แผนปฏิบตั ิราชการประจาปี 2563
สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

ส่วนที่ 1 : บทนา
บริบทของมหาวิทยาลัย
ประวัติความเป็นมาและสภาพปัจจุบันของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เป็นสถาบันอุดมศึกษาสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีลาดับขั้นการพัฒนามหาวิทยาลัย ดังนี้

ปีพุทธศักราช 2516 มติคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมการฝึกหัดครูจัดตั้งวิทยาลัยครูกาแพงเพชร โดยสถาปนาขึ้น เมื่อ วันที่ 29 กันยายน 2516 ตั้งอยู่เขตหมู่บ้าน
วังยาง หมู่ที่ 1 ตาบลนครชุม อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร มีเนื้อที่ 421 ไร่ 58 ตารางวา
ปีพุทธศักราช 2518 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518 ยกฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ปีการศึกษา 2519 เปิดรับนักศึกษาภาคปกติรุ่นแรก โดยรับ นักศึกษาระดับ ป.กศ. จานวน 392 คน ซึ่งนักศึกษาได้รับการคัดเลือกจากสภาตาบลต่างๆ ในเขต
จังหวัดกาแพงเพชรและจังหวัดตาก
ปีพุทธศักราช 2527 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2527 มีผลให้วิทยาลัยครูสามารถผลิตบัณฑิตสาขาวิชาชีพอื่นที่ไม่ใช่
วิชาชีพครูได้
ปีการศึกษา 2529 เปิดรับนักศึกษา ภาค กศ.บป. เป็นรุ่นแรก
ปีพุทธศักราช 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามวิทยาลัยครูทั้ง 36 แห่งว่า “สถาบันราชภัฏ”
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535
ปีพุทธศักราช 2538 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งมีผลให้วิทยาลัยครูกาแพงเพชรมี
ฐานะเป็นสถาบันราชภัฎกาแพงเพชร ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2538
ปีการศึกษา 2541 เปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาเป็นรุ่นแรก
ปีการศึกษา 2543 เปิดรับนักศึกษาภาคพิเศษ ที่ อ.แม่สอด จ.ตาก ใช้สถานที่โรงเรียนสรรพวิทยาคมเป็นศูนย์การศึกษาเป็นรุ่นแรก
ปีการศึกษา 2544 จัดตั้งศูนย์ขยายโอกาสอุดมศึกษาสู่ท้องถิ่นบนพื้นที่ 600 ไร่ ของสถาบันที่ ต.แม่ ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก และเปิดรับนักศึกษาภาคปกติเป็นรุ่น
แรก
ปีการศึกษา 2545 เปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา และหลักสูตรครุศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนเป็นรุ่นแรก
ปีการศึกษา 2546 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ลงทรงพระปรมาภิไธยประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา ใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มีผลให้สถาบันราชภัฏอยู่ในโครงสร้างเดียวกับมหาวิทยาลัยในสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ปีพุทธศักราช 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏวันที่ 9 มิถุนายน 2547 และประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ในวันที่ 14 มิถุนายน 2547 จึงมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2547 เป็นต้นไป ทาให้สถาบันราชภัฏ 41 แห่งทั่วประเทศ มี สถานภาพเป็น “มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ” มีความเป็นอิสระและเป็นนิติบุคคล เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึ กษาธิการ

ปีพุทธศักราช 2548 เปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการ
สอน และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา ณ ศูนย์อุดมศึกษาแม่สอด เป็นรุ่นแรก
ปีพุทธศักราช 2550 เปิดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น และหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ปีพุทธศักราช 2551 เปิดรับนักศึกษาภาคพิเศษตามโครงการความร่วมมือกั บกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการ
จัดการการคลัง เป็นรุ่นแรก โดยรับนักศึกษาที่เป็นบุคลากรองค์กรปกครองท้องถิ่นจากจังหวัดกาแพงเพชร จังหวัดตากและจังหวัดสุโขทัย
ปีพุทธศักราช 2552 เปิดรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรดุษฏีบัณฑิตสาขายุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนา (รุ่นแรก)
ปีพุทธศักราช 2557 เปิดรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรดุษฏีบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษา (รุ่นแรก)
ปีพุทธศักราช 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เปลี่ยนสังกัดจากกระทรวงศึกษาธิก าร มาสังกัด กระทรวงการอุดมศึก ษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม
ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานที่ทั้งสิ้น 14 หน่วยงาน ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย สานักงานอธิการบดี สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สานักวิ ทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สานักศิลปะและวัฒนธรรม สานักประกันคุณภาพการศึกษา สถาบัน วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด และสานักบริการ
วิชาการและจัดหารายได้

ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมา
1.1 ชื่อหน่วยงาน สานักงานอธิการบดี
1.2 ที่ตั้ง
อาคารเรียนรวมและอานวยการ (อาคาร 14)
อาคารกองพัฒนานักศึกษา
1.3 ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
ตามที่สถาบันราชภัฏกาแพงเพชร ได้เปลี่ยนสถานภาพมาเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ตั้งแต่วันที่
15 มิถุนายน 2547 เป็นต้นมา มีผลทาให้มีการแบ่งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยใหม่เป็น 10 หน่วยงาน และสานักงานอธิการบดี เป็นหนึ่งในหน่วยงานดังกล่าว
ปัจจุบัน สานักงานอธิการบดีแบ่งโครงสร้างประกอบด้วยกลุม่ งานและกอง ดังนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานธุรการ กลุ่มงานเลขานุการ กลุม่ งานการเงิน กลุ่มงานพัสดุ
กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่และนิติการ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานอาคารสถานที่ กลุ่มงานไฟฟ้าและอนุรกั ษ์พลังงาน กองนโยบายและแผน และกองพัฒนานักศึกษา

โครงสร้างองค์กร สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

สานักงานอธิการบดี

กองกลาง
•
•
•
•
•

- กลุ่มงานการเงิน
- กลุ่มงานธุรการ
- กลุ่มงานเลขานุการ
- กลุ่มงานพัสดุ
- กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
และนิติการ
• - กลุ่มงานอาคารสถานที่
• - กลุ่มงานไฟฟ้าและ
อนุรักษ์พลังงาน
• - กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
- กลุ่มงานบริหารทั่วไป

• กองนโยบายและแผน
- งานบริหารทั่วไป
• - งานแผนงานและติดตาม
ประเมินผล
• - งานวิจัยสถาบันและ
สารสนเทศ
• - งานวิเคราะห์งบประมาณ

• กองพัฒนานักศึกษา

สานักงานกองพัฒนานักศึกษา

1. ฝ่ายบริหารและ
ธุรการ
2. ฝ่ายวางแผนและ
การประกันคุณภาพ
3. ฝ่ายศูนย์เวชศึกษา
ป้องกันและบริการ
สุขภาพนักศึกษา
4. ฝ่ายสวัสดิการ
นักศึกษา

องค์การนักศึกษา

1. ฝ่ายบริหารงาน
องค์การนักศึกษา
2. ฝ่ายกิจกรรม
นักศึกษา
3. ฝ่ายวินัยและ
พัฒนานักศึกษา
4. ฝ่ายด้านวิชาทหาร

ข้อมูลพื้นฐานของสานักงานอธิการบดี

หน่วยงาน
สานักงานอธิการบดี
- กองกลาง
- กองพัฒนานักศึกษา
- กองนโยบายและแผน
รวมทั้งสิ้น

จานวนบุคลากรของมหาวิทยาลัย
บุคลากรสายสนับสนุน
รวม
ภาคปฏิบัติการ
ภาคสนาม
ตาม
พนง. พนง.ร
รวม
รวม
ขรก.
ลจ.ป. สญจ.
ลจ.ป. สญจ.
หน่วยงาน
ม.
.
5
26
9
2
18 60
5
44 49
109
5
6
11
8
8
19
1
5
6
6
6
36
9
2
24 77
5
52 57
134

ร้อยละ
81.34
14.17
4.47
100.00

(ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2562)
หมายเหตุ : ขรก. หมายถึง ข้าราชการ / พนง.ม. หมายถึง พนักงานมหาวิทยาลัย / พนง.ร. หมายถึง พนักงานราชการ / ลจ.ป. หมายถึง ลูกจ้างประจา / สญจ. หมายถึง ลูกจ้างประจาตามสัญญาจ้าง
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ยุทธศาสตร์ระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
1. นโยบายรัฐบาล (คาแถลงนโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี วันที่ 10 กันยายน 2557)
รัฐบาลได้นายุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศว่าด้วยการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลักสาคัญ ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ซึ่งทรงเน้นความพอดีพอสมพอควรแก่ฐานะความมีเหตุมีผล และการมีภูมิคุ้มกันมาเป็นแนวคิด ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 แนวทางของคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ
และความต้องการของประชาชน ซึ่งแสดงออกมาโดยตลอดและน่าจะชัดเจนขึ้นในช่วงเวลาแห่งการออกแบบการปฏิรูปประเทศ รัฐบาลมีนโยบายในเรื่องต่ างๆ จาแนกเป็น 11 ด้าน ดังนี้
1) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
2) การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
3) การลดความเหลื่อมล้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
4) การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
5) การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน
6) การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
7) การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
8) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา และนวัตกรรม
9) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
10) การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ
11) การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
2. กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจาชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
ทั้งนี้ วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอานาจรัฐ การดารงอ ยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การ
ดารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกี ยรติและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถ
ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้ การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้ องกั น ด้านค วามมั่นคงในประชาคมอาเซีย นและ
ประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า
“มั่นคง” หมายถึง การที่ประเทศจะต้องเกิดความสงบสุข สันติ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ไม่ใช้ความรุนแรง หรือวิถีทางนอกกฎหมาย มีความรักใคร่สามัคคีกัน
“มั่งคั่ง” หมายถึง การทาให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามสมควรแก่ฐานะ การทาให้เศรษฐกิจมีความเชื่อมโยงระหว่างกันมากขึ้น โดยให้ความสาคัญกับการค้าขายกับประเทศเพื่ อ น
บ้าน มากกว่าที่จะพึ่งพาแต่เฉพาะการส่งออกไปขายยังประเทศที่อยู่ไกล บริหารจัดการภายในประเทศอย่างบูรณาการ ทั้งการทรัพยากรน้า การประกอบอาชีพ การศึกษา และ สิ่งแวดล้อมให้ดาเนิน
ไปอย่างสมดุล
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“ยั่ งยื น ” หมายถึง การคานึง ถึง การพั ฒ นาที่ยั่ งยื น ไม่ดาเนินการโครงการใดๆ ที่อาจก่อให้เ กิ ดภาระแก่ลู กหลานในอนาคตข้ างหน้ า ใช้ทรัพยากรที่ มีอยู่ อย่ างเหมาะสมตามก าลั ง
ความสามารถของตนเอง ใช้หลักเหตุและผล และการรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลง หรือการมีภูมิคุ้มกันตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทาให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จาเป็นจะต้องมีการวางแผนและกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และกาหนดแนวทางการ
พัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจาเป็นจะต้องกาหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพื่อถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่ อง
และมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่ อการ
สร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์
ประจาชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็น
ธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกั นทางสังคม (5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้ าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
3. ไทยแลนด์ 4.0
“ไทยแลนด์ 4.0” เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใต้การนาของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่เข้ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ที่ ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ” ที่มีภารกิจสาคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ เพื่อปรับแก้
จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างเร็ว รุนแรงในศตวรรษที่ 21 ได้
ประเทศไทยในอดีตที่ผ่านมามีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ยุคแรก หรือ “ประเทศไทย 1.0” เน้นการเกษตรเป็นหลัก เช่น ผลิตและขาย พืชไร่ พืชสวน เลี้ยงสัตว์
เป็นต้น ยุคสอง หรื อ “ประเทศไทย 2.0” เน้นอุตสาหกรรมเพิ่ มขึ้ นแต่เป็ นอุต สาหกรรมขนาดเล็ก เช่น การผลิตและขายรองเท้ า เครื่องหนัง เครื่องดื่ม เครื่องประดับ เครื่องเขีย น กระเป๋า
เครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น และปัจจุบัน (พ.ศ.2559) จัดอยู่ในยุคที่สาม หรือ ”ประเทศไทย 3.0” เป็นอุตสาหกรรมหนักและการส่งออก เช่น การผลิตและขาย ส่งออกเหล็กกล้า รถยนต์ กลั่นน้ามัน แยก
ก๊าซธรรมชาติ ปูนซีเมนต์ เป็นต้น แต่ไทยในยุค 1.0 2.0 และ 3.0 รายได้ประเทศยังอยู่ในระดับปานกลาง จึงต้องเร่งพัฒนาเศรษฐกิจสร้างประเทศ จึงเป็นเหตุให้นาไปสู่ยุคที่สี่ ให้รหัสใหม่ว่า ”
ประเทศไทย 4.0” ให้เป็นเศรษฐกิจใหม่ (New Engines of Growth) มีรายได้สูง โดยวางเป้าหมายให้เกิดภายใน 5-6 ปีนี้ เป็นการการวางภาพอนาคตทางเศรษฐกิจที่ชัดเจนของประเทศที่ พัฒ นา
เช่น สหรัฐอเมริกา “A Nation of Makers” อังกฤษ “Design of Innovation” อินเดีย “Made in India” หรือ เกาหลีใต้ “Creative Economy” เป็นต้น
“ประเทศไทย 4.0” ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” โดยมีฐานคิดหลัก คือ เปลี่ยนจากการผลิต
สินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” เปลี่ยนการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม และเปลี่ยนจากการเน้น
ภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น
ดังนั้น จึงควรมีการเปลี่ยนวิธีการที่มีลักษณะสาคัญ คือ เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมในปัจจุบัน ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming)
โดยเกษตรกรต้องมีฐานะที่มั่นคง และเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู่และรัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา ไปสู่
การเป็น Smart Enterprises และ Startups บริษัทเกิดใหม่ที่มีศักยภาพสูง เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่าไปสู่ High Value Services และเปลี่ยนจากแรงงาน
ทักษะต่าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง
เพื่อให้เกิดผลจริงต้องมีการพัฒนาวิ ทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ดังนี้
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1. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น สร้างเส้นทางธุรกิจใหม่ (New Startups) ด้านเทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีอาหาร เป็นต้น
2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เช่น พัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพ เทคโนโลยีการแพทย์ สปา เป็นต้น
3. กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม เช่น เทคโนโลยีหุ่นยนต์ เป็นต้น
4. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว เช่น เทคโนโลยีด้านการเงิน อุปกรณ์เชื่ อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้ อง
ใช้คน เทคโนโลยีการศึกษา E-MargetPlace E-Commerce เป็นต้น
5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง เช่น เทคโนโลยีการออกแบบ ธุรกิจไลฟ์สไตล์ เทคโนโลยีการท่องเที่ยว การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ เป็นต้น
การพัฒนาประเทศภายใต้โมเดล “ประเทศไทย 4.0” จะใช้แนวทาง “สานพลังประชารัฐ ” เป็นตัวการขับเคลื่อน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ภาคการเงิ นการธนาคาร
ภาคประชาชน ภาคสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่างๆ ร่วมกันระดมความคิด ผนึกกาลังกันขับเคลื่อน ผ่านโครงการ บันทึกความร่วมมือ กิจกรรม หรือ งานวิจัยต่างๆ โดยการ
ดาเนินงานของ ”ประชารัฐ” กลุ่มต่างๆ อันได้แก่ กลุ่มที่ 1 การยกระดับนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์การปรับแก้กฎหมายและกลไกภาครัฐ พัฒนาคลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และการดึงดูด
การลงทุน และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน กลุ่มที่ 2 การพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ กลุ่มที่ 3 การส่งเสริมการท่องเที่ยวและไมล์ การสร้างรายได้
และการกระตุ้นการใช้จ่ายภาครัฐ กลุ่มที่ 4 การศึกษาพื้นฐานและพัฒนาผู้นา (โรงเรียนประชารัฐ) รวมทั้งการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ และกลุ่มที่ 5 การส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนใน
ต่างประเทศ รวมทั้งการส่งเสริมกลุ่ม SMEs และผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ซึ่งแต่ละกลุ่มกาลังวางระบบและกาหนดแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายอย่างเข้มข้น
4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศกาลังประสบอยู่ ทาให้การกาหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่ อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒ นาฯ
ฉบับที่ 11 และกรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมนาและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมี ส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน
โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความสาคัญกับการกาหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้
สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ โดยมีแนวทางในการพัฒนา ดังนี้
1. การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง
1.1) การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา
1.2) การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน
1.3) การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล
1.4) การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน
1.5) การปรับโครงสร้างการผลิต
2. การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
2.1) การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ
2.2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง
2.3) การพัฒนาด้านสุขภาพ
2.4) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย
3. การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
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3.1) การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ
3.2) การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก
3.3) การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร
3.4) การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค
4. การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง
4.1) การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง
4.2) การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน
4.3) การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
5. การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5.1) การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว
5.2) การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5.3) การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว
5.4) การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
5.5) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
5.6) การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้ านภัยพิบัติ
6. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ
6.1) การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ
6.2) การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
6.3) การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม
6.4) การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
5. นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 - 2570
นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 - 2570 เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาระบบอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพื่อให้เกิดเป็นพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่สอดคล้องกับทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และนโยบายของรัฐบาล โดยมีวิสัยทัศน์เพื่อ “เตรียม
คนไทยแห่งศตวรรษที่ 21 พัฒนาเศรษฐกิจที่ กระจายโอกาสอย่างทั่วถึง สังคมที่มั่นคง และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยสร้างความเข้มแข็งทางนวัตกรรมระดับ แนวหน้าในสากล นาพาประเทศ
ไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว”
ในการจัดทานโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) ฉบับนี้ คานึงถึงบริบทโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่ างรวดเร็ว และการปฏิรูปประเทศใน
ปัจจุบัน ซึ่งรวมถึงการจัดตั้ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นกระทรวงใหม่ เพื่อเป็นกลไกในการปรับเปลี่ยน ประเทศไทยไปสู่ประเทศที่ขับเคลื่อ นด้วยนวัตกรรม จึง
ออกแบบนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สามารถมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดาเนินงานในลักษณะแพลตฟอร์ม (platform) ความร่วมมือตามเป้าประสงค์ของการพัฒนาใน 4
ด้าน ได้แก่
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1. การพัฒนากาลังคนและสถาบันความรู้
เป้าหมาย O1 พัฒนากาลังคนและสถาบันความรู้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไปสู่ การเป็นประเทศรายได้สูง
ผลสัมฤทธิ์ที่สาคัญ
KR1.1 นักวิจัยและพัฒนาเพิ่มเป็น 25 คนต่อประชากรหนึ่งหมื่นคนภายในปี 2564
KR1.2 คนไทยทุกช่วงวัยมีสมรรถนะพร้อมเข้าสู่อาชีพและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
KR1.3 มีกาลังคนและสถาบันความรู้/สถาบันเฉพาะทางชั้นนาของโลก
KR1.4 บัณฑิตคุณภาพ/ผู้สาเร็จการศึกษาใหม่มีทักษะตรงหรือใกล้เคียงกับที่ตลาดงานต้องการ จานวน 1 ล้านคน
KR1.5 สัดส่วนบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรม (STEM degrees)
แพลตฟอร์มที่ 1 การพัฒนากาลังคนและสถาบันความรู้ ประกอบด้วย 6 โปรแกรม คือ
โปรแกรมที่ 1 สร้างระบบผลิตและพัฒนากาลังคนให้มีคุณภาพ
โปรแกรมที่ 2 ผลิตกาลังคนระดับสูงรองรับ EEC และระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศ
โปรแกรมที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต
โปรแกรมที่ 4 ส่งเสริมปัญญาประดิษฐ์เป็นฐานขับเคลื่อนประเทศในอนาคต (AI for All)
โปรแกรมที่ 5 ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้า และการวิจัยพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ
โปรแกรมที่ 6 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจัยที่สาคัญ
2. การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม
เป้าหมาย O2 มีองค์ความรู้อันเกิดจากการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อจัดการกับปัญหาท้าทายเร่งด่วนที่สาคัญของประเทศ คนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาให้สามารถดารงชีวิตได้ อย่าง
มีความสุขและมีคุณค่า
ผลสัมฤทธิ์ที่สาคัญ
KR2.1 มีองค์ความรู้อันเกิดจากการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อจัดการกับปัญหาท้าทายเร่งด่วนสาคัญของประเทศ และบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ชาติ และ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
KR2.2 คนในทุกช่วงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดารงชีวิตด้วยตนเองได้อย่างมีคุณค่า และมีกลไกที่เอื้อต่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข พร้อมรับสังคมสูงวัย
KR2.3 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการเกษตรเพื่อเพิ่มผลิตภาพและความมั่นคงทางรายได้ของเกษตรกร
แพลตฟอร์มที่ 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม ประกอบด้วย 3 โปรแกรม คือ
โปรแกรมที่ 7 โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และการเกษตร
โปรแกรมที่ 8 สังคมสูงวัย
โปรแกรมที่ 9 สังคมคุณภาพและความมั่นคง
3. การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน
- 12 -

