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จัดทาเป็นแผนระยะ 5 ปี ซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ และ
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เป้าหมาย และการบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตาม ประเมินผล และ
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามนโยบายได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ตลอดจนแผนปฏิบัติการด้าน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้การบริหารราชการ และการดาเนินงานตามพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยฯ เกิดผลสัมฤทธิ์ และนาข้อมูลบันทึกในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
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ส่วนที่ 1
บทสรุปผู้บริหาร
1. ที่มาและความสาคัญ
รัฐบาลได้กาหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) เป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ
ในระยะยาว เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ พัฒนา
แล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศให้มีเสถียรภาพอย่างยั่งยืนตามแนวทางที่กาหนดในยุทธศาสตร์ชาตินั้น จาเป็นอย่างยิ่งต้องอาศัย
ความรู้ และความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงการพัฒนากาลังคนที่
เหมาะสม เพื่อเป็นกลไกสาคัญในการนาพาประเทศให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง ยุทธศาสตร์
ชาติ ไ ด้ ร ะบุ ว าระ การพั ฒ นาที่ เ น้ น การปรั บ เปลี่ ย นโครงสร้ า งทางเศรษฐกิ จ ของประเทศไปสู่ เ ศรษฐกิ จ ที่
ขับเคลื่ อนด้วยนวัตกรรม (Innovation-driven Economy) รวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่ เข้าสู่สังคมสูงวัย ตลอดจนรองรับผลกระทบจากพลวัตรของกระบวนการ
โลกาภิ วั ต น์ รวมถึ ง การเปลี่ ย นแปลงอย่ า งพลิ ก ผั น (Disruption) จากการพั ฒ นาอย่ า งก้ า วกระโดดทาง
เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ตามพระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี (ฉบั บ ที่ 2)
พ.ศ. 2562 วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 ให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น
โดยจั ด ท าเป็ น แผนระยะ 5 ปี โดยในระยะเริ่ ม แรกให้จั ด ท า 3 ปี ก่ อ น (พ.ศ. 2563 – 2565) ซึ่ ง ต้ อ ง
สอดคล้องกับแผนระดับ 1 (ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580) สาหรับแผนระดับที่ 2 มีความ
เกี่ยวข้ องกับ แผนแม่ บทภายใต้ยุท ธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง) และแผนระดับ 3 ที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์กระทรวง อว. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเข้าสู่ยุคแห่งการตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลง ตามบริบทของสังคมในด้าน
การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ตลอดจน เทคโนโลยีล้าสมัยและความ
ท้าทายจากนโยบายของผู้นาทั้งในระดับนานาชาติ ระดับชาติและระดับหน่วยงาน จ าต้องให้จัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพื่อเป็นกรอบทิศทางหรือแนว
ทางการดาเนินงานในการตอบสนองต่อนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม ไปสู่การปฏิบัติรวมทั้งใช้เป็ นกรอบแนวทางในการกากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงาน
ของหน่วยงานในมหาวิท ยาลั ยราชภัฏ เลย ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้อย่ าง มีประสิทธิภาพ โดย
กาหนดให้เป็นกรอบการดาเนินงานระยะ ๓ ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) เพื่อรองรับสภาวการณ์ที่เกิดขึ้น รวมถึง
สนับสนุนการดาเนินงานของแผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2 สู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้
หรือจัดทาขึ้นตามกฎหมายที่กาหนด หรือจัดทาขึ้นตามพันธกรณีหรืออนุสัญญาระหว่างประเทศ และนาข้อมูล
บันทึกในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) โดยกรอบแนวคิดประกอบด้วย แผนระดับชาติ
ที่เกี่ยวของดังนี้
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2. กรอบแนวคิด (Conceptual Framework)
กรอบแนวคิ ด การจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ร าชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏเลย กาหนดความสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์
ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สาคัญ รวมทั้ง
ยุทธศาสตร์มหาวิท ยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ตลอดจน
แผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ พั นธกิ จของมหาวิ ท ยาลัย ฯ ซึ่ ง จะส่ ง ผลต่ อ การบริห ารราชการ
และการดาเนินงานตามพั นธกิ จของมหาวิทยาลัย ฯ เกิดผลสัมฤทธิ์ และนาข้อมูลบันทึกในระบบติ ด ตาม
และประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) โดยกรอบแนวคิดประกอบด้วย แผนระดับชาติที่เกี่ยวข้องดังนี้
2.1 ทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
ยุท ธศาสตร์ ชาติ ระยะ 20 ปี กาหนดวิสัยทัศน์ให้ ประเทศมีความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ”
เป็ น ประเทศพั ฒ นาแล้ ว ด้ ว ยการพั ฒ นาตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง (sufficient economy)
โดยค านึ ง ถึ ง ความสอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาประเทศระยะยาว รวมทั้ ง โจทย์ ท้ า ทายที่ ส าคั ญ
ของประเทศ ดังนี้
2.1.1 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ประกอบด้วย
๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
๔) ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
๕) ยุทธศาสตร์ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและ พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2.1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๓ ฉบับ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ประกอบด้วย
๑) ความมั่นคง
๒) การต่างประเทศ
๓) การเกษตร
๔) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
๕) การท่องเทีย่ ว
๖) พื้นทีแ่ ละเมือง น่าอยู่อัจฉริยะ
๗) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล
๘) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมยุคใหม่
๙) เขตเศรษฐกิจพิเศษ
๑๐) การปรับเปลี่ยนค่านิยม และวัฒนธรรม
๑๑) ศักยภาพคนตลอดช่วง ชีวิต
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๑๒) การพัฒนาการเรียนรู้
๑๓) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
๑๔) ศักยภาพการกีฬา
๑๕) พลัง ทางสังคม
๑๖) เศรษฐกิจฐานราก
๑๗) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
๑๘) การเติบโตอย่างยั่งยืน
๑๙) การบริหารจัดการน้าทั้งระบบ
๒๐) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
๒๑) การต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ
๒๒) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
๒๓) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
2.1.3 ประเด็นเร่งด่วน ๕ ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ ๑๕ ประเด็น
ประเด็นเร่งด่วน ๕ ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ ๑๕ ประเด็นประกอบด้วย
๑) ตาบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
๒) ปัญหาความมั่นคงเร่งด่วน
๓) ทุจริต คอร์รัปชั่น
๔) จัดการมลพิษทั้งระบบ
๕) การทางาน ของภาครัฐ
๖) สภาพแวดล้อมของรัฐ
๗) สังคมสูงวัย
๘) คนและการศึกษา
๙) เศรษฐกิจฐานราก
๑๐) ยกระดับ บริการสาธารณสุข
๑๑) กระจายศูนย์กลางความเจริญ
๑๒) เขตเศรษฐกิจพิเศษ
๑๓) ระบบโลจิสติกส์
๑๔) การท่องเที่ยว
๑๕) พัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ
2.1.4 นโยบายอื่น ๆ ที่สาคัญของรัฐบาล
นโยบายอื่น ๆ ที่สาคัญของรัฐบาล อาทิ การแก้ไขปัญหาในการดารงชีวิตของประชาชน
การยกระดับศักยภาพของแรงงาน การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม การวางรากฐานระบบ
เศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑ การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก การแก้ไขปัญหา
ทุจริต และประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจา การแก้ไขปัญหายาเสพติดและ
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สร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน การจัดเตรียมมาตรการ
รองรับภัยแล้งและอุทกภัย และการสนับสนุนให้มีการศึกษา และการรับฟังความเห็นของประชาชน
จากกรอบแนวคิด (Conceptual Framework) ข้างต้น สามารถสรุปประเด็นการพัฒนาเพื่อจัดทา
แผนระดับที่ 3 เพื่อสนับสนุนให้โจทย์ท้าทายสาคัญของประเทศสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนด ดังนี้
๑. การสร้างคน มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอด ชีวิต และ
มีทักษะที่จาเป็นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
๒. การสร้างองค์ความรู้ มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อสะสมความรู้เพื่อเป็นการวางรากฐานสาหรับ อนาคต
และการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่ขีดความสามารถและความเข้มแข็งของประเทศในด้านต่าง ๆ
๓. การสร้างนวัตกรรม มุ่งเน้นการบ่มเพาะและพัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการ นวัตกรรม
การพั ฒ นาระบบนิ เ วศทางนวั ต กรรมในด้ า นต่ า ง ๆ ให้ เ อื้ อ ต่ อ การสร้ า งและแปลงนวั ต กรรมสู่ มู ลค่ า ทาง
เศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคม
๔. การปรับบทบาทมหาวิทยาลัย มุ่งเน้นการส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเป็นฟันเฟืองสาคัญ สาหรับการ
สร้างคน สร้างองค์ความรู้ และการสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของประเทศ ผ่านการปรับเปลี่ยน
บทบาทภารกิจกลุ่มมหาวิทยาลัย เปลี่ยนหลักสู ตรและกระบวนการเรียนรู้ รวมทั้งจัดระบบ และการบริหาร
จัดการ
3. ข้ อ กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ร าชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2562 ข้อ 3 ได้กาหนด “ให้หน่วยงานของรัฐปรับปรุง
แผนระดับ 3 ในความรับผิดชอบตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ”
3.1 พระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี (ฉบั บ ที่ 2)
พ.ศ. 2562
มาตรา 4 ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน “มาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดทา
แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้นโดยจัดทาเป็นแผนห้าปี ซึ่งต้องสอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผน
แม่บท แผนการปฏิรูประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อ
รัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง”
มาตรา 9 ในวาระเริ่มแรก การจัดทาแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้เป็นแผนห้าปี ตามมาตรา
16 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราช
กฤษฎีกานี้ ให้จัดทาเป็นแผนสามปีโดยมีห้วงเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565
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4. องค์ประกอบ
สาระสาคัญของแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มีองค์ประกอบ ดังนี้
วิสัยทัศน์ (Vision)
ภายในปี พ.ศ. 2565 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เลยเป็ น ผู้ น าการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ใ ห้ มีทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 เพื่อการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์กับการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
พันธกิจ (Mission) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ระบุไว้ใน มาตรา 7 “ให้มหาวิทยาลัยเป็น
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชู
ภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วน
ร่วมในการจัดการการบารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทาการสอน วิจัย ให้บ ริการทาง
วิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริม
วิทยะฐานะครู” มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจึงกาหนดพันธกิจไว้เป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย
1. ผลิตบัณฑิตให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21
2. การผลิตและพัฒนาครู
3. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่น
4. การพัฒนาท้องถิ่น
5. ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ค่านิยม (Value)
L - Local Wisdom University : การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เป็นภูมิ
ปัญญาเชิงวิชาการของท้องถิ่น ร่วมบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์กับท้องถิ่น
R - Responsibility : การท างานด้ วยความรั บผิ ดชอบ หมายถึ ง การยึ ดมั่ นในคุ ณธรรม
จริยธรรมรักษาคุณภาพและมาตรฐาน โปร่งใสและตรวจสอบได้
U - Unity : การประสานสามัคคี หมายถึง การทางานด้วยความเคารพในความคิดเห็นของ
เพื่อนร่วมงานช่วยเหลือเกื้อกูลกันโดยไม่แบ่งฝักฝ่ายและเสียสละเพื่อประโยชน์สุขส่วนรวม
อัตลักษณ์ของบัณฑิต (Identity) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
บูรณาการความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
เอกลักษณ์ (Uniqueness) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
การผลิตและพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
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5. แผนปฏิบัติราชการ
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประกอบด้วย
5 เรื่อง คือ
5.1 แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 1 ยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อ
ยกระดับให้บัณฑิตมีความรู้คู่คุณธรรม ได้รับการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต และความคิดสร้างสรรค์
เป็นที่ต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงาน เป็นบัณฑิตที่มีทักษะในศตวรรษที่ 21
5.2 แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อผลิตและ
พัฒนาครูให้มีความเป็นครูมืออาชีพ มีจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นครูยุคใหม่ สามารถออกแบบกิจกรรม สร้าง
นวัตกรรม วิจัยและพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน มีเครือข่ายพัฒนาครูเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และพัฒนาครูที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนให้เป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ
5.3 แผนปฏิ บั ติ ร าชการเรื่ อ งที่ 3 การวิ จั ย และนวั ต กรรมสู่ ก ารพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น โดยมี
วั ต ถุ ป ระสงค์ คื อ เพื่ อ ผลิ ต ผลงานวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาเชิ ง พื้ น ที่ โดยการสนั บ สนุ น การวิ จั ย ที่ ต อบโจทย์ แ ละ
ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น และประเทศชาติ ส่งเสริมให้คนทุกช่วงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยองค์
ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยและนวัตกรรม ด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และการเกษตร
5.4 แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ระบบการบริหารงบประมาณ ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล และทรัพยากร
อื่นๆ ให้เกิดความคล่องตัวโปร่งใส ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน เกิดการถ่ายทอดนโยบายและแนวปฏิบัติจากฝ่ายบริหารลงสู่ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียอย่างเป็นรูปธรรม มีโครงสร้างพื้นฐานเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างเพียงพอ เพิ่มประสิทธิภาพระบบ
บริหารจัดการการศึกษาทุกระดับ
5.5 แผนปฏิบัตริ าชการเรื่องที่ 5 การพัฒนาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาประชาชนในพื้นที่
เป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ภายใต้วัฒ นธรรมความเป็นไทย
ขับเคลื่อนศูนย์นวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา และสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่น (ศูนย์ฝึกเกษตร : ซาไก่เขี่ย)
ตามบริบทและความต้องการของชุมชนท้องถิ่น และยกระดับศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัด
ขอนแก่น เพื่อรองรับการพัฒนาเมืองที่สาคัญ
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ส่วนที่ ๒
ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ
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ส่วนที่ 2
ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ
มติ ค ณะรั ฐ มนตรี วั น ที่ 4 ธั น วาคม พ.ศ. 2560 เห็ น ชอบการจ าแนกแผนออกเป็ น 3 ระดั บ
ประกอบด้วย แผนระดับที่ 1 ยุท ธศาสตร์ชาติ แผนระดับ 2 เป็นแผนที่ใช้ เป็นแนวทางในการขับเคลื่อน
ประเทศเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งกาหนดประเด็นการพัฒนา และถ่ายทอดไปสู่
แนวทางในการปฏิบัติในแผนระดับที่ 3 ประกอบด้วย เช่น แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 แผนแม่บท
แผนการปฏิรูปประเทศ 13 ด้าน และ แผนระดับ 3 เป็นแผนที่จัดทาขึ้นเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของแผน
ระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2 สู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ หรือจัดทาขึ้นตามกฎหมายที่กาหนด
หรือจัดทาขึ้นตามพันธกรณีหรืออนุสัญญาระหว่างประเทศ ทั้งนี้แผนระดับที่ 3 หมายรวมถึงแผนปฏิบัติการทุก
ระดับ โดยรายละเอียดของแผนแต่ละระดับ สรุปได้ดังนี้

