ก

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ไดตระหนักถึงความสําคัญของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
เพื่อใชเปนกรอบแนวทางการทํางานใหกับมหาวิทยาลัย และหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยในชวงระยะ 5 ป
ขางหนา (พ.ศ. 2565 – 2569) โดยไดดําเนินการจัดทําโดยคณะกรรมการดําเนินงานตามกฎกระทรวงการจัด
กลุมสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พ.ศ. 2564 และคณะกรรมการจัดทํา (ราง) แผนยุทธศาสตร
การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2565 – 2569) ที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
แตงตั้ง ภายใตการมีสวนรวมของบุคลากร นักศึกษา และผูที่มีสวนไดเสียทุกภาคสวน ซึ่งแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2565 – 2569) ฉบับนี้ เปนแผนที่จัดทําขึ้นโดยการบูรณาการ
แผนพัฒนาความเปนเลิศที่มหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดทําตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562
และกฎกระทรวงการจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 ที่ตองการขับเคลื่อนคุณภาพมหาวิทยาลัยตาม
จุดเนนเชิงยุทธศาสตรมาจัดทํารวมกับการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยตามภารกิจที่กําหนดในมาตรา 7 และ
8 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 พระราโชบายดานการศึกษาของในหลวงรัชกาล ที่ 10
และนโยบายของอธิการบดี โดยไดกําหนดภาพอนาคตของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายไวดังนี้
วิ สัยทั ศ น ของมหาวิ ทยาลั ย ราชภัฏ เชี ยงราย “เป น สถาบั น แห งการบู ร ณาการองค ค วามรู
สรางนวัตกรรม ถายทอดเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน” มีพันธกิจหลักในการดําเนินงาน
5 ประการ ไดแก 1) ผลิตบัณฑิตเปนนวัตกรมืออาชีพ เพื่อสรางการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองตอการพัฒนา
ท อ งถิ่ น อย างยั่ ง ยื น 2) ผลิ ต ผลงานวิ จั ย และงานสรา งสรรค สามารถตอ ยอดในเชิ งพาณิช ย เพื่ อ นํา ไปใช
ประโยชนในทองถิ่น ประเทศ และภูมิภาคอาเซียน 3) ใหบริการวิชาการแกสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในทองถิ่น ประเทศสูการพัฒนาอยางยั่งยืน 4) สืบสาน และสงเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของ
ทองถิ่น และของชาติ และ 5) พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนองคกรแหงการเรียนรูที่มีความสุข มีคุณภาพ และมี
ธรรมาภิบาล
อัตลักษณของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย “เปนนวัตกรมืออาชีพ ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง
และมีความรับผิดชอบตอสังคม”
ทองถิ่น”

เอกลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย “มหาวิทยาลัยแหงการเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อการพัฒนา
วัฒนธรรมขององคกร “รวมคิด รวมทํา รวมพัฒนา และรวมรับผิดชอบตอสังคม”

ข
เปา หมายความสํ าเร็จ ในระยะ 5 ป ของแผนยุทธศาสตร การพัฒนาฉบับนี้ มหาวิทยาลัยได
กําหนดเปาหมายความสําเร็จไว 5 ประการ ผานการดําเนินงานใน 5 ประเด็นยุทธศาสตร รายละเอียดดังนี้
เปาหมายที่ 1 : บัณฑิตมีความรู มีคุณธรรม มีความสามารถ มีสมรรถนะ และมีจิตสํานึกเพื่อ
เป น หลั ก ในการขั บเคลื่ อนและพั ฒนาท องถิ่น อยา งยั่งยืน พรอมรับกับความเปลี่ยนแปลง และรองรั บ
เศรษฐกิจมูลคาสูงของประเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ไดกําหนดการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายความสําเร็จ
ไว 1 ประเด็นยุทธศาสตร ไดแก การยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยภาพความสําเร็จของมหาวิทยาลัยตาม
เปาหมายเมื่อสิ้นสุดแผน ไดแก
1. รอยละของจํานวนหลักสูตรเชิงพื้นที่ (Degree) (รอยละ 90)
2. รอยละของจํานวนหลักสูตรที่ชุมชน/ปราชญชุมชน/ ผูใชบัณฑิต/ องคกร/ หนวยงาน
ในพื้นที่ไดมีสวนรวมในการจัดการศึกษา (Degree) (รอยละ 80)
3. รอยละการไดงานทําในพื้นที่ หรือภูมิภาคของบัณฑิต (รอยละ 60)
4. รอยละของจํานวนหลักสูตรคลังหนวยกิต (Credit Bank) (รอยละ 50)
โดยไดกําหนดแผนงาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะ 5 ป
(พ.ศ. 2565 – 2569) ดานการยกระดับคุณภาพการศึกษา ดังนี้
1. ปรับปรุงระบบการผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองอุตสาหกรรมมูลคาสูงในพื้นที่และสาขาที่
เปนจุดเนนของมหาวิทยาลัย
2. พั ฒ นาหลั กสู ต รการผลิตบัณฑิต (หลักสูตรเดิม/หลักสูตรใหม) ของมหาวิ ทยาลั ย
โดยใหผูใชบัณฑิตมีสวนรวมดําเนินการ (หลักสูตรเชิงพื้นที่)
3. พัฒนาหลักสูตรเพื่อการผลิตบัณฑิตขามศาสตรระหวางหนวยงานในมหาวิทยาลัย
4 พัฒนาศูนยความเปนเลิศดานวิชาการ/ วิชาชีพ (Excellent Center for Academic/
Professional Development) : โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร
5. พัฒนาหลักสูตรคลังหนวยกิต เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับคนทุกชวงวัย (Credit Bank)
6. พัฒนาหลักสูตรผูนําเยาวชนแหงอนาคตเพื่อพัฒนาทองถิ่น (หลักสูตรออนไลน) เพื่อ
เสริมสรางความรูและทักษะเชิงสมรรถนะใหพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และเปน
นวัตกรมืออาชีพ (skill for future)
7. พัฒ นาระบบสง เสริมและพัฒ นาคุณภาพนักศึก ษา เสริม สรา งความรูแ ละทักษะ
เชิงสมรรถนะใหพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและเปนนวัตกรสังคม
8. สรางบัณฑิตใหเปนนวัตกรสังคมที่ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง และรับผิดชอบตอสังคม
9. จัดการเรียนการสอนรูปแบบสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน
(Cooperative and Work Integrated Education: CWIE)
10. พัฒนาทักษะบัณฑิตแหงศตวรรษที่ 21
11. พัฒนาบุคลากรใหเปนมืออาชีพในการทํางาน
11. พั ฒ นาบุ คลากรสายวิ ช าการ และสายสนั บ สนุ น วิ ช าการให มี คุ ณวุ ฒิ และเข า สู
ตําแหนงทางวิชาการและวิชาชีพในระดับที่สูงขึ้น
12. SMART University
13. Green University

ค
เปาหมายที่ 2 : บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัย เปนผูที่มีคุณลักษณะแหงศตวรรษที่ 21 มีจิตวิญญาณ
ความเปนครู เปนคนเกง คนดี มีความรับผิดชอบตอสังคม รูเทาทันเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ไดกําหนดการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายความสําเร็จ
ไว 1 ประเด็นยุทธศาสตร ไดแก การผลิตและพัฒนาครู โดยภาพความสําเร็จของมหาวิทยาลัยตามเปาหมาย
เมื่อสิ้นสุดแผน ไดแก
1. รอยละของจํานวนหลักสูตรเชิงพื้นที่ (Degree) (รอยละ 90)
2. รอยละของจํานวนหลักสูตรที่ชุมชน/ ปราชญชุมชน/ ผูใชบัณฑิต/ องคกร/ หนวยงาน
ในพื้นที่ไดมีสวนรวมในการจัดการศึกษา (Degree) (รอยละ 80)
3. รอยละการไดงานทําในพื้นที่ หรือภูมิภาคของบัณฑิต (รอยละ 60)
4. รอยละของบัณฑิตครูที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏที่สอบบรรจุครูทั้งภาครัฐ
และเอกชนภายในเวลา 1 ป (รอยละ 75)
โดยไดกําหนดแผนงาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะ 5 ป
(พ.ศ. 2565 – 2569) ดานการผลิตและพัฒนาครู ดังนี้
1. ผลิตบัณฑิตครูใหมีสมรรถนะสูง และมีความพรอมสําหรับครูในศตวรรษที่ 21
2. ผลิตบัณฑิตครูที่มีสมรรถนะในการขับเคลื่อนการพัฒนาทองถิ่น
3. พัฒนาครูของครูใหมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอน
4. พั ฒนาครู และบุ คลากรทางการศึกษาใหมีส มรรถนะสูงในระดับ ตางๆ และพัฒ นา
สมรรถนะครูในการปฏิบัติงานในระดับที่สูงขึ้น
5. พัฒนานวัตกรรมที่ใชในการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 สูการศึกษา 4.0
6. พัฒนาตนแบบความเปนเลิศดานการจัดการศึกษา (โรงเรียนสาธิต)
เปาหมายที่ 3 : ผลงานวิจัย งานสรางสรรค และนวัตกรรม เปนที่ยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ สามารถตอยอดในเชิงพาณิชย และใชในการพัฒนาทองถิ่น ภูมิภาคอยางยั่งยืน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ไดกําหนดการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายความสําเร็จ
ไว 1 ประเด็นยุทธศาสตร ไดแก การพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และงานสรางสรรค โดยภาพความสําเร็จ
ของมหาวิทยาลัยตามเปาหมายเมื่อสิ้นสุดแผน ไดแก
1. รอยละของจํานวนผลงานทางวิชาการรับใชสังคม (รอยละ 45)
2. รอยละของจํานวนเงินทุน เงินบริจาคจากภาครัฐ และเอกชน เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
การพัฒนาชุมชน และสังคมในพื้นที่ (รอยละ 30)
3. รอยละของจํานวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถตอยอดไดในเชิงพาณิชย (รอยละ 10)
4. รอยละของผลงานวิจัยที่มีการเผยแพรหรือถายทอดสูทองถิ่น และชุมชน (รอยละ 100)

ง
โดยไดกําหนดแผนงาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะ 5 ป
(พ.ศ. 2565 – 2569) ดานการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และงานสรางสรรค ดังนี้
1. พั ฒ นาระบบบริ ห ารจัดการงานวิจัย และนวัตกรรมที่มุงเนน การแกไขปญ หา และ
ตอบสนองความตองการของชุมชน และสังคมในพื้นที่
2. พัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยดานงานวิจัยและนวัตกรรม
อยางเปนระบบ
3. พั ฒ นาและส ง เสริ ม คุ ณ ภาพของงานวิ จั ย ให มี คุ ณ ภาพและถ า ยทอดความรู แ ละ
เทคโนโลยีสูชุมชน
4. พัฒนาศูนยความเปนเลิศดานวิชาการ/ วิชาชีพ (Excellent Center for Academic/
Professional Development) : อุทยานวิทยาศาสตร (Science Park)
5. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการแกไขปญหา และเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันใหกับภาคอุตสาหกรรม/ ภาคเอกชน (Talent Mobility)
เปาหมายที่ 4 : เปนศูนยกลางบูรณาการการเรียนรูตลอดชีวิตดวยการขับเคลื่อนนวัตกรรม
การเรียนการสอน การวิจัย ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และงานตามพระราโชบายเพื่อการพัฒนา
ทองถิ่นอยางยั่งยืน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ไดกําหนดการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายความสําเร็จ
ไว 1 ประเด็ น ยุ ทธศาสตร ได แ ก การพัฒนาพัฒนาทองถิ่น โดยภาพความสําเร็จของมหาวิทยาลัย ตาม
เปาหมายเมื่อสิ้นสุดแผน ไดแก
1. รอยละของจํานวนหลักสูตรเชิงพื้นที่ (Non-degree) (รอยละ 100)
2. รอยละของจํานวนหลักสูตรที่ชุมชน/ ปราชญชุมชน/ ผูใชบัณฑิต/ องคกร/ หนวยงาน
ในพื้นที่ไดมีสวนรวมในการจัดการศึกษา (Non-degree) (รอยละ 100)
3. รอยละของจํานวนโครงการดานการบริการวิชาการ หรือโครงการที่ตอบสนองตอ Area Based
(รอยละ 90)
4. รอยละของจํานวนโครงการหรือกิจกรรมที่บุคคล ชุมชนหรือหนวยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชนในพื้นที่ที่เขามามีสวนรวมในการกําหนดและ/ หรือดําเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแกไข/ ลดปญหา/
สงเสริมการเรียนรูของชุมชน สังคม/ การนอมนําแนวพระราชดําริสูการปฏิบัติ (รอยละ 100)
5. รอยละของจํานวนเงินทุน เงินบริจาคจากภาครัฐและเอกชน เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
การพัฒนาชุมชนและสังคมในพื้นที่ (รอยละ 30)
6. อัตราการเพิ่มขึ้นของรายไดครัวเรือนในพื้นที่การพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
(รอยละ 20)
7. รอยละผลิตภัณฑชุมชนทองถิ่นที่ไดยกระดับเขาสูมาตรฐานสากล (รอยละ 60)
8. รอยละของหมูบานที่เขารวมโครงการพัฒนาของมหาวิทยาลัยมีดัชนีความสุขมวลรวม
ของชุมชนเพิ่มขึ้น (รอยละ 80)
9. รอยละของจํานวนบุคลากรสายวิชาการเปนที่ปรึกษา/ วิทยากร/ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ/
กรรมการวิชาการ/ คณะทํางานใหกับชุมชนทองถิ่น (รอยละ 60)

จ
โดยไดกําหนดแผนงาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะ 5 ป
(พ.ศ. 2565 – 2569) ดานการพัฒนาทองถิ่น ดังนี้
1. พัฒนาระบบ และกลไกการพัฒนาทักษะ (Up-skill/ Re-skill/ New-skill) สําหรับ
บุคลากรวัยทํางาน และสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
2. พัฒนาบุคลากรในทองถิ่นเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
3. ถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมสูชุมชนโดยเนนสรางผูประกอบการทองถิ่น (Local
Start Ups)
4. สรางเครือขายกับหนวยงาน/ เอกชน/ ชุมชนเพื่อการเปนมหาวิทยาลัยชุมชนทองถิ่น
5. พั ฒ นาระบบและกลไกในการทํ า งานร ว มกั น ในรู ป แบบจตุ ร ภาคี (มหาวิ ท ยาลั ย
หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน)
6. บูรณาการการทํางานดานการพัฒนาทองถิ่นรวมกับหนวยงานภายนอก
7. ขับเคลื่อนการดําเนินงตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
8. ศูนยการเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่นและของชาติ
เปาหมายที่ 5 : เปนองคกรแหงการเรียนรูที่มีความสุข มีธรรมาภิบาล ใสใจตอสิ่งแวดลอม
และมีระบบการบริหารจัดการที่ตอบโจทยการเปนมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาชุมชนทองถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ไดกําหนดการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายความสําเร็จ
ไว 1 ประเด็น ยุ ทธศาสตร ได แก การพัฒนาระบบ กลไก และบริหารจัด การ โดยภาพความสําเร็จ ของ
มหาวิทยาลัยตามเปาหมายเมื่อสิ้นสุดแผน ไดแก
1. จํ า นวนระบบการบริ ห ารจั ด การที่ ไ ด รั บ การปรั บ ปรุ ง ให เ อื้ อ ต อ การพลิ ก โฉม
มหาวิทยาลัย (5 ดาน)
2. รอยละของจํานวนกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับภายในของมหาวิทยาลัยที่สอดคลอง
กับการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต ภายใตแผนพัฒนาความเปนเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 5 ป
(พ.ศ. 2565 – 2569) (รอยละ 100)
3. ผลการจัดอันดับตาม THE Impact Ranking (อันดับ 400 ของโลก)
4. อัตราการลาออกของบุคลากรลดลง (รอยละ 0.5)
5. สั ดส ว นการเพิ่ ม ขึ้ น ของรายไดจ ากการบริห ารจัด การทรั พย สิน ของมหาวิท ยาลั ย
(รอยละ 10)
6. ผลการปรับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเขาสูมาตรฐานสากล
- ระดับหลักสูตร (AUN-QA) (รอยละ 60)
- ระดับคณะ (EdPEx) (8 คณะ/วิทยาลัย/สํานักวิชา)
- ระดับมหาวิทยาลัย (EdPEx) (เขารับการประเมินภายในป พ.ศ. 2566)

ฉ
โดยไดกําหนดแผนงาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะ 5 ป
(พ.ศ. 2565 - 2569) ดานการพัฒนาระบบ กลไก และการบริหารจัดการ ดังนี้
1. พลิกโฉมยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยใหไปสูการเปนมหาวิทยาลัยที่มุงเนนการพัฒนา
ชุมชนเชิงพื้นที่ (Ares-Based and Community)
2. ปรับปรุงกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑใหเอื้อตอการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยทั้งระบบ
3. ยกระดับธรรมาภิบาล และปรับกลไกการกํากับดูแลมหาวิทยาลัย
4. พัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการ และการตัดสินใจตามพันธกิจหลักของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
5. ปรับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (AUN-QA)/ ระดับ
คณะและมหาวิทยาลัย (EdPEx)
6. จัดทําระบบและกลไกในการเขารับการประเมินตาม THE Impact Ranking
7. ผลักดันใหมหาวิทยาลัยไดรับการจัดอันดับตาม THE Impact Ranking
8. Happy University
9. ปรับระบบและกลไกดานการบริหารจัดการทรัพยสินเพื่อสรางรายไดใหกับมหาวิทยาลัย
10. พัฒนาศูนยใหบริการของมหาวิทยาลัย (Service Center)

ช
โครงการจุดเนนการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2565 – 2569)
1. ดานการยกระดับคุณภาพการศึกษา
1.1 ปรับปรุงระบบการผลิตบัณฑิตตอบสนองอุตสาหกรรมมูลคาสูงในพื้นที่และสาขาที่เปนจุดเนน
ของมหาวิทยาลัย
1.2 พัฒนาหลักสูตรการผลิตบัณฑิต (หลักสูตรเดิม/หลักสูตรใหม) ของมหาวิทยาลัยโดยใหผูใช
บัณฑิตมีสวนรวมดําเนินการ (หลักสูตรเชิงพื้นที่)
1.3 พัฒนาหลักสูตรเพื่อการผลิตบัณฑิตขามศาสตรระหวางหนวยงานในมหาวิทยาลัย
1.4 พัฒนาหลักสูตรผูนําเยาวชนแหงอนาคตเพื่อพัฒนาทองถิ่น (หลักสูตรออนไลน) เพื่อเสริมสราง
ความรูและทักษะเชิงสมรรถนะใหพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และเปนนวัตกรมืออาชีพ
(skill for future)
1.5 พัฒนาระบบสงเสริมและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เสริมสรางความรูและทักษะเชิงสมรรถนะ
ใหพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและเปนนวัตกรสังคม
1.6 สรางบัณฑิตใหเปนนวัตกรสังคมที่ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง และรับผิดชอบตอสังคม
2. ดานการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และงานสรางสรรค
2.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมที่มุงเนนการแกไขปญหา และตอบสนอง
ความตองการของชุมชน และสังคมในพื้นที่
2.2 พัฒ นาบุ คลากรและการบริหารจัดการทรัพยากรมนุ ษยดานงานวิจัย และนวั ตกรรมอยาง
เปนระบบ
2.3 พัฒนาและสงเสริมคุณภาพของงานวิจั ยใหมีคุณภาพและถายทอดความรูและเทคโนโลยี
สูชุมชน
3. ดานการพัฒนาทองถิ่น
3.1 พัฒนาระบบ และกลไกการพัฒนาทักษะ (Up-skill/ Re-skill/ New-skill) สําหรับบุคลากร
วัยทํางาน และสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
3.2 พัฒนาบุคลากรในทองถิ่นเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
3.3 ถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมสูชุมชนโดยเนนสรางผูประกอบการทองถิ่น (Local Start Ups)
3.4 สรางเครือขายกับหนวยงาน/ เอกชน/ ชุมชนเพื่อการเปนมหาวิทยาลัยชุมชนทองถิ่น
3.5 พัฒนาระบบและกลไกในการทํางานรวมกันในรูปแบบจตุรภาคี (มหาวิทยาลัย หนวยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน และชุมชน)
4. ดานการพัฒนาระบบ กลไก และบริหารจัดการ
4.1 พลิกโฉมยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยใหไปสูการเปนมหาวิทยาลัยที่มุงเนนการพัฒนาชุมชน
เชิงพื้นที่ (Ares-Based and Community)
4.2 ปรับปรุงกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑใหเอื้อตอการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยทั้งระบบ
4.3 ยกระดับธรรมาภิบาล และปรับกลไกการกํากับดูแลมหาวิทยาลัย
4.4 จัดทําระบบและกลไกในการเขารับการประเมินตาม THE Impact Ranking
4.5 ผลักดันใหมหาวิทยาลัยไดรับการจัดอันดับตาม THE Impact Ranking

แผนที่ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2565 - 2569)
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คําอธิบายศัพท

นวัตกรสังคม

นักศึกษาผูมีความเชี่ยวชาญในการใชความคิดสรางสรรค ประดิษฐ คิดคนและ
สนับ สนุน ให เกิดรูป แบบ กระบวนการ หรือผลงาน ที่เป นนวัตกรรมสําหรับ
การดํา เนิน ชี วิ ต การประกอบสัมมาอาชีพ และการพัฒนาทองถิ่น โดยผาน
กระบวนการบมเพาะนักศึกษาใหเปนนวัตกรสังคม ดังตอไปนี้
• เขาใจบริบทของชุมชนทองถิ่น (Understanding Context)
• สามารถวิเคราะหความตองการ/ปญหาของชุมชนทองถิ่น ตลอดจน
แสวงหาแนวทางพัฒนา/แกไขปญหาชุมชนทองถิ่น (Analyzing Needs
Problems)
• ลงพื้นที่เพื่อพัฒนา/แกไขปญหาชุมชนทองถิ่น (Implementing Projects)
• ติดตามและประเมินผลการพัฒนา/แกไขปญหาชุมชนทองถิ่น
(Evaluating Projects)
หลั ก สู ต รที่ อ อกแบบตามบริ บ ทและ/หรื อ ความต อ งการของชุ ม ชนท อ งถิ่ น
โดยสร างความรว มมื อในรูป แบบจตุรภาคี (มหาวิทยาลัย หนวยงานภาครัฐ
หน ว ยงานภาคเอกชน และชุมชนทองถิ่น ) ในการผลิตบัณฑิตตั้งแตรว มกัน
กําหนดอัตลักษณของบัณฑิตที่พึงประสงค ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร จัดการ
เรียนการสอนการโดยการบูรณาการกับการทํางาน (CWIE) พัฒนาทักษะทาง
วิชาการ/วิชาชีพ และการวัดประเมินผลจนบัณฑิตสําเร็จการศึกษา
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายที่ไดงานทําในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
เชียงใหม พะเยา และลําปาง
ผลงานที่เปนประโยชนตอสังคมนี้ตองเปนผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี
ขึ้นทางดานใดดานหนึ่ง หรือหลายดานเกี่ยวกับ ชุมชน วิถีชีติ ศิลปวัฒนธรรม
สิ่งแวดลอม อาชีพ เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง คุณภาพชีวิต หรือสุขภาพ
หรือเปนผลงานที่สามารถแสดงได เปนประจั กษว าสามารถใชแกปญหาหรื อ
พัฒนาสังคม และกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน หรือเปนการเปลี่ยนแปลงใน
ความตระหนักและการรับรูในปญหาและแนวทางแกไขของชุมชน โดยผลงาน
ตองปรากฏเปนที่ประจักษในประเด็นตอไปนี้
• สภาพการณกอนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
• การมีสวนรวมและการยอมรับของสังคมเปาหมาย
• กระบวนการที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความสําคัญ และวัตถุประสงคของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2565 - 2569)
1.1.1 ความสําคัญ
รัฐธรรมนู ญแห งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตร 65 บัญญัติใหรัฐ พึงจั ดให มี
ยุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายการพัฒนาประเทศในระยะยาวตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใชเปนกรอบในการ
จัดทําแผนตางๆ ใหสอดคลองและบูรณาการกันเพื่อใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมาย ประกอบกับ
มาตรา 257 และมาตรา 259 กําหนดใหทําการปฏิรูปประเทศเพื่อวางรากฐานการพัฒนาไปสูประเทศที่มีความ
สามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอยางยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีความสมดุล ประชาชน
ในสังคมมีโอกาสทัดเทียมกันและมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศและการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
รัฐ บาลจึงไดกํา หนดยุทธศาสตรช าติ เพื่อเปน กรอบพัฒ นาประเทศไทยระยะยาว 20 ป
(พ.ศ. 2561 - 2580) พรอมทั้งปฏิรูปและพัฒนาระบบบริหารราชการแผนดิน โดยตองการนําพาประเทศใหหลุดพน
หรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปญหาทางเศรษฐกิจ ปญหาความเหลื่อมล้ํา ปญหาการทุจริตคอรัปชั่น และ
ปญหาความขัดแยงทางสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคาม สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคตและสามารถเปลี่ยนผานประเทศใหมีความสอดคลองกับภูมิทัศนใหมของโลก โดยเปาหมายสูงสุดเพื่อ
ตองการใหคนไทยมีความ "มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน" ภายใตกรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป มีการจัดทําแผน
แมบท ประเด็นการพัฒนา ประเด็นปฏิรูปสําคัญ แผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ เพื่อเปนเครื่องมือในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม รวมทั้งบูรณาการระหวางนโยบายและแผนระดับชาติ
วาดวยความมั่นคงแหงชาติของสภาความมั่นคงแหงชาติ (สมช.) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ที่สอดคลองกัน โดยกําหนดใหสวนราชการ
นําแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
มาจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป รวมถึงใชเปนกรอบในการจัดทําแผนพัฒนาภาค แผนจังหวัด แผนอําเภอ
แผนทองถิ่นและชุมชน
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม มีภารกิจ คือ การวางรากฐานประเทศ
สูอนาคต และเปนกลไกขับเคลื่อนประเทศสูประเทศที่พัฒนาแลว สรางและพัฒนาคนใหเปน Smart Citizen
โดยจะตองเปดโอกาสที่เทาเทียมกันในการเรียนรูตลอดชีวิต (Life Long Learning) ของคนทุกชวงวัย เพื่อลด
ความเหลื่อมล้ํา ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูศตวรรษที่ 21 มีงานทําในสาขาอาชีพใหมๆ เปนผูประกอบการรุนใหม
สามารถแขงขันไดในเวทีโลก มีทักษะแหงอนาคตของคนวัยทํางาน (Skill for the future) ทั้งการ Up-skill
Re-skill และ New-skill และไดกําหนดนโยบาย “การขับเคลื่อนคุณภาพมหาวิทยาลัยตามจุดเนนเชิงยุทธศาสตร”
เนื่องจากประเทศไทยตองการใหสถาบันอุดมศึกษาเปนหัวรถจักร “Engine of Growth” ในการขับเคลื่อน
ประเทศสู “Thailand 4.0” เพื่อแกไขจุดที่เปนปญหาและเปนกับดักของสถาบันอุดมศึกษาอยางเรงดวน โดยการ
พลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University) เพื่อยกระดับคุณภาพอุดมศึกษา
ที่เนนผลสัมฤทธิ์ตามศักยภาพสถาบัน เกิดกลุมประเภทสถาบันตามศักยภาพ ซึ่งจะเปนไปตามพระราชบัญญัติ
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การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 หมวด 3 ประเภทและกลุมของสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรม เพื่อที่จะพัฒนาความเปนเลิศของสถาบันอุดมศึกษา และผลิตกําลังคนระดับสูงเฉพาะตาม
ความตองการของประเทศ และนํามาซึ่งกฎกระทรวงการจัดกลุม มาตรา 24 วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติ
การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ที่ไดกําหนดใหมีการจัดสถาบันอุดมศึกษาเปนกลุม และการกําหนดมาตรการสงเสริม
สนับสนุน ประเมินคุณภาพ กํากับดูแล และจัดสรรงบประมาณใหสอดคลองกับการจัดกลุมดังกลาวใหเปนไปตาม
ที่กาํ หนดในกฎกระทรวง โดยมีเปาหมายเพื่อพัฒนาความเปนเลิศของสถาบันอุดศึกษา และผลิตกําลังคนระดับสูง
เฉพาะตามความตองการของประเทศ รวมทั้งการพัฒนาวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมใหเกิดผลสัมฤทธิ์
อยางแทจริง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เปนสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดของรัฐมีภารกิจตามมาตรา 7 และ 8
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ที่กําหนดใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อ
การพัฒนาทองถิ่นที่เสริมสรางพลังปญญาของแผนดิน ฟนฟูพลังการเรียนรู เชิดชูภูมิปญญาของทองถิ่น สรางสรรค
ศิลปวิทยาเพื่อความเจริญกาวหนาอยางมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีสวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษา
การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน ไดใหความสําคัญกับการปรับเปลี่ยน
องคกรใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่เกิดขึ้น จึงไดดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2565 – 2569) ขึ้น เพื่อใชเปนกรอบแนวทางการทํางานใหกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยในชวงระยะเวลา 5 ปขางหนา (พ.ศ. 2565 - 2569)
โดยการจัดทําเปนการบูรณาการแผนพลิกโฉมมหาวิทยาลัยเพื่อสรางความเปนเลิศในการผลิตกําลังคนในพื้นที่
มาจัดทํารวมกับการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยตามภารกิจปกติที่กําหนดในมาตรา 7 และ 8 แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภั ฏ พ.ศ. 2547 พระราโชบายดานการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และนโยบายของ
อธิการบดี และดําเนินการจัดทําโดยคณะกรรมการดําเนินงานตามกฎกระทรวงการจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งราย พ.ศ. 2564 และคณะกรรมการจั ด ทํ า (ร า ง) แผนยุ ท ธศาสตร การพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2565 - 2569) ภายใตการมีสวนรวมของผูบริหาร บุคลากร
นักศึกษา และผูที่มีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของทุกภาคสวน
1.1.2 วัตถุประสงค
1) เพื่อนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2565 – 2569)
ไปใชเปนกรอบแนวทางในการทํางานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย
ในระยะ 5 ปขางหนา (พ.ศ. 2565 – 2569)
2) เพื่อใหการดําเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยสอดคลองกับสถานการณการเปลี่ยนแปลง
เปนการทํางานเชิงรุกที่มีทิศทางและเปาหมายที่ชัดเจน
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1.2 นโยบายผูบริหารมหาวิทยาลัยในการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2565 – 2569)
การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2565 –
2569) อยูในชว งการดํารงตําแหนงของ ผูชว ยศาสตราจารย ดร.ศรชัย มุงไธสง อธิการบดี ซึ่งมีน โยบาย
การบริหารงาน เพื่อขับเคลื่อนการทํางานใหบรรลุเปาหมาย ดังนี้
1.2.1 บัณฑิตมีความรู มีคุณธรรม มีความสามารถ มีสมรรถนะ และมีจิตสํานึกเพื่อเปนหลักในการ
ขับเคลื่อนและพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน พรอมรับกับความเปลี่ยนแปลงและรองรับเศรษฐกิจมูลคาสูงของ
ประเทศ
1.2.2 บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัย เปนผูที่มีคุณลักษณะแหงศตวรรษที่ 21 มีจิตวิญญาณความเปนครู
เปนคนเกง คนดี มีความรับผิดชอบตอสังคม รูเทาทันเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลง
1.2.3 ผลงานวิ จั ย งานสร า งสรรค และนวั ตกรรม เปน ที่ย อมรับ ในระดับ ชาติ และนานาชาติ
สามารถตอยอดในเชิงพาณิชย และใชในการพัฒนาทองถิ่น ภูมิภาคอยางยั่งยืน
1.2.4 เปนศูนยกลางบูรณาการการเรียนรูตลอดชีวิตดวยการขับเคลื่อนนวัตกรรมการเรียนการสอน
การวิจัย ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และงานตามพระราโชบายเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน
1.2.5 เปนองคกรแหงการเรียนรูที่มีความสุข มีธรรมาภิบาล ใสใจตอสิ่งแวดลอม และมีระบบ
การบริหารจัดการที่ตอบโจทยการเปนมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาชุมชนทองถิ่น
1.3 กระบวนการและกรอบแนวคิดในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2565 – 2569)
1.3.1 กระบวนการการจัดทํา
วัน เดือน ป
กิจกรรม
หมายเหตุ
18 - 23
กองนโยบายและแผน ทบทวนผลการดําเนินงาน
- รองอธิการบดี
มีนาคม 2564
ที่ผานมารวมกับรองอธิการบดีที่รับผิดชอบงาน
(รศ.ดร.ไพโรจน ดวงนคร)
นโยบายและแผน พรอมทั้ง รวบรวมนโยบายของ
- รองอธิการบดี
อธิการบดีที่นําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย และจัดทํา (ผศ.ดร.ปวีณา ลี้ตระกูล )
รางนโยบายการบริหารงานของอธิการบดี และราง - ทีมงานกองนโยบายและแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2565 – 2569)
- รองอธิการบดี
24 มีนาคม 2564 ประชุมทบทวน และกําหนดกรอบทิศทาง
(รศ.ดร.ไพโรจน ดวงนคร)
แผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
- รองอธิการบดี
เชียงราย ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2565 – 2569)
(ผศ.ดร.ปวีณา ลี้ตระกูล )
- ทีมงานกองนโยบายและแผน
26 - 27
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (CEO) ดําเนินการ - คณะกรรมการบริหาร
มีนาคม 2564
- วิเคราะหบริบทของมหาวิทยาลัย กําหนด
มหาวิทยาลัย (CEO)
วิสัยทัศน พันธกิจ นโยบายทิศทาง และเปาหมาย
ความสําเร็จขององคกร
- การทบทวนโครงสรางองคกร
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วัน เดือน ป
กิจกรรม
หมายเหตุ
1 - 18 เมษายน 2564 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (CEO) ดําเนินการ - คณะกรรมการบริหาร
วิเคราะห และจัดทําประเด็นยุทธศาสตร ตัวชี้วัด
มหาวิทยาลัย (CEO)
คาเปาหมาย กลยุทธ และแผนงาน/โครงการ
(action plan)
19 - 25
จัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย - รองอธิการบดี
เมษายน 2564
ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2565 – 2569) ฉบับที่ 1
(รศ.ดร.ไพโรจน ดวงนคร)
- รองอธิการบดี
(ผศ.ดร.ปวีณา ลี้ตระกูล )
- ทีมงานกองนโยบายและแผน
26 เมษายน 2564 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (CEO) พิจารณา - คณะกรรมการบริหาร
รางแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัย (CEO)
- ทีมงานกองนโยบายและแผน
12 พฤษภาคม 2564 ประชุมระดมความคิดเห็นรวมกับผูทรงคุณวุฒภิ ายนอก - รองอธิการบดี
- นายแพทยปลื้ม ศุภปญญา
(รศ.ดร.ไพโรจน ดวงนคร)
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
- รองอธิการบดี
- นายรัชกฤช สถิรานนท
(ผศ.ดร.ปวีณา ลี้ตระกูล )
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
- ทีมงานกองนโยบายและแผน
4 - 15 พฤษภาคม - จัดสงแบบสํารวจการวิเคราะหสภาพแวดลอม
- รองอธิการบดี
2564
และศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
(รศ.ดร.ไพโรจน ดวงนคร)
ไปยังหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย
- รองอธิการบดี
(ผศ.ดร.ปวีณา ลี้ตระกูล )
- วิเคราะหผลแบบสํารวจสภาพแวดลอมและ
ศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
- ทีมงานกองนโยบายและแผน
21 พฤษภาคม 2564 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานตามกฎกระทรวง - กองนโยบายและแผน
การจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564
8 กรกฎคม 2564 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานตามกฎกระรทรวง - คณะกรรมการดําเนินงานตาม
การจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1
กฎกระทรวงการจัดกลุม
เพื่อพิจารณาผลการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัย สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564
ราชภัฏเชียงราย
30 กรกฎาคม 2564 นําเสนอผลการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัย
- อธิการบดี
ราชภัฏเชียงราย ตอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
- รองอธิการบดี
เชียงราย เพื่อเลือกสังกัดกลุมสถาบันอุดมศึกษา
(รศ.ดร.ไพโรจน ดวงนคร)
- รองอธิการบดี
(ผศ.ดร.ปวีณา ลี้ตระกูล )
- ทีมงานกองนโยบายและแผน
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วัน เดือน ป
สิงหาคม 2564

9 สิงหาคม 2564

24 สิงหาคม 2564

26 สิงหาคม 2564

6 กันยายน 2564

15 กันยายน 2564

21 ตุลาคม 2564

กิจกรรม
หมายเหตุ
จัดทํา (ราง) แผนพัฒนาความเปนเลิศ และ
- รองอธิการบดี
แผนการผลิตบัณฑิต ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570) (รศ.ดร.ไพโรจน ดวงนคร)
ตามรูปแบบและแนวทางที่สํานักงานปลัดกระทรวง
- รองอธิการบดี
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
(ผศ.ดร.ปวีณา ลีต้ ระกูล )
- ทีมงานกองนโยบายและแผน
ประชุมรับฟงความตองการจากหนวยงานภายนอก - หัวหนาสวนราชการในจังหวัด
ในการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น และ
เชียงราย
แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
- ผูบริหารมหาวิทยาลัย (CEO)
สูการเปนสถาบันแหงการเรียนรูตลอดชีวิต
- ทีมงานกองนโยบายและแผน
ประชุมหัวหนาหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย
- ผูบริหารมหาวิทยาลัย (CEO)
เพื่อพิจารณาแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
- คณะกรรมการยกราง
ราชภัฏเชียงรายสูการเปนสถาบันแหงการเรียนรู
แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
ตลอดชีวิต
ราชภัฏเชียงราย
- หัวหนาหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัย
- ทีมงานกองนโยบายและแผน
ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานตามกฎกระทรวง - คณะกรรมการดําเนินงานตาม
การจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2
กฎกระทรวงการจัดกลุม
เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาความเปนเลิศ และ
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564
แผนการผลิตกําลังคนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย
นําเสนอแผนพัฒนาความเปนเลิศ และแผนการผลิต - อธิการบดี
กําลังคนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
- รองอธิการบดี
ตอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (ฉบับสมบูรณ) (ผศ.ดร.ปวีณา ลี้ตระกูล )
- ทีมงานกองนโยบายและแผน
จัดสงผลการประเมินตนเอง และแผนการผลิต
- รองอธิการบดี
กําลังคนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
(รศ.ดร.ไพโรจน ดวงนคร)
ไปยังสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
- รองอธิการบดี
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
(ผศ.ดร.ปวีณา ลี้ตระกูล )
- ทีมงานกองนโยบายและแผน
สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวง
วิจัยและนวัตกรรม สงความเห็นในการขอรับ
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร
การจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษาของ กกอ. มายัง
วิจยั และนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

6
วัน เดือน ป
29 ตุลาคม 2564

15 พฤศจิกายน 2564

ตุลาคม – พฤศจิกายน
2564
22 พฤศจิกายน 2564

26 - 28 พฤศจิกายน
2564
24 ธันวาคม 2564

มกราคม 2565

กิจกรรม
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายแจงยืนยัน
การขอเขาสังกัดกลุมสถาบันอุดมศึกษา : กลุมพัฒนา
ชุมชนทองถิ่นหรือชุมชนอื่นไปยังสํานักงานปลัด
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และ
นวัตกรรม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (CEO) พิจารณา
ทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาความเปนเลิศ และ
แผนการผลิตกําลังคนระดับสูงเฉพาะทางตาม
ความตองการของประเทศ ตามความเห็นของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และจัดสงฉบับ
สมบูรณไปยังสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
บูรณาการแผนพัฒนาความเปนเลิศ และแผนการผลิต
บัณฑิตเขากับแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2565 – 2569)
นําเสนอแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2565 – 2569)
ตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (CEO)
พิจารณาใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (CEO) พิจารณา
ใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตอแผนยุทธศาสตร
การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 5 ป
(พ.ศ. 2565 – 2569) (ตอเนื่อง)
นําเสนอขออนุมัติแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 5 ป (พ.ศ.
2565 – 2569) ตอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย
เวียนแจงแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2565 – 2569)
ไปยังผูบริหารมหาวิทยาลัยทุกระดับ และหนวยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อถายทอดแผนยุทธศาสตร
ไปสูการปฏิบัติ

หมายเหตุ
- อธิการบดี
- รองอธิการบดี
(ผศ.ดร.ปวีณา ลี้ตระกูล )
- ทีมงานกองนโยบายและแผน
- คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (CEO)
- รองอธิการบดี
(ผศ.ดร.ปวีณา ลี้ตระกูล )
- ทีมงานกองนโยบายและแผน
- รองอธิการบดี
(ผศ.ดร.ปวีณา ลี้ตระกูล )
- ทีมงานกองนโยบายและแผน
- รองอธิการบดี
(ผศ.ดร.ปวีณา ลี้ตระกูล )
- ทีมงานกองนโยบายและแผน
คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (CEO)
- อธิการบดี
- รองอธิการบดี
(ผศ.ดร.ปวีณา ลี้ตระกูล )
- ทีมงานกองนโยบายและแผน
- ทีมงานกองนโยบายและแผน
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1.3.2 กรอบแนวคิดในการจัดทํา
การจัดทําแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย มีหลักการและแนวคิดสําคัญ 2 ประการ คือ
1) เป น แผนที่ มุ ง สร า งความเป น เลิ ศ ด า นการพั ฒ นาท อ งถิ่ น และชุ ม ชนอย า งแท จ ริ ง
เปนแผนยุทธศาสตรที่มีระบบการวางแผน การบริหารจัดการดานงบประมาณ และการติดตามประเมินผล
ที่แตกตางไปจากแผนงานปกติของมหาวิทยาลัย
2) เปนแผนที่เกิดจากการรวมคิด รวมทํา รวมกําหนดเปาหมายความสําเร็จรวมกันของ
บุคลากร และผูมีสวนไดเสียของมหาวิทยาลัย
จากหลักการและแนวคิดดังกลาว นํามาสูกระบวนการที่มหาวิทยาลัยใชเปนกรอบในการ
จั ด ทํ า แผนความเป น เลิ ศ แผนการผลิ ตกํ า ลังคนระดั บ สูงเฉพาะทางตามความตอ งการของประเทศ และ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยดานตางๆ ดังนี้
(1) ทบทวนผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ในระยะ 4 ปที่ผานมา พ.ศ. 2560 – 2563 (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) สรุปประเด็นความสําเร็จประเด็น
ปญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงาน เพื่อนํามาวิเคราะหและวางแผนปรับเปลี่ยนการดําเนินงานใน
ระยะถัดไป
(2) วิ เ คราะห ส ภาพแวดล อ มที่ เ ป น ป จ จั ย ภายในและป จ จั ย ภายนอกที่ ส ง ผลต อ
การพัฒนามหาวิทยาลัย โดยใชขอมูลจากประชาคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มาวิเคราะห สังเคราะห
ใหไดประเด็นในดานตางๆ
(3) ประเมินศักยภาพและผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดการจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษา
(4) กําหนดตําแหนงกลุมยุทธศาสตรตามความโดดเดนของมหาวิทยาลัย
(5) จัดทําแผนขับเคลื่อน CRRU PCDR Model
หลักการและแนวคิดในการจัดทําแผนขับเคลื่อนการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ภาพที่ 1 หลักการและแนวคิดในการจัดทําแผนขับเคลื่อนการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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บทที่ 2
ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ในระยะ 4 ปที่ผานมา พ.ศ. 2560 – 2563 (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)
การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับทบทวนและปรับปรุง พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัย
ไดกําหนดเปาหมายหลักความสําเร็จในการดําเนินงานไว จํานวนทั้งสิ้น 7 เปาหมาย และมีตัวชี้วัดความสําเร็จตามเปาหมายตางๆ จํานวนทั้งสิ้น 24 ตัวชี้วัด โดยผล
การดําเนินงานเมื่อสิ้นสุดป พ.ศ. 2563 (ปงบประมาณ พ.ศ. 2564) ในภาพรวม พบวา มีตัวชี้วัดที่บรรลุผลสําเร็จ จํานวน 20 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 83.33 และตัวชี้วัดที่ไม
บรรลุผลสําเร็จและตองปรับปรุงและพัฒนา จํานวน 4 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 16.67 โดยจําแนกตามเปาหมายหลักความสําเร็จ ดังนี้
ผลการดําเนินงานในระยะ 4 ปที่ผานมา

หนวย
นับ

เปาหมายหลัก

ตัวชี้วัด

เปาหมายหลักที่ 1
บัณฑิต มีความรู
มีคุณธรรม
มีความสามารถในการ
คิดเชิงสรางสรรค
คิดเชิงวิเคราะห
และมีสมรรถนะ
วิชาชีพตรงตาม
ความตองการของ
ผูใชบัณฑิต

ตัวชี้วัดที่ 1.1 รอยละ
ของจํานวนบัณฑิตทํางาน
ในทองถิ่น

รอยละ

ตัวชี้วัดที่ 1.2 รอยละของ
จํานวนบัณฑิตมีรายได
ตรงตามวุฒิการศึกษา

รอยละ

ป พ.ศ. 2560
ป พ.ศ. 2561
ป พ.ศ. 2562
ป พ.ศ. 2563
(ปงบประมาณ พ.ศ. 2561) (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) (ปงบประมาณ พ.ศ. 2563) (ปงบประมาณ พ.ศ. 2564)
เปาหมาย ผลการ การ เปาหมาย ผลการ การ เปาหมาย ผลการ การ เปาหมาย ผลการ การ
ดําเนินงาน บรรลุ
ดําเนินงาน บรรลุ
ดําเนินงาน บรรลุ
ดําเนินงาน บรรลุ

60

65. 27



65

63.61



70

60.53



75

69.02



30

53.39



35

49.50



40

41.28



45

53.62



ผูรับผิดชอบ
Data Owner
กองพัฒนานักศึกษา
สํานักงานอธิการบดี
KPI Owner
หนวยงานจัดการศึกษา
Data Owner
กองพัฒนานักศึกษา
สํานักงานอธิการบดี
KPI Owner
หนวยงานจัดการศึกษา
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ผลการดําเนินงานในระยะ 4 ปที่ผานมา

เปาหมายหลัก

ตัวชี้วัด

หนวย
นับ

ตัวชี้วัดที่ 1.3 รอยละ
ของจํานวนบัณฑิตทํางาน
ในองคกรระดับนานาชาติ

รอยละ

ตัวชี้วัดที่ 1.4 รอยละ
ของจํานวนบัณฑิต
ในหลักสูตรที่มีเกณฑ
มาตรฐานวิชาการ/
วิชาชีพ สอบผานเกณฑ
มาตรฐานวิชาการ/วิชาชีพ
ตัวชี้วัดที่ 1.5 รอยละ
ของจํานวนบัณฑิตที่
สอบผานเกณฑมาตรฐาน
ดานภาษาอังกฤษของ
มหาวิทยาลัยกอนสําเร็จ
การศึกษาในระดับดีมาก
ขึ้นไป

