแนวคิดบางส่วนของ Objectives & Key 
Results มาปรับใช้ อันได้แก่ การก าหนดเป้าร่วมที่ตรงกันของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน โดยติดตามวัดเฉพาะ
ผลลัพธ์ส าคัญ (Key Results) ที่ส่งผลผลักดันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศอย่างเป็นรูปธรรมตาม
เป้าหมายที่จะเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยที่อยู่ในระดับ Top 3 in ASEAN ในการสร้าง
ผลกระทบต่อสังคม และเป็น Top 200 QS World University Rankings ภายใน 2566 

ค  ค่ำ ลัก ององค์กร (Core Value) 
เพ่ือพันธกิจน าพาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมชั้นน าที่มุ่งสร้างสรรค์

ความรู้และผลผลิตจากการศึกษาวิจัย ตลอดจนผลิตบัณฑิตที่เป็นนวัตกร การส่งเสริมศักยภาพให้แก่บุคลากร 
และการสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งมีวัฒนธรรมองค์กรที่รองรับการเป็น
มหาวิทยาลัยนวัตกรรมชั้นน า และการเป็นมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติได้อย่างแท้จริง มหาวิทยาลัยจึงได้
ก าหนดคุณค่าหลักขององค์กรไว้ 4 ประการ ดังนี้ 

1. น  ำ นึ่ง  เ  ยวกัน (Teamwork) หมายถึงการท างานร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความเคารพ ให้เกียรติ
เห็นคุณค่าของผู้อ่ืน รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง ยอมรับในความแตกต่างหลากหลายของบุคคล 
มีส่วนร่วมในการคิดวางแผน ลงมือปฏิบัติ และรับผิดชอบผลงานของกลุ่มร่วมกันเพ่ือความส าเร็จ
ของหน่วยงาน/องค์กร  

 
2. ม ่งม่ันควำมเ  นเลิ  (Excellence) หมายถึงคุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจอย่างจริงใจ

ในการท างานด้วยความมานะ อุตสาหะ เพ่ือให้เกิดกระบวนการและผลลัพธ์ในการท างานที่มี
คุณภาพดีเกินกว่ามาตรฐาน เป้าหมาย  

 
3.  ูเ ิ ค   รรม (Integrity) หมายถึงคุณลักษณะที่แสดงออกถึงความหนักแน่นและมั่นคงในการ

ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยุติธรรม ยึดมั่นผูกพันกับองค์กร ยึดหลักความถูกต้องในการ
ท างาน และประพฤติปฏิบัติตนตามกฎระเบียบหรือจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 
4. คิ และ  ำเพื่อสังคม (Social-minded) คือการแสดงออกทางความคิดและการปฏิบัติกิจกรรม

ต่างๆ ตามพันธกิจ และ/หรือสนับสนุนพันธกิจของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในด้านการเรียนการ
สอนการวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือส่วนรวมตั้งแต่ระดับ
หน่วยงานภาควิชา คณะ มหาวิทยาลัยและ/หรือสังคมโดยทั่วไป  
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รำยกำร Objectives and Key Results 

 

รำยกำรเ ้ำร่วม และตัววั ย่อย 

ตัววั   น่วยนั  2564 2565 2566 2567 
เ ้ำร่วม  ่ 1: เพิ่มผลงำนต พิมพ์วิ ัย ผลงำนวิ ำกำร ค   ำพสูง  
ตัววัดที่ 1 จ านวน Citation ต่อ publication สัดส่วน 6.5 7.0 7.5 8.0 

เ ้ำร่วม  ่ 2: ผลิตงำนวิ ัยและนวัตกรรม  ่สร้ำงผลกระ   ำงเ ร  กิ และสังคม 
ตัววัดที่ 2 มีธุรกิจนวัตกรรมที่มีมูลค่าตลาด
รวมหรือเกิดประโยชน์ต่อสังคมมากกว่า 1 
หมื่นล้านบาท โดยมีสัดส่วนร้อยละ 25 จาก
งานวิจัยและเทคโนโลยีของจุฬาฯ 

