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บทที่ 1
บทนํา
1.1 หลักการและเหตุผล
การพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ซึ่งเป็น 5 ปีแรกของ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) สู่การปฏิบัติ มีหลักการที่สําคัญ คือ 1) ยึด “หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 2) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” 3) ยึด“วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี ” มาเป็นกรอบของวิสั ยทัศ น์ประเทศไทยในแผนพั ฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจําชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 4) ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศ
ไทยปี 2580”ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เป็นกรอบในการกําหนดเป้าหมายที่จะบรรลุ
ใน 5 ปีแรกและเป้าหมายในระดับย่อยลงมา ควบคู่กับกรอบเป้าหมายที่ยั่งยืน (SDGs) 5) ยึด “หลักการนําไปสู่
การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว”
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีบทบาทและหน้าที่หลัก
ในการจัดการศึกษาและพัฒนาคนให้เป็น “คนดี มีคุณธรรม นําสังคม” โดยน้อมนําพระราโชบายด้าน
การศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน ได้แก่ มีทัศนคติที่
ถูกต้องต่อบ้านเมือง คือ (1)ความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง (2)ยึดมั่นในศาสนา (3) มั่นคงในสถาบัน
พระมหากษัตริย์ (4)มีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม จึง
ได้กําหนดกรอบการพัฒนามหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันและการคาดการณ์ใน
อนาคต เพื่อยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทยในการผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ สามารถปรับตัว
สําหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศในโลกาภิวัฒน์ สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย โดยใช้
กลไกของหลั ก ธรรมาภิ บ าล และเครื อข่ า ยทางการศึก ษา บนพื้ น ฐานของเสรีภ าพทางวิ ช าการ ความ
หลากหลายและเอกภาพเชิงระบบ และแนวทางการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จากเหตุที่กล่าวมาแล้วข้างต้น มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิจึงได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (4 ปี) พ.ศ. 2562-2565 เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีแผนแม่บทระยะยาวที่
สอดคล้องกับพระราโชบาย นโยบายของรัฐบาล ทิศทางการศึกษาชาติ เป็นกรอบแนวทางที่แสดงถึง
ประเด็นยุทธศาสตร์รวมถึงกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิให้สอดรับกับความ
ต้องการของประเทศ ชุมชนและท้องถิ่น สามารถชี้นําและเป็นกลไกในเชิงการแข่งขันเน้นการพึ่งตนเอง โดย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (4 ปี) พ.ศ. 2562-2565 นี้จะนําไปเป็นกรอบ
ให้กับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โดยจะสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และกรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2551-2565) ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนาจังหวัด โดยมุ่งเน้นอุตสาหกรรมเกษตร พลังงานทดแทนและการสร้างแบ
รนด์ทั้งนี้หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิจะนําไปใช้เป็นกรอบในการกําหนดกิจกรรม
แผนงานโครงการและจัดทําแผนปฏิบัติราชการให้สอดรับเป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อร่วมกันขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้ประสบความสําเร็จและบรรลุเป้าหมายแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (4 ปี) พ.ศ. 2562-2565 ฉบับนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจัดทํา
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ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ และสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (4 ปี) พ.ศ. 2562-2565 ซึ่งผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารคณะ/หน่วยงานต่างๆ ประชุมเพื่อรับฟังความเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจนให้
ข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ทั้งเชิงประจักษ์และเชิงวิพากษ์วิจารณ์โดยข้อมูลต่างๆ ได้ผ่านการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์เพื่อนํามาใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชัยภูมิ (4 ปี) พ.ศ. 2562-2565 โดยมีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้
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ขั้นตอนการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (4 ปี) พ.ศ. 2562-2565

การวิเคราะห์และเชื่อมโยงแผนทุกระดับ
1. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) อนาคตประเทศไทย “ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
3. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560 – 2579)
4. นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) นายกรัฐมนตรี
5. นโยบายรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
6. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
7. แผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2561 - 2564

การยกร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (4 ปี)พ.ศ. 2562-2565
- ประชุมรับฟังความคิดเห็น/การระดม
ความคิดเห็นต่อปัจจัยภายนอก ปัจจัย
ภายใน
- ยกร่างปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
และกลุยทธ์

สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ

- กระบวนการมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหาร
คณะ/หน่วยงานต่างๆ
- คณะกรรมการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยให้
ความเห็นชอบ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชัยภูมิ (4 ปี) พ.ศ. 2562-2565
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1.2 วัตถุประสงค์
เพื่อกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยให้มีความสอดคล้องกับการเป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานและเป็นผู้นําทางปัญญา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้บริหารมีเครือ่ งมือในการวางแผนการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้บรรลุวิสัยทัศน์
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บทที่ 2
ข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
2.1ประวัตคิ วามเป็นมาของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ตั้งอยู่บนโคกเขาสระหงส์ 4 ลูกที่อยู่ติดกันในละแวกตําบลนาฝาย
อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ มีทัศนียภาพที่รายรอบด้วยขุนเขายาวเหยียดอยู่รอบด้าน สภาพพื้นที่เป็น
เนิ น สู ง ส่ ว นอากาศนั้ น มี ล มโชยสั ม ผั ส ได้ ทุ ก หนทุ ก แห่ ง มี ต้ น ไม้ ใ บหญ้ า เขี ย วชอุ่ ม ตลอดปี ด้ า นหลั ง
มหาวิทยาลัยยังมีป่าโปร่ง ประกอบด้วยต้นไม้ใหญ่ยืนต้นห่างเป็นระยะๆ พื้นที่ส่วนหนึ่งของด้านหลังจัดไว้
เป็นสนามกอล์ฟ 9 หลุม เพื่อฝึกทักษะการกีฬาแก่นักศึกษา และให้บริการแก่บุคคลทั่วไป มหาวิทยาลัยได้
ปรับแต่งผืนดินและป่า สร้างเป็นทางเดินและถนนให้ดูเป็นระเบียบและสวยงาม พร้อมกับสร้างอาคารเป็น
จุดๆ ตามผังที่วางไว้ ที่ดินผืนดังกล่าวนี้ มีเนื้อที่ 1,439 ไร่ ซึ่งเป็นที่สาธารณประโยชน์ที่สภาตําบลนาฝาย
มอบให้ และที่ต้องจารึกไว้ก็คือนอกจากเนื้อที่สาธารณประโยชน์ดังกล่าวแล้ว ยังมีชาวบ้านตําบลนาฝาย
และห้วยชันที่มีจิตใจเสียสละและเห็นถึงประโยชน์ของการศึกษาของชาวจังหวัดชัยภูมิ ได้ร่วมบริจาคสมทบ
อีก 42 ไร่เศษ ทําให้มหาวิทยาลัยมีเนื้อที่รวม 1,482 ไร่เศษ
สําหรับการจัดตั้งมหาวิทยาลัยนั้น เริ่มเป็นโครงการจัดตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ. 2537 และได้รับอนุมัติ
งบประมาณจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2540 จํานวน 15 ล้านบาท สํานักงานโครงการ
จัดตั้งครั้งแรกให้อยู่ที่วิทยาลัยพลศึกษาชัยภูมิไปพลางก่อน ต่อมาเมื่อได้เริ่มสร้างมหาวิทยาลัยแล้วจึงได้ย้าย
มาเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2541 นอกจากนี้ยังมีผู้ช่วยเหลืออื่นๆ อีก อาทิ สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียน
ชัยภูมิภักดีชุมพลบริจาคเงินจํานวน 1 ล้านบาท มูลนิธิการศึกษาภูเขียวบริจาคเงิน จํานวน 5 แสนบาท และ
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 55 ได้ช่วยก่อสร้างถนนลูกรังยาว 12 กิโลเมตรเศษ ต่อมาปี พ.ศ. 2541และ พ.ศ.
2542 โครงการจัดตั้งได้รับงบประมาณอีก จํานวน 3 ล้านบาท และ จํานวน 2.4 ล้านบาท ตามลําดับ
โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2542 ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จํานวน 10
ล้านบาท ปี พ.ศ. 2543 ได้งบประมาณ จํานวน 2.4 ล้านบาทและในปี พ.ศ. 2544จึงได้งบประมาณก่อสร้าง
อาคารเรียน 6 ชั้น เป็นเงิน จํานวน72 ล้านบาท ในที่สุดจึงมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเป็น “สถาบันราชภัฏ
ชัยภูมิ” เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 โดยอธิการบดีคนแรก คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริ เจริญวัย
(พ.ศ. 2545 – 2547) ครั้นเมื่อปี พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏทั่วประเทศได้รับการยกฐานะเป็น
“มหาวิทยาลัยราชภัฏ” สถาบันราชภัฏชัยภูมิ จึงมีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยด้วยโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
พิชัย ละแมนชัย เป็นอธิการบดีระหว่างปี พ.ศ.2548–2552ศาสตราจารย์ ดร.เรืองวิทย์เกษสุวรรณ เป็น
อธิการบดีระหว่างปี พ.ศ. 2552 – 2556 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี
ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ถึง 31 มกราคม พ.ศ. 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ภู่
เงิน ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีตามคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ 493/2560 ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561
ปั จ จุ บั น รองศาสตราจารย์ ดร.ศิ ริ วั ฒ น์ โ พธิ เ วชกุ ล อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ชั ย ภู มิ
ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประกาศ ณ วันที่
22 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
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2.2 ตราสัญลักษณ์ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ภาพประกอบที่ 1ตราสัญลักษณ์ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ตราสัญ ลัก ษณ์ประจํามหาวิ ทยาลัยราชภัฏชัยภู มิ เป็นตราพระราชลัญ จกรประจํารั ชกาลที่ 9
แห่ง ราชวงศ์จัก รี ซึ่ ง พระบาทสมเด็จ พระเจ้ า อยู่หั วภู มิ พลอดุล ยเดชมหาราช พระราชทานอนุ ญ าตให้
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2538 ลักษณะของตราสัญลักษณ์เป็นรูปกลมรีตั้งลาย
กลางเป็นรูปมหาอุณาโลมอยู่ภายในวงจักรรอบวงรัศมีเปล่งออกโดยรอบ เหนือจักรเป็นรูปเศวตฉัตรเจ็ดชั้น
ฉัตรตั้งอยู่บนพระที่นั่งอัฐทิศ มีวงรีล้อมรอบบรรจุอักษรข้อความ “มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ” ด้านล่าง
ของตรามีอักษรข้อความ “CHAIYAPHUM RAJABHAT UNIVERSITY” และระบายสีในพระราชลัญจกร 5
สี ได้แก่ สีน้ําเงิน สีเขียว สีทอง สีส้ม และสีขาว มีความหมายดังต่อไปนี้
สีน้ําเงิน แทนค่า สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นผู้ทรงให้กําเนิดและพระราชทานนาม “มหาวิทยาลัยราชภัฏ”
สีเขียว แทนค่า แหล่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม
สีทอง แทนค่า ความเจริญรุ่งเรืองทางปัญญา
สีส้ม แทนค่า ความรุ่งเรืองของศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่ก้าวไกลในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สีขาว แทนค่า ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
2.3 ธงประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ภาพประกอบที่ 2ธงประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ธงประจํ า มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ชั ย ภู มิ เป็ น รู ป สี่ เ หลี่ ย มผื น ผ้ า กว้ า ง 90 เซนติ เ มตร ยาว 120
เซนติเมตร มี 2 แถบสีเท่าๆ กัน โดยให้แถบสีเหลืองอยู่ด้านบน และแถบสีฟ้าอ่อนอยู่ด้านล่าง ตรงกลางมี
ตราประจํามหาวิทยาลัยอยู่ทั้งสองด้าน
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (4 ปี) พ.ศ. 2562-2565

2.4 สีประจํามหาวิทยาลัย

ภาพประกอบที่ 3สีประจํามหาวิทยาลัย
สีประจํามหาวิทยาลัย คือ สีเหลืองและสีฟา้ อ่อน
สีเหลือง แสดงถึงความสุข สว่างกว้างไกลความสดใสร่าเริงความมีคุณธรรม และความเป็นผู้นํา
สีฟ้าอ่อนแสดงถึงความสดชื่นสบายใจ ความสดใสเบิกบาน และความเอื้ออาทรต่อผู้อื่น
2.5 ต้นไม้ประจํามหาวิทยาลัย

ภาพประกอบที่ 4ต้นไม้ประจํามหาวิทยาลัย
ต้นไม้ประจํามหาวิทยาลัย คือ ต้นประดู่กิ่งอ่อน ที่ออกดอกชูช่อบานสะพรั่งพร้อมกับบัณฑิตที่
สําเร็จการศึกษา ซึ่งเปรียบเสมือนบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม พร้อมออกไปรับใช้สังคม
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2.6 โครงสร้างของมหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัย
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย
คณะกรรมการ
อุธรณ์ร้องทุกข์

- คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย
- คณะอนุกรรมการด้านการ
ตรวจสอบบัญชีการเงิน และ
งบประมาณฯ
- คณะอนุกรรมการวิชาการและ
ประกันคุณภาพฯ

สภาวิชาการ
อธิการบดี
-คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย
-คณะกรรมการเงินรายได้
- ก.บ.พ.

สภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ
รองอธิการบดี

-

คณะ
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะรัฐศาสตร์

ผู้ช่วยอธิการบดี

สํานัก/สถาบัน
- สถาบันวิจัยและพัฒนา
- สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- สํานักงานอธิการบดี
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2.6 ข้อมูลหลักสูตร
ตารางที่ 1 หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2561
ระดับการศึกษา
กลุ่มสาขาวิชา/ปีการศึกษา/ระดับการศึกษา ปริญญา ประกาศนียบัตร ปริญญา ปริญญา
รวม
ตรี
บัณฑิต
โท
เอก
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
18
1
7
2
28
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2
2
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5
5
รวมทุกกลุ่มสาขาวิชา
25
1
7
2
35
ที่มา : งานบริการการศึกษา ข้อมูล ณ วันที่ 1 ต.ค.2561
ปี ก ารศึ ก ษา 2561 มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ ชัยภู มิมี ก ารจัด การเรี ย นการสอนทั้ งหมด จํา นวน35
หลักสูตร จําแนกเป็น ระดับปริญญาตรี จํานวน 25 หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน 1
หลักสูตร ระดับปริญญาโท จํานวน 7 หลักสูตร (ขอปิดหลักสูตรแต่ยังมีนักศึกษาคงค้าง จํานวน 3 หลักสูตร
คือ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา สาขาวิชาวิจัยและประเมินผล
การศึกษา และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานท้องถิ่น) และระดับ
ปริญญาเอก จํ านวน 2 หลั กสูตร (ขอปิ ดหลักสูต รแต่ยังมีนัก ศึ กษาคงค้ างทั้ ง จํ านวน 2 หลั กสูตร คื อ
หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษา และสาขาวิ ช าวิ จั ย และประเมิ น ผล
การศึกษา)
2.6.1หลักสูตรระดับปริญญาตรี จํานวน 25 หลักสูตร ได้แก่
1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
2) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
3) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
4) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
5) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
6) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
7) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
8) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
9) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
10) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
11) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
12) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ
13) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
14) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
15) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
16) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
17) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
18) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ
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19) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
20) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
21) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
22) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
23) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
24) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
25) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
2.6.2 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน 1 หลักสูตร คือ
1) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
2.6.3 ระดับปริญญาโท จํานวน 7 หลักสูตร ได้แก่
1) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
3) หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคโนโลยี สื่ อ สารการศึ ก ษา
(ปิดหลักสูตร นักศึกษาคงค้างอยู่ในขั้นตอนการทําวิทยานิพนธ์)
4) หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ จั ย และประเมิ น ผลการศึ ก ษา
(ปิดหลักสูตร นักศึกษาคงค้างอยู่ในขั้นตอนการทําวิทยานิพนธ์)
5) หลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ ห ารงานท้ อ งถิ่ น
(อยู่ระหว่างการขอปิดหลักสูตร เนื่องจากไม่ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรและนักศึกษาคงค้างคาดว่าจะสําเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษา 2561)
6) หลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช ารั ฐ ประศาสนศาสตร์
(งดรับนักศึกษา นักศึกษาคงค้างอยู่ในขั้นตอนการทําวิทยานิพนธ์)
7) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา
2.6.4 ระดับปริญญาเอก จํานวน 2 หลักสูตร ได้แก่
1) หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ปิดหลักสูตร นักศึกษา
คงค้างอยู่ในขั้นตอนการทําวิทยานิพนธ์)
2) หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ จั ย และประเมิ น ผลการศึ ก ษา
(ปิดหลักสูตร นักศึกษา คงค้างอยู่ในขั้นตอนการทําวิทยานิพนธ์)
2.7 ข้อมูลนักศึกษา
ตารางที่ 2 จํานวนนักศึกษาปีการศึกษา 2561 จําแนกตามระดับการศึกษา
ที่
ระดับ
จํานวน
ร้อยละ
1
ปริญญาตรี
4,239
87.96
2
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
330
6.85
3
ปริญญาโท
236
4.90
4
ปริญญาเอก
14
0.29
รวม
4,819
100.00
ที่มา : งานบริการการศึกษา ข้อมูล ณ วันที่ 1 ต.ค.2561
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จากตารางที่ 2 จํานวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2561 จําแนกตามระดับการศึกษา พบว่า
มีจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 4,239 คน คิดเป็นร้อยละ 87.96 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
จํานวน 330 คน คิดเป็นร้อยละ 6.85 ระดับปริญญาโท จํานวน 236 คน คิดเป็นร้อยละ 4.90 และระดับ
ปริญญาเอก จํานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 0.29
ตารางที3่ จํานวนนักศึกษาปีการศึกษา 2561 จําแนกตามหลักสูตร
ที่
หลักสูตร
จํานวน
ร้อยละ
1
ครุศาสตรบัณฑิต
1,994
41.38
2
นิติศาสตรบัณฑิต
111
2.30
3
บริหารธุรกิจบัณฑิต
549
11.39
4
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
364
7.55
5
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
318
6.60
6
รัฐศาสตรบัณฑิต
210
4.36
7
วิทยาศาสตรบัณฑิต
336
6.97
8
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
107
2.22
9
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
35
0.73
10
ศิลปศาสตรบัณฑิต
188
3.90
11
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
27
0.56
12
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
330
6.85
13
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
214
4.44
14
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
1
0.02
15
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
21
0.44
16
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
14
0.29
รวม
4,819
100.00
ที่มา : งานบริการการศึกษา ข้อมูล ณ วันที่ 1 ต.ค.2561
จากตารางที่ 3 จํานวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2561 จําแนกตามหลักสูตร พบว่ามี
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จํานวน 1,994 คน คิดเป็นร้อยละ 41.38 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต จํานวน
111 คน คิดเป็นร้อยละ 2.30 หลั กสู ตรบริหารธุ ร กิจบัณฑิต จํานวน 549 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 11.39
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จํานวน 364 คน คิดเป็นร้อยละ 7.55 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
จํานวน 318 คน คิดเป็นร้อยละ 6.60 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต จํานวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 4.36
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จํานวน 336 คน คิดเป็นร้อยละ 6.97หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
จํานวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 2.22 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต จํานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ
0.73หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต จํานวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 3.90หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
จํานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 0.56 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน 330 คน คิดเป็นร้อยละ 6.85
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 214 คน คิดเป็นร้อยละ 4.44หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.02หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 0.44
และหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต จํานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 0.29
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2.8 ข้อมูลการมีงานทําของบัณฑิต
ตารางที่ 4จํ า นวนร้ อ ยละของบั ณ ฑิ ต ที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษา จํ า แนกตามสถานภาพการทํ า งานใน
ปีการศึกษา 2558
ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล
มีงานทํา
มีงานทําและกําลังศึกษาต่อ
ไม่มีงานทํา
กําลังศึกษาต่อ
รวม

จํานวน(คน)
ร้อยละ
355
50.86
7
1.00
313
44.84
23
3.30
698
100.0
ที่มา : งานบริการการศึกษา ข้อมูล ณ วันที่ 1 ต.ค.2561
จากตารางที่ 4 พบว่าบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ปีการศึกษา
2558 จํานวน 698 คน จําแนกตามสถานภาพการทํางานในปัจจุบัน พบว่า บัณฑิตส่วนใหญ่มีงานทํา มี
จํานวน 355 คน คิดเป็นร้อยละ 50.86 และไม่มีงานทํา มีจํานวน 313 คน คิดเป็นร้อยละ 44.84
ตารางที่ 5จํ า นวนร้ อ ยละของบั ณ ฑิ ต ที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษา จํ า แนกตามสถานภาพการทํ า งานใน
ปีการศึกษา 2559
จํานวน(คน)
ร้อยละ
ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล
มีงานทํา
534
66.50
มีงานทําและกําลังศึกษาต่อ
13
1.62
ไม่มีงานทํา
252
31.31
กําลังศึกษาต่อ
4
0.50
รวม
803
100.0
ที่มา : งานบริการการศึกษา ข้อมูล ณ วันที่ 1 ต.ค.2561
จากตารางที่ 5 พบว่าบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิปีการศึกษา
2559 จํานวน 803 คน จําแนกตามสถานภาพการทํางานในปัจจุบัน พบว่า บัณฑิตส่วนใหญ่มีงานทํา มี
จํานวน 534 คน คิดเป็นร้อยละ 66.50 และไม่มีงานทํา มีจํานวน 252 คน คิดเป็นร้อยละ 31.31
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2.9ข้อมูลงบประมาณ
ตารางที่ 6สัดส่วนงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2561
ปีงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน

ร้อยละ

เงินรายได้

ร้อยละ

รวม

2553

69,082,700

41.33

98,048,294

58.67

167,130,994

2554

115,770,400

47.27

129,138,333

52.73

244,908,733

2555

57,025,000

37.46

95,223,735

62.54

152,248,735

2556

155,513,300

42.24

212,648,180

57.76

368,161,480

2557

143,115,700

50.43

140,694,450

49.57

283,810,150

2558

153,935,500

59.72

103,834,610

40.28

257,770,110

2559

129,311,900

45.92

152,276,716

54.08

281,588,616

2560

349,011,300

69.71

151,662,192

30.29

500,673,492

2561

303,611,700

68.47

139,836,917

31.53

443,448,617

รวม

1,476,377,500

54.69

1,223,363,427

45.31

2,699,740,927

ที่มา : กองนโยบายและแผน ข้อมูล ณ วันที่ 1 ต.ค.2561

ที่มา : กองนโยบายและแผน ข้อมูล ณ วันที่ 1 ต.ค.2561
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2.10 ข้อมูลบุคลากร
ตารางที่ 7จํานวนข้อมูลบุคลากรปีงบประมาณ 2557– 2561
ประเภท

2557

ปีงบประมาณ
2560
2558
2559

2561

27
69
80
38
2
216

25
70
100
32
2
229

23
69
104
33
1
230

20
83
83
27
2
215

19
83
83
25
2
212

1
1
72
45
24
42
64
249
465

1
1
73
51
25
44
66
261
490

1
1
73
51
25
42
61
254
484

1
73
48
24
39
42
227
442

1
73
45
25
32
20
196
408

สายวิชาการ
1. ข้าราชการ
2. พนักงานมหาวิทยาลัย(แผ่นดิน)
3. พนักงานมหาลัย(รายได้)
4. อาจารย์ประจําตามสัญญา
5. อาจารย์ชาวต่างประเทศ
รวมบุคลากรสายวิชาการ
สายสนับสนุน
1. ข้าราชการ
2. ลูกจ้างประจํา
3. พนักงานมหาวิทยาลัย(แผ่นดิน)
4. พนักงานมหาลัย(รายได้)
5. พนักงานราชการ
6. เจ้าหน้าที่ประจําตามสัญญา
7. เจ้าหน้าที่รายวัน
รวมบุคลากรสายสนับสนุน
รวมบุคลากรทั้งสิ้น

ที่มา : งานบริหารทรัพยากรบุคคล ข้อมูล ณ วันที่ 1 ต.ค.2561
ตารางที่ 8จํานวนอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิประเภทบุคลากรคุณวุฒิ และตําแหน่งทางวิชาการ
ประจําปีงบประมาณ 2557– 2561
ประเภทบุคลากร
ปีงบประมาณ

คุณวุฒิ
รวม

ต่ํา
กว่า
ป.ตรี

ตําแหน่งทางวิชาการ

ป.
โท

ป.
เอก

รวม

0

10 145

61

216 206

9

0

0

215

229

0

12 156

61

229 219

10

0

0

229

230

0

9

62

230 220

10

0

0

230

ขรก. พนม.

อจ.

2557

27

149

40

216

2558

25

170

34

2559

23

173

34

ป.
ตรี
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ศ
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ประเภทบุคลากร
ปีงบประมาณ

คุณวุฒิ

ตําแหน่งทางวิชาการ

รวม

ต่ํา
กว่า
ป.ตรี

ป.
ตรี

ป.
โท

ป.
เอก

รวม

ขรก. พนม.

อจ.

2560

20

166

29

215

0

3

151

61

2561

19

166

27

212

0

3

146

63

อ.

รวม

ผศ. รศ.

ศ

215 201

14

0

0

215

212 191

21

0

0

212

ที่มา : งานบริหารทรัพยากรบุคคล ข้อมูล ณ วันที่ 1 ต.ค.2561
หมายเหตุ :
:
:

1. ขรก. หมายถึง ข้าราชการ
2. พนม. หมายถึง พนักงานมหาวิทยาลัย
3. อจ. หมายถึง อาจารย์สัญญาจ้าง

2.11 ข้อมูลการวิจัยและบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ได้สนับสนุนให้นักวิจัยขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ ซึ่ง
พบว่า มีจํานวนนักวิจัยเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบัน โดยในปีงบประมาณ
2558 มีข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจํานวน 52 โครงการ ปีงบประมาณ 2559 จํานวน 55
โครงการ ปีงบประมาณ 2560 จํานวน 108 โครงการ และปีงบประมาณ 2561 จํานวน 132 โครงการ และ
เมื่อจัดแบ่งงานวิจัยตามสาขาวิชา 3 สาขาวิชา ดังนี้ 1) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 2) สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ และ 3) สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และ
สั ง คมศาสตร์ ม ากที่ สุ ด คื อ จํ า นวน 233 โครงการ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 67.15 รองลงมาเป็ น งานวิ จั ย ด้ า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวน 70 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20.17 และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
จํานวน 44 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 12.68 ตามลําดับ
ตารางที่ 9ข้ อ มู ล โครงการวิ จั ย ประจํ า ปี ง บประมาณ 2558-2561 จํ า แนกตามแหล่ ง ทุ น

ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา ข้อมูล ณ วันที่ 1 ต.ค. 2561
จากตารางที่ 8 พบว่าโครงการวิจัยตามแหล่งทุนตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จนถึง ปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 มี จํ า นวนโครงการที่ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น ทั้ ง สิ้ น จํ า นวน 347 โครงการ ซึ่ ง มาจากแหล่ ง ทุ น
งบประมาณแผ่นดิน จํานวน 61 โครงการ(55,611,280บาท) เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย จํานวน 270
โครงการ(7,631,521บาท) และจากแหล่งทุนอื่น จํานวน 16 โครงการ(4,792,000บาท)
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บทที่ 3
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและทิศทางการพัฒนา
3.1 สถานการณ์แนวโน้มในการพัฒนามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ได้นํากรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 นโยบาย
รัฐบาล นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558-2564 นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
แผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2561 – 2564 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ
20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) และบริบทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาเชื่อมโยงกับอํานาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชัยภูมิ และกําหนดเป็นกรอบแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิโดยมี
รายละเอียด ดังนี้
3.1.1ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)มี 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับภารกิจของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความมั่นคง
- การรักษาความมั่นคงภายใน และความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหาร
จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- การพั ฒ นาผู้ ป ระกอบการและเศรษฐกิ จ ชุ ม ชน พั ฒ นาทั ก ษะผู้ ป ระกอบการ
ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
และสถาบันเกษตรกร
- การลงทุ น พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน ในด้ า นการขนส่ ง ด้ า นพลั ง งาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
- การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ
- การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียม และทั่วถึง
- การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม
- การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
- การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาด ที่เหมาะสม
- การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล
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3.1.2แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) สําหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ปี ซึ่ง
เป็นการแปลงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเตรียมความพร้อมและ
วางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มีหลักการที่สําคัญ คือ
1) ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”เพื่อให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติ อย่าง
สมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้ มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็น
เงื่อนไขที่จําเป็นสําหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคน มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทย
เป็นสังคมคุณภาพ มีที่ยืนและเปิดโอกาสให้กับทุกคนในสังคมได้ดําเนินชีวิตที่ดีมีความสุข และอยู่ร่วมกัน
อย่างสมานฉันท์
2) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”มุ่งสร้างคุณภาพชีวิต และสุขภาวะที่ดี สําหรับคนไทย
พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี
รับผิดชอบต่ อสั งคม มีจ ริย ธรรมและคุ ณ ธรรม พัฒ นาคนทุก ช่ วงวั ย และเตรี ย มความพร้อ มเข้ า สู่สั งคม
ผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ ฟื้นฟู
ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
3) ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทย
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจําชาติว่า
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
4) ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ปี 2580” ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ
20 ปีมาเป็นกรอบในการกําหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเป้าหมายในระดับย่อยลงมา ควบคู่กับ
กรอบเป้าหมายที่ยั่งยืน (SDGs)
5) ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ําและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต
จากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม”
6) ยึด “หลักการนําไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์
ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว”
3.1.3 ยุ ท ธศาสตร์ก ารพั ฒนาประเทศ ประกอบด้ วย 10 ยุท ธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้ องกับภารกิจ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 การเสริ ม สร้ า งและพั ฒ นาศั ก ยภาพทุ น มนุ ษ ย์ ใ ห้ ค วามสํ า คั ญ กั บ
การวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนาให้มีสุขภาพกาย
และใจที่ดี มีทักษะทางสมอง ทักษะการเรียนรู้และทักษะชีวิต เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับ
การพัฒนาคนไทยในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสํานึกที่ดี
ต่อสังคมส่วนรวม มีทักษะความรู้ และความสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็ว
บนพื้นฐานของการมีสถาบันทางสังคมที่เข้มแข็งทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา
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สถาบันชุมชน และภาคเอกชนที่ร่วมกันพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีคุณภาพสูง อีกทั้งยังเป็นทุนทางสังคมสําคัญ ใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
ยุ ทธศาสตร์ ที่ 2 การสร้ างความเป็ นธรรมลดความเหลื่ อมล้ํ าในสั งคมให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ
การดําเนินการยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมให้ทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาและสาธารณสุข
รวมทั้ ง การปิ ด ช่ อ งว่ า งการคุ้ ม ครองทางสั ง คมในประเทศไทยซึ่ ง เป็ น การดํ า เนิ น งานต่ อ เนื่ อ งจากที่ ไ ด้
ขับเคลื่อนและผลักดันในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และมุ่งเน้นมากขึ้นในเรื่องการเพิ่มทักษะแรงงานและ
การใช้นโยบายแรงงานที่สนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและเสริมสร้างรายได้สูงขึ้น และการสร้างโอกาส
ทางเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนในเรื่องการสร้างอาชีพ รายได้ และให้ความช่วยเหลือ
ที่เชื่อมโยง การเพิ่มผลิตภาพสําหรับประชากรกลุ่มร้อยละ 40 รายได้ต่ําสุด ผู้ด้อยโอกาส สตรี และผู้สูงอายุ
อาทิ การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพื่อสังคม
การพัฒนาองค์กรการเงิน ฐานรากและการเข้าถึงเงินทุนเพื่อสร้างอาชีพ และการสนับสนุนการเข้าถึงปัจจัย
การผลิตคุณภาพดีที่ราคาเป็นธรรม เป็นต้น และในขณะเดียวกันก็ต้องเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งบประมาณ
เชิงพื้นที่และบูรณาการเพื่อการลดความเหลื่อมล้ํา
ยุ ทธศาสตร์ ที่ 4 การเติ บโตที่ เป็ นมิ ตรกั บสิ่ งแวดล้ อมเพื่ อการพั ฒนาอย่ างยั่ งยื น ประเด็ น
ท้าทายที่ต้องเร่งดําเนินการในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้แก่ การสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากร
ธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อมเพื่อลดมลพิษที่เกิดจากการผลิตและการบริโภค พัฒนา
ระบบบริหารจัดการที่โปร่งใสเป็นธรรม ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นวง
กว้างมากขึ้น ต้องเร่งเตรียมความพร้อมในลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มขีดความสามารถในการ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง และ
ยั่งยืนให้ความสําคัญต่อการฟื้นฟูพื้นฐานด้านความมั่นคงที่เป็นปัจจัยสําคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศโดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้มีความเห็ นต่างทางความคิ ดและ
อุดมการณ์บนพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและการเตรียมการ
รับมือกับภัยคุกคามข้ามชาติซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศในระยะ20 ปีข้างหน้า
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 6 การบริ หารจั ดการในภาครั ฐ การป้ องกั นการทุ จริ ตประพฤติ มิ ช อบ
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย เป็นช่วงเวลาสําคัญที่ต้องเร่งปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างจริงจัง เพื่อให้เป็นปัจจัยสนับสนุนสําคัญที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในทุกด้านให้ประสบ
ผลสําเร็จบรรลุเป้าหมาย ทั้งการบริหารจัดการภาครัฐให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้
อย่างเป็นธรรม และประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจายอํานาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสม
ระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่นและวางพื้นฐานเพื่อให้บรรลุตามกรอบเป้าหมายอนาคตในปี 2579
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 7 การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานและระบบโลจิ ส ติ ก ส์ มุ่ ง เน้ น การขยาย
ขีดความสามารถและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจหลักและ
ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคม สนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและในอาเซียน
อย่างเป็นระบบ โดยมีโครงข่ายเชื่อมโยงภายในประเทศที่สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจต่างๆ
การพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การและการกํ า กั บ ดู แ ลให้ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรฐานสากลเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทฺธิภาพ การดําเนินการสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการพื้นฐาน และการคุ้มครองผู้บริโภค
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การพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ และการพัฒนาผู้ประกอบการ
ในสาขาโลจิสติกส์และหน่วยงานที่มีศักยภาพเพื่อไปทําธุรกิจในต่างประเทศ
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 8 การพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิ จั ย และนวั ต กรรม
ให้ความสําคัญกับการใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ผลงานวิจัยและพัฒนา ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์อย่างเข้มข้นทั้งในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม รวมทั้งให้
ความสําคัญกับการพัฒนาสภาวะแวดล้อมหรือปัจจัยพื้นฐานที่เอื้ออํานวยทั้งการลงทุนด้านการวิจัยและ
พัฒนา การพัฒนาบุคลากรวิจัย โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการบริหารจัดการ
เพื่อช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่เป้าหมายดังกล่าว
3.1.4 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2579ประกอบ 6 ยุทธศาสตร์ โดยมียุทธศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
เป้าหมาย
1) คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข
2) คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษ
ได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
3) คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษาการดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่
แนวทางการพัฒนา
1) พั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ เสริ ม สร้ า งความมั่ น คงของสถาบั น หลั ก ของชาติ
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2) ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
3) ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูงพื้นที่
ตามแนวตะเข็บชายแดน และพื้นที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมกลุ่ม
ชน-ชายขอบ และแรงงานต่างด้าว)
4)
พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการจัดระบบการดูแ ลและป้ องกันภัยคุ กคาม
ในรูปแบบใหม่ อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจาก
โรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 การผลิ ต และพั ฒ นากํ า ลั ง คน การวิ จั ย และนวั ต กรรมเพื่ อ สร้ า งขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เป้าหมาย
1) กําลังคนมีทักษะที่สําคัญจําเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2) สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็น
เลิศเฉพาะด้าน
3) การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจ
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แนวทางการพัฒนา
1) ผลิตและพัฒนากําลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาดงานและ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2) ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากําลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน
3) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
เป้าหมาย
1) ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะ
ที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21
2) คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา
และมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ
3) สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้
อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน
4) แหล่งเรียนรู้ สื่อตําราเรียน นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน
และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จํากัดเวลาและสถานที่
5) ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ
6) ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล
7) ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน
แนวทางการพัฒนา
1) ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถและการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย
2) ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อตําราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จํากัดเวลาและสถานที่
3) สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะและพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์
4) พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ
5) พัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
6) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
7) พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา
เป้าหมาย
1) ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
2) การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสําหรับคนทุกช่วงวัย
3) ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้องเป็ น ปัจ จุบัน
เพื่อการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล
แนวทางการพัฒนา
1) เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
หน้า 20

