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แผนกลยุทธ์ ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลยัรำชภฏัก ำแพงเพชร ประจ ำปี พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับปรับปรุงปี 2563 

สารบัญ 
 

 สารบัญ             หน้า 
  ส่วนน า  
   1. ประวัติควำมเป็นมำและสภำพปัจจุบันของมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร   3 
      2. ชื่อหน่วยงำน ที่ตั้ง และประวัติควำมเป็นมำ     7  
      3. จ ำนวนบุคลำกรสำยสนบัสนุนจ ำแนกตำมประเภทบุคคล     9  
      4. ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของผลกำรประเมินปีที่ผ่ำนมำ    10 
  ส่วนที่ 1 กรอบแนวคิด 
      ยุทธศำสตรร์ะดับต่ำง ๆ         15
 ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนา 
     สถำนกำรณ์ปัจจุบันของ ส ำนักงำนอธิกำรบดี      37 
    
    ส่วนที ่3  แผนกลยุทธ์ส านักงานอธิการบดี ประจ าปี พ.ศ.2561-2565    39 
    ส่วนที่ 4  การแปลงแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ       52 
    ภาคผนวก 
   1. กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม ศักยภำพ ส ำนักงำนอธิกำรบดี (SWOT Analysis)   55 
   2. ตำรำงกำรวิเครำะห์ควำมสอดคล้องระหว่ำงแผนกลยุทธ์ ปี พ.ศ. 2561 – 2565  57 
   ส ำนักงำนอธิกำรบดี กับแผนและยุทธศำสตร์ต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง 
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แผนกลยุทธ์ ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลยัรำชภฏัก ำแพงเพชร ประจ ำปี พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับปรับปรุงปี 2563 

ส่วนน า 
ประวัติความเป็นมาและสภาพปัจจุบันของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  เป็นสถำบันอุดมศึกษำสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำ  กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

ปีพุทธศักราช 2516  มติคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมกำรฝึกหัดครูจัดตั้งวิทยำลัยครูก ำแพงเพชร โดย
สถำปนำขึ้น เมื่อวันที่ 29 กันยำยน 2516  ตั้งอยู่เขตหมู่บ้ำน วังยำง  หมู่ที่ 1  ต ำบลนครชุม  อ ำเภอเมือง  
จังหวัดก ำแพงเพชร  มีเนื้อท่ี 421 ไร่  58 ตำรำงวำ 

ปีพุทธศักราช 2518  มีกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติวิทยำลัยครู พุทธศักรำช 2518  ยกฐำนะเป็น
สถำบันอุดมศึกษำ สังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร 

ปีการศึกษา 2519  เปิดรับนักศึกษำภำคปกติรุ่นแรก โดยรับนักศึกษำระดับ ป.กศ. จ ำนวน 392 คน 
ซึ่งนักศึกษำได้รับกำรคัดเลือกจำกสภำต ำบลต่ำงๆ ในเขตจังหวัดก ำแพงเพชรและจังหวัดตำก 

ปีพุทธศักราช 2527  มีกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติวิทยำลัยครู (ฉบับที่2) พุทธศักรำช 2527 มีผลให้
วิทยำลัยครูสำมำรถผลิตบัณฑิตสำขำวิชำชีพอ่ืนที่ไม่ใช่วิชำชีพครูได้ 

ปีการศึกษา 2529  เปิดรับนักศึกษำ ภำค กศ.บป. เป็นรุ่นแรก 
ปีพุทธศักราช 2535  พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ  

พระรำชทำนนำมวิทยำลัยครูทั้ง 36  แห่งว่ำ “สถำบันรำชภัฏ”   เมื่อวันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2535 
ปีพุทธศักราช 2538  พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมำภิไธยประกำศใน

รำชกิจจำนุเบกษำ ซึ่งมีผลให้วิทยำลัยครูก ำแพงเพชรมีฐำนะเป็นสถำบันรำชภัฎก ำแพงเพชร ตั้งแต่วันที่ 25 
มกรำคม 2538 

ปีการศึกษา 2541  เปิดรับนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ภำคพิเศษ หลักสูตรครุศำสตรมหำบัณฑิต 
สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำเป็นรุ่นแรก  

ปีการศึกษา 2543  เปิดรับนักศึกษำภำคพิเศษ ที่ อ.แม่สอด จ.ตำก ใช้สถำนที่โรงเรียนสรรพวิทยำคม
เป็นศูนย์กำรศึกษำเป็นรุ่นแรก  

ปีการศึกษา 2544  จัดตั้งศูนย์ขยำยโอกำสอุดมศึกษำสู่ท้องถิ่นบนพ้ืนที่ 600 ไร่ ของสถำบันที่ ต.แม่
ปะ อ.แม่สอด จ.ตำก และเปิดรับนักศึกษำภำคปกติเป็นรุ่นแรก 

ปีการศึกษา 2545  เปิดรับนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ  ภำคพิเศษ  หลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต  
สำขำวิชำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  และหลักสูตรครุศำสตร มหำบัณฑิต  สำขำวิชำหลักสูตรและกำรสอนเป็นรุ่น
แรก 

ปีการศึกษา 2546  พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ลงทรงพระปรมำภิไธยประกำศใน
พระรำชกิจจำนุเบกษำ ใช้พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546  มีผลให้
สถำบันรำชภัฏอยู่ในโครงสร้ำงเดียวกับมหำวิทยำลัยในส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 

 
ปีพุทธศักราช 2547  พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทรงลงพระปรมำภิไธยในพระรำชบัญญัติ

มหำวิทยำลัยรำชภัฏวันที่ 9 มิถุนำยน 2547  และประกำศใน       รำชกิจจำนุเบกษำ ในวันที่ 14 มิถุนำยน 
2547 จึงมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนำยน 2547 เป็นต้นไป ท ำให้สถำบันรำชภัฏ 41 แห่งทั่วประเทศ มี
สถำนภำพเป็น “มหำวิทยำลัยรำชภัฏ” มีควำมเป็นอิสระและเป็นนิติบุคคล เป็นส่วนรำชกำรตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยวิธีกำรงบประมำณในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร  
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แผนกลยุทธ์ ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลยัรำชภฏัก ำแพงเพชร ประจ ำปี พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับปรับปรุงปี 2563 

ปีพุทธศักราช 2548  เปิดรับนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ภำคพิเศษ หลักสูตรครุศำสตรมหำบัณฑิต 
สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ  สำขำวิชำหลักสูตรและกำรสอน  และหลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต 
สำขำวิชำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  ณ ศูนย์อุดมศึกษำแม่สอด เป็นรุ่นแรก 

ปีพุทธศักราช 2550   เปิดกำรเรียนกำรสอนระดับบัณฑิตศึกษำ ภำคพิเศษ หลักสูตรรัฐ
ประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรปกครองท้องถิ่น  และหลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต  สำขำวิชำ
เทคโนโลยีอุตสำหกรรมเพ่ือพัฒนำท้องถิ่น 

ปีพุทธศักราช 2551  เปิดรับนักศึกษำภำคพิเศษตำมโครงกำรควำมร่วมมือกับกรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น หลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต สำขำกำรจัดกำรกำรคลัง เป็นรุ่นแรก  โดยรับนักศึกษำที่
เป็นบุคลำกรองค์กรปกครองท้องถิ่นจำกจังหวัดก ำแพงเพชร จังหวัดตำกและจังหวัดสุโขทัย 

ปีพุทธศักราช 2552  เปิดรับนักศึกษำปริญญำเอก หลักสูตรดุษฏีบัณฑิตสำขำยุทธศำสตร์กำรบริหำร
และพัฒนำ (รุ่นแรก) 

ปีพุทธศักราช 2557  เปิดรับนักศึกษำปริญญำเอก หลักสูตรดุษฏีบัณฑิตสำขำกำรบริหำรกำรศึกษำ 
(รุ่นแรก) 

ปีพุทธศักราช 2562  มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร  เปลี่ยนสังกัดจำกกระทรวงศึกษำธิกำร  มำ
สังกัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 
 

วิทยาลัยครูก าแพงเพชร        
    สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร    
        มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ก าแพงเพชร 
 
 

          

2516 2519 2527 2529 2535 2541 2543 2544 2547 2552 2562 
สถำปนำ

ขึ้น 
29 

กันยำยน 
16 

เปิดรับ
นักศึกษำ
ภำคปกต ิ

เปิด
หลักสตูร 
ที่ไม่ใช่ 
วิชำชีพ

คร ู

เปิดรับ
นักศึกษำ 

ภำค 
กศ.บป. 

ได้รับ 
พระรำชทำน

นำม 
“สถำบัน 
รำชภัฏ” 

เปิดรับ
นักศึกษำ 
ปริญญำ

โท 

เปิดรับ
นักศึกษำ

ภำค
พิเศษ  

ที่ อ.แม่
สอด  

จ.ตำก 

จัดตั้ง 
ศูนย์ขยำย

โอกำส
อุดมศึกษำ 
ที่ อ.แม่
สอด  

จ.ตำก 

เปลี่ยน 
สถำนภำพเป็น 
“มหำวิทยำลัย 

รำชภัฏ” 

เปิดรับ
นักศึกษำ
ปริญญำ

เอก 

เปลี่ยนมำ 
สังกัด

กระทรวง 
กำร

อุดมศึกษำ 
วิทยำศำสตร์ 

วิจัย 
และ

นวัตกรรม 
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 ปัจจุบัน มหำวิทยำลัยมีหน่วยงำนที่ทั้งสิ้น 14 หน่วยงำน  ประกอบด้วย  คณะครุศำสตร์  คณะ
มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  คณะวิทยำกำรจัดกำร  คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  คณะเทคโนโลยี
อุตสำหกรรม  บัณฑิตวิทยำลัย  ส ำนักงำนอธิกำรบดี  ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน  ส ำนักวิทย
บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม  ส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ  สถำบันวิจัย
และพัฒนำ  มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร แม่สอด  และส ำนักบริกำรวิชำกำรและจัดหำรำยได้  และอยู่
ระหว่ำงจัดตั้งขึ้นใหม่ 1 หน่วยงำน  ได้แก่  คณะพยำบำลศำสตร์ 
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แผนกลยุทธ์ ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลยัรำชภฏัก ำแพงเพชร ประจ ำปี พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับปรับปรุงปี 2563 

 

โครงสร้างองค์กรมหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
 
 
 
 
 
 
 - สถำบันวิจัยและพัฒนำ     - ส ำนักผู้อ ำนวยกำร     - คณะครุศำสตร์ 
 - ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน   - ส ำนักวิชำกำรและจัดกำรศึกษำ    - คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
 - ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ          - คณะวิทยำกำรจัดกำร 
 - ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม            - คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
 - ส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ           - คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
 - ส ำนักบริกำรวิชำกำรและจัดหำรำยได้           - คณะพยำบำลศำสตร์ 
 - ส ำนักงำนอธิกำรบดี             
 - บัณฑิตวิทยำลัย 
  
 
 
 

- กองกลำง 
- กองนโยบำยและแผน 
- กองพัฒนำนักศึกษำ 

มหำวิทยำลยัรำชภัฏก ำแพงเพชร 

คณะ มหำวิทยำลยัรำชภัฏก ำแพงเพชร แม่สอด ส ำนัก/ สถำบนั 

โปรแกรมวิชำ ส ำนักงำนคณบดี 

กอง ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำรส ำนัก/สถำบัน 

งำน/ฝ่ำย 
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ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมา 

1.1 ชื่อหน่วยงาน  ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
1.2 ที่ตั้ง 

อำคำรเรียนรวมและอ ำนวยกำร (อำคำร 14) 
  อำคำรกองพัฒนำนักศึกษำ 
ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

  ตำมที่สถำบันรำชภัฏก ำแพงเพชร  ได้เปลี่ยนสถำนภำพมำเป็นมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร  
ตำมพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ  พ.ศ. 2547 ตั้งแต่วันที่  15  มิถุนำยน  2547 เป็นต้นมำ  มีผลท ำให้มี
กำรแบ่งหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยใหม่เป็น  10 หน่วยงำน  และส ำนักงำนอธิกำรบดี เป็นหนึ่งในหน่วยงำน
ดังกล่ำว  ปัจจุบัน ส ำนักงำนอธิกำรบดีแบ่งโครงสร้ำงประกอบด้วยกลุ่มงำนและกอง ดังนี้ กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป  
กลุ่มงำนธุรกำร  กลุ่มงำนเลขำนุกำร กลุ่มงำนกำรเงิน  กลุ่มงำนพัสดุ  กลุ่มงำนกำรเจ้ำหน้ำที่และนิติกำร   
กลุ่มงำนประชำสัมพันธ์  กลุ่มงำนอำคำรสถำนที่   กลุ่มงำนไฟฟ้ำและอนุรักษ์พลังงำน  กองนโยบำยและแผน  
และกองพัฒนำนักศึกษำ 
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แผนกลยุทธ์ ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลยัรำชภฏัก ำแพงเพชร ประจ ำปี พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับปรับปรุงปี 2563 

โครงสร้างองค์กรส านักงานอธิการบดี 

ส านักงานอธิการบดี 

กองกลาง กองนโยบายและแผน กองพัฒนานักศึกษา 

- กลุ่มงำนบริหำรงำนท่ัวไป 
- กลุ่มงำนธุรกำร  
- กลุ่มงำนกำรเงิน  
- กลุ่มงำนพัสดุ  
- กลุ่มงำนประชำสัมพันธ์  
- กลุ่มงำนเลขำนุกำร  
- กลุ่มงำนกำรเจ้ำหน้ำที่และนิติกำร  
- กลุ่มงำนอำคำรสถำนที่  
- กลุ่มงำนไฟฟ้ำและอนุรักษ์พลังงำน 
 
 
 
 

- งำนบริหำรงำนทั่วไป 
- งำนแผนงำนและติดตำมประเมินผล  
-งำนสถำบันวิจัยและสำรสนเทศ  
- งำนวิเครำะห์งบประมำณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ฝ่ำยบริหำรและธุรกำร 
- ฝ่ำยวำงแผนและกำรประกันคุณภำพ 
- ฝ่ำยศูนย์เวชศึกษำป้องกันและบริกำร
สุขภำพนักศึกษำ 
- ฝ่ำยสวัสดิกำรนักศึกษำ 
 

ส ำนักงำนกองพัฒนำนักศึกษำ 
 

- ฝ่ำยบริหำรงำนองค์กำรนักศึกษำ 
- ฝ่ำยกิจกรรมนักศึกษำ 
- ฝ่ำยวินัยและพัฒนำนักศึกษำ 
- ฝ่ำยด้ำนวิชำกำรทหำร 
 

องค์กำรนักศึกษำ 
 

 

   

 

โครงสร้างองค์กรส านักงานอธิการบดี 
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 ข้อมูลพื้นฐานของส านกังานอธิการบด ี
 

 
จ านวนบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

หน่วยงาน 

บุคลากรสายสนับสนุน รวม  
ภาคปฏิบัติการ ภาคสนาม ตาม ร้อยละ 

ขรก. 
พนง.
ม. 

พนง.ร
. 

ลจ.ป. สญจ. 
รวม 

ลจ.ป. สญจ. 
รวม 

หน่วยงาน 
 

ส ำนักงำนอธิกำรบดี - - - - - - - - - - - 
  - กองกลำง 5 26 9 2 18 60 5 44 49 109 81.34 
  - กองพัฒนำนักศึกษำ - 5 - - 6 11 - 8 8 19 14.17 
  - กองนโยบำยและแผน 1 5 - - - 6 - - - 6 4.47 

รวมทั้งสิ้น 6 36 9 2 24 77 5 52 57 134 100.00 
(ข้อมูล ณ เดือนตุลำคม 2562) 

 

หมายเหตุ : ขรก. หมำยถึง ข้ำรำชกำร / พนง.ม. หมำยถึง พนักงำนมหำวิทยำลัย / พนง.ร. หมำยถึง พนักงำนรำชกำร / ลจ.ป. หมำยถึง ลูกจ้ำงประจ ำ / สญจ. หมำยถึง 
ลูกจ้ำงประจ ำตำมสัญญำจ้ำง 
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5. ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 

ข้อเสนอแนะจากผลการประเมิน 
ปีการศึกษา 2561 

ผลการด าเนินงานในปีการศกึษา 2562 

กระบวนการพัฒนาแผน   
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง 
1. กำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
ให้ทบทวนวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศำสตร์ เพ่ือสร้ำงควำมเด่นและควำมท้ำทำย 

ด ำเนินกำร 100 % 
1.แต่งตั้งคณะกรรมกำรทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปี 
2563 ลงวันที่ 22 สิงหำคม พ.ศ. 2562 
2. จัดประชุมคณะกรรมกำรฯ เพื่อทบทวนและจัดท ำแผนฯ วันที่ 5 กันยำยน 
2562 

บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนา 
1. ควรมุ่งเป้ำหรือมีแผนพัฒนำส ำหรับบุคลำกรที่ไม่ครบจ ำนวนชั่วโมง ด ำเนินกำร 100 % 

1. จัดประชุมหัวหน้ำกลุ่มงำนในกำรชี้แจงให้บุคลำกรเข้ำร่วมรับกำรอบรม/
ประชุม/สัมมนำ ให้ครบ 15 ชั่วโมงข้ึนไป ในปีกำรศึกษำ 2562 วันที่ 21 สิงหำคม 
2562 
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แผนกลยุทธ์ ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลยัรำชภฏัก ำแพงเพชร ประจ ำปี พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับปรับปรุงปี 2563 

  
ข้อเสนอแนะจากผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 2561 
ผลการด าเนินงานในปีการศกึษา 2562 

2. ควรมีระบบกลไกและกำรติดตำมท่ีชัดเจนเพ่ือเร่งรัดให้บุคลำกรเข้ำสู่ต ำแหน่งระดับช ำนำญกำร 
ช ำนำญกำรพิเศษ 

ด ำเนินกำร 100 % 
1.ส ำนักงำนอธิกำรบดี มีจ ำนวนพนักงำนมหำวิทยำลัย สำยสนับสนุน ที่มีอำยุงำน
ตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป จ ำนวน  24  คน มีบุคลำกรที่น ำเสนอกำรวิเครำะห์งำนไปแล้ว 
จ ำนวน  4  คน  ได้แก่ นำงสำวเกศกนก ไทยแท้ นำงสำวคณำรัตน์  สิริเสถียรวัฒนำ  
นำงสำวบวรลักษณ์ แสงกล้ำ และนำงสำวกชพรรณ พงษ์พยัคเลิศ ดังนั้น จึงมี
บุคลำกรที่คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ ระดับกองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี ต้อง
ก ำกับ ติดตำม ขับเคลื่อนแผนกำรด ำเนินงำนวิเครำะห์ค่ำงำนให้สำมำรถด ำเนินกำร
ได้เป็นไปตำมเป้ำหมำย จ ำนวน  20  คน  โดยคณะกรรมกำรฯ ได้ก ำกับติดตำมและ
ปรับแผน เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมก ำหนด จึงได้จัดกลุ่มบุคลำกรตำมพร้อม
ของแต่ละบุคล  ได้แก่  
     - ก ำหนดจัดส่งมหำวิทยำลัยฯ ได้ภำยในเดือน ธันวำคม 2562 ซึ่งมีบุคลำกร  
จ ำนวน  2  คน 
     - ก ำหนดจัดส่งมหำวิทยำลัยฯ ได้ภำยในเดือน มกรำคม 2563 ซึ่งมีบุคลำกร  
จ ำนวน  4  คน 
     - ก ำหนดจัดส่งมหำวิทยำลัยฯ ได้ภำยในเดือน มีนำคม 2563 ซึ่งมีบุคลำกร 
จ ำนวน  6  คน 
     - ก ำหนดจัดส่งมหำวิทยำลัยฯ ได้ภำยในเดือน พฤษภำคม 2563 ซึ่งมีบุคลำกร  
จ ำนวน  8 คน 
รวมพนักงำนมหำวิทยำลัย สำยสนับสนุน สังกัดส ำนักงำนอธิกำรบดี ที่ถึงเกณฑ์
ต้องส่งกำรเขียนวิเครำะห์ค่ำงำน จ ำนวน 20 คน 
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แผนกลยุทธ์ ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลยัรำชภฏัก ำแพงเพชร ประจ ำปี พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับปรับปรุงปี 2563 

 
ข้อเสนอแนะจากผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 2561 
ผลการด าเนินงานในปีการศกึษา 2562 

 

    - สรุปกำรจัดส่งวิเครำะห์ค่ำงำน กองกลำง  มีบุคลำกร  (ข้ำรำชกำรและ
พนักงำนมหำวิทยำลัย)  ที่มีคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่งในกำรขอก ำหนดต ำแหน่ง
สูงขึ้น  ได้ด ำเนินกำรส่งกำรประเมินค่ำงำนแล้ว  จ ำนวน  6  คน  โดยแบ่งเป็น   
2  กระบวนกำร  ได้แก่ 
  1.  ผ่ำนกำรประเมินค่ำงำนแล้ว  และอยู่ระหว่ำงกำรประเมินและแต่งตั้ง
ให้ด ำรงต ำแหน่งสูงขึ้น  จ ำนวน  4  คน 
  2.  อยู่ระหว่ำงกำรประเมินค่ำงำน  จ ำนวน  2  คน 
2. จัดประชุมคณะกรรมกำร KM เดือนละ 2 ครั้ง ทุกวันพุธที่ 2 และ 4 ของเดือน 
3. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM กำรวิเครำะห์ค่ำงำน วันที่ 28 สิงหำคม 
2562 
4. จัดท ำ MOU ระดับบุคคล วันที่ 28 สิงหำคม 2562 

3. ควรมุ่งเน้นบุคลำกรที่สร้ำงจุดเน้นในกำรพัฒนำสมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง ด ำเนินกำร 100 % 
จัดโครงกำรสัมมนำเป็นคณะ “แผนพัฒนำรำยบุคคล  (Individual Development 
Plan: IDP) สำยสนับสนุน” ประจ ำปีงบประมำณ 2562 จ ำนวน 2 รุ่น ให้กับ
ข้ำรำชกำร พนักงำนมหำวิทยำลัย พนักงำนรำชกำรสำยสนับสนุน จ ำนวน
ประมำณ 134 คน ในวันที่ 16 – 17 กันยำยน 2562  
เวลำ 08.30 – 16.40 น. ณ ห้องประชุมรัตนอำภำ 
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แผนกลยุทธ์ ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลยัรำชภฏัก ำแพงเพชร ประจ ำปี พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับปรับปรุงปี 2563 

ข้อเสนอแนะจากผลการประเมิน 
ปีการศึกษา 2561 

ผลการด าเนินงานในปีการศกึษา 2562 

 

ผลที่ได้รับ  
  1. ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและเห็นควำมส ำคัญ
ในกำรจัดท ำตัวชี้วัดระดับบุคคล (Individual Scorecard: IS) และกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำรำยบุคคล (Individual Development Plan: IDP) ที่มีต่อกำรพัฒนำ
ตนเอง ให้มีควำมรู้ ทักษะ ควำมสำมำรถ และคุณลักษณะอื่น ๆ ที่จ ำเป็นในกำร
ปฏิบัติงำนตำมภำรกิจของมหำวิทยำลัยฯ 
2. ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรสำมำรถจัดท ำแผนพัฒนำรำยบุคคล 
(Individual Development Plan: IDP) ที่รองรับกำรพัฒนำตำมระบบประเมิน
ตัวชี้วัดระดับบุคคล (Individual Scorecard: IS)  

ระบบบริหารความเสี่ยง 
1. ควรระบุควำมเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงอันเกิดจำกปัจจัยภำยนอกหรือปัจจัยที่ไม่สำมำรถควบคุมได้ให้
ชัดเจน 

