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ค ำน ำ 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการปรับปรุงและพัฒนา
มหาวิทยาลัยฯเพ่ือให้ได้คุณภาพและมาตรฐานของการจัดการศึกษาที่เป็นที่ยอมรับและสามารถแข่งขันได้ 
สอดคล้องกับสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคต และด้วยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 ในมาตรา 14 ได้ก าหนดให้ส่วนราชการ
ต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี เพ่ือแปลงเป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปีและก าหนดแนวในการจัดสรร
งบประมาณตอบสนองต่อนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่ปรับเปลี่ยน รวมทั้งนโยบายจากการหารือใน
การประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วไประเทศได้ร่วมก าหนดแนวทางการยกระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 
ปี (พ.ศ. 2560 -2579) ที่มุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ดังนั้น เพ่ือให้
มหาวิทยาลัยมีแผนระยะยาวที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564) กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 -2565) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
ยุทธศาสตร์กระทรวง นโยบายการปรับยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) นโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษตาก และยุทธศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางที่แสดงถึงยุทธศาสตร์
รวมถึงกลยุทธ์ต่างๆเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย ตลอดจนหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล แผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้จัดขึ้นโดยใช้แนวทางกระบวนการพัฒนาแผนตามแนวทางการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาแผนจากการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระดมความคิดเห็นผ่าน
การประชุมสัมมนาและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจ า เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560  

 
มหาวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้ จะช่วยส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการปฏิบัติ

และการพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นแนวทางให้บุคลากรและหน่วยงานต่างๆ ใช้เป็นเครื่องมือส าหรับด าเนินงาน
การแปลงแผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติราชการประจ าปี เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมที่จะส่งผลให้
มหาวิทยาลัยประสบความส าเร็จตามมุ่งหวังต่อไป 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
1. บทน ำ  
 การจัดท าแผนกลยุทธ์ส าหรับองค์กรเป็นสิ่งที่มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการบริหาร
จัดการองค์กรภาครัฐแนวใหม่ เป็นกระบวนการเชิงวิเคราะห์สังเคราะห์ที่ผ่านกระบวนการจัดท าอย่างมีส่วน
ร่วมในการก าหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้สอดคล้อง
กับสถานภาพภายใต้บริบทสภาพแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และอ่ืนๆ ที่เปลี่ยนแปลง
ไปอย่างต่อเนื่อง เป็นเครื่องมือที่ใช้เป็นกรอบการก าหนดทิศทางการปฏิบัติและการพัฒนาองค์กร และเป็น
แนวทางให้บุคลากรและหน่วยงานต่างๆ ในองค์กรใช้เป็นเครื่องมือส าหรับการแปลงแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ
ต่อไป 
 สืบเนื่องจากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
หมวด 3 มาตรา 14 ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี เพ่ือแปลงเป็นแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี และก าหนดแนวทางในการจัดสรรงบประมาณตอบสนองต่อนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่
เปลี่ยนแปลง รวมทั้งนโยบายการปรับยุทธศาสตร์ (Re profiling) มหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ก าหนดให้มหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนบทบาทของตนรองรับโจทย์การพัฒนา
ก าลังคนเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศและหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางได้ภายใน 15-20 
ปีข้างหน้า ประกอบกับแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด ประจ าปี พ.ศ. 2556-2560 ได้
สิ้นสุดลง จากเหตุที่กล่าวมา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด จึงมีความจ าเป็นต้องจัดท าแผนกลยุทธ์
เพ่ือใช้ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2565 โดยให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร และยุทธศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย และช่วย
ส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยและแนวทางการปฏิบัติร่วมกันของบุคลากรใน
สังกัดมหาวิทยาลัย และสามารถใช้เป็นเครื่องมือส าหรับการด าเนินงาน การแปลงแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติที่
เป็นรูปธรมที่จะส่งผลให้มหาวิทยาลัยประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
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2. สาระส าคัญของแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด ประจ าปี พ.ศ. 2561 – 2565 
 2.1 วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ค่านิยมหลัก พันธกิจ วัตถุประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ และ
เป้าประสงค์ 
 
วิสัยทัศน์ (Vision)  ผู้น ำกำรจัดกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำในพื้นที่ชำยแดนไทย-เมียนมำร์ 
 
พันธกิจ (Missions)  
 1. สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น 
 2. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 3. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา การสร้างสรรค์และการ
สื่อสาร ด้วยหลักคุณธรรม คุณภาพและมาตรฐานระดับชาติและสากล 
 4. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย โปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล มี
การพัฒนาอย่างก้าวหน้า ต่อเนื่องและยั่งยืน 
 
วัตถุประสงค์ (Objectives)   

1. จัดการศึกษาสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปัจจุบันและผลิตก าลังคน เพ่ือตอบสนอง
การพัฒนาประเทศ 

2. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา แก่สังคม ท้องถิ่นและประชาชน 
3. การบูรณาการงานวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เข้ากับกระบวนการการ

จัดการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมกับชุมชน และท้องถิ่น โดยเน้นคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ 
4. การยกคุณภาพชีวิต การลดช่องว่างและเหลื่อมล้ าทางสังคม และสร้างประชาชนใน ท้องถิ่นให้มี

ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน สู่ประเทศไทย 4.0 
 
ค่านิยมหลัก (Core Values) :  

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (KPRU) 
K – Knowledge – สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ 
P – Public service and Productivity – ให้บริการชุมชน สังคมและมีผลิตภาพที่ดี 
R – Responsibility – มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
U – Unity – มีความรัก สามัคคีในองค์กร 

 
อัตลักษณ์ : บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น 
เอกลักษณ์ : เป็นแหล่งเรียนรู้เมียนมาร์ พัฒนาท้องถิ่น  
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ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic Issues) : 
1. การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่น 
2. การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม 
4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล และเป็น

องค์กรแห่งนวัตกรรม 
 
เป้ำประสงค์ (Goals) : 

1. เพ่ิมขีดความสามารถ สร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน และลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม แก่
ชุมชนและท้องถิ่น ภายใต้บริบทของท้องถิ่นโดยการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือเป็นที่พ่ึงของท้องถิ่น 

2. บัณฑิตครู ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ และมีสมรรถนะตามมาตรฐาน 
3. บัณฑิตมีคุณภาพที่สร้างสรรค์สังคม 
4. ระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม
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2.2 ควำมเชื่อมโยงประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัด 
ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 

1. การพัฒนาท้องถิ่นด้วย
พันธกิจสัมพันธ์
มหาวิทยาลยักับสังคม
ท้องถิ่น 

1. เพิ่มขีดความสามารถ
สร้างความไดเ้ปรียบในเชิง
แข่งขัน และลดความเหลื่อม
ล้ าทางสังคม แก่ชุมชนและ
ท้องถิ่น ภายใต้บริบทของ
ท้องถิ่นโดยการบูรณาการ
พันธกิจสัมพันธ์เพื่อเป็นท่ีพึ่ง
ของท้องถิ่น 

1. พัฒนาศักยภาพการให้บริการวชิาการ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยการบรูณา
การพันธกิจและสร้างเครือข่าย 

1. จ านวนชุมชน/ประเด็นที่ไดร้ับการช้ีน า แก้ไขปัญหาจากนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้น 

  2. ยกระดับความสามารถของก าลงั
แรงงานและผูสู้งวัยในท้องถิ่น 

1. ร้อยละก าลังแรงงานและผู้สูงวยักลุ่มเปา้หมายไดร้ับการพัฒนา 

  3. เพิ่มประสิทธิภาพระบบและกลไกการ
บริหารจดัการงานวิจัยพัฒนาท้องถิ่น 

1. ร้อยละของอาจารย์ทีม่ีผลงานวิจัยพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ า 
2. ร้อยละของงบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัยพัฒนาชุมชนท้องถิ่นต่องบประมาณทุนอุดหนุน
การวิจัยทัง้หมด 

  4. ขับเคลื่อนการน างานวิจัยใหต้ีพิมพ์ใน
ระดับชาติและนานาชาติและใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

1. จ านวนชุมชน มหาวิทยาลัย หรอืหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศท่ีร่วมขับเคลื่อน
การพัฒนางานวิจัย 
2. ร้อยละของนักวิจัยที่ได้รับการตพีิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ ต่อจ านวนงานวิจัย
ทั้งหมด 
3. จ านวนผลงานวิจัยท่ีจดสิทธิบัตหิรืออนุสิทธิบัตร 
4. จ านวนชุมชนที่พ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจากผลงานวิจยัพัฒนาเทคโนโลยีและนวตักรรม 

  5. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้แกชุ่มชน
ท้องถิ่นเพื่อเสริมพลังปญัญาของแผ่นดิน 

1. จ านวนนวัตกรรม/มาตรฐาน ดา้นศิลปวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
2. ระดับความส าเร็จการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเป็นฐานข้อมูล ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
2. ยกระดับมาตรฐานการ
ผลิตและพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

2. บัณฑิตครู ครูและบุคลา
รกทางการศึกษามีคณุภาพ 
และมสีมรรถนะตาม
มาตรฐาน 

1. พัฒนาอาจารย์ในหลักสูตรครุศาสตร์
บัณฑิตใหเ้ป็นผู้น าทางวิชาการด้านการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 

1. ร้อยละของอาจารย์ในสถาบันผลิตครูที่สอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ เทคโนโลยสีารสนเทศ 
และสมรรถนะเฉพาะทางวิชาชีพครู 
2. ร้อยละของอาจารยป์ระจ าที่จัดการเรยีนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (ยกเว้นโปรแกรมวิชา
ภาษาอังกฤษ) 
3. ร้อยละของอาจารย์ในสถาบันผลิตครูที่มีการน าเสนอผลงานวิจัยในระดับชาตหิรือระดับ
นานาชาติ 

2. พัฒนากระบวนการผลิตครูให้ได้ครูดมีี
คุณภาพสูง (High Performance 
Teacher) เพื่อเสริมสร้างการพัฒนา
ประเทศท่ียั่งยืน 

1. ร้อยละของนักศึกษาครูทีผ่่านการประเมินระดับความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษตาม
มาตรฐาน CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) หรือ
เกณฑ์มาตรฐานอ่ืน 
2. ร้อยละของบัณฑติครูทีไ่ดร้ับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารบัราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและโครงการพิเศษ 
3. ร้อยละของนักศึกษาท่ีมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

3. สร้างนวัตกรรมการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาประจ าการให้มี
สมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการใน
การพัฒนาคุณภาพการจดัการเรียนการ
สอนในสถานศึกษา 

1. จ านวนงานวิจัยหรือนวัตกรรมในการผลิตและพัฒนาครูที่น าไปใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาการ
เรียนการสอน 
2. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเครือข่าย (โรงเรียนฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ/ครูพี่เลี้ยง) ท่ีไดร้ับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3. จ านวนโครงการกับเครือข่ายสถาบันที่ผลิตพัฒนาครูและผู้ใช้ครู ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ที่บรรลตุามวตัถุประสงค์และเป้าหมายในการพัฒนาคณุภาพผู้เรยีน 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
3. การยกระดับคุณภาพ
และมาตรฐานการผลิต
บัณฑิตใหม้ีคุณภาพ
สร้างสรรคส์ังคม 

3. ผลิตบณัฑิตคุณภาพที่
สร้างสรรคส์ังคม 

1.พัฒนาบัณฑิตให้มีทักษการวิจัยและ
นวัตกรรมที่น าไปใช้พัฒนาชุมชน 

1. จ านวนหลักสตูรที่มผีลงานดา้นการวิจัยและผลิตนวตักรรมเพื่อพฒันาสังคมหรือชุมชน 

  2. สร้างเครือข่ายการผลิตบัณฑติ 1. จ านวนภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการความรู้ที่ตอบสนอง
ต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
2. ร้อยละของบัณฑติที่ได้รับการประเมินคุณภาพจากผู้ใช้บณัฑิตในระดับดี (คะแนนไม่น้อยกว่า 
4.0 จากระดับคะแนน 5) 

  3. พัฒนาศักยภาพทางวิชาการและ
พัฒนานักศึกษาให้เป็นคนดี คุณธรรม 
จิตอาสา สร้างสรรคส์ังคม 

1. ร้อยละของนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายที่ผ่านการประเมินคณุภาพตามกรอบ KPRUQF โดยไดร้ับ
คะแนนประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 จากระดบัคะแนน 5 

  4. พัฒนาและปรับปรุงหลักสตูรใหม้ี
มาตรฐานเป็นที่ยอมรบั 

1. ร้อยละของหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับดี 

  5. พัฒนาศักยภาพอาจารย ์ 1. ร้อยละของอาจารย์ทีม่ีคุณวุฒิระดับปรญิญาเอก 
2. ร้อยละของอาจารย์ทีม่ีต าแหน่งทางวิชาการ 
3. ร้อยละของอาจารย์ทีไ่ดร้ับการพัฒนาศักยภาพ (ด้านความรู้ความสามารถสื่อสารเป็น
ภาษาอังกฤษในระดับดี ศักยภาพในการจัดการเรยีนการสอนให้มีประสิทธภาพสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ศักยภาพการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
4.การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการมหาวิทยาลยัให้
ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรร
มาภิบาล และเป็นองค์กร
แห่งนวัตกรรม 

4. ระบบบริหารจัดการที่
ทันสมัยตามหลักธรรมาภิ
บาล และเป็นองค์กรแห่ง
นวัตกรรม 

1. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลที่เอื้อ
ต่อการรักษาคนดี คนเก่ง และพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรใหเ้ป็นมืออาชีพ 
 

1. ร้อยละบุคลากรทีม่ีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

  2. พัฒนาองค์การให้มีระบบบรหิาร
จัดการที่ด ี

1. ร้อยละของหน่วยงานท่ีมีระบบการบริหารจัดการที่ได้รับการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 

  3. พัฒนากระบวนการท างานให้มี
ประสิทธิภาพโดยการน าเทคโนโลยีที่
ทันสมัยรองรับการเป็นมหาวิทยาลัย
อิเล็กทรอนิกส ์

1. ร้อยละของหน่วยงาน/หลักสตูรที่มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับมาตรฐานมหาวิทยาลัย
อิเล็กทรอนิกส ์
2. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ 

  4. สร้างวัฒนธรรมองค์กรมุ่งการเรยีนรู้ 
ผลิตสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลย ี

1. จ านวนสื่อและนวัตกรรมท่ีเผยแพร่หรือได้รับรางวัลในระดับชาต/ินานาชาต ิ
2. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการส่งเสริม พัฒนา และเผยแพรส่ื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  5. พัฒนามหาวิทยาลัยด้านกายภาพและ
สิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยสเีขียว (Green 
University) 

1. ผลการจดัอันดับมหาวิทยาลยัสเีขียว (Green University) 

  6. สร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 1. ผลการประเมินภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลยัโดยผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี 
2. ผลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลยั 
3. ผลการจดัอันดับมหาวิทยาลยัราชภัฏตามเกณฑ์ Webometric 
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สารบัญ 
         หน้า 

ค าน า              ก 
บทสรุปผู้บริหาร            ข 
สารบัญ             ฌ    
            
ส่วนที่ 1 กรอบแนวคิด 
 - หลักการและเหตุผล         1 
 - นโยบาย สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ  1 
 
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ศักยภาพพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
 - ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด    21 
 - การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ศักยภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด  24 
 
