ประวัติ ผลงาน วิสัยทัศน์ แนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย
และ แนวทางในการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ
ของผู้เข้ารับการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล
เสนอ
คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สิงหาคม ๒๕๖๓

ประวัติ ผลงาน วิสัยทัศน์ แนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย
และ แนวทางในการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ
ของผู้เข้ารับการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล

เสนอ
คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สิงหาคม ๒๕๖๓

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ ๑ ประวัติ และผลการปฏิบัติงาน
ส่วนที่ ๒ วิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย
ส่วนที่ ๓ แนวทางการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่

๑
๗
๑๕

ส่วนที่ ๑
ประวัติ และผลการปฏิบัติงาน

๒

ตอนที่ ๑ ประวัติส่วนตัวและผลงาน
๑. ชื่อ-สกุล นายชาตรี มณีโกศล
๒. วัน เดือน ปีเกิด
วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ อายุ ๕๘ ปี ๙ เดือน
๓. ตาแหน่ง รองศาสตราจารย์ ประจาภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่
๔. ประวัติการศึกษา
วุฒิ

สาขาวิชา

สถาบัน

การศึกษาบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(พิษณุโลก)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(ประสานมิตร)

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต
การวิจัยและพัฒนา
หลักสูตร

ปีการศึกษา
ที่สาเร็จ
๒๕๒๖
๒๕๓๒
๒๕๓๙

๕. ประวัติการทางาน
ตาแหน่ง
อาจารย์ ๑ ระดับ ๓ โรงเรียนบ้านแม่โกปี่
อาเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ศึกษานิเทศก์ ระดับ ๕ สานักงานการประถม
ศึกษาอาเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ศึกษานิเทศก์ ระดับ ๗ สานักงานการประถม
ศึกษาอาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
ศึกษานิเทศก์ ระดับ ๗ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕
อาจารย์ประจาสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจาภาควิชาหลักสูตร
และการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ ประจาภาควิชาหลักสูตร
และการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่

สังกัด
สานักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแห่งชาติ
สานักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแห่งชาติ
สานักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแห่งชาติ
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

วัน เดือน ปี
พ.ศ. ๒๕๒๗
พ.ศ. ๒๕๔๐
พ.ศ. ๒๕๔๕
พ.ศ. ๒๕๔๗
พ.ศ. ๒๕๔๘–๒๕๕๑
๒๕๕๑–๒๕๖๒
๒๕๖๒–ปัจจุบัน

๓

๖. ประสบการณ์ในการทางาน
๖.๑ ระดับอุดมศึกษา
๖.๑.๑ ด้านการสอน
๑) อาจารย์ผู้สอนระดับปริญญาตรี ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๕๔๘-ปัจจุบัน)
๒) อาจารย์ผู้สอนระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาโท ภาควิชา
หลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๕๔๘ -ปัจจุบัน)
๓) อาจารย์พิเศษ สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (พ.ศ.๒๕๔๐๒๕๕๒)
๔) ประธานควบคุมวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สาขา
หลักสูตรและการสอน และสาขาผู้นาทางการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๕๔๘-ปัจจุบัน)
๕) ประธานสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาหลักสูตรและ
การสอน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๕๔๘-ปัจจุบัน)
๖) อาจารย์ พิ เ ศษ มหาวิ ท ยาลั ย นอร์ ท เชีย งใหม่ และมหาวิ ท ยาลั ย ฟาร์ อิ ส เทิร์น
เชียงใหม่
๖.๑.๒ ด้านการบริหาร
๑) รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (พ.ศ.
๒๕๕๒-๒๕๕๖)
๒) ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการ
สอน (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๗)
๓) ผู้ช่วยอธิการบดี รับผิดชอบงานแผนและนโยบาย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
(พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘)
๔) รั กษาราชการแทน ผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลั ยราชภัฏเชียงใหม่
(พ.ศ. ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙)
๕) ผู้อานวยการสานักทะเบียนและประมวลผล (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐)
๖) รักษาราชการแทน ผู้อานวยการสานักงานจัดการศึกษาทั่วไป และศิลปวิทยา
(พ.ศ. ๒๕๕๙)
๗) รักษาราชการแทน ผู้อานวยการสานักทะเบียนและประมวลผล (พ.ศ. ๒๕๖๐)
๘) รั กษาราชการแทนอธิ ก ารบดี มหาวิทยาลั ยราชภัฏ เชีย งใหม่ (พ.ศ. ๒๕๖๐–
๒๕๖๑)
๙) ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการจัดการ
เรียนรู้ (พ.ศ. ๒๕๖๒–ปัจจุบัน)
๑๐) รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๕๖๐–ปัจจุบัน)