รอยละ

รอยละ

ป พ.ศ. 2560
ป พ.ศ. 2561
ป พ.ศ. 2562
ป พ.ศ. 2563
(ปงบประมาณ พ.ศ. 2561) (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) (ปงบประมาณ พ.ศ. 2563) (ปงบประมาณ พ.ศ. 2564)
เปาหมาย ผลการ การ เปาหมาย ผลการ การ เปาหมาย ผลการ การ เปาหมาย ผลการ การ
ดําเนินงาน บรรลุ
ดําเนินงาน บรรลุ
ดําเนินงาน บรรลุ
ดําเนินงาน บรรลุ

5

0.41



7

0.38



9

9.39



12

N/A

-

65

100



70

100



75

100



80

87.15



7

12



9

10.20



12

12.68



ผูรับผิดชอบ
Data Owner
กองพัฒนานักศึกษา
สํานักงานอธิการบดี
KPI Owner
หนวยงานจัดการศึกษา
Data Owner
สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
KPI Owner
หนวยงานจัดการศึกษา
Data Owner
สถาบันภาษาและ
วัฒนธรรมนานาชาติ
KPI Owner
1. สถาบันภาษาและ
วัฒนธรรมนานาชาติ
(ระดับมหาวิทยาลัย)
2. หนวยงานจัดการศึกษา
(ระดับหนวยงาน)
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ผลการดําเนินงานในระยะ 4 ปที่ผานมา

เปาหมายหลัก

ตัวชี้วัด

หนวย
นับ

ตัวชี้วัดที่ 1.6 รอยละ
ของจํานวนบัณฑิตที่
สอบผานเกณฑมาตรฐาน
ดานภาษาไทยของ
มหาวิทยาลัยกอนสําเร็จ
การศึกษาในระดับดีมาก
ขึ้นไป

รอยละ

ตัวชี้วัดที่ 1.7 รอยละ
ของจํานวนบัณฑิตบัณฑิต
ที่สอบผานเกณฑ
มาตรฐานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยกอนสําเร็จ
การศึกษาในระดับดีมาก
ขึ้นไป

รอยละ

ตัวชี้วัดที่ 1.8 รอยละ
ของจํานวนผูสําเร็จการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาไดงาน
ทํา/ประกอบอาชีพอิสระ
ภายในระยะเวลา 1 ป

รอยละ

ป พ.ศ. 2560
ป พ.ศ. 2561
ป พ.ศ. 2562
ป พ.ศ. 2563
(ปงบประมาณ พ.ศ. 2561) (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) (ปงบประมาณ พ.ศ. 2563) (ปงบประมาณ พ.ศ. 2564)
เปาหมาย ผลการ การ เปาหมาย ผลการ การ เปาหมาย ผลการ การ เปาหมาย ผลการ การ
ดําเนินงาน บรรลุ
ดําเนินงาน บรรลุ
ดําเนินงาน บรรลุ
ดําเนินงาน บรรลุ

65

77.09



5

15.17



7

8.08



7

7



9

31.00



12

20.80



80

90.51



85

91.00



90

91.26



ผูรับผิดชอบ
Data Owner
สถาบันภาษาและ
วัฒนธรรมนานาชาติ
KPI Owner
1. สถาบันภาษาและ
วัฒนธรรมนานาชาติ
(ระดับมหาวิทยาลัย)
2. หนวยงานจัดการ
ศึกษา (ระดับหนวยงาน)
Data Owner
สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
KPI Owner
1. สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ระดับ
มหาวิทยาลัย)
2. หนวยงานจัดการ
ศึกษา (ระดับหนวยงาน)
Data Owner
กองพัฒนานักศึกษา
สํานักงานอธิการบดี
KPI Owner
หนวยงานจัดการศึกษา
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ผลการดําเนินงานในระยะ 4 ปที่ผานมา

เปาหมายหลัก

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 1.9 รอยละของ
จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
ระดับอุดมศึกษามีสมรรถนะ
เปนที่นาพอใจของ
สถานประกอบการ
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายหลักที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 2.1 บุคลากร
บุคลากรปฏิบัติงาน สายวิชาการ
อยางมืออาชีพ
(1) รอยละของจํานวน
บุคลากรสายวิชาการ
ที่มีผลงานทางวิชาการ
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
หรือ

หนวย
นับ
รอยละ

ป พ.ศ. 2560
ป พ.ศ. 2561
ป พ.ศ. 2562
ป พ.ศ. 2563
(ปงบประมาณ พ.ศ. 2561) (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) (ปงบประมาณ พ.ศ. 2563) (ปงบประมาณ พ.ศ. 2564)
เปาหมาย ผลการ การ เปาหมาย ผลการ การ เปาหมาย ผลการ การ เปาหมาย ผลการ การ
ดําเนินงาน บรรลุ
ดําเนินงาน บรรลุ
ดําเนินงาน บรรลุ
ดําเนินงาน บรรลุ

80

รอยละ
ขอ

1

รอยละ

80

87.80

83.33%



80

88.40

75.00%



85

3




1

3




94.60



85

90.80





90

88.89%
1
3




87.50%
1
1




90



95



89.00

100

90.44

78.19



ผูรับผิดชอบ
Data Owner/
KPI Owner
หนวยงานจัดการศึกษา

Data Owner
กองบริหารงานบุคคล
สํานักงานอธิการบดี
KPI Owner
1. กองบริหารงาน
บุคคล สํานักงาน
อธิการบดี (ระดับ
มหาวิทยาลัย)
2. หนวยงานจัดการ
ศึกษา (ระดับหนวยงาน)
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ผลการดําเนินงานในระยะ 4 ปที่ผานมา

เปาหมายหลัก

ตัวชี้วัด

หนวย
นับ

(2) รอยละของจํานวน
บุคลากรสายวิชาการ
เปนที่ปรึกษา/ วิทยากร/
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ/
กรรมการวิชาการ/
คณะทํางานใหกับ
หนวยงานภายนอก หรือ

รอยละ

(3) รอยละของจํานวน
บุคลากรสายวิชาการ
ที่มีผลงานทางวิชาการ/
ผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรคทรี่ ับการตีพิมพ
หรือเผยแพรในระดับชาติ
หรือนานาชาติ

รอยละ

ป พ.ศ. 2560
ป พ.ศ. 2561
ป พ.ศ. 2562
ป พ.ศ. 2563
(ปงบประมาณ พ.ศ. 2561) (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) (ปงบประมาณ พ.ศ. 2563) (ปงบประมาณ พ.ศ. 2564)
เปาหมาย ผลการ การ เปาหมาย ผลการ การ เปาหมาย ผลการ การ เปาหมาย ผลการ การ
ดําเนินงาน บรรลุ
ดําเนินงาน บรรลุ
ดําเนินงาน บรรลุ
ดําเนินงาน บรรลุ

15

40.00



20

70.00



25

75.00



30

52.70



40

51.68



45

97.78



50

98



55

54.43



ผูรับผิดชอบ
Data Owner
กองบริหารงานบุคคล
สํานักงานอธิการบดี
KPI Owner
1. กองบริหารงาน
บุคคล สํานักงาน
อธิการบดี (ระดับ
มหาวิทยาลัย)
2. หนวยงานจัดการ
ศึกษา (ระดับ
หนวยงาน)
Data Owner
กองบริหารงานบุคคล
สํานักงานอธิการบดี
KPI Owner
1. กองบริหารงาน
บุคคล สํานักงาน
อธิการบดี (ระดับ
มหาวิทยาลัย)
2. สถาบันวิจัยและ
พัฒนา (ระดับ
มหาวิทยาลัย)
3. หนวยงานจัดการ
ศึกษา (ระดับหนวยงาน)
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ผลการดําเนินงานในระยะ 4 ปที่ผานมา

เปาหมายหลัก

ตัวชี้วัด

หนวย
นับ

ตัวชี้วัดที่ 2.2 รอยละ
ของจํานวนบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการที่มี
คูมือการปฏิบตั ิงานหรือ
ผลงานทางวิชาการ

รอยละ

การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายหลักที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 3.1 รอยละ
บัณฑิตครูของ
ความสําเร็จของการ
มหาวิทยาลัย และ ดําเนินงานตามตัวชี้วัด
ครูและบุคลากรทาง ของโครงการตาม
การศึกษาเปน ผูที่มี ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
คุณลักษณะแหง
ราชภัฏเพื่อการพัฒนา
ศตวรรษที่ 21 มีจิต ทองถิ่น ดานการผลิต
วิญญาณความเปน และพัฒนาครู
ครู เปนคนเกง คนดี
มีความรับผิดชอบ
รูเทาทันเทคโนโลยี
และการเปลี่ยนแปลง

รอยละ
รอยละ

ป พ.ศ. 2560
ป พ.ศ. 2561
ป พ.ศ. 2562
ป พ.ศ. 2563
(ปงบประมาณ พ.ศ. 2561) (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) (ปงบประมาณ พ.ศ. 2563) (ปงบประมาณ พ.ศ. 2564)
เปาหมาย ผลการ การ เปาหมาย ผลการ การ เปาหมาย ผลการ การ เปาหมาย ผลการ การ
ดําเนินงาน บรรลุ
ดําเนินงาน บรรลุ
ดําเนินงาน บรรลุ
ดําเนินงาน บรรลุ

20

8.91

50.00%



40

40.74



60

62.66



80

90.00





100%
80
100




100%
80
100




100%
80
100




ผูรับผิดชอบ
Data Owner
กองบริหารงานบุคคล
สํานักงานอธิการบดี
KPI Owner
1. กองบริหารงาน
บุคคล สํานักงาน
อธิการบดี (ระดับ
มหาวิทยาลัย)
2. ทุกหนวยงาน
(ระดับหนวยงาน)
Data Owner /
KPI Owner
คณะครุศาสตร
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ผลการดําเนินงานในระยะ 4 ปที่ผานมา

เปาหมายหลัก

เปาหมายหลักที่ 4
ผลงานวิจัยและ
งานสรางสรรค
เปนที่ยอมรับใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ และไดรับ
การนําไปใชประโยชน
ในการพัฒนาทองถิน่
ประเทศ และ
ภูมิภาคอาเซียน

ตัวชี้วัด

หนวย
นับ

ตัวชี้วัดที่ 3.2 รอยละ
รอยละ
ความสําเร็จของ
การดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของแผนยุทธศาสตร
คณะครุศาสตร
ตัวชี้วัดที่ 3.3 รอยละ
รอยละ
ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัด
ความสําเร็จของแผน
ยุทธศาสตรโรงเรียนสาธิต
การบรรลุเปาหมาย
รอยละ
ตัวชี้วัดที่ 4.1 จํานวน
บทความ
บทความวิจัยที่ไดรับ
การตีพิมพในวารสาร
ที่มีคุณภาพ

ป พ.ศ. 2560
ป พ.ศ. 2561
ป พ.ศ. 2562
ป พ.ศ. 2563
(ปงบประมาณ พ.ศ. 2561) (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) (ปงบประมาณ พ.ศ. 2563) (ปงบประมาณ พ.ศ. 2564)
เปาหมาย ผลการ การ เปาหมาย ผลการ การ เปาหมาย ผลการ การ เปาหมาย ผลการ การ
ดําเนินงาน บรรลุ
ดําเนินงาน บรรลุ
ดําเนินงาน บรรลุ
ดําเนินงาน บรรลุ

-

ผูรับผิดชอบ

80

100



80

100



80

84.21



Data Owner /
KPI Owner
คณะครุศาสตร

80

100



80

100



80

100



Data Owner /
KPI Owner
โรงเรียนสาธิต




100%
70
43




-

100%
50

44




100%
60

52

Data Owner
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา
KPI Owner
1. สถาบันวิจัย
และพัฒนา (ระดับ
มหาวิทยาลัย)
2. หนวยงานจัดการ
ศึกษา (ระดับ
หนวยงาน)
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ผลการดําเนินงานในระยะ 4 ปที่ผานมา

เปาหมายหลัก

ตัวชี้วัด

หนวย
นับ

ตัวชี้วัดที่ 4.2 รอยละ
ของจํานวนผลงานวิจัย
และงานสรางสรรคที่แลว
เสร็จในปงบประมาณที่
ผานมา และนําไปใช
ประโยชนโดยทองถิ่น
ตัวชีว้ ัดที่ 4.3 รอยละของ
จํานวนผลงานวิจัยทีไ่ ดรับ
การตีพิมพในระดับชาติ
หรือนานาชาติเพิ่มขึ้น
จากปฐาน

รอยละ

การบรรลุเปาหมาย

รอยละ

ป พ.ศ. 2560
ป พ.ศ. 2561
ป พ.ศ. 2562
ป พ.ศ. 2563
(ปงบประมาณ พ.ศ. 2561) (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) (ปงบประมาณ พ.ศ. 2563) (ปงบประมาณ พ.ศ. 2564)
เปาหมาย ผลการ การ เปาหมาย ผลการ การ เปาหมาย ผลการ การ เปาหมาย ผลการ การ
ดําเนินงาน บรรลุ
ดําเนินงาน บรรลุ
ดําเนินงาน บรรลุ
ดําเนินงาน บรรลุ

รอยละ

-

-

ผูรับผิดชอบ

60

79.32



80

48.33



80

84.48



3. หนวยงาน
สนับสนุนการจัด
การศึกษาที่มีภารกิจ
ดานการวิจัย (ระดับ
หนวยงาน)

10

6.56



10

184.62



12

ลดลง
17.31



Data Owner
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา
KPI Owner
1. สถาบันวิจัย
และพัฒนา (ระดับ
มหาวิทยาลัย)
2. หนวยงานจัดการ
ศึกษา (ระดับ
หนวยงาน)
3. หนวยงาน
สนับสนุนการจัด
การศึกษาที่มีภารกิจ
ดานการวิจัย (ระดับ
หนวยงาน)

33.33%



33.33%



33.33%
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ผลการดําเนินงานในระยะ 4 ปที่ผานมา

เปาหมายหลัก

ตัวชี้วัด

เปาหมายหลักที่ 5
เปนผูนําในการ
พัฒนาทองถิ่น
ใหมีความเขมแข็ง
มั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน และเปน
ศูนยกลาง
การเรียนรูดาน
ภาษาไทย และ
วัฒนธรรมไทย
สําหรับชาวตางชาติ

ตัวชี้วัดที่ 5.1 จํานวน
อําเภอในจังหวัดเชียงราย
ที่ไดรับการบริการ
วิชาการ

หนวย
นับ
อําเภอ

ป พ.ศ. 2560
ป พ.ศ. 2561
ป พ.ศ. 2562
ป พ.ศ. 2563
(ปงบประมาณ พ.ศ. 2561) (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) (ปงบประมาณ พ.ศ. 2563) (ปงบประมาณ พ.ศ. 2564)
เปาหมาย ผลการ การ เปาหมาย ผลการ การ เปาหมาย ผลการ การ เปาหมาย ผลการ การ
ดําเนินงาน บรรลุ
ดําเนินงาน บรรลุ
ดําเนินงาน บรรลุ
ดําเนินงาน บรรลุ

6

12



7

17



8

18



9

18



ผูรับผิดชอบ
Data Owner
สถาบันวิจัยและพัฒนา
KPI Owner
1. สถาบันวิจัย
และพัฒนา (ระดับ
มหาวิทยาลัย)
2. หนวยงานจัดการ
ศึกษา (ระดับหนวยงาน)
3. หนวยงาน
สนับสนุนการจัด
การศึกษาที่มีภารกิจ
ดานการบริการ
วิชาการแกสังคม
(ระดับหนวยงาน)
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ผลการดําเนินงานในระยะ 4 ปที่ผานมา

เปาหมายหลัก

ตัวชี้วัด

หนวย
นับ

ตัวชี้วัดที่ 5.2 จํานวน
ประเทศในเขตภูมภิ าค
อาเซียนที่เขามารับ
บริการวิชาการ

ประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 5.3 รอยละ
บุคลากรสายวิชาการ
ที่มีผลงานใหบริการ
วิชาการแกทองถิ่น

รอยละ

การบรรลุเปาหมาย

รอยละ

ป พ.ศ. 2560
ป พ.ศ. 2561
ป พ.ศ. 2562
ป พ.ศ. 2563
(ปงบประมาณ พ.ศ. 2561) (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) (ปงบประมาณ พ.ศ. 2563) (ปงบประมาณ พ.ศ. 2564)
เปาหมาย ผลการ การ เปาหมาย ผลการ การ เปาหมาย ผลการ การ เปาหมาย ผลการ การ
ดําเนินงาน บรรลุ
ดําเนินงาน บรรลุ
ดําเนินงาน บรรลุ
ดําเนินงาน บรรลุ

6

6



7

8



8

8



9

8



40

48.89



45

39.39



50

90



55

68.03



100%



66.67%



100%



66.67%



ผูรับผิดชอบ
Data Owner
กองวิเทศสัมพันธ
สํานักงานอธิการบดี
KPI Owner
1. กองวิเทศสัมพันธ
สํานักงานอธิการบดี
(ระดับมหาวิทยาลัย)
2. หนวยงานจัดการ
ศึกษา (ระดับหนวยงาน)
3. หนวยงาน
สนับสนุนการจัด
การศึกษาที่มีภารกิจ
ดานการบริการ
วิชาการแกสังคม
(ระดับหนวยงาน)
Data Owner
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา
KPI Owner
1. สถาบันวิจัยและ
พัฒนา (ระดับ
มหาวิทยาลัย)
2. หนวยงานจัดการ
ศึกษา (ระดับหนวยงาน)
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ผลการดําเนินงานในระยะ 4 ปที่ผานมา

เปาหมายหลัก
เปาหมายหลักที่ 6
เปนศูนยการเรียนรู
ดานศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปญญาของ
ทองถิ่น และ
ของชาติ

เปาหมายหลักที่ 7
เปนมหาวิทยาลัย
แหงการเรียนรูเพื่อ
การพัฒนาทองถิ่น
มีธรรมาภิบาลใสใจ
ตอสิ่งแวดลอม
มีระบบการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ
เปนที่รูจักและเปนที่
ยอมรับทัง้ ในระดับชาติ
และนานาชาติ

ตัวชี้วัด

หนวย
นับ

ป พ.ศ. 2560
ป พ.ศ. 2561
ป พ.ศ. 2562
ป พ.ศ. 2563
(ปงบประมาณ พ.ศ. 2561) (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) (ปงบประมาณ พ.ศ. 2563) (ปงบประมาณ พ.ศ. 2564)
เปาหมาย ผลการ การ เปาหมาย ผลการ การ เปาหมาย ผลการ การ เปาหมาย ผลการ การ
ดําเนินงาน บรรลุ
ดําเนินงาน บรรลุ
ดําเนินงาน บรรลุ
ดําเนินงาน บรรลุ

ตัวชี้วัดที่ 6.1 จํานวนผูมา
คน
4,000 5,890
ใชบริการศูนยขอมูล
การเรียนรูดา นศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปญญาของทองถิ่น
และของชาติ
ตัวชี้วัดที่ 6.2 รอยละของ รอยละ
75
85
นักศึกษาและบุคลากรที่
เขารวมกิจกรรมดาน
ศิลปวัฒนธรรมของ
ทองถิ่นและของชาติ
การบรรลุเปาหมาย
รอยละ
100%
ตัวชี้วัดที่ 7.1 ระดับผล
ระดับ
ดี
ดี
(4.35
การประเมินคุณภาพจาก (คะแนน)
คะแนน)
ผูประเมินภายนอก

ผูรับผิดชอบ



5,000

7,662



6,000

6,629

 7,000 8,000



Data Owner /
KPI Owner
สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม



80

85



85

92.50



92.00



Data Owner /
KPI Owner
สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม


100%
 เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น





100%
 เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น

(4.46
คะแนน)


100%
 เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น

(4.67
คะแนน)

90

(4.69
คะแนน)

Data Owner
งานมาตรฐานวิชาการ
และประกันคุณภาพ
การศึกษา
KPI Owner
1. งานมาตรฐาน
วิชาการและประกัน
คุณภาพการศึกษา
(ระดับมหาวิทยาลัย)
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ผลการดําเนินงานในระยะ 4 ปที่ผานมา

เปาหมายหลัก

ตัวชี้วัด

หนวย
นับ

ตัวชี้วัดที่ 7.2 ระดับ
คะแนน
ผลการประเมินคุณธรรม (รอยละ)
และความโปรงใส
การดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดที่ 7.3 ระดับ
ระดับ
ผลการประเมินดาน
(คะแนน)
สิ่งแวดลอมจากนักศึกษา
บุคลากร และผูรับบริการ
หมายเหตุ

การบรรลุเปาหมาย

รอยละ

ป พ.ศ. 2560
ป พ.ศ. 2561
ป พ.ศ. 2562
ป พ.ศ. 2563
(ปงบประมาณ พ.ศ. 2561) (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) (ปงบประมาณ พ.ศ. 2563) (ปงบประมาณ พ.ศ. 2564)
เปาหมาย ผลการ การ เปาหมาย ผลการ การ เปาหมาย ผลการ การ เปาหมาย ผลการ การ
ดําเนินงาน บรรลุ
ดําเนินงาน บรรลุ
ดําเนินงาน บรรลุ
ดําเนินงาน บรรลุ

ดี

ดี

ดี

 เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น

 เพิ่มขึ้น

ลดลง

 เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น



ดี

 เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น

 เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น

 เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น



(79.96
คะแนน)

(75.00
คะแนน)

100%

(86.45
คะแนน)

(77.78
คะแนน)



100%

(78.81
คะแนน)

(82.69
คะแนน)



100%

(88.35
คะแนน)

(84.17
คะแนน)



100%

ผูรับผิดชอบ
2. หนวยงานที่เขารับ
การตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายในระดับอุดมศึกษา
ระดับสถาบัน (ระดับ
หนวยงาน)
Data Owner/
KPI Owner
กองบริหารงานบุคคล
สํานักงานอธิการบดี
Data Owner/
KPI Owner
กองอาคารสถานที่
สํานักงานอธิการบดี



1. Data Owner หมายถึง หนวยงานผูเ ปนเจาของขอมูล ติดตามขอมูลจากหนวยงานผูรับผิดชอบตัวชี้วัด รวบรวม และรายงานขอมูลเพื่อเสนอตอมหาวิทยาลัย
2. KPI Owner หมายถึง หนวยงานผูรับผิดชอบตัวชี้วัด วางแผน ขับเคลื่อน และกํากับตัวชี้วัด
3. ในเดือนตุลาคม 2561 ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) ไดมีการปรับปรุงยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) รวมไปถึงตัวชี้วัด กลยุทธ
และโครงการตางๆ เพื่อใหมหาวิทยาลัยทํางานไดเขาเปาในการยกระดับการศึกษาและพัฒนาทองถิ่นในทองที่ตน สงผลใหตัวชี้วัด กลยุทธ หรือโครงการในบางประเด็นที่กําหนดไวในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
มหาวิทยาลัยฯ ไมไดดําเนินงาน
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บทที่ 3
การทบทวนบริบทของมหาวิทยาลัย
3.1 ศักยภาพของมหาวิทยาลัย
3.1.1 ประวัติความเปนมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตั้งอยูเลขที่ 80 หมู 9 ตําบลบานดู อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
พื้นที่จํานวน 940 ไร 93 ตารางวา และพื้นที่อําเภอเชียงแสน จํานวน 19 ไร 1 งาน 72 ตารางวา รวมทั้ ง
รับผิดชอบดูแลสวนสมเด็จพระศรีนครินทรเชียงรายอีก จํานวน 625 ไร รวมมีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 1,584 ไร
2 งาน 65 ตารางวา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีพัฒนาการมาจากโรงเรียนฝกหัดครูประกาศนียบัตรการศึกษา
สูการเปนวิทยาลัยครูเชียงราย สถาบันราชภัฏเชียงราย และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมีประวัติและ
พัฒนาการตามลําดับดังนี้
1) โรงเรียนฝกหัดครูประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
วั น ที่ 11 กั น ยายน 2512 จั ง หวั ด เชี ย งรายได เ สนอเรื่ อ งขอตั้ ง โรงเรี ย นฝ ก หั ด ครู
ประกาศนียบัต รวิชาการศึกษาตออธิบดีกรมการฝ กหัดครู โดยเสนอใหใชพื้น ที่บริเวณอางเก็บน้ําหนองบัว
ตําบลบานดู อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เปนสถานที่ในการจัดตั้ง
2) วิทยาลัยครูเชียงราย
วันที่ 29 กันยายน 2516 คณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติใหจัดตั้งวิทยาลัยครูเชียราย
ป พ.ศ. 2518 เริ่มเปดอบรมการศึกษาภาคฤดูรอนสําหรับครูประจําการ และเปดรั บ
นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) เปนรุนแรก และระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
ชั้นสูง (ป.กศ.สูง) ในปตอมา
ป พ.ศ. 2520 มี พ ระราชกฤษฎี ก าประกาศยกฐานะวิ ท ยาลั ย ครู เ ชี ย งรายเป น
สถาบันการศึกษาและวิจัย สามารถเปดสอนไดถึงระดับปริญญาตรี และเปดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในป
พ.ศ. 2522 จํานวน 2 สาขาวิชาเอก คือ สาขาวิชาภาษาไทย และสาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป
ป พ.ศ. 2528 เปดรับนักศึกษาในสาขาวิชาชีพอื่นในระดับอนุปริญญา สาขาวิชาศิลปศาสตร
และสาขาวิชาวิทยาศาสตร พรอมทั้งไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการใหแบงสวนราชการของวิทยาลัยครู
เชียงราย ออกเปน 10 หนวยงาน เพื่อใหสอดคลองกับภารกิจของวิทยาลัยครู และใหรวมกลุมเปนสหวิทยาลัย
โดยใหวิทยาลัยครูเชียงรายรวมอยูในกลุม “สหวิทยาลัยลานนา”
3) สถาบันราชภัฏเชียงราย
วันที่ 14 กุมภาพันธ 2535 ไดรับพระราชทานชื่อสถาบันวา "สถาบันราชภัฏเชียงราย"
แทนชื่อวิทยาลัยครูเชียงรายเดิม เพื่อใหสอดคลองกับความหลากหลายในการผลิตบัณฑิต
วันที่ 6 มีนาคม 2538 ไดรับพระราชทานตราสัญลักษณประจําสถาบัน เพื่อเปนสิริมงคล
แกสถาบันราชภัฏ โดยมีตราพระราชลัญจกรในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 อยูในวงรี และในวง
รอบนอกดา นบนมีตัว อัก ษรภาษาไทยวา “สถาบัน ราชภัฏ เชีย งราย” ดานลางมีอัก ษรภาษาอัง กฤษวา
“RAJABHAT INSTITUTE CHIANGRAI”
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4) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศร มหาภู มิพลอดุ ลยเดชมหาราช บรมนาถบพิต ร
ทรงลงพระปรมาภิไธยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2547 สงผลใหสถาบันราชภัฏเชียงรายไดรับการยกฐานะและปรับเปลี่ยนสถานภาพ
เปน “มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย” ตั้งแตวันที่ 15 มิถุนายน 2547 เปนตนมา
3.1.2 หลักสูตรที่เปดสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีหลักสูตรที่เปดรับนักศึกษา จํานวน 103 หลักสูตร แบงเปน
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 1 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี 84 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 12 หลักสูตร
และระดับปริญญาเอก 6 หลักสูตร จําแนกตามหนวยงานไดดังนี้
1) จํานวนหลักสูตร ปการศึกษา 2564
(หนวย : หลักสูตร)
ระดับการศึกษา
(1)
(2)
(3)
(4)
หนวยงาน
ปริญญา ประกาศนียบัตร ปริญญา ปริญญา
รวม
ตรี
บัณฑิต
โท
เอก
1. คณะครุศาสตร
29
1
3
1
34
2. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
6
1
1
8
3. คณะวิทยาการจัดการ
3
3
2
8
4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
7
7
5. คณะมนุษยศาสตร
14
3
17
6. วิทยาลัยการแพทยพื้นบาน
1
1
1
3
และ การแพทยทางเลือก
7. สํานักวิชาสังคมศาสตร
5
1
6
8. สํานักวิชาบัญชี
1
1
2
9. สํานักวิชาการทองเที่ยว
4
4
10. สํานักวิชาคอมพิวเตอร
5
5
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
11. สํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
4
4
12. สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
4
4
13. สํานักวิชานิติศาสตร
1
1
รวม
84
1
12
6
103
81.55
0.97
11.65
5.83 100.00
รอยละ
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1.
2.
3.
4.

2) เปรียบเทียบจํานวนหลักสูตร จําแนกตามระดับการศึกษา ปการศึกษา 2562 - 2564
(หนวย : หลักสูตร)
ปการศึกษา
ระดับการศึกษา
2562
2563
2564
ปริญญาตรี
85
86
84
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
1
1
ปริญญาโท
16
12
12
ปริญญาเอก
7
6
6
รวม
108
105
103

3) เปรียบเทียบจํานวนหลักสูตร จําแนกตามหนวยงาน ปการศึกษา 2562 - 2564
(หนวย : หลักสูตร)
ปการศึกษา
หนวยงาน
2562
2563
2564
1. คณะครุศาสตร
34
35
34
2. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
6
6
8
3. คณะวิทยาการจัดการ
7
7
8
4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
8
8
7
5. คณะมนุษยศาสตร
18
19
17
6. วิทยาลัยการแพทยพื้นบานและการแพทยทางเลือก
3
3
3
7. สํานักวิชาสังคมศาสตร
13
9
6
8. สํานักวิชาบัญชี
2
2
2
9. สํานักวิชาการทองเที่ยว
3
4
4
10.สํานักวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
7
5
5
11.สํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
3
4
4
12.สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
3
2
4
13.สํานักวิชานิติศาสตร
1
1
1
รวม
108
105
103
ที่มา : ขอมูลจํานวนหลักสูตรที่เปดสอนจากสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน และบัณฑิตวิทยาลัย
ณ เดือนกรกฎาคม 2564 และมีนักศึกษาที่ยังคงสถานะเปนนักศึกษา ณ ปจจุบัน
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3.1.3 นักศึกษาใหม
1) จํานวนนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2564
หนวยงาน
1. คณะครุศาสตร
2. คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
3. คณะวิทยาการจัดการ
4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5. คณะมนุษยศาสตร
6. วิทยาลัยการแพทยพื้นบาน
และการแพทยทางเลือก
7. สํานักวิชาสังคมศาสตร
8. สํานักวิชาบัญชี
9. สํานักวิชาการทองเที่ยว
10. สํานักวิชาคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
11. สํานักวิชาวิทยาศาสตร
สุขภาพ
12. สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
13. สํานักวิชานิติศาสตร
รวม
รอยละ

(หนวย : คน)

ระดับการศึกษา

(1)
ปริญญา
ตรี

(2)
(3)
ประกาศนียบัตร ปริญญาโท
บัณฑิต

522
102
437
42

10

541
44

176

68

(4)
ปริญญา
เอก

รวม

รอยละ

785
44

26.90
1.51

4

536
102
446
57

18.36
3.50
15.28
1.95

6

119
102
86
201

4.08
3.50
2.95
6.89

86

86

2.95

218
136
2,627
90.03

218
136
10 2,918
0.34 100.00

7.47
4.66
100.00

9
15

113
99
86
201

3

176
6.03

105
3.60

2) เปรียบเทียบจํานวนนักศึกษาใหม จําแนกตามระดับการศึกษา ปการศึกษา 2562 - 2564
(หนวย : คน)
ปการศึกษา
ระดับการศึกษา
2562
2563
2564
1. ปริญญาตรี
3,169
3,079
2,627
2. ประกาศนียบัตรบัณฑิต
75
176
3. ปริญญาโท
86
91
105
4. ปริญญาเอก
3
6
10
รวม
3,258
3,251
2,918
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3) เปรียบเทียบจํานวนนักศึกษาใหม จําแนกตามหนวยงาน ปการศึกษา 2562 - 2564
(หนวย : คน)
ปการศึกษา
หนวยงาน
2562
2563
2564
1. คณะครุศาสตร
605
809
785
2. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
40
47
44
3. คณะวิทยาการจัดการ
731
595
536
4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
134
128
102
5. คณะมนุษยศาสตร
552
594
446
6. วิทยาลัยการแพทยพื้นบานและการแพทย
56
53
57
ทางเลือก
7. สํานักวิชาสังคมศาสตร
144
136
119
8. สํานักวิชาบัญชี
131
127
102
9. สํานักวิชาการทองเที่ยว
180
130
86
10.สํานักวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
186
190
201
สารสนเทศ
11.สํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
95
90
86
12.สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
257
204
218
13.สํานักวิชานิติศาสตร
147
148
136
รวมทั้งหมด
3,258
3,251
2,918
3.1.4 นักศึกษาทั้งหมด
1) นักศึกษาทั้งหมด ปการศึกษา 2564

หนวยงาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

คณะครุศาสตร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะมนุษยศาสตร
วิทยาลัยการแพทยพื้นบาน
และ การแพทยทางเลือก
7. สํานักวิชาสังคมศาสตร

ระดับการศึกษา
(1)
(2)
(3)
(4)
ปริญญา ประกาศ ปริญญา ปริญญา
ตรี
นียบัตร
โท
เอก
บัณฑิต
2,417
248
121
10
163
1
5
1,873
51
15
375
2,108
56
176
33
7
450
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(หนวย : คน)
รวม

รอยละ

2,796
169
1,939
375
2,164
216

25.03
1.51
17.35
3.36
19.37
1.93

473

4.23

25

หนวยงาน
8. สํานักวิชาบัญชี
9. สํานักวิชาการทองเที่ยว
10. สํานักวิชาคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
11. สํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
12. สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
13. สํานักวิชานิติศาสตร
รวม
รอยละ

ระดับการศึกษา
(1)
(2)
(3)
(4)
ปริญญา ประกาศ ปริญญา ปริญญา
ตรี
นียบัตร
โท
เอก
บัณฑิต
383
18
447
729
316
753
396
10,586
94.73

248
2.22

280
2.51

รวม

รอยละ

401
447
729

3.59
4.00
6.52

316
753
396
60 11,174
0.54 100.00

2.83
6.74
3.54
100.00

2) เปรียบเทียบจํานวนนักศึกษาทั้งหมด จําแนกตามระดับการศึกษา ปการศึกษา 2562 - 2564
(หนวย : คน)
ปการศึกษา
ระดับการศึกษา
2562
2563
2564
1. ปริญญาตรี
13,683
12,258
10,586
2. ประกาศนียบัตรบัณฑิต
253
248
3. ปริญญาโท
317
317
280
4. ปริญญาเอก
66
51
60
รวม
14,066
12,879
11,174
3) เปรียบเทียบจํานวนนักศึกษาทั้งหมด จําแนกตามหนวยงาน ปการศึกษา 2562 - 2564
(หนวย : คน)
ปการศึกษา
หนวยงาน
2562
2563
2564
1. คณะครุศาสตร
2,827
3,101
2,796
2. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
242
198
169
3. คณะวิทยาการจัดการ
2,627
2,252
1,939
4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
686
495
375
5. คณะมนุษยศาสตร
2,426
2,415
2,164
6. วิทยาลัยการแพทยพื้นบานและการแพทยทางเลือก
324
269
216
7. สํานักวิชาสังคมศาสตร
843
622
473
8. สํานักวิชาบัญชี
786
609
401

26

หนวยงาน
9. สํานักวิชาการทองเที่ยว
10.สํานักวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
11.สํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
12.สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
13.สํานักวิชานิติศาสตร
รวมทั้งหมด

2562

650
698
402
1,081
474
14,066

ที่มา : ขอมูลจํานวนนักศึกษาทั้งหมด ณ เดือนตุลาคม 2564
จากสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน และบัณฑิตวิทยาลัย

ปการศึกษา
2563
598
688
352
866
414
12,879

(หนวย : คน)
2564

447
729
316
753
396
11,174
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3.1.5 นักศึกษาชาวตางชาติ
1) นักศึกษาชาวตางชาติ ปการศึกษา 2564
หนวยงาน
1.
2.
3.
4.

คณะครุศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะมนุษยศาสตร
วิทยาลัยการแพทยพื้นบาน
และ การแพทยทางเลือก
5. สํานักวิชาการทองเที่ยว
6. สํานักวิชาคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
7. สํานักวิชาสังคมศาสตร
รวม
รอยละ
2562 - 2564

4
2
245
81.67

45
15.00

4
10
3.33

รวม

รอยละ

2
8
278
2

0.67
2.67
92.66
0.67

4
2

1.33
0.67

4
300
100.00

1.33
100.00

2) เปรียบเทียบจํานวนนักศึกษาชาวตางชาติ จําแนกตามระดับการศึกษา ปการศึกษา

ระดับการศึกษา
1. วุฒิบัตร
2. ปริญญาตรี
3. ปริญญาโท
4. ปริญญาเอก

ระดับการศึกษา
(1)
(2)
(3)
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
1
1
1
2
5
236
42
2

(หนวย : คน)

รวม

2562

101
274
36
2
413

ปการศึกษา
2563
126
265
29
3
423

(หนวย : คน)
2564

245
45
10
300
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3) เปรียบเทียบจํานวนนักศึกษาชาวตางชาติ จําแนกตามหนวยงาน ปการศึกษา 2562 - 2564

หนวยงาน
1. คณะครุศาสตร
2. คณะวิทยาการจัดการ
3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4. คณะมนุษยศาสตร
5. วิทยาลัยการแพทยพื้นบานและการแพทย
ทางเลือก
6. สํานักวิชาสังคมศาสตร
7. สํานักวิชาการทองเที่ยว
8. สํานักวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
9. สํานักวิชาบัญชี
10. สถาบันภาษาและกิจการตางประเทศ
รวม

2562

(หนวย : คน)

ปการศึกษา
2563

6
4
1
289
1

2564

5
1
1
278
1

2
26
295
2

7
3

1
7
2

5
4
2

1
101
413

1
126
423

336

ที่มา : ขอมูลจํานวนนักศึกษาตางชาติ ณ เดือนตุลาคม 2564 จากกองวิเทศสัมพันธ
3.1.6 ผูสําเร็จการศึกษา
1) ผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2563

หนวยงาน
1. คณะครุศาสตร
2. คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
3. คณะวิทยาการจัดการ
4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5. คณะมนุษยศาสตร
6. วิทยาลัยการแพทยพื้นบาน
และ การแพทยทางเลือก

ระดับการศึกษา
(1)
(2)
(3)
(4)
ปริญญา ประกาศ ปริญญา ปริญญา
ตรี
นียบัตร
โท
เอก
บัณฑิต
679
163
80
10
69
559
132
357
90

12

1

13
12

1

(หนวย : คน)
รวม

รอยละ

932
69

28.27
2.09

572
132
370
103

17.36
4.00
11.22
3.12
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หนวยงาน
7. สํานักวิชาสังคมศาสตร
8. สํานักวิชาบัญชี
9. สํานักวิชาการทองเที่ยว
10. สํานักวิชาคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
11. สํานักวิชาวิทยาศาสตร
สุขภาพ
12. สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
13. สํานักวิชานิติศาสตร
รวม
รอยละ

1.
2.
3.
4.

(1)
ปริญญา
ตรี
183
243
171
63

ระดับการศึกษา
(2)
(3)
ประกาศ ปริญญา
นียบัตร
โท
บัณฑิต
7

(หนวย : คน)
(4)
ปริญญา
เอก
8

98
263
82
2,989
90.66

1
163
4.94

125
3.79

20
0.61

รวม

รอยละ

191
250
171
63

5.79
7.58
5.19
1.91

98

2.97

264
82
3,297
100.00

8.01
2.49
100.00

2) เปรียบเทียบจํานวนผูสําเร็จการศึกษา จําแนกตามระดับการศึกษา ปการศึกษา 2561 - 2563
(หนวย : คน)
ปการศึกษา
ระดับการศึกษา
2561
2562
2563
ปริญญาตรี
3,839
2,815
2,989
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
88
1
163
ปริญญาโท
70
100
125
ปริญญาเอก
10
32
20
รวม
4,007
2,948
3,297
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3) เปรียบเทียบจํานวนผูสําเร็จการศึกษา จําแนกตามหนวยงาน ปการศึกษา 2561 - 2563
(หนวย : คน)
ปการศึกษา
หนวยงาน
2561
2562
2563
1. คณะครุศาสตร
934
610
932
2. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
127
63
69
3. คณะวิทยาการจัดการ
632
547
572
4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
242
147
132
5. คณะมนุษยศาสตร
349
379
370
6. วิทยาลัยการแพทยพื้นบานและการแพทยทางเลือก
99
115
103
7. สํานักวิชาสังคมศาสตร
335
229
191
8. สํานักวิชาบัญชี
319
219
250
9. สํานักวิชาการทองเที่ยว
165
109
171
10. สํานักวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
94
100
63
11. สํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
60
80
98
12. สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
549
294
264
13. สํานักวิชานิติศาสตร
102
56
82
รวม
4,007
2,948
3,297
ที่มา : ขอมูลจํานวนผูสําเร็จการศึกษา ณ เดือนตุลาคม 2564
จากสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน และบัณฑิตวิทยาลัย
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3.1.7 บุคลากร
1) จํานวนบุคลากรทั้งหมด ปการศึกษา พ.ศ. 2564
ประเภทบุคลากร
1. ขาราชการพลเรือน
2. พนักงานราชการ
3. ลูกจางประจํา
4. พนักงานมหาวิทยาลัย
รวม

สายวิชาการ
56
407
463

สายงาน
สายบริหาร

สายสนับสนุน
วิชาการ
6
1
24
11
1
508
7
544

(หนวย : คน)
รวม
63
24
11
916
1,014

รอยละ
6.21
2.37
1.08
90.34
100.00

2) เปรียบเทียบจํานวนบุคลากร จําแนกตามประเภทบุคลากร ปการศึกษา พ.ศ. 2562 - 2564
(หนวย : คน)
ปการศึกษา
ประเภทบุคลากร
2562
2563
2564
1. ขาราชการพลเรือน
77
72
63
2. พนักงานราชการ
23
24
24
3. ลูกจางประจํา
13
13
11
4. พนักงานมหาวิทยาลัย
952
922
916
รวม
1,065
1,031
1,014
3) บุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ ปการศึกษา พ.ศ. 2564
(หนวย : คน)
ระดับการศึกษา
ตําแหนงทางวิชาการ
รวม
รอยละ
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
1. รองศาสตราจารย
4
8
12
2.59
2. ผูชวยศาสตราจารย
60
89
149
32.18
3. อาจารย
8
212
82
302
65.23
8
276
179
463
100.00
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4) เปรียบเทียบจํานวนบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามตําแหนงวิชาการ
ปการศึกษา พ.ศ. 2562 - 2564
ตําแหนงทางวิชาการ
1. ศาสตราจารย
2. รองศาสตราจารย
3. ผูชวยศาสตราจารย
4. อาจารย

รวม

2562

1
13
96
383
493

ปการศึกษา
2563
13
135
322
470

(หนวย : คน)
2564
12
149
302
463

ที่มา : ขอมูลจํานวนบุคลากร ณ เดือนตุลาคม 2564 จากกองบริหารงานบุคคล
3.1.8 งบประมาณ
1) จํานวนงบประมาณ จําแนกตามประเภทงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565
(หนวย : บาท)
ประเภทงบประมาณ
จํานวนเงิน
รอยละ
1. งบประมาณแผนดิน
602,854,400
78.80
2. เงินรายไดของมหาวิทยาลัย
162,251,100
21.20
รวม
765,105,500
100.00
2) จํานวนงบประมาณ จําแนกตามประเภทงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
(หนวย : บาท)
ประเภทงบประมาณ
รวม
ประเภทงาน
งบประมาณแผนดิน
งบประมาณเงินรายได
จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ
1. รายการบุคลากรภาครัฐ
385,732,400 63.98 44,165,700 27.22 429,898,100 56.19
2. งานภารกิจพื้นฐานและงาน 185,420,300 30.76 118,040,400 72.75 303,460,700 39.66
จุดเนนการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตรของหนวยงาน
3. งานจุดเนนการพัฒนาตาม
31,701,700
5.26
45,000
0.03 31,746,700
4.15
ยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย
รวม
602,854,400 100.00 162,251,100 100.00 765,105,500 100.00
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3) จํานวนงบประมาณ จําแนกตามงบรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
(หนวย : บาท)
ประเภทงบประมาณ
รวม
งบรายจาย
งบประมาณแผนดิน
งบประมาณเงินรายได
จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ
1. งบบุคลากร
54,563,200
9.05
28,272,700 17.43 82,835,900 10.83
2. งบดําเนินงาน
9,751,300
1.62
5,545,600
3.42 15,296,900
2.00
3. งบลงทุน
147,661,500 24.49
2,831,500
1.75 150,493,000 19.67
4. งบเงินอุดหนุน
390,878,400 64.84 115,831,500 71.38 506,709,900 66.22
5. งบรายจายอื่น
9,769,800
6.02
9,769,800
1.28
รวม
602,854,400 100.00 162,251,100 100.00 765,105,500 100.00
4) เปรี ย บเที ย บจํ า นวนงบประมาณที่ ไ ด รั บ จั ด สรร จํ า แนกตามประเภทงบประมาณ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
(หนวย : บาท)
ปงบประมาณ
ประเภทงบประมาณ
2563
2564
2565
1. งบประมาณแผนดิน
579,796,600
603,236,000 602,854,400
2. งบประมาณเงินรายได
167,243,900
163,355,900 162,251,100
รวม
747,040,500
766,591,900 765,105,500
5) เปรี ย บเที ย บจํ า นวนงบประมาณที่ ไ ด รั บ จั ด สรร จํ า แนกตามประเภทงบรายจ า ย
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
(หนวย : บาท)
ปงบประมาณ
ประเภทงบรายจาย
2563
2564
2565
1. งบบุคลากร
93,989,100
88,766,200
82,835,900
2. งบดําเนินงาน
110,832,100
11,079,800
15,296,900
3. งบลงทุน
126,409,300
153,696,700
150,493,000
4. งบเงินอุดหนุน
389,646,200
500,423,700
506,709,900
5. งบรายจายอื่น
26,163,800
12,625,500
9,769,800
รวม
747,040,500
766,591,900
765,105,500
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6) งบกองทุ น สํ า หรั บ พั ฒ นางานด า นต า งๆ จํ า แนกตามประเภทกองทุ น ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2565
(หนวย : บาท)
ประเภทกองทุน
จํานวนเงิน
รอยละ
1. กองทุนสํารองเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย
104,279,114.09
54.65
2. กองทุนพัฒนาบุคลากร
36,292,275.75
19.02
3. กองทุนสนับสนุนงานวิจัยเพื่อการพัฒนา
5,070,400.00
7.85
4. กองทุนพัฒนานักศึกษา
14,984,972.44
2.66
5. กองทุนสวัสดิการบุคลากร
30,178,422.01
15.82
รวม
190,805,184.29
100.00
7) เปรียบเทียบจํานวนงบกองทุนสําหรับพัฒนางานดานตางๆ จําแนกตามประเภทงบ
กองทุน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
(หนวย : บาท)
ปงบประมาณ
ประเภทกองทุน
2563
2564
2565
1. กองทุนสํารองเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย
97,261,261.57 112,182,561.57
104,279,114.09
2. กองทุนพัฒนาบุคลากร
42,524,123.48
28,429,118.55
36,292,275.75
3. กองทุนสนับสนุนงานวิจัยเพื่อการพัฒนา
10,018,078.33
6,972,811.30
5,070,400.00
4. กองทุนพัฒนานักศึกษา
11,886,721.20
8,321,782.20
14,984,972.44
5. กองทุนสวัสดิการบุคลากร
57,754,245.19
30,389,345.50
30,178,422.01
รวม
219,444,429.77 186,295,619.12 190,805,184.29
ที่มา : ขอมูลจํานวนงบประมาณ ณ เดือนตุลาคม 2564 จากกองนโยบายและแผน
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3.1.9 การวิจัยและพัฒนา
1) งบประมาณสนับสนุนการวิจัย จําแนกตามแหลงทุน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
(หนวย : บาท)
ปงบประมาณ 2562
ปงบประมาณ 2563
ปงบประมาณ 2564
ประเภทงบประมาณ
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวนเงิน
จํานวนเงิน
จํานวนเงิน
โครงการ
โครงการ
โครงการ
งบประมาณภายใน
- งบแผนดิน
53
30,729,000
- กองทุนสนับสนุน
57
1,881,600 115
4,090,500
56
2,116,700
การวิจัย (เงินรายได)
งบประมาณภายนอก
15
19,940,000
8
22,860,000
รวม (ลานบาท)
110
32,610,600 130 24,030,500
64
24,976,700
2) ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
(หนวย : ผลงาน)
ปงบประมาณ
ประเภทการนําเสนอ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
ตีพิมพใน Proceeding ระดับชาติ
21
60
ตีพิมพใน Proceeding ระดับนานาชาติ
16
ตีพิมพในวารสาร ฐาน TCI
38
45
17
ตีพิมพในวารสาร ฐาน SJR
6
7
6
อื่นๆ
1
รวม (ผลงาน)
65
129
23
3) ผลงานวิจัยที่ดําเนินการขอลิขสิทธิ์ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ลิขสิทธิ์
เรื่อง :
เรื่อง :
เรื่อง :
เรื่อง :
เรื่อง :
เรื่อง :
เรื่อง :
เรื่อง :

