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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ไดตระหนักถึงความสําคัญของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางการทํางานใหกับมหาวิทยาลัย 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) ท่ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
แตงตั้ง ภายใตการมีสวนรวมของบุคลากร นักศึกษา และผูท่ีมีสวนไดเสียทุกภาคสวน ซ่ึงแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2565 – 2569) ฉบับนี้ เปนแผนท่ีจัดทําข้ึนโดยการบูรณาการ
แผนพัฒนาความเปนเลิศท่ีมหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดทําตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 
และกฎกระทรวงการจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 ท่ีตองการขับเคลื่อนคุณภาพมหาวิทยาลัยตาม
จุดเนนเชิงยุทธศาสตรมาจัดทํารวมกับการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยตามภารกิจท่ีกําหนดในมาตรา 7 และ 
8 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 พระราโชบายดานการศึกษาของในหลวงรัชกาล ท่ี 10 
และนโยบายของอธิการบดี โดยไดกําหนดภาพอนาคตของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายไวดังนี้ 

 
วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย “เปนสถาบันแหงการบูรณาการองคความรู  

สรางนวัตกรรม ถายทอดเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาทองถิ่นอยางย่ังยืน” มีพันธกิจหลักในการดําเนินงาน     
5 ประการ ไดแก 1) ผลิตบัณฑิตเปนนวัตกรมืออาชีพ เพ่ือสรางการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองตอการพัฒนา
ทองถ่ินอยางยั่งยืน 2) ผลิตผลงานวิจัยและงานสรางสรรค สามารถตอยอดในเชิงพาณิชย เพ่ือนําไปใช
ประโยชนในทองถ่ิน ประเทศ และภูมิภาคอาเซียน 3) ใหบริการวิชาการแกสังคม เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในทองถ่ิน ประเทศสูการพัฒนาอยางยั่งยืน 4) สืบสาน และสงเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของ
ทองถ่ิน และของชาติ และ 5) พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนองคกรแหงการเรียนรูท่ีมีความสุข มีคุณภาพ และมี   
ธรรมาภิบาล 

 
อัตลักษณของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย “เปนนวัตกรมืออาชีพ ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง 

และมีความรับผิดชอบตอสังคม” 
   
เอกลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย “มหาวิทยาลัยแหงการเรียนรูตลอดชีวิต เพ่ือการพัฒนา

ทองถ่ิน”  
 
วัฒนธรรมขององคกร “รวมคิด รวมทํา รวมพัฒนา และรวมรับผิดชอบตอสังคม” 
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เปาหมายความสําเร็จ ในระยะ 5 ป ของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาฉบับนี้ มหาวิทยาลัยได
กําหนดเปาหมายความสําเร็จไว 5 ประการ ผานการดําเนินงานใน 5 ประเด็นยุทธศาสตร รายละเอียดดังนี้  

เปาหมายท่ี 1 : บัณฑิตมีความรู มีคุณธรรม มีความสามารถ มีสมรรถนะ และมีจิตสํานึกเพ่ือ

เปนหลักในการขับเคล่ือนและพัฒนาทองถิ่นอยางย่ังยืน พรอมรับกับความเปล่ียนแปลง และรองรับ

เศรษฐกิจมูลคาสูงของประเทศ   

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ไดกําหนดการดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุเปาหมายความสําเร็จ
ไว 1 ประเด็นยุทธศาสตร ไดแก การยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยภาพความสําเร็จของมหาวิทยาลัยตาม
เปาหมายเม่ือสิ้นสุดแผน ไดแก 

1. รอยละของจํานวนหลักสูตรเชิงพ้ืนท่ี (Degree) (รอยละ 90)  
2. รอยละของจํานวนหลักสูตรท่ีชุมชน/ปราชญชุมชน/ ผูใชบัณฑิต/ องคกร/ หนวยงาน

ในพ้ืนท่ีไดมีสวนรวมในการจัดการศึกษา (Degree) (รอยละ 80)  
3. รอยละการไดงานทําในพ้ืนท่ี หรือภูมิภาคของบัณฑิต (รอยละ 60) 
4. รอยละของจํานวนหลักสูตรคลังหนวยกิต (Credit Bank) (รอยละ 50) 

โดยไดกําหนดแผนงาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะ 5 ป 
(พ.ศ. 2565 – 2569) ดานการยกระดับคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 

1. ปรับปรุงระบบการผลิตบัณฑิตท่ีตอบสนองอุตสาหกรรมมูลคาสูงในพ้ืนท่ีและสาขาท่ี
เปนจุดเนนของมหาวิทยาลัย  

2. พัฒนาหลักสูตรการผลิตบัณฑิต (หลักสูตรเดิม/หลักสูตรใหม) ของมหาวิทยาลัย     
โดยใหผูใชบัณฑิตมีสวนรวมดําเนินการ (หลักสูตรเชิงพ้ืนท่ี)  

3. พัฒนาหลักสูตรเพ่ือการผลิตบัณฑิตขามศาสตรระหวางหนวยงานในมหาวิทยาลัย  
4 พัฒนาศูนยความเปนเลิศดานวิชาการ/ วิชาชีพ (Excellent Center for Academic/ 

Professional Development) : โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร 

5. พัฒนาหลักสูตรคลังหนวยกิต เพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับคนทุกชวงวัย (Credit Bank)   

6. พัฒนาหลักสูตรผูนําเยาวชนแหงอนาคตเพื่อพัฒนาทองถิ่น (หลักสูตรออนไลน) เพ่ือ
เสริมสรางความรูและทักษะเชิงสมรรถนะใหพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต และเปน 
นวัตกรมืออาชีพ (skill for future)  

7. พัฒนาระบบสงเสริมและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เสริมสรางความรูและทักษะ
เชิงสมรรถนะใหพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตและเปนนวัตกรสังคม  

8. สรางบัณฑิตใหเปนนวัตกรสังคมท่ีปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง และรับผิดชอบตอสังคม  
9. จัดการเรียนการสอนรูปแบบสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน 

(Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) 
10. พัฒนาทักษะบัณฑิตแหงศตวรรษท่ี 21 
11. พัฒนาบุคลากรใหเปนมืออาชีพในการทํางาน 
11. พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการใหมีคุณวุฒิ และเขาสู

ตําแหนงทางวิชาการและวิชาชีพในระดับท่ีสูงข้ึน 
12. SMART University 
13. Green University 



ค 

เปาหมายท่ี 2 : บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัย เปนผูท่ีมีคุณลักษณะแหงศตวรรษท่ี 21 มีจิตวิญญาณ
ความเปนครู เปนคนเกง คนดี มีความรับผิดชอบตอสังคม รูเทาทันเทคโนโลยี และการเปล่ียนแปลง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ไดกําหนดการดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุเปาหมายความสําเร็จ
ไว 1 ประเด็นยุทธศาสตร ไดแก การผลิตและพัฒนาครู โดยภาพความสําเร็จของมหาวิทยาลัยตามเปาหมาย
เม่ือสิ้นสุดแผน ไดแก 

1. รอยละของจํานวนหลักสูตรเชิงพ้ืนท่ี (Degree) (รอยละ 90) 
2. รอยละของจํานวนหลักสูตรท่ีชุมชน/ ปราชญชุมชน/ ผูใชบัณฑิต/ องคกร/ หนวยงาน

ในพ้ืนท่ีไดมีสวนรวมในการจัดการศึกษา (Degree) (รอยละ 80) 
3. รอยละการไดงานทําในพ้ืนท่ี หรือภูมิภาคของบัณฑิต (รอยละ 60) 
4. รอยละของบัณฑิตครูท่ีสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีสอบบรรจุครูท้ังภาครัฐ

และเอกชนภายในเวลา 1 ป (รอยละ 75)  
โดยไดกําหนดแผนงาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะ 5 ป 

(พ.ศ. 2565 – 2569) ดานการผลิตและพัฒนาครู ดังนี้ 
1. ผลิตบัณฑิตครูใหมีสมรรถนะสูง และมีความพรอมสําหรับครูในศตวรรษท่ี 21 
2. ผลิตบัณฑิตครูท่ีมีสมรรถนะในการขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ิน 
3. พัฒนาครูของครูใหมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอน 
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีสมรรถนะสูงในระดับตางๆ และพัฒนา

สมรรถนะครูในการปฏิบัติงานในระดับท่ีสูงข้ึน 
5. พัฒนานวัตกรรมท่ีใชในการจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 สูการศึกษา 4.0 
6. พัฒนาตนแบบความเปนเลิศดานการจัดการศึกษา (โรงเรียนสาธิต) 

 

เปาหมายท่ี 3 : ผลงานวิจัย งานสรางสรรค และนวัตกรรม เปนที่ยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ สามารถตอยอดในเชิงพาณิชย และใชในการพัฒนาทองถิ่น ภูมิภาคอยางย่ังยืน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ไดกําหนดการดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุเปาหมายความสําเร็จ
ไว 1 ประเด็นยุทธศาสตร ไดแก การพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และงานสรางสรรค โดยภาพความสําเร็จ
ของมหาวิทยาลัยตามเปาหมายเม่ือสิ้นสุดแผน ไดแก 

1. รอยละของจํานวนผลงานทางวิชาการรับใชสังคม (รอยละ 45)  
2. รอยละของจํานวนเงินทุน เงินบริจาคจากภาครัฐ และเอกชน เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน

การพัฒนาชุมชน และสังคมในพ้ืนท่ี (รอยละ 30)  
3. รอยละของจํานวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีสามารถตอยอดไดในเชิงพาณิชย (รอยละ 10) 
4. รอยละของผลงานวิจัยท่ีมีการเผยแพรหรือถายทอดสูทองถ่ิน และชุมชน (รอยละ 100) 
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โดยไดกําหนดแผนงาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะ 5 ป 
(พ.ศ. 2565 – 2569) ดานการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และงานสรางสรรค ดังนี้ 

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีมุงเนนการแกไขปญหา และ

ตอบสนองความตองการของชุมชน และสังคมในพ้ืนท่ี  

2. พัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยดานงานวิจัยและนวัตกรรม

อยางเปนระบบ  

3. พัฒนาและสงเสริมคุณภาพของงานวิจัยใหมีคุณภาพและถายทอดความรูและ
เทคโนโลยีสูชุมชน  

4. พัฒนาศูนยความเปนเลิศดานวิชาการ/ วิชาชีพ (Excellent Center for Academic/ 
Professional Development) : อุทยานวิทยาศาสตร (Science Park) 

5. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการแกไขปญหา และเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แขงขันใหกับภาคอุตสาหกรรม/ ภาคเอกชน (Talent Mobility) 

 

เปาหมายท่ี 4 : เปนศูนยกลางบูรณาการการเรียนรูตลอดชีวิตดวยการขับเคล่ือนนวัตกรรม
การเรียนการสอน การวิจัย ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และงานตามพระราโชบายเพ่ือการพัฒนา
ทองถิ่นอยางย่ังยืน   

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ไดกําหนดการดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุเปาหมายความสําเร็จ
ไว 1 ประเด็นยุทธศาสตร ไดแก การพัฒนาพัฒนาทองถิ่น โดยภาพความสําเร็จของมหาวิทยาลัยตาม
เปาหมายเม่ือสิ้นสุดแผน ไดแก 

1. รอยละของจํานวนหลักสูตรเชิงพ้ืนท่ี (Non-degree) (รอยละ 100)  
2. รอยละของจํานวนหลักสูตรท่ีชุมชน/ ปราชญชุมชน/ ผูใชบัณฑิต/ องคกร/ หนวยงาน

ในพ้ืนท่ีไดมีสวนรวมในการจัดการศึกษา (Non-degree) (รอยละ 100)  
3. รอยละของจํานวนโครงการดานการบริการวิชาการ หรือโครงการท่ีตอบสนองตอ Area Based 

(รอยละ 90)  
4. รอยละของจํานวนโครงการหรือกิจกรรมท่ีบุคคล ชุมชนหรือหนวยงานท้ังภาครัฐและ

เอกชนในพ้ืนท่ีท่ีเขามามีสวนรวมในการกําหนดและ/ หรือดําเนินโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือแกไข/ ลดปญหา/ 
สงเสริมการเรียนรูของชุมชน สังคม/ การนอมนําแนวพระราชดําริสูการปฏิบัติ (รอยละ 100)  

5. รอยละของจํานวนเงินทุน เงินบริจาคจากภาครัฐและเอกชน เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน
การพัฒนาชุมชนและสังคมในพ้ืนท่ี (รอยละ 30)  

6. อัตราการเพ่ิมข้ึนของรายไดครัวเรือนในพ้ืนท่ีการพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

(รอยละ 20)  

7. รอยละผลิตภัณฑชุมชนทองถ่ินท่ีไดยกระดับเขาสูมาตรฐานสากล (รอยละ 60)  

8. รอยละของหมูบานท่ีเขารวมโครงการพัฒนาของมหาวิทยาลัยมีดัชนีความสุขมวลรวม

ของชุมชนเพ่ิมข้ึน (รอยละ 80)  

9. รอยละของจํานวนบุคลากรสายวิชาการเปนท่ีปรึกษา/ วิทยากร/ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ/ 
กรรมการวิชาการ/ คณะทํางานใหกับชุมชนทองถ่ิน (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. พัฒนาบุคลากรในทองถ่ินเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน  
3. ถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมสูชุมชนโดยเนนสรางผูประกอบการทองถ่ิน (Local 

Start Ups)  
4. สรางเครือขายกับหนวยงาน/ เอกชน/ ชุมชนเพ่ือการเปนมหาวิทยาลัยชุมชนทองถ่ิน  
5. พัฒนาระบบและกลไกในการทํางานรวมกันในรูปแบบจตุรภาคี (มหาวิทยาลัย 

หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน)  

6. บูรณาการการทํางานดานการพัฒนาทองถ่ินรวมกับหนวยงานภายนอก 

7. ขับเคลื่อนการดําเนินงตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

8. ศูนยการเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ินและของชาติ 

 
เปาหมายท่ี 5 : เปนองคกรแหงการเรียนรูท่ีมีความสุข มีธรรมาภิบาล ใสใจตอสิ่งแวดลอม 

และมีระบบการบริหารจัดการท่ีตอบโจทยการเปนมหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาชุมชนทองถิ่น   
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ไดกําหนดการดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุเปาหมายความสําเร็จ

ไว 1 ประเด็นยุทธศาสตร ไดแก การพัฒนาระบบ กลไก และบริหารจัดการ โดยภาพความสําเร็จของ
มหาวิทยาลัยตามเปาหมายเม่ือสิ้นสุดแผน ไดแก 

1. จํานวนระบบการบริหารจัดการท่ีไดรับการปรับปรุงใหเ อ้ือตอการพลิกโฉม
มหาวิทยาลัย (5 ดาน)  

2. รอยละของจํานวนกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับภายในของมหาวิทยาลัยท่ีสอดคลอง

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. สัดสวนการเพ่ิมข้ึนของรายไดจากการบริหารจัดการทรัพยสินของมหาวิทยาลัย    

(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. พลิกโฉมยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยใหไปสูการเปนมหาวิทยาลัยท่ีมุงเนนการพัฒนา
ชุมชนเชิงพ้ืนท่ี (Ares-Based and Community)  

2. ปรับปรุงกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑใหเอ้ือตอการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยท้ังระบบ  
3. ยกระดับธรรมาภิบาล และปรับกลไกการกํากับดูแลมหาวิทยาลัย  
4. พัฒนาระบบฐานขอมูลเพ่ือการบริหารจัดการ และการตัดสินใจตามพันธกิจหลักของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
5. ปรับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (AUN-QA)/ ระดับ

คณะและมหาวิทยาลัย (EdPEx) 
6. จัดทําระบบและกลไกในการเขารับการประเมินตาม THE Impact Ranking  
7. ผลักดันใหมหาวิทยาลัยไดรับการจัดอันดับตาม THE Impact Ranking  
8. Happy University 
9. ปรับระบบและกลไกดานการบริหารจัดการทรัพยสินเพ่ือสรางรายไดใหกับมหาวิทยาลัย 
10. พัฒนาศูนยใหบริการของมหาวิทยาลัย (Service Center) 

 
 
  



ช 

โครงการจุดเนนการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   
ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2565 – 2569) 

 
1. ดานการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

1.1 ปรับปรุงระบบการผลิตบัณฑิตตอบสนองอุตสาหกรรมมูลคาสูงในพ้ืนท่ีและสาขาท่ีเปนจุดเนน
ของมหาวิทยาลัย 

1.2 พัฒนาหลักสูตรการผลิตบัณฑิต (หลักสูตรเดิม/หลักสูตรใหม) ของมหาวิทยาลัยโดยใหผูใช
บัณฑิตมีสวนรวมดําเนินการ (หลักสูตรเชิงพ้ืนท่ี) 

1.3 พัฒนาหลักสูตรเพ่ือการผลิตบัณฑิตขามศาสตรระหวางหนวยงานในมหาวิทยาลัย 
1.4 พัฒนาหลักสูตรผูนําเยาวชนแหงอนาคตเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน (หลักสูตรออนไลน) เพ่ือเสริมสราง

ความรูและทักษะเชิงสมรรถนะใหพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต และเปนนวัตกรมืออาชีพ 
(skill for future) 

1.5 พัฒนาระบบสงเสริมและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เสริมสรางความรูและทักษะเชิงสมรรถนะ
ใหพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตและเปนนวัตกรสังคม 

1.6 สรางบัณฑิตใหเปนนวัตกรสังคมท่ีปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง และรับผิดชอบตอสังคม 
2. ดานการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และงานสรางสรรค 

2.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีมุงเนนการแกไขปญหา และตอบสนอง

ความตองการของชุมชน และสังคมในพ้ืนท่ี 

2.2 พัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยดานงานวิจัยและนวัตกรรมอยาง   

เปนระบบ 

2.3 พัฒนาและสงเสริมคุณภาพของงานวิจัยใหมีคุณภาพและถายทอดความรูและเทคโนโลย ี     
สูชุมชน 

3. ดานการพัฒนาทองถิ่น 
3.1 พัฒนาระบบ และกลไกการพัฒนาทักษะ (Up-skill/ Re-skill/ New-skill) สําหรับบุคลากร

วัยทํางาน และสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 
3.2 พัฒนาบุคลากรในทองถ่ินเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 
3.3 ถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมสูชุมชนโดยเนนสรางผูประกอบการทองถ่ิน (Local Start Ups) 
3.4 สรางเครือขายกับหนวยงาน/ เอกชน/ ชุมชนเพ่ือการเปนมหาวิทยาลัยชุมชนทองถ่ิน 
3.5 พัฒนาระบบและกลไกในการทํางานรวมกันในรูปแบบจตุรภาคี (มหาวิทยาลัย หนวยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชน และชุมชน)  

4. ดานการพัฒนาระบบ กลไก และบริหารจัดการ 

4.1 พลิกโฉมยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยใหไปสูการเปนมหาวิทยาลัยท่ีมุงเนนการพัฒนาชุมชน    
เชิงพ้ืนท่ี (Ares-Based and Community) 

4.2 ปรับปรุงกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑใหเอ้ือตอการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยท้ังระบบ 
4.3 ยกระดับธรรมาภิบาล และปรับกลไกการกํากับดูแลมหาวิทยาลัย 
4.4 จัดทําระบบและกลไกในการเขารับการประเมินตาม THE Impact Ranking 
4.5 ผลักดันใหมหาวิทยาลัยไดรับการจัดอันดับตาม THE Impact Ranking 



ซ 

  
แผ

นท
ี่ยุท

ธศ
าส

ตร
กา

รพั
ฒ

นา
มห

าว
ิทย

าล
ัยร

าช
ภฏั

เชี
ยง

รา
ย 

ระ
ยะ

 5
 ป

 (พ
.ศ

. 2
56

5 
- 2

56
9)

 



ฌ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



ญ 

 

 

 

 

  



ฎ 

 

  



ฏ 
 

   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฐ 

 
 
 
 
 
 
  



ฑ 
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นิยามศัพทเฉพาะ 

ศัพท คําอธิบายศัพท 

นวัตกรสังคม นักศึกษาผูมีความเชี่ยวชาญในการใชความคิดสรางสรรค ประดิษฐ คิดคนและ
สนับสนุนใหเกิดรูปแบบ กระบวนการ หรือผลงาน ท่ีเปนนวัตกรรมสําหรับ   
การดําเนินชีวิต การประกอบสัมมาอาชีพ และการพัฒนาทองถ่ิน โดยผาน
กระบวนการบมเพาะนักศึกษาใหเปนนวัตกรสังคม ดังตอไปนี้ 

• เขาใจบริบทของชุมชนทองถ่ิน (Understanding Context)  

• สามารถวิเคราะหความตองการ/ปญหาของชุมชนทองถ่ิน ตลอดจน
แสวงหาแนวทางพัฒนา/แกไขปญหาชุมชนทองถ่ิน (Analyzing Needs 
Problems)  

• ลงพ้ืนท่ีเพ่ือพัฒนา/แกไขปญหาชุมชนทองถ่ิน (Implementing Projects)  

• ติดตามและประเมินผลการพัฒนา/แกไขปญหาชุมชนทองถ่ิน 
(Evaluating Projects) 

หลักสูตรเชิงพ้ืนท่ี หลักสูตรท่ีออกแบบตามบริบทและ/หรือความตองการของชุมชนทองถ่ิน    
โดยสรางความรวมมือในรูปแบบจตุรภาคี (มหาวิทยาลัย หนวยงานภาครัฐ 
หนวยงานภาคเอกชน และชุมชนทองถ่ิน) ในการผลิตบัณฑิตตั้งแตรวมกัน
กําหนดอัตลักษณของบัณฑิตท่ีพึงประสงค ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร จัดการ
เรียนการสอนการโดยการบูรณาการกับการทํางาน (CWIE) พัฒนาทักษะทาง
วิชาการ/วิชาชีพ และการวัดประเมินผลจนบัณฑิตสําเร็จการศึกษา 

บัณฑิตท่ีไดงานทํา 
ในพ้ืนท่ีหรือภูมิภาค 

บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายท่ีไดงานทําในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย 
เชียงใหม พะเยา และลําปาง 

ผลงานทางวิชาการ 
รับใชสังคม 

ผลงานท่ีเปนประโยชนตอสังคมนี้ตองเปนผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดี
ข้ึนทางดานใดดานหนึ่ง หรือหลายดานเก่ียวกับ ชุมชน วิถีชีติ ศิลปวัฒนธรรม 
สิ่งแวดลอม อาชีพ เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง คุณภาพชีวิต หรือสุขภาพ 
หรือเปนผลงานท่ีสามารถแสดงไดเปนประจักษวาสามารถใชแกปญหาหรือ
พัฒนาสังคม และกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน หรือเปนการเปลี่ยนแปลงใน
ความตระหนักและการรับรูในปญหาและแนวทางแกไขของชุมชน โดยผลงาน
ตองปรากฏเปนท่ีประจักษในประเด็นตอไปนี้ 

• สภาพการณกอนการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน 

• การมีสวนรวมและการยอมรับของสังคมเปาหมาย 

• กระบวนการท่ีทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีดีข้ึน 

• ความรูหรือความเชีย่วชาญท่ีใชในการทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น 

• การคาดการณสิ่งท่ีจะตามมาหลังจากการเปลี่ยนแปลงไดเกิดข้ึนแลว 

• การประเมินผลลัพธการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน 

• แนวทางการติดตามและธํารงรักษาพัฒนาการท่ีเกิดข้ึนใหคงอยูตอไป 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 

1.1 ความสําคัญ และวัตถุประสงคของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2565 - 2569)  

1.1.1 ความสําคัญ 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตร 65 บัญญัติใหรัฐพึงจัดใหมี

ยุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายการพัฒนาประเทศในระยะยาวตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใชเปนกรอบในการ
จัดทําแผนตางๆ ใหสอดคลองและบูรณาการกันเพ่ือใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมาย ประกอบกับ
มาตรา 257 และมาตรา 259 กําหนดใหทําการปฏิรูปประเทศเพ่ือวางรากฐานการพัฒนาไปสูประเทศท่ีมีความ
สามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอยางยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีความสมดุล ประชาชน
ในสังคมมีโอกาสทัดเทียมกันและมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศและการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข  

รัฐบาลจึงไดกําหนดยุทธศาสตรชาติ เพื่อเปนกรอบพัฒนาประเทศไทยระยะยาว 20 ป 
(พ.ศ. 2561 - 2580) พรอมท้ังปฏิรูปและพัฒนาระบบบริหารราชการแผนดิน โดยตองการนําพาประเทศใหหลุดพน
หรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปญหาทางเศรษฐกิจ ปญหาความเหลื่อมล้ํา ปญหาการทุจริตคอรัปชั่น และ
ปญหาความขัดแยงทางสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคาม สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึน
ในอนาคตและสามารถเปลี่ยนผานประเทศใหมีความสอดคลองกับภูมิทัศนใหมของโลก โดยเปาหมายสูงสุดเพ่ือ
ตองการใหคนไทยมีความ "ม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน" ภายใตกรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป มีการจัดทําแผน
แมบท ประเด็นการพัฒนา ประเด็นปฏิรูปสําคัญ แผนและข้ันตอนการปฏิรูปประเทศ เพ่ือเปนเครื่องมือในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม รวมท้ังบูรณาการระหวางนโยบายและแผนระดับชาติ
วาดวยความม่ันคงแหงชาติของสภาความม่ันคงแหงชาติ (สมช.) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ท่ีสอดคลองกัน โดยกําหนดใหสวนราชการ
นําแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
มาจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป รวมถึงใชเปนกรอบในการจัดทําแผนพัฒนาภาค แผนจังหวัด แผนอําเภอ 
แผนทองถ่ินและชุมชน  

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม มีภารกิจ คือ การวางรากฐานประเทศ
สูอนาคต และเปนกลไกขับเคลื่อนประเทศสูประเทศท่ีพัฒนาแลว สรางและพัฒนาคนใหเปน Smart Citizen 
โดยจะตองเปดโอกาสท่ีเทาเทียมกันในการเรียนรูตลอดชีวิต (Life Long Learning) ของคนทุกชวงวัย เพ่ือลด
ความเหลื่อมล้ํา ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพสูศตวรรษท่ี 21 มีงานทําในสาขาอาชีพใหมๆ เปนผูประกอบการรุนใหม 
สามารถแขงขันไดในเวทีโลก มีทักษะแหงอนาคตของคนวัยทํางาน (Skill for the future) ท้ังการ Up-skill 
Re-skill และ New-skill และไดกําหนดนโยบาย “การขับเคลื่อนคุณภาพมหาวิทยาลัยตามจุดเนนเชิงยุทธศาสตร” 
เนื่องจากประเทศไทยตองการใหสถาบันอุดมศึกษาเปนหัวรถจักร “Engine of Growth” ในการขับเคลื่อน
ประเทศสู “Thailand 4.0” เพ่ือแกไขจุดท่ีเปนปญหาและเปนกับดักของสถาบันอุดมศึกษาอยางเรงดวน โดยการ
พลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University) เพื่อยกระดับคุณภาพอุดมศึกษา
ท่ีเนนผลสัมฤทธิ์ตามศักยภาพสถาบัน เกิดกลุมประเภทสถาบันตามศักยภาพ ซ่ึงจะเปนไปตามพระราชบัญญัติ
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การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 หมวด 3 ประเภทและกลุมของสถาบันอุดมศึกษาท่ีกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือท่ีจะพัฒนาความเปนเลิศของสถาบันอุดมศึกษา และผลิตกําลังคนระดับสูงเฉพาะตาม
ความตองการของประเทศ และนํามาซึ่งกฎกระทรวงการจัดกลุม มาตรา 24 วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติ
การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ท่ีไดกําหนดใหมีการจัดสถาบันอุดมศึกษาเปนกลุม และการกําหนดมาตรการสงเสริม 
สนับสนุน ประเมินคุณภาพ กํากับดูแล และจัดสรรงบประมาณใหสอดคลองกับการจัดกลุมดังกลาวใหเปนไปตาม  
ท่ีกําหนดในกฎกระทรวง โดยมีเปาหมายเพ่ือพัฒนาความเปนเลิศของสถาบันอุดศึกษา และผลิตกําลังคนระดับสูง
เฉพาะตามความตองการของประเทศ รวมท้ังการพัฒนาวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมใหเกิดผลสัมฤทธิ์
อยางแทจริง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เปนสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดของรัฐมีภารกิจตามมาตรา 7 และ 8 
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ท่ีกําหนดใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือ
การพัฒนาทองถ่ินท่ีเสริมสรางพลังปญญาของแผนดิน ฟนฟูพลังการเรียนรู เชิดชูภูมิปญญาของทองถ่ิน สรางสรรค
ศิลปวิทยาเพ่ือความเจริญกาวหนาอยางม่ันคงและยั่งยืนของปวงชน มีสวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษา 
การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน ไดใหความสําคัญกับการปรับเปลี่ยน
องคกรใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน จึงไดดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2565 – 2569) ข้ึน เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางการทํางานใหกับ
มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงราย และหนวยงานภายในมหาวิทยาลยัในชวงระยะเวลา 5 ปขางหนา (พ.ศ. 2565 - 2569) 
โดยการจัดทําเปนการบูรณาการแผนพลิกโฉมมหาวิทยาลัยเพ่ือสรางความเปนเลิศในการผลิตกําลังคนในพ้ืนท่ี 
มาจัดทํารวมกับการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยตามภารกิจปกติท่ีกําหนดในมาตรา 7 และ 8 แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 พระราโชบายดานการศึกษาของในหลวงรัชกาลท่ี 10 และนโยบายของ
อธิการบดี และดําเนินการจัดทําโดยคณะกรรมการดําเนินงานตามกฎกระทรวงการจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พ.ศ. 2564 และคณะกรรมการจัดทํา (ราง) แผนยุทธศาสตรการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2565 - 2569) ภายใตการมีสวนรวมของผูบริหาร บุคลากร 
นักศึกษา และผูท่ีมีสวนไดสวนเสียท่ีเก่ียวของทุกภาคสวน 

  
1.1.2 วัตถุประสงค 

1) เพ่ือนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2565 – 2569) 
ไปใชเปนกรอบแนวทางในการทํางานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 
ในระยะ 5 ปขางหนา (พ.ศ. 2565 – 2569)  

2) เพ่ือใหการดําเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยสอดคลองกับสถานการณการเปลี่ยนแปลง 
เปนการทํางานเชิงรุกท่ีมีทิศทางและเปาหมายท่ีชัดเจน 
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1.2 นโยบายผูบริหารมหาวิทยาลัยในการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2565 – 2569) 

การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2565 – 
2569) อยูในชวงการดํารงตําแหนงของ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศรชัย มุงไธสง อธิการบดี ซึ่งมีนโยบาย
การบริหารงาน เพ่ือขับเคลื่อนการทํางานใหบรรลุเปาหมาย ดังนี้ 

1.2.1 บัณฑิตมีความรู มีคุณธรรม มีความสามารถ มีสมรรถนะ และมีจิตสํานึกเพ่ือเปนหลักในการ
ขับเคลื่อนและพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน พรอมรับกับความเปลี่ยนแปลงและรองรับเศรษฐกิจมูลคาสูงของ
ประเทศ 

1.2.2 บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัย เปนผูท่ีมีคุณลักษณะแหงศตวรรษท่ี 21 มีจิตวิญญาณความเปนคร ู
เปนคนเกง คนดี มีความรับผิดชอบตอสังคม รูเทาทันเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลง 

1.2.3 ผลงานวิจัย งานสรางสรรค และนวัตกรรม เปนท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
สามารถตอยอดในเชิงพาณิชย และใชในการพัฒนาทองถ่ิน ภูมิภาคอยางยั่งยืน 

1.2.4 เปนศูนยกลางบูรณาการการเรียนรูตลอดชีวิตดวยการขับเคลื่อนนวัตกรรมการเรียนการสอน    
การวิจัย ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน และงานตามพระราโชบายเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน 

1.2.5 เปนองคกรแหงการเรียนรูท่ีมีความสุข มีธรรมาภิบาล ใสใจตอสิ่งแวดลอม และมีระบบ  
การบริหารจัดการท่ีตอบโจทยการเปนมหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาชุมชนทองถ่ิน 

 
1.3 กระบวนการและกรอบแนวคิดในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2565 – 2569) 
1.3.1 กระบวนการการจัดทํา 

วัน เดือน ป กิจกรรม หมายเหตุ 
18 - 23  

มีนาคม 2564 

กองนโยบายและแผน ทบทวนผลการดําเนินงาน   
ท่ีผานมารวมกับรองอธิการบดีท่ีรับผิดชอบงาน
นโยบายและแผน พรอมท้ัง รวบรวมนโยบายของ
อธิการบดีท่ีนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย และจัดทํา
รางนโยบายการบริหารงานของอธิการบดี และราง
ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2565 – 2569) 

- รองอธิการบดี  
  (รศ.ดร.ไพโรจน ดวงนคร) 
- รองอธิการบดี  
  (ผศ.ดร.ปวีณา ลี้ตระกูล ) 
- ทีมงานกองนโยบายและแผน 

24 มีนาคม 2564 ประชุมทบทวน และกําหนดกรอบทิศทาง 
แผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2565 – 2569) 

- รองอธิการบดี  
  (รศ.ดร.ไพโรจน ดวงนคร) 
- รองอธิการบดี  
  (ผศ.ดร.ปวีณา ลี้ตระกูล ) 
- ทีมงานกองนโยบายและแผน  

26 - 27  
มีนาคม 2564 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (CEO) ดําเนินการ 
     - วิเคราะหบริบทของมหาวิทยาลัย กําหนด
วิสัยทัศน พันธกิจ นโยบายทิศทาง และเปาหมาย
ความสําเร็จขององคกร  

- การทบทวนโครงสรางองคกร 

- คณะกรรมการบริหาร 
  มหาวิทยาลัย (CEO) 
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วัน เดือน ป กิจกรรม หมายเหตุ 
1 - 18 เมษายน 2564 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (CEO) ดําเนินการ

วิเคราะห และจัดทําประเด็นยุทธศาสตร ตัวชี้วัด  
คาเปาหมาย กลยุทธ และแผนงาน/โครงการ 
(action plan)  

- คณะกรรมการบริหาร 
  มหาวิทยาลัย (CEO) 
 

19 - 25  
เมษายน 2564 

จัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย 
ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2565 – 2569) ฉบับท่ี 1  
 

- รองอธิการบดี  
  (รศ.ดร.ไพโรจน ดวงนคร) 
- รองอธิการบดี  
  (ผศ.ดร.ปวีณา ลี้ตระกูล ) 
- ทีมงานกองนโยบายและแผน 

26 เมษายน 2564 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (CEO) พิจารณา
รางแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1  

- คณะกรรมการบริหาร 
  มหาวิทยาลัย (CEO) 
- ทีมงานกองนโยบายและแผน 

12 พฤษภาคม 2564 ประชุมระดมความคิดเห็นรวมกับผูทรงคุณวุฒภิายนอก 
   - นายแพทยปลื้ม ศุภปญญา  
     กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
   - นายรัชกฤช สถิรานนท 
     กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

- รองอธิการบดี  
  (รศ.ดร.ไพโรจน ดวงนคร) 
- รองอธิการบดี  
  (ผศ.ดร.ปวีณา ลี้ตระกูล ) 
- ทีมงานกองนโยบายและแผน 

4 - 15 พฤษภาคม 
2564 

- จัดสงแบบสํารวจการวิเคราะหสภาพแวดลอม  
และศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ไปยังหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 

- วิเคราะหผลแบบสํารวจสภาพแวดลอมและ
ศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

- รองอธิการบดี  
  (รศ.ดร.ไพโรจน ดวงนคร) 
- รองอธิการบดี  
  (ผศ.ดร.ปวีณา ลี้ตระกูล ) 
- ทีมงานกองนโยบายและแผน 

21 พฤษภาคม 2564  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานตามกฎกระทรวง
การจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564  

- กองนโยบายและแผน 

8 กรกฎคม 2564 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานตามกฎกระรทรวง
การจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 ครั้งท่ี 1 
เพ่ือพิจารณาผลการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย 

- คณะกรรมการดําเนินงานตาม
กฎกระทรวงการจัดกลุม
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 

30 กรกฎาคม 2564 นําเสนอผลการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏเชียงราย ตอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย เพ่ือเลือกสังกัดกลุมสถาบันอุดมศึกษา 

- อธิการบดี 
- รองอธิการบดี  
  (รศ.ดร.ไพโรจน ดวงนคร) 
- รองอธิการบดี  
  (ผศ.ดร.ปวีณา ลี้ตระกูล ) 
- ทีมงานกองนโยบายและแผน 
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วัน เดือน ป กิจกรรม หมายเหตุ 
สิงหาคม 2564 จัดทํา (ราง) แผนพัฒนาความเปนเลิศ และ        

แผนการผลิตบัณฑิต ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570) 
ตามรูปแบบและแนวทางท่ีสํานักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

- รองอธิการบดี  
  (รศ.ดร.ไพโรจน ดวงนคร) 
- รองอธิการบดี  
  (ผศ.ดร.ปวีณา ลี้ตระกูล ) 
- ทีมงานกองนโยบายและแผน 

9 สิงหาคม 2564 ประชุมรับฟงความตองการจากหนวยงานภายนอก
ในการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน และ
แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย    
สูการเปนสถาบันแหงการเรียนรูตลอดชีวิต 

- หัวหนาสวนราชการในจังหวัด
เชียงราย 

- ผูบริหารมหาวิทยาลัย (CEO) 
- ทีมงานกองนโยบายและแผน 

24 สิงหาคม 2564 ประชุมหัวหนาหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย     
เพ่ือพิจารณาแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย    
ราชภัฏเชียงรายสูการเปนสถาบันแหงการเรียนรู
ตลอดชีวิต 

- ผูบริหารมหาวิทยาลัย (CEO) 
- คณะกรรมการยกราง        

แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏเชียงราย 

- หัวหนาหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัย 

- ทีมงานกองนโยบายและแผน 
26 สิงหาคม 2564 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานตามกฎกระทรวง

การจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 ครั้งท่ี 2 
เพ่ือพิจารณาแผนพัฒนาความเปนเลิศ และ      
แผนการผลิตกําลังคนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย 

- คณะกรรมการดําเนินงานตาม
กฎกระทรวงการจัดกลุม
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 

 

6 กันยายน 2564 นําเสนอแผนพัฒนาความเปนเลิศ และแผนการผลิต
กําลังคนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย         
ตอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (ฉบับสมบูรณ) 

- อธิการบดี  
- รองอธิการบดี  
  (ผศ.ดร.ปวณีา ลี้ตระกูล ) 
- ทีมงานกองนโยบายและแผน 

15 กันยายน 2564 จัดสงผลการประเมินตนเอง และแผนการผลิต
กําลังคนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย            
ไปยังสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

- รองอธิการบดี  
  (รศ.ดร.ไพโรจน ดวงนคร) 
- รองอธิการบดี  
  (ผศ.ดร.ปวีณา ลี้ตระกูล ) 
- ทีมงานกองนโยบายและแผน 

21 ตุลาคม 2564 สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรม สงความเห็นในการขอรับ     
การจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษาของ กกอ. มายัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 
 
 

สํานักงานปลัดกระทรวง      
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
วิจยัและนวัตกรรม 
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วัน เดือน ป กิจกรรม หมายเหตุ 
29 ตุลาคม 2564 นําเสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายแจงยืนยัน

การขอเขาสังกัดกลุมสถาบันอุดมศึกษา : กลุมพัฒนา
ชมุชนทองถ่ินหรือชุมชนอ่ืนไปยังสํานักงานปลัด 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และ
นวัตกรรม 

- อธิการบดี 
- รองอธิการบดี  
  (ผศ.ดร.ปวีณา ลี้ตระกูล ) 
- ทีมงานกองนโยบายและแผน 

15 พฤศจิกายน 2564 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (CEO) พิจารณา
ทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาความเปนเลิศ และ
แผนการผลิตกําลังคนระดับสูงเฉพาะทางตาม    
ความตองการของประเทศ ตามความเห็นของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และจัดสงฉบับ
สมบูรณไปยังสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

- คณะกรรมการบริหาร 
  มหาวิทยาลัย (CEO) 
- รองอธิการบดี  
  (ผศ.ดร.ปวีณา ลี้ตระกูล ) 
- ทีมงานกองนโยบายและแผน 

ตุลาคม – พฤศจกิายน 
2564 

บูรณาการแผนพัฒนาความเปนเลิศ และแผนการผลิต
บัณฑิตเขากับแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2565 – 2569)  

- รองอธิการบดี  
  (ผศ.ดร.ปวีณา ลี้ตระกูล ) 
- ทีมงานกองนโยบายและแผน 

22 พฤศจิกายน 2564 นําเสนอแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย  
ราชภัฏเชียงราย ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2565 – 2569) 
ตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (CEO) 
พิจารณาใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

- รองอธิการบดี  
  (ผศ.ดร.ปวีณา ลี้ตระกูล ) 
- ทีมงานกองนโยบายและแผน 

26 - 28 พฤศจิกายน 
2564 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (CEO) พิจารณา
ใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตอแผนยุทธศาสตร
การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 5 ป 
(พ.ศ. 2565 – 2569) (ตอเนื่อง) 

คณะกรรมการบริหาร 
มหาวิทยาลัย (CEO) 
 

24 ธันวาคม 2564 นําเสนอขออนุมัติแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 5 ป (พ.ศ. 
2565 – 2569) ตอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย 

- อธิการบดี  
- รองอธิการบดี  
  (ผศ.ดร.ปวีณา ลี้ตระกูล ) 
- ทีมงานกองนโยบายและแผน 

มกราคม 2565 เวียนแจงแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2565 – 2569) 
ไปยังผูบริหารมหาวิทยาลัยทุกระดับ และหนวยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือถายทอดแผนยุทธศาสตร 
ไปสูการปฏิบัติ 

- ทีมงานกองนโยบายและแผน 
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1.3.2 กรอบแนวคิดในการจัดทํา 

การจัดทําแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย มีหลักการและแนวคิดสําคัญ 2 ประการ คือ 
1) เปนแผนท่ีมุงสรางความเปนเลิศดานการพัฒนาทองถ่ินและชุมชนอยางแทจริง       

เปนแผนยุทธศาสตรท่ีมีระบบการวางแผน การบริหารจัดการดานงบประมาณ และการติดตามประเมินผล      
ท่ีแตกตางไปจากแผนงานปกติของมหาวิทยาลัย 

2) เปนแผนท่ีเกิดจากการรวมคิด รวมทํา รวมกําหนดเปาหมายความสําเร็จรวมกันของ
บุคลากร และผูมีสวนไดเสียของมหาวิทยาลัย 

จากหลักการและแนวคิดดังกลาว นํามาสูกระบวนการท่ีมหาวิทยาลัยใชเปนกรอบในการ
จัดทําแผนความเปนเลิศ แผนการผลิตกําลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความตองการของประเทศ และ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยดานตางๆ ดังนี้ 

(1) ทบทวนผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงราย 
ในระยะ 4 ปท่ีผานมา พ.ศ. 2560 – 2563 (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) สรุปประเด็นความสําเร็จประเด็น
ปญหา อุปสรรค ท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงาน เพ่ือนํามาวิเคราะหและวางแผนปรับเปลี่ยนการดําเนินงานใน
ระยะถัดไป   

(2)  วิเคราะหสภาพแวดลอมท่ีเปนปจจัยภายในและปจจัยภายนอกท่ีสงผลตอ    
การพัฒนามหาวิทยาลัย โดยใชขอมูลจากประชาคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มาวิเคราะห สังเคราะห 
ใหไดประเด็นในดานตางๆ  

(3)  ประเมินศักยภาพและผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดการจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษา  
(4)  กําหนดตําแหนงกลุมยุทธศาสตรตามความโดดเดนของมหาวิทยาลัย 
(5)  จัดทําแผนขับเคลื่อน CRRU PCDR Model 

 
หลักการและแนวคิดในการจัดทําแผนขับเคล่ือนการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 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 จํานวนท้ังสิ้น 7 เปาหมาย และมีตัวชี้วัดความสําเร็จตามเปาหมายตางๆ จํานวนท้ังสิ้น 24 ตัวชี้วัด โดยผล      
การดําเนินงานเม่ือสิ้นสุดป พ.ศ. 2563 (ปงบประมาณ พ.ศ. 2564) ในภาพรวม พบวา มีตัวชี้วัดท่ีบรรลุผลสําเร็จ จํานวน 20 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 83.33 และตัวชี้วัดท่ีไม
บรรลุผลสําเร็จและตองปรับปรุงและพัฒนา จํานวน 4 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 16.67 โดยจําแนกตามเปาหมายหลักความสําเร็จ ดังนี้ 

เปาหมายหลัก ตัวชี้วัด 
หนวย
นับ 

ผลการดําเนินงานในระยะ 4 ปท่ีผานมา 

ผูรับผิดชอบ 
ป พ.ศ. 2560 

(ปงบประมาณ พ.ศ. 2561) 
ป พ.ศ. 2561 

(ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 
ป พ.ศ. 2562 

(ปงบประมาณ พ.ศ. 2563) 
ป พ.ศ. 2563 

(ปงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
เปาหมาย ผลการ

ดําเนินงาน 
การ 
บรรล ุ

เปาหมาย ผลการ
ดําเนินงาน 

การ 
บรรล ุ

เปาหมาย ผลการ
ดําเนินงาน 

การ 
บรรล ุ

เปาหมาย ผลการ
ดําเนินงาน 

การ 
บรรล ุ

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

ตัวช้ีวัดท่ี 1.1 รอยละ  
ของจํานวนบัณฑิตทํางาน
ในทองถ่ิน 

รอยละ 60 65. 27  65 63.61  70 60.53  75 69.02  Data Owner 
กองพัฒนานักศึกษา 
สํานักงานอธิการบดี 
KPI Owner 
หนวยงานจัดการศึกษา 

ตัวช้ีวัดท่ี 1.2 รอยละของ
จํานวนบัณฑติมีรายได
ตรงตามวุฒิการศึกษา 

รอยละ 30 53.39  35 49.50  40 41.28  45 53.62  Data Owner 
กองพัฒนานักศึกษา 
สํานักงานอธิการบดี 
KPI Owner 
หนวยงานจัดการศึกษา 
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เปาหมายหลัก ตัวชี้วัด 
หนวย
นับ 

