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แผนปฏิบตัิราชการประจ าปี 2563 
กองกลาง ส านักงานอธิการบด ี

มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
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ส่วนที่ 1 : บทน า 
บริบทของมหาวิทยาลัย 
 
ประวัติความเป็นมาและสภาพปัจจุบันของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  เป็นสถาบันอุดมศึกษาสังกัดกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีล าดับข้ันการพัฒนามหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 3 - 
 

 
ปีพุทธศักราช 2516  มติคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมการฝึกหัดครูจัดต้ังวิทยาลัยครูก าแพงเพชร โดยสถาปนาข้ึน เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2516  ตั้งอยู่เขตหมู่บ้าน 

วังยาง  หมู่ที่ 1  ต าบลนครชุม  อ าเภอเมือง  จังหวัดก าแพงเพชร  มีเนื้อที่ 421 ไร่  58 ตารางวา 
ปีพุทธศักราช 2518  มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518  ยกฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ปีการศึกษา 2519  เปิดรับนักศึกษาภาคปกติรุ่นแรก โดยรับนักศึกษาระดับ ป.กศ. จ านวน 392 คน ซึ่งนักศึกษาได้รับการคัดเลือกจากสภาต าบลต่างๆ ในเขต

จังหวัดก าแพงเพชรและจังหวัดตาก 
ปีพุทธศักราช 2527  มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่2) พุทธศักราช 2527 มีผลให้วิทยาลัยครูสามารถผลิตบัณฑิตสาขาวิชาชีพอื่นที่ไม่ใช่

วิชาชีพครูได ้
ปีการศึกษา 2529  เปิดรับนักศึกษา ภาค กศ.บป. เป็นรุ่นแรก 
ปีพุทธศักราช 2535  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  พระราชทานนามวิทยาลัยครูทั้ง 36  แห่งว่า “สถาบันราชภัฏ”   

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 
ปีพุทธศักราช 2538  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งมีผลให้วิทยาลัยครูก าแพงเพชรมี

ฐานะเป็นสถาบันราชภัฎก าแพงเพชร ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2538 
ปีการศึกษา 2541  เปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาเป็นรุ่นแรก  
ปีการศึกษา 2543  เปิดรับนักศึกษาภาคพิเศษ ที่ อ.แม่สอด จ.ตาก ใช้สถานที่โรงเรียนสรรพวิทยาคมเป็นศูนย์การศึกษาเป็นรุ่นแรก  
ปีการศึกษา 2544  จัดตั้งศูนย์ขยายโอกาสอุดมศึกษาสู่ท้องถ่ินบนพื้นที่ 600 ไร่ ของสถาบันที่ ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก และเปิดรับนักศึกษาภาคปกติเป็นรุ่นแรก 
ปีการศึกษา 2545  เปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคพิเศษ  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา  และหลักสูตรครุศาสตร 

มหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนเป็นรุ่นแรก 
ปีการศึกษา 2546  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ลงทรงพระปรมาภิไธยประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา ใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  มีผลให้สถาบันราชภัฏอยู่ในโครงสร้างเดียวกับมหาวิทยาลัยในส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ปีพุทธศักราช 2547  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบญัญัติมหาวิทยาลยัราชภัฏวันที่ 9 มิถุนายน 2547  และประกาศในราชกจิจา

นุเบกษา ในวันที่ 14 มิถุนายน 2547 จึงมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2547 เป็นต้นไป ท าให้สถาบันราชภัฏ 41 แห่งทั่วประเทศ มี สถานภาพเป็น “มหาวิทยาลัย      
ราชภัฏ” มีความเป็นอิสระและเป็นนิติบุคคล เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  
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ปีพุทธศักราช 2548  เปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  สาขาวิชาหลักสูตรและการ
สอน  และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา  ณ ศูนย์อุดมศึกษาแม่สอด เป็นรุ่นแรก 

ปีพุทธศักราช 2550  เปิดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน  และหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน 

ปีพุทธศักราช 2551  เปิดรับนักศึกษาภาคพิเศษตามโครงการความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการ
จัดการการคลัง เป็นรุ่นแรก  โดยรับนักศึกษาที่เป็นบุคลากรองค์กรปกครองท้องถ่ินจากจังหวัดก าแพงเพชร จังหวัดตากและจังหวัดสุโขทัย 

ปีพุทธศักราช 2552  เปิดรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรดุษฏีบัณฑิตสาขายุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนา (รุ่นแรก) 
ปีพุทธศักราช 2557  เปิดรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรดุษฏีบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษา (รุ่นแรก) 
ปีพุทธศักราช 2562  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  เปลี่ยนสังกัดจากกระทรวงศึกษาธิการ  มาสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม 
 
 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานที่ทั้งสิ้น 15 หน่วยงาน  ประกอบด้วย  คณะครุศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ  คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด  บัณฑิตวิทยาลัย  ส านักงานอธิการบดี  ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  สถาบันวิจัยและพัฒนา  ส านักประกันคุณภาพการศึกษา  และ
ส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้ 
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ชื่อหน่วยงาน ท่ีตั้ง และประวัติความเป็นมา กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
1.1 ชื่อหน่วยงาน กองกลาง ส านักงานอธิการบด ี
1.2 ท่ีตั้ง 

อาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14) 
อาคารหอประชุมทีปงักรรัศมีโชต ิ

  อาคารสถานที ่
  อาคารยานพาหนะ 

 
1.3 ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

  ตามที่สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร  ได้เปลี่ยนสถานภาพมาเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547 ตั้งแต่วันที่  
15  มิถุนายน  2547 เป็นต้นมา  มีผลท าให้มีการแบ่งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยใหม่เป็น  10 หน่วยงาน  และกองกลาง ส านักงานอธิการบดี เป็นหนึง่ในหน่วยงาน
ดังกล่าว  ปัจจุบัน กองกลาง ส านักงานอธิการบดีแบ่งโครงสร้างประกอบด้วยกลุ่มงาน ดังนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป  กลุ่มงานธุรการ  กลุ่มงานเลขานุการ กลุ่มงานการเงิน  
กลุ่มงานพัสดุ  กลุม่งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ  กลุ่มงานประชาสมัพันธ์  กลุ่มงานอาคารสถานที่   กลุ่มงานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลงังาน   
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โครงสร้างองค์กร กองกลาง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองกลาง 
 

ส านักงานอธิการบดี 

กลุ่มงานการเงิน 
 

กลุ่มงานธุรการ 

กลุ่มงานเลขานุการ 
 

กลุ่มงานพัสดุ 
 

กลุ่มงานการเจ้าหน้าท่ีและนิติการ 

• กลุ่มงานอาคารสถานท่ี 
 

กลุ่มงานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน 

• กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
 

กลุ่มงานประชาสัมพันธ ์
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ข้อมูลพื้นฐานของกองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
 

 
จ านวนบุคลากรของมหาวิทยาลยั 

หน่วยงาน 

บุคลากรสายสนับสนุน รวม  
ภาคปฏิบัติการ ภาคสนาม ตาม ร้อยละ 

ขรก. 
พนง.
ม. 

พนง.ร
. 

ลจ.ป. สญจ. 
รวม 

ลจ.ป. สญจ. 
รวม 

หน่วยงาน 
 

  - กองกลาง 5 22 9 2 27 65 2 34 36 101 100.00 
รวมท้ังสิ้น 5 22 9 2 27 65 2 34 36 101 100.00 

(ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2562) 
 

หมายเหตุ : ขรก. หมายถึง ข้าราชการ / พนง.ม. หมายถึง พนักงานมหาวิทยาลัย / พนง.ร. หมายถึง พนักงานราชการ / ลจ.ป. หมายถึง ลูกจ้างประจ า / สญจ. หมายถึง ลูกจ้างประจ าตามสัญญาจ้าง 
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ยุทธศาสตร์ระดบัต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 
1. นโยบายรัฐบาล  (ค าแถลงนโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี วันที่ 22 กรกฎาคม 2562)  

ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 9 มิถุ นายน 2562 และ 10 กรกฎาคม 2562 ตามล าดับ ส านัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้จัดส่งค าแถลงนโยบายรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เพื่อแจกจ่ายให้กับสมาชิกรัฐสภา ตามมาตรา 162 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

ส าหรับค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา ซ่ึงรายละเอียดของนโยบายรัฐบาลแบ่งออก 3 ส่วนหลัก มีนโยบายหลัก 12 ข้อ และนโยบายเร่งด่วนอีก 12 ข้อ ได้แก่ 
นโยบายหลัก 12 ด้าน 

1. ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2. สร้างความม่ันคงและปลอดภัยของประทศ และความสงบสุข 2 ของประเทศ 
3. ท านุบ ารุงศาสนาและวัฒนธรรม 
4. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 
5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
6. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 6 
7. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
8. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของไทยทุกช่วงวัย 
9. สาธารณสุขความเสมอภาคและสวัสดิการที่เหมาะสมกับกลุ่มประชาชน 
10. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติมโตอย่างยั่งยืน 
11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ  
12. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและกระบวนการยุติธรรม 

นโยบายเร่งด่วน 12 ด้าน 
1. แก้ไขปัญหาการด ารงชีวิตของประชาชน 
2. ปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
3. มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับการผันผวนของเศรษฐกิจโลก 
4. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกร 
5. พัฒนานวัตกรรมการยกระดับศักยภาพของแรงงาน 
6. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต  
7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 
8. แก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจ า 
9. แก้ไขปัญหายาเสพติดและความสงบสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
10. พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 
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11. สนับสนุนให้มีการศึกษาการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และด าเนินเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ  12. การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
2. กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 

วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” 
ทั้งน้ี วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ การด ารงอยู่อย่างม่ันคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การ
ด ารงอยู่อย่างม่ันคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความม่ันคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความม่ันคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถ
ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้านค วามม่ันคงในประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเก้ือกูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 

“ม่ันคง” หมายถึง การที่ประเทศจะต้องเกิดความสงบสุข สันติ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ไม่ใช้ความรุนแรง หรือวิถีทางนอกกฎหมาย มีความรักใคร่สามัคคีกัน 
“ม่ังคั่ง” หมายถึง การท าให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามสมควรแก่ฐานะ การท าให้เศรษฐกิจมีความเชื่อมโยงระหว่างกันมากขึ้น โดยให้ความส าคัญกับการค้าขายกับประเทศเพื่อน

บ้าน มากกว่าที่จะพึ่งพาแต่เฉพาะการส่งออกไปขายยังประเทศที่อยู่ไกล บริหารจัดการภายในประเทศอย่างบูรณาการ ทั้งการทรัพยากรน้ า การประกอบอาชีพ การศึกษา และ สิ่งแวดล้อมให้ด าเนิน
ไปอย่างสมดุล 

“ย่ังยืน” หมายถึง การค านึงถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน ไม่ด าเนินการโครงการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดภาระแก่ลูกหลานในอนาคตข้างหน้า ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ อย่างเหมาะสมตามก าลัง
ความสามารถของตนเอง ใช้หลักเหตุและผล และการรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลง หรือการมีภูมิคุ้มกันตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์น้ัน จ าเป็นจะต้องมีการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการ
พัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังน้ัน จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพื่อถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อ เน่ือง
และมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการ
สร้างและรักษาไว้ซ่ึงผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์
ประจ าชาติ “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความม่ันคง เสมอภาคและเป็น
ธรรม ซ่ึงยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปีต่อจากน้ีไป จะประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ด้ านความม่ันคง  (2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน  (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  (4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  (5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และ (6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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3. ไทยแลนด์ 4.0 

“ไทยแลนด์ 4.0”  เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่เข้ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ที่ ว่า “ม่ันคง ม่ังคั่ง และยั่งยืน” ที่มีภารกิจส าคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ เพื่อปรับแก้ 
จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างเร็ว รุนแรงในศตวรรษที่ 21 ได้ 