HILL TRIBES
รมไมริมหนองบัว
สวนสัก สวนสุขภาพ
ถนนหนาสํานักนวัตกรรม
สวนสมเด็จยายามเย็น
เสาหงษ ในสวนสมเด็จยา
อนุสาวรียสมเด็จยา
นางพญาเสือโครง

ผูสรางสรรค

สังกัด

ผศ.ดร.ยุพาวดี นิศวอนุตรพันธ
ผศ.ศุภรัตน อินทนิเวศ
ผศ.ศุภรัตน อินทนิเวศ
ผศ.ศุภรัตน อินทนิเวศ
ผศ.ศุภรัตน อินทนิเวศ
ผศ.ศุภรัตน อินทนิเวศ
ผศ.ศุภรัตน อินทนิเวศ
ผศ.ศุภรัตน อินทนิเวศ

คณะมนุษยศาสตร
คณะมนุษยศาสตร
คณะมนุษยศาสตร
คณะมนุษยศาสตร
คณะมนุษยศาสตร
คณะมนุษยศาสตร
คณะมนุษยศาสตร
คณะมนุษยศาสตร

ปที่
ยื่นขอ
2563
2563
2563
2563
2563
2563
2563
2563
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ที่

ลิขสิทธิ์

9 เรื่อง : พระอาทิตยตกที่หนองบัว
10 เรือ่ ง : หนองบัวยามเชา
11 เรือ่ ง : ซอฟแวรการบริหาร
จัดการงบประมาณการ
วิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย
12 เรื่อง : Pasak Temple
13 เรื่อง : Khun Nam Nang Non
14 เรื่อง : Ban Pha mee
15 เรื่อง : "คะนึงหาลานนา"
Chorale from Lanna
folk songs
16 เรื่อง : บทเพลง Reflection
17 เรื่อง : บทเพลง Change
18 เรื่อง : ประติมากรรมจากแรง
บันดาลใจลวดลายปูนปน
วัดปาสัก อําเภอเชียงแสน
จังหวัดเชียงราย
19 เรื่อง : ประติมากรรมจากแรง
บันดาลใจลวดลายชาติ
พันธุไทลื้อ
20 เรื่อง : ประติมากรรมจากแรง
บันดาลใจทิวทัศนดอย
นางนอน จังหวัดเชียงราย
21 เรื่อง : บทเพลงพรรณไมใน
วรรณคดี เรื่องนิราศ
เมืองแกลง
ประเภท: ดนตรีกรรม
22 เรื่อง : บทเพลงพรรณไมใน
วรรณคดี เรื่องนิราศ
ภูเขาทอง
ประเภท: ดนตรีกรรม

ผูสรางสรรค
ผศ.ศุภรัตน อินทนิเวศ
ผศ.ศุภรัตน อินทนิเวศ
อาจารย ดร.เศรษฐชัย ใจฮึก

อาจารยกฤษณพล ทีครูซ
อาจารยกฤษณพล ทีครูซ
อาจารยกฤษณพล ทีครูซ
อาจารยอดิวัชร พนาพงศ
ไพศาล

สังกัด
คณะมนุษยศาสตร
คณะมนุษยศาสตร
สํานักวิชา
คอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร
คณะมนุษยศาสตร
คณะมนุษยศาสตร
คณะมนุษยศาสตร

ปที่
ยื่นขอ
2563
2563
2563

2563
2563
2563
2562

อาจารยธภัฎ สังขวิจิตร
อาจารยธภัฎ สังขวิจิตร
อาจารยจักรกริช ฉิมนอก

คณะมนุษยศาสตร
คณะมนุษยศาสตร
คณะมนุษยศาสตร

2562
2562
2563

อาจารยจักรกริช ฉิมนอก

คณะมนุษยศาสตร

2563

อาจารยจักรกริช ฉิมนอก

คณะมนุษยศาสตร

2563

อาจารย พงศกร สมมิตร

คณะครุศาสตร

2564

อาจารย พงศกร สมมิตร

คณะครุศาสตร

2564
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ที่

ลิขสิทธิ์

23 เรื่อง : บทเพลงพรรณไมในวรรณคดี
เรื่อง พระอภัยมณี
ตอน พระอภัยมณีหนีนาง
ผีเสื้อสมุทร
ประเภท: ดนตรีกรรม
24 เรื่อง : บทเพลงพรรณไมใน
วรรณคดี เรื่องบทเสภา
ขุนชางขุนแผน
ตอนพลายงามพบพอ
ประเภท: ดนตรีกรรม
25 เรื่อง : บทเพลงพรรณไมใน
วรรณคดี เรื่องลิลิตพระลอ
ประเภท: ดนตรีกรรม
26 เรื่อง : บทเพลงพรรณไมใน
วรรณคดี เรื่องนิราศพระบาท
ประเภท: ดนตรีกรรม
27 เรื่อง : บทเพลงพรรณไมใน
วรรณคดี เรื่องอิเหนา
ตอนศึกกะหมังกุหนิง
ประเภท: ดนตรีกรรม
28 เรื่อง : บทเพลงพรรณไมใน
วรรณคดี เรื่องลิลิต
ตะเลงพาย
ประเภท: ดนตรีกรรม
29 เรื่อง : บทเพลงพรรณไมใน
วรรณคดี เรื่องบทเสภา
ขุนชางขุนแผน ตอน
ขุนแผนขึ้นเรือนขุนชาง
ประเภท: ดนตรีกรรม
30 เรื่อง : บทเพลงพรรณไมใน
วรรณคดี เรื่องกาพยเหเรือ
เจาฟาธรรมาธิเบศร
ประเภท: ดนตรีกรรม
31 เรื่อง : แมสลอง
ประเภท: ดนตรีกรรม

อาจารย พงศกร สมมิตร

คณะครุศาสตร

ปที่
ยื่นขอ
2564

อาจารย พงศกร สมมิตร

คณะครุศาสตร

2564

อาจารย พงศกร สมมิตร

คณะครุศาสตร

2564

อาจารย พงศกร สมมิตร

คณะครุศาสตร

2564

อาจารย พงศกร สมมิตร

คณะครุศาสตร

2564

อาจารย พงศกร สมมิตร

คณะครุศาสตร

2564

อาจารย พงศกร สมมิตร

คณะครุศาสตร

2564

อาจารย พงศกร สมมิตร

คณะครุศาสตร

2564

อาจารย.องอาจ อินทนิเวศ

คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

2564

ผูสรางสรรค

สังกัด

38
ที่

ลิขสิทธิ์

32 เรื่อง : ดาบก๊ําฟาเชียงราย
ประเภท: ดนตรีกรรม
33 เรื่อง : ดอยตุงรุงงาม
ประเภท: ดนตรีกรรม
34 เรื่อง : ลีซู บลูส
ประเภท: ดนตรีกรรม
35 เรื่อง : บีซู รวมใจ
ประเภท: ดนตรีกรรม
ที่
1
2

3

4
5
6
7

ผูสรางสรรค
อาจารย.องอาจ อินทนิเวศ
อาจารย.องอาจ อินทนิเวศ
อาจารย.องอาจ อินทนิเวศ
อาจารย.องอาจ อินทนิเวศ

สังกัด
คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร
คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร
คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร
คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

ปที่
ยื่นขอ
2564
2564
2564
2564

4) จํานวนผลงานวิจัยที่ดําเนินการขอขอสิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2563
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
ผูสรางสรรค
สังกัด
ปที่
ยื่นขอ
การประดิษฐ: เครื่องลดกลิ่นอับ
ผศ.ดร.มีชัย เทพนุรัตน
คณะครุศาสตร
2563
ในนวมชกมวย
การประดิษฐ: อุปกรณแยกความยาว
ผศ.ดร.คมกริช แกวพนัส คณะครุศาสตร
2562
คลื่นแสงสําหรับใชงาน
รวมกับกลองถายภาพ
ของสมารทโพน
การประดิษฐ: กระบวนการสรางกลอง ผศ.ดร.คมกริช แกวพนัส คณะครุศาสตร
2563
จุลทรรศนจากเลนส
ของเหลวคงรูปเพื่อใชรวมกับ
กลองโทรศัพทมือถือ
การประดิษฐ: ชุดตรวจคัดแยกชนิดเห็ด ผศ.ดร.คมกริช แกวพนัส คณะครุศาสตร
2563
โดยใชแสงแบบพกพา
การประดิษฐ: การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ
ดวยอาหารเสริมจากซัง
ขาวโพดจอกหูหนู
การประดิษฐ: กระบวนการเตรียมและ
สูตรตํารับจากสารสกัด
โผงแผงที่ใชกับผิวหนัง
การประดิษฐ: อุปกรณการปกดํา
ตนกลาขาวสําหรับ
หุนยนตการเกษตร

อาจารยวราภรณ แกว
คอน

คณะครุศาสตร

อาจารยอนุสรา พงคจันตา สํานักวิชา
วิทยาศาสตรสุขภาพ
ผศ.กมล บุญลอม

2562
2561

สํานักวิชา
2563
คอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่มา : ขอมูลการวิจัยและพัฒนา ณ เดือนตุลาคม 2564 จากกองนโยบายและแผน และสถาบันวิจัยและพัฒนา
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3.1.10 การพัฒนาทองถิ่น
1) งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานดานการพัฒนาทองถิ่น
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
(หนวย : บาท)
ประเภทงบประมาณ
ปงบประมาณ
รายได
แผนดิน
รวม
พ.ศ. 2563
3,615,400
63,835,500
67,450,900
พ.ศ. 2564
3,517,800
32,748,800
36,266,600
พ.ศ. 2565
2,608,200
35,449,200
38,057,400
2) จํานวนโครงการดานการพัฒนาทองถิ่นปงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
(หนวย : โครงการ)
ปงบประมาณ
ประเภทโครงการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
1. โครงการตามยุทธศาสตร
53
123
132
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพื่อการพัฒนาทองถิ่น
2. โครงการตามแนวพระราชดําริ
33
41
46
3. โครงการบริการวิชาการ
61
51
29
ตามศาสตรของคณะ
รวม
147
215
207
3) จํานวนนวัตกรรมชุมชนภายใตยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
(หนวย : นวัตกรรม)
ปงบประมาณ
ประเภทนวัตกรรม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
1. นวัตกรรมผลิตภัณฑ
6
50
25
2. นวัตกรรมกระบวนการ
4
38
16
รวม
10
88
41
ที่มา : ขอมูลการพัฒนาทองถิ่น ณ เดือนตุลาคม 2564 จากกองนโยบายและแผน
และสํานักยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นและบริการวิชาการ
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3.1.11 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
1) งบประมาณที่ไดรับจัดสรร ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565
ปงบประมาณ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565

(หนวย : บาท)

ประเภทงบประมาณ
รายได
แผนดิน
793,100
1,428,000
181,800
2,385,500
1,772,600
35,000

รวม
2,221,100
2,567,300
1,807,600

2) จํานวนโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
(หนวย : โครงการ)
ปงบประมาณ
จํานวนโครงการ
พ.ศ. 2563
58
พ.ศ. 2564
33
พ.ศ. 2565
97
ที่มา : ขอมูลการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ณ เดือนตุลาคม 2564 จากกองนโยบายและแผน
และสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
3.1.12 การประกันคุณภาพการศึกษา
1) ผลการตรวจประเมินระดับสถาบัน
องคประกอบคุณภาพ
1. การผลิตบัณฑิต
2. การวิจัย
3. การบริการวิชาการ
4. ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย
5. การบริหารจัดการ
คะแนนเฉลี่ยรวม 5 องคประกอบ

ปการศึกษา 2561
คะแนน
ระดับ
เฉลี่ย
คุณภาพ
3.91
ดี
4.72
ดีมาก
5.00
ดีมาก
5.00
ดีมาก
4.77
ดีมาก
4.46
ดี

ปการศึกษา 2562
คะแนน
ระดับ
เฉลี่ย
คุณภาพ
4.37
ดี
4.99
ดีมาก
5.00
ดีมาก
5.00
ดีมาก
4.64
ดีมาก
4.67
ดีมาก

ปการศึกษา 2563
คะแนน
ระดับ
เฉลี่ย
คุณภาพ
4.31
ดี
4.96
ดีมาก
5.00
ดีมาก
5.00
ดีมาก
4.85
ดีมาก
4.69
ดีมาก
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2) ผลการตรวจประเมินระดับคณะ
หนวยงานระดับคณะ
1. คณะครุศาสตร
2. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3. คณะมนุษยศาสตร
4. คณะวิทยาการจัดการ
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6. วิทยาลัยการแพทยพื้นบานและการแพทย
ทางเลือก
7. สํานักวิชาสังคมศาสตร
8. สํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
9 สํานักวิชาบัญชี
10. สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
11. สํานักวิชาคอมพิวเตอรฯ
12. สํานักวิชานิติศาสตร
13. สํานักวิชาการทองเที่ยว
เฉลี่ยรวมทุกคณะ

ปการศึกษา
2561
2562
2563

ปการศึกษา 2561
คะแนน ระดับ
เฉลี่ย คุณภาพ
4.62
ดีมาก
4.74
ดีมาก
3.93
ดี
4.47
ดี
4.18
ดี
4.22
ดี
4.51
4.24
4.49
4.06
4.38
4.28
4.39
4.34

ดีมาก
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

3) ผลการตรวจประเมินระดับหลักสูตร

ปการศึกษา 2562
คะแนน
ระดับ
เฉลี่ย
คุณภาพ
4.63
ดีมาก
4.73
ดีมาก
4.50
ดี
4.67
ดีมาก
4.56
ดีมาก
4.47
ดี
4.59
4.53
4.76
4.59
4.30
4.49
4.52
4.56

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก

หลักสูตรทั้งหมด

หลักสูตรผาน

หลักสูตรไมผาน

69
70
68

69
70
68

-

ปการศึกษา 2563
คะแนน
ระดับ
เฉลี่ย
คุณภาพ
4.63
ดีมาก
4.46
ดี
4.47
ดี
4.63
ดีมาก
4.53
ดีมาก
4.44
ดี
4.18
4.61
4.34
3.91
4.69
4.11
4.34
4.41

ดี
ดีมาก
ดี
ดี
ดีมาก
ดี
ดี
ดี

คะแนนเฉลี่ย
รวมทุกหลักสูตร
3.46
3.61
3.62

ที่มา : ขอมูลการประกันคุณภาพการศึกษา ณ เดือนพฤศจิกายน 2564 จากกองนโยบายและแผน และหลักสูตร
ที่ตรวจประเมินเปนหลักสูตรที่มีการรายงานผลการดําเนินงานในระดับหลักสูตรประจําปการศึกษา 2561 - 2563
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3.2 การทบทวนบริบทภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย

3.2.1 บริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เปนสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดของรัฐ มีภารกิจตามมาตรา 7
และ 8 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ที่กําหนดใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่เสริมสรางพลังปญญาของแผนดิน ฟนฟูพลังการเรียนรู เชิดชูภูมิปญญาของทองถิ่น
สร า งสรรค ศิล ปวิ ทยาเพื่ อความเจริ ญ ก า วหนาอยางมั่น คงและยั่งยืน ของปวงชน มีสว นรว มในการจัดการ
การบํารุงรักษา การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน มหาวิทยาลัยได
ใหความสําคัญกับการปรับเปลี่ยนองคกรใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่เกิดขึ้นเพื่อสราง
ผูเรี ยนที่มีคุณภาพ มี ความรูควบคูกับ ทักษะ ความสามารถ และสมรรถนะที่ พร อมออกไปรับ ใช สังคมและ
ประเทศชาติ ซึ่งที่ผานมามีผลงานที่เชิงประจักษ โดยรวมดังนี้
1) ดานการจัดการเรียนการสอน พบวา บัณฑิตสอบผานเกณฑมาตรฐานวิชาการ/วิชาชีพ
ทุกหลักสูตร บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาสวนใหญ รอยละ 90 มีงานทําหลังสําเร็จการศึกษา และทํางานในทองถิ่น
ของตนเอง มีกิจกรรมสําหรับพัฒนาศักยภาพและทักษะบัณฑิตที่เกิดการเรียนรูในการพัฒนาทองถิ่นหลังสําเร็จ
การศึกษา มีการสงเสริมใหบุคลากร/หนวยงานภายในมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับหนวยงาน/องคกรภายนอก
เพื่อสรางความรวมมือในการพัฒนาศักยภาพรวมกันตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ และมีการสงเสริม
ใหบุคลากรสรางความพรอมในการพัฒนาสังคม ชุมชนและทองถิ่น โดยอาศัยศักยภาพและความชํานาญของ
ตนเองตามศาสตรและสาขาวิชาที่เกี่ยวของเพื่อการพัฒนาชุมชน
2) ดานการวิจัย พบวา มีผลงานวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนในการพัฒนาทองถิ่น
มีการสนับสนุนงบประมาณใหกับบุคลากรในการสรางผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถายทอดองคความรูเพื่อ
สรางความเขมแข็งในการพัฒนาทองถิ่น และนักวิจัยมีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคเพื่อใหเกิดองคความรูใหม
ในการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน
3) ดานการบริการวิชาการ พบวา มีโครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาทองถิ่นตาม
พระราโชบายดานการศึกษา และพันธกิจการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ตอเนื่อง และหลักสูตรการฝกอบรมระยะสั้นเพื่อรองรับกลุมวัยทํางาน (Upskill/ Reskill) มีการเขาไปสงเสริม
และพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนทองถิ่นใหไดรับการพัฒนามูลคาเพิ่มในพื้นที่บริการในจังหวัดเชียงราย และพะเยา
และมีนวัตกรรมผลิตภัณฑเพื่อการพัฒนาชุมชนดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการศึกษา ตามพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
4) ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม พบวา มีการวิจัยดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถิ่นเพื่อใหชุมชนนําไปใชประโยชน บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีจิตสํานึกรักษในวัฒนธรรม
ของท องถิ่น และของชาติ มีการสงเสริมให บุคลากรและนักศึกษาเขารว มกิจกรรมตามประเพณีวัฒ นธรรม
และ มีการสรางเครือขายความรวมมือดานศิลปวัฒนธรรมกับศิลปนและชุมชนทองถิ่น เพื่อสรางความเขมแข็ง
และสรางความยั่งยืน
5) ดานการบริหารจัดการ พบวา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยมีศักยภาพ
ที่จะชวยสนับสนุนการดําเนินงานใหบรรลุตามเปาหมาย ประกอบดวย มีอาจารยและบุคลากร จํานวน 1,014 คน
นักศึกษา จํานวน 11,174 คน งบประมาณรวม 765,105,500 บาท มี อาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการ
จํานวน 56 หลัง อาคารสํานั กงาน จํานวน 23 หลัง มีเ ครือข ายความร วมมื อกับ หนวยงานในตางประเทศ
จํานวน 67 เครือขายความรวมมือ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อินเตอรเน็ต สิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อ
และสนับสนุนการดําเนินงาน และมีระบบบริหารจัดการที่พรอมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
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3.3.2 การประเมินตนเองดานการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย
จากภารกิจของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม คือ การวางรากฐาน
ประเทศสูอนาคต และเปนกลไกขับเคลื่อนประเทศสูประเทศที่พัฒนาแลว สรางและพัฒนาคนใหเปน Smart
Citizen โดยจะตองเปดโอกาสที่เทาเทียมกันในการเรียนรูตลอดชีวิต (Life Long Learning) ของคนทุกชวงวัย
เพื่อลดความเหลื่อมล้ํา ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูศตวรรษที่ 21 มีงานทําในสาขาอาชีพใหมๆ เปนผูประกอบการ
รุนใหม สามารถแขงขันไดในเวทีโลก มีทักษะแหงอนาคตของคนวัยทํางาน (Skill for the future) ทั้งการ
Up-skill Re-skill และ New-skill ดังนั้น จึงไดกําหนดนโยบาย “การขับเคลื่อนคุณภาพมหาวิทยาลัยตามจุดเนน
เชิงยุทธศาสตร” เนื่องจากประเทศไทยตองการใหสถาบันอุดมศึกษาเปนหัวรถจักร “Engine of Growth”
ในการขับเคลื่อนประเทศสู “Thailand 4.0” เพื่อแกไขจุดที่เปนปญหา และเปนกับดักของสถาบันอุดมศึกษา
อยางเรงดวน โดยการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University) เพื่อยกระดับ
คุณภาพอุดมศึกษาที่เนนผลสัมฤทธิ์ตามศักยภาพสถาบัน เกิดกลุมประเภทสถาบันตามศักยภาพ ซึ่งจะเปนไป
ตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 หมวด 3 ประเภทและกลุมของสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม ที่ไดแบงมหาวิทยาลัย ตามยุทธศาสตรออกเปน 5 กลุม
คือ 1) กลุมการพัฒนาการวิจัยระดับแนวหนาของโลก 2) กลุมการพัฒนาเทคโนโลยีและสงเสริมการสรางนวัตกรรม
3) กลุมการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ 4) กลุมการพัฒนาปญญาและคุณธรรมดวยหลักทางศาสนา และ 5) กลุม
ผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพหรือสาขาจําเพาะ เพื่อที่จะพัฒนาความเปนเลิศของสถาบันอุดมศึกษา และ
การผลิตคนระดับสูงเฉพาะตามความตองการของประเทศ โดยมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาใหมหาวิทยาลัยของรัฐ
ภายในประเทศใหสามารถทําหนาที่เสริมสรางขีดความสามารถการแขงขันของประเทศในอนาคตอยางมีประสิทธิภาพ
รวมกับยกระดับความเปนธรรมทางการศึกษา และนํามาซึ่งกฎกระทรวงการจัดกลุม มาตรา 24 วรรคสาม แหง
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ที่ไดกําหนดใหมีการจัดสถาบันอุดมศึกษาเปนกลุม และการกําหนด
มาตรการสงเสริม สนับสนุน ประเมินคุณภาพ กํากับดูแล และจัดสรรงบประมาณใหสอดคลองกับการจัดการ
กลุมดังกลาวเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง โดยมีเปาหมายเพื่อพัฒนาความเปนเลิศของสถาบันอุดศึกษา
และผลิตกําลังคนระดั บสูงเฉพาะตามความตองการของประเทศ รวมทั้งการพัฒนาวิ ทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรมใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางแทจริง
จากความสําคัญดังกลาว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจึงไดปรับแนวทางการดําเนินงานตามภารกิจ
ใหสอดคลองตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 และกฎกระทรวงการจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.
2564 และทําการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดที่กําหนด โดยพิจารณาจากศักยภาพองคกรและผลการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยตามการจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษา เชิงยุทธศาสตรที่กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม กําหนด จํานวน 32 ตัวชี้วัด พบวา มหาวิทยาลัยมีศักยภาพ และผลการดําเนินงานที่โดดเดนอยู
ในกลุมที่ 3 คือ กลุมพัฒนาชุมชนทองถิ่นหรือชุมชนอื่น ที่จะสามารถเปนแหลงเรียนรู ถายทอดความรูและ
เทคโนโลยีเพื่อสรางความเขมแข็งใหแกบุคคล ชุมชน สังคม หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อการดํารงชีพ
และใหประชาชนมีโอกาสเรียนรูตลอดชีวิต และนําไปสูความเขมแข็งและการพัฒนาที่ยั่งยืนของทรัพยากรมนุษย
สังคม ทองถิ่น และภูมิภาค โดยมีรายละเอียดผลการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดศักยภาพองคกร และตัวชี้วัด
ของแตละกลุมตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด จํานวน 4 กลุม ดังนี้
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กลุม 1 พัฒนาการวิจัยระดับแนวหนาของโลก (Global and Frontier Research)
ผลการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา
ศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา
ระดับ
ระดับ
(Performance)
(Potential)
1. อัตราการอางอิงของผลงานที่ไดรับ
1
1. จํานวนอาจารยตอนักศึกษา
1
การตีพิมพ (Citation /Publication)
(Staff/student Ratio)
2. ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย (Academic
1
2. ความรวมมือวิจัยระดับนานาชาติ
1
Reputation)
(Active International Research
Collaboration)
3. การเคลื่อนยายของอาจารย&นักศึกษา
1
3. คาเฉลี่ยจานวนครั้งที่ไดรับการอางอิง
1
(Staff & Student Mobility)
เทากับหรือมากกวาจํานวน
ผลงานวิจัย (H-index Faculty)
4. รางวัลยกยองเชิดชูเกียรติระดับระดับชาติ
1
4. งบประมาณดานการวิจัยตอหัว
2
และหรือนานาชาติที่บุคลากรของ
ของบุคลากร (Research
มหาวิทยาลัยไดรับ (Prize winner)
funding/Faculty)

ภาพที่ 2 ผลการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดศักยภาพองคกร
กลุมที่ 1 พัฒนาการวิจัยระดับแนวหนาของโลก
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กลุม 2 พัฒนาเทคโนโลยีและสงเสริมการสรางนวัตกรรม (Technology Development and
Innovation)
ผลการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา
ศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา
ระดับ
ระดับ
(Performance)
(Potential)
1 5. ระบบนิเวศนดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม
5. นักศึกษาและบัณฑิตผูประกอบการ
5
เพื่อเรงพัฒนาผูประกอบการในสถาบันอุดมศึกษา
(Student and Graduate
Entrepreneur)
(Technological/ Innovation-Driven
Entrepreneurial Ecosystem)
6. รางวัลดานผูประกอบการ (Startup
1 6. หลักสูตร/โปรแกรมเฉพาะที่ใชเทคโนโลยี/
3
Awards)
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาความเปน
ผูประกอบการ (Technological/
Innovation- Driven Entrepreneurial
Education)
7. งบประมาณจากแหลงทุนภายนอก
1 7. งบประมาณการพัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรม
1
สนับสนุนการสรางผูประกอบการ/
เพื่อพัฒนาความเปนผูประกอบการ
ธุรกิจใหม (Startup Co-Investment
ของสถาบันอุดมศึกษา (Technological/
Funding)
Innovative Development Funding)
8. บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาแลกเปลี่ยน 1 8. ความรวมมือเพื่อพัฒนาผูประกอบการ
3
ความรูสูภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม
และสงเสริมการสรางนวัตกรรมกับภาค
(Talent Mobility Consultation)
ธุรกิจ/อุตสาหกรรมของสถาบันอุดมศึกษา
(University - Industry Linkage)

ภาพที่ 3 ผลการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดศักยภาพองคกร
กลุมที่ 2 พัฒนาเทคโนโลยีและสงเสริมการสรางนวัตกรรม
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กลุม 3 พัฒนาชุมชนทองถิ่นหรือชุมชนอื่น (Area-Based and Community Engagement)
ผลการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา
ศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา
ระดับ
ระดับ
(Performance)
(Potential)
9. รอยละการไดงานทําในพื้นที่หรือภูมิภาค
1
9. ความสอดคลองของหลักสูตร
3
ของบัณฑิต (Percentage of
(Curriculum Alignment)
Graduates Employed in the
Region)
10. การพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area Based
3
10. การวิจัยและบริการวิชาการ
3
Development)
เพื่อ การพัฒนาในพื้นที่ภูมิภาค
(Research/Service in Region)
11. การมีสวนรวมของบุคคลหรือหนวยงาน
5
11. การมีสวนรวมของสังคม และชุมชน
5
ในชุมชนพื้นที่ หรือภูมิภาค (Non Age
(Inclusive Community)
Group Participation)
12. ความยั่งยืนของมหาวิทยาลัย ชุมชน
1
12. การบูรณาการงบประมาณจาก
1
และสังคม (Green/Sustainability)
ภาครัฐและเอกชนในการดําเนินงาน
เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมในพื้นที่
(Integrated Government
Budget)

ภาพที่ 4 ผลการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดศักยภาพองคกร
กลุมที่ 3 พัฒนาทองถิ่นหรือชุมชนอื่น
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กลุม 4 ผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาจําเพาะ (Development of Professionals
and Specialists)
ผลการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา
ศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา
ระดับ
ระดับ
(Performance)
(Potential)
13. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ประกอบ
5
13. รอยละของหลักสูตรที่ไดรับการ
1
อาชีพหลังสําเร็จการศึกษา
รับรองประสิทธิผลการเรียนรูตาม
(Percentage of Graduates being
มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ
(Percentage of Curricular with
Employed after Graduation)
Certified Learning Outcomes)
14. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ทํางาน
1
14. รอยละของหลักสูตรที่จัดการเรียนรู
5
ในอุตสาหกรรมมูลคาเพิ่มสูง
ผานการปฏิบัติงานจริง
(Percentage of Graduates in High
(Percentage of Curricular with
Value-added Sectors)
Work-Integrated Learning)
15. รอยละของผูจางงานที่พอใจอยางยิ่ง
2
15. รอยละของผูสอนที่มีคุณภาพสูง
1
ในคุณลักษณะของบัณฑิต (Percentage
(Percentage of High Quality
of Highly Satisfied Employers)
Learning Facilitators)
16. อัตราสวนของเงินสนับสนุน
1
16. อัตราการคงอยูของผูเรียน
2
ตองบดําเนินการ (Beneficiary
(Students Retention)
Contribution to Operating
Expenses)

ภาพที่ 5 ผลการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดศักยภาพองคกร
กลุมที่ 4 ผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาจําเพาะ
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3.2.3 บริบทภายนอกประเทศ
1) เศรษฐกิจโลก
กองทุนการเงินระหวางประเทศ (International Monetary Fund: IMF) ประเมินวา
เศรษฐกิจโลกป 2563 จะหดตัวที่รอยละ 3 โดยจะต่ําสุดในไตรมาสที่ 2 และเลวรายที่สุดนับแต Great Depression
ในคริสตทศวรรษ 1930 และถือเปนครั้งแรกที่ทั้งประเทศเศรษฐกิจหลักและประเทศกําลังพัฒนาเขาสูภาวะ
ถดถอย
2) วิกฤตการระบาดของไวรัสโควิด 19
องคการอนามัยโลก (WHO) ยกระดับใหเปน “ภาวการณระบาดใหญทั่วโลก (Pandemic)”
การแพรระบาดของไวรัสโควิด 19 ขยายตัวไปมากกวา 60 ประเทศทั่ว โลก ซึ่งสงผลกระทบในดานตางๆ
ตอประชากรโลก ทั้งในดานการดําเนินชีวิต ดานสาธารณสุข ดานเศรษฐกิจ สังคม และดานการศึกษา
3) การดําเนินชีวิตในสังคมยุค New Normal
ชีวิตวิถีใหม (New Normal) เปนแนวทางที่หลายๆ คนจะตองปรับเปลี่ยนชุดพฤติกรรม
ในชวงที่ไวรัสโควิด 19 แพรระบาดและหลังจากการแพรระบาดไดคลี่คลายแลว ทําใหตองมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
วิถีชีวิตไปพรอมกันทั่วโลกเพื่อใหตอบรับกับสถานการณของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
4) โลกเขาสูศตวรรษแหงผูสูงอายุ
องคการสหประชาชาติประเมินสถานการณวาป พ.ศ. 2544 - 2643 (ค.ศ. 2001 - 2100)
จะเปน ศตวรรษแหงผูสูงอายุ มีป ระชากรอายุ 60 ปขึ้น ไปมากกวารอยละ 10 ของประชากรรวมทั่ว โลก
และมีอัตราการเกิดที่ลดลง โดยสถาบันเมตริกสุขภาพและการประเมินผล มหาวิทยาลัยวอชิงตัน รายงานวา
อัตราเจริญพันธุทั่วโลกลดลงเหลือครึ่งหนึ่ง หรือประมาณ 2.4 คน เมื่อป 2017 และรายงานชิ้นลาสุดที่เพิ่งเผยแพร
เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2563 คาดวาอัตราเจริญพันธุจะลดลงเรื่อยๆ จนเหลือแค 1.7 คน ในป 2100
5) ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและนวัตกรรมอยางกาวกระโดด
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอยางฉับพลัน ซึ่งนอกจากจะสงผลกระทบตอระบบ
เศรษฐกิจแลว ยังสงผลกระทบตอการดํารงชีวิตของประชาชนในประเทศตางๆ ทั่วโลกที่ตองเผชิญกับเทคโนโลยี
ดิจิทัลในชีวิตประจําวันมากมาย ทั้งดานการเรียนการสอนในสถานศึกษา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
การเดินทาง การใชขอมูลขาวสารเพื่อการบริหารและการจัดการ การทํางาน เทคโนโลยี สารสนเทศจึงเกี่ยวของ
กับทุกเรื่องในชีวิตประจําวัน
6) การเปลี่ยนแปลงของสภาวะสิ่งแวดลอม
เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และภัยพิบัติทางธรรมชาติ
มีแนวโนมเกิดขึ้นบอยครั้งและมีความรุนแรงมากขึ้น อาทิ คลื่นยักษสึนามิ แผนดินไหว ไฟปา ปรากฏการณ
เอลนิญโญการขยายตัวของทะเลทราย หรือปญหาที่เกิดจากฝมือมนุษย อาทิ สภาวะโลกรอนจากปรากฏการณ
เรือนกระจก สารพิษอุตสาหกรรม เปนตน
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3.2.4 บริบทภายในประเทศ
1) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ป พ.ศ. 2560
มาตรา 65 รัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตาม
หลักธรรมาภิบาลเพื่อใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตางๆ ใหสอดคลองและบูรณาการกันเพื่อใหเกิดพลังผลักดัน
รวมกันไปสูเปาหมายดังกลาว การจัดทํา การกําหนดเปาหมาย ระยะเวลาที่จะบรรลุเปาหมายและสาระที่พึงมี
ในยุทธศาสตรชาติ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ทั้งนี้กฎหมายดังกลาวตองมีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการมีสวนรวมและการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคสวนอยางทั่ว ถึง โดยมาตรา 275
ใหคณะรัฐมนตรีจัดใหมีกฎหมายตามมาตรา 65 วรรคสอง ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันประกาศใช
รัฐธรรมนูญนี้ และดําเนินการจัดทํายุทธศาสตรชาติใหแลวเสร็จภายในหนึ่งปนับแตวันที่กฎหมายดังกลาวใชบังคับ
2) กรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580)
สาระสําคัญของยุทธศาสตรชาติ ซึ่งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติไดดําเนินการ
จัดทําที่ประกอบดวยวิสัยทัศนและเปาหมายของชาติที่คนไทยทุกคนตองการบรรลุรวมกัน รวมทั้งนโยบายชาติ
และมีมาตรการเฉพาะซึ่งเปนแนวทาง ทิศทาง และวิธีการที่ทุกองคกรและคนไทยทุกคนตองมุงดําเนินการ
ไปพรอมกันอยางประสานสอดคลอง เพื่อใหบรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนตองการ คือ "ประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง
และยั่งยืน ในทุกสาขาของกําลังอํานาจแหงชาติ" อันไดแก การเมืองในประเทศ การเมืองตางประเทศ เศรษฐกิจ
สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วิสัยทัศน "ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อสนองตอบ
ตอผลประโยชนแหงชาติ อันไดแก การมีเอกราช อธิปไตย การดํารงอยูอยางมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลัก
ของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุขเปนปกแผน มีความมั่นคง
ทางสังคมทามกลางพหุสังคม และการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ความเจริญเติบโตของชาติ
ความเปนธรรมและความอยูด ีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ความมั่นคง
ทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชนของชาติภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
แวดลอมระหวางประเทศ และการอยูรวมกันอยางสันติประสานสอดคลองกันดานความมั่นคงในประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลกอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรี"
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) ประกอบดวย
(1) ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง
(2) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
(3) ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
(4) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
(5) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
(6) ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
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โดยแตละยุทธศาสตรมีเปาหมายและประเด็นการพัฒนา ดังนี้
(1) ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง
มีเปาหมายการพัฒนาที่สําคัญ คือ ประเทศชาติมั่น คง ประชาชนมีความสุข
เนนการบริหารจัดการสภาวะแวดลอมของประเทศใหมีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความสงบ
เรียบรอยในทุกระดับตั้งแตระดับชาติ สังคม ชุมชน มุงเนนการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานขอมูล
ขนาดใหญใหมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติไดทุกรูปแบบและทุกระดับความรุนแรง
ควบคูไปกับการปองกันและแกไขปญหาดานความมั่นคงที่มีอยูในปจจุบันและที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใชกลไก
การแกไขปญหาแบบบูรณาการทั้งกับสวนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองคกรที่ไมใชรัฐ รวมถึงประเทศ
เพื่อนบานและมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล
(2) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
มีเปาหมายการพัฒนาที่มุงเนนการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ
บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ไดแก (1) “ตอยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหงาทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ
วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเดนทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ
ของประเทศในดานอื่นๆ นํามาประยุกตผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อใหสอดรับกับบริบทของ
เศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม (2) “ปรับปจจุบัน” เพื่อปูทางสูอนาคตผานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของ
ประเทศในมิติตางๆ ทั้งโครงขายระบบคมนาคมและขนสง โครงสรางพื้นฐานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและดิจิทัล
และการปรับสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (3) “สรางคุณคาใหม
ในอนาคต” ดวยการเพิ่มศักยภาพของผูประกอบการ พัฒนาคนรุนใหม รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจเพื่อตอบสนอง
ตอความตองการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตรที่รองรับอนาคตบนพื้นฐานของการตอยอดอดีตและ
ปรับปจจุบัน พรอมทั้งการสงเสริมและสนับ สนุน จากภาครัฐ ใหป ระเทศไทยสามารถสรางฐานรายไดและ
การจางงานใหม ขยายโอกาสทางการคาและการลงทุนในเวทีโลกควบคูไปกับการยกระดับรายไดและการกินดี
อยูดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ําของคนในประเทศไดในคราวเดียวกัน
(3) ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
มีเปาหมายการพัฒนาที่สําคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปน
คนดี เกง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพรอมทั้งกาย ใจ สติปญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบดาน และมีสุขภาวะ
ที่ดีในทุกชวงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอื่น มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม
และเปนพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกตอง มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ
และภาษาที่ 3 และอนุรักษภาษาทองถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
สูการเปนคนไทยที่มีทักษะสูง เปนนวัตกร นักคิด ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหม และอื่นๆ โดยมีสัมมาชีพ
ตามความถนัดของตนเอง
(4) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
มีเปาหมายการพัฒนาที่สําคัญที่ใหความสําคัญการดึงเอาพลังของภาคสวนตางๆ
ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนทองถิ่นมารวมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการ
รวมคิดรวมทําเพื่อสวนรวม การกระจายอํานาจและความรับผิดชอบไปสูกลไกบริหารราชการแผนดินในระดับ
ทองถิ่น การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพรอมของประชากร
ไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอมใหเปนประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเองและ
ทําประโยชนแกครอบครัว ชุมชน และสังคมใหนานที่สุด โดยรัฐใหหลักประกันการเขาถึงบริการและสวัสดิการ
ที่มีคุณภาพอยางเปนธรรมและทั่วถึง
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(5) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
มีเปาหมายการพัฒนาที่สําคัญเพื่อนําไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในทุกมิติ ทั้งมิติดานสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม ธรรมาภิบาลและความเปนหุนสวนความรวมมือระหวางกัน
ทั้งภายในและภายนอกประเทศอยางบูรณาการ ใชพื้นที่เปนตัวตั้งในการกําหนดกลยุทธและแผนงาน และ
การใหทุกฝายที่เกี่ยวของไดเขามามีสวนรวมในแบบทางตรงใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได โดยเปนการดําเนินการ
บนพื้นฐานการเติบโตรวมกัน ไมวาจะเปนทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิต โดยใหความสําคัญกับ
การสรางสมดุลทั้ง 3 ดาน อันจะนําไปสูความยั่งยืนเพื่อคนรุนตอไปอยางแทจริง
(6) ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
มีเปาหมายการพัฒนาที่สําคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของ
ประชาชน เพื่อประชาชนและประโยชนสวนรวม” โดยภาครัฐ ตองมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ
แยกแยะบทบาทหนว ยงานของรั ฐที่ ทํา หน าที่ในการกํากับ หรือในการใหบริการ ยึดหลักธรรมาภิบาลปรับ
วัฒนธรรมการทํางานใหมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม มีความทันสมัย และพรอมที่จะปรับตัวใหทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่งการนํานวัตกรรม เทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญ
ระบบการทํางานที่เปนดิจิทัลเขามาประยุกตใชอยางคุมคา และปฏิบัติงานเทียบไดกับมาตรฐานสากล รวมทั้ง
มีลักษณะเปดกวาง เชื่อมโยงถึงกันและเปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมเพื่อตอบสนองความตองการ
ของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว และโปรงใส โดยทุกภาคสวนในสังคมตองรวมกันปลูกฝงคานิยมความซื่อสัตย
สุจริต ความมัธยัสถ และสรางจิตสํานึกในการปฏิเสธไมยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอยางสิ้นเชิง นอกจากนั้น
กฎหมายตองมีความชัดเจน มีเพียงเทาที่จําเปน มีความทันสมัย มีความเปนสากล มีประสิทธิภาพ และนําไปสู
การลดความเหลื่อมล้ําและเอื้อตอการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เปนธรรม
ไมเลือกปฏิบัติ และการอํานวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม
3) แผนปฏิรูปประเทศ
แผนการปฏิรูปประเทศ ตองดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
ประกอบดวย ประเทศชาติมีความสงบเรียบรอย มีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข เปนธรรม และมีโอกาส
อันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ํา มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ การปฏิรูป
ประเทศตองสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตรชาติ ประกอบดวย แผนการปฏิรูปประเทศ
13 ดาน ไดแก
(1) ดานการเมือง
ประชาชนมี ค วามรู ค วามเข า ใจที่ ถู ก ต อ งเกี่ ย วกั บ การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รูจักยอมรับความเห็นที่แตกตาง พรรคการเมืองดําเนิน
กิจกรรมโดยเปดเผยตรวจสอบได นักการเมืองปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต และแกไขปญหาความ
ขัดแยงทางการเมืองโดยสันติวิธี
(2) ดานการบริหารราชการแผนดิน
องค กรภาครั ฐ เป ด กว างและเชื่ อมโยงข อมู ล กั น มี โ ครงสร างองค ก รกะทั ด รั ดแต
มีประสิทธิภาพทํางานเพื่อประชาชนโดยยึดการดําเนินงานเชิงพื้ นที่เปนหลัก จัดระบบบริห ารและบริการ
ประชาชนใหเปนดิจิทัล จัดระบบบุคลากรภาครัฐใหมีมาตรฐานกลาง เพื่อสรรหาและรักษาไวซึ่งกําลังคนที่มี
คุณภาพสูง
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(3) ดานกฎหมาย
ใหกฎหมายเปนกฎหมายที่ดีและเปนธรรมสอดคลองกับหลักนิติธรรม เปนเครื่องมือ
ส ง เสริ ม การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม ไม เ ป น อุ ป สรรคต อ การพั ฒ นาประเทศ ประชาชนมี ส ว นร ว มใน
กระบวนการการจัดทําและเสนอรางกฎหมายอยางเหมาะสม และผูบังคับใชกฎหมายมีความรูความเขาใจ
บังคับใชกฎหมายอยางเปนธรรม
(4) ดานกระบวนการยุติธรรม
กระบวนการยุติธรรมเปนไปอยางรวดเร็ว โปรงใส ตรวจสอบไดทุกกลุมบุคคลมีโอกาส
เขาถึงกระบวนการยุติธรรมโดยเสมอภาค มีการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ
(5) ดานเศรษฐกิจ
มีผลิตภาพและความสามารถในการแขงขันในระดับประเทศสูงขึ้น มีการเติบโตอยาง
ครอบคลุมทุกภาคสวนอยางยั่งยืน มุงเนนการใชระบบมาตรฐานและนวัตกรรมในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ ลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจของประชาชนกลุมตางๆ และสถาบันทางเศรษฐกิจมีสมรรถนะสูงขึ้น
(6) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการรักษาฟนฟูใหสมบูรณและยั่งยืนเปน
รากฐานในการพัฒนาประเทศ สรางความสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชนทั้งทรัพยากรทางบก
ทรัพยากรน้ํา ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ความหลากหลายทางชีวภาพ สิ่งแวดลอม และระบบการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(7) ดานสาธารณสุข
ใหระบบบริการปฐมภูมิมีความครอบคลุม มีขอมูลสารสนเทศที่ใชบริหารจัดการ
การเงินการคลัง การบริการในระบบสุขภาพและสาธารณสุขอยางมีประสิทธิภาพ ระบบสุขภาพของประเทศ
มีเอกภาพ มีการกระจายอํานาจและความรับผิดชอบใหแตละพื้นที่ และประชาชนไทยมีสุขภาวะและคุณภาพ
ชีวิตที่ดีบนหลักการสรางนําซอม และผูที่ไมใชประชาชนไทยที่อาศัยอยูในประเทศไทยมีโอกาสเทาเทียมกัน
ในการเขาถึงบริการสาธารณสุขที่จําเปนอยางมีคุณภาพ
(8) ดานสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหเกิดดุลยภาพระหวางเสรีภาพของการทําหนาที่ของสื่อบนความรับ ผิด ชอบกับ
การกํากับที่มีความชอบธรรมและการใชพื้นที่ดิจิทัลเพื่อการสื่อสารอยางมีจรรยาบรรณ ดํารงรักษาเสรีภาพของ
การแสดงออก การรับรูของประชาชนดวยความเชื่อวาเสรีภาพของการสื่อสารคือเสรีภาพของประชาชนตาม
แนวทางของประชาธิปไตย และสื่อเปนโรงเรียนของสังคมในการใหความรูแกประชาชน ปลูกฝงวัฒนธรรม
ของชาติ และปลูกฝงทัศนคติที่ดี
(9) ดานสังคม
ใหคนไทยมีหลักประกันทางรายไดในวัยเกษียณที่เพียงพอตอการดํารงชีวิต อยาง
มีคุณภาพและมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสูการมีจิตสาธารณะเพิ่มขึ้น สังคมไทยเปนสังคมแหงโอกาสและ
ไมแบงแยก ภาครัฐมีขอมูลและสารสนเทศดานสังคมที่บูรณาการ ทุกหนวยงานและเปดโอกาสใหประชาชน
สามารถเขาถึงไดและใหชุมชนทองถิ่นมีความเขมแข็ง โดยสามารถบริหารจัดการชุมชนไดดวยตนเอง
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(10) ดานพลังงาน
ในระยะสั้น (ป 2561 – 2562) ปรับปรุงโครงสรางการบริหารจัดการเพื่อสรางความ
เชื่อมั่นและการยอมรับของประชาชน ปรับปรุงกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาพลังงานโดยสงเสริมดานเทคโนโลยี
และสรางการมีสวนรวมของประชาชนตั้งแตขั้นเริ่มตนจัดทําแผน และปรับโครงสรางกิจการไฟฟาและกาซ
ที่สามารถเพิ่มการแขงขันและยังคงความมั่นคงในระบบพลังงาน สงเสริมพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
และกําหนดทิศทางการพัฒนาและการลงทุนเทคโนโลยีใหมของประเทศ และในระยะปานกลาง (ป 2563 – 2565)
ใหการบริหารจัดการดานพลังงานมีธรรมาภิบาล มีการลงทุนโครงสรางพื้นฐานตามแผน การจัดหาพลังงาน
ที่ปรับปรุงใหม และการลงทุนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับดานพลังงาน
(11) ดานการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ใหประเทศไทยมีระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception
Index : CPI) อยูใน 20 อันดับแรกของโลกในป 2579 มีมาตรการควบคุมกํากับ ติดตาม การบริหารจัดการของ
หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน มีการเปดเผยขอมูลขาวสารภาครัฐใหประชาชนสามารถเขาถึงและตรวจสอบได
ยกระดับการบังคับใชมาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง ปรับปรุงประสิทธิภาพการบังคับใชกฎหมาย
ในกระบวนการยุติธรรม และใหมีกลไกที่เ หมาะสมในการประสานงานปองกัน และปราบปรามการทุจ ริต
ประพฤติมิชอบในระดับนโยบายยุทธศาสตรและการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร เพื่อใหประเทศไทย
ปลอดทุจริต
(12) ดานการศึกษา
ครอบคลุมใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษา เพื่อใหเด็กเล็ก
ไดรับการพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญาใหสมกับวัยโดยไมเก็บคาใชจายใหดําเนินการ
ตรากฎหมายเพื่อจัดตั้งกองทุนเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาใหมีกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และ
พัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูและอาจารยใหไดผูมีจิตวิญญาณของความเปนครู มีความรูความสามารถอยาง
แทจริง ไดรับคาตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสรางระบบ
คุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผูประกอบวิชาชีพครูใหมีการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับ
เพื่ อให ผู เ รี ย นสามารถเรี ย นได ตามความถนัด และปรับ ปรุงโครงสรางของหนว ยงานที่เกี่ย วของเพื่อบรรลุ
เปาหมายดังกลาว โดยสอดคลองกันทั้งในระดับชาติและระดับพื้นที่ ทั้งนี้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 261
กําหนดใหการปฏิรูปตามมาตรา 258 จ. ดานการศึกษา มีคณะกรรมการที่มีความเปนอิสระคณะหนึ่งที่คณะรัฐมนตรี
แตงตั้ง ดําเนินการศึกษาและจัดทําขอเสนอแนะและรางกฎหมายที่เกี่ยวของในการดําเนินการใหบรรลุเปาหมาย
เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีดําเนินการตอไป นอกจากนี้ การปฏิรูปการศึกษายังเปนสวนหนึ่งของการปฏิรูปประเทศ
เพื่อสนับสนุนการบรรลุตามยุทธศาสตรชาติที่กําหนดไวในดานตาง เนื่องดวยการศึกษาเปนพื้นฐานที่สําคัญ
ของการพัฒนาประเทศ ดังนั้นแผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษาจึงเปนองคประกอบสําคัญที่จะสนับสนุน
การดําเนินการตาม ยุทธศาสตรชาติทุกดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ
ดานความเทาเทียมและความเสมอภาคของสังคม และดานขีดความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ
และการกระจายรายได
(13) ดานวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
เพื่อ ใหป ระชาชนมีคุณ ธรรมจริย ธรรม เพิ่ม มูล คา ทางเศรษฐกิจ ฐานวัฒ นธรรม
ประชาชนออกกําลังกายและเลนกีฬาอยางสม่ําเสมอ รวมถึงมีความรอบรูดานสุขภาพเพื่อพัฒนาสุขภาพใหแข็งแรง
และเปนฐานในการพัฒนากีฬาแหงชาติ และกําลังคนของประเทศมีทักษะที่เอื้อตอการสรางผลิตภาพแรงงาน
และคุณภาพชีวิตที่ดี
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4) นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ. 2560 - 2564)
ความมั่นคงของชาติเปนรากฐานสําคัญที่ทําใหประเทศชาติมีความเจริญกาวหนา และคน
ในสังคมอยูดีมีสุข ตลอดจนมีภูมิคุมกันพรอมที่จะเผชิญและสามารถบริหารจัดการปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ดวยเหตุนี้คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เห็นชอบนโยบายและแผนระดับชาติ
วาดวยความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ.2560 -2564) ตามที่สภาความมัน่ คงแหงชาติเสนอ เพื่อเปนแผนหลักของชาติ
ที่เปนกรอบทิศทางการดําเนินการปองกันแจงเตือน แกไข หรือ ระงับยับยั้งภัย คุกคามเพื่อธํารงไวซึ่งความมั่นคง
แหงชาติ นโยบายและแผนระดับชาติ ประกอบดวย
นโยบายที่ 1 : เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
นโยบายที่ 2 : สรางความเปนธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันทในชาติ
นโยบายที่ 3 : ปองกันและแกไขการกอความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต
นโยบายที่ 4 : จัด ระบบการบริห ารจัด การชายแดนเพื่อปองกัน และแกไขปญหา
ขามพรมแดน
นโยบายที่ 5 : สรางเสริมศักยภาพการปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคามขามชาติ
นโยบายที่ 6 : ปกปอง รักษาผลประโยชนแหงชาติทางทะเล
นโยบายที่ 7 : จัดระบบ ปองกัน และแกไขปญหาผูหลบหนีเขาเมือง
นโยบายที่ 8 : เสริมสรางความเขมแข็งและภูมิคุมกันความมั่นคงภายใน
นโยบายที่ 9 : เสริมสรางความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต
นโยบายที่ 10 : เสริมสรางความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร
นโยบายที่ 11 : รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
นโยบายที่ 12 : เสริมสรางความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร
นโยบายที่ 13 : พัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติเพื่อเสริมสรางความมั่นคง
ของชาติ
นโยบายที่ 14 : เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพการปองกัน
นโยบายที่ 15 : พัฒนาระบบงานขาวกรองใหมีประสิทธิภาพ
นโยบายที่ 16 : เสริมสรางดุลยภาพในการดําเนินความสัมพันธระหวางประเทศ
5) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสัง คมแหง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 เป น แผนแรกที่ ถู กใช เ ป น กลไก
เชื่อมโยงการขับเคลื่อนการพัฒนายุทธศาสตรชาติ 20 ป ซึ่งกําหนดเปาหมายและตัวชี้วัดที่จะตองบรรลุผลลัพธ
และผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนา รวมทั้งกําหนดแนวทางการพัฒนาในรายละเอียดที่ตองเชื่อมตอถึงการปฏิบัติที่
ตองดําเนินการในชวง 5 ป โดยกําหนดแผนงาน/ โครงการสําคัญ (Flagship Program) และประเด็นพัฒนา
เชิงบูรณาการที่สําคัญในชวง 5 ปแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติสูการปฏิบัติ จะทําใหระบบการจัดสรร
งบประมาณ การบริหารจัดการงบประมาณแผนดิน แผนสําหรับบริการราชการแผนดิน กฎ ระเบียบวินัยทาง
การเงิ นและการคลั งภาครั ฐ และระบบการติดตามประเมิน ผลการดําเนิน งานตามยุทธศาสตรการพัฒ นา
ตลอดจนระบบการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการของหนวยงานภาครัฐตองมีการเปลี่ยนแปลงอยางมาก
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นอกจากนี้ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีแนวทางการพัฒนาจังหวัด ภาค และเมืองที่กําหนด
พื้นที่เปาหมาย สาขาการผลิตและบริการเปาหมายที่ชัดเจน เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติและกํากับในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่ จังหวัด ภาค และเมือง เกิดผลสัมฤทธิ์และสอดคลองกับเปาหมายรวมของประเทศ
รวมทั้งไดกําหนดแนวทางเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปไดเสนอและตองเรงดําเนินการใหแลวเสร็จ
ในชวง 5 ป
ประเด็นการพัฒนาหลักที่สําคัญในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
(1) การพัฒนานวัตกรรมและการนํามาใชขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติเพื่อยกระดับ
ศักยภาพของประเทศ
(2) การสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรม
(3) การเตรียมพรอมดานกําลังคนและการเสริมสรางศักยภาพของประชากรในทุกชวงวัย
(4) การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ํา
(5) การปรับโครงสรางการผลิตและการสรางโอกาสทางเศรษฐกิจในแตละชวงของ
หวงโซมูลคา
(6) การปรั บ ระบบการผลิ ต การเกษตรให ส อดคล อ งกั บ พั น ธกรณี ใ นด า นการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและศักยภาพของพื้นที่
(7) การเพิ่มศักยภาพฐานการผลิตและบริการเดิมที่มีศักยภาพในปจจุบันใหตอยอด
ไปสูฐานการผลิตและบริการที่ใชเทคโนโลยีที่เขมขนและมีนวัตกรรมมากขึ้น ควบคูกับการวางรากฐานเพื่อสราง
และพัฒนาภาคการผลิตและการบริการสําหรับอนาคต
(8) การสงเสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจกระแสใหม
(9) การสรางขีดความสามารถในการแขงขันของธุรกิจบริการและการทองเที่ยวที่มี
ศักยภาพใหเติบโตและสนับสนุนภาคการผลิต
(10) การสรางความเชื่อมโยงระหวางการผลิต
(11) การพัฒนาวิสาหกิจขนาดยอม ขนาดเล็กและขนาดกลาง วิสาหกิจชุมชน และ
วิสาหกิจเพื่อสังคม
(12) การสรางความมั่งคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดลอม
(13) การฟนฟูพื้นฐานดานความมั่นคงที่เปนปจจัยสําคัญตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ
(14) การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และการสราง
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย
(15) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสของประเทศเพื่อขยายขีดความสามารถ
และพัฒนาคุณภาพการใหบริการเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจหลัก และสงเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของทุกกลุมในสังคม
(16) การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
(17) การสรางความรวมมือระหวางประเทศใหเขมขนและสงผลตอการพัฒนาอยางเต็มที่
(18) การสงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศ
(19) การปรับปรุงภาคการเงิน ของไทยใหมีป ระสิทธิภ าพมากขึ้น และใหส ามารถ
แขงขันได
(20) การปฏิรูปดานการคลังและงบประมาณ