เป้าหมาย O3 ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ผลสัมฤทธิ์ที่สาคัญ
KR3.1 อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโดย IMD อยู่ใน 30 อันดับแรก
KR3.2 ดัชนีความสามารถด้านนวัตกรรม (GII) ของไทยดีขึ้นอย่างเนื่อง
KR3.3 สัดส่วนการพัฒนาเทคโนโลยีของตนเองต่อการพึ่งพาเทคโนโลยีจากภายนอกเพิ่มขึ้นจาก 10:90 เป็น 30:70
KR3.4 จานวนวิสาหกิจเริ่มต้น (Startups) และวิสาหกิจฐานนวัตกรรม (Innovation-driven Enterprises : IDEs) ที่มีศักยภาพเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด 5,000 ราย
แพลตฟอร์มที่ 3 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน ประกอบด้วย 3 โปรแกรม คือ
โปรแกรมที่ 10 ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ
โปรแกรมที่ 11 สร้างและยกระดับศักยภาพวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) พัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม และพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรม
โปรแกรมที่ 12 โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพและบริการ
4. การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้า
เป้าหมาย O4 กระจายความเจริญและสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจสังคมท้ องถิ่น ด้วยความรู้และนวัตกรรม
ผลสัมฤทธิ์ที่สาคัญ
KR4.1 ชุมชนที่มีขีดความสามารถในการจัดการตนเอง (Smart community) มีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชน
KR4.2 รายได้ของคนจนกลุ่มรายได้ร้อยละ 40 ล่างเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 อย่างทั่วถึง
KR4.3 เกิดการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค โดยมีเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค
KR4.4 ดัชนีการพัฒนาอย่างทั่วถึง (Inclusive Development Index : IDI) ของไทยดีขึ้น
แพลตฟอร์มที่ 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้า ประกอบด้วย 3 โปรแกรม คือ
โปรแกรมที่ 13 นวัตกรรมสาหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม
โปรแกรมที่ 14 ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยา
โปรแกรมที่ 15 เมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ
การปฏิรูปประเทศด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) เป็นการปฏิรูปเชิงโครงสร้างที่สาคัญสาหรับประเทศไทย มีเป้าหมายเพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศโดย
มุ่งเน้นการเตรียมคนไทยเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 และการนาองค์ความรู้และนวัตกรรมไปพัฒนาประเทศ เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างเต็มรูปแบบและยั่งยืน ซึ่งนาไปสู่การ
ปฏิรูป 3 ด้าน ได้แก่ 1) การปฏิรูปการบริหารภาครัฐ (Administrative Reform) เพื่อจัดให้มีองค์กรในรูปแบบที่เหมาะสมกับ การขับเคลื่อนงานด้าน อววน. มีการบริหารงานที่คล่องตัว ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง รวมทั้งมีการบูรณาการการทางานในด้านวิจัยร่ว มกันเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยมีประเด็นการปฏิรูปสาคัญ เช่น การจัด ประเภทหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม การ
พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผล และระบบการ เชื่อมโยงข้อมูลด้าน อววน. เป็นต้น 2) การปฏิรูประบบงบประมาณ (Budgeting Reform) เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณ สอดคล้องกับ
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้าน อววน. ของประเทศ และเพื่อส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมให้ ดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นผ่านกองทุนที่มีการจัดสรรงบประมาณใน
ลักษณะเป็นก้อนใหญ่ (Block Grant) และต่อเนื่อง (Multi-year) โดยมีประเด็นการปฏิรู ปสาคัญ ได้แก่ การออกแบบระบบการจัดสรรและ บริหารงบประมาณ การบริหารจัดการกองทุนด้าน
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และการจัดตั้งโครงการ สานักงานบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม เป็ นต้น 3) การปฏิรูปกฎหมาย ระเบียบ (Regulatory Reform) เพื่ออานวยความ
สะดวก ลดปัญหาและอุปสรรค และสามารถขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อการนาไปใช้ประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และชุมชนได้อย่างคล่องตัว และ ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในภาพรวม โดยมี
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ประเด็นการปฏิรูปสาคัญ ได้แก่ การเร่งผลักดันกฎหมายส่งเสริมการ ใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม กฎหมายเกี่ยว กับการส่งเสริมนวัตกรรมด้านการอุดมศึกษาและการผลิต กาลังคน
ระดับสูง (Sandbox) และมาตรการการสนับสนุนงบประมาณของรัฐเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีในโครงการ ลงทุนขนาดใหญ่ และการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เป็นต้น
การปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ประกอบด้วย 1 โปรแกรม คือ
โปรแกรมที่ 16 ปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
6. แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2565
แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (แผนด้าน ววน.) เป็นแผนระยะปานกลาง จัดทาขึ้นเพื่ อเป็นกรอบและแนวทางในทางการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ
และการจัดสรรงบประมาณ ให้แก่หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมในลักษณะต่อเนื่องหลายปี (multi-year) เพื่อให้การจัดทาแผนด้าน ววน. พ.ศ. 2563 – 2565 สอดคล้องกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การ อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2570 และทันกับกระบวนการปรับงบประมาณ สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและ
สานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ จึงได้ร่วมกันจัดทาแผนด้าน ววน. โดยกาหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด ความสาเร็จ และโปรแกรมย่อยที่สอดคล้องกันกับ 4
แพลตฟอร์ม และ 16 โปรแกรมภายใต้นโยบายและยุทธศาสตร์การอุด มศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2570 โดยสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ได้ในอนาคตเพื่อให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปและนโยบายของประเทศให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ทั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให้ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภ าคมี
ส่วนร่วมในการจัดทาแผนด้าน ววน. รวมทั้งได้รับข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ 17 สาขา เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562
เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสาเร็จ และโปรแกรมย่อย
1. สร้างและจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ในแต่ละแขนงและพื้นที่
2. สร้างและจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในแต่ละพื้นที่ ในแต่ละมิติ อาทิ เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม
3. พัฒนากาลังคนและองค์ความรู้ของระบบวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
ความสาเร็จด้าน
การยกระดับความสามารถการแข่งขัน

การลดความเหลื่อมล้าในสังคม
การพัฒนากาลังคนและองค์ความรู้

ตัวชี้วัดที่สาคัญ
การจัดอันดับโดยสภาเศรษฐกิจโลกและ สถาบันการจัดการนานาชาติ
สัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุนวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมต่อ GDP
สัดส่วนการลงทุน R&D ของภาคเอกชน : ภาครัฐ
สัดส่วนผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูก นาไปใช้ในการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับภาค
การผลิตและบริการ เทียบกับผลงานทั้งหมด
รายได้เกษตรกรที่ร่วมโครงการ (บาท/ครัวเรือน/ปี) (จากปัจจุบัน 74,483 บาท/ครัวเรือน/ปี)
ชุมชนนวัตกรรม
นวัตกรรมทางสังคมและนวัตกรรมที่ผลิตได้เองภายในประเทศเพิ่มขึ้น
สัดส่วนบุคลากรด้าน R&D ต่อประชากร
สัดส่วนการลงทุน R&D ในอุตสาหกรรม ยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ : งานวิจัยพื้นฐาน
เพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ : ระบบโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบมาตรฐาน
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2563
36 (2560)
1% (2560)

