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บทสรุปผู้บร �หาร 
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ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ เป�นสถาบันการว �จยัและว �ชาการชัน้สูง จดัการศึกษาทางว �ชาการและ
ว �ชาชพีด้านว �ทยาศาสตร ์เทคโนโลยี ส่ิงแวดล้อม การแพทย์ และการสาธารณสุข มีฐานะเป�นนิติ
บุคคล และเป�นหน่วยงานในกํากับของรฐั ซึง่การพัฒนาราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ในชว่ง 5 ป�ที่ผ่านมา
พ.ศ. 2560-2564 เป�นการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตรร์าชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ ระยะเวลา 5 ป� (พ.ศ. 
2560-2564) โดยมีการกําหนดว �สัยทัศน์ “ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์จะเป�นสถาบันระดับโลกในด้าน
ว �ทยาศาสตร ์การค้นคว้าว �จยั การศึกษา และการบร �การทางสุขภาพ” ซึง่ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร ์
เป�นเป�าหมายสําคัญให้ทุกส่วนงานใชใ้นการดําเนินงานขับเคล่ือนให้บรรลุตามว �สัยทัศน์ที่กําหนด 
ทั้งน้ีคณะกรรมการสภาราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ทาํหน้าที่กํากับ ดูแลการดําเนินงานให้มีประสิทธภิาพ
และเกิดผลสัมฤทธิต์ามว �สัยทศัน์ทีกํ่าหนดไว้  

 

โดยที่ยุทธศาสตรร์าชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ ระยะเวลา 5 ป� (พ.ศ. 2560 – 2564) ส้ินสุดลง  

ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์จงึได้แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการจดัทาํยุทธศาสตรร์าชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ 

ฉบับน้ีขึ้น ซึ่งมีศาสตราจารย์ นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ เป�นประธานที่

ปร �กษา รองศาสตราจารย์ ดร. ทศันา บุญทอง เป�นประธานคณะกรรมการ มีคณะทีป่ร �กษาจาํนวน 8 

คน มีคณะกรรมการประกอบด้วยผู้แทนจากส่วนงานต่าง ๆ ของราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ จาํนวน 29 

คน  หลักการสําคัญในการจัดทําแผนยุทธศาสตรฉ์บับน้ี คือ  1) การน้อมนําพระปณิธานของ

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจา้น้องนางเธอ เจา้ฟ�าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมาร � กรมพระศร �สวาง

ควัฒน วรขัตติยราชนาร � องค์ประธานราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ “เป�นเลิศเพ่ือทุกชวี �ต”  2) การใชก้รอบ

แนวคิดการจัดทําแผนที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรช์าติ ระยะเวลา 20 ป� (พ.ศ. 2561-

2580) กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) กรอบ

นโยบายและยุทธศาสตรก์ารอุดมศึกษา ว �ทยาศาสตร ์ว �จยัและนวัตกรรม พ.ศ. 2566 – 2570 แผน

ด้านการอุดมศึกษา เพ่ือผลิตและพัฒนากําลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564–2570 และแผนการ

ปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรบัปรุง ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 

2564) และมีการกําหนดปรชัญาการอุดมศึกษาไทยและระบบอุดมศึกษาใหม่ ด้านการสรา้งบัณฑิต

และพัฒนากําลังคน 3) การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานของราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ทั้งในส่วนของโครงสรา้ง

องค์กร และบุคลากรทุกภาคส่วน ประกอบกับมีการศึกษาข้อมูลความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย 

(Stakeholders) ทัง้ภายในและภายนอกราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึง่ครอบคลุมการปฏิบัติงาน ป�ญหา 

อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ความเห็นต่อองค์กร จุดแข็ง จุดอ่อน จุดเส่ียง และโอกาสการพัฒนา รวมทัง้
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ภาพอนาคตของราชว �ทยาลัยที่ทุกคนอยากเห็น ทั้งน้ีการจดัทาํยุทธศาสตรดั์งกล่าวได้ใชเ้ทคนิคและ

กระบวนการทีใ่ห้ความสําคัญกับการมีส่วนรว่มและการยอมรบัของผู้บร �หารทกุระดับจากทกุภาคส่วน

ทีเ่ก่ียวข้อง รวมทัง้ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิทีมี่ความเชีย่วชาญและเขา้ใจการดําเนินงานพัฒนา

ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ฉบับแรกมาอย่างต่อเน่ือง โดยนําข้อคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะมาปรบัปรุงแก้ไข และจดัทาํเป�น (รา่ง)ยุทธศาสตรร์าชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ระยะเวลา 6 ป� 

(พ.ศ. 2565 – 2570)  เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับระยะเวลาของแผนยุทธศาสตรร์ะดับชาติที่

เก่ียวข้อง โดยวางกรอบเป�าหมายและทิศทางที่มุ่งเน้นให้ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ เป�นองค์กรที่นํา

ว �ทยาการขั้นสูงและนวัตกรรมไปใชใ้นการดูแลคนไทยทุกคนให้สามารถเข้าถึงสุขภาวะที่ดี เพ่ือความ

เ ป�น เ ลิศ ใ นทุกชี ว �ต  ตา ม พระปณิธ า นข อ งอ ง ค์ประธ า นรา ชว �ทย า ลัย จุ ฬ า ภ ร ณ์  แ ละ

คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ ได้นําเสนอ(ร่าง)ยุทธศาสตร์ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ 

ระยะเวลา 6 ป� (พ.ศ. 2565 – 2570) ต่อคณะกรรมการสภาราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ ในการประชุม

ครัง้ที่ 9 /2564  เม่ือวันที่ 10 กันยายน 2564 ซึง่ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ยุทธศาสตรร์าชว �ทยาลัย

จุฬาภรณ์ระยะเวลา 6 ป� (พ.ศ. 2565 – 2570) และให้ส่วนงานที่เก่ียวข้องใชเ้ป�นกรอบแนวทางใน

การพัฒนาราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ในชว่งระยะเวลาดังกล่าว 
 

สาระสําคัญของยุทธศาสตรร์าชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ ระยะเวลา 

6 ป� (พ.ศ. 2565–2570) 
 

ว �สัยทัศน์ (VISION) 
“สร้างสุขภาวะที่ดีและเท่าเทียมเพ่ือทุกชีว �ต ด้วยว �ทยาการขั้นสูง นวัตกรรมและ 

ความเป�นเลิศ”  
“Deliver Comprehensive Health & Health Equity for All through Advanced 

Sciences, Innovation and Excellence” 
  

 

ยุทธศาสตรร์าชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ 
 

ยุทธศาสตร์ที่  1 เรง่พัฒนาการศึกษาและนวัตกรรมบร �การสุขภาพที่มีคุณภาพสูงเพ่ือ
บร �การสังคมและชุมชนทุกระดับด้วยความเป�นเลิศ จากผลงานว �จัยทางว �ทยาการชั้นสูงของ ราช
ว �ทย า ลัย จุ ฬ า ภ ร ณ์ตา ม พระปณิธ า น  (Accelerating Quality Education and Inclusive 
Healthcare Innovation for Society Based on CRA Excellence in Advanced Sciences)  
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เป�าประสงค์ (Goals) 

• ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ มุ่งเน้นการให้บร �การประชาชนทุก

กลุ่มอย่างเทา่เทยีม 

• ให้บร �การสุขภาพและเพ่ิมศักยภาพเคร �อข่ายสถานบร �การด้านมะเรง็ หัวใจและ

หลอดเลือด ทางเดินอาหาร กระดูกและกล้ามเน้ือ ด้วยว �ทยาการชัน้สูงของราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ 

• สรา้งเคร �อข่าย Tele-Health Services ทีใ่ห้บร �การประชาชน ทกุพ้ืนทีเ่ป�าหมายอย่าง

ทัว่ถึง 

• พัฒนานวัตกรรมบร �การสุขภาพที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในสังคม

(Inclusive Healthcare Innovation) และส่งเสร �มการพัฒนาว �สาหกิจเ พ่ือสังคม (Social 

Enterprises) 
 

ยุทธศาสตร์ที่  2 สรา้งเสร �มความเป�นเลิศด้านการว �จัยพ้ืนฐานและว �จัยประยุกต์ โดย  
บูรณาการศาสตร์สุขภาพหน่ึง เ ดียว เ พ่ือความยั่ งยืน  (Boosting Research Excellence 
Including Basic and Applied Sciences Using One Health Integration for 
Sustainability)  

เป�าประสงค์ (Goals) 

• สรา้งสรรค์ผลงานว �จยัพ้ืนฐานและว �จยัประยุกต์ที่เป�นเลิศใน 4 กลุ่มโรค โดยบูรณา

การงานว �จยัทางสังคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์และงานว �จยัสุขภาพหน่ึงเดียว (One Health) ที่ใช้

ในการแก้ไขป�ญหาสุขภาพของประชาชน 

• สรา้งทรพัยากรมนุษย์ที่มีสมรรถนะสูงในการทํางาน มีแนวคิดสรา้งงานว �จัยเพ่ือ

สนับสนุนการพัฒนาประเทศ  

• ใชอุ้ทยานว �ทยาศาสตรสุ์ขภาพหน่ึงเดียว บูรณาการสหว �ชาชพีองค์รวม มุ่งยกระดับ

คุณภาพชวี �ตของประชาชนด้วยผลงานว �จยั นวัตกรรม และ AI บนพ้ืนฐานแนวคิดสุขภาพหน่ึงเดียว 

(One Health Approach) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์สู่มหาว �ทยาลัยดิจิทัลและป�ญญาประดิษฐ ์

(Revolutionizing Digital and AI-Based Campus) 

เป�าประสงค์ (Goals) 
• ปรบัเปล่ียนการบร �การหลัก การจัดการเร �ยนการสอน การว �จัย การบร �การสุขภาพ 

การจัดการข้อมูล และการบร �หารจัดการของราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ ไปสู่ Digital Ecosystem 

(Human, Infrastructure, Technology, Culture) เพ่ือให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงได้อย่างมี

ประสิทธภิาพ 
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• สรา้งความเป�นเลิศ และเพ่ิมศักยภาพในการจดัการศึกษา การว �จยั และการบร �การ

สุขภาพ โดยใชเ้ทคโนโลยปี�ญญาประดิษฐ ์(AI) 

• ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์มีข้อมูลสุขภาพ และ Big Data ที่สามารถใชป้ระโยชน์ในการ

บร �หารจดัการ การตัดสินใจและการวางแผนอนาคตทีมี่ประสิทธภิาพ 

ยุทธศาสตร์ที่  4 พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูงทางด้านบร �หารจัดการ ทรัพยากรมนุษย์ และ
ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม ใ น ก า ร ทํ า ง า น  ( Reinforcing Smart System, Smart People and Smart 
Workplace) 

เป�าประสงค์ (Goals) 

• ปฏิรูปโครงสรา้งและระบบบร �หารจดัการองค์กรให้บรรลุตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ

แห่งชาติ (TQA) และตอบว �สัยทศัน์ พันธกิจและเป�าหมายของราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ 

• สรา้งระบบบร �หารจดัการองค์กรทีมี่ประสิทธภิาพ มีความคล่องตัวและมีธรรมาภิบาล 

• สรา้งบุคลากรทุกระดับในองค์กรให้มีสมรรถนะสูงตามสาขางาน มีคุณลักษณะตาม

ค่านิยมหลัก (Core Value) ของ ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ คือ ทักษะสูง มีแรงจูงใจในการทํางาน 

ทํางานเป�นทีม เร �ยนรูจ้ากการทํางานรว่มกัน เร �ยนรูแ้ละพัฒนาตนเองต่อเน่ือง มีคุณธรรมและ

จร �ยธรรม 

• เสร �มเสถียรภาพทางการเง �น การคลัง ให้มีความม่ันคงในระยะยาว 
 

แนวทางการนํายุทธศาสตรไ์ปสู่การปฏิบัติ 
สภาราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการที่เก่ียวข้องจาํนวน 5 ชุด เพ่ือ

กํากับและบูรณาการดูแลการขับเคล่ือนยุทธศาสตรใ์นภาพรวมและยุทธศาสตรท์ั้ง 4 ด้าน โดยมี

หน้าที่รบัผิดชอบโดยตรงตามภารกิจของคณะกรรมการในแต่ละยุทธศาสตร ์ให้เกิดการเชือ่มโยง

และถ่ายทอดยุทธศาสตรไ์ปสู่การปฏิบัติได้อย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธภิาพ จากน้ันจงึมอบหมายให้

มีหน่วยงานหร �อกลุ่มบุคคลทีท่าํหน้าทีฝ่�ายเลขานุการเพ่ือให้การดําเนินงานทีมี่ประสิทธภิาพ 

ภายใต้แต่ละยุทธศาสตรจ์ะมีชุดแผนงาน (Strategic Package) ที่ประกอบไปด้วยงาน

เชิงพัฒนาที่จําเป�นต้องดําเนินการเพ่ือให้เกิดการดําเนินงานและขับเคล่ือนงานตามยุทธศาสตร ์ 

ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์จะแต่งต้ัง “ผู้รบัผิดชอบแผนงาน (Package Coordinating Manager)”  

ทําหน้าที่บร �หารจัดการให้เกิดการดําเนินงานสําหรบัชุดแผนงานแต่ละชุด ผู้รบัผิดชอบแผนงาน

ดังกล่าวน้ีจะได้รบัมอบหมายให้วางแผนและจัดการให้มีการดําเนินงานโครงการและงานพัฒนา

ต่างๆที่กําหนดไว้ในชุดแผนงาน (Strategic Package) ภายใต้แต่ละยุทธศาสตร ์โดยการดําเนิน

โครงการและงานพัฒนาดังกล่าวน้ี จะได้รบัการสนับสนุนทรพัยากรและงบประมาณจากราชว �ทยาลัย
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จุฬาภรณ์อย่างเพียงพอ และผู้รบัผิดชอบแผนงานมีหน้าที่รายงานตรงต่อผู้บร �หารยุทธศาสตร ์

(Strategy’s Manager) ซึ่งจะประมวลผลข้อมูลและรายงานต่อคณะกรรมการที่ กํากับดูแล

ยุทธศาสตรน้ั์น ๆ ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์พิจารณามอบหมายให้ผู้บร �หารรวมทั้งหน่วยงานที่มีหน้าที่

ด้านการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร ์เป�นคณะทาํงานเพ่ือการติดตามและ

ประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรฉ์บับน้ี 
 

การติดตามผลและการประเมินผล 
ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์กําหนดให้มีการติดตามและประเมินผลโดยใช้กลไก MESA 

(Monitoring, Evaluation, Steering and Assisting) ซึง่ประกอบด้วย 

1) กลไกติดตามความก้าวหน้า (Monitoring) ของการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์

ฉบับน้ีอย่างใกล้ชดิ ส่ือสาร และรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานต่อสภาราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์

และประชาคมราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์อย่างสม�าเสมอ 

2) กลไกประเมินผลการดําเนินงาน (Evaluation) เพ่ือให้ทราบสัมฤทธิ์ผลในการ

ดําเนินงาน และใชเ้ป�นข้อมูลในการปรบัแนวทางการดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธภิาพ และรายงาน

ผลการดําเนินงานต่อสภาราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์และประชาคมเป�นระยะ 

3) กลไกขับเคล่ือนการดําเนินงาน (Steering) ของราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ เพ่ือให้ม่ันใจ

ว่าเกิดการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ฉบับน้ีไปสู่การบรรลุเป�าหมายและทิศทางที่กําหนดอย่างมี

ประสิทธิภาพ ซึ่งอาจจําเป�นต้องเก่ียวข้องกับการใช้กลไกนโยบาย กลไกงบประมาณ กลไกการ

บร �หารงานอ่ืนทีเ่ก่ียวข้อง 

4) กลไกสนับสนุนการดําเนินงาน (Assisting) ทั้งการสนับสนุนเชงินโยบาย และการ

สนับสนุนอ่ืนทีจ่าํเป�นต่อการดําเนินงานตามยุทธศาสตร ์ 

 

การขยับรอบแผนทุก 1 ป� (Rolling plan) 
 ยุทธศาสตรร์าชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ฉบับน้ีควรมีการบร �หารจดัการในลักษณะที่มีการขยับ

รอบแผนทกุ 1 ป� (Rolling Plan) ทัง้น้ีเพ่ือให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรบัตัวเพ่ือตอบสนองต่อการ

เปล่ียนแปลงทีอ่าจเกิดขึ้นอย่างรวดเรว็ฉับพลันในแต่ละรอบป�  

 



บทที่ 1 บทนํา / 8 

 

บทท่ี 1 บทนํา 
……………………………………………………… 

 

1.1 ปรชัญา ปณิธาน 
 

ปรชัญา “เป�นเลิศเพ่ือทกุชวี �ต” 

  “Be Excellent for Lives” 

ปณิธาน เป�นศูนย์กลางการศึกษาและว �จยัสู่ความเป�นเลิศด้านว �ชาการและว �ชาชพี เพ่ือบร �การ

มวลมนุษยชาติอย่างยั่งยืน 

 

1.2 ว �สัยทัศน์ 
“ สรา้งสุขภาวะที่ดีและเท่าเทียมเพ่ือทุกชีว �ต ด้วยว �ทยาการขั้นสูง นวัตกรรมและความเป�นเลิศ 

”“ Deliver Comprehensive Health & Health Equity for All through Advanced     

  Sciences, Innovation and Excellence” 
 

ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ กําหนดว �สัยทศัน์ทีส่อดคล้องกับพระราชปณิธานขององค์ประธานราช

ว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ “เป�นเลิศเพ่ือทุกชีว �ต” ครอบคลุมพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา ในมิติของการ

จดัการเร �ยนการสอนสาขาว �ทยาศาสตรสุ์ขภาพและส่ิงแวดล้อม การว �จยัเพ่ือพัฒนานวัตกรรมด้าน

สุขภาพที่มีความสรา้งสรรค์ เติมเต็มส่ิงที่ขาดหาย และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน ส่ิงแวดล้อม และ

ส่ิงมีชวี �ต การให้บร �การทางว �ชาการ และบร �การสุขภาพต่อประชาชน เน้นแนวคิดสุขภาพหน่ึงเดียว 

(One Health) การทาํนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การสืบสานความเป�นไทย หล่อหลอมความจงรกัภักดี

ต่อชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตร �ย์ โดยมีกลไกการดําเนินงานด้วยการสรา้งเคร �อข่ายความ

รว่มมือที่เข้มแข็งทั้งภายในประเทศและนานาชาติ เพ่ือเป�าหมายหลักคือ สุขภาวะที่ดีของ ประชาชน

ทกุคนอย่างเทา่เทยีม เสมอภาค และมีความยั่งยืน  

 

1.3 พันธกิจ 
1.3.1 จัดการศึกษาเพ่ือสรา้งบัณฑิตที่เป�นผู้นําและนักว �จัยทางว �ชาชีพด้านสุขภาพ 

ว �ทยาศาสตร ์เทคโนโลยี การแพทย์ การสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 

1.3.2 ว �จัย สร้างองค์ความรูแ้ละนวัตกรรมด้านสุขภาพ ว �ทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

การแพทย์ การสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมทีส่ามารถนําไปปฏิบัติได้จร �ง สามารถชีนํ้าและขับเคล่ือน

การพัฒนาประเทศและสังคม 
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1.3.3 ให้บร �การว �ชาการและว �ชาชพีด้านสุขภาพที่เป�นเลิศ และเป�นธรรมแก่สังคม ด้วย

ความเสมอภาคและไม่เหล่ือมล�า 

1.3.4 บร �หารจัดการให้เป�นองค์กรที่มีประสิทธภิาพ และมีการพัฒนาต่อเน่ืองยั่งยืนให้

เป�นสถาบันทีเ่ป�นเลิศในระดับสากล 

1.3.5 สืบสาน และทาํนุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ศีลธรรม และภูมิป�ญญาทอ้งถ่ิน 

1.3.6 สืบสานพระปณิธานในการชว่ยเหลือประชาชนด้วยความเพียรและจติเมตตา 
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1.4 ค่านิยมองค์กร 

 
แผนภาพที่ 1 ค่านิยมองค์กร ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ 
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1.5 ความสําคัญและความจาํเป�นในการจดัทํายุทธศาสตร ์
ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ เป�นองค์กรที่พัฒนาต่อยอดจากสถาบันว �จยัที่เกิดจากพระว �สัยทัศน์

ของ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจา้น้องนางเธอ เจา้ฟ�าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมาร � กรม

พระศร �สวางควัฒน วรขัตติยราชนาร � ที่ได้ทรงเห็นความสําคัญและความจําเป�นของการศึกษา

ค้นคว้าว �จยัเพ่ือสรา้งองค์ความรูท้ี่จะนําไปสู่การพัฒนาสุขภาพอนามัยของประชาชนและการพัฒนา

ประเทศ โดยได้ทรงก่อต้ัง “สถาบันว �จัยจุฬาภรณ์” ขึ้นในป�พุทธศักราช 2530 เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รชักาลที่ 9 ใน

โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ห้ารอบ 5 ธนัวาคม 2530 และได้ทรงปฎิบัติหน้าที่เป�นองค์

ประธานของสถาบันที่ทรงจัดต้ังขึ้นน้ีด้วยพระองค์เอง ทั้งได้ทรงจัดต้ังมูลนิธิจุฬาภรณ์ขึ้นเพ่ือ

สนับสนุนด้านงบประมาณ และได้ทรงเห็นว่าเพ่ือพัฒนานักว �จยัให้มีจาํนวนมากขึ้นและมีศักยภาพสูง 

จงึได้ทรงก่อต้ัง “สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์” ขึ้นในป�พุทธศักราช 2548 ในโอกาสมหามงคลที่

ทรงเจร �ญพระชนมพรรษาครบส่ีรอบ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์เป�นสถาบันการศึกษาเอกชน

ภายใต้มูลนิธจุิฬาภรณ์และกําหนดให้สถาบันแห่งน้ีทําหน้าที่พัฒนากําลังคนด้านว �ทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยีระดับสูงของประเทศในสาขาว �ชาที่ขาดแคลน และมีความสําคัญในการพัฒนา

ประเทศชาติ โดยมุ่งเน้นความเป�นเลิศทางว �ชาการในระดับนานาชาติและมีความรว่มมือทางว �จยัและ

ว �ชาการกับสถาบันว �จยัจุฬาภรณ์ และเพ่ือให้ผลงานว �จยัสามารถนําไปสนับสนุนการปฏิบัติให้เกิดผล

มากยิ่งขึ้น ได้ทรงจัดต้ัง “ศูนย์ว �จัยการศึกษาและบําบัดโรคมะเรง็” ภายใต้สถาบันว �จัยจุฬาภรณ์

เพ่ือเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบสมเด็จพระนางเจ้าสิร �กิต์ิ 

พระบรมราชนีินาถ พระบรมราชชนนีพันป�หลวง 12 สิงหาคม พุทธศักราช 2552 เพ่ือศึกษา ว �จยัและ

ให้การบาํบัดโรคมะเรง็ซึง่เป�นป�ญหาสาธารณสุขสําคัญของประเทศเป�นการเฉพาะ และพระราชทาน

นามว่า “โรงพยาบาลจุฬาภรณ์” เป�นโรงพยาบาลเฉพาะทางผู้ป�วยโรคมะเรง็ขนาด 100 เตียง 

ป�พ.ศ. 2558 ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ�าจุฬาภรณวลัยลักษณ์       

อัครราชกุมาร � กรมพระศร �สวางควัฒน วรขัตติยราชนาร � ได้ทรงเห็นว่า เพ่ือให้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ขยายความช่วยเหลือประชาชนให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น จึงมีพระดําร �ให้มีการต่อยอดโรงพยาบาล       

จุฬาภรณ์ ให้เป�นสถาบันการแพทย์ครบวงจรขนาด 400 เตียง ที่สามารถให้บร �การผู้ป�วย

ครอบคลุมทุกโรคนอกเหนือจากโรคมะเรง็ และทรงกําหนดให้มีโครงการจัดสรา้งโรงพยาบาลจุฬา

ภรณ์ ส่วนขยาย 400 เตียงน้ี เป�นโครงการหน่ึงในโครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระ

บรมชนกาธเิบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ

ชนมพรรษา 90 พรรษา วันที ่5 ธนัวาคม 2560 เพ่ือถวายราชสดุดี และระลึกถึงพระมหากรุณาธคุิณ 
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โครงการจดัสรา้งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ส่วนขยาย จงึได้เร �ม่ดําเนินการจากความรว่มมือของทุกภาค

ส่วนทัง้ภาครฐัและเอกชนบนเน้ือที ่24 ไร ่บร �เวณโซนซ ีในพ้ืนทีศู่นย์ราชการแจง้วัฒนะ 

โดยที่โครงการสถาบันการแพทย์ครบวงจร มีจุดประสงค์เพ่ือพัฒนาทั้งด้านการแพทย์ 

และบุคลากรทางการแพทย์ของประเทศไทย ให้มีศักยภาพระดับสากล จงึกําหนดให้มีหน่วยงานจดั

การศึกษาเพ่ือผลิตบุคลากรสุขภาพสาขาว �ชาต่างๆ โดยมีพระว �สัยทัศน์ในการจัดการองค์กรแบบ

สมัยใหม่เชน่เดียวกับนานาประเทศ เพ่ือให้เกิดการบูรณาการในการทาํงานบร �การและการว �จยัโดย

ไม่มีการแบ่งเป�นหลายคณะ สํานักว �ชาและภาคว �ชาอย่างหลากหลายเชน่ในอดีต ได้ทรงลงพระนาม

จัดต้ัง สํานักว �ชาแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ขึ้นเม่ือวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2558  ให้

เป�นหน่วยงานหลักด้านการศึกษาโดยเฉพาะหลักสูตรแพทย์แบบใหม่ที่มีพ้ืนฐานด้านว �ทยาศาสตร์

พ้ืนฐานและงานว �จยัเชน่เดียวกับหลักสูตรแพทยศาสตรข์องประเทศตะวันตกที่ได้เสด็จไปทาํความ

รว่มมือไว้และเพ่ือรองรบัการจัดการศึกษาครอบคลุมสาขาว �ชาต่างๆ ด้านการแพทย์อ่ืนๆ การ

พยาบาล ด้านว �ทยาศาสตรสุ์ขภาพ และด้านการสาธารณสุข รวมทั้งการศึกษาหลังปร �ญญาในสาขา

ต่างๆ ที่ขาดแคลน สํานักว �ชาแพทยศาสตรแ์ละการสาธาณสุข ที่ทรงจัดต้ังขึ้นน้ีจึงเป�นหน่วยงาน

อุดมศึกษาที่มีภารกิจ ในการจดัการศึกษาด้านสุขภาพทุกด้าน และเม่ือวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2558 

ทรงพระกรุณาจัดต้ัง “ว �ทยาลัยว �ทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ�าจุฬาภรณ์” เพ่ือทําหน้าที่เป�น

สถาบันอุดมศึกษาระดับ มหาว �ทยาลัย จัดการศึกษาหลักสูตรต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในสํานักว �ชา

แพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข 

เม่ือวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2559 พระราชบัญญัติราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. 2559 ได้

ประกาศใช ้โดยมีพระราชประสงค์ให้มีการจดัทําหลักสูตรเพ่ือผลิตบุคลากรทางการแพทย์ในสาขา

ต่าง ๆ ที่จาํเป�นต่อประเทศและตอบสนองความต้องการของสังคม โครงการจดัต้ังคณะพยาบาล

ศาสตร ์ ได้รบัความเห็นชอบจากสภาราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้เป�ดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร

บัณฑิต และเห็นชอบการจดัต้ังคณะพยาบาลศาสตร ์เม่ือวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เป�นคณะ

ว �ชา ภายใต้ว �ทยาลัยว �ทยาศาสตรก์ารแพทย์เจา้ฟ�าจุฬาภรณ์รว่มกับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ต่อมาในป�

เดียวกัน สภาราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้อนุมัติการเปล่ียนชื่อสํานักว �ชาแพทยศาสตรแ์ละการ

สาธารณสุขเป�นคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และอนุมัติให้จัดต้ังคณะเทคโนโลยี

ว �ทยาศาสตรสุ์ขภาพในป� 2562 และคณะสัตวแพทยศาสตรแ์ละสัตวว �ทยาประยุกต์ ตามลาํดับ  

เน่ืองจากเป�นระยะแรกของการจดัต้ังให้มีคณะว �ชาต่างๆ  เพ่ือผลิตบุคลากรตามความจาํเป�น
ของสถาบันการแพทย์จุฬาภรณ์  การเป�ดสอนจําเป�นต้องเตร �ยมความพรอ้มในหลายด้าน ทั้ง
หลักสูตร อาคารสถานที่ คณาจารย์ และอุปกรณ์การเร �ยนการสอน ฯลฯ หลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต ซึ่ง คณะพยาบาลศาสตร ์ได้จัดทําขึ้นแล้วเสรจ็ในป� พ.ศ. 2559 ได้รบัความเห็นชอบจาก 
สภาราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ และจากสภาการพยาบาล ให้รบันักศึกษารุน่แรกในป�การศึกษา 2560 



บทที่ 1 บทนํา / 13 

 

พรอ้มกับหลักสูตรว �ทยาศาสตรบัณฑิต (สาขารงัสีเทคนิค) นักศึกษารุน่แรกของทั้ง 2 หลักสูตรน้ี จงึ
ต้องไปเร �ยนรายว �ชาหมวดศึกษาทัว่ไป และรายว �ชาพ้ืนฐานว �ชาชพี ซึง่เป�นหมวดว �ชาบังคับในชัน้ป�ที ่1 
และป�ที่ 2 กับมหาว �ทยาลัยมหิดล ณ ศาลายา ส่วนคณะแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข ได้รบั
นักศึกษาแพทย์รุน่แรกในป�การศึกษา 2560  จํานวน 30 คน โดยเป�นคู่ความรว่มมือในการผลิต
แพทย์กับคณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิดี มหาว �ทยาลัยมหิดล ตามโครงการ รามา-จุฬา
ภรณ์ เป�นจํานวน 5 รุน่ (ป�การศึกษา 2560 ถึง2564) นักศึกษาแพทย์ทั้ง 5 รุน่น้ีจึงเร �ยนรว่มกับ 
คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิดี ต่อมาจึงได้จัดทําหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ระดับ
นานาชาติ (7 ป�) รว่มกับ University College London (UCL) รบันักศึกษาในป�การศึกษา 2563 
และในป�เดียวกันน้ีคณะสัตวแพทยศาสตรแ์ละสัตวว �ทยาประยุกต์ ได้รบัความรว่มมือในการรบั
นักศึกษาและเร �ยนในหลักสูตรของคณะสัตวแพทยศาสตร ์มหาว �ทยาลัยมหิดล ส่วนคณะเทคโนโลยี
ว �ทยาศาสตรสุ์ขภาพ ซึ่งสภาราชว �ทยาลัยมีมติให้จัดต้ังขึ้นเม่ือป� พ.ศ. 2562 ได้รวบรวมหลักสูตร  
ต่าง ๆ ทีเ่กิดขึ้นก่อนแล้วมาไว้ด้วยกัน เพ่ือบร �หารจดัการภายใต้คณะว �ชาน้ี อาท ิหลักสูตรรงัสีเทคนิค 
(หลักสูตร 4 ป�) หลักสูตรว �ทยาศาสตรก์ารเคล่ือนไหวเพ่ือสุขภาพ (หลักสูตร 4 ป�) หลักสูตรฉุกเฉิน
ทางการแพทย์ (ต่อเน่ือง 2 ป�) และได้จดัทาํหลักสูตรอ่ืน ๆ เพ่ือผลิตบุคลากรตามความจาํเป�นของ
ระบบสุขภาพไทยเพ่ิมขึ้นอีกหลายหลักสูตร ทั้งระดับปร �ญญาตร �และปร �ญญาโท หลักสูตรระดับ
ปร �ญญาตร �ที่กําหนดให้มีรายว �ชาการศึกษาทั่วไป และว �ชาพ้ืนฐานว �ชาชีพ นักศึกษาเร �ยนที่
มหาว �ทยาลัยมหิดล  

ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ มีนโยบายให้นักศึกษากลับมาเร �ยนที่ว �ทยาลัยว �ทยาศาสตรก์ารแพทย์
เจ้าฟ�าจุฬาภรณ์ ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ ต้ังแต่ชัน้ป�ที่ 1 จนจบหลักสูตรโดยจะให้เร �ม่ในป�การศึกษา 
2565  ซึง่ต่อมาราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์พิจารณาเห็นว่าป�จจุบันราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์มีความพรอ้มที่
ระดับหน่ึงแล้ว และนักศึกษาทุกหลักสูตรมีจํานวนยังไม่มาก จึงเห็นควรปรบัให้เร �ม่มาเร �ยนที่        
ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ ต้ังแต่ป�การศึกษา 2564 น้ีเป�นต้นไป  

 การพัฒนาราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ ต้ังแต่ พ.ศ. 2560 – 2564  ได้ใช้ยุทธศาสตรร์าช

ว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ ระยะเวลา 5 ป� (พ.ศ.2560-2564) เป�นเคร �อ่งมือในการขับเคล่ือนการปฏิบัติงาน

ในทุกส่วนงาน เพ่ือให้บรรลุว �สัยทัศน์ “ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์จะเป�นสถาบันระดับโลกในด้าน

ว �ทยาศาสตร ์การค้นคว้าว �จยั การศึกษา และการบร �การทางสุขภาพ” ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตรท์ี่ 1  มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความเป�นเลิศ ทั้งด้านว �ชาการ ว �ชาชีพ การว �จัย ความ

เป�นผู้นําและความเป�นมนุษย์ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 ว �จัยและพัฒนานวัตกรรมที่มีศักยภาพในการเปล่ียนแปลง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การให้บร �การว �ชาการและว �ชาชีพ ที่เป�นเลิศและต้ังอยู่บนหลักความ

เสมอภาคไม่เหล่ือมล�า 

ยุทธศาสตร์ที่  4 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และระบบงานสู่องค์กรสมรรถนะสูงที่ มี

ว �สัยทัศน์รว่มอย่างยั่งยืน 
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          โดยสภาราชว �ทยาลัยได้ทําหน้าที่กํากับดูแลการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดผล

สัมฤทธิ์ตามว �สัยทัศน์ที่กําหนดไว้ ได้มีการแต่งต้ังผู้บร �หารเป�นประธานกรรมการขับเคล่ือน

ยุทธศาสตรแ์ต่ละยุทธศาสตร ์ทาํหน้าทีใ่นการติดตามการดําเนินการของแต่ละหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง

ให้คําปร �กษาในการปรบัปรุงการดําเนินงาน และประเมินผลการปฏิบัติตามยุทธศาสตรอ์ย่างต่อเน่ือง 

ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์มีผลการปฏิบัติตามยุทธศาสตรอ์ยู่ในระดับปานกลางถึงดี      

         และเม่ือยุทธศาสตรร์าชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ ระยะเวลา 5 ป� (พ.ศ. 2560 – 2564) ส้ินสุดลง 

ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์เห็นว่า ประเทศไทยได้มีการทบทวนและจดัทาํยุทธศาสตรช์าติ ระยะเวลา 20 

ป� (พ.ศ. 2561-2580) วางกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-

2570) กรอบนโยบายและยุทธศาสตรก์ารอุดมศึกษา ว �ทยาศาสตร ์ว �จยัและนวัตกรรม พ.ศ. 2566 

– 2570 แผนด้านการอุดมศึกษา เพ่ือผลิตและพัฒนากําลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564–2570 และ

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรบัปรุง ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันที่ 24 กุมภาพันธ ์

พ.ศ. 2564) และมีการกําหนดปรชัญาการอุดมศึกษาไทยและระบบอุดมศึกษาใหม่ ด้านการสรา้ง

บัณฑิตและพัฒนากําลังคน โดยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตรต่์างๆ ที่เก่ียวข้องดังกล่าวแล้ว และ

คํานึงถึงความเปล่ียนแปลงและความเชื่อมโยงของสถานการณ์ภายในประเทศและบร �บททั่วโลก 

เชน่ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัลและป�ญญาประดิษฐ ์การแพรร่ะบาดของโรคสายพันธุใ์หม่ 

โรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ต้ังแต่ต้นป� พ.ศ. 2563 และการระบาดซ�า อีก สอง

ระลอก ถึงกลางป� พ.ศ. 2564 ทาํให้เกิดผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจ และสังคม รายได้ครวัเร �อน ว �ถี

การดําเนินชวี �ตของประชาชน  ป�ญหาตลาดแรงงานในภูมิภาค เป�นต้น จงึเป�นเร �อ่งสําคัญและจาํเป�น

อย่างยิ่งที่ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ จะนํามาว �เคราะห์ความเชือ่มโยงและใชเ้ป�นป�จจยันําเข้าในการวาง

กรอบยุทธศาสตรร์าชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ ระยะเวลา 6 ป� (พ.ศ. 2565–2570) ให้สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตรข์องประเทศเหล่าน้ัน โดยมุ่งม่ันที่จะมีส่วนรว่มผลักดันการบรรลุยุทธศาสตรแ์ละ

เป�าหมายของประเทศในภาพรวม ด้วยศักยภาพ ความรว่มมือ (พันธมิตร) และทรพัยากรต่าง ๆ ที่

ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์มีทั้งหมด โดยมีเป�าหมายสุดท้ายคือ “การสร้างประโยชน์สุขสูงสุดแก่

ประชาชน”  

 

1.6 วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือเป�นกรอบในการปฏิบัติงานของราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ และเป�นแนวทางการขับเคล่ือน

การดําเนินงานของส่วนงานต่าง ๆ ในราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ให้บรรลุเป�าหมายภายในป� พ.ศ. 2570 