ด ำเนินกำร 100 % 
1. แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงระดับหน่วยงำน ลงวันที่ 21 สิงหำคม 
พ.ศ.2562 
2. จัดประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน เพื่อระบุควำม
เสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง  วันที่ 5 ก.ย.2562 
ควำมเสี่ยง ปี 2563 
เกิดอุบัติเหตุระหว่ำงกำรปฏิบัติงำน 
ระดับควำมเสี่ยง 15 (สูง) 

ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
1. กำรประเมินควำมพึงพอใจหำกเป็นเชิงปริมำณ ควรก ำหนดกลุ่มตัวอย่ำงและกำรสุ่มตัวอย่ำง (จำก
คนภำยในภำยนอกและหน่วยงำนภำยในและภำยนอก)ให้เป็นไปตำมหลักสถิติ 

ด ำเนินกำร 100 % 
1.มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 
2. มีกำรก ำหนดกลุ่มประชำกรตัวอย่ำงทั้งสำยวิชำกำร และสำยสนับสนุน 
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ข้อเสนอแนะจากผลการประเมิน 
ปีการศึกษา 2561 

ผลการด าเนินงานในปีการศกึษา 2562 

2.ควรมีกำรน ำผลควำมพึงพอใจมำวิเครำะห์และวำงแผนในกำรพัฒนำกำรให้บริกำรอย่ำงเป็น
รูปธรรม 

ด ำเนินกำร 100 % 
1. มกีำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรตำมข้อเสนอแนะของ
ปีงบประมำณ 2563 

ระบบการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
1. ควรน ำผลกำรประเมินตำมแผนที่ไม่บรรลุผล 
มำวิเครำะห์เพ่ือแก้ปัญหำ  ส่งเสริมเพ่ือให้ตัวชี้วัดบรรลุผลส ำเร็จบรรลุตำมเป้ำหมำย 

ด ำเนินกำร 100 % 
1. จัดประชุมคณะกรรมกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์กำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร เพ่ือวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนที่ไม่บรรลุ
เป้ำหมำย 
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ส่วนที่ 1  
            กรอบแนวคิด 

ยุทธศาสตร์ระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

1. นโยบายรัฐบาล  (ค าแถลงนโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี วันที่ 10 
กันยายน 2557)  

รัฐบำลได้น ำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศว่ำด้วยกำรเข้ำใจ เข้ำถึง และพัฒนำตำมแนวพระรำชด ำริ
ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมำเป็นหลักส ำคัญ ใช้ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งทรงเน้นควำมพอดีพอ
สมพอควรแก่ฐำนะควำมมีเหตุมีผล และกำรมีภูมิคุ้มกันมำเป็นแนวคิด  ใช้แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ ฉบับที่ 11  แนวทำงของคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติและควำมต้องกำรของประชำชน ซึ่งแสดง
ออกมำโดยตลอดและน่ำจะชัดเจนขึ้นในช่วงเวลำแห่งกำรออกแบบกำรปฏิรูปประเทศ รัฐบำลมีนโยบำยในเรื่อง
ต่ำงๆ จ ำแนกเป็น 11 ด้ำน ดังนี้ 

1) กำรปกป้องและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์ 
2) กำรรักษำควำมมั่นคงของรัฐและกำรต่ำงประเทศ 
3) กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำของสังคม และกำรสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรของรัฐ 
4) กำรศึกษำและเรียนรู้ กำรทะนุบ ำรุงศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม 
5) กำรยกระดับคุณภำพบริกำรด้ำนสำธำรณสุขและสุขภำพของประชำชน 
6) กำรเพ่ิมศักยภำพทำงเศรษฐกิจของประเทศ 
7) กำรส่งเสริมบทบำทและกำรใช้โอกำสในประชำคมอำเซียน 
8) กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี กำรวิจัย และพัฒนำ และ

นวัตกรรม 
9) กำรรักษำควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกร และกำรสร้ำงสมดุลระหว่ำงกำรอนุรักษ์ กับกำรใช้

ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน 
10) กำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำล และกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริต 

และประพฤติมิชอบในภำครัฐ 
11) กำรปรับปรุงกฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม 
 

2. กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้วด้วยกำรพัฒนำตำมหลัก

ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ ำชำติว่ำ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้ วิสัยทัศน์ดังกล่ำว
จะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชำติ อันได้แก่ กำรมีเอกรำช อธิปไตย และบูรณภำพแห่งเขตอ ำนำจรัฐ 
กำรด ำรงอยู่อย่ำงมั่นคง ยั่งยืนของสถำบันหลักของชำติ กำรด ำรงอยู่อย่ำงมั่นคงของชำติและประชำชนจำกภัย
คุกคำมทุกรูปแบบ กำรอยู่ร่วมกันในชำติอย่ำงสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีควำมมั่นคงทำงสังคมท่ำมกลำงพหุสังคม
และกำรมีเกียรติและศักดิ์ศรีของควำมเป็นมนุษย์ ควำมเจริญเติบโตของชำติ ควำมเป็นธรรมและควำมอยู่ดีมีสุข
ของประชำชน ควำมยั่งยืนของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อม ควำมมั่นคงทำงพลังงำนและอำหำร 
ควำมสำมำรถในกำรรักษำผลประโยชน์ของชำติภำยใต้กำรเปลี่ยนแปลงของสภำวะแวดล้อมระหว่ำงประเทศ
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และกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติประสำนสอดคล้องกัน ด้ำนควำมมั่นคงในประชำคมอำเซียนและประชำคมโลก
อย่ำงมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภำระของโลกและสำมำรถเก้ือกูลประเทศที่มีศักยภำพทำงเศรษฐกิจที่ด้อยกว่ำ 

“ม่ันคง” หมำยถึง กำรที่ประเทศจะต้องเกิดควำมสงบสุข สันติ ประชำชนมีควำมปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน ไม่ใช้ควำมรุนแรง หรือวิถีทำงนอกกฎหมำย มีควำมรักใคร่สำมัคคีกัน 

“ม่ังคั่ง” หมำยถึง กำรท ำให้ประชำชนมีควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตำมสมควรแก่ฐำนะ กำรท ำให้เศรษฐกิจมี
ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงกันมำกขึ้น โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรค้ำขำยกับประเทศเพ่ือนบ้ำน มำกกว่ำที่จะพ่ึงพำ
แต่เฉพำะกำรส่งออกไปขำยยังประเทศที่อยู่ไกล บริหำรจัดกำรภำยในประเทศอย่ำงบูรณำกำร ทั้งกำรทรัพยำกร
น้ ำ กำรประกอบอำชีพ กำรศึกษำ และ สิ่งแวดล้อมให้ด ำเนินไปอย่ำงสมดุล 

“ยั่งยืน” หมำยถึง กำรค ำนึงถึงกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ไม่ด ำเนินกำรโครงกำรใดๆ ที่อำจก่อให้เกิดภำระแก่
ลูกหลำนในอนำคตข้ำงหน้ำ ใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่อย่ำงเหมำะสมตำมก ำลังควำมสำมำรถของตนเอง ใช้หลักเหตุ
และผล และกำรรู้เท่ำทันควำมเปลี่ยนแปลง หรือกำรมีภูมิคุ้มกันตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ 

ในกำรที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท ำให้ประเทศไทยพัฒนำไปสู่อนำคตที่พึงประสงค์นั้น จ ำเป็นจะต้องมี
กำรวำงแผนและก ำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำในระยะยำว และก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำของทุกภำคส่วนให้
ขับเคลื่อนไปในทิศทำงเดียวกัน ดังนั้น จึงจ ำเป็นจะต้องก ำหนดยุทธศำสตร์ชำติในระยะยำว เพ่ือถ่ำยทอดแนว
ทำงกำรพัฒนำสู่กำรปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลำอย่ำงต่อเนื่องและมีกำรบูรณำกำร และสร้ำงควำมเข้ำใจถึงอนำคต
ของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดกำรรวมพลังของทุกภำคส่วนในสังคมทั้งประชำชน เอกชน ประชำสังคม ใน
กำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำเพ่ือกำรสร้ำงและรักษำไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชำติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมี
ควำมมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือ
คติพจน์ประจ ำชำติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน มีรำยได้สูงอยู่ใน
กลุ่มประเทศพัฒนำแล้ว คนไทยมีควำมสุข อยู่ดี กินดี  สังคมมีควำมมั่นคง เสมอภำคและเป็นธรรม ซึ่ง
ยุทธศำสตร์ชำติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทำงกำรพัฒนำในระยะ 20 ปีต่อจำกนี้ไป จะประกอบด้วย 6 ยุทธศำสตร์ 
ได้แก่ (1) ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคง  (2) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  (3) 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน  (4) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำ
เทียมกันทำงสังคม  (5) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และ (6) 
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

 
3. ไทยแลนด์ 4.0 

“ไทยแลนด์ 4.0”  เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบำยกำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือโมเดลพัฒนำ
เศรษฐกิจของรัฐบำล ภำยใต้กำรน ำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีและหัวหน้ำคณะรักษำควำม
สงบแห่งชำติ (คสช.) ที่เข้ำมำบริหำรประเทศบนวิสัยทัศน์ที่ ว่ำ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ที่มีภำรกิจส ำคัญใน
กำรขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้ำนต่ำงๆ เพ่ือปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทำง และสร้ำงหนทำงพัฒนำประเทศให้
เจริญ สำมำรถรับมือกับโอกำสและภัยคุกคำมแบบใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงเร็ว รุนแรงในศตวรรษที่ 21 ได ้

ประเทศไทยในอดีตที่ผ่ำนมำมีกำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจเป็นไปอย่ำงต่อเนื่องตั้งแต่ยุคแรก หรือ 
“ประเทศไทย 1.0” เน้นกำรเกษตรเป็นหลัก เช่น ผลิตและขำย พืชไร่ พืชสวน เลี้ยงสัตว์ เป็นต้น ยุคสอง หรือ 
“ประเทศไทย 2.0” เน้นอุตสำหกรรมเพ่ิมขึ้นแต่เป็นอุตสำหกรรมขนำดเล็ก เช่น กำรผลิตและขำยรองเท้ำ  
เครื่องหนัง เครื่องดื่ม เครื่องประดับ เครื่องเขียน กระเป๋ำ เครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น และปัจจุบัน (พ.ศ.2559) จัดอยู่
ในยุคที่สำม หรือ ”ประเทศไทย 3.0”  เป็นอุตสำหกรรมหนักและกำรส่งออก เช่น กำรผลิตและขำย ส่งออก
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เหล็กกล้ำ รถยนต์ กลั่นน้ ำมัน แยกก๊ำซธรรมชำติ ปูนซีเมนต์ เป็นต้น แต่ไทยในยุค 1.0  2.0 และ 3.0 รำยได้
ประเทศยังอยู่ในระดับปำนกลำง จึงต้องเร่งพัฒนำเศรษฐกิจสร้ำงประเทศ จึงเป็นเหตุให้น ำไปสู่ยุคที่สี่ ให้รหัส
ใหม่ว่ำ ”ประเทศไทย 4.0” ให้เป็นเศรษฐกิจใหม่ (New Engines of Growth) มีรำยได้สูง โดยวำงเป้ำหมำยให้
เกิดภำยใน 5-6 ปีนี้  เป็นกำรกำรวำงภำพอนำคตทำงเศรษฐกิจที่ชัดเจนของประเทศที่พัฒนำ เช่น สหรัฐอเมริกำ 
“A Nation of Makers”  อังกฤษ “Design of Innovation”  อินเดีย “Made in India” หรือ เกำหลีใต้ 
“Creative Economy” เป็นต้น 

“ประเทศไทย 4.0” ต้องกำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงเศรษฐกิจไปสู่ “Value–Based Economy” หรือ 
“เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม”  โดยมีฐำนคิดหลัก คือ เปลี่ยนจำกกำรผลิตสินค้ำ “โภคภัณฑ์” ไปสู่
สินค้ำเชิง “นวัตกรรม” เปลี่ยนกำรขับเคลื่อนประเทศด้วยภำคอุตสำหกรรมไปสู่กำรขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี 
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ และนวัตกรรม  และเปลี่ยนจำกกำรเน้นภำคกำรผลิตสินค้ำไปสู่กำรเน้นภำคบริกำรมำกข้ึน 

ดังนั้น จึงควรมีกำรเปลี่ยนวิธีกำรที่มีลักษณะส ำคัญ คือ เปลี่ยนจำกกำรเกษตรแบบดั้งเดิมในปัจจุบัน 
ไปสู่กำรเกษตรสมัยใหม่ที่เน้นกำรบริหำรจัดกำรและเทคโนโลยี (Smart Farming)  โดยเกษตรกรต้องมีฐำนะท่ี
มั่นคง และเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบกำร (Entrepreneur)  เปลี่ยนจำก Traditional SMEs หรือ SMEs 
ที่มีอยู่และรัฐต้องให้ควำมช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลำ ไปสู่กำรเป็น Smart Enterprises และ Startups  บริษัท
เกิดใหม่ที่มีศักยภำพสูง เปลี่ยนจำก Traditional Services ซึ่งมีกำรสร้ำงมูลค่ำค่อนข้ำงต่ ำไปสู่ High Value 
Services และเปลี่ยนจำกแรงงำนทักษะต่ ำไปสู่แรงงำนที่มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ และทักษะสูง 

เพ่ือให้เกิดผลจริงต้องมีกำรพัฒนำวิทยำกำร ควำมคิดสร้ำงสรรค์ นวัตกรรม วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี 
และกำรวิจัยและพัฒนำ แล้วต่อยอดในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสำหกรรมเป้ำหมำย ดังนี้ 

1. กลุ่มอำหำร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภำพ เช่น สร้ำงเส้นทำงธุรกิจใหม่ (New Startups) ด้ำน
เทคโนโลยีกำรเกษตร  เทคโนโลยีอำหำร  เป็นต้น 

2. กลุ่มสำธำรณสุข สุขภำพ และเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ เช่น พัฒนำเทคโนโลยีสุขภำพ  เทคโนโลยี
กำรแพทย์  สปำ  เป็นต้น 

3. กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม เช่น 
เทคโนโลยีหุ่นยนต์ เป็นต้น 

4. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่ำงๆ ปัญญำประดิษฐ์และ
เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว เช่น เทคโนโลยีด้ำนกำรเงิน  อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน  เทคโนโลยี
กำรศึกษำ  E-MargetPlace  E-Commerce  เป็นต้น 

5. กลุ่มอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ วัฒนธรรม และบริกำรที่มีมูลค่ำสูง  เช่น เทคโนโลยีกำรออกแบบ 
ธุรกิจไลฟ์สไตล์  เทคโนโลยีกำรท่องเที่ยว  กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริกำร  เป็นต้น 

กำรพัฒนำประเทศภำยใต้โมเดล “ประเทศไทย 4.0” จะใช้แนวทำง “สำนพลังประชำรัฐ” เป็นตัวกำร
ขับเคลื่อน โดยมุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมของภำคเอกชน ภำคกำรเงินกำรธนำคำร ภำคประชำชน  
ภำคสถำบันกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยและสถำบันวิจัยต่ำงๆ ร่วมกันระดมควำมคิด ผนึกก ำลังกันขับเคลื่อน  
ผ่ำนโครงกำร  บันทึกควำมร่วมมือ  กิจกรรม หรือ งำนวิจัยต่ำงๆ  โดยกำรด ำเนินงำนของ ”ประชำรัฐ” กลุ่ม
ต่ำงๆ อันได้แก่ กลุ่มท่ี 1 กำรยกระดับนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์กำรปรับแก้กฎหมำยและกลไกภำครัฐ พัฒนำค
ลัสเตอร์ภำคอุตสำหกรรมแห่งอนำคต และกำรดึงดูดกำรลงทุน และกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  กลุ่มที่ 2  
กำรพัฒนำกำรเกษตรสมัยใหม่และกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกและประชำรัฐ  กลุ่มท่ี 3 กำรส่งเสริมกำร
ท่องเที่ยวและไมล์ กำรสร้ำงรำยได้ และกำรกระตุ้นกำรใช้จ่ำยภำครัฐ  กลุ่มที่ 4 กำรศึกษำพ้ืนฐำนและพัฒนำ
ผู้น ำ (โรงเรียนประชำรัฐ) รวมทั้งกำรยกระดับคุณภำพวิชำชีพ  และกลุ่มที่ 5 กำรส่งเสริมกำรส่งออกและกำร
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ลงทุนในต่ำงประเทศ รวมทั้งกำรส่งเสริมกลุ่ม SMEs และผู้ประกอบกำรใหม่ (Start Up) ซึ่งแต่ละกลุ่มก ำลังวำง
ระบบและก ำหนดแนวทำงในกำรขับเคลื่อนนโยบำยอย่ำงเข้มข้น 

 
4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  (พ.ศ. 2560 – 2564) 

จำกสถำนะของประเทศและบริบทกำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ ที่ประเทศก ำลังประสบอยู่ ท ำให้กำรก ำหนด
วิสัยทัศน์แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีควำมต่อเนื่องจำกวิสัยทัศน์แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 11 และกรอบ
หลักกำรของกำรวำงแผนที่น้อมน ำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลำงของ
กำรพัฒนำอย่ำงมีส่วนร่วม กำรพัฒนำที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของกำรพัฒนำในแผนพัฒนำฯ ฉบับ
ที่ 12 ต้องให้ควำมส ำคัญกับกำรก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำที่มุ่งสู่กำรเปลี่ยนผ่ำนประเทศไทยจำกประเทศที่มี
รำยได้ปำนกลำงไปสู่ประเทศที่มีรำยได้สูง มีควำมม่ันคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข และน ำไปสู่
กำรบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยำว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ โดยมีแนวทำงในกำรพัฒนำ ดังนี้ 

1. กำรยกระดับศักยภำพกำรแข่งขันและกำรหลุดพ้นกับดักรำยได้ปำนกลำงสู่รำยได้สูง 
1.1) กำรส่งเสริมด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ 
1.2) กำรพัฒนำผลิตภำพแรงงำน 
1.3) กำรส่งเสริมผู้ประกอบกำรที่เข้มแข็งและพำณิชย์ดิจิตอล 
1.4) กำรลงทุนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
1.5) กำรปรับโครงสร้ำงกำรผลิต 

2. กำรพัฒนำศักยภำพคนตำมช่วงวัยและกำรปฏิรูประบบเพื่อสร้ำงสังคมสูงวัยอย่ำงมีคุณภำพ 
2.1) กำรพัฒนำศักยภำพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนกำรเจริญเติบโตของประเทศ 
2.2) กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพ เท่ำเทียมและท่ัวถึง 
2.3) กำรพัฒนำด้ำนสุขภำพ 
2.4) กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อกำรดำรงชีพในสังคมสูงวัย 

3. กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงสังคม 
3.1) กำรยกระดับรำยได้และสร้ำงโอกำสในกำรประกอบอำชีพ 
3.2) กำรจัดบริกำรทำงสังคมให้ทุกคนตำมสิทธิขั้นพ้ืนฐำน และเน้นกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันระดับ

ปัจเจก 
3.3) กำรสร้ำงควำมเสมอภำคในกำรเข้ำถึงทรัพยำกร 
3.4) กำรเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรมอย่ำงเสมอภำค 

4. กำรรองรับกำรเชื่อมโยงภูมิภำคและควำมเป็นเมือง 
4.1) กำรลงทุนด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและสิ่งอำนวยควำมสะดวกของเมือง 
4.2) กำรพัฒนำด้ำนกำรขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้ำน 
4.3) กำรส่งเสริมกำรลงทุน กำรค้ำชำยแดน และกำรจัดตั้งเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ 

5. กำรสร้ำงควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจและสังคมอย่ำงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5.1) กำรรักษำทุนทำงธรรมชำติเพ่ือกำรเติบโตสีเขียว 
5.2) กำรส่งเสริมกำรบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5.3) กำรส่งเสริมกำรผลิต กำรลงทุน และกำรสร้ำงงำนสีเขียว  
5.4) กำรจัดกำรมลพิษและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม 
5.5) กำรพัฒนำควำมร่วมมือด้ำนสิ่งแวดล้อมระหว่ำงประเทศ  
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5.6) กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรปรับตัวเพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศและ
กำรบริหำรจัดกำรเพ่ือลดควำมเสี่ยงด้ำนภัยพิบัติ 

6. กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีประสิทธิภำพ 
6.1) กำรสร้ำงควำมโปร่งใสในทุกขั้นตอนของกำรปฏิบัติรำชกำร 
6.2) กำรพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ 
6.3) กำรสร้ำงรูปแบบกำรพัฒนำ อปท. ให้เหมำะสม  
6.4) กำรสร้ำงระบบตรวจสอบ ติดตำมและประเมินผลที่มีประสิทธิภำพ 
 

5. นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 - 2570 
นโยบำยและยุทธศำสตร์กำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 - 2570 เป็น

กรอบแนวทำงกำรพัฒนำระบบอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ให้สอดคล้องและ
บูรณำกำรกัน เพ่ือให้เกิดเป็นพลังในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศที่สอดคล้องกับทิศทำงของยุทธศำสตร์
ชำติ แผนแม่บท และนโยบำยของรัฐบำล โดยมีวิสัยทัศน์เพ่ือ “เตรียมคนไทยแห่งศตวรรษที่ 21 พัฒนา
เศรษฐกิจที่ กระจายโอกาสอย่างทั่วถึง สังคมที่ม่ันคง และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยสร้างความเข้มแข็งทาง
นวัตกรรมระดับ แนวหน้าในสากล น าพาประเทศไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว”    

ในกำรจัดท ำนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) ฉบับนี้ 
ค ำนึงถึงบริบทโลกที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว และกำรปฏิรูปประเทศในปัจจุบัน ซึ่งรวมถึงกำรจัดตั้ง 
กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นกระทรวงใหม่ เพ่ือเป็นกลไกในกำรปรับเปลี่ยน 
ประเทศไทยไปสู่ประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม จึงออกแบบนโยบำยและยุทธศำสตร์เพ่ือให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง สำมำรถมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนในลักษณะแพลตฟอร์ม (platform) ควำมร่วมมือ
ตำมเป้ำประสงค์ของกำรพัฒนำใน 4 ด้ำน ได้แก่  

1. กำรพัฒนำก ำลังคนและสถำบันควำมรู้  
เป้ำหมำย O1  พัฒนำก ำลังคนและสถำบันควำมรู้เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ

ประเทศไปสู่ กำรเป็นประเทศรำยได้สูง  
ผลสัมฤทธิ์ที่ส ำคัญ   

KR1.1  นักวิจัยและพัฒนำเพิ่มเป็น 25 คนต่อประชำกรหนึ่งหมื่นคนภำยในปี 2564  
KR1.2  คนไทยทุกช่วงวัยมีสมรรถนะพร้อมเข้ำสู่อำชีพและทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง  
KR1.3  มีก ำลังคนและสถำบันควำมรู้/สถำบันเฉพำะทำงชั้นน ำของโลก  
KR1.4  บัณฑิตคุณภำพ/ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำใหม่มีทักษะตรงหรือใกล้เคียงกับที่ตลำดงำน

ต้องกำร จ ำนวน 1 ล้ำนคน   
KR1.5  สัดส่วนบัณฑิตด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรม (STEM degrees) 

แพลตฟอร์มที่ 1 กำรพัฒนำก ำลังคนและสถำบันควำมรู้  ประกอบด้วย 6 โปรแกรม คือ   
โปรแกรมท่ี 1  สร้ำงระบบผลิตและพัฒนำก ำลังคนให้มีคุณภำพ  
โปรแกรมท่ี 2  ผลิตก ำลังคนระดับสูงรองรับ EEC และระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศ  
โปรแกรมท่ี 3  ส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนำทักษะเพ่ืออนำคต    
โปรแกรมท่ี 4  ส่งเสริมปัญญำประดิษฐ์เป็นฐำนขับเคลื่อนประเทศในอนำคต (AI for All)  
โปรแกรมที่ 5  ส่งเสริมกำรวิจัยขั้นแนวหน้ำ และกำรวิจัยพ้ืนฐำนที่ประเทศไทยมีศักยภำพ   
โปรแกรมท่ี 6  พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงกำรวิจัยที่ส ำคัญ 
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2. กำรวิจัยและสร้ำงนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ท้ำทำยของสังคม 
เป้ำหมำย O2  มีองค์ควำมรู้อันเกิดจำกกำรวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือจัดกำรกับปัญหำท้ำทำย