56
ประกอบดวย

เป า หมายการพั ฒ นาของแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12

(1) คนไทยมีคุณลักษณะเปนคนไทยที่สมบูรณ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตาม
บรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเปนพลเมืองตื่นรู มีความสามารถในการปรับตัวไดอยางรูเทาทันสถานการณ
มีความรับผิดชอบและทําประโยชนตอสวนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญ งอกงามทางจิตวิญญาณ
มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเปนไทย
(2) ความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดและความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความ
เขมแข็ง ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเขาถึงทรัพยากรการประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ
อยางทั่วถึงและเปนธรรม กลุมที่มีรายไดต่ําสุดรอยละ 40 มีรายไดเพิ่มขึ้นอยางนอยรอยละ 15
(3) ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได โครงสรางเศรษฐกิจปรับสูเศรษฐกิจ
ฐานบริการและดิจิทัล มีผูประกอบการรุนใหมและเปนสังคมผูประกอบการ ผูประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดเล็กที่เขมแข็งสามารถใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางสรรคคุณคาสินคาและบริการ มีระบบ
การผลิตและใหบริการจากฐานรายไดเดิมที่มีมูลคาเพิ่มสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู
ชั้นสูงใหมๆ ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการใหบริการสูภูมิภาคเพื่อ
ลดความเหลื่อมล้ํา ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ํา โดยเพิ่มพื้นที่ปาไมใหไดรอยละ 40 ของพื้นที่ประเทศเพื่อรักษา
ความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปลอยกาซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนสง ไมนอยกวารอยละ 7
ภายในป 2563 เทียบกับการปลอยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดสวนของขยะมูลฝอยที่ไดรับการจัดการอยาง
ถูกหลักสุขาภิบาลเพิ่มขึ้น และรักษาคุณภาพน้ําและคุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตใหอยูในเกณฑมาตรฐาน
(4) มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สรางภาพลักษณดี
และเพิ่มความเชื่อมั่นของนานาชาติตอประเทศไทย ความขัดแยงทางอุดมการณและความคิดในสังคมลดลง
ปญหาอาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัด และหารลักลอบขนสงสินคาและคามนุษย
ลดลง มีความพรอมที่ปกปองประชาชนจากการกอการรายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีสวนรวม
ในการกําหนดบรรทัดฐานระหวางประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนสงโลจิสติกส หวงโซมูลคา เปนหุนสวน
การพัฒนาที่สําคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโตของมูลคาการลงทุนและการสงออก
ของไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น
(5) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบได
กระจายอํานาจและมีสวนรวมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการใหบริการซึ่งภาคเอกชนดําเนินการแทนได
ดีกวาลดลง เพิ่มการใชระบบดิจิทัลในการใหบริการ ปญหาคอรรัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมีอิสระมาขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดทําโดยสถาบันการจัดการนานาชาติและ
อั น ดั บ ความยากง า ยในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ในประเทศดี ขึ้ น การใช จ า ยภาครั ฐ และระบบงบประมาณมี
ประสิ ทธิ ภ าพสู ง ฐานภาษี กว า งขึ้ น และดั ช นีการรับ รูการทุจ ริต ดีขึ้น รวมถึงมีบุ คลากรภาครัฐ ที่ มีความรู
ความสามารถและปรับตัวไดทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มขึ้น
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ยุทธศาสตรการพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร ในแผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 มีทั้งหมด 10
ยุทธศาสตร โดยมี 6 ยุทธศาสตรตามกรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป และอีก 4 ยุทธศาสตรที่เปนปจจัยสนับสนุน
ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
ใหความสําคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนใหมีความสมบูรณ เพื่อใหคน
ไทยมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม ไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล
และสามารถเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง มีสุขภาวะที่ดีขึ้น คนทุกชวงวัยมีทักษะความรู และความสามารถ
เพิ่มขึ้น รวมทั้งสถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งและมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น
ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
มุงลดปญหาความเหลื่อมล้ําดานรายไดของกลุมคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคม
ที่แตกตางกัน แกไขปญหาความยากจน เพิ่มโอกาสการเขาถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ รวมทั้งเพิ่ม
ศั ก ยภาพชุ ม ชนและเศรษฐกิ จ ฐานรากให มี ค วามเข ม แข็ ง เพื่ อ ให ชุ ม ชนพึ่ ง พาตนเองและได รั บ ส ว นแบ ง
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจมากขึ้น
ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
มุงเนนใหเศรษฐกิจเติบโตไดตามศักยภาพและมีเสถียรภาพ ภาคสงออกมีการพัฒนา
จนสามารถขยายตัวและเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ผลิตภาพการผลิตของประเทศเพิ่มขึ้น
การลงทุนภาครัฐและเอกชนมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง และมาจากความรวมมือกันมากขึ้น ประชาชนและ
ผูประกอบการเขาสูระบบภาษีมากขึ้น และประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้น
นอกจากนี้ยังเนนใหเศรษฐกิจรายสาขามีการเติบโตอยางเขมแข็ง ภาคการเกษตรเนนเกษตรกรรมยั่งยืนและ
ใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น มีการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีบทบาท
ตอระบบเศรษฐกิจมากขึ้น ภาคการเงินมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
ยุทธศาสตรที่ 4 การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
มุงเนนการรักษาและฟนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ การสรางความมั่นคงดานน้ํา
และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําใหมีประสิทธิภาพ การสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบ
ตอสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศน การเพิ่มประสิทธิภาพการลดกาซเรือนกระจกและขีดความสามารถ
ในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยง
จากภัยพิบัติ และลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพยสินที่เกิดจากสาธารณภัย
ยุท ธศาสตรที่ 5 การเสริม สรา งความมั่น คงแหง ชาติเ พื่อ การพัฒ นาประเทศ
สูความมั่งคั่ง และยั่งยืน
เนนในเรื่องการปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริยใหเปนสถาบันหลักของ
ประเทศ สังคมมีความสมานฉันท ประชาชนมีสวนรวมปองกันแกไขปญหาความมั่นคง ประชาชนในจังหวัด
ชายแดนภาคใตมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มีโอกาสในการศึกษาและประกอบอาชีพที่สรางรายได
เพิ่มขึ้น ประเทศไทยมีความสัมพัน ธและความรวมมื อดานความมั่นคงกับนานาประเทศ ในการปองกันภั ย
คุกคามในรูปแบบตางๆ ควบคูไปกับการรักษาผลประโยชนของชาติ มีความพรอมตอการรับมือภัยคุกคาม
ทั้งภัยคุกคามทางทหารและภัยคุกคามอื่นๆ และแผนงานดานความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคลองกับนโยบาย
การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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ยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
เรงปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจัง โดยมุงเนน
ในเรื่องการลดสัดสวนคาใชจายดานบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และการใหบริการของ
ภาครัฐ รวมทั้งประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น การปรับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตใหอยูในระดับดีขึ้น และการลดจํานวน
การดําเนินคดีกับผูมิไดกระทําความผิด
ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส
มุงเนน ในเรื่องการลดความเขมของการใชพลังงานและลดตน ทุน โลจิส ติก ส
ของประเทศ การพัฒนาระบบขนสงทางราง และทางน้ํา เพิ่มปริมาณการเดินทางดวยระบบขนสงสาธารณะ
ในเขตเมือง และขยายขีดความสามารถในการรองรับปริมาณผูโดยสารของทาอากาศยานใน กรุงเทพมหานคร
และทาอากาศยานในภูมิภาค การเพิ่มความสามารถในการแขงขันดานโลจิสติกส และการอํานวยความสะดวก
ทางการคา การพัฒนาดานพลังงานเพื่อเพิ่มสัดสวนการใชพลังงานทดแทนตอปริมาณการใชพลังงานขั้นสุดทาย
และลดการพึ่งพากาซธรรมชาติในการผลิตไฟฟา การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล และการพัฒนาดานสาธารณูปการ
(น้ําประปา)
ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
เนนในเรื่องการเพิ่มความเขมแข็งดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ
และการเพิ่ ม ความสามารถในการประยุ ก ต ใ ช วิ ท ยาศาสตร เ ทคโนโลยี และนวั ต กรรม เพื่ อ ยกระดั บ
ความสามารถ การแขงขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
ยุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
มุงเนนในเรื่องการลดชองวางรายไดระหวางภาค และมีการกระจายรายไดที่
เปนธรรมมากขึ้น การเพิ่มจํานวนเมืองศูนยกลางของจังหวัดเปนเมืองนาอยูสําหรับคนทุกกลุมในสังคม พื้นฐาน
เศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และการเพิ่มมูลคาการลงทุน
ในพื้นที่เศรษฐกิจใหมบริเวณชายแดน
ยุทธศาสตรที่ 10 ความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา
มุงเนนในเรื่องการมีเครือขายการเชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจที่ครอบคลุม
และมีการใชประโยชนไดเต็มศักยภาพ การเพิ่มระบบหวงโซมูลคาในอนุภูมิภาค และภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทย
เปนฐานเศรษฐกิจ การคาและการลงทุนที่สําคัญในภูมิภาค อนุภูมิภาคอาเซียน และเอเชีย รวมทั้งมีการพัฒนา
สวนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคใหครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออกและเอเชียใต
และประเทศไทยเปนหุนสวนการพัฒนาที่สําคัญทั้งในทุกระดับ
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6) กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2564 – 2568)
สาระของกรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 มีเปาหมายเพื่อพลิกโฉมประเทศไทยสูเศรษฐกิจ
สรางคุณคา สังคมเดินหนาอยางยั่งยืน โดยสิ่งที่ตองทํา คือการเปลี่ยนผานประเทศ หรือการ transform ประเทศ
ใน 4 ดานหลัก ไดแก
(1) การเปลี่ยนผานจากเศรษฐกิจฐานทรัพยากร ไปสูเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมและ
องคความรู หรือการมุงสูเศรษฐกิจมูลคาสูงที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ซึ่งมีเปาหมายใหเศรษฐกิจไทยมีความสามารถ
ในการแขงขันสูง บนพื้นฐานของการสรางมูลคาเพิ่มจากการพัฒนา ตอยอด และใชประโยชนจากองคความรู
ความคิดสรางสรรค เทคโนโลยี และนวัตกรรม พรอมกับการลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และใชทรัพยากรธรรมชาติ
อยางมีประสิทธิภาพ
(2) การเปลี่ยนผานจากสังคมที่มีเพียงบางกลุมที่เขาถึงโอกาสไปสูสังคมที่มีโอกาส
สําหรับทุกคนและทุกพื้นที่ หรือการสรางสังคมแหงโอกาสและความเสมอภาค โดยทุกกลุมคนมีโอกาสในการ
เลื่อนสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเต็มศักยภาพ ไดรับความคุมครองทางสังคมที่เพียงพอ มีสวนรวม
และไดรับประโยชนจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางเสมอภาค และประเทศมีความเหลื่อมล้ําลดลง
ทั้งในเชิงธุรกิจ พื้นที่ รายได และความมั่งคั่ง
(3) การเปลี่ยนผานจากการผลิตและการบริโภคที่ทําลายสิ่งแวดลอม ไปสูวิถีชีวิต
ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและมีความปลอดภัยหรือการเสริมสรางวิถีชีวิตที่ยั่งยืน โดยทุกภาคสวนในสังคมมีรูปแบบ
การดําเนินชีวิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เอื้อใหเกิดความยั่งยืนตอสิ่งแวดลอม พรอมทั้งสามารถรับมือ และ
มีภูมิคุมกันจากสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป
(4) การเปลี่ยนผานจากกําลังคนทักษะต่ําและภาครัฐที่ลาสมัย ไปสูกําลังคนและ
ภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง เพื่อเอื้อตอการเปลี่ยนผานประเทศไปสูการเปนเศรษฐกิจสรางคุณคา สังคมเดินหนา
อยางยั่งยืน
ภายใตองคประกอบในแตละดานจะมีการกําหนด “หมุดหมาย” ซึ่งเปนการกําหนดสิ่งที่
ประเทศไทยปรารถนาจะ ‘เปน’ มุงหวังจะ ‘มี’ หรือตองการจะ ‘ขจัด’ ในชวงระยะเวลา 5 ปของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 13 เพื่อใหการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนามีทิศทางที่ชัดเจนและเกิดผลอยางเปนรูปธรรม จํานวน
13 หมุดหมาย คือ
(1) ไทยเปนประเทศชั้นนําดานสินคาเกษตรและอาหารแปรรูปมูลคาสูง
(2) ไทยเปนจุดหมายของการทองเที่ยวที่เนนคุณคาและความยั่งยืน
(3) ไทยเปนฐานการผลิตยานยนตไฟฟาของอาเซียน
(4) ไทยเปนศูนยกลางทางการแพทยและสุขภาพมูลคาสูง
(5) ไทยเปนประตูการคาการลงทุนและจุดยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่สําคัญของภูมิภาค
(6) ไทยเปนฐานการผลิตอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะและบริการดิจิทัลของอาเซียน
(7) มุงลดความเหลื่อมล้ําระหวางธุรกิจขนาดใหญและ SMEs
(8) มุงลดความเหลื่อมล้ําระหวางพื้นที่
(9) มุงเพิ่มพลวัตการเลื่อนชั้นทางสังคมและลดความเหลื่อมล้ําเชิงรายไดและความมั่งคั่ง
(10) ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคารบอนต่ํา
(11) ไทยสามารถปรับตัวและลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ
(12) ไทยมีกําลังคนสมรรถนะสูง มุงเรียนรูอยางตอเนื่องตอบโจทยการพัฒนาแหงอนาคต
(13) ไทยมีภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง

60
7) นโยบายสําคัญของรัฐบาลไทยแลนด 4.0
ไทยแลนด 4.0 เปนโมเดลดานการพัฒนาเศรษฐกิจที่จะนําพาประเทศไทยใหหลุดพนจาก
กับดักประเทศรายไดปานกลาง กับดักความเหลื่อมล้ํา และกับดักความไมสมดุล พรอมๆ กับเปลี่ยนผานประเทศ
ไทยไปสูประเทศในโลกที่หนึ่ง ที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในบริบทของโลกยุค The Fourth Industrial
Revolution อยางเปนรูปธรรม ตามแนวทางที่แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป ไดวางไวดวยการสรางความเขมแข็ง
จากภายใน ควบคูไปกับการเชื่อมโยงกับประชาคมโลก ตามแนวคิด "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" โดยขับเคลื่อน
ผานกลไก "ประชารัฐ" โดยมีการผลักดันการปฏิรูปโครงสรางเศรษฐกิจ การปฏิรูปการวิจัยและการพัฒนา และ
การปฏิรูปการศึกษาไปพรอมๆ กัน
ในอดีตจะพบวาประเทศไทยมีพัฒนาการทางเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง โดยเริ่มตนจาก
Thailand 1.0 ที่เนนเกษตรแบบดั้งเดิมมาสู Thailand 2.0 ที่เนนอุตสาหกรรมเบา และพัฒนาสู Thailand 3.0
ที่เนนอุตสาหกรรมที่มีความซับซอนมากขึ้นจวบจนปจจุบัน Thailand 3.0 เกิดขึ้นในชวงเวลาที่กระแสโลกาภิวัตน
เปดกวาง มีการหลั่งไหลของทุนและเทคโนโลยีจากตางประเทศเขามาลงทุนในประเทศ ทําใหอุตสาหกรรมไทย
มีความซับซอนมากขึ้น มีการปรับเปลี่ยนโครงสรางการผลิตจากการผลิตเพื่อทดแทนการนําเขา มาเปนการสงเสริม
การผลิตเพื่อสงออก คานิยมชุดใหมไมวาจะเปนวัตถุนิยม ปจเจกนิยม สุขนิยม และสากลนิยม ไดเขามาแทนที่
คานิยมดั้งเดิมที่เนนการเอื้อเฟอแบงปนความเปนอยูอยางพอเพียง การมีครอบครัวที่อบอุน และทองถิ่นนิยม
กลไกขับเคลื่อนไทยแลนด 4.0
ไทยแลนด 4.0 มีเปาหมายเพื่อหลุดพน 3 กับดักโดยปรับเปลี่ยนกลไกการขับเคลื่อน
การเติบโตชุดใหม (New Growth Engines) เพื่อเปลี่ยนผานประเทศไทยไปสู "ประเทศในโลกที่หนึ่ง" ภายในป
2575 ดังนี้
(1) หลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลาง ดวยการสรางความมั่งคั่งผานกลไก
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยนวัตกรรม ปญญา เทคโนโลยี และความคิดสรางสรรค (Competitive Growth Engines)
เพื่อกาวสูประเทศที่มีรายไดสูง โดยเปลี่ยนจาก "ทํามากไดนอย" เปน "ทํานอยไดมาก"
(2) หลุดพนจากกับดักความเหลื่อมล้ํา ดวยการสรางความมั่นคงผานกลไกการกระจาย
รายได โอกาส และความมั่งคั่งอยางเทาเทียม (Inclusive Growth Engines) โดยเนนการปรับเปลี่ยนจาก
ความมั่งคั่งที่กระจุกเปนความมั่งคั่งที่กระจาย ดวยหลักคิดที่วา "เราจะเดินหนาไปดวยกัน โดยไมทิ้งใครไวขางหลัง"
(3) หลุดพนจากกับดักความไมสมดุล ดวยการสรางความยั่งยืนผานกลไกการพัฒนา
ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green Growth Engines ) ปรับเปลี่ยนจากการพัฒนาที่ไมสมดุลสู "การพัฒนาที่สมดุล"
เปาหมายไทยแลนด 4.0 กําหนดเปาหมายครอบคลุมใน 4 มิติ ดังนี้
(1) ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ (Economic Wealth) เปน "ระบบเศรษฐกิจที่เน น
การสรางมูลคา" (Value - Base Economy) ที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสรางสรรค
(2) ความอยูดีมีสุขของผูคนในสังคม (Social Well - beings) เปน "สังคมที่ไมทอดทิ้ง
ใครไวขางหลัง" (Inclusive Society) ดวยการเติมเต็มศักยภาพของผูคนในสังคม เพื่อสรางหลักประกันความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจสังคม และฟนความสมานฉันทและความเปนปกแผนของคนในสังคม ใหกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง
(3) การยกระดับศักยภาพและคุณคาของมนุษย (Human Wisdom) ดวยการพัฒนาคน
ไทยใหเปน "มนุษยที่สมบูรณในศตวรรษที่ 21" ควบคูไปกับการเปน "คนไทย 4.0 ในโลกที่หนึ่ง"
(4) การรักษสิ่งแวดลอม (Environmental Wellness) มี "ระบบเศรษฐกิจที่สามารถ
ปรับสภาพตามภูมิอากาศ" ควบคูไปกับการเปน "สังคมคารบอนต่ํา" อยางเต็มรูปแบบ

61

และ 77 จังหวัด

ซึ่งประกอบดวย 5 วาระ ดังนี้
วาระที่ 1 : การเตรียมคนไทย 4.0 ใหพรอมกาวสูโลกที่หนึ่ง
วาระที่ 2 : การพัฒนาคลัสเตอรเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมแหงอนาคต
วาระที่ 3 : การบมผูประกอบการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม
วาระที่ 4 : การเสริมความเขมแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศผาน 18 กลุมจังหวัด
วาระที่ 5 : การบูรณาการอาเซียน เชื่อมประเทศไทยสูประชาคมโลก

8) แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2560 - 2579)
การจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ ไดใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
เพื่อสรางการรับรู ความเขาใจ การยอมรับ และเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผนฯ เพื่อใหสามารถขับเคลื่อน
แผนไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยไดศึกษาสถานการณและบริบทแวดลอมที่มีผลกระทบตอการ
พัฒนาการศึกษาของประเทศ ทั้งดานความกาวหนาของเทคโนโลยีดิจิทัลแบบกาวกระโดดที่สงผลตอระบบ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ภูมิภาค และโลก การเปลี่ย นแปลงโครงสรางประชากรไปสูสังคมสูงวัย
และทักษะของประชากรในศตวรรษที่ 21 ที่ทั่วโลกตางตองเผชิญกับความทาทายและมุงพัฒนาประเทศไปสู
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมยุค 4.0 และนําผลการติดตามประเมินแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 - 2559
ซึ่งครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวกับบริบทการจัดการศึกษา โอกาสทางการศึกษา คุณภาพการศึกษา ประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการสถานศึกษาและการใชจายงบประมาณ รวมทั้งการพัฒนาการศึกษา
กับขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ นอกจากนี้ยังไดศึกษาปญหาและความทาทายของระบบการศึกษา
ทั้งที่เกิดจากปญหาของระบบการศึกษา และจากสภาวการณของโลกที่ประเทศตองเผชิญ เพื่อนํามากําหนด
แนวคิดของการจัดการศึกษา วิสัยทัศน วัตถุประสงค เปาหมายการพัฒนาการศึกษา บทบาทของผูมีสวนเกี่ยวของ
ยุทธศาสตร เปาหมายตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนา รวมทั้งโครงการเรงดวนที่สําคัญและการขับเคลื่อน
แผนการศึกษาแหงชาติสูการปฏิบัติ โดยมีสาระสําคัญและการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแหงชาติสูการปฏิบัติ
โดยมีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้
แนวคิดการจัดการศึกษา (Conceptual Design) ตามแผนการศึกษาแหงชาติ ยึดหลักสําคัญ
ในการจัดการศึกษา ประกอบดวย หลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for all) หลักการจัดการศึกษา
เพื่อเพื่อความเทาเทียมและทั่วถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy)
และหลักการมีสวนรวมของทุกภาคสวนของสังคม (All for Education) อีกทั้งยึดตามเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development Goals : SDGs 2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) อาทิ คุณภาพ
ของคนทุกชวงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรของประเทศ ความเหลื่อมล้ําของการกระจายรายได
และวิกฤตดานสิ่งแวดลอม โดยนํายุทธศาสตรชาติ (National Strategy) มาเปนกรอบความคิดสําคัญในการจัดการ
ทําแผนการศึกษาแหงชาติ
วิสัยทัศน จุดมุงหมาย เปาหมาย ตัวชี้วัด และยุทธศาสตรของแผนการศึกษาแหงชาติ
จากแนวคิดการจัดการศึกษาดังกลาวขางตน แผนการศึกษาแหงชาติฉบับนี้ จึงไดกําหนดวิสัยทัศน (Vision) ไวดังนี้
"คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดํารงชีวิตอยางเปน
สุข สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21"
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โดยมีวัตถุประสงคในการจัดการศึกษา 4 ประการ คือ
(1) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
(2) เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนพลเมืองดี
(3) เพื่อพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู และคุณธรรม จริยธรรม รูรัก
สามัคคี และรวมมือผนึกกําลังมุงสูการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
4) เพื่อนําประเทศไทยกาวขามกับดักประเทศที่มีรายไดปานกลาง และความเหลื่อมล้ํา
ภายในประเทศลดลงเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนและจุดมุงหมายในการจัดการศึกษาดังกลาวขางตน แผนการศึกษา
แหงชาติไดวางเปาหมายไว 2 ดาน คือ
เปาหมายดานผูเรียน (Learner Aspiration) โดยมุงพัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีคุณลักษณะ
และทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 (3Rs 8Cs) ประกอบดวย ทักษะและคุณลักษณะตอไปนี้
(1) 3Rs ไดแก การอานออก (Reading) การเขียนได (Writing) และการคิดเลขเปน
(Arithmetic’s)
(2) 8Cs ไดแก ทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ และทักษะในการแกปญหา
(Critical Thinking and Problem Solving) ทักษะดานการสรางสรรคและนวัตกรรม (Creativity and Innovation)
ทักษะดานความเขาใจตางวัฒ นธรรม ตางกระบวนทัศน (Cross – cultural Understanding) ทักษะ
ดานความรวมมือการทํางานเปนทีม และภาวะผูนํา (Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะ
ดานการสื่อสาร สารสนเทศ และการรูเทาทันสื่อ (Communications, Information and Media Literacy)
ทักษะดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพ
และทักษะ การเรียนรู (Career and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม
(Compassion)
เปาหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ประการ ซึ่งมีตัวชี้วัดเพื่อการบรรลุ
เปาหมาย 53 ตัวชี้วัด ประกอบดวย เปาหมายและตัวชี้วัดที่สําคัญ ดังนี้
(1) ประชากรทุกคนเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอยางทั่วถึง (Access)
มีตัวชี้วัดที่สําคัญ เชน ประชากรกลุมอายุ 6 - 14 ปทุกคนไดเขาเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ตอนตนหรือเทียบเทาที่รัฐตองจัดใหฟรีโดยไมเก็บคาใชจาย ผูเรียนพิการไดรับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการ
ทางการศึกษาที่เหมาะสมทุกคน และประชากรวัยแรงงาน มีการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น เปนตน
(2) ผูเรียนทุกคน ทุกกลุมเปาหมายไดรับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
อยางเทาเทียม (Equity) มีตัวชี้วัดที่สําคัญ เชน ผูเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนไดรับการสนับสนุน
คาใชจายในการศึกษา 15 ปเปนตน
(3) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผูเรียนใหบรรลุขีดความสามารถเต็ม
ตามศักยภาพ (Quality) มีตัวชี้วัดที่สําคัญ เชน นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) แตละวิชาผานเกณฑคะแนนรอยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้น และคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบโครงการ
ประเมินผลนักเรียนรวมกับนานาชาติ (Program for International Student Assessment : PISA) ของ
นักเรียนอายุ 15 ปสูงขึ้น เปนตน
(4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษาที่คุมคา
และบรรลุเปาหมาย (Efficiency) มีตัวชี้วัดที่สําคัญ เชน รอยละของสถานศึกษาขนาดเล็ก ที่ไมผานเกณฑการประเมิน
คุณภาพภายนอกลดลง มีระบบการบริหารงานบุคคล ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและ
เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน รวมทั้งมีกลไกสงเสริมให ทุกภาคสวนสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา เปนตน
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(5) ระบบการศึกษาที่สนองตอบและกาวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เปนพลวัต
และบริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) มีตัวชี้วัดที่สําคัญ เชน อันดับความสามารถในการแขงขันของ ประเทศ
ดานการศึกษาดีขึ้น สัดสวนผูเรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผูเรียนสามัญศึกษา และจํานวนสถาบันอุดมศึกษาที่
ติดอันดับ 200 อันดับแรกของโลกเพิ่มขึ้น เปนตน
เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนจุดมุงหมาย และเปาหมายดังกลาวขางตน แผนการศึกษาแหงชาติ
จึงไดกําหนดชวงเวลาในการดําเนินการในแตละเปาหมายและตัวชี้วัด เปน 5 ชวง ดังนี้ระยะ เรงดวน ระยะ 5
ปแรกของแผน ระยะ 5 ปที่สองของแผน ระยะ 5 ปที่สามของแผน และระยะ 5 ปสุดทายของแผน
ยุทธศาสตร เปาหมาย และตัวชี้วัด แผนการศึกษาแหงชาติไดกําหนดยุทธศาสตร ในการ
พั ฒ นาการศึ กษาภายใต 6 ยุ ทธศาสตร ห ลั กที่ส อดคลองกับ ยุทธศาสตร ช าติ 20 ป เพื่อใหแผนการศึกษา
แหงชาติบรรลุเปาหมายตามจุดมุงหมาย วิสัยทัศนและแนวคิดการจัดการศึกษา ดังกลาวขางตน ดังนี้
ยุ ท ธศาสตร ที่ 1 : การจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ ความมั่ น คงของสั ง คมและประเทศชาติ
มีเปาหมาย ดังนี้
(1) คนทุกชวงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีตัวชี้วัดที่สําคัญ เชน การจัดกิจกรรมของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่สงเสริมการเรียนรูที่สะทอนความรักและการธํารงรักษาสถาบัน หลักของชาติ และการยึดมั่น
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข การจัดการเรียนการสอน/กิจกรรม
เพื่อเสริมสรางความเปนพลเมือง (Civic Education) และสงเสริมการอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม เปนตน
(2) คนทุกชวงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตและพื้นที่พิเศษ
ไดรับการศึกษาและเรียนรูอยางมีคุณภาพ มีตัวชี้วัดที่สําคัญ เชน นักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษ เฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใตและพื้นที่พิเศษมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แตละวิชา
ผานเกณฑคะแนนรอยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้น สถานศึกษาจัดการศึกษาสําหรับกลุมชนตางเชื้อชาติศาสนา ภาษา
และวัฒนธรรม กลุมชนชายขอบ และแรงงาน ตางดาวเพิ่มขึ้น และสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษที่จัดอยูในมาตรการ
จูงใจ มีระบบเงินเดือน คาตอบแทนที่สูงกวาระบบปกติเพิ่มขึ้น เปนตน
(3) คนทุกชวงวัยไดรับการศึกษา การดูแลและปองกันจากภัยคุกคามในชีวิต รูปแบบใหม
มีตัวชี้วัดที่สําคัญ เชน สถานศึกษาที่จัดกระบวนการเรียนรูและปลูกฝงแนวทางการจัดการความขัดแยงโดยแนวทาง
สันติวิธีเพิ่มขึ้น มีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรม เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับภัยคุกคาม
ในรูปแบบใหมเพิ่มขึ้น มีระบบ กลไก และมาตรการที่เขมแข็งในการปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคามใน
รูปแบบใหม และผูเรียนในสถานศึกษาที่มีคดีทะเลาะวิวาทลดลง เปนตน โดยไดกําหนดแนวทางการพัฒนา คือ
พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ยกระดับคุณภาพและสงเสริมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตและพื้นที่พิเศษ ทั้งที่เปนพื้นที่สูง พื้นที่ตามแนวตะเข็บชายแดน และ
พื้นที่เกาะแกงชายฝงทะเล ทั้งกลุมชนตางเชื้อชาติศาสนา และวัฒนธรรม กลุมชนชายขอบ และแรงงานตางดาว
พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการจัดระบบการดูแลและปองกันภัยคุกคามใน รูปแบบใหม อาทิ อาชญากรรม
และความรุนแรงในรูปแบบตางๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม ภัยจากไซเบอร เปนตน
และมีแผนงานและโครงการสําคัญ เชน โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิ จ
จังหวัดชายแดนภาคใตและพื้นที่พิเศษ เปนตน
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ยุทธศาสตรที่ 2 : การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสราง
ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ มีเปาหมาย ดังนี้
(1) กําลังคนมีทักษะที่สําคัญจําเปนและมีสมรรถนะตรงตามความตองการของตลาด
งานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ มีตัวชี้วัดที่สําคัญ เชน มีฐานขอมูล ความตองการกําลังคน
(Demand) จําแนกตามกลุมอุตสาหกรรมอยางครบถวน สัดสวนผูเรียน อาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผูเรียน
สามัญศึกษา และสัดสวนผูเรียนวิทยาศาสตรสุขภาพ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผูเรียน
สังคมศาสตรกําลังแรงงานในสาขาอาชีพตางๆ ที่ไดรับการยกระดับคุณวุฒิวิชาชีพเพิ่มขึ้น เปนตน
(2) สถาบันการศึกษาและหนวยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญ
และเปนเลิศเฉพาะดาน มีตัวชี้วัดที่สําคัญ เชน สัดสวนการผลิตกําลังคนระดับกลางและระดับสูง จําแนกตาม
ระดับ /ประเภทการศึกษาในสาขาวิชาที่ สอดคลองกับความต องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ
เพิ่มขึ้น รอยละของสถาบันการศึกษาจัดการศึกษารูปแบบทวิภาคี/สหกิจศึกษา/หลักสูตรโรงเรียนในโรงงาน
ตามมาตรฐานที่กําหนดเพิ่มขึ้น จํานวนหลักสูตรของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาทวิวุฒิ (Dual Degree) เพิ่มขึ้น
จํานวนสถาบัน อาชีว ศึกษาและอุ ดมศึกษาที่จัดหลักสูตรสําหรั บผู มีความสามารถพิ เศษเพิ่มขึ้น และมีภ าคี
เครือขายความรวมมือระหวางรัฐ เอกชน สถานประกอบการ สมาคมวิชาชีพและหนวยงานที่จัดการศึกษา
เพิ่มขึ้น เปนตน
(3) การวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองคความรู และนวัตกรรมที่สรางผลผลิตและมูลคาเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจ มีตัวชี้วัดที่สําคัญ เชน สัดสวนเงินลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน เมื่อเทียบกับภาครัฐเพิ่มขึ้น
สัดสวนคาใชจายการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP)
ของประเทศเพิ่มขึ้น โครงการ/งานวิจัยเพื่อสรางองคความรู/นวัตกรรมที่นําไปใชประโยชนในการพัฒนาประเทศ
เพิ่มขึน้ บุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาตอประชากร 10,00 คน เพิ่มขึ้น นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐที่ไดจดสิทธิบัตร
และทรัพยสินทางปญญาเพิ่มขึ้น และผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น เปนตน โดยได
กําหนดแนวทางการพัฒนา คือ ผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความตองการของ
ตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ สงเสริมการผลิตและพัฒนากําลังคนที่มีความเชี่ยวชาญ
และเปน เลิศเฉพาะดานสงเสริมการวิจัย และพัฒ นาเพื่อสรางองคความรู และนวัต กรรมที่ สรางผลผลิตและ
มูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ และมีแผนงานและโครงการสําคัญ เชน โครงการจัดทําแผนผลิตและพัฒนากําลังคน
ใหตรงกับความตองการของตลาดงานในกลุมอุตสาหกรรมเปาหมาย เปนตน
ยุทธศาสตรที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู
มีเปาหมาย ดังนี้
(1) ผูเรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย และทักษะและ คุณลักษณะ
ที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 มีตัวชี้วัดที่สําคัญ เชน ผูเรียนที่มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
เพิ่มขึ้น ผูเรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความมีวินัย และมีจิตสาธารณะเพิ่มขึ้น สถานศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทาขึ้นไปที่จัดกิจกรรมสะทอนการสรางวินัย จิตสาธารณะ และคุณลักษณะ
ที่พึงประสงคเพิ่มขึ้น เปนตน
(2) คนทุกชวงวัยมีทักษะ ความรูความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา
และมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตไดตามศักยภาพ มีตัวชี้วัดที่สําคัญ เชน เด็กแรกเกิด-5 ป มีพัฒนาการ
สมวัยเพิ่มขึ้น นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แตละวิชาผานเกณฑ
คะแนนรอยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้น ผูสูงวัย ที่ไดรับบริการการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะชีวิตเพิ่มขึ้น
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และมีสาขาและวิชาชีพ ที่เปดโอกาสใหผูสูงวัยไดรับการสงเสริมใหทํางานและถายทอดความรู/ประสบการณ
เพิ่มขึ้น เปนตน
(3) สถานศึกษาทุ กระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรูตาม
หลั ก สู ต รอย า งมี คุ ณ ภาพและมาตรฐาน มี ตั ว ชี้ วั ด ที่ สํ า คั ญ เช น ศู น ย เ ด็ ก เล็ ก /สถานศึ ก ษาระดั บ ก อ น
ประถมศึกษาที่จัดกิจกรรมการเรียนรูไดคุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้น สถานศึกษา/สถานพัฒนา เด็กปฐมวัย
จัดกิจกรรมที่สอดคลองกับหลักสูตรปฐมวัย และสมรรถนะของเด็กที่เชื่อมโยงกับ มาตรฐานคุณภาพเด็กปฐมวัย
ของอาเซียนเพิ่มขึ้น สถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรที่มุงพัฒนาผูเรียนให
มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เพิ่มขึ้น และสถาบันการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะที่สอดคลองกับยุทธศาสตรประเทศไทย
4.0 เพิ่มขึ้น เปนตน
(4) แหลงเรียนรู สื่อตําราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรูมีคุณภาพและมาตรฐาน
และประชาชนสามารถเขาถึงไดโดยไมจํากัดเวลาและสถานที่ มีตัวชี้วัดที่สําคัญ เชน แหลงเรียนรูที่ไดรับการพัฒนา
ใหสามารถจัดการศึกษา/จัดกิจกรรมการเรียนรูตลอดชีวิตที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น สื่อสารมวลชนที่เผยแพรหรือ
จัดรายการเพื่อการศึกษาเพิ่มขึ้น สื่อตําราเรียนและสื่อการเรียนรูที่ผานการรับรองมาตรฐานคุณภาพจากหนวยงาน
ที่รับผิดชอบ และไดรับการพัฒนาโดยการมีสวนรวมจากภาครัฐและเอกชนเพิ่มขึ้น เปนตน
(5) ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ มีตัวชี้วัดที่สําคัญ
เชน มีระบบและกลไกการทดสอบ การวัดและประเมินความรูทักษะ และสมรรถนะของผูเรียนทุกระดับการศึกษา
และทุกกลุมเปาหมายที่มีประสิทธิภาพ มีระบบติดตามประชากรวัยเรียนที่ขาดโอกาสหรือไมไดรับการศึกษา
และผูเรียนที่มีแนวโนมจะออกกลางคัน เปนตน
(6) ระบบการผลิตครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาไดมาตรฐานระดับสากล
มีตัวชี้วัดที่สําคัญ เชน มีฐานขอมูลความตองการใชครูแผนการผลิตครูอาจารยและบุคลากรทางการศึกษา
ในระยะ 10 ป (พ.ศ. 2560 - 2569) จําแนกตามสาขาวิชา ขนาด สถานศึกษา และจังหวัด สัดสวนของการบรรจุครู
ที่มาจากการผลิตครูในระบบปดเพิ่มขึ้น มีหลักเกณฑและเงื่อนไขที่เอื้อใหผูสําเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาอื่น
และพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อเขาสูวิชาชีพครูเปนตน
(7) ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน
มีตัวชี้วัดที่สําคัญ เชน ครูอาจารยและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและประเภท การศึกษาไดรับการพัฒนา
ตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งไดรับการพัฒนาใหสอดคลองกับ
ความตองการและยุทธศาสตรของหนวยงานเพิ่มขึ้น และระดับความพึงพอใจของครูอาจารยและบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีตอการพัฒนาและการใชประโยชนจากการพัฒนาเพิ่มขึ้น เปนตน โดยไดกําหนดแนวทาง
การพัฒนา คือ สงเสริมและพัฒนาแหลงเรียนรูสื่อตําราเรียน และสื่อการเรียนรูตางๆ ใหมีคุณภาพ มาตรฐาน
และประชาชนสามารถเขาถึงแหลงเรียนรูไดโดยไมจํากัดเวลาและสถานที่ สรางเสริมและปรับเปลี่ยนคานิยม
ของคนไทยใหมีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงคและพัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัด
และประเมินผลผูเรียนใหมีประสิทธิภาพ และมีแผนงานและโครงการที่สําคัญ เชน โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนา
ทองถิ่น เปนตน
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มีเปาหมาย ดังนี้