ภายใต้พันธกิจทีกํ่าหนดไว้  
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2) เพ่ือพัฒนาราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ให้ก้าวหน้าทันต่อการเปล่ียนแปลงของประเทศ รวมถึง

ความก้าวหน้าทางว �ทยาศาสตรก์ารแพทย์ การสาธารณสุข และส่ิงแวดล้อม ในยุคโลกาภิวัตน์ การ

อุดมศึกษา ว �ทยาศาสตร ์ว �จยั นวัตกรรม การพัฒนาทางเทคโนโลยีในยุคดิจทิลั เศรษฐกิจ และสังคม 

3) เพ่ือเป�นแนวทางในการนําความเป�นเลิศของราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ ไปพัฒนาประเทศ การ

สรา้งสุขภาพ และคุณภาพชวี �ตแก่ประชาชนทกุระดับ ตามพระราชปณิธาน 
 

1.7 กระบวนการจัดทํายุทธศาสตรร์าชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ ระยะเวลา 
6 ป� (พ.ศ. 2565 – 2570)  

     เ ม่ือยุทธศาสตร์ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ ระยะเวลา 5 ป�  (2560-2564) จะส้ินสุดลง 

คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตรร์าชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้เห็นชอบให้รองศาสตราจารย์            

ดร.ทัศนา บุญทอง รองอธกิารบดีว �ทยาลัยว �ทยาศาสตรก์ารแพทย์เจา้ฟ�าจุฬาภรณ์ ฝ�ายยุทธศาสตร ์

ในขณะน้ัน ดําเนินการจดัทาํยุทธศาสตรร์าชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ ระยะต่อไป  ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์จงึ

แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการจัดทํายุทธศาสตรร์าชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยมีรองศาสตราจารย์       

ดร.ทัศนา บุญทอง เป�นประธานคณะกรรมการดําเนินงานจดัทํายุทธศาสตรร์าชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ 

ระยะเวลา 6 ป� (พ.ศ. 2565 – 2570)  
 

         คณะกรรมการจดัทาํยุทธศาสตรร์าชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ดําเนินการจดัทาํยุทธศาสตรโ์ดยใน
เบ้ืองต้นได้มีการกําหนดหลักการสําคัญในการจดัทาํยุทธศาสตร ์คือตอบสนองต่อพระปณิธานองค์
ประธานราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ “เป�นเลิศเพ่ือทุกชีว �ต”  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนของราช
ว �ทยาลัยจุฬาภรณ์มีส่วนรว่มทั้งบุคคลภายในและภายนอก และสอดคล้องกับยุทธศาสตรช์าติและ
ยุทธศาสตรท์ีเ่ก่ียวข้อง 

 

1.8 เทคนิคและเคร �อ่งมือต่าง ๆ ในการจดัทํายุทธศาสตร ์
1) การคาดการณ์อนาคต 

การคาดการณ์อนาคต (Foresight) เป�นกระบวนการที่ดําเนินการอย่างเป�นระบบในการ

มองไปในอนาคตของว �ทยาศาสตร ์เทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคม เพ่ือส่งเสร �มให้เกิดการเอ้ือ

ประโยชน์สูงสุดแก่เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม การคาดการณ์อนาคตไม่ใช่การทํานาย 

(Forecast) ที่สันนิษฐานอนาคตเพียงรูปแบบเดียว หลักสําคัญของการคาดการณ์อนาคต คือ  

การดําเนินการที่เป�นระบบ มีขั้นตอนชัดเจน และมีส่วนร่วมจากผู้ที่มีส่วนร่วมเป�นเจ้าของ 

(Stakeholders) เพ่ือให้เข้าใจถึงแรงผลักดันต่าง ๆ ทั้งที่เห็นชดัและที่ยังไม่เห็นชดั ซึง่จะกําหนด

รูปแบบของอนาคต และทาํให้เห็นลู่ทางทีจ่ะต้องกระทาํในวันน้ีเพ่ืออนาคตทีดี่ขึ้น  
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        “การคาดการณ์อนาคต” ได้รบัการยอมรบัในหลายประเทศว่า เป�นว �ธีการที่มุ่งเน้นความ

พยายามจะนําไปสู่การสรา้งความม่ังค่ังและการยกระดับคุณภาพชีว �ต โดยมีเหตุผลพ้ืนฐานคือ

เทคโนโลยีและองค์ความรูใ้หม่ ๆ อาจพลิกโฉมภาคอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ สังคม และสภาวะ

แวดล้อมในระยะหลายทศวรรษทีจ่ะมาถึงได้ 

 

                  2) การสรา้งว �สัยทัศน์ 
การสรา้งข้อความหร �อเร �อ่งเล่าเชิงพรรณนาที่สรา้งแรงบันดาลใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

เพ่ือสะท้อนให้เห็นอนาคตที่ต้องการให้เกิดขึ้นหร �อต้องการเห็นการเปล่ียนแปลง สถานการณ์ใน

อนาคตที่พึงประสงค์ ด้วยกระบวนการกลุ่ม เพ่ือสรา้งความหวัง ความรูสึ้กเป�นเจา้ของ และการรว่ม

แรงใจเพ่ือให้บรรลุเป�าหมายในอนาคต โดยว �สัยทศัน์ทีดี่มีคุณลักษณะทีดี่ 6 อย่าง ได้แก่ สรา้งสรรค์ 

(Creative) พึงประสงค์  (Desirable) เป�นไปไ ด้  (Feasible) ชัด เจน (Focused) ยืดหยุ่ น 

(Flexible) ส่ือสารและถ่ายทอดได้งา่ย (Communicable) 

 

                 3) การวางแผนแบบ Backcasting 
การพยากรณ์แบบมองย้อนหลัง มีพ้ืนฐานแนวคิดว่า การพยากรณ์อนาคตที่แม่นยําจะ

เกิดขึ้นได้จากการกําหนดผลลัพธท์ี่ต้องการในอนาคตขึ้นมาก่อนให้ชดัเจน แล้วค่อยย้อนกลับมาดูว่า

แนวทางและความเป�นไปได้ในการบรรลุอนาคตทีต้่องการน้ัน จะต้องทาํอย่างไร 

ในการใชเ้ทคนิค Backcasting จะเน้นการให้ผู้บร �หาร ผู้เชีย่วชาญ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ

สมาชกิทกุคนทีอ่ยู่ในองค์กร มารว่มกันกําหนดเป�าหมายในอนาคต และกลยุทธท์างเลือกทีเ่ป�นไปได้

เพ่ือบรรลุเป�าหมายน้ัน ในลักษณะของกระบวนการแบบมีส่วนรว่ม โดยในขั้นตอนของการรว่มกัน

กําหนดภาพอนาคตและกลยุทธเ์พ่ือบรรลุเป�าหมาย จะต้องคํานึงถึงความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นใน

อนาคต และแนวโน้มของการเปล่ียนแปลงของป�จจัยภายนอกองค์กรมาประกอบ เพ่ือพิจารณา

เส้นทางจากอนาคตที่ปรารถนากลับมายังสถานการณ์ป�จจุบัน ทําให้ได้จุดเร �ม่ต้นและเส้นทางที่จะ

นําพาองค์กรไปสู่อนาคตทีช่ดัเจนได้
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แผนภาพท่ี 2 กระบวนการจัดทํายุทธศาสตรร์าชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ ระยะเวลา  6 ป� (พ.ศ. 
2565 – 2570)  
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บทท่ี 2 การว �เคราะห์นโยบาย ยุทธศาสตรข์อง

ประเทศ สถานภาพ และศักยภาพของราชว �ทยาลัย

จุฬาภรณ์ 

……………………………………………………………… 
 

ในกระบวนการจัดทํารา่งยุทธศาสตรร์าชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. 2565-2570 ได้มีการ

ว �เคราะห์ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ชาติ ระยะเวลา 20 ป� (พ.ศ. 2561-2580) กรอบ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) กรอบนโยบายและ

ยุทธศาสตรก์ารอุดมศึกษา ว �ทยาศาสตร ์ว �จัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566–2570 แผนด้านการ

อุดมศึกษา เพ่ือผลิตและพัฒนากําลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564–2570 แผนการปฏิรูปประเทศ

ด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษา ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ (ฉบับ

ปรบัปรุง ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันที่ 24 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2564) และปรชัญาการ

อุดมศึกษาไทยและระบบอุดมศึกษาใหม่ ด้านการสรา้งบัณฑิตและพัฒนากําลังคน  
 

ว �เคราะห์สถานภาพป�จจุบันของราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ โครงสรา้งองค์กร อัตรากําลัง 

จาํนวนนักศึกษา และ การสํารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจเก่ียวกับภารกิจของราชว �ทยาลัย

จุฬาภรณ์ ของผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 2,414 คน ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน 

นักศึกษาทกุหลักสูตรของราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ บุคลากรทีป่ฏิบัติงานในโรงพยาบาล และ ประชาชน

ทั่วไป (รายละเอียดในภาคผนวก 4) ว �เคราะห์ศักยภาพของราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ผ่านกระบวนการ

ค้นหาในจุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน (Weakness) ที่มีต่อการดําเนินงานในด้านว �ชาการ 

โครงสรา้งพ้ืนฐาน ทรพัยากรบุคคล สวัสดิการและสิทธปิระโยชน์ การบร �หารจัดการ งบประมาณ 

ภาพลักษณ์ขององค์กร พันธกิจขององค์กร และความรว่มมือกับองค์กรภายนอก พรอ้มกับได้

ว �เคราะห์ถึงตําแหน่งป�จจุบันของราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ในด้านการบร �การทางการแพทย์ หลักสูตร

การเร �ยนการสอน  และการว �จยัและการนําผลงานว �จยัไปใชป้ระโยชน์ในมิติต่าง ๆ 
 

            และได้พิจารณาคาดการณ์อนาคต ผ่านกระบวนการว �เคราะห์การสรา้งชุดภาพฉากทัศน์

อนาคต สถานการณ์และแนวโน้มในอนาคต เพ่ือนํามาประกอบการวางแผนจดัทาํรา่งยุทธศาสตร ์

ซึ่งการคาดการณ์อนาคตน้ัน เป�นความพยายามอย่างเป�นระบบที่จะคาดการณ์ถึงว �ทยาศาสตร ์

เทคโนโลยี เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม และสังคมในระยะยาว เพ่ือบ่งชีถึ้งเทคโนโลยีพ้ืนฐานใหม่ ๆ  
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2.1 นโยบายและยุทธศาสตรส์ําคัญของประเทศ 
2.1.1 ยุทธศาสตรช์าติระยะเวลา 20 ป� (พ.ศ. 2561-2580) 

 มีเป�าหมายการพัฒนาประเทศคือ “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ

พัฒนาอย่างต่อเน่ือง สังคมเป�นธรรม ฐานทรพัยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของ

ประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทกุมิติและในทกุชว่งวัยให้เป�นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สรา้ง

โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สรา้งการเติบโตบนคุณภาพชวี �ตทีเ่ป�นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และ

มีภาครฐัของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตาม

ยุทธศาสตรช์าติ ประกอบด้วย 1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 2) ขีดความสามารถใน

การแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 3) การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ของประเทศ 

4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพ

ส่ิงแวดล้อม และความยั่งยืนของทรพัยากรธรรมชาติ 6) ประสิทธภิาพการบร �หารจัดการและการ

เข้าถึงการให้บร �การของภาครฐั ซึง่ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์มีภารกิจที่สอดคล้องและจะมีส่วนรว่มใน

การผลักดันการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตรช์าติระยะ 20 ป�น้ีใน 3 ด้านคือ  
 

1 .  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  ในประเด็นด้าน

อุตสาหกรรมและบร �การแห่งอนาคต โดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมและบร �การการแพทย์ครบ

วงจร   อาศัยความเชีย่วชาญด้านบร �การการแพทย์ของไทย เพ่ือสรา้งอุตสาหกรรมที่เก่ียวเน่ืองใน

ประเทศ เพ่ือรองรบัความต้องการใชบ้ร �การการแพทย์ที่จะเพ่ิมมากขึ้นทั้งจากสังคมผู้สูงอายุ และ

ความต้องการการแพทย์ที่เพ่ิมขึ้นจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือนําไปสู่ศูนย์กลาง

อุตสาหกรรมและบร �การการแพทย์ ทั้งการผลิตเคร �อ่งมือและอุปกรณ์การแพทย์ การผลิตอวัยวะ

เทียม การผลิตเวชภัณฑ์และครุภัณฑ์การแพทย์ การผลิตเภสัชภัณฑ์ ชีวเภสัชภัณฑ์ และการ

ให้บร �การการแพทย์ที่เก่ียวข้องอย่างต่อเน่ือง รวมถึงการส่งเสร �มการพัฒนาและการใชเ้ทคโนโลยี

การแพทย์ใหม่ ๆ เพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีว �ตให้กับคนไทย การนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในบร �การ

การแพทย์ เพ่ือลดต้นทุนการรกัษาพยาบาล ยกระดับการให้บร �การการแพทย์อย่างมีคุณภาพใน

ระดับสากล และสรา้งความม่ันคงให้กับระบบสาธารณสุขของไทย พรอ้มเชือ่มโยงอุตสาหกรรมทาง

การแพทย์และบร �การท่องเที่ยวเพ่ือสุขภาพ เพ่ือเป�นศูนย์กลางการส่งเสร �มและดูแลสุขภาพและ

รกัษาผู้ป�วย ทัง้ด้านรา่งกายและจติใจ 
 

2. ยุทธศาสตรช์าติด้านการพัฒนาและเสร �มสรา้งศักยภาพทรพัยากรมนุษย์ มีเป�าหมาย

การพัฒนาทีสํ่าคัญ เพ่ือพัฒนาคนในทกุมิติและในทุกชว่งวัยให้เป�นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ มีความ

พรอ้มทั้งกาย ใจ สติป�ญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกชว่งวัยมีจิตสาธารณะ 
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รบัผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอาร � มีว �นัย รกัษาศีลธรรมและเป�นพลเมืองดี

ของชาติ มีหลักคิดทีถู่กต้อง มีทกัษะทีจ่าํเป�นในศตวรรษที ่21 มีทกัษะส่ือสารภาษาอังกฤษและภาษา

ที่สาม และอนุรกัษ์ภาษาท้องถ่ิน มีนิสัยรกัการเร �ยนรูแ้ละการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองตลอดชวี �ต 

สู่การเป�นคนไทยที่มีทักษะสูง เป�นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมี

สัมมาชพีตามความถนัดของตนเอง 
 

3. ยุทธศาสตรช์าติด้านการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ในประเด็นการ

สรา้งความเป�นธรรมในการเข้าถึงบร �การสาธารณสุขและการศึกษา โดยเฉพาะสําหรบัผู้มีรายได้

น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส โดยในด้านบร �การสาธารณสุข เน้นการกระจายทรัพยากรและ 

เพ่ิมบุคลากรทางการแพทย์ การพยาบาล ให้กระจายไปยังพ้ืนที่อําเภอ ตําบล เพ่ือให้สามารถดูแล

ประชาชนได้อย่างทั่วถึง การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพให้ครอบคลุมผู้มีรายได้น้อยให้ได้รบั

การบร �การที่ไม่มีความเหล่ือมล�าในด้านคุณภาพ รวมทั้งระบบคุ้มครองการรักษาพยาบาลต่อ 

การเจ็บป�วยที่สรา้งภาระทางการเง �นโดยไม่คาดคิดหร �อเกินขีดความสามารถของผู้มีรายได้น้อย

สนับสนุนส่งเสร �มให้สังคมเข้ามามีส่วนรว่มในการสรา้งเสร �มสุขภาพ รวมถึงการพัฒนาสถานพยาบาล

ให้มีคุณภาพและมีสัดส่วนแพทย์ต่อประชากรตามมาตรฐานสากลในทุกพ้ืนที่ และส่งเสร �มการใช้

เทคโนโลยีดิจิทัลในการให้บร �การสาธารณสุข ด้านการศึกษาเน้นการสรา้งโอกาสในการเข้าถึง

การศึกษาที่มีคุณภาพที่เป�นมาตรฐานเสมอกัน โดยเฉพาะในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดารและยากจน 

และกลุ่มเป�าหมายที่ต้องการการดูแลเป�นพิเศษ การจัดให้มีมาตรการเพ่ือลดความเหล่ือมล�าทาง 

การศึกษา การสนับสนุนกลไกความรว่มมือของภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาการศึกษาในระดับจงัหวัด 

การใชเ้ทคโนโลยีเพ่ือส่งเสร �มการเร �ยนรูแ้ละการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ความรูแ้ละนวัตกรรมของคน

ทุกกลุ่มรวมถึงระบบการติดตามสนับสนุนและประเมินผลเพ่ือสรา้งหลักประกันสิทธิการได้รบั

การศึกษาทีมี่คุณภาพของประชาชน 

 

2.1.2 กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-

2570)  
ทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 

13 (พ.ศ. 2566-2570) ซึง่เป�นแผนพัฒนาฯ ฉบับแรกทีเ่ร �ม่ต้นกระบวนการยกรา่งกรอบแผนภายใต้

ยุทธศาสตรช์าติ และจะมีผลในการใชเ้ป�นกรอบเพ่ือกําหนดแผนระดับปฏิบัติการในชว่ง 5 ป�ที่สอง

ของยุทธศาสตรช์าติ 20 ป� โดยยังคงน้อมนําปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป�นหลักปรชัญา 

นําทางในการขับเคล่ือนและวางแผนการพัฒนาประเทศ ให้เกิดประสิทธผิลในการขับเคล่ือนพลวัต

การพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ ไปสู่เป�าหมายตามยุทธศาสตรช์าติได้อย่างเป�นรูปธรรม 
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กรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 มุ่งพลิกโฉมประเทศไทย (Thailand’s Transformation) 

ให้เท่าทันและสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของโลก ทั้งสร้างความสมดุลในการกระจาย

ผลประโยชน์จากการพัฒนาแก่ทุกภาคส่วนเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป�นธรรม เสร �มสรา้งคุณภาพ

ชีว �ต และรกัษาความยั่งยืนของทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพ่ือนําไทยไปสู่ประเทศที่มี 

“เศรษฐกิจสรา้งคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน Hi-Value and Sustainable Thailand”

ภายใต้องค์ประกอบที่ต้องดําเนินการ 4 ด้านคือ 1) เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป�นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  

2) สังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค 3) ว �ถีชวี �ตทีย่ั่งยืน 4) ป�จจยัสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ 

โดยมี  13 หมุดหมาย (Milestone) ที่ ต้องใ ห้ความสํา คัญในช่วงระยะเวลา  5 ป�  ไ ด้แ ก่   

1) ไทยเป�นประเทศชั้นนําด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 2) ไทยเป�นจุดหมายของ 

การท่องเที่ยวที่เน้นคุณค่าและความยั่งยืน 3) ไทยเป�นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ�าของอาเซียน  

4) ไทยเป�นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง 5) ไทยเป�นประตูการค้าการลงทุนและจุด

ยุทธศาสตรท์างโลจสิติกส์ที่สําคัญของภูมิภาค 6) ไทยเป�นฐานการผลิตอิเล็กทรอนิกส์อัจฉร �ยะและ

บร �การดิจิทัลของอาเซียน 7) ไทยมีผู้ประกอบการว �สาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  

ที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้ 8) ไทยมีพ้ืนที่และเมืองหลักของภูมิภาคที่มี 

ความเจร �ญทางเศรษฐกิจ ทันสมัย และน่าอยู่ 9) ไทยมีความยากจนข้ามรุน่ลดลงและคนไทยทุกคนมี

ความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม 10) ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเว �ยนและสังคมคารบ์อนต�า 

11) ไทยสามารถลดความเส่ียงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

12) ไทยมีกําลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเร �ยนรูอ้ย่างต่อเน่ือง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 13) ไทยมี

ภาครฐัทีมี่สมรรถนะสูง  

ทั้งน้ี ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์มีศักยภาพที่จะตอบโจทย์การพัฒนาประเทศตามหมุดหมายทั้ง

13 ประเด็น (Milestone)  อย่างไรก็ดีมีหมุดหมายทีร่าชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์สามารถตอบสนองได้เป�น

หลัก 4 หมุดหมาย (Milestone) คือ 

หมุดหมายที่ 4 ไทยเป�นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง อุตสาหกรรมและ

บร �การทางการแพทย์และสุขภาพครบวงจรเป�นการต่อยอดจากธุรกิจการรกัษาพยาบาลและการ

ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ประเทศไทยมีฐานเดิมที่แข็งแรงและมีห่วงโซ่อุปทานเชื่อมโยงต่อเน่ือง

ครอบคลุมหลายอุตสาหกรรม ซึง่แม้โลกจะเกิดว �กฤตการณ์แพรร่ะบาดของโรคโคว �ด-19 ประเทศ

ไทยก็ยังได้รบัการยอมรบัในระดับสากลถึงระบบสาธารณสุขที่มีประสิทธภิาพและสามารถรบัมือกับ

การแพรร่ะบาดได้เป�นอย่างดี อุตสาหกรรมและบร �การทางการแพทย์และสุขภาพครบวงจรของไทย

จงึมีศักยภาพที่จะเป�นกําลังหลักในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจในอนาคต โดยสามารถใชป้ระโยชน์จาก

โอกาสทีม่าพรอ้มกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี กระแสความตระหนักถึงความสําคัญของสุขภาวะ 

รวมถึงการเข้าสู่สังคมสูงวัยทั่วโลกที่ส่งผลให้เกิดความต้องการสินค้าและบร �การทางการแพทย์และ
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การดูแลสุขภาพมีความเฉพาะทางและมีคุณภาพเพ่ิมสูงขึ้น ซึง่ต้องอาศัยการสนับสนุนการลงทุนใน

งานว �จัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ให้มีคุณภาพสูงและได้มาตรฐานสากล รวมถึงการต่อ

ยอดองค์ความรูแ้ละใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยี เพ่ือยกระดับการให้บร �การทางการแพทย์และการ

ส่งเสร �มสุขภาพขั้นสูงอย่างต่อเน่ือง พรอ้มทั้งพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของระบบสาธารณสุขใน

ภาพรวมให้เพียงพอและมีการกระจายตัวบุคลากรและทรพัยากรด้านสาธารณสุขอย่างเหมาะสม 

หมุดหมายที่  8 ไทยมีพ้ืนที่และเมืองหลักของภูมิภาคที่ มีความเจร �ญทางเศรษฐกิจ 

ทันสมัย และน่าอยู่ ฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศอยู่ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปร �มณฑล และ

ภาคตะวันออก โดยมีกรุงเทพมหานครเป�นเมืองโตเด่ียว ซึง่มีระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ

โครงสรา้งพ้ืนฐานที่สูงกว่าเมืองหลักอ่ืน ๆ ของประเทศอย่างมาก ส่งผลให้เกิดความเหล่ือมล�าเชงิ

พ้ืนที่ ซึ่งนําไปสู่ความเหล่ือมล�าในมิติด้านโอกาสอ่ืน ๆ ทั้งด้านการทํางาน รายได้ และการเข้าถึง

การศึกษาและบร �การสาธารณสุขที่มีคุณภาพ ความเหล่ือมล�าเชงิพ้ืนที่ จงึเป�นข้อจาํกัดในการพัฒนา

ประเทศของไทยมาโดยตลอด อย่างไรก็ดี พ้ืนที่ในภาคต่าง ๆ ของประเทศมีศักยภาพและโอกาสที่

สามารถนํามาสรา้งมูลค่าเพ่ิมเพ่ือสนับสนุนการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของภาคและประเทศโดยรวม ใน

ขณะเดียวกัน ความก้าวหน้าเทคโนโลยีดิจิทัลที่สามารถชว่ยให้การกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

เป�นไปได้ง่ายขึ้น การย้ายถ่ินฐานของแรงงานกลับสู่ท้องถ่ินต่างจังหวัดจากว �กฤตโคว �ด-19 และ

กระแสการให้ความสําคัญกับเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regionalization) จะเป�นทั้งโอกาสและ

แรงผลักดันในการพัฒนาพ้ืนที่ทั้งในแง่ของการส่งเสร �มการค้าการลงทุน การเสร �มสรา้งศักยภาพ

ของท้องถ่ินและชุมชนเพ่ือรองรบักิจกรรมทางเศรษฐกิจ การยกระดับคุณภาพของบร �การสาธารณะ

ในพ้ืนที ่และการพัฒนาพ้ืนทีใ่ห้น่าอยู่และมีคุณภาพชวี �ตทีเ่ป�นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุน่ลดลงและคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทาง

สังคมที่เพียงพอ เหมาะสม แม้ว่าสัดส่วนคนจนโดยรวมจะลดลงอย่างต่อเน่ือง แต่ประเทศไทย

ยังคงมีคนจนจาํนวนหน่ึงที่ติดอยู่ในกับดักความยากจนเร �อ้รงัและ/หร �อข้ามรุน่ โดยที่ผลประโยชน์

จากการเจร �ญเติบโตทางเศรษฐกิจกระจายไปไม่ถึงและยังถูกซ�าเติมด้วยการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ 

อาท ิว �กฤตเศรษฐกิจ อัตราการพ่ึงพิงในครวัเร �อนทีสู่งขึ้น และการเข้าไม่ถึงเทคโนโลยี ทีอ่าจลดทอน

โอกาสในการขยับสถานะ ซึง่จะส่งผลโดยตรงต่อความเหล่ือมล�า โดยเฉพาะเม่ือความยากจนและขัด

สนถูกส่งผ่านไปยังรุน่ลูกหลาน ในขณะเดียวกัน คนใกล้จนและกลุ่มเปราะบาง โดยเฉพาะแรงงาน

นอกระบบ ซึง่มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นทั้งแบบด้ังเดิมและแบบใหม่ (gig Workers) จาํเป�นต้องได้รบั

ความคุ้มครองที่เพียงพอเหมาะสมเพ่ือลดความเส่ียงและสร้างความม่ันคงทางรายได้ ทั้งน้ี 

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจทิัลและระบบข้อมูลสารสนเทศ ถือเป�นเคร �อ่งมือสําคัญทีจ่ะชว่ยระบุ

กลุ่มเป�าหมาย ป�ญหา และความจาํเป�น นําไปสู่การออกแบบนโยบายชว่ยเหลือครอบครวัยากจน

ข้ามรุน่ได้อย่างเฉพาะเจาะจง แก้ไขป�ญหาได้อย่างตรงจุด และสามารถสรา้งแต้มต่อได้อย่าง
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เหมาะสม รวมถึงสามารถออกแบบระบบประกันสังคมให้สอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการและ

รูปแบบการทาํงานทีเ่ปล่ียนไป 

หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกําลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเร �ยนรู ้อย่างต่อเน่ือง ตอบโจทย์การ

พัฒนาแห่งอนาคต 13) ไทยมีภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง คนเป�นรากฐานสําคัญในการขับเคล่ือน 

การพัฒนาประเทศ อย่างไรก็ตาม คุณภาพการศึกษาและระบบการพัฒนาทักษะแรงงานของไทยยัง

อยู่ ในระดับต�า อีกทั้งยังประสบกับความเหล่ือมล�าในการเข้าถึง ส่งผลให้ขาดแคลนกําลังแรงงานที่

สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ในระยะต่อไป ป�ญหาดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะทว � 

ความรุนแรงมากขึ้นจากอนาคตของงาน และการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเรว็ของทางเทคโนโลยี ว �ถี

ชีว �ตและวัฒนธรรมที่มาพรอ้มกับความต้องการงานและทักษะประเภทใหม่ ๆ รวมถึงทักษะทาง

พฤติกรรม (Soft Skills) ภายใต้บร �บทการเปล่ียนแปลงโครงสรา้งประชากรซึ่งส่งผลให้กําลัง

แรงงานลดลงอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี การขาดความพรอ้มทางเทคโนโลยีและความแตกต่าง

ระหว่างพ้ืนที่ยังอาจทาํให้ป�ญหาความเหล่ือมล�าทางการศึกษาและทักษะเพ่ิมสูงมากขึ้น อย่างไรก็ดี 

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การลดลงของประชากร และการขยายตัวของความเป�นเมืองจะนํามา

ซึ่งโอกาสในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและฝ�กอบรม ตลอดจนส่งเสร �มการเร �ยนรูต้ลอดชีว �ต 

เพ่ือให้สามารถผลิตและพัฒนากําลังคนที่มีสมรรถนะสูง เป�นป�จจัยพ้ืนฐานที่สําคัญในการเปล่ียน

ผ่านประเทศไปสู่การเป�น Hi-Value and Sustainable Thailand ต่อไป 

 

2.1.3 กรอบนโยบายและยุทธศาสตรก์ารอุดมศึกษา ว �ทยาศาสตร ์ว �จัยและ

นวัตกรรม พ.ศ. 2566 – 2570 
กรอบนโยบายและยุทธศาสตรก์ารอุดมศึกษา ว �ทยาศาสตร ์ว �จัยและนวัตกรรมแห่งชาติ      

พ.ศ. 2566 – 2570 ได้กําหนดว �สัยทัศน์ไว้ว่า “สานพลังการอุดมศึกษา ว �ทยาศาสตร ์ว �จัยและ

นวัตกรรมไทย พลิกโฉมให้ประเทศมีการพัฒนาอย่างรวดเรว็และยั่งยืน ยกระดับความสามารถใน

การแข่งขันด้วยเศรษฐกิจสรา้งคุณค่า และพรอ้มก้าวสู่อนาคต” และมีเป�าประสงค์เพ่ือให้ 1) คนไทย

มีสมรรถนะและทักษะสูง เพียงพอในการพลิกโฉมประเทศให้ยกระดับความสามารถในการแข่งขัน

ทางเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 2) เศรษฐกิจไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้วย

เศรษฐกิจสรา้งคุณค่าและเศรษฐกิจสรา้งสรรค์ เพ่ิมความม่ันคงของเศรษฐกิจฐานราก และพ่ึงพา

ตนเองได้ ยั่งยืน พรอ้มสู่อนาคต 3) สังคมไทย มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนสามารถแก้ป�ญหาท้าทาย

ของสังคมและส่ิงแวดล้อม ปรบัตัวได้ทนัต่อพลวัตการเปล่ียนแปลงของโลก (แผนภาพที ่3) 
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แผนภาพที่ 3 กรอบนโยบายและยุทธศาสตรก์ารอุดมศึกษา ว �ทยาศาสตร ์ว �จยัและนวตักรรม พ.ศ. 2566 – 2570 
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โดยมียุทธศาสตรก์ารอุดมศึกษา ว �ทยาศาสตร ์ว �จยัและนวัตกรรม 4 ยุทธศาสตร ์ดังต่อไปน้ี  

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจสรา้งคุณค่าและเศรษฐกิจสรา้งสรรค์ 

ให้มีความสามารถในการแข่งขัน และพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน พรอ้มสู่อนาคต 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การยกระดับสังคมและส่ิงแวดล้อม ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไข

ป�ญหา ทา้ทายและปรบัตัวได้ทนัต่อพลวัตการเปล่ียนแปลงของโลก 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนาว �ทยาศาสตร ์เทคโนโลยี การว �จยัและนวัตกรรมระดับขั้นแนวหน้าที่

ก้าวหน้าล�ายุค เพ่ือสรา้งโอกาสใหม่และความพรอ้มของประเทศในอนาคต 

ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนากําลังคน สถาบันอุดมศึกษา และสถาบันว �จัยให้เป�นฐานการ

ขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบก้าวกระโดดและอย่างยั่งยืน 
 

ทัง้น้ี เพ่ือให้เกิดผลลัพธท์ีส่รา้งการเปล่ียนแปลงอย่างก้าวกระโดด เป�นรูปธรรมในด้านทีจ่ะพลิก

โฉมประเทศ จงึได้กําหนดจุดมุ่งเน้นของนโยบาย (High-Priority Policy) จากประเด็นสําคัญตาม

ยุทธศาสตรช์าติ แผนแม่บทฯ แผนและนโยบายที่เก่ียวข้อง ได้กําหนดจุดมุ่งเน้นของนโยบายและ

เป�าหมายเชงิกลยุทธข์องประเทศทีร่ะบบการอุดมศึกษา ว �ทยาศาสตร ์ว �จยัและนวัตกรรม (อววน.) มี

ศักยภาพทาํให้บรรลุได้ภายในป� 2570 ทีสํ่าคัญ ดังน้ี  

1. ประเทศไทยเป�นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง โดยใชก้ารพัฒนาตลอดห่วง

โซคุ่ณค่า (Value Chain) โดยมีเป�าหมายว่า  

- ประเทศไทยสามารถพัฒนาและผลิตวัคซีนป�องกันโคว �ด-19 ได้เอง ภายใน 2 ป� และเป�น

ศูนย์กลางด้านวัคซนีในระดับอาเซยีน ภายใน 5 ป�  

- ประเทศไทยเป�นอันดับหน่ึงของอาเซียนด้านอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง 

(Advanced Therapy Medicinal Products) ภายใน 5 ป� 

2. ประเทศไทยเป�นจุดหมายของการท่องเที่ยวโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจสรา้งสรรค์ มุ่งเน้น

คุณค่าและความยั่งยืน สามารถเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ โดยมีเป�าหมายว่า  

- นักท่องเที่ยวคุณภาพสูงที่มาท่องเที่ยวในประเทศไทยที่มาเยือนซ�า มีสัดส่วนสูงขึ้นอย่างมี

นัยสําคัญ ภายใน 5 ป� 

- รายได้จากการท่องเที่ยวบนฐานเศรษฐกิจสรา้งสรรค์และเศรษฐกิจ BCG เพ่ิมสูงขึ้นและ

กระจายสู่เมืองรอง ชุมชน และผู้ประกอบการรายย่อย เพ่ิมมากขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ ภายใน 5 ป�  

3. ประเทศไทยเป�นประเทศชัน้นําด้านสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป และอาหารที่มีคุณค่าและ

มูลค่าสูง โดยมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงเป�นอันดับ 1 ใน 10 ของโลก โดยมีเป�าหมายว่า  

- ประเทศไทยเป�นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกชัน้นําของโลกด้าน Functional 
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 Ingredients, Functional Food, Novel Food ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงติดอันดับ 1 ใน 10 

ของโลก  

- ประเทศไทยเป�นผู้นําของโลกในการผลิตและส่งออกอาหารและผลไม้ไทยคุณค่าสูง โดยมี

มูลค่าทางเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้นและจาํนวนประเทศทีส่ั่งซือ้มากขึ้น หน่ึงเทา่ตัว 

4. ผู้สูงอายุมีศักยภาพและโอกาสอย่างเต็มที่ในการพ่ึงตนเอง มีคุณค่าและสรา้งมูลค่าเพ่ิม

ให้แก่สังคม เพ่ือรองรบัสังคมสูงวัย โดยมีเป�าหมายว่า ผู้สูงอายุไทยทีส่ามารถพ่ึงตนเองได้ และสรา้ง

มูลค่าเพ่ิมให้แก่สังคม มีสัดส่วนทีสู่งขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ ภายใน 5 ป�  

5. ประเทศไทยสามารถพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ก้าวหน้า ล�ายุคสู่อนาคต และ

เทคโนโลยีอวกาศ สําหรบัการยกระดับอุตสาหกรรม ธุรกิจ และการบร �การที่มีอยู่แล้ว และพัฒนา

อุตสาหกรรม/ธุรกิจใหม่ โดยมีเป�าหมายว่า  

- ประเทศไทยเป�นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดของอาเซียน ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ�า 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การประกอบแบตเตอร �แ่ละชิน้ส่วนสําคัญที่ก้าวหน้า และล�ายุคสู่อนาคต ภายใน 

5 ป�  

- ประเทศไทยมีธุรกิจฐานนวัตกรรม (Innovation Driven Enterprise: IDE) ที่มีรายได้ 

1,000 ล้านบาท/ป� เพ่ิมขึ้นเป�น 1,000 ราย  

- ประเทศไทยสามารถสรา้งดาวเทียมที่ว �จยั/พัฒนาโดยคนไทยและส่งไปโคจรสํารวจรอบดวง

จนัทร ์ภายใน 6 ป�  

6. ประเทศไทยสามารถสรา้งกําลังคนสมรรถนะสูงและเป�นศูนย์กลางกําลังคนระดับสูงของ

อาเซยีน โดยการพลิกโฉมระบบการเร �ยนรูต้ลอดชวี �ต เพ่ือตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต และ

สอดรบักับปรชัญาการอุดมศึกษาไทยใหม่ โดยมีเป�าหมายว่า 

- ประเทศไทยเป�นศูนย์กลางกําลังคนระดับสูง (Hub of Talent) และศูนย์กลางการเร �ยนรู ้

(Hub of Knowledge) ของอาเซยีน รวมถึงด้านศาสตรโ์ลกตะวันออก ภายใน 5 ป�  

- ประเทศไทยมีกําลังคนสมรรถนะสูงเฉพาะทาง ตรงตามความต้องการทั้งหมดของ

อุตสาหกรรมเป�าหมายสําคัญเรง่ด่วนของประเทศและการพัฒนาแห่งอนาคต สอดรบักับปรชัญา

การอุดมศึกษาไทยใหม่ โดยพลิกโฉมระบบการเร �ยนรูต้ลอดชวี �ต และรว่มมือกับภาคอุตสาหกรรม

และนานาชาติ ภายใน 5 ป�  

- กําลังคนที่ผลิตโดยระบบอุดมศึกษาทุกคน มีคุณธรรม จร �ยธรรม เป�นคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ทีจ่าํเป�นควบคู่กับการมีสมรรถนะสูงด้านว �ชาชพีและว �ชาการ ภายใน 5 ป�  

          ในการขับเคล่ือนการดําเนินงานภายใต้กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ฯ ให้บรรลุตาม

ว �สัยทัศน์และเป�าหมายที่กําหนดไว้ ได้ระบุกลไกขับเคล่ือนด้านระบบแผน ระบบงบประมาณรวมทั้ง
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รูปแบบการสนับสนุนทุนต่าง ๆ (Funding Modalities) และระบบติดตามประเมินผล ซึง่ทั้งสาม

ระบบจะต้องมีการเชือ่มโยง/แลกเปล่ียนข้อมูลและทาํงานสอดรบักัน 

 

2.1.4 แผนด้านการอุดมศึกษา เพ่ือผลิตและพัฒนากําลังคนของประเทศ พ.ศ. 