ล้านบาท 10,000 20,000 30,000 40,000 
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ทุกรายการกลยุทธ์ออกแบบมาเพ่ือตอบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์หลักของมหาวิทยาลัย อันได้แก่ 
เสริมทักษะและสมรรถนะอันเป็นเกราะป้องกันนิสิตจากปัจจัยเสี่ยงแวดล้อมที่แปรผันอย่างรวดเร็ว ยกระดับ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่จ าเป็นตาม 21st  Century skills รวมทั้งรับโจทย์สังคมไปขบคิด พร้อมดึงเอาจุดเด่น
ที่หลากหลายของศาสตร์ในจุฬาฯ ไปตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของสังคม-ประเทศ ตลอดจนการ
เสริมสร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติ ยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานอันเป็นปัจจัยต่อยอดศักยภาพประชาคม
จุฬาฯ ให้มีบรรยากาศแห่งความล้ าสมัยจุดประกายการขบคิดนวัตกรรมที่สดใหม่ และเปิดพ้ืนที่ให้สามารถ
ทดลองไอเดียได้อย่างอิสระ พร้อมทั้งจัดการทรัพยากรต่างๆ สู่ความอย่างยั่งยืน 

เ ้ำร่วม  ่ 3: พัฒนำ  ม นและสังคมเพื่อควำมย่ังยืน 
ตัววัดที่  3 ร้อยละของโครงการพัฒนา
ชุมชนที่มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการและ
ตอบโจทย์ THE SDGs 

ร้อยละ ≥ 70%  

และมี 
National 

Partnerships 

≥ 80%  
และมี 

national/int
ernational 

Partnerships 
+ Top5 THE 

impact 
Ranking in 

ASEAN 

≥ 90% 
และมี 

national/int
ernational 

Partnerships 
+ สื่อสารสู่

สากล  
+ Top5 THE 

impact 
Ranking in 

ASEAN 

100% 

และมี 
national/int
ernational 
Partnership
s + สื่อสารสู่

สากล 
+ Top3 THE 

impact 
Ranking in 

ASEAN 

เ ้ำร่วม  ่ 4: นิสิต   คลำกร  ้เร ยนรู้ รือ  ำงำนร่วมกั   คคล รือ น่วยงำน ำยนอก (TH + Inter) 
ตัววัด 4.1 นิสิตมี โอกาสเรียนรู้ เสริ ม
ประสบการณ์กั บบุ คคลหรื อองค์ ก ร
ภายนอกทั้งในและต่างประเทศ 

ร้อยละ ≥ 70% 

 

≥ 80% 
และมี

พัฒนาการ
หรือสมรรถนะ
สูงขึ้นจากการ
ประเมินด้วย 
CUDSON 

≥ 90% 
และมี

พัฒนาการ
หรือสมรรถนะ
สูงขึ้นจากการ
ประเมินด้วย 
CUDSON 

100% 
และมี

พัฒนาการ
หรือ

สมรรถนะ
สูงขึ้นจากการ
ประเมินด้วย 
CUDSON 

ตัววัด 4.2 บุคลากรมีโอกาสเรียนรู้เสริม
ประสบการณ์กั บบุ คคลหรื อองค์ ก ร
ภายนอกทั้งในและต่างประเทศ 

ร้อยละ ≥ 50% 
(ทั้ง off & on 

campus) 

≥ 60% 
(ทั้ง off & on 

campus) 

≥ 70% 
(ทั้ง off & on 

campus) 

80% 
(ทั้ง off & on 

campus) 

เ ้ำร่วม  ่ 5: นิสิต   คลำกร ระส ควำมส ำเร็ ระ ั สำกล ม ส่วนร่วมระ ั  ลกและร่วมแก้    ำ ลก
พร้อมสร้ำง รรยำกำ ควำมเ  นนำนำ ำติ 
ตัววัด 5.1 จ านวนนิสิตต่างชาติเพ่ิมขึ้น คน +100 +150 +200 +300 
ตัววัด 5.2 จ านวนบุคลากรต่างชาติ สาย
วิชาการ เพิ่มขึ้น 