2.1 แผนระดับ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๑) ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องใน 4 ยุทธศาสตร์ คือ 1) ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 2) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม และ 4) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยสรุป
ความสอดคล้องกับแผน ระดับ 3 ดังนี้
2.1.1 ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(๑) เป้าหมาย
เป้าหมายที่ 1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
เป้าหมายที่ 2 สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นที่ 1 ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม (การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย
คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา/ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน/การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม)
ประเด็นที่ 2 : พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (ช่วงปฐมวัย/ วัยเรียน/วัยรุ่น/วัยแรงงาน/
วัยสูงอายุ)
ประเด็นที่ 3 : ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
(ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสาหรับศตวรรษที่ 21 /เปลี่ยนโฉมบทบาท
“ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่/เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท/ พัฒนา
ระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต)
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ประเด็นที่ 7 : เสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ
(ส่งเสริมการออกกาลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต/ ส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
ต่อยอดสู่ระดับอาชีพ)
(๓) การบรรลุเป้าหมายตาม ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็นที่ 1 ปรับเปลี่ ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยมีก ารจั ด ท า
แผนงาน/โครงการเพื่อพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาให้มีอัตลักษณ์ “บูรณาการความรู้สู่การพัฒนา
ท้ อ งถิ่ น อย่ า งยั่ ง ยื น ” รวมทั้ ง คุ ณ ลั ก ษณะของคนไทย 4 ประการตามพระบรมราโชบายของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมหาวิทยาลัยได้ดาเนินโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี
ความมีระเบียบวินัย เข้าใจคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการ หน้าที่สิทธิของตนเองและ
ผู้อื่น และมีการประเมินผลการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง
ประเด็นที่ 2 : พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มี
การจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย ประถมศึกษาปีที่ 1-6 และระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอน
ปลาย ปั จ จุ บั น มี นั ก เรี ย นถึ ง ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 (ตอนต้ น ) และในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวม 55 หลักสูตร
และพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพื่อตอบสนองการเรียนรู้ทุกช่วงวัย ตอบสนองความต้องการพัฒนา
ทักษะที่หลากหลาย (Reskill – Upskill) เพื่อพัฒนาให้มีทักษะตรงความต้องการของตลาดแรงงาน
ประเด็นที่ 3 : ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีการจัดทาแผนงาน/โครงการรองรับ เช่น การพัฒนาสื่อและสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ให้ทันสมัย การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน แบบ Active Learning, สร้าง
เครือข่ายกับสถานประกอบโดยการจัดทาหลักสูตรสหกิจศึกษา การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและ
ทักษะด้านดิจิทัล เพื่อให้บัณฑิตมีทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและมีศักยภาพ
ในการแข่งขัน
ประเด็นที่ 7 เสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศการ
ส่ ง เสริ ม ให้ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ว มในกิจ กรรมออกก าลัง กาย กี ฬ าและนัน ทนาการ โดยเน้ น การจัด
กิจกรรมกีฬา สร้างโอกาสและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาอย่างต่อเนื่อง การปลูกฝังให้มี
คุณธรรมของความเป็นนักกีฬา มีระเบียบ วินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยและรู้จักการขอโทษ โดยปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาจึงมีความพร้อมด้านสถานที่ อุปกรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวกทางกีฬาและ
นันทนาการ ที่มีคุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการและเหมาะสมกับประชาชนทุกกลุ่ม
ทุกเพศ ทุกวัย
2.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(๑) เป้าหมาย
เป้าหมายที่ 1 ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและ
ยั่งยืน
เป้าหมายที่ ๒ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการ แข่งขันสูงขึ้น
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นที่ 1 การเกษตรสร้างมูลค่า (เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น/เกษตรปลอดภัย/เกษตรแปรรูป)
ประเด็นที่ 2 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต (ขนส่งและโลจิสติกส์)
ประเด็นที่ 3 สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว (เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม /เชิง
สุขภาพ /เชิงธุรกิจ /เชื่อมโยงภูมิภาค)
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ประเด็นที่ 5 พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ (สร้างผู้ประกอบการ
อัจฉริยะ/สร้างโอกาสเข้าถึงตลาดและข้อมูล/ปรับบทบาทและโอกาสการ
เข้าถึง บริการภาครัฐ)
(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม การถ่ายทอดองค์ความรู้ มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถพึ่งพาตนเองได้ ด้วยการสร้างมูลค่าสินค้าทางการเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์
ท้องถิ่น การเกษตรปลอดภัย และการเกษตรแปรรูป ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ให้คนในท้องถิ่น
เห็นคุณค่าและหวงแหนแหล่งท่ องเที่ยวในท้องถิ่นตน ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรม /เชิงธุรกิจ /เชื่อมโยงภูมิภาค โดยการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่น พัฒนาเศรษฐกิจบน
พื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ ด้วยการสร้างโอกาสให้ ผู้ประอบการเข้าถึงตลาดและข้อมูล ปรับ
บทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประเด็นที่ 1 การเกษตรสร้างมูลค่า โดยการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับ
การเกษตรแปรรูป ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตผลิ ตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ ให้
มีมูลค่าเพิ่มและผลิตภาพที่สูงขึ้น พร้อมทดสอบความต้องการตลาดต่อยอดงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ และ
กระตุ้นให้เกิดการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ ๆ พัฒนาเกษตรแปรรูปสู่ออร์แกนิคให้เกิด
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น
ประเด็นที่ 2 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต (ขนส่งและโลจิสติกส์) การพัฒนาบุคลากร
ด้านโลจิสติกส์รองรับการพัฒนาเมืองศูนย์กลางในจังหวัดขอนแก่น และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดยบู ร ณาการหน่ ว ยงานของรั ฐ โดยเฉพาะสถาบั น การศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จานวน 11 แห่ง ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาในระดับภูมิภาคให้เกิดการ
ทางานร่วมกัน ร่วมแก้ปัญหาด้านความเหลื่อมล้าของรายได้ โดยหาแนวทางในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการประเทศ ซึ่งเป็นหัวใจสาคัญของการบวน
การพัฒนา สร้างมูลค่าเพิ่ม ลดต้นทุน เพื่อรองรั บแผนงานด้านการขนส่งโดยเฉพาะระบบราง ขนส่ง
ทางอากาศ ขนส่งทางบก และขนส่งในเมือง ตลอดจนระบบโลจิสติสก์ในอุตสาหกรรม ในจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลต่อสัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ คิดเป็นร้อยละ 12 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของประเทศไทย ในปี 2564 โดยดาเนินกิจกรรมเพื่อให้เกิดความสาเร็จ ดังนี้
1) บุคลากรระดับเชี่ยวชาญ (ครูฝึก/ผู้ทดสอบในระดับพื้นที่) ตามมาตรฐานฝีมือ
แรงงานด้านโลจิสติกส์ 1,000 ราย เพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญประจาแต่ละพื้นที่ ศูนย์ทดสอบฝีมือ
มาตรฐานในการยกระดับแรงงานเข้าสู่มาตรฐานวิชาชีพในแต่ละภูมิภาค ส่งผลต่อต้นทุ นโลจิ
สติกส์ของธุรกิจในประเทศลดลง
2) มีหลักสูตรและเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพด้า นโลจิสติกส์เพื่อพัฒนาบุคลากรเพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่า 15 หลักสูตร ให้มีคุณภาพ ส่งผลต่อสัดส่วนต้นทุนด้านโลจิสติกส์ต่อ GDP ลดลง
3) นั ก เรี ย น/นั ก ศึ ก ษาสามารถเข้ า สู่ ต ลาดแรงงานตามความต้ อ งการของ
ผู้ประกอบการได้ไม่น้อยกว่า 500 ราย เป็นการลดต้นทุนของธุรกิจในการจัดการบุคลากร
ด้านโลจิสติกส์
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4) แรงงานในระดับต่างๆ ได้รับมาตรฐานวิชาชีพด้านโลจิสติกส์ไม่น้อยกว่า 4,000
ราย ส่งผลต่อสัดส่วนต้นทุนด้านโลจิสติกส์ต่อ GDP ลดลง
5) เครือข่ายความร่วมมือ จานวน 50 หน่วยงาน ส่งผลต่อสัดส่วนต้นทุนด้านโลจิ
สติกส์ต่อ GDP ลดลง
6) แรงงาน นักเรียน/นักศึกษาที่ผ่านการอบรมมีงานทาไม่น้อยกว่า 1,000 คน
7) ผู้ประกอบการ SMEs เข้าร่วมโครงการต้น กลาง ปลายน้าไม่น้อยกว่า 500 ราย
8) เกิดเครือข่ายผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์และการจ้างงาน
แรงงานด้านโลจิสติกส์ไม่น้อยกว่า 5 เครือข่าย
ประเด็นที่ 3 ด้านการสร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โดยส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่าน
การสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น การออกแบบด้วยความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมให้มี มูล ค่าเพิ่ม และเป็นที่ต้องการของนักท่องเที่ยว ส่งเสริมการรวมกลุ่มและเชื่อมโยง
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวรวมทั้งการสร้างผู้ประกอบการใหม่และพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสปา ตลอดห่วงโซ่อุปทาน และเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจการลงทุนสร้างโอกาส
การค้า การลงทุนในตลาดสากล
ประเด็ น ที่ 4 ด้ า นการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ บนพื้ น ฐานผู้ ป ระกอบการยุ ค ใหม่ โดยส่ ง เสริ ม
ผู้ประกอบการครบวงจรตั้งแต่การเสริมสร้างความรู้และทักษะในการดาเนินธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการ
ใหม่ การบ่มเพาะโดยผ่านศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ การเสริมสร้างความเข้มแข็งและผลิตภาพให้กับ
SMEs โดยการพัฒนาองค์ความรู้และการให้คาปรึกษาแนะนาในด้านการพัฒนามาตรฐานต่าง ๆ
นวัตกรรม และ Digital หรือ IT มาใช้ในการบริหารจัดการที่ทันสมัย การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
และคุ ณ ภาพสิ น ค้ า เพิ่ ม ช่ อ งทางการค้ า และเพิ่ ม มู ล ค่ า ให้ กั บ สิ น ค้ า และบริ ก าร และพั ฒ นาไปสู่
ผู้ประกอบการ SMEs แบบอัจฉริยะ (Smart SMEs) ควบคู่กับการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
ประกอบธุรกิจ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งในด้านสังคม
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมตามบริบทและความต้องการของชุมชนท้องถิ่น โดยการให้ความช่วยเหลือผ่าน
ศูนย์นวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา และสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่น (ศูนย์ฝึกเกษตร : ซาไก่เขี่ย)
2.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
(๑) เป้าหมาย
เป้าหมายที่ ๒ กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสให้ทุกภาค
ส่วนเข้ามาเป็นกาลังของการพัฒนาประเทศ ในทุกระดับ
เป้าหมายที่ ๓ เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการ
จัดการตนเองเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นที่ 1 : การลดความเหลื่อมล้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ (สร้างความเป็นธรรมใน
การเข้าถึงบริการการศึกษา โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส)
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ประเด็ น ที่ 2 : การกระจายศู น ย์ ก ลางความเจริ ญ ทางเศรษฐกิ จ สั ง คมและเทคโนโลยี
(สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่บนฐานข้อมูลความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม)
ประเด็นที่ 3 : การเสริมสร้างพลังทางสังคม (การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ)
ประเด็นที่ 4 : การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและ
การจัดการตนเอง (ส่งเสริมการปรับพฤติกรรม ในระดับครัวเรือนให้มีขีดความสามารถในการจัดการ
วางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ /สริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเอง
และการพึ่งพากันเอง /สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อสร้างประชาธิปไตยชุมชน)
(๓) การบรรลุเป้าหมายตาม ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็นที่ 1 การลดความเหลื่อมล้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ มหาวิทยาลัยให้โอกาส
ทางการศึกษาโดยมีการรับสมัครนักศึกษาประเภทโควตาต่างๆ ที่ให้โอกาสแก่นักเรียนในท้องถิ่น
การให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และนวัตกรรมการเรียนรู้ที่เอื้อต่อคนทุกวัย รวมทั้งผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และดาเนินโครงการบูรณา
การพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดเลย
ประเด็ น ที่ 2 การกระจายศู น ย์ ก ลางความเจริ ญ ทางเศรษฐกิ จ สั ง คม และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยดาเนินโครงการศูนย์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนคนของพระราชา ทั้งระบบออฟไลน์และ
ระบบออนไลน์ และมีการบูรณาการพันธกิจทั้งด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และ
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒ นาท้องถิ่น ครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่น โดยปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้กาหนดพื้นที่เป้าหมายในการเข้า
ไปพัฒนาในพื้นที่ที่ประชาชนมีรายได้ต่ากว่าเกณฑ์
ประเด็ น ที่ 3 : การเสริ ม สร้ า งพลั ง ทางสั ง คม มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารด าเนิ น โครงการศู น ย์
นวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาและสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่น (ศูนย์ฝึกเกษตรซาไก่เขี่ย) โดยศึกษา
หาแนวทางการพัฒนา สร้างนวัตกรรมเกษตร และนานวัตกรรมไปถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชน
ท้องถิ่น ในพื้นที่เป้าหมายและพื้นที่ตามบริบท เพื่อถ่ายทอดความรู้ สร้ างรายได้มีเศรษฐกิจ เพิ่ม
ความเข้มแข็งให้กับชุมชนในท้ องถิ่น และดาเนินงานโครงการสนับสนุนการเตรียมรองรับสั งคม
ผู้สูงอายุ ทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับปัจจัยพื้นฐานในการ
ดารงชีวิตอย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี ได้รับการพิทักษ์และคุ้มครองให้พ้นจากการถูกทอดทิ้ง ผู้สูงอายุได้
เรียนรู้ในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ผู้สูงอายุควรได้รับโอกาสในการศึกษาเรียนรู้และพัฒนา
ศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง
ประเด็นที่ 4 การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการ
จัดการตนเอง มหาวิทยาลัยมีการดาเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น (OTOP) พัฒนา
คุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ส่งเสริมความรักความสามัคคี เข้าใจสิทธิ
หน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
พัฒนาระบบฐานข้อมูลตาบลในจังหวัด ยกระดับเศรษฐกิจประตูอินโดจีนและคุณภาพชีวิตของชุมชน
อย่างยั่งยืนด้านเกษตรและอาหารปลอดภัย
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2.1.4 ยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(๑) เป้าหมาย
เป้าหมายที่ ๑ ภาครัฐ มี วัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัม ฤทธิ์และผลประโยชน์ส่ ว นรวม
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็วโปร่งใส
เป้าหมายที่ ๓ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นที่ 4 ภาครัฐมีความทันสมัย (มีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ /
พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการ ให้ทันสมัย)
ประเด็นที่ 5 บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม มีจิตสานึก มีความสามารถ
สูง มุ่งมั่นและเป็นมืออาชีพ (ภาครัฐมีการบริหารกาลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม /
บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทางานเพื่อประชาชน มีคุณธรรมและมีการพัฒนาตามเส้นทาง
ความก้าวหน้า ในอาชีพ)
ประเด็นที่ 6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกภาคส่วนร่วม
ต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต (บุ ค ลากรภาครั ฐ ยึ ด มั่ น ในหลั ก คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต /
การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพ มีความเด็ดขาดเป็นธรรมและตรวจสอบได้)
(๓) การบรรลุเป้าหมายตาม ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็นที่ 4 ภาครัฐมีความทันสมัย มหาวิทยาลัยดาเนินงานด้วยความโปร่งใสยืดหยุ่นและ
คล่องตัวสูง นานวัตกรรม เทคโนโลยี ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทางานที่เป็นดิจิทัล มาใช้ในการ
บริ ห ารและการตั ด สิ น ใจ บุ ค ลากรเป็ น คนดี แ ละเก่ ง ยึ ด หลั ก คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มี จิ ต ส านึ ก มี
ความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ ในการปฏิบัติหน้าที่และขับเคลื่อนพันธกิจของมหาวิทยาลัย
มี ร ะบบบริ ห ารจั ด การและพั ฒ นาบุ ค ลากรให้ ส ามารถสนองความต้ อ งการในการปฏิ บั ติ ง าน มี
ความก้าวหน้าในอาชีพ พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ สามารถรองรับ
การเปลี่ยนแปลง มีจิตบริการ ทางานในเชิงรุก ทบทวนและปรับเปลี่ยนระบบค่าตอบแทนที่เป็นธรรม
มีมาตรฐาน เหมาะสมสอดคล้องกับภาระงาน
ประเด็นที่ 5 บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม มีจิ ตสานึก มีความสามารถ
สูง มุ่งมั่นและเป็นมืออาชีพ โดยมหาวิทยาลัยราชัฏเลยส่งเสริมให้บุคลากรเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลัก
คุณธรรม มีจิตสานึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่นและเป็นมืออาชีพ มีการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากร
พั ฒ นาคุ ณ วุ ฒิ และพั ฒ นาขี ด ความสามารถที่ เ หมาะสมกั บ เส้ น ทางความก้ า วหน้ า ในสายอาชี พ
ส่งเสริมและพัฒนาให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทางานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม มี
ความรับผิดชอบ ผู้บริหารมีความเป็นมืออาชีพ เป็นทั้งผู้นาทางความรู้และความคิด ผลักดันพันธกิจ
นาการเปลี่ยนแปลง พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์
ประเด็นที่ 6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกภาคส่วนร่วม
ต่อต้านการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีการดาเนินงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ปลอดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
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พอเพียง สร้างวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากร รวมทั้ง
สร้างจิตส านึกและค่านิยมให้ตื่นตัว และละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ ทุกรูปแบบ โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีผลคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ตามประกาศของสานักงาน ป.ป.ช. ที่ร้อยละ 90.86