ยุทธศาสตรที่ 4 : การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา

(1) ผูเรียนทุกคนไดรับโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาที่มี คุณภาพ
มีตัวชี้วัดที่สําคัญ เชน ดัชนีความเสมอภาคของอัตราการเขาเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามฐานะทางเศรษฐกิจ
และพื้นที่ลดลง ความแตกตางระหวางคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ของนักเรียนระหวางพื้นที่/ภาคการศึกษาในวิชาคณิตศาสตรและภาษาอังกฤษลดลง เปนตน
(2) การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสําหรับคนทุกชวงวัย
มีตัวชี้วัดที่สําคัญ เชน มีระบบเครือขายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาที่ทันสมัยสนองตอบความตองการของ
ผูเรียนและผูใชบริการอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และสถานศึกษาทุกแหงมีอินเทอรเน็ตความเร็วสูงและ
มีคุณภาพ เปนตน
(3) ระบบขอมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกตองเปน
ปจจุบัน เพื่อการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล
มีตัวชี้วัดที่สําคัญ เชน มีระบบฐานขอมูลรายบุคคลที่อางอิงจากเลขที่บัตรประจําตัว
ประชาชน 13 หลัก ที่สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนฐานขอมูล รวมทั้งใชประโยชนรวมกันระหวางกระทรวงศึกษาธิการ
และหนวยงานอื่น ดานสาธารณสุข สังคม ภูมิสารสนเทศ แรงงาน และการศึกษา และมีระบบสารสนเทศดาน
การศึกษาและดานอื่นที่เกี่ยวของ ที่เปนระบบเดียวกัน ทั้งประเทศ ครอบคลุม ถูกตอง และเปนปจจุบัน สามารถ
อางอิงไดเปนตน โดยไดกําหนดแนวทางการพัฒนา คือ เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษา
ที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสําหรับคนทุกชวงวัย พัฒนาฐานขอมูลดานการศึกษา
ที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเขาถึงไดและมีแผนงานและโครงการสําคัญ เชน โครงการจัดทําฐานขอมูลรายบุคคล
ทุกชวงวัย ทั้งดานสาธารณสุข สังคม ภูมิสารสนเทศ แรงงาน และการศึกษา เปนตน
ยุ ท ธศาสตร ที่ 5 : การจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ สร า งเสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เ ป น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดลอม มีเปาหมาย ดังนี้
(1) คนทุกชวงวัย มีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม และนําแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ มีตัวชี้วัดที่สําคัญ เชน ครู/ บุคลากรทางการศึกษา ไดรับ
การอบรมพัฒนาในเรื่องการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้น ผูเรียนทุกระดับการศึกษา
มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนักในความสําคัญของการดํารงชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ความมี
คุณธรรม จริยธรรม และการประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตเพิ่มขึ้น และ
สถาบันอุดมศึกษาที่ติดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวของโลกเพิ่มขึ้น เปนตน
(2) หลักสูตร แหลงเรียนรู และสื่อการเรียนรูที่สงเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม คุณธรรม จริย ธรรม และการนําแนวคิดตามหลักปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพีย งสูการปฏิบัติ
มีตัวชี้วัดที่สําคัญ เชน สถานศึกษา/สถาบันการศึกษาจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม เพื่อปลูกฝงคุณธรรม
จริยธรรม และการนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติเพิ่มขึ้น และสื่อสารมวลชน
ที่เผยแพรหรือใหความรูเกี่ยวกับการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้น เปนตน
(3) การวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมดานการสรางเสริมคุณภาพชีวิต
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีตัวชี้วัดที่สําคัญ เชน มีฐานขอมูลดานการศึกษาที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศในสาขาตางๆ เพิ่มขึ้น เปนตน โดยไดกําหนดแนวทางการพัฒนา คือ สงเสริมสนับสนุนการสราง
จิตสํานึกรักษ สิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม และนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ
ในการดําเนินชีวิต สงเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรูแหลงเรียนรูและสื่อการเรียนรูตางๆ และ
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พัฒนาองคความรูงานวิจัย และนวัตกรรมดานการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมีแผนงาน
และโครงการสําคัญ เชน โครงการนอมนําศาสตรพระราชาสูการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพคนทุกชวงวัย โครงการ
โรงเรียนคุณธรรม โครงการโรงเรียนสีเขียว เปนตน
ยุทธศาสตรที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเปาหมาย
ดังนี้
(1) โครงสร า ง บทบาท และระบบการบริห ารจัดการการศึ กษามีความคลองตั ว
ชัดเจน และสามารถตรวจสอบไดมีตัวชี้วัดที่สําคัญ เชน มีการปรับปรุงโครงสรางและระบบบริหารราชการ
สวนกลาง สวนภูมิภาค และสถานศึกษาใหมีเอกภาพ สอดคลองกับบริบทของพื้นที่ และการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล เปนตน
(2) ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงผลตอ คุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา มีตัวชี้วัดที่สําคัญ เชน สถานศึกษาขนาดเล็ก/สถานศึกษาที่ตองการความชวยเหลือ
และพัฒนาเปนพิเศษอยางเรงดวน ที่ไมผานเกณฑการประเมินคุณภาพภายนอกลดลง คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของผูเรียนที่เรียนในกลุมสถานศึกษาที่เขาสูระบบการบริหารจัดการแนวใหม
สูงขึ้น เปนตน
(3) ทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความตองการ
ของประชาชนและพื้นที่ มีตัวชี้วัดที่สําคัญ เชน จํานวนองคกร สมาคม มูลนิธิหรือหนวยงานอื่นที่เขามาจัดการศึกษา
หรือรวมมือกับสถานศึกษา ทั้งของรัฐ เอกชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพิ่มขึ้น และสัดสวนการมีสวนรวม
สนับสนุนการศึกษาของภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคีเครือขายเมื่อเทียบกับรัฐ จําแนกตามระดับการศึกษา
สูงขึ้น เปนตน
(4) กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะ
ที่แตกตางกันของผูเรียน สถานศึกษาและความตองการกําลังแรงงานของประเทศมีตัวชี้วัดที่สําคัญ เชน มีกฎหมาย
กฎ ระเบียบ และระบบการจัดสรรเงินเพื่อการศึกษาที่เอื้อและ สนองตอบคุณลักษณะที่แตกตางกันของผูเรียน
ความตองการกําลังแรงงานและสภาพปญหาที่แทจริงของประเทศ มีรูปแบบ/แนวทาง กลไกการจัดสรรงบประมาณ
ผานดานอุปสงคและอุปทานในสัดสวนที่เหมาะสม เปนตน
(5) ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษามีความ เปนธรรม
สรางขวัญกําลังใจและสงเสริมใหปฏิบัติงานไดอยางเต็มตามศักยภาพ มีตัวชี้วัดที่สําคัญ เชน สถานศึกษาที่มีครู
เพียงพอตอการจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น ครู/ผูทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน/ผูประกอบการที่ปฏิบัติงาน
สนับสนุนการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น และสถานศึกษามีบุคลากรทางการศึกษา ทําหนาที่ปฏิบัติงานสนับสนุนการ
เรียนการสอนเพิ่มขึ้น เปนตน
9) แผนดานการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนของประเทศ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม จัดตั้งตามพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2562 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 136 ตอนที่ 57 ก
ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ซึ่งมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 โดยมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับสงเสริม
สนับสนุน และกํากับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและการสรางนวัตกรรม เพื่อใหพัฒนาประเทศเทาทัน
การเปลี่ยนแปลงของโลก และราชการอื่นๆ ตามกฎหมายกําหนด โดยมีแผนดานการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและ
พัฒนากําลังคนของประเทศ ดังนี้
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(1) วิสัยทัศน
อุดมศึกษาสรางคน สรางปญญา เพื่อพัฒนาสังคมไทยอยางยั่งยืน
(2) วัตถุประสงค
(2.1) เพื่ อยกระดั บ คุณ ภาพการอุด มศึก ษาใหเ ทีย บเคีย งกับ ประเทศพัฒ นาแลว
สรางปญญาใหสังคมไทยและสังคมโลก ยกระดับศักยภาพทุนมนุษยใหเปนปจจัยเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ยกระดับความเปนนานาชาติ (Internationalization) ยกระดับศักยภาพวิทยาศาสตรเทคโนโลยีการวิจัยและ
นวัตกรรมใหเปนแรงขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและตอบโจทยยุคโลกาภิวัฒน
(2.2) เพื่อสนับสนุนการถายทอดองคความรูและนวัตกรรมอยางกวางขวางและครอบคลุม
ผูมีสวนไดสวนเสียในภาคการเกษตร อุตสาหกรรมและบริการใหสามารถนําวิทยาศาสตรเทคโนโลยีการวิจัย
และนวัตกรรม มาใชเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(2.3) เพื่อสนับสนุนการเคลื่อนยายทางสังคม (Social Mobility) ขยายโอกาสทาง
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ครอบคลุมประชากรวัยเรียน วัยแรงงานและผูสูงอายุใหเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
โดยเฉพาะกลุมผูดอยโอกาสใหความสําคัญกับการพัฒนาทักษะและสมรรถนะตามความตองการของตลาดแรงงาน
การสรางงานและการเปนผูประกอบการ โดยเฉพาะในทองถิ่นหรือภูมิลําเนาของตนเอง
(2.4) เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการกํากับดูแลระบบอุดมศึกษาใหมีประสิทธิภาพสอดคลอง
กับความเปนอิสระในการบริหารจัดการตนเองของสถาบันอุดมศึกษาสามารถพัฒนาระบบบริหารแบบมืออาชีพ
ดวยกําหนดจุดเนนเพื่อการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาที่หลากหลายใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาประเทศในมิติ
ตางๆ (Reinventing University) ความสัมพันธแผนดานการอุดมศึกษากับแผนตางๆ ที่เกี่ยวของ
(3) เปาหมายและตัวชี้วัดของแผน
(3.1) เปาหมายที่ 1 กําลังคนมีคุณภาพ และปริมาณรองรับการพัฒนาประเทศ
และการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลก
เปาหมายหมายยอย
1. บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค (Desired Characteristics) โดยมีความสมดุล
ทั้งทักษะวิชาชีพ และทักษะการดํารงชีวิต (Soft & Hard Skills)
2. อุดมศึกษาผลิตและพัฒนากําลังคนสอดคลองกับเปาหมาย และตอบโจทยประเทศ
ทั้งเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ
3. ผูเรียนทุกกลุมมีโอกาสเขาถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษา (Equality in Access)
และการเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong Learning, Credit Bank)
4. ประชากรวัยแรงงานไดรับการพัฒนา และยกระดับทักษะเพื่อการทํางาน (Re Skills,
Up Skills & New Skills)
5. กระบวนการจัดการศึกษามีคุณภาพ มาตรฐาน และยืดหยุน เหมาะสมกับผูเรียน
(Enhancing Curriculums for Desired Learning Outcomes)
6. ภาคีทั้งภาคสังคม ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และสถาบันวิชาการทั้งใน
และตางประเทศมีสวนรวมในการกําหนด และพัฒนาหลักสูตรเพื่อการผลิตบัณฑิต (Degree) และการพัฒนา
กําลังแรงงาน (Non-Degree)
7. อาจารยมีความเปนมืออาชีพในการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน
และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะศาสตรเปนที่ยอมรับทั้งในและนอกประเทศ
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ในสถาบันอุดมศึกษา

8. บุ ค ลากรได รั บ การเสริ ม สร า งความรู แ ละทั ก ษะที่ จํา เป น ต อ การปฏิ บั ติ ง าน

9. สภาพแวดล อ มที่เ อื้อ ตอ การใชชีวิต ของผูเ รีย นทุก กลุม ในสถาบัน อุด มศึก ษา
(Campus Life & Universal Design)
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
เปาหมาย
2564
2565
2566-2570
th
th
1. Critical thinking in teaching by WEF ดีขึ้น
≤87
≤85
≤80th
2. Skillset of Graduates by WEF ดีขึ้น
≤70th
≤65th
≤60th
3. Digital skills among active population by WEF ดีขึ้น
≤65th
≤64th
≤62th
4. Ease of finding skilled employees by WEF ดีขึ้น
≤85th
≤84th
≤80th
5. English Proficiency by IMD ดีขึ้น
≤73th
≤72th
≤70th
6. ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงขึ้น (สถานภาพการทํางาน
75%
80%
85%
ของผูสําเร็จการศึกษาภายในระยะ 1 ปหลังจากการจบ
การศึกษา)
7. สัดสวนของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตร
13%
15%
17%
ที่มีการฝกปฏิบัติในหนวยงานผูใชบัณฑิตสูงขึ้น
8. สัดสวนนักศึกษารวมสายวิทยาศาสตรเทคโนโลยีสูงขึ้น :
67 : 33
66 : 34
65 : 35
สายอื่น
9. สัดสวนของบุคลากรสายวิชาการจําแนกตามวุฒิการศึกษา
47 : 53
48 : 52
50 : 50
สูงขึ้น (ป.เอก : ต่ํากวา ป.เอก)
10. รอยละของสถานศึกษาที่มีการจัดเตรียมอุปกรณและ
100%
เครื่องมือทางการศึกษาสําหรับผูพิการสูงขึ้น
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อยางยั่งยืน

(3.2) เปาหมาย 2 งานวิจัยเพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศ

เปาหมายยอย
1. ขีดความสามารถในการวิจัยสรางองคความรูนวัตกรรมของอุดมศึกษาที่นําไปสู
การใชงานจริงและสรางโอกาสทางธุรกิจ (Corporate University, Start-up, Spin-off, Incubator และ Accelerator)
2. ระบบรวบรวมองคความรูงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการสืบคนที่เอื้อตอการอางอิง
ทางวิชาการ และนําไปใชประโยชน
3. เครือขายความรวมมือดานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมระดับอุดมศึกษาทั้งในและ
ตางประเทศใหมีความเปนเลิศ (นักวิจัย ผูเชี่ยวชาญ บุคลากรศักยภาพสูง)
4. เสนทางความกาวหนาทางสายอาชีพของนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา (Career path)
5. ทรัพยากรมนุษยที่มีความเชี่ยวชาญดานการวิจัย สอดคลองกับการพัฒนาประเทศ
อยางพอเพียง
6. อุปสรรคที่เปนภาระตอการสรางงานวิจัยและนวัตกรรมในสถาบันอุดมศึกษาลดลง
7. หนวยจัดการทรัพยสินทางปญญาและถายทอดเทคโนโลยีเปนระบบอยางมีประสิทธิภาพ
สงตอผลงานสูสังคม และเศรษฐกิจ (Research Administration and Support Office)
8. ระบบประเมินผลงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพและความคุมคา
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
เปาหมาย
2564
2565
2566-2570
th
th
1. Patent application ดีขึ้น (applications/million pop
≤64
≤62
≤60th
by WEF)
2. Scientific concentration R&D Productivity by
≤27th
≤26th
≤25th
publication by IMD
3. International co-invention (applications/million
≤78th
≤76th
≤70th
pop by WEF)
4. Research institutions prominence by WEF
≤41th
≤40th
≤39th
5. อันดับดานความรวมมือในกิจกรรมวิจัยและพัฒนาระหวาง
≤39th
≤39th
≤38th
สถาบันอุดมศึกษา กับภาคอุตสาหกรรม (Universityindustry collaboration in R&D/ Multi - Stakeholder
collaboration by WEF)
6. สัดสวนนักวิจัยตอประชากร 10,000 คน
25 คน
25 คน
25 คน
7. รอยละของผลงานตีพิมพในระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น
8%
20%
22%
จากฐานขอมูล Scopus
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(3.3) เปาหมาย 3 : สถาบันอุดมศึกษามีสมรรถนะตรงตามอัตลักษณ/จุดแข็ง
เพื่อใหเกิดคุณภาพในระบบอุดมศึกษา
เปาหมายยอย
1. ระบบการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
2. การใชจายงบประมาณที่มีผลสัมฤทธิ์และคุมคาตอการลงทุนในการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา (Performance- Based)
3. กลุมสถาบันอุดมศึกษาแบงกลุมตามผลลัพธ (Outcome-based) สอดคลองตาม
อัตลักษณและความตองการ ของชุมชน/พื้นที่
4. สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาขีดความสามารถสูสถาบันอุดมศึกษาชั้นนํา (Global
University Ranking)
5. โครงสรางพื้นฐานดิจิทัล เพื่อการจัดการศึกษาและวิจัยที่ไมใชประโยชนทางการคา
(Non-Commercial)
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
เปาหมาย
2564
2565
2566-2570
1. จํานวนสถาบันอุดมศึกษาที่ผานเกณฑการประเมินของ ITA
60 แหง
65 แหง
83 แหง
รอยละ 86
2. ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเทามาตรฐานสากลและ
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 3
มีความคลองตัว ระดับ Digital Government Maturity
Model (Gartner) (เฉพาะสถาบันอุดมศึกษา)
3. การศึกษาระดับอุดมศึกษาตอบสนองความสามารถในการ
≤42th
≤41th
≤40th
แขงขัน (University Education by IMD)
4. สถาบันอุดมศึกษาติด University Ranking by Subjects
7 แหง
8 แหง
12 แหง
ใน 200 อันดับแรกเพิ่มขึ้น
5. สถาบันอุดมศึกษาติดอันดับ 200 อันดับแรกของ World
1 แหง
2 แหง
Class University Ranking
6. กองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา
1 กองทุน
-
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(4) ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
(4.1) ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาศักยภาพคน (Capacity Building)
จากสภาวการณเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก กระแสโลกาภิวัฒนและนโยบาย
ประเทศไทย 4.0 อุดมศึกษาจึงตองผลิตบัณฑิตและพัฒนากําลังคนใหสามารถดํารงตนในสังคมไดอยางมีคุณคา
โดยบัณฑิตและกําลังคนดังกลาวตองมีคุณลักษณะที่พึงประสงคมีองคความรูความเขาใจ ทักษะที่สอดคลองกับ
เปาหมายและสามารถตอบโจทยที่ทาทายของประเทศ ซึ่งการผลิตบัณฑิตและพัฒนากําลังคนตองสนับสนุนให
เกิดการเรียนรูตลอดชีวิต เปดโอกาสใหประชากรทุกกลุมตั้งแตผูพิการ ตลอดจนผูดอยโอกาสสามารถเขาถึง
การเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางเทาเทียม ดวยเหตุนี้อุดมศึกษาจึงตองปรับและพัฒนากระบวนการจัดการศึกษา
ใหมีคุณภาพ มาตรฐาน และยืดหยุนเหมาะสมกับผูเรียน ประสานความรวมมือจากภาคสวนตางๆ เพื่อกําหนด
และพัฒนาหลักสูตรสําหรับผลิตบัณฑิต (Degree) และพัฒนากําลังแรงงาน (Non-Degree) ใหสอดคลองและ
เหมาะสมกับความตองการของผูเรียนและการพัฒนาประเทศ รวมถึงพัฒนาอาจารยใหมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ศาสตรและเสริมสรางองคความรูทักษะของบุคลากร เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานในอุดมศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
แนวทางขับเคลื่อนแผนสูการปฏิบัติ
แนวทางที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรูต ลอดชวงชีวิต (Lifelong Learning)
เพื่อใหผูเรียนที่มาจากครอบครัวผูมีรายไดนอย ผูพิการ ผูดอยโอกาส ตลอดจนผูสูงวัย สามารถเขาถึงบริการ
ทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพสูง เมื่อสําเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพและมีรายไดเพียงพอ
ที่จะชวยเหลือยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัวที่ดีขึ้นในอนาคต
กลยุทธ 1 กําหนดแผนการเรียนรูตลอดชวงชีวิต (Provide Lifelong Learning
Plan) รัฐพึงจัดใหมีแผนการเรียนรูตลอดชวงชีวิตโดยสถาบันอุดมศึกษาตองจัดการศึกษาเพื่อใหเกิดการเรียนรู
ตลอดชวงชีวิตใหสอดคลองกับแผน โดยเปดโอกาสใหประชาชนทุกคนสามารถเขาถึงองคความรูและบริการ
ทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาไดโดยไมมีขีดจํากัด ความสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียนไมไดจํากัดเฉพาะ
ในชวงเวลาที่เปนนักศึกษา แตจะเปนอยางตอเนื่องตลอดเวลาไมวาผูเรียนจะอยูในสถานภาพใด สถาบันอุดมศึกษา
ตองใหบริการตลอดชวงชีวิต
กลยุทธ 2 สรา งโอกาสการเขา ถึง อุด มศึกษาอยา งทั่ว ถึงและเปน ธรรม
โดยไมทิ้งใครไวขางหลัง (Access & Equity in Higher Education) สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาใหแกผูเรียน
อยางเต็มที่ และเทาเทียมกันไมเลือกปฏิบัติโดยรองรับผูเรียนที่มาจากครอบครัวผูมีรายไดนอย ผูดอยโอกาส
ผูพิการความแตกตางเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติภาษา เพศ อายุ สถานะของบุคคล ศาสนา หรือความคิดเห็น
ทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาตองสงเสริมและสนับสนุนผูเรียนที่
ขาดแคลนทุนทรัพยใหมีโอกาสเรียนจนสําเร็จปริญญาตรี ทั้งนี้รัฐควรจัดเงินอุดหนุนการดําเนินงานทั้งในสวน
ของสถาบันอุดมศึกษาและผูเรียน โดยในสวนของผูเรียนอาจจัดเงินทุนการศึกษา เงินทุนใหกูยืม ทุนผูกพัน
เมื่อสําเร็จการศึกษาในรูปแบบตางๆ หรือการสนับสนุนใหทํางานระหวางเรียน
กลยุทธ 3 การจัดการศึกษาสําหรับผูสูงอายุ (Education For The Elderly)
สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาสําหรับ ผูสูงอายุเ ปน การพัฒ นาศักยภาพใหมีความรูและทักษะเพื่อพัฒ นา
คุณภาพชีวิตใหสามารถดูแลตนเองได ดังนั้น การจัดการศึกษาสําหรับผูสูงอายุจึงตองออกแบบและพัฒนาหลักสูตร
ระยะสั้น ตลอดจนมีมาตรฐานการศึกษาที่แตกตางจากระบบการศึกษาปกติ
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กลยุทธ 4 การเชื่อมโยงและสรางความเขมแข็งใหกับการศึกษาระดับอื่น
สถาบันอุ ดมศึ กษาตองเขา ไปมี สวนรวมในการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาทั้งระดับพื้นฐาน และระดับ
อาชีวศึกษา เพื่อใหผูเ รีย นมีคุณภาพในฐานะที่เ ปน ปจ จัย สงตอใหกับ ระบบอุด มศึกษา รวมทั้งสามารถไป
ปฏิบัติงานในภาคการผลิตไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยการนําองคความรูและบุคลากรไปสนับสนุนตามความเชี่ยวชาญ
เชน อุดมศึกษาพี่เลี้ยง การอบรมอาชีวะชั้นสูง และการผลิตและพัฒนาศักยภาพครูในระบบ
กลยุทธ 5 สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการใชชีวิตของผูเรียนทุกกลุมในสถาบัน
อุดมศึกษา (Campus Life & Universal Design) สถาบันอุดมศึกษาจัดใหมีบรรยากาศเอื้อตอการเรียนการสอน
และการดําเนินชีวิตของผูเรียนที่ไมควรอยูในอาคารเพียงอยางเดียว แตตองมีชีวิตอยูนอกอาคาร มีสังคม มีการกีฬา
มีกิจกรรม มีสถานที่พักผอนสําหรับผูเรียนที่เพียงพอ ซึ่งการออกแบบสถาปตยกรรมในสถาบันอุดมศึกษาควร
เปนการออกแบบเพื่อคนทุกกลุม (Universal Design) โดยเปนการออกแบบที่คํานึงถึงการเขาถึงการใชประโยชน
อยางเทาเทียมและเสมอภาคกัน ตั้งแตผูที่ไมมีความตองการพิเศษจนถึงผูที่มีความตองการพิเศษ (Special Needs)
เชน ผูที่มีความบกพรองทางรางกายและผูที่มีความบกพรองทางสติปญญา เปนตน ใหไดรับการศึกษาปราศจาก
อุปสรรคและการดําเนินชีวิตในสถาบันอุดมศึกษาอยางปกติสุข
แนวทางที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสมรรถนะของกําลังคน (Quality
& Manpower Competencies Enhancement) เพื่อพัฒนากําลังคนทั้งในระบบการศึกษาและผูที่อยู
ในตลาดแรงงานหรืออยูในกลุมนอกวัยเรียน (Non-Aged Group) ใหมีคานิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม
มีทักษะดํารงชีวิตสําหรับโลกในศตวรรษที่ 21 ไดรับการศึกษาและการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล
และสามารถเรียนรูและปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมการทํางานที่หลากหลาย เปน กําลังคนที่มีคุณลักษณะ
1) สมรรถนะเชิงวิชาการ 2) สมรรถนะการประกอบอาชีพที่มีทักษะการปฏิบัติงานรองรับงานในปจจุบันและ
อนาคต และ 3) สมรรถนะการเปนพลโลก สมรรถนะเหลานี้จะชวยใหกําลังคนสามารถพัฒนาตนเอง ครอบครัว
ตลอดจนสังคม รวมถึงการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน
กลยุทธ 6 ปรั บ ปรุ ง ระบบการกํา กั บ คุ ณ ภาพ และมาตรฐานหลั ก สู ต ร
การจัดการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผลหลักสูตรตองกําหนดคุณลักษณะของบัณฑิตในลักษณะ
ผลการเรียนรู (Learning Outcomes) อยางชัดเจนตามอัตลักษณของแตละกลุมสถาบันอุดมศึกษา และตอบสนอง
ความตองการของสังคมและการพัฒนา ประเทศ การจัดการเรียนการสอนตองปรับใหสอดคลองการใชชีวิต
ของผูเรียนยุคใหม โดยมุงเนนใหผูเรียนบรรลุผลการเรียนรูที่กาวหนา และการวัดและประเมินผลตองเปนระบบ
ที่มีประสิทธิภาพ สามารถแสดงผลการเรียนรู และพัฒนาการของผูเรียนตามความแตกตางระหวางบุคคล ทั้งนี้
รัฐพึงสนับสนุนใหมีการกํากับ ตรวจสอบ และประเมินผลตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และเปนไปตามอัตลักษณ
ของแตละกลุมสถาบันอุดมศึกษา
กลยุทธ 7 วางแผนการผลิตบัณฑิตกําลังคน ทั้งดานปริมาณและคุณภาพให
สอดคลองตามศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา และตอบสนองความตองการเพื่อการพัฒนาประเทศ รัฐกําหนด
กรอบนโยบายการผลิตและพัฒนากําลังคนที่ตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศในกลุมสาขาตามอุตสาหกรรม
เปาหมาย (S-Curve & New Curve) เพื่อรองรับการพัฒนาเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษตางๆ โดยมีกลไกการติดตาม
และตรวจสอบความตองการกําลังคน สมรรถนะที่จําเปนตอการทํางาน การเปลี่ยนแปลงของอาชีพ ตลอดจน
การประเมินศักยภาพของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ รวมถึงพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษารูปแบบใหม
ในลักษณะ Sandbox นําไปสูการพัฒนาการจัดการศึกษาและพัฒนากําลังคนรูปแบบใหมที่เอื้อตอการเปลี่ยนแปลง
ทั้งนี้สถาบันอุดมศึกษาตองผลิตและพัฒนากําลังคนตามกรอบนโยบายของรัฐ โดยผูเรียนตองมีคุณภาพ มีความเปนเลิศ
ทางวิชาชีพเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีมีทักษะรองรับศตวรรษที่ 21
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กลยุทธ 8 การจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน
(Cooperation and Work Integrated Education : CWIE) อุดมศึกษาสนับสนุนการเรียนรูเชิงบูรณาการ
กับการทํางานใหเปนกลไกหลักในการพัฒนาสมรรถนะของบัณฑิต ทั้งสมรรถนะเชิงวิชาการ เชิงวิชาชีพและ
การเปนพลโลกที่ไมสามารถบรรลุผลไดจากการจัดการเรียนการสอนภายในหองเรียนเพียงอยางเดียว ซึ่งการทํางาน
ในอนาคตมีแนวโนมเปลี่ยนแปลงสูง ประกอบกับความรูและทักษะใหมที่เปนประโยชนตอการดํารงชีพจะเกิดขึ้น
ในโลกของการทํางานเปนสวนใหญ ทั้งนี้สถาบันอุดมศึกษาจะตองเปนผูออกแบบและวางแผนการจัดการศึกษา
และอาศัยความรวมมือจากสถานประกอบการ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ฉะนั้น การจัดการเรียนรู
เชิงบูรณาการกับการทํางาน จึงตองดําเนินการดวยความระมัดระวังโดยการบูรณาการการเรียนรูในชั้นเรียน
และในสถานประกอบการใหเหมาะสม
กลยุทธ 9 การปรับระบบการศึกษาเพื่อรองรับผูเรียนนอกวัยเรียน (Re Skills
& Up Skills & New Skills) สถาบันอุดมศึกษาตองจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียนใหไดรับความรูและเพิ่มพูน
ทักษะแบบจําเพาะเปนหลัก โดยการจัดระบบการศึกษาอยางยืดหยุนใหเหมาะสมกับทักษะความตองการของ
ผูเรียน เชน การศึกษาในหลักสูตรระยะสั้น (Non Degree) ทั้งนี้รัฐตองจัดใหมีระบบการเทียบโอนประสบการณ
การทํางานกับการเรียนรู และมีระบบการสะสมหนวยกิต (Credit Bank) เพื่อใหเกิดการพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง
รวมทั้งจัดทําระบบ Clearing House เพื่อจับคู (Matching) เพื่อใหไดกําลังคนที่มีทักษะสอดคลองหรือตรงกับ
ความตองการภาคการผลิต
กลยุทธ 10 เสริมสรางการเปนพลเมืองของผูเรียน สถาบันอุดมศึกษาจะตอง
พัฒนาใหผูเรียนเปนพลเมืองคุณภาพ ภายใตการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
สามารถแสดงศักยภาพที่แทจริง โดยมุงสงเสริมความสามารถของผูเรียนใหมีความพรอมในทุกดาน เชน การปฏิบัติตน
ตามหลักการพื้นฐาน การเปนพลเมืองมีวิถีชีวิตแบบวิถีประชาธิปไตย และใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในการดําเนินชีวิต การใชเหตุผลการเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษยการเคารพสิทธิเสรีภาพ การเคารพกฎหมาย
การมีความรับผิดชอบตอตนเอง ผูอื่น สังคมและประเทศชาติการคิดวิเคราะหการคิดคํานวณ การเขาใจตนเอง
การมีมนุษยสัมพันธความสามารถในการใชทักษะภาษาตางประเทศ การเขาใจมิติสัมพันธการเสริมทักษะดนตรี
การสรางสมดุลในการเคลื่อนไหว รางกาย การอนุรักษสิ่งแวดลอม และการรูเทาทันดิจิทัลเทคโนโลยี รวมถึง
สงเสริมหลักคิดที่ถูกตองโดยสอดแทรกการปลูกฝงวินัย จริยธรรม คุณธรรม จิตสาธารณะ และสืบสานศิลปวัฒนธรรม
แนวทางที่ 3 การสรา งเสริม บุค ลากรคุณ ภาพสูง (Enhancement of
Brainpower & Concentration of Talents) เพื่อใหระบบอุดมศึกษาบรรลุเปาหมาย 3 ประการ ไดแก
1) สามารถพัฒนาสภาพแวดลอมใหดึงดูด ผูมีความสามารถสูงเขามาปฏิบัติห นาที่ไดอยางมีป ระสิทธิภ าพ
ทั้งอาจารยนักวิจัย และผูบริหาร ตลอดจนผูปฏิบัติสนับสนุนการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาใหบรรลุเปาหมาย
2) เปนชุมชนทางวิชาการที่มีศักยภาพสูง มีความหลากหลาย มีจุดเนน จุดแข็งที่แตกตางกันซึ่งลวนสรางสรรค
ประโยชนใหแกประเทศชาติ และ 3) เพื่อใหมีขีดความสามารถในการแขงขันสูสากลเปนสถาบันอุดมศึกษา
ระดับโลก เปนจุดดึงดูดนักวิชาการจากทั้งโลกมารวมพัฒนาประเทศ
กลยุ ท ธ 11 ยกระดั บ คุ ณ วุ ฒิ และตํ า แหน ง ทางวิ ช าการของอาจารย
สถาบันอุดมศึกษากําหนดแนวทาง และการสนับสนุนที่เหมาะสมสําหรับยกระดับคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ
ของอาจารยและบุคลากรสายวิชาการใหมีความเปนมืออาชีพทั้งในการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน
การวิจัยสรางองคความรู ใหมีความเชี่ยวชาญเฉพาะศาสตรผลงานวิจัยไดรับการตีพิมพในวารสารชั้นนําเปนที่ยอมรับ
ทัง้ ในและตางประเทศ การพัฒนาตําแหนงทางวิชาการโดยใชผลงานจากภาคสวนตางๆ เชน ภาคสังคม ภาคอุตสาหกรรม
รวมทั้ง การเปดโอกาสใหอาจารยที่ทําการสอนมาระยะหนึ่งออกไปเพิ่มพูนองคความรูทางวิชาการ (Sabbatical
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Leave) จากหนวยงานนอกสถาบันอุดมศึกษาทั้งภายในและนอกประเทศ เพื่อนําองคความรูใหมๆ ที่ไดมาพัฒนา
ตนเอง กระบวนการเรียนการสอน และการวิจัย
กลยุทธ 12 รัฐสนับสนุนกรอบการบริหารงานบุคลากรสายวิชาการในสถาบัน
อุดมศึกษา และสถาบันอุดมศึกษาสงเสริมกรอบการบริหารงานบุคลากรสายวิชาการ โดยสรางแรงจูงใจใหอาจารย
และบุคลากรคุณภาพสูงทั้งในประเทศและตางประเทศ (Reverse Brain Drain) เขามารวมปฏิบัติหนาที่ในชุมชน
วิชาการของประเทศ รวมทั้งชักจูงผูประสบความสําเร็จในภาคเอกชน ภาครัฐ มีโอกาสมาชวยงานวิชาการ และ
งานวิชาชีพในสถาบันอุดมศึกษาอยางตอเนื่อง และสอดคลองกับจุดเนนของสถาบันแตละแหง
กลยุทธ 13 สังคมวิชาการระดับโลกยอมรับบทบาทของนักวิชาการ สถาบัน
อุดมศึกษาตองผลักดันบทบาทของนักวิชาการ และชุมชนวิชาการใหเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติอยางจริงจัง
และตอเนื่อง โดยรัฐพึงจัดสรรทรัพยากรใหตามความเหมาะสมและความจําเปน รวมทั้งลดทอนกฎ ระเบียบ
อันเปนขอจํากัดของการพัฒนาผลงานวิชาการ ซึ่งจะสนับสนุนบุคลากรที่ถูกคัดเลือกและสถาบันอุดมศึกษา
ที่มีความพรอมเหมาะสมมีความเปนไปไดสูงเทานั้น เพื่อใหนักวิชาการและสถาบันอุดมศึกษานั้นเปนที่รูจัก
เปนที่ยอมรับและยกยองใหเปนสถาบันระดับโลก
(4.2) ยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริมระบบนิเวศวิจัยอุดมศึกษา (Research Ecosystem
Building) จากสภาวะการติดกับดักรายไดปานกลางของประเทศ และความกาวหนาของวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีในปจจุบันสงผลตอความทาทายใหกับสถาบันอุดมศึกษาซึ่งเปนสวนหนึ่งของกลไกการขับเคลื่อน
ในการพัฒนาประเทศ จึงจําเปนอยางยิ่งในการพัฒนาระบบนิเวศที่เอื้อตอการสรางสรรคองคความรูและนวัตกรรม
เชน ระบบรวบรวมองคความรูงานวิจัยและนวัตกรรม เครือขายความรวมมือทั้งในและตางประเทศ ทรัพยากร
มนุษยที่มีความเชี่ยวชาญ หนวยบริหารงานดานการวิจัย และระบบประเมินผลงานวิจัย อยางไรก็ตามอุดมศึกษา
ควรสงเสริมความกาวหนาทางเสนทางสายอาชีพของนักวิจัยรวมถึงการลดอุปสรรคที่เปนภาระตอการสรางงานวิจัย
เพื่อใหอุดมศึกษาสามารถสรางสรรคองคความรูวิจัย นวัตกรรม และประยุกตใหเกิดคุณคาทางเศรษฐกิจและ
สังคมที่เปนประโยชนตั้งแตระดับชุมชนและระดับชาติ
แนวทางขับเคลื่อนแผนสูการปฏิบัติ
แนวทางที่ 1 การวิจัย นวัตกรรมและการถายทอดเทคโนโลยี (Research
Innovation and Technology Transfer) เพื่อการขยายขอบเขตและความสําคัญของการวิจัยในสถาบัน
อุดมศึกษาใหกวางขวางครอบคลุมการวิจัยพื้นฐาน (Basic Research) หรือการวิจัยบริสุทธิ์ (Pure Research)
การวิจัยประยุกต (Applied Research) การสรางสรรคนวัตกรรม และการถายทอดเทคโนโลยีใหเปนกลไก
ขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจใหมของประเทศ ซึ่งเปนการดําเนินงานอยางมีเปาหมายเฉพาะที่สอดคลอง
กับนโยบายประเทศไทย 4.0
กลยุทธ 1 กําหนดจุดเนนและเปาหมายของเทคโนโลยี สถาบันอุดมศึกษา
กําหนดจุดเนนและเปาหมายขององคความรูและเทคโนโลยีในอนาคต (Frontier Research) ตามศักยภาพและ
อัตลักษณของสถาบัน รวมทั้งถายทอดและประยุกตใช (Applied) ใหเกิดความสอดคลองกับนโยบายประเทศไทย 4.0
ซึ่งตองตอบสนองความตองการของประเทศชุมชน ประชาชน และคํานึงถึงการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม การใชทรัพยากรอยางคุมคาและมีประสิทธิภาพ โดยประสานความรวมมือกับทุกภาคสวนที่
เกี่ยวของ เพื่อกําหนดสัดสวนเปาหมายของการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอยางเหมาะสม และอํานวย
ความสะดวกในการเขาถึงแหลงขอมูลองคความรู ผลงานวิจัยตางๆ ที่เอื้อตอการพัฒนาผลงาน และประสาน
ความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษาที่มีจุดแข็งและศักยภาพในดานตางๆ ที่หลากหลาย เพื่อกําหนดความ
รับผิดชอบรวมกัน

76
กลยุทธ 2 สรางรูปแบบความรวมมือเพื่อการวิจัย นวัตกรรม และการถายทอด
เทคโนโลยีใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด สถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ ภาคอุตสาหกรรม มีความรวมมือ
ในลักษณะศูนยประสานการดําเนินการดานนวัตกรรม (Innovation Hubs) โดยมีสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูง
เปนแกนนําในเชิงบริหาร และมีสถาบันอุดมศึกษากลุมตางๆ เขารวมเปนเครือขายรับผิดชอบการพัฒนานวัตกรรม
ในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญ สงเสริมความรวมมืออยางเปนทางการของสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ
และความสนใจในประเด็นการวิจัยรวมกันใหตอบสนองความตองการของประเทศ รวมทั้งสถาบันอุดมศึกษา
อาจจัดตั้งนิติบุคคลหรือรวมลงทุนกับหนวยงานของรัฐหรือเอกชน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําผลการวิจัย และ
นวัตกรรมของสถาบันอุดมศึกษาไปใชประโยชน(Corporate University) การพัฒนาวิชาการสูสังคม และกิจการ
ที่มีจุดมุงหมายหลักเพื่อแกไขปญหาสังคม และสิ่งแวดลอม (Social Engagement)
กลยุทธ 3 ระดมทรัพยากรและความเชี่ยวชาญตางประเทศ รัฐกําหนดเงื่อนไข
การสนับสนุน และผอนคลายกฎระเบียบใหสถาบันอุดมศึกษาระดับโลก และผูเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาที่สถาบัน
อุดมศึกษาไทยจําเปนตอง เรงพัฒนาเพื่ออนาคต เชน การอํานวยความสะดวกและการสนับสนุนสิทธิประโยชน
เชน การผอนปรนกฎเกณฑเกี่ยวกับระบบตรวจลงตรา (VISA) ทั้งนี้อาจดําเนินการผานความรวมมือกับสถาบัน
อุดมศึกษา หรือภาคอุตสาหกรรมในประเทศ เพื่อสงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษาสรางความรวมมือกับนักวิจัย
หรือหองปฏิบัติการวิจัยที่มีสมรรถนะสูงในระดับนานาชาติทั้งภาครัฐและเอกชนในตางประเทศ เพื่อการวิจัย
และพัฒนา และนวัตกรรมที่สอดคลองกับนโยบายประเทศไทย 4.0
กลยุทธ 4 พัฒนาวิธีการจัดสรรเงินอุดหนุนดานการวิจัย นวัตกรรม และ
การถายทอดเทคโนโลยี สถาบันอุดมศึกษาสรางแรงจูงใจใหอาจารยนักวิจัย นักศึกษา โดยพัฒนาหลักเกณฑ
การจัดสรรเงินอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม และการถายทอดเทคโนโลยีบ นพื้น ฐานของผลการดําเนิน งาน
และศักยภาพ (Potential Performance) และใหอิสระในการบริหารงบประมาณดวยความคลองตัว แตยังคงมี
ระบบประเมินและตรวจสอบความคุมคาในทางเศรษฐศาสตร(Economic evaluation)
กลยุทธ 5 สงเสริมและสรางความเขมแข็งใหกับระบบการทําวิจัยระดับหลัง
ปริญญาโท (Postgraduate research) หรือระดับหลังปริญญาเอก (Post-doctoral research) สถาบันอุดมศึกษา
เอื้อประโยชนในการพัฒนานักวิชาการ นักวิจัย ระดับปริญญาโท ระดับหลังปริญญาโท (Postgraduate research)
ปริญญาเอก และหลังปริญญาเอก (Post-doctoral research) รวมทั้งสาขาขาดแคลน และเปนที่ตองการตาม
นโยบายประเทศไทย 4.0 ทั้งนี้สถาบันอุดมศึกษาควรดําเนินการจัดตั้งศูนยบริการ Talent Mobility เพื่อให
บุคลากรดานการวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงาน แกไขปญหา และเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต
ใหกับภาคอุตสาหกรรม
กลยุทธ 6 ภาครัฐลดอุปสรรคตอการสรางงานวิจัย เพื่อใหตอบสนองความ
ตองการในปจจุบันและอนาคต รัฐลดอุปสรรคที่เปนภาระตอการสรางงานวิจัย อาทิ ปญหาความไมสมดุลของ
ภาระงานดานการเรียนการสอนกับงานวิจัยที่ทําใหนักวิจัยไมมีเวลาพัฒนาผลงาน สภาพการกระจุกตัวของ
จํานวนนักวิจัยในกลุมสถาบันอุดมศึกษาชั้นนํา รวมถึงสงเสริมและสรางความเขมแข็งใหกับระบบการทําวิจัย
พัฒนาคลังขอมูลองคความรูและงานวิจัยของประเทศใหมีมาตรฐานและเชื่อมโยงขอมูลกับสากลและพัฒนา
ระบบประเมินผลงานดานการวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงการถายทอดเทคโนโลยีใหมีประสิทธิภาพ

