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มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งราย ได้ต ระหนั กถึ ง ความส าคัญ ในการจั ด ทาแผนยุ ทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อนาไปใช้เป็นกรอบแนวทางการทางานให้กับมหาวิทยาลัย และหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลั ยในช่ว งระยะ 5 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งได้ดาเนินการจัดทาโดย
คณะทางานจัดทาแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาที่มหาวิทยาลั ยแต่งตั้งขึ้น ภายใต้การมีส่ว นร่ว มของ
ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน และในปี พ.ศ. 2561
มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการทบทวนและปรับปรุง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฉบับนี้ ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง เช่น พระราโชบายด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 10 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนปฏิรูปประเทศ ช่วงปี 2562 –
2563 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) แผนความมั่นคง
แห่ งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2564) ยุ ทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลั ยราชภัฏ เพื่อการพัฒ นาท้องถิ่นตาม
พระราโชบาย 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และแผนแม่บทอื่นๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้อง
โดยได้กาหนดวิสัยทัศน์ที่จะนาพามหาวิทยาลัย ก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางการศึกษาเพื่อ การพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพท้องถิ่นสู่สากล และกาหนดภำพอนำคตของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย
ไว้ดังนี้
วิสัยทัศน์ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย “เป็นศูนย์กลำงกำรศึกษำเพื่อกำรพัฒนำและ
เสริมสร้ำงศักยภำพท้องถิ่นสู่สำกล” มีพันธกิจหลักในการดาเนินงาน 5 ประการ ได้แก่ 1) ผลิตบัณฑิต
ที่มีทักษะเด่น มีความรู้ดี มีคุณธรรม และตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล 2) ผลิตผลงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ เพื่อการนาไปใช้ประโยชน์ในท้องถิ่น ประเทศ และภูมิภาคอาเซียน 3) ให้บริการ
วิชาการแก่สังคม เพื่อ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น ประเทศ และภูมิภาคอาเซียน
4) สืบสาน และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และของชาติ 5) พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและมีธรรมาภิบาล
อัตลักษณ์ของบัณฑิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย “ทักษะเด่น ควำมรู้ดี มีคุณธรรม”
เอกลักษณ์ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย “มหำวิทยำลัยแห่งกำรเรียนรู้เพื่อกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น”
ค่ำนิยมร่วมขององค์กร “สร้ำงควำมรู้ เชิดชูภูมิปัญญำ พัฒนำท้องถิ่นสู่สำกล”
วัฒนธรรมขององค์กร “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนำ”

ข
เป้ำหมำยหลักควำมสำเร็จ และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ในระยะ 5 ปี ของแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาฉบับนี้ มหาวิทยาลัยกาหนดเป้าหมายหลักของความสาเร็จไว้ 7 ประการ ผ่านการดาเนินงาน
ใน 7 ประเด็นยุทธศาสตร์ ตามรายละเอียดดังนี้
เป้ำหมำยหลักที่ 1 : บัณฑิตมีควำมรู้ มีคุณธรรม มีควำมสำมำรถในกำรคิดเชิงสร้ำงสรรค์
คิดเชิงวิเครำะห์ และมีสมรรถนะวิชำชีพตรงตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงรายมุ่งหวังที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อออกไปรับใช้
สั ง คม เป็ น ทรั พยากรบุ คคลที่มี คุณ ภาพ เป็ น กาลั ง หลั ก ในการขั บเคลื่ อ นและพัฒ นาท้ องถิ่ นและ
ประเทศ เป็ น บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู้ มี คุ ณ ธรรม มี ส มรรถนะของบั ณ ฑิ ต แห่ ง ศตวรรษที่ 21 และมี
คุณลักษณะตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และเพื่อให้กระบวนการดาเนินงานบรรลุเป้าหมายหลัก
จึงได้กำหนดยุทธศำสตร์กำรดำเนินงำนไว้ 1 ประเด็น ได้แก่ กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ โดย
ภาพความสาเร็จของมหาวิทยาลัยตามเป้าหมายนี้ ได้แก่
1. บัณฑิตทางานในท้องถิ่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. บัณฑิตมีรายได้ตรงตามวุฒิการศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
3. บัณฑิตทางานในองค์กรระดับนานาชาติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15
4. บัณฑิตในหลักสูตรที่มีเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ/วิชาชีพสอบผ่า นเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาการ/วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
5. บัณฑิตที่สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยก่อนสาเร็จ
การศึกษาในระดับดีมากขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15
6. บัณฑิตที่สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านภาษาไทยของมหาวิทยาลัยก่อนสาเร็จ
การศึกษาในระดับดีมากขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 9
7. บัณฑิตที่สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
ก่อนสาเร็จการศึกษาในระดับดีมากขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15
8. แหล่งเรีย นรู้ที่ได้รับการพัฒนาให้ส ามารถจัดการศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น จานวนไม่น้อยกว่า 2 แหล่งเรียนรู้ 
9. ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อทรัพยากรการเรียนรู้ในมหาวิท ยาลัยราชภัฏ
เชียงราย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
10. หลักสูตรสหวิทยาการที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น จานวนไม่น้อยกว่า 2
หลักสูตร 
11. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 

ค
12. ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของผู้สาเร็จ การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี เมื่อทดสอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ CEFR ในระดับ B2 สูงขึ้น ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 3 
13. อัตราการได้งานทา/ประกอบอาชีพอิสระของผู้สาเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ภายในระยะเวลา 1 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 
14. ผู้สาเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษามีสมรรถนะเป็นที่น่าพอใจของสถานประกอบการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 
เป้ำหมำยหลักที่ 2 : บุคลำกรปฏิบัติงำนอย่ำงมืออำชีพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรทุกคนให้ได้รับการพัฒนา
ศั ก ยภาพในการปฏิ บั ติ ง านที่ มี ค วามเป็ น มื อ อาชี พ มี ค วามมั่ น คง ก้ า วหน้ า ในอาชี พ และเพื่ อ ให้
กระบวนการดาเนินงานบรรลุเป้าหมายหลัก จึงได้กำหนดยุทธศำสตร์กำรดำเนินงำนไว้ 1 ประเด็น
ได้แก่ กำรพัฒนำบุคลำกร โดยภาพความสาเร็จของมหาวิทยาลัยตามเป้าหมายนี้ ได้แก่
1. บุคลากรสายวิชาการ
1.1 บุคลากรสายวิช าการทุกคนมีผ ลงานทางวิช าการรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
หรือ
1.2 บุ คลากรสายวิ ช าการเป็ น ที่ ป รึ กษา/วิ ท ยากร/กรรมการผู้ ท รงคุ ณวุ ฒิ /
กรรมการวิชาการ/คณะทางานให้กับหน่วยงานภายนอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 หรือ
1.3 บุคลากรสายวิชาการที่มีผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ที่รับการตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
2. บุคลากรสายวิชาการที่มีใบรับรองความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพมาตรฐาน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 65 
3. บุ คลากรสายวิชาการที่สอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ จรรยาบรรณวิชาชีพ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และสมรรถนะเฉพาะทางวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
4. บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น วิ ช าการทุ ก คนมี คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านหรื อ ผลงานทาง
วิชาการ

ง
เป้ำหมำยหลักที่ 3 : บัณฑิตครูของมหำวิทยำลัย ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเป็น
ผู้ ที่ มี คุ ณ ลั ก ษณะแห่ ง ศตวรรษที่ 21 มี จิ ต วิ ญ ญำณควำมเป็ น ครู เป็ น คนเก่ ง คนดี มี ค วำม
รับผิดชอบ รู้เท่ำทันเทคโนโลยี และกำรเปลี่ยนแปลง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ และตรงตาม
สาขาวิชาที่เป็นความต้องการของประเทศ และเพื่อให้กระบวนการดาเนินงานบรรลุเป้าหมายหลัก
จึงได้กำหนดยุทธศำสตร์กำรด ำเนินงำนไว้ 1 ประเด็น ได้แก่ กำรผลิตและพัฒนำครู โดยภาพ
ความสาเร็จของมหาวิทยาลัยตามเป้าหมายนี้ ได้แก่
บัณฑิตครู
1. โรงเรียนขั้นพื้นฐานในพื้นที่ที่มีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็นพี่เลี้ยง ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 25 
2. อาจารย์ผู้สอนที่เป็นต้นแบบความความเชี่ยวชาญในวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
3. บัณฑิตครูทุกคนที่สอบผ่านมาตรฐานใบประกอบวิชาชีพครู 
4. บัณฑิตครูที่จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายที่ส อบบรรจุครูได้ในการสอบ
ครั้งแรก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
5. บัณฑิตครูได้รับการบรรจุเข้าทางานในท้องถิ่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
6. นักเรียนในท้องถิ่นที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) แต่ละวิชาเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 จากปีฐาน 
7. รายวิชาที่ มีเนื้ อหาเกี่ ยวกับเทคนิคการเรียนการสอนครูที่ มีประสิ ทธิ ภาพที่บ รรจุ
ในหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต เพิ่มขึ้นจากหลักสูตรเดิมหรือหลักสูตรก่อนปรับปรุง ไม่น้อยกว่า 2 รายวิชา 
8. ผลงานการวิจัยเฉพาะสาขาวิชาชีพครูที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ หรือนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิตและพัฒนาครู จานวนไม่น้อยกว่า 35 ผลงาน 
9. โรงเรียนในท้องถิ่นที่มีการนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ของโรงเรียนสาธิตไปใช้
ประโยชน์ จานวนไม่น้อยกว่า 2 แห่ง 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
10. บุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการที่ได้รับวิทยฐานะที่สูงขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

จ
เป้ำหมำยหลักที่ 4 : ผลงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ เป็นที่ยอมรับในระดับชำติ และ
นำนำชำติ และได้รับกำรนำไปใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำท้องถิ่น ประเทศ และภูมิภำคอำเซียน
มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ เชียงรายมุ่งเน้นการพัฒ นานักวิ จัย และสนับสนุน ส่ งเสริ ม
ในการสร้างผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น และเป็นที่ยอมรับ
ในระดับชาติและนานาชาติ และเพื่อให้กระบวนการดาเนินงานบรรลุเป้าหมายหลัก จึงได้กำหนด
ยุทธศำสตร์กำรดำเนินงำนไว้ 1 ประเด็น ได้แก่ กำรพัฒนำงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ โดยภาพ
ความสาเร็จของมหาวิทยาลัยตามเป้าหมายนี้ ได้แก่
1. บทความวิจัยที่ได้รับ การตีพิมพ์ในวารสารที่มีคุณภาพ จานวนไม่น้อยกว่า 70
บทความ
2. ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ทุกผลงานถูกนาไปใช้ประโยชน์ โดยท้องถิ่น
3. ผลงานวิจั ยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 12 จากปีฐาน 
เป้ำหมำยหลักที่ 5 : เป็นผู้นำในกำรพัฒนำท้องถิ่นให้มีควำมเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง
และยั่งยืน และเป็นศูนย์กลำงกำรเรียนรู้ด้ำนภำษำไทย และวัฒนธรรมไทยสำหรับชำวต่ำงชำติ
มหาวิท ยาลั ย ราชภัฏ เชีย งรายมุ่ง หวัง ที่ จะพั ฒ นาคุณ ภาพชี วิต ของประชาชนใน
ท้องถิ่นให้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้ดีขึ้น ผ่านกระบวนการและวิธีการในหลากหลายรูปแบบ
และเพื่อให้กระบวนการดาเนินงานบรรลุเป้าหมายหลัก จึงได้กำหนดยุทธศำสตร์กำรดำเนินงำนไว้ 1
ประเด็น ได้แก่ กำรพัฒนำท้องถิ่น โดยภาพความสาเร็จของมหาวิทยาลัยตามเป้าหมายนี้ ได้แก่
1. อาเภอในจั งหวัดเชียงรายที่ได้รับการบริการวิช าการ จานวนไม่น้อยกว่า 10
อาเภอ
2. ประเทศในเอเชียที่เข้ามารับบริการวิชาการ จานวนไม่น้อยกว่า 10 ประเทศ
3. บุคลากรสายวิชาการที่มีผลงานให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่นไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
4. ฐานข้ อ มู ล ปั ญ หาและความต้ อ งการของชุ ม ชนในพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบของ
มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ เชีย งรายที่เข้าไปสนับสนุน การเรียนรู้เพื่อการพัฒ นา จ านวนไม่น้ อยกว่า 1
ฐานข้อมูล 
5. ชุมชนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเข้าไปให้ความรู้และร่วมพัฒนาในด้านต่างๆ
จานวนไม่น้อยกว่า 18 ชุมชน 
6. โครงการที่ น้ อ มน าแนวพระราชด าริ ม าบู ร ณาการแก้ ไขปั ญ หาในการพั ฒ นา
ท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน จานวนไม่น้อยกว่า 3 โครงการ 
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7. องค์กรภาครัฐ เอกชน ชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน จานวนไม่น้อยกว่า 14 องค์กร 
8. นัก เรีย นในท้องถิ่น ที่เ ข้า เรีย นในมหาวิท ยาลัยราชภัฏ เชียงราย ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 
9. แผนงานโครงการพัฒนาชุมชนที่มีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็นแกนนามีจานวน
เพิ่มมากขึ้น จานวนไม่น้อยกว่า 13 แผนงาน 
10. สถานศึกษาที่ปลอดยาเสพติดเพิ่มขึ้น จานวนไม่น้อยกว่า 10 แห่ง/ชมรม 
11. นักเรียนระดับประถมศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ที่สามารถอ่านออกเขียนได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95 จากปีฐาน 
12. โครงการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายดาเนินการเพื่อส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม
และกีฬาของท้องถิ่นให้เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาค ระดับชาติ หรือนานาชาติ จานวนไม่น้อยกว่า 5
โครงการ 
13. ประชาชนในท้องถิ่นที่ดัชนีสุขภาพเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 จากปีฐาน 
14. โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพิ่มขึ้น จานวนไม่น้อยกว่า 18 โครงการ
จากปีฐาน 
15. วิ ส าหกิจ ชุมชน ผู้ ประกอบการใหม่ที่เ พิ่ม ขึ้นในท้ องถิ่ น จานวนไม่น้ อยกว่ า
4 แห่ง/ชุมชน 
16. รายได้ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์
เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 
17. อัตราการอพยพย้ายถิ่นของประชากรวัยทางาน ในท้องถิ่นลดลง ร้อยละ 1 
18. มหาวิทยาลั ยราชภัฏเชียงรายมีโครงการส่ งเสริมความรู้ รัก สามัคคี ความมี
ระเบี ย บวิ นั ย เข้ า ใจสิ ท ธิ ห น้ า ที่ ต นเองและผู้ อื่ น ภายใต้ พื้ น ฐานของสั ง คมประชาธิ ป ไตย อั น มี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุขในมหาวิทยาลัยและชุมชนท้องถิ่น สังคมท้องถิ่น จานวนไม่น้อยกว่า 6
โครงการ 
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เป้ำหมำยหลักที่ 6 : เป็นศูนย์กำรเรียนรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำของท้องถิ่น และ
ของชำติ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งรายมุ่ ง เน้ น ที่ จ ะอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู สื บ สาน และส่ ง เสริ ม
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และของชาติให้คงความเป็นเอกลักษณ์ ของท้องถิ่นและของชาติ
และมีการเผยแพร่ สู่ส ากล และเพื่อให้กระบวนการดาเนินงานบรรลุเป้าหมายหลั ก จึงได้กำหนด
ยุทธศำสตร์กำรดำเนินงำนไว้ 1 ประเด็น ได้แก่ กำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยภาพความสาเร็จ
ของมหาวิทยาลัยตามเป้าหมาย ได้แก่
1. ผู้มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่น
และของชาติ จานวนไม่น้อยกว่า 8,000 คน
2. นักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและ
ของชาติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของจานวนนักศึกษาและบุคลากรทั้งหมด
เป้ำหมำยหลักที่ 7 : เป็นมหำวิทยำลัยแห่งกำรเรียนรู้เพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น มีธรรมำภิบำล
ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม มีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับทั้งใน
ระดับชำติและนำนำชำติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย มุ่งเน้นที่จะพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงาน
ที่ เ สริ ม สร้ า งการเป็ น องค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู้ ที่ มี ธ รรมาภิ บ าล และมี ก ารจั ด สภาพแวดล้ อ มที่ เ น้ น
การอนุรักษ์พลังงานและใส่ในสิ่งแวดล้อม และเพื่อให้กระบวนการดาเนินงานบรรลุเป้าหมายหลัก
จึงได้กำหนดยุทธศำสตร์กำรดำเนินงำนไว้ 1 ประเด็น ได้แก่ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยภาพ
ความสาเร็จของมหาวิทยาลัย ตามเป้าหมายนี้ ได้แก่
1. ผลการประเมินคุณภาพจากผู้ประเมินภายนอกเพิ่มขึ้นทุกปี
2. ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสการดาเนินงานของมหาวิทยาลั ย
เพิ่มขึ้นทุกปี
3. ผลการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมจากนักศึกษา บุคลากร และผู้รับบริการเพิ่มขึ้นทุกปี
4. ระบบงาน/ฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการมหาวิทยาลัยที่พัฒนาขึ้นใหม่ จานวน
ไม่น้อยกว่า 8 ระบบ 
5. ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศในการบริหารงานที่ทบทวนและปรับปรุ ง จานวน
ไม่น้อยกว่า 5 ฉบับ 
6. เครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่น จานวนไม่น้อยกว่า 5 เครือข่าย 
หมำยเหตุ  หมายถึง ตัวชี้วัดความสาเร็จและการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579
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โครงกำรสำคั ญที่ จ ะด ำเนิน กำรตำมแผนยุทธศำสตร์ กำรพั ฒนำมหำวิ ทยำลัย รำชภั ฏ
เชียงรำย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และงำนตำมนโยบำยเร่งด่วนที่จะดำเนินกำรในปีแรก
เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์นาไปสู่การปฏิบัติและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม มหาวิทยาลัยจึงได้
กาหนด งำนตำมนโยบำยเร่งด่วนที่จะดำเนินกำรในปีแรก ดังนี้
1. การพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศในการผลิตและพัฒนาครูตามนโยบายของรัฐบาล
2. การพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตในศาสตร์เฉพาะตามนโยบายรัฐบาล
3. ราชภัฏเชียงรายโมเดล
4. ปิด/ยกเลิกหลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และไม่สอดคล้องกับนโยบาย
รัฐบาลการผลิตทรัพยากรมนุษย์เพื่อการพัฒนาประเทศของรัฐบาล และแผนการทบทวนยุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
5. ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยเพิ่มสัดส่วนจานวนหน่วยกิต
และรายวิชาภาษาอังกฤษที่กาหนดให้เรียนเพิ่มขึ้น
6. เพิ่มจานวนนักศึกษาต่างชาติ
7. พัฒนาข้อสอบมาตรฐานสาหรับการสอบวัดทักษะทางด้านภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
และเทคโนโลยี
8. ปรับปรุงอาคารสานักงาน อาคารการศึกษา ห้องเรียน ห้องน้า สนามกีฬา และภูมิทัศน์
9. พัฒนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการและวิชาชีพที่สูงขึ้น
10. พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
และยึดหลักธรรมาภิบาล
11. จั ด ตั้ ง หน่ ว ยงานเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นนโยบายและภารกิ จ ส าคั ญ ด้ า นการวิ จั ย และ
การบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัย
11.1 สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม
11.2 สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ
11.3 สานักนวัตกรรมและบริการสังคม
12. เร่งรัดการจัดสร้างหอปรัชญารัชกาลที่ 9 ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติ
โครงการในพระราชดาริ พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์
ตลอดจนประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยแก่นักเรียน นักศึกษาและประชาชน
13. จัดทาผังแม่บทด้านอาคารสถานที่ (Master Plan)
14. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ยกระดับคุณภาพ การบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัย เพื่อลดความผิดพลาด ความเสี่ยง และประหยัดทรัพยากร
15. ฟื้นฟู และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน สังคม และท้องถิ่น เพื่อสร้างการยอมรับ
และภาพลักษณ์ของการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
16. ปรับระบบและกลไกในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยโดยเน้นหลักธรรมาภิบาล
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และในปี พ.ศ. 2561 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ทั่ ว ประเทศ ได้ มี ก ารปรั บ ยุ ท ธศาสตร์ ใ หม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) เพื่อ
สนองพระราโชบายด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงรายจึงได้มีการทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับ
ยุท ธศาสตร์ใ หม่ม หาวิท ยาลัย ราชภัฏ เพื่อ การพัฒ นาท้อ งถิ่น ตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 - 2579) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนปฏิรูปประเทศ แผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และ
ปรับ ปรุง ให้ส อดคล้ องกับ สถานการณ์ก ารเปลี่ย นแปลงที่เ กิด ขึ้น ทั้งผลกระทบที่เ ป็นโอกาส และ
ความเสี่ยงต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยได้กาหนดจุดเน้นกำรพัฒนำตำมแผนยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับทบทวนและปรับปรุง
พ.ศ. 2561 ดังนี้
1. ด้ำนกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ กาหนดจุดเน้นการพัฒนาไว้ จานวน 3 ประเด็น
ดังนี้
1.1 การจัดการจานวนนักศึกษาใหม่ ทั้งนักศึกษาชาวไทย และนักศึกษาชาวต่างชาติ
1.2 พัฒนาความเป็นเลิศของบัณฑิตให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 
1) พัฒนาทักษะการเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติโดยกระบวนการจัดการเรียนการสอน
โดยการบูรณาการกับการทางาน (Work Integrated Learning: CRRU – WIL)
2) พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานบัณฑิตแห่งศตวรรษที่ 21 ในด้านวิชาชีพตาม
ศาสตร์เฉพาะ และด้านภาษาอังกฤษของบัณฑิต 
3) บ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup)
1.3 จัดหาและเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากร และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
1) บูรณาการทรัพยากร Cental Lab (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
2) บูรณาการทรัพยากร Cental Lab (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
3) บูรณาการทรัพยากร Cental Lab (ภาษา)
4) ติดตาม ประเมินผลการใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่าและตรงตามวัตถุประสงค์
2. ด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร กาหนดจุดเน้นการพัฒนาไว้ จานวน 2 ประเด็น ดังนี้
2.1 พัฒ นาระบบ และกลไกการส่งเสริม ความก้า วหน้าในสายงานของบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ เพื่อเข้าสู่วิทยฐานะในระดับที่สูงขึ้น
2.2 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลการสายวิชาการให้มีความเป็นเลิศในศาสตร์เฉพาะ
วิทยฐานะ ความเชี่ยวชาญในการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ
3. ด้ำนกำรผลิตและพัฒนำครู กาหนดจุดเน้นการพัฒนาไว้ จานวน 2 ประเด็น ดังนี้
3.1 พัฒนาระบบการจัดการศึกษาของคณะครุศาสตร์ (การผลิตและพัฒนาครู และ
บุคลากรทาง การศึกษา) 
3.2 พัฒนานักศึกษาครูให้มีความรู้ และทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 
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4. ด้ำนกำรพัฒนำงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ กาหนดจุดเน้นการพัฒ นาไว้ จานวน
2 ประเด็น ดังนี้
4.1 ส่งเสริมการวิจัยที่มีการบูรณาการสหวิทยาการศาสตร์ต่างๆ ทั้งภายในมหาวิทยาลัย
และภายนอกมหาวิทยาลัย
4.2 การวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของชุมชนสู่ความมั่งคั่ง ยั่งยืน
"ราชภัฏเชียงรายโมเดล" (CRRU Roadmap) 
5. ด้ำนกำรพัฒนำท้องถิ่น กาหนดจุดเน้นการพัฒนาไว้ จานวน 2 ประเด็น ดังนี้
5.1 บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับด้านเศรษฐกิจท้องถิ่นที่เป็นไปตามบริบท
และความต้องการ ในการพัฒนาท้องถิ่น 
1) กาหนดพื้นที่รับผิดชอบและจัดทาแผนการพัฒนาท้องถิ่น
2) แก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น
3) ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการใหม่ (ยกระดับผลิตภัณฑ์
ชุมชน OTOP)
5.2 บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาสังคมท้องถิ่น ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
และกีฬา การศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสุขภาพ 
1) ส่งเสริม ความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น
2) ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6. ด้ำนกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร กาหนดจุดเน้นการพัฒนาไว้ จานวน 4 ประเด็น
ดังนี้
6.1 ทบทวน และปรับปรุงระบบ กลไก ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศในการบริหารงาน
ของมหาวิทยาลัยในด้านบุคลากร การเงินและพัสดุ งบประมาณ การประกันคุณภาพ และการบริหารงาน
วิชาการ 
6.2 ศึกษา วิเคราะห์ ทบทวนการปรับโครงสร้างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
6.3 ปรับปรุง พัฒนา ระบบและกลไกการบริหารจัดการหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย
6.4 พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
หมำยเหตุ  หมายถึง การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579

แผนที่ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับทบทวนและปรับปรุง พ.ศ. 2561
ปรัชญา : สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากลอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

วิสัยทัศน์ : เป็นศูนย์กลางการศึกษาเพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพท้องถิ่นสู่สากล
เอกลักษณ์ : มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
อัตลักษณ์ : ทักษะเด่น ความรู้ดี มีคุณธรรม
พันธกิจที่ 1
ผลิตบัณฑิตที่มที ักษะเด่น มีความรูด้ ี มีคุณธรรม

พันธกิจที่ 2
ผลิตผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ เพื่อการนาไปใช้
ประโยชน์ในท้องถิ่น ประเทศ
และภูมภิ าคอาเซียน

พันธกิจที่ 3
ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น
ประเทศ และภูมิภาคอาเซียน

เป้าหมายที่ 3
บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัย
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะ
แห่งศตวรรษที่ 21 มีจิต
วิญญาณความเป็นครู
เป็นคนเก่ง คนดี มีความ
รับผิดชอบ รู้เท่าทันเทคโนโลยี
และการเปลี่ยนแปลง

เป้าหมายที่ 4
ผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์เป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติ และนานาชาติ
และได้รับการนาไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนา
ท้องถิ่น ประเทศ และ
ภูมิภาคอาเซียน

และตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นสูส่ ากล

พันธกิจที่ 4
สืบสาน และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
ของท้องถิ่น และของชาติ

พันธกิจที่ 5
พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพและมีธรรมาภิบาล

เป้าหมายที่ 5
เป็นผู้นาในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความ
เข้มแข็ง มัน่ คง มั่งคั่ง และยั่งยืน และเป็น
ศูนย์กลางการเรียนรูด้ ้านภาษาไทยและ
วัฒนธรรมไทยสาหรับชาวต่างชาติ

เป้าหมายที่ 6
เป็นศูนย์การเรียนรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาของท้องถิ่น
และของชาติ

เป้าหมายที่ 7
เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการ
เรียนรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
มีธรรมาภิบาล ใส่ใจต่อ
สิ่งแวดล้อม มีระบบการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ เป็นที่
รู้จักและเป็นที่ยอมรับทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าหมาย

เป็นศูนย์กลางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นและอาเซียน
เป้าหมายที่ 1

เป้าหมายที่ 2

บัณฑิตมีความรู้ มีคุณธรรม
มีความสามารถในการ
คิดเชิงสร้างสรรค์ คิดเชิง
วิเคราะห์ และมีสมรรถนะ
วิชาชีพตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

บุคลากรปฏิบัติงาน
อย่างมืออาชีพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7

การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา

การพัฒนาบุคลากร

การผลิตและพัฒนาครู

การพัฒนางานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์

การพัฒนาท้องถิ่น

การทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

วัฒนธรรมองค์กร : ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมพัฒนา

ประเด็นยุทธศาสตร์
กลยุทธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7

การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา

การพัฒนาบุคลากร

การผลิตและพัฒนาครู

การพัฒนางานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์

การพัฒนาท้องถิ่น

การทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

กลยุทธ์
1. ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ พั ฒ นา
ประสิทธิภาพการบริหาร
และการจัดการหลักสูต ร
ที่เปิดสอน ทุกระดับ
2. ผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติและแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัย
3 . ก า ร จั ด ก า ร จ า น ว น
นักศึกษาใหม่
4. พัฒนาความเป็นเลิศของ
บั ณ ฑิ ต ให้ มี ทั ก ษะของ
ศ ต ว ร ร ษ ที่ 2 1 แ ล ะ
สมรรถนะสากล
5. เสริ ม สร้ า งคุ ณ ลั ก ษณะ
การเป็นคนดี คนเก่ง และ
ส่ ง เ ส ริ ม นั ก ศึ ก ษ า ที่ มี
ความสามารถพิ เ ศษใน
การสร้ า งชื่ อ เสี ย งให้ แ ก่
มหาวิทยาลัย
6. จัดหาและเพิ่มประสิทธิภาพ
ทรั พ ยากรสนั บ สนุ น การ
เรียนรู้
7. พั ฒ นาระบบและกลไก
สนับสนุนการบริหารงาน
วิชาการ

กลยุทธ์
1. พัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
2. ส่ ง เสริ ม สวั ส ดิ ก าร
และการสร้ า งขวั ญ
กาลังใจแก่บุคลากร
3. พั ฒ นาระบบการ
บริ หา รงานบุ ค ค ล
ที่ เ ป็ น ระบบและมี
ประสิทธิภาพ

กลยุทธ์
1. ผลิ ต ครู ที่ ไ ด้ ม าตรฐาน
วิชาชีพและมีจิตวิญญาณ
ค ว า ม เ ป็ น ค รู แ ล ะ
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ค ว า ม
ต้องการของท้องถิ่น
2. พั ฒนาศักยภาพครู ของ
ครู ค รู แล ะบุ ค ลา กร
ทางการศึกษาให้มีความ
เป็นมืออาชีพ
3. สร้ า งนวั ต กรรมเพื่ อ
พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ก า ร
จัดการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 สู่การศึกษา 4.0

กลยุทธ์
1. พัฒนาความรู้และส่งเสริม
ความสามารถด้านการวิจัย
ของบุคลากร ให้สอดคล้อง
กั บ ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ใ ห ม่
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพื่ อ
การพัฒนาท้องถิ่นตามพระ
บรมราโชบาย ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2579) โดย
มุ่ ง เน้ น การวิ จั ย เพื่ อ รั บ ใช้
สังคม
2. เชื่อมโยงความสัมพันธ์และ
สร้างเครือข่ายการวิจัยกับ
หน่วยงานเครือข่าย
3. สร้ า งผลงานวิ จั ย และ
นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์
ให้ เ ป็ น ที่ ย อม รั บ ทั้ ง ใ น
ระดับชาติและนานาชาติ
4. พัฒนาระบบและกลไกการ
วิ จั ย ที่ ต อบสนองต่ อ การ
เปลี่ ย นแปลงของท้ อ งถิ่ น
และกระแสโลกาภิวัฒน์
5. พัฒนาระบบฐานข้อมูลการ
น าผลการวิ จั ย ไปสู่ ก าร
พัฒนา

กลยุทธ์
1. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ท้องถิ่น
2. พัฒนาระบบและกลไกความร่วมมือการดาเนินงาน
กับองค์กร หน่วยงาน สถาบันการศึกษาทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาทางเลือก
เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
ทั้งการศึ ก ษาในระบบการศึ ก ษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
4. ส่งเสริม สืบสาน และสนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีศักยภาพ
ในการดารงชีวิต และการประกอบอาชีพ
5. พั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ให้ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางการ
เรี ย นรู้ ด้ า นภาษาไทยและวั ฒ นธรรมไทย
สาหรับชาวต่างชาติ
6. บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับด้าน
เศรษฐกิ จ ท้ อ งถิ่ น ที่ เ ป็ น ไปตามบริ บ ทและ
ความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่น
7. บูรณาการพันธกิจสัมพัน ธ์ เพื่อพัฒนาสังคม
ท้อ งถิ่ น ด้ า นศาสนา ศิ ล ปวั ฒ นธรรม และ
กีฬา การศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และสุขภาพ
8. บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาสังคม
ท้องถิ่น ด้านสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์
1. อนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู สื บ
สาน ส่ ง เสริ ม และ
วิ จั ย ด้ า น
ศิลปวัฒนธรรม
2. พั ฒ นาระบบและ
กลไกการเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม
3 . ด ารงความเป็ น
เอกลักษณ์ล้านนา

กลยุทธ์
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่ง
อานวยความสะดวก เพื่อไปสู่การ
เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้
และใส่ใจสิ่งแวดล้อม
2. สร้างจิตสานึกในการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพและคุม้ ค่า การ
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการ
จัดการพลังงานในอนาคตผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากร
3. พัฒนาระบบและกลไก
ธรรมาภิบาลในการบริหาร
4. ยกระดับคุณภาพการบริหารงาน
ของมหาวิทยาลัย และนา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
บริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
5. สร้างรายได้ภายในมหาวิทยาลัย โดย
การใช้ทรัพยากรที่มีอย่างมี
ประสิทธิภาพ
6. สร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ
7. พัฒนาระบบและกลไกในการเผยแพร่
ภาพลักษณ์ให้เป็นที่รจู้ ักและยอมรับ
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
8. ร่วมกาหนดพื้นที่ความรับผิดชอบ
ในการพัฒนาท้องถิ่น
9. สร้างเครือข่ายประชารัฐในการ
ทางานตามพันธกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
กลยุทธ์ที่

มาตรการที่

1. ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการ
หลักสูตรที่เปิดสอนทุกระดับ

1.1 จัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. 2557 และให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย เกณฑ์มาตรฐานวิชาการ และเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพ (กรณี เป็นหลักสูตรที่มีเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ)

2. ผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

2.1 ปรับปรุงหลักสูตรและสาขาวิชาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
2.2 พัฒนาหลักสูตรใหม่ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยภายใต้ศักยภาพของมหาวิทยาลัย

3. การจัดการจานวนนักศึกษาใหม่

3.1 การรับนักศึกษาไทย
3.2 การรับนักศึกษาต่างชาติ

4. พัฒนาความเป็นเลิศของบัณฑิตให้มีทักษะของศตวรรษ
ที่ 21 และสมรรถนะสากล

4.1 พัฒนาทักษะการเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติโดยกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการกับการทางาน
4.2 พัฒนาทักษะบัณฑิตแห่งศตวรรษที่ 21
4.3 ปรับปรุง และพัฒนาห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง
4.4 พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพสาหรับบัณฑิต
4.5 ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
4.6 ปรับปรุง และพัฒนาข้อสอบมาตรฐานหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
4.7 จัดให้มีศูนย์การให้คาปรึกษาแก่นักศึกษา เพื่อช่วยเหลือและแนะนานักศึกษาทั้งในด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิต
4.8 พัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
4.9 พัฒนาและเสริมสร้างสมรรถะการใช้ภาษาไทย เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
4.10 พัฒนาและเสริมสร้างสมรรถะการใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
4.11 พัฒนาและเสริมสร้างสมรรถะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษาและสืบค้น และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่

มาตรการที่
4.12 บ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup)

5. เสริมสร้างคุณลักษณะการเป็นคนดี คนเก่ง และส่งเสริม
นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษในการสร้างชื่อเสียงให้แก่
มหาวิทยาลัย

5.1 พัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะของคนดี คนเก่ง รับผิดชอบ และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
5.2 สนับสนุน และส่งเสริมนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษทั้งในลักษณะบุคคลและกลุ่ม
5.3 เชิดชูเกียรติและให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษทั้งในลักษณะบุคคลและกลุ่ม
5.4 พัฒนาการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทย และทักษะการใช้ชีวิตในสังคมไทยให้แก่นักศึกษาต่างชาติ

6. จัดหาและเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้

6.1 ปรับปรุงและพัฒนาอาคาร สถานที่ ห้องเรียนที่มีมาตรฐาน จูงใจและส่งเสริมบรรยากาศการเรียนการสอนของนักศึกษาและอาจารย์
6.2 ปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกที่ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา
6.3 บูรณาการการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนร่วมกันระหว่างหน่วยงานในลักษณะห้องปฏิบัติการกลาง
6.4 พัฒนาแหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.5 เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการจัดบริการห้องสมุดกลางของมหาวิทยาลัยในรูปแบบต่างๆ

7. พัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการบริหารงานวิชาการ

7.1 ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการ
7.2 พัฒนาคุณภาพการบริหารงานจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาบุคลากร
กลยุทธ์ที่

1. พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร

มาตรการที่
1.1 สนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรในการทาผลงานทางวิชาการและการเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพในสถานประกอบการ
1.2 สนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรเพื่อเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ หรือวิชาชีพที่สูงขึ้น
1.3 สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานอื่น
1.4 สนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรในการเข้าร่วมการประชุม สัมมนาระดับชาติและนานาชาติ
1.5 สร้างมาตรฐานฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากรสายวิชาการมือใหม่
1.6 พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะเฉพาะทางวิชาชีพ

2. ส่งเสริมสวัสดิการและการสร้างขวัญกาลังใจแก่บุคลากร

2.1 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทางานที่เอื้อต่อการทางาน
2.2 ทบทวนและพัฒนาระบบสวัสดิการและการสร้างขวัญกาลังใจให้กับบุคลากร
2.3 ประกาศเกียรติคุณ และมอบรางวัลให้แก่บุคลากรดีเด่นในด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
2.4 จัดตั้งสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2.5 สร้างระบบจัดการความรู้ (Knowledge Management)

3. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลที่เป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ

3.1 พัฒนาวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
3.2 ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การผลิตและพัฒนาครู
กลยุทธ์ที่

มาตรการที่

1. ผลิตครูที่ได้มาตรฐานวิชาชีพและมีจิตวิญญาณความเป็น
ครูและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

1.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการผลิตและพัฒนาครู
1.2 พัฒนาระบบการจัดการศึกษา
1.3 พัฒนาคุณภาพการบริหารงานด้านการผลิตและพัฒนาครูให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น

2. พัฒนาศักยภาพครู ของครู ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีความเป็นมืออาชีพ

2.1 พัฒนาสถาบันต้นแบบการผลิตครู
2.2 พัฒนาอาจารย์เป็นอาจารย์ต้นแบบด้านการศึกษา และพัฒนาศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่น โดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานด้วยระบบ Coaching and Mentoring และ Professional Learning Community

3. สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 สู่การศึกษา 4.0

3.1 พัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
3.2 พัฒนานักศึกษาครูให้มีความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21
3.3 พัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติการและการวิจัยเป็นต้นแบบ ให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์
กลยุทธ์ที่

มาตรการที่

1. พัฒนาความรู้และส่งเสริมความสามารถด้านการวิจัยของ
บุคลากร ให้ส อดคล้ องกับยุ ทธศาสตร์ ใหม่มหาวิทยาลั ย
ราชภั ฏ เพื่ อ การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ตามพระบรมราโชบาย
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) โดยมุ่งเน้นการวิจัยเพื่อ
รับใช้สังคม

1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างผลงานวิจัยและการบริการวิชาการของบุคลากรที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) โดยมุ่งเน้นการวิจัยเพื่อรับใช้สังคม
1.2 ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรม
1.3 ส่งเสริมการวิจัยที่มีการบูรณาการสหวิทยาการศาสตร์ต่างๆ ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย

2. เชื่ อ มโยงความสั ม พั น ธ์ แ ละสร้ า งเครื อ ข่ า ยการวิ จั ย กั บ
หน่วยงานเครือข่าย

2.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
2.2 สร้างแหล่งเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัยที่สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับเครือข่าย
2.3 สร้างเครือข่ายการวิจัยและพัฒนาที่มีการบูรณาการระหว่างภาคส่วนต่างๆ
2.4 ส่งเสริม สนับสนุนงานวิจัยที่สามารถนาไปบูรณาการกับการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

3. สร้างผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ให้เป็นที่
ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

3.1 พัฒนาการวิจัยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม มุ่งเน้นการนาองค์ความรู้ การวิจัย นวัตกรรม ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ
3.2 สนับสนุนการนาผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มด้านเศรษฐกิจ สังคม และขยายผลไปสู่เชิงพาณิชย์
3.3 ส่งเสริมการจดสิทธิบัตรผลงานวิจัยและนวัตกรรมของบุคลากร

กลยุทธ์ที่

มาตรการที่

4. พัฒนาระบบและกลไกการวิจัยที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ของท้องถิ่น และกระแสโลกาภิวัฒน์

4.1 จัดตั้งสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม
4.2 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
4.3 จัดหาแหล่งทุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ และเอกชน
4.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการดาเนินการวิจัยของบุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
4.5 ส่งเสริม สนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพ่ผลงานวิจัย ของบุคลากรในระดับชาติและนานาชาติ
4.6 พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของชุมชน
4.7 สนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาการจัดทาวารสารทางวิชาการของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานจัดการศึกษา ให้มีมาตรฐานทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ
4.8 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ

5. พัฒนาระบบฐานข้อมูลการนาผลการวิจัยไปสู่การพัฒนา

5.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลการวิจัยเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
5.2 เผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อการนาไปใช้ประโยชน์ของท้องถิ่น และประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่

มาตรการที่

1. พัฒนามหาวิทยาลัย ให้เป็นผู้ นาการเปลี่ ยนแปลงในการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

1.1 จัดทาฐานข้อมูลการบริการวิชาการท้องถิ่นเพื่อเป็นศูนย์กลางการดาเนินกิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
1.2 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน สังคม และท้องถิ่น
1.3 สนับสนุนการนาผลงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มด้านเศรษฐกิจ สังคม และขยายผลไปสู่เชิงพาณิชย์
1.4 สร้างแหล่งเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัยที่สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับท้องถิ่น
1.5 บูรณาการบริการวิชาการกับการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย
1.6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการบริการวิชาการแก่สังคมที่มีประสิทธิภาพ

2. พัฒ นาระบบและกลไกความร่ ว มมื อการด าเนิ นงานกั บ
องค์กร หน่ว ยงาน สถาบั นการศึกษาทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ

2.1 ศึกษาและทบทวนรายละเอียดข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาและองค์กรต่างๆ เพื่อขยายความร่วมมือและเพิ่ม
โอกาสการดาเนินการร่วมกัน
2.2 แสวงหาและจัดทาข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษาและองค์กรวิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อ
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและบุคลากร

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาทางเลือกเพื่อเพิ่ม
โอกาสทางการศึ ก ษาอย่ า งมี คุ ณ ภาพ ทั้ ง การศึ ก ษาใน
ระบบการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

3.1 ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยพัฒนาให้มีหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องและการบริการด้านการศึกษาที่ตอบสนองความ
ต้องการของท้องถิ่น

4.

ส่ งเสริ ม สื บ สาน และสนั บ สนุ น การวิจั ยและพั ฒ นา
โครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ เ พื่ อ การพั ฒ นา
ท้ อ งถิ่ น ตลอดจนส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
ประชาชนให้มีศักยภาพในการดารงชีวิต และการประกอบ
อาชีพ

4.1 ดาเนินโครงการส่งเสริม สืบสาน และสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
4.2 ให้บริการแหล่งเรียนรู้แก่นักเรียน นักศึกษาและประชาชน เกี่ยวกับพระราชประวัติ โครงการในพระราชดาริ พระราชกรณียกิจของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์ที่

มาตรการที่

5. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านภาษาไทย
และวัฒนธรรมไทยสาหรับชาวต่างชาติ

5.1 จัดตั้งสถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ
5.2 จัดตั้งสานักนวัตกรรมและบริการสังคม

6. บู ร ณาการพัน ธกิ จ สั มพั น ธ์เ พื่อ ยกระดับด้ านเศรษฐกิ จ
ท้ อ งถิ่ น ที่ เ ป็ น ไปตามบริ บ ทและความต้ อ งการในการ
พัฒนาท้องถิ่น

6.1 กาหนดพื้นที่รับผิดชอบและจัดทาแผนในการใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่น
6.2 บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ใช้พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและท้องถิ่น
6.3 ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบใหม่

7. บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาสังคมท้องถิ่น ด้าน
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และกีฬา การศึกษา การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และสุขภาพ

7.1 จัดทาฐานข้อมูลกลางศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬา การศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสุขภาพ
7.2 บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาสังคมท้องถิ่น ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และกีฬา การศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และสุขภาพ

8. บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาสังคมท้องถิ่น ด้าน
สิ่งแวดล้อม

8.1 ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับสภาพชุมชน/ท้องถิ่นให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายในชุมชน
8.2 พันธกิจสัมพันธ์เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
กลยุทธ์ที่

มาตรการที่

1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ส่งเสริมและวิจัยด้าน
ศิลปวัฒนธรรม

1.1 ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลและหลักฐานด้านศิลปวัฒนธรรม ศิลปกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนาและในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
ข้อมูลศิลปินและครูภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงชิ้นงานและข้อมูลวัตถุทางวัฒนธรรมของล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์
1.2 สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยด้านศิล ปวัฒ นธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นและในอนุภูมิภ าคลุ่ มน้าโขง และต่อยอดงานวิจัยด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มวัฒนธรรมให้แก่ท้องถิ่น
1.3 จัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
1.4 ฟื้นฟูกิจกรรมทางวิชาการ และวัฒนธรรมที่ เกี่ยวข้องกับกลุ่มชาติพันธุ์ของในท้องถิ่น จัดประชุมวิชาการงานวิจัย ด้านศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนาและในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง ระดับชาติและนานาชาติ
1.5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพ ทั้งด้านการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนา
บุคลากร
1.6 บูรณาการกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ โดยการพัฒนาสานักศิลปะและวัฒนธรรมให้เป็นศูนย์
การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนา ชาติ และ อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงสาหรับนักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าไปเรียนรู้ผ่าน
กิจกรรมที่หลากหลาย

2. พัฒนาระบบและกลไกการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

2.1 จัดกิจกรรมวัฒนธรรมสัญจรโดยร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2.2 สนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอก ที่มีผลงานดีเด่นหรือความเป็นเลิศด้านศิลปวัฒ ธรรมไปร่วมงานหรือ
ร่วมแสดงในงานแสดงศิลปวัฒนธรรมระดับชาติและนานาชาติ
2.3 พัฒนาฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมของล้านนาและอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง

3. ดารงความเป็นเอกลักษณ์ล้านนา

3.1 สนับสนุนและส่งเสริมการแต่งกายตามแบบวิถีล้านนา
3.2 ออกแบบและจัดทาสิ่งปลูกสร้าง และสภาพแวดล้อมที่สื่อความหมายตามแบบศิลปวัฒนธรรมล้านนา
3.3 ส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรมแบบล้านนา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธ์ที่
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวก เพื่อ
ไปสู่ ก ารเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย แห่ ง การเรี ย นรู้ แ ละใส่ ใ จ
สิ่งแวดล้อม

มาตรการที่
1.1 ทบทวน Master Plan ปรับปรุงอาคารสถานที่ ออกแบบระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ ที่มีอยู่เดิมให้มีสภาพที่
ดี มีความแข็งแรง และเหมาะสมต่อการใช้งาน เน้นการประหยัดพลังงาน และเพิ่มการใช้พลังงานทางเลือก
1.2 มีแผนซ่อมบารุง ดูแลและรักษาระยะ 5 ปี และระยะ 10 ปี มีผังแม่บทการใช้พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย
1.3 พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเพิ่มจุดบริการอาหาร และเครื่องดื่ม สาหรับให้บริการและ
อานวยความสะดวกแก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย

2. สร้างจิตสานึกในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและ
คุ้ มค่ า การสร้ างความเข้ าใจเกี่ ยวกั บแนวทางการจั ดการ
พลังงานในอนาคตผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากร

2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษารู้จักการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า
2.2 นาเทคโนโลยี นวัตกรรมที่ก่อให้เกิดการประหยัดพลังงานและ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ให้เกิดความคุ้มค่า
2.3 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ภายในมหาวิทยาลัยกลับมาใช้ใหม่

3. พัฒนาระบบและกลไกธรรมาภิบาลในการบริหาร

3.1 กาหนดระบบและกลไกในการบริหารธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย
3.2 ส่งเสริม และสนับสนุนการดาเนินงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

4. ยกระดับคุณภาพการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และ
นาเทคโนโลยี สารสนเทศมาใช้ในการบริห ารจัดการของ
มหาวิทยาลัย

4.1 ทบทวนบทบาทและศักยภาพของหน่วยงานจัดการศึกษาในกากับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายไปสู่การเป็นส่วนงานภายในตาม
พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550
4.2 ขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยให้ไปสู่วิสัยทัศน์และเป้าหมายที่กาหนดไว้
4.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย เพื่อลดความผิดพลาดความเสี่ยง และ
ประหยัดทรัพยากร
4.4 บริหารจัดการด้านงบประมาณ การเงิน บัญชีและพัสดุอย่างเป็นระบบ ลดความเสี่ยงในการดาเนินงาน เพิ่มความคุ้มค่าในการบริหาร
จัดการทางการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์ที่

4. (ต่อ)

5. สร้างรายได้ภายในมหาวิทยาลัย โดยการใช้ทรัพยากรที่มี
อย่างมีประสิทธิภาพ

6. สร้ า งภาพลั ก ษณ์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ให้ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก และ
ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

มาตรการที่
4.5 กากับ ติดตาม ควบคุมและประเมินคุณภาพการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทุกด้าน
4.6 ติดตามและตรวจสอบ และจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงในประเด็นที่จะก่อเกิดความเสียหายด้านทรัพย์สินและภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย
4.7 พัฒนาระบบการบริหารจัดการงานสนับสนุนการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพ
5.1 ปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและผู้บริโภค และได้รับการรับรอง
ตามมาตรฐานสากล
5.2 ส่งเสริมบทบาทของหน่วยงานสร้างรายได้ของมหาวิทยาลัยในการขยายการบริการและการเพิ่มมูลค่าและพัฒนาระบบการบริหารและ
จัดการทรัพย์สินที่มีประสิทธิภาพมีกลไกการตรวจสอบที่โปร่งใส ชัดเจน
5.3 สนับสนุนหน่วยงานที่มีศักยภาพในการต่อยอดทางธุรกิจและสร้างมูลค่าเพิ่ม
6.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์งานของมหาวิทยาลัยให้มีรูปแบบหลากหลายและทันสมัย
6.2 ส่งเสริมและสนับสนุนกลยุทธ์เชิงรุกด้านการตลาดและความสัมพันธ์กับสถาบันและองค์กรการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
6.3 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการประชาสัมพันธ์
6.4 ผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์
6.5 สร้างเครือข่ายสื่อมวลชน
6.6 เผยแพร่ข่าวสารภายในสู่ภายนอกผ่านช่องทางต่างๆ

กลยุทธ์ที่

มาตรการที่

7. พัฒนาระบบและกลไกในการเผยแพร่ภาพลักษณ์ให้เป็นที่
รู้จักและยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

7.1 เผยแพร่ข้อมูลที่แสดงถึงพัฒนาการ ความก้าวหน้า เกียรติยศ ความภาคภูมิใจ และความสาเร็จของมหาวิทยาลัย นักศึกษา บุคลากร
และศิษย์เก่าให้ท้องถิ่นได้รับทราบอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง
7.2 ประสานและส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสมาคมศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศอย่างเป็น
รูปธรรม ในรูปแบบการจัดโครงการและกิจกรรมร่วมกันกับบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเพื่อส่งเสริม เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยต่อสาธารณะ
7.3 จัดกิจกรรมการประชุม สัมมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
7.4 สนับสนุนและส่งเสริมคณาจารย์ นักศึกษา ที่มีความเป็นเลิศและมีผลงานดีเด่นเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ
7.5 ส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้ไ ด้รับรางวัล หรือยกย่องเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ
7.6 จัดตั้งศูนย์อบรมการเป็น Coaching

8. ร่วมกาหนดพื้นที่ความรับผิดชอบในการพัฒนาท้องถิ่น

8.1 ประกาศปฏิญญาราชภัฏ 61
8.2 ประกาศพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย

9. สร้างเครือข่ายประชารัฐในการทางานตามพันธกิจ

9.1 สร้างเครือข่ายประชารัฐ
9.2 พัฒนาเครือข่ายในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ

ฐ

สารบัญ
หน้า
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร

ก

แผนที่ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2560 - 2564) ฉบับทบทวนและปรับปรุง พ.ศ. 2561
สารบัญ

ฎ

บทที่ 1 บทนา
 หลักการและเหตุผล
 วัตถุประสงค์
 นโยบายของผู้บริหารมหาวิทยาลัยในการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1
1
1
2

บทที่ 2 ผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560)
 ผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 - 2560)

3

ฐ

2

3

บทที่ 3 ศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย
 โครงสร้างองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 ศักยภาพของมหาวิทยาลัย

30
30
32
33

บทที่ 4 การวิเคราะห์สถานการณ์แวดล้อมที่ส่งผลต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ฉบับทบทวนและปรับปรุง พ.ศ. 2561
 การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค

58

บทที่ 5 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2560 - 2564) ฉบับทบทวนและปรับปรุง พ.ศ. 2561
 ปรัชญา
 วิสัยทัศน์
 พันธกิจ
 อัตลักษณ์
 เอกลักษณ์

58
92
103
103
103
103
103
103

ฑ

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
 ค่านิยมร่วม
 วัฒนธรรมองค์กร
 เป้าหมายหลักความสาเร็จ 7 ด้าน ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ดาเนินการเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายหลัก
 ตัวชี้วัดความสาเร็จของแผนยุทธศาสตร์
 ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ และ
มาตรการ โครงการ กิจกรรม ตามเป้าหมายหลัก 7 ด้าน

104
104
104

บทที่ 6 แผนการดาเนินงาน (Action Plan) ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ฉบับทบทวนและ
ปรับปรุง พ.ศ. 2561
 แผนการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามเป้าหมายหลักทั้ง 7 ด้าน

138

บทที่ 7 การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ฉบับทบทวนและปรับปรุง พ.ศ. 2561 ไปสู่การปฏิบัติ
 การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ฉบับทบทวนและปรับปรุง พ.ศ. 2561 ไปสู่การปฏิบัติ

216

บทที่ 8 การกากับ ติดตาม และประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ฉบับทบทวนและปรับปรุง พ.ศ.
2561
 การกากับการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และการตรวจสอบเชิงนโยบาย
 การติดตาม และประเมินผลแผนยุทธศาสตร์

218

ภาคผนวก
 ภาคผนวก ก กระบวนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)
 ภาคผนวก ข คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)
 ภาคผนวก ค คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานจัดประชุมระดมสมองเพื่อให้ข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะต่อการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)
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สารบัญ (ต่อ)
หน้า
 ภาคผนวก ง ภาพกิจกรรมการดาเนินงานจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)
 ภาคผนวก จ กระบวนการทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับทบทวนและปรับปรุง
พ.ศ. 2561
 ภาคผนวก ฉ ภาพกิจกรรมการดาเนินงานทบทวนและปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)
พ.ศ. 2561

229
231
235

บทที่ 1
บทนำ
หลักกำรและเหตุผล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)
เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ถอดมาจากกรอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลั ยราชภัฏ เชียงราย
ระยะยาว ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ไปสู่การปฏิบัติในระยะ 5 ปีแรก ซึ่งการดาเนินงานตาม
แผนในระยะที่ผ่านมา (ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2557 – 2560) ก็พบว่าประสบความสาเร็จตามแผนที่วางไว้
ระดับหนึ่ง และมีปัญหาอุปสรรคบางประการที่ทาให้ไม่สามารถดาเนินการได้ตามแผนที่กาหนดไว้
เนื่องจากมีการเปลี่ย นแปลงของสถานการณ์ทั้ง ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอยู่ตลอดเวลา
ซึ่งมหาวิทยาลัยก็ได้มีการทบทวนและปรับปรุงแผนให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
เป็นประจาทุกปี แต่ยังคงยึดตามเป้าหมายของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะยาวที่เน้นปรัชญาของ
การเป็นสถาบัน อุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ควบคู่กับการพิจารณาสถานการณ์ แวดล้ อมที่มี
การเปลี่ยนแปลง
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564)
ได้มีการนาผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาในระยะที่ผ่านมา คือ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560)
มาใช้ประโยชน์ และปรับโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง
ซึ่งการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฉบับนี้ได้ดาเนินการโดยคณะทางานจัดทาแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งขึ้น ภายใต้การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และผู้ที่มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อที่จะนาไปใช้เป็นกรอบแนวทางการทางานให้กับมหาวิทยาลัย
และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยในช่วงระยะ 5 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2560 – 2564) ต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 –
2564) ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ถอดมาจากกรอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงรายระยะยาว ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ไปสู่การปฏิบัติในระยะ 5 ปีแรก
2. เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการทางานให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยในช่วงระยะ 5 ปี
ข้างหน้า (พ.ศ. 2560 – 2564)

2
นโยบำยผู้บริหำรมหำวิทยำลัยในกำรดำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำมหำวิทยำลัย
รำชภัฏเชียงรำย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 2564) อยู่ในช่วงการดารงตาแหน่งของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี ซึ่งมีนโยบาย
การบริหาร เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1. บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีศักยภาพสูง มีความรู้รอบด้าน และมีสมรรถนะตรง
ตามความต้องการของตลาดแรงงาน
2. บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพและได้รับการยอมรับจากจากผู้รับบริการ ชุมชน และ
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
3. ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ และ
ได้รับการนาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นและภูมิภาค
4. เป็นผู้นาในการพัฒนาชุมชนและสังคมให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และเป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านภาษาไทย และวัฒนธรรมไทยสาหรับชาวต่างชาติ
5. เป็นศูนย์ข้อมูลการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีธรรมาภิบาล ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม และมีระบบการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1. เพื่อให้ได้แผนยุทธศาสตร์ที่นาไปสู่การปฏิบัติในช่วงระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)
2. เพื่อใช้แผนยุทธศาสตร์เป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงการดาเนินงานของหน่วยงานต่างๆ
ภายในมหาวิทยาลัย และนามาใช้ในการตัดสินใจกาหนดแนวทางการดาเนินงาน และจัดสรรทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย

บทที่ 2
ผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ในระยะ 4 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2557 – 2560)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราช
ภัฏ เชีย งราย ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560) ครอบคลุ มทุกภารกิจหลั กของมหาวิทยาลั ย และ
วิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้ ในการเป็น “สถาบันอุดมศึกษาชั้นนา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและอนุภูมิภาค
ลุ่มน้าโขง” มีพันธกิจหลักในการดาเนินงาน 7 ประการ ได้แก่ (1) ผลิตบัณฑิตตามคุณภาพบัณฑิต
ระดับอุดมศึกษา มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
ประเทศชาติ และประชาคมอาเซียน (2) มุ่งสร้างองค์ความรู้ สู่ความเป็นผู้นาในการพัฒนาท้องถิ่น
บนฐานของการวิจัยรับใช้สังคม (3) ให้โอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิต และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นและกลุ่มชาติพันธุ์ (4) ยกระดับการผลิต
และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพหรือสูงกว่า (5) ประสาน
และสร้างเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาตามภารกิจหลักเพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางของ
เครือข่ายการพัฒนาในอนุภูมิภาคลุ่มนาโขง (6) สร้างความสานึกรักท้องถิ่นและประเทศ ส่งเสริม
วัฒนธรรมประชาธิปไตย และดารงความเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมล้านนา และ (7) ศึกษา วิจัย
ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ดาเนินการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษาและชุมชน
อัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย “มีความเป็นผู้นา ใฝ่รู้ สู้งาน คิดได้
ทาเป็น สร้างงานได้ และมีจิตสาธารณะ” โดยกาหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ไว้ 5 ประการ
ได้แก่ (1) มีความเป็นผู้นาที่มีคุณธรรม จริยธรรม (2) มีความรู้ ใฝ่รู้ และทักษะทางปัญญา (3) มีทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความรับผิดชอบและจิตสาธารณะ (4) มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ (5) เป็นบัณฑิตที่เป็นนักปฏิบัติการที่มีคุณภาพและ
สามารถสร้ า งงานได้ และเอกลั ก ษณ์ ของมหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ เชี ย งราย “พัฒ นาท้ องถิ่ น ตาม
แนวทางพระราชดาริ และต่อต้านยาเสพติด”
การดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้มีการแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่
การปฏิบัติเป็นแผนปฏิบัติการประจาปี โดยได้กาหนดจุดเน้นการพัฒนาตามกลยุทธ์ และแนวทางการ
ดาเนินงานในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
ตามแผนยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้ ซึ่งในการรายงานผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ครังนี จะเป็น
การรายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี วัด และค่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ไว้ในปี พ.ศ. 2557 - 2560
โดยสรุปผลการดาเนินงานตามเป้าหมายหลักของความสาเร็จ 9 ประการ ผ่านการดาเนินงานใน
7 ประเด็นยุทธศาสตร์ โดยมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายรวมทั้งสิ้น 45 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย ตัวชี้วัด
ที่บรรลุผลสาเร็จ จานวน 38 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 84.44 และตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุผลสาเร็จและ

ต้องปรับปรุงพัฒนา จานวน 7 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 15.56 โดยจาแนกตามเป้าหมายหลักของ
ความสาเร็จได้ดังนี
เป้าหมายที่ 1: บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาและ
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มีตัวชีวัดและค่าเป้าหมายรวมทังสิน 20 ตัวชีวัด ตัวชีวัดที่บรรลุผล
สาเร็จ จานวน 14 ตัวชีวัด (ร้อยละ 70.00) และตัวชีวัดที่ไม่บรรลุผลสาเร็จและต้องปรับปรุงพัฒนา
จานวน 6 ตัวชีวัด (ร้อยละ 30)
1.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุผลสาเร็จ จานวน 14 ตัวชีวัด ได้แก่
1) จานวนนักศึกษาเป็นไปตามกลุ่มเป้าหมายของประชาชนในท้องถิ่นและอนุภูมิภาค
ลุ่มนาโขง
2) หลักสูตรที่สอดคล้องกับพันธกิจและเครือข่ายเชิงกลยุทธ์ (เครือข่ายวิชาการ)
3) ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพ และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
4) อาจารย์มีโอกาสได้เข้าร่วมศึกษา ค้นคว้า เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับตนเอง
5) อาจารย์สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
6) หลักสูตรที่พัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศ
7) การมีงานทาของบัณฑิต
8) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ด้านอัตลักษณ์บัณฑิต
9) ความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต
10) นักศึกษาที่มีทักษะและประสบการณ์ในการพัฒนาท้องถิ่น
11) นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
12) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
13) นักศึกษาที่มีความรู้ด้านภาษาจีน
14) นักศึกษาที่มีความรู้ด้านภาษาพม่า
1.2 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุผลสาเร็จ และต้องปรับปรุงพัฒนา จานวน 6 ตัวชีวัด ได้แก่
1) หลักสูตรของมหาวิทยาลัยมีอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิตามกรอบมาตรฐานอุดมศึกษา
2) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ด้านการผลิตบัณฑิต
3) สัดส่วนของอาจารย์ประจาต่อจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานอุดมศึกษา
4) อาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
5) บัณฑิตประกอบอาชีพอิสระหรืออาชีพเสริม
6) นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย
เป้าหมายที่ 2: มีงานวิจัยที่สามารถนาไปใช้ในการพัฒนาเกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นและสังคม
อย่างยั่งยืน ตัวชีวัดและค่าเป้าหมายรวมทังสิน 4 ตัวชีวัด และสามารถบรรลุผลสาเร็จทุกตัวชีวัด
(ร้อยละ 100)
2.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุผลสาเร็จ จานวน 4 ตัวชีวัด ได้แก่

1) งานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์ของงานวิจัยในแต่ละปี
2) งานวิจัยรับใช้สังคมของงานวิจัยในแต่ละปี
3) งานวิจั ย หรื องานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ในระดับชาติห รือ
นานาชาติต่อจานวนอาจารย์ประจา ของงานวิจัยในแต่ละปี
4) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน องค์ประกอบด้านการวิจัย
เป้าหมายที่ 3: ประชาชนในท้องถิ่นและกลุ่มชาติพันธุ์ได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิต และ
เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการจัดการศึกษา และบริการวิชาการ ตัวชีวัดและค่าเป้าหมาย
รวมทังสิน 4 ตัวชีวัด และสามารถบรรลุผลสาเร็จทุกตัวชีวัด (ร้อยละ 100)
3.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุผลสาเร็จ จานวน 4 ตัวชีวัด ได้แก่
1) โครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่นานวัตกรรมมาใช้ในการให้บริการ
2) โครงการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนหรือสถานประกอบการ
3) ชุมชนที่ได้รั บ การพั ฒนาร่ วมกั บสถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่ น และชุมชนหรื อ
สถานประกอบการ
4) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน องค์ประกอบด้านการบริการวิชาการ
แก่สังคม
เป้าหมายที่ 4: ครูและบุคลากรทางการศึกษามีมาตรฐานตามวิชาชีพ และเป็นผู้นาในการ
พัฒนาท้องถิ่น ตัวชีวัดและค่าเป้าหมายรวมทังสิน 1 ตัวชีวัด และสามารถบรรลุผลสาเร็จทุกตัวชีวัด
(ร้อยละ 100)
4.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุผลสาเร็จ จานวน 1 ตัวชีวัด ได้แก่
1) โครงการความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการพัฒนาครูและบุคลากรทาง
การศึกษา
เป้าหมายที่ 5: เกิดความร่วมมือที่ผ่านกระบวนการตกลงร่วมกัน (MOU) ในการดาเนินงาน
พัฒนาท้องถิ่นและอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง ตัวชีวัดและค่าเป้าหมายรวมทังสิน 1 ตัวชีวัด และสามารถ
บรรลุผลสาเร็จทุกตัวชีวัด (ร้อยละ 100)
5.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุผลสาเร็จ จานวน 1 ตัวชีวัด ได้แก่
1) โครงการความร่ว มมือกับสถาบันอุดมศึกษา และเครือข่ายอุดมศึกษาในพืนที่
และเครือข่ายท้องถิ่น ชุมชน หรือสถานประกอบการ
เป้าหมายที่ 6: เกิดมาตรฐานทางวัฒนธรรมที่ถูกนาไปปฏิบัติ เพื่อดารงรักษาความเป็น
เอกลักษณ์ของล้านนา เกิดความสานึกรักท้องถิ่น และมีวัฒนธรรมประชาธิปไตย ตัวชีวัดและ
ค่าเป้าหมายรวมทังสิน 4 ตัวชีวัด และสามารถบรรลุผลสาเร็จทุกตัวชีวัด (ร้อยละ 100)
6.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุผลสาเร็จ จานวน 4 ตัวชีวัด ได้แก่
1) ผู้เข้าใช้บริการ/เข้ารับการส่งเสริมจากศูนย์การเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม

2) โครงการหรือผลิตภัณฑ์ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่ได้รับการส่งเสริม เพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่ม
3) ผลการรวบรวมงานวิจัย งานวิชาการที่เกี่ยวกับภาษาล้านนาและชาติพันธุ์
4) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน องค์ประกอบด้านการทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
เป้าหมายที่ 7: ประชาชนในท้องถิ่นและกลุ่มชาติพันธุ์ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม
โครงการและกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ตัวชีวัดและค่าเป้าหมายรวมทังสิน 3 ตัวชีวัด
และสามารถบรรลุผลสาเร็จทุกตัวชีวัด (ร้อยละ 100)
7.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุผลสาเร็จ จานวน 3 ตัวชีวัด ได้แก่
1) การดาเนินงานตามแนวพระราชดาริ
2) จัดตังหอเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
3) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในด้านเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
เป้าหมายที่ 8: นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในท้องถิ่น มีความรู้ ความเข้าใจในการ
ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ตัวชีวัดและค่าเป้าหมายรวมทังสิน 1 ตัวชีวัด และสามารถ
บรรลุผลสาเร็จทุกตัวชีวัด (ร้อยละ 100)
8.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุผลสาเร็จ จานวน 1 ตัวชีวัด ได้แก่
1) กิจกรรมที่ดาเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
เป้าหมายที่ 9: ระบบและกลไกการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ตัวชีวัดและค่าเป้าหมาย
รวมทังสิน 7 ตัวชีวัด ตัวชีวัดที่บรรลุผลการดาเนินงาน จานวน 6 ตัวชีวัด (ร้อยละ 85.71) และตัวชีวัด
ทีไ่ ม่บรรลุผลสาเร็จและต้องปรับปรุงพัฒนา จานวน 1 ตัวชีวัด (ร้อยละ 14.29)
9.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุผลสาเร็จ จานวน 6 ตัวชีวัด ได้แก่
1) ระดับความสาเร็จของระบบบริหารจัดการที่ดีและมีธรรมาภิบาล
2) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ด้านปรั ชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์
และแผนการดาเนินงาน
3) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ด้านการบริหารจัดการ
4) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ด้านการเงินและงบประมาณ
5) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ด้านระบบกลไกการประกันคุณภาพ
6) ความสาเร็จของการดาเนินงานตาม กลยุทธ์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืนฐานทาง
กายภาพ
9.2 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุผลสาเร็จ และต้องปรับปรุงพัฒนา จานวน 1 ตัวชีวัด ได้แก่
1) ความพึงพอใจของบุคลากรต่อรูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัย

สรุปผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายภาพรวมตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 –
2560) จาแนกตามเป้าหมายหลัก
การดาเนินงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
เป้าหมายหลัก
เป้าหมายที่ 1: บัณฑิตของมหาวิทยาลัย
มี คุ ณ ภาพ ตามเกณฑ์
มาตรฐานอุ ด มศึ ก ษา
และตามอั ต ลั ก ษณ์ ข อง
มหาวิทยาลัย
เป้า หมายที่ 2: มี งานวิ จัย ที่ส ามารถ
น าไปใช้ ใ นการพั ฒ นา
เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น
และสังคมอย่างยั่งยืน
เป้าหมายที่ 3: ประชาชน ในท้องถิ่น
และกลุ่มชาติพันธุ์ได้รับ
การยกระดั บ คุ ณ ภาพ
ชีวิต และเกิดสังคมแห่ง
ก า ร เ รี ย น รู้ โ ด ย ผ่ า น
ก ร ะ บ ว น ก า ร จั ด
การศึ ก ษาและบริ ก าร
วิชาการ

ระยะ 4 ปี
การบรรลุผล
(พ.ศ. 2557 – 2560)
ความสาเร็จ
บรรลุผล
บรรลุผล
บรรลุผล
บรรลุผล
บรรลุผล
ตัวชี้วัด ร้อยละ ตัวชี้วัด ร้อยละ ตัวชี้วัด ร้อยละ ตัวชี้วัด ร้อยละ ตัวชี้วัด ร้อยละ
15
75.00
14 70.00
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50.00
11
61.11*
14
70.00
บรรลุ
ปี พ.ศ. 2557

ปี พ.ศ. 2558

ปี พ.ศ. 2559

ปี พ.ศ. 2560
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100.00
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100.00

บรรลุ

ตัวชี้วัด
รวม
20

การดาเนินงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
เป้าหมายหลัก
เป้าหมายที่ 4: ครูและบุคลากรทางการ
ศึ ก ษามี ม าตรฐานตาม
วิ ช าชี พ และเป็ น ผู้ น า
ในการพัฒนาท้องถิ่น
เป้าหมายที่ 5: เกิดความร่วมมือที่ผ่าน
กระบวนการ ตกลง
ร่วมกัน (MOU) ในการ
ดาเนินงานพัฒนาท้องถิ่น
และอนุภูมิภาคลุ่มนาโขง
เป้ า หมายที่ 6: เกิ ด มาตรฐานทาง
วั ฒ นธรรมที่ ถู ก น าไป
ปฏิ บั ติ เพื่ อ ด ารงรั ก ษา
ความเป็นเอกลักษณ์ของ
ล้านนา เกิดความสานึก
รั ก ท้ อ ง ถิ่ น แ ล ะ มี
วัฒนธรรมประชาธิปไตย

ระยะ 4 ปี
การบรรลุผล
(พ.ศ. 2557 – 2560)
ความสาเร็จ
บรรลุผล
บรรลุผล
บรรลุผล
บรรลุผล
บรรลุผล
ตัวชี้วัด ร้อยละ ตัวชี้วัด ร้อยละ ตัวชี้วัด ร้อยละ ตัวชี้วัด ร้อยละ ตัวชี้วัด ร้อยละ
1
100.00
1
100.00
1
100.00
1
100.00
1
100.00
บรรลุ
ปี พ.ศ. 2557

ปี พ.ศ. 2558

ปี พ.ศ. 2559

ปี พ.ศ. 2560

1

1

100.00

1

100.00

1

100.00

1

100.00

1

100.00

บรรลุ

4

4

100.00

4

100.00

3

75.00

4

100.00

4

100.00

บรรลุ

ตัวชี้วัด
รวม
1

การดาเนินงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
เป้าหมายหลัก
เป้าหมายที่ 7: ประชาชนในท้องถิ่นและ
กลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ไ ด้ รั บ การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตตาม
โครงการ และกิจกรรม
อั น เ นื่ อ ง ม า จ า ก
พระราชดาริ
เป้าหมายที่ 8: นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนในท้ อ งถิ่ น มี
ความรู้ ความเข้ า ใจใน
การป้ อ งกั น และแก้ ไ ข
ปัญหายาเสพติด
เป้ า หมายที่ 9: ระบบและกลไกการ
บริ ห ารจั ด การ
มี
ประสิทธิภาพ
รวม

ระยะ 4 ปี
การบรรลุผล
(พ.ศ. 2557 – 2560)
ความสาเร็จ
บรรลุผล
บรรลุผล
บรรลุผล
บรรลุผล
บรรลุผล
ตัวชี้วัด ร้อยละ ตัวชี้วัด ร้อยละ ตัวชี้วัด ร้อยละ ตัวชี้วัด ร้อยละ ตัวชี้วัด ร้อยละ
2
100.00* 2
66.67
1
50.00*
2
100.00
3
100.00
บรรลุ
ปี พ.ศ. 2557

ปี พ.ศ. 2558

ปี พ.ศ. 2559

ปี พ.ศ. 2560

1

1

100.00

1

100.00

1

100.00

1

100.00

1

100.00

บรรลุ

7

6

85.71

6

85.71

4

57.14

5

71.43

6

85.71

บรรลุ

45

37

82.22

36

80.00

29

64.44

33

73.33

38

84.44

บรรลุ

ตัวชี้วัด
รวม
3

* ตัวชี้วัดบางตัว ไม่ได้วัดในปี พ.ศ. ดังกล่าว ทาให้จานวนตัวชี้วัดรวมลดลง

สรุปผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายภาพรวมตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560)
จาแนกตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
ปี พ.ศ. 2557
การบรรลุเป้าหมาย
 ตัวชี้วัดทั้งหมด

 บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย

จานวน
(ตัวชี้วัด)
45
37
8

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ร้อยละ
82.22
17.78

ปี พ.ศ. 2558
จานวน
(ตัวชี้วัด)
45
36
9
หน่วย
นับ

ปี พ.ศ. 2559

ร้อยละ
80.00
20.00

จานวน
(ตัวชี้วัด)
45
29
16

ปี พ.ศ. 2557
แผน
ผล

ร้อยละ
64.44
35.56

การบรรลุผลความสาเร็จ
ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560)
จานวน
ร้อยละ
ร้อยละ
(ตัวชี้วัด)
45
73.33
38
84.44
26.67
15.56
7

ปี พ.ศ. 2560
จานวน
(ตัวชี้วัด)
45
33
12

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ปี พ.ศ. 2557 ปี พ.ศ. 2557
แผน
ผล
แผน
ผล

ปี พ.ศ. 2557
แผน
ผล

การบรรลุผล
ความสาเร็จ

เป้าหมายที่ 1 : บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา และตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
รวมตัวชี้วัดทั้งหมด 20 ตัวชี้วัด บรรลุ 14 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 70)
1) ร้อยละของจานวนนักศึกษาเป็นไปตามกลุ่มเป้าหมายของประชาชน ร้อยละ
80
80.00 80 85.64
ในท้องถิ่นและอนุภูมิภาคลุ่มนาโขง
2) ร้อยละหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมีอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิตาม ร้อยละ 100
100
100 62.65
กรอบมาตรฐานอุดมศึกษา
3) จานวนหลั กสูต รที่ สอดคล้ องกับพั นธกิจและเครือข่ ายเชิงกลยุท ธ์ หลักสูตร
5
7
7
9
(เครือข่ายวิชาการ)
4) ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน คะแนน 3.51 4.09 3.51 3.68
ของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพ และ
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์

80

82.90

80

99.47



100

69.32

100

74.42



9

10

11

33



3.51

2.68

3.51

-



ตัวชี้วัดความสาเร็จ
5) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน องค์ประกอบด้านการผลิต
บัณฑิต

หน่วย
นับ
คะแนน

6) ร้ อ ยละของอาจารย์ มี โ อกาสได้ เ ข้ า ร่ ว มศึ ก ษา ค้ น คว้ า เพื่ อ เพิ่ ม ร้อยละ
ศักยภาพให้กับตนเอง
7) สัดส่วนของอาจารย์ประจาต่อจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า ร้อยละ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา

ปี พ.ศ. 2557
แผน
ผล
3.51 4.08

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ปี พ.ศ. 2557 ปี พ.ศ. 2557
แผน
ผล
แผน
ผล
3.51 3.21 3.51 3.34

ปี พ.ศ. 2557
แผน
ผล
3.51 3.42

100

100

100

100

100

100

100

100



ไม่เกิน
ร้อยละ 20
ของเกณฑ์
มาตรฐาน

38.58

ไม่เกิน
ร้อยละ 20
ของเกณฑ์
มาตรฐาน

42.15

ไม่เกิน
ร้อยละ 20
ของเกณฑ์
มาตรฐาน

57.30

ไม่เกิน
ร้อยละ 20
ของเกณฑ์
มาตรฐาน

5.82



17.77
86.78

50
80

19.49
82.65

50
80

18.86
100

60
80

18.86
100




11
83.01
2.50
4.29
100
75.44

5

5

80
30
3.51
80
60

21
75.75
9.10
4.29
55.60
46.56

5

80
30
3.51
80
60

11
81.30
3.16
4.29
81.60
60.34

80
30
3.51
80
60

21
63.28
8.39
4.29
80








42.63

60

76.04

60

66.37

60

50.80



-

60

-

60

-

60

-



8) ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ร้อยละ
40
9) ร้อยละของอาจารย์ทสี่ อบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ร้อยละ
80
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
10) จานวนหลักสูตรที่พัฒนาไปสูค่ วามเป็นเลิศ
หลักสูตร 5
11) ร้อยละการมีงานทาของบัณฑิต
ร้อยละ
80
12) ร้อยละของบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระหรืออาชีพเสริม
ร้อยละ
30
13) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ด้านอัตลักษณ์บัณฑิต
คะแนน 3.51
14) ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต
ร้อยละ
80
15) ร้ อ ยละของนั ก ศึ ก ษาที่ มี ทั ก ษะและประสบการณ์ ใ นการพั ฒ นา ร้อยละ
60
ท้องถิ่น
16) ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถ ร้อยละ
60
ด้านภาษาอังกฤษ
17) ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถ ร้อยละ
60
ด้านภาษาไทย

การบรรลุผล
ความสาเร็จ


ตัวชี้วัดความสาเร็จ

หน่วย
นับ

18) ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ด้ า นกิ จ กรรมพั ฒ นา คะแนน
นักศึกษา
19) ร้อยละของนักศึกษาที่มีความรู้ด้านภาษาจีน
ร้อยละ
20) ร้อยละของนักศึกษาที่มีความรู้ด้านภาษาพม่า
ร้อยละ

ปี พ.ศ. 2557
แผน
ผล
3.51 5.00
2
1

2.50
4.68

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ปี พ.ศ. 2557 ปี พ.ศ. 2557
แผน
ผล
แผน
ผล
3.51 5.00 3.51 5.00
2
1

2.46
4.58

2
1

5.71
4.52

ปี พ.ศ. 2557
แผน
ผล
3.51 5.00
2
1

การบรรลุผล
ความสาเร็จ


5.87
4.83




เป้าหมายที่ 2 : มีงานวิจัยที่สามารถนาไปใช้ในการพัฒนาเกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นและสังคมอย่างยั่งยืน
1)
2)
3)
4)

รวมตัวชี้วัดทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด บรรลุ 4 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 100)
ร้อยละงานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์ของงานวิจัยในแต่ละปี
ร้อยละ
5
17.39
5
5.45
ร้อยละงานวิจัยรับใช้สังคมของงานวิจัยในแต่ละปี
ร้อยละ
5
17.39
5
12.72
ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ ร้อยละ
20
16.30 20 19.71
ในระดับชาติหรือนานาชาติต่อจานวนอาจารย์ประจาของงานวิจัย
ในแต่ละปี
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน องค์ประกอบด้านการวิจัย คะแนน 3.51 4.48 3.51 4.31

5
5
20

39.86
39.86
28.43

5
5
20

70.66
70.66
29.21





3.51

4.55

3.51

4.62



เป้าหมายที่ 3 : ประชาชนในท้องถิ่นและกลุ่มชาติพันธุ์ได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิต และเกิดสังคมแห่งการเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการจัดการศึกษา และ
บริการวิชาการ
1)
2)
3)
4)

รวมตัวชี้วัดทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด บรรลุ 4 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 100)
จานวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่นานวัตกรรมมาใช้ในการ โครงการ
1
3
1
3
ให้บริการ
จานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนหรือสถานประกอบการ
โครงการ
2
2
2
3
จานวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่น ชุมชน
1
1
1
1
และชุมชนหรือสถานประกอบการ
ผลการประเมินคุ ณภาพการศึก ษาภายใน องค์ ประกอบด้านการ คะแนน 3.51 5.00 3.51 5.00
บริการวิชาการแก่สังคม

3

35

5

11



3
2

6
16

4
3

17
3




3.51

5.00

3.51

5.00



ตัวชี้วัดความสาเร็จ

หน่วย
นับ

ปี พ.ศ. 2557
แผน
ผล

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ปี พ.ศ. 2557 ปี พ.ศ. 2557
แผน
ผล
แผน
ผล

ปี พ.ศ. 2557
แผน
ผล

การบรรลุผล
ความสาเร็จ

เป้าหมายที่ 4 : ครูและบุคลากรทางการศึกษามีมาตรฐานตามวิชาชีพ และเป็นผู้นาในการพัฒนาท้องถิ่น
รวมตัวชี้วัดทั้งหมด 1 ตัวชี้วัด บรรลุ 1 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 100)
1) จานวนโครงการความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการพัฒนาครู โครงการ
3
3
4
5
และบุคลากรทางการศึกษา

5

11

6

21



เป้าหมายที่ 5 : เกิดความร่วมมือที่ผ่านกระบวนการตกลงร่วมกัน (MOU) ในการดาเนินงานพัฒนาท้องถิ่นและอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
รวมตัวชี้วัดทั้งหมด 1 ตัวชี้วัด บรรลุ 1 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 100)
1) จานวนโครงการความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา และเครือข่าย โครงการ
2
20
2
25
อุดมศึกษาในพืนที่ และเครือข่ายท้องถิ่น ชุมชน หรือสถานประกอบการ

2

28

2

5



เป้าหมายที่ 6 : เกิดมาตรฐานทางวัฒนธรรมที่ถูกนาไปปฏิบัติ เพื่อดารงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของล้านนา เกิดความสานึกรักท้องถิ่น และมีวัฒนธรรม
ประชาธิปไตย รวมตัวชี้วัดทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด บรรลุ 4 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 100)
1) จานวนผู้เข้าใช้บริการ/เข้ารับการส่งเสริมจากศูนย์การเรียนรู้ด้าน
คน
2,000
ศิลปะและวัฒนธรรม
2) จานวนโครงการหรือผลิตภัณฑ์ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่ได้รับ โครงการ/ 10
ผลิตภัณฑ์
การส่งเสริมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
3) จานวนผลการรวบรวมงานวิจัยงานวิชาการที่เกี่ยวกับภาษาล้านนา ผลงาน
2
และชาติพันธุ์
4) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน องค์ประกอบด้านการทานุบารุง คะแนน 3.51
ศิลปะและวัฒนธรรม

2,100 2,000 2,500

2,000 1,010 2,000

2,360



11

10

20

10

33

10

33



2

2

22

2

6

2

6



5.00

3.51

5.00

3.51

5.00

3.51

5.00



ตัวชี้วัดความสาเร็จ

หน่วย
นับ

ปี พ.ศ. 2557
แผน
ผล

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ปี พ.ศ. 2557 ปี พ.ศ. 2557
แผน
ผล
แผน
ผล

ปี พ.ศ. 2557
แผน
ผล

การบรรลุผล
ความสาเร็จ

เป้าหมายที่ 7 : ประชาชนในท้องถิ่นและกลุ่มชาติพันธุ์ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามโครงการและกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
รวมตัวชี้วัดทั้งหมด 3 ตัวชี้วัด บรรลุ 3 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 100)
1) จานวนโครงการที่ดาเนินงานตามแนวพระราชดาริ
โครงการ 6
6
5
4
2) จัดตังหอเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
หลัง
1
1
ภูมิพลอดุลยเดช
3) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ด้านเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คะแนน 3.51 5.00 3.51 5.00

5

4

5

6




3.51

5.00

3.51

5.00



เป้าหมายที่ 8 : นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในท้องถิ่น มีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด
รวมตัวชี้วัดทั้งหมด 1 ตัวชี้วัด บรรลุ 1 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 100)
1) จานวนกิจกรรมที่ดาเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรม 10
11
10
10

10

11

10

13



3.51
80

3.35
67.04

3.51
80

3.87
74.80




3.51

5.00

3.51

5.00



3.51
3.51
3.51

4.31
5.00
4.10

3.51
3.51
3.51

4.34
5.00
4.15





80

50

80

50



เป้าหมายที่ 9 : ระบบและกลไกการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ
รวมตัวชี้วัดทั้งหมด 7 ตัวชี้วัด บรรลุ 6 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 85.71)
1) ระดับความสาเร็จของระบบบริหารจัดการที่ดีและมีธรรมาภิบาล
คะแนน 3.51 3.54 3.51 3.55
2) ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อรูปแบบการบริหาร
ร้อยละ
80
70.40 80 71.40
มหาวิทยาลัย
3) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ด้านปรัชญา ปณิธาน
คะแนน 3.51 5.00 3.51 5.00
วัตถุประสงค์ และแผนการดาเนินงาน
4) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ด้านการบริหารจัดการ
คะแนน 3.51 4.76 3.51 3.85
5) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ด้านการเงินและงบประมาณ คะแนน 3.51 5.00 3.51 5.00
6) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ด้านระบบกลไกการประกัน คะแนน 3.51 5.00 3.51 3.89
คุณภาพ
7) ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานตามกลยุทธ์ ด้านการพัฒนา ร้อยละ
80
80
80
80
โครงสร้างพืนฐานทางกายภาพ

เป้าหมายที่ 1 : บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา และตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยได้กาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานไว้ 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาและเสริมสมรรถนะใน
การแข่งขัน และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและมาตรฐานอุดมศึกษา มีผลการดาเนินงานตามตัวชีวัด
ความสาเร็จและค่าเป้าหมาย จานวน 20 ตัวชี้วัด ดังนี
สอดคล้องกับ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา และเสริมสร้างสมรรถนะในการ
แข่งขัน
ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560) ดังนี้
ปี พ.ศ. 2557
การบรรลุเป้าหมาย
 ตัวชี้วัดทั้งหมด

 บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย

ปี พ.ศ. 2558

ปี พ.ศ. 2559

ปี พ.ศ. 2560

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
(ตัวชี้วัด)
(ตัวชี้วัด)
(ตัวชี้วัด)
(ตัวชี้วัด)
11
11
11
10
(81.81 %)
(63.64 %)
(45.45 %)
(60.00 %)
9
7
5
6
(18.19 %)
(36.36 %)
(54.55 %)
(40.00 %)
2
4
6
4

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

หน่วย
นับ

1) ร้ อ ยละของจ านวนนั ก ศึ ก ษาเป็ น ไปตามกลุ่ ม เป้ า หมายของ ร้อยละ
ประชาชนในท้องถิ่นและอนุภูมิภาคลุ่มนาโขง
2) ร้อยละหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมีอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิ ร้อยละ
ตามกรอบมาตรฐานอุดมศึกษา

การบรรลุผลความสาเร็จ
ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560)
จานวน
(ตัวชี้วัด)
11
(63.64 %)
7
(36.36 %)
4

ปี พ.ศ. 2557

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ปี พ.ศ. 2557
ปี พ.ศ. 2557

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

80

80.00

80

85.64

80

82.90

การบรรลุผล
ความสาเร็จ
ปี พ.ศ. 2557
ต้อง
แผน
ผล บรรลุผล
ปรับปรุง

80
99.47

100

100

100

62.65

100

69.32

100

74.42



หน่วย
นับ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ปี พ.ศ. 2557

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ปี พ.ศ. 2557
ปี พ.ศ. 2557

ปี พ.ศ. 2557

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

การบรรลุผล
ความสาเร็จ
ต้อง
บรรลุผล
ปรับปรุง


3) จานวนหลักสูตรที่สอดคล้องกับพันธกิจและเครือข่ายเชิงกลยุทธ์
(เครือข่ายวิชาการ)
4) ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประกัน
คุณภาพ และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
5) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน องค์ประกอบด้าน
การผลิตบัณฑิต
6) ร้อยละของอาจารย์มีโอกาสได้เข้าร่วมศึกษา ค้นคว้า เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพให้กับตนเอง
7) สั ด ส่ ว นของอาจารย์ ป ระจ าต่ อ จ านวนนั ก ศึ ก ษาเต็ ม เวลา
เทียบเท่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา

หลักสูตร

5

7

7

9

9

10

11

33

คะแนน

3.51

4.09

3.51

3.68

3.51

2.68

3.51

-

คะแนน

3.51

4.08

3.51

3.21

3.51

3.34

3.51

3.42

ร้อยละ

100

100

100

100

100

100

100

100

ร้อยละ

ไม่เกิน
ร้อยละ 20
ของเกณฑ์
มาตรฐาน

38.58

ไม่เกิน
ร้อยละ 20
ของเกณฑ์
มาตรฐาน

42.15

ไม่เกิน
ร้อยละ 20
ของเกณฑ์
มาตรฐาน

57.30

ไม่เกิน
ร้อยละ 20
ของเกณฑ์
มาตรฐาน

5.82



8) ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ

ร้อยละ

40

17.77

50

19.49

50

18.86

60

18.86



9) ร้อยละของอาจารย์ทสี่ อบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
10) จานวนหลักสูตรที่พัฒนาไปสูค่ วามเป็นเลิศ
11) ร้อยละการมีงานทาของบัณฑิต

ร้อยละ

80

86.78

80

82.65

80

100

80

100



หลักสูตร 5
11
ร้อยละ 80 83.01
รวมตัวชี้วัดทั้งหมด 11 ตัวชี้วัด

5

11
81.30

5

21
75.75

5

21
63.28



7

80

80

80





4

หมายเหตุ. ในปี พ.ศ. 2560 ตัวชีวัดที่ 4 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพ และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ไม่มีรายงานผลการ
ดาเนินงานตามตัวชีวัด เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ก.พ.ร. ไม่มีการประเมินตัวบ่งชีดังกล่าว

สอดคล้องกับ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และมาตรฐานอุดมศึกษา
ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560) ดังนี้

การบรรลุเป้าหมาย
 ตัวชี้วัดทั้งหมด

 บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย

ปี พ.ศ. 2557

ปี พ.ศ. 2558

ปี พ.ศ. 2559

จานวน
(ตัวชี้วัด)
9
(66.67 %)
6
(33.33 %)
3

จานวน
(ตัวชี้วัด)
9
(77.78 %)
7
(22.22 %)
2

จานวน
(ตัวชี้วัด)
9
(55.56 %)
5
(44.44 %)
4

การบรรลุผลความสาเร็จ
ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560)
จานวน
จานวน
(ตัวชี้วัด)
(ตัวชี้วัด)
8
9
(62.50 %)
(77.78 %)
5
7
(37.50 %)
(22.22 %)
3
2
ปี พ.ศ. 2560

ปี พ.ศ. 2557

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ปี พ.ศ. 2557
ปี พ.ศ. 2557

ปี พ.ศ. 2557

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

ร้อยละ

30

2.50

30

3.16

30

9.10

30

8.39

2) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ด้านอัตลักษณ์บัณฑิต คะแนน

3.51

4.29

3.51

4.29

3.51

4.29

3.51

4.29



3) ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต

ร้อยละ

80

100

80

81.60

80

55.60

80

-



4) ร้อยละของนักศึกษาที่มีทักษะและประสบการณ์ในการพัฒนา ร้อยละ
ท้องถิ่น
5) ร้ อ ยละของนั ก ศึ ก ษาที่ ผ่ า นเกณฑ์ ก ารทดสอบความรู้ ร้อยละ
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

60

75.44

60

60.34

60

46.56

60

80



60

42.63

60

76.04

60

66.37

60

50.80



ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1) ร้อยละของบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระหรืออาชีพเสริม

หน่วย
นับ

การบรรลุผล
ความสาเร็จ
บรรลุผล ต้อง
ปรับปรุง


ตัวชี้วัดความสาเร็จ

หน่วย
นับ

6) ร้ อ ยละของนั ก ศึ ก ษาที่ ผ่ านเกณฑ์ การทดสอบความ รู้ ร้อยละ
ความสามารถด้านภาษาไทย
7) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ด้านกิจกรรมพัฒนา คะแนน
นักศึกษา
8) ร้อยละของนักศึกษาที่มีความรู้ด้านภาษาจีน
ร้อยละ
9) ร้อยละของนักศึกษาที่มีความรู้ด้านภาษาพม่า

ร้อยละ

ปี พ.ศ. 2557

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ปี พ.ศ. 2557
ปี พ.ศ. 2557

ปี พ.ศ. 2557

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

60

-

60

-

60

-

60

-

3.51

5.00

3.51

5.00

3.51

5.00

3.51

5.00



2

2.50

2

2.46

2

5.71

2

5.87



1

4.68

1

4.58

1

4.52

1

4.83



รวมตัวชี้วัดทั้งหมด 9 ตัวชี้วัด

การบรรลุผล
ความสาเร็จ
บรรลุผล ต้อง
ปรับปรุง


7

2

หมายเหตุ. 1. ในปี พ.ศ. 2560 ตัวชีวัดที่ 3 ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต ไม่มีรายงานผลการดาเนินงานตามตัวชีวัด เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ก.พ.ร. ไม่มีการประเมิน
ตัวบ่งชีดังกล่าว
2. ในปี พ.ศ. 2557 – 2560 (ปีการศึกษา 2557 – 2559) ตัวชีวัดที่ 6 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย ไม่บรรลุผลสาเร็จ เนื่องจากมหาวิทยาลัย ยังไม่มีการทดสอบ
ความรู้ความสามารถด้านภาษาไทยสาหรับนักศึกษาก่อนสาเร็จการศึกษา แต่จะเริ่มดาเนินการทดสอบสาหรับนักศึกษาที่เข้าเรียนตังแต่ปีการศึ กษา 2560 เป็นต้นไป

เป้าหมายที่ 2 : มีงานวิจัยที่สามารถนาไปใช้ในการพัฒนาเกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นและสังคมอย่างยั่งยืน
มหาวิทยาลัยได้กาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานไว้ 1 ประเด็นหลัก คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เร่งรัดการพัฒนาผลผลิตและคุณภาพงานวิจัย เพื่อ
ยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นและอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง มีผลการดาเนินงานตามตัวชีวัดความสาเร็จและค่าเป้าหมาย จานวน 4 ตัวชี้วัด ดังนี
ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560) ดังนี้
การบรรลุผลความสาเร็จ
ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560)
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
(ตัวชี้วัด)
(ตัวชี้วัด)
(ตัวชี้วัด)
(ตัวชี้วัด)
(ตัวชี้วัด)
4
4
4
4
4
(75.00 %)
(75.00 %)
(100.00 %)
(100.00 %)
(100.00 %)
3
3
4
4
4
(25.00 %)
(25.00 %)
(00.00 %)
(00.00 %)
(00.00 %)
1
1
ปี พ.ศ. 2557

การบรรลุเป้าหมาย
 ตัวชี้วัดทั้งหมด

 บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ปี พ.ศ. 2558

หน่วย
นับ

ปี พ.ศ. 2559

ปี พ.ศ. 2560

ปี พ.ศ. 2557

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ปี พ.ศ. 2557
ปี พ.ศ. 2557

แผน

แผน

ผล

แผน

ผล

5
5
20

5.45
12.72
19.71

5
5
20

39.86
39.86
28.43

การบรรลุผล
ความสาเร็จ
ปี พ.ศ. 2557
บรรลุผล ต้อง
แผน
ผล
ปรับปรุง

5
70.66

5
70.66

20 29.21

3.51

4.31

3.51

4.55

3.51

ผล

1) ร้อยละงานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์ของงานวิจัยในแต่ละปี
ร้อยละ
5
17.39
2) ร้อยละงานวิจัยรับใช้สังคมของงานวิจัยในแต่ละปี
ร้อยละ
5
17.39
3) ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์และ ร้อยละ 20 16.30
เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติต่อจานวนอาจารย์ประจา
ของงานวิจัยในแต่ละปี
4) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน องค์ประกอบด้านการวิจัย คะแนน 3.51 4.48
รวมตัวชี้วัดทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด

4.62


4

0

เป้าหมายที่ 3 : ประชาชนในท้องถิ่นและกลุ่มชาติพันธุ์ได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิต และเกิดสังคมแห่งการเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการจัดการศึกษา และ
บริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยได้กาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานไว้ 1 ประเด็นหลัก คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างนวัตกรรมการให้บริการวิชาการแก่สังคมที่
สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของท้องถิ่น และกลุ่มชาติพันธุ์ มีผลการดาเนินงานตามตัวชีวัดความสาเร็จ และค่าเป้าหมาย จานวน 4 ตัวชี้วัด ดังนี
ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560) ดังนี้
การบรรลุผลความสาเร็จ
ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560)
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
(ตัวชี้วัด)
(ตัวชี้วัด)
(ตัวชี้วัด)
(ตัวชี้วัด)
(ตัวชี้วัด)
4
4
4
4
4
(75.00 %)
(100.00 %)
(100.00 %)
(100.00 %)
(100.00 %)
4
4
4
4
4
(25.00 %)
(00.00 %)
(00.00 %)
(00.00 %)
(00.00 %)
ปี พ.ศ. 2557

การบรรลุเป้าหมาย
 ตัวชี้วัดทั้งหมด

 บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ปี พ.ศ. 2558

หน่วย
นับ

1) จานวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่นานวัตกรรมมาใช้ใน โครงการ
การให้บริการ
2) จานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนหรือสถานประกอบการ โครงการ

ปี พ.ศ. 2559

ปี พ.ศ. 2560

ปี พ.ศ. 2557

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ปี พ.ศ. 2557
ปี พ.ศ. 2557

ปี พ.ศ. 2557

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

1

3

1

3

3

35

5

11

2

2

2

3

3

6

4

17

การบรรลุผล
ความสาเร็จ
บรรลุผล ต้อง
ปรับปรุง



ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

ปี พ.ศ. 2557

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ปี พ.ศ. 2557
ปี พ.ศ. 2557

ปี พ.ศ. 2557

แผน

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

1

1

2

16

3

3

3.51

5.00

3.51

5.00

3.51

5.00

ผล

3) จานวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาใน ชุมชน
1
1
ท้องถิ่น และชุมชนหรือสถานประกอบการ
4) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน องค์ประกอบด้าน คะแนน 3.51 5.00
การบริการวิชาการแก่สังคม
รวมตัวชี้วัดทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด

การบรรลุผล
ความสาเร็จ
บรรลุผล ต้อง
ปรับปรุง


4

0

เป้าหมายที่ 4 : ครูและบุคลากรทางการศึกษามีมาตรฐานตามวิชาชีพ และเป็นผู้นาในการพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยได้กาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานไว้ 1 ประเด็นหลัก คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างนวัตกรรมการให้บริการวิชาการแก่สังคมที่
สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของท้องถิ่น และกลุ่มชาติพันธุ์ มีผลการดาเนินงานตามตัวชีวัดความสาเร็จ และค่าเป้าหมาย จานวน 1 ตัวชี้วัด ดังนี
ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560) ดังนี้
การบรรลุผลความสาเร็จ
ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560)
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
(ตัวชี้วัด)
(ตัวชี้วัด)
(ตัวชี้วัด)
(ตัวชี้วัด)
(ตัวชี้วัด)
1
1
1
1
1
(100.00 %)
(100.00 %)
(100.00 %)
(100.00 %)
(100.00 %)
1
1
1
1
1
(00.00 %)
(00.00 %)
(00.00 %)
(00.00 %)
(00.00 %)
ปี พ.ศ. 2557

การบรรลุเป้าหมาย
 ตัวชี้วัดทั้งหมด

 บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ปี พ.ศ. 2558

หน่วย
นับ

ปี พ.ศ. 2559

ปี พ.ศ. 2560

ปี พ.ศ. 2557

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ปี พ.ศ. 2557
ปี พ.ศ. 2557

ปี พ.ศ. 2557

แผน

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

4

5

5

11

6

21

ผล

1) จ านวนโครงการความร่ ว มมื อ กั บ สถาบั น การศึ ก ษาในการ โครงการ 3
3
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
รวมตัวชี้วัดทั้งหมด 1 ตัวชี้วัด

การบรรลุผล
ความสาเร็จ
ต้อง
บรรลุผล
ปรับปรุง

1

0

เป้าหมายที่ 5 : เกิดความร่วมมือที่ผ่านกระบวนการตกลงร่วมกัน (MOU) ในการดาเนินงานพัฒนาท้องถิ่นและอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
มหาวิทยาลัยได้กาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานไว้ 1 ประเด็นหลัก คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างนวัตกรรมการให้บริการวิชาการแก่สังคมที่
สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของท้องถิ่น และกลุ่มชาติพันธุ์ มีผลการดาเนินงานตามตัวชีวัดความสาเร็จ และค่าเป้าหมาย จานวน 1 ตัวชี้วัด ดังนี
ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560) ดังนี้
การบรรลุผลความสาเร็จ
ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560)
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
(ตัวชี้วัด)
(ตัวชี้วัด)
(ตัวชี้วัด)
(ตัวชี้วัด)
(ตัวชี้วัด)
1
1
1
1
1
(100.00 %)
(100.00 %)
(100.00 %)
(100.00 %)
(100.00 %)
1
1
1
1
1
(00.00 %)
(00.00 %)
(00.00 %)
(00.00 %)
(00.00 %)
ปี พ.ศ. 2557

การบรรลุเป้าหมาย
 ตัวชี้วัดทั้งหมด

 บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ปี พ.ศ. 2558

หน่วย
นับ

ปี พ.ศ. 2559

ปี พ.ศ. 2560

ปี พ.ศ. 2557

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ปี พ.ศ. 2557
ปี พ.ศ. 2557

ปี พ.ศ. 2557

แผน

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

2

25

2

28

2

5

ผล

1) จ านวนโครงการความร่ ว มมื อ กั บ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา และ โครงการ 2
20
เครือข่ายอุดมศึกษาในพืนที่ และเครือข่ายท้องถิ่น ชุมชน หรือ
สถานประกอบการ
รวมตัวชี้วัดทั้งหมด 1 ตัวชี้วัด

การบรรลุผล
ความสาเร็จ
ต้อง
บรรลุผล
ปรับปรุง

1

0

เป้าหมายที่ 6 : เกิดมาตรฐานทางวัฒนธรรมที่ถูกนาไปปฏิบัติ เพื่อดารงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของล้านนา เกิดความสานึกรักท้องถิ่น และมีวัฒนธรรม
ประชาธิปไตย
มหาวิทยาลัยได้กาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานไว้ 1 ประเด็นหลัก คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อคงความเป็น
เอกลักษณ์ล้านนา กลุ่มชาติพันธุ์ และสร้างมูลค่าเพิ่มทางวัฒนธรรม มีผลการดาเนินงานตามตัวชีวัดความสาเร็จและค่าเป้าหมาย จานวน 4 ตัวชี้วัด ดังนี
ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560) ดังนี้
ปี พ.ศ. 2557
การบรรลุเป้าหมาย
 ตัวชี้วัดทั้งหมด

 บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย

ปี พ.ศ. 2558

จานวน
จานวน
จานวน
ร้อยละ
ร้อยละ
(ตัวชี้วัด)
(ตัวชี้วัด)
(ตัวชี้วัด)
4
4
4
(100.00 %)
(100.00 %)
4
4
3
(00.00 %)
(00.00 %)
1

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

หน่วย
นับ

การบรรลุผลความสาเร็จ
ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560)
จานวน
จานวน
ร้อยละ
ร้อยละ
(ตัวชี้วัด)
(ตัวชี้วัด)
4
4
(100.00 %)
(100.00 %)
4
4
(00.00 %)
(00.00 %)
-

ปี พ.ศ. 2559

ปี พ.ศ. 2560

(75.00 %)
(25.00 %)

ปี พ.ศ. 2557

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ปี พ.ศ. 2557
ปี พ.ศ. 2557

แผน

แผน

1) จานวนผู้เข้าใช้บริการ/เข้ารับการส่งเสริมจากศูนย์การเรียนรู้
คน
2,000
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
2) จานวนโครงการหรือผลิตภัณฑ์ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม โครงการ/ 10
ผลิตภัณฑ์
ที่ได้รับการส่งเสริมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

ผล

ผล

แผน

2,100 2,000

2,500 2,000

11

20

10

10

ผล
1,010
33

การบรรลุผล
ความสาเร็จ
ปี พ.ศ. 2557
ต้อง
แผน
ผล บรรลุผล
ปรับปรุง

2,000 2,360
10

33



ตัวชี้วัดความสาเร็จ

หน่วย
นับ

ปี พ.ศ. 2557

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ปี พ.ศ. 2557
ปี พ.ศ. 2557

ปี พ.ศ. 2557

แผน

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

2

22

2

6

2

6

3.51

5.00

3.51

5.00

3.51

5.00

ผล

3) จานวนผลการรวบรวมงานวิจัยงานวิชาการที่เกี่ยวกับภาษา ผลงาน
2
2
ล้านนาและชาติพันธุ์
4) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน องค์ประกอบด้านการ คะแนน 3.51 5.00
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
รวมตัวชี้วัดทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด

การบรรลุผล
ความสาเร็จ
ต้อง
บรรลุผล
ปรับปรุง


4

0

เป้าหมายที่ 7 : ประชาชนในท้องถิ่นและกลุ่มชาติพันธุ์ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามโครงการและกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
มหาวิทยาลัยได้กาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานไว้ 1 ประเด็นหลัก คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมการดาเนินงานตามแนวพระราชดาริเพื่อ
ความเข้มแข็งของชุมชน มีผลการดาเนินงานตามตัวชีวัดความสาเร็จ และค่าเป้าหมาย จานวน 3 ตัวชี้วัด (ยกเว้น ปี พ.ศ. 2557, 2559 – 2560 = 2 ตัวชีวัด)
ดังนี
ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560) ดังนี้
ปี พ.ศ. 2557
การบรรลุเป้าหมาย
 ตัวชี้วัดทั้งหมด

 บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย

ปี พ.ศ. 2558

จานวน
จานวน
จานวน
ร้อยละ
ร้อยละ
(ตัวชี้วัด)
(ตัวชี้วัด)
(ตัวชี้วัด)
2
3
2
(100.00 %)
(66.67 %)
2
2
1
(00.00 %)
(33.33 %)
1
1

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

หน่วย
นับ

การบรรลุผลความสาเร็จ
ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560)
จานวน
จานวน
ร้อยละ
ร้อยละ
(ตัวชี้วัด)
(ตัวชี้วัด)
2
3
(100.00 %)
(100.00 %)
2
3
(00.00 %)
(00.00 %)
-

ปี พ.ศ. 2559

ปี พ.ศ. 2560

(50.00 %)
(50.00 %)

ปี พ.ศ. 2557

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ปี พ.ศ. 2557
ปี พ.ศ. 2557

ปี พ.ศ. 2557

แผน

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

5
1

4
1

5

4

5

6

3.51

5.00

3.51

5.00

3.51

5.00

ผล

1) จานวนโครงการที่ดาเนินงานตามแนวพระราชดาริ
โครงการ
6
6
2) จัดตังหอเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
หลัง
ภูมิพลอดุลยเดช
3) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ด้านเอกลักษณ์ของ คะแนน 3.51 5.00
มหาวิทยาลัย
รวมตัวชี้วัดทั้งหมด 3 ตัวชี้วัด

การบรรลุผล
ความสาเร็จ
ต้อง
บรรลุผล
ปรับปรุง



3

0

เป้าหมายที่ 8 : นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในท้องถิ่น มีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด
มหาวิทยาลัยได้กาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานไว้ 1 ประเด็นหลัก คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมการดาเนินงานตามแนวพระราชดาริเพื่อ
ความเข้มแข็งของชุมชน มีผลการดาเนินงานตามตัวชีวัดความสาเร็จและค่าเป้าหมาย จานวน 1 ตัวชี้วัด ดังนี
ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560) ดังนี้
การบรรลุผลความสาเร็จ
ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560)
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
(ตัวชี้วัด)
(ตัวชี้วัด)
(ตัวชี้วัด)
(ตัวชี้วัด)
(ตัวชี้วัด)
1
1
1
1
1
(100.00 %)
(100.00 %)
(100.00 %)
(100.00 %)
(100.00 %)
1
1
1
1
1
(00.00 %)
(00.00 %)
(00.00 %)
(00.00 %)
(00.00 %)
ปี พ.ศ. 2557

การบรรลุเป้าหมาย
 ตัวชี้วัดทั้งหมด

 บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1) จานวนกิจกรรมที่ดาเนินการเพือ่ ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

ปี พ.ศ. 2558

ปี พ.ศ. 2559

ปี พ.ศ. 2560

หน่วย
นับ

ปี พ.ศ. 2557

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ปี พ.ศ. 2557
ปี พ.ศ. 2557

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

กิจกรรม

10

11

10

10

10

11

10

13

รวมตัวชี้วัดทั้งหมด 1 ตัวชี้วัด

ปี พ.ศ. 2557

การบรรลุผล
ความสาเร็จ
ต้อง
บรรลุผล
ปรับปรุง

1

0

เป้าหมายที่ 9 : ระบบและกลไกการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ
มหาวิทยาลัยได้กาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานไว้ 1 ประเด็นหลัก คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบกลไกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการองค์กรสู่ความเป็นสากล มีผลการดาเนินงานตามตัวชีวัดความสาเร็จและค่าเป้าหมาย จานวน 7 ตัวชี้วัด ดังนี
ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560) ดังนี้
ปี พ.ศ. 2557
การบรรลุเป้าหมาย
 ตัวชี้วัดทั้งหมด

 บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย

ปี พ.ศ. 2558

จานวน
จานวน
ร้อยละ
(ตัวชี้วัด)
(ตัวชี้วัด)
7
7
(85.71 %)
6
6
(14.29
%)
1
1

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

หน่วย
นับ

1) ระดับความสาเร็จของระบบบริหารจัดการที่ดีและมีธรรมาภิบาล คะแนน
2) ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อรูปแบบการบริหาร
ร้อยละ
มหาวิทยาลัย
3) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ด้านปรัชญา ปณิธาน คะแนน
วัตถุประสงค์ และแผนการดาเนินงาน

ปี พ.ศ. 2559
จานวน
(ตัวชี้วัด)
7
4
3

ร้อยละ
(85.71 %)
(14.29 %)

(57.14 %)
(42.86 %)

การบรรลุผลความสาเร็จ
ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560)
จานวน
ร้อยละ
ร้อยละ
(ตัวชี้วัด)
7
(71.43 %)
(85.71 %)
6
(28.57 %)
(14.29 %)
1

ปี พ.ศ. 2560
จานวน
(ตัวชี้วัด)
7
5
2

ปี พ.ศ. 2557

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ปี พ.ศ. 2557
ปี พ.ศ. 2557

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

3.51
80

3.54
70.40

3.51
80

3.55
71.40

3.51
80

3.35
67.04

การบรรลุผล
ความสาเร็จ
ปี พ.ศ. 2557
ต้อง
แผน
ผล บรรลุผล
ปรับปรุง

3.51 3.87

80 74.80

3.51

5.00

3.51

5.00

3.51

5.00

3.51

5.00



ปี พ.ศ. 2557

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ปี พ.ศ. 2557
ปี พ.ศ. 2557

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

3.51

4.76

3.51

3.85

3.51

4.31

การบรรลุผล
ความสาเร็จ
ปี พ.ศ. 2557
ต้อง
แผน
ผล บรรลุผล
ปรับปรุง

3.51 4.34

5) ผลการประเมิ นคุ ณภาพการศึ กษาภายใน ด้ านการเงิ นและ คะแนน 3.51 5.00
งบประมาณ
6) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ด้านระบบกลไกการ คะแนน 3.51 5.00
ประกันคุณภาพ
7) ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานตามกลยุทธ์ ด้านการ ร้อยละ
80
80
พัฒนาโครงสร้างพืนฐานทางกายภาพ
รวมตัวชี้วัดทั้งหมด 7 ตัวชี้วัด

3.51

5.00

3.51

5.00

3.51

5.00



3.51

3.89

3.51

4.10

3.51

4.15



80

80

80

50

80

50



ตัวชี้วัดความสาเร็จ

หน่วย
นับ

4) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ด้านการบริหารจัดการ คะแนน

6

1

บทที่ 3
ศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ประวัติและพัฒนาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิ ทยาลั ย ราชภัฏ เชี ย งราย ตั้ง อยู่ เลขที่ 80 หมู่ 9 ต าบลบ้ านดู่ อาเภอเมือ ง จัง หวั ด
เชียงราย พื้นที่จานวน 940 ไร่ 93 ตารางวา และพื้นที่อาเภอเชียงแสน จานวน 19 ไร่ 1 งาน 72
ตารางวา รวมทั้งรับผิดชอบดูแลสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เชียงรายอีก จานวน 625 ไร่ รวมมีพื้นที่
รับผิดชอบทั้งหมด 1,584 ไร่ 2 งาน 65 ตารางวา
มหาวิทยาลัยพัฒนาจากโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรการศึกษา สู่การเป็นวิทยาลัยครู
เชียงราย สถาบันราชภัฏเชียงราย และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมีประวัติและพัฒนาการ
ตามลาดับดังนี้
โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
วั น ที่ 11 กั น ยายน 2512 จั ง หวั ด เชี ย งรายได้ เ สนอเรื่ อ งข อตั้ ง โรงเรี ย นฝึ ก หั ด ครู
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาต่ออธิบดีกรมการฝึกหัดครู โดยเสนอให้ใช้พื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้าหนอง
บัว ตาบลบ้านดู่ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เป็นสถานที่ในการจัดตั้ง
วิทยาลัยครูเชียงราย
วันที่ 29 กันยายน 2516 คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้จัดตั้งวิทยาลัยครูเชียราย
ปี พ.ศ. 2518 เริ่มเปิดอบรมการศึกษาภาคฤดูร้อนสาหรับครูประจาการ และเปิดรับนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) เป็นรุ่นแรก และระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
ชั้นสูง (ป.กศ.สูง) ในปีต่อมา
ปี พ.ศ. 2520 มีพระราชกฤษฎีกาประกาศยกฐานะวิทยาลัยครูเชียงรายเป็นสถาบันการศึกษา
และวิจัย สามารถเปิดสอนได้ถึงระดับปริญญาตรี และเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในปี พ.ศ.
2522 จานวน 2 สาขาวิชาเอก คือ สาขาวิชาภาษาไทย และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ปี พ.ศ. 2528 เปิดรับนักศึกษาในสาขาวิชาชีพอื่นในระดับอนุปริญญา สาขาวิชาศิลปศาสตร์
และสาขาวิช าวิ ทยาศาสตร์ พร้ อมทั้ งได้ มีประกาศกระทรวงศึก ษาธิ การให้ แ บ่ง ส่ ว นราชการของ
วิทยาลัยครูเชียงราย ออกเป็น 10 หน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจของวิทยาลัยครู และให้
รวมกลุ่มเป็นสหวิทยาลัย โดยให้วิทยาลัยครูเชียงรายรวมอยู่ในกลุ่ม “สหวิทยาลัยล้านนา”

31
สถาบันราชภัฏเชียงราย
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 ได้รับพระราชทานชื่อสถาบันว่า "สถาบันราชภัฏเชียงราย" แทน
ชื่อวิทยาลัยครูเชียงรายเดิม เพื่อให้สอดคล้องกับความหลากหลายในการผลิตบัณฑิต
วันที่ 6 มีนาคม 2538 ได้รับพระราชทานตราสัญลักษณ์ประจาสถาบัน เพื่อเป็นสิริมงคลแก่
สถาบันราชภัฏ โดยมีตราพระราชลัญจกรในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 อยู่ในวงรี และ
ในวงรอบนอกด้ านบน มี ตัว อัก ษรภาษาไทยว่า “สถาบัน ราชภั ฏ เชีย งราย” ด้า นล่ างมีอั กษร
ภาษาอังกฤษว่า “RAJABHAT INSTITUTE CHIANGRAI”
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
วั น ที่ 10 มิ ถุ น ายน 2547 พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ทรงลง
พระปรมาภิไธยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2547 ส่งผลให้ สถาบันราชภัฏเชียงรายได้รับการยกฐานะและปรับเปลี่ยน
สถานภาพเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย” ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2547 เป็นต้นมา
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โครงสร้างองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย
สภาวิชาการ

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย
หน่วยตรวจสอบภายใน

สภาคณาจารย์และข้าราชการ

หน่วยงานจัดการศึกษา

หน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา

คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะมนุษยศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและ
การแพทย์ทางเลือก
วิทยาลัยนานาชาติ *
สานักวิชาสังคมศาสตร์ *
สานักวิชาบัญชี *
สานักวิชาการท่องเที่ยว *
สานักวิชาคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ *
สานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ *
สานักวิชาบริหารรัฐกิจ *
สานักวิชานิติศาสตร์ *
บัณฑิตวิทยาลัย *

สานักงานอธิการบดี
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักศิลปะและวัฒนธรรม
สานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน
สานักนวัตกรรมและการศึกษา
ต่อเนื่อง *
โรงเรียนสาธิต *
สานักประชาสัมพันธ์และสื่อสาร
องค์กร *
สถาบันความหลากหลายทาง
ชีวภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน *
สถาบันภาษาและวัฒนธรรม
นานาชาติ *

* โครงการจัดตั้งหน่วยงานภายในกากับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

หน่วยงานบริการ
สานักบริหารและจัดการทรัพย์สิน *
ศูนย์บริการวิศวกรรมโยธา *
สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจ พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม *
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ศักยภาพของมหาวิทยาลัย
1. หลักสูตรที่เปิดสอน
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบจานวนหลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2558 - 2560 จาแนกตามระดับ
การศึกษา
หน่วย: หลักสูตร
ระดับการศึกษา
1.
2.
3.
4.

ปริญญาตรี
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม

ปีการศึกษา
2559

2558
73
1
17
8
99

2560
77
1
17
8
103

ที่มา 1. สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ปีการศึกษา 2558 - 2560)
2. บัณฑิตวิทยาลัย (ปีการศึกษา 2558 - 2560)

80
1
16
8
105
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ตารางที่ 2 เปรี ย บเที ยบจ านวนหลัก สูตรที่เ ปิดสอน ปีก ารศึกษา 2558 - 2560 จาแนกตาม
หน่วยงานและปีการศึกษา
หน่วยงาน

2558

1. คณะครุศาสตร์
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. คณะวิทยาการจัดการ
4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5. คณะมนุษยศาสตร์
6. วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก
7. วิทยาลัยนานาชาติ
8. สานักวิชาสังคมศาสตร์
9. สานักวิชาบัญชี
10. สานักวิชาการท่องเที่ยว
11. สานักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
12. สานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
13. สานักวิชาบริหารรัฐกิจ
14. สานักวิชานิติศาสตร์
รวม

22
8
6
7
11
3
5
16
3
5
7
2
3
1
99

หน่วย : หลักสูตร
ปีการศึกษา
2559
2560
23
23
8
7
7
8
7
7
11
13
3
3
6
4
16
17
3
3
5
5
7
8
3
3
3
3
1
1
103
105

ที่มา 1. สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ปีการศึกษา 2558 - 2560)
2. บัณฑิตวิทยาลัย (ปีการศึกษา 2558 - 2560)
2. นักศึกษา
2.1 นักศึกษาใหม่
ตารางที่ 3 เปรี ยบเที ยบจ านวนนักศึ กษาใหม่ ปีก ารศึก ษา 2558 - 2560 จาแนกตามระดั บ
การศึกษาและปีการศึกษา
หน่วย: คน
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม

2558
5,751
125
140
27
6,043

ปีการศึกษา
2559
5,158
169
124
16
5,467

ที่มา 1. สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ปีการศึกษา 2558 - 2560)
2. บัณฑิตวิทยาลัย (ปีการศึกษา 2558 - 2560)

2560
4,500
92
59
13
4,664
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ตารางที่ 4 เปรียบเทียบจานวนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 - 2560 จาแนกตามหน่วยงาน
และปีการศึกษา
หน่วย: คน
หน่วยงาน
1. คณะครุศาสตร์
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. คณะวิทยาการจัดการ
4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5. คณะมนุษยศาสตร์
6. วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก
7. วิทยาลัยนานาชาติ
8. สานักวิชาสังคมศาสตร์
9. สานักวิชาบัญชี
10. สานักวิชาการท่องเที่ยว
11. สานักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
12. สานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
13. สานักวิชาบริหารรัฐกิจ
14. สานักวิชานิติศาสตร์
รวมทั้งหมด

2558
823
185
1,186
254
1,134
86
22
506
413
231
254
102
648
199
6,043

ปีการศึกษา
2559
1,092
101
968
273
799
123
8
435
417
222
230
154
448
197
5,467

ที่มา 1. สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ปีการศึกษา 2558-2560)
2. บัณฑิตวิทยาลัย (ปีการศึกษา 2558-2560)

2560
713
88
810
263
898
88
364
335
186
231
103
389
196
4,664
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2.2 นักศึกษาทั้งหมด
ตารางที่ 5 เปรียบเทียบจานวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2558 - 2560 จาแนกตามระดับ
การศึกษาและปีการศึกษา
หน่วย: คน
ระดับการศึกษา
1.
2.
3.
4.

ปริญญาตรี
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม

2558
19,087
212
634
113
20,046

ปีการศึกษา
2559
19,228
291
513
105
20,137

2560
17,880
252
392
103
18,627

ที่มา 1. สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ปีการศึกษา 2558 - 2560)
2. บัณฑิตวิทยาลัย (ปีการศึกษา 2558 - 2560)
ตารางที่ 6 เปรี ย บเที ย บจ านวนนั ก ศึ ก ษาทั้ ง หมด ปี ก ารศึ ก ษา 2558 - 2560 จ าแนกตาม
หน่วยงานและปีการศึกษา
หน่วย: คน
หน่วยงาน
1. คณะครุศาสตร์
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. คณะวิทยาการจัดการ
4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5. คณะมนุษยศาสตร์
6. วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก
7. วิทยาลัยนานาชาติ
8. สานักวิชาสังคมศาสตร์
9. สานักวิชาบัญชี
10. สานักวิชาการท่องเที่ยว
11. สานักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
12. สานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
13. สานักวิชาบริหารรัฐกิจ
14. สานักวิชานิติศาสตร์
รวมทั้งสิ้น

2558
4,319
814
3,108
844
2,645
422
126
1,820
1,116
677
906
411
2,322
516
20,046

ปีการศึกษา
2559
4,529
567
3,364
951
2,584
430
107
1,646
1,214
753
864
416
2,147
565
20,137

ที่มา 1. สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ปีการศึกษา 2558 - 2560)
2. บัณฑิตวิทยาลัย (ปีการศึกษา 2558 - 2560)

2560
4,072
443
2,992
891
2,743
402
84
1,503
1,213
690
740
411
1,847
596
18,627
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2.3 จานวนนักศึกษาชาวต่างชาติ
ตารางที่ 7 เปรียบเทียบจานวนนักศึกษาชาวต่างชาติ ปีการศึกษา 2558 - 2560 จาแนกตาม
ระดับการศึกษาและปีการศึกษา
หน่วย: คน
ระดับการศึกษา
1. ประกาศนียบัตร
2. ปริญญาตรี
3. ประกาศนียบัตรบัณฑิต
4. ปริญญาโท
5. ปริญญาเอก
รวม

ปีการศึกษา
2559

2558
98
114

2560
303
104
1
22
2
432

10
1
223

274
270
35
3
582

ที่มา กองวิเทศสัมพันธ์ (ปีการศึกษา 2558 - 2560)
ตารางที่ 8 เปรี ยบเทียบจ านวนนักศึกษาชาวต่า งชาติ ปีการศึกษา 2558-2560 จาแนกตาม
หน่วยงานและปีการศึกษา
หน่วย: คน
หน่วยงาน
1. คณะครุศาสตร์
2. คณะวิทยาการจัดการ
3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4. คณะมนุษยศาสตร์
5. วิทยาลัยนานาชาติ
6. สานักวิชาสังคมศาสตร์
7. สานักวิชาการท่องเที่ยว
8. สานักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
9. สานักวิชาบริหารรัฐกิจ
10. สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ
รวม

ที่มา กองวิเทศสัมพันธ์ (ปีการศึกษา 2558-2560)

ปีการศึกษา
2559

2558

2560

4
1

5
14

216
1

389
11
1
11

1

1

223

432

4
10
1
305
5
2
7
5
1
242
582
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3. ผู้สาเร็จการศึกษา
ตารางที่ 9 เปรียบเทียบจานวนผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557 - 2559 จาแนกตามระดับ
การศึกษาและปีการศึกษา
หน่วย: คน
ระดับการศึกษา
1.
2.
3.
4.

ปริญญาตรี
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม

2557
3,452
97
177
18
3,744

ปีการศึกษา
2558
2,979
76
213
20
3,288

2559
3,750
121
154
7
4,032

ที่มา 1. สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ปีการศึกษา 2557 - 2559)
2. บัณฑิตวิทยาลัย (ปีการศึกษา 2557 - 2559)
ตารางที่ 10 เปรี ยบเทียบจ านวนผู้สาเร็ จการศึก ษา ปี การศึ กษา 2557 - 2559 จาแนกตาม
หน่วยงานและปีการศึกษา
หน่วย: คน
หน่วยงาน
1. คณะครุศาสตร์
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. คณะวิทยาการจัดการ
4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5. คณะมนุษยศาสตร์
6. วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก
7. วิทยาลัยนานาชาติ
8. สานักวิชาสังคมศาสตร์
9. สานักวิชาบัญชี
10. สานักวิชาการท่องเที่ยว
11. สานักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
12. สานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
13. สานักวิชาบริหารรัฐกิจ
14. สานักวิชานิติศาสตร์
รวม

2557
1,264
89
335
93
331
122
2
315
282
90
164
81
454
122
3,744

ปีการศึกษา
2558
984
120
406
88
329
107
17
309
138
76
108
63
465
78
3,288

ที่มา 1. สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ปีการศึกษา 2557 - 2559)
2. บัณฑิตวิทยาลัย (ปีการศึกษา 2557 - 2559)

2559
1,494
124
491
176
353
95
20
411
244
119
182
144
96
83
4,032
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4. ภาวะการมีงานทาของบัณฑิต
ตารางที่ 11 เปรียบเทียบร้อยละผู้สาเร็จการศึกษาที่มีงานทา ประจาปี พ.ศ. 2556 - 2558 จาแนก
ตามหน่วยงาน
หน่วย: คน
หน่วยงาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะมนุษยศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและ
การแพทย์ทางเลือก
7. วิทยาลัยนานาชาติ
8. สานักวิชาสังคมศาสตร์
9. สานักวิชาบัญชี
10. สานักวิชาการท่องเที่ยว
11. สานักวิชาคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
12. สานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
13. สานักวิชาบริหารรัฐกิจ
14. สานักวิชานิติศาสตร์
รวม

ปี พ.ศ.
2557

2556

2558

90.98
88.06
82.29
72.63
99.60
88.37

89.24
72.86
84.43
73.53
64.49
81.31

79.91
77.54
95.83
75.00
93.46
77.78

89.09
83.63
72.50
94.96

80.52
78.47
100.00
74.75
93.80

100.00
57.53
75.85
64.29
66.67

81.60
60.25
69.39
83.01

78.89
80.67
47.67
81.30

100.00
45.12
60.94
75.75

5. บุคลากร
ตารางที่ 12 เปรียบเทียบจานวนบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561 จาแนกตาม
ประเภทบุคลากร
หน่วย: คน
ประเภทบุคลากร
1.
2.
3.
4.

ข้าราชการพลเรือน
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจา
พนักงานมหาวิทยาลัย
รวม

2559
92
22
28
932
1,074

ที่มา กองบริหารงานบุคคล (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561)

ปีงบประมาณ
2560
88
24
24
971
1,107

2561
82
24
19
973
1,098
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ตารางที่ 13 เปรียบเทียบจานวนบุคลากรสายวิชาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2561
จาแนกตามตาแหน่งทางวิชาการ
หน่วย: คน
ตาแหน่งทางวิชาการ
1.
2.
3.
4.

ปีงบประมาณ
2560

2559

ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
รวม

2
13
63
404
482

2561

2
14
69
418
503

2
15
76
404
497

ที่มา กองบริหารงานบุคคล (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561)
ตารางที่ 14 เปรียบเทียบจานวนบุคลากรชาวต่างชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561
จาแนกตามสายงาน
(หน่วย : คน)
สายงาน
1. สายวิชาการ
2. สายสนับสนุนวิชาการ
รวม

2559

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2560
14
19
2
4
16
23

ที่มา กองบริหารงานบุคคล (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561)

2561
14
5
19
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6. งบประมาณ
ตารางที่ 15 เปรียบเทียบจานวนงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 2561 จาแนกตามประเภทงบประมาณ
หน่วย: บาท
ประเภทงบประมาณ
1. งบประมาณแผ่นดิน
2. เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
รวม

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
2560
526,522,200
658,664,500
235,027,200
230,278,000
761,549,400
888,942,500

2561
567,409,800
312,753,700
880,163,500

ที่มา กองนโยบายและแผน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561)
ตารางที่ 16 เปรียบเทียบจานวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561
จาแนกตามประเภทงบรายจ่าย
หน่วย: บาท
ประเภทงบรายจ่าย
1.
2.
3.
4.
5.

งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวม

2559
96,884,800
227,761,900
122,042,900
293,267,200
21,592,600
761,549,400

ที่มา กองนโยบายและแผน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561)

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2560
96,359,200
223,261,700
218,152,300
274,709,100
76,460,200
888,942,500

2561
102,404,300
202,231,200
99,731,300
307,683,400
168,113,300
880,163,500
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ตารางที่ 17 เปรียบเทียบจานวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561
จาแนกตามกลุ่มหน่วยงาน
หน่วย: บาท
กลุ่มหน่วยงาน
1. หน่วยงานจัดการศึกษา
2. หน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา
3. หน่วยงานบริการ
รวม

2559
350,986,800
400,419,500
10,143,100
761,549,400

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2560
420,610,600
457,338,500
10,993,400
888,942,500

25661
417,293,800
452,129,200
10,740,500
880,163,500

ที่มา กองนโยบายและแผน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561)
ตารางที่ 18 เปรียบเทียบจานวนงบกองทุนสาหรับพัฒนางานด้านต่างๆ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 - 2561 จาแนกตามประเภทกองทุน
หน่วย : บาท
ประเภทกองทุน
1. กองทุนสารองเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย
2. กองทุนพัฒนาบุคลากร
3. กองทุนสนับสนุนงานวิจัยเพื่อการพัฒนา
4. กองทุนพัฒนานักศึกษา
5. กองทุนสวัสดิการบุคลากร
รวม

2559
74,543939.86
32,197,015.75
17,644,326.53
21,284,990.60
49,127,580.92
194,797,853.66

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2560
2561
92,098,464.31
46,274,060.00
36,145,498.50
29,695,136.77
18,160,864.16
13,637,036.56
19,016,863.60
8,314,645.89
28,879,660.65
29,110,691.56
194,301,351.22 127,031,570.78

ที่มา กองนโยบายและแผน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561)
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7. การจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิต
ตารางที่ 19 เปรียบเทียบจานวนนักเรียนโรงเรียนสาธิต ปีการศึกษา 2558 - 2560 จาแนกตาม
ระดับชั้น
หน่วย : คน
ระดับชั้น
1. เตรียมอนุบาล
2. อนุบาล
3. ประถมศึกษา
รวม

ที่มา โรงเรียนสาธิต (ปีการศึกษา 2558 - 2560)

2558
53
221
458
732

ปีการศึกษา
2559
43
230
471
744

2560
58
216
468
742

44
8. รายชื่อหลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2560
ตารางที่ 20 รายชื่อหลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2560
ชื่อหลักสูตร
ชื่อปริญญา (ชื่อย่อ)
1) คณะครุศาสตร์
ระดับปริญญาตรี
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.5ปี)
ค.บ.
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.5ปี)
ค.บ.
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.5ปี)
ค.บ.
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.5ปี)
ค.บ.
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.5ปี)
ค.บ.
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.5ปี)
ค.บ.
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.5ปี)
ค.บ.
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.5ปี)
ค.บ.
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.5ปี)
ค.บ.
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.5ปี)
ค.บ.
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.5ปี)
ค.บ.
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.5ปี)
ค.บ.
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.5ปี)
ค.บ.
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.5ปี)
ค.บ.
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.5ปี)
ค.บ.
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.5ปี)
ค.บ.
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ป.บัณฑิต
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
ค.ม.
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
ค.ม.
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
ค.ม.
ระดับปริญญาเอก
ครุศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
ค.ด.
ครุศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
ค.ด.
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
ปร.ด.
2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วท.บ.
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วท.บ.
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วท.บ.
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วท.บ.
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วท.บ.

สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย
การศึกษาพิเศษ
การสอนภาษาจีน
คณิตศาสตร์
คหกรรมศาสตร์
เคมี
ชีววิทยา
พลศึกษา
ฟิสิกส์
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
เทคโนโลยีการศึกษา
ดนตรีศึกษา
อุตสาหกรรมศิลป์
วิชาชีพครู
การบริหารการศึกษา
การวิจัยและประเมินผลการศึกษา
หลักสูตรและการสอน
การนิเทศการศึกษา
การบริหารการศึกษา
การศึกษาและการพัฒนาสังคม
คณิตศาสตร์
เคมี
ชีววิทยา
ชีววิทยาประยุกต์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
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ชื่อหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต
ระดับปริญญาโท
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
3) คณะวิทยาการจัดการ
ระดับปริญญาตรี
บริหารธุรกิจบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต
นิเทศศาสตรบัณฑิต
นิเทศศาสตรบัณฑิต
นิเทศศาสตรบัณฑิต
นิเทศศาสตรบัณฑิต
ระดับปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
ระดับปริญญาเอก
นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต
4) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ระดับปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
(สถ.บ. 5 ปี)
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
5) คณะมนุษยศาสตร์
ระดับปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต

ชื่อปริญญา (ชื่อย่อ)
วท.บ.

สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

วท.ม.

การสอนวิทยาศาสตร์

บธ.บ.
บธ.บ.
บธ.บ.
บธ.บ.
บธ.บ.
บธ.บ.
บธ.บ.
นศ.บ.
นศ.บ.
นศ.บ.
นศ.บ.

การจัดการโลจิสติกส์
การบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป)
การบริหารธุรกิจ (การจัดการ)
การบริหารธุรกิจ (การตลาด)
การบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
การบริหารธุรกิจ (เศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ)
การบริหารธุรกิจ (การจัดการการค้าสมัยใหม่)
ดิจิทัลมัลติมีเดีย
นิเทศศาสตร์
นิเทศศาสตร์ (การโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ์)
นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารสื่อใหม่)

บธ.ม.
บธ.ม.
นศ.ม.

บริหารธุรกิจ
การจัดการทั่วไป
นิเทศศาสตร์

นศ.ด.

นิเทศศาสตร์

วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.
วศ.บ.
วศ.บ.
วศ.บ.
สถ.บ.
สถ.บ.

เทคโนโลยีก่อสร้าง
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีไฟฟ้า
วิศวกรรมพลังงาน
วิศวกรรมโลจิสติกส์
วิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการ
สถาปัตยกรรม
นวัตกรรมการออกแบบ

สถ.บ.

นวัตกรรมการออกแบบ

ศศ.บ.
ศศ.บ.

ภาษาจีน
ภาษาจีนเพื่อการค้าระหว่างประเทศ
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ชื่อหลักสูตร
ชื่อปริญญา (ชื่อย่อ)
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศศ.บ.
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศศ.บ.
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศศ.บ.
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศศ.บ.
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศศ.บ.
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศศ.บ.
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศศ.บ.
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศศ.บ.
ระดับปริญญาโท
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ศศ.ม.
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ศศ.ม.
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ศศ.ม.
6) วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก
ระดับปริญญาตรี
แพทย์แผนไทยบัณฑิต
พท.บ.
ระดับปริญญาโท
แพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต
พท.ม.
ระดับปริญญาเอก
แพทย์แผนไทยดุษฎีบณ
ั ฑิต
พท.ด.
7) วิทยาลัยนานาชาติ
ระดับปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วท.บ.
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วท.บ.
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วท.บ.
ระดับปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
ปร.ด.
8) สานักวิชาสังคมศาสตร์
ระดับปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต

ศศ.บ.
ศศ.บ.
ศศ.บ.
ศศ.บ.
ศศ.บ.
ศศ.บ.
ศศ.บ.
ศศ.บ.

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ศศ.บ.

สาขาวิชา
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาไทย
ภาษาเกาหลี
ภาษาและวัฒนธรรมไทย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ (ภาษาศาสตร์)
ภาษาอังกฤษ (อังกฤษเฉพาะกิจ)
ภาษาอังกฤษศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
การสอนภาษาไทย
การสอนภาษาจีน
ภาษาอังกฤษ
การแพทย์แผนไทย
การแพทย์แผนไทย
การแพทย์แผนไทย
การจราจรทางอากาศ
การขนส่งสินค้าทางอากาศ
การจัดการท่าอากาศยาน
นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
(นานาชาติ)
การพัฒนาสังคม
คหกรรมศาสตร์ประยุกต์
ดนตรี
ดนตรี (ดนตรีสากล)
ทัศนศิลป์
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
นวัตกรรมสังคม
การจัดการภูมิปญ
ั ญาและทรัพยากรทาง
วัฒนธรรม
ชาติพันธุ์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
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ชื่อหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
ระดับปริญญาโท
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ระดับปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ชื่อปริญญา (ชื่อย่อ)
ศศ.บ.
วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.

สาขาวิชา
สหวิทยาการการบริหารท้องถิ่น
จิตวิทยาสังคม
จิตวิทยาสังคม (จิตวิทยาอุตสาหกรรม)
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

ศศ.ม.
วท.ม.

สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
สหวิทยาการจัดการความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

ปร.ด.
ปร.ด.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
สหวิทยาการจัดการความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

9) สานักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วท.บ.
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วท.บ.
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศศ.บ.
บริหารธุรกิจบัณฑิต
บธ.บ.
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วท.บ.
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วศ.บ.
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วศ.บ.
ระดับปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
10) สานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ระดับปริญญาตรี
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
11) สานักวิชาบัญชี
ระดับปริญญาตรี
บัญชีบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต
ระดับปริญญาโท
บัญชีมหาบัณฑิต
12) สานักวิชาการท่องเที่ยว
ระดับปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาการคอมพิวเตอร์
กราฟฟิคดีไซน์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (วิศวกรรมเครือข่าย
คอมพิวเตอร์)

วท.ม.

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ส.บ.
วท.บ.
วท.บ.

การสร้างเสริมสุขภาพผูส้ ูงวัย
สาธารณสุขศาสตร์
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

บช.บ.
บธ.บ.

บัญชีบัณฑิต
บริหารธุรกิจ(การบัญชี)

บช.ม.

การบัญชี

ศศ.บ.
ศศ.บ.

การจัดการโรงแรม
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

48
ชื่อหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
13) สานักวิชาบริหารรัฐกิจ
ระดับปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ระดับปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
14) สานักวิชานิติศาสตร์
ระดับปริญญาตรี
นิติศาสตรบัณฑิต

ชื่อปริญญา (ชื่อย่อ)
สาขาวิชา
ศศ.บ.
การจัดการการท่องเที่ยว
ศศ.บ.
การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ
ศศ.บ.
การบริหารโรงแรม
รป.บ.
รป.บ.

รัฐประศาสนศาสตร์
การปกครองท้องถิ่น

รป.ม.

รัฐประศาสนศาสตร์

น.บ.

นิติศาสตร์

9. พืน้ ที่ อาคารสถานที่ และระบบสาธารณูปโภค
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีพื้นที่ ณ Main Campus
จานวน 940 ไร่ 93 ตารางวา พื้นที่ ณ อาเภอเชียงแสน จานวน 19 ไร่ 1 งาน 72 ตารางวา และยัง
รับผิดชอบดูแลสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เชียงรายอีก จานวน 625 ไร่ รวมมีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด
จานวน 1,584 ไร่ 2 งาน 65 ตารางวา
ตารางที่ 21 พืน้ ที่ และอาคารสถานที่
ที่

ชื่ออาคาร

อาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการ จานวน 52 หลัง
1
อาคารโปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์
2
อาคารคณะครุศาสตร์
3
อาคารปฏิบตั ิการนิเทศศาสตร์
4
อาคาร Biotech 1
(อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น)
5
อาคารคณะมนุษยศาสตร์
6
อาคารคณะวิทยาการจัดการ
7
อาคารคณะสังคมศาสตร์
8
อาคารโรงเรียนสาธิตส่วนประถมศึกษา
(อาคาร 1)
9
อาคารโรงเรียนสาธิตส่วนบริการ (อาคาร 2)

พื้นที่
ใช้สอย
(ตร.ม.)

ลักษณะของ
อาคาร

ปีที่ก่อสร้าง
แล้วเสร็จ

1,434
2,267
592
1,313

อาคาร 1 ชั้น
อาคาร 3 ชั้น
อาคาร 1 ชั้น
อาคาร 2 ชั้น

2518
2519
2519
2519

2,280
2,294
1,047
932

อาคาร 3 ชั้น
อาคาร 3 ชั้น
อาคาร 2 ชั้น
อาคาร 2 ชั้น

2520
2520
2522
2424

932

อาคาร 2 ชั้น

2524

49
ที่

ชื่ออาคาร

พื้นที่
ใช้สอย
(ตร.ม.)

ลักษณะของ
อาคาร

ปีที่ก่อสร้าง
แล้วเสร็จ

10
11

อาคารศิลปะ
อาคารฝึกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ
(โรงแรมราชภัฏอินน์)
อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1
อาคารศูนย์แพทย์พื้นบ้าน (ส่งเสริมสุขภาพ
พื้นบ้าน)
อาคารเรียนรวม 1 (อาคาร 25 ปี)
อาคารโรงพยาบาลสัตว์
อาคารปฏิบตั ิการเซรามิกส์
(คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2)
อาคารนาฏศิลป์
อาคารศูนย์ภาษา
อาคารเรียนรวม 2
อาคารปฏิบตั ิการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
อาคารสปาล้านนา
อาคารแพทย์พื้นบ้าน
อาคารศูนย์การศึกษานานาชาติ
อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
อาคารเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม (อาคารสานักงาน
คณบดี)
อาคารเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม (อาคารเรียน
5 ชั้น)
อาคารเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม (อาคารโยธา)
อาคารเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม (อาคารศิลปะ
อุตสาหกรรม)
อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2
อาคารหอดูดาว
อาคารวิทยาลัยนานาชาติภมู ิภาคลุ่มน้าโขง
อาคารยุพราชวิทยมงคล
อาคารภาษาและวัฒนธรรมจีน
อาคารศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ
อาคารราชภัฏพัฒนา
อาคารปฏิบตั ิการการแพทย์แผนไทย
อาคารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย

550
2,528

อาคาร 1 ชั้น
อาคาร 4 ชั้น

2525
2532

5,760
132

อาคาร 4 ชั้น
อาคาร 1 ชั้น

2537
2538

6,208
1,110
1,636

อาคาร 8 ชั้น
อาคาร 2 ชั้น
อาคาร 1 ชั้น

2539
2540
2540

550
862
640
800
108
672
1,300
10,100
5,085

อาคาร 1 ชั้น
อาคาร 2 ชั้น
อาคาร 2 ชั้น
อาคาร 3 ชั้น
อาคาร 1 ชั้น
อาคาร 2 ชั้น
อาคาร 2 ชั้น
กลุ่มอาคาร
กลุ่มอาคาร

2542
2543
2544
2544
2544
2544
2545
2545
2545

975

กลุ่มอาคาร

2545

820
820

กลุ่มอาคาร
กลุ่มอาคาร

2545
2545

600
950
352
12,887
989
896
2,051
692
658

อาคาร 2 ชั้น
อาคาร 3 ชั้น
อาคาร 2 ชั้น
อาคาร 4 ชั้น
กลุ่มอาคาร
อาคาร 2 ชั้น
อาคาร 2 ชั้น
อาคาร 2 ชั้น
อาคาร 2 ชั้น

2546
2548
2549
2550
2550
2550
2550
2550
2551

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

50
ที่

38

ชื่ออาคาร

อาคารการศึกษาและเอนกประสงค์
(คณะมนุษยศาสตร์)
39
อาคารการศึกษาและเอนกประสงค์
(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
40
อาคารคณะวิทยาการจัดการ
41
อาคารการแพทย์แผนจีน
42
อาคารการศึกษาพิเศษ
43
อาคารสานักวิทยาศาสตร์สุขภาพ
44
อาคารสานักวิชาบัญชี
45
อาคารเรียนวิทยาลัยการแพทย์พนื้ บ้านและ
การแพทย์ทางเลือก
46
อาคารเรียนรวมและเอนกประสงค์
47
อาคารเรียนสถาปัตยกรรม
48
อาคารสถานพยาบาล อาคารแพทย์แผนไทย
49
อาคารศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
50
อาคารโรงผลิตน้าดื่มราชภัฏเชียงราย
51
อาคารเรียนสานักวิชาการท่องเที่ยว
52
อาคารปฏิบตั ิการเฉพาะวิชาชีพคหกรรมศาสตร์
อาคารสานักงาน จานวน 23 หลัง
1
อาคารสานักงานอธิการบดี
2
อาคารสาธารณูปโภค ประปา น้าดื่ม
3
อาคาร Visitor Center
4
อาคารสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
5
อาคารศิลปวัฒนธรรม
6
อาคารสานักวิทยบริการ
7
อาคารหอแสดงศิลปวัฒนธรรม
8
อาคารสานักงานกิจการนักศึกษา
9
อาคารฝ่ายยานพาหนะ
10
อาคารกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า
11
อาคารศูนย์สุขภาพ
12
อาคารกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ
(อาคารศูนย์พัฒนาภูมิทัศน์)

พื้นที่
ใช้สอย
(ตร.ม.)

ลักษณะของ
อาคาร

ปีที่ก่อสร้าง
แล้วเสร็จ

1,431.60

อาคาร 2 ชั้น

2552

1,431.60

อาคาร 2 ชั้น

2552

540
354
525
1,028.12
1,028.12
428

อาคาร 3 ชั้น
อาคาร 2 ชั้น
คสล. 1 ชั้น
คสล. 2 ชั้น
คสล. 2 ชั้น
คสล. 1 ชั้น

2554
2554
2554
2555
2555
2555

16,556
844
1,397
4,921

คสล. 3 ชั้น
คสล. 3 ชั้น
คสล. 3 ชั้น
คสล. 3 ชั้น

2558
2558
2559
2559

145
1,025
2,243

คสล. 2 ชั้น
คสล. 3 ชั้น
คสล. 3 ชั้น

2559
2559
2560

1,140
277
918
592
239
2,145
361
590
375
250
1,326
232

อาคาร 2 ชั้น
อาคาร 1 ชั้น
อาคาร 2 ชั้น
อาคาร 2 ชั้น
อาคาร 1 ชั้น
อาคาร 4 ชั้น
อาคาร 1 ชั้น
อาคาร 1 ชั้น
อาคาร 1 ชั้น
อาคาร 1 ชั้น
อาคาร 2 ชั้น
อาคาร 1 ชั้น

2517
2519
2521
2523
2527
2535
2540
2541
2543
2543
2543
2544

51
ที่

13
14

ชื่ออาคาร

อาคารฝ่ายยามรักษาความปลอดภัย
อาคารความหลากหลายทางชีวภาพ (อาคาร
ปฏิบัติการพืช)
15
อาคารสานักศิลปะและวัฒนธรรม
16
อาคารองค์การนักศึกษา
17
อาคารพิพิธภัณฑ์ชีวิต 1
18
อาคารพิพิธภัณฑ์ชีวิต 2
19
อาคารสถาบันวิจยั และพัฒนา
20
โรงผลิตน้าประปาผิวดิน
21
อาคารองค์การนักศึกษา
22
อาคารบริหารงานกลาง
23
อาคารยุ้งฉางตามภูมิปญ
ั ญาไทยวน
อาคารหอประชุมและโรงอาหาร จานวน 5 หลัง
1
อาคารหอประชุมกาสะลองคา
2
อาคารโรงอาหารโรงเรียนสาธิต (อาคารสาธิต 3)
3
อาคารหอประชุมสุพรรณิการ์
4
อาคารศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
(Food Center)
5
อาคารศูนย์การประชุมนานาชาติ
อาคารหอพักและบ้านพัก จานวน 9 หลัง
1
Uni Dorm 1
2
Uni Dorm 2
3
Uni Dorm 3
4
Uni Dorm 4
5
Uni Dorm 5
6
Uni Dorm 6
7
Uni Dorm 7
8
Uni House (Single)
9
Uni House (Family)
สนามกีฬาและโรงยิม จานวน 4 หลัง
1
อาคารพลศึกษา
2
อาคารไดร์กอล์ฟ
3
อาคารศูนย์กีฬาเอนกประสงค์

พื้นที่
ใช้สอย
(ตร.ม.)

ลักษณะของ
อาคาร

ปีที่ก่อสร้าง
แล้วเสร็จ

18
300

อาคาร 1 ชั้น
อาคาร 1 ชั้น

2544
2544

128
144
109
36
560
135
1,050
28,100
36

อาคาร 1 ชั้น
อาคาร 1 ชั้น
อาคาร 1 ชั้น
อาคาร 1 ชั้น
กลุ่มอาคาร
คสล. 1 ชิ้น
คสล. 3 ชั้น
คสล. 3 ชั้น
คสล. 2 ชั้น

2545
2545
2545
2548
2552
2553
2557
2558
2558

1,586
400
1,036
1,652

อาคาร 1 ชั้น
อาคาร 1 ชั้น
อาคาร 1 ชั้น
อาคาร 1 ชั้น

2519
2524
2540
2540

13,230

คสล. 2 ชั้น

2552

1,350
1,350
1,350
1,350
1,350
1,350
1,500
1,882
2,645

อาคาร 3 ชั้น
อาคาร 3 ชั้น
อาคาร 3 ชั้น
อาคาร 3 ชั้น
อาคาร 3 ชั้น
อาคาร 3 ชั้น
อาคาร 3 ชั้น
อาคาร 4 ชั้น
อาคาร 4 ชั้น

2520
2520
2520
2520
2520
2520
2547
2545
2545

120
288
11,132

อาคาร 1 ชั้น
อาคาร 2 ชั้น
กลุ่มอาคาร

2545
2547
2554

52
ที่

ชื่ออาคาร

4

อาคารเอนกประสงค์ (ข้างสนามกีฬา
เอนกประสงค์) พิกุลทอง
อาคารที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง จานวน 2 หลัง
1
อาคารเรียนคณะครุศาสตร์
2
อาคารฝึกประสบการณ์ผลิตยาไทย อาคารแพทย์
แผนไทย

พื้นที่
ใช้สอย
(ตร.ม.)

ลักษณะของ
อาคาร

ปีที่ก่อสร้าง
แล้วเสร็จ

540

คสล. 1 ชั้น

2554

4,963
320

คสล. 3 ชั้น
คสล. 1 ชั้น

2560
2560

ที่มา กองอาคารสถานที่ (กันยายน 2560)
ระบบสาธารณูปโภค
1. ถนนมหาวิทยาลัย ความยาวทั้งสิ้น 18 กิโลเมตร
2. ระบบประปามหาวิทยาลัย กาลังการผลิต 300 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
3. ระบบไฟฟ้า สามารถจ่ายพลังงานได้ 13,110 KVA.
4. ระบบโทรศัพท์ จานวน 438 เลขหมาย สามารถรองรับคู่สายได้มากกว่า 600
เลขหมาย มีคู่สายภายนอก 24 วงจร
5. ระบบบาบัดน้าเสีย ความสามารถในการบาบัดน้าเสียวันละ 900 ลูกบาศก์เมตร
6. อ่างเก็บน้าเพื่อการผลิตน้าประปา ความจุทั้งสิ้น 1,018,293 ลูกบาศก์เมตร

53
10. ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ
มหาวิ ทยาลั ย ราชภัฏ เชีย งราย ได้มี การลงนามความร่ว มมือกั บหน่ ว ยงานและองค์ กรใน
ต่ า งประเทศ เพื่ อ แลกเปลี่ ย นความร่ ว มมื อ ทางด้ า นวิ ช าการ นั ก ศึ ก ษา บุ ค ลากร การวิ จั ย
ศิลปวัฒนธรรม โดยได้มีการลงนามความร่วมมือมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2560 และมีความ
ร่วมมือในทางปฏิบัติ ดังนี้
ตารางที่ 22 ความร่วมมือหน่วยงานต่างประเทศ
หน่วยงานและองค์กร
1. Luang Prabang Teacher
Training College

ประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

2. Xishuangbanna Vocational & สาธารณรัฐประชาชนจีน
Technical College
3. Yuxi Normal University
สาธารณรัฐประชาชนจีน
4. Aichi University of Education ญี่ปุ่น
5. Yunnan Nationalities
สาธารณรัฐประชาชนจีน
University
6. Simao Vocational Education สาธารณรัฐประชาชนจีน
Center
7. Pu’er University
สาธารณรัฐประชาชนจีน
8. Guangxi University for
Nationalities
9. Yunnan University of
Traditional Chinese
Medicine
10. โรงพยาบาลการแพทย์ไต
แคว้นสิบสองปันนา
11. Luang Namtha Teacher
Training College
12. Yunnan University
13. Kunming University
14. Ho Chi Minh City Open
University
15. Royal University of Phnom
Penh

สาธารณรัฐประชาชนจีน
สาธารณรัฐประชาชนจีน
สาธารณรัฐประชาชนจีน
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
สาธารณรัฐประชาชนจีน
สาธารณรัฐประชาชนจีน
สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม
ราชอาณาจักรกัมพูชา

ขอบข่ายความ
ร่วมมือ
การแลกเปลี่ยน
อาจารย์และ
นักศึกษา
การศึกษา

วันที่ลงนาม
ความร่วมมือ
23 กรกฎาคม
2546

การศึกษา/
วัฒนธรรม/การวิจัย
การแลกเปลี่ยน
อาจารย์ นักศึกษา
การวิจัย/การ
แลกเปลีย่ นบุคลากร
การศึกษา

19 กรกฎาคม
2547
25 พฤศจิกายน
2547
10 มิถุนายน
2548
14 สิงหาคม 2548

พ.ศ. 2546

การศึกษา

15 พฤษภาคม
2549
การศึกษา
16 มิถุนายน
2549
การแพทย์แผนจีน/ 17 กรกฎาคม
การแพทย์แผนไทยฯ 2549
การแพทย์แผนจีน/
การแพทย์แผนไทยฯ
การแลกเปลี่ยน
อาจารย์ นักศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
การแลกเปลี่ยน
อาจารย์ นักศึกษา
การแลกเปลี่ยน
อาจารย์ นักศึกษา

18 กรกฎาคม
2549
14 พฤศจิกายน
2549
2 มีนาคม 2550
2 มีนาคม 2550
16 กรกฎาคม
2550
3 ตุลาคม 2550
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หน่วยงานและองค์กร

ประเทศ

ขอบข่ายความ
ร่วมมือ
การศึกษา

วันที่ลงนาม
ความร่วมมือ
26 มกราคม 2551
3 เมษายน 2551

16. Southwest Jiaotong
University
17. Dali University

สาธารณรัฐประชาชนจีน

18. Huntington University
19. Tangshan Normal
University
20. Guangxi City College

แคนาดา
สาธารณรัฐประชาชนจีน

การแลกเปลี่ยน
อาจารย์ นักศึกษา
การวิจัย
การศึกษา

สาธารณรัฐประชาชนจีน

การศึกษา

21. The Broadcasting Board of
Governors

สหรัฐอเมริกา

22. มหาวิทยาลัยการแพทย์จีน
กวางสี

สาธารณรัฐประชาชนจีน

23. โรงพยาบาลชนชาติจ้วงมณฑล
กวางสี

สาธารณรัฐประชาชนจีน

การรับสัญญาณการ
กระจายเสียงทาง
วิทยุ
การแพทย์แผนจีน
และการแพทย์
พื้นบ้าน
การแพทย์แผนจีน
และการแพทย์
พื้นบ้าน
การศึกษา/โครงการ
ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพใน
ต่างประเทศ (IIP)
การร่วมวิจยั ภาษา
ชาติพันธุ์ต่างๆ
การแลกเปลี่ยน
อาจารย์ นักศึกษา
การแพทย์แผนจีน
และการแพทย์
พื้นบ้าน
การแพทย์แผนจีน
และการแพทย์
พื้นบ้าน
การแพทย์พื้นบ้าน
และการแพทย์
ทางเลือก
การแลกเปลี่ยน
อาจารย์ นักศึกษา

สาธารณรัฐประชาชนจีน

24. Chuxiong Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน

25. Jiangsu University
26. Minzu University of China

สาธารณรัฐประชาชนจีน
สาธารณรัฐประชาชนจีน

27. Yunnan Land & Resources
Vocational College
28. Baoshan College of
Traditional Chinese
Medicine
29. Pharmaceutical Factory
No.3

สาธารณรัฐประชาชนจีน

30. Institute of Traditional
Medicine

สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

สาธารณรัฐประชาชนจีน
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

31. Guangxi College of Physical สาธารณรัฐประชาชนจีน
Education

17 พฤศจิกายน
2551
2 พฤษภาคม
2552
1 ธันวาคม 2552
7 ธันวาคม 2552
7 ธันวาคม 2552
9 ธันวาคม 2552

28 เมษายน 2553
28 ตุลาคม 2553
12 ธันวาคม 2553
20 มกราคม 2554
27 มกราคม 2554
26 พฤษภาคม
2554
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32. Yunnan University of
Finance and Economics
33. สถาบันศิลปกรรมกวางสี

สาธารณรัฐประชาชนจีน

34. Hechi University

สาธารณรัฐประชาชนจีน

35. วิทยาลัยประชาบัญฑิต
36. Kyung Hee University

สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
สาธารณรัฐเกาหลี

ขอบข่ายความ
ร่วมมือ
การแลกเปลี่ยน
อาจารย์ นักศึกษา
ศิลปกรรมและ
วัฒนธรรม
โครงการฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพใน
ต่างประเทศ (IIP)
การแลกเปลี่ยน
อาจารย์ นักศึกษา
การวิจัย

37. Gui Zhou Minzu University

สาธารณรัฐประชาชนจีน

การศึกษา

38. Fu Tian University

สาธารณรัฐประชาชนจีน

การศึกษา

39. Lincang Teachers College

สาธารณรัฐประชาชนจีน

การศึกษา

40. Korean International
Cooperation Agency
(KOICA)
41. Saint Louis University
42. Yunnan Jiaotong College

สาธารณรัฐเกาหลี

การแลกเปลี่ยน
อาจารย์

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
สาธารณรัฐประชาชนจีน

การศึกษา
การศึกษา

43. Chonbuk National
University
44. Hansung University
45. Budapest Business School

สาธารณรัฐเกาหลี

การศึกษา

สาธารณรัฐเกาหลี
สาธารณรัฐฮังการี

การศึกษา
14 ตุลาคม 2557
โครงการแลกเปลี่ยน 4 ธันวาคม 2557
นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพ ณ
Budapest
Business School,
Faculty of
Commerce,
Catering and
Tourism ประเทศ
ฮังการี

หน่วยงานและองค์กร

ประเทศ

สาธารณรัฐประชาชนจีน

วันที่ลงนาม
ความร่วมมือ
13 พฤศจิกายน
2554
18 พฤศจิกายน
2554
15 มีนาคม 2555

26 พฤษภาคม
2555
10 กรกฎาคม
2555
15 พฤศจิกายน
2555
16 พฤศจิกายน
2555
27 พฤศจิกายน
2555
22 เมษายน 2556
29 สิงหาคม 2556
28 กุมภาพันธ์
2557
14 ตุลาคม 2557
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46. Guangxi University
47. Nashua University
48. Inje University

สาธารณรัฐประชาชนจีน
สาธารณรัฐประชาชนจีน
สาธารณรัฐเกาหลี

ขอบข่ายความ
ร่วมมือ
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา

49. Sejong University

สาธารณรัฐเกาหลี

การศึกษา

50. National Hsinchu
University of Education
51. National Pingtung
University of Science and
Technology
52. Kathmandu University

สาธารณรัฐประชาชนจีน

การศึกษา

วันที่ลงนาม
ความร่วมมือ
15 ธันวาคม 2557
17 มกราคม 2558
16 กุมภาพันธ์
2558
17 กุมภาพันธ์
2558
24 มีนาคม 2558

สาธารณรัฐประชาชนจีน

การศึกษา

25 มีนาคม 2558

สหพันธ์สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยเนปาล
สาธารณรัฐประชาชนจีน

การศึกษา

1 เมษายน 2558

การศึกษา

54. Yunnan Southern Youth
Learning Institute
55. Yunnan College of
Business Management
56. The Institution of
Engineers
57. Vida Vikas Education Trust
58. Landshut University of
Applied Sciences
59. Don Mariano Marcos
Memorial State University
60. University of Philippines
61. Hankuk University

สาธารณรัฐประชาชนจีน

การศึกษา

สาธารณรัฐประชาชนจีน

การศึกษา

1 พฤษภาคม
2558
23 กรกฎาคม
2558
21 ธันวาคม 2558

สาธารณรัฐอินเดีย

การศึกษา

20 มกราคม 2559

สาธารณรัฐอินเดีย
สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

การศึกษา
การศึกษา

22 มกราคม 2559
17 พฤษภาคม
2559
5 มิถุนายน 2559

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
สาธารณรัฐเกาหลี

62. MOA Sea-Teacher Project

-

63. Dongkhamxang Teacher
Training College
64. Swinburne University of
Technology

สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
เครือรัฐออสเตรเรีย

การศึกษา
การสร้างเครือข่าย
แลกเปลีย่ นเรียนรู้
และการพัฒนา
สมรรถนะอาจารย์
สู่การเป็นมืออาชีพ
ระดับสากล
โครงการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาฝึกสอน
การศึกษา

หน่วยงานและองค์กร

53. Henan University

ประเทศ

การศึกษา

การศึกษา

8 มิถุนายน 2559
5 กันยายน 2559

8 ตุลาคม 2559
9 พฤศจิกายน
2559
14 พฤศจิกายน
2559
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65. Victoria University

เครือรัฐออสเตรเรีย

ขอบข่ายความ
ร่วมมือ
การศึกษา

66. PGRI University of
Yogyakarta
67. Philippine Normal
University
68. Miriam College

สาธารณรัฐอินโดนีเชีย

การศึกษา

วันที่ลงนาม
ความร่วมมือ
15 พฤศจิกายน
2559
28 มีนาคม 2560

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

การศึกษา

29 มีนาคม 2560

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

การศึกษา

30 มีนาคม 2560

69. Jing Hong training and
Vocational High School
70. Yunan Normal University
71. University of Miyazaki

สาธารณรัฐประชาชนจีน

การศึกษา

25 เมษายน 2560

สาธารณรัฐประชาชนจีน
ญี่ปุ่น

การศึกษา
การศึกษา

27 เมษายน 2560
10 กรกฎาคม
2560

หน่วยงานและองค์กร

ประเทศ

ที่มา กองวิเทศสัมพันธ์ (กันยายน 2560)

บทที่ 4
การวิเคราะห์สถานการณ์แวดล้อมที่ส่งผลต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับทบทวนและปรับปรุง พ.ศ. 2561
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
การพัฒนามหาวิทยาลัยในช่วงของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
เป็นช่วงที่มหาวิทยาลัยต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับโลก และในระดับประเทศ รวมทั้ง
ปัจจัยภายในมหาวิทยาลัย ดังนี้
1. การเปลี่ยนแปลงของโลก
บริบทการเปลี่ยนแปลงภายนอกประเทศ ที่ประกอบด้วยเรื่องสาคัญต่าง ๆ ดังนี้
1.1 เงื่ อนไขเศรษฐกิจ โลก การขยายตั ว ของเศรษฐกิจ โลกยั ง มีค วามผั นผวนและมี
ข้อจากัดในการสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย
1.2 การเข้า สู่สังคมผู้สูงวัยของโลก องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่า
ในช่วงปี พ.ศ. 2544 – 2643 จะมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรโลก
1.3 เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในรู ป แบบการผลิ ต และการค้ า ที่ มี ก ารใช้ เ ทคโนโลยี ม าช่ ว ยในการเพิ่ มประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต
ภาคบริ ก ารต้ อ งปรั บ ตั ว ให้ ทั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลง รู ป แบบการด าเนิ น ชี วิ ต การท างาน และ
ความสัมพันธ์ของคนในสังคม ตลอดจนความซับซ้อนของปัญหาทางสังคมที่จะตามมา
1.4 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้มเกิดบ่อยครั้งขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น
1.5 วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. 2015 จะมีการจัดทาเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติในช่วงเวลา 15 ปี
2. สถานะของประเทศ
สถานะของประเทศไทย พบว่า
2.1 ด้านเศรษฐกิจ ยังคงติดกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
ที่ชะลอตัวลง เนื่องมาจากความล่าช้าในการเปลี่ยนผ่านด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย การลงทุนลดลง
รวมถึงการขาดแคลนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา ขณะที่หนี้สาธารณะเพิ่มสูงขึ้นแต่รายได้เข้า
ประเทศลดลง ทาให้กระทบต่อเสถียรภาพทางด้านการเงินการคลัง นักลงทุ นขาดความเชื่อมั่น ราคา
สินค้าเกษตรตกต่า และขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศลดลงจากอันดับที่ 29 ในปี 2557
มาอยู่อันดับ 30 จาก 61 ประเทศทั่วโลกในปี 2558
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2.2 ด้านสังคม ประเทศไทยกาลังเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์ ส่งผลให้มีค่าใช้จ่าย
ด้านสาธารณสุ ขเพิ่มขึ้ น สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ความเหลื่ อมล้าด้านรายได้
ระหว่างคนรวยและคนจนมีมากถึง 34.9 เท่าในปี 2556 โดยกลุ่มคนรวยที่สุดร้อยละ 10 ถือครอง
รายได้สูงถึงร้อยละ 36.8 ของรายได้ทั้งหมด ขณะที่กลุ่มคนจนที่สุดร้อยละ 10 ถือครองรายได้เพียง
ร้อยละ 1.1 เนื่องจากโครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่สมดุล การกระจายประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่ม
คนต่างๆ ในสังคมยังไม่ทั่วถึง จาเป็นต้องมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข
และสวั ส ดิ ก ารสั ง คม รวมถึ ง ปั ญ หาการค้ า ยาเสพติ ด ความขั ด แย้ ง ทางการเมื อ ง การสู ญ เสี ย
ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนความท้าทายจากภัยธรรมชาติที่มีมากขึ้น
2.3 ความเป็ น เมือ ง มีแ นวโน้ มเพิ่ม ขึ้น จึง จาเป็ นต้ องมีก ารลงทุน โครงสร้ างพื้น ฐาน
การจัดบริการสาธารณะ การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถิ่น ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ที่ จ ะช่ ว ยลดผลกระทบต่อ สิ่ งแวดล้ อ ม ซึ่ งจะส่ ง ผลต่อ การลดลงและความเสื่ อ มโทรมของ
ทรัพยากรท้องถิ่น การลดลงของแรงงานภาคเกษตร รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการขยะ ทั้งขยะ
ชุมชน และขยะอุตสาหกรรม
3. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
สาระส าคั ญ ของยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ซึ่ ง คณะกรรมการจั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ ช าติ ไ ด้
ดาเนินการจัดทา ที่ประกอบด้วยวิสัยทัศน์และเป้าหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกัน
รวมทั้งนโยบายชาติ และมีมาตรการเฉพาะซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทาง และวิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทย
ทุกคนต้องมุ่งดาเนิ น การไปพร้ อ มกันอย่างประสานสอดคล้ อง เพื่อให้ บรรลุ ซึ่งสิ่ งที่คนไทยทุกคน
ต้องการ คือ “ประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขาของกาลังอานาจแห่งชาติ ” อันได้แก่
การเมืองภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี การพลั ง งาน ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม และเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื่อสาร
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจาชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ”
ทั้งนี้ วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย
และบูรณภาพแห่งเขตอานาจรัฐ การดารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดารงอยู่
อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันของคนในชาติอย่างสันติ สุข
เป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรม และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการ
รักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคง ในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี ไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ
ที่ด้อยกว่า
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ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
1.1) การเสริ ม สร้า งความมั่น คงของสถาบั นหลั กของชาติ และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ
1.3) การป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
1.4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ
2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
2.1) สมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้าง
ความเชื่อมั่น ส่งเสริมการค้าและการลงทุน ส่งเสริมการค้าและการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชน
2.2) พั ฒ นาผู้ ป ระกอบการและเศรษฐกิ จ ชุ ม ชน ได้ แ ก่ พั ฒ นาทั ก ษะ และ
องค์ความรู้ของผู้ ประกอบการไทย พัฒ นาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่ สากล และพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
3.1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ
3.2) สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
3.3) สร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยให้เอื้อต่อการพัฒนาคน
4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
4.1) สร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
4.2) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมและความ
เข้มแข็งของชุมชน
5) ยุทธศาสตร์ด้ า นการสร้ า งความเจริ ญเติบโตบนคุณ ภาพชีวิตที่เป็น มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
5.1) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น
6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
6.1) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
6.2) การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่ว ยงานภาครัฐ ให้ มี
ขนาดที่เหมาะสม
6.3) การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ
6.4) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการ
ปฏิบัติราชการ
6.5) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
6.6) การปรั บ ปรุ งแก้ ไ ขกฎหมาย ระเบี ย บ และข้ อ บั ง คับ ให้ มี ค วามชั ด เจน
ทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ ตลอดจน พัฒนา
หน่วยงานภาครัฐและบุคลากรที่มีหน้าที่เสนอความเห็นทางกฎหมายให้มีศักยภาพ
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3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) เป็น
แผนพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งแปลงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2579) สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทิศทางการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่
12 จึงมุ่งเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว
มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกรอบวิสัยทัศน์และ
เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ปี พ.ศ. 2579 ซึ่งกาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เป็นกรอบที่
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มุ่งตอบสนองวัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาที่กาหนดภายใต้ระยะเวลา
5 ปี เมื่อพิจารณาจากการประเมินสภาพแวดล้อม การพัฒนาทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ
ที่บ่งชี้ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของประเทศ และการสะท้อนถึงโอกาสและความเสี่ยงในการที่จะผลักดัน
ขับเคลื่อนให้การพัฒนาด้านต่างๆ บรรลุผลได้ในระยะเวลา 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
ทั้งนี้ โดยได้คานึงถึงการต่อยอดให้ เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่องภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับต่อๆ ไป
ดังนั้น การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงกาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายรวม
ของการพัฒนาไว้ ดังนี้
วัตถุประสงค์
1) เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย
ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและมีสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน
เป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
2) เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการ
เข้าถึงทรัพยากรและบริ การทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้ง
ชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้
3) เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความ
เข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิม และขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น
สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้า
4) เพื่อ รั ก ษาและฟื้ นฟู ทรั พ ยากรธรรมชาติแ ละคุณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อมให้ ส ามารถ
สนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
5) เพื่อ ให้ก ารบริห ารราชการแผ่น ดิน มีป ระสิท ธิภ าพ โปร่ง ใส ทัน สมัย และมี
การทางานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา
6) เพื่อ ให้มีก ารกระจายความเจริญ ไปสู ่ภ ูมิภ าคโดยการพัฒ นาภาคและเมือ ง
เพื่อรองรับการพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิม และขยายฐานการผลิตและบริการใหม่
7) เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ
ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศ
ไทยมีบทบาทนาและสร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือ
ต่างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก
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เป้าหมายรวม
เพื่อ ให้ เป็ น ไปตามวั ตถุ ประสงค์ข้ างต้น ได้ กาหนดเป้าหมายรวมการพัฒ นาของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย
1) คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตาม
บรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับ ตัว ได้อย่ารู้เท่าทัน
สถานการณ์ มีความรับผิดชอบและทาประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญ
งอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย
2) ความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความ
เข้มแข็ง ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และการบริการทาง
สังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม กลุ่มที่มีรายได้ต่าสุดร้อยละ 40 มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อย
ร้อยละ 15
3) ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับเข้าสู่
เศรษฐกิจฐานบริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดเล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างคุณค่าสินค้า
และบริการ มีระบบการผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และมีการลงทุน
ในการผลิตและบริการฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจาย
ฐานการผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาคเพื่อลดความเหลื่อมล้า โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพ และมี
อัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี และมีปัจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน และ
การลงทุนวิจัยและพัฒนาที่เอื้อต่อการขยายตัวของภาคการผลิตและบริการ
4) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้า โดยเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของ
พื้นที่ประเทศ เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและ
ขนส่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ภายในปี 2563 เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของ
ขยะมูลฝอยที่ได้รั บการจั ดการอย่ างถูกหลั กสุ ขาภิบาลเพิ่มขึ้น และรักษาคุณภาพน้าและคุณภาพ
อากาศในพื้นที่วิกฤตให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
5) มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี
และเพิ่มความเชื่อมมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดเห็นใน
สังคมลดลง ปัญหาอาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่ง
สินค้าและค้ามนุษย์ลดลง มีความพร้อมที่จะปกป้องประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ ประเทศไทยมีส่ วนร่ว มในการกาหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิดความเชื่อมโยง
การขนส่ง โลจิสติกส์ ห่วงโซ่มูลค่า เป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่สาคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และ
อัตราการเติบโตของมูลค่าการลงทุนและการส่งออกของไทยในภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น
6) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภ าพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้
กระจายอานาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชนดาเนินการ
แทนได้ดีกว่าลดลง เพิ่มการใช้ระบบดิจิทั ลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหาร
จัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดทาโดยสถาบัน
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การจัดการนานาชาติและอันดับความยากง่ายในการดาเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐ
และระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกว้างขึ้น และดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น รวมถึงมี
บุคลากรภาครัฐที่มีความรู้ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มขึ้น
ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
เป้าหมายการพัฒนา :
1.1) คนไทยทุกกลุ่มทุกวัยมีทักษะและความรู้ความสามารถที่จะเป็นฐานในการ
พัฒนาประเทศ
1.2) คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตพร้อมรับบริบทการเปลี่ยนแปลง
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
1.3) คนไทยมีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพที่ลดลงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1.4) คนไทยมีจิตสานึกพลเมืองที่มีทัศนคติและพฤติกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนร่วม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมไทย
2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้าในสังคม
เป้าหมายการพัฒนา :
2.1) ลดปัญหาความเหลื่อมล้าด้านรายได้ และแก้ไขปัญหาความยากจน
2.2) เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐทั้งด้านการศึกษา
สาธารณสุข การคุ้มครองทางสังคม และกระบวรการยุติธรรม
3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
เป้าหมายการพัฒนา :
3.1) เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
3.2) การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา
4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เป้าหมายการพัฒนา :
4.1) เพิ่มพื้นที่ป่าไม้เป็นร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศและแก้ไขปัญหาการบุกรุก
ที่ดินของรัฐ
4.2) การดาเนินงาน นโยบาย แผนงาน โครงการพัฒนาและการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรน้าในพื้นที่ 25 ลุ่มน้าของประเทศ อยู่บนหลักความพอประมาณ มีเหตุผลและความยั่งยืน
ประชาชนทุกระดับสามารถเข้าถึงทรัพยากรน้าเพื่อการบริโภค อุปโภคได้อย่างมั่นคง ปลอดภัยและ
เท่าเทียม
4.3) สร้ า งสภาพสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ดี ลดมลพิ ษ และผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพของ
ประชาชนและระบบนิเวศ โดยให้ความสาคัญเป็นลาดับแรกกับการจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตราย เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพน้า และคุณภาพอากาศ
4.4) เพิ่ ม ศั ก ยภาพในการลดการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจก และเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ความมั่นคง
เป้าหมายการพัฒนา :
5.1) ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ
ตลอดไป
5.2) ประเทศชาติมีความมั่นคงทุกมิติ และสังคมมีความสมานฉันท์เพิ่มขึ้น
5.3) พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้มีเศรษฐกิจดีขึ้น และประชาชนมีสันติสุข มีอาชีพ
สุจริต มีการศึกษาที่มีคุณภาพ และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
5.4) ประเทศไทยสามารถรั บ มื อ กั บ ภั ย คุ ก คามด้ า นความมั่ น คงและมี
ความสัมพันธ์ และความร่วมมือด้านความมั่นคงในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และ
นานาประเทศเพิ่มขึ้น
5.5) ประเทศไทมีอันดับความเสี่ยงจากการก่อการร้ายต่ากว่าอันดับที่ 20 ของโลก
และมีอันดับความเสี่ยงจากการโจมตีด้านไซเบอร์ในต่ากว่าอันดับที่ 10 ของโลก
5.6) สาธารณภัยต่างๆ ได้แก่ ภัยแล้ง ภัยหนาว อุทกภัย ดินโคลนถล่ม ไฟป่า
และหมอกควัน น้ามันรั่วไหลในทะเล และการกัดเซาะมีแนวโน้มลดลง
6) ยุท ธศาสตร์ ที่ 6 การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การในภาครั ฐ และ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย
เป้าหมายการพัฒนา :
6.1) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐ และ
ประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ ให้อยู่ในอันดับสองของอาเซียน เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12
6.2) เพิ่ มจ านวนองค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ นแต่ ล ะประเภทที่ มีก ารบริ ห าร
จัดการที่ดี
6.3) เพิ่มคะแนนดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นให้สูงกว่าร้อยละ 50
6.4) ลดข้อร้ องเรียนของประชาชนที่ไม่ได้รับการอานวยความยุติธรรมอย่าง
เสมอภาค เป็นธรรม
7) ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพืนฐานและระบบโลจิสติกส์
เป้าหมายการพัฒนา :
7.1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ในภาพรวม
7.2) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบคมนาคมขนส่ง
7.3) การพัฒนาระบบโลจิสติกส์
7.4) การพัฒนาด้านพลังงาน
7.5) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอล
7.6) การพัฒนาด้านสาธารณูปการ (น้าประปา)
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8) ยุทธศาสตร์ที่ 8 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
เป้าหมายการพัฒนา :
8.1) เพิ่มสัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาสู่ร้อยละ 1.5 ของ
GDP และมีสัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐเป็น 70:30
8.2) เพิ่มจ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒ นาเป็น 25 คนต่อประชากร
10,000 คน
8.3) เพิ่มอันดับความสามารถการแข่งขันโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์
และด้านเทคโนโลยี จัดโดย IMD ให้อยู่ในลาดับ 1 ใน 30
9) ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพืนที่เศรษฐกิจ
เป้าหมายการพัฒนา :
9.1) ช่องว่างระหว่างภาคลดลง
9.2) มีการกระจายรายได้ของประชาชนอย่างเป็นธรรมมากขึ้น
9.3) เมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ และปลอดภัย สิ่ งแวดล้อมดี
เศรษฐกิจดี และการเดินทางสะดวก
9.4) พื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
9.5) พื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนมีการพัฒนาที่เกิดผลเป็นรูปธรรม
10) ยุทธศาสตร์ที่ 10 การต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค
เป้าหมายการพัฒนา :
10.1) ประเทศไทยมีบทบาทนาในภูมิภาคทั้งทางด้านโลจิสติกส์ การค้า การบริการ
และการลงทุน
10.2) ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการกระจายความเจริญเติบโตภาคเอเชีย
กลุ่มอาเซีย น และอนุ ภูมิภ าค เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒ นาระเบียง
เศรษฐกิจในอนุภูมิภาค และในส่วนขยายครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้
10.3) ระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาค และภูมิภาคอาเซียนมีความเชื่อมโยงกัน
เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง
10.4) ไทยมีภาพลั กษณ์ที่ดี เป็นที่เชื่อม่นของนานาชาติในฐานะประเทศที่มี
มาตรฐานดาเนินการต่างๆ เป็นไปตามมาตรฐานสากลและบรรทัดฐานระหว่างประเทศ
10.5) ไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่สาคัญทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค
โดยมีส่วนร่วมสาคัญในการกาหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ
10.6) ภาคเอกชนไทยมีเครือข่ายและองค์ความรู้ที่ส่งเสริมขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน การขยายตลาด ทั้งตลาดเดิมและตลาดใหม่
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3.3 ค้าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557
1) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมายมาตรการทางสังคม จิตวิทยา และมาตรการ
ทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการดาเนินการกับผู้คะนองปาก ย่ามใจหรือประสงค์ร้าย
มุ่งสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติ โดยไม่คานึงถึงความรู้สึกและความผูกพันภักดีของคนอีกเป็นจานวน
มาก ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และ
พระราชกรณี ย กิ จ เพื่อ ประชาชน ทั้ งจะสนับ สนุ นโครงการทั้ง หลายอั นเนื่อ งมาจากพระราชดาริ
ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลายและเกิดประโยชน์
ในวงกว้าง
2) การรักษาความมั่นคงของภาครัฐและการต่างประเทศ
2.1) ในระยะเร่งด่วน รัฐบาลได้ให้ความสาคัญต่อการเตรียมพร้อมสู่ประชาคม
การเมืองและความมั่นคงอาเซียนในกิจการ 5 ด้าน ประกอบด้วย
- การบริหารจัดการชายแดน
- การสร้างความมั่นคงทางทะเล
- การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ
- การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพื่อนบ้าน
- การเสริมสร้างในการปฏิบัติการทางการทหารร่วมกันของอาเซียน โดย
เน้นความร่วมมือเพื่อป้องกัน แก้ไขข้อพิพาทต่าง ๆ รวมถึงการแก้ไขปัญหาเส้นเขตแดนโดยใช้กลไก
ระดับทวิภาคีและ พหุภาคี
2.2) เร่ ง แก้ ไ ขปั ญ หาการใช้ ค วามรุ น แรงในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ โดยนา
ยุทธศาสตร์ เข้าใจ เข้าถึ ง และพัฒนามาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี พร้อมส่งเสริมการ
พูดคุยสันติสุขกับผู้มีความคิดเห็นต่างจากรัฐ และสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลัก
นิ ติ ธ รรมและหลั ก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนโดยไม่ เ ลื อ กปฏิ บั ติ ควบคู่ กั บ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมที่
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ทั้งจะเพิ่มระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และ
องค์การระหว่างประเทศที่อาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้
2.3) พัฒนาและเสริมสร้างของกองทัพและระบบป้องกันประเทศให้ทันสมัย
มีความพร้อมในการรักษาอธิปไตย และผลประโยชน์ของชาติ ปลอดพ้นจากการคุกคามทุกรูปแบบ
ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี เพื่ อ น าไปสู่ ก ารพึ่ ง พาตนเองในการผลิ ต อาวุ ธ
ยุทโธปกรณ์ รวมถึงการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศได้
2.4) เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศบนหลักการที่ว่านโยบายการ
ต่างประเทศเป็นส่วนประกอบสาคัญของนโยบายองค์รวมทั้งหมดในการบริหารราชการแผ่นดิน ไม่ว่า
ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม โดยจะนากลไกทางการทูตแบบบูรณาการมาใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม
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3) การลดความเหลื่อมล้าของสังคม และสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
3.1) ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่
ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยให้แรงงานทั้งระบบมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน
ในทุกระดับอย่างมีมาตรฐาน
3.2) ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้า มนุษย์ รวมถึงปัญหาผู้ห ลบหนีเข้าเมือง
การทารุณกรรมต่อแรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหาคนขอทาน
ด้วยการปรับปรุงกฎหมายข้อบังคับที่จาเป็นและเพิ่มความเข้มงวดในการระวังตรวจสอบ
3.3) ในระยะต่อไป จะพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ระบบการออมและ
ระบบสวัสดิการชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการดูแลให้มีระบบการ
กู้ ยื ม ที่ เ ป็ น ธรรมและการสงเคราะห์ ผู้ ย ากไร้ อั ต ภาพ พั ฒ นาศั ก ยภาพ คุ้ ม ครองและพิ ทั ก ษ์ สิ ท ธิ
จัดสวัสดิการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรีและเด็ก
3.4) เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการ
มีเงินหรือกิจกรรมที่เหมาะสม เพื่อสร้างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อสังคมในอนาคต โดยจัดเตรียมระบบ
การดูแลในบ้าน สถานพักฟื้น และโรงพยาบาล ที่เป็นความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และ
ครอบครัว รวมทั้งพัฒนาระบบการเงินการคลังสาหรับการดูแลผู้สูงอายุ
3.5) เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่มีความหลากหลาย
3.6) จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติที่ได้ประกาศไว้แล้ว
3.7) แก้ปัญหาการไร้ที่ดินทากินของเกษตรกรและการรุกล้าเขตป่าสงวน โดย
การกระจายสิทธิการถือครองให้แก่ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้รุกล้า และออกมาตรการป้องกันการเปลี่ยน
มือไปอยู่ในครอบครองของผู้ที่มิใช่เกษตรกร ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมสารวจและวิธีการแผนที่ที่ทันสมัย
แก้ไขปัญหาเขตที่ดินทับซ้อนและแนวเขตพื้นที่ป่าที่ไม่ชัดเจน
4) การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ้ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
4.1) จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความสาคัญทั้งการศึกษา
ในระบบและการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนา
ตนได้เต็มตามศักยภาพ เพื่อลดความเหลื่อมล้า และพัฒนากาลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพื้นที่
ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ
4.2) ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา
ให้สอดคล้องกับความจาเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา จัดระบบการสนับสนุนให้
เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน
โดยอาจจะพิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง
4.3) ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ประชาชนทั่วไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและ
การเรียนรู้
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4.4) พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความ
เป็นครู เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นาเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมา
ใช้ในการเรียนการสอนเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
4.5) ทะนุบารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ สนับสนุนให้องค์กร
ทางศาสนามีบทบาทสาคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติ
สุขและความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน
5) การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน
5.1) วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพให้มีความครอบคลุมประชากรใน
ทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพโดยไม่มีความเหลื่อมล้าของคุณภาพบริการในแต่ละระบบ และบูรณาการ
ข้อมูลระหว่างทุกระบบหลักประกันสุขภาพ
5.2) พัฒนาระบบบริหารสุขภาพ โดยเน้นการป้องกันโรคมากกว่ารอให้ป่วยแล้ว
จึงมารักษา สร้างกลไกจัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัว อยู่ที่ส่ว นกลาง ปรับระบบ
การจ้างงาน การกระจายบุคลากรและทรัพยากรสาธารณสุขให้เหมาะสมกับท้องถิ่น
5.3) ประสานการทางานระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในสังคม เพื่อป้องกันและแก้ปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และปัญหาด้านการแพทย์และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่ายอวัยวะ
และสเต็มเซลล์ โดยจัดให้มีมาตรการและกฎหมายที่รัดกุม
6) การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
รัฐ บาลจะดาเนินนโยบายเศรษฐกิจเป็น 3 ระยะ คือ ระยะเร่งด่ว นที่ต้อง
ดาเนินการทันที ระยะต่อไปที่ต้องแก้ไขปัญหาพื้นฐานที่ค้างคาอยู่ และระยะยาวที่ต้องวางรากฐานเพื่อ
ความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
6.1) ในระยะเร่งด่วน เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ยังค้าง
อยู่ก่อนที่จะพ้นกาหนดภายในสิ้นปีนี้
6.2) สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ได้จัดทาไว้ โดยนาหลักการสาคัญของการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 ที่ให้ความสาคัญในการบูรณาการงบประมาณ และความพร้อมในการดาเนินงานร่วมนา
แหล่งเงินอื่นมาประกอบการพิจ ารณาด้วย ทบทวนภารกิจที่มีลักษณะไม่ยั่งยืนหรือสร้างภาระหนี้
สาธารณะของประเทศเกินความจาเป็น และแสดงรายการลงทุนในระดับจังหวัดเพื่อความโปร่งใส
เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ
6.3) กระตุ้นการลงทุนด้ายการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่ง
นักลงทุนยื่นขออนุมัติส่งเสริมการลงทุนไว้แล้วให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว และนาโครงการลงทุนในโครงสร้าง
พื้นฐานประเภทที่มีผลตอบแทนดี
6.4) ดูแลเกษตรให้มีรายได้ที่เหมาะสมด้วยวิธีการต่างๆ เช่น ลดต้นทุนการผลิต
การช่วยเหลือในเรื่องปัจจัยการผลิตอย่างทั่วถึง
6.5) ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว เช่น ปรับปรุงวิธีการ
ตรวจรับรองมาตรฐานสินค้า และมาตรฐานการผลิตระดับไร่นา เป็นต้น
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6.6) ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย โดยพิจารณา
มาตรการลดผลกระทบจากการประกาศใช้กฎอัยการศึกในบางพื้นที่ที่มีต่อการท่องเที่ยวในโอกาสแรก
ที่จะทาได้
6.7) ในระยะยาวต่อไป ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน
เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจพร้อมกับการรักษาเสถียรภาพของราคาอย่างเหมาะสม
6.8) แก้ปัญหาน้าท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน้าในบางพื้นที่และบางฤดูกาล
โดยระดมความคิดเห็นเพื่อหาทางออกไม่ให้เกิดน้าท่วมรุนแรงดังเช่นปี 2554 ส่วนภาวะภัยแล้งนั้น
รัฐบาลจะเร่งดาเนินการสร้างแหล่งน้าขนาดเล็กให้กระจายครอบคลุม ซึ่งจะสามารถทาได้ในเวลา
ประมาณ 1 ปี
6.9) ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ ให้สอดคล้องกับต้นทุนและ
ให้มีภาระภาษีที่เหมาะสมระหว่างน้ามันต่างชนิดและผู้ใช้ต่างประเภท รวมถึงการดาเนินการให้ มี
การสารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติและน้ามันดิบรอบใหม่ทั้งในทะเลและบนบก และดาเนินการให้มี
การสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐและเอกชน ด้วยวิธีการเปิดเผย โปร่งใส และเป็นมิตร
ต่อสภาวะแวดล้อม พร้อมกับร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาพลังงาน
6.10) ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีให้จัดเก็บอย่างครบถ้วน โดยปรับปรุงโครงสร้างภาษี
ให้คงภาษีเงินได้ไว้ในระดับปัจจุบัน ทั้งบุ คคลธรรมดาและนิติบุคคล แต่ปรับปรุงโครงสร้างอัตราภาษี
ทางด้านการค้าและขยายรากฐานการจัดเก็บภาษีประเภทใหม่ ซึ่งจะจัดเก็บจากทรัพย์สิน เช่น ภาษี
มรดก ภาษีจากที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยให้มีผลกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยให้น้อยที่สุด
รวมทั้งปรับปรุงการลดหย่อนภาษีเงินได้ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้มีรายได้น้อย และ
ยกเลิกการยกเว้นภาษีประเภทที่เอื้อประโยชน์เฉพาะผู้ที่มีฐานะการเงินดี เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม
มากขึ้น
6.11) บริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่เกิดขึ้นในช่วงรัฐบาลที่ผ่านมา ซึ่งจานวนสูง
มากกว่า 700,000 ล้านบาท และเป็นภาระงบประมาณใน 5 ปีข้างหน้า อันจะทาให้เหลืองบประมาณ
เพื่อการลงทุน พัฒ นาประเทศน้ อยลง โดยประมวลหนี้เหล่านี้ให้ ครบถ้ว น หาแหล่ งเงินระยะยาว
มาสะสางหนี้ทั้งหมด และยืดระยะเวลาชาระคืนให้นานที่สุดเพื่อลดภาระของงบประมาณในอนาคต
6.12) ในระยะยาว พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ด้านการขนส่งและคมนาคมทางบก โดยเริ่มโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
ใน กทม. และรถไฟฟ้าเชื่อม กทม. กับเมืองบริวารเพิ่มเติมเพื่อลดเวลาในการเดินทางของประชาชน
เพื่อตั้งฐานให้รัฐบาลต่อไปทาได้ทันที
- ด้านคมนาคมทางอากาศ โดยปรับปรุงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2
ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานในภูมิภาค เพื่อให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรทาง
อากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ด้านการคมนาคมทางน้า โดยพัฒนาการขนส่งสินค้าทางลาน้าชายฝั่งทะเล
เพื่อลดต้นทุนระบบโลจิสติกส์ของประเทศ เริ่มจากการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือชายฝั่งอ่าวไทย
และอันดามัน ตลอดจนผลักดันให้ท่าเรือในลาน้าเจ้าพระยาและป่าสักมีการใช้ประโยชน์ในการขนส่ง
สินค้าภายในประเทศและเชื่อมโยงกับท่าเรือแหลมฉบัง รวมทั้งการขุดลอกร่องน้าลึก
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6.13) ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่งที่มีการแยกบทบาทและ
ภารกิจของหน่วยงานในระดับนโยบาย หน่วยงานกากับดูแล และหน่วยปฏิบัติที่ชัดเจน และจัดตั้ง
หน่ ว ยงานกากับ ดูแลระบบราง เพื่อทาหน้าที่กาหนดมาตรฐานการให้ บริการและความปลอดภัย
โครงสร้างอัตราค่าบริการที่เป็นธรรม การลงทุน การบารุงรักษาและการบริหารจัดการ ซึ่งจะช่วย
สนับสนุนการพัฒนาระบบรางให้เป็นโครงข่ายหลักของประเทศ
6.14) พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ
กาหนดเป้าหมายและมาตรการที่จะแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูกิจการ ตลอดจนพิจารณาความจาเป็น
ในการคงบทบาทการเป็นรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
6.15) ในด้านเกษตรกรรม ดาเนินการใน 2 เรื่องใหญ่ คือ การปรับโครงสร้างการผลิต
สินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการด้วยวิธีการต่างๆ
6.16) ในด้านอุตสาหกรรม ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพ
พื้นฐานของประเทศ อาทิ ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้
เทคโนโลยีขั้นสูง ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้การออกแบบและสร้างสรรค์ เป็นต้น
6.17) เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ให้เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.18) ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่ม
ขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง ซึ่งจะทาให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลก
สมัยใหม่ได้
7) การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาอาเซียน
7.1) เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งภายในอนุภูมิภาคและภูมิอาเซียน
โดยเร่งขับเคลื่อนตามแผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง 6
ประเทศ (GMS) แผนความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิ ระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) แผนความ
ร่วมมือแห่งอ่าวเบงกอล สาหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) และ
แผนแม่บทความเชื่อมโยงในอาเซียน
7.2) พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเริ่มจากการพัฒนาด่านการค้าชายแดนและ
โครงข่ า ย การคมนาคมขนส่ ง บริ เ วณประตู ก ารค้ า หลั ก ของประเทศเพื่ อ รองรั บ การเชื่ อ มโยง
กระบวนการผลิตและการลงทุนข้ามแดน พัฒนาระบบ National Single Window (NSW) โดย
ระยะแรกให้ความสาคัญกับด่านชายแดนที่สาคัญ 6 ด่าน ได้แก่ ปาดังเบซาร์ สะเดา อรัญประเทศ แม่สอด
บ้านคลองลึก และบ้านคลองใหญ่
8) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย
และพัฒนาและนวัตกรรม
8.1) สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพื่อมุ่งเป้าหมาย
ให้ไม่ต่ากว่า 1% ของรายได้ประชาชาติ และมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30:70 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ เพื่อให้ประเทศมีความสามารถในการแข่งขัน
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8.2) ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ เช่น ด้านพลังงานสะอาด
ระบบราง ยานยนต์ ไฟฟ้า การจัดการน้าและขยะ ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัย และพัฒนาและ
นวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม ในกรณีที่จาเป็นจะต้องซื้อวัสดุอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีจาก
ต่างประเทศ จะให้มีเงื่อนไขการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้ในอนาคตด้วย
9) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์
กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
9.1) ในระยะเฉพาะหน้า เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้ และ
สัตว์ป่า โดยให้ความสาคัญในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ พร้อมส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทาง
เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน เพื่อลดแรงกดดันในการตัดไม้จากป่าธรรมชาติ
9.2) ในระยะต่อไป พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ
โดยยึดแนวพระราชดาริที่ให้ป ระชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้ เช่น การกาหนดเขตป่าชุมชนให้
ชัดเจน
9.3) บริหารจัดการทรัพยากรน้าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณ
และคุณภาพ จัดให้มีแผนบริหารน้าของประเทศ เพื่อให้การจัดทาแผนงานไม่เกิดความซ้าซ้อนมีความ
เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ
9.4) เร่งรัดการควบคุมมลพิษทางอากาศ ขยะ และน้าเสีย ที่เกิดจากการผลิตและ
บริโภค ในพื้นที่ใดที่สามารถจัดการขยะมูลฝอยด้วยการแปรรูปเป็นพลังงานก็จะสนับสนุนให้ดาเนินการ
ส่วนขยะอุตสาหกรรมนั้นจะวางระเบียบมาตรการเป็นพิเศษ โดยกาหนดให้ทิ้งในบ่อขยะอุตสาหกรรม
ที่สร้างขึ้นแบบมีมาตรฐาน และพัฒนาระบบตรวจสอบไม่ให้มีการลักลอบทิ้งขยะติดเชื้อ และใช้มาตรการ
ทางกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด
10) การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่น ดิน ที่มีธ รรมาภิบาล และการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
10.1) จัดระบบอัตรากาลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสม
และเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ
ลดต้นทุนดาเนินการของภาคธุรกิจเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ การรักษาบุคลากร
ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ โดยจะดาเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามลาดับ
ความจาเป็นและตามที่กฎหมายเอื้อให้สามารถดาเนินการได้
10.2) ในระยะแรก กระจายอานาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริหารสาธารณะ
ได้รวดเร็ว ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย มิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใช้อานาจโดย
มิชอบก่อให้เกิดการทุจริต หรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน
ส่วนในระยะเฉพาะหน้า จะเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการทา
ธุรกิจการลงทุน และด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจาวันเป็นสาคัญ
10.3) เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ
วางมาตรการป้องกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการนาระบบพิทักษ์คุณธรรม
มาใช้ในการบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ
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10.4) ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระสาคัญเร่งด่วน
แห่งชาติ และเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้าน
11) การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
11.1) ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศและ
กฎหมายอื่นๆ ที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ และเป็นอุปสรรค
ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน โดยจะใช้กลไกของหน่วยงานเดิมที่มีอยู่ และระดมผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็น
คณะกรรมการ ที่จะจัดตั้งขึ้นเฉพาะกิจเป็นผู้เร่งดาเนินการ
11.2) ในระยะต่อไป จะจัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจาก
การแทรกแซงของรัฐ
3.4 นโยบายด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
แนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
1) น้อมน้ากระแสพระราชด้ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่เกี่ยวกับการ
ปฏิรูปการศึกษามาเป็นแนวทางปฏิบัติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดารัสเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา
ดังนี้
1.1) “ให้ครูรักเด็ก และเด็กรักครู”
1.2) “ให้ครูสอนเด็กให้มีน้าใจกับเพื่อน ไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งกับตัวเอง
ให้เด็กที่เรียนเก่งกว่าช่วยสอนเพื่อนที่เรียนช้ากว่า”
1.3) “ให้ครูจัดกิจกรรมให้เด็กทาร่วมกัน เพื่อให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี”
กระทรวงศึ ก ษาธิก ารโดยหน่ ว ยงานทางการศึ กษาทุ ก สั ง กัด และผู้ เ กี่ย วข้ อ ง
น้อมนากระแสพระราชดารัสมาเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานการสอนของครูและจัดกิจกรรม
โดยการถ่ายทอดพระราชดารัสทั้ง 3 ประการให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมและเป็นเส้นทางสู่ความสาเร็จ
การปฏิรูปการศึกษาของประเทศต่อไป
2) แนวนโยบายของนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
การขับเคลื่อนการดาเนินงานขององค์กรหลักและหน่วยงานทางการศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการที่ต้องสอดคล้ องและขยายผลตามแนวนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับ
การศึกษา ดังนี้
2.1) ทาให้เร็ว มีผลสัมฤทธิ์ภายในเดือนกันยายน 2559 ให้มากที่สุด ส่วนที่เหลือ
ส่งต่อให้รัฐบาลต่อไป
2.2) ประชาชน สังคมพึงพอใจ ประเทศได้คนมีคุณภาพ
2.3) ปรับลดภาระงานที่ไม่จาเป็นของกระทรวงศึกษาธิการลง
2.4) เร่งปรับหลักสูตร/ตารา แต่ละกลุ่มให้เหมาะสม การพิมพ์ตาราต้องคุ้มราคา