2.2 แผนระดับที่ ๒ แนวทางการขับเคลื่อน
เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนประเทศเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งกาหนด
ประเด็ น การพั ฒ นา และถ่ า ยทอดไปสู่ แ นวทางในการปฏิ บั ติ ใ นแผนระดั บ ที่ 3 เช่ น แผนแม่ บ ทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 23 แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ 13 ด้าน ฯลฯ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเข้าไปมี
ส่วนเกี่ยวข้อง ดังนี้
2.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
(1) ประเด็นที่ 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
(1.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท
คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้นได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย
สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท
- ค่าคะแนนดัชนีการพัฒนามนุษย์ 0.79
(1.2) แผนย่อยที่ 11.1 การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย
แนวทางการพัฒนา
- พัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดีที่สมวัยทุกด้านโดย
การพัฒนาหลักสูตรการสอนและปรับปรุงสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่
เน้นการพัฒนาทักษะสาคัญด้านต่าง ๆ อาทิ ทักษะทางสมอง ทักษะด้านความคิดความจา
ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะการวางแผนและการจัดระบบ ทักษะการรู้จักประเมินตนเอง
ควบคู่กับการยกระดับบุคลากรในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้งทักษะความรู้
จริยธรรมและความเป็นมื อ อาชี พ ตลอดจนผลั กดั นให้มี ก ฎหมายการพัฒนาเด็ก ปฐมวั ย ให้
ครอบคลุมทั้งการพัฒนาทักษะการเรียนรู้เน้นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการศึกษาการ
พั ฒ นาสุ ข ภาพอนามั ย ให้ มี พั ฒ นาการที่ ส มวั ย และการเตรี ย มทั ก ษะการอยู่ ใ นสั ง คมให้ มี
พัฒนาการอย่างรอบด้าน
(1.2) แผนย่อยที่ 11.3 การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น
แนวทางการพัฒนา
- พัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะด้านการคิด
วิเคราะห์สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ การทางาน
ร่วมกับผู้อื่น
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- พัฒนาทักษะด้านภาษาศิลปะและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้อง
กับความสามารถ ความถนัด และความสนใจ
- พัฒนาทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงินตลอดจนทักษะที่ เชื่อมต่อกับ
โลกการทางาน
- พัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศการบ่มเพาะการเป็น
นักคิดนักนวัตกรและการเป็นผู้ประกอบการใหม่รวมทั้งทักษะชีวิตที่สามารถอยู่ร่วมและทางาน
ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม
- ส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพและอนามัยที่เชื่อมต่อกันระหว่างระบบ
สาธารณสุขกับโรงเรียนหรือสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านความฉลาดทางเชาวน์
ปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์ตลอดจนภูมิคุ้มกันด้านต่าง ๆ ในการดาเนินชีวิตของกลุ่มวัย
เรียน/วัยรุ่น
เป้าหมายของประเด็นย่อย
- วัยเรียน/วัยรุ่นมีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิดวิเคราะห์รัก
การเรียนรู้ มีสานึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว
สื่อสารและทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น
การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บท
- ดาเนินโครงการเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 อาทิ การคิด
วิเคราะห์ การสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ดิจิทัล การเป็นผู้ประกอบการใหม่ รวมทั้งการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมให้กับนักศึกษา
(1.4) แผนย่อยที่ 11.4 การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน
แนวทางการพัฒนา
- ยกระดับศักยภาพทักษะและสมรรถนะของคนในช่วงวัยทางานให้มีคุณภาพมาตรฐาน
สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการของตลาดงานรวมทั้งเทคโนโลยี
สมัยใหม่เพื่อสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจและผลิตภาพเพิ่มขึ้นให้กับประเทศ
- เสริมสร้างวัฒนธรรมการทางานที่พึงประสงค์และความรู้ความเข้าใจ และทักษะทาง
การเงินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและหลักประกันของตนเองและครอบครัว รวมทั้งสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่ดีให้กับวัยทางานผ่านระบบการคุ้มครองทางสังคมและการส่งเสริมการออม
- ส่ งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาทักษะแรงงานฝีมือให้เ ป็นผู้ประกอบการใหม่ แ ละ
สามารถพัฒนาต่อยอดความรู้ในการสร้างสรรค์งานใหม่ๆ และมีโอกาสและทางเลือกทางาน
และสร้างงาน
เป้าหมายของประเด็นย่อย
- แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักในความสาคัญที่จะ
พัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้ สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพ
และความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น
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การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บท
- จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพให้กับศิษย์เก่า (Re Skill) ให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงอย่างสม่าเสมอ
(1.5) แผนย่อยที่ 11.5 การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ
แนวทางการพัฒนา
- ส่งเสริมการมีงานทาของผู้สูงอายุให้พึ่งพาตนเองได้ทางเศรษฐกิจและร่วมเป็นพลัง
สาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและประเทศรวมทั้งสนับสนุนมาตรการจูงใจทางการเงิน
และการคลังให้ผู้ประกอบการมีการจ้างงานที่เหมาะสมสาหรับผู้สูงอายุตลอดจนจัดทาหลักสูตร
พั ฒ นาทั ก ษะในการประกอบอาชี พ ที่ เ หมาะสมกั บ วั ย สมรรถนะทางกายลั ก ษณะงานและ
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในการทางานร่วมกันระหว่างกลุ่มวัย
- ส่งเสริมและพัฒนาระบบการออมเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตหลัง
เกษียณและหลักประกันทางสังคมที่สอดคล้องกับความจาเป็นพื้นฐานในการดารงชีวิต
- ส่งเสริมสนับสนุนระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุพร้อมทั้งจัดสภาพแวดล้อม
ให้เป็นมิ ตรกับผู้ สู งอายุอาทิ สิ่งอานวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจาวันที่เหมาะสมกับ
ผู้สูงอายุเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุทั้งระบบขนส่งสาธารณะอาคารสถานที่พื้นที่สาธารณะและ
ที่อยู่อาศัยให้เอื้อต่อการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุและทุกกลุ่มในสังคม
เป้าหมายของประเด็นย่อย
- ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต มีทักษะการดารงชีวิต เรียนรู้พัฒนา
ตลอดชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคมสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคมเพิ่มขึ้น
การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บท
- ดาเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแบบบูรณาการทั้งด้านการศึกษา
อาชีพ เทคโนโลยี สุขภาพ กิจกรรมนันทนาการ และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและ
สังคม
(2) ประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้
(2.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท
- คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จาเป็นของโลก
ศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนสิ ัย ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
- คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุ
ปัญญาดีขึ้น
การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท
- คะแนน PISA ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เฉลี่ย 470 คะแนน
- ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษา อันดับที่ 45
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- ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของประเทศไทยในระดั บ สากลดี ขึ้ น ( GTCI)
ไม่น้อยกว่า 50.1 คะแนน
ศตวรรษ ที่ 21