ประเทศไทยในอดีตที่ผ่านมามีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจเป็นไปอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่ยุคแรก หรือ “ประเทศไทย 1.0” เน้นการเกษตรเป็นหลัก เช่น ผลิตและขาย พืชไร่ พืชสวน เลี้ยงสัตว์ 
เป็นต้น ยุคสอง หรือ “ประเทศไทย 2.0” เน้นอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นแต่เป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก เช่น การผลิตและขายรองเท้า  เครื่องหนัง เครื่องดื่ม เครื่องประดับ เครื่องเขียน กระเป๋า 
เครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น และปัจจุบัน (พ.ศ.2559) จัดอยู่ในยุคที่สาม หรือ ”ประเทศไทย 3.0”  เป็นอุตสาหกรรมหนักและการส่งออก เช่น การผลิตและขาย ส่งออกเหล็กกล้า รถยนต์ กลั่นน้ ามัน แยก
ก๊าซธรรมชาติ ปูนซีเมนต์ เป็นต้น แต่ไทยในยุค 1.0  2.0 และ 3.0 รายได้ประเทศยังอยู่ในระดับปานกลาง จึงต้องเร่งพัฒนาเศรษฐกิจสร้างประเทศ จึงเป็นเหตุให้น าไปสู่ยุคที่สี่ ให้รหัสใหม่ว่า ”
ประเทศไทย 4.0” ให้เป็นเศรษฐกิจใหม่ (New Engines of Growth) มีรายได้สูง โดยวางเป้าหมายให้เกิดภายใน 5-6 ปีน้ี  เป็นการการวางภาพอนาคตทางเศรษฐกิจที่ชัดเจนของประเทศที่พัฒนา 
เช่น สหรัฐอเมริกา “A Nation of Makers”  อังกฤษ “Design of Innovation”  อินเดีย “Made in India” หรือ เกาหลีใต้ “Creative Economy” เป็นต้น 

“ประเทศไทย 4.0” ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม”  โดยมีฐานคิดหลัก คือ เปลี่ยนจากการผลิต
สินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” เปลี่ยนการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม  และเปลี่ยนจากการเน้น
ภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น 

ดังน้ัน จึงควรมีการเปลี่ยนวิธีการที่มีลักษณะส าคัญ คือ เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมในปัจจุบัน ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ที่เน้นก ารบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming)  
โดยเกษตรกรต้องมีฐานะที่ม่ันคง และเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur)  เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู่และรัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา ไปสู่
การเป็น Smart Enterprises และ Startups  บริษัทเกิดใหม่ที่มีศักยภาพสูง เปลี่ยนจาก Traditional Services ซ่ึงมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ าไปสู่ High Value Services และเปลี่ยนจากแรงงาน
ทักษะต่ าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง 

เพื่อให้เกิดผลจริงต้องมีการพัฒนาวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ดังน้ี 
1. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น สร้างเส้นทางธุรกิจใหม่ (New Startups) ด้านเทคโนโลยีการเกษตร  เทคโนโลยีอาหาร  เป็นต้น 
2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เช่น พัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพ  เทคโนโลยีการแพทย์  สปา  เป็นต้น 
3. กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม เช่น เทคโนโลยีหุ่นยนต์ เป็นต้น 
4. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว เช่น เทคโนโลยีด้านการเงิน  อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้อง

ใช้คน  เทคโนโลยีการศึกษา  E-MargetPlace  E-Commerce  เป็นต้น 
5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง  เช่น เทคโนโลยีการออกแบบ ธุรกิจไลฟ์สไตล์  เทคโนโลยีการท่องเที่ยว  การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ  เป็นต้น 
การพัฒนาประเทศภายใต้โมเดล “ประเทศไทย 4.0” จะใช้แนวทาง “สานพลังประชารัฐ” เป็นตัวการขับเคลื่อน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ภาคการเงินการธนาคาร ภาค

ประชาชน ภาคสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่างๆ ร่วมกันระดมความคิด ผนึกก าลังกันขับเคลื่อน ผ่านโครงการ  บันทึกความร่วมมือ  กิจกรรม  หรือ งานวิจัยต่างๆ  โดยการ
ด าเนินงานของ ”ประชารัฐ” กลุ่มต่างๆ อันได้แก่ กลุ่มที่ 1 การยกระดับนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์การปรับแก้กฎหมายและกลไกภาครัฐ พัฒนาคลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และการดึงดูด
การลงทุน และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  กลุ่มที่ 2 การพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ  กลุ่มที่ 3 การส่งเสริมการท่องเที่ยวและไมล์ การสร้างรายได้ 
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และการกระตุ้นการใช้จ่ายภาครัฐ  กลุ่มที่ 4 การศึกษาพื้นฐานและพัฒนาผู้น า (โรงเรียนประชารัฐ) รวมทั้งการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ  และกลุ่มที่ 5 การส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนใน
ต่างประเทศ รวมทั้งการส่งเสริมกลุ่ม SMEs และผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ซ่ึงแต่ละกลุ่มก าลังวางระบบและก าหนดแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายอย่างเข้มข้น 
4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  (พ.ศ. 2560 – 2564) 

จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเน่ืองจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 11 และกรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่ วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน 
โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่ มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้
สูง มีความม่ันคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ โดยมีแนวทางในการพัฒนา ดังน้ี 

1. การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
1.1) การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 
1.2) การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
1.3) การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
1.4) การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 
1.5) การปรับโครงสร้างการผลิต 

2. การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
2.1) การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
2.2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง 
2.3) การพัฒนาด้านสุขภาพ 
2.4) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย 

3. การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
3.1) การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ 
3.2) การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก 
3.3) การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร 
3.4) การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค 

4. การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
4.1) การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง 
4.2) การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน 
4.3) การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

5. การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5.1) การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว 
5.2) การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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5.3) การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว  
5.4) การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
5.5) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  
5.6) การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 

6. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
6.1) การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ 
6.2) การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
6.3) การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม  
6.4) การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 
 

5. แผนอดุมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2574) 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีพันธกิจหลักส าคัญตามกฎหมายในการจัดท าแผนเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ รวมทั้งแผนของหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางของการขับเคลื่อนอุดมศึกษาทั้ง 4 พันธกิจ ประกอบด้วย การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม สามารถน ามาใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได้อย่างเต็มศักยภาพบนทรัพยากรที่มีอย่างจ ากัด รองรับบริบทของโลกและของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จึง
มีการจัดท าแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 3 โดยมีหลักการในการจัดท าแผน คือ 1) อุดมศึกษาเป็นกลไกในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ (engine for growth)  2) ปฏิรูประบบ
อุดมศึกษาบนแนวคิดให้อุดมศึกษาเป็นหัวรถจักรในการปรับการศึกษาทั้งระบบ  และ 3) เป็นช่วงเวลาและโอกาสส าคัญในการเปลี่ยนแปลงการศึกษาของประเทศ 

วิสัยทัศน์  “อุดมศึกษาไทยเป็นแหล่งสร้างปัญญาให้สังคม น าทางไปสู่การเปลี่ยนแปลง สร้างนวัตกรรมความรู้ งานวิจัย ที่เสนอทางเลือกและแก้ปัญหา เพื่อการพัฒนาประเทศ และสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขัน” 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อยกระดับมาตรฐานการอุดมศึกษาให้เทียบเคียงกับประเทศพัฒนาแล้ว 
2. เพื่อสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมอย่างกว้างขวางและครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคการผลิต 
3. เพื่อสนับสนุนการเคลื่อนย้ายทางสังคม (Social Mobility) 
4. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการก ากับดูแลระบบอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความเป็นอิสระในการบริหารตนเอง 

ยุทธศาสตร์หลัก 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 อุดมศึกษาเป็นแหล่งพัฒนาก าลังคนและสร้างเสริมศักยภาพทั้งทักษะความคิดและการรู้คิด เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 

เป้าหมาย  
1.1 ปรับสัดส่วนการผลิตในภาพรวมเพื่อให้ตรงกับทิศทางการพัฒนา 
1.2 การปรับปรุงคุณภาพของอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
1.3 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงให้ทุกกลุ่ม ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาในกลุ่มวัยท างานและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
1.4 การสร้างเครือข่ายและเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา (Work-based learning, Integrated Learning, Credit Bank) 
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1.5 ยกระดับอุดมศึกษาให้มีความเป็นสากล (Internationalization) เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) 
 

ตัวชี้วัด 
1. สัดส่วนการผลิตบุคลากรสายวิทย์ : สายอ่ืน ในสถาบันอุดมศึกษา (60 : 40) 
2. ร้อยละของผู้เรียนในระบบอุดมศึกษาเทียบกับจ านวนประชากร ช่วงอายุ 18 – 22 ปี (ร้อยละ 60) 
3. ระดับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ (CEFR ระดับปริญญาตรี) (C1+) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพนักศึกษา เสริมสร้างความรู้ และทักษะทางอาชีพให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
เป้าหมาย  

2.1 ปรับปรุงกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน ครอบคลุมความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 
2.2 พัฒนาทักษะการท างานและการแก้ปัญหา (3R8C) 
2.3 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมและวิจัย 

ตัวชี้วัด 
1. การประเมินทักษะและสมรรถนะของบัณฑิตด้าน Soft Skill และ Critical Thinking (21st Century) 
2. Innovative Universities (10 แห่ง) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาค าตอบที่จะน าไปใช้ประโยชน์ในการ
แก้ปัญหา และพัฒนาเศรษฐกิจทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ 

เป้าหมาย  
3.1 พัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามความสามารถและศักยภาพด้านการวิจัย และการบริการที่มีต่อสังคม (Research Hubs, Innovation Center) 
3.2 พัฒนาสมรรถนะและความสามารถบุคลากรวิจัยเพื่อสร้างความรู้ใหม่และนวัตกรรมที่มีคุณภาพสูง (ผลงานวิจัย/จ านวนอาจารย์, จ านวนนักวิจัย, Impact 

Factor, Citation) 
3.3 การสร้างขีดความสามารถในการวิจัยที่น าไปสู่การใช้งานจริง แก้ไขปัญหา และชี้น าสังคม (จ านวนนวัตกรรมที่ใช้งานและเกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ/สังคม) 
3.4 พัฒนาขีดความสามารถไปสู่มหาวิทยาลัยชั้นน าของโลก (University 4.0, World Class/Global University Ranking) 

ตัวชี้วัด 
1. จ านวนนักวิจัยต่อประชากร (60 คน) 
2. รายได้ที่ได้จากการใช้สิทธิในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย (50 ล้านบาทต่อปี) 
3. World Class Ranking at 200 (7 แห่ง) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและน าความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถิ่น 
เป้าหมาย  

4.1 เปิดโอกาสในการพัฒนาวิชาการสู่สังคม (University Social Engagement) 
4.2 ส่งเสริมการน าความรู้ไปสู่การสร้างโอกาสทางธุรกิจ (Start-up, Spin-off, Incubator และ Accelerator) 
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4.3 แหล่งสนับสนุนการพัฒนาฐานรากเศรษฐกิจและชุมชนท้องถิ่น (โครงการความร่วมมือกับเอกชน/ท้องถิ่น ประชารัฐ Community University) 
4.4 โครงการพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน (Demand Driven) 

ตัวชี้วัด 
1. จ านวน Technology-Base Startups (ไม่น้อยกว่า 300 แห่ง) 
2. น าองค์ความรู้เพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับ SMEs (ไม่น้อยกว่า 800 แห่ง) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และมีระบบการก ากับดูแลที่รับผิดชอบต่อผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน 
เป้าหมาย  

5.1 การปรับโครงสร้างการบริหารจัดการและบทบาทของระบบอุดมศึกษา (HE Restructure, Governance Roles and Responsibility) 
5.2 ปรับปรุงการบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขั น (การลดต้นทุนต่อหน่วย/

ความรับผิดชอบด้านการเงิน) 
5.3 ระบบฐานข้อมูลและการรายงานที่ถูกต้อง (ความครบถ้วนของการรายงานข้อมูลต่อ สกอ. และต่อสาธารณะ) 
5.4 สร้างระบบการก ากับดูแลที่โปร่งใส ความรับผิดและตรวจสอบได้ (Governance Accountability/Organizational Assessment) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

เก่ียวข้องกับบทบาทของสภามหาวิทยาลัย 
ตัวชี้วัด 

1. ร้อยละการประเมินความโปร่งใสและรับผิด (ร้อยละ 90) 
2. การประเมินผลสัมฤทธ์ิทางเศรษฐกิจและสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ปรับระบบโครงสร้างการตรวจสอบ การจัดสรรงบประมาณ และการติดตามรายงานผลที่มีประสิทธิภาพ 
เป้าหมาย  

6.1 การปรับระบบการจัดสรรงบประมาณตามการพัฒนาขีดความสามารถของสถาบันอุดมศึกษา (Financial Incentive: Demand Pull, Performance-based, PA) 
6.2 ปรับระบบการติดตามประเมินผลทุกระดับของ สกอ. ให้เกิดประสิทธิภาพ และให้เชื่อมกับการให้คุณ ให้โทษตาม Performance 
6.3 สร้างกลไกการประเมินคุณภาพที่มุ่งเน้นประสิทธิผล การสร้างความรู้ และทักษะของบัณฑิต (Quality System: Accreditation System, QA System, 