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (4 ปี) พ.ศ. 2562-2565

2) พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสําหรับคนทุกช่วงวัย
3) พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่มีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเข้าถึงได้
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย
1) คนทุกช่วงวัย มีจิตสํานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนําแนวคิดตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
2) หลั ก สูต ร แหล่ ง เรี ย นรู้ และสื่ อ การเรี ย นรู้ ที่ ส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
3) การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
1) ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสํานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนํา
แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดําเนินชีวิต
2) ส่ ง เสริ ม และพัฒ นาหลัก สูต ร กระบวนการเรีย นรู้ แหล่ ง เรีย นรู้ และสื่ อ การ
เรียนรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3) พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต ที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
เป้าหมาย
1) โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจน
และสามารถตรวจสอบได้
2) ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา
3) ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและพื้นที่
4) กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่
แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการกําลังแรงงานของประเทศ
5) ระบบบริ หารงานบุ คคลของครู อาจารย์ และบุ คลากรทางการศึ กษามีความเป็นธรรม
สร้างขวัญกําลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ
แนวทางการพัฒนา
1) ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา
2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา
3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
4) ปรั บปรุงกฎหมายเกี่ย วกับระบบการเงิ นเพื่ อการศึกษาที่ ส่ งผลต่อคุณ ภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
5) พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
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3.1.5 นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)
นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557
โดยได้กําหนดนโยบายไว้ 11 ด้าน เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช 2557 มาตรา 19 ที่ระบุให้รัฐบาลมีหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดิน ดําเนินการให้มีการปฏิรูป
ด้านต่างๆ และส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ โดยมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 6 นโยบาย ดังนี้
นโยบายที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ สถาบันพระมหากษัตริย์เป็น
องค์ประกอบสําคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยรัฐบาล จึงถือเป็นหน้าที่สําคัญยิ่งยวดในอันที่จะเชิดชู
สถาบันนี้ไว้ด้วยความจงรักภักดี และปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ ที่
ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน ทั้งจะสนับสนุน
โครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงานทั้งหลาย
ของรัฐเรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงาน สามารถนําหลักดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและการพัฒนา
ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลาย
นโยบายที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ
3.1 ในระยะเฉพาะหน้าจะเร่งสร้างโอกาสอาชีพและการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่
ตลาดแรงงาน รวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกาสและแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพ
แรงงานโดยให้แรงงานทั้งระบบมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับอย่างมี
มาตรฐาน ทั้งจะเชื่อมโยงข้อมูลและการดําเนินการระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชน เพื่อให้ตรงกับความ
ต้องการของพื้นที่และของประเทศโดยรวม นอกจากนี้จะส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบที่ถูกกฎหมาย
มากขึ้น
3.4 เตรียมความพร้ อมเข้ าสู่ สังคมผู้ สูงอายุ เพื่ อส่ งเสริมคุณภาพชี วิตและการมี งานหรื อ
กิจกรรมที่เหมาะสม เพื่อสร้างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อสังคม ในอนาคตโดยจัดเตรียมระบบการดูแลในบ้าน
สถานพักฟื้น และโรงพยาบาล ที่เป็นความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว รวมทั้งพัฒนาระบบ
การเงินการคลังสําหรับการดูแลผู้สูงอายุ
3.5 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่มีความหลากหลายเนื่องจากการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน โดยสร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทยและร่วมพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมของ
แรงงานอาเซียน
3.6จั ดระเบี ยบสั งคมสร้ างมาตรฐานด้ านคุ ณธรรมจริ ยธรรมและธรรมาภิ บาลให้ แก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไปโดยใช้ค่านิยมหลัก12ประการตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ได้ประกาศไว้แล้ว
นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
4.1 การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความสําคัญทั้งการศึกษาในระบบและ
การศึกษาทางเลือกไปพร้ อมกัน เพื่อสร้างคุ ณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตาม
ศักยภาพ ประกอบอาชีพและดํารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้างเสริม
คุณภาพการเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ํา และพัฒนากําลังคนให้
เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ
4.2 ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา
ให้สอดคล้องกับความจําเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา และปรับปรุง และบูรณาการระบบการ
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กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส จัดระบบการสนับสนุน
ให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษา ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียนโดยจะพิจารณา
จัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง
4.3 ให้ องค์ก รภาคประชาสัง คม ภาคเอกชน องค์ก รปกครองส่ว นท้องถิ่น และ
ประชาชนทั่วไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษา การเรียนรู้ กระจาย
อํานาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามศักยภาพ
และความพร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคล และบริหารจัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น
4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้มีความรู้และทักษะ
ใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรู้และ
หลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียน
ทั้งในด้านความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหา การรับฟังความเห็นผู้อื่นมีคุณธรรม จริยธรรม และความ
เป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน
4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุ ณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู
เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นําเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียน
การสอน เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียน
การสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสําคัญ
นโยบายที่ 7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
7.3 พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งแรงงาน
วิชาชีพ แรงงานมีทักษะ และแรงงานไม่มีทักษะ โดยการเร่งรัดและขยายผลการใช้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพให้
เกิดผลในทางปฏิบัติ โดยคํานึงถึงความเป็นเอกภาพกับระบบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานวิชาชีพใน 8
กลุ่มที่มีข้อตกลงการเปิดเสรีในอาเซียนควบคู่ไปกับการวางแผนด้านการผลิตให้เพียงพอการยกระดับฝีมือแรงงาน
ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ และอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น การส่งเสริมการพัฒนาระบบการ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อใช้ในการประเมินค่าจ้างแรงงาน
นโยบายที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย
และพัฒนา และนวัตกรรม
8.2เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรมโดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยง
ระหว่างวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์การผลิตกําลังคนในสาขาที่ขาดแคลนการ
เชื่ อ มโยงระหว่ างการเรี ยนรู้ กับ การทํา งานการให้ บุค ลากรด้า นการวิ จัย ของภาครัฐ สามารถไปทํา งาน
ในภาคเอกชนและการให้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมีช่องทางได้เทคโนโลยี โดยความร่วมมือ
จากหน่วยงานและสถานศึกษาภาครัฐ
นโยบายที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ
10.1 ปรับ ปรุ ง ระบบราชการในด้า นองค์กรหรือหน่ว ยงานภาครัฐทั้ง ในระดั บ
ประเทศ ภูมิภาค และท้องถิ่น ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอํานาจหน้าที่ซ้ําซ้อนหรือ
ลักลั่นกันหรือมีเส้นทางการปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย โดยนําเทคโนโลยีมาใช้
แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใส ชัดเจน สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบ
อัตรากําลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการ
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บ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม่การตอบสนองความต้องการของประชาชนในฐานะที่เป็น
ศู น ย์ ก ลาง และการอํ า นวยความสะดวกแก่ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารเพื่ อ สร้ า งความเชื่ อ มั่ น วางใจในระบบราชการ
ลดต้นทุนดําเนินการของภาคธุรกิจเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ และการรักษาบุคลากร
ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ โดยจะดําเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามลําดับความ
จําเป็น และตามที่กฎหมายเอื้อให้สามารถดําเนินการได้
10.5 ใช้ ม าตรการทางกฎหมาย การปลู ก ฝั ง ค่ า นิ ย ม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และ
จิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐ
ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ
อย่างเคร่งครัด ยกเลิก หรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ไม่จําเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร
หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมี
ขั้นตอนยืดยาวใช้เวลานาน ซ้ําซ้อน และเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน
10.6 ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปราม การ
ทุจริตประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระสําคัญ
เร่งด่วนแห่งชาติและเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้านทั้งจะเร่งรัดการดําเนินการต่อผู้กระทําการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในด้านวินัยและคดี รวมทั้งให้ผู้ใช้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเชื่อถือ
ของหน่วยงานของรัฐ และเปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชน ทั้งจะนํากรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหา เช่น
การจัดซื้อจัดจ้าง การร่วมทุน การใช้จ่ายเงินภาครัฐ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติโดยมิชอบ การใช้
ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ การมีผลประโยชน์ขัดแย้งหรือทับซ้อน ซึ่งได้มีคําวินิจฉัยขององค์กร ต่าง ๆ เป็น
บรรทัดฐานแล้วมาเป็นบทเรียนให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการ
ปฏิบัติราชการ
3.1.6 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) มีสาระสําคัญ
ดังนี้
3.1.6.1 น้อมนําแนวพระราชดําริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
มาขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรม เพราะพระราชปณิธานของพระองค์ท่านถือเป็นพรอันสูงสุด
และมอบเป็นนโยบาย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานแก่หน่วยงานในสังกัด
3.1.6.2การดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
กระทรวงศึกษาธิการจะดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้กําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติเป็นจุดเน้นด้านการศึกษา
ที่จะดําเนินการ 6 ด้าน คือ
1) ความมั่นคง
2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม
5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
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3.1.6.3 จุดเน้นสําคัญ นโยบาย แนวทางหลักการดําเนินงานและโครงการสําคัญของกระทรวง
ศึกษาธิการ
นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบจุดเน้นเชิงนโยบาย
แนวทางการดําเนินงาน และโครงการสําคัญของกระทรวงศึกษาธิการโดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน
เป็นหลักในการดําเนินการให้เป็นรูปธรรม ดังนี้
1) ด้านความมั่นคง
แนวทางหลัก
1.1) พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน
-การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักน้อมนําพระราชปณิธานและพระราชกระแส
ด้ า นการศึ ก ษา พั ฒ นาหลั ก สู ต ร การเรี ย นการสอนวิ ช าที่ มี เ นื้ อ หาเกี่ ย วประวั ติ ศ าสตร์ แ ละสถาบั น
พระมหากษัตริย์
- พัฒนากระบวนการเรียนการสอน เพื่อความปรองดองและสมานฉันท์ เช่น กิจกรรมเพื่อน
ช่วยเพื่อน
1.2) การบริหารจัดการ
-การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่ชายขอบ/ชายแดน
- ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
2) ด้านการผลิต พัฒนากําลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แนวทางหลัก:ผลิต พัฒนากําลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
2.1) การยกระดับมาตรฐาน พัฒนาหลักสูตร สื่อ และครูด้านภาษา
- ยกระดับวิชาภาษาอังกฤษรองรับ Thailand 4.0 ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง และสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย
จัดทํา Echo English Vocational ซึ่งเป็น Application ภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนอาชีวศึกษาและการ
อบรมโดย Boot Camp ตลอดจนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของประชาชนในรูปแบบต่างๆ อาทิ หลักสูตร
ภาษาอังกฤษระยะสั้น Application และสื่อต่างๆ ที่หลากหลาย
- พั ฒ นาวิ ช าภาษาจี น โดยหลั ก การเดี ย วกั บ วิ ช าภาษาอั ง กฤษโดยปี 2560 จะ
ดําเนินการเป็นกลุ่มเล็กโดยการสนับสนุนของสถานทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน
-ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลน
บุคลากรสายวิทยาศาสตร์ของประเทศ
- พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนหลักสูตรพิเศษเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน
2.2) ผลิตกําลังคนรองรับ New S-Curve โดยสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาและ
จัดการศึกษาทวิภาคีอีกรูปแบบหนึ่ง โดยใช้สถานการณ์จริงจากสถานประกอบการและชุมชน “ปรับโรงงาน
เป็นโรงเรียน” โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกทักษะฝีมือควบคู่กับการฝึกทักษะการทํางานร่วมกับ
ผู้อื่น เพื่อให้มีสมรรถนะที่เป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการ
2.3) ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน เร่งรัดการพัฒนาอาจารย์ เพื่อผลิตนวัตกรรม
และเทคโนโลยีรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 อุตสาหกรรมใหม่
3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แนวทางหลัก
3.1) การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
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3.1.1) การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย
-กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบดูเด็กระดับชั้นอนุบาล 1ถึงระดับชั้นอนุบาล 3 (เด็ก
อายุ 3 - 5 ปี) และจัดทํามาตรฐานผู้เรียน ครู สถานศึกษาและผู้บริหารเพื่อประกันคุณภาพให้แก่เด็กปฐมวัยทุก
สังกัด
- หน่วยงานอื่น อาทิ กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบดูเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3.1.2) การส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
- เรื่องคุณธรรม จริยธรรมเน้นการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในเด็กเยาวชน และ
ต่อยอดการสร้างความดี ซึ่งโมเดลการสร้างความดีมีหลายทางทั้งกระบวนการลูกเสือ-เนตรนารี รวมทั้ง
รูปแบบโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ และโครงการยุวทูตความดี
- รณรงค์ให้เด็ก “เกลียดการโกง ความไม่ซื่อสัตย์”
3.1.3) การพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน
- หลักสูตรมีความยืดหยุ่น ชุมชนท้องถิ่นสามารถออกแบบหลักสูตรเองได้
-ปรับปรุงหลักสูตร โดยเพิ่ม 3 วิชา ซึ่งอยู่ในกรอบเดิม ได้แก่ วิชาภูมิศาสตร์ ICT
และ Design and Technology โดยวิชา ICT และ Design and Technology เป็นการสนับสนุนช่วยเหลือจาก
ประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา
- แก้ไขปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เน้นกิจกรรมการอ่านโดยเฉพาะการอ่านให้เด็ก
อนุบาลฟังและการปรับปรุงห้องสมุด
-เน้นการจัดการเรียนการสอน การคิดวิเคราะห์ตามรูปแบบ Active Learning ใน
ห้องเรียนปกติและกิจกรรมเสริม โดยกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เป็นกิจกรรม/ วิธีการย่อยรวมทั้งการ
รองรับผลการทดสอบ PISA และ STEM Education
3.1.4) การวัดและประเมินผล
- การวางแผนการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) เพื่อให้ผลคะแนนสูงขึ้น
- การประเมินผล O - Net ในวิชาสังคมศึกษาให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐาน เป็ น ผู้ ป ระเมิ น สํ า หรั บ วิ ช าคณิ ต ศาสตร์ และวิ ท ยาศาสตร์ ให้ ส ถาบั น ส่ ง เสริ ม การสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้ออกข้อสอบ
- การออกข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ดําเนินการในรูปคณะทํางาน
ออกข้อสอบ
3.2) การผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
3.2.1) การสรรหาครู
-โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มอบให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานและสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานหลักดําเนินการสรรหาครู(การผลิต
รูปแบบการสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การติดตามพร้อมการพัฒนา)
- เปิดโอกาสให้คนเก่งมาเป็นครู
3.2.2) ปรั บเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะครูให้เป็นการเชื่อมโยงกับการเรียนการสอน
เพื่อให้ครูอยู่ในห้องเรียน
3.2.3) การพัฒนาครู การอบรมครู
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- หลักสูตรในการอบรมครูให้มีความเชื่อมโยงกับการได้รับวิทยฐานะและการได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูโดยต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติ/เห็นชอบรวมทั้งการพัฒนาครูด้วย
ระบบ TEPE Online
-หน่วยดําเนินการ ให้หน่วยงานกลางในการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการ
ศึกษา ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย และสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
4) ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และการลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
แนวทางหลัก : โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
4.1) สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาโดยยกระดับคุณภาพสถานศึกษา
ที่ต้องการความช่ วยเหลือและพัฒนาเป็ นพิ เศษอย่ างเร่งด่วน (ICU)รวมทั้งการดําเนินการตามแนวทาง
No Child Left Behind คือ จัดทําข้อมูลเพื่อส่งต่อผู้เรียน การป้องกัน การติดตามเด็กออกกลางคันโดยชุมชน
ผู้ปกครองร่วมรับผิดชอบ และคัดกรองเด็กที่มีความจําเป็นและต้องการเป็นพิเศษ
4.2) เพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึกษาให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบเครือข่าย ด้านระบบข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการศึ กษา ด้านสื่ อและองค์ ความรู้ รวมถึ งการพัฒนาบุ คลากรให้ ใช้เทคโนโลยี ดิจิ ทั ลอย่ าง
สร้างสรรค์และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
4.3) จัดระบบการคัดเลือกเข้าเรียนมหาวิทยาลัย (Admission) เพื่อสร้างความเท่าเทียมใน
การใช้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาผ่านระบบ Clearing-House
5) ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน
5.1) โครงการธนาคารขยะโดยโรงเรียนและชุมชนร่วมคัดแยกขยะนํากลับมาใช้ประโยชน์
5.2) การสร้างจิตสํานึกการพัฒนาอย่างยั่งยืนเช่น โรงเรียนตามพระราชดําริ :ต้นแบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม
5.3) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยขยายผลบรรจุในหลักสูตรทุกระดับ
6) ด้านการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ
แนวทางหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการ
6.1) เรื่องกฎหมาย
เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับกฎหมายการศึกษา เพื่อรองรับร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. .... จํานวน 12
ฉบับ
6.2) ปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
6.3)การจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษาที่เป็นรูปธรรม ชัดเจน
6.4) การขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที่ให้สาํ นักงานศึกษาธิการภาคและสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัด เป็นฐานในการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
6.5) บริหารจัดการโรงเรียนแม่เหล็กและโรงเรียนขนาดเล็ก
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3.1.7 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
เป้าหมาย
ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษา
กลยุทธ์
1. สร้างและพัฒนาความร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัดในการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่
และดําเนินโครงการตามพันธกิจและศักยภาพของมหาวิทยาลัย
2. บูรณาการความร่วมมือภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย (ภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม) ในการดําเนินโครงการพัฒนาให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีนัยสําคัญ
3. บูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัยของนักศึกษาและอาจารย์ กับการพัฒนา
ท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
เป้าหมาย
1. บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏมีอัตลักษณ์และสมรรถนะเป็นเลิศ เป็นที่ต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต
2. บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏสมบูรณ์พร้อมด้วยคุณลักษณะคนไทยที่พึง
ประสงค์ 4 ประการ ตามแนวพระราโชบาย และมีศักยภาพในการถ่ายทอดและบ่มเพาะศิษย์แต่ละช่วงวัย
ให้มีคุณลักษณะทั้ง 4
3. บัณฑิตครูจากมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เข้าสู่วิชาชีพได้รับการยกระดับ/เพิ่มสมรรถนะ
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
1. ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ และกระบวนการผลิตให้มีสมรรถนะ
เป็นเลิศ เป็นที่ยอมรับด้วย School Integrated Learning (SIL) และสอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ
2. พัฒนาสมรรถนะครูของครูให้มีความเป็นมืออาชีพ
3. บ่มเพาะนักศึกษาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพพร้อม
ด้วยจิตวิญญาณความเป็นครูและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
4. ยกระดับสมรรถนะครูประจําการ โดยเฉพาะที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
และบ่มเพาะสมรรถนะใหม่ให้ สอดรับกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
5. สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับบัณฑิตครูจากมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เข้าสู่
วิชาชีพครู
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
เป้าหมาย
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏมีความเป็นเลิศในการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศด้วยการ
บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
หน้า 28