77
แนวทางที่ 2 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานหรือปจจัยเอื้อภายในสถาบันอุดมศึกษา
ที่สงเสริมการพัฒนา ผูประกอบการนวัตกรรม
กลยุทธ 7 พัฒนาความเปนผูประกอบการ (Entrepreneurship Education)
สถาบันอุดมศึกษาจัดทําหลักสูตรสําหรับพัฒนาทักษะความเปนผูประกอบการใหกับผูที่มีความสนใจเพื่อสนับสนุน
ผูที่อยูระหวางการศึกษา บัณฑิตผูวางงาน และพนักงาน/ลูกจางที่มีความสนใจมีศักยภาพและขีดความสามารถ
ในการเปนผูประกอบการและสรางธุรกิจของตนเอง รวมทั้งเพิ่มความเขมแข็งใหแกวิสาหกิจในชวงเริ่มกิจการ
ใหสามารถอยูรอด และสามารถสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืน
กลยุทธ 8 จั ด สรรผลประโยชน จ ากงานวิ จั ย และทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญา
(Benefits Sharing) พัฒนาแนวทางแบงปนผลประโยชนระหวางสถาบันอุดมศึกษา นักวิจัย และผูประกอบการ
ที่เกิดจากการนําผลงานวิจัยเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่คิดคนโดยบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาไปใชประโยชน
ในเชิงพาณิชยหรือเชิงสังคม รวมถึงจัดตั้งหนวยงานกลาง (Intermediaries) เพื่อทําหนาที่บริหารจัดการ และ
ถายทอดเทคโนโลยีเชน หนวยจัดการทรัพยสินทางปญญาและถายทอดเทคโนโลยีเปนระบบอยางมีประสิทธิภาพ
สงตอผลงานสูสังคมและเศรษฐกิจ (Research Administration and Support Office)
(4.3) ยุทธศาสตรที่ 3 จัดระบบอุดมศึกษาใหม (Higher Education Transformation)
สถาบันอุดมศึกษาเปนหนวยจัดการศึกษาขั้นสูงที่เปนกลไกหนึ่งในการพัฒนาสังคม
และเศรษฐกิจ ฉะนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงตองมีศักยภาพและสมรรถนะตรงตามอัตลักษณจุดแข็งของตนเอง
เพื่อตอบสนองตอความตองการของชุมชนและประเทศโดยสถาบันอุดมศึกษาตองปรับตัวและพัฒนาตนเอง
เพื่อมุงไปสูสถาบันอุดมศึกษาชั้นนํา รวมทั้งตองมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
(Good Governance) มีความทันสมัยความโปรงใส (Transparency) ความรับผิดชอบ และการตรวจสอบได
(Accountability) มีการใชจายงบประมาณที่ภาครัฐสนับสนุนอยางคุมคา คุมทุน และมีประโยชนสูงสุด และ
สามารถจัดสภาพแวดลอม ใหเอื้อตอบรรยากาศการเรียนการสอนและรองรับตอการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน
แนวทางขับเคลื่อนแผนสูการปฏิบัติ
แนวทางที่ 1 การบริหารจัดการและธรรมาภิบาล (Management and Good
Governances) เพื่อใหระบบอุดมศึกษาทั้งสวนโครงสราง กระบวนการ ตัวบุคคล (Structure, Process &
People) รวมทั้ง ความสมดุล (Balance) ของกฎหมาย กฎ ระเบียบ การบริหารจัดการ การปฏิบัติหนาที่โดย
ยึดถือตามพันธกิจที่มีตอผูเรียน บุคลากร สังคมและประเทศ เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งการปฏิรูประบบ
ธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษามีวัตถุประสงค ดังนี้ 1) เพื่อสงเสริมระบบธรรมาภิบาลตั้งแตกระบวนการสรรหา
ตลอดจนการปฏิบัติหนาที่ในทุกระดับของอุดมศึกษา ทั้งระดับสภา ระดับบริหาร ระดับบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา
ใหมีความเขมแข็ง สมดุลกอเกิดประโยชนในการบริหารและบรรลุเปาหมายอยางมีคุณภาพ ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล (Efficiency and Effectiveness) และ 2) เพื่อลดและขจัดปญหา/สาเหตุของปญหาการดําเนินการ
ที่ไมสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา
กลยุทธ 1 การศึกษาวิจัยระบบธรรมาภิบาลในระบบอุดมศึกษา รัฐตองสนับสนุน
การศึกษาวิจัยเพื่อกําหนดนโยบายแนวทางกระบวนการสรรหาตลอดจนการปฏิบัติหนาที่ในทุกระดับ ทั้งนี้ใหมี
การปรับโครงสรางการตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา และสรางเสริมดุลยภาพ
ในการปฏิบัติหนาที่ควบคูกับสภาวิชาชีพ และสภาอาจารยของสถาบันอุดมศึกษา (Check and Balance)
รวมถึงการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย และนําผลการวิจัยไปใชในการปฏิรูประบบการบริหาร
จัดการในสถาบันอุดมศึกษา และปรับปรุงพันธกิจดังกลาวใหสอดคลองกับความตองการของสังคมและประเทศ
เปนระยะเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาอยางยั่งยืน
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กลยุทธ 2 การเขาถึงขอมูลเพื่อสงเสริมธรรมาภิบ าลในระบบอุดมศึกษา
รัฐและสถาบันอุดมศึกษาพึงจัดใหมีระบบการสื่อสารใหเกิดความรูความเขาใจทั้งดานขอกฎหมาย และความ
รับผิดชอบตอสังคมใหประชาชน ผูมีสวนไดสวนเสียสามารถเขาถึงขอมูล ขอเท็จจริง มีความโปรงใส เพื่อ
การตัดสินใจเชิงบริหาร การสรรหาสภา/ผูบริหาร/บุคลากร การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและ
การวิจัย เพื่อประโยชนของสังคมและประเทศเปนไปอยางมีประสิทธิภาพอยางแทจริง
กลยุทธ 3 การประเมิน สถาบัน อุดมศึกษาเชิงธรรมาภิบ าล รัฐ ยกระดับ
ธรรมาภิบาล และปรับกลไกการกํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาการประมวลจริยธรรม โดยยึดหลักความเหมาะสม
ความเปนอิสระและความแตกตางของสถาบันอุดมศึกษาแตละประเภท ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษาตองมีกลไก
ในการสงเสริม ตรวจสอบ และบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงจัดใหมีระบบควบคุมภายใน และระบบ
การตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ
แนวทางที่ 2 การพั ฒ นาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาตามอั ต ลั ก ษณ ที่ ห ลากหลาย
(Reinventing University) เพื่อสงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษาสามารถพัฒนาจุดแข็ง และอัตลักษณของสถาบัน
โดยนําศักยภาพไปเสริมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศใหเปนที่ยอมรับระดับโลกผานกระบวนการ
ปรับเปลี่ยน และพัฒนากลไกการบริหารของสถาบัน เพื่อใหการขับ เคลื่อนพัน ธกิจ ของสถาบัน อุดมศึกษา
เกิดประสิทธิภาพคุมคาตอทรัพยากรที่ลงทุน
กลยุทธ 4 กําหนดจุดเนนเพื่อการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาที่หลากหลาย
ใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาประเทศ และการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาระดับโลก (World University Ranking)
รัฐดําเนินการปฏิรูประบบอุดมศึกษาผานกลยุทธท่ีเรียกวา Reinventing University เพื่อพัฒนาความเปนเลิศ
ของสถาบันอุดมศึกษาและผลิตกําลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความตองการของประเทศ รวมถึงการเปน
สถาบันอุดมศึกษาชั้นนําติดอันดับโลก (World University Ranking) โดยมีแนวทางดําเนินการ ไดแก (1) กําหนด
กลุมยุทธศาสตร(Strategic profiles) ของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อชี้นําทิศทางการพัฒนาของสถาบันอุดมศึกษา
ดังนี้ กลุมการพัฒนาการวิจัยระดับแนวหนาของโลก กลุมการพัฒนาเทคโนโลยีและสงเสริมการสรางนวัตกรรม
กลุมดานการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ และกลุมการผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพ และสาขาจําเพาะ (2) สถาบัน
อุดมศึกษาแตละแหงวิเคราะหตําแหนงทางยุทธศาสตร(Strategic positioning) ที่เหมาะสม และ (3) สนับสนุน
และกํากับดูแลการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาอยางเปนระบบและเกื้อหนุนทิศทางการพัฒนาตาม Strategic
positioning ที่กําหนดไวผานกลไกขับเคลื่อนเชิงระบบ (System drivers) ในรูปแบบ Transformative Office
เพื่อสนับสนุนการดําเนินการดังกลาวแกสถาบันอุดมศึกษา พัฒนาขีดความสามารถใหสอดคลองกับกลุมยุทธศาสตร
กลยุทธ 5 พัฒนาสถาบันอุดมศึกษาใหเปนศูนยกลางการศึกษาระดับภูมิภาค
และระดับนานาชาติ (International Hub for Higher Education)
• ภาครัฐมีบทบาทในการเปนหนวยงานกลางระดับชาติ (Change Agent)
ในการอํานวยความสะดวก (Facilitator) ทั้งระบบแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) มีความคลองตัว ทันสมัย
และสรางความเชื่อมโยงกับทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ พรอมทั้งสนับสนุนใหสถาบันอุดมศึกษาเปนศูนยกลาง
ความรวมมือดานการศึกษาระดับอุดมศึกษาในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติโดยแลกเปลี่ยนบุคลากร
องคความรูความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยีงานวิจัย และนวัตกรรม และสรางบทบาทของประเทศไทยในภูมิภาค
ตลอดจนบทบาทสําคัญในเวทีโลกในฐานะหุนสวน (International Strategic Partners) เพื่อเอื้อตอการพัฒนา
การแขงขันของประเทศ และการพัฒนาที่สําคัญในทุกระดับ
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• สถาบันอุดมศึกษามีบทบาทภายใตเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
สหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) ในการเสริมสรางความรวมมือระดับภูมิภาคและ
ระหวางประเทศ โดยการแบงปนองคความรูดานสังคมศาสตรวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมตามเงื่อนไข
ขอตกลงรวมกัน (Mutually Agreed Term) รวมถึงประสานและบูรณาการกลไกขับเคลื่อนที่มีอยูใหเกิดผลสัมฤทธิ์
ตลอดจนกลไกการอํานวยสะดวกดานเทคโนโลยี
แนวทางที่ 3 ความมั่นคงทางการเงินในระบบอุดมศึกษา (Financial Security)
เพื่อใหระบบอุดมศึกษาสามารถดําเนินการ ดังนี้ 1) สรางความมั่นคงทางการเงินในระบบอุดมศึกษาในสภาวะ
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และ 2) พัฒนาระบบการเงินอุดมศึกษาใหเปนกลไกของรัฐในการเพิ่มประสิทธิภาพ
และคุณภาพทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
กลยุทธ 6 การปฏิรูประบบการเงิน เพื่อการอุดมศึกษา
• รัฐสนับสนุนงบประมาณโดยมุงเนนการตอบสนองผานอุปสงค (Demand
Side Financing) อีกทั้งจัดสรรเงินเพื่อสนับสนุนกองทุนการเงินเพื่อการศึกษา และเปดโอกาสใหนักศึกษาทุกคน
สามารถกูยืมเงินกองทุน เพื่อประโยชนในการพัฒนาศักยภาพและการประกอบอาชีพของตนเอง
• รัฐ ผลักดัน การจัดตั้งกองทุน เพื่อพัฒ นาการอุดมศึกษาเพื่อพัฒ นา
ความเปนเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและสงเสริมการผลิตกําลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความตองการของ
ประเทศในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป (Block grant) และผูกพันหลายป (Multiyear) เพื่อใชเปนเครื่องมือ
ทางการเงินที่มีความคลองตัวในการสนับสนุนและกํากับดูแลในสถาบันอุดมศึกษาใหสามารถขับเคลื่อนตามพันธกิจ
และยุทธศาสตรของสถาบันอุดมศึกษา
• สถาบันอุดมศึกษาตองกําหนดแผนงานและโครงการยุทธศาสตรหรือ
โครงการมุงเปา ควบคูแผนปฏิบัติราชการประจําปแผนปฏิบัติการดานการอุดมศึกษา การจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปและการจัดทําขอตกลงการพัฒนาการอุดมศึกษา (Performance Agreement) เพื่อสรางความรับผิด
รับชอบ (Accountability) ของสถาบันอุดมศึกษาตอเปาหมายการผลิตและการพัฒนาคน ซึ่งรัฐตองกํากับ ดูแล
และประเมินผลเชิงคุณภาพ
แนวทางที่ 4 อุดมศึกษาดิจิทัล (Digital Higher Education) เพื่อใหระบบ
อุดมศึกษาสามารถดําเนินการ ดังนี้ 1) ยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งเปนการเสริมสรางกระบวนการ
เขาถึงแหลงความรูการกระจายความรูและการปฏิรูปการเรียนรูในระดับอุดมศึกษา 2) เพิ่มประสิทธิภ าพ
การจัดการเรียนรูการเรียนการสอน และการบริหารจัดการทางการศึกษาใหสามารถขยายบริการทางการศึกษา
ไดเพิ่มมากขึ้น และ 3) สงเสริมความเสมอภาคทางการศึกษาเปดโอกาสใหผูเรียนทุกคนสามารถเขาถึงเทคโนโลยี
ดิจิทัล สามารถใชประโยชนและพัฒนากลไกการเรียนรูของตนเองโดยอิสระ
กลยุทธ 7 โครงสรางพื้นฐานดิจิทัล และระบบฐานขอมูล (Big Data) เพื่อ
การอุดมศึกษาและวิจัย
• รัฐจัดทําฐานขอมูลกลาง (Big Data) ที่มีประสิทธิภาพ และเชื่อมโยง
ระบบข อมูลสารสนเทศของหนวยงานรัฐกั บฐานขอมูลการอุดมศึ กษา เพื่อให เกิดบูร ณาการทั้งระบบ ทั้งนี้
สถาบันอุดมศึกษา และหนวยงานที่เกี่ยวของตองจัดสงขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา
มาตรฐานการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม การใหบริการทางวิชาการ และขอมูลอื่นที่เกี่ยวของใหแกกระทรวง
ซึ่งจะทําใหรัฐสามารถวิเคราะหสังเคราะหจัดทําสถิติเผยแพรตอประชาชน ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษาสามารถ
นําขอมูลจากฐานขอมูลดังกลาวไปใชในการประเมินและปรับปรุงตนเอง เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและ
การเปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนํา ติดอันดับการจัดระดับโลก (World University Ranking)
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• รัฐกําหนดมาตรฐานการใหบริการเทคโนโลยีดิจิทัลระดับสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อใหทุกสถาบันอุดมศึกษาสามารถใชประโยชนจากระบบดิจิทัลในการจัดการศึกษา และการวิจัยไดอยาง
เสมอภาค ตลอดจนการเขาถึงอินเทอรเน็ต และเครือขายอยางมีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยงแหลงความรู
ไดจากทั้งโลก โดยจัดใหสถาบันอุดมศึกษาใชบริการเทคโนโลยีดิจิทัลในอัตราเพื่อการศึกษา (Education Rate)
หรืออัตราที่ไมใชเพื่อประโยชนทางการคา (Non-Commercial Rate)
• รัฐกําหนดมาตรฐานการเขาถึงแหลงขอมูลดิจิทัล เพื่อการเรียนรูและ
การวิจัย (Digital Contents) จากทั่วโลก สงเสริมการพัฒนา Online Course, Digital Content, Digital
Collections, Virtual Mobility สงเสริมการพัฒนาหองสมุดดิจิทัลใหเปนศูนยกลางการเรียนรูในยุคดิจิทัล
การสืบคนขอมูลและแหลงกระตุนสงเสริมการเรียนรูในรูปแบบใหมที่หลากหลาย รัฐเปนผูประสานการเจรจา
ตอรองการจัดการฐานขอมูลความรูและการวิจัยทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติเพื่อใหการจัดสรรทรัพยากร
เพื่อการศึกษา มีความเหมาะสมสอดคลองกับยุคดิจิทัล
10) ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579)
(1) วิสัยทัศน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเปนสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ
และเป น สถาบั น หลั กที่ บู ร ณาการองค ความรูสูน วัตกรรมในการพัฒ นาทองถิ่น เพื่อสรางความมั่น คงใหกับ
ประเทศ
(2) พันธกิจ
(2.1) ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดี เปนพลเมืองดีในสังคมและมีสมรรถนะ
ตามความตองการของผูใชบัณฑิต
(2.2) วิจัยสรางองคความรูและนวัตกรรมที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับ
มุงเนนการบูรณาการเพื่อนําไปใชประโยชนไดอยางเปนรูปธรรม
(2.3) พั ฒนาท องถิ่น ตามศักยภาพ สภาพปญหาและความตองการที่แทจ ริงของ
ชุมชน โดยการถายทอดองความรู เทคโนโลยี และนอมนําแนวพระราชดําริสูการปฏิบัติ
(2.4) สร า งเครื อ ข า ยความร ว มมื อ กั บ ทุ ก ภาคส ว นเพื่ อ การพั ฒ นาท อ งถิ่ น และ
เสริมสรางความเขมแข็งของผูนําชุมชนใหมีคุณธรรมและความสามารถในการบริหารงานเพื่อประโยชนตอ
สวนรวม
(2.5) บริหารจัดการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพดวยหลักธรร
มาภิบาล พรอมรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลงเพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่องและยั่งยืน
(3) ยุทธศาสตรใหมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ
20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) ประกอบดวย 4 ประเด็นยุทธศาสตร
(3.1) การพัฒนาทองถิ่น มีเปาหมายเพื่อยกระดับดานเศรษฐกิจ ยกระดับดานสังคม
แกไขปญหาดานสิ่งแวดลอม และยกระตับดานการศึกษา
(3.2) การผลิตและพัฒนาครู มีเปาหมายเพื่อผลิตบัณฑิตครูมหาวิทยาลัย ราชภัฏ
มีอัตลักษณ และสมรรถนะเปนเลิศ เปนที่ตองการของผูใชบัณฑิต สรางบัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สมบูรณดวยคุณลักษณะ 4 และถายทอด/บมเพาะใหศิษยแตละชวงวัย สงเสริมและสนับสนุนใหบัณฑิตครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏที่เขาสูวิชาชีพไดรับการเสริมสมรรถนะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

81
(3.3) การยกระดับคุณภาพการศึกษา มีเปาหมายเพื่อใหมหาวิทยาลัยราชภัฏมีความ
เปนเลิศในการสรางความมั่นคงใหกับประเทศ ดวยการบูรณาการองคความรูสูนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนที่ตองการของผูใชบัณฑิต ดวยอัตลักษณดานสมรรถนะและคุณลักษณะ 4 พรอม
รองรับบริบทที่เปลี่ยนแปลง สงเสริมอาจารยและบุคลากรทางการศึกษาทุกสาขาวิชาเปนมืออาชีพ มีสมรรถนะ
เปนที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
(3.4) การพัฒนาระบบบริหารจัดการ มีวัตถุประสงค คือ เพื่อใหมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ไดรับการยอมรับระดับชาติ และนานาชาติดานการเปนสถาบันการศึกษาเพื่อทองถิ่นที่สรางความมั่งคงใหกับ
ประเทศ มีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพ และคลองตัว มุงเนนการสรางธรรมาภิบาล ความพรอมและความสามารถ
ปรับตัวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับสถานะมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
11) แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงราย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
บริบทของจังหวัดเชียงราย ที่มีความโดดเดนจากลักษณะทางภูมิศาสตรที่เปนประตูสูการคา
การลงทุนการทองเที่ยว และ Logistics สูกลุมประเทศ GMS และมีความหลากหลายของทรัพยากรทางธรรมชาติ
และศิลปวัฒนธรรม กลุมชาติพันธุ ซึ่งเปนฐานการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค ทําใหการพัฒนาจังหวัดสามารถ
ขับเคลื่อนโดยใชเศรษฐกิจสรางสรรค แตอยางไรก็ตามจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) บริบทของสังคมสูงวัย และการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่เขาสูยุคดิจิทัล สงผลใหจังหวัดเชียงราย
ความจําเปนตองขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจโดยเนนการดึงศักยภาพที่โดดเดนของจังหวัดมาใชพรอมๆ กับการ
ปรับตัวตอบริบทที่เปลี่ยนแปลง
การวิเคราะหศักยภาพของจังหวัดเชียงราย พบวา จุดแข็งของจังหวัดเชียงราย ไดแก
จุดภูมิศาสตร ทําเล ที่ตั้งเปนจุดศูนยกลางเชื่อมโยงกับประเทศ GMS มีเสนทางคมนาคมสะดวก ทั้งทางน้ํา ทางบก
และทางอากาศ มีทรัพยากรการทองเที่ยว และมีลักษณะภูมิอากาศที่เย็นสบายเหมาะกับการเปนเมืองนาอยู
และเปนเมืองสําหรับ การทองเที่ย ว ตลอดจนสามารถพัฒนาเปน การทองเที่ย วเฉพาะกลุมประเภท MICE
การทองเที่ยวกีฬาและผจญภัย การทองเที่ยวเพื่อสุขภาพ และการทองเที่ยวแบบพํานักระยะยาว ซึ่งสามารถ
สรางมูลคาเพิ่มใหกับการทองเที่ยวของจังหวัด ทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณสงผลใหเกิดความหลากหลายทาง
ชีวภาพของชนิดพันธุพืช และสัตวปา เปนที่นาสนใจของนักทองเที่ยว มีพื้นที่การเกษตรที่อุดมสมบูรณ สามารถ
ผลิตอาหารและสินคาเกษตรที่สําคัญ อาทิ ขาวหอมมะลิ กาแฟ ชา ลําไย ลิ้นจี่ สับปะรดภูแล สับปะรดนางแล
ปลานิล สมโอเวียงแกน ขาวเหนียวเขี้ยวงู และโคขุน และมีสินคาเกษตรของจังหวัดเชียงรายที่มีอัตลักษณ
มีลักษณะบงชี้เฉพาะทางภูมิศาสตรหลากหลายชนิด มีกลุม Young Smart Farmer เกษตรกรรุนใหมที่มี
ขีดความสามารถดานการเกษตร สามารถทดแทนเกษตรกรผูสูงอายุ และสรางแรงจูงใจใหคนรุนใหมหันมา
ประกอบอาชีพ มีสถาบันการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาภาครัฐและเอกชนทุกระดับ ทําใหประชากรไดรับ
โอกาสทางการศึกษาที่ทั่วถึง สถาบันการศึกษามีสวนชวยสนับสนุนการพัฒนาของจังหวัด มีศิลปนที่มีชื่อเสียง
และปราชญชาวบานและภูมิปญญาทองถิ่นที่หลากหลาย สามารถใชเปนตนแบบและสามารถถายทอดความรูได
มีสถานบริการดานสุขภาพที่ไดมาตรฐาน มีโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลเอกชน สถานบริการในระดับอําเภอ
และระดับตําบลครอบคลุมทุกพื้นที่ ตลอดจนภูมิปญญาและการแพทยทางเลือก มีสินคาผลิตภัณฑ OTOP
สินคาวิสาหกิจชุมชนที่มีคุณภาพและเปนเอกลักษณ มีศักยภาพและเปนโอกาสในการสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน
ภาคประชาสังคมและประชาชนมีการรวมกลุมและมีสวนรวมในกิจกรรมดานสังคมศิลปวัฒนธรรม ศาสนาและ
ประเพณีทองถิ่นรวมกันทําใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข มีหนวยงานดานความมั่นคงที่มีความเขมแข็ง สามารถ
บูรณาการการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ และลักษณะของคนในพื้นที่ที่มีลักษณะเปนมิตร ยิ้มแยม แจมใส
มีเอกลักษณดานภาษา และการแตงกายซึ่งเปนเสนหใหกับการทองเที่ยว
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จุดออนของจังหวัดเชียงราย มีพื้นที่ชลประทานนอย ในขณะที่ตนทุนการผลิตแหลงน้ํา
มีมูลคาสูง ทําใหพื้นที่สวนใหญขาดแคลนน้ําในฤดูแลง ทรัพยากรดินเริ่มเสื่อมโทรมจากการใชสารเคมีจากระบบ
การเกษตรบนพื้นที่สูงที่ไมถูกตอง การเผากอนและหลังการเก็บเกี่ยว สงผลใหเกิดปญหาหมอกควัน ปญหาการ
ปนเปอ นทางสารเคมี เกษตรกรขาดเอกสารสิทธิ์ที่ดินทํากิน รายไดเฉลี่ยตอคนต่ํากวารายไดเฉลี่ยของประเทศ
เกษตรกรทําการเกษตรแบบขาดการบริหารจัดการดานการผลิต ผูประกอบ SME มีศักยภาพไมเพียงพอในการ
เชื่อมโยงดานการคาการลงทุนทั้งในและตางประเทศ แหลงทองเที่ยวเชิงธรรมชาติมีขอจํากัดไมสามารถเที่ยวได
ตลอดป (low season) ทําใหการทองเที่ยวไมตอเนื่อง ประชาชนทุกภาคสวนขาดการเตรียมความพรอมที่จะ
รับมือตอการเปลี่ยนแปลงในบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป ตองมีการปรับตัวในการดําเนินธุรกิจและการดําเนินชีวิต
ในชวงภาวะวิกฤต สถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปญหาสิ่งแวดลอม
ในชุมชนเมือง เชน ปญหาขยะ ปญหาน้ําเสีย และมลพิษทางอากาศ สภาพภูมิศาสตรมีแนวชายแดนติดกับ
ประเทศเพื่อนบานทั้งทางบกและทางน้ําเปนอุปสรรคตอการปองกันปญหาดานความมั่นคง มีความเหลื่อมล้ํา
ทางสังคมของกลุมชาติพันธุทยี่ ังไดรับการชวยเหลือ ดูแลนอย และความเจริญของเมืองทําใหเกิดประชากรแฝง
ทําใหเกิดปญหาทางสังคม มีปญหาหมอกควันและฝุนละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐาน ซึ่งเปนผลมาจากการเผาปา
การเผาในที่โลง และการเผาวัสดุเหลือใชทางการเกษตร สงผลกระทบโดยตรงตอการดํารงชีวิตของประชาชน
ภาวะเศรษฐกิจและการทองเที่ยว สินคาทางการเกษตรยังไมมีคุณภาพตรงกับมาตรฐานการผลิต ขาดการจัด
zoning การสรางผลผลิตทางการเกษตรใหอยูในพื้นที่เดียวกัน และขาดการวางแผนดานการพัฒนาดานการ
ทองเที่ยวอยางเปนระบบ และยังไมสามารถนําทรัพยากรการทองเที่ยวมาใชไดอยางเต็มประสิทธิภาพ
โอกาสของจังหวัดเชียงราย เปนพื้นที่ในแนวระเบียงเศรษฐกิจ เหนือ – ใต ตามกรอบ
ความรวมมือ GMS สงผลตอการพัฒนาจังหวัดเพื่อการเชื่อมโยงกับประเทศตางๆ มีนโยบายสนับสนุนดาน
การคาและการลงทุน โดยมีการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย สงผลใหเกิดมูลคาทางการคา
การลงทุน และการทองเที่ยวในจํานวนมากขึ้น การพัฒนารถไฟรางคู เดนชัย – เชียงราย – เชียงของ มีความ
ชัดเจนมากขึ้น ทําใหจังหวัดเชียงรายเปนเมืองสถานีขนสงระบบรางตอไปในอนาคต มีนโยบายสนับสนุนการ
ลงทุนดานโครงสรางพื้นฐาน การคมนาคมขนสง และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ทําใหภาคเกษตรและ
บริการมีชองทางในการเพิ่มมูลคา ภาครัฐและเอกชนสนับสนุนการจัด การศึกษาระดับนานาชาติ สงผลให
จังหวัดมีนักลงทุนทางการศึกษามาลงทุนและประชาชนในจังหวัดไดเรียนระดับนานาชาติ มีนโยบายสนับสนุน
สงเสริมดานสังคมโดยสนับสนุนการสรางคานิยมของคนไทย ปลูกจิตสํานึกและความภูมิใจดานประวัติศาสตร
และวัฒนธรรมทองถิ่น มีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาอยางยั่งยืน ไดแก ประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และนโยบายประชารัฐ รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (โซนนิ่งการเกษตรกรรม)
มีนโยบายสงเสริมการเพิ่มสัดสวนการใชพลังงานทดแทน เพื่อลดภาวะการปลอยกาซเรือนกระจก กระแสนิยม
ของผูบริโภค เนนอาหารเพื่อสุขภาพ อีกทั้งจากเหตุการณระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สงผลใหประชาชนยิ่งหันมาใสใจสุขภาพมากขึ้น ทําใหจังหวัดมุงไปสูเมืองเกษตรปลอดภัย เมืองอาหารปลอดภัย
มีนโยบายดานความมั่นคง บริเวณพื้นที่ชายแดนเนนหนักในดานการปองกันและปราบปรามแกไขปญหายาเสพติด
ปญหาการคามนุษย ปญหาการลักลอบหลบหนีเขาเมือง และการจัดระเบียบสังคม และจากมาตรการการจํากัด
การเดินทางในชวงเดินทาง และมาตรการการเวนระยะหางทางสังคม สงผลใหทรัพยากรธรรมชาติไดรับการ
ฟนฟูดวยตนเอง สงผลใหแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศนมีความอุดมสมบูรณและมีความสวยงาม และจากการเปน
พื้นที่ชายแดน สงผลตอการสรางงาน สรางรายไดแกคนในพื้นที่เปนการเปดโอกาสใหคนในพื้นที่ทํางานใกลบาน
ทาเรือของประเทศไทยมีนโยบายพัฒนาแนวทางความรวมมือกับแนวแมน้ําโขง สงผลดีตอการขนสงสินคา
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การคาขามชายแดน และนโยบายการสงเสริมการทองเที่ยวในจังหวัดเชียงรายจากหนวยงานภายนอก อาทิ
อพท. ทีส่ งเสริมใหเชียงรายเปนเมืองสรางสรรคยูเนสโก
อุปสรรคและประเด็นทาทายของจังหวัดเชียงราย ไดแก สถานการณการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สงผลใหเศรษฐกิจหยุดชะงักไปทั่วโลกและทั่วประเทศ ซึ่งสงผล
กระทบโดยตรงกั บ จั ง หวั ด เชี ย งรายในทุ ก ๆ มิ ติ การนํ า สิ น ค า จากประเทศเพื่ อ นบ า นเข า มาแข ง ขั น กั บ
ผูประกอบการทองถิ่น โดยเฉพาะพืชผัก ผลไมเมืองหนาว เปนอุปสรรคตอความสามารถในการแขงขันของ
จังหวัด กฎระเบียบทางคา การขนสงในประเทศ GMS มีขอจํากัดบางประการ ทําใหเสียดุลการคา การกําหนด
มาตรฐานคุณภาพสินคาเกษตรและอาหาร และการกําหนดมาตราเพื่อเฝาระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) สงผลใหเกิดมาตรการกีดกันทางการคาที่ไมใชภาษี เกิดการเคลื่อนยายแรงงานฝมืออยางเสรีตาม
กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สงผลใหทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคาเคลื่อนยาย เขา-ออก ภายในประเทศ
ปญหาดานสังคมและความมั่นคงที่เกิดจากประเทศเพื่อนบาน ปญหายาเสพติด การคามนุษย แรงงานตางดาว
อาชญากรรมขามชาติ และการลั บลอบเขาเมืองของคนไร รัฐ ปญหาคนขอทาน คนไรที่พึ่ง ภาครัฐมีภ าระ
คาใชจ ายการรักษาพยาบาลชาวต างดาวเพิ่มขึ้ น เกิดโรคอุ บัติใหม และโรคอุบัติซ้ํา ความไมปลอดภัยดาน
อาหารและผลิตภัณฑสุขภาพ ปญหาเรื่องสิ่งแวดลอม ปญหาภาวะโลกรอน สงผลใหเกิดภัยธรรมชาติ เชน
แผนดินไหว อุทกภัย ดินถลม ภัยหนาว หมอกควันไฟปา ผลกระทบจากประเทศเพื่อนบาน ทําใหไมสามารถ
ควบคุมปญหามลพิษได เชน ปญหาหมอกควันขามแดน ขยะอิเล็กทรอนิกส สารเคมีอันตราย สารเคมีทาง
การเกษตร บรรจุภัณฑสินคาเกษตรจากจีน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ และปญหาภัยแลง
ที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง และมีแนวโนมรุนแรงและบอยขึ้น สงผลกระทบถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เกิดความเสียหาย ปริมาณน้ําที่เขาระบบชลประทานลดลง ปญหาการเผาปาของประเทศเพื่อนบาน ทําใหเพิ่ม
ปญหาฝุนละอองในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ระบบการขนสงที่ไมมีประสิทธิภาพสงผลตอคุณภาพของสินคาทาง
การเกษตร สงผลตอมูลคาของสินคาลดลง ไมสามารถดึงดูดธุรกิจที่เกี่ยวของกับการคาชายแดนในพื้นที่ สงผล
ใหเกิดการสูญเสียโอกาสตอการเปนเมืองชายแดน และระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือ ระเบียบราชการที่ซ้ําซอน
และการขาดระบบการบริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จ สูญเสียโอกาสในการเปนเมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษ และจาก
การมุงเนนการเติบโตทางเศรษฐกิจมากกวาความสมดุลระหวางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม สงผลทําให
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเกิดความเสื่อมโทรม
12) นโยบายการพัฒนาในเชิงพื้นที่ระดับภูมิภาค กลุมจังหวัด และจังหวัดเชียงราย
ความสําคัญ ไดแก

สําหรับนโยบายการพัฒนาในเชิงพื้นที่ที่แผนพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายไดให

1) แผนการพัฒนาภาคเหนือ (พ.ศ. 2566 - 2570)
เปาหมายการพัฒนา “ฐานเศรษฐกิจสรางสรรคของประเทศ” ตามแนวคิดเศรษฐกิจ
สรางสรรค สานสัมพันธระหวางพื้นที่ สุขภาวะดี วิถีชีวิตยั่งยืน”
แนวทางในการพัฒนา
1) Creative : พัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคมูลคาสูง โดยการสรางระบบนิเวศ เมือง และ
พื้นที่สรางสรรค ตลอดจนสามารถพัฒนาสูการเปนสินคาและบริการสรางสรรค
2) Connect : สรางโอกาสในการเชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในประเทศและกับอนุภูมิภาค
ทั้งในสวนของระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เมืองสรางสรรค และกลุมผูคนสรางสรรค
3) Clean : พัฒนาตามแนววิถีใหม (New Normal) บนฐานการเติบโตอยางยั่งยืนของ
การอนุรักษสิ่งแวดลอม การดูแลความสะอาดของเมือง และการใชพลังงานสะอาด
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4) Care : ใหความสําคัญอยางตอเนื่องกับการดูแลผูสูงอายุและผูดอยโอกาสในสังคม
และพัฒนาศักยภาพแรงงาน
2) แผนพัฒ นากลุม จัง หวัด ภาคเหนือ ตอนบน 2 (เชีย งราย พะเยา แพร นา น)
ประจําป พ.ศ. 2566 – 2570
เปาหมายการพัฒนา ภายในป 2570 กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จะเปนเมืองนา
อยูอยางยั่งยืน
ประเด็นการพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ไดแก
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาเปนฐานเศรษฐกิจมูลคาสูง
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 สงเสริมและพัฒนาสุขภาวะ “New Normal” สู “High Sustainable”
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาขีดความสามรถในการรับมือ
สาธารณภัย
3) แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 -2570)
เปาหมายการพัฒนา “เชียงรายเมืองทองเที่ยวสรางสรรค สะอาด ปลอดภัย นาอยู”
ซึ่งการขับเคลื่อนดังกลาวมีความจําเปนตองพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค สิ่งแวดลอมสรางสรรค และสังคม
สรางสรรค ควบคูไปดวยเพื่อทําใหเกิดการพัฒนาอยางสมดุล
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดเชียงราย ไดแก
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การสรางมูลคาเพิ่มดานการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคโดยดํารง
ฐานวัฒนธรรมลานนา
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การสงเสริมการผลิตและพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับสินคา
เกษตรเชิงสรางสรรคภายใตแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคดานการคา การลงทุน การบริการ
และโลจิสติกส
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหดํารงความ
สมบูรณและยั่งยืน
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษยและความมั่นคงเพื่อ
สงเสริมสังคมสรางสรรค
จากการวิเคราะหศักยภาพของพื้นที่และการกําหนดเปาหมายในการพัฒนาจังหวัดเชียงราย
มีจุดเนนในการพัฒนาดังตอไป
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ภาพที่ 6 เปาหมายการพัฒนาจังหวัดเชียงราย
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บทที่ 4
การวิเคราะหสภาพแวดลอมองคกร
4.1 ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมองคกร (SWOT Analysis)
การวิเคราะหสภาพแวดลอมและศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (SWOT ANALYSIS)
ในครั้งนี้ใชแนวคิดการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในองคกรดวยโมเดล 7s McKinsey และการวิเคราะหสภาพแวดลอม
ภายนอกดวยแนวคิด PEST (Political, Economic, Socio-cultural and Technological) โดยการรวมระดมสมอง
อภิปราย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (CEO) เพื่อใหทราบถึงสถานการณ
ของมหาวิทยาลัย จุดแข็ง จุดออนที่มหาวิทยาลัยมีอยู รวมทั้งโอกาสและอุปสรรคที่จะสงผลตอการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยในอนาคต และดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยโดยกลุมเปาหมาย
ประกอบดวย 1) ผูบริหารหนวยงานจัดการศึกษา ไดแก คณบดี รองคณบดีและผูชวยคณบดี ประธานโปรแกรม
และหัวหนาสํานักงาน 2) ผูบริหารหนวยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา และหนวยงานบริการ ไดแก ผูอํานวยการ/
หัวหนาหนวยงาน รองผูอํานวยการ หัวหนาสํานักงาน และหัวหนางาน จํานวน 108 คน จากนั้นนําผลการสํารวจ
มาวิเคราะหกลยุทธดวย TOWS Matrix เพื่อกําหนดกลยุทธและแผนงาน/โครงการในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2565 – 2569)
4.1.1 ดานที่ 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
1) จุดแข็ง (Strength)

ลําดับ
ประเด็น
ความสําคัญ
1
พื้นที่ของมหาวิทยาลัยมีเพียงพอที่จะสามารถเพิ่มศักยภาพ
การผลิตบัณฑิต และการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
2
มีความเขมแข็งในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
สูการเปนผูนํารุนใหมที่ชี้นําการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
3
บุคลากรของมหาวิทยาลัยสวนใหญเปนกลุมคนรุนใหม
ที่พรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง
4
หลักสูตรการเรียนการสอนมีการบูรณาการการเรียน
การสอนกับการงานทํางานทุกหลักสูตร (CWIE)
5
มีเครือขายความรวมมือทางวิชาการทั้งใน และตางประเทศ
จํานวนหลายหนวยงาน
คะแนนเฉลี่ยรวม

สัญลักษณ

คะแนนเฉลี่ย

S1

4.30

S2

3.98

S3

3.97

S4

3.87

S5

3.77

S1-S5

3.98
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2) จุดออน (Weakness)
ลําดับ
ประเด็น
ความสําคัญ
1
การพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับบริบทของสังคมในปจจุบนั
และความตองการกําลังคนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตยังมีนอย
2
สิ่งอํานวยความสะดวกในหองเรียนบางอาคารเรียน
ยังไมสมบูรณ
3
การสรางหลักสูตร และจัดการเรียนการสอนรวมกับ
หนวยงานภายนอกยังมีนอย
4
จํานวนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสําหรับเปดสอน
ในหลักสูตรบัณฑิตพันธุใหมไมเพียงพอ
5
แผนพัฒนางานดานวิชาการของมหาวิทยาลัยยังไมชัดเจน
คะแนนเฉลี่ยรวม

สัญลักษณ

คะแนนเฉลี่ย

W1

3.74

W2

3.70

W3

3.68

W4

3.65

W5
W1-W5

3.59
3.67

สัญลักษณ

คะแนนเฉลี่ย

3) โอกาส (Opportunity)

ลําดับ
ประเด็น
ความสําคัญ
1
การมีพระราโชบายดานการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10
สงผลใหมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศมีทิศทาง
การจัดการศึกษาและการพัฒนานักศึกษาที่ชัดเจน
และมีอัตลักษณของความเปนราชภัฏมากยิ่งขึ้น
2
รัฐสนับสนุนเงินกูยืมเพื่อการศึกษาผานกองทุนตางๆ
3
เทคโนโลยีสมัยใหมที่นํามาใชเปนเครื่องมือและกลไกในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อยกระดับศักยภาพบัณฑิต
มีความกาวหนา และความทันสมัย
4
นโยบายภาครัฐสนับสนุนใหสถานประกอบการ
องคกรภายนอกเขามามีสวนรวมในการผลิตบัณฑิต
5
ความตองการเขาศึกษาตอของนักศึกษาจากประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีนมีจํานวนมากขึ้น
คะแนนเฉลี่ยรวม

O1

4.11

O2
O3

3.96
3.92

O4

3.82

O5

3.54

O1-O5

3.87
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4) อุปสรรค (Threat)

ลําดับ
ประเด็น
ความสําคัญ
1
วิกฤตการระบาดของไวรัสโควิด 19 ซึ่งสงผลกระทบ
ในดานตางๆ ทําใหมหาวิทยาลัยตองปรับรูปแบบ
การจัดการศึกษาชีวิตวิถีใหม (New Normal)
2
การแขงขันของสถาบันอุดมศึกษามีเพิ่มมากขึ้น
3
จํานวนประชากรในวัยเรียนลดลง
4
นักเรียนที่จะเขาสูระดับอุดมศึกษายังมีคานิยมในการเลือก
เขาเรียนในสถาบันอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียง
5
การเปลี่ยนแปลงของเกณฑมาตรฐานหลักสูตร กฎ ระเบียบ
และแนวปฏิบัติที่เปนขอกําหนดของสวนกลาง ทําให
มหาวิทยาลัยตองปรับเปลี่ยนตามเกณฑที่กําหนด
คะแนนเฉลี่ยรวม

สัญลักษณ

คะแนนเฉลี่ย

T1

4.57

T2
T3
T4

4.52
4.50
4.37

T5

4.30

T1-T5

4.45

4.1.2 ดานที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
1) จุดแข็ง (Strength)
ลําดับ
ประเด็น
ความสําคัญ
1
มีเครือขายความรวมมือในการฝกประสบการณวิชาชีพครู
และมีกลุมเครือขายศิษยเกาที่เขมแข็ง
2
บุคลากรมีศกั ยภาพ คุณวุฒิ และประสบการณ
ในดานการผลิตและพัฒนาครู
3
การผลิตและพัฒนาครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มีคุณภาพและเปนที่ยอมรับ
4
มีระบบและกลไกการบริการวิชาการโดยนักศึกษาและ
อาจารยแบบมีสว นรวม และสามารถนํามาบูรณาการ
สูการจัดการเรียนการสอน
5
มีหองปฏิบัติการเฉพาะทางดานการผลิตและพัฒนาครู
ที่มีมาตรฐาน
คะแนนเฉลี่ยรวม

สัญลักษณ

คะแนนเฉลี่ย

S1

4.12

S2

4.10

S3

4.05

S4

3.94

S5

3.83

S1-S5

4.01

89
2) จุดออน (Weakness)
ลําดับ
ประเด็น
ความสําคัญ
1
นวัตกรรมการศึกษาในเชิงประจักษที่แสดงใหถึง
ความโดดเดนการผลิตและพัฒนาครูของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงรายยังมีนอย
2
ยังไมมีรูปแบบการเรียนการสอนจากการบูรณาการขาม
ศาสตรในการสงเสริมและพัฒนาครูใหเปนบัณฑิตครู
ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
3
ยังไมมีหลักสูตรในการผลิตและพัฒนาครูในระดับ
บัณฑิตศึกษา เนื่องจากขอจํากัดดานจํานวนบุคลากร
สายวิชาการ
4
รูปแบบการผลิตและพัฒนาครูยังไมมีความหลากหลาย
5
การสรางอัตลักษณเฉพาะของบัณฑิตครูของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงรายยังไมชัดเจน
คะแนนเฉลี่ยรวม

สัญลักษณ

คะแนนเฉลี่ย

W1

3.83

W2

3.82

W3

3.79

W4
W5

3.71
3.68

W1-W5

3.77

สัญลักษณ

คะแนนเฉลี่ย

3) โอกาส (Opportunity)
ลําดับ
ประเด็น
ความสําคัญ
1
นโยบายสวนกลางใหความสําคัญกับการผลิตและพัฒนาครู
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
2
ความนิยมและความสนใจในการศึกษาตอในหลักสูตร
และสาขาวิชาเพื่อประกอบวิชาชีพครูอยูในระดับสูง
เมื่อเปรียบเทียบกับหลักสูตรและสาขาวิชาอื่นๆ
3
มีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสงผลใหเกิดการพัฒนาครู
ในทุกมิติ
4
โอกาสทางอาชีพของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาสาขาวิชา
ทางดานครูมีความมั่นคงและมีสวัสดิการที่ดี
5
ความตองการบัณฑิตครูมีสูง และอัตราการบรรจุมีมากขึ้น
คะแนนเฉลี่ยรวม

O1

4.20

O2

4.15

O3

4.11

O4

4.03

O5
O1-O5

3.83
4.06
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4) อุปสรรค (Threat)
ลําดับ
ประเด็น
ความสําคัญ
1
วิกฤตการระบาดของไวรัสโควิด 19 และการดําเนินชีวิต
ในสังคมยุค New Normal สงผลตอการเรียนการสอน
การฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษาครู
2
สังคมสูงวัยสงผลใหจํานวนประชากรลดลง ซึ่งจะสงผลตอ
จํานวนเด็กที่เขามาศึกษาตอในระดับมหาวิทยาลัย
3
นโยบายจากสวนกลางสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
เกณฑมาตรฐานหลักสูตร และมาตรฐานวิชาชีพ
4
ขอจํากัดดานการเขาถึงเทคโนโลยีของนักศึกษาบางกลุม
สงผลใหเกิดอุปสรรคการเรียนการสอน
5
มีสถาบันผลิตและพัฒนาครูในเขตพื้นที่บริการมีจํานวนมาก
สงผลใหเกิดการแขงขันสูง
คะแนนเฉลี่ยรวม