เร่งด่วนที่ส ำคัญของประเทศ คนทุกช่วงวัยได้รับกำรพัฒนำให้สำมำรถด ำรงชีวิตได้อย่ำงมีควำมสุขและมีคุณค่ำ  
ผลสัมฤทธิ์ที่ส ำคัญ   

KR2.1  มีองค์ควำมรู้อันเกิดจำกกำรวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือจัดกำรกับปัญหำท้ำทำย
เร่งด่วนส ำคัญของประเทศ และบรรลุเป้ำหมำยตำมตัวชี้วัดของยุทธศำสตร์ชำติ และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่
ยั่งยืน (SDGs)   

KR2.2  คนในทุกช่วงวัยมีคุณภำพชีวิตที่ดี สำมำรถด ำรงชีวิตด้วยตนเองได้อย่ำงมีคุณค่ำ 
และมีกลไกท่ีเอ้ือต่อกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข พร้อมรับสังคมสูงวัย  

KR2.3  กำรปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจภำคกำรเกษตรเพ่ือเพ่ิมผลิตภำพและควำมมั่นคง
ทำงรำยได้ของเกษตรกร  

แพลตฟอร์มที่ 2 กำรวิจัยและสร้ำงนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ท้ำทำยของสังคม ประกอบด้วย 3 
โปรแกรม คือ   

โปรแกรมท่ี 7  โจทย์ท้ำทำยด้ำนทรัพยำกร สิ่งแวดล้อม และกำรเกษตร  
โปรแกรมท่ี 8  สังคมสูงวัย   
โปรแกรมท่ี 9  สังคมคุณภำพและควำมม่ันคง 

3. กำรวิจัยและสร้ำงนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถกำรแข่งขัน  
เป้ำหมำย O3  ยกระดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศด้วยกำรวิจัยและพัฒนำ

นวัตกรรม  
ผลสัมฤทธิ์ที่ส ำคัญ   

KR3.1  อันดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี จัดโดย 
IMD อยู่ใน 30 อันดับแรก  

KR3.2  ดัชนีควำมสำมำรถด้ำนนวัตกรรม (GII) ของไทยดีขึ้นอย่ำงเนื่อง  
KR3.3  สัดส่วนกำรพัฒนำเทคโนโลยีของตนเองต่อกำรพ่ึงพำเทคโนโลยีจำกภำยนอก

เพ่ิมข้ึนจำก 10:90 เป็น 30:70  
KR3.4  จ ำนวนวิสำหกิจเริ่มต้น (Startups) และวิสำหกิจฐำนนวัตกรรม (Innovation-

driven Enterprises : IDEs) ที่มีศักยภำพเติบโตได้อย่ำงก้ำวกระโดด 5,000 รำย  
แพลตฟอร์มที่ 3 กำรวิจัยและสร้ำงนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถกำรแข่งขัน ประกอบด้วย 

3 โปรแกรม คือ 
โปรแกรมท่ี 10  ยกระดับควำมสำมำรถกำรแข่งขันและวำงรำกฐำนทำงเศรษฐกิจ   
โปรแกรมที่ 11  สร้ำงและยกระดับศักยภำพวิสำหกิจเริ่มต้น (Startup) พัฒนำระบบ

นิเวศนวัตกรรม และพ้ืนที่เศรษฐกิจนวัตกรรม  
โปรแกรมท่ี 12  โครงสร้ำงพื้นฐำนทำงคุณภำพและบริกำร 

4. กำรวิจัยและสร้ำงนวัตกรรมเพ่ือกำรพัฒนำเชิงพ้ืนที่และลดควำมเหลื่อมล้ ำ 
เป้ำหมำย O4  กระจำยควำมเจริญและสร้ำงควำมเข้มแข็งของเศรษฐกิจสังคมท้องถิ่น ด้วย

ควำมรู้และนวัตกรรม  
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ผลสัมฤทธิ์ที่ส ำคัญ   
KR4.1  ชุมชนที่มีขีดควำมสำมำรถในกำรจัดกำรตนเอง (Smart community) มี

ศักยภำพในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชน  
KR4.2  รำยได้ของคนจนกลุ่มรำยได้ร้อยละ 40 ล่ำงเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 อย่ำงทั่วถึง  
KR4.3  เกิดกำรกระจำยควำมเจริญสู่ภูมิภำค โดยมีเมืองศูนย์กลำงทำงเศรษฐกิจที่สร้ำง

โอกำสทำงเศรษฐกิจในระดับภูมิภำค  
KR4.4  ดัชนีกำรพัฒนำอย่ำงทัว่ถึง (Inclusive Development Index : IDI) ของไทยดีขึ้น 

แพลตฟอร์มที่ 4 กำรวิจัยและสร้ำงนวัตกรรมเพ่ือกำรพัฒนำเชิงพ้ืนที่และลดควำมเหลื่อมล้ ำ 
ประกอบด้วย 3 โปรแกรม คือ 

โปรแกรมท่ี 13  นวัตกรรมส ำหรับเศรษฐกิจฐำนรำกและชุมชนนวัตกรรม  
โปรแกรมท่ี 14  ขจัดควำมยำกจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นย ำ  
โปรแกรมท่ี 15  เมืองน่ำอยู่และกำรกระจำยศูนย์กลำงควำมเจริญ 

กำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) เป็นกำรปฏิรูปเชิง
โครงสร้ำงที่ส ำคัญส ำหรับประเทศไทย มีเป้ำหมำยเพ่ือตอบสนองกำรพัฒนำประเทศโดยมุ่งเน้นกำรเตรียมคน
ไทยเข้ำสู่ศตวรรษที่ 21 และกำรน ำองค์ควำมรู้และนวัตกรรมไปพัฒนำประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่
ประเทศที่พัฒนำแล้วอย่ำงเต็มรูปแบบและยั่งยืน ซึ่งน ำไปสู่กำรปฏิรูป 3 ด้ำน ได้แก่  1) กำรปฏิรูปกำรบริหำร
ภำครัฐ (Administrative Reform) เพ่ือจัดให้มีองค์กรในรูปแบบที่เหมำะสมกับกำรขับเคลื่อนงำนด้ำน อววน. 
มีกำรบริหำรงำนที่คล่องตัว ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง รวมทั้งมีกำรบูรณำกำรกำรท ำงำนในด้ำนวิจัยร่วมกันเพ่ือให้
เกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยมีประเด็นกำรปฏิรูปส ำคัญ เช่น กำรจัด ประเภทหน่วยงำนในระบบวิจัยและ
นวัตกรรม กำรพัฒนำระบบกำรติดตำมและประเมินผล และระบบกำร เชื่อมโยงข้อมูลด้ำน อววน. เป็นต้น  2) 
กำรปฏิรูประบบงบประมำณ (Budgeting Reform) เพ่ือให้กำรจัดสรรงบประมำณ สอดคล้องกับ นโยบำย 
ยุทธศำสตร์ และแผนด้ำน อววน. ของประเทศ และเพ่ือส่งเสริมกำรพัฒนำงำนวิจัยและนวัตกรรมให้ ด ำเนินกำร
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้นผ่ำนกองทุนที่มีกำรจัดสรรงบประมำณในลักษณะเป็นก้อนใหญ่ (Block Grant) 
และต่อเนื่อง (Multi-year) โดยมีประเด็นกำรปฏิรูปส ำคัญ ได้แก่ กำรออกแบบระบบกำรจัดสรรและ บริหำร
งบประมำณ กำรบริหำรจัดกำรกองทุนด้ำนวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกำรจัดตั้งโครงกำร ส ำนักงำน
บริหำรและจัดกำรทุนวิจัยและนวัตกรรม เป็นต้น  3) กำรปฏิรูปกฎหมำย ระเบียบ (Regulatory Reform) เพ่ือ
อ ำนวยควำมสะดวก ลดปัญหำและอุปสรรค และสำมำรถขับเคลื่อนงำนวิจัยเพ่ือกำรน ำไปใช้ประโยชน์ทั้งด้ำน
เศรษฐกิจ สังคม และชุมชนได้อย่ำงคล่องตัว และ ส่งผลต่อกำรพัฒนำประเทศในภำพรวม โดยมีประเด็นกำร
ปฏิรูปส ำคัญ ได้แก่ กำรเร่งผลักดันกฎหมำยส่งเสริมกำร ใช้ประโยชน์ผลงำนวิจัยและนวัตกรรม กฎหมำย
เกี่ยวกับกำรส่งเสริมนวัตกรรมด้ำนกำรอุดมศึกษำและกำรผลิต ก ำลังคนระดับสูง (Sandbox) และมำตรกำร
กำรสนับสนุนงบประมำณของรัฐเพ่ือถ่ำยทอดเทคโนโลยีในโครงกำร ลงทุนขนำดใหญ่ และกำรร่วมลงทุน
ระหว่ำงรัฐและเอกชน เป็นต้น  

กำรปฏิรูประบบกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ประกอบด้วย 1 โปรแกรม คือ 
โปรแกรมท่ี 16 ปฏิรูประบบกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 

6. แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2565 
แผนด้ำนวิทยำศำสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (แผนด้ำน ววน.) เป็นแผนระยะปำนกลำง จัดท ำขึ้นเพ่ือเป็น

กรอบและแนวทำงในทำงกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ และกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้แก่หน่วยงำนในระบบวิจัยและนวัตกรรมในลักษณะต่อเนื่องหลำยปี (multi-year) เพ่ือให้กำรจัดท ำแผนด้ำน 
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ววน. พ.ศ. 2563 – 2565 สอดคล้องกับนโยบำยและยุทธศำสตร์กำร อุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2570 และทันกับกระบวนกำรปรับงบประมำณ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริม
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและส ำนักงำนสภำนโยบำยกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แห่งชำติ จึงได้ร่วมกันจัดท ำแผนด้ำน ววน. โดยก ำหนดเป้ำหมำย ตัวชี้วัด ควำมส ำเร็จ และโปรแกรมย่อยที่
สอดคล้องกันกับ 4 แพลตฟอร์ม และ 16 โปรแกรมภำยใต้นโยบำยและยุทธศำสตร์กำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2570 โดยสำมำรถปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ได้ในอนำคตเพ่ือให้สอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนไปและนโยบำยของประเทศให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ทั้งนี้  ได้เปิดโอกำสให้ผู้แทน
หน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน ภำคประชำชน ทั้งในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำคมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผน  
ด้ำน ววน. รวมทั้งได้รับข้อคิดเห็นจำกผู้ทรงคุณวุฒิ 17 สำขำ เมื่อวันที่ 18 กรกฎำคม 2562 

เป้ำหมำย ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ และโปรแกรมย่อย 
1. สร้ำงและจัดกำรองค์ควำมรู้และนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถกำรแข่งขันของประเทศ 

ในแต่ละแขนงและพ้ืนที่  
2. สร้ำงและจัดกำรองค์ควำมรู้และนวัตกรรมเพ่ือยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชนในแต่ละ

พ้ืนที่ ในแต่ละมิติ อำทิ เศรษฐกิจ สังคม สุขภำพ และสิ่งแวดล้อม   
3. พัฒนำก ำลังคนและองค์ควำมรู้ของระบบวิทยำศำสตร์ กำรวิจัยและนวัตกรรม (ววน.) 

ควำมส ำเร็จด้ำน ตัวชี้วัดที่ส ำคัญ 2563 2565 
กำรยกระดับ
ควำมสำมำรถกำร
แข่งขัน 

กำรจัดอันดับโดยสภำเศรษฐกิจโลกและ สถำบัน
กำรจัดกำรนำนำชำติ 

36 (2560) 1 ใน 30 

สัดส่วนค่ำใช้จ่ำยกำรลงทุนวิจัยและพัฒนำ 
นวัตกรรมต่อ GDP 

1% (2560) 1.5% (2565) 

สัดส่วนกำรลงทุน R&D ของภำคเอกชน : 
ภำครัฐ 

 70 : 30 

สัดส่วนผลงำนวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูก 
น ำไปใช้ในกำรสร้ำงมูลค่ำเชิงพำณิชย์ให้กับภำค
กำรผลิตและบริกำร เทียบกับผลงำนทั้งหมด 

 ไม่น้อยกว่ำ 
30% 

กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำ
ในสังคม 

รำยได้เกษตรกรที่ร่วมโครงกำร (บำท/
ครัวเรือน/ปี)  (จำกปัจจุบัน 74,483 บำท/
ครัวเรือน/ปี) 

100,000 150,000 

ชุมชนนวัตกรรม 2,000 10,000 
นวัตกรรมทำงสังคมและนวัตกรรมที่ผลิตได้เอง
ภำยในประเทศเพิ่มข้ึน 

 ไม่น้อยกว่ำ  
1 เท่ำตัว 

กำรพัฒนำก ำลังคนและ
องค์ควำมรู้ 

สัดส่วนบุคลำกรด้ำน R&D ต่อประชำกร  25 : 10,000 

 สัดส่วนกำรลงทุน R&D ในอุตสำหกรรม 
ยุทธศำสตร์และเป้ำหมำยของประเทศ : 
งำนวิจัยพื้นฐำนเพ่ือสร้ำง/สะสมองค์ควำมรู้ : 
ระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำน บุคลำกร และระบบ
มำตรฐำน 

 55 : 25 : 20 
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แผนด้ำน ววน. จัดท ำขึ้นโดยให้มีควำมสอดคล้องกับนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรอุดมศึกษำ 

วิทยำศำสตร์ วิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2570 ซึ่งจะขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนในลักษณะแพลตฟอร์ม 
กำรเนินงำนเชิงยุทธศำสตร์ทั้งสิ้น 4 แพลตฟอร์ม ซึ่งประกอบด้วยโปรแกรมภำยใต้ 16 โปรแกรม ภำยใต้แต่ละ
โปรแกรมประกอบด้วยโปรแกรมย่อยซึ่งจะระบุแนวทำงกำรด ำเนินงำนที่จะส่งผลให้เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่
ส ำคัญซึ่งระบุในนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์  วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2570 
ส ำเร็จ 
 
7. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2  (พ.ศ. 2551 – 2565) 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ได้จัดท ำกรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี  ฉบับที่ 2  โดย
มีเป้ำหมำยของกรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว ฉบับที่ 2 เมื่อสิ้นสุดแผนในปี พ.ศ. 2565 คือ “ยกระดับคุณภำพ
อุดมศึกษำไทย เพ่ือผลิตและพัฒนำบุคลำกรที่มีคุณภำพสำมำรถปรับตัวสำหรับงำนที่เกิดขึ้นตลอดชีวิตพัฒนำ
ศักยภำพอุดมศึกษำในกำรสร้ำงควำมรู้และนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศใน
โลกำภิวัฒน์ สนับสนุนกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทยโดยใช้กลไกของธรรมำภิบำลกำรเงินกำรก ำกับ
มำตรฐำนและเครือข่ำยอุดมศึกษำบนพื้นฐำนของเสรีภำพทำงวิชำกำรควำมหลำกหลำยและเอกภำพเชิงระบบ” 
ประกอบด้วย 
 1) ยกระดับคุณภำพอุดมศึกษำไทยเพ่ือผลิตและพัฒนำบุคลำกรที่มีคุณภำพ 
 2) พัฒนำศักยภำพอุดมศึกษำในกำรสร้ำงควำมรู้ และนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันของประเทศ 
 3) สนับสนุนกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย โดยใช้กลไกธรรมำภิบำล กำรเงิน กำรก ำกับมำตรฐำน
และเครือข่ำยอุดมศึกษำบนพ้ืนฐำนของเสรีภำพทำงวิชำกำร ควำมหลำกหลำย และเอกภำพเชิงระบบ 
 มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ได้ด ำเนินงำนตำมกรอบแผนอุดมศึกษำโดยได้จัดท ำยุทธศำสตร์ให้
สอดคล้องกับทิศทำงและกรอบกำรด ำเนินงำนตำมแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 
2565)  เช่น  ด้ำนกำรเรียนกำรสอนมีกำรลดเลิกหลักสูตรที่ไม่เป็นควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน  สร้ำง
กระบวนกำรพัฒนำนักศึกษำเพ่ือควำมแข็งแกร่งทำงวิชำกำรและคุณภำพชีวิตที่ยั่งยืนให้แก่นักศึกษำตำมอัต
ลักษณ์ของมหำวิทยำลัย  สร้ำงหลักสูตรเพื่อพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  สนับสนุนและส่งเสริมกำรท ำ
ผลงำนวิจัย งำนสร้ำงสรรค์ และนวัตกรรม  มีกองทุนสนับสนุนกำรพัฒนำอำจำรย์และบุคลำกร  มีกำรจัดวำง
ระบบกำรเงิน งบประมำณ  ภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำล 
 
8. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 

เนื่องจำกแผนกำรศึกษำแห่งชำติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 – 2559) จะสิ้นสุดในปี พ.ศ. 2559 ดังนั้น 
ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำจึงได้จัดท ำแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 – 2579 ซึ่งเป็นแผนระยะ
ยำว 20 ปี เพ่ือเป็นแผนแม่บทส ำหรับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องน ำไปใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรพัฒนำ โดยก ำหนด
วิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมำย เป้ำหมำย ตัวชี้วัด และยุทธศำสตร์ของแผนกำรศึกษำแห่งชำติ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ (Vision)  
“คนไทยทุกคนได้รับกำรศึกษำและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ ด ำรงชีวิตอย่ำงเป็นสุข 

สอดคล้องกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และกำรเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” 
วัตถุประสงค์ในกำรจัดกำรศึกษำ  4 ประกำร คือ  
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1) เพื่อพัฒนำระบบและกระบวนกำรจัดกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพและมีประสิทธิภำพ  
2) เพ่ือพัฒนำคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ และยุทธศำสตร์ชำติ  
3) เพ่ือพัฒนำสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสำมัคคี และ

ร่วมมือผนึกก ำลังมุ่งสู่กำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และ 
4) เพ่ือน ำประเทศไทยก้ำวข้ำมกับดักประเทศที่มีรำยได้ปำนกลำง และควำมเหลื่อมล้ ำ

ภำยในประเทศลดลงเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมำยในกำรจัดกำรศึกษำดังกล่ำวข้ำงต้น  
แผนกำรศึกษำแห่งชำติได้วำงเป้ำหมำยไว้ 2 ด้ำน คือ  

1) เป้ำหมำยด้ำนผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนำผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะ
และทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและคุณลักษณะต่อไปนี้ 

- 3Rs ได้แก่ กำรอ่ำนออก (Reading) กำรเขียนได้ (Writing) และกำรคิดเลขเป็น
(Arithmetics) 

- 8Cs ได้แก่ ทักษะด้ำนกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ และทักษะในกำรแก้ปัญหำ (Critical 
Thinking and Problem Solving) ทักษะด้ำนกำรสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) 
ทักษะด้ำนควำมเข้ำใจต่ำงวัฒนธรรม ต่ำงกระบวนทัศน์ (Cross – cultural Understanding) ทักษะด้ำนควำม
ร่วมมือ กำรท ำงำนเป็นทีม และภำวะผู้น ำ (Collaboration,Teamwork and Leadership) ทักษะด้ำนกำร
สื่อสำร สำรสนเทศ และกำรรู้เท่ำทันสื่อ (Communications, Information and Media Literacy) ทักษะ
ด้ำนคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอำชีพ 
และทักษะกำรเรียนรู้ (Career and Learning Skills) และควำมมีเมตตำ กรุณำ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม
(Compassion) 

2) เป้ำหมำยของกำรจัดกำรศึกษำ (Aspirations) 5 ประกำร ดังนี้ 
2.1) ประชำกรทุกคนเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพและมีมำตรฐำนอย่ำงทั่วถึง (Access) 
2.2) ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้ำหมำยได้รับบริกำรกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพตำมมำตรฐำนอย่ำง

เท่ำเทียม (Equity)  
2.3) ระบบกำรศึกษำที่มีคุณภำพ สำมำรถพัฒนำผู้เรียนให้บรรลุขีดควำมสำมำรถเต็มตำม

ศักยภำพ (Quality)  
2.4) ระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ เพ่ือกำรลงทุนทำงกำรศึกษำที่คุ้มค่ำ

และบรรลุเป้ำหมำย (Efficiency)  
2.5) ระบบกำรศึกษำที่สนองตอบและก้ำวทันกำรเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและ

บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ม ี
แผนกำรศึกษำแห่งชำติได้ก ำหนดยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำกำรศึกษำภำยใต้ 6 ยุทธศำสตร์หลักที่

สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ดังนี้ 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 : กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ มีเป้ำหมำย ดังนี้ 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 : กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรรม เพ่ือสร้ำงขีด

ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ มีเป้ำหมำย ดังนี้ 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 : กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย และกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้มี

เป้ำหมำยดังนี้ 
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ยุทธศำสตร์ที่ 4 : กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ มี
เป้ำหมำย ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 : กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มี
เป้ำหมำย ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 : กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ มีเป้ำหมำยดังนี้ 
 

9. นโยบายการปรับยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) (ฉบับปรับปรุง 
11 ตุลาคม 2561) 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏทั่วประเทศได้ร่วมหำรือและก ำหนดแนวทำงกำรยกระดับมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) มุ่งเน้นให้มหำวิทยำลัยรำชภัฏเป็นสถำบันอุดมศึกษำเพ่ือพัฒนำท้องถิ่น โดย
ก ำหนดวิสัยทัศน์ คือ “มหำวิทยำลัยรำชภัฏเป็นสถำบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภำพ มีสมรรถนะ และ
เป็นสถำบนัหลักท่ีบูรณำกำรองค์ควำมรู้สู่นวัตกรรมในกำรพัฒนำท้องถิ่นเพ่ือสร้ำงควำมม่ันคงให้กับประเทศ” 
ซึ่งมีรำยละเอียดพอสังเขป ดังนี้ 

1. พันธกิจ 
1. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภำพ มีทัศนคติที่ดี เป็นพลเมืองดีในสังคมและมีสมรรถนะตำมควำม

ต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิต 
2. วิจัยสร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรมที่มีคุณภำพและได้มำตรฐำนเป็นที่ยอมรับมุ่งเน้นกำรบูร

ณำกำรเพ่ือน ำไปใช้ประโยชน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 
3. พัฒนำท้องถิ่นตำมศักยภำพ สภำพปัญหำและควำมต้องกำรที่แท้จริงของชุมชน โดยกำร

ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ เทคโนโลยี และน้อมน ำแนวพระรำชด ำริสู่กำรปฏิบัติ 
4. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับทุกภำคส่วนเพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่น และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง

ของผู้น ำชุมชนให้มีคุณธรรมและควำมสำมำรถในกำรบริหำรงำนเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวม 
5. บริหำรจัดกำรทรัพยำกรภำยในมหำวิทยำลัยอย่ำงมีประสิทธิภำพด้วยหลักธรรมำภิบำล 

พร้อมรองรับบริบทกำรเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน 
2. สถำบันหลัก 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเป็นสถำบันกำรศึกษำท่ีเป็นที่พ่ึงของท้องถิ่น ในกำรให้ควำมรู้ ให้ควำมจริง 
มีควำมเป็นกลำงทำงกำรเมือง ประสำนควำมร่วมมือกับองค์กรต่ำงๆ ในกำรพัฒนำท้องถิ่นให้บรรลุเป้ำหมำย 

 
 