๔

๖.๑.๓ งานอื่น ๆ
๑) ทาหน้ าที่ผู้ ดาเนินรายการหน้าพระที่นั่งของสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารีฯ เนื่องในงานครบรอบ ๓๐ ปี กองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
(กพด.) ภาคเหนือ (พ.ศ. ๒๕๕๓)
๒) คณะทางานประเมินหลักสูตร ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่
(พ.ศ. ๒๕๔๘)
๓) กรรมการพั ฒ นาหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาโท สาขาหลั ก สู ต รและการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๐
๔) กรรมการพั ฒ นาหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาโท สาขาหลั ก สู ต รและการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (หลักสูตรปรับปรุง) พุทธศักราช ๒๕๕๖
๕) กรรมการพั ฒ นาหลั ก สู ต รระดั บ ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าชี พ ครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๒
๖) ประธานกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิทยาการจัดการเรียนรู้
(หลักสูตรใหม่) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๒
๗) ผู้ ป ระสานงานโครงการส่ งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนตารวจ
ตระเวนชายแดนในพระราชดาริฯ (พ.ศ. ๒๕๕๑–๒๕๕๕)
๘) กรรมการประจาคณะครุศาสตร์ (พ.ศ.๒๕๕๑–๒๕๕๖)
๙) รั บ ผิ ด ชอบโครงการผลิ ต และพั ฒ นาครู สู่ ค วามเป็ น เลิ ศ ของมหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏเชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๕๕๓–๒๕๕๙)
๑๐) ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นการวิ พ ากษ์ ห ลั ก สู ต รระดั บ ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ระดับปริญญาโท ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง และ
ระดับปริญญาเอก ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๑๑) รับผิดชอบโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ ๑ ของมหาวิทยาลั ยราชภัฏ เชีย งใหม่
(พ.ศ. ๒๕๖๒-ปัจจุบัน)
๑๒) เลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๓)
๖.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๖.๒.๑ ด้านการสอน
๑) ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในโรงเรียนสังกัดสานักงาน
การประถมศึกษาอาเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน (พ.ศ.๒๕๒๗-๒๕๔๓)
๒) ศึกษานิเทศก์อาเภอ สังกัดสานักงานการประถมศึกษาอาเภอขุนยวม จังหวัด
แม่ฮ่องสอน (พ.ศ.๒๕๔๓-๒๕๔๕)
๓) ศึกษานิเทศก์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ (พ.ศ.
๒๕๔๖-๒๕๔๘)
๔) ช่วยราชการกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.๒๕๔๓-๒๕๔๔)
๕) ช่ ว ยราชการส านั ก นวั ต กรรมทางการศึ ก ษา ส านั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๔๘)

๕

๖.๒.๒ ด้านการบริหาร
๖.๑.๓ งานอื่น ๆ
๑) คณะทางานการปฏิรูปการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.
๒๕๔๐-๒๕๔๔)
๒) คณะกรรมการพัฒนาหลั กสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔
กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๔๔)
๓) วิทยากรระดับชาติ เรื่อง การใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
๒๕๔๔
๔) ผู้ประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๘)
๕) ผู้ประเมินอภิมานของ สมศ. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๐)
๖) วิทยากรอบรมผู้ประเมินภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. ๒๕๔๙๒๕๕๐)
๗. ผลงานทางวิชาการ
๗.๑ เอกสารประกอบการสอน ระดับปริญญาโท “ปรัชญาการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” (พ.ศ.
๒๕๕๐)
๗.๒ ตารา “การจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ” (พ.ศ. ๒๕๔๙)
๗.๓ ตารา “การจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ” (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑)
(พ.ศ. ๒๕๕๕)
๗.๔ ตารา “พื้นฐานการพัฒนาหลักสูตร” (พ.ศ. ๒๕๕๔)
๗.๕ ตารา “พื้นฐานการพัฒนาหลักสูตร” (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑) (พ.ศ. ๒๕๕๖)
๗.๖ ตารา “พื้นฐานการพัฒนาหลักสูตร (Foundation of Curriculum Development)” (ฉบับ
ปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (พ.ศ. ๒๕๖๐)
๗.๗ เอกสารคาสอน รายวิช า “GED 6402 สถิติเ พื่อการวิจัยทางด้านหลั กสู ตรและการเรีย น
การสอน (Statistics for Curriculum and Instructional Research) (พ.ศ. ๒๕๖๐)
๗.๘ บทความวิจัย เรื่อง “การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะความ
เป็นครูด้านคุณธรรม จริยธรรม” (พ.ศ. ๒๕๖๑)
๗.๙ บทความวิจัย เรื่อง “การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะความ
เป็นครู : การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ระดับประถมศึกษา)” (พ.ศ. ๒๕๖๑)
๘. ผลงานวิจัย
๘.๑ การศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎี Constructionism ของโรงเรียน
บ้านสันกาแพง (พ.ศ. ๒๕๕๐)
๘.๒ รายงานผลการประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (พ.ศ.
๒๕๕๒)

๖

๘.๓ ยุ ทธวิธีพัฒ นาครู ภ าษาอังกฤษยุ คใหม่สู่ ครู มื ออาชีพภายใต้บริบ ทของสถานศึ กษา (พ.ศ.
๒๕๕๗)
๘.๔ การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นครูด้านคุณธรรม
จริยธรรม (พ.ศ. ๒๕๖๐)
๘.๕ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ : CMRU Teaching Model (พ.ศ. ๒๕๖๓)

๗

ส่วนที่ ๒
วิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย

๘

วิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจ กลยุทธ์ และนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัย
ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๘
จากมาตรา ๗ และ ๘ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับ
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒ นาท้องถิ่น ระยะ ๒๐ ปี (๒๕๖๐-๒๕๗๙) ฉบับปรับปรุง
รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓) ฉบับปรับปรุง
ปี ๒๕๖๒ และประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง นโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นกรอบและทิศทางในการสรรหาอธิการบดี
นั้น นาไปสู่การกาหนดปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ และนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๗ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
ปณิธานการบริหารมหาวิทยาลัย
“รวมพลังสืบสาน สร้างสรรค์ บูรณาการ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย”
วิสัยทัศน์
ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาในการจัดการศึกษา
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในทุกมิติ และครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย
พันธกิจ
๑. จัดการศึกษาแนวใหม่ที่มีคุณภาพทุกระดับ ครอบคลุมผู้รับบริการทุกช่วงวัย
๒. พัฒ นาท้องถิ่น ให้ มีความเข้มแข็งในมิติด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สั งคม สิ่ งแวดล้ อม และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
๓. สร้างสรรค์งานวิ จัยที่สร้างความก้าวหน้าในศาสตร์เพื่อนาไปสู่การสร้างความเข้มแข็งให้ แก่
ท้องถิ่น
๔. บริหารจัดการมหาวิทยาลัย ด้วยหลักความสมดุล ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและความทันสมัย
ของเทคโนโลยี
เป้าหมาย
เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔๒๕๖๗ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงกาหนดเป้าหมายให้เป็นไปตามพันธกิจที่กาหนด
ดังนี้