2564–2570  
แผนด้านการอุดมศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนากําลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564–2570 

จัดทําขึ้นภายใต้ว �สัยทัศน์ “อุดมศึกษาสรา้งคน สรา้งป�ญญา เพ่ือพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน” 

โดยเน้น 3 ยุทธศาสตร ์ได้แก่ 1. พัฒนาศักยภาพผลเฉพาะ (Capacity Building) 2. ส่งเสร �มระบบ

นิเวศว �จัยอุดมศึกษา (Research Ecosystem Building) 3. จัดระบบอุดมศึกษาใหม่ (Higher 

Education Tranformation) ให้คนไทยเป�นคนดี เก่ง มีทักษะแห่งอนาคต แวดล้อมด้วย

สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้ในทุกชว่งของชวี �ต  

มีระบบภาครฐัที่โปรง่ใส ปลอดการทุจร �ต และคล่องตัวทันต่อเหตุการณ์เปล่ียนแปลง ซึ่งจะเป�น

รากฐานสําคัญทีจ่ะทาํให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศได้มากขึ้น เศรษฐกิจ

และสังคมเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ก้าวพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางสู่การเป�น

ประเทศที่พัฒนาแล้ว ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ขับเคล่ือนการผลิตและพัฒนากําลังคนของประเทศ 

ประกอบด้วย 3 ประเด็น ประกอบด้วย 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนาศักยภาพคน มีแนวทางทีสํ่าคัญดังน้ี 

1) การจดัการศึกษาเพ่ือการเร �ยนรูต้ลอดชว่งชวี �ต เพ่ือให้ผู้เร �ยนที่มาจากครอบครวัผู้มี

รายได้น้อย ตลอดจนผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงการบร �การทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มี

คุณภาพสูง เม่ือสําเรจ็การศึกษาสามารถประกอบอาชพี และมีรายได้พอเพียงยกระดับคุณภาพชวี �ต 

โดยจัดทํากลยุทธเ์ร �อ่งต่าง ๆ ได้แก่ กลยุทธด้์านการกําหนดแผนการเร �ยนรูต้ลอดชว่งชวี �ต โดยให้

สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดการศึกษาเพ่ือให้เกิดการเร �ยนรูต้ลอดช่วงชีว �ตและประชาชนสามารถ

เข้าถึงองค์ความรูไ้ด้ กลยุทธด้์านการสรา้งโอกาสการเข้าถึงอุดมศึกษาอย่างเป�นธรรม โดยไม่ทิ้งใคร

ไว้ข้างหลัง สถาบันอุดมศึกษาต้องจดัการศึกษาให้แก่ผู้เร �ยนอย่างเต็มที่เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติทัง้

ผู้มีรายได้น้อย ด้อยโอกาส ผู้พิการ และชาติกําเนิด กลยุทธก์ารจัดการศึกษาสําหรบัผู้สูงอายุ เพ่ือ

พัฒนาศักยภาพให้มีความรูดู้แลตนเองได้ กลยุทธก์ารเชือ่มโยงสรา้งความเข้มแข็งให้กับการศึกษา

ระดับอ่ืน โดยยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับพ้ืนฐานและระดับอาชวีศึกษา กลยุทธส์ภาพแวดล้อม

ทีเ่อ้ือต่อการใชช้วี �ตของผู้เร �ยนทกุกลุ่มในสถาบันอุดมศึกษา โดยการออกแบบทีเ่อ้ือต่อการเร �ยนการ

สอนและการดําเนินชวี �ตของผู้เร �ยน และเพ่ือคนทกุกลุ่ม  
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2) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสมรรถนะของกําลังคน เพ่ือพัฒนากําลังคน ทั้งใน

ระบบการศึกษา และผู้ที่อยู่ในตลาดแรงงาน โดยปรบัปรุงระบบการกํากับคุณภาพและมาตรฐาน

หลักสูตร อีกทั้งวางแผนกําลังคนทั้งด้านปร �มาณและคุณภาพ ให้สอดคล้องตามศักยภาพของ

สถาบันอุดมศึกษา และตอบสนองความต้องการเพ่ือพัฒนาประเทศ การจัดสหกิจศึกษา และ

การศึกษาเชงิบูรณาการกับการทาํงาน การปรบัระบบการศึกษาเพ่ือรองรบัผู้เร �ยนนอกวัยเร �ยน โดยมี

กลยุทธ์ปรบัปรุงระบบการกํากับคุณภาพ และมาตรฐานหลักสูตร กลยุทธ์วางแผนผลิตบัณฑิต

กําลังคน ทั้งด้านปร �มาณและคุณภาพให้สอดคล้องตามศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา กลยุทธ์

จัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน กลยุทธ์การปรับระบบการศึกษา 

เพ่ือรองรบัผู้เร �ยนนอกวยัเร �ยน กลยุทธเ์สร �มการเป�นพลเมืองของผู้เร �ยน 
 

3) การเสร �มสร้างบุคลากรคุณภาพสูง เพ่ือให้ระบบอุดมศึกษาบรรลุเป�าหมาย  

3 ประการ คือ 1) การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้ดึงดูดผู้มีความสามารถสูงเข้ามาปฏิบัติหน้าที่อย่างมี

ประสิทธภิาพ ทั้งอาจารย์ นักว �จัย และผู้บร �หาร 2) เป�นชุมชนทางว �ชาการที่มีศักยภาพสูง มีความ

หลากหลาย มีจุดเน้น จุดเข็งที่แตกต่างกัน 3) เพ่ือให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันสู่สากลเป�น

อุดมศึกษาระดับโลก เป�นจุดดึงดูดนักว �ชาการจากทั้งโลกมารว่มพัฒนาประเทศ โดยมีกลยุทธ ์คือ  

(1) ยกระดับคุณวุฒิ และตําแหน่งทางว �ชาการของอาจารย์ (2) สนับสนุนกรอบการบร �หารงานบุคลากร

สายว �ชาการในสถาบันอุดมศึกษา (3) สังคมว �ชาการระดับโลกยอมรบับทบาทของนักว �ชาการ 
 

ยุทธศาสตร์ที่  2 ส่งเสร �มระบบนิเวศว �จัยอุดมศึกษา เพ่ือให้อุดมศึกษาสามารถ

สรา้งสรรค์องค์ความรู ้ว �จัย นวัตกรรม และประยุกต์ให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจที่เป�นประโยชน์

ต้ังแต่ระดับชุมชนและระดับชาติ มีแนวทางทีสํ่าคัญดังน้ี 
 

1) การว �จัย นวัตกรรม และการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพ่ือการขยายขอบเขต และ

ความสําคัญของการว �จัยในสถาบันอุดมศึกษาให้กว้างขวาง การว �จัยบร �สุทธิ์ การว �จัยประยุกต์  

การสรา้งสรรค์นวัตกรรม และการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เป�นกลไกขับเคล่ือนการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจใหม่ของประเทศ ซึ่งเป�นการดําเนินการอย่างมีเป�าหมายเฉพาะที่มีความสอดคล้องกับ

นโยบายประเทศไทย 4.0 
 

2) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน หร �อป�จจัยเอ้ือภายในสถาบันอุดมศึกษา  ที่ส่งเสร �ม 

การพัฒนาผู้ประกอบนวัตกรรรม โดยมีกลยุทธ์พัฒนาความเป�นผู้ประกอบการ และจัดสรร

ผลประโยชน์จากงานว �จัยและทรพัย์สินทางป�ญญา พัฒนาแนวทางแบ่งป�นผลประโยชน์ระหว่าง

สถาบันอุดมศึกษา นักว �จยั และผู้ประกอบการ โดยให้เกิดการนําไปใชป้ระโยชน์ในเชงิพาณิชย์หร �อ

เชงิสังคม 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 3 จัดระบบอุดมศึกษาใหม่ มีแนวทางทีสํ่าคัญดังน้ี 

1) การบร �หารจัดการและธรรมภิบาล มีความทันสมัย ตรวจสอบได้ มีการใช้จ่าย

งบประมาณที่ภาครัฐสนับสนุนอย่างคุ้มค่า คุ้มทุน และมีประโยชน์สูงสุด โดยมีกลยุทธ์ 1  

การศึกษาว �จยัระบบธรรมาภิบาลในระบบอุดมศึกษา กลยุทธ ์2 การเข้าถึงข้อมูลเพ่ือส่งเสร �มธรรมภิบาล

ในระบบอุดมศึกษา และกลยุทธ ์3 การประเมินสถาบันอุดมศึกษาเชงิธรรมภิบาล 
 

2) การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามอัตลักษณ์ที่หลากหลาย เ พ่ือส่งเสร �มให้

สถาบันอุดมศึกษาสามารถพัฒนาจุดแข็ง ซึง่เป�นความสามารถเฉพาะทางให้ตอบสนองต่อการเพ่ิม

ขีดความสามารถในการแข่งขันสู่สากลเป�นที่ยอมรบัทั้งในประเทศ และระดับโลก โดยมีกลยุทธ์ 

กําหนดจุดเน้น เพ่ือการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาทีห่ลากหลายต่อการพัฒนาประเทศ พัฒนาสถาบัน

การอุดมศึกษาให้เป�นศูนย์กลางศึกษาระดับภูมิภาค (Education Hub) 
 

3) ความม่ันคงทางการเง �นในระบบอุดมศึกษา เพ่ือให้ระบบอุดมศึกษาสามารถ

ดําเนินการ สรา้งความม่ันคงทางการเง �นในระบบอุดมศึกษา ในสภาวะที่มีการเปล่ียนแปลงอย่าง

รวดเรว็ และพัฒนาระบบการเง �นอุดมศึกษาให้เป�นกลไกของรฐัในการเพ่ิมประสิทธิภาพ และ

คุณภาพทางการศึกษาของสถาบันการศึกษา 
 

4) อุดมศึกษาดิจิทัล (Digital Higher Education) ให้ระบบอุดมศึกษาสามารถ

ดําเนินการ 1) ยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึง่เป�นการเสร �มสรา้งกระบวนการเข้าถึง

แหล่งความรู ้การกระจายความรู ้และปฎิรูปการเร �ยนรู ้2) เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเร �ยนรู ้ 

การเร �ยนการสอน และบร �หารจดัการทางการศึกษา และ 3) ส่งเสร �มความเสมอภาคทางการศึกษา 

เป�ดโอกาสให้ผู้เร �ยนทุกคนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลโดยมีกลยุทธ ์โครงสรา้งพ้ืนฐานดิจิทัล 

และระบบฐานข้อมูล เพ่ือการอุดมศึกษาและว �จยั 

 

2.1.5 แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง ตามประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2564) 
1) แผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข มีเป�าประสงค์เพ่ือให้ผู้ป�วย ผู้เส่ียงโรคและ

ผู้สูงอายุได้รบับร �การที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธผิล และทันสมัย มีความรอบรูด้้านสุขภาพเพ่ิมขึ้น 

สามารถป�องกันและลดโรคที่สามารถป�องกันได้ พรอ้มทั้งผู้สูงอายุสามารถดูแลสุขภาพตนเองและ

ได้รบัการบร �บาลและรกัษาพยาบาลที่มีคุณภาพที่บ้านและในชุมชน โดยกําหนดกิจกรรมปฏิรูป

ประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสําคัญ 5 กิจกรรม ประกอบด้วย 

(1) การปฏิรูปการจดัการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข รวมถึงโรคระบาดระดับชาติและโรคอุบัติใหม่ 
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เพ่ือความม่ันคงแห่งชาติด้านสุขภาพ (2) การปฏิรูปเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ 

การสรา้งเสร �มสุขภาพ ความรอบรูด้้านสุขภาพ การป�องกันและดูแลรกัษาโรคไม่ติดต่อสําหรบั

ประชาชนและผู้ป�วย (3) การปฏิรูประบบบร �การสุขภาพผู้สูงอายุด้านการบร �บาลการรกัษาพยาบาลที่

บ้านและชุมชน และการดูแลสุขภาพตนเองในระบบสุขภาพปฐมภูมิเชิงนวัตกรรม (4) การปฏิรูป

ระบบหลักประกันสุขภาพและกองทุนที่เก่ียวข้องให้มีความเป�นเอกภาพ บูรณาการ เป�นธรรม ทั่วถึง 

เพียงพอ และยั่งยืนด้านการเง �นการคลัง (5) การปฏิรูปเขตสุขภาพให้มีระบบบร �หารจัดการแบบ

บูรณาการ คล่องตัว และการรว่มรบัผิดชอบด้านสุขภาพระหว่างหน่วยงานและท้องถ่ิน โดยการ

ดําเนินการดังกล่าวจะส่งผลให้ประชาชนได้รบับร �การสาธารณสุขที่มีประสิทธภิาพอย่างทัว่ถึง รฐับาล

มีการบร �การสาธารณสุขทีมี่คุณภาพและมาตรฐานสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง 
 

2) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา มีเป�าประสงค์เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัด

การศึกษา ลดความเหล่ือมล�าทางการศึกษา มุ่งความเป�นเลิศและสร้างขีดความสามารถใน 

การแข่งขันของประเทศ และปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร  

เพ่ิมความคล่องตัวในการรองรบัความหลากหลายของการจดัการศึกษา และสรา้งเสร �มธรรมภิบาล 

ซึ่งการศึกษาที่จะได้รบัการปฏิรูปจะครอบคลุมถึงการเร �ยนรูต้ลอดชีว �ต มิได้จํากัดเฉพาะการจัด

การศึกษาเพ่ือคุณวุฒิตามระดับเท่าน้ัน โดยกําหนดกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิด 

การเปล่ียนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสําคัญ 5 กิจกรรม ประกอบด้วย (1) การสรา้งโอกาสและ

ความเสมอภาคทางการศึกษาต้ังแต่ระดับปฐมวัย (2) การพัฒนาการจัดการเร �ยนการสอนสู่การ

เร �ยนรูฐ้านสมรรถนะ เพ่ือตอบสนองการเปล่ียนแปลงในศตวรรษที่ 21 (3) การสรา้งระบบการผลิต

และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ (4) การจดัอาชวีศึกษาระบบทว �ภาคีและระบบ

อ่ืน ๆ ที่เน้นการฝ�กปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ นําไปสู่การจ้างงานและการสรา้งงาน (5) การปฏิรูป

บทบาทการว �จยัและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทย

ออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน ทัง้น้ี ในการดําเนินการดังกล่าวจะส่งผลให้ประชาชนและ

ผู้เร �ยนทุกกลุ่มวัยได้รบัการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีทักษะที่จาํเป�นของโลกอนาคต 

สามารถแก้ป�ญหา ปรบัตัว ส่ือสาร และทํางานรว่มกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล มีว �นัย มีนิสัย 

ใฝ�เร �ยนรูอ้ย่างต่อเน่ืองตลอดชวี �ต รวมทั้งเป�นพลเมืองที่รูสิ้ทธแิละหน้าที่ มีความรบัผิดชอบ และมี

จติสาธารณะ เป�นกําลังสําคัญในการขบัเคล่ือนประเทศให้บรรลุเป�าหมายยุทธศาสตรช์าติต่อไป 
 

3) แผนการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรพัยากร

มนุษย์ มีเป�าประสงค์เพ่ือให้ประชาชนมีคุณธรรม จร �ยธรรม เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรม 

ประชาชนออกกําลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม�าเสมอ รวมถึงมีความรอบรูด้้านสุขภาพเพ่ือพัฒนา

สุขภาพให้แข็งแรง และเป�นฐานในการพัฒนากีฬาชาติ และกําลังคนของประเทศมีทักษะที่เอ้ือต่อ
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การสรา้งผลิตภาพแรงงานและคุณภาพชวี �ตที่ดี โดยกําหนดกิจกรรมปฏิรูปประเทศทีจ่ะส่งผลให้เกิด

การเปล่ียนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสําคัญ 5 กิจกรรม ประกอบด้วย (1) การส่งเสร �มคุณธรรม 

จร �ยธรรมในทุกชว่งวัย ผ่านการปฏิรูปอุตสาหกรรมบันเทิงและการใชก้ลไกรว่มระหว่างภาครฐัและ

เอกชนในการขับเคล่ือน (2) การพัฒนาการเร �ยนรูแ้ละเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรมแบบบูรณาการ 

(3) การส่งเสร �มประชาชนเป�นศูนย์กลางในการสรา้งว �ถีชวี �ตทางการกีฬาและการออกกําลังกายอย่าง

ทั่วถึงและเท่าเทียม และการสรา้งโอกาสทางการกีฬาและการพัฒนานักกีฬาอาชพี (4) การพัฒนา

ระบบการบร �หารจัดการกําลังคนของประเทศแบบบูรณาการ (5) การบร �หารจัดการศักยภาพ

บุคลากรของประเทศ ทั้งน้ี ในการดําเนินการดังกล่าวจะส่งผลให้ประชาชนได้รบัการพัฒนาในทกุมิติ

ให้เป�นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยมีความพรอ้มทัง้กาย ใจ สติป�ญญา และมีสุขภาวะทีดี่ นอกจากน้ี 

ยังมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการนําทนุทางวัฒนธรรมมาเพ่ิมมูลค่า 

 

2.1.6 ปรัชญาการอุดมศึกษาไทยและระบบอุดมศึกษาใหม่ ด้านการสร้าง

บัณฑิตและพัฒนากําลังคน (ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่  27 

พฤษภาคม พ.ศ. 2564) 
การอุดมศึกษาไทย มุ่งสรา้งบัณฑิตและพัฒนากําลังคนในทุกชว่งวัย (Lifelong Learning) 

ให้เป�นผู้มีคุณธรรม จร �ยธรรม และมีสมรรถนะ (Competency) ที่จําเป�น และรองรับสังคม 

เทคโนโลยีที่เปล่ียนไปอย่างฉับพลัน (Disruption) ทั้งในป�จจุบันและอนาคตได้เป�นอย่างดี รวมถึง

เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness) ของประเทศในระดับสากล และยกระดับ

คุณภาพชีว �ตของประชาชน แต่ในขณะเดียวกัน ก็มีความรกัและภูมิใจในสถาบัน วัฒนธรรมและ

ประเพณีที่ดีงามของชาติ ทั้งน้ี การสรา้งบัณฑิตและพัฒนากําลังคนต้องทํารว่มกับภาคส่วนต่าง ๆ 

เชน่ ภาครฐั ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และชุมชนอย่างใกล้ชดิ 
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2.2 สถานภาพของราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์  
2.2.1 โครงสรา้งราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ 

ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ เป�นหน่วยงานในกํากับของรฐั และเป�นสถาบันการว �จยัและว �ชาการ
ชัน้สูง และจดัการศึกษาทางว �ชาการและว �ชาชพีด้านว �ทยาศาสตร ์เทคโนโลยี ส่ิงแวดล้อม การแพทย์ 
และการสาธารณสุข มีวัตถุประสงค์ในการว �จัย สรา้ง ประมวล ประยุกต์ ส่งเสร �ม เผยแพร ่พัฒนา 
จัดการศึกษาและผลิตบุคลากรในระดับสูง เพ่ือสรา้งองค์ความรู ้เป�นศูนย์ความเป�นเลิศทางด้าน
ว �ทยาศาสตร ์เทคโนโลยี ส่ิงแวดล้อม การแพทย์ และการสาธารณสุข ให้บร �การทางการแพทย์และ
การสาธารณสุขแก่ประชาชน ให้ความช่วยเหลือผู้ยากไรแ้ละผู้ประสบภัยพิบัติ รวมทั้งส่งเสร �ม
คุณธรรมและจร �ยธรรมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยพระราชบัญญัติราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ 
พ.ศ.2559 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2)  พ.ศ. 2560  มาตรา 8  กําหนดให้ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์
ประกอบด้วย 3 ส่วนงานดังน้ี  1.สํานักงานราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์  2. ว �ทยาลัยว �ทยาศาสตรก์ารแพทย์
เจา้ฟ�าจุฬาภรณ์ และ 3. สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์  

ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้มีการประกาศใช้โครงสรา้งการบร �หารงาน ล่าสุด ณ วันที่ 1 
สิงหาคม 2564  ตามแผนภาพที่ 4 และแต่ละส่วนงานมีการแบ่งส่วนงานย่อยตามรายละเอียดใน
ภาคผนวก 2  
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แผนภาพที่ 4  โครงสรา้งการบร �หารงาน  ราชว �ทยาลยัจุฬาภรณ์ 
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2.2.2 บุคลากรราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ 
จากโครงสรา้งการบร �หารงานราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ่งประกอบด้วย 4 หน่วยงาน ดังน้ี              

1) หน่วยงานที่รายงานตรงกับเลขาธกิารราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์  2) ว �ทยาลัยว �ทยาศาสตรก์ารแพทย์                  

เจ้าฟ�าจุฬาภรณ์ 3) สํานักงานราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ 4) สถาบันบันฑิตศึกษาจุฬาภรณ์  รวมเป�น

จํานวนบุคลากรทั้งส้ิน 2,425 คน ปฏิบัติงานในส่วนงานต่างๆ ตามตารางที่ 1 (ข้อมูลจากฝ�าย

ทรพัยากรบุคคล  ณ วันที ่16 สิงหาคม 2564)  

 

          ตารางที่ 1 บุคลากรราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์  

ส่วนงาน บุคลาการ (คน) 

 1. หน่วยงานที่รายงานตรงกับเลขาธกิารราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ 1,620 

 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 1,349 
 หน่วยงานอ่ืน ๆ 271 

 2.ว �ทยาลัยว �ทยาศาสตรก์ารแพทย์เจ้าฟ�าจุฬาภรณ์ 310 

 3. สํานักงานราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ 432 

 4. สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์  63 

รวม 2,425 
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2.2.3 การผลิตบัณฑิตและการพัฒนากําลังคน 
          ป�การศึกษา 2563 ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์มีจํานวนนักศึกษาทุกหลักสูตร จํานวน 

1,048 คน เป�นนักศึกษาระดับปร �ญญาเอก 38 คน ระดับปร �ญญาโท 99 คน ระดับปร �ญญาตร � 816 
คน และระดับต�ากว่าปร �ญญาตร � 95 คน และป�การศึกษา 2564 ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์มีจํานวน
นักศึกษาทุกหลักสูตร จาํนวน 1,360 คน เป�นนักศึกษาระดับปร �ญญาเอก 41 คน ระดับปร �ญญาโท 
130 คน ระดับปร �ญญาตร � 1,161 คน และระดับต�ากว่าปร �ญญาตร � 28 คน ดังแสดงในตารางที่ 2 
(ข้อมูลจากฝ�ายว �ชาการและบร �หารการศึกษา ณ วันที ่2 สิงหาคม 2564)  

 

ตารางที่  2 จํานวนนักศึกษาทุกหลักสูตรในราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ ป�การศึกษา 2563 และป�
การศึกษา 2564 

ส่วนงาน/คณะ 

หลักสูตร 

ต�ากว่า 
ปร �ญญาตร � 

ปร �ญญาตร � ปร �ญญาโท ปร �ญญาเอก รวม 

ป�การศึกษา 
2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 

1 .  สถา บัน บัน ฑิต ศึกษา จุฬา
ภรณ์ 

- - - - 75 102 38 41 113 143 

2 .  ว �ท ย า ลั ย ว �ท ย า ศ า ส ต ร์
การแพทย์เจ้าฟ�าจุฬาภรณ์ 

95 28 816 1,161 24 28 - - 935 1,217 

2.1 คณะพยาบาลศาสตร ์ 89 - 247 369 - - - - 336 369 
2.2 คณะแพทยศาสตรแ์ละ    
      การสาธารณสุข 

- - 250 352 17 
16 
 

- - 267 368 

2.3 คณะเทคโนโลยี   
     ว �ทยาศาสตรสุ์ขภาพ 

6 28 289 382 7 12 - - 302 422 

2.4 คณะสัตวแพทยศาสตร ์   
      และสัตวว �ทยาประยุกต์ 

- - 30 58 - - - - 30 58 

รวม (คน) 95 28 816 1,161 99 130 38 41 1,048 1,360 

ที่มา: ฝ�ายว �ชาการและบร �หารการศึกษา (วันที่ 2 สิงหาคม 2564) 
 

สําหรบัป�การศึกษา 2565 – 2569 ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ได้วางแผนการรบันักศึกษาทุกหลักสูตร 
จาํนวน 5, 591 คน เป�นหลักสูตระดับบัณฑิตศึกษาจาํนวน 400 คน ระดับปร �ญญาตร � 2,591 จาํนวน        
คน และหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร จาํนวน 2,600 คน ดังแสดงในตารางที ่3 
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ตารางที่ 3 แผนการรบันักศึกษาระยะเวลา 5 ป� (พ.ศ. 2565 - 2569)  

หลักสูตรระดับปร �ญญาตร �และบัณฑิตศึกษา 

ส่วนงาน/คณะ 
ป�การศึกษา 

256
5 

2566 2567 256
8 

256
9 

1. สถาบันบันฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 40 40 40 40 40 

2. ว �ทยาลัยว �ทยาศาสตรก์ารแพทย์เจ้าฟ�าจุฬาภรณ์ 522 691 688 690 690 

2.1 คณะพยาบาลศาสตร ์      

หลักสูตรระดับปร �ญญาตร �  
- หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
- หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
  สําหรบัผู้สําเรจ็ปร �ญญาตร �สาขาอ่ืน 
- หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
  (นานาชาติ) (โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ 60 
พรรษา) 

    หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
         - หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ)
(โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ 60 พรรษา) 
   หลักสูตรเฉพาะทางหลังปร �ญญาตร � 
        - หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาอุบัติเหตุ
และฉุกเฉิน 
        - หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการบําบัด
ทดแทนไต 
        - หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาล
ผู้ป�วยว �กฤต 
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2.2 คณะแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข      

หลักสูตรระดับปร �ญญาตร � 
- วท.บ.ว �ทยาศาสตรข้์อมูลสุขภาพ 
- แพทยศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
- วท.ม.ฟ�สิกส์การแพทย์ 
- วท.ม.ตจว �ทยา 
- ปร.ด.ฟ�สิกส์การแพทย์และว �ศวกรรมการแพทย์ 
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2.3 คณะเทคโนโลยีว �ทยาศาสตรสุ์ขภาพ      

หลักสูตรระดับปร �ญญาตร � 
- วท.บ.รงัสีเทคนิค 

 
40 

 
40 

 
40 

 
40 

 
40 



บทที่ 2 การว �เคราะห์นโยบาย ยุทธศาสตรข์องประเทศ สถานภาพและศักยภาพของราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์/ 37  

 

หลักสูตรระดับปร �ญญาตร �และบัณฑิตศึกษา 

ส่วนงาน/คณะ 
ป�การศึกษา 

256
5 

2566 2567 256
8 

256
9 

- โครงการจุฬาภรณ์-EEC 
- วท.บ.ว �ทยาศาสตรก์ารเคล่ือนไหวและสุขภาพ 
- วท.บ.ฉุกเฉินการแพทย์ 

• วท.บ.ฉุกเฉินการแพทย์ (ต่อเน่ือง 2 ป�) 
• วท.บ.ฉุกเฉินการแพทย์ (ป.ตร �+ ป.โท 5 ป�) 

    หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
- วท.ม.สาขาว �ชาสัทภาพการแพทย์ 
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2.4 คณะสัตวแพทยศาสตรแ์ละสัตวว �ทยาประยุกต์      

หลักสูตรระดับปร �ญญาตร � 
- หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการ 

  มหาว �ทยาลัยมหิดล – ว �ทยาลัยว �ทยาศาสตร ์

  การแพทย์เจา้ฟ�าจุฬาภรณ์) 
- หลักสูตรว �ทยาศาสตรบัณฑิต สาขาว �ชาสัตวว �ทยาทาง  
  การแพทย์และการเกษตร 

- หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตต่อยอด 4 ป� 
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32 
รวม 562 731 728 730 730 

 
หลักสูตรระดับต�ากว่าปร �ญญาตร � 
 

ส่วนงาน/คณะ 
ป�การศึกษา 

256
5 

256
6 

256
7 

256
8 

2569 

1. ว �ทยาลัยว �ทยาศาสตรก์ารแพทย์เจ้าฟ�าจุฬาภรณ์ 
1.1 คณะพยาบาลศาสตร ์

- หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ชว่ยพยาบาล  
  (การดูแลผู้สูงอายุ) 1 ป� 
- หลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การ 

           ดูแลผู้สูงอายุ 6 เดือน 
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    1.2 คณะเทคโนโลยีว �ทยาศาสตรสุ์ขภาพ 
- สาขาการสรา้งภาพด้วยเคร �อ่งสนามแม่เหล็ก 
  ไฟฟ�าแรงสูง 
- สาขาการสรา้งภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร ์
- สาขาการสรา้งภาพด้วยคล่ืนเสียงความถ่ีสูง 
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          - สาขานวัตกรรมการจดัการสถานพยาบาล 100 100 100 100 100 
รวม 520 520 520 520 520 

2.3 ศักยภาพของราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์  
2.3.1 การว �เคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน  

จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ เร �อ่ง ยุทธศาสตรร์าชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ 20 ป� (พ.ศ. 

2565-2584) ระหว่างวันที่ 25-26 กันยายน พ.ศ. 2563 น้ัน ได้ผลการว �เคราะห์หาจุดแข็ง 

(Strengths) และจุดอ่อน (Weakness) ของราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ในด้านต่าง ๆ ต่อไปน้ี 

ด้านว �ชาการ 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
• มีหลักสูตรที่สถาบันอ่ืนไม่มี โครงสร้าง

หลักสูตรทีฉี่กแนว 
• นักศึกษาและอาจารย์มีผลงานว �จัยที่ มี

คุณภาพ ที่ ไ ด้ร ับการตีพิมพ์ในวารสาร
นานาชาติ ในระดับ Impact Factor สูง 

• บุคลากรมี Academic Freedom สูง 

• บางหลักสูตรไม่ทนัต่อการเปล่ียนแปลง 
• มี ผู้สนใจศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้าน

ว �ทยาศาสตรน้์อยลง 

 

ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
• มีสถานทีต้ั่งทีดี่ สามารถพัฒนาต่อได้ 
• ระบบ IT ทีพั่ฒนาขึ้นใหม่ 
• ห้องปฏิบัติการว �จัย อุปกรณ์ เคร �่องมือ

ครบถ้วน มีคุณภาพ และทนัสมัย 
• มีเคร �อ่งมือสนับสนุนด้านการศึกษา และ

บร �การทางการแพทย์ทีล่�าสมัย 

• ไม่มีสถานที่ต้ังที่ชัดเจน ยังคงเป�นสถาน
ทีต้ั่งชัว่คราว 

• สภาพทางภู มิศาสตร์/สภาพแวดล้อม/
สาธารณสุขของสถานที่เร �ยน ทํากิจกรรม
ของนักศึกษา และที่ทํางานไม่เอ้ือต่อการ
ทํางานและการเร �ยนของบุคลากรและ
นักศึกษา 

• Information System & Information 
Technology มีความซ�าซอ้นและไม่เชือ่มโยงกัน 
ทาํให้ไม่เอ้ือต่อการทาํงานและการศึกษา 

• ระบบฐานข้อมูลและการเ ก็บข้อ มูลไ ม่
เพียงพอและไม่เป�นป�จจุบัน 

• ข า ด ก า ร ส่ื อ ส า ร ข้ อ มู ล ร ะ ห ว่ า ง กั น                                   
(IT Communication) 

• สารสนเทศที่จะนํามาใช้ในการตัดสินใจ 
(Big Data) การเก็บข้อมูลที่ไม่เป�นระบบ 
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จุดแข็ง จุดอ่อน 
ไม่สามารถนํามาใช้ในการประเมิน และ/
หร �อ ตัดสินใจในเร �อ่งต่าง ๆ ได้ 

ด้านทรพัยากรบุคคล 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
• บุคลากรมีสามารถทางด้านว �ชาการ ด้าน

การเร �ยนการสอน มีความเชี่ยวชาญ
หลากหลาย โดยเฉพาะด้านโรคมะเรง็ มี
สมรรถนะและประสบการณ์สูง 

• บุคลากรจบการศึกษาจากสถาบันที่ มี
ชือ่เสียง 

• บุคลากรสายว �ชาการและว �ชาชีพมีความ
มุ่งม่ันทุ่มเทให้องค์กรเพ่ือความเป�นเลิศ / 
มีคุณธรรมและจร �ยธรรม 

• บุคลากรมีความหลายหลายของหลายชว่ง
วัย 

• บุคลากรรุน่ใหม่ กระตือร �อรน้ และปรบัตัว
ต่อเทคโนโลยีได้งา่ย 

• มีการส่งเสร �มพัฒนาบุคลากร (ทัง้การศึกษา
ต่อ/ทนุว �จยั) 

• ขาดผู้บร �หารระดับกลางที่เข้มแข็งในการ
เชือ่มโยงการทาํงาน 

• ชอ่งว่างระหว่างผู้บร �หารและบุคลากรระดับ
ปฏิบัติการ 

• บุคลากรยังไม่เพียงพอและไม่สมดุลบาง
ด้ าน  เ ช่น  ด้ านว �ช าการและ บุคลากร
สนับสนุน 

• ความหลากหลายของบุคลากร ทําให้เกิด
ความแตกต่างของวัฒนธรรมองค์กร/ช่วง
วัย/การปรบัตัวและเป�ดใจยอมรบัส่ิงใหม่ 

• บุคลากรรุน่ใหม่ยังขาดประสบการณ์และ
ต้องการการ coaching 

• มี เ ส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
(career path) ของบุคลากรทีไ่ม่ชดัเจน 

 

ด้านการบร �หารจัดการ 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
• ผู้บร �หารมีความสามารถด้านการบร �หารสูง 
• เป�นองค์กรใหม่มีความสามารถในการ

ปรบัเปล่ียนให้ ทันยุค ทันสมัย ตอบโจทย์
ประเทศ 

• องค์กรที่ขนาดไม่ใหญ่มาก ทําให้สามารถ
ดําเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ได้รวดเรว็ / มี
ความยืดหยุ่นในการบร �หารทรัพยากร / 
ระบบบร �หารทีห่ลากหลาย 

• ขีดสมรรถนะขององค์กรมีเพียงพอ 
• ความรว่มมือทีดี่ของบุคลากรภายในองค์กร 

• โครงสรา้งองค์กรมีความซ�าซอ้น / มีหลาย
ชัน้ 

• อง ค์ประกอบของคนในองค์กรยั ง ไ ม่
เหมาะสม เม่ือเทียบกับภารกิจ ทั้งสัดส่วน
ของคนในองค์กร และรายละเอียดงานการ
จําแนกบุคลากร ต้องมีความจํา เพาะ
มากกว่าน้ี 

• สัดส่วนบุคลากรในโครงสร้างต่าง ๆ ยัง
ไม่ได้ทําการศึกษา เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ภารกิจ 

• ระบบบร �การจดัการไม่มีความชดัเจน ทาํให้
มีหน้าทีง่านทีซ่�าซอ้นกัน 
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จุดแข็ง จุดอ่อน 
• ระบบงานและกระบวนการทาํงานสนับสนุน

ไม่ชดัเจน 
• กฎระเบียบมากเกินไปและขั้นตอนไม่

สอดคล้องกันกับการดําเนินงานจร �ง 
• อ้างอิงระบบราชการมากเกินไปทําให้การ

ทาํงานขาดความยืดหยุ่น 
• ขาดการทํางานเป�นทีม ทําให้การทํางานไม่

เป�นระบบ ไม่มี Collaboration 
• หลายส่วนงานเกิดขึ้นใหม่ ต้องทําความ

เข้าใจ และเร �ยนรูใ่หม่ 
• การส่ือสารภายในองค์กรไม่มีประสิทธภิาพ 

ทําให้ขาดการแลกเปล่ียนข้อมูลหร �อองค์
ความรูร้ะหว่างกัน ดังน้ันระบบการทํางาน
จงึเชือ่มโยงกันได้ไม่เพียงพอ (Silo) 

• ส่ือสารภายในยังเป�นแนวด่ิง ซบัซอ้นหลาย
ขั้นตอน ทาํให้เกิดความสับสน 

 

ด้านสวัสดิการและสิทธปิระโยชน์ 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
• มี ส วั ส ดิก า ร สํ า ห รับพ นักงา น ที่ ดี ก ว่ า

มหาว �ทยาลัย อ่ืน ๆ โดยเฉพาะในด้าน
สุขภาพ 

• การสนับสนุนสวัสดิการ และการบร �การ
ว �ชาชพีทีดี่ 

- 

 

ด้านงบประมาณ 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
• ได้รบังบประมาณจากภาครฐัที่เพียงพอ ใน