สัญลักษณ

คะแนนเฉลี่ย

T1

4.50

T2

4.19

T3

4.13

T4

4.12

T5

3.90

T1-T5

4.17

4.1.3 ดานที่ 3 การพัฒนาบุคลากร
1) จุดแข็ง (Strength)
ลําดับ
ประเด็น
ความสําคัญ
1
บุคลากรมีความรู ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญ
ในศาสตรของตนเอง
2
บุคลากรมีความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย สามารถนําองคความรู
และทักษะตางๆ มาบูรณาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
การวิจัย และการพัฒนาทองถิ่น
3
มีเครือขายบุคลากรที่มีความเขมแข็งทั้งในระดับคณะ
ระดับมหาวิทยาลัยซึ่งเอื้อตอการพัฒนาบุคลากรรวมกัน
4
บุคลากรของมหาวิทยาลัยไดรับการยอมรับจากหนวยงาน
ภายนอก
5
นโยบายของมหาวิทยาลัยมีความชัดเจนในการสงเสริม
การพัฒนาบุคลากรทุกระดับ
คะแนนเฉลี่ยรวม

สัญลักษณ

คะแนนเฉลี่ย

S1

4.08

S2

3.99

S3

3.96

S4

3.93

S5

3.88

S1-S5

3.97

91
2) จุดออน (Weakness)
ลําดับ
ประเด็น
ความสําคัญ
1
การบูรณาการการใชทรัพยากรบุคคลรวมกันระหวาง
หนวยงานยังมีนอย
2
เกณฑภาระงานที่ใชประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
สายวิชาการในปจจุบันไมสอดคลองกับบริบทของมหาวิทยาลัย
ที่เปลี่ยนแปลงไป
3
บุคลากรที่มีทักษะภาษาตางประเทศในระดับสูงยังมี
จํานวนนอย
4
บุคลากรในบางคณะมีภาระงานมาก สงผลใหไมมเี วลา
ในการพัฒนาตนเอง
5
แผนในการพัฒนาความกาวหนา และการเขาสูตําแหนงทาง
วิชาการของบุคลากรสายผูสอน และบุคลากรสายสนับสนุน
ยังไมชัดเจน
คะแนนเฉลี่ยรวม

สัญลักษณ

คะแนนเฉลี่ย

W1

4.09

W2

4.07

W3

3.92

W4

3.87

W5

3.72

W1-W5

3.93

สัญลักษณ

คะแนนเฉลี่ย

3) โอกาส (Opportunity)
ลําดับ
ประเด็น
ความสําคัญ
1
การเปลีย่ นแปลงอยางรวดเร็วของเทคโนโลยี และการสื่อสาร
สามารถสรางโอกาสในการพัฒนาตนเองของบุคลากรใหมี
ศักยภาพเพิ่มมากขึ้น
2
รูปแบบการพัฒนาตัวเองมีความหลากหลายมากขึ้น
ทําใหเพิ่มโอกาสในการพัฒนาตนเองของบุคลากร
3
การบูรณาการงานรวมกันของทองถิ่น ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนสงผลใหบุคลากรไดพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
4
นโยบายจากสวนกลางที่สงเสริมใหเกิดการพัฒนาบุคลากร
ภายใตสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป
5
หนวยงานระดับทองถิ่น และระดับประเทศมีความตองการ
ใหนักวิชาการเขาไปเปนที่ปรึกษา/ กรรมการ/ คณะทํางาน
ในการพัฒนาทองถิ่นรวมกัน
คะแนนเฉลี่ยรวม

O1

4.13

O2

4.10

O3

4.03

O4

3.95

O5

3.95

O1-O5

4.03
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4) อุปสรรค (Threat)
ลําดับ
ประเด็น
ความสําคัญ
1
วิกฤตการณระบาดของไวรัสโควิด 19 และการดําเนินชีวิต
ในสังคมยุค New Normal สงผลตอแผนการพัฒนาบุคลากร
และการทํางานของบุคลากร
2
ระเบียบตางๆ ของหนวยงานยังไมมีความความยืดหยุน
สงผลตอการพัฒนาตนเองของบุคลากร
3
การเปลี่ยนแปลงเกณฑการประเมินผลงานวิชาการ
สงผลตอการพัฒนาตนเองเพื่อเขาสูตําแหนงวิชาการ
4
การจัดกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเปนมหาวิทยาลัย
เพื่อการพัฒนาทองถิ่น สงผลใหบุคลากรบางสาขาเสียโอกาส
การเขาถึงแหลงทุนในการพัฒนาตนเองบางประเภท
5
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอยางรวดเร็วสงผลตอ
การทํางานและการพัฒนาบุคลากร
คะแนนเฉลี่ยรวม

สัญลักษณ

คะแนนเฉลี่ย

T1

4.28

T2

4.14

T3

4.09

T4

3.95

T5

3.85

T1-T5

4.06

4.1.4 ดานที่ 4 การพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และงานสรางสรรค
1) จุดแข็ง (Strength)
ลําดับ
ประเด็น
ความสําคัญ
1
บุคลากรมีความรู และความเชี่ยวชาญเฉพาะศาสตร
2
มีกระบวนการในการสงเสริมใหมีการบูรณางานวิจัย
สูการเรียนการสอน การบริการวิชาการแกสังคม
และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
3
มีการรวมมือกันระหวางนักวิจัยในมหาวิทยาลัยและ
เครือขายภายนอกในการบูรณาการงานวิจัยเพื่อพัฒนา
ทองถิ่น
4
มหาวิทยาลัยมีวารสารอยูในฐานขอมูล TCI ที่ทําการเผยแพร
งานวิจัย
5
มีระบบกลไก และระบบสารสนเทศในการกํากับติดตาม
การดําเนินงานดานการวิจัย
คะแนนเฉลี่ยรวม

สัญลักษณ

คะแนนเฉลี่ย

S1
S2

4.10
3.98

S3

3.78

S4

3.76

S5

3.66

S1-S5

3.86
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2) จุดออน (Weakness)
ลําดับ
ประเด็น
ความสําคัญ
1
การจัดทําหลักฐานประกอบการเบิกจายงบประมาณ
การวิจัยมีหลายขั้นตอนทําใหนักวิจัยขาดแรงจูงใจในการ
ทํางาน
2
งานวิจัยของมหาวิทยาลัยที่ตอยอดไดในเชิงพาณิชย และ
งานวิจัยที่นําไปสูการจดทรัพยสินทางปญญามีคอนขางนอย
3
การทําวิจัยที่เนนพัฒนาทองถิ่น ในบางครั้งอาจไมสามารถ
ตอยอดไปถึงขยายองคความรูที่ลุมลึก หรือสรางนวัตกรรม
ใหม จึงทําใหไมสามารถนําไปตอยอดในการเขาสูตําแหนง
ทางวิชาการได
4
การรวมลงทุนดานการวิจัยจากภาครัฐและเอกชนในพื้นที่
ยังมีนอย
5
การทําวิจัยสถาบันที่จะเปนขอมูลสําคัญในการตัดสิน
ของผูบริหารในแตละหนวยงานยังมีนอย
คะแนนเฉลี่ยรวม

สัญลักษณ

คะแนนเฉลี่ย

W1

4.26

W2

4.19

W3

4.09

W4

4.08

W5

4.08

W1-W5

4.14

สัญลักษณ

คะแนนเฉลี่ย

3) โอกาส (Opportunity)
ลําดับ
ประเด็น
ความสําคัญ
1
ในพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มีประเด็นการวิจัยที่หลากหลาย
2
มีเครือขายความรวมมือในพื้นที่ที่พรอมจะรวมมือ
ในการสรางงานวิจัยแบบบูรณาการรวมกัน
3
นโยบายภาครัฐและทองถิ่นที่เนนสนับสนุนใหจัดทํางานวิจัย
เพื่อเปนขอมูลในการกําหนดนโยบาย และการประเมิน
การทํางาน
4
มีเทคโนโลยีใหมที่ชวยในการคนหาและอางอิงงานวิจัย
ในการพัฒนาโครงการวิจัยและงานวิจัย
5
มีหนวยสนับสนุนทุนการวิจัยจากภายนอกที่มีเปาหมาย
สอดคลองกับศักยภาพของนักวิจัยในมหาวิทยาลัย
คะแนนเฉลี่ยรวม

O1

4.02

O2

3.91

O3

3.89

O4

3.87

O5

3.71

O1-O5

3.88
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4) อุปสรรค (Threat)
ลําดับ
ประเด็น
ความสําคัญ
1
วิกฤตการณระบาดของไวรัสโควิด 19 และการดําเนินชีวิต
ในสังคมยุค New Normal เปนอุปสรรคสําคัญในการ
ลงพื้นที่วิจัยและการดําเนินการวิจัย
2
งบประมาณดานการวิจัยของประเทศมีจํากัด
และมีการแขงขันสูง
3
การเขามาของนักวิจัยในมหาวิทยาลัยตางพื้นที่ที่มีชื่อเสียง
สงผลใหโอกาสของนักวิจัยในพื้นที่ในการทําวิจัย
กับหนวยงานภายนอกลดลง
4
การยอมรับจากหนวยงานภายนอกตอบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยเปนลักษณะเฉพาะบุคคล
5
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายไมจัดอยูในกลุมมหาวิทยาลัย
วิจัยตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2
(2551-2565) จึงทําใหโอกาสในการสนับสนุนทุนวิจัยนอย
กวามหาวิทยาลัยวิจัย
คะแนนเฉลี่ยรวม

สัญลักษณ

คะแนนเฉลี่ย

T1

4.27

T2

4.19

T3

3.88

T4

3.80

T5

3.74

T1-T5

3.98

4.1.5 ดานที่ 5 การพัฒนาทองถิ่น
1) จุดแข็ง (Strength)
ลําดับ
ประเด็น
ความสําคัญ
1
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีนโยบายสนับสนุน
การพัฒนาทองถิ่นอยางตอเนื่อง
2
มหาวิทยาลัยตั้งอยูในพื้นที่ทมี่ ีทรัพยากรทางธรรมชาติ
มีทุนทางสังคม วัฒนธรรม และภูมิปญญาที่เปนเอกลักษณ
ลานนา และมีความหลากหลายของชาติพันธุที่ควรคา
ตอการอนุรักษ
3
มีระบบกลไกการดําเนินงานดานการบริการวิชาการ และ
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอยางตอเนื่องกับชุมชนทองถิ่น
4
บุคลากรมีองคความรู ทักษะ และมีความเชี่ยวชาญในการ
การบูรณาการงานการพัฒนาทองถิ่น และการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
5
มีเครือขายความรวมมือภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม
ทองถิ่น และทองที่ใหความรวมมือในการดําเนินงาน
คะแนนเฉลี่ยรวม

สัญลักษณ

คะแนนเฉลี่ย

S1

4.50

S2

4.45

S3

4.20

S4

4.15

S5

4.13

S1-S5

4.29
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2) จุดออน (Weakness)
ลําดับ
ประเด็น
ความสําคัญ
1
ระเบียบปฏิบัติยังไมเอื้อ/ ไมคลองตัวตอการปฏิบัติงาน
ดานการบริการวิชาการของบุคลากร
2
ภารกิจดานการใหบริการวิชาการที่ซ้ําซอนกันในพื้นที่
เดียวกัน และไมสามารถบูรณาการการทํางานรวมกันได
3
หนวยงานที่ทําหนาที่หลักในการขับเคลื่อนระบบและกลไก
การใหบริการวิชาการแกสังคม ระดับมหาวิทยาลัย
ยังไมชัดเจน มีความซ้ําซอนในภารกิจดานการใหบริการ
วิชาการจํานวนหลายหนวยงาน
4
บุคลากรมีภาระงานดานการพัฒนาทองถิ่นมีเพิ่มมากขึ้น
แตการประเมินผลการปฏิบัติงานยังไมสอดคลองกับภารกิจ
ที่บุคลากรปฏิบัติจริง
5
ระบบขอมูลสารสนเทศดานการพัฒนาทองถิ่นยังอยูระหวาง
การพัฒนาจึงไมสามารถนํามาใชไดครอบคลุมทุกมิติ
คะแนนเฉลี่ยรวม

สัญลักษณ

คะแนนเฉลี่ย

W1

4.05

W2

4.04

W3

4.03

W4

4.01

W5

3.95

W1-W5

4.02

สัญลักษณ

คะแนนเฉลี่ย

3) โอกาส (Opportunity)
ลําดับ
ประเด็น
ความสําคัญ
1
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศมียุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 –
2579) ที่ใชเปนแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาทองถิ่น
ไดอยางเปนรูปธรรม
2
ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดเชียงราย และจังหวัด
พะเยา มีแนวทางที่สอดคลองกับโครงการที่จะดําเนินงาน
ตามยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น
3
ทองถิ่นมีความตองการใหสถาบันการศึกษาเขาไปมีสวนรวม
ในการพัฒนาทองถิ่น
4
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสงผลใหการพัฒนาทองถิ่น
และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเปนไปไดงาย และเขาถึง
ไดมากยิ่งขึ้น
5
มีงบประมาณทองถิ่นสําหรับการบูรณาการการพัฒนา
ทองถิ่น และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมรวมกัน
คะแนนเฉลี่ยรวม

O1

4.29

O2

4.12

O3

4.04

O4

4.00

O5

3.63

O1-O5

4.02
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4) อุปสรรค (Threat)
ลําดับ
ประเด็น
ความสําคัญ
1
สถานการณโรคอุบัติใหม เชน การแพรระบาดของ
เชื้อ ไวรัสโควิด-19 สงผลใหการดําเนินงานไมเปนไป
ตามแผนการดําเนินงานที่กําหนดไว
2
ภาวการณเปลี่ยนแปลงของสถานการณโลกที่ทําใหเกิด
ภัยพิบัติในรูปแบบตางๆ สงผลกระทบตอการดําเนินงาน
ดานการพัฒนาทองถิ่น
3
มหาวิทยาลัย/ สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และ
จังหวัดพะเยา มีการปรับบทบาทและภารกิจของการเปน
มหาวิทยาลัยชุมชนเชิงพื้นที่มากขึ้น ทําใหมีภารกิจใกลเคียง
กันและเกิดความทับซอนการทํางานในพื้นที่
4
การชะลอตัวของเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนทองถิ่น
5
กระแสโลกาภิวัตนที่สงผลตอความเปนอัตลักษณ
และเอกลักษณของทองถิ่น
คะแนนเฉลี่ยรวม

สัญลักษณ

คะแนนเฉลี่ย

T1

4.49

T2

4.10

T3

4.07

T4
T5

4.05
3.96

T1-T5

4.13

4.1.6 ดานที่ 6 การบริหารจัดการ
1) จุดแข็ง (Strength)
ลําดับ
ประเด็น
ความสําคัญ
1
มีบรรยากาศการทํางานในมหาวิทยาลัยอยูในระดับดี
และเอื้อตอการปฏิบัติงาน
2
ผูบริหารทุกระดับมีหลักธรรมาภิบาล มีความโปรงใส
ตรวจสอบไดในการบริหารงาน และใหการสนับสนุน
การมีสวนรวมในการวางแผนการดําเนินงาน
3
บุคลากรมีความรักสามัคคีในหมูคณะ รับผิดชอบ เสียสละ
เพื่อประโยชนสวนรวมและจงรักภักดีตอองคกร
4
มีระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร และการตัดสินใจ
ครอบคลุมทุกพันธกิจ
5
มีเครือขายความรวมมือในทุกมิติกับทุกมหาวิทยาลัย
องคกรภาครัฐและเอกชนทั้งภายในประเทศ และ
ตางประเทศ
คะแนนเฉลี่ยรวม

สัญลักษณ

คะแนนเฉลี่ย

S1

4.07

S2

3.97

S3

3.79

S4

3.66

S5

3.66

S1-S5

3.83
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2) จุดออน (Weakness)
ลําดับ
ประเด็น
ความสําคัญ
1
มหาวิทยาลัยยังพึ่งพางบประมาณแผนดินมากกวาเงินรายได
2
การจัดทําแผนธุรกิจเชิงรุกเพื่อสรางรายไดใหเพิ่มขึ้นใหกับ
มหาวิทยาลัยยังไมดําเนินการอยางเปนรูปธรรม
3
มีอาคารและระบบสาธารณูปโภคบางสวนทีม่ ีอายุการใชงานมาก
ทําใหมีคาใชจายในการซอมบํารุงรักษาคอนขางสูง
4
มหาวิทยาลัยมีจํานวนหนวยงานมากทําใหเกิดตนทุน
ในการดําเนินงานตามภารกิจทีม่ ากขึ้นตาม
5
กฎ ระเบียบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัยในบางเรื่อง
ยังไมทันสมัยและสอดคลองกับสภาวการณที่มีการเปลี่ยนแปลง
คะแนนเฉลี่ยรวม

สัญลักษณ

คะแนนเฉลี่ย

W1
W2

4.36
4.32

W3

4.31

W4

4.31

W5

4.18

W1-W5

4.30

สัญลักษณ

คะแนนเฉลี่ย

3) โอกาส (Opportunity)
ลําดับ
ประเด็น
ความสําคัญ
1
การมีพระราโชบายดานการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10
สงผลใหมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ มีทิศทางการจัด
การศึกษาที่ชัดเจน มุงเนนการยกระดับคุณภาพการศึกษา
การผลิตและพัฒนาครู การพัฒนาทองถิ่น และการบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัยใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน
2
ความกาวหนาและความทันสมัยของเทคโนโลยีสมัยใหม
สามารถนํามาใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการองคกร
ใหมีความทันสมัย คลองตัว ลดขั้นตอน และระยะเวลา
ในการดําเนินงาน
3
พระราชบัญญัติอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 สนับสนุนให
มหาวิทยาลัยปฏิรูปการบริหารจัดการองคกรไปสู
การจัดกลุมประเภทสถาบันตามศักยภาพ
4
จากนโยบายของรัฐที่ตองการใหทุกองคกรเตรียมการไปสู
องคกรที่ตองพึ่งพาตนเอง ทําใหมหาวิทยาลัยตองมีการปรับปรุง
โครงสรางและระบบการบริหารจัดการรองรับสิ่งที่จะเกิดขึ้น
5
การมีนโยบายระดับประเทศ และมีหนวยงานที่ชวย
หนุนเสริมและประเมินผลใหมหาวิทยาลัยเกิดการพัฒนา
อยางยั่งยืน
คะแนนเฉลี่ยรวม

O1

4.20

O2

4.11

O3

4.03

O4

4.03

O5

3.96

O1-O5

4.07
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4) อุปสรรค (Threat)
ลําดับ
ประเด็น
ความสําคัญ
1
วิกฤตการระบาดของไวรัสโควิด - 19 และการดําเนินชีวิต
ในสังคมยุค New Normal สงผลตอการทํางานและ
เปาหมายการดําเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย
2
นโยบายการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลในการบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัยมีแนวโนมลดลง
3
กฎระเบียบของกระทรวงไมเอื้อตอการทํางานของ
มหาวิทยาลัยดานการจัดหารายได นอกเหนือจาก
การจัดการศึกษาในระบบ
4

5

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและนวัตกรรมอยาง
กาวกระโดด กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
อยางฉับพลันทําใหมหาวิทยาลัยตองใชงบประมาณ
ในการลงทุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มมากขึ้น
นโยบายจากหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของมีการเปลี่ยนแปลง
ประเด็นใหมๆ อยางตอเนื่อง และมีงานเรงดวนให
มหาวิทยาลัยดําเนินการใหสอดคลองทําใหการดําเนินงาน
ไมเปนไปตามแผนและระยะเวลาที่กําหนดไว
คะแนนเฉลี่ยรวม

สัญลักษณ

คะแนนเฉลี่ย

T1

4.46

T2

4.46

T3

4.32

T4

4.17

T5

4.11

T1-T5

4.30
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4.2 การวิเคราะหเพื่อกําหนดกลยุทธดวย TOWS Matrix
เมื่อนําผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมองคกรทั้งภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัยมาวิเคราะห
โดยใช TOWS Matrix เพื่อกําหนดกลยุทธและแผนงาน/โครงการในอนาคต จากจุดแข็ง จุดออนที่มีมหาวิทยาลัยมีอยู
รวมทั้งโอกาสและอุปสรรคที่จะสงผลตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ในภาพรวมพบวา
ดานการยกระดับคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยมีความเขมแข็งในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสูการเปนผูนํารุนใหมที่ชี้นําการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม (S2) ทุกหลักสูตรมีการบูรณาการการเรียนการสอนกับการทํางาน (CWIE) (S4) รวมทั้งการมีพระราโชบาย
ดานการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สงผลใหมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศมีทิศทางการจัดการศึกษาและ
การพัฒนานักศึกษาที่ชัดเจน และมีอัตลักษณของความเปนราชภัฏมากยิ่งขึ้น (O1) จึงไดกําหนดกลยุทธเชิงรุก (SO)
ใชจุดแข็งรวมกับโอกาส โดยการเสริมสรางความรูและทักษะเชิงสมรรถนะใหนักศึกษาพรอมรองรับการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และพัฒนานักศึกษาทุกคนใหเปนนวัตกรสังคมที่มีทักษะสูงตอบโจทย
การพัฒนาพื้นที่โดยเนนการมีสวนรวมของทองถิ่น และพื้นที่ของมหาวิทยาลัยมีเพียงพอที่จะสามารถเพิ่มศักยภาพ
การผลิตบัณฑิต และการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู (S1) บุคลากรของมหาวิทยาลัยสวนใหญเปนกลุมคนรุนใหม
ที่พรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง (S3) รวมทั้งการมีเทคโนโลยีสมัยใหมที่นํามาใชเปนเครื่องมือและกลไกในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อยกระดับศักยภาพบัณฑิตมีความกาวหนา และความทันสมัย (O3) จึงไดกําหนด
กลยุทธเชิงรุก (SO) ใชจุดแข็งรวมกับโอกาส โดยการเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู และ
โครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหครอบคลุมทั่วถึง มีความทันสมัยในทุกดานนําไปสูการเปน
SMART University
ดานการผลิตและพัฒนาครู
ในการสรางอัตลักษณเฉพาะของบัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายยังไมชัดเจน (W5) แต
นโยบายของสวนกลางไดใหความสําคัญกับการผลิตและพัฒนาครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ (O1)
และความตองการบัณฑิตครูมีสูง และอัตราการบรรจุมีมากขึ้น (O5) จึงไดกําหนดกลยุทธเชิงแกไข (WO)
ใชโอกาสลดจุดออน โดยการมุงเนนการผลิตครูใหมีสมรรถนะสูง มีจิตวิญญาณความเปนครูเพื่อขับเคลื่อน
การพัฒนาทองถิ่น และเนื่องจากนวัตกรรมการศึกษาในเชิงประจักษที่แสดงใหถึงความโดดเดนการผลิตและ
พัฒนาครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายยังมีนอย (W1) แตในปจจุบันไดมีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
สงผลใหเกิดการพัฒนาครูในทุกมิติ (O3) จึงไดกําหนดกลยุทธเชิงแกไข (WO) ใชโอกาสลดจุดออน โดยการ
มุงสรางนวัตกรรมที่ใชในการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 สูการศึกษา 4.0 เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ภายใตบริบทใหมของประเทศ
ดานการพัฒนาบุคลากร
แผนในการพัฒนาความกาวหนา และการเขาสูตําแหนงทางวิชาการของบุคลากรสายผูส อน และ
บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยยังไมชัดเจน (W5) แตในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของ
เทคโนโลยี และการสื่อสารสามารถสรางโอกาสในการพัฒนาตนเองของบุคลากรใหมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น (O1)
และรูปแบบการพัฒนาตัวเองมีความหลากหลายมากขึ้นทําใหบุคลากรสามารถเพิ่มโอกาสในการพัฒนาตนเอง (O2)
จึงไดกําหนดกลยุทธเชิงแกไข (WO) ใชโอกาสลดจุดออน โดยการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรที่สะทอนใหเห็นถึง
คุณลักษณะและทักษะที่ตองพัฒนาเพิ่มในระดับบุคคล รวมทั้งการสนับสนุน พัฒนาบุคลากรใหเปนมืออาชีพ
และสงเสริมการเขาสูตําแหนงทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ และตําแหนงที่สูงขึ้นทางวิชาชีพของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
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ดานการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และงานสรางสรรค
การทําวิจัยที่เนนพัฒนาทองถิ่น ในบางครั้งอาจไมสามารถตอยอดไปถึงการขยายองคความรูที่ลุมลึก
หรือสรางนวัตกรรมใหม จึงทําใหไมสามารถนําไปตอยอดในการเขาสูตําแหนงทางวิชาการได (W3) การเขามา
ของนักวิจัยในมหาวิทยาลัยตางพื้นที่ที่มีชื่อเสียง สงผลใหโอกาสของนักวิจัยในพื้นที่ในการทําวิจัยกับหนวยงาน
ภายนอกลดลง (T3) และการยอมรับจากหนวยงานภายนอกตอบุคลากรของมหาวิทยาลัยเปนลักษณะเฉพาะบุคคล (T4)
จึงไดกําหนดกลยุทธเชิงรับ (WT) แกไขจุดออนและเลี่ยงอุปสรรค โดยการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย
และนวัตกรรมที่มุงเนนการแกไขปญหา และตอบสนองความตองการของชุมชน และสังคมในพื้นที่เพื่อ
ขยายองคความรู หรือสรางนวัตกรรมใหมๆ และสงเสริมอาจารยและนักวิจัยในการสรางผลงานวิจัยรับใชสังคม
เพื่อการเขาสูตําแหนงทางวิชาการจากการใชผลงานวิจัยรับใชสังคม และการรวมลงทุนดานการวิจัยจาก
ภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ยังมีนอย (W4) งบประมาณดานการวิจัยของประเทศมีจํากัดและมีการแขงขันสูง (T2)
และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายไมจัดอยูในกลุมมหาวิทยาลัยวิจัยตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป
ฉบับที่ 2 (2551-2565) จึงทําใหโอกาสในการสนับสนุนทุนวิจัยนอยกวามหาวิทยาลัยวิจัย (T5) จึงไดกําหนด
กลยุทธเชิงรับ (WT) แกไขจุดออนและเลี่ยงอุปสรรค โดยการเขารวมโครงการอุทยานวิทยาศาสตรภาคเหนือ
เพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อปฏิบัติภารกิจในการเปน
กลไกบูรณาการความรวมมือระหวางภาครัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน เพื่อสรางความเขมแข็ง
ของเศรษฐกิจในภูมิภาค โดยผลักดันใหเกิดการนําวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาใชใหเกิด
ประโยชนในเชิงพาณิชย
ดานการพัฒนาทองถิ่น
มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาทองถิ่นอยางตอเนื่อง (S1) มีระบบกลไกการดําเนินงาน
ดานการบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอยางตอเนื่องกับชุมชนทองถิ่น (S3) มีเครือขาย
ความรวมมือภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม ทองถิ่น และทองที่ใหความรวมมือในการดําเนินงาน (S5) และ
มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ ทั่ว ประเทศมียุท ธศาสตรม หาวิท ยาลัย ราชภัฏ เพื่อ การพัฒ นาทอ งถิ่น ระยะ 20 ป
(พ.ศ. 2560 – 2579) ที่ใชเปนแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาทองถิ่นไดอยางเปนรูปธรรม (O1) รวมทั้ง
ยุทธศาสตร การพั ฒนาของจั งหวั ดเชีย งราย และจังหวัดพะเยา ที่มีแนวทางที่ส อดคลองกับ โครงการที่จ ะ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น (O2) จึงไดกําหนดกลยุทธเชิงรุก (SO) ใชจุดแข็งรวมกับโอกาส
โดยการพัฒนาระบบและกลไกการพัฒนาทักษะเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตเนนการพัฒนาทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 แกคนในทองถิ่นบนพื้นฐานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น และการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในชุมชน สังคม และทองถิ่น โดยการบูรณาการการทํางานดานการพัฒนาทองถิ่นรวมกับ
หนวยงานภายนอก และมหาวิทยาลัยตั้งอยูในพื้นที่ที่มีทรัพยากรทางธรรมชาติมีทุนทางสังคม วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญาที่เปนเอกลักษณลานนา และมีความหลากหลายของชาติพันธุที่ควรคาตอการอนุรักษ (S2) บุคลากร
ของมหาวิทยาลัยมีองคความรู ทักษะ และมีความเชี่ยวชาญในการการบูรณาการงานการพัฒนาทองถิ่น และ
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (S4) และความกาวหนาทางเทคโนโลยีสงผลใหการพัฒนาทองถิ่น และการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมเปนไปไดงาย และเขาถึงไดมากยิ่งขึ้น (O4) รวมทั้งการมีงบประมาณทองถิ่น สําหรับ
การบูรณาการการพัฒนาทองถิ่น และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมรวมกัน (O5) จึงไดกําหนดกลยุทธเชิงรุก (SO)
ใชจุดแข็งรวมกับโอกาส โดยการสรางศูนยการเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมเพื่อเปนแหลงเรียนรูดานภูมิปญญา
ทองถิ่นใหกับนักศึกษา บุคลากร และประชาชนในทองถิ่น รวมทั้งเปนการสงเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรม
ของทองถิ่นและของชาติ

101
ดานการบริหารจัดการ
กฎ ระเบียบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัยในบางเรื่องยังไมทันสมัยและสอดคลองกับสภาวการณที่มี
การเปลี่ยนแปลง (W5) แตเนื่องจากพระราชบัญญัติอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 สนับสนุนใหมหาวิทยาลัยปฏิรูป
การบริหารจัดการองคกรไปสูการจัดกลุมประเภทสถาบันตามศักยภาพ (O3) จึงไดกําหนดกลยุทธเชิงแกไข (WO)
ใชโอกาสลดจุดออน มหาวิทยาลัยจึงตองปฏิรูประบบบริหารจัดการที่เอื้อตอการเปนมหาวิทยาลัยเพื่อ
การพัฒนาทองถิ่น โดยการพลิกโฉมยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยใหไปสูการเปนมหาวิทยาลัยที่มุงเนน
การพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ (Area-Based and Community) รวมถึงการปรับปรุงกฎ ระเบียบ ขอบังคับ
และหลักเกณฑใหเอื้อตอการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยทั้งระบบ และมหาวิทยาลัยยังพึ่งพางบประมาณแผนดิน
มากกวาเงินรายได (W1) การจัดทําแผนธุรกิจเชิงรุกเพื่อสรางรายไดเพิ่มขึ้นใหกับมหาวิทยาลัยยังไมมีการ
ดําเนินการอยางเปนรูปธรรม (W2) แตจากนโยบายของรัฐที่ตองการใหทุกองคกรเตรียมการไปสูองคกรที่ตอง
พึ่งพาตนเอง ทําใหมหาวิทยาลัยตองมีการปรับปรุงโครงสรางและระบบการบริหารจัดการรองรับสิ่งที่จะเกิดขึ้น
(O4) จึงไดกําหนดกลยุทธเชิงแกไข (WO) ใชโอกาสลดจุดออน โดยการปรับระบบและกลไกดานการบริหาร
จัดการทรัพยสินของมหาวิทยาลัย รวมถึงการพัฒนาศูนยใหบริการของมหาวิทยาลัย (Service Center)
เพื่อสรางรายไดใหกับมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น

ภาพที่ 7 การวิเคราะหเพื่อกําหนดกลยุทธดวย TOWS Matrix
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บทที่ 5
แผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2565 – 2569)
5.1 ปรัชญา
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน
5.2 วิสัยทัศน
เป นสถาบั นแห งการบู รณาการองค ความรู สร างนวั ตกรรม ถ ายทอดเทคโนโลยี เพื่ อการพั ฒนา
ทองถิ่นอยางยั่งยืน
เปาหมายวิสัยทัศน
มีผลการดําเนินงาน และศักยภาพการดําเนินงานของการเปนมหาวิทยาลัยชุมชนทองถิ่น
กลุมที่ 3 พัฒนาชุมชนทองถิ่นหรือชุมชนอื่น เปนอันดับ 1 ของมหาวิทยาลัยในเขตภาคเหนือ
5.3 พันธกิจ
5.3.1 ผลิตบัณฑิตเปนนวัตกรมืออาชีพ เพื่อสรางการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองตอการพัฒนา
ทองถิ่นอยางยั่งยืน
5.3.2 ผลิตผลงานวิจัยและงานสรางสรรค สามารถตอยอดในเชิงพาณิชย เพื่อนําไปใชประโยชน
ในทองถิ่น ประเทศ และภูมิภาคอาเซียน
5.3.3 ใหบริการวิชาการแกสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถิ่น ประเทศ
สูการพัฒนาอยางยั่งยืน
5.3.4 สืบสาน และสงเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น และของชาติ
5.3.5 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนองคกรแหงการเรียนรูที่มีความสุข มีคุณภาพ และมีธรรมาภิบาล
5.4 เปาหมายความสําเร็จ
5.4.1 บัณฑิตมีความรู มีคุณธรรม มีความสามารถ มีสมรรถนะ และมีจิตสํานึกเพื่อเปนหลักในการ
ขับเคลื่อนและพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน พรอมรับกับความเปลี่ยนแปลง และรองรับเศรษฐกิจมูลคาสูงของ
ประเทศ
5.4.2 บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัย เปนผูที่มีคุณลักษณะแหงศตวรรษที่ 21 มีจิตวิญญาณความ
เปนครู เปนคนเกง คนดี มีความรับผิดชอบตอสังคม รูเทาทันเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลง
5.4.3 ผลงานวิ จั ย งานสร า งสรรค และนวัตกรรม เปน ที่ย อมรับ ในระดับ ชาติและนานาชาติ
สามารถตอยอดในเชิงพาณิชย และใชในการพัฒนาทองถิ่น ภูมิภาคอยางยั่งยืน
5.4.4 เปนศูนยกลางบูรณาการการเรียนรูตลอดชีวิตดวยการขับเคลื่อนนวัตกรรมการเรียนการสอน
การวิจัย ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และงานตามพระราโชบายเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน
5.4.5 เปนองคกรแหงการเรียนรูที่มีความสุข มีธรรมาภิบาล ใสใจตอสิ่งแวดลอม และมีระบบ
การบริหารจัดการที่ตอบโจทยการเปนมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาชุมชนทองถิ่น
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5.5 ประเด็นยุทธศาสตร
5.5.1 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
5.5.2 การผลิตและพัฒนาครู
5.5.3 การพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และงานสรางสรรค
5.5.4 การพัฒนาทองถิ่น
5.5.5 การพัฒนาระบบ กลไก และบริหารจัดการ
5.6 กลยุทธหลักเพื่อขับเคลื่อนวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตร
5.6.1 ดานการยกระดับคุณภาพการศึกษา
1) ผลิตกําลังคนเพื่อสรางบัณฑิตที่มีทักษะสูง ตอบโจทยการพัฒนาพื้นที่ โดยเนนการมีสวนรวม
ของทองถิ่น
2) สงเสริมและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เสริมสรางความรูและทักษะเชิงสมรรถนะใหพรอม
รองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และเปนนวัตกรสังคม
3) พัฒนาบุคลากรและสงเสริมความกาวหนาในอาชีพ
4) จัดหาและเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรูใหมีความทันสมัย และรองรับ
การเปลี่ยนแปลง
5.6.2 ดานการผลิตและพัฒนาครู
1) ผลิตครูที่ไดมาตรฐานวิชาชีพ และมีจิตวิญญาณความเปนครูและสอดคลองกับความตองการ
ของทองถิ่น
2) พัฒนาศักยภาพครูของครูใหมีความเปนมืออาชีพ และมีทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะตามศาสตร
3) พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความเปนมืออาชีพ และมีทักษะความ
เชี่ยวชาญเฉพาะตามศาสตร
4) สรางนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 สูการศึกษา 4.0 ที่
รองรับการเปลี่ยนแปลงภายใตบริบทใหมของประเทศ
5.6.3 ดานการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และงานสรางสรรค
1) สงเสริมและสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมเชิงสรางสรรค เพื่อพัฒนาทองถิ่นอยางมี
สวนรวม
5.6.4 ดานการพัฒนาทองถิ่น
1) สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตโดยเนนการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 แกคนในทองถิ่น
บนพื้นฐานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นโดยใชทุนเดิมของมหาวิทยาลัยที่เขมแข็งของเปนผูนําในการ
ขับเคลื่อน
2) สรางแพลทฟอรมความรวมมือ และพัฒนาระบบและกลไกการทํางานรวมกันในรูปแบบ
จตุรภาคี (มหาวิทยาลัย หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน)
3) ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน สังคม และทองถิ่น
4) สงเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่นและของชาติ
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5.6.5 ดานการพัฒนาระบบ กลไก และบริหารจัดการ
1) ปฏิรูประบบบริหารจัดการที่เอื้อตอการเปน มหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒ นาทองถิ่น และ
มีธรรมาภิบาล
2) เขารับการประเมินผลการดําเนินงานตาม THE Impact Ranking
3) สรางองคกรใหเปนองคกรแหงความสุข
4) บริหารจัดการทรัพยสินเพื่อสรางรายไดใหกับมหาวิทยาลัย
5.7 อัตลักษณบัณฑิต
เปนนวัตกรมืออาชีพ ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง และมีความรับผิดชอบตอสังคม
(นวัตกรมืออาชีพ = เปนผูมีความเชี่ยวชาญในการใชความคิดสรางสรรค ประดิษฐ คิดคนและสนับสนุนใหเกิด
รูปแบบ กระบวนการ หรือผลงาน ที่เปนนวัตกรรมสําหรับการดําเนินชีวิต การประกอบสัมมาอาชีพ และการพัฒนาทองถิ่น)

5.8 เอกลักษณของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแหงการเรียนรูตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
5.9 วัฒนธรรมองคกร
รวมคิด รวมทํา รวมพัฒนา และรวมรับผิดชอบตอสังคม
5.10 ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เปาหมาย
1. บัณฑิตมีความรู มีคุณธรรม มีความสามารถ
มีสมรรถนะ และมีจิตสํานึกเพื่อเปนหลัก
ในการขับเคลื่อนและพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน
พรอมรับกับความเปลี่ยนแปลง และรองรับ
เศรษฐกิจมูลคาสูงของประเทศ

ตัวชี้วัด (เมื่อสิ้นสุดแผน ป พ.ศ. 2569)
1.1 รอยละของจํานวนหลักสูตรเชิงพื้นที่ (Degree)
(รอยละ 90)
1.2 รอยละของจํานวนหลักสูตรที่ชุมชน/ปราชญชุมชน/
ผูใชบัณฑิต /องคกร/ หนวยงานในพื้นที่ไดมี
สวนรวมในการจัดการศึกษา (Degree)
(รอยละ 80)
1.3 รอยละการไดงานทําในพื้นที่ หรือภูมิภาค
ของบัณฑิต (รอยละ 60)
1.4 รอยละของจํานวนหลักสูตรคลังหนวยกิต
(Credit Bank) (รอยละ 50)
2. บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัย เปนผูที่มีคุณลักษณะ 2.1 รอยละของจํานวนหลักสูตรเชิงพื้นที่ (Degree)
(รอยละ 90)
แหงศตวรรษที่ 21 มีจิตวิญญาณความเปนครู
2.2 รอยละของจํานวนหลักสูตรที่ชุมชน/ปราชญชุมชน/
เปนคนเกง คนดี มีความรับผิดชอบตอสังคม
ผูใชบัณฑิต / องคกร/ หนวยงานในพื้นที่
รูเทาทันเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลง
ไดมีสวนรวมในการจัดการศึกษา (Degree)
(รอยละ 80)
2.3 รอยละการไดงานทําในพื้นที่ หรือภูมิภาค
ของบัณฑิต (รอยละ 60)
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ตัวชี้วัด (เมื่อสิ้นสุดแผน ป พ.ศ. 2569)
2.4 รอยละของบัณฑิตครูที่สําเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏที่สอบบรรจุครู ทั้งภาครัฐ
และเอกชนภายในเวลา 1 ป (รอยละ 75)
3. ผลงานวิจัย งานสรางสรรค และนวัตกรรม
3.1 รอยละของจํานวนผลงานทางวิชาการรับใชสังคม
เปนที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
(รอยละ 45)
สามารถตอยอดในเชิงพาณิชย และใชในการ
3.2 รอยละของจํานวนเงินทุน เงินบริจาค จากภาครัฐ
พัฒนาทองถิ่น ภูมิภาคอยางยั่งยืน
และเอกชน เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
การพัฒนาชุมชน และสังคมในพื้นที่ (รอยละ 30)
3.3 รอยละของจํานวนผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ที่สามารถตอยอดไดในเชิงพาณิชย (รอยละ 10)
3.4 รอยละของผลงานวิจัยที่มีการเผยแพรหรือ
ถายทอดสูทองถิ่น และชุมชน (รอยละ 100)
4. เปนศูนยกลางบูรณาการการเรียนรูตลอดชีวิต
4.1 รอยละของจํานวนหลักสูตรเชิงพื้นที่
ดวยการขับเคลื่อนนวัตกรรมการเรียนการสอน
(Non-degree) (รอยละ 100)
การวิจัย ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น
4.2 รอยละของจํานวนหลักสูตรที่ชุมชน/ปราชญชุมชน/
และงานตามพระราโชบายเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
ผูใชบัณฑิต /องคกร/ หนวยงานในพื้นที่ไดมีสวนรวม
อยางยั่งยืน
ในการจัดการศึกษา (Non-degree)
(รอยละ 100)
4.3 รอยละของจํานวนโครงการดานการบริการวิชาการ
หรือโครงการที่ตอบสนองตอ Area Based
(รอยละ 90)
4.4 รอยละของจํานวนโครงการหรือกิจกรรมที่บุคคล
ชุมชนหรือหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่
ที่เขามามีสวนรวมในการกําหนดและ/หรือดําเนิน
โครงการหรือกิจกรรมเพือ่ แกไข/ลดปญหา/ สงเสริม
การเรียนรูของชุมชน สังคม/ การนอมนําแนว
พระราชดําริสูการปฏิบัติ (รอยละ 100)
4.5 รอยละของจํานวนเงินทุน เงินบริจาคจากภาครัฐ
และเอกชน เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานการ
พัฒนาชุมชนและสังคมในพื้นที่ (รอยละ30)
4.6 อัตราการเพิ่มขึ้นของรายไดครัวเรือนในพื้นที่
การพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
(รอยละ 20)
4.7 รอยละผลิตภัณฑชุมชนทองถิ่นที่ไดยกระดับเขาสู
มาตรฐานสากล (รอยละ 60)
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5. เปนองคกรแหงการเรียนรูที่มีความสุข
มีธรรมาภิบาล ใสใจตอสิ่งแวดลอม และมีระบบ
การบริหารจัดการที่ตอบโจทยการเปน
มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาชุมชนทองถิ่น

ตัวชี้วัด (เมื่อสิ้นสุดแผน ป พ.ศ. 2569)
4.8 รอยละของหมูบานที่เขารวมโครงการพัฒนาของ
มหาวิทยาลัยมีดัชนีความสุขมวลรวมของชุมชน
เพิ่มขึ้น (รอยละ 80)
4.9 รอยละของจํานวนบุคลากรสายวิชาการเปนที่
ปรึกษา/ วิทยากร/ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ/
กรรมการวิชาการ/ คณะทํางานใหกับชุมชน
ทองถิ่น (รอยละ 60)
5.1 จํานวนระบบการบริหารจัดการที่ไดรับการปรับปรุง
ใหเอื้อตอการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (5 ดาน)
5.2 รอยละของจํานวนกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
ภายในของมหาวิทยาลัยที่สอดคลองกับการพัฒนา
มหาวิทยาลัยในอนาคต ภายใตแผนพัฒนาความ
เปนเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 5 ป
(พ.ศ. 2565 – 2569) (รอยละ 100)
5.3 ผลการจัดอันดับตาม THE Impact Ranking
(อันดับ 400 ของโลก)
5.4 อัตราการลาออกของบุคลากรลดลง (รอยละ 0.5)
5.5 สัดสวนการเพิ่มขึ้นของรายไดจากการบริหารและ
จัดการทรัพยสินของมหาวิทยาลัย (รอยละ 10)
5.6 ผลการปรับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในเขาสูมาตรฐานสากล
- ระดับหลักสูตร (AUN-QA) (รอยละ 60)
- ระดับคณะ (EdPEx) (8 คณะ/วิทยาลัย/สํานักวิชา)
- ระดับมหาวิทยาลัย (EdPEx) (เขารับการ
ประเมินภายในป พ.ศ. 2566)
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5.11 กลยุทธ และแผนงาน/โครงการ
5.11.1 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
 เชื่อมโยงกับพันธกิจที่ 1 ผลิตบัณฑิตเปนนวัตกรมืออาชีพ เพื่อสรางการเปลี่ยนแปลง
และตอบสนองตอการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน
 เชื่อมโยงกับเปาหมายที่ 1 บัณฑิตมีความรู มีคุณธรรม มีความสามารถ มีสมรรถนะ
และมีจิตสํานึกเพื่อเปนหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน พรอมรับกับความเปลี่ยนแปลง
และรองรับเศรษฐกิจมูลคาสูงของประเทศ
 ตัวชี้วัด และคาเปาหมายจําแนกรายป
เปาหมาย หนวย
คาเปาหมาย
ตัวชี้วัด
(สิ้นสุด
นับ 2565 2566 2567 2568 2569
แผน)
1.1 รอยละของจํานวนหลักสูตรเชิงพื้นที่
90
รอยละ 70 75 80 85
90
(Degree)
1.2 รอยละของจํานวนหลักสูตรที่ชุมชน/
80
รอยละ 60 65 70 75
80
ปราชญชุมชน/ ผูใชบัณฑิต/ องคกร/
หนวยงานในพื้นที่ไดมีสวนรวมในการ
จัดการศึกษา (Degree)
1.3 รอยละการไดงานทําในพื้นที่
60
รอยละ 40 45 50 55
60
หรือภูมิภาคของบัณฑิต
1.4 รอยละของจํานวนหลักสูตร
50
รอยละ 10 20 30 40
50
คลังหนวยกิต (Credit Bank)
 กลยุทธ แผนงาน/โครงการเพื่อขับเคลื่อนวิสัยทัศน และประเด็นยุทธศาสตร
กลยุทธ
แผนงาน/โครงการ
1.1 ปรับปรุงระบบการผลิตบัณฑิตที่ตอบสนอง
1. ผลิตกําลังคนเพื่อสรางบัณฑิตที่มีทักษะสูงตอบ
อุตสาหกรรมมูลคาสูงในพื้นที่และสาขาที่เปน
โจทยการพัฒนาพื้นที่โดยเนนการมีสวนรวมของ
จุดเนนของมหาวิทยาลัย
ทองถิ่น
1.2 พัฒนาหลักสูตรการผลิตบัณฑิต (หลักสูตรเดิม/
หลักสูตรใหม) ของมหาวิทยาลัยโดยใหผูใชบัณฑิต
มีสวนรวมดําเนินการ (หลักสูตรเชิงพื้นที่)
1.3 พัฒนาหลักสูตรเพื่อการผลิตบัณฑิตขามศาสตร
ระหวางหนวยงานในมหาวิทยาลัย
1.4 พัฒนาศูนยความเปนเลิศดานวิชาการ/ วิชาชีพ
(Excellent Center for Academic/
Professional Development) : โครงการจัดตั้ง
คณะพยาบาลศาสตร
1.5 พัฒนาหลักสูตรคลังหนวยกิต เพื่อการเรียนรู
ตลอดชีวิตสําหรับคนทุกชวงวัย (Credit Bank)
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กลยุทธ
2. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เสริมสราง
ความรูและทักษะเชิงสมรรถนะใหพรอมรองรับ
การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และ
เปนนวัตกรสังคม