Learning Outcome, Ranking) 
6.4 ส่งเสริมให้สร้างกลไกในการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพในพันธกิจทุกด้าน (Resource and Support Centers, Benchmark Partners) 
6.5 สร้างระบบการติดตามรายงานผลที่มีประสิทธิภาพ ระบบข้อมูลสารสนเทศและสถิติอุดมศึกษาการรายงานผลระบบอุดมศึกษาสู่สาธารณะ 

ตัวชี้วัด 
1. ร้อยละการส าเร็จการศึกษาตามเวลาที่ก าหนดตามหลักสูตร (ร้อยละ 80) 
2. ความสามารถการปฏิบัติงานภายหลังจบการศึกษา 
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6. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
เน่ืองจากแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 – 2559) จะสิ้นสุดในปี พ.ศ. 2559 ดังน้ัน ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงได้จัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 

2579 ซ่ึงเป็นแผนระยะยาว 20 ปี เพื่อเป็นแผนแม่บทส าหรับหน่วยงานที่เก่ียวข้องน าไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนา โดยก าหนดวิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมาย เป้าหมาย ตัวชี้วัด และยุทธศาสตร์ของ
แผนการศึกษาแห่งชาติ ดังน้ี 

วิสัยทัศน์ (Vision)  
“คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษ

ที่ 21” 
วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา  4 ประการ คือ  

1) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  
2) เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และ

ยุทธศาสตร์ชาติ  
3) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
4) เพื่อน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ าภายในประเทศลดลงเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหม ายในการจัดการศึกษาดังกล่าว

ข้างต้น  
แผนการศึกษาแห่งชาติได้วางเป้าหมายไว้ 2 ด้าน คือ  

1) เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและคุณลักษณะ
ต่อไปน้ี 

- 3Rs ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้ (Writing) และการคิดเลขเป็น(Arithmetics) 
- 8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม 

(Creativity and Innovation) ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross – cultural Understanding) ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า 
(Collaboration,Teamwork and Leadership) ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่อ (Communications, Information and Media Literacy) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม
(Compassion) 

2) เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ประการ ดังน้ี 
2.1) ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access) 
2.2) ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างเท่าเทียม (Equity)  
2.3) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ (Quality)  
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2.4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่าและบรรลุเป้าหมาย (Efficiency)  
2.5) ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) มี 

แผนการศึกษาแห่งชาติได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์หลักที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดังน้ี 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ มีเป้าหมาย ดังน้ี 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มีเป้าหมาย ดังน้ี 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้มีเป้าหมายดังน้ี 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา มีเป้าหมาย ดังน้ี 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมาย ดังน้ี 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเป้าหมายดังน้ี 

 
7. นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ดร.สุวิทย์  เมษินทรีย์) 

ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 ก าหนดอ านาจและหน้าที่ของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม ดังน้ี 

1. ส่งเสริม สนับสนุน และกากับดูแลการอุดมศึกษาให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยมีความเป็นอิสระทางวิชาการและการบริหารจัดการ ให้มีการพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศ และให้ด าเนินการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสหวิทยาการ 

2. ส่งเสริม สนับสนุน และก ากับดูแลการวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรมของสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมที่อยู่ในสังกัดกระทรวงหรือก ากับดูแลของ
รัฐมนตรี รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมที่อยู่นอกกระทรวงเพื่อให้เกิดความร่วมมือ และด า เนินการไปในทิศทางที่มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ และแผนด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 

3. จัดให้มีระบบนิเวศและโครงสร้างพื้นฐานที่ส าคัญเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมรวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือเพื่อผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะทาง และความ
ร่วมมือในด้านการวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบุคคลหรือหน่วยงานในต่างประเทศ 

4. ปฏิบัติการอ่ืนที่มีกฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจของกระทรวง 
โดยมีวิสัยทัศน์ ได้แก่ เป็นองค์กรน าเพื่อขับเคลื่อนการอุดมศึกษาไทยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมไปสู่มาตรฐานในระดับสากลและเพิ่มอันดับความสามารถการแข่งขันในระดับ

นานาชาติอย่างยั่งยืน ภายในปี พ.ศ. 2580 
ซ่ึงมีการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด ดังน้ี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่มีคุณภาพสูงเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

เป้าหมาย 1.1 การพัฒนากาลังคนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ 
ตัวชี้วัด 

1. จ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาแบบทางานเต็มเวลา (FTE) ต่อประชากร 10,000 คน-ปี 
2. จ านวนบุคลากรที่ท างานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3. จ านวนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับความสามารถในการแข่งขัน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ของประเทศ และสร้างระบบนิเวศการวิจัย 
เป้าหมาย 2.1 การสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการงานวิจัยและงบประมาณวิจัยและนวัตกรรม 

ตัวชี้วัด 
1. อันดับรวมของความสามารถการแข่งขันด้าน Scientific Infrastructure ของประเทศตามการจัดอันดับของ IMD 
2. มีระบบสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมของประเทศที่เชื่อมโยงระดับชาติและนานาชาติ 
3. จ านวนของโครงการวิจัยและนวัตกรรมริเริ่มใหม่ที่ส าคัญของประเทศ 

เป้าหมาย 2.2 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 
ตัวชี้วัด 

1. มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตที่เกิดจากการนาผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ 
2. ร้อยละผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกน าไปใช้ในการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับภาคการผลิตและบริการและภาคธุรกิจ 
3. ความสามารถใหม่ในการดาเนินการวิจัยขั้นแนวหน้า (Frontier Research) 

เป้าหมาย 2.3 การขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และพัฒนาพื้นที่เพื่อนวัตกรรม 
ตวัชี้วัด 

1. ความส าเร็จในการผลักดันโครงการขนาดใหญ่ (โครงการที่มีงบประมาณตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป) 
2. มูลค่าการลงทุนวิจัยของบริษัทที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจฐานรากด้วยอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
เป้าหมาย 3.1 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต 

ตัวชี้วัด 
1. มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
2. จ านวนนวัตกรรมทางสังคมและนวัตกรรมสาหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่ผลิตได้เองภายในประเทศ 
3. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นและของชาติหรือส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา หรือให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน

และสังคม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการจัดการศึกษาให้ทันสมัย มีคุณภาพและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

เป้าหมาย 4.1 การผลิตและพัฒนาสมรรถนะกาลังคนให้เป็น high-skilled workforce ตามความต้องการของประเทศ 
ตัวชี้วัด 

1. ร้อยละของหลักสูตร/รายวิชาที่มีการพัฒนาทักษะและสมรรถนะของบัณฑิตด้าน Soft Skill และ Critical Thinking (21st Century) 
เป้าหมาย 4.2 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ตัวชี้วัด 
1. จ านวนประชาชนที่เข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ ที่จัดการศึกษาในรูปแบบ Lifelong learning 

เป้าหมาย 4.3 การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา 
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ตัวชีวั้ด 
1. สัดส่วนการผลิตบัณฑิตสายวิทย์ : สายอ่ืนในสถาบันอุดมศึกษา 

กรอบนโยบาย 4 มิติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  มีการแถลงกรอบนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมที่สอดรับการนโยบายรัฐบาล  
สะท้อนผ่าน 4 มิติ ดังน้ี  

มิติที่ 1 : สร้างและพัฒนาคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 
- ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) ทุกอายุ ทุกช่วงวัย สามารถพัฒนาตัวเองได้ตลอดเวลา ไม่ตกเทรนด์  
- ขับเคลื่อนหลักสูตรอุดมศึกษายุคใหม่ ให้เข้ากับอาชีพแห่งอนาคต รองรับอาชีพหลากหลายในโลกยุคใหม่อย่างเท่าทัน 
- สร้างบัณฑิตคุณภาพพร้อมสู่โลกใบใหม่แห่งศตวรรษที่ 21  
- ขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะแห่งอนาคต (Skill for the future) อย่างเป็นรูปธรรม ทั้ง Upskill และ Reskill คนท างาน 
- สนับสนุนการเรียนรู้ส าหรับคนสูงวัย 

มิติที่ 2 : สร้างและพัฒนาองค์ความรู้  
- ปรับโจทย์ ปรับระบบงบประมาณ และการวิจัยให้ตอบโจทย์ประเทศไทย 
- ผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว 
- ขับเคลื่อน 4 วาระวิจัย ตอบโจทย์ประเทศ ทั้ง Smart Farming, Active Citizen, Zero-Waste และ AI for All 
 

มิติที่ 3 : สร้างและพัฒนานวัตกรรม 
- สร้างกองทุนพัฒนาสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ (Young Startup) และการให้ค าปรึกษาจากผู้รู้จริง (Mentor in Residence) อย่างครบวงจร 
- ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมชุมชน, นวัตกรรมเชิงธุรกิจ และ นวัตกรรมสังคม  
- สร้างมูลค่าเพิ่ม เปลี่ยน Made in Thailand เป็น Innovated in Thailand 

มิติที่ 4 : ปฏิรูปการอุดมศึกษา 
- ปลดล๊อค กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) ปรับวิธีการขอต าแหน่งวิชาการให้เหมาะสมกับยุคสมัย และทันโลก 
- ปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยตาม 3 กลุ่มภารกิจ ตอบโจทย์ประเทศ 
- พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่ สร้างระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) ที่สามารถเลือกเรียนในสิ่งที่ตนสนใจ (Modular System) สะสมเป็นปริญญาจ๋ิว 

ไร้ข้อจ ากัดเรื่องเวลา มหาวิทยาลัย อายุ และสามารถน าเอาประสบการณ์ที่มีมาเทียบหน่วยกิตได้ 
 

8. นโยบายการปรับยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) (ฉบับปรับปรุง 11 ตุลาคม 2561) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศได้ร่วมหารือและก าหนดแนวทางการยกระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) มุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษา

เพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยก าหนดวิสัยทัศน์ คือ “มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็นสถาบันหลักที่บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการ
พัฒนาท้องถิ่นเพื่อสร้างความม่ันคงให้กับประเทศ” ซ่ึงมีรายละเอียดพอสังเขป ดังน้ี 

1. พันธกิจ 
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1. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดี เป็นพลเมืองดีในสังคมและมีสมรรถนะตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
2. วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับมุ่งเน้นการบูรณาการเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
3. พัฒนาท้องถิ่นตามศักยภาพ สภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และน้อมน าแนวพระราชด าริสู่การปฏิบัติ 
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชนให้มีคุณธรรมและความสามารถในการบริหารงานเพื่อประโยชน์ต่อ

ส่วนรวม 
5. บริหารจัดการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล พร้อมรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน 

2. สถาบันหลัก 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นที่พึ่งของท้องถิ่น ในการให้ความรู้ ให้ความจริง มีความเป็นกลางทางการเมือง ประสานความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ในการพัฒนา

ท้องถิ่นให้บรรลุเป้าหมาย 
3. อัตลักษณ์บัณฑิต 

บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมีความรู้ ความสามารถเชิงวิชาการวิชาชีพ พร้อมด้วยคุณลักษณะคนไทยตามพระราโชบายด้านการศึกษา 4 ประการ คือ 
1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง คือ มีความรู้ ความเข้าใจต่อชาติ บ้านเมือง ยึดม่ันในศาสนา ม่ันคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ และมีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 
2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง คือ รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด – ชอบ สิ่งที่ชั่ว – ดี ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่งาม ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว และช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 
3. มีงานท า มีอาชีพ คือ การสร้างให้เด็กและเยาวชนรักงาน สู้งานท าจนงานส าเร็จ มีงานท าสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ 
4. เป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย คือ ส านึกในหน้าที่ของทุกคนในการเป็นพลเมืองดี ส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสท าหน้าที่พลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะท าเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องท า”

ด้วยความมีน้ าใจและความเอ้ืออาทร 
4. สมรรถนะบัณฑิต 

บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาการ วิชาชีพ มีทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 มีความเป็นมืออาชีพ 
5. ยุทธศาสตร์ 

5.1) การพัฒนาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ 

1. สร้างและพัฒนาความร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัดในการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ และด าเนินโครงการตามพันธกิจและศักยภาพของมหาวิทยาลัยโดยก าหนด
เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมถึง Timeline ในการด าเนินการทุกขั้นตอนอย่างเป็นรูปธรรม (ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว) ทั้งน้ีต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดด้วย 

2. บูรณาการความร่วมมือในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย (ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม) ในการด าเนินโครงการพัฒนาให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างมี
นัยส าคัญ 

3. บูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัยของนักศึกษา และอาจารย์กับการพัฒนาท้องถิ่น 
ตัวชี้วัด 