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (4 ปี) พ.ศ. 2562-2565

2. ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้เป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตด้วยอัตลักษณ์ด้านสมรรถนะ
และคุณลักษณะ 4 พร้อมรองรับบริบทที่เปลี่ยนแปลง
3. อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาทุกสาขาวิชาเป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะเป็นที่
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
กลยุทธ์
1. ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ทันสมัยและพัฒนาหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่
ตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ
2. พัฒนาศักยภาพผู้สอนให้เป็นมืออาชีพ
3. ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ ให้บูรณาการกับการทํางาน และเสริมสร้างทักษะและ
จิตสํานึกในการพัฒนาท้องถิ่น
4. พัฒนาห้องปฏิบัติการ/อุปกรณ์การเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิตให้ได้ตาม
เป้าหมาย
5. ผลิตบัณฑิตได้ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งด้านสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะ
บัณฑิตศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
เป้าหมาย
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏได้รับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติด้านการเป็น
สถาบันการศึกษาเพื่อท้องถิ่นที่สร้างความมั่นคงให้กับประเทศ
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัว มุ่งเน้นการ
สร้างธรรมาภิบาล ความพร้อม และความสามารถปรับตัวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับสถานะ
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมบุคลากรที่เป็นคนดีคนเก่งให้พัฒนาและแสดงออกถึงความรู้ความสามารถ
และศักยภาพเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างเต็มที่
2. เพิ่มบทบาทการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นโดยให้ความสําคัญกับการบูรณาการ
การเรียนการสอนกับการพัฒนาท้องถิ่นและการสร้างผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศเพื่อเสริมสร้าง
ประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
4. ปรับปรุง/ พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะด้านฐานข้อมูลงบประมาณ และ
บุคลากรให้ทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล
3.1.8แผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน
เป้าประสงค์
ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและกระจายอย่างเหมาะสม
กลยุทธ์
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการผลิตและบริการ
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2. การส่งเสริมอาชีพและรายได้แก่ประชาชน
3. การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและบริการ
4. การส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรและบริการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการ การท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากล
เป้าประสงค์
1.สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
2. สถานที่ท่องเที่ยวมีความสมบูรณ์และมีมาตรฐาน
กลยุทธ์
1. พัฒนาคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการ
2.พัฒนาและยกระดับบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
3. ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
อย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์และสมดุลกับการพัฒนา
กลยุทธ์
1.บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ
2. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
3. การรับมือภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 การพั ฒ นาสั ง คมและคุ ณ ภาพชี วิ ต ให้ มั่ น คงตามหลั ก ปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง
เป้าประสงค์
ประชาชนดํารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และปลอดภัย
กลยุทธ์
1.การพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
3.การพัฒนาความมั่นคงและความปลอดภัยของสังคม
3.2การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
3.2.1 ประเด็นที่เป็นโอกาสของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (Opportunities: O)
1) หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความร่วมมือในการบริการวิชาการและงานวิจัย
2) นโยบายการจัดทํางบประมาณและนโยบายของรัฐมุ่งเน้นให้บูรณาการกับจังหวัด
(ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ตามเป้าหมายของผู้ว่าราชการจังหวัด)
3) จังหวัดชัยภูมิเป็นเส้นทางการท่องเที่ยงตามแผนการท่องเที่ยวของนครชัยบุรินทร์
4) มีหน่วยงานภาครัฐทั้งภายในและภายนอกที่พร้อมให้ความร่วมมือทางการบริการวิชาการและ
งานวิจัย
5) มีเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการทั้งภาครัฐและเอกชน
6) พื้นที่มีความเหมาะสมในการสร้างแหล่งพลังงานทดแทน
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7) มีหน่วยงาน อปท.และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาร่วมกันพัฒนาศักยภาพครูท้องถิ่นองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสนับสนุนการสร้างแหล่งพลังงานทดแทนของจังหวัดชัยภูมิ
3.2.2 ประเด็นที่เป็นภัยคุกคามของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (Threats : T)
1) การแข่งขันของสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยเพิ่มสูงขึ้น
2) ระบบขนส่งสาธารณะจากตัวเมืองถึงมหาวิทยาลัยไม่สะดวก
3) ค่านิยมการเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของนักเรียนในพื้นที่
4) ประชากรในวัยเรียนระดับมัธยมศึกษามีจํานวนลดลง
5) นโยบายกองทุนกู้ยืมการศึกษามีความเข็มงวดมากขึ้น
3.3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
3.3.1 ประเด็นที่เป็นจุดแข็งของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (Strengths : S)
1)สถานที่ตั้ง มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม และมีขนาดพื้นที่พร้อมรองรับการขยายตัวในอนาคต
2) บุคลากรส่วนใหญ่มีศักยภาพและอยู่ในวัยสร้างสรรค์พร้อมพัฒนางาน
3) ระบบเครือข่ายพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพ
4) หลักสูตรมีความตอบสนองการพัฒนาของท้องถิ่น
5)หลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาคนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
6) นักศึกษามีทักษะที่ดีในด้านวิชาการ เช่น นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับรางวัล
การแข่งขันในระดับนานาชาติ
7) อาจารย์ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น
8) มีหน่วยงานระดับคณะเพื่อส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน
3.3.2 ประเด็นที่เป็นจุดอ่อนของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (Weaknesses: W)
1) ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยยังไม่ได้รับการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
2) จํานวนทุนสนับสนุนทุนวิจัยไม่เพียงพอ
3) โครงสร้างการบริหารในปัจจุบันไม่สอดคล้องกับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย
4) แผนพัฒนาบุคลากรยังไม่สอดคล้องกับแผนอัตรากําลังของมหาวิทยาลัย
5) ระบบการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กรขาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุกแบบตรงเป้า
6) นักศึกษา บุคลากรขาดการพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ
และทักษะการนําเสนอด้วย IT
7) ระบบการจัดหารายได้ยังไม่มีประสิทธิภาพ
8)ระบบสวัสดิการของบุคลากรยังไม่ตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากร
3.4 ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
3.4.1 การขั บ เคลื่ อ นการดํ า เนิ น งานขององค์ ก รหลั ก และหน่ ว ยงานทางการศึ ก ษาสั ง กั ด
กระทรวงศึกษาธิการ
นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) การขับเคลื่อนการดําเนินงานขององค์กรหลักและ
หน่วยงานทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องสอดคล้องและขยายผลตามแนวนโยบายของ
นายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับการศึกษา ดังนี้(เฉพาะที่เกี่ยวกับอุดมศึกษา)
หน้า 31