ส่วนที่ 3 แผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด ประจ าปี พ.ศ. 2561 – 2565 
 - ปรัชญา และภารกิจ         25 
 - วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ค่านิยมหลัก อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์   26 
 - ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์       27 
 - ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์    28 
 - แผนผังการเชื่อมโยงกลยุทธ์        29 
 - แผนที่ยุทธศาสตร์         30 
 - การถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)   31 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับ   31 

        สังคมท้องถิ่น 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร   35 

        ทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มี  37 

       คุณภาพสร้างสรรค์สังคม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัยได้มาตรฐาน  41 
            มีธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม 
ส่วนที่ 4 การแปลงแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี สู่การปฏิบัติ 
 - หลักการ          47 
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 - การแปลงแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด     47 
  ประจ าปี 2561 – 2565 สู่การปฏิบัติ 

ส่วนที่ 5 ภาคผนวก 
 1. ตารางการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนยุทธศาสตร์     50 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด ประจ าปี พ.ศ. 2561 – 2562  
   กับยุทธศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

  



  
 

ส่วนที่ 1 
กรอบแนวคิด 

 
หลักการและเหตุผล 

การจัดท าแผนกลยุทธ์สาหรับองค์กรเป็นสิ่งที่มีความส าคัญและจาเป็นอย่างยิ่งสาหรับการบริหาร
จัดการองค์กรภาครัฐแนวใหม่ เป็นกระบวนการเชิงวิเคราะห์สังเคราะห์ที่ผ่านกระบวนการจัดท าอย่างมีส่วน
ร่วมในการก าหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ สอดคล้อง
กับสถานภาพภายใต้บริบทแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และอ่ืนๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป
อย่างต่อเนื่อง เป็นเครื่องมือที่ใช้เป็นกรอบการกาหนดทิศทางการปฏิบัติและการพัฒนาองค์กร และเป็น
แนวทางให้บุคลากรและหน่วยงานต่างๆ ในองค์กรใช้เป็นเครื่องมือสาหรับการแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การ
ปฏิบัติต่อไป 

สืบเนื่องตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
หมวด 3 มาตรา 14 ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี เพ่ือแปลงเป็นแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี และก าหนดแนวทางในการจัดสรรงบประมาณตอบสนองต่อนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่
เปลี่ยนแปลง ประกอบกับแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด พ.ศ. 2556-2560 ได้สิ้นสุด
ระยะเวลาลง จากเหตุที่กล่าวมา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด จึงมีความจ าเป็นในการจัดท าแผน
กลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย  ตลอดจน
หน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย ช่วยส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยและแนว
ทางการปฏิบัติร่วมกันของบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัย และสามารถใช้เป็นเครื่องมือส าหรับการด าเนินงาน 
การแปลงแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติที่ เป็นรูปธรรมที่จะส่งผลให้มหาวิทยาลัยประสบความส า เร็จตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้ 

 
นโยบาย สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร 
 การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้ก้าวไปข้างหน้าและบรรลุเป้าหมายนั้น จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณา
ปัจจัยต่างๆ ในด้านนโยบาย สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลกระทบรอบด้าน ดังต่อไปนี้ 

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

2. กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
3. ไทยแลนด์ 4.0 
4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
5. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) 
6. นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) 
7. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
8. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
9. นโยบายการปรับยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
10. แผนพัฒนาจังหวัดกาแพงเพชร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 
11. แผนพัฒนาจังหวัดตาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 
12. นโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จังหวัดตาก 
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13. กรอบการประเมินสถาบันอุดมศึกษาจากหน่วยงานภายนอก 
1. นโยบายรัฐบาล (คาแถลงนโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี วันที่ 10 
กันยายน 2557) 
 รัฐบาลได้นายุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศว่าด้วยการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลักสาคัญ ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งทรงเน้นความพอดีพอ
สมพอควรแก่ฐานะความมีเหตุมีผล และการมีภูมิคุ้มกันมาเป็นแนวคิด ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 แนวทางของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและความต้องการของประชาชน ซึ่งแสดง
ออกมาโดยตลอดและน่าจะชัดเจนขึ้นในช่วงเวลาแห่งการออกแบบการปฏิรูปประเทศ รัฐบาลมีนโยบายในเรื่อง
ต่างๆ จาแนกเป็น 11 ด้าน ดังนี้ 

1) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2) การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ 
3) การลดความเหลื่อมล้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
4) การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
5) การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
6) การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
7) การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
8) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา และ

นวัตกรรม 
9) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
10) การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต 

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
11) การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

2. กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจาชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้ วิสัยทัศน์ดังกล่าว
จะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอานาจรัฐ 
การดารงอยู่อย่างม่ันคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัย
คุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคม
และการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมี
สุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร 
ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ
และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเก้ือกูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 
 “ม่ันคง” หมายถึง การที่ประเทศจะต้องเกิดความสงบสุข สันติ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน ไม่ใช้ความรุนแรง หรือวิถีทางนอกกฎหมาย มีความรักใคร่สามัคคีกัน 
 “ม่ังคั่ง” หมายถึง การทาให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้นตามสมควรแก่ฐานะ การทาให้เศรษฐกิจมี
ความเชื่อมโยงระหว่างกันมากขึ้น โดยให้ความสาคัญกับการค้าขายกับประเทศเพ่ือนบ้าน มากกว่าที่จะพ่ึงพา
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แต่เฉพาะการส่งออกไปขายยังประเทศที่อยู่ไกล บริหารจัดการภายในประเทศอย่างบูรณาการ ทั้งการ
ทรัพยากรน้า การประกอบอาชีพ การศึกษา และ สิ่งแวดล้อมให้ดาเนินไปอย่างสมดุล 
 “ยั่งยืน” หมายถึง การค านึงถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน ไม่ด าเนินการโครงการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดภาระแก่
ลูกหลานในอนาคตข้างหน้า ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสมตามก าลังความสามารถของตนเอง ใช้หลักเหตุ
และผล และการรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลง หรือการมีภูมิคุ้มกันตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
 ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทาให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จาเป็นจะต้องมี
การวางแผนและกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และกาหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจาเป็นจะต้องกาหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพ่ือถ่ายทอดแนว
ทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคต 
ของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคม ใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือ
คติพจน์ประจาชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ใน
กลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่ง
ยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ 
ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ ด้านความมั่นคง (2) ยุทธศาสตร์ด้ านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม (5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (6) 
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
3. ไทยแลนด์ 4.0 
 “ไทยแลนด์ 4.0” เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือโมเดลพัฒนา
เศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใต้การนาของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่เข้ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ที่ ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ที่มีภารกิจ
สาคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ เพ่ือปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนา
ประเทศให้เจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างเร็ว รุนแรงในศตวรรษ
ที่ 21 ได ้
 ประเทศไทยในอดีตที่ผ่านมามีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ยุคแรก หรือ 
“ประเทศไทย 1.0” เน้นการเกษตรเป็นหลัก เช่น ผลิตและขาย พืชไร่ พืชสวน เลี้ยงสัตว์ เป็นต้น ยุคสอง หรือ 
“ประเทศไทย 2.0” เน้นอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้นแต่เป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก เช่น การผลิตและขายรองเท้า 
เครื่องหนัง เครื่องดื่ม เครื่องประดับ เครื่องเขียน กระเป๋า เครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น และปัจจุบัน (พ.ศ.2559) จัด
อยู่ในยุคที่สาม หรือ ”ประเทศไทย 3.0” เป็นอุตสาหกรรมหนักและการส่งออก เช่น การผลิตและขาย ส่งออก
เหล็กกล้า รถยนต์ กลั่นน้ามัน แยกก๊าซธรรมชาติ ปูนซีเมนต์ เป็นต้น แต่ไทยในยุค 1.0 2.0 และ 3.0 รายได้
ประเทศยังอยู่ในระดับปานกลาง จึงต้องเร่งพัฒนาเศรษฐกิจสร้างประเทศ จึงเป็นเหตุให้นาไปสู่ยุคที่สี่ ให้รหัส
ใหม่ว่า ”ประเทศไทย 4.0” ให้เป็นเศรษฐกิจใหม่ (New Engines of Growth) มีรายได้สูง โดยวางเป้าหมาย
ให้เกิดภายใน 5-6 ปีนี้  เป็นการการวางภาพอนาคตทางเศรษฐกิจที่ชัดเจนของประเทศที่พัฒนา เช่น 
สหรัฐอเมริกา “A Nation of Makers” อังกฤษ “Design of Innovation” อินเดีย “Made in India” หรือ 
เกาหลีใต้ “Creative Economy” เป็นต้น 
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 “ประเทศไทย 4.0” ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value–Based Economy” หรือ 
“เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” โดยมีฐานคิดหลัก คือ เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่
สินค้าเชิง “นวัตกรรม” เปลี่ยนการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี 
ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม และเปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน 
 ดังนั้น จึงควรมีการเปลี่ยนวิธีการที่มีลักษณะสาคัญ คือ เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมในปัจจุบัน 
ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องมีฐานะที่
มั่นคง และเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ 
SMEs ที่มีอยู่และรัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา ไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startups 
บริษัทเกิดใหม่ที่มีศักยภาพสูง เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่าไปสู่ High 
Value Services และเปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง 
 เพ่ือให้เกิดผลจริงต้องมีการพัฒนาวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ดังนี้ 

1. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น สร้างเส้นทางธุรกิจใหม่ (New Startups) ด้าน
เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีอาหาร เป็นต้น 

2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เช่น พัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพ เทคโนโลยี
การแพทย์ สปา เป็นต้น 

3. กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม เช่น 
เทคโนโลยีหุ่นยนต์ เป็นต้น 

4. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และ
เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว เช่น เทคโนโลยีด้านการเงิน อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน เทคโนโลยี
การศึกษา E-MargetPlace E-Commerce เป็นต้น 

5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง เช่น เทคโนโลยีการออกแบบ 
ธุรกิจไลฟ์สไตล์ เทคโนโลยีการท่องเที่ยว การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ เป็นต้น 

การพัฒนาประเทศภายใต้โมเดล “ประเทศไทย 4.0” จะใช้แนวทาง “สานพลังประชารัฐ” เป็นตัวการ
ขับเคลื่อน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ภาคการเงินการธนาคาร ภาคประชาชน ภาค
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่างๆ ร่วมกันระดมความคิด ผนึกกาลังกันขับเคลื่อน ผ่าน
โครงการ บันทึกความร่วมมือ กิจกรรม หรือ งานวิจัยต่างๆ โดยการดาเนินงานของ ”ประชารัฐ” กลุ่มต่างๆ 
อันได้แก่ กลุ่มที่ 1 การยกระดับนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์การปรับแก้กฎหมายและกลไกภาครัฐ พัฒนาคลัส
เตอร์ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และการดึงดูดการลงทุน และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน กลุ่มที่ 2 การ
พัฒนาการเกษตรสมัยใหม่และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ กลุ่มที่ 3 การส่งเสริมการท่องเที่ยว
และไมล์ การสร้างรายได้ และการกระตุ้นการใช้จ่ายภาครัฐ กลุ่มที่ 4 การศึกษาพ้ืนฐานและพัฒนาผู้นา 
(โรงเรียนประชารัฐ) รวมทั้งการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ และกลุ่มท่ี 5 การส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนใน
ต่างประเทศ รวมทั้งการส่งเสริมกลุ่ม SMEs และผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ซึ่งแต่ละกลุ่มกาลังวางระบบ
และกาหนดแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายอย่างเข้มข้น 
4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
 จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศกาลังประสบอยู่ ทา ให้การกา
หนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และกรอบ
หลักการของการวางแผนที่น้อมนาและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของ
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การพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ 12 ต้องให้ความสาคัญกับการกาหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มี
รายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และนา
ไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง 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 เท่าเทียมและท่ัวถึง 
2.3) การพัฒนาด้านสุขภาพ 
2.4) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย 

3. การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม 
3.1) การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ 
3.2) การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับ

ปัจเจก 
3.3) การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร 
3.4) การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค 

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

5. การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5.1) การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการเติบโตสีเขียว 
5.2) การส่งเสริมการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5.3) การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว 
5.4) การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

5.5) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
5.6) การเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
การบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 

6. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
6.1) การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ 
6.2) การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
6.3) การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม 
6.4) การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 
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5. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) 
 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดท ากรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 
2551 – 2565) ขึ้น เพ่ือเป็นกรอบและแนวทางการพัฒนาการศึกษาที่ชัดเจนร่วมกันของอุดมศึกษาไทย โดยมี
เป้าหมายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 เมื่อสิ้นสุดแผนในปี พ.ศ. 2565 คือ “ยกระดับคุณภาพ
อุดมศึกษาไทย เพ่ือผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถปรับตัวสาหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิตพัฒนา
ศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้และนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศใน
โลกาภิวัฒน์ สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทยโดยใช้กลไกของธรรมาภิบาลการเงินการกากับ
มาตรฐานและเครือข่ายอุดมศึกษาบนพ้ืนฐานของเสรีภาพทางวิชาการความหลากหลายและเอกภาพเชิง
ระบบ” ประกอบด้วย 

1) ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทยเพ่ือผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ 
2) พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้ และนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศ 
3) สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย โดยใช้กลไกธรรมาภิบาล การเงิน การกากับมาตรฐาน

และเครือข่ายอุดมศึกษาบนพ้ืนฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ได้ดาเนินงานตามกรอบแผนอุดมศึกษาโดยได้จัดทายุทธศาสตร์ให้

สอดคล้องกับทิศทางและกรอบการดาเนินงานตามแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 
2565) เช่น ด้านการเรียนการสอนมีการลดเลิกหลักสูตรที่ไม่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน สร้าง
กระบวนการพัฒนานักศึกษาเพ่ือความแข็งแกร่งทางวิชาการและคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนให้แก่นักศึกษาตามอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัย สร้างหลักสูตรเพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สนับสนุนและส่งเสริมการทา
ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม มีกองทุนสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร มีการจัดวาง
ระบบการเงิน งบประมาณ ภายใต้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
6. นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) 
 กระทรวงศึกษาธิการจะดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ภายใต้
วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ โดยมียุทธศาสตร์ด้านการศึกษาที่จะดาเนินการ 6 ด้าน 
ดังนี้ 
 1) ความม่ันคง ตัวอย่างกิจกรรมในการจัดศึกษาของสถานศึกษาในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
หากในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ไม่สงบก็จะส่งผลถึงคุณภาพการศึกษา หรือกรณีปัญหาโรงเรียนในเขตพ้ืนที่สูง
จังหวัดชายแดนภาคเหนือ (โรงเรียนชายขอบ) ซึ่งที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ทรงให้ความสาคัญกับการศึกษาของโรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้และโรงเรียนชายขอบด้วยเช่นกัน ทั้ง
การให้ความสาคัญกับภาษาท่ีใช้ในพื้นที่ หรือสิ่งที่เรียนสถานศึกษา ฯลฯ ดังนั้น ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงจึง
มีความสาคัญกับนโยบายด้านการศึกษาเป็นอย่างมาก 
 2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยส่งเสริมให้มีคนไทยมีความสามารถในการแข่งขันกับ
นานาประเทศได้ อาทิ การส่งเสริมด้านภาษาอังกฤษหรือการอาชีวศึกษาแนวใหม่ที่มีความร่วมมือกับ
ภาคเอกชน ซึ่งจะทาให้การอาชีวศึกษาของไทยมีความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศมากขึ้น ก็ถื อ
เป็นตัวอย่างกิจกรรมโครงการของยุทธศาสตร์ด้านนี้ 
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 3) การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะการลงทุนกับเด็กเล็กในระดับ Pre-school เป็นสิ่งสาคัญ
มาก เพราะเป็นการลงทุนที่ได้ผลมากที่สุด นอกจากนี้ การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง การพัฒนาครู
ด้วย 