1. มีฐานข้อมูลของพื้นที่บริการ (ศักยภาพชุมชน สภาพปัญหา และความต้องการที่แท้จริงของชุมชน) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ ประเมินและวางแผนงานพัฒนาเชิงพื้นที่
ตามศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

2. จ านวนหมู่บ้าน/โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏด าเนินโครงการอันเป็นผลจากการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ 
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3. ร้อยละสะสมของจ านวนหมู่บ้านที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเข้าด าเนินโครงการพัฒนาเปรียบเทียบกับจ านวนหมู่บ้านทั้งหมดในพื้นที่บริการ (การกระจายตัวเชิงพื้นที่) 
4. จ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และจ านวนโครงการฯ สะสม (แยกประเภทตามเป้าหมาย) 
5. จ านวนภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่รวมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่บริการ 
6. อัตราส่วนโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นแกนน าเปรียบเทียบกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมดของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
7. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เก่ียวกับการน้อมน าพระราโชบายด้านการศึกษา เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ประการ สู่การปฏิบัติในพื้นที่บริการ

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
8. อัตราการอ่านออกเขียนได้ของจ านวนประชากร โดยเฉพาะประชากรในวัยประถมศึกษาในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
9. ร้อยละของหมู่บ้านที่มีดัชนีชี้วัดความสุขมวลรวมชุมชนเพิ่มขึ้น 
10. อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้ครัวเรือนในพื้นที่การพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
11. มีแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างคุณค่าและจิตส านึกรักษ์ท้องถิ่น 
12. จ านวนวิสาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการใหม่ในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ประสบความส าเร็จจากการสนับสนุนองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
13. อัตราการอพยพของประชากรวัยท างานในท้องถิ่นลดลง 

5.2) การผลิตและพัฒนาครู 
กลยุทธ์ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ และกระบวนการผลิตให้มีสมรรถนะเป็นเลิศเป็นที่ยอมรับด้วย School Integrated Learning และสอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ 

2. พัฒนาสมรรถนะครูของครูให้มีความเป็นมืออาชีพ 
3. บ่มเพาะนักศึกษาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพพร้อมด้วยจิตวิญญาณความเป็นครูและคุณลักษณะ 4 ประการ คือ 1) มีทัศนคติที่ดีและ

ถูกต้อง 2) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3) มีงานท า มีอาชีพ 4) เป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย 
4. จัดท าแผนการด าเนินงานตามข้อ 1 – 3 โดยก าหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพรวมถึงขั้นตอนและระยะเวลา (Timeline) ในการปฏิบัติงาน ทั้งระยะสั้น ระยะ

กลาง และระยะยาวเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม 
ตัวชี้วัด 

1. มีการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์และกระบวนการผลิตครู เพื่อให้บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีอัตลักษณ์ สมรรถนะและคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพ พร้อมด้วยคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามพระราโชบายด้านการศึกษาและคุณลักษณะครูศตวรรษที่ 21 

2. ร้อยละครูของครูที่มีประสบการณ์สอนในโรงเรียนต่อปีการศึกษา 
3. ร้อยละของบัณฑิตครูที่จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่สอบบรรจุผ่านเกณฑ์ของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ภายในเวลา 1 ปี 
4. มี Platform เพื่อสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบัณฑิตครู มหาวิทยาลัยราชภัฏที่เข้าสู่วิชาชีพ 
5. ผลคะแนน O-NET หรือผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เพิ่มขึ้นจากการพัฒนาสมรรถนะ ครูประจ าการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
6. สัดส่วนบัณฑิตครูที่ได้รับการบรรจุเข้าท างานในภูมิภาค 
7. ผลงานการวิจัยสาขาวิชาชีพครูที่ได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติหรือน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิตและพัฒนาครูเพิ่มขึ้น 
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5.3) การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ทันสมัยและพัฒนาหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ  
2. พัฒนาศักยภาพผู้สอนให้เป็นมืออาชีพ 
3. พัฒนาห้องปฏิบัติการ/อุปกรณ์การเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 
4. ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้บูรณาการกับการท างานและเสริมสร้างทักษะและจิตส านึก ในการพัฒนาท้องถิ่น 
5. ผลิตบัณฑิตได้ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งด้านสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ คือ มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มี

พื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพ มีงานท า และมีความเป็นพลเมืองดี มีวินัย 
6. จัดท าแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในลักษณะการ Reprofile อย่างเป็นรูปธรรม โดยก าหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมถึงระยะเวลาและ

ขั้นตอนการด าเนินการ (Timeline) ในการปฏิบัติอย่างชัดเจน 
ตัวชี้วัด 

1. จ านวนหลักสูตรที่ถูกปรับปรุงให้ทันสมัยและหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
2. ผลงานของนักศึกษา/อาจารย์ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือได้รับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติ 
3. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่เก่ียวข้องกับสาขาที่ส าเร็จการศึกษา 
4. ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐาน CEFR หรือมาตรฐานอ่ืนๆ ที่เทียบเท่า 
5. อัตราการได้งานท า/ท างานตรงสาขา/ประกอบอาชีพอิสระทั้งตามภูมิล าเนาและนอกภูมิล าเนา ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภายในระยะเวลา 1 ปี 
6. ผลการประเมินสมรรถนะของบัณฑิตโดยสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต 
7. อัตราการศึกษาต่อในพื้นที่ของประชากรวัยอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น 

5.4) การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ 

1. ส่งเสริมบุคลากรที่เป็นคนดีและคนเก่งให้พัฒนาและแสดงออกถึงความรู้ความสามารถ และศักยภาพในการพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างเต็มที่ 
2. เพิ่มบทบาทการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นโดยให้ความส าคัญกับการบูรณาการการเรียนการสอนกับการพัฒนาท้องถิ่นและการสร้างผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา 
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศเพื่อเสริมสร้างประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
4. ปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะด้านฐานข้อมูลงบประมาณและบุคลากรให้ทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล 

ตัวชี้วัด 
1. จ านวนอาจารย์และนักศึกษา ศิษย์เก่า ที่ได้รับรางวัลในระดับชาติ นานาชาติ 
2. อัตราส่วนจ านวนผลงานวิจัยและองค์ความรู้ต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาต่อจ านวนผลงานดังกล่าวที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 
3. ผลการส ารวจการรับรู้ข่าวสาร (นโยบาย แผนพัฒนาต่างๆ ที่ส าคัญระดับชาติ จังหวัด องค์กร) ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 
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4. จ านวนฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการและการตัดสินใจตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
5. ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการบริหารงานภาครัฐอยู่ในระดับสูงหรือสูงมาก 
6. จ านวนเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศ 
7. ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
8. ฐานข้อมูลศิษย์เก่าและกิจกรรมสัมพันธ์เพื่อขยายเครือข่ายและปรับปรุงฐานศิษย์เก่า 
9. ผลส ารวจความคิดเห็นความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 

9. แผนพัฒนาจังหวัดก าแพงเพชร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 
การจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดฉบับน้ี เพื่อสนองตอบการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดก าแพงเพชร โดยมีวิสัยทัศน์ เป็นเป้าหมายในเชิงผลลัพธ์ที่ จังหวัดต้องการให้เกิดขึ้น โดยแสดงถึง

จุดเน้นหรือสิ่งที่จังหวัดต้องการจะเป็นในอนาคตอย่างชัดเจน รวมทั้งมีความเป็นไปได้ สอดคล้องกับการวิเคราะห์สภาวการณ์และโอกาสของพื้นที่ และมีการระบุต าแหน่งการพัฒนาของจังหวัดอย่าง
ชัดเจน โดยผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจากทุกภาคส่วนของจังหวัดได้ก าหนดต าแหน่งการพัฒนาจังหวัด (Positioning) ที่ให้ความส าคัญกับประเด็นดังต่อไปน้ี (1) แหล่งผลิตและแปรรูปสินค้า
เกษตรปลอดภัย (2) แหล่งผลิตพืชพลังงานทดแทน และ (3) การท่องเที่ยวมรดกโลก โดยได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ดังน้ี “แหล่งผลิต แปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย ฐานผลิตพืชพลังงานทดแทน และ
เมืองท่องเที่ยวมรดกโลก” 

1. พันธกิจ (Mission) 
เพื่อให้การพัฒนาจังหวัดก าแพงเพชรมุ่งสู่การเป็น “แหล่งผลิต แปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย ฐานผลิตพืชพลังงานทดแทน และเมืองท่องเที่ยวมรดกโลก”ภารกิจหลักและการมี

ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ซ่ึงจะน าไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีดังน้ี  
1. ยกระดับการผลิต การแปรรูป การตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย และส่งเสริมการผลิตพืชพลังงานทดแทนอย่างมีประสิทธิภาพ  
2. ส่งเสริมและบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการท่องเที่ยว  
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน สร้างสังคมที่เข้มแข็ง และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 

2. เป้าประสงค์รวม (Overall Goals) 
เพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาจังหวัดและสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนการบรรลุตามวิสัยทัศน์

การพัฒนาจังหวัดที่พึงปรารถนาตามแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี จึงก าหนดเป้าประสงค์รวมของการพัฒนาไว้ ดังน้ี  
1. ปริมาณผลผลิตการเกษตรปลอดภัยเพิ่มขึ้น 
2. รายได้จากการจ าหน่ายสินค้าเกษตรแปรรูปเพิ่มขึ้น 
3. จ านวนแปลง/ฟาร์ม ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัย (GAP) เพิ่มขึ้น 
4. สัดส่วนปริมาณพืชพลังงานต่อสินค้าเกษตรทั้งหมดเพิ่มขึ้น  
5. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น และแหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 
6. ประชาชนมีระดับคุณภาพชีวิตสูงขึ้น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

3. ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) 
1. พัฒนาห่วงโซ่คุณค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย และส่งเสริมการผลิตพืชพลังงานทดแทนอย่างมีประสิทธิภาพ  
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2. บริหารจัดการการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
3. พัฒนาคุณภาพชีวิต ความม่ันคงทางสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

10. แผนพัฒนาจังหวัดตาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 
การพัฒนาจังหวัดตากในช่วงที่ผ่านมา จังหวัดสามารถจัดท าค าของบประมาณเองได้เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านอาชี พ การท่องเที่ยว การค้า

ชายแดนครอบคลุมทุกด้าน ทั้งน้ีปัญหาความต้องการของประชาชนได้ผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน สรุปปัญหาความต้องการที่สอดรับกับศักยภาพในพื้นที่จังหวัด จึงก าหนดวิสัยทัศน์
ในแผนพัฒนาจังหวัดตาก ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) คือ “เมืองน่าอยู่ ประตูการค้าชายแดน” 

1. พันธกิจ/เป้าประสงค์รวม 
1. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ให้มีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
2. เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
3. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร 
4. เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และส่งเสริมการค้า การลงทุน ในพื้นที่การค้าชายแดน และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการบริหารจัดการเพื่อป้องกันรักษาความม่ันคงชายแดน การรักษาความสงบเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ 

2. ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และแก้ไขปัญหาความยากจน 
2. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. การพัฒนาผลิตภาพทางการเกษตร 
4. การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน 
5. การบริหารจัดการภาครัฐและการรักษาความม่ันคงชายแดนและความสงบเรียบร้อย 

3. เป้าประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้มีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
2. เพื่อป้องกัน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร 
4. เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และส่งเสริมการค้าการลงทุนในพื้นที่การค้าชายแดนและเขคพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
5. การบริหารจัดการเพื่อป้องกันรักษาความม่ันคงชายแดน การรักษาความสงบเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ 
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11. นโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด  จ.ตาก 
ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เข้ามาบริหารประเทศ และก าหนดแนวทางในการด าเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการค้าชายแดนผ่านการจัดตั้งเขต

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ที่มีศักยภาพ  โดยก าหนดให้อ าเภอแม่สอดเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพเหมาะสมในการจัดตั้งเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรกของไทยใน 5 พื้นที่ชายแดน 
12.1) แผนงานเพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดตาก 

1) แผนงานระยะเร่งด่วน  
1) การเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม  ดังน้ี 

1.1) แผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร 
1.2) แผนงานโครงสร้างพื้นฐานคมนาคม จ.ตาก วงเงิน 9,097 ล้านบาท ดังน้ี 

- ถนนเชิงเขาตะนาวศรี กอกะเร็ก ระยะทาง 46.6 กิโลเมตร 
- ทางหลวงหมายเลข 12 ตาก-แม่สอด ตอน 2 ระยะทาง 13.3 กิโลเมตร 
- ทางหลวงหมายเลข 12 ตาก-แม่สอด ตอน 3 ระยะทาง 25.5 กิโลเมตร 
- ทางหลวงหมายเลข 12 ตาก-แม่สอด ตอน 4 ระยะทาง 25.5 กิโลเมตร 

2) การจัดหาแหล่งน้ าดิบเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
2) แผนระยะกลาง และระยะยาว  

1) จัดหาพื้นที่ส าหรับรองรับการจัดตั้งเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  
2) โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ าเมยแห่งที่ 2 พร้อมโครงข่าย และศูนย์ให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 
3) การขยายสนามบินแม่สอดให้มีการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน 
4) การพัฒนาเส้นทางคมนาคมในอ าเภอแม่สอด  ได้แก่ 

- ถนนสาย ง 3 ผังเมืองรวมแม่สอด จ.ตาก ของกรมทางหลวงชนบท (ทช.) 
- ถนนสาย ง 2 ผังเมืองรวมแม่สอด จ.ตาก ของกรมทางหลวงชนบท (ทช.) 
- ถนนสาย ค 1 และ ค 2 ผังเมืองรวม แม่สอด จ.ตาก ของกรมทางหลวงชนบท (ทช.) 

5) การพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยง อ.พบพระ – อ.อุ้มผาง   
6) โครงการขุดเจาะอุโมงค์ถนนสายตาก – แม่สอด (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12) 

12.2) การวางผังเมืองรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก 
รัฐบาลมีนโยบายเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการเข้าสู่ AEC โดยพัฒนาเมืองชายแดนเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ : Special Economic Zones)  ในการน า

ประเทศเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กระตุ้นเศรษฐกิจ กระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ลดความเหลื่อมล้ า ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และเสริมความม่ันคงของประเทศ   
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ส าหรับจังหวัดตาก กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ก าหนดแนวคิดการวางผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตาก โดยวาง Positioning คือ “เมืองคู่แฝดเขต
การค้าเมียวดี สหภาพเมียนมาร์ มีระยะทางไปยังท่าเรือมะละแหม่ง และเมืองย่างกุ้งที่ใกล้ที่สุด” โดยมีแนวทางการพัฒนาเป็นเขตอุตสาหกรรมสิ่งทอ เฟอร์นิเจอร์ ศูนย์ขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ 
คลังสินค้า ที่อยู่อาศัยส าหรับแรงงานและประกอบการ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาฝีมือแรงงาน  

โดยด าเนินการเร่งรัดวางและปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัด ผังพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ผังเมืองรวมเมือง และผังเมืองรวมชุมชนชายแดน เพื่อจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดิน
และระบบคมนาคมขนส่งให้สอดคล้องกับการพัฒนาพื้นที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดนวางผังโซนน่ิงการใช้ประ โยชน์ที่ดิน วางระบบสาธารณูปโภค – 
สาธารณูปการ และออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาต่างๆ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ให้เป็นระเบียบ สวยงาม และปลอดภัย 

12.3) สิทธิประโยชน์และการส่งเสริมการค้า การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก 
1) กรณีเป็นกิจการทั่วไปในประเภทกิจการที่อยู่ในข่ายให้การส่งเสริมและตั้งในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
2) กรณีเป็นกิจกรรมเป้าหมายส าหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให้ได้รับสิทธิประโยชน์ อาทิ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี โดยจ ากัดเวลาไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่

รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลฯ ร้อยละ 50 ของอัตราปรกติ เป็นระยะเวลา 5 ปี หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา 2 เท่า เป็นเวลา 10 ปี 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ก าหนดบทบาท ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก เป็น “ศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าระหว่าง

ประเทศ/เครือข่ายอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น” โดยก าหนดโครงสร้างเศรษฐกิจ บริการ 51.47 % เกษตร 24.94 % อุตสาหกรรม 16.93 % มีผลผลิตในพื้นที่ ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าว ถั่ว
เขียวผิวมัน ถั่วเหลือง พืชผัก ประมงน้ าจืด อุตสาหกรรมส่วนใหญ่เก่ียวกับเครื่องแต่งกาย เกษตร และสิ่งทอ ในขณะที่ภาคบริการเป็นขายส่ง/ขายปลีก โดยมีอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย ได้แก่  
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม  อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรและประมง เช่น อุตสาหกรรมแป้งข้าวโพด น้ ามันข้าวโพด  การผลิตอาหารสัตว์  การผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกส์  อุตสาหกรรม
ผลิตเครื่องเรือนจากไม้  อุตสาหกรรมเครื่องหนัง  อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ  อุตสาหกรรมชิ้นส่วนประกอบยานยนต์  นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม และนิคมอุตสาหกรรมบริการ  กิจการ
ด้านโลจิสติกส์ อาทิ คลังสินค้า ศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้า 

การเชื่อมโยงภูมิภาค มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มสูงขึ้น ส่วนใหญ่มาจากการที่เมียนมาร์น าเข้าสินค้าอุป โภคบริโภคจากฐานการผลิตส่วนกลางของประเทศไทย เศรษฐกิจระดับ
ท้องถิ่นยังไม่มีรูปแบบเครือข่ายการผลิตระหว่างประเทศ แต่มีโอกาสเชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษในเมืองเมียวดี ผะอัน ย่างกุ้งได้ 

 
12. กรอบการประเมินสถาบันอุดมศึกษาจากหน่วยงานภายนอก 

มหาวิทยาลัยของรัฐทุกแห่งถูกประเมินโดยองค์กรภายนอกอย่างเป็นทางการ 2 หน่วยงานประกอบด้วย 
1) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
2) ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ก าหนดเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติ ราชการ  ซ่ึงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ทาง ก.พ.ร. จะ

ใช้ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจาก สกอ. เป็นหลัก 
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน  ประกอบด้วยผลการด าเนินงานระดับหลักสูตร  ระดับคณะ  และตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการในระดับ

มหาวิทยาลัย จ านวน 6 องค์ประกอบ รวม 20 ตัวบ่งชี้  ดังน้ี 
องค์ประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต (มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน) 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
1.2 อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
1.3 อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
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1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

องค์ประกอบที่ 2 : การวิจัย (มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม) 
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
2.4 จ านวนชุมชนที่พึ่งพาตนเองได้จากผลงานวิจัย 

องค์ประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการ (มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น) 
3.1 ระบบและกลไกการพัฒนาท้องถิ่น 
3.2 จ านวนวิสาหกิจชุมชน หรือผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือกลุ่มอาชีพ หรือ ผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จ 
3.3 จ านวนชุมชนต้นแบบที่สามารถบริหารจัดการและพึ่งพาตนเองได้ 

องค์ประกอบที่ 4 : การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (มาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย) 
4.1 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
4.2 จ านวนแหล่งเรียนรู้หรือข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

องค์ประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ (มาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ) 
5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบัน  
5.2 ผลการบริหารงานคณะ 
5.3 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 

องค์ประกอบที่ 6 : การผลิตและพัฒนาครู (มาตรฐานที่ 6 ด้านการผลิตและพัฒนาครู) 
6.1 การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
6.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
6.3 จ านวนสถานศึกษาที่ประสบความส าเร็จในการด าเนินงานร่วมกับมหาวิทยาลัย 
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2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม ศักยภาพ (SWOT  Analysis) 
 จากผลการด าเนินงานในรอบปีทีผ่่านมา  ส านักงานอธิการบดีได้ทบทวนผลการด าเนินงาน โดยได้วิเคราะห์ผลการประเมนิคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีการศึกษา 2561  ผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดอืน)  ผลการด าเนินด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งผลการ
วิเคราะหป์ัจจัยสภาพแวดล้อม ศักยภาพ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี (SWOT  Analysis) มีดังนี ้

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 

1 
 

2.   
 

3.  
 

4. 

กองกลาง ส านักงานอธิการบดี มีความพรอ้มด้านอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้และ
บุคลากรที่เอื้อต่อการเรียนการสอน และสนบัสนุนให้การบรกิารแก่ชุมชน  
บุคลากรมสีัมพันธภาพอันดีต่อกัน มจีิตบริการ สามารถให้บริการแก่คณาจารย์ 
บุคลากร นักศึกษา ประชาชน และหน่วยงานภายนอก  
ผู้บริหารและบุคลากรมีวัฒนธรรมในการท างานทีเ่น้นความร่วมมือมุ่งเน้นคุณภาพ
และความส าเรจ็ตามพันธกิจของหน่วยงาน  
มีการน าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในการบรหิารงาน การปฏิบัตงิาน  
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบรหิารงานและการปฏิบัติงาน 

1. 
  2.  

 
3.  
 

4. 
5. 

บุคลากรมีทกัษะการใช้ภาษาต่างประเทศในระดับที่สื่อสารได้มีน้อย  
มหาวิทยาลัยไม่ให้การสนบัสนุนการพฒันาด้านการศึกษาในระดับปรญิญาเอก
ของบุคลากรสายสนบัสนุน 
การก าหนดภาระงานไม่ตรงกรอบต าแหน่งของมาตรฐานต าแหน่งท าให้ไม่
สามารถวิเคราะห์ค่างานการเข้าสู่ต าแหนง่ได้ 
การปฏิบัติตามนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมไม่ทั่วถึงนักศึกษา 
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคล 
ของสายสนับสนุน (A2) ไม่สอดคล้องกับเกณฑ์ทีม่หาวิทยาลยัก าหนด 
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โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม (Threats) 
1.  
 

2.  
 

3.  
 

4.  
5. 
 

เทคโนโลยีสารสนเทศมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วเอือ้ต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ 
อย่างต่อเนื่อง 
มีหน่วยงานภายนอกทัง้ภาครัฐและเอกชนให้ความร่วมมือเปน็เครือข่ายในการ
ด าเนินงาน 
หน่วยงานภายนอกมีแนวปฏิบัติที่ดีในการบรหิารจัดการที่สามารถเป็นตัวอย่างและ
เป็นแหล่งเรียนรู้ได ้
นโยบายการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียนท าให้หน่วยงานและบุคลากรได้พฒันาสูส่ากล 
นโยบายด้านสิง่แวดล้อมท าให้หน่วยงานไดร้ับการพฒันาสูส่ านักงานสเีขียว Green 
University และ Eco University  

1. 
2. 

 
 
 

 

มีงานนโยบายเรง่ด่วนหรอืงานใหม่เข้ามาแทรกงานประจ าบอ่ย 
มีการเปลี่ยนแปลง กฎ ระเบียบ การบริหารงานรูปแบบใหม ่เกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปี การประกันคุณภาพการศึกษา และ 
พรบ.จัดซือ้จัดจ้างฯ ท าให้การขับเคลื่อนกระบวนการด าเนินงานล่าช้า  
รัฐบาลมีนโยบายไม่จัดสรรบุคลากรเพิม่ 
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ส่วนที่ 2 : ปรัชญา วิสัยทัศ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
 
ปรัชญา  มีจิตบรกิาร พัฒนาคน พฒันางาน และใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า 
 
วิสัยทัศน์ (Vision) : กองกลาง ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นให้บริการ พัฒนางาน พฒันาคน ให้มีคุณภาพ และเป็นหน่วยงานต้นแบบของการบริหารจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยและกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ทั้ง 8 แห่ง 
 

อัตลักษณ์ : บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาทอ้งถ่ิน 
 

เอกลักษณ์ : การผลิตและพัฒนาคร ู
 

ค่านิยมหลัก (Core Values) : มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (KPRU) 
K – Knowledge – สร้างสรรค์ความรู้ใหม ่
P – Public service and Productivity – ให้บริการชุมชน สังคมและมีผลิตภาพที่ด ี
R – Responsibility – มีความรับผิดชอบต่อหน้าที ่
U – Unity – มีความรัก สามัคคีในองค์กร 

 
พันธกิจ (Mission) : 
  1. พัฒนางานด้านบริการ โดยการบริหารจัดการที่ดี ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย โปรง่ใสด้วยหลักธรรมาภิบาล 
  2. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
  3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือการด าเนินงานตามนโยบายส านักงานสเีขียว 
  4. พัฒนาบุคลากรใหม้ีจิตอาสาเพื่อพฒันาสังคม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) : 
  1. พัฒนาระบบงานด้านบรกิาร โดยการบริหารจัดการที่ดี ใช้เทคโนโลยทีี่ทันสมัย โปร่งใสด้วยหลกัธรรมาภิบาล 
  2. ยกระดับคุณภาพของบุคลากรทางการศึกษา 
  3. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ตามนโยบายส านักงานสเีขียว 
  4. ส่งเสรมิและพัฒนาบุคลากรให้มจีิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม 
 

