แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี
(พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕)
ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
พ.ศ. ๒๕๖๓

คำนำ
แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ฉบับนี้ เป็น
การดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๖๒ ซึ่งแผนปฏิบัติราชการฯ นี้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผน
ปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ โดยสาระสำคัญของแผนประกอบด้วย
วิส ัย ทัศน์ พัน ธกิจ เป้าหมาย แนวทางพัฒ นา และแผนงาน/โครงการสำคัญ ในด้านต่างๆ ตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัย ซึง่ แผนนี้จะถูกนำสู่การปฏิบัติโดยจัดทำเป็นแผนปฏิบัติราชการประจำปี ต่อไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางขอขอบคุณ บุคลากรที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการนี้
และมุ่งหวังว่าบุคลากรทุกท่านจะได้ทุ่มเทและร่วมมือร่วมใจกันในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายของ
แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕ ของมหาวิทยาลัยนี้ ต่อไป
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ส่วนที่ ๓ สาระสำคัญแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
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๓.๑.๒ พันธกิจ
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๓.๑.๓ วัตถุประสงค์

๒๙

๓.๒ แผนปฏิบัติราชการ
๓.๒.๑ แผนปฏิบัติราชการ เรื่องการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตอบสนองกลุ่มผู้เรียนที่หลากหลาย

๒๙

๓.๒.๒ แผนปฏิบัติราชการ เรื่องการวิจัยพัฒนาและแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ ๓๔
๓.๒.๓ แผนปฏิบัติราชการ เรื่องการบริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งยั่งยืนแก่ชุมชนท้องถิ่น

๓๖

๓.๒.๔ แผนปฏิบัติราชการ เรื่องการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ยั่งยืน ๓๙
๓.๒.๕ แผนปฏิบัติราชการ เรื่องการบริการและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้

๔๑

๓.๒.๖ แผนปฏิบัติราชการ เรื่องการสร้างความมั่นคงและแสวงหารายได้

๔๔

๓.๓ ประมาณการวงเงินงบประมาณรวม (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕)
๓.๓.๑ ประมาณการวงเงินงบประมาณทั้งหมด
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๓.๓.๒ ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ

๔๕

๑

ส่วนที่ ๑
บทสรุปผู้บริหาร
แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็น
การดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๖๒ ซึ่ง ซึ่งแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
แผนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง คือ ๑. ยุทธศาสตร์ชาติ ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ (๒) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (๓) ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ๒ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ได้แก่ (๑ )
ประเด็นศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต(๒) ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ (๓) ประเด็นพลังทางสังคม (๔) ประเด็น
การวิจัย และพัฒ นานวัตกรรม (๕) ประเด็นการบริการประชาชนและประสิ ทธิภ าพภาครัฐ ๓. แผนปฏิรูป
ประเทศ ได้แก่ (๑) ด้านการศึกษา (๒) ด้านสังคม (๓) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน และ ๔.แผนพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ ที่ ๑๒ ได้แก่(๑)ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒ นาศักยภาพทุน
มนุษย์ (๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม (๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การ
บริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย (๔) ยุทธศาสตร์ที่
๙ การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
แผนปฏิ บั ติราชการระยะ ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ของมหาวิทยาลั ยราชภัฏ ลำปาง มี
วิสัยทัศน์
คือ “เป็ น องค์ก รแห่ งการเรีย นรู้ สร้างสรรค์ ปั ญ ญา เพื่ อพั ฒ นาท้ องถิ่ นอย่างยั่งยืน ” (An
Interlectual Learning Organization for Local Sustainable Development) โ ด ย พั น ธ กิ จ ข อ ง
มหาวิทยาลัย คือ ๑. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม มีจิตอาสา มีทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารภาษาอังกฤษ ๒. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูดี ครูเก่ง
๓. วิจัยเพื่อพัฒนาสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม อันจะนำไปพัฒนาและแก้ปัญหาของท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ๔.
บริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ให้มีจิตสำนึกในการรักษา
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และร่วมสืบสานโครงการในพระราชดำริ ๕. ทำนุบำรุงศิลปวัฒ นธรรมและประเพณี
ท้องถิ่น เสริมสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์โดยคงไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นและความเป็นไทย ๖. พัฒนาระบบการ
บริห ารจั ดการที่มีป ระสิ ทธิภ าพ ประสิทธิผล เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยมหาวิทยาลัยมี แผนปฏิบัติ
ราชการ ใน ๖ เรื่อง ได้แก่ ๑. แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตอบสนองกลุ่มผู้เรียนที่
หลากหลาย ๒. แผนปฏิบั ติราชการ เรื่อ ง การวิจัยพั ฒ นาและแก้ปั ญ หาชุม ชนท้ องถิ่นอย่างมีคุณ ภาพ ๓ .
แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การบริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งยั่งยืนแก่ชุมชนท้องถิ่น ๔. แผนปฏิบัติ
ราชการ เรื่อง การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ยั่งยืน ๕. แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การ
บริหารและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ ๖. แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การสร้างความมั่นคงและแสวงหารายได้
โดยประมาณการวงเงิน งบประมาณทั้งหมดของแผนมีจำนวน ๑,๙๕๐,๕๔๙,๗๐๐ บาท เป็น งบประมาณ
แผ่นดิน จำนวน ๑,๖๖๒,๘๙๗,๔๐๐ บาท และเงินรายได้ จำนวน ๒๘๗,๖๕๒,๓๐๐ บาท

๒

ส่วนที่ ๒
ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๑)
๑) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(๑) เป้าหมาย ๒.๑ คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์
๔.๑ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
๔.๑.๒ การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการ
เรียนการสอนในสถานศึกษา โดยให้ ส ถานศึกษาสอดแทรกการปลู กฝั งคุณ ธรรม จริยธรรม และการมี จิต
สาธารณะเข้ าไปในทุ ก สาระวิ ช าและในทุ ก กิ จ กรรม รวมทั้ ง ปรั บ สภาพแวดล้ อ มทั้ งภายในและภายนอก
สถานศึกษาให้เอื้อต่อการมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ รวมถึงการรักษาขนบธรรมเนียมและประเพณี
อันดีงาม
๔.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
๔.๒.๒ ช่ ว งวั ย เรี ย น/วั ย รุ่ น ปลู ก ฝั ง ความเป็ น คนดี มี วิ นั ย พั ฒ นาทั ก ษะ
ความสามารถการเรี ย นรู้ ที่ ส อดคล้ องกั บ ทั ก ษะในศตวรรษที่ ๒๑ โดยเฉพาะทั กษะด้ านการคิ ดวิ เคราะห์
สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน มีภูมิคุ้มกันต่อปัญหาหรืออาชญากรรมต่างๆ มีความคิด
สร้างสรรค์ มีความสามารถในการทำงานร่ วมกับผู้อื่น มีความยืดหยุ่นทางความคิด รวมทั้งทักษะด้านภาษา
ศิ ล ปะ และความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี และการได้ รั บ การพั ฒ นาเติ ม ตามศั ก ยภาพสอดคล้ อ งกั บ
ความสามารถ รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู้เพื่อวางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมในแต่ละ
ช่วงวันและนำไปปฏิบัติไ ด้ ตลอดจนการพัฒ นาทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมต่อกับโลกการทำงาน รวมถึงทักษะ
อาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ทักษะชีวิต สามารถอยู่ ร่วมและทำงานกับผู้อื่นได้ภายใต้สังคม
ที่เป็นพหุวัฒนธรรม
๔.๓ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
๔.๓.๑ การปรั บ เปลี่ ย นระบบการเรี ย นรู้ ใ ห้ เอื้ อ ต่ อ การพั ฒ นาทั ก ษะสำหรั บ
ศตวรรษที่ ๒๑ โดยออกแบบกระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับชั้นอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึง
อุดมศึกษาที่มุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และระบนคิดในลักษณะสหวิทยาการ อาทิ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ
การตั้งคำถาม ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความรู้ทางวิศ วกรรมศาสตร์และการคิดเพื่อ

๓

หาทางแก้ปัญหา ความรู้และทักษะทางศิลปะ และความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหา
ความสัมพันธ์ การพัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือปฏิบัติ มีการสะท้อนความคิด/ทบทวน
ไตร่ตรอง การสร้างผู้เรียนให้สามารถกำกับ การเรียนรู้ของตนได้ การหล่อหลอมทักษะการเรียนรู้และความคิด
สร้างสรรค์ที่ผู้เรียนสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ในการสร้างรายได้หลายช่องทาง รวมทั้งการเรียนรู้ดานวิชาชีพ
และทักษะชีวิต
๔.๓.๒ การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็น ครูยุค ใหม่ โดยปรับบทบาทจาก
“ครูผู้สอน” เป็น “โค้ช” หรือ “ผู้อำนวยการเรียนรู้” ทำหน้าที่กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ แนะนำวิธีเรียนรู้
และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรมและสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน และมีบทบาท
เป็นนักวิจัยกระบวนการเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน รวมทั้งปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูตั้งแต่การ
ดึงดูด คิดสรรผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่าง
ต่อเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส้นทางสายอาชีพ การสนับสนุ นสื่อการสอน และสร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึงการพัฒนาครูที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนมาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่
อย่างเป็นระบบ และวัดผลงานจากการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง
๔.๓.๓ การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุ กประเภท
จัดให้ มีมาตรฐานขั้นต่ำของโรงเรียนทุกระดับ จัดโครงสร้างการจัดการศึกษาเพื่อสร้างความรับผิ ดชอบต่อ
ผลลัพธ์และให้เอื้อต่อการเข้าถึงการศึกษาอย่างเสมอภาค ทั่วถึง และใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ การ
ยกระดับสถาบันการศึกษาในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญสู่ความเป็ นเลิศ ปฏิรูปการคลังด้านการศึกษาเพื่อเพิ่มพูน
คุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงตามผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
จากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาโดยแยกออกจากระบบการประเมิน
และการรับรองคุณภาพที่เน้ นผลลั พธ์ที่ตัว ผู้ เรียน รวมทั้งมีการปฏิรูประบบการสอบที่นำสู่ การวัดผลในเชิง
ทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ ๒๑ มากกว่าการวัดระดับความรู้ ตลอดจนมีการวิจัยและใช้เทคโนโลยีในการ
สร้างสรรค์และจัดการความรู้ในการจัดการเรียนการสอน การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้อง
กับบริบทพื้นที่
๔.๓.๔ การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเน้นการจัดระบบการศึกษาและ
ระบบฝึ ก อบรมบนฐานสมรรถนะที่ มี คุณ ภาพสู งและยืด หยุ่น ผ่ านการพั ฒ นากลไกต่ างๆ อาทิ การพั ฒ นา
การศึกษาออนไลน์แบบเปิด การพัฒ นาระบบการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการรู้ดิจิตอล การมีระบบเทียบโอน
ประสบการณ์ ระบบธนาคารหน่ วยกิต มาตรการจูงใจให้ ค นเข้าสู่ การยกระดับ ทั กษะอาชีพ การให้ ส ถาน
ประกอบการเพิ่มผลิตภาพแรงงานผ่านการพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่ อเนื่องภายใต้กรอบคุณวุฒิ
วิชาชีพ นอกจากนี้ ต้องพัฒนาระบบการเรียนรู้ในชุมชนให้เข้าถึงความรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้
ในชุมชนให้เป็นพื้นที่เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต รวมถึงการเรียนรู้และทบทวนทักษะพื้นฐาน ได้แก่ การ
อ่านออก-เขียนได้-คิดเลขเป็น โดยระดมทรัพยากรจากภาคเอกชนและภาคประชาสังคม การพัฒนาทัศนะคติ
และแรงบั น ดาลใจที่อยากเรีย นรู้ การสร้างนิสั ยใฝ่ เรียนรู้ และให้ ผู้ เรียนได้ตระหนักถึงสิ่ งที่ เกิดขึ้นรอบตั ว
รวมทั้งนำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดหรือประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้

๔

(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
ดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตอบสนองกลุ่ม
ผู้เรียนที่หลากหลาย ซึ่งมีแนวทางพัฒนา ดังนี้
๓.๑ เสริมสร้างความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตร่วมกับท้องถิ่น สถานประกอบการและ
องค์กรอื่นๆ
๓.๒ ส่งเสริมสหกิจศึกษา การเรียนรู้คู่การทำงาน(WIL) และฝึกทักษะด้านอาชีพแก่
นักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
๓.๓ สนับสนุนให้นักศึกษาเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Start up)
๓.๔ เสริมสร้างความผูกพันของศิษย์เก่าโดยการจัดโครงการบริการวิชาการและกิจกรรม
สมาคมศิษย์เก่า
๓.๕ ปรับปรุงกระบวนการพัฒนานักศึกษาเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและ
คุณลักษณะคนไทย ๔ ประการแก่นักศึกษา คือ ๑) มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง ๒) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง
๓) มีงานทำ มีอาชีพ ๔) มีความเป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย
๓.๖ ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ทันสมัยและพัฒนาหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่
ตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ
๓.๗ ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรในรูปแบบ Upskill/Reskill/Life Long Leanning
๓.๘ พัฒนาศักยภาพผู้สอนให้เป็นมืออาชีพ
๓.๙ พัฒนาห้องปฏิบัติการ/อุปกรณ์การเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิต*
๓.๑๐ ปรับกระบวนการเรียนรู้ให้บูรณาการกับการทำงานและเสริมสร้างทักษะและ
จิตสำนึกในการพัฒนาท้องถิ่น
๓.๑๑ ผลิตบัณฑิตให้ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งด้านสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะ
บัณฑิตศตวรรษที่ ๒๑ และคุณลักษณะ ๔ ประการ คือ มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง
มีอาชีพ มีงานทำ และมีความเป็นพลเมืองดี มีวินัย
๓.๑๒ การเสริมทักษะนักศึกษาให้มีสมรรถนะในสาขาที่ศึกษาจนเป็นที่ยอมรับของสถาน
ประกอบการ หรือทางวิชาชีพ
๓.๑๓ จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนทำงานและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
๓.๑๔ สร้างหลักสูตร EP หรือ IP รองรับการเคลื่อนย้ายการศึกษาของประชากรในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน
๓.๑๕ พัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้สูงวัยโดยเน้นไปที่หลักสูตรระยะสั้นเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
แก่ผู้สูงวัยในท้องถิ่น
๓.๑๖ ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์ และกระบวนการผลิตให้มีสมรรถนะเป็นเลิศ เป็นที่
ยอมรับด้วย School Integrated Learning และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
๓.๑๗ พัฒนาสมรรถนะครูของครูให้มีความเป็นมืออาชีพ
๓.๑๘ บ่มเพาะนักศึกษาครุศาสตร์ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพพร้อมด้วยจิต
วิญญาณความเป็นครูและคุณลักษณะ ๔ ประการ คือ ๑) มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง ๒)มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง
แข้มแข็ง ๓)มีงานทำ มีอาชีพ ๔) เป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย

๕

๓.๑๙ พัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติการและการวิจัยต้นแบบให้กับโรงเรียนใน
ท้องถิ่น
๒) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
(๑) เป้าหมาย ๒.๓ เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและ
การจัดการตนเองเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์
๔.๓ การเสริมสร้างพลังทางสังคม
๔.๓.๕ สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม ภายใต้บริบทของ
สังคมที่ มีความหลากหลายมากขึ้น ทั้ งทางชาติพั นธุ์ ศาสนา และวิถีชีวิตทางวัฒ นธรรมโดยไม่เลื อกปฏิบั ติ
ส่งเสริมความตระหนักในสิทธิมนุษยชน สร้างความเท่าเทียมกันเรื่องสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในกลุ่ม
ชาติพันธ์ ให้ความสำคัญกับองค์ความรู้และภูมิปัญญาของกลุ่มชน สร้างความภาคภูมิใจในรากเหง้าของคนใน
ท้ อ งถิ่ น สร้ า งความเข้ า ใจและจุ ด ร่ ว มบนความแตกต่ า งอย่ า งสร้ า งสรรค์ และส่ ง เสริ ม บทบาทของ
สถาบันการศึกษาในการช่วยยกระดับคุณค่าที่หลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมให้เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจที่
สร้างสรรค์เพื่อพัฒ นาเศรษฐกิจฐานรากได้ รวมถึงเชื่อมโยงการสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีกับ
ประเทศเพื่อนบ้านบนรากฐานมรดกทางวัฒนธรรมที่มีร่วมกันกับประเทศไทย
๔.๔ การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการ
จัดการตนเอง
๔.๔.๑ ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ให้มีขีดความสามารถในการ
วางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ โดยใช้ข้อมูลความรู้ และการยกระดับการเรียนรู้ของ
ครัวเรือนทั้งในกลุ่มครัวเรือนภาคเกษตรและอาชีพอื่นๆ เพื่อปรับการคิดเชิงระบบ การวางแผนอนาคตการออม
และการลงทุน การดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ของสมาชิ กในครอบครัว เพิ่มทักษะทางการเงินและการวาง
แผนการจัดการที่ดิน ที่อยู่อาศัยและระบบการผลิตด้านอาชีพ เพิ่มความสามารถในการประกอบการธุรกิจ การ
บริหารจัดการ ตลอดจนพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงในระดับชุมชนและท้องถิ่น อันเป็นการสร้างการเรียนรู้จาก
ภายในเพื่อสร้างคนที่มีเหตุผลและพึ่งตนเองได้ ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๔.๔.๒ เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเองและการพึ่งพาตนเอง โดย
สนับสนุนการรวมกลุ่มของสมาชิกในชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ให้ชุมชนได้บริหารจัดการและมี
ส่วนร่วมในกิจการที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยตรง การสนับสนุนการจัดทำแผนแม่บทชุมชนที่สะท้อนปัญหา
ความต้องการที่แท้จริงของชุมชน โดยมีข้อมูลครัวเรือนเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผน และเชื่อมโยงแผนชุมชน
กับแผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาค
และเชื่อมโยงกับการกำหนดการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกัน ขับเคลื่อนกลไกความร่วมมือทุกภาคส่วน
ให้มีเป้าหมาย ทิศทาง มีความสมดุล มีอิสระและมีอำนาจในการตัดสินใจ โดยมีระบบการติดตามตรวจสอบที่

๖

ต่อเนื่ องและโปร่งใส ตลอดจนสนั บ สนุ นการพัฒ นาตัวชี้วัดและระบบการประเมินความเข้มแข็งของชุมชน
เพื่อให้สามารถติดตามความก้าวหน้าในการยกระดับความเข้มแข็งของชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง
๔.๔.๓ สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ เพื่อสร้างประชาธิปไตยในชุมชน
โดยสนั บ สนุ น ให้ ป ระชาชนสามารถรวมกลุ่ มและมีเวที กลางเพื่ อสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่ว มกัน และเพื่ อ
ปรึกษาหารือกิจการที่เป็นประเด็นสาธารณะ สามารถกำหนดเป้าหมายการพัฒนาบนฐานการมีข้อมูลและการ
ใช้เหตุผล และสร้างข้อตกลงร่วมกันที่สามารถผูกพันและตรวจสอบการทำงานของภาครัฐ และลดความขัดแย้ง
ได้ อันจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างประชาธิปไตยที่ระดับฐานราก และสร้างความสมานฉันท์ ตลอดจน
ปรับบทบาทภาครัฐให้เป็นฝ่ายสนับสนุนให้ชุมชนจัดการตนเองได้มากขึ้น โดยรัฐเป็นที่ปรึกษาสนับสนุนองค์
ความรู้และพัฒนาทักษะในการบริหารจัดการให้กับชุมชน เพื่อเป็นพลังของการพัฒนา
(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
๓.๑ ดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การวิจัยพัฒนาและแก้ปัญหาชุมชน
ท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ โดยมีแนวทางพัฒนา ดังนี้
๑) สนับสนุนการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคประชา
สังคม เพื่อการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ
๒) ส่งเสริมการนำผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมไปเสริมสร้างศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็ง
อย่างยั่งยืน
๓) สนับสนุนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ผ่านการขึ้น
ทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยหรือช่องทางอื่นๆ
๔) แสวงหาแหล่งทุนวิจัยจากภายนอกผ่านเครือข่ายการวิจัยภาครัฐ และภาคเอกชน
ในการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนาหรือแก้ปัญหาในชุมชน ท้องถิ่นในจังหวัดลำปาง และ
ลำพูน
๕) สร้างความความมือกับจังหวัดและภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ภาค
ประชาสังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำหนดแผนการวิจัยและสร้างนวัตกรรม ที่ตอบโจทย์ท้าทายของ
สังคม เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน การพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ
๖) พัฒนานักวิจัย และสร้างทีมงานวิจัยเชิงพื้นที่ พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายนักวิจัยเพื่อ
เพิ่มศักยภาพในการทำวิจัยและสร้างนวัตกรรม
๓.๒. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การบริการวิชาการเพื่อสร้างความ
เข้มแข็งยั่งยืนแก่ชุมชนท้องถิ่น โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
๑) สร้างและพัฒนาความร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัดในการวางแผนพัฒนาเชิง
พื้นที่ และดำเนินโครงการตามพันธกิจและศักยภาพของมหาวิทยาลัยโดยกำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ระยะเวลาในการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
๒) บูรณาการความร่วมมือในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย(ภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม) ในการดำเนินโครงการพัฒนาให้บรรลุความเป้าหมายอย่างมีนัยสำคัญ*

๗

๓) บูรณาการจัดการเรียนการสอน การวิจัยของนักศึกษา และอาจารย์กับการ
พัฒนาท้องถิ่น
๔) มุ่งพัฒนาและยกระดับศักยภาพของบุคลากรที่สนใจงานพัฒนาเชิงพื้นที่
๕) จัดทำฐานข้อมูลที่บริการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (Special Data)
๖) สร้างแหล่งเรียนรู้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเสริมสร้าง
รายได้และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ชุมชน ท้องถิ่น
๗) สร้างหลักสูตรการอบรมและศึกษาต่อเนื่องเพื่อบริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่นที่
หลากหลายตอบสนองความต้องการในเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
๘) ส่งเสริมสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และยกระดับศูนย์เกษตร
พอเพียงให้เป็นแหล่งเรียนรู้เกษตรตามแนวพระราชดำริ และการเรียนรู้ด้านพืชและสมุนไพรไทยให้พัฒนา
ชุมชนเป้าหมายอย่างต่อเนื่องยั่งยืน
๙) สร้างอุทยานวิถีพอเพียงเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาด้านเศรษฐกิจ
พอเพียงแก่นักศึกษาประชาชน
๓.๓ ดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ยั่งยืน โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
๑) ส่งเสริมวัฒนธรรมล้านนาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
๒ ) รวบรวมข้อมูลและจัดทำผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ล้านนาให้เป็นที่ยอมรับ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาและอ้างอิง
๓) จัดทำห้องพิพิธภัณฑ์แสดงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา
เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของชุมชน ท้องถิ่นและผู้มาเยือน
๔) ประยุกต์ลวดลายศิลปะล้านนาสู่อุตสาหกรรมเซรามิก
๕) ส่งเสริมให้มีการบูรณาการงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับรายวิชาต่างๆ หรือ
งานวิจัยหรือการบริการวิชาการเพื่อถ่ายทอดแก่นักศึกษาและประชาชนที่สนใจ แล้วเผยแพร่สู่สาธารณชน
๖) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของนักศึกษาทุกคนในกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดลำปางและจังหวัดลำพูน
๗) สร้างระบบฐานข้อมูลและเผยแพร่สู่สาธารณชน
๓) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(๑) เป้าหมาย
๒.๑ ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ของส่วนรวม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
๒.๓ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๘

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์
๔.๔ ภาครัฐมีความทันสมัย
๔.๔.๒ พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย โดยมีการกำหนด
นโยบายและการบริห ารจั ดการที่ตั้งอยู่ บ นข้อมูล และหลั กฐานเชิงประจักษ์ มุ่งผลสั มฤทธิ์ มีความโปร่งใส
ยืดหยุ่นและคล่องตัวสูง นำนวัตกรรม เทคโนโลยี ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัล มาใช้ในการ
บริหารและการตัดสินใจ รวมทั้งนำองค์ความรู้ ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างคุณค่าและ
แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลา พร้อมทั้งมีการจัดการความรู้
และถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาภาครัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
๔.๕
บุ ค ลากรภาครั ฐ เป็ น คนดี แ ละเก่ ง ยึ ด หลั ก คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มี จิ ต สำนึ ก มี
ความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ
๔.๕.๒ บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม และมี
การพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐและวางมาตรการที่
เหมาะสมกับเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำงานและ
สร้างค่านิยมในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม สามารถบูรณาการการทำงานร่วมกับภาค
ส่วนอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรม ให้ความสำคัญกับการพัฒนาภาวะผู้นำในทุกระดับให้มีขีดสมรรถนะสูง มีความ
รับผิดชอบ และมีความเป็นมืออาชีพ เป็นทั้งผู้นำทางความรู้และความคิด ผลักดันภารกิจ นำการเปลี่ยนแปลง
พั ฒ นา นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ เป็ น แบบอย่ างที่ ดี ต่ อ ผู้ ร่ ว มงานและต่ อ สั งคม โดยมี ก ารสร้ างผู้ น ำทาง
ยุทธศาสตร์ในหน่วยงานภาครัฐทุกระดับอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบเพื่อรองรับการขับเคลื่อนยุ ทธศาสตร์ชาติ
ระยะยาว
๔.๖ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๔.๖.๒ บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต
กำหนดให้ เจ้าพนั กงานของรัฐต้องยึดถือแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และหลีกเลี่ยงการขัดกันระหว่างประโยชน์บุคคลและประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งยื่นบัญชีทรัพย์สินและ
หนี้สินของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยเฉพาะผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาล
รัฐธรรมนู ญ ผู้ดำรงตำแหน่ งในองค์กรอิสระ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงตามที่
กฎหมายกำหนด จะต้องเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินให้ประชาชนทราบ
(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
ดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การบริหารและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้
โดยมีแนวทางพัฒนา ดังนี้
๑) ส่งเสริมบุคลากรที่เป็นคนดีและคนเก่งให้พัฒนาและแสดงออกถึงความรู้ความสามารถและศักยภาพ
พัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างเต็มที่*
๒) ยกย่องเชิดเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้ทำคุณความดี หรือสร้างผลงานจนสร้างชื่อเสียงแก่
มหาวิทยาลัย

๙

๓) พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพระดับสากลเพื่อการรับรองการ
แข่งขันในอนาคต
๓) เตรียมความพร้อมการปรับเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
๔) สนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจอย่างมีคุณภาพ
๕) พัฒนากายภาพและสภาพแวดล้อมสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
๖) พัฒนาระบบบริหารจัดการและประเมินผลเพื่อส่งเสริมการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
๗) สนับสนุนการบริหารงานแบบกระจายอำนาจและการทำงานแบบมีส่วนร่วมของ
บุคลากร
๘) ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
๙) พัฒนาตัวชี้วัดในการประเมินคุณภาพและนำไปสู่การเทียบเคียงสมรรถนะกับองค์กรอื่นที่
มีแนวปฏิบัติที่ดี
๑๐) เร่งรัดพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับคุณวุฒิและ
ความเชี่ยวชาญ
๑๑) ส่งเสริมให้บุคลากรสร้างสรรค์องค์ความรู้ หรือนวัตกรรมใหม่
๑๒) สนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์ความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
ภายในและภายนอกองค์กร
๑๓) พัฒนาระบบสารสนเทศขององค์กรให้มีประสิทธิภาพเอื้อเป็นองค์กรการเรียนรู้
๑๔) พัฒนามหาวิทยาลัยสู่การจัดอันดับ UI Green Metric
๑๕) เพิ่มบทบาทการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้ความสำคัญกับการบูรณาการเรียนการ
สอนกับการพัฒนาท้องถิ่น และการสร้างผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา
๑๖) ปรับปรุง/พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะด้านฐานข้อมูลงบประมาณและบุคลากรให้ทันสมัย
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล
๑๗) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศเพื่อเสริมสร้างประสิทธิผลตาม
วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย
๒.๒ แผนระดับที่ ๒ (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)
๒.๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
(๑) ประเด็นศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
(๑.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
- เป้าหมายที่ ๑. คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพ ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้ง
ด้านร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ รักการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
(๑.๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ๓.๓ การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น
- แนวทางการพัฒนา