คน +10 +20 +30 +30 
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กลย   ์และผลสัมฤ  ิ์ ลัก องม ำวิ ยำลัย 

 ด้วยความตระหนักถึงความคาดหวังของคนไทยทั้งแผ่นดินที่มีต่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมทั้งได้
วิเคราะห์ถึง Competitive Landscape ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพ่ือให้การขับเคลื่อนพันธกิจได้ใช้
สมรรถนะและศักยภาพ โดยเน้นขับเคลื่อนต่อเนื่องจากกลยุทธ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2560-2563 สู่ 4 ปี
ถัดไปใน 2564-2567 ดังนี้ 

ตอ สนอง
ย    ำสตร์ 

รำยกำรกลย   ์  
(ต่อยอ  ำกกลย    ์  ำลงกร ์ม ำวิ ยำลัย) 

Future 
Leaders 

เสริมเกรำะและพัฒนำ ั  ติ   ้ม ค  สม ัติพร้อมเ  นพลเมือง  ่ม ค  ค่ำ อง ระเ  และ
 ลก  

• เสริมทักษะและสมรรถนะอันเปน็เกราะป้องกันนิสิตจากปัจจัยเสี่ยงแวดล้อม  
(ความรุนแรงผา่นสื่อ การเปลี่ยนแปลงทางคา่นิยมวัฒนธรรม) ที่แปรผันอย่างรวดเร็ว 

• ยกระดับคุณลักษณะของบัณฑิตที่จ าเป็นตาม 21
st
 Century skills 

• ยกระดับทักษะภาษาตา่งประเทศ พร้อมทั้งมีการติดตามเป็นระยะ รวมทั้งจัดให้มี
สิ่งแวดล้อมที่เอ้ือให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะภาษา สังคม พร้อมขยายสัดสว่นผูส้อน-
ผู้เรียนชาวต่างประเทศ 

• ผลักดันให้นิสิต-ผู้เรียนสามารถท างานเปน็ทีมได้ มีความอดทนอดกลั้น มีจริยธรรม
และความเสียสละ ลดพฤติกรรมการเสพติดเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพิ่มศักยภาพ
ดา้นภาษา ตลอดจนเพิ่มทักษะทางสงัคม มีส านึกสาธารณะ ค านึงถึงและเคารพสิทธิ
ผู้อื่น พร้อมปฏิบัติตนตามระเบยีบของสังคม 

• สนับสนนุปัจจยัเติมเต็มให้นิสิตแสดงความสามารถและท าประโยชนต์่อส่วนรวม  
• สร้างเสริมประสบการณ์ในการเรียนรู้นอกห้องเรียน ฝึกงานจริง-พัฒนาประสบการณ์

ตรง โดยอาศัยความเข้มแข็งของเครือข่าย เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์จริงไปสู่นิสติ 
• ประสานพลงักับภาคธุรกิจ-อุตสาหกรรม พร้อมทั้งพัฒนาเครือข่ายผู้ใชบ้ัณฑิต ที่ช่วย 

Feedback ข้อควรปรับปรุงกลบัมาให้มหาวิทยาลัยอย่างเป็นรปูธรรม 

Future 
Leaders 

+ 
Sustainability  

 ยำย อกำสกำรเ ้ำถึงองค์ควำมรู้  ูมิ    ำ  ่ รงค  ค่ำออกสู่ ระ ำคม   ำ  สำ ำร ะ
และ ั่ว  ถึงผู้ ้อย อกำส  

• เปิดช่องทางให้ผู้สนใจเรียนรู้โดยมีเป้าหมายเพื่อน าความรู้ไปสรา้งประโยชน์ 
เพื่อสาธารณะ สามารถเข้าถึงองค์ความรู้และเทคโนโลยีของจุฬาฯ อย่างไร้ข้อจ ากัด 

• ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้ทุกระดับสามารถเข้าถึง Academic Resources ได้ง่ายและเร็ว
ยิ่งขึ้นด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยี (เช่น MOOC: Massive Open Online Course) 
ซึ่งตรงจริตของผู้เรียนใน Generation Z 