3. อัตลักษณ์บัณฑิต 
บัณฑิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏมีควำมรู้ ควำมสำมำรถเชิงวิชำกำรวิชำชีพ พร้อมด้วยคุณลักษณะ

คนไทยตำมพระรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ 4 ประกำร คือ 
1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง คือ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจต่อชำติ บ้ำนเมือง ยึดมั่นในศำสนำ มั่นคง

ในสถำบันพระมหำกษัตริย์ และมีควำมเอ้ืออำทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 
2. มีพื้นฐำนชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง คือ รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด – ชอบ สิ่งที่ชั่ว – ดี ปฏิบัติแต่สิง่ที่

ชอบ สิ่งที่งำม ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว และช่วยกันสร้ำงคนดีให้แก่บ้ำนเมือง 
3. มีงำนท ำ มีอำชีพ คือ กำรสร้ำงให้เด็กและเยำวชนรักงำน สู้งำนท ำจนงำนส ำเร็จ มีงำนท ำ

สำมำรถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ 
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4. เป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย คือ ส ำนึกในหน้ำที่ของทุกคนในกำรเป็นพลเมืองดี ส่งเสริมให้
ทุกคนมีโอกำสท ำหน้ำที่พลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะท ำเพ่ือบ้ำนเมืองได้ก็ต้องท ำ”ด้วยควำมมีน้ ำใจและควำม
เอ้ืออำทร 

4. สมรรถนะบัณฑิต 
บัณฑิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏมีสมรรถนะตำมมำตรฐำนวิชำกำร วิชำชีพ มีทักษะกำรเรียนรู้แห่ง

ศตวรรษท่ี 21 มีควำมเป็นมืออำชีพ 
5. ยุทธศำสตร์ 

5.1) กำรพัฒนำท้องถิ่น 
กลยุทธ์ 

1. สร้ำงและพัฒนำควำมร่วมมือกับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดในกำรวำงแผนพัฒนำเชิงพ้ืนที่ 
และด ำเนินโครงกำรตำมพันธกิจและศักยภำพของมหำวิทยำลัยโดยก ำหนดเป้ำหมำยเชิงปริมำณและคุณภำพ 
รวมถึง Timeline ในกำรด ำเนินกำรทุกขั้นตอนอย่ำงเป็นรูปธรรม (ระยะสั้น ระยะกลำง และระยะยำว) ทั้งนี้
ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดด้วย 

2. บูรณำกำรควำมร่วมมือในมหำวิทยำลัยและภำยนอกมหำวิทยำลัย (ภำครัฐ 
ภำคเอกชน ภำคประชำสังคม) ในกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำให้บรรลุตำมเป้ำหมำยอย่ำงมีนัยส ำคัญ 

3. บูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัยของนักศึกษำ และอำจำรย์กับกำร
พัฒนำท้องถิ่น 

ตัวชี้วัด 
1. มีฐำนข้อมูลของพ้ืนที่บริกำร (ศักยภำพชุมชน สภำพปัญหำ และควำมต้องกำรที่

แท้จริงของชุมชน) เพ่ือใช้ในกำรวิเครำะห์ ประเมินและวำงแผนงำนพัฒนำเชิงพ้ืนที่ตำมศักยภำพของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 

2. จ ำนวนหมู่บ้ำน / โรงเรียน ที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏด ำเนินโครงกำรอันเป็นผลจำกกำร
วำงแผนพัฒนำเชิงพ้ืนที่ 

3. ร้อยละสะสมของจ ำนวนหมู่บ้ำนที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏเข้ำด ำเนินโครงกำรพัฒนำ
เปรียบเทียบกับจ ำนวนหมู่บ้ำนทั้งหมดในพ้ืนที่บริกำร (กำรกระจำยตัวเชิงพ้ืนที่) 

4. จ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่นของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ และจ ำนวนโครงกำรฯ 
สะสม (แยกประเภทตำมเป้ำหมำย) 

5. จ ำนวนภำคีเครือข่ำยทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำสังคม ที่ร่วมมือกับ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ ด ำเนินโครงกำรพัฒนำท้องถิ่นในพื้นที่บริกำร 

6. อัตรำส่วนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่นที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏเป็นแกนน ำเปรียบเทียบกับ
โครงกำรพัฒนำท้องถิ่นท้ังหมดของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 

7. จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำรที่เกี่ยวกับกำรน้อมน ำพระรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ เพ่ือ
เสริมสร้ำงคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ประกำร สู่กำรปฏิบัติในพ้ืนที่บริกำรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 

8. อัตรำกำรอ่ำนออกเขียนได้ ของจ ำนวนประชำกร โดยเฉพำะประชำกรในวัย
ประถมศึกษำในพ้ืนที่บริกำรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 

9. ร้อยละของหมู่บ้ำนที่มีดัชนีชี้วัดควำมสุขมวลรวมชุมชนเพิ่มขึ้น 
10. อัตรำกำรเพิ่มขึ้นของรำยได้ครัวเรือนในพ้ืนที่กำรพัฒนำของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
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11. มีแหล่งเรียนรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น เพ่ือเสริมสร้ำง
คุณค่ำและจิตส ำนึกรักษ์ท้องถิ่น 

12. จ ำนวนวิสำหกิจชุมชน/ผู้ประกอบกำรใหม่ในพ้ืนที่บริกำรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ที่ประสบควำมส ำเร็จ จำกกำรสนับสนุนองค์ควำมรู้จำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 

13. อัตรำกำรอพยพของประชำกรวัยท ำงำนในท้องถิ่นลดลง 
5.2) กำรผลิตและพัฒนำครู 

กลยุทธ์ 
1. ปรับปรุงหลักสูตรครุศำสตร์/ศึกษำศำสตร์ และกระบวนกำรผลิตให้มีสมรรถนะเป็น

เลิศเป็นที่ยอมรับด้วย School Integrated Learning และสอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ 
2. พัฒนำสมรรถนะครูของครูให้มีควำมเป็นมืออำชีพ 
3. บ่มเพำะนักศึกษำครุศำสตร์/ศึกษำศำสตร์ให้มีสมรรถนะตำมมำตรฐำนวิชำชีพพร้อม

ด้วยจิตวิญญำณควำมเป็นครูและคุณลักษณะ 4 ประกำร คือ 1) มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2) มีพ้ืนฐำนชีวิตที่
มั่นคงเข้มแข็ง 3) มีงำนท ำ มีอำชีพ 4) เป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย 

4. จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนตำมข้อ 1 – 3 โดยก ำหนดเป้ำหมำยเชิงปริมำณและ
คุณภำพรวมถึงขั้นตอนและระยะเวลำ (Timeline) ในกำรปฏิบัติงำน ทั้งระยะสั้น ระยะกลำง และระยะยำว
เพ่ือให้สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 

ตัวชี้วัด 
1. มีกำรปรับปรุงหลักสูตรครุศำสตร์/ศึกษำศำสตร์และกระบวนกำรผลิตครู เพ่ือให้

บัณฑิตครูของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ มีอัตลักษณ์ สมรรถนะและคุณภำพตำมมำตรฐำนวิชำชีพ พร้อมด้วย
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตำมพระรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำและคุณลักษณะครูศตวรรษที่ 21 

2. ร้อยละครูของครูที่มีประสบกำรณ์สอนในโรงเรียนต่อปีกำรศึกษำ 
3. ร้อยละของบัณฑิตครูที่จบจำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏ ที่สอบบรรจุผ่ำนเกณฑ์ของ

หน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำครัฐและเอกชน ภำยในเวลำ 1 ปี 
4. มี Platform เพ่ือสร้ำงเครือข่ำยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงบัณฑิตครู มหำวิทยำลัย

รำชภัฏที่เข้ำสู่วิชำชีพ 
5. ผลคะแนน O-NET หรือผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนที่เพ่ิมขึ้นจำกกำร

พัฒนำสมรรถนะ ครูประจ ำกำรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
6. สัดส่วนบัณฑิตครูที่ได้รับกำรบรรจุเข้ำท ำงำนในภูมิภำค 
7. ผลงำนกำรวิจัยสำขำวิชำชีพครูที่ได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชำติและนำนำชำติ

หรือน ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อกำรผลิตและพัฒนำครูเพิ่มขึ้น 
5.3) กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 

กลยุทธ์ 
1. ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ทันสมัยและพัฒนำหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยำกำรที่

ตอบสนองกำรพัฒนำท้องถิ่นและสอดคล้องกับแนวทำงกำรพัฒนำประเทศ 
2. พัฒนำศักยภำพผู้สอนให้เป็นมืออำชีพ 
3. พัฒนำห้องปฏิบัติกำร/อุปกรณ์กำรเรียนรู้เพื่อสนับสนุนกำรผลิตบัณฑิต 
4. ปรับกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ให้บูรณำกำรกับกำรท ำงำนและเสริมสร้ำงทักษะและ

จิตส ำนึก ในกำรพัฒนำท้องถิ่น 
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5. ผลิตบัณฑิตได้ตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งด้ำนสมรรถนะวิชำชีพ ทักษะ
บัณฑิตศตวรรษท่ี 21 และคุณลักษณะ 4 ประกำร คือ มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพ้ืนฐำนชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มี
อำชีพ มีงำนท ำ และมีควำมเป็นพลเมืองดี มีวินัย 

6. จัดท ำแผนพัฒนำเพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำในลักษณะกำร Reprofile อย่ำง
เป็นรูปธรรม โดยก ำหนดเป้ำหมำยเชิงปริมำณและคุณภำพ รวมถึงระยะเวลำและขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 
(Timeline) ในกำรปฏิบัติอย่ำงชัดเจน 

ตัวชี้วัด 
1. จ ำนวนหลักสูตรที่ถูกปรับปรุงให้ทันสมัยและหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยำกำรที่

ตอบสนองต่อกำรพัฒนำท้องถิ่นและสอดคล้องกับกำรพัฒนำประเทศ 
2. ผลงำนของนักศึกษำ/อำจำรย์ ที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่หรือได้รับรำงวัลใน

ระดับชำติและนำนำชำติ 
3. ร้อยละของนักศึกษำที่ได้รับประกำศนียบัตรวิชำชีพที่เกี่ยวข้องกับสำขำที่ส ำเร็จ

กำรศึกษำ 
4. ระดับควำมสำมำรถด้ำนกำรใช้ภำษำอังกฤษของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี

ตำมมำตรฐำน CEFR หรือมำตรฐำนอื่นๆ ที่เทียบเท่ำ 
5. อัตรำกำรได้งำนท ำ/ท ำงำนตรงสำขำ/ประกอบอำชีพอิสระทั้งตำมภูมิล ำเนำและ

นอกภูมิล ำเนำ ของบัณฑิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏ ภำยในระยะเวลำ 1 ปี 
6. ผลกำรประเมินสมรรถนะของบัณฑิตโดยสถำนประกอบกำรผู้ใช้บัณฑิต 
7. อัตรำกำรศึกษำต่อในพ้ืนที่ของประชำกรวัยอุดมศึกษำเพ่ิมขึ้น 

5.4) กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร 
กลยุทธ์ 

1.  ส่งเสริมบุคลำกรที่ เป็นคนดีและคนเก่งให้ พัฒนำและแสดงออกถึงควำมรู้
ควำมสำมำรถ และศักยภำพในกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยและท้องถิ่นอย่ำงเต็มที่ 

2. เพ่ิมบทบำทกำรเป็นมหำวิทยำลัยเพ่ือท้องถิ่นโดยให้ควำมส ำคัญกับกำรบูรณำกำรกำร
เรียนกำรสอนกับกำรพัฒนำท้องถิ่น และกำรสร้ำงผลประโยชน์จำกทรัพย์สินทำงปัญญำ 

3. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับองค์กรภำยในและต่ำงประเทศเพ่ือเสริมสร้ำง
ประสิทธิผลตำมวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 

4. ปรับปรุงพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรโดยเฉพำะด้ำนฐำนข้อมูลงบประมำณและ
บุคลำกรให้ทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภำพ โปร่งใส และมีธรรมำภิบำล 

ตัวชี้วัด 
1. จ ำนวนอำจำรย์และนักศึกษำ ศิษย์เก่ำ ที่ได้รับรำงวัลในระดับชำติ นำนำชำติ 
2. อัตรำส่วนจ ำนวนผลงำนวิจัยและองค์ควำมรู้ต่ำงๆ ที่เป็นทรัพย์สินทำงปัญญำต่อ

จ ำนวนผลงำนดังกล่ำวที่ถูกน ำไปใช้ประโยชน์อย่ำงเป็นรูปธรรม 
3. ผลกำรส ำรวจกำรรับรู้ข่ำวสำร (นโยบำย แผนพัฒนำต่ำงๆ ที่ส ำคัญระดับชำติ 

จังหวัด องค์กร) ของบุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัย 
4. จ ำนวนฐำนข้อมูลเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรและกำรตัดสินใจตำมพันธกิจหลักของ

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่น 
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5. ระดับผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรบริหำรงำนภำครัฐอยู่ใน
ระดับสูงหรือสูงมำก 

6. จ ำนวนเครือข่ำยควำมร่วมมือกับองค์กรภำยในและต่ำงประเทศ 
7. ระบบบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
8. ฐำนข้อมูลศิษย์เก่ำและกิจกรรมสัมพันธ์เพื่อขยำยเครือข่ำยและปรับปรุงฐำนศิษย์เก่ำ 
9. ผลส ำรวจควำมคิดเห็นควำมพึงพอใจของประชำชนผู้รับบริกำรที่มีต่อมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 

10. แผนพัฒนาจังหวัดก าแพงเพชร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 
กำรจัดท ำแผนพัฒนำจังหวัดฉบับนี้ เพ่ือสนองตอบกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำจังหวัดก ำแพงเพชร โดย

มีวิสัยทัศน์ เป็นเป้ำหมำยในเชิงผลลัพธ์ที่จังหวัดต้องกำรให้เกิดขึ้น โดยแสดงถึงจุดเน้นหรือสิ่งที่จังหวัดต้องกำร
จะเป็นในอนำคตอย่ำงชัดเจน รวมทั้งมีควำมเป็นไปได้ สอดคล้องกับกำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์และโอกำสของ
พ้ืนที่ และมีกำรระบุต ำแหน่งกำรพัฒนำของจังหวัดอย่ำงชัดเจน โดยผลกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรจำกทุกภำค
ส่วนของจังหวัดได้ก ำหนดต ำแหน่งกำรพัฒนำจังหวัด (Positioning) ที่ให้ควำมส ำคัญกับประเด็นดังต่อไปนี้ (1) 
แหล่งผลิตและแปรรูปสินค้ำเกษตรปลอดภัย (2) แหล่งผลิตพืชพลังงำนทดแทน และ (3) กำรท่องเที่ยวมรดก
โลก โดยได้ก ำหนดวิสัยทัศน์ไว้ดังนี้ “แหล่งผลิต แปรรูปสินค้ำเกษตรปลอดภัย ฐำนผลิตพืชพลังงำนทดแทน 
และเมืองท่องเที่ยวมรดกโลก” 

1. พันธกิจ (Mission) 
เพ่ือให้กำรพัฒนำจังหวัดก ำแพงเพชรมุ่งสู่กำรเป็น “แหล่งผลิต แปรรูปสินค้ำเกษตรปลอดภัย 

ฐำนผลิตพืชพลังงำนทดแทน และเมืองท่องเที่ยวมรดกโลก”ภำรกิจหลักและกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน ซึ่ง
จะน ำไปสู่กำรพัฒนำเพื่อประโยชน์สุขของประชำชนและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน มีดังนี้  

1. ยกระดับกำรผลิต กำรแปรรูป กำรตลำดสินค้ำเกษตรปลอดภัย และส่งเสริมกำรผลิตพืช
พลังงำนทดแทนอย่ำงมีประสิทธิภำพ  

2. ส่งเสริมและบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวให้มีคุณภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรท่องเที่ยว  
3. พัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชน สร้ำงสังคมที่เข้มแข็ง และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ

อย่ำงยั่งยืน 
2. เป้ำประสงค์รวม (Overall Goals) 

เพ่ือให้สอดคล้องกับศักยภำพและโอกำสในกำรพัฒนำจังหวัดและสำมำรถปรับตัวให้เข้ำกับกำร
เปลี่ยนแปลงในด้ำนต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยนอก ตลอดจนกำรบรรลุตำมวิสัยทัศน์กำรพัฒนำจังหวัดที่พึง
ปรำรถนำตำมแผนพัฒนำจังหวัด 4 ปี จึงก ำหนดเป้ำประสงค์รวมของกำรพัฒนำไว้ ดังนี้  

1. ปริมำณผลผลิตกำรเกษตรปลอดภัยเพ่ิมข้ึน    
2. รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยสินค้ำเกษตรแปรรูปเพิ่มข้ึน 
3. จ ำนวนแปลง/ฟำร์ม ที่ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำนเกษตรปลอดภัย (GAP) เพ่ิมข้ึน 
4. สัดส่วนปริมำณพืชพลังงำนต่อสินค้ำเกษตรทั้งหมดเพ่ิมข้ึน  
5. รำยได้จำกกำรท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น และแหล่งท่องเที่ยวได้รับกำรพัฒนำตำมเกณฑ์มำตรฐำน

กำรท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 
6. ประชำชนมีระดับคุณภำพชีวิตสูงขึ้น มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และมีกำรบริหำร

จัดกำรสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 
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3. ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic Issues) 
1. พัฒนำห่วงโซ่คุณค่ำสินค้ำเกษตรปลอดภัย และส่งเสริมกำรผลิตพืชพลังงำนทดแทนอย่ำงมี

ประสิทธิภำพ  
2. บริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวให้มีคุณภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
3. พัฒนำคุณภำพชีวิต ควำมมั่นคงทำงสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 

 
11. แผนพัฒนาจังหวัดตาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 

กำรพัฒนำจังหวัดตำกในช่วงที่ผ่ำนมำ จังหวัดสำมำรถจัดท ำค ำของบประมำณเองได้เ พ่ือแก้ไขปัญหำ
ควำมเดือดร้อนและพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ด้ำนอำชีพ กำรท่องเที่ยว กำรค้ำชำยแดนครอบคลุมทุกด้ำน 
ทั้งนี้ปัญหำควำมต้องกำรของประชำชนได้ผ่ำนกำรรับฟังควำมคิดเห็นจำกทุกภำคส่วน สรุปปัญหำควำมต้องกำร
ที่สอดรับกับศักยภำพในพ้ืนที่จังหวัด จึงก ำหนดวิสัยทัศน์ในแผนพัฒนำจังหวัดตำก ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 
2565) คือ “เมืองน่าอยู่ ประตูการค้าชายแดน” 

1. พันธกิจ/เป้ำประสงค์รวม 
1. เพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชน ให้มีรำยได้และคุณภำพชีวิตที่ดีข้ึน 
2. เพื่ออนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และป้องกันรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 
3. เพื่อพัฒนำประสิทธิภำพกำรผลิตทำงกำรเกษตรและเพ่ิมมูลค่ำสินค้ำทำงกำรเกษตร 
4. เพ่ือพัฒนำกำรท่องเที่ยว สินค้ำ OTOP และส่งเสริมกำรค้ำ กำรลงทุน ในพ้ืนที่กำรค้ำ

ชำยแดน และเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ 
5. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐและกำรบริหำรจัดกำรเพ่ือป้องกันรักษำควำมมั่นคง

ชำยแดน กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยมีประสิทธิภำพ 
2. ประเด็นยุทธศำสตร์ 

1. กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชน และแก้ไขปัญหำควำมยำกจน 
2. กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
3. กำรพัฒนำผลิตภำพทำงกำรเกษตร 
4. กำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว สินค้ำ OTOP และกำรค้ำชำยแดน 
5. กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐและกำรรักษำควำมมั่นคงชำยแดนและควำมสงบเรียบร้อย 

3. เป้ำประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชนให้มีรำยได้และคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น 
2. เพ่ือป้องกัน อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
3. เพ่ือพัฒนำประสิทธิภำพกำรผลิตทำงกำรเกษตรและเพ่ิมมูลค่ำสินค้ำทำงกำรเกษตร 
4. เพ่ือพัฒนำกำรท่องเที่ยว สินค้ำ OTOP และส่งเสริมกำรค้ำกำรลงทุนในพ้ืนที่กำรค้ำชำยแดน

และเขคพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ 
5. กำรบริหำรจัดกำรเพ่ือป้องกันรักษำควำมมั่นคงชำยแดน กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยมี

ประสิทธิภำพ 
6. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐให้มีประสิทธิภำพ 
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12. นโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด  จ.ตาก 
ตำมที่คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ได้เข้ำมำบริหำรประเทศ และก ำหนดแนวทำงในกำร

ด ำเนินนโยบำยด้ำนเศรษฐกิจโดยมุ่งเน้นกำรส่งเสริมกำรค้ำชำยแดนผ่ำนกำรจัดตั้งเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษใน
พ้ืนที่ที่มีศักยภำพ  โดยก ำหนดให้อ ำเภอแม่สอดเป็นพ้ืนที่ที่มีศักยภำพเหมำะสมในกำรจัดตั้งเป็นเขตพัฒนำ
เศรษฐกิจพิเศษระยะแรกของไทยใน 5 พื้นที่ชำยแดน 

12.1) แผนงำนเพื่อเตรียมควำมพร้อมกำรเป็นเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษชำยแดนจังหวัดตำก 
1) แผนงำนระยะเร่งด่วน  

1) กำรเตรียมควำมพร้อมโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนคมนำคม  ดังนี้ 
1.1) แผนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและด่ำนศุลกำกร 
1.2) แผนงำนโครงสร้ำงพื้นฐำนคมนำคม จ.ตำก วงเงิน 9,097 ล้ำนบำท ดังนี้ 

- ถนนเชิงเขำตะนำวศรี กอกะเร็ก ระยะทำง 46.6 กิโลเมตร 
- ทำงหลวงหมำยเลข 12 ตำก-แม่สอด ตอน 2 ระยะทำง 13.3 กิโลเมตร 
- ทำงหลวงหมำยเลข 12 ตำก-แม่สอด ตอน 3 ระยะทำง 25.5 กิโลเมตร 
- ทำงหลวงหมำยเลข 12 ตำก-แม่สอด ตอน 4 ระยะทำง 25.5 กิโลเมตร 

2) กำรจัดหำแหล่งน้ ำดิบเพ่ือรองรับกำรจัดตั้งเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษชำยแดน 
2) แผนระยะกลำง และระยะยำว  

1) จัดหำพื้นที่ส ำหรับรองรับกำรจัดตั้งเป็นเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษชำยแดน  
2) โครงกำรก่อสร้ำงสะพำนข้ำมแม่น้ ำเมยแห่งที่ 2 พร้อมโครงข่ำย และศูนย์ให้บริกำรแบบจุด

เดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 
3) กำรขยำยสนำมบินแม่สอดให้มีกำรเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้ำน 
4) กำรพัฒนำเส้นทำงคมนำคมในอ ำเภอแม่สอด  ได้แก่ 

- ถนนสำย ง 3 ผังเมืองรวมแม่สอด จ.ตำก ของกรมทำงหลวงชนบท (ทช.) 
- ถนนสำย ง 2 ผังเมืองรวมแม่สอด จ.ตำก ของกรมทำงหลวงชนบท (ทช.) 
- ถนนสำย ค 1 และ ค 2 ผังเมืองรวม แม่สอด จ.ตำก ของกรมทำงหลวงชนบท (ทช.) 