2565
1 ใน 30
1.5% (2565)
70 : 30
ไม่น้อยกว่า 30%

100,000
2,000

150,000
10,000
ไม่น้อยกว่า 1 เท่าตัว
25 : 10,000
55 : 25 : 20

แผนด้าน ววน. จัดทาขึ้นโดยให้มีความสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2570 ซึ่งจะขับเคลื่อนการดาเนินงานในลั กษณะ
แพลตฟอร์ม การเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ทั้งสิ้น 4 แพลตฟอร์ม ซึ่งประกอบด้วยโปรแกรมภายใต้ 16 โปรแกรม ภายใต้แต่ละโปรแกรมประกอบด้วยโปรแกรมย่อยซึ่งจะระบุแนวทางการดาเนินงานที่
จะส่งผลให้เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สาคัญซึ่งระบุในนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2570 สาเร็จ
7. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565)
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดทากรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 โดยมีเป้าหมายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 เมื่อสิ้นสุดแผนในปี พ.ศ.
2565 คือ “ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถปรับตัวสาหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิตพัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้และนวัตกรรมเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในโลกาภิวัฒน์ สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทยโดยใช้กลไกของธรรมาภิบาลการเงินกา รกากับมาตรฐานและเครือข่ายอุดมศึกษาบน
พื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการความหลากหลายและเอกภาพเชิงระบบ” ประกอบด้วย
1) ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทยเพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ
2) พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้ และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3) สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย โดยใช้กลไกธรรมาภิบาล การเงิน การกากับมาตรฐานและเครือข่ายอุดมศึกษาบนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลาย และ
เอกภาพเชิงระบบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ได้ดาเนินงานตามกรอบแผนอุดมศึกษาโดยได้จัดทายุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับทิศทางและกรอบการดาเนินงานตามแผนอุ ดมศึกษาระยะยาว 15 ปี
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) เช่น ด้านการเรียนการสอนมีการลดเลิกหลักสูตรที่ไม่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน สร้างกระบวนการพัฒนานักศึกษาเพื่อความแข็งแกร่งทางวิชาการและ
คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนให้แก่นักศึกษาตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย สร้างหลักสูตรเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สนั บสนุนและส่งเสริมการทาผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
มีกองทุนสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร มีการจัดวางระบบการเงิน งบประมาณ ภายใต้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
8. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579
เนื่องจากแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 – 2559) จะสิ้นสุดในปี พ.ศ. 2559 ดังนั้น สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงได้จัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 –
2579 ซึ่งเป็นแผนระยะยาว 20 ปี เพื่อเป็นแผนแม่บทสาหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนา โดยกาหนดวิสั ยทัศน์ จุดมุ่งหมาย เป้าหมาย ตัวชี้วัด และยุทธศาสตร์ของ
แผนการศึกษาแห่งชาติ ดังนี้
วิสัยทัศน์ (Vision)
“คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษ
ที่ 21”
วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 4 ประการ คือ
1) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
2) เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญั ติการศึกษาแห่งชาติ และ
ยุทธศาสตร์ชาติ
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3) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมือผนึกกาลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่ างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และ
4) เพื่อนาประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้าภายในประเทศลดลงเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาดังกล่าว
ข้างต้น
แผนการศึกษาแห่งชาติได้วางเป้าหมายไว้ 2 ด้าน คือ
1) เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ใ นศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและคุณลักษณะ
ต่อไปนี้
- 3Rs ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้ (Writing) และการคิดเลขเป็น(Arithmetics)
- 8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิด อย่ างมี วิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปั ญหา (Critical Thinking and Problem Solving) ทักษะด้านการสร้ างสรรค์แ ละนวัต กรรม
(Creativity and Innovation) ทั กษะด้ านความเข้ าใจต่ างวั ฒ นธรรม ต่ างกระบวนทั ศ น์ (Cross – cultural Understanding) ทั กษะด้ านความร่ วมมื อ การท างานเป็ นที ม และภาวะผู้ นา
(Collaboration,Teamwork and Leadership) ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่อ (Communications, Information and Media Literacy) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม
(Compassion)
2) เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ประการ ดังนี้
2.1) ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access)
2.2) ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างเท่าเทียม (Equity)
2.3) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ (Quality)
2.4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่าและบรรลุเป้าหมาย (Efficiency)
2.5) ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) มี
แผนการศึกษาแห่งชาติได้กาหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์หลักที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ มีเป้าหมาย ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มีเป้าหมาย ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้มีเป้าหมายดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา มีเป้าหมาย ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมาย ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเป้าหมายดังนี้
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9. นโยบายการปรับยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) (ฉบับปรับปรุง 11 ตุลาคม 2561)
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศได้ร่วมหารือและกาหนดแนวทางการยกระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) มุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยกาหนดวิสัยทัศน์ คือ “มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็นสถาบันหลักที่บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการ
พัฒนาท้องถิ่นเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ” ซึ่งมีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้
1. พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดี เป็นพลเมืองดีในสังคมและมีสมรรถนะตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
2. วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับมุ่งเน้นการบูรณาการเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม
3. พัฒนาท้องถิ่นตามศักยภาพ สภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และน้อมนาแนวพระราชดาริสู่การปฏิบัติ
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นาชุมชนให้มีคุณธรรมและความสามารถในการบริหารงานเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม
5. บริหารจัดการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล พร้อมรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่ างต่อเนื่องและยั่งยืน
2. สถาบันหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นที่พึ่งของท้องถิ่ น ในการให้ความรู้ ให้ความจริง มีความเป็นกลางทางการเมือง ประสานความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ในการพัฒนา
ท้องถิ่นให้บรรลุเป้าหมาย
3. อัตลักษณ์บัณฑิต
บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมีความรู้ ความสามารถเชิงวิชาการวิชาชีพ พร้อมด้วยคุณลักษณะคนไทยตามพระราโชบายด้านการศึกษา 4 ประการ คือ
1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง คือ มีความรู้ ความเข้าใจต่อชาติ บ้านเมือง ยึดมั่นในศาสนา มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ และมีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน
2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง คือ รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด – ชอบ สิ่งที่ชั่ว – ดี ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่งาม ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว และช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง
3. มีงานทา มีอาชีพ คือ การสร้างให้เด็กและเยาวชนรักงาน สู้งานทาจนงานสาเร็จ มีงานทาสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้
4. เป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย คือ สานึกในหน้าที่ข องทุกคนในการเป็นพลเมืองดี ส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสทาหน้าที่พลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะทาเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องทา”
ด้วยความมีน้าใจและความเอื้ออาทร
4. สมรรถนะบัณฑิต
บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาการ วิชาชีพ มีทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 มีความเป็นมืออาชีพ
5. ยุทธศาสตร์
5.1) การพัฒนาท้องถิ่น
กลยุทธ์
1. สร้างและพัฒนาความร่วมมื อกับผู้ ว่าราชการจังหวัดในการวางแผนพัฒ นาเชิงพื้ นที่ และดาเนินโครงการตามพันธกิ จและศั กยภาพของมหาวิทยาลั ยโดยกาหนด
เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมถึง Timeline ในการดาเนินการทุกขั้นตอนอย่างเป็นรูปธรรม (ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว) ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดด้วย
2. บูรณาการความร่วมมือในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย (ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม) ในการดาเนินโครงการพัฒนาให้บรรลุตามเป้าหมายอย่ างมี
นัยสาคัญ
3. บูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัยของนักศึกษา และอาจารย์กับการพัฒนาท้องถิ่น
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ตัวชี้วัด
1. มีฐานข้อมูลของพื้นที่บริการ (ศักยภาพชุมชน สภาพปัญหา และความต้องการที่แท้จริงของชุมชน) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ ประเมินและวางแผนงานพัฒนาเชิง พื้นที่
ตามศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
2. จานวนหมู่บ้าน / โรงเรียน ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏดาเนินโครงการอันเป็นผลจากการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่
3. ร้อยละสะสมของจานวนหมู่บ้านที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเข้าดาเนินโครงการพัฒนาเปรียบเทียบกับจานวนหมู่บ้านทั้งหมดในพื้นที่บริการ (การกระจายตัวเชิงพื้นที่)
4. จานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และจานวนโครงการฯ สะสม (แยกประเภทตามเป้าหมาย)
5. จานวนภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ดาเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่บริการ
6. อัตราส่วนโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นแกนนาเปรียบเทียบกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมดของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
7. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับการน้อมนาพระราโชบายด้านการศึกษา เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ประการ สู่การปฏิบัติในพื้นที่บริการ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
8. อัตราการอ่านออกเขียนได้ ของจานวนประชากร โดยเฉพาะประชากรในวัยประถมศึกษาในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
9. ร้อยละของหมู่บ้านที่มีดัชนีชี้วัดความสุขมวลรวมชุมชนเพิ่มขึ้น
10. อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้ครัวเรือนในพื้นที่การพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
11. มีแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างคุณค่าและจิตสานึกรักษ์ท้องถิ่น
12. จานวนวิสาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการใหม่ในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ประสบความสาเร็จ จากการสนับสนุนองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
13. อัตราการอพยพของประชากรวัยทางานในท้องถิ่นลดลง
5.2) การผลิตและพัฒนาครู
กลยุทธ์
1. ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ และกระบวนการผลิตให้มีสมรรถนะเป็นเลิศเป็นที่ยอมรับด้วย School Integrated Learning และสอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ
2. พัฒนาสมรรถนะครูของครูให้มีความเป็นมืออาชีพ
3. บ่มเพาะนักศึกษาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพพร้อมด้วยจิตวิญญาณความเป็นครูและคุณลักษณะ 4 ประการ คือ 1) มีทัศนคติที่ดีและ
ถูกต้อง 2) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3) มีงานทา มีอาชีพ 4) เป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย
4. จัดทาแผนการดาเนินงานตามข้อ 1 – 3 โดยกาหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพรวมถึงขั้นตอนและระยะเวลา (Timeline) ในการปฏิบัติงาน ทั้งระยะสั้น ระยะ
กลาง และระยะยาวเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม
ตัวชี้วัด
1. มีการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์และกระบวนการผลิตครู เพื่อให้บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีอัตลักษณ์ สมรรถนะและคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพ พร้อมด้วยคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามพระราโชบายด้านการศึกษาและคุณลักษณะครูศตวรรษที่ 21
2. ร้อยละครูของครูที่มีประสบการณ์สอนในโรงเรียนต่อปีการศึกษา
3. ร้อยละของบัณฑิตครูที่จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่สอบบรรจุผ่านเกณฑ์ของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ภายในเวลา 1 ปี
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4. มี Platform เพื่อสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบัณฑิตครู มหาวิทยาลัยราชภัฏที่เข้าสู่วิชาชีพ
5. ผลคะแนน O-NET หรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เพิ่มขึ้นจากการพัฒนาสมรรถนะ ครูประจาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
6. สัดส่วนบัณฑิตครูที่ได้รับการบรรจุเข้าทางานในภูมิภาค
7. ผลงานการวิจัยสาขาวิชาชีพครูที่ได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติหรือนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิ ตและพัฒนาครูเพิ่มขึ้น
5.3) การยกระดับคุณภาพการศึกษา
กลยุทธ์
1. ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ทันสมัยและพัฒนาหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ
2. พัฒนาศักยภาพผู้สอนให้เป็นมืออาชีพ
3. พัฒนาห้องปฏิบัติการ/อุปกรณ์การเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิต
4. ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้บูรณาการกับการทางานและเสริมสร้างทักษะและจิตสานึก ในการพัฒนาท้องถิ่น
5. ผลิตบัณฑิตได้ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งด้านสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ คือ มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มี
พื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพ มีงานทา และมีความเป็นพลเมืองดี มีวินัย
6. จัดทาแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในลักษณะการ Reprofile อย่างเป็นรูปธรรม โดยกาหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมถึงระยะเวลาและ
ขั้นตอนการดาเนินการ (Timeline) ในการปฏิบัติอย่างชัดเจน
ตัวชี้วัด
1. จานวนหลักสูตรที่ถูกปรับปรุงให้ทันสมัยและหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
2. ผลงานของนักศึกษา/อาจารย์ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือได้รับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติ
3. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่สาเร็จการศึกษา
4. ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐาน CEFR หรือมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า
5. อัตราการได้งานทา/ทางานตรงสาขา/ประกอบอาชีพอิสระทั้งตามภูมิลาเนาและนอกภูมิลาเนา ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภายในระยะเวลา 1 ปี
6. ผลการประเมินสมรรถนะของบัณฑิตโดยสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต
7. อัตราการศึกษาต่อในพื้นที่ของประชากรวัยอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น
5.4) การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมบุคลากรที่เป็นคนดีและคนเก่งให้พัฒนาและแสดงออกถึงความรู้ความสามารถ และศักยภาพในการพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างเต็มที่
2. เพิ่มบทบาทการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นโดยให้ความสาคัญกับการบูรณาการการเรียนการสอนกับการพัฒนาท้องถิ่น และการสร้างผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศเพื่อเสริมสร้างประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
4. ปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะด้านฐานข้อมูลงบประมาณและบุคลากรให้ทันสมัย รวดเร็ว มีป ระสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัด
1. จานวนอาจารย์และนักศึกษา ศิษย์เก่า ที่ได้รับรางวัลในระดับชาติ นานาชาติ
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2. อัตราส่วนจานวนผลงานวิจัยและองค์ความรู้ต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาต่อจานวนผลงานดังกล่าวที่ถูกนาไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
3. ผลการสารวจการรับรู้ข่าวสาร (นโยบาย แผนพัฒนาต่างๆ ที่สาคัญระดับชาติ จังหวัด องค์กร) ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
4. จานวนฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการและการตัดสินใจตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
5. ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการบริหารงานภาครัฐอยู่ในระดับสูงหรือสูงมาก
6. จานวนเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศ
7. ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
8. ฐานข้อมูลศิษย์เก่าและกิจกรรมสัมพันธ์เพื่อขยายเครือข่ายและปรับปรุงฐานศิษย์เก่า
9. ผลสารวจความคิดเห็นความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ
10. แผนพัฒนาจังหวัดกาแพงเพชร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564
การจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดฉบับนี้ เพื่อสนองตอบการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดกาแพงเพชร โดยมีวิสัยทัศน์ เป็นเป้าหมายในเชิงผลลัพธ์ที่ จังหวัดต้องการให้เกิดขึ้น โดยแสดงถึง
จุดเน้นหรือสิ่งที่จังหวัดต้องการจะเป็นในอนาคตอย่างชัดเจน รวมทั้งมีความเป็นไปได้ สอดคล้องกับการวิเคราะห์สภาวการณ์และโอกาสของพื้นที่ และมีการระบุตาแหน่งการพัฒนาของจังหวัด อย่าง
ชัดเจน โดยผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจากทุกภาคส่วนของจังหวัดได้กาหนดตาแหน่งการพัฒนาจังหวั ด (Positioning) ที่ให้ความสาคัญกับประเด็นดังต่อไปนี้ (1) แหล่งผลิตและแปรรูปสินค้า
เกษตรปลอดภัย (2) แหล่งผลิตพืชพลังงานทดแทน และ (3) การท่องเที่ยวมรดกโลก โดยได้กาหนดวิสัยทัศน์ไว้ดังนี้ “แหล่งผลิต แปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย ฐานผลิตพืชพลังงานทดแทน และ
เมืองท่องเที่ยวมรดกโลก”
1. พันธกิจ (Mission)
เพื่อให้การพัฒนาจังหวัดกาแพงเพชรมุ่งสู่การเป็น “แหล่งผลิต แปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย ฐานผลิตพืชพลังงานทดแทน และเมืองท่องเที่ยวมรดกโลก”ภารกิจหลักและการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีดังนี้
1. ยกระดับการผลิต การแปรรูป การตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย และส่งเสริมการผลิตพืชพลังงานทดแทนอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ส่งเสริมและบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการท่องเที่ยว
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน สร้างสังคมที่เข้มแข็ง และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
2. เป้าประสงค์รวม (Overall Goals)
เพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาจังหวัดและสามารถปรับตัวให้เข้ากับ การเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนการบรรลุตามวิสัย ทัศน์
การพัฒนาจังหวัดที่พึงปรารถนาตามแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี จึงกาหนดเป้าประสงค์รวมของการพัฒนาไว้ ดังนี้
1. ปริมาณผลผลิตการเกษตรปลอดภัยเพิ่มขึ้น
2. รายได้จากการจาหน่ายสินค้าเกษตรแปรรูปเพิ่มขึ้น
3. จานวนแปลง/ฟาร์ม ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัย (GAP) เพิ่มขึ้น
4. สัดส่วนปริมาณพืชพลังงานต่อสินค้าเกษตรทั้งหมดเพิ่มขึ้น
5. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น และแหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
6. ประชาชนมีระดับคุณภาพชีวิตสูงขึ้น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่ งยืน
3. ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)
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1. พัฒนาห่วงโซ่คุณค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย และส่งเสริมการผลิตพืชพลังงานทดแทนอย่างมีประสิทธิภาพ
2. บริหารจัดการการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
3. พัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงทางสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

11. แผนพัฒนาจังหวัดตาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565
การพัฒนาจังหวัดตากในช่วงที่ผ่านมา จังหวัดสามารถจัดทาคาของบประมาณเองได้เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐา น ด้านอาชีพ การท่องเที่ยว การค้า
ชายแดนครอบคลุมทุกด้าน ทั้งนี้ปัญหาความต้องการของประชาชนได้ผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน สรุปปัญหาความต้องการที่สอดรับกับศักยภาพในพื้นที่จังหวัด จึงกาหนดวิสัยทั ศน์
ในแผนพัฒนาจังหวัดตาก ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) คือ “เมืองน่าอยู่ ประตูการค้าชายแดน”
1. พันธกิจ/เป้าประสงค์รวม
1. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ให้มีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2. เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
3. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร
4. เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และส่งเสริมการค้า การลงทุน ในพื้นที่การค้าชายแดน และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการบริหารจัดการเพื่อป้องกันรักษาความมั่นคงชายแดน การรักษาความสงบเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ
2. ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และแก้ไขปัญหาความยากจน
2. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. การพัฒนาผลิตภาพทางการเกษตร
4. การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน
5. การบริหารจัดการภาครัฐและการรักษาความมั่นคงชายแดนและความสงบเรียบร้อย
3. เป้าประสงค์
1. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้มีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2. เพื่อป้องกัน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร
4. เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และส่งเสริมการค้าการลงทุนในพื้นที่การค้าชายแดนและเขคพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
5. การบริหารจัดการเพื่อป้องกันรักษาความมั่นคงชายแดน การรักษาความสงบเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ
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12. นโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จ.ตาก
ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เข้ามาบริหารประเทศ และกาหนดแนวทางในการดาเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการค้าชายแดนผ่านการจัดตั้งเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ที่มีศักยภาพ โดยกาหนดให้อาเภอแม่สอดเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพเหมาะสมในการจัดตั้งเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรกของไทยใน 5 พื้นที่ชายแดน
12.1) แผนงานเพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดตาก
1) แผนงานระยะเร่งด่วน
1) การเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม ดังนี้
1.1) แผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร
1.2) แผนงานโครงสร้างพื้นฐานคมนาคม จ.ตาก วงเงิน 9,097 ล้านบาท ดังนี้
- ถนนเชิงเขาตะนาวศรี กอกะเร็ก ระยะทาง 46.6 กิโลเมตร
- ทางหลวงหมายเลข 12 ตาก-แม่สอด ตอน 2 ระยะทาง 13.3 กิโลเมตร
- ทางหลวงหมายเลข 12 ตาก-แม่สอด ตอน 3 ระยะทาง 25.5 กิโลเมตร
- ทางหลวงหมายเลข 12 ตาก-แม่สอด ตอน 4 ระยะทาง 25.5 กิโลเมตร
2) การจัดหาแหล่งน้าดิบเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
2) แผนระยะกลาง และระยะยาว
1) จัดหาพื้นที่สาหรับรองรับการจัดตั้งเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
2) โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้าเมยแห่งที่ 2 พร้อมโครงข่าย และศูนย์ให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
3) การขยายสนามบินแม่สอดให้มีการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน
4) การพัฒนาเส้นทางคมนาคมในอาเภอแม่สอด ได้แก่
- ถนนสาย ง 3 ผังเมืองรวมแม่สอด จ.ตาก ของกรมทางหลวงชนบท (ทช.)
- ถนนสาย ง 2 ผังเมืองรวมแม่สอด จ.ตาก ของกรมทางหลวงชนบท (ทช.)
- ถนนสาย ค 1 และ ค 2 ผังเมืองรวม แม่สอด จ.ตาก ของกรมทางหลวงชนบท (ทช.)
5) การพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยง อ.พบพระ – อ.อุ้มผาง
6) โครงการขุดเจาะอุโมงค์ถนนสายตาก – แม่สอด (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12)
12.2) การวางผังเมืองรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก
รัฐบาลมีนโยบายเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการเข้าสู่ AEC โดยพัฒนาเมืองชายแดนเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ : Special Economic Zones) ในการนา
ประเทศเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กระตุ้นเศรษฐกิจ กระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ลดความเหลื่อมล้า ยกระดับคุณภาพชีวิ ตของประชาชน และเสริมความมั่นคงของประเทศ
สาหรับจังหวัดตาก กรมโยธาธิการและผังเมืองได้กาหนดแนวคิดการวางผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตาก โดยวาง Positioning คือ “เมืองคู่แฝดเขต
การค้าเมียวดี สหภาพเมียนมาร์ มีระยะทางไปยังท่าเรือมะละแหม่ง และเมืองย่างกุ้งที่ใกล้ที่สุด” โดยมีแนวทางการพัฒนาเป็นเขตอุตสาหกรรมสิ่งทอ เฟอร์นิเจอร์ ศูนย์ขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
คลังสินค้า ที่อยู่อาศัยสาหรับแรงงานและประกอบการ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาฝีมือแรงงาน
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โดยดาเนินการเร่งรัดวางและปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัด ผังพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ผังเมืองรวมเมือง และผังเมืองรวมชุมชนชายแดน เพื่อจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดิน
และระบบคมนาคมขนส่ง ให้ส อดคล้องกั บการพัฒ นาพื้ นที่เป็ นเขตเศรษฐกิ จพิเศษ ออกแบบวางผังพื้ นที่เ ฉพาะชุมชนชายแดนวางผังโซนนิ่ง การใช้ ประ โยชน์ที่ดิ น วางระบบสาธารณูปโภค –
สาธารณูปการ และออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาต่างๆ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ให้เป็นระเบียบ สวยงาม และปลอดภัย
12.3) สิทธิประโยชน์และการส่งเสริมการค้า การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก
1) กรณีเป็นกิจการทั่วไปในประเภทกิจการที่อยู่ในข่ายให้การส่งเสริมและตั้งในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
2) กรณีเป็นกิจกรรมเป้าหมายสาหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให้ได้รับสิทธิประโยชน์ อาทิ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี โดยจากัดเวลาไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่
รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลฯ ร้อยละ 50 ของอัตราปรกติ เป็นระยะเวลา 5 ปี หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา 2 เท่า เป็นเวลา 10 ปี
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ง ชาติ (สศช.) ได้กาหนดบทบาท ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก เป็น “ศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าระหว่ าง
ประเทศ/เครือข่ายอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น” โดยกาหนดโครงสร้างเศรษฐกิจ บริการ 51.47 % เกษตร 24.94 % อุตสาหกรรม 16.93 % มีผลผลิตในพื้นที่ ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าว ถั่ว
เขียวผิวมัน ถั่วเหลือง พืชผัก ประมงน้าจืด อุตสาหกรรมส่วนใหญ่เกี่ยวกับเครื่องแต่งกาย เกษตร และสิ่งทอ ในขณะที่ภาคบริการเป็นขายส่ง/ขายปลีก โดยมีอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย ได้แก่
- อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
- อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรและประมง เช่น อุตสาหกรรมแป้งข้าวโพด น้ามันข้าวโพด
- การผลิตอาหารสัตว์
- การผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกส์
- อุตสาหกรรมผลิตเครื่องเรือนจากไม้
- อุตสาหกรรมเครื่องหนัง
- อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
- อุตสาหกรรมชิ้นส่วนประกอบยานยนต์
- นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม และนิคมอุตสาหกรรมบริการ
- กิจการด้านโลจิสติกส์ อาทิ คลังสินค้า ศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้า
การเชื่อมโยงภูมิภาค มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มสูงขึ้น ส่วนใหญ่มาจากการที่เมียนมาร์นาเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคจากฐานการผลิตส่วนกลางของประเทศไทย เศรษ ฐกิจระดับ
ท้องถิ่นยังไม่มีรูปแบบเครือข่ายการผลิตระหว่างประเทศ แต่มีโอกาสเชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษในเมืองเมียวดี ผะอัน ย่างกุ้งได้
13. กรอบการประเมินสถาบันอุดมศึกษาจากหน่วยงานภายนอก
ปัจจุบันมหาวิ ทยาลัย ของรัฐ ทุกแห่ง ถู กประเมิ นโดยองค์กรภายนอกอย่ างเป็ นทางการ 2 หน่วยงานประกอบด้ วย สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสานั กงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ทั้งสองหน่วยงานมีหน้าที่ประเมินมหาวิทยาลัยเหมือนกันเพียงแต่มีเกณฑ์ที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กั บวัตถุประสงค์
1) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กาหนด ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
2) สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กาหนดเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทาง ก.พ.ร. จะ
ใช้ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจาก สกอ. เป็นหลัก
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สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กาหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน โดยมุ่งเน้นการสร้างปัจจัยนาเข้าและกระบวนการที่ดี
เพื่อนาไปสู่ผลผลิตและผลลัพธ์ที่มีคุณภาพตามความเชี่ยวชาญของแต่ละกลุ่มสถาบันและสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งสามารถจาแนกได้ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
1.2 อาจารย์ประจาสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
1.3 อาจารย์ประจาสถาบันที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
องค์ประกอบที่ 2 : การวิจัย
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
องค์ประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการแก่ชุมชน
3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
องค์ประกอบที่ 4 : การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ
5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบัน
5.2 ผลการบริหารงานของคณะ
5.3 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
14. แนวทางการยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาภายใต้โครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของไทย (Reinventing University System) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คณะทางานขับเคลื่อนนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ด้านคุณภาพอุดมศึกษา ได้จัดทาแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการยกระดับ
คุณภาพอุดมศึกษาในมิติที่ 4 ปฏิรูปการอุดมศึกษา ที่กาหนดให้ปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยตาม 3 กลุ่มภารกิจ เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.
2562 ดังนี้
หมวด 3 ประเภทและกลุ่มของสถาบันอุดมศึกษา
มาตรา 23 เพื่อประโยชน์ในการควบคุมกากับ รัฐมนตรีจะประกาศกาหนดประเภทของสถาบันอุดมศึกษาก็ได้
มาตรา 24 เพื่ อประโยชน์ ใ นการส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ประเมิ นคุ ณภาพ กากั บ ดู แ ล และจั ด สรรงบประมาณให้ แ ก่ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษา รั ฐ มนตรี จะประกาศกาหนดให้ จั ด
สถาบันอุดมศึกษาเป็ นกลุ่ มได้ โดยคานึงถึงจุดมุ่งหมาย พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ศักยภาพ และผลการดาเนินการที่ผ่ านมาของสถาบั นอุด มศึ กษาแต่ ละกลุ่ ม โดยต้องกาหนดมาตรการส่ง เสริ ม
สนับสนุน ประเมินคุณภาพ กากับดูแล และจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับการจัดกลุ่มดังกล่าวด้วย ในกรณีที่รัฐมนตรีประกาศให้สถาบันอุดมศึกษากลุ่มใดมีพันธกิจหลักในการให้การศึ กษา
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อบรม ทักษะอาชีวะชั้นสูงเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติ งานที่ส อดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสัง คม
แห่งชาติ สถาบันอุดมศึกษากลุ่มนั้นย่อมได้รับความสนับสนุนเป็นพิเศษจากรัฐตามที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
การจัดสถาบันอุดมศึกษาเป็นกลุ่มและการกาหนดมาตรการตามวรรคหนึ่ง รวมทั้งการกาหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาและการให้ความสนับสนุนเป็นพิเศษตามวรรคสอง ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง ในกรณีที่เห็นสมควรรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษาอาจประกาศ กาหนดให้จัดกลุ่มส่วนราชการหรื อกลุ่ม
ส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษาใดสถาบันอุดมศึกษาหนึ่ง เพื่อด าเนินการตามมาตรานี้ก็ได้
มาตรา 25 การกาหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาต้องกาหนดให้สอดคล้องกับประเภทและกลุ่มของสถาบันอุดมศึกษาตามหมวดนี้
หมวด 5 ข้อมูลการอุดมศึกษา
มาตรา 42 สถาบันอุดมศึกษาต้องเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับการดาเนินงานของสถาบันอุดมศึกษานั้นแก่สาธารณะ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กาหนดในกฎกระทรวง
เพื่อประโยชน์ในการจัด ทาแผนด้านการอุด มศึ กษาและการพั ฒนาคุ ณภาพการอุด มศึ กษา การวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนการมีส่วนร่ วมของสาธารณชนในการตรวจสอบ
สถาบันอุดมศึกษา ให้สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่ส่งข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและมาตรฐานการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม การให้บริการทางวิชาการ และข้อมูลอื่นที่เ กี่ยวข้องให้ แ ก่
กระทรวง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 43 ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานและหน่วยงานภาคเอกชนตามลักษณะที่สภานโยบายประกาศกาหนด ส่งข้อมูลเกี่ยวกับการอุดมศึกษาและการอื่นที่เกี่ยวข้องให้แก่
กระทรวงตามที่ได้รับการร้องขอ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กาหนดในกฎกระทรวง
สภานโยบายโดยข้อเสนอของกระทรวงอาจขอให้คณะรัฐมนตรีมีมติให้เชื่อมโยงระบบข้อมูลสารสนเทศ ของหน่วยงานของรัฐกับฐานข้อมูลก ารอุดมศึกษาเพื่อประโยชน์ในการ
ดาเนินการตามวรรคหนึ่งได้
มาตรา 44 ให้กระทรวงมีหน้าที่จัดทาฐานข้อมูลการอุดมศึกษาของประเทศ โดยรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวกับการอุดมศึกษา สถาบันอุดมศึกษา
และการอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 42 วรรคสอง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่สภานโยบายกาหนด
การเปิดเผยข้อมูลตามความในส่วนนี้ย่อมได้รับความคุ้มครองและจะนาไปเป็นเหตุในการฟ้องร้องดาเนินคดีใดๆ มิได้
จุดมุ่งหมาย (Purposes) ของ Re-positioning University
กระทรวงการอุ ด มศึ กษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จัย และนวั ต กรรม ต้ องพั ฒ นาให้ มหาวิ ท ยาลั ย ของรั ฐ ภายในประเทศสามารถท าหน้ า ที่ เ สริ มสร้ างขี ด ความสามารถการแข่ ง ขั น
(Competitiveness) ของประเทศในอนาคตอย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ร่ วมกั บ ยกระดั บ ความเป็ นธรรมทางการศึ กษา (Equity in Higher Education) โดยใช้ Framework for University Repositioning เป็นเครื่องมือ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ “ประเทศต้องการให้มหาวิทยาลัยเป็นแนวหน้า (Forefront) ในการขับเคลื่อนประเทศสู่ Value-Based Economy” ที่มีจุดมุ่งเน้น ได้แก่
- ความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน (Alignment) ระหว่างความต้องการของ ประเทศ นโยบาย ทิศทางของมหาวิทยาลัย การกากับดูแล การจัดสรรทรัพยากร และการจัดการ
ทรัพยากรบุคคล
- การสร้างจุดเน้น (Focus) ของการดาเนินการของมหาวิทยาลัยในเรื่องที่เป็นความต้องการของประเทศ และเป็นจุดเด่นหรือสมรรถนะหลักของมหาวิทยาลัย
- ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการใช้ทรัพยากรให้นาไปใช้สร้างคุณค่าที่แท้จริงให้แก่ประเทศ และปรับลดการดาเนินการในส่วนที่เกินความจาเป็นหรือไม่มีจุดเด่นด้านคุณภาพ
แนวทางการกาหนดจุดเนนเชิงยุทธศาสตร์ (Institutional Re-positioning Plan)
กลุ่มที่ 1 การวิจัยระดับแนวหนาของโลก (Global and Frontier Research)
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คานิยาม : สถาบันอุดมศึ กษาที่มุ ง สู การวิ จัยที่ มีคุ ณภาพระดั บสากล พิจารณาจากการจัด อั นดั บสถาบั นอุด มศึ กษาโลก อาจเปนสถาบั นอุด มศึ กษาเฉพาะทาง หรือ
สถาบันอุดมศึกษาที่เนนการจัดการศึกษาแบบพหุวิทยาการ
เป้าหมาย : เนนการวิจัยขั้นสูง และผลิตบัณฑิต นักวิจัย เปนผูนาทางความคิดของประเทศในระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอกหรือหลังปริญญาเอก สราง
ความโดดเดนในดานการวิจัยและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาที่มีวิทยานิพนธ หรือผลงานวิจัยระดับนานาชาติในหลายกลุ มสาขาวิชา มุงทาการคนควาเพื่อสรางความรู ทฤษฎี และขอคนพบใหม
เพื่อขยายพรมแดนของความรูและสรางความกาวหนาทางวิชาการที่ลุมลึกในสาขาวิชาตางๆ
กลุ่มที่ 2 การพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม (Technology and Innovation)
คานิยาม : สถาบันอุดมศึกษาที่มุงสู การจัดการการศึกษาเพื่อเนนการพัฒนาดานเทคโนโลยีและสงเสริมการสรางนวัตกรรมเพื่อตอบโจทยการพัฒนาเศรษฐกิจและสัง คม
และอุตสาหกรรมของประเทศ
เป้าหมาย : ใหการศึกษาอบรมทักษะอาชีวะชั้นสูง สรางและพัฒนาบัณฑิตที่มีความรูและความเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีและการสรางนวัตกรรมใหสามารถนาองคความรู
มาประยุกตใชสรางผลงานพัฒนาผลิตภัณฑตอยอดเปนนวัตกรรม สงเสริมบทบาทความรวมมือกับภาคเอกชนและอุตสาหกรรมเพื่อสนับสนุนและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อนาไปสู การ
พัฒนา เศรษฐกิจ สังคม และอุตสาหกรรมของประเทศ
กลุ่มที่ 3 การพัฒนาชุมชน เชิงพื้นที่ (Area Based and Community)
คานิยาม : สถาบันอุดมศึกษาที่มุงสูการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่เปนแหลงเรียนรู ถายทอดความรูและเทคโนโลยีเพื่อสรางความเขมแข็งใหแกบุคคล ชุมชน สังคม หนวยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อการดารงชีพ และใหประชาชนมีโอกาสเรียนรูตลอดชีวิตนาไปสูความเขมแข็งและการพัฒนาที่ยั่งยืนของทรัพยากรมนุษย สังคม ทองถิ่นและภูมิภาค
เป้าหมาย : เนนการพัฒนาชุมชนระดับทองถิ่น และผลิตบัณฑิตใหมีความรู ความสามารถ เปนหลักในการขับเคลื่อน พัฒนาและเปลี่ยนแปลงในระดับทองถิ่นและภู มิภาค
ดาเนินการวิจัยเพื่อพัฒนา การผลิต บัณฑิต ใหบริการวิชาการ ประยุกต ความรู สู การปฏิบัติ และสรางองคความรูจากการปฏิบัติ รวมทั้งการอนุรักษและพัฒนาศิลปะวัฒนธรรม และภูมิป ญญา
ท้องถิ่น
กลุ่มที่ 4 การพัฒนาคนให้มีความสามารถด้านวิชาชีพหรือสาขาจาเพาะ (Development of Professionals and Specialists))
คานิยาม : สถาบันอุดมศึกษาที่แสดงให้เห็นถึงการดาเนินงาน และความสาเร็จในการพัฒนาความเชี่ยวชาญและนวัตกรรมด้านการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียนให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพ หรือทักษะจาเพาะสาขา รวมทั้งพัฒนาความสามารถในการนาความรู้เชิงทฤษฎีไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิผ ล เพื่อเพิ่มผลิตภาพกาลังคนของชาติ
เป้าหมาย : เน้นการให้บริการทางการศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้ 1) มีความรู้ ทักษะ และทัศนคติ สอดคล้องกับ การพัฒนาประเทศ 2) มีความสามารถในการเรียนรู้พัฒนา
ตนเอง เพื่อยกระดับความสามารถทางวิชาชีพ สมรรถนะความเป็นมืออาชีพ หรือความเชี่ยวชาญจาเพาะทางให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม 3) มีส่วนร่วมสร้างสรรค์คุณค่าให้ กับ
สังคม ชุมชน
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2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม ศักยภาพ (SWOT Analysis)
จากผลการดาเนินงานในรอบปีทผี่ ่านมา สานักงานอธิการบดีได้ทบทวนผลการดาเนินงาน โดยได้วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย
ประจาปีการศึกษา 2561 ผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) ผลการดาเนินด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผลการ
วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม ศักยภาพ สานักงานอธิการบดี (SWOT Analysis) มีดังนี้
จุดแข็ง (Strengths)
จุดอ่อน (Weakness)
1 สานักงานอธิการบดี มีความพร้อมด้านอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้และบุคลากรที่ 1. บุคลากรและนักศึกษามีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศในระดับที่สอื่ สาร
เอื้อต่อการเรียนการสอน และสนับสนุนให้การบริการแก่ชุมชน
ได้มีน้อย
2. บุคลากรมีสัมพันธภาพอันดีต่อกัน มีจิตบริการ สามารถให้บริการแก่คณาจารย์
2. มหาวิทยาลัยไม่ให้การสนับสนุนการพัฒนาด้านการศึกษาในระดับปริญญาเอก
บุคลากร นักศึกษา ประชาชน และหน่วยงานภายนอก
ของบุคลากรสายสนับสนุน
3. ผู้บริหารและบุคลากรมีวัฒนธรรมในการทางานทีเ่ น้นความร่วมมือมุ่งเน้นคุณภาพ 3. การกาหนดภาระงานไม่ตรงกรอบตาแหน่งของมาตรฐานตาแหน่งทาให้ไม่
และความสาเร็จตามพันธกิจของหน่วยงาน
สามารถวิเคราะห์ค่างานการเข้าสู่ตาแหน่งได้
4. มีการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงาน การปฏิบัตงิ าน เพื่อ
4. การปฏิบัติตามนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมไม่ทั่วถึงนักศึกษา
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานและการปฏิบัติงาน
5. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคล
ของสายสนับสนุน (A2) ไม่สอดคล้องกับเกณฑ์ทมี่ หาวิทยาลัยกาหนด
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