4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมลาทางสังคม อาทิ การประเมินผล
นักเรียนร่วมกับนานาชาติ หรือ PISA ซึ่งคะแนนเฉลี่ยในแต่ละวิชาของเด็กไทยยังไม่อยู่ในระดับที่น่าพอใจ แต่
หากดูคะแนนสูงสุดของเด็กไทยในแต่ละวิชา พบว่ามีคะแนนมากกว่านักเรียนสิงคโปร์ที่ได้อันดับหนึ่งจากการ
ประเมินผล PISA แต่การที่คะแนนเฉลี่ย PISA ของเด็กไทยได้อันดับต่า เพราะไทยส่งทุกโรงเรียนเข้ารับการ
ประเมิน รวมถึงโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ซึ่งหลายโรงเรียนยังคงมีคะแนนต่า
ด้วย จึงทาให้ค่าเฉลี่ยของประเทศต่าลง ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเป็นตัวอย่างของความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
ระหว่าง โรงเรียนที่มีความพร้อมกับโรงเรียนในชนบทที่ยังขาดการสนับสนุนในด้านต่างๆ ดังนั้น เราต้องกลับไป
พิจารณาว่าโรงเรียนเหล่านั้นยังขาดอะไรบ้าง เช่น ขาดครูกี่คน มีครูครบชั้นหรือไม่ ครูสอนไม่ตรงสาขา เป็นต้น 
เพ่ือทาการสนับสนุนและแก้ปัญหาได้ตรงจุด 

5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีหลากหลายโครงการที่สาคัญ 
อาทิ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง นโยบายโรงเรียนคุณธรรม เป็นต้น 

6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เช่น การด าเนินการด้านต่างๆ ของ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เป็นต้น 

สิ่งที่สาคัญอีกประการ คือ "กระทรวงศึกษาธิการต้องการสร้างเด็กให้โตขึ้นมา เกลียดการโกง หรือ
เติบโตขึ้นมากับความไม่โกง ด้วยการปลูกฝังการไม่โกงไว้ในบรรยากาศ ระบบ และการสนทนา เพราะการไม่
โกงมีวิธีการเดียว ก็คือ ให้เกลียดการโกง และจะได้ไม่ท า" 
7. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
 เนื่องจากแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 – 2559) จะสิ้นสุดในปี พ.ศ.2559 ดังนั้น 
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงได้จัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ซึ่งเป็นแผนระยะ
ยาว 20 ปี เพ่ือเป็นแผนแม่บทส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนา โดย
ก าหนดวิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมาย เป้าหมาย ตัวชี้วัด และยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ ดังนี้ 
 วิสัยทัศน์ (Vision) 

“คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข  
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” 
 วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 4 ประการ คือ 

1) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
2) เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ 

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
3) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี  

และร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 
4) เพื่อนาประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ า 

ภายในประเทศลดลงเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น 
 แผนการศึกษาแห่งชาติได้วางเป้าหมายไว้ 2 ด้าน คือ 
 1) เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและคุณลักษณะต่อไปนี้ 
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- 3Rs ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้ (Writing) และการคิดเลขเป็น 
(Arithmetics) 

- 8Cs ได้แก่ ทกัษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical  
Thinking and Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) 
ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross – cultural Understanding) ทักษะด้าน
ความร่วมมือ การทางานเป็นทีม และภาวะผู้นา (Collaboration,Teamwork and Leadership) ทักษะด้าน
การสื่อสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่อ (Communications, Information and Media Literacy) 
ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะ
อาชีพ และทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม(Compassion) 
 2) เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ประการ ดังนี้ 

2.1) ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access) 
2.2) ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่าง 

เท่าเทียม (Equity) 
  2.3) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็มตาม
ศักยภาพ (Quality) 

2.4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือการลงทุนทางการศึกษาท่ีคุ้มค่าและ 
บรรลุเป้าหมาย (Efficiency) 

2.5) ระบบการศึกษาท่ีสนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีเป็นพลวัตและบริบท 
ที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) มี 

แผนการศึกษาแห่งชาติได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์หลักที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ มีเป้าหมาย  
ดังนี้ 

2.1 คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ 

2.2 คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่ 
พิเศษได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ 

2.3 คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบ 
ใหม่ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพ่ือสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มีเป้าหมาย ดังนี้ 

2.1 กาลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาด 
งานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ 

2.2 สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตท่ีมีความเชี่ยวชาญ 
และเป็นเลิศเฉพาะด้าน มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ 

2.3 การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ 
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้มี
เป้าหมายดังนี้ 

3.1 ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย และทักษะและ 
คุณลักษณะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 มี 

3.2 คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐาน 
การศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ มี 

3.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตาม 
หลักสูตรอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน มีตัวชี้วัดที่สาคัญ 

3.4 แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและ 
มาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 
   3.5 ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ มี 

3.6 ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มาตรฐานระดับสากล 
3.7 ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตาม 

มาตรฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา มี
เป้าหมาย ดังนี้ 

4.1 ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
4.2 การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสาหรับคนทุก 

ช่วงวัย 
4.3 ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็น 

ปัจจุบันเพื่อการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มี 

เป้าหมาย ดังนี้ 
5.1 คนทุกช่วงวัย มีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนาแนวคิด 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ มี 
5.2 หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ 

สิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการนาแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
5.3 การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ 

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเป้าหมายดังนี้ 

6.1 โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว 
ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ มีตัวชี้วัดที่สาคัญ 

6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพ 
และมาตรฐานการศึกษา 

6.3 ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาท่ีตอบสนองความต้องการ 
ของประชาชนและพ้ืนที่ มี 

6.4 กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะ 
ที่แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ 
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6.5 ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็น 
ธรรม สร้างขวัญกาลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ มี 
8. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ถือเป็นแผนแม่บทหลักใน
การพัฒนาประเทศ มีหลักการส าคัญคือ “ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีส าหรับ
คนไทย พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์มีวินัย ใฝ่รู้มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์มีทัศนคติที่ดี 
รับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงานหลักในภาคการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพคนของประเทศ ได้ตระหนักถึงความสาคัญดังกล่าว ดังนั้น ภายใต้วิสัยทัศน์ “มุ่ง
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม” ของแผนพัฒน าการศึกษาฉบับนี้จึง
ได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์และวางเป้าหมายที่สามารถตอบสนองการพัฒนาที่ส าคัญในด้านต่างๆ คือ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ที่มุ่งหวังให้คน
ไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต ซึ่งตอบสนองการ
พัฒนาในด้านคุณภาพและด้านการตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ที่มุ่งหวังให้มีการผลิตครูได้
สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท และมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
สามารถใช้ศักยภาพในการสอนได้อย่างเต็มที่ ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนา
ประเทศ ที่มุ่งหวังให้ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ และมี
องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้าน
คุณภาพ และด้านการตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
ที่มุ่งหวังให้การบริการการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มทุกวัยในระดับที่เหมาะสมกับสภาพบริบทและสภาพพ้ืนที่ ซึ่ง
ตอบสนองการพัฒนาในด้านการเข้าถึงการให้บริการและด้านความเท่าเทียม 

ยุทธศาสตร์ 5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิตอลเพ่ือการศึกษา ที่มุ่งหวังให้คนไทยได้รับ
โอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านการ
เข้าถึงการให้บริการ ด้านความเท่าเทียม และด้านประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ที่มุ่งหวังให้มีการใช้ทรัพยากรทั้งด้านงบประมาณและบุคลากรได้อย่างคุ้มค่า ไม่เกิดการสูญเปล่า และมีความ
คล่องตัว ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านประสิทธิภาพ 
9. นโยบายการปรับยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศได้ร่วมหารือและกาหนดแนวทางการยกระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) มุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น โดย
ก าหนดวิสัยทัศน์ คือ “มหาวิทยาลัยราชภัฏเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นเลิศ โดยกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนเพ่ือการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน” ซึ่งมีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้ 
 1. พันธกิจ 

1.1) ผลิตบัณฑิต 
1.2) วิจัย สร้างความรู้และนวัตกรรมให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล 
1.3) ให้บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี น้อมน าแนวพระราชดาริ และท านุบารุง 
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ศิลปวัฒนธรรม 
1.4) สร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับภาคประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น และผู้ประกอบการใน 

การจัดการศึกษา 
1.5) บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีความคล่องตัว ยืดหยุ่น โปร่งใส ด้วยหลักธรรมาภิบาล สู่ 

การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 2. วัตถุประสงค์ 

2.1) จัดการศึกษาสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปัจจุบันและผลิตก าลังคน เพ่ือ 
ตอบสนองการพัฒนาประเทศ 

2.2) การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา แก่สังคม ท้องถิ่นและประชาชน 
2.3) การบูรณาการงานวิจัย บริการวิชาการ และท านุบารุงศิลปวัฒนธรรม เข้ากับ 

กระบวนการการจัดการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมกับชุมชน และท้องถิ่น โดยเน้น คุณภาพ สู่ความเป็นเลิศ 
2.4) การยกคุณภาพชีวิต การลดช่องว่างและเหลื่อมล้ าทางสังคม และสร้างประชาชนใน  

ท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน สู่ประเทศไทย 4.0 
 3. ยุทธศาสตร์ 

3.1) การพัฒนาท้องถิ่น 
3.2) การผลิตและพัฒนาครู 
3.3) การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
3.4) การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

10. แผนพัฒนาจังหวัดกาแพงเพชร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 
 10.1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของจังหวัด 

1. ด้านเศรษฐกิจ 
ปี 2557 จังหวัดก าแพงเพชร มีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจ าปี มูลค่า 113,006  

ล้านบาท (ล าดับที่ 2 ของภาคเหนือ ลาดับที่ 21 ของประเทศ) ลดลงจากปี 2556 ที่มีมูลค่า 121,972 ล้านบาท 
เท่ากับ 8,966 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7.4 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาย่อยที่ส าคัญของจังหวัด 3 ล าดับแรก ที่ท ารายได้ให้แก่จังหวัด ได้แก่  
สาขาการเกษตร ร้อยละ 27.02 สาขาการท าเหมืองแร่และเหมืองหิน ร้อยละ 24.97 และสาขาการผลิต
อุตสาหกรรม ร้อยละ 20.78 
  จังหวัดกาแพงเพชรมีอัตราการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดแบบปริมาณลูกโซ่ 
(CVM) ในปี 2557 เท่ากับ 60,228 ล้านบาท ต่ ากว่าปี 2556 ที่มีจ านวน 64,806 ล้านบาท ร้อยละ -7.1 สูง
กว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ซึ่งอยู่ในอัตราร้อยละ -0.41 โดยอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ย 5 ปี (พ.ศ.2553 - 
2557) ที่ร้อยละ +3.94 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัว (GPP per capita) ของจังหวัดกาแพงเพชร ในปี พ.ศ. 2557       
จ านวน 144,269 บาท/คน/ปี (ลาดับที่ 2 ของภาคเหนือ ลาดับที่ 22 ของประเทศ) ซึ่งต่ากว่าในปี พ.ศ. 2556 
เท่ากับ 10,753 บาท/คน/ปี คิดเป็นร้อยละ 6.9 แต่หากพิจารณาค่าเฉลี่ย 5 ปี (พ.ศ.2553-2557) มีอัตราการ
ขยายตัว ร้อยละ 10.4 

โดยในสาขาการเกษตร ในปี 2557 มีมูลค่า 30,536 ล้านบาท ต่ากว่าในปี พ.ศ. 2556 ร้อย 
ละ 12.2 โดยมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย 5 ปี (พ.ศ.2553 - พ.ศ.2557) ขยายตัวร้อยละ 18.8 สาขาการท า
เหมืองแร่และเหมืองหินในปี พ.ศ. 2557 มีมูลค่า 28,221 ล้านบาท ลดลงจากปี พ.ศ.2556 ร้อยละ 13.0 โดยมี
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อัตราการขยายตัวเฉลี่ย 5 ปี (พ.ศ. 2553 - พ.ศ.2557) ร้อยละ 13.6 ส่วนในสาขาการผลิตอุตสาหกรรม ในปี 
พ.ศ. 2557 มีมูลค่า 23,477 ล้านบาท ลดลงจากปี พ.ศ. 2556 ร้อยละ 4.9 โดยมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย 5 ปี 
(พ.ศ. 2553 - พ.ศ.2557) ร้อยละ 2.6 
  2. ด้านเกษตรกรรม 

โครงสร้างการผลิตภาคเกษตรในปี พ.ศ.2557 เท่ากับร้อยละ 27.02 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม 
จังหวัด ณ ราคาประจ าปี มีมูลค่าเท่ากับ 30,536 ล้านบาท 

ผลิตภัณฑ์ภาคการเกษตรที่มีมูลค่าเพ่ิมมากที่สุดตามลาดับ ได้แก่ ข้าว อ้อย มันสาปะหลัง  
เมื่อพิจารณาอัตราการขยายตัว ณ ราคาประจ าปีจะพบว่าในห้วง 5 ปี ที่ผ่านมา (ปี พ.ศ.2553 - พ.ศ.2557) มี
อัตราขยายตัวเฉลี่ยเพิ่มข้ึน +18.85% 
  จังหวัดเป็นแหล่งผลิตข้าวเปลือกที่สาคัญแห่งหนึ่ ง มีการพัฒนาไปสู่การเป็นแหล่ง
อุตสาหกรรมแปรรูปข้าวที่สาคัญของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างและในภูมิภาคนี้ก็ว่าได้ นอกจากนี้ยังเป็น
แหล่งส่งออกข้าวสาร ที่สาคัญของกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดมีโรงสีที่ทันสมัยครอบคลุมทั่วพ้ืนที่ มีก าลัง
การผลิตมาก สามารถรองรับผลผลิตจากจังหวัดอ่ืนได้อย่างเพียงพอ รวมทั้งการรับจ้างผลิตข้าวส่งออกไป
ต่างประเทศเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพนาไปสู่การพัฒนาเป็นผู้ส่งออกระดับประเทศได้เอง และขณะนี้มีการ
ส่งออกไปต่างประเทศที่ส าคัญ คือ ประเทศจีน สิงคโปร์ ฮ่องกง ไต้หวัน อเมริกา ฝรั่งเศส อิสราเอล รัสเซีย 
อิหร่าน เป็นต้น ชนิดข้าวส่งออกได้แก่ ข้าวขาว ปลายข้าว และข้าวนึ่ง 
  3. ด้านอุตสาหกรรม 

โครงสร้างการผลิตภาคอุตสาหกรรม (สาขาการทาเหมืองแร่และเหมืองหิน และสาขาการ 
ผลิตอุตสาหกรรม) เท่ากับร้อยละ 45.75 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด มีมูลค่า ณ ราคาประจ าปี 2557 
เท่ากับ 51,698 ล้านบาท อัตราการขยายตัวในห้วง 5 ปี (พ.ศ.2553 – 2557) เฉลี่ยเท่ากับ +7.64% 