• ท าให้องค์ความรู้สามารถเข้าถึงได้ง่าย จากทุกภาคส่วนของสังคม รวมไปถึง
ผู้ด้อยโอกาส 
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Impactful 
Research & 
Innovation 

กระต ้นกำรผลิตงำนวิ ัย (และงำนวิ ำกำร-สิ่งสร้ำงสรรค์)   ่ตอ    ย์และสอ รั กั 
 ิ  ำงระ ั  ลก  

• ส่งเสริมงานวิจัยที่ตอบโจทย์ประเทศและ Global Issues  
• สนับสนุนความร่วมมือซึ่งท าให้สามารถใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีได้อย่างคุ้มค่า 

มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และปัจจัย-เครื่องมือส าหรับการท างานวิจัย 
• ผลักดันงานวิจัยข้ามศาสตร์ ประสานพลังข้ามคณะ ข้ามมหาวิทยาลัย และระหว่าง

ประเทศ  
• ตอบโจทย์ที่เป็น World Megatrend และประเด็นเด่นของไทย  

Future 
Leaders  

ผลัก ันค   ำพกำร ึก ำ   ้เ นือระ ั มำตร ำน  ย เ  ย เ ่ำมำตร ำน ลก 
• ยกระดับการประกันคุณภาพให้เหนือระดับมาตรฐานของประเทศ และสนับสนุนให้

หลักสูตรซึ่งมีความพร้อมก้าวไปสู่มาตรฐานระดับสากล 
• คิดต่าง เพิ่มระบบการรับเข้าใหม่ที่สะท้อนศักยภาพนิสิต ไม่ยึดติดเฉพาะการสอบ 
• พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนและ GenEd เพื่อเป้าส าคัญในการสร้าง

คุณลักษณะที่ดี ติดตัวผู้เรียนไปตลอดชีวิต 
• ปลดล็อค เปิดช่องให้ผู้สนใจเรียน เข้าเรียนรู้ได้อย่างอิสระและตอบโจทย์แท้จริง  
• สร้างระบบที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียน-นิสิตมีอิสระในการเลือกและออกแบบการศึกษา

ตามศักยภาพ  
• ปรับโฉมหลักสูตร  Joint Degree Double Degree Inter/Trans Discipline พร้อม

ประยุกต์ใช้เครื่องมือด้าน IT เพื่อตอบโจทย์การศึกษาแห่งอนาคต  
 

Future 
Leaders  

ยกระ ั กำร ริ ำรและพัฒนำคน   ้สำมำรถร่วมน ำกำรเ ล ่ยนแ ลงและ ั เคลื่อน 
พัน กิ  น  กมิติ  

• บ่มเพาะหัวใจที่พร้อมท างานให้จุฬาฯ และกล้าทุ่มเททรัพยากรเพื่อบริหารและพัฒนา
ประชาคม เพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกอย่างรวดเร็ว 

• ปรับกระบวนทัศน์ ไม่ยึดติดกับกรอบการบริหารแบบดั้งเดิม พร้อมด าเนินการเชิงรุก
ในทุกกระบวนการ HR ตั้งแต่การสรรหา ปลูกฝังความเป็นจุฬาฯ พัฒนาสมรรถนะ  
ส่งเสริมให้แสดงศักยภาพ และรักษาไว้ในองค์กรผ่านการให้เกียรติ ให้ความก้าวหน้า 
และผลตอบแทนอย่างสมเหตุสมผล เป็นธรรม 

• ปรับรูปแบบการประเมินที่เน้นผลสัมฤทธิ์ลดความซ้ าซ้อน เพิ่มความยืดหยุ่นของ
ข้อก าหนดภาระงาน โดยพิจารณาตามข้อเท็จจริงรายศาสตร์  

• ส่งเสริมทุกบุคลากรจุฬาฯ ทุกประเภทซึ่งมีศักยภาพและพร้อมท าประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลัย ได้มีโอกาสเปิดโลกทัศน์ สัมผัสและพัฒนาความเป็นนานาชาติ ผ่านการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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Impactful 
Research & 
Innovation 