5) กำรพัฒนำเส้นทำงเชื่อมโยง อ.พบพระ – อ.อุ้มผำง   
6) โครงกำรขุดเจำะอุโมงค์ถนนสำยตำก – แม่สอด (ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 12) 

12.2) กำรวำงผังเมืองรองรับเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตำก 
รัฐบำลมีนโยบำยเสริมสร้ำงศักยภำพและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรเข้ำสู่ AEC โดยพัฒนำเมือง

ชำยแดนเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ : Special Economic Zones)  ในกำรน ำประเทศเข้ำสู่ประชำคม
อำเซียน กระตุ้นเศรษฐกิจ กระจำยควำมเจริญสู่ภูมิภำค ลดควำมเหลื่อมล้ ำ ยกระดับคุณภำพชีวิตของ
ประชำชน และเสริมควำมมั่นคงของประเทศ   

ส ำหรับจังหวัดตำก กรมโยธำธิกำรและผังเมืองได้ก ำหนดแนวคิดกำรวำงผังพัฒนำพ้ืนที่ เฉพำะ
เพ่ือรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตำก โดยวำง Positioning คือ “เมืองคู่แฝดเขตกำรค้ำเมียวดี สหภำพ
เมียนมำร์ มีระยะทำงไปยังท่ำเรือมะละแหม่ง และเมืองย่ำงกุ้งที่ใกล้ที่สุด” โดยมีแนวทำงกำรพัฒนำเป็นเขต
อุตสำหกรรมสิ่งทอ เฟอร์นิเจอร์ ศูนย์ขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบ คลังสินค้ำ ที่อยู่อำศัยส ำหรับแรงงำนและ
ประกอบกำร ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนำฝีมือแรงงำน  

โดยด ำเนินกำรเร่งรัดวำงและปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัด ผังพัฒนำพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ผัง
เมืองรวมเมือง และผังเมืองรวมชุมชนชำยแดน เพ่ือจัดระเบียบกำรใช้ประโยชน์ที่ดินและระบบคมนำคมขนส่ง
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ให้สอดคล้องกับกำรพัฒนำพ้ืนที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ออกแบบวำงผังพ้ืนที่เฉพำะชุมชนชำยแดนวำงผังโซน
นิ่งกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน วำงระบบสำธำรณูปโภค – สำธำรณูปกำร และออกแบบรำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
ต่ำงๆ เพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษ ให้เป็นระเบียบ สวยงำม และปลอดภัย 

12.3) สิทธิประโยชน์และกำรส่งเสริมกำรค้ำ กำรลงทุนในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตำก 
1) กรณีเป็นกิจกำรทั่วไปในประเภทกิจกำรที่อยู่ในข่ำยให้กำรส่งเสริมและตั้งในเขตพัฒนำ

เศรษฐกิจพิเศษ 
2) กรณีเป็นกิจกรรมเป้ำหมำยส ำหรับเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษให้ได้รับสิทธิประโยชน์ อำทิ 

ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี โดยจ ำกัดเวลำไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่ำที่ดินและทุน
หมุนเวียน ลดหย่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลฯ ร้อยละ 50 ของอัตรำปรกติ เป็นระยะเวลำ 5 ปี หักค่ำขนส่ง ค่ำ
ไฟฟ้ำ และค่ำประปำ 2 เท่ำ เป็นเวลำ 10 ปี 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สศช.) ได้ก ำหนดบทบำท ของ
เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตำก เป็น “ศูนย์เปลี่ยนถ่ำยสินค้ำระหว่ำงประเทศ/เครือข่ำยอุตสำหกรรมที่ใช้
แรงงำนเข้มข้น” โดยก ำหนดโครงสร้ำงเศรษฐกิจ บริกำร 51.47 % เกษตร 24.94 % อุตสำหกรรม 16.93 % มี
ผลผลิตในพ้ืนที่ ได้แก่ ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้ำว ถั่วเขียวผิวมัน ถั่วเหลือง พืชผัก ประมงน้ ำจืด อุตสำหกรรมส่วน
ใหญ่เกี่ยวกับเครื่องแต่งกำย เกษตร และสิ่งทอ ในขณะที่ภำคบริกำรเป็นขำยส่ง/ขำยปลีก โดยมีอุตสำหกรรม
และบริกำรเป้ำหมำย ได้แก่ 

- อุตสำหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม  
- อุตสำหกรรมแปรรูปสินค้ำเกษตรและประมง เช่น อุตสำหกรรมแป้งข้ำวโพด น้ ำมันข้ำวโพด  
- กำรผลิตอำหำรสัตว์ 
- กำรผลิตผลิตภัณฑ์เซรำมิกส์  
- อุตสำหกรรมผลิตเครื่องเรือนจำกไม้  
- อุตสำหกรรมเครื่องหนัง 
- อุตสำหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ  
- อุตสำหกรรมชิ้นส่วนประกอบยำนยนต์  
- นิคมหรือเขตอุตสำหกรรม และนิคมอุตสำหกรรมบริกำร 
- กิจกำรด้ำนโลจิสติกส์ อำทิ คลังสินค้ำ ศูนย์เปลี่ยนถ่ำยสินค้ำ 
กำรเชื่อมโยงภูมิภำค มูลค่ำกำรค้ำชำยแดนเพ่ิมสูงขึ้น ส่วนใหญ่มำจำกกำรที่เมียนมำร์น ำเข้ำ

สินค้ำอุปโภคบริโภคจำกฐำนกำรผลิตส่วนกลำงของประเทศไทย เศรษฐกิจระดับท้องถิ่นยังไม่มีรูปแบบ
เครือข่ำยกำรผลิตระหว่ำงประเทศ แต่มีโอกำสเชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษในเมืองเมียวดี ผะอัน ย่ำงกุ้งได้ 
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13. กรอบการประเมินสถาบันอุดมศึกษาจากหน่วยงานภายนอก 
ปัจจุบันมหำวิทยำลัยของรัฐทุกแห่งถูกประเมินโดยองค์กรภำยนอกอย่ำงเป็นทำงกำร 2 หน่วยงำน

ประกอบด้วย  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.)  และส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบ
รำชกำร (ก.พ.ร.)  ทั้งสองหน่วยงำนมีหน้ำที่ประเมินมหำวิทยำลัยเหมือนกันเพียงแต่มีเกณฑ์ท่ีแตกต่ำงกันขึ้นอยู่
กับวัตถุประสงค ์

1) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) ก ำหนด ตัวบ่งชี้และเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน 

2) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.) ก ำหนดเกณฑ์ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร
ตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร  ซึ่งในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  ทำง ก.พ.ร. จะใช้ผลกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำจำก สกอ. เป็นหลัก 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ  ก ำหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์กำรประเมินกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยในระดับสถำบัน  โดยมุ่งเน้นกำรสร้ำงปัจจัยน ำเข้ำและกระบวนกำรที่ดี เพ่ือน ำไปสู่ผลผลิตและ
ผลลัพธ์ที่มีคุณภำพตำมควำมเชี่ยวชำญของแต่ละกลุ่มสถำบันและสำมำรถรองรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 
ซ่ึงสำมำรถจ ำแนกได้ดังนี ้

องค์ประกอบที ่1 : กำรผลิตบัณฑิต 
1.1 ผลกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรโดยรวม 
1.2 อำจำรย์ประจ ำสถำบันที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก 
1.3 อำจำรย์ประจ ำสถำบันที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
1.4 กำรบริกำรนักศึกษำระดับปริญญำตรี 
1.5 กิจกรรมนักศึกษำระดับปริญญำตรี 

องค์ประกอบที ่2 : กำรวิจัย 
2.1 ระบบและกลไกกำรบริหำรและพัฒนำงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 
2.2 เงินสนับสนุนงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ 
2.3 ผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัย 

องค์ประกอบที ่3 : กำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน 
3.1 กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 

องคป์ระกอบที ่4 : กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4.1 ระบบและกลไกกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

องค์ประกอบที ่5 : กำรบริหำรจัดกำร 
5.1 กำรบริหำรของสถำบันเพ่ือกำรก ำกับติดตำมผลลัพธ์ตำมพันธกิจกลุ่มสถำบัน และ

เอกลักษณ์ของสถำบัน 
5.2 ผลกำรบริหำรงำนของคณะ 
5.3 ระบบก ำกับกำรประกันคุณภำพหลักสูตรและคณะ 
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14. แนวทางการยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาภายใต้โครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของไทย 
(Reinventing University System) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

คณะท ำงำนขับเคลื่อนนโยบำยของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ด้ำนคุณภำพอุดมศึกษำ ได้จัดท ำแนวทำงกำรขับเคลื่อนนโยบำยกำรยกระดับคุณภำพอุดมศึกษำใน
มิติที่ 4 ปฏิรูปกำรอุดมศึกษำ ที่ก ำหนดให้ปรับเปลี่ยนมหำวิทยำลัยตำม 3 กลุ่มภำรกิจ เพ่ือตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ สอดคล้องกับพระรำชบัญญัติกำรอุดมศึกษำ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 

หมวด 3 ประเภทและกลุ่มของสถาบันอุดมศึกษา  
มำตรำ 23 เพ่ือประโยชน์ในกำรควบคุมก ำกับ รัฐมนตรีจะประกำศก ำหนดประเภทของ

สถำบันอุดมศึกษำก็ได ้  
มำตรำ 24 เพ่ือประโยชน์ในกำรส่งเสริม สนับสนุน ประเมินคุณภำพ ก ำกับดูแล และจัดสรร

งบประมำณให้แก่สถำบันอุดมศึกษำ รัฐมนตรีจะประกำศก ำหนดให้จัดสถำบันอุดมศึกษำเป็นกลุ่มได้  โดย
ค ำนึงถึงจุดมุ่งหมำย พันธกิจ ยุทธศำสตร์ ศักยภำพ และผลกำรด ำเนินกำรที่ผ่ำนมำของสถำบันอุดมศึกษำแต่ละ
กลุ่ม  โดยต้องก ำหนดมำตรกำรส่งเสริม  สนับสนุน ประเมินคุณภำพ ก ำกับดูแล และจัดสรรงบประมำณให้
สอดคล้องกับกำรจัดกลุ่มดังกล่ำวด้วย ในกรณีที่รัฐมนตรีประกำศให้สถำบันอุดมศึกษำกลุ่มใดมีพันธกิจหลักใน
กำรให้กำรศึกษำอบรม ทักษะอำชีวะชั้นสูงเพ่ือพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้และทักษะในกำรปฏิบัติ งำนที่
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บท แผนกำรปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
สถำบันอุดมศึกษำกลุ่มนั้นย่อมได้รับควำมสนับสนุนเป็นพิเศษจำกรัฐตำมที่คณะรัฐมนตรีก ำหนด  

กำรจัดสถำบันอุดมศึกษำเป็นกลุ่มและกำรก ำหนดมำตรกำรตำมวรรคหนึ่ง  รวมทั้งกำรก ำหนด
กลุ่มสถำบันอุดมศึกษำและกำรให้ควำมสนับสนุนเป็นพิเศษตำมวรรคสอง  ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร 
และเงื่อนไขที่ก ำหนดในกฎกระทรวง ในกรณีที่เห็นสมควรรัฐมนตรีโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำอำจประกำศ ก ำหนดให้จัดกลุ่มส่วนรำชกำรหรือกลุ่มส่วนงำนภำยในของสถำบันอุดมศึกษำใด
สถำบันอุดมศึกษำหนึ่ง  เพื่อด ำเนินกำรตำมมำตรำนี้ก็ได้  

มำตรำ 25 กำรก ำหนดมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำต้องก ำหนดให้สอดคล้องกับประเภทและกลุ่ม
ของสถำบันอุดมศึกษำตำมหมวดนี้ 
 

หมวด 5 ข้อมูลการอุดมศึกษา  
มำตรำ 42 สถำบันอุดมศึกษำต้องเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของสถำบันอุดมศึกษำ

นั้นแก่สำธำรณะ ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และระยะเวลำที่ก ำหนดในกฎกระทรวง  
เพ่ือประโยชน์ในกำรจัดท ำแผนด้ำนกำรอุดมศึกษำและกำรพัฒนำคุณภำพกำรอุดมศึกษำ กำร

วิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนกำรมีส่วนร่วมของสำธำรณชนในกำรตรวจสอบสถำบันอุดมศึกษำ  ให้
สถำบันอุดมศึกษำมีหน้ำที่ส่งข้อมูลเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำและมำตรฐำนกำรศึกษำ กำรวิจัยและนวัตกรรม 
กำรให้บริกำรทำงวิชำกำร และข้อมูลอ่ืนที่เกี่ยวข้องให้แก่กระทรวง  ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
ระยะเวลำที่ก ำหนดในกฎกระทรวง  

มำตรำ 43 ให้หน่วยงำนของรัฐทุกหน่วยงำนและหน่วยงำนภำคเอกชนตำมลักษณะที่สภำ
นโยบำยประกำศก ำหนด ส่งข้อมูลเกี่ยวกับกำรอุดมศึกษำและกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้องให้แก่กระทรวงตำมที่ได้รับกำร
ร้องขอ  ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และระยะเวลำที่ก ำหนดในกฎกระทรวง  

สภำนโยบำยโดยข้อเสนอของกระทรวงอำจขอให้คณะรัฐมนตรีมีมติให้เชื่อมโยงระบบข้อมูล
สำรสนเทศ ของหน่วยงำนของรัฐกับฐำนข้อมูลกำรอุดมศึกษำเพื่อประโยชน์ในกำรด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่งได้  
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มำตรำ 44 ให้กระทรวงมีหน้ำที่จัดท ำฐำนข้อมูลกำรอุดมศึกษำของประเทศ  โดยรวบรวม 
วิเครำะห์ สังเครำะห์ และเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวกับกำรอุดมศึกษำ สถำบันอุดมศึกษำ  และกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือประโยชน์ในกำรด ำเนินกำรให้บรรลุวัตถุประสงค์ตำมมำตรำ 42 วรรคสอง  ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร 
และเงื่อนไขที่สภำนโยบำยก ำหนด  

กำรเปิดเผยข้อมูลตำมควำมในส่วนนี้ย่อมได้รับควำมคุ้มครองและจะน ำไปเป็นเหตุในกำร
ฟ้องร้องด ำเนินคดีใดๆ มิได้ 

จุดมุ่งหมาย (Purposes) ของ Re-positioning University 
กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ต้องพัฒนำให้มหำวิทยำลัยของรัฐ

ภำยในประเทศสำมำรถท ำหน้ำที่เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถกำรแข่งขัน (Competitiveness) ของประเทศใน
อนำคตอย่ำงมีประสิทธิภำพ ร่วมกับยกระดับควำมเป็นธรรมทำงกำรศึกษำ (Equity in Higher Education) 
โดยใช้ Framework for University Re-positioning เป็นเครื่องมือ  โดยมีวัตถุประสงค์ คือ “ประเทศต้องการ
ให้มหาวิทยาลัยเป็นแนวหน้า (Forefront) ในการขับเคลื่อนประเทศสู่ Value-Based Economy” ที่มีจุด
มุ่งเนน้ ได้แก่ 

- ควำมสอดคล้องไปในแนวทำงเดียวกัน (Alignment) ระหว่ำงควำมต้องกำรของ ประเทศ 
นโยบำย ทิศทำงของมหำวิทยำลัย กำรก ำกับดูแล กำรจัดสรรทรัพยำกร และกำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล  

- กำรสร้ำงจุดเน้น (Focus) ของกำรด ำเนินกำรของมหำวิทยำลัยในเรื่องที่เป็นควำมต้องกำรของ
ประเทศ และเป็นจุดเด่นหรือสมรรถนะหลักของมหำวิทยำลัย  

- ประสิทธิภำพ (Efficiency) ของกำรใช้ทรัพยำกรให้น ำไปใช้สร้ำงคุณค่ำที่แท้จริงให้แก่ประเทศ 
และปรับลดกำรด ำเนินกำรในส่วนที่เกินควำมจ ำเป็นหรือไม่มีจุดเด่นด้ำนคุณภำพ 

แนวทางการก าหนดจุดเนนเชิงยุทธศาสตร์ (Institutional Re-positioning Plan) 
กลุ่มท่ี 1 กำรวิจัยระดับแนวหนำของโลก (Global and Frontier Research) 

ค ำนิยำม : สถำบันอุดมศึกษำที่มุงสูกำรวิจัยที่มีคุณภำพระดับสำกล พิจำรณำจำกกำรจัด
อันดับสถำบันอุดมศึกษำโลก อำจเปนสถำบันอุดมศึกษำเฉพำะทำง หรือสถำบันอุดมศึกษำที่เนนกำรจัด
กำรศึกษำแบบพหุวิทยำกำร  

เป้ำหมำย : เนนกำรวิจัยขั้นสูง และผลิตบัณฑิต นักวิจัย เปนผูน ำทำงควำมคิดของ
ประเทศในระดับบัณฑิตศกึษำ โดยเฉพำะระดับปริญญำเอกหรือหลังปริญญำเอก สรำงควำมโดดเดนในดำนกำร
วิจัยและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษำที่มีวิทยำนิพนธ หรือผลงำนวิจัยระดับนำนำชำติในหลำยกลุมสำขำวิชำ 
มุงท ำกำรคนควำเพ่ือสรำงควำมรู ทฤษฎี และขอคนพบใหมเพ่ือขยำยพรมแดนของควำมรูและสรำงควำมก
ำวหนำทำงวิชำกำรท่ีลุมลึกในสำขำวิชำตำงๆ 

 
กลุ่มท่ี 2 กำรพัฒนำเทคโนโลยี และนวัตกรรม (Technology and Innovation) 

ค ำนิยำม : สถำบันอุดมศึกษำที่มุงสูกำรจัดกำรกำรศึกษำเพ่ือเนนกำรพัฒนำดำนเทคโนโล
ยีและสงเสริมกำรสรำงนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทยกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม และอุตสำหกรรมของประเทศ  

เป้ำหมำย : ใหกำรศึกษำอบรมทักษะอำชีวะชั้นสูง สรำงและพัฒนำบัณฑิตทีม่ีควำมรูและ
ควำมเชี่ยวชำญดำนเทคโนโลยีและกำรสรำงนวัตกรรมใหสำมำรถน ำองคควำมรู มำประยุกตใชสรำงผลงำน
พัฒนำผลิตภัณฑตอยอดเปนนวัตกรรม สงเสริมบทบำทควำมรวมมือกับภำคเอกชนและอุตสำหกรรมเพ่ือ
สนับสนุนและพัฒนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือน ำไปสูกำรพัฒนำ เศรษฐกิจ สังคม และอุตสำหกรรมของ
ประเทศ 
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กลุ่มท่ี 3 กำรพัฒนำชุมชน เชิงพ้ืนที่ (Area Based and Community) 
ค ำนิยำม : สถำบันอุดมศึกษำที่มุงสูกำรพัฒนำชุมชนเชิงพ้ืนที่เปนแหลงเรียนรู ถำยทอด

ควำมรูและเทคโนโลยีเพ่ือสรำงควำมเขมแข็งใหแกบุคคล ชุมชน สังคม หนวยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน เพ่ือกำร
ด ำรงชีพ และใหประชำชนมีโอกำสเรียนรูตลอดชีวิตน ำไปสูควำมเขมแข็งและกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของทรัพยำกร
มนุษย สังคม ทองถิ่นและภูมิภำค  

เป้ำหมำย :  เน นกำรพัฒนำชุมชนระดับท องถิ่น และผลิตบัณฑิตให มีควำมรู
ควำมสำมำรถ เปนหลักในกำรขับเคลื่อน พัฒนำและเปลี่ยนแปลงในระดับทองถิ่นและภูมิภำค ด ำเนินกำรวิจัย
เพ่ือพัฒนำ กำรผลิต บัณฑิต ใหบริกำรวิชำกำร ประยุกต ควำมรูสูกำรปฏิบัติ และสรำงองคควำมรูจำกกำร
ปฏิบัติ รวมทั้งกำรอนุรักษและพัฒนำศิลปะวัฒนธรรม และภูมิปญญำทอ้งถิ่น 

กลุ่มที่ 4 กำรพัฒนำคนให้มีควำมสำมำรถด้ำนวิชำชีพหรือสำขำจ ำเพำะ (Development of 
Professionals and Specialists)) 

ค ำนิยำม : สถำบันอุดมศึกษำที่แสดงให้เห็นถึงกำรด ำเนินงำน และควำมส ำเร็จในกำร
พัฒนำควำมเชี่ยวชำญและนวัตกรรมด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือพัฒนำศักยภำพของผู้เรียนให้มีสมรรถนะทำง
วิชำชีพ หรือทักษะจ ำเพำะสำขำ รวมทั้งพัฒนำควำมสำมำรถในกำรน ำควำมรู้เชิงทฤษฎีไปประยุกต์ใช้อย่ำงมี
ประสิทธิผล เพ่ือเพ่ิมผลิตภำพก ำลังคนของชำติ 

เป้ำหมำย : เน้นกำรให้บริกำรทำงกำรศึกษำพัฒนำผู้เรียนให้ 1) มีควำมรู้ ทักษะ และ
ทัศนคติ สอดคล้องกับกำรพัฒนำประเทศ  2) มีควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้พัฒนำตนเอง เพ่ือยกระดับ
ควำมสำมำรถทำงวิชำชีพ สมรรถนะควำมเป็นมืออำชีพ หรือควำมเชี่ยวชำญจ ำเพำะทำงให้เท่ำทันควำม
เปลี่ยนแปลงของสภำวะแวดล้อม  3) มีส่วนร่วมสร้ำงสรรค์คุณค่ำให้กับสังคม ชุมชน 
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ส่วนที ่2 
การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนา 