การลงทนุและดําเนินงาน 
• มีแหล่งเง �นทนุว �จยัจากภายในและภายนอก

ประเทศ 
• มีทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาในทุกระดับ

ทัง้ในและต่างประเทศ 

• บุคลากรไม่เข้าใจระบบงบประมาณ ทําให้
การบร �หารไม่มีประสิทธภิาพ 

• ความต่อเ น่ืองของแหล่งงบประมาณ 
เน่ืองจาก สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ให้
ทุนการศึกษาและสนับสนุนการเร �ยนของ
นักศึกษา จงึทาํให้มีความเส่ียงต่อการให้ทนุ
ต่อเน่ือง 
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ด้านภาพลักษณ์องค์กร 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
• มีวัฒนธรรมชว่ยเหลือสังคม 
• นักศึกษามีความศรทัธาต่อองค์กร 
• โดดเด่นด้าน Health Science (ด้านการ

รกัษาโรคมะเรง็) 
• มีทมีประชาสัมพันธท์ีดี่มาก 

• ต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้เป�นที่รูจ้ักแก่
สาธารณชนเพ่ิมขึ้น 

• องค์กรใหม่ ยังไม่เป�นที่รูจ้ักของประชาชน 
(ส่วนใหญ่เป�นที่ รู ้จักในฝ�่ งของการเป�น
โรงพยาบาลและงานว �จยั) 

• ได้รบัความคาดหวังสูงจากภายนอกองค์กร 
 

ด้านพันธกิจขององค์กร 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
• ได้รบัการสนับสนุนจากองค์ประธาน 
• มีความชดัเจนในว �สัยทัศน์ และมีเป�าหมาย

เดียวกัน เป�นไปตามปณิธานขององค์
ประธาน 

• มีว �สัยทัศน์ที่ก้าวหน้า มีความคิดสดใหม่ 
และนอกกรอบ 

• วัฒนธรรมอง ค์กรยั ง ไ ม่ ไปในทิศทาง
เดียวกัน 

• เป�าหมาย ตัวชี้วัดขององค์กรยังไม่เป�น
รูปธรรม 

• วัฒนธรรมองค์กรในส่วนของการศึกษาที่ยัง
ไม่สามารถส่งผ่านไปยังบัณฑิตได้ เช่น 
Identity Character ที่ พึ งประสงค์ของ
บัณฑิตยังไม่ชดัเจน 

 

ด้านความรว่มมือกับองค์กรภายนอก 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
• Partnership ระหว่างเคร �อข่ายมีความ

ร่วมมือที่ดี รวมถึงความร่วมมือจากภาค
ประชาชน 

• มีเคร �อข่ายความรว่มมือที่แข็งแรงภายนอก
องค์กรทัง้ในระดับชาติและนานชาติ 

• สามารถรว่มมือได้กับทกุองค์กร 

 

 

2.3.2 การว �เคราะห์หาตําแหน่งป�จจุบันของราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์  

สําหรบัการว �เคราะห์หาตําแหน่งป�จจุบันของราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ เปร �ยบเทียบกับองค์กร

อ่ืน ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จากการประชุมเชิงปฏิบัติการได้ว �เคราะห์หาตําแหน่งของ
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องค์กรใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการบร �การทางการแพทย ์ด้านหลักสูตรการเร �ยนการสอน และด้านการ

ว �จยัและการนํางานว �จยัไปใชป้ระโยชน์ ได้ผลการว �เคราะห์ตําแหน่งดังน้ี 
 

ด้านการบร �การทางการแพทย์ 
− การรกัษาโรคมะเรง็อยู่ในระดับ Top 5 มีความเชีย่วชาญและเป�นเลิศในการรกัษา

โรคมะเรง็  

− ในชว่ง 10 ป� ที่ผ่านมา มีความเชีย่วชาญเฉพาะสาขา โดยเฉพาะด้านมะเรง็ (ด้านการ

รกัษา ว �นิจฉัย การตรวจหาเชงิป�องกัน การว �จยั) เทียบเท่าระดับสากล ได้รบัรางวัล

จาก WHO 

− เป�น First Choice (2021) ด้านมะเรง็ หัวใจและหลอดเลือด ทางเดินอาหาร 

กระดูกและกล้ามเน้ือ และ Imaging 
 

ด้านหลักสูตรการเร �ยนการสอน 
− มีหลากหลายมิติ มีจุดเด่นที่แตกต่างจากมหาว �ทยาลัยแพทย์อ่ืน ๆ แม้หลักสูตร

ดําเนินการได้เพียง 3 ป� แต่มีความยืดหยุ่น (Flexible) ตรงกับความต้องการของ

นักศึกษาแพทย์ เช่น การเป�นแพทย์ว �จัย แพทย์เน้นรกัษา หร �อว �ชาการ ทําให้

ตอบสนองความต้องการของสังคม ประเทศ ในระดับต้น ๆ และแข่งขันกับ

นานาชาติได้  

− อยู่ในระยะเร �ม่แรกในการผลิตบัณฑิต แม้จะมีความเชีย่วชาญในทุกสาขา แต่ระบบ

การสนับสนุนการจดัการศึกษายังไม่คล่องตัวเทา่ทีค่วร  

− บุคลากร (ด้านการศึกษา) อาท ิการผลิตแพทย์เฉพาะทาง ประสบการณ์ยังน้อย ใน

ด้านการจัดการศึกษา/การสรา้งหลักสูตร/การสอน กรณีตัวอย่างที่ใชใ้นการสอน 

(ประสบการณ์การรกัษา)  

− ด้านเคมีชวีภาพจดัอยู่ในอันดับสูงสุด (Top Rank) 

− มีชือ่เสียงติด 1 ใน 5 ทีนั่กเร �ยนต้องการเข้าศึกษาต่อด้านการแพทย ์

− มีโรงเร �ยนนักอัลตราซาวน์ทางการแพทย์ ซึง่จะลดการขาดแคลนบุคลากรสาขาน้ี

ของประเทศได้  

− ต้ังโรงเร �ยนนวัตกรรมการบร �หารจัดการสถานพยาบาล ว �ธกีารเร �ยนการสอน เอา

ความรูด้้าน Health Literacy และ จติตป�ญญา 

          ด้านการว �จัยและการนํางานว �จัยไปใชป้ระโยชน์ 
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− ผลงานว �จัยทางว �ทยาศาสตรก์ารแพทย์ส่วนใหญ่ตีพิมพ์ในวารสารที่มี Impact 

Factor สูง และเป�นที ่1 by Citation Index 

− พิษว �ทยาส่ิงแวดล้อม ได้รบัการจดัอันดับ 2 โดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการว �จยั : 

(สกว.) 

− ในชว่ง 3 ป�ที่ผ่านมา เร �ม่มีการศึกษาด้านหัวใจและหลอดเลือด ทั้งด้านการรกัษา 

ว �นิจฉัย และการบร �การของโรงพยาบาล ป�จจุบันมีการนําไปสนับสนุนนโยบาย

รฐับาล ให้กับประกันสังคม  

− มีการจัดต้ังศูนย์ไซโคลตรอนและ PET Scan แห่งชาติ มาตรฐานสูง ราคาที่

ประชาชนเข้าถึงได้ 

 

2.3.3 การสรา้งชุดภาพฉากทัศน์อนาคต สถานการณ์และแนวโน้มในอนาคต  
การคาดการณ์อนาคต (Foresight) มีหลักการสําคัญ คือ การดําเนินการที่เป�นระบบ  

มีขั้นตอนชัดเจน และมีส่วนรว่มจากผู้ที่มีส่วนรว่มเป�นเจ้าของ (Stakeholders) เพ่ือให้เข้าใจถึง

แรงผลักดันต่าง ๆ ทั้งที่เห็นชดัและที่ยังไม่เห็นชดั ซึง่จะกําหนดรูปแบบของอนาคต และทาํให้เห็น

ลู่ทางทีจ่ะต้องกระทาํในวันน้ีเพ่ืออนาคตทีดี่ขึ้น 

โดยการคาดการณ์อนาคตที่นํามาใชป้ระกอบการจดัทาํรา่งยุทธศาสตรร์าชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ 

พ.ศ. 2565-2570 น้ัน ประกอบไปด้วย 4 กระบวนการย่อย ได้แก่ 

 - การรบัรูส้ถานะและตาํแหน่ง (Positioning & Benchmarking) 

 - การกวาดหาแนวโน้มอนาคต (Horizon Scanning) 

 - การระบุความไม่แน่นอนท่ีสาํคัญ (Uncertainty Mapping) 

 - การสรา้งชุดภาพฉากทัศน์อนาคต (Scenario Building) 

จากผลการประชุมเชงิปฏิบัติการพบว่าป�จจยัที่ส่งผลกระทบต่ออนาคตของราชว �ทยาลัยจุฬา

ภรณ์ คือ ป�จจัยด้านการนําเทคโนโลยีและป�ญญาประดิษฐม์าใช้ในการรกัษา เพ่ือทดแทนมนุษย์ 

และขนาดของโรงพยาบาลรวมถึงจาํนวนผู้ป�วยที่เข้ามารบับร �การในโรงพยาบาล ทาํให้สามารถสรา้ง

ภาพอนาคตตามป�จจยัดังกล่าว ดังน้ี  
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ในการสรา้งชุดภาพฉากทัศน์อนาคต ได้มีการระดมสมองโดยอาศัยป�จจัยที่ว �เคราะห์มา

ข้างต้น แล้วแบ่งกลุ่มตามภาพเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น โดยแบ่งเป�น 4 กลุ่ม ตามผลกระทบและ
ความไม่แน่นอนทีอ่าจเกิดขึ้น ซึง่แต่ละกลุ่มได้จดัทาํภาพรา่งอนาคตตามป�จจยัของตน 

กลุ่มท่ี 1 ป�จจัยของภาพอนาคต คือ 
- เทคโนโลยีและป�ญญาประดิษฐส์ามารถทดแทนการรกัษาได้ทัง้หมด 
- คนไข้ยังคงมาโรงพยาบาลเป�นจาํนวนมาก โรงพยาบาลยังคงมีขนาดใหญ่ขึ้น หร �อ

เทา่เดิม 
กลุ่มท่ี 2 ป�จจัยของภาพอนาคต คือ 

- เทคโนโลยีและป�ญญาประดิษฐส์ามารถทดแทนการรกัษาได้บางส่วน 
- คนไข้ยังคงมาโรงพยาบาลเป�นจาํนวนมาก โรงพยาบาลยังคงมีขนาดใหญ่ขึ้น หร �อ

เทา่เดิม 
กลุ่มท่ี 3 ป�จจัยของภาพอนาคต คือ 

- เทคโนโลยีและป�ญญาประดิษฐส์ามารถทดแทนการรกัษาได้บางส่วน 
- คนไข้มาโรงพยาบาลน้อยลง โรงพยาบาลมีขนาดเล็กลง 

กลุ่มท่ี 4 ป�จจัยของภาพอนาคต คือ 
- เทคโนโลยีและป�ญญาประดิษฐส์ามารถทดแทนการรกัษาได้ทัง้หมด 
- คนไข้มาโรงพยาบาลน้อยลง โรงพยาบาลมีขนาดเล็กลง  
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กลุ่มที่ 1 - Humanized i-Robot 

ปร �ทศัน์ความไม่แน่นอนทีสํ่าคัญ (Uncertainty Mapping) จากการระดมความคิดเห็นของ
ผู้บร �หารระดับสูงกลุ่ม 1 ที่มีต่อภาพอนาคตที่ว่า “เทคโนโลยีและป�ญญาประดิษฐส์ามารถทดแทน
การรกัษาได้บางส่วน และคนไข้ยังคงมาโรงพยาบาลเป�นจํานวนมาก โรงพยาบาลยังคงมีขนาด
ใหญ่ขึ้นหร �อเท่าเดิม” สามารถสรุปเป�นใจความสําคัญของภาพอนาคตดังกล่าวน้ีได้ว่า เทคโนโลยี
และป�ญญาประดิษฐใ์นการรกัษามนุษย์ ใชเ้สร �มสรา้ง พัฒนา หร �อเยียวยาสุขภาพรา่งกายส่วนต่าง ๆ 
น้ัน ในป�จจุบันและมีแนวโน้มที่จะเกิดในอนาคตน้ัน สามารถนํามาใชท้ดแทนการรกัษาด้วยมนุษย์ 
(แพทย์) ได้ ส่งผลให้ราชว �ทยาจุฬาภรณ์ต้องใช้งบประมาณในการลงทุนจาํนวนมหาศาล เพ่ือการ
นําเข้าเทคโนโลยีหร �อเป�นผู้พัฒนาเทคโนโลยีทีท่นัสมัยเอง รวมถึงงบประมาณค่าใชจ้า่ยในการจดัซือ้
เคร �อ่งมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ทันสมัยและความซับซ้อนสูง ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ จําเป�นต้อง
แสวงหาแหล่งทีม่าของเง �นงบประมาณตามความต้องการทีเ่พ่ิมขึ้นน้ันไปด้วย  

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและป�ญญาประดิษฐท์ี่ทันสมัยและก้าวล�าดังกล่าว ย่อมส่งผล
กระทบโดยตรงต่อการปรบัตัว การวางแผนอัตรากําลังและการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ทัง้ทศันคติ 
ทกัษะ และประสบการณ์ใหม่ ๆ ทีต่่อเน่ือง ซึง่ต้องปรบัตัวให้เข้ากับการรกัษาแนวใหม่ทีใ่ชเ้ทคโนโลยี
และป�ญญาประดิษฐม์ากขึ้น โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล บุคลากรสนับสนุนด้าน
เทคนิคต่าง ๆ ในโรงพยาบาล ต้องมีการเร �ยนรูแ้ละเปล่ียนบทบาทหน้าที่เป�นนักว �เคราะห์ เช่น 
แพทย์ต้องทําหน้าที่ในการควบคุมคุณภาพการให้บร �การ พยาบาลจะเป�นที่ต้องการเพ่ิมมากขึ้น 
เน่ืองจากจะเป�นผู้ที่มีบทบาทสําคัญในการดูแลด้านจิตใจและความเป�นมนุษย์ในการดูแลผู้ป�วย 
รวมถึงบุคลากรอ่ืน ๆ จะต้องปรับตัวกับบทบาทใหม่ตามการรักษาที่เน้นใช้เทคโนโลยีและ
ป�ญญาประดิษฐ ์การนําเทคโนโลยีและป�ญญาประดิษฐเ์ข้ามาใชร้กัษาผู้ป�วย ส่งผลให้โรงพยาบาลมี
ศักยภาพในการดูแลผู้ป�วยได้จาํนวนที่มากขึ้น เม่ือผู้ป�วยที่สามารถเข้ามาใชบ้ร �การที่โรงพยาบาลมี
ปร �มาณมากขึ้น โรงพยาบาลจงึจาํเป�นต้องขยายขนาดให้ใหญ่ขึ้น หร �อเทา่เดิมแต่เพ่ิมสาขา และต้อง
มีการใชอุ้ปกรณ์และเคร �อ่งมือต่าง ๆ สําหรบัการว �นิจฉัยนอกโรงพยาบาล ชว่ยเติมเต็มการเข้าถึงการ
บร �การทางด้านสุขภาพแก่ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งต้องมีการควบคุมคุณภาพการรกัษาและการ
ว �เคราะห์ข้อมูลทีมี่ประสิทธภิาพจากบุคลากรในโรงพยาบาลทีสํ่าคัญ และยังมีความต้องการบุคลากร
ว �ชาชพีกลุ่มอ่ืน ๆ เพ่ือการดูแลด้านจติใจและความเป�นมนุษย์ของผู้ป�วยทีจ่ะมีจาํนวนมากมหาศาล 
 ด้านการจดัการศึกษา จาํเป�นจะต้องมีการปรบัปรุงหลักสูตร โดยเฉพาะหลักสูตรผลิตบัณฑิต
ด้านว �ศวกรรมส่ิงประดิษฐท์างการแพทย์ หลักสูตรสําหรบัผู้บร �หารที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่
เน้นการใชเ้ทคโนโลยีและป�ญญาประดิษฐใ์นการรกัษาผู้ป�วย รวมถึงต้องมีการจดัการศึกษาระยะส้ัน 
สําหรบัเพ่ิมศักยภาพและพัฒนาบุคลากรที่จาํเป�นต้องมีทักษะการใชเ้ทคโนโลยีและป�ญญาประดิษฐ ์
รวมถึงการพัฒนาทักษะการดูแลจติใจและความเป�นมนุษย์ ส่วนด้านการว �จยัและสรา้งนวัตกรรมน้ัน 
ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ จะต้องมีการผลิตเทคโนโลยีทางการแพทย์ พยาบาล สัตวแพทย์ ให้สามารถ
นํามาใชดู้แลและให้บร �การผู้ป�วยได้ มีการเชือ่มแบบไรร้อยต่อระหว่างมนุษย์และอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ และต้องมีระบบบร �หารจัดการข้อมูลเพ่ือรองรบัข้อมูลปร �มาณมาก มีระบบฐานข้อมูลขนาด
ใหญ่ สรา้งความรว่มมือเคร �อข่ายการว �จยัแลกเปล่ียนข้อมูลและเทคโนโลยีในระดับนานาชาติ 
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กลุ่มที่ 2 - โครงการฟ�าใส (The Bright Trend)  

ปร �ทศัน์ความไม่แน่นอนทีสํ่าคัญ (Uncertainty Mapping) จากการระดมความคิดเห็นของ
ผู้บร �หารระดับสูงกลุ่ม 2 ที่มีต่อภาพอนาคตที่ว่า “เทคโนโลยีและป�ญญาประดิษฐส์ามารถทดแทน
การรกัษาได้ทั้งหมด และคนไข้ยังคงมาโรงพยาบาลเป�นจํานวนมาก โรงพยาบาลยังคงมีขนาด
ใหญ่ขึ้นหร �อเท่าเดิม” (แผนภาพที่ 5) สามารถสรุปเป�นใจความสําคัญของภาพอนาคตดังกล่าวน้ีได้
ว่า โรงพยาบาล มีขนาดใหญ่และประชาชนจํานวนมากยังมีความต้องการเข้ามารบัการรักษาที่
โรงพยาบาล ๆ ยังคงจะเป�นฐานการเร �ยนรูท้างคลินิกที่ดี เพราะผู้ป�วยมีจาํนวนมากและผู้ป�วยมีความ
หลากหลาย โดยแทนที่โรงพยาบาลจะมองคนไข้เป�นภาระ แต่จะถูกมองว่า “คนไข้เป�นทรพัยากร
ขนาดมหาศาล เป�นแหล่งเร �ยนรู ้ สร้างงานว �จัย Clinical Research & Service Research 
ขับเคล่ือนนวัตกรรมทางสุขภาพ” ซึง่จะเห็นได้ที่ในป�จจุบันนักศึกษาแพทย์หร �ออาจารย์แพทย์ ต้อง
ออกไปเร �ยนรูเ้พ่ิมเติมจากโรงพยาบาลหร �อมหาว �ทยาลัยอ่ืน ๆ นอกพ้ืนทีร่าชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์  

เทคโนโลยีและป�ญญาประดิษฐห์ร �อ AI ที่ได้รบัการพัฒนา จะสามารถทดแทนการบร �การได้
เป�นบางส่วน จะเป�นเคร �อ่งมือที่สรา้งความคล่องตัวในการบร �การ ลดความแออัด และช่วยเหลือ
ระบบการจดัการผู้ป�วย ทาํให้โรงพยาบาลสามารถคัดกรองผู้ป�วยได้ว่า รายใดต้องเข้ารบัการรกัษาที่
โรงพยาบาลก็ต้องเข้ามา หร �อรายใดต้องมาพบแพทย์แล้วกลับบ้านไปดูแลต่อที่บ้านได้ หร �อรายใด
สามารถรบัคําปร �กษาจากแพทย์และดูแลตนเองได้จากที่บ้าน เป�นการลดความเหล่ือมล�าไปใน
กระบวนการรกัษา AI จะถูกนํามาชว่ยในการวางแผน เป�นเสมือนผู้จดัการระบบผู้ป�วย ชว่ยให้ผู้ป�วย
กลับบ้านได้เรว็ขึ้น และยังมี Extended Cares Services แก่ผู้ป�วย ชว่ยให้โรงพยาบาลสามารถรบั
ผู้ป�วยได้มากขึ้น แต่มีกระบวนการเคล่ือนตัวของผู้ป�วยที่ดีและไม่แออัด และราชว �ทยาลัยจะสามารถ
ผลิตนวัตกรรม AI (CRA Remote Medical Services) ที่ชว่ยอํานวยความสะดวกในการว �เคราะห์
อาการ ติดตามอาการ และให้คําแนะนําในการรกัษาผ่านการเชือ่มต่อข้อมูลระหว่างผู้ป�วยในพ้ืนที่
ห่างไกล แพทย์ พยาบาล และโรงพยาบาลสามารถใชป้ระโยชน์จากนวตักรรมดังกล่าวได้ โดยเร �ม่ต้น
ที่ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ก่อน แล้วขยายไปสู่สังคมในวงกว้างในรูปแบบการบร �จาค การขาย และการ
ส่งออก โดยการว่าจา้งผลิตทั้ง Hardware และ Software ที่ถูกออกแบบให้เข้ากับการใชง้านจร �ง
ในโรงพยาบาลได้ นอกจากน้ัน โรงงานยาของราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ จะสามารถจดสิทธบัิตรเพ่ิมขึ้น 
ทั้งผู้ป�วยที่เพ่ิมมากขึ้น นวัตกรรม AI และสิทธบัิตรของโรงงานยา จะนําไปสู่การมีรายได้ที่เพ่ิมขึ้น 
ส่งผลให้ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์พ่ึงพาตนเองแบบเพียงพอและมีฐานะทีพ่อเพียงได้ 

ในด้านการจัดการศึกษา ทักษะสําคัญที่บัณฑิตของราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ที่จําเป�นต้องมี  
1) ทักษะการใช ้AI ที่ดี เน่ืองจาก AI กําลังถูกเร �ม่นํามาใชท้ดแทนการบร �การบางส่วน 2) ทักษะด้าน
คน/ความเป�นมนุษย์ (Human Skills) เชน่ การสรา้งจร �ยธรรมและคุณธรรม การเข้าสังคม เป�นต้น 
3) ทักษะการตัดสินใจ เม่ือ AI ถูกนํามาใช้งาน ทักษะด้านคนและการตัดสินใจ จึงเป�นทักษะที่มี
ความสําคัญและไม่สามารถถูกทดแทนด้วย AI ได้  

อีกทั้ง ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ยังต้องจัดเตร �ยม Preparedness Plan เพ่ือการวางระบบ
บร �หารอัตรากําลัง การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้สามารถทาํงานและเร �ยนรูไ้ด้อย่างต่อเน่ือง 
(Learn And Re-learn) เพ่ือเป�นการรกัษากําลังคนทาํงานได้ต่อไปในอนาคต
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แผนภาพท่ี 5 ภาพอนาคต “เทคโนโลยีและป�ญญาประดิษฐส์ามารถทดแทนการรกัษาได้ท้ังหมด และคนไข้ยังคงมาโรงพยาบาลเป�นจาํนวนมาก 
โรงพยาบาลยังคงมีขนาดใหญ่ขึ้นหร �อเท่าเดิม” 
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กลุ่มที่ 3 - คอร �ฟ�นซ ี(เล็กดีรสโต)  
 

ปร �ทศัน์ความไม่แน่นอนทีสํ่าคัญ (Uncertainty Mapping) จากการระดมความคิดเห็นของ

ผู้บร �หารระดับสูงกลุ่ม 3 ที่มีต่อภาพอนาคตที่ว่า “เทคโนโลยีและป�ญญาประดิษฐส์ามารถทดแทน

การรกัษาได้บางส่วน และคนไข้มาโรงพยาบาลน้อยลง โรงพยาบาลมีขนาดเล็กลง” (แผนภาพที่ 

6) สามารถสรุปเป�นใจความสําคัญของภาพอนาคตดังกล่าวน้ีได้ว่า 

ด้านการจัดการศึกษาของหลักสูตร ต้องปรบัเปล่ียนหร �อออกแบบหลักสูตรที่มุ่งพัฒนา

กระบวนการผลิตแพทย์และพยาบาลทีเ่ป�นระบบป�ญญาประดิษฐ ์ลดเวลาเร �ยน เป�นหลักสูตรแพทย์

และพยาบาลที่ปลูกฝ�งทักษะความเป�นมนุษย์ ความมีคุณธรรม และทักษะด้าน Digital & Health 

Literacy เข้าในตัวของบัณฑิต เพ่ือให้บัณฑิตมีอัตลักษณ์ของราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์คือ “เป�นคนดี

และเป�นคนเก่ง” มีความสามารถปรบัตัวได้เก่ง เพราะมี Hard & Soft Skill ในตัวสูงมาก และ

จะต้องสรา้งครูสายพันธุใ์หม่ (Future Educator) ด้วย 

การว �จัยและนวัตกรรม มุ่งสรา้งนวัตกรรมที่เป�นป�ญญาประดิษฐ ์เพ่ือใช้ประโยชน์ทาง

การแพทย์ งานว �จยัต้องสรา้งมาจากข้อมูลจร �งและเป�นงานว �จยัเชงิบูรณาการสหสาขา โดยบุคลากร

ที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายสาขาอันเป�นจุดแข็งของราชว �ทาลัยจุฬาภรณ์ และประยุกต์ใช้

ประโยชน์จากข้อมูลทีมี่อยู่ให้มากทีสุ่ด 

การพัฒนาบุคลากร ต้องพัฒนาบุคลากรที่มีอยู่ในป�จจุบัน ให้มีความสามารถหลากหลาย

ทกัษะ (Multi-skill) โดยเฉพาะทกัษะทางด้าน Digital Literacy ด้าน AI Assistance ด้าน Health 

Prevention & Promotion และการแฝงตัวอยู่ในชุมชน เพ่ือขับเคล่ือนให้ประชาชนและชุมชนมี

สุขภาพที่ดี เชน่ แพทย์ประจาํชุมชน เป�นต้น กรณีของแพทย์ในโรงพยาบาลประจาํชุมชน จะต้องมี

ความสามารถเฉพาะทางรูลึ้ก 

การพัฒนาระบบโครงสรา้งพ้ืนฐาน ต้องพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี เพ่ือ

สนับสนุนการทํางานของแพทย์ พยาบาล โรงพยาบาล สรา้งเคร �อข่ายของบุคลากรทางการแพทย์ 

เกิดเป�นระบบ Tele-consultant ที่เข้มแข็ง ส่งผลต่อการลดสัดส่วนของแพทย์ต่อการดูแล

ประชาชน ภายหลังจากการมีระบบป�ญญาประดิษฐเ์ข้ามาชว่ยเหลือเพียง 1 : 20,000 คน เทคโนโลยี

และระบบป�ญญาประดิษฐมี์ความแม่นยําสูงในการว �เคราะห์ ว �นิจฉัย และตัดสินใจมากขึ้นจนแทนที่

แพทย์จร �งได้ ชว่ยแปลผล บอกว �ธวี �นิจฉัย และการรกัษา ซึง่แพทย์ต้องปรบัตัว และราชว �ทยาลัย

จุฬาภรณ์ต้องสรา้ง CRA Cloud Base Care เพ่ือให้ประชาชนในประเทศสามารถเข้าถึงและมาใช้

ข้อมูลได้ และด้านงบประมาณ ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ ต้องลงทุนกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ฐานข้อมูลดิจทิลั และระบบป�ญญาประดิษฐ ์แทนการลงทนุทีดิ่นและส่ิงก่อสรา้ง
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ขนาดเล็กลง” 
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กลุ่มที่ 4 - Fantastic 4 [For all live/ For Innovation/For excellence/ Frontier] 
 

ปร �ทศัน์ความไม่แน่นอนทีสํ่าคัญ (Uncertainty Mapping) จากการระดมความคิดเห็นของ
ผู้บร �หารระดับสูงกลุ่ม 4 ทีมี่ต่อภาพอนาคตทีว่่า “เทคโนโลยีและป�ญญาประดิษฐส์ามารถทดแทน
การรกัษาได้ทั้งหมด และคนไข้มาโรงพยาบาลน้อยลง โรงพยาบาลมีขนาดเล็กลง” (แผนภาพที่ 
7) สามารถสรุปเป�นใจความสําคัญของภาพอนาคตดังกล่าวน้ีได้ว่า ป�จจยัดังกล่าวอาจเกิดจากการที่
ประชาชนมีความรูม้ากขึ้น เข้าถึงเทคโนโลยีได้งา่ยขึ้น และได้รบัการดูแลที่ดี ส่งผลให้มีคุณภาพชวี �ต
ทีดี่ขึ้น เกิดเป�นสังคมสูงอายุ (Aging Society) เป�นป�จจยัในการขับเคล่ือนขั้นตอนต่าง ๆ นอกจากน้ี 
ยั ง มีการ ใช้  AI Technology ที่ ทดแทนมนุษย์ ไ ด้  ซึ่ ง เป�น เทคโนโลยี ขั้ น สู ง  (Advanced 
Technology) เช่น ระบบประมวลผล Virtualization เทคโนโลยีฐานข้อมูล (Data Base) ที่
สนับสนุนการทาํงานและบร �การทางการแพทย์ เป�นต้น แพทย์สามารถเร �ยกดูข้อมูลของผู้ป�วยผ่าน
ทาง Cloud หร �อ Remoted System ที่ถูกทาํเป�น Data Science ในการจดัการข้อมูลและนํามูล
มาใชป้ระโยชน์ ป�จจยัดังกล่าว ส่งผลให้ต้องมีจุดเชือ่มระหว่างประชาชนและเทคโนโลยี แพทย์ต้องมี
ความเป�นมนุษย์ (มีจติว �ญญาณและจร �ยธรรม) มีความเชีย่วชาญเฉพาะด้านมากขึ้น และสามารถใช้
เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ทุกคนสามารถมองเห็นป�ญหาและทํางานว �จยัได้ การทํางาน
ว �จยัจะไม่ได้ถูกมองว่า “เป�นหน้าที”่ แต่เป�นการสรา้งองค์ความรูท้ีท่กุคนต้องทาํได้ 

 

 ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ต้องส่งเสร �มการจัดการศึกษาและบุคลากรกลุ่มแพทย์ พยาบาล  
นักเทคโนโลยี หร �อนัก Data Scientist ฯลฯ ประชาชนจะสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีมากขึ้น ส่งผลให้
เกิด Non-Degree Education การเก็บข้อมูลบน Cloud ทีป่ระชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทั่วถึง
ในทกุที ่การเร �ยนในสถานทีจ่ร �ง (Physical Campus) มีแนวโน้มน้อยลง แต่จะมีการเร �ยนการสอน
ในพ้ืนที่เสมือนจร �ง (Virtual Campus) เพ่ิมมากขึ้น และการสรา้งผลงานว �จัย เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการจดทะเบียนทรพัย์สินทางป�ญญา (IP) การเป�นเจา้ของเทคโนโลยี 
การจัดต้ังว �สาหกิจเร �ม่ต้น (Startup) ชว่ยสรา้งรายได้ให้ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ ก่อเกิดการบร �หาร
จดัการที่ดี มีประสิทธภิาพ และสามารถนําไปใชใ้นด้านการศึกษาและงานว �จยัต่อไป ซึง่รูปแบบว �จยั
ในอนาคตจะเป�นในรูปแบบการบูรณาการระบบสุขภาพหน่ึงเดียว (One Health) 

 

 ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์มีข้อมูลและการให้บร �การด้านฐานข้อมูล (Database) มากขึ้น จงึต้อง
มีการจดัการด้านความปลอดภัยด้านข้อมูล ปรบัเปล่ียนรูปแบบการบร �การในอนาคตเป�นแบบบูรณา
การตามระบบสุขภาพหน่ึงเดียว (One Health) ซึง่การบร �หารจัดการที่มีประสิทธภิาพ จะส่งผลให้
ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์มีรายได้มากขึ้น มีงบประมาณสนับสนุนภารกิจด้านการศึกษา งานว �จัยและ
สรา้งนวัตกรรม การบร �การ การบร �หารจดัการที่มีสรรถนะสูง และการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานเพ่ือ
สนับสนุนงานตามพันธกิจหลัก ต้องพัฒนาความสามารถหลัก (Core Competency) ด้วยการสรา้ง
ความรว่มมือด้านการศึกษาและการว �จยักับหน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ในและต่างประเทศทีต่่อเน่ือง  
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แผนภาพท่ี 7 ภาพอนาคต “เทคโนโลยีและป�ญญาประดิษฐส์ามารถทดแทนการรกัษาได้ท้ังหมด และคนไข้มาโรงพยาบาลน้อยลง โรงพยาบาลมี
ขนาดเล็กลง” 
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บทท่ี 3 ยุทธศาสตรร์าชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ 
………………………………………. 