โอกาส (Opportunities)
นโยบายกองทุน กยศ. ทาให้นักเรียนมีทุนสนับสนุนการศึกษาต่อมากขึ้น
เทคโนโลยีสารสนเทศมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วเอือ้ ต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ
อย่างต่อเนื่อง
มีหน่วยงานภายนอกทัง้ ภาครัฐและเอกชนให้ความร่วมมือเป็นเครือข่ายในการ
ดาเนินงาน
หน่วยงานภายนอกมีแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการที่สามารถเป็นตัวอย่างและ
เป็นแหล่งเรียนรู้ได้
นโยบายการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนทาให้หน่วยงานและบุคลากรได้พฒ
ั นาสูส่ ากล
นโยบายด้านสิง่ แวดล้อมทาให้หน่วยงานได้รับการพัฒนาสูส่ านักงานสีเขียว Green
University และ Eco University
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1.
2.

3.
4.

ภัยคุกคาม (Threats)
มีงานนโยบายเร่งด่วนหรืองานใหม่เข้ามาแทรกงานประจาบ่อย
มีการเปลี่ยนแปลง กฎ ระเบียบ การบริหารงานรูปแบบใหม่ เกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการประจาปี การประกันคุณภาพการศึกษา และ
พรบ.จัดซือ้ จัดจ้างฯ ทาให้การขับเคลื่อนกระบวนการดาเนินงานล่าช้า
รัฐบาลมีนโยบายไม่จัดสรรบุคลากรเพิม่
สภาพแวดล้อมภายนอกมหาวิทยาลัยมีบางพื้นทีเ่ ป็นแหล่งอบายมุขและมีความ
เสี่ยงสาหรับนักศึกษา

ส่วนที่ 2 : ปรัชญา วิสัยทัศ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์
ปรัชญา มีจิตบริการ พัฒนาคน พัฒนางาน และใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า
วิสัยทัศน์ (Vision) : สานักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานทีม่ ุ่งเน้นให้บริการ พัฒนางาน พัฒนาคน ให้มีคุณภาพ และเป็นหน่วยงานต้นแบบของการบริหารจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยและกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ทั้ง 8 แห่ง
อัตลักษณ์ : บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น
เอกลักษณ์ : การผลิตและพัฒนาครู
ค่านิยมหลัก (Core Values) : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร (KPRU)
K – Knowledge – สร้างสรรค์ความรู้ใหม่
P – Public service and Productivity – ให้บริการชุมชน สังคมและมีผลิตภาพที่ดี
R – Responsibility – มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
U – Unity – มีความรัก สามัคคีในองค์กร
พันธกิจ (Mission) :
1. พัฒนางานด้านบริการ โดยการบริหารจัดการที่ดี ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย โปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล
2. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือการดาเนินงานตามนโยบายสานักงานสีเขียว
4. ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรม มีความรู้ ความสามารถและมีจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม
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ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) :
1. พัฒนางานด้านบริการ โดยการบริหารจัดการที่ดี ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย โปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล
2. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือการดาเนินงานตามนโยบายสานักงานสีเขียว
4. ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรม มีความรู้ ความสามารถและมีจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม
เป้าประสงค์ (Goals) :
1. พัฒนาระบบงานด้านบริการ โดยการบริหารจัดการที่ดี ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย โปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล
2. ยกระดับคุณภาพของบุคลากรทางการศึกษา
3. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ตามนโยบายสานักงานสีเขียว
4. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร และนักศึกษาให้มีคุณธรรม มีความรู้ ความสามารถและมีจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม
กลยุทธ์
1.1 พัฒนากระบวนการทางานให้มีประสิทธิภาพโดยการนาเทคโนโลยีทที่ ันสมัยรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์
1.2 พัฒนาองค์การให้มรี ะบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1.3 พัฒนากระบวนการสร้างความผูกพันของลูกค้าและบุคลากร
2.1 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลทีเ่ อื้อต่อการรักษาคนดี คนเก่ง และพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ
3.1 พัฒนามหาวิทยาลัยด้านกายภาพและสิง่ แวดล้อมมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)
4.1 พัฒนาบุคลากรและนักศึกษาให้เป็นคนดี มีคุณธรรม มีจติ อาสา และสร้างสรรค์สงั คม
4.2 พัฒนาคุณภาพการบริการ สวัสดิการและสวัสดิภาพของบุคลากรและนักศึกษา
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชีว้ ัดตามยุทธศาสตร์สกู่ ารปฏิบัติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประเด็น
ยุทธศาสตร์
1. พัฒนา
ระบบงานด้าน
บริการ โดยการ
บริหารจัดการที่ดี
ใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัย โปร่งใส
ด้วยหลักธรรมาภิ
บาล
2. ยกระดับ
คุณภาพของ
บุคลากรทาง
การศึกษา
3. พัฒนา
ศักยภาพของ
บุคลากรให้เป็นผู้
ถ่ายทอดความรู้
ตามนโยบาย
สานักงานสีเขียว
4. ส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลากร
และนักศึกษาให้มี
คุณธรรม
มีความรู้
ความสามารถ

เป้าประสงค์
1. มีระบบการบริหารจัดการ
ที่ดี ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
โปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิ
บาล

2. บุคลากรทางการศึกษา มี
คุณภาพและสมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ งานวิจัย
และนวัตกรรม
3. บุคลากรสามารถถ่ายทอด
ความรู้ตามนโยบาย
สานักงานสีเขียว

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

1.1 พัฒนากระบวนการทางานให้มี
ประสิทธิภาพโดยการนาเทคโนโลยีที่
ทันสมัยรองรับการเป็นมหาวิทยาลัย
อิเล็กทรอนิกส์
1.2 พัฒนาองค์การให้มีระบบบริหาร
จัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

1. ระดับความสาเร็จของหน่วยงานสู่สถาบันการเรียนรู้

1.3 พัฒนากระบวนการสร้างความ
ผูกพันของลูกค้าและบุคลากร

5. ระดับความผูกพันของลูกค้าที่มีต่อมหาวิทยาลัย

2.1 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลที่
เอื้อต่อการรักษาคนดี คนเก่ง และ
พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้เป็นมือ
อาชีพ
3.1 พัฒนามหาวิทยาลัยด้าน
กายภาพและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green
University)

7. ร้อยละบุคลากรที่มีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กาหนด

4. บุคลากรและนักศึกษา
4.1 พัฒนาบุคลากรและนักศึกษาให้
มีคุณธรรม มีความรู้
เป็นคนดี มีคุณธรรม มีจิตอาสา และ
ความสามารถและมีจิตอาสา สร้างสรรค์สังคม
เพื่อพัฒนาสังคม

2. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์
3. ผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
4. ผลการบริหารงานและธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
6. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
8. จานวนนวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ได้รับการเผยแพร่
9. จานวนงานวิจัย R2R ของบุคลากรสายสนับสนุน
10. ร้อยละของผลคะแนนสานักงานสีเขียว
11. ผลการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านพลังงาน

12. จานวนหลักสูตรระยะสั้นที่ก่อให้เกิดรายได้
13. จานวนกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์
และมีจิตอาสา
เพื่อพัฒนาสังคม

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

4.2 พัฒนาคุณภาพการบริการ
สวัสดิการและสวัสดิภาพของบุคลากร
และนักศึกษา

ตัวชี้วัด
14. ผลความสาเร็จของการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 5 ด้าน
15. ระดับความสาเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม แก่นักศึกษา
16. ร้อยละโครงการหรือกิจกรรม ที่นาความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการดาเนินการ
จัดกิจกรรม
17. จานวนชมรม ที่มีระบบและกลไกตามเกณฑ์ที่กาหนด
18. จานวนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่างสถาบันของนักศึกษา
19. จานวนทุนเพื่อการศึกษา
20. ระดับความสาเร็จของการบริการนักศึกษา
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ตัวชี้วัด เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4