ผลการดําเนินงานในระยะ 4 ปท่ีผานมา 

ผูรับผิดชอบ 
ป พ.ศ. 2560 

(ปงบประมาณ พ.ศ. 2561) 
ป พ.ศ. 2561 

(ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 
ป พ.ศ. 2562 

(ปงบประมาณ พ.ศ. 2563) 
ป พ.ศ. 2563 

(ปงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
เปาหมาย ผลการ

ดําเนินงาน 
การ 
บรรล ุ

เปาหมาย ผลการ
ดําเนินงาน 

การ 
บรรล ุ

เปาหมาย ผลการ
ดําเนินงาน 

การ 
บรรล ุ

เปาหมาย ผลการ
ดําเนินงาน 

การ 
บรรล ุ

 ตัวช้ีวัดท่ี 1.3 รอยละ   
ของจํานวนบัณฑิตทํางาน
ในองคกรระดับนานาชาต ิ

รอยละ 5 0.41  7 0.38  9 9.39  12 N/A - Data Owner 
กองพัฒนานักศึกษา 
สํานักงานอธิการบดี 
KPI Owner 
หนวยงานจัดการศึกษา 

 ตัวช้ีวัดท่ี 1.4 รอยละ  
ของจํานวนบัณฑิต      
ในหลักสูตรท่ีมีเกณฑ
มาตรฐานวิชาการ/
วิชาชีพ สอบผานเกณฑ
มาตรฐานวิชาการ/วิชาชีพ 

รอยละ 65 100  70 100  75 100  80 87.15  Data Owner 
สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
KPI Owner 
หนวยงานจัดการศึกษา 

 ตัวช้ีวัดท่ี 1.5 รอยละ 
ของจํานวนบัณฑิตท่ี  
สอบผานเกณฑมาตรฐาน  
ดานภาษาอังกฤษของ
มหาวิทยาลยักอนสําเร็จ
การศึกษาในระดับดีมาก
ข้ึนไป    

รอยละ       7 12  9 10.20  12 12.68  Data Owner 
สถาบันภาษาและ
วัฒนธรรมนานาชาติ 
KPI Owner 
1. สถาบันภาษาและ
วัฒนธรรมนานาชาติ 
(ระดับมหาวิทยาลัย) 
2. หนวยงานจัดการศึกษา 
(ระดับหนวยงาน) 
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เปาหมายหลัก ตัวชี้วัด 
หนวย
นับ 

ผลการดําเนินงานในระยะ 4 ปท่ีผานมา 

ผูรับผิดชอบ 
ป พ.ศ. 2560 

(ปงบประมาณ พ.ศ. 2561) 
ป พ.ศ. 2561 

(ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 
ป พ.ศ. 2562 

(ปงบประมาณ พ.ศ. 2563) 
ป พ.ศ. 2563 

(ปงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
เปาหมาย ผลการ

ดําเนินงาน 
การ 
บรรล ุ

เปาหมาย ผลการ
ดําเนินงาน 

การ 
บรรล ุ

เปาหมาย ผลการ
ดําเนินงาน 

การ 
บรรล ุ

เปาหมาย ผลการ
ดําเนินงาน 

การ 
บรรล ุ

 ตัวช้ีวัดท่ี 1.6 รอยละ 
ของจํานวนบัณฑิตท่ี  
สอบผานเกณฑมาตรฐาน
ดานภาษาไทยของ
มหาวิทยาลยักอนสําเร็จ
การศึกษาในระดับดีมาก
ข้ึนไป 

รอยละ             5 15.17  7 8.08  Data Owner 
สถาบันภาษาและ
วัฒนธรรมนานาชาติ 
KPI Owner 
1. สถาบันภาษาและ
วัฒนธรรมนานาชาติ 
(ระดับมหาวิทยาลัย) 
2. หนวยงานจัดการ
ศึกษา (ระดับหนวยงาน) 

 ตัวช้ีวัดท่ี 1.7 รอยละ  
ของจํานวนบัณฑิตบัณฑิต
ท่ีสอบผานเกณฑ
มาตรฐานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศของ
มหาวิทยาลยักอนสําเร็จ
การศึกษาในระดับดีมาก
ข้ึนไป 

รอยละ       7 7  9 31.00  12 20.80  Data Owner 
สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
KPI Owner 
1. สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ระดับ
มหาวิทยาลัย) 
2. หนวยงานจัดการ
ศึกษา (ระดับหนวยงาน) 

 ตัวช้ีวัดท่ี 1.8 รอยละ  
ของจํานวนผูสําเร็จการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาไดงาน
ทํา/ประกอบอาชีพอิสระ 
ภายในระยะเวลา 1 ป 
 

รอยละ 65 77.09  80 90.51  85 91.00  90 91.26  Data Owner 
กองพัฒนานักศึกษา 
สํานักงานอธิการบดี 
KPI Owner 
หนวยงานจัดการศึกษา 
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เปาหมายหลัก ตัวชี้วัด 
หนวย
นับ 

ผลการดําเนินงานในระยะ 4 ปท่ีผานมา 

ผูรับผิดชอบ 
ป พ.ศ. 2560 

(ปงบประมาณ พ.ศ. 2561) 
ป พ.ศ. 2561 

(ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 
ป พ.ศ. 2562 

(ปงบประมาณ พ.ศ. 2563) 
ป พ.ศ. 2563 

(ปงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
เปาหมาย ผลการ

ดําเนินงาน 
การ 
บรรล ุ

เปาหมาย ผลการ
ดําเนินงาน 

การ 
บรรล ุ

เปาหมาย ผลการ
ดําเนินงาน 

การ 
บรรล ุ

เปาหมาย ผลการ
ดําเนินงาน 

การ 
บรรล ุ

 ตัวช้ีวัดท่ี 1.9 รอยละของ
จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
ระดับอุดมศึกษามสีมรรถนะ
เปนท่ีนาพอใจของ   
สถานประกอบการ 

รอยละ 80 87.80  80 88.40  85 89.00  90 90.44  Data Owner/ 
KPI Owner 
หนวยงานจัดการศึกษา 

 การบรรลุเปาหมาย รอยละ 83.33%  75.00%  88.89%  87.50%   

เปาหมายหลักท่ี 2 
บุคลากรปฏิบัติงาน
อยางมืออาชีพ 

ตัวช้ีวัดท่ี 2.1 บุคลากร
สายวิชาการ 

 ขอ 1   3  1   3  1 3  1 1   

(1) รอยละของจํานวน
บุคลากรสายวิชาการ    
ท่ีมีผลงานทางวิชาการ
รูปแบบใดรูปแบบหน่ึง 
หรือ 

รอยละ 80 94.60  85 90.80  90 100  95 78.19  Data Owner 
กองบริหารงานบุคคล 
สํานักงานอธิการบดี 
KPI Owner 
1. กองบริหารงาน
บุคคล สํานักงาน
อธิการบดี (ระดับ
มหาวิทยาลัย) 
2. หนวยงานจัดการ
ศึกษา (ระดับหนวยงาน) 
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เปาหมายหลัก ตัวชี้วัด 
หนวย
นับ 

ผลการดําเนินงานในระยะ 4 ปท่ีผานมา 

ผูรับผิดชอบ 
ป พ.ศ. 2560 

(ปงบประมาณ พ.ศ. 2561) 
ป พ.ศ. 2561 

(ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 
ป พ.ศ. 2562 

(ปงบประมาณ พ.ศ. 2563) 
ป พ.ศ. 2563 

(ปงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
เปาหมาย ผลการ

ดําเนินงาน 
การ 
บรรล ุ

เปาหมาย ผลการ
ดําเนินงาน 

การ 
บรรล ุ

เปาหมาย ผลการ
ดําเนินงาน 

การ 
บรรล ุ

เปาหมาย ผลการ
ดําเนินงาน 

การ 
บรรล ุ

 (2) รอยละของจํานวน
บุคลากรสายวิชาการ  
เปนท่ีปรึกษา/ วิทยากร/
กรรมการผูทรงคณุวุฒิ/ 
กรรมการวิชาการ/ 
คณะทํางานใหกับ
หนวยงานภายนอก หรือ 

รอยละ 15 40.00  20 70.00  25 75.00  30 52.70  Data Owner 
กองบริหารงานบุคคล 
สํานักงานอธิการบดี 
KPI Owner 
1. กองบริหารงาน
บุคคล สํานักงาน
อธิการบดี (ระดับ
มหาวิทยาลัย) 
2. หนวยงานจัดการ
ศึกษา (ระดับ
หนวยงาน) 

 (3) รอยละของจํานวน
บุคลากรสายวิชาการ     
ท่ีมีผลงานทางวิชาการ/
ผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรคท่ีรับการตีพิมพ 
หรือเผยแพรในระดับชาติ
หรือนานาชาต ิ
 
 

รอยละ 40 51.68  45 97.78  50 98  55 54.43  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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เปาหมายหลัก ตัวชี้วัด 
หนวย
นับ 

ผลการดําเนินงานในระยะ 4 ปท่ีผานมา 

ผูรับผิดชอบ 
ป พ.ศ. 2560 

(ปงบประมาณ พ.ศ. 2561) 
ป พ.ศ. 2561 

(ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 
ป พ.ศ. 2562 

(ปงบประมาณ พ.ศ. 2563) 
ป พ.ศ. 2563 

(ปงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
เปาหมาย ผลการ

ดําเนินงาน 
การ 
บรรล ุ

เปาหมาย ผลการ
ดําเนินงาน 

การ 
บรรล ุ

เปาหมาย ผลการ
ดําเนินงาน 

การ 
บรรล ุ

เปาหมาย ผลการ
ดําเนินงาน 

การ 
บรรล ุ

 ตัวช้ีวัดท่ี 2.2 รอยละ  
ของจํานวนบุคลากร  
สายสนับสนุนวิชาการท่ีมี
คูมือการปฏิบัติงานหรือ
ผลงานทางวิชาการ 

รอยละ 20 8.91  40 40.74  60 62.66  80 90.00  Data Owner 
กองบริหารงานบุคคล 
สํานักงานอธิการบดี 
KPI Owner 
1. กองบริหารงาน
บุคคล สํานักงาน
อธิการบดี (ระดับ
มหาวิทยาลัย) 
2. ทุกหนวยงาน 
(ระดับหนวยงาน) 

 การบรรลุเปาหมาย รอยละ 50.00%  100%  100%  100%   

เปาหมายหลักท่ี 3 
บัณฑิตครูของ
มหาวิทยาลัย และ
ครูและบุคลากรทาง 
การศึกษาเปน ผูท่ีมี
คุณลักษณะแหง
ศตวรรษท่ี 21 มีจิต
วิญญาณความเปน
ครู เปนคนเกง คนดี 
มีความรับผิดชอบ 
รูเทาทันเทคโนโลยี 
และการเปลี่ยนแปลง 
 

ตัวช้ีวัดท่ี 3.1 รอยละ
ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามตัวช้ีวัด
ของโครงการตาม
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพ่ือการพัฒนา
ทองถ่ิน ดานการผลติ 
และพัฒนาคร ู
 
 
 
 

รอยละ       80 100  80 100  80 100  Data Owner /  
KPI Owner 
คณะครุศาสตร 
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เปาหมายหลัก ตัวชี้วัด 
หนวย
นับ 

ผลการดําเนินงานในระยะ 4 ปท่ีผานมา 

ผูรับผิดชอบ 
ป พ.ศ. 2560 

(ปงบประมาณ พ.ศ. 2561) 
ป พ.ศ. 2561 

(ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 
ป พ.ศ. 2562 

(ปงบประมาณ พ.ศ. 2563) 
ป พ.ศ. 2563 

(ปงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
เปาหมาย ผลการ

ดําเนินงาน 
การ 
บรรล ุ

เปาหมาย ผลการ
ดําเนินงาน 

การ 
บรรล ุ

เปาหมาย ผลการ
ดําเนินงาน 

การ 
บรรล ุ

เปาหมาย ผลการ
ดําเนินงาน 

การ 
บรรล ุ

 ตัวช้ีวัดท่ี 3.2 รอยละ
ความสําเร็จของ        
การดําเนินงานตาม
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ    
ของแผนยุทธศาสตร 
คณะครุศาสตร 

รอยละ       80 100  80 100  80 84.21  Data Owner /  
KPI Owner 
คณะครุศาสตร 

 ตัวช้ีวัดท่ี 3.3 รอยละ
ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามตัวช้ีวัด
ความสําเร็จของแผน
ยุทธศาสตรโรงเรียนสาธิต 

รอยละ       80 100  80 100  80 100  Data Owner /  
KPI Owner 
โรงเรียนสาธิต 

 การบรรลุเปาหมาย รอยละ - - 100%  100%  100%   

เปาหมายหลักท่ี 4 
ผลงานวิจัยและ 
งานสรางสรรค  
เปนท่ียอมรับใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ และไดรับ
การนําไปใชประโยชน
ในการพัฒนาทองถิน่ 
ประเทศ และ
ภูมิภาคอาเซียน 
 

ตัวช้ีวัดท่ี 4.1 จํานวน
บทความวิจัยท่ีไดรับ  
การตีพิมพในวารสาร    
ท่ีมีคุณภาพ 

บทความ       50 44  60 52  70 43  Data Owner 
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
KPI Owner 
1. สถาบันวิจัย       
และพัฒนา (ระดับ
มหาวิทยาลัย) 
2. หนวยงานจัดการ
ศึกษา (ระดับ
หนวยงาน) 
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เปาหมายหลัก ตัวชี้วัด 
หนวย
นับ 

ผลการดําเนินงานในระยะ 4 ปท่ีผานมา 

ผูรับผิดชอบ 
ป พ.ศ. 2560 

(ปงบประมาณ พ.ศ. 2561) 
ป พ.ศ. 2561 

(ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 
ป พ.ศ. 2562 

(ปงบประมาณ พ.ศ. 2563) 
ป พ.ศ. 2563 

(ปงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
เปาหมาย ผลการ

ดําเนินงาน 
การ 
บรรล ุ

เปาหมาย ผลการ
ดําเนินงาน 

การ 
บรรล ุ

เปาหมาย ผลการ
ดําเนินงาน 

การ 
บรรล ุ

เปาหมาย ผลการ
ดําเนินงาน 

การ 
บรรล ุ

 ตัวช้ีวัดท่ี 4.2 รอยละ 
ของจํานวนผลงานวิจัย
และงานสรางสรรคท่ีแลว
เสร็จในปงบประมาณท่ี
ผานมา และนําไปใช
ประโยชนโดยทองถ่ิน 

รอยละ       60 79.32  80 48.33  80 84.48  3. หนวยงาน
สนับสนุนการจัด
การศึกษาท่ีมีภารกิจ
ดานการวิจัย (ระดับ
หนวยงาน) 

 ตัวช้ีวัดท่ี 4.3 รอยละของ
จํานวนผลงานวิจัยท่ีไดรับ
การตีพิมพในระดับชาติ
หรือนานาชาติเพ่ิมข้ึน 
จากปฐาน 

รอยละ       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
การศึกษาท่ีมีภารกิจ
ดานการวิจัย (ระดับ
หนวยงาน) 

 การบรรลุเปาหมาย รอยละ - - 33.33%  33.33%  33.33%   
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เปาหมายหลัก ตัวชี้วัด 
หนวย
นับ 

ผลการดําเนินงานในระยะ 4 ปท่ีผานมา 

ผูรับผิดชอบ 
ป พ.ศ. 2560 

(ปงบประมาณ พ.ศ. 2561) 
ป พ.ศ. 2561 

(ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 
ป พ.ศ. 2562 

(ปงบประมาณ พ.ศ. 2563) 
ป พ.ศ. 2563 

(ปงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
เปาหมาย ผลการ

ดําเนินงาน 
การ 
บรรล ุ

เปาหมาย ผลการ
ดําเนินงาน 

การ 
บรรล ุ

เปาหมาย ผลการ
ดําเนินงาน 

การ 
บรรล ุ

เปาหมาย ผลการ
ดําเนินงาน 

การ 
บรรล ุ

เปาหมายหลักท่ี 5 
เปนผูนําในการ
พัฒนาทองถิ่น    
ใหมีความเขมแข็ง 
มั่นคง มั่งค่ัง และ
ย่ังยืน และเปน
ศูนยกลาง        
การเรียนรูดาน
ภาษาไทย และ
วัฒนธรรมไทย
สําหรับชาวตางชาติ 

ตัวช้ีวัดท่ี 5.1 จํานวน
อําเภอในจังหวัดเชียงราย
ท่ีไดรับการบริการ
วิชาการ 

อําเภอ 6 12  7 17  8 18  9 18  Data Owner 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
KPI Owner 
1. สถาบันวิจัย       
และพัฒนา (ระดับ
มหาวิทยาลัย) 
2. หนวยงานจัดการ
ศึกษา (ระดับหนวยงาน) 
3. หนวยงาน
สนับสนุนการจัด
การศึกษาท่ีมีภารกิจ
ดานการบริการ
วิชาการแกสังคม 
(ระดับหนวยงาน) 
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เปาหมายหลัก ตัวชี้วัด 
หนวย
นับ 

ผลการดําเนินงานในระยะ 4 ปท่ีผานมา 

ผูรับผิดชอบ 
ป พ.ศ. 2560 

(ปงบประมาณ พ.ศ. 2561) 
ป พ.ศ. 2561 

(ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 
ป พ.ศ. 2562 

(ปงบประมาณ พ.ศ. 2563) 
ป พ.ศ. 2563 

(ปงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
เปาหมาย ผลการ

ดําเนินงาน 
การ 
บรรล ุ

เปาหมาย ผลการ
ดําเนินงาน 

การ 
บรรล ุ

เปาหมาย ผลการ
ดําเนินงาน 

การ 
บรรล ุ

เปาหมาย ผลการ
ดําเนินงาน 

การ 
บรรล ุ

 ตัวช้ีวัดท่ี 5.2 จํานวน
ประเทศในเขตภูมภิาค
อาเซียนท่ีเขามารับ
บริการวิชาการ 

ประเทศ 6 6  7 8  8 8  9 8  Data Owner 
กองวิเทศสัมพันธ 
สํานักงานอธิการบดี 
KPI Owner 
1. กองวิเทศสัมพันธ 
สํานักงานอธิการบดี 
(ระดับมหาวิทยาลัย) 
2. หนวยงานจัดการ
ศึกษา (ระดับหนวยงาน)  
3. หนวยงาน
สนับสนุนการจัด
การศึกษาท่ีมีภารกิจ
ดานการบริการ
วิชาการแกสังคม 
(ระดับหนวยงาน) 

 ตัวช้ีวัดท่ี 5.3 รอยละ
บุคลากรสายวิชาการ    
ท่ีมีผลงานใหบริการ
วิชาการแกทองถ่ิน 

รอยละ 40 48.89  45 39.39  50 90  55 68.03  Data Owner 
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
KPI Owner 
1. สถาบันวิจัยและ
พัฒนา (ระดับ
มหาวิทยาลัย) 
2. หนวยงานจัดการ
ศึกษา (ระดับหนวยงาน) 

 การบรรลุเปาหมาย รอยละ 100%  66.67%  100%  66.67%   
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เปาหมายหลัก ตัวชี้วัด 
หนวย
นับ 

ผลการดําเนินงานในระยะ 4 ปท่ีผานมา 

ผูรับผิดชอบ 
ป พ.ศ. 2560 

(ปงบประมาณ พ.ศ. 2561) 
ป พ.ศ. 2561 

(ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 
ป พ.ศ. 2562 

(ปงบประมาณ พ.ศ. 2563) 
ป พ.ศ. 2563 

(ปงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
เปาหมาย ผลการ

ดําเนินงาน 
การ 
บรรล ุ

เปาหมาย ผลการ
ดําเนินงาน 

การ 
บรรล ุ

เปาหมาย ผลการ
ดําเนินงาน 

การ 
บรรล ุ

เปาหมาย ผลการ
ดําเนินงาน 

การ 
บรรล ุ

เปาหมายหลักท่ี 6 
เปนศูนยการเรียนรู
ดานศิลปวัฒนธรรม    
ภูมิปญญาของ
ทองถิ่น และ    
ของชาติ 

ตัวช้ีวัดท่ี 6.1 จํานวนผูมา
ใชบริการศูนยขอมูล    
การเรียนรูดานศลิปวัฒนธรรม 
ภูมิปญญาของทองถ่ิน 
และของชาต ิ

คน 4,000 5,890  5,000 7,662  6,000 6,629  7,000 8,000  Data Owner /  
KPI Owner 
สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม 
 

ตัวช้ีวัดท่ี 6.2 รอยละของ
นักศึกษาและบุคลากรท่ี
เขารวมกิจกรรมดาน
ศิลปวัฒนธรรมของ
ทองถ่ินและของชาต ิ 

รอยละ 75 85  80 85  85 92.50  90 92.00  Data Owner /  
KPI Owner 
สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม 
 

 การบรรลุเปาหมาย รอยละ 100%  100%  100%  100%   

เปาหมายหลักท่ี 7 
เปนมหาวิทยาลัย
แหงการเรียนรูเพ่ือ
การพัฒนาทองถิ่น 
มีธรรมาภิบาลใสใจ
ตอสิ่งแวดลอม      
มีระบบการบริหาร
จัดการท่ีมีประสิทธิภาพ     
เปนท่ีรูจักและเปนท่ี
ยอมรับท้ังในระดับชาติ
และนานาชาติ 
 

ตัวช้ีวัดท่ี 7.1 ระดบัผล
การประเมินคณุภาพจาก
ผูประเมินภายนอก 

ระดับ  
(คะแนน) 

ดี ดี 
(4.35 

คะแนน) 

 เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน 
(4.46 

คะแนน) 

 เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน 
(4.67 

คะแนน) 

 เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน 
(4.69 

คะแนน) 

 Data Owner 
งานมาตรฐานวิชาการ
และประกันคุณภาพ 
การศึกษา  
KPI Owner  
1. งานมาตรฐาน
วิชาการและประกัน
คุณภาพการศึกษา 
(ระดับมหาวิทยาลัย) 
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เปาหมายหลัก ตัวชี้วัด 
หนวย
นับ 

ผลการดําเนินงานในระยะ 4 ปท่ีผานมา 

ผูรับผิดชอบ 
ป พ.ศ. 2560 

(ปงบประมาณ พ.ศ. 2561) 
ป พ.ศ. 2561 

(ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 
ป พ.ศ. 2562 

(ปงบประมาณ พ.ศ. 2563) 
ป พ.ศ. 2563 

(ปงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
เปาหมาย ผลการ

ดําเนินงาน 
การ 
บรรล ุ

เปาหมาย ผลการ
ดําเนินงาน 

การ 
บรรล ุ

เปาหมาย ผลการ
ดําเนินงาน 

การ 
บรรล ุ

เปาหมาย ผลการ
ดําเนินงาน 

การ 
บรรล ุ

               2. หนวยงานท่ีเขารับ
การตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายในระดับอุดมศึกษา 
ระดับสถาบัน (ระดับ
หนวยงาน) 

 ตัวช้ีวัดท่ี 7.2 ระดบั     
ผลการประเมินคณุธรรม 
และความโปรงใส        
การดําเนินงานของ
มหาวิทยาลยั 

คะแนน 
(รอยละ) 

ดี ดี 
(79.96 
คะแนน) 

 เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน 
(86.45 
คะแนน) 

 เพ่ิมข้ึน ลดลง 
(78.81 
คะแนน) 

 เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน 
(88.35 
คะแนน) 

 Data Owner/ 
KPI Owner 
กองบริหารงานบุคคล 
สํานักงานอธิการบดี 
 

 ตัวช้ีวัดท่ี 7.3 ระดบั      
ผลการประเมินดาน
สิ่งแวดลอมจากนักศึกษา 
บุคลากร และผูรับบริการ  

ระดับ  
(คะแนน) 

ดี ดี 
(75.00 
คะแนน) 

 เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน 
(77.78 
คะแนน) 

 เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน 
(82.69 
คะแนน) 

 เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน 
(84.17 
คะแนน) 

 Data Owner/ 
KPI Owner 
กองอาคารสถานท่ี 
สํานักงานอธิการบดี  
 

 การบรรลุเปาหมาย รอยละ 100%  100%  100%  100%   

หมายเหตุ  
1. Data Owner หมายถึง หนวยงานผูเปนเจาของขอมูล ติดตามขอมูลจากหนวยงานผูรับผิดชอบตัวชี้วัด รวบรวม และรายงานขอมูลเพ่ือเสนอตอมหาวิทยาลัย 
2. KPI Owner หมายถึง หนวยงานผูรับผิดชอบตัวชี้วัด วางแผน ขับเคล่ือน และกํากับตัวชี้วัด 
3. ในเดือนตุลาคม 2561 ท่ีประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) ไดมีการปรับปรุงยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น ระยะ 20 ป (พ.ศ.  2560 – 2579) รวมไปถึงตัวช้ีวัด กลยุทธ 

และโครงการตางๆ เพ่ือใหมหาวิทยาลัยทํางานไดเขาเปาในการยกระดับการศึกษาและพัฒนาทองถิ่นในทองท่ีตน สงผลใหตัวชี้วัด กลยุทธ หรือโครงการในบางประเด็นท่ีกําหนดไวในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
มหาวิทยาลัยฯ ไมไดดําเนินงาน 
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บทที่ 3  
การทบทวนบริบทของมหาวิทยาลัย 

 

 
3.1 ศักยภาพของมหาวิทยาลัย 

 
3.1.1 ประวัติความเปนมา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตั้งอยูเลขท่ี 80 หมู 9 ตําบลบานดู อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
พ้ืนท่ีจํานวน 940 ไร 93 ตารางวา และพ้ืนท่ีอําเภอเชียงแสน จํานวน 19 ไร 1 งาน 72 ตารางวา รวมทั้ง
รับผิดชอบดูแลสวนสมเด็จพระศรีนครินทรเชียงรายอีก จํานวน 625 ไร รวมมีพ้ืนท่ีรับผิดชอบท้ังหมด 1,584 ไร  
2 งาน 65 ตารางวา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีพัฒนาการมาจากโรงเรียนฝกหัดครูประกาศนียบัตรการศึกษา 
สูการเปนวิทยาลัยครูเชียงราย สถาบันราชภัฏเชียงราย และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมีประวัติและ
พัฒนาการตามลําดับดังนี้ 

1) โรงเรียนฝกหัดครูประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา 
วันท่ี 11 กันยายน 2512 จังหวัดเชียงรายไดเสนอเรื่องขอตั้งโรงเรียนฝกหัดครู

ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาตออธิบดีกรมการฝกหัดครู โดยเสนอใหใชพ้ืนท่ีบริเวณอางเก็บน้ําหนองบัว 
ตําบลบานดู อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เปนสถานท่ีในการจัดตั้ง 

2) วิทยาลัยครูเชียงราย 
วันท่ี 29 กันยายน 2516 คณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติใหจัดตั้งวิทยาลัยครูเชียราย  
ป พ.ศ. 2518 เริ่มเปดอบรมการศึกษาภาคฤดูรอนสําหรับครูประจําการ และเปดรับ

นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) เปนรุนแรก และระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
ชั้นสูง (ป.กศ.สูง) ในปตอมา  

ป  พ.ศ. 2520 มีพระราชกฤษฎีกาประกาศยกฐานะวิทยาลัยครู เชียงรายเปน
สถาบันการศึกษาและวิจัย สามารถเปดสอนไดถึงระดับปริญญาตรี และเปดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในป 
พ.ศ. 2522 จํานวน 2 สาขาวิชาเอก คือ สาขาวิชาภาษาไทย และสาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป 

ป พ.ศ. 2528 เปดรับนักศึกษาในสาขาวิชาชีพอ่ืนในระดับอนุปริญญา สาขาวิชาศิลปศาสตร 
และสาขาวิชาวิทยาศาสตร พรอมท้ังไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการใหแบงสวนราชการของวิทยาลัยครู
เชียงราย ออกเปน 10 หนวยงาน เพ่ือใหสอดคลองกับภารกิจของวิทยาลัยครู และใหรวมกลุมเปนสหวิทยาลัย 
โดยใหวิทยาลัยครูเชียงรายรวมอยูในกลุม “สหวิทยาลัยลานนา”  

3) สถาบันราชภัฏเชียงราย 
วันท่ี 14 กุมภาพันธ 2535 ไดรับพระราชทานชื่อสถาบันวา "สถาบันราชภัฏเชียงราย" 

แทนชื่อวิทยาลัยครูเชียงรายเดิม เพ่ือใหสอดคลองกับความหลากหลายในการผลิตบัณฑิต  
วันท่ี 6 มีนาคม 2538 ไดรับพระราชทานตราสัญลักษณประจําสถาบัน เพ่ือเปนสิริมงคล

แกสถาบันราชภัฏ โดยมีตราพระราชลัญจกรในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี 9 อยูในวงรี และในวง 
รอบนอกดานบนมีตัวอักษรภาษาไทยวา “สถาบันราชภัฏเชียงราย” ดานลางมีอักษรภาษาอังกฤษวา 
“RAJABHAT INSTITUTE CHIANGRAI”  
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4) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  

ทรงลงพระปรมาภิไธยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เม่ือวันท่ี 14 มิถุนายน 2547 สงผลใหสถาบันราชภัฏเชียงรายไดรับการยกฐานะและปรับเปลี่ยนสถานภาพ 
เปน “มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย” ตั้งแตวันท่ี 15 มิถุนายน 2547 เปนตนมา  

 
3.1.2 หลักสูตรท่ีเปดสอน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีหลักสูตรท่ีเปดรับนักศึกษา จํานวน 103 หลักสูตร แบงเปน
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 1 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี 84 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 12 หลักสูตร 
และระดับปริญญาเอก 6 หลักสูตร จําแนกตามหนวยงานไดดังนี้ 

1) จํานวนหลักสูตร ปการศึกษา 2564  
(หนวย : หลักสูตร) 

หนวยงาน 

ระดับการศึกษา 
(1) 

ปริญญา
ตรี 

(2) 
ประกาศนียบัตร

บัณฑิต 

(3) 
ปริญญา

โท 

(4) 
ปริญญา

เอก 
รวม 

1. คณะครุศาสตร 29 1 3 1 34 
2. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 6  1 1 8 
3. คณะวิทยาการจัดการ 3  3 2 8 
4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 7    7 
5. คณะมนุษยศาสตร 14  3  17 
6. วิทยาลัยการแพทยพ้ืนบาน    

และ การแพทยทางเลือก 
1  1 1 3 

7. สํานักวิชาสังคมศาสตร 5   1 6 
8. สํานักวิชาบัญช ี 1  1  2 
9. สํานักวิชาการทองเท่ียว 4    4 
10. สํานักวิชาคอมพิวเตอร        

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5    5 

11. สํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 4    4 
12. สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ 4    4 
13. สํานักวิชานิติศาสตร 1    1 

รวม 84 1 12 6 103 

รอยละ 81.55 0.97 11.65 5.83 100.00 
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2) เปรียบเทียบจํานวนหลักสูตร จําแนกตามระดับการศึกษา ปการศึกษา 2562 - 2564 
   (หนวย : หลักสูตร) 

ระดับการศึกษา 
ปการศึกษา 

2562 2563 2564 
1. ปริญญาตรี 85 86 84 
2. ประกาศนียบัตรบัณฑิต  1 1 
3. ปริญญาโท 16 12 12 
4. ปริญญาเอก 7 6 6 

รวม 108 105 103 
 

3) เปรียบเทียบจํานวนหลักสูตร จําแนกตามหนวยงาน ปการศึกษา 2562 - 2564 
  (หนวย : หลักสูตร) 

หนวยงาน 
ปการศึกษา 

2562 2563 2564 
1. คณะครุศาสตร 34 35 34 
2. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 6 6 8 
3. คณะวิทยาการจัดการ 7 7 8 
4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 8 8 7 
5. คณะมนุษยศาสตร 18 19 17 
6. วิทยาลัยการแพทยพ้ืนบานและการแพทยทางเลือก 3 3 3 
7. สํานักวิชาสังคมศาสตร 13 9 6 
8. สํานักวิชาบัญช ี 2 2 2 
9. สํานักวิชาการทองเท่ียว 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 
 
ท่ีมา :  ขอมูลจํานวนหลักสูตรท่ีเปดสอนจากสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน และบัณฑิตวิทยาลัย                       

ณ เดือนกรกฎาคม 2564 และมีนักศึกษาท่ียังคงสถานะเปนนักศึกษา ณ ปจจุบัน 
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3.1.3 นักศึกษาใหม  
1) จํานวนนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2564 

(หนวย : คน) 

หนวยงาน 

ระดับการศึกษา 

รวม รอยละ (1) 
ปริญญา

ตรี 

(2) 
ประกาศนียบัตร

บัณฑิต 

(3) 
ปริญญาโท 

(4) 
ปริญญา

เอก 

1. คณะครุศาสตร 541 176 68  785 26.90 
2. คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 
44    44 1.51 

3. คณะวิทยาการจัดการ 522  10 4 536 18.36 
4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 102    102 3.50 
5. คณะมนุษยศาสตร 437  9  446 15.28 
6. วิทยาลัยการแพทยพ้ืนบาน

และการแพทยทางเลือก 
42  15  57 1.95 

7. สํานักวิชาสังคมศาสตร 113   6 119 4.08 
8. สํานักวิชาบัญช ี 99  3  102 3.50 
9. สํานักวิชาการทองเท่ียว 86    86 2.95 
10. สํานักวิชาคอมพิวเตอรและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
201    201 6.89 

11. สํานักวิชาวิทยาศาสตร
สุขภาพ 

86    86 2.95 

12. สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ 218    218 7.47 
13. สํานักวิชานิติศาสตร 136    136 4.66 

รวม 2,627 176 105 10 2,918 100.00 
รอยละ 90.03 6.03 3.60 0.34 100.00  

 

2) เปรียบเทียบจํานวนนักศึกษาใหม จําแนกตามระดับการศึกษา ปการศึกษา 2562 - 2564  
   (หนวย : คน) 

ระดับการศึกษา 
ปการศึกษา 

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) 

หนวยงาน 
ปการศึกษา 

2562 2563 2564 
1. คณะครุศาสตร 605 809 785 
2. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 40 47 44 
3. คณะวิทยาการจัดการ 731 595 536 
4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 134 128 102 
5. คณะมนุษยศาสตร 552 594 446 
6. วิทยาลัยการแพทยพ้ืนบานและการแพทย

ทางเลือก 
56 53 57 

7. สํานักวิชาสังคมศาสตร 144 136 119 
8. สํานักวิชาบัญช ี 131 127 102 
9. สํานักวิชาการทองเท่ียว 180 130 86 
10.สํานักวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
186 190 201 

11.สํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 95 90 86 
12.สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ 257 204 218 
13.สํานักวิชานิติศาสตร 147 148 136 

รวมท้ังหมด 3,258 3,251 2,918 
 

3.1.4 นักศึกษาท้ังหมด  
1) นักศึกษาท้ังหมด ปการศึกษา 2564 

(หนวย : คน) 

หนวยงาน 

ระดับการศึกษา 

รวม รอยละ 
(1) 

ปริญญา
ตรี 

(2) 
ประกาศ 
นียบัตร
บัณฑิต 

(3) 
ปริญญา

โท 

(4) 
ปริญญา

เอก 

1. คณะครุศาสตร 2,417 248 121 10 2,796 25.03 

2. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 163  1 5 169 1.51 

3. คณะวิทยาการจัดการ 1,873  51 15 1,939 17.35 
4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 375    375 3.36 
5. คณะมนุษยศาสตร 2,108  56  2,164 19.37 
6. วิทยาลัยการแพทยพ้ืนบาน     

และ การแพทยทางเลือก 
176  33 7 216 1.93 

7. สํานักวิชาสังคมศาสตร 450   23 473 4.23 
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หนวยงาน 

ระดับการศึกษา 

รวม รอยละ 
(1) 

ปริญญา
ตรี 

(2) 
ประกาศ 
นียบัตร
บัณฑิต 

(3) 
ปริญญา

โท 

(4) 
ปริญญา

เอก 

8. สํานักวิชาบัญช ี 383  18  401 3.59 
9. สํานักวิชาการทองเท่ียว 447    447 4.00 
10. สํานักวิชาคอมพิวเตอรและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
729    729 6.52 

11. สํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 316    316 2.83 
12. สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ 753    753 6.74 
13. สํานักวิชานิติศาสตร 396    396 3.54 

รวม 10,586 248 280 60 11,174 100.00 
รอยละ 94.73 2.22 2.51 0.54 100.00  
 
2) เปรียบเทียบจํานวนนักศึกษาท้ังหมด จําแนกตามระดับการศึกษา ปการศึกษา 2562 - 2564 

   (หนวย : คน) 

ระดับการศึกษา 
ปการศึกษา 

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) เปรียบเทียบจํานวนนักศึกษาท้ังหมด จําแนกตามหนวยงาน ปการศึกษา 2562 - 2564  
 (หนวย : คน) 

หนวยงาน 
ปการศึกษา 

2562 2563 2564 
1. คณะครุศาสตร 2,827 3,101 2,796 
2. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 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. วิทยาลัยการแพทยพ้ืนบานและการแพทยทางเลือก 324 269 216 
7. สํานักวิชาสังคมศาสตร 843 622 473 
8. สํานักวิชาบัญช ี 786 609 401 
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 (หนวย : คน) 

หนวยงาน 
ปการศึกษา 

2562 2563 2564 
9. สํานักวิชาการทองเท่ียว 650 598 447 
10.สํานักวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 698 688 729 
11.สํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 402 352 316 
12.สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ 1,081 866 753 
13.สํานักวิชานิติศาสตร 474 414 396 

รวมท้ังหมด 14,066 12,879 11,174 
 
ท่ีมา :  ขอมูลจํานวนนักศึกษาท้ังหมด ณ เดือนตุลาคม 2564  

จากสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน และบัณฑิตวิทยาลัย  
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3.1.5 นักศึกษาชาวตางชาติ  
1) นักศึกษาชาวตางชาติ ปการศึกษา 2564 

(หนวย : คน) 

หนวยงาน 
ระดับการศึกษา 

รวม รอยละ (1) 
ปริญญาตรี 

(2) 
ปริญญาโท 

(3)  
ปริญญาเอก 

1. คณะครุศาสตร  1 1 2 0.67 
2. คณะวิทยาการจัดการ 1 2 5 8 2.67 
3. คณะมนุษยศาสตร 236 42  278 92.66 
4. วิทยาลัยการแพทยพ้ืนบาน       

และ การแพทยทางเลือก 
2   2 0.67 

5. สํานักวิชาการทองเท่ียว 4   4 1.33 
6. สํานักวิชาคอมพิวเตอรและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2   2 0.67 

7. สํานักวิชาสังคมศาสตร   4 4 1.33 
รวม 245 45 10 300 100.00 

รอยละ 81.67 15.00 3.33 100.00  
   

2) เปรียบเทียบจํานวนนักศึกษาชาวตางชาติ จําแนกตามระดับการศึกษา ปการศึกษา 
2562 - 2564  
   (หนวย : คน) 

ระดับการศึกษา 
ปการศึกษา 

2562 2563 2564 
1. วุฒิบัตร 101 126 - 
2. ปริญญาตรี 274 265 245 
3. ปริญญาโท 36 29 45 
4. ปริญญาเอก 2 3 10 

รวม 413 423 300 
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3) เปรียบเทียบจํานวนนักศึกษาชาวตางชาติ จําแนกตามหนวยงาน ปการศึกษา 2562 - 2564  
 

   (หนวย : คน) 

หนวยงาน 
ปการศึกษา 

2562 2563 2564 
1. คณะครุศาสตร 6 5 2 
2. คณะวิทยาการจัดการ 4 1 26 
3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 1  
4. คณะมนุษยศาสตร 289 278 295 
5. วิทยาลัยการแพทยพ้ืนบานและการแพทย

ทางเลือก 
1 1 2 

6. สํานักวิชาสังคมศาสตร  1 5 
7. สํานักวิชาการทองเท่ียว 7 7 4 
8. สํานักวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
3 2 2 

9. สํานักวิชาบัญช ี 1 1  
10. สถาบันภาษาและกิจการตางประเทศ 101 126  

รวม 413 423 336 
 
ท่ีมา :  ขอมูลจํานวนนักศึกษาตางชาติ ณ เดือนตุลาคม 2564 จากกองวิเทศสัมพันธ  

 
3.1.6 ผูสําเร็จการศึกษา 

1) ผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2563  
(หนวย : คน) 

หนวยงาน 

ระดับการศึกษา 

รวม รอยละ 
(1) 

ปริญญา
ตรี 

(2) 
ประกาศ 
นียบัตร
บัณฑิต 

(3) 
ปริญญา

โท 

(4) 
ปริญญา

เอก 

1. คณะครุศาสตร 679 163 80 10 932 28.27 
2. คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 
69    69 2.09 

3. คณะวิทยาการจัดการ 559  12 1 572 17.36 
4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 132    132 4.00 
5. คณะมนุษยศาสตร 357  13  370 11.22 
6. วิทยาลัยการแพทยพ้ืนบาน

และ การแพทยทางเลือก 
90  12 1 103 3.12 
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(หนวย : คน) 

หนวยงาน 

ระดับการศึกษา 

รวม รอยละ 
(1) 

ปริญญา
ตรี 

(2) 
ประกาศ 
นียบัตร
บัณฑิต 

(3) 
ปริญญา

โท 

(4) 
ปริญญา

เอก 

7. สํานักวิชาสังคมศาสตร 183   8 191 5.79 
8. สํานักวิชาบัญช ี 243  7  250 7.58 
9. สํานักวิชาการทองเท่ียว 171    171 5.19 
10. สํานักวิชาคอมพิวเตอรและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
63    63 1.91 

11. สํานักวิชาวิทยาศาสตร
สุขภาพ 

98    98 2.97 

12. สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ 263  1  264 8.01 
13. สํานักวิชานิติศาสตร 82    82 2.49 

รวม 2,989 163 125 20 3,297 100.00 
รอยละ 90.66 4.94 3.79 0.61 100.00  

 
2) เปรียบเทียบจํานวนผูสําเร็จการศึกษา จําแนกตามระดับการศึกษา ปการศึกษา 2561 - 2563  

   (หนวย : คน) 

ระดับการศึกษา 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 
1. ปริญญาตรี 3,839 2,815 2,989 
2. ประกาศนียบัตรบัณฑิต 88 1 163 
3. ปริญญาโท 70 100 125 
4. ปริญญาเอก 10 32 20 

รวม 4,007 2,948 3,297 
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3) เปรียบเทียบจํานวนผูสําเร็จการศึกษา จําแนกตามหนวยงาน ปการศึกษา  2561 - 2563  
  (หนวย : คน) 

หนวยงาน 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 
1. คณะครุศาสตร 934 610 932 
2. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 127 63 69 
3. คณะวิทยาการจัดการ 632 547 572 

4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 242 147 132 
5. คณะมนุษยศาสตร 349 379 370 
6. วิทยาลัยการแพทยพ้ืนบานและการแพทยทางเลือก 99 115 103 
7. สํานักวิชาสังคมศาสตร 335 229 191 
8. สํานักวิชาบัญช ี 319 219 250 
9. สํานักวิชาการทองเท่ียว 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 

 
ท่ีมา :  ขอมูลจํานวนผูสําเร็จการศึกษา ณ เดือนตุลาคม 2564  

จากสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน และบัณฑิตวิทยาลัย  
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3.1.7 บุคลากร 
1) จํานวนบุคลากรท้ังหมด ปการศึกษา พ.ศ. 2564 

(หนวย : คน) 

ประเภทบุคลากร 
สายงาน 

รวม รอยละ สายวิชาการ สายบริหาร สายสนับสนุน
วิชาการ 

1. ขาราชการพลเรือน 56 6 1 63 6.21 
2. พนักงานราชการ   24 24 2.37 
3. ลูกจางประจํา   11 11 1.08 
4. พนักงานมหาวิทยาลัย   407 1 508 916 90.34 

รวม 463 7 544   1,014 100.00 
 

2) เปรียบเทียบจํานวนบุคลากร จําแนกตามประเภทบุคลากร ปการศึกษา พ.ศ. 2562 - 2564  
 (หนวย : คน) 

ประเภทบุคลากร 
ปการศึกษา 

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) 

ตําแหนงทางวิชาการ 
ระดับการศึกษา 

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 

 (หนวย : คน) 

ตําแหนงทางวิชาการ 
ปการศึกษา 

2562 2563 2564 
1. ศาสตราจารย 1   
2. รองศาสตราจารย 13 13 12 
3. ผูชวยศาสตราจารย 96 135 149 
4. อาจารย 383 322 302 

รวม 493 470 463 
 
ท่ีมา :  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) 

ประเภทงาน 
ประเภทงบประมาณ 

รวม 
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. งานภารกิจพ้ืนฐานและงาน

จุดเนนการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตรของหนวยงาน 

185,420,300 30.76 118,040,400 72.75 303,460,700 39.66 

3. งานจุดเนนการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย 

31,701,700 5.26 45,000 0.03 31,746,700 4.15 

รวม 602,854,400 100.00 162,251,100 100.00 765,105,500 100.00 
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3) จํานวนงบประมาณ จําแนกตามงบรายจาย ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  (หนวย : บาท) 

งบรายจาย 
ประเภทงบประมาณ 

รวม 
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. งบรายจายอ่ืน   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) เปรียบเทียบจํานวนงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร จําแนกตามประเภทงบประมาณ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565  

 (หนวย : บาท) 

ประเภทงบประมาณ 
ปงบประมาณ  

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) เปรียบเทียบจํานวนงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร จําแนกตามประเภทงบรายจาย 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565  

 (หนวย : บาท) 

ประเภทงบรายจาย 
ปงบประมาณ  

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. งบรายจายอ่ืน 26,163,800 12,625,500 9,769,800 

รวม 747,040,500 766,591,900 765,105,500 
 
  



34 
 

6) งบกองทุนสําหรับพัฒนางานดานตางๆ จําแนกตามประเภทกองทุน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

(หนวย : บาท) 
ประเภทกองทุน จํานวนเงิน รอยละ 

1. กองทุนสํารองเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย 104,279,114.09 54.65 
2. กองทุนพัฒนาบุคลากร 36,292,275.75 19.02 
3. กองทุนสนับสนุนงานวิจัยเพ่ือการพัฒนา 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) 

ประเภทกองทุน 
ปงบประมาณ  

2563 2564 2565 
1. กองทุนสํารองเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย 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. กองทุนสนับสนุนงานวิจัยเพ่ือการพัฒนา 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 
 
ท่ีมา : ขอมูลจํานวนงบประมาณ ณ เดือนตุลาคม 2564 จากกองนโยบายและแผน 
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3.1.9 การวิจัยและพัฒนา 
1) งบประมาณสนับสนุนการวิจัย จําแนกตามแหลงทุน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

(หนวย : บาท) 

ประเภทงบประมาณ 
ปงบประมาณ 2562 ปงบประมาณ 2563 ปงบประมาณ 2564 

จํานวน
โครงการ 

จํานวนเงิน 
จํานวน
โครงการ 

จํานวนเงิน 
จํานวน
โครงการ 

จํานวนเงิน 

งบประมาณภายใน       
     - งบแผนดิน 53 30,729,000 - - - - 
     - กองทุนสนับสนุน
การวิจัย (เงินรายได) 

57 1,881,600 115 4,090,500 56 2,116,700 

งบประมาณภายนอก - - 15 19,940,000 8 22,860,000 
รวม (ลานบาท) 110 32,610,600 130 24,030,500 64 24,976,700 

 
2) ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพร ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

(หนวย : ผลงาน) 