(2.2) แผนย่อยที่ 12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
แนวทางการพัฒนา
- ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้สาหรับศตวรรษที่ 21
- เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่
- เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท
- พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต
- สร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ
เป้าหมายของแผนย่อย
- คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่
จาเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น
การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บท
- พัฒนาสื่อและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ทันสมัยสอดคล้องกับพฤติกรรมการเรียนรู้
ของผู้ เ รี ย น รวมทั้ ง ปรั บ ปรุ ง กระบวนการจัด การเรีย นการสอนโดยเน้น Active Learning,
Blended Learning และการบูรณาการกับการทางาน
(2.3) แผนย่อยที่ 12.2 แผนย่อยการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย
แนวทางการพัฒนา
- พัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา
- สร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการทางาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสม
สาหรับผู้มีความสามารถพิเศษ
เป้าหมายของแผนย่อย
- ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญาเพื่อ
ประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพิ่มขึ้น
การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บท
- ประเมินทักษะความสามารถพิเศษของนักศึกษารายบุคคลและจัดกลุ่มเพื่อจัดกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพที่เชื่อมโยงกับการสร้างงานสร้างอาชีพ
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(3) ประเด็น 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
(3.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท
- ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างฐานทางเทคโนโลยี และด้านโครงสร้าง
พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศเพิ่มสูงขึ้น
- มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้นการ
บรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท
- การจัดอันดับโดยสภาเศรษฐกิจโลกและ สถาบันการจัดการนานาชาติ 1 ใน 30
- สัดส่วนมูลค่าการลงทุนวิจัยพัฒนา และนวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ร้อยละ 1.5
(3.2) แผนย่อยที่ 23.1 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
- พัฒนาเกษตรสร้างมูลค่าโดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมใน
ภาคการเกษตรเป้าหมายของประเทศ ได้แก่ เกษตรอัตลักษณ์ เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ
เกษตรแปรรูปและเกษตรอัจฉริยะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ
และความหลากหลาย
- พัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้
นวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมชีวภาพ อุตสาหกรรม
ความมั่ น คง อุ ต สาหกรรมพลั ง งาน อุ ต สาหกรรมดิ จิทั ล ข้ อ มู ล และปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ และ
อุตสาหกรรมอาหาร ยา
- พัฒนาบริการแห่งอนาคต โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรม
ในภาคบริการเป้าหมายของประเทศ ได้แก่ การบริการทางการแพทย์ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน และการบริการขนส่งและโลจิสติกส์ เพื่อยกระดับการให้บริการ เพิ่ม
ทักษะของบุคลากรไทย
เป้าหมายของแผนย่อย
- ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยและนวัตกรรม
ส่งผลให้เกิดการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน
- วิสาหกิจในกลุ่มเป้าหมายด้านเศรษฐกิจที่มีนวัตกรรมเพิ่มขึ้น
การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บท
- ส่งเสริมการวิจัยเชิงพาณิชย์ ร่ วมกับสถานประกอบ วิสาหกิจ การเพื่อเพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ
(3.3) แผนย่อยที่ 23.2 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสังคม
แนวทางการพัฒนา
- พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- สร้างความเสมอภาคทางสังคม
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- ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เป้าหมายของแผนย่อย
- คุ ณ ภาพชี วิ ต ศั ก ยภาพทรัพ ยากรมนุ ษย์ และความเสมอภาคทางสัง คมได้ รับการ
ยกระดับเพิ่มขึ้น จากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม
การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บท
- ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนใน
ท้องถิ่น
(3.4) แผนย่อยที่ 23.3 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
- ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ
- ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- พัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อม
- พัฒนาการบริหารจัดการน้า
- พัฒนาการจัดการพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เป้าหมายของแผนย่อย
- การประยุกต์ใช้ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจสีเขียว
อย่างยั่งยืนเพิ่มขึ้น
การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บท
- ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(3.5) แผนย่อยที่ 23.4 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านองค์ความรู้พื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
- พัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานและเทคโนโลยีฐาน
- พัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานทางสังคมและความเป็นมนุษย์
- พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ
เป้าหมายของแผนย่อย
- ประเทศไทยมี ขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐ านทั้ง 4 ด้านทัดเทียมประเทศที่
ก้าวหน้าในเอเชีย
การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บท
- ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานเพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ
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(4) ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
(4.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
เป้าหมายที่ 1 บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ
เป้าหมายที่ 2 ภาครัฐมีการดาเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการนานวัตกรรม เทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้
- การจัดอันดับโดยสภาเศรษฐกิจโลกและ สถาบันการจัดการนานาชาติ 1 ใน 30
- สัดส่วนมูลค่าการลงทุนวิจัยพัฒนา และนวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ร้อยละ 1.5
(4.๒) แผนย่อยที่ 20.๒ การบริหารจัดการการเงินการคลัง
แนวทางการพัฒนา
- จัดทางบประมาณตอบสนองต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
เป้าหมายของแผนย่อย
- หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บท
ด าเนิ น การจั ด สรร เบิ ก จ่ า ยงบประมาณตามระเบี ย บกระทรวงการคลั ง เพื่ อ ให้
สามารถดาเนินการได้ตามเป้าหมายของแต่ละแผนงาน/โครงการ และเป้าหมายร่วมตาม
ระยะเวลาที่กาหนดไว้ ความเร่งด่วนในแต่ละช่วงเวลา โดยใช้เครื่องมือด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยร่วมกัน
(5) ประเด็นที่ 7 โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล
(5.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศดีขึ้น
(5.๒) แผนย่อยที่ 7.1 แผนย่อยโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
แนวทางการพัฒนา
- พัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกและศูนย์บริการโลจิสติกส์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่สอดรับกับ
ความต้องการการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบอย่างไร้รอยต่อและสอดรับกับรูปแบบ
การค้าระหว่างประเทศในอนาคต นาระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการทั้งใน
ส่ ว นของการบริ ห ารจั ด การโครงสร้ า งพื้ น ฐาน กระบวนการโลจิ ส ติ ก ส์ แ ละการให้ บ ริ ก าร
โลจิสติกส์
- เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การโลจิ ส ติ ก ส์ ต ลอดโซ่ อุ ป ทานทั้ ง ภาคเกษตร
ภาคอุ ต สาหกรรม และภาคบริ ก ารให้ ส อดรั บ กั บ การขับ เคลื่ อ นการยกระดั บ การผลิ ต ทาง
การเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าให้สูงขึ้น
- สนับสนุนให้เกิดการวิจัยพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการคมนาคม
และระบบโลจิสติกส์ที่ทั นสมัยภายในประเทศ เพื่อลดการพึ่งพาการนาเข้าเทคโนโลยีจ าก
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ต่างประเทศ โดยการสร้างนวัตกรรมจากการวิจัย พัฒนา และรับการถ่ายทอดและต่อยอด
เทคโนโลยีจากต่างประเทศ
เป้าหมายของแผนย่อย
- ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลง
- ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของประเทศไทยดีขึ้น
การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บท
- การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับการพัฒนาเมืองศูนย์กลางในจังหวัดขอนแก่น
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยบูรณาการหน่วยงานของรัฐ โดยเฉพาะสถาบันการศึกษา
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ในภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ จ านวน 11 แห่ ง ภาคเอกชน และ
สถาบันการศึกษาในระดับภูมิภาคให้เกิดการทางานร่วมกัน ร่วมแก้ปัญหาด้านความเหลื่อมล้า
ของรายได้ โดยหาแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้อง
กับความต้องการประเทศ ซึ่งเป็นหัวใจสาคัญของการบวนการพัฒนา สร้างมูลค่าเพิ่ม ลด
ต้นทุน เพื่อรองรับแผนงานด้านการขนส่งโดยเฉพาะระบบราง ขนส่งทางอากาศ ขนส่งทางบก
แ ล ะข น ส่ งใ น เมื อง ตล อดจนระบบโล จิ ส ติ ส ก์ ใ นอุ ต ส าหกรรม ใ นจั ง หวั ด ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลต่อสัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ คิดเป็นร้อยละ 12 ของผลิตภัณฑ์มวล
รวมของประเทศไทย ในปี 2564 โดยดาเนินกิจกรรมเพื่อให้เกิดความสาเร็จ ดังนี้
1) บุคลากรระดับเชี่ ยวชาญ (ครูฝึก/ผู้ทดสอบในระดับพื้นที่) ตามมาตรฐานฝีมือ
แรงงานด้านโลจิสติกส์ 1,000 ราย เพื่อเป็นผู้เชียวชาญประจาแต่ละพื้นที่ ศูนย์ทดสอบฝีมือ
มาตรฐาน ในการยกระดับแรงงานเข้าสู่มาตรฐานวิชาชีพในแต่ละภูมิภาค ส่งผลต่อต้นทุน
โลจิสติกส์ของธุรกิจในประเทศลดลง
2) มีหลักสูตรและเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพด้านโลจิสติกส์เพื่อพัฒนาบุคลากรเพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่า 15 หลักสูตร ให้มีคุณภาพส่งผลต่อสัดส่วนต้นทุนด้านโลจิสติกส์ต่อ GDP ลดลง
3) นั ก เรี ย น/นั ก ศึ ก ษาสามารถเข้ า สู่ ต ลาดแรงงานตามความต้ อ งการของ
ผู้ประกอบการได้ไม่น้อยกว่า 500 ราย เป็นการลดต้นทุนของธุรกิจในการจัดการบุคลากร
ด้านโลจิสติกส์
4) แรงงานในระดั บ ต่ า งๆ ได้ รั บ มาตรฐานวิ ช าชี พ ด้ า นโลจิ ส ติ ก ส์ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า
4,000 ราย ส่งผลต่อสัดส่วนต้นทุนด้านโลจิสติกส์ต่อ GDP ลดลง
5) เครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ จ านวน 50 หน่ ว ยงาน ส่ ง ผลต่ อ สั ด ส่ ว นต้ น ทุ น ด้ า น
โลจิสติกส์ต่อ GDP ลดลง
6) แรงงาน นักเรียน/นักศึกษาที่ผ่านการอบรมมีงานทาไม่น้อยกว่า 1,000 คน
7) ผู้ประกอบการ SMEs เข้าร่วมโครงการต้น กลาง ปลายน้าไม่น้อยกว่า 500 ราย
8) เกิดเครือข่ายผู้ประกอบการเพื่ อพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์และการจ้างงาน
แรงงานด้านโลจิสติกส์ไม่น้อยกว่า 5 เครือข่าย
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2.2.2 แผนการปฏิรูปประเทศ
๒.๒.๒.1 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
เรื่องที่ 2 การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
ประเด็นที่ 2.1 การพัฒนาระบบการดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู้ เพื่อให้เด็ก
ปฐมวัยได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย
ประเด็นที่ 2.2 ประเด็นการสื่อสารสังคมเพื่อสร้างความเข้าใจในการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย
เรื่องที่ 3 การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
ประเด็นที่ 3.1 การดาเนินการเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
ประเด็นที่ 3.2 การจัดการศึกษาสาหรับบุคคลพิการ บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ
และบุคคลที่มีความต้องการการดูแล เป็นพิเศษ
ประเด็ น ที่ 3.3 การยกระดั บ คุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาในพื้ น ที่ ห่ า งไกลหรื อ ใน
สถานศึกษาที่ต้องมีการยกระดับคุณภาพอย่างเร่งด่วน
เรื่องที่ 4 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูแล
อาจารย์
ประเด็นที่ 4.1 การผลิตครู และการคัดกรองครู เพื่อให้ได้ครูที่มีคุณภาพตรงกับ
ความต้องการของประเทศ และมีจิตวิญญาณของความเป็นครู
ประเด็นที่ 4.2 การพัฒนาวิชาชีพครู
ประเด็นที่ 4.3 เส้นทางวิชาชีพครู เพื่อให้ครูมีความก้าวหน้า ได้รับค่าตอบแทนและ
สวัสดิการที่เหมาะสม
ประเด็ น ที่ 4.4 การพั ฒ นาผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา เพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพการจั ด
การศึกษาในสถานศึกษา
เรื่องที่ 5 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพือ่ ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
ประเด็นที่ 5.1 การปรับหลักสูตร พร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการ
ประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ เป็นหลักสูตร ฐานสมรรถนะ
ประเด็นที่ 5.2 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
ประเด็นที่ 5.3 การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับชาติและระบบคัดเลือก
เข้าศึกษาต่อ
ประเด็นที่ 5.5 การปฏิรูปอุดมศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพ เพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลของระบบอุดมศึกษา
เรื่องที่ 6 การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพื่อบรรลุเป้าหมายในการ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา
ประเด็นที่ 6.1 สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา
ประเด็นที่ 6.2 พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
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เรื่ อ งที่ 7 การปฏิ รู ป การศึ ก ษาและการเรี ย นรู้ โ ดยการพลิ ก โฉมด้ ว ยระบบดิ จิ ทั ล
(Digitalization for Educational and Learning Reform)
ประเด็นที่ 7.1 การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วย
ดิจิทัลแห่งชาติ (Digital Learning Reform: National Digital Learning Platform (NDLP)
ประเด็นที่ 7.2 ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา (big data for education)
ประเด็นที่ 7.3 การพัฒนาความเป็นพลเมืองดิจิทัล (digital citizenship) ในด้าน
ความฉลาดรู้ดิจิทัล (digital literacy) ความฉลาดรู้สารสนเทศ (information literacy) ความ
ฉลาดรู้สื่อ (media literacy) เพื่อการรู้วิธีการเรียนรู้ (learning how to learn) ในการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ตลอดจนการมีพฤติกรรมที่สะท้อนการรู้กติกา มารยาท จริยธรรมเกี่ยวกับการใช้สื่อ
และการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต
2.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
1) วัตถุประสงค์
(1.1) เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์
(1.2) เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
(1.3) เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพและมีความยั่งยืน
(1.4) เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(1.5) เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย
2) เป้าหมายรวม
การเกิดและการเลี้ยงดู ครูและการศึกษามีคุณภาพ ใช้ STEMA เป็นรูปธรรม คนไทยสายพันธุ์ใหม่มี
หลายทักษะ พูดได้หลายภาษา รู้จักดิจิทัล เรียนรู้เป็น มีวิจัย ใฝ่ดี มีจิตสาธารณะยึดประโยชน์ส่วนรวม ผู้สูงอายุ
พึ่งพาตนเองได้
3) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
(3.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์
คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้และความสามารถเพิ่มขึ้น
(3.2) แนวทางการพัฒนา
แนวทางที่ 1 ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะและ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์
มีคุณค่า