 
1. สถานการณ์ปัจจุบันของ ส านักงานอธิการบดี 
    ความเป็นมา 
   ตำมท่ีสถำบันรำชภัฏก ำแพงเพชร  ได้เปลี่ยนสถำนภำพมำเป็นมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร ตำมพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ  พ.ศ. 2547 ตั้งแต่วันที่  15  มิถุนำยน  2547 เป็นต้นมำ  
มีผลท ำให้มีกำรแบ่งหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยใหม่เป็น  10 หน่วยงำน  และส ำนักงำนอธิกำรบดี เป็นหนึ่ง
ในหน่วยงำนดังกล่ำว   
   ปัจจุบัน ส ำนักงำนอธิกำรบดีแบง่โครงสร้ำงประกอบด้วยกลุ่มงำนและกอง ดังนี้ กลุ่มงำน
บริหำรทัว่ไป  กลุ่มงำนธุรกำร  กลุ่มงำนเลขำนุกำร กลุ่มงำนกำรเงิน  กลุ่มงำนพัสดุ  กลุ่มงำนกำรเจ้ำหน้ำที่และ
นิติกำร  กลุ่มงำนประชำสัมพันธ์  กลุ่มงำนอำคำรสถำนที่   กลุ่มงำนไฟฟ้ำและอนุรักษ์พลังงำน  กองนโยบำยและ
แผน และกองพัฒนำนักศึกษำ กองพัฒนำนักศึกษำ ได้พัฒนำมำจำกฝ่ำยกิจกรรมนักศึกษำซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี  
พ.ศ.2519  
   ตำมพระรำชบัญญัติวิทยำลัยครู พ.ศ. 2518 ต่อมำได้มีกำรปรับปรุงพัฒนำรูปแบบโครงสร้ำง 
และขอบเขตของงำนกิจกำรนักศึกษำ โดยแก้ไขตำมพระรำชบัญญัติวิทยำลัยครู (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2527 มีผลให้
ฝ่ำยกิจกรรมนักศึกษำปรับเปลี่ยนสถำนภำพเป็นส ำนักกิจกำรนักศึกษำ โดยมีหัวหน้ำส ำนักกิจกำรนักศึกษำเป็น
ผู้รับผิดชอบต่อมำได้มีประกำศกระทรวงศึกษำธิกำรเรื่องกำรแบ่งส่วนรำชกำรของวิทยำลัยครูลงวันที่ 12 
มีนำคม พ.ศ. 2530  ก ำหนดให้ส ำนักกิจกำรนักศึกษำแบ่งกำรบริหำรงำนออกเป็น 3 ฝ่ำยคือ ฝ่ำยเลขำนุกำร 
ฝ่ำยแนะแนวสนเทศและบริกำรอำชีพ  ฝ่ำยพัฒนำบุคลิกภำพและกิจกรรมนักศึกษำ  ต่อมำได้มีกำรประกำศใช้
พระรำชบัญญัติสถำบันรำชภัฏ พ.ศ.2538 เป็นกำรเปลี่ยนสถำนภำพจำกวิทยำลัยครู  มำเป็นสถำบันรำชภัฏ 
ซึ่งมีผลท ำให้โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของส ำนักกิจกำรนักศึกษำเปลี่ยนไป โดยมีผู้อ ำนวยกำรส ำนักกิจกำร
นักศึกษำเป็นผู้รับผิดชอบ แบ่งกำรบริหำรงำนภำยในออกเป็น 6 ฝ่ำย  และในปีพ.ศ. 2547  ได้มีกำร
ปรับเปลี่ยนเป็น มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร  ในวันที่ 15 มิถุนำยน  พ.ศ.  2547 ท ำให้ส ำนักกิจกำร
นักศึกษำเปลี่ยนเป็น กองพัฒนำนักศึกษำ ที่สังกัดส ำนักงำนอธิกำรบดี  ปัจจุบัน กองพัฒนำนักศึกษำ  
แบ่งโครงสร้ำงออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 กองพัฒนำนักศึกษำ ประกอบด้วย  
   1. ฝ่ำยบริหำรและธุรกำร 
   2. ฝ่ำยวำงแผนและกำรประกันคุณภำพ 
   3. ฝ่ำยศูนย์เวชศึกษำป้องกันและบริกำรสุขภำพนักศึกษำ 
     4. ฝ่ำยสวัสดิกำรนักศึกษำ 
และส่วนที่ 2 องค์กำรบริหำรนักศึกษำ ประกอบด้วย - งำนบริหำรองค์กำรนักศึกษำ 
   1. ฝ่ำยบริหำรงำนองค์กำรนักศึกษำ 
   2. ฝ่ำยกิจกรรมนักศึกษำ 
   3. ฝ่ำยวินัยและพัฒนำนักศึกษำ 
   4. ฝ่ำยด้ำนวิชำทหำร 
 โดยมีรองอธิกำรบดีฝ่ำยศิลปะและวัฒนธรรมและกิจกำรนักศึกษำเป็นผู้ดูแล  
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    กองนโยบายและแผน เมื่อปี พ.ศ. 2547 ส ำนักวำงแผนและพัฒนำ ได้ปรับเปลี่ยนเป็นกองนโยบำย
และแผนตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่องกำรแบ่งสว่นรำชกำรในมหำวิทยำลยัรำชภฏัก ำแพงเพชร พ.ศ.2549 
ประกำศ ณ วันที่ 23 มิ.ย.2549 เป็นหนว่ยงำน 1 ใน 3 กอง สังกัดส ำนักงำนอธิกำรบด ีปัจจุบนั กองนโยบำยและแผน
แบ่งโครงสร้ำงออกเป็น 4 งำน ประกอบด้วย  
   1. งำนบริหำรทั่วไป 
   2. งำนแผนงำนและติดตำมประเมินผล 
   3. งำนวิจัยสถำบันและสำรสนเทศ 
   4. งำนวิเครำะห์งบประมำณ 
โดยมีรองอธิกำรบดีฝ่ำยวำงแผนพัฒนำและบริกำรวชิำกำร เปน็ผู้ก ำกับดูแล  
 
สถานภาพปัจจุบัน 

ปัจจุบันกลุ่มงำนในกองกลำงส ำนักงำนอธิกำรบดี  ตั้งอยู่ที่ ต.นครชุม อ. เมือง จ.ก ำแพงเพชร  
มีหน่วยงำนกำรบริหำรแบ่งเป็นหน่วยงำนย่อย 9 หน่วยงำน ได้แก่ 

     1. กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป   2. กลุ่มงำนกำรเงิน 
     3. กลุ่มงำนประชำสัมพันธ์    4. กลุ่มงำนกำรเจ้ำหน้ำที่และนิติกำร 
    5. กลุ่มงำนอำคำรสถำนที่    6. กลุ่มงำนธุรกำร 
    7. กลุ่มงำนเลขำนุกำร     8. กลุ่มงำนไฟฟ้ำและอนุรักษ์พลังงำน 
    9. กลุ่มงำนพัสดุ       
 
กองพัฒนำนักศึกษำ มีหน่วยกำรบริหำรแบ่งเป็น 2 หน่วย ได้แก ่

  1. ฝ่ำยบริหำรและธุรกำร 
   2. ฝ่ำยวำงแผนและกำรประกันคุณภำพ 
   3. ฝ่ำยศูนย์เวชศึกษำป้องกันและบริกำรสุขภำพนักศึกษำ 
     4. ฝ่ำยสวัสดิกำรนักศึกษำ 
       2. องค์กำรบริหำรนักศึกษำ ประกอบด้วย  
   1. ฝ่ำยบริหำรงำนองค์กำรนักศึกษำ 
   2. ฝ่ำยกิจกรรมนักศึกษำ 
   3. ฝ่ำยวินัยและพัฒนำนักศึกษำ 
   4. ฝ่ำยด้ำนวิชำทหำร 
 

กองนโยบำยและแผน มีโครงสร้ำงสำยงำน แบ่งเป็น 4 งำน ได้แก่ 
    1. งำนบริหำรทั่วไป 
   2. งำนแผนงำนและติดตำมประเมินผล 
   3. งำนวิจัยสถำบันและสำรสนเทศ 
   4. งำนวิเครำะห์งบประมำณ 
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 ส่วนที่ 3 
แผนกลยุทธ์ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลยัราชภัฎก าแพงเพชร 

ประจ าปี พ.ศ. 2561 – 2565 
 
ปรัชญา  มีจิตบริกำร พัฒนำคน พัฒนำงำน และใช้ทรัพยำกรอย่ำงรู้คุณค่ำ 
 
วิสัยทัศน์ (Vision) : กองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี เป็นหน่วยงำนที่มุ่งเน้นให้บริกำร พัฒนำงำน พัฒนำคน 
ให้มีคุณภำพ และเป็นหน่วยงำนต้นแบบของกำรบริหำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมของมหำวิทยำลัยและกลุ่ม
มหำวิทยำลัยรำชภัฏภำคเหนือ ทั้ง 8 แห่ง 
 

อัตลักษณ์ : บัณฑิตมีจิตอำสำ สร้ำงสรรค์ปัญญำ พัฒนำท้องถิ่น 
 

เอกลักษณ์ : กำรผลิตและพัฒนำครู 
 
ค่านิยมหลัก (Core Values) : มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร (KPRU) 

K – Knowledge – สร้ำงสรรค์ควำมรู้ใหม่ 
P – Public service and Productivity – ให้บริกำรชุมชน สังคมและมีผลิตภำพที่ดี 
R – Responsibility – มีควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ 
U – Unity – มีควำมรัก สำมัคคีในองค์กร 
 

พันธกิจ (Mission) : 
  1. พัฒนำงำนด้ำนบริกำร โดยกำรบริหำรจัดกำรที่ดี ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย โปร่งใส 
ด้วยหลักธรรมำภิบำล 
  2. พัฒนำศักยภำพของบุคลำกร 
  3. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยส ำนักงำนสีเขียว 
  4. พัฒนำบุคลำกรให้มีจิตอำสำเพื่อพัฒนำสังคม 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) : 
  1. พัฒนำระบบงำนด้ำนบริกำร โดยกำรบริหำรจัดกำรที่ดี ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย โปร่งใส 
ด้วยหลักธรรมำภิบำล 
  2. ยกระดับคุณภำพของบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  3. พัฒนำศักยภำพของบุคลำกรให้เป็นผู้ถ่ำยทอดควำมรู้ตำมนโยบำยส ำนักงำนสีเขียว 
  4. ส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกรให้มีจิตอำสำเพ่ือพัฒนำสังคม 
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เป้าประสงค์ (Goals) : 
  1. มีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ดี ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย โปร่งใสด้วยหลักธรรมำภิบำล 
  2. บุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีคุณภำพและสมรรถนะตำมมำตรฐำนวิชำชีพ งำนวิจัย และนวตักรรม 
  3. บุคลำกรสำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้ตำมนโยบำยส ำนักงำนสีเขียว 
  4. บุคลำกรมีจิตอำสำเพื่อพัฒนำสังคม 
 
กลยุทธ์ 
  1.1 พัฒนำกระบวนกำรท ำงำนให้มีประสิทธิภำพโดยกำรน ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยรองรับกำรเป็น
มหำวิทยำลัยอิเล็กทรอนิกส์ 
  1.2 พัฒนำองค์กำรให้มีระบบบริหำรจัดกำรที่ดีตำมหลักธรรมำภิบำล 
    1.3 พัฒนำกระบวนกำรสร้ำงควำมผูกพันของลูกค้ำและบุคลำกร 
   2.1 พัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลที่เอ้ือต่อกำรรักษำคนดี คนเก่ง และพัฒนำสมรรถนะบุคลำกรให้
เป็นมืออำชีพ 
  3.1  พัฒนำมหำวิทยำลัยด้ำนกำยภำพและสิ่งแวดล้อมมหำวิทยำลัยสีเขียว (Green University) 

  4.1 พัฒนำบุคลำกรให้มีจิตอำสำ และสร้ำงสรรค์สังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เป้าประสงค์ที่ 6 
มีระบบบริหำรจัดกำรที่

มีประสิทธิภำพเพ่ิม
คุณภำพผลผลิตและ

บริกำร 
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ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ 
 
 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

1. พัฒนำระบบงำน
ด้ำนบริกำร โดยกำร
บริหำรจัดกำรที่ดี 
ใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัย โปร่งใส 
ด้วยหลักธรรมำ 
ภิบำล 

1. มีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ดี ใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัย โปร่งใส 
ด้วยหลักธรรมำภิบำล 

1.1 พัฒนำกระบวนกำรท ำงำนให้มีประสิทธิภำพโดยกำรน ำ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยรองรับกำรเป็นมหำวิทยำลัยอิเล็กทรอนิกส์ 
1.2 พัฒนำองค์กำรให้มีระบบบริหำรจัดกำรที่ดีตำมหลัก 
ธรรมำภิบำล 
1.3 พัฒนำกระบวนกำรสร้ำงควำมผูกพันของลูกค้ำและบุคลำกร 

2. ยกระดับคุณภำพ
ของบุคลำกรทำง
กำรศึกษำ 

2. บุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีคุณภำพ
และสมรรถนะตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 
งำนวิจัย และนวัตกรรม 

2.1 พัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลที่เอ้ือต่อกำรรักษำคนดี คนเก่ง 
และพัฒนำสมรรถนะบุคลำกรให้เป็นมืออำชีพ 

3. พัฒนำศักยภำพ
ของบุคลำกรให้เป็น
ผู้ถ่ำยทอดควำมรู้
ตำมนโยบำย
ส ำนักงำนสีเขียว 

3. บุคลำกรสำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้
ตำมนโยบำยส ำนักงำนสีเขียว 

3.1  พัฒนำมหำวิทยำลัยด้ำนกำยภำพและสิ่งแวดล้อม 
มหำวิทยำลัยสีเขียว (Green University) 
 

4. ส่งเสริมและ
พัฒนำบุคลำกร 
และนักศึกษำให้มี
คุณธรรม  
มีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ 

4. บุคลำกรและนักศึกษำ มีคุณธรรม  
มีควำมรู้ ควำมสำมำรถและมีจิตอำสำ 
เพ่ือพัฒนำสังคม 

4.1 พัฒนำบุคลำกรและนักศึกษำให้เป็นคนดี มีคุณธรรม มีจิต
อำสำ และสร้ำงสรรค์สังคม 
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แผนผังการเชือ่มโยงกลยุทธ์ 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค์ที่ 6 
มีระบบบริหำรจัดกำรที่

มีประสิทธิภำพเพ่ิม
คุณภำพผลผลิตและ

บริกำร 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 1 
1. พัฒนำระบบงำนด้ำนบรกิำร 
โดยกำรบรหิำรจัดกำรที่ดี ใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัย โปร่งใส

ด้วยหลักธรรมำภบิำล 

 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 2 
2. ยกระดับคุณภำพของบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ 

 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 4 
4. ส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกร 
และนักศึกษำให้มีคุณธรรม มี
ควำมรู้ ควำมสำมำรถและมีจิต

อำสำเพื่อพัฒนำ 

 

วิสัยทัศน ์(Vision) : ส ำนักงำนอธกิำรบดี เป็นหนว่ยงำนที่มุ่งเน้นให้บริกำร พัฒนำงำน พัฒนำคน ให้มีคุณภำพ และเป็นหน่วยงำนต้นแบบของกำร
บริหำรจัดกำรดำ้นสิ่งแวดล้อมของมหำวทิยำลัยและกลุ่มมหำวิทยำลยัรำชภฏัภำคเหนือ ทั้ง 8 แห่ง 
 

 

เป้าประสงค์ท่ี 1 
1.มีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ด ีใช้
เทคโนโลยีทีท่ันสมัย โปร่งใสด้วย
หลักธรรมำภิบำล 

 
 

เป้าประสงค์ที่ 2 
2. บุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
มีคุณภำพและสมรรถนะตำม
มำตรฐำนวชิำชีพ งำนวิจัย และ
นวัตกรรม 

 

เป้าประสงคท์ี่ 3 
4. บุคลำกรและนกัศึกษำมี

คุณธรรม มีควำมรู ้ควำมสำมำรถ
และมีจิตอำสำเพือ่พัฒนำสังคม 

พันธกิจที่ 1 
1. พัฒนำงำนด้ำนบริกำร  

โดยกำรบรหิำรจัดกำรที่ดี ใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัย โปร่งใส

ด้วยหลักธรรมำภบิำล 

 

พันธกิจที่ 2 
2. พัฒนำศักยภำพของ
บุคลำกร 

 

พันธกิจที่ 3 
3.สร้ำงเครอืข่ำยควำมร่วมมอืกำร

ด ำเนินงำนตำมนโยบำยส ำนกังำน
สีเขียว 

 

พันธกิจที่ 4 
4. ส่งเสริมและพัฒนำนักศึกษำ
ให้มีคุณธรรม มีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถและมีจิตอำสำ
เพื่อพัฒนำสังคม 

 

8 มาตรการ 4 มาตรการ 7 มาตรการ 

6 ตัวช้ีวัด 9 ตัวช้ีวัด 3 ตัวช้ีวัด 

3 กลยุทธ์ 2 กลยุทธ์ 1 กลยุทธ์ 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 3 
3. พัฒนำศักยภำพของบุคลำกร
ให้เป็นผู้ถ่ำยทอดควำมรู้ตำม

นโยบำยส ำนกังำนสีเขียว 
 

เป้าประสงค์ที่ 2 
3. บุคลำกรสำมำรถถ่ำยทอด
ควำมรู้ตำมนโยบำยส ำนกังำนสี
เขียว 

 

4 มาตรการ 

2 ตัวช้ีวัด 

1 กลยุทธ์ 
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วิสัยทัศน์ : ส ำนักงำนอธิกำรบดี เป็นหน่วยงำนที่มุ่งเน้นให้บริกำร พัฒนำงำน พัฒนำคน ให้มีคุณภำพ และเป็นหน่วยงำนต้นแบบของกำรบริหำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมของมหำวิทยำลัย 
และกลุม่มหำวิทยำลัยรำชภัฏภำคเหนือ ทั้ง 8 แห่ง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
  
 

 
 
 
 
 

ระบบกำรบริหำร 
จัดกำรที่มีประสิทธิภำพ 

บัณฑิตมีคุณภำพ 
ตำมเกณฑ์มำตรฐำน

เป็นที่ยอมรับ 
ในระดับชำติ 

มิต
ิด้า

น 
ปร

ะส
ิทธ

ิผล
 

มิต
ิด้า

น 
คุณ

ภา
พ 

มิต
ิด้า

น 
พัฒ

นา
อง

ค์ก
ร 

พัฒนำทักษะและกำรสื่อสำร
ภำษำต่ำงประเทศ 

พัฒนำกำรจัดกิจกรรม
และระบบสวสัดิกำร

นักศึกษำ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 
ยกระดับคุณภำพของบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

 
 

มีองค์ควำมรู ้นวัตกรรม
และงำนวิจัยท่ีมีคุณภำพ

ช่วยพัฒนำงำน 

มีงำนวิจัยที่มีคุณภำพ 
ระดับชำติ/มีนวัตกรรม/
งำนสร้ำงสรรค์ งำน
บริกำรเป็นที่ยอมรับ 

 

พัฒนำทักษะ 
ด้ำนงำนวิจัย 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 
พัฒนำระบบงำนด้ำนบริกำร โดยกำรบริหำรจัดกำร

ที่ดี ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย  
โปร่งใสด้วยหลักธรรมำภิบำล 

มหำวิทยำลัย 
เป็นที่พึ่งของท้องถ่ิน 

ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
มีระบบบริหำรจัดกำรที่มี
คุณภำพช่วยเพิ่มผลผลิต

และคุณภำพงำน 
 

พัฒนำสมรรถนะ
บุคลำกร 

พัฒนำกำรบริหำร
ตำมหลักธรรมำภิบำล 

พัฒนำกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ 

พัฒนำระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

บุคลำกรมีสมรรถนะ 
ในกำรปฏิบัติงำน 

มิต
ิด้า

น 
ปร

ะส
ิทธ

ิภา
พ 

กิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ 
5 ด้ำน 

บุคลำกรมีศักยภำพ 
ในทักษะวิชำชีพ 

 

พัฒนำองค์ควำมรู้ งำนวิจัย  
งำนสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม 

 

ระบบงำนวิจัยและ
นวัตกรรม 

มีประสิทธิภำพ 
 

ระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อกำร

บริหำรและแหล่งเรียนรู้
ที่มีประสิทธิภำพ บุคลำกร 

ทุกระดับ 
มีศักยภำพ ระบบกำรประกันคุณภำพ 

กำรประชำสัมพันธ์เชิงรุก 
ที่มีช่องทำงหลำกหลำย 

ระบบกำรรับรู้ข้อมูล
ข่ำวสำรอย่ำงทั่วถึงทั้ง
ภำยในและภำยนอก
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 

พัฒนำกำร
ประชำสัมพันธ์เชิงรุก 

 

พัฒนำควำมสัมพันธ์กับ
บุคคล/องค์กรภำยนอก 
(สื่อมวลชนและอื่นๆ) 

 

พัฒนำระบบคุณธรรม 
จริยธรรมนักศึกษำ 

พัฒนำกำรบริกำรบุคลำกร
และนักศึกษำ 

ระบบบริหำรควำมเสี่ยง 
ง 

พัฒนำทักษะวิชำชีพ
นักศึกษำ 

นักศึกษำเป็นที่ยอมรับ
ของสังคม 

พัฒนำทักษะ 
ด้ำนงำนบริกำร 

 

พัฒนำนวัตกรรม
งำนบริกำร 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 
ส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกร และนักศึกษำให้
มีคุณธรรม มีควำมรู้ ควำมสำมำรถและมีจิต

อำสำเพื่อพัฒนำสังคม 

บุคลำกรมีสมรรถนะในกำร
ท ำงำนและมีควำมม่ันคงในอำชีพ 

ระดับควำมผูกพัน 
ของลูกค้ำและบุคลำกร 

ที่มีต่อมหำวิทยำลัย 
ระดับมำก 

ท้องถ่ินเชื่อม่ัน 
ในมหำวิทยำลัย 

พัฒนำกำรจัด
กิจกรรมและระบบ
สวัสดิกำรนักศึกษำ 

กิจกรรมพัฒนำ
นักศึกษำตำมอัตลักษณ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 
พัฒนำศักยภำพของบุคลำกรให้เป็นผู้ถ่ำยทอดควำมรู้ 

ตำมนโยบำยส ำนักงำนสีเขียว 

มหำวิทยำลัยมี
ภำพลักษณ์ที่ดีจำกสังคม
เป็นมหำวิทยำลัยที่มีกำร
จัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม 

ระบบพัฒนำบุคลำกร 
มีประสิทธิภำพเพิ่ม
คุณภำพผลผลิตและ

กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 

มหำวิทยำลัยมีระบบกำร
จัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมที่มี

ประสิทธิผล 

บุคลำกรเป็นผู้น ำในกำร
สร้ำงระบบจัดกำรด้ำน

สิ่งแวดล้อม 

อำคำรและสภำพแวดล้อมที่ดี 

บุคลำกรทุกระดับ 
มีศักยภำพ 

กำรประชำสัมพันธ์เชิงรุก 
ที่มีช่องทำงหลำกหลำย 

พัฒนำอำคำรสถำนที่
และสภำพแวดล้อม 

พัฒนำแผน 
Green Office 

พัฒนำทักษะและกำรสื่อสำร
ส ำนักงำนสีเขียว 

แผนที่กลยุทธ์ ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศด้ำน

สิ่งแวดล้อมและแหล่ง
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภำพ 
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ความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์  พันธกิจ  ประเด็นยุทธศาสตร์  เปา้ประสงค์  กลยุทธ์  และตัวชี้วัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

ส ำนักงำนอธกิำรบด ีเป็นหน่วยงำนที่มุ่งเน้นให้บริกำร พัฒนำงำน พัฒนำคน ใหม้ีคุณภำพ และเป็นหน่วยงำนต้นแบบของกำรบริหำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมของมหำวิทยำลัยและกลุ่มมหำวิทยำลัยรำชภัฏภำคเหนือ ทั้ง 8 แห่ง 
 

4. บุคลำกรและนกัศึกษำมีคุณธรรม มีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถและมีจิตอำสำเพือ่พัฒนำสังคม 

2.1 พัฒนำระบบ
บริหำรงำนบุคคลที่เอื้อ
ต่อกำรรักษำคนดี คน
เก่ง และพัฒนำ
สมรรถนะบุคลำกรให้
เป็นมืออำชีพ 

4.1 พัฒนำบุคลำกร 
และนักศึกษำให้
เป็นคนดี  
มีคุณธรรม มีจิต
อำสำ และ
สร้ำงสรรค์สังคม 

ตัวชี้วัดที่ 19-20 ตัวชี้วัดที่ 12-18 ตัวชี้วัดที่ 7-9 

วิสัยทัศน์ 

4. ส่งเสริมและพัฒนำนักศึกษำให้มีคุณธรรม  
มีควำมรู้ ควำมสำมำรถและมีจิตอำสำเพื่อพัฒนำ
สังคม 

 

2. พัฒนำศักยภำพของบุคลำกร 
 

พันธกิจ 

เป้าประสง
ค์ 

ประเด็น 
ยุทธศาสต

ร ์

กลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด 

2. บุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีคุณภำพและสมรรถนะ
ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ งำนวจิัย และนวัตกรรม 

4.2 พัฒนำ
คุณภำพกำรบริกำร 
สวัสดิกำรและ
สวัสดิภำพของ
บุคลำกรและ
นักศึกษำ 
 

4. ส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกร และนกัศึกษำให้มี
คุณธรรม มีควำมรู้ ควำมสำมำรถและมจีิตอำสำ

เพื่อพัฒนำ 

2. ยกระดับคุณภำพของบุคลำกรทำง
กำรศึกษำ 

 

1.1 พัฒนำ
กระบวนกำร
ท ำงำนให้มี
ประสิทธิภำพ
โดยกำรน ำ
เทคโนโลยีที่
ทันสมัยรองรับ
กำรเป็น
มหำวิทยำลัย
อิเล็กทรอนิกส์ 

1.2 พัฒนำ
องค์กำรให้มี
ระบบบริหำร
จัดกำรที่ดีตำม
หลักธรรมำภิบำล 

ตัวชี้วัดที่ 3-4 

1. พัฒนำงำนด้ำนบริกำร โดยกำรบริหำรจัดกำรที่ดี ใช้เทคโนโลย ี
ที่ทันสมัย โปร่งใสด้วยหลักธรรมำภิบำล 