จ านวนสถานประกอบการอุตสาหกรรม ในรอบปี พ.ศ.2555 - พ.ศ.2558 พบว่าในปี 2558 มี 
โรงงานประเภทต่างๆ 698 แห่ง ปี 2557 มีโรงงาน 654 แห่ง มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.73 
  ส าหรับโครงสร้างการผลิตภาคการท าเหมืองแร่และเหมืองหินเท่ากับ 24.97 ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัด มีมูลค่า ณ ราคาประจาปี 2557 เท่ากับ 28,221 ล้านบาท เป็นสาขาการผลิตที่ท ารายได้ให้กับ
จังหวัดเป็นล าดับที่ 2 โดยมีอัตราการขยายตัวในห้วง 5 ปี (พ.ศ.2553 – 2557) เฉลี่ยเท่ากับ +13.6% 
  4. ด้านการท่องเที่ยว 

สถานการณ์ท่องเที่ยวโดยรวมของจังหวัดกาแพงเพชร พบว่านักท่องเที่ยวในปี พ.ศ.2558 มี 
การขยายตัวเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 5.96 เมื่อเทียบกับปีที่ 2557 ซึ่งหากจาแนกจากจานวนนักท่องเที่ยวแล้ว
จะมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นมากถึงร้อยละ 5.52 เมื่อเทียบกับปี 2557 หรืออัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ย ร้อยละ 
16.08 ส่วนนักทัศนาจรมีจานวนน้อยกว่า แต่ก็มีอัตราการเพ่ิมขึ้นเช่นกันคือร้อยละ 6.63 เมื่อเทียบกับปี 2557 
หรือมีอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยร้อยละ 6.52 ปัจจัยที่ทาให้นักท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมาเป็นนัก
ทัศนาจร มากกว่านักท่องเที่ยวพักค้าง เนื่องจากเส้นทางการคมนาคมมีความสะดวกสบายมากขึ้น รวมทั้ง
จังหวัดกาแพงเพชรมีพ้ืนที่ติดต่อกับจังหวัดหลัก เช่น พิษณุโลก และสุโขทัย จึงทาให้นักท่องเที่ยวแวะมา
ท่องเทีย่วและเดินทางกลับไปพักค้างที่จังหวัดหลักแทน นอกจากนี้จากการไม่มีกิจกรรมยามค่าคืนที่น่าสนใจทา
ให้ไม่สามารถดึงดูดความสนใจนักท่องเที่ยวคนไทยให้มีการพักค้าง 

ส าหรับปัจจัยที่สนับสนุนให้ชาวต่างชาติเดินทางมาเที่ยว อาทิ อุทยานประวัติศาสตร์ก าแพง 
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เพชรที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่ยังคงมีความสมบูรณ์ จึงท าให้มี
ชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว โดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีการจัดการเดินทางมาเอง ซึ่งด้านพาหนะที่
นักท่องเที่ยวนิยมใช้มากท่ีสุด คือรถยนต์ส่วนตัว 

ในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจะมีระยะเวลาพ านักเฉลี่ยประมาณ 2.09 วัน  
เพ่ิมขึ้นจากเดิมเล็กน้อย ซึ่งนักท่องเที่ยวพักค้างมีการใช้จ่ายต่อคนต่อวัน 1,132.79 บาท ส่วนนักทัศนาจรมี
การใช้จ่ายเฉลี่ยต่อวัน 738.90 บาท ท าให้เกิดรายได้เฉลี่ยในจังหวัดจานวน 1,252.58 ล้านบาท ทั้งนี้ในส่วน
ของรายได้และค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของจังหวัดก าแพงเพชรมีอัตราการเติบโตเพ่ิมข้ึน 
  5. ด้านการศึกษา 

จ านวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงานท า จ าแนกตามระดับการศึกษาท่ีสาเร็จ ระดับ 
การศึกษาของผู้มีงานทาเปรียบเทียบปี พ.ศ.2553–2558 จะเห็นได้ว่าผู้ที่ทางานส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาที่
ส าเร็จต่ากว่าประถมศึกษาสูงที่สุด รองลงมาเป็นผู้มีระดับการศึกษาที่ส าเร็จชั้นประถมศึกษา ระดับการศึกษาที่
ส าเร็จมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับการศึกษาที่ส าเร็จมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับการศึกษาที่ส าเร็จ 
มหาวิทยาลัย ที่เหลือกระจายอยู่ในการศึกษาอ่ืนๆ 

จากความเปลี่ยนแปลงในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ผู้มีงานท าส่วนใหญ่เป็นผู้ไม่ได้ส าเร็จการศึกษา 
ระดับใด และผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับต่ากว่าประถมศึกษามากที่สุด ซึ่งจากการเปรียบเทียบพบว่า ผู้มีงานท า
ที่ไม่ได้ส าเร็จการศึกษาระดับใด ผู้ที่ส าเร็จระดับต่ากว่าประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น จะมีจ านวนลดลงเรื่อยๆ ในขณะเดียวกันผู้มีงานท าที่มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายและระดับอุดมศึกษามีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะเพ่ิมขึ้น ทัศนคติของคนรุ่นใหม่ที่นิยมศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาและประกอบอาชีพอิสระมีมากข้ึน 
  จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรกลุ่มอายุ 15-59 ปี ของจังหวัดที่ได้รับการศึกษาใน
ระบบโรงเรียนหรือเทียบเท่า ในปี 2557 เท่ากับ 7.70 ปี ซึ่งต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศในปีเดียวกัน จ านวน 
8.90 ปี รวมทั้งตั้งแต่ปี 2554 – 2557 มีแนวโน้มที่ลดลงทุกปีอย่างต่อเนื่อง 

จากบริบทดังกล่าว จึงมีการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดฉบับนี้ เพ่ือสนองตอบการแก้ไขปัญหา  
และพัฒนาจังหวัดก าแพงเพชร โดยมีวิสัยทัศน์ เป็นเป้าหมายในเชิงผลลัพธ์ที่จังหวัดต้องการให้เกิดขึ้น โดย
แสดงถึงจุดเน้นหรือสิ่งที่จังหวัดต้องการจะเป็นในอนาคตอย่างชัดเจน รวมทั้งมีความเป็นไปได้ สอดคล้องกับ
การวิเคราะห์สภาวการณ์และโอกาสของพ้ืนที่ และมีการระบุต าแหน่งการพัฒนาของจังหวัดอย่างชัดเจน โดย
ผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจากทุกภาคส่วนของจังหวัดได้ก าหนดต าแหน่งการพัฒนาจังหวัด (Positioning) ที่
ให้ความส าคัญกับประเด็นดังต่อไปนี้ (1) แหล่งผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย (2) แหล่งผลิตพืช
พลังงานทดแทน และ (3) การท่องเที่ยวมรดกโลก โดยได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ดังนี้ “แหล่งผลิต แปรรูปสินค้า
เกษตรปลอดภัย ฐานผลิตพืชพลังงานทดแทน และเมืองท่องเที่ยวมรดกโลก” 
 10.2) พันธกิจ (Mission) 

เพ่ือให้การพัฒนาจังหวัดก าแพงเพชรมุ่งสู่การเป็น “แหล่งผลิต แปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย  
ฐานผลิตพืชพลังงานทดแทน และเมืองท่องเที่ยวมรดกโลก”ภารกิจหลักและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ซึ่ง
จะน าไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีดังนี้ 

1. ยกระดับการผลิต การแปรรูป การตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย และส่งเสริมการผลิตพืช 
พลังงานทดแทนอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ส่งเสริมและบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการท่องเที่ยว 
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน สร้างสังคมท่ีเข้มแข็ง และบริหารจัดการ 
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ทรพัยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
10.3) เป้าประสงค์รวม (Overall Goals) 

เพ่ือให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาจังหวัดและสามารถปรับตัวให้เข้ากับ  
การเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนการบรรลุตามวิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัด ที่พึง
ปรารถนาตามแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี จึงกาหนดเป้าประสงค์รวมของการพัฒนาไว้ ดังนี้ 

1. ปริมาณผลผลิตการเกษตรปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 
2. รายได้จากการจ าหน่ายสินค้าเกษตรแปรรูปเพิ่มข้ึน 
3. จ านวนแปลง/ฟาร์ม ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัย (GAP) เพ่ิมข้ึน 
4. สัดส่วนปริมาณพืชพลังงานต่อสินค้าเกษตรทั้งหมดเพ่ิมข้ึน 
5. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน และแหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ 

มาตรฐานการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 
6. ประชาชนมีระดับคุณภาพชีวิตสูงขึ้น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และมี 

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 10.4) ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) 

1. พัฒนาห่วงโซ่คุณค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย และส่งเสริมการผลิตพืชพลังงานทดแทนอย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

2. บริหารจัดการการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
3. พัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงทางสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 11. แผนพัฒนาจังหวัดตาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 
  11.1) ข้อมูลสถิติปัญหาสาคัญของจังหวัด 

1. ปัญหาด้านความยากจนและปัญหาทางการพัฒนาในระดับหมู่บ้าน จังหวัดตาก 
ยังคงมีปัญหาความยากจน และปัญหาการพัฒนาในระดับหมู่บ้าน โดยมีข้อมูลจานวนครัวเรือนที่มีรายได้ต่ า
กว่า 23,000 บาทต่อคนต่อปี ตั้งแต่ พ.ศ.2552-2554 พบว่า อ าเภอแม่สอดเท่านั้นที่มีรายได้ผ่านเกณฑ์ ส่วน
อ าเภอที่เหลือทั้งหมด ได้แก่เมืองตาก บ้านตาก สามเงา แม่ระมาด ท่าสองยาง แม่สอด พบพระ อุ้มผาง วังเจ้า 
มีรายได้ต่ากว่าเกณฑ ์

2. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ โดยภาพรวมจังหวัดตากยังคงมีปัญหาด้านความ 
เสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ต้องเร่งแก้ไข เพ่ือให้คงความเป็นฐาน
ทรัพยากรป่าไม้ ต้นน้า และแหล่งบริการท่องเที่ยว โดยมีปัญหาที่ส าคัญ ได้แก่ 

- ปัญหาดินขาดความอุดมสมบูรณ์ อันเนื่องมาจากการใช้ดินเกินสมรรถนะ  
และมีการใช้สารเคมีจ านวนมาก ตลอดจนขาดการฟ้ืนฟูทรัพยากรดิน รวมทั้งมีการชะล้างพังทลายของดิน
เนื่องจากสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขา มีความลาดชันสูง เนื้อดินเป็นเนื้อดินร่วนปนทราย 

- ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรป่าไม้ เนื่องมาจากผลการพัฒนาที่ 
ใช้การขยายพ้ืนที่เพ่ือทาการเกษตร และการลักลอบตัดไม้ท าลายป่า ทาให้จ านวนพื้นที่ป่าไม้ลดลง 

- ปัญหาด้านทรัพยากรน้ า มีสภาพปัญหาทั้งในด้านของความไม่พอเพียงต่อ 
การใช้ประโยชน์เพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร และในด้านความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ า อัน
เนื่องมาจากการตื้นเขินของแหล่งน้ าที่มีอยู่เดิม และข้อจ ากัดด้านสภาพพ้ืนที่ที่ยากต่อการพัฒนาแหล่งกักเก็บ
น้ าขนาดใหญ่เพ่ิมเติม ตลอดจนมีการทิ้งสิ่งปฏิกูลและการชะล้างของสารเคมีจากการท าการเกษตรลงสู่แหล่ง
น้ า 



15 
 

   3. ปัญหาด้านสังคม 
- ปัญหายาเสพติด ที่ยังคงประสบปัญหามาอย่างต่อเนื่อง เป็นผลมาจาก 

พ้ืนที่ชายแดนที่ติดต่อกับประเทศพม่าถึง 580 กิโลเมตร โดยผลการด าเนินงานด้านการปราบปรามยาเสพติด 
พ.ศ.2548-2554 พบว่า ยาบ้า เป็นยาเสพติดที่ถูกจับกุมมากที่สุด ซึ่งมีผู้ต้องหาเฉลี่ยที่โดนจับกุม 1,093 ราย
ต่อปี 

- ปัญหาแรงงานต่างด้าว มีแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองแบบผิด 
กฎหมายส่วนใหญ่เป็นชาวพม่า เนื่องจากมีเขตติดต่อกันกว่า 580 กิโลเมตร ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในชีวิต
และทรัพย์สิน ตลอดจนปัญหาด้านสาธารณสุข ซึ่งมีค่าเฉลี่ยการจับกุมแรงงานต่างด้าว พ.ศ.2549 -2554 
จ านวน 86,855 คนต่อปี 

- ปัญหาด้านสาธารณสุข จังหวัดตากมีปัญหาด้านความไม่เพียงพอ และ 
ความทั่วถึงของการให้บริการทางด้านสาธารณสุข และปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน อันเป็นผลมา
จากพฤติกรรมด้านการบริโภคและการด ารงชีวิตของประชาชน ตลอดจนยังมีแนวโน้มสูงที่จะได้รับผลกระทบ
ทางด้านการแพร่ระบาดของโรคท่ีเกิดจากการมีพ้ืนที่ชายแดนที่ติดต่อกับประเทศพม่า 

- ปัญหาด้านความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จังหวัดมี 
ความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากปัญหาความมั่นคงในรูปแบบใหม่เพ่ิมขึ้น ไม่ว่าจะเป็นปัญหาจากผลของ
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาต่อเนื่องจากการมีพ้ืนที่ติดแนวชายแดนเป็นระยะทางกว่า 580 
กิโลเมตร ปัญหาจากการแผ่ขยายของวัฒนธรรม และค่านิยมแบบตะวันตก 

การพัฒนาจังหวัดตากในช่วงที่ผ่านมา จังหวัดสามารถจัดท าค าของบประมาณเองได้เพ่ือแก้ไขปัญหา 
ความเดือดร้อนและพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านอาชีพ การท่องเที่ยว การค้าชายแดนครอบคลุมทุกด้าน 
ทั้งนี้ปัญหาความต้องการของประชาชนได้ผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน สรุปปัญหาความ
ต้องการที่สอดรับกับศักยภาพในพ้ืนที่จังหวัด จึงกาหนดวิสัยทัศน์ในแผนพัฒนาจังหวัดตาก ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 
2557-2560) คือ “เมืองน่าอยู่ ประตูการค้าชายแดน” 
 11.2) พันธกิจ/เป้าประสงค์รวม 

1. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเพ่ิมรายได้ 
2. อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. พัฒนาผลผลิตเพิ่มมูลค่าทางการเกษตร 
4. ส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP การค้าชายแดน 
5. ป้องกันรักษาความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยและความสงบสุขของสังคม 
6. ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี 

11.3) ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และแก้ไขปัญหาความยากจน 
2. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. การพัฒนาผลิตภาพทางการเกษตร 
4. การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน 
5. การรักษาความม่ันคงชายแดนและความสงบเรียบร้อย 
6. การบริหารจัดการที่ดี 

11.4) เป้าประสงค์ 
1. เพ่ือให้ประชาชน ผู้ด้อยโอกาส มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 
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2. อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
3. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตร 
4. เพ่ือเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน 
5. การบริหารจัดการเพ่ือป้องกันรักษาความมั่นคงชายแดน การรักษาความสงบเรียบร้อยมี 

ประสิทธิภาพ 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ 

 12. นโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จ.ตาก 
ตามท่ีคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เข้ามาบริหารประเทศ และก าหนดแนวทางใน 