๑๐

๑)
จั ด ให้ มี ก ารพั ฒ นาทั ก ษะที่ ส อดรั บ กั บ ทั ก ษะในศตวรรษที่ ๒๑
โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์
การทำงานร่วมกับผู้อื่น
๒)
จัดให้มีการพัฒ นาทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ
๓)
จัดให้มีการพัฒนาทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน
ตลอดจนทักษะที่เชื่อมต่อกับโลกการทำงาน
๔)
จั ด ให้ มี พั ฒ นาทั ก ษะอาชี พ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของ
ประเทศ การบ่มเพาะการเป็นนักคิด นักนวัตกร และการเป็นผู้ประกอบการใหม่ รวมทั้งทักษะชีวิตที่สามารถ
อยู่ร่วมและทำงานภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม
๕)
ส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพและอนามัยที่เชื่อมต่อ
กันระหว่างระบบสาธารณสุขกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านความฉลาดทางเชาวน์
ปัญญา และความฉลาดทางอารมณ์ ตลอดจนภูมิคุ้มกันด้านต่าง ๆ ในการดำเนินชีวิตของกลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น
- เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่
๒๑ ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มี
สำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มี
ความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร
และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล
ตลอดชีวิตดีขึ้น

คะแนนความสามารถใน
การแข่งขันการพัฒนาทุน
มนุษย์ด้านทักษะ (Skill)
ของ World Economic
Forum (WEF)

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐

- การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บท
ดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ตอบสนองกลุ่มผู้เรียนที่หลากหลาย ซึ่งมีแนวทางพัฒนา ดังนี้
๓.๑ เสริมสร้างความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตร่วมกับท้องถิ่น สถาน
ประกอบการและองค์กรอื่นๆ
๓.๒ ส่งเสริมสหกิจศึกษา การเรียนรู้คู่การทำงาน(WIL) และฝึกทักษะด้าน
อาชีพแก่นักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
๓.๓ สนับสนุนให้นักศึกษาเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Start up)
๓.๔ เสริมสร้างความผูกพันของศิษย์เก่าโดยการจัดโครงการบริการ
วิชาการและกิจกรรมสมาคมศิษย์เก่า

๑๑

๓.๕ ปรับปรุงกระบวนการพัฒนานักศึกษาเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยและคุณลักษณะคนไทย ๔ ประการแก่นักศึกษา คือ ๑) มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง ๒) มีพื้นฐาน
ชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง ๓) มีงานทำ มีอาชีพ ๔) มีความเป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย
๓.๖ ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ทันสมัยและพัฒนาหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสห
วิทยาการที่ตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ*
๓.๗ ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรในรูปแบบ Upskill/Reskill/Life Long
Leanning
๓.๘ พัฒนาศักยภาพผู้สอนให้เป็นมืออาชีพ
๓.๙ พัฒนาห้องปฏิบัติการ/อุปกรณ์การเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการผลิต
บัณฑิต
๓.๑๐ ปรับกระบวนการเรียนรู้ให้บูรณาการกับการทำงานและเสริมสร้าง
ทักษะและจิตสำนึกในการพัฒนาท้องถิ่น
๓.๑๑ ผลิตบัณฑิตให้ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งด้านสมรรถนะ
วิชาชีพ ทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ ๒๑ และคุณลักษณะ ๔ ประการ คือ มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่
มั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพ มีงานทำ และมีความเป็นพลเมืองดี มีวินัย
๓.๑๒ การเสริมทักษะนักศึกษาให้มีสมรรถนะในสาขาที่ศึกษาจนเป็นที่
ยอมรับของสถานประกอบการ หรือทางวิชาชีพ
๓.๑๓ จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนทำงานและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
๓.๑๔ สร้างหลักสูตร EP หรือ IP รองรับการเคลื่อนย้ายการศึกษาของประชากรใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
๓.๑๕ พัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้สูงวัยโดยเน้นไปที่หลักสูตรระยะสั้นเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้สูงวัยในท้องถิ่น
(๒) ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้
(๒.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท
- เป้าหมายที่ ๑. คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีทักษะที่
จำเป็นของโลกศตวรรษที่ ๒๑ สามารในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิผล มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
(๒.๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ๓.๑ การปฏิรูปการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
- แนวทางการพัฒนา
๑) ปรับ เปลี่ย นระบบการเรีย นรู ้ส ำหรับ ศตวรรษที ่ ๒๑ ประกอบด้ว ย ๔
แนวทางย่อ ย ได้ แก่ (๑) พั ฒ นากระบวนการเรีย นรู้ในทุ ก ระดั บ ชั้น ตั้ งแต่ ป ฐมวัยจนถึ งอุ ดมศึก ษา ที่ ใช้
ฐานความรู้และระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ มีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะให้ได้มาตรฐานกับหลักสูตรในระบบการศึกษาชั้นนำที่ได้รับการยอมรับในระดับ

๑๒

นานาชาติอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีที่เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับการนิเทศ การติดตาม
ประเมินผล และการปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะ ปฏิรูปหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพ โดยเน้ นการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
และการฝึกงานในสถานประกอบการ ปฏิรูปการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาโดยเน้นการเรียนรู้ที่ผูกกับงาน
เพื่อวางรากฐานให้มีสถาบันอุดมศึกษาที่สามารถตอบสนองความต้องการของประเทศได้ในหลากหลายมิติ
ทั้งในด้านการผลิตกำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะในสาขาที่เป็นที่ต้องการของตลาด การพัฒนาผู้ประกอบการ
ยุคใหม่ที่มีศักยภาพในการสร้างธุรกิจใหม่ที่มีใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และสามารถไปสู่ตลาดต่างประเทศได้
รวมถึ งมี นั ก วิจั ย และนวัตกรที่ ส ามารถสร้ างสรรค์ ผ ลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ มีคุ ณ ภาพ สามารถส่ งเสริม
สนับสนุนการพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างดี (๒) พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
ทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพื่ อพัฒ นาทักษะสำหรับศตวรรษที่ ๒๑ มีการผสมผสาน
เทคโนโลยีเข้ากับเนื้อหาและวิธีการสอน โดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุนทฤษฎีการเรียนรู้แบบใหม่ในการพัฒนา
เนื้ อหาและทักษะแบบใหม่ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ควรมีคุณ ลักษณะที่มีชีวิต มีพลวัต
มีป ฏิสั ม พั น ธ์ การเชื่อ มต่อ และมีส่ ว นร่ว ม (๓) พั ฒ นาระบบการเรียนรู้เชิงบู รณาการที่เน้ นการลงมือปฏิ บัติ
มีการสะท้อนความคิด/ทบทวนไตร่ตรอง โดยเน้นการเรียนการสอนที่เสริมสร้างทักษะชีวิต และสามารถนำมาใช้
ต่อยอดในการประกอบอาชีพได้จริง และ (๔) พัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนสามารถกำกับการเรียนรู้ของตนได้
เพื่อให้สามารถนำองค์ความรู้ไปใช้สร้างรายได้ รวมถึงมีทักษะด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต โดยใช้สื่อผสมอย่า ง
หลากหลาย ปรับ เปลี ่ย นตามความสามารถและระดั บ ของผู ้เ รี ย น มีเ นื ้อ หาที ่ไ ม่ย ึด ติ ด กับ ตัว สื ่ อ
เลื อ กประกอบเนื้ อหาได้ เอง ค้ น หา แก้ไข จดบั นทึ กได้ เก็ บประวัติ การเรียนรู้อย่ างเป็ นระบบ มีระบบการ
ประเมินผลการเรียนรู้ ที่รวดเร็วและต่อเนื่อง โดยผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่เป็นที่ต้องการของ
ตลาดแรงงาน
๒) เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ ประกอบด้วย ๓ แนวทางย่อย
ได้แก่ (๑) วางแผนการผลิต พัฒ นาและปรับบทบาท “ครู คณาจารย์ยุคใหม่ ” ให้เป็น “ผู้อำนวยการการ
เรีย นรู้” มีหลักสูตรผลิตครูอาชีวะยุคใหม่ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพ โดย
เน้นการเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการในสาขาที่ตนเองสอน
(๒) ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูตั้งแต่การดึงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครู ปฏิรูประบบ
การผลิ ตครู ยุคใหม่โดยใช้ห ลั กสู ตรฐานสมรรถนะของวิช าชีพ ครูที่ส ามารถสร้างทั กษะในการจัดการเรีย น
การสอนในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ และมีครูที่ชำนาญในด้านการ
สอนภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ ที่ได้มาตรฐานในระดับนานาชาติ ในจำนวนที่เพียงพอต่อความต้องการของ
นักเรียน อีกทั้งยังมีระบบการอบรมและเสริมสมรรถนะครูที่ผ่านการศึกษาในระบบเดิม หรือครูภาษาอังกฤษ
และภาษาที่ ๓ ที่ยังไม่ผ่านการประเมินมาตรฐานในระดับนานาชาติ และ (๓) ส่งเสริมสนับสนุนระบบการ
พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งเงินเดือน สายอาชีพและระบบสนับสนุนอื่น ๆ
ปฏิรูประบบการผลิตครูอาชีวะยุคใหม่ โดยผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์
ในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการในสาขาที่ตนเองสอน มีความรู้ ทักษะ และสามารถสร้างสมรรถนะที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพให้แก่ผู้เรียน และมีอัตรากำลังเพียงพอต่อความ
ต้องการของสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานอัตรากำลังของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๓) เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพระบบบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาในทุ ก ระดั บ ทุ ก ประเภท
ประกอบด้วย ๖ แนวทางย่อย ได้แก่ (๑) ปฏิรูปโครงสร้างองค์กรด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โดยเน้น

๑๓

การสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ ตั้งแต่ระดับบนสุดลงไปจนถึงระดับโรงเรียน รวมถึงมีโครงสร้างแรงจูงใจ
และความรับผิดชอบของหน่วยงานและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบที่เหมาะสม (๒) จัดให้มีมาตรฐาน
ขั้น ต่ำของโรงเรียนในทุกระดับ เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นมีการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของโรงเรียน
ในทุกระดับ ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศ ในด้านความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน อุ ปกรณ์การเรียนการ
สอน การบริหารจัดการโรงเรียน จำนวนครูที่ครบชั้น ครบวิชา จำนวนพนักงานสนับสนุนงานบริหารจัดการ
โรงเรียน (๓) ปรับปรุงโครงสร้างการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มคุณภาพการศึกษา มีการปรับปรุง
โครงสร้างการศึกษาที่เน้นสายอาชีพมากขึ้น มีการเรียนการสอนและการเรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกิด
ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ทักษะภาษาที่ ๓ ทักษะและความรู้ในการประกอบอาชีพใหม่ ๆ
อย่างคล่องตัว เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม (๔) เพิ่มการมีส่วนร่วมจาก
ภาคเอกชนในการจัดการศึกษา ส่งเสริมภาคประชาสังคมปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นพื้นที่เรียนรู้เชิง
สร้างสรรค์และมีชีวิต รวมถึงการเรียนรู้และทบทวนทักษะพื้นฐาน ได้แก่ การอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น
โดยระดมทรัพยากรจากภาคเอกชนและภาคประชาสังคม (๕) พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยแยก
การประกันคุณภาพการศึกษาออกจากการประเมินคุณภาพและการรับรองคุณภาพและการกำกับดูแลคุณภาพ
การศึกษา และปฏิรูประบบการสอบที่นำไปสู่การวัดผลในเชิงทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ ๒๑ มากกว่า
การวัดระดับความรู้ และ (๖) ส่งเสริมการวิจัยและใช้เทคโนโลยีในการสร้างและจัดการความรู้ การเรียนการ
สอน และการจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะอาชี พ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ บริบ ทพื้ น ที่ ซึ่ งรวมถึ งการบู รณาการ
ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับภาคอุตสาหกรรม ชุมชน และภาครัฐ เพื่อเสริมสร้างระบบนิเวศ
นวัตกรรมที่เข้มแข็ง
๔) พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประกอบด้วย ๕ แนวทางย่อย ได้แก่ (๑)
จัดให้มีระบบการศึกษาและระบบฝึกอบรมบนฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพสูงและยืดหยุ่น (๒) มีมาตรการจู งใจ
และส่งเสริมสนับสนุนให้คนเข้าสู่ใฝ่เรียนรู้ พัฒนาตนเอง รวมถึงการยกระดับทักษะวิชาชีพ (๓) พัฒนาระบบ
การเรีย นรู้ ชุมชนให้ เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา โดยความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสั งคม
(๔) พั ฒ นาระบบเครื อ ข่ ายเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล และดิ จิ ทั ล แฟลตฟอร์ม สื่ อ ดิ จิ ทั ล เพื่ อ การศึ ก ษาในทุ ก ระดั บ
ทุกประเภทการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และ (๕) พัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือสื่อการเรียนรู้
ดิจิทัลที่มีคุณภาพที่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้
๕) สร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ ประกอบด้วย ๕
แนวทางย่อย ได้แก่ (๑) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและมีความโดดเด่น
เฉพาะสาขาสู่ระดับนานาชาติ มีกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพที่กำหนดสมรรถนะและทักษะ
พื้น ฐานสำหรับ สาขาอาชีพต่าง ๆ ที่สอดคล้ องกับความต้องการของอุตสาหกรรม โดยเฉพาะใน ๑๐ กลุ่ ม
อุตสาหกรรมเป้าหมาย S-curve และ New S-curve เพื่อเป็นเครื่องมือในการยืนยัน และพัฒนาสมรรถนะของ
แรงงาน และมีกรอบแนวคิดในการคาดการณ์อุปสงค์แรงงานในอนาคตในสาขาอาชีพต่าง ๆ และมีแนวทาง
ทบทวนและปรับ ปรุง ให้แ ม่น ยำมากขึ ้น เป็น ระยะ (๒) สร้า งเครือ ข่า ยความร่ว มมือ ทางวิช าการและ
แลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรในระดับนานาชาติ รวมถึงการพัฒนาศูนย์วิจัย ศูนย์ฝึกอบรม และ
ทดสอบในระดับภูมิภ าค (๓) จัดให้มีการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ช าติไทยและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น (๔) จัด
ให้ม ีก ารเรีย นรู ้ ป ระวั ติ ศ าสตร์ ประเพณี วั ฒ นธรรมของไทยและพั ฒ นาการของประเทศเพื่ อ นบ้ า นใน

๑๔

สถานศึกษา และสำหรับ ประชาชน และ (๕) ส่ง เสริม สนับ สนุน การแลกเปลี่ย นเรีย นรู้ข องเด็ก เยาวชน
และนักเรียนกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์
-เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย
คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่
จำเป็นของโลกศตวรรษที่ ๒๑ สามารถเข้าถึง
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น

ตัวชี้วัด
สัดส่วนครูผ่านการทดสอบสมรรถนะ
รายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐาน
นานาชาติ
อัตราความแตกต่างของคะแนน PISA
ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลง

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๑ ๒๕๖๕
ร้อยละ ๕๐

ลดลงร้อยละ
๒๐

- การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บท
ดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ตอบสนองกลุ่มผู้เรียนที่หลากหลาย ซึ่งมีแนวทางพัฒนา ดังนี้
๓.๑ เสริมสร้างความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตร่วมกับท้องถิ่น สถานประกอบการ
และองค์กรอื่นๆ
๓.๒ ส่งเสริมสหกิจศึกษา การเรียนรู้คู่การทำงาน(WIL) และฝึกทักษะด้านอาชีพแก่
นักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
๓.๓ สนับสนุนให้นักศึกษาเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Start up)
๓.๔ เสริมสร้างความผูกพันของศิษย์เก่าโดยการจัดโครงการบริการวิชาการและ
กิจกรรมสมาคมศิษย์เก่า
๓.๕ ปรับปรุงกระบวนการพัฒนานักศึกษาเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
และคุณลักษณะคนไทย ๔ ประการแก่นักศึกษา คือ ๑) มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง ๒) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง
เข้มแข็ง ๓) มีงานทำ มีอาชีพ ๔) มีความเป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย
๓.๖ ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ทันสมัยและพัฒนาหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสห
วิทยาการที่ตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ*
๓.๗ ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรในรูปแบบ Upskill/Reskill/Life Long
Leanning
๓.๘ พัฒนาศักยภาพผู้สอนให้เป็นมืออาชีพ
๓.๙ พัฒนาห้องปฏิบัติการ/อุปกรณ์การเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิต
๓.๑๐ ปรับกระบวนการเรียนรู้ให้บูรณาการกับการทำงานและเสริมสร้างทักษะและ
จิตสำนึกในการพัฒนาท้องถิ่น
๓.๑๑ ผลิตบัณฑิตให้ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งด้านสมรรถนะวิชาชีพ

๑๕

ทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ ๒๑ และคุณลักษณะ ๔ ประการ คือ มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง
เข้มแข็ง มีอาชีพ มีงานทำ และมีความเป็นพลเมืองดี มีวินัย
๓.๑๒ การเสริมทักษะนักศึกษาให้มีสมรรถนะในสาขาที่ศึกษาจนเป็นที่ยอมรับของ
สถานประกอบการ หรือทางวิชาชีพ
๓.๑๓ จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนทำงานและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
๓.๑๔ สร้างหลักสูตร EP หรือ IP รองรับการเคลื่อนย้ายการศึกษาของประชากรในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
๓.๑๕ พัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้สูงวัยโดยเน้นไปที่หลักสูตรระยะสั้นเพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตแก่ผู้สูงวัยในท้องถิ่น
๓.๑๖ ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์ และกระบวนการผลิตให้มีสมรรถนะเป็นเลิศ เป็น
ที่ยอมรับด้วย School Integrated Learning และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
๓.๑๗ พัฒนาสมรรถนะครูของครูให้มีความเป็นมืออาชีพ
๓.๑๘ บ่มเพาะนักศึกษาครุศาสตร์ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพพร้อมด้วยจิต
วิญญาณความเป็นครูและคุณลักษณะ ๔ ประการ คือ ๑) มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง ๒)มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง
แข้มแข็ง ๓)มีงานทำ มีอาชีพ ๔) เป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย
๓.๑๙ พัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติการและการวิจัยต้นแบบให้กับ
โรงเรียนในท้องถิ่น

(๓) ประเด็น พลังทางสังคม
(๓.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
- เป้าหมายที่ ๑ ทุกภาคส่วนมีสว่ นร่วมในการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น
(๓.๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การเสริมสร้างทุนทางสังคม
-แนวทางการพัฒนา
๑)
เพิ่ ม ขี ด ความสามารถของชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ในการพั ฒ นา การ
พึ่งตนเอง และการจัดการตนเอง ส่งเสริมให้มีระบบการสนับสนุนความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของ
ชุมชนท้องถิ่นที่ครอบคลุมทุกมิติตั้งแต่ เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และการขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะ ตั้งแต่ระดับชุมชน ตําบล อำเภอ จังหวัด ที่เนนการมีสวนรวมของทุกภาคส่วน เสริมสร้างผู้ นำการ
เปลี่ยนแปลงสามวัยในท้องถิ่น ได้แก่ เยาวชน คนวัยทำงาน และผู้สูงอายุ เพื่อให้เกิดการสืบทอดทักษะภูมิ
ปัญญาของกลุ่มคนที่จะเป็นแกนนำการพัฒนาในท้องถิ่นระดับตำบลและหมู่บ้าน ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ที่มาจากทุกวัย และสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนได้ด้วยตนเอง พัฒนาระบบฐานข้อมูลพื้นฐาน
เพื่อใช้ป ระกอบการจั ดทำแผนพั ฒนาชุมชนที่ มีกระบวนการมีส่ วนร่วมของคนในชุมชนและบนฐานข้อมูลเชิง
ประจักษ์ โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นกรอบการดำเนินงาน
๒) ต่อยอดการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม โดยการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูทุนทางสังคมและวัฒนธรรมของแต่ละชุมชน ถ่ายทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญา การสร้าง
ความภาคภูมิใจในรากเหง้าของคนในท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมทุนทางสังคมและวัฒนธรรมของท้องถิ่น ให้ดำรงอยู่
และสามารถนำไปต่อยอดพัฒนาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและภาคีการพัฒนาต่าง ๆ ในการยกระดับคุณค่าที่หลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม การพัฒ นา
นวัตกรรมจากทุนทางวัฒนธรรม เพื่อต่อยอดสู่การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจที่สร้างสรรค์ และการส่งเสริมความ
ร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างประเทศ บนฐานมรดกทางวัฒนธรรมที่มีร่วมกันกับประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ภูมิภาคอาเซียน รวมถึงการยกระดับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติและของโลก
- เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมาก
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ตัวชี้วัด
ดัชนีชี้วัดทุนทางสังคม
(เฉลี่ยร้อยละ)

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๑๐

- การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บท
ดำเนินการตามแผนปฏิบัตริ าชการ เรื่อง การบริการวิชาการเพื่อสร้างความ
เข้มแข็งยั่งยืนแก่ชุมชนท้องถิ่น โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
๑) สร้างและพัฒนาความร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัดในการวางแผนพัฒนาเชิง

๑๗

พื้นที่ และดำเนินโครงการตามพันธกิจและศักยภาพของมหาวิทยาลัยโดยกำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ระยะเวลาในการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม*
๒) บูรณาการความร่วมมือในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย(ภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม) ในการดำเนินโครงการพัฒนาให้บรรลุความเป้าหมายอย่างมีนัยสำคัญ*
๓) บูรณาการจัดการเรียนการสอน การวิจัยของนักศึกษา และอาจารย์กับการ
พัฒนาท้องถิ่น
๔) มุ่งพัฒนาและยกระดับศักยภาพของบุคลากรที่สนใจงานพัฒนาเชิงพื้นที่
๕) จัดทำฐานข้อมูลที่บริการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (Spacial Data)
๖) สร้างแหล่งเรียนรู้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเสริมสร้าง
รายได้และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ชุมชน ท้องถิ่น
๗) สร้างหลักสูตรการอบรมและศึกษาต่อเนื่องเพื่อบริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่นที่
หลากหลายตอบสนองความต้องการในเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
๘) ส่งเสริมสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และยกระดับศูนย์เกษตร
พอเพียงให้เป็นแหล่งเรียนรู้เกษตรตามแนวพระราชดำริ และการเรียนรู้ด้านพืชและสมุนไพรไทยให้พัฒนา
ชุมชนเป้าหมายอย่างต่อเนื่องยั่งยืน
๙) สร้างอุทยานวิถีพอเพียงเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาด้านเศรษฐกิจ
พอเพียงแก่นักศึกษาประชาชน
ดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นให้ยั่งยืน โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
๑) ส่งเสริมวัฒนธรรมล้านนาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
๒ ) รวบรวมข้อมูลและจัดทำผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ล้านนาให้เป็นที่ยอมรับ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาและอ้างอิง
๓) จัดทำห้องพิพิธภัณฑ์แสดงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา
เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของชุมชน ท้องถิ่นและผู้มาเยือน
๔) ประยุกต์ลวดลายศิลปะล้านนาสู่อุตสาหกรรมเซรามิก
๕) ส่งเสริมให้มีการบูรณาการงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับรายวิชาต่างๆ หรือ
งานวิจัยหรือการบริการวิชาการเพื่อถ่ายทอดแก่นักศึกษาและประชาชนที่สนใจ แล้วเผยแพร่สู่สาธารณชน
๖) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของนักศึกษาทุกคนในกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดลำปางและจังหวัดลำพูน
๗) สร้างระบบฐานข้อมูลและเผยแพร่สู่สาธารณชน

๑๘

(๔) ประเด็น การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
(๔.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท
- เป้าหมายที่ ๒.มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้น
(๔.๒) แผนย่อยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจ
- แนวทางการพัฒนา
๑)
พัฒ นาเกษตรสร้างมูล ค่า โดยการส่ งเสริมการวิจัย พัฒ นา และ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมในภาคการเกษตรเป้าหมายของประเทศ ได้แก่ เกษตรอัตลักษณ์ เกษตรปลอดภัย เกษตร
ชีวภาพ เกษตรแปรรูป และเกษตรอัจฉริยะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ และความ
หลากหลายของผลผลิต รวมทั้งเพื่อยกระดับรายได้ ลดรายจ่ายและลดปัจจัยเสี่ยงในการทำการเกษตรให้กับ
เกษตรกร ตลอดจนรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีประเด็นการวิจัยที่สำคัญ
อาทิ การพั ฒ นาสายพัน ธุ์พื ช และสั ตว์ การลดต้ นทุ นแรงงานและปัจจัยการผลิ ต การพยากรณ์ อากาศและ
วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงเพื่อการเกษตร การรักษาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เป็นต้น
๒) พัฒ นาอุตสาหกรรมแห่ งอนาคต โดยการส่งเสริมการวิจัย พั ฒนา
และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมชีวภาพ อุตสาหกรรม
ความมั่นคง อุตสาหกรรมพลังงาน อุตสาหกรรมดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ และอุตสาหกรรมอาหาร ยา
และเครื่องสำอาง โดยมีประเด็นการวิจัยที่สำคัญ อาทิ ชีววัตถุและวัคซีน สมุนไพร วิทยาการหุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติ ความปลอดภัยไซเบอร์ พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก โครงข่ายพลังงานอัจฉริยะ การกักเก็บ
พลังงาน การบินและอวกาศ การขนส่งระบบราง การเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง และข้อมูลขนาดใหญ่
๓) พัฒ นาบริการแห่ งอนาคต โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒ นา และ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมในภาคบริการเป้าหมายของประเทศ ได้แก่ การบริการทางการแพทย์ การท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน และการบริการขนส่งและโลจิสติกส์ เพื่อยกระดับการให้บริการ เพิ่มทักษะของ
บุคลากรไทยที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยมีประเด็นการวิจัยที่สำคัญ อาทิ ระบบแพทย์ปฐมภูมิ
การดูแลผู้สูงอายุ การบริการทางการแพทย์แบบแม่นยำ การท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม และการกระจายสินค้า ระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะ
- เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑. ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ
สร้างมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยและ
นวัตกรรมส่งผลให้เกิดการขยายตัว
เพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน
๒. วิสาหกิจในกลุ่มเป้าหมายด้านเศรษฐกิจ
ที่มีนวัตกรรมเพิ่มขึ้น

อัตราการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ
ที่สร้างมูลค่า เพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัย
จำนวนวิสาหกิจที่มีนวัตกรรมที่มีสดั ส่วน
ของรายได้จากผลิตภัณฑ์นวัตกรรมต่อ
รายได้ทั้งหมดเพิม่ ขึ้น

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
เฉลี่ยร้อยละ ๕ ต่อปี

เพิ่มขึ้น ๑ เท่า
จากปีฐาน

(๔.๓) แผนย่อยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสังคม
- แนวทางการพัฒนา
๑)
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยการส่งเสริม
การวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของประเทศตลอดทุกช่วงวัย
(ปฐมวัย วัยเด็ก วัยเรียน วัยแรงงาน วัยสูงอายุ) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย เพื่อให้
ประชาชนไทยมี ทั ก ษะความรู้ และเป็ น กำลั งในการพั ฒ นาประเทศ โดยมี ป ระเด็ น การวิจัย ที่ ส ำคั ญ อาทิ
โภชนาการและสุขภาวะในช่วงปฐมวัย การปลูกฝังความเป็นคนดี วินัย และจิตสาธารณะในวัยเรียน การพัฒนา
ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ ในวัยเรียนและวัยแรงงาน บุคลากรทางการศึกษา ครู หลักสูตร
และกระบวนการสอน การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ ระบบบริการสาธารณสุข และวิทยาศาสตร์ทางการกีฬา
๒)
สร้างความเสมอภาคทางสังคม โดยการส่ งเสริมการวิจัย พั ฒ นา
และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม เพื่อลดความแตกต่างทางด้านรายได้ รายจ่าย
การเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐาน และเพิ่มความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม โดยมีประเด็นการวิจัยที่สำคัญ
อาทิ การจั ด การที่ ดิ น ทำกิ น ระบบหลั ก ประกั น สุ ข ภาพของรั ฐ การเสริ ม สร้ างความเข้ ม แข็ งของชุ ม ชน
และกระจายอำนาจ การเข้าถึงบริการสาธารณะและกระบวนการยุติธรรม
๓)
ปรับ สมดุ ล และพั ฒ นาระบบการบริห ารจั ด การภาครัฐ โดยการ
ส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้มีความทันสมัย
ตอบสนองความต้องการและให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และโปร่งใส โดยมีประเด็นการวิจัยที่
สำคัญ อาทิ รัฐบาลดิจิทัล ระบบข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ กลไกการพัฒนาในเชิงพื้นที่
- เป้าหมายและตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

คุณภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ และความเสมอภาคทางสังคม
ได้รับการยกระดับเพิ่มขึ้น จาก
ผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิง
สังคม

ดัชนีนวัตกรรมเชิงสังคม*
(ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ในการ
ยกระดับคุณภาพทางสังคมจาก
ผลการวิจัยฯ)

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
อยู่ระหว่างจัดทำเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

