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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้ตระหนักถึงความสําคัญในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัย ได้มีการดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ
จัดทําได้ทําการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคตโดยได้มีการ
ระดมความคิดเห็นทั้งจากนักศึกษา บุคลากร ผู้บริหาร สภาคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสภามหาวิทยาลัย
สภาวิชาการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฉบับนี้
สมบูรณ์ ครอบคลุมภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย เป็นแผนที่นําไปสู่การปฏิบัติได้จริง และเป็นแผนที่จะพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายให้ก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําด้านการพัฒนาท้องถิ่นและอนุภูมิภาค
ลุ่มน้ําโขงตามวิสัยทัศน์ที่กําหนดไว้ ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ ๔ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) ได้กําหนดภาพอนาคตของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ไว้ดังนี้
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย “เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นและอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง” มีพันธกิจหลักในการดําเนินงาน ๗ ประการ ได้แก่ ๑) ผลิต บัณ ฑิต ตาม
คุณภาพบัณฑิตระดับอุดมศึกษา มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย สอดคล้องกับความต้องการ
ของท้องถิ่น ประเทศชาติ และประชาคมอาเซียน ๒) มุ่งสร้างองค์ความรู้สู่ความเป็นผู้นําในการพัฒนาท้องถิ่น
บนฐานของการวิจัยรับใช้สังคม ๓) ให้โอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นและกลุ่มชาติพันธุ์ ๔) ยกระดับการผลิตและพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพหรือสูงกว่า ๕) ประสาน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
การพัฒนาตามภารกิจหลักเพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางของเครือข่ายการพัฒนาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง
๖) สร้างความสํานึกรักท้องถิ่นและประเทศ ส่งเสริมวัฒนธรรมประชาธิปไตย และดํารงความเป็นเอกลักษณ์ของ
วัฒนธรรมล้านนา ๗) ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ดําเนินการป้องกัน
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน
อัตลั กษณ์ข องบัณฑิ ตมหาวิท ยาลัยราชภัฏ เชี ยงราย “มีความเป็นผู้นํา ใฝ่รู้ สู้งาน คิ ดได้
ทําเป็น สร้างงานได้ และมีจิตสาธารณะ” โดยกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ไว้ ๕ ประการ ได้แก่
๑) มีความเป็นผู้นําที่มีคุณธรรม จริยธรรม ๒) มีความรู้ ใฝ่รู้ และทักษะทางปัญญา ๓) มีทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล ความรับผิดชอบและจิตสาธารณะ ๔) มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ๕) เป็นบัณฑิตที่เป็นนักปฏิบัติการที่มีคุณภาพและสามารถสร้างงานได้
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย “พัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางพระราชดําริ และ
ต่อต้านยาเสพติด”
เป้าหมายหลักและยุทธศาสตร์การพัฒนา ในระยะ ๔ ปี ของแผนพัฒนาฉบับนี้ มหาวิทยาลัย
กํ า หนดเป้ า หมายหลั ก ของความสํ า เร็ จ ไว้ ๘ ประการ ผ่ า นการดํ า เนิ น งานใน ๗ ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์
ตามรายละเอียดดังนี้
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เป้าหมายที่ ๑ : บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา และตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งรายมุ่ ง หวั ง ที่ จ ะผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพเพื่ อ ออกไปรั บ ใช้ สั ง คม
เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ เป็นกําลังหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ โดยการ
ให้ประชาชนในท้องถิ่นและอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขงได้รับโอกาสทางการศึกษา ผลิตบัณฑิตที่มีประสิทธิภาพ และ
ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง
โดยมีบุคลากรสายผู้สอนมีความเชี่ยวชาญและจรรยาบรรณในสาขาวิชาชีพ เพื่อให้กระบวนการดําเนินงาน
บรรลุเป้าหมาย จึงได้กําหนดยุทธศาสตร์การดําเนินงานไว้ ๒ ประเด็นหลัก ได้แก่ ๑) ยกระดับคุณภาพ
การจัดการศึ กษาและเสริม สมรรถนะในการแข่ งขัน ๒) พั ฒนานัก ศึ กษาให้เ ป็น ไปตามอัต ลั กษณ์ ข อง
มหาวิทยาลัยและมาตรฐานอุดมศึกษา ภาพความสําเร็จของมหาวิทยาลัยตามเป้าหมายนี้ ได้แก่
๑) ด้านการผลิตบัณฑิต
๑) นักศึกษาเป็นไปตามกลุ่มเป้าหมายของประชาชนในท้องถิ่นและอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง
ร้อยละ ๘๐
๒) ร้อยละ ๑๐๐ ของหลักสูตรมีอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิตามกรอบมาตรฐานอุดมศึกษา
๓) หลั ก สู ต รที่ ส อดคล้ อ งกั บ พั น ธกิ จ และเครื อ ข่ า ยเชิ ง กลยุ ท ธ์ (เครื อ ข่ า ยวิ ช าการ)
จํานวน ๕ หลักสูตร
๔) ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพ และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ไม่น้อยกว่า ๓.๕๑
๕) ความสําเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการ
ผลิตบัณฑิต ร้อยละ ๘๐
๖) อาจารย์มีโอกาสได้เข้าร่วมศึกษา ค้นคว้า เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับตนเอง ร้อยละ ๑๐๐
๗) สัดส่วนของอาจารย์ประจําต่อจํานวนนักศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา
๘) อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ ๖๐
๙) อาจารย์ที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ร้อยละ ๘๐
๑๐) จํานวนหลักสูตรที่พัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศไม่น้อยกว่า ๕ หลักสูตร
๒) ด้านการพัฒนานักศึกษา
๑) ร้อยละของบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระหรืออาชีพเสริม ร้อยละ ๓๐
๒) ความสําเร็จของการบรรลุ เป้ าหมายตามตั วบ่ง ชี้ก ารประกันคุ ณภาพการศึก ษาด้า น
อัตลักษณ์ ร้อยละ ๘๐
๓) ความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต ร้อยละ ๘๐
๔) นักศึกษาที่มีทักษะและประสบการณ์ในการพัฒนาท้องถิ่น ร้อยละ ๖๐
๕) นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ร้อยละ ๖๐
๖) นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย ร้อยละ ๖๐
๗) ความสํ า เร็ จ ของการบรรลุ เ ป้ า หมายตามตั ว บ่ ง ชี้ ก ารประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ร้อยละ ๘๐
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๘) ความสําเร็จของการบรรลุ เป้ าหมายตามตั วบ่ ง ชี้ก ารประกันคุ ณภาพการศึก ษาด้า น
สถานศึกษา ๓ ดี ร้อยละ ๘๐
๙) นักศึกษาที่มีความรู้ด้านภาษาจีน ร้อยละ ๒
๑๐) นักศึกษาที่มีความรู้ด้านภาษาพม่า ร้อยละ ๑
เป้าหมายที่ ๒ : มีงานวิจัยที่สามารถนําไปใช้ในการพัฒนาเกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นและสังคมอย่างยั่งยืน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมุ่งเน้นการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อสร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรมในการนําไปใช้ประโยชน์แก่ ท้องถิ่น ประเทศ และอนุ ภูมิภาคลุ่มน้ําโขง ในเป้าหมายนี้กําหนด
ยุทธศาสตร์การดําเนินงานไว้ ๑ ประเด็นหลัก ได้แก่ เร่งรัดการพัฒนาผลผลิตและคุณภาพงานวิจัยเพื่อ
ยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นและอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง ภาพความสําเร็จของมหาวิทยาลัยตามเป้าหมายนี้
ได้แก่
๑. งานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของงานวิจัยในแต่ละปี
๒. งานวิจัยรับใช้สังคม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของงานวิจัยในแต่ละปี
๓. งานวิ จั ย หรื อ งานสร้ า งสรรค์ ที่ ไ ด้ รั บ การตี พิ มพ์ แ ละเผยแพร่ ใ นระดั บ ชาติ ห รื อ นานาชาติ
ต่อจํานวนอาจารย์ประจําไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของงานวิจัยในแต่ละปี
๔. ความสําเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาด้านการวิจัย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
เป้าหมายที่ ๓ : ประชาชนในท้องถิ่นและกลุ่มชาติพันธุ์ได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิต และเกิดสังคมแห่ง
การเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการจัดการศึกษา และบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมุ่งหวังจะมีนวัตกรรมที่ให้บริการวิชาการแก่สังคมอย่างมีคุณภาพ
ชุมชนและสั ง คมเป้าหมายได้รั บการบริก ารวิ ชาการแก่ สัง คมอย่างทั่ วถึง และมี เครือข่ ายความร่ วมมื อกั บ
สถาบันอุดมศึกษาและเครือข่ายในท้องถิ่น ชุมชนหรือสถานประกอบการ ในเป้าหมายนี้กําหนดยุทธศาสตร์
การดําเนินงานไว้ ๒ ประเด็นหลัก ได้แก่ ๑) สร้างนวัตกรรมการให้บริการวิชาการแก่สังคม ที่สอดคล้องกับ
บริบทและความต้องการของท้องถิ่น และกลุ่มชาติพันธุ์ ๒) ส่งเสริมการดําเนินงานตามแนวพระราชดําริ
เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน ภาพความสําเร็จของมหาวิทยาลัยตามเป้าหมายนี้ ได้แก่
๑. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่นํานวัตกรรมมาใช้ในการให้บริการ จํานวน ๒๐ โครงการ
๒. โครงการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนหรือสถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า ๕ กลุ่มเป้าหมายหลัก
๓. ชุ ม ชนที่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาร่ ว มกั บ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาในท้ อ งถิ่ น และชุ ม ชนหรื อ สถาน
ประกอบการ จํานวน ๗ ชุมชน
๔. ความสําเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาด้านการบริการ
วิชาการแก่สังคม ร้อยละ ๘๐
๕. ความสําเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาตามเอกลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย ร้อยละ ๘๐
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เป้าหมายที่ ๔ : ครูและบุคลากรทางการศึกษามีมาตรฐานตามวิชาชีพ และเป็นผู้นําในการพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเติบโตและพัฒนามาจากการเป็นวิทยาลัยครู ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงให้
ความสําคัญต่อการพัฒนาครูและบุคลากรประจําการ โดยมุ่งหวังให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
ส่งเสริมวิทยฐานะให้ได้คุณภาพและมาตรฐานทางวิชาชีพ เป้าหมายนี้มหาวิทยาลัยได้กําหนดกลยุทธ์ส่งเสริม
วิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้คุณภาพและมาตรฐานทางวิชาชีพ ไว้ในยุทธศาสตร์หลักด้าน
การสร้างนวัตกรรมการให้บริการวิชาการแก่สังคม ที่สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของท้องถิ่นและ
กลุ่มชาติพันธุ์ ภาพความสําเร็จของมหาวิทยาลัยตามเป้าหมาย คือ โครงการร่วมมือกับสถาบันการศึกษาใน
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน ๖ กลุ่มเป้าหมายหลัก
เป้าหมายที่ ๕ : เกิดความร่วมมือที่ผ่านกระบวนการตกลงร่วมกัน(MOU) ในการดําเนินงานพัฒนา
ท้องถิ่นและอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง
ด้วยมุ่งหวังที่จะเสริมสร้างความเข็มแข็งให้กับชุมชน ท้องถิ่นและประเทศ พร้อมๆ ไปกับการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยจึงได้กําหนดเป้าหมายหลักที่สําคัญประการหนึ่ง ในการ
ที่จะร่วมมือ กับสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายในท้องถิ่น ชุมชนหรือสถานประกอบการ ทั้ง ภาครัฐและเอกชน
ทั้ง ในประเทศและต่า งประเทศ โดยผ่า นกระบวนการตกลงร่ว มกัน (MOU) ในการดํา เนิน งานพัฒ นา
ท้องถิ่นและอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง เป้าหมายนี้มหาวิทยาลัยได้กําหนดกลยุทธ์สร้างเครือข่ายความร่วมมือของ
สถาบันอุดมศึกษาในการให้บริการวิชาการแก่สังคมไว้ในยุทธศาสตร์หลักด้านการสร้างนวัตกรรมการ
ให้ บ ริ ก ารวิ ช าการแก่ สั ง คม ที่ ส อดคล้ อ งกั บ บริ บ ทและความต้ อ งการของท้ อ งถิ่ น และกลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์
ภาพความสํ าเร็ จของมหาวิท ยาลั ย ตามเป้ าหมายนี้ คื อ เกิดโครงการความร่ วมมื อกั บสถาบั นอุ ดมศึ กษา
เครือข่ายอุดมศึกษาในพื้นที่ และเครือข่ายในท้องถิ่น ชุมชนหรือสถานประกอบการ จํานวน ๒ โครงการหลัก
เป้าหมายที่ ๖ : เกิดมาตรฐานทางวัฒนธรรมที่ถูกนําไปปฏิบัติ เพื่อดํารงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของ
ล้านนา เกิดความสํานึกรักท้องถิ่น และมีวัฒนธรรมประชาธิปไตย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางด้านชาติพันธุ์ มีวัฒนธรรม
ประเพณี และโบราณสถานเก่าแก่ที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศิลปวัฒนธรรมมาตั้งแต่อดีต
และมี ศิ ล ปิ น ที่ มี ชื่ อ เสี ย งจํ า นวนมาก ด้ ว ยความโดดเด่ น ทางด้ า นวั ฒ นธรรมในพื้ น ที่ แ ละด้ ว ยความเป็ น
สถาบันอุดมศึกษาที่มีภารกิจหลักในการทํานุบํารุง ส่งเสริมและสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่ตลอดไป
จึงได้กําหนดเป้าหมายนี้ขึ้น เพื่อเป็นแหล่งส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มทางด้านวัฒนธรรม และเกิดมาตรฐาน
ทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของล้านนา กําหนดยุทธศาสตร์การดําเนินงานไว้ ๑ ประเด็นหลัก ได้แก่
อนุรักษ์ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อคงความเป็นเอกลักษณ์ล้านนา กลุ่มชาติพันธุ์ และสร้างมูลค่าเพิ่ม
ทางวัฒนธรรม ภาพความสําเร็จของมหาวิทยาลัยตามเป้าหมายนี้ ได้แก่
๑. ผู้เข้าใช้บริการ/เข้ารับการส่งเสริมจากศูนย์การเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า
ปีละ ๒,๐๐๐ คน
๒. จํานวนโครงการหรือผลิตภัณฑ์ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่ได้รับการส่งเสริมเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่ม ไม่น้อยกว่าปีละ ๑๐ โครงการ/ผลิตภัณฑ์
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๓. จํานวนผลการรวบรวมงานวิจัย งานวิชาการที่เกี่ยวกับภาษาล้านนาและชาติพันธุ์ จํานวน
๒ ผลงาน
๔. ความสําเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาด้านการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ร้อยละ ๘๐
เป้าหมายที่ ๗ : ประชาชนในท้องถิ่นและกลุ่มชาติพันธุ์ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามโครงการและ
กิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๕๗ มาตรา ๘ ข้อ ๘ กําหนดให้มหาวิทยาลัยมี
หน้าที่ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริในการปฏิบัติภารกิจของ
มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นและกลุ่มชาติพันธุ์ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามโครงการและกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จึงได้กําหนดยุทธศาสตร์การดําเนินงานไว้ ๑ ประเด็น
ยุ ท ธศาสตร์ ห ลั ก ได้ แ ก่ ส่ ง เสริ ม การดํ า เนิ น งานตามแนวพระราชดํ า ริ เ พื่ อ ความเข้ ม แข็ ง ของชุ ม ชน
ภาพความสําเร็จของมหาวิทยาลัยตามเป้าหมายนี้ ได้แก่
๑. โครงการที่ดําเนินงานตามแนวพระราชดําริ จํานวน ๖ โครงการ
๒. จัดตั้งหอเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๘
๓. ความสําเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาตามเอกลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย ร้อยละ ๘๐
เป้าหมายที่ ๘ : นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในท้องถิ่น มีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกัน และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายให้ความสําคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งเป็น
ปัญหาที่แพร่ระบาดในสังคมไทยในทุกกลุ่มวัยทั้งนักเรียน นักศึกษาและประชาชน และนับวันจะทวีความ
รุนแรงยิ่งขึ้น ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้ดําเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจังและต่อเนื่องมาโดยตลอด ดังนั้นการ
ดําเนินการเพื่อที่จะสร้างความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจึงเป็นเป้าหมายหลักของ
แผนพัฒนาฉบับนี้ มหาวิทยาลัยจึงได้กําหนดกลยุทธ์ปรับกระบวนการทํางานกับท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหา
โดยใช้แนวทางตามแนวพระราชดําริมาเป็นฐานในการพัฒนา และป้องกันยาเสพติด ไว้ในยุทธศาสตร์หลัก
ส่งเสริมการดําเนินงานตามแนวพระราชดําริเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน โดยภาพความสําเร็จตามเป้าหมาย
นี้ได้แก่ กิจกรรมที่ดําเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวนไม่น้อยกว่า ๑๐ กิจกรรม/ปี
เพื่ อ ให้ ก ารดํ า เนิ น งานในทุ กเป้ า หมายที่ กํ า หนดไว้ บ รรลุ ผ ล แผนพั ฒ นาฉบั บ นี้ จึ ง ได้ กํ า หนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบและกลไกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นสากล
โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ใน ๑๑ ด้าน ได้แก่
๑. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรภาครัฐ
๒. ปรับโครงสร้างและหน้าที่ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการพัฒนาที่เหมาะสม เพื่อรองรับการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN)
๓. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ
๔. พัฒนาทรัพยากรบุคคล ระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)
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๕. พัฒนาระบบการเงิน งบประมาณ และการจัดสรรในรูปแบบใหม่ที่ก่อให้เกิดความคล่องตัว
๖. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
๗. สร้างวัฒนธรรมขององค์กรเชิงคุณภาพและองค์กรแห่งการเรียนรู้
๘. การวิจัยสถาบัน
๙. นําหลักการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
๑๐. พัฒนาระบบกลไกในการเชื่อมโยงการจัดการการศึกษากับภาคธุรกิจ
๑๑. พั ฒ นาหน่ ว ยงานภายในที่ มี ศั ก ยภาพเพื่ อ การเป็ น ส่ ว นงานภายในที่ ส อดคล้ อ งกั บ การ
จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
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ส่วนที่ ๒
ศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ได้รับการยกฐานและปรับเปลี่ยนสถานภาพจากสถาบันราชภัฏ
มาเป็ น “มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ” ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๑๕ มิ ถุ น ายน ๒๕๔๗ โดยวั น ที่ ๑๐ มิ ถุ น ายน ๒๕๔๗
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๗ และกําหนดให้มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้
เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน
มีส่วนร่วมในการจัดการ การบํารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
และยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย ให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริม
วิทยฐานะครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พัฒนาจากโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรการศึกษา สู่การเป็น
วิทยาลัยครูเชียงราย สถาบันราชภัฏเชียงราย และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายในปัจจุบัน โดยมีประวัติและ
พัฒนาการตามลําดับดังนี้
โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๑๒ จังหวัดเชียงรายได้เสนอเรื่องขอตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตร
วิ ช าการศึ ก ษาต่ อ อธิ บ ดี ก รมการฝึ ก หั ด ครู โ ดยเสนอให้ ใ ช้ พื้ น ที่ บ ริ เ วณอ่ า งเก็ บ น้ํ า หนองบั ว ตํ า บลบ้ า นดู่
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เป็นสถานที่ในการจัดตั้ง
วิทยาลัยครูเชียงราย
วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๑๖ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้จัดตั้งวิทยาลัยครูเชียราย
ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ เริ่มเปิดอบรมการศึกษาภาคฤดูร้อนสําหรับครูประจําการ และเปิดรับนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) เป็นรุ่นแรก และระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง)
ในปีต่อมา
ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ มี พระราชกฤษฎีกาประกาศยกฐานะวิ ทยาลัยครู เชียงรายเป็ นสถาบันการศึ กษา
และวิจัย สามารถเปิดสอนได้ถึงระดับปริญญาตรี และเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในปี พ.ศ. ๒๕๒๒
จํานวน ๒ สาขาวิชาเอก คือ สาขาวิชาภาษาไทย และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ เปิดรับนักศึกษาในสาขาวิชาชีพอื่นในระดับอนุปริญญา สาขาวิชาศิลปศาสตร์ และ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการให้แบ่งส่วนราชการของวิทยาลัยครูเชียงราย
ออกเป็น ๑๐ หน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจของวิทยาลัยครูและให้รวมกลุ่มเป็นสหวิทยาลัย โดยให้
วิทยาลัยครูเชียงรายรวมอยู่ในกลุ่ม “สหวิทยาลัยล้านนา”
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สถาบันราชภัฏเชียงราย
วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕ ได้รับพระราชทานชื่อสถาบันว่า "สถาบันราชภัฏเชียงราย" แทนชื่อ
วิทยาลัยครูเชียงรายเดิม เพื่อให้สอดคล้องกับความหลากหลายในการผลิตบัณฑิต
วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๓๘ ได้รับพระราชทานตราสัญลักษณ์ประจําสถาบัน เพื่อเป็นสิริมงคลแก่สถาบัน
ราชภัฏ โดยมีตราพระราชลัญจกรในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันอยู่ในวงรี และในวงรอบนอก
ด้ า นบนมี ตั ว อั ก ษรภาษาไทยว่ า สถาบั น ราชภั ฏ เชี ย งราย ด้ า นล่ า งมี อั ก ษรภาษาอั ง กฤษว่ า RAJABHAT
INSTITUTE CHIANGRAI
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๗ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธย
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน
๒๕๔๗ ส่งผลให้สถาบันราชภัฏเชียงรายได้รับการยกฐานะและปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็น “มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย” ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๗ เป็นต้นมา

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)

ห น้ า | ๑๓

ศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งราย ได้ ดํ า เนิ น การพั ฒ นาศั ก ยภาพการบริ ห ารงานของมหาวิ ท ยาลั ย
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง ซึ่งในการ
พัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยปัจจัยพื้นฐาน ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านบุคลากร งบประมาณ พื้นที่
และอาคารสถานที่ และการบริหารจัดการศึกษา ดังนี้

๑. บุคลากร

๑.
๒.
๓.
๔.

๑.๑ จํานวนบุคลากร ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ จําแนกตามประเภทบุคลากร
จํานวนบุคลากร
ประเภทบุคลากร
๒๕๕๔
๒๕๕๕
๒๕๕๖
ข้าราชการพลเรือน
๑๒๖
๑๒๑
๙๙
พนักงานราชการ
๑๘
๓๘
๑๙
ลูกจ้างประจํา
๔๑
๑๔
๓๑
พนักงานมหาวิทยาลัย
๗๓๒
๘๔๕
๘๒๓
รวม
๙๑๗
๑,๐๑๘
๙๗๒

๙๐๐

๘๔๕

๘๐๐

๘๒๓

๗๓๒

๗๐๐
๖๐๐
ข้าราชการพลเรือน

๕๐๐

พนักงานราชการ

๔๐๐

ลูกจ้างประจํา

๓๐๐
๒๐๐
๑๐๐

พนักงานมหาวิทยาลัย
๑๒๖

๑๒๑

๙๙

๑๘ ๔๑

๓๘ ๑๔

๑๙ ๓๑

๒๕๕๔

๒๕๕๕

๒๕๕๖

๐
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๑.๒ จํานวนบุคลากร ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ จําแนกตามสายงาน
จํานวนบุคลากร
สายงาน
๒๕๕๔
๒๕๕๕
๑. สายวิชาการ
๓๖๐
๓๖๙
๒. สายผู้บริหาร
๑๒
๑๓
๓. สายสนับสนุนวิชาการ
๕๔๕
๖๓๖
รวม
๙๑๗
๑,๐๑๘

๗๐๐

๒๕๕๖
๓๘๘
๑๓
๕๗๑
๙๗๒

๖๓๖

๖๐๐

๕๗๑

๕๔๕

๕๐๐
๔๐๐

๓๘๘

๓๖๙

๓๖๐

สายวิชาการ
สายผู้บริหาร

๓๐๐

สายสนับสนุนวิชาการ

๒๐๐
๑๐๐
๐

๑๒

๑๓

๑๓

๒๕๕๔

๒๕๕๕

๒๕๕๖
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๑.๓ จํานวนบุคลากรสายวิชาการ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ จําแนกตามวุฒิการศึกษา
จํานวนบุคลากร
วุฒิการศึกษา
๒๕๕๔
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๑. ปริญญาตรี
๖๖
๕๖
๔๗
๒. ปริญญาโท
๒๓๙
๒๕๙
๒๖๙
๓. ปริญญาเอก
๕๕
๕๔
๗๒
รวม
๓๖๐
๓๖๙
๓๘๘

๓๐๐
๒๕๐
๒๐๐
ปริญญาตรี

๑๕๐

ปริญญาโท
ปริญญาเอก

๑๐๐
๕๐
๐
๒๕๕๔

๒๕๕๕

๒๕๕๖
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๑.
๒.
๓.
๔.

๑.๔ จํานวนบุคลากรสายวิชาการ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ จําแนกตามตําแหน่งทาง
วิชาการ
จํานวนบุคลากร
ตําแหน่งทางวิชาการ
๒๕๕๔
๒๕๕๕
๒๕๕๖
ศาสตราจารย์
๑
รองศาสตราจารย์
๑๔
๑๓
๑๔
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
๖๓
๖๑
๕๐
อาจารย์
๒๘๓
๒๙๕
๓๒๓
รวม
๓๖๐
๓๖๙
๓๘๘

๓๕๐
๒๙๕

๒๘๓

๓๐๐

๓๒๓

๒๕๐
๒๐๐

ศาสตราจารย์

๑๕๐

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์
อาจารย์

๑๐๐
๕๐
๐

๐

๑๔
๒๕๕๔

๐

๑๓
๒๕๕๕

๑

๑๔
๒๕๕๖
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๑

๑ จํานวนบุคลากรสายวิ
๑.๕
ค
ชาการ
า ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖๖ จําแนกตามมหน่วยงาน
หน่วยงาน
ย
๑. คณะครุศาสตร์
๒. คณะวิทยาศาสตร์
ท
และะเทคโนโลยี
๓. คณะมนุษยศาสตร์
๔. คณะวิทยาการจั
ท
ดการร
๕. คณะเททคโนโลยีอตุ สาหหกรรม
๖. วิทยาลัลัยการแพทย์พนบ้
ื้น านและการแแพทย์
ทางเลือก
๗. สํานักวิชาคอมพิวเตอรร์และเทคโนโลยียี
๘. สํานักวิชาวิทยาศาสตรร์สุขภาพ
๙. สํานักวิชาสังคมศาสตร์
๑๐. สํานักวิ
ก ชากฎหมาย
๑๑. สํานักวิ
ก ชาบริหารรัฐกิกจ
๑๒. สํานักวิ
ก ชาบัญชี
๑๓. สํานักวิ
ก ชาการท่องเทีที่ยว
๑๔. วิทยาาลัยนานาชาติ
๑๕. สํานักการศึ
ก กษาต่อเนื่องและฝึกอบรรม
รวมทัทัง้ สิ้น

๘๐
๗๐
๖๐
๕๐
๔๐
๓๐
๒๐
๑๐
๐

ปี ๒๕๕๔
๕๒
๓๗
๖๒
๓๒
๒๖
๓๔

จํานวนอาจาารย์ประจํา
ปี ๒๕๕๕๕
๕๙๙
๓๔๔
๖๐๐
๓๓๓
๒๗๗
๓๐๐

๒๗
๑๑
๓๐
๖
๘
๘
๙
๘
๑๐
๓๖๐

๒๖๖
๑๓๓
๓๔๔
๗
๑๐๐
๙
๑๒๒
๖
๙
๓๖๖๙

ปี ๒๕๕๖
๖๑
๓๑
๗๐
๓๒
๒๙
๓๖
๒๖
๑๕
๔๖
๗
๑๑
๑๑
๑๒
๑
๓๘๘

๒๕๕๔
๒๕๕๕
๒๕๕๖
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๒. งบประมาณ
๒.๑ จํานวนงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ จําแนกตามประเภทงบประมาณ
จํานวนงบประมาณ
ประเภทงบประมาณ
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๑. งบแผ่นดิน
๓๑๑,๔๓๘,๗๐๐
๓๘๙,๖๐๓,๒๐๐ ๔๑๒,๑๐๐,๑๐๐
๒. เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
๑๙๒,๔๕๐,๔๐๐
๒๑๒,๖๗๓,๘๐๐ ๒๓๔,๗๓๘,๗๐๐
รวม
๕๐๓,๘๘๙,๑๐๐ ๖๐๒,๒๗๗,๐๐๐ ๖๔๖,๘๓๘,๗๐๐

๔๕๐,๐๐๐,๐๐๐
๔๐๐,๐๐๐,๐๐๐
๓๕๐,๐๐๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐
๒๕๐,๐๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐
๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐,๐๐๐
๐

งบแผ่นดิน
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

๒๕๕๕

๒๕๕๖

๒๕๕๗
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๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

๒.๒ จํานวนงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ จําแนกตามงบรายจ่าย
จํานวนงบประมาณ
งบรายจ่าย
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
งบบุคลากร
๑๐๘,๔๓๙,๔๐๐
๑๐๔,๗๘๔,๐๙๕ ๑๐๘,๐๕๓,๕๐๐
งบดําเนินงาน
๒๐๕,๖๔๕,๙๐๐
๒๐๓,๓๙๗,๒๒๓ ๒๒๗,๙๕๘,๖๐๐
งบลงทุน
๘๕,๑๑๑,๖๐๐
๑๓๑,๒๒๐,๖๒๕
๙๑,๗๐๑,๙๐๐
งบเงินอุดหนุน
๙๙,๖๙๒,๒๐๐
๑๔๖,๒๐๒,๗๒๗ ๒๐๗,๓๓๙,๑๐๐
งบรายจ่ายอื่น
๕,๐๐๐,๐๐๐
๑๖,๖๗๒,๓๓๐
๑๑,๗๘๕,๗๐๐
รวม
๕๐๓,๘๘๙,๑๐๐ ๖๐๒,๒๗๗,๐๐๐ ๖๔๖,๘๓๘,๘๐๐

๒๕๐,๐๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐
งบบุคลากร

๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐

งบดําเนินงาน
งบลงทุน

๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐

งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น

๕๐,๐๐๐,๐๐๐
๐
๒๕๕๕

๒๕๕๖

๒๕๕๗
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๓. พื้นที่และอาคารสถานที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตั้งอยู่เลขที่ ๘๐ หมู่ ๙ ถนนพหลโยธิน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
มีพื้นที่ภายใน Main campus ๙๔๐ ไร่ ๙๓ ตารางวา พื้นที่ ณ อําเภอเชียงแสน ๑๙ ไร่ ๑ งาน ๗๒ ตารางวา
และรับผิดชอบดูแลสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เชียงรายอีก จํานวน ๖๒๕ ไร่ รวมมีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด
๑,๕๘๔ ไร่ ๒ งาน ๖๕ ตารางวา
และมหาวิท ยาลั ยฯ มีอ าคารทั้ง หมด ๘๑ หลัง ประกอบด้ว ย อาคารเรียนและอาคารปฏิ บัติก าร
จํานวน ๔๒ หลัง อาคารสํานักงาน จํานวน ๒๐ หลัง อาคารหอประชุมและโรงอาหาร จํานวน ๕ หลัง อาคาร
หอพักและบ้านพัก จํานวน ๑๐ หลัง และสนามกีฬาและโรงยิมเนเซี่ยม จํานวน ๔ หลัง