73
2.5) ผลิตคนให้ทันกับความต้องการของประเทศ จบแล้วต้องมีงานทา สามารถ
เข้าทางานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community: AEC) ให้ทันปี 2558
เพื่อช่วยแก้ปัญหาว่างงานและปัญหาสังคมได้
2.6) ปรับหลักสูตรการเรียนการสอนที่ทาให้เด็ก ครู ผู้ปกครองมีความสุข
2.7) ใช้สื่อการเรียนการสอน กระตุ้นผู้เรียนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ให้กับเด็ก
2.8) ลดความเหลื่อมล้า จัดการศึกษาให้ทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ
2.9) นาระบบ ICT เข้ามาใช้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมและกว้างขวาง
2.10) การเรียนไม่ใช่เพื่อการสอบ แต่เรียนให้ได้ทักษะชีวิตสามารถอยู่ในยุคโลก
ไร้พรมแดน
แนวนโยบายด้านการศึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายทั่วไป 17 เรื่อง
1) การจัดท้าแผนงาน/โครงการริเริ่มใหม่/ต้องสะท้อนปัญหา
1.1) ต้องเข้าใจจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของงานที่ปฏิบัติให้ชัดเจน
1.2) ต้องมองภาพงานในอนาคตได้อย่างชัดเจนสามารถกาหนดรายละเอียดของ
งานหลักงานรอง และงานที่ต้องดาเนินการก่อน/หลัง เพื่อให้บรรลุผลสาเร็จ
1.3) ต้องมีฐานข้อมูลที่ดี ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจนตั้งแต่หน่วยงานย่อยขึ้นมา
จนถึงหน่วยงานหลัก และทันต่อสถานการณ์เช่น จะผลิตนักศึกษาอาชีวศึกษาต้องรู้ความต้องการจ้าง
งานของตลาดแรงงานในแต่ละสาขาวิชา
1.4) มีการวิเคราะห์ปัญหาและทบทวนการดาเนินงานที่ผ่านมาให้ชัดเจนซึ่งผล
การวิเคราะห์ จะช่วยให้การแก้ไขปัญหามีความแม่นยามากขึ้น
2) การปรับปรุงแผนงาน/โครงการเดิมที่ไ ม่สัมฤทธิ์ผล ให้ค้นหาสาเหตุปัญหา
การดาเนินงานที่ผ่านมาแล้ววิเคราะห์หาทางเลือกในการแก้ไขปัญหาที่หลากหลาย เช่น ปัญหาเรื่อง
อายุของผู้เรียน ปัญหาอยู่ที่ครูปัญหาอยู่ที่พ่อแม่ ปัญหาอยู่ที่สภาวะแวดล้อมต่างๆ ซึ่งบางครั้ง
ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีหนึ่งวิธีเดียว
3) ให้ความเร่งด่วนแผนงาน/โครงการตามพระราชด้าริ
3.1) ให้มีการดาเนินโครงการตามพระราชดาริในส่วนที่กระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบ
โดยตรงหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง
3.2) โครงการพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถหรือพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์ใดที่กระทรวงศึกษาธิการดาเนินการหรือให้การ
สนับสนุน ต้องสามารถอธิบายที่มา เหตุผลและความสาคัญของโครงการให้นักเรียนนักศึกษารู้และ
เข้าใจหลักการแนวคิดของโครงการได้ชัดเจน รวมทั้งถ่ายทอดให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างดี
3.3) ส่งเสริมให้มีการดาเนินงานโครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยการเรียนรู้ทาความเข้าใจและยึดเป็นแนวปฏิบัติในการดาเนินชีวิต พร้อมทั้ง
สามารถเผยแพร่ขยายผลต่อไปได้
3.4) ส่งเสริมให้มีการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม เพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ
และสถาบันหลักของชาติ
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4) ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า
4.1) งบลงทุน
- ให้เตรียมการดาเนินโครงการให้พร้อมในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559
- การใช้งบประมาณ เมื่อได้รับแล้วต้องเร่งดาเนินการตามแผนที่กาหนด
เพื่อให้เกิดการกระจายงบประมาณในพื้นที่
4.2) งบกลาง
- ให้เสนอขอใช้งบกลางอย่างมีเหตุผลและใช้เท่าที่จาเป็น
- ให้เกลี่ยงบประมาณปกติของส่วนราชการมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4.3) การใช้งบประมาณในการดาเนินงานต้องเป็นไปด้ว ยความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ ซึ่งรัฐบาลจะแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้งบประมาณภาครัฐ
(คตร.) ทุกระทรวงและมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ คตร. เฉพาะกระทรวงศึกษาธิการเพื่อตรวจสอบ
การใช้ จ่ า ยงบประมาณภาครั ฐ ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารและช่ ว ยการปฏิ บั ติ ง านของผู้ บ ริ ห าร
กระทรวงศึกษาธิการเพื่อความโปร่งใส และถูกต้อง
4.4) งานบางโครงการที่ต้องมีการบูรณาการตามแผนงบประมาณบู รณาการนั้น
ให้มีการบูรณาการ งบประมาณหน่วยงานย่อยร่วมกันภายในกระทรวงให้เรียบร้อยก่อนการบูรณาการ
กับหน่วยงานภายนอก เพื่อให้การใช้งบประมาณคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
5) เน้นการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร
5.1) จัดให้มีช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นระบบ นาเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามา
ช่วยปฏิบัติงาน อาทิ การประชุมทางไกล โปรแกรมไลน์ เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
- สร้างความเข้าใจภายในองค์กรให้มากขึ้น
- ให้ผู้บริหารมีช่องทางติดต่อสื่อสารได้ตลอดเวลา สามารถถ่ายทอดคาสั่ง
ไปยังหน่วยรอง และหน่วยปฏิบัติได้ทันทีรวดเร็วและทั่วถึง
- ให้มีการรายงานที่รวดเร็วทันเหตุการณ์ และทดสอบระบบที่มีอยู่เสมอ
5.2) ทุกหน่วยงานต้องจัดให้มีแผนการประชาสัมพันธ์ อาทิ
- เสมาสนเทศ เป็นการสื่อสารประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร คือ การสร้าง
ความเข้าใจภายในองค์กร หน่วยงาน
- ประชาสนเทศ เป็นการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อภายนอกองค์กร คือ การสร้าง
ความเข้าใจกับประชาชน
6) อ้านวยการเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน
กรณีเกิดอุบัติเหตุ ภัยพิบัติ หรือ เหตุก ารณ์ที่ส่งผลกระทบต่อสถานศึกษา
ผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา ทั้งที่เกิดในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา อาทิ การกล่าวหา
พฤติกรรมผู้บริหารการประท้วงต่อต้านผู้บริหาร นักเรียนเจ็บป่วยผิดปกติ โรงเรียนถูกขู่วางระเบิด
โรงเรียนเกิดวาตภัย ฯลฯ ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนดมาตรการ วิธีการ ขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจน
ในการป้องกันแก้ไขปัญหา ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้เกี่ยวข้อง ให้ทบทวนปรับปรุง
หรือทาการซักซ้อมความเข้าใจอยู่เสมอ ซึ่งเบื้องต้น ต้องมีรายละเอียดดังนี้
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6.1) มีการจัดระบบและกาหนดผู้ปฏิบัติที่ชัดเจน
6.2) มีวิธีการ ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าระยะสั้น และระยะยาว
6.3) สารวจระบบที่มีอยู่ให้มีความพร้อมปฏิบัติงานอยู่เสมอ
6.4) ให้มีระบบการรายงานเหตุด่วนตามลาดับชั้นอย่างรวดเร็ว
7) การร่วมมือกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคม
ประสานความร่ ว มมื อ กั บ ทุ ก ภาคส่ ว นให้ เ ข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มด าเนิ น การจั ด
การศึกษาให้ครบวงจร เช่น ร่วมกาหนดหลักสูตรการเรียนการสอนให้นักเรียนนักศึกษาเข้าทางาน
ระหว่างกาลังศึกษา และการรับเข้าทางานเมื่อสาเร็จการศึกษา
8) ให้ความส้าคัญกับการบริหารงานส่วนภูมิภาคและเขตพืนที่ต่างๆ ของแต่ละ
ส่วนราชการ
8.1) ให้มีการทบทวนบทบาทหน้าที่การปฏิบัติงานของหน่วยงานระดับพื้นที่ให้ครบถ้วน
8.2) กาหนดบทบาทภารกิจในสิ่งที่ต้องรู้และสิ่งที่ยังไม่รู้ ให้มีการแบ่งภารกิจงาน
ให้ชัดเจน
8.3) กาหนดความต้องการและสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ ให้พอเพียง
9) ผลิตก้าลังคนให้ตรงกับความต้องการ ทังระดับ Engineer, Technician และ
แรงงานทั่วไปโดยด้าเนินการทังในสายสามัญและสายอาชีพ
9.1) ระดับวิศวกร (Engineer) เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ แก้ไขปัญหา และ
ควบคุมการผลิต
9.2) ระดับเจ้าหน้าที่เทคนิค (Technician) ซึ่งมีความชานาญเฉพาะด้านในการ
ซ่อมบารุงเครื่องจักรเป็นผู้ช่วยวิศวกร
9.3) ระดับแรงงานทั่วไป
10) ปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ทัง 5 องค์กรหลักหน่วยงานใน
ก้ากับ และสถานศึกษา ให้ทุกส่วนมีการปฏิบัติงานร่วมกัน ใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพื่อมุ่งหวังให้มีการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
11) การพัฒนาด้าน ICT เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา การน้าข้อมูลมาใช้ในการ
ตัดสินใจและการสื่อสารภายในองค์กร รวมถึงการสัมมนา
11.1) จัดให้มี CEO ด้าน ICT บูรณาการระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศของ
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย
และใช้ประชาสัมพันธ์ภายในกระทรวง (เสมาสนเทศ) และบริการทางวิชาการแก่ประชาชนทั่วไป
(ประชาสนเทศ)
11.2) ให้มีการดาเนินงานของศูนย์ศึกษาทางไกล (Distance Learning Thailand)
โดยบูรณาการเข้ากับสถานีวิทยุเพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (ETV) และเครือข่ายของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารเพื่อการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
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12) ให้ความส้าคัญกับเทคนิคการสอน และการสื่อความหมาย
ส่งเสริมให้ครูผู้สอนพัฒนาหรือต่อยอดนวัตกรรมการเรียนการสอน การใช้สื่อ
เทคโนโลยีต่างๆ จัดการเรียนการสอนการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ดีทาให้เด็กเกิดความสนใจเรียนรู้
และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
13) การดูแลรักษาสภาพแวดล้อม
13.1) ให้มีการประดับธงชาติในสถานที่ราชการและสถานศึกษาให้เรียบร้อย
เหมาะสม
13.2) ดูแลความสวยงามและความสะอาด บริเวณพื้ นที่ที่รับผิด ชอบของ
หน่วยงาน และสถานศึกษาทุกระดับ
13.3) การรักษาความปลอดภัยของหน่วยงานและสถานศึกษา ต้องจัดให้มีแผน
รักษาความปลอดภัยให้ชัดเจน อาทิ แผนเผชิญเหตุอัคคีภัย อุทกภัย จัดลาดับความสาคัญและสภาพ
ปัญหาภัยคุกคามของแต่ละพื้นที่ และมีการซักซ้อมแผนอย่างสม่าเสมอ
14) พัฒนาครูเป็นมืออาชีพอย่างเพียงพอ โดยการผลิตและจ้างครูที่เกษียณ
14.1) พัฒนากระบวนการผลิตครูอย่างมีประสิทธิภาพ
14.2) การจ้างครูที่เกษียณเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา เนื่องจากเป็นผู้ที่สั่งสม
ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์อย่างสูง
15) การประเมินเพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
ให้จัดระบบการประเมินผลงานความก้าวหน้า และการปรับเพิ่มวิทยฐานะและ
ภาระงานของครูผู้ ส อนให้ สามารถวัดผลได้จริงสอดคล้ องกับผลสัมฤทธิ์ของผู้ เรียนทั้งด้านความรู้
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และทักษะชีวิต
16) ผู้เรียน ผู้สอน และผู้ปกครองมีความสุข
16.1) เสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในห้องเรียนระหว่างครูกับลูกศิษย์
16.2) ปรับภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมภายในและบริเวณโดยรอบสถานศึกษาให้น่าอยู่
ร่มรื่น เพื่อการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย
16.3) เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่ว มในกิจกรรมของสถานศึกษาเพื่อ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทัศนคติที่ดีต่อสถานศึกษา
16.4) จัดโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนและผู้ปกครอง เพื่อเสริมสร้างความรักและ
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
17) ครูควรมีข้อมูลนักเรียนและผู้ปกครอง
ให้จัดระบบการทาระเบียนข้อมูลประวัติผู้เรียนและผู้ปกครองให้เป็นปัจจุบัน
เพื่อเป็นระบบดูแลนักเรียนและช่วยแก้ไขปัญหาที่ตัว ผู้เรียนและครอบครัว เป็นรายบุคคลได้ เช่น
ครอบครัวที่ประสบเหตุภัยแล้ง อุทกภัยต่างๆ และรวบรวมเป็นข้อมูลในภาพรวมของหน่วยงานระดับ
พื้นที่ในการให้ความช่วยเหลือบรรเทาปัญหาในรูปแบบที่เหมาะสมต่อไป
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นโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา
1) นโยบายด้านการปราบปรามการทุจริต
1.1) ห้ามมิให้มีการซื้อขายตาแหน่ง หรือเรียกรับเงินเพื่อการสอบบรรจุ การรับโอน
การโยกย้ายหรือผลตอบแทนอันใด ที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติราชการ
1.2) หยุดการทุจริตภายในองค์กรโดยเด็ดขาดหากพบข้อมูล
- ดาเนินการสอบสวนหาผู้กระทาผิดและดาเนินคดีตามกฎหมายอย่างจริงจัง
- ทาการตรวจสอบช่องว่างที่ทาให้เกิดการทุจริตตามที่ตรวจพบนั้นๆ และทา
การแก้ไข
- ปรับปรุงระบบระเบียบ รวมถึงมาตรการต่างๆ ควบคุมเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต
ขึ้นอีก
1.3) ดาเนินการสุ่มตรวจสอบ หากพบมีการทุจริตในหน่วยงานใด ผู้บังคับบัญชา
หน่ วยงานตามล าดับชั้นต้องมีส่ว นร่วมรับผิ ดชอบด้ว ยฐานปล่อยปละละเลยให้ เกิดการกระทาผิ ด
ดังกล่าว
2) นโยบายด้านสวัสดิการ
2.1) การสอบบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม
2.2) ให้ ส านั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม สวั ส ดิ ก ารและสวั ส ดิ ภ าพครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ดาเนินการตามอานาจหน้าที่ในการดูแลสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
ให้ครอบคลุมทุกด้าน ไม่เฉพาะกรณีเสียชีวิตเท่านั้น เพื่อช่วยให้ครูได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2.3) เรื่องหนี้สินของครู ส่งเสริมให้ครูมีจิตสานึกรู้จักการดาเนินชีวิตโดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รู้จักใช้ รู้จักเก็บ สร้างเกียรติภูมิในตนเอง เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อ
การเรียนการสอน
3) นโยบายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.1) ให้สถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ขยายผลโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพิ่มมากขึ้น
3.2) ให้สถานศึกษา/สถาบันการศึกษาทุกสังกัด ขับเคลื่อนนโยบายการอนุรักษ์
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มโดยการปลู ก จิ ต ส านึ ก แก่ ผู้ เ รี ย นทุ ก ระดั บ ในการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4) นโยบายด้านการดูแลรักษาสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์
ให้มีการจัดระบบการดูแลรักษาสิ่งปลูกสร้างและครุภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้
4.1) ระบบการจัดหาและแจกจ่ายครุภัณฑ์
ให้ใช้หลักตรรกะในการดาเนินการ ตามเหตุผลและความจาเป็นของหน่วยงาน
4.2) ระบบการซ่อมบารุง
ให้จัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจสร้างระบบการดูแลซ่อมบารุง ตรวจสอบวงรอบ
การใช้งานกาหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจนมีการเชื่อมโยงและร่วมมือกับหน่วยงานที่มีทักษะในการซ่อมบารุง
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4.3) ระบบดูแลอาคารสถานที่
ให้จัดระบบการดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตรวจสภาพ
ไม่ให้ทรุดโทรมอย่างต่อเนื่อง
นโยบายเฉพาะ
1) การศึกษาขันพืนฐาน
1.1) การแก้ไขปัญหาเด็กประถมศึกษา อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
- ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนที่เห็นผลสัมฤทธิ์ชัดเจน เช่น การสอนแบบ
แจกลูกสะกดคาโดยใช้แนวการจัดการเรียนรูท้ ี่สอดคล้องกับการพัฒนาสมอง (Brain Based Learning: BBL)
- กาหนดเป้าหมายให้นักเรียนชั้น ป.1 ต้องอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.2 ขึ้นไป
ต้องอ่านคล่องเขียนคล่อง
1.2) การดูแลเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาภาคบังคับ
- ต้องมีฐานข้อมูลเด็กออกกลางคันที่ชัดเจน
- เด็กที่ออกกลางคันต้องมีข้อมูลและติดตามดูแลให้ได้รับการศึกษาภาคบังคับ
ต่อเนื่องหรือออกไปทางานต้องส่งเสริมให้ได้รับการศึกษานอกโรงเรียน โดยมีเครือข่ายประสานการติดตาม
อย่างเป็นระบบ
1.3) ให้ทบทวนปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา
- ลดเวลาเรียนต่อวันลดการบ้านนักเรียนนักเรียนเรียนอย่างมีความสุข ไม่มี
กิจกรรมเพิ่มภาระนักเรียนในเวลาที่เหลือ
- ให้ผู้เรียนได้ใช้เวลานอกห้องเรียนเพื่อการเรียนรู้ และเข้าร่วมกิจกรรม
ที่โรงเรียนจัดขึ้นตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียนให้มากขึ้น เพื่อให้ผ่อนคลายและมีความสุข
- ให้ผู้เรียนได้รู้จักคิด ปฏิบัติมากกว่าท่องจาเพื่อการสอบอย่างเดียว เพื่อสร้าง
ภูมิต้านทานให้กับเด็กยุคโลกไร้พรมแดน
1.4) การแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก
โรงเรียนที่มีครูสอนไม่ครบชั้นเรียน ให้จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(Distance Learning Information Technology: DLIT) อย่างจริงจังและเต็มรูปแบบ รวมทั้ง
ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนวังไกลกังวลเป็นโรงเรียนต้นทางที่มีคุณภาพ
1.5) การลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
ใช้โครงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาทางไกล (Distance Learning
Television: DLTV) และผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Communication
Technology: ICT) ด้วยการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLIT)
1.6) การประเมินครู นักเรียน โรงเรียน
ให้หาความสมดุลระหว่างการควบคุมคุณภาพการศึกษากับภาระงานของครู
ที่ต้องเพิ่มขึ้น ตลอดจนปรับปรุงการคัดสรรครู ผู้บริหาร การประเมินวิทยฐานะให้เหมาะสม จัดรถโมบาย
เคลื่อนที่จากส่วนกลางเพื่อช่วยลดภาระครูหรือนาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสนับสนุน
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2) การอาชีวศึกษา
2.1) ปรับทัศนคติเปลี่ยนค่านิยมของผู้ปกครองและนักเรียนให้เห็นความสาคัญและ
เข้าสู่การเรียนสายอาชีวศึกษาให้มากขึ้น
2.2) ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบทวิศึกษา โดยร่วมกับสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
(กศน.) เมื่อจบการศึกษาแล้วให้ได้รับวุฒิการศึกษารับรอง 2 ใบ ซึ่งสามารถนาไปประกอบอาชีพได้
2.3) ร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการศึกษาระหว่างสถานประกอบการ
และสถานศึกษา โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริงและเมื่อจบการศึกษาแล้วสามารถประกอบ
อาชีพได้ทันที
2.4) แก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักศึกษาอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างความ
ปลอดภัยให้กับนักเรียนนักศึกษา
- ให้ความสนใจกับนักศึกษาทุกคนอย่างทั่วถึง
- เปิดโอกาสนักศึกษาได้เข้าฝึกงานในสถานประกอบการเพื่อเสริมสร้างนิสัย
รักการประกอบอาชีพ การตรงต่อเวลา ความอดทน ความมั่นใจตนเอง และมองถึงอนาคตข้างหน้า
2.5) ส่ง เสริม ให้ส ถานศึก ษาระดับ อาชีว ศึก ษามีค วามเป็น เลิศ เฉพาะด้า น
อาทิ การจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ด้านปิโตรเคมีการท่องเที่ยว การโรงแรม อาหาร
และมัคคุเทศก์ เป็นต้น
2.6) จัดหลักสูตรเพื่อรองรับการพัฒ นาประเทศด้านสาธารณูปโภคและอื่นๆ
อาทิ เปิดสอนหลักสูต รเกี่ย วกับ การขนส่งระบบราง หลักสูตรการซ่อมแซมยุท โธปกรณ์ และ
หลักสูตรเกี่ยวกับ การบิน เป็นต้น
2.7) จัดการศึกษาอาชีว ศึกษาสู่มาตรฐานสากล จัดการอาชีว ศึกษาอาเซียน
โดยร่ว มมือกับ กลุ่มประชาคมอาเซียน รวมทั้งประเทศจีน ญี่ปุ่น เกาหลี และยุโ รปบางประเทศ
ได้แก่ อังกฤษ เดนมาร์ก เยอรมัน เป็นต้น
3) การอุดมศึกษา
3.1) กาหนดบทบาทการผลิตนักศึกษาให้ชัดเจน ตามความถนัดและความเป็น
เลิศของแต่ละสถาบันเพื่อลดความซ้าซ้อน
3.2) กาหนดผลลัพธ์ (Outcome) ของสถาบันอุดมศึกษา เช่น เป็นศูนย์วิจัยที่มี
คุณภาพมีการวิจัยและพัฒนาจนเกิดเป็นนวัตกรรมจากทรัพยากรในท้องถิ่น เพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออก
ของประเทศ
3.3) จัดให้ส ถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ทาหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้แก่ส ถานศึกษา
ในท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น
4) การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
4.1) จัดการศึกษาเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา
- ส่งเสริมให้ประชาชนที่พลาดโอกาสทางการศึกษาในระบบโรงเรียน สามารถหา
ความรู้ด้วยตนเองอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง โดยจัดการศึกษาทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา
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ตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อนาความรู้ไปประกอบอาชีพ หรือเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงขึ้น
- จัดโครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ เพื่อเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา
ลดความเหลื่อมล้า เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้เกิดความเท่าเทียมกันทั้งในเมืองและชนบท
4.2) เร่งสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา
จัดโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลายของ
สานักงาน กศน. เพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนด้านอาชีวศึกษาให้เพิ่มมากขึ้น และตรงกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน และการจ้างงานทั้งภาคธุรกิจบริการ ภาคอุตสาหกรรม และภาคการเกษตร
4.3) จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
เพื่อให้ คนทุกช่วงวัยได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
ทั้งด้านภาษาการเปิดโลกทัศน์ เกษตรธรรมชาติ กีฬาสายสัมพันธ์ การฝึกอาชีพ การพัฒนาศักยภาพครู
พนักงานราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนติดตามและประสานงานแผนการดาเนินงาน
ให้บรรลุผลสาเร็จ
4.4) ดาเนินการปลูกฝังและเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ
เพื่อให้นักศึกษาและประชาชน มีความตระหนักในความเป็นชาติ กระตุ้นให้
เกิดความรักชาติ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจและความรักความสามัคคีของ
ประชาชน สามารถนาไปถ่ายทอดและขยายผลในวงกว้าง
4.5) กาหนดให้ กศน. ตาบล เป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนการเชื่อมประสาน
ระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน
เพื่อเพิ่มแหล่งเรียนรู้ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยดาเนินการในรูปแบบของ
คณะกรรมการ กศน. ตาบลในวัด ประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษา เจ้าอาวาสหรือผู้นาทาง
ศาสนา ผู้นาท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น เครือข่ายในชุมชน
4.6) พัฒนาคนทุกช่วงวัย
- ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้ส ามารถมีความรู้และทักษะใหม่
ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต
- ปรับกระบวนการเรียนรู้และหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการ
ความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกัน เพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ ทักษะการใฝ่เรียนรู้
แก้ปัญหาการรับฟังความเห็นผู้อื่น การมีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี โดยเน้น
ความร่วมมือระหว่าง ผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน
3.5 นโยบายการด้าเนินงานอุดมศึกษาของรัฐบาล
จากการที่รัฐบาลให้นโยบายในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0
กระทรวงศึกษาธิการจึงได้เน้นการมุ่งพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ผ่าน
อินเทอร์เน็ต การสร้าง Smart Farmer & Smart Startup และสร้างแรงงานเฉพาะทาง รวมทั้งใช้
การศึกษาโดยยึดจังหวัดเป็นฐาน เพื่อให้สังคมไทยก้าวสู่ Value-based Economy หรือ “เศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” เพื่อให้ประเทศสามารถพึ่งพาตนเองได้ ลดการนาเข้า และเป็นสังคมที่
แบ่ งปั น โดยในส่ วนของมหาวิทยาลั ยถือเป็นหน่ว ยงานหลั กที่ สาคัญต่อการพัฒนาไทยแลนด์ 4.0
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เครือข่ายอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงลงไปช่วยโรงเรียนทั่วประเทศกว่า 10,947 แห่ง
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยต้องปรับตัวให้เป็นมหาวิทยาลัย 4.0 โดยมีบทบาทที่สาคัญ คือ การจัดการ
ศึกษาเพื่อพัฒนาคนในชาติ รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้เกิดความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งทั้ง
สองส่วนจะส่งผลไปถึงเศรษฐกิจและสังคม 4.0
ปัญหาที่ผ่านมาของอุดมศึกษาไทย มีหลายประการ เช่น
1) งบประมาณด้านการศึกษาสูงเทียบกับต่างประเทศในขณะที่งบประมาณมีจากัด
2) อุดมศึกษายังไม่สามารถปรับตัวรองรับการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐบาล
3) ฐานของนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีมีแนวโน้มลดลง
4) สถาบันอุดมศึกษาผลิตบัณฑิตเกินความต้องการของประเทศหรือพื้นที่
5) สถาบันอุดมศึกษาเปิดหลักสูตรที่มีความซ้าซ้อนกัน และไม่ตรงกับศักยภาพ
ความเชี่ยวชาญของสถาบัน เน้นจัดการศึกษาเชิงพาณิชย์ (จัดนอกที่ตั้งขาดคุณภาพ)
6) มีอัตราการว่างงานสูงกว่าระดับการศึกษาอื่น
7) การผลิตกาลังคนยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
และบริการทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
8) สัดส่วนผู้เรียนวิทยาศาสตร์/นักวิจัยมีจานวนน้อย และทางานไม่ตรงสายงาน
9) บัณฑิตสายครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ส่วนใหญ่ขาดคุณภาพ
10) ทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับต่า
11) ปัญหาธรรมาภิบาลการบริหารงาน
12) งานวิจัยไม่มีคุณภาพ/ไม่ตอบโจทย์การแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศ
จากปัญหาดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการได้นามาวิเคราะห์และจัดลุ่มปัญหาแต่ละ
ด้านตามหลักอริยสัจ 4 ซึ่งได้ข้อสรุปแนวทางแก้ไขปัญหาการอุดมศึกษาที่สาคัญบางส่วน เช่น
1) แผนการจัดการศึกษาให้มีความเป็นเลิศเฉพาะด้าน
เป้าหมาย คือ Re-profiling เพื่อปรับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยคานึงถึง
ศักยภาพและความเชี่ยวชาญของสถาบันให้สามารถผลิตและพัฒนากาลังคนที่มีคุณภาพและสมรรถนะสูง
สร้างงานวิจัย ขยายองค์ความรู้ สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม รองรับโอกาสและความท้าทายในอนาคต
เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มหาวิทยาลัยสามารถปรั บระบบบริหาร
จัดการภายในให้มีประสิทธิภาพ สร้างการมีส่วนร่วม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีแผนงาน
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีความเป็นเลิศเฉพาะด้าน โดย การผลิตกาลังคนต้องตอบสนอง
ความต้องการ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมทั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ สถาบันอุดมศึกษาต้อ งกาหนด
จุ ด เน้ น การผลิ ต บั ณ ฑิ ต และงานวิ จั ย เพื่ อ สร้ า งความเป็ น เลิ ศ และความเชี่ ย วชาญ และให้
สถาบันอุดมศึกษาเปิดหลักสูตรที่เน้นตามความถนัดและความเป็นเลิศของแต่ละสถาบัน ดังนี้
1.1) กลุ่มมหาวิทยาลัยวิจัย 9 แห่ง เน้นการผลิตบัณฑิตและนักวิจัย เพื่อรองรับ
การพัฒนาประเทศและไปแข่งขันระดับโลก
1.2) กลุ่มมหาวิทยาลัยรัฐเดิมและในกากับ 22 แห่ง เน้นการผลิตบัณฑิตและ
นักวิจัย เพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศ
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1.3) กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง เน้นการผลิตบัณฑิตสายครุศาสตร์
ศึกษาศาสตร์ งานวิจัย และบริการวิชาการที่มีจุดเน้นเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง
1.4) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (9 แห่ง) + สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
(1 แห่ง) เน้นด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ
ทั้งนี้ในการสร้างนวัตกรรมที่เป็นประเด็นของประเทศ 6 เรื่องหลัก ต้องอาศัย
ความร่วมมือวิจัยข้ามศาสตร์ ข้ามมหาวิทยาลัย และข้ามประเทศ เพื่อให้ประโยชน์สูงสุด
2) แผนการจัดการศึกษาปริญญาตรีต่อเนื่อง
นโยบายที่สาคัญ คือ ให้มีการจัดการศึกษาต่อเนื่องระดับปริญญาตรี เพื่อเปิด
โอกาสในการศึกษาระดับปริญญาตรีของนักศึกษาสายอาชีวศึกษา ที่เป็นการสร้างแรงจูงใจในการ
เลือกเส้นทางสู่สายอาชีพให้เพิ่มมากขึ้น โดยรัฐบาลจะให้การสนับสนุนหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง
3) ทวิภาคี (สหกิจศึกษา (Work Integrated learning: WIL)
เพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาเข้าสู่ระบบการทางาน รวมทั้งเพื่อเพิ่มเติม
ประสบการณ์ทางด้านวิชาการ วิชาชีพ โดยสถานประกอบการทั้งภาคเอกชนและภาครัฐได้มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ซึ่งจะส่งผลให้มีการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนตรงกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน ส่งผลถึงความร่วมมื อระหว่างสถานประกอบการ และสถาบันอุดมศึกษา
มากขึ้น
นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยจาเป็นต้องคานึง ถึงปัจจัยในการดาเนินงานด้านอื่น ๆ
ที่จะส่งผลให้การผลิตนักศึกษามีคุณภาพและสอดคล้องต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ที่จาเป็นต้องมีการปรับปรุงใหม่ให้เป็นระบบ
เอนทรานซ์ 4.0 เพื่อลดภาระการวิ่งรอกของเด็ก ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ ปกครอง ให้เด็กใช้ชีวิต
วัยเรี ยน ม.6 ให้ สมบู รณ์ที่สุด ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยได้นักศึกษาใหม่ที่ตรงกับที่มหาวิทยาลั ย
ต้องการด้วย
4) การพัฒนางานวิจัย
การปรับงานวิจัยให้เป็นไปตามโจทย์ไทยแลนด์ 4.0 เพื่อตอบสนองการพัฒนา
เศรษฐกิจ และสังคมตามวาระแห่งชาติ เน้นการทางานเป็นเครือข่าย โดยกาหนดมหาวิทยาลัยแกนนา
พร้อมทั้งมีการพัฒนางานวิจัยตอบโจทย์ News Curve ให้มากขึ้น รวมทั้งมีการทาวิจัยเพื่อพัฒนา
นวัตกรรมโดยใช้โจทย์จากภาคเอกชนเป็นหลัก
3.6 ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัย ราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
1) วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นเลิศ โดยกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง และยั่งยืน
2) พันธกิจ
2.1 ผลิตบัณฑิต
2.2 วิจัย สร้างความรู้และนวัตกรรมให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล
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2.3 ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี น้อมนาแนวพระราชดาริ และทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2.4 สร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ กั บ ภาคประชาชน ชุ ม ชน ท้ อ งถิ่ น และ
ผู้ประกอบการในการจัดการศึกษา
2.5 บริหารจัดการมหาวิทยาลัย ให้มีความคล่องตัว ยืดหยุ่น โปร่งใส ด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล สู่การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
3) ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
ประกอบด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์
3.1 การพัฒนาท้องถิ่น
3.2 การผลิตและพัฒนาครู
3.3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
3.4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
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4) เป้าหมาย ตัวชีวัด กลยุทธ์ และโครงการหลัก
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
เป้าหมาย
ตัวชีวัดร่วม

ตัวชีวัด

ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
1) ฐานข้อมูลปัญหาและความต้องการของชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ที่เข้าไปสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนา
2) จานวนชุมชนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเข้าไปให้ความรู้ และร่วมพัฒนาในด้านต่างๆ
3) จานวนโครงการที่น้อมนาแนวพระราชดาริมาบูรณาการแก้ไขปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่นให้มี
ความเข้มแข็ง และยั่งยืน
1) จานวนโครงการบูรณาการ 1) จ านวนองค์ ก รภาครั ฐ 1) จานวนโครงการในการ
พั น ธกิ จ สั ม พั น ธ์ เ พื่ อ สร้ า ง
เอกชน ชุ ม ชนในพื้ น ที่
บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์
อง ค์ ค ว า ม รู้ ที่ ใ ช้ พั ฒ น า
รั บ ผิ ด ช อ บ ข อ ง
เพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม
เศรษฐกิจท้องถิ่นเพิ่มขึ้น
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ มี
ของชุมชนท้องถิ่น
2) จ า นว นวิ ส า ห กิ จ ชุ ม ช น
ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นา 2) จานวนชุมชน/ท้องถิ่นที่เข้า
ผู้ประกอบการใหม่ที่เพิ่มขึ้น
ชุมชน
ร่วมโครงการบูรณาการ
ในท้องถิ่น
2) ร้ อ ยละของนั ก เรี ย นใน
พันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ไข
3) ร า ย ไ ด้ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ข อ ง
ท้ อ งถิ่ น ที่ เ ข้ า เ รี ย นใ น
ปัญหาสิ่งแวดล้อมของ
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
ชุมชนท้องถิ่น แล้วนาองค์
เข้าร่วมโครงการบูรณาการ
แต่ละปีการศึกษา
ความรู้ไปประยุกต์ต่อยอด
พันธกิจสัมพันธ์
3) จานวนแผนงาน โครงการ
ในการแก้ไขปัญหา
4) อัตราการอพยพย้ายถิ่นของ
พั ฒ น า ชุ ม ช น ที่ มี
สิ่งแวดล้อมของชุมชน
ประ ชา กรวั ย ท างา นใน
มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏเป็ น
ท้องถิ่นลดลง
แกนนามีจานวนเพิ่มมากขึ้น
4) แร ง งานขอเ ที ย บ โ อน
ความรู้ ประสบการณ์
เ พื่ อ ย ก ร ะ ดั บ คุ ณ วุ ฒิ
การศึกษาเพิ่มขึ้น
5) สถานศึ ก ษาที่ ป ลอดยา
เสพติดเพิ่มขึ้น
6) ร้อยละของนักเรียนระดับ
ปร ะ ถม ศึ กษา ในพื้ น ที่
รั บ ผิ ด ช อ บ ข อ ง
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ที่
สามารถอ่านออกเขียนได้
เพิ่มขึ้น
7) จ า น ว น โ ค ร ง ก า ร ที่
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
ด าเนิ น การเพื่ อ ส่ ง เสริ ม
ศิลปวัฒนธรรม และกีฬา
ข อ ง ท้ อ ง ถิ่ น ใ ห้ เ ป็ น ที่
ยอมรั บ ในระดั บ ภู มิ ภ าค
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ระดับชาติ หรือนานาชาติ
8) ร้ อ ยละของประชาชนใน
ท้องถิ่นที่ดัชนีสุขภาพเพิ่มขึ้น
9) จานวนโครงการที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ส่งเสริมความรู้ รัก
สามัคคี ความมีระเบียบ
วินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่
ตนเองและผู้อื่นภายใต้
พื้นฐานของสังคม
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเ์ ป็น
ประมุข ในมหาวิทยาลัย
และชุมชนท้องถิ่น สังคม
ท้องถิ่นเพิ่มขึ้น
กลยุทธ์
บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อ บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์
ยกระดับด้านเศรษฐกิจท้องถิ่น เพื่อพัฒนาสังคมท้องถิ่น ด้าน
ที่เป็นไปตามบริบทและความ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ
ต้องการในการพัฒนาท้องถิ่น กีฬา การศึกษาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ และสุขภาพ
โครงการหลัก 1) กาหนดพื้นที่รับผิดชอบ
1) ส่งเสริมและจัดการเรียนรู้
และจัดทาแผนในการใช้
เรื่องศาสนา ศิลปะและ
การศึกษาเป็นเครื่องมือ
วัฒนธรรมของท้องถิ่น/
ในการพัฒนาท้องถิ่นของ
ชุมชน
แต่ละ มรภ.
2) จัดทาฐานข้อมูลกลาง
2) บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์
ศาสนา ศิลปะและ
เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ใช้
วัฒนธรรม และกีฬา
พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น
การศึกษา การพัฒนา
3) ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจ ทรัพยากรมนุษย์ และ
ชุมชนผู้ประกอบใหม่
สุขภาพ
3) บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์
เพื่อพัฒนาสังคมท้องถิ่น
ด้านศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม และกีฬา
การศึกษา การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ และ
สุขภาพ

บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อ
พัฒนาสังคมท้องถิ่นด้าน
สิ่งแวดล้อม
1) ส่งเสริมองค์ความรู้ด้าน
สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับ
สภาพชุมชน/ท้องถิน่ ให้กับ
ประชาชนทุก
กลุ่มเป้าหมายในชุมชน
2) พันธกิจสัมพันธ์เพื่อบริหาร
จัดการการ
ทรัพยากรธรรมชาติของ
ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
เป้าหมาย

ผลิตครูระบบปิด/เปิด

การพัฒนาศักยภาพครู

การพัฒนานวัตกรรมการผลิต
และพัฒนาครู
ตัวชีวัดร่วม ร้อยละของโรงเรียนขั้นพื้นฐานในพื้นที่ที่มีมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นพี่เลี้ยง
ตัวชีวัด
1) ร้อยละของความขาดแคลน 1) ร้อยละของอาจารย์ที่เป็น 1) จานวนชั่วโมงการเรียน
ครูในโรงเรียนขั้นพื้นฐานใน
ต้นแบบความความ
การสอนในหลักสูตร
พื้นที่รับผิดชอบของ
เชี่ยวชาญในวิชาชีพที่
ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ได้รับการยอมรับ
เกี่ยวกับการพัฒนาเทคนิค
มีจานวนลดลง
2) ร้อยละของบุคลากรทาง
การสอนที่เพิ่มขึ้น
2) ร้อยละของบัณฑิตครูที่
การศึกษาในท้องถิ่นที่
2) ผลงานการวิจัยเฉพาะ
สอบผ่านมาตรฐานใบ
ได้รับการพัฒนาจาก
สาขาวิชาชีพครูที่ได้รับการ
ประกอบวิชาชีพครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏและ
ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งใน
3) ร้อยละของบัณฑิตครูที่จบ
ได้รับวิทยฐานะที่สูงขึ้น
ระดับชาติและนานาชาติ
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ 3) ร้อยละของนักเรียนใน
หรือนาไปใช้ให้เกิด
สอบบรรจุครูได้ในการสอบ
ท้องถิ่นที่มีคะแนนผลการ
ประโยชน์ต่อการผลิตและ
ครั้งแรก
ทดสอบทางการศึกษา
พัฒนาครูเพิ่มขึ้น
4) สัดส่วนบัณฑิตครูทไี่ ด้รบั
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน
3) จานวนโรงเรียนในท้องถิ่น
การบรรจุเข้าทางานใน
(O-NET) แต่ละวิชาผ่าน
ที่มีการนานวัตกรรมการ
ท้องถิ่น
เกณฑ์คะแนนร้อยละ
จัดการเรียนรู้ของโรงเรียน
50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้น
สาธิตไปใช้ประโยชน์
กลยุทธ์
ผลิตครูที่ได้มาตรฐานวิชาชีพ พัฒนาศักยภาพครูของครู
สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนา
และมีจติ วิญญาณความเป็นครู ครูและบุคลากรทางการ
คุณภาพการจัดการเรียนรู้
และสอดคล้องกับความ
ศึกษาให้มีความเป็นมืออาชีพ ในศตวรรษที่ 21 สู่การศึกษา
ต้องการของท้องถิ่น
4.0
โครงการหลัก 1) พัฒนาระบบฐานข้อมูล
1) พัฒนาสถาบันต้นแบบ
1) พัฒนางานวิจัยเพื่อ
สนับสนุนการผลิตและ
การผลิตครู
พัฒนาการเรียนการสอน
พัฒนาครู
2) พัฒนาอาจารย์เป็น
2) พัฒนาโรงเรียนสาธิตให้
2) พัฒนาระบบการจัด
อาจารย์ต้นแบบด้าน
เป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติการและ
การศึกษา
การศึกษา
การการวิจัยเป็นต้นแบบ
3) ศูนย์พัฒนาครูและ
ให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น
บุคลากรทางการศึกษาใน
ท้องถิ่น โดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน ด้วยระบบ
Coaching and
Mentoring และ
Professional Learning
Community
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
เป้าหมาย
ตัวชีวัด

ยกระดับความเป็นเลิศของ มรภ.
พัฒนาอาจารย์
คุณภาพบัณฑิต
1) จานวนแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับ 1) ร้อยละของอาจารย์ที่มี
1) ร้อยละของจานวน
การพัฒนาให้สามารถจัด
ใบรับรองความเชี่ยวชาญ
นักศึกษาที่เข้าร่วม
การศึกษา/จัดกิจกรรมการ
ด้านวิชาชีพมาตรฐาน
กิจกรรมเพื่อประโยชน์
เรียนรูต้ ลอดชีวิตที่มี
2) ร้อยละของผลงานวิจัยที่
สาธารณะเพิม่ ขึ้น
คุณภาพเพิ่มขึ้น
ได้รับการตีพิมพ์ระดับ
2) ระดับความสามารถด้าน
2) ความพึงพอใจของ
นานาชาติเพิม่ ขึ้น
การใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
ผู้รับบริการที่มตี ่อ
3) ร้อยละของอาจารย์ที่สอบ
ของผู้สาเร็จการศึกษา
ทรัพยากรการเรียนรู้ใน
ผ่านมาตรฐาน
ระดับปริญญาตรีเมื่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาษาอังกฤษ
ทดสอบมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น
จรรยาบรรณวิชาชีพ
ความสามารถทาง
3) จานวนหลักสูตรสห
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษ CEFR สูงขึน้
วิทยาการที่ตอบสนองต่อ
และสมรรถนะเฉพาะทาง 3) อัตราการได้งานทา/
การพัฒนาท้องถิ่น
วิชาชีพ
ประกอบอาชีพอิสระของ
ผู้สาเร็จการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ภายใน
ระยะเวลา 1 ปี เพิ่มขึ้น
4) ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา มีสมรรถนะ
เป็นที่น่าพอใจของสถาน
ประกอบการเพิม่ ขึ้น
กลยุทธ์
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการ พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้
เรียนรู้ตลอดชีวิตพัฒนาคุณภาพ เป็นมืออาชีพ
บัณฑิตเป็นคนดีมีความ
การบริการทรัพยากรการเรียนรู้
เชี่ยวชาญในวิชาชีพ
พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร
สหวิทยาการที่ตอบสนองต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น
โครงการหลัก 1) จัดหาและเพิ่ม
1) สร้างมาตรฐาน ฝึกอบรม 1) สร้างมาตรฐานวิชาชีพ
และพัฒนาอาจารย์
บัณฑิตมหาวิทยาลัย
ประสิทธิภาพทรัพยากร
มือใหม่
ราชภัฏ
สนับสนุนการเรียนรู้
2) พัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะ
2) พัฒนา ปรับปรุง บูรณาการ 2) พัฒนาบุคลากรให้มี
สมรรถนะเฉพาะทาง
ของศตวรรษที่ 21 และ
หลักสูตรมหาวิทยาลัย
วิชาชีพ
สอดคล้องกับความ
ราชภัฏให้มีความพร้อม
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
และเป็นจุดเด่นตาม
3) บ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะ
แนวทางยุทธศาสตร์ใหม่
เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่
3) ความร่วมมือพัฒนา
(Startup)
หลักสูตรสหวิทยาการและ
บูรณาการการจัดการ
เรียนรู้กับผู้ใช้บัณฑิตและ
องค์กรวิชาชีพ
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
เป้าหมาย

แบ่งพื้น
ที่ความรับผิดชอบ

ระบบฐานข้อมูล

ตัวชีวัด

1) มีปฏิญญา
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร่วม
พัฒนา
ท้องถิ่น
ภายในปี
2560

1) จานวน
ระบบงาน/
ฐานข้อมูล
ร่วมที่ร่วมมือ
พัฒนาสาเร็จ
ตามแผนงาน
ร่วม

กลยุทธ์

ร่วมกาหนดพื้นที่ พัฒนาระบบ
ความรับผิดชอบ ฐานข้อมูลร่วม
ในการพัฒนา
ท้องถิ่น
โครงการ 1) ประกาศ
1) พัฒนาระบบ
หลัก
ปฏิญญา
ฐานข้อมูลเพื่อ
ราชภัฏ 60
การบริหาร
2) ประกาศพื้นที่
-ระบบ
รับผิดชอบราย
สนับสนุน
มหาวิทยาลัย
การบริหาร
-ระบบข้อมูล
ทางวิชาการ
-ระบบ
สนับสนุน
การเรียนรู้

การใช้ทรัพยากร

พัฒนาเครือข่าย

จัดระบบงานสู่
ความเป็นเลิศ
และเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาล
1) ร้อยละของ 1) ร้อยละของ 1) กฎหมาย
มหาวิทยาลัย
โครงการ/
ระเบียบ
ที่จัดหาและ
กิจกรรมร่วม
ได้รับการ
แลกเปลีย่ น
ที่เครือข่าย
ปรับปรุง
ทรัพยากร
ดาเนินการได้
ประกาศใช้
การศึกษา
แล้วเสร็จ
เป็นไปตาม
ร่วมตาม
ตามแผน
แผน
เกณฑ์
2) ร้อยละของ
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏที่ร่วม
โครงการหรือ
ผ่านการ
ประเมิน
EdPEx
จัดหา พัฒนา
สร้างเครือข่าย
จัดระบบงานสู่
แลกเปลีย่ น
ประชารัฐในการ ความเป็นเลิศ
ทรัพยากร
ทางานตาม
และเสริมสร้าง
ทางการศึกษา
พันธกิจ
ธรรมาภิบาล
1) จัดทาแผน
1) สร้างเครือข่าย 1) พัฒนาและ
แม่บท จัดหา
ประชารัฐ
ประเมินระบบ
พัฒนา
2) พัฒนา
บริหารจัดการ
ทรัพยากรทาง
เครือข่ายใน
สู่ความเป็น
การศึกษา
กลุ่ม
เลิศ
2) จัดทาข้อตกลง
มหาวิทยาลัย 2) ศึกษา พัฒนา
แลกเปลีย่ น
ราชภัฏ
และแก้ไข
ทรัพยากร
ปัญหา
ทางการศึกษา
กฏหมายเพื่อ
เสริมสร้างธรร
มาภิบาลใน
มหาวิทยาลัย
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3.7 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
1) วิสัยทัศน์: “เมืองแห่งการค้า การลงทุน การเกษตร และการท่องเที่ยว รุ่งเรือง
ด้วยวัฒนธรรมล้านนา ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข”
2) ประเด็นยุทธศาสตร์ :
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า
การลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกับกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากล
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การดารงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิต เพื่อให้
ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดารง
ความสมบูรณ์และยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
3) ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชีวัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า
การลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกับกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
- เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนและผ่านแดน
- เพื่อเพิ่มมูลค่าการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP
- เพื่อเพิ่มจานวนนิติบุคคล
กลยุทธ์
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหลักเพื่ออานวยความสะดวกทางระบบโลจิ สติกส์
รวมทั้งสนับสนุนการลงทุนเพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน+6 และ GMS
- ส่งเสริมความร่วมมือการค้าชายแดนในภาพรวมเพื่อให้เกิดการแข่งขันเสรี
ทางเศรษฐกิจกลุ่มประเทศอาเซียน+6 และ GMS
- พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP และ SMEs เพื่อเพิ่ม
มูลค่าการแข่งขัน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากล
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
- เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรสาคัญของจังหวัด
- เพื่อเพิ่มสัดส่วนสินค้าเกษตรที่ได้คุณภาพมาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
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กลยุทธ์
- พัฒนาคุณภาพเกษตรกร
- พัฒนาทรัพยากรการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพสมดุลและยั่งยืน
- พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าเกษตร และความ
มั่นคงของอาหาร
- ส่งเสริมการแปรรูป สร้างมูลค่าเพิ่ม และการพัฒนาระบบตลาด
ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 3 การด้า รงฐานวัฒนธรรมล้า นนาเพื่อ เพิ่มมูลค่า
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
- เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว
- เพื่อเพิ่มจานวนนักท่องเที่ยว
- เพื่อเพิ่มจานวนแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ
- เพื่อเพิ่มจานวนกลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการส่งเสริม สืบสาน และ
สร้างสรรค์
กลยุทธ์
- พั ฒ นาให้ จั ง หวัด เชีย งรายเป็น ศู น ย์ก ลางการท่ อ งเที่ ยวเชิ งวั ฒ นธรรม
เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ เกิดการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน GMS และ ASEan+6, +3
- ส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วง Low Season พัฒนาปรับปรุง
แหล่งท่องเที่ยว และเพิ่มศักยภาพบุคลากรสู่สากล
- ส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์ และเผยแพร่ภูมิปัญญา เพื่อเพิ่มคุณค่าและ
มูลค่าทางเศรษฐกิจ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้
ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
- เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน
- เพื่อ แก้ไ ขปัญ หาด้า นที่อ ยู่อ าศัย ของครัว เรือ นที่ไ ม่มีค วามมั่น คง และ
ไม่เหมาะสม
- เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประชาชน
- เพื่อยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน
- เพื่อแก้ปัญหาสังคมและลดความเหลื่อมล้า
กลยุทธ์
- เสริ มสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยน้อมนาหลั กปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงปรับใช้ในวิถีชีวิต
- พัฒนาที่อยู่อาศัยของครัวเรือนผู้เดือดร้อนให้มีความมั่นคงและเหมาะสม
ในการอยู่อาศัย
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- พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของประชาชนให้ ไ ด้ รั บ โอกาสและมี ร ะดั บ
การศึกษาสูงขึ้น
- ส่งเสริมการมีงานทาของกาลังแรงงานจากสายการศึกษาให้สมดุลและ
เพียงพอกับตลาดแรงาน
- พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสร้าง
ระบบภูมิคุ้มกันของสถาบันครอบครัว ชุมชน และสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
ด้ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
- เพิ่มพื้นที่ป่าไม้และแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้า ทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาขยะ
- เพื่ อ พั ฒ นาเมื อ งให้ เ ป็ น เมื อ งน่ า อยู่ สิ่ ง แวดล้ อ มดี รองรั บ การเติ บ โต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงาน
- เพื่อป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยพิบัติ
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
กลยุทธ์
- ส่ ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ์ แ ละใช้ ป ระโยชน์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ และความ
หลากหลายทางชีวภาพให้มั่นคง พอเพียง ทั่วถึง และสมดุล
- ส่งเสริมการเตรียมความพร้อ มรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และภัยธรรมชาติให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน/หมู่บ้าน
- ส่งเสริมการพัฒนาเมืองเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมและ
มีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
- ป้ องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และสร้างหมู่บ้าน/ชุมชน ให้มั่นคง
ปลอดภัยยาเสพติดด้วยกลไกและกระบวนการของประชารัฐ
- ลดปัญหาอาชญากรรมและปัญหาสังคม
- ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก
- สร้างการมีส่วนร่วมของหมู่บ้าน/ชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ในการรั กษา
ความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ภายในและพื้นที่ตามแนวชายแดน
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กลยุทธ์
- ดาเนินการตามแผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัย
ยาเสพติด
- พัฒนาและเสริมสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอาชญากรรมและปัญหาความมั่นคงด้านต่างๆ
- การจัดระเบียบสังคมเชิงบูรณาการ และการป้องกันแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
- พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการอานวยความเป็นธรรมภาคประชาสังคม
- ปลูกจิตสานึกด้านความปลอดภัยและวินัยจราจร และพัฒนาระบบบริหาร
จัดการด้านความปลอดภัยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
- พัฒ นาศั กยภาพบุคลากรและเพิ่ มประสิ ท ธิภ าพการบริห ารจั ดการภั ย
คุกคามความมั่นคงรูปแบบใหม่ และพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยภาคประชาชน
- การสร้างความรัก ความสามัคคีของราษฎร และส่งเสริมให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ที่ได้จาก
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบทั้งที่เป็นโอกาส และอุปสรรคต่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัย โดยใช้หลักการวิเคราะห์สภาพแวดล้ อมภายนอก (PESTEL Analysis) ประกอบด้วย
ประเด็นเรื่อง การเมือง นโยบายรัฐบาล ภาวะเศรษฐกิจ และรายได้ของประชาชน แนวโน้มประชากร
ชุ ม ชน สั ง คม เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมใหม่ สิ่ ง แวดล้ อ ม และกฎหมายต่ า งๆ การวิ เ คราะห์
สภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน (5 forces model) ประกอบด้วยประเด็นเรื่อง การแข่งขันของอุดมศึกษา
ในพื้น ที่ การเข้ามาของคู่แข่งขัน รายใหม่ในพื้นที่ และการมีส ถาบันการศึกษาอื่นที่เป็นทางเลื อ ก
นอกเหนือจากสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งวิเคราะห์ศักยภาพองค์กรในระยะที่ผ่านมาทั้งในด้านจุดแข็ง
จุดอ่อน โดยหลักการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (4M) ประกอบด้วยประเด็นเรื่อง บุคลากร
งบประมาณ ทรัพยากรต่างๆ และการบริหารจัดการ ดังนี้
1. จุดแข็ง (Strengths)
ด้านวิชาการ
1) จานวนอาจารย์มีมากขึ้น และมีสัดส่วนใกล้เคียงกับเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ.กาหนด
2) มีการแลกเปลี่ยน และจัดส่งอาจารย์ไปทาการสอนหลักสูตรภาษาไทยให้แก่นักศึกษา
ในมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
3) มีระบบการรับนักศึกษาที่ให้โอกาสแก่คนทุกกลุ่ม
4) หลักสูตรการเรียนการสอนที่เปิดสอนเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
แห่งชาติ และสมาคมวิชาชีพรับรอง (กรณีที่มีสมาคมวิชาชีพ)
5) ลักษณะหลักสูตรการเรียนการสอน เน้นผลการเรียนรู้ (Outcome-based)
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6) อาจารย์ผู้ สอนมีการพัฒ นานักศึกษาตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ เรียน และ
ปรับตัวให้มีความคุ้นชินกับหลักสูตรที่เน้นผลการเรียนรู้มากขึ้น
7) มีการพัฒนาผู้นานักศึกษา เพื่อสร้ างผลผลิตของมหาวิทยาลัยให้เป็นผู้นารุ่นใหม่ที่มี
คุณสมบัติเหมาะสม สอดคล้องต่อการเป็นผู้นาสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา
8) การผลิตครูของมหาวิทยาลัย มีผู้สนใจที่จะเข้ามาเรียนครูจานวนมากสามารถคัดเลือก
คนมีคุณภาพได้
9) มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศในอนุภูมิภาค
ลุ่มน้าโขงจานวนมาก
10) การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก
มีโรงพยาบาลสาหรับรองรับผู้ป่วยใน และมีห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน มีครุภัณฑ์ พร้อมรองรับ
การจัดการเรียนการสอน
ด้านวิจัย
1) การหาทุนวิจัยจากภายนอก ได้รับงบประมาณจานวนมาก เป็นที่ยอมรับจากภายนอก
เนื่องมาจากมีบุคลากรที่มีศักยภาพในการวิจัยสูง
2) จานวนนักวิจัยที่ได้รับงบประมาณในการทาโครงการวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่ สกอ.
กาหนด
3) มหาวิทยาลัยมีโครงการในการพัฒนานักวิจัยในทุกระดับ ทั้งระดับต้น ระดับกลาง และ
ระดับสูง
4) มีการใช้นักวิจัยร่วมกันในการสร้างผลงานวิจัยที่บูรณาการในศาสตร์ต่างๆ เพื่อนาไป
แก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5) การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์มีการตีพิมพ์จานวนมาก ถือว่าผลงานวิจัยได้รับการ
ยอมรับในระดับสูง
6) มีโครงการวิจั ยที่เด่นในการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น เช่น โครงการวิจัยชุดนางแลศึกษา
เรื่อง “เครื่องเตือนภัยน้าหลาก”
7) มหาวิทยาลัยมีวารสารอยู่ในฐานข้อมูล TCI ที่ทาการเผยแพร่งานวิจัย
8) มีการจัดประชุมระดับชาติ และนานาชาติในการนาเสนอผลงานวิจัย
9) มีหน่วยงานที่โดดเด่นด้านการบูรณาการงานวิจัยเข้ากับการเรียนการสอน การบริการ
วิชาการ และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เช่น สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน
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ด้านบริการวิชาการ
1) มหาวิ ท ยาลั ย มี ส านั ก นวั ต กรรมและบริ ก ารวิ ช าการ เป็ น หน่ ว ยงานกลางในการ
ประสานงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคม มีคณะ วิทยาลัย สานักวิชา ที่เป็นหน่วยงานจัดการศึกษา
ให้บริการวิชาการตามความชานาญในสาขาวิชาของตน
2) การให้บริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยเน้นพื้นที่ชุมชน และบูรณาการเข้ากับงานวิจัย
3) มหาวิทยาลัยมีการดาเนินงานโครงการตามแนวพระราชดาริที่มีการบูรณาการเข้ากับ
การเรียนการสอน การวิจัย และการให้บริการวิชาการแก่สังคม
4) มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานที่มีจุดเด่นในการให้บริการวิชาการ คือ หน่วยงานที่มีพันธกิจ
เฉพาะ ได้แก่ ศูนย์วิศวกรรมโยธา สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม สถาบันความ
หลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน และโครงการตามแนว
พระราชดาริทุกโครงการ
ด้านการท้านุบ้ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1) มหาวิทยาลัยมีสานักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบงานทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
2) มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับหน่วยงานในต่างประเทศ
3) คณะ วิทยาลัย สานักวิชา มีการพัฒนานักศึกษาด้วยศิลปวัฒนธรรม มีจุดเน้นการเรียนรู้
และเข้าใจและการดารงรักษาเอกลักษณ์ล้านนา
4) มีการส่งเสริมนักศึกษาและบุคลากร ให้มีความซาบซึ้งในวัฒนธรรมล้านนา และกลุ่ม
ชาติพันธุ์ เช่น การฝึกอบรมภาษาล้านนา การไหว้ครูดนตรีนาฏศิลป์ และงานมหกรรมวัฒนธรรม
สัมพันธ์
5) มี กิ จ กรรมด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรมที่ ร่ ว มมื อ กั บ ชุ ม ชน เช่ น การรวบรวมองค์ ค วามรู้
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญ ญาท้องถิ่น ธรรมยาตราเดินบูชาพระธาตุดอยตุง การรวบรวมฐานข้อมูล
พ่อครูแม่ครู และนิทรรศการสาธิตด้านศิลปวัฒนธรรม
6) มีกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่ร่วมมือกับเครือข่าย เช่น ราชภัฏ 40 ศิลป์ถิ่นล้านนา
Folk Arts การแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมกับประเทศในกลุ่มลุ่มน้าโขง การจัดสถานที่สักการะ
พระบรมธาตุ ราลึก 65 ปี บุญช่วย ศรีสวัสดิ์ กับ 30 ชาติพันธุ์ในเชียงราย และนิทรรศการยกย่อง
เชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี
7) มีงานวิจัยและสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม เช่น การเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรม
ในท้องถิ่นเชียงราย เพื่อการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน การฝึกอบรมการออกแบบและการปั้น
ขึ้นรูปด้วยมือ และการออกแบบชุดพื้นเมืองล้านนาสาหรับนักศึกษาและบุคลากร
8) มีอาคารศิลปินเชียงรายที่เป็นหอนิทรรศการ ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่า ทาให้รู้จัก
ตนเองรู้จักสังคม
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ด้านบริหารจัดการ
1) มีการส่งเสริมความสามารถด้านภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง
2) มีเอกลั กษณ์ และมีความเชี่ยวชาญโดดเด่นในการพัฒ นาสถาบันที่แตกต่างไปจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏอื่นๆ โดยการริเริ่มจัดตั้งหน่วยงานที่แตกต่าง เช่น วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้าน
และการแพทย์ทางเลือก สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
และอาเซียน ศูนย์บริการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพอาหาร น้า และผลิตภัณฑ์ และศูนย์วิศวกรรม
โยธา เป็นต้น
3) มีการประมาณการรายรับ และการจัดสรรงบประมาณอยู่ในเกณฑ์ที่ดี และมีความ
ปลอดภัย
4) การจั ดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยจัดสรรได้ครอบคลุมตามความสาคัญของ
ภารกิจต่างๆ
5) ทุกหน่วยงานมีประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณ อยู่ในระดับดีมาก
6) การด าเนิ น งานโครงการ/กิ จ กรรม ตามแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ด าเนิ น การได้
ในระดับสูง และส่วนใหญ่บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายของโครงการ
7) มีบรรยากาศการทางานในมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับดี ที่เป็นบรรยากาศที่เอื้อต่อการ
ปฏิบัติงาน และต่อการจัดการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย
8) มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีเอกลัษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมล้านนา
9) ทุกหน่วยงานมีการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจาปีที่ ดาเนินงาน
ตามพันธกิจที่สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
10) อธิการบดี และผู้บริหาร ชี้นาองค์กรด้วยแผนยุทธศาสตร์
11) อธิการบดี ทางานเป็นทีมโดยเลือกรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดีที่มีประสบการณ์
และมีความถนัดในงาน ตรงกับงานที่ใจรักจะทา
12) อธิการบดี ผูกพันในการนาวิสัยทัศน์ที่นาเสนอในการเสนอตัวเข้ารับการสรรหาเป็น
อธิการบดีมาปฏิบัติ
13) ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่ริเริ่มจัดตั้งหน่วยงานที่อาจแตกต่างไปจากสถาบันอุดมศึกษา
หรือมหาวิทยาลัยอื่นๆ ขึ้นมา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้ทาหน้าที่ที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานตาม
พันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เช่น วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก สถาบัน
ความหลากหลายทางชี ว ภาพและสิ่ ง แวดล้ อ มเพื่ อ การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น และอาเซี ย น ศู น ย์ บ ริ ก าร
ตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพอาหาร น้า และผลิตภัณฑ์ และศูนย์วิศวกรรมโยธา เป็นต้น
14) มหาวิ ท ยาลั ย มี ห ลั ก สู ต รชั ด เจนในการพั ฒ นาผู้ น ารุ่ นใหม่ใ นระดั บบุ ค ลากร เพื่ อ
เสริมสร้างความแข็งแกร่งต่อการร่วมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย
15) มี ก ารให้ บุ ค ลากรหรื อ อาจารย์ อ าวุ โ ส แม้ จ ะเกษี ย ณอายุ ร าชการไปแล้ ว แต่ เ ป็ น
บุคลากรที่มีคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการทางานเข้ามาช่วยในการพัฒนา
งานวิชาการ และงานอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย
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2. จุดอ่อน (Weaknesses)
ด้านวิชาการ
1) อาจารย์รุ่นใหม่ยังมีประสบการณ์ในการสอนน้อย ยังต้องได้รับการพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอนเพิ่มเติม
2) การพัฒนาบุคลากรให้เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการยังมีน้อยเมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน
3) อาจารย์ยังมีการผลิตผลงานทางวิชาการจานวนไม่มาก เช่น เอกสารคาสอน ตารา
บทความทางวิชาการ บทความวิจัย
4) มีนักศึกษาออกกลางคันในอัตราที่สูง
5) การผลิตครูของมหาวิทยาลัย ต้องได้รับการปรับปรุงคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น
6) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรของ สกอ. ประจาปีการศึกษา
2558 ยังมีบางหลักสูตรที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
7) การรับนักศึกษาในโปรแกรมวิชาที่ถือเป็นศาสตร์หลักของวิทยาศาสตร์ ยังมีจานวนน้อย
เช่น คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์
8) คุ ณวุ ฒิ ข องอาจารย์ ในคณะวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีใ นระดั บปริญ ญาเอกทาง
วิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ มีจานวนมาก แต่ยังขาดการทาวิจัยทีเ่ ข้มข้น
9) วิธีการและแสวงหาแนวทางการรับนักศึกษาใหม่เข้าเรียน ยังไม่เป็นลักษณะเชิงรุก
10) แผนการรับนักศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมายตามที่กาหนดไว้
ด้านวิจัย
1) มหาวิทยาลัยมีผลิตภัณฑ์ หรือองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยที่โดดเด่นในหลายๆ เรื่อง
แต่ขาดการต่อยอดผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด
2) โจทย์การวิจัยที่มาจากปัญหาและการแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนท้องถิ่น ยังมีน้อยเมื่อ
เทียบกับจานวนผลงานวิจัย ทั้งหมด ส่วนใหญ่เป็นผลงานวิจัยที่มุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ และ
การนาไปใช้ในการเรียนการสอน นับว่ายังตอบสนองตามวิสัยทัศน์ได้น้อย
3) ทุนวิจัยที่ได้รับจัดสรรจากภายในมหาวิทยาลัยมีจานวนงบประมาณน้อยกว่าจานวน
งบประมาณที่ได้รับจากภายนอกเมื่อเปรียบเทียบต่อโครงการ
4) การนาผลงานวิจัยไปขอตาแหน่งทางวิชาการยังมีน้อย
5) การสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนทางานวิจัยที่นาไปใช้ในการพัฒนางาน หรือ
พัฒนาท้องถิ่นยังมีน้อย
6) การวิจัยต่อยอดลุ่มลึกในศาสตร์หรือวิชาชีพของตน เพื่อขยายองค์ความรู้ หรือสร้าง
นวัตกรรมใหม่ๆ ยังมีน้อย
7) การวิจัยและพัฒนา (R&D) ในพันธกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อยกระดับคุณภาพ
การทางานยังมีน้อย
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ด้านบริการวิชาการ
การให้ ความส าคัญกับ การบริการวิช าการเชิงพื้นที่ และการบริการวิช าการเพื่อแก้ไข
ปัญหาสังคม ยังมีการให้บริการวิชาการไม่มากนัก
ด้านการท้านุบ้ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1) บุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านศิลปวัฒนธรรมกลางของสานักศิลปะและวัฒนธรรม ทางาน
แบบตั้งรับไม่สามารถทางานเชิงรุกได้ เนื่องจากมีจานวนบุคลากรน้อย
2) คณะ วิทยาลัย สานักวิชา ยังดาเนินงานวัฒนธรรมตามประเพณี ยังไม่ค่อยมีการทางาน
วัฒนธรรมในเชิงลึก เช่น วัฒนธรรมในการพัฒนานัก ศึกษา วัฒนธรรมประชาธิปไตย หรือการสร้าง
อัตลักษณ์นักศึกษา
3) ยังขาดการมี “มุมมองด้านวัฒนธรรม” ที่ขยายเป็นวิถีชีวิตในองค์รวมที่มีการมอง
วัฒนธรรมที่กว้างออกไปจากมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เช่น วัฒนธรรมทางการเมือง วัฒนธรรม
ประชาธิปไตย วัฒนธรรมองค์กร วัฒนธรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วัฒนธรรมการเรียนรู้ เป็นต้น
4) การให้ความสาคัญกับงานวิจัยสร้างสรรค์ทางศิลปวัฒนธรรม ให้มีจุดเด่นหรือน้าหนัก
เพิ่มขึ้นตามบทบาทของสถาบันอุดมศึกษายังมีน้อย
ด้านบริหารจัดการ
1) มหาวิทยาลัยต้องพึ่งพางบประมาณแผ่นดินมากกว่าเงินรายได้
2) มหาวิทยาลัยยังไม่มีการจัดทาแผนแม่บททางกายภาพ (Physical Master Plan) และ
แผนแม่บททางวิชาการ (Academic Master Plan) เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตอย่างชัดเจน
3) อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่เปิดใช้ในการเรียนการสอน บางอาคารยังไม่มี
ความพร้อมในด้านสิ่งอานวยความสะดวกในห้องเรียน เช่น อุปกรณ์โสต สื่อการเรียนการสอน พัดลม
เครื่องปรับอากาศ ทาให้มีอุปสรรคต่อการจัดการเรียนการสอน
4) แผนยุ ทธศาสตร์ ของบางหน่ว ยงาน ยั งขาดกลยุทธ์ ที่ส าคั ญที่จ ะเปลี่ ยนแปลงด้า น
การเรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอน
5) ยังขาดแผนกลยุทธ์ที่ชัดเจนในการเร่งรัด ส่งเสริมสนับสนุนการเข้าสู่ ตาแหน่งทาง
วิชาการของอาจารย์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาจารย์ใหม่
6) ขาดการจัดทาแผนธุรกิจเชิงรุก เพื่อสร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้นจากเดิมให้กับมหาวิทยาลัย
7) การจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง การกาหนดประเด็นความเสี่ยงยังดาเนินการไม่ถูก
หลักการบริหารความเสี่ยง ส่วนใหญ่จะนาปัญหามาเป็นความเสี่ยง และบุคลากรส่วนใหญ่ยังขาดความรู้
เรื่องการบริหารความเสี่ยง
8) มหาวิทยาลัยมีจานวนหน่วยงานมาก ทาให้ทรัพยากรที่จัดสรรลงสู่หน่วยงานต่างๆ
กระจายมากเกินไป
9) ช่องทางการสื่ อสารที่เป็นแบบกันเอง และไม่เป็นทางการยังมีน้อย ทาให้ การรับรู้
ข่าวสารและให้ความร่วมมือมีน้อย
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10) บรรยากาศการทางานร่วมกันแบบทีม เป็นแบบเพื่อนร่วมงานมากกว่าแบบเน้นการ
บังคับบัญชายังพบเห็นไม่มาก
3. โอกาส (Opportunities)
การเมือง นโยบายรัฐบาล
1) ผลจากการมียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) จะทาให้ประเทศไทยมี
ยุทธศาสตร์ระดับชาติที่เป็นแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศในทุกมิติ
2) มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่มุ่งเตรียม
ความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมายอนาคต
ประเทศไทย ปี 2579 ซึ่งกาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
3) มีแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2574 ที่เป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาระยะยาว มุ่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สาหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นาไปเป็นกรอบและ
แนวทางการจัดการศึกษา และการเรียนรู้สาหรับพลเมืองทุกช่วงวัย ตั้งแต่แรกเกิดจนตาย
4) นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่กาหนดให้มหาวิทยาลัยจะต้องกาหนด
บทบาทการผลิตนักศึกษาให้ชัดเจนตามความถนัดและความเป็นเลิศของแต่ละสถาบัน เพื่อลดความ
ซ้าซ้อน กาหนดผลลัพธ์ (Outcome) ของสถาบันอุดมศึกษา
5) นโยบายการ Reprofiling มหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ โดยรัฐบาลให้ความสาคัญกับการ
เรียนสายอาชีพควบคู่ไปกับสายสามัญ เพื่อให้กาลังคนที่เข้าสู่ตลาดแรงงานมีความสามารถในการ
ประกอบอาชีพ ดังนั้น Reprofiling จึงเป็นนโยบายสาคัญที่จะให้มหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนบทบาท
ของตน รองรั บ โจทย์ การพั ฒ นาก าลั ง คนเพื่ อ ตอบสนองต่ อการพัฒ นาประเทศและหลุ ด พ้น จาก
middle income trap ได้ภายใน 15-20 ปีข้างหน้า
6) มียุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ
20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่จะใช้เป็นกรอบทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏแต่ละแห่งให้เป็นไปตามราโชบายที่กาหนด
ภาวะเศรษฐกิจ รายได้ของประชาชน
1) ฐานการผลิตและบริการหลากหลายขึ้น ฐานการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมใหญ่ขึ้น
มากหลายสาขาการผลิตและบริการ สามารถแข่งขันและมีส่วนแบ่งในตลาดโลกสูงขึ้น และสร้างรายได้
เงินตราต่างประเทศในระดับสูง อาทิ กลุ่มยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรม
อาหาร สินค้าเกษตร การท่องเที่ยว และบริการด้านสุขภาพ
2) ฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นส่งผลให้การจ้างงานเพิ่มขึ้นเป็น 38.1 ล้านคน จากประชากร
วั ย แรงงาน 38.6 ล้ า นคน อั ต ราการว่ า งงานเฉลี่ ย ไม่ ถึ ง ร้ อ ยละ 1 ปั ญ หาความยากจนจึ ง ลดลง
ตามลาดับ จากร้อยละ 20 ในปี 2550 เป็นร้อยละ 10.9 ในปี 2556 คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ

99
3) ประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี 2540 – 2541 ได้ส่งผลให้ภาครัฐ
และภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยง และสร้างภูมิคุ้มกันให้ดีขึ้นตามแนวคิดการบริหาร
จัดการที่ดี
ประชากร ชุมชน สังคม
1) โอกาสการได้รับการศึกษา บริการสาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน
ต่า งๆ และการคุ้มครองทางสั งคมอื่นๆ รวมถึงการเข้ าถึง ทรัพยากรต่างๆ ของประชาชนมีความ
ครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้นตามลาดับ
2) ประเทศไทยมีความเป็นสากลมากขึ้น ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติ
ทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคี เพื่อเป็นกลไกและช่องทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคม และการเมือง รวมทั้งกรอบความร่วมมือช่วยทาให้ประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐาน
ต่างๆ ไปสู่ระดับสากลก็มีความคืบหน้ามากขึ้น
4. อุปสรรค (Threats)
ภาวะเศรษฐกิจ รายได้ของประชาชน
1) การขยายตัว ของเศรษฐกิจโลกยัง มีความผั นผวนและมีข้ อจากั ดในการสนั บสนุ น
การขยายตัวของเศรษฐกิจประเทศไทย กระแสทุนนิยม และการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์เศรษฐกิจของ
โลกได้ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยจากเดิม ที่มีโครงสร้างเศรษฐกิจในระบบ
“เกษตรแบบพึ่งตนเอง” ต้องปรับตัวและเปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจที่ “พึ่งพาอุตสาหกรรมและ
การส่ งออก” การพัฒนาภาคเกษตรล่าช้ากว่าฐานการผลิ ตอื่นที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่มากขึ้น
ตามลาดับ จึงมีปัญหาความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้ระหว่างภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรม และ
ระหว่างสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกว้างขึ้น
2) ในช่วงต้นศตวรรษที่ 21 กระแสโลกาภิวัตน์ ได้ทาให้ภูมิทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคมของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิตอล ประกอบกับ
ในอนาคต 20 ปีข้างหน้า สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมี
นัยสาคัญในทุกมิติ
3) เศรษฐกิจ ของประเทศไทย ยังคงติดกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางจากภาวะ
เศรษฐกิจโดยรวมที่ชะลอตัวลง เนื่องมาจากความล่าช้าในการเปลี่ยนผ่านด้านเทคโนโลยี ที่ทันสมัย
การลงทุนลดลง รวมถึงการขาดแคลนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา ขณะที่หนี้สาธารณะเพิ่มสูงขึ้น
แต่รายได้เข้าประเทศลดลง ทาให้กระทบต่ อเสถียรภาพทางด้านการเงินการคลัง นักลงทุนขาดความ
เชื่อมั่น ราคาสินค้าเกษตรตกต่า และขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศลดลง
4) ประเทศไทยยังมีจุดอ่อนเชิงโครงสร้างหลายด้าน ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
จุดอ่อนสาคัญของประเทศไทย ได้แก่ โครงสร้างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามลาดับ แต่คุณภาพคนโดย
เฉลี่ ยยังต่าและการออมไม่เพียงพอ ประเทศขาดแรงงานทั้งในกลุ่ มทักษะฝี มือสู ง และทักษะฝีมือ
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ระดับล่าง ผลิตภาพแรงงานโดยเฉลี่ยต่า ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่า ต้องอาศัยการ
เพิ่มปริมาณเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก
5) ฐานการผลิ ต เกษตรและบริ ก ารมี ผ ลิ ต ภาพการผลิ ต ต่ า โดยที่ ก ารใช้ อ งค์ ค วามรู้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเพิ่มมูลค่ายังมีน้อย การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอ
การวิจัยที่ดาเนินการไปแล้วไม่ถูกนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างคุ้มค่า
ประชากร ชุมชน สังคม
1) การที่มีโครงสร้างประชากรโลกที่เข้าสู่สังคมผู้สูงวัย แม้จะส่งผลให้เกิดโอกาสทาง
ธุรกิจใหม่ๆ แต่มีความเสี่ยงให้เกิดการแย่งชิงแรงงานและเงินทุน รวมทั้ง มีแรงกดดันต่อการใช้จ่าย
งบประมาณด้านสวัสดิการและสาธารณสุขเพิ่มขึ้นในหลายๆ ประเทศ กลายเป็นความเสี่ยงด้านการคลัง
ที่สาคัญ
2) การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของโลก ทาให้เกิดภัยคุกคามด้านอื่นๆ ที่ซับซ้อนขึ้น อาทิ
การก่อการร้าย โรคระบาด เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกที่รุนแรง
ขึ้น โดยที่การก่อ การร้ า ยจะยั งเป็ นภั ยคุก คามของโลก และอาชญากรรมข้ามชาติ เป็น ปัญหาที่ มี
แนวโน้มขยายตัวมากขึ้นตามกระแสโลกาภิวัฒน์ที่เข้มข้นขึ้น การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของผู้คน สินค้า
และบริการ เงินทุน องค์ความรู้และเทคโนโลยีอย่างเสรีภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์เข้มข้นจะเอื้อให้
สามารถประกอบอาชญากรรมในรูปแบบและช่องทางใหม่ๆ ที่แยบยลมากขึ้น
3) การกระจายความเจริญและการพัฒนาให้มีความทั่วถึงมากขึ้น ประกอบกับจานวน
ประชากรที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลให้ความเป็นเมือง ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องตามมาด้วยการมีข้อกาหนดของ
รูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พื้นที่ และความเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม ภายใต้
เงื่อนไขการเปลี่ ยนแปลงดังกล่าวการยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดีทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจ
เอกชน การใช้ระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิมนุษยชนจะเข้มข้นมากขึ้น
4) การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย ซึ่งเป็นปัจจัยถ่วงให้ศักยภาพการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจลดลง และอัตราการพึ่งพิงของประชากรวัยแรงงานต้องแบกรับผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น รวมทั้ง
ส่งผลให้รัฐมีค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขเพิ่มขึ้น
5) สถานการณ์ความยากจน มีแนวโน้มลดลงแต่ความเหลื่ อมล้ าด้านรายได้ระหว่าง
คนรวยและคนจน เนื่องจากโครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่สมดุล การกระจายประโยชน์ของการพัฒนาไปยัง
กลุ่ ม คนต่ า งๆ ในสั ง คมยั ง ไม่ ทั่ ว ถึ ง จ าเป็ น ต้ อ งมี แ นวทางในการแก้ ไ ขปั ญ หาทั้ ง ด้ า นการศึ ก ษา
สาธารณสุ ข และสวั ส ดิ ก ารสั ง คม รวมถึ ง ปั ญ หาการค้ า ยาเสพติ ด ความขั ด แย้ ง ทางการเมื อ ง
การสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนความท้าทายจากภัยธรรมชาติที่มีมากขึ้น
6) ความเหลื่อมล้าทางสังคม เป็นปัญหาสาคัญที่นาไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ
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7) ปัญหาคอร์รัป ชั่น มีเป็นวงกว้าง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิส ติกส์
รวมทั้งการบริหารจัดการน้ายังไม่เป็นระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์และล่าช้า
8) คนไทยยังมีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรมไม่เคารพสิทธิผู้อื่นและไม่ยึดผลประโยชน์
ส่วนรวมเป็นสาคัญ ขณะที่ความเหลื่อมล้าและความแตกแยกในสังคมไทยยังเป็นปัญหาที่ท้าทายมาก
9) มหาวิ ท ยาลั ย ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด เชี ย งราย และพะเยา แต่ ล ะมหาวิ ท ยาลั ย มี จุ ด เน้ น
การจัดการศึกษาที่แตกต่างกัน แต่บางมหาวิทยาลัยมีกลยุทธ์ใหม่ๆ ในการจูงใจนักศึกษาให้เข้ามา
เรียนเพื่อแข่งขันในพื้นที่มากขึ้น เช่น การเปิดสอนในสาขาวิชาที่เหมือนกัน และไม่ใช่จุดเน้นของ
มหาวิทยาลัย เพื่อให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนในท้องถิ่นได้มีโอกาสได้เรียน
10) ในพื้น ที่จั งหวัดเชียงราย และพะเยา มีมหาวิทยาลั ยเอกชนที่มีการจัดการเรียน
การสอนในระดับปริญญาตรี และปริญญาโทเพิ่มมากขึ้น เช่น วิทยาลัยเชียงราย สถาบันวิทยาการ
จัดการแปซิฟิค รวมทั้งยังมีสถาบันการศึกษาที่เ ป็นทางเลือกให้กับนักเรียน นักศึกษา ได้เข้าศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น คือ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ที่ได้มีการจัดทาหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี 24 สาขาวิชา เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถาบันอาชีวศึกษา 19 แห่ง
ทั่วประเทศ
11) นั ก เรี ย นส่ ว นใหญ่ ยั ง มี ค่ า นิ ย มที่ เ ลื อ กเรี ย นมหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี ชื่ อ เสี ย งมากกว่ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่
1) เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในรู ป แบบการผลิ ต และการค้ า ที่ มี ก ารใช้ เ ทคโนโลยี ม าช่ ว ยในการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต
ภาคบริการ ทาให้ประชาชนต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง รูปแบบการดาเนินชีวิต การทางาน
และความสัมพันธ์ของคนในสังคม ตลอดจนความซับซ้อนของปัญหาทางสังคมที่จะตามมา
2) การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่จุดอิ่มตัวมากขึ้น ขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยี
ใหม่ที่จะช่วยให้ประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพิ่มขึ้นขนานใหญ่และเป็นวงกว้าง เช่นที่เคยเกิดขึ้น
ในช่ ว งการปฏิวั ติ อุต สาหกรรมยั งไม่ มีแ นวโน้ ม การก่อ ตั ว ที่ ชั ดเจนแต่ ก็ มีแ นวโน้ มของการพั ฒ นา
เทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ๆ ที่จะเป็นโอกาสสาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจแบบใหม่ๆ
3) การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจะเป็นเงื่อนไขสาคัญสาหรับอนาคตของ
โลกและประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นอัจฉริยะจะกระทบการดารงชีวิต
ของคนและทาให้ เกิ ดธุ ร กิจ แบบใหม่ รวมทั้ง เกิ ด การเชื่อ มต่ อและการบรรจบกั นของเทคโนโลยี
ก้าวหน้า อุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ภายใต้เงื่อนไขที่กดดันให้ต้องมีความสอดคล้องกับแนวคิดสีเขียว
4) การพัฒนานวัตกรรมยังมีน้อยสาหรับดาเนินการ และการบริหารจัดการภาครัฐยังขาด
การบู ร ณาการจึ ง สิ้ น เปลื อ งงบประมาณ การด าเนิ น การเพื่ อ การพั ฒ นามั ก ขาดความต่ อ เนื่ อ ง
ประสิทธิภาพต่า ขาดความโปร่งใส และขาดความรับผิดชอบ
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สิ่งแวดล้อม
1) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้มเกิดบ่อยครั้งขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น
2) ภาวะโลกร้อน และการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวนก่อให้เกิดภัยธรรมชาติ
ที่ทวีความรุ น แรงมากขึ้น กดดัน ให้ ต้องมีการปรับเปลี่ ยนรูปแบบการดาเนินธุรกิจ การดารงชีวิต
การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
3) ความเป็ น เมื อ ง มี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารลงทุ น โครงสร้ า งพื้ น ฐาน
การจัดบริการสาธารณะ การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถิ่น ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ
ที่จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากร
ท้องถิ่น การลดลงของแรงงานภาคเกษตร รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชน และขยะ
อุตสาหกรรม
4) ปั ญ หาทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ ผชิ ญ กั บ ภาวะขยะล้ น เมื อ ง และ
สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงในทุกด้าน
กฏหมาย
การบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายยั ง ขาดประสิ ท ธิ ผ ลและกฎระเบี ย บต่ า งๆ ล้ า สมั ย ไม่ ทั น กั บ
การเปลี่ยนแปลง

บทที่ 5
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)
ฉบับทบทวนและปรับปรุง พ.ศ. 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ให้การอนุมัติในคราวประชุมครั้งที่ 5/2560 วันที่ 19 พฤษภาคม 2560
พร้อมทั้ง มหาวิทยาลัยได้นาแผนไปสู่การปฏิบัติเป็นแผนปฏิบัติการประจาปี 2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
และเนื่อ งด้ว ยในปี พ.ศ. 2561 มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ ทั่ว ประเทศ ได้มีก ารปรับ ยุท ธศาสตร์ใ หม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
เพื่อสนองพระราโชบายด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงรายจึงได้มีการทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ.
2560 - 2579) โดยในช่วงแผนพัฒนาระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) มหาวิทยาลัยได้กาหนดทิศทาง
และเป้าหมายการพัฒนาไว้ ดังนี้
ปรัชญา : สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากลอย่างยั่งยืน
วิสัยทัศน์ : เป็นศูนย์กลางการศึกษาเพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพท้องถิ่นสู่สากล
พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตที่มที ักษะเด่น มีความรู้ดี มีคุณธรรม และตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
2. ผลิตผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ เพื่อการน าไปใช้ ประโยชน์ในท้องถิ่น ประเทศ และ
ภูมิภาคอาเซียน
3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น ประเทศ
และภูมิภาคอาเซียน
4. สืบสาน และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และของชาติ
5. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มคี ุณภาพและมีธรรมาภิบาล
อัตลักษณ์ : ทักษะเด่น ความรู้ดี มีคุณธรรม
เอกลักษณ์ : มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
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ค่านิยมร่วม : สร้างความรู้ เชิดชูภูมิปัญญา พัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
วัฒนธรรมขององค์กร : ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมพัฒนา
เป้าหมายหลักของความสาเร็จตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)
1. บัณฑิตมีความรู้ มีคุณธรรม มีความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์ คิดเชิงวิเคราะห์ และ
มีสมรรถนะวิชาชีพตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
2. บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
3. บั ณฑิ ตครู ของมหาวิ ทยาลั ย ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้ ที่ มีคุณลั ก ษณะแห่ ง
ศตวรรษที่ 21 มีจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นคนเก่ง คนดี มีความรับผิดชอบ รู้เท่าทันเทคโนโลยี และ
การเปลี่ยนแปลง
4. ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ และได้รับการนาไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น ประเทศ และภูมิภาคอาเซียน
5. เป็นผู้นาในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และเป็นศูนย์กลาง
การเรียนรู้ด้านภาษาไทย และวัฒนธรรมไทยสาหรับชาวต่างชาติ
6. เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่น และของชาติ
7. เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีธรรมาภิบาล ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม
มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ดาเนินการเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายหลัก
1. การยกระดับคุณภาพการศึกษา
2. การพัฒนาบุคลากร
3. การผลิตและพัฒนาครู
4. การพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์
5. การพัฒนาท้องถิ่น
6. การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
7. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

หมายเหตุ  หมายถึง ตัวชี้วัดความสาเร็จและการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
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ตัวชี้วัดความสาเร็จของแผนยุทธศาสตร์
เป้าหมาย
เป้าหมายหลักที่ 1
บัณฑิตมีความรู้ มีคุณธรรม
มีความสามารถในการคิด
เชิงสร้างสรรค์ คิดเชิง
วิเคราะห์ และมีสมรรถนะ
วิชาชีพตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

ตัวชี้วัดความสาเร็จ (เมื่อสิ้นสุดแผน)
1. บัณฑิตทางานในท้องถิ่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. บัณฑิตมีรายได้ตรงตามวุฒิการศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
3. บัณฑิตทางานในองค์กรระดับนานาชาติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15
4. บัณฑิตในหลักสูตรที่มีเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ/วิชาชีพสอบผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานวิชาการ/วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
5. บัณฑิตที่สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย
ก่อนสาเร็จการศึกษาในระดับดีมากขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15
6. บัณฑิตที่สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านภาษาไทยของมหาวิทยาลัย
ก่อนสาเร็จการศึกษาในระดับดีมากขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 9
7. บัณฑิตที่สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยก่อนสาเร็จการศึกษาในระดับดีมากขึ้นไป ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 15
8. แหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถจัดการศึกษาจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น จานวนไม่น้อยกว่า
2 แหล่งเรียนรู้ 
9. ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อทรัพยากรการเรียนรู้ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
10. หลักสูตรสหวิทยาการที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น
จานวนไม่น้อยกว่า 2 หลักสูตร 
11. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
12. ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของผู้สาเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี เมื่อทดสอบมาตรฐานความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษ CEFR ในระดับ B2 สูงขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
13. อัตราการได้งานทา/ประกอบอาชีพอิสระของผู้สาเร็จการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ภายในระยะเวลา 1 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 
14. ผู้สาเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษามีสมรรถนะเป็นที่น่าพอใจของ
สถานประกอบการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 
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เป้าหมายหลักที่ 2
1. บุคลากรสายวิชาการ
บุคลากรปฏิบัติงานอย่าง 1.1 บุคลากรสายวิชาการทุกคนมีผลงานทางวิชาการรูปแบบใด
มืออาชีพ
รูปแบบหนึ่ง หรือ
1.2 บุคลากรสายวิชาการเป็นที่ปรึกษา/วิทยากร/กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ/กรรมการวิชาการ/คณะทางานให้กับหน่วยงาน
ภายนอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 หรือ
1.3 บุคลากรสายวิชาการที่มีผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ที่รับการตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
2. บุคลากรสายวิชาการที่มีใบรับรองความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ
มาตรฐาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 
3. บุคลากรสายวิชาการที่สอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ
จรรยาบรรณวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสมรรถนะ
เฉพาะทางวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
4. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการทุกคนมีคู่มือการปฏิบัติงานหรือ
ผลงานทางวิชาการ
เป้าหมายหลักที่ 3
บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัย
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะ
แห่งศตวรรษที่ 21 มี จิต
วิญญาณความเป็นครู เป็น
คนเก่ง คนดี รับผิดชอบ
และรู้เท่าทันเทคโนโลยี
และการเปลี่ยนแปลง

1. โรงเรียนขั้นพื้นฐานในพื้นที่ที่มีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เป็นพี่เลี้ยง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 
2. อาจารย์ผู้สอนที่เป็นต้นแบบความความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
ที่ได้รับการยอมรับ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
3. บัณฑิตครูทุกคนที่สอบผ่านมาตรฐานใบประกอบวิชาชีพครู 
4. บัณฑิตครูที่จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายที่สอบบรรจุครู
ได้ในการสอบครั้งแรก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
5. บัณฑิตครูได้รับการบรรจุเข้าทางานในท้องถิ่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
6. นักเรียนในท้องถิ่นที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20 จากปีฐาน 
7. รายวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเทคนิคการเรียนการสอนครูที่มีประสิทธิภาพ
ที่บรรจุในหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต เพิ่มขึ้นจากหลักสูตรเดิมหรือ
หลักสูตรก่อนปรับปรุง ไม่น้อยกว่า 2 รายวิชา 
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8. ผลงานการวิจัยเฉพาะสาขาวิชาชีพครูที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้ง
ในระดับชาติและนานาชาติ หรือนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการ
ผลิตและพัฒนาครู จานวนไม่น้อยกว่า 35 ผลงาน 
9. โรงเรียนในท้องถิ่นที่มีการนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ของ
โรงเรียนสาธิตไปใช้ประโยชน์ จานวนไม่น้อยกว่า 2 แห่ง 
10. บุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการที่ได้รับ
วิทยฐานะที่สูงขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

เป้าหมายหลักที่ 4
ผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ เป็นที่ยอมรับ
ในระดับชาติและ
นานาชาติ และได้รับการ
นาไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาท้องถิ่น ประเทศ
และภูมิภาคอาเซียน
เป้าหมายหลักที่ 5
เป็ น ผู้ น าในการพั ฒ นา
ท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง
มั่ น คง มั่ ง คั่ ง และยั่ ง ยื น
และเป็ น ศู น ย์ ก ลางการ
เรียนรู้ด้านภาษาไทยและ
วั ฒ นธรรมไทยส าหรั บ
ชาวต่างชาติ

1. บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่มีคุณภาพ
จานวนไม่น้อยกว่า 70 บทความ
2. ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ทุกผลงานถูกนาไปใช้ประโยชน์
โดยท้องถิ่น
3. ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติเพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 12 จากปีฐาน 
1. อาเภอในจังหวัดเชียงรายที่ได้รับการบริการวิชาการ
จานวนไม่น้อยกว่า 10 อาเภอ
2. ประเทศในเอเชียที่เข้ามารับบริการวิชาการ จานวนไม่น้อยกว่า
10 ประเทศ
3. บุคลากรสายวิชาการที่มีผลงานให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
4. ฐานข้อมูลปัญหาและความต้องการของชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายที่เข้าไปสนับสนุนการเรียนรู้
เพื่อการพัฒนา จานวนไม่น้อยกว่า 1 ฐานข้อมูล 
5. ชุมชนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเข้าไปให้ความรู้และ
ร่วมพัฒนาในด้านต่างๆ จานวนไม่น้อยกว่า 18 ชุมชน 
6. โครงการที่น้อมนาแนวพระราชดาริมาบูรณาการแก้ไขปัญหาในการ
พัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน จานวนไม่น้อยกว่า
3 โครงการ 
7. องค์กรภาครัฐ เอกชน ชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงรายมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน จานวนไม่น้อยกว่า
14 องค์กร 
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8. นักเรียนในท้องถิ่นที่เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
9. แผนงานโครงการพัฒนาชุมชนที่มีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็น
แกนนามีจานวนเพิ่มมากขึ้น จานวนไม่น้อยกว่า 13 แผนงาน 
10. สถานศึกษาที่ปลอดยาเสพติดเพิ่มขึ้น จานวนไม่น้อยกว่า
10 แห่ง/ชมรม 
11. นักเรียนระดับประถมศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงรายที่สามารถอ่านออกเขียนได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 95 จากปีฐาน 
12. โครงการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายดาเนินการเพื่อส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม และกีฬาของท้องถิ่นให้เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาค
ระดับชาติ หรือนานาชาติ จานวนไม่น้อยกว่า 5 โครงการ 
13. ประชาชนในท้องถิ่นที่ดัชนีสุขภาพเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 40 จากปีฐาน 
14. โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพิ่มขึ้น จานวนไม่น้อยกว่า
18 โครงการจากปีฐาน 
15. วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการใหม่ที่เพิ่มขึ้นในท้องถิ่น
จานวนไม่น้อยกว่า 4 แห่ง/ชุมชน 
16. รายได้ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการบูรณาการ
พันธกิจสัมพันธ์เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 
17. อัตราการอพยพย้ายถิ่นของประชากรวัยทางาน ในท้องถิ่นลดลง
ร้อยละ 1 
18. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีโครงการส่งเสริมความรู้ รัก สามัคคี
ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ตนเองและผู้อื่นภายใต้
พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ในมหาวิทยาลัยและชุมชนท้องถิ่น สังคมท้องถิ่น จานวนไม่น้อย
กว่า 6 โครงการ 
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เป้าหมายหลักที่ 6
1. ผู้มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้าน
ของท้องถิ่น และของชาติ จานวนไม่น้อยกว่า 8,000 คน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา 2. นักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมของ
ของท้องถิ่น และของชาติ
ท้องถิ่นและของชาติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของจานวนนักศึกษา
และบุคลากรทั้งหมด
เป้าหมายหลักที่ 7
เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการ
เรียนรู้ เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น มีธรรมาภิบาล ใส่
ใจต่อสิ่งแวดล้อม มีระบบ
การบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ เป็นที่รู้จัก
และเป็นที่ยอมรับทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ

1. ผลการประเมินคุณภาพจากผู้ประเมินภายนอกเพิ่มขึ้นทุกปี
2. ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสการดาเนินงานของ
มหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นทุกปี
3. ผลการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมจากนักศึกษา บุคลากร และ
ผู้รับบริการเพิ่มขึ้นทุกปี
4. ระบบงาน/ฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
ที่พัฒนาขึ้นใหม่ จานวนไม่น้อยกว่า 8 ระบบ 
5. ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศในการบริหารงานที่ทบทวน
และปรับปรุง จานวนไม่น้อยกว่า 5 ฉบับ 
6. เครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่น
จานวนไม่น้อยกว่า 5 เครือข่าย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ และมาตรการ/โครงการ/
กิจกรรม ตามเป้าหมายหลัก 7 ด้าน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

การยกระดับคุณภาพการศึกษา

ความเชื่อมโยงกับพันธกิจ พันธกิจที่ 1 : ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะเด่น มีความรู้ดี มีคุณธรรม และ
และเป้าหมายหลัก
ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
เป้าหมายที่ 1 : บัณฑิตมีความรู้ มีคุณธรรม มีความสามารถในการคิด
เชิงสร้างสรรค์ คิดเชิงวิเคราะห์ และมีสมรรถนะวิชาชีพตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
เป้าประสงค์ของ
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
ยุทธศาสตร์
ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งรายให้ เ ป็ น ผู้ มี ค วามรู้ มี คุ ณ ธรรม
มีสมรรถนะของบัณฑิตแห่งศตวรรษที่ 21 และมีคุณลักษณะตรงตาม
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละของจานวนบัณฑิตทางานในท้องถิ่น
ปี 2560
60

ปี 2561
65

ปี 2562
70

ปี 2563
75

ปี 2564
80

2. ร้อยละของจานวนบัณฑิตมีรายได้ตรงตามวุฒิการศึกษา
ปี 2560
30

ปี 2561
35

ปี 2562
40

ปี 2563
45

ปี 2564
50

3. ร้อยละของจานวนบัณฑิตทางานในองค์กรระดับนานาชาติ
ปี 2560
5

ปี 2561
7

ปี 2562
9

ปี 2563
12

ปี 2564
15

4. ร้อยละของจานวนบัณฑิตในหลักสูตรที่มีเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาการ/วิชาชีพสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ/วิชาชีพ
ปี 2560
65

ปี 2561
70

ปี 2562
75

ปี 2563
80

ปี 2564
85
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5. ร้อยละของจานวนบัณฑิตที่สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้าน
ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยก่อนสาเร็จการศึกษาในระดับดี
มากขึ้นไป
ปี 2560
5

ปี 2561
7

ปี 2562
9

ปี 2563
12

ปี 2564
15

6. ร้อยละของจานวนบัณฑิตที่สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้าน
ภาษาไทยของมหาวิทยาลัยก่อนสาเร็จการศึกษาในระดับดีมาก
ขึ้นไป
ปี 2560
-

ปี 2561
-

ปี 2562
5

ปี 2563
7

ปี 2564
9

7. ร้อยละของจานวนบัณฑิตบัณฑิตที่สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยก่อนสาเร็จการศึกษาใน
ระดับดีมากขึ้นไป
ปี 2560
5

ปี 2561
7

ปี 2562
9

ปี 2563
12

ปี 2564
15

8. จานวนของแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถจัดการศึกษา
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น 
ปี 2560

ปี 2561
1

ปี 2562
2

ปี 2563
2

ปี 2564
2

9. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อทรัพยากรการ
เรียนรู้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ปี 2560

ปี 2561
70

ปี 2562
80

ปี 2563
85

ปี 2564
85

10. จานวนหลักสูตรสหวิทยาการที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
ปี 2560

ปี 2561
1

ปี 2562
-

ปี 2563
1

ปี 2564
-
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11. ร้อยละของจานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อประโยชน์
สาธารณะ 
ปี 2560

ปี 2561
20

ปี 2562
20

ปี 2563
20

ปี 2564
20

12. ร้อยละของจานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มี
ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของ เมื่อทดสอบ
มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ CEFR ในระดับ B2
สูงขึ้น 
ปี 2560

ปี 2561
1.5

ปี 2562
2

ปี 2563
2.5

ปี 2564
3

13. ร้อยละของจานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งาน
ทา/ประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี 
ปี 2560

ปี 2561
80

ปี 2562
85

ปี 2563
90

ปี 2564
95

14. ร้อยละของจานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษามี
สมรรถนะเป็นที่น่าพอใจของสถานประกอบการ 
ปี 2560

ปี 2561
80

ปี 2562
85

ปี 2563
90

ปี 2564
95

กลยุทธ์
มาตรการ
1. ปรับปรุงและพัฒนา 1.1 จัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558
ประสิทธิภาพการ
และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา
บริหารและการ
พ.ศ. 2557 และให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนยุทธศาสตร์
จัดการหลักสูตรที่เปิด
การพัฒนามหาวิทยาลัย เกณฑ์มาตรฐานวิชาการ และเกณฑ์
สอน ทุกระดับ
มาตรฐานวิชาชีพ (กรณี เป็นหลักสูตรที่มีเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพ)
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2. ผลิตบัณฑิตใน
2.1 ปรับปรุงหลักสูตรและสาขาวิชาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
สาขาวิชาที่สอดคล้อง
และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
กับยุทธศาสตร์ชาติ 2.2 พัฒนาหลักสูตรใหม่ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผน
และแผนยุทธศาสตร์
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ภายใต้ ศั ก ยภาพของ
การพัฒนา
มหาวิ ท ยาลั ย โดยเน้ น หลั ก สู ต รสหวิ ท ยาการ หลั ก สู ต รพหุ
วิทยาการ และการบูรณาการหลักสู ตร และการบูรณาการการ
มหาวิทยาลัย 
เรียนการสอนกับการทางาน (WIL) 
2.3 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนในทุกระดับ
2.4 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก
2.5 จัดกิจกรรมการประชุม สัมมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
3. การจัดการจานวน
3.1 การรับนักศึกษาไทย โดยพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์การ
นักศึกษาใหม่
รับนักศึกษาใหม่ ทบทวนและปรับปรุงระบบการรับนักศึกษาใหม่
สาหรับนักศึกษาไทย และดาเนินการจัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ
การแสดงผลงานวิชาการและวิชาชีพของนักศึกษา (CRRU Open
House: Show and Share) เพื่อเพิ่มการรับรู้เกี่ยวกับการจัด
การศึกษาของมหาวิทยาลัย
3.2 การรับนักศึกษาต่างชาติ โดยพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์
การรับนักศึกษาใหม่ ทบทวนและปรับปรุงระบบการรับนักศึกษา
ใหม่ สาหรับนักศึกษาต่างชาติ การเพิ่มจานวนนักศึกษาต่างชาติ
ทดสอบความรู้ทางด้านภาษาไทย CRRU-Thai Test ให้กับ
นักศึกษาชาวต่างชาติในต่างประเทศ และการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาและบุคลากรกับหน่วยงานต่างประเทศ
4. พัฒนาความเป็นเลิศ 4.1 พัฒนาทักษะการเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติโดยกระบวนการจัดการ
ของบัณฑิตให้มี
เรียนการสอนโดยการบูรณาการกับการทางาน โดยทบทวน
ทักษะของศตวรรษที่
และปรับปรุงระบบกลไกการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอน
21 และสมรรถนะ
โดยการบูรณาการกับการทางาน และส่งเสริม สนับสนุนจัดการ
สากล 
เรียนการสอนบูรณาการกับการทางาน (CRRU – WIL) 
4.2 พัฒนาทักษะบัณฑิตแห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศ
ของบัณฑิตในด้านต่างๆ เช่น ทักษะวามเป็นเลิศด้านวิชาชีพ ด้าน
ภาษาอังกฤษ ด้านภาษาไทย และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.3 ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารเฉพาะทาง และปั จ จั ย
สนั บ สนุ น การจั ด การเรี ย นการสอนที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และมี
มาตรฐานตามเกณฑ์ของศาสตร์และสาขาวิชานั้นๆ
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4.4 ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยเพิ่ม
สัดส่วนจานวนหน่วยกิต และรายวิชาภาษาอังกฤษที่กาหนดให้
เรียนเพิ่มขึ้น
4.5 ปรั บ ปรุ ง และพั ฒนาข้ อ สอบมาตรฐานหลัก สู ต รหมวดวิ ช า
ศึกษาทั่วไป
4.6 จัดให้มีศูนย์การให้คาปรึกษาแก่นักศึกษา เพื่อช่วยเหลือและ
แนะนานักศึกษาทั้งในด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิต
4.7 พัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
4.8 พัฒนาและเสริมสร้างสมรรถะการใช้ภาษาไทย เพื่อการสื่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพ
4.9 พัฒนาและเสริมสร้างสมรรถะการใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อ
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
4.10 พัฒนาและเสริมสร้างสมรรถะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษาและสืบค้น และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
4.11 บ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่
(Startup) 
5. เสริมสร้างคุณลักษณะ 5.1 พัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะของคนดี คนเก่ง รับผิดชอบ
การเป็นคนดี คนเก่ง
และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
และส่งเสริมนักศึกษา 5.2 สนับสนุน และส่งเสริมนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษทั้งใน
ที่มีความสามารถ
ลักษณะบุคคลและกลุ่ม
พิเศษในการสร้าง
5.3 เชิดชูเกียรติและให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีความสามารถ
ชื่อเสียงให้แก่
พิเศษทั้งในลักษณะบุคคลและกลุ่ม
มหาวิทยาลัย
5.4 พัฒนาการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทย และทักษะการใช้ชีวิตใน
สังคมไทยให้แก่นักศึกษาต่างชาติ
6. จัดหาและเพิ่ม
6.1 ปรับปรุงและพัฒนาอาคาร สถานที่ ห้องเรียนที่มีมาตรฐาน จูง
ประสิทธิภาพ
ใจและส่งเสริมบรรยากาศการเรียนการสอนของนักศึกษาและ
ทรัพยากรสนับสนุน
อาจารย์ 
6.2 ปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวก
การเรียนรู้ 
ที่ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 
6.3 บูรณาการการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานในลักษณะห้องปฏิบัติการกลาง ทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านภาษา 
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7. พัฒนาระบบและ
กลไกสนับสนุนการ
บริหารงานวิชาการ

มาตรการ
6.4 พัฒนาแหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การ
ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการเรียนรู้ และห้องสมุดกลางของมหาวิทยาลัย
6.5 เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการ
จัดบริการห้องสมุดกลางของมหาวิทยาลัยในรูปแบบต่างๆ ให้
เป็นระบบ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
7.1 ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการ
ได้แก่ ระบบงานสารสนเทศและฐานข้อมูล ระบบงานกากับ
มาตรฐานวิชาการและหลักสูตร ระบบงานทะเบียนและระเบียน
นักศึกษา ระบบบริการนักศึกษา ระบบงานบริการและบริหาร
ทั่วไป และระบบการประชาสัมพันธ์และการรับนักศึกษา
7.2 พัฒนาคุณภาพการบริหารงานจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากขึ้น
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การพัฒนาบุคลากร

ความเชื่อมโยงกับพันธกิจ พันธกิจที่ 1 : ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะเด่น มีความรู้ดี มีคุณธรรม และ
และเป้าหมายหลัก
ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
เป้าหมายที่ 2 : บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
เป้าประสงค์ของ
ยุทธศาสตร์

บุ คลากรทุกคนของมหาวิท ยาลั ย ราชภัฏ เชียงรายได้ รับการพัฒ นา
ศั ก ยภาพในการปฏิ บั ติ ง านให้ มี ค วามเป็ น มื อ อาชี พ มี ค วามมั่ น คง
ก้าวหน้าในอาชีพ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. บุคลากรสายวิชาการ
1.1 ร้อยละของจานวนบุคลากรสายวิชาการที่มีผลงานทาง
วิชาการรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือ
ปี 2560
80

ปี 2561
85

ปี 2562
90

ปี 2563
95

ปี 2564
100

1.2 ร้อยละของจานวนบุคลากรสายวิชาการเป็นที่ปรึกษา/
วิทยากร/กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ/กรรมการวิชาการ/
คณะทางานให้กับหน่วยงานภายนอก หรือ
ปี 2560
15

ปี 2561
20

ปี 2562
25

ปี 2563
30

ปี 2564
35

1.3 ร้อยละของจานวนบุคลากรสายวิชาการที่มีผลงานทาง
วิชาการ/ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ
ปี 2560
40

ปี 2561
45

ปี 2562
50

ปี 2563
55

ปี 2564
60

2. ร้อยละของจานวนบุคลากรสายวิชาการที่มีใบรับรองความ
เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพมาตรฐาน 
ปี 2560

ปี 2561
50

ปี 2562
55

ปี 2563
60

ปี 2564
65

หมายเหตุ  หมายถึง ตัวชี้วัดความสาเร็จและการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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การพัฒนาบุคลากร
3. ร้อยละของจานวนบุคลากรสายวิชาการที่สอบผ่านมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ จรรยาบรรณวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
สมรรถนะเฉพาะทางวิชาชีพ 
ปี 2560

ปี 2561
40

ปี 2562
50

ปี 2563
60

ปี 2564
70

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
4. ร้อยละของจานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่มีคู่มือการ
ปฏิบัติงานหรือผลงานทางวิชาการ
ปี 2560
20

ปี 2561
40

ปี 2562
60

ปี 2563
80

ปี 2564
100

กลยุทธ์
1. พัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

มาตรการ
1.1 สนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรสายวิชาการให้มีความเชี่ยวชาญ
ในศาสตร์เฉพาะ เพื่อการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 
1.2 สร้างมาตรฐาน ฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากรสายวิชาการมือใหม่
ในด้านการสอน ด้านการวิจัย และด้านการบริการวิชาการ 
1.3 สนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ เพื่อการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาชีพที่สูงขึ้น
1.4 เสริมสร้างจรรยาบรรณทางวิชาชีพ คุณธรรมและจริยธรรมที่ดี
ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย
1.5 สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาต่อเพื่อเพิ่มคุณวุฒิของบุคลากร
มหาวิทยาลัย
1.6 สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงาน
ภายนอก
1.7 สนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรในการเข้าร่วมการประชุม สัมมนา
ระดับชาติและนานาชาติ
2. ส่งเสริมสวัสดิการและ 2.1 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทางานที่เอื้อต่อการทางาน
การสร้างขวัญ
2.2 ทบทวนและพัฒนาระบบสวัสดิการและการสร้างขวัญกาลังใจ
กาลังใจแก่บุคลากร
ให้ กั บ บุ ค ลากร โดยการจั ด สวั ส ดิ ก ารด้ า นสุ ข ภาพ สวั ส ดิ ก าร
สงเคราะห์ สวัสดิการเงินกู้สาหรับบุคลากร รวมถึงการสร้างเสริม
องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)
หมายเหตุ  หมายถึง ตัวชี้วัดความสาเร็จและการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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3. พัฒนาระบบการ
บริหารงานบุคคลที่
เป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ

มาตรการ
2.3 ประกาศเกียรติคุณ และมอบรางวัลให้แก่บุคลากรดีเด่นในด้าน
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
2.4 จัดตั้งสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อเป็นเวที
กลางในการสื่อสาร สร้างสัมพันธภาพที่ดี และทากิจกรรมร่วมกัน
อย่างสร้างสรรค์
3.1 พัฒนาวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยการ
ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรอย่างมีธรรมาภิบาล
3.2 ปรั บ ปรุ ง ระบบฐานข้ อ มู ล บุ ค ลากรให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดย
เชื่อมโยงข้อมูลบุคลากรไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ  หมายถึง ตัวชี้วัดความสาเร็จและการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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ความเชื่อมโยงกับพันธกิจ พันธกิจที่ 1 : ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะเด่น มีความรู้ดี มีคุณธรรม และ
และเป้าหมายหลัก
ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
เป้าหมายที่ 3 : บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัย ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะแห่งศตวรรษที่ 21 มี จิตวิญญาณความเป็น
ครู เป็ น คนเก่ ง คนดี มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ รู้ เ ท่ า ทั นเทคโนโลยี และ
การเปลี่ยนแปลง
เป้าประสงค์ของ
ยุทธศาสตร์

ผลิ ตและพั ฒ นาครู ที่มี คุ ณภาพ และตรงตามสาขาวิ ช าที่ เป็ น ความ
ต้องการของประเทศ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. ร้อยละของจานวนโรงเรียนขั้นพื้นฐานในพื้นที่ที่มีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงรายเป็นพี่เลี้ยง 
ปี 2560

ปี 2561
12

ปี 2562
15

ปี 2563
20

ปี 2564
25

2. ร้อยละของจานวนอาจารย์ผู้สอนที่เป็นต้นแบบความความ
เชี่ยวชาญในวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับ 
ปี 2560

ปี 2561
4

ปี 2562
6

ปี 2563
8

ปี 2564
10

3. ร้อยละของจานวนบัณฑิตครูที่สอบผ่านมาตรฐานใบประกอบ
วิชาชีพครู 
ปี 2560

ปี 2561
90

ปี 2562
90

ปี 2563
95

ปี 2564
100

4. ร้อยละของจานวนบัณฑิตครูที่จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงรายที่สอบบรรจุครูได้ในการสอบครั้งแรก 
ปี 2560

ปี 2561
75

ปี 2562
75

ปี 2563
75

ปี 2564
75

5. ร้อยละของจานวนบัณฑิตครูที่ได้รับการบรรจุเข้าทางานใน
ท้องถิ่น 
ปี 2560

ปี 2561
50

ปี 2562
50

ปี 2563
50

ปี 2564
50

หมายเหตุ  หมายถึง ตัวชี้วัดความสาเร็จและการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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6. ร้อยละของจานวนนักเรียนในท้องถิ่นที่มีคะแนนผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาเพิ่มขึ้น
จากปีฐาน 
ปี 2560

ปี 2561
5

ปี 2562
5

ปี 2563
5

ปี 2564
5

7. จานวนรายวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเทคนิคการเรียนการสอนครูที่
มีประสิทธิภาพที่บรรจุในหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต เพิ่มขึ้นจาก
หลักสูตรเดิมหรือหลักสูตรก่อนปรับปรุง 
ปี 2560

ปี 2561
2

ปี 2562
2

ปี 2563
2

ปี 2564
2

8. จานวนผลงานการวิจัยเฉพาะสาขาวิชาชีพครูที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ หรือนาไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อการผลิตและพัฒนาครู 
ปี 2560

ปี 2561
20

ปี 2562
25

ปี 2563
30

ปี 2564
35

9. จานวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่มีการนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
ของโรงเรียนสาธิตไปใช้ประโยชน์ 
ปี 2560

ปี 2561
2

ปี 2562
2

ปี 2563
2

ปี 2564
2

10. ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ
ที่ได้รับวิทยฐานะที่สูงขึ้น 
ปี 2560

ปี 2561
75

ปี 2562
80

ปี 2563
85

ปี 2564
90
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กลยุทธ์
1. ผลิตครูที่ได้มาตรฐาน
วิชาชีพและมีจิต
วิญญาณความเป็นครู
และสอดคล้องกับ
ความต้องการของ
ท้องถิ่น 
2. พัฒนาศักยภาพครู
ของครู ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีความเป็น
มืออาชีพ 
3. สร้างนวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 สู่
การศึกษา 4.0 

มาตรการ
1.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการผลิตและพัฒนาครู 
1.2 พัฒ นาระบบการจั ดการศึ กษา (การผลิ ต และพัฒ นาครู และ
บุคลากรทางการศึกษา) 
1.3 พัฒนาคุณภาพการบริหารงานด้านการผลิตและพัฒนาครูให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
2.1 พัฒนาสถาบัน ต้นแบบการผลิตครู โดยการปรับระบบบริหาร
จัดการสู่ความเป็นเลิศด้านการผลิตและพัฒนาครู เพื่อการเป็น
ศูนย์ต้นแบบการผลิตครู
2.2 พัฒนาอาจารย์เป็นอาจารย์ต้นแบบด้านการศึกษา และพัฒนา
ศูน ย์พัฒ นาครู แ ละบุค ลากรทางการศึกษาในท้อ งถิ่น โดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานด้วยระบบ Coaching and Mentoring และ
Professional Learning Community 
3.1 พัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
3.2 พัฒนานักศึกษาครูให้มีความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษ
ที่ 21 
3.3 พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานของบัณฑิตครูแห่งศตวรรษที่ 21
3.4 พัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติการและการวิจัย
เป็นต้นแบบ ให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น 

หมายเหตุ  หมายถึง ตัวชี้วัดความสาเร็จและการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4

การพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์

ความเชื่อมโยงกับพันธกิจ พันธกิจที่ 2 : ผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพื่อการนาไปใช้ประโยชน์
และเป้าหมายหลัก
ในท้องถิ่น ประเทศ และภูมิภาคอาเซียน
เป้าหมายที่ 4 : ผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ เป็นที่ยอมรับใน
ระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ และได้ รั บ การน าไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นการ
พัฒนาท้องถิ่น ประเทศ และภูมิภาคอาเซียน
เป้าประสงค์ของ
ยุทธศาสตร์

นักวิจัยได้รับการพัฒนา สนับสนุนและส่งเสริมในการสร้างผลงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น และเป็นที่
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. จานวนบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่มีคุณภาพ
ปี 2560
40

ปี 2561
50

ปี 2562
60

ปี 2563
70

ปี 2564
70

2. ร้อยละของจานวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่แล้วเสร็จใน
ปีงบประมาณที่ผ่านมา และนาไปใช้ประโยชน์โดยท้องถิ่น
ปี 2560
-

ปี 2561
60

ปี 2562
80

ปี 2563
80

ปี 2564
100

3. ร้อยละของจานวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติ
และนานาชาติเพิ่มขึ้นจากปีฐาน 
ปี 2560

ปี 2561
10

ปี 2562
10

ปี 2563
12

ปี 2564
12
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กลยุทธ์
1. พัฒนาความรู้และ
ส่งเสริมความสามารถ
ด้านการวิจัยของ
บุคลากร ให้
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นตามพระบรม
ราโชบาย ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2579)
โดยมุ่งเน้นการวิจัย
เพื่อรับใช้สังคม 
2. เชื่อมโยง
ความสัมพันธ์และ
สร้างเครือข่ายการ
วิจัยกับหน่วยงาน
เครือข่าย

มาตรการ
1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างผลงานวิจัยและการบริการ
วิชาการของบุคลากรที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรม
ราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) โดยมุ่งเน้น
การวิจัยเพื่อรับใช้สังคม 
1.2 ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรสร้าง
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม โดยการจัดตั้งหน่วยสนับสนุนการ
ดาเนินงานวิจัย (R-Unit) ในระดับคณะ วิทยาลัย และสานักวิชา
1.3 ส่งเสริม สนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย ของบุคลากร
ในระดับชาติและนานาชาติ 

2.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
2.2 สร้างแหล่งเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัยที่สามารถถ่ายทอด
ความรู้ให้กับเครือข่าย
2.3 สร้างเครือข่ายการวิจัยและพัฒนาที่มีการบูรณาการระหว่าง
ภาคส่วนต่างๆ
2.4 ส่งเสริม สนับสนุนงานวิจัยที่สามารถนาไปบูรณาการกับการ
เรียนการสอน บริการวิชาการ และการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
3. สร้างผลงานวิจัย และ 3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพ
นวัตกรรมที่เป็น
ชีวิตของชุมชน 
ประโยชน์ให้เป็นที่
3.2 ส่งเสริมการวิจัยที่มีการบูรณาการสหวิทยาการศาสตร์ต่างๆ
ยอมรับทั้งใน
ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย และงานวิจัย
ระดับชาติและ
เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาหน่วยงานและมหาวิทยาลัย
นานาชาติ
3.3 พัฒนาการวิจัยที่มุ่งเน้นการนาองค์ความรู้การวิจัย งาน
สร้างสรรค์ และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3.4 สนับสนุนการนาผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมไปสู่
การสร้างมูลค่าเพิ่มด้านเศรษฐกิจ สังคม และขยายผลไปสู่เชิง
พาณิชย์
3.5 ส่งเสริมการจดสิทธิบัตรผลงานวิจัยและนวัตกรรมของบุคลากร
หมายเหตุ  หมายถึง ตัวชี้วัดความสาเร็จและการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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กลยุทธ์
4. พัฒนาระบบและ
กลไกการวิจัยที่
ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงของ
ท้องถิ่น และกระแส
โลกาภิวัฒน์ 

มาตรการ
4.1 จัดตั้ง “สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม”
ในลักษณะของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรมในลักษณะของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน
และเป็นแหล่ งจัดหาทุนจากหน่ ว ยงานภายนอกทั้งภาครัฐ และ
เอกชน รวมถึงเป็นศูนย์บ่มเพาะนักวิจัยที่จะได้มีโอกาสปฏิบัติงาน
แบบมืออาชีพ
4.2 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยโดยใช้หลัก
ธรรมาภิบาล
4.3 จัดหาแหล่งทุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ และ
เอกชน
4.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการดาเนินการวิจัย
ของบุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
4.5 สนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาการจัดทาวารสารทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานจัดการศึกษา ให้มีมาตรฐานทั้ง
ในระดับชาติและนานาชาติ

5. พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลการนา
ผลการวิจัยไปสู่การ
พัฒนา

5.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลการวิจัยเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
5.2 เผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อการนาไปใช้ประโยชน์ของท้องถิ่น และ
ประเทศ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5

การพัฒนาท้องถิ่น

ความเชื่อมโยงกับพันธกิจ พันธกิจที่ 3 : ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อ ยกระดับคุณภาพชีวิต
และเป้าหมายหลัก
ของประชาชนในท้องถิ่น ประเทศ และภูมิภาคอาเซียน
เป้าหมายที่ 5 : เป็นผู้นาในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง
มั่งคั่ง และยั่งยืน และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ด้านภาษาไทยและ
วัฒนธรรมไทยสาหรับชาวต่างชาติ
เป้าประสงค์ของ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้ดี
ยุทธศาสตร์
ขึ้นผ่านกระบวนการและวิธีการในหลากหลายรูปแบบ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. จานวนอาเภอในจังหวัดเชียงรายที่ได้รับการบริการวิชาการ
ปี 2560
6

ปี 2561
7

ปี 2562
8

ปี 2563
9

ปี 2564
10

2. จานวนประเทศในเอเชียที่เข้ามารับบริการวิชาการ
ปี 2560
6

ปี 2561
7

ปี 2562
8

ปี 2563
9

ปี 2564
10

3. ร้อยละของจานวนบุคลากรสายวิชาการที่มีผลงานให้บริการ
วิชาการแก่ท้องถิ่น
ปี 2560
40

ปี 2561
45

ปี 2562
50

ปี 2563
55

ปี 2564
60

4. จานวนฐานข้อมูลปัญหาและความต้องการของชุมชนในพื้นที่
รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายที่เข้าไปสนับสนุน
การเรียนรู้เพื่อการพัฒนา 
ปี 2560

ปี 2561
1

ปี 2562
1

ปี 2563
1

ปี 2564
1

5. จานวนชุมชนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเข้าไปให้ความรู้
และร่วมพัฒนาในด้านต่างๆ 
ปี 2560

ปี 2561
12

ปี 2562
14

ปี 2563
16

ปี 2564
18
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5

การพัฒนาท้องถิ่น
6. จานวนโครงการที่น้อมนาแนวพระราชดาริมาบูรณาการแก้ไข
ปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
ปี 2560

ปี 2561
3

ปี 2562
3

ปี 2563
3

ปี 2564
3

7. จานวนองค์กรภาครัฐ เอกชน ชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 
ปี 2560

ปี 2561
12

ปี 2562
12

ปี 2563
12

ปี 2564
14

8. ร้อยละของจานวนนักเรียนในท้องถิ่นที่เข้าเรียนในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย 
ปี 2560

ปี 2561
70

ปี 2562
70

ปี 2563
70

ปี 2564
70

9. จานวนแผนงานโครงการพัฒนาชุมชนที่มีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงรายเป็นแกนนามีจานวนเพิ่มมากขึ้น 
ปี 2560

ปี 2561
13

ปี 2562
13

ปี 2563
13

ปี 2564
13

10. จานวนสถานศึกษาที่ปลอดยาเสพติดเพิ่มขึ้น 
ปี 2560

ปี 2561
4

ปี 2562
6

ปี 2563
8

ปี 2564
10

11. ร้อยละของจานวนนักเรียนระดับประถมศึกษาในพื้นที่
รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายที่สามารถอ่านออก
เขียนได้เพิ่มขึ้นจากปีฐาน 
ปี 2560

ปี 2561
80

ปี 2562
85

ปี 2563
90

ปี 2564
95

หมายเหตุ  หมายถึง ตัวชี้วัดความสาเร็จและการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5

การพัฒนาท้องถิ่น
12. จานวนโครงการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายดาเนินการเพื่อ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และกีฬาของท้องถิ่นให้เป็นที่ยอมรับใน
ระดับภูมิภาค ระดับชาติ หรือนานาชาติ 
ปี 2560

ปี 2561
5

ปี 2562
5

ปี 2563
5

ปี 2564
5

13. ร้อยละของจานวนประชาชนในท้องถิ่นที่ดัชนีสุขภาพเพิ่มขึ้น
จากปีฐาน 
ปี 2560

ปี 2561
-

ปี 2562
20

ปี 2563
30

ปี 2564
40

14. จานวนโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพิ่มขึ้นจากปีฐาน 
ปี 2560

ปี 2561
12

ปี 2562
14

ปี 2563
16

ปี 2564
18

15. จานวนวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการใหม่ที่เพิ่มขึ้นในท้องถิ่น 
ปี 2560

ปี 2561
1

ปี 2562
1

ปี 2563
1

ปี 2564
1

16. ร้อยละของรายได้ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพิ่มขึ้น 
ปี 2560

ปี 2561
30

ปี 2562
30

ปี 2563
30

ปี 2564
30

17. ร้อยละของอัตราการอพยพย้ายถิ่นของประชากรวัยทางาน
ในท้องถิ่นลดลง 
ปี 2560

ปี 2561
0.5

ปี 2562
0.5

ปี 2563
1

ปี 2564
1

หมายเหตุ  หมายถึง ตัวชี้วัดความสาเร็จและการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5

การพัฒนาท้องถิ่น
18. จานวนโครงการส่งเสริมความรู้ รัก สามัคคี ความมีระเบียบ
วินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคม
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขในมหาวิทยาลัย
และชุมชนท้องถิ่น สังคมท้องถิ่นเพิ่มขึ้น 
ปี 2560

ปี 2561
6

ปี 2562
6

ปี 2563
6

ปี 2564
6

กลยุทธ์
มาตรการ
1. พัฒนามหาวิทยาลัย 1.1 จัดทาฐานข้อมูลการบริการวิชาการท้องถิ่นเพื่อเป็นศูนย์กลาง
ให้เป็นผู้นาการ
การดาเนินกิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
เปลี่ยนแปลงในการ 1.2 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน สังคม และ
ยกระดับคุณภาพชีวิต
ท้องถิ่น
ของประชาชนใน
1.3 สนับสนุนการนาผลงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมไปสู่การสร้าง
ท้องถิ่น
มูลค่าเพิ่มด้านเศรษฐกิจ สังคม และขยายผลไปสู่เชิงพาณิชย์
1.4 สร้างแหล่งเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัยที่สามารถถ่ายทอด
ความรู้ให้กับท้องถิ่น
1.5 บูรณาการบริการวิชาการกับการจัดการเรียนการสอนและ
การวิจัย
1.6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
ที่มีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาระบบและ
กลไกความร่วมมือ
การดาเนินงานกับ
องค์กร หน่วยงาน
สถาบันการศึกษาทั้ง
ในประเทศและ
ต่างประเทศ

2.1 ศึกษาและทบทวนรายละเอียดข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการกับสถาบันการศึกษาและองค์กรต่างๆ เพื่อขยายความ
ร่วมมือและเพิ่มโอกาสการดาเนินการร่วมกัน
2.2 แสวงหาและจัดทาข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ
สถาบันการศึกษาและองค์กรวิชาชีพทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การวิจัย
และบุคลากร

หมายเหตุ  หมายถึง ตัวชี้วัดความสาเร็จและการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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กลยุทธ์
3. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการการศึกษา
ทางเลือกเพื่อเพิ่ม
โอกาสทางการศึกษา
อย่างมีคุณภาพ ทั้ง
การศึกษาในระบบ
การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตาม
อัธยาศัย
4. ส่งเสริม สืบสาน และ
สนับสนุนการวิจัย
และพัฒนาโครงการ
อันเนื่องมาจาก
พระราชดาริเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น
ตลอดจนส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้มี
ศักยภาพในการ
ดารงชีวิต และการ
ประกอบอาชีพ 
5. พัฒนามหาวิทยาลัย
ให้เป็นศูนย์กลางการ
เรียนรู้ด้านภาษาไทย
และวัฒนธรรมไทย
สาหรับชาวต่างชาติ
6. บูรณาการพันธกิจ
สัมพันธ์เพื่อยกระดับ
ด้านเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่เป็นไปตาม
บริบทและความ
ต้องการในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

มาตรการ
3.1 ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยพัฒนาให้มี
หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องและการบริการด้านการศึกษาที่
ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
3.2 จัดตั้งสานักนวัตกรรมและบริการสังคม

4.1 ดาเนินโครงการส่งเสริม สืบสาน และสนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ได้แก่ โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ โครงการ
ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
โครงการทูบีนัมเบอร์วัน และโครงการพัฒนาสวนสมเด็จพระศรี
นครินทร์เชียงราย ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์
4.2 ให้บริการแหล่งเรียนรู้แก่นักเรียน นักศึกษาและประชาชน
เกี่ยวกับพระราชประวัติ โครงการในพระราชดาริ พระราช
กรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศา
นุวงศ์ตลอดจนประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย
5.1 จัดตั้งสถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ

6.1 กาหนดพื้นที่รับผิดชอบและจัดทาแผนในการใช้การศึกษาเป็น
เครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่น 
6.2 บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ใช้พัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนและท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นในการแก้ปัญหาความ
ยากจนของประชาชนในท้องถิ่น
6.3 ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบใหม่ เพื่อยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ให้ผู้ประกอบการในท้องถิ่น
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มาตรการ
7. บูรณาการพันธกิจ
7.1 จัดทาฐานข้อมูลกลางศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬา
สัมพันธ์เพื่อพัฒนา
การศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสุขภาพ มุ่งเน้นการ
สังคมท้องถิ่น ด้าน
เก็บข้อมูลครอบคลุม จานวนพื้นที่ 18 อาเภอ ของจังหวัด
ศาสนา
เชียงราย
ศิลปวัฒนธรรม
7.2 บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาสังคมท้องถิ่น ด้านศาสนา
และกีฬา การศึกษา
ศิลปะและวัฒนธรรม และกีฬา การศึกษา การพัฒนาทรัพยากร
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ และสุขภาพ 
มนุษย์และสุขภาพ 
8. บูรณาการพันธกิจ
สัมพันธ์เพื่อพัฒนา
สังคมท้องถิ่น ด้าน
สิ่งแวดล้อม 

8.1 ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับสภาพ
ชุมชน/ท้องถิ่นให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายในชุมชน 
8.2 พันธกิจสัมพันธ์เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ
ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ความเชื่อมโยงกับพันธกิจ พันธกิจที่ 4 : สืบสาน และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
และเป้าหมายหลัก
และของชาติ
เป้าหมายที่ 6 : เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ของท้องถิ่น และของชาติ
เป้าประสงค์ของ
ยุทธศาสตร์

ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติได้รับการ อนุรักษ์ ฟื้นฟู
สืบสาน และส่งเสริมให้ คงความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ของชาติ
และเผยแพร่สู่สากล

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. จานวนผู้มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาของท้องถิ่น และของชาติ
ปี 2560
4,000

ปี 2561
5,000

ปี 2562
6,000

ปี 2563
7,000

ปี 2564
8,000

2. ร้อยละของจานวนนักศึกษาและบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
ปี 2560
75

ปี 2561
80

ปี 2562
85

ปี 2563
90

ปี 2564
90

กลยุทธ์
มาตรการ
1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบ
1.1 ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลและหลักฐานด้านศิลปวัฒนธรรม
สาน ส่งเสริมและวิจัย
ศิลปกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนาและในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
ด้านศิลปวัฒนธรรม
ข้อมูลศิลปินและครูภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงชิ้นงานและข้อมูล
วัตถุทางวัฒนธรรมของล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์

1.2 สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง และต่อยอดงานวิจัยด้าน
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมและภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น เพื่ อ สร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม
วัฒนธรรมให้แก่ท้องถิ่น
1.3 จัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 
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1.4 ฟื้นฟูกิจกรรมทางวิชาการ และวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม
ชาติพันธุ์ของในล้านนา โดยการจัดประชุมวิชาการงานวิจัย ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนาและในอนุภูมิภาคลุ่มน้า
โขง ระดับชาติและนานาชาติ
1.5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ที่มีประสิทธิภาพ ทั้งด้านการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนา
บุคลากร
1.6 บูรณาการกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและ
การบริการวิชาการ โดยการพัฒนาสานักศิลปะและวัฒนธรรม
ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนา ชาติ และ
อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงสาหรับนักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจ
เข้าไปเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย 

2. พัฒนาระบบและ
กลไกการเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม 

2.1 จัดกิจกรรมวัฒนธรรมสัญจรโดยร่วมมือกับสถาบันการศึกษา
เครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2.2 สนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอก
ที่มีผลงานดีเด่นหรือความเป็นเลิศด้านศิลปวัฒธรรมไปร่วมงาน
หรื อ ร่ ว มแสดงในงานแสดงศิ ล ปวั ฒ นธรรมระดั บ ชาติ แ ละ
นานาชาติ
2.3 พัฒนาฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมของล้านนาและอนุภูมิภาค
ลุ่มน้าโขง 

3. ดารงความเป็น
เอกลักษณ์ล้านนา

3.1 สนับสนุนและส่งเสริมการแต่งกายตามแบบวิถีล้านนา
3.2 ออกแบบและจั ด ท าสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง และสภาพแวดล้ อ มที่ สื่ อ
ความหมายตามแบบศิลปวัฒนธรรมล้านนา
3.3 ส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรมแบบล้านนา
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ความเชื่อมโยงกับพันธกิจ พันธกิจที่ 5 : พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่ง การเรียนรู้ที่มี
และเป้าหมายหลัก
คุณภาพและมีธรรมาภิบาล
เป้าหมายที่ 7 : เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
มีธ รรมาภิ บาล ใส่ ใ จต่ อสิ่ งแวดล้ อม มี ระบบการบริ ห ารจัด การที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ เป็ น ที่ รู้ จั ก และเป็ น ที่ ย อมรั บ ทั้ ง ในระดั บ ชาติ แ ละ
นานาชาติ
เป้าประสงค์ของ
มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานที่เสริมสร้าง
ยุทธศาสตร์
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีธรรมาภิบาล และมีการจัดสภาพแวดล้อม
ที่เน้นการอนุรักษ์พลังงานและใส่ใจสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. ระดับผลการประเมินคุณภาพจากผู้ประเมินภายนอก
ปี 2560
ดี

ปี 2561
เพิ่มขึ้น

ปี 2562
เพิ่มขึ้น

ปี 2563
เพิ่มขึ้น

ปี 2564
เพิ่มขึ้น

2. ระดับผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสการดาเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย
ปี 2560
ดี