๒๐

(๔.๔) แผนย่อยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านองค์ความรู้พื้นฐาน
- แนวทางการพัฒนา
๑) พัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานทางสังคมและความเป็นมนุษย์ โดยการส่งเสริม
การวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒ นาองค์ความรู้พื้นฐานทางสังคมและความเป็นมนุษย์ เพื่อ
สร้างองค์ความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ของประเทศ รวมทั้งนำไปใช้ประโยชน์ต่อยอดในเชิงเศรษฐกิจ
และสังคม โดยมีประเด็นการวิจัยที่สำคัญ อาทิ ชุมชนของไทย ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ภาษา ดนตรี วรรณกรรม
ของไทย ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และสำนึกในการดูแลรับผิดชอบต่อบ้านเมือง มรดกวัฒนธรรม
๒) พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการโดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรม เพื่อสร้างองค์ความรู้และความเป็นเลิศทางวิชาการในด้านที่ประเทศไทยมีศักยภาพแต่ละ
สาขา รวมทั้งเชื่อมโยงให้เกิดเครือข่ายและการนำไปใช้ประโยชน์ต่อยอดในเชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยมีประเด็น
การวิจั ย ที่ ส ำคั ญ อาทิ วิท ยาศาสตร์ ธรรมชาติ วิศวกรรม วิท ยาศาสตร์ข้อมูล วิทยาศาสตร์ชีว ภาพ ประสาท
วิทยาศาสตร์และพฤติกรรมการรู้คิด เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและนโยบายสาธารณะสำหรับเศรษฐกิจยุคใหม่ และ
สังคมศาสตร์และสหสาขาวิชากับนโยบายสาธารณะในโลกยุคอุตสาหกรรมยุคที่ ๔
- เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ประเทศไทยมีขีดความสามารถของ อันดับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีฐานทั้ง ๔ ด้านทัดเทียม เทคโนโลยีวัสดุ นาโนเทคโนโลยี และเทคโนโลยี
ประเทศที่ก้าวหน้าในเอเชีย
ดิจิทัล

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
อันดับ ๑ ใน ๒๐
ของประเทศที่
ก้าวหน้าในเอเชีย

- การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บท
ดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การวิจัยพัฒนาและแก้ปัญหา
ชุมชนท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ โดยมีแนวทางพัฒนา ดังนี้
๑) สนับสนุนการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคประชา
สังคม เพื่อการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ
๒) ส่งเสริมการนำผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมไปเสริมสร้างศักยภาพชุมชนให้
เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
๓) สนับสนุนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ผ่าน
การขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยหรือช่องทางอื่นๆ
๔) แสวงหาแหล่งทุนวิจัยจากภายนอกผ่านเครือข่ายการวิจัยภาครัฐ และ
ภาคเอกชน ในการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนาหรือแก้ปัญหาในชุมชน ท้องถิ่นในจังหวัดลำปาง

๒๑

และลำพูน
๕) สร้างความความมือกับจังหวัดและภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ภาค
ประชาสังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำหนดแผนการวิจัยและสร้างนวัตกรรม ที่ตอบโจทย์ท้าทายของสังคม
เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน การพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ
๖) พัฒนานักวิจัย และสร้างทีมงานวิจัยเชิงพื้นที่ พร้อมทั้งสร้างเครือข่าย
นักวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำวิจัยและสร้างนวัตกรรม
(๕) ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
(๕.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
- เป้าหมายที่ ๑. บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ
ผู้ใช้บริการ
(๕.๒) แผนย่อยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ
- แนวทางการพัฒนา
๑)
พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง เป็นองค์กร
ขีดสมรรถนะสู ง”สามารถปฏิ บั ติงานอย่ างมีป ระสิ ท ธิภ าพ มีค วามคุ้ม ค่า เที ยบได้กั บ มาตรฐานสากล รองรับ
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายซับซ้อนและทันการเปลี่ยนแปลง โดยการนำนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาให้มีการนำข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ในการพัฒนานโยบาย การตัดสิ นใจ การ
บริหารจัดการ การให้บริการ และการพัฒนานวัตกรรมภาครัฐ รวมถึงการเชื่อมโยงการทำงานและข้อมูลระหว่าง
องค์กรทั้งภายในและภายนอกภาครัฐแบบอัตโนมัติ อาทิ การสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ภาครัฐสามารถใช้ร่วมกัน
เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลที่สะดวกและรวดเร็ว เชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐให้มีมาตรฐานเดียวกัน
และข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเพื่อให้ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการสามารถใช้
ประโยชน์จากข้อมูลในการขยายโอกาสทางการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ
๒)
กำหนดนโยบายและการบริ ห ารจั ด การที่ ตั้ ง อยู่ บ นข้ อ มู ล และ
หลักฐานเชิงประจักษ์ มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีความโปร่งใส ยืดหยุ่นและคล่องตัวสูง นำนวัตกรรม เทคโนโลยี ข้อมูลขนาด
ใหญ่ ระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัล มาใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ มีการพัฒนาข้อมูลเปิดภาครัฐให้ทุกภาค
ส่ ว นสามารถเข้ าถึ ง แบ่ งปั น และใช้ ป ระโยชน์ ได้ อ ย่ างเหมาะสมและสะดวก รวมทั้ งนำองค์ ค วามรู้ ในแบบ
สหสาขาวิชาเข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างคุณค่าและแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
อย่างทันเวลา พร้อมทั้งมีการจัดการความรู้และถ่ายทอดความรู้อย่างเป็ นระบบเพื่อพัฒนาภาครัฐให้เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ และการเสริมสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
ระบบบริการและการบริหารจัดการภาครัฐอย่างเต็มศักยภาพ
- เป้าหมายและตัวชี้วัด

๒๒

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่า
มาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว

สัดส่วนของหน่วยงานที่บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่าง
สูงตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๐

(๕.๓) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
- แนวทางการพัฒนา
๑)
พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้ความสามารถสูง มี
ทักษะการคิดวิเคราะห์ และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร
ภาครัฐให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม ทักษะด้านดิจิทัล มีทัศนคติและกรอบ
ความคิดในการทำงานเพื่อให้ บริการประชาชนและอำนวยความสะดวกภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อ
ประโยชน์ของการพัฒนาประเทศ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา มีการเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรม การปรับเปลี่ยนแนวคิดให้การปฏิบัติ ราชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ ทำงานในเชิงรุกและมองไป
ข้างหน้า สามารถบูรณาการการทำงานร่วมกับภาคส่วนอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีสำนึกในการปฏิบัติงานด้วย
ความรับผิดรับชอบและความสุจริต ปฏิบัติงานตามหลักการและหลักวิชาชีพด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาค กล้า
ยืนหยัดในการกระทำที่ถูกต้อง คำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ของส่วนตน ตลอดจนส่งเสริมให้มี
การคุ้มครองและปกป้องบุคลากรภาครัฐที่กล้ายืดหยัดในการกระทำที่ถูกต้องและมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานตาม
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
- เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย
บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงาน
เพื่ อ ป ระ ช า ช น ยึ ด ห ลั ก คุ ณ ธ ร ร ม
จ ริ ย ธ ร ร ม
มี จิ ต สำนึ ก มี ค วามสามารถสู ง มุ่ ง มั่ น
และเป็นมืออาชีพ

ตัวชี้วัด
สัดส่วนเจ้าหน้าที่รัฐที่กระทำผิด
กฎหมายลดลง

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
ลดลง
ร้อยละ ๒๐

๒๓

- การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บท
ดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การบริหารและพัฒนาองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ โดยมีแนวทางพัฒนา ดังนี้
๑) ส่งเสริมบุคลากรที่เป็นคนดีและคนเก่งให้พัฒนาและแสดงออกถึงความรู้ความสามารถ
และศักยภาพพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างเต็มที่*
๒) ยกย่องเชิดเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้ทำคุณความดี หรือสร้างผลงานจนสร้าง
ชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัย
๓) พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพระดับสากลเพื่อการ
รับรองการแข่งขันในอนาคต
๔) เตรียมความพร้อมการปรับเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
๔) สนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจอย่างมีคุณภาพ
๕) พัฒนากายภาพและสภาพแวดล้อมสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
๖) พัฒนาระบบบริหารจัดการและประเมินผลเพื่อส่งเสริมการเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้
๗) สนับสนุนการบริหารงานแบบกระจายอำนาจและการทำงานแบบมีส่วนร่วม
ของบุคลากร
๘) ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
๙) พัฒนาตัวชี้วัดในการประเมินคุณภาพและนำไปสู่การเทียบเคียงสมรรถนะกับ
องค์กรอื่นที่มีแนวปฏิบัติที่ดี
๑๐) เร่งรัดพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับ
คุณวุฒิและความเชี่ยวชาญ
๑๑) ส่งเสริมให้บุคลากรสร้างสรรค์องค์ความรู้ หรือนวัตกรรมใหม่
๑๒) สนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์ความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาเพื่อเป็น
แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกองค์กร
๑๓) พัฒนาระบบสารสนเทศขององค์กรให้มีประสิทธิภาพเอื้อเป็นองค์กรการ
เรียนรู้
๑๔) พัฒนามหาวิทยาลัยสู่การจัดอันดับ UI Green Metric
๑๕) เพิ่มบทบาทการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้ความสำคัญกับการบูรณา
การเรียนการสอนกับการพัฒนาท้องถิ่น และการสร้างผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา
๑๖) ปรับปรุง/พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะด้านฐานข้อมูลงบประมาณและบุคลากร
ให้ทันสมัยรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล
๑๗) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศเพื่อเสริมสร้าง
ประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย

๒๔

๒.๒.๒ แผนการปฏิรูประเทศ
๒.๒.๒.๑ ด้านการศึกษา
๑) เรื่อง การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู
ประเด็นปฏิรูป การผลิตและคัดกรองครู เพื่อให้ได้ครูที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของประเทศ และมีจิต
วิญญาณของความเป็นครู และเรื่อง การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ
ที่ ๒๑ ประเด็นการปฏิรูป ๕.๑ การปรับหลักสูตรพร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินเพ่อ
พัฒนาการเรียนรู้เป็นหลักสูตรสมรรถนะ ๕.๒ การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
๒) ขั้นตอนการดำเนินงาน
-มีการปรับปรุงหลักสูตรการผลิตครูเป็นหลักสูตรที่เน้นสมรรถนะของวิชาชีพครู
ซึ่งใช้ระยะเวลาในการศึกษาอย่างน้อยสี่ปีโดยเน้นการฝึกปฏิบัติในสถานการจริงตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีสุดท้ายและ
นิสิตหรือนักศึกษาครูต้องได้รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับครูประจำการที่มีประสบการณ์หรือความเชี่ยวชาญ
-อาจารย์ที่สอนในสถาบันผลิตครูมีประสบการณ์สอนในสถานศึกษาและมี
กิจกรรมทางวิชาการที่เชื่อมโยงกับสถานศึกษา
- นิสิตนักศึกษาครูในหลักสูตรปัจจุบันได้รับการเสริมสมรรถนะทางวิชาชีพครู
๓) กิจกรรม
- จัดทำหลักสูตรกรผลิตครู
- มีหลักเกณฑ์การรับอาจารย์ที่สอนในสถาบันการผลิตครู
- กำหนดหลักสูตรการผลิตครูเน้นการเสริมสมรรถนะทางวิชาชีพครู
- พัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน
รวมทั้งการพัฒนาความรู้และสมรรถนะด้านเนื้อหาสาระที่สอนด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยีการการเรียนรู้และการ
สอนด้านการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ และด้านบทบาทของครูยุคใหม่
- ปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมให้แก่ผู้เรียน
๔) เป้าหมายกิจกรรม
- มีหลักสูตรการผลิตครูที่เน้นให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติการฝึก
ปฏิบัติงานจริงและเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอน
- เกณฑ์การรับอาจารย์ที่สอนในสถาบันผลิตครูที่ตรงตามคุณสมบัติ

๒๕

- หลักสูตรการผลิตครูเน้นการเสริมสมรรถนะทางวิชาชีพครู
- ครูมีความรู้ ความเข้าใจสามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุกได้
- ครูมีความรู้ความเข้าใจสามารถออกแบบรายวิชาเพิ่มเติมและกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนได้
- รูปแบบ กิจกรรม และสาระการเรียนการสอนมีการปรับปรุงเพื่อเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้เรียนในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา
๒.๒.๒.๒ ด้านสังคม
๑) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ที่ ๔ ระบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง
๒) ขั้นตอนการดำเนินงาน ๖.ส่งเสริมเครือข่ายวิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายวิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมชุมชนให้แข้ม
แข็งและเป็นระบบ
๓) กิจกรรม ๓.ส่ งเสริมสนับสนุนการจัดการความรู้ การจัดกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพของประชาชนและภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง
๔) เป้าหมายกิจกรรม มีกลไกสนับสนุนการสร้างและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อชุมชน
โดยชุมชน
๒.๒.๒.๓ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
๑) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ที่ ๑ บริการภาครัฐ สะดวกรวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิต
ประชาชน
๒) ขั้นตอนการดำเนินงาน ๑.ปรับปรุงกระบวนการขออนุมัติอนุญาตจากภาครัฐเพื่อ
อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ๒.จัดให้มีการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จผ่านช่องทางดิจิตอลและศูนย์บริการร่วม
๓) กิจกรรม ๑.ปรับปรุงกระบวนการและลดขั้นตอนการให้บริการที่กระทบต่อชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ ๒.พัฒนาระบบดิจิตอล
เพื่อรองรับการให้บริการที่กระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนโดยเป็นระบบที่รองรับการเชื่อมโยงข้อมู ล
เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารแบบเบ็ ด เสร็ จ ได้ ๓.สนั บ สนุ น ให้ เกิ ด การใช้ งาน เช่ น การประชาสั ม พั น ธ์ การสร้ า งแรงจู งใจ
(Incentive) ให้ประชาชนขอรับบริการภาครัฐผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น การสร้างความมั่นคงปลอดภัยของการ
ให้บริการประชาชนเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นเป็นต้น

๒๖

๔) เป้าหมายกิจกรรม ๑.หน่วยงานภาครัฐมีแผนการปรับปรุงการให้บริการประชาชน
๒.หน่วยงานภาครัฐมีระบบดิจิตอลเพื่อรองรับการให้บริการ ๓.ประชาชนได้รับบริการแบบเบ็ดเสร็จและมีความพึง
พอใจในการรับบริการในระดับสูงขึ้น
๒.๒.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
๑) วัตถุประสงค์
๑.๑ เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย
ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น เป็นคนเก่งที่มีทักษะ
ความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
๑.๒ เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพรวมทั้งชุมชนมี ความเข้มแข็ง
พึ่งพาตนเองได้
๑.๓ เพื่ อ ให้ เศรษฐกิจเข้มแข็ ง แข่งขัน ได้ภ าพมี เสถี ยรและมีค วามยั่ งยืน สร้างความ
เข้มแข็งอง ฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็ง
เศรษฐกิจฐานรากและสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ำ
๑.๕ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิ ทธิภาพทันสมัยโปร่งใสและมีการทำงาน
เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา
๑.๖ เพื่อให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพื่อรองรับ
การพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่
๒).เป้าหมายรวม
๒.๑ คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัยทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน ที่
ดีของสังคมมีความเป็นพลเมืองตื่นรู้มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทั นสถานการณ์ มีความ รับผิดชอบ
และทำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดีมีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียงและ
มีความเป็นไท
๒.๒ ความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วและ
เป็นธรรมกลุ่มที่มีรายได้ต่ำสุดร้อยละ๔๐มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ๑๕
๒.๖ มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจาย
อำนาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชนดำเนินการแทนได้ดีกว่า ลดลง
เพิ่มการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการปั ญหาคอร์รัป ชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององค์กร ปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดทำโดยสถาบันการจัดการนานาชาติและ อันดับความ
ยากง่ายในการดำเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพ สูงฐานภาษี
กว้างขึ้นและดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรู้ความสามารถและ ปรับตัวได้ทันกับยุค
ดิจิทัลเพิม่ ขึ้น
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๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