 

จากปรัชญา “เป�นเลิศเพ่ือทุกชีว �ต : Be Excellent for Lives” และการขับเคล่ือน
เพ่ือให้บรรลุตามว �สัยทัศน์ของราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ “สรา้งสุขภาวะที่ดีและเท่าเทียมเพ่ือทุกชีว �ต 
ด้วยว �ทยาการขั้นสูง นวัตกรรมและความเป�นเลิศ” (Deliver Comprehensive Health & 
Health Equity for All through Advanced Sciences, Innovation and Excellence) 
ดังน้ัน ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ จงึได้กําหนดยุทธศาสตร ์4 ด้าน ทีส่อดคล้องกับปรชัญาและว �สัยทัศน์
ดังกล่าว โดยมีเป�าประสงค์ดังน้ี 

 

เป�าประสงค์ (Goals)  
1. ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์มีความเป�นเลิศด้านการเร �ยนการสอนและการพัฒนาบุคลากร

ทีใ่ห้โอกาสแก่ทกุคน 
2. ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์มีระบบบร �การสุขภาพที่มีคุณภาพสูง ให้บร �การประชาชนทุก

กลุ่มอย่างเสมอภาค 
3. ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์มีผลงานว �จัยและนวัตกรรมที่เป�นเลิศระดับนานาชาติด้าน

สุขภาพ ว �ทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีทางการแพทย์ และอนามัยส่ิงแวดล้อมทีส่ามารถนําไปใชไ้ด้จร �ง 
4. ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ดําเนินงานทุกภารกิจด้วยมีระบบดิจิทัลและป�ญญาประดิษฐ ์

ในการดําเนินงานทกุภารกิจอย่างมีประสิทธผิล 
5. ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์เป�นองค์กรสมรรถนะสูง คล่องตัว และมีธรรมาภิบาล 

 

ในการบรรลุเป�าประสงค์ดังกล่าวได้กําหนดยุทธศาสตร ์4 ด้าน ดังแผนภาพที่ 8 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 เรง่พัฒนาการศึกษาและนวตักรรมบร �การสุขภาพทีมี่คุณภาพสูงเพ่ือ
บร �การสังคมและชุมชนทุกระดับด้วยความเป�นเลิศจากผลงานว �จัยทางว �ทยาการชั้นสูงของราช
ว �ทย า ลัย จุ ฬ า ภ ร ณ์ตา ม พระปณิธ า น  (Accelerating Quality Education and Inclusive 
Healthcare Innovation for Society Based on CRA Excellence in Advanced Sciences)  

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 สรา้งเสร �มความเป�นเลิศด้านการว �จยัพ้ืนฐานและว �จยัประยุกต์โดย  
บูรณาการศาสตร์สุขภาพหน่ึง เ ดียว เ พ่ือความยั่ งยืน  (Boosting Research Excellence 
Including Basic and Applied Sciences Using One Health Integration for 
Sustainability)  

 

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ที่  3 ปฏิ รูปราชว �ทยา ลัยจุฬาภรณ์ สู่มหาว �ทยา ลัยดิจิทัลและ

ป�ญญาประดิษฐ ์(Revolutionizing Digital and AI-Based Campus)   
 



บทที่ 3 ยุทธศาสตรร์าชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ / 53 

 

ยุทธศาสตร์ที่  4 พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูงทางด้านบร �หารจัดการ ทรพัยากร

มนุษย์  และส่ิงแวดล้อมในการทํางาน (Reinforcing Smart System, Smart People and 

Smart Workplace) 
 

    แต่ละยุทธศาสตรท์ี่กําหนดขึ้น มีความสอดคล้องกับว �สัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายและ

เป�าประสงค์ของราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ และมีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน เพ่ือการขับเคล่ือน

ยุทธศาสตรอ์ย่างมีประสิทธภิาพ ได้มีการกําหนด เป�าประสงค์ (Objective: O) และผลลัพธสํ์าคัญ 

(Key Result: KR) ของแต่ละยุทธศาสตร ์กําหนดแผนงานเชงิกลยุทธ ์(Strategic Packages) และ

กระบวนการทาํงานทีเ่ก้ือกูลกันระหว่างยุทธศาสตร ์อาท ิระบบการบร �การสุขภาพทีต่่อยอดการสรา้ง

บุคลากรว �ชาชพีด้านสุขภาพทีมี่มาตรฐาน การผลิตบัณฑิตทีเ่ป�นเลิศทีมี่ทักษะการรูดิ้จทิลัและมีความ

เป�นมนุษย์ การสรา้งเสร �มความเป�นเลิศด้านการว �จัยและการพัฒนานวัตกรรมภายใต้หลักคิดการ  

บูรณาการสุขภาพหน่ึงเดียว (One Health) นําไปสู่มหาว �ทยาลัยดิจิทัล มีโครงสรา้งและระบบการ

บร �หารองค์กรทีมี่ความยืดหยุ่นคล่องตัว สนับสนุนระบบงานด้วยเทคโนโลยี มีการทาํงานทีเ่ชือ่มโยง

กับองค์กรเคร �อข่าย และมีกลไกบร �หารจดัการแบบสานพลังรว่มกัน 
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แผนภาพท่ี 8 ยุทธศาสตรร์าชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ ระยะเวลา 6 ป� (พ.ศ. 2565 – 2570) 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 1 เรง่พัฒนาการศึกษาและนวัตกรรมบร �การสุขภาพที่มีคุณภาพสูงเพื่อ

บร �การสังคมและชุมชนทุกระดับด้วยความเป�นเลิศจากผลงานว �จัยทางว �ทยาการชั้นสูง
ของราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ ตามพระปณิธาน 

(Accelerating Quality Education and Inclusive Healthcare Innovation for 

Society Based on CRA Excellence in Advanced Sciences) 
 

เรง่พัฒนาการศึกษาและการบร �การสุขภาพให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานสูง ด้วยความ

เป�นเลิศของราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ “CRA Excellence” จากผลงานว �จยัทางว �ทยาการชัน้สูง และเรง่

ขยายการบร �การและนวัตกรรมสุขภาพเพ่ือสังคมและชุมชน ซึง่เป�นการเตร �ยมกําลังคนทีมี่อัตลักษณ์ 

เชีย่วชาญและได้มาตรฐาน เพ่ือเตร �ยมพรอ้มรองรบัการบร �การประชาชนอย่างทั่วถึงและครอบคลุม

ถึงประชาชนฐานรากอย่างเท่าเทียมตามพระปณิธาน โดยมุ่งเน้นการให้การศึกษา พัฒนาทักษะและ

เสร �มศักยภาพที่ขับเคล่ือนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยรว่มมือกับเคร �อข่ายภายใต้การ

ดําเนินการที่สอดคล้องและสัมพันธกั์นทั้งองค์กร ส่งผลต่อการเกิดประโยชน์ในสังคมอย่างต่อเน่ือง

และยั่งยืน และเพ่ือสรา้งความรอบรูด้้านสุขภาพ (Health Literacy) ให้กับคนในสังคมไทย โดยมี

เป�าประสงค์ดังน้ี 
 

O1 (1) ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ มุ่งเน้นการให้บร �การประชาชน

ทกุกลุ่มอย่างเทา่เทยีม 

O1 (2) ให้บร �การสุขภาพและเพ่ิมศักยภาพเคร �อข่ายสถานบร �การด้านมะเรง็ หัวใจและ

หลอดเลือด ทางเดินอาหาร กระดูกและกล้ามเน้ือ ด้วยว �ทยาการชัน้สูงของ ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ 

O1 (3) สร้างเคร �อข่าย Tele-Health Services ที่ ใ ห้บร �การประชาชน ทุกพ้ืนที่

เป�าหมายอย่างทัว่ถึง 

O1 (4) พัฒนานวัตกรรมบร �การสุขภาพที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนทุก

ระดับ (Inclusive Healthcare Innovation) และส่งเสร �มการพัฒนาว �สาหกิจเพ่ือสังคม (Social 

Enterprises)  
 

เป�าประสงค์หลักแต่ละข้อได้กําหนดผลลัพธสํ์าคัญ (Key Result: KR) ซึง่ต้องทาํให้สําเรจ็ภายในป� 

2570 ดังแสดงในตารางที ่3 
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ตารางที่ 3 ผลลัพธสํ์าคัญทีต้่องดําเนินการให้สําเรจ็ภายในป� 2570 

เป�าประสงค์ (O) ผลลัพธสํ์าคัญ (KR) 
O1 (1) ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้าน

สุ ข ภ า พที่ มี คุณภ า พ  มุ่ ง เ น้นกา ร

ให้บร �การประชาชนทุกกลุ่มอย่างเท่า

เทยีม 

• KR 1A1: จํานวนบัณฑิตตามมาตรฐานราชว �ทยาลัย

จุฬาภรณ์ (ดีและเก่ง) xx คน  

• KR 1A2: ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ ที่ได้รบัการพัฒนา

ความรู ้และทักษะตามมาตรฐาน และมีคุณลักษณะ

ตามค่านิยมองค์กร xx คน  

O1 (2) ใ ห้บร �การ สุขภาพและเ พ่ิม

ศักยภาพเคร �อข่ายสถานบร �การด้าน

มะเรง็ หัวใจและหลอดเลือด ทางเดิน

อาหาร กระดูกและกล้ามเน้ือ ด้วย

ว �ทยาการชัน้สูงของ ราชว �ทยาลัยจุฬา

ภรณ์ 

• KR 1B1: จํานวนผู้รับบร �การสุขภาพด้วยว �ทยาการ

ชัน้สูงของ ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ อย่างน้อยคร �ง่หน่ึง

เป�นประชาชนในกลุ่มผู้ยากไร้ที่ สุด (ร ้อยละ40 

ส่วนล่างของประชากรไทย) 

• KR 1B2: สถานบร �การที่ให้การรกัษา 4 กลุ่มโรคที่เข้า

รว่มเคร �อข่าย อย่างน้อย เขตสุขภาพละ 1 แห่ง  

O1 (3) สรา้งเคร �อข่าย Tele-Health 

Services ที่ให้บร �การประชาชน ทุก

พ้ืนทีเ่ป�าหมายอย่างทัว่ถึง 

• KR 1 C: แ พลตฟอ ร์ม กา รบร �ก า ร  Tele-Health 

Services ครอบคลุมการบร �การ 4 กลุ่มโรค 

O1 (4) พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม บ ร �ก า ร

สุขภาพที่ตอบสนองต่อความต้องการ

ของประชาชนทุกระดับ (Inclusive 

Healthcare Innovation) แ ล ะ

ส่งเสร �มการพัฒนาว �สาหกิจเพ่ือสังคม 

(Social Enterprises)  

• KR 1D: นวัตกรรมบร �การสุขภาพทีต่อบสนองต่อความ

ต้องการของประชาชนทุกระดับ โดยราชว �ทยาลัยจุฬา

ภรณ์ และว �สาหกิจเพ่ือสังคม ที่ประชาชนอย่างน้อย 1 

ล้านคนได้รบัประโยชน์  

 

ในการบรรลุเป�าประสงค์หลักทัง้ 4 ข้อ ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้กําหนดแผนงานเชงิกลยุทธ ์

(Strategic Packages) ทีต้่องเรง่ขับเคล่ือนให้เกิดผลเป�นรูปธรรมภายใน 6 ป�ข้างหน้าดังน้ี 
 

แผนงานเชงิกลยุทธ ์(Strategic Packages) ในยุทธศาสตรท์ี่ 1 

แผนงานที่ 1.1 การพัฒนาการศึกษาและทกัษะจาํเป�น ทีเ่ป�ดกว้างให้ทกุกลุ่มเข้าถึงและสรา้ง 

                   โอกาสให้คนทีเ่ข้าไม่ถึงด้วยความเสมอภาค 

แผนงานที่ 1.2 การเพ่ิมศักยภาพการบร �การและเคร �อข่ายการรกัษาผู้ป�วย 4 กลุ่มโรค 

แผนงานที่ 1.3 การให้บร �การสุขภาพทางไกลแก่ประชาชนโดยใชเ้ทคโนโลยี 



บทที่ 3 ยุทธศาสตรร์าชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ / 57 

 

แผนงานที่ 1.4 การสรา้งนวัตกรรมและส่งเสร �มผู้ประกอบการเพ่ือสังคม 

แต่ละแผนงานมีแนวทางดําเนินการทีสํ่าคัญดังแสดงในตารางที ่4 

ตารางที่ 4 แผนงานเชงิกลยุทธแ์ละแนวทางดําเนินการทีสํ่าคัญภายใต้ยุทธศาสตรท์ี ่1 

แผนงานเชงิกลยุทธ ์ 

(Strategic Packages) 
แนวทางดําเนินการ 

1.1 การพัฒนาการศึกษาและทักษะ

ที่เป�ดกว้างให้ทุกคนเข้าถึงและ

สรา้งโอกาสให้คนที่เข้าไม่ถึงด้วย

ความเสมอภาค 

• ศึกษาว �จัยความต้องการด้านการผลิตและพัฒนา

บุคลากรด้านสุขภาพทีต่รงกับความต้องการของสังคม 

• ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพทุกระดับด้วยการ

พัฒนาหลักสูตร และรูปแบบการศึกษา/ฝ�กอบรม เน้น 

Digital-Based และการส่งเสร �มความเป�นนานาชาติ  

• ส่งเสร �มการว �จัยด้านการเร �ยนการสอนเพ่ือพัฒนา

อาจารย์และการสรา้งนวัตกรรมการศึกษา: Higher 

Education Innovation Sandbox  

• สรา้งความรว่มมือหน่วยงานในพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนการ

ทาํงานของบัณฑิตและบุคลากร 

1.2 การเพ่ิมศักยภาพการบร �การ

และเคร �อข่ายการรักษาผู้ป�วย 4 

กลุ่มโรค 

• เ พ่ิมขีดความสามารถการให้บร �การสุขภาพด้วย

ว �ทยาการชัน้สูงใน 4 กลุ่มโรค 

• ส ร้ า ง  Digital Platform แ ล ะ รู ป แ บ บ  Tele 

Consultation ในการรกัษาผู้ป�วย 4 กลุ่มโรค 

• สร้างเคร �อข่ายสถานบร �การสุขภาพ 4 กลุ่มโรค    

( Tele-Health + Referral System & Service 

(Seamless Medical Service)) 

• สรา้งความเข้มแข็งระบบส่งต่อผู้ป�วย 4 กลุ่มโรคเพ่ือให้

กลุ่มผู้ยากไรท้ี่สุด (รอ้ยละ40 ส่วนล่างของประชากร

ไทย) เข้าถึงบร �การสุขภาพด้วยว �ทยาการชัน้สูง 

• พัฒนางานว �ชาการ งานว �จัย 4 กลุ่มโรค ระหว่างสถาน

บร �การในเคร �อข่าย (Talent Exchange & Talent 

Mobility) 

1.3 การให้บร �การสุขภาพทางไกล

แก่ประชาชนโดยใชเ้ทคโนโลย ี

• พัฒนา Tele-Health Services Platform ทีเ่ชือ่มโยง

อย่างน้อย 3 กลุ่ม (1. ผู้ป�วย ผู้ดูแล 2. โรงพยาบาล
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แผนงานเชงิกลยุทธ ์ 

(Strategic Packages) 
แนวทางดําเนินการ 

ระดับอําเภอ แพทย์ทั่วไป 3. โรงพยาบาล ศูนย์แพทย์

เฉพาะทาง) 

• จดัต้ัง Tele-Health Services Station ในพ้ืนที ่

• ถ่ายทอด Knowledge Model ให้หน่วยงานอ่ืนไปใช้

ต่อ 

1.4 การสรา้งนวัตกรรมและส่งเสร �ม

ผู้ประกอบการเพ่ือสังคม 

• ทํ า  Holding Company ใ ห้ มี ผ ล ง า น  Social 

Innovation Valorization ออกมาอย่างเป�นรูปธรรม

ทีมี่ผลกระทบอย่างสําคัญ 

• สรา้งนวัตกรรม Social Objective 

• สรา้งศูนย์นวัตกรรมสุขภาพเพ่ือชุมชนรว่มกับว �สาหกิจ

เพ่ือสังคม 

• สรา้งระบบนิเวศนวัตกรรมที่รองรบัการนําผลงานว �จัย

ไปใช้ประโยชน์ในวงกว้างทั้งในเชิงพาณิชย์และสังคม 

โดยจัดใ ห้ มีโครงสร้าง พ้ืนฐานรองรับ  (เช่น  Co-

working Space, Joint Industrial Innovation 

laboratory, Incubator, Accelerator) ม า ตรกา ร

สนับสนุนทางการเง �น และ Innovation Liaison 

Office เพ่ือช่วยเหลือสนับสนุนนักว �จัย นักศึกษาใน

การทาํงานรว่มกันกับภาคการผลิตและการบร �การ รวม

ไ ป ถึ ง ก า ร จั ด ก า ร ส่ ง เ ส ร �ม  Entrepreneurship, 

Spinoff, Startup  

 

โดยสามารถแสดงความเชื่อมโยงของแผนงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Packages) กับ

เป�าประสงค์หลัก (Objective) ของยุทธศาสตรท์ี ่1 ได้ดังแผนภาพที ่9 ดังน้ี
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แผนภาพท่ี 9 ความเชือ่มโยงของแผนงานเชงิกลยุทธ ์(Strategic Packages) กับเป�าประสงค์หลัก (Objective) ของยุทธศาสตรท่ี์ 1 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 2: สรา้งเสร �มความเป�นเลิศด้านการว �จัยพื้นฐานและว �จัยประยุกต์โดย  

บูรณาการศาสตรสุ์ขภาพหน่ึงเดียวเพื่อความยั่งยืน 

(Boosting Research Excellence Including Basic and Applied Sciences 

Using One Health Integration for Sustainability) 
 

ผลักดันการนําผลงานว �จัยพ้ืนฐานและว �จัยประยุกต์ นวัตกรรม เทคโนโลยี  และ

ป�ญญาประดิษฐ ์(AI) ที่ทันสมัยสู่ความเป�นเลิศ ตรงตามความต้องการ และมีศักยภาพในการ

ยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการบร �การทางสุขภาพของประชาชน โดยมุ่งเน้นที่ 4 กลุ่มโรคคือ 

โรคมะเรง็ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคระบบทางเดินอาหาร และโรคกระดูกและกล้ามเน้ือ โดย

บูรณาการงานว �จัยทางสังคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร์ และงานว �จัยสุขภาพหน่ึงเดียว (One 

Health) ครอบคลุมทั้งระดับบุคคล ครอบครวั ชุมชน ชาติและนานาชาติ ทั้งในด้านการป�องกัน 

ส่งเสร �ม รกัษา รวมทัง้การฟ�้ นฟูสุขภาพกายและใจ เพ่ือชว่ยแก้ป�ญหาสุขภาพของประชาชนทุกระดับ

อย่างเชือ่มโยงทั้งมิติสุขภาพคน สุขภาพสัตว์ และสุขภาพส่ิงแวดล้อมแบบองค์รวมที่ยั่งยืน ประสาน

การต้ังรบัโรคอุบัติใหม่อย่างเป�นระบบ และเป�น Social Lab ของประชาชนในพ้ืนที่ ดําเนินการโดย

ทีมสหว �ชาชีพซึ่งเป�นจุดแข็งของ ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ คือ แพทย์ พยาบาล สัตวแพทย์ 

นักว �ทยาศาสตรสุ์ขภาพ และผู้ปฏิบัติงานในว �ชาชพีอ่ืน ๆ ที่มีสมรรถนะด้านสุขภาพหน่ึงเดียวพรอ้ม

กับพันธมิตรของราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ต้ังแต่ระดับชุมชนถึงระดับนานาชาติ รว่มเป�นเคร �อข่ายที่ทํา

ให้เกิดการส่ือสารและความรว่มมือ ทั้งทางตรงและทางอ้อม สนับสนุนให้ระบบดูแลสุขภาพของ

ประเทศมีความเข้มแข็งและลดความเหล่ือมล�าในระยะยาว ประชาชนทุกระดับได้รบัและเข้าถึงการ

บร �การสุขภาพ โดยมีเป�าประสงค์ดังน้ี 
 

O2 (1) สรา้งสรรค์ผลงานว �จัยพ้ืนฐานและว �จัยประยุกต์ที่เป�นเลิศใน 4 กลุ่มโรค โดย

บูรณาการงานว �จัยทางสังคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร์ และงานว �จัยสุขภาพหน่ึงเดียว (One 

Health) ทีใ่ชใ้นการแก้ไขป�ญหาสุขภาพของประชาชน 

O2 (2) สรา้งทรพัยากรมนุษย์ทีมี่สมรรถนะสูงในการทาํงาน มีแนวคิดสรา้งงานว �จยัเพ่ือ

สนับสนุนการพัฒนาประเทศ  

O2 (3) ใช้อุทยานว �ทยาศาสตรสุ์ขภาพหน่ึงเดียวบูรณาการสหว �ชาชพีองค์รวม (One 

Health Approach) และอุทยานว �ทยาศาสตรใ์นพ้ืนที่เป�าหมาย รงัสรรค์นวัตกรรมในด้านที่ราช

ว �ทยาลัยจุฬาภรณ์มีศักยภาพ 
 

เป�าประสงค์หลักแต่ละข้อได้กําหนดผลลัพธสํ์าคัญ (Key Result: KR) ที่ต้องทาํให้สําเรจ็ในป� 2570 

ดังแสดงในตารางที ่5  
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ตารางที่ 5 ผลลัพธสํ์าคัญทีต้่องดําเนินการให้สําเรจ็ภายในป� 2570  

เป�าประสงค์หลัก (O) ผลลัพธท์ี่สําคัญ (KR) 
O2 (1): สรา้งสรรค์ผลงานว �จยั

พ้ืนฐานและว �จัยประยุกต์ที่

เป�นเลิศใน 4 กลุ่มโรค โดย

บู ร ณ า ก า ร ง า น ว �จั ย ท า ง

สั ง ค ม ศ า ส ต ร์ แ ล ะ

มนุษยศาสตร์ และงานว �จัย

สุ ข ภ า พ ห น่ึ ง เ ดี ย ว  ( One 

Health) ที่ ใ ช้ ใ น ก า รแ ก้ ไ ข

ป�ญหาสุขภาพของประชาชน 

• KR 2A: มีผลงานว �จยั ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 25 ของผลงานว �จยัทัง้หมด

สามารถนําไปใชป้ระโยชน์ในการแก้ป�ญหาของสังคมและชุมชน 

• KR 2B: มีผลงานว �จัยที่เก่ียวกับ 4 กลุ่มโรคที่ได้รบัการตีพิมพ์ใน

วารสารว �ชาการระดับนานาชาติมีค่าดัชนี Citation สูงสุดติดอันดับ 

1 ใน 5 ของประเทศ  

• KR 2C: ผลงานว �จัยที่ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ใน Q1-Q2 เพ่ิมขึ้นไม่

น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ต่อป� 

O2 (2): สรา้งทรพัยากรมนุษย์

ที่มีสมรรถนะสูงในการทํางาน 

มีแนวคิดสร้างงานว �จัยเพ่ือ

สนับสนุนการพัฒนาประเทศ 

 

• KR 2D: จาํนวนบุคลากรสายว �ชาการของราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ที่เข้า

รว่มโครงการว �จยัระดับนานาชาติ ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของจาํนวน

บุคลากรของราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ 

• KR 2E: รอ้ยละ 80 ของผลงานว �จยัที่เกิดจากการพัฒนางานประจาํ 

(R2R) สามารถเพ่ิมผลิตภาพ หร �อคุณภาพของการทาํงานได้ ไม่น้อย

กว่ารอ้ยละ 10  

• KR 2F: ผลงานว �จยัที่เกิดขึ้นในราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ถูกนําไปใช้

ในการวางนโยบายในการพัฒนาประเทศ ไม่น้อยกว่า 3 ผลงาน  

O2 (3): ใ ช้ อุ ท ย า น

ว �ทยาศาสตรสุ์ขภาพหน่ึงเดียว

บูรณาการสหว �ชาชีพองค์รวม 

(One Health Approach) 

และอุทยานว �ทยาศาสตร์ใน

พ้ื น ที่ เ ป� า ห ม า ย  รัง ส ร ร ค์

น วั ต ก ร ร ม ใ น ด้ า น ที่ ร า ช

ว �ทยาลัยจุฬาภรณ์มีศักยภาพ 

• KR 2G: ประชาชนในพ้ืนที่เป�าหมายของราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ มี

ป�ญหาสุขภาพ 4 กลุ่มโรคลดลงอย่างมีนัยสําคัญ (เชน่ ไม่น้อยกว่า

รอ้ยละ 25) 

• KR 2H: ประชาชนในพ้ืนที่เป�าหมายของราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ มี

ป�ญหาเชือ้ด้ือยาและโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนลดลงอย่างมีนัยสําคัญ 

(เชน่ ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 25) 

• KR 2I: เกษตรกรและผู้ประกอบการบร �เวณรอบอุทยานว �ทยาศาสตร์

สุขภาพหน่ึงเดียวและโรงพยาบาลสัตว์ศร �สวางควัฒน ว �ทยาเขตเจา้

ฟ�าจุฬาภรณ์พนารกัษ์ ปากช่อง ได้รบัการดูแลช่วยเหลือด้านการ

พัฒนาความรู ้สรา้งงานว �จัย นวัตกรรม เทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 

5,000 ครวัเร �อนหร �อแห่ง 
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เป�าประสงค์หลัก (O) ผลลัพธท์ี่สําคัญ (KR) 
• KR 2J: มูลค่าการลงทุนรว่มพัฒนานวัตกรรมจากภาคเอกชน ใน

อุทยานว �ทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของการลงทุนจาก         

ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์  
 

 ในการบรรลุเป�าประสงค์หลักทั้ง 3 ข้อ ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ได้กําหนดแผนงานเชงิกลยุทธ ์

(Strategic Packages) ทีต้่องเรง่ขบัเคล่ือนให้เกิดผลเป�นรูปธรรมภายใน 6 ป�ข้างหน้า ดังน้ี  
 

แผนงานเชงิกลยุทธ ์(Strategic Packages) ในยุทธศาสตรท์ี่ 2 

แผนงานที่ 2.1 การสรา้งความเป�นเลิศในการว �จยัพ้ืนฐานและว �จยัประยุกต์ 4 กลุ่มโรค โดยบูรณา 

การงานว �จยัทางสังคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์และงานว �จยัสุขภาพหน่ึงเดียว 

แผนงานที่  2.2 การส่งเสร �มประชาคมราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ให้มีแนวคิดในการสรา้งสรรค์

ผลงานว �จยัและนวัตกรรม 

แผนงานที่ 2.3 การพัฒนาอุทยานว �ทยาศาสตรสุ์ขภาพหน่ึงเดียวและบูรณาการการบร �การ

สุขภาพครบวงจรแก่ประชาชน 

 แต่ละแผนงานมีแนวทางดําเนินการทีสํ่าคัญดังแสดงในตารางที ่6 

ตารางที่ 6 แผนงานเชิงกลยุทธแ์ละแนวทางดําเนินการที่สําคัญภายใต้ยุทธศาสตรท์ี่ 2 

แผนงานเชงิกลยุทธ ์

(Strategic packages) 
แนวทางดําเนินการ 

2.1 การสรา้งความเป�นเลิศใน

ก า ร ว �จั ย พ้ื น ฐ า น แ ล ะว �จั ย

ประยุกต์  4  ก ลุ่มโรค โดย

บู ร ณ า ก า ร ง า น ว �จั ย ท า ง

สั ง ค ม ศ า ส ต ร์ แ ล ะ

มนุษยศาสตร์ และงานว �จัย

สุขภาพหน่ึงเดียว 

• ส่งเสร �ม One Health System ในหลายมิติ ครอบคลุมทั้งระดับ

บุคคล ครอบครวั ชุมชน ชาติและนานาชาติ ทั้งในด้านการป�องกัน 

การส่งเสร �ม การรกัษา รวมทัง้การฟ�้ นฟูสุขภาพกายและใจ 

• ส่งเสร �มการว �จยัด้านสังคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์โดยการมีส่วน

รว่มของภาคสังคมและชุมชน 

• สนับสนุน Research Cluster เพ่ือให้เกิด Research Excellence 

ด้านว �จัยพ้ืนฐานและว �จัยประยุกต์ 4 กลุ่มโรค ให้เป�นที่ยอมรับ

ระดับชาติและนานาชาติ นํามาซึ่งความร่วมมือระดับนานาชาติ 

แบ่งป�นข้อมูล องค์ความรู ้กับเคร �อข่าย โดยใช้เคร �่องมือและ

เทคโนโลยี AI เพ่ือรองรบัการผลิตงานว �จยัและนวัตกรรมใหม่ ๆ 
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แผนงานเชงิกลยุทธ ์

(Strategic packages) 
แนวทางดําเนินการ 

2.2 การ ส่ง เสร �มประชาคม  

ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ให้มี

แนวคิดในการสร้า งสรร ค์

ผลงานว �จยัและนวัตกรรม 

• พัฒนาความรูแ้ละทักษะการสรา้งงานว �จยัชัน้สูงหร �อเฉพาะทาง และ

การพัฒนางานประจําสู่งานว �จัย (Routine to Research : R2R) 

แก่บุคลากรทกุกลุ่มอย่างทัว่ถึง 

• พัฒนาระบบนิเวศว �จยัให้เอ้ือต่อการสรา้งผลงานว �จยัและนวัตกรรม
ของบุคลากรและนักศึกษา และรองรบัการเกิด New Research 
Cluster เช่น จัดต้ังห้องปฏิบัติการใหม่ ๆ การลงทุนเคร �่องมือ
ว �ทยาการชั้นสูง ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Library) และแหล่ง
สารสนเทศทีส่นับสนุนการสรา้งงานว �จยัต่าง ๆ เป�นต้น 

• การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการว �จัยระยะส้ันแก่อาจารย์และ
นักว �จยัรุน่ใหม่-กลาง 

• การแลกเปล่ียนและส่งเสร �มให้บุคลากรราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ได้มี
โอกาสไปร่วมทํางานว �จัยเฉพาะทางกับหน่วยงานหร �อสถาบัน 
การศึกษาชัน้นําในต่างประเทศ 

• จดัการประชุมว �ชาการเพ่ือสรา้งสรรค์การเร �ยนรูแ้ละบรรยากาศแห่ง
การเร �ยนรูใ้ห้เกิดภายในราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์อย่างต่อเน่ือง เช่น 
การจัดการประชุมว �ชาการระ ดับนานาชา ติ ด้าน Research 
Excellence ว �จยัพ้ืนฐานและว �จยัประยุกต์ 4 กลุ่มโรค หร �องานว �จยั
ทางการพยาบาล งานเสวนาแลกเปล่ียนเร �ยนรูก้ารพัฒนางานประจาํ
สู่งานว �จัยบุคลากรกลุ่มว �ชาชพีต่าง ๆ จัดกิจกรรมแสดงผลงานว �จยั
และว �ชาการของบุคลากรราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ประจาํป� เป�นต้น 

• เพ่ิมจํานวนนักว �จัยสําเรจ็รูปอย่างรวดเรว็ เพ่ือเพ่ิมจํานวนผลงาน 
ว �จยัของราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์อย่างก้าวกระโดด  

• ยกย่องเชดิชูอาจารย์ นักว �จยั และบุคลากรทีส่รา้งสรรค์ผลงานว �จยัที่
มีคุณภาพ หร �อนวัตกรรมทีส่รา้งประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติ 

2.3 ก า ร พั ฒ น า อุ ท ย า น

ว �ทยาศาสตร์ ให้เป�นเสมือน 

Social Lab ห ร � อ เ ข ต

เศรษฐกิจนวัตกรรมในพ้ืนที่

เป�าหมาย 

 

• พัฒนาอุทยานว �ทยาศาสตร์ ให้เป�นเสมือน Social Lab ของ
ประชาชน หร �อให้เป�นเขตเศรษฐกิจนวัตกรรมในพ้ืนที่เป�าหมายของ
ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ 

• พัฒนาอุทยานว �ทยาศาสตรจ์าก Facilities และโรงงานผลิตยาและ
วัคซนีไปสู่อุทยานว �ทยาศาสตร ์

• เพ่ิมเคร �อข่ายความรว่มมือทั้งภาครฐัและเอกชน ในประเทศและ
ต่างประเทศ เพ่ือการว �จยั เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
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แผนงานเชงิกลยุทธ ์

(Strategic packages) 
แนวทางดําเนินการ 

• บูรณาการบร �การว �ชาการและบร �การสุขภาพด้วยผลงานว �จัยตาม
แนวคิดสุขภาพหน่ึงเดียวทีเ่ข้าถึงประชาชนทกุระดับ 

• พัฒนาระบบ Prevention และ Promotion เพ่ือสุขภาวะที่ดีและ
เทา่เทยีม โดยใช ้AI 

• สรา้งความเป�นเลิศด้านบร �การสุขภาพ ทั้งคน สัตว์ และส่ิงแวดล้อม 
ตามหลักสุขภาพหน่ึงเดียว 

• พัฒนาระบบ Big Data Network ของ One Health 
 

โดยสามารถแสดงความเชือ่มโยงของแผนงานเชงิกลยุทธ ์(Strategic Packages) กับเป�าประสงค์

หลัก (Objective) ของยุทธศาสตรท์ี ่2 ได้ดังแผนภาพที ่10 ดังน้ี
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แผนภาพท่ี 10 ความเชือ่มโยงของแผนงานเชงิกลยุทธ ์(Strategic Packages) กับเป�าประสงค์หลัก (Objective) ของยุทธศาสตรท่ี์ 2 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ปฏิรูปราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์สู่มหาว �ทยาลัยดิจิทัลและป�ญญาประดิษฐ ์

(Revolutionizing Digital and AI-Based Campus) 
 

ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์จะตอบโจทย์ความต้องการของสังคมเร �อ่งการบร �การสุขภาพ 

การศึกษา และการว �จยัตามปรชัญาเป�นเลิศเพ่ือทุกชวี �ต ด้วยการขยายการให้บร �การทางการแพทย์

ประสิทธภิาพสูงแก่ประชาชนทุกระดับโดยการใชเ้ทคโนโลยี ดิจิทัลและป�ญญาประดิษฐ ์อีกทั้งนํา

เทคโนโลยีดังกล่าวมาใชเ้พ่ิมศักยภาพการศึกษาและการว �จยั พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ทรพัยากร

บุคคล การบร �หารจดัการ และบูรณาการทางข้อมูลรองรบั Digital Ecosystem เพ่ือความเป�นเลิศ

อย่างยั่งยืน โดยมีเป�าประสงค์ดังน้ี 
 

O3 (1) ปรบัเปล่ียนการบร �การหลัก การจัดการเร �ยนการสอน การว �จัย การบร �การ

สุขภาพ การจัดการข้อมูล และการบร �หารจัดการ ของราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ไปสู่ Digital 

Ecosystem (Human, Infrastructure, Technology, Culture) เพ่ือให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึง

ได้อย่างมีประสิทธภิาพ 

O3 (2) สรา้งความเป�นเลิศ และเพ่ิมศักยภาพในการจัดการศึกษา การว �จัย และการ

บร �การสุขภาพ โดยใชเ้ทคโนโลยี ป�ญญาประดิษฐ ์(AI) 

O3 (3) ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์มีข้อมูลสุขภาพ และ Big Data ทีส่ามารถใชป้ระโยชน์ใน

การบร �หารจดัการ การตัดสินใจและการวางแผนอนาคตทีมี่ประสิทธภิาพ 
 

เป�าประสงค์หลักแต่ละข้อได้กําหนดผลลัพธสํ์าคัญ (Key Result: KR) ซึง่ต้องทาํให้สําเรจ็ภายในป� 

2570 ดังแสดงในตารางที ่7 
 

ตารางที่ 7 ผลลัพธสํ์าคัญทีต้่องดําเนินการให้สําเรจ็ภายในป� 2570 

เป�าประสงค์ (O) ผลลัพธสํ์าคัญ (KR) 

O3 (1) ปรบัเปล่ียนการบร �การหลัก 
การจัดการเร �ยนการสอน การว �จัย 
การบร �การสุขภาพ การจดัการข้อมูล 
และการบร �หารจัดการของราช
ว �ทยา ลัย จุฬาภรณ์  ไป สู่  Digital 
Ecosystem (Human, 
Infrastructure, Technology, 
Culture) เพ่ือให้ประชาชนทุกกลุ่ม
เข้าถึงได้อย่างมีประสิทธภิาพ 

• KR 3A: กิจกรรมจัดการเร �ยนการสอน/การว �จยั/การบร �การ

สุขภาพ/การจัดการข้อมูล/การบร �หารจัดการ เป�นระบบ 

Digital-based ทีมี่ผลสัมฤทธิข์ั้นสูง ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80  

• KR 3B: นักศึกษา และบุคลากรในราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ ทกุ

ระดับมีทักษะการรูดิ้จิทัล (Digital Literacy) ในระดับ ที่

ทํางานได้มีประสิทธิภาพสูงรอ้ยละ 100  ที่ตอบสนองต่อ

พันธกิจหลักของราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์  
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เป�าประสงค์ (O) ผลลัพธสํ์าคัญ (KR) 

• KR 3C: บร �การ Cloud-based ของราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์

เป�ดกว้างให้ผู้รบับร �การด้านสุขภาพทกุคนเข้าถึงได้ 

O3 (2) สรา้งความเป�นเลิศ และเพ่ิม
ศักยภาพในการจัดการศึกษา การ
ว �จัย และการบร �การสุขภาพ โดยใช้
เทคโนโลยี ป�ญญาประดิษฐ ์(AI)  
 
 

• KR 3D: มีการใชเ้ทคโนโลยีป�ญญาประดิษฐท์ี่เพ่ิมศักยภาพ

การศึกษาและการว �จัยอย่างมีนัยสําคัญ (AI-Assisted 

Virtual Classroom Engagement and Research) 

• KR 3E: ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของการให้บร �การสุขภาพใน 

4 กลุ่มโรคที่ใช้เทคโนโลยีป�ญญาประดิษฐ ์สามารถเพ่ิม

ประสิทธิภาพหร �อประสิทธิผลในการให้บร �การ ได้อย่างมี

นั ย สํ า คั ญ  (AI-Assist Healthcare Services in 4 

Excellent Centers; Cancer, Cardiovascular 

Disease, GI, Orthopedic and PMR) 

O3 (3) ร าชว �ทยา ลัย จุฬาภร ณ์ มี
ข้ อ มูล สุ ขภาพ และ  Big Data ที่
สามารถใช้ประโยชน์ในการบร �หาร
จั ด ก า ร  ก า ร ตั ด สิ น ใ จ แ ล ะ ก า ร
วางแผนอนาคตทีมี่ประสิทธภิาพ 

• KR 3F: มีฐานข้อมูลสุขภาพกลาง ที่ มีการจัดเ ก็บเป�น

หมวดหมู่ (Health Data Catalogue) สามารถใช้รว่มกัน

ได้เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการจัดการเร �ยนการสอน การว �จัย 

การบร �การว �ชาการและว �ชาชีพ และเพ่ิม Productivity 

บุคลากร และแลกเปล่ียนข้อมูลสุขภาพร่วมกับคู่ความ

รว่มมือ 

• KR 3G: มีระบบการว �เคราะห์ข้อมูล Big Data เพ่ือใชใ้นการ

กําหนด Policy ของ ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ ขับเคล่ือนและ

จดัทาํนโยบายด้าน Health System  
 

ในการบรรลุเป�าประสงค์หลักทั้ง 3 ข้อ ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้กําหนดแผนงานเชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Packages) ทีต้่องเรง่ขับเคล่ือนให้เกิดผลเป�นรูปธรรมภายใน 6 ป�ข้างหน้าดังน้ี 

 

แผนงานเชงิกลยุทธ ์(Strategic Packages) ในยุทธศาสตรท์ี่ 3 

แผนงานที่ 3.1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานรองรบั Digital Campus 

แผนงานที่ 3.2 การพัฒนาระบบการจัดการศึกษา การว �จัย และการบร �การว �ชาการและว �ชาชพี 

และศักยภาพบุคลากรให้มี Digital Skills & Culture ที่รองรบัการเปล่ียนผ่านไปสู่ 

Digital Ecosystem (Human, Infrastructure, Technology, Culture) 
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แผนงานที่ 3.3 การมีศูนย์ข้อมูลกลาง CRA Data and Analytic Center 

แผนงานที่ 3.4 การใชเ้ทคโนโลยี ป�ญญาประดิษฐ ์(AI) เพ่ือสรา้งความเป�นเลิศ เพ่ิมศักยภาพใน

การศึกษา การว �จัย และการบร �การสุขภาพ (AI Adoption for Health Services, 

Education and Research) 
 

แต่ละแผนงานมีแนวทางดําเนินการทีสํ่าคัญดังแสดงในตารางที ่8 

ตารางที่ 8 แผนงานเชงิกลยุทธแ์ละแนวทางดําเนินการทีสํ่าคัญภายใต้ยุทธศาสตรท์ี ่3 

แผนงานเชงิกลยุทธ ์ 

(Strategic Packages) 
แนวทางดําเนินการ 

3 . 1 ก า ร พั ฒ น า โ ค ร ง ส ร้ า ง พ้ื น

ฐานรองรบั Digital Campus 

• พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน (Common Facilities) เพ่ือ

รองรบั Digital Ecosystem 

3.2 ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ ก า ร จั ด

การศึกษา การว �จัย และการบร �การ

ว �ชาการและว �ชาชีพ และศักยภาพ

บุ ค ล า ก ร ใ ห้ มี  Digital Skills & 

Culture ที่รองรับการเปล่ียนผ่าน

ไ ป สู่  Digital Ecosystem (Human, 

Infrastructure, Technology, Culture) 

• Digital-Human Transformation        พัฒ นา คน

กับดิจตัิลไปด้วยกันให้เกิดเป�นสังคมดิจตัิล  

• สร้างศูนย์การเร �ยนรู ้และว �จัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ 

พ ร ร ษ า เ จ้ า ฟ� า จุ ฬ า ภ ร ณ์  (Learning Innovation 

Institute) พัฒนานวัตกรรมเ พ่ือการ เร �ยน รู ้  เ พ่ื อ

การศึกษา การว �จยั และการบร �การด้านสุขภาพ 

• พัฒนาศักยภาพ ทกัษะและความสามารถอาจารย์ในด้าน

การใช้ Learning Innovation เ พ่ือยกระดับการจัด

การศึกษารูปแบบใหม่ 

3.3 การ มี ศูนย์ ข้ อ มูลกลาง  CRA 

Data and Analytic Center 

• สรา้ง Pool ของผู้เชีย่วชาญด้าน Data Analytic ขึ้นใน 

ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์  

• สรา้งศูนย์ข้อมูลกลางสําหรบัจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ 

(Big Data) 