๔. การบริหารงานจัดการศึกษา
๔.๑ โครงสร้างการบริหารงาน
ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยฯ มีหน่วยงานตามโครงสร้างการบริหาร จํานวนทั้งสิ้น ๓๔ หน่วยงาน
จําแนกตามกลุ่มหน่วยงาน ดังนี้
๑. หน่ ว ยงานจั ด การศึ ก ษา ๑๕ หน่ ว ยงาน ประกอบด้ ว ย ส่ ว นราชการตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ จํานวน ๖ หน่วยงาน และโครงการจัดตั้งหน่วยงานภายในกํากับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย จํานวน ๙ หน่วยงาน
๑) ส่วนราชการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
๑.๑) คณะครุศาสตร์
๑.๒) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑.๓) คณะวิทยาการจัดการ
๑.๔) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๑.๕) คณะมนุษยศาสตร์
๑.๖) วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก
๒) โครงการจัดตั้งหน่วยงานภายในกํากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
๒.๑) โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ
๒.๒) โครงการจัดตั้งสํานักวิชาสังคมศาสตร์
๒.๓) โครงการจัดตั้งสํานักวิชาบัญชี
๒.๔) โครงการจัดตั้งสํานักวิชาการท่องเที่ยว
๒.๕) โครงการจัดตั้งสํานักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒.๖) โครงการจัดตั้งสํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
๒.๗) โครงการจัดตั้งสํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
๒.๘) โครงการจัดตั้งสํานักวิชากฎหมาย
๒.๙) โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย
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๒. หน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ๑๐ หน่วยงาน ประกอบด้วย ส่วนราชการตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ จํานวน ๕ หน่วยงาน โครงการจัดตั้งหน่วยงานภายในกํากับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย จํานวน ๕ หน่วยงาน
๑) ส่วนราชการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
๑.๑) สํานักงานอธิการบดี
๑.๒) สถาบันวิจัยและพัฒนา
๑.๓) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑.๔) สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
๑.๕) สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
๒) โครงการจัดตั้งหน่วยงานภายในกํากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
๒.๑) สํานักการศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ
๒.๒) โรงเรียนสาธิต
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ชายแดน
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายท่ามกลางสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงของโลกและประเทศไทย
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ท่ามกลางสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกและประเทศไทย
การพั ฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิ จ และสังคมแห่ง ชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๙) จะต้องเผชิญกับบริบทการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ทั้งที่เป็นการเปลี่ยนแปลง
ระยะยาวที่ได้เริ่มมาแล้วและจะทวีความเข้มข้นมากขึ้น และผลต่อเนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกในปี ๒๕๕๑
ซึ่งได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อระบบเศรษฐกิจโลกอีกหลายด้าน การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระดับโลก
และในประเทศ จะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศทั้งที่คาดว่าจะเป็นโอกาสให้สามารถใช้จุดแข็งของ
ประเทศในการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และส่วนที่เป็นภัยคุกคามที่ต้องแก้ไขจุดอ่อนเพื่อระมัดระวัง
และป้องกันผลด้านลบที่จะเกิดขึ้น ดังนั้น จึงมีความจําเป็นต้องเตรียมความพร้อมให้แก่คน สังคม และระบบ
เศรษฐกิจของประเทศให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมสามารถพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้า
ต่อไปเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๑. สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงระดับโลก
การเปลี่ ย นแปลงในระดั บ โลกที่ สํ า คั ญ ได้ แ ก่ การเปลี่ ย นแปลงกฎ กติ ก าใหม่ ข องโลก การเกิ ด
ขั้วเศรษฐกิจหลายศูนย์กลางในโลก สังคมผู้สูงอายุของโลก ภาวะโลกร้อน และวิกฤตความสมดุลของพลังงาน
และอาหาร โดยสรุปดังนี้
๑.๑ กฎ กติกาใหม่ของโลก การเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ในโลกรวมถึงวิกฤตเศรษฐกิจที่ผ่านมาจะ
ส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบในการบริหารจัดการเศรษฐกิจโลก และการดําเนินเศรษฐกิจในระบบ
ทุนนิยม ซึ่งครอบคลุมถึงกฎ ระเบียบ ด้านการค้า การลงทุน การเงิน สิ่งแวดล้อมและด้านสังคม ในอดีตการ
เจรจาเกี่ยวกับจัดทํากฎระเบียบ และข้อตกลงของโลก ประเทศกําลังพัฒนามักจะเสียเปรียบในการต่อรอง
และไม่รู้เท่าทันการรักษาผลประโยชน์ที่พึงได้รับอย่างเป็นธรรม เนื่องจากการขาดความรู้ ประสบการณ์ และ
ศักยภาพในการเจรจาต่อรอง รวมทั้งมีปัญหาการรวมกลุ่มกันในการเจรจา เพราะถูกประเทศพัฒนาแล้วกดดัน
เป็นรายประเทศ ไม่ให้สามารถรวมตัวกันได้อย่างเหนียวแน่น
แม้ ว่ า กฎ ระเบี ย บใหม่ จ ะเป็ น โอกาสในการพั ฒ นาของประเทศกํ า ลั ง พั ฒ นาได้ เ ช่ น กั น แต่ ห าก
ไม่เตรียมพร้อม หรือร่วมในการเจรจาให้ เกิดความเป็ นธรรม การปรับกฎระเบี ยบใหม่ก็ จะส่ งผลลบใน ๓
ลักษณะสําคัญ คือ (๑) การเป็นอุปสรรคต่อการส่งสินค้าจากประเทศกําลังพัฒนา เข้าไปจําหน่ายในตลาด
ประเทศพั ฒ นาแล้ ว โดยใช้ ม าตรการกี ด กั น ทางการค้ า ที่ ไ ม่ ใ ช่ ภ าษี เช่ น มาตรการแรงงาน สิ่ ง แวดล้ อ ม
สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน เป็นต้น (๒) การขยายบทบาทของ
ประเทศพัฒนาแล้วไปยังประเทศกําลังพัฒนา โดยเปิดโอกาสให้นักลงทุนต่างชาติเข้าไปลงทุนในสาขาต่างๆ
มากขึ้น และ (๓) การส่งผลต่อนโยบายของรัฐ ภาคธุรกิจ และวิถีชีวิตของประชาชน ที่ต้องปรับตัวให้สอดคล้อง
กับพันธกรณี หรือ กระแสค่านิยมใหม่ๆ ของโลก
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๑.๒ การกระจายตัวของศูนย์กลางเศรษฐกิจของโลก การถ่ายเทอํานาจทางเศรษฐกิจจากประเทศ
อุตสาหกรรมในภูมิภาคตะวันตกมายังภูมิภาคเอเชียเริ่มต้นในช่วงทศวรรษที่ ๒๐ จากการเพิ่มบทบาทเศรษฐกิจ
ญี่ปุ่นในเศรษฐกิจโลก และมีความต่อเนื่องในช่วงมหัศจรรย์แห่งเอเชีย โดยเฉพาะการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ของกลุ่มประเทศอุ ตสาหกรรมใหม่ (ฮ่องกง เกาหลี สิงคโปร์ และไต้ หวัน) และอาเซียนในช่วงก่อนวิกฤต
เศรษฐกิจปี ๒๕๔๐ ขณะเดียวกันนโยบายการเปิดประเทศของจีน รัสเซีย และพลวัตการขยายตัวของบราซิล
และอินเดีย ( BRIC) ทําให้เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มพัฒนาไปสู่ความเป็นโลกหลายศูนย์กลางทั้งในด้านเศรษฐกิจ
และการเงินในระยะปานกลาง
ความเร็ ว ในการปรั บ ตั ว เข้ า สู่ ก ารเป็ น โลกหลายศู น ย์ ก ลางทางเศรษฐกิ จ ขึ้ น อยู่ กั บ เงื่ อ นไขและ
ปัจจัยพื้นฐานหลายประการ ได้แก่ วิกฤตเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ
ประเทศพัฒนาแล้ วมากกว่าประเทศกําลัง พัฒนาและประเทศเศรษฐกิ จใหม่ ราคาน้ํามันและราคาสินค้ า
โภคภัณฑ์และสินแร่ต่างๆ ในตลาดโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ซึ่งทําให้ผลประโยชน์
และผลพลอยได้ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ประเทศในตะวั น ออกกลาง รั ส เซี ย และประเทศผู้ ผ ลิ ต สิ น ค้ า ที่ เ ป็ น วั ต ถุ ดิ บ
นอกจากนี้ ศูนย์กลางการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมโลกมีแนวโน้มโยกย้ายเข้าสู่ภูมิภาคเอเชียมากขึ้น การเพิ่มขึ้น
ของชนชั้นกลางในภูมิภาคเอเชียโดยเฉพาะในประเทศจีน และอินเดียจะเป็นปัจจัยเร่งกระบวนการปรับตัวเข้าสู่
ภาวะโลกหลายศูนย์กลาง ทั้งนี้วิกฤตเศรษฐกิจโลกปี ๒๕๕๑ ได้เร่งให้เกิดการปรับตัวเร็วขึ้น เนื่องจากอุปสงค์
ในสหรัฐฯ มีแนวโน้มลดลง ขณะที่อุปสงค์ในประเทศ BRIC และประเทศในภูมิภาคเอเชียเพิ่มขึ้น
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ ของโลกจะมีมากขึ้นและการรวมกลุ่มเศรษฐกิจที่สําคัญต่อ
ประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ได้แก่ การรวมกลุ่มในภูมิภาคเอเชีย โดยกรอบการค้าเสรีของ
อาเซียนกับจีน ญี่ปุ่น และอินเดีย และการเป็นประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ ซึ่งกลุ่มประเทศอาเซียนใหม่
ได้แก่ ลาว กัมพูชา และเวียดนาม จะลดภาษีตามกรอบการค้าเสรีอาเซียนอย่างสมบูรณ์ และในกลุ่มประเทศ
อาเซียน จะมีความร่วมมือใหม่ๆ เช่น ความร่วมมือด้านการลงทุน การเปิดสาขาบริการ การจัดทํามาตรฐาน
ฝีมือแรงงานเพื่อช่วยให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานได้เสรีมากขึ้น
๑.๓ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลกอย่างต่อเนื่อง ประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนใหญ่ได้เข้าสู่การเป็น
สังคมผู้สูงอายุมานานกว่า ๔๐ - ๕๐ ปี เช่น ฝรั่งเศส สวีเดน สหรัฐอเมริกา อิตาลี และญี่ปุ่น ส่วนประเทศกําลัง
พัฒนา อาทิ เกาหลี สิงคโปร์ จีน อินโดนีเซีย บรูไน ไทยและเวียดนาม ได้ก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้ว
ในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา และในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ประชากรสูง อายุใ นโลกจะเพิ่มขึ้นอีก ๘๑.๘๖
ล้านคน ผลกระทบจากการเป็นสังคมผู้สูงอายุของประเทศต่างๆ ได้แก่ เกิดการย้ายถิ่นของแรงงานข้ามชาติ
ทั้งแรงงานที่มีฝีมือและไร้ฝีมือเพื่อทดแทนกําลังแรงงานในประเทศที่เป็นสังคมผู้สูงอายุ ส่งผลกระทบต่อความ
มั่นคงและสังคมของประเทศนั้นๆ เกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรม ขณะเดียวกันก็เกิดภาวะสมองไหล
โครงสร้างการผลิตเปลี่ยนจากการใช้แรงงานเข้มข้นมาเป็นการใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีมากขึ้น ส่งผลต่อ
การพัฒนาคนให้มีความรู้ มีศักยภาพ ทักษะและความชํานาญ ควบคู่กับการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อใช้ทดแทน
กําลังแรงงานที่ขาดแคลน ความเข้มข้นของการใช้เทคโนโลยีจะขึ้นกับระดับการพัฒนาของแต่ละประเทศ
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โครงสร้างการใช้จ่ายงบประมาณเปลี่ยนแปลงไปประเทศที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจะมีรายจ่ายด้านสุขภาพเพิ่มขึ้น
ทําให้งบประมาณสําหรับการลงทุนพัฒนาด้านอื่นๆ ลดลง
๑.๔ การเปลี่ ย นแปลงภู มิ อ ากาศโลก อุ ณ หภู มิ โ ลกที่ สู ง ขึ้ น ส่ ง ผลให้ ส ภาพภู มิอ ากาศแปรปรวน
ก่อให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงอาทิ แผ่นดินไหว ดินถล่ม ภูเขาไฟระเบิด ในช่วง ๓๐ ปี ที่ผ่านมา
อุณหภูมิโลกสูงขึ้นโดยเฉลี่ย ๐.๒ องศาเซลเซียสต่อทศวรรษ ทําให้เกิดภัยธรรมชาติบ่อยครั้งและทวีความ
รุนแรง ทั้งอุทกภัย วาตภัย และภัยแล้ง รวมทั้งไฟป่า เพราะความแห้งแล้งในหลายพื้นที่ เป็นเหตุให้เกิด
การสู ญ เสี ย พื้ น ที่ ป่ า ไม้ แ ละความหลากหลายทางชี ว ภาพ ระบบนิ เ วศในหลายพื้ น ที่ ข องโลกจะอ่ อ นแอ
เปราะบาง และสูญเสียพันธุ์พืชและสัตว์ พื้นผิวโลกมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ โดยเฉพาะการสูญเสียพื้นที่
ชายฝั่งเนื่องมาจากระดับน้ําทะเลที่สูงขึ้น นําไปสู่การย้ายถิ่นของประชากรที่อยู่อาศัยบริเวณชายฝั่งทะเล
รวมทั้งสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐาน เขตท่องเที่ยว เขตอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนสูงบริเวณพื้นที่
ชายฝั่ง ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ จะทําให้ภูมิภาคในเขตร้อนมีฤดูแล้งยาวนาน
การระเหยของน้ําเพิ่มขึ้น ปริมาณน้ําที่เก็บกักลดลง และส่งผลกระทบต่อการขาดแคลนน้ํา การเพิ่มขึ้นของ
โรคระบาด อาทิ กลุ่มโรคมาลาเรีย และอหิวาตกโรค โดยเฉพาะในประเทศเขตหนาว ซึ่งไม่เคยมีการระบาด
ของโรคดังกล่าวมาก่อน และมีความเสี่ยงจากโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ําเพิ่มขึ้น เช่น โรคซาร์ส และไข้หวัดนก
โรคชิคุนกุนยา และโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๐๙ ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพของประชากร และส่งผลต่อ
ผลิตภาพของกําลังแรงงานและการสูญเสียทางเศรษฐกิจ
การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรของโลกและความมั่นคง
ทางอาหาร ความแปรปรวนของภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ ทําให้ระดับคาร์บอนไดออกไซด์และอุณหภูมิสูงขึ้น
ส่งผลต่อระบบการเพาะปลูกและปริมาณผลผลิตทางการเกษตรในหลายพื้นที่ของโลก โดยเฉพาะพืชอาหาร
ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง นอกจากนี้ความแปรปรวนของปริมาณน้ําฝน ภัยธรรมชาติที่รุนแรง และการ
ระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป จะสร้างความเสียหายสูงให้แก่ผลผลิตทาง
การเกษตรและธัญญาหารของโลก รวมทั้งกระทบต่อภาคสังคม อาทิ ปัญหาความยากจน การอพยพย้ายถิ่น
และการแย่งชิงทรัพยากร
๑.๕ ความมั่นคงทางอาหารและพลังงานโลกจะเป็นปัญหาสําคัญ อัตราการใช้พลังงานของโลก
ในภาพรวมจะเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด เนื่องจากการเติบโตของประเทศอุตสาหกรรมใหม่ เช่น จีน และอินเดีย
ในขณะที่พลังงานฟอสซิลซึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่สําคัญของโลกมีอยู่อย่างจํากัด หากหาแหล่งพลังงานเสริม
ไม่เพียงพอ แนวโน้มราคาพลังงานจะมีความผันผวนอย่างรุนแรง ดังที่ราคาพลังงานได้เริ่มกลับเข้าสู่แนวโน้ม
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากเศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นตัวจากวิกฤต ปัญหาความมั่นคงด้านพลังงานและราคา
พลังงานจึงจะเป็นความเสี่ยงที่สําคัญ
อย่ างไรก็ ตาม ปริมาณความต้ องการพลัง งานที่ สู งขึ้ นจะนําไปสู่ การปล่ อยก๊าซเรื อนกระจกอย่า ง
มหาศาล ขณะเดียวกัน โลกก็ต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อรักษาอุณหภูมิของโลกให้อยู่ในระดับ
ปลอดภัยไม่ให้สูงกว่า ๒ องศาเซลเซียส จึงเป็นเรื่องยากที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง พร้อมกับการ
ตอบสนองความต้องการพลังงานของโลกที่สูงขึ้น หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้พลังงาน และนําไปสู่
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)

ห น้ า | ๒๙

การพัฒนาพลังงานทางเลือกเพิ่มขึ้น ความต้องการพืชพลังงานในโลกจึงมีแนวโน้มสูงขึ้นในอีกด้านหนึ่ง ความ
ต้องการบริโภคสินค้าเกษตรและอาหารเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มประชากรโลก รวมทั้งอัตราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่คาดว่าจะสูงขึ้น โดยเฉพาะในทวีปเอเชีย ได้แก่ อินเดีย จีน และทวีปแอฟริกา ขณะที่ปริมาณ
ผลผลิตพืชอาหารโลกลดลง เนื่องจากข้อจํากัดด้านพื้นที่และศักยภาพของเทคโนโลยีที่มีอยู่ โดยเฉพาะข้าว
มีจํากัด และไม่สามารถเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้นกว่าปัจจุบันได้มากนัก ประกอบกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาวะภูมิอากาศ และภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งอุทกภัยและภัยแล้งทําให้ปัญหาทวีความรุนแรง สร้างความ
เสียหายให้กับพื้นที่และผลผลิตทางการเกษตรของหลายประเทศ สถานการณ์ดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งระหว่างการผลิตพืชอาหารและพืชพลังงานในอนาคต ทําให้ผลผลิตอาหารสู่ตลาดลดลง ไม่เพียงพอกับ
ความต้องการของประชากรโลก หรือมีราคาสูงเกินกว่ากําลังซื้อโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศยากจน อาจนําไปสู่
การเกิดวิกฤตอาหารโลก
๑.๖ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และ
สังคมและตอบสนองต่อการดํารงชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่ทําให้
ประเทศต่างๆ ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจจากภาคอุตสาหกรรมไปเป็นภาคบริการและการนําเทคโนโลยีมาใช้เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการทั้งด้านการเงิน การผลิตและการควบคุมคลังสินค้า เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารจะมีบทบาทเพิ่มขึ้น ในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และเทคโนโลยีอื่นๆ ของศตวรรษที่
๒๑ ได้แก่ นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีเกี่ยวกับการทํางานของสมองและจิต จะเริ่มมี
บทบาทเพิ่มขึ้นเช่นกัน
ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีเป็นโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เช่น การส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ การพัฒนาพลังงานและวัสดุต่างๆ จากพืช การทดแทนแรงงานด้วย เครื่องจักร การพัฒนาสุขภาพ
และศักยภาพในการทํางานของผู้สูงอายุ เป็นต้น ในขณะเดียวกันก็อาจเป็นภัยคุกคาม เช่น การจารกรรมข้อมูล
ธุ ร กิ จ หรื อ ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล การลื่ น ไหลของวั ฒ นธรรมอย่ า งไร้ พ รมแดน การใช้ สื่ อ เผยแพร่ ข้ อ มู ล เท็ จ
การกลายพันธุ์ของพืชท้องถิ่น เป็นต้น จึงเป็นความท้าทายในการพัฒนา ซึ่งประเทศที่พัฒนาเทคโนโลยีช้าจะ
กลายเป็นผู้ซื้อและมีผลิตภาพต่ํากว่าประเทศอื่นๆ และไม่สามารถแข่งขันกับประเทศคู่แข่งได้ รวมถึงการเข้าถึง
เทคโนโลยีที่ไม่เท่าเทียมกันของกลุ่มคนในสังคมก็เป็นช่องว่างที่จะทําให้เกิดความเหลื่อมล้ําในการพัฒนา