เพิ่มขึ้น

ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง

(๓.๑) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์
๓.๑.๑ คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม
๓.๑.๒ คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น
๓.๑.๓ คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้

(๓.๒) แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพั ฒ นาที่ ๓.๑ ปรั บ เปลี่ ย นค่ า นิ ย มคนไทยให้ มี คุ ณ ธรรม
จริยธรรมมีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรม ที่พึงประสงค์
แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๓ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
(๔.๑) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์
เป้าหมายที่๓ เพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้ มีความเข้มแข็ง เพื่อให้ชุมชน
พึ่งตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น
(๔.๒) แนวทางการพัฒนา
๓.๓ เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความ
เข้มแข็งการเงิน ฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีสิทธิในการ
จัดทุน ที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชม
๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรร
มาภิบาลในสังคมไทย
(๕.๑) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์
เป้าหมายที่๑ ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
และ การให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ
(๕.๒) แนวทางการพัฒนา
๓.๑ ปรั บ ปรุงโครงสร้างหน่ ว ยงาน บทบาท ภารกิ จ และคุณ ภาพบุ ค ลากร
ภาครัฐให้มีความ โปร่งใส ทันสมัยคล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่าสามารถให้บริการประชาชนใน
รูป แบบ ทางเลื อกที่ห ลากหลายและมี คุณ ภาพ ข้าราชการมี คุณ ภาพ ประสิ ท ธิภ าพ และความรับ ผิ ด ชอบต่ อ
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บทบาทห องค์กรมีสมรรถนะสูงและมีความทันสมัย ราชการบริหารส่วนกลางมีขนาดเล็กลง และราชการบริหาร
ส่วนท้อง ขนาดทีเ่ หมาะสมกับพื้นที่รับผิดชอบ
๓.๕ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิช อบเพื่อให้สังคมไทยมี
วินั ย โปร่งใสยึดมั่น ในความซื่อสั ตย์ สุจ ริตและยุติธรรมรวมทั้งสร้างความเข้มแข็งเป็นภูมิคุ้มกันของสังคมไทย
ครอบคลุมให้ ภาครัฐ ภาคเอกชนองค์กรพัฒนาเอกชน และภาคประชาชน พร้อมทั้งเพื่อสร้างพลังการขับเคลื่อ น
ค่านิยม ต่อต้านการทุจริตโดย
๖) ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
(๖.๑) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์
เป้าหมายที่ ๑ ลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมมาก
ขึ้น
(๖.๒) แนวทางการพัฒนา
๓.๑

การพัฒนาภาคเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง

๓.๑.๑ ภาคเหนือ: พัฒนาให้เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง
๑) พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและความยั่งยืน มีธุรกิจบริการต่อเนื่องการ
ท่องเที่ยวบริการสุขภาพและการศึกษาที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง
๒) พัฒ นาประสิทธิภ าพการผลิ ตทางการเกษตร และสร้างมูล ค่าเพิ่มภายใต้
แนวคิดเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ ควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปให้มีความ หลากหลาย
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
๓) ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คืนความอุดมสมบูรณ์
สร้างความ สมดุลแก่ระบบนิเวศ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๔) พั ฒ นาระบบการดู แ ลผู้ สู งอายุ ร องรั บ การเปลี่ ย นแปลงเข้ าสู่ สั งคมผู้ สู งวั ย ของ
ภาคเหนือที่เร็วกว่าระดับประเทศ๑๐ปี
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ส่วนที่ ๓
สาระสำคัญแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
๓.๑ ภาพรวม
๓.๑.๑ วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สร้างสรรค์ปัญญา เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
(An Interlectual Learning Organization for Local Sustainable Development)

๓.๑.๒ พันธกิจ
๑. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม มีจิตอาสา มีทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารภาษาอังกฤษ
๒. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูดี ครูเก่ง
๓. วิจัยเพื่อพัฒนาสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม อันจะนำไปพัฒนาและแก้ปัญหาของท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน
๔. บริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ให้มี
จิตสำนึกในการรักษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และร่วมสืบสานโครงการในพระราชดำริ
๕. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น เสริมสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์โดยคงไว้ซึ่งภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและความเป็นไทย
๖. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
๓.๑.๓ วัตถุประสงค์
๑. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตอบสนองกลุ่มผู้เรียนที่หลากหลาย
๒. การวิจัยพัฒนาและแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ
๓. การบริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งยั่งยืนแก่ชุมชนท้องถิ่น
๔. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ยั่งยืน
๕. การบริหารและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้
๖. การสร้างความมั่นคงและแสวงหารายได้
๓.๒ แผนปฏิบัติราชการ
๓.๒.๑ แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตอบสนองกลุ่มผู้เรียนที่หลากหลาย

๓๐

๑) เป้าหมาย
๑.๑) บัณฑิตเป็นคนดี มีงานทำ สร้างคุณประโยชน์ต่อท้องถิ่น สังคม
๑.๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษา ตามยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
๑.๓) การจัดการศึกษาที่ตอบสนองกลุ่มผู้เรียนที่หลากหลาย และสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต
๑.๔) การผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
๑.๕) การบูรณาการการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เพื่อการพัฒนาตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
๒) ค่าเป้าหมาย- ๓)ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๓

ปี ๒๕๖๔

ปี ๒๕๖๕

ร้อยละ
๘๕

ร้อยละ
๘๕

ร้อยละ
๘๕

-

ร้อยละ
๖๕

ร้อยละ
๗๐

๓. ร้อยละของบัณฑิตที่ทำงานตรงและสัมพันธ์กับสาขาที่เรียน

ร้อยละ
๖๕

ร้อยละ
๗๐

ร้อยละ
๗๐

๔. จำนวนศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียง คุณงามความดี เป็นที่ยอมรับใน
ระดับท้องถิ่นหรือประเทศชาติในแต่ละปี

๒ คน

๒ คน

๒ คน

๕. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาด้านอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย

ร้อยละ
๘๐

ร้อยละ
๘๐

ร้อยละ
๘๐

๖. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาคุณลักษณะคนไทย ๔
ประการ

ร้อยละ
๘๐

ร้อยละ
๘๐

ร้อยละ
๘๐

เป้าหมาย : บัณฑิตเป็นคนดี มีงานทำ สร้างคุณประโยชน์ต่อ
ท้องถิ่น สังคม
๑. ร้อยละการมีงานทำของบัณฑิต
๒. อัตราการได้งานทำในพื้นที่หรือภูมิภาคของนักศึกษา

เป้าหมาย : การยกระดับคุณภาพการศึกษา ให้เป็นตาม
ยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๓๑

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๓

ปี ๒๕๖๔

ปี ๒๕๖๕

๗. จำนวนหลักสูตรที่ถูกปรับปรุงให้ทันสมัยและหลักสูตรใหม่ใน
รูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและ
สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ*

๓
หลักสูตร

๓
หลักสูตร

๓
หลักสูตร

๘. ร้อยละผลงานของนักศึกษาปีสุดท้ายที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
หรือได้รับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติ*(นักศึกษาปริญญา
ตรี)

ร้อยละ ๕ ร้อยละ ๕

ร้อยละ ๕

๙. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ/มาตรฐานวิชาชีพ/
การรับรองคุณภาพวิชาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่สำเร็จการศึกษา*

ร้อยละ
๘๐

ร้อยละ
๘๐

ร้อยละ
๘๐

๑๐. ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษของผู้สำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตามมาตรฐาน CEFR หรือเทียบเท่าตามมาตรฐานสากลอื่นๆ

๒๐

๒๐

๒๐

๑๑. ระดับคะแนนเฉลี่ยการประเมินสมรรถนะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ(TQF) โดยสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต

๔.๐

๔.๐

๔.๐

๑๒. ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามมาตรฐานที่กำหนด

ร้อยละ
๗๐

ร้อยละ
๗๐

ร้อยละ
๗๐

๑๓. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของบัณฑิตต่อการจัดการเรียนการสอน
และการให้บริการของมหาวิทยาลัยกำหนด

๔.๐
คะแนน

๔.๐
คะแนน

๔.๐
คะแนน

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

๙๐

๙๐

๙๐

๒๕๐ คน

๓๐๐ คน

๓๐๐ คน

-

ร้อยละ
๒๐

ร้อยละ
๔๐

๑
หลักสูตร

๑
หลักสูตร

๑
หลักสูตร

เป้าหมาย : การจัดการศึกษาที่ตอบสนองกลุ่มผู้เรียนที่
หลากหลาย และสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต
๑๔. ร้อยละการคงอยู่ของนักศึกษาเทียบกับปีที่ผ่านมา
๑๕. จำนวนนักศึกษาภาคพิเศษ
๑๖. ร้อยละของจำนวนหลักสูตรเชิงพื้นที่ต่อจำนวนหลักสูตรทั้งหมด
๑๗. จำนวนหลักสูตร EP หรือ IP

๓๒

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๓

ปี ๒๕๖๔

ปี ๒๕๖๕

๑
หลักสูตร

๑
หลักสูตร

๑
หลักสูตร

-

ร้อยละ
๑๐

ร้อยละ
๒๐

๒๐. ร้อยละของหลักสูตรครุศาสตร์ที่มีการปรับปรุงเพื่อให้บัณฑิตครู
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมีอัตลักษณ์ สมรรถนะและคุณภาพ
และมาตรฐานวิชาชีพ พร้อมด้วยคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาและคุณลักษณะครูศตวรรษที่
๒๑

ร้อยละ
๑๐๐

ร้อยละ
๑๐๐

ร้อยละ
๑๐๐

๒๑. ร้อยละของบัณฑิตครูที่สอบบรรจุผ่านเกณฑ์ของหน่วยงานต่างๆ
ทั้งภาครัฐและเอกชนภายใน ๑ ปี

ร้อยละ
๗๐

ร้อยละ
๗๐

ร้อยละ
๗๐

๒๒. จำนวนนักเรียนในโรงเรียนสาธิต

๑๕๐ คน

๒๐๐ คน

๒๐๐ คน

ร้อยละ
๑๐๐

ร้อยละ
๑๐๐

ร้อยละ
๑๐๐

๑๘. จำนวนหลักสูตรสำหรับการรองรับสังคมสูงวัย
๑๙. ร้อยละของจำนวนหลักสูตร Upskill/Reskill/Life Long
Leanning ต่อจำนวนหลักสูตรทั้งหมด
เป้าหมาย: การผลิตและพัฒนาครู ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

เป้าหมาย : การบูรณาการการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการ
วิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
๒๓. ร้อยละหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มีการจัดการเรียนการสอน
โดยบูรณาการกับการวิจัย บริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม

๔) แนวทางพัฒนา
(๔.๑) เสริมสร้างความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตร่วมกับท้องถิ่น สถานประกอบการและองค์กรอื่นๆ
(๔.๒) ส่งเสริมสหกิจศึกษา การเรียนรู้คู่การทำงาน(WIL) และฝึกทักษะด้านอาชีพแก่นักศึกษา เพื่อเตรียม
ความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
(๔.๓) สนับสนุนให้นักศึกษาเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Start up)
(๔.๔) เสริมสร้างความผูกพันของศิษย์เก่าโดยการจัดโครงการบริการวิชาการและกิจกรรมสมาคมศิษย์เก่า
(๔.๕) ปรับปรุงกระบวนการพัฒนานักศึกษาเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและคุณลักษณะคน
ไทย ๔ ประการแก่นักศึกษา คือ ๑) มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง ๒) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง ๓) มีงานทำ มี

๓๓

อาชีพ ๔) มีความเป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย
(๔.๖) ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ทันสมัยและพัฒนาหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองการ
พัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ*
(๔.๗) ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรในรูปแบบ Upskill/Reskill/Life Long Leanning
(๔.๘) พัฒนาศักยภาพผู้สอนให้เป็นมืออาชีพ*
(๔.๙) พัฒนาห้องปฏิบัติการ/อุปกรณ์การเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิต*
(๔.๑๐) ปรับกระบวนการเรียนรู้ให้บูรณาการกับการทำงานและเสริมสร้างทักษะและจิตสำนึกในการ
พัฒนาท้องถิ่น*
(๔.๑๑) ผลิตบัณฑิตให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งด้านสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะบัณฑิตใน
ศตวรรษที่ ๒๑ และคุณลักษณะ ๔ ประการ คือ มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพ มี
งานทำ และมีความเป็นพลเมืองดี มีวินัย*
(๔.๑๒) การเสริมทักษะนักศึกษาให้มีสมรรถนะในสาขาที่ศึกษาจนเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ
หรือทางวิชาชีพ
(๔.๑๓) จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนทำงานและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
(๔.๑๔) สร้างหลักสูตร EP หรือ IP รองรับการเคลื่อนย้ายการศึกษาของประชากรในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(๔.๑๕) พัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้สูงวัยโดยเน้นไปที่หลักสูตรระยะสั้นเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้สูงวัยใน
ท้องถิ่น
(๔.๑๖) ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์ และกระบวนการผลิตให้มีสมรรถนะเป็นเลิศ เป็นที่ยอมรับด้วย
School Integrated Learning และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ*
(๔.๑๗) พัฒนาสมรรถนะครูของครูให้มีความเป็นมืออาชีพ*
(๔.๑๘) บ่มเพาะนักศึกษาครุศาสตร์ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพพร้อมด้วยจิตวิญญาณความเป็น
ครูและคุณลักษณะ ๔ ประการ คือ ๑) มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง ๒)มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงแข้มแข็ง ๓)มีงานทำ มี
อาชีพ ๔) เป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย
(๔.๑๙) พัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติการและการวิจัยต้นแบบให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น*
๕) แผนงาน/โครงการ สำคัญ
(๕.๑) โครงการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
(๕.๒) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนให้เป็นมืออาชีพ
(๕.๓) โครงการส่งเสริมการฝึกประสบการวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ
(๕.๓) โครงการเสริมสร้างความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตร่วมกับท้องถิ่น สถานประกอบการและองค์กร
อื่นๆ
(๕.๔) โครงการส่งเสริมสหกิจศึกษา
(๕.๕) โครงการส่งเสริมให้นักศึกษาที่มีความสามารถและศักยภาพเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการหรือ
วิชาชีพ
(๕.๖) โครงการฝึกทักษะด้านอาชีพแก่นักศึกษา