แนวทางที่ 2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการดารงชีวิตอย่าง
แนวทางที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

4) ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
(4.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์
เป้าหมายที่ 1 เพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
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เป้าหมายที่ 2 เพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
(4.2) แนวทางการพัฒนา
แนวทางที่ 1 เร่งส่ งเสริม การลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์และเชิงสังคม
แนวทางที่ 3 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม
5) ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (โลจิสติกส์)
(5.๑) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์
เป้าหมายที่ ๓ การพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อให้ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขัน
ด้านโลจิสติกส์และการอานวยความสะดวกทางการค้ามีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ระบบ National Single
Window(NSW) สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการนาเข้า ส่งออกและโลจิสติกส์
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้กระดาษได้อย่างสมบูรณ์ บุคลากรด้านโลจิสติกส์ได้รับการพัฒนาให้มี
ผลิตภาพสู งขึ้นรวมทั้งการขนส่ งสินค้าผ่านเข้า -ออก ณ ด่านการค้าชายแดนสาคั ญที่เชื่อมต่อกับ
โครงข่ายทางหลักมีประสิทธิภาพมากขึ้น
(5.๒) แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ยกระดับมาตรฐานระบบการบริหาร
จัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานให้ได้มาตรฐานสากลและสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่
อุปทาน พัฒนาคุณภาพบุคลากรและวางแผนจัดการกาลังคนด้านโลจิสติกส์ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของภาคธุรกิจ

2.3 แผนระดับที่ 3 แผนที่เกี่ยวข้อง
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
2. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
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ส่วนที่ 3
สาระสาคัญแผนปฏิบัติราชการ
ระยะ 3 ปี (พ.ศ. ๒๕63 - 2565)
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
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ส่วนที่ 3
สาระสาคัญแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงจัดทาแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ซึ่งมีความ
เชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ของกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สาคัญ โดยรายละเอียดสรุปได้ดังนี้
๓.๑ ภาพรวม
3.1.1 วิสัยทัศน์ (Vision)
ภายในปี 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเป็นผู้นาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 เพื่อบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์กับการพัฒนาท้องถิ่น ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
3.1.2 พันธกิจ (Mission)
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ระบุไว้ใน มาตรา 7 “ให้มหาวิทยาลัยเป็น
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้น ฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมใน
การจัดการการบารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมี
วัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทาการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยะฐานะครู ”
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจึงกาหนดพันธกิจไว้เป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย
1. ผลิตบัณฑิตให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21
2. การผลิตและพัฒนาครู
3. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่น
4. การพัฒนาท้องถิ่น
5. ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
3.1.3 ค่านิยม (Value)
L – Local Wisdom University : การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เป็นภูมิ
ปัญญาเชิงวิชาการของท้องถิ่น ร่วมบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์กับท้องถิ่น
R - Responsibility : การท างานด้ วยความรั บผิ ดชอบ หมายถึ ง การยึ ดมั่ นในคุ ณธรรม
จริยธรรมรักษาคุณภาพและมาตรฐาน โปร่งใสและตรวจสอบได้
U - Unity : การประสานสามัคคี หมายถึง การทางานด้วยความเคารพในความคิดเห็นของ
เพื่อนร่วมงานช่วยเหลือเกื้อกูลกันโดยไม่แบ่งฝักฝ่ายและเสียสละเพื่อประโยชน์สุขส่วนรวม
3.1.4 เอกลักษณ์
การผลิตและพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.1.5 อัตลักษณ์
บูรณาการความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
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๓.๒ แผนปฏิบัติราชการ
๓.๒.1 แผนปฏิบตั ริ าชการเรื่อง ยกระดับคุณภาพการศึกษา
1) เป้าหมาย
เพื่อยกระดับให้บัณฑิตมีความรู้คู่คุณธรรม ได้รับการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต และความคิดสร้างสรรค์ เป็นที่ต้องการของท้องถิ่ นและ
ตลาดแรงงาน เป็นบัณฑิตที่มีทักษะในศตวรรษที่ 21
2) เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สาคัญ (Objectives and Key Results : OKR)
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สาคัญ
(Objectives and Key Results : OKR)

หน่วย
นับ

ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ.

ความเชื่อมโยงกับแผน ระดับต่างๆ

(Unit)

2563

2564

2565

ยุทธฯ
ชาติ

แผน แผน
แม่บท ปฏิรูป

1. จานวนหลักสูตรที่ปรับปรุง/พัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและประเทศ

หลักสูตร

22

25

30

3

11

2. สัดส่วนบัณฑิต/ผู้สาเร็จการศึกษาใหม่มีทักษะตรงตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน

ร้อยละ

40

50

60

3

3. จานวนหลักสูตรระยะสั้นไม่เกิน 6 เดือนที่เปิดให้บัณฑิตที่จบ ป.ตรี หลักสูตร
ที่ว่างงานหรือทางานต่ากว่าวุฒิ กลับมาเข้าหลักสูตรเพื่อเสริมทักษะเดิมที่
มีอยู่ และสร้างทักษะใหม่ๆ ให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน

2

3

4

90

90

90

หน่วยงานรับผิดชอบ/
ผู้เก็บข้อมูล

แผนฯ
12

แพลตฟอร์ม
อว./OKR

12

1

1

คณะทุกคณะ

11

12

1

KR 1.4

คณะทุกคณะ

3

11

12

1

KR 1.3.2

คณะทุกคณะ

3

11

12

1

1

คณะทุกคณะ

(Reskill-Upskill)

4. ร้อยละของการมีงานทา/ประกอบอาชีพอิสระของผู้สาเร็จ
การศึกษาระดับ อุดมศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี

ร้อยละ
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29
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สาคัญ
(Objectives and Key Results : OKR)

หน่วย
นับ

ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ.

ความเชื่อมโยงกับแผน ระดับต่างๆ

(Unit)

2563

2564

2565

ยุทธฯ
ชาติ

5. ร้อยละของนักศึกษาก่อนสาเร็จการศึกษาที่มีความสามารถด้าน
การใช้ภาษาอังกฤษ เมื่อทดสอบตามมาตรฐานทางความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ TOEIC (คะแนน 450) หรือ ทดสอบมาตรฐานตาม
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ CEFR อยู่ในระดับ B1

ร้อยละ

50

50

50

3

11

6. ร้อยละของนักศึกษาก่อนสาเร็จการศึกษาที่มีความสามารถด้าน
การใช้ภาษาอังกฤษ เมื่อทดสอบตามมาตรฐานทางความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ TOEIC (คะแนน 450) หรือ ทดสอบมาตรฐานตาม
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ CEFR อยู่ในระดับ B2

ร้อยละ

10

10

10

3

20

50

80

10

15

20

7. ร้อยละของอาจารย์ที่มีใบรับรองความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ
มาตรฐาน เฉพาะสาขาวิชาที่มีการกาหนดมาตรฐานไว้ในสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ

ร้อยละ

8. จานวนหลักสูตรใหม่แบบสหวิทยาการที่พัฒนาเพื่อตอบสนองความ หลักสูตร
ต้องการของท้องถิ่นและทิศทางการพัฒนาประเทศ

9. ร้อยละของจานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมสหกิจศึกษา

ร้อยละ

แผน แผน
แม่บท ปฏิรูป

หน่วยงานรับผิดชอบ/
ผู้เก็บข้อมูล

แผนฯ
12

แพลตฟอร์ม
อว./OKR

12

1

1

ศูนย์ภาษา สานักวิทย
บริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

11

12

1

1

ศูนย์ภาษา สานักวิทย
บริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

3

11

12

1

1

คณะทุกคณะ

3

11

12

1

KR 1.1.3

1. คณะมุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์
2. คณะวิทยาการจัดการ
3. คณะวิทยาศาสตร์และ

10

15

20

3

11

12

1

KR 1.1.3

4.
1.
2.
3.
4.

เทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะมุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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30
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สาคัญ
(Objectives and Key Results : OKR)

10. จานวนสถานประกอบการที่เป็นเครือข่ายสหกิจศึกษา

หน่วย
นับ

ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ.