ปี 2561
เพิ่มขึ้น

ปี 2562
เพิ่มขึ้น

ปี 2563
เพิ่มขึ้น

ปี 2564
เพิ่มขึ้น

3. ระดับผลการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมจากนักศึกษา บุคลากร
และผู้รับบริการ
ปี 2560
ดี

ปี 2561
เพิ่มขึ้น

ปี 2562
เพิ่มขึ้น

ปี 2563
เพิ่มขึ้น

ปี 2564
เพิ่มขึ้น

4. จานวนระบบงาน/ฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการมหาวิทยาลัยที่
พัฒนาขึ้นใหม่ 
ปี 2560

ปี 2561
2

ปี 2562
2

ปี 2563
2

ปี 2564
2
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5. จานวนข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศในการบริหารงานที่ทบทวน
และปรับปรุง 
ปี 2560

ปี 2561
5

ปี 2562
5

ปี 2563
5

ปี 2564
5

6. จานวนเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่น 
ปี 2560

ปี 2561
5

ปี 2562
5

ปี 2563
5

ปี 2564
5

3
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1. พัฒนาโครงสร้าง
1.1 ทบทวน Master Plan ปรับปรุงอาคารสถานที่ ออกแบบระบบ
พื้นฐานและสิ่งอานวย
สาธารณูปโภคและสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ ที่มีอยู่เดิมให้มี
ความสะดวก เพื่อไปสู่
สภาพที่ดี มีความแข็งแรง และเหมาะสมต่อการใช้งาน เน้นการ
การเป็นมหาวิทยาลัย
ประหยัดพลังงาน และเพิ่มการใช้พลังงานทางเลือก
แห่งการเรียนรู้และใส่ 1.2 มีแผนซ่อมบารุง ดูแลและรักษาระยะ 5 ปี และระยะ 10 ปี
ใจสิ่งแวดล้อม
มีผังแม่บทการใช้พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย
1.3 พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยให้เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและเพิ่มจุดบริการอาหาร และเครื่องดื่ม สาหรับ
ให้บริการและอานวยความสะดวกแก่นักศึกษา อาจารย์ และ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย
2. สร้างจิตสานึกในการ 2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษารู้จักการใช้
ใช้พลังงานอย่างมี
พลังงานอย่างคุ้มค่า
ประสิทธิภาพและ
2.2 นาเทคโนโลยี นวัตกรรมที่ก่อให้เกิดการประหยัดพลังงานและ
คุ้มค่า การสร้างความ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ให้เกิดความคุ้มค่า
เข้าใจเกี่ยวกับแนว
2.3 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ภายในมหาวิทยาลัย
ทางการจัด
กลับมาใช้ใหม่
การพลังงานใน
อนาคตผ่าน
กระบวนการมีส่วน
ร่วมของบุคลากร
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3.1 กาหนดระบบและกลไกในการบริหารธรรมาภิบาลของ
มหาวิทยาลัย 
1) ทบทวน และปรับปรุงระบบ กลไก ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
ในการบริหารงานด้านบุคลากร การเงินและพัสดุ งบประมาณ
การประกันคุณภาพ และการบริหารงานวิชาการ
2) กาหนดนโยบายว่าด้วยธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย
3) ก าหนดให้ มี ก ารจั ด ท าแบบลงนามข้ อ ตกลงการปฏิ บั ติ ง าน
สาหรับผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ (TOR)
4) จัดทาสายตรงผู้บริหารทุกระดับ เพื่อให้มีช่องทางในการสื่อสาร
ระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติ และช่องทางการรับเรื่อง
ร้ อ งเรี ย นที่ เ ป็ น ระบบ โปร่ ง ใส และไม่ ก ระทบต่ อ สิ ท ธิ แ ละ
เสรีภ าพที่ได้รับการรับรองตามกฎหมายของผู้ ร้องเรียนและ
ผู้ถูกร้องเรียน
5) พัฒนาระบบและกลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่ว นเสี ย
ในการบริหารมหาวิทยาลัย
6) จั ด ให้ มี ก ารก ากั บ ติ ด ตาม ตรวจสอบ และเผยแพร่ ผ ลการ
ดาเนินงานตามธรรมาภิบาล
3.2 ส่งเสริม และสนับสนุนการดาเนินงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการดาเนินงานของสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ
4. ยกระดับคุณภาพการ 4.1 ทบทวนบทบาทและศักยภาพของหน่วยงานจัดการศึกษาในกากับ
บริหารงานของ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายไปสู่การเป็นส่วนงานภายใน
มหาวิทยาลัย และนา
ตามพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
พ.ศ. 2550
มาใช้ในการบริหาร 4.2 ขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
จัดการของ
ให้ไปสู่วิสัยทัศน์และเป้าหมายที่กาหนดไว้
4.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ยกระดับคุณภาพการ
มหาวิทยาลัย 
บริหารจัดการของมหาวิทยาลัย เพื่อลดความผิดพลาดความ
เสี่ยง และประหยัดทรัพยากร 
4.4 บริหารจัดการด้านงบประมาณ การเงิน บัญชีและพัสดุอย่าง
เป็นระบบ ลดความเสี่ยงในการดาเนินงาน เพิ่มความคุ้มค่าใน
การบริหารจัดการทางการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
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4.5 กากับ ติดตาม ควบคุมและประเมินคุณภาพการดาเนินงานของ
มหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทุกด้าน
4.6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการงานสนับสนุนการดาเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพ

5. สร้างรายได้ภายใน
5.1 ปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย โดยการ
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและผู้บริโภค และ
ใช้ทรัพยากรที่มีอย่าง
ได้รบั การรับรองตามมาตรฐานสากล
มีประสิทธิภาพ
5.2 ส่งเสริมบทบาทของหน่วยงานสร้างรายได้ของมหาวิทยาลัย
ในการขยายการบริการและการเพิ่มมูลค่าและพัฒนาระบบการ
บริหารและจัดการทรัพย์สินที่มีประสิทธิภาพมีกลไกการ
ตรวจสอบที่โปร่งใส ชัดเจน
5.3 สนับสนุนหน่วยงานที่มีศักยภาพในการต่อยอดทางธุรกิจและ
สร้างมูลค่าเพิ่ม
6. สร้างภาพลักษณ์ของ 6.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์งานของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยให้เป็นที่
ให้ มี รู ป แบบหลากหลายและทั น สมั ย เช่ น Line@CRRU
รู้จักและยอมรับทั้งใน
CRRU Navigator,facebook/Fanpage application Kanbou
ระดับชาติและ
Application CRRU on TV, Radio
นานาชาติ
6.2 ส่งเสริมและสนับสนุนกลยุทธ์เชิงรุกด้านการตลาดและความสัมพันธ์
กับสถาบันและองค์กรการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
6.3 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการประชาสัมพันธ์
ผ่าน Application CRRU
6.4 ผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์ เพื่อการรับรู้ตามศาสตร์พระราชา
ได้แก่ ก้านบัว-พลัส (รายวัน) ป้ายประชาสัมพันธ์ (LED) แผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ สื่อ VDO เพื่อการประชาสัมพันธ์ และสื่อวิทยุ
6.5 สร้างเครือข่ายสื่อมวลชน โดยการจัดกิจกรรมร่วมกับสื่อมวลชน
ในท้องถิ่นและส่วนกลาง
6.6 เผยแพร่ ข่ า วสารภายในสู่ ภ ายนอกผ่ า นช่ อ งทางต่ า งๆ เช่ น
สื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อดิจิตอล และสังคมออนไลน์
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กลยุทธ์
มาตรการ
7. พัฒนาระบบและ
7.1 เผยแพร่ข้อมูลที่แสดงถึงพัฒนาการ ความก้าวหน้า เกียรติยศ
กลไกในการเผยแพร่
ความภาคภูมิใจ และความสาเร็จของมหาวิทยาลัย นักศึกษา
ภาพลักษณ์ให้เป็นที่
บุคลากร และศิษย์เก่าให้ท้องถิ่นได้รับทราบอย่างต่อเนื่องและ
รู้จักและยอมรับทั้งใน
ทั่วถึง
ระดับชาติและ
7.2 ประสานและส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสมาคม
นานาชาติ
ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
อย่างเป็นรูปธรรม ในรูปแบบการจัดโครงการและกิจกรรม
ร่วมกันกับบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเพื่อส่งเสริม
เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยต่อสาธารณะ
7.3 สนับสนุนและส่งเสริมคณาจารย์ นักศึกษา ที่มีความเป็นเลิศ
และมีผลงานดีเด่นเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับชาติ
และระดับนานาชาติ
7.4 ส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้ได้รับ
รางวัล หรือยกย่องเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ
7.5 จัดตั้งศูนย์อบรมการเป็น Coaching
8. ร่วมกาหนดพื้นที่
ความรับผิดชอบใน
การพัฒนาท้องถิ่น 
9. สร้างเครือข่ายประชารัฐ
ในการทางานตาม
พันธกิจ 

8.1 ประกาศปฏิญญาราชภัฏ 61 เพื่อสร้างการรับรู้ ทั้งภายใน และ
ภายนอกสถาบัน
8.2 ประกาศพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย 
9.1 สร้างเครือข่ายประชารัฐ เพื่อกาหนดยุทธศาสตร์ในการทางาน
ร่วมกับท้องถิ่น
9.2 พัฒนาเครือข่ายในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏในระดับภูมิภาค
และระดับประเทศ 

.
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บทที่ 6
แผนการดาเนินงาน (Action Plan)
ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ฉบับทบทวนและปรับปรุง พ.ศ. 2561
เป้ าหมายหลั กของแผนยุ ทธศาสตร์การพัฒ นามหาวิทยาลั ย ราชภัฏ เชียงราย ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2564) กาหนดไว้ว่า 1) บัณฑิตมีความรู้ มีคุณธรรม มีความสามารถในการคิดเชิง
สร้างสรรค์ คิดเชิงวิเคราะห์ และมีสมรรถนะวิชาชีพตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 2) บุคลากร
ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ 3) ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
และได้รับการนาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น ประเทศ และภูมิภาคอาเซียน 4) เป็นผู้นาในการ
พัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านภาษาไทย
และวัฒนธรรมไทยสาหรับชาวต่างชาติ 5) เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่น และของชาติ และ 6) เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีธรรมาภิบาล
ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ
เพื่อให้การดาเนิ น งานตามเป้าหมายหลัก ของแผนยุทธศาสตร์ ฉบับนี้ประสบความส าเร็จ
มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทาแผนการดาเนินงาน (Action Plan) ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยได้วิเคราะห์และกาหนดโครงการ/กิจกรรมที่จะ
ดาเนิ น การ ระยะเวลาที่จ ะดาเนิ น การ และผู้ รั บผิ ดชอบ ภายใต้กลยุทธ์ มาตรการ ตามประเด็ น
ยุทธศาสตร์ทั้ง 7 ประเด็น เพื่อที่จะแปลงไปสู่การปฏิบัติเป็นแผนปฏิบัติการประจาปี ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 - 2565 ซึ่งสามารถสรุปภาพรวมจานวนโครงการ/กิจกรรมตามประเด็นยุทธศาสตร์ต่างๆ
ที่จะดาเนินการในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้ดังนี้
จานวน
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การยกระดับคุณภาพการศึกษา
2. การพัฒนาบุคลากร
3. การผลิตและพัฒนาครู
4. การพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์
5. การพัฒนาท้องถิ่น
6. การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
7. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
รวม

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
14
6
10
3
18
2
6
59

กลยุทธ์ มาตรการ
7
3
3
5
8
3
9
38

30
13
9
19
20
12
32
135

โครงการ/
กิจกรรม
42/149
15/41
13/31
24/43
22/83
21/83
42/117
179/447
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เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์นาไปสู่การปฏิบัติ และเกิดผลอย่างเป็ นรูปธรรม มหาวิทยาลัยจึงได้
กาหนด งานตามนโยบายเร่งด่วนที่จะดาเนินการในปีแรก ดังนี้
1. การพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศในการผลิตและพัฒนาครูตามนโยบายของรัฐบาล
2. การพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตในศาสตร์เฉพาะตามนโยบายรัฐบาล
3. ราชภัฏเชียงรายโมเดล
4. ปิด/ยกเลิกหลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และไม่สอดคล้องกับนโยบาย
รัฐบาลการผลิตทรัพยากรมนุษย์เพื่อการพัฒนาประเทศของรัฐบาล และแผนการทบทวนยุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
5. ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยเพิ่มสัดส่วนจานวนหน่วยกิต
และรายวิชาภาษาอังกฤษที่กาหนดให้เรียนเพิ่มขึ้น
6. เพิ่มจานวนนักศึกษาต่างชาติ
7. พัฒนาข้อสอบมาตรฐานสาหรับการสอบวัดทักษะทางด้านภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
และเทคโนโลยี
8. ปรับปรุงอาคารสานักงาน อาคารการศึกษา ห้องเรียน ห้องน้า สนามกีฬา และภูมิทัศน์
9. พัฒนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการและวิชาชีพที่สูงขึ้น
10. พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
และ ยึดหลักธรรมาภิบาล
11. จั ดตั้ง หน่ ว ยงานเพื่อ ขับเคลื่ อนนโยบายและภารกิจส าคัญ ด้ านการวิจัยและการ
บริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัย
11.1 สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม
11.2 สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ
11.3 สานักนวัตกรรมและบริการสังคม
12. เร่งรัดการจัดสร้างหอปรัชญารัชกาลที่ 9 ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติ
โครงการในพระราชดาริ พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์
ตลอดจนประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยแก่นักเรียน นักศึกษาและประชาชน
13. จัดทาผังแม่บทด้านอาคารสถานที่ (Master Plan)
14. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ยกระดับคุณภาพ การบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัย เพื่อลดความผิดพลาด ความเสี่ยง และประหยัดทรัพยากร
15. ฟื้นฟู และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน สังคม และท้องถิ่น เพื่อสร้างการยอมรับ
และภาพลักษณ์ของการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
16. ปรับระบบและกลไกในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยโดยเน้นหลักธรรมาภิบาล
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และในปี พ.ศ. 2561 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ทั่ ว ประเทศ ได้ มี ก ารปรั บ ยุ ท ธศาสตร์ ใ หม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) เพื่อ
สนองพระราโชบายด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงรายจึงได้มีการทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับ
ยุท ธศาสตร์ใ หม่ม หาวิท ยาลัย ราชภัฏ เพื่อ การพัฒ นาท้อ งถิ่น ตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 - 2579) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนปฏิรูปประเทศ แผนยุทธศาสตร์ที่ เกี่ยวข้อง และ
ปรับ ปรุง ให้ส อดคล้องกับ สถานการณ์ก ารเปลี่ย นแปลงที่เ กิด ขึ้น ทั้งผลกระทบที่เ ป็นโอกาส และ
ความเสี่ยงต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยได้กาหนดจุดเน้นการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับทบทวนและปรับปรุง
พ.ศ. 2561 ดังนี้
1. ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา กาหนดจุดเน้นการพัฒนาไว้ จานวน 3 ประเด็น
ดังนี้
1.1 การจัดการจานวนนักศึกษาใหม่ ทั้งนักศึกษาชาวไทย และนักศึกษาชาวต่างชาติ
1.2 พัฒนาความเป็นเลิศของบัณฑิตให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 
1) พัฒนาทักษะการเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติโดยกระบวนการจัดการเรียนการสอน
โดยการบูรณาการกับการทางาน (Work Integrated Learning: CRRU – WIL)
2) พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานบัณฑิตแห่งศตวรรษที่ 21 ในด้านวิชาชีพตาม
ศาสตร์เฉพาะ และด้านภาษาอังกฤษของบัณฑิต 
3) บ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup)
1.3 จัดหาและเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากร และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
1) บูรณาการทรัพยากร Cental Lab (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
2) บูรณาการทรัพยากร Cental Lab (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
3) บูรณาการทรัพยากร Cental Lab (ภาษา)
4) ติดตาม ประเมินผลการใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่าและตรงตามวัตถุประสงค์
2. ด้านการพัฒนาบุคลากร กาหนดจุดเน้นการพัฒนาไว้ จานวน 2 ประเด็น ดังนี้
2.1 พัฒ นาระบบ และกลไกการส่งเสริม ความก้า วหน้าในสายงานของบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ เพื่อเข้าสู่วิทยฐานะในระดับที่สูงขึ้น
2.2 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลการสายวิชาการให้มีความเป็นเลิศในศาสตร์เฉพาะ
วิทยฐานะ ความเชี่ยวชาญในการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ
3. ด้านการผลิตและพัฒนาครู กาหนดจุดเน้นการพัฒนาไว้ จานวน 2 ประเด็น ดังนี้
3.1 พัฒนาระบบการจัดการศึกษาของคณะครุศาสตร์ (การผลิตและพัฒนาครู และ
บุคลากรทาง การศึกษา) 
3.2 พัฒนานักศึกษาครูให้มีความรู้ และทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 

หมายเหตุ  หมายถึง การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
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4. ด้านการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ กาหนดจุดเน้นการพัฒ นาไว้ จานวน
2 ประเด็น ดังนี้
4.1 ส่งเสริมการวิจัยที่มีการบูรณาการสหวิทยาการศาสตร์ต่างๆ ทั้งภายในมหาวิทยาลัย
และภายนอกมหาวิทยาลัย
4.2 การวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของชุมชนสู่ความมั่งคั่ง ยั่งยืน
"ราชภัฏเชียงรายโมเดล" (CRRU Roadmap) 
5. ด้านการพัฒนาท้องถิ่น กาหนดจุดเน้นการพัฒนาไว้ จานวน 2 ประเด็น ดังนี้
5.1 บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับด้านเศรษฐกิจท้องถิ่นที่เป็นไปตามบริบท
และความต้องการ ในการพัฒนาท้องถิ่น 
1) กาหนดพื้นที่รับผิดชอบและจัดทาแผนการพัฒนาท้องถิ่น
2) แก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น
3) ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการใหม่ (ยกระดับผลิตภัณฑ์
ชุมชน OTOP)
5.2 บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาสังคมท้องถิ่น ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
และกีฬา การศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสุขภาพ 
1) ส่งเสริม ความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น
2) ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6. ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ กาหนดจุดเน้นการพัฒนาไว้ จานวน 4 ประเด็น
ดังนี้
6.1 ทบทวน และปรับปรุงระบบ กลไก ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศในการบริหารงาน
ของมหาวิทยาลัยในด้านบุคลากร การเงินและพัสดุ งบประมาณ การประกันคุณภาพ และการบริหารงาน
วิชาการ 
6.2 ศึกษา วิเคราะห์ ทบทวนการปรับโครงสร้างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
6.3 ปรับปรุง พัฒนา ระบบและกลไกการบริหารจัดการหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย
6.4 พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
การยกระดับคุณภาพการศึกษา
ความเชื่อมโยงกับพันธกิจและเป้าหมายหลัก
1. พันธกิจ
ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะเด่น มีความรู้ดี มีคุณธรรม และตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
2. เป้าหมายหลัก
บัณฑิตมีความรู้ มีคุณธรรม มีความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์ คิดเชิงวิเคราะห์ และมีสมรรถนะวิชาชีพตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายให้เป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรม มีสมรรถนะของบัณฑิตแห่งศตวรรษที่ 21 และมีคุณลักษณะตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัด ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
หน่วยนับ
(ปีงบประมาณ (ปีงบประมาณ (ปีงบประมาณ

ปี 2563

ปี 2564
(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

พ.ศ. 2561)

พ.ศ. 2562)

พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

1. บัณฑิตทํางานในท้องถิ่น

ร้อยละ

60

65

70

75

80

2. บัณฑิตมีรายได้ตรงตามวุฒิการศึกษา

ร้อยละ

30

35

40

45

50

3. บัณฑิตทํางานในองค์กรระดับนานาชาติ (องค์กร/กิจการที่มีสํานักงานใหญ่อยู่ในต่างประเทศ แต่มีสาขาในประเทศ
ไทย หรือองค์กร/กิจการข้ามชาติที่เข้ามาตั้งสาขาในประเทศไทย หรือกิจการสัญชาติไทยแต่มีเครือข่ายธุรกิจทั่วโลก)

ร้อยละ

5

7

9

12

15

4. บัณฑิตในหลักสูตรที่มีเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ/วิชาชีพสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ/วิชาชีพ

ร้อยละ

65

70

75

80

85

5. บัณฑิตที่สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยก่อนสําเร็จการศึกษาในระดับดีมากขึ้นไป

ร้อยละ

5

7

9

12

15

6. บัณฑิตที่สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านภาษาไทยของมหาวิทยาลัยก่อนสําเร็จการศึกษาในระดับดีมากขึ้นไป
(บังคับใช้กับ น.ศ. รหัส 60 เป็นต้นไป)

ร้อยละ

-

-

5

7

7. บัณฑิตที่สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยก่อนสําเร็จการศึกษาในระดับดีมากขึ้น
ไป

ร้อยละ

5

7

9

1

2

8. แหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถจัดการศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

แหล่งเรียนรู้

ผู้กํากับดูแล

ผู้รับผิดชอบ

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานวิชาการ
รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานวิชาการ
1. รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานวิชาการ
2. รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานวิเทศสัมพันธ์

หน่วยงานจัดการศึกษา

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานวิชาการ
รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานสถาบันภาษาและวัฒนธรรม
นานาชาติ

หน่วยงานจัดการศึกษา

9

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานสถาบันภาษาและวัฒนธรรม
นานาชาติ

1. หน่วยงานจัดการศึกษา
2. สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ

12

15

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1. หน่วยงานจัดการศึกษา
2. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

2

2

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานวิชาการ

หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ตามยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

หน่วยงานจัดการศึกษา
1. หน่วยงานจัดการศึกษา
2. กองวิเทศสัมพันธ์ สํานักงานอธิการบดี

1. หน่วยงานจัดการศึกษา
2. สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ

√

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัด ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
หน่วยนับ
(ปีงบประมาณ (ปีงบประมาณ (ปีงบประมาณ

ปี 2563

ปี 2564

ผู้กํากับดูแล

ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ตามยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พ.ศ. 2562)

พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

9. ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อทรัพยากรการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเพิ่มขึ้น

ร้อยละ

70

80

85

85

1. รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2. รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานอาคารสถานที่
3. รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานสํานักบริหารและจัดการ
ทรัพย์สิน

1. หน่วยงานจัดการศึกษา
2. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. กองอาคารสถานที่ สํานักงานอธิการบดี
4. สํานักบริหารและจัดการทรัพย์สิน

√

10. หลักสูตรสหวิทยาการที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น

หลักสูตร

1

-

1

-

หน่วยงานจัดการศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

√

11. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะเพิ่มขึ้น

ร้อยละ

20

20

20

20

ร้อยละ

1.5

2

2.5

3

1. หน่วยงานจัดการศึกษา
2. กองพัฒนานักศึกษา สํานักงานอธิการบดี
1. หน่วยงานจัดการศึกษา
2. สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ

√

12. ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เมื่อทดสอบมาตรฐาน
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ CEFR ในระดับ B2 สูงขึ้น

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานวิชาการ
รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานพัฒนานักศึกษา
รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานสถาบันภาษาและวัฒนธรรม
นานาชาติ

13. อัตราการได้งานทํา/ประกอบอาชีพอิสระของผู้สําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา ภายในระยะเวลา 1 ปี เพิ่มขึ้นทุกปี

ร้อยละ

80

85

90

95

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
1. หน่วยงานจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบงานสํานักนวัตกรรมและการศึกษา 2. สํานักนวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่อง
ต่อเนื่อง

√

14. ผู้สําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีสมรรถนะเป็นที่น่าพอใจของสถานประกอบการเพิ่มขึ้น

ร้อยละ

80

85

90

95

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
1. หน่วยงานจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบงานสํานักนวัตกรรมและการศึกษา 2. สํานักนวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่อง
ต่อเนื่อง

√

พ.ศ. 2561)

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

√

กลยุทธ์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผู้กํากับดูแล และผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลาดําเนินการ
กลยุทธ์
1. ปรับปรุงและพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารและการ
จัดการหลักสูตร
ที่เปิดสอนทุกระดับ *

มาตรการ
1.1 จัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 และ
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557
และให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
เกณฑ์มาตรฐานวิชาการ และเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ (กรณี เป็นหลักสูตรที่มี
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ) *

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

1.1 กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการ
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
พ.ศ. 2558 และเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557

√

√

√

√

√

1.2 กิจกรรม พัฒนาฐานข้อมูลหลักสูตร

√

√

√

√

√

√*

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน

2.1 ปรับปรุงหลักสูตรและสาขาวิชาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

แหล่งประมาณ

โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานวิชาการ

สํานักส่งเสริมวิชาการและ แผ่นดิน/รายได้
งานทะเบียน

√

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานวิชาการ

หน่วยงานจัดการศึกษา
(ยกเว้น คณะครุศาสตร์)

แผ่นดิน/รายได้

√

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานวิชาการ

หน่วยงานจัดการศึกษา
(ยกเว้น คณะครุศาสตร์)

แผ่นดิน/รายได้

1. โครงการ ปรับปรุงหลักสูตรเดิม
1.1 กิจกรรม ปรับปรุงหลักสูตร

2.2 พัฒนาหลักสูตรใหม่ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนยุทธศาสตร์การ 1. โครงการ พัฒนาหลักสูตรใหม่
พัฒนามหาวิทยาลัยภายใต้ศักยภาพของมหาวิทยาลัย
1.1 กิจกรรม พัฒนาหลักสูตรใหม่โดยเน้น
หลักสูตรสหวิทยาการ หลักสูตรพหุวิทยาการ
และการบูรณาการหลักสูตร และการบูรณาการ
การเรียนการสอนกับการทํางาน (WIL)

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

ผู้รับผิดชอบ

1. โครงการ รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์
ข้อมูลหลักสูตร *

1.3 กิจกรรม ปิดหลักสูตรที่ไม่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัย

2. ผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัย

ผู้กํากับดูแล

√

ระยะเวลาดําเนินการ
กลยุทธ์

มาตรการ
2.3 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนในทุกระดับ

2.4 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก

โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน

1.1 กิจกรรม บริหารและจัดการเรียนการสอน
ระดับปริญญาตรี
1.2 กิจกรรม บริหารและจัดการเรียนการสอน
ระดับบัณฑิตศึกษา
1. โครงการ สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับ
หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ
1.1 กิจกรรม สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับ
หน่วยงานภายในประเทศ

3.1 การรับนักศึกษาไทย *

1. โครงการ ประชาสัมพันธ์การรับ
นักศึกษาใหม่ (นักศึกษาไทย) *
1.1 กิจกรรม ประชาสัมพันธ์การรับ
นักศึกษาใหม่
1.2 กิจกรรม การรับนักศึกษาใหม่
1.3 กิจกรรม เปิดบ้านวิชาการการแสดงผลงาน
วิชาการและวิชาชีพของนักศึกษา (CRRU Open
House: Show and Share)

3.2 การรับนักศึกษาต่างชาติ *

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

1. โครงการ ประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ
1.1 กิจกรรม ประชุม สัมมนาวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติของมหาวิทยาลัย

1.2 กิจกรรม ประชุม สัมมนาวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติของหน่วยงาน

3. การจัดการจํานวน
นักศึกษาใหม่ *

ปี 2561

ผู้กํากับดูแล

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งประมาณ

1. โครงการ จัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา

1.2 กิจกรรม สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับ
หน่วยงานในต่างประเทศ

2.5 จัดกิจกรรมการประชุม สัมมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

ปี 2560

1. โครงการ ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาใหม่
(นักศึกษาต่างชาติ) *
1.1 กิจกรรม ประชาสัมพันธ์การรับ
นักศึกษาใหม่
1.2 กิจกรรม การรับนักศึกษาใหม่

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานวิชาการ

หน่วยงานจัดการศึกษา
(ยกเว้น คณะครุศาสตร์)

แผ่นดิน/รายได้

√

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานวิชาการ

หน่วยงานจัดการศึกษา
(ยกเว้น คณะครุศาสตร์)

แผ่นดิน/รายได้

√

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานวิเทศสัมพันธ์

1. หน่วยงานจัดการศึกษา แผ่นดิน/รายได้
(ยกเว้น คณะครุศาสตร์)
2. กองวิเทศสัมพันธ์
สํานักงานอธิการบดี

√

1. รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานวิชาการ
2. รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานวิเทศสัมพันธ์

1. กองวิเทศสัมพันธ์
สํานักงานอธิการบดี
2. หน่วยงานที่ได้รับ
มอบหมาย

ส่วนกลาง
มหาวิทยาลัย

1. รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานวิชาการ
2. รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานวิเทศสัมพันธ์

หน่วยงานที่ได้รับ
มอบหมาย

แผ่นดิน/รายได้

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานวิชาการ

1. สํานักส่งเสริมวิชาการ แผ่นดิน/รายได้
และงานทะเบียน
2. หน่วยงานจัดการศึกษา

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานวิเทศสัมพันธ์

1. กองวิเทศสัมพันธ์
แผ่นดิน/รายได้
สํานักงานอธิการบดี
2. หน่วยงานจัดการศึกษา

√

√

√

√

√*

√*

√*

√*

√*

√*

√*

√*

√*

√*

√*

√*

√*

√*

√*

√*

√*

√*

√*

√*

โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ระยะเวลาดําเนินการ
กลยุทธ์

มาตรการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

2.1 กิจกรรม ประชาสัมพันธ์ แนะแนวการรับ
นักศึกษาต่างชาติในสถาบันการศึกษาที่มีความ
ร่วมมือในต่างประเทศ

√*

√

√

√

√

2.2 กิจกรรม Sister University โดยเสนอ
โครงการหรือหลักสูตรร่วมกันกับมหาวิทยาลัยที่
มีความร่วมมือในต่างประเทศ

√

√

√

√

√

2.3 กิจกรรม เสนอหลักสูตรการฝึกอบรมหรือ
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร (Tailor-made)
2.4 กิจกรรม ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ที่
หลากหลายรูปแบบและภาษา

√

√

√

√

√

√*

√

√

√

√

√*

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√*

√

√

√

√

√

√

√

√

4.1 กิจกรรม แลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Yuxi
Normal University, China

√

√

√

4.2 กิจกรรม แลกเปลี่ยนนักศึกษากับ
Chuxiong Normal University, China

√

√

4.3 กิจกรรม แลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Pu' er
Normal University, China

√

4.4 กิจกรรม แลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Yunnan
Jiaotong College, China

√

โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน

ผู้กํากับดูแล

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งประมาณ

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานวิเทศสัมพันธ์

กองวิเทศสัมพันธ์
สํานักงานอธิการบดี

แผ่นดิน/รายได้

√

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานสถาบันภาษาและวัฒนธรรม
นานาชาติ

สถาบันภาษาและ
วัฒนธรรมนานาชาติ

แผ่นดิน/รายได้

√

√

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานวิเทศสัมพันธ์

√

√

√

1. กองวิเทศสัมพันธ์
กองทุนพัฒนา
สํานักงานอธิการบดี
นักศึกษา
2. หน่วยงานจัดการศึกษา
(ยกเว้น คณะครุศาสตร์)

√

√

√

√

√

√

√

√

2. โครงการ เพิ่มจํานวนนักศึกษาต่างชาติ *

2.5 กิจกรรม จัดให้มีบริการและสิ่งอํานวยความ
สะดวกที่มีมาตรฐานแก่นักศึกษาต่างชาติที่เข้า
มาเรียนในมหาวิทยาลัย
2.6 กิจกรรม จัดให้มีผู้แทนมหาวิทยาลัย
ปฏิบัติงานในต่างประเทศ (University
Representative)
2.7 กิจกรรม ขยายเครือข่ายความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยใหม่หรือประเทศใหม่
นอกเหนือจากที่มีอยู่เดิม
3. โครงการ ทดสอบความรู้ทางด้านภาษาไทย
CRRU-Thai Test
3.1 กิจกรรม ทดสอบความรู้ทางด้านภาษาไทย
CRRU-Thai Test ให้กับนักศึกษาชาวต่างชาติ
ในต่างประเทศ
4. โครงการ แลกเปลี่ยนนักศึกษากับหน่วยงาน
ต่างประเทศ

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ระยะเวลาดําเนินการ
กลยุทธ์

มาตรการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

4.5 กิจกรรม แลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Yunnan
Land and Resources Vocational College,
China

√

√

√

√

√

4.6 กิจกรรม แลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Jing
Hong Training and Vocational High
School, China

√

√

√

√

√

4.7 กิจกรรม แลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Guangxi
City College, China
4.8 กิจกรรม แลกเปลี่ยนนักศึกษากับ
Budapest Bussines School, Hungary
4.9 กิจกรรม แลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Henan
University, China

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

4.10 กิจกรรม แลกเปลี่ยนนักศึกษากับ
National Pingtung University of Science
and Technology, Taiwan

√

√

√

√

√

4.11 กิจกรรม แลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Don
Mariano Marcos Memorial State
University, Philippines

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

4.15 กิจกรรม แลกเปลี่ยนนักศึกษากับ
มหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา

√

√

√

√

4.16 กิจกรรม แลกเปลี่ยนนักศึกษากับ
มหาวิทยาลัยในประเทศเยอรมัน

√

√

√

√

4.17 กิจกรรม แลกเปลี่ยนนักศึกษากับ
มหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลีย

√

√

√

√

√

√

√

√

4.19 กิจกรรม SEA-TVET

√

√

√

√

4.20 กิจกรรม Asean Ambassador

√

√

√

√

โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน

4.12 กิจกรรม แลกเปลี่ยนนักศึกษากับ UiTM,
Malaysia
4.13 กิจกรรม แลกเปลี่ยนนักศึกษากับ
มหาวิทยาลัยในประเทศเกาหลี
4.14 กิจกรรม แลกเปลี่ยนนักศึกษากับ
มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น

4.18 กิจกรรม SEA-Teacher

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

√

ผู้กํากับดูแล

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งประมาณ

โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ระยะเวลาดําเนินการ
กลยุทธ์

มาตรการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

√

√

√

√

√

5.2 กิจกรรม บุคลากรสายวิชาการปฏิบัติงาน
สอนภาษาไทย ณ Chuxiong Normal
University

√

√

√

√

√

5.3 กิจกรรม บุคลากรสายวิชาการปฏิบัติงาน
สอนภาษาไทย ณ Pu' er Normal University
5.4 กิจกรรม บุคลากรสายวิชาการปฏิบัติงาน
สอนภาษาไทย ณ Yunnan Jiaotong College
5.5 กิจกรรม อาสาสมัครเกาหลีจาก KOICA

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน
5. โครงการ แลกเปลี่ยนบุคลากรกับหน่วยงาน
ต่างประเทศ
5.1 กิจกรรม บุคลากรสายวิชาการปฏิบัติงาน
สอนภาษาไทย ณ Yuxi Normal University

5.6 กิจกรรม อาสาสมัครจากหน่วยงาน
ที่มีความร่วมมือทางวิชาการ
4. พัฒนาความเป็นเลิศของบัณฑิต 4.1 พัฒนาทักษะการเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติโดยกระบวนการจัดการเรียนการสอน 1. โครงการ การขับเคลื่อนการจัดการเรียนการ
สอนโดยการบูรณาการกับการทํางาน (Work
ให้มีทักษะของศตวรรษที่ 21 และ โดยการบูรณาการกับการทํางาน *
Integrated Learning: CRRU – WIL)
สมรรถนะสากล *

√
√

√

√

√

1.1 กิจกรรม ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาแผน
ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ WIL
1.2 กิจกรรม ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนา
ระบบ กลไก ระเบียบ และแนวปฏิบัติในการ
ดําเนินการ WIL

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

1.3 กิจกรรม พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับ
ผู้ประกอบการในการจัดการ WIL
1.4 กิจกรรม การพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร
ให้มีความรู้ความเข้าใจทักษะในการจัดการ
ทักษะ WIL

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√*

√*

√*

√*

2.1 กิจกรรม การดําเนินการ WIL ของ
หน่วยงานจัดการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งประมาณ

โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานวิเทศสัมพันธ์

1. กองวิเทศสัมพันธ์
กองทุนพัฒนา
สํานักงานอธิการบดี
บุคลากร
2. หน่วยงานจัดการศึกษา
(ยกเว้น คณะครุศาสตร์)

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงาน CRRU – WIL

สํานักนวัตกรรมและ
การศึกษาต่อเนื่อง

แผ่นดิน/รายได้

√

1. รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงาน CRRU – WIL
2. รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานวิชาการ

1. คณะกรรมการ
แผ่นดิน/รายได้
CRRU-WIL
2. หน่วยงานจัดการศึกษา
(ยกเว้น คณะครุศาสตร์)

√

√

√

1.5 กิจกรรม การสื่อสารเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์การดําเนินกิจกรรม WIL
2. โครงการ การจัดการเรียนการสอนบูรณาการ
กับการทํางาน (Work Integrated Learning:
CRRU – WIL) *

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

√

ผู้กํากับดูแล

ระยะเวลาดําเนินการ
กลยุทธ์

มาตรการ
4.2 พัฒนาทักษะบัณฑิตแห่งศตวรรษที่ 21 *

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

1.1 กิจกรรม พัฒนาความเป็นเลิศด้านวิชาชีพ
ของบัณฑิตามศาสตร์เฉพาะ

√*

√*

√*

√*

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานวิชาการ

หน่วยงานจัดการศึกษา
(ยกเว้นคณะครุศาสตร์)

1.2 กิจกรรม พัฒนาความเป็นเลิศด้าน
ภาษาอังกฤษของบัณฑิต

√*

√*

√*

√*

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานสถาบันภาษาและวัฒนธรรม

แผ่นดิน/รายได้
1. สถาบันภาษาและ
วัฒนธรรม
2. หน่วยงานจัดการศึกษา
(ยกเว้นคณะครุศาสตร์)

1.3 กิจกรรม พัฒนาความเป็นเลิศด้าน
ภาษาไทยของบัณฑิต

√

√

√

√

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานสถาบันภาษาและวัฒนธรรม

1. สถาบันภาษาและ
แผ่นดิน/รายได้
วัฒนธรรม
2. หน่วยงานจัดการศึกษา
(ยกเว้นคณะครุศาสตร์)

1.4 กิจกรรม พัฒนาความเป็นเลิศด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของบัณฑิต

√

√

√

√

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1. สํานักวิทยบริการและ แผ่นดิน/รายได้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. หน่วยงานจัดการศึกษา
(ยกเว้นคณะครุศาสตร์)

√

√

√

√

√

1. รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานวิชาการ
2. รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานงพัฒนานักศึกษา

1. หน่วยงานจัดการศึกษา แผ่นดิน/รายได้
(ยกเว้นคณะครุศาสตร์)
2. กองพัฒนานักศึกษา

√

√

√

√

√

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานวิชาการ

หน่วยงานจัดการศึกษา
(ยกเว้นคณะครุศาสตร์)

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานวิชาการ

สํานักส่งเสริมวิชาการและ แผ่นดิน/รายได้
งานทะเบียน

โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน

4.4 ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

4.5 ปรับปรุง และพัฒนาข้อสอบมาตรฐานหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป *

4.6 จัดให้มีศูนย์การให้คําปรึกษาแก่นักศึกษา เพื่อช่วยเหลือและแนะนํา
นักศึกษาทั้งในด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิต

1. โครงการ ปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการ
เฉพาะทางที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน
1.1 กิจกรรม ปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการ
เฉพาะทาง
1. โครงการ ปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป
1.1 กิจกรรม ปรัปปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป
1. โครงการ ปรับปรุงข้อสอบมาตรฐานหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป *
1.1 กิจกรรม ปรับปรุงข้อสอบมาตรฐาน
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. โครงการ ศูนย์การให้คําปรึกษาแก่นักศึกษา
1.1 กิจกรรม บริการให้คําปรึกษาแก่นักศึกษา

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งประมาณ

โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

1. โครงการ พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานบัณฑิต
แห่งศตวรรษที่ 21 *

1.5 กิจกรรม พัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตาม
อัตลักษณ์ของหน่วยงาน และของมหาวิทยาลัย

4.3 ปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง

ผู้กํากับดูแล

√

√

แผ่นดิน/รายได้

กองทุนสํารอง
เพื่อพัฒนา
มหาวิทยาลัย

√*

√

√

√

√

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานวิชาการ

สํานักส่งเสริมวิชาการและ แผ่นดิน/รายได้
งานทะเบียน

√

√

√

√

√

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานพัฒนานักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา
สํานักงานอธิการบดี

แผ่นดิน/รายได้

√

ระยะเวลาดําเนินการ
กลยุทธ์

มาตรการ
4.7 พัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ *

4.8 พัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ *

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

√*

√

√

√

√

1.2 กิจกรรม ทดสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
แรกเข้านักศึกษาใหม่
1.3 กิจกรรม ฝึกอบรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ
สําหรับนักศึกษา
1.4 กิจกรรม ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่เรียน
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่จูงใจและ
ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

1.5 กิจกรรม เพิ่มจํานวนบุคลากรสายวิชาการ
ที่เป็นชาวต่างประเทศและเป็นเจ้าของภาษา
1.6 กิจกรรม ทดสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
ก่อนสําเร็จการศึกษา
1. โครงการ พัฒนาสมรรถนะการใช้ภาษาไทย
เพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ *
1.1 กิจกรรม พัฒนาข้อสอบมาตรฐานสําหรับ
การสอบวัดทักษะการใช้ภาษาไทยแรกเข้าและ
ก่อนจบ

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√*

√

√

√

√

1.2 กิจกรรม ทดสอบทักษะการใช้ภาษาไทยแรก
เข้านักศึกษาใหม่
1.3 กิจกรรม ฝึกอบรมเสริมทักษะภาษาไทย
สําหรับนักศึกษา

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

1.4 กิจกรรม ทดสอบทักษะการใช้ภาษาไทย
ก่อนสําเร็จการศึกษา

√

√

√

√

√

โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน
1. โครงการ พัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ *
1.1 กิจกรรม พัฒนาข้อสอบมาตรฐานสําหรับ
การสอบวัดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษแรกเข้า
และก่อนจบ

ผู้กํากับดูแล

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งประมาณ

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานสถาบันภาษาและวัฒนธรรม
นานาชาติ

สถาบันภาษาและ
วัฒนธรรมนานาชาติ

แผ่นดิน/รายได้

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานสถาบันภาษาและวัฒนธรรม
นานาชาติ

สถาบันภาษาและ
วัฒนธรรมนานาชาติ

แผ่นดิน/รายได้

โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ระยะเวลาดําเนินการ
กลยุทธ์

มาตรการ
4.9 พัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

√

√

√

√

√

ผู้กํากับดูแล

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งประมาณ

1. โครงการ พัฒนาสมรรถนะการใช้
ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร
ที่มีประสิทธิภาพ
1.1 กิจกรรม ฝึกอบรมเสริมทักษะ
ภาษาต่างประเทศสําหรับนักศึกษา

4.10 พัฒนาและเสริมสร้างสมรรถะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
และสืบค้น และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ *

ปี 2560

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานสถาบันภาษาและวัฒนธรรม
นานาชาติ

สถาบันภาษาและ
วัฒนธรรมนานาชาติ

แผ่นดิน/รายได้

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

แผ่นดิน/รายได้

1. โครงการ พัฒนาสมรรถนะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษาและสืบค้น และสื่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพ *
1.1 กิจกรรม พัฒนาข้อสอบมาตรฐานสําหรับ
การสอบวัดทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
แรกเข้าและก่อนจบนักศึกษาใหม่

√*

1.3 กิจกรรม จัดห้องเรียนรายวิชาเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ตามผลคะแนนการทดสอบเทคโนโลยี
สารสนเทศแรกเข้า

√

1.4 กิจกรรม ทบทวนเนื้อหารายวิชาทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

√

1.15 กิจกรรม ระบบการทดสอบความรู้ด้าน
ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ Exit-Exam

√

1.6 กิจกรรม ทดสอบทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศแรกเข้านักศึกษาใหม่

√

√

√

√

√

1.7 กิจกรรม ฝึกอบรมเสริมทักษะเทคโนโลยี
สารสนเทศสําหรับนักศึกษา

√

√

√

√

√

1.6 กิจกรรม ทดสอบทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศก่อนสําเร็จการศึกษา

√

√

√

√

√

√

โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ระยะเวลาดําเนินการ
กลยุทธ์

มาตรการ
4.11 บ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup) *

โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

ผู้กํากับดูแล

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งประมาณ

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงาน CRRU – WIL

สํานักนวัตกรรมและ
การศึกษาต่อเนื่อง

แผ่นดิน/รายได้

1.1 กิจกรรม การพัฒนาระบบและกลไก
การขับเคลื่อน การพัฒนาทักษะ
ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์

√*

1.2 กิจกรรม พัฒนาระบบฐานข้อมูลการพัฒนา
ทักษะการเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์

√*

1.3 กิจกรรม พัฒนาหลักสูตรการพัฒนา
ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์

√*

1.4 กิจกรรม พัฒนา และฝึกอบรมการเป็น
ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์

√*

√*

√*

√*

1.5 กิจกรรม การแสดงผลงานของ
ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์

√*

√*

√*

√*

√

√

√

√

√

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานพัฒนานักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา
สํานักงานอธิการบดี

กองทุนพัฒนา
นักศึกษา

√

√

√

√

√

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานพัฒนานักศึกษา

หน่วยงานจัดการศึกษา
(ยกเว้น คณะครุศาสตร์)

แผ่นดิน/รายได้

√

√

√

√

√

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานพัฒนานักศึกษา

√

√

√

√

√

1. กองพัฒนานักศึกษา
กองทุนพัฒนา
สํานักงานอธิการบดี
นักศึกษา
2. หน่วยงานจัดการศึกษา
(ยกเว้น คณะครุศาสตร์)

1.2 กิจกรรม พัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ทั้ง 5 ด้าน ระดับหน่วยงานจัดการศึกษา

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

ปี 2561

โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

1. โครงการ บ่มเพาะผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ *

5. เสริมสร้างคุณลักษณะการเป็น 5.1 พัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะของคนดี คนเก่ง รับผิดชอบ และเป็นสมาชิก 1. โครงการ พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตตาม
คนดี คนเก่ง และส่งเสริมนักศึกษา ที่ดีของสังคมให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ที่มีความสามารถพิเศษในการสร้าง
ชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย
1.1 กิจกรรม พัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ทั้ง 5 ด้าน ระดับมหาวิทยาลัย

5.2 สนับสนุน และส่งเสริมนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษทั้งในลักษณะบุคคล
และกลุ่ม

ปี 2560

1. โครงการ ส่งเสริม สนับสนุนนักศึกษาที่มี
ความสามารถพิเศษ
1.1 กิจกรรม สนับสนุน ส่งเสริมการแข่งขัน
ทักษะด้านต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย
1.2 กิจกรรม สนับสนุน ส่งเสริมการแข่งขัน
ทักษะด้านต่างๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย

√*

√

ระยะเวลาดําเนินการ
กลยุทธ์

มาตรการ
5.3 เชิดชูเกียรติและให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษทั้งใน
ลักษณะบุคคลและกลุ่ม

5.4 พัฒนาการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทย และทักษะการใช้ชีวิตในสังคมไทย
ให้แก่นักศึกษาต่างชาติ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√*

√

√

√

√

√*

√

√

√

√

1.1 กิจกรรม จัดหาอุปกรณ์และสิ่งอํานวยความ
สะดวก ระดับมหาวิทยาลัย

√

√

√

√

√

1.2 กิจกรรม ปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่
สําหรับทํากิจกรรม (Open Space)
สําหรับให้นักศึกษาจัดกิจกรรมวิชาการ
และสันทนาการ

√

√

√

√

√

โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน
1. โครงการ เชิดชูเกียรติและให้ทุนการศึกษาแก่
นักศึกษาที่มีสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย
1.1 กิจกรรม สนับสนุนทุนการศึกษาแก่
นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย
1.2 กิจกรรม เชิดชูเกียรตินักศึกษาที่สร้าง
ชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย
1. โครงการ พัฒนานักศึกษาต่างชาติ
1.1 กิจกรรม พัฒนาการเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมไทย และทักษะการใช้ชีวิต
ในสังคมไทย

6. จัดหาและเพิ่มประสิทธิภาพ
ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ *

6.1 ปรับปรุงและพัฒนาอาคาร สถานที่ ห้องเรียนที่มีมาตรฐาน จูงใจและ
ส่งเสริมบรรยากาศการเรียนการสอนของนักศึกษาและอาจารย์ *

1.2 กิจกรรม กีฬาและวัฒนธรรมนักศึกษา
นานาชาติ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
1.3 กิจกรรม ศึกษาดูงานเพื่อเรียนรู้แลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมสําหรับนักศึกษาต่างชาติ
1. โครงการ ปรับปรุงอาคารและพัฒนาอาคาร
สถานที่และสภาพแวดล้อม *
1.1 กิจกรรม ปรับปรุงและพัฒนาห้องเรียน
พื้นที่นั่งรอเรียน ห้องน้ํา ที่จอดรถ การรักษา
ความสะอาดที่มีมาตรฐาน
1.2 กิจกรรม ปรับปรุงและพัฒนา
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศโดยรอบอาคาร
เรียนให้มีความร่มรื่น

6.2 ปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกที่ส่งเสริมและ
สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

ผู้กํากับดูแล

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งประมาณ

โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานพัฒนานักศึกษา

1. กองพัฒนานักศึกษา
กองทุนพัฒนา
สํานักงานอธิการบดี
นักศึกษา
2. หน่วยงานจัดการศึกษา

1. รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานพัฒนานักศึกษา
2. รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานสถาบันภาษา

กองวิเทศสัมพันธ์
สํานักงานอธิการบดี

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานอาคารสถานที่

1. กองอาคารสถานที่
กองทุนสํารอง
สํานักงานอธิการบดี
เพื่อพัฒนา
2. หน่วยงานจัดการศึกษา มหาวิทยาลัย
(ยกเว้น คณะครุศาสตร์)

√

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานอาคารสถานที่

กองอาคารสถานที่
สํานักงานอธิการบดี

√

กองทุนพัฒนา
นักศึกษา

1. โครงการ ปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน
และสิ่งอํานวยความสะดวกที่ส่งเสริมและ
สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา
กองทุนสํารอง
เพื่อพัฒนา
มหาวิทยาลัย

ระยะเวลาดําเนินการ
กลยุทธ์

มาตรการ
6.3 บูรณาการการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนร่วมกันระหว่างหน่วยงานใน
ลักษณะห้องปฏิบัติการกลาง *

โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

√

√*

√*

1.2 กิจกรรม บูรณาการทรัพยากร
Cental Lab (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงาน Cental Lab

สํานักงานอธิการบดี

กองทุนสํารอง
เพื่อพัฒนา
มหาวิทยาลัย

√

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

แผ่นดิน/รายได้

√

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

แผ่นดิน/รายได้

√

√*

1.3 กิจกรรม บูรณาการทรัพยากร
Cental Lab (ภาษา)

√*

1.4 กิจกรรม ติดตาม ประเมินผลการใช้
ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่าและตรงตาม
วัตถุประสงค์
1. โครงการ ปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1 กิจกรรม พัฒนาระบบเครือข่ายระหว่าง
โหนดหลักภายในมหาวิทยาลัย
1.2 กิจกรรม ปรับปรุงและพัฒนาระบบ ICT ใน
ทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัย
1.3 กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. โครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการเรียนรู้
2.1 กิจกรรม ระบบ E-Learnning

√*

√*

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

2.2 กิจกรรม ระบบ e-Book

√

√

√

√

√

2.3 กิจกรรม ระบบ Computer Literacy :
one laptop one student (OLOS)

√

√

√

√

√

2.4 กิจกรรม ระบบ Visual Classroom

√

√

√

√

√

√

√

√

√

2.5 กิจกรรม พัฒนาระบบการให้บริการพื้นฐาน

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

ผู้รับผิดชอบ

1. โครงการ บูรณาการการใช้ทรัพยากรการ
เรียนการสอนร่วมกันระหว่างหน่วยงานใน
ลักษณะห้องปฏิบัติการกลาง *
1.1 กิจกรรม บูรณาการทรัพยากร
Cental Lab (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

6.4 พัฒนาแหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ

แหล่งประมาณ

โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ผู้กํากับดูแล

ระยะเวลาดําเนินการ
กลยุทธ์

มาตรการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

√

√

√

√

2.7 กิจกรรม ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานการ
จัดการและป้องกันฐานข้อมูล

√

√

√

2.8 กิจกรรม พัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับ
การเรียนรู้แบบดิจิตัล

√

√

√

2.9 กิจกรรม ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน การ
สื่อสาร การจัดการและการป้องกันข้อมูล

√

√

√

2.10 กิจกรรม พัฒนาการบริการสารสนเทศเพื่อ
รองรับนวัตกรรมการสื่อสารยุคใหม่

√

√

√

2.11 กิจกรรม พัฒนาระบบเทคโนโลยีอัจฉริยะ
เพื่อการจัดการและประหยัดทรัพยากร

√

√

โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน
2.6 กิจกรรม พัฒนาระบบสารสนเทศรองรับ
นวัตกรรมการสื่อสารยุคใหม่

ผู้กํากับดูแล

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งประมาณ

โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

3. โครงการ ปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุดกลาง

6.5 เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

3.1 กิจกรรม ปรับภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอกให้มีบรรยากาศจูงใจในการ
ใช้บริการ

√

√

√

√

√

3.2 กิจกรรม จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
รูปแบบต่างๆ และในจํานวนที่สอดคล้องกับ
พฤติกรรมการใช้บริการและความต้องการของ
ผู้รับบริการ

√

√

√

√

√

1.1 กิจกรรม Book Fair

√

√

√

√

√

1.2 กิจกรรม ปรับปรุงรูปแบบการให้บริการที่
เป็นระบบ รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

√

√

√

√

√

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

แผ่นดิน/รายได้

√

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

แผ่นดิน/รายได้

√

1. โครงการ ปรับปรุงรูปแบบการให้บริการ

ระยะเวลาดําเนินการ
กลยุทธ์

มาตรการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

2. โครงการ จัดบริการเชิงรุกที่เน้นผู้ใช้บริการ
ทุกกลุ่ม
2.1 กิจกรรม ยืมหนังสือได้คะแนนความดี

√

√

√

√

√

2.2 กิจกรรม บริการช่วยหาหนังสือบนชั้น

√

√

√

√

√

2.3 กิจกรรม บริการติดตามค้นหาหนังสือ

√

√

√

√

√

2.4 กิจกรรม ยื้มได้ไม่จํากัดในวันเกิด

√

√

√

√

2.5 กิจกรรม แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้สัญจร

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน

3. โครงการ ส่งเสริมกิจกรรมการอ่านที่
หลากหลายรูปแบบ
3.1 กิจกรรม CRRU รักการอ่าน
3.2 กิจกรรม Read for Life
3.3 กิจกรรม นักเขียนพบนักอ่าน
3.4 กิจกรรม ดนตรีพาเพลิน

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

ผู้กํากับดูแล

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งประมาณ

โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

แผ่นดิน/รายได้

√

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

แผ่นดิน/รายได้

√

ระยะเวลาดําเนินการ
กลยุทธ์

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

√

√

√

√

√

√

√

√

√

ผู้กํากับดูแล

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งประมาณ

โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

4. โครงการ อบรมการสืบค้นทรัพยากร
สารสนเทศ
4.1 กิจกรรม อบรมการใช้งานฐานข้อมูล
e-Book/OPAC
4.2 กิจกรรม บริการข่าวสารข้อมูลทันสมัย

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

แผ่นดิน/รายได้

√

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

แผ่นดิน/รายได้

√

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานสํานักบริหารและจัดการ
ทรัพย์สิน
รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานสํานักบริหารและจัดการ
ทรัพย์สิน
1. รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานสํานักบริหารและจัดการ
ทรัพย์สิน
2. รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานพัฒนานักศึกษา

สํานักบริหารและจัดการ
ทรัพย์สิน

รายได้ของ
หน่วยงาน

√

สํานักบริหารและจัดการ
ทรัพย์สิน

รายได้ของ
หน่วยงาน

√

1. สํานักบริหารและ
จัดการทรัพย์สิน
2. กองพัฒนานักศึกษา
สํานักงานอธิการบดี

รายได้ของ
หน่วยงาน

5. โครงการ ส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ด้วยตนเอง
5.1 กิจกรรม อบรมการใช้งานฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์

√

√

√

√

√

5.2 กิจกรรม อบรมการเขียนบรรญานุกรมและ
การอ้างอิง

√

√

√

√

√

5.3 กิจกรรม จัดให้มีศูนย์บริการให้คําปรึกษา
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

√

6. โครงการ จัดสวัสดิการเพื่ออํานวยความ
สะดวกแก่นักศึกษาและผู้รับบริการ
6.1 กิจกรรม จัดให้มีร้านอาหารและเครื่องดื่ม

√

6.2 กิจกรรม จัดให้มีร้านจําหน่ายของที่ระลึก
6.2 กิจกรรม บริหารจัดการการบริการและ
สวัสดิการของมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

√
√

√

√

√

√

ระยะเวลาดําเนินการ
กลยุทธ์

มาตรการ

7. พัฒนาระบบและกลไกสนับสนุน 7.1 ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการ
การบริหารงานวิชาการ

7.2 พัฒนาคุณภาพการบริหารงานจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากขึ้น

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

1.1 กิจกรรม ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนา
ระบบงานสารสนเทศและฐานข้อมูล

√

√

√

√

1.2 กิจกรรม ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนา
ระบบงานกํากับมาตรฐานวิชาการและหลักสูตร

√

√

√

√

1.3 กิจกรรม ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนา
ระบบงานทะเบียนและระเบียนนักศึกษา

√

√

√

√

1.4 กิจกรรม ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนา
ระบบบริการนักศึกษา

√

√

√

√

1.5 กิจกรรม ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนา
ระบบงานบริการและบริหารทั่วไป

√

√

√

√

1.6 กิจกรรม ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนา
ระบบการประชาสัมพันธ์และการรับนักศึกษา

√

√

√

√

โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน

ผู้กํากับดูแล

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งประมาณ

1. โครงการ ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาระบบ
การบริหารงาน

1. โครงการ พัฒนาคุณภาพการบริหารงาน
จัดการศึกษา
1.1 กิจกรรม เงินเดือนและค่าตอบแทนบุคลากร

√

√

√

√

√

1.2 กิจกรรม ดําเนินงานกลางของหน่วยงาน

√

√

√

√

√

1.3 กิจกรรม จัดบริการด้านสาธารณูปโภค

√

√

√

√

√

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานวิชาการ

1. สํานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
2. บัณฑิตวิทยาลัย

แผ่นดิน/รายได้

1. คณบดี ทุกคณะ/วิทยาลัย/สํานักวิชา
(ยกเว้น คณะครุศาสตร์)
2. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
3. ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

1. หน่วยงานจัดการศึกษา แผ่นดิน/รายได้
ทุกหน่วยงาน (ยกเว้น
คณะครุศาสตร์)
2. บัณฑิตวิทยาลัย
3. สํานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาบุคลากร
ความเชื่อมโยงกับพันธกิจและเป้าหมายหลัก
1. พันธกิจ
ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะเด่น มีความรู้ดี มีคุณธรรม และตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
2. เป้าหมายหลัก
บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์
บุคลากรทุกคนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้รับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานให้มีความเป็นมืออาชีพ มีความมั่นคงก้าวหน้าในอาชีพ
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
1. บุคลากรสายวิชาการ
1.1 บุคลากรสายวิชาการมีผลงานทางวิชาการรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือ
1.2 บุคลากรสายวิชาการเป็นที่ปรึกษา/วิทยากร/กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ/กรรมการวิชาการ/คณะทํางานให้กับหน่วยงาน
ภายนอก หรือ
1.3 บุคลากรสายวิชาการที่มีผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่รับการตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ

ค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัด ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

หน่วยนับ

ปี 2563

ปี 2564

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

ร้อยละ

80

85

90

95

100

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล

1. หน่วยงานจัดการศึกษา
2. กองบริหารงานบุคคล สํานักงานอธิการบดี

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล
1. รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล
2. รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานวิจัย

1. หน่วยงานจัดการศึกษา
2. กองบริหารงานบุคคล สํานักงานอธิการบดี
1. หน่วยงานจัดการศึกษา
2. สถาบันวิจัยและพัฒนา
3. กองบริหารงานบุคคล สํานักงานอธิการบดี

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล
รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล
รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล

1. หน่วยงานจัดการศึกษา
2. กองบริหารงานบุคคล สํานักงานอธิการบดี
1. หน่วยงานจัดการศึกษา
2. กองบริหารงานบุคคล สํานักงานอธิการบดี
ทุกหน่วยงาน

ร้อยละ

15

20

25

30

35

ร้อยละ

40

45

50

55

60

2. บุคลากรสายวิชาการที่มีใบรับรองความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพมาตรฐาน

ร้อยละ

50

55

60

65

3. บุคลากรสายวิชาการที่สอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ จรรยาบรรณวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสมรรถนะ
เฉพาะทางวิชาชีพ
4. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมีคู่มือการปฏิบัติงานหรือผลงานทางวิชาการ

ร้อยละ

40

50

60

70

40

60

80

100

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

ร้อยละ

20

ผู้กํากับดูแล

ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ตามยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

√
√

กลยุทธ์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผู้กํากับดูแล และผู้รับผิดชอบ
กลยุทธ์
1. พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร *

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน

ปี 2560

ระยะเวลาดําเนินการ
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

ปี 2564

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

√*

√

√

√

√

√

√

√

√

√

1.3 กิจกรรม สนับสนุนการเข้าสู่ตําแหน่งทาง
วิชาการของบุคลากรสายวิชาการ

√*

√

√

√

√

1.4 กิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนการเข้ารับ
ฝึกอบรมในสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

√

√

√

√

√

√*

√*

√*

√

√

√

√

√

√

√

√

√

1. โครงการ เสริมสร้างมาตรฐาน และพัฒนา
ศักยภาพสําหรับบุคลากรสายวิชาการมือใหม่
1.1 กิจกรรม พัฒนาบุคลากรสายวิชาการมือใหม่
ด้านการสอน ด้านการวิจัย และด้านการบริการ
วิชาการ

√

1.2 กิจกรรม พัฒนาบุคลากรสายวิชาการมือใหม่
ให้เป็นมืออาชีพ

√

ผู้กํากับดูแล

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งประมาณ

โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

1.1 สนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรสายวิชาการให้มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์เฉพาะ 1. โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาความเชี่ยวชาญ
เฉพาะของบุคลากรสายวิชาการ *
เพื่อการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น *
1.1 กิจกรรม พัฒนาและฝึกอบรมให้ความรู้แนว
ทางการเขียนผลงานทางวิชาการแก่ของบุคลากร
สายวิชาการ
1.2 กิจกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการทํา
ผลงานทางวิชาการทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ

1.5 กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาบุคลการสาย
วิชาการให้มีความเป็นเลิศในศาสตร์เฉพาะ/วิทย
ฐานะ/ความเชี่ยวชาญในการสอน/การวิจัย และ
การบริการวิชาการ
1.6 กิจกรรม ให้ทุนสนับสนุนการจัดทําเอกสาร
วิชาการสําหรับบุคลากรสายวิชาการ
1.7 กิจกรรม พัฒนาศักยภาพบุคลากรหน่วยงาน
จัดการศึกษา
1.8 กิจกรรม พัฒนาสมรรถนะบุคลากรสาย
วิชาการด้านการวิจัย

1.2 สร้างมาตรฐาน ฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากรสายวิชาการมือใหม่

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

√

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล

1. กองบริหารงานบุคคล กองทุนพัฒนา
สํานักงานอธิการบดี
บุคลากร
2. หน่วยงานจัดการศึกษา
(ยกเว้น คณะครุศาสตร์
และบัณฑิตวิทยาลัย)

√

√

คณบดี ทุกคณะ/วิทยาลัย/สํานักวิชา
(ยกเว้น คณะครุศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย)

หน่วยงานจัดการศึกษา
(ยกเว้น คณะครุศาสตร์
และบัณฑิตวิทยาลัย)

แผ่นดิน/รายได้

√

√

√

1. รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล
2. รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานวิจัย

1. หน่วยงานจัดการศึกษา
(ยกเว้น คณะครุศาสตร์
และบัณฑิตวิทยาลัย)
2. สถาบันวิจัยและพัฒนา

กองทุน
สนับสนุน
งานวิจัยเพื่อการ
พัฒนา

√

√

√

√

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล

√

√

√

1. หน่วยงานจัดการศึกษา กองทุนพัฒนา
(ยกเว้น คณะครุศาสตร์
บุคลากร
และบัณฑิตวิทยาลัย)
2. กองบริหารงานบุคคล
สํานักงานอธิการบดี

√

กลยุทธ์

มาตรการ
1.3 สนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ เพื่อการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาชีพที่สูงขึ้น *

โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน

ปี 2560
(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

ระยะเวลาดําเนินการ
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

ปี 2564

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

√*

√*

√*

√*

ผู้กํากับดูแล

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งประมาณ

1. โครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนความก้าวหน้า
ในสายงานอาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ *
1.1 กิจกรรม พัฒนาระบบ และกลไกการส่งเสริม
ความก้าวหน้าในสายงานของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ เพื่อเข้าสู่วิทยฐานะในระดับที่
สูงขึ้น

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล

กองบริหารงานบุคคล
สํานักงานอธิการบดี

กองทุนพัฒนา
บุคลากร

1.2 กิจกรรม อบรมให้ความรู้ในการเขียนคู่มือ
ปฏิบัติงานแก่บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

√*

√

√

√

√

1.3 กิจกรรม อบรมให้ความรู้ในการเขียนผลงาน
ทางวิชาการแก่บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

√*

√

√

√

√

1.4 กิจกรรม พัฒนาศักยภาพบุคลากรหน่วยงาน
สนับสนุนการจัดการศึกษา

√

√

√

√

√

1. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
2. ผู้อํานวยการหน่วยงานสนับสนุนการจัด
การศึกษา
3. ผู้อํานวยการหน่วยงานบริการ

1. บัณฑิตวิทยาลัย
แผ่นดิน/รายได้
2. หน่วยงานสนับสนุนการ
จัดการศึกษา
3. หน่วยงานบริการ

2.1 กิจกรรม พัฒนาภาวะผู้นําของผู้บริหารระดับ
มหาวิทยาลัย
3. โครงการ เสริมสร้างจรรยาบรรณวิชาชีพ
คุณธรรม และจริยธรรมให้แก่บุคลากร
มหาวิทยาลัย

√

√

√

√

√

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล

ทุกหน่วยงาน

กองทุนพัฒนา
บุคลากร

3.1 กิจกรรม สร้างเสริมวินัยและจรรยาบรรณ
วิชาชีพให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัย

√

√

√

√

√

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล

กองบริหารงานบุคคล
สํานักงานอธิการบดี

กองทุนพัฒนา
บุคลากร

3.2 กิจกรรม สร้างเสริมคุณธรรม และจริยธรรม
ที่ดีให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัย

√

√

√

√

√

√

√

√

√

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล

กองบริหารงานบุคคล
สํานักงานอธิการบดี

กองทุนพัฒนา
บุคลากร

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล

ทุกหน่วยงาน

แผ่นดิน/รายได้

2. โครงการ พัฒนาภาวะผู้นําผู้บริหาร

1.4 เสริมสร้างจรรยาบรรณทางวิชาชีพ คุณธรรมและจริยธรรมที่ดีให้แก่บุคลากร
ของมหาวิทยาลัย