๙

๑. ผลิ ตบั ณฑิตที่ มีคุ ณภาพ สอดคล้ องกั บ ความต้ อ งการของท้ อ งถิ่น ประเทศชาติ และการ
เปลี่ยนแปลงของบริบทโลก
๒. จัดการศึกษาที่มีคุณภาพสาหรับคนทุกช่วงวัย
๓. พัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งในทุกมิติ
๔. บริหารจัดการด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ
๕. บุคลากรมีความรัก ความผูกพันกับองค์กร
กลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัย
“มร.ชม.” ยึดหลักการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน
ม : มหาวิทยาลัย
ร : โรงเรียน / สถานศึกษา
ช : ชุมชน / ท้องถิ่น
ม : มิตร (เครือข่าย)
ภารกิจในการบริหารมหาวิทยาลัย
ภารกิจ การบริ ห ารมหาวิทยาลั ยที่ต้องดาเนิ นการในช่ว งปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๗
ประกอบด้วย
๑. ภารกิจหลักที่ต้องเร่งดาเนินการ (Quick win) คือ
๑.๑ พัฒนาหลักสูตรทั้งในระดับ Degree และ Non-degree
๑.๒ ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน
๑.๓ พัฒนานักศึกษาให้เป็น Local within Global Citizenships
๑.๔ สร้างความเข้มแข็งให้แก่ท้องถิ่นรอบด้าน / ทุกมิติ
๑.๕ พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ทุกช่วงวัย (Local Educational
Institute for All)
๑.๖ การพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการบริหารและพัฒนา
๑.๗ เพิ่มสมรรถนะการทางานและความผูกพันต่อองค์กรให้แก่บุคลากรทุกระดับ
๑.๘ จัดกิจกรรม “หนึ่งศตวรรษ ราชภัฏเชียงใหม่”
๒. ภารกิจหลักตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
๒.๑ แสวงหาความจริงเพื่อสู่ ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปั ญญาท้องถิ่น
ภูมิปญ
ั ญาไทย และภูมิปัญญาสากล
๒.๒ ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ คู่คุณธรรม สานึกในความเป็ นไทย มีความรักและผูกพันต่อ
ท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

๑๐

๒.๓ เสริมสร้างความรู้ความเขาใจในคุณค่า ความสานึกและความภูมิ ใจในวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นและของชาติ
๒.๔ เรี ย นรู้ และเสริมสร้ างความเข้ มแข็งของผู้ นาชุมชน ผู้ นาศาสนาและนักการเมื อ ง
ท้องถิ่นให้มีจิตสานึกประชาธิปไตยคุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชน
และท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
๒.๕ เสริมสร้างความเข็มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
๒.๖ ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
๒.๗. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒ นาเทคโนโลยีพื้นบ้ านและเทคโนโลยีส มัยใหม่ ให้
เหมาะสมกับการดารงชีวิต และการประกอบอาชีพของคนในท้ องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดการจัดการการบารุงรักษาและการใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
อย่างสมดุลและยั่งยืน
๒.๘ ศึกษาวิจยั ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริในการปฏิบัติ
ภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัย
เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยบรรลุผลตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและภารกิจ
ดังกล่าว รวมถึงนโยบายที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กาหนดไว้ จึงกาหนดนโยบาย และเป้าหมายของ
การบริ ห ารงานมหาวิทยาลัย ในช่ว งปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๗ โดยการบู รณาการหลักการ
แนวคิด และยุทธศาสตร์จากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๕)
แผนพัฒนาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๖๐-๒๕๗๙ แนวนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลที่สาคัญและเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับ
อุดมศึกษา ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนอุดมศึกษาระยะยาว ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) การพัฒนา
การศึกษาภายใต้กรอบ Thailand 4.0 แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.
๒๕๖๐-๒๕๖๔) ฉบับปรับปรุง ปี ๒๕๖๒ และประกาศสภามหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง นโยบาย
และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔-๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นกอบและทิศทาง
ในการสรรหาอธิการบดี แล้วประมวลเป็นนโยบาย แนวคิด และเป้าหมายการบริหารงานไว้ ดังนี้