๒. สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงภายในประเทศ
นอกจากการเปลี่ยนแปลงภายนอกประเทศที่จะมีผลกระทบต่อการพัฒนา ยังมีการเปลี่ยนแปลง
ภายในประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ม และการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ต่างๆ
ในประเทศ ซึ่งส่งผลถึงสภาพแวดล้อมของการพัฒนาในช่วงต่อไป ได้แก่
๒.๑ การเปลี่ยนแปลงสภาวะทางเศรษฐกิจ
๒.๑.๑ เสถียรภาพด้านการคลังและการเงิน หลังจากประเทศไทยได้รับผลกระทบจากวิกฤต
การเงินโลกตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่ ๔ ของปี ๒๕๕๑ สภาพเศรษฐกิจของไทยชะลอลงตามเศรษฐกิจโลก ทําให้การ
จัดเก็บภาษีไม่ ได้ ตามที่ ประมาณการไว้รั ฐบาล ในขณะที่ รัฐบาลจํ าเป็ นต้ องดํ าเนินมาตรการด้านการคลั ง
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เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและลดผลกระทบของวิกฤตเศรษฐกิจ และลงทุนเพื่อวางรากฐานการเจริญเติบโตของ
เศรษฐกิจในอนาคตภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ฐานะการคลังของประเทศจึงขาดดุลและหนี้สาธารณะ
เพิ่มขึ้น ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ หนี้สาธารณะต่อ GDP อาจจะเพิ่มสูงขึ้นเป็นร้อยละ ๕๖ ในขณะที่
ภาระการใช้จ่ายของรัฐที่เกิดขึ้นจากนโยบายสังคม การชําระหนี้ และการโอนงบประมาณให้กับองค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี ม ากขึ้ น จึ ง เป็ น ข้ อ จํ า กั ด ด้ า นการคลั ง ที่ ต้ อ งบริ ห ารจั ด การเพื่ อ ความยั่ ง ยื น ด้ า นการคลั ง
ในระยะยาว ส่วนภาคการเงินมีความเข้มแข็งทั้งในช่วงก่อนและหลังวิกฤตเศรษฐกิจโลก และบทบาทของตลาด
ตราสารหนี้ได้เพิ่มขึ้นมากกว่าการให้สินเชื่อของธนาคารและตลาดหลักทรัพย์
๒.๑.๒ ศักยภาพทางเศรษฐกิจ ในอดีตภาคอุตสาหกรรมมีการเจริญเติบโตสูง โดยเฉพาะ
กลุ่มเครื่องจักรและอุปกรณ์ สินค้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ และกลุ่มยานยนต์ และเป็นแหล่งจ้างงาน
ที่ สํ า คั ญ แต่ ต้ อ งพึ่ ง วั ต ถุ ดิ บ ทุ น องค์ ค วามรู้ และเทคโนโลยี จากภายนอกประเทศ ส่ ง ผลให้ โ ครงสร้ า ง
อุ ต สาหกรรมไทยมี ค วามเปราะบางต่ อ การเปลี่ ย นแปลงภายนอกที่ ไ ม่ ส ามารถควบคุ ม ในช่ ว งที่ ผ่ า นมา
อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นได้สูญเสียความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศที่มีต้นทุนการผลิตที่ราคา
ถูกกว่า สัดส่วนการส่งออกของประเทศไทยในตลาดโลกจึงไม่สามารถเพิ่มขึ้นได้มากอย่างในอดีต นอกจากนั้น
การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมเริ่มมีข้อจํากัดจากกฎ ระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม การยอมรับจากชุมชน และการ
ดําเนินการตามขั้นตอนของรัฐธรรมนูญซึ่งยังไม่มีกลไกที่ครบถ้วนภาคเกษตร ถึงแม้ประเทศไทยจะยังเป็น
ผู้ส่งออกสินค้าเกษตร แต่ประสิทธิภาพการผลิตของภาคเกษตรได้รับผลกระทบจากฐานทรัพยากรธรรมชาติ
เสื่อมโทรม ระบบการผลิตภาคเกษตรยังต้องพึ่งปัจจัยการผลิตจากต่างประเทศ ทําให้มีต้นทุนการผลิตสูง
ขณะที่ พื้ น ที่ ก ารลงทุ นด้ า นการเกษตรมี จํ า กั ดและถู ก ใช้ ไ ปเพื่ อ กิ จ การอื่ น มี ปั ญ หาต่า งชาติ ก ว้า นซื้อ ที่ ดิ น
ทําการเกษตรและแรงงานภาคเกษตรมีแนวโน้มลดลง ส่วนการเชื่อมโยงผลผลิตเกษตรกับภาคอุตสาหกรรม
การเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่ายังอยู่ในวงจํากัดและล่าช้า เนื่องจากการพัฒนาเป็นแบบแยกส่วน ขาดการรวมกลุ่ม
อย่างเป็นระบบ สําหรับภาคบริการและการท่องเที่ยว แม้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกและความ
ไม่สงบภายในประเทศ แต่มีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ และมีโอกาสพัฒนา
เป็น “ศูนย์กลางการบริการและการท่องเที่ยว” ของภูมิภาค เนื่องจากการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรโลกสู่สังคมผู้สูงอายุ จะเป็นโอกาสของไทย
เนื่องจากมีความพร้อมของทรัพยากรการท่องเที่ยวที่จะรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ ประเทศไทยยังเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศ และมีโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว เช่น
โรงแรม และสปา ที่มีมาตรฐานสูงบริการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพขยายตัวอย่างรวดเร็ว
นอกจากนี้ เศรษฐกิจสร้างสรรค์มีบทบาทมากขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ทั้งสินค้า บริการที่มี
การสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่ามากขึ้น และการทําธุรกิจที่ต้องใช้ความสร้างสรรค์สูงโดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่
เช่น สาขาภาพยนตร์ อนิเมชั่น การเขียนซอฟท์แวร์และเกมส์คอมพิวเตอร์ แฟชั่น เป็นต้น
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๒.๒ การเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านสังคม
๒.๒.๑ โครงสร้างประชากรไทยมีสัดส่วนประชากรวัยสูงอายุเพิ่มขึ้น ประชากรวัยเด็กและ
วัยแรงงานลดลง ภาวะอนามัยเจริญพันธุ์รวมอยู่ต่ํากว่าระดับทดแทนประชากรผู้สูงอายุมีสัดส่วนร้อยละ ๑๑.๙
ในปัจจุบัน และจะเพิ่มเป็นร้อยละ ๑๔.๘ เมื่อสิ้นสุดแผนฯ ๑๑ ซึ่งถือว่าในช่วงแผนฯ ๑๑ ประเทศไทยได้
ก้าวเข้า สู่สัง คมผู้ สูง อายุ แล้ว และจะเป็นสัง คมผู้ สูง อายุ อย่ างสมบู รณ์ในปี ๒๕๖๘ ผู้ สูง อายุ หญิ ง มีสัดส่ว น
มากกว่าเพศชาย คือ ๕๕ :๔๕ และจะแตกต่างกันมากขึ้นตามกลุ่มอายุที่สูงขึ้น เพราะประชากรหญิงมีอายุยืน
ยาวกว่าชาย แนวโน้มการกระจายโครงสร้างประชากรตามภาคต่างๆ พบว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมี
ประชากรผู้สูงอายุมากที่สุดถึงเกือบ ๑ ใน ๓ ของประชากรสูงอายุทั้งประเทศ ส่วนกรุงเทพมหานครจะมีการ
เพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว สําหรับโครงสร้างประชากรวัยเด็กมีสัดส่วนลดลดอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ
๒๐.๕ ในปัจจุบันเหลือร้อยละ ๑๘.๓ ในปี ๒๕๕๙ เป็นผลมาจากภาวะเจริญพันธุ์ของสตรีไทยที่ลดลงต่ํากว่า
ระดับทดแทน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวทําให้สัดส่วนประชากรวัยแรงงานลดลงในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑
๒.๒.๒ สังคมไทยมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงจากสังคมเครือญาติสู่สังคมปัจเจก ความสัมพันธ์
แบบเครือญาติที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเริ่มหมดไป คนไทยเริ่มมีพฤติกรรมเป็นปัจเจกหรือ
เป็นส่วนตัวมากขึ้นอย่างชัดเจน เช่น มีการกําหนดมาตรฐานส่วนตัว ค่านิยมส่วนตัว การดําเนินชีวิตเป็นส่วนตัว
และมีความต้องการเป็นส่วนตัว เป็นต้น วิถีชีวิตมีลักษณะต่างคนต่างอยู่ ขาดการปฏิสัมพันธ์และทํากิจกรรม
ร่วมกัน โครงสร้างครอบครัวมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ครัวเรือนที่อยู่คนเดียว ครัวเรือนที่อยู่ด้วยกันแบบไม่ใช่ญาติ
และครัวเรือนที่มีอายุรุ่นเดียวกัน สองรุ่น และรุ่นกระโดด (ตายาย-หลาน) หรือครัวเรือนที่เป็นเพศเดียวกัน
พฤติกรรมการอยู่ร่วมกันของสมาชิกในครอบครัวเป็นแบบต่างคนต่างอยู่ มีเวลาในการอยู่พร้อมหน้า และทํา
กิจกรรมร่วมกันน้อยลง คนวัยหนุ่มสาวขาดเป้าหมายในการสร้างครอบครัวร่วมกัน
๒.๒.๓ คนไทยได้ รั บ การพั ฒ นาด้ า นการศึ ก ษา และสุ ข ภาพเพิ่ ม ขึ้ น แต่ มี ปั ญ หาด้ า น
สติปัญญาของเด็ก ผลิตภาพในวัยแรงงาน และการดูแลผู้สูงอายุ ในปี ๒๕๕๑ จํานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของ
ประชากรวัย ๑๕ ปีขึ้นไปเพิ่มเป็น ๘.๙ ปี อายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น เป็น ๗๕.๖ ปี แต่มีการเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ
นอกจาก นี้ กลุ่มวัยเด็กมีพัฒนาการด้าน IQ และ EQ ค่อนข้างต่ํา กลุ่มวัยทํางานมีผลิตภาพต่ําและเพิ่มขึ้นเพียง
เล็กน้อย ขณะที่กลุ่มวัยสูงอายุต้องการการดูแลสุขภาพที่อาศัยความรู้ ความชํานาญจากบุคลากร ตลอดจน
รูป แบบการดู แลที่ เ หมาะสม คนไทยต้อ งการบริ ก ารด้ านการศึ กษาและสาธารณะสุ ขที่ มีคุ ณภาพมากขึ้ น
และระบบการศึ กษาที่มีความสอดคล้ องกั บสภาพแวดล้ อมของโลกสมั ยใหม่ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้า ง
เศรษฐกิจและความต้องการแรงงาน และความแตกต่างของสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น
๒.๒.๔ วิถีชีวิตไทยมีการเปลี่ยนแปลงเชื่อมโยงวิถีชีวิตไทยเข้ากับวัฒนธรรมจากนานา
อารยประเทศที่มีความหลากหลายมากขึ้น เศรษฐกิจและสังคมโลกที่ได้ปรับเปลี่ยนจาก “สังคมเกษตรกรรม”
สู่ “สังคมอุตสาหกรรม” และ “สังคมฐานความรู้ ” ได้สร้างกระแสการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมใน ๕
กระแสหลัก คือ กระแสการสร้างความทันสมัย ความกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียว ความเป็นเสรี ความเป็นสากล
และการลบเลือนของเขตแดนประเทศ จากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา ประเทศไทยได้เคลื่อนตัวผ่านกระแสหลัก
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ดังกล่าว ด้วยการเชื่อมโยงวัฒนธรรมดั้งเดิมกับอารยธรรมตะวันออก อาทิ จีน อินเดีย และอารยธรรมตะวันตก
ที่มาพร้อมกับการค้า การลงทุน และการเผยแผ่ศาสนามายาวนานกว่า ๗๐๐ ปี ในปัจจุบัน การเข้ามาของ
วัฒนธรรมโลกผ่านกระแสโลกาภิวัตน์ และโลกไซเบอร์อย่างรวดเร็วเป็นปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมไทย
ทั้งทางด้านวิถีชีวิต ทัศนคติ ความเชื่อ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการ
บริโภค คนไทยมุ่งแสวงหาความสุขและสร้างอัตลักษณ์ส่วนตัวมากขึ้น มีแนวโน้มสร้างเครือข่ายทางสังคมผ่าน
โลกไซเบอร์ เกิดเป็นวัฒนธรรมย่อยร่วมสมัย (Contemporary Subculture) มากมายในรูปแบบของการ
รวมกลุ่มของบุคคลที่สนใจเรื่องเดียวกัน ขณะที่วัฒนธรรมที่บ่งบอกความเป็นไทยไม่สามารถแสดงบทบาท
ที่ชัดเจน
๒.๒.๕ สังคมไทยให้ความสําคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมและระบบธรรมาภิบาล
มากขึ้น ส่งผลให้ภาคเอกชนเริ่มดําเนินธุรกิจเพื่อสังคมเพิ่มขึ้น โดยมีการจัดตั้งเครือข่ายด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคม ( CSR Club) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงในช่วงปลายแผนฯ ๑๐
ได้มีการสนับสนุนการดําเนินการในรูปแบบกิจการเพื่อสังคมให้เพิ่มมากขึ้น ( Social Enterprise) ซึ่งเป็น
แนวทางการลงทุนใหม่ของการประกอบธุรกิจเพื่อการเจริญเติบโตของภาคสังคม นําไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจที่
ยั่งยืน และสังคมที่มีความเท่าเทียม ยุติธรรม และมีปัญญามากขึ้น โดยการดําเนินการมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิต
สินค้าและหรือให้บริการเพื่อแก้ปัญหา หรือพัฒนาชุมชน สังคมและหรือสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก โดยไม่ได้มี
เป้าหมายในการสร้างกําไรสูงสุด กิจการเพื่อสังคมที่มีการดําเนินการอยู่แล้วและประสบความสําเร็จ มีท้ังก่อตั้ง
จากธุรกิจเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน ชุมชน และผู้ประกอบกอบการรายย่อย
๒.๓ การเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒.๓.๑ ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังอ่อนแอ พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้นเป็น ๓๐.๙
ของพื้นที่ประเทศในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ แต่พื้นที่ป่าต้นน้ําที่อยู่ในขั้นวิกฤตมีถึง ๑๔ ล้านไร่ ปัญหา
คุณภาพดินเสื่อมโทรมร้อยละ ๖๐ สําหรับปัญหาการขาดแคลน น้ํา มีปริมาณน้ําต้นทุนเพียง ๒ ใน ๓ ของ
ความต้องการใช้น้ําเท่านั้น การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพมีแนวโน้มสูงขึ้นจากกิจกรรมมนุษย์ การ
กัดเซาะชายฝั่งอยู่ในภาวะวิกฤตในพื้นที่หลายแห่ง โดยเฉพาะบริเวณปากแม่น้ําเจ้าพระยามีแนวโน้มถูกกัดเซาะ
เพิ่มขึ้นใน ๒๒ จังหวัดรอบอ่าวไทย ด้านมลภาวะ พบว่า มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่บรรยากาศ
๑๙๓,๗๘๙ พันตัน หรือร้อยละ ๙๘ ของการปล่อยสารมลพิษทางอากาศทั้งหมดเป็นสาเหตุทําให้เกิดปัญหา
โลกร้อน น้ําบาดาลมีการปนเปื้อนจากสารเคมีที่เป็นอันตรายในหลายพื้นที่ ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการกําจัด
อย่างถูกต้องเพียงร้อยละ ๓๘ และมีอัตราการนํากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ร้อยละ ๒๓ ส่วนของเสียอันตราย
มีประมาณ ๑.๘๖ ล้านตันในปี ๒๕๕๑ มาจากภาคอุตสาหกรรมร้อยละ ๗๘ และการเกิดอุบัติภัยจากสารเคมี
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
๒.๓.๒ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งผลซ้ําเติม ให้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น การเปลี่ยนแปลงในเชิงพื้นที่เริ่มปรากฏ กล่าวคือ ภาคกลางเขตลุ่มแม่น้ํา
เจ้ า พระยาและภาคอี ส านตอนล่ า งมี อุ ณ หภู มิสู ง ขึ้ น ปริ ม าณฝนในระยะ ๒๐ ปี ข้ า งหน้ า มี แ นวโน้ ม ลดลง
นอกจากนี้ ภาวะโลกร้อนจะทําให้เกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศน์
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ทางทะเล ชายฝั่ง พื้นที่ชุ่มน้ํา และป่าไม้ รวมไปถึงการกัดเซาะชายฝั่งอย่างต่อเนื่อง หลายพื้นที่เป็นที่อยู่อาศัย
ของชาวบ้าน และผู้มีอาชีพทําประมงน้ํากร่อยได้รับผลกระทบโดยตรงหากไม่ได้รับการป้องกัน และแหล่ง
ท่องเที่ยวที่สําคัญมีความเสียหายทางเศรษฐกิจและสังคม การเกิดภัยพิบัติและน้ําท่วมฉับพลันบ่อยครั้ง พื้นที่
เสี่ยงต่ออุทกภัย และวาตภัยเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ปัจจัยการผลิตของภาคเกษตร ทั้งที่ดินและน้ํา มีปริมาณและ
คุณภาพลดลง
๒.๓.๓ ภาวะโลกร้อนจะส่งกระทบต่อการผลิตภาคเกษตร เกิดความยากจน และย้ายถิ่น
และการบุกรุกป่าเพิ่มขึ้น ผลกระทบจากภัยธรรมชาติอันเกิดจากความแปรปรวนของภูมิอากาศ เช่น น้ําท่วม
ภัยแล้ง ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรคิดเป็นมูลค่ากว่าสี่พันล้านบาทต่อปี การสูญเสีย
ผลผลิตทางการเกษตรจากการเกิดภัยแล้งยาวนานหรือน้ําท่วมซ้ําซากส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและวิถีชีวิต
ของประชาชน โดยเฉพาะเกษตรกรที่ต้องประสบปัญหาที่อยู่อาศัย ที่ดินทํากิน หรือต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น
ขณะที่ ผ ลผลิ ต ตกต่ํ า เกิ ด การสู ญ เสี ย ที่ ดิ น ของเกษตรกรรายย่ อ ย นํ า ไปสู่ ก ารบุ ก รุ ก ที่ ป่ า เพิ่ ม ขึ้ น ขณะที่
ระดับน้ําทะเลที่สูงขึ้นและปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง นําไปสู่ปัญหาความเสื่อมโทรมของดิน ส่งผลให้ประชาชน
ต้องย้ายถิ่นฐาน เกิดความขัดแย้งแย่งชิงการใช้ประโยชน์ที่ดิน และมีความซับซ้อนยากแก่การแก้ไข
๒.๓.๔ ประเทศไทยยังจําเป็นต้องพึ่งพลังงานจากต่างประเทศ ขาดความมั่นคงทางด้าน
พลังงาน ระดับการพึ่งพาการนําเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นของประเทศไทยในปี ๒๕๕๒ เท่ากับ ๙๒๕
เทียบเท่าพันบาร์เรล น้ํามันดิบต่อวัน หรือร้อยละ ๕๖ ของการใช้ ขณะเดียวกัน ราคาน้ํามันดิบของโลกสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่องจากแนวโน้มความต้องการของจีน และอินเดีย ประกอบกับปริมาณการผลิตน้ํามันของโลก
มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากการค้นพบแหล่งน้ํามันแห่งใหม่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลกระทบต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจของไทยและค่าใช้จ่ายของประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การพัฒนาพลังงานทดแทนของไทย
ยังมีข้อจํากัดด้านพื้นที่ และอยู่ระหว่างศึกษาวิจัย ขณะที่การพัฒนาโครงการด้านพลังงานในอนาคตจะทําได้
ยาก และต้องใช้เวลาในการเตรียมการ เนื่องจากจําเป็นต้องผ่านกระบวนการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพอนามัย รวมทั้งผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่และประชาชนทั่วไปตามกฎหมาย
กําหนด
๒.๓.๕ ประเทศไทยยังมีความมั่นคงด้านอาหาร แม้จะต้องเผชิญกับความท้าทายจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและความต้องการพืชพลังงาน ผลผลิตเกษตรมีเพียงพอสําหรับการบริโภคและส่งออก
แม้ว่า จะมีการปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกไปสู่พืชพลังงานเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะปาล์มน้ํามัน และมันสําปะหลัง แต่
ยังไม่ส่งผลกระทบต่อการผลิตพืชอาหารสําคัญในภาพรวมของประเทศ เช่น ข้าวนาปีที่มีพื้นที่การผลิตไม่
เปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ดี ผลกระทบจะเกิดขึ้นมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความสามารถในการพัฒนายกระดับ
คุ ณ ภาพระบบการผลิ ต ของภาคการเกษตรในอนาคต รวมถึ ง แนวนโยบายภาคเกษตรของประเทศที่ ใ ห้
ความสําคัญในการเลือกส่งเสริมการผลิตพืชอาหารและพืชพลังงานอย่างสมดุล
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๓. สถานการณ์การพัฒนาภาค พื้นที่ และชุมชน
๓.๑ กรุงเทพมหานคร และภาคกลางยังคงมีบทบาทสําคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ ขณะที่ปัญหา
ความไม่ เ ท่ า เที ย มกั น ของรายได้ ร ะหว่ า งภาคยั ง คงอยู่ ใ นระดั บ สู ง และคนจนยั ง กระจุ ก ตั ว อยู่ ใ นภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ในปี ๒๕๕๑ มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคของกรุงเทพมหานคร และภาคกลาง
รวมกันสูงถึงร้อยละ ๗๐.๐๔ ของประเทศ แหล่งอุตสาหกรรม และแหล่งจ้างงานหลักของประเทศยังคงกระจุก
ตัวบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล และพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก ขณะที่ภูมิภาคอื่นๆ
ยังมีฐานเศรษฐกิจขนาดเล็ก พึ่งพิงภาคเกษตร การค้าและบริการเป็นส่วนใหญ่ ภาคใต้เป็นฐานการผลิตภาค
เกษตรที่สําคัญที่สุดคิดเป็นร้อยละ ๓ ๓. ๕ ของประเทศ สําหรับสัดส่วนคน ยากจนพบว่า ลดลงอย่างต่อเนื่อง
ในเกือบทุกภูมิภาค นอกจากนี้ ทุกภาคมีแนวโน้มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ภาคเหนือ และภาคกลาง กําลังเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุเต็มตัวเร็วกว่าภาคอื่น ขณะที่การเข้าถึงบริการสุขภาพโดยรวมทั่วถึง แต่ยังมีความแตกต่าง
ระหว่างภาค และยังมีปัญหาคุณภาพการศึกษา เด็กและผู้สูงอายุถูกทอดทิ้ง รวมถึงปัญหาความไม่ปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินในเมืองใหญ่และเมืองอุตสาหกรรม
๓.๒ ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง เกิดเครือข่ายการพึ่งตนเองในหลาย
พื้นที่ แต่การย้ายถิ่นของแรงงานจากชนบทสู่เมืองและภาระพึ่งพิงของผู้สูงอายุมีสูง การตื่นตัวเข้าร่วมกิจกรรม
ทางการเมืองและมีส่วนร่วมตามกระบวนการประชาธิปไตยของประชาชนมีมากขึ้นอย่างชัดเจนในทุกภาค
ชุมชนมีการรวมกลุ่มและขยายเครือข่ายการพัฒนาเพื่อพึ่งตนเองในหลายพื้นที่ รวมทั้งตื่นตัวในการดูแลรักษา
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ง แวดล้ อ มในชุ ม ชนมากขึ้น การพั ฒ นาชุ ม ชนมี ร ะบบและเป็ น ระเบี ย บมากขึ้ น
การรวมกลุ่ มของคนในชุ ม ชนได้ รั บ การรั บ รองสถานะอย่ า งถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย เป็ นองค์ ก รชุ ม ชนแล้ ว
๓๖,๖๔๑ กลุ่ม ตัวแทน ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในรูปแบบของ “สภาองค์กรชุมชน”
ซึ่งมีการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนไปแล้วทั้งสิ้น ๑,๕๖๘ ตําบล ขณะที่กลไกระดับชาติ มีการจัดตั้งสํานักงานสภา
พั ฒ นาการเมื อ งที่ ตั ว แทนของภาคประชาชนในระดั บ ฐานรากได้ เ ข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาประเทศ
อย่างไรก็ตาม การย้ายถิ่นของแรงงานจากชนบทสู่เมืองยังคงมีสูง ส่งผลต่อการสืบทอดอาชีพเกษตรกรรมใน
ทุกภาค อีกทั้ง ภาคการผลิตภาคเกษตรยังเผชิญปัญหาต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ขณะที่โครงสร้างประชากรใน
ระดับชุมชนมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่นเดียวกับระดับประเทศและระดับภาค เป็นผลให้
ภาระพึ่งพิงของประชากรสูงอายุในชุมชนเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ชุมชนได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติที่รุนแรงมากขึ้น ทั้งภัยแล้ง น้ําท่วม และการเกิดโรคระบาดหรือโรคอุบัติใหม่
ตลอดจนกระแสนิยมวัฒนธรรมต่างชาติ ทําให้วิถีชีวิตของคนในชุมชนเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน
ที่เริ่มลอกเลียนแบบดารา/นักร้องจากต่างประเทศ และแข่งรถมอเตอร์ไซค์ในถนนสาธารณะ ส่งผลให้เกิด
ปัญหาสังคมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๓.๓ ประเทศไทยมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นเมืองเร็วขึ้น เช่นเดียวกับกระแสโลก โดย
จะเพิ่มขึ้นในทุกภาค แต่การกระจายกิจกรรมเศรษฐกิจจากเมืองใหญ่สู่กลุ่มเมืองขนาดกลางยังขาดความสมดุล
ขณะที่มีโอกาสการพัฒนาจากเปลี่ยนแปลงในพื้นที่เศรษฐกิจที่สําคัญ ประเทศไทยมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสู่
ความเป็นเมืองเร็วขึ้น ใน ๒๐ ปี ข้างหน้า คาดว่าสัดส่วนประชากรเมืองจะเพิ่มจากร้อยละ ๓๙.๒ ในปี ๒๕๕๐
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เป็น ร้อยละ ๔๗.๒ ของประชากรทั้งประเทศในปี ๒๕๗๐ เป็นโอกาสในการขยายฐานเศรษฐกิจและยกระดับ
คุณภาพชีวิตประชาชน ต้องเตรียมโครงสร้างพื้นฐานไว้รองรับ แต่พบว่า กรุงเทพมหานครยังคงเป็นเมือง
โตเดี่ยว ขณะที่เมืองขนาดกลางมีเพียง ๑๐ เมือง เป็นข้อจํากัดในการสร้างความเชื่อมโยงการพัฒนาเมืองและ
ชนบท และการกระจายความเจริญสู่ชุมชนชนบท กรุงเทพฯ มีโอกาส ปรับตัวเป็นศูนย์กลางของการขับเคลื่อน
ประเทศสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สัดส่วนภาคบริการของกรุงเทพฯ คิดเป็น ร้อยละ ๔๐ ของภาคบริการของ
ประเทศ ส่วนพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนมีโอกาสการพัฒนาร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน อย่างไรก็ตาม พื้นที่บริเวณ
ชายฝั่งทะเลตะวันออกซึ่งผลิตสินค้าและบริการคิดเป็นร้อยละ ๑๖.๕ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศได้รับ
ผลกระทบจากการขาดประสิทธิภาพในการจัดการมลพิษ ทําให้ความเชื่อมั่นและการยอมรับของประชาชน
ลดลง
๓.๔ กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวกับการกระจายอํานาจ ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนและ
ท้องถิ่นในการกําหนดทิศทางการพัฒนา แต่การแบ่งและถ่ายโอนภารกิจให้ อปท. มีความล่าช้า กฎหมายและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง อาทิ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ พ.ร.ฎ. ว่าด้วย
การบริหารงานจัง หวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ส่ ง ผลต่อบทบาทการมี ส่ว นร่วมของ
ประชาชน ชุมชนและท้องถิ่นในการกําหนดทิศทางการพัฒนาที่สะท้อนความต้องการของคนในพื้นที่ นําไปสู่
การจัดตั้งกลไกและกําหนดแนวทางสร้างความเชื่อมโยงของแผน งบประมาณ และกระบวนการดําเนินงาน
อย่างบูรณาการของหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ท้องถิ่น และชุมชน รวมถึงการกําหนดให้จังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ นําไปสู่การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด และกลุ่ม
จังหวัดพร้อมทั้งตั้งคําของบประมาณ อย่างไรก็ตาม การแบ่งและถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(อปท.) มีความล่าช้า โดยเฉพาะการถ่ายโอนภารกิจจํานวน ๒๔๕ ภารกิจ สามารถทําได้เพียง ๑๘๑ ภารกิจ
ขณะเดียวกัน ความสามารถพึ่งตนเองด้านการคลังท้องถิ่นกลับลดลง สัดส่วนรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองต่อ
รายได้ท้องถิ่นทั้งหมดลดลงจากร้อยละ ๑๘ ในปี ๒๕๔๒ เหลือเพียงร้อยละ ๙.๗ ในปี ๒๕๕๒ ทําให้ อปท. ต้อง
พึ่งรายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้สะท้อนถึงความเป็นอิสระทางการคลังที่ลดลง และส่วนกลางควบคุมดูแล อปท.
อย่างเข้มงวด ขณะที่คุณภาพของบุคลากรในท้องถิ่นมีปัญหาขาดระบบการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส ประชาชนมีบทบาทการมีส่วนร่วมน้อยในการตรวจสอบการทํางานของ อปท.
อย่างจริงจัง
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๔. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๔.๑ นโยบายรัฐบาลและแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘
๑) วิสัยทัศน์ของรัฐบาล
รัฐบาลจะมุ่งมั่นการพัฒนาประเทศให้รอดพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกและพัฒนาไปสู่การ
เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งมุ่งมั่นจะสร้างความสามัคคี ปรองดอง ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย ซึ่งจะนาไปสู่
ความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครองของประเทศให้ก้าวหน้าเพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชนชาวไทยทุกคน โดยยึดหลักการบริหารที่มีความยืดหยุ่นที่คํานึงถึงพลวัตรการเปลี่ยนแปลงของ
ปัจจัยภายนอก ที่มีผลกระทบต่อการดําเนินนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้รัฐบาลจะดําเนินการให้บรรลุภารกิจดังกล่าว
ภายใต้แนวทางพื้นฐานหลัก ๓ ประการ คือ
หนึ่ง เพื่อพัฒนาประเทศไทยไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจที่สมดุล มีความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
ภายในประเทศมากขึ้น ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่สําคัญของการสร้างการเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน การพัฒนา
คุณภาพและสุขภาพคนไทยในทุกช่วงวัย ถือเป็นปัจจัยชี้ขาดความสามารถในการอยู่รอดและแข่งขันได้ของ
เศรษฐกิจไทย
สอง เพื่อนําประเทศไทยสู่สังคมที่มีความปรองดองสมานฉันท์และอยู่บนพื้นฐานของหลัก
นิติธรรมที่เป็นมาตรฐานสากลเดียวกันและมีหลักปฏิบัติที่เท่าเทียมกันต่อประชาชนคนไทยทุกคน
สาม เพื่อนําประเทศไทยไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ อย่างสมบูรณ์ โดยสร้าง
ความพร้อมและความเข้มแข็งทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และการเมืองและความมั่นคง
๒) กรอบการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล
เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินสามารถบรรลุถึงภารกิจตามนโยบายของรัฐบาล จึงได้กําหนด
กลยุทธ์และวิธีการดําเนินการที่สอดคล้องกับนโยบาย โดยแบ่งการดําเนินงานเป็น ๒ ระยะ คือ
(๑) นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดําเนินการในปีแรก
(๑.๑) สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย
(๑.๒) กําหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ
(๑.๓) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง
(๑.๔) ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการและเร่งรัดขยายเขตพื้นที่
ชลประทาน
(๑.๕) เร่งนําสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกลับมาสู่
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
(๑.๖) เร่ง ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและ
นานาประเทศ
(๑.๗) แก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการเนื่องจากภาวะ
เงินเฟ้อและราคาน้ํามันเชื้อเพลิง
(๑.๘) ยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชน โดยเพิ่ ม กํ า ลั ง ซื้ อ ภายในประเทศ
สร้างสมดุลและความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค
(๑.๙) ปรับลดภาษาเงินได้นิติบุคคล
(๑.๑๐) ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน
(๑.๑๑) ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน
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(๑.๑๒) เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ
(๑.๑๓) สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการสร้าง
เอกลักษณ์และการผลิตสินค้าในท้องถิ่น
(๑.๑๔) พัฒนาระบบประกันสุขภาพ
(๑.๑๕) จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน
(๑.๑๖) เร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วมย่างกว้างขวาง
นอกเหนือจากนโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาลต้องดําเนินการในปีแรกแล้ว รัฐบาลได้กําหนดนโยบาย
พื้นฐานที่จะดําเนินการในระยะ ๔ ปีของรัฐบาล โดยเริ่มดําเนินการตั้งแต่ปีแรกเป็นต้นไป ดังนี้
(๒) ด้านความมั่นคงแห่งรัฐ
รัฐบาลเทิ ดทูน และพิทัก ษ์รั กษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริ ย์ พัฒนาและเสริ มสร้า ง
ศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศ และการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ รวมทั้งการเร่ง
ดําเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด องค์กรอาชญากรรมการค้ามนุษย์ ผู้หลบหนีเข้าเมือง แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
และบุคคลที่ไม่มีสถานะชัดเจน
(๓) ด้านเศรษฐกิจ
(๓.๑) เศรษฐกิจมหาภาค รัฐบาลดํ าเนิ นการให้ มีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรม
เพื่อให้เศรษฐกิจสามารถเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ มีการจ้างงานเต็มที่ ระมัดระวังความเสี่ยงจากความผันผวน
ของการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการและประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน รวมถึงการ
พัฒนาขีดความสามารถในการดําเนินงานขององค์กรทางการเงิน ชุมชน และกลุ่มอาชีพต่างๆ พัฒนาระบบ
สถาบันการเงินในประเทศด้วยค่าบริการที่ต่ําและการบริการที่มีประสิทธิภาพ ออกมาตรการ ปรับปรุงกฎหมาย
กฎระเบียบที่จําเป็น เพื่อสร้างความเสถียรภาพและความมั่นคง และส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลในระบบการเงิน
ปรับโครงสร้างภาษีอากรทั้งระบบ และสร้างฐานรายได้ภาษีในระยะยาว ปรับปรุงองค์ประกอบและโครงสร้าง
งบประมาณที่เ หมาะสม มีระบบบริหารความเสี่ ยงทางการคลั งที่ มีประสิท ธิภาพ ปรับปรุง โครงสร้างของ
รัฐวิสาหกิจโดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพการให้บริการ และเร่งฟื้นฟูรัฐวิสาหกิจที่มีปัญหาทางการเงิน บริหาร
สินทรัพย์ของประเทศที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งพิจารณาการจัดตั้งกองทุนที่สามารถใช้ในการบริหาร
สิ น ทรั พ ย์ ข องชาติ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ เช่ น กองทุ น มั่ นคงแห่ ง ชาติ กองทุ น น้ํ า มั นเชื้ อ เพลิ ง สํ า รองแห่ ง ชาติ
และกองทุนความมั่นคงทางอาหาร เป็นต้น
(๓.๒) การสร้างรายได้ รัฐบาลส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ
ขยายบทบาทให้ธุรกิ จการเกษตรและอาหารซึ่ งเป็นแหล่ง รายได้และการจ้ างงานในประเทศไปสู่ การเป็ น
ศูนย์กลางการผลิตและการค้าอาหารคุณภาพสูง ผลักดันให้อุตสาหกรรมพลังงานปิโตรเลียมและพลังงาน
ทดแทน สามารถสร้างรายได้และการจ้างงานให้แก่ประเทศได้ ยกระดับความสามารถในการแข่งขันและขยาย
ช่องทางการตลาดของธุรกิจ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขยายการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน และดึงดูดการ
ลงทุนที่เป็นการผลิตสินค้าและบริการที่มีเทคโนโลยีสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างกระบวนการ
สร้างอาชีพ สร้างงานที่มีคุณภาพแก่ประชาชนในทุกระดับ และส่งเสริมการขยายความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ
โดยจัดมาตรการเตรียมพร้อมให้ธุรกิจและประชาชนสามารถปรับตัว และแสวงหาโอกาสใหม่ พร้อมรองรับ
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในทุกภาคส่วน
(๓.๓) การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ดําเนินการสร้างความเข้มแข็งในภาคเกษตร โดย
ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ด้านการผลิตและการตลาดแก่เกษตรกร และเพิ่มศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้า
ให้มีคุณภาพ ปลอดภัย เพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศและเป็นที่ยอมรับในต่างประเทศ เร่งรัดพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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ธุรกิจการเกษตร สร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ และดําเนินการให้บุคลากรของสถาบันการศึกษาทําหน้าที่ส่งเสริม
การเกษตร พัฒนารูปแบบการจัดการผลิต บรรจุภัณฑ์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ยกระดับความสามารถในการ
แข่งขันของภาคอุตสาหกรรมและสร้างความเข้มแข็งให้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานการท่องเที่ยว บูรณะและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม ยกระดับ
และรักษามาตรฐานการบริการ และพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ พร้อมไปกับการพัฒนาผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินให้
ได้มาตรฐานสากล และสนับสนุนให้ผู้พิการเข้าถึงการกีฬาและการแข่งขันกีฬาในทุกระดับ
(๓.๔) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง ประปา และไฟฟ้าไปสู่ภูมิภาค และ
ระบบรางเพื่อขนส่งมวลชน และการบริหารจัดการระบบขนส่งสินค้าและบริการ เช่น การพัฒนาการขนส่งทางน้ํา
กิจการพาณิชย์นาวี ท่าอากาศยานสากล ท่าอากาศยานภูมิภาคและอุตสาหกรรมการบินของไทย เป็นต้น
(๓.๕) การพัฒนาด้านพลังงาน ดําเนินการส่งเสริมความมั่นคงทางพลังงาน แสวงหา
และพัฒนาแหล่งพลังงานและระบบไฟฟ้าจากทั้งในและต่างประเทศ กํากับราคาพลังงานให้มีราคาที่เหมาะสม
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก รวมถึงการผลักดันการอนุรักษ์พลังงานอย่าง
เต็มรูปแบบ
(๓.๖) การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ดําเนินการเร่งรัดการพัฒนาโครงข่าย
สื่อสารความเร็วสูงให้ครอบคลุมและเพียงพอ ส่งเสริมการใช้บริการคลื่นความถี่ สื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทั ศน์ และเครือข่ ายอินเทอร์เน็ตสาธารณะให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟแวร์
ฮาร์ดแวร์ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและสอดคล้องกับความต้องการ
ของอุ ต สาหกรรม เพื่ อ ผลั ก ดั น ให้ ป ระเทศไทยเป็ น ศู น ย์ ก ลางด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
ในภูมิภาค
(๔) ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
(๔.๑) การศึกษา ดําเนินการเร่ง พั ฒนาคุณ ภาพการศึ กษา โดยการปฏิรู ป ระบบ
ความรู้ของสังคมไทย ประกอบด้วยการยกระดับองค์ความรู้ให้ได้มาตรฐานสากล สร้างโอกาสทางการศึกษา
และลดข้อจํากัดการเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาชั้นสูง ปฏิรูประบบการผลิตครูให้มี
คุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ สร้างแรงจูงใจให้คนเรียนดีและมีคุณธรรมเข้าสู่วิชาชีพครู เร่งพัฒนาเครือข่าย
สารสนเทศเพื่อการศึกษาและกระจายครูเพื่อขจัดปัญหาการขาดแคลนครูในสาขาวิชาหลัก เช่น คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และภาษา สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างทุนปัญญาของชาติ พัฒนามหาวิทยาลัยให้มุ่งสู่
การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับโลก รวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเปิด
เสรีประชาคมอาเซียน โดยการวางแผนการผลิตและพัฒนากําลังคนให้มีคุณภาพ และสอดคล้องกับความ
ต้องการของภาคการผลิตและบริการ
(๔.๒) การคุ้มครองแรงงาน รัฐบาลให้ความสําคัญต่อความปลอดภัยในการทํางาน
และสวัสดิการแรงงาน รวมทั้งการเพิ่มสิทธิประโยชน์ในการประกันสังคมให้มากขึ้น และขยายความคุ้มครองถึง
แรงงานนอกระบบ ที่รัฐจะต้องดูแลภายใต้ระบบคุ้มครองแรงงาน การจัดสวัสดิการและบริการทางสังคมแก่
ผู้ด้อยโอกาสและคนยากจนให้ทั่วถึง รวมทั้งยังเร่งยกระดับฝีมือแรงงานเพื่อนาไปสู่เป้าหมายให้ประเทศไทย
เป็นประเทศที่ใช้แรงงานมีฝีมือทั้งระบบและเตรียมการรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานภายใต้ประชาคมอาเซียน
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘
(๔.๓) การพัฒนาสุขภาพของประชาชน รัฐบาลได้ให้ ค วามสํ าคั ญต่ อการพั ฒนา
คุณภาพการให้บริการสุขภาพทั้งระบบ โดยการเร่งผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุขให้เพียงพอ และจัดให้มี
มาตรการสร้างสุขภาพโดยมีเป้าหมายในการลดอัตราการป่วย ตาย และผลกระทบจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)
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รวมทั้งการขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นเลิศในผลิตภัณฑ์และการบริการด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาลใน
ภูมิภาคเอเชีย
(๔.๔) ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม รัฐบาลเร่งดําเนินการให้ศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรมมีบทบาทนําในการร่วมเทิดทูนสถาบันหลัก ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อนุรักษ์ ทํานุบํารุง
และบูรณปฏิสังขรณ์แหล่งศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์และมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และ
สร้างสรรค์อารยธรรมที่ดีงามสู่วิถีชีวิตและสังคมคุณภาพ
(๔.๕) ความมั่นคงของชีวิตและสังคม รัฐบาลส่งเสริมการเพิ่มสัมพันธภาพที่ดีใน
ครอบครัว เพื่อพัฒนาครอบครัวและสังคมไทยให้มีความมั่นคงและอบอุ่น ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในชุมชนท้องถิ่น สร้างหลักประกันความมั่นคง พัฒนาเด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็นพลเมืองที่มี
คุณภาพ สนับสนุนบทบาทของสตรีไทยในการมีส่วนร่วมอย่างเสมอภาค รวมทั้งการสร้างให้ผู้สูงอายุ คนพิการ
และผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
(๕) ด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รัฐบาลให้ความสําคัญในการการรักษาสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทุน
ทรัพยากรธรรมชาติ และสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในการใช้
ทรัพยากร การพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ และการส่งเสริมการบริหารจัดการน้าอย่างบูรณาการ
นอกจากนั้นยังมีการสร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับต่อผลกระทบจากเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ
(๖) ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
รัฐบาลเร่งพัฒนาให้ประเทศให้เป็นสังคมที่อยู่บนพื้นฐานขององค์ความรู้ โดยพัฒนา
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้ประชาชนได้ใช้ในชีวิตประจําวัน เร่งสร้างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และครู
วิทยาศาสตร์ให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ และสนับสนุนให้เกิดการลงทุนและความร่วมมือเพื่อการ
วิจัยระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อลดความซ้ําซ้อนและทวีศักยภาพ รวมถึงส่งเสริมการใช้ข้อมูลเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ
(๗) ด้านการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
รัฐบาลให้การส่งเสริม และพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน และการใช้ประโยชน์
จากการเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน รวมทั้งเตรียมความพร้อมของทุกภาค
ส่วนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘
(๘) ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
รัฐบาลมุ่งพัฒนาระบบราชการ การบริหารงาน เชิงกลยุทธ์เสริมสร้างประสิทธิภาพของ
ระบบบริหารงานแบบบูรณาการ รวมทั้งสนับสนุนการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีระบบที่มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และปรับปรุงระบบการช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ทั้งการช่วยเหลือด้าน
กฎหมาย ส่งเสริมกองทุนยุติธรรมเพื่อคุ้มครองช่วยเหลือคนจนและคนด้อยโอกาส รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมี
โอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)