ประเภทการนําเสนอ 
ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ตีพิมพใน Proceeding ระดับชาต ิ 21 60 - 
ตีพิมพใน Proceeding ระดับนานาชาต ิ - 16 - 
ตีพิมพในวารสาร ฐาน TCI 38 45 17 
ตีพิมพในวารสาร ฐาน SJR 6 7 6 
อ่ืนๆ - 1 - 

รวม (ผลงาน) 65 129 23 
 

3) ผลงานวิจัยท่ีดําเนินการขอลิขสิทธิ์ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

ท่ี ลิขสิทธิ์ ผูสรางสรรค สังกัด 
ปท่ี 

ย่ืนขอ 
1 เรื่อง : HILL TRIBES ผศ.ดร.ยุพาวดี นิศวอนุตรพันธ คณะมนุษยศาสตร  2563 

2 เรื่อง :   รมไมริมหนองบัว ผศ.ศุภรัตน อินทนิเวศ คณะมนุษยศาสตร 2563 

3 เรื่อง :   สวนสัก สวนสุขภาพ ผศ.ศุภรัตน อินทนิเวศ คณะมนุษยศาสตร  2563 

4 เรื่อง :   ถนนหนาสํานักนวัตกรรม ผศ.ศุภรัตน อินทนิเวศ คณะมนุษยศาสตร  2563 

5 เรื่อง :   สวนสมเด็จยายามเย็น ผศ.ศุภรัตน อินทนิเวศ คณะมนุษยศาสตร  2563 

6 เรื่อง :   เสาหงษ ในสวนสมเด็จยา ผศ.ศุภรัตน อินทนิเวศ คณะมนุษยศาสตร  2563 

7 เรื่อง :   อนุสาวรียสมเด็จยา ผศ.ศุภรัตน อินทนิเวศ คณะมนุษยศาสตร  2563 

8 เรื่อง :   นางพญาเสือโครง ผศ.ศุภรัตน อินทนิเวศ คณะมนุษยศาสตร  2563 
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ท่ี ลิขสิทธิ์ ผูสรางสรรค สังกัด 
ปท่ี 

ย่ืนขอ 
9 เรื่อง :   พระอาทิตยตกท่ีหนองบัว ผศ.ศุภรัตน อินทนิเวศ คณะมนุษยศาสตร  2563 

10 เรื่อง :   หนองบัวยามเชา ผศ.ศุภรัตน อินทนิเวศ คณะมนุษยศาสตร  2563 

11 เรื่อง :   ซอฟแวรการบริหาร
จัดการงบประมาณการ
วิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย 

อาจารย ดร.เศรษฐชัย ใจฮึก สํานักวิชา
คอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ  

2563 

12 เรื่อง :   Pasak Temple อาจารยกฤษณพล ทีครูซ คณะมนุษยศาสตร  2563 

13 เรื่อง :   Khun Nam Nang Non อาจารยกฤษณพล ทีครูซ คณะมนุษยศาสตร  2563 

14 เรื่อง :   Ban Pha mee อาจารยกฤษณพล ทีครูซ คณะมนุษยศาสตร  2563 

15 เรื่อง :   "คะนึงหาลานนา" 
Chorale from Lanna 
folk songs 

อาจารยอดิวัชร พนาพงศ
ไพศาล 

คณะมนุษยศาสตร  2562 

16 เรื่อง :   บทเพลง Reflection อาจารยธภัฎ สังขวิจิตร คณะมนุษยศาสตร  2562 

17 เรื่อง :   บทเพลง Change อาจารยธภัฎ สังขวิจิตร คณะมนุษยศาสตร  2562 

18 เรื่อง :   ประติมากรรมจากแรง
บันดาลใจลวดลายปูนปน
วัดปาสัก อําเภอเชียงแสน 
จังหวัดเชียงราย                   

อาจารยจักรกริช ฉิมนอก คณะมนุษยศาสตร  2563 

19 เรื่อง :   ประติมากรรมจากแรง
บันดาลใจลวดลายชาติ
พันธุไทลื้อ        

อาจารยจักรกริช ฉิมนอก คณะมนุษยศาสตร  2563 

20 เรื่อง :   ประติมากรรมจากแรง
บันดาลใจทิวทัศนดอย 
นางนอน จังหวัดเชียงราย                      

อาจารยจักรกริช ฉิมนอก คณะมนุษยศาสตร  2563 

21 เรื่อง :   บทเพลงพรรณไมใน
วรรณคดี เรื่องนิราศ  
เมืองแกลง 
ประเภท: ดนตรีกรรม 

อาจารย พงศกร สมมิตร คณะครุศาสตร 2564 

22 เรื่อง :   บทเพลงพรรณไมใน
วรรณคดี เรื่องนิราศ   
ภูเขาทอง 
ประเภท: ดนตรีกรรม 
 
 

อาจารย พงศกร สมมิตร คณะครุศาสตร 2564 
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ท่ี ลิขสิทธิ์ ผูสรางสรรค สังกัด 
ปท่ี 

ย่ืนขอ 
23 เรื่อง :   บทเพลงพรรณไมในวรรณคดี 

เรื่อง พระอภัยมณี     
ตอน พระอภัยมณีหนีนาง
ผีเสื้อสมุทร 
ประเภท: ดนตรีกรรม 

อาจารย พงศกร สมมิตร คณะครุศาสตร 2564 

24 เรื่อง :   บทเพลงพรรณไมใน
วรรณคดี เรื่องบทเสภา 
ขุนชางขุนแผน          
ตอนพลายงามพบพอ 
ประเภท: ดนตรีกรรม 

อาจารย พงศกร สมมิตร คณะครุศาสตร 2564 

25 เรื่อง :   บทเพลงพรรณไมใน
วรรณคดี เรื่องลิลิตพระลอ 
ประเภท: ดนตรีกรรม 

อาจารย พงศกร สมมิตร คณะครุศาสตร 2564 

26 เรื่อง :   บทเพลงพรรณไมใน
วรรณคดี เรื่องนิราศพระบาท 
ประเภท: ดนตรีกรรม 

อาจารย พงศกร สมมิตร คณะครุศาสตร 2564 

27 เรื่อง :   บทเพลงพรรณไมใน
วรรณคดี เรื่องอิเหนา 
ตอนศึกกะหมังกุหนิง 
ประเภท: ดนตรีกรรม 

อาจารย พงศกร สมมิตร คณะครุศาสตร 2564 

28 เรื่อง :   บทเพลงพรรณไมใน
วรรณคดี เรื่องลิลิต   
ตะเลงพาย 
ประเภท: ดนตรีกรรม 

อาจารย พงศกร สมมิตร คณะครุศาสตร 2564 

29 เรื่อง :   บทเพลงพรรณไมใน
วรรณคดี เรื่องบทเสภา 
ขุนชางขุนแผน ตอน
ขุนแผนข้ึนเรือนขุนชาง 
ประเภท: ดนตรีกรรม 

อาจารย พงศกร สมมิตร คณะครุศาสตร 2564 

30 เรื่อง :   บทเพลงพรรณไมใน
วรรณคดี เรื่องกาพยเหเรือ
เจาฟาธรรมาธิเบศร 
ประเภท: ดนตรีกรรม 

อาจารย พงศกร สมมิตร คณะครุศาสตร 2564 

31 เรื่อง :   แมสลอง 
ประเภท: ดนตรีกรรม 

อาจารย.องอาจ อินทนิเวศ คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

2564 
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ท่ี ลิขสิทธิ์ ผูสรางสรรค สังกัด 
ปท่ี 

ย่ืนขอ 
32 เรื่อง :   ดาบกํ๊าฟาเชียงราย 

ประเภท: ดนตรีกรรม 
อาจารย.องอาจ อินทนิเวศ คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร 
2564 

33 เรื่อง :   ดอยตุงรุงงาม 
ประเภท: ดนตรีกรรม 

อาจารย.องอาจ อินทนิเวศ คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

2564 

34 เรื่อง :   ลีซู บลูส 
ประเภท: ดนตรีกรรม 

อาจารย.องอาจ อินทนิเวศ คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

2564 

35 เรื่อง :   บีซู รวมใจ 
ประเภท: ดนตรีกรรม 

อาจารย.องอาจ อินทนิเวศ คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

2564 

 
4) จํานวนผลงานวิจัยท่ีดําเนินการขอขอสิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2563 

ท่ี สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ผูสรางสรรค สังกัด ปท่ี 
ย่ืนขอ 

1 การประดิษฐ: เครื่องลดกลิ่นอับ         
ในนวมชกมวย             

ผศ.ดร.มีชัย เทพนุรัตน คณะครุศาสตร  2563 

2 การประดิษฐ: อุปกรณแยกความยาว 
คลื่นแสงสําหรับใชงาน
รวมกับกลองถายภาพ  
ของสมารทโพน  

ผศ.ดร.คมกริช แกวพนัส คณะครุศาสตร  2562 

3 การประดิษฐ: กระบวนการสรางกลอง
จุลทรรศนจากเลนส
ของเหลวคงรูปเพ่ือใชรวมกับ
กลองโทรศัพทมือถือ       

ผศ.ดร.คมกริช แกวพนัส คณะครุศาสตร  2563 

4 การประดิษฐ: ชุดตรวจคัดแยกชนิดเห็ด
โดยใชแสงแบบพกพา  

ผศ.ดร.คมกริช แกวพนัส คณะครุศาสตร  2563 

5 การประดิษฐ: การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ 
ดวยอาหารเสริมจากซัง
ขาวโพดจอกหูหน ู                               

อาจารยวราภรณ แกว
คอน 

คณะครุศาสตร  2562 

6 การประดิษฐ: กระบวนการเตรียมและ
สูตรตํารับจากสารสกัด 
โผงแผงท่ีใชกับผิวหนัง                               

อาจารยอนุสรา พงคจันตา                      สํานักวิชา
วิทยาศาสตรสุขภาพ 

2561 

7 การประดิษฐ: อุปกรณการปกดํา       
ตนกลาขาวสําหรับ
หุนยนตการเกษตร                                         

ผศ.กมล บุญลอม สํานักวิชา
คอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2563 

 
ท่ีมา : ขอมูลการวิจัยและพัฒนา ณ เดือนตุลาคม 2564 จากกองนโยบายและแผน และสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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3.1.10 การพัฒนาทองถิ่น 
1) งบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรเพ่ือขับเคล่ือนการดําเนินงานดานการพัฒนาทองถ่ิน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 
(หนวย : บาท) 

ปงบประมาณ 
ประเภทงบประมาณ 

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) 

ประเภทโครงการ 
ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
1. โครงการตามยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏ           
เพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

53 123 132 

2. โครงการตามแนวพระราชดําร ิ 33 41 46 
3. โครงการบริการวิชาการ      

ตามศาสตรของคณะ 
61 51 29 

รวม 147 215 207 
 

3) จํานวนนวัตกรรมชุมชนภายใตยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  

(หนวย : นวัตกรรม) 

ประเภทนวัตกรรม 
ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
1. นวัตกรรมผลิตภัณฑ 6 50 25 
2. นวัตกรรมกระบวนการ 4 38 16 

รวม 10 88 41 
 

ท่ีมา : ขอมูลการพัฒนาทองถ่ิน ณ เดือนตุลาคม 2564 จากกองนโยบายและแผน  
และสํานักยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ินและบริการวิชาการ 
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3.1.11 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
1) งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 

(หนวย : บาท) 

ปงบประมาณ 
ประเภทงบประมาณ 

รายได แผนดิน รวม 
พ.ศ. 2563 793,100 1,428,000 2,221,100 
พ.ศ. 2564 181,800 2,385,500 2,567,300 
พ.ศ. 2565 1,772,600 35,000 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 

 
ท่ีมา : ขอมูลการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ณ เดือนตุลาคม 2564 จากกองนโยบายและแผน  

และสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
 
3.1.12 การประกันคุณภาพการศึกษา 

1) ผลการตรวจประเมินระดับสถาบัน 

องคประกอบคุณภาพ 
ปการศึกษา 2561 ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2563 

คะแนน
เฉลี่ย 

ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน
เฉลี่ย 

ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน
เฉลี่ย 

ระดับ
คุณภาพ 

1. การผลติบัณฑิต 3.91 ดี 4.37 ดี 4.31 ดี 
2. การวิจัย 4.72 ดีมาก 4.99 ดีมาก 4.96 ดีมาก 
3. การบริการวิชาการ 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 
4. ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 
5. การบริหารจัดการ 4.77 ดีมาก 4.64 ดีมาก 4.85 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยรวม 5 องคประกอบ 4.46 ดี 4.67 ดีมาก 4.69 ดีมาก 
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2) ผลการตรวจประเมินระดับคณะ 

หนวยงานระดับคณะ 
ปการศึกษา 2561 ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2563 
คะแนน
เฉลี่ย 

ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน
เฉลี่ย 

ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน
เฉลี่ย 

ระดับ
คุณภาพ 

1. คณะครศุาสตร 4.62 ดีมาก 4.63 ดีมาก 4.63 ดีมาก 
2. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 4.74 ดีมาก 4.73 ดีมาก 4.46 ดี 
3. คณะมนุษยศาสตร 3.93 ดี 4.50 ดี 4.47 ดี 
4. คณะวิทยาการจัดการ 4.47 ดี 4.67 ดีมาก 4.63 ดีมาก 
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.18 ดี 4.56 ดีมาก 4.53 ดีมาก 
6. วิทยาลัยการแพทยพ้ืนบานและการแพทย
ทางเลือก 

4.22 ดี 4.47 ดี 4.44 ดี 

7. สํานักวิชาสังคมศาสตร 4.51 ดีมาก 4.59 ดีมาก 4.18 ดี 
8. สํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 4.24 ดี 4.53 ดีมาก 4.61 ดีมาก 
9 สํานักวิชาบัญชี 4.49 ดี 4.76 ดีมาก 4.34 ดี 
10. สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ 4.06 ดี 4.59 ดีมาก 3.91 ดี 
11. สํานักวิชาคอมพิวเตอรฯ 4.38 ดี 4.30 ดี 4.69 ดีมาก 
12. สํานักวิชานิติศาสตร 4.28 ดี 4.49 ดี 4.11 ดี 
13. สํานักวิชาการทองเท่ียว 4.39 ดี 4.52 ดีมาก 4.34 ดี 

เฉลี่ยรวมทุกคณะ 4.34 ดี 4.56 ดีมาก 4.41 ดี 

 
3) ผลการตรวจประเมินระดับหลักสูตร 

ปการศึกษา หลักสูตรท้ังหมด หลักสูตรผาน หลักสูตรไมผาน คะแนนเฉลี่ย 
รวมทุกหลักสูตร 

2561 69 69 - 3.46 
2562 70 70 - 3.61 
2563 68 68 - 3.62 

 
ท่ีมา : ขอมูลการประกันคุณภาพการศึกษา ณ เดือนพฤศจิกายน 2564 จากกองนโยบายและแผน และหลักสูตร
ท่ีตรวจประเมินเปนหลักสูตรท่ีมีการรายงานผลการดําเนินงานในระดับหลักสูตรประจําปการศึกษา 2561 - 2563 
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3.2 การทบทวนบรบิทภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย 

3.2.1 บริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เปนสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดของรัฐ มีภารกิจตามมาตรา 7 

และ 8 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ท่ีกําหนดใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษา
เพ่ือการพัฒนาทองถ่ินท่ีเสริมสรางพลังปญญาของแผนดิน ฟนฟูพลังการเรียนรู เชิดชูภูมิปญญาของทองถ่ิน 
สรางสรรคศิลปวิทยาเพ่ือความเจริญกาวหนาอยางม่ันคงและยั่งยืนของปวงชน มีสวนรวมในการจัดการ     
การบํารุงรักษา การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน มหาวิทยาลัยได
ใหความสําคัญกับการปรับเปลี่ยนองคกรใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนเพ่ือสราง
ผูเรียนท่ีมีคุณภาพ มีความรูควบคูกับทักษะ ความสามารถ และสมรรถนะท่ีพรอมออกไปรับใชสังคมและ
ประเทศชาติ ซ่ึงท่ีผานมามีผลงานท่ีเชิงประจักษ โดยรวมดังนี้ 

1) ดานการจัดการเรียนการสอน พบวา บัณฑิตสอบผานเกณฑมาตรฐานวิชาการ/วิชาชีพ
ทุกหลักสูตร บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาสวนใหญ รอยละ 90 มีงานทําหลังสําเร็จการศึกษา และทํางานในทองถ่ิน
ของตนเอง มีกิจกรรมสําหรับพัฒนาศักยภาพและทักษะบัณฑิตท่ีเกิดการเรียนรูในการพัฒนาทองถ่ินหลังสําเร็จ
การศึกษา มีการสงเสริมใหบุคลากร/หนวยงานภายในมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับหนวยงาน/องคกรภายนอก
เพ่ือสรางความรวมมือในการพัฒนาศักยภาพรวมกันตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนท่ี และมีการสงเสริม
ใหบุคลากรสรางความพรอมในการพัฒนาสังคม ชุมชนและทองถ่ิน โดยอาศัยศักยภาพและความชํานาญของ
ตนเองตามศาสตรและสาขาวิชาท่ีเก่ียวของเพ่ือการพัฒนาชุมชน  

2) ดานการวิจัย พบวา มีผลงานวิจัยท่ีสามารถนําไปใชประโยชนในการพัฒนาทองถ่ิน    
มีการสนับสนุนงบประมาณใหกับบุคลากรในการสรางผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือถายทอดองคความรูเพ่ือ
สรางความเขมแข็งในการพัฒนาทองถ่ิน และนักวิจัยมีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคเพ่ือใหเกิดองคความรูใหม
ในการพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน  

3) ดานการบริการวิชาการ พบวา มีโครงการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินตาม
พระราโชบายดานการศึกษา และพันธกิจการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ตอเนื่อง และหลักสูตรการฝกอบรมระยะสั้นเพ่ือรองรับกลุมวัยทํางาน (Upskill/ Reskill) มีการเขาไปสงเสริม
และพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนทองถ่ินใหไดรับการพัฒนามูลคาเพ่ิมในพ้ืนท่ีบริการในจังหวัดเชียงราย และพะเยา 
และมีนวัตกรรมผลิตภัณฑเพ่ือการพัฒนาชุมชนดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการศึกษา ตามพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน  

4) ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม พบวา มีการวิจัยดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถ่ินเพ่ือใหชุมชนนําไปใชประโยชน บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีจิตสํานึกรักษในวัฒนธรรม
ของทองถ่ินและของชาติ มีการสงเสริมใหบุคลากรและนักศึกษาเขารวมกิจกรรมตามประเพณีวัฒนธรรม    
และ มีการสรางเครือขายความรวมมือดานศิลปวัฒนธรรมกับศิลปนและชุมชนทองถ่ิน เพ่ือสรางความเขมแข็ง
และสรางความยั่งยืน 

5) ดานการบริหารจัดการ พบวา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยมีศักยภาพ  
ท่ีจะชวยสนับสนุนการดําเนินงานใหบรรลุตามเปาหมาย ประกอบดวย มีอาจารยและบุคลากร จํานวน 1,014 คน 
นักศึกษา จํานวน 11,174 คน งบประมาณรวม 765,105,500 บาท มีอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการ 
จํานวน 56 หลัง อาคารสํานักงาน จํานวน 23 หลัง มีเครือขายความรวมมือกับหนวยงานในตางประเทศ 
จํานวน 67 เครือขายความรวมมือ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อินเตอรเน็ต สิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือ
และสนับสนุนการดําเนินงาน และมีระบบบริหารจัดการท่ีพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
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3.3.2 การประเมินตนเองดานการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย 
จากภารกิจของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม คือ การวางรากฐาน

ประเทศสูอนาคต และเปนกลไกขับเคลื่อนประเทศสูประเทศท่ีพัฒนาแลว สรางและพัฒนาคนใหเปน Smart 

Citizen โดยจะตองเปดโอกาสท่ีเทาเทียมกันในการเรียนรูตลอดชีวิต (Life Long Learning) ของคนทุกชวงวัย 

เพ่ือลดความเหลื่อมล้ํา ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพสูศตวรรษท่ี 21 มีงานทําในสาขาอาชีพใหมๆ เปนผูประกอบการ

รุนใหม สามารถแขงขันไดในเวทีโลก มีทักษะแหงอนาคตของคนวัยทํางาน (Skill for the future) ท้ังการ  

Up-skill Re-skill และ New-skill ดังนั้น จึงไดกําหนดนโยบาย “การขับเคลื่อนคุณภาพมหาวิทยาลัยตามจุดเนน

เชิงยุทธศาสตร” เนื่องจากประเทศไทยตองการใหสถาบันอุดมศึกษาเปนหัวรถจักร “Engine of Growth”   

ในการขับเคลื่อนประเทศสู “Thailand 4.0” เพ่ือแกไขจุดท่ีเปนปญหา และเปนกับดักของสถาบันอุดมศึกษา

อยางเรงดวน โดยการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University) เพ่ือยกระดับ

คุณภาพอุดมศึกษาท่ีเนนผลสัมฤทธิ์ตามศักยภาพสถาบัน เกิดกลุมประเภทสถาบันตามศักยภาพ ซ่ึงจะเปนไป

ตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 หมวด 3 ประเภทและกลุมของสถาบันอุดมศึกษาท่ีกระทรวง  

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ที่ไดแบงมหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตรออกเปน 5 กลุม 

คือ 1) กลุมการพัฒนาการวิจัยระดับแนวหนาของโลก 2) กลุมการพัฒนาเทคโนโลยีและสงเสริมการสรางนวัตกรรม 

3) กลุมการพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนท่ี 4) กลุมการพัฒนาปญญาและคุณธรรมดวยหลักทางศาสนา และ 5) กลุม

ผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพหรือสาขาจําเพาะ เพ่ือท่ีจะพัฒนาความเปนเลิศของสถาบันอุดมศึกษา และ

การผลิตคนระดับสูงเฉพาะตามความตองการของประเทศ โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือพัฒนาใหมหาวิทยาลัยของรัฐ

ภายในประเทศใหสามารถทําหนาท่ีเสริมสรางขีดความสามารถการแขงขันของประเทศในอนาคตอยางมีประสิทธิภาพ

รวมกับยกระดับความเปนธรรมทางการศึกษา และนํามาซ่ึงกฎกระทรวงการจัดกลุม มาตรา 24 วรรคสาม แหง

พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ท่ีไดกําหนดใหมีการจัดสถาบันอุดมศึกษาเปนกลุม และการกําหนด

มาตรการสงเสริม สนับสนุน ประเมินคุณภาพ กํากับดูแล และจัดสรรงบประมาณใหสอดคลองกับการจัดการ

กลุมดังกลาวเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง โดยมีเปาหมายเพ่ือพัฒนาความเปนเลิศของสถาบันอุดศึกษา 

และผลิตกําลังคนระดับสูงเฉพาะตามความตองการของประเทศ รวมท้ังการพัฒนาวิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรมใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางแทจริง 

จากความสําคัญดังกลาว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจึงไดปรับแนวทางการดําเนินงานตามภารกิจ
ใหสอดคลองตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 และกฎกระทรวงการจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 
2564 และทําการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดท่ีกําหนด โดยพิจารณาจากศักยภาพองคกรและผลการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยตามการจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษา เชิงยุทธศาสตรท่ีกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม กําหนด จํานวน 32 ตัวชี้วัด พบวา มหาวิทยาลัยมีศักยภาพ และผลการดําเนินงานท่ีโดดเดนอยู
ในกลุมท่ี 3 คือ กลุมพัฒนาชุมชนทองถ่ินหรือชุมชนอ่ืน ท่ีจะสามารถเปนแหลงเรียนรู ถายทอดความรูและ
เทคโนโลยีเพ่ือสรางความเขมแข็งใหแกบุคคล ชุมชน สังคม หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เพ่ือการดํารงชีพ
และใหประชาชนมีโอกาสเรียนรูตลอดชีวิต และนําไปสูความเขมแข็งและการพัฒนาท่ียั่งยืนของทรัพยากรมนุษย 
สังคม ทองถ่ิน และภูมิภาค โดยมีรายละเอียดผลการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดศักยภาพองคกร และตัวชี้วัด
ของแตละกลุมตามท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด จํานวน 4 กลุม ดังนี้ 
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กลุม 1 พัฒนาการวิจัยระดับแนวหนาของโลก (Global and Frontier Research) 

ผลการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา 
(Performance) 

ระดับ 
ศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา 

(Potential) 
ระดับ 

1. อัตราการอางอิงของผลงานท่ีไดรับ     
การตีพิมพ (Citation /Publication) 

1 1. จํานวนอาจารยตอนักศึกษา 
(Staff/student Ratio) 

1 

2. ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย (Academic 
Reputation) 

1 2. ความรวมมือวิจัยระดับนานาชาติ 
(Active International Research 
Collaboration)  

1 

3. การเคลื่อนยายของอาจารย&นักศึกษา 
(Staff & Student Mobility)  

1 3. คาเฉลี่ยจานวนครั้งท่ีไดรับการอางอิง
เทากับหรือมากกวาจํานวน
ผลงานวิจัย (H-index Faculty) 

1 

4. รางวัลยกยองเชิดชูเกียรติระดับระดับชาติ
และหรือนานาชาติท่ีบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยไดรับ (Prize winner) 

1 4. งบประมาณดานการวิจัยตอหัว     
ของบุคลากร (Research 
funding/Faculty) 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ภาพท่ี 2 ผลการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดศักยภาพองคกร  

กลุมท่ี 1 พัฒนาการวิจัยระดับแนวหนาของโลก 
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กลุม 2 พัฒนาเทคโนโลยีและสงเสริมการสรางนวัตกรรม (Technology Development and 

Innovation) 

ผลการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา 
(Performance) 

ระดับ 
ศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา 

(Potential) 
ระดับ 

5. นักศึกษาและบัณฑิตผูประกอบการ 
(Student and Graduate 
Entrepreneur) 

1 5. ระบบนิเวศนดานเทคโนโลยแีละนวัตกรรม
เพ่ือเรงพัฒนาผูประกอบการในสถาบันอุดมศึกษา 
(Technological/ Innovation-Driven 
Entrepreneurial Ecosystem) 

5 

6. รางวัลดานผูประกอบการ (Startup 
Awards) 

1 6. หลักสูตร/โปรแกรมเฉพาะท่ีใชเทคโนโลยี/
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาความเปน
ผูประกอบการ (Technological/ 
Innovation- Driven Entrepreneurial 
Education) 

3 

7. งบประมาณจากแหลงทุนภายนอก
สนับสนนุการสรางผูประกอบการ/
ธุรกิจใหม (Startup Co-Investment 
Funding) 

1 7. งบประมาณการพัฒนาเทคโนโลย/ีนวัตกรรม
เพ่ือพัฒนาความเปนผูประกอบการ       
ของสถาบันอุดมศึกษา (Technological/ 
Innovative Development Funding) 

1 

8. บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาแลกเปลี่ยน
ความรูสูภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม 
(Talent Mobility Consultation) 

1 8. ความรวมมือเพ่ือพัฒนาผูประกอบการ     
และสงเสริมการสรางนวัตกรรมกับภาค
ธุรกิจ/อุตสาหกรรมของสถาบันอุดมศึกษา 
(University - Industry Linkage) 

3 

 
  

ภาพท่ี 3 ผลการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดศักยภาพองคกร  
กลุมท่ี 2 พัฒนาเทคโนโลยีและสงเสริมการสรางนวัตกรรม 
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กลุม 3 พัฒนาชุมชนทองถิ่นหรือชุมชนอ่ืน (Area-Based and Community Engagement) 

ผลการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา 
(Performance) 

ระดับ 
ศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา 

(Potential) 
ระดับ 

9. รอยละการไดงานทําในพ้ืนท่ีหรือภูมิภาค
ของบัณฑิต (Percentage of 
Graduates Employed in the 
Region) 

1 9. ความสอดคลองของหลักสูตร 
(Curriculum Alignment)  

3 

10. การพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี (Area Based 
Development) 

3 10. การวิจัยและบริการวิชาการ      
เพ่ือ  การพัฒนาในพ้ืนท่ีภูมิภาค 
(Research/Service in Region) 

3 

11. การมีสวนรวมของบุคคลหรือหนวยงาน 
ในชุมชนพ้ืนท่ี หรือภูมิภาค (Non Age 
Group Participation) 

5 11. การมีสวนรวมของสังคม และชุมชน 
(Inclusive Community) 

5 

12. ความยั่งยืนของมหาวิทยาลัย ชุมชน 
และสังคม (Green/Sustainability) 

1 12. การบูรณาการงบประมาณจาก
ภาครัฐและเอกชนในการดาํเนินงาน
เพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคมในพ้ืนท่ี 
(Integrated Government 
Budget) 

1 

 
  

  

  

ภาพท่ี 4 ผลการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดศักยภาพองคกร  
กลุมท่ี 3 พัฒนาทองถ่ินหรือชุมชนอ่ืน 
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กลุม 4 ผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาจําเพาะ (Development of Professionals 
and Specialists) 
ผลการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา 

(Performance) 
ระดับ 

ศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา 
(Potential) 

ระดับ 

13. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีประกอบ
อาชีพหลังสําเร็จการศึกษา 
(Percentage of Graduates being 
Employed after Graduation) 

5 13. รอยละของหลักสูตรท่ีไดรับการ
รับรองประสิทธิผลการเรยีนรูตาม
มาตรฐานระดับชาติและนานาชาต ิ
(Percentage of Curricular with 
Certified Learning Outcomes) 

1 

14. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีทํางาน 
ในอุตสาหกรรมมูลคาเพ่ิมสูง 
(Percentage of Graduates in High 
Value-added Sectors) 

1 14. รอยละของหลักสูตรท่ีจัดการเรียนรู
ผานการปฏิบัติงานจริง 
(Percentage of Curricular with 
Work-Integrated Learning) 

5 

15. รอยละของผูจางงานท่ีพอใจอยางยิ่ง      
ในคุณลักษณะของบัณฑิต (Percentage 
of Highly Satisfied Employers) 

2 15. รอยละของผูสอนท่ีมีคุณภาพสูง 
(Percentage of High Quality 
Learning Facilitators) 

1 

16. อัตราสวนของเงินสนับสนุน             
ตองบดําเนินการ (Beneficiary 
Contribution to Operating 
Expenses) 

1 16. อัตราการคงอยูของผูเรียน 
(Students Retention) 

2 

 

 

  

ภาพท่ี 5 ผลการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดศักยภาพองคกร  
กลุมท่ี 4 ผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาจําเพาะ 
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3.2.3 บริบทภายนอกประเทศ 
1) เศรษฐกิจโลก 

กองทุนการเงินระหวางประเทศ (International Monetary Fund: IMF) ประเมินวา
เศรษฐกิจโลกป 2563 จะหดตัวท่ีรอยละ 3 โดยจะต่ําสุดในไตรมาสท่ี 2 และเลวรายท่ีสุดนับแต Great Depression 
ในคริสตทศวรรษ 1930 และถือเปนครั้งแรกท่ีท้ังประเทศเศรษฐกิจหลักและประเทศกําลังพัฒนาเขาสูภาวะ
ถดถอย 

2) วิกฤตการระบาดของไวรัสโควิด 19 
องคการอนามัยโลก (WHO) ยกระดับใหเปน “ภาวการณระบาดใหญท่ัวโลก (Pandemic)” 

การแพรระบาดของไวรัสโควิด 19 ขยายตัวไปมากกวา 60 ประเทศทั่วโลก ซึ่งสงผลกระทบในดานตางๆ 
ตอประชากรโลก ท้ังในดานการดําเนินชีวิต ดานสาธารณสุข ดานเศรษฐกิจ สังคม และดานการศึกษา 

3) การดําเนินชีวิตในสังคมยุค New Normal 
ชีวิตวิถีใหม (New Normal) เปนแนวทางท่ีหลายๆ คนจะตองปรับเปลี่ยนชุดพฤติกรรม 

ในชวงท่ีไวรัสโควิด 19 แพรระบาดและหลังจากการแพรระบาดไดคลี่คลายแลว ทําใหตองมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
วิถีชีวิตไปพรอมกันท่ัวโลกเพ่ือใหตอบรับกับสถานการณของการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน 

4) โลกเขาสูศตวรรษแหงผูสูงอายุ 
องคการสหประชาชาติประเมินสถานการณวาป พ.ศ. 2544 - 2643 (ค.ศ. 2001 - 2100) 

จะเปนศตวรรษแหงผูสูงอายุ มีประชากรอายุ 60 ปขึ้นไปมากกวารอยละ 10 ของประชากรรวมทั่วโลก
และมีอัตราการเกิดท่ีลดลง โดยสถาบันเมตริกสุขภาพและการประเมินผล มหาวิทยาลัยวอชิงตัน รายงานวา 
อัตราเจริญพันธุท่ัวโลกลดลงเหลือครึ่งหนึ่ง หรือประมาณ 2.4 คน เม่ือป 2017 และรายงานชิ้นลาสุดท่ีเพ่ิงเผยแพร
เม่ือวันท่ี 14 ก.ค. 2563 คาดวาอัตราเจริญพันธุจะลดลงเรื่อยๆ จนเหลือแค 1.7 คน ในป 2100 

5) ความเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและนวัตกรรมอยางกาวกระโดด 
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอยางฉับพลัน ซ่ึงนอกจากจะสงผลกระทบตอระบบ

เศรษฐกิจแลว ยังสงผลกระทบตอการดํารงชีวิตของประชาชนในประเทศตางๆ ท่ัวโลกท่ีตองเผชิญกับเทคโนโลยี
ดิจิทัลในชีวิตประจําวันมากมาย ท้ังดานการเรียนการสอนในสถานศึกษา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
การเดินทาง การใชขอมูลขาวสารเพ่ือการบริหารและการจัดการ การทํางาน เทคโนโลยี สารสนเทศจึงเก่ียวของ
กับทุกเรื่องในชีวิตประจําวัน  

6) การเปล่ียนแปลงของสภาวะส่ิงแวดลอม 
เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และภัยพิบัติทางธรรมชาติ

มีแนวโนมเกิดข้ึนบอยครั้งและมีความรุนแรงมากข้ึน อาทิ คลื่นยักษสึนามิ แผนดินไหว ไฟปา ปรากฏการณ    
เอลนิญโญการขยายตัวของทะเลทราย หรือปญหาท่ีเกิดจากฝมือมนุษย อาทิ สภาวะโลกรอนจากปรากฏการณ
เรือนกระจก สารพิษอุตสาหกรรม เปนตน 
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3.2.4 บริบทภายในประเทศ 
1) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ป พ.ศ. 2560 

มาตรา 65 รัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตาม
หลักธรรมาภิบาลเพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตางๆ ใหสอดคลองและบูรณาการกันเพ่ือใหเกิดพลังผลักดัน
รวมกันไปสูเปาหมายดังกลาว การจัดทํา การกําหนดเปาหมาย ระยะเวลาท่ีจะบรรลุเปาหมายและสาระท่ีพึงมี
ในยุทธศาสตรชาติ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกฎหมายบัญญัติ ท้ังนี้กฎหมายดังกลาวตองมีบทบัญญัติ
เก่ียวกับการมีสวนรวมและการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคสวนอยางทั่วถึง โดยมาตรา 275 
ใหคณะรัฐมนตรีจัดใหมีกฎหมายตามมาตรา 65 วรรคสอง ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันประกาศใช
รัฐธรรมนูญนี้ และดําเนินการจัดทํายุทธศาสตรชาติใหแลวเสร็จภายในหนึ่งปนับแตวันท่ีกฎหมายดังกลาวใชบังคับ 

2) กรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) 
สาระสําคัญของยุทธศาสตรชาติ ซ่ึงคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติไดดําเนินการ

จัดทําท่ีประกอบดวยวิสัยทัศนและเปาหมายของชาติท่ีคนไทยทุกคนตองการบรรลุรวมกัน รวมท้ังนโยบายชาติ 
และมีมาตรการเฉพาะซ่ึงเปนแนวทาง ทิศทาง และวิธีการที่ทุกองคกรและคนไทยทุกคนตองมุงดําเนินการ
ไปพรอมกันอยางประสานสอดคลอง เพ่ือใหบรรลุซ่ึงสิ่งท่ีคนไทยทุกคนตองการ คือ "ประเทศไทยม่ันคง ม่ังค่ัง 
และยั่งยืน ในทุกสาขาของกําลังอํานาจแหงชาติ" อันไดแก การเมืองในประเทศ การเมืองตางประเทศ เศรษฐกิจ 
สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

วิสัยทัศน "ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบ
ตอผลประโยชนแหงชาติ อันไดแก การมีเอกราช อธิปไตย การดํารงอยูอยางม่ันคง และยั่งยืนของสถาบันหลัก
ของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุขเปนปกแผน มีความม่ันคง
ทางสังคมทามกลางพหุสังคม และการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ความเจริญเติบโตของชาติ 
ความเปนธรรมและความอยูดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ความม่ันคง
ทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชนของชาติภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
แวดลอมระหวางประเทศ และการอยูรวมกันอยางสันติประสานสอดคลองกันดานความม่ันคงในประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลกอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรี" 

ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) ประกอบดวย 
(1) ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง  
(2) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
(3) ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
(4) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
(5) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
(6) ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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โดยแตละยุทธศาสตรมีเปาหมายและประเด็นการพัฒนา ดังนี้ 
(1) ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง  

มีเปาหมายการพัฒนาท่ีสําคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
เนนการบริหารจัดการสภาวะแวดลอมของประเทศใหมีความม่ันคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความสงบ
เรียบรอยในทุกระดับตั้งแตระดับชาติ สังคม ชุมชน มุงเนนการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานขอมูล
ขนาดใหญใหมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติไดทุกรูปแบบและทุกระดับความรุนแรง 
ควบคูไปกับการปองกันและแกไขปญหาดานความม่ันคงท่ีมีอยูในปจจุบันและท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต ใชกลไก
การแกไขปญหาแบบบูรณาการท้ังกับสวนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองคกรท่ีไมใชรัฐ รวมถึงประเทศ
เพ่ือนบานและมิตรประเทศท่ัวโลกบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล 

(2) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
มีเปาหมายการพัฒนาท่ีมุงเนนการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ

บนพ้ืนฐานแนวคิด 3 ประการ ไดแก (1) “ตอยอดอดีต” โดยมองกลับไปท่ีรากเหงาทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ 
วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเดนทางทรัพยากรธรรมชาติท่ีหลากหลาย รวมท้ังความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ
ของประเทศในดานอ่ืนๆ นํามาประยุกตผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือใหสอดรับกับบริบทของ
เศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม (2) “ปรับปจจุบัน” เพ่ือปูทางสูอนาคตผานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของ
ประเทศในมิติตางๆ ท้ังโครงขายระบบคมนาคมและขนสง โครงสรางพ้ืนฐานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและดิจิทัล 
และการปรับสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (3) “สรางคุณคาใหม 
ในอนาคต” ดวยการเพ่ิมศักยภาพของผูประกอบการ พัฒนาคนรุนใหม รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจเพ่ือตอบสนอง
ตอความตองการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตรท่ีรองรับอนาคตบนพ้ืนฐานของการตอยอดอดีตและ
ปรับปจจุบัน พรอมท้ังการสงเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐใหประเทศไทยสามารถสรางฐานรายไดและ
การจางงานใหม ขยายโอกาสทางการคาและการลงทุนในเวทีโลกควบคูไปกับการยกระดับรายไดและการกินดี
อยูดี รวมถึงการเพ่ิมข้ึนของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ําของคนในประเทศไดในคราวเดียวกัน 

(3) ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
มีเปาหมายการพัฒนาที่สําคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปน

คนดี เกง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพรอมท้ังกาย ใจ สติปญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบดาน และมีสุขภาวะ
ท่ีดีในทุกชวงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอ่ืน มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 
และเปนพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกตอง มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ
และภาษาท่ี 3 และอนุรักษภาษาทองถ่ิน มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
สูการเปนคนไทยท่ีมีทักษะสูง เปนนวัตกร นักคิด ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหม และอื่นๆ โดยมีสัมมาชีพ
ตามความถนัดของตนเอง 

(4) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
มีเปาหมายการพัฒนาท่ีสําคัญท่ีใหความสําคัญการดึงเอาพลังของภาคสวนตางๆ 

ท้ังภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนทองถ่ินมารวมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการ
รวมคิดรวมทําเพ่ือสวนรวม การกระจายอํานาจและความรับผิดชอบไปสูกลไกบริหารราชการแผนดินในระดับ
ทองถ่ิน การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพรอมของประชากร
ไทยท้ังในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอมใหเปนประชากรท่ีมีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเองและ
ทําประโยชนแกครอบครัว ชุมชน และสังคมใหนานท่ีสุด โดยรัฐใหหลักประกันการเขาถึงบริการและสวัสดิการ
ท่ีมีคุณภาพอยางเปนธรรมและท่ัวถึง 
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(5) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
มีเปาหมายการพัฒนาท่ีสําคัญเพ่ือนําไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน

ในทุกมิติ ท้ังมิติดานสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม ธรรมาภิบาลและความเปนหุนสวนความรวมมือระหวางกัน
ท้ังภายในและภายนอกประเทศอยางบูรณาการ ใชพื้นที่เปนตัวตั้งในการกําหนดกลยุทธและแผนงาน และ
การใหทุกฝายท่ีเก่ียวของไดเขามามีสวนรวมในแบบทางตรงใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได โดยเปนการดําเนินการ
บนพ้ืนฐานการเติบโตรวมกัน ไมวาจะเปนทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิต โดยใหความสําคัญกับ
การสรางสมดุลท้ัง 3 ดาน อันจะนําไปสูความยั่งยืนเพ่ือคนรุนตอไปอยางแทจริง 

(6) ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
มีเปาหมายการพัฒนาที่สําคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของ

ประชาชน เพื่อประชาชนและประโยชนสวนรวม” โดยภาครัฐตองมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ 
แยกแยะบทบาทหนวยงานของรัฐท่ีทําหนาท่ีในการกํากับหรือในการใหบริการ ยึดหลักธรรมาภิบาลปรับ
วัฒนธรรมการทํางานใหมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม มีความทันสมัย และพรอมท่ีจะปรับตัวใหทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่งการนํานวัตกรรม เทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญ 
ระบบการทํางานท่ีเปนดิจิทัลเขามาประยุกตใชอยางคุมคา และปฏิบัติงานเทียบไดกับมาตรฐานสากล รวมทั้ง
มีลักษณะเปดกวาง เชื่อมโยงถึงกันและเปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมเพ่ือตอบสนองความตองการ
ของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว และโปรงใส โดยทุกภาคสวนในสังคมตองรวมกันปลูกฝงคานิยมความซ่ือสัตย
สุจริต ความมัธยัสถ และสรางจิตสํานึกในการปฏิเสธไมยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอยางสิ้นเชิง นอกจากนั้น 
กฎหมายตองมีความชัดเจน มีเพียงเทาท่ีจําเปน มีความทันสมัย มีความเปนสากล มีประสิทธิภาพ และนําไปสู
การลดความเหลื่อมล้ําและเอ้ือตอการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ เปนธรรม 
ไมเลือกปฏิบัติ และการอํานวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 

3) แผนปฏิรูปประเทศ 
แผนการปฏิรูปประเทศ ตองดําเนินการเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ 

ประกอบดวย ประเทศชาติมีความสงบเรียบรอย มีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข เปนธรรม และมีโอกาส
อันทัดเทียมกันเพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ํา มีคุณภาพชีวิตท่ีดี และมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ ท้ังนี้ การปฏิรูป
ประเทศตองสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตรชาติ ประกอบดวย แผนการปฏิรูปประเทศ 
13 ดาน ไดแก 

(1) ดานการเมือง 
ประชาชนมีความรู ความเข า ใจ ท่ี ถูกตองเ ก่ียว กับการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รูจักยอมรับความเห็นท่ีแตกตาง พรรคการเมืองดําเนิน
กิจกรรมโดยเปดเผยตรวจสอบได นักการเมืองปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริต และแกไขปญหาความ
ขัดแยงทางการเมืองโดยสันติวิธ ี

(2) ดานการบริหารราชการแผนดิน 
องคกรภาครัฐเปดกวางและเชื่อมโยงขอมูลกัน มีโครงสรางองคกรกะทัดรัดแต       

มีประสิทธิภาพทํางานเพ่ือประชาชนโดยยึดการดําเนินงานเชิงพ้ืนท่ีเปนหลัก จัดระบบบริหารและบริการ
ประชาชนใหเปนดิจิทัล จัดระบบบุคลากรภาครัฐใหมีมาตรฐานกลาง เพ่ือสรรหาและรักษาไวซ่ึงกําลังคนท่ีมี
คุณภาพสูง 
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(3) ดานกฎหมาย 
ใหกฎหมายเปนกฎหมายท่ีดีและเปนธรรมสอดคลองกับหลักนิติธรรม เปนเครื่องมือ

สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ไมเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ ประชาชนมีสวนรวมใน
กระบวนการการจัดทําและเสนอรางกฎหมายอยางเหมาะสม และผูบังคับใชกฎหมายมีความรูความเขาใจ 
บังคับใชกฎหมายอยางเปนธรรม 

(4) ดานกระบวนการยุติธรรม 
กระบวนการยุติธรรมเปนไปอยางรวดเร็ว โปรงใส ตรวจสอบไดทุกกลุมบุคคลมีโอกาส

เขาถึงกระบวนการยุติธรรมโดยเสมอภาค มีการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ 
(5) ดานเศรษฐกิจ 

มีผลิตภาพและความสามารถในการแขงขันในระดับประเทศสูงข้ึน มีการเติบโตอยาง
ครอบคลุมทุกภาคสวนอยางยั่งยืน มุงเนนการใชระบบมาตรฐานและนวัตกรรมในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ ลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจของประชาชนกลุมตางๆ และสถาบันทางเศรษฐกิจมีสมรรถนะสูงข้ึน 

(6) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการรักษาฟนฟูใหสมบูรณและยั่งยืนเปน

รากฐานในการพัฒนาประเทศ สรางความสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชนท้ังทรัพยากรทางบก 
ทรัพยากรน้ํา ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ความหลากหลายทางชีวภาพ สิ่งแวดลอม และระบบการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

(7) ดานสาธารณสุข 
ใหระบบบริการปฐมภูมิมีความครอบคลุม มีขอมูลสารสนเทศที่ใชบริหารจัดการ

การเงินการคลัง การบริการในระบบสุขภาพและสาธารณสุขอยางมีประสิทธิภาพ ระบบสุขภาพของประเทศ
มีเอกภาพ มีการกระจายอํานาจและความรับผิดชอบใหแตละพ้ืนท่ี และประชาชนไทยมีสุขภาวะและคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีบนหลักการสรางนําซอม และผูท่ีไมใชประชาชนไทยท่ีอาศัยอยูในประเทศไทยมีโอกาสเทาเทียมกัน
ในการเขาถึงบริการสาธารณสุขท่ีจําเปนอยางมีคุณภาพ 

(8) ดานสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ใหเกิดดุลยภาพระหวางเสรีภาพของการทําหนาท่ีของสื่อบนความรับผิดชอบกับ