 
เป้าประสงค์ (Goals) : 
  1. มีระบบการบรหิารจัดการที่ดี ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย โปรง่ใสด้วยหลักธรรมาภิบาล 
  2. บุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ งานวิจัย และนวัตกรรม 
  3. บุคลากรสามารถถ่ายทอดความรู้ตามนโยบายส านักงานสเีขียว 
  4. บุคลากรมีจิตอาสาเพือ่พัฒนาสังคม 
 
กลยุทธ ์
  1.1 พัฒนากระบวนการท างานใหม้ีประสทิธิภาพโดยการน าเทคโนโลยีทีท่ันสมัยรองรบัการเป็นมหาวิทยาลัยอิเลก็ทรอนกิส ์
  1.2 พัฒนาองค์การให้มรีะบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
    1.3 พัฒนากระบวนการสร้างความผูกพันของลกูค้าและบุคลากร 
   2.1 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลทีเ่อื้อต่อการรักษาคนดี คนเก่ง และพัฒนาสมรรถนะบุคลากรใหเ้ป็นมอือาชีพ 
  3.1  พัฒนามหาวิทยาลัยด้านกายภาพและสิง่แวดล้อมมหาวิทยาลัยสเีขียว (Green University) 

  4.1 พัฒนาบุคลากรใหม้ีจิตอาสา และสร้างสรรค์สังคม 
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ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์  ตัวชี้วัด  

1. พัฒนา
ระบบงานด้าน
บริการ โดยการ
บริหารจัดการที่ดี 
ใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัย โปร่งใส
ดว้ยหลักธรรมา 
ภิบาล 

1. มีระบบการบริหารจัดการ
ที่ดี ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
โปร่งใสด้วยหลักธรรมา 
ภิบาล 

1.1 พัฒนากระบวนการท างานให้มี
ประสิทธิภาพโดยการน าเทคโนโลยีที่
ทันสมัยรองรับการเป็นมหาวิทยาลัย
อิเล็กทรอนิกส์ 

1. ระดับความส าเร็จของหน่วยงานสู่สถาบันการเรียนรู้ 

2. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ 

1.2 พัฒนาองค์การให้มีระบบบริหาร
จัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 

3. ผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

4. ผลการบริหารงานและธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 

1.3 พัฒนากระบวนการสร้างความ
ผูกพันของลูกค้าและบุคลากร 

5. ระดับความผูกพันของลูกค้าที่มีต่อมหาวิทยาลัย 

6. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

2. ยกระดับ
คุณภาพของ
บุคลากรทาง
การศึกษา 

2. บุคลากรทางการศึกษา มี
คุณภาพและสมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ งานวิจัย 
และนวัตกรรม 

2.1 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลที่
เอ้ือต่อการรักษาคนดี คนเก่ง และ
พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้เป็นมือ
อาชีพ 

7. ร้อยละบุคลากรที่มีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

8. จ านวนนวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ได้รับการเผยแพร่ 

9. จ านวนงานวิจัย R2R ของบุคลากรสายสนับสนุน 

3. พัฒนา
ศักยภาพของ
บุคลากรให้เป็นผู้
ถ่ายทอดความรู้
ตามนโยบาย
ส านักงานสีเขียว 

3. บุคลากรสามารถถ่ายทอด
ความรู้ตามนโยบาย
ส านักงานสีเขียว 

3.1  พัฒนามหาวิทยาลัยด้าน 
กายภาพและสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green  
University) 

10. ร้อยละของผลคะแนนส านักงานสีเขียว 
11. ผลการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านพลังงาน 

4. ส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลากร
ให้มีจิตอาสาเพื่อ
พฒันาสังคม 

4. บุคลากรมีจิตอาสาเพื่อ
พัฒนาสังคม 

4.1 พัฒนาบุคลากรให้มีจิตอาสา และ
สร้างสรรค์สังคม 

12. จ านวนหลักสูตรระยะสั้นที่ก่อให้เกิดรายได้ 
13. จ านวนกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม 

 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชีวั้ดตามยุทธศาสตร์สูก่ารปฏบิัติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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เป้าประสงค์ 
 

ตัวช้ีวัด  
น้ าหนัก เป้าหมาย ข้อมูลพื้นฐาน เกณฑ์การให้คะแนน ผู้ก ากับดูแล

ตัวช้ีวัด 
ผู้จัดเก็บ 
ตัวช้ีวัด  (%) 2563 2560 2561 2562 1 2 3 4 5 

1. มีระบบการบริหาร
จัดการที่ดี ใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
โปร่งใสด้วย 
หลักธรรมาภิบาล 

1. ระดับความส าเร็จของหน่วยงานสู่สถาบันการเรียนรู้ 10 3 5 5 5 1 2 3 4 5 นางสาวเกศกนก นางสาวภัทรวด ี

2. 
ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ 

7 2.0 - 3.88 4.64 1.0 1.5 2.0 2.5 3.00 ผู้อ านวยการ นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 

3. 
ผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

8 72% 79% 91.03
% 

92.03
% 

62% 70% 72% 80% 82% ผู้อ านวยการ นางสาวอุทุมพร 

4. ผลการบริหารงานและธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 7 3.50 3.83 - 4.03 3.00 3.25 3.50 4.00 4.20 นางคณารัตน ์ นางรัชนีวรรณ/
นางสาวกนิษฐา  

5. ระดับความผูกพันของลูกค้าที่มีต่อมหาวิทยาลัย 8 ปานกลาง - - - น้อย
ท่ีสุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ท่ีสุด 

ผศ.ดร.พธูร าไพ นางวรรณภา 

6. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 9 3.50 4.04 4.08 4.05 3.00 3.25 3.50 4.00 4.20 ผู้อ านวยการ น.ส.ธนิสรณ์ 

2. บุคลากรทางการ
ศึกษา มีคุณภาพและ
สมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 
งานวิจัย และ
นวัตกรรม 

7. ร้อยละบุคลากรที่มีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่ก าหนด 7 50 0.00 0.00 0.00 40 45 50 55 60 ผู้อ านวยการ นางสาวคนงึนิจ 

8. จ านวนนวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ได้รับการเผยแพร่ 7 2 3 2 2 1 - 2 - 3 ผู้อ านวยการ นางสาวอุทุมพร 

9. จ านวนงานวิจัย R2R ของบุคลากรสายสนับสนุน 8 3 - 8 8 1 2 3 4 5 นางสาวเกศกนก นางชมภัค/
นางสาวภัทรวด ี

3. บุคลากรสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ตาม
นโยบายส านักงานสี
เขียว 

10. ร้อยละของผลคะแนนส านักงานสีเขียว 7 70% - 94.23 94.23 50% 60% 70% 80% 90% ผู้อ านวยการ นายเพ่ง/นางสาว
กชพรรณ/

นางสาวอุทุมพร 
11. ผลการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้าน

พลังงาน 
9 2.5 3.5 3.5 3.5 0.5 - 2.5 - 3.5 ผู้อ านวยการ นางสาว 

บวรลักษณ์/ 
นายมนตร ี

4. บุคลากรมีจิตอาสา
เพื่อพัฒนาสังคม 

12. จ านวนหลักสูตรระยะสั้นที่ก่อให้เกิดรายได้ 7 - - - - - - - - 1 ผู้อ านวยการ หัวหน้ากลุ่มงาน 

13. จ านวนกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม 6 3 - 5 5 1 2 3 4 5 ผู้อ านวยการ นางสาวอุทุมพร 
 
 

 
 

 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนตามแผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ หน่วยงานรับผิดชอบ 

1. พัฒนาระบบงาน
ด้านบริการ โดยการ
บรหิารจัดการที่ดี 
ใช้เทคโนโลยทีี่
ทันสมัย โปรง่ใส 
ด้วยหลักธรรมา 
ภิบาล 

1. มีระบบการบรหิารจัดการที่ดี ใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัย โปร่งใส 
ด้วยหลักธรรมาภิบาล 

1.1 พัฒนากระบวนการท างานใหม้ีประสทิธิภาพโดยการน า
เทคโนโลยีที่ทันสมัยรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนกิส์ 

กองกลาง ส านักงานอธิการบด ี
1.2 พัฒนาองค์การให้มรีะบบบริหารจัดการที่ด ี
ตามหลกัธรรมาภิบาล 
1.3 พัฒนากระบวนการสร้างความผูกพันของลกูค้าและบุคลากร 

2. ยกระดับคุณภาพ
ของบุคลากรทาง
การศึกษา 

2. บุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพ
และสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
งานวิจัย และนวัตกรรม 

2.1 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลทีเ่อื้อต่อการรักษาคนดี คนเก่ง 
และพัฒนาสมรรถนะบุคลากรใหเ้ป็นมืออาชีพ 

กองกลาง ส านักงานอธิการบด ี

3. พัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรใหเ้ป็น
ผู้ถ่ายทอดความรู้
ตามนโยบาย
ส านักงานสีเขียว 

3. บุคลากรสามารถถ่ายทอดความรู้
ตามนโยบายส านักงานสีเขียว 

3.1  พัฒนามหาวิทยาลัยด้านกายภาพและสิง่แวดล้อม 
มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) 

กองกลาง ส านักงานอธิการบด ี

  

4. ส่งเสรมิและ
พัฒนาบุคลากรให้มี
จิตอาสาเพื่อพฒันา
สังคม 

4. บุคลากรมีจิตอาสาเพือ่พัฒนาสังคม 4.1 พัฒนาบุคลากรใหม้ีจิตอาสา และสร้างสรรค์สังคม กองกลาง ส านักงานอธิการบด ี

 

ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  กลยุทธ์  และหน่วยงานรับผิดชอบ 
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โครงการ 
แหล่งงบ งบประมาณ 

บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิตศึกษา แผน่ดนิ รวม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พฒันาระบบงานด้านบริการ โดยการบริหารจัดการที่ดี ใช้เทคโนโลยีที่ทนัสมัย โปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนากระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพโดยการน าเทคโนโลยีที่ทนัสมัยรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ 
1. โครงการจัดการความรู้    14,000 14,000 
2. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา    30,000 30,000 
3. โครงการน าเสนอนวัตกรรมของบุคลากรสายสนับสนุน 50,000    50,000 
4. โครงการบ ารุงและพัฒนาระบบงบประมาณและระบบอ่ืนๆ 55,000    55,000 
กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาองค์การให้มีระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
1. โครงการศึกษาดูงานระบบคุณธรรม จริยธรรมฯ    14,000 14,000 
2. โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี 2563    15,000 15,000 
3. โครงการบริหารจัดการงานกองกลาง ส านักงานอธิการบดี    63,000 63,000 
4. โครงการบริหารจัดการกลุ่มงานเลขานุการ    88,000 88,000 
5. บริหารจัดการงานการเจ้าหน้าที่และนิติการ    63,000 63,000 
6. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ 50,000    50,000 
7. โครงการพัฒนาจรรยาบรรณข้าราชการและบุคลากร 80,000    80,000 
8. โครงการบริหารจัดการงานอาคารสถานที่    20,000 20,000 
9. โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา    5,000 5,000 
10. โครงการบริหารจัดการงานการเงิน    89,100 89,100 
11. โครงการบริหารงานธุรการ    90,000 90,000 
12. โครงการบริหารจัดการส านักงานกลุ่มงานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน    20,000 20,000 
13. โครงการบริหารจัดการด าเนินงานพัสดุ    126,000 126,000 
14. โครงการบริหารจัดการงานยานพาหนะ    10,000 10,000 
15. โครงการบริหารจัดการ ส านักงานอธิการบดี    48,000 48,000 
16. บริหารจัดการงานประชาสัมพันธ์    60,000 60,000 

งาน/โครงการจ าแนกตามกลยุทธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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โครงการ 
แหล่งงบ งบประมาณ 

บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิตศึกษา แผน่ดนิ รวม 
กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนากระบวนการสร้างความผูกพันของลูกค้าและบุคลากร      
1. โครงการเสริมสร้างความรัก ความผูกพันต่อองค์กร 300,000    300,000 
2. โครงการสร้างภาพลักษณ์และความผูกพันองค์กร 200,000    200,000 
3. สนับสนุนการด าเนินงานสถานีวิทยุกระจายเสียง มร.กพ. 200,000    200,000 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 ยกระดับคุณภาพของบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลที่เอื้อต่อการรักษาคนดี คนเก่ง และพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้เปน็มืออาชีพ 
1. โครงการพัฒนาบุคลากร    120,000 120,000 
2. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน 150,000    150,000 
3. โครงการส่งเสริมการจัดท าต าแหน่งทางวิชาการ 50,000    50,000 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ตามนโยบายส านักงานสีเขียว      
กลยุทธ์ที่ 3.1  พัฒนามหาวิทยาลัยด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) 
1. โครงการ Green Office 100,000    100,000 
    - กิจกรรมสร้างความตระหนักการด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ส านักงาน 30,000    30,000 
    - จัดอบรมการอนุรักษ์พลังงาน (การสร้างจิตส านักในการอนุรักษ์พลังงาน) 30,000    30,000 
    - จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ 40,000    40,000 
2. โครงการแปลงสาธิตเรือนผักรั้ว ครัวพอเพียง    5,000 5,000 
3. โครงการป้องกันอัคคีภัยและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา 35,000    35,000 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม 
กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาบุคลากรให้มีจิตอาสา และสร้างสรรค์สังคม 
1. โครงการอาสาร่วมใจมหาวิทยาลัยน่าอยู่    5,000 5,000 
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วิสัยทัศน์ : กองกลาง ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นให้บริการ พัฒนางาน พัฒนาคน ให้มีคุณภาพ และเป็นหน่วยงานต้นแบบของการบริหารจัดการ 
ด้านสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยและกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ทั้ง 8 แห่ง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 

 

ระบบการบริหาร 
จัดการที่มีประสิทธภิาพ 

แผนที่กลยุทธ์ กองกลาง ส านักงานอธิการบด ีประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

บุคลากรมีจิตอาสา
พัฒนาสังคมให้เปน็

ทีย่อมรับ 
ในระดับชาติ 

มิต
ิด้า

น 
ปร

ะส
ิทธ

ิผล
 

มิต
ิด้า

น 
คุณ

ภา
พ 

มิต
ิด้า

น 
พัฒ

นา
อง

ค์ก
ร 

พัฒนาทักษะและการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศ 

พัฒนาการจัดกิจกรรม
จิตอาสาเพื่อพัฒนา

สังคม 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 2 
ยกระดับคุณภาพของบุคลากรทางการศึกษา 

 
 

มีองค์ความรู้ นวัตกรรม
และงานวิจัยท่ีมีคณุภาพ

ช่วยพัฒนางาน 

มีงานวิจัยที่มคีุณภาพ 
ระดับชาติ/มีนวัตกรรม/
งานสร้างสรรค์ งาน
บริการเป็นทีย่อมรับ 

 

พัฒนาทักษะ 
ด้านงานวิจัย 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 
พัฒนาระบบงานด้านบริการ โดยการบริหารจัดการที่ดี 

ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย  
โปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล 

มหาวิทยาลัย 
เป็นทีพ่ึ่งของท้องถิ่น 

ส านักงานอธิการบดี 
มีระบบบริหารจัดการที่มี
คุณภาพช่วยเพิ่มผลผลิต

และคณุภาพงาน 
 

พัฒนาสมรรถนะ
บุคลากร 

พัฒนาการบริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาล 

พัฒนาการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

บุคลากรมีสมรรถนะ 
ในการปฏิบัติงาน 

มิต
ิด้า

น 
ปร

ะส
ิทธ

ิภา
พ กิจกรรมพัฒนา

บุคลากรด้านจิต
อาสาเพื่อ
สร้างสรรค์สังคม 

บุคลากรมีศักยภาพ 
ในทักษะวิชาชีพ 

 

พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย  
งานสร้างสรรคแ์ละนวัตกรรม 

 

ระบบงานวิจัยและ
นวัตกรรม 

มีประสิทธภิาพ 
 

ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ

บริหารและแหล่งเรยีนรู้
ที่มีประสทิธิภาพ 

บุคลากร 
ทุกระดับ 
มีศักยภาพ 

ระบบการประกันคณุภาพ 

การประชาสมัพนัธ์เชิงรุก 
ที่มีช่องทางหลากหลาย 

ระบบการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารอย่างทั่วถึงทั้ง
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พัฒนาการ
ประชาสัมพันธเ์ชิงรุก 

 

พัฒนาความสัมพนัธ์กับ
บุคคล/องค์กรภายนอก 
(สื่อมวลชนและอ่ืนๆ) 

 

พัฒนาการบริการ
บุคลากร 

ระบบบริหารความเสี่ยง 
ง 

พัฒนาทักษะวิชาชีพ
บุคลากรเพื่อก่อใหเ้กิด

รายได้ 

บุคลากรเป็นที่ยอมรับ
ของสังคม 

พัฒนาทักษะ 
ด้านงานบริการ 

 

พัฒนานวตักรรม
งานบริการ 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 4 
ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีจิตอาสา

เพื่อพัฒนาสงัคม 

บุคลากรมีสมรรถนะในการ
ท างานและมคีวามมัน่คงในอาชพี 

ระดับความผูกพัน 
ของลูกค้าและบคุลากร 

ที่มีต่อมหาวิทยาลัย 
ระดับมาก 

ท้องถิ่นเชื่อมัน่ 
ในมหาวิทยาลยั 

กิจกรรมพัฒนาจิตอาสา
ตามอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3 
พัฒนาศักยภาพของบคุลากรให้เปน็ผู้ถ่ายทอดความรู ้

ตามนโยบายส านักงานสีเขียว 

บุคลากรเป็นผู้น าในการ
สร้างระบบจัดการด้าน

สิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลัยมีระบบ
การจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อมที่มี
ประสิทธิผล 

มหาวิทยาลัยมี
ภาพลักษณ์ที่ดีจากสังคม
เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการ
จัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

ระบบพัฒนาบุคลากร 
มีประสิทธภิาพเพิ่ม
คุณภาพผลผลิตและ

การจัดการสิ่งแวดล้อม 

การประชาสมัพนัธ์เชิงรุก 
ที่มีช่องทางหลากหลาย 

อาคารและ
สภาพแวดล้อมที่ดี 

บุคลากรทุกระดับ 
มีศักยภาพ 

ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศด้าน

สิ่งแวดล้อมและแหล่ง
เรยีนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 

พัฒนาแผน 
Green Office 

พัฒนาอาคารสถานที่
และสภาพแวดล้อม 

พัฒนาทักษะและการสื่อสาร
ส านักงานสีเขยีว 
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ความเช่ือมโยงระหว่างวิสัยทัศน์  พันธกิจ  ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  กลยุทธ์  และตัวช้ีวัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

กองกลาง ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นให้บริการ พัฒนางาน พัฒนาคน ให้มีคุณภาพ และเป็นหน่วยงานต้นแบบของการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยและกลุ่มมหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ทั้ง 8 แห่ง 
 

4. บุคลากรมีจิตอาสาเพ่ือพัฒนาสังคม 

1.1 พัฒนา
กระบวนการ
ท างานให้มี
ประสิทธิภาพ
โดยการน า
เทคโนโลยีที่
ทันสมัยรองรับ
การเปน็
มหาวิทยาลัย
อิเล็กทรอนิกส ์

2.1 พัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคลทีเ่อ้ือ
ต่อการรักษาคนดี คน
เก่ง และพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรให้
เป็นมืออาชีพ 

1.2 พัฒนา
องค์การให้มี
ระบบบริหาร
จัดการที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล 

4.1 พัฒนา
บุคลากรให้มี
จิตอาสา และ
สร้างสรรค์
สังคม 

ตัวชี้วัดที่ 12 - 13 ตัวชี้วัดที่ 3-4 ตัวชี้วัดที่ 7-9 

วิสัยทัศน ์

4. พัฒนาบุคลากรให้มีจิตอาสาเพ่ือพัฒนาสังคม 2. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
 

1. พัฒนางานด้านบริการ โดยการบริหารจัดการที่ดี  
ใช้เทคโนโลยทีี่ทันสมัย โปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล 

พันธกิจ 

เป้าประสงค์ 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ 

ตัวชี้วัด 

1. พัฒนาระบบงานด้านบริการ โดยการบริหารจัดการที่ดี 
ใช้เทคโนโลยทีี่ทันสมัย โปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล  

2. บุคลากรทางการศกึษา มีคุณภาพและสมรรถนะ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ งานวิจัย และนวัตกรรม 

ตัวชี้วัดที่ 1-2 

4. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีจิตอาสา 
เพ่ือพัฒนาสังคม 

1.3 พัฒนา 
กระบวนการ 
สร้างความ
ผูกพันของ 
ลูกค้าและ 
บุคลากร 

 

ตัวชี้วัดที่ 5-6 

2. ยกระดับคุณภาพของบุคลากรทาง
การศึกษา 

 

1. มีระบบการบริหารจดัการที่ดี ใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัย โปร่งใสด้วยหลกัธรรมาภิบาล  

3.สร้างเครือข่ายความร่วมมือการ
ด าเนินงานตามนโยบายส านักงานสีเขียว 

3.พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้เป็นผู้ถ่ายทอด
ความรู้ตามนโยบายส านักงานสีเขียว 

3. บุคลากรสามารถถ่ายทอดความรู้ตามนโยบาย
ส านักงานสีเขียว 
 

3.1 พัฒนา
มหาวิทยาลัยด้าน
กายภาพและ
ส่ิงแวดล้อม
มหาวิทยาลัยสเีขยีว 
(Green 
University) 

ตัวชี้วัดที่ 10 - 11 
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ส่วนที่ 3 : การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ 
 
1. กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผล 
 การติดตามประเมินผลยึดหลักการกระจายอ านาจ โดยสนับสนุนให้ใช้กลไกการบริหารงานซึ่งมีผู้อ านวยการเป็นผู้มีอ านาจและบทบาทอย่างเต็มที่ใ นการบริหาร 
กลยุทธ์และติดตามประเมินผล และรับผิดชอบติดตามการด าเนินงานตามกลยุท ธ์ที่ตนรับผิดชอบ โดยที่ทั้ง 3 กอง เป็นผู้วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปในภาพรวม 
เพื่อให้ข้อเสนอต่อผู้บริหารในการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การด าเนินงานและน าเสนอรายงานต่อหน่วยงานกลางเพื่อประมวลผลในระดับประเทศต่อไป 
 

2. องค์กรการติดตามและประเมินผล 
 องค์กรที่มีหน้าที่ในการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ประกอบด้วย 
 2.1) ส านักงานอธิการบดี  ท าหน้าที่เป็นหน่วยงานติดตามประเมินผล มบีทบาทความรับผิดชอบ ดังนี้ 
    - จัดท าสาระส าคัญของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัตริาชการ ทีส่อดคล้องกบักรอบยทุธศาสตรร์ะดับชาติ ประกอบด้วย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ประเด็น
ยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์  ตัวช้ีวัดและกลยุทธ์หลัก  โครงการ/ กิจกรรม  และงบประมาณในระดับส านัก/กอง/งาน 
    - วิเคราะห์ความสอดคล้องเช่ือมโยงของผลผลิตไปสู่เป้าหมายการใหบ้ริการในระดับส านัก และระดับมหาวิทยาลัย  เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท า
แผนติดตามประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
    - พัฒนาเครื่องมือในการติดตามประเมินผลใหม้ีความเหมาะสมกบัสถานการณ์และสอดคลอ้งกบักลไกการบรหิารงานในระดับมหาวิทยาลัยและเช่ือมโยง
กับหน่วยงานต้นสังกัดต่าง ๆ โดยพัฒนาและปรับปรงุ คู่มือ/แผนติดตามประเมินผลของส านักงานอธิการบดปีระจ าปีงบประมาณ และระบบรายงานการติดตามประเมินผล 
รวมทั้งการพฒันา/เช่ือมโยงระบบฐานข้อมลูเพือ่การติดตามประเมินผลการด าเนินงานของส านัก 
    - รวบรวมและวิเคราะหร์ายงานจากหน่วยงานต่างๆ และน าเสนอความก้าวหน้าของผลการด าเนินงานทุกไตรมาส  และการจัดท ารายงานผลส าเรจ็ของ
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในรอบปีงบประมาณ (รอบ 12 เดือน)  เสนอต่อคณะกรรมการประจ าส านัก ผู้บริหารมหาวิทยาลัย  

2.2) หน่วยงานในระดับกอง เป็นหน่วยงานเครือข่ายการติดตามประเมินผลของกองมีบทบาทความรับผิดชอบ ดังนี้ 
- วิเคราะห์ความสอดคล้องเช่ือมโยงของผลผลิตในระดับแผนงาน/โครงการของหน่วยงานและเป้าหมายการให้บริการในระดับ งานที่ตอบสนอง 