5

ผู้กากับดูแล
ตัวชี้วัด

ผู้จัดเก็บ
ตัวชี้วัด

5

1

2

3

4

5

นางสาวเกศกนก

นางสาวภัทรวดี

3.88

4.64

1.0

1.5

2.0

2.5

3.00

ผู้อานวยการ

น.ส.ศิริกัญญา

79%

91.03
%

92.03
%

62%

70%

72%

80%

82%

ผู้อานวยการ

นางสาวอุทุมพร

3.50

3.83

-

4.03

3.00

3.25

3.50

4.00

4.20

นางคณารัตน์

5

ปานกลาง

-

-

-

น้อย น้อย
ที่สุด

ปาน
กลาง

มาก

มาก
ที่สุด

ผศ.ดร.พธูราไพ

นางรัชนีวรรณ/
นางสาวกนิษฐา
นางวรรณภา

6. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
2. บุคลากรทางการ 7. ร้อยละบุคลากรที่มีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กาหนด
ศึกษา มีคุณภาพและ 8. จานวนนวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ได้รับการเผยแพร่
สมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
งานวิจัย และ
9. จานวนงานวิจัย R2R ของบุคลากรสายสนับสนุน
นวัตกรรม

5
5
5

3.50

4.08
0.00
2

4.05
0.00
2

3.00

3.25

3.50

4.00

4.20

40

45

50

55

60

2

4.04
0.00
3

1

-

2

-

3

ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ

5

3

-

8

8

1

2

3

4

5

3. บุคลากรสามารถ 10. ร้อยละของผลคะแนนสานักงานสีเขียว
ถ่ายทอดความรู้ตาม
นโยบายสานักงาน
11. ผลการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้าน
สีเขียว
พลังงาน

5

70%

-

94.23

94.23

50%

60%

70%

80%

90%

5

2.5

3.5

3.5

3.5

0.5

-

2.5

-

3.5

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

1. มีระบบการบริหาร 1. ระดับความสาเร็จของหน่วยงานสู่สถาบันการเรียนรู้
จัดการที่ดี ใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัย 2. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบบริหาร
โปร่งใสด้วยหลักธรร
จัดการมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์
มาภิบาล
3. ผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
4. ผลการบริหารงานและธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
5. ระดับความผูกพันของลูกค้าที่มีต่อมหาวิทยาลัย

น้าหนัก
(%)

เป้าหมาย
2563

2560

5

3

5

5

5

2.0

-

5

72%

5

50
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ข้อมูลพื้นฐาน
2561 2562

น.ส.ธนิสรณ์
นางสาวคนึงนิจ
นางสาวอุทุมพร/
นางสาวศิริ
กัญญา/นาย
อนุวัฒน์
นางสาวเกศกนก
นางชมภัค/
นางสาวภัทรวดี/
นางสาวศิชา/
นายณะราทิ
ผู้อานวยการ
นายเพ่ง/นางสาว
กชพรรณ/
นางสาวอุทุมพร
ผู้อานวยการ
นางสาว
บวรลักษณ์/
นายมนตรี

เป้าประสงค์

4. บุคลากรและ
นักศึกษา
มีคุณธรรม มีความรู้
ความสามารถและ
มีจิตอาสาเพื่อพัฒนา
สังคม

น้าหนัก
(%)

เป้าหมาย
2563

12. จานวนหลักสูตรระยะสั้นที่ก่อให้เกิดรายได้
13. จานวนกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม
14. ผลความสาเร็จของการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
นักศึกษา 5 ด้าน

5
5

3
3

-

5
5

5
5

1
1

2
2

3
3

4
4

15. ระดับความสาเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม แก่นักศึกษา

5

3

5

5

5

1

2

3

16. ร้อยละโครงการหรือกิจกรรม ที่นาความรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการดาเนินการ
จัดกิจกรรม
17. จานวนชมรม ที่มีระบบและกลไกตามเกณฑ์ที่กาหนด
18. จานวนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบัน
และระหว่างสถาบันของนักศึกษา

5

70

75

75

75

60

65

5
5

3
4

5
5

5
5

5
5

1
2

19. จานวนทุนเพื่อการศึกษา
20. ระดับความสาเร็จของการบริการบุคลากรและ
นักศึกษา

5
5

150
3.71

120
5

198
5

200
5

50
3.51

ตัวชี้วัด

5
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ข้อมูลพื้นฐาน
2560 2561 2562

1

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4

5

ผู้กากับดูแล
ตัวชี้วัด

ผู้จัดเก็บ
ตัวชี้วัด

1
5
5

ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ

4

5

ผู้อานวยการ

70

75

80

ผู้อานวยการ

หัวหน้ากลุ่มงาน
นางสาวอุทุมพร
งานประกัน
คุณภาพ
การศึกษา
งานประกัน
คุณภาพ
การศึกษา
งานประกัน
คุณภาพ
การศึกษา

2
3

3
4

4
5

5
6

ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ

100
3.61

150
3.71

200
3.81

250
4.01

ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ

งานกิจกรรม
งานประกัน
คุณภาพ
การศึกษา
งานทุน
งานกิจกรรม
นักศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และหน่วยงานรับผิดชอบ
ประเด็น
ยุทธศาสตร์
1. พัฒนาระบบงาน
ด้านบริการ โดยการ
บริหารจัดการที่ดี
ใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัย โปร่งใส
ด้วยหลักธรรมา
ภิบาล
2. ยกระดับคุณภาพ
ของบุคลากรทาง
การศึกษา
3. พัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรให้เป็น
ผู้ถ่ายทอดความรู้
ตามนโยบาย
สานักงานสีเขียว
4. ส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลากร
และนักศึกษาให้มี
คุณธรรม
มีความรู้
ความสามารถ

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

หน่วยงานรับผิดชอบ

1. มีระบบการบริหารจัดการที่ดี ใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัย โปร่งใส
ด้วยหลักธรรมาภิบาล

1.1 พัฒนากระบวนการทางานให้มีประสิทธิภาพโดยการนา
กองกลาง กองนโยบายและแผน
เทคโนโลยีที่ทันสมัยรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ กองพัฒนานักศึกษา
1.2 พัฒนาองค์การให้มรี ะบบบริหารจัดการที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล
1.3 พัฒนากระบวนการสร้างความผูกพันของลูกค้าและบุคลากร

2. บุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพ
และสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
งานวิจัย และนวัตกรรม
3. บุคลากรสามารถถ่ายทอดความรู้
ตามนโยบายสานักงานสีเขียว

2.1 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลทีเ่ อื้อต่อการรักษาคนดี คนเก่ง กองกลาง กองนโยบายและแผน
และพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ
กองพัฒนานักศึกษา
3.1 พัฒนามหาวิทยาลัยด้านกายภาพและสิง่ แวดล้อม
มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)

กองกลาง กองนโยบายและแผน กองพัฒนา
นักศึกษา

4. บุคลากรและนักศึกษา มีคุณธรรม
มีความรู้ ความสามารถและมีจิตอาสา
เพื่อพัฒนาสังคม

4.1 พัฒนาบุคลากรและนักศึกษาให้เป็นคนดี มีคุณธรรม มีจติ
อาสา และสร้างสรรค์สังคม

กองกลาง กองนโยบายและแผน
กองพัฒนานักศึกษา
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งาน/โครงการจาแนกตามกลยุทธ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการ

บ.กศ.
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบงานด้านบริการ โดยการบริหารจัดการที่ดี ใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัย โปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนากระบวนการทางานให้มีประสิทธิภาพโดยการนาเทคโนโลยีที่ทนั สมัยรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์
1. โครงการจัดการความรู้
2. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา
3. โครงการนาเสนอนวัตกรรมของบุคลากรสายสนับสนุน
50,000
4. โครงการบารุงและพัฒนาระบบงบประมาณและระบบอื่นๆ
55,000
5. พัฒนาสารสนเทศและการติดตามประเมินผล
กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาองค์การให้มีระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1. โครงการศึกษาดูงานระบบคุณธรรม จริยธรรมฯ
2. โครงการตรวจสุขภาพประจาปี 2563
3. โครงการบริหารจัดการงานกองกลาง สานักงานอธิการบดี
4. โครงการบริหารจัดการกลุ่มงานเลขานุการ
5. บริหารจัดการงานการเจ้าหน้าที่และนิติการ
6. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ
50,000
7. โครงการพัฒนาจรรยาบรรณข้าราชการและบุคลากร
80,000
8. โครงการบริหารจัดการงานอาคารสถานที่
9. โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา
10. โครงการบริหารจัดการงานการเงิน
11. โครงการบริหารงานธุรการ
12. โครงการบริหารจัดการสานักงานกลุ่มงานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน
13. โครงการบริหารจัดการดาเนินงานพัสดุ
14. โครงการบริหารจัดการงานยานพาหนะ
15. โครงการบริหารจัดการ สานักงานอธิการบดี
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แหล่งงบ
กศ.บป. บัณฑิตศึกษา

แผ่นดิน
14,000
30,000
53,000
14,000
15,000
63,000
88,000
63,000
20,000
5,000
89,100
90,000
20,000
126,000
10,000
48,000

งบประมาณ
รวม
14,000
30,000
50,000
55,000
53,000
14,000
15,000
63,000
88,000
63,000
50,000
80,000
20,000
5,000
89,100
90,000
20,000
126,000
10,000
48,000

โครงการ

บ.กศ.

แหล่งงบ
กศ.บป. บัณฑิตศึกษา

16. บริหารจัดการงานประชาสัมพันธ์
17. บริหารนโยบายและแผน
18. พัฒนางานวิเคราะห์แผนและจัดทางบประมาณ
กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนากระบวนการสร้างความผูกพันของลูกค้าและบุคลากร
1. โครงการเสริมสร้างความรัก ความผูกพันต่อองค์กร
300,000
2. โครงการสร้างภาพลักษณ์และความผูกพันองค์กร
200,000
3. สนับสนุนการดาเนินงานสถานีวิทยุกระจายเสียง มร.กพ.
200,000
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพของบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลที่เอื้อต่อการรักษาคนดี คนเก่ง และพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ
1. โครงการพัฒนาบุคลากร
2. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน
150,000
3. โครงการส่งเสริมการจัดทาตาแหน่งทางวิชาการ
50,000
4. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านนโยบายและแผน
5. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ตามนโยบายสานักงานสีเขียว
กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนามหาวิทยาลัยด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)
1. โครงการ Green Office
100,000
- กิจกรรมสร้างความตระหนักการดาเนินการด้านสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์สานักงาน
30,000
- จัดอบรมการอนุรักษ์พลังงาน (การสร้างจิตสานักในการอนุรักษ์พลังงาน)
30,000
- จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์
40,000
2. โครงการแปลงสาธิตเรือนผักรั้ว ครัวพอเพียง
3. โครงการอาสาร่วมใจมหาวิทยาลัยน่าอยู่
4. โครงการป้องกันอัคคีภัยและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา
35,000
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร และนักศึกษาให้มีคุณธรรม มีความรู้ ความสามารถและมีจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม
กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาบุคลากรและนักศึกษาให้เป็นคนดี มีคุณธรรม มีจิตอาสา และสร้างสรรค์สังคม
1. จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม (อบน แม่สอด)
4,830
2. วันต่อต้านยาเสพติด
40,000
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แผ่นดิน
60,000
20,000
210,000

งบประมาณ
รวม
60,000
20,000
210,000
300,000
200,000
200,000

120,000
40,000
10,000

5,000
5,000

120,000
150,000
50,000
40,000
10,000

100,000
30,000
30,000
40,000
5,000
5,000
35,000
4,830
40,000

โครงการ
3. พัฒนาบุคลากร
4. จิตอาสาวิทยาการ
5. จ้างบุคลากร
6. ค่ายอาสา 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (อบน.)
7. พัฒนาทักษะนักศึกษา จิตอาสา
8. โครงการ WE CAN DO IT (อบน.)
9. โครงการเชิดชูเกียติผู้นา ประจาปีการศึกษา 2562 (อบน.)
10. สักน้อยลงดอย (อบน แม่สอด)
11. โครงการส่งเสริมประสบการณ์ผู้นานักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562 (อบน.)
12. อบรมศักยภาพผู้นานักศึกษา (อบน แม่สอด)
13. โครงการสัมมานาสภานิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 26 (อบน.)
14. ออกค่ายอาสาพัฒนา (อบน แม่สอด)
15. พัฒนาศักยภาพผู้นา ปีการศึกษา 2562 (อบน.)
16. ครุอาสา 8 ราชภัฏภาคเหนือ (อบน คณะครุศาสตร์)
17. เสริมสร้างทักษะพิเศษของผู้นานักศึกษาเพื่อพัฒ นาความสามารถทางการแข่งขัน (อบน คณะครุศาสตร์)
18. ราชภัฏจิตอาสา ”เติมฝัน แต้มสี ทาความดีด้วยหัวใจ” ครั้งที่ 6 ประจาปีการศึกษา 2562
19. ค่ากิจกรรมชมรม (อบน แม่สอด)
20. การพัฒนาศักยภาพสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อบน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
21. พัฒนาศักยภาพคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบ TQF และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (อบน คณะมนุษยศาสตร์)

22. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทางานของสโมสรนักศึกษา
23. สัมมนาผู้นานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 32 และกีฬาผู้นานักศึกษา(อบน.)
24. การประชุมสภานักศึกษาสมัยสามัญ ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2562(อบน.)
25. ประชุมสัมมนาเครือข่ายกิจการนักศึกษาและบริหารกองพัฒนานักศึกษา
26. ส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษาโดยกระบวนการจัดการความรู้
(QA.KM) การจัดทาโครงการเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย
27. ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
28. ราชภัฏจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น
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บ.กศ.
50,000
45,180
759,240
45,000
25,000
35,000
28,580
10,000
37,000
2,400
15,000
12,000
40,000
42,400
45,300
40,000
14,850
40,250
15,000
22,770
58,000
2,000

แหล่งงบ
กศ.บป. บัณฑิตศึกษา

200,000

งบประมาณ
รวม
50,000
45,180
759,240
45,000
25,000
35,000
28,580
10,000
37,000
2,400
15,000
12,000
40,000
42,400
45,300
40,000
14,850
40,250
15,000
22,770
58,000
2,000
200,000

30,000

30,000

40,000
30,000

40,000
30,000

แผ่นดิน

โครงการ

บ.กศ.