+ 
Sustainability 

เ ื่อมต่อองค์ควำมรู้และเ ค น ลย  อง   ำ    สู่สำ ำร ะ พร้อมน ำ    ้งำน ริง  
• พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เอ้ือให้สามารถเข้าถึงงานวิจัย-งานวิชาการ องค์ความรู้ 

ความเชี่ยวชาญ ความสนใจของคณาจารย์ต่างๆ  
• วางระบบการจัดการความรู้และการเชื่อมต่อให้ประชาคมจุฬาฯและประชาคมโลก

สามารถเข้าถึงองค์ความรู้และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยได้  
• ส่งเสริม สนับสนุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดการน าไปใช้อย่างมีพลัง 

ด้วยการสนับสนุนทางวิชาการและเทคโนโลยีของจุฬาฯ 
 

Sustainability 

ตอ สนองต่อ ระเ ็น    ำสังคมอย่ำงม     ำ พร้อมต้อนรั   ก ำคส่วนอย่ำง ั่วถึง 
พร้อมเค ยงคู่สังคม  ย  

• รับโจทย์สังคมไปขบคิด พร้อมดึงเอาจุดเด่นที่หลากหลายของศาสตร์ในจุฬาฯ ไป
ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของสังคม-ประเทศ  

• ตอบสนองต่อประเด็นปัญหาและภาวะวิกฤตของสังคม เตรียมระบบ/คนที่สามารถ
รองรับและให้ค าตอบกับสังคมได้  

• ส่งเสริมให้เกิดตั้ง Social Enterprise ที่ด าเนินกิจการอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและ
สามารถยืนอยู่ได้จริง อย่างยั่งยืน 

• ธ ารงคงไว้ซึ่งสิ่งอันทรงคุณค่าและอัตลักษณ์ความเป็นไทย พร้อมทั้งช่วยประเทศชาติ 
ลดวิกฤตที่คุกคามสมบัติวัฒนธรรมของไทย 

Future 
Leaders 

+ 
Sustainability 

สร้ำงเพิ่มและเติมเต็มควำมสัมพัน ์ระ ว่ำง   ำ  กั นิสิตเกำ่เพื่อสร้ำง ระ ย น์ร่วมกัน
และแ ่ง  นสู่สำ ำร ะ 

• เสริมสร้างและต่อยอดความสัมพันธ์ระหว่างจฬุาฯ และองค์กรที่มีนิสิตเก่าเปน็
ผู้บริหารเพื่อร่วมกันสร้างประโยชน์ระยะยาว  

• เปิดรั้ว เปิดรับนิสติเก่าและเครือข่ายที่ยินดีเข้ามาท าประโยชน์ในบทบาทต่างๆ ทั้ง
ร่วมพัฒนาสมรรถนะนสิิต ร่วมพัฒนาการเรียนการสอน การวจิัย ร่วมพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาทางสังคมโดยมีจุฬาฯ เป็นแกนกลาง และร่วมสนบัสนุนปัจจัยตา่งๆ 

• ผลักดันให้พันธกิจดา้นจิตอาสามีผู้รับผิดชอบอย่างเปน็รูปธรรม เชื่อมโยงกับชุมชน
ผ่านกิจกรรม-โครงการที่สรา้งขึน้บนฐานความต้องการสาธารณะ 
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Impactful 
Research & 
Innovation 

 ่มเพำะและผลัก ันนวัตกรรม   ่ตอ    ย์ควำมต้องกำร ริง ั งเ ิงสังคมและเ ค น ลย และน ำ
สมัย 

• สามารถเปิดพื้นที่และเวทีแสดงนวัตกรรม ซ่ึงตอบโจทย์ความต้องการจริงทั้งเชิงสังคม
และเทคโนโลยี ได้รับความสนใจในเวทีระดับโลก 

• พร้อมยอมรับความเสี่ยงในระดับที่สมเหตุผล เพื่อลงทนุในไอเดียที่สดใหม่ 
• กล้าลงทุนในนวัตกรรมภายใต้ระดับความเสี่ยงที่สมเหตุสมผล และยินดีใช้เงินและ