ต่อเป้าหมายการให้บริการระดับกอง เพื่อบูรณาการโครงการที่ส าคัญในระดับกอง/งานและคัดเลือกโครงการส าคัญที่ตอบสนองต่อผลส าเร็จของเป้าหมายยุทธศาสตร ์
ในระดับส านักและมหาวิทยาลัย ส่งให้ส านักงานอธิการบดีเพื่อจัดท าแผนติดตามประเมินผลประจ าปีของส านักส าหรับใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานของกอง/งาน 
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- ด าเนินการติดตาม ก ากับ ประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการที่บรรจุไว้ในแผนติดตามประเมินผลฯ ของส านักในส่วนที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งปัญหา
อุปสรรคที่ต้องเร่งรัดแก้ไขให้การด าเนินงานต่างๆ บรรลุผล  รวมถึงการรายงานผลตามแผนงาน/โครงการที่ไม่ได้บรรจุไว้ในแผนติดตามประเมินผลฯ แต่เป็นโครงการที่เป็น
นโยบายส าคัญที่ได้รับมอบหมายจากส านัก  ที่เกิดข้ึนระหว่างปี โดยใช้แบบรายงานการจัดท ารายงานการด าเนินงานที่ก าหนด  ส่งรายงานกองนโยบายและแผนเพื่อการ
ติดตามประเมินผล  เพื่อบูรณาการผลการด าเนินงานของหน่วยงานระดับกอง/งานในสังกัดส านักงานอธิการบดี เป็นผลส าเร็จของการด าเนินงานในระดับส านัก 
 

3. ระยะเวลาการติดตามประเมินผล 
 3.1) หน่วยงานในระดับ กอง/งานในสังกัด 

- จัดส่งรายงานผลตัวช้ีวัดแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติราชการ และแผนปฏิบัติงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ครั้งที่ 1 รอบ 3 เดือน  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562  ภายในวันที่ 5 มกราคม 2563 
ครั้งที่ 2 รอบ 6 เดือน  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563  ภายในวันที่ 5 เมษายน 2563 
ครั้งที่ 3 รอบ 9 เดือน  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563  ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2563 
ครั้งที่ 4 รอบ 12 เดือน  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563  ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2563 

 3.2) กองนโยบายและแผนด าเนินการประมวลผลและวิเคราะห์ผลภาพรวม ดังน้ี 
- รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ และผลการด าเนินงาน 

ครั้งที่ 1 รอบ 3 เดือน  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562  ภายในวันที่ 5 มกราคม 2563 
ครั้งที่ 2 รอบ 6 เดือน  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563  ภายในวันที่ 5 เมษายน 2563 
ครั้งที่ 3 รอบ 9 เดือน  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563  ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2563 
ครั้งที่ 4 รอบ 12 เดือน  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563  ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2563 

- รายงานผลตัวช้ีวัดแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติราชการ และแผนปฏิบัติงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ครั้งที่ 1 รอบ 3 เดือน  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562  ภายในวันที่ 5 มกราคม 2563 
ครั้งที่ 2 รอบ 6 เดือน  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563  ภายในวันที่ 5 เมษายน 2563 
ครั้งที่ 3 รอบ 9 เดือน  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563  ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2563 
ครั้งที่ 4 รอบ 12 เดือน  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563  ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2563 
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ภาคผนวก  : ตารางสรุปผลการทบทวนและปรบัปรุงแผนปฏบิัตริาชการ เปรียบเทียบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ 2563 
 

ก่อนปรับปรุง  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) หลังปรับปรุง  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 
วิสัยทัศน์ : 

กองกลาง ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นให้บริการ พัฒนางาน พัฒนาคน  
ให้มีคุณภาพ และบริหารจัดการทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า 

(แก้ไข) 
กองกลาง ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นให้บริการ พัฒนางาน พัฒนาคน ให้มี

คุณภาพ และเป็นหน่วยงานต้นแบบของการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย 
และกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ทั้ง 8 แห่ง 

อัตลักษณ์ : 
บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น 

(คงเดิม) 
บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น 

เอกลักษณ์ : 
ผลิตและพัฒนาครู เรียนรู้พัฒนาท้องถิ่น 

(คงเดิม) 
การผลิตและพัฒนาครู 

ค่านิยมหลัก : 
K – Knowledge – สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ 
P – Public Service and Productivity – ให้บริการชุมชน สังคมและมีผลิตภาพที่ดี 
R – Responsibility – ยึดถือความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
U – Unity – มีความรัก สามัคคีในองค์กร 

(คงเดิม) 
K – Knowledge – สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ 
P – Public Service and Productivity – ให้บริการชุมชน สังคมและมีผลิตภาพที่ดี 
R – Responsibility – ยึดถือความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
U – Unity – มีความรัก สามัคคีในองค์กร 

พันธกิจ : 
        1. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
        2. สร้างเครือข่ายด้านงานบริการ โดยการบริหารจัดการที่ดี ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
โปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล  
        3. ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมให้
เป็นไปตามนโยบายการด าเนินงานและพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

(แก้ไข) 
          1. พัฒนางานด้านบริการ โดยการบริหารจัดการที่ดี ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย โปร่งใส 
ด้วยหลักธรรมาภิบาล 
           2. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
           3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือการด าเนินงานตามนโยบายส านักงานสีเขียว 

           4. พัฒนาบุคลากรให้มีจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 41 - 

 

ก่อนปรับปรุง  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) หลังปรับปรุง  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 
ประเด็นยุทธศาสตร ์: 
            1.  การยกระดับคุณภาพของบุคลากรทางการศึกษา 
        2.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน 
มีธรรมาภิบาล เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม             

(แก้ไข) 
            1. พัฒนาระบบงานด้านบริการ โดยการบริหารจัดการที่ดี ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
โปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล 
            2. ยกระดับคุณภาพของบุคลากรทางการศึกษา 
            3. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ตามนโยบายส านักงาน 
สีเขียว 
  4. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม 

เป้าประสงค์ : 
            1. บุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
งานวิจัย และนวัตกรรม 
  2. มีระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล  
มีองค์ความรู้และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    

(แก้ไข) 
              1. มีระบบการบริหารจัดการที่ดี ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย โปร่งใส 
ด้วยหลักธรรมาภิบาล 
            2. บุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ งานวิจัย 
และนวัตกรรม 
            3. บุคลากรสามารถถ่ายทอดความรู้ตามนโยบายส านักงานสีเขียว 
  4. บุคลากรมีจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม 

กลยุทธ์ : 
         1.1. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลที่เอ้ือต่อการรักษาคนดี คนเก่ง และพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ 
         1.2 สร้างวัฒนธรรมองค์กร มุ่งการเรียนรู้ ผลิตสื่อนวัตกรรมและงานวิจัยเพื่อพัฒนางาน 

       2.1 พัฒนากระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพโดยการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัย
รองรับการเป็นมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ 
       2.2 พัฒนาองค์กรให้มีระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
       2.3 พัฒนามหาวิทยาลัยด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green  

University) 
       2.4 สร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

(แก้ไข) 
            1.1 พัฒนากระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพโดยการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัย
รองรับการเป็นมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ 
  1.2 พัฒนาองค์การให้มีระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
    1.3 พัฒนากระบวนการสร้างความผูกพันของลูกค้าและบุคลากร 
            2.1 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลที่เอ้ือต่อการรักษาคนดี คนเก่ง และพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ 
         3.1  พัฒนามหาวิทยาลัยด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green 

University) 
  4.1 พัฒนาบุคลากรให้มีจิตอาสา และสร้างสรรค์สังคม 
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ก่อนปรับปรุง  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) หลังปรับปรุง  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

ตัวชี้วัด : มีจ านวนตัวชี้วัด 12 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด : มีจ านวนตัวชี้วัด 13 ตัวชี้วัด  
1 จ านวนนวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดีที่ได้รับการเผยแพร่ 1. ระดับความส าเร็จของหน่วยงานสู่สถาบันการเรียนรู้ 
2 จ านวนงานวิจัย R2R ของบุคลากรสายสนับสนุน 2. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัย

อิเล็กทรอนิกส์ 
3 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาหน่วยงานสู่สถาบันการเรียนรู้ 3. ผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
4 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัย

อิเล็กทรอนิกส์ 
4. ผลการบริหารงานและธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 

5 ผลการจัดอันดับหน่วยงานตามเกณฑ์ Webometrics ของมหาวิทยาลัย 5. ระดับความผูกพันของลูกค้าที่มีต่อมหาวิทยาลัย 
6 ผลการบริหารงานและธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 6. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
7 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 7. ร้อยละบุคลากรที่มีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
8 ร้อยละของผลคะแนนส านักงานสีเขียว (Green University) 8. จ านวนนวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ได้รับการเผยแพร่ 
9 ผลการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านพลังงาน 9. จ านวนงานวิจัย R2R ของบุคลากรสายสนับสนุน 
10 ผลการประเมินภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 10. ร้อยละของผลคะแนนส านักงานสีเขียว 
11 จ านวนนวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดีที่ได้รับการเผยแพร่ 11. ผลการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านพลังงาน 
12 จ านวนงานวิจัย R2R ของบุคลากรสายสนับสนุน 12. ร้อยละของผลคะแนนส านักงานสีเขียว 

  13. ผลการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านพลังงาน 
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ก่อนปรับปรุง  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) หลังปรับปรุง  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

มาตรการ : มีจ านวนมาตรการ  16 มาตรการ แก้ไข มาตรการ : มีจ านวนมาตรการ  19 มาตรการ 
1 พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ 1 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพเหมาะสม มีการบริหารเชิงรุก ที่ทันสมัย คล่องตัว เกิดความคุ้มค่า 
2 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลตามสมรรถนะและ ความสามารถ 2 พัฒนาหน่วยงานให้ท างานอย่างบูรณาการ 
3 พัฒนาผู้น ายุคใหม่รองรับการเปลี่ยนแปลง 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของหน่วยงานให้ได้รับการรับรองสู่มาตรฐานสากล 
4 สร้างภาวะผู้น าให้บุคลากรทุกระดับ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบงบประมาณ การเงินและพัสดุโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5 ก าหนดความก้าวหน้าทางสายวิชาชีพที่ให้มีการก าหนด เงื่อนไขที่ ชัดเจน  

เป็นธรรม 
5 พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการบริหารและการเรียนรู้ที่เป็นระบบเดียว (Single Platform) 

6. เพิ่มขีดความสามารถให้กับบุคลากรในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนางาน 6. จัดท าแผนการพัฒนาการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชิงรุก 
7. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงบประมาณ การเงินและพัสดุโดยใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ 7. สร้างความภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยสู่สาธารณะ 
8. ปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และการบังคับใช้ให้รองรับ มหาวิทยาลัย

อิเล็กทรอนิกส์และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
8. สร้างประสบการณ์ เพิ่มการรับรู้และความประทับใจของคนในท้องถิ่นและสังคมในการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อ

ท้องถิ่น 
9. เพิ่มคุณภาพการบริหารจัดการหน่วยงาน/หลักสูตรโดยใช้เทคโนโลยี สารสนเทศร่วมกับ

เกณฑ์คุณภาพสากล 
9. ปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ที่เอ้ือต่อการรักษาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ  

 
10. ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพเหมาะสม มีการบริหารเชิงรุก ที่ทันสมัย 

คล่องตัว เกิดความคุ้มค่า 
10. พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลตามสมรรถนะและความสามารถ 

11. พัฒนามหาวิทยาลัยตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยสีเขียว ในปีพ.ศ. 2561-2565 11. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพทักษะและสมรรถนะพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงรวมทั้งสร้างจิตส านึก 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม การมีวินัย 

12. สร้างความตระหนักให้บุคลากรและนักศึกษาให้มี ส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย 12. พัฒนาผู้น ายุคใหม่รองรับการเปลี่ยนแปลง 
13. จัดท าแผนการพัฒนาการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชิงรุก 13. สร้างภาวะผู้น าให้บุคลากรทุกระดับ 
14. สร้างความภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยสู่สาธารณะ 14. สร้างมาตรฐานและระบบการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT และภาษาต่างประเทศ 

15. ส่งเสริมและพัฒนานักสื่อสารองค์กรทุกหน่วยงาน 15. ก าหนดความก้าวหน้าทางสายวิชาชีพที่ให้มีการก าหนดเงื่อนไขที่ชัดเจน เป็นธรรม   
16. พัฒนาบทบาทของนักศึกษาในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 16. พัฒนามหาวิทยาลัยตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยสีเขียว ในปี พ.ศ. 2561-2565 

  17. สร้างความตระหนักให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

  18. พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีพื้นที่เอ้ือต่อการเรียนรู้เกิดชุมชนการเรียนรู้ 

  19. การขยายพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่น 

 