• จดัทาํ Data Catalogue 

• มีแพลตฟอรม์การว �เคราะห์ข้อมูล 

• ส่งเสร �มการนําข้อมูลไปใชป้ระโยชน์ 

• Data Exchange Platform 

3 . 4  ก า ร ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี  

ป�ญญาประดิษฐ ์(AI) เพ่ือสรา้งความ

• มีระบบและอุปกรณ์ AI เพ่ือสนับสนุนการศึกษา การว �จยั 

และการบร �การด้านสุขภาพ 
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แผนงานเชงิกลยุทธ ์ 

(Strategic Packages) 
แนวทางดําเนินการ 

เป�นเลิศ เพ่ิมศักยภาพในการศึกษา 

การว �จัย และการบร �การสุขภาพ (AI 

Adoption for Health Services, 

Education and Research) 

• คู่ความรว่มมือที่มีศักยภาพ เป�นที่ยอมรบัในระดับสากล

(World-class Collaborators) 

• Strategic Partner (AI Provider) 

• Network 

• Visiting Professor  

• โครงการความรว่มมือและถ่ายทอดเทคโนโลย ี

 

โดยสามารถแสดงความเชือ่มโยงของแผนงานเชงิกลยุทธ ์(Strategic Packages) กับเป�าประสงค์

หลัก (Objective) ของยุทธศาสตรท์ี ่3 ได้ดังแผนภาพที ่11 ดังน้ี 

 



บทที่ 3 ยุทธศาสตรร์าชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ / 70 

 

 

แผนภาพท่ี 11 ความเชือ่มโยงของแผนงานเชงิกลยุทธ ์(Strategic Packages) กับเป�าประสงค์หลัก (Objective) ของยุทธศาสตรท่ี์ 3 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 4 พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูงทางด้านบร �หารจัดการ ทรพัยากรมนุษย์ 

และส่ิงแวดล้อมในการทํางาน  

(Reinforcing Smart System, Smart People and Smart Workplace) 

ขับเคล่ือนองค์กรให้เป�นองค์กรแห่งความเป�นเลิศเพ่ือทุกชีว �ต โดยการปฏิรูปให้เป�น 

Totally Digitalized Organization โดยเรว็ เพ่ือยกระดับการทํางานและโครงสรา้งที่มี Agility 

ปรบัตัวตามบร �บทการเปล่ียนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปฏิรูประบบการเง �นการคลังให้มี

กระบวนการที่เอ้ือต่อการทํางานทุกด้าน ปฏิรูปกําลังคนในองค์กรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของงาน 

รวมถึงการสรา้งความม่ันคงทางการเง �น เพ่ือให้เกิดสเถียรภาพและความยั่งยืน ผลักดันเร �อ่งการ

พัฒนากําลังคนทัง้มิติความเชีย่วชาญเฉพาะสาขาเพ่ือสรา้งความเข้มแข็งในสาขาน้ัน ๆ มิติด้านการ

บร �หารจัดการเพ่ือการพัฒนาคุณภาพงานอย่างต่อเน่ือง มิติภาวะผู้นํา มิติด้านการคิดเพ่ือพัฒนา

นวัตกรรม มีคุณธรรม จร �ยธรรม ส่งเสร �มการทํางานรว่มกันเพ่ือการแลกเปล่ียนเร �ยนรู ้สรา้งระบบ

นิเวศในการทาํงานภายในองค์กรให้เอ้ือต่อการคิดสรา้งสรรค์ มีสถานที่ทาํงานและระบบที่สรา้งแรง

บันดาลใจในการทํางาน พัฒนางาน และการปฏิบัติภารกิจด้านการเร �ยนการสอน การว �จัย การ

บร �การว �ชาการและว �ชาชีพโดยใช้เทคโนโลยีและ ป�ญญาประดิษฐเ์ป�นกลไกขับเคล่ือน โดยมี

เป�าประสงค์ดังน้ี 
 

O4 (1) ปฏิรูปโครงสรา้งและระบบบร �หารจัดการองค์กรให้บรรลุตามเกณฑ์รางวัล

คุณภาพแห่งชาติ (TQA) และตอบว �สัยทศัน์ พันธกิจและเป�าหมายของราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ 

O4 (2) สร้างระบบบร �หารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพมีความคล่องตัวและมี  

ธรรมาภิบาล 

O4 (3) สรา้งบุคลากรทุกระดับในองค์กรให้มีสมรรถนะสูงตามสาขางาน มีคุณลักษณะ

ตามค่านิยมหลัก (Core Value) ของราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ คือ ทักษะสูง มีแรงจูงใจในการทํางาน 

ทํางานเป�นทีม เร �ยนรูจ้ากการทํางานรว่มกัน เร �ยนรูแ้ละพัฒนาตนเองต่อเน่ือง มีคุณธรรมและ

จร �ยธรรม และมีระบบบร �หารบุคลากรทีเ่อ้ือให้มี synergy ภายในราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ 

O4 (4) เสร �มเสถียรภาพทางการเง �น การคลัง ให้มีความม่ันคงในระยะยาว 
 

เป�าประสงค์หลักแต่ละข้อได้กําหนดผลลัพธสํ์าคัญ (Key Result: KR) ซึง่ต้องทาํให้สําเรจ็ภายในป� 

2570 ดังแสดงในตารางที ่9 
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ตารางที่ 9 ผลลัพธสํ์าคัญทีต้่องดําเนินการให้สําเรจ็ภายในป� 2570 

เป�าประสงค์ (O) ผลลัพธสํ์าคัญ (KR) 
O4 (1) ปฏิรูปโครงสรา้งและระบบบร �หาร

จัดการองค์กรให้บรรลุตามเกณฑ์รางวัล

คุณภ า พแ ห่ งช า ติ  (TQA) แ ละตอ บ

ว �สัยทัศน์ พันธกิจและเป�าหมายของ  

ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ 

• KR 4A: ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์มีการดําเนินงานที่เป�นไป

ตามเกณฑ์องค์กรคุณภาพแห่งชาติ (TQA)  

• KR 4B: ทุกหน่วยงานในราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ ผ่านเกณฑ์

ประเมินคุณภาพ 

• KR 4C: ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ผลลัพธ์ของงานที่มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป�าหมายที่กําหนดไว้

ของแต่ละหน่วยงาน 

• KR 4D: มีโครงสรา้งองค์กรใหม่ที่มีลําดับชัน้การส่ังการส้ัน 

มีบูรณาการในการทาํงาน ไม่เป�นไซโล มีความยืดหยุ่นและ

คล่องตัว  

O4 (2) สรา้งระบบบร �หารจดัการองค์กรที่

มีประสิทธิภาพมีความคล่องตัวและมี 

ธรรมาภิบาล 

• KR 4E: ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์สรา้งระบบบร �หารจัดการ

องค์กรที่ มีการ พัฒนาอย่ าง ต่อเ น่ือง (Continuous 

Improvement) เพ่ือเพ่ิม Productivity 

• KR 4F: Clusters ของกลุ่มงาน มี Synergy และ Serve 

ระบบคุณภาพ ในระยะเวลา 2 ป� 

• KR 4G: ระบบการเง �นและงบประมาณสามารถตอบสนอง

โครงการที่เป�น Multi- years ได้อย่างคล่องตัว ทันเวลา 

ไม่เป�นภาระโดยไม่จาํเป�น 

• KR 4H: มี วงจรการบร �หารงานคุณภาพ(PDCA )ที่ มี

ประสิทธผิล 

O4 (3) สรา้งบุคลากรทุกระดับในองค์กร

ใ ห้ มี ส ม รรถ นะ สู งตา ม ส า ข า ง า น  มี

คุณลักษณะตามค่านิยมหลัก (Core 

Value) ของ ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ คือ 

ทกัษะสูง มีแรงจูงใจในการทาํงาน ทาํงาน

เป�นทีม เร �ยนรู ้จากการทํางานร่วมกัน 

เร �ยนรู ้และพัฒนาตนเองต่อเ น่ือง มี

คุณธรรมและจร �ยธรรม และมีระบบ

• KR 4I: บุคลากรทุกระดับในราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ ไม่น้อย

กว่ารอ้ยละ 80 มีศักยภาพสูงและเป�นทีย่อมรบั 

• KR 4J: บุคลากรทุกระดับในราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์รอ้ยละ 

80 มีคุณลักษณะสอดคล้องกับค่านิยมหลัก ทํางานและ

เกิดผลลัพธ ์พัฒนาศักยภาพงาน เร �ยนรูอ้ย่างต่อเน่ืองเพ่ือ 

Improve Performance 

• KR 4K:  เ กิ ด  Workforce Engagement Level 1 

(Highly Engaged)  
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เป�าประสงค์ (O) ผลลัพธสํ์าคัญ (KR) 
บร �หาร บุคลากรที่ เ อ้ื อ ใ ห้ มี  synergy 

ภายในราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ 

• KR 4L: บุคลากรปฏิบัติงานข้ามหน่วยงานในราชว �ทยาลัย

จุฬาภรณ์ ในตําแหน่งทีร่าชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์กําหนด 

O4 (4) เสร �มเสถียรภาพทางการเง �น   

การคลังให้มีความม่ันคงในระยะยาว 

• KR 4M: ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์มีแหล่งรายได้ทีห่ลากหลาย

นอกเหนือจากงบประมาณที่ได้รบัจากภาครฐัในสัดส่วนที่

เหมาะสม ตามสถานการณ์ เช่น การสรา้งนวัตกรรม ทุน

ว �จยั และบร �การว �ชาการและว �ชาชพี เป�นต้น  

 

ในการบรรลุเป�าประสงค์หลักทั้ง 4 ข้อ ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้กําหนดแผนงานเชิงกลยุทธ์ 

(Strategic Packages) ทีต้่องเรง่ขับเคล่ือนให้เกิดผลเป�นรูปธรรมภายใน 6 ป�ข้างหน้าดังน้ี 
 

แผนงานเชงิกลยุทธ ์(Strategic Packages) ในยุทธศาสตรท์ี่ 4 
แผนงานที่ 4.1  การออกแบบโครงสรา้งองค์กรใหม่ 

แผนงานที่ 4.2  การออกแบบกระบวนการทาํงานใหม่ 

แผนงานที่ 4.3  การบร �หารจดัการคนให้มีสมรรถนะสูง 

แผนงานที่ 4.4  การพัฒนาความสมดุลของแหล่งรายได้ทีส่อดคล้องกับปรชัญาของราชว �ทยาลัย 

จุฬาภรณ์เพ่ือความยั่งยืนทางการเง �น 
 

 แต่ละแผนงานมีแนวทางดําเนินการทีสํ่าคัญดังแสดงในตารางที ่10 

ตารางที่ 10 แผนงานเชงิกลยุทธแ์ละแนวทางดําเนินการทีสํ่าคัญภายใต้ยุทธศาสตรท์ี ่4 

แผนงานเชงิกลยุทธ ์ 

(Strategic Packages) 
แนวทางดําเนินการ 

4.1 การออกแบบโครงสรา้งองค์กร

ใหม่ 

• Redesign ออกแบบโครงสรา้งองค์กรใหม่ด้วยนักบร �หาร

มืออาชพี 

• เรง่รดัให้ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์เป�น Totally Digitalized 

Organization โดยเรว็ 

• Re Engineering ปรบัเปล่ียนกระบวนทัศน์การทาํงานใหม่ 

รวมถึงปรบัเปล่ียนตําแหน่งบุคลากรในองค์กรให้เหมาะกับ

ความเชีย่วชาญ 
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แผนงานเชงิกลยุทธ ์ 

(Strategic Packages) 
แนวทางดําเนินการ 

4.2 การออกแบบกระบวนการ

ทาํงานใหม่ 

• Deregulation/Reregulation 

Redesign Workflow , พัฒนา Digital Workflow with 

Agile Algorithm  

• พัฒนา Digital 3 เร �อ่ง  

1) Communication System  

2) Digital Budgeting Tools  

3) Digital Procurement Process 

• ส่งเสร �ม Process Innovation 

• พัฒนาระบบจัดการความเส่ียงของกระบวนการปฏิบัติงาน

ในองค์กร  

4 .3 การบร �หารจัดการคนให้มี

สมรรถนะสูง 

• พัฒนาระบบการคัดเลือกบุคลากรที่มีศักยภาพสูงและ

สอดคล้องกับตําแหน่งงานด้วยว �ธีการ Talent Pool โดย

การ Build, Buy, Borrow 

• Redeployment - กําหนด Career Ladder ให้บุคลากร

ทุ ก ส า ข า  เ พ่ื อ ใ ห้ เ กิ ด  Learning and Growth แ ล ะ

ความก้าวหน้าทางอาชพี 

• มี Leadership Succession Plan 

• มีการพัฒนาคนในองค์กรให้มี Characteristic ตาม Core 

Value: for All, for Public, มี Social Concern 

• Workplace and Ecosystem and Co Working Space 

แ ล ะ มี  Physical Campus ที่ ชั ด เ จ น  เ พ่ื อ ส่ ง เ ส ร �ม

บรรยากาศในการทาํงาน 

• จัดให้มีระบบแต่งต้ังตําแหน่งรว่ม (Joint Appointment)

ระหว่างหน่วยงานภายในราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ 

4.4 การพัฒนาความสมดุลของ

แ ห ล่ ง ร า ย ไ ด้ ที่ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ

ปรชัญาของราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ 

เพ่ือความยั่งยืนทางการเง �น 

• สนับสนุนใ ห้คนในองค์กรสร้า งรายไ ด้ เ พ่ิมจากเ ง �น

งบประมาณที่ได้รบัจากรฐั เชน่ การสรา้งนวัตกรรม ทุนว �จยั 

และบร �การว �ชาการและว �ชาชพี เป�นต้น  
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แผนงานเชงิกลยุทธ ์ 

(Strategic Packages) 
แนวทางดําเนินการ 

• พัฒนากระบวนการลดรายจ่ายและการใช้ทรพัยากรอย่าง

คุ้มค่า 

 

โดยสามารถแสดงความเชือ่มโยงของแผนงานเชงิกลยุทธ ์(Strategic Packages) กับเป�าประสงค์

หลัก (Objective) ของยุทธศาสตรท์ี ่4 ได้ดังแผนภาพที ่12 ดังน้ี
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แผนภาพท่ี 12 ความเชือ่มโยงของแผนงานเชงิกลยุทธ ์(Strategic Packages) กับเป�าประสงค์หลัก (Objective) ของยุทธศาสตรท่ี์ 4 



บทที่ 4 แนวทางการขับเคล่ือนยุทธศาสตรแ์ละระบบการติดตามและประเมินผล / 77 

 

บทที่ 4  
แนวทางการขับเคล่ือนยุทธศาสตร ์ระบบการติดตาม  

และประเมินผล 
…………………………………………………………………… 

 

การวางกลไกและว �ธกีารขับเคล่ือนยุทธศาสตรใ์ห้นําไปสู่การพัฒนาองค์กรตามทศิทางและ
เป�าหมายกําหนดไว้และการวางระบบการติดตามและประเมินผล น้ันมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อ
ความสําเรจ็ของยุทธศาสตร ์โดยเม่ือสภาราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้เห็นชอบยุทธศาสตรร์าชว �ทยาลัย
จุฬาภรณ์ พ.ศ. 2565-2570 ฉบับน้ีแล้ว สภาราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์อาจพิจารณากําหนดให้มีกลไก
ขับเคล่ือนยุทธศาสตรเ์พ่ือให้เกิดเอกภาพและประสิทธภิาพในการดําเนินการให้บรรลุเป�าหมายที่
กําหนดไว้ 

องค์ประกอบของการขับเคล่ือนสําคัญน้ันเร �ม่จากสภาราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์เห็นชอบ
ยุทธศาสตรฉ์บับน้ี โดยมีคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร ์ เป�นกลไกขับเคล่ือนและรายงาน
การดําเนินงานต่อสภาราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ ทั้งผลการดําเนินงานในระดับยุทธศาสตรท์ั้ง 4 ด้าน 
และผลการดําเนินงานในระดับแผนงานทั้ง 15 แผน โดยผู้บร �หารราชว �ทยาลัยจะมอบหมายให้มี
ผู้รบัผิดชอบดําเนินงานทั้งในระดับยุทธศาสตรแ์ละระดับแผนงานดังกล่าว ตลอดจนกลไกการ
ขับเคล่ือนอ่ืนทีเ่ก่ียวข้อง ดังแสดงในแผนภาพที ่13 

ทั้งน้ีกลไกสําคัญที่จาํเป�นต้องมีเพ่ือให้เกิดการติดตาม ประเมินผล ตลอดจนสนับสนุนการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร ์ที่เร �ยกว่ากลไก MESA (Monitoring, Evaluation, Steering and Assisting) 
ซึง่เป�นกลไกทีร่าชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์จาํเป�นต้องจดัต้ังขึ้นเพ่ือ  

1) กลไกติดตามความก้าวหน้า (Monitoring) ของการดําเนินงานตามยุทธศาสตรฉ์บับน้ี
อย่างใกล้ชดิ และส่ือสาร/รายงานความก้าวหน้าของการดําเนินงานต่อสภาราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ 
และประชาคมราชว �ทยาลัยอย่างสม�าเสมอ 

2) กลไกประเมินผลการดําเนินงาน (Evaluation) เพ่ือให้ทราบผลของการดําเนินงาน และ
ใช้เป�นข้อมูลในการปรับแนวทางการดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรายงานผลการ
ดําเนินงานต่อสภาราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ และประชาคม เป�นระยะ 

3) กลไกขับเคล่ือนการดําเนินงาน (Steering) ของราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ เพ่ือให้ม่ันใจว่า
เกิดการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ฉบับน้ีไปสู่การบรรลุเป�าหมายและทิศทางที่ กําหนดอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งอาจจําเป�นต้องเก่ียวข้องกับการใช้กลไกนโยบาย กลไกงบประมาณ กลไกการ
บร �หารงานอ่ืนทีเ่ก่ียวข้อง 

4) กลไกสนับสนุนการดําเนินงาน (Assisting) ทั้งการสนับสนุนเชิงนโยบาย และการ
สนับสนุนอ่ืนทีจ่าํเป�นต่อการดําเนินงานตามยุทธศาสตร ์ 
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ยุทธศาสตรร์าชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ฉบับน้ีควรมีการบร �หารจดัการในลักษณะที่มีการขยับรอบ

แผนทุก 1 ป� (Rolling Plan) ทั้งน้ีเพ่ือให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรบัตัวเพ่ือตอบสนองต่อการ

เปล่ียนแปลงที่อาจเกิดขึ้นอย่างรวดเรว็ฉับพลันในแต่ละรอบป� โดยนําผลจากการติดตามประเมิน

ความก้าวหน้าของการขับเคล่ือนยุทธศาสตรแ์ละแผนในแต่ละป�มาใชใ้นการปรบัปรุงยุทธศาสตร ์ 

ทิศทางและแนวทางการดําเนินงานให้สอดคล้องกับบร �บทและสถานการณ์ที่เปล่ียนไปให้ทันสมัย

เสมอ โดยขยับรอบแผนออกไปทีละ 1 ป� (Rolling) จนส้ินสุดรอบแผนที่กําหนดคือ ป� พ.ศ.2570 

แล้วให้มีการประเมินผลรอบส้ินสุดแผนน้ี เพ่ือจัดทํายุทธศาสตรแ์ละแผนฉบับใหม่ (พ.ศ.2571-

2575) โดยมีการขยับรอบ (Rolling) ดังต่อไปน้ี 
 

ตารางที่ 4 การขยับรอบแผนทุก 1 ป� (Rolling plan) 
 

ผลการติดตามประเมิน

ความก้าวหน้า 
การปรบัปรุงและขยับรอบยุทธศาสตรแ์ละแผน 

2565 2565-2570   =>   2566-2571 

2566 2566-2571   =>   2567-2572 

2567 2567-2572   =>   2568-2573 

2568 2568-2573   =>   2569-2574 

2569 2569-2574   =>   2570-2575 

2570 

(ประเมินรอบส้ินสุดแผน) 

จัดทํายุทธศาสตรแ์ละแผนฉบับใหม่ ป� พ.ศ. 2571-

2575 
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แผนภาพท่ี 13 แนวทางการขับเคล่ือนยุทธศาสตรร์าชว �ทยาลัย ระยะเวลา 6 ป� (พ.ศ. 2565 – 2570) และระบบการติดตามประเมินผล 
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ในการขับเคล่ือนยุทธศาสตรฯ์ตามกลไก MESA ดังกล่าวน้ันเป�นการทํางานรว่มกันระหว่าง

คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร ์ คณะกรรมการอ่ืนที่สภาราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์แต่งต้ัง และ

ผู้บร �หารของราชว �ทยาลัยอย่างใกล้ชิด โดยมีหลักการสําคัญ ดังน้ี 1) การมีกลไกในรูปแบบ

คณะกรรมการทีช่ว่ยสภาราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้การทาํหน้าทีกํ่ากับและชว่ยขับเคล่ือนยุทธศาสตร์

ร ่วมกับฝ�ายบร �หารเพ่ือให้บรรลุผลตามเป�าหมายที่วางไว้ 2) การมอบหมายบุคคลที่มีความรู ้

ความสามารถและอยู่ในสถานะที่สามารถระดมและใชท้รพัยากรตลอดจนงบประมาณที่เหมาะสม

สําหรบัการขับเคล่ือนยุทธศาสตร ์3) การจัดสรรงบประมาณและทรพัยากรอย่างเพียงพอและได้

สัดส่วนกับความคาดหวังในการพัฒนาองค์กรตามยุทธศาสตร ์และ 4) การมีระบบการติดตามและ

ประเมินผลทีเ่ป�นระบบ ชว่ยให้ทราบความก้าวหน้าและสถานะการดําเนินงานได้ตลอดเวลา 

การจัดระบบและกลไกการขับเคล่ือนยุทธศาสตรแ์ละการติดตามและประเมินผล สําหรบั

ยุทธศาสตรร์าชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. 2565 - 2570 สามารถดําเนินการดังน้ี 
 

1. การจัดโครงสรา้งและองค์กรประกอบคณะกรรมการภายใต้สภาราชว �ทยาลัย

จุฬาภรณ์ เพ่ือรองรบัการขับเคลื่อนยุทธศาสตร ์ 
เพ่ือให้เกิดเอกภาพและประสิทธิภาพของการขับเคล่ือนยุทธศาสตร ์จึงเสนอให้สภาราช

ว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการที่เก่ียวข้องจาํนวน 5 ชุด เพ่ือเป�นกลไกในการ

ขับเคล่ือนยุทธศาสตรภ์ายใต้การกํากับเชงิทิศทางจากสภาราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยอาจเป�นการ

ต้ังคณะกรรมการชุดใหม่ หร �อการปรบัปรุงองค์ประกอบและอํานาจหน้าทีค่ณะกรรมการบางชุดมีอยู่

แล้วในป�จจุบัน ให้ครอบคลุมยุทธศาสตรท์ั้ง 4 ยุทธศาสตร ์และมีคณะกรรมการนโยบายและ

ยุทธศาสตรท์าํหน้าทีบู่รณาการในภาพรวม ดังน้ี  

1) คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ (กํากับและบูรณาการดูแลการขับเคล่ือน
ยุทธศาสตรใ์นภาพรวม และให้คําปร �กษาต่อเลขาธิการราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ ในเร �อ่งนโยบาย 
ยุทธศาสตร ์และการจัดสรรงบประมาณลงสู่ยุทธศาสตร ์ก่อนการเสนอแผนปฏิบัติงานต่อสภา
ราชว �ทยาลัย) 

2) คณะกรรมการผลิต การพัฒนาการเร �ยนรู ้และการให้บร �การ ( กํากับดูแลการ

ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ที่  1) เป�นคณะกรรมการที่สภาราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ มอบหมายให้

รบัผิดชอบงานด้านผลิต การพัฒนาการเร �ยนรูแ้ละการให้บร �การ) 

3) คณะกรรมการนโยบายการว �จัย  นวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ์ ( กํากับดูแลการ

ขับเคล่ือนยุทธศาสตรท์ี่ 2) 

4) คณะกรรมการนโยบายและบร �หารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (กํากับดูแลการ

ขับเคล่ือนยุทธศาสตรท์ี่ 3) 
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5) คณะกรรมการนโยบายบุคลากร (กํากับดูแลการขับเคล่ือนยุทธศาสตรท์ี่ 4)  

ทั้งน้ีคณะกรรมการชุดที่ 2-5 น้ัน มีบทบาทหน้าที่เป�นคณะกรรมการที่กํากับดูแลการ

ขับเคล่ือนสําหรบัยุทธศาสตรแ์ต่ละด้าน ทัง้ 4 ด้านของราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ 
 

องค์ประกอบของคณะกรรมการ อาจมีดังต่อไปน้ี 

• คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร ์อาจพิจารณาให้มีองค์ประกอบดังต่อไปน้ี 

− ประธานกรรมการ เป�นผู้ทรงคุณวุฒิทีส่ภาราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์แต่งต้ัง  

− กรรมการ ทีม่าจากประธานกรรมการของคณะกรรมการอ่ืนอีก 4 คณะ 

− กรรมการ ทีม่าจากผู้บร �หารหน่วยงานต่างๆ 

− กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

− กรรมการและเลขานุการ (ผู้บร �หารระดับสูงที่มีความสามารถบร �หารจัดการและ

บูรณาการนโยบายและยุทธศาสตร ์ของ ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ ทัง้ระบบ) 

• คณะกรรมการผลิต การพัฒนาการเร �ยนรูแ้ละการให้บร �การ / คณะกรรมการพัฒนา

ความเป�นเลิศการว �จัยและนวัตกรรม / คณะกรรมการระบบดิจิทัลข้อมูลและ

ป�ญญาประดิษฐ ์/ คณะกรรมการพัฒนาองค์กรและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบร �หาร

จัดการ อาจพิจารณาให้มีองค์ประกอบดังต่อไปน้ี 

− ประธานกรรมการ เป�นผู้ทรงคุณวุฒิทีส่ภาราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ แต่งต้ัง  

− กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทัง้จากภายในและภายนอก ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ 

− กรรมการและเลขานุการ (ผู้บร �หารระดับสูงที่รบัผิดชอบภารกิจเฉพาะด้านของ ราช

ว �ทยาลัยจุฬาภรณ์) 
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แผนภาพท่ี 14 โครงสรา้งและองค์กรประกอบคณะกรรมการภายใต้สภาราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ เพ่ือรองรบัการขับเคล่ือนยุทธศาสตร ์
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2. การมอบหมายผู้บร �หารและหน่วยงานที่ทําหน้าที่ เป�นฝ�ายเลขานุการของ

คณะกรรมการพรอ้มกับเป�น Coordinating Director ของยุทธศาสตร ์
เม่ือกําหนดให้มีคณะกรรมการเพ่ือการขับเคล่ือนการดําเนินงานตามยุทธศาสตรน้ี์แล้ว 

เพ่ือให้เกิดการมอบหมายความรบัผิดชอบและเกิดกลไกการทํางานที่มีประสิทธภิาพ ราชว �ทยาลัย

จุฬาภรณ์อาจพิจารณา 
 

1) แต่งต้ังผู้บร �หารระดับสูงหน่ึงท่านเพ่ือเป�นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ ทั้งน้ี

ควรเป�นผู้บร �หารระดับสูงทีมี่ความสามารถสูงในการนําการขับเคล่ือนและประสานงานทัง้ภายในและ

ภายนอก ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ มีหน้าที่รบัผิดชอบโดยตรงตามภารกิจของคณะกรรมการในแต่ละ

ยุทธศาสตร ์ให้เกิดการเชื่อมโยงและถ่ายทอดยุทธศาสตรไ์ปสู่การปฏิบัติได้อย่างต่อเน่ืองและมี

ประสิทธภิาพ 
 

2) มอบหมายให้มีหน่วยงานหร �อกลุ่มบุคคลที่ทาํหน้าที่ฝ�ายเลขานุการเพ่ือให้การดําเนินงาน

ที่มีประสิทธิภาพ โดยหน่วยงานหร �อกลุ่มบุคคลเหล่าน้ีจะทําหน้าที่ว �เคราะห์และดําเนินงานต่างๆ

ตามที่คณะกรรมการจะมอบหมาย ทั้งน้ีความสามารถและความพร้อมของฝ�ายเลขานุการมี

ความสําคัญอย่างยิ่งต่อความสําเรจ็ของคณะกรรมการ 
 

ทั้งน้ี ผู้บร �หารระดับสูงที่ทาํหน้าที่เป�นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการดังกล่าวน้ี 

(ตามข้อที่ 1) จะทาํหน้าที่เป�น Coordinating Director ที่รบัผิดชอบในการวางแผน บร �หารจดัการ 

ประสานการดําเนินงานและติดตามการทาํงานของราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ ตามยุทธศาสตรท์ี่ตนเอง

รบัผิดชอบ ทั้งน้ี Coordinating Director จะทําข้อตกลงการปฏิบัติภารกิจกับเลขาธิการราช

ว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ และปฏิบัติภารกิจภายใต้การขับเคล่ือน (Steering) โดยคณะกรรมการ

ยุทธศาสตร ์โดยอาจกําหนดให้รายงานผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการเป�นลาํดับชัน้ขึ้นไป 

 

3. การกําหนดบุคลากรให้เป�นผู้ร ับผิดชอบการดําเนินงานตามแผนงานสําคัญ 

(Strategic Package Manager)  
 

ภายใต้แต่ละยุทธศาสตรจ์ะมีชุดแผนงาน (Strategic Package) ที่ประกอบไปด้วยงานเชงิ

พัฒนาที่จําเป�นต้องดําเนินการเพ่ือให้เกิดการดําเนินงานและขับเคล่ือนงานตามยุทธศาสตร ์จึง

เสนอให้มีการแต่งต้ัง “ผู้รบัผิดชอบแผนงาน (Strategic Package Manager)” ทําหน้าที่บร �หาร

จดัการให้เกิดการดําเนินงานสําหรบัชุดแผนงานแต่ละชุด โดยผู้รบัผิดชอบฯน้ีจะต้องเป�นผู้ทีมี่ความรู ้

ความเข้าใจ และมีศักยภาพในการเป�นผู้นําให้เกิดการเปล่ียนแปลงและสามารถผลักดันการ

ดําเนินงานตามที่กําหนดไว้ในชุดแผนงาน (Strategic Package) ที่กําหนดไว้ได้ นํา strategic 
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package ไปจดัทาํเป�นแผนปฏิบัติการ เพ่ือนําไปสู่กระบวนการจดัสรรงบประมาณ และดําเนินการ

ต่อไป 

ทั้งน้ี Coordinating Director ของแต่ละยุทธศาสตรมี์หน้าที่เสนอบุคคลเพ่ือทําหน้าที่ 

Strategic Package Manager เพ่ือรบัผิดชอบ Strategic Package ที่อยู่ในยุทธศาสตรน้ั์น โดย

อาจพิจารณาสรรหาจากผู้บร �หารในระดับผู้ชว่ยอธกิารบดี รองคณบดี หร �อตําแหน่งเทยีบเทา่อ่ืนๆ ที่

มีความรูแ้ละสามารถรบัผิดชอบในการบร �หารจดัการ Strategic Package ให้เกิดขึ้นและบรรลุผล

ตามเป�าหมายทียุ่ทธศาสตรกํ์าหนด 

ผู้ร ับผิดชอบแผนงาน (Package Coordinating Manager) จะเป�นผู้ร ับผิดชอบการ

ดําเนินงานดังต่อไปน้ี 

− จดัทาํแผนปฏิบัติการ (อาจมีหลายแผนปฏิบัติการประกอบกัน) รวมถึงรายละเอียด

จาํเป�นต้องดําเนินการเพ่ือให้สามารถแปลงชุดแผนงานไปสู่การดําเนินการได้ทั้งใน

มิติโครงการ งาน ตลอดจนงบประมาณและทรัพยากรที่จําเป�นต้องได้รับการ

สนับสนุน โดยแผนปฏิบัติการดังกล่าวอาจประกอบด้วยรายละเอียด ดังต่อไปน้ี     

1) เป�าหมายของแผนปฏิบัติการ 2) กิจกรรม (Task) 3) ว �ธกีารดํานินงาน (How-to) 

4) ป�จจัยสนับสนุน (Enabling Factors) และ 5) ผู้รบัผิดชอบ/ผู้ที่เก่ียวข้อง (Key 

Players) 

− ประสานการดําเนินงานภายในราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ เพ่ือให้หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องได้

จัดทําแผนปฏิบัติการในระดับต่างๆและจดัทําโครงการที่สอดคล้องกับทิศทางและ

เป�าหมายของยุทธศาสตร ์

โดยการดําเนินโครงการและงานพัฒนาดังกล่าวน้ีจะได้รบัการสนับสนุนทรพัยากรและ

งบประมาณจากราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ อย่างเพียงพอ และ ผู้รบัผิดชอบแผนงานมีหน้าทีร่ายงานตรง

ต่อ  Coordinating Director ของ ยุทธศาสตร์ ซึ่ ง จ ะประมวลผลข้ อ มูลและรายงานต่อ

คณะกรรมการทีกํ่ากับดูแลยุทธศาสตรน้ั์น ๆ  
 

4. การจัดสรรงบประมาณและทรพัยากรเพ่ือการดําเนินงานตามยุทธศาสตรอ์ย่าง

เหมาะสม 
งบประมาณเป�นเคร �อ่งมือสําคัญในการขับเคล่ือนการดําเนินงานตามยุทธศาสตรไ์ด้อย่าง

ตรงจุดและมีประสิทธภิาพ ฉะน้ันราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ควรพิจารณากําหนดกรอบวงเง �นงบประมาณ

ประจาํป�สําหรบัการขับเคล่ือนตามยุทธศาสตร ์กล่าวคือ กําหนดสัดส่วนวงเง �นงบประมาณสําหรบั

งานประจาํ (Routine) ต่อ วงเง �นงบประมาณสําหรบังานยุทธศาสตร ์(Strategic) โดยอาจพิจารณา

ทางเลือกจาก 2 แนวทางคือ ก. กรณีขับเคล่ือนเชิงรุกโดยจัดสัดส่วน งบประมาณประจํา : 
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งบประมาณยุทธศาสตร ์เป�น 50 : 50 หร �อ ข. ขับเคล่ือนปกติโดยจัดสัดส่วน งบประมาณประจาํ : 

งบประมาณยุทธศาสตร ์เป�น 70 : 30 และใชก้ารกําหนดสัดส่วนกรอบวงเง �นในลักษณะดังกล่าวใน

ลักษณะเพ่ิมวงเง �นงบประมาณสําหรบังานยุทธศาสตรใ์ห้เพ่ิมขึ้นเป�นลาํดับ ดังแสดงในตารางต่อไปน้ี 
 

ตารางที่ 5 การกําหนดกรอบวงเง �นงบประมาณประจาํป�สําหรบัการขับเคล่ือนตามยุทธศาสตร ์
 

กรณี 

สัดส่วนในแต่ละป�  

(งบประมาณประจํา : งบประมาณ

ยุทธศาสตร)์ 
2565 2566 2567-2570 

ก. กรณีขับเคล่ือนยุทธศาสตรเ์ชิงรุก 50:50 40:60 30:70 

ข. กรณีขับเคล่ือนยุทธศาสตรป์กติ 70:30 60:40 50:50 
 

 

การกําหนดสัดส่วนกรอบวงเง �นงบประมาณประจาํป�ในลักษณะน้ีเป�นการใชก้ลไกงบประมาณ

อย่างจร �งจังในการผลักดันการดําเนินงานของราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้เกิดการเปล่ียนแปลงจาก

การดําเนินงานตามลักษณะงานประจาํทีคุ้่นเคยซึง่จะได้รบังบประมาณลดลงเร �อ่ยๆ ไปสู่การทาํงาน

เชงิพัฒนาหร �องานใหม่ที่เป�นไปตามทิศทางยุทธศาสตรอ์งค์กรซึง่จะได้รบังบประมาณมากขึ้นเร �อ่ยๆ 

การจดัให้มีวงเง �นสําหรบังานยุทธศาสตรใ์นสัดส่วนที่มากพอจะทาํให้เกิดแรงจูงใจให้หน่วยงานและ

บุคลากรขององค์กรเร �ม่ทาํงานเชงิยุทธศาสตรอ์ย่างเต็มที ่
 

5. การวางระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร ์
 

ในการดําเนินงานและขับเคล่ือนยุทธศาสตร ์จาํเป�นต้องมีการติดตามและประเมินผลการ

ดําเนินงานว่ามีความก้าวหน้ามากน้อยเพียงใด เกิดป�ญหาอุปสรรคใดบ้าง มากน้อยเพียงใด และ

สามารถบรรลุการดําเนินงานตามเป�าหมายที่กําหนดไว้ในยุทธศาสตรห์ร �อไม่ ทั้งน้ีควรมีการกําหนด

กลไกการติดตามและประเมินผลที่ชดัเจนและเร �ม่ดําเนินงานติดตามและประเมินผลควบคู่ไปพรอ้ม

กับการขับเคล่ือนยุทธศาสตร ์

ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ อาจพิจารณามอบหมายให้ผู้บร �หารรวมทั้งหน่วยงานที่มีหน้าที่ด้าน

การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร ์เป�นคณะทํางานเพ่ือการติดตามและ

ประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรฉ์บับน้ี โดยคณะทาํงานน้ีอาจดําเนินการดังน้ี 

1) ติดตามความก้าวหน้าและผลการดําเนินงานตามชุดแผนงาน (Strategic Package)  

ทีกํ่าหนดไว้ (ป�ละ 1 ครัง้) 
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2) ติดตามความก้าวหน้าของการบรรลุเป�าหมายการดําเนินงาน (Strategic Goals) ตาม 

Objective and Key Results (OKRs) ของแต่ละยุทธศาสตร ์(ป�ละ 1 ครัง้) 