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (4 ปี) พ.ศ. 2562-2565

1) ประชาชน สังคมพึงพอใจ ประเทศได้คนมีคุณภาพ
2) เร่งปรับหลักสูตร/ตํารา แต่ละกลุ่มให้เหมาะสม การพิมพ์ตําราต้องคุ้มราคา
3) ผลิตคนให้ทันกับความต้องการของประเทศ จบแล้วต้องมีงานทํา สามารถเข้าทํางานใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community : AEC) ให้ทันปี 2558 เพื่อช่วยแก้ปัญหา
ว่างงานและปัญหาสังคมได้
4)ปรับหลักสูตรการเรียนการสอนที่ทําให้เด็ก ครู ผู้ปกครองมีความสุข
5) ใช้สื่อการเรียนการสอน กระตุ้นผู้เรียนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ให้กับเด็ก
6)ลดความเหลื่อมล้ํา จัดการศึกษาให้ทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ
7)นําระบบ ICT เข้ามาใช้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมและกว้างขวาง
8)การเรี ย นไม่ ใ ช่ เ พื่ อ การสอบ แต่ เ รี ย นให้ ไ ด้ ทั ก ษะชี วิ ต สามารถอยู่ ใ นยุ ค โลกไร้ พ รมแดน
3.4.2 นโยบายของรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร(เฉพาะที่ เ กี่ ย วกั บ อุ ด มศึ ก ษา)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(พลเอกดาว์พงษ์รัตนสุวรรณ)แนวนโยบายของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(เฉพาะที่เกี่ยวกับอุดมศึกษา) ดังนี้
1) แผนงาน/โครงการตามพระราชดําริ
(1) ให้ มี การดําเนินโครงการตามพระราชดํ าริใ นส่ ว นที่กระทรวงศึกษาธิก ารรั บผิด ชอบ
โดยตรงหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง
(2) โครงการพระราชดํ า ริ ข องพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ฯ สมเด็ จ พระนางเจ้ า
พระบรมราชินีนาถหรือพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์ใดที่กระทรวงศึกษาธิการ ดําเนินการ หรือให้การ
สนับสนุน ต้องสามารถอธิบายที่มา เหตุผล และความสําคัญของโครงการให้นักเรียนนักศึกษารู้และเข้าใจ
หลักการแนวคิดของโครงการได้ชัดเจน รวมทั้งถ่ายทอดให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างดี
(3) ส่งเสริมให้มีการดําเนินงานโครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในส่วนที่
เกี่ยวข้อง โดยการเรียนรู้ทําความเข้าใจและยึดเป็นแนวปฏิบัติในการดําเนินชีวิต พร้อมทั้งสามารถเผยแพร่
ขยายผลต่อไปได้
(4) ส่งเสริมให้มีการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม เพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติและ
สถาบันหลักของชาติ
2) เน้นการสื่อสารภายในและกายนอกองค์กร
จัดให้มีช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นระบบ นําเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาช่วยปฏิบัติงาน
อาทิ ให้ผู้บริหารมีช่องทางติดต่อสื่อสารได้ตลอดเวลา สามารถถ่ายทอดคําสั่งไปยังหน่วยรองและหน่วย
ปฏิบัติได้ทันที รวดเร็ว และทัว่ ถึง
3) อํานวยการเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน
กรณี เกิ ด อุ บัติ เ หตุ ภั ยพิ บั ติ หรื อ เหตุ ก ารณ์ ที่ ส่ ง ผลกระทบต่อ สถานศึ ก ษา ผู้ บ ริ ห าร ครู
นักเรียน นักศึกษา ทั้งที่เกิดในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา อาทิ การกล่าวหาพฤติกรรมผู้บริหาร การ
ประท้วงต่อต้านผู้บริหาร นักเรียนเจ็บป่วยผิดปกติ โรงเรียนถูกขู่วางระเบิด โรงเรียนเกิดวาตภัย ฯลฯ ให้ทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกําหนดมาตรการ วิธีการ ขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจน ในการป้องกันแก้ไขปัญหา ตลอดจน
สร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้เกี่ยวข้อง ให้ทบทวนปรับปรุงหรือทําการซักซ้อมความเข้าใจอยู่เสมอ
ซึ่งเบื้องต้นต้องมีรายละเอียดดังนี้
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3.1) มีการจัดระบบและกําหนดผู้ปฏิบัติที่ชัดเจน
3.2) มีวิธีการ ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ระยะสั้น และระยะยาว
3.3) สํารวจระบบที่มีอยู่ให้มคี วามพร้อมปฏิบัติงานอยู่เสมอ
3.4) ให้มรี ะบบการรายงานเหตุด่วนตามลําดับขั้นอย่างรวดเร็ว
4) การร่วมมือกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคม
การประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ให้เข้ามามีส่วนร่วมดําเนินการจัดการศึกษาให้ครบ
วงจร เช่น ร่วมกําหนดหลักสูตรการเรียนการสอนให้นักเรียนนักศึกษาเข้าทํางานระหว่างกําลังศึกษาและ
การรับเข้าทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา
5) โครงการจัดอบรม สัมมนา ต้องบรรลุตามวัตถุประสงค์
1.1) การจัดโครงการประชุมสัมมนา ต้องดําเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
กําหนดอย่างมีประสิทธิผล เป็นไปตามนโยบาย และเกิดประโยชน์แก่ประชาชน
1.2) การคั ด เลื อ กกลุ่ ม เป้ า หมาย วิ ท ยากร หรื อ ส่ ง บุ ค ลากรเข้ า ร่ ว มประชุ ม สั ม มนากั บ
หน่วยงานในทุกระดับต้องเป็นผู้ที่มีความรู้เหมาะสม เพื่อให้ได้ผลการดําเนินงานที่มีคุณภาพ
6) ยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร
ให้เร่งยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในกลุ่มเป้าหมายหลักนักเรียน นักศึกษา ให้มีความรู้
และสามารถใช้ในการสื่อสารเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมถึงครู อาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษา
7) ให้มีการนํา ICT มาใช้ในการบริหารงานในกระทรวงศึกษาธิการอย่างทั่วถึงมีประสิทธิภาพ
1.1) ให้มีการดําเนินงานของศูนย์ศึกษาทางไกล (Distance Learning Thailand) โดย
บู ร ณาการเข้ า กั บ สถานี วิ ท ยุ เ พื่ อ การศึ ก ษากระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (ETV) และเครื อ ข่ า ยของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารเพื่อการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
1.2)จัดให้มี CEO ด้าน ICT เพื่อขับเคลื่อนงานการจัดการศึกษา การใช้สื่อเพื่อสร้างความ
เข้าใจ ความสนใจ และการประชาสัมพันธ์ด้าน “เสมาสนเทศ” และ “ประชาสนเทศ”
8) ให้ความสําคัญกับเทคนิคการสอนและการสื่อความหมาย
ส่งเสริมให้ครูผู้สอนพัฒนาหรือต่อยอดนวัตกรรมการเรียนการสอน การใช้สื่อเทคโนโลยีต่าง
ๆ จัดการเรียนการสอน การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ดี ทําให้เด็กเกิดความสนใจเรียนรู้และมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น
9)การดูแลรักษาสภาพแวดล้อม
1.1) ให้มีการประดับธงชาติในสถานที่ราชการและสถานศึกษาให้เรียบร้อย เหมาะสม
1.2)ดู แ ลความสวยงามและความสะอาด บริ เ วณพื้ น ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบของหน่ ว ยงานและ
สถานศึกษาทุกระดับ
1.3) การรักษาความปลอดภัยของหน่วยงานและสถานศึกษา ต้องจัดให้มีแผนรักษาความ
ปลอดภั ย ให้ ชั ด เจน อาทิ แผนเผชิ ญ เหตุ อั ค คี ภั ย อุ ท กภั ย จั ด ลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ และสภาพปั ญ หา
ภัยคุกคามของแต่ละพื้นที่ และมีการซักซ้อมแผนอย่างสม่ําเสมอ
3.4.3นโยบายการพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ (Positioning)
1) เป็นเมืองเกษตรกรรมก้าวหน้าและยั่งยืน
2) เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีคุณภาพ
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3) เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิ่นคุณภาพ
3.4.4 จุดเน้นของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคอีสาน (จากการสังเคราะห์ Good University
Report)
1) ด้านการผลิตครู
2) ด้านการท่องเที่ยว
3) ด้านอาหาร
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บทที่ 4
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (4 ปี) พ.ศ. 2562-2565
ปรัชญา

พัฒนาอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานแห่งปัญญา

วิสัยทัศน์

ราชภัฏชัยภูมิ ความรู้เพื่อทุกคน (CPRU Knowledge for all)

ค่านิยม

ราชภัฏชัยภูมิรวมใจเป็นหนึ่งเดียว (CPRU Mind is One)

อัตลักษณ์

ความรู้ดี มีคุณธรรม นําสังคม

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
2. วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน
3. ให้ บ ริ ก ารวิ ช าการถ่ า ยทอดเทคโนโลยี และสื บ สานโครงการอั น เนื่ อ งมาจากแนว
พระราชดําริเพื่อความเข้มแข็งของท้องถิ่น
4. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริม สืบสาน และสร้างคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรในสาขา
วิชาชีพอื่นๆ
6. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศาสตร์บันได 4 ขั้น สู่ความยั่งยืน ( 4 Step Strategies to Sustainability) ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่1 ปฏิรูปเพื่อการพัฒนาองค์กร (Reform & Re-positioning)
ยุทธศาสตร์ที่2 สร้างความร่วมมือมุ่งเป้า (Focuses Engagement)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างชื่อเสียง สร้างศรัทธา สร้างรายได้(Celebrated & RevenueDevelopment)
ยุทธศาสตร์ท4ี่ ครอบครัวราชภัฏชัยภูมิเปี่ยมสุข มั่นคง มั่งคัง่ ยั่งยืน (Quality of Life & Sustainability)
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การเชื่อมโยงพันธกิจและประเด็นยุทธศาสตร์
พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและเป็นที่
ต้องการของตลาดแรงงาน

2. วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน
3. ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีและสืบ
สานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริเพื่อ
ความเข้มแข็งของท้องถิ่น
4. อนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานและสร้างมูลค่าทาง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู บุคลากร
ทางการศึกษาและบุคลากรในสาขาวิชาชีพอื่นๆ
6. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล

ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1: ปฏิรูปเพื่อการพัฒนาองค์กร (Reform
& Re-positioning)
ยุทธศาสตร์ที่ 3: สร้างชื่อเสียง สร้างศรัทธา สร้าง
รายได้ (Celebrated & Revenue Development)
ยุทธศาสตร์ที่ 3: สร้างชื่อเสียง สร้างศรัทธา สร้าง
รายได้ (Celebrated & Revenue Development)
ยุทธศาสตร์ที่ 2: สร้างความร่วมมือมุ่งเป้า (Focuses
Engagement)
ยุทธศาสตร์ที่ 3: สร้างชื่อเสียง สร้างศรัทธา สร้าง
รายได้ (Celebrated & Revenue Development)
ยุทธศาสตร์ที่ 3: สร้างชื่อเสียง สร้างศรัทธา สร้าง
รายได้ (Celebrated & Revenue Development)
ยุทธศาสตร์ที่ 3: สร้างชื่อเสียง สร้างศรัทธา สร้าง
รายได้ (Celebrated & Revenue Development)
ยุทธศาสตร์ที่ 1: ปฏิรูปเพื่อการพัฒนาองค์กร (Reform
& Re-positioning)
ยุทธศาสตร์ที่ 4: ครอบครัวราชภัฏชัยภูมิเปี่ยมสุข มั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน (Quality of Life & Sustainability)

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (4 ปี) พ.ศ. 2562-2565
จากการพิจารณาพันธกิจของมหาวิทยาลัย ประกอบกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อม ทั้งภายใน
และภายนอกแล้วนั้น สามารถสรุปประเด็นหลักที่ต้องคํานึงถึง ต้องพัฒนา ต้องมุ่งเน้น และต้องดําเนินการ
เป็นพิเศษ โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สําคัญในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏชัยภูมิ (4 ปี) พ.ศ. 2562-2565 ดังนี้
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ยุทธศาสตร์ที่ 1ปฏิรูปเพื่อการพัฒนาองค์กร (Reform & Repositioning)
เป้าประสงค์ 1ระบบบริหารจัดการภายในองค์กรมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด
หน่วย
ค่าเป้าหมาย
นับ 62 63 64
1. ร้อยละของระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 80 85 90
และประสิทธิผล
2. คะแนนผลการประเมินคุณธรรมและโปร่งใสการ คะแนน 75 80 85
บริหารจัดการ (ITA)
3.คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพการศึกษา คะแนน 3.80 4.00 4.30
เฉลี่ย

ผู้รับผิดชอบ
65
95 สํานักงาน
อธิการบดี
90 สํานักงาน
อธิการบดี
4.51 ทุกหน่วยงาน

กลยุทธ์และมาตรการ
กลยุทธ์
มาตรการ
1.1ป รั บ อ ง ค์ ก ร สู่ (1) วิเคราะห์ปัญหาขององค์กร (Organization Analysis) ทบทวนและวิเคราะห์
ความเป็ น เลิ ศ (Re- ปั ญ หาทั้ ง ปั จ จั ย ภายในและปั จ จั ย ทบทวนยุ ท ธศาสตร์ แ ละแผนงานแผน
positioning
งบประมาณรายรับและรายจ่าย แผนการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยแผนการรับ
นักศึกษาแบบมุ่งเป้า แผนพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้เป็นที่ยอมรับ แผนการพัฒนา
คุ ณ ภาพของคณาจารย์ แ ละบุ ค ลากรแผนการบริ ก ารวิ ช าการตามโครงการ
พระราชดําริ และแผนการพัฒนาท้องถิ่นให้ชัดเจนแผนการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่าง โรงเรียน มหาวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ แผนการ
ประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กรแบบมุ่งเป้ารวมไปถึงวิเคราะห์กระบวนการ
บริหารความเสี่ยงขององค์กรในทุกด้าน
(2) กําหนดโครงสร้างภารกิจใหม่ (Reform & Re-position Function) กําหนด
จุดเน้นทิศทางของราชภัฏชัยภูมิให้ชัดเจนสอดคล้องกับการดําเนินงานตามศาสตร์
พระราชายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ20 ปี ยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนา
จังหวัดชัยภูมิโดยการทบทวนพันธกิจของหน่วยงานภายใน ควบรวมและยุบเลิก
หน่วยงานคณะที่ไม่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อลดความซ้ําซ้อนและเสนอ
ขอจัดตั้งโครงสร้างองค์กรที่เป็นส่วนราชการใหม่เพิ่ม เติ ม ให้สอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนาประเทศและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี อาทิ
กองนโยบายและแผนเปลี่ยนเป็นกองบริ ห ารยุ ท ธศาสตร์กองกิจ การนั กศึก ษา
เปลี่ยนเป็นกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าโดยมุ่งเป้าให้เป็นองค์กรที่ยืนได้ด้วย
ตนเอง กะทัดรัดมากด้วยคุณภาพ
(3) จัดสรรอัตรากําลังใหม่จัดสรรบุคลากรให้สอดคล้องกับภารกิจยุทธศาสตร์และ
นโยบายค่านิยมของมหาวิทยาลัย “จิ๋วแต่แจ๋ว” ภายใต้การรับฟังข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากทุกฝ่ายไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง จัดสรรบุคลากรให้สอดคล้องกับ
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กลยุทธ์
1.2คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ
ความโปร่งใสในการ
ดํ า เ นิ น ง า น ข อ ง
หน่วยงานภาครัฐ

มาตรการ
ภารกิจยุทธศาสตร์และนโยบายค่านิยมของมหาวิทยาลัย
(1) เสริมสร้างจิตสํานึก ค่านิยมต่อต้านการทุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมและสร้าง
วินัยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบให้กับบุคลากร
นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
(2) บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
(3) เสริมสร้างความเข็มแข็งในการป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในมหาวิทยาลัย
(4) พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