๑๑

นโยบายที่ ๑ การพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้สอดรับกับภารกิจของมหาวิทยาลัย ศาสตร์พระราชา และ
การเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ ๒๑
แนวคิด :
การพัฒนาท้องถิ่นเป็นหัวใจสาคัญของการพัฒนาประเทศ ความสาเร็จของการพั ฒ นา
ท้องถิ่นจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยข้อมูลสารสนเทศรอบด้าน รวมทั้งความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ฯลฯ อัน
จะนาไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัย และการพัฒนาท้องถิ่นให้ท้องถิ่นเกิดความเจริญ ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน
เป้าหมาย :
๑. เพื่อจัดทาฐานข้อมูล (Big Data) สาหรับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยและการพัฒนา
ท้องถิ่น
๒. เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่ท้องถิ่นในทุกมิติ โดยยึดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐานในการพัฒนา
๓. เพื่อบูรณาการการเรียนการสอนกับการพัฒนาท้องถิ่น
๔. เพื่อรักษาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๕. เพื่อพัฒนางานวิจัยที่ยึดท้องถิ่นเป็นฐาน (Local-based Research)
๖. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนในลักษณะการบูรณาการกับปัญหาของ
ท้องถิ่น ตามแนวปรัชญาการศึกษาปฏิรูปนิยม (Re-constructionism)
๗. เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงาน องค์กร
ภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
นโยบายที่ ๒ การผลิตและพัฒนาครูให้มีอัตลักษณ์และสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู รวมทั้ง
ทักษะแห่งการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ ๒๑
แนวคิด :
การผลิตและพัฒนาครูเป็นรากฐานสาคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิชาชีพครูเป็น
วิชาชีพชั้นสูงที่ผู้เรียนต้องได้รับการพัฒนา ปลูกฝังคุณลักษณะความเป็นครูที่ดี ที่มีความเชี่ยวชาญทั้งใน
ด้านวิชาการ วิชาชีพครู รวมทั้งเป็นผู้มีความประพฤติ ปฏิบัติดีตามจรรยาบรรณครู เป็นผู้มีความใฝ่เรียนรู้
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลก
เป้าหมาย :
๑. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการผลิตครูที่ยึดมาตรฐานสมรรถนะ (Competency
and Standard-based Curriculum) ตามมาตรฐานวิชาชีพครู และความเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก
๒. เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาหลั ก สู ต รการผลิ ต ครู ที่ เ ป็ น การบู ร ณาการข้ า มศาสตร์
(Integration across science)
๓. เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล
๔. เพื่อพัฒนาอาจารย์ให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่ยึดสมรรถนะ
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๕. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะความเป็นครูที่ดี
๖. เพื่อพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายให้เป็นโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
๗. เพื่อวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
๘. เพื่อวิจัยและพัฒนาศาสตร์ทางด้านครุศาสตร์
๙. เพื่อพัฒนาศิษย์เก่า และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะที่ทันสมัยภายใต้
มาตรฐานวิชาชีพครู
นโยบายที่ ๓ การยกระดับบัณฑิตให้ถึงพร้อมด้วยอัตลักษณ์ สมรรถนะและคุณลักษณะที่พร้อม
รองรับบริบทพลวัตของการเปลี่ยนแปลงเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
แนวคิด :
แนวโน้มการผลิตบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในอนาคต คือ เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิต (Long Life Educational Institute) คุณภาพของผู้เรียน คือ ๑) สมรรถนะในการปฏิบัติงาน
๒) ผู้เรียนต้องมีสมรรถนะในการทางานมากกว่าหนึ่งสมรรถนะ และที่สาคัญ คือ ค่านิยมในการเรียนของ
คนในสังคมจะเปลี่ยนไปจากการเรียนเพื่อรับปริญญาไปเป็ นการเรียนเพื่อพัฒนาความสามารถในการ
ประกอบอาชีพ
เป้าหมาย :
๑. เพื่ อพั ฒนานั กศึ กษาและบั ณฑิ ตมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏเชี ยงใหม่ ให้ มี อั ต ลั กษณ์ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
๒. เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และ
นานาชาติ
๓. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่หลากหลาย และครอบคลุมผู้เรียนทุกช่วงวัย
๔. เพื่อจัดการศึกษาให้ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
นโยบายที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล และสามารถ
พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
แนวคิด :
การบริหารจัดการเป็นปัจจัยสาคัญในการขับเคลื่อนแนวคิด ความเชื่อ แผนการดาเนินงาน
ต่าง ๆ ให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่คาดหวัง องค์กรใดที่มีกระบวนการบริหารจัดการที่รวดเร็ว ถูกต้อง
โปร่งใส และเป็นธรรม จะเป็นองค์กรที่มีการทางานที่มีประสิทธิภาพ บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น
และจงรักภักดีต่อองค์กร ซึ่งส่งผลให้องค์กรนั้น ๆ มีผลการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
เป้าหมาย :
๑. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
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๓. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยและพึ่งพาตนเองได้
๔. เพื่อพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากร
นโยบายที่ ๕ การพัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
แนวคิด :
พื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง ๔ พื้นที่ (พื้นที่เวียงบัว พื้นที่ศูนย์แม่สา พื้นที่ศูนย์แม่ริม
และวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน) ต้องได้รับการพัฒนาใน ๓ มิติ คือ มิติที่ ๑ เป็นพื้นที่สาหรับจัดการศึก ษา
มิติที่ ๒ เป็นพื้นที่สาหรับการพัฒนาในเชิงธุรกิจ และมิติที่ ๓ เป็นพื้นที่สาหรับการพัฒนาในอนาคต
เป้าหมาย :
เพื่อบริหารจัดการพื้นที่การจัดการศึกษาทั้ง ๔ พื้นที่ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดด้านการจัดการศึกษา ด้านการบริการวิชาการ และ/หรือลักษณะอื่นที่เหมาะสม
นโยบายที่ ๖ การทะนุบารุงศิลปะ วัฒนธรรม
แนวคิด :
บทบาทหน้าที่ที่สาคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏประการหนึ่ง คือ การทะนุบารุงศิลปะ และ
วัฒนธรรม ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงต้องเป็นสถาบันที่จะทาการอนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปะ
วัฒนธรรมพื้นบ้าน เพื่อดารงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของล้านนา
เป้าหมาย :
๑. เพื่อทะนุบารุงศิลปะ และวัฒนธรรมพื้นบ้าน
๒. เพื่อเผยแพร่ศิลปะ และวัฒนธรรมพื้นบ้าน
๓. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ศิลปะ และวัฒนธรรมพื้นบ้าน
นโยบายที่ ๗ การเผยแพร่ความเจริญก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย “หนึ่งศตวรรษ ราชภัฏเชียงใหม่”
แนวคิด :
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ถือกาเนิดจากโรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรม ประจามณฑลพายัพ
ซึ่งสถาปนาขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๗ โดยได้มีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนสถาบันมาโดยลาดับ ซึ่งในปี พ.ศ.
๒๕๖๗ นี้ จะเป็นโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี แห่งการก่อตั้ง จึงต้องมีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ
หนึ่งศตวรรษ ราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อแสดงพัฒนาการ ความก้าวหน้าในด้านวิชาการ และด้านอื่น ๆ ของ
มหาวิทยาลัย
เป้าหมาย :
๑. เพื่อเฉลิมฉลองมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เนื่องในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี
๒. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
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ส่วนที่ ๓
แนวทางการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติตามประกาศ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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แนวทางการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
จากนโยบาย แนวคิด และเป้าหมาย รวมทั้งประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง
นโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔-๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็น
กรอบและทิศทางในการสรรหาอธิการบดี นั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
จึ งได้กาหนดยุ ทธศาสตร์ เป้ าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน /โครงการ และตัว ชี้วัด ที่ส อดคล้ องกับแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ฉบับปรับปรุง ปี ๒๕๖๒
ไว้ ดังนี้