การกํากับท่ีมีความชอบธรรมและการใชพ้ืนท่ีดิจิทัลเพ่ือการสื่อสารอยางมีจรรยาบรรณ ดํารงรักษาเสรีภาพของ
การแสดงออก การรับรูของประชาชนดวยความเชื่อวาเสรีภาพของการสื่อสารคือเสรีภาพของประชาชนตาม
แนวทางของประชาธิปไตย และสื่อเปนโรงเรียนของสังคมในการใหความรูแกประชาชน ปลูกฝงวัฒนธรรม  
ของชาติ และปลูกฝงทัศนคติท่ีด ี

(9) ดานสังคม 
ใหคนไทยมีหลักประกันทางรายไดในวัยเกษียณท่ีเพียงพอตอการดํารงชีวิตอยาง

มีคุณภาพและมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสูการมีจิตสาธารณะเพิ่มขึ้น สังคมไทยเปนสังคมแหงโอกาสและ
ไมแบงแยก ภาครัฐมีขอมูลและสารสนเทศดานสังคมท่ีบูรณาการ ทุกหนวยงานและเปดโอกาสใหประชาชน
สามารถเขาถึงไดและใหชุมชนทองถ่ินมีความเขมแข็ง โดยสามารถบริหารจัดการชุมชนไดดวยตนเอง 
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(10) ดานพลังงาน 
ในระยะสั้น (ป 2561 – 2562) ปรับปรุงโครงสรางการบริหารจัดการเพ่ือสรางความ

เชื่อม่ันและการยอมรับของประชาชน ปรับปรุงกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาพลังงานโดยสงเสริมดานเทคโนโลยี
และสรางการมีสวนรวมของประชาชนตั้งแตข้ันเริ่มตนจัดทําแผน และปรับโครงสรางกิจการไฟฟาและกาซ
ท่ีสามารถเพ่ิมการแขงขันและยังคงความม่ันคงในระบบพลังงาน สงเสริมพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 
และกําหนดทิศทางการพัฒนาและการลงทุนเทคโนโลยีใหมของประเทศ และในระยะปานกลาง (ป 2563 – 2565) 
ใหการบริหารจัดการดานพลังงานมีธรรมาภิบาล มีการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานตามแผน การจัดหาพลังงาน
ท่ีปรับปรุงใหม และการลงทุนในอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเนื่องกับดานพลังงาน 

(11) ดานการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ใหประเทศไทยมีระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception 

Index : CPI) อยูใน 20 อันดับแรกของโลกในป 2579 มีมาตรการควบคุมกํากับ ติดตาม การบริหารจัดการของ
หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน มีการเปดเผยขอมูลขาวสารภาครัฐใหประชาชนสามารถเขาถึงและตรวจสอบได 
ยกระดับการบังคับใชมาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง ปรับปรุงประสิทธิภาพการบังคับใชกฎหมาย
ในกระบวนการยุติธรรม และใหมีกลไกที่เหมาะสมในการประสานงานปองกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบในระดับนโยบายยุทธศาสตรและการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร เพ่ือใหประเทศไทย
ปลอดทุจริต 

(12) ดานการศึกษา 
ครอบคลุมใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษา เพ่ือใหเด็กเล็ก

ไดรับการพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญาใหสมกับวัยโดยไมเก็บคาใชจายใหดําเนินการ
ตรากฎหมายเพ่ือจัดตั้งกองทุนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาใหมีกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และ
พัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูและอาจารยใหไดผูมีจิตวิญญาณของความเปนครู มีความรูความสามารถอยาง
แทจริง ไดรับคาตอบแทนท่ีเหมาะสมกับความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน รวมท้ังมีกลไกสรางระบบ
คุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผูประกอบวิชาชีพครูใหมีการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับ
เพ่ือใหผูเรียนสามารถเรียนไดตามความถนัดและปรับปรุงโครงสรางของหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือบรรลุ
เปาหมายดงักลาว โดยสอดคลองกันท้ังในระดับชาติและระดับพ้ืนท่ี ท้ังนี้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 261 
กําหนดใหการปฏิรูปตามมาตรา 258 จ. ดานการศึกษา มีคณะกรรมการท่ีมีความเปนอิสระคณะหนึ่งท่ีคณะรัฐมนตรี
แตงตั้ง ดําเนินการศึกษาและจัดทําขอเสนอแนะและรางกฎหมายท่ีเก่ียวของในการดําเนินการใหบรรลุเปาหมาย
เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีดําเนินการตอไป นอกจากนี้ การปฏิรูปการศึกษายังเปนสวนหนึ่งของการปฏิรูปประเทศ
เพ่ือสนับสนุนการบรรลุตามยุทธศาสตรชาติท่ีกําหนดไวในดานตาง เนื่องดวยการศึกษาเปนพื้นฐานที่สําคัญ
ของการพัฒนาประเทศ ดังนั้นแผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษาจึงเปนองคประกอบสําคัญท่ีจะสนับสนุน
การดําเนินการตาม ยุทธศาสตรชาติทุกดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ
ดานความเทาเทียมและความเสมอภาคของสังคม และดานขีดความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ
และการกระจายรายได 

(13) ดานวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
เพื่อใหประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรม เพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรม 

ประชาชนออกกําลังกายและเลนกีฬาอยางสมํ่าเสมอ รวมถึงมีความรอบรูดานสุขภาพเพ่ือพัฒนาสุขภาพใหแข็งแรง 
และเปนฐานในการพัฒนากีฬาแหงชาติ และกําลังคนของประเทศมีทักษะท่ีเอ้ือตอการสรางผลิตภาพแรงงาน
และคุณภาพชีวิตท่ีด ี
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4) นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ. 2560 - 2564) 
ความม่ันคงของชาติเปนรากฐานสําคัญท่ีทําใหประเทศชาติมีความเจริญกาวหนา และคน

ในสังคมอยูดีมีสุข ตลอดจนมีภูมิคุมกันพรอมท่ีจะเผชิญและสามารถบริหารจัดการปญหาท่ีเกิดข้ึนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ดวยเหตุนี้คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี 10 ตุลาคม 2560 เห็นชอบนโยบายและแผนระดับชาติ
วาดวยความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ.2560 -2564) ตามท่ีสภาความม่ันคงแหงชาติเสนอ เพ่ือเปนแผนหลักของชาติ
ท่ีเปนกรอบทิศทางการดําเนินการปองกันแจงเตือน แกไข หรือ ระงับยับยั้งภัย คุกคามเพ่ือธํารงไวซ่ึงความม่ันคง
แหงชาติ นโยบายและแผนระดับชาติ ประกอบดวย 

นโยบายท่ี 1 : เสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

นโยบายท่ี 2 : สรางความเปนธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันทในชาติ 
นโยบายท่ี 3 : ปองกันและแกไขการกอความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต  
นโยบายท่ี 4 : จัดระบบการบริหารจัดการชายแดนเพื่อปองกันและแกไขปญหา

ขามพรมแดน  
นโยบายท่ี 5 : สรางเสริมศักยภาพการปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคามขามชาติ  
นโยบายท่ี 6 : ปกปอง รักษาผลประโยชนแหงชาติทางทะเล  
นโยบายท่ี 7 : จัดระบบ ปองกัน และแกไขปญหาผูหลบหนีเขาเมือง  
นโยบายท่ี 8 : เสริมสรางความเขมแข็งและภูมิคุมกันความม่ันคงภายใน  
นโยบายท่ี 9 : เสริมสรางความม่ันคงของชาติจากภัยการทุจริต  
นโยบายท่ี 10 : เสริมสรางความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร  
นโยบายท่ี 11 : รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
นโยบายท่ี 12 : เสริมสรางความม่ันคงทางพลังงานและอาหาร 
นโยบายท่ี 13 : พัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติเพ่ือเสริมสรางความม่ันคง

ของชาติ  
นโยบายท่ี 14 : เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพการปองกัน 
นโยบายท่ี 15 : พัฒนาระบบงานขาวกรองใหมีประสิทธิภาพ  
นโยบายท่ี 16 : เสริมสรางดุลยภาพในการดําเนินความสัมพันธระหวางประเทศ 

5) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 เปนแผนแรกท่ีถูกใชเปนกลไก

เชื่อมโยงการขับเคลื่อนการพัฒนายุทธศาสตรชาติ 20 ป ซ่ึงกําหนดเปาหมายและตัวชี้วัดท่ีจะตองบรรลุผลลัพธ
และผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนา รวมท้ังกําหนดแนวทางการพัฒนาในรายละเอียดท่ีตองเชื่อมตอถึงการปฏิบัติท่ี
ตองดําเนินการในชวง 5 ป โดยกําหนดแผนงาน/ โครงการสําคัญ (Flagship Program) และประเด็นพัฒนา
เชิงบูรณาการท่ีสําคัญในชวง 5 ปแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติสูการปฏิบัติ จะทําใหระบบการจัดสรร
งบประมาณ การบริหารจัดการงบประมาณแผนดิน แผนสําหรับบริการราชการแผนดิน กฎ ระเบียบวินัยทาง
การเงินและการคลังภาครัฐ และระบบการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนา 
ตลอดจนระบบการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการของหนวยงานภาครัฐตองมีการเปลี่ยนแปลงอยางมาก 
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นอกจากนี้ในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 มีแนวทางการพัฒนาจังหวัด ภาค และเมืองท่ีกําหนด
พ้ืนท่ีเปาหมาย สาขาการผลิตและบริการเปาหมายท่ีชัดเจน เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติและกํากับในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี จังหวัด ภาค และเมือง เกิดผลสัมฤทธิ์และสอดคลองกับเปาหมายรวมของประเทศ 
รวมท้ังไดกําหนดแนวทางเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปไดเสนอและตองเรงดําเนินการใหแลวเสร็จ
ในชวง 5 ป 

ประเด็นการพัฒนาหลักท่ีสําคัญในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
(1) การพัฒนานวัตกรรมและการนํามาใชขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติเพ่ือยกระดับ

ศักยภาพของประเทศ 
(2) การสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
(3) การเตรียมพรอมดานกําลังคนและการเสริมสรางศักยภาพของประชากรในทุกชวงวัย 
(4) การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ํา 
(5) การปรับโครงสรางการผลิตและการสรางโอกาสทางเศรษฐกิจในแตละชวงของ

หวงโซมูลคา 
(6) การปรับระบบการผลิตการเกษตรใหสอดคลองกับพันธกรณีในดานการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและศักยภาพของพ้ืนท่ี 
(7) การเพ่ิมศักยภาพฐานการผลิตและบริการเดิมท่ีมีศักยภาพในปจจุบันใหตอยอด

ไปสูฐานการผลิตและบริการท่ีใชเทคโนโลยีท่ีเขมขนและมีนวัตกรรมมากข้ึน ควบคูกับการวางรากฐานเพ่ือสราง
และพัฒนาภาคการผลิตและการบริการสําหรับอนาคต 

(8) การสงเสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจกระแสใหม 
(9) การสรางขีดความสามารถในการแขงขันของธุรกิจบริการและการทองเท่ียวท่ีมี

ศักยภาพใหเติบโตและสนับสนุนภาคการผลิต 
(10) การสรางความเชื่อมโยงระหวางการผลิต 
(11) การพัฒนาวิสาหกิจขนาดยอม ขนาดเล็กและขนาดกลาง วิสาหกิจชุมชน และ

วิสาหกิจเพ่ือสังคม 
(12) การสรางความม่ังคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดลอม 
(13) การฟนฟูพ้ืนฐานดานความม่ันคงท่ีเปนปจจัยสําคัญตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

และสังคมของประเทศ 
(14) การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และการสราง

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
(15) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกสของประเทศเพ่ือขยายขีดความสามารถ

และพัฒนาคุณภาพการใหบริการเพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองและพ้ืนท่ีเศรษฐกิจหลัก และสงเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของทุกกลุมในสังคม 

(16) การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
(17) การสรางความรวมมือระหวางประเทศใหเขมขนและสงผลตอการพัฒนาอยางเต็มท่ี 
(18) การสงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศ 
(19) การปรับปรุงภาคการเงินของไทยใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นและใหสามารถ

แขงขันได 
(20) การปฏิรูปดานการคลังและงบประมาณ 
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เปาหมายการพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 
ประกอบดวย 

(1) คนไทยมีคุณลักษณะเปนคนไทยท่ีสมบูรณ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตาม
บรรทัดฐานท่ีดีของสังคม มีความเปนพลเมืองตื่นรู มีความสามารถในการปรับตัวไดอยางรูเทาทันสถานการณ 
มีความรับผิดชอบและทําประโยชนตอสวนรวม มีสุขภาพกายและใจท่ีดี มีความเจริญ งอกงามทางจิตวิญญาณ 
มีวิถีชีวิตท่ีพอเพียง และมีความเปนไทย 

(2) ความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดและความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความ
เขมแข็ง ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเขาถึงทรัพยากรการประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ
อยางท่ัวถึงและเปนธรรม กลุมท่ีมีรายไดต่ําสุดรอยละ 40 มีรายไดเพ่ิมข้ึนอยางนอยรอยละ 15 

(3) ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได โครงสรางเศรษฐกิจปรับสูเศรษฐกิจ
ฐานบริการและดิจิทัล มีผูประกอบการรุนใหมและเปนสังคมผูประกอบการ ผูประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดเล็กท่ีเขมแข็งสามารถใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางสรรคคุณคาสินคาและบริการ มีระบบ
การผลิตและใหบริการจากฐานรายไดเดิมท่ีมีมูลคาเพ่ิมสูงข้ึน และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู
ชั้นสูงใหมๆ ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและชุมชน รวมท้ังกระจายฐานการผลิตและการใหบริการสูภูมิภาคเพ่ือ
ลดความเหลื่อมล้ํา ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมสามารถสนับสนุนการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ํา โดยเพิ่มพื้นที่ปาไมใหไดรอยละ 40 ของพื้นที่ประเทศเพื่อรักษา
ความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปลอยกาซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนสง ไมนอยกวารอยละ 7 
ภายในป 2563 เทียบกับการปลอยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดสวนของขยะมูลฝอยท่ีไดรับการจัดการอยาง
ถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมข้ึน และรักษาคุณภาพน้ําและคุณภาพอากาศในพ้ืนท่ีวิกฤตใหอยูในเกณฑมาตรฐาน 

(4) มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สรางภาพลักษณดี 
และเพ่ิมความเชื่อม่ันของนานาชาติตอประเทศไทย ความขัดแยงทางอุดมการณและความคิดในสังคมลดลง 
ปญหาอาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัด และหารลักลอบขนสงสินคาและคามนุษย
ลดลง มีความพรอมท่ีปกปองประชาชนจากการกอการรายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีสวนรวม
ในการกําหนดบรรทัดฐานระหวางประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนสงโลจิสติกส หวงโซมูลคา เปนหุนสวน
การพัฒนาท่ีสําคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโตของมูลคาการลงทุนและการสงออก
ของไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงข้ึน 

(5) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบได 
กระจายอํานาจและมีสวนรวมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการใหบริการซ่ึงภาคเอกชนดําเนินการแทนได
ดีกวาลดลง เพ่ิมการใชระบบดิจิทัลในการใหบริการ ปญหาคอรรัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินมีอิสระมาข้ึน โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐท่ีจัดทําโดยสถาบันการจัดการนานาชาติและ
อันดับความยากงายในการดําเนินธุรกิจในประเทศดีข้ึน การใชจายภาครัฐและระบบงบประมาณมี
ประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกวางข้ึน และดัชนีการรับรูการทุจริตดีข้ึน รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐท่ีมีความรู
ความสามารถและปรับตัวไดทันกับยุคดิจิทัลเพ่ิมข้ึน 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12  
ยุทธศาสตรในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 มีท้ังหมด 10 

ยุทธศาสตร โดยมี 6 ยุทธศาสตรตามกรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป และอีก 4 ยุทธศาสตรท่ีเปนปจจัยสนับสนุน 
ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย  
ใหความสําคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนใหมีความสมบูรณ เพ่ือใหคน

ไทยมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคม ไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล 
และสามารถเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง มีสุขภาวะท่ีดีข้ึน คนทุกชวงวัยมีทักษะความรู และความสามารถ
เพ่ิมข้ึน รวมท้ังสถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งและมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึน 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม 
มุงลดปญหาความเหลื่อมล้ําดานรายไดของกลุมคนท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคม

ท่ีแตกตางกัน แกไขปญหาความยากจน เพ่ิมโอกาสการเขาถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ รวมท้ังเพ่ิม
ศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากใหมีความเขมแข็ง เพ่ือใหชุมชนพ่ึงพาตนเองและไดรับสวนแบง
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจมากข้ึน 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางย่ังยืน 
มุงเนนใหเศรษฐกิจเติบโตไดตามศักยภาพและมีเสถียรภาพ ภาคสงออกมีการพัฒนา

จนสามารถขยายตัวและเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ผลิตภาพการผลิตของประเทศเพ่ิมข้ึน 
การลงทุนภาครัฐและเอกชนมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง และมาจากความรวมมือกันมากข้ึน ประชาชนและ
ผูประกอบการเขาสูระบบภาษีมากข้ึน และประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจสูงข้ึน 
นอกจากนี้ยังเนนใหเศรษฐกิจรายสาขามีการเติบโตอยางเขมแข็ง ภาคการเกษตรเนนเกษตรกรรมยั่งยืนและ
ใหเกษตรกรมีรายไดเพ่ิมข้ึน มีการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีบทบาท
ตอระบบเศรษฐกิจมากข้ึน ภาคการเงินมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การเติบโตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
มุงเนนการรักษาและฟนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ การสรางความม่ันคงดานน้ํา 

และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําใหมีประสิทธิภาพ การสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบ
ตอสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศน การเพ่ิมประสิทธิภาพการลดกาซเรือนกระจกและขีดความสามารถ
ในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยง
จากภัยพิบัติ และลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพยสินท่ีเกิดจากสาธารณภัย 

ยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ 
สูความม่ังคั่ง และย่ังยืน 

เนนในเรื่องการปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริยใหเปนสถาบันหลักของ
ประเทศ สังคมมีความสมานฉันท ประชาชนมีสวนรวมปองกันแกไขปญหาความมั่นคง ประชาชนในจังหวัด
ชายแดนภาคใตมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มีโอกาสในการศึกษาและประกอบอาชีพท่ีสรางรายได
เพ่ิมข้ึน ประเทศไทยมีความสัมพันธและความรวมมือดานความม่ันคงกับนานาประเทศ ในการปองกันภัย
คุกคามในรูปแบบตางๆ ควบคูไปกับการรักษาผลประโยชนของชาติ มีความพรอมตอการรับมือภัยคุกคาม 
ท้ังภัยคุกคามทางทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ และแผนงานดานความม่ันคงมีการบูรณาการสอดคลองกับนโยบาย
การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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ยุทธศาสตรท่ี 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตและประพฤติ      
มิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

เรงปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจัง โดยมุงเนน
ในเรื่องการลดสัดสวนคาใชจายดานบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และการใหบริการของ
ภาครัฐ รวมท้ังประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่ีดีของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน การปรับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตใหอยูในระดับดีขึ้น และการลดจํานวน
การดําเนินคดีกับผูมิไดกระทําความผิด 

ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 
มุงเนนในเรื่องการลดความเขมของการใชพลังงานและลดตนทุนโลจิสติกส

ของประเทศ การพัฒนาระบบขนสงทางราง และทางน้ํา เพ่ิมปริมาณการเดินทางดวยระบบขนสงสาธารณะ
ในเขตเมือง และขยายขีดความสามารถในการรองรับปริมาณผูโดยสารของทาอากาศยานใน กรุงเทพมหานคร 
และทาอากาศยานในภูมิภาค การเพ่ิมความสามารถในการแขงขันดานโลจิสติกส และการอํานวยความสะดวก
ทางการคา การพัฒนาดานพลังงานเพ่ือเพ่ิมสัดสวนการใชพลังงานทดแทนตอปริมาณการใชพลังงานข้ันสุดทาย 
และลดการพ่ึงพากาซธรรมชาติในการผลิตไฟฟา การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล และการพัฒนาดานสาธารณูปการ 
(น้ําประปา) 

ยุทธศาสตรท่ี 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
เนนในเรื่องการเพ่ิมความเขมแข็งดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ 

และการเพ่ิมความสามารถในการประยุกตใชวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือยกระดับ
ความสามารถ การแขงขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ยุทธศาสตรท่ี 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
มุงเนนในเรื่องการลดชองวางรายไดระหวางภาค และมีการกระจายรายไดท่ี

เปนธรรมมากข้ึน การเพ่ิมจํานวนเมืองศูนยกลางของจังหวัดเปนเมืองนาอยูสําหรับคนทุกกลุมในสังคม พ้ืนฐาน
เศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพสูงและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และการเพ่ิมมูลคาการลงทุน   
ในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหมบริเวณชายแดน 

ยุทธศาสตรท่ี 10 ความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา 
มุงเนนในเรื่องการมีเครือขายการเชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจท่ีครอบคลุม

และมีการใชประโยชนไดเต็มศักยภาพ การเพ่ิมระบบหวงโซมูลคาในอนุภูมิภาค และภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทย
เปนฐานเศรษฐกิจ การคาและการลงทุนท่ีสําคัญในภูมิภาค อนุภูมิภาคอาเซียน และเอเชีย รวมท้ังมีการพัฒนา
สวนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคใหครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออกและเอเชียใต 
และประเทศไทยเปนหุนสวนการพัฒนาท่ีสําคัญท้ังในทุกระดับ 
  



59 
 

6) กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2564 – 2568) 
สาระของกรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 มีเปาหมายเพ่ือพลิกโฉมประเทศไทยสูเศรษฐกิจ

สรางคุณคา สังคมเดินหนาอยางย่ังยืน โดยสิ่งท่ีตองทํา คือการเปลี่ยนผานประเทศ หรือการ transform ประเทศ
ใน 4 ดานหลัก ไดแก 

(1) การเปล่ียนผานจากเศรษฐกิจฐานทรัพยากร ไปสูเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมและ
องคความรู หรือการมุงสูเศรษฐกิจมูลคาสูงท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ซ่ึงมีเปาหมายใหเศรษฐกิจไทยมีความสามารถ
ในการแขงขันสูง บนพ้ืนฐานของการสรางมูลคาเพ่ิมจากการพัฒนา ตอยอด และใชประโยชนจากองคความรู 
ความคิดสรางสรรค เทคโนโลยี และนวัตกรรม พรอมกับการลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และใชทรัพยากรธรรมชาติ
อยางมีประสิทธิภาพ  

(2) การเปล่ียนผานจากสังคมท่ีมีเพียงบางกลุมท่ีเขาถึงโอกาสไปสูสังคมท่ีมีโอกาส
สําหรับทุกคนและทุกพ้ืนท่ี หรือการสรางสังคมแหงโอกาสและความเสมอภาค โดยทุกกลุมคนมีโอกาสในการ
เลื่อนสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเต็มศักยภาพ ไดรับความคุมครองทางสังคมท่ีเพียงพอ มีสวนรวม
และไดรับประโยชนจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางเสมอภาค และประเทศมีความเหลื่อมล้ําลดลง 
ท้ังในเชิงธุรกิจ พ้ืนท่ี รายได และความม่ังค่ัง  

(3) การเปล่ียนผานจากการผลิตและการบริโภคท่ีทําลายส่ิงแวดลอม ไปสูวิถีชีวิต
ท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมและมีความปลอดภัยหรือการเสริมสรางวิถีชีวิตท่ีย่ังยืน โดยทุกภาคสวนในสังคมมีรูปแบบ
การดําเนินชีวิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเอ้ือใหเกิดความยั่งยืนตอสิ่งแวดลอม พรอมท้ังสามารถรับมือ และ
มีภูมิคุมกันจากสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไป  

(4) การเปล่ียนผานจากกําลังคนทักษะต่ําและภาครัฐท่ีลาสมัย ไปสูกําลังคนและ
ภาครัฐท่ีมีสมรรถนะสูง เพ่ือเอ้ือตอการเปลี่ยนผานประเทศไปสูการเปนเศรษฐกิจสรางคุณคา สังคมเดินหนา
อยางยั่งยืน 

ภายใตองคประกอบในแตละดานจะมีการกําหนด “หมุดหมาย” ซ่ึงเปนการกําหนดสิ่งท่ี
ประเทศไทยปรารถนาจะ ‘เปน’ มุงหวังจะ ‘มี’ หรือตองการจะ ‘ขจัด’ ในชวงระยะเวลา 5 ปของแผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี 13 เพ่ือใหการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนามีทิศทางท่ีชัดเจนและเกิดผลอยางเปนรูปธรรม จํานวน 
13 หมุดหมาย คือ  

(1) ไทยเปนประเทศชั้นนําดานสินคาเกษตรและอาหารแปรรูปมูลคาสูง  
(2) ไทยเปนจุดหมายของการทองเท่ียวท่ีเนนคุณคาและความยั่งยืน  
(3) ไทยเปนฐานการผลิตยานยนตไฟฟาของอาเซียน  
(4) ไทยเปนศูนยกลางทางการแพทยและสุขภาพมูลคาสูง  
(5) ไทยเปนประตูการคาการลงทุนและจุดยุทธศาสตรทางโลจิสติกสท่ีสําคัญของภูมิภาค  
(6) ไทยเปนฐานการผลิตอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะและบริการดิจิทัลของอาเซียน  
(7) มุงลดความเหลื่อมล้ําระหวางธุรกิจขนาดใหญและ SMEs  
(8) มุงลดความเหลื่อมล้ําระหวางพ้ืนท่ี  
(9) มุงเพ่ิมพลวัตการเลื่อนชั้นทางสังคมและลดความเหลื่อมล้ําเชิงรายไดและความม่ังค่ัง  
(10) ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคารบอนต่ํา  
(11) ไทยสามารถปรับตัวและลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ  
(12) ไทยมีกําลังคนสมรรถนะสูง มุงเรียนรูอยางตอเนื่องตอบโจทยการพัฒนาแหงอนาคต   
(13) ไทยมีภาครัฐท่ีมีสมรรถนะสูง 
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7) นโยบายสําคัญของรัฐบาลไทยแลนด 4.0 
ไทยแลนด 4.0 เปนโมเดลดานการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีจะนําพาประเทศไทยใหหลุดพนจาก

กับดักประเทศรายไดปานกลาง กับดักความเหลื่อมล้ํา และกับดักความไมสมดุล พรอมๆ กับเปลี่ยนผานประเทศ
ไทยไปสูประเทศในโลกท่ีหนึ่ง ท่ีมีความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน ในบริบทของโลกยุค The Fourth Industrial 
Revolution อยางเปนรูปธรรม ตามแนวทางท่ีแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป ไดวางไวดวยการสรางความเขมแข็ง
จากภายใน ควบคูไปกับการเชื่อมโยงกับประชาคมโลก ตามแนวคิด "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" โดยขับเคลื่อน
ผานกลไก "ประชารัฐ" โดยมีการผลักดันการปฏิรูปโครงสรางเศรษฐกิจ การปฏิรูปการวิจัยและการพัฒนา และ
การปฏิรูปการศึกษาไปพรอมๆ กัน 

ในอดีตจะพบวาประเทศไทยมีพัฒนาการทางเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง โดยเริ่มตนจาก 
Thailand 1.0 ท่ีเนนเกษตรแบบดั้งเดิมมาสู Thailand 2.0 ท่ีเนนอุตสาหกรรมเบา และพัฒนาสู Thailand 3.0  
ท่ีเนนอุตสาหกรรมท่ีมีความซับซอนมากข้ึนจวบจนปจจุบัน Thailand 3.0 เกิดข้ึนในชวงเวลาท่ีกระแสโลกาภิวัตน
เปดกวาง มีการหลั่งไหลของทุนและเทคโนโลยีจากตางประเทศเขามาลงทุนในประเทศ ทําใหอุตสาหกรรมไทย
มีความซับซอนมากข้ึน มีการปรับเปลี่ยนโครงสรางการผลิตจากการผลิตเพ่ือทดแทนการนําเขา มาเปนการสงเสริม
การผลิตเพ่ือสงออก คานิยมชุดใหมไมวาจะเปนวัตถุนิยม ปจเจกนิยม สุขนิยม และสากลนิยม ไดเขามาแทนท่ี
คานิยมดั้งเดิมท่ีเนนการเอ้ือเฟอแบงปนความเปนอยูอยางพอเพียง การมีครอบครัวท่ีอบอุน และทองถ่ินนิยม 

กลไกขับเคล่ือนไทยแลนด 4.0 
ไทยแลนด 4.0 มีเปาหมายเพ่ือหลุดพน 3 กับดักโดยปรับเปลี่ยนกลไกการขับเคลื่อน   

การเติบโตชุดใหม (New Growth Engines) เพ่ือเปลี่ยนผานประเทศไทยไปสู "ประเทศในโลกท่ีหนึ่ง" ภายในป 
2575 ดังนี ้

(1) หลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลาง ดวยการสรางความม่ังค่ังผานกลไก
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยนวัตกรรม ปญญา เทคโนโลยี และความคิดสรางสรรค (Competitive Growth Engines) 
เพ่ือกาวสูประเทศท่ีมีรายไดสูง โดยเปลี่ยนจาก "ทํามากไดนอย" เปน "ทํานอยไดมาก" 

(2) หลุดพนจากกับดักความเหลื่อมล้ํา ดวยการสรางความม่ันคงผานกลไกการกระจาย
รายได โอกาส และความม่ังค่ังอยางเทาเทียม (Inclusive Growth Engines) โดยเนนการปรับเปลี่ยนจาก
ความม่ังค่ังท่ีกระจุกเปนความม่ังค่ังท่ีกระจาย ดวยหลักคิดท่ีวา "เราจะเดินหนาไปดวยกัน โดยไมท้ิงใครไวขางหลัง" 

(3) หลุดพนจากกับดักความไมสมดุล ดวยการสรางความยั่งยืนผานกลไกการพัฒนา
ท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green Growth Engines ) ปรับเปลี่ยนจากการพัฒนาท่ีไมสมดุลสู "การพัฒนาท่ีสมดุล" 

เปาหมายไทยแลนด 4.0 กําหนดเปาหมายครอบคลุมใน 4 มิติ ดังนี้ 
(1) ความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ (Economic Wealth) เปน "ระบบเศรษฐกิจท่ีเนน 

การสรางมูลคา" (Value - Base Economy) ท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสรางสรรค 
(2) ความอยูดีมีสุขของผูคนในสังคม (Social Well - beings) เปน "สังคมท่ีไมทอดท้ิง

ใครไวขางหลัง" (Inclusive Society) ดวยการเติมเต็มศักยภาพของผูคนในสังคม เพ่ือสรางหลักประกันความม่ันคง
ทางเศรษฐกิจสังคม และฟนความสมานฉันทและความเปนปกแผนของคนในสังคม ใหกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง 

(3) การยกระดับศักยภาพและคุณคาของมนุษย (Human Wisdom) ดวยการพัฒนาคน
ไทยใหเปน "มนุษยท่ีสมบูรณในศตวรรษท่ี 21" ควบคูไปกับการเปน "คนไทย 4.0 ในโลกท่ีหนึ่ง" 

(4) การรักษสิ่งแวดลอม (Environmental Wellness) มี "ระบบเศรษฐกิจท่ีสามารถ
ปรับสภาพตามภูมิอากาศ" ควบคูไปกับการเปน "สังคมคารบอนต่ํา" อยางเต็มรูปแบบ 
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ซ่ึงประกอบดวย 5 วาระ ดังนี้ 
วาระท่ี 1 : การเตรียมคนไทย 4.0 ใหพรอมกาวสูโลกท่ีหนึ่ง 
วาระท่ี 2 : การพัฒนาคลัสเตอรเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมแหงอนาคต 
วาระท่ี 3 : การบมผูประกอบการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม 
วาระท่ี 4 : การเสริมความเขมแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศผาน 18 กลุมจังหวัด 

และ 77 จังหวัด 
วาระท่ี 5 : การบูรณาการอาเซียน เชื่อมประเทศไทยสูประชาคมโลก 

 
8) แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2560 - 2579) 

การจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ ไดใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
เพ่ือสรางการรับรู ความเขาใจ การยอมรับ และเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผนฯ เพ่ือใหสามารถขับเคลื่อน
แผนไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยไดศึกษาสถานการณและบริบทแวดลอมท่ีมีผลกระทบตอการ
พัฒนาการศึกษาของประเทศ ท้ังดานความกาวหนาของเทคโนโลยีดิจิทัลแบบกาวกระโดดท่ีสงผลตอระบบ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ภูมิภาค และโลก การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรไปสูสังคมสูงวัย 
และทักษะของประชากรในศตวรรษท่ี 21 ท่ีท่ัวโลกตางตองเผชิญกับความทาทายและมุงพัฒนาประเทศไปสู
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมยุค 4.0 และนําผลการติดตามประเมินแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 - 2559 
ซ่ึงครอบคลุมประเด็นท่ีเก่ียวกับบริบทการจัดการศึกษา โอกาสทางการศึกษา คุณภาพการศึกษา ประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการสถานศึกษาและการใชจายงบประมาณ รวมท้ังการพัฒนาการศึกษา
กับขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ นอกจากนี้ยังไดศึกษาปญหาและความทาทายของระบบการศึกษา 
ท้ังท่ีเกิดจากปญหาของระบบการศึกษา และจากสภาวการณของโลกท่ีประเทศตองเผชิญ เพ่ือนํามากําหนด
แนวคิดของการจัดการศึกษา วิสัยทัศน วัตถุประสงค เปาหมายการพัฒนาการศึกษา บทบาทของผูมีสวนเก่ียวของ 
ยุทธศาสตร เปาหมายตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนา รวมท้ังโครงการเรงดวนท่ีสําคัญและการขับเคลื่อน
แผนการศึกษาแหงชาติสูการปฏิบัติ โดยมีสาระสําคัญและการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแหงชาติสูการปฏิบัติ 
โดยมีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้ 

แนวคิดการจัดการศึกษา (Conceptual Design) ตามแผนการศึกษาแหงชาติ ยึดหลักสําคัญ
ในการจัดการศึกษา ประกอบดวย หลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (Education for all) หลักการจัดการศึกษา
เพ่ือเพ่ือความเทาเทียมและท่ัวถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) 
และหลักการมีสวนรวมของทุกภาคสวนของสังคม (All for Education) อีกท้ังยึดตามเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
(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 และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21" 
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โดยมีวัตถุประสงคในการจัดการศึกษา 4 ประการ คือ 
(1) เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
(2) เพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนพลเมืองดี 
(3) เพ่ือพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู และคุณธรรม จริยธรรม รูรัก

สามัคคี และรวมมือผนึกกําลังมุงสูการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ  
4) เพ่ือนําประเทศไทยกาวขามกับดักประเทศท่ีมีรายไดปานกลาง และความเหลื่อมล้ํา

ภายในประเทศลดลงเพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนและจุดมุงหมายในการจัดการศึกษาดังกลาวขางตน แผนการศึกษา
แหงชาติไดวางเปาหมายไว 2 ดาน คือ 

เปาหมายดานผูเรียน (Learner Aspiration) โดยมุงพัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีคุณลักษณะ
และทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 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) 
ทักษะดานความเขาใจตางวัฒนธรรม 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 ซ่ึงมีตัวช้ีวัดเพ่ือการบรรลุ 
เปาหมาย 53 ตัวช้ีวัด ประกอบดวย เปาหมายและตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ ดังนี้  

(1) ประชากรทุกคนเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานอยางท่ัวถึง (Access)   
มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เชน ประชากรกลุมอายุ 6 - 14 ปทุกคนไดเขาเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ตอนตนหรือเทียบเทาท่ีรัฐตองจัดใหฟรีโดยไมเก็บคาใชจาย ผูเรียนพิการไดรับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการ
ทางการศึกษาท่ีเหมาะสมทุกคน และประชากรวัยแรงงาน มีการศึกษาเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน เปนตน  

(2) ผูเรียนทุกคน ทุกกลุมเปาหมายไดรับบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
อยางเทาเทียม (Equity) มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เชน ผูเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกคนไดรับการสนับสนุน
คาใชจายในการศึกษา 15 ปเปนตน  

(3) ระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพ สามารถพัฒนาผูเรียนใหบรรลุขีดความสามารถเต็ม
ตามศักยภาพ (Quality) มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เชน นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 
(O-NET) แตละวิชาผานเกณฑคะแนนรอยละ 50 ข้ึนไปเพ่ิมข้ึน และคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบโครงการ
ประเมินผลนักเรียนรวมกับนานาชาติ (Program for International Student Assessment : PISA) ของ
นักเรียนอายุ 15 ปสูงข้ึน เปนตน  

(4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือการลงทุนทางการศึกษาท่ีคุมคา
และบรรลุเปาหมาย (Efficiency) มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เชน รอยละของสถานศึกษาขนาดเล็ก ท่ีไมผานเกณฑการประเมิน
คุณภาพภายนอกลดลง มีระบบการบริหารงานบุคคล ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและ
เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน รวมท้ังมีกลไกสงเสริมให ทุกภาคสวนสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษา เปนตน  



63 
 

(5) ระบบการศึกษาท่ีสนองตอบและกาวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีเปนพลวัต
และบริบทท่ีเปลี่ยนแปลง (Relevancy) มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เชน อันดับความสามารถในการแขงขันของ ประเทศ
ดานการศึกษาดีข้ึน สัดสวนผูเรียนอาชีวศึกษาสูงข้ึนเม่ือเทียบกับผูเรียนสามัญศึกษา และจํานวนสถาบันอุดมศึกษาท่ี
ติดอันดับ 200 อันดับแรกของโลกเพ่ิมข้ึน เปนตน 

เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนจุดมุงหมาย และเปาหมายดังกลาวขางตน แผนการศึกษาแหงชาติ 
จึงไดกําหนดชวงเวลาในการดําเนินการในแตละเปาหมายและตัวชี้วัด เปน 5 ชวง ดังนี้ระยะ เรงดวน ระยะ 5 
ปแรกของแผน ระยะ 5 ปท่ีสองของแผน ระยะ 5 ปท่ีสามของแผน และระยะ 5 ปสุดทายของแผน 

ยุทธศาสตร เปาหมาย และตัวชี้วัด แผนการศึกษาแหงชาติไดกําหนดยุทธศาสตร ในการ
พัฒนาการศึกษาภายใต 6 ยุทธศาสตรหลักท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป เพ่ือใหแผนการศึกษา
แหงชาติบรรลุเปาหมายตามจุดมุงหมาย วิสัยทัศนและแนวคิดการจัดการศึกษา ดังกลาวขางตน ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ        
มีเปาหมาย ดังนี้  

(1) คนทุกชวงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดม่ันการปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีตัวชี้วัดที่สําคัญ เชน การจัดกิจกรรมของสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานท่ีสงเสริมการเรียนรูท่ีสะทอนความรักและการธํารงรักษาสถาบันหลักของชาติ และการยึดมั่น
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข การจัดการเรียนการสอน/กิจกรรม 
เพ่ือเสริมสรางความเปนพลเมือง (Civic Education) และสงเสริมการอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม เปนตน  

(2) คนทุกชวงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตและพ้ืนท่ีพิเศษ
ไดรับการศึกษาและเรียนรูอยางมีคุณภาพ มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เชน นักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษ เฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใตและพ้ืนท่ีพิเศษมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) แตละวิชา
ผานเกณฑคะแนนรอยละ 50 ข้ึนไปเพ่ิมข้ึน สถานศึกษาจัดการศึกษาสําหรับกลุมชนตางเชื้อชาติศาสนา ภาษา 
และวัฒนธรรม กลุมชนชายขอบ และแรงงาน ตางดาวเพ่ิมข้ึน และสถานศึกษาในพ้ืนท่ีพิเศษท่ีจัดอยูในมาตรการ
จูงใจ มีระบบเงินเดือน คาตอบแทนท่ีสูงกวาระบบปกติเพ่ิมข้ึน เปนตน  

(3) คนทุกชวงวัยไดรับการศึกษา การดูแลและปองกันจากภัยคุกคามในชีวิต รูปแบบใหม 
มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เชน สถานศึกษาท่ีจัดกระบวนการเรียนรูและปลูกฝงแนวทางการจัดการความขัดแยงโดยแนวทาง
สันติวิธีเพ่ิมข้ึน มีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรม เพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับภัยคุกคาม
ในรูปแบบใหมเพิ่มขึ้น มีระบบ กลไก และมาตรการที่เขมแข็งในการปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคามใน
รูปแบบใหม และผูเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคดีทะเลาะวิวาทลดลง เปนตน โดยไดกําหนดแนวทางการพัฒนา คือ 
พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ยกระดับคุณภาพและสงเสริมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตและพ้ืนท่ีพิเศษ ท้ังท่ีเปนพ้ืนท่ีสูง พ้ืนท่ีตามแนวตะเข็บชายแดน และ
พ้ืนท่ีเกาะแกงชายฝงทะเล ท้ังกลุมชนตางเชื้อชาติศาสนา และวัฒนธรรม กลุมชนชายขอบ และแรงงานตางดาว 
พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการจัดระบบการดูแลและปองกันภัยคุกคามใน รูปแบบใหม อาทิ อาชญากรรม
และความรุนแรงในรูปแบบตางๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม ภัยจากไซเบอร เปนตน 
และมีแผนงานและโครงการสําคัญ เชน โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใตและพ้ืนท่ีพิเศษ เปนตน 
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ยุทธศาสตรท่ี 2 : การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพ่ือสราง 
ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ มีเปาหมาย ดังนี้  

(1) กําลังคนมีทักษะท่ีสําคัญจําเปนและมีสมรรถนะตรงตามความตองการของตลาด
งานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เชน มีฐานขอมูล ความตองการกําลังคน 
(Demand) จําแนกตามกลุมอุตสาหกรรมอยางครบถวน สัดสวนผูเรียน อาชีวศึกษาสูงข้ึนเม่ือเทียบกับผูเรียน
สามัญศึกษา และสัดสวนผูเรียนวิทยาศาสตรสุขภาพ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผูเรียน
สังคมศาสตรกําลังแรงงานในสาขาอาชีพตางๆ ท่ีไดรับการยกระดับคุณวุฒิวิชาชีพเพ่ิมข้ึน เปนตน  

(2) สถาบันการศึกษาและหนวยงานท่ีจัดการศึกษาผลิตบัณฑิตท่ีมีความเชี่ยวชาญ
และเปนเลิศเฉพาะดาน มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เชน สัดสวนการผลิตกําลังคนระดับกลางและระดับสูง จําแนกตาม
ระดับ/ประเภทการศึกษาในสาขาวิชาท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ
เพ่ิมข้ึน รอยละของสถาบันการศึกษาจัดการศึกษารูปแบบทวิภาคี/สหกิจศึกษา/หลักสูตรโรงเรียนในโรงงาน
ตามมาตรฐานท่ีกําหนดเพ่ิมข้ึน จํานวนหลักสูตรของสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาทวิวุฒิ (Dual Degree) เพ่ิมข้ึน 
จํานวนสถาบันอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาท่ีจัดหลักสูตรสําหรับผูมีความสามารถพิเศษเพ่ิมข้ึน และมีภาคี
เครือขายความรวมมือระหวางรัฐ เอกชน สถานประกอบการ สมาคมวิชาชีพและหนวยงานท่ีจัดการศึกษา
เพ่ิมข้ึน เปนตน   

(3) การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสรางองคความรู และนวัตกรรมท่ีสรางผลผลิตและมูลคาเพ่ิม
ทางเศรษฐกิจ มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เชน สัดสวนเงินลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน เม่ือเทียบกับภาครัฐเพ่ิมข้ึน 
สัดสวนคาใชจายการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาเม่ือเทียบกับผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) 
ของประเทศเพ่ิมข้ึน โครงการ/งานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู/นวัตกรรมท่ีนําไปใชประโยชนในการพัฒนาประเทศ
เพ่ิมข้ึน บุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาตอประชากร 10,00 คน เพ่ิมข้ึน นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐท่ีไดจดสิทธิบัตร
และทรัพยสินทางปญญาเพ่ิมข้ึน และผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในระดับนานาชาติเพ่ิมข้ึน เปนตน โดยได
กําหนดแนวทางการพัฒนา คือ ผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีสมรรถนะในสาขาท่ีตรงตามความตองการของ
ตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ สงเสริมการผลิตและพัฒนากําลังคนท่ีมีความเชี่ยวชาญ
และเปนเลิศเฉพาะดานสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสรางองคความรูและนวัตกรรมท่ีสรางผลผลิตและ
มูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ และมีแผนงานและโครงการสําคัญ เชน โครงการจัดทําแผนผลิตและพัฒนากําลังคน
ใหตรงกับความตองการของตลาดงานในกลุมอุตสาหกรรมเปาหมาย เปนตน 

ยุทธศาสตรท่ี 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
มีเปาหมาย ดังนี้  

(1) ผูเรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย และทักษะและ คุณลักษณะ
ท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เชน ผูเรียนท่ีมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
เพ่ิมข้ึน ผูเรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความมีวินัย และมีจิตสาธารณะเพ่ิมข้ึน สถานศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทาข้ึนไปท่ีจัดกิจกรรมสะทอนการสรางวินัย จิตสาธารณะ และคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงคเพ่ิมข้ึน เปนตน  

(2) คนทุกชวงวัยมีทักษะ ความรูความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา
และมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตไดตามศักยภาพ มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เชน เด็กแรกเกิด-5 ป มีพัฒนาการ
สมวัยเพ่ิมข้ึน นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) แตละวิชาผานเกณฑ
คะแนนรอยละ 50 ข้ึนไปเพ่ิมข้ึน ผูสูงวัย ท่ีไดรับบริการการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะชีวิตเพ่ิมข้ึน 
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และมีสาขาและวิชาชีพ ท่ีเปดโอกาสใหผูสูงวัยไดรับการสงเสริมใหทํางานและถายทอดความรู/ประสบการณ
เพ่ิมข้ึน เปนตน  

(3) สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรูตาม 
หลักสูตรอยางมีคุณภาพและมาตรฐาน มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เชน ศูนยเด็กเล็ก/สถานศึกษาระดับกอน 
ประถมศึกษาท่ีจัดกิจกรรมการเรียนรูไดคุณภาพและมาตรฐานเพ่ิมข้ึน สถานศึกษา/สถานพัฒนา เด็กปฐมวัย
จัดกิจกรรมท่ีสอดคลองกับหลักสูตรปฐมวัย และสมรรถนะของเด็กท่ีเชื่อมโยงกับ มาตรฐานคุณภาพเด็กปฐมวัย
ของอาเซียนเพ่ิมข้ึน สถานศึกษาในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรท่ีมุงพัฒนาผูเรียนให
มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 เพ่ิมข้ึน และสถาบันการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรท่ีมุงพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรประเทศไทย 
4.0 เพ่ิมข้ึน เปนตน  