ห น้ า | ๔๐

๔.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ทุกภาคส่วนในสังคมไทยเห็นพ้องร่วมกัน
น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งให้
เกิดภูมิคุ้มกันและมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม เพื่อให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและ
ยั่งยืน มุ่งสู่“สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลง”
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ มีแนวคิดที่มีความต่อเนื่องจากแนวคิดของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ - ๑๐ โดยยังคงยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ “คนเป็นศูนย์กลางของ
การพัฒนา” รวมทั้ง “สร้างสมดุลการพัฒนา” ในทุกมิติ และขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจน
ยิ่งขึ้นในทุกระดับ เพื่อให้การพัฒนาและบริหารประเทศเป็นไปบนทางสายกลาง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙)
วิสัยทัศน์
“สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลง”
พันธกิจ
๑) สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ได้รับการ
คุ้มครองทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรม
อย่างเสมอภาค ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ภายใต้ระบบ
บริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม
๒) พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการดารงชีวิตอย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการ
เปลี่ยนแปลง
๓) พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์
และภูมิปัญญา สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
๔) สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของชุมชน รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
วัตถุประสงค์
๑) เพื่อเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเป็นสังคมสันติสุข
๒) เพื่อพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์ คุณธรรม
จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ
๓) เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน มีความเชื่อมโยงกับ
เครือข่ายการผลิตสินค้าและบริการบนฐานปัญญา นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในภูมิภาคอาเซียน
มีความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นําไปสู่การเป็นสังคม
คาร์บอนต่ํา
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๔) เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของ
ระบบนิเวศ และเป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ
เป้าหมายหลัก
๑) ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพิ่มขึ้น ความเหลื่อมล้ําในสังคมลดลง
สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นไม่ต่ํากว่า ๕.๐ คะแนน
๒) คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม และสถาบัน
ทางสังคมมีความเข้มแข็งมากขึ้น
๓) เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ ให้ความสําคัญกับการ
เพิ่มผลิตภาพรวมไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๓.๐ ต่อปี เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ
เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ให้มีไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ ๔๐.๐
๔) คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งเพิ่มพื้นที่ป่าไม้เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
ตัวชี้วัด
๑) ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุข ดัชนีความสงบสุข สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มประชากรที่มีรายได้
สูงสุดร้อยละ ๑๐.๐ กับกลุ่มที่มีรายได้น้อยร้อยละ ๑๐.๐ สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจน สัดส่วนแรงงาน
นอกระบบที่สามารถเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคม และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่น
๒) จํานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม
สัดส่วนประชากรที่เข้าถึงโครงข่ายคมนาคมและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จานวนบุคลากรด้านการวิจัยและ
พัฒนาอัตราการป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ และดัชนีความอบอุ่นของครอบครัว
๓) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ ผลิตภาพการผลิตรวม อันดับความสามารถ
ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ
๔) คุณภาพน้ําและอากาศ ร้อยละของพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นที่ประเทศ และสัดส่วนการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกต่อหัวเปรียบเทียบกับลาดับขั้นการพัฒนาที่แสดงโดยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
๑) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม ให้ความสําคัญกับ
๑.๑) การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยควบคู่กับการ
เสริมสร้างขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง โดยสร้างความ
เป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรและการถือครองทรัพย์สิน พัฒนาการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในการพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมบทบาทของภาคธุรกิจเอกชนในการเสริมสร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและสังคมแก่คนในสังคมไทย รวมทั้งยกระดับคุณภาพระบบการคุ้มครองทางสังคมให้ครอบคลุม
ทุกคนอย่างทั่วถึง สอดคล้องกับความต้องการและความจําเป็น
๑.๒) การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และสร้างการมีส่วนร่วม
ในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ มุ่งพัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทาง
การเข้าถึงอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง การจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย การเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค
พัฒนาระบบสวัส ดิก ารทางสังคมให้มีคุณ ภาพและประสิท ธิภ าพ พัฒนาระบบการเงินฐานรากและระบบ
การออมที่ห ลากหลาย เสริมสร้างเจตคติด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงและชาย และพัฒนาระบบ
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ฐานข้อมูลในการคุ้มครองทางสังคมให้ครอบคลุมประชาชนทุกคนตามสิทธิ และสามารถเข้าถึงบริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ
๑.๓) การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพิ่มทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคมและ
มีส่วนร่วมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี ให้ทุกคนสามารถแสดงออกทาง
ความคิดอย่างสร้างสรรค์ เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการปัญหาของชุมชนด้วย
ตนเอง สนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ส่งเสริมให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นพลังร่วมในการพัฒนาสังคม พัฒนามาตรฐานระบบการคุ้มครองผู้บริโภค
เพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภค ส่งเสริมบทบาทสตรีในระดับการบริหาร
และการตัดสินใจทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
๑.๔) การสานสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่าร่วมและตระหนักถึงผลประโยชน์
ของสังคม และเสริมสร้างการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีระบบตรวจสอบและ
การรับผิดชอบที่รัดกุม
๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ให้ความสําคัญกับ
๒.๑) การปรับโครงสร้างและการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสม
๒.๒) การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง มุ่งพัฒนาคุณภาพคนไทย
ทุกช่วงวัย
๒.๓) การส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม โดยสร้างเสริมสุข
ภาวะคนไทยให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ
๒.๔) การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งสร้างกระแสสังคมให้การเรียนรู้เป็นหน้าที่
ของคนไทยทุกคน มีนิสัยใฝ่รู้ รักการอ่าน
๒.๕) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม
๓) ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน ให้ความสําคัญกับ
๓.๑) การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน
๓.๒) การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ภาครัฐให้ความสําคัญ
กับการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
๓.๓) การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต
๓.๔) การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร มุ่งพัฒนาระบบการ
สร้างหลักประกันรายได้ของเกษตรกรให้มีความมั่นคงและครอบคลุมเกษตรกร
๓.๕) การสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือน
และชุมชน โดยส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกต้นไม้และปลูกป่าโดยชุมชนและเพื่อชุมชนเพิ่มขึ้น
๓.๖) การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานชีวภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและ
ความเข้มแข็งภาคเกษตร
๓.๗) การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและ
พลังงาน
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๔) ยุ ท ธศาสตร์ ก ารปรั บ โครงสร้ า งเศรษฐกิ จ สู่ ก ารเติ บ โตอย่ า งมี คุ ณ ภาพและยั่ ง ยื น
ให้ความสําคัญกับ
๔.๑) การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน โดยสร้างความ
เข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ
๔.๒) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้เป็นพลังขับเคลื่อน
การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน เน้นการนาความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นทรัพย์สินทางปัญญา วิจัยและพัฒนาไปต่อยอด ถ่ายทอด
๔.๓) การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ เท่าเทียม และ เป็น
ธรรมมุ่งพัฒนาตลาดเงิน และตลาดทุน รวมทั้งกาลังแรงงานให้เอื้อต่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ พัฒนาระบบ
การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศให้เชื่อมโยงการขนส่งทัง้
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ
๔.๔) การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีเสถียรภาพ ให้ความสําคัญกับการ
บริหารจัดการด้านการเงิน โดยดําเนินนโยบายการเงินที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์แวดล้อมและทันต่อ
เหตุการณ์
๕) ยุ ท ธศาสตร์ ก ารสร้ า งความเชื่ อ มโยงกั บ ประเทศในภู มิ ภ าคเพื่ อ ความมั่ น คงทาง
เศรษฐกิจและสังคม ให้ความสําคัญกับ
๕.๑) การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความ
ร่วมมือในอนุภูมิภาคต่างๆ
๕.๒) การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับอนุภูมิภาค
มุ่งพัฒนาพื้นที่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ให้เป็นฐานการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตร และการท่องเที่ยว พัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนและ
เมืองชายแดน
๕.๓) การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๕.๔) การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคภายใต้บทบาท
ที่สร้างสรรค์
๕.๕) การสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์การเคลื่อนย้ายแรงงาน และการส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ
๕.๖) การมีส่วนร่วมอย่างสําคัญในการสร้างสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพชีวิต ป้องกัน
ภัยจากการก่อการร้ายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพร่ระบาดของโรคภัย
๕.๗) การเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจอย่างมีจริยธรรมและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
๕.๘) การเร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้แล้ว
๕.๙) การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเชีย
๕.๑๐) การปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศ
ตั้งแต่ระดับชุมชนท้องถิ่น
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๖) ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ให้ความสําคัญกับ
๖.๑) การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖.๒) การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพื่อเตรียมพร้อมไป
สู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ําและเป็นมิตรกับ
๖.๓) การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
๖.๔) การเตรียมความพร้อมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ
๖.๕) การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๖.๖) การเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวข้องกับกรอบความ
ตกลงและพันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
๖.๗) การควบคุมและลดมลพิษ มุ่งลดปริมาณมลพิษทางอากาศ
๖.๘) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรมอย่างบูรณาการ
๔.๓ แผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
วิสัยทัศน์
กระทรวงศึกษาธิการมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสร้างโอกาสให้คนไทยได้เรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม
พันธกิจ
๑) ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
๒) เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนอย่างเสมอภาค
๓) พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์
๑) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับทุกประเภท
๒) การสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรทุกกลุ่มอย่างเสมอภาค
๓) การปฏิรูปครู เพื่อยกฐานะครูและวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง
๔) การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และการฝึกอาชีพให้สอดคล้องกับ
ตลาดแรงงาน ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
๕) การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้การศึกษาทัดเทียมกับนานาชาติ
๖) การสนั บสนุ น การวิ จั ย และพั ฒ นา และบริ ก ารทางวิ ช าการ เพื่อ สร้ า งนวั ต กรรมและ
การพัฒนาประเทศ
๗) การเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน
๘) การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ
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เป้าประสงค์
๑) ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ
๒) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ และนักศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๑ หรือเทียบเท่า ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหา ที่เหมาะสมตาม
หลักสูตร ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
๓) ประชาชนได้ รั บ ความรู้ ค วามเข้ า ใจ มี ค วามตระหนั ก ร่ ว มอนุ รั ก ษ์ แ ละทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมไทย
๔) นักเรียน นักศึกษาทุกกลุ่ม ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กําหนดไว้
๕) ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพ
ชีวิต
๖) ครูแ ละบุ คลากรทางการศึกษาได้ รับการพัฒนาตามเส้ นทางวิชาชีพทั้งระบบเต็ มตาม
ศักยภาพ เพื่อยกระดับเข้าสู่มาตรฐานวิชาชีพชั้นสูง
๗) กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพ มาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
๘) ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
๙) นักศึกษาที่กําลังจะจบการศึกษามีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน และมีทางเลือกที่จะประกอบ
ธุรกิจสร้างตัว
๑๐) หน่วยงานมีระบบบริหารและการจัดการความรู้รองรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษา
๑๑) ผลงานการศึกษาและวิจัยเพื่อบริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพได้รับการพัฒนา
๑๒) ผลงานวิ จั ย และนวั ต กรรมที่ ไ ด้ รั บ การเผยแพร่ นํ า ไปใช้ ป ระโยชน์ หรื อ ต่ อ ยอดใน
เชิงพาณิชย์
๑๓) นักเรี ยน นักศึก ษา ครู คณาจารย์ และบุค ลากรทางการศึ กษา ได้ รับการเสริมสร้า ง
ความสัมพันธ์ และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค
๑๔) หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔.๔ การปฏิรูปการศึกษา
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง กําหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมี
คุณภาพ” โดยมีเป้าหมายการดําเนินงาน คือ ภายในปี ๒๕๖๑ มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้อย่าง
เป็นระบบ โดยเน้นประเด็นหลักสามประการ คือ
๑) คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้ของคนไทย โอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้
เพื่ อ พั ฒ นาผู้ เ รี ย น สถานศึ ก ษาแหล่ ง เรี ย นรู้ สภาพแวดล้ อ ม หลั ก สู ต รและเนื้ อ หา พั ฒ นาวิ ช าชี พ ครู ใ ห้
เป็นวิชาชีพที่มีคุณค่า สามารถดึงดูดคนเก่งดีและมีใจรักมาเป็นครูคณาจารย์ได้อย่างยั่งยืน ภายใต้ระบบบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ
๒) เพิ่มโอกาสการศึกษาและเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ เพื่อให้ประชาชนทุกคน ทุกเพศ
ทุกวัยมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
๓) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม ในการบริหารและจัดการศึกษา โดยเพิ่ม
บทบาทของผู้ที่อยู่ภายนอกระบบการศึกษาด้วย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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กรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษา มีการปฏิรปู การศึกษาและเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดย
๑) พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ ที่มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและแสวงหา
ความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
๒) พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ ที่เป็นผู้เอื้ออํานวยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เป็นวิชาชีพที่มี
คุณค่า สามารถดึงดูดคนเก่ง คนดี มีใจรักในวิชาชีพครูมาเป็นครู
๓) พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาทุก
ระดับ/ประเภทให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพและพัฒนาแหล่งเรียนรู้อื่นๆ สําหรับการศึกษาและ
เรียนรู้ทั้งในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย
๔) พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ ที่มุ่งเน้นการกระจายอํานาจสู่สถานศึกษา เขตพื้นที่
การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชนและทุก
ภาคส่วนมีระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
เป้ าหมายยุ ท ธศาสตร์ แ ละตั ว บ่ ง ชี้ การปฏิ รู ป การศึ ก ษาในทศวรรษที่ส อง (พ.ศ.๒๕๕๒๒๕๖๑)
คณะกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (กนป.) ได้กําหนดค่าเป้าหมายและ
ตัวบ่งชี้การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองจนสิ้นสุด พ.ศ. ๒๕๖๑ จํานวน ๔ เป้าหมาย ๒๐ ตัวบ่งชี้ ดังนี้
เป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ ๑ คนไทยและการศึกษาไทยมีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับ
สากล
ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติมีคะแนนเฉลี่ยมากกว่า
ร้อยละ ๕๐
๑.๒ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นเป็นไม่ต่ํากว่า
ค่าเฉลี่ยนานาชาติ (ผลทดสอบ PISA)
๑.๓ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓ ต่อปี
๑.๔ ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓ ต่อปี
๑.๕ สัดส่วนผู้เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษา:สามัญศึกษาเป็น ๖๐ : ๔๐
๑.๖ ผู้ สํ า เร็ จ อาชี ว ศึ ก ษาและอุ ด มศึ ก ษามี คุ ณ ภาพระดั บสากลและเป็ น ไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
๑.๗ จํานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย (อายุ ๑๕ - ๕๙ ปี) เพิ่มขึ้นเป็น ๑๒ ปี
เป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ ๒ คนไทยใฝ่รู้ : สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง รักการอ่าน และ
แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย
๒.๑ ผู้เรียนทุกระดับการศึกษาไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๗๕ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วย
ตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
๒.๒ อัตราการรู้หนังสือของประชากร (อายุ ๑๕ - ๖๐ ปี) เป็นร้อยละ ๑๐๐
๒.๓ ผู้เข้ารับบริการในแหล่งเรียนรู้เพิ่มขึ้นปีละอย่างน้อยร้อยละ ๑๐
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๒.๔ คนไทยใช้เวลาอ่ านหนัง สือนอกเวลาเรี ยน/นอกเวลาทํางานโดยเฉลี่ยอย่างน้อ ย
วันละ ๖๐ นาที
๒.๕ สั ด ส่ ว นผู้ ที่ ใ ช้ อิ น เทอร์ เ น็ ต เพื่ อ การเรี ย นรู้ ต่ อ ประชากรอายุ ๑๐ ปี ขึ้ น ไปเป็ น
ร้อยละ ๕๐
เป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ ๓ คนไทยใฝ่ดี : มีคุณธรรมพื้นฐาน มีจิตสํานึกและค่านิยม
ที่พึงประสงค์ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีจิตสาธารณะ มีวัฒนธรรมประชาธิปไตย
ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย
๓.๑ ผู้เรียนทุกระดับการศึกษาไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๗๕ มีคุณธรรม จริยธรรมและมีความ
เป็นพลเมือง
๓.๒ จํ า นวนคดี เ ด็ ก และเยาวชนที่ ถู ก ดํ า เนิ น คดี โ ดยสถานพิ นิ จ และคุ้ มครองเด็ ก และ
เยาวชนลดลงร้อยละ ๑๐ ต่อปี
๓.๓ จํานวนเด็กอายุต่ํากว่า ๑๕ ปี ที่ตั้งครรภ์ลดลงร้อยละ ๑๐ ต่อปี
๓.๔ จํานวนเด็กเข้ารับการบําบัดยาเสพติดลดลงร้อยละ ๑๐ ต่อปี
๓.๕ สัดส่วนคนไทยที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น
และสังคมอย่างสม่ําเสมอเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ ต่อปี
เป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ ๔ คนไทยคิดเป็น ทําเป็น แก้ปัญหาได้ : มีทักษะในการคิดและ
ปฏิบัติ มีความสามารถในการแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถในการสื่อสาร
ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย
๔.๑ ผู้ เ รี ย นไม่ ต่ํ า กว่ า ร้ อ ยละ ๗๕ มี ค วามสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์
มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์
๔.๒ ผู้สําเร็จการอาชีวศึกษาและการอุดมศึกษา มีสมรรถนะเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้ และ
มีงานทําภายใน ๑ ปี รวมทั้งประกอบอาชีพอิสระเพิ่มขึ้น
๔.๓ กําลังแรงงานที่มีการศึ กษาระดับมัธยมศึ กษาขึ้นไปเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๖๕ และ
มีสมรรถนะทางวิชาชีพตามมาตรฐาน
๔.๕ กรอบแผนอุดมศึกษา ระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๖๕)
เป้าหมายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ ๒ เมื่อสิ้นสุดแผนในปี พ.ศ.๒๕๖๕ คือ การ
“ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถปรับตัวสําหรับงานที่เกิดขึ้น
ตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้ และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศในโลกาภิวัตน์ สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย โดยใช้กลไกของธรรมาภิบาล
การเงิน การกํากับมาตรฐาน และเครือข่ายอุดมศึกษาบนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลาย
และเอกภาพเชิงระบบ”
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ ๒ ครอบคลุมช่วงเวลา ๑๕ ปี ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๕๑ –
๒๕๖๕ จัดทําโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ออกแบบโดยคํานึงถึงมิติบูรณาการและ
องค์รวมของการพัฒนาอุดมศึกษาเพื่อกําหนดทิศทางยุทธศาสตร์ (Strategic direction) สาระหลักมี ๒ ส่วน
ดังนี้
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๑) การวิเคราะห์ภาพอนาคตที่จะมีผลกระทบต่อโลก ประเทศ และอุดมศึกษาไทย
ด้านความเปลี่ยนแปลงด้านประชากร ประชากรไทยยังเพิ่มขึ้นต่อไปอย่างช้าๆ
จํานวนเด็กและเยาวชนที่ลดลง อัตราการปันผลประชากรที่จะหมดไป และผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ชี้ให้
อุ ด มศึ ก ษาโดยเฉพาะประชากรวั ย อุ ด มศึ ก ษา อายุ ๑๘–๒๒ ปี ต้ อ งลดการขยายตั ว อย่ า งไม่ มี จุ ด สิ้ น สุ ด
อุดมศึกษาต้องเพิ่มบทบาทการเพิ่มผลิตภาพเศรษฐกิจของกลุ่มวัยทํางาน เน้นการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อรองรับ
การเปลี่ยนงานและอาชีพ การเกิดอาชีพใหม่ และส่งเสริมผู้สูงอายุให้ยังมีผลิตภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ
(Social and economic productivity)
ด้ า นพลั ง งานและสิ่ ง แวดล้ อ ม อุ ดมศึ ก ษาต้ องสร้ า งความตระหนั ก การอนุ รั ก ษ์
พลังงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในการศึกษาทุกระดับ ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ลึกด้านการอนุรักษ์
และจัดการพลังงาน พลังงานหมุนเวียนโดยเฉพาะพลังงานชีวภาพและพลังงานทางเลือก ทํางานกับภาค
การผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เร่งเร้าความเข้าใจสาธารณะ จนถึงการสร้างคนและองค์ความรู้
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทั้งดิน น้ํา ป่าไม้ และระบบนิเวศ
ด้านการมีงานทําและตลาดแรงงานในอนาคต ๔ ปัจจัยสําคัญที่ส่งผลกระทบต่อ
ตลาดแรงงาน ได้แก่ ๑) การเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไทย อุดมศึกษาต้องทํางานกับภาคการผลิตจริง จําแนก
บทบาทความสําคัญของกลไกที่ขับดันระบบเศรษฐกิจทั้งผู้ประกอบการขนาดเล็ก SME ธุรกิจครอบครัว บริษัท
ข้ามชาติ และอุดมศึกษาต้องทํางานทั้งกับอุตสาหกรรมรายสาขาและกลุ่มอุตสาหกรรมเชิงพื้นที่ เพื่อให้โจทย์
ชัดและสร้างผลงานได้ชัดเจน ๒) การเติบโตจากโลกาภิวัตน์ การเปิดเสรีทางการศึกษา โดยเฉพาะตามข้อตกลง
ของ WTO ข้ อ ตกลงพหุ ภ าคี แ ละทวิ ภ าคี จากการที่ ประเทศไทยจะเข้ า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย นในปี ๒๕๕๘
ที่พลเมืองส่วนใหญ่เป็นมุสลิมและพูดภาษาบาฮาสาอินโดนีเซีย อุดมศึกษาไทยสามารถวางตําแหน่งผู้เล่นหลัก
ในอาเซีย นได้ โดยการดู ต้ น แบบจากประชาคมยุ โ รป เช่ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาให้ เ กิ ด มาตรฐาน
การศึกษาที่ยอมรับร่วมกันได้ (Mutual recognition) และต้องเตรียมความพร้อมสําหรับ “ศตวรรษแห่งเอเชีย”
ที่จีนและอินเดียเป็นผู้เล่นสําคัญ ๓) ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นํามาซึ่งผลิตภาพ (Productivity) และ
นวัตกรรม (Innovation) ในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการ เรียนรู้จากนักคิดอนาคต (Futurists) ต่อ
เทคโนโลยีที่มองไม่เห็นในวันนี้ หน่วยงานที่สําคัญของรัฐได้ร่วมกับภาคเอกชนกําหนด แผนยุทธศาสตร์ด้าน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศที่อุดมศึกษาเข้าไปเป็นผู้เล่นสําคัญ ๔) โลกยุคสารสนเทศ
เป็นสังคมไร้พรมแดน เกิดจากการจ้างงานและความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความรู้ได้
ง่าย เทคโนโลยีแพร่กระจายอย่างกว้างขวาง โดยไม่มีข้อจํากัด มีนวัตกรรม ตลาด และแรงงานใหม่ๆ ที่มี
มูลค่าเพิ่มและมูลค่าสูงบนฐานของนวัตกรรม ทรัพยากรมนุษย์ โครงสร้างพื้นฐาน และสารสนเทศ
ด้านการกระจายอํานาจการปกครอง มีความสําคัญต่อความเป็นอยู่ของบ้านเมือง
ในอนาคตอย่างสูง การที่อุดมศึกษาทํางานกับท้องถิ่นจะเสริมภารกิจหลักหนึ่งของอุดมศึกษา คือ การบริการ
สังคมให้โดดเด่น รองรับเหตุผลของการจัดตั้งและการส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาบางกลุ่มที่อยู่ในภูมิภาคและ
ท้องถิ่น งบประมาณ อปท.เป็นแหล่งรายได้ที่จะเพิ่มความสําคัญสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ในการทํางานกับ
อปท. อุดมศึกษาควรรวมตัวทํางานเป็นเครือข่ายพื้นที่ (เชิงภูมิสังคมและเขตการปกครอง) และเครือข่าย
เชิงประเด็น เพราะโจทย์ท้องถิ่นเป็นโจทย์บูรณาการ ต้องการความรู้หลายระดับหลากสาขา การทํางาน
ต้องการมวลวิกฤติทั้งฝ่ายอุปสงค์และอุปทาน
ด้ านการจั ดการความขั ด แย้ง และความรุ น แรง สงครามสมั ย ใหม่ เป็ น การต่ อ สู้
ระหว่างประชาชน ไร้รูปแบบสงครามและศัตรูชัดเจน ความขัดแย้งและความรุนแรงในโลก กระทบประเทศ
ไทยมากบ้างน้อยบ้าง ความรุนแรงในสามจังหวัดภาคใต้เกิดขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ และมีเหตุการณ์รุนแรงระดับ
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เล็กต่อเนื่องมาหลายสิบปี และการพยายามแยกสามจังหวัดภาคใต้ รัฐกําลังแก้ปัญหาด้วยความเด็ดขาดใน
เบื้องต้น สร้างการเข้าถึง เข้าใจ เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและอาชีพในปัจจุบัน ควบคู่กับการสร้างความเข้าใจ
และโอกาสในอนาคตด้วยการศึกษา ทั้งนี้อุดมศึกษาจะเป็นปัจจัยชี้ขาดในระยะกลางและระยะยาว
ด้านเยาวชนไทย นักศึกษาไทย และบัณฑิตในอนาคต มีการเปลี่ยนแปลงชีวิตการ
ทํ า งานของบั ณ ฑิ ต ในอนาคตที่ แ ตกต่ า งจากปั จ จุ บัน เช่ น การทํ างานในหลายอาชี พ การทํ า งานไร้ สั ง กั ด
(Freelance) การจับคู่ผู้ร่วมงาน และการเปลี่ยนผู้ร่วมงาน เป็นต้น มีความไม่สอดคล้องกันระหว่างการศึกษา
และทักษะอาชีพที่พึงประสงค์ในอนาคต นอกจากความเชี่ยวชาญเฉพาะศาสตร์แล้ว ความสามารถที่สําคัญไม่
ยิ่งหย่อน คือ ทักษะการสื่อสาร การทํางานเป็นหมู่คณะ การแก้ปัญหา การยอมรับความเสี่ยง การออกแบบ
และความสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบ การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การบริหารจัดการตนเอง รวมไปถึงจริยธรรม
อุดมศึกษาควรเพิ่มพื้นที่การเรียนรู้ในแบบของทักษะชีวิต ทักษะสังคม สมรรถนะพื้นฐานร่วม (Base line
competencies) ที่ข้ามพ้นความรู้วิชาการที่เป็นแท่ง ความรู้และความสามารถเชิงบูรณาการที่ฝังตัว (Tacit
knowledge and ability) ที่หาไม่ได้จากห้องเรียน สร้างความพร้อมเพื่อเปิดโลกทัศน์สําหรับบัณฑิต รู้และ
เห็นคุณค่าของพหุลักษณ์พหุวัฒนธรรม เพิ่ม mobility และความหลากหลาย (diversity) ของนักศึกษาต่างวัย
ต่างภูมิหลังวัฒนธรรมและสังคม อุดมศึกษาพึงจัดให้มีการศึกษาในระบบศิลปะศาสตร์ (Liberal Arts
Education) ในยุค Post Modern-Post Industrialization ทั้งนี้รวมทั้งสาระแห่งศาสตร์และกระบวนการ
แห่งศาสตร์ เรียนรู้บนฐานการทํางานในภาคการผลิตและภาคสังคม เช่น สหกิจศึกษา และทักษะวิศวกรรม
เป็นต้น
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง อุ ด มศึ ก ษาควรเป็ น ผู้ นํ า ให้ วิ เ คราะห์ ไ ด้ ปฏิ บั ติ ไ ด้ บนฐาน
ทรัพยากรภูมิสังคม สร้างความรู้ใหม่เกิดผลเป็นรูปธรรม ทั้งระดับปัจเจก ครอบครัว ชุมชน พื้นที่ องค์กร
ภาคการผลิต
๒) การวิเคราะห์ปัจจัยภายในของอุดมศึกษา
รอยต่อกับการศึกษาขึ้นพื้นฐานและการอาชีวศึกษา อุดมศึกษาควรให้ความสําคัญ
ในการพัฒนาและสร้างครูคุณภาพสูงซึ่งเป็นตัวคูณ (Multiplier) โดยการทบทวนการผลิตครูนอกจากระบบ
๕ ปี ครูมัธยมศึกษาและครูช่างเทคนิคต้องมีฐานแน่นทางวิชาการ การพัฒนาเด็กที่มีความสามารถพิเศษ และ
เปิดโอกาสผู้จบอาชีวศึกษาและกําลังทํางานสามารถเข้าศึกษาต่อในอุดมศึกษาได้ด้วยความยืดหยุ่น
การแก้ปัญหาอุดมศึกษาในปัจจุบัน อุดมศึกษาต้องใช้กลไกมาตรฐานและการจัดสรร
ทรัพยากร เพื่อลดเลิกหลักสูตรที่ไม่ใช่ความต้องการของสังคมหรือการพัฒนาเศรษฐกิจ ปิดหน่วยงานทีมีคุณภาพ
การศึกษาต่ํา เกิดระบบอุดมศึกษาที่แบ่งงานกันทํา (Division of labor) วางตําแหน่งของแต่ละสถาบันให้
เหมาะสม (Positioning) ซึ่งจะตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล
ภาคการผลิตจริง
ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ อุดมศึกษาต้องปรับปรุงตั้งแต่ระดับองค์กร
กํ า หนดและกํ า กั บ นโยบายคื อ สภามหาวิ ท ยาลั ย ผู้ บ ริ ห ารทุ ก ระดั บ สร้ า งกลไกพั ฒ นาผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง
สภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารทุกระดับ ปรับระบบธรรมาภิบาลซึ่งรวมถึงโครงสร้างสภามหาวิทยาลัยให้มี
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเป็นหลัก สภามหาวิทยาลัยมีสํานักงานเลขาธิการทํางานเต็มเวลาสนับสนุน จนถึง
การปรับคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ทําหน้าที่คณะมนตรีหรือคณะกรรมาธิการ ที่มีมนตรีหรือกรรมาธิการ
เต็มเวลา และปรับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้สอดคล้องกัน
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การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ อุดมศึกษาต้องโฟกัสโจทย์
วิจัยและสร้างกลไกความเป็นเลิศ ควรนําระบบ Research Assessment Exercise (RAE) มาประยุกต์และ
ปรับใช้ในการประเมินความสามารถการวิจัยและจัดสรรทรัพยากรเพื่อการวิจัย ผลักดันให้เกิดระบบวิจัย
แห่งชาติ สร้างระบบความเชื่อมโยงระหว่างอุดมศึกษาและภาคการผลิต มีกลไกการทํางานร่วมกันในลักษณะ
พหุภาคีระหว่างมหาวิทยาลัย ศูนย์ความเป็นเลิศ ภาคอุตสาหกรรมในและต่างประเทศ ภาคสังคมและชุมชน
การปฏิรูปการเงินอุดมศึกษา แผนอุดมศึกษาระยะยาวเสนอให้รัฐปรับการจัดสรร
งบประมาณประจําปีสําหรับมหาวิทยาลัยของรัฐ ที่เป็น Supply-side financing ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการ
พัฒนาประเทศ และเป็นไปตาม Performance-based มากขึ้น พิจารณาและจัดรูปแบบใหม่ของกองทุนประเภท
Contribution scheme ตั้งกองทุนพัฒนาอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรเชื่อมโยงอุดมศึกษากับ
ภาคการผลิต สนับสนุนการจัดตั้งวิสาหกิจ การพัฒนาแรงงานความรู้และเกษตรกรที่เลิกอาชีพ การเรียนรู้ตลอด
ชีวิต สนับสนุนท้องถิ่น การกําหนดและจัดสรรงบประมาณควบคู่กับการทําแผนยุทธศาสตร์ การกํากับคุณภาพ
ด้วยองค์กรกันชน (Buffer organization) ใช้หลักการ Financial autonomy ในการบริหารการเงินบนฐานการ
แบ่งกลุ่มอุดมศึกษา
การพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษา อุดมศึกษาควรมีทิศทางในการจัดทุนการศึกษา
ชัดเจน การมีส่วนร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยและผู้เรียนในการออกค่าใช้จ่ายในการส่งนักศึกษาไปต่างประเทศ
และการสร้างทิศทางสําหรับมหาวิทยาลัยรัฐใหม่ด้วยอัตรากําลังคนที่รัฐบาลกําหนดให้
การสร้างเครือข่ายอุดมศึกษา สถาบันอุดมศึกษาควรควบรวมการเรียนการสอน
การทํางาน และการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน จนนําไปสู่การควบรวมสถาบัน รัฐสนับสนุนให้สถาบัน
ที่เข้มแข็งสร้างความสามารถสถาบันใหม่ สร้างเครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาบุคลากร และ
การทํางานภาคสังคม เพื่อนําไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานในระดับประเทศหรือที่สูงขึ้นไป
การพั ฒ นาอุ ด มศึ ก ษาในเขตพั ฒ นาพิ เ ศษเฉพาะกิ จ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้
ประกอบด้วย การพัฒนาเด็กเยาวชนและนักศึกษา การพัฒนาครูและบุคลากรในพื้นที่ การสร้างความเข้มแข็ง
ของสถาบันอุดมศึกษา และการพัฒนาอุดมศึกษาสู่อาเซียน
โครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ของอุดมศึกษา อุดมศึกษาต้องตระหนักว่า อุดมศึกษา
อนาคตเป็นทั้งการเตรียมคนเข้าสู่ชีวิตและการปรับแต่งคนเข้าสู่งาน นอกจากความรู้เทคนิค วิชาการ วิชาชีพ
แล้ว รัฐพึงสนับสนุนการศึกษาศิลปศาสตร์ (Liberal Arts Education) ในฐานะโครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้
ในลักษณะหลักสูตรเพิ่มเติมที่สามารถรองรับความต้องการของคนรุ่นใหม่และตลาดแรงงาน รวมทั้งการ
คํานึงถึงการสนับสนุนการศึกษาพิเศษในรูปแบบต่างๆ เพื่อรองรับนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งยุทธศาสตร์ e-Society, e-Industry, e-Commerce, e-Education และ
e-Government ผ่านนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ (Government procurement) สนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเข้าถึง (Access) และการลดช่องว่างดิจิทัล (Digital divide)
จัดทําสื่อการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยออกสู่สาธารณะ (Open courseware) จัดระบบเครือข่ายห้องสมุดและ
แหล่งเรียนรู้ จัดตั้งกองทุนพัฒนาโครงสร้างทางกายภาพของสถาบันอุดมศึกษา และจัดทํากรอบนโยบาย
การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต
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๔.๖ นโยบายปฏิรปู อุดมศึกษา
ในการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาให้เป็นไปได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาได้วางแผนดําเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลด้านการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
อุดมศึกษา โดยสรุปดังนี้
๑) ศึกษาแนวโน้มความต้องการกําลังคนระดับอุดมศึกษาของประเทศในสาขาวิชาต่างๆ
พร้ อ มทั้ ง ประกาศให้ ม หาวิ ท ยาลั ย และสาธารณชนทราบทุ ก ๆ ๓ ปี เพื่ อ ต้ อ งการให้ ค วามต้ อ งการ
ด้านกําลังคนของประเทศ เชื่อมโยงไปสู่การผลิตของมหาวิทยาลัยต่างๆ ซึ่งถือเป็นเรื่องยากและเป็นเรื่องใหญ่
มาก โดยการผลิตคนให้ตรงกับความต้องการของประเทศ อาจจะสํารวจความต้องการทั้งด้านจํานวนคน
ประเภท คน และสาขาวิชาต่างๆ ได้ แต่วิธีการที่มหาวิทยาลัยจะผลิตได้ตรงตามความต้องการนั้น ระบบของ
มหาวิทยาลัยจะทําได้ยาก เพราะมหาวิทยาลัยตอบสนองความต้องการของผู้เรียนโดยการจัดการศึกษาในสาขา
ง่ายๆ แม้จะมีผลต่อรายได้ในการดําเนินกิจการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย แต่ก็ยังไม่ตรงกับความต้องการของ
ประเทศ หากมหาวิทยาลัยจะจัดการศึกษาในสาขาที่มีความยาก ก็อาจจะถูกจํากัดด้านกําลังความสามารถใน
การจัดการศึกษา จึงเป็นประเด็นสําคัญที่อาจจะต้องให้มหาวิทยาลัยเพิ่มสาขาวิชาบ้าง โดยได้รับการสนับสนุน
งบประมาณมากขึ้นเช่นกัน
๒) หามาตรการในการควบคุมปริมาณการผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ชาติ ไม่ขยายวิทยาเขต/ศูนย์บริการนอกเขตพื้นที่บริการ แต่เน้นการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานให้มากขึ้น
จัดทําระบบ Accreditation อุดมศึกษา ทั้งมิติของสถาบันและหลักสูตรการศึกษา ให้มหาวิทยาลัยมีการ
ผลิตคนและงานวิจัยในเชิงคุณภาพ ซึ่งปัจจุบันระบบมหาวิทยาลัยมีกฎหมายเป็นของตนเอง จึงมีความเป็น
อิสระ ซึ่งอาจจะผลิตคนได้ไม่ตรงกับต้องการของประเทศ ไม่มีอันดับในมหาวิทยาลัยโลก หรือไม่มีวิธีประเมิน
ภายในประเทศที่ดีพอ จึงไม่ทราบสถานะการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทยว่าเป็นอย่างไร ทําให้ไม่สามารถ
ผลักดันในเรื่องต่างๆ ได้ จึงต้องหาวิธีที่จะเป็นเครื่องมือและกลไกในการที่รัฐจะสามารถผลักดัน เรียกร้องต่อ
มหาวิทยาลัยต่างๆ ให้จัดการศึกษาและทําวิจัยให้ดีขึ้น เพื่อให้ไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ เช่น การเป็นมหาวิทยาลัย
ชั้นนําระดับโลกหรือนานาชาติ มีการพัฒนาอาจารย์ให้มีมาตรฐานทัดเทียมนานาชาติมากขึ้น
๓) จัดให้มีระบบจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในประเทศ และ
ประกาศผลการจัดอันดับให้สาธารณชนทราบทุกปี โดยอาจร่วมมือกับภาคเอกชน เช่น สื่อมวลชน เพื่อให้
สังคมได้รับทราบผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
๔) จัดให้มีโครงการ “มหาวิทยาลัยระดับโลก” (World Class University) ตามนโยบาย
รัฐบาล และโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ มีการกําหนดเงื่อนไขและคุณลักษณะของการเป็น World
Class University ที่ชัดเจน และผลักดันให้มหาวิทยาลัยติดอันดับการจัดอันดับของนานาชาติให้มากขึ้น จํานวน
ไม่น้อยกว่า ๗ มหาวิทยาลัย
๕) เร่งรัดให้มีพระราชบัญญัติอุดมศึกษา เพื่อเป็นหลักประกันความเป็นอิสระและความ
รับผิดชอบต่อสังคมของสถาบันอุดมศึกษา และรัฐสามารถกํากับเชิงนโยบายและคุณภาพมาตรฐาน และพัฒนา
โครงสร้างและหน้าที่ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเชิงนโยบายและพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานอุดมศึกษาให้มากขึ้น ซึ่งกระบวนการจัดทําพระราชบัญญัติอุดมศึกษา ควรจะเป็นกระบวนการที่
สื่อสารให้สังคมได้ทราบถึงปัญหาและจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อให้รัฐและสังคม
สามารถผลักดันส่งเสริม รวมทั้งเรียกร้องให้มหาวิทยาลัยพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพมากขึ้น
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๖) ส่งเสริมวิทยาลัยชุมชน ให้เป็นกลไกในการสร้างความเข้มแข็ง พัฒนาอาชีพ และสร้าง
องค์ความรู้ให้กับชุมชน โดยจะเร่งผลักดันพระราชบัญญัติวิทยาลัยชุมชนให้มีผลบังคับใช้โดยเร็ว
๗) พั ฒนาระบบการผลิตครูแ ห่ง ชาติ โดยศึกษาความต้ องการและวางแผนผลิตครูของ
ประเทศในระยะยาว มีระบบคัดเลือกเพื่อให้สถาบันการผลิตครูที่มีคุณภาพสูงเข้าร่วมโครงการ โดยการกําหนด
คุณสมบัติของสถาบันที่ผลิตให้ชัดเจน
๘) ปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอน
ด้านศิลปวิทยาศาสตร์ (Liberal Arts Education) เพื่อมุ่งให้เกิดความเข้มแข็งในสาขาวิชาพื้นฐานอย่างแท้จริง
นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้ สกอ.จัดตั้งศูนย์ทดสอบภาษา เพราะการสอนภาษาต่างประเทศของเรามีความอ่อนแอ
มาก เช่น การผลิตครูสอนภาษาอังกฤษออกมาสอนโดยเน้น Grammar หรือเน้นการท่องจํา แต่ไม่มีการสนทนา
มากนัก จึงควรหาผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีความเข้าใจมาช่วยการสร้างและประเมินผู้เรียน
เพื่อให้มี Proficiency ในมาตรฐานที่สูงขึ้น ซึ่งภาษาหลักๆ จะมี Test และ Pre-test Proficiency มีมาตรฐานสูง
มากอยู่แล้ว เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน หากจะดําเนินการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงจําเป็นต้องมี
การออกแบบให้มีการจัดตั้งศูนย์ภาษา โดยขอให้เจ้าของภาษาเข้ามาช่วย เพื่อตอบโจทย์ในเรื่องคุณภาพโดยเทียบ
กั บ Proficiency
ที่ ได้ มาตรฐาน ซึ่ งแบ่ งเป็ น ๒ ส่ วนคื อ ผู้ ที่ เรี ยนหลั กสู ตรสองภาษา และผู้ ที่ เรี ยน
Communicative จากครูและสื่อที่มีความพร้อม โดยเปลี่ยนสื่อวิธีการเรียนการสอน การให้คําแนะนํา การสาธิต
การใช้สื่อทางไกล สื่ออินเทอร์เน็ต รวมทั้งตั้งเป้าหมายการผลิตให้มีคุณภาพโดยมีจํานวนที่ชัดเจน ไม่เน้นใน
เชิงปริมาณ
๙) พัฒนากองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (ICL) เพื่อให้เป็นกลไกในการพัฒนา
คุณภาพ เพิ่มโอกาส และผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ซึ่งเจตนาของกองทุน ICL คือ
ต้องการ Reallocate Budget ไปยังคณะ/สาขาวิชาที่คนต้องการจะเรียนและมีศักยภาพในการหางานทําได้ เป็น
เครื่องมือใน Reallocate Budget ให้ตรงกับความต้องการของประเทศและมีคุณภาพ รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่จะ
ทําให้ระบบการศึกษาของประเทศสามารถระดมทรัพยากรจากทุกฝ่ายได้มากขึ้น รวมทั้งจากครอบครัวผู้เรียนที่มี
ฐานะ กล่าวคือ เก็บเงินมากขึ้นเพื่อให้โอกาสคนมีรายได้น้อยและปานกลางกู้ยืม ใช้เงินคืนเมื่อมีงานทํา และยกเลิก
การฟ้องร้อง โดยขอให้ สกอ.ดําเนินการในเรื่องนี้ต่อไปและให้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิและภาคเอกชนมาร่วมด้วย
๑๐) พัฒนาระบบการคัดเลือกบุคคลให้เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ให้สอดคล้องกับ
การปฏิรูปการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปรับปรุงระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
สถาบันอุดมศึกษาให้เกิดความเท่าเทียมทางการศึกษา เพราะปัจจุบันมีความไม่เท่าเทียมเกิดขึ้น เช่น เด็ก
บางคนมีโอกาสสอบเพียงครั้งเดียวเพราะไม่มีเงิน ในขณะที่เด็กบางคนสามารถสอบได้หลายที่และมีโอกาสสอบ
ทั้งปี รวมทั้งระบบการกวดวิชาต่างๆ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก ทั้งยังลดความสนใจในการเรียนการสอนที่มุ่งให้
เด็กได้คิดวิเคราะห์มากขึ้น ส่วนเรื่องคุณภาพของเด็กที่จะไปเรียนในมหาวิทยาลัย ควรจะต้องช่วยกันพิจารณา
ว่าระบบการคัดเลือกที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ทําให้ได้คนที่มีคุณภาพจริงหรือไม่ นอกจากนี้ อาจผลกระทบต่อการ
จัดการเรียนการสอนและความสนใจในการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งความสนใจต่อการ
ปฏิรูปการเรียนการสอน เพราะทุกคนจะมุ่งความสนใจไปที่การสอบเข้ามหาวิทยาลัย ซึ่งในความเป็นจริงระบบ
การคัดเลือกคนเข้ามหาวิทยาลัยจะต้องอิงกับหลักสูตรการเรียนการสอน หากไม่เห็นด้วยหรือไม่พอใจเกี่ยวกับ
หลักสูตรหรือการเรียนการสอนก็ขอให้มาช่วยกันปรับปรุงแก้ไข โดยในเรื่องนี้จะต้องดําเนินการในลักษณะ
Social Movement เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาร่วมรับฟัง แลกเปลี่ยน และพัฒนาให้ดีขึ้น
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๑๑) เร่งรัดให้มีการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและกองทุนเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา เป็นองค์กรในกํากับ ศธ. เพื่อเป็นหน่วยงานด้านนโยบายและวางแผน วิจัยและสนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
๑๒) พัฒนาให้ไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษานานาชาติสําหรับภูมิภาคอาเซียน โดยการ
สนับสนุนให้มีสถาบันการศึกษาชั้นนําของโลกมาเปิดดําเนินการในประเทศไทย เปิดโอกาสให้นักศึกษาจาก
ประเทศอาเซียนมาศึกษาในประเทศไทยมากขึ้น
๑๓) ส่งเสริมการวิจัยระดับอุดมศึกษา ให้มีการส่งเสริมการวิจัย และการนําผลการวิจัยและ
เทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัย เพื่อนําไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์
๑๔) พั ฒ นาอาจารย์ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาให้ มี ขี ด ความสามารถทางวิ ช าการสู ง เพื่ อ ให้ มี
มาตรฐานทัดเทียมอาจารย์มหาวิทยาลัยระดับนานาชาติ พร้อมทั้งจัดให้มีทุนพัฒนาอาจารย์ สนับสนุนให้มี
แหล่งผลิตอาจารย์ภายในประเทศมากขึ้น
๑๕) ส่งเสริมเอกชนให้เข้ามาร่วมจัดการ ส่งเสริมให้เอกชนเข้ามาร่วมจัดการศึกษา เพื่อ
รักษาคุณภาพมาตรฐาน และปรับปรุงระเบียบให้ยืดหยุ่นมากขึ้น โดยรัฐจะกํากับควบคุมเท่าที่จําเป็นเท่านั้น
๔.๗ แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่
๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแล้วเมื่อวันที่ ๕
ตุลาคม ๒๕๕๕ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาอุดมศึกษาไทยอย่างก้าวกระโดด เพื่อเป็นแหล่งความรู้ที่ตอบสนองการ
แก้ไขปัญหา วิกฤติ และชี้นําการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชาติและท้องถิ่น โดยอาศัยการบริหารจัดการเชิงรุก ซึ่งมี
กลยุทธ์การเงินและพระราชบัญญัติอุดมศึกษาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน
วิสัยทัศน์อุดมศึกษา ปี ๒๕๕๙
อุดมศึกษาเป็นแหล่งองค์ความรู้และพัฒนากําลังคนระดับสูงที่มีคุณภาพเพื่อการ
พัฒนาชาติอย่างยั่งยืน สร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่๑๑
(พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีบทบาทสูงในสังคมประชาคมอาเซียนและ
มุ่งสู่คุณภาพอุดมศึกษาระดับนานาชาติ
เข็มมุง่ /จุดเน้น
ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีศักยภาพตรงตามความต้องการของสังคม มีความคิด
วิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการสื่อสารและการทํางานร่วมกับผู้อื่น มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ
มีสุขภาวะทั้งร่างกายและจิตใจ เน้นการใช้กลยุทธ์ผ่านการนําองค์เชิงรุก และกลยุทธ์การเงิน รวมทั้งพัฒนา
อาจารย์ให้มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนและการวิจัย เพื่อให้ได้บัณฑิตที่พึงประสงค์ทําให้สังคมมีการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
ตัวชี้วัดและเป้าหมายที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ปี ๒๕๕๙
๑. ร้อยละของสถาบั นอุดมศึกษาไทยที่ได้ รับจั ดลําดับในระดับสากล ตามระบบ
มาตรฐานสากลที่ สกอ.กําหนด
- ภาพรวมของประเทศเท่ากับร้อยละ ๖
- กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นเลิศในการสร้างองค์ความรู้เพื่อชี้นําสังคม
และเพิ่มขีดความสามารถของประเทศในการแข่งขันระดับโลกเท่ากับร้อยละ ๑๐๐
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)