นโยบายที่ ๑ การพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้สอดรับกับภารกิจของมหาวิทยาลัย ศาสตร์พระราชา
และการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ ๒๑
เป้าประสงค์
๑. ท้องถิ่นมีความ
เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
ในทุกมิติ ภายใต้การ
เชื่อมโยงการใช้ศาสตร์
พระราชา และการ
เปลี่ยนแปลงของโลก
ในศตวรรษที่ ๒๑

กลยุทธ์
๑) การพัฒนา
ฐานข้อมูล (Big Data)
เพื่อการบริหารและ
การพัฒนา

๒) การบูรณาการ
การเรียนการสอนกับ
การพัฒนาท้องถิ่น ตาม
แนวปรัชญาการศึกษา

โครงการ/กิจกรรม
๑) โครงการจัดทา
ฐานข้อมูล (Big Data)
เพื่อการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัย และการ
พัฒนาท้องถิ่น
๒) โครงการพัฒนา
ท้องถิ่นภายใต้บริบท
ของหน่วยงาน

๑) การปฏิรูปการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
ตามแนวทางปรัชญา
ปฏิรูปนิยม (Reconstructionism)

ตัวชี้วัด
- จานวนฐานข้อมูล
- ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เกี่ยวข้อง
- จานวนโครงการฯ
- จานวนหน่วยงานที่
จัดทาโครงการฯ
- ระดับความสาเร็จที่
กาหนดไว้ตาม
โครงการฯ
- ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เกี่ยวข้อง
- จานวนอาจารย์ที่
บูรณาการการจัดการ
เรียนการสอนกับการ
พัฒนาท้องถิ่น
- ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เกี่ยวข้อง
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เป้าประสงค์

กลยุทธ์
ปฏิรูปนิยม (Reconstructionism)

โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด
๒) โครงการหนึ่ง
- จานวนสาขาวิชาที่จัด
สาขาวิชา หนึ่งกิจกรรม กิจกรรมพัฒนาท้องถิ่น
พัฒนาท้องถิ่น
- ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เกี่ยวข้อง
๓) การพัฒนางานวิจัย ๑) โครงการวิจัยที่ยึด - จานวนโครงการวิจัย
ที่ยึดท้องถิ่นเป็นฐาน ท้องถิ่นเป็นฐาน
ที่ยึดท้องถิ่นเป็นฐาน
(Local-based
(Local-based
- จานวนผลการวิจัยที่
Research)
research)
ยึดท้องถิ่นเป็นฐาน
๒) โครงการวิจัยและ - จานวนโครงการวิจัย
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้าน ที่พัฒนาแหล่งเรียนรู้
ศิลปะ วัฒนธรรม
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิ
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
ปัญญาท้องถิ่น
- จานวนผลการวิจัยที่
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้าน
ศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
๔) การสร้างและ
๑) โครงการความ
- จานวนหน่วยงาน
พัฒนาเครือข่ายความ ร่วมมือเพื่อการพัฒนา ความร่วมมือ
ร่วมมือระหว่าง
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
มหาวิทยาลัยกับ
๒) โครงการพัฒนาและ - จานวน SME และ/
หน่วยงาน องค์กร
ยกระดับ SME และ/ หรือ OTOP ที่ได้รับ
ภาครัฐ ภาคเอกชน
หรือ OTOP ของชุมชน การพัฒนา
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ท้องถิ่นในเขตบริการ - ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เกี่ยวข้อง
๓) โครงการสร้างความ - จานวนคน / ท้องถิ่น
เข้มแข็งให้กับท้องถิ่น ที่เข้าร่วมกิจกรรมการ
ชุมชนด้วยวิถีทางตาม สร้างความเข้มแข็ง
รอยพ่อ ร.๙ (ศาสตร์ ให้กับท้องถิ่น ชุมชน
พระราชา)
ด้วยวิถีทางตามรอยพ่อ
ร.๙ (ศาสตร์พระราชา)

๑๘

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด
- ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เกี่ยวข้อง

นโยบายที่ ๒ การผลิตและพัฒนาครูให้มีอัตลักษณ์และสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู
รวมทั้งทักษะแห่งการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ ๒๑
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
๑. เป็นมหาวิทยาลัย ๑) ปรับปรุงและพัฒนา
ชั้นนาระดับประเทศใน กระบวนการผลิตและ
การผลิตและพัฒนาครู พัฒนาครูครบวงจร
และบุคลากรทางการ
ศึกษา

โครงการ/กิจกรรม
๑) โครงการพัฒนา
หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิตที่ยึดมาตรฐาน
สมรรถนะ
(Competency and
Standard-based
Curriculum)
๒) โครงการพัฒนา
หลักสูตรครุศาสตร
บูรณาการข้ามศาสตร์

ตัวชี้วัด
- จานวนหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิตที่มี
การปรับปรุงและ
พัฒนา

- จานวนหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิตที่มี
การพัฒนาในลักษณะ
บูรณาการข้ามศาสตร์
๓) โครงการพัฒนา
- จานวนอาจารย์ที่
อาจารย์ (Up skills) ได้รับการพัฒนา
เพื่อเพิ่มพูนทักษะการ - จานวนอาจารย์ /
จัดการเรียนการสอนที่ รายวิชาที่จัดการเรียน
เน้นท้องถิ่นเป็นฐาน
การสอนที่เน้นท้องถิ่น
(Local-based
เป็นฐาน
Learning Model)
๔) โครงการปรับวิธี
- จานวนอาจารย์ /
เรียน (รู้) เปลี่ยนวิธีการ รายวิชาที่มีการ
วัดผล (การเรียนรู้)
ปรับเปลี่ยนวิธีการ
จัดการเรียนรู้ และการ
วัดผล ประเมินผล
๕) โครงการพัฒนา
- จานวนนักศึกษาที่
นักศึกษาหลักสูตร
ได้รับการพัฒนา