(4) แหลงเรียนรู สื่อตําราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรูมีคุณภาพและมาตรฐาน 
และประชาชนสามารถเขาถึงไดโดยไมจํากัดเวลาและสถานท่ี มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เชน แหลงเรียนรูท่ีไดรับการพัฒนา
ใหสามารถจัดการศึกษา/จัดกิจกรรมการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน สื่อสารมวลชนที่เผยแพรหรือ
จัดรายการเพ่ือการศึกษาเพ่ิมข้ึน สื่อตําราเรียนและสื่อการเรียนรูท่ีผานการรับรองมาตรฐานคุณภาพจากหนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ และไดรับการพัฒนาโดยการมีสวนรวมจากภาครัฐและเอกชนเพ่ิมข้ึน เปนตน  

(5) ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญ 
เชน มีระบบและกลไกการทดสอบ การวัดและประเมินความรูทักษะ และสมรรถนะของผูเรียนทุกระดับการศึกษา 
และทุกกลุมเปาหมายท่ีมีประสิทธิภาพ มีระบบติดตามประชากรวัยเรียนที่ขาดโอกาสหรือไมไดรับการศึกษา 
และผูเรียนท่ีมีแนวโนมจะออกกลางคัน เปนตน 

(6) ระบบการผลิตครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาไดมาตรฐานระดับสากล      
มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เชน มีฐานขอมูลความตองการใชครูแผนการผลิตครูอาจารยและบุคลากรทางการศึกษา
ในระยะ 10 ป (พ.ศ. 2560 - 2569) จําแนกตามสาขาวิชา ขนาด สถานศึกษา และจังหวัด สัดสวนของการบรรจุครู
ท่ีมาจากการผลิตครูในระบบปดเพ่ิมข้ึน มีหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีเอ้ือใหผูสําเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาอ่ืน
และพัฒนาเพ่ิมเติมเพ่ือเขาสูวิชาชีพครูเปนตน  

(7) ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน   
มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เชน ครูอาจารยและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและประเภท การศึกษาไดรับการพัฒนา
ตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังไดรับการพัฒนาใหสอดคลองกับ
ความตองการและยุทธศาสตรของหนวยงานเพ่ิมข้ึน และระดับความพึงพอใจของครูอาจารยและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีมีตอการพัฒนาและการใชประโยชนจากการพัฒนาเพิ่มขึ้น เปนตน โดยไดกําหนดแนวทาง 
การพัฒนา คือ สงเสริมและพัฒนาแหลงเรียนรูสื่อตําราเรียน และสื่อการเรียนรูตางๆ ใหมีคุณภาพ มาตรฐาน 
และประชาชนสามารถเขาถึงแหลงเรียนรูไดโดยไมจํากัดเวลาและสถานท่ี สรางเสริมและปรับเปลี่ยนคานิยม
ของคนไทยใหมีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมท่ีพึงประสงคและพัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัด 
และประเมินผลผูเรียนใหมีประสิทธิภาพ และมีแผนงานและโครงการท่ีสําคัญ เชน โครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนา 
ทองถ่ิน เปนตน 
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ยุทธศาสตรท่ี 4 : การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา     
มีเปาหมาย ดังนี้  

(1) ผูเรียนทุกคนไดรับโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาท่ีมี คุณภาพ     
มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เชน ดัชนีความเสมอภาคของอัตราการเขาเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามฐานะทางเศรษฐกิจ
และพ้ืนท่ีลดลง ความแตกตางระหวางคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
ของนักเรียนระหวางพ้ืนท่ี/ภาคการศึกษาในวิชาคณิตศาสตรและภาษาอังกฤษลดลง เปนตน  

(2) การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผานเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาสําหรับคนทุกชวงวัย 
มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เชน มีระบบเครือขายเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาท่ีทันสมัยสนองตอบความตองการของ
ผูเรียนและผูใชบริการอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และสถานศึกษาทุกแหงมีอินเทอรเน็ตความเร็วสูงและ 
มีคุณภาพ เปนตน  

(3) ระบบขอมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาท่ีครอบคลุม ถูกตองเปน
ปจจุบัน เพ่ือการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล 

มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เชน มีระบบฐานขอมูลรายบุคคลท่ีอางอิงจากเลขท่ีบัตรประจําตัว
ประชาชน 13 หลัก ท่ีสามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนฐานขอมูล รวมท้ังใชประโยชนรวมกันระหวางกระทรวงศึกษาธิการ   
และหนวยงานอ่ืน ดานสาธารณสุข สังคม ภูมิสารสนเทศ แรงงาน และการศึกษา และมีระบบสารสนเทศดาน
การศึกษาและดานอ่ืนท่ีเก่ียวของ ท่ีเปนระบบเดียวกัน ท้ังประเทศ ครอบคลุม ถูกตอง และเปนปจจุบัน สามารถ 
อางอิงไดเปนตน โดยไดกําหนดแนวทางการพัฒนา คือ เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษา 
ท่ีมีคุณภาพ พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาสําหรับคนทุกชวงวัย พัฒนาฐานขอมูลดานการศึกษา  
ท่ีมีมาตรฐานเชื่อมโยงและเขาถึงไดและมีแผนงานและโครงการสําคัญ เชน โครงการจัดทําฐานขอมูลรายบุคคล
ทุกชวงวัย ท้ังดานสาธารณสุข สังคม ภูมิสารสนเทศ แรงงาน และการศึกษา เปนตน 

ยุทธศาสตร ท่ี 5 : การจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับ 
ส่ิงแวดลอม มีเปาหมาย ดังนี้  

(1) คนทุกชวงวัย มีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม และนําแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เชน ครู/ บุคลากรทางการศึกษา ไดรับ
การอบรมพัฒนาในเรื่องการสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ิมข้ึน ผูเรียนทุกระดับการศึกษา
มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความตระหนักในความสําคัญของการดํารงชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ความมี
คุณธรรม จริยธรรม และการประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตเพ่ิมข้ึน และ
สถาบันอุดมศึกษาท่ีติดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวของโลกเพ่ิมข้ึน เปนตน  

(2) หลักสูตร แหลงเรียนรู และสื่อการเรียนรูท่ีสงเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับ 
สิ่งแวดลอม คุณธรรม จริยธรรม และการนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ        
มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เชน สถานศึกษา/สถาบันการศึกษาจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม เพื่อปลูกฝงคุณธรรม 
จริยธรรม และการนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติเพิ่มขึ้น และสื่อสารมวลชน
ท่ีเผยแพรหรือใหความรูเก่ียวกับการสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ิมข้ึน เปนตน  

(3) การวิจัยเพ่ือพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมดานการสรางเสริมคุณภาพชีวิต 
ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เชน มีฐานขอมูลดานการศึกษาท่ีเก่ียวของกับการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศในสาขาตางๆ เพ่ิมข้ึน เปนตน โดยไดกําหนดแนวทางการพัฒนา คือ สงเสริมสนับสนุนการสราง
จิตสํานึกรักษ สิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม และนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ
ในการดําเนินชีวิต สงเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรูแหลงเรียนรูและสื่อการเรียนรูตางๆ และ
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พัฒนาองคความรูงานวิจัย และนวัตกรรมดานการสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมีแผนงาน
และโครงการสําคัญ เชน โครงการนอมนําศาสตรพระราชาสูการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพคนทุกชวงวัย โครงการ
โรงเรียนคุณธรรม โครงการโรงเรียนสีเขียว เปนตน  

ยุทธศาสตรท่ี 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเปาหมาย 
ดังนี้  

(1) โครงสราง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคลองตัว 
ชัดเจน และสามารถตรวจสอบไดมีตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เชน มีการปรับปรุงโครงสรางและระบบบริหารราชการ
สวนกลาง สวนภูมิภาค และสถานศึกษาใหมีเอกภาพ สอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ี และการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล เปนตน  

(2) ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงผลตอ คุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เชน สถานศึกษาขนาดเล็ก/สถานศึกษาท่ีตองการความชวยเหลือ
และพัฒนาเปนพิเศษอยางเรงดวน ท่ีไมผานเกณฑการประเมินคุณภาพภายนอกลดลง คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐานของผูเรียนท่ีเรียนในกลุมสถานศึกษาท่ีเขาสูระบบการบริหารจัดการแนวใหม
สูงข้ึน เปนตน  

(3) ทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาท่ีตอบสนองความตองการ 
ของประชาชนและพ้ืนท่ี มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เชน จํานวนองคกร สมาคม มูลนิธิหรือหนวยงานอ่ืนท่ีเขามาจัดการศึกษา
หรือรวมมือกับสถานศึกษา ท้ังของรัฐ เอกชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ิมข้ึน และสัดสวนการมีสวนรวม
สนับสนุนการศึกษาของภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคีเครือขายเม่ือเทียบกับรัฐ จําแนกตามระดับการศึกษา
สูงข้ึน เปนตน  

(4) กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะ     
ท่ีแตกตางกันของผูเรียน สถานศึกษาและความตองการกําลังแรงงานของประเทศมีตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เชน มีกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ และระบบการจัดสรรเงินเพ่ือการศึกษาท่ีเอ้ือและ สนองตอบคุณลักษณะท่ีแตกตางกันของผูเรียน 
ความตองการกําลังแรงงานและสภาพปญหาท่ีแทจริงของประเทศ มีรูปแบบ/แนวทาง กลไกการจัดสรรงบประมาณ
ผานดานอุปสงคและอุปทานในสัดสวนท่ีเหมาะสม เปนตน  

(5) ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษามีความ เปนธรรม 
สรางขวัญกําลังใจและสงเสริมใหปฏิบัติงานไดอยางเต็มตามศักยภาพ มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เชน สถานศึกษาท่ีมีครู
เพียงพอตอการจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น ครู/ผูทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน/ผูประกอบการที่ปฏิบัติงาน
สนับสนุนการเรียนการสอนเพ่ิมข้ึน และสถานศึกษามีบุคลากรทางการศึกษา ทําหนาท่ีปฏิบัติงานสนับสนุนการ
เรียนการสอนเพ่ิมข้ึน เปนตน 

9) แผนดานการอุดมศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนากําลังคนของประเทศ 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม จัดตั้งตามพระราชบัญญัติ

ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี 19) พ.ศ. 2562 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 136 ตอนท่ี 57 ก 
ลงวันท่ี 1 พฤษภาคม 2562 ซ่ึงมีผลบังคับใชเม่ือวันท่ี 2 พฤษภาคม 2562 โดยมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวกับสงเสริม 
สนับสนุน และกํากับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและการสรางนวัตกรรม เพ่ือใหพัฒนาประเทศเทาทัน
การเปลี่ยนแปลงของโลก และราชการอ่ืนๆ ตามกฎหมายกําหนด โดยมีแผนดานการอุดมศึกษาเพ่ือผลิตและ
พัฒนากําลังคนของประเทศ ดังนี้ 
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(1) วิสัยทัศน  
อุดมศึกษาสรางคน สรางปญญา เพ่ือพัฒนาสังคมไทยอยางยั่งยืน 

(2) วัตถุประสงค 
(2.1) เพ่ือยกระดับคุณภาพการอุดมศึกษาใหเทียบเคียงกับประเทศพัฒนาแลว 

สรางปญญาใหสังคมไทยและสังคมโลก ยกระดับศักยภาพทุนมนุษยใหเปนปจจัยเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน 
ยกระดับความเปนนานาชาติ (Internationalization) ยกระดับศักยภาพวิทยาศาสตรเทคโนโลยีการวิจัยและ
นวัตกรรมใหเปนแรงขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและตอบโจทยยุคโลกาภิวัฒน  

(2.2) เพ่ือสนับสนุนการถายทอดองคความรูและนวัตกรรมอยางกวางขวางและครอบคลมุ
ผูมีสวนไดสวนเสียในภาคการเกษตร อุตสาหกรรมและบริการใหสามารถนําวิทยาศาสตรเทคโนโลยีการวิจัย
และนวัตกรรม มาใชเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

(2.3) เพื่อสนับสนุนการเคลื่อนยายทางสังคม (Social Mobility) ขยายโอกาสทาง
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ครอบคลุมประชากรวัยเรียน วัยแรงงานและผูสูงอายุใหเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
โดยเฉพาะกลุมผูดอยโอกาสใหความสําคัญกับการพัฒนาทักษะและสมรรถนะตามความตองการของตลาดแรงงาน 
การสรางงานและการเปนผูประกอบการ โดยเฉพาะในทองถ่ินหรือภูมิลําเนาของตนเอง  

(2.4) เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการกํากับดูแลระบบอุดมศึกษาใหมีประสิทธิภาพสอดคลอง
กับความเปนอิสระในการบริหารจัดการตนเองของสถาบันอุดมศึกษาสามารถพัฒนาระบบบริหารแบบมืออาชีพ 
ดวยกําหนดจุดเนนเพ่ือการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาท่ีหลากหลายใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาประเทศในมิติ
ตางๆ (Reinventing University) ความสัมพันธแผนดานการอุดมศึกษากับแผนตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

(3) เปาหมายและตัวช้ีวัดของแผน 
(3.1) เปาหมายท่ี 1 กําลังคนมีคุณภาพ และปริมาณรองรับการพัฒนาประเทศ

และการเปล่ียนแปลงตามกระแสโลก 
เปาหมายหมายยอย 
1. บัณฑิตมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค (Desired Characteristics) โดยมีความสมดุล

ท้ังทักษะวิชาชีพ และทักษะการดํารงชีวิต (Soft & Hard Skills)  
2. อุดมศึกษาผลิตและพัฒนากําลังคนสอดคลองกับเปาหมาย และตอบโจทยประเทศ

ท้ังเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ  
3. ผูเรียนทุกกลุมมีโอกาสเขาถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษา (Equality in Access) 

และการเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong Learning, Credit Bank)  
4. ประชากรวัยแรงงานไดรับการพัฒนา และยกระดับทักษะเพ่ือการทํางาน (Re Skills, 

Up Skills & New Skills)  
5. กระบวนการจัดการศึกษามีคุณภาพ มาตรฐาน และยืดหยุน เหมาะสมกับผูเรียน 

(Enhancing Curriculums for Desired Learning Outcomes)  
6. ภาคีท้ังภาคสังคม ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และสถาบันวิชาการท้ังใน

และตางประเทศมีสวนรวมในการกําหนด และพัฒนาหลักสูตรเพ่ือการผลิตบัณฑิต (Degree) และการพัฒนา
กําลังแรงงาน (Non-Degree)  

7. อาจารยมีความเปนมืออาชีพในการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน 
และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะศาสตรเปนท่ียอมรับท้ังในและนอกประเทศ  
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8. บุคลากรไดรับการเสริมสรางความรูและทักษะที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน
ในสถาบันอุดมศึกษา  

9. สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการใชชีวิตของผูเรียนทุกกลุมในสถาบันอุดมศึกษา 
(Campus Life & Universal Design) 

ตัวช้ีวัด 
ตัวช้ีวัด เปาหมาย 

2564 2565 2566-2570 
1. Critical thinking in teaching by WEF ดีข้ึน ≤87th ≤85th ≤80th 
2. Skillset of Graduates by WEF ดีข้ึน ≤70th ≤65th ≤60th 
3. Digital skills among active population by WEF ดีข้ึน ≤65th ≤64th ≤62th 
4. Ease of finding skilled employees by WEF ดีข้ึน ≤85th ≤84th ≤80th 
5. English Proficiency by IMD ดีข้ึน ≤73th ≤72th ≤70th 
6. ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงข้ึน (สถานภาพการทํางาน     

ของผูสําเร็จการศึกษาภายในระยะ 1 ปหลังจากการจบ
การศึกษา) 

75% 80% 85% 

7. สัดสวนของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีศึกษาในหลักสูตร    
ท่ีมีการฝกปฏิบัติในหนวยงานผูใชบัณฑิตสูงข้ึน 

13% 15% 17% 

8. สัดสวนนักศึกษารวมสายวิทยาศาสตรเทคโนโลยีสูงข้ึน :  
สายอ่ืน 

67 : 33 66 : 34 65 : 35 

9. สัดสวนของบุคลากรสายวิชาการจําแนกตามวุฒิการศึกษา
สูงข้ึน (ป.เอก : ต่ํากวา ป.เอก) 

47 : 53 48 : 52 50 : 50 

10. รอยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดเตรียมอุปกรณและ
เครื่องมือทางการศึกษาสําหรับผูพิการสูงข้ึน 

- - 100% 
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(3.2) เปาหมาย 2 งานวิจัยเพ่ือสรางองคความรูและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาประเทศ
อยางย่ังยืน  

เปาหมายยอย  
1. ขีดความสามารถในการวิจัยสรางองคความรูนวัตกรรมของอุดมศึกษาที่นําไปสู

การใชงานจริงและสรางโอกาสทางธุรกิจ (Corporate University, Start-up, Spin-off, Incubator และ Accelerator)  
2. ระบบรวบรวมองคความรูงานวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือการสืบคนท่ีเอ้ือตอการอางอิง

ทางวิชาการ และนําไปใชประโยชน  
3. เครือขายความรวมมือดานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมระดับอุดมศึกษาท้ังในและ

ตางประเทศใหมีความเปนเลิศ (นักวิจัย ผูเชี่ยวชาญ บุคลากรศักยภาพสูง)  
4. เสนทางความกาวหนาทางสายอาชีพของนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา (Career path)  
5. ทรัพยากรมนุษยท่ีมีความเชี่ยวชาญดานการวิจัย สอดคลองกับการพัฒนาประเทศ

อยางพอเพียง  
6. อุปสรรคท่ีเปนภาระตอการสรางงานวิจัยและนวัตกรรมในสถาบันอุดมศึกษาลดลง  
7. หนวยจัดการทรัพยสินทางปญญาและถายทอดเทคโนโลยีเปนระบบอยางมีประสิทธิภาพ

สงตอผลงานสูสังคม และเศรษฐกิจ (Research Administration and Support Office)  
8. ระบบประเมินผลงานวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพและความคุมคา  
ตัวช้ีวัด  
ตัวช้ีวัด เปาหมาย 

2564 2565 2566-2570 
1. Patent application ดีข้ึน (applications/million pop 

by WEF) 
≤64th ≤62th ≤60th 

2. Scientific concentration R&D Productivity by 
publication by IMD 

≤27th ≤26th ≤25th 

3. International co-invention (applications/million 
pop by WEF) 

≤78th ≤76th ≤70th 

4. Research institutions prominence by WEF ≤41th ≤40th ≤39th 
5. อันดับดานความรวมมือในกิจกรรมวิจัยและพัฒนาระหวาง

สถาบันอุดมศึกษา กับภาคอุตสาหกรรม (University-
industry collaboration in R&D/ Multi - Stakeholder 
collaboration by WEF) 

≤39th ≤39th ≤38th 

6. สัดสวนนักวิจัยตอประชากร 10,000 คน 25 คน 25 คน 25 คน 
7. รอยละของผลงานตีพิมพในระดับนานาชาติเพ่ิมข้ึน        

จากฐานขอมูล Scopus 
8% 20% 22% 
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(3.3) เปาหมาย 3 : สถาบันอุดมศึกษามีสมรรถนะตรงตามอัตลักษณ/จุดแข็ง 
เพ่ือใหเกิดคุณภาพในระบบอุดมศึกษา  

เปาหมายยอย  
1. ระบบการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
2. การใชจายงบประมาณท่ีมีผลสัมฤทธิ์และคุมคาตอการลงทุนในการจัดการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา (Performance- Based)  
3. กลุมสถาบันอุดมศึกษาแบงกลุมตามผลลัพธ (Outcome-based) สอดคลองตาม 

อัตลักษณและความตองการ ของชุมชน/พ้ืนท่ี  
4. สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาขีดความสามารถสูสถาบันอุดมศึกษาชั้นนํา (Global 

University Ranking)  
5. โครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัล เพ่ือการจัดการศึกษาและวิจัยท่ีไมใชประโยชนทางการคา 

(Non-Commercial)  
ตัวช้ีวัด  
ตัวช้ีวัด เปาหมาย 

2564 2565 2566-2570 
1. จํานวนสถาบันอุดมศึกษาท่ีผานเกณฑการประเมินของ ITA 

รอยละ 86 
60 แหง  65 แหง 83 แหง 

2. ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเทามาตรฐานสากลและ        
มีความคลองตัว ระดับ Digital Government Maturity 
Model (Gartner) (เฉพาะสถาบันอุดมศึกษา) 

ระดับ 2 ระดับ 2 ระดับ 3 

3. การศึกษาระดับอุดมศึกษาตอบสนองความสามารถในการ
แขงขัน (University Education by IMD) 

≤42th ≤41th ≤40th 

4. สถาบันอุดมศึกษาติด University Ranking by Subjects 
ใน 200 อันดับแรกเพ่ิมข้ึน 

7 แหง 8 แหง 12 แหง 

5. สถาบันอุดมศึกษาติดอันดับ 200 อันดับแรกของ World 
Class University Ranking 

-  1 แหง 2 แหง 

6. กองทุนเพ่ือพัฒนาการอุดมศึกษา 1 กองทุน - - 
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(4) ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 
(4.1) ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาศักยภาพคน (Capacity Building)  

จากสภาวการณเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก กระแสโลกาภิวัฒนและนโยบาย
ประเทศไทย 4.0 อุดมศึกษาจึงตองผลิตบัณฑิตและพัฒนากําลังคนใหสามารถดํารงตนในสังคมไดอยางมีคุณคา 
โดยบัณฑิตและกําลังคนดังกลาวตองมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคมีองคความรูความเขาใจ ทักษะท่ีสอดคลองกับ
เปาหมายและสามารถตอบโจทยท่ีทาทายของประเทศ ซ่ึงการผลิตบัณฑิตและพัฒนากําลังคนตองสนับสนุนให
เกิดการเรียนรูตลอดชีวิต เปดโอกาสใหประชากรทุกกลุมตั้งแตผูพิการ ตลอดจนผูดอยโอกาสสามารถเขาถึง
การเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางเทาเทียม ดวยเหตุนี้อุดมศึกษาจึงตองปรับและพัฒนากระบวนการจัดการศึกษา
ใหมีคุณภาพ มาตรฐาน และยืดหยุนเหมาะสมกับผูเรียน ประสานความรวมมือจากภาคสวนตางๆ เพ่ือกําหนด
และพัฒนาหลักสูตรสําหรับผลิตบัณฑิต (Degree) และพัฒนากําลังแรงงาน (Non-Degree) ใหสอดคลองและ
เหมาะสมกับความตองการของผูเรียนและการพัฒนาประเทศ รวมถึงพัฒนาอาจารยใหมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ศาสตรและเสริมสรางองคความรูทักษะของบุคลากร เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานในอุดมศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ  

แนวทางขับเคล่ือนแผนสูการปฏิบัติ  
แนวทางท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือการเรียนรูตลอดชวงชีวิต (Lifelong Learning) 

เพ่ือใหผูเรียนท่ีมาจากครอบครัวผูมีรายไดนอย ผูพิการ ผูดอยโอกาส ตลอดจนผูสูงวัย สามารถเขาถึงบริการ
ทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีมีคุณภาพสูง เม่ือสําเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพและมีรายไดเพียงพอ 
ท่ีจะชวยเหลือยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัวท่ีดีข้ึนในอนาคต  

กลยุทธ 1 กําหนดแผนการเรียนรูตลอดชวงชีวิต (Provide Lifelong Learning 
Plan) รัฐพึงจัดใหมีแผนการเรียนรูตลอดชวงชีวิตโดยสถาบันอุดมศึกษาตองจัดการศึกษาเพ่ือใหเกิดการเรียนรู
ตลอดชวงชีวิตใหสอดคลองกับแผน โดยเปดโอกาสใหประชาชนทุกคนสามารถเขาถึงองคความรูและบริการ
ทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาไดโดยไมมีขีดจํากัด ความสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียนไมไดจํากัดเฉพาะ
ในชวงเวลาท่ีเปนนักศึกษา แตจะเปนอยางตอเนื่องตลอดเวลาไมวาผูเรียนจะอยูในสถานภาพใด สถาบันอุดมศึกษา
ตองใหบริการตลอดชวงชีวิต  

กลยุทธ 2 สรางโอกาสการเขาถึงอุดมศึกษาอยางทั่วถึงและเปนธรรม 
โดยไมท้ิงใครไวขางหลัง (Access & Equity in Higher Education) สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาใหแกผูเรียน
อยางเต็มท่ี และเทาเทียมกันไมเลือกปฏิบัติโดยรองรับผูเรียนที่มาจากครอบครัวผูมีรายไดนอย ผูดอยโอกาส 
ผูพิการความแตกตางเรื่องถ่ินกําเนิด เชื้อชาติภาษา เพศ อายุ สถานะของบุคคล ศาสนา หรือความคิดเห็น
ทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ ซ่ึงสถาบันอุดมศึกษาตองสงเสริมและสนับสนุนผูเรียนท่ี
ขาดแคลนทุนทรัพยใหมีโอกาสเรียนจนสําเร็จปริญญาตรี ท้ังนี้รัฐควรจัดเงินอุดหนุนการดําเนินงานท้ังในสวน
ของสถาบันอุดมศึกษาและผูเรียน โดยในสวนของผูเรียนอาจจัดเงินทุนการศึกษา เงินทุนใหกูยืม ทุนผูกพัน
เม่ือสําเร็จการศึกษาในรูปแบบตางๆ หรือการสนับสนุนใหทํางานระหวางเรียน  

กลยุทธ 3 การจัดการศึกษาสําหรับผูสูงอายุ (Education For The Elderly) 
สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาสําหรับผูสูงอายุเปนการพัฒนาศักยภาพใหมีความรูและทักษะเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตใหสามารถดูแลตนเองได ดังนั้น การจัดการศึกษาสําหรับผูสูงอายุจึงตองออกแบบและพัฒนาหลักสูตร
ระยะสั้น ตลอดจนมีมาตรฐานการศึกษาท่ีแตกตางจากระบบการศึกษาปกติ  
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กลยุทธ 4 การเชื่อมโยงและสรางความเขมแข็งใหกับการศึกษาระดับอ่ืน  
สถาบันอุดมศึกษาตองเขาไปมีสวนรวมในการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาท้ังระดับพ้ืนฐาน และระดับ
อาชีวศึกษา เพื่อใหผูเรียนมีคุณภาพในฐานะที่เปนปจจัยสงตอใหกับระบบอุดมศึกษา รวมทั้งสามารถไป
ปฏิบัติงานในภาคการผลิตไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยการนําองคความรูและบุคลากรไปสนับสนุนตามความเชี่ยวชาญ 
เชน อุดมศึกษาพ่ีเลี้ยง การอบรมอาชีวะชั้นสูง และการผลิตและพัฒนาศักยภาพครูในระบบ  

กลยุทธ 5 สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการใชชีวิตของผูเรียนทุกกลุมในสถาบัน 
อุดมศึกษา (Campus Life & Universal Design) สถาบันอุดมศึกษาจัดใหมีบรรยากาศเอ้ือตอการเรียนการสอน 
และการดําเนินชีวิตของผูเรียนท่ีไมควรอยูในอาคารเพียงอยางเดียว แตตองมีชีวิตอยูนอกอาคาร มีสังคม มีการกีฬา 
มีกิจกรรม มีสถานท่ีพักผอนสําหรับผูเรียนท่ีเพียงพอ ซ่ึงการออกแบบสถาปตยกรรมในสถาบันอุดมศึกษาควร
เปนการออกแบบเพ่ือคนทุกกลุม (Universal Design) โดยเปนการออกแบบท่ีคํานึงถึงการเขาถึงการใชประโยชน
อยางเทาเทียมและเสมอภาคกัน ตั้งแตผูท่ีไมมีความตองการพิเศษจนถึงผูท่ีมีความตองการพิเศษ (Special Needs) 
เชน ผูท่ีมีความบกพรองทางรางกายและผูท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา เปนตน ใหไดรับการศึกษาปราศจาก
อุปสรรคและการดําเนินชีวิตในสถาบันอุดมศึกษาอยางปกติสุข 

แนวทางท่ี 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสมรรถนะของกําลังคน (Quality 
& Manpower Competencies Enhancement) เพ่ือพัฒนากําลังคนทั้งในระบบการศึกษาและผูที่อยู
ในตลาดแรงงานหรืออยูในกลุมนอกวัยเรียน (Non-Aged Group) ใหมีคานิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม 
มีทักษะดํารงชีวิตสําหรับโลกในศตวรรษท่ี 21 ไดรับการศึกษาและการพัฒนาท่ีมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล 
และสามารถเรียนรูและปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมการทํางานท่ีหลากหลาย เปนกําลังคนที่มีคุณลักษณะ 
1) สมรรถนะเชิงวิชาการ 2) สมรรถนะการประกอบอาชีพท่ีมีทักษะการปฏิบัติงานรองรับงานในปจจุบันและ
อนาคต และ 3) สมรรถนะการเปนพลโลก สมรรถนะเหลานี้จะชวยใหกําลังคนสามารถพัฒนาตนเอง ครอบครัว 
ตลอดจนสังคม รวมถึงการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน  

กลยุทธ 6 ปรับปรุงระบบการกํากับคุณภาพ และมาตรฐานหลักสูตร 
การจัดการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผลหลักสูตรตองกําหนดคุณลักษณะของบัณฑิตในลักษณะ
ผลการเรียนรู (Learning Outcomes) อยางชัดเจนตามอัตลักษณของแตละกลุมสถาบันอุดมศึกษา และตอบสนอง
ความตองการของสังคมและการพัฒนา ประเทศ การจัดการเรียนการสอนตองปรับใหสอดคลองการใชชีวิต
ของผูเรียนยุคใหม โดยมุงเนนใหผูเรียนบรรลุผลการเรียนรูท่ีกาวหนา และการวัดและประเมินผลตองเปนระบบ
ท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถแสดงผลการเรียนรู และพัฒนาการของผูเรียนตามความแตกตางระหวางบุคคล ท้ังนี้ 
รัฐพึงสนับสนุนใหมีการกํากับ ตรวจสอบ และประเมินผลตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และเปนไปตามอัตลักษณ
ของแตละกลุมสถาบันอุดมศึกษา  

กลยุทธ 7 วางแผนการผลิตบัณฑิตกําลังคน ท้ังดานปริมาณและคุณภาพให
สอดคลองตามศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา และตอบสนองความตองการเพ่ือการพัฒนาประเทศ รัฐกําหนด
กรอบนโยบายการผลิตและพัฒนากําลังคนท่ีตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศในกลุมสาขาตามอุตสาหกรรม
เปาหมาย (S-Curve & New Curve) เพ่ือรองรับการพัฒนาเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษตางๆ โดยมีกลไกการติดตาม 
และตรวจสอบความตองการกําลังคน สมรรถนะท่ีจําเปนตอการทํางาน การเปลี่ยนแปลงของอาชีพ ตลอดจน
การประเมินศักยภาพของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ รวมถึงพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษารูปแบบใหม
ในลักษณะ Sandbox นําไปสูการพัฒนาการจัดการศึกษาและพัฒนากําลังคนรูปแบบใหมท่ีเอ้ือตอการเปลี่ยนแปลง 
ท้ังนี้สถาบันอุดมศึกษาตองผลิตและพัฒนากําลังคนตามกรอบนโยบายของรัฐ โดยผูเรียนตองมีคุณภาพ มีความเปนเลิศ
ทางวิชาชีพเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีมีทักษะรองรับศตวรรษท่ี 21  
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กลยุทธ 8 การจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน 
(Cooperation and Work Integrated Education : CWIE) อุดมศึกษาสนับสนุนการเรียนรูเชิงบูรณาการ
กับการทํางานใหเปนกลไกหลักในการพัฒนาสมรรถนะของบัณฑิต ท้ังสมรรถนะเชิงวิชาการ เชิงวิชาชีพและ
การเปนพลโลกท่ีไมสามารถบรรลุผลไดจากการจัดการเรียนการสอนภายในหองเรียนเพียงอยางเดียว ซ่ึงการทํางาน
ในอนาคตมีแนวโนมเปลี่ยนแปลงสูง ประกอบกับความรูและทักษะใหมท่ีเปนประโยชนตอการดํารงชีพจะเกิดข้ึน
ในโลกของการทํางานเปนสวนใหญ ท้ังนี้สถาบันอุดมศึกษาจะตองเปนผูออกแบบและวางแผนการจัดการศึกษา 
และอาศัยความรวมมือจากสถานประกอบการ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ฉะนั้น การจัดการเรียนรู
เชิงบูรณาการกับการทํางาน จึงตองดําเนินการดวยความระมัดระวังโดยการบูรณาการการเรียนรูในชั้นเรียน
และในสถานประกอบการใหเหมาะสม  

กลยุทธ 9 การปรับระบบการศึกษาเพ่ือรองรับผูเรียนนอกวัยเรียน (Re Skills 
& Up Skills & New Skills) สถาบันอุดมศึกษาตองจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหไดรับความรูและเพ่ิมพูน
ทักษะแบบจําเพาะเปนหลัก โดยการจัดระบบการศึกษาอยางยืดหยุนใหเหมาะสมกับทักษะความตองการของ
ผูเรียน เชน การศึกษาในหลักสูตรระยะสั้น (Non Degree) ท้ังนี้รัฐตองจัดใหมีระบบการเทียบโอนประสบการณ
การทํางานกับการเรียนรู และมีระบบการสะสมหนวยกิต (Credit Bank) เพ่ือใหเกิดการพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง 
รวมท้ังจัดทําระบบ Clearing House เพ่ือจับคู (Matching) เพ่ือใหไดกําลังคนท่ีมีทักษะสอดคลองหรือตรงกับ
ความตองการภาคการผลิต  

กลยุทธ 10 เสริมสรางการเปนพลเมืองของผูเรียน สถาบันอุดมศึกษาจะตอง
พัฒนาใหผูเรียนเปนพลเมืองคุณภาพ ภายใตการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
สามารถแสดงศักยภาพท่ีแทจริง โดยมุงสงเสริมความสามารถของผูเรียนใหมีความพรอมในทุกดาน เชน การปฏิบัติตน
ตามหลักการพ้ืนฐาน การเปนพลเมืองมีวิถีชีวิตแบบวิถีประชาธิปไตย และใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในการดําเนินชีวิต การใชเหตุผลการเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษยการเคารพสิทธิเสรีภาพ การเคารพกฎหมาย
การมีความรับผิดชอบตอตนเอง ผูอ่ืน สังคมและประเทศชาติการคิดวิเคราะหการคิดคํานวณ การเขาใจตนเอง 
การมีมนุษยสัมพันธความสามารถในการใชทักษะภาษาตางประเทศ การเขาใจมิติสัมพันธการเสริมทักษะดนตรี
การสรางสมดุลในการเคลื่อนไหว รางกาย การอนุรักษสิ่งแวดลอม และการรูเทาทันดิจิทัลเทคโนโลยี รวมถึง
สงเสริมหลักคิดท่ีถูกตองโดยสอดแทรกการปลูกฝงวินัย จริยธรรม คุณธรรม จิตสาธารณะ และสืบสานศิลปวัฒนธรรม  

แนวทางท่ี 3 การสรางเสริมบุคลากรคุณภาพสูง (Enhancement of 
Brainpower & Concentration of Talents) เพื่อใหระบบอุดมศึกษาบรรลุเปาหมาย 3 ประการ ไดแก 
1) สามารถพัฒนาสภาพแวดลอมใหดึงดูดผูมีความสามารถสูงเขามาปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ท้ังอาจารยนักวิจัย และผูบริหาร ตลอดจนผูปฏิบัติสนับสนุนการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาใหบรรลุเปาหมาย 
2) เปนชุมชนทางวิชาการท่ีมีศักยภาพสูง มีความหลากหลาย มีจุดเนน จุดแข็งท่ีแตกตางกันซ่ึงลวนสรางสรรค
ประโยชนใหแกประเทศชาติ และ 3) เพ่ือใหมีขีดความสามารถในการแขงขันสูสากลเปนสถาบันอุดมศึกษา
ระดับโลก เปนจุดดึงดูดนักวิชาการจากท้ังโลกมารวมพัฒนาประเทศ  

กลยุทธ 11 ยกระดับคุณวุฒิ  และตําแหนงทางวิชาการของอาจารย 
สถาบันอุดมศึกษากําหนดแนวทาง และการสนับสนุนท่ีเหมาะสมสําหรับยกระดับคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ
ของอาจารยและบุคลากรสายวิชาการใหมีความเปนมืออาชีพท้ังในการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน 
การวิจัยสรางองคความรู ใหมีความเชี่ยวชาญเฉพาะศาสตรผลงานวิจัยไดรับการตีพิมพในวารสารชั้นนําเปนท่ียอมรับ
ท้ังในและตางประเทศ การพัฒนาตําแหนงทางวิชาการโดยใชผลงานจากภาคสวนตางๆ เชน ภาคสังคม ภาคอุตสาหกรรม 
รวมท้ัง การเปดโอกาสใหอาจารยท่ีทําการสอนมาระยะหนึ่งออกไปเพ่ิมพูนองคความรูทางวิชาการ (Sabbatical 
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Leave) จากหนวยงานนอกสถาบันอุดมศึกษาท้ังภายในและนอกประเทศ เพ่ือนําองคความรูใหมๆ ท่ีไดมาพัฒนา
ตนเอง กระบวนการเรียนการสอน และการวิจัย  

กลยุทธ 12 รัฐสนับสนุนกรอบการบริหารงานบุคลากรสายวิชาการในสถาบัน 
อุดมศึกษา และสถาบันอุดมศึกษาสงเสริมกรอบการบริหารงานบุคลากรสายวิชาการ โดยสรางแรงจูงใจใหอาจารย
และบุคลากรคุณภาพสูงท้ังในประเทศและตางประเทศ (Reverse Brain Drain) เขามารวมปฏิบัติหนาท่ีในชุมชน
วิชาการของประเทศ รวมท้ังชักจูงผูประสบความสําเร็จในภาคเอกชน ภาครัฐ มีโอกาสมาชวยงานวิชาการ และ
งานวิชาชีพในสถาบันอุดมศึกษาอยางตอเนื่อง และสอดคลองกับจุดเนนของสถาบันแตละแหง  

กลยุทธ 13 สังคมวิชาการระดับโลกยอมรับบทบาทของนักวิชาการ สถาบัน 
อุดมศึกษาตองผลักดันบทบาทของนักวิชาการ และชุมชนวิชาการใหเปนท่ียอมรับในระดับนานาชาติอยางจริงจัง
และตอเนื่อง โดยรัฐพึงจัดสรรทรัพยากรใหตามความเหมาะสมและความจําเปน รวมท้ังลดทอนกฎ ระเบียบ 
อันเปนขอจํากัดของการพัฒนาผลงานวิชาการ ซ่ึงจะสนับสนุนบุคลากรท่ีถูกคัดเลือกและสถาบันอุดมศึกษา     
ท่ีมีความพรอมเหมาะสมมีความเปนไปไดสูงเทานั้น เพื่อใหนักวิชาการและสถาบันอุดมศึกษานั้นเปนที่รูจัก  
เปนท่ียอมรับและยกยองใหเปนสถาบันระดับโลก 

(4.2) ยุทธศาสตรท่ี 2 สงเสริมระบบนิเวศวิจัยอุดมศึกษา (Research Ecosystem 
Building) จากสภาวะการติดกับดักรายไดปานกลางของประเทศ และความกาวหนาของวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีในปจจุบันสงผลตอความทาทายใหกับสถาบันอุดมศึกษาซ่ึงเปนสวนหนึ่งของกลไกการขับเคลื่อน
ในการพัฒนาประเทศ จึงจําเปนอยางยิ่งในการพัฒนาระบบนิเวศท่ีเอ้ือตอการสรางสรรคองคความรูและนวัตกรรม 
เชน ระบบรวบรวมองคความรูงานวิจัยและนวัตกรรม เครือขายความรวมมือท้ังในและตางประเทศ ทรัพยากร
มนุษยท่ีมีความเชี่ยวชาญ หนวยบริหารงานดานการวิจัย และระบบประเมินผลงานวิจัย อยางไรก็ตามอุดมศึกษา
ควรสงเสริมความกาวหนาทางเสนทางสายอาชีพของนักวิจัยรวมถึงการลดอุปสรรคท่ีเปนภาระตอการสรางงานวิจัย
เพ่ือใหอุดมศึกษาสามารถสรางสรรคองคความรูวิจัย นวัตกรรม และประยุกตใหเกิดคุณคาทางเศรษฐกิจและ
สังคมท่ีเปนประโยชนตั้งแตระดับชุมชนและระดับชาติ  

แนวทางขับเคล่ือนแผนสูการปฏิบัติ  
แนวทางท่ี 1 การวิจัย นวัตกรรมและการถายทอดเทคโนโลยี (Research 

Innovation and Technology Transfer) เพ่ือการขยายขอบเขตและความสําคัญของการวิจัยในสถาบัน 
อุดมศึกษาใหกวางขวางครอบคลุมการวิจัยพ้ืนฐาน (Basic Research) หรือการวิจัยบริสุทธิ์ (Pure Research) 
การวิจัยประยุกต (Applied Research) การสรางสรรคนวัตกรรม และการถายทอดเทคโนโลยีใหเปนกลไก
ขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจใหมของประเทศ ซ่ึงเปนการดําเนินงานอยางมีเปาหมายเฉพาะท่ีสอดคลอง
กับนโยบายประเทศไทย 4.0  

กลยุทธ 1 กําหนดจุดเนนและเปาหมายของเทคโนโลยี สถาบันอุดมศึกษา
กําหนดจุดเนนและเปาหมายขององคความรูและเทคโนโลยีในอนาคต (Frontier Research) ตามศักยภาพและ       
อัตลักษณของสถาบัน รวมท้ังถายทอดและประยุกตใช (Applied) ใหเกิดความสอดคลองกับนโยบายประเทศไทย 4.0 
ซ่ึงตองตอบสนองความตองการของประเทศชุมชน ประชาชน และคํานึงถึงการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม การใชทรัพยากรอยางคุมคาและมีประสิทธิภาพ โดยประสานความรวมมือกับทุกภาคสวนท่ี
เก่ียวของ เพ่ือกําหนดสัดสวนเปาหมายของการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอยางเหมาะสม และอํานวย
ความสะดวกในการเขาถึงแหลงขอมูลองคความรู ผลงานวิจัยตางๆ ท่ีเอ้ือตอการพัฒนาผลงาน และประสาน
ความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีจุดแข็งและศักยภาพในดานตางๆ ท่ีหลากหลาย เพ่ือกําหนดความ
รับผิดชอบรวมกัน  
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กลยุทธ 2 สรางรูปแบบความรวมมือเพ่ือการวิจัย นวัตกรรม และการถายทอด
เทคโนโลยีใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด สถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ ภาคอุตสาหกรรม มีความรวมมือ
ในลักษณะศูนยประสานการดําเนินการดานนวัตกรรม (Innovation Hubs) โดยมีสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีศักยภาพสูง
เปนแกนนําในเชิงบริหาร และมีสถาบันอุดมศึกษากลุมตางๆ เขารวมเปนเครือขายรับผิดชอบการพัฒนานวัตกรรม
ในสาขาท่ีมีความเชี่ยวชาญ สงเสริมความรวมมืออยางเปนทางการของสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีความเชี่ยวชาญ 
และความสนใจในประเด็นการวิจัยรวมกันใหตอบสนองความตองการของประเทศ รวมท้ังสถาบันอุดมศึกษา
อาจจัดตั้งนิติบุคคลหรือรวมลงทุนกับหนวยงานของรัฐหรือเอกชน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือนําผลการวิจัย และ
นวัตกรรมของสถาบันอุดมศึกษาไปใชประโยชน(Corporate University) การพัฒนาวิชาการสูสังคม และกิจการ
ท่ีมีจุดมุงหมายหลักเพ่ือแกไขปญหาสังคม และสิ่งแวดลอม (Social Engagement)  

กลยุทธ 3 ระดมทรัพยากรและความเชี่ยวชาญตางประเทศ รัฐกําหนดเง่ือนไข
การสนับสนุน และผอนคลายกฎระเบียบใหสถาบันอุดมศึกษาระดับโลก และผูเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาท่ีสถาบัน 
อุดมศึกษาไทยจําเปนตอง เรงพัฒนาเพ่ืออนาคต เชน การอํานวยความสะดวกและการสนับสนุนสิทธิประโยชน 
เชน การผอนปรนกฎเกณฑเก่ียวกับระบบตรวจลงตรา (VISA) ท้ังนี้อาจดําเนินการผานความรวมมือกับสถาบัน 
อุดมศึกษา หรือภาคอุตสาหกรรมในประเทศ เพ่ือสงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษาสรางความรวมมือกับนักวิจัย
หรือหองปฏิบัติการวิจัยท่ีมีสมรรถนะสูงในระดับนานาชาติทั้งภาครัฐและเอกชนในตางประเทศ เพื่อการวิจัย
และพัฒนา และนวัตกรรมท่ีสอดคลองกับนโยบายประเทศไทย 4.0  

กลยุทธ 4 พัฒนาวิธีการจัดสรรเงินอุดหนุนดานการวิจัย นวัตกรรม และ
การถายทอดเทคโนโลยี สถาบันอุดมศึกษาสรางแรงจูงใจใหอาจารยนักวิจัย นักศึกษา โดยพัฒนาหลักเกณฑ
การจัดสรรเงินอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม และการถายทอดเทคโนโลยีบนพื้นฐานของผลการดําเนินงาน 
และศักยภาพ (Potential Performance) และใหอิสระในการบริหารงบประมาณดวยความคลองตัว แตยังคงมี
ระบบประเมินและตรวจสอบความคุมคาในทางเศรษฐศาสตร(Economic evaluation)  

กลยุทธ 5 สงเสริมและสรางความเขมแข็งใหกับระบบการทําวิจัยระดับหลัง
ปริญญาโท (Postgraduate research) หรือระดับหลังปริญญาเอก (Post-doctoral research) สถาบันอุดมศึกษา
เอ้ือประโยชนในการพัฒนานักวิชาการ นักวิจัย ระดับปริญญาโท ระดับหลังปริญญาโท (Postgraduate research) 
ปริญญาเอก และหลังปริญญาเอก (Post-doctoral research) รวมท้ังสาขาขาดแคลน และเปนท่ีตองการตาม
นโยบายประเทศไทย 4.0 ท้ังนี้สถาบันอุดมศึกษาควรดําเนินการจัดตั้งศูนยบริการ Talent Mobility เพ่ือให
บุคลากรดานการวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงาน แกไขปญหา และเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต
ใหกับภาคอุตสาหกรรม  