ห น้ า | ๕๔

๒. ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการรับรองศักยภาพความเป็นอาจารย์มืออาชีพตามที่
สกอ.กําหนด เมื่อเทียบกับจํานวนอาจารย์ทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๒๕
๓. คะแนนเฉลี่ยจากงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ต่อจํานวนอาจารย์
มากกว่าหรือเท่ากับ ๓.๕๑ คะแนน (สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นเลิศในการพัฒนาสังคมและท้องถิ่นไทย มากกว่า
หรือเท่ากับ ๓.๐๑ คะแนน)
๔. ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที่ผ่านการสอบใบประกอบวิชาชีพหรือใบรับรอง
คุ ณ วุ ฒิ เ ฉพาะสาขาแห่ ง ชาติ เท่ า กั บ ร้ อ ยละ ๑๐๐ (ครอบคลุ ม ความรู้ ด้ า นภาษาอั ง กฤษและเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
๕. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตมากกว่าหรือเท่ากับ ๔.๕๑
๖. ร้ อ ยละของหลั ก สู ต รที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองมาตรฐานในระดั บ นานาชาติ โดย
หน่วยงานสถาบันวิชาชีพ/องค์กร ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติเท่ากับร้อยละ ๒๐
๗. ร้อยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีการวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อหน่วยคุณภาพ
เท่ากับร้อยละ ๑๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประกอบด้ ว ย ๔ ยุ ท ธศาสตร์ หรื อ “LEGS” Strategy” ซึ่ ง เป็ น เครื่ อ งมือ ในการ
พัฒนาอุดมศึกษาไทยมุ่งสู่วิสัยทัศน์ที่กําหนดไว้ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เปลี่ยนระบบการนําองค์กรให้ขับเคลื่อนอุดมศึกษาแบบองค์รวม
(Leader of Chang Management for Quality Education)
กลยุทธ์
๑.๑ กําหนดคุณค่าและสร้างวิสัยทัศน์ร่วมของอุดมศึกษาไทย เพื่อเปลี่ยน
กระบวนทัศน์การนําองค์กรของผู้บริหารระดับสูงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอุดมศึกษา
๑.๒ บริหารอุดมศึกษาโดยยึดเป้าหมายอุดมศึกษาตามกรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑ - ๒๕๖๕) อย่างต่อเนื่อง
๑.๓ สร้างระบบการประเมินศักยภาพ และพัฒนาผู้บริหารระดับสูง กรรมการ
สภาของสถาบันอุดมศึกษา
๑.๔ สร้างระบบการปิดและยุบรวมหลักสูตร/คณะวิชา/มหาวิทยาลัย โดยใช้
ผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกเป็นเครื่องมือ
๑.๕ พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของสารสนเทศอุดมศึกษา (Hardware,
Software, People ware) ที่เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างข้อมูลสารสนเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษาและ
อุ ด มศึ ก ษาเพื่ อ ใช้ ใ นการบริ ห ารจั ด การและพั ฒ นาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาทั้ ง ในสั ง กั ด และนอกสั ง กั ด
กระทรวงศึกษาธิการ
๑.๖ ต่อยอดสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนํา
ระดับโลก
๑.๗ ยกระดับอุดมศึกษาไทยให้เป็นผู้นําด้านอุดมศึกษาของประชาคมอาเซียน
๑.๘ สร้างระบบและกลไกเพื่อรองรับความร่วมมือกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษา
ภาครัฐ สถาบันอุดมศึกษาภาคเอกชนและหน่วยงานภาคการผลิต ในด้านการเรียนการสอนและการวิจัย
๑.๙ พัฒนาระบบ โครงสร้าง และบทบาทหน้าที่ของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ และพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญ
มืออาชีพให้เป็นอาจารย์ (Educator Professional)
กลยุทธ์
๒.๑ เพิ่มปริมาณอาจารย์ให้ตรงตามความต้องการในการผลิตบัณฑิต
๒.๒ พัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพอย่างเป็นระบบมีความสามารถในการ
ถ่ายทอดความรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีคุณธรรม พัฒนาตนเองด้านวิชาการอย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่อง
หาโอกาสในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เพื่อให้มีความรู้ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการ
๒.๓ พัฒนาคุณภาพอาจารย์ให้มีความแข็งแกร่งในการทําวิจัย
๒.๔ ปฏิรูประบบค่าตอบแทนอาจารย์ โดยเน้น Performance ฺBased
Payment ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้ได้ตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ที่ทํางานในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อจูงใจใน
การทํางาน
๒.๕ พัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อดึงดูดผู้มีความสามารถทางวิชาการหรือ
วิชาชีพเป็นอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดับคุณภาพบัณฑิตอย่างก้าวกระโดด (Graduated with
Quality and Social Responsibility)
กลยุทธ์
๓.๑ พัฒนาระบบการเข้าศึกษาในอุดมศึกษา ระบบการเรียนรู้ที่ยึดหยุ่น
หลากหลายในทุกกลุ่มวัยและการสําเร็จการศึกษา
๓.๒ ยกระดับคุณภาพของหลักสูตรให้ได้รับการรับรองในระดับอาเซียนและ
ระดับโลก
๓.๓ สร้างระบบและกลไกเพื่อจัดสอบใบรับรองคุณวุฒิเฉพาะสาขาแห่งชาติ
ของทุกหลักสูตร
๓.๔ ระบบติดตาม ประเมินและพัฒนาบัณฑิตหลังเข้าสู่ตลาดงาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ปฏิรูปการบริหารการเงินอุดมศึกษาเพื่อขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษา
สู่ความเป็นเลิศ (Satang Utilization)
กลยุทธ์
๔.๑ วิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อหน่วยคุณภาพ (Quality Unit Cost) เพื่อ
กํ า หนดความชั ด เจนของโครงสร้ า งการเงิ น อุ ด มศึ ก ษาให้ มีก ารจั ด สรรงบประมาณแก่ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
ที่สอดคล้องกับความเป็นจริงในการดําเนินภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาและสามารถส่งเสริมความเป็นเลิศใน
แต่ละกลุ่มสถาบัน
๔.๒ จัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้สอดคล้องกับเป้าหมายของสถาบันอุดมศึกษา
และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)
๔.๓ จัดสรรทุนการศึกษาเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาโดยคํานึงถึงความ
ต้องการกําลังคนของประเทศ
๔.๔ กํากับ ติดตามประเมินผลการใช้งบประมาณอย่างเหมาะสม (utilization
Management) ตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา
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๔.๘ ยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ.
๒๕๕๘
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ทําวิจัยเรื่องยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการ
เตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อจัดทํายุทธศาสตร์การอุดมศึกษาของไทย
ในการเตรียมตัวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน สรุปได้ดังนี้
วิสัยทัศน์
“บัณฑิตไทยมี ความสามารถในระดั บสากลและมีความรับผิดชอบในฐานะสมาชิ ก
ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก”
พันธกิจ
๑. อุดมศึกษาไทยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับสากลและมีความตระหนักในการ
เป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน
๒. อุดมศึกษาไทยพัฒนาศักยภาพในการจัดการการอุดมศึกษาให้มีคุณภาพร่วมกับ
ประเทศสมาชิกอาเซียน
เป้าหมาย
๑. ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของบัณฑิตไทยอยู่ในระดับที่ทัดเทียมกับ
บัณฑิตในประเทศสมาชิกอาเซียน
๒. สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาทุ ก แห่ ง จั ด การเรี ย นการสอนที่ เ อื้ อ ต่ อ การเป็ น ประชาคม
อาเซียนภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๘
๓. สถาบันอุดมศึกษาไทยมีจํานวนกิจกรรมทางวิชาการที่ทําร่วมกับประเทศอาเซียน
เพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี
๔. จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาไทย สามารถทํางานทั้งใน
หน่วยงานระหว่างประเทศ บริษัทข้ามชาติในประเทศ และ/หรือประกอบการในกลุ่มประเทศอาเซียนเพิ่มขึ้น
ในแต่ละปี
๕. จํานวนนักศึกษาอาเซียนในสถาบันอุดมศึกษาไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๕ ต่อปี
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และมาตรการการดําเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเพิ่มขีดความสามารถของบัณฑิตให้มีคุณภาพมาตรฐานในระดับ
สากล
กลยุทธ์
๑) พัฒนาสมรรถนะด้านการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทยในระดับที่ใช้ในการ
ทํางานได้
๒) พัฒนาสมรรถนะด้านการประกอบวิชาชีพและการทํางานข้ามวัฒนธรรมของ
บัณฑิตไทย
มาตรการการดําเนินงาน
ดําเนินการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศสมาชิกอาเซียน
และระบบวัดผลการเรียนที่มีประสิทธิภาพตั้งแต่การศึกษาระดับพื้นฐานจนถึงระดับอุดมศึกษา ส่งเสริมการ
ผลิตและพัฒนาอาจารย์ด้านการสอน ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับประเทศสมาชิกอาเซียน จัดกิจกรรม
เพื่อเปิดโลกทัศน์และเปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยได้แสดงความสามารถในเวทีระดับนานาชาติ
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาความเข้มแข็งของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาประชาคม
อาเซียน
กลยุทธ์
๑) พัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะสากล
๒) ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเกี่ยวกับอาเซียนในสถาบันอุดมศึกษา
๓) พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสากล
๔) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีคุณภาพสากล
๕) พัฒนาวิชาการและการวิจัยสู่ความเป็นเลิศ
๖) พัฒนาระบบอุดมศึกษาแห่งอาเซียนมาตรการที่ควรพิจารณาดําเนินการ
มาตรการการดําเนินงาน
ดําเนินการส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษากําหนดสัดส่วนอาจารย์ระดับปริญญาเอก
สูงขึ้น สร้างเครือข่ายทางวิชาการและการวิจัยในอาเซียน รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และ
บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา ส่งเสริมการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน และจัดสรร
งบประมาณให้อาจารย์ชาวต่างประเทศที่มีค วามรู้มาถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้แก่อุดมศึกษาไทย พัฒนาสื่อ
การเรียนการสอนและเทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนากลไกเพื่อสร้างระบบอุดมศึกษาแห่งอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมบทบาทของอุดมศึกษาไทยในประชาคมอาเซียน
กลยุทธ์
๑) ส่ง เสริมบทบาทความเป็นผู้นําของสถาบันอุ ดมศึ กษาไทยที่เ กี่ย วข้ องกับสาม
เสาหลักในการสร้างประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเสาด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
๒) สร้ า งความตระหนั ก ในการรวมตั ว เป็ น ประชาคมอาเซี ย นและบทบาทของ
อุดมศึกษาไทยในการพัฒนาประชาคมอาเซียนทั้งในด้านบวกและลบ
๓) ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน
๔) พัฒนาศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาในอาเซียน
มาตรการการดําเนินงาน
ดําเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเป็นประชาคมอาเซียนอย่างต่อเนื่อง สร้างความ
ตระหนักในเอกลักษณ์ของไทยและประเทศสมาชิก อาเซียน สนับสนุนการสร้ างกลไกเพื่อความกลมกลื น
(Harmonization) ของระบบอุ ด มศึ ก ษาแห่ ง อาเซี ย น รวมทั้ ง ส่ ง เสริ ม ให้ อ าจารย์ ใ นไทยไปสอนแก่
สถาบันอุดมศึกษาในอาเซียน
๔.๙ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)
วิสัยทัศน์(Vision): “ประตูการค้าสู่สากล โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา ดิน น้ํา ป่า สมบูรณ์
ประชาชนอยู่ดีมีสุข”
พันธกิจ ( Mission) :
๑) ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน การท่องเที่ยว และโลจิสติกส์เชื่อมโยง
สู่สากล ให้มีการ ขยายตัวเพิ่มขึ้น
๒) ส่งเสริมพัฒนาการและสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเกษตร อุตสาหกรรม เพื่อเพิ่ม
มูลค่า
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๓) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม อารยธรรมแห่งล้านนา
ตะวันออก ดํารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นอัตลักษณ์และสุขภาพ
๔) อนุ รั ก ษ์ พั ฒ นา และส่ ง เสริ ม การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์ ดํารงฐานทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี
จุดยืนทางยุทธศาสตร์: “ประตูการค้าสู่สากลบนพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์”
เป้าประสงค์หลัก (Goals)
๑) เป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มประเทศอนุภูมิภาค
ลุ่มน้ําโขง (GMS)
๒) เพิ่ มรายได้ จ ากการส่ ง ออกสิ น ค้า ไปยั ง ประเทศ GMS, AC และประเทศอื่น ๆ
เพิ่มขึ้น
๓) เพิ่มผลิตภาพและคุณค่าของสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรมนําสินค้าเกษตร และ
อุตสาหกรรมสู่ตลาดโลก
๔) พั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วเพิ่ ม มู ล ค่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละคุ ณ ค่ า สิ น ค้ า และบริ ก ารเน้ น
ฐานเศรษฐกิจที่ยั่งยืนเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเพี่อเพิ่มรายได้
๕) รักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร ธรรมชาติสร้างภาคีใน การอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากร ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมความหลากหลายทางชีวภาพยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ให้เกิดความยั่งยืนและเตรียมพร้อมรับอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง และกรอบความร่วมมือประชาคมอาเซียน
การดําเนินการพัฒนากลุ่มจังหวัด
๑) เสริมสร้างสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ําโขงและเตรียมพร้อมรับความร่วมมือประชาคมอาเซียน โดยการกระตุ้นการลงทุนภายในจังหวัด
วิจัย พัฒนา และจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้า การลงทุนกับกลุ่มจังหวัดอื่นในประเทศและเพื่อนบ้าน ส่งเสริม
ผู้ประกอบการและพัฒนาธุรกิจ SMEs และพัฒนาระบบโลจิสติกส์ รองรับการเชื่อมโยง NSEC ตามกรอบความ
ร่วมมือ GMS โดยจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการ Logistics และ Supply Chain ผลักดันด้านโครงสร้างพื้นฐาน
พัฒนาระบบฐานข้อมูลวิจัย พัฒนา ผลิตบุคลากรด้าน Logistics ทุกระดับ
๒) สร้างความเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตรเพื่ อ เพิ่ ม มู ล ค่ า สิ น ค้ า เกษตรที่ มี ศั ก ยภาพ โดยการสนั บ สนุ น การวิ จั ย และพั ฒ นาเทคโนโลยี
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งต่อเกษตรกร องค์กร
เกษตรและผู้ประกอบการอุตสาหกรรม โดยการสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน เครือข่ายการ
เรียนรู้ด้านเทคโนโลยีเกษตรในพื้นที่ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดแก่กลุ่มผู้ผลิตสินค้า
เกษตร และสร้างช่องทางการจัดจําหน่ายเฉพาะกลุ่ม (Niche Product)
๓) พัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการพัฒนาสังคม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
วัฒนธรรมและสุขภาพ เพื่อเป็นฐานการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยการส่งเสริมสถาบันครอบครัวและชุมชน
ในการดูแลป้องกันปัญหาสุขภาพ พัฒนาบุคลากรและโอกาสทางการศึกษา ผลักดันการเป็นศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา รวมทั้งการพัฒนามาตรฐานการบริการและบุคลากรการท่องเที่ยว ตลอดจน
พัฒนาการประชาสัมพันธ์และการตลาดการท่องเที่ยว
๔) ดํารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมโดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว โดยการจัดทําฐานข้อมูลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
โดยใช้เทคโนโลยี GIS เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเรียนรู้ และพัฒนานวัตกรรมทรัพยากรชีวภาพ แก้ปัญหาการ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)