ทรัพยากรเพื่อพัฒนาจุฬาฯ ให้ก้าวรุดหน้า 

Impactful 
Research & 
Innovation 

+ 
Sustainability 

 ระสำนพลังกั  น่วยงำน ลัก ั งรั -เอก น เพื่อ ึง   ย์ ลัก อง ระเ   
มำ  คิ และเสนอ ำงออก  ่สรำ้งสรรค์  

• เป็นแกนหลกัของสถาบันการศกึษาไทย ร่วมขับเคลื่อนพนัธกิจประเทศที่มีเป้าหลักใน
การยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย 

• การเปิดเวทีสาธารณะรบัรู้ปัญหาสังคมเพื่อน ามาขบคิดต่อยอดเปน็ข้อเสนอเชงินโยบาย
ส่งต่อไปสู่ผู้ก าหนดนโยบาย/รฐับาล 

• ผลักดันให้ภาพพจน์ของจุฬาฯเปน็มหาวิทยาลัยแห่งชาติที่สังคมสามารถเข้าถึงได้ และ
เป็นเพือ่นคูค่ิดกับสงัคม และเป็นผู้น าทางความคิดทีเ่ข้าใจประเด็นของประเทศไทย 

• ใช้มาตรการและความร่วมมือระดับโลกเข้ามาประยุกต์ใช้ พร้อมทั้งอาศัยคณุลักษณะที่
โดดเด่นของไทยเปน็องค์ประกอบในการจัดการกับปัญหาต่างๆ  
 

Sustainability 

รัก ำเสถ ยร ำพและวินัย น  กกระ วนงำน พร้อม ั งยึ มั่นควำม  ร่ง ส ถูกต้องม 
 ระสิ  ิ ำพ และตรว สอ    ้ม  ูมิค ้มกัน 

• มีภูมิคุ้มกันในการควบคุมกระบวนการภายในที่เป็นมาตรฐาน ปิดช่องโหว่ในทุก
กระบวนการหลัก เพื่อให้มั่นใจว่าจุฬาฯ มีการก ากับดูแลและติดตามอย่างรอบคอบ 

• วางระบบการตรวจสอบที่ ม่ันใจได้จริง เสริมความมีศักยภาพทางการเงินพึ่งตนเองได้ 
กระจายการศึกษาสู่ผู้เรียนที่มีรายได้น้อยอย่างแท้จริง ออกระเบียบ กฎเกณฑ์ที่น าเอา
ประสบการณ์ ประเด็นปัญหาที่เกิดจริงมาทบทวน ปรับแก้ไขอย่างตรงจุด  

• รักษาเสถียรภาพทางการเงิน รักษาสมดุลระหว่างรายรับกับรายจ่าย พร้อมทั้งมี
มาตรฐานการรายงานอย่างโปร่งใส 

• ตั้งเป้าและมุ่งม่ันที่จะเพิ่มประสิทธิภาพ ความรวดเร็ว คล่องตัวในกระบวนการหลักให้ดี
ย่ิงขึ้น 

Sustainability 

ผ  ง ว้ซึ่งควำมร่มรื่นและ รรยำกำ   ่ส่งเสริมกำรเร ยนรู้ เพ่ือควำมผำส ก นกำร  ้  วิต น
ม ำวิ ยำลัย  

• สามารถคงไว้ซ่ึงบรรยากาศความร่มรื่นและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
• รักษาความเป็นปอดกลางใจเมือง และเปิดโอกาสให้ประชาคมจุฬาฯ ได้ใกล้ชิดธรรมชาติ 

ส่งเสริมให้เกิดความผูกพันกับธรรมชาติ 
• ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานอันเป็นปัจจัยต่อยอดศักยภาพประชาคมจุฬาฯ (โครงสร้าง

พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กายภาพ ฯลฯ) 
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12 กลย   ์  ่สร้ำง ึ นเพื่อ ั เคลื่อน   ำ    สู่ผลสัมฤ  ิ์  ังน   

 

6 ผลสัมฤ  ิ์ 
(Ultimate Outcomes) 