กลยุทธ 6 ภาครัฐลดอุปสรรคตอการสรางงานวิจัย เพ่ือใหตอบสนองความ
ตองการในปจจุบันและอนาคต รัฐลดอุปสรรคท่ีเปนภาระตอการสรางงานวิจัย อาทิ ปญหาความไมสมดุลของ
ภาระงานดานการเรียนการสอนกับงานวิจัยท่ีทําใหนักวิจัยไมมีเวลาพัฒนาผลงาน สภาพการกระจุกตัวของ
จํานวนนักวิจัยในกลุมสถาบันอุดมศึกษาชั้นนํา รวมถึงสงเสริมและสรางความเขมแข็งใหกับระบบการทําวิจัย 
พัฒนาคลังขอมูลองคความรูและงานวิจัยของประเทศใหมีมาตรฐานและเชื่อมโยงขอมูลกับสากลและพัฒนา
ระบบประเมินผลงานดานการวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงการถายทอดเทคโนโลยีใหมีประสิทธิภาพ  
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แนวทางท่ี 2 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานหรือปจจัยเอ้ือภายในสถาบันอุดมศึกษา
ท่ีสงเสริมการพัฒนา ผูประกอบการนวัตกรรม  

กลยุทธ 7 พัฒนาความเปนผูประกอบการ (Entrepreneurship Education) 
สถาบันอุดมศึกษาจัดทําหลักสูตรสําหรับพัฒนาทักษะความเปนผูประกอบการใหกับผูท่ีมีความสนใจเพ่ือสนับสนุน
ผูท่ีอยูระหวางการศึกษา บัณฑิตผูวางงาน และพนักงาน/ลูกจางท่ีมีความสนใจมีศักยภาพและขีดความสามารถ
ในการเปนผูประกอบการและสรางธุรกิจของตนเอง รวมท้ังเพ่ิมความเขมแข็งใหแกวิสาหกิจในชวงเริ่มกิจการ
ใหสามารถอยูรอด และสามารถสรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืน  

กลยุทธ 8 จัดสรรผลประโยชนจากงานวิจัยและทรัพยสินทางปญญา 
(Benefits Sharing) พัฒนาแนวทางแบงปนผลประโยชนระหวางสถาบันอุดมศึกษา นักวิจัย และผูประกอบการ
ท่ีเกิดจากการนําผลงานวิจัยเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมท่ีคิดคนโดยบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาไปใชประโยชน
ในเชิงพาณิชยหรือเชิงสังคม รวมถึงจัดตั้งหนวยงานกลาง (Intermediaries) เพ่ือทําหนาท่ีบริหารจัดการ และ
ถายทอดเทคโนโลยีเชน หนวยจัดการทรัพยสินทางปญญาและถายทอดเทคโนโลยีเปนระบบอยางมีประสิทธิภาพ
สงตอผลงานสูสังคมและเศรษฐกิจ (Research Administration and Support Office)  

(4.3) ยุทธศาสตรท่ี 3 จัดระบบอุดมศึกษาใหม (Higher Education Transformation)  
สถาบันอุดมศึกษาเปนหนวยจัดการศึกษาข้ันสูงท่ีเปนกลไกหนึ่งในการพัฒนาสังคม

และเศรษฐกิจ ฉะนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงตองมีศักยภาพและสมรรถนะตรงตามอัตลักษณจุดแข็งของตนเอง 
เพ่ือตอบสนองตอความตองการของชุมชนและประเทศโดยสถาบันอุดมศึกษาตองปรับตัวและพัฒนาตนเอง 
เพ่ือมุงไปสูสถาบันอุดมศึกษาชั้นนํา รวมท้ังตองมีระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
(Good Governance) มีความทันสมัยความโปรงใส (Transparency) ความรับผิดชอบ และการตรวจสอบได 
(Accountability) มีการใชจายงบประมาณท่ีภาครัฐสนับสนุนอยางคุมคา คุมทุน และมีประโยชนสูงสุด และ
สามารถจัดสภาพแวดลอม ใหเอ้ือตอบรรยากาศการเรียนการสอนและรองรับตอการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน  

แนวทางขับเคล่ือนแผนสูการปฏิบัติ  
แนวทางท่ี 1 การบริหารจัดการและธรรมาภิบาล (Management and Good 

Governances) เพ่ือใหระบบอุดมศึกษาท้ังสวนโครงสราง กระบวนการ ตัวบุคคล (Structure, Process & 
People) รวมท้ัง ความสมดุล (Balance) ของกฎหมาย กฎ ระเบียบ การบริหารจัดการ การปฏิบัติหนาท่ีโดย
ยึดถือตามพันธกิจท่ีมีตอผูเรียน บุคลากร สังคมและประเทศ เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล ซ่ึงการปฏิรูประบบ
ธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษามีวัตถุประสงค ดังนี้ 1) เพ่ือสงเสริมระบบธรรมาภิบาลต้ังแตกระบวนการสรรหา 
ตลอดจนการปฏิบัติหนาท่ีในทุกระดับของอุดมศึกษา ท้ังระดับสภา ระดับบริหาร ระดับบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา 
ใหมีความเขมแข็ง สมดุลกอเกิดประโยชนในการบริหารและบรรลุเปาหมายอยางมีคุณภาพ ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล (Efficiency and Effectiveness) และ 2) เพ่ือลดและขจัดปญหา/สาเหตุของปญหาการดําเนินการ
ท่ีไมสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา  

กลยุทธ 1 การศึกษาวิจัยระบบธรรมาภิบาลในระบบอุดมศึกษา รัฐตองสนับสนุน
การศึกษาวิจัยเพ่ือกําหนดนโยบายแนวทางกระบวนการสรรหาตลอดจนการปฏิบัติหนาท่ีในทุกระดับ ท้ังนี้ใหมี
การปรับโครงสรางการตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา และสรางเสริมดุลยภาพ 
ในการปฏิบัติหนาท่ีควบคูกับสภาวิชาชีพ และสภาอาจารยของสถาบันอุดมศึกษา (Check and Balance) 
รวมถึงการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย และนําผลการวิจัยไปใชในการปฏิรูประบบการบริหาร
จัดการในสถาบันอุดมศึกษา และปรับปรุงพันธกิจดังกลาวใหสอดคลองกับความตองการของสังคมและประเทศ
เปนระยะเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาอยางยั่งยืน  
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กลยุทธ 2 การเขาถึงขอมูลเพ่ือสงเสริมธรรมาภิบาลในระบบอุดมศึกษา 
รัฐและสถาบันอุดมศึกษาพึงจัดใหมีระบบการสื่อสารใหเกิดความรูความเขาใจท้ังดานขอกฎหมาย และความ
รับผิดชอบตอสังคมใหประชาชน ผูมีสวนไดสวนเสียสามารถเขาถึงขอมูล ขอเท็จจริง มีความโปรงใส เพื่อ
การตัดสินใจเชิงบริหาร การสรรหาสภา/ผูบริหาร/บุคลากร การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและ 
การวิจัย เพ่ือประโยชนของสังคมและประเทศเปนไปอยางมีประสิทธิภาพอยางแทจริง  

กลยุทธ 3 การประเมินสถาบันอุดมศึกษาเชิงธรรมาภิบาล รัฐยกระดับ
ธรรมาภบิาล และปรับกลไกการกํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาการประมวลจริยธรรม โดยยึดหลักความเหมาะสม 
ความเปนอิสระและความแตกตางของสถาบันอุดมศึกษาแตละประเภท ท้ังนี้ สถาบันอุดมศึกษาตองมีกลไก
ในการสงเสริม ตรวจสอบ และบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงจัดใหมีระบบควบคุมภายใน และระบบ
การตรวจสอบท่ีมีประสิทธิภาพ  

แนวทางท่ี 2 การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามอัตลักษณที่หลากหลาย 
(Reinventing University) เพ่ือสงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษาสามารถพัฒนาจุดแข็ง และอัตลักษณของสถาบัน 
โดยนําศักยภาพไปเสริมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศใหเปนท่ียอมรับระดับโลกผานกระบวนการ
ปรับเปลี่ยน และพัฒนากลไกการบริหารของสถาบัน เพ่ือใหการขับเคลื่อนพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา
เกิดประสิทธิภาพคุมคาตอทรัพยากรท่ีลงทุน  

กลยุทธ 4 กําหนดจุดเนนเพื่อการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาที่หลากหลาย
ใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาประเทศ และการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาระดับโลก (World University Ranking) 
รัฐดําเนินการปฏิรูประบบอุดมศึกษาผานกลยุทธท่ีเรียกวา Reinventing University เพ่ือพัฒนาความเปนเลิศ
ของสถาบันอุดมศึกษาและผลิตกําลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความตองการของประเทศ รวมถึงการเปน
สถาบันอุดมศึกษาชั้นนําติดอันดับโลก (World University Ranking) โดยมีแนวทางดําเนินการ ไดแก (1) กําหนด
กลุมยุทธศาสตร(Strategic profiles) ของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือชี้นําทิศทางการพัฒนาของสถาบันอุดมศึกษา 
ดังนี้ กลุมการพัฒนาการวิจัยระดับแนวหนาของโลก กลุมการพัฒนาเทคโนโลยีและสงเสริมการสรางนวัตกรรม 
กลุมดานการพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนท่ี และกลุมการผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพ และสาขาจําเพาะ (2) สถาบัน 
อุดมศึกษาแตละแหงวิเคราะหตําแหนงทางยุทธศาสตร(Strategic positioning) ท่ีเหมาะสม และ (3) สนับสนุน
และกํากับดูแลการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาอยางเปนระบบและเกื้อหนุนทิศทางการพัฒนาตาม Strategic 
positioning ท่ีกําหนดไวผานกลไกขับเคลื่อนเชิงระบบ (System drivers) ในรูปแบบ Transformative Office 
เพ่ือสนับสนุนการดําเนินการดังกลาวแกสถาบันอุดมศึกษา พัฒนาขีดความสามารถใหสอดคลองกับกลุมยุทธศาสตร  

กลยุทธ 5 พัฒนาสถาบันอุดมศึกษาใหเปนศูนยกลางการศึกษาระดับภูมิภาค 
และระดับนานาชาติ (International Hub for Higher Education)  

• ภาครัฐมีบทบาทในการเปนหนวยงานกลางระดับชาติ (Change Agent) 
ในการอํานวยความสะดวก (Facilitator) ท้ังระบบแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) มีความคลองตัว ทันสมัย 
และสรางความเชื่อมโยงกับทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ พรอมท้ังสนับสนุนใหสถาบันอุดมศึกษาเปนศูนยกลาง
ความรวมมือดานการศึกษาระดับอุดมศึกษาในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติโดยแลกเปลี่ยนบุคลากร 
องคความรูความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยีงานวิจัย และนวัตกรรม และสรางบทบาทของประเทศไทยในภูมิภาค 
ตลอดจนบทบาทสําคัญในเวทีโลกในฐานะหุนสวน (International Strategic Partners) เพ่ือเอ้ือตอการพัฒนา 
การแขงขันของประเทศ และการพัฒนาท่ีสําคัญในทุกระดับ  
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• สถาบันอุดมศึกษามีบทบาทภายใตเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนของ
สหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) ในการเสริมสรางความรวมมือระดับภูมิภาคและ
ระหวางประเทศ โดยการแบงปนองคความรูดานสังคมศาสตรวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมตามเง่ือนไข
ขอตกลงรวมกัน (Mutually Agreed Term) รวมถึงประสานและบูรณาการกลไกขับเคลื่อนท่ีมีอยูใหเกิดผลสัมฤทธิ์
ตลอดจนกลไกการอํานวยสะดวกดานเทคโนโลยี  

แนวทางท่ี 3 ความม่ันคงทางการเงินในระบบอุดมศึกษา (Financial Security) 
เพ่ือใหระบบอุดมศึกษาสามารถดําเนินการ ดังนี้ 1) สรางความม่ันคงทางการเงินในระบบอุดมศึกษาในสภาวะ 
ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และ 2) พัฒนาระบบการเงินอุดมศึกษาใหเปนกลไกของรัฐในการเพ่ิมประสิทธิภาพ
และคุณภาพทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา  

กลยุทธ 6 การปฏิรูประบบการเงิน เพ่ือการอุดมศึกษา  
• รัฐสนับสนุนงบประมาณโดยมุงเนนการตอบสนองผานอุปสงค (Demand 

Side Financing) อีกท้ังจัดสรรเงินเพ่ือสนับสนุนกองทุนการเงินเพ่ือการศึกษา และเปดโอกาสใหนักศึกษาทุกคน
สามารถกูยืมเงินกองทุน เพ่ือประโยชนในการพัฒนาศักยภาพและการประกอบอาชีพของตนเอง  

• รัฐผลักดันการจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษาเพื่อพัฒนา
ความเปนเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและสงเสริมการผลิตกําลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความตองการของ
ประเทศในลักษณะเงินอุดหนุนท่ัวไป (Block grant) และผูกพันหลายป (Multiyear) เพื่อใชเปนเครื่องมือ
ทางการเงินท่ีมีความคลองตัวในการสนับสนุนและกํากับดูแลในสถาบันอุดมศึกษาใหสามารถขับเคลื่อนตามพันธกิจ 
และยุทธศาสตรของสถาบันอุดมศึกษา  

• สถาบันอุดมศึกษาตองกําหนดแผนงานและโครงการยุทธศาสตรหรือ
โครงการมุงเปา ควบคูแผนปฏิบัติราชการประจําปแผนปฏิบัติการดานการอุดมศึกษา การจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปและการจัดทําขอตกลงการพัฒนาการอุดมศึกษา (Performance Agreement) เพ่ือสรางความรับผิด
รับชอบ (Accountability) ของสถาบันอุดมศึกษาตอเปาหมายการผลิตและการพัฒนาคน ซ่ึงรัฐตองกํากับ ดูแล 
และประเมินผลเชิงคุณภาพ  

แนวทางท่ี 4 อุดมศึกษาดิจิทัล (Digital Higher Education) เพ่ือใหระบบ
อุดมศึกษาสามารถดําเนนิการ ดังนี้ 1) ยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซ่ึงเปนการเสริมสรางกระบวนการ
เขาถึงแหลงความรูการกระจายความรูและการปฏิรูปการเรียนรูในระดับอุดมศึกษา 2) เพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนรูการเรียนการสอน และการบริหารจัดการทางการศึกษาใหสามารถขยายบริการทางการศึกษา 
ไดเพ่ิมมากข้ึน และ 3) สงเสริมความเสมอภาคทางการศึกษาเปดโอกาสใหผูเรียนทุกคนสามารถเขาถึงเทคโนโลยี
ดิจิทัล สามารถใชประโยชนและพัฒนากลไกการเรียนรูของตนเองโดยอิสระ  

กลยุทธ 7 โครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัล และระบบฐานขอมูล (Big Data) เพ่ือ
การอุดมศึกษาและวิจัย  

• รัฐจัดทําฐานขอมูลกลาง (Big Data) ท่ีมีประสิทธิภาพ และเชื่อมโยง
ระบบขอมูลสารสนเทศของหนวยงานรัฐกับฐานขอมูลการอุดมศึกษา เพ่ือใหเกิดบูรณาการท้ังระบบ ท้ังนี้
สถาบันอุดมศึกษา และหนวยงานท่ีเก่ียวของตองจัดสงขอมูลเก่ียวกับการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา 
มาตรฐานการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม การใหบริการทางวิชาการ และขอมูลอ่ืนท่ีเก่ียวของใหแกกระทรวง 
ซ่ึงจะทําใหรัฐสามารถวิเคราะหสังเคราะหจัดทําสถิติเผยแพรตอประชาชน ท้ังนี้ สถาบันอุดมศึกษาสามารถ
นําขอมูลจากฐานขอมูลดังกลาวไปใชในการประเมินและปรับปรุงตนเอง เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและ
การเปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนํา ติดอันดับการจัดระดับโลก (World University Ranking)  
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• รัฐกําหนดมาตรฐานการใหบริการเทคโนโลยีดิจิทัลระดับสถาบันอุดมศึกษา 
เพ่ือใหทุกสถาบันอุดมศึกษาสามารถใชประโยชนจากระบบดิจิทัลในการจัดการศึกษา และการวิจัยไดอยาง
เสมอภาค ตลอดจนการเขาถึงอินเทอรเน็ต และเครือขายอยางมีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยงแหลงความรู
ไดจากท้ังโลก โดยจัดใหสถาบันอุดมศึกษาใชบริการเทคโนโลยีดิจิทัลในอัตราเพ่ือการศึกษา (Education Rate) 
หรืออัตราท่ีไมใชเพ่ือประโยชนทางการคา (Non-Commercial Rate)  

• รัฐกําหนดมาตรฐานการเขาถึงแหลงขอมูลดิจิทัล เพ่ือการเรียนรูและ
การวิจัย (Digital Contents) จากท่ัวโลก สงเสริมการพัฒนา Online Course, Digital Content, Digital 
Collections, Virtual Mobility สงเสริมการพัฒนาหองสมุดดิจิทัลใหเปนศูนยกลางการเรียนรูในยุคดิจิทัล 
การสืบคนขอมูลและแหลงกระตุนสงเสริมการเรียนรูในรูปแบบใหมท่ีหลากหลาย รัฐเปนผูประสานการเจรจา
ตอรองการจัดการฐานขอมูลความรูและการวิจัยท้ังในระดับชาติ และระดับนานาชาติเพ่ือใหการจัดสรรทรัพยากร
เพ่ือการศึกษา  มีความเหมาะสมสอดคลองกับยุคดิจิทัล 

10) ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น ระยะ  20 ป  (พ.ศ. 2560 - 2579) 
(1) วิสัยทัศน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเปนสถาบันท่ีผลิตบัณฑิตท่ีมีอัตลักษณ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ 
และเปนสถาบันหลักท่ีบูรณาการองคความรูสูนวัตกรรมในการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือสรางความม่ันคงใหกับ
ประเทศ 

(2) พันธกิจ 
(2.1) ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ มีทัศนคติท่ีดี เปนพลเมืองดีในสังคมและมีสมรรถนะ

ตามความตองการของผูใชบัณฑิต 
(2.2) วิจัยสรางองคความรูและนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐานเปนท่ียอมรับ 

มุงเนนการบูรณาการเพ่ือนําไปใชประโยชนไดอยางเปนรูปธรรม 
(2.3) พัฒนาทองถ่ินตามศักยภาพ สภาพปญหาและความตองการท่ีแทจริงของ

ชุมชน โดยการถายทอดองความรู เทคโนโลยี และนอมนําแนวพระราชดําริสูการปฏิบัติ 
(2.4) สรางเครือขายความรวมมือกับทุกภาคสวนเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน และ

เสริมสรางความเขมแข็งของผูนําชุมชนใหมีคุณธรรมและความสามารถในการบริหารงานเพ่ือประโยชนตอ
สวนรวม 

(2.5) บริหารจัดการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพดวยหลักธรร
มาภิบาล พรอมรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลงเพ่ือใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่องและยั่งยืน 

(3) ยุทธศาสตรใหมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินตามพระราโชบาย ระยะ  
20 ป  (พ.ศ. 2560 - 2579) ประกอบดวย 4 ประเด็นยุทธศาสตร 

(3.1) การพัฒนาทองถ่ิน มีเปาหมายเพ่ือยกระดับดานเศรษฐกิจ ยกระดับดานสังคม 
แกไขปญหาดานสิ่งแวดลอม และยกระตับดานการศึกษา 

(3.2) การผลิตและพัฒนาครู มีเปาหมายเพ่ือผลิตบัณฑิตครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
มีอัตลักษณ และสมรรถนะเปนเลิศ เปนท่ีตองการของผูใชบัณฑิต สรางบัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สมบูรณดวยคุณลักษณะ 4 และถายทอด/บมเพาะใหศิษยแตละชวงวัย สงเสริมและสนับสนุนใหบัณฑิตครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีเขาสูวิชาชีพไดรับการเสริมสมรรถนะเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
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(3.3) การยกระดับคุณภาพการศึกษา มีเปาหมายเพ่ือใหมหาวิทยาลัยราชภัฏมีความ
เปนเลิศในการสรางความม่ันคงใหกับประเทศ ดวยการบูรณาการองคความรูสูนวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี 
ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนท่ีตองการของผูใชบัณฑิต ดวยอัตลักษณดานสมรรถนะและคุณลักษณะ 4 พรอม
รองรับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลง สงเสริมอาจารยและบุคลากรทางการศึกษาทุกสาขาวิชาเปนมืออาชีพ มีสมรรถนะ
เปนท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

(3.4) การพัฒนาระบบบริหารจัดการ มีวัตถุประสงค คือ เพ่ือใหมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ไดรับการยอมรับระดับชาติ และนานาชาติดานการเปนสถาบันการศึกษาเพ่ือทองถ่ินท่ีสรางความม่ังคงใหกับ
ประเทศ มีระบบบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ และคลองตัว มุงเนนการสรางธรรมาภิบาล ความพรอมและความสามารถ
ปรับตัวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับสถานะมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

11) แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงราย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
บริบทของจังหวัดเชียงราย ท่ีมีความโดดเดนจากลักษณะทางภูมิศาสตรท่ีเปนประตูสูการคา 

การลงทุนการทองเท่ียว และ Logistics สูกลุมประเทศ GMS และมีความหลากหลายของทรัพยากรทางธรรมชาติ 
และศิลปวัฒนธรรม กลุมชาติพันธุ ซ่ึงเปนฐานการทองเท่ียวเชิงสรางสรรค ทําใหการพัฒนาจังหวัดสามารถ
ขับเคลื่อนโดยใชเศรษฐกิจสรางสรรค แตอยางไรก็ตามจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) บริบทของสังคมสูงวัย และการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีท่ีเขาสูยุคดิจิทัล สงผลใหจังหวัดเชียงราย
ความจําเปนตองขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจโดยเนนการดึงศักยภาพท่ีโดดเดนของจังหวัดมาใชพรอมๆ กับการ
ปรับตัวตอบริบทท่ีเปลี่ยนแปลง 

การวิเคราะหศักยภาพของจังหวัดเชียงราย พบวา จุดแข็งของจังหวัดเชียงราย ไดแก 
จุดภูมิศาสตร ทําเล ท่ีตั้งเปนจุดศูนยกลางเชื่อมโยงกับประเทศ GMS มีเสนทางคมนาคมสะดวก ท้ังทางน้ํา ทางบก 
และทางอากาศ มีทรัพยากรการทองเท่ียว และมีลักษณะภูมิอากาศท่ีเย็นสบายเหมาะกับการเปนเมืองนาอยู 
และเปนเมืองสําหรับการทองเที่ยว ตลอดจนสามารถพัฒนาเปนการทองเที่ยวเฉพาะกลุมประเภท MICE 
การทองเท่ียวกีฬาและผจญภัย การทองเท่ียวเพ่ือสุขภาพ และการทองเท่ียวแบบพํานักระยะยาว ซ่ึงสามารถ
สรางมูลคาเพ่ิมใหกับการทองเท่ียวของจังหวัด ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณสงผลใหเกิดความหลากหลายทาง
ชีวภาพของชนิดพันธุพืช และสัตวปา เปนท่ีนาสนใจของนักทองเท่ียว มีพ้ืนท่ีการเกษตรท่ีอุดมสมบูรณ สามารถ
ผลิตอาหารและสินคาเกษตรท่ีสําคัญ อาทิ ขาวหอมมะลิ กาแฟ ชา ลําไย ลิ้นจี่ สับปะรดภูแล สับปะรดนางแล 
ปลานิล สมโอเวียงแกน ขาวเหนียวเข้ียวงู และโคขุน และมีสินคาเกษตรของจังหวัดเชียงรายที่มีอัตลักษณ 
มีลักษณะบงชี้เฉพาะทางภูมิศาสตรหลากหลายชนิด มีกลุม Young Smart Farmer เกษตรกรรุนใหมที่มี
ขีดความสามารถดานการเกษตร สามารถทดแทนเกษตรกรผูสูงอายุ และสรางแรงจูงใจใหคนรุนใหมหันมา
ประกอบอาชีพ มีสถาบันการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาภาครัฐและเอกชนทุกระดับ ทําใหประชากรไดรับ
โอกาสทางการศึกษาท่ีท่ัวถึง สถาบันการศึกษามีสวนชวยสนับสนุนการพัฒนาของจังหวัด มีศิลปนท่ีมีชื่อเสียง 
และปราชญชาวบานและภูมิปญญาทองถ่ินท่ีหลากหลาย สามารถใชเปนตนแบบและสามารถถายทอดความรูได 
มีสถานบริการดานสุขภาพท่ีไดมาตรฐาน มีโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลเอกชน สถานบริการในระดับอําเภอ 
และระดับตําบลครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี ตลอดจนภูมิปญญาและการแพทยทางเลือก มีสินคาผลิตภัณฑ OTOP 
สินคาวิสาหกิจชุมชนท่ีมีคุณภาพและเปนเอกลักษณ มีศักยภาพและเปนโอกาสในการสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน 
ภาคประชาสังคมและประชาชนมีการรวมกลุมและมีสวนรวมในกิจกรรมดานสังคมศิลปวัฒนธรรม ศาสนาและ
ประเพณีทองถ่ินรวมกันทําใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข มีหนวยงานดานความม่ันคงท่ีมีความเขมแข็ง สามารถ
บูรณาการการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ และลักษณะของคนในพ้ืนท่ีท่ีมีลักษณะเปนมิตร ยิ้มแยม แจมใส    
มีเอกลักษณดานภาษา และการแตงกายซ่ึงเปนเสนหใหกับการทองเท่ียว 
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จุดออนของจังหวัดเชียงราย มีพ้ืนท่ีชลประทานนอย ในขณะท่ีตนทุนการผลิตแหลงน้ํา
มีมูลคาสูง ทําใหพ้ืนท่ีสวนใหญขาดแคลนน้ําในฤดูแลง ทรัพยากรดินเริ่มเสื่อมโทรมจากการใชสารเคมีจากระบบ
การเกษตรบนพ้ืนท่ีสูงท่ีไมถูกตอง การเผากอนและหลังการเก็บเก่ียว สงผลใหเกิดปญหาหมอกควัน ปญหาการ
ปนเปอนทางสารเคมี เกษตรกรขาดเอกสารสิทธิ์ท่ีดินทํากิน รายไดเฉลี่ยตอคนต่ํากวารายไดเฉลี่ยของประเทศ 
เกษตรกรทําการเกษตรแบบขาดการบริหารจัดการดานการผลิต ผูประกอบ SME มีศักยภาพไมเพียงพอในการ
เชื่อมโยงดานการคาการลงทุนท้ังในและตางประเทศ แหลงทองเท่ียวเชิงธรรมชาติมีขอจํากัดไมสามารถเท่ียวได
ตลอดป (low season) ทําใหการทองเท่ียวไมตอเนื่อง ประชาชนทุกภาคสวนขาดการเตรียมความพรอมท่ีจะ
รับมือตอการเปลี่ยนแปลงในบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไป ตองมีการปรับตัวในการดําเนินธุรกิจและการดําเนินชีวิต
ในชวงภาวะวิกฤต สถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปญหาสิ่งแวดลอม
ในชุมชนเมือง เชน ปญหาขยะ ปญหาน้ําเสีย และมลพิษทางอากาศ สภาพภูมิศาสตรมีแนวชายแดนติดกับ
ประเทศเพ่ือนบานท้ังทางบกและทางน้ําเปนอุปสรรคตอการปองกันปญหาดานความม่ันคง มีความเหลื่อมล้ํา
ทางสังคมของกลุมชาติพันธุท่ียังไดรับการชวยเหลือ ดูแลนอย และความเจริญของเมืองทําใหเกิดประชากรแฝง 
ทําใหเกิดปญหาทางสังคม มีปญหาหมอกควันและฝุนละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐาน ซ่ึงเปนผลมาจากการเผาปา 
การเผาในท่ีโลง และการเผาวัสดุเหลือใชทางการเกษตร สงผลกระทบโดยตรงตอการดํารงชีวิตของประชาชน 
ภาวะเศรษฐกิจและการทองเท่ียว สินคาทางการเกษตรยังไมมีคุณภาพตรงกับมาตรฐานการผลิต ขาดการจัด 
zoning การสรางผลผลิตทางการเกษตรใหอยูในพ้ืนท่ีเดียวกัน และขาดการวางแผนดานการพัฒนาดานการ
ทองเท่ียวอยางเปนระบบ และยังไมสามารถนําทรัพยากรการทองเท่ียวมาใชไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 

โอกาสของจังหวัดเชียงราย เปนพ้ืนท่ีในแนวระเบียงเศรษฐกิจ เหนือ – ใต ตามกรอบ
ความรวมมือ GMS สงผลตอการพัฒนาจังหวัดเพ่ือการเชื่อมโยงกับประเทศตางๆ มีนโยบายสนับสนุนดาน
การคาและการลงทุน โดยมีการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย สงผลใหเกิดมูลคาทางการคา 
การลงทุน และการทองเท่ียวในจํานวนมากข้ึน การพัฒนารถไฟรางคู เดนชัย – เชียงราย – เชียงของ มีความ
ชัดเจนมากข้ึน ทําใหจังหวัดเชียงรายเปนเมืองสถานีขนสงระบบรางตอไปในอนาคต มีนโยบายสนับสนุนการ
ลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐาน การคมนาคมขนสง และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ทําใหภาคเกษตรและ
บริการมีชองทางในการเพ่ิมมูลคา ภาครัฐและเอกชนสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับนานาชาติ สงผลให
จังหวัดมีนักลงทุนทางการศึกษามาลงทุนและประชาชนในจังหวัดไดเรียนระดับนานาชาติ มีนโยบายสนับสนุน
สงเสริมดานสังคมโดยสนับสนุนการสรางคานิยมของคนไทย ปลูกจิตสํานึกและความภูมิใจดานประวัติศาสตร
และวัฒนธรรมทองถ่ิน มีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาอยางยั่งยืน ไดแก ประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และนโยบายประชารัฐ รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการบริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรม (โซนนิ่งการเกษตรกรรม) 
มีนโยบายสงเสริมการเพ่ิมสัดสวนการใชพลังงานทดแทน เพ่ือลดภาวะการปลอยกาซเรือนกระจก กระแสนิยม
ของผูบริโภค เนนอาหารเพ่ือสุขภาพ อีกท้ังจากเหตุการณระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
สงผลใหประชาชนยิ่งหันมาใสใจสุขภาพมากข้ึน ทําใหจังหวัดมุงไปสูเมืองเกษตรปลอดภัย เมืองอาหารปลอดภัย 
มีนโยบายดานความม่ันคง บริเวณพ้ืนท่ีชายแดนเนนหนักในดานการปองกันและปราบปรามแกไขปญหายาเสพติด 
ปญหาการคามนุษย ปญหาการลักลอบหลบหนีเขาเมือง และการจัดระเบียบสังคม และจากมาตรการการจํากัด
การเดินทางในชวงเดินทาง และมาตรการการเวนระยะหางทางสังคม สงผลใหทรัพยากรธรรมชาติไดรับการ
ฟนฟูดวยตนเอง สงผลใหแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศนมีความอุดมสมบูรณและมีความสวยงาม และจากการเปน
พ้ืนท่ีชายแดน สงผลตอการสรางงาน สรางรายไดแกคนในพ้ืนท่ีเปนการเปดโอกาสใหคนในพ้ืนท่ีทํางานใกลบาน  
ทาเรือของประเทศไทยมีนโยบายพัฒนาแนวทางความรวมมือกับแนวแมน้ําโขง สงผลดีตอการขนสงสินคา 
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การคาขามชายแดน และนโยบายการสงเสริมการทองเท่ียวในจังหวัดเชียงรายจากหนวยงานภายนอก อาทิ 
อพท. ท่ีสงเสริมใหเชียงรายเปนเมืองสรางสรรคยูเนสโก 

อุปสรรคและประเด็นทาทายของจังหวัดเชียงราย ไดแก สถานการณการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สงผลใหเศรษฐกิจหยุดชะงักไปท่ัวโลกและท่ัวประเทศ ซ่ึงสงผล
กระทบโดยตรงกับจังหวัดเชียงรายในทุกๆ มิติ การนําสินคาจากประเทศเพ่ือนบานเขามาแขงขันกับ
ผูประกอบการทองถ่ิน โดยเฉพาะพืชผัก ผลไมเมืองหนาว เปนอุปสรรคตอความสามารถในการแขงขันของ
จังหวัด กฎระเบียบทางคา การขนสงในประเทศ GMS มีขอจํากัดบางประการ ทําใหเสียดุลการคา การกําหนด
มาตรฐานคุณภาพสินคาเกษตรและอาหาร และการกําหนดมาตราเพ่ือเฝาระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) สงผลใหเกิดมาตรการกีดกันทางการคาท่ีไมใชภาษี เกิดการเคลื่อนยายแรงงานฝมืออยางเสรีตาม
กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สงผลใหทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณคาเคลื่อนยาย เขา-ออก ภายในประเทศ 
ปญหาดานสังคมและความม่ันคงท่ีเกิดจากประเทศเพ่ือนบาน ปญหายาเสพติด การคามนุษย แรงงานตางดาว
อาชญากรรมขามชาติ และการลับลอบเขาเมืองของคนไรรัฐ ปญหาคนขอทาน คนไรท่ีพ่ึง ภาครัฐมีภาระ
คาใชจายการรักษาพยาบาลชาวตางดาวเพ่ิมข้ึน เกิดโรคอุบัติใหม และโรคอุบัติซํ้า ความไมปลอดภัยดาน
อาหารและผลิตภัณฑสุขภาพ ปญหาเรื่องสิ่งแวดลอม ปญหาภาวะโลกรอน สงผลใหเกิดภัยธรรมชาติ เชน 
แผนดินไหว อุทกภัย ดินถลม ภัยหนาว หมอกควันไฟปา ผลกระทบจากประเทศเพ่ือนบาน ทําใหไมสามารถ
ควบคุมปญหามลพิษได เชน ปญหาหมอกควันขามแดน ขยะอิเล็กทรอนิกส สารเคมีอันตราย สารเคมีทาง
การเกษตร บรรจุภัณฑสินคาเกษตรจากจีน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ และปญหาภัยแลง
ท่ีเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง และมีแนวโนมรุนแรงและบอยข้ึน สงผลกระทบถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เกิดความเสียหาย ปริมาณน้ําท่ีเขาระบบชลประทานลดลง ปญหาการเผาปาของประเทศเพ่ือนบาน ทําใหเพ่ิม
ปญหาฝุนละอองในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย ระบบการขนสงท่ีไมมีประสิทธิภาพสงผลตอคุณภาพของสินคาทาง
การเกษตร สงผลตอมูลคาของสินคาลดลง ไมสามารถดึงดูดธุรกิจท่ีเก่ียวของกับการคาชายแดนในพ้ืนท่ี สงผล
ใหเกิดการสูญเสียโอกาสตอการเปนเมืองชายแดน และระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือ ระเบียบราชการท่ีซํ้าซอน 
และการขาดระบบการบริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จ สูญเสียโอกาสในการเปนเมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษ และจาก
การมุงเนนการเติบโตทางเศรษฐกิจมากกวาความสมดุลระหวางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม สงผลทําให
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเกิดความเสื่อมโทรม 

12) นโยบายการพัฒนาในเชิงพ้ืนท่ีระดับภูมิภาค กลุมจังหวัด และจังหวัดเชียงราย  

สาํหรับนโยบายการพัฒนาในเชิงพ้ืนท่ีท่ีแผนพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายไดให
ความสําคัญ ไดแก  

1) แผนการพัฒนาภาคเหนือ (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เปาหมายการพัฒนา “ฐานเศรษฐกิจสรางสรรคของประเทศ” ตามแนวคิดเศรษฐกิจ

สรางสรรค สานสัมพันธระหวางพ้ืนท่ี สุขภาวะดี วิถีชีวิตยั่งยืน” 
แนวทางในการพัฒนา  
1) Creative : พัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคมูลคาสูง โดยการสรางระบบนิเวศ เมือง และ

พ้ืนท่ีสรางสรรค ตลอดจนสามารถพัฒนาสูการเปนสินคาและบริการสรางสรรค 
2) Connect : สรางโอกาสในการเชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในประเทศและกับอนุภูมิภาค

ท้ังในสวนของระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เมืองสรางสรรค และกลุมผูคนสรางสรรค 
3) Clean : พัฒนาตามแนววิถีใหม (New Normal) บนฐานการเติบโตอยางยั่งยืนของ

การอนุรักษสิ่งแวดลอม การดูแลความสะอาดของเมือง และการใชพลังงานสะอาด 
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4) Care : ใหความสําคัญอยางตอเนื่องกับการดูแลผูสูงอายุและผูดอยโอกาสในสังคม
และพัฒนาศักยภาพแรงงาน 

2) แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร นาน) 
ประจําป พ.ศ. 2566 – 2570 

เปาหมายการพัฒนา ภายในป 2570 กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จะเปนเมืองนา
อยูอยางยั่งยืน 

ประเด็นการพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ไดแก  
ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 พัฒนาเปนฐานเศรษฐกิจมูลคาสูง  
ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 สงเสริมและพัฒนาสุขภาวะ “New Normal” สู “High Sustainable” 
ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาขีดความสามรถในการรับมือ

สาธารณภัย 
3) แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 -2570)   

เปาหมายการพัฒนา “เชียงรายเมืองทองเท่ียวสรางสรรค สะอาด ปลอดภัย นาอยู” 
ซ่ึงการขับเคลื่อนดังกลาวมีความจําเปนตองพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค สิ่งแวดลอมสรางสรรค และสังคม
สรางสรรค ควบคูไปดวยเพ่ือทําใหเกิดการพัฒนาอยางสมดุล  

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดเชียงราย ไดแก  
ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 การสรางมูลคาเพ่ิมดานการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคโดยดํารง

ฐานวัฒนธรรมลานนา  
ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 การสงเสริมการผลิตและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือยกระดับสินคา

เกษตรเชิงสรางสรรคภายใตแนวทางการพัฒนาท่ียั่งยืน  
ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคดานการคา การลงทุน การบริการ 

และโลจิสติกส   
ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหดํารงความ

สมบูรณและยั่งยืน  
ประเด็นการพัฒนาท่ี 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษยและความม่ันคงเพ่ือ

สงเสริมสังคมสรางสรรค 
  จากการวิเคราะหศักยภาพของพ้ืนท่ีและการกําหนดเปาหมายในการพัฒนาจังหวัดเชียงราย 
มีจุดเนนในการพัฒนาดังตอไป  
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ภาพท่ี 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) เพ่ือใหทราบถึงสถานการณ
ของมหาวิทยาลัย จุดแข็ง จุดออนท่ีมหาวิทยาลัยมีอยู รวมท้ังโอกาสและอุปสรรคท่ีจะสงผลตอการดําเนินงานของ
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 เพ่ือกําหนดกลยุทธและแผนงาน/โครงการในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2565 – 2569) 

 
4.1.1 ดานท่ี 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

1) จุดแข็ง (Strength)  
ลําดับ

ความสําคัญ 
ประเด็น สัญลักษณ คะแนนเฉล่ีย 

1 พ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัยมีเพียงพอท่ีจะสามารถเพ่ิมศักยภาพ
การผลิตบัณฑิต และการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

S1 4.30 

2 มีความเขมแข็งในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา              
สูการเปนผูนํารุนใหมท่ีชี้นําการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

S2 3.98 

3 บุคลากรของมหาวิทยาลัยสวนใหญเปนกลุมคนรุนใหม 
ท่ีพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง 

S3 3.97 

4 หลักสูตรการเรียนการสอนมีการบูรณาการการเรียน     
การสอนกับการงานทํางานทุกหลักสูตร (CWIE) 

S4 3.87 

5 มีเครือขายความรวมมือทางวิชาการท้ังใน และตางประเทศ 
จํานวนหลายหนวยงาน 

S5 3.77 

คะแนนเฉล่ียรวม S1-S5 3.98 
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2) จุดออน (Weakness)  

  ลําดับ
ความสําคัญ 

ประเด็น สัญลักษณ คะแนนเฉล่ีย 

1 การพัฒนาหลักสตูรใหสอดคลองกับบริบทของสังคมในปจจุบนั 
และความตองการกําลังคนท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตยังมีนอย 

W1 3.74 

2 สิ่งอํานวยความสะดวกในหองเรียนบางอาคารเรียน        
ยังไมสมบูรณ 

W2 3.70 

3 การสรางหลักสูตร และจัดการเรียนการสอนรวมกับ
หนวยงานภายนอกยังมีนอย 

W3 3.68 

4 จํานวนบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะสําหรับเปดสอน 
ในหลักสูตรบัณฑิตพันธุใหมไมเพียงพอ 

W4 3.65 

5 แผนพัฒนางานดานวิชาการของมหาวิทยาลัยยังไมชัดเจน W5 3.59 
คะแนนเฉล่ียรวม W1-W5 3.67 

 

3) โอกาส (Opportunity)  
ลําดับ

ความสําคัญ 
ประเด็น สัญลักษณ คะแนนเฉล่ีย 

1 การมีพระราโชบายดานการศึกษาของในหลวงรัชกาลท่ี 10 
สงผลใหมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศมีทิศทาง        
การจัดการศึกษาและการพัฒนานักศึกษาท่ีชัดเจน        
และมีอัตลักษณของความเปนราชภัฏมากยิ่งข้ึน 

O1 4.11 

2 รัฐสนับสนุนเงินกูยืมเพ่ือการศึกษาผานกองทุนตางๆ O2 3.96 
3 เทคโนโลยีสมัยใหมท่ีนํามาใชเปนเครื่องมือและกลไกในการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับศักยภาพบัณฑิต
มีความกาวหนา และความทันสมัย 

O3 3.92 

4 นโยบายภาครัฐสนับสนุนใหสถานประกอบการ  
องคกรภายนอกเขามามีสวนรวมในการผลิตบัณฑิต 

O4 3.82 

5 ความตองการเขาศึกษาตอของนักศึกษาจากประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีนมีจํานวนมากข้ึน 

O5 3.54 

คะแนนเฉล่ียรวม O1-O5 3.87 
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4) อุปสรรค (Threat)  

ลําดับ
ความสําคัญ 

ประเด็น สัญลักษณ คะแนนเฉล่ีย 

1 วิกฤตการระบาดของไวรัสโควิด 19 ซ่ึงสงผลกระทบ 
ในดานตางๆ ทําใหมหาวิทยาลัยตองปรับรูปแบบ 
การจัดการศึกษาชีวิตวิถีใหม (New Normal) 

T1 4.57 

2 การแขงขันของสถาบันอุดมศึกษามีเพ่ิมมากข้ึน T2 4.52 
3 จํานวนประชากรในวัยเรยีนลดลง T3 4.50 
4 นักเรียนท่ีจะเขาสูระดับอุดมศึกษายังมีคานิยมในการเลือก

เขาเรียนในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีชื่อเสียง 
T4 4.37 

5 การเปลี่ยนแปลงของเกณฑมาตรฐานหลักสูตร กฎ ระเบียบ 
และแนวปฏิบัติท่ีเปนขอกําหนดของสวนกลาง ทําให
มหาวิทยาลัยตองปรับเปลี่ยนตามเกณฑท่ีกําหนด 

T5 4.30 

คะแนนเฉล่ียรวม T1-T5 4.45 
 
4.1.2 ดานท่ี 2 การผลิตและพัฒนาครู 

1) จุดแข็ง (Strength)  
  ลําดับ

ความสําคัญ 
ประเด็น สัญลักษณ คะแนนเฉล่ีย 

1 มีเครือขายความรวมมือในการฝกประสบการณวิชาชีพครู
และมีกลุมเครือขายศิษยเกาท่ีเขมแข็ง 

S1 4.12 

2 บุคลากรมีศักยภาพ คุณวุฒิ และประสบการณ              
ในดานการผลิตและพัฒนาครู 

S2 4.10 

3 การผลิตและพัฒนาครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   
มีคุณภาพและเปนท่ียอมรับ 

S3 4.05 

4 มีระบบและกลไกการบริการวิชาการโดยนักศึกษาและ
อาจารยแบบมีสวนรวม และสามารถนํามาบูรณาการ 
สูการจัดการเรียนการสอน 

S4 3.94 

5 มีหองปฏิบัติการเฉพาะทางดานการผลิตและพัฒนาคร ู    
ท่ีมีมาตรฐาน  

S5 3.83 

คะแนนเฉล่ียรวม S1-S5 4.01 
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2) จุดออน (Weakness)  

 
 ลําดับ

ความสําคัญ 
ประเด็น สัญลักษณ คะแนนเฉล่ีย 

1 นวัตกรรมการศึกษาในเชิงประจักษท่ีแสดงใหถึง 
ความโดดเดนการผลิตและพัฒนาครขูองมหาวิทยาลัย      
ราชภัฏเชียงรายยังมีนอย 

W1 3.83 

2 ยังไมมีรูปแบบการเรียนการสอนจากการบูรณาการขาม
ศาสตรในการสงเสริมและพัฒนาครูใหเปนบัณฑิตครู       
ท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 

W2 3.82 

3 ยังไมมีหลักสูตรในการผลิตและพัฒนาครใูนระดับ
บัณฑิตศึกษา เนื่องจากขอจํากัดดานจํานวนบุคลากร    
สายวิชาการ 

W3 3.79 

4 รูปแบบการผลิตและพัฒนาครูยังไมมีความหลากหลาย W4 3.71 

5 การสรางอัตลักษณเฉพาะของบัณฑิตครูของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงรายยังไมชัดเจน 

W5 3.68 

คะแนนเฉล่ียรวม W1-W5 3.77 
 

3) โอกาส (Opportunity)  

ลําดับ
ความสําคัญ 

ประเด็น สัญลักษณ คะแนนเฉล่ีย 

1 นโยบายสวนกลางใหความสําคัญกับการผลิตและพัฒนาครู
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศ 

O1 4.20 

2 ความนิยมและความสนใจในการศึกษาตอในหลักสูตร   
และสาขาวิชาเพ่ือประกอบวิชาชีพครูอยูในระดับสูง      
เม่ือเปรียบเทียบกับหลักสูตรและสาขาวิชาอ่ืนๆ 

O2 4.15 

3 มีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสงผลใหเกิดการพัฒนาคร ู    
ในทุกมิติ 

O3 4.11 

4 โอกาสทางอาชีพของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาสาขาวิชา
ทางดานครูมีความม่ันคงและมีสวัสดิการท่ีดี 

O4 4.03 

5 ความตองการบัณฑิตครูมีสูง และอัตราการบรรจุมีมากข้ึน O5 3.83 
คะแนนเฉล่ียรวม O1-O5 4.06 
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4) อุปสรรค (Threat)  

ลําดับ
ความสําคัญ 

ประเด็น สัญลักษณ คะแนนเฉล่ีย 

1 วิกฤตการระบาดของไวรัสโควิด 19 และการดําเนินชีวิต 
ในสังคมยุค New Normal สงผลตอการเรียนการสอน  
การฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษาครู 

T1 4.50 

2 สังคมสูงวัยสงผลใหจํานวนประชากรลดลง ซ่ึงจะสงผลตอ
จํานวนเด็กท่ีเขามาศึกษาตอในระดับมหาวิทยาลัย 

T2 4.19 

3 นโยบายจากสวนกลางสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลง    
เกณฑมาตรฐานหลักสูตร และมาตรฐานวิชาชีพ 