ความเชื่อมโยงกับแผน ระดับต่างๆ

(Unit)

2563

2564

2565

ยุทธฯ
ชาติ

แห่ง

100

110

120

3

แผน แผน
แม่บท ปฏิรูป

11

12

แผนฯ
12

แพลตฟอร์ม
อว./OKR

1

KR 1.1.3

หน่วยงานรับผิดชอบ/
ผู้เก็บข้อมูล
1. คณะมุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์
2. คณะวิทยาการจัดการ
3. คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี
4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

11. จานวนเครือข่ายการเรียนรู้นอกห้องเรียน (Learn beyond Classroom) และ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่และชุมชน

เครือข่าย

5

10

15

3

11

12

1

1

คณะทุกคณะ

12. จานวนผู้ประกอบการที่เกิดจากนักศึกษาโครงการบ่มเพาะ Start up

ราย

5

7

10

3

12

1

1

KR3.11a.1

คณะทุกคณะ

13. หลักสูตรพัฒนา Start up (Up-skill and Re-skill)

หลักสูตร

2

5

10

3

12

1

1

KR3.11a.1

คณะทุกคณะ

หลักสูตร

1

2

3

3

12

1

1

1

คณะทุกคณะ

14. จานวนหลักสูตรภาษาต่างประเทศที่มีความร่วมมือให้บุคลากรจากภาคธุรกิจ
มาสอน เพื่อการใช้งานได้จริง
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3) แนวทางการพัฒนา
3.1) พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรเดิมสู่กระบวนทัศน์ใหม่ เพื่อให้บัณฑิต/ผู้สาเร็จการศึกษา
ใหม่มีทักษะตรงหรือใกล้เคียงตามความต้องการของตลาดแรงงาน เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
ปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน โดยบูรณาการกับชุมชน และเครือข่ายสหกิจศึกษา
3.2) พั ฒ นาอาจารย์ จ าก “ผู้ ส อน” ให้ เ ป็ น “โคช” หรื อ “ผู้ อ านวยการการเรี ย นรู้ ”
ทาหน้าที่กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ แนะนาวิธีเรียนรู้ และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบ
กิจกรรม สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ วิจัยและพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
3.3) พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ให้มีทักษะพื้นฐานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และ
ปัญญาประดิษฐ์ หรือการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีด้านปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถนาไปใช้งานได้
3.4) พัฒนาทักษะชีวิตและทักษะทางสังคมแก่นักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่
(Startup)
3.5) พัฒนาทักษะบัณฑิตให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21
3.6) พัฒนาหลักสูตรตามแนวโน้มอุตสาหกรรมใหม่
3.7) มีหน่วยงานบ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่ (Start-up)
3.8) มีสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่มีความพร้อมเอื้ออานวยต่อการจัดการเรียนรู้
3.9) มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
3.10) มี ก ระบวนการจั ด การเรี ย นรู้ บู ร ณาการกั บ การท างานที่ เ สริ ม สร้ า งทั ก ษะ และ
จิตสานึก (จิตอาสา) ในการพัฒนาท้องถิ่น
4) แผนงาน/โครงการ สาคัญ
4.1) พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(TQF) และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
4.2) พัฒนากระบวนการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อเพิ่มขึ้น
4.3) พัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนระบบการบริหารจัดการหลักสูตร
ให้ทันสมัย จัดระบบทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
4.4) พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาเป็นนักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ
4.5) สนับสนุนการบูรณาการการเรียนการสอนสู่ชุมชน
4.6) สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษากับหน่วยงานภาครัฐและ / หรือเอกชนทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ
4.7) พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น Up - skill / Re - skill ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ที่ร่วมผลิตและลงทุนกับภาคเอกชน (Mahcing Fund) (Digital Higher Education)
4.8) พัฒนาหลักสูตรและระบบการเรียนการสอน แบบ Digital ทั้งหลักสูตรปริญญา และ
Non Degree (Digital Higher Education)
4.9) สร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ และภาคเอกชนเพื่อพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนา
เรียนการสอน (Public Private )
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๓.๒.2 แผนปฏิบัติราชการเรื่อง การผลิตและพัฒนาครู
๑) เป้าหมาย
เพื่อผลิตและพัฒนาครูให้มีความเป็นครูมืออาชีพ มีจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นครูยุคใหม่ สามารถออกแบบกิจกรรม สร้างนวัตกรรม วิจัยและพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน มีเครือข่ายพัฒนาครูเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาครูที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนให้เป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่
อย่างเป็นระบบ
2) เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สาคัญ (Objectives and Key Results : OKR)
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สาคัญ
(Objectives and Key Results : OKR)

หน่วยนับ
(Unit)

ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ
พ.ศ.
2563

ความเชื่อมโยงกับแผน ระดับต่างๆ

หน่วยงานรับผิดชอบ/
ผู้เก็บข้อมูล

2564 2565 ยุทธฯ
ชาติ

แผน แผน
แม่บท ปฏิรูป

แผนฯ
12

แพลตฟอร์ม
อว./OKR

1. ร้อยละของจานวนบัณฑิตครูที่สาเร็จการศึกษาในรอบปีการศึกษา ที่
สอบผ่านการทดสอบเพื่อขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
2. จานวนเครือข่ายพัฒนาครูเพือ่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ร้อยละ

100

100

100

3

11

12

1

1

คณะครุศาสตร์

เครือข่าย

10

15

20

3

12

12

1

1

คณะครุศาสตร์

3. จานวนนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่มีคะแนน
ผลสัมฤทธิผ์ ่านทักษะพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และ
ปัญญาประดิษฐ์ทสี่ ามารถนาไปใช้งานพื้นฐานได้
4. จานวนนักศึกษาทีม่ ีคะแนนผลสัมฤทธิ์ผ่านทักษะพื้นฐานด้าน
คณิตศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถนาไปใช้
งานพื้นฐานได้
5. จานวนนวัตกรรมการจัดการเรียนรูท้ ี่สร้างขึ้น โดยเน้นเรียนรู้แบบ
Active Learning เพือ่ พัฒนาคุณภาพการจัดการการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่
21 ของนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และนักศึกษาครู

คน

10

20

30

3

12

12

1

KR 1.4.1

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คน

50

80

100

3

12

12

1

KR 1.4.1

คณะครุศาสตร์

นวัตกรรม

2

3

5

3

12

12

1

1

คณะครุศาสตร์
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เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สาคัญ
(Objectives and Key Results : OKR)

หน่วยนับ
(Unit)

ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ
พ.ศ.
2563

ความเชื่อมโยงกับแผน ระดับต่างๆ

หน่วยงานรับผิดชอบ/
ผู้เก็บข้อมูล

2564 2565 ยุทธฯ
ชาติ

แผน แผน
แม่บท ปฏิรูป

แผนฯ
12

แพลตฟอร์ม
อว./OKR

6. จานวนผลงานการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่ได้รับการตีพิมพ์
ผลงาน
เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการ
ผลิตและพัฒนาครู
7. จานวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่มีการนานวัตกรรมการจัดการเรียนรูใ้ น
โรง
ศตวรรษที่ 21 การวิจัย ของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ช่วงปฐมวัย/ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ไปใช้ประโยชน์
8. จานวนสื่อวีดีทัศน์ประกอบการเรียนการสอนเพื่อแก้ไขปัญหาขาด
เรื่อง
แคลนครู

30

35

40

3

12

12

1

1

คณะครุศาสตร์

5

10

15

3

11

12

1

1

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

5

10

15

3

12

12

1

1

1. คณะครุศาสตร์
2. โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เลย

9. จานวนโรงเรียนขนาดเล็กในท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนสื่อวีดีทัศน์ โรง
ประกอบการเรียนการสอนเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนครู

50

55

60

3

12

12

1

1

1. คณะครุศาสตร์
2. โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เลย

10. ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในโรงเรียนที่ ได้รับการสนับสนุนสื่อวีดีทัศน์
ประกอบการเรียนการสอนเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนครู
11. รูปแบบการผลิตครูที่มีการปรับปรุง พัฒนา และดาเนินการอย่าง
เป็นรูปธรรม
12. เครือข่ายแลกเปลีย่ นเรียนรู้ระหว่างบัณฑิตครูจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏที่เข้าสูว่ ิชาชีพ
13. หลักสูตรจากการจัดทา platform เครือข่ายแลกเปลีย่ นเรียนรู้
ระหว่างบัณฑิตครูจากมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เข้าสูว่ ิชาชีพ
14. จานวนโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับสมรรถนะของ
ครูให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

ร้อยละ

80

80

80

3

12

12

1

1

คณะครุศาสตร์

รูปแบบ

10

12

15

3

12

12

1

1

คณะครุศาสตร์

เครือข่าย

2

3

5

3

12

12

1

1

คณะครุศาสตร์

หลักสูตร

2

3

5

3

12

12

1

1

คณะครุศาสตร์

โครงการ

2

3

5

3

12

12

1

1

คณะครุศาสตร์
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3) แนวทางการพัฒนา
3.1) ดึงดูด คัดสรรผู้มคี วามสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครูคุณภาพ ผลิตและพัฒนาครูให้มีความเป็นครูมืออาชีพ
มีจิตวิญญาณความเป็นครู ยกระดับวิชาการ วิชาชีพ ทักษะในวิชาชีพที่เหมาะสมกับสภาวการณ์ที่เปลีย่ นแปลง (Re-skill Up-skill)
ของครูประจาการที่สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
3.2) สร้างความเสมอภาคด้านการศึกษาในท้องถิ่น ส่งเสริมกระบวนการวิจัย พัฒนานวัตกรรม หรืองาน
สร้างสรรค์เพื่อหารูปแบบการพัฒนาเชิงพื้นที่ตามบริบทอย่างเป็นรูปธรรมและส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนในท้องถิน่ นารูปแบบ
กิจกรรม นวัตกรรม ผลงานวิจัยและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ฯ ของมหาวิทยาลัย และของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ไปใช้ประโยชน์
3.3) เพิ่มขีดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี และจิตวิญญาณความเป็นครู
3.4) ส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับสมรรถนะของครูให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
3.5) ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นเรียนรู้แบบ Active Learning
4) แผนงาน/โครงการ สาคัญ
4.1) ยกระดับการผลิตครูตามมาตรฐานวิชาชีพ มีจิตวิญญาณความเป็นครูสอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิ่น
4.2) ยกระดับการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนนักศึกษาครู ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
4.3) ยกระดับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่นให้มีความเป็นครูมืออาชีพ
4.4) สร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
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๓.๒.3 แผนปฏิบัติราชการเรื่อง การวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาท้องถิ่น
๑) เป้าหมาย
เพื่อผลิตผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ โดยการสนับสนุนการวิจัยที่ตอบโจทย์และตอบสนองความต้องการของท้องถิน่ และประเทศชาติ ส่งเสริมให้คนทุกช่วงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ด้วยองค์ความรู้ทเี่ กิดจากการวิจัยและนวัตกรรม ด้านทรัพยากร สิง่ แวดล้อม และการเกษตร
2) เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สาคัญ (Objectives and Key Results : OKR)
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สาคัญ
(Objectives and Key Results : OKR)

หน่วยนับ
(Unit)

ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ.
2563
2564
2565

ความเชื่อมโยงกับแผน ระดับต่างๆ
ยุทธฯ
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป

แผนฯ
12

แพลตฟอร์ม
อว. /OKR

หน่วยงานรับผิดชอบ/
ผู้เก็บข้อมูล

1. จานวนอาจารย์ที่ทาผลงานวิจัยและพัฒนา
ของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น

คน

5

7

10

2

23

12

8

KR 1.1.2

สถาบันวิจัยและพัฒนา

2. เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

บาท/คน

1. สาย
มนุษยศาสตร์
25,000
2. สาย
วิทยาศาสตร์
60,000

1. สาย
มนุษยศาสตร์
25,000
2. สาย
วิทยาศาสตร์
60,000

1. สาย
มนุษยศาสตร์
25,000
2. สาย
วิทยาศาสตร์
60,000

2

23

12

8

KR 1.1.2

1) คณะทุกคณะ
2) สถาบันวิจัยและพัฒนา

3. จานวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ ในระดับชาติและนานาชาติ ที่มีค่าน้าหนักตั้งแต่
0.8 ขึ้นไป
4. จานวนผลงานวิจัยเชิงพื้นที่ ที่นาไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาชุมชน /ท้องถิ่น

เรื่อง

15

15

15

2

23

12

8

3

1) คณะทุกคณะ
2) สถาบันวิจัยและพัฒนา

เรื่อง

15

15

15

2

23

12

8

4

1) คณะทุกคณะ
2) สถาบันวิจัยและพัฒนา

5. จานวนนวัตกรรมที่สามารถนา ไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาชุมชน /ท้องถิ่น