1.3ก า ร ป ร ะ กั น (1) พัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
คุณภาพการศึกษา (2) ส่งเสริมให้บุคลากรนําระบบการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
โครงการหลัก
1. โครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ "จิ๋วแต่แจ๋ว"
2. โครงการคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
3. โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา
เป้าประสงค์ 2การสร้างหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
ค่าเป้าหมาย
หน่วยนับ 62 63 64 65 ผู้รับผิดชอบ
1. จํานวนหลักสูตรที่ถูกปรับปรุงให้ทันสมัยตาม จํานวน 10 15 20 25 ทุกคณะ
ความต้องการของสังคมและตอบสนองต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น
จํานวน 3 5 7 9
ทุกคณะ
2. จํานวนหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนด้าน Health Science and
Technology
3. จํานวนหลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาคนทํางาน
จํานวน 3 5 7 9
ทุกคณะ
และผู้สูงอายุ (Up-skill & Re-skill)
4. ร้อยละของรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนแบบ
ร้อยละ 50 55 60 65 ทุกคณะ
Online
ตัวชี้วัด
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กลยุทธ์และมาตรการ
กลยุทธ์
มาตรการ
1.4 การศึกษาเพื่อ (1) พัฒนาหลักสูตรบูรณาการ (Integrated Curriculum) การจัดการศึกษาใน
ทุ ก วั ย (Education ระบบเพื่ อ การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ชั ย ภู มิ อาทิ ห ลั ก สู ต รเทคโนโลยี เ กษตรอั จ ฉริ ย ะ
For All)
(Smart Farming Technology) หลักสูตรการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม (เน้น
การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมท้องถิ่น ) หลักสูตรการแปรรูปสินค้าเกษตร
และบรรจุภัณฑ์หลักสูตรพี่เลี้ยงผู้ดูแลผู้สูงอายุรวมทั้งหลักสูตรวิศวกรรมและการ
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศหลักสูตรนิติศาสตร์เทคโนโลยี เพื่อรองรับคดีความ
ด้านเทคโนโลยีที่ล้ําหน้า
(2) สร้างและพัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่ชัยภูมิให้กับประเทศ ตั้งแต่ชั้นเด็กเล็กจนถึง
มั ธ ยมด้ ว ยหลัก สูต รที่ บูร ณาการของคณะครุ ศ าสตร์ร่ วมกับ คณะพยาบาลและ
วิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อเตรียมความพร้อมเยาวชนตั้งแต่นักเรียนให้พร้อมจะเป็น
เยาวชนที่มีคุณค่าของประเทศด้วยระบบการบริหารจัดการของโรงเรียนสาธิต เน้น
พัฒนาโรงเรียนสาธิตราชภัฏชัยภูมิเป็นต้นแบบของการพัฒนาเด็กปฐมวัยและ
เยาวชนของจังหวัดชัยภูมิ
(3) สร้างหลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาคนทํางานและผู้สูงวัย (Upskill& Reskill)
โดยจัดทําโมดูลเป็นธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) สามารถสะสมหน่วยกิต
เปลี่ยนเป็นคุณวุฒิปริญญา
(4) ดําเนินการพัฒนาโครงการหลักสูตรบูรณาการข้ามคณะ หลักสูตรเทียบโอน
หน่วยกิตหลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์ทํางาน หลักสูตร ปวส. ต่อปริญญาตรี
หลักสูตรสหวิทยาการการเรียนคู่กับการทํางาน
(5) สร้างโอกาสการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เช่น
1) เปิดโอกาสให้สามารถเรียนโยกย้ายเปลี่ยนข้ามหลักสูตร/คณะ
2) สร้างโอกาสให้จบ 2 ปริญญาตรี ใน 4 ปี
3) สร้างโอกาสให้จบ (4+1) ตรีควบโท
(6) พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยตอบสนองกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
(7) หลักสูตรแบบ Online (เป็นรายวิชา)
(8) ทุกหลักสูตรบูรณาการจัดการเรียนรู้แบบ Stem (มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตเพื่อตอบ
โจทย์ท้องถิ่นด้านวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี/วิศวกรรม และคณิตศาสตร์
(ผลิตนวัตกร)
โครงการหลัก
1. โครงการปฏิรูปหลักสูตร
2. โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิต
3. โครงการพัฒนาหลักสูตรการบูรการเพื่อส่งเสริมสุขภาพโดยใช้เทคโนโลยี
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4.โครงการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นแบบมืออาชีพ
5. โครงการธนาคารหน่วยกิต
เป้าประสงค์ 3 พัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ 62 63 64 65 ผู้รับผิดชอบ
1. ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทําหรือเป็น
ร้อยละ 80 85 90 95 ทุกคณะ
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ภายในระยะเวลา 1 ปี
2. ร้อยละของบัณฑิตมีสมรรถนะเป็นที่พึงพอใจของ
สถานประกอบการ
3. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผู้เรียนที่เข้าร่วมการจัด
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน
(ระบบสหกิจศึกษา)
4. ระดับความสําเร็จการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้
โดยสร้างชุมชนแห่งความสุข

ร้อยละ

80 85 90 95

ทุกคณะ

ร้อยละ

20 30 40 50

ทุกคณะ

ระดับ

2 3

4

5

ทุกคณะ

กลยุทธ์และมาตรการ
กลยุทธ์
มาตรการ
1.4 การศึกษาเพื่อ (9) สร้างองค์ความรู้พร้อมถ่ายทอด และสร้างรายได้ให้องค์กรให้ประชาชนทุกวัย
ทุ ก วั ย (Education สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ทางมหาวิทยาลัยสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต
For All)
(10) ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของทุกคณะให้นักศึกษามีคุณลักษณะที่
เหมาะสมกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา
โครงการหลัก
1. โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Start Up)
2.โครงการสหกิจศึกษา
3. โครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนแห่งความสุข
เป้าประสงค์4 สถาบันสังคมดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ 62 63 64 65 ผู้รับผิดชอบ
1. ร้อยละความสําเร็จในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ร้อยละ 80 85 90 95 สํ า นั ก วิ ท ย
บริการ
ดิจิทัลในมหาวิทยาลัยเพื่อกระบวนการจัดการเรียน
การสอนการบริหารและการพัฒนาท้องถิ่น
2. จํานวนหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
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ตัวชี้วัด
ระบบดิจิทัลในห้องเรียน
3. ร้อยละของนักศึกษา บุคลากร ประชาชนและ
หน่วยงานภายนอกที่เข้าถึงการให้บริการด้านดิจิทัล
ของมหาวิทยาลัย (Internet of Things :IOT/Digital
Society/DataCenter/Smart Meeting
Room/Digital Librar)
4. ระดับความสําเร็จของการจัดทําฐานข้อมูล
(Big Data) เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ค่าเป้าหมาย
หน่วยนับ 62 63 64 65 ผู้รับผิดชอบ
บ ริ ก า ร / ทุ ก
คณะ
ร้อยละ 80 85 90 95 สํ า นั ก วิ ท ย
บริการ

ระดับ

2

3

4

5 สํ า นั ก วิ ท ย
บริการ

กลยุทธ์และมาตรการ
กลยุทธ์
มาตรการ
(1) พัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อรองรับการบริหารจัดการ เช่น การบริหารการเงินงาน
1.5 พัฒนาระบบ
ทะเบี ย นวั ด ผล และแผนงบประมาณประจํ า ปี โดยโครงการ E-office
ดิจิทัลสู่ความเป็น
(Management information system (MIS)) การจัดทําฐานข้อมูลดิจิตอล
เลิศ
(Data Center) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารของผู้บริหารและการ
ตรวจสอบให้มีความถูกต้องโปร่งใส
(2) พัฒนาระบบดิจิทัลภายในองค์กรสู่กระบวนการจัดการเรียนการสอนและการ
พัฒนาท้องถิ่นเข้าสู่ระบบไอทีสมบูรณ์แบบ (Internet of Things : IOT) พัฒนา
เข้าสู่สังคมดิจิทัล (Digital Society) เป็นสังคมเศรษฐกิจ ฐานความรู้ที่สมบูรณ์
แบบรองรับการพัฒนานักศึ กษา ประชาชนและบุคลากร การจัดทําฐานข้อมู ล
ดิจิตอล (Data Center) ระบบอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัยความเร็วสูง โครงการ
ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) โครงการห้องประชุมสัมมนาอัจฉริยะ
(Smart Meeting Room) โครงการห้องสมุดและสื่อการเรียนรู้ดิจิทัล (Digital
Library) และโครงการฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
โครงการหลัก
1.โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลดิจิทัล
2. โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนการสอน
3. โครงการแหล่งเรียนรู้ด้านดิจิทัล
4. โครงการจัดทําฐานข้อมูล (BigData) เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
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ยุทธศาสตร์ที่ 2สร้างความร่วมมือมุ่งเป้า (Cooperation Focus)
เป้าประสงค์1.สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการจัดการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิต
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
ค่าเป้าหมาย
หน่วยนับ
ตัวชี้วัด
62 63 64 65 ผู้รับผิดชอบ
1.จํานวนเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน จํานวน 2 3 4 5 ทุกคณะ
ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการ
ผลิตบัณฑิต
2. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานความร่วมมือ ระดับ 2 3 4 5 ทุกคณะ
กับภาครัฐ และเอกชนในการจัดการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิต
3. จํานวนโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือกับศิษย์เก่า จํานวน 6 8 10 12 สํานักงาน
อธิการบดี
กลยุทธ์และมาตรการ
กลยุทธ์
2.1 สร้างเครือข่าย
ค ว า ม ร่ ว ม มื อ กั บ
ท้องถิ่น และหน่วยงาน
อื่น

2.2 ส ร้ า ง เ ค รื อ ข่ า ย
ค ว า ม ร่ ว ม มื อ กั บ
สถาบั น การศึ ก ษาเพื่ อ
ย ก ร ะ ดั บ คุ ณ ภ า พ
บั ณ ฑิ ต ข อ ง
มหาวิทยาลัย

มาตรการ
(1) สร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อการพัฒนา
สร้างบัณฑิตราชภัฏชัยภูมิพันธุ์ใหม่ ให้เก่ง ดีมีความสามารถในการนําเสนอ
(2) สร้างความร่วมมือกับทุกองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในการรองรับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ และการประกอบอาชีพของบัณฑิตราชภัฏชัยภูมิ
(3) จัดทําความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาครู เน้นแผนมุ่งเป้าการสอบบรรจุครูท้องถิ่น
(1) พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการและการบริหารจัดการระหว่างราชภัฏ
พัฒนาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน อาทิโครงการหลักสูตร
บูรณาการระหว่างมหาวิทยาลัยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันแชร์ทรัพยากร
รวมทั้งบุคลากรเพื่อยกระดับการศึกษาให้เยาวชนและประชาชนไทยได้มีโอกาส
เรียนรู้สูงสุด สร้างระบบการเทียบโอนหน่วยกิต (Credit Transfer) และการจบ
การศึกษาร่วมกัน
(2) พัฒนาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่มีชื่อเสียงเพื่อพัฒนา
หลักสูตรและอาศัยความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยนั้น ในการถ่ายทอดองค์
ความรู้ใหม่ให้กับเยาวชนและผู้สนใจเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัด
ชัยภูมิอย่างก้าวกระโดด เช่นสร้างหลักสูตรนานาชาติ (International) เพื่อ
รองรับการศึกษาจากการเข้ามาทํางานของบุคคลจากประเทศต่าง ๆ ในอนาคต
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การแลกเปลี่ ย นนั ก ศึ ก ษา และบุค ลากรของประเทศใน
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กลยุทธ์

มาตรการ
อาเซียนเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจความร่วมมือในโครงการ AEC ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
2.3 ส ร้ า ง เ ค รื อ ข่ า ย (1) จัดทําฐานข้อมูลศิษย์เก่าและการพัฒนาหน่วยงานศิษย์เก่าสัมพันธ์เพื่อสร้าง
ความร่ ว มมื อ กั บ ศิ ษ ย์ ฐานของการเข้าสู่ราชภัฏชัยภูมิรวมใจเป็นหนึ่งเดียวและเป็นครอบครัวราชภัฏ
เก่า
ชัยภูมิ
(2) สนับสนุนการดําเนินงานของสมาคมศิษย์เก่าเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าได้เข้ามา
สนับสนุนกิจการให้คําปรึกษาแก่มหาวิทยาลัยให้ความรู้และสนับสนุนกิจกรรม
ของรุ่นน้องนักศึกษาในปัจจุบัน
(3) จัดเวทีให้ศิษย์เก่าละศิษย์ปัจจุบันได้และเปลี่ยนเรียนรู้ในการประกอบอาชีพ
และการพัฒนาท้องถิ่น
(4) สนับสนุนทุนการวิจัยให้กับคณาจารย์นักศึกษาและศิษย์เก่าที่มีงานวิจัยที่
เป็นนวัตกรรมที่สามารถตอบสนองตรงต่อความต้องการของชุมชนการเผยแพร่
การนําเสนอ และการส่งประกวด เพื่อให้เป็นที่รู้จักของสังคมสามารถถ่ายทอด
องค์ความรู้เข้าสู่การปฏิบัติจริงด้วยตนเองของประชาชน
โครงการหลัก
1.โครงการครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
กระบวนการผลิตบัณฑิต
2.โครงการความร่วมมือกับศิษย์เก่า
เป้าประสงค์2สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับท้องถิ่นเพื่อต่อยอดงานวิจัยสู่ชุมชน
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
ค่าเป้าหมาย
หน่วยนับ
ตัวชี้วัด
62 63 64 65
1. จํานวนเครือข่ายความร่วมมือกับท้องถิ่นเพื่อ
จํานวน 2 3 4 5
ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ท้องถิ่น
2. จํานวนผลงานวิจัยหรือองค์ความรู้ต่างๆที่ถูกนําไป จํานวน 10 15 20 25
แก้ไขปัญหาหรือพัฒนาท้องถิ่น
3. จํานวนโครงการความร่วมมือกับจังหวัดเพื่อแก้ไข
จํานวน 2 3 4 5
ปัญหาและการพัฒนาท้องถิ่น
4. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่เกิดจากนําความรู้ด้าน
จํานวน 2 3 4 5
ดิจิทัลไปใช้ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
5. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานความ
ระดับ 3 4 5 5
รับผิดชอบต่อสังคม
ระดับ 2 3 4 5
6. ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนแผนการผลิต
พลังงานทดแทนและพลังงานจากวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตร
หน้า 43

ผู้รับผิดชอบ
สถาบันวิจัย
สถาบันวิจัย
สถาบันวิจัย
สถาบันวิจัย
สถาบันวิจัย
คณะ
วิศวกรรมศาสตร์
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กลยุทธ์และมาตรการ
กลยุทธ์
2.1 สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับ
ท้องถิ่นและ
หน่วยงานอื่น

2.4เป็ น สถาบั น การ
ศึ ก ษาเพื่ อ แก้ ปั ญ หา
และพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
อย่างแท้จริง

มาตรการ
(4)
จัดทําแผนการผลิตพลังงานทดแทน และพลังงานจากวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตรในจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดใกล้เคียงโดยมุ่งให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพด้านการบริหารธุรกิจและวิศวกรรมรวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้
ของเยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น เป็นต้น
(5) สร้างหน่วยงานบริการงานวิจัยเพื่อดําเนินการด้านความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก การถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างจริงจัง พัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และ
นักศึกษาในการบูรณาการงานวิจัย นวัตกรรม และการถ่ายทอดองค์ความรู้ของ
มหาวิทยาลัยอย่างเต็มที
(1) ประสานงานกับผู้ว่าราชการจังหวัดในการแก้ปัญหาพื้นที่
(2) จัดตั้งหน่วยงานความรับผิดชอบต่อสังคม (University Social Responsibility
(USR )) เพื่อนําเอาองค์ความรู้ของบุคลากรและนักศึกษาราชภัฏชัยภูมิออกให้
คําปรึกษา และแนะนํา
(3) การแก้ปัญหาและพัฒนากลุ่มอาชีพเกษตรกรรมให้มีรายได้เพิ่มขึ้นอาทิการ
ส่งเสริมการทําเกษตรแปลงใหญ่ การปศุสัตว์และการแก้ไขปัญหาการขายวัตถุดิบ
ของเกษตรกรในจังหวัดชัยภูมิและพื้นที่กลุ่มเขตจังหวัดใกล้เคียงสร้างโมเดลการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์และการจัดจําหน่าย
(4) ส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าไปร่วมพัฒนาโดยเฉพาะกับ
เกษตรกร ซึ่งเป็นฐานเศรษฐกิจหลักของจังหวัดให้สามารถเปลี่ยนแปลงปรับปรุง
เป็นเกษตรเทคโนโลยี (Smart Farming)
ทั้งวิธีการเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว การแปรรูป เพื่อเพิ่มผลผลิต เพิ่มคุณภาพ ลด
ต้นทุน ลดการใช้ปุ๋ยและสารเคมี เพิ่มรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ประชาชนจังหวัด
ชัยภูมิหลุดพ้นกับดักรายได้ต่ําของประเทศ เข้าสู่ผู้มีรายได้ปานกลาง
(5) ส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่กับอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว

โครงการหลัก
1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพื้นที่แบบองค์รวมในท้องถิ่นชัยภูมิ (ABC-6D)
2.โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
3. โครงการจัดทําแผนการผลิตพลังงานทดแทนและพลังงานจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
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ยุทธศาสตร์ที่ 3สร้างชื่อเสียง สร้างศรัทธา สร้างรายได้ (Celebrated & Revenue Development)
เป้าประสงค์1 เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
ค่าเป้าหมาย
หน่วยนับ
ตัวชี้วัด
62 63 64 65 ผู้รับผิดชอบ
อันดับ
8
6
4
2 สํานักงาน
1. มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับ
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยคุณภาพระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (การจัดอันดับของ สกอ.)
2. ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการ
ระดับ
3
4
5
5 คณะครุ
ครุชัยภูมิโมเดล
ศาสตร์
3. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการตาม จํานวน 12 13 14 15 ทุกคณะ/
โครงการพระราชดําริและพระราโชบาย
สํานักงาน
อธิการบดี
4. ความสําเร็จในการดําเนินงานด้าน
จํานวน 4
5
6
7
ทุกคณะ/
ศิลปวัฒนธรรมที่มีการเพิ่มมูลค่าหรือสร้าง
สํานักงาน
รายได้ให้กับท้องถิ่น
อธิการบดี
5. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานสื่อสาร ระดับ
3
4
5
5 สํานักงาน
ภาพลักษณ์องค์กรและประชาสัมพันธ์
อธิการบดี
7
9 11 สถาบันวิจัย
6. จํานวนผลงานวิจัยนวัตกรรมหรือการสร้าง จํานวน 5
องค์ความรู้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือ
นําไปใช้ประโยชน์ในเชิงพานิชย์
7. ร้อยละของนักศึกษาครูมีสมรรถนะตาม
ร้อยละ 75 80 85 90 คณะครุ
มาตรฐานวิชาชีพคุณลักษณะครูศตวรรษที่ 21
ศาสตร์
กลยุทธ์และมาตรการ
กลยุทธ์
มาตรการ
3.1 ราชภัฏชัยภูมิ
(1)
ดําเนินโครงการครุชัยภูมิโมเดลให้บัณฑิตครูสามารถดูแลและพัฒนา
โมเดล
ประชาชนในท้องถิ่นทุกช่วงวัยตั้งแต่เกิดจนตายสร้างครูวิชาชีพสายตรง การ
พัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ปวค.)ที่รองรับการประกอบอาชีพครู
จากทุกสาขาวิชาชีพและสอดรับกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี
ด้านการผลิตและพัฒนาครู
(2) การบริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้มุ่งเป้าด้วยการสร้างโครงการราช
ภัฏชัยภูมิโมเดล ที่จะทําเป็นโครงการต้นแบบตามโครงการพระราชดําริและพระ
ราโชบาย โครงการเกษตรอินทรีย์ ทั้งในพื้นที่ว่างของมหาวิทยาลัยและพื้นที่นอก
มหาวิทยาลัย
(3) เป็นหน่วยงานกลางของท้องถิ่นในการอนุรักษ์สืบสานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
หน้า 45
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กลยุทธ์

มาตรการ
ท้องถิ่นและสร้างความภาคภูมิใจสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น

(1) พัฒนาภาพลักษณ์องค์กรด้วยระบบการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร
ให้เป็นสากลเชิงรุก พัฒนาเวปไซต์ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษการสื่อสาร
ภายในต้องชัดเจนตรงประเด็น
(2) สร้างเวทีอธิการบดีและผู้บริหาร พบบุคลากรและนักศึกษารวมทั้งศิษย์เก่าทุก
เทอมเพื่อแถลงรายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยให้ทุกคนรับรู้ เข้าใจ
และมุ่งเป้าไปในทิศทางเดียวกัน สมกับค่านิยม “ราชภัฏชัยภูมิรวมใจเป็นหนึ่ง
เดียว (CPRU Mind is One)
(3) การสื่อสารภายนอกองค์กร เน้นการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ถึงการ
เป็ น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาของทุ ก คนที่ พึ่ ง ได้ แ ละเป็ น เสาหลั ก ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดชัยภูมิประชาสัมพันธ์
โครงการที่มีลักษณะความร่วมมือของมหาวิทยาลัยกับชุมชน (Creative Shared
Value : CSV) นําเสนอความสําเร็จของนักศึกษาและศิษย์เก่า ให้เกิดคํานิยม
“เรารักชัยภูมิ (I love Chaiyaphum)
(4) สร้างเครือข่ายความร่วมมือโดยใช้กีฬา และสันทนาการเพื่อให้สังคมท้องถิ่น
มาใช้บริการและใกล้ชิดกับมหาวิทยาลัยให้มากขึ้นและให้เกิดการยอมรับเป็น
มหาวิทยาลัยของท้องถิ่น
3.3 บูรณาการด้าน (1)ส่งเสริมสนับสนุน ให้บุคลากรสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมอย่างมีคุณภาพ
เพื่อสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น และประเทศชาติตลอดจนบูรณาการงานวิจัย
การวิจัยและ
นวัตกรรม เพื่อสร้าง กับการจัดการเรียนการสอนและบริการวิชาการสู่เชิงพานิชย์
(2) สนับสนุนทุนการวิจัยให้กับคณาจารย์ที่มีงานวิจัยที่เป็นนวัตกรรมที่ตอบสนอง
ความเข้มแข็งของ
ท้องถิ่นและ
ต่อความต้องการของชุมชนออกเผยแพร่ นําเนอ ส่งประกวด เพื่อรางวัลชนะเลิศ
ประเทศชาติ
และเป็นที่รู้จักของสังคมสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การปฏิบัติจริงด้วยตนเอง
ของประชาชน
3.4 บ่มเพาะนักศึกษา (1) ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์และกระบวนการผลิตครูเพื่อให้บัณฑิตครูของ
ครุศาสตร์ให้มี
มหาวิ ทยาลัยมี อัตลักษณ์ส มรรถนะและคุณภาพมาตรฐานวิชาชี พพร้ อมด้ ว ย
สมรรถนะตาม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามพระราโชบายด้านการศึกษาและคุณลักษณะครู
มาตรฐานวิชาชีพ
ศตวรรษที่ 21
พร้อมด้วยจิตวิญญาณ (2) พัฒนาสมรรถนะครูของครูให้มีความเป็นมืออาชีพ

3.2 การสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์มุ่งเป้า
(Public Relations
Focus)

ความเป็นครูและ
คุณลักษณะ4ประการ

โครงการหลัก
1. โครงการยกระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนเพื่อความเป็นเลิศ
2. โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัยคุณภาพ Ranking
3. โครงการครุชัยภูมิโมเดลเพื่อการผลิตครูเป็นเลิศ
4. โครงการราชภัฏชัยภูมิโมเดล
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5. โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (Value Added) เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
6. โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรเรารักชัยภูมิ (I love Chaiyaphum)
7. โครงการร่วมมือกับชุมชนและสื่อสารมวลชน
8. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้และการตีพิมพ์ เผยแพร่งานวิจัย
เป้าประสงค์2สร้างอัตลักษณ์บัณฑิตด้านดิจิทัลและการนําความรู้ไปประยุกต์ในการแก้ปัญหาท้องถิ่น
อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
ค่าเป้าหมาย
หน่วยนับ
ตัวชี้วัด
62 63 64 65 ผู้รับผิดชอบ
1.ร้ อ ยละของบั ณ ฑิ ต ที่ ส อบผ่ า นเกณฑ์ ก ารสอบ ร้อยละ 30 40 50 60 คณะครุศาตร์
ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR ตั้งแต่ระดับB 2
ขึ้นไป
2. ร้อยละของบัณฑิตที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบด้าน
ร้อยละ 75 80 85 90 สํานักวิทย
ทักษะเทคโนโลยีดิจิตัล
บริการฯ
3. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการราชภัฏ ร้อยละ 90 92 96 98 สํานักงาน
ชัยภูมิจิตอาสา
อธิการบดี
4. จํานวนผลงาน/รางวัลของนักศึกษาที่ได้รับรางวัล จํานวน 5 10 15 20 สํานักงาน
ในระดับชาติหรือนานาชาติ
อธิการบดี
5. ระดับความพึงใจของผู้ใช้บัณฑิตตามอัตลักษณ์
ระดับ 3.75 4.00 4.50 5.00 สถาบันวิจัยฯ
"ความรู้ดีมีคุณธรรม นําสังคม"
กลยุทธ์และมาตรการ
กลยุทธ์
มาตรการ
3.5 สร้างอัตลักษณ์ (1) ส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ความเชี่ยวชาญด้านไอทีการ
บัณฑิตของ
นําเสนอและสื่อสารด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่
มหาวิทยาลัย
(2) สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันด้านวิชาการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
ทักษะอาชีพ มุ่งเป้าแข่งขันในเวทีระดับชาติ และระดับนานาชาติ
(3) ส่งเสริมนักศึกษาให้เป็นผู้นําจิตอาสาช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมชุมชน
โรงเรียน ศาสนสถาน โรงพยาบาลท้องถิ่น อย่างต่อเนื่องและจริงจังด้วยโครงการราช
ภัฏชัยภูมิจิตอาสา
(4) เปลี่ยนสถานะครูจากผู้สอนเป็นการสร้างแรงบันดาลใจจากการบรรยายเป็นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
โครงการหลัก
1. โครงการอบรมให้นักศึกษาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ภาษาและการสื่อสาร
2.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาพัฒนาผลงานได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ
3. โครงการราชภัฏชัยภูมิจิตอาสา
4. โครงการส่งเสริมบัณฑิตให้มีอัตลักษณ์ "ความรู้ดี มีคุณธรรม นําสังคม"
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เป้าประสงค์3 มีรายได้เพิ่ม มั่นคง และพัฒนามหาวิทยาลัยได้อย่างยั่งยืน
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

1.ร้อยละของเงินรายได้ที่เพิ่มขึ้นเพื่อการพัฒนาของ
มหาวิทยาลัย
2. ร้อยละความสําเร็จของโครงการจัดหารายได้ของ
มหาวิทยาลัย

ร้อยละ

ค่าเป้าหมาย
62 63 64 65 ผู้รับผิดชอบ
10 15 20 25 ทุกหน่วยงาน

ร้อยละ

80 85 90 95 ทุกหน่วยงาน

กลยุทธ์และมาตรการ
กลยุทธ์
มาตรการ
(1) สร้างรายได้เพิ่มจากการพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองให้มีผู้เรียนเพิ่มมากขึ้น
3.6 สร้างรายได้
เช่นหลักสูตรต่อเนื่องจากระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเป็นปริญญาตรีรายได้
มั่นคง (Revenue
จากการพัฒนาหลักสูตรที่บูรณาการข้ามศาสตร์
Stability)
(2) มุ่งเป้าสร้างรายได้จากการอบรมสัมมนา และหลักสูตรระยะสั้น(หลักสูตรสะสม
หน่วยกิต)
(3) พัฒนาการสร้างรายได้จากงานวิจัยและบริการวิชาการ
(4) รายได้จากโครงการศูนย์ธุรกิจครบวงจรของมหาวิทยาลัยรายได้จากโรงแรม
ราชภัฏชัยภูมิ อาคารหอประชุม ห้องประชุมสัมมนาอัจฉริยะสนามกีฬา สนาม
กอล์ฟสถานีเติมน้ํามันและศูนย์อาหาร
(5) รายได้จากการจัดการด้านการอนุรักษ์พลังงานและการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงาน
ทดแทนทั้งพลังงานแสงอาทิตย์ และชีวมวลจากวัสดุเหลือใช้จากภาคการเกษตร
สนับสนุนโครงการของภาครัฐที่ส่งเสริมให้ดําเนินการร่วมทุนกับภาคเอกชนสร้าง
โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน (CPRU Renewable Power Plant) ผลิตไฟฟ้าเพื่อ
จ่ายให้กับมหาวิทยาลัย ซึ่งจะมีราคาถูกลง ลดภาระค่าใช้จ่ายและสร้างรายได้จาก
การผลิตส่งจําหน่ายให้กับการไฟฟ้าตลอดโครงการอีกทั้งยังเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติ
และการวิจัยขั้นสูงของนักศึกษาคณาจารย์รวมทั้งสหกิจศึกษา
โครงการหลัก
1. โครงการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
2. โครงการศูนย์ธุรกิจครบวงจรราชภัฏชัยภูมิ CPRU Business Center
3. โครงการผลิตภัณฑ์ชุมชนคนของพระราชา
4. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน (CPRU Renewable Power Plant)
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ครอบครัวราชภัฏชัยภูมิเปี่ยมสุข มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน (Quality of Life
&Sustainability)เป้าประสงค์1 บุคลากรและนักศึกษา มีความรัก ความสามัคคี รวมใจเป็นหนึ่งเดียว
(CPRU Mind is One)
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
ค่าเป้าหมาย
หน่วยนับ
ตัวชี้วัด
62 63 64 65 ผู้รับผิดชอบ
1.ระดับความสําเร็จของผลการส่งเสริมค่านิยม “ราช ระดับ 3 4 5 5 สํานักงาน
ภัฏชัยภูมิ รวมใจเป็นหนึ่งเดียว”(CPRU Mind is
อธิการบดี
One)
กลยุทธ์และมาตรการ
กลยุทธ์
4.1ส่งเสริมค่านิยม
“ราชภัฏชัยภูมิ รวมใจ
เป็นหนึ่งเดียว” (CPRU
Mind is One)

มาตรการ
(1) ส่งเสริมค่านิยม “ราชภัฏชัยภูมิ รวมใจเป็นหนึ่งเดียว” (CPRU Mind is
One) สร้างกิจกรรมที่มีส่วนร่วมและสามารถทําได้สําเร็จด้วยความร่วมมือร่วม
ใจกันทุกเทอมการจัดอบรมสัมมนาบุคลากรและนักศึกษารวมทั้งศิษย์เก่าให้มีจิต
ผูกพันและพร้อมจะเสียสละร่วมกันพัฒนาราชภัฏชัยภูมิ ด้วยคํานิยม
“เรา
รักชัยภูมิ (I IoveChaiyaphum)”
(2) ส่งเสริม ความรักชาติ ความจงรักษ์ภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์ และ
ศาสนา

โครงการหลัก
โครงการราชภัฏชัยภูมิ รวมใจเป็นหนึ่งเดียว (CPRU Mind is One)
เป้าประสงค์ 2บุคลากรใช้ความสามารถได้เต็มประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

1.ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิหรือตําแหน่งทางวิชาการ
ที่สูงขึ้น
2. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าสู่ตําแหน่ง
ที่สูงขึ้น
3. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือ
นานาชาติ

ร้อยละ

กลยุทธ์และมาตรการ
กลยุทธ์
4.2ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม (1)

ร้อยละ
ร้อยละ

ค่าเป้าหมาย
62 63 64 65 ผู้รับผิดชอบ
10 15 20 25 สํานักงาน
อธิการบดี
- 5 10 15 สํานักงาน
อธิการบดี
1 1 2 2 สํานักงาน
อธิการบดี

มาตรการ
ปรับโครงสร้างเงินเดือนที่เหมาะสมและค่าตอบแทนตามความเชี่ยวชาญ
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กลยุทธ์
พัฒนาบุคลากร

มาตรการ
สาขาวิชาและภาระงานเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาตนเองและการร่วมพัฒนา
มหาวิทยาลัยของบุคลากร
(2) สร้างโครงสร้างเงินเดือนที่มีอิสระขึ้นอยู่ กับความรู้ ความสามารถและผลการ
ทํางาน
(3) มีระบบพัฒนาและส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของบุคลากรการประเมินที่มี
คุณธรรม
(4) ส่งเสริมโครงการอาจารย์ดีเด่น นักวิจัยดีเด่นและโครงการบุคลากรดีเด่น
(5) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพตนเองด้วยโครงการการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากร จากวุฒิการศึกษา จากปริญญาตรีเป็นปริญญาโท หรือปริญญาเอก
รวมทั้ ง การพั ฒ นาศั ก ยภาพคณาจารย์ จากผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ เ ป็ น รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็น
ผู้ชํานาญการ เชี่ยวชาญ

โครงการหลัก
1. โครงการส่งเสริม คนดี คนเก่ง
2 โครงการการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
เป้าประสงค์ 3 บุคลากรมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

1. ร้อยละของผลสํารวจความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อสวัสดิการ
2.คะแนนเฉลี่ ย ความสุ ข ในการทํ า งาน
Happiness Index

ร้อยละ
คะแนน
เฉลี่ย

ค่าเป้าหมาย
62 63 64 65 ผู้รับผิดชอบ
80 85 90 95 สํานักงาน
อธิการบดี
3.50 4.00 4.50 5.00 สํานักงาน
อธิการบดี