29. ยกย่องเชิดชูนักศึกษาที่เป็นคนดี มีคุณธรรม 5 ด้าน
30. สร้างจิตสานึก บัณฑิตราชภัฏ ร่วมขจัดคอรัปชั่น
31. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0 ใช้ชีวิตอย่างไรไม่ให้เครียด
32. โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะอาชีพยุคไทยแลนด์ 4.0
33. โครงการจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย
34. โครงการบริหารจัดการงานกิจการนักศึกษาภาค กศ.บป.
35. การบริหารสานักงานองค์การบริหารนักศึกษา กศ.บป (อบน)
กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนาคุณภาพการบริการ สวัสดิการและสวัสดิภาพของบุคลากรและนักศึกษา
1. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์งานเวช (กิจกรรมกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ)
2. จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา (ด้านกิจกรรมกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ)
3. การแข่งขันกีฬาภายนอกมหาวิทยาลัย
4. บริหารจัดการหอพักนักศึกษา
5. วิทยาการลอยกระทง
6. กีฬาสานสัมพันธ์ ปลาบึกเกมส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อบน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
7. ค่าประกันอุบัติเหตุ
8. จัดซื้ออุปกรณ์สานักงานองค์การบริหารนักศึกษา (อบน แม่สอด)
9. ทาบุญองค์การบริหารนักศึกษา (อบน แม่สอด)
10.บริหารสานักงานองค์การนักศึกษา
11.ประกวด Freshy Boy And Girl (อบน แม่สอด)
12.แสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ (อบน แม่สอด)
13.พบอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน
14.พิธีไหว้ครู (อบน แม่สอด)
15.ปฐมนิเทศนักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2563 (อบน.)
16.โครงการสนับสนุนชมรมนักศึกษาชั้นปี1 และ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ภาคปกติ (อบน)
17.กีฬาระหว่างคณะ “ปลาบึกเกมส์” (อบน คณะครุศาสตร์)
18.พิธีไหว้ครู ประจาปีการศึกษา 2563 (อบน.)
19.ราชภัฏลอยกระทง ประจาปีการศึกษา 2562 (อบน.)
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20,000
100,000
1,098,620
349,840
16,000
31,920
601,100
3,000
5,000
15,000
6,870
2,000
2,500
5,000
10,000
116,850
60,000
15,000
200,000

แหล่งงบ
รวม
บัณฑิตศึกษา

แผ่นดิน
20,000
20,000
40,000
30,000
100,000
35,000
30,000

งบประมาณ
รวม
20,000
20,000
40,000
30,000
100,000
35,000
30,000
20,000
100,000
1,098,620
349,840
16,000
31,920
601,100
3,000
5,000
15,000
6,870
2,000
2,500
5,000
10,000
116,850
60,000
15,000
200,000

โครงการ

บ.กศ.
5,000
20,000
20,000
20,000
80,000
85,000

20.ราชภัฏแห่เทียนพรรษา(อบน.)
21.ลอยกระทงคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อบน คณะมนุษยศาสตร์)
22.การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ (อบน คณะมนุษยศาสตร์)
23.วันสถาปนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร (อบน.)
24.การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ “ปลาบึกเกมส์” ครั้งที่ 19 ประจาปีการศึกษา 2562 (อบน.)
25.ราชภัฏลอยกระทง
26.การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ
27.ส่งเสริมการแข่งขันกีฬา (เก็บตัวนักกีฬา)
28.คู่มือปฐมนิเทศนักศึกษา
29.ถนนวัฒนธรรม
30.KPRU Run for Me Mini - Marathon
31.วันเอดส์โลก
32.ราชภัฏร่วมใจต่อต้านยาเสพติด
33.เยี่ยมบ้านนักศึกษา
34.แบ่งปันไออุ่นสู่ชุมชน
35.เชิดชูสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
36.ประกวดสื่อสร้างสรรค์
37.ราชภัฏร่วมจิตบริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์
38.การแห่เทียนพรรษา
39.กศ.บป ราชภัฏกระทง ประจาปีการศึกษา 2562 (อบน)
40.โครงการพิธีไหว้ครูนักศึกษาภาค กศ.บป
41.กีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่ กศ.บป ครั้งที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2562 (อบน)
42.น้อมราลึกพระคุณครูบาอาจารย์ (อบน.)
43.ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาค กศ.บป
44.จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์งานเวช
45.รดน้าดาหัว นักศึกษาภาค กศ.บป. แม่สอด (อบน)
46.จัดทาบัตรประจาตัวนักศึกษา ป.โท.ป.เอก

แหล่งงบ
รวม
บัณฑิตศึกษา

แผ่นดิน

40,000
100,000
20,000
80,000
70,000
30,000
5,000
25,000
25,000
20,000
30,000
40,000
20,000
20,000
10,000
30,540
5,000
5,000
20,000
7,460
11,100
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งบประมาณ
รวม
5,000
20,000
20,000
20,000
80,000
85,000
40,000
100,000
20,000
80,000
70,000
30,000
5,000
25,000
25,000
20,000
30,000
40,000
20,000
20,000
10,000
30,540
5,000
5,000
20,000
7,460
11,100

แผนที่กลยุทธ์ สานักงานอธิการบดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มิติด้าน
พัฒนาองค์กร

มิติด้าน
ประสิทธิภาพ

มิติด้าน
คุณภาพ

มิติด้าน
ประสิทธิผล

วิสัยทัศน์ : สานักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานทีม่ ุ่งเน้นให้บริการ พัฒนางาน พัฒนาคน ให้มีคุณภาพ และเป็นหน่วยงานต้นแบบของการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของ
มหาวิทยาลัยและกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ทั้ง 8 แห่ง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาระบบงานด้านบริการ โดยการบริหารจัดการ
ที่ดี ใช้เทคโนโลยีทที่ ันสมัย
โปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล
ท้องถิ่นเชื่อมัน่
ในมหาวิทยาลัย
ระดับความผูกพัน
ของลูกค้าและบุคลากร
ที่มีต่อมหาวิทยาลัย
ระดับมาก

การประชาสัมพันธ์เชิงรุก
ที่มีช่องทางหลากหลาย

บุคลากรมีสมรรถนะในการ
ทางานและมีความมัน่ คงในอาชีพ

มีองค์ความรู้ นวัตกรรม
และงานวิจัยที่มีคณ
ุ ภาพ
ช่วยพัฒนางาน

สานักงานอธิการบดี
มีระบบบริหารจัดการที่มี
คุณภาพช่วยเพิ่มผลผลิต
และคุณภาพงาน

บุคลากรมีสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงาน

ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารและแหล่งเรียนรู้
ที่มีประสิทธิภาพ

ระบบการประกันคุณภาพ

ระบบบริหารความเสี่ยง
ง

พัฒนาการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก

พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

บุคลากรมีศักยภาพ
ในทักษะวิชาชีพ

บุคลากร
ทุกระดับ
มีศักยภาพ

พัฒนาทักษะและการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศ

พัฒนาการบริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาล
พัฒนาการประกัน
คุณภาพการศึกษา

มีงานวิจัยที่มคี ุณภาพ
ระดับชาติ/มีนวัตกรรม/
งานสร้างสรรค์ งาน
บริการเป็นทีย่ อมรับ
ระบบงานวิจัยและ
นวัตกรรม
มีประสิทธิภาพ

ระบบการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ

ระบบการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารอย่างทั่วถึงทั้ง
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พัฒนาความสัมพันธ์กับ
บุคคล/องค์กรภายนอก
(สื่อมวลชนและอื่นๆ)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
ยกระดับคุณภาพของบุคลากรทางการศึกษา

พัฒนาสมรรถนะ
บุคลากร

พัฒนานวัตกรรม
งานบริการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้
ตามนโยบายสานักงานสีเขียว
บุคลากรเป็นผู้นาในการ
สร้างระบบจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยมีระบบการ
จัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่มี
ประสิทธิผล

มหาวิทยาลัยมี
ภาพลักษณ์ที่ดีจากสังคม
เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการ
จัดการด้านสิ่งแวดล้อม

ระบบพัฒนาบุคลากร
มีประสิทธิภาพเพิ่ม
คุณภาพผลผลิตและ
การจัดการสิ่งแวดล้อม

การประชาสัมพันธ์เชิงรุก
ที่มีช่องทางหลากหลาย

อาคารและสภาพแวดล้อมที่ดี

พัฒนาทักษะ
ด้านงานบริการ

- 41 -

นักศึกษาเป็นที่ยอมรับ
ของสังคม

บุคลากรทุกระดับ
มีศักยภาพ

พัฒนาแผน
Green Office

ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศด้าน
สิ่งแวดล้อมและแหล่ง
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

พัฒนาอาคารสถานที่
และสภาพแวดล้อม

พัฒนาทักษะและการสื่อสาร
สานักงานสีเขียว

มหาวิทยาลัย
เป็นทีพ่ ึ่งของท้องถิ่น

บัณฑิตมีคุณภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
เป็นทีย่ อมรับ
ในระดับชาติ

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
5 ด้าน

พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย
งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม

พัฒนาทักษะ
ด้านงานวิจัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร และนักศึกษาให้
มีคุณธรรม มีความรู้ ความสามารถและมีจิต
อาสาเพื่อพัฒนาสังคม

กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาตามอัตลักษณ์

พัฒนาการจัด
กิจกรรมและระบบ
สวัสดิการนักศึกษา

พัฒนาการบริการบุคลากร
และนักศึกษา

พัฒนาระบบคุณธรรม
จริยธรรมนักศึกษา

พัฒนาทักษะวิชาชีพ
นักศึกษา
พัฒนาการจัดกิจกรรม
และระบบสวัสดิการ
นักศึกษา

ความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัด
วิสัยทัศน์

สานักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นให้บริการ พัฒนางาน พัฒนาคน ให้มีคุณภาพ และเป็นหน่วยงานต้นแบบของการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยและกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ทั้ง 8 แห่ง

พันธกิจ

1. พัฒนางานด้านบริการ โดยการบริหารจัดการที่ดี ใช้เทคโนโลยี
ที่ทันสมัย โปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

1. พัฒนาระบบงานด้านบริการ โดยการบริหารจัดการที่ดี
ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย โปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล
1. มีระบบการบริหารจัดการที่ดี ใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัย โปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล

2. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร

สร้างเครือข่ายความร่วมมือการดาเนินงาน

ตามนโยบายสานักงานสีเขียว
2. ยกระดับคุณภาพของบุคลากรทาง
การศึกษา

1. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้เป็นผู้
ถ่ายทอดความรู้ตามนโยบายสานักงานสีเขียว

2. บุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพและสมรรถนะ

1. บุคลากรสามารถถ่ายทอดความรู้ตามนโยบาย

ตามมาตรฐานวิชาชีพ งานวิจัย และนวัตกรรม

สานักงานสีเขียว

4. ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรม
มีความรู้ ความสามารถและมีจิตอาสาเพื่อพัฒนา
สังคม
4. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร และนักศึกษาให้มี
คุณธรรม มีความรู้ ความสามารถและมีจิตอาสา
เพื่อพัฒนา
4. บุคลากรและนักศึกษามีคุณธรรม มีความรู้
ความสามารถและมีจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม

กลยุทธ์

1.1 พัฒนา
กระบวนการ
ทางานให้มี
ประสิทธิภาพ
โดยการนา
เทคโนโลยีที่
ทันสมัยรองรับ
การเป็น
มหาวิทยาลัย
อิเล็กทรอนิกส์

1.2 พัฒนา
องค์การให้มี
ระบบบริหาร
จัดการที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล

1.3 พัฒนา
กระบวนการ
สร้างความผูกพัน
ของลูกค้าและ
บุคลากร

2.1 พัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคลทีเ่ อื้อ
ต่อการรักษาคนดี คน
เก่ง และพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรให้
เป็นมืออาชีพ

3.1 พัฒนา
มหาวิทยาลัยด้าน
กายภาพและ
สิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยสีเขียว
(Green
University)

4.1 พัฒนาบุคลากร
และนักศึกษาให้
เป็นคนดี
มีคุณธรรม มีจิต
อาสา และ
สร้างสรรค์สังคม

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 1-2

ตัวชี้วัดที่ 3-4

ตัวชี้วัดที่ 5-6

ตัวชี้วัดที่ 7-9

ตัวชี้วัดที่ 10 - 11

ตัวชี้วัดที่ 12-18
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4.2 พัฒนา
คุณภาพการบริการ
สวัสดิการและ
สวัสดิภาพของ
บุคลากรและ
นักศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 19-20