ห น้ า | ๕๙

บุกรุกทําลายทรัพยากรธรรมชาติ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ จัดทํา Food Bank และฝายต้นน้ํา รวมทั้งการ
ส่ ง เสริ ม อาชี พ ในชุ ม ชนในพื้ น ที่ ป่ า ตามแนวทางเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง และการสร้ า งภาคี ใ นการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการปลูกจิตสํานึกและสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมทุกระดับ
๔.๑๐ แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)
วิสัยทัศน์จังหวัดเชียงราย (Vision)
“เมืองทองของวัฒนธรรมล้านนา นําการค้าสู่สากล ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข”
พันธกิจ (Mission)
๑. สร้า งมู ลค่ า เพิ่ ม ทางเศรษฐกิ จ การค้า การลงทุ น การท่ อ งเที่ ย ว การเกษตร และ
อุ ต สาหกรรมแปรรู ป เพื่ อ สร้ า งรายได้ ใ ห้ ป ระชาชนในพื้ น ที่ โดยสนั บ สนุ น ปั จ จั ย พื้ น ฐานการผลิ ต ได้ แ ก่
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริหารจัดการแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร การพัฒนาที่ดินให้มีประสิทธิภาพ
ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒. จรรโลงวัฒนธรรม ศาสนา ศิลปะ ทุนทางสังคมของล้านนา การพัฒนาคุณภาพชีวิต
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การจัดการศึกษาและสาธารณสุขแบบบูรณาการ
๓. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุก ภาคส่วน
๔. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในพื้นที่ปกติและชายแดน ป้องกันและ
ปราบปรามปัญหายาเสพติด และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน
๕. ส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อการบริหารงานจังหวัดแบบ
บูรณาการ
เป้าประสงค์ (Goal)
๑. เป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและ Logistics เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด
กลุ่มประเทศ GMS และกลุ่มประเทศอาเซียน+๖
๒. เพิ่มรายได้จากการส่งออกสินค้าการเกษตร, OTOP, SMEs ไปยังประเทศ GMS และ
กลุ่มประเทศอาเซียน +๖ และประเทศอื่นๆ
๓. เพื่อน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางหลักในการสร้างภูมิคุ้มกันในการ
สร้างคน สังคม ที่มีคุณภาพและความมั่นคงของชาติ
๔. เพื่อดํารงความสมบูรณ์และยั่งยืนใหม่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรอบการดําเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ของจังหวัด
๑. พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนเป็นศูนย์กลางคมนาคม
การท่องเที่ยวและวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN โดยการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานหลักเพื่ออํานวยความสะดวกทางระบบโลจิสติกส์ สนับสนุนการลงทุนรองรับการเติบโตทาง
เศรษฐกิจในกลุ่มประเทศ GMS/AC+๖ พัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตร และสนับสนุนระบบชลประทานเพื่อ
การเกษตรอย่างยั่งยืน ยกระดับการท่องเที่ยวและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP และSME
รวมทั้ ง ส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ การค้ า ชายแดน เพื่ อ ให้ เ กิ ด การแข่ ง ขั น เสรี ท างเศรษฐกิ จ กั บ กลุ่ ม ประเทศ
GMS/AC+๖
๒. ใช้บริบทด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ตามแนวคิดทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันของครอบครัว ชุมชน และสังคม โดยการเพิ่มประสิทธิภาพ
การศึกษาทุกระดับ ส่งเสริมการศาสนา เรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมล้านนาของจังหวัด และกลุ่มประเทศ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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GMS/AC ส่งเสริมการเรียนรู้อนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรม ประเพณี สังคมและค่านิยมล้านนาเชื่อมโยงวัฒนธรรม
อาเซียน และสนับสนุนให้ประชาชนน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นวิถีชีวิตเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันของ
ครอบครัวชุมชนและสังคม
๓. พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต เพื่ อ ให้ ป ระชาชนอยู่ เ ย็ น เป็ น สุ ข โดยการสนั บ สนุ น ให้ มี ร ะบบ
การบริการสาธารณสุข และการแพทย์ที่มีมาตรฐานครอบคลุมและเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ พัฒนาสังคม
เชิงคุณภาพที่มีความเอื้ออาทรต่อกัน พัฒนาศักยภาพแรงงานในการผลิตสินค้าล้านนาเชิงสร้างสรรค์ สนับสนุน
การลงทุนด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และทักษะการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย บริหาร
จัดการเครือข่ายทางสังคมและแก้ไขปัญหายาเสพติด อาชญากรรมในพื้นที่และชายแดนการค้ามนุษย์ รวมทั้ง
แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย รวมทั้งสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของพื้นที่
ภายในและตามแนวชายแดน
๔. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดํารงความสมบูรณ์และยั่งยืน โดยการ
สนับสนุน ฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการบริหารจัดการน้ําอย่างมีประสิทธิภาพ
และสนับสนุนให้มีระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ภัยธรรมชาติการวางและจัดทําผังเมือง ตลอดจน
การพัฒนาเมืองตามผังเมืองที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพ
๔.๑๑ การประเมินสถาบันอุดมศึกษาจากหน่วยงานภายนอก
ปั จ จุ บั น มหาวิ ท ยาลั ย ของรั ฐ ทุ ก แห่ ง ถู ก ประเมิ น โดยองค์ ก รภายนอกอย่ า งเป็ น ทางการ
๓ หน่วยงาน ประกอบด้วย สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) สํานักงานประเมินและ
รับรองมาตรฐานการศึกษา (สมศ.) และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ทั้ง ๓ หน่วยงาน
มีภาระหน้ าที่ใ นการประเมินมหาวิทยาลัยเช่นเดียวกัน แต่มีเกณฑ์การประเมินที่แ ตกต่างกันไปขึ้นอยู่กั บ
วัตถุประสงค์ โดย ก.พ.ร. กําหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
สมศ. กําหนดเกณฑ์ การประเมินคุณภาพภายนอกในรอบ ๕ ปี และ สกอ. กําหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพภายใน
๑) การประเมินคุณภาพภายใน โดย สกอ.
ในการประเมินคุณภาพภายในของ สกอ. ได้นําเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
เพื่อการจัดเก็บข้อมูล การประเมินคุณภาพออนไลน์ และการจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) หรือที่รู้จักกันในช่อฐานข้อมูล CHE QA Online ของ สกอ. โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการ
สร้างปัจจัยนําเข้าและกระบวนการที่ดี เพื่อนําไปสู่ผลผลิตและผลลัพธ์ที่มีคุณภาพตามความเชี่ยวชาญของแต่
ละกลุ่มสถาบัน และสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากหน่วยงานต่างๆ ได้
๒) การประเมินคุณภาพภายนอก โดย สมศ.
ในการประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกรอบที่ สี่ โ ดย สมศ. เป็ น การประเมิ น ผลการ
จัดการศึกษา เพื่อตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาโดยหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกสถานศึกษา เพื่อมุ่งให้มี
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งมีกรอบแนวคิดหลักของการพัฒนา
เพื่ อ เตรี ย มคนให้ พ ร้ อ มรั บ การเปลี่ ย นแปลงของสั ง คม และการเข้ า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย นในปี ๒๕๕๘
โดยเชื่อมโยงไปสู่การกําหนดนิยาม และเป้าหมายคุณลักษณะของศิษย์ในอนาคตที่ต้องมีคุณภาพ คุณธรรม
คุณลักษณ์ คือ ต้องเป็นคนเก่ง ดีงาม ทั้งนี้ กรอบในการกําหนดตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย ๕ หลักการสําคัญคือ
๑. อิงจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ๒. สอดคล้องกับ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ และกฎกระทรวง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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ว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ๓. ให้น้ําหนักกับการประเมินผลผลิต และ
ผลกระทบตามพันธกิจของสถานศึกษา ๔. ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์มากกว่าเอกสาร และ ๕. ให้มีความเหมือนและ
เชื่อมโยงระหว่างการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา
๔.๑๒. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for
Higher Education, TQF : HEd) เป็นเครื่องมือในการนํานโยบายที่ปรากฏในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ เกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาของชาติในส่วน
ของมาตรฐานการอุดมศึกษาไปสู่การปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม มุ่งเน้นเป้าหมายการจัด
การศึกษาที่ผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) ของนักศึกษา ซึ่งเป็นการกระกันคุณภาพบัณฑิตที่ได้รับ
คุณวุฒิแต่ละคุณวุฒิ และสื่อสารให้สังคม ชุมชน รวมทั้งสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศเข้าใจได้
ตรงกันประกอบด้วย ระดับคุณวุฒิ การแบ่งสายวิชา ความเชื่อมโยงต่อเนื่องจากคุณวุฒิระดับหนึ่งไปสู่ระดับ
ที่ สู ง ขึ้ น มาตรฐานผลการเรีย นรู้ ข องแต่ ล ะระดั บคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ง เพิ่ มสู ง ขึ้ น ตามระดั บ ของคุณ วุฒิ ลั ก ษณะของ
หลักสูตรในแต่ละระดับคุณวุฒิ ปริมาณการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเวลาที่ต้องใช้ การเปิดโอกาสในเทียบโอน
ผลการเรียนรู้จากประสบการณ์ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งระบบและกลไกที่ให้ความ
มั่นใจในประสิทธิผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของสถาบันอุดมศึกษา
ว่าสามารถผลิตบัณฑิตให้บรรลุคุณภาพตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
หลักการสําคัญ
๑. เป็นเครื่องมือในการนําแนวนโยบายการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการวัดการศึกษาตามที่
กําหนดใน พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับมาตรฐานการอุดมศึกษาและการประกันคุณภาพ
การศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม
๒. มุ่งเน้นที่มาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิต (Learning Outcomes) ซึ่งเป็นมาตรฐานขั้นต่ํา
เชิงคุณภาพเพื่อประกันคุณภาพบัณฑิต
๓. มุ่งที่จะประมวลกฎเกณฑ์และประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนเข้าไว้ด้วยกันและเชื่อมโยงให้เป็นเรื่องเดียวกัน และเป็นเครื่องมือสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการสร้าง
ความเข้าใจและความมั่นใจในกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้อง/มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น นักศึกษา ผู้ปกครอง ผู้ประกอบการ
ชุมชน สังคมและสถาบันอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่คาดว่าจะพึงมี
๔. มุ่งให้คุณวุฒิหรือปริญญาของสถาบันใด ๆ ของประเทศไทยเป็นที่ยอมรับและเทียบเคียง
กันได้ในสถาบันอุดมศึกษาที่ดีทั้งในและต่างประเทศ โดยเปิดโอกาสให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดหลักสูตร
ตลอดจนกระบวนการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลายโดยมั่นใจถึงคุณภาพของบัณฑิตซึ่งจะมีมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ตามที่มุ่งหวัง สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุขและภาคภูมิใจเป็นที่พึงพอใจของนายจ้าง
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเป็นการประกันคุณภาพขั้นต่ําของบัณฑิตในแต่ละสาขา/สาขาวิชา หรือแต่ละคุณวุฒิ
๒. เพื่อให้แต่ละสาขา/สาขาวิชามีการกํากับดูแลคุณภาพการผลิตบัณฑิตกันเอง โดยบัณฑิตใน
สาขาวิชาเดียวกันของแต่ละสถาบันฯ มีคุณภาพไม่ต่ํากว่าที่กําหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับการศึกษาของสาขา/
สาขาวิชานั้นๆ
๓. เพื่อนําไปสู่การลดขั้นตอน/ระเบียบ (Deregulations) ในการดําเนินการให้กับสถาบันอุดมศึกษา
ที่มีความเข้มแข้งและความพร้อมในการจัดการศึกษา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)

ห น้ า | ๖๒

โครงสร้างและองค์ประกอบ
๑. ระดับคุณวุฒิ (Levels of Qualifications)
ระดับของคุณวุฒิแสดงถึงการเพิ่มขึ้นของระดับสติปัญญาที่ต้องการ และความซับซ้อนของ
การเรียนรู้ที่คาดหวัง นอกจากนี้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติยังกําหนดคุณลักษณะของ
นักศึกษาระดับแรกเข้าหลังจากสําเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วย เพราะเป็นพื้นฐานความรู้ ความสามารถที่
สําคัญในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
คุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาเริ่ ม ต้ น ที่ ร ะดั บ ที่ ๑ อนุ ป ริ ญ ญา (๓ ปี ) และสิ้ น สุ ด ที่ ร ะดั บ ที่
๖ ปริญญาเอก ดังนี้
ระดับที่ ๑ อนุปริญญา (๓ ปี)
ระดับที่ ๒ ปริญญาตรี
ระดับที่ ๓ ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ระดับที่ ๔ ปริญญาโท
ระดับที่ ๕ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ระดับที่ ๖ ปริญญาเอก
๒. มาตรฐานผลการเรียนรู้ (Domains of Learning)
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ กําหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้บัณฑิต
มีอย่างน้อย ๕ ด้าน ดังนี้
๑) ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Morals)
๒) ด้านความรู้ (Knowledge)
๓) ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills)
๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills
and Responsibility)
๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(Numerical, Communication and Information Technology Skills)
๓. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของระดับที่ ๒ ปริญญาตรี
มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านของคุณวุฒิระดับที่ ๒ ปริญญาตรี อย่างน้อยต้องเป็นดังนี้
๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรม สามารถจัดการปัญหาทางด้านจริยธรรมและวิชาชีพซึ่งเกี่ยวข้องกับ
การใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม ด้วยวิถีทางที่คํานึงถึงความรู้สึกของผู้อื่นได้อย่างสอดคล้องกับค่านิยมพื้นฐานและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ แสดงออกถึงพฤติกรรมทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้ง
ทางค่านิยมและการจัดลําดับความสําคัญ แสดงออกถึงความซื่อสัตย์สุจริตอย่างสม่ําเสมอ และบูรณาการได้อย่าง
สมดุลเหมาะสมระหว่างวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลและวัตถุประสงค์ของกลุ่ม เป็นอย่างที่ดีต่อผู้อื่น มีภาวะผู้นําในการ
ทํางาน ในกลุ่มต่างๆ ในครอบครัว และชุมชน
๒. ด้านความรู้ มีองค์ความรู้ในสาขา/สาขาวิชาอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ รู้หลักและทฤษฎี
ที่สัมพันธ์กัน ตระหนักในองค์ความรู้และทฤษฎีในสาขาวิชาการอื่นที่เกี่ยวข้อง สําหรับผู้ที่เรียนในหลักสูตรวิชาชีพมี
ความคุ้ นเคยกั บพัฒนาการล่ าสุดฝนระดับแนวหน้ าของความรู้เฉพาะด้านในสาขา/สาขาวิ ชาที่ศึ กษา รวมทั้ง
ตระหนักถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ ในหลักสูตรที่เตรียม
นักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานวิชาชีพ นักศึกษาจะต้องตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ เทคนิค ข้อบังคับ
รวมถึงวิธีการปรับปรุงให้ทันตามกาลเวลาเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
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๓. ด้านทักษะทางปัญญา มีความสามารถในการทําวิจัย เข้าใจและสามารถประเมิน
ข้อมูล ค้นหาแนวคิดและหลักฐานใหม่ๆ จากแหล่งข้อมูลที่กว้างขวาง และประยุกต์ข้อสรุปเพื่อแก้ไขปัญหา
และข้อโต้แย้งที่แตกต่างกันได้โดยไม่ต้องอาศัยคําแนะนําจากภายนอก สามารถศึกษาปัญหาที่ค่อนข้างซับซ้อน
และเสนอแนวทางใหม่ ใ นการแก้ ไ ขได้ อ ย่ า งสร้ า งสรรค์ โดยคํ า นึ ง ถึ ง องค์ ค วามรู้ ท างทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ประสบการณ์ภาคปฏิบัติและผลกระทบที่ตามมาจากการตัดสินใจ สามารถประยุกต์ทักษะและความเข้าใจอัน
ถ่องแท้เหล่านี้ในเนื้อหาสาระทางวิชาการและวิชาชีพซึ่งเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสาขา/สาขาวิชาที่เรียนสําหรับ
หลัก สูต รวิช าชี พ นั ก ศึก ษาสามารถใช้ กระบวนการปฏิบั ติง านที่ทํ าอยู่เ ป็ นประจํา ได้ อย่ างเหมาะสม และ
แยกแยะสถานการณ์ที่ต้องการการแก้ไขปัญหาด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ พร้อมกับนําเอาความรู้ความเข้าใจใน
ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้เพื่อสนองตอบต่อสถานการณ์เช่นนั้น
๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีส่วนช่วยและเอื้อต่อ
การแก้ปัญหาในกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะในฐานะผู้นําหรือสมาชิกของกลุ่ม สามารถแสดงออกซึ่งภาวะ
ผู้นําในกลุ่มที่มีสถานการณ์ไม่ชัดเจน และต้องการนวัตกรรมใหม่ๆ ในการดําเนินการ แสดงออกซึ่งความคิด
ริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหาที่ต้องการความสนใจและกล่าวถึงปัญหาดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของ
ตนเองและของกลุ่ม มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง รวมทั้งวิชาชีพได้อย่างต่อเนื่อง
๕. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อ
ศึกษาปัญหาและข้อโต้แย้งแล้ว สามารถระบุเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและประยุกต์ใช้อย่าง
สร้างสรรค์ในการแปลความหมายและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไข สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้ง
การพูดและการเขียน รู้จัก เลือกและใช้รูปแบบของการนําเสนอที่เหมาะสมสําหรั บปัญหาและกลุ่ มผู้ฟัง ที่
แตกต่างกัน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมเป็นประจําในการเก็บรวบรวมข้อมูล
แปลความหมาย และสื่อสารข้อมูลข่าวสารและความคิด
๔. ลักษณะของหลักสูตรคุณวุฒิระดับที่ ๒ ปริญญาตรี
หลั กสู ตรระดับปริ ญญาตรี ต้ องออกแบบมาเพื่ อพั ฒนาความรู้ ความเข้ าใจในสาขา/
สาขาวิชาอย่างกว้างๆ เน้นให้รู้ลึกในบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ การพัฒนาและผลการวิจัยล่าสุด
นักศึ กษาควรตระหนักถึงความรู้ และทฤษฎี ในสาขาวิชาอื่ นที่เกี่ย วข้ องสัมพันธ์กัน ปริญ ญาตรี เป็ นคุณวุฒิ
พื้นฐานสําหรับการเข้าสู่อาชีพในสาขาต่างๆ ที่ใช้ทักษะความชํานาญสูง และการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นด้วย
ดังนั้นหลักสูตรจะต้องพัฒนาผู้เรียนทั้งความรู้ และทักษะที่จําเป็นต่อการปฏิบัติในวิชาชีพ และพื้นฐานความรู้
ภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี และการวิจัยที่จําเป็นต่อการศึกษาด้วย
๕. จํานวนหน่วยกิตในหลักสูตรและระยะเวลาในการศึกษา
เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
๖. การกําหนดชื่อคุณวุฒิ
เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกําหนดชื่อปริญญา
๗. การเทียบโอนความรู้หรือประสบการณ์
เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน
ระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ และเรื่อง ข้อแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ดีในการเทียบโอนผลการเรียน
ระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ
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ส่วนที่ ๔
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)
ปรัชญา
“สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”

วิสัยทัศน์
“เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง”

พันธกิจ
๑. ผลิตบัณฑิตตามคุณภาพบัณฑิตระดับอุดมศึกษา มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ประเทศชาติ และประชาคมอาเซียน
๒. มุ่งสร้างองค์ความรู้สู่ความเป็นผู้นําในการพัฒนาท้องถิ่น บนฐานของการวิจัยรับใช้สังคม
๓. ให้โอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต และยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นและกลุ่มชาติพันธุ์
๔. ยกระดับการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพหรือสูงกว่า
๕. ประสาน และสร้ างเครื อข่ ายความร่ วมมื อการพั ฒนาตามภารกิ จหลั ก เพื่ อให้ มหาวิ ทยาลั ยเป็ น
ศูนย์กลางของเครือข่ายการพัฒนาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง
๖. สร้างความสํานึกรักท้องถิ่นและประเทศ ส่งเสริมวัฒนธรรมประชาธิปไตย และดํารงความเป็นเอกลักษณ์
ของวัฒนธรรมล้านนา
๗. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ดําเนินการป้องกันแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อจัดการศึกษาให้บัณฑิตมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา เป็นที่ยอมรับของประเทศ
และประชาคมอาเซียน
๒. เพื่อสร้างความเป็นผู้นําในการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย
๓. เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ของคนในท้องถิ่น
และกลุ่มชาติพันธุ์
๔. เพื่อผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพหรือสูงกว่า
๕. เพื่อเป็นศูนย์กลางเครือข่ายในการพัฒนาท้องถิ่นและอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง
๖. เพื่อส่งเสริมให้เกิดความตระหนักและรักท้องถิ่น ส่งเสริมวัฒนธรรมประชาธิปไตย รักษาเอกลักษณ์
ของวัฒนธรรมล้านนา
๗. เพื่อแก้ปัญหาหลักของชุมชนและสังคม โดยใช้กระบวนการวิจัย และการดําเนินงานตามโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
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เป้าหมาย
๑. บั ณ ฑิ ต ของมหาวิ ท ยาลั ย มี คุ ณ ภาพตามเกณฑ์ ม าตรฐานอุ ด มศึ ก ษา และตามอั ต ลั ก ษณ์ ข อง
มหาวิทยาลัย
๒. มีงานวิจัยที่สามารถนําไปใช้ในการพัฒนา เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น และสังคมอย่างยั่งยืน
๓. ประชาชนในท้ อ งถิ่ น และกลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ไ ด้ รั บ การยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต และเกิ ด สั ง คม
แห่งการเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการจัดการศึกษา และบริการวิชาการ
๔. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีมาตรฐานตามวิชาชีพ และเป็นผู้นําในการพัฒนาท้องถิ่น
๕. เกิดความร่วมมือที่ผ่านกระบวนการตกลงร่วมกัน(MOU) ในการดําเนินงานพัฒนาท้องถิ่นและ
อนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง
๖. เกิดมาตรฐานทางวัฒนธรรมที่ถูกนําไปปฏิบัติ เพื่อดํารงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของล้านนา
เกิดความสํานึกรักท้องถิ่น และมีวัฒนธรรมประชาธิปไตย
๗. ประชาชนในท้องถิ่นและกลุ่มชาติพันธุ์ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามโครงการและกิจกรรม
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
๘. นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในท้องถิ่น มีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกัน และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

อัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย
“มีความเป็นผู้นํา ใฝ่รู้ สู้งาน คิดได้ ทําเป็น สร้างงานได้ และมีจิตสาธารณะ”

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
๑. มีความเป็นผู้นําที่มีคุณธรรม จริยธรรม
๒. มีความรู้ ใฝ่รู้ และทักษะทางปัญญา
๓. มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความรับผิดชอบและจิตสาธารณะ
๔. มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕. เป็นบัณฑิตที่เป็นนักปฏิบัติการที่มีคุณภาพและสามารถสร้างงานได้

เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย
“พัฒนาท้องถิน่ ตามแนวทางพระราชดําริ และต่อต้านยาเสพติด”
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ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
อุดมศึกษาและเสริมสร้างสมรรถนะในการแข่งขัน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและมาตรฐาน
อุดมศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ เร่งรัดการพัฒนาผลผลิตและคุณภาพงานวิจัย เพื่อยกระดับการพัฒนา
ท้องถิ่น และอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างนวัตกรรมการให้บริการวิชาการแก่สังคม ที่สอดคล้องกับบริบทและ
ความต้องการของท้องถิ่น และกลุ่มชาติพันธุ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ อนุรักษ์ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อคงความเป็นเอกลักษณ์ล้านนา
กลุ่มชาติพันธุ์ และสร้างมูลค่าเพิ่มทางวัฒนธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ ส่งเสริมการดําเนินงานตามแนวพระราชดําริเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗ พัฒนาระบบและกลไกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร
สู่ความเป็นสากล
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
อุดมศึกษา และเสริมสร้างสมรรถนะในการแข่งขัน
เป้าประสงค์ :
๑. ประชาชนในท้องถิ่นและอนุภมู ิภาคลุ่มน้ําโขงได้รับโอกาสทางการศึกษา
๒. การผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา
เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและอนุภูมิภาคลุม่ น้ําโขง
๓. บุคลากรสายผูส้ อนมีความเชี่ยวชาญและจรรยาบรรณในสาขาวิชาชีพ
ตัวชี้วัด :
๑. ร้อยละของจํานวนนักศึกษาเป็นไปตามกลุ่มเป้าหมายของประชาชนในเขตภาคเหนือตอนบน
และอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง
๒. ร้อยละหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมีอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิตามกรอบมาตรฐานอุดมศึกษา
๓. จํานวนหลักสูตรที่สอดคล้องกับพันธกิจและเครือข่ายกลยุทธ์ (เครือข่ายวิชาการ)
๔. ความพึงพอใจของนักศึกษาทีม่ ีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพ และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
๕. ร้อยละความสําเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา
ด้านการผลิตบัณฑิต
๖. ร้อยละของอาจารย์มีโอกาสได้เข้าร่วมศึกษา ค้นคว้า เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับตนเอง
๗. สัดส่วนของสาขาวิชาที่มีอาจารย์ประจําต่อจํานวนนักศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
อุดมศึกษา
๘. ร้อยละของอาจารย์ประจําทีด่ ํารงตําแหน่งทางวิชาการ
๙. ร้อยละของอาจารย์ที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
๑๐. จํานวนหลักสูตรที่พัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศ
๑๑. ร้อยละของการมีงานทําของบัณฑิต
เป้าหมาย :
๑. นักศึกษาเป็นไปตามกลุ่มเป้าหมายของประชาชนในเขตภาคเหนือตอนบน และอนุภูมิภาค
ลุ่มน้ําโขง ร้อยละ ๘๐
๒. หลักสูตรของมหาวิทยาลัยมีอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิตามกรอบมาตรฐานอุดมศึกษา
ร้อยละ ๑๐๐
๓. หลักสูตรทีส่ อดคล้องกับพันธกิจและเครือข่ายเชิงกลยุทธ์ (เครือข่ายวิชาการ)
จํานวน ๕ หลักสูตร
๔. ความพึงพอใจของนักศึกษาทีม่ ีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพ และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ไม่น้อยกว่า ๓.๕๑
๕. ความสําเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา
ด้านการผลิตบัณฑิต ร้อยละ ๘๐
๖. อาจารย์มีโอกาสได้เข้าร่วมศึกษา ค้นคว้า เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับตนเอง ร้อยละ ๑๐๐
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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๗. สัดส่วนของสาขาวิชาที่มีอาจารย์ประจําต่อจํานวนนักศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
อุดมศึกษา
๘. อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ ๖๐
๙. อาจารย์ที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ร้อยละ ๘๐
๑๐. จํานวนหลักสูตรที่พัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศไม่น้อยกว่า ๕ หลักสูตร
๑๑. บัณฑิตมีงานทํา ร้อยละ ๘๐
กลยุทธ์ :
๑. ให้โอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
(แนวทางการดําเนินงาน)
๑.๑ ให้โอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
๒. พัฒนาระบบกลไกการรับนักศึกษา
(แนวทางการดําเนินงาน)
๒.๑ พัฒนาระบบการรับนักศึกษา โดยมีระบบและกลไกเพื่อจูงใจคนดี และคนเก่ง
ให้เข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
๓. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
ประเทศ อนุภมู ิภาคลุ่มน้ําโขง และประชาคมอาเซียน
(แนวทางการดําเนินงาน)
๓.๑ ปรับเปลีย่ นระบบการลงทะเบียนจากรูปแบบหลักสูตรชุด “ปิ่นโตโมเดล” เป็น
ระบบที่ยึดนักศึกษาเป็นศูนย์กลาง
๓.๒ ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ประเทศ
เครือข่ายเชิงกลยุทธ์ และแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ และเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานอุดมศึกษา
๓.๓ เตรียมความพร้อม เพื่อพัฒนาหลักสูตร ๘ สาขาวิชาตามข้อตกลงการยอมรับ
ร่วมกันของอาเซียน (แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล นักบัญชี วิศวกร สถาปนิก
ช่างสํารวจ และท่องเที่ยว) และข้อตกลงร่วมระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
๓.๔ ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนรองรับนักศึกษาที่มาจากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ซึ่งมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง
๔. พัฒนาหลักสูตรเพื่อสร้างความเป็นเลิศในสาขาวิชาที่มีศักยภาพ เพื่อให้เป็นจุดเด่นและ
จุดเน้นของมหาวิทยาลัย
(แนวทางการดําเนินงาน)
๔.๑ พัฒนาหลักสูตรใหม่
๔.๒ พัฒนาห้องปฏิบัติการ
๔.๓ จัดหาครุภัณฑ์การศึกษา
๔.๔ เสริมสร้างความเข้มแข็งของสาขาวิชาที่มีลักษณะความเป็นเฉพาะตนของมหาวิทยาลัย
เช่น สาขาวิชาการสอนภาษาจีน สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการจัดการ
ท่องเที่ยว สาขาวิชาการบริการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและการบริการ
สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาการสือ่ สารสื่อใหม่
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์ (การจัดการ
อาหารและบริการ) และสาขาวิชาภาษาจีน เป็นต้น
๕. ยกระดับการผลิตบัณฑิตสายครุศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
(แนวทางการดําเนินงาน)
๕.๑ ก่อตั้ง “วิทยาลัยฝึกหัดครู” ขึ้นในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ที่จะทําหน้าทีใ่ น
การผลิตและพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพ
๕.๒ ก่อตั้ง “คณะศึกษาและการฝึกอบรม” ที่จะพัฒนาการศึกษาสาขาวิชาอื่นๆ
ที่ไม่เกี่ยวกับการผลิตครู
๕.๓ พัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีความเข้มแข็งที่เป็นวิทยาศาสตร์
บริสุทธ์ (Pure Science) และสามารถประยุกต์ใช้เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนา
ท้องถิ่น
๖. พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนให้บัณฑิตมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา
(แนวทางการดําเนินงาน)
๖.๑ ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผูเ้ รียนเป็นสําคัญ
๖.๒ ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบคูข่ นานกับระดับอุดมศึกษา (Pre University)
๖.๓ ปรับระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
๖.๔ นําระบบช่วยสอน (CAI) มาใช้เสริมสมรรถนะการเรียนการสอน เช่น ระบบ
e-learning และพัฒนาการเรียนการสอนผ่านระบบ IT
๖.๕ พัฒนาระบบการเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิตการเรียน
๖.๖ พัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรูท้ ี่เอื้อต่อการเรียนการสอน
๗. พัฒนาสมรรถนะอาจารย์สู่การเป็นมืออาชีพระดับสากล
(แนวทางการดําเนินงาน)
๗.๑ พัฒนาระบบกลไกการคัดเลือกอาจารย์ ภายใต้ระบบที่เป็นธรรมตามเกณฑ์
มาตรฐานระดับชาติและสากล
๗.๒ พัฒนาสมรรถนะของอาจารย์ให้มีความลุ่มลึกในศาสตร์ของตน
๗.๓ ยกระดับความสามารถทางภาษาของอาจารย์ในการสื่อสารในระดับอนุภูมิภาค
ลุ่มน้ําโขง และอาเซียน
๗.๔ พัฒนาสมรรถนะของอาจารย์ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ในการจัดการเรียน
การสอน
๗.๕ ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนให้มีความเป็นมืออาชีพ
๗.๖ ปรับปรุงวัฒนธรรมการทํางานของอาจารย์ให้มีความเป็นสากล
๗.๗ พัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการเชิงวิชาการร่วมกับเครือข่ายระดับชาติ
และระดับนานาชาติ
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ประเด็ น ยุท ธศาสตร์ ที่ ๒ : พั ฒนานัก ศึ ก ษาให้ เป็น ไปตามอั ตลัก ษณ์ ข องมหาวิ ทยาลั ย และ
มาตรฐานอุดมศึกษา
เป้าประสงค์ :
๑. บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาเป็นผู้นํา ใฝ่รู้ สู้งาน คิดได้ ทําเป็น สร้างงานได้ และมีจิตสาธารณะ
๒. บัณฑิตมีคุณธรรมและจริยธรรม มีสมรรถนะระดับสากลสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. บัณฑิตมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา
ตัวชี้วัด :
๑. ร้อยละของบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระหรืออาชีพเสริม
๒. ร้อยละความสําเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา
ด้านองค์ประกอบตามอัตลักษณ์
๓. ความพึงพอใจของนายจ้าง ผูป้ ระกอบการ และผูใ้ ช้บัณฑิต
๔. ร้อยละของนักศึกษาที่มีทักษะและประสบการณ์ในการพัฒนาท้องถิ่น
๕. ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
๖. ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย
๗. ร้อยละความสําเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา
ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
๘. ร้อยละความสําเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา
ด้านสถานศึกษา ๓ ดี
๙. ร้อยละของนักศึกษาที่มีความรู้ด้านภาษาจีน
๑๐. ร้อยละของนักศึกษาที่มีความรู้ด้านภาษาพม่า
เป้าหมาย :
๑. ร้อยละของบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระหรืออาชีพเสริม ร้อยละ ๓๐
๒. ความสําเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาด้านอัตลักษณ์
ร้อยละ ๘๐
๓. ความพึงพอใจของนายจ้าง ผูป้ ระกอบการ และผูใ้ ช้บัณฑิต ร้อยละ ๘๐
๔. นักศึกษาที่มีทักษะและประสบการณ์ในการพัฒนาท้องถิ่น ร้อยละ ๖๐
๕. นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ร้อยละ ๖๐
๖. นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย ร้อยละ ๖๐
๗. ความสําเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาด้านกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา ร้อยละ ๘๐
๘. ความสําเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาด้านสถานศึกษา
๓ ดี ร้อยละ ๘๐
๙. นักศึกษาที่มีความรู้ด้านภาษาจีน ร้อยละ ๒
๑๐. นักศึกษาที่มีความรู้ด้านภาษาพม่า ร้อยละ ๑
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)

ห น้ า | ๗๒

กลยุทธ์ :
๑. สร้างศักยภาพนักศึกษาให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
(แนวทางการดําเนินงาน)
๑.๑ พัฒนากิจกรรมให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีความเป็นผู้นํา ใฝ่รู้ สู้งาน คิดได้ ทําเป็น
สร้างงานได้ และมีจิตสาธารณะ
๑.๒ สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรม เพื่อให้เกิดคุณลักษณะจิตสาธารณะ และการธํารงไว้
ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
๑.๓ พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบปริญญาคู่
๑.๔ พัฒนาการเรียนการสอนวิชาโท
๑.๕ เสริมสร้างความเข้มแข็งของสหกิจศึกษา
๑.๖ เสริมสร้างความเข้มแข็งของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการรุ่นเยาว์
๑.๗ สอดแทรกรายวิชาการสร้างงานด้วยตนเองให้กับนักศึกษา
๑.๘ เสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง
๒. สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดี และ
ประชาธิปไตย
(แนวทางการดําเนินงาน)
๒.๑ จัดกิจกรรมสําคัญทางศาสนา เพื่อส่งเสริมความเป็นคนดีของสังคม
๒.๒ มีการยกย่องเชิดชูเกียรตินักศึกษาที่ทําความดี
๒.๓ สนับสนุนกิจกรรมชมรมที่เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมเพื่อการใช้ชีวิต
ที่ถูกต้อง
๒.๔ สร้างบัณฑิตของมหาวิทยาลัยรุ่นใหม่ให้มีความรักและศรัทธาในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๓. สนับสนุนการดําเนิน กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเสริมสร้ างประสบการณ์ท้องถิ่น ให้กับ
นักศึกษา และมีสมรรถนะสากล
(แนวทางการดําเนินงาน)
๓.๑ พัฒนาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยให้เป็นผู้ที่มีความสามารถในการใช้
ภาษาต่างประเทศ ด้วยกระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียน (In Class) และ
ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Access)
๓.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการพัฒนาความรู้ และการสร้างประสบการณ์
ในการพัฒนาท้องถิ่น
๓.๓ ส่งเสริมและพัฒนาทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศ และความรู้ความเข้าใจ
ในพหุวัฒนธรรมให้กับนักศึกษา
๓.๔ แลกเปลี่ยนนักศึกษากับสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
๓.๕ จัดสหกิจศึกษาในต่างประเทศ
๓.๖ พัฒนาศูนย์ภาษาต่างประเทศให้ยกระดับขีดความสามารถในการพัฒนาภาษาของ
บัณฑิต อย่างน้อย ๓ ภาษา (ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาพม่า)
๓.๗ สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา
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๔. พัฒนาประสิทธิภาพงานกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
(แนวทางการดําเนินงาน)
๔.๑ พัฒนาระบบการบริหารงานกิจการนักศึกษา
๔.๒ พัฒนาหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีความเหมาะสมกับการใช้ชีวิต
ในรั้วมหาวิทยาลัย
๔.๓ พัฒนาสถานที่จัดกิจกรรมนักศึกษาอย่างเพียงพอ
๔.๔ ส่งเสริมให้นักศึกษามีสุขภาพอนามัยที่ดี ห่างไกลจากยาเสพติด
๔.๕ พัฒนาระบบการให้คําปรึกษา โดยเฉพาะในเรื่องการเรียน การใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัย การประกอบอาชีพ และเรื่องส่วนตัว
๔.๖ พัฒนาระบบการจัดสรรทุนการศึกษา โดยลงสู่นักศึกษาที่มีปัญหาอย่างแท้จริง
๔.๗ พัฒนาความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : เร่งรัดการพัฒนาผลผลิตและคุณภาพงานวิจัย เพือ่ ยกระดับ
การพัฒนาท้องถิ่นและอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง
เป้าประสงค์ :
๑. ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ในการนําไปใช้ประโยชน์ แก่ท้องถิ่น
ประเทศ และอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง
๒. เน้นผลิตงานวิจัยรับใช้สังคมที่บูรณาการองค์ความรู้ในชั้นเรียนกับชุมชน
ตัวชี้วัด :
๑. ร้อยละของงานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ หรืองานวิจัยรับใช้สังคม
๒. ร้อยละงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ
ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา
๓. ร้อยละความสําเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาด้านการวิจยั
เป้าหมาย :
๑. งานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ หรืองานวิจัยรับใช้สังคม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของจํานวนอาจารย์
ประจําในแต่ละปี
๒. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติต่อจํานวน
อาจารย์ประจําไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของงานวิจัยในแต่ละปี
๓. ความสําเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาด้านการวิจัย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
กลยุทธ์ :
๑. เพิ่มจํานวนและระดับการตีพมิ พ์เผยแพร่ผลงานวิจยั
(แนวทางการดําเนินงาน)
๑.๑ พัฒนากระบวนการ ส่งเสริม สนับสนุนงานวิจัยให้ได้รบั การตีพิมพ์และเผยแพร่
ในระดับชาติและนานาชาติอย่างครบวงจร
๑.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการนําเสนอ และตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงาน
วิชาการในเวทีระดับชาติและนานาชาติ
๑.๓ สร้างแรงจูงใจในการตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการในระดับชาติ
และนานาชาติ
๒. ส่งเสริมการนําผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม อย่างยั่งยืน
(แนวทางการดําเนินงาน)
๒.๑ พัฒนากระบวนการในการนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในชุมชนหรือท้องถิ่น
เชิงนโยบาย เชิงพาณิชย์ หรือเชิงประโยชน์ทางสาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของภูมิปัญญาในชุมชน การเพิ่มทุนทางสังคมและวัฒนธรรม
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๓. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน
เพื่อนําผลงานวิจัยไปสร้างมูลค่าเพิ่ม
(แนวทางการดําเนินงาน)
๓.๑ พัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัยให้เข้าถึงและสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ในท้องถิน่
ประเทศ และอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง
๓.๒ สร้างเครือข่ายการวิจัยในท้องถิ่น ประเทศ และอนุภมู ิภาคลุ่มน้ําโขง
๓.๓ ส่งเสริมการทําวิจัยร่วมกับสถาบันทั้งในและต่างประเทศ
๔. ส่งเสริมการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน และการบริการวิชาการแก่สังคม
(แนวทางการดําเนินงาน)
๔.๑ ส่งเสริมพัฒนางานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์
๔.๒ เชื่อมโยงการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท และ ป.เอก) กับการ
บริการวิชาการแก่สงั คม
๔.๓ ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอน โดยใช้การวิจัยเป็นฐานและบูรณาการกับ
ปัญหาของท้องถิ่น
๕. พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย
(แนวทางการดําเนินงาน)
๕.๑ ให้ความรู้แก่บุคลากรในการเขียนโครงร่างการวิจัย
๕.๒ สนับสนุนการทําวิจัย และส่งเสริมการแสวงหาแหล่งทุนวิจัย
๕.๓ ส่งเสริมให้บุคลากรเผยแพร่งานวิจัยในฐานข้อมูลหรือฐานข้อมูลที่มีการรับรอง
๕.๔ ส่งเสริมให้บุคลากรเขียนรายงานการวิจัยและนําเสนองานวิจัยในระดับชาติและ
นานาชาติ
๕.๕ ส่งเสริมให้บุคลากรมีความสามารถในการบริหารจัดการงานวิจัย
๖. พัฒนาขีดความสามารถการบริหารจัดการงานวิจัย
(แนวทางการดําเนินงาน)
๖.๑ ปรับปรุงระบบกลไกการบริหารจัดการงานวิจัย การผลิตงานวิจัย การพัฒนา
งานวิจัย ประกอบด้วย การวางแผน การสนับสนุน การติดตามและประเมินผล
๖.๒ สร้างผู้มีความรู้ ความสามารถในการวิจัย และบริหารโครงการ (เมธีวิจัย)
๖.๓ ยกระดับสถาบันวิจัยและพัฒนา ให้เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการ และเป็น
คลังข้อมูลในการวิจัย
๗. สนับสนุนการวิจัยรับใช้สังคมที่ประชาชนมีส่วนร่วม
(แนวทางการดําเนินงาน)
๗.๑ ดําเนินงานวิจัยแบบมีส่วนร่วม (PAR)
๗.๒ ดําเนินงานวิจัยเพื่อพัฒนา (R&D)
๗.๓ สนับสนุนการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ โดยนํางานวิจัยรับใช้สังคมมาเป็นหลักฐาน
ในการวิจัย
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : สร้างนวัตกรรมการให้บริการวิชาการแก่สังคม ที่สอดคล้องกับบริบท
และความต้องการของท้องถิ่น และกลุ่มชาติพันธุ์
เป้าประสงค์ :
๑. มีนวัตกรรมที่ให้บริการวิชาการแก่สังคมอย่างมีคุณภาพ
๒. ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ได้ รั บ การส่ ง เสริ มวิ ท ยฐานะให้ ไ ด้ คุ ณ ภาพและมาตรฐาน
ทางวิชาชีพ โดยใช้นวัตกรรมที่เหมาะสม
๓. ชุมชนและสังคมเป้าหมายได้รับการบริการวิชาการแก่สังคมอย่างทั่วถึง
๔. มีเครื อข่ ายความร่ วมมื อกับ สถาบั นอุดมศึ กษา และเครื อข่ ายในท้องถิ่น ชุ มชนหรื อสถาน
ประกอบการ
ตัวชี้วัด :
๑. จํานวนโครงการบริการวิชาการแก่สงั คมที่นํานวัตกรรมมาใช้ในการให้บริการ
๒. จํานวนโครงการความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๓. จํานวนโครงการพัฒนาท้องถิน่ และชุมชนหรือสถานประกอบการ
๔. จํานวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่น และชุมชนหรือ
สถานประกอบการ
๕. จํานวนโครงการความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา และเครือข่ายในท้องถิ่น ชุมชนหรือสถาน
ประกอบการ
๖. ร้อยละความสําเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
เป้าหมาย :
๑. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่นํานวัตกรรมมาใช้ในการให้บริการ จํานวน ๒๐ โครงการ
๒. โครงการความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
จํานวน ๖ กลุ่มเป้าหมาย
๓. โครงการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนหรือสถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า ๕ กลุ่มเป้าหมายหลัก
๔. ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาในท้องถิน่ และชุมชนหรือสถาน
ประกอบการ จํานวน ๗ ชุมชน
๕. โครงการความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา และเครือข่ายในท้องถิ่น ชุมชนหรือสถาน
ประกอบการ จํานวน ๒ โครงการ
๖. ความสําเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ร้อยละ ๘๐
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กลยุทธ์ :
๑. เน้นการใช้นวัตกรรมในการบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
๕ กลุ่มหลัก
(แนวทางการดําเนินงาน)
๑.๑ พัฒนากระบวนการสร้าง และการถ่ายทอด ปรับปรุงพัฒนาเทคโนโลยี รวมทั้งการ
ใช้นวัตกรรมการให้บริการวิชาการแก่ผู้รับผิดชอบ และผู้รบั บริการ
๑.๒ ติดตามและประเมินผลการใช้นวัตกรรม
๒. ส่งเสริมวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้คุณภาพและมาตรฐานทางวิชาชีพ
(แนวทางการดําเนินงาน)
๒.๑ ส่งเสริมวิทยฐานะของครูและบุคลากรทางการศึกษา
๓. พัฒนารูปแบบการให้บริการวิชาการแก่สังคมทีม่ ีประสิทธิภาพ
(แนวทางการดําเนินงาน)
๓.๑ เพิ่มช่องทางผ่าน Website/วิทยุ/วีดีทัศน์/ชุดการเรียนรู้
๓.๒ จัดตั้ง “ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง” เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนทุก
ระดับ ทั้ง Degree & Non-Degree Program
๓.๓ พัฒนาระบบพี่เลี้ยง ระบบติดตามประเมินผล และการให้ข้อมูลย้อนกลับ
๓.๔ ประเมินผลกระทบหรือผลลัพธ์ที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่า
๓.๕ สนับสนุนส่งเสริมให้หน่วยงานเข้าถึงแหล่งทุนภายนอก เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
๓.๖ พัฒนาศูนย์ภาษาต่างประเทศให้ยกระดับขีดความสามารถในการพัฒนาความรู้
ด้านภาษาแก่ประชาชนในท้องถิ่น อย่างน้อย ๒ ภาษา
๓.๗ ให้บริการวิชาการแก่สังคมที่ต่อยอดจากการวิจัย
๔. สนับสนุนการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่น และ
กลุ่มชาติพันธุม์ ีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเกิดสังคมแห่งการเรียนรู้
(แนวทางการดําเนินงาน)
๔.๑ ให้บริการวิชาการ เพื่อการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาท้องถิ่นในประเด็นต่างๆ เช่น
การแปรรูปสินค้าเกษตร การค้าชายแดน การท่องเที่ยว การสาธารณสุข
สิ่งแวดล้อม และแรงงาน
๔.๒ สร้างศักยภาพของคณาจารย์และบุคากรทางการศึกษาในการบริการวิชาการแก่สังคม
๔.๓ ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตและยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในท้องถิ่นและกลุ่มชาติพันธุ์
๔.๔ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานบริการวิชาการแก่สงั คม
๔.๕ ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
๔.๖ ยกระดับสํานักการศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ ให้เป็นศูนย์กลางในการ
บริหารจัดการและเป็นคลังข้อมูลในการให้บริการวิชาการ
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๕. ส่งเสริมการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน และการวิจัย
(แนวทางการดําเนินงาน)
๕.๑ สร้างการมีส่วนร่วมและเรียนรู้ร่วมกันในการบริการวิชาการแก่สังคมและการวิจัย
ระหว่างอาจารย์ นักศึกษา และชุมชน
๖. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษาในการให้บริการวิชาการแก่สังคม
(แนวทางการดําเนินงาน)
๖.๑ สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการแก่สงั คม
เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาท้องถิ่นในอนุภูมิภาคลุม่ น้ําโขง
๖.๒ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย
๖.๓ จัดประชุมนานาชาติ (International Conference) เพื่อการเสนอ “มหาวิทยาลัย
ทางเลือกเพื่อการพัฒนาประชาชนกลุ่มประเทศอาเซียน”
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ประเด็ นยุท ธศาสตร์ที่ ๕ : อนุรั กษ์ ทํ านุบํ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อคงความเป็นเอกลักษณ์
ล้านนา กลุ่มชาติพันธุ์ และสร้างมูลค่าเพิ่มทางวัฒนธรรม
เป้าประสงค์ :
๑. เป็นศูนย์อนุรักษ์และการเรียนรู้ด้านภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม กลุ่มประเทศอนุภูมิภาค
ลุ่มน้ําโขงรวมถึงส่งเสริม อัตลักษณ์วัฒนธรรมไทย ท้องถิ่นล้านนา และชาติพันธุ์
๒. เป็นแหล่งส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มทางด้านวัฒนธรรม
๓. เกิดมาตรฐานทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของล้านนา
ตัวชี้วัด :
๑. จํานวนผู้เข้าใช้บริการ/เข้ารับการส่งเสริมจากศูนย์การเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
๒. จํานวนโครงการหรือผลิตภัณฑ์ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่ได้รับการส่งเสริมเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่ม
๓. จํานวนผลการรวบรวมงานวิจัย งานวิชาการที่เกี่ยวกับภาษาล้านนาและชาติพันธุ์
๔. ร้อยละความสําเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา
ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
เป้าหมาย :
๑. จํานวนผู้เข้าใช้บริการ/เข้ารับการส่งเสริมจากศูนย์การเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ไม่น้อยกว่าปีละ ๒,๐๐๐ คน
๒. จํานวนโครงการหรือผลิตภัณฑ์ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่ได้รับการส่งเสริมเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่ม ไม่น้อยกว่าปีละ ๑๐ โครงการ/ผลิตภัณฑ์
๓. จํานวนผลการรวบรวมงานวิจัย งานวิชาการที่เกี่ยวกับภาษาล้านนาและชาติพันธุ์
จํานวน ๒ ผลงาน
๔. ความสําเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา
ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ร้อยละ ๘๐
กลยุทธ์ :
๑. พัฒนาระบบบริหารจัดการงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทมี่ ี
ประสิทธิภาพ
(แนวทางการดําเนินงาน)
๑.๑ เปลี่ยนกรอบความคิดในการทํางานของศูนย์วัฒนธรรมล้านนา เป็น “สถาบัน
วัฒนธรรมล้านนา”
๑.๒ พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ด้านภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมไทยท้องถิน่
ล้านนาและชาติพันธุ์ให้ครอบคลุมและเข้าถึงง่าย
๑.๓ ยกระดับสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ให้เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการและเป็น
คลังข้อมูลในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
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๑.๔ ส่งเสริมการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์งานศิลปวัฒนธรรมไปสู่สาธารณะทัง้ ใน
ระดับชาติและนานาชาติ
๒. ส่งเสริมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อดํารงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของล้านนา
และชาติพันธุ์
(แนวทางการดําเนินงาน)
๒.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมทางภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
ที่แสดงอัตลักษณ์ วัฒนธรรมไทย ท้องถิ่น ล้านนา และชาติพันธุ์
๒.๒ สร้างเครือข่ายทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ
และอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง
๒.๓ ส่งเสริมการแต่งกายที่สะท้อนความเป็นล้านนา
๒.๔ ส่งเสริมทํานุบํารุงกิจกรรมทางศาสนา เช่น การบรรพชาภาคฤดูร้อน
๓. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มทางด้านวัฒนธรรม
(แนวทางการดําเนินงาน)
๓.๑ ส่งเสริมการดําเนินงานโครงการหรือผลิตภัณฑ์ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมใน
เชิงพาณิชย์
๓.๒ คัดเลือกหรือคัดสรรผลงานทางภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมที่โดดเด่น เพื่อนําไปสู่
การสร้างมูลค่าเพิ่ม
๓.๓ ใช้วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่น
๔. วิจัยและสร้างสรรค์เพื่อสร้างมาตรฐานทางด้านวัฒนธรรม ที่เป็นเอกลักษณ์ของล้านนา
(แนวทางการดําเนินงาน)
๔.๑ ดําเนินงานโครงการวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมที่เป็น
เอกลักษณ์ของล้านนา รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมของล้านนาที่หายไป
๔.๒ ส่งเสริม สนับสนุนให้ปราชญ์ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการดําเนินงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์
๔.๓ สนับสนุนแหล่งทุนเพื่อวิจัยหรือสร้างสรรค์มาตรฐานทางวัฒนธรรม ที่เป็น
เอกลักษณ์ของล้านนา
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ : ส่งเสริมการดําเนินงานตามแนวพระราชดําริเพื่อความเข้มแข็งของ
ชุมชน
เป้าประสงค์ :
แนวพระราชดําริได้รับการส่งเสริม สืบสาน เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ตัวชี้วัด :
๑. จํานวนโครงการที่ดําเนินงานตามแนวพระราชดําริ
๒. มีหอเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
๓. ร้อยละความสําเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา
ตามเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
เป้าหมาย :
๑. โครงการที่ดําเนินงานตามแนวพระราชดําริ จํานวน ๖ โครงการ
๒. จัดตั้งหอเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๘
๓. ความสําเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาตามเอกลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย ร้อยละ ๘๐
กลยุทธ์ :
๑. สร้างปณิธานในการทํางานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน ท้องถิ่น ในการสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับชุมชน
(แนวทางการดําเนินงาน)
๑.๑ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานพัฒนาที่เกี่ยวข้อง
๑.๒ จัดอบรม เพื่อถ่ายทอดกระบวนการและแนวคิดตามแนวพระราชดําริให้กับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน
๒. ปรับกระบวนการทํางานกับท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหา โดยใช้แนวทางตามแนว
พระราชดําริมาเป็นฐานในการพัฒนา และป้องกันยาเสพติด
(แนวทางการดําเนินงาน)
๒.๑ ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรของมหาวิทยาลัย ให้มีการเรียนรู้ สร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับปัญหาของชุมชนและการทํางานร่วมกับชุมชน
๒.๒ สร้างกิจกรรมร่วมกับชุมชนในการปฏิบตั ิงานตามแนวพระราชดําริและการป้องกัน
ยาเสพติด
๒.๓ กําหนดนโยบายมหาวิทยาลัยที่เอื้อต่อการทํางานร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน
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๓. บูรณาการการดําเนินงานตามแนวพระราชดําริสู่การเรียนการสอนและการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
(แนวทางการดําเนินงาน)
๓.๑ บูรณการการเรียนการสอนและการวิจัยโดยใช้แนวพระราชดําริเป็นฐาน
๓.๒ นํานักศึกษาเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน
๓.๓ จัดสร้างหอเฉลิมพระเกียรติโดยการนําองค์ความรู้ตามแนวทางพระราชดําริ
(Follow in the Royal Foot Steps) มาจัดนิทรรศการเผยแพร่แก่ประชาชน
เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในอุดมการณ์การศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และเป็น
แหล่งเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัย
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗ : พัฒนาระบบและกลไกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร
สู่ความเป็นสากล
เป้าประสงค์ :
๑. ใช้ระบบธรรมาภิบาลขององค์กรภาครัฐในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
๒. มีรูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยที่เหมาะสมในอนาคต
๓. มีวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมร่วมที่เป็นสากล
ตัวชี้วัด :
๑. ระดับความสําเร็จของระบบบริหารจัดการที่ดีและมีธรรมาภิบาล
๒. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อรูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัย
๓. ระดับพฤติกรรมในการปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมร่วม
๔. ระดับความสําเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาด้านปรัชญา
ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดําเนินงาน
๕. ร้อยละความสําเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาด้านการ
บริหารและการจัดการ
๖. ระดับความสําเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาด้านการเงิน
และงบประมาณ
๗. ร้อยละความสําเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาด้านระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพ
๘. ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามกลยุทธ์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ
เป้าหมาย :
๑. ระดับความสําเร็จของระบบบริหารจัดการที่ดีและมีธรรมาภิบาล ไม่น้อยกว่า ๓.๕๑
๒. ความพึงพอใจของบุคลากรต่อรูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัย ร้อยละ ๘๐
๓. ระดับพฤติกรรมในการปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมร่วม ไม่น้อยกว่า ๓.๕๑
๔. ระดับความสําเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาด้านปรัชญา
ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดําเนินงาน ไม่น้อยกว่า ๔ คะแนน
๕. ความสําเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาด้านการบริหาร
และการจัดการ ร้อยละ ๘๐
๖. ระดับความสําเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาด้านการเงิน
และงบประมาณ ไม่น้อยกว่า ๔ คะแนน
๗. ความสําเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาด้านและกลไก
การประกันคุณภาพ ร้อยละ ๘๐
๘. ความสําเร็จของการดําเนินงานตามกลยุทธ์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ
ร้อยละ ๘๐
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กลยุทธ์ :
๑. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรภาครัฐ
(แนวทางการดําเนินงาน)
๑.๑ จัดระบบบริหารจัดการโดยนําหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการดําเนินงาน
๑.๒ จัดระบบบริหารจัดการในงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีความคล่องตัว
และมีประสิทธิภาพ
๑.๓ ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรทุกด้านร่วมกันเพื่อให้เกิดความคุ้มค่า
๑.๔ จัดให้มีระบบสื่อสารองค์กรเชิงรุกอย่างทั่วถึงและหลากหลายรูปแบบ
๑.๕ มีการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
๑.๖ มีระบบตรวจสอบและประเมินองค์กร และผู้บริหารทุกระดับ
๑.๗ สร้างบรรยากาศที่ดีในการทํางานร่วมกัน
๑.๘ ส่งเสริมและสนับสนุนในการทํางานอย่างเต็มประสิทธิภาพ
๒. ปรับโครงสร้างและหน้าที่ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการพัฒนาที่เหมาะสม เพื่อรองรับการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN)
(แนวทางการดําเนินงาน)
๒.๑ ปรับโครงสร้างและระบบงานต่างๆ ให้เกิดความคล่องตัว และได้มาตรฐานรองรับ
ประชาคมอาเซียน
๒.๒ สร้างวิสัยทัศน์ ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในความเป็นพลเมืองอาเซียน
ของผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทุกระดับ
๒.๓ ปรับระบบการบริหารจัดการศึกษาให้รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๒.๔ ปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อการรับนักศึกษาต่างชาติ (Oversea Student)
๓. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ
(แนวทางการดําเนินงาน)
๓.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยการจัดทําแผนแม่บท (Master Plan) ที่ว่าด้วย
ภูมิทัศน์ (Landscape) และภูมิสถาปัตยกรรม (Landscape Architecture)
และสาธารณูปโภค (Infrastructure)
๓.๒ จัดบริการรถไฟฟ้าฟรีในมหาวิทยาลัย โดยการจัดทําลานจอดรถรวม (Car Park)
ของนักศึกษา
๓.๓ สร้างกิจกรรมต้นแบบตามโครงการพัฒนาพลังงานทางเลือก โดยใช้โรงงานผลิต
ไฟฟ้าจากชีวมวลรวม เพื่อตอบสนองต่ออุดมการณ์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น
๓.๔ สร้างความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ที่มีการบูรณาการอนุรักษ์
ด้านพลังงาน และสิง่ แวดล้อมเข้าไปในการเรียนการสอน การวิจัย และในทุก
กิจกรรมของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการทํางานในบรรยากาศที่มีความ
ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และประหยัดพลังงาน อันก่อให้เกิดผลดีต่อ
สิ่งแวดล้อม และชุมชนของชาติ
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๔. พัฒนาทรัพยากรบุคคล ระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
(แนวทางการดําเนินงาน)
๔.๑ สร้างและรณรงค์ให้อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยรู้และเข้าใจ
ในอุดมการณ์ของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
๔.๒ ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในเพื่อสร้างขวัญและกําลังใจที่ดี
๔.๓ สร้างจรรยาบรรณของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา
๔.๔ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ (MOU) เพื่อการพัฒนาบุคลากร
๔.๕ มีการยกย่องเชิดชูบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น
๔.๖ พัฒนาระบบการประเมินบุคลากรให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
๔.๗ สร้างเจตคติและค่านิยมที่ดีตามภาระหน้าที่ (Public mind) เช่น ด้านการเรียน
การสอน การวิจัย (Research mind) การบริการวิชาการแก่สงั คม และ
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
๕. พัฒนาระบบการเงิน งบประมาณ และการจัดสรรในรูปแบบใหม่ทกี่ ่อให้เกิดความคล่องตัว
(แนวทางการดําเนินงาน)
๕.๑ พัฒนาระบบเพื่อสร้างความสมดุลทางด้านการเงิน และงบประมาณ
๕.๒ ปรับปรุงระบบงานการเงินและงบประมาณที่เน้นการบริหาร ความโปร่งใส ถูกต้อง
ตรวจสอบได้ และคุ้มค่า เพื่อเพิ่มพูนประโยชน์ของเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย
๕.๓ พัฒนากระบวนการดําเนินงานเพื่อลดขั้นตอนการดําเนินงานด้านการเงินและ
งบประมาณ
๕.๔ แสวงหารายได้จากทรัพยากรที่มีอยู่ของมหาวิทยาลัย เช่น การดําเนินกิจกรรม
Campus tour การให้เอกชนมาลงทุนดําเนินกิจการภายในมหาวิทยาลัย การลงทุน
ในลักษณะแฟรนไชส์ (Franchise) และมหาวิทยาลัยประกอบกิจการเอง
๕.๕ จัดให้มีคณะบุคคลที่ทําหน้าที่บริหารจัดการทางการเงินให้เกิดประโยชน์ตอบแทน
สูงสุดตามหลักเศรษฐศาสตร์
๕.๖ ส่งเสริมให้หัวหน้าหน่วยงานในมหาวิทยาลัย มีสมรรถนะในการบริหารจัดการทาง
การเงิน
๖. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
(แนวทางการดําเนินงาน)
๖.๑ สร้างระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information
System : MIS)
๖.๒ นําข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ
๗. สร้างวัฒนธรรมขององค์กรเชิงคุณภาพและองค์กรแห่งการเรียนรู้
(แนวทางการดําเนินงาน)
๗.๑ นําระบบการจัดการความรู้ (KM) มาใช้ในการพัฒนาบุคลากรในมหาวิทยาลัย
๗.๒ สร้างระบบการกํากับติดตามกระบวนการทํางาน (Monitoring System)
ในทุกระบบงานของมหาวิทยาลัย
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๗.๓ พัฒนาระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพและมาตรฐานชัดเจน
ยิ่งขึ้น
๘. การวิจัยสถาบัน
(แนวทางการดําเนินงาน)
๘.๑ ดําเนินการวิจัยสถาบันด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
๘.๒ ดําเนินการวิจัยสถาบันด้านทรัพยากรการเรียนรู้และสิง่ อํานวยความสะดวก
๘.๓ ดําเนินการวิจัยสถาบันด้านความต้องการของนายจ้าง
๘.๔ ดําเนินการวิจัยสถาบันด้านความต้องการเรียนต่อ
๘.๕ ดําเนินการวิจัยสถาบันด้านการพัฒนาหลักสูตร
๘.๖ ดําเนินการวิจัยสถาบันด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
๙. นําหลักการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
(แนวทางการดําเนินงาน)
๙.๑ วิเคราะห์ความเสี่ยง
๙.๒ ประเมินผลกระทบความเสี่ยง
๙.๓ จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
๙.๔ ประเมินแผนบริหารความเสี่ยง
๑๐. พัฒนาระบบกลไกในการเชื่อมโยงการจัดการการศึกษากับภาคธุรกิจ
๑๐.๑ พัฒนาระบบสหกิจศึกษา เชื่อมโยงกับการผลิตบัณฑิต
๑๐.๒ พัฒนาระบบวิจัยตามความต้องการของท้องถิ่น
๑๐.๓ พัฒนาระบบการเป็นทีป่ รึกษาในภาคธุรกิจ
๑๐.๔ พัฒนาระบบการรับงานศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
๑๐.๕ พัฒนาระบบการให้เอกชนเข้ามาร่วมพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
๑๑. พั ฒ นาหน่ ว ยงานภายในที่ มี ศั ก ยภาพเพื่ อ การเป็ น ส่ ว นงานภายในที่ ส อดคล้ อ งกั บ
การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
๑๑.๑ วิเคราะห์ศักยภาพของหน่วยงาน
๑๑.๒ พัฒนาแผนการดําเนินงานของหน่วยงาน
๑๑.๓ ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความพร้อมต่อการเป็นส่วนงานภายในที่สอดคล้องกับ
การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
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ส่วนที่ ๕
การควบคุม ติดตาม และกํากับให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์
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การควบคุม ติดตาม และกํากับให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์
หลังจากที่ได้นําแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติแล้ว จําเป็นต้องมีการควบคุมติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการดําเนินงาน เพื่อให้มั่นใจว่าสิ่งที่ได้วางแผนไว้จะบังเกิดผล นอกจากนี้ยังเป็นการตรวจสอบ
สถานการณ์ ก ารเปลี่ ย นแปลง ผลกระทบที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ระหว่ า งช่ ว งระยะเวลาการดํ า เนิ น การตามแผน
เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ทบทวนยุ ท ธศาสตร์ ให้ ส อดรั บ กั บ สถานการณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น โดยแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) ที่จัดทําขึ้น จะต้องถูกนําไปสู่การปฏิบัติโดย
การจัดทําเป็นแผนปฏิบัติราชการประจําปี ซึ่งมหาวิทยาลัยมีแนวทางในการควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล กําหนดเป็น ๔ แนวทาง ดังนี้