๓๔

(๕.๗) โครงการสนับสนุน Start up
(๕.๘) โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์นักศึกษากับมหาวิทยาลัย
(๕.๙) โครงการจัดทำหลักสูตรต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะการทำงานแก่ศิษย์เก่า
(๕.๑๐) โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์
(๕.๑๑) โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะ 4 ประการแก่นักศึกษา
(๕.๑๒) โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษา
(๕.๑๓) โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตในศตวรรษที่ ๒๑
(๕.๑๔) โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา
(๕.๑๕) โครงการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักศึกษา
(๕.๑๖) โครงการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยสนองตอบความต้องการของท้องถิ่นและสอดคล้อง
คล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ
(๕.๑๗) โครงการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร Upskill/Reskill/Life Long Leanning
(๕.๑๘) โครงการพัฒนาหลักหลักสูตร IP/EP เพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายการศึกษาของประชากรใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(๕.๑๙) โครงการพัฒนาหลักสูตรและจัดการศึกษาสำหรับผู้สูงวัย
(๕.๒๐) โครงการปรับปรุงหลักสูตร และกระบวนการผลิตครุศาสตร์ให้มีสมรรถนะเป็นเลิศ
(๕.๒๑) โครงการพัฒนาสมรรถนะครูของครูให้เป็นมืออาชีพ
(๕.๒๒) โครงการพัฒนานักศึกษาครุศาสตร์ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพพร้อมด้วยจิตวิญญาณ
ความเป็นครูและคุณลักษณะ ๔ ประการ
(๕.๒๓)โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติการและวิจัยต้นแบบให้กับโรงเรียนใน
ท้องถิ่น
(๕.๒๔) กิจกรรมหลักสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษา
(๕.๒๕) กิจกรรมหลักการจัดการเรียนการสอน
(๕.๒๖) กิจกรรมหลักการพัฒนานักศึกษา
(๕.๒๗) โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในด้านการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา และด้านการผลิตและพัฒนาครู
๓.๒.๒ แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การวิจัยพัฒนาและแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ
๑) เป้าหมาย
๑.๑) ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการพึ่งพาตนเอง
๑.๒) การนำองค์ความรู้ และนวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และการใช้ประโยชน์เชิงพานิช

๓๕

๑.๓) การวิจัยสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งและศักยภาพในการแข่งขัน
๒) ค่าเป้าหมาย -๓) ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย : ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการพึ่งพา
ตนเอง
๑. จำนวนชุมชนที่มีความเข้มแข็งยั่งยืนจากการได้รับประโยชน์จาก
งานวิจัยหรือนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕

๖ ชุมชน

๖ ชุมชน

๖ ชุมชน

๑ ศูนย์

๑ ศูนย์

๑ ศูนย์

๓. จำนวนงานวิจัยทีน่ ำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

ร้อยละ
๙๐

ร้อยละ
๙๐

ร้อยละ
๙๐

๔. จำนวนงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
หรือนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

ร้อยละ
๑๐

ร้อยละ
๑๐

ร้อยละ
๑๐

๕. จำนวนงานวิจัยหรือนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและ
ศักยภาพของชุมชนท้องถิ่น

๔๐
โครงการ

๔๐
โครงการ

๔๐
โครงการ

๖. ร้อยละของการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติหรือ
นานาชาติ

ร้อยละ
๓๐

ร้อยละ
๓๐

ร้อยละ
๓๐

-

ร้อยละ
๒๐

ร้อยละ
๓๐

๒. จำนวนศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยที่ได้รับการยอมรับ
เป้าหมาย : การนำองค์ความรู้ และนวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนา
ชุมชน ท้องถิ่น และการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

เป้าหมาย : การวิจัยสร้างและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
และลดความเหลื่อมล้ำ

๗. ร้อยละของจำนวนผลงานวิชาการรับใช้สังคมต่อจำนวนผลงาน
วิชาการทั้งหมด

๔) แนวทางการพัฒนา
(๔.๑) สนับสนุนการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม เพื่อการพัฒนา
ศูนย์ความเป็นเลิศ
(๔.๒) ส่งเสริมการนำผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมไปเสริมสร้างศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
(๔.๓) สนับสนุนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ผ่านการขึ้นทะเบียนบัญชี

๓๖

นวัตกรรมไทยหรือช่องทางอื่นๆ
(๔.๔) แสวงหาแหล่งทุนวิจัยจากภายนอกผ่านเครือข่ายการวิจัยภาครัฐ และภาคเอกชน ในการวิจัยและ
สร้างนวัตกรรมเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนาหรือแก้ปัญหาในชุมชน ท้องถิ่นในจังหวัดลำปาง และลำพูน
(๔.๕) สร้างความร่วมมือกับจังหวัดและภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ภาคประชาสังคม และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียในการกำหนดแผนการวิจัยและสร้างนวัตกรรม ที่ตอบโจทย์ท้าทายของสังคม เพิ่มขีดความสามารถการ
แข่งขัน การพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ
(๔.๖) พัฒนานักวิจัย และสร้างทีมงานวิจัยเชิงพื้นที่ พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายนักวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การทำวิจัยและสร้างนวัตกรรม
๕) แผนงาน/โครงการ สำคัญ
(๕.๑) โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
(๕.๒) โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
(๕.๓)โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ
(๕.๔) โครงการเสริมสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาแผนการวิจัย
(๕.๕) โครงการส่งเสริมและพัฒนานักวิจัยเชิงพื้นที่
(๕.๖) โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์
(๕.๗) โครงการส่งเสริมการนำงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในการเสริมสร้างศักยภาพ
ชุมชนให้เข้มแข็งและประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
(๕.๘) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการวิจัยและการบริการวิชาการแบบรวมศูนย์
(๕.๙) โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยจังหวัดลำปาง
(๕.๑๐) กิจกรรมหลักการบริหารและส่งเสริมด้านการวิจัย
๓.๒.๓ แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การบริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งยั่งยืนแก่ชุมชนท้องถิ่น
๑) เป้าหมาย
๑.๑) การพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
๑.๒) เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมแก่ท้องถิ่น
๑.๓) การส่งเสริมสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
๒) ค่าเป้าหมาย -๓) ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๓

ปี ๒๕๖๔

ปี ๒๕๖๕

๓๗

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๓

ปี ๒๕๖๔

ปี ๒๕๖๕

๑ ฐาน

๑ ฐาน

๑ ฐาน

ร้อยละ
๑๕

ร้อยละ
๒๐

ร้อยละ
๒๕

๓. อัตราเพิ่มขึ้นของรายได้ครัวเรือนในพื้นที่การพัฒนาของ
มหาวิทยาลัย*

ร้อยละ ๕

ร้อยละ ๕

ร้อยละ ๕

๔. ร้อยละของหมู่บ้านที่มีดัชนีชี้วัดความสุขมวลรวมชุมชนเพิ่มขึ้น*

ร้อยละ ๑

ร้อยละ ๑

ร้อยละ ๑

๕. จำนวนวิสาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการใหม่ในพื้นที่บริการที่ประสบ
ความสำเร็จจากการสนับสนุนองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัย*

๕ แห่ง

๕ แห่ง

๕ แห่ง

๖. อัตราการอ่านออกเขียนได้ของจำนวนประชากรในวัย
ประถมศึกษาในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย*

ร้อยละ
๗๐

ร้อยละ
๗๐

ร้อยละ
๗๐

๗. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับการน้อมนำพระราโชบายด้าน
การศึกษา เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ทั้ง ๔
ประการ สู่การปฏิบัติในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย*

๒,๕๐๐
คน

๒,๕๐๐
คน

๒,๕๐๐
คน

๘. จำนวนแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
การศึกษา ที่ให้บริการแก่ ชุมชน ท้องถิ่น

๑๐ ศูนย์

๑๐ ศูนย์

๑๐ ศูนย์

๙. จำนวนหลักสูตรการอบรมและศึกษาต่อเนื่อง

๒๔
หลักสูตร

๒๔
หลักสูตร

๒๔
หลักสูตร

-

ร้อยละ

ร้อยละ

เป้าหมาย : การพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
๑. มีฐานข้อมูลของพื้นที่บริการ*
๒. ร้อยละสะสมของจำนวนหมู่บ้านที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเข้าดำเนิน
โครงการพัฒนาเปรียบเทียบกับจำนวนหมู่บ้านทั้งหมดในพื้นที่
บริการ*

เป้าหมาย : เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมแก่
ท้องถิ่น

๑๐. ร้อยละของจำนวนโครงการด้านการบริการวิชาการหรือโครงการ

๓๘

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๓

ที่ตอบสนอง Area Based ต่อจำนวนโครงการบริการวิชาการ
ทั้งหมด

ปี ๒๕๖๔

ปี ๒๕๖๕

๘๑

๘๑

๑๑. จำนวนบุคคลหรือหน่วยงานในชุมชนพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการหรือ
กิจกรรมเพื่อแก้ไข/ลดปัญหา/ส่งเสริมเรียนรู้ของชุมชน สังคม
เฉลี่ยต่อจำนวนโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแก้ไข/ลดปัญหา/
ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน

-

๑,๐๐๑
คน

๑,๒๕๑
คน

๑๒. ร้อยละของจำนวนเงินจากภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาชุมชน
และสังคมในพื้นที่ต่องบดำเนินการทั้งหมด

-

ร้อยละ
๒๑

ร้อยละ
๓๑

๑๓. จำนวนโครงการส่งเสริมสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

๔
โครงการ

๔
โครงการ

๔
โครงการ

๑๔. จำนวนนักศึกษา ประชาชนที่เข้าเยี่ยมชมอุทยานวิถีพอเพียง

๒,๐๐๐
คน

๓,๐๐๐
คน

๓,๐๐๐
คน

เป้าหมาย : การส่งเสริมสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔) แนวทางพัฒนา
(๔.๑) สร้างและพัฒนาความร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัดในการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ และดำเนิน
โครงการตามพันธกิจและศักยภาพของมหาวิทยาลัยโดยกำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ ระยะเวลาใน
การดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม*
(๔.๒) บูรณาการความร่วมมือในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย(ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
ประชาสังคม) ในการดำเนินโครงการพัฒนาให้บรรลุความเป้าหมายอย่างมีนัยสำคัญ*
(๔.๓) บูรณาการจัดการเรียนการสอน การวิจัยของนักศึกษา และอาจารย์กับการพัฒนาท้องถิ่น*
(๔.๔)มุ่งพัฒนาและยกระดับศักยภาพของบุคลากรที่สนใจงานพัฒนาเชิงพื้นที่
(๔.๕)จัดทำฐานข้อมูลที่บริการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (Spacial Data)
(๔.๖)สร้างแหล่งเรียนรู้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเสริมสร้างรายได้และ
แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ชุมชน ท้องถิ่น
(๔.๗)สร้างหลักสูตรการอบรมและศึกษาต่อเนื่องเพื่อบริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่นที่หลากหลาย

๓๙

ตอบสนองความต้องการในเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
(๔.๘)ส่งเสริมสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และยกระดับศูนย์เกษตรพอเพียงให้เป็น
แหล่งเรียนรู้เกษตรตามแนวพระราชดำริ และการเรียนรู้ด้านพืชและสมุนไพรไทยให้พัฒนาชุมชนเป้าหมายอย่าง
ต่อเนื่องยั่งยืน
(๔.๙)สร้างอุทยานวิถีพอเพียงเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาด้านเศรษฐกิจพอเพียงแก่
นักศึกษาประชาชน
๕) แผนงาน/โครงการ สำคัญ
(๕.๑) โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในด้านการพัฒนาท้องถิ่น
(๕.๒) โครงการเสริมสร้างแหล่งเรียนรู้และศูนย์ความเป็นเลิศด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเสริมสร้างรายได้และการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ชุมชนท้องถิ่น
(๕.๓) โครงการส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
(๕.๔) โครงการส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์อบรมและศึกษาต่อเนื่อง
(๕.๕) โครงการพัฒนาพัฒนาอุทยานวิถีพอเพียง
(๕.๖) กิจกรรมหลักการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิต
(๕.๗) โครงการพัฒนาตามแผนบูรณาการการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคภาคเหนือ
(๕.๘) โครงการพัฒนาตามแผนบูรณาการการจัดสรรงบประมาณ
(๕.๙) โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาพื้นที่ของจังหวัด และกลุ่มจังหวัด
๓.๒.๔ แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ยั่งยืน
๑) เป้าหมาย
๑.๑) ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
๑.๒) เป็นแหล่งเรียนรู้ อ้างอิงและศึกษาดูงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๑.๓) การร่วมอนุรักษ์สืบสานศิลปะและวัฒนธรรมล้านนา และของชาติ
๒) ค่าเป้าหมาย -๓) ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย : ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการ
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
๑. จำนวนผลงานหรือผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมที่ประยุกต์

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๓

ปี ๒๕๖๔

ปี ๒๕๖๕

๒

๒

๒

๔๐

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๓

ปี ๒๕๖๔

ปี ๒๕๖๕

จากอัตลักษณ์ล้านนา
เป้าหมาย : เป็นแหล่งเรียนรู้ อ้างอิงและศึกษาดูงานด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒. จำนวนบุคคลภายในและภายนอกที่เข้ามาเยี่ยมชม ศึกษา
ศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ สำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม
๓. จำนวนผลิตภัณฑ์เซรามิกที่สะท้อนเอกลักษณ์และศิลปะ
และวัฒนธรรมล้านนา

๑,๑๐๐ คน ๑,๑๐๐ คน

๑,๑๐๐ คน

๒
รายการ

๒
รายการ

๒
รายการ

ร้อยละ ๘๐

ร้อยละ ๘๐

ร้อยละ ๘๐

๑ ฐาน

๑ ฐาน

๑ ฐาน

เป้าหมาย : การร่วมอนุรักษ์สืบสานศิลปะและวัฒนธรรม
ล้านนา และของชาติ
๔. ร้อยละของนักศึกษาที่เรียนหรือเข้าร่วมกิจกรรมหรือมีส่วน
ในการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม
๕. จำนวนฐานข้อมูลด้านศิลปะและวัฒนธรรมล้านนา