แผนงาน/โครงการ
2.1 พัฒนาหลักสูตรผูนําเยาวชนแหงอนาคต
เพื่อพัฒนาทองถิ่น (หลักสูตรออนไลน)
เพื่อเสริมสรางความรูและทักษะเชิงสมรรถนะ
ใหพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต และเปนนวัตกรมืออาชีพ (skill for
future)
2.2 พัฒนาระบบสงเสริมและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
เสริมสรางความรูและทักษะเชิงสมรรถนะ
ใหพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคตและเปนนวัตกรสังคม
2.3 สรางบัณฑิตใหเปนนวัตกรสังคมที่ปรับตัว
ตอการเปลี่ยนแปลง และรับผิดชอบตอสังคม
2.4 จัดการเรียนการสอนรูปแบบสหกิจศึกษา
และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน
(Cooperative and Work Integrated
Education: CWIE)
2.5 พัฒนาทักษะบัณฑิตแหงศตวรรษที่ 21
3. พัฒนาบุคลากรและสงเสริมความกาวหนาในอาชีพ 3.1 พัฒนาบุคลากรใหเปนมืออาชีพในการทํางาน
3.2 พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน
วิชาการใหมีคุณวุฒิ และเขาสูตําแหนง
ทางวิชาการและวิชาชีพในระดับที่สูงขึ้น
4. จัดหาและเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากรสนับสนุน 4.1 SMART University
การเรียนรูใหมีความทันสมัย และรองรับ
4.2 Green University
การเปลี่ยนแปลง
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5.11.2 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
 เชื่อมโยงกับพันธกิจที่ 1 ผลิตบัณฑิตเปนนวัตกรมืออาชีพ เพื่อสรางการเปลี่ยนแปลง
และตอบสนองตอการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน
 เชื่ อมโยงกั บเป าหมายที่ 2 บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัย เปน ผูที่มีคุณลักษณะแหง
ศตวรรษที่ 21 มีจิตวิญญาณความ เปนครู เปนคนเกง คนดี มีความรับผิดชอบตอสังคม รูเทาทันเทคโนโลยี
และการเปลี่ยนแปลง
 ตัวชี้วัด และคาเปาหมายจําแนกรายป
ตัวชี้วัด
2.1 รอยละของจํานวนหลักสูตรเชิงพื้นที่
(Degree)
2.2 รอยละของจํานวนหลักสูตรที่ชุมชน/
ปราชญชุมชน/ ผูใชบัณฑิต/ องคกร/
หนวยงานในพื้นที่ไดมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษา (Degree)
2.3 รอยละการไดงานทําในพื้นที่
หรือภูมิภาคของบัณฑิต (Degree)
2.4 รอยละของจํานวนบัณฑิตครูที่สําเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ที่สอบบรรจุครู ทั้งภาครัฐ และเอกชน
ภายในเวลา 1 ป

เปาหมาย หนวย
คาเปาหมาย
(สิ้นสุด
นับ 2565 2566 2567 2568 2569
แผน)
90
รอยละ 70 75 80 85
90
80

รอยละ

60

65

70

75

80

60

รอยละ

40

45

50

55

60

75

รอยละ

75

75

75

75

75

 กลยุทธ แผนงาน/โครงการ เพื่อขับเคลื่อนวิสัยทัศน และประเด็นยุทธศาสตร
กลยุทธ
แผนงาน/โครงการ
1. ผลิตครูที่ไดมาตรฐานวิชาชีพและมีจิตวิญญาณ
1.1 ผลิตบัณฑิตครูใหมีสมรรถนะสูง และ
ความเปนครู และสอดคลองกับความตองการ
มีความพรอมสําหรับครูในศตวรรษที่ 21
ของทองถิ่น
1.2 ผลิตบัณฑิตครูที่มีสมรรถนะในการขับเคลื่อน
การพัฒนาทองถิ่น
2. พัฒนาศักยภาพครูของครู ใหมีความเปนมืออาชีพ 2.1 พัฒนาครูของครูใหมีความเชี่ยวชาญ
และมีทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะตามศาสตร
ในการจัดการเรียนการสอน
3. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมี
ใหมีความเปนมืออาชีพ และมีทักษะ
สมรรถนะสูงในระดับตางๆ และพัฒนา
ความเชี่ยวชาญเฉพาะตามศาสตร
สมรรถนะครูในการปฏิบัติงานในระดับที่สูงขึ้น
4. สรางนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการ
4.1 พัฒนานวัตกรรมที่ใชในการจัดการเรียนรู
เรียนรูในศตวรรษที่ 21 สูการศึกษา 4.0 ที่รองรับ
ในศตวรรษที่ 21 สูการศึกษา 4.0
การเปลี่ยนแปลงภายใตบริบทใหมของประเทศ
4.2 พัฒนาตนแบบความเปนเลิศ
ดานการจัดการศึกษา (โรงเรียนสาธิต)
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กลยุทธ

แผนงาน/โครงการ
4.3 พัฒนาศูนยความเปนเลิศดานวิชาการ/ วิชาชีพ
(Excellent Center for Academic/
Professional Development) : โครงการจัดตั้ง
โรงเรียนสาธิตมัธยม
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5.11.3 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และงานสรางสรรค
 เชื่อมโยงกับพัน ธกิจ ที่ 2 ผลิตผลงานวิจัย และงานสรางสรรค สามารถตอยอดใน
เชิงพาณิชย เพื่อนําไปใชประโยชนในทองถิ่น ประเทศ และภูมิภาคอาเซียน
 เชื่อมโยงกับเปาหมายที่ 3 ผลงานวิจัย งานสรางสรรค และนวัตกรรม เปนที่ยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ สามารถตอยอดในเชิงพาณิชย และใชในการพัฒนาทองถิ่น ภูมิภาคอยางยั่งยืน
 ตัวชี้วัด และคาเปาหมายจําแนกรายป
ตัวชี้วัด
3.1 รอยละของจํานวนผลงาน
ทางวิชาการรับใชสังคม
3.2 รอยละของจํานวนเงินทุน
เงินบริจาคจากภาครัฐ และเอกชน
เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
การพัฒนาชุมชนและสังคมในพื้นที่
3.3 รอยละของจํานวนผลงานวิจัย
และนวัตกรรมที่สามารถตอยอดได
ในเชิงพาณิชย
3.4 รอยละของผลงานวิจัยที่มีการ
เผยแพรหรือถายทอดสูทองถิ่น
และชุมชน

เปาหมาย หนวย
คาเปาหมาย
(สิ้นสุด
นับ 2565 2566 2567 2568 2569
แผน)
45
รอยละ 25
30
35
40
45
30

รอยละ

10

15

20

25

30

10

รอยละ

2

4

6

8

10

100

รอยละ

60

70

80

90

100

 กลยุทธ แผนงาน/โครงการ เพื่อขับเคลื่อนวิสัยทัศน และประเด็นยุทธศาสตร
กลยุทธ
แผนงาน/โครงการ
1. สงเสริมและสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม
1.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม
เชิงสรางสรรค เพื่อพัฒนาทองถิ่นอยางมีสวนรวม
ที่มุงเนนการแกไขปญหา และตอบสนองความ
ตองการของชุมชน และสังคมในพื้นที่
1.2 พัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการทรัพยากร
มนุษยดานงานวิจยั และนวัตกรรมอยางเปนระบบ
1.3 พัฒนาและสงเสริมคุณภาพของงานวิจัยใหมีคุณภาพ
และถายทอดความรูและเทคโนโลยีสูชุมชน
1.4 พัฒนาศูนยความเปนเลิศดานวิชาการ/ วิชาชีพ
(Excellent Center for Academic/ Professional
Development) : อุทยานวิทยาศาสตร (Science Park)
1.5 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการแกไข
ปญหา และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ใหกับภาคอุตสาหกรรม/ ภาคเอกชน (Talent Mobility)
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5.11.4 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาทองถิ่น
 เชื่อมโยงกับพันธกิจ :
พั นธกิ จที่ 3 ให บ ริ การวิช าการแกสังคม เพื่อยกระดั บ คุณภาพชีวิตของประชาชน
ในทองถิ่น ประเทศ สูการพัฒนาอยางยั่งยืน
พันธกิจที่ 4 สืบสาน และสงเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น และของชาติ
 เชื่อมโยงกับเปาหมายที่ 4 เปนศูนยกลางบูรณาการการเรียนรูตลอดชีวิตดวยการ
ขับเคลื่อนนวัตกรรมการเรียนการสอน การวิจัย ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และงานตามพระราโชบาย
เพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน
 ตัวชี้วัด และคาเปาหมายจําแนกรายป
เปาหมาย หนวย
คาเปาหมาย
ตัวชี้วัด
(สิ้นสุด
นับ 2565 2566 2567 2568 2569
แผน)
4.1 รอยละของจํานวนหลักสูตรเชิงพื้นที่
100
รอยละ 60 70 80 90 100
(Non-degree)
4.2 รอยละของจํานวนหลักสูตรที่ชุมชน/
100
รอยละ 60 70 80 90 100
ปราชญชุมชน/ ผูใชบัณฑิต/ องคกร/
หนวยงานในพื้นที่ไดมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษา (Non-degree)
4.3 รอยละของจํานวนโครงการดาน
90
รอยละ 70 75 80 85 90
การบริการวิชาการ หรือโครงการที่
ตอบสนองตอ Area Based
4.4 รอยละของจํานวนโครงการหรือ
100
รอยละ 100 100 100 100 100
กิจกรรมที่บุคคล ชุมชน หรือหนวยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ที่เขามา
มีสวนรวมในการกําหนดและ/ หรือ
ดําเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแกไข/
ลดปญหา/ สงเสริมการเรียนรูของ
ชุมชน สังคม/ การนอมนําแนว
พระราชดําริสูการปฏิบัติ
4.5 รอยละของจํานวนเงินทุน เงินบริจาค
30
รอยละ 10 15 20 25 30
จากภาครัฐ และเอกชน เพื่อสนับสนุน
การดําเนินงานการพัฒนาชุมชนและ
สังคมในพื้นที่
4.6 อัตราการเพิ่มขึ้นของรายไดตอ
20
รอยละ 10 10 15 15 20
ครัวเรือนในพื้นที่การพัฒนาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
4.7 รอยละผลิตภัณฑชุมชนทองถิ่นที่ได
60
รอยละ 30 30 40 50 60
ยกระดับเขาสูมาตรฐานสากล
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ตัวชี้วัด
4.8 รอยละของหมูบานที่เขารวมโครงการ
พัฒนาของมหาวิทยาลัยมีดัชนีความสุข
มวลรวมของชุมชนเพิ่มขึ้น
4.9 รอยละของจํานวนบุคลากรสาย
วิชาการเปนที่ปรึกษา/ วิทยากร/
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ/ กรรมการ
วิชาการ/ คณะทํางานใหกับชุมชน
ทองถิ่น

เปาหมาย หนวย
คาเปาหมาย
(สิ้นสุด
นับ 2565 2566 2567 2568 2569
แผน)
80
รอยละ 50 50 60 70 80
60

รอยละ

40

45

50

55

60

 กลยุทธ แผนงาน/โครงการ เพื่อขับเคลื่อนวิสัยทัศน และประเด็นยุทธศาสตร
กลยุทธ
แผนงาน/โครงการ
1.1 พัฒนาระบบ และกลไกการพัฒนาทักษะ
1. สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตโดยเนนการพัฒนา
(Up-skill/ Re-skill/ New-skill) สําหรับบุคลากร
ทักษะในศตวรรษที่ 21 แกคนในทองถิ่นบนพื้นฐาน
วัยทํางาน และสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นโดยใช
1.2 พัฒนาบุคลากรในทองถิ่นเพื่อการพัฒนา
ทุนเดิมของมหาวิทยาลัยที่เขมแข็งของการเปน
อยางยั่งยืน
ผูนําในการขับเคลื่อน
1.3 ถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมสูชุมชน
โดยเนนสรางผูประกอบการทองถิ่น (Local
Start Ups)
2. สรางแพลทฟอรมความรวมมือและพัฒนาระบบ
2.1 สรางเครือขายกับหนวยงาน/ เอกชน/ ชุมชน
และกลไกในการทํางานรวมกันในรูปแบบจตุรภาคี
เพื่อการเปนมหาวิทยาลัยชุมชนทองถิ่น
2.2 พัฒนาระบบและกลไกในการทํางานรวมกัน
(มหาวิทยาลัย หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ในรูปแบบจตุรภาคี (มหาวิทยาลัย หนวยงาน
ชุมชน)
ภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน)
3. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน
3.1 บูรณาการการทํางานดานการพัฒนาทองถิ่น
สังคม และทองถิน่
รวมกับหนวยงานภายนอก
3.2 ขับเคลื่อนการดําเนินงานยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิน่
4. สงเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่น
4.1 ศูนยการเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่น
และของชาติ
และของชาติ
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5.11.5 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาระบบ กลไก และบริหารจัดการ
 เชื่อมโยงกับพันธกิจที่ 5 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนองคกรแหงการเรียนรูที่มีความสุข
มีคุณภาพและมีธรรมาภิบาล
 เชื่อมโยงกับเปาหมายที่ 5 เปนองคกรแหงการเรียนรูที่มีความสุข มีธรรมาภิบาล ใสใจ
ตอสิ่งแวดลอม และมีระบบการบริหารจัดการที่ตอบโจทยการเปนมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาชุมชนทองถิ่น
 ตัวชี้วัด และคาเปาหมายจําแนกรายป
เปาหมาย หนวย
คาเปาหมาย
ตัวชี้วัด
(สิ้นสุด
นับ 2565 2566 2567 2568 2569
แผน)
5.1 จํานวนระบบการบริหารจัดการ
5
ดาน
5
ที่ไดรับการปรับปรุงใหเอื้อตอ
การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย
5.2 รอยละของจํานวนกฎหมาย ระเบียบ
100
รอยละ 60
70
80 90 100
ขอบังคับภายในของมหาวิทยาลัยที่
สอดคลองกับการพัฒนามหาวิทยาลัย
ในอนาคตภายใตแผนพัฒนาความ
เปนเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2565 –
2569)
เขา
5.3 ผลการจัดอันดับตาม THE Impact
400
อันดับ
800 600 400
ร
ว
ม
Ranking
ของโลก
ของ ของ ของ
การจัด โลก โลก โลก
5.4 อัตราการลาออกของบุคลากรลดลง

0.5

รอยละ

1

5.5 สัดสวนการเพิ่มขึ้นของรายได
จากการบริหารและจัดการทรัพยสิน
ของมหาวิทยาลัย
5.6 ผลการปรับระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในเขาสูมาตรฐานสากล
- ระดับหลักสูตร (AUN-QA)
- ระดับคณะ (EdPEx)

10

รอยละ

60
8

- ระดับมหาวิทยาลัย (EdPEx)

เขารับการ
ประเมิน

รอยละ
หนวย
งาน
-

อันดับ

1

0.5

0.5

0.5

2

4

6

8

10

-

15
2

30
2

45
2

60
2

-

เขารับ
การ
ประเมิน

-

-

-
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 กลยุทธ แผนงาน/โครงการ เพื่อขับเคลื่อนวิสัยทัศน และประเด็นยุทธศาสตร
กลยุทธ
แผนงาน/โครงการ
1. ปฏิรูประบบบริหารจัดการที่เอื้อตอการเปน
1.1 พลิกโฉมยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยใหไปสู
มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
การเปนมหาวิทยาลัยที่มุงเนนการพัฒนาชุมชน
และมีธรรมาภิบาล
เชิงพื้นที่ (Area-Based and Community)
1.2 ปรับปรุงกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ
ใหเอื้อตอการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยทั้งระบบ
1.3 ยกระดับธรรมาภิบาล และปรับกลไกการกํากับ
ดูแลมหาวิทยาลัย
1.4 พัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการ
และการตัดสินใจตามพันธกิจหลักของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
1.5 ปรับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร (AUN-QA)/ ระดับคณะ และ
มหาวิทยาลัย (EdPEx)
2. เขารับการประเมินผลการดําเนินงาน
2.1 จัดทําระบบและกลไกในการเขารับการประเมิน
ตาม THE Impact Ranking
ตาม THE Impact Ranking
2.2 ผลักดันใหมหาวิทยาลัยไดรับการจัดอันดับ
ตาม THE Impact Ranking
3. สรางองคกรใหเปนองคกรแหงความสุข
3.1 Happy University
4. บริหารจัดการทรัพยสินเพื่อสรางรายได
ใหกับมหาวิทยาลัย

4.1 ปรับระบบและกลไกดานการบริหารจัดการ
ทรัพยสินเพื่อสรางรายไดใหกับมหาวิทยาลัย
4.2 พัฒนาศูนยใหบริการของมหาวิทยาลัย
(Service Center)
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บทที่ 6
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2565 – 2569)
6.1 โครงการจุดเนน (Flagship Projects)
6.1.1 ดานการยกระดับคุณภาพการศึกษา
1) ปรับปรุงระบบการผลิตบัณฑิตตอบสนองอุตสาหกรรมมูลคาสูงในพื้นที่และสาขาที่เปนจุดเนน
ของมหาวิทยาลัย
2) พัฒนาหลักสูตรการผลิตบัณฑิต (หลักสูตรเดิม/หลักสูตรใหม) ของมหาวิทยาลัยโดยใหผูใช
บัณฑิตมีสวนรวมดําเนินการ (หลักสูตรเชิงพื้นที่)
3) พัฒนาหลักสูตรเพื่อการผลิตบัณฑิตขามศาสตรระหวางหนวยงานในมหาวิทยาลัย
4) พัฒนาหลักสูตรผูนําเยาวชนแหงอนาคตเพื่อพัฒนาทองถิ่น (หลักสูตรออนไลน) เพื่อเสริมสราง
ความรูและทักษะเชิงสมรรถนะใหพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และเปนนวัตกรมืออาชีพ
(skill for future)
5) พัฒนาระบบสงเสริมและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เสริมสรางความรูและทักษะเชิงสมรรถนะ
ใหพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและเปนนวัตกรสังคม
6) สรางบัณฑิตใหเปนนวัตกรสังคมที่ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง และรับผิดชอบตอสังคม
6.1.2 ดานการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และงานสรางสรรค
1) พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมที่มุงเนนการแกไขปญหา และตอบสนอง
ความตองการของชุมชน และสังคมในพื้นที่
2) พัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยดานงานวิจัยและนวัตกรรมอยาง
เปนระบบ
3) พัฒนาและสงเสริมคุณภาพของงานวิจัยใหมีคุณภาพและถายทอดความรูและเทคโนโลยี
สูชุมชน
6.1.3 ดานการพัฒนาทองถิ่น
1) พัฒนาระบบ และกลไกการพัฒนาทักษะ (Up-skill/ Re-skill/ New-skill) สําหรับบุคลากร
วัยทํางาน และสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
2) พัฒนาบุคลากรในทองถิ่นเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
3) ถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมสูชุมชนโดยเนนสรางผูประกอบการทองถิ่น (Local
Start Ups)
4) สรางเครือขายกับหนวยงาน/ เอกชน/ ชุมชนเพื่อการเปนมหาวิทยาลัยชุมชนทองถิ่น
5) พัฒ นาระบบและกลไกในการทํา งานรว มกัน ของในรูป แบบจตุร ภาคี (มหาวิท ยาลัย
หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน)
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6.1.4 ดานการพัฒนาระบบ กลไก และบริหารจัดการ
1) พลิกโฉมยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยใหไปสูการเปนมหาวิทยาลัยที่มุงเนนการพัฒนา
ชุมชนเชิงพื้นที่ (Ares-Based and Community)
2) ปรับปรุงกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑใหเอื้อตอการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยทั้งระบบ
3) ยกระดับธรรมาภิบาล และปรับกลไกการกํากับดูแลมหาวิทยาลัย
4) จัดทําระบบและกลไกในการเขารับการประเมินตาม THE Impact Ranking
5) ผลักดันใหมหาวิทยาลัยไดรับการจัดอันดับตาม THE Impact Ranking
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6.2 รายละเอียดแผนปฏิบัติการ (Action Plan)
ประเด็นยุทธศาสตร/ กลยุทธ

แผนงาน/ โครงการ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
1. ผลิตกําลังคนเพื่อสราง
1.1 ปรับปรุงระบบการผลิต
บัณฑิตที่มีทักษะสูง
บัณฑิตที่ตอบสนอง
ตอบโจทยการพัฒนาพื้นที่
อุตสาหกรรมมูลคาสูงในพื้นที่
โดยเนน การมีสวนรวมของ
และสาขาที่เปนจุดเนนของ
ทองถิ่น
มหาวิทยาลัย
1.2 พัฒนาหลักสูตรการผลิตบัณฑิต
(หลักสูตรเดิม/หลักสูตรใหม)
ของมหาวิทยาลัยโดยใหผูใช
บัณฑิตมีสวนรวมดําเนินการ
(หลักสูตรเชิงพื้นที่)
1.3 พัฒนาหลักสูตรเพื่อการผลิต
บัณฑิตขามศาสตรระหวาง
หนวยงานในมหาวิทยาลัย
1.4 พัฒนาศูนยความเปนเลิศ
ดานวิชาการ/ วิชาชีพ
(Excellent Center for
Academic/ Professional
Development) : โครงการ
จัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569








หนวยงานที่รับผิดชอบ
ผูกํากับ ดูแล
รศ.ดร.ไพโรจน ดวงนคร







หนวยงานหลัก
หนวยงานจัดการศึกษา
หนวยงานสนับสนุน
สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน














ผูกํากับ ดูแล
รศ.ดร.ไพโรจน ดวงนคร
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ประเด็นยุทธศาสตร/ กลยุทธ

แผนงาน/ โครงการ
1.5 พัฒนาหลักสูตรคลังหนวยกิต
เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
สําหรับคนทุกชวงวัย
(Credit Bank)

2. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพ 2.1 พัฒนาหลักสูตรผูนําเยาวชน
แหงอนาคตเพื่อพัฒนาทองถิ่น
นักศึกษา เสริมสรางความรู
(หลักสูตรออนไลน) เพื่อ
และทักษะเชิงสมรรถนะ
เสริมสรางความรูและทักษะ
ใหพรอมรองรับ
เชิงสมรรถนะใหพรอมรองรับ
การเปลี่ยนแปลงที่จะ
การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
เกิดขึ้นในอนาคต และ
ในอนาคต และเปนนวัตกร
เปนนวัตกรสังคม
มืออาชีพ (skill for future)

ระยะเวลาดําเนินการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569





ผูกํากับ ดูแล
ผศ.ดร.นวลนภา จุลสุทธิ
หนวยงานหลัก
สถาบันการเรียนรูตลอด
ชีวิต





หนวยงานสนับสนุน
1. หนวยงานจัดการ
ศึกษา
2. สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
ผูกํากับ ดูแล
1. รศ.ดร.ไพโรจน ดวงนคร
2. ผศ.ดร.สุทัศน คลายสุวรรณ
หนวยงานหลัก
หนวยงานจัดการศึกษา
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ประเด็นยุทธศาสตร/ กลยุทธ

แผนงาน/ โครงการ
2.2 พัฒนารูปแบบระบบสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
เสริมสรางความรูและทักษะ
เชิงสมรรถนะใหพรอมรองรับ
การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคตและเปนนวัตกรสังคม
2.3 สรางบัณฑิตใหเปนนวัตกรสังคม
ที่ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง
และรับผิดชอบตอสังคม

2.4 จัดการเรียนการสอนรูปแบบ
สหกิจศึกษา และการศึกษา
เชิงบูรณาการกับการทํางาน
(Cooperative and Work
Integrated Education: CWIE)

ระยะเวลาดําเนินการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569

หนวยงานสนับสนุน
1. กองพัฒนานักศึกษา
2. สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน








ผูกํากับ ดูแล
ผศ.ดร.สุทัศน คลายสุวรรณ
หนวยงานหลัก
หนวยงานจัดการศึกษา











หนวยงานสนับสนุน
กองพัฒนานักศึกษา
ผูกํากับ ดูแล
ผศ.ดร.นวลนภา จุลสุทธิ
หนวยงานหลัก
หนวยงานจัดการศึกษา
หนวยงานสนับสนุน
สถาบันการเรียนรูตลอดชีวิต
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ประเด็นยุทธศาสตร/ กลยุทธ

แผนงาน/ โครงการ
2.5 พัฒนาทักษะบัณฑิต
แหงศตวรรษที่ 21

ระยะเวลาดําเนินการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569





ผูกํากับ ดูแล
1. รศ.ดร.ไพโรจน ดวงนคร
2. ผศ.ดร.สุทัศน คลายสุวรรณ
3. ผศ.ดร.จํารัส กลิ่นหนู
4. อ.ดร.ณัฏฐพล สันธิ
หนวยงานหลัก
หนวยงานจัดการศึกษา

3. พัฒนาบุคลากรและสงเสริม 3.1 พัฒนาบุคลากรใหเปน
ความกาวหนาในอาชีพ
มืออาชีพในการทํางาน
3.2 พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุนวิชาการ
ใหมีคุณวุฒิและเขาสูตําแหนง
ทางวิชาการและวิชาชีพ
ในระดับที่สูงขึ้น





















หนวยงานสนับสนุน
1. กองพัฒนานักศึกษา
2. สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. สถาบันภาษาและ
กิจการตางประเทศ
ผูกํากับ ดูแล
ผศ.ยิ่งศักดิ์ เพชรนิล
หนวยงานหลัก
ทุกหนวยงาน
หนวยงานสนับสนุน
กองบริหารงานบุคคล

122
ประเด็นยุทธศาสตร/ กลยุทธ

แผนงาน/ โครงการ

4. จัดหา และเพิ่มประสิทธิภาพ 4.1 SMART University
ทรัพยากรสนับสนุน
การเรียนรูใหมีความทันสมัย
และรองรับการเปลี่ยนแปลง
4.2 Green University

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
1.1 ผลิตบัณฑิตครูใหมีสมรรถนะสูง
1. ผลิตครูที่ไดมาตรฐาน
วิชาชีพและมีจิตวิญญาณ
และมีความพรอมสําหรับครู
ความเปนครู และสอดคลอง
ในศตวรรษที่ 21
กับความตองการของ
ทองถิ่น
1.2. ผลิตบัณฑิตครูที่มีสมรรถนะ
ในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ทองถิ่น

ระยะเวลาดําเนินการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569





กํากับ ดูแล
ผศ.ดร.ปวีณา ลี้ตระกูล










ผูกํากับ ดูแล
ผศ.ดร.นาวิน พรมใจสา
หนวยงานหลัก
กองบริหารกายภาพ
สิ่งแวดลอม และความ
ปลอดภัย





















ผูกํากับ ดูแล
รศ.ดร.ไพโรจน ดวงนคร
หนวยงานหลัก
คณะครุศาสตร
หนวยงานสนับสนุน
สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
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ประเด็นยุทธศาสตร/ กลยุทธ

แผนงาน/ โครงการ

2. พัฒนาศักยภาพครูของครู 2.1. พัฒนาครูของครูใหมี
ใหมีความเปนมืออาชีพ
ความเชี่ยวชาญในการ
และมีทักษะความเชี่ยวชาญ
จัดการเรียนการสอน
เฉพาะตามศาสตร

ระยะเวลาดําเนินการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569





ผูกํากับ ดูแล
รศ.ดร.ไพโรจน ดวงนคร
หนวยงานหลัก
คณะครุศาสตร

3. พัฒนาศักยภาพครูและ
3.1 พัฒนาครูและบุคลากร
บุคลากรทางการศึกษา
ทางการศึกษาใหมีสมรรถนะ
ใหมีความเปนมืออาชีพ
สูงในระดับตางๆ และพัฒนา
และมีทักษะความเชี่ยวชาญ
สมรรถนะครูในการ
เฉพาะตามศาสตร
ปฏิบัติงานในระดับที่สูงขึ้น



4. สรางนวัตกรรมเพื่อพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนรู
ในศตวรรษที่ 21 สู
การศึกษา 4.0 ที่รองรับ
การเปลี่ยนแปลงภายใต
บริบทใหมของประเทศ



4.1 พัฒนานวัตกรรมที่ใชในการ
จัดการเรียนรูในศตวรรษ
ที่ 21 สูการศึกษา 4.0









หนวยงานสนับสนุน
กองบริหารงานบุคคล
ผูกํากับ ดูแล
รศ.ดร.ไพโรจน ดวงนคร
หนวยงานหลัก
คณะครุศาสตร



ผูกํากับ ดูแล
รศ.ดร.ไพโรจน ดวงนคร
หนวยงานหลัก
คณะครุศาสตร
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ประเด็นยุทธศาสตร/ กลยุทธ

แผนงาน/ โครงการ
4.2 พัฒนาตนแบบความเปนเลิศ
ดานการจัดการศึกษา
(โรงเรียนสาธิต)

4.3 พัฒนาศูนยความเปนเลิศ
ดานวิชาการ/ วิชาชีพ
(Excellent Center for
Academic/ Professional
Development) : โครงการ
จัดตั้งโรงเรียนสาธิตมัธยม

ระยะเวลาดําเนินการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569





ผูกํากับ ดูแล
อ.ดร.อนันต แกวตาติ๊บ



ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และงานสรางสรรค

1. สงเสริมและสนับสนุน
1.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
งานวิจัยและนวัตกรรม
งานวิจัยและนวัตกรรมที่
เชิงสรางสรรค เพื่อพัฒนา
มุงเนนการแกไขปญหา
ทองถิ่นอยางมีสวนรวม
และตอบสนองความตองการ
ของชุมชน และสังคมในพื้นที่





หนวยงานหลัก
โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย
ผูกํากับ ดูแล
อ.ดร.อนันต แกวตาติ๊บ

ผูกํากับ ดูแล
ผศ.ดร.ปวีณา ลี้ตระกูล
หนวยงานหลัก
สถาบันวิจัยและพัฒนา
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ประเด็นยุทธศาสตร/ กลยุทธ

แผนงาน/ โครงการ
1.2 พัฒนาบุคลากร และ
การบริหารจัดการทรัพยากร
มนุษยดานงานวิจัยและ
นวัตกรรมอยางเปนระบบ
1.3 พัฒนาและสงเสริมคุณภาพ
ของงานวิจัย และถายทอด
ความรูและเทคโนโลยีสูชุมชน
1.4 พัฒนาศูนยความเปนเลิศ
ดานวิชาการ/ วิชาชีพ
(Excellent Center for
Academic/ Professional
Development) : อุทยาน
วิทยาศาสตร (Science Park)
1.5 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัยในการแกไขปญหา
และเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขันในภาคอุตสาหกรรม/
ภาคเอกชน (Talent Mobility)

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569




















หนวยงานที่รับผิดชอบ

ผูกํากับ ดูแล
ผศ.ดร.จํารัส กลิ่นหนู
หนวยงานหลัก
สถาบันถายทอดเทคโนโลยี
และนวัตกรรม
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ประเด็นยุทธศาสตร/ กลยุทธ

แผนงาน/ โครงการ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาทองถิ่น
1.1 พัฒนาระบบ และกลไก
1. สงเสริมการเรียนรูตลอด
การพัฒนาทักษะ (Up-skill/
ชีวิตโดยเนนการพัฒนา
Re-skill/ New-skill) สําหรับ
ทักษะในศตวรรษที่ 21
บุคลากรวัยทํางาน และ
แกคนในทองถิ่นบนพื้นฐาน
สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
ศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปญญาทองถิ่นโดยใช
ทุนเดิมของมหาวิทยาลัย
1.2 พัฒนาบุคลากรในทองถิ่น
ที่เขมแข็งของเปนผูนํา
เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
ในการขับเคลื่อน

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569








หนวยงานที่รับผิดชอบ
ผูกํากับ ดูแล
1. ผศ.ดร.จํารัส กลิ่นหนู
2. ผศ.ดร.นวลนภา จุลสุทธิ
3. อ.ดร.อนันต แกวตาติ๊บ







หนวยงานหลัก
1. สถาบันถายทอด
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
2. สํานักยุทธศาสตรการ
พัฒนาทองถิ่นและ
บริการวิชาการ
3. สถาบันการเรียนรูตลอด
ชีวิต
หนวยงานสนับสนุน
1. หนวยงานจัดการศึกษา
2. หนวยงานที่มีภารกิจ
ดานการบริการ
วิชาการทุกหนวยงาน
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ประเด็นยุทธศาสตร/ กลยุทธ

แผนงาน/ โครงการ
1.3 ถายทอดเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมสูชุมชน โดยเนน
สรางผูประกอบการทองถิ่น
(Local Start Ups)

2.1 สรางเครือขายกับหนวยงาน/
2. สรางแพลทฟอรม
เอกชน/ ชุมชน เพื่อการเปน
ความรวมมือและพัฒนา
มหาวิทยาลัยชุมชนทองถิ่น
ระบบและกลไกการทํางาน
รวมกันในรูปแบบจตุรภาคี
(มหาวิทยาลัย หนวยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
2.2 พัฒนาระบบและกลไก
ชุมชน)
ในการทํางานรวมกันใน
รูปแบบจตุรภาคี
(มหาวิทยาลัย หนวยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ชุมชน)

ระยะเวลาดําเนินการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569





ผูกํากับ ดูแล
ผศ.ดร.จํารัส กลิ่นหนู
หนวยงานหลัก
สถาบันถายทอดเทคโนโลยี
และนวัตกรรม









หนวยงานสนับสนุน
1. หนวยงานจัดการศึกษา
2. หนวยงานที่มีภารกิจ
ดานการบริการ
วิชาการทุกหนวยงาน
ผูกํากับ ดูแล
1. ผศ.ดร.จํารัส กลิ่นหนู
2. ผศ.ดร.ปวีณา ลี้ตระกูล
3. ผศ.ดร.นาวิน พรมใจสา
4. อ.ดร.อนันต แกวตาติ๊บ
หนวยงานหลัก
1. สถาบันถายทอด
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
2. สํานักยุทธศาสตรการ
พัฒนาทองถิ่นและ
บริการวิชาการ

128
ประเด็นยุทธศาสตร/ กลยุทธ

3. ยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในชุมชน สังคม
และทองถิ่น

แผนงาน/ โครงการ

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569

3.1 ขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น



3.2 บูรณาการการทํางาน
ดานการพัฒนาทองถิ่น
รวมกับหนวยงานภายนอก



















หนวยงานที่รับผิดชอบ
3. สถาบันวิจัยและพัฒนา
4. หนวยงานจัดการศึกษา
หนวยงานสนับสนุน
1. กองบริหารกายภาพ
สิ่งแวดลอม และความ
ปลอดภัย
2. หนวยงานที่มีภารกิจ
ดานการบริการ
วิชาการทุกหนวยงาน
ผูกํากับ ดูแล
อ.ดร.อนันต แกวตาติ๊บ
หนวยงานหลัก
สํานักยุทธศาสตรการ
พัฒนาทองถิ่นและบริการ
วิชาการ
หนวยงานสนับสนุน
1. หนวยงานที่รับผิดชอบ
งานพระราโชบาย
2. หนวยงานที่มีภารกิจ
ดานการบริการ
วิชาการทุกหนวยงาน
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แผนงาน/ โครงการ

4. สงเสริมและสืบสาน
4.1 ศูนยการเรียนรูดาน
ศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่น
ศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่น
และของชาติ
และของชาติ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาระบบ กลไก และบริหารจัดการ
1. ปฏิรูประบบบริหารจัดการ 1.1 พลิกโฉมยุทธศาสตรของ
ที่เอื้อตอการเปนมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยใหไปสูการเปน
เพื่อการพัฒนาทองถิ่น
มหาวิทยาลัยที่มุงเนนการพัฒนา
และมีธรรมาภิบาล
ชุมชนเชิงพื้นที่ (Area-Based
and Community)

ระยะเวลาดําเนินการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569





ผูกํากับ ดูแล
ผศ.ดร.สุทัศน คลายสุวรรณ
หนวยงานหลัก
สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม


ผูกํากับ ดูแล
ผศ.ดร.ปวีณา ลี้ตระกูล
หนวยงานหลัก
กองนโยบายและแผน

1.2 ปรับปรุงกฎ ระเบียบ ขอบังคับ
หลักเกณฑใหเอื้อตอการพลิกโฉม
มหาวิทยาลัยทั้งระบบ



1.3 ยกระดับธรรมาภิบาล
และปรับกลไกการกํากับดูแล
มหาวิทยาลัย







ผูกํากับ ดูแล
ผศ.ยิ่งศักดิ์ เพชรนิล






หนวยงานหลัก
กองบริหารงานบุคคล
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แผนงาน/ โครงการ
1.4 พัฒนาระบบฐานขอมูล
เพื่อการบริหารจัดการ
และการตัดสินใจตามพันธกิจ
หลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพื่อการพัฒนาทองถิ่น
1.5 ปรับระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร
(AUN-QA)/ ระดับคณะและ
มหาวิทยาลัย (EdPEx)

ระยะเวลาดําเนินการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569


ผูกํากับ ดูแล
อ.ดร.อนันต แกวตาติ๊บ









หนวยงานหลัก
สํานักยุทธศาสตรการ
พัฒนาทองถิ่นและบริการ
วิชาการ
ผูกํากับ ดูแล
ผศ.ดร.ปวีณา ลี้ตระกูล
หนวยงานหลัก
กองนโยบายและแผน
หนวยงานสนับสนุน
1. หนวยงานจัดการศึกษา
2. สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

131
ประเด็นยุทธศาสตร/ กลยุทธ
2. เขารับการประเมินผล
การดําเนินงานตาม
THE Impact Ranking

3. สรางองคกรใหเปนองคกร
แหงความสุข

4. บริหารจัดการทรัพยสิน
เพื่อสรางรายไดใหกับ
มหาวิทยาลัย

แผนงาน/ โครงการ
2.1 จัดทําระบบและกลไกในการ
เขารับการประเมินตาม
THE Impact Ranking
2.2 ผลักดันใหมหาวิทยาลัย
ไดรับการจัดอันดับตาม
THE Impact Ranking
3.1 Happy University

ระยะเวลาดําเนินการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569


ผูกํากับ ดูแล
ผศ.ดร.ปวีณา ลี้ตระกูล




4.1 ปรับระบบกลไก
ดานการบริหารจัดการ
ทรัพยสินเพื่อสรางรายได
ใหกับมหาวิทยาลัย



4.2 พัฒนาศูนยใหบริการ
ของมหาวิทยาลัย
(Service Center)



















หนวยงานสนับสนุน
กองนโยบายและแผน
ผูกํากับ ดูแล
ผศ.ยิ่งศักดิ์ เพชรนิล
หนวยงานหลัก
กองบริหารงานบุคคล
ผูกํากับ ดูแล
ผศ.ดร.ภูริพัฒน แกวศรี





หนวยงานหลัก
สถาบันวิจัยและพัฒนา







หนวยงานหลัก
สํานักงานจัดการทรัพยสิน
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บทที่ 7
การกํากับ ติดตาม และประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2564 – 2568)
การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเปนเครื่องมือสําคัญที่จะชวยใหการดําเนินงานบรรลุตาม
เปาหมายความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร และทําใหผูบริหารรวมทั้งผูปฏิบัติงานทราบถึงความสําเร็จและ
ความลมเหลวของการดําเนินงาน และนําไปสูการปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานใหมีความเหมาะสมและ
ทัน ตอสถานการณการเปลี่ยนแปลง โดยมหาวิทยาลัยมีร ะบบการติ ดตามและประเมิน ผลแผนยุ ทธศาสตร
การพัฒนามหาวิทยาลัย ดังนี้
7.1 การกํากับการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร และการตรวจสอบเชิงนโยบาย
เพื่อใหการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรสูเปาหมายที่กําหนดไว มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏเชี ย งรายจะมี การกํ า กับ การดํ า เนิน งานตามแผนยุทธศาสตร และการตรวจสอบเชิงนโยบายอยาง
ตอเนื่องโดย
7.1.1 สภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย แตงตั้งคณะกรรมการกํากับติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยการมีสวนรวมของ
บุคลากรทุกระดับ
7.1.2 สภามหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏเชียงราย ไดออกขอบังคับมหาวิ ทยาลั ยราชภัฏเชี ยงรายว าด วย
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตามความในมาตรา 39
มาตรา 49 และ มาตรา 50 แห งพระราชบั ญ ญั ติม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ. 2547 เกี่ ย วกั บ การติ ดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ ผลงานของอธิการบดี คณบดี และหัวหนาสวนราชการ
เพื่ อประโยชน ในการกํ ากั บ ดู แลกิ จการของมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามกฎหมาย นโยบายและแผนพั ฒ นา
มหาวิทยาลัย รวมทั้งแผนปฏิบัติการขององคกร
7.1.3 คณะกรรมการกํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
มหาวิ ทยาลั ยราชภัฏเชี ยงราย มี การติ ดตามความกาวหนาการดําเนิน งานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒ นา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ทุก 6 เดือน และ 12 เดือน เพื่อทบทวนประเด็นยุทธศาสตร เปาหมาย ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ กลยุทธ และแผนงาน/โครงการ ใหเหมาะสมกับสถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลง
7.1.4 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีการติดตามความกาวหนาการดําเนินงานตามแผน
ยุ ทธศาสตร การพั ฒ นามหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ เชีย งราย ทุก 6 เดื อน และ 12 เดือน เพื่อใหขอ คิดเห็ น และ
ขอเสนอแนะประกอบการทบทวนประเด็นยุทธศาสตร เปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ กลยุทธ และแผนงาน/
โครงการใหเหมาะสมกับสถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลง
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7.2 การติดตาม และประเมินผลแผนยุทธศาสตร
แนวทางในการติดตามประเมินผลแผนการดําเนินงาน (Action Plan) ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2565 – 2569) ใชแนวทางการติดตามประเมินผลตามรูปแบบ
CIPPIEST (Stufflebeam, Gulickson and Wingate, 2002: 66; Stufflebeam and Shinkfield, 2007: 327:
อางจาก รัตนะ บัวสนธ, 2556) ซึ่งจะทําการประเมินตั้งแตกอนการดําเนินการโครงการ ระหวางการดําเนินงาน
โครงการ และหลังเสร็จสิ้นโครงการ โดยยึดเปาหมาย ผลลัพธ และผลผลิตของโครงการเปนสําคัญ ซึ่งสามารถ
เขียนเปนแผนภาพดังภาพที่ 8
ประเมินบริบท
(Context)

ประเมินปจจัยนําเขา
(Input)

ประเมินกระบวนการ
(Process)

ประเมินผลลัพธ
(Product)

• เหตุผลและความจําเปน
• ความเหมาะสมของ
วัตถุประสงค
• ความเปนไปไดของ
โครงการ
• ความสอดคลองกับ
นโยบายหนวยงาน

• ความพรอมของ
บุคลากร
• ความรูความเขาใจ
• งบประมาณวัสดุ
อุปกรณและ
สถานที่
• การบริหารจัดการ
• ระบบขอมูล
สารสนเทศ

• การวางแผน
• การดําเนินงาน
ตามแผน
• ความสามารถ
บริหารโครงการ
• การกํากับติดตาม/
การประเมินผล
• การนําผลไป
ปรับปรุงพัฒนา

การประเมินผลกระทบ
(Impact Evaluation)

ประเมินกอนดําเนินโครงการ

ประเมินระหวางดําเนินการ

การประเมินประสิทธิผล
(Effectiveness Evaluation)
การประเมินความยั่งยืน
(Sustainability Evaluation)
การประเมินการถายทอดสงตอ
(Transportability Evaluation)

ประเมินหลังดําเนินการ

ภาพที่ 8 แผนผังการประเมินโครงการตามแผนการดําเนินงาน (Action Plan) ตามแผนพัฒนาความเปนเลิศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570) ในรูปแบบ CIPPIEST
และหลังจากที่ไดมีการนําแผนไปสูการปฏิบัติแลว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะมีการติดตาม
และประเมิน ผลการดํา เนิน งานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒ นามหาวิทยาลัย ราชภัฏ เชีย งราย ระยะ 5 ป
(พ.ศ. 2566 – 2570) เพื่อติดตามความกาวหนาผลการดําเนินงานโครงการ/ กิจกรรม ตัวชี้วัดในแตละประเด็น
ยุทธศาสตร เพื่อตรวจสอบความคาดเคลื่อนระหวางเปาหมายที่กําหนดไวกับผลที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งจะนําไปสู
การแกไขปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหวางดําเนินการ ตลอดจนการทบทวนประเด็นยุทธศาสตร เปาหมาย
ตัวชี้วัดความสําเร็จ กลยุทธ และแผนงาน/ โครงการ ใหเหมาะสมกับสถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
7.2.1 แต งตั้ งคณะกรรมการกํ ากับติ ดตามและประเมิ นผลการดําเนิ นงานตามแผนยุทธศาสตร
การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2565 – 2569)
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7.2.2 ติดตามความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย ในที่ประชุมระดับสาขาวิชา ทุกเดือน ทุกไตรมาส
7.2.3 ติดตามความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย ในที่ประชุมระดับคณะ ทุกเดือน ทุกไตรมาส
7.2.4 ติดตามความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย ในที่ประชุมระดับผูบริหารมหาวิทยาลัย (CEO) ทุกเดือน ทุกไตรมาส
7.2.5 ติดตามความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย ในที่ประชุมคณะกรรมการกํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรทุก 6 เดือน
และ 12 เดือน เพื่อทบทวนประเด็นยุทธศาสตร เปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ กลยุทธ และแผนงาน/โครงการ
ใหเหมาะสมกับสถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลง
7.2.6 ติดตามความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย ในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ทุก 6 เดือน และ 12 เดือน เพื่อใหขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะประกอบการทบทวนประเด็นยุทธศาสตร เปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ กลยุทธ และแผนงาน/
โครงการ ใหเหมาะสมกับสถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลง
7.2.7 พัฒนาระบบฐานขอมูลสําหรับการรายงานผลการดําเนินงาน และศักยภาพองคกรตามตัวชี้วัด
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด และฐานขอมูลการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2565 – 2569) เพื่อใหทุกหนวยงานสามารถรายงานผลการดําเนินงาน
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง และแมนยํา
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บทที่ 8
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานตามกฎกระทรวงการจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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ภาคผนวก ข
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2564 – 2568)
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ภาคผนวก ค
ภาพกิจกรรมการดําเนินงานโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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ภาคผนวก ง
ภาพกิจกรรมการดําเนินงานจัดทําแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