๑. การวัดผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ตามพระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
ที่กําหนดให้ส่วนราชการต้องมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ส่วนราชการกําหนดขึ้น เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยได้มีการจัดทํา
คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปี ซึ่งถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องจากปี พ.ศ. ๒๕๔๖ จนถึงปัจจุบัน ซึ่งมี
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เป็นองค์กรหลักในการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในภาพรวมของหน่วยงานภาครัฐทุกแห่ง ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐในทุกส่วนจะต้องมีการประเมินผล
การปฏิ บั ติ ร าชการตามคํ า รั บ รองที่ ห น่ ว ยงานได้ ทํ า ความตกลงไว้ ภ ายใต้ ภ ารกิ จ ที่ ห น่ ว ยงานของตนเอง
รั บ ผิ ด ชอบ ทั้ ง นี้ ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการจะมี ก ารกํ า หนดตั ว ชี้ วั ด และเกณฑ์ ก ารให้ ค ะแนน
โดยคํานึงถึงภารกิจความรับผิดชอบของหน่วยงาน และมีการประเมินผลในเชิงมิติประกอบเพื่อให้เกิดความ
ครอบคลุมทุกส่วน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นหน่วยงานภาครัฐองค์กรหนึ่งที่มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
องค์กรอย่างเป็นระบบ โดยหลังจากที่มีการนําแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติแล้วในแต่ละปีมหาวิทยาลัย
จะต้องดําเนินการจัด ทําคํารับรองการปฏิ บัติราชการประจําปี กับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
พร้อมกําหนดตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ใน ๔ มิติ ประกอบด้วย มิติด้านประสิทธิผล มิติด้าน
คุณภาพ มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ และมิติด้านการพัฒนาสถาบัน โดยในแต่ละมิติจะมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย

๒. การวัดผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้กําหนด
จุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน โดยกําหนดรายละเอียดไว้ใน
หมวด ๖ มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน”
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และ “ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” เพื่อใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของ
สถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ดําเนินการประกันคุณภาพภายใน เพื่อเป็นการสร้างระบบและกลไก
ในการควบคุม ตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและ
ระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด มีการจัดทํารายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
หรือเรียกว่ารายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) เสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใน ๑๒๐ วัน นับจากวันสิ้นปีการศึกษา และเปิดเผยต่อสาธารณชน
เพื่อนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ซึ่งเป็นการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดย “สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)” พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้กําหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก
อย่างน้อย ๑ ครั้ง ในทุกรอบ ๕ ปี นับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
เสร็จสิ้นไปแล้ว

๓. การติดตามและประเมินผลตามแผนยุทธศาสตร์
หลั ง จากที่ ไ ด้ มีก ารนํ า แผนยุ ท ธศาสตร์ ไ ปสู่ ก ารปฏิ บั ติ แ ล้ ว ได้ มี ก ารติ ด ตามและประเมิ น ผลตาม
แผนยุทธศาสตร์เป็น ๓ ระยะ คือ
ระยะที่ ๑ การติดตามความก้าวหน้าประจําปี หลังจากที่ได้มีการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ
เป็นแผนปฏิบัติราชการประจําปี โดยมีการติดตามไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง/ปี ซึ่งจะเป็นการติดตามความก้าวหน้า
ผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดต่าง ๆ ในแต่ละยุทธศาสตร์ เพื่อตรวจสอบความคาดเคลื่อน
ระหว่ างเป้าหมายที่กําหนดไว้กั บผลที่เกิด ขึ้นจริง ซึ่งจะนํ าไปสู่การแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่ เกิดขึ้นระหว่า ง
ดําเนินการ ตลอดจนการทบทวนเป้าหมายและกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง
ระยะที่ ๒ การประเมินผลในระยะครึ่งแผน เป็นการประเมินผลในระหว่างที่มีการปฏิบัติตาม
แผนยุทธศาสตร์ โดยเป็นการทบทวนผลความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อนําไปสู่การทบทวน
ประเด็นยุท ธศาสตร์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย และกลยุ ทธ์ หลัก เพื่อการปรับเปลี่ ย นแผนยุทธศาสตร์ใ ห้มีความ
เหมาะสม
ระยะที่ ๓ การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดแผน เป็นการประเมินผลเมื่อครบกําหนดระยะเวลา
การใช้แผน เพื่อสรุปผลการปฏิบัติราชการและประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น รวมทั้งผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ตลอดระยะเวลาที่ใช้แผนยุทธศาสตร์
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๔. การกํากับการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และการตรวจสอบเชิงนโยบาย
เพื่อให้การขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สู่เป้าหมายที่กําหนดไว้ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงรายจะมีการกํากับการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และการตรวจสอบเชิงนโยบายอย่างต่อเนื่องโดย
๑) สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายว่าด้วยคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตามความในมาตรา ๓๙ มาตรา ๔๙ และ
มาตรา ๕๐ แห่ง พระราชบัญ ญัติมหาวิทยาลั ยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ เกี่ ยวกับ การติ ดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ ผลงานของอธิการบดี คณบดี และหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อประโยชน์
ในการกํา กับดู แ ลกิจ การของมหาวิ ทยาลัย ให้เ ป็ นไปตามกฎหมาย นโยบายและแผนพัฒนามหาวิ ทยาลั ย
รวมแผนปฏิบัติราชการขององค์กร
๒) มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งราย แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการขั บ เคลื่ อ นแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ
๓) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยติดตามอย่างน้อย ๒ ครั้ง/ปี เพื่อทบทวนและปรับ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ให้มีความทันสมัย เหมาะสมกับสถานการณ์

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)
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ภาคผนวก

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)
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คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ที่ ๑๑๙๐/๒๕๕๖
เรื่อง แต่งตัง้ คณะกรรมการวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ ๒+๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๐)
------------------------------ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้อนุมัติแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
ระยะ ๒+๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๐) ไปเมื่อคราวประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔
และทุ ก หน่ ว ยงานภายในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งรายได้ นํ า แผนไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ เ รี ย บร้ อ ยแล้ ว นั้ น
บัดนี้ การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ได้ดําเนินงานมาเป็นระยะเวลา ๒ ปี คือ
ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕ ดัง นั้น เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ และนําไปสู่การ
ปรับปรุงแผนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
อาศัยอํานาจตามความในมาตราที่ ๓๑ (๑) และ ๓๑ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ ๒+๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๐) โดยมีรายนาม ดังนี้
๑. รองอธิการบดี (ผศ.นารี จิตรรักษา)
๒. รองอธิการบดี (ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง)
๓. รองอธิการบดี (ผศ.ดร.วัฒนา ยืนยง)
๔. รองอธิการบดี (ผศ.ดร.สุชาติ ลี้ตระกูล)
๕. ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.ดร.คมสัน รัตนะสิมากูล)
๖. ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา)
๗. ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์กรรณิการ์ แซ่ใช้)
๘. ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน (นางนิตยา ยืนยง)
๙. เจ้าหน้าที่กองนโยบายและแผน (นางเกสกานดา เชื้อสะอาด)
๑๐. เจ้าหน้าที่กองนโยบายและแผน (นางสาวทัศนีย์ ชัยสุภาพ)

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ ดังนี้
๑. ศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ ผ ลการดํ า เนิ น งานตามแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย
ระยะ ๒+๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๐) ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)
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๒. ศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ผ ลจากการรายงานการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ (กุมภาพันธ์ – ตุลาคม ๒๕๕๕) ของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
๓. วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคจากการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
ระยะ ๒+๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๐) ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕
๔. กําหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล อารีนิจ)
อธิการบดี

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)
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คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ที่ ๒๗๑๖/๒๕๕๖
เรื่อง แต่งตัง้ คณะกรรมการทบทวนและจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)
------------------------------ด้ ว ยมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งราย จะดํ า เนิ น การทบทวนและจั ด ทํ า แผนยุ ท ธศาสตร์
การพัฒ นามหาวิท ยาลัย ราชภัฏ เชีย งราย ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) เพื่อ ทบทวนและจัด ทํา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป และใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)
อาศัยอํานาจตามความในมาตราที่ ๓๑ (๑) และ ๓๑ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนและจัดทําแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) โดยมีรายนาม ดังนี้
๑. รองอธิการบดี (ผศ.นารี จิตรรักษา)
ประธานกรรมการ
๒. รองอธิการบดี (ผศ.ดร.สุชาติ ลี้ตระกูล)
รองประธานกรรมการ
๓. รองอธิการบดี (ผศ.เฉลียว ประสิทธิ์วิเศษ)
กรรมการ
กรรมการ
๔. รองอธิการบดี (ผศ.ดร.วัฒนา ยืนยง)
๕. รองอธิการบดี (ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง)
กรรมการ
๖. รองอธิการบดี (ผศ.เจษฎา สุวรรณ)
กรรมการ
๗. ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.ดร.คมสัน รัตนะสิมากูล)
กรรมการ
๘. ผู้ช่วยอธิการบดี (รศ.ดร.จิรภา ศักดิ์กิตติมาลัย)
กรรมการ
กรรมการ
๙. ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา)
๑๐. ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์กรรณิการ์ แซ่ใช้)
กรรมการ
๑๑. ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน (นางนิตยา ยืนยง)
กรรมการและเลขานุการ
๑๒. เจ้าหน้าทีก่ องนโยบายและแผน (นางเกสกานดา เชื้อสะอาด) ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๓. เจ้าหน้าที่กองนโยบายและแผน (นางสาวทัศนีย์ ชัยสุภาพ)
ผู้ช่วยเลขานุการ
ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ ดังนี้
๑. วิเคราะห์ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ ๒+๕ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๐) ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕
๒. ทบทวน และแต่งตั้งคณะทํางานจัดทํา (ร่าง)แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) พร้อมทั้ง ให้คําปรึกษาและแก้ไขปัญหาในการดําเนินงาน

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)

ห น้ า | ๙๕

๓. นํ า เสนอแผนยุท ธศาสตร์ก ารพัฒ นามหาวิท ยาลัย ราชภัฏ เชีย งราย ระยะ ๕ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) ฉบับสมบูรณ์ ต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล อารีนิจ)
อธิการบดี

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)
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คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ที่ ๒๗๑๔/๒๕๕๖
เรื่อง แต่งตัง้ คณะทํางานจัดทํา (ร่าง)แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)
------------------------------ด้ ว ยมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งราย จะดํ า เนิ น การทบทวนและจั ด ทํ า แผนยุ ท ธศาสตร์
การพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งราย ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) เพื่ อ ให้
การดํ า เนิ น งานเป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตราที่ ๓๑ (๑) และ ๓๑ (๓)
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จึงแต่งตั้งคณะทํางาน
จัดทํา (ร่าง)แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)
โดยมีรายนาม ดังนี้
๑. รองอธิการบดี (ผศ.ดร.สุชาติ ลี้ตระกูล)
ประธานคณะทํางาน
๒. ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
รองประธานคณะทํางาน
๓. อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
กรรมการ
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ เหล็กกล้า
กรรมการ
กรรมการ
๕. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.จํารัส กลิ่นหนู
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรุณสิริ ใจมา
กรรมการ
๗. อาจารย์วิทยา วรรณศิริ
กรรมการ
๘. อาจารย์ ดร.วรรณะ รัตนพงษ์
กรรมการ
๙. อาจารย์ ดร.พูลชัย ยาวิราช
กรรมการ
๑๐. อาจารย์ ดร.นาวิน พรหมใจสา
กรรมการ
๑๑. อาจารย์เอนก โคแพร่
กรรมการ
๑๒. ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๓. เจ้าหน้าที่กองนโยบายและแผนทุกคน
๑๔. เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาทุกคน
ผู้ช่วยเลขานุการ
ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ ดังนี้
๑. สํา รวจสภาพปั จ จุ บั น ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งราย (SWOT Analysis)
ตามภารกิจ ๕ ด้ าน ประกอบด้ว ย ด้ า นการจั ด การเรี ย นการสอน การวิ จั ย การบริ ก ารวิ ชาการแก่ สั ง คม
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ
๒. จัดทํา (ร่าง)แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ ๕ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)

ห น้ า | ๙๗

๓. นําเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ ๕ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) ต่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
๔. ปรับปรุงร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ ๕ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)
๕. นํ า เสนอแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งราย ระยะ ๕ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) ฉบั บ สมบู ร ณ์ ต่ อ คณะกรรมการทบทวนและจั ด ทํ า แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล อารีนิจ)
อธิการบดี

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)
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คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ที่ ๑๓๗/๒๕๕๖
เรื่อง แต่งตัง้ คณะทํางานจัดประชุมสัมมนาของสภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ
และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
------------------------------ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กําหนดให้มีการระดมแนวคิด จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ของสภามหาวิ ทยาลัย สภาวิชาการ และคณะกรรมการส่ ง เสริมกิ จการของมหาวิทยาลัย ในวันที่ ๗ – ๘
กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๕๗ ณ หอประชุ ม ใหญ่ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งราย เพื่ อ ร่ ว มหาแนวทางในการพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย
อาศัยอํานาจตามความในมาตราที่ ๓๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัย
จึงแต่งตั้งคณะทํางานจัดประชุมสัมมนาของสภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ดังต่อไปนี้
คณะกรรมการอํานวยการ

๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
๒. รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นารี จิตรรักษา)
๓. รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ ลี้ตระกูล)
๔. รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลียว ประสิทธิ์วิเศษ)
๕. รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง)
๖. รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา ยืนยง)
๗. รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา สุวรรณ)
๘. ผู้ช่วยอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.จิรภา ศักดิ์กิตติมัย)
๙. ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน รัตนะสิมากูล)
๑๐. ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา)
๑๑. ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์กรรณิการ์ แซ่ใช้)
๑๒. ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี
๑๓. ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน
๑๔. ผู้อํานวยการกองกลาง

ประธานคณะทํางาน
รองประธานคณะทํางาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)
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หน้าที่
๑. ให้คําปรึกษาในการดําเนินงานจัดประชุม
๒. อํานวยความสะดวกและแก้ไขปัญหา
๓. ประสานกับคณะกรรมการทุกฝ่ายในการจัดประชุม
๔. อื่นๆ ตามความเหมาะสม
คณะกรรมการดําเนินงาน
๑. คณะทํางานฝ่ายเลขานุการ
๑.๑ รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลียว ประสิทธิ์วิเศษ)
๑.๒ รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นารี จิตรรักษา)
๑.๓ ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
๑.๔ บุคลากรสังกัดกองกลางทุกคน
๑.๕ บุคลากรสังกัดกองนโยบายและแผนทุกคน
๑.๖ ผู้อํานวยการกองกลาง
๑.๗ ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน
๑.๘ ผู้อํานวยการกองบริหารงานบุคคล

ประธานคณะทํางาน
รองประธานคณะทํางาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่
๑. จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม และวัสดุอุปกรณ์ในการจัดประชุม
๒. บันทึกการประชุม และสรุปผลการประชุม
๓. ประสานงาน และอํานวยความสะดวกด้านที่พัก และการเดินทางเข้าร่วมประชุมของผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. กําหนดรูปแบบการลงทะเบียน และรับลงทะเบียน
๕. ดําเนินการและประสานงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๒. คณะทํางานฝ่ายสถานที่ และยานพาหนะ
๒.๑ รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา สุวรรณ)
๒.๒ บุคลากรสังกัดกองอาคารสถานที่ทุกคน
๒.๔ นายทองไสย วงษ์ช่าง
๒.๕ นายวรยุทธ ปลัดคุณ
หน้าที่
๑. จัดสถานที่ และระบบสาธารณูปโภค ตลอดการจัดประชุม
๒. จัดบริการรถรับ – ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดการจัดประชุม
๓. ดําเนินการประสานงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ประธานคณะทํางาน
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)
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๓. คณะทํางานฝ่ายประชาสัมพันธ์ และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
๓.๑ ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน รัตนะสิมากูล) ประธานคณะทํางาน
๓.๒ บุคลากรสังกัดสํานักสื่อสารองค์กรทุกคน
กรรมการ
๓.๓ อาจารย์ ดร.วิชิต เทพประสิทธิ์
กรรมการและเลขานุการ
๓.๔ นายชิสณุพงศ์ พงศ์สินโชติ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่
๑. จัดอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ในการจัดประชุม
๒. จัดทําข้อมูลในการนําเสนอต่อที่ประชุมของอธิการบดี
๓. จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานของมหาวิทยาลัย บริเวณด้านหน้าห้องประชุม
๔. บันทึกภาพกิจกรรมตลอดการจัดประชุม
๕. ประชาสัมพันธ์การดําเนินการจัดประชุม
๖. ดําเนินการประสานงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. คณะทํางานฝ่ายอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
ประธานคณะทํางาน
๔.๑ ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์มาลี หมวกกุล
๔.๒ นางสาววาสนา เสภา
กรรมการ
๔.๓ นางสาวจิราพร มะโนวัง
กรรมการ
๔.๔ นางสาวกนกวรรณ ปลาศิลา
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่
๑. จัดเลี้ยงอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
๒. ประสานงานการจัดแสดงดนตรีในช่วงอาหารมื้อเย็นวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ บริเวณสวนสมเด็จ
พระศรีนครินทร์เชียงราย
๓. ดําเนินการประสานงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล อารีนิจ)
อธิการบดี

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)
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คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ที่ ๔๙๙/๒๕๕๗
เรื่อง แต่งตัง้ คณะทํางานจัดประชุมสัมมนาของสภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ
และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม)
------------------------------ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กําหนดให้มีการระดมแนวคิด จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ของสภามหาวิ ทยาลัย สภาวิชาการ และคณะกรรมการส่ ง เสริมกิ จการของมหาวิทยาลัย ในวันที่ ๗ – ๘
กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๕๗ ณ หอประชุ ม ใหญ่ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งราย เพื่ อ ร่ ว มหาแนวทางในการพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย
อาศัยอํานาจตามความในมาตราที่ ๓๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัย
จึงแต่งตั้งคณะทํางานจัดประชุมสัมมนาของสภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
(เพิ่มเติม) ดังต่อไปนี้

คณะทํางานฝ่ายอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
๑ อาจารย์ศมล สังคะรัตน์
กรรมการ
๒ อาจารย์ศุภรา ติวงค์
กรรมการ
๓. นางสาวจิราพร แสบงบาล
กรรมการ
๔. นางสาววรางคณา กาทองทุง่
กรรมการ
๕. นางสาววันเฉลิม มูลวงศ์
กรรมการ
๖. นางสาวธัญญารัตน์ ทรัพย์ละออ
กรรมการ
๗. นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทุกชั้นปี
กรรมการ
หน้าที่
๑. จัดเลี้ยงอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
๒. ประสานงานการจัดแสดงดนตรีในช่วงอาหารมื้อเย็นวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ บริเวณสวนสมเด็จ
พระศรีนครินทร์เชียงราย
๓. ดําเนินการประสานงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)
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ทั้งนี้ ตตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศศ. ๒๕๕๗

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลียว ประสิทธิ์วิเศษษ)
า รักษาราชการแทน
รองอธิการบดี
อธิการบดีมหาวิ
ห ทยาลัยราชชภัฏเชียงราย

แผนยุทธศาสตร์์การพัฒนามหาวิทยาลั
ย ยราชภัฏเชียงราย
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ขั้นตอนการดําเนินงานในการจัดทํา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)
วัน เดือน ปี
๖ มีนาคม ๒๕๕๖

รายการดําเนินงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ ๒+๕ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๐)
การดําเนินการของคณะกรรมการฯ
๑. จัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖
๒. จัดประชุมคณะกรรมการครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖
๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนและจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ –
๒๕๖๐) ตามคําสั่งแต่งตั้งที่ ๒๗๑๖/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖
๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย แต่งตั้งคณะทํางานจัดทํา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)
ตามคําสั่งแต่งตั้งที่ ๒๗๑๔/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖
การดําเนินการของคณะกรรมการฯ
๑. ทําการสํารวจสภาพองค์กรเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ในระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖
จากบุคลากร จํานวน ๓ กลุ่ม ประกอบด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร
สายสนับสนุน รวมทั้งสิ้น ๘๒๙ คน
๒. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสํารวจสภาพปัจจุบันของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย (SWOT Analysis)” ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรม
ปิยะพรพาวิลเลี่ยน อําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และ
บุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมประชุม จํานวน ๘๐ คน
๓. จัดประชุมคณะทํางานจัดทํา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
เพื่อวิเคราะห์และจัดทํา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา จํานวน ๕ ครั้ง ดังนี้
- ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ คงการ์เด้น วิว
รีสอร์ท อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
- ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ คงการ์เด้น วิว รีสอร์ท
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
- ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ร้านสุพรรณิการ์
เชียงราย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
- ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรม
โกลเด้นท์ ไพน์ รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงราย
- ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ ณ โรงแรม
โกลเด้นท์ ไพน์ รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงราย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)
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วัน เดือน ปี
รายการดําเนินงาน
๘ มกราคม ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย แต่งตั้งคณะทํางานจัดประชุมสัมมนาของสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สภาวิชาการ และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
และ
๒๓ มกราคม ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัย ตามคําสั่งแต่งตั้งที่ ๑๓๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๗
และคําสัง่ แต่งตั้งเพิ่มเติม ตามคําสั่งแต่งตั้งที่ ๔๙๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม
๒๕๕๗
๙ มกราคม ๒๕๕๗ นําเสนอ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ ๔ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการ
ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๗
๗ – ๘ กุมภาพันธ์ จัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ ๓ สภา ประกอบด้วย สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
๒๕๕๗
เชียงราย สภาวิชาการ และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เพื่อรับฟัง
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)
๑๕ กุมภาพันธ์
คณะทํางานจัดทํา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ ปรับปรุงแก้ไข
๒๕๕๗
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ ๔ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) ตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
๓ สภา
๒๑ กุมภาพันธ์
นําเสนอขออนุมัติแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
๒๕๕๗
ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) ต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)