๔) แนวทางพัฒนา
(๔.๑) ส่งเสริมวัฒนธรรมล้านนาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
(๔.๒ ) รวบรวมข้อมูลและจัดทำผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนาให้เป็นที่
ยอมรับ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาและอ้างอิง
(๔.๓) จัดทำห้องพิพิธภัณฑ์แสดงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา เพื่อเป็นแหล่ง
ศึกษาเรียนรู้ของชุมชน ท้องถิ่นและผู้มาเยือน
(๔.๔) ประยุกต์ลวดลายศิลปะล้านนาสู่อุตสาหกรรมเซรามิก
(๔.๕) ส่งเสริมให้มีการบูรณาการงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับรายวิชาต่างๆ หรืองานวิจัยหรือการ
บริการวิชาการเพื่อถ่ายทอดแก่นักศึกษาและประชาชนที่สนใจ แล้วเผยแพร่สู่สาธารณชน
(๔.๖) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของนักศึกษาทุกคนในกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น
จังหวัดลำปางและจังหวัดลำพูน
(๔.๖) สร้างระบบฐานข้อมูลและเผยแพร่สู่สาธารณชน
๕) แผนงาน/โครงการ สำคัญ
(๕.๑) โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมล้านนาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
(๕.๒) โครงการจัดทำห้องพิพิธภัณฑ์แสดงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นลำปาง
(๕.๓) โครงการวิจัยรวบรวมข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาจังหวัดลำปางและล้านนา

๔๑

(๕.๔) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านศิลปวัฒนธรรมสู่อุตสาหกรรมเซรามิกส์
(๕.๕) โครงการส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแก่นักศึกษา
(๕.๖ โครงการบูรณาการด้านศิลปะวัฒนธรรมกับรายวิชา
(๕.๗) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทางวัฒนธรรม
(๕.๘) กิจกรรมหลักการดำเนินการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
๓.๒.๕ แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การบริหารและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้
๑) เป้าหมาย
(๑.๑) มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
(๑.๒) ผู้รับบริการและบุคลากรมีความพึงพอใจต่อการบริการ การบริหารองค์กร และสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ
(๑.๓) ผลงานของบุคลากรทีม่ ีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

(๑.๔) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานและบุคลากร
(๑.๕) การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ในองค์กร
(๑.๖) การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาเพื่อยกระดับลักษณะทางกายภาพขององค์กรสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว
(๑.๗) การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น
๒) ค่าเป้าหมาย- ๓) ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๓

ปี ๒๕๖๔

ปี ๒๕๖๕

ระดับ ๔

ระดับ ๕

ระดับ ๕

-

-

ระดับ ๑

๓.๕๐
คะแนน

๓.๗๕
คะแนน

๔.๐๐
คะแนน

เป้าหมาย : มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
๑. ระดับการบรรลุความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ของมหาวิทยาลัยตามตัวชี้วัดวิสัยทัศน์
๒. ระดับผลการจัดอันดับตาม THE Impact Ranking
เป้าประสงค์ : ผู้รับบริการและบุคลากรมีความพึงพอใจต่อการ
บริการ การบริหารองค์กรและสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
๓. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านการบริการ และบริหารจัดการ
ของบุคลากร และผู้รับบริการ
เป้าหมาย : ผลงานของบุคลากรที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ

๔๒

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๓

ปี ๒๕๖๔

๔. จำนวนบุคลากรที่ได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ *

๕ คน

๕ คน

เป้าหมาย : ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของหน่วยงานและบุคลากร
๕. คะแนนผลการประเมินมหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการ
ประเมินมหาวิทยาลัย

๔.๒
คะแนน

๔.๓
คะแนน

๖. คะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและ
มหาวิทยาลัย

๔.๑
คะแนน

ปี ๒๕๖๕
๕ คน

๔.๔
คะแนน

๔.๒ คะแนน ๔.๓ คะแนน

เป้าหมาย : การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ในองค์กร
๗. ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ในองค์กร

ระดับ ๔

ระดับ ๕

ระดับ ๕

-

๑,๐๐๐
คะแนน

๑,๕๐๐
คะแนน

เป้าหมาย : การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาเพื่อยกระดับลักษณะ
ทางกายภาพขององค์กรสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว
๘. ค่าคะแนนการประเมินตามเกณฑ์การจัดลำดับมหาวิทยาลัย
สีเขียว (UI Green Metric) ของมหาวิทยาลัย
เป้าหมาย : การพัฒนาระบบบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
๙๐ คะแนน ๙๐ คะแนน

๙. ระดับประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการบริหารงาน
ภาครัฐอยู่ในระดับสูงหรือสูงมาก*

๙๐
คะแนน

๑๐. จำนวนฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการในการตัดสินใจตามพันธ
กิจหลักของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น*

๕ ฐาน

๕ ฐาน

๕ ฐาน

๒๗

๒๗

๒๗

๑๑. จำนวนเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและ
ต่างประเทศ*

๔) แนวทางพัฒนา
(๔.๑) ส่งเสริมบุคลากรที่เป็นคนดีและคนเก่งให้พัฒนาและแสดงออกถึงความรู้ความสามารถและศักยภาพพัฒนา
มหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างเต็มที่*

๔๓

(๔.๒) ยกย่องเชิดเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้ทำคุณความดี หรือสร้างผลงานจนสร้างชื่อเสียงแก่
มหาวิทยาลัย
(๔.๓) พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพระดับสากลเพื่อการรับรองการแข่งขันใน
อนาคต
(๔.๓) เตรียมความพร้อมการปรับเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
(๔.๔) สนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจอย่างมีคุณภาพ
(๔.๕) พัฒนากายภาพและสภาพแวดล้อมสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
(๔.๕) พัฒนาระบบบริหารจัดการและประเมินผลเพื่อส่งเสริมการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
(๔.๖) สนับสนุนการบริหารงานแบบกระจายอำนาจและการทำงานแบบมีส่วนร่วมของบุคลากร
(๔.๗) ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
(๔.๗) พัฒนาตัวชี้วัดในการประเมินคุณภาพและนำไปสู่การเทียบเคียงสมรรถนะกับองค์กรอื่นที่มีแนว
ปฏิบัติที่ดี
(๔.๘) เร่งรัดพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับคุณวุฒิและความ
เชี่ยวชาญ
(๔.๙) ส่งเสริมให้บุคลากรสร้างสรรค์องค์ความรู้ หรือนวัตกรรมใหม่
(๔.๑๐) สนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์ความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ภายในและ
ภายนอกองค์กร
(๔.๑๑) พัฒนาระบบสารสนเทศขององค์กรให้มีประสิทธิภาพเอื้อเป็นองค์กรการเรียนรู้
(๔.๑๒) พัฒนามหาวิทยาลัยสู่การจัดอันดับ UI Green Metric
(๔.๑๓) เพิ่มบทบาทการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้ความสำคัญกับการบูรณาการเรียนการสอนกับการ
พัฒนาท้องถิ่น และการสร้างผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา*
(๔.๑๔) ปรับปรุง/พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะด้านฐานข้อมูลงบประมาณและบุคลากรให้ทันสมัยรวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล*
(๔.๑๕) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศเพื่อเสริมสร้างประสิทธิผลตามวิสยั ทัศน์และ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย
๕) แผนงาน/โครงการ สำคัญ
(๕.๑) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับตำแหน่ง
(๕.๒) โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคลากร
(๕.๓) โครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ในองค์กร
(๕.๔) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กร
(๕.๕) โครงการพัฒนาระบบบริหารมหาวิทยาลัย/หน่วยงานให้มีมาตรฐานคุณภาพระดับสากล
(๕.๖) โครงการเสริมสร้างความร่วมมือกับองค์กรทั้งในและต่างประเทศเพื่อเสริมสร้างประสิทธิผลตาม
พันธกิจของมหาวิทยาลัย
(๕.๗) โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การจัดอันดับ UI Green Metric

๔๔

(๕.๘) โครงการเตรียมความพร้อมเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ
(๕.๙) กิจกรรมหลักการสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจอย่างมีคุณภาพ
๓.๒.๖ แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การสร้างความมั่นคงและแสวงหารายได้
๑) เป้าหมาย
๑.๑) คุณภาพและประสิทธิภาพในการให้บริการเพื่อก่อให้เกิดความมั่นคงทางการเงิน
๑.๒) ระบบและการบริหารจัดการองค์การเพื่อก่อให้เกิดรายได้และทรัพย์สิน
๒) ค่าเป้าหมาย -๓) ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

ปี ๒๕๖๓

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๔

๒๕๖๕

ร้อยละ ๒๐

ร้อยละ ๒๐

ร้อยละ ๒๐

ร้อยละ ๑๐

ร้อยละ ๑๐

ร้อยละ ๑๐

เป้าหมาย : คุณภาพและประสิทธิภาพในการให้บริการเพื่อ
ก่อให้เกิดความมั่นคงทางการเงิน
๑. ร้อยละของเงินรายได้สะสมต่อเงินรายได้ประจำปี
เป้าหมาย : ระบบและการบริหารจัดการองค์การเพื่อก่อให้เกิด
รายได้และทรัพย์สิน
๒. ร้อยละการเพิ่มขึ้นของรายได้จากทุนและการบริหาร
สินทรัพย์เทียบกับปีที่ผ่านมา

๔) แนวทางพัฒนา
(๔.๑) เก็บรักษาเงินคงคลังในสถาบันการเงินที่มีความมั่นคง และมีผลตอบแทนที่เหมาะสม
(๔.๒) บริหารสินทรัพย์ที่มีอยู่ เช่น ลิขสิทธิ์ทางปัญญา ที่ดิน โรงแรม ร้านค้า หรือการเช่าอาคาร
สถานที่อื่นให้มีรายได้เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
(๔.๓) แสวงหารายได้จากการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆ ที่ได้ผลตอบแทนแน่นอนในระดับสูง เช่น การ
สร้างหอพักนักศึกษา ค่าลงทะเบียนของนักศึกษา
(๔.๔) ปรับปรุงเกณฑ์ภาระงานเพื่อส่งเสริมคณาจารย์หารายได้จากการวิจัยและบริการวิชาการ
(๔.๕) ส่งเสริมการดำเนินงานของสมาคมศิษย์เก่าให้มีส่วนร่วมในการหารายได้เพื่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัย
๕) แผนงาน/โครงการ สำคัญ
(๕.๑) โครงการดำเนินการด้านสิทธิประโยชน์
(๕.๒) โครงการส่งเสริมการดำเนินงานของสมาคมศิษย์เก่า

๔๕

๓.๓ ประมาณการวงเงินงบประมาณรวม (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕)
๓.๓.๑ ประมาณการวงเงินงบประมาณทั้งหมด
งบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ของส่วน
ราชการ
๑,๖๖๒,๘๙๗,๔๐๐ ๒๘๗,๖๕๒,๓๐๐

แหล่งเงิน
เงินกู้ในประเทศ

เงินกู้ต่างประเทศ

อื่นๆ

-

-

-

๓.๓.๒ ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
๑) เรื่อง การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตอบสนองกลุ่มผู้เรียนที่หลากหลาย
แผนปฏิบัติราชการ
เงินงบประมาณแผ่นดิน
เงินรายได้ของหน่วยงาน
เงินกู้ในประเทศ
เงินกู้ในต่างประเทศ
อื่นๆ

๒๕๖๓
๔๗๔,๐๒๖,๔๐๐
๒๒,๓๕๙,๒๔๐
-

๒๕๖๔
๔๘๕,๐๐๐,๐๐๐
๒๒,๕๐๐,๐๐๐
-

๒๕๖๕
วงเงินรวม
๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๔๕๙,๐๒๖,๔๐๐
๒๒,๕๐๐,๐๐๐
๖๗,๓๕๙,๒๔๐
-

๒) เรื่อง การวิจัยพัฒนาและแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ
แผนปฏิบัติราชการ
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
เงินงบประมาณแผ่นดิน
๗,๐๐๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐,๐๐๐
เงินรายได้ของหน่วยงาน
๔,๓๕๖,๐๐๐
๔,๕๐๐,๐๐๐
๔,๕๐๐,๐๐๐
เงินกู้ในประเทศ
เงินกู้ในต่างประเทศ
อื่นๆ
-

วงเงินรวม
๖๗,๐๐๐,๐๐๐
๑๓,๓๕๖,๐๐๐
-

๓) เรื่อง การบริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งยั่งยืนแก่ชุมชนท้องถิ่น
แผนปฏิบัติราชการ
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
วงเงินรวม
เงินงบประมาณแผ่นดิน
๓๒,๕๘๘,๕๐๐
๕๐,๐๐๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๓๒,๐๐๐,๐๐๐
เงินรายได้ของหน่วยงาน
๓,๔๖๑,๔๐๐
๓,๕๐๐,๐๐๐
๓,๕๐๐,๐๐๐ ๑๐,๔๖๑,๔๐๐
เงินกู้ในประเทศ
เงินกู้ในต่างประเทศ
อื่นๆ
-

๔๖

๔) เรื่อง การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ยั่งยืน
แผนปฏิบัติราชการ
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
เงินงบประมาณแผ่นดิน
๑,๓๗๑,๐๐๐
๑,๕๐๐,๐๐๐
๒,๐๐๐,๐๐๐
เงินรายได้ของหน่วยงาน
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
เงินกู้ในประเทศ
เงินกู้ในต่างประเทศ
อื่นๆ
๕) เรื่อง การบริหารและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้
แผนปฏิบัติราชการ
๒๕๖๓
๒๕๖๔
เงินงบประมาณแผ่นดิน
เงินรายได้ของหน่วยงาน
๖๒,๑๐๒,๕๖๐
๖๒,๑๐๐,๐๐๐
เงินกู้ในประเทศ
เงินกู้ในต่างประเทศ
อื่นๆ
-

๒๕๖๕

วงเงินรวม
๔,๘๗๑,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐
วงเงินรวม

๖๒,๑๐๐,๐๐๐ ๑๘๖,๓๐๒,๕๖๐
-

๖) เรื่อง การบริหารทรัพย์สินและสร้างรายได้แก่องค์กร
แผนปฏิบัติราชการ
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
เงินงบประมาณแผ่นดิน
เงินรายได้ของหน่วยงาน
๒,๗๑๒,๔๐๐
๓,๒๕๔,๙๐๐
๓,๙๐๕,๘๐๐
เงินกู้ในประเทศ
เงินกู้ในต่างประเทศ
อื่นๆ
-

วงเงินรวม
๙,๘๗๓,๑๐๐
-