3) ติดตามสัดส่วนวงเง �นงบประมาณสําหรบังานประจาํ ต่อ วงเง �นงบประมาณสําหรบังาน

ยุทธศาสตร ์ของการจัดสรรงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณจร �งในแต่ละป�  

(ป�ละ 1 ครัง้) 

4) ประมวลความสําเร็จ ป�ญหาและอุปสรรคของการดําเนินงานในการขับเคล่ือน

ยุทธศาสตรร์าชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ และเสนอแนะแนวทางการปรบัว �ธีการดําเนินงาน

ตลอดจนเป�าหมายและ OKRs ในป�ต่อไป เพ่ือให้สามารถบรรลุเป�าหมายของยุทธศาสตร์

ตามเจตนารมย์และความคาดหวังตามทีกํ่าหนดได้อย่างมีประสิทธภิาพ  

5) รายงานผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรต่์อคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร ์

ผู้บร �หารราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ และสภาราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ อย่างน้อย ป�ละ 1 ครัง้ 

6) ควรกําหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาตร ์ในชว่งคร �ง่
แผน (3 ป�) เพ่ือให้เกิดการปรบัตัวของการดําเนินงานได้ในช่วงระยะคร �่งหลังของ
ยุทธศาสตรน้ี์ ทัง้น้ีอาจดําเนินการประเมินผลโดยผู้ประเมินภายนอก 

7) ให้มีการประเมินผลความสําเรจ็ของการดําเนินงานตามยุทธศาสตรห์ลังส้ินสุดแผนระยะ 
6 ป� โดยผู้ประเมินภายนอก 

8) นอกจากน้ีในช่วงระหว่างหร �อเม่ือส้ินสุดระยะเวลาของยุทธศาตรฉ์บับน้ี ทางสภาราช
ว �ทยาลัยจุฬาภรณ์อาจกําหนดให้มีการประเมินผลแผนงานสําคัญบางแผนงาน 

 

******



ภาคผนวก / 87 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

1. คําส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ 
2. เทคนิคการจัดทํายุทธศาสตรร์าชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ 
3. โครงสร้างการบร �หารภายในของราชว �ทยาลัยจุฬา

ภรณ์ 
4. การสํารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจเก่ียวกับ

ภารกิจของราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ 
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ภาคผนวก 1 
คําส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ 

 

1. 1   คําส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร ์
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1.2คําส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานจัดทํายุทธศาสตร ์ราชว �ทยาลัยจุฬา

ภรณ์ 
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ภาคผนวก 2 

เทคนิคการจัดทํายุทธศาสตรร์าชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ 
 

การนําเคร �อ่งมือการมองอนาคตไปใช ้

1. เพ่ือสรา้งขอบเขตของนโยบาย สรา้งความรูค้วามเข้าใจในป�จจัยที่จะส่งผลกระทบในระยะส้ัน 

ระยะปานกลาง และระยะยาว ทีจ่ะนําไปสู่การกําหนดนโยบาย 

2. สร้างว �สัยทัศน์และทิศทางการเปล่ียนผ่าน สรา้งว �สัยทัศน์รว่มและพัฒนาแนวคิดให้เกิดการ

เปล่ียนผ่านอย่างยั่งยืน 

3. การทดสอบนโยบายหร �อแผนกลยุทธ ์เพ่ือว �เคราะห์ผลกระทบของนโยบายหร �อกลยุทธด้์วยการ

ทดสอบในสถานการณ์จาํลอง 

4. การบุกเบิกนวัตกรรมทางด้านว �ทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วางแผนพัฒนางานว �จัยด้าน

ว �ทยาศาสตร ์เทคโนโลยี และนวตักรรม ให้เกิดผลิตภัณฑ์หร �อต้นแบบทีเ่ป�นการบุกเบิกตลาด 

5. แสดงหาโจทย์ว �จัยและประเด็นที่สําคัญในอนาคต การหาชอ่งว่างขององค์ความรูใ้นป�จจุบัน

และส่ิงทีจ่าํเป�นต้องพัฒนาเพ่ือรองรบัอนาคต 

 

การคาดการณ์อนาคต 

การคาดการณ์อนาคต (Foresight) เป�นกระบวนการที่ดําเนินการอย่างเป�นระบบในการมอง

ไปในอนาคตของว �ทยาศาสตร ์เทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคม เพ่ือส่งเสร �มให้เกิดการเอ้ือประโยชน์

สูงสุดแก่เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม การคาดการณ์อนาคตไม่ใชก่ารทํานาย (Forecast) ที่

สันนิษฐานอนาคตเพียงรูปแบบเดียว หลักสําคัญของการคาดการณ์อนาคต คือ การดําเนินการที่

เป�นระบบ มีขั้นตอนชดัเจน และมีส่วนรว่มจากผู้ที่มีส่วนรว่มเป�นเจา้ของ (Stakeholders) เพ่ือให้

เข้าใจถึงแรงผลักดันต่าง ๆ ทัง้ทีเ่ห็นชดัและที่ยังไม่เห็นชดั ซึง่จะกําหนดรูปแบบของอนาคต และทาํ

ให้เห็นลู่ทางทีจ่ะต้องกระทาํในวันน้ีเพ่ืออนาคตที่ดีขึ้น ป�จจุบัน “การคาดการณ์อนาคต” ได้รบัการ

ยอมรบัในหลายประเทศว่า เป�นว �ธกีารทีมุ่่งเน้นความพยายามจะนําไปสู่การสรา้งความม่ังค่ังและการ

ยกระดับคุณภาพชีว �ต โดยมีเหตุผลพ้ืนฐานคือเทคโนโลยีและองค์ความรูใ้หม่ ๆ อาจพลิกโฉม

ภาคอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ สังคม และสภาวะแวดล้อมในระยะหลายทศวรรษทีจ่ะมาถึง 

1. รูปแบบอนาคต 

รูปแบบและลักษณะของอนาคตแต่ละชว่งเวลา มีรายละเอียดทีแ่ตกต่างกันดังต่อไปน้ี 
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• อนาคตที่เป�นไปไม่ได้ (Preposterous Futures) อนาคตทีไ่ม่ต้ังอยู่บนพ้ืนฐานความ

เป�นจร �งและไม่มีโอกาสเกิดขึ้น เชน่ เทคโนโลยีทีท่าํให้มนุษย์ล่องหนได้ เป�นต้น 

• อนาคตที่อาจเกิดขึ้นได้ (Possible Futures) อนาคตที่ “อาจ” เกิดขึ้นได้ (Might 

Happen) แต่ยังไม่มีทฤษฎีหร �อองค์ความรูท้ี่ได้รบัการยอมรบัอย่างกว้างขวางเพ่ือยืนยันโอกาสที่

อนาคตน้ันอาจจะเกิดขึ้น เชน่ การเดินทางข้ามกาลเวลา เป�นต้น สามารถนําเสนอในรูปแบบพหูพจน์

ได้เชน่เดียวกับอนาคตทีส่ามารถเกิดขึ้นได้ 

• อนาคตที่สามารถเกิดขึ้นได้ (Plausible Futures) อนาคตที่คิดว่าอาจเกิดขึ้นได้ 

(Could Happen) จากทฤษฎีและองค์ความรูท้ีมี่อยู่ในป�จจุบัน 

• อนาคตที่มีความเป�นไปได้ (Probable Futures) อนาคตที่มีความเป�นไปได้สูงที่จะ

เกิดขึ้นจากการว �เคราะห์เชงิปร �มาณหร �อเชงิสถิติ แต่ระดับความเป�นไปได้ไม่สูงเท่ากับอนาคตจาก

การคาดการณ์ จึงมักนําเสนอให้เป�นรูปพหูพจน์ โดยระบุช่วงค่าความเชื่อม่ัน (Confidence 

Interval) 

• อนาคตจากการคาดการณ์ (Projected Future) อนาคตที่มีสภาพเหมือนกับ

สถานการณ์ป�จจุบัน (Business as Usual) หร �อสามารถคาดการณ์ได้จากข้อมูลในอดีตและ

ป�จจุบัน ข้อสังเกตคือจะเป�นเอกพจน์ (Singularity) เน่ืองจากเกิดจากสมมุติฐานที่ว่าอนาคตจะไม่

เปล่ียนแปลงไปจากป�จจุบัน เชน่ การประมาณการรายรบั-รายจา่ยของบร �ษัทในแต่ละไตรมาส เป�นต้น 

• อนาคตที่พึงประสงค์ (Preferable Futures) อนาคตที่ควรจะเกิดขึ้น (Should or 

Ought to Happen) เป�นแนวคิดเชงิปทัสถาน (Normative Idea) หร �อ การออกแบบ แตกต่าง

จากแนวคิดอนาคตที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งเป�นแนวคิดที่เกิดจากกระบวนการคิด (Cognitive 

Process) เชน่ สภาพแวดล้อมความเป�นอยู่ที่พ่ึงพาเทคโนโลยีและองค์ความรูท้ี่ประหยัดพลังงาน 

เป�นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ เป�นต้น 

2. แนวคิดและหลักการวางแผนด้วยภาพอนาคต 

การวางแผนด้วยภาพอนาคต (Scenario Planning) เป�นว �ธีหน่ึงของการคาดการณ์

อนาคต ซึง่ภาพอนาคตน้ันสรา้งขึ้นมาโดยอาศัยโครงเร �อ่ง (Plot) ทีม่าจากแนวโน้ม (Trends) ทีเ่ห็น

อยู่ในป�จจุบันและความไม่แน่นอน (Uncertainties) ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ภาพอนาคตจึงมีได้

หลายภาพขึ้นอยู่กับชุดแนวโน้มและความไม่แน่นอนที่เลือกมาประกอบกันเป�นโครงเร �อ่งโดยจะ

เลือกโครงเร �อ่งที่แตกต่างกันและครอบคลุมเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตให้มากที่สุด 

โดยทั่วไปประมาณ 3 - 4 โครงเร �อ่ง ดังน้ัน ภาพอนาคตคือภาพรวมเหตุการณ์ในอนาคตที่เป�นจร �ง

ได้ (Plausible) และเก่ียวข้องกับประเด็นทีอ่ยู่ในความสนใจ (Relevant) โดยแต่ละภาพจะเป�นการ

ดําเนินเร �อ่งเล่าที่ไม่มีการขัดแย้งภายใน มีทั้งเหตุการณ์พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ กระบวนการ

สรา้งภาพอนาคตจะกระตุ้นจนิตนาการและความคิดสรา้งสรรค์ ทาํให้กล้าคิดนอกกรอบของป�จจุบัน 
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กล้าหาว �ธกีารใหม่ในการแก้ไขป�ญหาเดิม การสรา้งภาพเป�นการซกัซอ้มอนาคตให้เข้าใจถึงผลการ

ปฏิสัมพันธร์ะหว่างแรงผลักดันต่าง ๆ ซึง่อาจเสร �มกันหร �อหักล้างกัน และอาจชกันําให้เกิดการตัดสิน

ในประเด็นที่ค่ังค้างอยู่ในใจมานาน ทําให้สามารถวางแผนกลยุทธท์ี่รอบคอบกว่าเดิม ส่ิงที่จะต้อง

เน้นคือ การเขียนภาพอนาคตมิใชเ่ป�นการทํานายอนาคต (Forecasting) หากแต่ชว่ยให้เกิดการ

ตัดสินใจที่ดีกว่าเดิม ภายใต้สมมติฐานที่ว่า อนาคตเป�นส่ิงที่ไม่แน่นอน ไม่มีใครทํานายได้ จึง

พยายามสรา้งภาพอนาคตหลายภาพ เพ่ือให้ครอบคลุมอนาคตที่เป�นไปได้ให้มากที่สุด อนาคตยิ่ง

ไกลออกไปก็ยิ่งมีความไม่แน่นอนมากขึ้น การเขียนภาพอนาคตต้องอาศัยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(Stakeholder) มารว่มให้ข้อมูล การเขียนภาพอนาคตระยะยาว 10 ป�ขึ้นไป มีข้อดีที่ทาํให้ผู้เข้ารว่ม

ระดมความคิดสามารถหยุดคิดถึงผลประโยชน์ส่วนบุคคลในป�จจุบัน และกล้าคิดในส่ิงทีเ่ป�นไปไม่ได้ 

เพราะเป�นที่แน่ชดัว่าในอีก 10 ป� ทุกคนจะไม่อยู่ในตําแหน่งเดิม หลายส่ิงจะเปล่ียนไป ผู้เข้ารว่ม

ระดมความคิดจงึมีอิสระทีจ่ะวางแผนสําหรบัคนรุน่ต่อไปได้ 

3. ขั้นตอนการจัดทําภาพอนาคต 

มีทัง้หมด 8 ขั้นตอน ดังน้ี 

1. การกําหนดขอบเขตของภาพอนาคต ว่าจะเป�นการสรา้งภาพอนาคตในระดับโลก 

ภูมิภาค ประเทศ หร �อองค์กร และจะคาดการณ์อนาคตระยะก่ีป� หร �อจะเจาะเฉพาะประเด็นใด 

2. การเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ารว่มระดมความคิดเพ่ือเขียนภาพอนาคต ประมาณ  

25 – 30 คน และแบ่งกลุ่มย่อยระดมความคิด 6 - 10 คน เพ่ือให้ทกุคนได้แสดงความคิดเห็นอย่าง

เต็มที ่

3. การเตร �ยมความพรอ้มของผู้เข้ารว่มระดมความคิด โดยการส่ือสารให้เข้าใจในบทบาท

และหน้าทีก่ารเป�นผู้เชีย่วชาญทีจ่ะให้ทัง้ข้อมูล ความรู ้และความเห็นในการสรา้งภาพอนาคต 

4. การจดัเตร �ยมสถานทีป่ระชุมเชงิปฏิบัติการ ทีมี่ส่ิงอํานวยความสะดวกพรอ้ม 

5. การเร �ม่ประชุมเชงิปฏิบัติการเพ่ือสรา้งภาพอนาคต โดยสรุปประเด็นและขอบเขตของ

ภาพอนาคตเพ่ือความเข้าใจตรงกัน จากน้ันเข้าสู่กระบวนการ 

• การระบุแนวโน้ม (Trends) ทีเ่ป�นแรงผลักดัน (Driving Forces) ของประเด็นที่

กําลังพิจารณาอยู่ในด้านสังคม (Social) เทคโนโลยี (Technology) เศรษฐกิจ 

(Economic) ส่ิงแวดล้อม (Environment) หร �อ การศึกษา (Education) และ

นโยบาย /การเมือง (Policy / Politics) หร �อใชช้ือ่ย่อว่า STEEP 

• การระบุความไม่แน่นอน (Uncertainties) ของป�จจัยหร �อเหตุการณ์ที่ไม่แน่ใจ

ว่าจะเกิดหร �อไม่เกิดในอนาคต อาจเป�นป�จจยัด้านบวกหร �อลบก็ได้ 

6. การกําหนดประเด็นหลัก (Scenario Logics) ของโครงเร �อ่งภาพอนาคตประมาณ  

3 - 4 ประเด็น 
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7. การเขียนภาพอนาคตในลักษณะเร �อ่งเล่า (Narrative) เหตุการณ์ในอนาคต อาจเป�น

ข่าวพาดหัวหนังสือพิมพ์ในวันน้ัน หร �ออาจเป�นการบรรยายเหตุการณ์โดยทัว่ไปก็ได้ 

8. การเชือ่มโยงภาพอนาคตกับการวางแผนเชงิกลยุทธ ์โดยพิจารณาเหตุป�จจยัทกุอย่าง

ได้ครบถ้วน ภายใต้ทรพัยากรจาํกัด เพ่ือขยายผลส่ิงทีพึ่งประสงค์ และป�องกันส่ิงทีไ่ม่พึงประสงค์มิให้

เกิดขึ้น 

 

การสรา้งว �สัยทัศน์ (Visioning) 

ว �สัยทัศน์ หมายถึง การมองภาพอนาคตของผู้นําและสมาชกิในองค์กร และกําหนดจุดหมาย

ปลายทางที่เชื่อมโยงกับภารกิจ ค่านิยม และความเชื่อเข้าด้วยกัน แล้วมุ่งสู่จุดหมายปลายทางที่

ต้องการจุดหมายปลายทางที่ต้องการ จุดหมายปลายทางดังกล่าวต้องชดัเจน ทา้ทาย มีพลังและมี

ความเป�นไปได้ 

1. การสรา้งว �สัยทัศน์ (Visioning) 

การสรา้งข้อความหร �อเร �อ่งเล่าเชงิพรรณนาทีส่รา้งแรงบันดาลใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือ

สะท้อนให้เห็นอนาคตที่ต้องการให้เกิดขึ้นหร �อต้องการเห็นการเปล่ียนแปลง สถานการณ์ใน

อนาคตที่พึงประสงค์ ด้วยกระบวนการกลุ่ม เพ่ือสรา้งความหวัง ความรูสึ้กเป�นเจ้าของ และการ

ร่วมแรงใจเพ่ือให้บรรลุเป�าหมายในอนาคต โดยว �สัยทัศน์ที่ดีมีคุณลักษณะที่ดี 6 อย่าง ได้แก่ 

สร้างสรรค์ (Creative) พึงประสงค์ (Desirable) เป�นไปได้ (Feasible) ชัดเจน (Focused) 

ยืดหยุ่น (Flexible) ส่ือสารและถ่ายทอดได้งา่ย (Communicable) 

2. ความสําคัญของว �สัยทัศน์ 

• ช่วยกําหนดทิศทางที่จะดําเนินชีว �ตหร �อกิจกรรมองค์กร โดยมีจุดหมายปลายทางที่

ชดัเจน 

• ชว่ยให้สมาชกิทกุคนรูว้่า แต่ละคนมีความสําคัญต่อการมุ่งไปสู่จุดหมายปลายทาง และรู ้

ว่าจะทาํอะไร (What) ทาํไมต้องทาํ (Why) ทาํอยา่งไร (How) และทาํเม่ือใด (When)  

• ชว่ยกระตุ้นให้สมาชกิทุกคนมีความรูสึ้กน่าสนใจ มีความผูกพัน มุ่งม่ันปฏิบัติตามด้วย

ความเต็มใจ ท้าท้าย เกิดความหมายในชวี �ตการทาํงาน มีการทาํงานและมีชวี �ตอยู่อย่างมีเป�าหมาย

ด้วยความภมิูใจ และทุม่เทเพ่ือคุณภาพของผลงานทีป่ฏิบัติ 

• ช่วยกําหนดมาตรฐานของชีว �ต องค์กร และสังคมที่แสดงถึงการมีชีว �ตที่มีคุณภาพ 

องค์กรทีมี่คุณภาพ และสังคมทีเ่จร �ญก้าวหน้ามีความเป�นเลิศในทกุด้าน 

3. ลักษณะของว �สัยทัศน์ที่ดี 

• ต้องเป�นภาพทีช่ดัเจนตอบคําถามได้ว่า ใคร ทาํอะไร ทีไ่หน เม่ือไร และอย่างไร 
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• ต้องเป�นมากกว่าเพียง “อยากเห็น” แต่ต้องฟ�นฝ�าอุปสรรคเพ่ือจะทําให้ส่ิงที่อยากเห็น 

“เกิดขึ้น” 

• เป�นการมองภาพทีจ่ะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าไม่ใชถ่อยหลังไปมองอดีตหร �อมองย�าอยู่

ในป�จจุบัน 

• ต้องเป�น “ภาพแง่บวก” สะท้อนส่ิงที่ดีกว่าอดีตและป�จจุบัน เพราะไม่มีใครอยากมีภาพ

แงล่บ แย่ลง ต�าลง เป�นความฝ�นของตน 

• คือฝ�นที่เป�นจร �ง เม่ือฝ�นแล้วอย่าหยุดแค่น้ันแต่เร �ม่ลงมือทาํและเม่ือลงมือทาํแล้วอย่า

หยุดจนกว่าจะสําเรจ็ 

• ว �สัยทศัน์แท ้ต้องยิ่งใหญ่ ตระการตา ทา้ทายใจ 

• เป�นภาพที่เกิดจากแนวความคิดเชงิรุกไปข้างหน้าไม่ใชก่ารตามแก้ป�ญหาหร �อการน่ังรบั

ป�ญหาเพ่ือตอบโต้หร �อตอบสนองป�ญหาเทา่น้ัน 

• เป�นการคิดล่วงหน้า ก่อนทีจ่ะเกิดป�ญหาและมองข้ามป�ญหาไปแล้ว 

• ไม่เพ้อฝ�น แต่ต้องสะท้อนเป�นภาพที่สมจร �งสมจงัสะท้อนความพรอ้ม ศักยภาพในทาง

ปฏิบัติทีจ่ะทาํให้เกิดขึ้นซึง่จะเป�นพลังทีข่ับเคล่ือนไปสู่ความสําเรจ็ได้ 

• เป�นส่ิงที่มีพลังเหนืออารมณ์ความรูสึ้กแม้เวลาท้อถอยใจไม่มีเร �ย่วแรง ก็ยังลุกขึ้นได้ 

เม่ือหันไปมองว �สัยทศัน์น้ัน 

ว �สัยทัศน์นับเป�นกระบวนการกลุ่ม (Collective Process) ที่เป�ดโอกาสให้สมาชกิในองค์กร 

ชุมชน หมู่คณะ มีส่วนรว่มในการกําหนดภาพอนาคตที่พึงประสงค์ ตลอดจนรว่มกันคิดแนวทางการ

ขับเคล่ือนไปสู่ภาพน้ัน การสรา้งว �สัยทศัน์ จงึถือเป�นเคร �อ่งมือสรา้งแนวคิดทีเ่น้นสรา้ง “ความรูสึ้กใน

การเป�นเจ้าของ (Ownership)” ภาพแห่งอนาคตในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร ชุมชน หมู่

คณะน้ัน 

 

Backcasting หร �อ การพยากรณ์แบบมองย้อนหลัง
0

1 

การพยากรณ์แบบมองย้อนหลัง มีพ้ืนฐานแนวคิดว่าการพยากรณ์อนาคตที่แม่นยาํ จะเกิดขึ้น

ได้จากการกําหนดผลลัพธ์ที่ต้องการในอนาคตขึ้นมาก่อนให้ชัดเจน แล้วค่อยย้อนกลับมาดูว่า

แนวทางและความเป�นไปได้ในการบรรลุอนาคตทีต้่องการน้ัน จะต้องทาํอย่างไร 

ในการใชเ้ทคนิค Backcasting จะเน้นการให้ผู้บร �หาร ผู้เชีย่วชาญ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
สมาชกิทกุคนทีอ่ยู่ในองค์กร มารว่มกันกําหนดเป�าหมายในอนาคต และกลยุทธท์างเลือกทีเ่ป�นไปได้
เพ่ือบรรลุเป�าหมายน้ัน ในลักษณะของกระบวนการแบบมีส่วนรว่ม โดยในขั้นตอนของการรว่มกัน
                                                           
1 สถาบนัการมองอนาคตนวัตกรรม (2562). เคร �อ่งมือการมองอนาคต. retrieved 17 May 2020 from https://ifi.nia.or.th/649/ 

https://ifi.nia.or.th/649/
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กําหนดภาพอนาคตและกลยุทธเ์พ่ือบรรลุเป�าหมาย จะต้องคํานึงถึงความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคต และแนวโน้มของการเปล่ียนแปลงของป�จจัยภายนอกองค์กรมาประกอบ เพ่ือพิจารณา
เส้นทางจากอนาคตที่ปรารถนากลับมายังสถานการณ์ป�จจุบัน ทําให้ได้จุดเร �ม่ต้นและเส้นทางที่จะ
นําพาองค์กรไปสู่อนาคตทีช่ดัเจนได้ 

เทคนิคน้ีมีความสําคัญอย่างยิ่งในการศึกษาความยั่งยืน (Sustainability) ซึง่เป�นประเด็นที่

ซบัซอ้นและมีความเก่ียวข้องกับหลายภาคส่วน การพยากรณ์ย้อนหลังสามารถให้รายละเอียดภาพ

อนาคตที่พึงประสงค์ รวมทั้งชว่ยประเมินความเป�นไปได้ในการดําเนินการและความท้าทายระหว่าง

ห้วงเวลาในป�จจุบันและอนาคต โดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบรรลุฉันทามติ เพ่ือป�องกันความขัดแย้ง

ในขั้นตอนการนําแผนยุทธศาสตร ์/ แผนกลยุทธ์มาดําเนินการ การ Backcasting จึงเป�นทั้ง

เคร �อ่งมือว �เคราะห์และเคร �อ่งมือส่ือสารทีนิ่ยมใชใ้นกรณีทีต้่องการมองอนาคตในระยะยาว 

กระบวนการในการทาํ Backcasting มักจะเร �ม่จากการกําหนดประเด็นและกรอบระยะเวลา

ของภาพอนาคตที่ปรารถนาให้ชดัเจน แล้วจึงคัดเลือกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สําคัญที่จะเข้ามามีส่วน

รว่ม โดยอาจแบ่งผู้เข้ารว่มเป�นกลุ่มย่อย 4-6 คน ทาํงานรว่มกันในลักษณะระดมสมองเพ่ือว �เคราะห์

ความแตกต่างระหว่างสถานการณ์ในป�จจุบัน กับภาพอนาคตทีต้่องการสรา้งให้เกิดขึ้นใน 3 ประเด็น 

คือ 

1. ด้านการกําหนดนโยบายหร �อปรบัปรุงนโยบายป�จจุบันให้สอดคล้องกับฉากภาพอนาคต 

2. ด้านบร �บทสภาพแวดล้อมทัง้ในระดับธุรกิจ ระดับประเทศ และระดับโลก 

3. ด้านระบบและกลไกการปฏิบัติงาน รวมถึงวัฒนธรรมองค์กร ทีจ่ะสอดคล้องกับอนาคตที่

พึงประสงค์ 

เม่ือเสรจ็กระบวนการระดมสมองแล้ว กลุ่มย่อยแต่ละกลุ่มนําเสนอความคิดเห็นของกลุ่มต่อ

กลุ่มอ่ืน ๆ แล้วสรุปผลลัพธข์องการมองอนาคตแบบย้อนกลับ ในแง่มุมที่สําคัญ เชน่ เหตุการณ์ใน

อนาคตที่สําคัญ 3-4 เหตุการณ์ที่จะชี้บ่งว่าเรากําลังเดินทางสู่อนาคตได้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่

ต้องการ จะต้องมีการระบุส่ิงที่จะต้องเปล่ียนแปลงในแต่ละชว่งเวลาที่จะนําไปสู่เป�าหมาย รวมถึง

การว �เคราะห์เหตุการณ์สําคัญที่อยู่นอกเหนือจากการควบคุมของเรา แล้วจัดวางเหตุการณ์สําคัญ 

และส่ิงที่จะต้องเปล่ียนแปลงให้สําเร็จลงในแผนภู มิ เ ส้นเวลา (Timeline) ผลลัพธ์ของ 

Backcasting จะปรากฎขึ้นเป�นแผนภูมิที่จะนําไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์ที่สามารถนําไปแปลงเป�น

แผนปฏิบัติการในระดับแผนกหร �อฝ�ายต่าง ๆ ขององค์กรได้ 

การ Backcasting แตกต่างจากว �ธกีารมองอนาคตแบบด้ังเดิม เน่ืองจากเป�นเทคนิคการมอง

อนาคตในทิศทางย้อนกลับ (Reverse Direction) การพิจารณาเส้นทางจากอนาคตที่พึงประสงค์ 

นํากลับมายังสถานการณ์ป�จจุบัน ในขณะที่เทคนิคการมองอนาคตอ่ืนใชก้ารคาดการณ์ ในลักษณะ
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การมองไปข้างหน้า (Forward Looking) กล่าวคือ เร �ม่ต้นพิจารณาอนาคตจากสถานการณ์ป�จจุบัน

แล้ววางแผนแต่ละขั้นตอน ไปสู่ผลลัพธท์ี่พึงประสงค์ในอนาคต ผลที่ได้จากการพยากรณ์ย้อนกลับ

จะสะท้อนผลประโยชน์และมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงความท้าทายและโอกาสในแต่ละ

ขั้นตอน ซึง่ถือเป�นกระบวนการสรา้งฉันทามติและเทคนิคการส่ือสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อาจมี

มุมมองต่ออนาคตที่แตกต่างกัน กระบวนการมีส่วนรว่มในลักษณะดังกล่าวจะชว่ยสรา้ง “ว �สัยทัศน์

อนาคตรว่ม (Shared Future Vision) และ “แผนการขับเคล่ือนสู่อนาคตรว่มกัน” ซึง่อาจก่อให้เกิด

การเปล่ียนแปลงอย่างจร �งจงั 

 

การเปลี่ยนแปลงและนัยเชงินโยบาย 

1. การรบัรูส้ถานะและตําแหน่ง (Positioning & Benchmarking) 

 กระบวนการรบัรูส้ถานะ เป�นการว �เคราะห์หาจุดอ่อน-จุดแข็งขององค์กร เม่ือเทียบกับ

ความสามารถที่ต้องการในการบรรลุพันธกิจ จากการประชุมเชงิปฏิบัติการ เร �อ่ง ยุทธศาสตรร์าช

ว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ 20 ป� (พ.ศ. 2565-2584) เม่ือวันที่ 25-26 กันยายน พ.ศ. 2563 น้ัน ได้ผลการ

ว �เคราะห์หาจุดอ่อน-จุดแข็งของราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ในด้านต่างๆ  

 

2. การกวาดหาแนวโน้มอนาคต (Horizon Scanning) 

 เป�นการระดมสมองเพ่ือระบุแนวโน้ม (Trends) ซึง่เป�นป�จจยัภายนอกทีมี่ผลกระทบต่อภาพ

อนาคตของราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่เป�นแรงผลักดัน (Driving Forces) ของประเด็นที่กําลัง

พิจารณาอยู่ในด้านสังคม (Social) เทคโนโลยี (Technology) เศรษฐกิจ (Economic) ส่ิงแวดล้อม 

(Environment) หร �อ การศึกษา (Education) และนโยบาย /การเมือง (Policy / Politics) หร �อ

ใชช้ือ่ย่อว่า STEEP  

 โดยจากการระดมสมองเพ่ือว �เคราะห์หาแนวโน้มด้านต่างๆ ได้ผลว �เคราะห์ดังน้ี 

1. ด้านสังคม (Social) 

− คนอายุมาก แต่แข็งแรงสุขภาพดี แล้วจะไปโรงพยาบาลน้อยลง ดูแลตัวเองได้และยัง

ทาํงานจนถึงอายุ 70 ป� 

− Aging Society คนอายุยืนขึ้น มีโรคเร �อ้รงั ต้องการการดูแล  

− ผู้สูงอายุที่ดูแลตัวเองไม่ได้ เชน่ ผู้ป�วยติดเตียง จะเพ่ิมสูงขึ้น ต้องการความชว่ยเหลือ

เต็มรูปแบบ ต้องเตร �ยมคนเพ่ือดูแลคนกลุ่มน้ี  

− สังคมผู้สูงอายุ ส่งผลจาํนวนให้มีคนไข้มากขึ้น โดยเฉพาะโรคหัวใจและมะเรง็และเด็ก

เกิดน้อยลง  
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− Aging society สั ง ค ม ผู้ สู ง อ า ยุ  ( ม อ ง ว่ า มี โ อ ก า ส )  ( Services, Treatment, 

Prevention, Caring) 2 มิติ คือ 1. สร้างเสร �มสุขภาพให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี และ  

2. เตร �ยมบุคลากรทางการแพทย์ทีมี่ความรูด้้าน aging 

− การเปล่ียนแปลงการใช้พลังงานจากน�ามันเป�นไฟฟ�า มีแนวโน้มมลภาวะทางอากาศ

ลดลง 

− การเกิดมลพิษมากขึ้น โดยเฉพาะมลพิษทางอากาศ 

− สังคมให้ความสําคัญกับส่ิงแวดล้อมมากขึ้น 

− ขบวนการล้มเจา้ทีเ่คล่ือนไหวต่อต้านราชวงศ์ 

− คนในอนาคตมี Critical Thinking และปรบัตัวได้เรว็กว่าคนรุน่เก่า ความแตกต่าง

ทางด้านความคิด  

− การเร �ยนรูใ้นรูปแบบใหม่ ๆ (New Way Learning)  

− New Approach of Learning & Education ว �ธีคิดทางสังคม ทําให้คนไม่อยาก

เสียเวลาในการเร �ยน เพ่ือเอาความรูน้ั้นไปใชไ้ด้เลย (เร �ยนส้ัน ทาํงานเรว็)  

− ความเหล่ือมล�า “การเข้าถึงการดูแลสุขภาพทีดี่ ทีส่ะดวก รวดเรว็ ประหยัดและเสมอภาค”  

− รูปแบบการดูแลคนไข้เปล่ียนไป ต้องออกนอกโรงพยาบาลมากขึ้น และเข้าหาชุมชนมากขึ้น  

− ระบบดูแลสุขภาพในระดับชุมชน อาจจะต้องเปล่ียนแปลงไป  

− ว �ธคิีดทางสังคม-Social Change Behavior “คนไทยมีการต่ืนตัวเร �อ่งสุขภาพมากขึ้น”  

− ทศันคติคนรุน่ใหม่อยูใ่นอิทธพิลของ “Social Media”  

− สังคมต้องการความรูข้อ้มูลทีถู่กต้องในการทาํงานและการเร �ยนในด้านเทคโนโลยี IT  

− คุณค่าและค่านิยมในสังคมไทยเปล่ียนแปลงไป เคารพกันน้อยลงมีความเป�นป�จเจก 

สูงขึ้น 

− ค่านิยมวัตถุมากกว่าในอดีต (การให้คุณค่าทางสังคมทีสู่งกว่า)  

− จติว �ญญาณความเป�นมนุษย์หายไป  

 

2. ด้านเทคโนโลยี (Technology) 

− AI จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ใช้คนในการทํางานน้อยลง แพทย์ทํางานสะดวกขึ้น ใน

ขณะเดียวกันความต้องการแพทย์น้อยลงในบางสาขา  

− AI, Digital Data เพ่ิม Productivity และโอกาส เพ่ิมความโปรง่ใส และป�ดข้อมูลได้

มากขึ้นด้วย  

− Robotic and Nanotechnology เพ่ิมคุณภาพชวี �ตประชาชนได้มาก  
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− Convergence of Science ส่งผลต่อความก้าวหน้าทางว �ทยาการทางการแพทย์และ

สุขภาพ 

− การโคลนน่ิงมนุษย์ออกแบบมนุษย์ได้  

− เทคโนโลยีมีราคาสูง จึงต้องการเผยแพรห่ร �อแบ่งป�นเพ่ือใชง้านรว่มกันกับหน่วยงาน

ต่าง ๆ ในประเทศ เพ่ือให้เกิดการใชง้บประมาณอย่างเป�นประโยชน์สูงสุด มีความคุ้มค่า 

และทัว่ถึงกับคนไข้ทกุประเภท (ถือเป�นความเส่ียงขององค์กร) 

− มี Big Data ที่สมบูรณ์ เพ่ือนําใชใ้นการสรา้งและใช ้AI มาว �เคราะห์ การทาํงานและการ

ตัดสินใจ เพ่ิมความเรว็ คุณภาพ ความถูกต้อง เพ่ิมประสิทธภิาพการทาํงาน  

− การเร �ยนแบบ Face To Face น้อยลง คนเร �ยนออนไลน์มากขึ้น มีหลักสูตรระยะส้ัน

มากขึ้น (+/-) 

− ความเส่ียง Cyber Security 

− การเข้าถึงและการคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล  

− การเกิด Cybersecurity ขึ้นหลายรูปแบบ  

− Remote Medical Services เปล่ียน Paradigm ทางการแพทย์ 

− Telemedicine / Telehealth การใชเ้ทคโนโลยีเพ่ือการบร �การ  

− การเ กิดอาชีพใหม่จากเทคโนโลยี ให ม่  เช่น  Data Scientist และ  Software 

Developer จะเป�นอาชพีทีจ่าํเป�น ดังน้ันความรูท้นัเร �อ่ง เทคโนโลยีจงึเป�นส่ิงจาํเป�น  

− ความเส่ียงของการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีทีร่วดเรว็  

− การเกิดดิจทิลัเทคโนโลยทีีม่า Disrupt การดําเนินการแบบเดิม  

− เกิดการพัฒนาและเปล่ียนแปลงอย่างรวดเรว็ในด้านโครงสรา้งพ้ืนฐานและเทคโนโลยี

ดังน้ันจงึต้องมีการจดัการและปรบัตัวเร �อ่งเคร �อ่งมือแพทย์ให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลง  

− เทคโนโลยีทีใ่ชก็้จะเปล่ียนไปเป�น Moral 

 

3. ด้านเศรษฐกิจ (Economic) 

− ถูกกีดกันทางการค้าอย่างรุนแรง ทําให้เข้าถึงเทคโนโลยีการสนับสนุนทรัพยากร

บางอย่างถูกจาํกัด 

− ไม่มีสกุลเง �นอีกต่อไป 

− มี Financial Platform Universal  

− ธุรกรรมและการค้าแบบ Peer to Peer (ไม่มีคนกลาง) 

− เศรษฐกิจไรพ้รมแดน 
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− การเกิดสังคมไม่ใชเ้ง �นสด มีการซือ้ขายออนไลน์มากขึ้น รวมถึงมีการทาํการตลาดดิจทิัล

มากขึ้น  

− เกิด Economic Crises ถ่ีและรุนแรงมากขึ้น 

− Economic Growth ไม่ได้วัดด้วย Monetary Conditions Index เชน่ GDP รายได้

หร �ออาจจะวัดจากดัชนีความสุข 

− ชอ่งทางและรูปแบบการประกอบอาชพีหลากหลาย  

− การเพ่ิมทกัษาะเพ่ือรองรบั Digital Economy  

− งบประมาณมีแนวโน้มลดลง  

− ได้งบประมาณสนับสนุนลดน้อยลง ต้องหารายได้เองเยอะขึ้น 

− องค์กรมีแนวโน้มในการถูกปรบังบประมาณสูง จงึต้องพ่ึงพาตัวเองมากขึ้น  

− แนวโน้มที่องค์กรมีค่าใชจ้่ายเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากประชาชนและนักศึกษามีรายได้น้อยลง 