ส่วนที่ 3 : การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ
1. กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผล
การติดตามประเมินผลยึดหลักการกระจายอานาจ โดยสนับสนุนให้ใช้กลไกการบริหารงานซึ่งมีผู้อานวยการเป็นผู้มีอานาจและบทบาทอย่างเต็มที่ในการบริหาร
กลยุท ธ์และติดตามประเมินผล และรับผิดชอบติดตามการดาเนินงานตามกลยุทธ์ที่ตนรับ ผิดชอบ โดยที่ ทั้ ง 3 กอง เป็นผู้วิเ คราะห์ สัง เคราะห์ และสรุปในภาพรวม
เพื่อให้ข้อเสนอต่อผู้บริหารในการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การดาเนินงานและนาเสนอรายงานต่อหน่วยงานกลางเพื่อประมวลผลในระดับประเทศต่อไป
2. องค์กรการติดตามและประเมินผล
องค์กรที่มีหน้าที่ในการติดตามประเมินผลการดาเนินงานของสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ประกอบด้วย
2.1) สานักงานอธิการบดี ทาหน้าที่เป็นหน่วยงานติดตามประเมินผล มีบทบาทความรับผิดชอบ ดังนี้
- จัดทาสาระสาคัญของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัตริ าชการ ทีส่ อดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ระดับชาติ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและกลยุทธ์หลัก โครงการ/ กิจกรรม และงบประมาณในระดับสานัก/กอง/งาน
- วิเคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยงของผลผลิตไปสู่เป้าหมายการให้บริการในระดับสานัก และระดับมหาวิทยาลัย เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทา
แผนติดตามประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
- พัฒนาเครื่องมือในการติดตามประเมินผลให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์และสอดคล้องกับกลไกการบริหารงานในระดับ มหาวิทยาลัยและเชื่อมโยง
กับหน่วยงานต้นสังกัดต่าง ๆ โดยพัฒนาและปรับปรุง คู่มือ/แผนติดตามประเมินผลของสานักงานอธิการบดีประจาปีงบประมาณ และระบบรายงานการติดตามประเมินผล
รวมทั้งการพัฒนา/เชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลเพือ่ การติดตามประเมินผลการดาเนินงานของสานัก
- รวบรวมและวิเคราะห์รายงานจากหน่วยงานต่างๆ และนาเสนอความก้าวหน้าของผลการดาเนินงานทุกไตรมาส และการจัดทารายงานผลสาเร็จของ
การดาเนินงานของมหาวิทยาลัยในรอบปีงบประมาณ (รอบ 12 เดือน) เสนอต่อคณะกรรมการประจาสานัก ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
2.2) หน่วยงานในระดับ/กอง/งาน เป็นหน่วยงานเครือข่ายการติดตามประเมินผลของสานักมีบทบาทความรับผิดชอบ ดังนี้
- วิเ คราะห์ความสอดคล้อ งเชื่อมโยงของผลผลิตในระดับแผนงาน/โครงการของหน่วยงานและเป้าหมายการให้บริการในระดับ กอง/งานที่ตอบสนอง
ต่อเป้าหมายการให้บริการระดับสานัก เพื่อบูรณาการโครงการที่สาคัญในระดับกอง/งานและคัดเลือกโครงการสาคัญที่ตอบสนองต่อผลสาเร็จของเป้าหมายยุทธศาสตร์
ในระดับสานักและมหาวิทยาลัย ส่งให้สานักงานอธิการบดีเพื่อจัดทาแผนติดตามประเมินผลประจาปีของสานักสาหรับใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการ
ดาเนินงานของกอง/งาน
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- ดาเนินการติดตาม กากับ ประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการที่บรรจุไว้ในแผนติดตามประเมินผลฯ ของสานักในส่วนที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งปัญหา
อุปสรรคที่ต้องเร่งรัดแก้ไขให้การดาเนินงานต่างๆ บรรลุผล รวมถึงการรายงานผลตามแผนงาน/โครงการที่ไม่ได้บรรจุไว้ในแผนติดตามประเมินผลฯ แต่เป็นโครงการที่เป็น
นโยบายสาคัญที่ได้รับมอบหมายจากสานัก ที่เกิดขึ้นระหว่างปี โดยใช้แบบรายงานการจัดทารายงานการดาเนินงานที่กาหนด ส่งรายงานกองนโยบายและแผนเพื่อการ
ติดตามประเมินผล เพื่อบูรณาการผลการดาเนินงานของหน่วยงานระดับกอง/งานในสังกัดสานักงานอธิการบดี เป็นผลสาเร็จของการดาเนินงานในระดับสานัก
3. ระยะเวลาการติดตามประเมินผล
3.1) หน่วยงานในระดับ กอง/งานในสังกัด
- จัดส่งรายงานผลตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติราชการ และแผนปฏิบัติงาน/โครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ครั้งที่ 1 รอบ 3 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562 ภายในวันที่ 5 มกราคม 2563
ครั้งที่ 2 รอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 ภายในวันที่ 5 เมษายน 2563
ครั้งที่ 3 รอบ 9 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563 ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2563
ครั้งที่ 4 รอบ 12 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2563
3.2) กองนโยบายและแผนดาเนินการประมวลผลและวิเคราะห์ผลภาพรวม ดังนี้
- รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ และผลการดาเนินงาน
ครั้งที่ 1 รอบ 3 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562 ภายในวันที่ 5 มกราคม 2563
ครั้งที่ 2 รอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 ภายในวันที่ 5 เมษายน 2563
ครั้งที่ 3 รอบ 9 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563 ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2563
ครั้งที่ 4 รอบ 12 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2563
- รายงานผลตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติราชการ และแผนปฏิบัติงาน/โครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ครั้งที่ 1 รอบ 3 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562 ภายในวันที่ 5 มกราคม 2563
ครั้งที่ 2 รอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 ภายในวันที่ 5 เมษายน 2563
ครั้งที่ 3 รอบ 9 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563 ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2563
ครั้งที่ 4 รอบ 12 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2563
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ภาคผนวก : ตารางสรุปผลการทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัตริ าชการ เปรียบเทียบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ 2563
ก่อนปรับปรุง (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)
วิสัยทัศน์ :
สานักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่มุ่งพัฒนางานด้านบริการ การบริหารจัดการที่ดี และ
พัฒนานักศึกษาให้เป็นที่ยอมรับของสังคม
อัตลักษณ์ :
บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น
เอกลักษณ์ :
ผลิตและพัฒนาครู เรียนรู้พัฒนาท้องถิ่น
ค่านิยมหลัก :
K – Knowledge – สร้างสรรค์ความรู้ใหม่
P – Public Service and Productivity – ให้บริการชุมชน สังคมและมีผลิตภาพที่ดี
R – Responsibility – ยึดถือความรับผิดชอบต่อหน้าที่
U – Unity – มีความรัก สามัคคีในองค์กร
พันธกิจ :
1. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
2. สร้างเครือข่ายด้านงานบริการ โดยการบริหารจัดการที่ดี ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
โปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล
3. ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมให้
เป็นไปตามนโยบายการดาเนินงานและพันธกิจของมหาวิทยาลัย
4. ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรม มีความรู้ ความสามารถและมีจิตอาสา
เพื่อพัฒนาสังคม

หลังปรับปรุง (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)
(แก้ไข)
สานักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นให้บริการ พัฒนางาน พัฒนาคน ให้มีคุณภาพ
และเป็นหน่วยงานต้นแบบของการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย
และกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ทั้ง 8 แห่ง
(คงเดิม)
บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น
(คงเดิม)
การผลิตและพัฒนาครู
(คงเดิม)
K – Knowledge – สร้างสรรค์ความรู้ใหม่
P – Public Service and Productivity – ให้บริการชุมชน สังคมและมีผลิตภาพที่ดี
R – Responsibility – ยึดถือความรับผิดชอบต่อหน้าที่
U – Unity – มีความรัก สามัคคีในองค์กร
(แก้ไข)
1. พัฒนางานด้านบริการ โดยการบริหารจัดการที่ดี ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย โปร่งใส
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
2. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือการดาเนินงานตามนโยบายสานักงานสีเขียว
4. ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรม มีความรู้ ความสามารถและมีจิตอาสา
เพื่อพัฒนาสังคม
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ก่อนปรับปรุง (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)
ประเด็นยุทธศาสตร์ :
1. การยกระดับคุณภาพของบุคลากรทางการศึกษา
2. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน
มีธรรมาภิบาล เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
3. การส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา

หลังปรับปรุง (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)
(แก้ไข)

1. พัฒนาระบบงานด้านบริการ โดยการบริหารจัดการที่ดี ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
โปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล
2. ยกระดับคุณภาพของบุคลากรทางการศึกษา
3. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ตามนโยบายสานักงานสีเขียว
4. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร และนักศึกษาให้มีคุณธรรม มีความรู้ ความสามารถ
และมีจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม
(แก้ไข)
เป้าประสงค์ :
1. มีระบบการบริหารจัดการที่ดี ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย โปร่งใส
1. บุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
งานวิจัย และนวัตกรรม
2. บุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ งานวิจัย
2. มีระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล
และนวัตกรรม
มีองค์ความรู้และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. บุคลากรสามารถถ่ายทอดความรู้ตามนโยบายสานักงานสีเขียว
3. นักศึกษามีคุณธรรม มีความรู้ ความสามารถ มีจิตอาสา
4. บุคลากรและนักศึกษามีคุณธรรม มีความรู้ ความสามารถและมีจิตอาสาเพื่อ
พัฒนาสังคม
(แก้ไข)
กลยุทธ์ :
1.1 พัฒนากระบวนการทางานให้มีประสิทธิภาพโดยการนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย
1.1. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลที่เอื้อต่อการรักษาคนดี คนเก่ง และพัฒนา
รองรับการเป็นมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์
สมรรถนะบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ
1.2 พัฒนาองค์การให้มีระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1.2 สร้างวัฒนธรรมองค์กร มุ่งการเรียนรู้ ผลิตสื่อนวัตกรรมและงานวิจัยเพื่อพัฒนางาน
1.3 พัฒนากระบวนการสร้างความผูกพันของลูกค้าและบุคลากร
2.1 พัฒนากระบวนการทางานให้มีประสิทธิภาพโดยการนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย
2.1 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลที่เอื้อต่อการรักษาคนดี คนเก่ง และพัฒนา
รองรับการเป็นมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์
สมรรถนะบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ
2.2 พัฒนาองค์กรให้มีระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
3.1 พัฒนามหาวิทยาลัยด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green
2.3 พัฒนามหาวิทยาลัยด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green
University)
University)
4.1 พัฒนาบุคลากรและนักศึกษาให้เป็นคนดี มีคุณธรรม มีจิตอาสา และสร้างสรรค์
2.4 สร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
สังคม
3.1 พัฒนานักศึกษาให้เป็นคนดี มีคุณธรรม มีจิตอาสา และสร้างสรรค์สังคม
4.2 พัฒนาคุณภาพการบริการ สวัสดิการและสวัสดิภาพของบุคลากรและนักศึกษา
3.2 พัฒนาคุณภาพการบริการ สวัสดิการและสวัสดิภาพของนักศึกษา
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ก่อนปรับปรุง (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)
ตัวชี้วัด : มีจานวนตัวชี้วัด 19 ตัวชี้วัด
1 ร้อยละบุคลากรที่มีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กาหนด
2 จานวนนวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดีที่ได้รับการเผยแพร่
3 จานวนงานวิจัย R2R ของบุคลากรสายสนับสนุน
4 ระดับความสาเร็จในการพัฒนาหน่วยงานสู่สถาบันการเรียนรู้
5 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
อิเล็กทรอนิกส์
6 ผลการบริหารงานและธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
7 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
8 ร้อยละของผลคะแนนสานักงานสีเขียว (Green University)
9 ผลการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านพลังงาน
10 ผลการประเมินภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
11
12
13
14
15

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินของมหาวิทยาลัย
ผลความสาเร็จของการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 5 ด้าน
ระดับความสาเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม แก่นักศึกษา
ระดับความสาเร็จของการเสริมสร้างคุ ณธรรมจริยธรรม แก่นักศึกษา
จานวนทุนเพื่อการศึกษา

16 ร้อยละโครงการหรือกิจกรรม ที่นาความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ใน
การดาเนินการจัดกิจกรรม
17 จานวนชมรม ที่มีระบบและกลไกตามเกณฑ์ที่กาหนด
18 จานวนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบั นและระหว่างสถาบันของนักศึกษา
19 ระดับความสาเร็จของการบริการนักศึกษา

หลังปรับปรุง (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)
ตัวชี้วัด : มีจานวนตัวชี้วัด 20 ตัวชี้วัด
1. ระดับความสาเร็จของหน่วยงานสู่สถาบันการเรียนรู้
2. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
อิเล็กทรอนิกส์
3. ผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
4. ผลการบริหารงานและธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
5. ระดับความผูกพันของลูกค้าที่มีต่อมหาวิทยาลัย
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ร้อยละบุคลากรที่มีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กาหนด
จานวนนวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ได้รับการเผยแพร่
จานวนงานวิจัย R2R ของบุคลากรสายสนับสนุน
ร้อยละของผลคะแนนสานักงานสีเขียว
ผลการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านพลังงาน
จานวนหลักสูตรระยะสั้นที่ก่อให้เกิดรายได้
จานวนกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม
ผลความสาเร็จของการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 5 ด้าน
ระดับความสาเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม แก่นักศึกษา
ร้อยละโครงการหรือกิจกรรม ที่นาความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ใน
การดาเนินการจัดกิจกรรม
จานวนชมรม ที่มีระบบและกลไกตามเกณฑ์ที่กาหนด

18.
19.
20.

จานวนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่างสถาบันของนักศึกษา
จานวนทุนเพื่อการศึกษา
ระดับความสาเร็จของการบริการนักศึกษา
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ก่อนปรับปรุง (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)
มาตรการ : มีจานวนมาตรการ 20 มาตรการ
1 พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ
2
3
4
5
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลตามสมรรถนะและ ความสามารถ
พัฒนาผู้นายุคใหม่รองรับการเปลี่ยนแปลง
สร้างภาวะผู้นาให้บุคลากรทุกระดับ
กาหนดความก้าวหน้าทางสายวิชาชีพที่ให้มีการกาหนด เงื่อนไขที่ ชัดเจน
เป็นธรรม
เพิ่มขีดความสามารถให้กับบุคลากรในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนางาน
เพิ่มประสิทธิภาพระบบงบประมาณ การเงินและพัสดุโดยใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ
ปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และการบังคับใช้ให้รองรับ มหาวิทยาลัย
อิเล็กทรอนิกส์และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
เพิ่มคุณภาพการบริหารจัดการหน่วยงาน/หลักสูตรโดยใช้เทคโนโลยี สารสนเทศร่วมกับ
เกณฑ์คุณภาพสากล
ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพเหมาะสม มีการบริหารเชิงรุก ที่ทันสมัย
คล่องตัว เกิดความคุ้มค่า
พัฒนามหาวิทยาลัยตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยสีเขียว ในปีพ.ศ. 2561-2565
สร้างความตระหนักให้บุคลากรและนักศึกษาให้มี ส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย
จัดทาแผนการพัฒนาการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชิงรุก
สร้างความภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยสู่สาธารณะ
ส่งเสริมและพัฒนานักสื่อสารองค์กรทุกหน่วยงาน
พัฒนาบทบาทของนักศึกษาในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
จัดหาทุนการศึกษาภายใต้ความหลากหลายและเพียงพอ
จัดบริการสิ่งอานวยความสะดวกให้เอื้อและตอบสนองต่อความต้องการ และการใช้ชีวิต
ระหว่างเรียนแก่นักศึกษา

หลังปรับปรุง (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)
แก้ไข มาตรการ : มีจานวนมาตรการ 23 มาตรการ
1 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพเหมาะสม มีการบริหารเชิงรุก ที่ทันสมัย คล่องตัว เกิดความ
คุ้มค่า
2 พัฒนาหน่วยงานให้ทางานอย่างบูรณาการ
3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของหน่วยงานให้ได้รับการรับรองสู่มาตรฐานสากล
4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบงบประมาณ การเงินและพัสดุโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5 พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการบริหารและการเรียนรู้ที่เป็นระบบเดียว (Single Platform)
6.
7.
8.
9.

จัดทาแผนการพัฒนาการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชิงรุก
สร้างความภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยสู่สาธารณะ
สร้างประสบการณ์ เพิ่มการรับรู้และความประทับใจของคนในท้องถิ่นและสังคมในการเป็นมหาวิทยาลัย
เพื่อท้องถิ่น
ปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ที่เอื้อต่อการรักษาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ

10. พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลตามสมรรถนะและความสามารถ
11. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพทักษะและสมรรถนะพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงรวมทั้งสร้างจิตสานึกด้าน
คุณธรรม จริยธรรม การมีวินัย
12. พัฒนาผู้นายุคใหม่รองรับการเปลี่ยนแปลง
13. สร้างภาวะผู้นาให้บุคลากรทุกระดับ
14. สร้างมาตรฐานและระบบการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT และภาษาต่างประเทศ
15. กาหนดความก้าวหน้าทางสายวิชาชีพที่ให้มีการกาหนดเงื่อนไขที่ชัดเจน เป็นธรรม
16. พัฒนามหาวิทยาลัยตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยสีเขียว ในปี พ.ศ. 2561-2565
17. สร้างความตระหนักให้บุคลากรและนักศึกษาให้มีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย
18. พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีพื้นที่เอื้อต่อการเรียนรู้เกิดชุมชนการเรียนรู้
19. การขยายพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่น
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ก่อนปรับปรุง (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)
20. จัดตั้งศูนย์แนะแนวและการบริการปรึกษา

20.
21.
22.
23.

หลังปรับปรุง (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)
พัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาให้เป็นคนดี คุณธรรม จริยธรรม วินัย จิตสาธารณะ
ส่งเสริมแนวคิดการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นให้กับนักศึกษา
พัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และมีสมรรถนะ
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและสุขภาพ
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