การด าเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการค้าชายแดนผ่านการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ โดยมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ลงวันที่ 19 
มิถุนายน 2557 ซึ่งก าหนดจัดการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ครั้งที่ 
1/2557 เมื่อวันอังคารที่ 15 กรกฎาคม 2557 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้พ้ืนที่ที่มีศักยภาพเหมาะสมในการ
จัดตั้งเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรกของไทยใน 5 พ้ืนที่ชายแดน รวมถึงพ้ืนที่อาเภอแม่สอด จังหวัด
ตาก 
 12.1) แผนงานเพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดตาก 

1) แผนงานระยะเร่งด่วน 
1) การเตรียมความพร้อมโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคม ดังนี้ 

1. แผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร ซึ่งมีแผนดาเนินการ 
ในปี 2557 – 2564 แบ่งเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานคมนาคม 40 โครงการ วงเงิน 120,294.94 ล้านบาท และ
โครงสร้างพ้ืนฐานด่านศุลกากร 10 โครงการ 5,146.87 ล้านบาท ซึ่งรวมถึงการก่อสร้างด่านศุลกากรแม่สอด
แห่งที่ 2 ด้วย 

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) การจัดหาแหล่งน้ าดิบเพ่ือรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ราษฎร
อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ประสบปัญหาวิกฤติน้ าทั้งน้ าแล้งและน้ าท่วมเป็นประจ าทุกปี คือในช่วงฤดูแล้ง
ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ าเพ่ือทาการเกษตร ในเขตต าบลพระธาตุผาแดง ต าบลแม่ตาวและต าบลแม่กุ 
ในช่วงฤดูฝนประสบปัญหาน้ าท่วมในเขตเทศบาลแม่สอด ประกอบกับ จังหวัดได้เร่งรัดพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน และแหล่งน้ าดิบในการจัดท าน้ าประปาที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอรองรับการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ จึงมีความจ าเป็นในการสร้างอ่างเก็บน้ า ขนาดความจุ 13.30 ล้านลูกบาศก์เมตร เพ่ิมพ้ืนที่
ชลประทาน จานวน 6,740 ไร่ ในพื้นที่ หมู่ที่ 6 บ้านขุนห้วยแม่สอด ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก เนื้อที่ 
1,068 ไร ่
 2) แผนระยะกลาง และระยะยาว 
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1) จัดหาพื้นที่ส าหรับรองรับการจัดตั้งเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เร่งรัดให้มีการ 
พิจารณาเพิกถอนป่าไม้ถาวร “ป่าแม่สอด” เนื้อท่ี 5,603 ไร่ เพื่อให้จังหวัดเป็นผู้บริหารจัดการและใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาเป็นศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) คลังสินค้าทัณฑ์บน ศูนย์โลจิสติกส์และ
นิคมอุตสาหกรรม เป็นพื้นที่ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้าเมย แห่งที่ 2 พร้อมโครงข่าย และใช้ประโยชน์ด้านอ่ืนๆ 
เพ่ือรองรับการจัดตั้งเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนต่อไป 
  2) โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ าเมยแห่งที่ 2 พร้อมโครงข่าย และศูนย์ให้บริการแบบ
จุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) การก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ าเมยแห่งที่ 2 พร้อมโครงข่าย สถานที่ตั้ง
บ้านวังตะเคียน ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 

3) การขยายสนามบินแม่สอดให้มีการเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน กรมการบินพลเรือน 
คาดว่าจะได้รับงบประมาณดาเนินโครงการปรับปรุงขยายสนามบินแม่สอด เป็นการปรับปรุงขยายทางวิ่ง
สนามบินแม่สอดเดิมกว้าง 30 เมตร ยาว 1,500 เมตร ให้มีทางวิ่งกว้าง 45 เมตร ยาว 2,100 เมตร วิ่งขึ้น -ลง
ด้านทิศตะวันออก มีความปลอดภัยตามมาตรฐานการบิน งบประมาณปี 2559  – 2561 จานวน 1,073.52 
ล้านบาท 

4) การพัฒนาเส้นทางคมนาคมในอ าเภอแม่สอด มีโครงการขยายเส้นทางคมนาคม และการ 
ซ่อมแซมเส้นทางรอบเมืองแม่สอดหลายจุด เพ่ือเชื่อมโยงเส้นทางการคมนาคมขนส่งให้ครอบคลุมพ้ืนที่เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนมากข้ึน งบประมาณ 1,533.57 ล้านบาท 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 พัฒนาเส้นทางเข้าเขตแดนเมียนมาร์ 
บริเวณบ้านวาเล่ย์เหนือ ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ ถึงบ้านหนองบัว ต.หนองบัว อ.อุ้มผาง ระยะทาง 28 กม. 
งบประมาณ 650 ล้านบาท เพ่ือเพ่ิมช่องทางการค้าชายแดนกับเมียนมาร์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ เนื่องจากสามารถลดระยะเวลาในการเดินทางจากอ าเภอแม่สอดถึงอ าเภออุ้มผางให้เหลือเพียง
ครึ่งหนึ่งของการใช้เส้นทางปกติ 

6) โครงการขุดเจาะอุโมงค์ถนนสายตาก – แม่สอด (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12) จังหวัด 
ตากร่วมหารือถึงแนวทางการการขุดเจาะอุโมงค์ถนนสายตาก – แม่สอด รวมถึงการสร้างสะพานเชื่อมในบาง
จุดเพื่อลดความคดเคี้ยวและลาดชันของเส้นทาง และออกแบบเส้นทางดังกล่าวให้สามารถใช้แนวเส้นทางและ
อุโมงค์ร่วมกับเส้นทางรถไฟได้ ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในการใช้
เส้นทาง เพ่ิมความสะดวกสบายและลดเวลาในการเดินทางจากเดิมที่ต้องใช้เวลา 60 – 90 นาที ให้เหลือเพียง 
30 – 40 นาที และส่งเสริมให้เกิดการค้าการลงทุนตามแนวเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ East – West 
Economic Corridor (EWEC) รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดนซึ่งจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ โดยจังหวัดจะได้มีหนังสือถึงกระทรวงคมนาคมเพ่ือขอรับการ
สนับสนุนแนวคิดและจัดสรรงบประมาณการขุดเจาะอุโมงค์ถนนและเส้นทางรถไฟสายตาก – แม่สอด ต่อไป 
 12.2) การวางผังเมืองรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก 

รัฐบาลมีนโยบายเสริมสร้างศักยภาพและเพ่ิมขีดความสามารถในการเข้าสู่ AEC โดยพัฒนา 
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เมืองชายแดนเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ : Special Economic Zones) ในการน าประเทศเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน กระตุ้นเศรษฐกิจ กระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ลดความเหลื่อมล้ า ยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน และเสริมความมั่นคงของประเทศ 
  ส าหรับจังหวัดตาก กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ก าหนดแนวคิดการวางผังพัฒนาพ้ืนที่เฉพาะ
เพ่ือรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตาก โดยวาง Positioning คือ “เมืองคู่แฝดเขตการค้าเมียวดี สหภาพ
เมียนมาร์ มีระยะทางไปยังท่าเรือมะละแหม่ง และเมืองย่างกุ้งที่ใกล้ที่สุด” โดยมีแนวทางการพัฒนาเป็นเขต
อุตสาหกรรมสิ่งทอ เฟอร์นิเจอร์ ศูนย์ขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ คลังสินค้า ที่อยู่อาศัยสาหรับแรงงานและ
ประกอบการ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาฝีมือแรงงาน 
  โดยด าเนินการเร่งรัดวางและปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัด ผังพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ผังเมืองรวมเมือง และผังเมืองรวมชุมชนชายแดน เพ่ือจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินและระบบคมนาคม
ขนส่งให้สอดคล้องกับการพัฒนาพ้ืนที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ออกแบบวางผังพ้ืนที่เฉพาะชุมชนชายแดนวาง
ผังโซนนิ่งการใช้ประโยชน์ที่ดิน วางระบบสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ และออกแบบรายละเอียดโครงการ
พัฒนาต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ให้เป็นระเบียบ สวยงาม และปลอดภัย 
 12.3) สิทธิประโยชน์และการส่งเสริมการค้า การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก 
  มติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เรื่องนโยบายส่งเสริมการ
ลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ มีสาระส าคัญของการใช้สิทธิประโยชน์ จาแนกเป็น 2 กรณี ดังนี้ 

1) กรณีเป็นกิจการทั่วไปในประเภทกิจการที่อยู่ในข่ายให้การส่งเสริมและตั้งในเขตพัฒนา 
เศรษฐกิจพิเศษ 

2) กรณีเป็นกิจกรรมเป้าหมายสาหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให้ได้รับสิทธิประโยชน์ อาทิ  
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี โดยจ ากัดเวลาไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าที่ดินและทุน
หมุนเวียน ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลฯ ร้อยละ 50 ของอัตราปรกติ เป็นระยะเวลา 5 ปี หักค่าขนส่ง ค่า
ไฟฟ้า และค่าประปา 2 เท่า เป็นเวลา 10 ปี 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ก าหนดบทบาท  
ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก เป็น “ศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าระหว่างประเทศ/เครือข่ายอุตสาหกรรม
ที่ใช้แรงงานเข้มข้น” โดยก าหนดโครงสร้างเศรษฐกิจ บริการ 51.47 % เกษตร 24.94 % อุตสาหกรรม 16.93 
% มีผลผลิตในพ้ืนที่ ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าว ถั่วเขียวผิวมัน ถั่วเหลือง พืชผัก ประมงน้ าจืด อุตสาหกรรม
ส่วนใหญ่เกี่ยวกับเครื่องแต่งกาย เกษตร และสิ่งทอ ในขณะที่ภาคบริการเป็นขายส่ง/ขายปลีก โดยมี
อุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย ได้แก่ 
  - อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

- อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรและประมง เช่น อุตสาหกรรมแป้งข้าวโพด น้ามันข้าวโพด 
- การผลิตอาหารสัตว์ 
- การผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ 
- อุตสาหกรรมผลิตเครื่องเรือนจากไม้ 
- อุตสาหกรรมเครื่องหนัง 
- อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 
- อุตสาหกรรมชิ้นส่วนประกอบยานยนต์ 
- นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม และนิคมอุตสาหกรรมบริการ 
- กิจการด้านโลจิสติกส์ อาทิ คลังสินค้า ศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้า 
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 การเชื่อมโยงภูมิภาค มูลค่าการค้าชายแดนเพ่ิมสูงขึ้น ส่วนใหญ่มาจากการที่เมียนมาร์นาเข้าสินค้า
อุปโภคบริโภคจากฐานการผลิตส่วนกลางของประเทศไทย เศรษฐกิจระดับท้องถิ่นยังไม่มีรูปแบบเครือข่ายการ
ผลิตระหว่างประเทศ แต่มีโอกาสเชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษในเมืองเมียวดี ผะอัน ย่างกุ้งได้ 
 
13. กรอบการประเมินสถาบันอุดมศึกษาจากหน่วยงานภายนอก 
 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยของรัฐทุกแห่งถูกประเมินโดยองค์กรภายนอกอย่างเป็นทางการ 2 หน่วยงาน
ประกอบด้วย ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) ทั้งสองหน่วยงานมีหน้าที่ประเมินมหาวิทยาลัยเหมือนกันเพียงแต่มีเกณฑ์ที่แตกต่างกันขึ้นอยู่
กับวัตถุประสงค ์

1) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กาหนด ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

2) ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ก าหนดเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทาง ก.พ.ร. จะใช้ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาจาก สกอ. เป็นหลัก 

1) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 ส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ก าหนด

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน และได้น าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการเก็บข้อมูล ที่รู้จักกันในชื่อฐานข้อมูล CHE QA Online ของ สกอ. โดยมุ่งเน้นในเรื่อง
ของการสร้างปัจจัยน าเข้าและกระบวนการที่ดี เพ่ือน าไปสู่ผลผลิตและผลลัพธ์ที่มีคุณภาพตามความเชี่ยวชาญ
ของแต่ละกลุ่มสถาบันและสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากหน่วยงานต่างๆ ได้ ตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์การประเมิน มีจานวน 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ โดยสามารถจาแนกตัวชี้วัดรายองค์ประกอบได้ดังนี้ 

 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 การบริหารของสถาบันเพ่ือการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน 

และเอกลักษณ์ของสถาบัน 



20 
 

5.2 ผลการบริหารงานของคณะ 
5.3 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
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ส่วนที่ 2  
การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  แม่สอด 
ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 

ปี พ.ศ. 2535  อธิการบดีวิทยาลัยครูก าแพงเพชร (ผศ.เจนวิทย์  ผาสุข)  ได้สนองตอบนโยบายของ
อธิบดีกรมการฝึกหัดครู (ดร.นิเชต  สุนทรพิทักษ์) ขอใช้ป่าสงวนเสื่อมโทรมจ านวน  600  ไร่  ต าบลแม่ปะ  
อ าเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  จากกรมป่าไม้  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้รับอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ ตั้งแต่  
วันที่ 3 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2536  ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565  เพ่ือเป็นศูนย์การศึกษาและปฏิบัติการทาง
วิชาการระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2537  ได้รับงบประมาณแผ่นดิน
จ านวน  500,000  บาท  และงบบ ารุงการศึกษาของวิทยาลัยครูก าแพงเพชรจ านวน  197,000  บาท  รวม
เป็นเงินจ านวน  697,000   บาท  ส าหรับสร้างส านักงานชั่วคราว  ใช้เป็นส านักงานศูนย์ปฏิบัติการและวิจัย
ทางธรรมชาติ  ปีเดียวกันนี้ได้รับงบพัฒนาของสมาชิกผู้แทนราษฏร (นายอุดร  ตันติสุนทร )จ านวน  300,000  
บาท  ส าหรับสร้างฝายน้ าล้น ปี พ.ศ. 2543  อธิการบดีสถาบันราชภัฏก าแพงเพชร(ผศ.รัตนา  รักการ)  
ได้สั่งการให้เปิดสอนนักศึกษาภาคพิเศษ  ( กศ.บป. ) ขณะเดียวกันมติที่ประชุม  กรอ. จังหวัดตาก  เมื่อวันที่  
23  มีนาคม  2543  ให้สถาบันราชภัฏก าแพงเพชรเปิดสอนระดับปริญญาตรีในวัน เสาร์ – อาทิตย์  (ภาค
พิเศษ )  ณ อ าเภอแม่สอด  ในปีการศึกษา  2543   เปิดสอนนักศึกษาภาคพิเศษขึ้น  ณ โรงเรียนสรรพ
วิทยาคม  มีนักศึกษาภาคพิเศษจ านวน  650  คน  ในปลายปี  พ.ศ. 2543  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาประจ า
สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร(นายสุชาติ  จึงกิจรุ่งโรจน์ )  เสนอให้มีคณะกรรมการพัฒนาศูนย์บริการทาง
วิชาการ  ประมาณ 20  คน  ที่เป็นผู้น าด้านเศรษฐกิจของอ าเภอแม่สอด  ต่อมาเลขาธิการส านักงานสภา
สถาบันราชภัฏจึงได้ออกค าสั่งที่  739/2543  เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาศูนย์บริการทางวิชาการ ณ 
ศูนย์ปฏิบัติการและวิจัยทางธรรมชาติ  อ าเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  กอรปกับหอการค้าจังหวัดตาก  ขอให้
สถาบันราชภัฏก าแพงเพชรเปิดวิทยาเขตที่อ าเภอแม่สอด  เพ่ือเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ราษฎร
ตามแนวชายแดน  สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก  ขอให้จัดตั้งศูนย์ให้การศึกษาภายนอกสถาบัน  ส าหรับ
นักศึกษาภาคปกติ   พ.ศ. 2544  คณะกรรมการพัฒนาศูนย์บริการทางวิชาการที่เป็นผู้น าเศรษฐกิจ  และผู้น า
ด้านศาสนา  หน่วยงานตามค าสั่ง  ที่ 739/2543  ได้เสียสละก าลังทรัพย์เป็นจ านวน 15,981,000  บาท  สร้าง
อาคารส านักงาน  1  หลัง  โรงอาหาร-หอประชุม  1  หลัง  ที่พักอาจารย์ 2 หน่วย ๆ ละ 6 ห้อง อาคารห้อง
ส้วม 2 หลัง  อาคารส านักวิทยบริการ  1  หลัง  สามารถเปิดรับนักศึกษา  จัดการเรียนการสอนนักศึกษาภาค
ปกติได้ในเดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2544  สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร  ได้กราบทูลเชิญ  “สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี”  เสด็จพระราชด าเนินทรงเปิดป้ายสถาบันราชภัฏก าแพงเพชร  ศูนย์
อุดมศึกษาแม่สอด  เปิดการเรียนการสอนและปฏิบัติภารกิจตาม  พ.ร.บ.สถาบันราชภัฏ  พ.ศ. 2538  ต่อมาได้
มีการยกฐานะจากศูนย์อุดมศึกษาแม่สอด  เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  แม่สอด  ตามติสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553  มีภาระกิจมาตรา 7,8 ในพ.ร.บ. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ตามความต้องการ ความคาดหวังของสังคมและ นโยบายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 
 