T3 4.13 

4 ขอจํากัดดานการเขาถึงเทคโนโลยีของนักศึกษาบางกลุม  
สงผลใหเกิดอุปสรรคการเรียนการสอน 

T4 4.12 

5 มีสถาบันผลิตและพัฒนาครูในเขตพ้ืนท่ีบริการมีจํานวนมาก
สงผลใหเกิดการแขงขันสูง 

T5 3.90 

คะแนนเฉล่ียรวม T1-T5 4.17 
 

4.1.3 ดานท่ี 3 การพัฒนาบุคลากร 

1) จุดแข็ง (Strength)  

ลําดับ
ความสําคัญ 

ประเด็น สัญลักษณ คะแนนเฉล่ีย 

1 บุคลากรมีความรู ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญ 
ในศาสตรของตนเอง 

S1 4.08 

2 บุคลากรมีความเชี่ยวชาญท่ีหลากหลาย สามารถนําองคความรู
และทักษะตางๆ มาบูรณาการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
การวิจัย และการพัฒนาทองถ่ิน 

S2 3.99 

3 มีเครือขายบุคลากรท่ีมีความเขมแข็งท้ังในระดับคณะ  
ระดับมหาวิทยาลัยซ่ึงเอ้ือตอการพัฒนาบุคลากรรวมกัน 

S3 3.96 

4 บุคลากรของมหาวิทยาลัยไดรับการยอมรับจากหนวยงาน
ภายนอก 

S4 3.93 

5 นโยบายของมหาวิทยาลัยมีความชัดเจนในการสงเสริม 
การพัฒนาบุคลากรทุกระดับ 

S5 3.88 

คะแนนเฉล่ียรวม S1-S5 3.97 
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2) จุดออน (Weakness)  

  ลําดับ
ความสําคัญ 

ประเด็น สัญลักษณ คะแนนเฉล่ีย 

1 การบูรณาการการใชทรัพยากรบุคคลรวมกันระหวาง
หนวยงานยังมีนอย 

W1 4.09 

2 เกณฑภาระงานท่ีใชประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
สายวิชาการในปจจุบันไมสอดคลองกับบริบทของมหาวิทยาลัย
ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

W2 4.07 

3 บุคลากรท่ีมีทักษะภาษาตางประเทศในระดับสูงยังมี   
จํานวนนอย 

W3 3.92 

4 บุคลากรในบางคณะมีภาระงานมาก สงผลใหไมมีเวลา    
ในการพัฒนาตนเอง 

W4 3.87 

5 แผนในการพัฒนาความกาวหนา และการเขาสูตําแหนงทาง
วิชาการของบุคลากรสายผูสอน และบุคลากรสายสนับสนุน
ยังไมชัดเจน 

W5 3.72 

คะแนนเฉล่ียรวม W1-W5 3.93 
 

3) โอกาส (Opportunity)  

ลําดับ
ความสําคัญ 

ประเด็น สัญลักษณ คะแนนเฉล่ีย 

1 การเปลีย่นแปลงอยางรวดเรว็ของเทคโนโลย ีและการสื่อสาร
สามารถสรางโอกาสในการพัฒนาตนเองของบุคลากรใหมี
ศักยภาพเพ่ิมมากข้ึน 

O1 4.13 

2 รูปแบบการพัฒนาตัวเองมีความหลากหลายมากข้ึน        
ทําใหเพ่ิมโอกาสในการพัฒนาตนเองของบุคลากร 

O2 4.10 

3 การบูรณาการงานรวมกันของทองถ่ิน ท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชนสงผลใหบุคลากรไดพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

O3 4.03 

4 นโยบายจากสวนกลางท่ีสงเสริมใหเกิดการพัฒนาบุคลากร
ภายใตสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

O4 3.95 

5 หนวยงานระดับทองถ่ิน และระดับประเทศมีความตองการ    
ใหนักวิชาการเขาไปเปนท่ีปรึกษา/ กรรมการ/ คณะทํางาน
ในการพัฒนาทองถ่ินรวมกัน 

O5 3.95 

คะแนนเฉล่ียรวม O1-O5 4.03 
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4) อุปสรรค (Threat)  

ลําดับ
ความสําคัญ 

ประเด็น สัญลักษณ คะแนนเฉล่ีย 

1 วิกฤตการณระบาดของไวรัสโควิด 19 และการดําเนินชีวิต
ในสังคมยุค New Normal สงผลตอแผนการพัฒนาบุคลากร 
และการทํางานของบุคลากร 

T1 4.28 

2 ระเบียบตางๆ ของหนวยงานยังไมมีความความยืดหยุน 
สงผลตอการพัฒนาตนเองของบุคลากร 

T2 4.14 

3 การเปลี่ยนแปลงเกณฑการประเมินผลงานวิชาการ     
สงผลตอการพัฒนาตนเองเพ่ือเขาสูตําแหนงวิชาการ 

T3 4.09 

4 การจัดกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเปนมหาวิทยาลัย        
เพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน สงผลใหบุคลากรบางสาขาเสียโอกาส
การเขาถึงแหลงทุนในการพัฒนาตนเองบางประเภท 

T4 3.95 

5 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยอียางรวดเร็วสงผลตอ   
การทํางานและการพัฒนาบุคลากร 

T5 3.85 

คะแนนเฉล่ียรวม T1-T5 4.06 
 

4.1.4 ดานท่ี 4 การพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และงานสรางสรรค 

1) จุดแข็ง (Strength)  
  ลําดับ

ความสําคัญ 
ประเด็น สัญลักษณ คะแนนเฉล่ีย 

1 บุคลากรมีความรู และความเชี่ยวชาญเฉพาะศาสตร S1 4.10 
2 มีกระบวนการในการสงเสริมใหมีการบูรณางานวิจัย         

สูการเรียนการสอน การบริการวิชาการแกสังคม          
และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

S2 3.98 

3 มีการรวมมือกันระหวางนักวิจัยในมหาวิทยาลัยและ
เครือขายภายนอกในการบูรณาการงานวิจัยเพ่ือพัฒนา
ทองถ่ิน 

S3 3.78 

4 มหาวิทยาลัยมีวารสารอยูในฐานขอมูล TCI ท่ีทําการเผยแพร
งานวิจัย 

S4 3.76 

5 มีระบบกลไก และระบบสารสนเทศในการกํากับติดตาม 
การดําเนินงานดานการวิจัย 

S5 3.66 

คะแนนเฉล่ียรวม S1-S5 3.86 
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2) จุดออน (Weakness)  

  ลําดับ
ความสําคัญ 

ประเด็น สัญลักษณ คะแนนเฉล่ีย 

1 การจัดทําหลักฐานประกอบการเบิกจายงบประมาณ     
การวิจัยมีหลายข้ันตอนทําใหนักวิจัยขาดแรงจูงใจในการ
ทํางาน 

W1 4.26 

2 งานวิจัยของมหาวิทยาลัยท่ีตอยอดไดในเชิงพาณิชย และ
งานวิจัยท่ีนําไปสูการจดทรัพยสินทางปญญามีคอนขางนอย 

W2 4.19 

3 การทําวิจัยท่ีเนนพัฒนาทองถ่ิน ในบางครั้งอาจไมสามารถ
ตอยอดไปถึงขยายองคความรูท่ีลุมลึก หรือสรางนวัตกรรม
ใหม จึงทําใหไมสามารถนําไปตอยอดในการเขาสูตําแหนง
ทางวิชาการได 

W3 4.09 

4 การรวมลงทุนดานการวิจัยจากภาครัฐและเอกชนในพ้ืนท่ี
ยังมีนอย 

W4 4.08 

5 การทําวิจัยสถาบันท่ีจะเปนขอมูลสําคัญในการตัดสิน      
ของผูบริหารในแตละหนวยงานยังมีนอย 

W5 4.08 

คะแนนเฉล่ียรวม W1-W5 4.14 
 

3) โอกาส (Opportunity)  

ลําดับ
ความสําคัญ 

ประเด็น สัญลักษณ คะแนนเฉล่ีย 

1 ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย         
มีประเด็นการวิจัยท่ีหลากหลาย 

O1 4.02 

2 มีเครือขายความรวมมือในพ้ืนท่ีท่ีพรอมจะรวมมือ          
ในการสรางงานวิจัยแบบบูรณาการรวมกัน 

O2 3.91 

3 นโยบายภาครัฐและทองถ่ินท่ีเนนสนับสนุนใหจัดทํางานวิจัย
เพ่ือเปนขอมูลในการกําหนดนโยบาย และการประเมิน  
การทํางาน 

O3 3.89 

4 มีเทคโนโลยีใหมท่ีชวยในการคนหาและอางอิงงานวิจัย    
ในการพัฒนาโครงการวิจัยและงานวิจัย 

O4 3.87 

5 มีหนวยสนับสนุนทุนการวิจัยจากภายนอกท่ีมีเปาหมาย
สอดคลองกับศักยภาพของนักวิจัยในมหาวิทยาลัย 

O5 3.71 

คะแนนเฉล่ียรวม O1-O5 3.88 
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4) อุปสรรค (Threat)  

ลําดับ
ความสําคัญ 

ประเด็น สัญลักษณ คะแนนเฉล่ีย 

1 วิกฤตการณระบาดของไวรัสโควิด 19 และการดําเนินชีวิต
ในสังคมยุค New Normal เปนอุปสรรคสําคัญในการ     
ลงพ้ืนท่ีวิจัยและการดําเนินการวิจัย 

T1 4.27 

2 งบประมาณดานการวิจัยของประเทศมีจํากัด                  
และมีการแขงขันสูง 

T2 4.19 

3 การเขามาของนักวิจัยในมหาวิทยาลัยตางพ้ืนท่ีท่ีมีชื่อเสียง 
สงผลใหโอกาสของนักวิจัยในพ้ืนท่ีในการทําวิจัย           
กับหนวยงานภายนอกลดลง 

T3 3.88 

4 การยอมรับจากหนวยงานภายนอกตอบุคลากร            
ของมหาวิทยาลัยเปนลักษณะเฉพาะบุคคล 

T4 3.80 

5 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายไมจัดอยูในกลุมมหาวิทยาลัย
วิจัยตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 
(2551-2565) จึงทําใหโอกาสในการสนับสนุนทุนวิจัยนอย
กวามหาวิทยาลัยวิจัย 

T5 3.74 

คะแนนเฉล่ียรวม T1-T5 3.98 
 

4.1.5 ดานท่ี 5 การพัฒนาทองถิ่น 

1) จุดแข็ง (Strength)  
  ลําดับ

ความสําคัญ 
ประเด็น สัญลักษณ คะแนนเฉล่ีย 

1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีนโยบายสนับสนุน         
การพัฒนาทองถ่ินอยางตอเนื่อง 

S1 4.50 

2 มหาวิทยาลัยตั้งอยูในพ้ืนท่ีท่ีมีทรัพยากรทางธรรมชาติ      
มีทุนทางสังคม วัฒนธรรม และภูมิปญญาท่ีเปนเอกลักษณ
ลานนา และมีความหลากหลายของชาติพันธุท่ีควรคา     
ตอการอนุรักษ 

S2 4.45 

3 มีระบบกลไกการดําเนินงานดานการบริการวิชาการ และ
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอยางตอเนื่องกับชุมชนทองถ่ิน 

S3 4.20 

4 บุคลากรมีองคความรู ทักษะ และมีความเชี่ยวชาญในการ
การบูรณาการงานการพัฒนาทองถ่ิน และการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

S4 4.15 

5 มีเครือขายความรวมมือภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม 
ทองถ่ิน และทองท่ีใหความรวมมือในการดําเนินงาน 

S5 4.13 

คะแนนเฉล่ียรวม S1-S5 4.29 
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2) จุดออน (Weakness)  

ลําดับ
ความสําคัญ 

ประเด็น สัญลักษณ คะแนนเฉล่ีย 

1 ระเบียบปฏิบัติยังไมเอ้ือ/ ไมคลองตัวตอการปฏิบัติงาน           
ดานการบริการวิชาการของบุคลากร 

W1 4.05 

2 ภารกิจดานการใหบริการวิชาการท่ีซํ้าซอนกันในพ้ืนท่ี
เดียวกัน  และไมสามารถบูรณาการการทํางานรวมกันได 

W2 4.04 

3 หนวยงานท่ีทําหนาท่ีหลักในการขับเคลื่อนระบบและกลไก        
การใหบริการวิชาการแกสังคม ระดับมหาวิทยาลัย         
ยังไมชัดเจน มีความซํ้าซอนในภารกิจดานการใหบริการ
วิชาการจํานวนหลายหนวยงาน 

W3 4.03 

4 บุคลากรมีภาระงานดานการพัฒนาทองถ่ินมีเพ่ิมมากข้ึน      
แตการประเมินผลการปฏิบัติงานยังไมสอดคลองกับภารกิจ
ท่ีบุคลากรปฏิบัติจริง 

W4 4.01 

5 ระบบขอมูลสารสนเทศดานการพัฒนาทองถ่ินยังอยูระหวาง  
การพัฒนาจึงไมสามารถนํามาใชไดครอบคลุมทุกมิติ 

W5 3.95 

คะแนนเฉล่ียรวม W1-W5 4.02 
 

3) โอกาส (Opportunity)  

ลําดับ
ความสําคัญ 

ประเด็น สัญลักษณ คะแนนเฉล่ีย 

1 มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศมียุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ระยะ 20 ป  (พ.ศ. 2560 – 
2579) ท่ีใชเปนแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ิน
ไดอยางเปนรูปธรรม 

O1 4.29 

2 ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดเชียงราย และจังหวัด
พะเยา มีแนวทางท่ีสอดคลองกับโครงการท่ีจะดําเนินงาน
ตามยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน 

O2 4.12 

3 ทองถ่ินมีความตองการใหสถาบันการศึกษาเขาไปมีสวนรวม
ในการพัฒนาทองถ่ิน 

O3 4.04 

4 ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสงผลใหการพัฒนาทองถ่ิน 
และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเปนไปไดงาย และเขาถึง
ไดมากยิ่งข้ึน 

O4 4.00 

5 มีงบประมาณทองถ่ินสําหรับการบูรณาการการพัฒนา
ทองถ่ิน และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมรวมกัน 

O5 3.63 

คะแนนเฉล่ียรวม O1-O5 4.02 
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4) อุปสรรค (Threat)  

ลําดับ
ความสําคัญ 

ประเด็น สัญลักษณ คะแนนเฉล่ีย 

1 สถานการณโรคอุบัติใหม เชน การแพรระบาดของ       
เชื้อ  ไวรัสโควิด-19 สงผลใหการดําเนินงานไมเปนไป   
ตามแผนการดําเนินงานท่ีกําหนดไว 

T1 4.49 

2 ภาวการณเปลี่ยนแปลงของสถานการณโลกท่ีทําใหเกิด   
ภัยพิบัติในรูปแบบตางๆ สงผลกระทบตอการดําเนินงาน   
ดานการพัฒนาทองถ่ิน 

T2 4.10 

3 มหาวิทยาลัย/ สถานศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย และ
จังหวัดพะเยา มีการปรับบทบาทและภารกิจของการเปน
มหาวิทยาลัยชุมชนเชิงพ้ืนท่ีมากข้ึน ทําใหมีภารกิจใกลเคียง
กันและเกิดความทับซอนการทํางานในพ้ืนท่ี 

T3 4.07 

4 การชะลอตัวของเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนทองถ่ิน T4 4.05 
5 กระแสโลกาภิวัตนท่ีสงผลตอความเปนอัตลักษณ         

และเอกลักษณของทองถ่ิน 
T5 3.96 

คะแนนเฉล่ียรวม T1-T5 4.13 
 
4.1.6 ดานท่ี 6 การบริหารจัดการ 

1) จุดแข็ง (Strength)  
  ลําดับ

ความสําคัญ 
ประเด็น สัญลักษณ คะแนนเฉล่ีย 

1 มีบรรยากาศการทํางานในมหาวิทยาลัยอยูในระดับด ี    
และเอ้ือตอการปฏิบัติงาน 

S1 4.07 

2 ผูบริหารทุกระดับมีหลักธรรมาภิบาล มีความโปรงใส
ตรวจสอบไดในการบริหารงาน และใหการสนับสนุน     
การมีสวนรวมในการวางแผนการดําเนินงาน 

S2 3.97 

3 บุคลากรมีความรักสามัคคีในหมูคณะ รับผิดชอบ เสียสละ        
เพ่ือประโยชนสวนรวมและจงรักภักดีตอองคกร 

S3 3.79 

4 มีระบบฐานขอมูลเพ่ือการบริหาร และการตัดสินใจ
ครอบคลุมทุกพันธกิจ 

S4 3.66 

5 มีเครือขายความรวมมือในทุกมิติกับทุกมหาวิทยาลัย 
องคกรภาครัฐและเอกชนท้ังภายในประเทศ และ
ตางประเทศ 

S5 3.66 

คะแนนเฉล่ียรวม S1-S5 3.83 
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2) จุดออน (Weakness)  

ลําดับ
ความสําคัญ 

ประเด็น สัญลักษณ คะแนนเฉล่ีย 

1 มหาวิทยาลัยยังพ่ึงพางบประมาณแผนดินมากกวาเงินรายได W1 4.36 

2 การจัดทําแผนธุรกิจเชิงรุกเพ่ือสรางรายไดใหเพ่ิมข้ึนใหกับ
มหาวิทยาลัยยังไมดําเนินการอยางเปนรูปธรรม 

W2 4.32 

3 มีอาคารและระบบสาธารณูปโภคบางสวนท่ีมีอายุการใชงานมาก 
ทําใหมีคาใชจายในการซอมบํารุงรักษาคอนขางสูง 

W3 4.31 

4 มหาวิทยาลัยมีจํานวนหนวยงานมากทําใหเกิดตนทุน        
ในการดําเนินงานตามภารกิจท่ีมากข้ึนตาม 

W4 4.31 

5 กฎ ระเบียบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัยในบางเรื่อง         
ยังไมทันสมัยและสอดคลองกับสภาวการณท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 

W5 4.18 

คะแนนเฉล่ียรวม W1-W5 4.30 
 

3) โอกาส (Opportunity)  

ลําดับ
ความสําคัญ 

ประเด็น สัญลักษณ คะแนนเฉล่ีย 

1 การมีพระราโชบายดานการศึกษาของในหลวงรัชกาลท่ี 10 
สงผลใหมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศ มีทิศทางการจัด
การศึกษาท่ีชัดเจน มุงเนนการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
การผลิตและพัฒนาครู การพัฒนาทองถ่ิน และการบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัยใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

O1 4.20 

2 ความกาวหนาและความทันสมัยของเทคโนโลยีสมัยใหม
สามารถนํามาใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการองคกร
ใหมีความทันสมัย คลองตัว ลดข้ันตอน และระยะเวลา    
ในการดําเนินงาน 

O2 4.11 

3 พระราชบัญญัติอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 สนับสนุนให
มหาวิทยาลัยปฏิรูปการบริหารจัดการองคกรไปสู         
การจัดกลุมประเภทสถาบันตามศักยภาพ 

O3 4.03 

4 จากนโยบายของรัฐท่ีตองการใหทุกองคกรเตรียมการไปสู
องคกรท่ีตองพ่ึงพาตนเอง ทําใหมหาวิทยาลัยตองมีการปรับปรุง
โครงสรางและระบบการบริหารจัดการรองรับสิ่งท่ีจะเกิดข้ึน 

O4 4.03 

5 การมีนโยบายระดับประเทศ และมีหนวยงานท่ีชวย     
หนุนเสริมและประเมินผลใหมหาวิทยาลัยเกิดการพัฒนา    
อยางยั่งยืน 

O5 3.96 

คะแนนเฉล่ียรวม O1-O5 4.07 
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4) อุปสรรค (Threat)  

ลําดับ
ความสําคัญ 

ประเด็น สัญลักษณ คะแนนเฉล่ีย 

1 วิกฤตการระบาดของไวรัสโควิด - 19 และการดําเนินชีวิต
ในสังคมยุค New Normal สงผลตอการทํางานและ
เปาหมายการดําเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 

T1 4.46 

2 นโยบายการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลในการบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัยมีแนวโนมลดลง 

T2 4.46 

3 กฎระเบียบของกระทรวงไมเอ้ือตอการทํางานของ
มหาวิทยาลัยดานการจัดหารายได นอกเหนือจาก          
การจัดการศึกษาในระบบ 
 

T3 4.32 

4 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและนวัตกรรมอยาง     
กาวกระโดด กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี      
อยางฉับพลันทําใหมหาวิทยาลัยตองใชงบประมาณ        
ในการลงทุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ิมมากข้ึน 

T4 4.17 

5 นโยบายจากหนวยงานรัฐท่ีเก่ียวของมีการเปลี่ยนแปลง
ประเด็นใหมๆ อยางตอเนื่อง และมีงานเรงดวนให
มหาวิทยาลัยดําเนินการใหสอดคลองทําใหการดําเนินงาน
ไมเปนไปตามแผนและระยะเวลาท่ีกําหนดไว 

T5 4.11 

คะแนนเฉล่ียรวม T1-T5 4.30 
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4.2 การวิเคราะหเพ่ือกําหนดกลยุทธดวย TOWS Matrix 

 เม่ือนําผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมองคกรท้ังภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัยมาวิเคราะห
โดยใช TOWS Matrix เพ่ือกําหนดกลยุทธและแผนงาน/โครงการในอนาคต จากจุดแข็ง จุดออนท่ีมีมหาวิทยาลัยมีอยู 
รวมท้ังโอกาสและอุปสรรคท่ีจะสงผลตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ในภาพรวมพบวา 

ดานการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยมีความเขมแข็งในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสูการเปนผูนํารุนใหมท่ีชี้นําการเปลี่ยนแปลง

ทางสังคม (S2) ทุกหลักสูตรมีการบูรณาการการเรียนการสอนกับการทํางาน (CWIE) (S4) รวมท้ังการมีพระราโชบาย
ดานการศึกษาของในหลวงรัชกาลท่ี 10 สงผลใหมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศมีทิศทางการจัดการศึกษาและ
การพัฒนานักศึกษาท่ีชัดเจน และมีอัตลักษณของความเปนราชภัฏมากยิ่งข้ึน (O1) จึงไดกําหนดกลยุทธเชิงรุก (SO) 
ใชจุดแข็งรวมกับโอกาส โดยการเสริมสรางความรูและทักษะเชิงสมรรถนะใหนักศึกษาพรอมรองรับการ
เปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต และพัฒนานักศึกษาทุกคนใหเปนนวัตกรสังคมท่ีมีทักษะสูงตอบโจทย
การพัฒนาพ้ืนท่ีโดยเนนการมีสวนรวมของทองถิ่น และพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัยมีเพียงพอท่ีจะสามารถเพ่ิมศักยภาพ
การผลิตบัณฑิต และการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู (S1) บุคลากรของมหาวิทยาลัยสวนใหญเปนกลุมคนรุนใหม
ท่ีพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง (S3) รวมท้ังการมีเทคโนโลยีสมัยใหมท่ีนํามาใชเปนเครื่องมือและกลไกในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับศักยภาพบัณฑิตมีความกาวหนา และความทันสมัย (O3) จึงไดกําหนด
กลยุทธเชิงรุก (SO) ใชจุดแข็งรวมกับโอกาส โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู และ
โครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหครอบคลุมท่ัวถึง มีความทันสมัยในทุกดานนําไปสูการเปน 
SMART University 

ดานการผลิตและพัฒนาครู 
ในการสรางอัตลักษณเฉพาะของบัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายยังไมชัดเจน (W5) แต

นโยบายของสวนกลางไดใหความสําคัญกับการผลิตและพัฒนาครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศ (O1) 
และความตองการบัณฑิตครูมีสูง และอัตราการบรรจุมีมากขึ้น (O5) จึงไดกําหนดกลยุทธเชิงแกไข (WO) 
ใชโอกาสลดจุดออน โดยการมุงเนนการผลิตครูใหมีสมรรถนะสูง มีจิตวิญญาณความเปนครูเพ่ือขับเคล่ือน
การพัฒนาทองถิ่น และเนื่องจากนวัตกรรมการศึกษาในเชิงประจักษท่ีแสดงใหถึงความโดดเดนการผลิตและ
พัฒนาครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายยังมีนอย (W1) แตในปจจุบันไดมีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
สงผลใหเกิดการพัฒนาครูในทุกมิติ (O3) จึงไดกําหนดกลยุทธเชิงแกไข (WO) ใชโอกาสลดจุดออน โดยการ
มุงสรางนวัตกรรมท่ีใชในการจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 สูการศึกษา 4.0 เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลง
ภายใตบริบทใหมของประเทศ 

ดานการพัฒนาบุคลากร 
แผนในการพัฒนาความกาวหนา และการเขาสูตําแหนงทางวิชาการของบุคลากรสายผูสอน และ

บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยยังไมชัดเจน (W5) แตในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของ
เทคโนโลยี และการสื่อสารสามารถสรางโอกาสในการพัฒนาตนเองของบุคลากรใหมีศักยภาพเพ่ิมมากข้ึน (O1) 
และรูปแบบการพัฒนาตัวเองมีความหลากหลายมากข้ึนทําใหบุคลากรสามารถเพ่ิมโอกาสในการพัฒนาตนเอง (O2) 
จึงไดกําหนดกลยุทธเชิงแกไข (WO) ใชโอกาสลดจุดออน โดยการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรท่ีสะทอนใหเห็นถึง
คุณลักษณะและทักษะท่ีตองพัฒนาเพ่ิมในระดับบุคคล รวมท้ังการสนับสนุน พัฒนาบุคลากรใหเปนมืออาชีพ 
และสงเสริมการเขาสูตําแหนงทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ และตําแหนงท่ีสูงข้ึนทางวิชาชีพของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
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ดานการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และงานสรางสรรค 
การทําวิจัยท่ีเนนพัฒนาทองถ่ิน ในบางครั้งอาจไมสามารถตอยอดไปถึงการขยายองคความรูท่ีลุมลึก 

หรือสรางนวัตกรรมใหม จึงทําใหไมสามารถนําไปตอยอดในการเขาสูตําแหนงทางวิชาการได (W3) การเขามา
ของนักวิจัยในมหาวิทยาลัยตางพ้ืนท่ีท่ีมีชื่อเสียง สงผลใหโอกาสของนักวิจัยในพ้ืนท่ีในการทําวิจัยกับหนวยงาน
ภายนอกลดลง (T3) และการยอมรับจากหนวยงานภายนอกตอบุคลากรของมหาวิทยาลัยเปนลักษณะเฉพาะบุคคล (T4) 
จึงไดกําหนดกลยุทธเชิงรับ (WT) แกไขจุดออนและเล่ียงอุปสรรค โดยการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย
และนวัตกรรมท่ีมุงเนนการแกไขปญหา และตอบสนองความตองการของชุมชน และสังคมในพ้ืนท่ีเพ่ือ
ขยายองคความรู หรือสรางนวัตกรรมใหมๆ และสงเสริมอาจารยและนักวิจัยในการสรางผลงานวิจัยรับใชสังคม 
เพ่ือการเขาสูตําแหนงทางวิชาการจากการใชผลงานวิจัยรับใชสังคม และการรวมลงทุนดานการวิจัยจาก
ภาครัฐและเอกชนในพ้ืนท่ียังมีนอย (W4) งบประมาณดานการวิจัยของประเทศมีจํากัดและมีการแขงขันสูง (T2) 
และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายไมจัดอยูในกลุมมหาวิทยาลัยวิจัยตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป 
ฉบับท่ี 2 (2551-2565) จึงทําใหโอกาสในการสนับสนุนทุนวิจัยนอยกวามหาวิทยาลัยวิจัย (T5) จึงไดกําหนด
กลยุทธเชิงรับ (WT) แกไขจุดออนและเล่ียงอุปสรรค โดยการเขารวมโครงการอุทยานวิทยาศาสตรภาคเหนือ 
เพ่ือรับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือปฏิบัติภารกิจในการเปน
กลไกบูรณาการความรวมมือระหวางภาครัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน เพ่ือสรางความเขมแข็ง
ของเศรษฐกิจในภูมิภาค โดยผลักดันใหเกิดการนําวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาใชใหเกิด
ประโยชนในเชิงพาณิชย 

ดานการพัฒนาทองถิ่น 
มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาทองถ่ินอยางตอเนื่อง (S1) มีระบบกลไกการดําเนินงาน

ดานการบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอยางตอเนื่องกับชุมชนทองถ่ิน (S3) มีเครือขาย
ความรวมมือภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม ทองถ่ิน และทองท่ีใหความรวมมือในการดําเนินงาน (S5) และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศมียุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ระยะ 20 ป  
(พ.ศ. 2560 – 2579) ท่ีใชเปนแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ินไดอยางเปนรูปธรรม (O1) รวมท้ัง
ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา ท่ีมีแนวทางท่ีสอดคลองกับโครงการท่ีจะ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน (O2) จึงไดกําหนดกลยุทธเชิงรุก (SO) ใชจุดแข็งรวมกับโอกาส 
โดยการพัฒนาระบบและกลไกการพัฒนาทักษะเพ่ือสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตเนนการพัฒนาทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 แกคนในทองถิ่นบนพ้ืนฐานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น และการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในชุมชน สังคม และทองถิ่น โดยการบูรณาการการทํางานดานการพัฒนาทองถิ่นรวมกับ
หนวยงานภายนอก และมหาวิทยาลัยตั้งอยูในพ้ืนท่ีท่ีมีทรัพยากรทางธรรมชาติมีทุนทางสังคม วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญาท่ีเปนเอกลักษณลานนา และมีความหลากหลายของชาติพันธุท่ีควรคาตอการอนุรักษ (S2) บุคลากร
ของมหาวิทยาลัยมีองคความรู ทักษะ และมีความเชี่ยวชาญในการการบูรณาการงานการพัฒนาทองถ่ิน และ
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (S4) และความกาวหนาทางเทคโนโลยีสงผลใหการพัฒนาทองถ่ิน และการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมเปนไปไดงาย และเขาถึงไดมากยิ่งข้ึน (O4) รวมทั้งการมีงบประมาณทองถิ่นสําหรับ
การบูรณาการการพัฒนาทองถ่ิน และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมรวมกัน (O5) จึงไดกําหนดกลยุทธเชิงรุก (SO) 
ใชจุดแข็งรวมกับโอกาส โดยการสรางศูนยการเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมเพ่ือเปนแหลงเรียนรูดานภูมิปญญา
ทองถิ่นใหกับนักศึกษา บุคลากร และประชาชนในทองถิ่น รวมท้ังเปนการสงเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรม
ของทองถิ่นและของชาติ 
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ดานการบริหารจัดการ 
กฎ ระเบียบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัยในบางเรื่องยังไมทันสมัยและสอดคลองกับสภาวการณที่มี

การเปลี่ยนแปลง (W5) แตเนื่องจากพระราชบัญญัติอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 สนับสนุนใหมหาวิทยาลัยปฏิรูป
การบริหารจัดการองคกรไปสูการจัดกลุมประเภทสถาบันตามศักยภาพ (O3) จึงไดกําหนดกลยุทธเชิงแกไข (WO) 
ใชโอกาสลดจุดออน มหาวิทยาลัยจึงตองปฏิรูประบบบริหารจัดการที่เอื้อตอการเปนมหาวิทยาลัยเพื่อ
การพัฒนาทองถิ่น โดยการพลิกโฉมยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยใหไปสูการเปนมหาวิทยาลัยที่มุงเนน
การพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนท่ี (Area-Based and Community) รวมถึงการปรับปรุงกฎ ระเบียบ ขอบังคับ 
และหลักเกณฑใหเอ้ือตอการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยท้ังระบบ และมหาวิทยาลัยยังพ่ึงพางบประมาณแผนดิน
มากกวาเงินรายได (W1) การจัดทําแผนธุรกิจเชิงรุกเพ่ือสรางรายไดเพ่ิมข้ึนใหกับมหาวิทยาลัยยังไมมีการ
ดําเนินการอยางเปนรูปธรรม (W2) แตจากนโยบายของรัฐท่ีตองการใหทุกองคกรเตรียมการไปสูองคกรท่ีตอง
พ่ึงพาตนเอง ทําใหมหาวิทยาลัยตองมีการปรับปรุงโครงสรางและระบบการบริหารจัดการรองรับสิ่งท่ีจะเกิดข้ึน 
(O4) จึงไดกําหนดกลยุทธเชิงแกไข (WO) ใชโอกาสลดจุดออน โดยการปรับระบบและกลไกดานการบริหาร
จัดการทรัพยสินของมหาวิทยาลัย รวมถึงการพัฒนาศูนยใหบริการของมหาวิทยาลัย (Service Center) 
เพ่ือสรางรายไดใหกับมหาวิทยาลัยเพ่ิมข้ึน 

 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 7 การวิเคราะหเพ่ือกําหนดกลยุทธดวย TOWS Matrix 
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บทที่ 5 
แผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2565 – 2569) 
 

 
5.1 ปรัชญา  

สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน 
 

5.2 วิสัยทัศน  
เปนสถาบันแหงการบูรณาการองคความรู สรางนวัตกรรม ถายทอดเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนา

ทองถ่ินอยางยั่งยืน 

เปาหมายวิสัยทัศน  
มีผลการดําเนินงาน และศักยภาพการดําเนินงานของการเปนมหาวิทยาลัยชุมชนทองถ่ิน 

กลุมท่ี 3 พัฒนาชุมชนทองถ่ินหรือชุมชนอ่ืน เปนอันดับ 1 ของมหาวิทยาลัยในเขตภาคเหนือ 
 

5.3 พันธกิจ  
5.3.1 ผลิตบัณฑิตเปนนวัตกรมืออาชีพ เพ่ือสรางการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองตอการพัฒนา

ทองถ่ินอยางยั่งยืน 
5.3.2 ผลิตผลงานวิจัยและงานสรางสรรค สามารถตอยอดในเชิงพาณิชย เพ่ือนําไปใชประโยชน

ในทองถ่ิน ประเทศ และภูมิภาคอาเซียน 
5.3.3 ใหบริการวิชาการแกสังคม เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถ่ิน ประเทศ    

สูการพัฒนาอยางยั่งยืน  
5.3.4 สืบสาน และสงเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน และของชาติ 
5.3.5 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนองคกรแหงการเรียนรูท่ีมีความสุข มีคุณภาพ และมีธรรมาภิบาล 

 
5.4 เปาหมายความสําเร็จ  

5.4.1 บัณฑิตมีความรู มีคุณธรรม มีความสามารถ มีสมรรถนะ และมีจิตสํานึกเพ่ือเปนหลักในการ
ขับเคลื่อนและพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน พรอมรับกับความเปลี่ยนแปลง และรองรับเศรษฐกิจมูลคาสูงของ
ประเทศ 

5.4.2 บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัย เปนผูท่ีมีคุณลักษณะแหงศตวรรษท่ี 21 มีจิตวิญญาณความ 
เปนครู เปนคนเกง คนดี มีความรับผิดชอบตอสังคม รูเทาทันเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลง 

5.4.3 ผลงานวิจัย งานสรางสรรค และนวัตกรรม เปนท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
สามารถตอยอดในเชิงพาณิชย และใชในการพัฒนาทองถ่ิน ภูมิภาคอยางยั่งยืน 

5.4.4 เปนศูนยกลางบูรณาการการเรียนรูตลอดชีวิตดวยการขับเคลื่อนนวัตกรรมการเรียนการสอน
การวิจัย ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน และงานตามพระราโชบายเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน 

5.4.5 เปนองคกรแหงการเรียนรูท่ีมีความสุข มีธรรมาภิบาล ใสใจตอสิ่งแวดลอม และมีระบบ  
การบริหารจัดการท่ีตอบโจทยการเปนมหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาชุมชนทองถ่ิน 
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5.5 ประเด็นยุทธศาสตร  
5.5.1 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
5.5.2 การผลิตและพัฒนาครู 
5.5.3 การพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และงานสรางสรรค 
5.5.4 การพัฒนาทองถ่ิน 
5.5.5 การพัฒนาระบบ กลไก และบริหารจัดการ 

 

5.6 กลยุทธหลักเพ่ือขับเคล่ือนวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตร 
5.6.1 ดานการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

1) ผลิตกําลังคนเพ่ือสรางบัณฑิตท่ีมีทักษะสูง ตอบโจทยการพัฒนาพ้ืนท่ี โดยเนนการมีสวนรวม
ของทองถ่ิน 

2) สงเสริมและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เสริมสรางความรูและทักษะเชิงสมรรถนะใหพรอม
รองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต และเปนนวัตกรสังคม  

3) พัฒนาบุคลากรและสงเสริมความกาวหนาในอาชีพ 
4) จัดหาและเพ่ิมประสิทธิภาพทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรูใหมีความทันสมัย และรองรับ

การเปลี่ยนแปลง 
5.6.2 ดานการผลิตและพัฒนาครู 

1) ผลิตครูท่ีไดมาตรฐานวิชาชีพ และมีจิตวิญญาณความเปนครูและสอดคลองกับความตองการ
ของทองถ่ิน 

2) พัฒนาศักยภาพครูของครูใหมีความเปนมืออาชีพ และมีทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะตามศาสตร 
3) พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความเปนมืออาชีพ และมีทักษะความ

เชี่ยวชาญเฉพาะตามศาสตร 
4) สรางนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 สูการศึกษา 4.0 ท่ี

รองรับการเปลี่ยนแปลงภายใตบริบทใหมของประเทศ 
5.6.3 ดานการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และงานสรางสรรค 

1) สงเสริมและสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมเชิงสรางสรรค เพื่อพัฒนาทองถิ่นอยางมี
สวนรวม  

5.6.4 ดานการพัฒนาทองถิ่น 
1) สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตโดยเนนการพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 แกคนในทองถ่ิน

บนพ้ืนฐานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ินโดยใชทุนเดิมของมหาวิทยาลัยท่ีเขมแข็งของเปนผูนําในการ
ขับเคลื่อน  

2) สรางแพลทฟอรมความรวมมือ และพัฒนาระบบและกลไกการทํางานรวมกันในรูปแบบ
จตุรภาคี (มหาวิทยาลัย หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน)  

3) ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน สังคม และทองถ่ิน 
4) สงเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ินและของชาติ 
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5.6.5 ดานการพัฒนาระบบ กลไก และบริหารจัดการ 
1) ปฏิรูประบบบริหารจัดการท่ีเอ้ือตอการเปนมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น และ

มีธรรมาภิบาล  
2) เขารับการประเมินผลการดําเนินงานตาม THE Impact Ranking  
3) สรางองคกรใหเปนองคกรแหงความสุข 
4) บริหารจัดการทรัพยสินเพ่ือสรางรายไดใหกับมหาวิทยาลัย 

 
5.7 อัตลักษณบัณฑิต  

เปนนวัตกรมืออาชีพ ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง และมีความรับผิดชอบตอสังคม 
 

(นวัตกรมืออาชีพ = เปนผูมีความเช่ียวชาญในการใชความคิดสรางสรรค ประดิษฐ คิดคนและสนับสนุนใหเกิด
รูปแบบ กระบวนการ หรือผลงาน ท่ีเปนนวัตกรรมสําหรับการดําเนินชีวิต การประกอบสัมมาอาชีพ และการพัฒนาทองถ่ิน) 

 
5.8 เอกลักษณของมหาวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยแหงการเรียนรูตลอดชีวิตเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน  
 

5.9 วัฒนธรรมองคกร  
รวมคิด รวมทํา รวมพัฒนา และรวมรับผิดชอบตอสังคม 

 
5.10 ตัวช้ีวัดความสําเร็จ   

เปาหมาย ตัวช้ีวัด (เม่ือส้ินสุดแผน ป พ.ศ. 2569) 
1. บัณฑิตมีความรู มีคุณธรรม มีความสามารถ        

มีสมรรถนะ และมีจิตสํานึกเพ่ือเปนหลัก        
ในการขับเคลื่อนและพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน 
พรอมรับกับความเปลี่ยนแปลง และรองรับ
เศรษฐกิจมูลคาสูงของประเทศ 

1.1 รอยละของจํานวนหลักสูตรเชิงพ้ืนท่ี (Degree) 
(รอยละ 90)  

1.2 รอยละของจํานวนหลักสูตรท่ีชุมชน/ปราชญชุมชน/ 
ผูใชบัณฑิต /องคกร/ หนวยงานในพ้ืนท่ีไดมี     
สวนรวมในการจัดการศึกษา (Degree)         
(รอยละ 80)  

1.3 รอยละการไดงานทําในพ้ืนท่ี หรือภูมิภาค       
ของบัณฑิต (รอยละ 60)  

1.4 รอยละของจํานวนหลักสูตรคลังหนวยกิต    
(Credit Bank) (รอยละ 50) 

2. บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัย เปนผูท่ีมีคุณลักษณะ
แหงศตวรรษท่ี 21 มีจิตวิญญาณความเปนครู   
เปนคนเกง คนดี มีความรับผิดชอบตอสังคม     
รูเทาทันเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลง 

2.1 รอยละของจํานวนหลักสูตรเชิงพ้ืนท่ี (Degree) 
(รอยละ 90) 

2.2 รอยละของจํานวนหลักสูตรท่ีชุมชน/ปราชญชุมชน/ 
ผูใชบัณฑิต / องคกร/ หนวยงานในพ้ืนท่ี          
ไดมีสวนรวมในการจัดการศึกษา (Degree)     
(รอยละ 80) 

2.3 รอยละการไดงานทําในพ้ืนท่ี หรือภูมิภาค        
ของบัณฑิต (รอยละ 60) 
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เปาหมาย ตัวช้ีวัด (เม่ือส้ินสุดแผน ป พ.ศ. 2569) 
2.4 รอยละของบัณฑิตครูท่ีสําเร็จการศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีสอบบรรจุครู ท้ังภาครัฐ   
และเอกชนภายในเวลา 1 ป (รอยละ 75) 

3. ผลงานวิจัย งานสรางสรรค และนวัตกรรม     
เปนท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
สามารถตอยอดในเชิงพาณิชย และใชในการ
พัฒนาทองถ่ิน ภูมิภาคอยางยั่งยืน 

3.1 รอยละของจํานวนผลงานทางวิชาการรับใชสังคม 
(รอยละ 45)  

3.2 รอยละของจํานวนเงินทุน เงินบริจาค จากภาครัฐ 
และเอกชน เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน        
การพัฒนาชุมชน และสังคมในพ้ืนท่ี (รอยละ 30)  

3.3 รอยละของจาํนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรม      
ท่ีสามารถตอยอดไดในเชิงพาณิชย (รอยละ 10) 

3.4 รอยละของผลงานวิจัยท่ีมีการเผยแพรหรือ
ถายทอดสูทองถ่ิน และชุมชน (รอยละ 100) 

4. เปนศูนยกลางบูรณาการการเรียนรูตลอดชีวิต    
ดวยการขับเคลื่อนนวัตกรรมการเรียนการสอน  
การวิจัย ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน     
และงานตามพระราโชบายเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน
อยางยั่งยืน 

4.1 รอยละของจํานวนหลักสูตรเชิงพ้ืนท่ี             
(Non-degree) (รอยละ 100)  

4.2 รอยละของจํานวนหลักสูตรท่ีชุมชน/ปราชญชุมชน/ 
ผูใชบัณฑิต /องคกร/ หนวยงานในพ้ืนท่ีไดมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษา (Non-degree)                  
(รอยละ 100)  

4.3 รอยละของจํานวนโครงการดานการบริการวิชาการ 
หรือโครงการท่ีตอบสนองตอ Area Based          
(รอยละ 90)  

4.4 รอยละของจาํนวนโครงการหรอืกิจกรรมท่ีบุคคล 
ชุมชนหรือหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนในพ้ืนท่ี  
ท่ีเขามามีสวนรวมในการกําหนดและ/หรือดําเนิน
โครงการหรือกิจกรรมเพ่ือแกไข/ลดปญหา/ สงเสริม
การเรียนรูของชุมชน สงัคม/ การนอมนําแนว
พระราชดําริสูการปฏิบัติ (รอยละ 100)  

4.5 รอยละของจํานวนเงินทุน เงินบริจาคจากภาครัฐ
และเอกชน เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานการ
พัฒนาชุมชนและสังคมในพ้ืนท่ี (รอยละ30)  

4.6 อัตราการเพ่ิมข้ึนของรายไดครัวเรือนในพ้ืนท่ี   
การพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   
(รอยละ 20)  

4.7 รอยละผลิตภัณฑชุมชนทองถ่ินท่ีไดยกระดับเขาสู
มาตรฐานสากล (รอยละ 60)  
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เปาหมาย ตัวช้ีวัด (เม่ือส้ินสุดแผน ป พ.ศ. 2569) 
4.8 รอยละของหมูบานท่ีเขารวมโครงการพัฒนาของ

มหาวิทยาลัยมีดัชนีความสุขมวลรวมของชุมชน
เพ่ิมข้ึน (รอยละ 80)  

4.9 รอยละของจํานวนบุคลากรสายวิชาการเปนท่ี
ปรึกษา/ วิทยากร/ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ/ 
กรรมการวิชาการ/ คณะทํางานใหกับชุมชน
ทองถ่ิน (รอยละ 60) 

5. เปนองคกรแหงการเรียนรูท่ีมีความสุข             
มีธรรมาภิบาล ใสใจตอสิ่งแวดลอม และมีระบบ
การบริหารจัดการท่ีตอบโจทยการเปน
มหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาชุมชนทองถ่ิน 

5.1 จํานวนระบบการบริหารจดัการท่ีไดรับการปรับปรุง
ใหเอ้ือตอการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (5 ดาน)  

5.2 รอยละของจาํนวนกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
ภายในของมหาวิทยาลัยท่ีสอดคลองกับการพัฒนา
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 สัดสวนการเพ่ิมข้ึนของรายไดจากการบริหารและ

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 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

 เช่ือมโยงกับพันธกิจท่ี 1 ผลิตบัณฑิตเปนนวัตกรมืออาชีพ เพ่ือสรางการเปลี่ยนแปลง
และตอบสนองตอการพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน 

 เช่ือมโยงกับเปาหมายท่ี 1 บัณฑิตมีความรู มีคุณธรรม มีความสามารถ มีสมรรถนะ 
และมีจิตสํานึกเพ่ือเปนหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน พรอมรับกับความเปลี่ยนแปลง 
และรองรับเศรษฐกิจมูลคาสูงของประเทศ   

 ตัวช้ีวัด และคาเปาหมายจําแนกรายป 

ตัวช้ีวัด 
เปาหมาย 
(ส้ินสุด
แผน)  

หนวย
นับ 

คาเปาหมาย 
2565 2566 2567 2568 2569 

1.1 รอยละของจํานวนหลักสูตรเชิงพ้ืนท่ี 
(Degree)  

90 รอยละ 70 75 80 85 90 

1.2 รอยละของจํานวนหลักสูตรท่ีชุมชน/ 
ปราชญชุมชน/ ผูใชบัณฑิต/ องคกร/ 
หนวยงานในพ้ืนท่ีไดมีสวนรวมในการ 
จัดการศึกษา (Degree)  