กลยุทธ์และมาตรการ
กลยุทธ์
มาตรการ
(1) จัดให้มีศูนย์สุขภาพ (Health Care) ที่ดูแลบุคลากรและนักศึกษาอย่างสมบูรณ์
4.3 การพัฒนา
มี hotline ประสานการส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลใหญ่ในบริเวณใกล้เคียง 24
คุณภาพชีวิตของ
ชั่วโมง
บุคลากรเปี่ยมสุข
(2) จัดให้มีกองทุนสวัสดิการที่ดีเพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยตลอดชีวิตของ
บุคลากรราชภัฏชัยภูมิ
(3) จัดให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะ ใช้ระบบกล้องและระบบไอทีที่
ได้รับการพัฒนาสมบูรณ์แบบตรวจจัดทุกพื้นที่ทุกตารางนิ้วของมหาวิทยาลัย
(4) ส่งเสริมให้อาคารสะอาด ทันสมัย เพื่อพัฒนาสุขภาพของอนามัย
(5) ส่งเสริมการศึกษาและการอยู่อาศัยห้องเรียนห้องน้ํา โรงอาหารที่พักนักศึกษา
บุคลากร จะพัฒนาให้เพียงพอและน่าอยู่อาศัย มีระบบไอทีครอบคลุมทุกพื้นที่
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กลยุทธ์

มาตรการ
(6) รณรงค์กิจกรรมอากาศสดใส โดยการพัฒนาระบบแหล่งจ่ายไฟฟ้า และ
เส้ น ทางจั ก รยานรวมทั้ ง เส้ น ทางเดิ น มี ห ลั ง คาเชื่ อ มอาคารต่ า งๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย
(7) ส่งเสริมกิจกรรมของสภาคณาจารย์และข้าราชการเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของบุ ค ลากรในการเสนอแนะข้ อ คิ ด เห็ น ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ การบริ ห าร
มหาวิทยาลัยให้บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจ

โครงการหลัก
1. โครงการศูนย์สุขภาพราชภัฏชัยภูมิ (CPRU Health Care Center)
2. โครงการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
3.โครงการส่งเสริมสวัสดิการบุคลากร
4. โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาคณาจารย์และข้าราชการ
เป้าประสงค์ 4 เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
หน่วยนับ

ตัวชี้วัด
1. ร้อยละความสําเร็จในการสร้างสถาบันสีเขียว

ร้อยละ

2. ร้อยละของนักศึกษา บุคลากร ชุมชนท้องถิ่นมี
ความเข้ า ใจและมี ส่ ว นร่ ว มอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานและ
สิ่งแวดล้อม

ร้อยละ

ค่าเป้าหมาย
62 63 64 65 ผู้รับผิดชอบ
80 85 90 95 สํานักงาน
อธิการบดี
80 85 90 95 สํานักงาน
อธิการบดี

กลยุทธ์และมาตรการ
กลยุทธ์
มาตรการ
4.4 มหาวิทยาลัยสี (1) พัฒนาพื้นที่การศึกษาให้ดูเขียว ร่มรื่นด้วยต้นไม้ หญ้ามุมพักผ่อน ลานดนตรี
เขียว (Green and ลานกิจกรรม ลานศิล ปวัฒนธรรม เพื่ อเปิ ดโอกาสให้นักศึ กษาและบุค ลากรได้
Clean University) ค้นคว้าหาความรู้ได้ทุกพื้นที่ในมหาวิทยาลัย
(2) ส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากร ชุมชนท้องถิ่นรู้คุณค่าตระหนักในการใช้พลังงาน
และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(3) ส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากรชุมชนท้องถิ่นจัดการขยะได้อย่างถูกวิธีและเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
(4) ส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากร ชุมชนท้องถิ่นตระหนักและเห็นคุณค่ารวมทั้งการ
อนุรักษ์ทรัพยากรน้ํา
(5)
พั ฒ นาระบบขนส่ ง ในมหาวิ ท ยาลั ย ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม
(6) ส่ ง เสริ ม การดํ า เนิ น งานในมหาวิ ท ยาลั ย ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม ยั่ ง ยื น
ปลอดภัยในการดํารงชีวิต
โครงการหลัก
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โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว
การเชื่อมโยงวิสัยทัศน์การเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนการศึกษาชาติ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปีแผนพัฒนาจังหวัด
ชัยภูมิ สู่วิสัยทัศน์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (4 ปี) พ.ศ. 2562-2565
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การเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 25 60 – 2564)
แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ (พ.ศ. 2561 – 2564)
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (4 ปี) พ.ศ.2562 -2565
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(พ.ศ. 2561 – 2580)
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การสร้างความมั่นคง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 – 2564)

แผนการศึกษาแห่งชาติ
(พ.ศ. 2560 – 2579)

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 - 2579)
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การจั ดการศึ กษาเพื่ อความมั่ นคง การพัฒนาท้องถิน่
ของสังคมและประเทศชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ 5
การเสริมสร้างความมั่นคง
แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ
สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 7
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การสร้ างความสามารถในการ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การผลิตและพัฒนากําลังคน
แข่งขัน
และระบบโลจิสติกส์
การวิจั ย และนวัตกรรมเพื่ อสร้ าง
ขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์ที่ 8
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า ง การพัฒนาวิทยาศาสตร์
การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย
ศักยภาพศักยภาพคน
เทคโนโลยี วิจัย และ
และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
นวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยกระดับคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การผลิตและพัฒนาครู
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แผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ
(พ.ศ. 2561 – 2564)

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชัยภูมิ (4 ปี)
พ.ศ.2562 -2565
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การสร้างความเข้มแข็งทาง ปฏิรูปเพื่อการพัฒนาองค์กร
เศรษฐกิจฐานรากและแข่งขัน ยุทธศาสตร์ที่ 2
สร้างความร่วมมือมุ่งเป้า
ได้อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 3
สร้างชื่อเสียง สร้างศรัทธา
สร้างรายได้
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การบริหารจัดการการ
สร้างชื่อเสียง สร้างศรัทธา
ท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากล
สร้างรายได้
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาสังคมและคุณภาพ ปฏิรูปเพื่อการพัฒนาองค์กร
ชีวิตให้มั่นคงตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(พ.ศ. 2561 – 2580)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 – 2564)

แผนการศึกษาแห่งชาติ
(พ.ศ. 2560 – 2579)

ยุทธศาสตร์ที่ 4
ด้ านการสร้ างโอกาสบนความ
เสมอภาคและความเท่าเทียมกัน
ทางสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 5
ด้ านการสร้ างการเติ บโตบน
คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การสร้างความเป็นธรรมลด
ความเหลื่อมล้ําในสังคม

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 - 2579)
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและ ยกระดับคุณภาพการศึกษา
ความเท่าเทียมทางการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การเติบโตทีเ่ ป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพือ่ การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 5
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริม ยกระดับคุณภาพการศึกษา
คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6
ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ 6
ยุทธศาสตร์ที่ 6
การบริหารจัดการในภาครัฐ การ การพัฒนาประสิทธิภาพของ
ป้องกันการทุจริตประพฤติมชิ อบ ระบบบริหารจัดการศึกษา
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย

ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาระบบบริหารจัดการ
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชัยภูมิ (4 ปี)
พ.ศ.2562 -2565
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาสังคมและคุณภาพ สร้างความร่วมมือมุ่งเป้า
ชีวิตให้มั่นคงตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การบริหารจัดการ
ครอบครัวราชภัฏชัยภูมิเปี่ยมสุข
ทรัพยากรธรรมชาติและ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
สิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การสร้างความเข้มแข็งทาง ปฏิรูปเพื่อการพัฒนาองค์กร
เศรษฐกิจฐานรากและแข่งขัน
ได้อย่างยั่งยืน

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (4 ปี) พ.ศ. 2562-2565

บทที่ 5
การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์
5.1 การนําแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ (Strategic Implementation)
การนําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (4 ปี) พ.ศ. 2562-2565 ไปสู่การปฏิบัติ
นับเป็นขั้นตอนที่มีความสําคัญ เนื่องจากเป็นกระบวนการที่จะผลักดันหรือขับเคลื่อนการดําเนินงานหรือกลไกที่
สําคัญทั้งหมดให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ การดําเนินงานจะบังเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ
จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องผลักดันให้มีการปรับเปลี่ยนทัศนคติ แนวคิดค่านิยม เป้าหมาย รวมถึงวิธีการปฏิบัติงาน
ดังนั้น การนําแผนไปสู่การปฏิบัติจําเป็นต้องสร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากรทุกระดับเพื่อให้เกิดการยอมรับและ
มีส่วนร่วม พร้อมที่จะนําแผนงาน โครงการต่าง ๆ ไปดําเนินการตามแนวทางได้อย่างเหมาะสมกับงบประมาณ
สภาพแวดล้อม และสามารถประยุกต์การดําเนินงานให้เหมาะสมกับแนวทางปฏิบัติงานของตน เพื่อให้เกิดการ
ปฏิบัติและสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่วางไว้ จึงได้กําหนดแนวทางการนําแผนไปสู่การปฏิบัติดังนี้
1. การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ โดยการประชุมชี้แจงทําความเข้าใจในกระบวนการจัดทําแผน
เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและเข้าใจทิศทางการดําเนินการไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อให้การ
ขับเคลื่อนแผนบรรลุเป้าประสงค์ ตลอดจนเป็นการสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความรู้สึกการ
มีส่วนร่วมและพร้อมรับผิดชอบในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดย
1.1 ผู้บริหารทุกระดับ ต้องให้ความสําคัญ มีความเข้าใจและผลักดันให้มีการดําเนินงานตาม
แผนอย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 สร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหน่วยงานได้รับ
ทราบเกี่ยวกับแนวคิดและสาระสําคัญของแผน วิสัยทัศน์เป้าประสงค์ และประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อก่อให้เกิด
การมีส่วนร่วมและให้การสนับสนุน เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
1.3 ส่งเสริมให้หน่วยงานจัดทําแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (4) พ.ศ.2562-2565 และดําเนินการให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ โดยมีการกํากับดูแล
การติดตามผล รวมทั้งสามารถประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนดไว้
1.4 จัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ เช่น บุคลากร งบประมาณให้สอดคล้องกับแผนงาน โครงการแต่
ละประเด็นยุทธศาสตร์ โดยเน้นผลลัพธ์ของการดําเนินงานเป็นหลักสําคัญ รวมถึงการพัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากรให้มีความรู้ ความชํานาญในการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ
1.5 มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดําเนินงานอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางหรือกิจกรรมต่าง ๆ
เช่น การประชุม หนังสือเวียน Internet Website เพื่อกระตุ้นและขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์
2. พัฒนากระบวนการจัดทําแผนงาน/โครงการของหน่วยงานในลักษณะบูรณาการให้เชื่อมโยงไปใน
ทิศทางเดียวกัน และส่งเสริมให้มีประสานการดําเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มากขึ้นเพื่อให้เป็น
เครื่องมือในการประสานแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้
2.1 สนับสนุนการจัดทําแผนงาน/โครงการในลักษณะบูรณาการและประสานงานระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละภารกิจและประเด็นยุทธศาสตร์
2.2 สนับสนุนให้มีการจัดทําแผนปฏิบัติการในระดับต่าง ๆ ให้มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกัน
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2.3 กําหนดขั้นตอนของกระบวนการดําเนินงานตามแผน/โครงการให้ชัดเจน โดยจัดลําดับ
ความสําคัญของแผนงาน/โครงการ
2.4 ติดตาม ตรวจสอบผลจากการดําเนินงานตามแผน/โครงการอย่างสม่ําเสมอว่าสามารถ
ตอบสนองต่อประเด็นยุทธศาสตร์หรือไม่ เพียงใด โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์
3. พัฒนาระบบและกลไกการติดตามและประเมินผล รวมทั้งกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนงาน/
โครงการให้สอดคล้องกับแนวทางการดําเนินงานในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ระยะเวลาในการประเมิน และ
แนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้งนี้เพื่อให้การติดตามและประเมินผลมีมาตรฐานเดียวกัน โดยมุ่งเน้นการ
ประเมินผลตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงาน ตลอดจนนํามาใช้เป็นข้อมูลในการ
ประสานแผนงาน แผนอัตรากําลัง และแผนงบประมาณอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดย
3.1 สนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการโดย
ให้มีการกําหนดตัวชี้วัดที่เน้นผลลัพธ์ของการดําเนินงานเป็นหลัก
3.2 นําผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลมาปรับปรุงการจัดทําแผนงาน/โครงการเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
3.3 สร้างมาตรการเร่งรัด หากมีแผนงาน/โครงการที่ดําเนินการช้ากว่ากําหนด และตรวจสอบ
คุณภาพและการดําเนินงานอย่างใกล้ชิดและสม่ําเสมอ
3.4 พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามและประเมินผล รวมทั้งการ
กําหนดตัวชี้วัดแก่บุคลากรทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตาม ประเมินผล และสามารถ
นํามาใช้ประโยชน์ร่วมกัน
3.5 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์อย่าง
ต่อเนื่องและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยเฉพาะการพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อประกอบการ
จัดทําแผนงาน/โครงการและการติดตามประเมินผลให้มีความแม่นยําและเป็นปัจจุบันตรงกับความต้องการ
และทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งเชื่อมโยงกับการตัดสินใจของผู้บริหาร
3.6 กําหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าตามประเด็นยุทธศาสตร์เป็นรายเดือน หรือรายไตรมาส
พร้อมทั้งให้แต่ละหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ เพื่อ
นําไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหารเป็นประจําทุกเดือน
3.7 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการให้ผู้บริหาร บุคลากร
สังกัดกระทรวงแรงงานระดับจังหวัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาคเอกชน ภาคประชาชนทราบอย่าง
ต่อเนื่อง
5.2การกํากับติดตามและประเมินผล
การกํ า กั บ ติ ด ตามและประเมิ น ผล เป็ น กลไกที่ สํ า คั ญ ที่ จ ะทํ า ให้ ผู้ บ ริ ห ารและผู้ ป ฏิ บั ติ ง านทราบถึ ง
ความก้าวหน้า ความสําเร็จหรือความล้มเหลวของการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ และนําไปสู่การ
ทบทวน ปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์จนส่งผลให้
การดําเนินงานบรรลุตามเป้าประสงค์ที่กําหนด ทั้งนี้อาศัยหลักการ PDCA กล่าวคือ มีการกําหนดยุทธศาสตร์
หรือแผนงาน/โครงการ (Plan) คือ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (4 ปี) พ.ศ.
2562-2565จากนั้นนําแผนไปสู่การปฏิบัติ (Do) ผ่านกระบวนการถ่ายทอดการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ มีการ
ติดตามผลการดําเนินงานให้เป็นไปตามตัวชี้วัดที่กําหนดไว้หรือไม่ (Check) และหากพบว่าผลการดําเนินงานไม่
เป็นไปตามที่กําหนดจําเป็นต้องมีการปรับปรุงแผน (Action) ปรากฏตามแผนภูมิต่อไปนี้
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กลไกในการติดตามและประเมินผล ประกอบด้วย 3 แนวทาง คือ
1. การติดตามความก้าวหน้าในการดําเนินงานของแผนงาน/โครงการ หรือกิจกรรมสําคัญในรูปแบบ
ของการรายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือน รายไตรมาส และรายปี เสนอต่อผู้บริหารทราบ
2. การติดตามผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดของหน่วยงานดําเนินงาน (Outcome) โดยใช้กลไกของระบบการ
ตรวจราชการ เพื่ อให้ท ราบถึงผลการดําเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และข้ อเสนอแนะ เพื่อสรุ ปเสนอไปยัง
ผู้บริหารสําหรับใช้เป็นข้อมูลในการทบทวน ปรับปรุงแผนการดําเนินงาน
3. การติดตามประเมินผลในภาพรวมของแผนงาน/โครงการที่ได้ดําเนินการทั้งหมดเมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลาการดําเนินงานตามแผน
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ภาคผนวก
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