๑๙

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม
ครุศาสตรบัณฑิตให้ถึง
พร้อมของความเป็นครู
(Ready to be a
Teacher)

๖) โครงการหนึ่ง
นักศึกษา หนึ่งวิชาชีพ

๗) โครงการหนึ่ง
นักศึกษา หนึ่งศิลปะ
การแสดง (พื้นบ้าน)

๒) Up and Re Skills ๑) โครงการพัฒนาครู
สาหรับศิษย์เก่า
และบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีความ
เข้มแข็งทางวิชาการ
และวิชาชีพครู

ตัวชี้วัด
- จานวนบัณฑิตที่มี
งานทา
- จานวนนักศึกษาที่
สอบและได้รับใบ
ประกอบวิชาชีพครู
- จานวนนักศึกษาที่
สอบผ่านภาษาอังกฤษ
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่
คุรุสภากาหนด
- ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต
- จานวนกิจกรรม
วิชาชีพที่จัดให้
นักศึกษา
- จานวนนักศึกษาที่เข้า
รับการฝึกอบรมวิชาชีพ
- ระดับความพึงพอใจ
ของนักศึกษา
- จานวนกิจกรรม
ศิลปะการแสดงที่จัดให้
นักศึกษา
- จานวนนักศึกษาที่
สามารถแสดงออกด้าน
ศิลปะการแสดง
(พื้นบ้าน)
- ระดับความพึงพอใจ
ของนักศึกษา
- จานวนกิจกรรมทาง
วิชาการและวิชาชีพครู
ที่จัด

๒๐

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

๒. สร้างนวัตกรรมเพื่อ
การพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้สู่
การศึกษา

๑) พัฒนางานวิจัยที่
สร้างองค์ความรู้ใน
ศาสตร์โดยบูรณาการ
กับการพัฒนาท้องถิ่น
๒) พัฒนาโรงเรียน
สาธิตและโรงเรียน
เครือข่ายให้เป็นแหล่ง
ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด
- จานวนครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ที่เข้ารับการพัฒนา
- ระดับความพึงพอใจ
ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
๒) โครงการยกเครื่อง - จานวนโครงการ Up
(Up skills & Re
skills & Re skills
skills) ศิษย์เก่า
- จานวนศิษย์เก่าที่เข้า
รับการพัฒนา
- ระดับความพึงพอใจ
ของศิษย์เก่า
๑) โครงการบูรณาการ - จานวนโครงการ และ
วิจัยกับการพัฒนา
รายงานผลการวิจัย
ท้องถิ่นเพื่อสร้างความ
เข้มแข็งในศาสตร์
วิชาชีพทางการศึกษา
๒) โครงการความ
- จานวนโครงการ
ร่วมมือระหว่าง
ความร่วมมือ
โรงเรียนเครือข่าย
- จานวนโรงเรียน
องค์กรการจัด
เครือข่ายความร่วมมือ
การศึกษาและศิษย์เก่า - ระดับความพึงพอใจ
เพื่อการพัฒนาการฝึก ของโรงเรียนเครือข่าย
ประสบการณ์วิชาชีพ
ครู

๒๑

นโยบายที่ ๓ การยกระดับบัณฑิตให้ถึงพร้อมด้วยอัตลักษณ์ สมรรถนะและคุณลักษณะที่
พร้อมรองรับบริบทพลวัตของการเปลี่ยนแปลงเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
และนานาชาติ
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
๑. บัณฑิตมหาวิทยาลัย ๑) ปรับเปลี่ยนการ
ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ มี เรียนรู้
สมรรถนะ และความ
เชี่ยวชาญด้านวิชาการ
และวิชาชีพ

โครงการ/กิจกรรม
๑) โครงการพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะ
(Competency
based Curriculum)
๒) โครงการพัฒนา
หลักสูตรบูรณาการ
ข้ามศาสตร์
๓) โครงการพัฒนา
ทักษะการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่
สอดรับกับศตวรรษที่
๒๑

ตัวชี้วัด
- จานวนหลักสูตรที่มี
การปรับปรุงและ
พัฒนา

- จานวนหลักสูตรที่มี
การพัฒนาในลักษณะ
บูรณาการข้ามศาสตร์
- จานวนอาจารย์ที่
ได้รับการพัฒนาทักษะ
การจัดการเรียนการ
สอนที่สอดรับกับ
ศตวรรษที่ ๒๑
- จานวนอาจารย์ที่จัด
การเรียนการสอนที่
สอดรับกับศตวรรษที่
๒๑
- จานวนรายวิชาที่มี
การจัดการเรียน
การสอนที่สอดรับกับ
ศตวรรษที่ ๒๑
- ระดับความพึงพอใจ
ของนักศึกษา
๔) โครงการพัฒนา
- จานวนอาจารย์ที่
อาจารย์ (Up skills) ได้รับการพัฒนาทักษะ
เพื่อเพิ่มพูนทักษะการ การจัดการเรียนการ
จัดการเรียนการสอนที่ สอนที่เน้นท้องถิ่นเป็น
เน้นท้องถิ่นเป็นฐาน
ฐาน

๒๒

เป้าประสงค์

๒. บัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ มีอตั ลักษณ์
และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์

กลยุทธ์

๑) พัฒนาคนให้พร้อม
ในการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม
(Local-based
Learning Model)