  

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  แม่สอด 

ส านักผู้อ านวยการ 

-งานบริหารงานทั่วไป 
-งานนโยบายและแผน 
-งานวิจัย 
-งานบริการวิชาการ 
-งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
-งานกิจการนักศึกษา 
-งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
-งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ 
-งานศิลปะและวัฒนธรรม 

ส านักวิชาการและจัดการศึกษา 

-งานประสานจัดการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
-งานประสานจัดการศึกษาสาขาวิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
-งานประสานจัดการศึกษาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
-งานมาตรฐานการศึกษาและหลักสูตร 
-งานจัดการศึกษากลุ่มการศึกษาทั่วไป 
-งานประสานจัดการศึกษาบัณฑิตศึกษา 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ศักยภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด (SWOT Analysis) 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด ได้ท าการสารวจความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อผลการ
วิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก หรือ SWOT analysis โดยใช้แบบสอบถาม  ซึ่งมีจานวนผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด 49 คน  ในการจัดกิจกรรมทบทวนแผน เมื่อวันที่ 24 -25 พฤษภาคม 2560 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด ซึ่งสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ภายในและปัจจัยภายนอกได้ดังนี้ 
 
ผลการทบทวนปัจจัยภายใน 
  

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 
S1 เป็ นสถาบัน อุดมศึ กษาที่ ขยาย โอกาสทาง
การศึกษาให้กับคนในชุมชน ท้องถิ่น 
S2 มีอาคาร ห้องเรียนและคอมพิวเตอร์ที่มีความ
พร้อมต่อการจัดการเรียนการสอน 
S3 มีระบบการดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด ท าให้
นักศึกษาได้รับการดูแลอย่างท่ัวถึง 
S4 นักศึกษาได้รับการพัฒนานอกห้องเรียนด้วย
กิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การพัฒนาทักษะภาษา
พม่า การพัฒนาทักษะชีวิต 
S5 มีโครงการบริการวิชาการหลากหลายที่ตอบสนอง
ความต้องการของชุมชน 
S6 มีศูนย์บริการวิชาการที่สอดคล้องกับบริบทของ
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษรวมทั้ง 5 อ าเภอชายแดน
จังหวัดตาก 

W1 จ านวนหลักสูตรที่ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน
ทักษะวิชาการและวิชาชีพมีน้อย 
W2 นักศึกษามีทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศที่
ตอบสนองความต้องการของเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษได้น้อย 
W3 อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ต าแหน่งทาง
วิชาการ มีน้อย 
W4 งานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาที่ถูกน าไปใช้
ประโยชน์จ านวนน้อย 
W5 บุคลากรสายการสอนมีภาระงานมากท าให้ไม่
สามารถท างานวิจัยได้ 
W6 โครงการบริการวิชาการท่ีท าให้เกิดรายได้มีน้อย 
W7 การประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยยัง ไม่
ครอบคลุมทุกด้าน และไม่ทั่วถึง 
W8 ระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการตามพันธ
กิจยังไม่สมบูรณ ์
W9 อาจารย์มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือการ
สื่อสารมีจ านวนน้อย 
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ผลการทบทวนปัจจัยภายนอก 
 

โอกาส (Opportunity) โอกาส (Opportunity) 
O1 นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษท าให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสองแผ่นดินและจึงท าให้มีการ
บริการวิชาการเข้าถึงชุมชนมากยิ่งขึ้น 
O2 นโยบายของจังหวัดตากในการรณรงค์ต่อต้านยา
เสพติดในสถานศึกษาปลอดยาเสพติด 
O3 นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาศก.และสั งคม 
สนับสนุนการท าวิจัยและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
O4 นโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ท าให้
มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมข้ึน 
O5 การเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษ ท าให้ตลาดแรงงาน
ส าหรับบัณฑิตขยายตัวมากยิ่งขึ้น 
O6 การขยายตัวเศรษฐกิจท าให้ผู้ประกอบการ และ
หน่วยงานในภาครัฐ เอกชน มีความสนใจทางด้าน
ภาษา 
O7 ภาคประชาชนให้ความส าคัญและสนับสนุนใน
การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
8 ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีหลากหลาย ท าให้เกิดโจทย์วิจัย
หลายมิติ สามารถท าวิจัยได้กว้างขวางเพ่ิมข้ึน 
O9 หน่วยงานภายนอกมีความต้องการยกระดับทาง
วิชาชีพมากขึ้น จึงเป็นโอกาสให้ มรภ.กพ.แม่สอด 
ได้รับการบริการวิชาการ 
O10 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้
ส่งเสริมการด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ได้ดีขึ้น 
O11 ชุมชนมีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม
และภาษาจึงมีโอกาสที่จะเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมมาก
ขึ้น 

T1 การเป็นพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ท าให้ มี
คู่แข่งในการจัดการศึกษานานาชาติในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น 
T2 ประชากรในวัยศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษามี
แนวโน้มลดลง 
 
T3 นักเรียนให้ความส าคัญต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อ
ในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง 
T4 เครือข่ายความร่วมมือจากภายนอกยังไม่เข้มแข็ง 
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สวนท่ี 3 
แผนกลยุทธ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด  

ประจําป พ.ศ. 2561 - 2565 
ปรัชญา : 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มุงเนนใหโอกาสทางการศึกษาแกประชาชน สรางศักยภาพใหเปน
ขุมพลังแหงปญญา พัฒนาทองถ่ิน ผลิตกําลังคนที่มีความรูความสามารถและมีคุณธรรม โดยเนนที่จิตสานึกใน
การรับใชทองถ่ินและประเทศชาติ 
ภารกิจ : 

ตามมาตรา 8 ในการดeเนินงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา 7 ใหกeหนดภาระหนาที่ของ
มหาวิทยาลัยดังตอไปน้ี 

(1) แสวงหาความจริงเพื่อสูความเปนเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทย 
และภูมิปญญาสากล 

(2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม สeนึกในความเปนไทย มีความรักและผูกพันตอทองถ่ินอีกทั้ง
สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อชวยใหคนในทองถ่ินรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิต
ดังกลาว จะตองใหมีจeนวนและคุณภาพสอดคลองกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

(3) เสริมสรางความรูความเขาใจในคุณคา ความสํานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของทองถ่ินและ
ของชาติ 

(4) เรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของผูนาชุมชน ผูนําศาสนาและนักการเมืองทองถ่ินใหมี
จิตสํานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและทองถ่ินเพื่อ
ประโยชนของสวนรวม 

(5) เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพ
และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพช้ันสูง 

(6) ประสานความรวมมือและชวยเหลือเกื้อกูลกันระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินและองคกรอื่นทั้งในและตางประเทศ เพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 

(7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบานและเทคโนโลยีสมัยใหมใหเหมาะสมกับการ
ดารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในทองถ่ิน รวมทั้งการแสวงหาแนวทาง เพื่อสงเสริมใหเกิดการจัดการ 
การบารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลย่ังยืน 

(8) ศึกษา วิจัย สงเสริมและสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดาริในการปฏิบัติภารกิจของ
มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 
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วิสัยทัศน (Vision) : ผูนําการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมาร 
 
พันธกิจ (Missions) : 

1. สรางความเขมแข็งใหกับชุมชนทองถ่ิน 
2. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. ผลิตบัณฑิตใหมีความรู ทักษะ และความสามารถในการคิด การแกปญหา การสรางสรรคและการ

สื่อสาร ดวยหลักคุณธรรม คุณภาพและมาตรฐานระดับชาติและสากล 
4. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย โปรงใสดวยหลักธรรมาภิบาล มี

การพัฒนาอยางกาวหนา ตอเน่ืองและย่ังยืน 
 

วัตถุประสงค (Objectives) : 
1. จัดการศึกษาสอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติฉบับปจจุบันและผลิตกาลังคน เพื่อตอบสนอง

การพัฒนาประเทศ 
2. การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา แกสังคม ทองถ่ินและประชาชน 
3. การบูรณาการงานวิจัย บริการวิชาการ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เขากับกระบวนการการ

จัดการเรียนรู และการมีสวนรวมกับชุมชน และทองถ่ิน โดยเนนคุณภาพสูความเปนเลิศ 
4. การยกคุณภาพชีวิต การลดชองวางและเหลื่อมลาทางสังคม และสรางประชาชนใน ทองถ่ินใหมี

ความเขมแข็งอยางย่ังยืน สูประเทศไทย 4.0 
 

คานิยมหลัก (Core Values) : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร (KPRU) 
K – Knowledge – สรางสรรคความรูใหม 
P – Public service and Productivity – ใหบริการชุมชน สงัคมและมีผลิตภาพที่ดี 
R – Responsibility – มีความรับผิดชอบตอหนาที ่
U – Unity – มีความรัก สามัคคีในองคกร 
 

อัตลักษณ : บัณฑิตมีจิตอาสา สรางสรรคปญญา พัฒนาทองถ่ิน 
 
เอกลักษณ :  เปนแหลงเรียนรูเมียนมาร พัฒนาทองถ่ิน 
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ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issues) : 
1. การพัฒนาทองถ่ินดวยพันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคมทองถ่ิน 
2. การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพสรางสรรคสังคม 
4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหทันสมัย ไดมาตรฐาน มีธรรมาภิบาล และเปน

องคกรแหงนวัตกรรม 
 
เปาประสงค (Goals) : 

1. เพิ่มขีดความสามารถ สรางความไดเปรียบในเชิงแขงขัน และลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม แก
ชุมชนและทองถ่ิน ภายใตบริบทของทองถ่ินโดยการบูรณาการพันธกิจสัมพันธเพื่อเปนที่พึ่งของทองถ่ิน 

2. บัณฑิตครู ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ และมีสมรรถนะตามมาตรฐาน 
3. บัณฑิตมีคุณภาพที่สรางสรรคสังคม 
4. ระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล และเปนองคกรแหงนวัตกรรม 
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ความเช่ือมโยงประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ 
1. การพัฒนาทองถิ่น

ดวยพันธกิจสัมพันธ
มหาวิทยาลัยกับสังคม
ทองถิ่น 

1. เพิ่มขีดความสามารถ สราง
ความไดเปรียบในเชิงแขงขัน 
และลดความเหล่ือมลํ้าทาง
สังคม แกชุมชนและทองถิ่น 
ภายใตบริบทของทองถิ่นโดย
การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ
เพื่อเปนที่พึ่งของทองถิ่น 

1. พัฒนาศักยภาพการใหบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาทองถิ่น 
โดยการบูรณาการพันธกิจและสรางเครือขาย 

2. ยกระดับความสามารถของกําลังแรงงานและผูสูงวัยในทองถิ่น 
3. เพิ่มประสิทธิภาพระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัย

พัฒนาทองถิ่น 
4. ขับเคล่ือนการนํางานวิจัยใหตีพิมพในระดับชาติและนานาชาติ

และใชประโยชนในการพัฒนาชุมชนและทองถิ่นอยางยั่งยืน 
5. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหแกชุมชนทองถิ่นเพื่อเสริมพลัง

ปญญาของแผนดิน 
2. การยกระดับ

มาตรฐานการผลิตและ
พัฒนาครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 

2. บัณฑิตครู ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีคุณภาพ และมี
สมรรถนะตามมาตรฐาน 

1. พัฒนาอาจารยในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ใหเปนผูนําทาง
วิชาการดานการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

2. พัฒนากระบวนการผลิตครูใหไดครูดีมีคุณภาพสูง (High 
Performance Teacher) เพื่อเสริมสรางการพัฒนาประเทศที่
ยั่งยืน 

3. สรางนวัตกรรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจําการใหมีสมรรถนะสอดคลองกับความตองการในการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

3. การยกระดับคุณภาพ
และมาตรฐานการผลิต
บัณฑิตใหมีคุณภาพ
สรางสรรคสังคม 

3. บัณฑิตมีคุณภาพสรางสรรค
สังคม 

1. พัฒนาบัณฑิตใหมีทักษะการวิจัยและนวัตกรรมที่นําไปใช
พัฒนาชุมชน 

2. สรางเครือขายการผลิตบัณฑิต  
3. พัฒนาศักยภาพทางวิชาการและพัฒนานักศึกษาใหเปนคนดี 

คุณธรรม จิตอาสา สรางสรรคสังคม 
4. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับ 
5. พัฒนาศักยภาพอาจารย 

4. การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยให
ทันสมัย ไดมาตรฐาน 
มีธรรมาภิบาล และ
เปนองคกรแหง
นวัตกรรม 

4. ระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย
ตามหลักธรรมาภิบาล และ
เปนองคกรแหงนวัตกรรม 

1. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลที่เอ้ือตอการรักษาคนดี คนเกง 
และพัฒนาสมรรถนะบุคลากรใหเปนมืออาชีพ 

2. พัฒนาองคการใหมีระบบบริหารจัดการที่ดี 
3. พัฒนากระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพโดยการนํา

เทคโนโลยีที่ทันสมัยรองรับการเปนมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส 
4. สรางวัฒนธรรมองคกรมุงการเรียนรู ผลิตส่ือนวัตกรรมและ

เทคโนโลยี 
5. พัฒนามหาวิทยาลัยดานกายภาพและส่ิงแวดลอม

มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) 
6. สรางภาพลักษณของมหาวิทยาลัย 
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แผนผังการเช่ือมโยงกลยุทธ 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 
การพัฒนาทองถิ่นดวยพันธกิจ
สัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคม

ทองถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 
การยกระดับมาตรฐานการผลิต

และพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 
การยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน

การผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ
สรางสรรคสังคม 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

มหาวิทยาลัยใหทันสมัย ได
มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล และ

เปนองคกรแหงนวัตกรรม 

วิสัยทัศน : เปนมหาวิทยาลัยที่มีความพรอมในการเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น 
 