1. พัฒนำระบบงำนด้ำนบรกิำร โดยกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 
ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย โปร่งใสด้วยหลักธรรมำภิบำล 

ตัวชี้วัดที่ 1-2 

1.3 พัฒนำ 
กระบวนกำร 
สร้ำงควำมผูกพัน 
ของลูกค้ำและ 
บุคลำกร 
 

ตัวชี้วัดที่ 5-6 

1. มีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ดี ใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัย โปร่งใสด้วยหลักธรรมำภิบำล 

3.สร้ำงเครอืข่ำยควำมร่วมมอืกำร
ด ำเนินงำนตำมนโยบำยส ำนกังำนสีเขียว 

3. พัฒนำศักยภำพของบุคลำกรให้เป็นผู้
ถ่ำยทอดควำมรู้ตำมนโยบำยส ำนกังำนสีเขียว 

3. บุคลำกรสำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้ตำมนโยบำย
ส ำนักงำนสีเขียว 
 

3.1 พัฒนำ
มหำวิทยำลัยด้ำน
กำยภำพและ
สิ่งแวดล้อม
มหำวิทยำลัยสีเขียว 
(Green 
University) 

ตัวชี้วัดที่ 10 - 11 
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การถ่ายทอดยุทธศาสตรส์ู่การปฏิบัติ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 
 

พันธกิจที ่1  พัฒนำงำนด้ำนบริกำร โดยกำรบริหำรจัดกำรที่ดี ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย โปร่งใสด้วยหลักธรรมำภิ
บำล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนำระบบงำนด้ำนบริกำร โดยกำรบริหำรจัดกำรที่ดี ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
โปร่งใสด้วยหลักธรรมำภิบำล 

เป้าประสงค์ที ่1 มีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ดี ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย โปร่งใสด้วยหลักธรรมำภิบำล 
กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนำกระบวนกำรท ำงำนให้มีประสิทธิภำพโดยกำรน ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยรองรับ 
กำรเป็นมหำวิทยำลัยอิเล็กทรอนิกส์ 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
1. พัฒนำหน่วยงำนให้ท ำงำนอย่ำงบูรณำกำร 
2. พัฒนำระบบกำรบรหิำรจดักำรของหน่วยงำนให้ได้รับกำร
รับรองสู่มำตรฐำนสำกล 
3. เพิ่มประสิทธิภำพระบบงบประมำณ กำรเงินและพสัดุโดยใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
4. พัฒนำระบบฐำนข้อมูลเพื่อรองรับกำรบริหำรและกำรเรยีนรู้
ที่เป็นระบบเดียว (Single Platform) 

1. โครงกำรจัดกำรควำมรู ้
2. โครงกำรประกันคุณภำพกำรศกึษำ 
3. โครงกำรน ำเสนอนวัตกรรมของบุคลำกรสำยสนับสนุน 
4. โครงกำรบ ำรุงและพัฒนำระบบงบประมำณและระบบอ่ืนๆ 
5. พัฒนำสำรสนเทศและกำรตดิตำมประเมินผล 

 

    ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย ปี  

ผู้รับผิดชอบหลัก 
61 62 63 64 65 

1)ระดับควำมส ำเร็จของหน่วยงำนสู่สถำบันกำรเรยีนรู้ 3 3 3 3 3 นำงสำวเกศกนก ไทยแท้ 
2)ระดับควำมพึงพอใจของบุคลำกรที่มีต่อระบบบริหำร
จัดกำรมหำวิทยำลยัอิเล็กทรอนิกส ์

2.0 2.0 2.0 3.5
0 

3.5
0 

น.ส.ศิริกญัญำ เจนเขตกิจ 
 

 
กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนำองค์กำรให้มีระบบบริหำรจัดกำรที่ดีตำมหลักธรรมำภิบำล 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
1.พัฒนำบุคลำกรให้มีศักยภำพทักษะและสมรรถนะพร้อมรับ
กำรเปลีย่นแปลงรวมทั้งสร้ำงจติส ำนึกด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 
กำรมีวินัย 

1. โครงกำรศึกษำดูงำนระบบคณุธรรม จริยธรรมฯ 
2. โครงกำรตรวจสุขภำพประจ ำป ี2563 
3. โครงกำรบริหำรจดักำรงำนกองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
4. โครงกำรบริหำรจดักำรกลุ่มงำนเลขำนุกำร 
5. บริหำรจัดกำรงำนกำรเจ้ำหน้ำที่และนิติกำร 
6. รับสมัครพนักงำนมหำวิทยำลัยและพนักงำนรำชกำร 
7. โครงกำรพัฒนำจรรยำบรรณข้ำรำชกำรและบุคลำกร 
8. โครงกำรบริหำรจดักำรงำนอำคำรสถำนท่ี 
9. โครงกำรแห่เทียนเข้ำพรรษำ 
10. โครงกำรบริหำรจัดกำรงำนกำรเงิน 
11. โครงกำรบริหำรงำนธุรกำร 
12. โครงกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนกลุ่มงำนไฟฟ้ำและอนุรักษ์
พลังงำน 
13. โครงกำรบริหำรจัดกำรด ำเนินงำนพัสดุ 
14. โครงกำรบริหำรจัดกำรงำนยำนพำหนะ 
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มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
15. โครงกำรบริหำรจัดกำร ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
16. บริหำรจัดกำรงำนประชำสัมพนัธ ์
17. บริหำรนโยบำยและแผน 
18. พัฒนำงำนวิเครำะห์แผนและจัดท ำงบประมำณ 

 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย ปี 

ผู้รับผิดชอบ 
61 62 63 64 65 

1) ผลประเมินคณุธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
มหำวิทยำลยั 

72% 72% 72% 80% 80% นำงสำวอุทุมพร สอนบุญเกิด 
 

2) ผลกำรบริหำรงำนและธรรมำภบิำลของผู้บริหำร 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 นำงคณำรตัน์   
สิริเสถียรวัฒนำ  
 

 
กลยุทธ์ที ่1.3 พัฒนำกระบวนกำรสร้ำงควำมผูกพันของลูกค้ำและบุคลำกร 
 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
1.จัดท ำแผนกำรพัฒนำกำรประชำสัมพันธ์มหำวิทยำลัยเชิงรุก 
2.สร้ำงควำมภำพลักษณ์ที่ดีของมหำวิทยำลัยสู่สำธำรณะ 
3.สร้ำงประสบกำรณ์ เพิม่กำรรับรูแ้ละควำมประทับใจของคนใน
ท้องถิ่นและสังคมในกำรเป็นมหำวทิยำลัยเพื่อท้องถิ่น 
 

1. โครงกำรเสริมสรำ้งควำมรัก ควำมผูกพันต่อองค์กร 
2. โครงกำรสร้ำงภำพลักษณ์และควำมผูกพันองค์กร 
3. สนับสนุนกำรด ำเนินงำนสถำนวีิทยุกระจำยเสียง มร.กพ. 

 
 

    ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย ปี  

ผู้รับผิดชอบ 
61 62 63 64 65 

1) ระดับควำมผูกพันของลูกค้ำท่ีมตี่อมหำวิทยำลัย - - ปำน
กลำง 

มำก มำก นำงวรรณภำ สุวรรณพงษ ์
 

2) ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 น.ส.ธนิสรณ ์ สุขพร้อม 
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พันธกิจที ่2  พัฒนำศักยภำพของบุคลำกร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  ยกระดับคุณภำพของบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
เป้าประสงค์ที ่2 บุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีคุณภำพและสมรรถนะตำมมำตรฐำนวิชำชีพ งำนวิจัย  
และนวัตกรรม 
กลยุทธ์ที ่2.1 พัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลที่เอ้ือต่อกำรรักษำคนดี คนเก่ง และพัฒนำสมรรถนะบุคลำกรให้
เป็นมืออำชีพ 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
1.ปรับปรุงข้อบังคับ ระเบยีบ ประกำศ ที่เอื้อต่อกำรรักษำ
ทรัพยำกรบุคคลที่มีคณุภำพ 
2.พัฒนำระบบกำรวัดและประเมินผลตำมสมรรถนะและ
ควำมสำมำรถ 
3.พัฒนำผู้น ำยุคใหมร่องรับกำรเปลี่ยนแปลง 
4.สร้ำงภำวะผู้น ำให้บุคลำกรทุกระดับ 
5.สร้ำงมำตรฐำนและระบบกำรพฒันำบุคลำกรด้ำน ICT 
และภำษำต่ำงประเทศ 
6.ก ำหนดควำมก้ำวหน้ำทำงสำยวชิำชีพท่ีให้มีกำรก ำหนด
เงื่อนไขที่ชัดเจน เป็นธรรม   
7.พัฒนำบุคลำกรให้มีศักยภำพทักษะและสมรรถนะพร้อม
รับกำรเปลี่ยนแปลงรวมทั้งสร้ำงจติส ำนึกดำ้นคุณธรรม 
จริยธรรม กำรมีวินัย 

1. โครงกำรพัฒนำบุคลำกร 
2. โครงกำรพัฒนำสมรรถนะบุคลำกรสำยสนับสนุน 
3. โครงกำรส่งเสรมิกำรจดัท ำต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
4. พัฒนำสมรรถนะบุคลำกรด้ำนนโยบำยและแผน 
5. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงมหำวิทยำลัย 
 

 

    ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย ปี  

ผู้รับผิดชอบ 
61 62 63 64 65 

1) ร้อยละบุคลำกรที่มสีมรรถนะตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 40 45 50 55 60 นำงสำวคนึงนิจ สรรคพงษ ์
2) จ ำนวนนวัตกรรม/แนวปฏิบัติทีไ่ด้รับกำรเผยแพร ่ 2 2 2 3 3 นำงสำวอุทุมพร/นำงสำวศิริ

กัญญำ/นำยอนุวัฒน์ 
3) จ ำนวนงำนวิจัย R2R ของบุคลำกรสำยสนับสนุน 3 3 3 3 3 นำงชมภัค/นำงสำวภัทรวด/ี 

นำงสำวศิชำ/นำยณะรำท ิ
 
พันธกิจที ่3  สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยส ำนักงำนสีเขียว 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 พัฒนำศักยภำพของบุคลำกรให้เป็นผู้ถ่ำยทอดควำมรู้ตำมนโยบำยส ำนักงำนสีเขียว 
เป้าประสงค์ที ่3 บุคลำกรสำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้ตำมนโยบำยส ำนักงำนสีเขียว 
กลยุทธ์ที ่3.1  พัฒนำมหำวิทยำลัยด้ำนกำยภำพและสิ่งแวดล้อมมหำวิทยำลัยสีเขียว (Green University) 
 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
1.พัฒนำมหำวิทยำลัยตำมเกณฑม์หำวิทยำลัยสีเขียว ในปี พ.ศ. 2561-2565 
2.สร้ำงควำมตระหนักให้บุคลำกรและนักศึกษำให้มสี่วนร่วมในกำรพัฒนำ
มหำวิทยำลยั 
3.พัฒนำมหำวิทยำลัยใหม้ีพื้นท่ีเอื้อต่อกำรเรยีนรู้เกดิชุมชนกำรเรียนรู้ 
4.กำรขยำยพื้นท่ีของมหำวิทยำลยัเพื่อรองรับพันธกิจสัมพันธ์มหำวิทยำลัย 
กับสังคมท้องถิ่น 
 

1. โครงกำร Green Office 
- กิจกรรมสร้ำงควำมตระหนักกำร
ด ำเนินกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมตำมเกณฑ์
ส ำนักงำน 
- จัดอบรมกำรอนรุักษ์พลังงำน (กำรสร้ำงจิต
ส ำนักในกำรอนุรักษ์พลังงำน) 
- จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ ์
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แผนกลยุทธ์ ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลยัรำชภฏัก ำแพงเพชร ประจ ำปี พ.ศ. 2561 - 2565 
 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
2. โครงกำรแปลงสำธิตเรือนผักรั้ว  
ครัวพอเพียง 
3. โครงกำรอำสำร่วมใจมหำวิทยำลัยน่ำอยู ่
4. โครงกำรป้องกันอัคคีภัยและบรรเทำ 
สำธำรณภัยในสถำนศึกษำ 

 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย ปี 

ผู้รับผิดชอบ 
61 62 63 64 65 

1) ร้อยละของผลคะแนนส ำนักงำนสีเขียว 70% 70% 70% 80% 80% นำยเพ่ง/นำงสำว 
กชพรรณ/นำงสำว
อุทุมพร 

2) ผลกำรพัฒนำประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนด้ำนพลังงำน 2.5 2.5 2.5 3.5 3.5 นำงสำวบวรลักษณ์/ 
นำยมนตร ี

 
พันธกิจที ่4 ส่งเสริมและพัฒนำนักศึกษำให้มีคุณธรรม มีควำมรู้ ควำมสำมำรถและมีจิตอำสำเพื่อพัฒนำสังคม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4. ส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกร และนักศึกษำให้มีคุณธรรม มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
เป้าประสงค์ที ่4. บุคลำกรและนักศึกษำ มีคุณธรรม มีควำมรู้ ควำมสำมำรถและมีจิตอำสำเพ่ือพัฒนำสังคม 
กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนำบุคลำกรและนักศึกษำให้เป็นคนดี มีคุณธรรม มีจิตอำสำ และสร้ำงสรรค์สังคม 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
1.พัฒนำและส่งเสรมิกิจกรรมนักศกึษำให้เป็นคนดี คุณธรรม จริยธรรม 
วินัย จิตสำธำรณะ 
2.ส่งเสรมิแนวคิดกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอรัปช่ันให้กับนักศึกษำ 
3.พัฒนำและส่งเสรมิกิจกรรมนักศกึษำให้มีคุณลักษณะและทักษะ 
กำรเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และมสีมรรถนะที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์
ประเทศไทย 4.0 
 

1. จิตอำสำพัฒนำสิ่งแวดล้อม (อบน แม่สอด) 
2. วันต่อต้ำนยำเสพติด 
3. พัฒนำบุคลำกร 
4. จิตอำสำวิทยำกำร 
5. จ้ำงบุคลำกร 
6. ค่ำยอำสำ 8 มหำวิทยำลัยรำชภัฏภำคเหนือ (อบน.) 
7. พัฒนำทักษะนักศึกษำ จิตอำสำ 
8. โครงกำร WE CAN DO IT (อบน.) 
9. โครงกำรเชิดชูเกียติผู้น ำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
(อบน.) 
10. สักน้อยลงดอย (อบน แม่สอด) 
11. โครงกำรส่งเสริมประสบกำรณ์ผู้น ำนักศึกษำ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 (อบน.) 
12. อบรมศักยภำพผู้น ำนักศึกษำ (อบน แม่สอด) 
13. โครงกำรสัมมำนำสภำนสิิตนักศึกษำ
ระดับอุดมศึกษำท่ัวประเทศ ครั้งท่ี 26 (อบน.) 
14. ออกค่ำยอำสำพัฒนำ (อบน แม่สอด) 
15. พัฒนำศักยภำพผู้น ำ ปีกำรศึกษำ 2562 (อบน.) 
16. ครุอำสำ 8 รำชภัฏภำคเหนือ (อบน คณะครุ
ศำสตร์) 
17. เสริมสร้ำงทักษะพิเศษของผู้น ำนักศึกษำเพื่อพัฒนำ
ควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขัน (อบน คณะครุศำสตร์) 
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แผนกลยุทธ์ ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลยัรำชภฏัก ำแพงเพชร ประจ ำปี พ.ศ. 2561 - 2565 
 

18. รำชภัฏจิตอำสำ ”เติมฝัน แตม้สี ท ำควำมดีด้วย
หัวใจ” ครั้งท่ี 6 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
19. ค่ำกิจกรรมชมรม (อบน แม่สอด) 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 

 20. กำรพัฒนำศักยภำพสโมสรนักศึกษำคณะเทคโนโลยี
อุตสำหกรรม (อบน คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม) 
21. พัฒนำศักยภำพคุณลักษณะบณัฑิตตำมกรอบ TQF 
และเสรมิสร้ำงทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (อบน 
คณะมนุษยศำสตร์) 
22. แลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรท ำงำนของสโมสรนักศึกษำ
23. สัมมนำผู้น ำนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏภำคเหนือ 
ครั้งท่ี 32 และกีฬำผู้น ำนักศึกษำ(อบน.) 
24. กำรประชุมสภำนักศึกษำสมัยสำมัญ ครั้งท่ี 3 ปี
กำรศึกษำ 2562(อบน.) 
25. ประชุมสัมมนำเครือข่ำยกิจกำรนักศึกษำและ
บริหำรกองพัฒนำนักศึกษำ 
26. ส่งเสริมสนับสนุนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในมหำวิทยำลัยให้กับนักศึกษำโดยกระบวนกำร
จัดกำรควำมรู้ (QA.KM) กำรจัดท ำโครงกำรเพื่อพัฒนำ
มหำวิทยำลยั 
27. ส่งเสริมคณุธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนำคุณภำพ
นักศึกษำ 
28. รำชภัฏจิตอำสำพัฒนำท้องถิ่น 
29. ยกย่องเชิดชูนักศึกษำท่ีเป็นคนดี มีคุณธรรม 5 ด้ำน 
30. สร้ำงจิตส ำนึก บณัฑติรำชภฏั ร่วมขจัดคอรัปชั่น 
31. ส่งเสริมและพัฒนำคณุภำพนกัศึกษำยุคไทยแลนด์ 
4.0 ใช้ชีวิตอย่ำงไรไม่ให้เครยีด 
32. โครงกำรส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะอำชีพยุคไทย
แลนด์ 4.0 
33. โครงกำรจิตอำสำพัฒนำท้องถิ่นตำมพระรำโชบำย 
34. โครงกำรบริหำรจัดกำรงำนกิจกำรนักศึกษำ 
ภำค กศ.บป. 
35. กำรบริหำรส ำนักงำนองค์กำรบริหำรนักศึกษำ 
กศ.บป (อบน) 

 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย ปี 

ผู้รับผิดชอบ 
61 62 63 64 65 

1) จ ำนวนหลักสูตรระยะสั้นท่ีก่อให้เกิดรำยได ้ - - - 1 1 หัวหน้ำกลุ่มงำน 

2) จ ำนวนกิจกรรมจิตอำสำเพื่อพัฒนำสังคม 3 3 3 3 3 นำงสำวอุทุมพร 

3) ผลควำมส ำเรจ็ของกำรจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำนักศึกษำ 5 ด้ำน 3 3 3 5 5 งำนประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ 
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4) ระดับควำมส ำเร็จของกำรเสริมสร้ำงคณุธรรมจรยิธรรม แก่นักศึกษำ 3 3 3 3 3 งำนประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ 

5) ร้อยละโครงกำรหรือกิจกรรม ที่น ำควำมรู้ด้ำนกำรประกันคณุภำพ
กำรศึกษำมำใช้ในกำรด ำเนินกำรจดักิจกรรม 

70 70 70 70 70 งำนประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ปี ผู้รับผิดชอบ 
61 62 63 64 65 

6) จ ำนวนชมรม ท่ีมีระบบและกลไกตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 3 3 3 3 3 งำนประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ 

7) จ ำนวนเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพภำยในสถำบันและระหว่ำงสถำบันของ 
นักศึกษำ 

4 4 4 4 4 งำนประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ 

 
กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนำคุณภำพกำรบริกำร สวัสดิกำรและสวัสดิภำพของบุคลำกรและนักศึกษำ 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
1.ส่งเสรมิและสนับสนุนกิจกรรมกฬีำและสุขภำพ 
 

1. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์งำนเวช (กิจกรรมกีฬำและ
ส่งเสริมสุขภำพ) 
2. จัดซื้อเวชภัณฑย์ำ (ด้ำนกิจกรรมกีฬำและส่งเสริม
สุขภำพ) 
3. กำรแข่งขันกีฬำภำยนอกมหำวทิยำลัย 
4. บริหำรจัดกำรหอพักนักศึกษำ 
5. วิทยำกำรลอยกระทง 
6. กีฬำสำนสัมพันธ์ ปลำบึกเกมส์ คณะวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี (อบน คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี) 
7. ค่ำประกันอุบัติเหต ุ
8. จัดซื้ออุปกรณส์ ำนักงำนองค์กำรบริหำรนักศึกษำ 
(อบน แม่สอด) 
9. ท ำบุญองค์กำรบริหำรนักศึกษำ (อบน แม่สอด) 
10.บริหำรส ำนักงำนองค์กำรนักศกึษำ 
11.ประกวด Freshy Boy And Girl (อบน แม่สอด) 
12.แสดงควำมยินดีกับบัณฑติใหม ่(อบน แม่สอด) 
13.พบอำจำรย์ที่ปรึกษำหมูเ่รียน 
14.พิธีไหว้ครู (อบน แม่สอด) 
15.ปฐมนิเทศนักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
(อบน.) 
16.โครงกำรสนับสนุนชมรมนักศึกษำช้ันปี 1 และ 2 
มหำวิทยำลยัรำชภฏัก ำแพงเพชร ภำคปกติ (อบน) 
17.กีฬำระหว่ำงคณะ “ปลำบึกเกมส์”  
(อบน คณะครุศำสตร์) 
18.พิธีไหว้ครู ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 (อบน.) 
19.รำชภัฏลอยกระทง ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
(อบน.) 
20.รำชภัฏแห่เทียนพรรษำ(อบน.) 
21.ลอยกระทงคณะมนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ 
(อบน คณะมนุษยศำสตร์) 
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22.กำรแข่งขันกีฬำระหว่ำงคณะ (อบน คณะ
มนุษยศำสตร์) 
23.วันสถำปนำ มหำวิทยำลยัรำชภัฏก ำแพงเพชร 
(อบน.) 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 

 24.กำรแข่งขันกีฬำระหว่ำงคณะ “ปลำบึกเกมส์”  
ครั้งท่ี 19 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 (อบน.) 
25.รำชภัฏลอยกระทง 
26.กำรแข่งขันกีฬำระหว่ำงคณะ 
27.ส่งเสริมกำรแข่งขันกีฬำ (เก็บตวันักกีฬำ) 
28.คู่มือปฐมนิเทศนักศึกษำ 
29.ถนนวัฒนธรรม 
30.KPRU Run for Me Mini - Marathon 
31.วันเอดส์โลก 
32.รำชภัฏร่วมใจต่อต้ำนยำเสพตดิ 
33.เยี่ยมบ้ำนนักศึกษำ 
34.แบ่งปันไออุ่นสู่ชุมชน 
35.เชิดชูสถำบัน ชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย ์
36.ประกวดสื่อสร้ำงสรรค ์
37.รำชภัฏร่วมจิตบรจิำคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ 
38.กำรแห่เทียนพรรษำ 
39.กศ.บป รำชภัฏกระทง ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
(อบน) 
40.โครงกำรพิธีไหว้ครูนักศึกษำภำค กศ.บป 
41.กีฬำสำนสัมพันธ์น้องพี่ กศ.บป ครั้งท่ี 1 ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2562 (อบน) 
42.น้อมร ำลึกพระคุณครูบำอำจำรย์ (อบน.) 
43.ปฐมนิเทศนักศึกษำ ภำค กศ.บป 
44.จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์งำนเวช 
45.รดน้ ำด ำหัว นักศึกษำภำค กศ.บป. แม่สอด (อบน) 
46.จัดท ำบัตรประจ ำตัวนักศึกษำ ป.โท.ป.เอก 

 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย ปี 

ผู้รับผิดชอบ 
61 62 63 64 65 

1) จ ำนวนทุนเพื่อกำรศึกษำ 150 150 150 150 150 งำนทุน 
2) ระดับควำมส ำเร็จของกำรบริกำรนักศึกษำ 3.51 3.51 3.71 3.71 3.81 งำนกิจกรรม

นักศึกษำ 
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ส่วนที่  4 
การแปลงแผนกลยุทธ ์ระยะ 5 ปี สู่การปฏิบัต ิ