1.  ั  ิต   ่  ้รั กำรพัฒนำเต็ม ักย ำพและเ  นพลเมือง  ่ม ค  ค่ำ องสังคม  ยและสังคม ลก  
2. งำนวิ ัยและวิ ำกำร   ่   น ำและ ั เคลื่อนกำรพัฒนำสังคม  ยและสังคม ลก  
3. ระ  นิเว นวัตกรรม   ่รองรั กำรพัฒนำ ำงวิ ำกำรและกำรพัฒนำ ระเ    
4. กำร ริ ำร ั กำร   ่ รั เ ล ่ยน  ้ม ควำมคล่องตัว ม ค   ำพและ ระสิ  ิ ำพ  
5.  ระ ำคม   ำ  เ  นสังคมแ ่งกำรสร้ำงสรรค์ และม ส   ำวะ  
6. ม ำวิ ยำลัย ั นน ำ  ่เ ื่อม ยงกั สังคม  ยและเ  น  ่ยอมรั  นระ ั นำนำ ำติ  
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การที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะเป็นที่พ่ึงพาให้แก่สังคมและประเทศชาติได้นั้น มหาวิทยาลัยต้องมี
มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับโลก ผลิตบัณฑิตที่มีคุณค่าเป็นพลเมืองของประเทศและของโลก เป็นองค์กร
แห่งปัญญาที่มีความเป็นเลิศทางด้านการวิจัย บนความพร้อมของการมีโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านวิชาการและ
วิจัย (Academic Infrastructure) ที่มีมาตรฐาน มีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพและธรรมาภิบาล และมี
ระบบงานที่มีความคล่องตัว กระชับ และมีการบริหารทรัพยากรที่มีประสิทธิผล โปร่งใส ตรวจสอบได ้

 ครงกำรย    ำสตร์  ่ตอ สนองแต่ละย    ำสตร์ม ำวิ ยำลัย 

ย    ำสตร์  ครงกำร 
Future Leaders 1. โครงการ Change Leader 

2. โครงการ chula Expo'64 
3. โครงการ competitive track 
4. โครงการ CU MOOC Anyone Can Learn 
5. โครงการ Fully-Integrated International Admission with Active 
Recruitment 
6. โครงการ Global Engagement Program: Bangkok Forum 
7. โครงการ High Competence for The New Normal 

8. โครงการ INTERNATIONAL ENGAGEMENT 

9. โครงการ เสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผ่าน Chula Radio Multi-Platform 

10. โครงการการสื่อสารจุฬาฯ ในสื่อนานาชาติ เพื่อ Academic และ Employer 
Reputations 
11. โครงการขับเคลื่อนความมีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ (International 
Reputation) 
12. โครงการขบัเคลื่อนคุณภาพด้านวิชาการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสู่ระดับ
นานาชาติ 
13. โครงการคลังความรู้ดิจิตอลเพื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 

14. โครงการความรอบรู้ในจินตนาการถึงอนาคตโดยความร่วมมือระหว่าง CU และ 
UNESCO 
15. โครงการจัดตั้งสถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

16. โครงการจุฬาสามัคคี 

17. โครงการนวัตกรรมการเรียนรู้สู่การศึกษาตลอดชีวิต (Learning Innovation for 
Life Long Education (LILLE) 
18. โครงการพัฒนากีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

19. โครงการพัฒนาศกัยภาพนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 
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ย    ำสตร์  ครงกำร 
Future Leaders 20. โครงการมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนิสิต 

21. โครงการสื่อสารสู่สากลผ่านรายการสารคดีวิทยุ Chula Global 
22. โครงการเสริมสร้างคุณค่าเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 

ย    ำสตร์  ครงกำร 
Impactful  
Research & 
Innovation 

1. โครงการ "การส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมนานาชาติ" 
2. โครงการ Digital-First 
3. โครงการ New Frontier Research Program 
4. โครงการต่อยอดงานวิจัยหลังปริญญาเอก 
5. โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มต่อยอดงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์และผลกระทบสูง 
6. โครงการยกระดับวารสารวิจัยระดับนานาชาติ 
7. โครงการวิวัฒน์ไทยศึกษา 