องค์กรต้องปรบัตัวในการสนับสนุนมากขึ้น 

− ต้องมี Business Development หร �อ Business Unit ขององค์กร เพ่ือหารายได้ให้

องค์กร ตามศักยภาพขององค์กร และต้องรูภ้ารกิจขององค์กร  

 

4. ด้านการศึกษา (Education) 

− ความต้องการเร �ยนในหลักสูตรระยะส้ัน 

− การ Upskill และ Reskill เพ่ิมสูงขึ้น  

− คนในอนาคต ไม่ได้ให้คุณค่ากับใบปร �ญญา  

− ค่านิยมเป�นนายตัวเอง ไม่ต้องการเข้าเร �ยนในระบบ  

− ก า ร ศึ ก ษ า น อ ก ร ะ บ บ  ( Education on Demand, Modular, Non-degree, 

Competency-based) จะเป�นทีต้่องการของตลาดมากกว่า  

− รูปแบบความต้องการของผู้เร �ยนเปล่ียนแปลงไปเป�น Non-degree / Short Course 

Training เพ่ิมขึ้น เพ่ือเอาความรูไ้ปทํางาน หารายได้โดยเรว็ เร �ยนได้เร �อ่ย ๆ ไม่ติด

กรอบ เร �ยนแบบลงมือทํา Life-long Learning & Skill Training / Personalize 

Education  

− รูปแบบการศึกษาใหม่จะเป�นระบบออนไลน์และเร �ยนผ่านทางไกลมากขึ้น    การบูรณา

การสหสาขามากขึ้น และมีการให้คุณค่า (Value) ต่อการศึกษาในรูปแบบใหม่ คนรุน่

ใหม่มีความสามารถในการเร �ยนนอกระบบมากขึ้น และรูปแบบการศึกษาระยะส้ันจะเป�น

ทีนิ่ยม  

− ภาครฐัไม่เป�ดโอกาสให้เกิดรูปแบบการศึกษาตามเป�าหมาย/ส่ิงทีอ่ยากเร �ยนของผู้เร �ยนได้  
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− การแข่งขันและชว่ยลงมือกันของสถาบันการศึกษา เพ่ือหาพันธมิตรทางการเร �ยนการสอน  

− DIY Education 

− AI แทนที่หลาย ๆ งานและตําแหน่ง ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ จะผลิตหลักสูตรอย่างไร ให้

สอดคล้องการเปล่ียนแปลง 

− No Faculty หร �ออาจารย์แบบเดิม มีโอกาสสูงทีเ่ปล่ียนไปสู่ Facilitator หร �อ Mentor  

− สรา้งบุคลากรที่มีความรูเ้ชิงลึกเพ่ิมมากขึ้น Future Educator ของชาติ หน้าที่หลัก 

สรา้งคนเพ่ือสรา้งชาติ “สรา้งครูพันธุใ์หม่”  

− การเร �ยนออนไลน์ จะเป�นทีนิ่ยมมากขึ้น  

− นักเร �ยนจะเลือกเร �ยนออนไลน์ในสถาบันการศึกษาทีมี่ชือ่เสียงระดับโลก  

− Virtual Campus (เร �ยนทางไกลหร �อออนไลน์มากขึ้น) 

− การเร �ยน การสอนและการประเมิน Simulation Teaching and Evaluation Based  

− ความเป�นมนุษย์ไม่มีสอนในระบบการศึกษา และประเมินความเป�นมนุษย์ได้ยาก ดังน้ัน

ควรให้ความสําคัญทั้งด้านว �ชาการและคุณธรรม เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพต่อสังคม

และตลาดแรงงานในอนาคต  

− การปลูกฝ�่ งค่านิยม จติสาธารณะมีความเส่ียงหายไป 

 

5. ด้านนโยบายและการเมือง (Policy / Politics) 

− นโยบายลดค่าใชจ้า่ยของรฐับาล ทาํให้ได้รบัการสนับสนุนด้านงบประมาณน้อยลง  

− การติดตามการใชง้บประมาณรฐัอย่างเข้มงวด 

− การเปล่ียนแปลงนโยบายมีผลต่องบประมาณการสนับสนุน 

− นโยบายด้านการจัดหางบประมาณเอง โดยต้องการให้มหาว �ทยาลัยสามารถอยู่ได้ด้วย

ตนเองโดยไม่พ่ึงงบประมาณทีไ่ด้รบัจากภาครฐั  

− นโยบายทีย่ืดหยุ่น ตอบสนองต่อป�ญหาและการเปล่ียนแปลงได้อย่างรวดเรว็ 

− ระบบราชการไม่ยืดหยุ่น และเป�นอุปสรรคต่อการขับเคล่ือนนโยบาย  

− การกระจายอํานาจสู่ประชาชน/ชุมชน (อํานาจส่วนกลางจะน้อยลง) 

− เอกชนทาํหน้าทีเ่ป�นรฐับาลในบางเร �อ่งโดยปร �ยาย  

− สิทธพ้ืินฐานด้านสุขภาพทีเ่ทา่เทยีม 

− การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีความสําคัญสูง 

− ความสอดคล้องของสถาบัน และความไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง 

− ความผันผวนทางการเมืองไทย  

− ขาดเสถียรภาพทางการเมืองยาวนาน ทาํให้ขาดนโยบายทีช่ดัเจนและต่อเน่ือง  
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− “การเปล่ียนแปลงรฐับาล” มีผลต่อการจดัสรรงบประมาณและการเปล่ียนแปลงนโยบาย 

− “มีส่วนร่วมในกระบวนการออกแบบการทํางานภายในองค์กร” เป�นแบบ Multi 

Pluralism การเมืองที่เปล่ียนแปลงไป   มีผลให้ประชาชนมีสิทธิเสร �ภาพเพ่ิมมากขึ้น

เร �อ่ย ๆ จะมีผลกระทบต่อองค์กร กระทบต่อการบร �หารงานองค์กร ดังน้ันเพ่ือให้เกิด 

Sustainability คนที่มีความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกัน ก็ยังคงสามารถทาํงาน

รว่มกันได้ (การเมือง เศรษฐกิจ สังคม การเมือง) ทีไ่ม่เพียงเฉพาะเป�นระบบแบบส่ังการ 

− การเมืองและความรว่มมือระหว่างประเทศ ใชเ้วทเีดียวกันดูแลทัว่โลก 

        หลังจากทีไ่ด้มีการระดมสมองเพ่ือระบุแนวโน้มในด้านต่าง ๆ แล้ว จงึได้มีการคัดเลือกป�จจยัที่

มีผลกระทบสูงต่อราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ ในอนาคต ได้แก่ 

 ป�จจัย 

Social 1. ว �ธคิีดทางสังคม-Social Change Behavior 

2. สังคมผู้สูงอายุ – โรคเร �อ้รงัไม่ติดต่อเพ่ิมขึ้น ต้องการคนดูแลมากขึ้น 

3. New Approach of Learning & Education, New Way of Learning 

4. การเข้าถึงการดูแลสุขภาพทีดี่ ทีส่ะดวก รวดเรว็ ประหยัดและเสมอภาค 

Technology 5. การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีแบบฉับพลัน 

6. AI และ Digital เข้ามามีบทบาทในการรกัษาเพ่ิมมากขึ้น 

7. Big Data 

8. Cyber Security การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล 

Economic 9. งบประมาณภาครฐัมีแนวโน้มต้องมี Business Unit เพ่ือหารายได้ให้

หน่วยงาน 

10. Financial Platform Universal, สังคมไรเ้ง �นสด 

11. ทกัษะด้าน Digital Economy 

Education 12. รูปแบบความต้องการของผู้เร �ยนเปล่ียนแปลงไปเป�น Non-degree / 

Short Course Training เพ่ิมขึ้น 

13. Personalize Education, DIY Education 

14. รูปแบบการศึกษาใหม่จะเป�นระบบออนไลน์มากขึ้น สามารถเร �ยน

สถาบันการศึกษาทีมี่ชือ่เสียงระดับโลกได้สะดวกขึ้น 

15. บทบาทของครู อาจารย์เปล่ียนไป 

Policy/Politic

s 

16. การเมืองและความรว่มมือระหว่างประเทศ ใชเ้วทเีดียวกันดูแลทัว่โลก 

17. ความผันผวนและการขาดเสถียรภาพทางการเมืองของไทย 
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3. การระบุความไม่แน่นอนที่สําคัญ (Uncertainty Mapping) 

 เป�นการระดมสมองเพ่ือระบุความไม่แน่นอนที่สําคัญที่จะทําให้อนาคตแตกต่างกันอย่าง

ชดัเจน โดยเป�นเหตุการณ์ที่มีป�จจยัผลักดันบางอย่างอยู่เบ้ืองหลัง แต่ไม่แน่ใจว่าเหตุการณ์น้ันจะ

ดําเนินไปในทิศทางไหน หร �อผลกระทบของมันว่าจะมากหร �อน้อย ทําให้เกิดความไม่แน่ใจว่า

เหตุการณ์น้ันจะเกิดขึ้นหร �อไม่ ซึง่จากการประชุมเชงิปฏิบัติการ เร �อ่ง ยุทธศาสตรร์าชว �ทยาลัยจุฬา

ภรณ์ 20 ป� (พ.ศ. 2565-2584) เม่ือวันที่ 25-26 กันยายน พ.ศ. 2563 ได้ผลการว �เคราะห์ประเด็น

ความไม่แน่นอนทีสํ่าคัญ ได้ผลดังน้ี 

 

ประเด็นความไม่แน่นอน 

1. คนแข็งแรงขึ้น ทาํให้ขนาดของโรงพยาบาลจาํเป�นต้องเล็กลง หร �อ โรงพยาบาลขนาดเท่าเดิม

แต่เปล่ียนภารกิจ 

2. การใชเ้ทคโนโลยีและป�ญญาประดิษฐ ์(AI) เข้ามาในการรกัษา สามารถทดแทนแพทย์รกัษา

รา่งกายโดยสมบูรณ์ หร �อ แม้วา่จะมีเทคโนโลยี AI แต่ไม่สามารถเข้ามาทดแทนได้ทัง้หมด 

3. สิทธพ้ืินฐานสุขภาพทีเ่ทา่เทยีม 

4. การโคลนน่ิงมนุษย์และออกแบบมนุษยไ์ด้ 

5. การบร �การสุขภาพ: การสรา้งเสร �มสุขภาพ VS การรกัษาพยาบาล 

6. รูปแบบการศึกษา Upskill Reskill (Non degree) Lifelong Learning VS High Standard 

Education 

7. งบประมาณมีแนวโน้มลดลง ทาํให้ต้องพ่ึงพาตัวเอง 

8. ระบบราชการไม่ยืดหยุ่น และเป�นอุปสรรคต่อการขับเคล่ือนนโยบาย 

9. สังคมมีความคาดหวังคุณภาพในการดูแลสุขภาพและประเภททักษะจากบัณฑิตทีสู่งขึ้นเร �อ่ย ๆ 
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ทั้งน้ี เม่ือมีการคัดเลือกป�จจัยที่ส่งผลต่อภาพรา่งอนาคตที่อาจเกิดขึ้น โดยการแบ่งเป�น

ป�จจัยที่ส่งผลกระทบสูง-ต�า และป�จจัยที่มีความไม่แน่นอนสูง-ต�า แล้วสรา้งเป�นแผนภาพอนาคต

เบ้ืองต้น ตามหลักการดังภาพ  
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ภาคผนวก 3 

โครงสรา้งการบร �หารภายในของราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 15 โครงสรา้งสํานักงานราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์  
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แผนภาพที่ 16 โครงสรา้งว �ทยาลัยว �ทยาศาสตรก์ารแพทย์เจ้าฟ�าจุฬาภรณ์ 



ภาคผนวก / 108 

 

 

แผนภาพที่ 17 โครงสรา้งสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 
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ภาคผนวก 4 

การสํารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจเก่ียวกับภารกิจ 

ของราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ 
ว �ธดํีาเนินการศึกษา 
คณะกรรมการดําเนินงานจดัทาํยุทธศาสตรร์าชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ได้สํารวจความคิดเห็นของ 

อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน นักศึกษาทุกหลักสูตรของราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ บุคลากรที่

ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล และ ประชาชนทั่วไป  เก่ียวกับภารกิจของราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ 

ครอบคลุมภารกิจด้านการจัดการศึกษา การว �จัย การบร �การว �ชาการและว �ชาชีพ การทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม และการบร �หารจัดการองค์กร โดยใช้แบบสํารวจ ที่พัฒนาขึ้นจากการทบทวน

ว �สัยทศัน์ พันธกิจของราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ เอกสารทางว �ชาการทีเ่ก่ียวข้อง และผ่านการตรวจสอบ

ความตรงด้านเน้ือหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ทา่น คําตอบจาํแนกเป�น Likert Scale 5 ระดับ ดังน้ี 

คะแนน  1  หมายถึงไม่เห็นด้วยมากทีสุ่ดหร �อไม่พึงพอใจในภารกิจน้ันมากทีสุ่ด  

คะแนน  2  หมายถึงไม่เห็นด้วยมากหร �อไม่พึงพอใจในภารกิจน้ันมาก  

คะแนน  3  หมายถึงเห็นด้วยปานกลางหร �อพึงพอใจในภารกิจน้ันปานกลาง 

คะแนน  4  หมายถึงเห็นด้วยมากหร �อพึงพอใจในภารกิจน้ันมาก  

คะแนน  5  หมายถึงเห็นด้วยมากทีสุ่ดหร �อพึงพอใจในภารกิจน้ันมากทีสุ่ด  

ใช้ว �ธีส่งแบบสํารวจไปยังกลุ่มผู้เก่ียวข้องโดยพัฒนาเป�น Google Form โดยเร �ม่ส่งแบบ

สํารวจไปเม่ือ วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563 มีจาํนวนผู้ตอบแบบ

สํารวจทั้งหมด 2,414 คน แบ่งเป�น นักศึกษา 461 คน อาจารย์ 123 คน  บุคลากรสายสนับสนุน 

428 คน บุคลากรทีป่ฏิบัติงานในโรงพยาบาล 775 คน และประชาชนทัว่ไป 627 คน  
 

ผลการศึกษาสรุปได้ดังน้ี 

1. นักศึกษา 

ข้อมูลทั่วไป 

นักศึกษาเป�นเพศหญิงจํานวน 384 คน เพศชายจํานวน 77 คน 461 คน (จากจํานวน

ทัง้หมด 953 คน คิดเป�น 48.37 % ) นักศึกษาทีต่อบแบบสํารวจจาํนวน 100 % มีเพียง 2 คณะ คือ 

คณะพยาบาลศาสตร ์และคณะสัตวแพทยศาสตรแ์ละสัตวว �ทยาประยุกต์  
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ความคิดเห็นของนักศึกษา 

นักศึกษาจาํนวน 461 คน มีความพึงพอใจต่อภารกิจของราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ ในระดับสูง 

โดยมีค่าเฉล่ียคะแนน 4.21 เม่ือพิจารณาคะแนนเป�นรายด้านพบว่า ทุกด้านได้แก่การจัดการเร �ยน

การสอน อาจารย์ผู้สอน กิจกรรมด้านการบร �การว �ชาการ การสนับสนุนให้นักศึกษาได้ทําว �จัยหร �อ

นวัตกรรม กิจกรรมด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ส่งเสร �มค่านิยม คุณธรรม จร �ยธรรม และ

ความจงรกัภักดีต่อชาติ ศาสน์ กษัตร �ย์ นักศึกษามีความพึงพอใจค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตาม ด้านที่ 

3 และ ด้านที่ 10 ซึง่เป�นด้านส่ิงสนับสนุนการเร �ยนรู ้การเร �ยนการสอนออนไลน์ ระบบสารสนเทศ 

บรรยากาศที่ส่งเสร �มและเอ้ือการเร �ยนรู ้ตลอดจนสภาพแวดล้อมภายในมหาว �ทยาลัย เชน่หอพัก 

อาคารเร �ยน สถานที่สําหรบัการสันทนาการและกิจกรรมอ่ืน ๆ ในราชว �ทยาลัย มีค่าเฉล่ียคะแนนใน

ระดับปานกลาง 3.85 และ 3.68 ตามลําดับ โดยข้อที่มีคะแนนต�าที่สุดคือ การมีพ้ืนที่สําหรบัให้

นักศึกษาทกุคณะว �ชาได้ทาํกิจกรรมรว่มกัน (ค่าเฉล่ีย = 3.10)  

 

2. อาจารย์ 

ข้อมูลทั่วไป 

อาจารย์ที่ตอบแบบสํารวจมีจาํนวน 123 คน เม่ือคิดจากจาํนวนอาจารย์ผู้สอนทั้งหมดที่ส่ง

แบบสํารวจไปจํานวน 161 คน เป�นอัตราผู้ตอบแบบสํารวจ รอ้ยละ 76.40คณะว �ชาที่มีจํานวน

อาจารย์ตอบแบบสํารวจครบคือ คณะพยาบาลศาสตร ์คณะเทคโนโลยีว �ทยาศาสตรสุ์ขภาพ และ

สํานักว �ชาการศึกษาคลินิกชัน้สูงอาจารยผู้์ตอบแบบสํารวจแบ่งเป�นเพศหญิงจาํนวน 91 คน เพศชาย

จํานวน 32 คน ส่วนใหญ่ (รอ้ยละ 43.9) มีช่วงอายุอยู่ระหว่าง 30-39 ป� รอ้ยละ 81.3 เคยมี

ประสบการณ์การสอนและการจัดการศึกษาในสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ มาก่อนเข้าทํางานในราช

ว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ รอ้ยละ 44.7 สําเรจ็การศึกษาระดับปร �ญญาเอก  
 

ความคิดเห็นของอาจารย์ 

อาจารย์จาํนวน 123 คน มีความพึงพอใจต่อภารกิจของราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ในภาพรวมอยู่

ในระดับปานกลาง โดยมีค่าคะแนนเฉล่ีย 3.51 เม่ือพิจารณาคะแนนเป�นรายด้านพบว่า ด้านที่มี

คะแนนต�ามาก คือ ด้านที ่3 ความเห็นเก่ียวกับระบบสารสนเทศของราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ กล่าวคือ

มีค่าคะแนนเฉล่ีย 2.79 และด้านที่ 2 ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน

ภายในราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ มีค่าคะแนนเฉล่ีย 2.87 เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีคะแนน

ต�าสุดคือ การบร �การด้านสารสนเทศในมหาว �ทยาลัย (ค่าคะแนนเฉล่ีย 2.47) นอกจากน้ันยังพบว่ามี

ข้อมีคะแนนเฉล่ียต�ากว่า 3.0 ซึง่เป�นคะแนนทีส่ะทอ้นว่า อาจารย์มีความคิดเห็นว่าภารกิจในด้านน้ัน 

ๆ ไม่มีคุณภาพหร �อ อาจารย์ไม่พึงพอใจต่อภารกิจในด้านน้ัน ๆ ได้แก่ ความรูเ้ฉพาะด้านตาม
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ตําแหน่งและภารกิจที่รบัผิดชอบของบุคลากรสายสนับสนุน การทํางานเป�นทีมของบุคลากรสาย

สนับสนุนเพ่ือชว่ยเอ้ืออํานวยความคล่องตัวในการปฏิบัติภารกิจขององค์กร การพัฒนาตนเองของ

บุคลากรสายสนับสนุนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพงานอย่างต่อเน่ือง ความรบัผิดชอบในงานที่กําหนดไว้

ในภารกิจที่มอบหมายของบุคลากรสายสนับสนุน ความรู ้ด้านกฎระเบียบและขั้นตอนในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนของบุคลากรสายสนับสนุน  จาํนวนสายสนับสนุนที่เพียงพอ

และเหมาะสมต่อการดําเนินงานในภารกิจที่ท้าทาย สําหรบัเร �อ่งสารสนเทศ อาจารย์มีความคิดเห็น

ว่า ระบบสารสนเทศไม่สามารถใช้ในการตัดสินใจด้านการเร �ยนการสอน การว �จัย การพัฒนา

บุคลากร การพัฒนานักศึกษา และด้านการบร �หารจดัการองค์กรได้ สําหรบัความคิดเห็น อีก 5 ด้าน 

มีค่าคะแนนเฉล่ีย ระหว่าง 3.57-4.04 ได้แก่ ความเห็นเก่ียวกับการจดัการศึกษา ซึง่หมายถึง ระบบ

การรบันักศึกษา ระบบทะเบียนนักศึกษา ขนาดและลักษณะของห้องเร �ยนส่งเสร �มการจดัการเร �ยน

การสอน แบบ active learning   

ความเห็นเก่ียวกับการส่งเสร �มการว �จยั หมายถึงการมีระบบจดัการงบประมาณที่เอ้ือต่อการ

ดําเนินการว �จยั การสรา้งแรงจูงใจในการพัฒนาว �จยัระดับชุดโครงการ การพัฒนาความรว่มมือกับ

องค์กรระดับชาติและระดับสากล การส่งเสร �มการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ และการส่งเสร �มให้นํา

ผลการว �จยัมาใชเ้พ่ือความก้าวหน้าทางว �ชาการ มีค่าเฉล่ียคะแนน เท่ากับ 3.65 คืออยู่ในระดับปาน

กลาง สะท้อนให้เห็นว่า หากราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์มีเป�าหมายในการเป�นองค์กรที่เป�นเลิศด้านการ

ว �จยั การส่งเสร �มและผลักดันให้เกิดการสนับสนุน และการดําเนินการที่ชดัเจนเป�นภารกิจเรง่ด่วนที่

ต้องดําเนินการ 

ความเห็นเก่ียวกับระบบการบร �หาร อาจารย์มีความพึงพอใจประเด็นดังต่อไปน้ีในระดับปาน

กลางกล่าวคือ การได้รบัโอกาสในการแสดงความคิดเห็น การมีระบบการส่ือสาร การขับเคล่ือน

องค์กรให้บรรลุว �สัยทัศน์ พันธกิจอย่างเป�นรูปธรรม ระบบการบร �หารความเส่ียง และระบบที่ทําให้

เกิดความสมดุลในชวี �ตและการทาํงาน สําหรบัข้อที่ได้คะแนนเกิน 4.0 ซึง่หมายถึงความพึงพอใจใน

ระดับมากคือ ความมีธรรมาภิบาลของผู้บร �หาร และการมีระบบที่ส่งเสร �มความก้าวหน้าด้านว �ชาการ

ทีช่ดัเจน  

อาจารย์มีความคิดเห็นว่า มีนโยบายที่ชดัเจนในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และดําเนิน

กิจกรรมได้เหมาะสมกับบร �บท ได้รบัโอกาสในการเข้ารว่มกิจกรรม อย่างไรก็ตาม ข้อที่มีคะแนน

เฉล่ียต�าสุด (คะแนนเฉล่ีย = 3.52) คือการบูรณาการกิจกรรมด้านการทาํนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใน

การเร �ยนการสอนและหร �องานว �จยั 

ความคิดเห็นของอาจารย์เก่ียวกับการบร �การว �ชาการและว �ชาชพีของราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ 

คะแนนเฉล่ียโดยรวมของด้านน้ี สูงที่สุดเม่ือเทียบกับด้านอ่ืน ๆ (คะแนนเฉล่ีย = 4.04) สะท้อนให้

เห็นว่า ราชว �ทยาลัยมีความชัดเจนด้านการบร �การว �ชาการและว �ชาชีพให้แก่สังคม เป�ดโอกาสให้
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อาจารย์ได้ทาํงานด้านการบร �การว �ชาการแก่สังคม และเป�ดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบร �การดังกล่าว

ได้  

 

3. บุคลากรสายสนับสนุน 

ข้อมูลทั่วไป 

บุคลากรสายสนับสนุนในที่น้ีหมายถึงบุคลากรที่ไม่ได้ปฏิบัติงานสายว �ชาการ และปฏิบัติงาน

ในสํานักงานของราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ สํานักงานว �ทยาลัยว �ทยาศาสตรก์ารแพทย์เจา้ฟ�าจุฬาภรณ์ 

และสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ จาํนวน  428 คน  (จากจาํนวนทั้งหมด 769 คน คิดเป�นอัตรา

การตอบแบบสํารวจกลับ  55.66 %)  ประกอบด้วยบุคลากรเพศหญิงจาํนวน 323 คน และเพศชาย 

105 ส่วนใหญ่ (รอ้ยละ 75.9 ) มีอายุต�ากว่า 39 ป� รอ้ยละ 79.0 เคยมีประสบการณ์การทํางานมา

ก่อนเข้าทาํงานในราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์  
 

ความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุน 

บุคลากรสายสนับสนุนจาํนวน 428 คน มีความพึงพอใจต่อภารกิจของราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์

ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าคะแนนเฉล่ีย 3.83 เม่ือพิจารณาคะแนนเป�นรายด้าน

พบว่า ด้านที่มีคะแนนต�ามาก คือ ด้านที่ 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับระบบสารสนเทศ ภายในราช

ว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยข้อที่มีคะแนนเฉล่ียต�าสุดคือ คุณภาพการบร �การของระบบสารสนเทศ 

(คะแนนเฉล่ีย = 3.64) เป�นที่น่าสังเกตว่า ค่าคะแนนความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุน มี

คะแนนต�ากว่า 4.0 ทกุด้าน ดังน้ี 

ด้านที ่1 ความเห็นเก่ียวกับการจดัการศึกษา ซึง่ครอบคลุมเร �อ่ง ระบบการรบันักศึกษา ระบบ

ลงทะเบียน การมีแหล่งข้อมูลทางว �ชาการ วัสดุอุปกรณ์ที่ส่งเสร �มการเร �ยนการสอน แบบ active 

learning การมีเง �นทนุสนับสนุนการว �จยัในชัน้เร �ยน โดยมีค่าคะแนนเฉล่ีย 3.81 

ด้านที่ 2 ความเห็นเก่ียวกับระบบสารสนเทศ ซึง่ครอบคลุมเร �อ่ง การบร �การด้านสารสนเทศ 

การมีระบบที่มีประสิทธิภาพสามารถเอ้ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ โดยมีค่าคะแนนเฉล่ีย 

3.68 

ด้านที่ 3 ความเห็นเก่ียวกับการส่งเสร �มการว �จัย มีค่าคะแนนเฉล่ีย 3.85 ครอบคลุม

ความเห็นเร �อ่งการจัดสรรเง �นทุนการว �จัยให้บุคลากรสายสนับสนุน การพัฒนาสมรรถนะด้านการ

ว �จยัและนวัตกรรม การส่งเสร �มให้ทาํว �จยัเพ่ือพัฒนาความก้าวหน้าในสายงาน ซึง่หากมองภาพราช

ว �ทยาลัยจุฬาภรณ์เป�นราชว �ทยาลัยที่เน้นการว �จัย ภารกิจในด้านน้ีควรได้รบัการปรบัปรุงอย่างเป�น

รูปธรรม 
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ด้านที่ 4 ความเห็นเก่ียวกับระบบการบร �หาร ได้แก่การเป�ดโอกาสให้บุคลากรสายสนับสนุน

ได้แสดงความคิดเห็น และมีส่วนรว่มในการกําหนดนโยบาย ระบบการส่ือสารภายในองค์กรที่

รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ และข้อที่มีคะแนนเฉล่ียต�าสุด (คะแนนเฉล่ีย 3.48) คือ การมีขั้น

ความก้าวหน้าทีช่ดัเจนในสายงาน  

ด้านที่ 5 ความเห็นเก่ียวกับการทาํนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ได้แก่การเป�ดโอกาสให้มีส่วนรว่ม

ในกิจกรรมทาํนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ความเหมาะสมของกิจกรรมที่ราชว �ทยาลัยจัดขึ้นเพ่ือเป�นการ

บาํรุงศิลปวัฒนธรรมระดับคะแนนในด้านน้ี เทา่กับ 3.95  

ด้านที่ 6 ความเห็นเก่ียวกับการบร �การว �ชาการและว �ชาชีพ หมายถึงลักษณะและความ

เหมาะสมในการบร �การว �ชาการและว �ชาชพีของราชว �ทยาลัยต่อสังคม การได้มีส่วนรว่มในกิจกรรม

ด้านการบร �การว �ชาการทีร่าชว �ทยาลัยจดัให้กับสังคม ระดับคะแนนในด้านน้ี เทา่กับ 3.92 

 

4. บุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล 

ข้อมูลทั่วไป 

บุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลหมายถึงบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 

ศูนย์การแพทย์มะเรง็ว �ทยาจุฬาภรณ์ และโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระ

เกียรติ  ได้แก่บุคลากรสุขภาพ ประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล ว �ชาชีพสุขภาพสาขาอ่ืนๆ บุคลากร

ระดับต�ากว่าว �ชาชีพที่มีหน้าที่ในการช่วยเหลือหร �อดูแลผู้ป�วย และบุคลากรสายสนับสนุนได้แก่

พนักงานที่ทําหน้าที่ด้านการเง �น การบัญชี หร �องานอ่ืน ๆ ในสํานักงาน จํานวน  775 คน  (จาก

จาํนวนทัง้หมด 1,358 คน  คิดเป�น 57.10 %) 

ประกอบด้วยบุคลากรเพศหญิงจาํนวน 664 คน และเพศชาย 111  ส่วนใหญ่ ( รอ้ยละ 61.2) 

เคยมีประสบการณ์การทํางานมาก่อนเข้าทํางานในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ รอ้ยละ 35.5 ประกอบ

ว �ชาชีพพยาบาล รอ้ยละ 16.5 ประกอบว �ชาชีพเวชกรรม และรอ้ยละ 23.6  เป�นบุคลากรสาย

สนับสนุน  
 

ความคิดเห็นของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล 

บุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลจํานวน 775 คน มีความพึงพอใจต่อภารกิจของราช

ว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าคะแนนเฉล่ียรวมของทกุด้าน 3.83 เม่ือ

พิจารณาคะแนนเป�นรายด้านพบว่า ด้านทีมี่คะแนนต�ามาก คือ ด้านที ่3 ความคิดเห็นเก่ียวกับระบบ

สารสนเทศ ภายในราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยข้อที่มีคะแนนเฉล่ียต�าสุดมี 2 ข้อ คือ คุณภาพการ

บร �การของระบบสารสนเทศ และความสามารถในการเข้าถึงฐานข้อมูลสารสนเทศได้สะดวก 
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(คะแนนเฉล่ีย = 3.40) เป�นที่น่าสังเกตว่า ค่าคะแนนความคิดเห็นของบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน

โรงพยาบาล มีคะแนนต�ากวา่ 4.0 ทกุด้าน ดังน้ี 

ด้านที่ 1 ความเห็นเก่ียวกับการจัดการศึกษาภายในราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ หมายถึงความ

คิดเห็นต่อคุณภาพการจัดการเร �ยนการสอน การประสานงานระหว่างอาจารย์ผู้สอน และการจัด

หลักสูตรเฉพาะสาขาเพ่ือพัฒนาความรูค้วามชาํนาญในการปฏิบัติงานเฉพาะสาขา โดยมีคะแนน

เฉล่ีย 3.85 

ด้านที่ 2 ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนภายในราชว �ทยาลัย

จุฬาภรณ์ ได้แก่ความคิดเห็นด้านสมรรถนะ การปฏิบัติงาน การให้บร �การ ความรบัผิดชอบ และการ

เอ้ือประโยชน์ต่อกระบวนการทาํงานของผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล โดยมีคะแนนเฉล่ีย 3.74 

ด้านที่ 3 ความเห็นเก่ียวกับระบบสารสนเทศ ภายในราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านน้ีมีคะแนน

เฉล่ียรวมต�าที่สุด (3.45) สะท้อนให้เห็นว่า บุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมีความพึงพอใจใน

การให้บร �การด้านสารสนเทศ การใชร้ะบบสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ในระดับ

ปานกลาง ซึง่ป�จจุบันระบบสารสนเทศเป�นเคร �อ่งมือสําคัญในการบร �หารความเส่ียง การควบคุมและ

พัฒนาคุณภาพการรกัษาพยาบาล ดังน้ันประเด็นน้ีถือว่าเป�นประเด็นทีต้่องเรง่พัฒนาให้เกิดคุณภาพ

และสามารถใชใ้นการปฏิบัติงานได้ 

ด้านที่ 4 ความเห็นเก่ียวกับการส่งเสร �มการว �จัยภายในราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ หมายถึง

ความเห็นของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล ต่อการจัดสรรงบประมาณการว �จัยการพัฒนา

นวัตกรรม การพัฒนาสมรรถนะด้านการว �จัย อย่างครอบคลุมทุกด้าน ทั้งการพัฒนาว �จัยจากงาน

ประจาํ พัฒนานวัตกรรม ส่งเสร �มเร �อ่งการเตร �ยม manuscript เพ่ือการตีพิมพ์งานว �จยั และการใช้

ผลงานว �จัยเพ่ือให้เกิดความก้าวหน้าในสายงาน คะแนนเฉล่ียรวมของด้านน้ี เท่ากับ 3.83 ซึง่เม่ือ

พิจารณาจากบร �บทของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ การส่งเสร �มการว �จยัจากการปฏิบัติงาน ตลอดจนการ

พัฒนานวัตกรรมและพิสูจน์ประสิทธผิลด้วยงานว �จยั เป�นเร �อ่งทีต้่องจดัการอย่างเป�นระบบ 

ด้านที่ 5 ความเห็นเก่ียวกับระบบการบร �หารภายในราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์     ซึง่หมายถึง

ธรรมาภิบาลของผู้บร �หารองค์กร การได้มีส่วนรว่มในการกําหนดนโยบาย ระบบการส่ือสาร การ

บร �หารความเส่ียง และขั้นความก้าวหน้าในสายงาน บุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมีความพึง

พอใจในระดับปานกลาง และมีข้อที่ได้คะแนนต�าสุด (ค่าคะแนนเฉล่ีย 3.46) คือเร �อ่งกลไกของ

หน่วยงานทีช่ว่ยให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความสมดุลในชวี �ตและการทาํงาน  

ด้านที่ 6 ความเห็นเก่ียวกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมภายในราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ 

หมายถึงความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดกิจกรรม และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับบร �บทของหน่วยงาน ซึง่ได้คะแนนเฉล่ียในระดับพึงพอใจปานกลาง 

(3.73) 
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ด้านที่  7 ความเห็นเก่ียวกับการบร �การว �ชาการและว �ชาชีพของราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ 

หมายถึงการมีกิจกรรมเพ่ือให้บร �การแก่สังคม และประชาชน การมีโอกาสได้เข้ารว่มกิจกรรม และ

การบูรณาการการบร �การว �ชาการเข้ากับงานหร �อภารกิจที่ต้องรบัผิดชอบ ซึง่ได้คะแนนเฉล่ียในระดับ

พึงพอใจปานกลาง (3.80) 

 

5. ประชาชนทั่วไป 

ข้อมูลทั่วไป 

ประชาชนทัว่ไป หมายถึงบุคคลอ่ืนทีไ่ม่ได้ปฏิบัติงานในราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ ไม่ได้เป�นญาติ

สายตรงของผู้ปฏิบัติงานในราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ ใชว้ �ธกีารส่ง link แบบสํารวจ ทาง Line ได้กลุ่ม

ตัวอย่างจาํนวน  627 คน ประกอบด้วยประชาชนเพศหญิงจาํนวน 443 คน และเพศชาย 184 คน 

ส่วนใหญ่ ( รอ้ยละ 67.3 ) มีอายุต้ังแต่ 50 ป�ขึ้นไป และมีภูมิลําเนาในกรุงเทพมหานคร ( รอ้ยละ 

55.8) รอ้ยละ 26.1 เป�นข้าราชการบํานาญ และรอ้ยละ 56.5 สําเรจ็การศึกษาระดับปร �ญญาตร �  

ประชาชนที่ตอบแบบสํารวจทุกคนระบุว่ารูจ้กัราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยที่ รอ้ยละ 43.7 ได้รูจ้ากส่ือ

หลายประเภท เชน่ โทรทศัน์ ว �ทยุ และส่ือออนไลน์ อีกรอ้ยละ 42.3 รูจ้กัเพราะมีญาติ หร �อเพ่ือนเคย

มารบัการรกัษาทีโ่รงพยาบาลจุฬาภรณ์  
 

ความคิดเห็นของประชาชนทั่วไป 

ประชาชนทั่วไป จํานวน 627 คน รูจ้ักราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ อย่างดีใน 2 สถานะคือ เป�น

สถาบันการศึกษาชัน้นําที่จัดการศึกษาด้านว �ทยาศาสตรสุ์ขภาพ เพ่ือตอบสนองความต้องการของ

ประชาชน เป�นสถาบันว �จัยด้านว �ทยาศาสตรสุ์ขภาพ มีงานว �จัยที่ทําให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน 

สังคม และมีชือ่เสียงโดดเด่นด้านการว �จยั คะแนนเฉล่ีย 4.5 และ 4.6 นอกจากน้ันประชาชนทั่วไป

ยังรบัรูว้่าราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์เป�นสถาบันที่ให้บร �การแก่ประชาชนและชุมชนอย่างชดัเจน คะแนน

เฉล่ีย 4.33 สําหรบักิจกรรมด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประชาชนรบัรูกิ้จกรรมน้ีของราช

ว �ทยาลัยในระดับปานกลาง  
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