ตัวชี้วัด
- จานวนอาจารย์ที่
จัดการเรียนการสอนที่
เน้นท้องถิ่นเป็นฐาน
- จานวนรายวิชาที่มี
การจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นท้องถิ่นเป็น
ฐาน
- ระดับความพึงพอใจ
ของนักศึกษา
๑) โครงการหนึ่ง
- จานวนกิจกรรมการ
หลักสูตร หนึ่งการ
พัฒนาท้องถิ่นของ
พัฒนาท้องถิ่น
หลักสูตร
- ระดับความพึงพอใจ
ของท้องถิ่น
- ระดับความพึงพอใจ
ของนักศึกษา
๒) โครงการเร่งรัดการ - จานวนนักศึกษาที่
พัฒนาทักษะ
สอบผ่านเกณฑ์
ภาษาอังกฤษสาหรับ มาตรฐานภาษาอังกฤษ
นักศึกษาเพื่อการ
ประกอบอาชีพ
๓) โครงการยกระดับ - จานวนนักศึกษาที่เข้า
ความสามารถทาง
รับการพัฒนา
วิชาการ และวิชาชีพ - ระดับความสามารถ
ให้แก่นักศึกษา
ทางวิชาการและ
วิชาชีพของนักศึกษา
- ระดับความพึงพอใจ
ของนักศึกษา
- ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต
๔) โครงการอาชีพ
- จานวนนักศึกษาที่เข้า
สารอง (อาชีพที่ ๒ :
รับการพัฒนา

๒๓

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด
Second Career) เพื่อ - ระดับความสามารถ
การประกอบสัมมาชีพ ทางวิชาชีพของ
นักศึกษา
- ระดับความพึงพอใจ
ของนักศึกษา
- ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต
๕) โครงการ CMRU
- จานวนหลักสูตร
Career Certificate
พัฒนาทักษะอาชีพ
- จานวนผู้เรียน
หลักสูตรพัฒนาทักษะ
อาชีพ
- ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เกี่ยวข้อง
๖) โครงการ Dual
- จานวนหลักสูตร
Degree
Dual Degree
- จานวนผู้เรียนใน
หลักสูตร Dual
Degree
- ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เกี่ยวข้อง

๒๔

นโยบายที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล และ
สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์
๑. มีระบบการบริหาร
จัดการและการ
ปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ

กลยุทธ์
๑) การจัดทา
ฐานข้อมูล (Big Data)
เพื่อการบริหารจัดการ

โครงการ/กิจกรรม
๑) โครงการจัดทา
ฐานข้อมูล (Big Data)
เพื่อการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัย
๒) โครงการพัฒนา
ค่านิยมร่วม (CMRU
Core Value) สาหรับ
อาจารย์และบุคลากร

๓) โครงการยกระดับ
สมรรถนะการปฏิบัติ
งานของบุคลากร
(Second Skill or
Second
Competency)
๒. การบริหารจัดการ ๑) เสริมสร้างทักษะ
๑.๑) โครงการพัฒนา
มหาวิทยาลัยให้เป็นไป การบริหารงาน และ ทักษะการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล ภาวะผู้นาของผู้บริหาร และภาวะผู้นาของ
ตามหลักธรรมาภิบาล ผู้บริหารทุกระดับให้มี
ทักษะการบริหารที่
ทันสมัย และเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล
๓. มีระบบบริหาร
๑) การใช้เทคโนโลยี ๑.๑) โครงการการนา
จัดการที่ทันสมัยและ ทางด้านคอมพิวเตอร์ ระบบเทคโนโลยีมาใช้
พึ่งพาตนเองได้
มาใช้ในการสร้างระบบ ในการให้บริการ
การบริหารงาน

ตัวชี้วัด
- จานวนฐานข้อมูล
- จานวนครั้งในการนา
ข้อมูลไปใช้
- จานวนอาจารย์และ
บุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนา
- ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าอบรม
- จานวนบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนา
- ระดับสมรรถนะใน
การทางาน
- ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าอบรม
- จานวนผู้บริหารที่
ได้รับการพัฒนา
- ระดับสมรรถนะใน
การทางาน
- ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าอบรม
- จานวนหน่วยงาน /
งานที่ได้นาเทคโนโลยี
มาใช้ในการบริหาร
จัดการ
- จานวนระบบบริหาร
จัดการที่ทันสมัย

๒๕

นโยบายที่ ๕ การพัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เป้าประสงค์
๑. พื้นที่ของ
มหาวิทยาลัยได้รับการ
พัฒนาให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดใน
ด้านการจัดการศึกษา
การให้บริการวิชาการ
และการแสวงหารายได้

กลยุทธ์
๑) การบริหารจัดการ
พื้นที่ทุกพื้นทีข่ อง
มหาวิทยาลัยให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ แหล่งการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และท้องถิ่น และการ
จัดหารายได้

โครงการ/กิจกรรม
๑.๑) โครงการพัฒนา
พื้นที่เวียงบัวให้เป็น
สถานที่จัดการศึกษา
การบริการวิชาการ
และแสวงหารายได้
๑.๒) โครงการพั ฒ นา
พื้นที่ศูนย์แม่สา ให้เป็น
พื้นที่แปลงเกษตรสาธิต
ตามแนวเกษตรทฤษฎี
ใหม่ และการพั ฒ นา
เป็นศูนย์ฝึ กอบรมเพื่อ
การบริการวิชาการ
๑.๓) โครงการพัฒนา
พื้นที่ศูนย์แม่ริม ให้เป็น
พื้นที่หลักในการ
บริหารจัดการ การจัด
การศึกษา และการ
บริการด้านวิชาการ
๑.๔) โครงการพัฒนา
พื้นที่วิทยาเขต
แม่ฮ่องสอน ให้เป็น
พื้นที่จัดการศึกษา และ
การพัฒนาท้องถิ่นแบบ
รอบด้านในทุกมิติ