8. โครงการส่งเสริมการท างานวิจัยเชิงลึกในสาขาวิชาที่มีศักยภาพสูง 

9. โครงการสนับสนุนการวิจัยทดสอบในสัตว์กลุ่มไพรเมท 

10. โครงการสื่อสารนวัตกรรมสู่สังคม Chula Research & Innovation 

11. โครงการอาคารปฏิบัติการวิจัยและการเรียนการสอน 

12. ศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

ย    ำสตร์  ครงกำร 
Sustainability 1. โครงการ Brand Re-engineering 

2. โครงการ CU Sustainable Well-being 
3. โครงการ Digitalization 
4. โครงการการพัฒนาระบบ Less Paper ส าหรับงานการเงินและการบัญชีเพ่ือ
รองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
5. โครงการจัดการพลังงาน 
6. โครงการจุฬาฯ สระบุรี 
7. โครงการติวเข้มเติมเต็มสังคมไทย  Envi Mission : วัฒนธรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม 
8. โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือการคุ้มครองข้อมูล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

9. โครงการนวัตกรรมการศึกษาวิจัยบริการสู่ภูมิภาค 

10. โครงการปรับปรุงพ้ืนที่ด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

11. โครงการปรับปรุงระบบการจัดการขยะ 
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ย    ำสตร์  ครงกำร 
Sustainability 12. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ าภายในมหาวิทยาลัย ด้านซอยจุฬาฯ42

13. โครงการปรับปรุงอาคารตามกฎหมายว่าด้วยอาคารควบคุม
14. โครงการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย PLUS
15. โครงการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการงบประมาณสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
16. โครงการพัฒนาระบบกายภาพมหาวิทยาลัยเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน SDG
17. โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการคุณภาพองค์กร
18. โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชีเพ่ือรองรับการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
19. โครงการโรงอาหารปลอดภัย

20. โครงการโรงอาหารอ่ิมอร่อย สะอาด (Chula clean & good taste)

21. โครงการศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ:การสร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
เผยแพร่
22. โครงการสืบสานและสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรม

โดยสรุป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีความมุ่งมั่นอย่างชัดเจนที่จะสร้างบัณฑิตจุฬาฯ เป็นพลเมืองโลก 
ที่มีศักยภาพชั้นแนวหน้าของประเทศ/ภูมิภาค สามารถตอบสนองต่อความต้องการของสังคมทั้งปัจจุบัน และ
อนาคต พร้อมทั้งเปิดโอกาสผู้เรียนจากทั่วประเทศ ทั่วอาเซียน  และท่ัวโลก ได้เข้าสู่แหล่งการเรียนรู้และได้รับ
การดูแลสนับสนุนจนส าเร็จการศึกษาตามศักยภาพ รวมทั้งผลักดันให้เกิดการพัฒนาผลงานนวัตกรรมที่ยั่งยืน 
เป็นประโยชน์ต่อสังคม (Real-world Impact Innovation) และบ่มเพาะนวัตกรชั้นน ารุ่นใหม่ ให้มีความรู้ 
ความเข้าใจ ประสบการณ์ตรงต่อการสร้างนวัตกรรมที่แท้จริง จนก่อให้เกิดแรงบันดาลใจและความคิด
สร้างสรรค์สู่ผู้น าในการสร้างนวัตกรรมยุคต่อไป ตลอดจนมุ่งใช้ศักยภาพของมหาวิทยาลัยในการตอบสนองและ
บริการสังคม ด้วยการสร้างสรรค์ และบ่มเพาะองค์ความรู้สู่การสร้างสรรค์แนวทางแก้ไขปัญหาสังคม พร้อม
ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติระดับโลก (World Class National University) ที่มีบรรยากาศของ
มหาวิทยาลัยนวัตกรรมซึ่งมีความเป็นนานาชาติบนความพร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งแวดล้อม กายภาพ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนให้เกิดการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างก้าวกระโดด ทันต่อการปรับเปลี่ยน
และการแข่งขันสู่มหาวิทยาลัยแห่งชาติในระดับโลกที่ยั่งยืน 