นวัตกรรม

4

5

5

2

23

12

8

4

1) คณะทุกคณะ
2) สถาบันวิจัยและพัฒนา
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เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สาคัญ
(Objectives and Key Results : OKR)
6. จานวนบทความวิจัย ที่ได้รับการอ้างอิง (Citation)
ใน Refereed journal หรือ ในฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติ
7. จานวนบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ (Top-tier Journals)
8. จานวนผลงานวิจัย และเทคโนโลยีที่จดสิทธิบัตร
หรือถูกนาไปใช้สร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์
9. จานวนองค์ความรู้ งานวิจัย
นวัตกรรมของอาจารย์หรือ
นักศึกษาที่ดาเนินการร่วมกับชุมชน
10. จานวนผลงานวิจัยที่สามารถนาไปต่อยอดสู่การใช้
ประโยชน์ ในการพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น ด้านเศรษฐกิจ
11. จานวนผลงานวิจัยที่สามารถนาไปต่อยอดสู่การใช้
ประโยชน์ ในการพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น ด้านสังคม
12. จานวนนวัตกรรมการแปรรูปผลผลิตการเกษตร

หน่วยนับ
(Unit)

ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ.
2563
2564
2565

ความเชื่อมโยงกับแผน ระดับต่างๆ
ยุทธฯ
ชาติ

แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูป

แผนฯ
12

แพลตฟอร์ม
อว. /OKR

หน่วยงานรับผิดชอบ/
ผู้เก็บข้อมูล

เรื่อง

15

15

15

2

23

12

8

KR1.5b.2

1) คณะทุกคณะ
2) สถาบันวิจัยและพัฒนา

ฉบับ

1

1

1

2

23

12

8

KR1.6.1

ผลงาน

1

1

1

2

23

5

8

KR1.6.2

ผลงาน

1

1

1

2

23

12

8

3

1) คณะทุกคณะ
2) สถาบันวิจัยและพัฒนา
1) คณะทุกคณะ
2) สถาบันวิจัยและพัฒนา
1) คณะทุกคณะ
2) สถาบันวิจัยและพัฒนา

เรื่อง

3

4

5

2

23

5

9

KR1.5a.1

เรื่อง

3

4

5

2

23

9

8

KR1.5a.1

นวัตกรรม

1

2

3

2

23

5

8

3

1) คณะทุกคณะ
2) สถาบันวิจัยและพัฒนา
1) คณะทุกคณะ
2) สถาบันวิจัยและพัฒนา
1) คณะทุกคณะ
2) สถาบันวิจัยและพัฒนา
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๓๗
3) แนวทางการพัฒนา
3.1) ประมาณการและวางแผนความต้องการพัฒนากาลังคนของระบบวิจัยและความต้องการของ
ประเทศภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลก
3.2) การทาวิจัยและการจดสิทธิบัตร การซื้อขายทรัพย์สนิ ทางปัญญา ตลอดจนการคุ้มครองสิทธิ
ของงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมให้แก่นักวิจัยเจ้าของผลงาน
3.3) พัฒนาระบบบริหารจัดการระบบงานวิจัยเชิงพื้นที่
3.4) พัฒนาพี่เลี้ยงนักวิจัยเชิงพื้นที่และนักวิจัยเชิงพื้นที่
3.5) สร้างระบบนิเวศสนับสนุนการวิจัยเชิงพื้นที่
3.6) พัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ที่เกิดจากงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ต่อชุมชนทั้งในมิติเศรษฐกิจ
และสังคม
3.7) สร้างเครือข่ายการวิจัยเชิงพื้นที่ทั้งในระดับภูมิภาค ประเทศ และนานาชาติ
4) แผนงาน/โครงการ สาคัญ
4.1) ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และพัฒนานักวิจัยเชิง
พื้นที่อย่างต่อเนื่อง
4.2) ยกระดับผลงาน วิจัย องค์ความรู้และนวัตกรรม สู่การใช้ประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนา
ชุมชน/ท้องถิ่น
4.3) พัฒนาแผนงานวิจัย ตามจุดเน้นและศักยภาพของมหาวิทยาลัยและพื้นที่ด้านเกษตรกรรม
อาหารและสุขภาวะ และการท่องเที่ยว
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๓.๒.4 แผนปฏิบตั ิราชการเรื่อง การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
๑) เป้าหมาย
เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ระบบการบริหารงบประมาณ ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล และทรัพยากรอื่นๆ ให้เกิดความคล่องตัวโปร่งใส
ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน เกิดการถ่ายทอดนโยบายและแนวปฏิบัติจากฝ่ายบริหาร
ลงสู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นรูปธรรมมีโครงสร้างพื้นฐานเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างเพียงพอ เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการการศึกษาทุกระดับ
2) เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สาคัญ (Objectives and Key Results : OKR)
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สาคัญ
(Objectives and Key Results : OKR)

หน่วย
นับ
(Unit)

ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ
พ.ศ.

ความเชื่อมโยงกับแผน ระดับต่างๆ

หน่วยงานรับผิดชอบ/
ผู้เก็บข้อมูล

2565 ยุทธฯ

แผน แผน
แม่บท ปฏิรูป

แผนฯ แพลตฟอร์ม
อว./OKR
12

2563

2564

1. คะแนนการบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตาม คะแนน
พันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ

4

4

4

6

20

2

6

1

2. คะแนนการบริหารของสถาบันเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์
ตามพันธกิจ
กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของสถาบัน

คะแนน

4

4

4

6

20

2

6

1

3. คะแนนการประกันคุณภาพภายในระดับคณะ/ศูนย์/สานัก

คะแนน

3.51

3.51

3.51

6

20

2

6

1

4. ร้อยละระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน

ร้อยะละ

80

80

80

6

20

2

6

1

ชาติ

1. ทุกคณะ/ศูนย์/สานัก/สถาบัน
2. งานประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา
1. ทุกคณะ/ศูนย์/สานัก/สถาบัน
2. งานประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา
1. ทุกคณะ/ศูนย์/สานัก/สถาบัน
2. งานประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา
ทุกคณะ/ศูนย์/สานัก/สถาบัน
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เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สาคัญ
(Objectives and Key Results : OKR)

หน่วย
นับ
(Unit)

ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ
พ.ศ.
2563

2564

ความเชื่อมโยงกับแผน ระดับต่างๆ

หน่วยงานรับผิดชอบ/
ผู้เก็บข้อมูล

2565 ยุทธฯ
ชาติ

แผน แผน
แม่บท ปฏิรูป

แผนฯ แพลตฟอร์ม
อว./OKR
12

5. คะแนนระบบกากับ การประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตร
และคณะ

คะแนน

5

5

5

6

20

2

6

1

6. จานวนโครงการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรให้มี
สมรรถนะใหม่ ๆ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
7. คะแนนการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของคณบดี

โครงการ

2

3

5

6

20

2

6

KR 1.4.2

คะแนน

3.51

3.51

3.51

6

20

2

6

1

8. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมเป็นไปตาม
เป้าหมายการเบิกจ่ายกระทรวงการคลัง
9. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนเป็นไปตาม
เป้าหมายการเบิกจ่ายกระทรวงการคลัง
10. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรต่อการ
จัดการสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย

ร้อยละ

100

100

100

6

20

2

6

1

ร้อยละ

100

100

100

6

20

2

6

1

ร้อยละ

80

80

80

5

18

6

4

KR 4.3

11. หน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย บริหารจัดการด้วย
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมุ่งสู่การเป็น Digital University และ Green
and Clean University

ร้อยละ

80

80

80

5

18

6

4

KR 4.3

1. ทุกคณะ/ศูนย์
2. งานประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา
ทุกคณะ/ศูนย์/สานัก/สถาบัน
1. ทุกคณะ
2. งานประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา
1. ทุกคณะ/ศูนย์/สานัก/สถาบัน
2. กองนโยบายและแผน
1. ทุกคณะ/ศูนย์/สานัก/สถาบัน
2. กองนโยบายและแผน
1. ทุกคณะ/ศูนย์/สานัก/สถาบัน
2. กองกลาง สานักงาน
อธิการบดี
1. ทุกคณะ/ศูนย์/สานัก/สถาบัน
2. กองกลาง สานักงาน
อธิการบดี
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3) แนวทางการพัฒนา
3.1) พัฒนาระบบบริหารจัดการ ระบบการบริหารงบประมาณ ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
และทรัพยากรอื่นๆ ให้เกิดความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
3.2) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นแบบเบ็ดเสร็จ หรือลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหาร
ถ่ายทอดนโยบายและแนวปฏิบัติลงสู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นรูปธรรม
3.3) พัฒนาสภาพแวดล้อมการจัดการเรียนรู้และสิ่งอานวยความสะดวกระบบการบริหารจัดการด้วย
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมุ่งสู่การเป็น Digital University และ Green and Clean University
3.4) จัดโครงสร้างพื้นฐานให้เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างเพียงพอ
3.5) พั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การการศึ ก ษาทุ ก ระดั บ เริ่ ม ตั้ ง แต่ ร ะดั บ ปฐมวั ย จนถึ ง
ระดับอุดมศึกษา
4) แผนงาน/โครงการ สาคัญ
4.1) พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรที่เป็นเลิศโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
4.2) มีระบบในการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม
4.3) พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน
4.4) พัฒนาระบบการสื่อสารระหว่างผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4.5) พัฒนาและปรับปรุงอาคาร ภูมิสถาปัตย์และสิ่งแวดล้อม
4.6) การพัฒนาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก
4.7) สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีความสัมพันธ์กับชุมชนและท้องถิ่น
4.8) พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล สร้างแรงจูงใจ สวัสดิการและสิทธิประโยชน์แก่บุคลากร
ทุกประเภท
4.9) สร้างกลไกวัฒนธรรมองค์กรแก่บุคลากรทุกระดับและนักศึกษาที่มุ่งเน้นการมีคุณธรรม จริยธรรม
และการมีส่วนร่วมเพื่อนาไปสู่การสร้างค่านิยมขององค์กรที่มีวัฒนธรรมคุณภาพ
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๓.๒.5 แผนปฏิบตั ิราชการเรื่อง การพัฒนาท้องถิ่น
๑) เป้าหมาย
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ภายใต้วัฒนธรรมความเป็นไทย
ขับเคลื่อนศูนย์นวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา และสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่น (ศูนย์ฝึกเกษตร : ซาไก่เขี่ย) ตามบริบทและความต้องการของชุมชนท้องถิ่น และยกระดับ
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น เพื่อรองรับการพัฒนาเมืองที่สาคัญ
2) เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สาคัญ (Objectives and Key Results : OKR)
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สาคัญ
(Objectives and Key Results : OKR)

หน่วยนับ
(Unit)

ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ
พ.ศ.

ความเชื่อมโยงกับแผน ระดับต่างๆ

หน่วยงานรับผิดชอบ/
ผู้เก็บข้อมูล

2563

2564

2565

ยุทธฯ
ชาติ

1. จานวนโครงการที่น้อมนาศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจ โครงการ
พอเพียง แนวพระราชดาริ มาบูรณาการแก้ไขปัญหาในการพัฒนา
ท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

5

8

10

1

10

9

3

-

ทุกคณะ/ศูนย์/สานัก/สถาบัน

2. จานวนครัวเรือนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเข้ามาให้ความรู้ และร่วม ครัวเรือน
พัฒนาแก้ไขเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ครัวเรือน ใน
31 หมู่บ้านเป้าหมาย

300

350

400

3

11

9

1

4

ทุกคณะ/ศูนย์/สานัก/สถาบัน

3. ร้อยละของครัวเรือนที่ยากจนตามเกณฑ์ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เลยเข้ามาให้ความรู้ และร่วมพัฒนาแก้ไขเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ยกระดับรายได้ครัวเรือน ใน 31 หมู่บ้านเป้าหมาย พ้นเกณฑ์ความ
ยากจนและ/หรือยกระดับรายได้ครัวเรือน

60

60

60

3

11

9

1

4

ทุกคณะ/ศูนย์/สานัก/สถาบัน

ร้อยละ

แผน แผน
แม่บท ปฏิรูป

แผนฯ
12

แพลตฟอร์ม
อว./OKR
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เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สาคัญ
(Objectives and Key Results : OKR)

หน่วยนับ
(Unit)

ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ
พ.ศ.