80 รอยละ 60 65 70 75 80 

1.3 รอยละการไดงานทําในพ้ืนท่ี          
หรือภูมิภาคของบัณฑิต  

60 รอยละ 40 45 50 55 60 

1.4 รอยละของจํานวนหลักสูตร           
คลังหนวยกิต (Credit Bank) 

50 รอยละ 10 20 30 40 50 

 
 กลยุทธ แผนงาน/โครงการเพ่ือขับเคล่ือนวิสัยทัศน และประเด็นยุทธศาสตร 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ 
1. ผลิตกําลังคนเพ่ือสรางบัณฑิตท่ีมีทักษะสูงตอบ

โจทยการพัฒนาพ้ืนท่ีโดยเนนการมีสวนรวมของ
ทองถ่ิน  

1.1 ปรับปรุงระบบการผลิตบัณฑิตท่ีตอบสนอง
อุตสาหกรรมมูลคาสูงในพ้ืนท่ีและสาขาท่ีเปน
จุดเนนของมหาวิทยาลัย  

1.2 พัฒนาหลักสูตรการผลิตบัณฑิต (หลักสูตรเดิม/
หลักสูตรใหม) ของมหาวิทยาลัยโดยใหผูใชบัณฑิต
มีสวนรวมดําเนินการ (หลักสูตรเชิงพ้ืนท่ี)  

1.3 พัฒนาหลักสูตรเพ่ือการผลิตบัณฑิตขามศาสตร
ระหวางหนวยงานในมหาวิทยาลัย  

1.4 พัฒนาศูนยความเปนเลิศดานวิชาการ/ วิชาชีพ 
(Excellent Center for Academic/ 
Professional Development) : โครงการจัดตั้ง
คณะพยาบาลศาสตร 

1.5 พัฒนาหลักสูตรคลังหนวยกิต เพ่ือการเรียนรู
ตลอดชีวิตสําหรับคนทุกชวงวัย (Credit Bank) 
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กลยุทธ แผนงาน/โครงการ 
2. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เสริมสราง

ความรูและทักษะเชิงสมรรถนะใหพรอมรองรับ     
การเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต และ   
เปนนวัตกรสังคม  

2.1 พัฒนาหลักสูตรผูนําเยาวชนแหงอนาคต       
เพ่ือพัฒนาทองถ่ิน (หลักสูตรออนไลน)         
เพ่ือเสริมสรางความรูและทักษะเชิงสมรรถนะ  
ใหพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน    
ในอนาคต และเปนนวัตกรมืออาชีพ (skill for 
future)  

2.2 พัฒนาระบบสงเสริมและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
เสริมสรางความรูและทักษะเชิงสมรรถนะ        
ใหพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน    
ในอนาคตและเปนนวัตกรสังคม  

2.3 สรางบัณฑิตใหเปนนวัตกรสังคมท่ีปรับตัว         
ตอการเปลี่ยนแปลง และรับผิดชอบตอสังคม  

2.4 จัดการเรียนการสอนรูปแบบสหกิจศึกษา         
และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน 
(Cooperative and Work Integrated 
Education: CWIE) 

2.5  พัฒนาทักษะบัณฑิตแหงศตวรรษท่ี 21 
3. พัฒนาบุคลากรและสงเสริมความกาวหนาในอาชีพ 3.1 พัฒนาบุคลากรใหเปนมืออาชีพในการทํางาน 

3.2 พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน
วิชาการใหมีคุณวุฒิ และเขาสูตําแหนง         
ทางวิชาการและวิชาชีพในระดับท่ีสูงข้ึน 

4. จัดหาและเพ่ิมประสิทธิภาพทรัพยากรสนับสนุน
การเรียนรูใหมีความทันสมัย และรองรับ        
การเปลี่ยนแปลง 

4.1 SMART University 
4.2 Green University 
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5.11.2 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนาคร ู
 เช่ือมโยงกับพันธกิจท่ี 1 ผลิตบัณฑิตเปนนวัตกรมืออาชีพ เพ่ือสรางการเปลี่ยนแปลง

และตอบสนองตอการพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน 
 เช่ือมโยงกับเปาหมายท่ี 2 บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัย เปนผูท่ีมีคุณลักษณะแหง

ศตวรรษท่ี 21 มีจิตวิญญาณความ เปนครู เปนคนเกง คนดี มีความรับผิดชอบตอสังคม รูเทาทันเทคโนโลยี 
และการเปลี่ยนแปลง 

 ตัวช้ีวัด และคาเปาหมายจําแนกรายป 

ตัวช้ีวัด 
เปาหมาย
(ส้ินสุด
แผน)  

หนวย
นับ 

คาเปาหมาย 
2565 2566 2567 2568 2569 

2.1 รอยละของจํานวนหลักสูตรเชิงพ้ืนท่ี 
(Degree) 

90 รอยละ 70 75 80 85 90 

2.2 รอยละของจํานวนหลักสูตรท่ีชุมชน/ 
ปราชญชุมชน/ ผูใชบัณฑิต/ องคกร/ 
หนวยงานในพ้ืนท่ีไดมีสวนรวม         
ในการจัดการศึกษา (Degree) 

80 รอยละ 60 65 70 75 80 

2.3 รอยละการไดงานทําในพ้ืนท่ี        
หรือภูมิภาคของบัณฑิต (Degree) 

60 รอยละ 40 45 50 55 60 

2.4 รอยละของจํานวนบัณฑิตครูท่ีสําเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ   
ท่ีสอบบรรจุครู ท้ังภาครัฐ และเอกชน
ภายในเวลา 1 ป 

75 รอยละ 75 75 75 75 75 

 

 กลยุทธ แผนงาน/โครงการ เพ่ือขับเคล่ือนวิสัยทัศน และประเด็นยุทธศาสตร 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ 
1. ผลิตครูท่ีไดมาตรฐานวิชาชีพและมีจิตวิญญาณ

ความเปนครู และสอดคลองกับความตองการ  
ของทองถ่ิน 

1.1 ผลิตบัณฑิตครูใหมีสมรรถนะสูง และ               
มีความพรอมสําหรับครูในศตวรรษท่ี 21 

1.2 ผลิตบัณฑิตครูท่ีมีสมรรถนะในการขับเคลื่อน  
การพัฒนาทองถ่ิน 

2. พัฒนาศักยภาพครูของครู ใหมีความเปนมืออาชีพ 
และมีทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะตามศาสตร 

2.1 พัฒนาครูของครูใหมีความเชี่ยวชาญ             
ในการจัดการเรียนการสอน 

3. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา    
ใหมีความเปนมืออาชีพ และมีทักษะ           
ความเชี่ยวชาญเฉพาะตามศาสตร 

3.1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมี
สมรรถนะสูงในระดับตางๆ และพัฒนา   
สมรรถนะครูในการปฏิบัติงานในระดับท่ีสูงข้ึน 

4. สรางนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนรูในศตวรรษท่ี 21 สูการศึกษา 4.0 ท่ีรองรับ
การเปลี่ยนแปลงภายใตบริบทใหมของประเทศ 

4.1 พัฒนานวัตกรรมท่ีใชในการจัดการเรียนรู           
ในศตวรรษท่ี 21 สูการศึกษา 4.0 

4.2 พัฒนาตนแบบความเปนเลิศ                    
ดานการจัดการศึกษา (โรงเรียนสาธิต) 
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กลยุทธ แผนงาน/โครงการ 
4.3 พัฒนาศูนยความเปนเลิศดานวิชาการ/ วิชาชีพ 

(Excellent Center for Academic/ 
Professional Development) : โครงการจัดตั้ง
โรงเรียนสาธิตมัธยม 

 
  



111 
 

5.11.3 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และงานสรางสรรค 
 เชื่อมโยงกับพันธกิจที่ 2 ผลิตผลงานวิจัยและงานสรางสรรค สามารถตอยอดใน     

เชิงพาณิชย เพ่ือนําไปใชประโยชนในทองถ่ิน ประเทศ และภูมิภาคอาเซียน 
 เช่ือมโยงกับเปาหมายท่ี 3 ผลงานวิจัย งานสรางสรรค และนวัตกรรม เปนท่ียอมรับใน

ระดับชาติและนานาชาติ สามารถตอยอดในเชิงพาณิชย และใชในการพัฒนาทองถ่ิน ภูมิภาคอยางยั่งยืน 
 ตัวช้ีวัด และคาเปาหมายจําแนกรายป 

ตัวช้ีวัด 
เปาหมาย
(ส้ินสุด
แผน)  

หนวย
นับ 

คาเปาหมาย 
2565 2566 2567 2568 2569 

3.1 รอยละของจาํนวนผลงาน       
ทางวิชาการรับใชสังคม  

45 รอยละ 25 30 35 40 45 

3.2 รอยละของจํานวนเงินทุน        
เงินบริจาคจากภาครัฐ และเอกชน    
เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน     
การพัฒนาชุมชนและสังคมในพ้ืนท่ี  

30 รอยละ 10 15 20 25 30 

3.3 รอยละของจํานวนผลงานวิจัย    
และนวัตกรรมท่ีสามารถตอยอดได 
ในเชิงพาณิชย 

10 รอยละ 2 4 6 8 10 

3.4 รอยละของผลงานวิจัยท่ีมีการ
เผยแพรหรือถายทอดสูทองถ่ิน 
และชุมชน 

100 รอยละ 60 70 80 90 100 

 

 

 กลยุทธ แผนงาน/โครงการ เพ่ือขับเคล่ือนวิสัยทัศน และประเด็นยุทธศาสตร 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ 
1. สงเสริมและสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม    

เชิงสรางสรรค เพ่ือพัฒนาทองถ่ินอยางมีสวนรวม  
1.1 พัฒนาระบบบรหิารจดัการงานวิจัยและนวตักรรม  

ท่ีมุงเนนการแกไขปญหา และตอบสนองความ
ตองการของชุมชน และสังคมในพ้ืนท่ี  

1.2 พัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการทรัพยากร
มนุษยดานงานวิจยัและนวตักรรมอยางเปนระบบ  

1.3 พัฒนาและสงเสริมคุณภาพของงานวิจัยใหมีคุณภาพ
และถายทอดความรูและเทคโนโลยีสูชุมชน  

1.4 พัฒนาศูนยความเปนเลิศดานวิชาการ/ วิชาชีพ 
(Excellent Center for Academic/ Professional 
Development) : อุทยานวิทยาศาสตร (Science Park)  

1.5 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการแกไข
ปญหา และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน
ใหกับภาคอุตสาหกรรม/ ภาคเอกชน (Talent Mobility) 
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5.11.4 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาทองถิ่น 
 เช่ือมโยงกับพันธกิจ : 

พันธกิจท่ี 3 ใหบริการวิชาการแกสังคม เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน     
ในทองถ่ิน ประเทศ สูการพัฒนาอยางยั่งยืน 

พันธกิจท่ี 4 สืบสาน และสงเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน และของชาติ 
 เช่ือมโยงกับเปาหมายท่ี 4 เปนศูนยกลางบูรณาการการเรียนรูตลอดชีวิตดวยการ

ขับเคลื่อนนวัตกรรมการเรียนการสอน การวิจัย ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน และงานตามพระราโชบาย
เพ่ือการพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน 

 ตัวช้ีวัด และคาเปาหมายจําแนกรายป 

ตัวช้ีวัด 
เปาหมาย
(ส้ินสุด
แผน)  

หนวย
นับ 

คาเปาหมาย 
2565 2566 2567 2568 2569 

4.1 รอยละของจํานวนหลักสูตรเชิงพ้ืนท่ี 
(Non-degree)  

100 รอยละ 60 70 80 90 100 

4.2 รอยละของจํานวนหลักสูตรท่ีชุมชน/ 
ปราชญชุมชน/ ผูใชบัณฑิต/ องคกร/ 
หนวยงานในพ้ืนท่ีไดมีสวนรวม          
ในการจัดการศึกษา (Non-degree)  

100 รอยละ 60 70 80 90 100 

4.3 รอยละของจํานวนโครงการดาน       
การบริการวิชาการ หรือโครงการท่ี
ตอบสนองตอ Area Based  

90 รอยละ 70 75 80 85 90 

4.4 รอยละของจาํนวนโครงการหรือ
กิจกรรมท่ีบุคคล ชุมชน หรือหนวยงาน
ท้ังภาครัฐและเอกชนในพ้ืนท่ีท่ีเขามา  
มีสวนรวมในการกําหนดและ/ หรือ
ดําเนินโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือแกไข/ 
ลดปญหา/ สงเสริมการเรียนรูของ
ชุมชน สังคม/ การนอมนําแนว
พระราชดําริสูการปฏิบัต ิ 

100 รอยละ 100 100 100 100 100 

4.5 รอยละของจํานวนเงินทุน เงินบริจาค 
จากภาครัฐ และเอกชน เพ่ือสนับสนุน
การดําเนินงานการพัฒนาชุมชนและ
สังคมในพ้ืนท่ี  

30 รอยละ 10 15 20 25 30 

4.6 อัตราการเพ่ิมข้ึนของรายไดตอ
ครัวเรือนในพ้ืนท่ีการพัฒนาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  

20 รอยละ  10 10 15 15 20 

4.7 รอยละผลิตภัณฑชุมชนทองถ่ินท่ีได
ยกระดับเขาสูมาตรฐานสากล  

60  รอยละ  30 30 40 50 60  
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ตัวช้ีวัด 
เปาหมาย
(ส้ินสุด
แผน)  

หนวย
นับ 

คาเปาหมาย 
2565 2566 2567 2568 2569 

4.8 รอยละของหมูบานท่ีเขารวมโครงการ
พัฒนาของมหาวิทยาลัยมีดัชนีความสุข
มวลรวมของชุมชนเพ่ิมข้ึน  

80 รอยละ  50 50 60 70 80 

4.9 รอยละของจาํนวนบุคลากรสาย
วิชาการเปนท่ีปรึกษา/ วิทยากร/ 
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ/ กรรมการ
วิชาการ/ คณะทํางานใหกับชุมชน
ทองถ่ิน 

60 รอยละ 40 45 50 55 60 

 

 กลยุทธ แผนงาน/โครงการ เพ่ือขับเคล่ือนวิสัยทัศน และประเด็นยุทธศาสตร 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ 
1. สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตโดยเนนการพัฒนา

ทักษะในศตวรรษท่ี 21 แกคนในทองถ่ินบนพ้ืนฐาน 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินโดยใช
ทุนเดิมของมหาวิทยาลัยท่ีเขมแข็งของการเปน
ผูนําในการขับเคลื่อน  

1.1 พัฒนาระบบ และกลไกการพัฒนาทักษะ       
(Up-skill/ Re-skill/ New-skill) สําหรับบุคลากร
วัยทํางาน และสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต  

1.2 พัฒนาบุคลากรในทองถ่ินเพ่ือการพัฒนา       
อยางยั่งยืน 

1.3 ถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมสูชุมชน      
โดยเนนสรางผูประกอบการทองถ่ิน (Local  
Start Ups)  

2. สรางแพลทฟอรมความรวมมือและพัฒนาระบบ
และกลไกในการทํางานรวมกันในรูปแบบจตุรภาคี 
(มหาวิทยาลัย หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ชุมชน) 

2.1 สรางเครือขายกับหนวยงาน/ เอกชน/ ชุมชน   
เพ่ือการเปนมหาวิทยาลัยชุมชนทองถ่ิน  

2.2 พัฒนาระบบและกลไกในการทํางานรวมกัน     
ในรูปแบบจตุรภาคี (มหาวิทยาลัย หนวยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน)  

3. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน 
สังคม และทองถ่ิน 

3.1 บูรณาการการทํางานดานการพัฒนาทองถ่ิน
รวมกับหนวยงานภายนอก 

3.2 ขับเคลื่อนการดําเนินงานยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

4. สงเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ิน 
และของชาติ 

4.1 ศูนยการเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ิน
และของชาติ 
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5.11.5 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาระบบ กลไก และบริหารจัดการ 
 เช่ือมโยงกับพันธกิจท่ี 5 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนองคกรแหงการเรียนรูท่ีมีความสุข 

มีคุณภาพและมีธรรมาภิบาล 
 เช่ือมโยงกับเปาหมายท่ี 5 เปนองคกรแหงการเรียนรูท่ีมีความสุข มีธรรมาภิบาล ใสใจ

ตอสิ่งแวดลอม และมีระบบการบริหารจัดการท่ีตอบโจทยการเปนมหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาชุมชนทองถ่ิน 
 ตัวช้ีวัด และคาเปาหมายจําแนกรายป 

ตัวช้ีวัด 
เปาหมาย
(ส้ินสุด
แผน)  

หนวย
นับ 

คาเปาหมาย 
2565 2566 2567 2568 2569 

5.1 จํานวนระบบการบริหารจัดการ        
ท่ีไดรับการปรับปรุงใหเอ้ือตอ     
การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย  

5 ดาน 5 - - - - 

5.2 รอยละของจาํนวนกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับภายในของมหาวิทยาลัยท่ี
สอดคลองกับการพัฒนามหาวิทยาลัย
ในอนาคตภายใตแผนพัฒนาความ
เปนเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2565 – 
2569)  

100 รอยละ  60 70 80 90 100 

5.3 ผลการจัดอันดับตาม THE Impact 
Ranking  

400  
ของโลก 

อันดับ - เขา
รวม

การจัด
อันดับ 

800 
ของ
โลก 

600 
ของ
โลก 

400 
ของ
โลก 

5.4 อัตราการลาออกของบุคลากรลดลง 0.5 รอยละ 1 1 0.5 0.5 0.5 
 

5.5 สัดสวนการเพ่ิมข้ึนของรายได      
จากการบริหารและจัดการทรัพยสิน  
ของมหาวิทยาลัย 

10 รอยละ 2 4 6 8 10 

5.6 ผลการปรับระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในเขาสูมาตรฐานสากล 

 
 

      

      - ระดับหลักสูตร (AUN-QA) 60 รอยละ - 15 30 45 60 
      - ระดับคณะ (EdPEx) 
 

8 หนวย 
งาน 

- 2 2 2 2 

- ระดับมหาวิทยาลัย (EdPEx) เขารับการ
ประเมิน 

- - เขารับ
การ

ประเมิน 

- - - 
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 กลยุทธ แผนงาน/โครงการ เพ่ือขับเคล่ือนวิสัยทัศน และประเด็นยุทธศาสตร 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ 
1. ปฏิรูประบบบริหารจัดการท่ีเอ้ือตอการเปน

มหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน               
และมีธรรมาภิบาล  

1.1 พลิกโฉมยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยใหไปสู   
การเปนมหาวิทยาลัยท่ีมุงเนนการพัฒนาชุมชน
เชิงพ้ืนท่ี (Area-Based and Community)  

1.2 ปรับปรุงกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ      
ใหเอ้ือตอการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยท้ังระบบ  

1.3 ยกระดับธรรมาภิบาล และปรับกลไกการกํากับ
ดูแลมหาวิทยาลัย  

1.4 พัฒนาระบบฐานขอมูลเพ่ือการบรหิารจัดการ 
และการตัดสินใจตามพันธกิจหลักของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

1.5 ปรับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร (AUN-QA)/ ระดับคณะ และ
มหาวิทยาลัย (EdPEx)  

2. เขารับการประเมินผลการดําเนินงาน             
ตาม THE Impact Ranking  

2.1 จัดทําระบบและกลไกในการเขารับการประเมิน
ตาม THE Impact Ranking  

2.2 ผลักดันใหมหาวิทยาลัยไดรับการจัดอันดับ    
ตาม THE Impact Ranking  

3. สรางองคกรใหเปนองคกรแหงความสุข 3.1 Happy University 
 

4. บริหารจัดการทรัพยสินเพ่ือสรางรายได           
ใหกับมหาวิทยาลัย 

4.1 ปรับระบบและกลไกดานการบริหารจัดการ
ทรัพยสินเพ่ือสรางรายไดใหกับมหาวิทยาลัย 

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) ปรับปรุงระบบการผลิตบัณฑิตตอบสนองอุตสาหกรรมมูลคาสูงในพ้ืนท่ีและสาขาท่ีเปนจุดเนน
ของมหาวิทยาลัย 

2) พัฒนาหลักสูตรการผลิตบัณฑิต (หลักสูตรเดิม/หลักสูตรใหม) ของมหาวิทยาลัยโดยใหผูใช
บัณฑิตมีสวนรวมดําเนินการ (หลักสูตรเชิงพ้ืนท่ี) 

3) พัฒนาหลักสูตรเพ่ือการผลิตบัณฑิตขามศาสตรระหวางหนวยงานในมหาวิทยาลัย 
4) พัฒนาหลักสูตรผูนําเยาวชนแหงอนาคตเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน (หลักสูตรออนไลน) เพ่ือเสริมสราง

ความรูและทักษะเชิงสมรรถนะใหพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต และเปนนวัตกรมืออาชีพ 
(skill for future) 

5) พัฒนาระบบสงเสริมและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เสริมสรางความรูและทักษะเชิงสมรรถนะ  
ใหพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตและเปนนวัตกรสังคม 

6) สรางบัณฑิตใหเปนนวัตกรสังคมท่ีปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง และรับผิดชอบตอสังคม 
6.1.2 ดานการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และงานสรางสรรค 

1) พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีมุงเนนการแกไขปญหา และตอบสนอง

ความตองการของชุมชน และสังคมในพ้ืนท่ี 

2) พัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยดานงานวิจัยและนวัตกรรมอยาง

เปนระบบ 

3) พัฒนาและสงเสริมคุณภาพของงานวิจัยใหมีคุณภาพและถายทอดความรูและเทคโนโลย ี 
สูชุมชน 

6.1.3 ดานการพัฒนาทองถิ่น 
1) พัฒนาระบบ และกลไกการพัฒนาทักษะ (Up-skill/ Re-skill/ New-skill) สําหรับบุคลากร

วัยทํางาน และสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 
2) พัฒนาบุคลากรในทองถ่ินเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 
3) ถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมสูชุมชนโดยเนนสรางผูประกอบการทองถ่ิน (Local 

Start Ups) 
4) สรางเครือขายกับหนวยงาน/ เอกชน/ ชุมชนเพ่ือการเปนมหาวิทยาลัยชุมชนทองถ่ิน 
5) พัฒนาระบบและกลไกในการทํางานรวมกันของในรูปแบบจตุรภาคี (มหาวิทยาลัย 

หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน)  
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6.1.4 ดานการพัฒนาระบบ กลไก และบริหารจัดการ 

1) พลิกโฉมยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยใหไปสูการเปนมหาวิทยาลัยท่ีมุงเนนการพัฒนา
ชุมชนเชิงพ้ืนท่ี (Ares-Based and Community) 

2) ปรับปรุงกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑใหเอ้ือตอการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยท้ังระบบ 
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 
ระยะเวลาดําเนินการ  

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

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษา       
1. ผลิตกําลังคนเพ่ือสราง

บัณฑิตท่ีมีทักษะสูง        
ตอบโจทยการพัฒนาพ้ืนท่ี
โดยเนน การมีสวนรวมของ
ทองถ่ิน  

1.1 ปรับปรุงระบบการผลิต
บัณฑิตท่ีตอบสนอง
อุตสาหกรรมมูลคาสูงในพ้ืนท่ี
และสาขาท่ีเปนจุดเนนของ
มหาวิทยาลัย  

     ผูกํากับ ดูแล 
รศ.ดร.ไพโรจน  ดวงนคร 
 
หนวยงานหลัก 
หนวยงานจัดการศึกษา 
 
หนวยงานสนับสนุน 
สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
 

1.2 พัฒนาหลักสูตรการผลิตบณัฑิต 
(หลักสูตรเดิม/หลักสูตรใหม) 
ของมหาวิทยาลยัโดยใหผูใช
บัณฑิตมีสวนรวมดําเนินการ 
(หลักสูตรเชิงพ้ืนท่ี)  

     

1.3 พัฒนาหลักสูตรเพ่ือการผลิต
บัณฑิตขามศาสตรระหวาง
หนวยงานในมหาวิทยาลัย  

     

 1.4 พัฒนาศูนยความเปนเลิศ 
ดานวิชาการ/ วิชาชีพ 
(Excellent Center for 
Academic/ Professional 
Development) : โครงการ
จัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร 

 

     ผูกํากับ ดูแล 
รศ.ดร.ไพโรจน  ดวงนคร 
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ประเด็นยุทธศาสตร/ กลยุทธ แผนงาน/ โครงการ 
ระยะเวลาดําเนินการ  

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

 1.5 พัฒนาหลักสูตรคลังหนวยกิต  
เพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต
สําหรับคนทุกชวงวัย  

     (Credit Bank) 

     ผูกํากับ ดูแล 
ผศ.ดร.นวลนภา จลุสุทธ ิ
 
หนวยงานหลัก 
สถาบันการเรียนรูตลอด
ชีวิต 
 
หนวยงานสนับสนุน 
1. หนวยงานจัดการ

ศึกษา 
2. สํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน 
2. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพ

นักศึกษา เสริมสรางความรู
และทักษะเชิงสมรรถนะ  
ใหพรอมรองรับ             
การเปลี่ยนแปลงท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคต และ
เปนนวัตกรสังคม  

2.1 พัฒนาหลักสูตรผูนําเยาวชน
แหงอนาคตเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 
(หลักสูตรออนไลน) เพ่ือ
เสริมสรางความรูและทักษะ
เชิงสมรรถนะใหพรอมรองรับ
การเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน   
ในอนาคต และเปนนวัตกร    
มืออาชีพ (skill for future)  

 

     ผูกํากับ ดูแล 
1. รศ.ดร.ไพโรจน ดวงนคร 
2. ผศ.ดร.สุทัศน คลายสุวรรณ 
 
หนวยงานหลัก 
หนวยงานจัดการศึกษา 
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ประเด็นยุทธศาสตร/ กลยุทธ แผนงาน/ โครงการ 
ระยะเวลาดําเนินการ  

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

 2.2 พัฒนารูปแบบระบบสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
เสริมสรางความรูและทักษะ
เชิงสมรรถนะใหพรอมรองรับ  
การเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน 
ในอนาคตและเปนนวัตกรสังคม  

     หนวยงานสนับสนุน 
1. กองพัฒนานักศึกษา 
2. สํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน 

 2.3 สรางบัณฑิตใหเปนนวัตกรสังคม
ท่ีปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง 
และรับผิดชอบตอสังคม  

     ผูกํากับ ดูแล 
ผศ.ดร.สุทัศน คลายสุวรรณ 
 
หนวยงานหลัก 
หนวยงานจัดการศึกษา 
 
หนวยงานสนับสนุน 
กองพัฒนานักศึกษา 

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

     ผูกํากับ ดูแล 
ผศ.ดร.นวลนภา จลุสุทธ ิ
 

หนวยงานหลัก 
หนวยงานจัดการศึกษา 
 

หนวยงานสนับสนุน 
สถาบันการเรียนรูตลอดชีวิต 
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ประเด็นยุทธศาสตร/ กลยุทธ แผนงาน/ โครงการ 
ระยะเวลาดําเนินการ  

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

2.5 พัฒนาทักษะบัณฑิต         
แหงศตวรรษท่ี 21 

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

หนวยงานสนับสนุน 
1. กองพัฒนานักศึกษา 
2. สํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. สถาบันภาษาและ

กิจการตางประเทศ 
3. พัฒนาบุคลากรและสงเสริม

ความกาวหนาในอาชีพ 
3.1 พัฒนาบุคลากรใหเปน       

มืออาชีพในการทํางาน 
 

     ผูกํากับ ดูแล 
ผศ.ยิ่งศักดิ์ เพชรนิล 
 
หนวยงานหลัก 
ทุกหนวยงาน 
 
หนวยงานสนับสนุน 
กองบริหารงานบุคคล  

3.2 พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
และสายสนับสนุนวิชาการ   
ใหมีคุณวุฒิและเขาสูตําแหนง  
ทางวิชาการและวิชาชีพ       
ในระดับท่ีสูงข้ึน 
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ประเด็นยุทธศาสตร/ กลยุทธ แผนงาน/ โครงการ 
ระยะเวลาดําเนินการ  

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

4. จัดหา และเพ่ิมประสิทธิภาพ
ทรัพยากรสนับสนุน      
การเรียนรูใหมีความทันสมัย 
และรองรับการเปลี่ยนแปลง 

4.1 SMART University      กํากับ ดูแล 
ผศ.ดร.ปวีณา ลี้ตระกูล 
 
 

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

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนาครู       
1. ผลิตครูท่ีไดมาตรฐาน

วิชาชีพและมีจิตวิญญาณ
ความเปนครู และสอดคลอง
กับความตองการของ
ทองถ่ิน 

1.1 ผลิตบัณฑิตครูใหมีสมรรถนะสูง 
และมีความพรอมสําหรับครู
ในศตวรรษท่ี 21 

 

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

1.2. ผลิตบัณฑิตครูท่ีมีสมรรถนะ
ในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ทองถ่ิน 
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ประเด็นยุทธศาสตร/ กลยุทธ แผนงาน/ โครงการ 
ระยะเวลาดําเนินการ  

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

2. พัฒนาศักยภาพครูของครู
ใหมีความเปนมืออาชีพ 
และมีทักษะความเชี่ยวชาญ
เฉพาะตามศาสตร 

2.1. พัฒนาครูของครูใหมี    
ความเชี่ยวชาญในการ 
จัดการเรียนการสอน 

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

3.  พัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา     
ใหมีความเปนมืออาชีพ  
และมีทักษะความเชี่ยวชาญ
เฉพาะตามศาสตร 

 

3.1 พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใหมีสมรรถนะ
สูงในระดับตางๆ และพัฒนา
สมรรถนะครูในการ
ปฏิบัติงานในระดับท่ีสูงข้ึน 

     ผูกํากับ ดูแล 
รศ.ดร.ไพโรจน  ดวงนคร 
 
หนวยงานหลัก 
คณะครุศาสตร 
 

4. สรางนวัตกรรมเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนรู
ในศตวรรษท่ี 21 สู
การศึกษา 4.0 ท่ีรองรับ 
การเปลี่ยนแปลงภายใต
บริบทใหมของประเทศ 

4.1 พัฒนานวัตกรรมท่ีใชในการ
จัดการเรียนรูในศตวรรษ    
ท่ี 21 สูการศึกษา 4.0 

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

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

4.2 พัฒนาตนแบบความเปนเลิศ
ดานการจัดการศึกษา 
(โรงเรียนสาธิต)      

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

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

 

     ผูกํากับ ดูแล 
อ.ดร.อนันต แกวตาติ๊บ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และงานสรางสรรค      
1. สงเสริมและสนับสนุน

งานวิจัยและนวัตกรรม  
เชิงสรางสรรค เพ่ือพัฒนา
ทองถ่ินอยางมีสวนรวม 

1.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
งานวิจัยและนวัตกรรมท่ี
มุงเนนการแกไขปญหา     
และตอบสนองความตองการ   
ของชุมชน และสังคมในพ้ืนท่ี  

 

     ผูกํากับ ดูแล 
ผศ.ดร.ปวีณา ลี้ตระกูล 
 
หนวยงานหลัก 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
 



125 
 

ประเด็นยุทธศาสตร/ กลยุทธ แผนงาน/ โครงการ 
ระยะเวลาดําเนินการ  

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

 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) 

     ผูกํากับ ดูแล 
ผศ.ดร.จํารัส กลิ่นหน ู
 
หนวยงานหลัก 
สถาบันถายทอดเทคโนโลยี
และนวัตกรรม  
 

 1.5 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัยในการแกไขปญหา 
และเพ่ิมขีดความสามารถ    
ในการแขงขันในภาคอุตสาหกรรม/ 
ภาคเอกชน (Talent Mobility) 
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ประเด็นยุทธศาสตร/ กลยุทธ แผนงาน/ โครงการ 
ระยะเวลาดําเนินการ  

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

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาทองถิ่น       
1. สงเสริมการเรียนรูตลอด

ชีวิตโดยเนนการพัฒนา
ทักษะในศตวรรษท่ี 21   
แกคนในทองถ่ินบนพ้ืนฐาน 
ศิลปวัฒนธรรม และ       
ภูมิปญญาทองถ่ินโดยใช
ทุนเดิมของมหาวิทยาลัย   
ท่ีเขมแข็งของเปนผูนํา      
ในการขับเคลื่อน  

1.1 พัฒนาระบบ และกลไก    
การพัฒนาทักษะ (Up-skill/ 
Re-skill/ New-skill) สําหรับ
บุคลากรวัยทํางาน และ
สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 

 

     ผูกํากับ ดูแล 
1. ผศ.ดร.จํารัส กลิ่นหน ู
2. ผศ.ดร.นวลนภา จุลสุทธ ิ
3. อ.ดร.อนันต แกวตาติ๊บ 
 
หนวยงานหลัก 
1. สถาบันถายทอด

เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
2. สํานักยุทธศาสตรการ

พัฒนาทองถ่ินและ
บริการวิชาการ 

3. สถาบันการเรียนรูตลอด
ชีวิต 

 
หนวยงานสนับสนุน 
1. หนวยงานจัดการศึกษา 
2. หนวยงานท่ีมีภารกิจ

ดานการบริการ
วิชาการทุกหนวยงาน 

 
 

1.2 พัฒนาบุคลากรในทองถ่ิน 
เพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน  
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ประเด็นยุทธศาสตร/ กลยุทธ แผนงาน/ โครงการ 
ระยะเวลาดําเนินการ  

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

 1.3 ถายทอดเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมสูชุมชน โดยเนน
สรางผูประกอบการทองถ่ิน 
(Local Start Ups)  

     ผูกํากับ ดูแล 
ผศ.ดร.จํารัส กลิ่นหน ู
 

หนวยงานหลัก 
สถาบันถายทอดเทคโนโลยี
และนวัตกรรม 
 

หนวยงานสนับสนุน 
1. หนวยงานจัดการศึกษา 
2. หนวยงานท่ีมีภารกิจ

ดานการบริการ
วิชาการทุกหนวยงาน 

2. สรางแพลทฟอรม         
ความรวมมือและพัฒนา
ระบบและกลไกการทํางาน
รวมกันในรูปแบบจตุรภาคี
(มหาวิทยาลัย หนวยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ชุมชน)  

2.1 สรางเครือขายกับหนวยงาน/ 
เอกชน/ ชุมชน เพ่ือการเปน
มหาวิทยาลัยชุมชนทองถ่ิน  

 
 

     ผูกํากับ ดูแล 
1. ผศ.ดร.จํารัส กลิ่นหน ู
2. ผศ.ดร.ปวีณา ลี้ตระกูล 
3. ผศ.ดร.นาวิน พรมใจสา 
4. อ.ดร.อนันต แกวตาติ๊บ 
 

หนวยงานหลัก 
1. สถาบันถายทอด

เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
2. สํานักยุทธศาสตรการ

พัฒนาทองถ่ินและ
บริการวิชาการ 

2.2 พัฒนาระบบและกลไก      
ในการทํางานรวมกันใน
รูปแบบจตุรภาคี 
(มหาวิทยาลัย หนวยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ชุมชน)  
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ประเด็นยุทธศาสตร/ กลยุทธ แผนงาน/ โครงการ 
ระยะเวลาดําเนินการ  

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

       3. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
4. หนวยงานจัดการศึกษา 
 

หนวยงานสนับสนุน 
1. กองบริหารกายภาพ 

สิ่งแวดลอม และความ
ปลอดภัย 

2. หนวยงานท่ีมีภารกิจ
ดานการบริการ
วิชาการทุกหนวยงาน 

3. ยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในชุมชน สังคม 
และทองถ่ิน 

3.1 ขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

 

     ผูกํากับ ดูแล 
อ.ดร.อนันต แกวตาติ๊บ 
 

หนวยงานหลัก 
สํานักยุทธศาสตรการ
พัฒนาทองถ่ินและบริการ
วิชาการ 
 

หนวยงานสนับสนุน 
1. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ

งานพระราโชบาย 
2. หนวยงานท่ีมีภารกิจ

ดานการบริการ
วิชาการทุกหนวยงาน 

 3.2 บูรณาการการทํางาน      
ดานการพัฒนาทองถ่ิน 
รวมกับหนวยงานภายนอก 
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ประเด็นยุทธศาสตร/ กลยุทธ แผนงาน/ โครงการ 
ระยะเวลาดําเนินการ  

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

4. สงเสริมและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ิน
และของชาติ 

4.1 ศูนยการเรียนรูดาน
ศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ิน
และของชาติ 

     ผูกํากับ ดูแล 
ผศ.ดร.สุทัศน คลายสุวรรณ 
 
หนวยงานหลัก 
สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม 
 

ประเดน็ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาระบบ กลไก และบริหารจัดการ       
1. ปฏิรูประบบบริหารจัดการ

ท่ีเอ้ือตอการเปนมหาวิทยาลัย 
เพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน  
และมีธรรมาภิบาล  

1.1 พลิกโฉมยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัยใหไปสูการเปน
มหาวิทยาลัยท่ีมุงเนนการพัฒนา
ชุมชนเชิงพ้ืนท่ี (Area-Based 
and Community)  

     ผูกํากับ ดูแล 
ผศ.ดร.ปวีณา ลี้ตระกูล 
 

หนวยงานหลัก 
กองนโยบายและแผน 
 

 1.2 ปรับปรุงกฎ ระเบียบ ขอบังคับ 
หลักเกณฑใหเอ้ือตอการพลิกโฉม
มหาวิทยาลัยท้ังระบบ   

 

     ผูกํากับ ดูแล 
ผศ.ยิ่งศักดิ์ เพชรนิล 
  
หนวยงานหลัก 
กองบริหารงานบุคคล  1.3 ยกระดับธรรมาภิบาล      

และปรับกลไกการกํากับดูแล
มหาวิทยาลัย  
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ประเด็นยุทธศาสตร/ กลยุทธ แผนงาน/ โครงการ 
ระยะเวลาดําเนินการ  

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

 1.4 พัฒนาระบบฐานขอมูล    
เพ่ือการบริหารจัดการ     
และการตัดสินใจตามพันธกิจ
หลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏ   
เพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

 
 

     ผูกํากับ ดูแล 
อ.ดร.อนันต แกวตาติ๊บ 
 
หนวยงานหลัก 
สํานักยุทธศาสตรการ
พัฒนาทองถ่ินและบริการ
วิชาการ 

 1.5 ปรับระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
(AUN-QA)/ ระดับคณะและ
มหาวิทยาลัย (EdPEx) 

 
 
 
 
 
 

     ผูกํากับ ดูแล 
ผศ.ดร.ปวีณา ลี้ตระกูล 
 

หนวยงานหลัก 
กองนโยบายและแผน 
 

หนวยงานสนับสนุน 
1. หนวยงานจดัการศึกษา 
2. สํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน 
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ประเด็นยุทธศาสตร/ กลยุทธ แผนงาน/ โครงการ 
ระยะเวลาดําเนินการ  

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

2. เขารับการประเมินผล   
การดําเนินงานตาม     
THE Impact Ranking  

2.1 จัดทําระบบและกลไกในการ
เขารับการประเมินตาม    
THE Impact Ranking  

 

     ผูกํากับ ดูแล 
ผศ.ดร.ปวีณา ลี้ตระกูล 
 

หนวยงานหลัก 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

หนวยงานสนับสนุน 
กองนโยบายและแผน 

2.2 ผลักดันใหมหาวิทยาลัย   
ไดรับการจัดอันดับตาม     
THE Impact Ranking  

     

3. สรางองคกรใหเปนองคกร
แหงความสุข 

 

3.1 Happy University      ผูกํากับ ดูแล 
ผศ.ยิ่งศักดิ์ เพชรนิล 
  
หนวยงานหลัก 
กองบริหารงานบุคคล 

4. บริหารจัดการทรัพยสิน 
เพ่ือสรางรายไดใหกับ
มหาวิทยาลัย 

4.1 ปรับระบบกลไก            
ดานการบริหารจัดการ
ทรัพยสินเพ่ือสรางรายได
ใหกับมหาวิทยาลัย 

 

     ผูกํากับ ดูแล 
ผศ.ดร.ภูริพัฒน แกวศรี 
 
หนวยงานหลัก 
สํานักงานจัดการทรัพยสิน  
  4.2 พัฒนาศูนยใหบริการ      

ของมหาวิทยาลัย        
(Service Center) 
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บทที่ 7 
การกํากับ ติดตาม และประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2564 – 2568) 

 
 

การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเปนเครื่องมือสําคัญท่ีจะชวยใหการดําเนินงานบรรลุตาม

เปาหมายความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร และทําใหผูบริหารรวมท้ังผูปฏิบัติงานทราบถึงความสําเร็จและ

ความลมเหลวของการดําเนินงาน และนําไปสูการปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานใหมีความเหมาะสมและ

ทันตอสถานการณการเปลี่ยนแปลง โดยมหาวิทยาลัยมีระบบการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร    

การพัฒนามหาวิทยาลัย ดังนี้ 

7.1 การกํากับการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร และการตรวจสอบเชิงนโยบาย 

เพ่ือใหการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรสูเปาหมายท่ีกําหนดไว มหาวิทยาลัย  

ราชภัฏเชียงรายจะมีการกํากับการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร และการตรวจสอบเชิงนโยบายอยาง

ตอเนื่องโดย  

7.1.1 สภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย แตงตั้งคณะกรรมการกํากับติดตามและ

ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยการมีสวนรวมของ

บุคลากรทุกระดับ 

7.1.2 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ไดออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายวาดวย

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตามความในมาตรา 39 

มาตรา 49 และ มาตรา 50 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เก่ียวกับการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ ผลงานของอธิการบดี คณบดี และหัวหนาสวนราชการ 

เพ่ือประโยชนในการกํากับดูแลกิจการของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามกฎหมาย นโยบายและแผนพัฒนา

มหาวิทยาลัย รวมท้ังแผนปฏิบัติการขององคกร  

7.1.3 คณะกรรมการกํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีการติดตามความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ทุก 6 เดือน และ 12 เดือน เพ่ือทบทวนประเด็นยุทธศาสตร เปาหมาย ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ กลยุทธ และแผนงาน/โครงการ ใหเหมาะสมกับสถานการณท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 

7.1.4 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีการติดตามความกาวหนาการดําเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ทุก 6 เดือน และ 12 เดือน เพ่ือใหขอคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะประกอบการทบทวนประเด็นยุทธศาสตร เปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ กลยุทธ และแผนงาน/

โครงการใหเหมาะสมกับสถานการณท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
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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) ซ่ึงจะทําการประเมินตั้งแตกอนการดําเนินการโครงการ ระหวางการดําเนินงาน
โครงการ และหลังเสร็จสิ้นโครงการ โดยยึดเปาหมาย ผลลัพธ และผลผลิตของโครงการเปนสําคัญ ซ่ึงสามารถ
เขียนเปนแผนภาพดังภาพท่ี 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 8 แผนผังการประเมินโครงการตามแผนการดําเนินงาน (Action Plan) ตามแผนพัฒนาความเปนเลิศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570)  ในรูปแบบ CIPPIEST 

 
และหลังจากท่ีไดมีการนําแผนไปสูการปฏิบัติแลว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะมีการติดตาม

และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 5 ป 

(พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ือติดตามความกาวหนาผลการดําเนินงานโครงการ/ กิจกรรม ตัวชี้วัดในแตละประเด็น

ยุทธศาสตร เพ่ือตรวจสอบความคาดเคลื่อนระหวางเปาหมายท่ีกําหนดไวกับผลท่ีเกิดข้ึนจริง ซ่ึงจะนําไปสู   

การแกไขปญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนระหวางดําเนินการ ตลอดจนการทบทวนประเด็นยุทธศาสตร เปาหมาย 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ กลยุทธ และแผนงาน/ โครงการ ใหเหมาะสมกับสถานการณท่ีมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 

7.2.1 แตงตั้งคณะกรรมการกํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร   

การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2565 – 2569) 

ประเมินบริบท  
(Context) 

ประเมินปจจัยนําเขา 

(Input) 

ประเมินกระบวนการ 

(Process) 

ประเมินผลลัพธ  
(Product) 

• เหตุผลและความจําเปน 

• ความเหมาะสมของ

วัตถุประสงค 

• ความเปนไปไดของ

โครงการ 

• ความสอดคลองกับ

นโยบายหนวยงาน 

• ความพรอมของ
บุคลากร 

• ความรูความเขาใจ 

• งบประมาณวัสดุ
อุปกรณและ
สถานท่ี 

• การบริหารจัดการ 

• ระบบขอมลู
สารสนเทศ 

• การวางแผน 

• การดําเนินงาน
ตามแผน 

• ความสามารถ
บริหารโครงการ 

• การกํากับติดตาม/
การประเมินผล 

• การนําผลไป
ปรับปรุงพัฒนา 

ประเมินระหวางดําเนินการ ประเมินกอนดําเนินโครงการ 

การประเมินผลกระทบ  
(Impact Evaluation) 

การประเมินประสิทธิผล  
(Effectiveness Evaluation) 

การประเมินความยั่งยืน  
(Sustainability Evaluation) 

การประเมินการถายทอดสงตอ 

(Transportability Evaluation) 

ประเมินหลังดําเนินการ 
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7.2.2 ติดตามความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย ในท่ีประชุมระดับสาขาวิชา ทุกเดือน ทุกไตรมาส 

7.2.3 ติดตามความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย ในท่ีประชุมระดับคณะ ทุกเดือน ทุกไตรมาส 

7.2.4 ติดตามความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย ในท่ีประชุมระดับผูบริหารมหาวิทยาลัย (CEO) ทุกเดือน ทุกไตรมาส 

7.2.5 ติดตามความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย ในท่ีประชุมคณะกรรมการกํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรทุก 6 เดือน 

และ 12 เดือน เพ่ือทบทวนประเด็นยุทธศาสตร เปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ กลยุทธ และแผนงาน/โครงการ 

ใหเหมาะสมกับสถานการณท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 

7.2.6 ติดตามความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย ในท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ทุก 6 เดือน และ 12 เดือน เพ่ือใหขอคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะประกอบการทบทวนประเด็นยุทธศาสตร เปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ กลยุทธ และแผนงาน/

โครงการ ใหเหมาะสมกับสถานการณท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 

7.2.7 พัฒนาระบบฐานขอมูลสําหรับการรายงานผลการดําเนินงาน และศักยภาพองคกรตามตัวชี้วัด

ท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด และฐานขอมูลการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภฏัเชยีงราย ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2565 – 2569) เพ่ือใหทุกหนวยงานสามารถรายงานผลการดําเนินงาน

ไดอยางสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง และแมนยํา 
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บทที่ 8 
ภาคผนวก 

 
 

ภาคผนวก ก 

คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานตามกฎกระทรวงการจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
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ภาคผนวก ข 

คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2564 – 2568) 
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ภาคผนวก ค 

 
ภาพกิจกรรมการดําเนินงานโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
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ภาคผนวก ง 

 
ภาพกิจกรรมการดําเนินงานจัดทําแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  