ตัวชี้วัด
- จานวนครั้งในการ
ให้บริการ
- จานวนรายได้จาก
การให้บริการการใช้
พื้นที่
- ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เกี่ยวข้อง
- จานวนแปลงสาธิต
- จานวนครั้งในการ
ให้บริการ
- ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เกี่ยวข้อง
- จานวนหน่วยงานที่
ปฏิบัติงานในพื้นที่
- จานวนครั้งในการ
ให้บริการ
- ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เกี่ยวข้อง
- จานวนครั้งในการ
ให้บริการ
- ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เกี่ยวข้อง

๒๖

นโยบายที่ ๖ การทะนุบารุงศิลปะ วัฒนธรรม
เป้าประสงค์
๑. มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่เป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้
ด้านศิลปะ และ
วัฒนธรรมพื้นบ้าน

กลยุทธ์
๑) การอนุรักษ์
ทะนุบารุง และ
เผยแพร่ศิลปะ และ
วัฒนธรรมพื้นบ้าน

โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด
๑.๑) โครงการพัฒนา - จานวนแหล่งเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะ ด้านศิลปะ และ
และวัฒนธรรมพื้นบ้าน วัฒนธรรมพื้นบ้านที่
ได้รับการพัฒนา
- จานวนเครือข่าย
ความร่วมมือในการ
พัฒนาด้านศิลปะ และ
วัฒนธรรมพื้นบ้าน
- จานวนองค์ความรู้
ด้านศิลปะ และ
วัฒนธรรมพื้นบ้านที่
ได้รับการเผยแพร่
๑.๒) โครงการ
- จานวนหลักสูตร
ฝึกอบรมระยะสั้นด้าน ระยะสั้นด้านศิลปะ
ศิลปะ และวัฒนธรรม วัฒนธรรมพื้นบ้าน
พื้นบ้าน
- จานวนผู้เข้ารับการ
อบรมหลักสูตรระยะ
สั้นด้านศิลปะ และ
วัฒนธรรมพื้นบ้าน
- ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เกี่ยวข้อง
๑.๓) โครงการวิจัยเพื่อ - จานวนโครงการวิจัย
สร้างองค์ความรู้ด้าน ที่สร้างองค์ความรู้ด้าน
ศิลปะ วัฒนธรรม
ศิลปะ และวัฒนธรรม
พื้นบ้าน
พื้นบ้าน
- จานวนรายงาน
ผลการวิจัยด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมพื้นบ้าน

๒๗

เป้าประสงค์
๒. การสร้างมูลค่าเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจให้
ท้องถิ่นบนฐานศิลปะ
และวัฒนธรรมพื้นบ้าน

กลยุทธ์
โครงการ/กิจกรรม
๑) การนาศิลปะ และ ๑.๑) โครงการเพิ่ม
วัฒนธรรมพื้นบ้าน
มูลค่าศิลปะ และ
ล้านนา มาเป็นการเพิ่ม วัฒนธรรมพื้นบ้าน
มูลค่าในการผลิตและ
บริการ

ตัวชี้วัด
- จานวนผลงานด้าน
ศิลปะ และวัฒนธรรม
พื้นบ้านที่สร้าง
มูลค่าเพิ่มให้แก่ท้องถิ่น

นโยบายที่ ๗ การเผยแพร่ความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย “หนึ่งศตวรรษ ราชภัฏเชียงใหม่”
เป้าประสงค์
๑. การจัดกิจกรรม
หนึ่งศตวรรษ ราชภัฏ
เชียงใหม่

กลยุทธ์
๑. เผยแพร่ชื่อเสียง
ของมหาวิทยาลัย

โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการจัดการ
ประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ

๒. โครงการ
ประชาสัมพันธ์ จัด
แสดง และเผยแพร่
เกียรติภูมิของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่

ตัวชี้วัด
- จานวนผลงานที่เข้า
ร่วมแสดง / ร่วม
นาเสนอ
- จานวนคน /
หน่วยงานที่เข้าร่วม
กิจกรรม
- ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เกี่ยวข้อง
- จานวนรูปแบบ
วิธีการ และช่องทาง
การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
- จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

๒๘

กลไกการนานโยบายและแนวทางการบริหารไปสู่การปฏิบัติ
เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามนโยบายที่กาหนดไว้อย่างเป็นรูปธรรม จึง
กาหนดกลไกการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้
๑. กระบวนการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ
๑.๑ ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้สอดรับกับนโยบายที่กาหนด
๑.๒ มอบนโยบาย และสร้างความเข้าใจให้ผู้ปริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ
๑.๓ กาหนดให้ทุกหน่วยงานปรับแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับ
นโยบาย
๑.๔ หน่วยงานจัดทาโครงการ/กิจกรรม คาขอจัดตั้งงบประมาณตามแผนงาน และแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
๑.๕ หน่วยงานดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่กาหนด
๑.๖ มหาวิทยาลัย และผู้บริหารหน่วยงานกากับ ติดตามผลการดาเนินงาน
๑.๗ หน่วยงานรายงานผลการปฏิบัติงานทุกไตรมาส และมหาวิทยาลัยดาเนินการสรุปผล
การดาเนินงาน รวมทั้งปัญหา อุปสรรคต่อกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยตามลาดับ
๒. การกากับ ติดตาม และประเมินผล
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการกากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของ
หน่ ว ยงาน โดยท าการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ในรู ป แบบ ๓๖๐ องศา เพื่ อ ประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพ และ
ประสิ ท ธิ ผ ลของโครงการ/กิ จ กรรมที่ ห น่ ว ยงานด าเนิ นการ โดยจั ด ท าเป็ นรายงานเพื่ อ ใช้ เป็ นข้อมูล
สารสนเทศให้แก่ผู้เกี่ยวข้องนาไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนา และแก้ไขการดาเนินงานให้ดีขึ้น โดยคานึงถึง
ความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณ ทรัพยากร