 
กำรแปลงแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี สู่กำรปฏิบัติ  หมำยถึง  กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร  กำรสื่อสำร  

ถ่ำยทอดตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย  ไปสู่ระดับหน่วยงำนปฏิบัติต่ำงๆ  โดยก ำหนดเป้ำประสงค์และกลยุทธ์ทั้งใน
ระดับกระทรวง  กรม  ไปจนถึงระดับบุคคลที่สำมำรถปฏิบัติได้จริงและมีควำมสอดคล้องเชื่อมโยงระหว่ำงกัน  
รวมทั้งมีควำมสมดุลระหว่ำงมิติประสิทธิผล  มิติคุณภำพ  มิติประสิทธิภำพ  และมิติกำรพัฒนำองค์กร  โดยมี
รำยละเอียดดังนี้ 
 

หลักการ 
 กำรปฏิรูประบบรำชกำรไทยเป็นควำมพยำยำมในกำรเปลี่ยนแปลงกำรบริหำรของภำครัฐขนำดใหญ่  
โดยอำศัยแนวคิดเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนภำครัฐแนวใหม่  (New Public Management) โดยแนวคิดดังกล่ำว
ต้องกำรให้มีกำรปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และวิธีกำรบริหำรภำครัฐโดยเปลี่ยนมำเน้นถึงวัตถุประสงค์และ
สัมฤทธิ์ผลของกำรด ำเนินงำน  ทั้งในแง่ของผลผลิต (Output)  และผลลัพธ์  (Outcome)  ควำมคุ้มค่ำของเงิน  
รวมทั้งกำรพัฒนำคุณภำพและสร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่ประชำชนผู้รับบริกำร  โดยน ำเอำเทคนิคกำรบริหำร
จัดกำรสมัยใหม่เข้ำมำประยุกต์ใช้  เช่น  กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์  กำรวัดและกำรประเมินผลงำน  กำรบริหำร
คุณภำพโดยรวม  เป็นต้น 
 เทคนิควิธีกำรบริหำรจัดกำรสมัยใหม่ “การบริหารงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์” หรือ RBM (Results  
Based Management) เป็นกำรบูรณำกำรหรือเชื่ อมโ ยงเรื่ องของกำรวำงแผนเชิ งกลยุทธ์  ระบบ
กำรงบประมำณ  และระบบกำรวัดผลงำนเข้ำด้วยกันอย่ำงครบวงจร   โดยก ำหนดวัตถุประสงค์ขององค์กรและ
เป้ำหมำยของกำรปฏิบัติงำนอย่ำงชัดเจนและสำมำรถวัดผลได้อย่ำงเป็นรูปธรรม   โดยกำรจัดท ำตัวชี้วัดผลกำร
ด ำเนินงำนหลัก (Key Performance Indicator)  และเกณฑ์มำตรฐำนไว้ล่วงหน้ำ  รวมทั้งกำรใช้ประโยชน์ของ
ข้อมูลสำรสนเทศเกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำนในกำรปรับปรุงประสิทธิภำพ  คุณภำพและประสิทธิภำพของกำร
ด ำเนินงำน  ในส่วนของระบบกำรงบประมำณเป็นกำรเชื่อมโยงผลงำนของหน่วยงำนภำครัฐในแผนระดับ
ยุทธศำสตร์กับค ำของบประมำณ กล่ำวคือ ผลผลิตหลักในแผนยุทธศำสตร์กับเม็ดเงินงบประมำณจะต้องสอด
รับกัน เรียกว่ำ กำรวำงแผน “กำรงบประมำณที่มุ่งเน้นผลงำนตำมยุทธศำสตร์” หรือ SPBB (Strategic 
Performance Based Budgeting)  หน่วยงำนภำครัฐจะต้องแสดงต้นทุนกิจกรรม (Activity based costing)   
และต้นทุนต่อหน่วย (Unit cost)  อันจะเป็นประโยชน์ในกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำน   โดยสรุป
แล้วกรอบกำรบริหำรยุทธศำสตร์อย่ำงครบวงจร  มี  5  ขั้นตอนดังนี้   

 1) การพัฒนายุทธศาสตร์   คือ  กำรก ำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และประเด็นยุทธศำสตร์  โดยอำจใช้
เครื่องมือในกำรวิเครำะห์จุดแข็งจุดอ่อนขององค์กรและสภำพแวดล้อมภำยนอก (SWOT Analysis)  กำร
วิเครำะห์ควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  (Stakeholder Analysis)  ทั้งนี้ยุทธศำสตร์ต้องสอดคล้องกับ
แผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินและพันธกิจขององค์กร 
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 2) การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ  คือ  กำรสื่อสำร ถ่ำยทอด และแปลงยุทธศำสตร์ไปสู่กำรปฏิบัติ  
โดยต้องก ำหนดเป้ำประสงค์และกลยุทธ์ทั้งในระดับกระทรวง  กรม  ไปจนถึงระดับบุคคลที่สำมำรถปฏิบัติได้
จริง   และมีควำมสอดคล้องเชื่อมโยงระหว่ำงกัน  รวมทั้งมีควำมสมดุลระหว่ำงมิติประสิทธิผล มิติคุณภำพ มิติ
ประสิทธิภำพ และมิติกำรพัฒนำองค์กรด้วย  ซึ่งหน่วยงำนอำจใช้ Balanced Scorecard และแผนที่
ยุทธศำสตร์ (Strategy Map)  ในกำรวำงแผนและสื่อสำรกลยุทธ์ได้ 

 3) การปฏิบัติการ  คือ  กำรบริหำรโครงกำรตำมกลยุทธ์ที่ได้วำงไว้ 
 4) การติดตามและเรียนรู้  คือ  กำรติดตำมประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกำรด ำเนินงำน

ตำมยุทธศำสตร์ที่ได้วำงไว้  ซึ่งหลำยๆ  หน่วยงำนได้ประยุกต์ใช้รำยงำนกำรประเมินตนเอง (Self Assessment 
Report - SAR) และ War Room เป็นเครื่องมือในกำรติดตำมประเมินผลได้ 

 5) การทดสอบและปรับยุทธศาสตร์  คือ  กำรปรับยุทธศำสตร์ให้เข้ำกับสถำนกำรณ์หรือควำม
ต้องกำรของประชำชนผู้รับบริกำรที่เปลี่ยนแปลงไป  โดยต้องมีกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนยุทธศำสตร์ 
(Strategic Risk)  เพื่อป้องกันมิให้ยุทธศำสตร์คลำดเคลื่อนและไม่ตรงต่อสถำนกำรณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
 

การแปลงแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ประจ าปี พ.ศ. 2561-2565 สู่การปฏิบัติ 
 ในกำรแปลงแผนกลยุทธ์ ประจ ำปี  พ.ศ. 2561-2565  ไปสู่กำรปฏิบัตินั้น  ในที่นี้หมำยถึงกำรน ำแผน
กลยุทธ์ไปจัดท ำเป็นแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  โดยกำรถ่ำยทอดนโยบำย ผลผลิต ผลลัพธ์ และค่ำเป้ำหมำย
ให้แก่  คณะ/ศูนย์/ส ำนัก/หน่วยงำนต่ำงๆ ภำยในมหำวิทยำลัยเพ่ือใช้เป็นแนวทำงปฏิบัติส ำหรับคณะ/ศูนย์/
ส ำนัก/หน่วยงำนต่ำงๆ  ให้เป็นไปอย่ำงสอดประสำนกันทั้งในแง่ทิศทำงและจังหวะเวลำ  โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

 กำรถ่ำยทอดแผนกลยุทธ์ ประจ ำปี พ.ศ. 2561-2565 สู่ระดับหน่วยงำนเทียบเท่ำคณะ โดยกำร
ชี้แจง ท ำควำมเข้ำใจและควำมชัดเจนในแต่ละประเด็น จัดกิจกรรมกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ เพ่ือก ำหนดเป้ำหมำย 
แผนงำน/โครงกำร ตลอดจนทรัพยำกรส ำหรับจัดท ำงบประมำณประจ ำปี กำรก ำกับผลกำรปฏิบัติงำนต่อไป 

 สนับสนุนให้หน่วยงำนเทียบเท่ำคณะชี้แจงและท ำควำมเข้ำใจในแต่ละประเด็นที่หน่วยงำนตัวเอง
รับผิดชอบสู่ระดับหน่วยงำนย่อยและบุคลำกรในสังกัดในรูปแบบต่ำงๆ เช่น กำรประชุม สัมมนำ เป็นต้น 

 พิจำรณำสนับสนุนเพ่ือให้โครงกำรที่ก ำหนดไว้สำมำรถด ำเนินกำรไปได้  ทั้งนี้มหำวิทยำลัย/
หน่วยงำนต้องให้กำรสนับสนุนในด้ำนกำรปรับโครงสร้ำง  กำรปรับระบบงำนหรือระเบียบ  กำรจัดหรือปรับ
บุคลำกร  กำรจัดสรรหรือจัดหำงบประมำณ  กำรสนับสนุนสถำนที่  วัสดุ  อุปกรณ์ 

 กำรสร้ำงพลังและควำมร่วมมือเพ่ือน ำไปสู่ผลที่ตั้งเป้ำหมำยไว้ตำมแผนงำนและโครงกำร เรื่องที่
ยำกท่ีสุด คือ กำรเปลี่ยนแปลงและกำรให้บุคลำกรยอมรับกำรเปลี่ยนแปลง ดังนั้น วิธีที่จะน ำมำใช้ประกอบด้วย 
กำรพัฒนำศักยภำพและภำวะผู้น ำผู้บริหำรระดับต่ำงๆ กำรมีส่วนร่วม กำรท ำงำนเป็นทีม ควำมผูกพันและกำร
ยอมรับ กำรจูงใจ 

 มหำวิทยำลัยจัดระบบกำรสื่อสำรองค์กรอย่ำงทั่วถึงและต่อเนื่องแก่สำธำรณะและบุคลำกรทุก
ระดับ  กำรวำงระบบสนับสนุนต่ำงๆ เช่น กำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลง กำรพัฒนำบุคลำกร กำรบริหำรแบบมี
ส่วนร่วม  เพื่อถ่ำยทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ำหมำยที่ส ำคัญให้แก่หน่วยงำนเทียบเท่ำคณะและส่วนต่ำงๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

 มหำวิทยำลัยจะจัดให้มีระบบกำรจัดกำรควำมรู้ในองค์กรโดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบกำรณ์ที่ดี (Best Practice)  กำรสร้ำงระบบแรงจูงใจต่ำงๆ เพ่ือเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถ ขวัญและ
ก ำลังใจของบุคลำกร  หน่วยงำนและองค์กรให้มีควำมเข้มแข็ง  และมีระบบกำรวิเครำะห์ติดตำมสถำนกำรณ์  
เพ่ือให้สำมำรถสนองตอบต่อกำรเปลี่ยนแปลงได้ดี 
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 กำรบริหำรผลกำรด ำเนินงำน  มหำวิทยำลัยจะจัดระบบกำรบริหำรผลกำรด ำเนินงำนให้มีกล ไก
เพ่ือเฝ้ำระวังและตรวจสอบผลกำรด ำเนินงำนที่มีควำมคลำดเคลื่อนจำกแผน  เพ่ือประกอบกำรตัดสินใจว่ำ
จะต้องมีกำรแก้ไขอย่ำงไร  โดยให้มีกำรรำยงำนตำมล ำดับขั้นของควำมรับผิดชอบเป็นรำยเดือนหรือรำยไตร
มำส ขึ้นอยู่กับลักษณะงำน  วิธีกำรติดตำม จะใช้กำรก ำหนดกิจกรรมและขั้นตอนกิ จกรรม  กำรก ำหนด
ตำรำงเวลำเริ่มต้นและสิ้นสุดกำรท ำกิจกรรมเป็นกลไกก ำกับ 

 กำรติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำน ของงำน/โครงกำรและควำมส ำเร็จขององค์กร  
มหำวิทยำลัยจะจัดให้มีกลไกเพ่ือควบคุมกำรปฏิบัติงำนตำมกลยุทธ์ และก่อให้เกิดกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง  
ตลอดจนกำรเรียนรู้ในองค์กร  โดยด ำเนินกำรเปรียบเทียบผลกำรปฏิบัติงำนที่ได้จริงกับเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ทั้ง
ในรูปผลผลิต  (Output)  และผลลัพธ์  (Outcome)  ภำยใต้กำรบูรณำกำรระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของ ก.พ.ร.  สกอ.  สมศ.  ส ำนักงบประมำณและหน่วยงำนกลำงต่ำงๆ 
ให้เป็นเอกภำพ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- กำรสื่อสำรใน 
  องค์กร 
 
- กำรพัฒนำภำวะ   
  ผู้น ำ 
 
- กำรพัฒนำ 
  บุคลำกร 
 
- กำรจัดกำร 
  ควำมรู้ 
 
- กำรบริหำรกำร 
  เปลี่ยนแปลง 
 
- กำรบริหำรแบบมี 
  ส่วนร่วม 
 
-  กำรท ำงำนเป็น
ทีม 
 
-  ระบบสนับสนุน
ต่ำงๆ 

แผนกลยุทธ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ประจ าปี พ.ศ. 2561 – 2565 

กำรถ่ำยทอดและแปลงแผน 
ระดับคณะ/ส ำนัก/สถำบัน 

กำรถ่ำยทอดและแปลงแผน 
ระดบัหลักสูตร/สำขำวิชำ/ 

กอง/งำน 

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี
ของหน่วยงำนย่อย/บุคลำกร 

งำน/โครงกำร/กิจกรรม 

ติดตำม ประเมินผลกำร
ด ำเนินงำน/โครงกำร/กิจกรรม 

ทบทวนแผน 

การแปลงแผนกลยุทธ์ ประจ าปี พ.ศ. 2561 – 2565 สู่การปฏิบัต ิ

-  กำรบริหำรผล 
   กำรด ำเนินงำน 
 
-  กำรก ำกับติดตำม 
   และประเมินผล 
 
-  กำรวิเครำะห์ 
   สถำนกำรณ์ 
 
-  ระบบแรงจูงใจ 
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ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม ศักยภาพ (SWOT  Analysis) 
 จำกผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีที่ผ่ำนมำ  ส ำนักงำนอธิกำรบดีได้ทบทวนผลกำรด ำเนินงำน โดยได้วิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในระดับมหำวิทยำลัย 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561  ผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)  ผลกำรด ำเนินด้ำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งผลกำร
วิเครำะห์ปัจจัยสภำพแวดล้อม ศักยภำพ ส ำนักงำนอธิกำรบดี (SWOT  Analysis) มีดังนี้ 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 

1 
 

2.   
 

3.  
 

4. 

ส ำนักงำนอธิกำรบดี มีควำมพร้อมด้ำนอำคำรสถำนที่ แหล่งเรียนรู้และบุคลำกรที่
เอ้ือต่อกำรเรียนกำรสอน และสนับสนุนให้กำรบริกำรแก่ชุมชน  
บุคลำกรมีสัมพันธภำพอันดีต่อกัน มีจิตบริกำร สำมำรถให้บริกำรแก่คณำจำรย์ 
บุคลำกร นักศึกษำ ประชำชน และหน่วยงำนภำยนอก  
ผู้บริหำรและบุคลำกรมีวัฒนธรรมในกำรท ำงำนที่เน้นควำมร่วมมือมุ่งเน้นคุณภำพ
และควำมส ำเร็จตำมพันธกิจของหน่วยงำน  
มีกำรน ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรบริหำรงำน กำรปฏิบัติงำน เพื่อ
เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบริหำรงำนและกำรปฏิบัติงำน 

1. 
 

2.  
 

3.  
 

4. 
5. 

บุคลำกรและนักศึกษำมีทักษะกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศในระดับที่สื่อสำร 
ได้มีน้อย  
มหำวิทยำลัยไม่ให้กำรสนับสนุนกำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำในระดับปริญญำเอก
ของบุคลำกรสำยสนับสนุน 
กำรก ำหนดภำระงำนไม่ตรงกรอบต ำแหน่งของมำตรฐำนต ำแหน่งท ำให้ไม่
สำมำรถวิเครำะห์ค่ำงำนกำรเข้ำสู่ต ำแหน่งได้ 
กำรปฏิบัติตำมนโยบำยด้ำนสิ่งแวดล้อมไม่ทั่วถึงนักศึกษำ 
ระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรระดับบุคคล 
ของสำยสนับสนุน (A2) ไม่สอดคล้องกับเกณฑ์ที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 
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โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม (Threats) 
1. 
2.  
 

3.  
 

4.  
 

5. 
6. 

นโยบำยกองทุน กยศ. ท ำให้นักเรียนมีทุนสนับสนุนกำรศึกษำต่อมำกข้ึน 
เทคโนโลยีสำรสนเทศมีควำมก้ำวหน้ำอย่ำงรวดเร็วเอ้ือต่อกำรพัฒนำด้ำนต่ำง ๆ 
อย่ำงต่อเนื่อง 
มีหน่วยงำนภำยนอกทั้งภำครัฐและเอกชนให้ควำมร่วมมือเป็นเครือข่ำยในกำร
ด ำเนินงำน 
หน่วยงำนภำยนอกมีแนวปฏิบัติที่ดีในกำรบริหำรจัดกำรที่สำมำรถเป็นตัวอย่ำงและ
เป็นแหล่งเรียนรู้ได้ 
นโยบำยกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียนท ำให้หน่วยงำนและบุคลำกรได้พัฒนำสู่สำกล 
นโยบำยด้ำนสิ่งแวดล้อมท ำให้หน่วยงำนได้รับกำรพัฒนำสู่ส ำนักงำนสีเขียว Green 
University และ Eco University  

1. 
2. 

 
 
 
3. 
4. 

มีงำนนโยบำยเร่งด่วนหรืองำนใหม่เข้ำมำแทรกงำนประจ ำบ่อย 
มีกำรเปลี่ยนแปลง กฎ ระเบียบ กำรบริหำรงำนรูปแบบใหม่ เกณฑ์กำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ และ 
พรบ.จัดซื้อจัดจ้ำงฯ ท ำให้กำรขับเคลื่อนกระบวนกำรด ำเนินงำนล่ำช้ำ  
รัฐบำลมีนโยบำยไม่จัดสรรบุคลำกรเพิ่ม 
สภำพแวดล้อมภำยนอกมหำวิทยำลัยมีบำงพ้ืนที่เป็นแหล่งอบำยมุขและมีควำม
เสี่ยงส ำหรับนักศึกษำ 
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ส่วนที่ 5 : ภาคผนวก 
 

ภาคผนวก 1 : ตารางการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์ ส านักงานอธิการบดี ประจ าปี พ.ศ. 2561 – 2565  กับยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

แผนกลยุทธ ์
มรภ.ก าแพงเพชร 

พ.ศ. 2561 – 2565 

กรอบแผนอุดมศึกษา 
ระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 

(พ.ศ. 2551 – 2565) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

(ปี 2560 – 2564) 

แผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560 – 2579 

แผนพัฒนาการศึกษา 
ฉบับท่ี 12 

(พ.ศ 2560 – 2564) 

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ปี 

(พ.ศ. 2560 – 2579) 

แผนกลยุทธ์สนอ.
2561-2565 

2. ยกระดับมำตรฐำนกำร
ผลิตและพัฒนำครู และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

บทบำทของมหำวิทยำลัยใน
กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันของประเทศ 

2. กำรพัฒนำศักยภำพคนตำม
ช่วงวัยและกำรปฏริูประบบ
เพื่อสร้ำงสังคมสูงวัยอย่ำงมี
คุณภำพ 

3. กำรพัฒนำศักยภำพคนทุก
ช่วงวัย และกำรสร้ำงสังคมแห่ง
กำรเรยีนรู ้

2. ผลิต พัฒนำครู คณำจำรย์และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

3. กำรพัฒนำและเสรมิสร้ำง
ศักยภำพคน 

กำรยกระดับ
คุณภำพของ
บุคลำกรทำง
กำรศึกษำ 

กำรพัฒนำบุคลำกรใน
อุดมศึกษำ 
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แผนกลยุทธ ์
มรภ.ก าแพงเพชร 

พ.ศ. 2561 – 2565 

กรอบแผนอุดมศึกษา 
ระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 

(พ.ศ. 2551 – 2565) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

(ปี 2560 – 2564) 

แผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560 – 2579 

แผนพัฒนาการศึกษา 
ฉบับท่ี 12 

(พ.ศ 2560 – 2564) 

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ปี 

(พ.ศ. 2560 – 2579) 

แผนกลยุทธ์สนอ.
2561-2565 

3. กำรยกระดับคุณภำพ
และมำตรฐำนกำรผลิต
บัณฑิตใหม้ีคุณภำพ
สร้ำงสรรคส์ังคม 

บทบำทของมหำวิทยำลัยใน
กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันของประเทศ 

1. กำรยกระดับศักยภำพกำร
แข่งขันและกำรหลุดพ้นกับดัก
รำยได้ปำนกลำงสู่รำยได้สูง 

1. กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำม
มั่นคงของสังคมและ
ประเทศชำต ิ

3. ผลิตและพัฒนำก ำลังคน 
รวมทั้งงำนวิจัยท่ีสอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของกำรพัฒนำ
ประเทศ 

2. กำรสร้ำงควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขัน 

กำรส่งเสริมกำรจัด
กิจกรรมเพื่อ
พัฒนำบุคลำกร
และนักศึกษำ 

2. กำรพัฒนำศักยภำพคนตำม
ช่วงวัยและกำรปฏริูประบบ
เพื่อสร้ำงสังคมสูงวัยอย่ำงมี
คุณภำพ 

2. กำรผลติและพัฒนำก ำลังคน 
กำรวิจัย และนวัตกรรม เพื่อ
สร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันของประเทศ 

 

4. ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำร
ทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้
อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 

 
กำรพัฒนำบุคลำกรใน
อุดมศึกษำ 

 

3. กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำทำง
สังคม 

 
เครือข่ำยอุดมศึกษำ 5. กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสรำ้ง

เสรมิคุณภำพชีวิตที่เป็นมติรกับ
สิ่งแวดล้อม 

5. ส่งเสรมิและพัฒนำระบบ
เทคโนโลยีดิจติอลเพื่อกำรศึกษำ 

 
4. กำรรองรับกำรเชื่อมโยง
ภูมิภำคและควำมเป็นเมือง 

 

4. พัฒนำระบบบริหำร
จัดกำรมหำวิทยำลยัให้
ทันสมัย ได้มำตรฐำน มี
ธรรมำภิบำล และเป็น
องค์กรแห่งนวัตกรรม 

กำรพัฒนำบุคลำกรใน
อุดมศึกษำ 

5. กำรสร้ำงควำมเจรญิเติบโต
ทำงเศรษฐกิจและสังคมอย่ำง
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

3. กำรพัฒนำศักยภำพคนทุก
ช่วงวัย และกำรสร้ำงสังคมแห่ง
กำรเรยีนรู ้

3. ผลิตและพัฒนำก ำลังคน 
รวมทั้งงำนวิจัยท่ีสอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของกำรพัฒนำ
ประเทศ 

6. กำรปรับสมดลุและพัฒนำ
ระบบบรหิำรจดักำรภำครัฐ 

กำรพัฒนำระบบ
กำรบริหำรจัดกำร
ให้มีประสิทธิภำพ
ตำมพันธกิจของ
มหำวิทยำลยัฯ 

ธรรมำภิบำลและกำรบรหิำร
จัดกำรอุดมศึกษำ 

6.กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่
มีประสิทธิภำพ 

6. กำรพัฒนำประสิทธิภำพของ
ระบบรหิำรจดักำรศึกษำ 

5. ส่งเสรมิและพัฒนำระบบ
เทคโนโลยีดิจติอลเพื่อกำรศึกษำ 

 

6. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร 
และส่งเสรมิให้ทุกภำคส่วนมสี่วน
ร่วมในกำรจดักำรศึกษำ 

 

 