ความเชื่อมโยงกับแผน ระดับต่างๆ

หน่วยงานรับผิดชอบ/
ผู้เก็บข้อมูล

2563

2564

2565

ยุทธฯ
ชาติ

แผน แผน
แม่บท ปฏิรูป

แผนฯ
12

แพลตฟอร์ม
อว./OKR

4. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรักความ
สามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4
ประการ หน้าที่สิทธิของตนเองและผู้อื่น

ร้อยละ

10

15

20

1

1

9

5

1

ทุกคณะ

5. จานวนหลักสูตรระยะสั้น หรือนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมพัฒนา
อาชีพ ยกระดับรายได้คนในชุมชนท้องถิ่นทุกช่วงวัย

หลักสูตร/
นวัตกรรม

5

5

5

3

11

9

1

KR2.5

ทุกคณะ

หลักสูตร

1

2

3

3

11

9

1

KR 2.5

ทุกคณะ

หลักสูตร

1

3

5

2

23

9

1

KR 2.8.3

ทุกคณะ

ร้อยละ

50

60

80

3

11

9

1

KR 2.5

ทุกคณะ/ศูนย์/สานัก/สถาบัน

นวัตกรรม

2

3

5

2

23

5

8

10. จานวนแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
และในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง ที่มหาวิทยาลัยเข้าไปร่วมพัฒนา

แห่ง

5

8

10

2

19

5

9

11. จานวนเกษตรกรที่นาองค์ความรู้ หรือนวัตกรรมจากศูนย์ฝึก
เกษตร (ซาไก่เขี่ย) ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ หรือต่อยอดสร้างมูลค่าทาง
การเกษตร
12. จานวนหลักสูตรที่ปรับปรุง หรือหลักสูตรระยะสั้น เพื่อพัฒนา
ทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนท้องถิ่น

ราย

6. หลักสูตรระยะสั้น ในการพัฒนาผู้สูงอายุด้านสุขภาพ
7. หลักสูตรระยะสั้น ในการพัฒนาผู้สูงอายุด้านเทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรม
8. ร้อยละประชากรที่มีอายุเกิน 60 ปี (ผู้สูงอายุ) ในชุมชนที่
มหาวิทยาลัยเข้าไปพัฒนา มีสุขภาพดีและพึ่งพาตัวเองได้
9. จานวนวัตกรรมเกษตร ของศูนย์นวัตกรรมเพื่อความเข้มแข็งของ
ชุมชนในท้องถิ่น (ซาไก่เขี่ย : ศูนย์ฝึกเกษตร)

2
KR

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
ทุกคณะ/ศูนย์/สานัก/สถาบัน

3.10b.1
10

20

30

2

23

5

8

KR
3.10b.1

หลักสูตร

2

3

5

3

11

5

3

2

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
ทุกคณะ/ศูนย์/สานัก/สถาบัน
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43
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สาคัญ
(Objectives and Key Results : OKR)
13. ชุมชนที่มหาวิทยาลัยเข้าไปดาเนินโครงการเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการขยะ มีปริมาณขยะในครัวเรือนลดลง
14. ชุมชนที่มหาวิทยาลัยเข้าไปดาเนินโครงการเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการขยะ มีการนาขยะกลับมาใช้เพิ่มขึ้น
15. จานวนครัวเรือนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเข้ามาให้ความรู้ และ
ร่วมพัฒนาแก้ไขเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ครัวเรือน
16. ร้อยละรายได้ของครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้เพิ่มขึ้น
17. จานวนรายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณาการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชน
18. ร้อยละของจานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับชุมชนฐานราก ต่อจานวนนักศึกษาใน
รายวิชาที่เกี่ยวข้อง
19. รายจ่ายในครัวเรือนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเข้ามาให้ความรู้
และร่วมพัฒนาแก้ไขเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ มี
จานวนลดลง
20. จานวนบุคลากรท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริม
สมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น เพื่อรองรับการ
พัฒนาเมืองที่สาคัญ

หน่วยนับ
(Unit)

ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ
พ.ศ.

ความเชื่อมโยงกับแผน ระดับต่างๆ

หน่วยงานรับผิดชอบ/
ผู้เก็บข้อมูล

2563

2564

2565

ยุทธฯ
ชาติ

แผน แผน
แม่บท ปฏิรูป

แผนฯ
12

แพลตฟอร์ม
อว./OKR

ร้อยละ

10

15

20

5

18

6

4

KR2.7.1

ทุกคณะ/ศูนย์/สานัก/สถาบัน

ร้อยละ

10

15

20

5

18

6

4

KR2.7.1

ทุกคณะ/ศูนย์/สานัก/สถาบัน

ครัวเรือน

300

350

400

3

11

9

1

KR4.2

ทุกคณะ/ศูนย์/สานัก/สถาบัน

ร้อยละ

15

20

25

3

11

9

1

KR4.2

ทุกคณะ/ศูนย์/สานัก/สถาบัน

รายวิชา

2

3

5

3

11

9

1

KR4.2

ทุกคณะ

ร้อยละ

10

15

20

3

11

9

1

KR4.2

ทุกคณะ

ร้อยละ

10

15

20

3

11

9

1

KR4.2

ทุกคณะ/ศูนย์/สานัก/สถาบัน

คน

50

80

100

3

11

9

9

1

ทุกคณะ/ศูนย์/สานัก/สถาบัน

43

๔๔
3) แนวทางการพัฒนา
3.1) บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมตามบริบทของท้องถิ่น
3.2) สร้างนวัตกรรมชุมชน เพื่อยกระดับรายได้ให้กับชุมชน
3.3) พัฒนา / ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีมาตรฐานและคุณภาพที่สูงขึ้น ยกระดับเศรษฐกิจชุม
ชนาจากการท่องเที่ยว การเกษตร และการค้าชายแดนการลงทุนในลุ่มน้าโขง
3.4) สร้างเครือข่ายการเรียนรู้นอกห้องเรียน (Learn beyond Classroom) และการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต ที่มีศักยภาพ และสามารถดาเนินกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ ขยายองค์ความรู้ได้ในวงกว้าง และเครือข่ายที่มี
ความร่วมมือดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ผ่านโรงเรียน แหล่งเรียนรู้ในพื้นที่และชุมชน
3.5) สนับสนุนการเตรียมรองรับสังคมผู้สูงอายุ ทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
3.6) ยกระดับคุณภาพชีวิต และรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่เป้าหมายให้พ้นจากเกณฑ์ความยากจน
(300 ครัวเรือนในจังหวัดเลย และจังหวัดขอนแก่น ในพืน้ ที่เป้าหมาย และหมู่บ้านเป้าหมาย 31 หมู่บ้านใน
จังหวัดเลย)
4) แผนงาน/โครงการ สาคัญ
4.1) สืบสานโครงการตามพระราชดาริ และน้อมนาพระบรมราโชบายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน
4.2) อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ส่งเสริมและวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม
4.3) สร้างและพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา ในจังหวัด ใน
ท้องถิ่นในการวางแผนพัฒนาและบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์
4.4) บูรณาการ ความร่วมมือภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย (ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชา
สังคม) ในการดาเนินโครงการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมาย
4.5) จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะบุคลากรสอดคล้องกับความต้องการท้องถิ่น เพื่อรองรับการพัฒนา
เมืองที่สาคัญ
4.6) โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
4.7) สร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11 แห่ง และมหาวิทยาลัยอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ
งบประมาณ และทารายงานสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
4.8) สนับสนุนการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านโลจิสติกส์

๔๕
3.3 ประมาณการวงเงินงบประมาณรวม (2563 - 2565)
3.3.1 ประมาณการวงเงินงบประมาณทั้งหมด 1,393,848,160.00 บาท
แหล่งเงิน
เงินงบประมาณแผ่นดิน

981,301,200.00

เงินกู้
ในประเทศ ต่างประเทศ

เงินรายได้ของหน่วยงาน

อื่นๆ

412,546,960.00

3.3.2 ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
1) เรื่อง ยกระดับคุณภาพการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ
เงินงบประมาณแผ่นดิน
เงินรายได้ของหน่วยงาน
เงินกู้ในประเทศ
เงินต่างในประเทศ
อื่น ๆ

2563
2564
42,624,709.00 81,307,300.00
30,473,201.77 31,082,700.00

2565
85,372,600.00
31,704,300.00

วงเงินรวม
209,304,609.00
93,260,201.77

2565
2,449,400.00
770,900.00

วงเงินรวม
6,190,146.00
2,267,531.09

2565
162,800.00
132,300.00

วงเงินรวม
397,300.00
347,300.00

2563
2564
2565
75,362,711.00 274,346,700.00 293,551,000.00
97,603,157.14 104,435,400.00 111,745,900.00

วงเงินรวม
643,260,411.00
313,784,457.14

2) เรื่อง การผลิตและพัฒนาครู
แผนปฏิบัติราชการ
เงินงบประมาณแผ่นดิน
เงินรายได้ของหน่วยงาน
เงินกู้ในประเทศ
เงินต่างในประเทศ
อื่น ๆ

2563
1,408,046.00
740,931.09

2564
2,332,700.00
755,700.00

3) เรื่อง การวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาท้องถิ่น
แผนปฏิบัติราชการ
เงินงบประมาณแผ่นดิน
เงินรายได้ของหน่วยงาน
เงินกู้ในประเทศ
เงินต่างในประเทศ
อื่นๆ

2563
104,200.00
100,000.00

2564
130,300.00
115,000.00

4) เรื่อง การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แผนปฏิบัติราชการ
เงินงบประมาณแผ่นดิน
เงินรายได้ของหน่วยงาน
เงินกู้ในประเทศ
เงินต่างในประเทศ
อื่นๆ

๔๖
5) เรื่อง การพัฒนาท้องถิ่น
แผนปฏิบัติราชการ
2563
2564
2565
วงเงินรวม
เงินงบประมาณแผ่นดิน
21,109,634.00 47,436,200.00 53,602,900.00 122,148,734.00
เงินรายได้ของหน่วยงาน
898,170.00
961,000.00
1,028,300.00
2,887,470.00
เงินกู้ในประเทศ
เงินต่างในประเทศ
อื่น ๆ
หมายเหตุ * งบประมาณเงินรายได้หน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดสรรในครั้งที่ 1 ร้อยละ 80 ของ
ประมาณการเงินรายได้
** งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไป
พลางก่อน จานวน 140,609,300 บาท

ภาคผนวก
แผนผังความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2565)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ของปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี

แผนแม่บท
ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ
23 ประเด็น

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ด้านความ
มั่นคง

ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์ที่ 4
ด้านการสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม

ประเด็นที่ 7
โครงสร้างพื้นฐานระบบ
โลจิสติกส์และดิจิทัล

ประเด็นที่ 11
การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต

ประเด็นที่ 11
การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต

ประเด็นที่ 23
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ประเด็นที่ 12
การพัฒนาการเรียนรู้
ด้านที่ 12
ด้านการศึกษา

ด้านที่ 12
ด้านการศึกษา

ด้านที่ 12
ด้านการศึกษา

แผนปฏิรูปประเทศ
11+2 ด้าน

ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(2560- 2564)

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

ยุทธศาสตร์ที่ 8
การพัฒนาวิทย์ฯ/เทคโน/วิจัย/นวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 5
ด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ

ประเด็นที่ 20
การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ

ด้านที่ 12
ด้านการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
(ประกันสุขภาพ/ผู้สูงอายุ/
สถาบันทางสังคม)

ยุทธศาสตร์ที่ 7
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
(คมนาคม/Logistic/มั่นคงพลังงาน)
ยุทธศาสตร์กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)

แผนปฏิบัติราชการระยะ
3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ของประเทศ และ
สร้างระบบนิเวศการวิจัย

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 3

การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
การยกระดับคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจ
ฐานรากด้วย อววน.

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาการจัดการศึกษาให้ท้นสมัย
มีคุณภาพ และสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาท้องถิน่

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ

แผนปฏิบัติฯ เรื่องที่ 5
การพัฒนาท้องถิ่น

แผนปฏิบัติฯ เรื่องที่ 4
การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
การผลิตกาลังคนด้าน ววน. ที่มีคุณภาพสูง
เพื่อยกระดับขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การผลิต
และพัฒนาครู

แผนปฏิบัติฯ เรื่องที่ 3

แผนปฏิบัติฯ เรื่องที่ 5

แผนปฏิบัติฯ เรื่องที่ 2

แผนปฏิบัติฯ เรื่องที่ 1

การวิจัยและนวัตกรรมสู่การ
พัฒนาท้องถิ่น

การพัฒนาท้องถิ่น

การผลิตและพัฒนาครู

ยกระดับคุณภาพการศึกษา