เปาประสงคท่ี 1 
เพิ่มขีดความสามารถ สรางความ

ไดเปรียบในเชิงแขงขัน และลดความ
เหลื่อมล้ําทางสังคม แกชุมชนและ

ทองถิ่น ภายใตบริบทของทองถิ่นโดย
การบูรณาการพันธกิจสัมพันธเพื่อเปน

ท่ีพึ่งของทองถิ่น 

เปาประสงคที่ 2 
บัณฑิตครู ครูและบุคลากร

ทางการศึกษามีคุณภาพ และมี
สมรรถนะตามมาตรฐาน 

เปาประสงคที่ 3 
บัณฑิตมีคุณภาพสรางสรรคสังคม 

เปาประสงคที่ 4 
ระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย
ตามหลักธรรมาภิบาล และเปน

องคกรแหงนวัตกรรม 

พันธกิจที่ 1 
สรางความเขมแข็งใหกับชุมชน

ทองถิ่น 

พันธกิจที่ 2 
ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

พันธกิจที่ 3 
ผลิตบัณฑิตใหมีความรู ทักษะ และ

ความสามารถในการคิด การ
แกปญหา การสรางสรรคและการ
ส่ือสาร ดวยหลักคุณธรรม คุณภาพ
และมาตรฐานระดับชาติและสากล 

พันธกิจที่ 4 
บริหารจัดการมหาวิทยาลัยดวย

เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
ทันสมัย  โปรงใสดวยหลัก 

ธรรมาภิบาล  มีการพัฒนาอยาง
กาวหนา ตอเนื่องและยั่งยืน 

27 มาตรการ 37 มาตรการ 23 มาตรการ 13 มาตรการ 

10 ตัวช้ีวัด 10 ตัวช้ีวัด 8 ตัวช้ีวัด 9 ตัวช้ีวัด 

5 กลยุทธ 6 กลยุทธ 5 กลยุทธ 3 กลยุทธ 
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แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร แม่สอด ประจ าปี พ.ศ. 2561 - 2565 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แผนที่ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 

บริหารจัดการ
ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมที่มี
ประสิทธิภาพ 

ระบบการบริหาร 
จัดการที่มีประสิทธิภาพ 

วิสัยทัศน์ : มหาวิทยาลัยท่ีมีความพร้อมในการเป็นสถาบันอุดมศกึษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 
การยกระดับมาตรฐานการผลิตและ

พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 

บัณฑิตมีคุณภาพ 
ตามเกณฑ์มาตรฐานเป็นที่

ยอมรับในระดับชาติ 

ผู้ใช้บัณฑิตมี 
ความพึงพอใจต่อบัณฑิต 

มิต
ิด้า

น 
ปร

ะส
ิทธ

ิผล
 

มิต
ิด้า

น 
คุณ

ภา
พ 

มิต
ิด้า

น 
พัฒ

นา
อง

ค์ก
ร พัฒนาหลักสูตร

ทุกระดับ 

พัฒนาการจัด
กิจกรรมและระบบ
สวัสดิการนักศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 
การพัฒนาท้องถ่ินด้วยพันธกิจสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถ่ิน 

รายได้ต่อครัวเรือนใน
ชุมชนท้องถ่ินเพิ่มข้ึน 

นักวิจัยท่ีมีคุณภาพ 
ระดับชาติ/ 

ระดับนานาชาติ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 
การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิต

ให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม 

อัตราการย้ายถ่ินฐาน
ของคนในท้องถ่ินลดลง 

การบริการวิชาการ
ท่ีตอบสนองความ

ต้องการของ
ท้องถ่ิน 

นักศึกษา/
ประชาชนด ารงชีวิต

ตามรากฐาน
ศิลปวัฒนธรรม 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

มีคุณภาพ 

พัฒนาหน่วยงานด้าน 
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย  

ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม 

บัณฑิตมีงานท าภายใน
ระยะเวลา 1 ป ี

ระบบบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อเพิ่มคุณภาพ

ผลผลิตและบริการ 

มหาวิทยาลัยมี
ภาพลักษณ์ที่ดีจาก

สังคมเป็นมหาวิทยาลัย
ที่มีคุณภาพ 

พัฒนานวัตกรรมและ
แหล่งเรียนรู ้

พัฒนาสมรรถนะบุคลากร 

พัฒนาการบรหิารตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

พัฒนาการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

พัฒนาอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 

พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

บุคลากรมีสมรรถนะในการ
ท างานและมีความม่ันคงในอาชีพ 

มิต
ิด้า

น 
ปร

ะส
ิทธ

ิภา
พ 

ระบบบริหาร
งานวิจัยและ
นวัตกรรมมี

ประสิทธิภาพ 
 

ศักยภาพและ
มาตรฐานการ
บริการวิชาการ

แก่สังคม 

เพิ่มศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ

บริหารและแหล่งเรียนรู้
ที่มีประสิทธิภาพ 

อาคารและสภาพแวดล้อมที่ดี 
ระบบการประกันคุณภาพ 

ผลการประเมิน 
webometrics 
อยู่ใน 10 อันดับแรก
ของมหาวิทยาลัยราช

ภัฏ 

พัฒนาทักษะและ 
การสื่อสารภาษาต่างประเทศ 

พัฒนาหลักสูตร 
การบริการวิชาการ 

พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
ทางวิชาการและงานวิจัย 

พัฒนาการ
ประชาสมัพันธ์เชิงรุก 

 

พัฒนาความสัมพันธ์กับ
บุคคล/องค์กรภายนอก 

ท้องถ่ินเชื่อม่ัน 
ในมหาวิทยาลัย 

บัณฑิตครู ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มีสมรรถนะตามมาตรฐาน 

พัฒนาหลักสูตร
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

พัฒนากระบวนการ
น าเข้าและการผลิตครู 

หลักสูตรที่เปิดสอน
มีมาตรฐานและเป็น

ที่ยอมรับ 

พัฒนาศักยภาพ
อาจารย์ 

Smart 
Univer

sity 

การประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
ที่มีช่องทางหลากหลาย 

เทคโนโลยีมีความ
ทันสมัยรองรับการ
เป็นมหาวิทยาลัย
อิเล็กทรอนิกส์ 

สร้างเครือข่าย
การผลิตบัณฑิต 

บูรณาการการเรียนการสอน
กับการวิจัย การบริการ
วิชาการ และท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 
 

อาจารย์มีศักยภาพทั้งใน
เชิงปริมาณและคุณภาพ กิจกรรมพัฒนา

นักศึกษาตามอัตลักษณ์ 

บุคลากรทุกระดับ 
มีศักยภาพ 

สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ทางวิชาการและงานวิจัยทั้ง 
ในประเทศและต่างประเทศ 

พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย  
งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม 

 

พัฒนาอาจารย์ใน
หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิตให้เป็นผู้น า

ทางวิชาการ 

เสริมสร้างศักยภาพชุมชน
ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

สร้างนวัตกรรม
การพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

สร้างเครือข่าย
การผลิตและ
พัฒนาครูและ

บุคลากร
ทางการศึกษา 

พัฒนาระบบการบริหารงานวิจัย 
 

กระบวนการเรียนการ
สอนและสื่อนวัตกรรม 

มีประสิทธิภาพ 

มีหลักสูตรที่ตอบสนอง
ความต้องการของท้องถ่ิน
และประชาคมอาเซียน 
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การถายทอดยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565) 
 

พันธกิจที่ 1 สรางความเขมแข็งใหกับชุมชนทองถิ่น 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาทองถิ่นดวยพันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคมทองถิ่น 
เปาประสงคที่ 1 เพ่ิมขีดความสามารถ สรางความไดเปรียบในเชิงแขงขัน และลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม แกชุมชน
และทองถิ่น ภายใตบริบทของทองถิ่นโดยการบูรณาการพันธกิจสัมพันธเพ่ือเปนท่ีพ่ึงของทองถิ่น 
กลยุทธที่ 1 พัฒนาศักยภาพการใหบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น โดยการบูรณาการพันธกิจและสราง
เครือขาย 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
1.1) พัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะ ใน

การใหบริการวิชาการ 
1.2) เพ่ิมขีดความสามารถใหกับบุคลากรในการพัฒนา

นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น ท้ังทางดานเศรษฐกิจ 
สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

1.3) สนับสนุนอาจารยไปเปนท่ีปรึกษาใหกับหนวยงาน
ภายนอกเพ่ือสรางความเชี่ยวชาญและการยอมรับ 

1.4) สงเสริมรูปแบบการใหบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนา
ทองถิ่น ตามแนวทางพันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับ
สังคมทองถิ่น (University Engagement) 

1.5) พัฒนาระบบและกลไกเพ่ือสรางเครือขายความรวมมือ
และชวยเหลือเก้ือกูลกันระหวางมหาวิทยาลัย 
หนวยงานภาครัฐ ชุมชน ทองถิ่น องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและองคกรอ่ืนท้ังในและตางประเทศ เพ่ือ
ตอบสนองตอปญหาและความตองการในการพัฒนา
ทองถิ่น 

1.6) รวมรวมขอมูลสารสนเทศเพ่ือพัฒนาระบบฐานขอมูลท่ี
เก่ียวของกับการพัฒนาพ้ืนท่ี โดยการมีสวนรวมกับ
เครือขายความรวมมือ 

1.7) สงเสริมและสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากแนว
พระราชดําริและการแนวทางการประยุกตใชหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1.8) ผลักดันโครงการบูรณาการตามประเด็นยุทธศาสตร
ชาติ ยุทธศาสตรกลุมจังหวัดและยุทธศาสตรจังหวัดใน
พ้ืนท่ีจังหวัดท่ีรับผิดชอบ 

1.9) พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือพัฒนาบุคลากรของ
หนวยงานตางๆ ตามความตองการของหนวยงานหรือ
ความสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร โดยใหสามารถ
สะสมเปนหนวยกิตสําหรับการศึกษาในระดับปริญญา 

โครงการอบรม “บัญชีและภาษีอากรสําหรับ
ผูประกอบการ” 
โครงการพัฒนาประชาธิปไตยในเยาวชนคนเกงของสังคม 
โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารกาวไกลสู
อาเซียน 
โครงการบริการวิชาการโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจสู
ยุคดิจิทัล 
โครงการสรางเยาวชนโลจิสติกสสูยุค 4.0 
โครงการบริการถายทอดเทคโนโลยีคอมพิวเตอรสูสังคม 
โครงการพัฒนาความรูสูชุมชนอําเภอชายแดน จังหวัดตาก 
โครงการนิทรรศการวิชาการ “KPRUMS Next Step 
New Start” 
โครงการการบูรณาการพัฒนาความรูอัญมณีและ
เคร่ืองประดับ ศูนยศึกษาและพัฒนาอัญมณี 
โครงการพัฒนาทักษะภาษาพมาเพ่ือประชาชนอยางยั่งยืน 
โครงการศูนยการเรียนรูตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม 
ศูนยการเรียนรู ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก 
โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสําหรับประชากรอาเซียน 
โครงการศูนยการเรียนรูตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม(ศูนยความเปนเลิศ) 
นิทรรศการราชภัฏกําแพงเพชรวิชาการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกําแพงเพชร แมสอด 
โครงการจัดตั้งอาคารแสดงสินคาและจําหนายผลิตภัณฑ
ชุมชนชายแดน 
โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู รับผิดชอบโดย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด) 
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    ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย ป  

ผูรับผิดชอบหลัก ผูรับผิดชอบรอง 
61 62 63 64 65 

1) จํานวนชุมชน/ประเด็นท่ีไดรับการชี้นํา แกไขปญหา
จากนวัตกรรมท่ีสรางสรรคขึ้น 

2 3 4 5 6 ผูชวยฝายวิชาการ
และบริการ
วิชาการ 

หัวหนางานบริการ
วิชาการ 

 
กลยุทธที่ 2 ยกระดับความสามารถของกําลังแรงงานและผูสูงวัยในทองถิ่น 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
2.1) พัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการอบรมการยกระดับ

ฝมือแรงงานในพ้ืนท่ี และเศรษฐกิจพิเศษ 
2.2) สรางศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน 
2.3) สรางเครือขายความรวมมือศูนย ICT  ชุมชน ในการ

พัฒนาแรงงานและผูสูงวัยใหสามารถเขาถึงขอมูล 
(Smart Person)  

2.4) ยกระดับฝมือแรงงานสูประชาคมอาเซียน 
2.5) ยกระดับแรงงานผูสูงอายุท่ีมีพฤฒิพลัง (Active 

Aging) 

โครงการการจัดการท่ัวไปเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงวัยใน
ชุมชน 

โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนสูการเรียนรูในยุคดิจิทัล 

 

ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย ป ผูรับผิดชอบ

หลัก 
ผูรับผิดชอบรอง 

61 62 63 64 65 
1) รอยละกําลังแรงงานและผูสูงวัยกลุมเปาหมายไดรับการ

พัฒนา 
10 15 20 25 30 ผูชวยฝาย

วิชาการและ
บริการวิชาการ , 
ผูชวยฝายกิจการ
นักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

หัวหนางาน
บริการวิชาการ , 
ICT 

 
กลยุทธที่ 3 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยพัฒนาทองถิ่น 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
3.1) ยกระดับสมรรถนะการวิจัยของบุคลากรใน

ดานการวิจัยและพัฒนาแบบมีสวนรวม 
3.2) สงเสริมการแสวงหาทุนสนับสนุนงานวิจัย

พัฒนาชุมชนทองถิ่นจากแหลงทุนภายนอก 

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและสรางเครือขายงานวิจัยเพ่ือการ
พัฒนาทองถิ่น 
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ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย ป 

ผูรับผิดชอบ
หลัก 

ผูรับผิดชอบรอง 61 6
2 

6
3 

6
4 

6
5 

1) รอยละของอาจารยท่ีมีผลงานวิจัยพัฒนาชุมชน
ทองถิ่น ซ่ึงเกิดจากการมีสวนรวมของชุมชนตอ
จํานวนอาจารยประจํา 

30 3
5 

4
0 

4
5 

5
0 
 

ผูชวยฝายแผน
และวิจัย 

หัวหนางานวิจัย 

2) รอยละของงบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัยพัฒนา
ชุมชนทองถิ่นตองบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัย
ท้ังหมด 

35 4
0 

4
5 

5
0 
 

5
5 

ผูชวยฝายแผน
และวิจัย 

หัวหนางานวิจัย 

 
กลยุทธที่ 4 ขับเคลื่อนการนํางานวิจัยใหตีพิมพในระดับชาติและนานาชาติและใชประโยชนในการพัฒนาชุมชนและ
ทองถิ่นอยางยั่งยืน 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
4.1) พัฒนาเครือขายงานวิจัยกับชุมชน 

มหาวิทยาลัย หรือหนวยงาน
ภายในประเทศและตางประเทศ 

4.2) ยกระดับคุณภาพงานวิจัยเพ่ือตีพิมพ
ในระดับชาติและนานาชาติ จดสิทธิบัตร 
และอนุสิทธิบัตร 

4.3) พัฒนาชุมชนบนฐานของงานวิจัยเพ่ือ
สรางความเขมแข็งและเพ่ิมมูลคาแก
ผลิตภัณฑทองถิ่นเพ่ือตอยอดในเชิง
พาณิชย 

โครงการสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยแกอาจารยและบุคลากร 
โครงการสนับสนุนการเผยแพรงานวิจัย นวัตกรรมและงานวิจัยของอาจารย 