1.5 สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาต่อเพื่อเพิ่มคุณวุฒิของบุคลากรมหาวิทยาลัย

1.6 สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอก

1. โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน
การศึกษาต่อ
1.1 กิจกรรม พัฒนาระบบกลไกในการอนุมัติลา
ศึกษาต่อของบุคลากร
1.2 กิจกรรม สนับสนุนทุนการศึกษาต่อ
เพื่อเพิ่มคุณวุฒิของบุคลากร
1.3 กิจกรรม การกํากับ ติดตามการลาศึกษาต่อ
ของบุคลากร
1. โครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงาน
ภายนอกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
1.1 กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับหน่วยงานภายนอก

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

√

√

โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กลยุทธ์

มาตรการ
1.7 สนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรในการเข้าร่วมการประชุม สัมมนาระดับชาติ
และนานาชาติ

2. ส่งเสริมสวัสดิการและการสร้าง
ขวัญกําลังใจแก่บุคลากร

2.1 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทํางาน

2.2 ทบทวนและพัฒนาระบบสวัสดิการและการสร้างขวัญกําลังใจให้กับบุคลากร

2.3 ประกาศเกียรติคุณ และมอบรางวัลให้แก่บุคลากรดีเด่นในด้านต่างๆ
ของมหาวิทยาลัย

2.4 จัดตั้งสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินการ
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

ปี 2564

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

1.1 กิจกรรม สวัสดิการประกันสุขภาพบุคลากร

√

√

√

1.2 กิจกรรม เงินกู้สวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัย

√

√

√

1.3 กิจกรรม เงินสวัสดิการสงเคราะห์
1.4 กิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพบุคลากร
มหาวิทยาลัย
2. โครงการ สร้างเสริมองค์กรแห่งความสุข

√
√

√
√

2.1 กิจกรรม Happy Workplace
2.2 กิจกรรม สานสัมพันธ์ราชภัฏร่วมใจ

√
√

√

1. โครงการ เข้าร่วมประชุมสัมมนาระดับชาติ
และนานาชาติ
1.1 กิจกรรม สนับสนุนทุนในการเข้าร่วม
ประชุม/สัมมนาในระดับชาติและนานาชาติ
1.2 กิจกรรม สนับสนุนทุนในการนําเสนอ/
ตีพิมพ์/เผยแพร่ผลงานทางวิชาการในระดับชาติ
และนานาชาติ

ผู้กํากับดูแล

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งประมาณ

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล

กองบริหารงานบุคคล
สํานักงานอธิการบดี

กองทุนพัฒนา
บุคลากร

√

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล

ทุกหน่วยงาน

แผ่นดิน/รายได้

√

√

√

√

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล

กองบริหารงานบุคคล
สํานักงานอธิการบดี

งบกองทุน
สวัสดิการ

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล

กองบริหารงานบุคคล
สํานักงานอธิการบดี

กองทุนพัฒนา
บุคลากร

√

√

√

√

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล

กองบริหารงานบุคคล
สํานักงานอธิการบดี

กองทุนพัฒนา
บุคลากร

อธิการบดี

สโมสรบุคลากร

1.2 กิจกรรม ดําเนินงานของสโมสรบุคลากร

√

√

√

√

ส่วนกลาง
มหาวิทยาลัย

1.3 กิจกรรม กีฬาประเพณีบุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏภาคเหนือ
1.4 กิจกรรม กีฬาบุคลากรของสํานัก
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

√

√

√

√

อธิการบดี

สโมสรบุคลากร

กองทุนพัฒนา
บุคลากร

√

√

√

√

1. โครงการ ปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ในการทํางาน
1.1 กิจกรรม จัดสภาพแวดล้อมในการทํางาน
1. โครงการ จัดสวัสดิการแก่บุคลากร

1. โครงการ เชิดชูเกียรติคุณบุคลากร
และผู้มีผลงานดีเด่น
1.1 กิจกรรม มอบรางวัลให้แก่บุคลากรดีเด่น
ในด้านต่างๆ
1. โครงการ สโมสรบุคลากร
1.1 กิจกรรม จัดตั้งสโมสรบุคลากร

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

ปี 2560
(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

√

โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กลยุทธ์

มาตรการ

3. พัฒนาระบบการบริหารงาน
3.1 พัฒนาวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร *
บุคคลที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

3.2 ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน

ปี 2560

ระยะเวลาดําเนินการ
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

ปี 2564

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

√*

√

√

√

√

√*

√

√

√

√

1.1 กิจกรรม เชื่อมโยงข้อมูลบุคลากรไปยังสํานัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและหน่วยงาน
อื่นๆ

√

√

√

√

√

1.2 กิจกรรม เชื่อมโยงข้อมูลบุคลากรกับ
ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการและผลงานอื่นๆ

√

√

√

√

√

1.3 กิจกรรม การฝึกอบรมการใช้ระบบ CRRU
NJOYS
1.4 กิจกรรม การจัดทําฐานข้อมูลการปฏิบัติ
ราชการของบุคลากร

√

√

√

√

√

√

√

1. โครงการ พัฒนาระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของบุคลากร *
1.1 กิจกรรม ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
1.2 กิจกรรม ประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ผู้กํากับดูแล

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งประมาณ

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล

กองบริหารงานบุคคล
สํานักงานอธิการบดี

แผ่นดิน/รายได้

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล

กองบริหารงานบุคคล
สํานักงานอธิการบดี

แผ่นดิน/รายได้

1. โครงการ พัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูล
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพ

โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
การผลิตและพัฒนาครู
ความเชื่อมโยงกับพันธกิจและเป้าหมายหลัก
1. พันธกิจ
ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะเด่น มีความรู้ดี มีคุณธรรม และตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
2. เป้าหมายหลัก
บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัย ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะแห่งศตวรรษที่ 21 มี จิตวิญญาณความเป็นครู เป็นคนเก่ง คนดี มีความรับผิดชอบ รู้เท่าทันเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลง
เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์
ผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ และตรงตามสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของประเทศ
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัด ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

หน่วยนับ

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

ปี 2563

ปี 2564

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

1. โรงเรียนขั้นพื้นฐานในพื้นที่ที่มีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็นพี่เลี้ยง

ร้อยละ

12

15

20

25

2. อาจารย์ผู้สอนที่เป็นต้นแบบความความเชี่ยวชาญในวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับ

ร้อยละ

4

6

8

10

3. บัณฑิตครูที่สอบผ่านมาตรฐานใบประกอบวิชาชีพครู

ร้อยละ

90

90

95

100

4. บัณฑิตครูที่จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายที่สอบบรรจุครูได้ในการสอบครั้งแรก

ร้อยละ

75

75

75

75

5. บัณฑิตครูที่ได้รับการบรรจุเข้าทํางานในท้องถิ่น

ร้อยละ

50

50

50

50

6. นักเรียนในท้องถิ่นที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาเพิ่มขึ้นในแต่ละปี

ร้อยละ

5

5

5

5

7. รายวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเทคนิคการเรียนการสอนครูที่มีประสิทธิภาพที่บรรจุในหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต เพิ่มขึ้น
จากหลักสูตรเดิมหรือหลักสูตรก่อนปรับปรุง
8. ผลงานการวิจัยเฉพาะสาขาวิชาชีพครูที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ หรือนําไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อการผลิตและพัฒนาครูเพิ่มขึ้น
9. โรงเรียนในท้องถิ่นที่มีการนํานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนสาธิตไปใช้ประโยชน์

รายวิชา

2

2

2

2

ผลงาน

20

25

30

35

แห่ง

2

2

2

10. บุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการที่ได้รับวิทยฐานะที่สูงขึ้น

ร้อยละ

75

80

85

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

ผู้กํากับดูแล
รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ตามยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

คณะครุศาสตร์

√

2

โรงเรียนสาธิต

√

90

คณะครุศาสตร์

√

กลยุทธ์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผู้กํากับดูแล และผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลาดําเนินการ
กลยุทธ์

มาตรการ

1.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการผลิตและพัฒนาครู
1. ผลิตครูที่ได้มาตรฐานวิชาชีพ
และมีจิตวิญญาณความเป็นครูและ
สอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิ่น *
1.2 พัฒนาระบบการจัดการศึกษา *

โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

√

√

√

√

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานวิชาการ

คณะครุศาสตร์

แผ่นดิน/รายได้

√

√*

√*

√*

√*

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานวิชาการ

คณะครุศาสตร์

แผ่นดิน/รายได้

√

√*

√*

√*

√*

√*

√*

√*

√*

√*

√*

√*

√*

√

√

√

√

√

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานวิชาการ

คณะครุศาสตร์

แผ่นดิน/รายได้

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานวิชาการ

คณะครุศาสตร์

แผ่นดิน/รายได้

1. โครงการ พัฒนาระบบฐานข้อมูลสนับสนุน
การผลิตและพัฒนาครู
1.1 กิจกรรม พัฒนาระบบฐานข้อมูลสนับสนุน
การผลิตและพัฒนาครู
1. โครงการ พัฒนาระบบการจัดการศึกษา
(การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา) *
1.1 กิจกรรม ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและ
ระบบการจัดการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาครู
1.2 กิจกรรม อบรมเสริมสร้างในการสอบ
ใบประกอบวิชาชีพครูและการสอบบรรจุ
1.3 กิจกรรม พัฒนาเทคนิคการจัดการเรียน
การสอนสําหรับนักศึกษาครู
1.4 กิจกรรม การพัฒนาครู และบุคลากร
ทางการศึกษาตามยุทธศาสตร์เพื่อการเลื่อน
วิทยะฐานะที่สูงขึ้นตามยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตาม
พระราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
2. โครงการ พัฒนาคุณภาพการบริหารงานด้าน
การผลิตและพัฒนาครู
2.1 กิจกรรม เงินเดือนและค่าตอบแทนบุคลากร
2.2 กิจกรรม ดําเนินงานกลางของหน่วยงาน
2.3 กิจกรรม จัดบริการด้านสาธารณูปโภค
2.4 กิจกรรม พัฒนาระบบกลไกการรับนักศึกษา
ครู
2.5 กิจกรรม เปิดบ้านครุศาสตร์
3. โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของ
คณะครุศาสตร์
3.1 กิจกรรม ตรวจติดตามและประเมินคุณภาพ
ระดับคณะ และระดับหลักสูตร

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ปี 2560

ผู้กํากับดูแล

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งประมาณ

ระยะเวลาดําเนินการ
กลยุทธ์

มาตรการ
1.3 พัฒนาคุณภาพการบริหารงานด้านการผลิตและพัฒนาครูให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากขึ้น

2. พัฒนาศักยภาพครูของครู ครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้มี
ความเป็นมืออาชีพ *

2.1 พัฒนาสถาบันต้นแบบการผลิตครู *

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

1.1 กิจกรรม บริหารและจัดการเรียนการสอน
ระดับปริญญาตรี

√

√

√

√

√

1.2 กิจกรรม บริหารและจัดการเรียนการสอน
ระดับบัณฑิตศึกษา
2. โครงการ ปรับปรุงและพัฒนาสิ่งอํานวยความ
สะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาคณะครุ
ศาสตร์

√

√

√

√

√

2.1 กิจกรรม จัดบริการที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนการสอน และการเรียนรู้ของนักศึกษา
คณะครุศาสตร์

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√*

√

โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน

ผู้กํากับดูแล

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งประมาณ

โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

1. โครงการ จัดการเรียนการสอน
คณะครุศาสตร์

3. โครงการ สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับ
หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ
3.1 กิจกรรม สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับ
หน่วยงานภายในประเทศ
3.2 กิจกรรม สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับ
หน่วยงานในต่างประเทศ
1. โครงการ พัฒนาคณะครุศาสตร์ให้เป็น
ศูนย์ต้นแบบการผลิตครู *
1.1 กิจกรรม ปรับระบบบริหารจัดการสู่
ความเป็นเลิศด้านการผลิตและพัฒนาครู
1.2 กิจกรรม พัฒนาคณะครุศาสตร์ให้เป็นศูนย์
ต้นแบบการผลิตครู
1.3 กิจกรรม พัฒนาผลงานวิชาการและวิชาชีพ
การวิจัยของบุคลากรสายวิชาการคณะครุศาสตร์

√

√

√

√

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานวิชาการ

คณะครุศาสตร์

แผ่นดิน/รายได้

√

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานวิชาการ

คณะครุศาสตร์

แผ่นดิน/รายได้

√

√

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานวิชาการ

คณะครุศาสตร์

แผ่นดิน/รายได้

√

√

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานวิชาการ

คณะครุศาสตร์

แผ่นดิน/รายได้

√

√

√

ระยะเวลาดําเนินการ
กลยุทธ์

มาตรการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

1.1 กิจกรรม พัฒนาศูนย์พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ด้วยระบบ Coaching and Mentoring และ
Professional Learning Community

√

√

√

√

1.2 กิจกรรม พัฒนาอาจารย์ต้นแบบด้าน
การศึกษา
1.3 กิจกรรม พัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ
1.4 กิจกรรม พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาใน
ท้องถิ่นให้ได้รับวิทยฐานะที่สูงขึ้น
1. โครงการ พัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน
1.1 กิจกรรม พัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน
1.2 กิจกรรม พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่
การศึกษา 4.0

√

√

√

√

√
√

√
√

√
√

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√*

√

√

โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน

ผู้กํากับดูแล

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งประมาณ

โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

2.2 พัฒนาอาจารย์เป็นอาจารย์ต้นแบบด้านการศึกษา และพัฒนาศูนย์พัฒนาครู 1. โครงการ พัฒนาอาจารย์ต้นแบบด้าน
และบุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่น โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานด้วยระบบ
การศึกษา และพัฒนาศูนย์พัฒนาครูและ
Coaching and Mentoring และ Professional Learning Community *
บุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานด้วยระบบ Coaching and Mentoring
และ Professional Learning Community *

3. สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 สู่การศึกษา 4.0 *

3.1 พัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

.

3.2 พัฒนานักศึกษาครูให้มีทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 *

3.3 พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานของบัณฑิตครูแห่งศตวรรษที่ 21

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

√*

1. โครงการ การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ
สําหรับนักศึกษาครู *
1.1 กิจกรรม อบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้
ทักษะด้านภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา
คณะครุศาสตร์

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานวิชาการ

คณะครุศาสตร์

แผ่นดิน/รายได้

√

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานวิชาการ

คณะครุศาสตร์

กองทุน
สนับสนุน
งานวิจัยเพื่อ
การพัฒนา

√

√

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานวิชาการ

คณะครุศาสตร์

แผ่นดิน/รายได้

√

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานวิชาการ

คณะครุศาสตร์

แผ่นดิน/รายได้

1. โครงการ พัฒนาทักษะความเป็นเลิศของ
บัณฑิตครูแห่งศตวรรษที่ 21
1.1 กิจกรรม พัฒนานักศึกษาครูให้เป็นไป
ตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน
1.2 กิจกรรม พัฒนานักศึกษาครูให้เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ทั้ง 5 ด้าน

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

1.3 กิจกรรม สนับสนุน ส่งเสริมการแข่งขัน
ทักษะด้านวิชาชีพครู
1.4 กิจกรรม เสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาพิการ

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

ระยะเวลาดําเนินการ
กลยุทธ์

มาตรการ
3.4 พัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติการและการวิจัย เป็นต้นแบบ
ให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

√

√

ผู้กํากับดูแล

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งประมาณ

โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

1. โครงการ พัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็น
ศูนย์ฝึกปฏิบัติการและการวิจัยต้นแบบ
สําหรับโรงเรียนในท้องถิ่น
1.1 กิจกรรม พัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์
ฝึกปฏิบัติการและการวิจัยต้นแบบสําหรับ
โรงเรียนในท้องถิ่น

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

ปี 2560

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานวิชาการ

โรงเรียนสาธิต

แผ่นดิน/รายได้

√

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ความเชื่อมโยงกับพันธกิจและเป้าหมายหลัก
ผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพื่อการนําไปใช้ประโยชน์ในท้องถิ่น ประเทศ และภูมิภาคอาเซียน
1. พันธกิจ
2. เป้าหมายหลัก
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ และได้รับการนําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น ประเทศ และภูมิภาคอาเซียน
เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์
นักวิจัยได้รับการพัฒนา สนับสนุนและส่งเสริมในการสร้างผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นและเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัด ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
หน่วยนับ
(ปีงบประมาณ (ปีงบประมาณ (ปีงบประมาณ

ปี 2563

ปี 2564
(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

พ.ศ. 2561)

พ.ศ. 2562)

พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

1. บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่มีคุณภาพ

บทความ

40

50

60

70

70

2. ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่แล้วเสร็จในปีงบประมาณที่ผ่านมา และนําไปใช้ประโยชน์โดยท้องถิ่น

ร้อยละ

-

60

80

80

100

3. ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา

ร้อยละ

10

10

12

12

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

ผู้กํากับดูแล

ผู้รับผิดชอบ

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานวิจัย

1. สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. หน่วยงานจัดการศึกษา
3. หน่วยงานที่ดําเนินงานวิจัย

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานวิจัย

1. สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. หน่วยงานจัดการศึกษา
3. หน่วยงานที่ดําเนินงานวิจัย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ตามยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

√

กลยุทธ์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผู้กํากับดูแล และผู้รับผิดชอบ
กลยุทธ์
1. พัฒนาความรู้และส่งเสริม
ความสามารถด้านการวิจัยของ
บุคลากร ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระ
บรมราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ.
2560 – 2579) โดยมุ่งเน้นการวิจัย
เพื่อรับใช้สังคม *

มาตรการ
1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างผลงานวิจัยและการบริการวิชาการของ
บุคลากรที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) โดยมุ่งเน้น
การวิจัยเพื่อรับใช้สังคม

โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน

1.3 ส่งเสริม สนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย ของบุคลากรในระดับชาติ
และนานาชาติ

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

1.1 กิจกรรม จัดประกวดผลงานวิจัยและ
นวัตกรรม
1.2 กิจกรรม จัดส่งผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ที่
ได้รับรางวัลระดับมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการ
ประกวดระดับชาติและนานาชาติ

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)

1. โครงการ จัดตั้งหน่วยสนับสนุน
การดําเนินงานวิจัย (R-Unit)
1.1 กิจกรรม จัดตั้งหน่วยสนับสนุน
การดําเนินงานวิจัยระดับคณะ วิทยาลัย และ
สํานักวิชา (R-Unit)

√

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

ปี 2564
(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

ผู้กํากับดูแล

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งประมาณ

โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา

กองทุน
สนับสนุน
งานวิจัยเพื่อ
การพัฒนา

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานวิจัย

1. สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. หน่วยงานจัดการศึกษา
3. หน่วยงานที่ดําเนินงาน
วิจัย

กองทุน
สนับสนุน
งานวิจัยเพื่อ
การพัฒนา

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา

แผ่นดิน/รายได้

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานวิจัย

1. สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. หน่วยงานจัดการศึกษา
3. หน่วยงานที่ดําเนินงาน
วิจัย

กองทุน
สนับสนุน
งานวิจัยเพื่อ
การพัฒนา

√

1. โครงการ ส่งเสริมให้บุคลากรนําผลงานวิจัย
ไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ
1.1 กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ทําอย่างไรได้
ดีพิมพ์”
1.2 กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียน
บทความวิจัย
1.3 กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
บทความเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับ
นานาชาติ
1.4 กิจกรรม จัดตั้งหน่วยสนับสนุนการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิจัย

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

ระยะเวลาดําเนินการ
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

1. โครงการ ส่งเสริม สนับสนุนและสร้าง
แรงจูงใจให้บุคลากรสร้างผลงานวิจัยและ
นวัตกรรม

1.3 กิจกรรม การประชุมเพื่อพิจารณารางวัล
นักวิจัยดีเด่น
2. โครงการ พัฒนาศักยภาพของนักวิจัยเพื่อ
การขอทุนสนับสนุนการทําวิจัย
2.1 กิจกรรม พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อ
เตรียมการขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยภายนอก

1.2 ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรสร้างผลงานวิจัย
และนวัตกรรม

ปี 2560

√

√

√
√

√

√

√

√

√

√

กลยุทธ์

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน

2. เชื่อมโยงความสัมพันธ์และสร้าง 2.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อ 1. โครงการ พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
เครือข่ายการวิจัยกับหน่วยงาน
การพัฒนามหาวิทยาลัย
ด้านการวิจัย
เครือข่าย
1.1 กิจกรรม ติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ
สร้างความเข้มเข็งของเครือข่ายด้านการวิจัย
1.2 กิจกรรม จัดทําบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือด้านการวิจัย
1. โครงการ ถ่ายทอดความรู้ด้านการวิจัยให้กับ
2.2 สร้างแหล่งเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัยที่สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับ
เครือข่าย
เครือข่าย
1.1 กิจกรรม จัดตั้งหน่วยถ่ายทอดองค์ความรู้
จากการวิจัยให้กับเครือข่าย
2.3 สร้างเครือข่ายการวิจัยและพัฒนาที่มีการบูรณาการระหว่างภาคส่วนต่างๆ 1. โครงการ เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
เครือข่ายการวิจัย
1.1 กิจกรรม อบรมการวิจัยเชิงบูรณาการ
ภาคส่วนต่างๆ

2.4 ส่งเสริม สนับสนุนงานวิจัยที่สามารถนําไปบูรณาการกับการเรียนการสอน
บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

3. สร้างผลงานวิจัย และนวัตกรรม 3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิต
ที่เป็นประโยชน์ให้เป็นที่ยอมรับทั้ง ของชุมชน *
ในระดับชาติและนานาชาติ

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

ปี 2560

ระยะเวลาดําเนินการ
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

ปี 2564

ผู้กํากับดูแล

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งประมาณ

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

√

√

√

√

√

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา

แผ่นดิน/รายได้

√

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา

แผ่นดิน/รายได้

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานวิจัย

1. สถาบันวิจัยและพัฒนา แผ่นดิน/รายได้
2. หน่วยงานจัดการศึกษา
3. หน่วยงานที่ดําเนินงาน
วิจัย

√

√

√

โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

√

√

√

√

1. โครงการ พัฒนาศักยภาพในการบูรณาการ
งานวิจัยกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย
1.1 กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการ
งานวิจัยกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย

√

1.2 กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน
โครงร่างการวิจัยที่เป็นการบูรณาการ
สหวิทยาการศาสตร์ต่างๆ

√

√

√

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานวิจัย

1. สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. หน่วยงานจัดการศึกษา
3. หน่วยงานที่ดําเนินงาน
วิจัย

กองทุน
สนับสนุน
งานวิจัยเพื่อ
การพัฒนา

1. โครงการ การวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพ
และคุณภาพชีวิตของชุมชนสู่ความมั่งคั่ง
ยั่งยืน "ราชภัฏเชียงรายโมเดล"
(CRRU Roadmap) *
1.1 กิจกรรม ขับเคลื่อนการวิจัยเพื่อพัฒนา
ศักยภาพและคุณภาพชีวิตของชุมชน

√*

√*

√*

√*

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา

แผ่นดิน/รายได้

√

1.2 กิจกรรม ร่วมมือด้านการวิจัยรับใช้สังคม
ตามนโยบาย “หนึ่งคณะ หนึ่งพื้นที่ หนึ่ง
นวัตกรรม”

√*

√*

√*

√*

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานวิจัย

1. สถาบันวิจัยและพัฒนา แผ่นดิน/รายได้
2. หน่วยงานจัดการศึกษา

√

1.3 กิจกรรม ดําเนินงานวิจัยเพื่อพัฒนา
ศักยภาพและคุณภาพชีวิตของชุมชนสู่
ความมั่งคั่ง ยั่งยืนตามราชภัฏเชียงรายโมเดล
(CRRU Roadmap)

√*

√*

√*

√*

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานวิจัย

1. หน่วยงานจัดการศึกษา แผ่นดิน/รายได้
2. หน่วยงานที่ได้รับ
มอบหมาย

√

กลยุทธ์

มาตรการ
3.2 ส่งเสริมการวิจัยที่มีการบูรณาการสหวิทยาการศาสตร์ต่างๆ
ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย และงานวิจัยเพื่อนําไปใช้ใน
การพัฒนาหน่วยงานและมหาวิทยาลัย *

โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน

ปี 2560
(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

ระยะเวลาดําเนินการ
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

ปี 2564

ผู้กํากับดูแล

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งประมาณ

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

√*

√*

√*

√*

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานวิจัย

1. สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. หน่วยงานจัดการศึกษา
3. หน่วยงานที่ได้รับ
มอบหมาย

กองทุน
สนับสนุน
งานวิจัยเพื่อ
การพัฒนา

√

√

√

√

√

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานวิจัย

หน่วยงานที่ได้รับ
มอบหมาย

แผ่นดิน

√

√

√

√

√

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานวิจัย

หน่วยงานที่ดําเนินงาน
วิจัยสถาบัน

แผ่นดิน/รายได้

√

√

√

√

√

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานวิจัย

1. สถาบันวิจัยและพัฒนา แผ่นดิน/รายได้
2. หน่วยงานจัดการศึกษา
3. หน่วยงานที่ดําเนินงาน
วิจัย

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานวิจัย

1. สถาบันวิจัยและพัฒนา แผ่นดิน/รายได้
2. หน่วยงานจัดการศึกษา
3. หน่วยงานที่ดําเนินงาน
วิจัย

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา

1. โครงการ ส่งเสริมการวิจัยที่มี
การบูรณาการสหวิทยาการศาสตร์ต่างๆ *
1.1 กิจกรรม บูรณาการสหวิทยาการศาสตร์
ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยใน
พื้นที่บริการ
2. โครงการ บูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรม
ตามนโยบายของรัฐบาล
2.1 กิจกรรม ดําเนินงานวิจัยและนวัตกรรมตาม
นโยบายของรัฐบาล
3. โครงการ ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนา
หน่วยงานและมหาวิทยาลัย

3.3 พัฒนาการวิจัยที่มุ่งเน้นการนําองค์ความรู้การวิจัย งานสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

3.1 กิจกรรม ดําเนินงานวิจัยพัฒนาหน่วยงาน
และมหาวิทยาลัย
1. โครงการ เสริมสร้างศักยภาพท้องถิ่นด้วย
งานวิจัย
1.1 กิจกรรม การถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จาก
งานวิจัยสู่การนําไปใช้ประโยชน์

1.2 กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับผลงานวิจัยและนวัตกรรม
3.4 สนับสนุนการนําผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมไปสู่การสร้าง
มูลค่าเพิ่มด้านเศรษฐกิจ สังคม และขยายผลไปสู่เชิงพาณิชย์

√

แผ่นดิน/รายได้

1. โครงการ ส่งเสริมการสร้างมูลค่าจากงานวิจัย
1.1 กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนา
ผลงานวิจัยเพื่อสร้างมูลค่าในเชิงพาณิชย์

√

2. โครงการ สนับสนุนการนําผลงานวิจัยที่มี
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และสังคม ขยายผลไปสู่
เชิงพาณิชย์
2.1 กิจกรรม อบรมแนวทางการพัฒนางานวิจัย
และสิ่งประดิษฐ์ไปสู่เชิงพาณิชย์

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

√

แผ่นดิน/รายได้

โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กลยุทธ์

มาตรการ
3.5 ส่งเสริมการจดสิทธิบัตรผลงานวิจัยและนวัตกรรมของบุคลากร

โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน

ปี 2560
(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

ระยะเวลาดําเนินการ
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563
(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

ปี 2564
(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

ผู้กํากับดูแล

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งประมาณ

1. โครงการ ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและ
การนําผลงานวิจัยไปจดสิทธิบัตร
1.1 กิจกรรม อบรมวิธีการ ขั้นตอนการขอ
จดสิทธิบัตรของนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

√

1.2 กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การนํา
งานวิจัยสู่การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา”

√

กองทุน
สนับสนุน
งานวิจัยเพื่อ
การพัฒนา

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจ
พลังงาน และสิ่งแวดล้อม

สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจ แผ่นดิน/รายได้
พลังงาน และสิ่งแวดล้อม

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา

แผ่นดิน/รายได้

ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา

แผ่นดิน/รายได้

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานวิจัย

1. สถาบันวิจัยและพัฒนา แผ่นดิน/รายได้
2. หน่วยงานจัดการศึกษา
3. หน่วยงานที่ดําเนินงาน
วิจัย

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานวิจัย

สถาบันวิจยั และพัฒนา

4. พัฒนาระบบและกลไกการวิจัยที่ 4.1 จัดตั้ง “สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม” ในลักษณะของ 1. โครงการ จัดตั้งสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของ ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน *
พลังงาน และสิ่งแวดล้อมในลักษณะของความ
ท้องถิ่น และกระแสโลกาภิวัฒน์ *
ร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน *
1.1 กิจกรรม จัดตั้งสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจ
พลังงาน และสิ่งแวดล้อมในลักษณะของความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน
4.2 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

4.3 จัดหาแหล่งทุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ และเอกชน

1. โครงการ พัฒนาระบบและกลไกการบริหาร
จัดการงานวิจัยโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
1.1 กิจกรรม ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา

√

√

√

√

2. โครงการ พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้าน
การวิจัย
2.1 กิจกรรม เงินเดือนและค่าตอบแทนบุคลากร

√

√

√

√

√

2.2 กิจกรรม ดําเนินงานกลางของหน่วยงาน

√

√

√

√

√

3.3 กิจกรรม จัดบริการด้านสาธารณูปโภค

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

1. โครงการ แสวงหาแหล่งทุนการวิจัยจาก
หน่วยงานภายนอก
1.1 กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการ
จัดหาแหล่งทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัย

4.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการดําเนินการวิจัยของบุคลากร 1. โครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความ
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ร่วมมือในการสร้างผลงานวิจัย
1.1 กิจกรรม จัดทําแผนบูรณาการวิจัยร่วมกับ
ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

√*

√

กองทุน
สนับสนุน
งานวิจัยเพื่อ
การพัฒนา

โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กลยุทธ์

มาตรการ
4.5 สนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาการจัดทําวารสารทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัยและหน่วยงานจัดการศึกษา ให้มีมาตรฐานทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ

5. พัฒนาระบบฐานข้อมูลการนํา
ผลการวิจัยไปสู่การพัฒนา

โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน
1. โครงการ พัฒนามาตรฐานการจัดทําวารสาร
การวิจัยของมหาวิทยาลัย
1.1 กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการ
จัดทําวารสารการวิจัย (ThaiJo)

5.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลการวิจัยเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยและ 1. โครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับ
การบริหารจัดการงานวิจัย
งานสร้างสรรค์
1.1 กิจกรรม พัฒนาและปรับปรุงระบบ
สารสนเทศเพื่อการให้บริการ
1.2 กิจกรรม อบรมการใช้ระบบส่งข้อเสนอ
การวิจัยออนไลน์ (DRMS)
1.3 กิจกรรม พัฒนาฐานข้อมูลงานวิจัย
แบบอิเล็กทรอนิกส์
1.4 กิจกรรม พัฒนาระบบฐานข้อมูลวิจัย
ที่เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลบุคลากรเพื่อใช้งานเป็น
e-Journal

5.2 เผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อการนําไปใช้ประโยชน์ของท้องถิ่น และประเทศ

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

1.5 กิจกรรม พัฒนาฐานข้อมูลและแหล่งเรียนรู้
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมออนไลน์
1. โครงการ สนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัย

ปี 2560

ระยะเวลาดําเนินการ
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

ปี 2564

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

ผู้กํากับดูแล

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งประมาณ

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา

กองทุน
สนับสนุน
งานวิจัยเพื่อ
การพัฒนา

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานวิจัย

สถาบันวิจยั และพัฒนา

แผ่นดิน/รายได้

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา

แผ่นดิน/รายได้

√
√

√

1.1 กิจกรรม ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์
ของสถาบันวิจัย
1.2 กิจกรรม จัดทําสื่ออิเลคทรอนิกส์
ระบบสารสนเทศ อย่างน้อย 2 ภาษา

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

1.3 กิจกรรม จัดทําเอกสารประชาสัมพันธ์
ข่าวสารด้านการวิจัย (คลื่นวิจัย)

√

√

√

√

√

โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาท้องถิ่น
ความเชื่อมโยงกับพันธกิจและเป้าหมายหลัก
ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น ประเทศ และภูมิภาคอาเซียน
1. พันธกิจ
2. เป้าหมายหลัก
เป็นผู้นําในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยสําหรับชาวต่างชาติ
เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์
คุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้ดีขึ้นผ่านกระบวนการและวิธีการในหลากหลายรูปแบบ
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมายตามตัวชี้วดั ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
หน่วยนับ
(ปีงบประมาณ (ปีงบประมาณ (ปีงบประมาณ

ปี 2563

ปี 2564
(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

พ.ศ. 2561)

พ.ศ. 2562)

พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

1. อําเภอในจังหวัดเชียงรายที่ได้รับการบริการวิชาการ

อําเภอ

6

7

8

9

10

2. ประเทศในเอเชียที่เข้ามารับบริการวิชาการ

ประเทศ

6

7

8

9

10

3. บุคลากรสายวิชาการที่มีผลงานให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น

ร้อยละ

40

45

50

55

60

4. ฐานข้อมูลปัญหาและความต้องการของชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายที่เข้าไปสนับสนุน
การเรียนรู้เพื่อการพัฒนา
5. ชุมชนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเข้าไปให้ความรู้และร่วมพัฒนาในด้านต่างๆ

ฐานข้อมูล

1

1

1

1

ชุมชน

12

14

16

18

6. โครงการที่น้อมนําแนวพระราชดําริมาบูรณาการแก้ไขปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

โครงการ

3

3

3

3

7. องค์กรภาครัฐ เอกชน ชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน

องค์กร

12

12

12

14

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

ผู้กํากับดูแล
รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานบริการวิชาการ
1. รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานบริการวิชาการ
2. รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานสํานักนวัตกรรมและ
การศึกษาต่อเนื่อง
3. รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานวิเทศสัมพันธ์

ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ตามยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สถาบันวิจัยและพัฒนา
1. สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. สํานักนวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่อง
3. กองวิเทศสัมพันธ์ สํานักงานอธิการบดี

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานบริการวิชาการ
รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานบริการวิชาการ
รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานบริการวิชาการ
1. รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานบริการวิชาการ
2. รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานวิชาการ
3. รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานชมรมทูบีนัมเบอร์วัน

1. สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. หน่วยงานจัดการศึกษา
สถาบันวิจัยและพัฒนา

√

หน่วยงานที่ให้บริการวิชาการแก่สังคม

√

1. สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพฯ
2. คณะครุศาสตร์ (ส.ต.พ.)
3. ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน

√

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานบริการวิชาการ

หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย

√

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัด ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

หน่วยนับ

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

ปี 2563

ปี 2564

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

8. นักเรียนในท้องถิ่นที่เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ร้อยละ

70

70

70

70

9. แผนงานโครงการพัฒนาชุมชนที่มีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็นแกนนํามีจํานวนเพิ่มมากขึ้น

แผนงาน

13

13

13

13

แห่ง/ชมรม

4

6

8

10

ร้อยละ

80

85

90

95

โครงการ

5

5

5

5

13. ประชาชนในท้องถิ่นที่ดัชนีสุขภาพเพิ่มขึ้นจากปีฐาน

ร้อยละ

-

20

30

40

14. โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพิ่มขึ้นจากปีฐาน

โครงการ

12

14

16

18

15. วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการใหม่ที่เพิ่มขึ้นในท้องถิ่น

แห่ง/ชุมชน

1

1

1

1

16. รายได้ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพิ่มขึ้น

ร้อยละ

30

30

30

30

17. อัตราการอพยพย้ายถิ่นของประชากรวัยทํางานในท้องถิ่นลดลง

ร้อยละ

0.5

0.5

1

1

18. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีโครงการส่งเสริมความรู้ รัก สามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ตนเอง
และผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขในมหาวิทยาลัยและชุมชนท้องถิ่น
่ ่ ้

โครงการ

6

6

6

6

10. สถานศึกษาที่ปลอดยาเสพติดเพิ่มขึ้น
11. นักเรียนระดับประถมศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายที่สามารถอ่านออกเขียนได้เพิ่มขึ้น
จากปีฐาน
12. โครงการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายดําเนินการเพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และกีฬาของท้องถิ่นให้เป็นที่
ยอมรับในระดับภูมิภาค ระดับชาติ หรือนานาชาติ

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

ผู้กํากับดูแล

ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ตามยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย

√

สถาบันวิจัยและพัฒนา

√

ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน

√

หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย

√

1. รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานบริการวิชาการ
2. รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานศิลปะและวัฒนธรรม

1. สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

√

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานบริการวิชาการ
รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานบริการวิชาการ
รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานสํานักนวัตกรรมและ
การศึกษาต่อเนื่อง

หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย

√

หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย

√

สํานักนวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่อง

√

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานบริการวิชาการ
รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานบริการวิชาการ
รองอธิการบดี/ผู้ชว่ ยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานบริการวิชาการ

หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย

√

หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย

√

หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย

√

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานบริการวิชาการ
รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานบริการวิชาการ
รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานชมรมทูบีนัมเบอร์วัน
อธิการบดี

กลยุทธ์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผู้กํากับดูแล และผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลาดําเนินการ
กลยุทธ์
1. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นผู้นํา
การเปลี่ยนแปลงในการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ท้องถิ่น

มาตรการ
1.1 จัดทําฐานข้อมูลการบริการวิชาการท้องถิ่นเพื่อเป็นศูนย์กลางการดําเนิน
กิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

1.2 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน สังคม และท้องถิ่น

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

1.1 กิจกรรม ส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน

√

√

√

√

1.2 กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในชุมชน สังคม และท้องถิ่น
1.3 กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนา
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน
1.4 กิจกรรม ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อม
1.5 กิจกรรม เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

√

√

√

√

√

√

โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน
1. โครงการ ฐานข้อมูลงานบริการวิชาการแก่
สังคม
1.1 กิจกรรม จัดทําฐานข้อมูลบริการวิชาการแก่
สังคม
1.2 กิจกรรม เชื่อมโยงข้อมูลกับระบบของ
มหาวิทยาลัย
1. โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน

ผู้กํากับดูแล

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งประมาณ

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา

แผ่นดิน/รายได้

√

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รบั ผิดชอบงานวิชาการ

สํานักวิชาสังคมศาสตต์
(ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น)

แผ่นดิน/รายได้

√

√

√

√

หน่วยงานที่ดําเนินการ
บริการวิชาการแก่สังคม
สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจ
พลังงานและสิ่งแวดล้อม

แผ่นดิน/รายได้

√

√

√

√

√

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานบริการวิชาการ
รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจ
พลังงาน และสิ่งแวดล้อม

√

√

√

√

√

1.6 กิจกรรม ให้บริการวิเคราะห์ตรวจสอบ
คุณภาพ มาตรฐานน้ํา อาหารและผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่น

√

√

√

√

√

1.7 กิจกรรม ให้บริการตรวจสอบมาตรฐาน
ทางด้านวิศวกรรมโยธา
1.8 กิจกรรม ให้บริการรักษาสัตว์

√

√

√

√

√

ศูนย์วิศวกรรมโยธา

√

√

√

√

√

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานศูนย์วิศวกรรมโยธา
รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานวิชาการ

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
(โรงพยาบาลสัตว์)

แผ่นดิน/รายได้

รายได้ของ
หน่วยงาน
แผ่นดิน/รายได้

โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ระยะเวลาดําเนินการ
ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

1.1 กิจกรรม พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เซรามิก

√

√

√

√

√

1.2 กิจกรรม สร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก
1.3 กิจกรรม พัฒนางานเซรามิกในรูปแบบ
งานวิจัย
1.4 สร้างแหล่งเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัยที่สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับท้องถิ่น 1. โครงการ ถ่ายทอดองค์ความรู้งานเซรามิก

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

1.1 กิจกรรม เงินเดือนและค่าตอบแทนบุคลากร

√

√

√

√

√

1.2 กิจกรรม ดําเนินงานกลางของหน่วยงาน

√

√

√

√

√

1.3 กิจกรรม จัดบริการด้านสาธารณูปโภค

√

√

√

√

√

กลยุทธ์

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน

ผู้กํากับดูแล

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งประมาณ

1.3 สนับสนุนการนําผลงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มด้าน 1. โครงการ ส่งเสริมและพัฒนางานเซรามิก
เศรษฐกิจ สังคม และขยายผลไปสู่เชิงพาณิชย์

1.5 บูรณาการบริการวิชาการกับการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย

1.6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการบริการวิชาการแก่สังคมที่มี
ประสิทธิภาพ

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

1.1 กิจกรรม อบรมเสริมทักษะวิชาชีพ
งานเซรามิก
1.2 กิจกรรม พัฒนาศูนย์การเรียนรู้
งานเซรามิก
1.3 กิจกรรม ประชาสัมพันธ์งานเซรามิกทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
1. โครงการ บูรณาการการบริการวิชาการกับ
การเรียนการสอนและการวิจัย
1.1 กิจกรรม นํานักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการ
ให้บริการวิชาการ
1.2 กิจกรรม จัดบริการแหล่งเรียนรู้สําหรับ
นักศึกษา
1.3 กิจกรรม นําผลงานวิจัยมาใช้ในการบริการ
วิชาการ
1. โครงการ พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้าน
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

√

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานสํานักนวัตกรรมและ
การศึกษาต่อเนื่อง

สํานักนวัตกรรมและ
การศึกษาต่อเนื่อง

แผ่นดิน/รายได้

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานสํานักนวัตกรรมและ
การศึกษาต่อเนื่อง

สํานักนวัตกรรมและ
การศึกษาต่อเนื่อง

แผ่นดิน/รายได้

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานวิชาการ

1. สถาบันวิจัยและพัฒนา แผ่นดิน/รายได้
2. หน่วยงานจัดการศึกษา

1. ผู้อํานวยการสํานักนวัตกรรมและ
การศึกษาต่อเนื่อง
2. ผู้อํานวยการสถาบันภาษาและวัฒนธรรม
3. ผู้อํานวยการสถาบันความหลากหลายทาง
ชีวภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
และอาเซียน
4. ผู้อํานวยการศูนย์บริการวิศวกรรมโยธา
5. ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจ
พลังงานและสิ่งแวดล้อม

1. สํานักนวัตกรรมและ
แผ่นดิน/รายได้
การศึกษาต่อเนื่อง
2. สถาบันภาษาและ
วัฒนธรรม
3. สถาบันความ
หลากหลายทางชีวภาพ
และสิ่งแวดล้อมเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน
4. ศูนย์บริการวิศวกรรม
โยธา
5. สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจ
พลังงานและสิ่งแวดล้อม

โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ระยะเวลาดําเนินการ
กลยุทธ์

มาตรการ

2. พัฒนาระบบและกลไกความ
2.1 ศึกษาและทบทวนรายละเอียดข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ
ร่วมมือการดําเนินงานกับองค์กร สถาบันการศึกษาและองค์กรต่างๆ เพื่อขยายความร่วมมือและเพิ่มโอกาสการ
หน่วยงาน สถาบันการศึกษาทั้งใน ดําเนินการร่วมกัน
ประเทศและต่างประเทศ

2.2 แสวงหาและจัดทําข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ
สถาบันการศึกษาและองค์กรวิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและบุคลากร

3.1 ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยพัฒนาให้มีหลักสูตรการศึกษา
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
การศึกษาทางเลือกเพื่อเพิ่มโอกาส ต่อเนือ่ งและการบริการด้านการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
ทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา
นอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

ผู้กํากับดูแล

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งประมาณ

1. โครงการ ศึกษาและทบทวนรายละเอียด
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบัน
การศึกษาและองค์กรวิชาชีพ
รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานสํานักนวัตกรรมและ
การศึกษาต่อเนื่อง

สํานักนวัตกรรมและ
การศึกษาต่อเนื่อง

แผ่นดิน/รายได้

√

1. รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานสํานักนวัตกรรมและ
การศึกษาต่อเนื่อง
2. รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานวิเทศสัมพันธ์

1. สํานักนวัตกรรมและ
การศึกษาต่อเนื่อง
2. กองวิเทศสัมพันธ์
สํานักงานอธิการบดี

แผ่นดิน/รายได้

√

√

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานสํานักนวัตกรรมและ
การศึกษาต่อเนื่อง

สํานักนวัตกรรมและ
การศึกษาต่อเนื่อง

√

√

√

สํานักนวัตกรรมและ
การศึกษาต่อเนื่อง

√

√

√

√

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานสํานักนวัตกรรมและ
การศึกษาต่อเนื่อง

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

1.1 กิจกรรม ทบทวนข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการกับสถาบัน การศึกษาและองค์กร
วิชาชีพที่มีอยู่

√

1.2 กิจกรรม ดําเนินกิจกรรมร่วมกันตาม
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบัน
การศึกษาและองค์กรวิชาชีพ

√

√

√

√

√

1.1 กิจกรรม สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้าน
การบริการวิชาการทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ

√

√

√

√

1.2 กิจกรรม การประสานข้อมูลงานบริการ
วิชาการจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

√

√

√

√

√

√

1. โครงการ แสวงหาและจัดทําข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษา
และองค์กรวิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ

1. โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้
ตลอดชีวิต
1.1 กิจกรรม พัฒนาหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง
เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1.2 กิจกรรม ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา
ต่อเนื่องเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1.3 กิจกรรม ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษา
ต่อเนื่องเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1.4 กิจกรรม พัฒนาสื่อและนวัตกรรม
การศึกษาต่อเนื่องเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1.5 กิจกรรม ให้คําปรึกษาเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงงานการศึกษาต่อเนื่อง

แผ่นดิน/รายได้

โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ระยะเวลาดําเนินการ
กลยุทธ์

มาตรการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

1.9 กิจกรรม ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานการให้
ความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพที่เป็นประโยชน์ใน
การเรียนรู้เกี่ยวกับการศึกษาต่อเนื่อง

√

√

√

1.10 กิจกรรม พัฒนาแหล่งเรียนรู้ของ
มหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย
และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต

√

√

√

โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน
1.6 กิจกรรม ส่งเสริม สนับสนุนการจัด
การศึกษาต่อเนื่อง
1.7 กิจกรรม พัฒนาระบบกลไกการศึกษา
ต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
1.8 กิจกรรม สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้าน
การศึกษาต่อเนื่องกับหน่วยงานภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย

3.2 จัดตั้งสํานักนวัตกรรมและบริการสังคม

4. ส่งเสริม สืบสาน และสนับสนุน 4.1 ดําเนินโครงการส่งเสริม สืบสาน และสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาโครงการ
การวิจัยและพัฒนาโครงการอัน
อันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ
เนื่องมาจากพระราชดําริเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้มีศักยภาพในการ
ดํารงชีวิต และการประกอบอาชีพ *

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

1. โครงการ จัดตั้งสํานักนวัตกรรมและบริการ
สังคม
1.1 กิจกรรม ปรับปรุง/ก่อสร้างอาคารและ
จัดซื้ออุปกรณ์การดําเนินงาน
1.2 กิจกรรม พัฒนาระบบและกลไกการ
บริหารงาน
1.3 กิจกรรม ให้คําปรึกษาด้านการบริการ
วิชาการ การศึกษาต่อเนื่อง และการบ่มเพาะ
ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์แบบครบวงจร
1. โครงการ ดําเนินงานตามโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
1.1 กิจกรรม อนุรักษ์พันธุกรรมพืช

√*
√*

ผู้กํากับดูแล

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งประมาณ

โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานสํานักนวัตกรรมและ
การศึกษาต่อเนื่อง

สํานักนวัตกรรมและ
การศึกษาต่อเนื่อง

แผ่นดิน/รายได้

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานบริการวิชาการ
รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานวิชาการ
รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานชมรมทูบีนัมเบอร์วัน
รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานอาคารสถานที่

สถาบันความหลากหลาย
ทางชีวภาพฯ
คณะครุศาสตร์ (ส.ต.พ.)

แผ่นดิน/รายได้

√

แผ่นดิน/รายได้

√

ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน

แผ่นดิน/รายได้

√

กองอาคารสถานที่
สํานักงานอธิการบดี

ส่วนกลาง
มหาวิทยาลัย

√*

√

√

√

√

√

1.2 กิจกรรม ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาใน
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
1.3 กิจกรรม ทูบีนัมเบอร์วัน

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

1.4 กิจกรรม พัฒนาสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์
เชียงราย

√

√

√

√

√

ระยะเวลาดําเนินการ
กลยุทธ์

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน

4.2 ให้บริการแหล่งเรียนรู้แก่นักเรียน นักศึกษาและประชาชน เกี่ยวกับพระราช 1. โครงการ หอปรัชญารัชกาลที่ 9 *
ประวัติ โครงการในพระราชดําริ พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย 1.1 กิจกรรม จัดนิทรรศการถาวร
*
1.2 กิจกรรม จัดนิทรรศการหมุนเวียน
5. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น
5.1 จัดตั้งสถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ
ศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านภาษาไทย
และวัฒนธรรมไทยสําหรับ
ชาวต่างชาติ

6. บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อ 6.1 กําหนดพื้นที่รับผิดชอบและจัดทําแผนในการใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือใน
ยกระดับด้านเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ การพัฒนาท้องถิ่น *
เป็นไปตามบริบทและความต้องการ
ในการพัฒนาท้องถิ่น *

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

1. โครงการ จัดตั้งสถาบันภาษาและวัฒนธรรม
นานาชาติ
1.1 กิจกรรม ปรับปรุงอาคารสํานักงาน
1.2 กิจกรรม พัฒนาระบบและกลไกการ
บริหารงาน
1. โครงการ จัดทําแผนการพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่น *
1.1 กิจกรรม จัดประชุมเพื่อกําหนดพื้นที่ในการ
ให้บริการวิชาการ
1.2 กิจกรรม ประชุมวางแผนการบริการ
วิชาการร่วมกับชุมชนและท้องถิ่น
1.3 กิจกรรม ติดตามผลการดําเนินงานในพื้นที่ที่
ให้บริการวิชาการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

√*

√

√

√

√

√*

√

√

√

√

√*
√*

√

√*

√*

√*

√*

√

√*

√*

√*

√*

√

√*

√*

√*

√*

ผู้กํากับดูแล

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งประมาณ

อธิการบดี

หอปรัชญารัชกาลที่ 9

แผ่นดิน/รายได้

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานสถาบันภาษาและวัฒนา
ธรรมนานาชาติ

สถาบันภาษาและวัฒนา
ธรรมนานาชาติ

แผ่นดิน/รายได้

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา

แผ่นดิน/รายได้

โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

√

ระยะเวลาดําเนินการ
กลยุทธ์

มาตรการ
6.2 บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ใช้พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
และท้องถิ่น *

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

1.1 กิจกรรม ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจของชุมชนและท้องถิ่น

√

√

√

√

√

1.2 กิจกรรม ถอดบทเรียนการบูรณาการ
พันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
และท้องถิ่น

√

√

√

√

√

√*

√*

√*

√*

√*

√*

√*

√*

√*

√*

√*

√*

2.4 กิจกรรม การจัดการไผ่เพื่อพัฒนาสู่
เศรษฐกิจพอเพียง

√*

√*

√*

2.5 กิจกรรม การส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์
กระดาษใยไหม

√*

√*

√*

2.6 กิจกรรม การส่งเสริมการเลี้ยงและแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากปลานิล

√*

√*

√*

โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน

ผู้กํากับดูแล

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งประมาณ

โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

1. โครงการ บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและท้องถิ่น
รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานบริการวิชาการ

หน่วยงานที่ได้รับ
มอบหมาย

แผ่นดิน/รายได้

√

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานบริการวิชาการ
รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานบริการวิชาการ

หน่วยงานที่ได้รับ
มอบหมาย
สถาบันความหลากหลาย
ทางชีวภาพฯ

แผ่นดิน/รายได้

√

แผ่นดิน/รายได้

√

2. โครงการ บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์
เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประชาชน
ในท้องถิ่น *
2.1 กิจกรรม แก้ปัญหาความยากจนของ
ประชาชนในท้องถิ่น
2.2 กิจกรรม การอนุรักษ์และพัฒนา
การเลี้ยงผึ้งโก๋น (ผึ้งโพรงป่า) สู่เศรษฐกิจชุมชน
2.3 กิจกรรม การส่งเสริมการปลูกต้นลิงลาว
เพื่อการพัฒนาสู่เศรษฐกิจชุมชน

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

√

ระยะเวลาดําเนินการ
กลยุทธ์

มาตรการ
6.3 ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบใหม่ *

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

√

√*

√*

√*

√*

1.2 กิจกรรม วิเคราะห์ศักยภาพผู้ประกอบการ
และผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ในจังหวัดเชียงราย
และพะเยา

√

√*

√*

√*

√*

1.3 กิจกรรม พัฒนาวิสาหกิจชุมชน ในจังหวัด
เชียงราย และพะเยา

√

√*

√*

√*

√*

1.4 กิจกรรม เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนใน
จังหวัดเชียงราย และพะเยา

√

√*

√*

√*

√*

√*

√*

√*

√*

โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน
1. โครงการ ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
ผู้ประกอบการในท้องถิ่น *
1.1 กิจกรรม ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้
งานบ่มเพาะผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ ให้
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

1.5 กิจกรรม ส่งเสริมการยกระดับผลิตภัณฑ์
ชุมชน (OTOP) ในจังหวัดเชียงราย และพะเยา
7. บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อ 7.1 จัดทําฐานข้อมูลกลางศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬา การศึกษา การ
พัฒนาสังคมท้องถิ่น ด้านศาสนา พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสุขภาพ
ศิลปวัฒนธรรมและกีฬา การศึกษา
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
สุขภาพ *

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

ผู้กํากับดูแล

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งประมาณ

โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานสํานักนวัตกรรมและ
การศึกษาต่อเนื่อง

หน่วยงานที่ได้รับ
มอบหมาย

แผ่นดิน/รายได้

√

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานศิลปะและวัฒนธรรม

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม แผ่นดิน/รายได้

√

1. โครงการ การรวบรวมข้อมูลด้านศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬาของจังหวัดเชียงราย
1.1 กิจกรรม การรวบรวมข้อมูลท้องถิ่นด้าน
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและกีฬา มุ่งเน้นการ
เก็บข้อมูลครอบคลุม จํานวนพื้นที่ 18 อําเภอ
โดยแบ่งออกเป็น 4 โซน

√

√

1.2 กิจกรรม การวิเคราะห์ข้อมูลด้านศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬา ของจังหวัดเชียงราย
นําข้อมูลที่ได้ทั้ง 4 โซน 18 อําเภอ ในจังหวัด
เชียงราย มาวิเคราะห์เพื่อความสมบูรณ์

√

√

ระยะเวลาดําเนินการ
กลยุทธ์

มาตรการ
7.2 บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาสังคมท้องถิ่น ด้านศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม และกีฬา การศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสุขภาพ *

โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน

1.3 กิจกรรม ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้
ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์
ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

√

√

√

√

√

√*

√

√

√

√*

√

√

√

ผู้กํากับดูแล

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งประมาณ

โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

1. โครงการ เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน
และท้องถิ่น *
1.1 กิจกรรม การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาและ
สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและท้องถิ่น
1.2 กิจกรรม ส่งเสริม ความรักสามัคคี
ความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิหน้าที่
ของตนเองและผู้อื่น

8. บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อ 8.1 ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับสภาพชุมชน/ท้องถิ่น
พัฒนาสังคมท้องถิ่น ด้านสิ่งแวดล้อม ให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายในชุมชน

ปี 2560

1. โครงการ การจัดการดิน น้ํา ป่า ตามศาสตร์
พระราชาสู่เศรษฐกิจพอเพียง
1.1 กิจกรรม พัฒนาและปรับปรุงดินตาม
ศาสตร์พระราชา
1.2 กิจกรรม การอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าตามแนว
พระราชดําริ
1.3 กิจกรรม การควบคุมและจัดการมลพิษใน
แหล่งน้ําด้วยพืชและจุลินทรีย์
1.4 กิจกรรม การอนุรักษ์ปลาพื้นเมืองเพื่อ
พัฒนาสู่เศรษฐกิจชุมชน
1.5 กิจกรรม การเผยแพร่การอนุรักษ์และ
พัฒนาดิน น้ํา ป่า ตามศาสตร์พระราชา

√
√
√
√
√

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานบริการวิชาการ
รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รบั ผิดชอบงานบริการวิชาการ

หน่วยงานที่ให้บริการ
วิชาการแก่สังคม
หน่วยงานที่ได้รับ
มอบหมาย

แผ่นดิน/รายได้

√

แผ่นดิน/รายได้

√

อธิการบดี

หน่วยงานที่ได้รับ
มอบหมาย

แผ่นดิน/รายได้

√

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานบริการวิชาการ

สถาบันความหลากหลาย
ทางชีวภาพฯ

แผ่นดิน/รายได้

√

ระยะเวลาดําเนินการ
กลยุทธ์

มาตรการ
8.2 พันธกิจสัมพันธ์เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน

โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

ผู้กํากับดูแล

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งประมาณ

โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

1. โครงการ การสํารวจและรวบรวมข้อมูล
ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
1.1 กิจกรรม สํารวจและจัดทําฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น 3 ฐานหลัก คือ กายภาพ ชีวภาพ
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

√

1.2 กิจกรรม การจัดทําแผนบริหารจัดการ
ทรัพยากรในท้องถิ่นระดับชุมชนโดยการมี
ส่วนร่วม

√

1.3 กิจกรรม สังเคราะห์ถอดบทเรียนองค์
ความรู้ที่ได้เพื่อการขยายผล
1.4 กิจกรรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่นที่หลากหลายเพื่อให้เกิด
เศรษฐกิจในชุมชน

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

ปี 2560

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานบริการวิชาการ

√
√

1.5 กิจกรรม การศึกษาและถ่ายทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่น วัฒนธรรม ประเพณี ด้านการอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ

√

1.6 กิจกรรม การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และ
บทเรียนท้องถิ่น จากองค์ความรู้ในท้องถิ่น
1.7 กิจกรรม การจัดการความรู้ ถอดบทเรียน
รูปแบบการจัดการที่ดีในการจัดการทรัพยากร
และการใช้ประโยชน์เพื่อขยายผลและเผยแพร่

√
√

สถาบันความหลากหลาย
ทางชีวภาพฯ

แผ่นดิน/รายได้

√

ระยะเวลาดําเนินการ
กลยุทธ์

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน
2. โครงการ พัฒนาศักยภาพชุมชน
ในการจัดการลุ่มน้ํา
2.1 กิจกรรม การสํารวจทรัพยากรในลุ่มน้ํา
โดยชุมชนมีส่วนร่วม
2.2 กิจกรรม การพัฒนาแผนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรลุ่มน้ําโดยชุมชนมีส่วนร่วม
2.3 กิจกรรม ส่งเสริมองค์ความรู้
ด้านสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนท้องถิ่น
เพื่อการจัดการทรัพยากรลุ่มน้ําอย่างยั่งยืน

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

√

√
√

ผู้กํากับดูแล

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานบริการวิชาการ
√
√

√

√

ผู้รับผิดชอบ

สถาบันความหลากหลาย
ทางชีวภาพฯ

แหล่งประมาณ

แผ่นดิน/รายได้

โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

√

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ความเชื่อมโยงกับพันธกิจและเป้าหมายหลัก
1. พันธกิจ
สืบสาน และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และของชาติ
2. เป้าหมายหลัก
เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่น และของชาติ
เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์
ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติได้รับการ อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน และส่งเสริมให้คงความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ของชาติ และเผยแพร่สู่สากล
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
1. ผู้มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่น และของชาติ
2. นักศึกษาและบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

ค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัด ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
หน่วยนับ
(ปีงบประมาณ (ปีงบประมาณ (ปีงบประมาณ

ปี 2563

ปี 2564
(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

ผู้กํากับดูแล

ผู้รับผิดชอบ

พ.ศ. 2561)

พ.ศ. 2562)

พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

คน

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานศิลปะและวัฒนธรรม

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

ร้อยละ

75

80

85

90

90

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานศิลปะและวัฒนธรรม

1. สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
2. ทุกหน่วยงานที่จัดกิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรม

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ตามยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กลยุทธ์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผู้กํากับดูแล และผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลาดําเนินการ
กลยุทธ์
1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน และ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

1.1 กิจกรรม รวบรวมองค์ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในเขตล้านนาตะวันออก (เชียงราย พะเยา แพร่
และน่าน)

√

√

√

√

√

1.2 กิจกรรม จัดเก็บข้อมูลศิลปินและครูภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในเขตล้านนาตะวันออก
(เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน)

√

√

√

√

√

2.1 กิจกรรม จัดเก็บข้อมูลสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
และศิลปกรรมท้องถิ่นในเขตล้านนาตะวันออก
(เชียงราย พะเยา แพร่และน่าน) และในเขตอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ําโขงตอนบน (พม่า ลาว และจีน
ตอนใต้)

√

√

√

√

√

2.2 กิจกรรม จัดเก็บและรวบรวมชิ้นงานและ
ข้อมูลวัตถุทางวัฒนธรรมของล้านนาและกลุ่ม
ชาติพันธุ์ เช่น ศรัทธาสักการะ ไผ่กับวิถีชีวิต
และเครื่องดนตรีชาติพันธุ์ ฯลฯ

√

√

√

√

√

ผู้กํากับดูแล

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งประมาณ

1.1 ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลและหลักฐานด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 1. โครงการ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
ล้านนาและอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง
ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนาและ
อนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง
รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานศิลปะและวัฒนธรรม

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม แผ่นดิน/รายได้

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานศิลปะและวัฒนธรรม

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม แผ่นดิน/รายได้

2. โครงการ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
ด้านศิลปกรรมท้องถิ่นล้านนาและอนุภูมิภาค
ลุ่มน้ําโขง

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ระยะเวลาดําเนินการ
กลยุทธ์

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

1.1 กิจกรรม จัดทําฐานข้อมูลงานวิจัยด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา
และในอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง

√

√

√

√

√

1.2 กิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน
และนําเสนอโครงการวิจัยด้านภาษาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนาและชาติพันธุ์ที่หายไป
จากแหล่งงบประมาณต่างๆ

√

√

√

√

√

1.3 กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการ
กรอกข้อมูลเอกสารและระบบอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อขอสนับสนุนทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

√

√

√

√

√

1.4 กิจกรรม สนับสนุนโครงการวิจัยด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา
และในอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขงแก่บุคลากร และ
นักศึกษามหาวิทยาลัย

√

√

√

√

√

ผู้กํากับดูแล

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งประมาณ

1.2 สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นและ 1. โครงการ สนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรและ
ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง และต่อยอดงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา นักศึกษา พัฒนาการวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มวัฒนธรรมให้แก่ท้องถิ่น

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานศิลปะและวัฒนธรรม

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม แผ่นดิน/รายได้

โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ระยะเวลาดําเนินการ
กลยุทธ์

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

1.5 กิจกรรม ส่งเสริมการทําโครงการวิจัยด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา
และในอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง ระหว่างนักวิจัย
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตัวแทนชุมชน
หรือผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น กับนักวิจัยในกลุ่ม
ประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขงในมิติความร่วมมือ
กับภาคีเครือข่ายในท้องถิ่น

√

√

√

√

√

1.6 กิจกรรม ส่งเสริมนักยุววิจัยด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่
นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัย

√

√

√

√

√

1.7 กิจกรรม จัดการแหล่งทุนภายนอก เพื่อ
สนับสนุนโครงการวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนาและในอนุภูมิภาคลุ่ม
น้ําโขง

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

ผู้กํากับดูแล

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งประมาณ

2. โครงการ การส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มทาง
วัฒนธรรม
2.1 กิจกรรม การศึกษาวิจัยและต่อยอดงานวิจัย
เพื่อการพัฒนาสินค้าทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจ
เชิงสร้างสรรค์

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานศิลปะและวัฒนธรรม

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม แผ่นดิน/รายได้

โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ระยะเวลาดําเนินการ
กลยุทธ์

มาตรการ

1.3 จัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย

โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งประมาณ

โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

2.2 กิจกรรม ศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษา
ศิลปกรรมท้องถิ่นเชียงราย เพื่อสร้างภาพ
แนวคิดสําหรับพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน

√

√

√

√

√

2.3 กิจกรรม ศึกษาวิจัยดนตรีและนาฏศิลป์
ล้านนาและชาติพันธุ์ เพื่อสร้างมาตรฐานและ
สร้างมูลค่าเพิ่ม

√

√

√

√

√

1.1 กิจกรรม ให้ความรู้ในวันสําคัญทางศาสนา
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติและ
ท้องถิ่นล้านนา

√

√

√

√

√

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานศิลปะและวัฒนธรรม

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม แผ่นดิน/รายได้

√

1.2 กิจกรรม สัปดาห์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอัน
ดีงามของชาติและท้องถิ่นล้านนา

√

√

√

√

√

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานศิลปะและวัฒนธรรม

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม แผ่นดิน/รายได้

√

√

√

√

√

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานศิลปะและวัฒนธรรม

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม แผ่นดิน/รายได้

√

√

√

√

√

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานศิลปะและวัฒนธรรม

ทุกหน่วยงาน

√

1. โครงการ การจัดกิจกรรมเนื่องในวันสําคัญ
ของชาติและท้องถิ่น

1.3 กิจกรรม อบรมพัฒนาสมาธิให้กับประชาชน
ในท้องถิ่น นักศึกษา และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย
1.4 กิจกรรม จัด/เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องวัน
สําคัญทางศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมอันดี
งามของชาติและท้องถิ่นล้านนา

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

ผู้กํากับดูแล

√

แผ่นดิน/รายได้

ระยะเวลาดําเนินการ
กลยุทธ์

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

1.1 กิจกรรม ฟื้นฟูประเพณี วัฒนธรรม
ภาษา และภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา
และกลุ่มชาติพันธุ์ที่ใกล้จะสูญหายและ
มีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์

√

√

√

√

√

1.2 กิจกรรม จัดประชุมทางวิชาการด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา
และในอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง ระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ

√

√

√

√

√

1.3 กิจกรรม พัฒนาศูนย์ข้อมูลและ
ศูนย์การเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นล้านนา กลุ่มชาติพันธุ์และใน
อนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง

√

√

√

√

√

2. โครงการ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
ของชาติและของท้องถิ่น
2.1 กิจกรรม อบรมมารยาทไทยสําหรับบุคลากร
นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
2.2 กิจกรรม มหกรรมศิลปวัฒนธรรมล้านนา
(Lanna Got Talent)
2.3 กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชนท้องถิ่น
1.4 ฟื้นฟูกิจกรรมทางวิชาการ และวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มชาติพันธุ์
ของในล้านนา

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

ผู้กํากับดูแล

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งประมาณ

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานศิลปะและวัฒนธรรม

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม แผ่นดิน/รายได้

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานศิลปะและวัฒนธรรม

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม แผ่นดิน/รายได้

1. โครงการ ฟื้นฟู อนุรักษ์ และสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา

โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ระยะเวลาดําเนินการ
กลยุทธ์

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

√

√

√

√

√

2.2 กิจกรรม อนุรักษ์และสืบสานเอกสาร
โบราณล้านนาและอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง

√

√

√

√

√

2.3 กิจกรรม ถ่ายทอดภาษาและอักษรโบราณ
ล้านนาและอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง

√

√

√

√

√

1.1 กิจกรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ด้านศิลปวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม
1.2 กิจกรรม พัฒนาเว็บไซต์สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม และระบบเฟสบุ๊ค เพื่อ
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ
ด้านศิลปวัฒนธรรม ศิลปกรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นล้านนาและในอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

1.3 กิจกรรม พัฒนาหอศิลป์ Chiangrai Art
Museum และหอนิทรรศการหมุนเวียน
รองรับการบริการทั้งในประเทศและต่างประเทศ

√

√

√

√

√

1.4 กิจกรรม พัฒนาสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ให้เป็นสถาบันศิลปวัฒนธรรมล้านนาและอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ําโขง

√

√

√

√

√

1.5 กิจกรรม เงินเดือนและค่าตอบแทนบุคลากร

√

√

√

√

√

1.6 กิจกรรม ดําเนินงานกลางของหน่วยงาน

√

√

√

√

√

1.7 กิจกรรม จัดบริการด้านสาธารณูปโภค

√

√

√

√

√

2. โครงการ ศูนย์ข้อมูลเอกสารโบราณล้านนา
และอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง
2.1 กิจกรรม พัฒนาศูนย์ข้อมูลและ
ศูนย์การเรียนรู้เอกสารโบราณล้านนาและ
อนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง

1.5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ที่มีประสิทธิภาพ

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

ผู้กํากับดูแล

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งประมาณ

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานศิลปะและวัฒนธรรม

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม แผ่นดิน/รายได้

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานศิลปะและวัฒนธรรม

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม แผ่นดิน/รายได้

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานศิลปะและวัฒนธรรม

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม แผ่นดิน/รายได้

1. โครงการ พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้าน
ศิลปวัฒนธรรม

โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ระยะเวลาดําเนินการ
กลยุทธ์

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

2.3 กิจกรรม ศึกษาดูงานและการแลกเปลี่ยน
บุคลากรระดับนานาชาติ

√

√

√

√

√

2.4 กิจกรรม พัฒนาทักษะ ความรู้และ
ประสบการณ์ด้านศิลปวัฒนธรรมแก่บุคลากรใน
หน่วยงาน

√

√

√

√

√

1.1 กิจกรรม จัดทําระบบ E-Learning
ภาษาศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนา
และชาติพันธุ์

√

√

√

√

√

1.2 กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการด้านภาษา
อาเซียน : กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศเพื่อนบ้าน
ลุ่มน้ําโขงตอนบน

√

√

√

√

√

ผู้กํากับดูแล

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งประมาณ

2. โครงการ พัฒนาบุคลากรด้านศิลปวัฒนธรรม
2.1 กิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน
วัฒนธรรมสําหรับบุคลากร
2.2 กิจกรรม ศึกษาดูงานหน่วยงานด้าน
วัฒนธรรมระดับชาติ

1.6 บูรณาการกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและการบริการ
วิชาการ

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานศิลปะและวัฒนธรรม

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม แผ่นดิน/รายได้

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานศิลปะและวัฒนธรรม

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม แผ่นดิน/รายได้

1. โครงการ พัฒนาสํานักศิลปะและวัฒนธรรมให้
เป็นศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนา
ชาติ และอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง

โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ระยะเวลาดําเนินการ
กลยุทธ์

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

1.3 กิจกรรม เผยแพร่ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
ภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนาและกลุ่ม
ชาติพันธุ์สู่นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป

√

√

√

√

√

1.4 กิจกรรม ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจากผู้มี
ผลงานดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรมและศิลปกรรม
สู่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

√

√

√

√

√

1.5 กิจกรรม การถอดบทเรียนจากครูภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น สําหรับจัดทําหลักสูตรอบรมแก่
นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

√

√

√

√

√

1.6 กิจกรรม จัดทําสื่อการเรียนการสอนด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นล้านนา และในอนุภูมิภาคลุ่มน้ํา
โขงตอนบน

√

√

√

√

√

1.7 กิจกรรม ส่งเสริมให้มีการบูรณาการเรียน
การสอนในศาสตร์สาขาวิชาเกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ล้านนาและในอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขงตอนบน

√

√

√

√

√

ผู้กํากับดูแล

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งประมาณ

โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ระยะเวลาดําเนินการ
กลยุทธ์

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

2.1 กิจกรรม บริการศูนย์ข้อมูลศิลปินล้านนา
ระดับชาติ และนานาชาติ ณ หอศิลป์
Chiangrai Art Museum

√

√

√

√

√

2.2 กิจกรรม จัดนิทรรศการหมุนเวียน
ด้านศิลปวัฒนธรรมและศิลปกรรม
ระดับท้องถิ่น ชาติ และนานาชาติ
ณ หอนิทรรศการหมุนเวียน

√

√

√

√

√

2.3 กิจกรรม แสดงนิทรรศการสัญจร (mobile
exhibition) ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
ท้องถิ่นล้านนาในสถานศึกษาและหน่วยงาน
ต่างๆ ในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียง

√

√

√

√

√

2.4 กิจกรรม นิทรรศการและการจัดการเรียนรู้
วิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่นล้านนา โดยมีชุมชน
ท้องถิ่นล้านนาเป็นฐาน เน้นการแสดงออกทาง
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่มีใน
วิถีชีวิตประจําวัน (Community Art)

√

√

√

√

√

1.1 กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรมสัญจรร่วมกับ
สถาบันการศึกษาเครือข่ายในประเทศและ
ต่างประเทศ

√

√

√

√

√

1.2 กิจกรรม สร้างเครือข่ายทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและศิลปกรรมท้องถิ่นล้านนา
ในประเทศและต่างประเทศ

√

√

√

√

√

ผู้กํากับดูแล

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งประมาณ

โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

2. โครงการ บริการวิชาการ
ด้านศิลปวัฒนธรรมและศิลปกรรมท้องถิ่นล้านนา
ชาติ และอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง

2. พัฒนาระบบและกลไกการ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

2.1 จัดกิจกรรมวัฒนธรรมสัญจรโดยร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเครือข่ายทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานศิลปะและวัฒนธรรม

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม แผ่นดิน/รายได้

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานศิลปะและวัฒนธรรม

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม แผ่นดิน/รายได้

1. โครงการ พัฒนาเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม
ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ

√

ระยะเวลาดําเนินการ
กลยุทธ์

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

2.1 กิจกรรม แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่าง
ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขงตอนบน

√

√

√

√

√

2.2 กิจกรร ร่วมมือทางวิชาการข้อมูลเอกสาร
โบราณในกลุ่มวัฒนธรรมอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง
ตอนบน

√

√

√

√

√

2.3 กิจกรรม แสดงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์
ในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง

√

√

√

√

√

2.4 กิจกรรม แสดงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์
กับกลุ่มประเทศเอเชีย ยุโรป และอเมริกา

√

√

√

√

√

2.5 กิจกรรม ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมระหว่างนักศึกษาไทยและ
นักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย

√

√

√

√

√

ผู้กํากับดูแล

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งประมาณ

2. โครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และ
นานาชาติ

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานศิลปะและวัฒนธรรม

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม แผ่นดิน/รายได้

โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ระยะเวลาดําเนินการ
กลยุทธ์

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

1.1 กิจกรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติ รางวัลเกียรติ
คุณ "ราชภัฏศิลปวัฒนธรรม"
โดยสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

√

√

√

√

√

1.2 กิจกรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติ
รางวัล "รากแก้วราชภัฏ" ด้านศิลปวัฒนธรรม
โดยมหาวิทยาลัย

√

√

√

√

√

1.3 กิจกรรม ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มหรือ
ชมรมทางด้านคุณธรรม จริยธรรม
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้แก่นักศึกษา
มหาวิทยาลัย

√

√

√

√

√

1.4 กิจกรรม ส่งเสริมบุคลากรให้เป็น
ผู้มีความเป็นเลิศทางศิลปวัฒนธรรมและ
ศิลปกรรม

√

√

√

√

√

1.1 กิจกรรม จัดทําฐานข้อมูลเพื่อปราชญ์ด้าน
ภาษาศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนาและ
ชาติพันธุ์

√

√

√

√

√

1.2 กิจกรรม จัดทําศูนย์ข้อมูลการบริหาร
จัดการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
1.3 กิจกรรม จัดทําฐานข้อมูลงานวิชาการ
และงานวิจัยด้านล้านนาศึกษา
1.4 กิจกรรม พัฒนาศูนย์ข้อมูลเอกสารโบราณ
ล้านนาและอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง ด้วยรูปแบบ
ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book Digital
Libraly)

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

ผู้กํากับดูแล

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งประมาณ

1. โครงการ ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล
2.2 สนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอกที่มี
ผลงานดีเด่นหรือความเป็นเลิศด้านศิลปวัฒธรรมไปร่วมงานหรือร่วมแสดงในงาน กลุม่ บุคคล สมาคม และองค์กรที่มีผลงานดีเด่น
ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา
แสดงศิลปวัฒนธรรมระดับชาติและนานาชาติ

2.3 พัฒนาฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมของล้านนาและอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานศิลปะและวัฒนธรรม

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม แผ่นดิน/รายได้

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานศิลปะและวัฒนธรรม

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม แผ่นดิน/รายได้

1. โครงการ พัฒนาศูนย์ข้อมูลด้าน
ศิลปวัฒนธรรมล้านนาและอนุภูมิภาค
ลุ่มน้ําโขง

โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ระยะเวลาดําเนินการ
กลยุทธ์

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

1.5 กิจกรรม จัดทําฐานข้อมูลด้าน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและแหล่งศิลปกรรม
ท้องถิ่นล้านนาและอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง ด้วย
ระบบฐานข้อมูล CECS (Cultural
Environment Conservation System)

√

√

√

√

√

1.6 กิจกรรม จัดทําฐานข้อมูลเยาวชน
ประชาชน และองค์กรผู้มีผลงานดีเด่น ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนาและ
กลุ่มชาติพันธุ์

√

√

√

√

√

2.1 กิจกรรม จัดทํา QR Code ด้านศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมของคนในท้องถิ่น สําหรับ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชน และ
หน่วยงานในท้องถิ่น

√

√

√

√

2.2 กิจกรรม จัดทําฐานข้อมูลในสื่อโซเชลมีเดีย
เพื่อเผยแพร่ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. โครงการ สนับสนุนและส่งเสริมการแต่งกาย
แบบพื้นเมืองล้านนา

√

√

√

√

ผู้กํากับดูแล

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งประมาณ

โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

2. โครงการ พัฒนานวัตกรรมการเข้าถึง
ฐานข้อมูลด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของคนใน
ท้องถิ่น

3. ดํารงความเป็นเอกลักษณ์ของ
ล้านนา

3.1 สนับสนุนและส่งเสริมการแต่งกายตามแบบวิถีล้านนา

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

1.1 กิจกรรม รณรงค์การแต่งกาย
แบบพื้นเมืองล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์
ในวันศุกร์สปั ดาห์และวันสําคัญต่างๆ
ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น

√

√

√

√

√

1.2 กิจกรรม เชิดชูบุคคลแต่งกายแบบพื้นเมือง
ดีเด่นประจําปี

√

√

√

√

√

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานศิลปะและวัฒนธรรม

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม แผ่นดิน/รายได้

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานศิลปะและวัฒนธรรม

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม แผ่นดิน/รายได้

√

ระยะเวลาดําเนินการ
กลยุทธ์

มาตรการ

3.2 ออกแบบและจัดทําสิ่งปลูกสร้าง และสภาพแวดล้อมที่สื่อความหมายตาม
แบบศิลปวัฒนธรรมล้านนา

3.3 ส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรมแบบล้านนา

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

1.3 กิจกรรม ประกวดการออกแบบ
ชุดพื้นเมืองล้านนาและชาติพันธุ์

√

√

√

√

√

1.4 กิจกรรม เดินแบบชุดพื้นเมืองล้านนาและ
ชาติพันธุ์

√

√

√

√

√

1.1 กิจกรรม ออกแบบและจัดสร้างอาคาร
ศิลปกรรมพื้นถิ่น เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมล้านนาและอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง

√

√

√

√

√

2.2 กิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

√

√

√

√

√

1.1 กิจกรรม ถนนสายวัฒนธรรมล้านนา

√

√

√

√

√

1.2 กิจกรรม มหกรรมศิลปวัฒนธรรมในล้านนา
และกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง

√

√

√

√

√

ผู้กํากับดูแล

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งประมาณ

1. โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเพื่อเป็น
แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนาและอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ําโขง
รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานศิลปะและวัฒนธรรม

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม แผ่นดิน/รายได้

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานศิลปะและวัฒนธรรม

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม แผ่นดิน/รายได้

1. โครงการ ส่งเสริมการปลุกจิตสํานึก อนุรักษ์
และสืบสาน ประเพณี วัฒนธรรม ภาษาและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์

โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ระยะเวลาดําเนินการ
กลยุทธ์

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

1.3 กิจกรรม ธรรมยาตราเดินขึ้นบูชาพระธาตุ
ดอยตุง ร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่น เพื่อ
แสดงออกถึงความสามัคคี ความอดทน การ
แสวงหาความสงบ และการรับฟังพระธรรม
เทศนา

√

√

√

√

√

1.4 กิจกรรม หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุ
ดอยตุง

√

√

√

√

√

1.5 กิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมกับ
องค์กรภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และท้องถิ่น

√

√

√

√

√

2.1 กิจกรรม ส่งเสริมและการจัดตั้งกลุ่ม/ชมรม
ภาษาล้านนาและชาติพันธุ์ในสถานศึกษาและ
ท้องถิ่น

√

√

√

√

√

2.2 กิจกรรม ส่งเสริมการเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมล้านนาและชาติพันธุ์ ทางสถานี
วิทยุกระจายเสียงในท้องถิ่นและในระบบ
ออนไลน์

√

√

√

√

√

2.3 กิจกรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
ศิลปวัฒนธรรมในล้านนาและกลุ่มประเทศ
อนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขงตอนบน เชื่อมโยงดินแดน
5 เชียง (เชียงใหม่ เชียงราย เชียงตุง
เชียงทอง และเชียงรุ้ง)

√

√

√

√

√

2.4 กิจกรรม จัดตั้งสถาบันการเรียนรู้และ
พัฒนาผู้นําด้านศาสนา ประเพณี และพิธีกรรม

√

√

√

√

√

ผู้กํากับดูแล

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งประมาณ

2. โครงการ ส่งเสริมกิจกรรมด้านประเพณี
วัฒนธรรม ภาษา และภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา
และกลุ่มชาติพันธุ์อันดีงามและควรค่าแก่การ
อนุรักษ์

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานศิลปะและวัฒนธรรม

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม แผ่นดิน/รายได้

โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ความเชื่อมโยงกับพันธกิจและเป้าหมายหลัก
พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและมีธรรมาภิบาล
1. พันธกิจ
2. เป้าหมายหลัก
เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีธรรมาภิบาล ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานที่เสริมสร้างการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีธรรมาภิบาล และมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เน้นการอนุรักษ์พลังงานและใส่ใจสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของการดําเนินงาน
ค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัด ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

หน่วยนับ

ปี 2563

ปี 2564

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

1. ผลการประเมินคุณภาพจากผู้ประเมินภายนอก

ผลประเมิน

ดี

เพิ่มขึ้น

เพิ่มขึ้น

เพิ่มขึ้น

เพิ่มขึ้น รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานมาตรฐานวิชาการและ
ประกันคุณภาพ

กองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพ
สํานักงานอธิการบดี

2. ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ผลประเมิน

ดี

เพิ่มขึ้น

เพิ่มขึ้น

เพิ่มขึ้น

กองบริหารงานบุคคล สํานักงานอธิการบดี

3. ผลการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมจากนักศึกษา บุคลากร และผู้รับบริการ

ผลประเมิน

ดี

เพิ่มขึ้น

เพิ่มขึ้น

เพิ่มขึ้น

4. ระบบงาน/ฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการมหาวิทยาลัยที่พัฒนาขึ้นใหม่

ระบบ/ฐานข้อมูล

2

2

2

เพิ่มขึ้น รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล
เพิ่มขึ้น รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานอาคารสถานที่
2
รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

5. ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศในการบริหารงานที่ทบทวน และปรับปรุง

ฉบับ

5

5

5

5

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานข้อบังคับ ระเบียบ
ประกาศในการบริหารงาน

เครือข่าย

5

5

5

5

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
หน่วยงานที่ดําเนินกิจกรรม
ผู้รับผิดชอบงานเครือข่ายในกลุ่มมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ

ตัวชี้วัด

6. เครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่น

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

ผู้กํากับดูแล

ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ตามยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กองอาคารสถานที่ สํานักงานอธิการบดี
-

สํานักงานอธิการบดี

√

√

√

กลยุทธ์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผู้กํากับดูแล และผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลาดําเนินการ
กลยุทธ์
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
สิ่งอํานวยความสะดวก เพื่อไปสู่
การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการ
เรียนรู้และใส่ใจสิ่งแวดล้อม *

มาตรการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

√*

√

√

√

√

√

√

√

√

√

2.1 กิจกรรม ปรับปรุงอาคารสถานที่และ
ระบบสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย

√

√

√

√

√

2.2 กิจกรรม จัดบริการด้านสาธารณูปโภค

√

√

√

√

√

2.3 กิจกรรม ประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์
พลังงานของมหาวิทยาลัย
2.4 กิจกรรม จัดทําระบบสาธารณูปโภค
เน้นการประหยัดพลังงานและเพิ่มการใช้
พลังงานทางเลือก

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน

1.1 ทบทวน Master Plan ปรับปรุงอาคารสถานที่ ออกแบบระบบ
1. โครงการ ทบทวนผังแม่บท
สาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ ที่มีอยู่เดิมให้มีสภาพที่ดี มีความ ของมหาวิทยาลัย *
แข็งแรง และเหมาะสมต่อการใช้งาน เน้นการประหยัดพลังงานและเพิ่มการใช้
1.1 กิจกรรม จัดทํารายงานทบทวนผังแม่บท
พลังงานทางเลือก *
ประจําปีของมหาวิทยาลัย
1.2 กิจกรรม ประชุมคณะกรรมการผังแม่บท
มหาวิทยาลัย

ผู้กํากับดูแล

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งประมาณ

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานอาคารสถานที่

กองอาคารสถานที่
สํานักงานอธิการบดี

แผ่นดิน/รายได้

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานอาคารสถานที่

กองอาคารสถานที่
สํานักงานอธิการบดี

ส่วนกลาง
มหาวิทยาลัย

2. โครงการ ปรับปรุงอาคารสถานที่
และระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวย
ความสะดวกต่างๆ เน้นการประหยัด
พลังงาน และเพิ่มการใช้พลังงานทางเลือก

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ระยะเวลาดําเนินการ
กลยุทธ์

มาตรการ
1.2 มีแผนซ่อมบํารุง ดูแลและรักษาระยะ 5 ปี และระยะ 10 ปี มีผังแม่บทการ
ใช้พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

1.1 กิจกรรม สํารวจและจัดทําการบํารุง รักษา
สิ่งก่อสร้าง ในระยะ 5 ปี และระยะ 10 ปี

√

√

√

√

√

1.2 กิจกรรม จัดทํารายงานแผนการซ่อมบํารุง
ดูแลและรักษา ในระยะ 5 ปี และระยะ 10 ปี

√

√

√

√

√

1.3 กิจกรรม จัดซ่อมบํารุง ดูแลและรักษา
ตามแผนงานประจําปี

√

√

√

√

√

√

√

√

โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งประมาณ

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานอาคารสถานที่

กองอาคารสถานที่
สํานักงานอธิการบดี

แผ่นดิน/รายได้

√

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานตรวจสอบอาคาร
และสิ่งปลูกสร้าง

สํานักงานอธิการบดี

แผ่นดิน/รายได้

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานอาคารสถานที่

กองอาคารสถานที่
สํานักงานอธิการบดี

กองทุนสํารอง
เพื่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัย

1. โครงการ ระบบการซ่อมบํารุง ดูแลและรักษา
ตามผังแม่บทของมหาวิทยาลัย

1.4 กิจกรรม ตรวจสอบอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง

1.3 พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
เพิ่มจุดบริการอาหาร และเครื่องดื่ม สําหรับให้บริการและอํานวยความสะดวก
แก่นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย

ผู้กํากับดูแล

1. โครงการ พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ของ
มหาวิทยาลัย
1.1 กิจกรรม ปรับปรุงสิ่งปลูกสร้างและ
สภาพแวดล้อมให้เป็นมหาวิทยาลัยใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม

√

√

√

√

√

1.2 กิจกรรม จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ที่ประหยัด
พลังงาน เพื่อใช้ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย

√

√

√

√

√

1.3 กิจกรรม พัฒนาและปรับปรุงจุดบริการ
อาหาร และเครื่องดื่มของมหาวิทยาลัย

√

√

√

√

√

โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ระยะเวลาดําเนินการ
กลยุทธ์

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน

2. สร้างจิตสํานึกในการใช้พลังงาน 2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษารู้จักการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า 1. โครงการ สร้างจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์
อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
พลังงาน
การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนว
1.1 กิจกรรม จัดทําสื่อรณรงค์การประหยัด
ทางการจัดการพลังงานในอนาคต
พลังงานในมหาวิทยาลัย
ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของ
บุคลากร
1.2 กิจกรรม วันอนุรักษ์พลังงานร่วมกับ
บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
2.2 นําเทคโนโลยี นวัตกรรมที่ก่อให้เกิดการประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมมาใช้ให้เกิดความคุ้มค่า

1. โครงการ พัฒนานวัตกรรมที่ก่อให้เกิดการ
ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
1.1 กิจกรรม สร้างต้นแบบนวัตกรรม
จากองค์ความรู้ด้านวิจัยของบุคลากรสาย
วิชาการและนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
1.2 กิจกรรม จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์
เพื่อสร้างนวัตกรรมที่ประหยัดพลังงาน
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

2.3 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ภายในมหาวิทยาลัยกลับมาใช้ใหม่

1. โครงการ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวัสดุ
เหลือใช้ภายในมหาวิทยาลัย
1.1 กิจกรรม ส่งเสริมการคัดแยกขยะและวัสดุ
เหลือใช้ภายในมหาวิทยาลัยกลับมาใช้ใหม่
1.2 กิจกรรม จัดทําวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ
จากการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ภายใน
มหาวิทยาลัยกลับมาใช้ใหม่

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

ผู้กํากับดูแล

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งประมาณ

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานอาคารสถานที่

กองอาคารสถานที่
สํานักงานอธิการบดี

แผ่นดิน/รายได้

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจ
พลังงานและสิ่งแวดล้อม

สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจ
พลังงานและสิ่งแวดล้อม

แผ่นดิน/รายได้

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานอาคารสถานที่

กองอาคารสถานที่
สํานักงานอธิการบดี

แผ่นดิน/รายได้

โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ระยะเวลาดําเนินการ
กลยุทธ์
3. พัฒนาระบบและกลไก
ธรรมาภิบาลในการบริหาร *

มาตรการ
3.1 กําหนดระบบและกลไกในการบริหารธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย *

โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

√*

√*

√*

√*

1.2 กิจกรรม กําหนดนโยบายว่าด้วย
ธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย

√*

1.3 กิจกรรม จัดทําแบบลงนามข้อตกลงการ
ปฏิบัติงานสําหรับผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ

√*

√

√

√

√

1.4 กิจกรรม จัดทําสายตรงผู้บริหารทุกระดับ

√*

√

√

√

√

1.5 กิจกรรม พัฒนาระบบและกลไกการมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหาร
มหาวิทยาลัย

√*

√

√

√

√

1.6 กิจกรรม กํากับติดตามการดําเนินงานตาม
ธรรมาภิบาล

√*

√

√

√

√

แหล่งประมาณ

โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

-

√

√

√

√

√

√

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
ในการบริหารงาน

สํานักงานอธิการบดี

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล

กองบริหารงานบุคคล
สํานักงานอธิการบดี

แผ่นดิน/รายได้

อธิการบดี

สภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ

แผ่นดิน/รายได้

1. โครงการ พัฒนาระบบและกลไกการ
ดําเนินงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
1.1 กิจกรรม ดําเนินงานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

ผู้รับผิดชอบ

1. โครงการ พัฒนาระบบและกลไก
ธรรมาภิบาลในการบริหารมหาวิทยาลัย *
1.1 กิจกรรม ทบทวน และปรับปรุงระบบ กลไก
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศในการบริหารงาน
ด้านบุคลากร การเงินและพัสดุ งบประมาณ
การประกันคุณภาพ และการบริหารงานวิชาการ

3.2 ส่งเสริม และสนับสนุนการดําเนินงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ผู้กํากับดูแล

ระยะเวลาดําเนินการ
กลยุทธ์

มาตรการ

4. ยกระดับคุณภาพการบริหารงาน 4.1 ทบทวนบทบาทและศักยภาพของหน่วยงานจัดการศึกษาในกํากับของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายไปสู่การเป็นส่วนงานภายในตามพระราชบัญญัติ
ของมหาวิทยาลัย และนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ การบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 *
บริหารจัดการของมหาวิทยาลัย *

โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งประมาณ

1. โครงการ ทบทวนบทบาทและศักยภาพของ
หน่วยงานจัดการศึกษาในกํากับของ
มหาวิทยาลัย *
1.1 กิจกรรม ศึกษา วิเคราะห์ ทบทวน
การปรับโครงการสร้างหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย
√

1.3 กิจกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงาน
จัดการศึกษาในกํากับของมหาวิทยาลัยที่มี
ความพร้อมสู่การเป็นส่วนงานภายในตาม
พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของ
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550

√

1.2 กิจกรรม ควบคุม ติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
สํานักงานอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานทบทวนบทบาทและ
ศักยภาพของหน่วยงานจัดการศึกษาในกํากับ
ของมหาวิทยาลัย

√*

1.2 กิจกรรม ปรับปรุง พัฒนา ระบบและกลไก
การบริหารจัดการหน่วยงานภายในของ
มหาวิทยาลัย

4.2 ขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยให้ไปสู่ 1. โครงการ ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์และเป้าหมายที่กําหนดไว้
1.1 กิจกรรม วิเคราะห์ และจัดทําแผนปฏิบัติ
การและงบประมาณรายจ่ายประจําปี

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

ผู้กํากับดูแล

-

√*

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

1.3 กิจกรรม ทบทวน วิเคราะห์ และจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

√

√

1.4 กิจกรรม ติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัย

√

√

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานนโยบายและแผน

กองนโยบายและแผน
สํานักงานอธิการบดี

แผ่นดิน/รายได้

โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ระยะเวลาดําเนินการ
กลยุทธ์

มาตรการ
4.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ยกระดับคุณภาพการบริหารงาน
ของมหาวิทยาลัยเพื่อลดความผิดพลาด ความเสี่ยง และประหยัดทรัพยากร *

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

√*

√*

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

1.4 กิจกรรม ระบบจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ
1.5 กิจกรรม ระบบแจ้งซ่อม

√
√

√
√

√
√

√
√

1.6 กิจกรรม ปรับปรุงระบบ e-Office

√

√

√

√

1.7 กิจกรรม ระบบการจองห้องประชุม

√

√

√

√

1.8 กิจกรรม ระบบบริหารจัดการงานวิจัยและ
e-Journal
1.9 กิจกรรม ระบบทะเบียนและวัดผล

√

√

√

√

√

√

√

√

1.10 กิจกรรม ระบบการบริหารหลักสุตร
1.11 กิจกรรม ระบบสํารองข้อมูลกลาง

√
√

√
√

√
√

√
√

1.12 กิจกรรม ระบบควบคุมภายในและการ
รายงานผล

√

√

√

1.13 กิจกรรม ระบบบัญชีของหน่วยงานจัดหา
รายได้

√

√

√

โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน
1. โครงการ พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัย *
1.1 กิจกรรม ระบบ E-Budgeting: Planning
and Control
1.2 กิจกรรม ระบบบริหารบุคคล
1.3 กิจกรรม ระบบบัญชีการเงิน

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

√*

ผู้กํากับดูแล

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งประมาณ

โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานนโยบายและแผน
รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล
รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานกองคลัง

กองนโยบายและแผน
สํานักงานอธิการบดี
กองบริหารงานบุคคล
สํานักงานอธิการบดี
กองคลัง สํานักงาน
อธิการบดี

แผ่นดิน/รายได้

√

แผ่นดิน/รายได้

√

แผ่นดิน/รายได้

√

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานอาคารสถานที่

กองอาคารสถานที่
สํานักงานอธิการบดี

แผ่นดิน/รายได้

√

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานกองกลาง
รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานอาคารสถานที่

กองกลาง
สํานักงานอธิการบดี
กองอาคารสถานที่
สํานักงานอธิการบดี

แผ่นดิน/รายได้

√

แผ่นดิน/รายได้

√

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานวิจัย
รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานวิชาการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา

แผ่นดิน/รายได้

√

สํานังส่งเสริมวิชาการและ แผ่นดิน/รายได้
งานทะเบียน

√

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

แผ่นดิน/รายได้

√

√

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานมาตรฐานวิชาการและ
ประกันคุณภาพ

กองมาตรฐานวิชาการ
และประกันคุณภาพ
สํานักงานอธิการบดี

แผ่นดิน/รายได้

√

√

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานสํานักบริหารและจัดการ
ทรัพย์สิน

สํานักบริหารและจัดการ
ทรัพย์สิน

รายได้ของ
หน่วยงาน

√

ระยะเวลาดําเนินการ
กลยุทธ์

มาตรการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

√*

√

√

√

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานมาตรฐานวิชาการและ
ประกันคุณภาพ

กองมาตรฐานวิชาการ
และประกันคุณภาพ
สํานักงานอธิการบดี

แผ่นดิน/รายได้

√

1.15 กิจกรรม ระบบสารสนเทศผ่าน Mobile
Phone

√

√

√

√

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

สํานักงานอธิการบดี

ส่วนกลาง
มหาวิทยาลัย

√

1.16 กิจกรรม พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง โดย
เชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลต่างๆ เข้าด้วยกัน

√

√*

√*

√*

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

สํานักงานอธิการบดี

ส่วนกลาง
มหาวิทยาลัย

√

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานนโยบายและแผน

กองนโยบายและแผน
สํานักงานอธิการบดี

แผ่นดิน/รายได้

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานกองคลัง

กองคลัง สํานักงาน
อธิการบดี

แผ่นดิน/รายได้

1.14 กิจกรรม ระบบติดตามและประเมิน
คุณภาพบัณฑิต

4.4 บริหารจัดการด้านงบประมาณ การเงิน บัญชีและพัสดุอย่างเป็นระบบลด
ความเสี่ยงในการดําเนินงาน เพิ่มความคุ้มค่าในการบริหารจัดการทางการเงิน
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

ผู้กํากับดูแล

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งประมาณ

1. โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทําและ
บริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย
1.1 กิจกรรม ปรับปรุงกระบวนการ
จัดทํางบประมาณให้สอดคล้องกับ
นโยบายของภาครัฐ

√

1.2 กิจกรรม ปรับปรุงรูปแบบและวิธีการ
บริหารจัดการงบประมาณ

√

1.3 กิจกรรม วิเคราะห์ และจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี

√

√

√

√

√

1.4 กิจกรรม พัฒนาบุคลากรที่รับผิดชอบทั้งใน
ระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน

√

√

√

√

√

2.1 กิจกรรม ปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน
ด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ

√

√

√

√

√

2.2 กิจกรรม พัฒนาบุคลากรที่รับผิดชอบทั้งใน
ระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน

√

√

√

√

√

2. โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ปี 2560

โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินการ
กลยุทธ์

มาตรการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

2.2 กิจกรรม วิเคราะห์และจัดวางระบบ
การควบคุมภายใน

√

√

√

2.3 กิจกรรม ดําเนินงานตรวจสอบภายใน

√

√

√

โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน

4.5 กํากับ ติดตาม ควบคุม และประเมินคุณภาพการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 1. โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทุกด้าน
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
1.1 กิจกรรม ให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่หน่วยงาน
1.2 กิจกรรม ตรวจติดตามและประเมินคุณภาพ
ระดับสถาบัน
1.3 กิจกรรม ตรวจติดตามและประเมินคุณภาพ
ระดับคณะ และระดับหลักสูตร
2. โครงการ พัฒนาระบบและกลไกการควบคุม
และตรวจสอบภายใน
2.1 กิจกรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบ
และกลไกการควบคุมและตรวจสอบภายใน
แก่หน่วยงาน

ผู้กํากับดูแล

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งประมาณ

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานมาตรฐานวิชาการและ
ประกันคุณภาพ

กองมาตรฐานวิชาการ
และประกันคุณภาพ
สํานักงานอธิการบดี

แผ่นดิน/รายได้

√

ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี

หน่วยตรวจสอบภายใน

แผ่นดิน/รายได้

√

√

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานมาตรฐานวิชาการและ
ประกันคุณภาพ

กองมาตรฐานวิชาการ
และประกันคุณภาพ
สํานักงานอธิการบดี

แผ่นดิน/รายได้

√

√

√

ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี

หน่วยตรวจสอบภายใน

แผ่นดิน/รายได้

√

√

√

√

อธิการบดี

สํานักงานอธิการบดี

ส่วนกลาง
มหาวิทยาลัย

√

√

√

√

√

ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี

หน่วยตรวจสอบภายใน

ส่วนกลาง
มหาวิทยาลัย

4.1 กิจกรรม กําหนดรูปแบบและวิธีการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

√

√

√

√

√

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานมาตรฐานวิชาการและ
ประกันคุณภาพ

กองมาตรฐานวิชาการ
และประกันคุณภาพ
สํานักงานอธิการบดี

แผ่นดิน/รายได้

4.2 กิจกรรม บริหารจัดการความเสี่ยง

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล
หัวหน้าหน่วยงาน

กองบริหารงานบุคคล
สํานักงานอธิการบดี
ทุกหน่วยงาน

กองทุนพัฒนา
บุคลากร
แผ่นดิน/รายได้

3. โครงการ ติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานจากหน่วยงานภายนอก
3.1 กิจกรรม การดําเนินงานของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย
3.2 กิจกรรม ตรวจสอบบัญชีจากหน่วยงาน
ภายนอก
4. โครงการ บริหารจัดการความเสี่ยง

5. โครงการ การจัดการความรู้
5.1 กิจกรรม อบรมให้ความรู้ด้าน KM ให้กับ
บุคลากร
5.2 กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ระยะเวลาดําเนินการ
กลยุทธ์

มาตรการ
4.6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการงานสนับสนุนการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

1.1 กิจกรรม เงินเดือนและค่าตอบแทนบุคลากร

√

√

√

√

√

1.2 กิจกรรม ดําเนินงานกลางของหน่วยงาน

√

√

√

√

√

1.3 กิจกรรม จัดบริการด้านสาธารณูปโภค

√

√

√

√

√

โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งประมาณ

1. โครงการ พัฒนาระบบการบริหารจัดการงาน
สนับสนุนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย

5. สร้างรายได้ภายในมหาวิทยาลัย 5.1 ปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับ 1. โครงการ ปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐาน
โดยการใช้ทรัพยากรที่มีอย่างมี
ความต้องการของตลาดและผู้บริโภค และได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล โครงการจัดหารายได้
ประสิทธิภาพ
1.1 กิจกรรม จัดระบบการบริหารจัดการ
โครงการ
1.2 กิจกรรม พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
โครงการที่มีผลประกอบการสูง
5.2 ส่งเสริมบทบาทของหน่วยงานสร้างรายได้ของมหาวิทยาลัยในการขยายการ 1. โครงการ พัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงาน
บริการและการเพิ่มมูลค่าและพัฒนาระบบการบริหารและจัดการทรัพย์สินที่มี ของหน่วยงานจัดหารายได้
ประสิทธิภาพมีกลไกการตรวจสอบที่โปร่งใส ชัดเจน
1.1 กิจกรรม ให้ความรู้ในแนวทางการเป็น
ผู้ประกอบการ
1.2 กิจกรรม พัฒนาระบบบัญชีโดยนํา
โปรแกรมสําเร็จรูปทางธุรกิจเพื่อจัดการข้อมูล
ทางด้านบัญชี
1.3 กิจกรรม ปรับระบบและวิธีการงบประมาณ
ของหน่วยงาน
1.4 กิจกรรม ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
ในแต่ละเดือน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการเป็นผู้ประกอบการ
2. โครงการ ขยายการให้เช่าพื้นที่ภายใน
มหาวิทยาลัย
2.1 กิจกรรม ขยายพื้นที่บริการอาหารและ
เครื่องดื่มภายในมหาวิทยาลัย
5.3 สนับสนุนหน่วยงานที่มีศักยภาพในการต่อยอดทางธุรกิจและสร้างมูลค่าเพิ่ม 1. โครงการ ขยายตลาดออกไปนอกมหาวิทยาลัย
และออกผลิตภัณฑ์ใหม่
1.1 กิจกรรม ศึกษาความเป็นไปได้เพื่อคํานึงถึง
Cost & Benefit

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

ผู้กํากับดูแล

√
√

√

√

√

1. ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี
2. ผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิต
3. ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์และ
สื่อสารองค์กร
5. ผู้อํานวยการสํานักบริหารและจัดการ
ทรัพย์สิน

1. สํานักงานอธิการบดี
2. โรงเรียนสาธิต
3. สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. สํานักประชาสัมพันธ์
และสื่อสารองค์กร
5. สํานักบริหารและ
จัดการทรัพย์สิน

แผ่นดิน/รายได้

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานบริหารจัดการทรัพย์สิน

สํานักบริหารจัดการ
ทรัพย์สิน

รายได้ของ
หน่วยงาน

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานบริหารจัดการทรัพย์สิน

สํานักบริหารจัดการ
ทรัพย์สิน

รายได้ของ
หน่วยงาน

√

√
√

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานบริหารจัดการทรัพย์สิน

สํานักบริหารจัดการ
ทรัพย์สิน

รายได้ของ
หน่วยงาน

√

√

√

√

√

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานบริหารจัดการทรัพย์สิน

สํานักบริหารจัดการ
ทรัพย์สิน

รายได้ของ
หน่วยงาน

โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ระยะเวลาดําเนินการ
กลยุทธ์

6. สร้างภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักและ
ยอมรับทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ

มาตรการ

6.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์งานของมหาวิทยาลัยให้มีรูปแบบ
หลากหลายและทันสมัย

โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน
1.2 กิจกรรม ขยายตลาดผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่
ต้องการของกลุ่มเป้าหมายสู่ตลาดภายนอก
1. โครงการ พัฒนาสื่อใหม่เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชา
1.1 กิจกรรม พัฒนาสื่อใหม่เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชา

6.2 ส่งเสริมและสนับสนุนกลยุทธ์เชิงรุกด้านการตลาดและความสัมพันธ์กับ
สถาบันและองค์กรการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ

1. โครงการ CRRU HALF MARATHON

6.3 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์

1. โครงการ จัดทํา Application CRRU รับรู้
ข่าวสาร
1.1. กิจกรรม จัดทํา Application CRRU รับรู้
ข่าวสาร

6.4 ผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์

6.5 สร้างเครือข่ายสื่อมวลชน

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

√

√

√

√

√

√

√

√

√

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์และสื่อสาร
องค์กร

สํานักประชาสัมพันธ์และ
สื่อสารองค์กร

แผ่นดิน/รายได้

√

√

√

√

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์และสื่อสาร
องค์กร

สํานักประชาสัมพันธ์และ
สื่อสารองค์กร

แผ่นดิน/รายได้

√

√

√

√

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์และสื่อสาร
องค์กร

สํานักประชาสัมพันธ์และ
สื่อสารองค์กร

แผ่นดิน/รายได้

√

√

√

√

√

สํานักประชาสัมพันธ์และ
สื่อสารองค์กร

แผ่นดิน/รายได้

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์และสื่อสาร
องค์กร

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√

√

√

√

√

สํานักประชาสัมพันธ์และ
สื่อสารองค์กร

แผ่นดิน/รายได้

√

√

√

√

√

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์และสื่อสาร
องค์กร

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์และสื่อสาร
องค์กร

สํานักประชาสัมพันธ์และ
สื่อสารองค์กร

แผ่นดิน/รายได้

1.1 กิจกรรม วิ่ง CRRU HALF MARATHON

1. โครงการ ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการรับรู้
ตามศาสตร์พระราชา
1.1 กิจกรรม จัดทําก้านบัวโพสต์-พลัส
(รายเดือน) 12 เดือน
1.2 กิจกรรม จัดทําก้านบัว-พลัส (รายวัน)
1.3 กิจกรรม จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์, LED
1.4 กิจกรรม จัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์
1.5 กิจกรรม จัดทําสื่อ VDO เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์
1.6 กิจกรรม ผลิตสื่อวิทยุ
1. โครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้สื่อมวลชนตาม
ศาสตร์พระราชา
1.1 กิจกรรม นําเสนอข่าวสารศาสตร์พระราชา
ผ่านสื่อมวลชน
1.2 กิจกรรม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ประชาสัมพันธ์กับสื่อมวลชน
2. โครงการ สื่อมวลชนสัมพันธ์
2.1 กิจกรรม จัดทําฐานข้อมูลสื่อมวลชน

√

√

√

√

√

2.2 กิจกรรม สื่อมวลชนสัมพันธ์

√

√

√

√

√

ผู้กํากับดูแล

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งประมาณ

โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ระยะเวลาดําเนินการ
กลยุทธ์

มาตรการ
6.6 เผยแพร่ข่าวสารทั้งภายในสู่ภายนอกผ่านช่องทางต่างๆ

7. พัฒนาระบบและกลไกในการ
เผยแพร่ภาพลักษณ์ให้เป็นที่รู้จัก
และยอมรับทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ

7.1 เผยแพร่ข้อมูลที่แสดงถึงพัฒนาการ ความก้าวหน้า เกียรติยศ ความ
ภาคภูมิใจ และความสําเร็จของมหาวิทยาลัย นักศึกษา บุคลากร และศิษย์เก่าให้
สังคมได้รับทราบอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

1.1 กิจกรรม เผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อป้าย, LED

√

√

√

√

√

1.2 กิจกรรม เผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อก้านบัว
รายวัน
1.3 กิจกรรม เผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อก้านบัว
โพสต์และสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ
1.4 กิจกรรม เผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อ VDO
1.5 กิจกรรม เผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อวิทยุ
2. โครงการ เผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อดิจิตอลและ
สังคมออนไลน์
2.1 กิจกรรม อบรมเพื่อพัฒนาการเข้าถึงสื่อสื่อ
ออนไลน์/DIGITAL ในการรับรู้ข่าวสาร
2.2 กิจกรรม ประเมินผลการเข้าถึงสื่อและการ
รับรู้
1. โครงการ ราชภัฏเชียงรายไต้ร่มพระบารมี

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งประมาณ

1. โครงการ เผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ ทั้ง
ภายในและภายนอก

1.1 กิจกรรม รวบรวมพัฒนาการของ
มหาวิทยาลัยและเผยแพร่ในสื่อต่างๆ
1.2 กิจกรรม เชิดชูยกย่องคนดีผ่านสื่อต่างๆ

7.2 ประสานและส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสมาคมศิษย์เก่าของ 1. โครงการ ความร่วมมือกับสมาคมศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรม ในรูปแบบ
1.1 กิจกรรม สื่อข่าวสารถึงศิษย์เก่า
การจัดโครงการและกิจกรรมร่วมกันกับบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
เพื่อส่งเสริม เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยต่อสาธารณะ
1.2 กิจกรรม ศิษย์เก่าสัมพันธ์

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

ผู้กํากับดูแล

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รบั ผิดชอบงานประชาสัมพันธ์และสื่อสาร
องค์กร

สํานักประชาสัมพันธ์และ
สื่อสารองค์กร

แผ่นดิน/รายได้

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์และสื่อสาร
องค์กร

สํานักประชาสัมพันธ์และ
สื่อสารองค์กร

แผ่นดิน/รายได้

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์และสื่อสาร
องค์กร

สํานักประชาสัมพันธ์และ
สื่อสารองค์กร

แผ่นดิน/รายได้

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานพัฒนานักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา
สํานักงานอธิการบดี

ส่วนกลาง
มหาวิทยาลัย

โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ระยะเวลาดําเนินการ
กลยุทธ์

มาตรการ
7.3 สนับสนุนและส่งเสริมคณาจารย์ นักศึกษาที่มีความเป็นเลิศและมีผลงาน
ดีเด่นเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

√

√

√

√

√

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์และสื่อสาร
องค์กร

1. สํานักประชาสัมพันธ์ แผ่นดิน/รายได้
และสื่อสารองค์กร
2. หน่วยงานจัดการศึกษา

√

√

√

√

√

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์และสื่อสาร
องค์กร

สํานักประชาสัมพันธ์และ
สื่อสารองค์กร

แผ่นดิน/รายได้

√

√

√

√

√

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์และสื่อสาร
องค์กร

สํานักประชาสัมพันธ์และ
สื่อสารองค์กร

แผ่นดิน/รายได้

2.1 กิจกรรม จัดอบรมอบรมถ่ายภาพ

√

√

√

√

√

สํานักประชาสัมพันธ์และ
สื่อสารองค์กร

แผ่นดิน/รายได้

2.2 กิจกรรม อบรมการเขียนข่าวเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์
2.3 กิจกรรม อบรมบุคลิกภาพนักประชาสัมพันธ์

√

√

√

√

√

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์และสื่อสาร
องค์กร

√

√

√

√

√

อธิการบดี

สํานักงานอธิการบดี

ส่วนกลาง
มหาวิทยาลัย

โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งประมาณ

โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

1. โครงการ ส่งเสริมสนับสนุนคนดี คนเก่ง
1.1 กิจกรรม สนับสนุนการเข้าร่วมแข่งขัน/
กิจกรรมในเวทีวิชาการทั้งระดับท้องถิ่น ภูมิภาค
ชาติ และนานาชาติผ่านสื่อต่างๆ

7.4 ส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้ได้รับรางวัล หรือยกย่อง 1. โครงการ CRRU Inspiration
เชิดชูเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
1.1 กิจกรรม เสนอผลงานเด่นของคณาจารย์
นักศึกษา เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในสื่อต่างๆ
ของสํานักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
7.5 จัดตั้งศูนย์อบรมการเป็น Coaching

ผู้กํากับดูแล

1. โครงการ Coaching Academy
1.3 กิจกรรม อบรมพิธีกรมืออาชีพสําหรับ
บุคลากร
2. โครงการ สร้างนักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ

8. ร่วมกําหนดพื้นที่ความ
รับผิดชอบในการพัฒนาท้องถิ่น

8.1 ประกาศปฏิญญาราชภัฏ 61

1. โครงการ ประกาศปฏิญญามหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
1.1 กิจกรรม ประกาศปฏิญญา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงรายในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อสร้าง
การรับรู้ ทั้งภายใน และภายนอกสถาบัน
1.2 กิจกรรม ทบทวนปฏิญญา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงรายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

√

√

√

ระยะเวลาดําเนินการ
กลยุทธ์

มาตรการ
8.2 ประกาศพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย

โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

√
√

1.3 กิจกรรม ทบทวนพื้นที่รับผิดชอบของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น
9.1 สร้างเครือข่ายประชารัฐ

9.2 พัฒนาเครือข่ายในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏในระดับภูมิภาคและ
ระดับประเทศ

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งประมาณ

โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

1. โครงการ ประกาศพื้นที่รับผิดชอบของ
มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
1.1 กิจกรรม กําหนดพื้นที่รับผิดชอบของ
หน่วยงานภายในเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
1.2 กิจกรรม ประกาศพื้นที่รับผิดชอบของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น

9. สร้างเครือข่ายประชารัฐในการ
ทํางานตามพันธกิจ และเครือข่าย
ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏใน
ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ

ผู้กํากับดูแล

1. โครงการ สร้างเครือข่ายประชารัฐในการ
ทํางานร่วมกับท้องถิ่น
1.1 กิจกรรม ประชุม สัมมนา ร่วมกับหน่วยงาน
องค์กร ในท้องถิ่น ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อ
กําหนดยุทธศาสตร์ในการทํางานร่วมกัน

อธิการบดี

สํานักงานอธิการบดี

ส่วนกลาง
มหาวิทยาลัย

√

หน่วยงานที่ได้รับ
มอบหมาย

ส่วนกลาง
มหาวิทยาลัย

√

√

√

√

√

√

√

√

√

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบงานเครือข่ายประชารัฐ

1.1 กิจกรรม ประชุม สัมมนา เพื่อกําหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยร่วมกันใน
ระดับภูมิภาค

√

√

√

√

√

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
หน่วยงานที่ดําเนินกิจกรรม แผ่นดิน/รายได้
ผู้รับผิดชอบงานเครือข่ายในกลุ่มมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ

√

1.2 กิจกรรม ประชุม สัมมนา เพื่อกําหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยร่วมกันใน
ระดับประเทศ

√

√

√

√

√

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
หน่วยงานที่ดําเนินกิจกรรม แผ่นดิน/รายได้
ผู้รับผิดชอบงานเครือข่ายในกลุ่มมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ

√

1. โครงการ สร้างความร่วมมือในกลุ่ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บทที่ 7
การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับทบทวนและปรับปรุง พ.ศ. 2561
ไปสู่การปฏิบัติ

ความสาเร็จของการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ ต้องอาศัยความรับรู้ และเข้าใจ
ร่วมกันของบุคลากรทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ดังนั้น การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ไปสู่
การปฏิบัติจึงได้กาหนดแนวทางไว้ดังนี้
1. สร้างความรู้ ความเข้าใจให้บุคลากรทุกหน่วยงานตระหนัก และเห็นถึงความสาคัญ
และพร้อมที่จะร่วมกันผลักดันแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 –
2564) ไปสู่การปฏิบัติ โดยจัดทาการประชาสัมพันธ์ สื่อสารให้บุคลากรทุกหน่วยงานเข้าใจ ยอมรับ
และนาแผนยุทธศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัยไปเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
2. สร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัยกับแผนยุทธศาสตร์
ระดับหน่วยงาน เพื่อวางแผนจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้
3. นาระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศมาช่วยเป็นเครื่องมือในการสื่ อสาร พร้อมทั้งจัดทา
ฐานข้อมูลที่ทุกหน่วยงานสามารถเข้าถึงได้ และใช้ประโยชน์ได้ง่าย เพื่อสร้างระบบกลไกการประสานงาน
ระหว่างหน่ วยงานภายในมหาวิทยาลัยให้ ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม ให้ มีความก้าวหน้าอย่าง
ต่อเนื่อง และมีการจัดเก็บข้อมูล เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน
4. เพิ่มประสิทธิภาพกลไกรับผิดชอบการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน สามารถ
ขับ เคลื่ อนแผนยุ ทธศาสตร์ ร ะดับ มหาวิทยาลั ย และระดับหน่ว ยงานได้อย่างมีประสิ ทธิภ าพ โดย
กาหนดให้ผู้บริหารในระดับมหาวิทยาลัย และระดับหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบประเด็นยุทธศาสตร์
ที่เกี่ยวข้องนาแผนยุทธศาสตร์มาเป็นกรอบการดาเนิ นงานพร้อมกาหนดเป้าหมายในการดาเนินงาน
ในแต่ละปีที่ชัดเจน และใช้เป็นเงื่อนไขในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
5. เสริ ม สร้ า งให้ ทุ ก หน่ ว ยงานให้ ส ามารถขั บ เคลื่ อ นแผนยุ ท ธศาสตร์ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ โดยปรั บ ทั ศ นคติ ใ นทางบวกและวิ ธี ก ารท างานของบุ ค ลากรให้ พ ร้ อ มรั บ มื อ กั บ
การเปลี่ยนแปลง และมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย
6. ติดตาม ประเมินผล และนามาปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงอย่างสม่าเสมอ พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนแผนการดาเนินงานให้สอดรับกับสถานการณ์ที่มี
การเปลี่ยนแปลงไป โดยยังคงมีเป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์เป็นหลัก
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7. สนับสนุนให้มีการจัดตั้งคณะทางาน หรือคณะกรรมการ เพื่อติดตามความก้าวหน้า
และความสาเร็จของโครงการต่างๆ ตลอดจนพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายใน
ทุกระดับ ทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน

บทที่ 8
การกากับ ติดตามและประเมินผล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับทบทวนและปรับปรุง พ.ศ. 2561

การติดตามและประเมินผลการดาเนินงานเป็นเครื่องมือสาคัญที่จะช่วยให้การดาเนินงาน
บรรลุเป้าประสงค์ เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ และทาให้ผู้บริหารรวมทั้งผู้ปฏิบัติงานทราบถึง
ความสาเร็จ และความล้มเหลวของการดาเนินงาน และนาไปสู่การปรับปรุงแนวทางการดาเนินงานให้
มีความเหมาะสม และทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง โดยมหาวิทยาลัยมีระบบการติดตามและ
ประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ดังนี้
1. การกากับการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และการตรวจสอบเชิงนโยบาย
เพื่ อ ให้ ก ารขั บ เคลื่ อ นการด าเนิ น งานตามแผนยุ ท ธศาสตร์ สู่ เ ป้ า หมายที่ ก าหนดไว้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะมีการกากับการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และการตรวจสอบ
เชิงนโยบายอย่างต่อเนื่องโดย
1) มหาวิท ยาลั ย ราชภัฏ เชี ยงราย แต่ง ตั้ง คณะกรรมการขั บเคลื่ อ นแผนยุท ธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ
2) สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายว่าด้วย
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตามความใน
มาตรา 39 มาตรา 49 และ มาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เกี่ยวกับ
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ ผลงานของอธิการบดี คณบดี และ
หัวหน้าส่วนราชการ เพื่อประโยชน์ในการกากับดูแลกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย
นโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย รวมทั้งแผนปฏิบัติการขององค์กร
3) สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
การดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยติดตามอย่างน้อย 2
ครั้ง/ปี เพื่อติดตามผลการดาเนินงาน และทบทวน ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย ให้มีความทันสมัย เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้ งให้ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกต
เพื่อนามาใช้ในการปรับปรุงการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะต่อไป
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2. การติดตาม และประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
หลังจากที่ได้มีการนาแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติแล้ว ได้มีการติดตามและประเมินผล
ตามแผนยุทธศาสตร์เป็น 3 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 การติดตามความก้าวหน้าประจาปี หลังจากที่ได้มีการแปลงแผนไปสู่
การปฏิบัติเป็นแผนปฏิบัติราชการประจาปี โดยมีการติดตามปีละไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/ปี ซึ่งจะเป็น
การติดตามความก้าวหน้าผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดต่างๆ ในแต่ละยุทธศาสตร์
เพื่ อ ตรวจสอบความคาดเคลื่ อ นระหว่ า งเป้ า หมายที่ ก าหนดไว้ กั บ ผลที่ เกิ ด ขึ้ น จริ ง ซึ่ ง จะน าไปสู่
การแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างดาเนินการ ตลอดจนการทบทวนเป้าหมายและกลยุทธ์ให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง
ระยะที่ 2 การประเมิ น ผลในระยะครึ่ งแผน เป็ น การประเมิ น ผลในระหว่ า งที่ มี
การปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ โดยเป็นการทบทวนผลความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อ
นาไปสู่การทบทวนประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสาเร็จ กลยุทธ์ และมาตรการ เพื่อ
การปรับเปลี่ยนแผนยุทธศาสตร์ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์
ระยะที่ 3 การประเมิ น ผลเมื่ อ สิ้ น สุ ด แผน เป็ น การประเมิ น ผลเมื่ อ ครบก าหนด
ระยะเวลาการใช้ แ ผน เพื่ อ สรุ ป ผลการปฏิ บั ติ ร าชการและประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น รวมทั้ ง
ผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาที่ใช้แผนยุทธศาสตร์

ภาคผนวก

221

ภาคผนวก ก
กระบวนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)
วัน/เดือน/ปี
รายการดาเนินงาน
6 มกราคม 1. แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทา (ร่าง)
2560
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)
2. ประชุมคณะกรรมการจัดทา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2564) เพื่อกาหนดแนวทาง รูปแบบ
ขั้นตอน และระยะเวลาการดาเนินงาน
11 กุมภาพันธ์ 3. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย (SWOT Analysis) เพื่อนาไปกาหนด
20 มีนาคม
กรอบทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
2560
4. จัดทา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2564)
21 มีนาคม 5. นาเสนอ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 5 ปี
(พ.ศ.2560 – 2564) ต่อที่ประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
28 มีนาคม 6. ประชุมหัวหน้าหน่วยงานเพื่อพิจารณา (ร่าง)
2560
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย และหน่วยงานเตรียมการทบทวน และ
จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)
9 เมษายน 7. ประชุมคณะกรรมการจัดทา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์
2560
การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 5
ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) เพื่อพิจารณาปรับปรุง
แก้ไข (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ ตามข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากผู้บริหารหน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ
- กองนโยบายและแผน
- กองนโยบายและแผน
- คณะกรรมการจัดทา
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ
- กองนโยบายและแผน
- คณะกรรมการจัดทา
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ

- กองนโยบายและแผน
- คณะกรรมการจัดทา
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ
- กองนโยบายและแผน
- คณะกรรมการจัดทา
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ
- กองนโยบายและแผน
- คณะกรรมการจัดทา
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ
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วัน/เดือน/ปี
รายการดาเนินงาน
1 พฤษภาคม 8. ประชุมระดมสมองเพื่อให้ข้อคิดเห็นและ
2560
ข้อเสนอแนะต่อการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2564) จากคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ได้แก่ สภามหาวิทยาลัย
สภาวิชาการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย รวมทั้ง สภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ และผู้บริหารของมหาวิทยาลัย
5 พฤษภาคม 9. นาเสนอแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
2560
ราชภัฏเชียงราย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)
ต่อประชาคมของมหาวิทยาลัย
10
10. ปรับปรุงแก้ไขเอกสารแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พฤษภาคม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตามข้อคิดเห็นและ
2560
ข้อเสนอแนะของทุกภาคส่วน
19
11. เสนอขออนุมัติแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พฤษภาคม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 5 ปี
2560
(พ.ศ. 2560 – 2564) ต่อสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย
20 - 26 12. หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทบทวน และจัดทา
พฤษภาคม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน ระยะ 5 ปี
2560
(พ.ศ. 2560 – 2564) ให้สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัย
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)
1–2
13. กลั่นกรองแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน
มิถุนายน
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)
2560
16 มิถุนายน 14. เสนอขออนุมัติแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
2560
หน่วยงาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)
ต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มิถุนายน
2560

ผู้รับผิดชอบ
- กองนโยบายและแผน
- คณะกรรมการจัดทา
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ

- กองนโยบายและแผน
- คณะกรรมการจัดทา
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ
- กองนโยบายและแผน
- คณะกรรมการจัดทา
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ
- กองนโยบายและแผน
- คณะกรรมการจัดทา
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ
- ทุกหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย

- กองนโยบายและแผน
- คณะกรรมการจัดทา
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ
- ทุกหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย
- กองนโยบายและแผน
- คณะกรรมการจัดทา
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ
15. มหาวิทยาลัยเตรียมการจัดทางบประมาณรายจ่าย - กองนโยบายและแผน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)
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วัน/เดือน/ปี

มิถุนายน
2560

กรกฎาคม
2560

สิงหาคม
2560
กันยายน
2560

รายการดาเนินงาน
- ประมาณการรายรับ – รายจ่าย
- แนวทางการจัดสรรงบประมาณ
- เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณลงสู่หน่วยงาน
- วงเงินงบประมาณที่จัดสรรให้แต่ละ
หน่วยงาน
- แนวทางการจัดทาโครงการ-กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561
- คู่มือการจัดทาแผนปฏิบัติการและ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้
หน่วยงาน
16. ประชุมหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติ
การและงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงราย และ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2564)
17. เสนอขออนุมัติประมาณการรายรับ – รายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
18. หน่วยงานจัดทารายละเอียดโครงการ - กิจกรรม
ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
19. กองนโยบายและแผนวิเคราะห์ตรวจสอบ
รายละเอียดโครงการ-กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
20. เสนอขออนุมัติแผนปฏิบัติการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

ผู้รับผิดชอบ

- กองนโยบายและแผน

- กองนโยบายและแผน
- ทุกหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย
- กองนโยบายและแผน
- กองนโยบายและแผน

224

ภาคผนวก ข
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทา
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)

225

226

ภาคผนวก ค
คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานจัดประชุมระดมสมองเพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ต่อการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)

227

228

229

ภาคผนวก ง
ภาพกิจกรรมการดาเนินงานจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)

230

231

ภาคผนวก จ
กระบวนการทบทวนและปรับปรุง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับทบทวนและปรับปรุง พ.ศ. 2561
วัน/เดือน/ปี
6 มีนาคม 2561

รายการดาเนินงาน
1. อบรมเชิงปฏิบัติการการกาหนดทิศทาง
และเป้าหมายสาคัญของการพัฒนา มร.ชร.
ในอนาคต (พ.ศ. 2561 – 2564)
- ทบทวนโครงสร้างและภารกิจองค์กร
- แนวทางการทบทวนและปรับปรุง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มร.ชร.
(พ.ศ. 2561 – 2564)
7 – 8 มีนาคม 2561 2. จัดทาแบบฟอร์มการทบทวนและจัดทา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มร.ชร. ระยะ
5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับทบทวน
และปรับปรุง พ.ศ. 2561 ให้ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยใช้ประกอบการทบทวนและ
จัดทา
9 – 16 มีนาคม 2561 3. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยดาเนินการทบทวน
และปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มร.ชร. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)
ฉบับทบทวน และปรับปรุง พ.ศ. 2561
ตามรูปแบบและแนวทางที่กาหนด
19 มีนาคม 2561 4. ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อร่วมกัน
พิจารณา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มร.ชร. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)
ฉบับทบทวนและปรับปรุง พ.ศ. 2561
20 มีนาคม – 23 5. ปรับปรุงแก้ไขเอกสาร (ร่าง) แผน
เมษายน 2561
ยุทธศาสตร์การพัฒนา มร.ชร. (พ.ศ. 2560
– 2564) ฉบับทบทวนและปรับปรุง พ.ศ.
2561 ตามมติที่ประชุมผู้บริหาร วันที่ 19
มีนาคม 2561 และรวบรวม วิเคราะห์

ผู้รับผิดชอบ
- อธิการบดี
- รองอธิการบดี
- ผู้ช่วยอธิการบดี
- กองนโยบายและแผน

- กองนโยบายและแผน

- อธิการบดี
- รองอธิการบดี
- ผู้ช่วยอธิการบดี
- อธิการบดี
- รองอธิการบดี
- ผู้ช่วยอธิการบดี
- กองนโยบายและแผน
- กองนโยบายและแผน
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วัน/เดือน/ปี

รายการดาเนินงาน
และจัดทาตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่รอง
อธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดีรับผิดชอบ
ดาเนินการจัดทา
24 เมษายน 2561 6. นาเสนอ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มร.ชร. (พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับทบทวน
และปรับปรุง พ.ศ. 2561 ต่อที่ประชุม
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา
ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมข้อมูล
2 พฤษภาคม 2561 7. ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อร่วมกัน
พิจารณา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มร.ชร. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)
ฉบับทบทวนและปรับปรุง พ.ศ. 2561
- ด้านการยกระดับคุณภาพบัณฑิต
- ด้านการพัฒนาท้องถิ่น และการวิจัย
4 พฤษภาคม 2561 8. ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อร่วมกัน
พิจารณา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มร.ชร. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)
ฉบับทบทวนและปรับปรุง พ.ศ. 2561 และ
กาหนดจุดเน้นการพัฒนา
18 พฤษภาคม 2561 9. กาหนดจุดเน้นการพัฒนามหาวิทยาลัย
ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 –
2564)
22 พฤษภาคม 2561 10. นาเสนอรายละเอียดการดาเนินงาน
ตามจุดเน้นการพัฒนา ตัวชี้วัด และ
ค่าเป้าหมาย ตามแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ต่อที่ประชุม
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
28 พฤษภาคม 2561 11. นาเสนอจุดเน้นการพัฒนา (ปรับปรุง
แก้ไข) และยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ต่อที่ประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย

ผู้รับผิดชอบ

- อธิการบดี
- รองอธิการบดี
- ผู้ช่วยอธิการบดี
- กองนโยบายและแผน
- รองอธิการบดีที่
รับผิดชอบ
- กองนโยบายและแผน

- อธิการบดี
- รองอธิการบดี
- ผู้ช่วยอธิการบดี
- กองนโยบายและแผน
- รองอธิการบดี
- ผู้ช่วยอธิการบดี
- อธิการบดี
- รองอธิการบดี
- ผู้ช่วยอธิการบดี
- กองนโยบายและแผน
- อธิการบดี
- รองอธิการบดี
- ผู้ช่วยอธิการบดี
- กองนโยบายและแผน
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วัน/เดือน/ปี
7 มิถุนายน 2561

12 มิถุนายน 2561

กรกฎาคม 2561

กรกฎาคม 2561

สิงหาคม 2561

รายการดาเนินงาน
12. เวียนแจ้ง (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา มร.ชร. ระยะ 5 ปี (พ.ศ.
2560 – 2564) ฉบับทบทวนและปรับปรุง
พ.ศ. 2561 ให้กับหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมการทบทวน
และปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
หน่วยงาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 –
2564)
13. ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อชี้แจง
แนวทางการดาเนินงานตาม (ร่าง) แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา มร.ชร. ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับทบทวนและ
ปรับปรุงพ.ศ. 2561 และจุดเน้นการ
พัฒนามหาวิทยาลัย พร้อมให้หน่วยงาน
ดาเนินการทบทวนและปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน ระยะ
5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ให้สอดคล้อง
และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ
มหาวิทยาลัย
14. หน่วยงานดาเนินการทบทวนและปรับปรุง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และ
จัดส่งเอกสารมายังกองนโยบายและแผน
เพื่อวิเคราะห์ และตรวจสอบเอกสาร
15. กองนโยบายและแผนวิเคราะห์ และ
ตรวจสอบเอกสารแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาหน่วยงาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560
– 2564) ฉบับทบทวนและปรับปรุง
พ.ศ. 2561
16. หน่วยงานแก้ไขและจัดทาเอกสารแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน ระยะ
5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับทวน
และปรับปรุงพ.ศ. 2561 ฉบับสมบูรณ์

ผู้รับผิดชอบ
- กองนโยบายและแผน

- อธิการบดี
- รองอธิการบดี
- ผู้ช่วยอธิการบดี
- กองนโยบายและแผน

- ทุกหน่วยงาน

- กองนโยบายและแผน

- ทุกหน่วยงาน
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วัน/เดือน/ปี
สิงหาคม 2561

กันยายน 2561

21 กันยายน 2561

รายการดาเนินงาน
17. หน่วยงานจัดส่งเอกสารแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาหน่วยงาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.
2560 – 2564) ฉบับทวนและปรับปรุง
พ.ศ. 2561 มายังกองนโยบายและแผน
18. กองนโยบายและแผน จัดส่งเอกสาร
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2564) ทั้งระดับ
มหาวิทยาลัย และระดับหน่วยงาน ฉบับ
ทบทวนและปรับปรุง พ.ศ. 2561 ให้
ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย
19. นาเสนอขออนุมัติแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)
ทั้งระดับมหาวิทยาลัย และระดับ
หน่วยงาน ฉบับทบทวนและปรับปรุง
พ.ศ. 2561 ต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย

ผู้รับผิดชอบ
- ทุกหน่วยงาน

- กองนโยบายและแผน

- อธิการบดี
- ผู้บริหารมาวิทยาลัย
- ผู้บริหารหน่วยงาน
- กองนโยบายและแผน
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ภาคผนวก ฉ
ภาพกิจกรรมการดาเนินงานทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) พ.ศ. 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
80 หมู 9 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท 0 5377 6000 โทรสาร 0 5377 6001
http://www.crru.ac.th