บุคลากรและนักศึกษา 

 

    ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย ป  ผูรับผิดชอบ

หลัก 
ผูรับผิดชอบรอง 

61 62 63 64 65 
1) รอยละของงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรใน

ระดับชาติและนานาชาติ ตอจํานวนงานวิจัยท้ังหมด 
10 15 20 25 30 

 
ผูชวยฝายแผน
และวิจัย 

หัวหนางานวิจัย 

2) จํานวนชุมชนท่ีพ่ึงพาตนเองไดอยางยั่งยืนจาก
ผลงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

1 1 2 2 3 ผูชวยฝายแผน
และวิจัย 

หัวหนางานวิจัย 
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กลยุทธที่ 5 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหแกชุมชนทองถิ่นเพ่ือเสริมพลังปญญาของแผนดิน 
มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 

5.1) สรางเครือขายความรวมมือการสงเสริมวัฒนธรรม ภูมิ
ปญญาและการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

5.2) สงเสริมการจัดการเรียนการสอนรายวิชากําแพงเพชร
ศึกษา 

5.3) สนับสนุนใหหนวยงานดําเนินการ 1 หนวยงาน 1 
ศิลปวัฒนธรรม  

5.4) สนับสนุนใหมีการบูรณาการ ดานศิลปวัฒนธรรม กับการ
เรียนการสอน การบริการวิชาการและงานวิจัย ระหวาง
หนวยงานภายในและภายนอก 

5.5) สงเสริมและสนับสนุนการเผยแพร ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปญญาทองถิ่นท้ังในระดับชาติและนานาชาต ิ

5.6) สงเสริมใหเกิดการสรางนวัตกรรม หรือการสรางมาตรฐาน
ดานศิลปวัฒนธรรม เพ่ือพัฒนาชุมชนทองถิ่น  

5.7) พัฒนาแหลงเรียนรูเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  
5.8) พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือเปนฐานขอมูล ดาน

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 

โครงการราชภัฏสืบสานประเพณีไทย 
โครงการทํานุ บํารุง ศิลปะและวัฒนธรรม 
โครงการสงเสริมพัฒนาและเผยแพรกิจกรรมดานทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย ป 

ผูรับผิดชอบหลัก ผูรับผิดชอบรอง 
61 62 63 64 65 

1) ระดับความสําเร็จการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ
เปนฐานขอมูล ดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถิ่น 

3 3 4 4 5 ผูชวยฝายกิจการ
นักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

หัวหนางาน
ศิลปวัฒนธรรม 
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พันธกิจที่ 2 ผลิตแลพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2  ยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครู 
เปาประสงคที่ 2 บัณฑิตครู ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ และมีสมรรถนะตามมาตรฐาน 
กลยุทธที่ 1 พัฒนาอาจารยในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ใหเปนผูนําทางวิชาการดานการยกระดับคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
1.1) ปรับปรุงระบบการคัดเลือกอาจารยประจําหลักสูตร

ครุศาสตรบัณฑิต 
1.2) เรงรัดการพัฒนาอาจารยในหลักสูตรครุศาสตร

บัณฑิต ใหมีตําแหนงทางวิชาการและคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอก 

1.3) สงเสริมสนับสนุนอาจารยในหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต ใหเปนครูมืออาชีพ และมีสมรรถนะในการ
ผลิตผลงานวิชาการและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน 

1.4) พัฒนาอาจารยในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ให
สามารถสอนเปนภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาวิชาชีพใน
ระดับนานาชาต ิ

1.5) พัฒนาคูมือสอนสําหรับอาจารยในสถาบันผลิตครู 

 

 

    ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย ป  

ผูรับผิดชอบหลัก ผูรับผิดชอบรอง 
61 62 63 64 65 

1) รอยละของอาจารยในสถาบันผลิตครูท่ีสอบ
ผานมาตรฐานภาษาอังกฤษ  

40 45 50 55 60 
 

ผูชวยฝายวิชาการและ
บริการวิชาการ 

อาจารยประจําหลักสูตร 

2) รอยละของอาจารยประจําท่ีจัดการเรียนการ
สอนเปนภาษาอังกฤษ (ยกเวนโปรแกรมวิชา
ภาษาอังกฤษ) 

12 14 16 18 20 ผูชวยฝายวิชาการและ
บริการวิชาการ 

อาจารยประจําหลักสูตร 

3) รอยละของอาจารยในสถาบันผลิตครูท่ีมีการ
นําเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาต ิ

30 35 40 45 50 
 

ผูชวยฝายวิชาการและ
บริการวิชาการ 

อาจารยประจําหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



36 
 

  

 

กลยุทธที่ 2 พัฒนากระบวนการผลิตครูใหไดครูดีมีคุณภาพสูง (High Performance Teacher) เพ่ือเสริมสรางการ
พัฒนาประเทศท่ียั่งยืน 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
2.1) จัดทําฐานขอมูลความตองการใชครู แผนการผลิตครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จําแนกตามสาขาวิชา ขนาดสถานศึกษา และจังหวัดในเขต
พ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
2.2) เสริมสรางจิตวิญญาณความเปนครูใหกับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต 
2.3) สงเสริมสนับสนุนและพัฒนานักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตใหมี
ทักษะการจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

 

 
 

ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย ป 

ผูรับผิดชอบหลัก 
ผูรับผิดชอบรอง 

61 62 63 64 65 
1) รอยละของนักศึกษาท่ีมีผลงานวิจัยท่ี

ตีพิมพในระดับชาติหรือนานาชาต ิ
10 15 20 25 30 

 
ผูชวยฝายแผนและวิจัย อาจารยประจําหลักสูตร 

 
กลยุทธที่ 3 สรางนวัตกรรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําการใหมีสมรรถนะสอดคลองกับความ
ตองการในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
3.1) จัดตั้งศูนยสะเต็ม (STEM Education) เพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอน
ใหนักศึกษาครูและสถานศึกษาในพ้ืนท่ี 
3.2) พัฒนาศูนยศึกษาและพัฒนาครูใหตอบสนองความตองการของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
3.3) พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
แผนการพัฒนาครูในพ้ืนท่ี 
3.4) พัฒนาเครือขายสถาบันการผลิตครูและสถาบันการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3.5) พัฒนาชุมชนแหงการเรียนรูเพ่ือผลงานการวิจัยเฉพาะสาขาวิชาชีพครูท่ี
ไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน 

ใชโครงรวมกันกับกลยุทธท่ี 1 

 
 

ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย ป 

ผูรับผิดชอบ ผูรับผิดชอบรอง 
61 62 63 64 65 

1) จํานวนงานวิจัยหรือนวัตกรรมในการผลิตและ
พัฒนาครูท่ีนําไปใชแกปญหาหรือพัฒนาการ
เรียนการสอน 

1 2 3 4 5 
 

ผูชวยฝายแผนและ
วิจัย 

อาจารยประจํา
หลักสูตร 
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พันธกิจที่ 3 ผลิตบัณฑิตใหมีความรู ทักษะ และความสามารถในการคิด การแกปญหา การสรางสรรคและการสื่อสาร 
ดวยหลักคุณธรรม คุณภาพและมาตรฐานระดับชาติและสากล 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพสรางสรรคสังคม 
เปาประสงคที่ 3 บัณฑิตคุณภาพท่ีสรางสรรคสังคม 
กลยุทธที่ 1 พัฒนาบัณฑิตใหมีทักษะการวิจัยและนวัตกรรมท่ีนําไปใชพัฒนาชุมชน 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
1.1) จัดการเรียนการสอนโดยใชการวิจัยเปนฐาน 

(Research Based Learning) 
1.2) สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการ

กับการบริการวิชาการ 
1.3) สงเสริมทักษะการพัฒนานวัตกรรม เพ่ือนําไปใชพัฒนา

สังคมหรือชุมชน 

1. โครงการศึกษาโจทยวิจัยในพ้ืนท่ีและแลกเปลี่ยนเรียนรู
การวิจัยเพ่ือพัฒนาทองถิ่น 

 

    ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย ป  

ผูรับผิดชอบหลัก ผูรับผิดชอบรอง 
61 62 63 64 65 

1) จํานวนหลักสูตรท่ีมีผลงานดานการวิจัยและผลิต
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาสังคมหรือชุมชน 

1 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

ผูชวยฝายแผนและ
วิจัย 

อาจารยประจํา
หลักสูตร 

 
กลยุทธที่ 2 สรางเครือขายการผลิตบัณฑิต  

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
2.1) สรางความรวมมือกับชุมชน สถานประกอบการในการ

พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนท่ีตอบสนอง
ตอการพัฒนาทองถิ่นและผูใชบัณฑิต 

2.2) พัฒนาระบบและกลไกเครือขายศิษยเกาเพ่ือสงเสริม
คุณภาพการผลิตบัณฑิต 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิต/ศิษยเกา กาวทันสูยุค
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 

 

ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย ป ผูรับผิดชอบ

หลัก 
ผูรับผิดชอบ

รอง 61 62 63 64 65 
1) จํานวนภาคีเครือขายความรวมมือในการพัฒนา

หลักสูตรและการจัดการความรูท่ีตอบสนองตอการ
พัฒนาทองถิ่น 

16 24 32 40 48 ผูชวยฝาย
วิชาการและ
บริการวิชาการ 

หัวหนาฝาย
สงเสริมฯ 

2) รอยละของบัณฑิตท่ีไดรับการประเมินคุณภาพจากผูใช
บัณฑิตในระดับด ี

60 65 70 75 80 ผูชวยฝาย
วิชาการและ
บริการวิชาการ 

หัวหนาฝาย
สงเสริมฯ 
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กลยุทธที่ 3 พัฒนาศักยภาพทางวิชาการและพัฒนานักศึกษาใหเปนคนดี คุณธรรม จิตอาสา สรางสรรคสังคม 
มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 

3.1) พัฒนานักศึกษาใหมีทักษะทางภาษาอังกฤษสามารถสอบผาน
เกณฑภาษาอังกฤษท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

3.2) พัฒนาศักยภาพวิชาการนักศึกษาใหสามารถสรางสรรคสังคม
ตามอัตลักษณ 

3.3) พัฒนาและสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาใหเปนคนดี คุณธรรม 
จริยธรรม วินัย จิตสาธารณะ 

3.4) สงเสริมแนวคิดการตอตานการทุจริตคอรัปชั่นใหกับนักศึกษา 
3.5) พัฒนาและสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาใหมีคุณลักษณะและ

ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 และมีสมรรถนะท่ีสอดคลอง
กับยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0 

3.6) สงเสริมใหนักศึกษาตระหนักและเห็นคุณคาของ
ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น 

3.7) สงเสริมและพัฒนาใหนักศึกษาไดเรียนรูภาษาอังกฤษและหรือ
ภาษาตางประเทศอ่ืนๆ 

3.8) นักศึกษาสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและหรือ
ภาษาตางประเทศได 

3.9) สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและสุขภาพ 

โครงการจัดหาครุภัณฑทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการศึกษา 

โครงการพัฒนาบัณฑิตสูชีวิตการทํางาน 
โครงการสงเสริมงานบริการใหคําปรึกษาทาง

วิชาการและการใชชีวิตแกนักศึกษา 
โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
โครงการสงเสริมการแขงขันและพัฒนาทักษะทาง

วิชาการและวิชาชีพนักศึกษา 
พัฒนาผูนํานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร แมสอด 
อบรมสงเสริมการเรียนรูนักศึกษาสังคมสูอาเซียน 
โครงการแนวทางสรางไอเดีย เร่ิมตนสู Startup 
โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพและภาษาอังกฤษ

ทางดานบัญชี เพ่ือสรางนักบัญชีคุณภาพรุนใหม 
โครงการศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ

เรียนรู 
โครงการสงเสริมการแขงขันและพัฒนาทักษะทาง

วิชาการและวิชาชีพนักบัญช ี
โครงการพัฒนาจิต ชีวิตม่ันคง โปรแกรมวิชาการ

บัญช ี
โครงการพัฒนาทักษะการเปนผูนํานักศึกษา

โปรแกรมวิชาการบัญช ี
โครงการบริหารจัดการโปรแกรมวิชารัฐประศาสน

ศาสตร 
โครงการพัฒนาศักยภาพทักษะทางวิชาการและ

วิชาชีพโปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส 
โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตโปรแกรมวิชา

ภาษาอังกฤษ 
 โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาโปรแกรมวิชาการ

จัดการท่ัวไป 
โครงการเสริมสรางประสบการณทางวิชาการและ

วิชาชีพการจัดการท่ัวไป 
ผลิตและพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตโปรแกรมวิชา

คอมพิวเตอรธุรกิจ 
โครงการพัฒนาศักยภาพโปรแกรมวิชาเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร 
โครงการจัดหาบุคลากรและพัฒนาศักยภาพ

ภาษาอังกฤษนักศึกษาศูนยภาษาแมสอด 
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โครงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
โครงการบํารุงหองพยาบาลและบริการสุขภาพ 
โครงการจัดสอบวัดเกณฑมาตรฐานคอมพิวเตอร 
โครงการการพัฒนาทักษะทางดานกีฬา 
โครงการปรับปรุงศักยภาพทางดานกีฬา 
โครงการพัฒนาคุณภาพและความเปนอยูของ

นักศึกษาหอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
แมสอด 

โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรูสําหรับนักศึกษารัฐ
ประศาสนศาสตร 

โครงการเสริมสรางประสบการณทางวิชาการและ
วิชาชีพการจัดการท่ัวไป 

โครงการบริหารจัดการศูนยภาษาและสนับสนุน
ทักษะภาษา 

โครงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
โครงการบํารุงหองพยาบาลและบริการสุขภาพ 
การแขงขันกีฬา กศ.บป. เกมส 
โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาในดาน

ภาษาตางประเทศ 
 
 

ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย ป ผูรับผิดชอบ

หลัก 
ผูรับผิดชอบรอง 

61 62 63 64 65 
1) รอยละของนักศึกษาชั้นปสุดทายท่ีผานการประเมิน

คุณภาพตามกรอบ KPRUQF  โดยไดรับคะแนน
ประเมินไมนอยกวา 3.51 จากระดับคะแนน 5 

75 75 75 80 80 ผูชวยฝายบริหาร
และประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

หัวหนางาน
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 
กลยุทธที่ 4 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหมีมาตรฐานเปนท่ียอมรับ 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
4.1) พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนรู 

รูปแบบ 2 ภาษา/EP/WIL/รับใชสังคมและอ่ืนๆ 
4.2) พัฒนาการจัดการเรียนการสอนระบบ Blended 

Learning ,Online และ E-Learning 
4.3) พัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีสอดคลองกับ

ความตองการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใน
ทองถิ่น 
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ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย ป 

ผูรับผิดชอบหลัก ผูรับผิดชอบรอง 
61 62 63 64 65 

1) รอยละของหลักสูตรระดับอุดมศึกษาท่ีมีผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับด ี

20 
 

25 
 

30 
 

35 
 

40 
 

ผูชวยฝายบริหาร
และประกัน
คุณภาพการศึกษา 

หัวหนางาน
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 
กลยุทธที่ 5 พัฒนาศักยภาพอาจารย 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
5.1) พัฒนาอาจารยใหมีวุฒิการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการ

สูงขึ้นตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. 
5.2) พัฒนาอาจารยใหมีศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะ ให

สามารถสอนเปนภาษาอังกฤษได 
5.3) พัฒนาทักษะการใชสื่อเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
5.4) พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารยใหมี

ประสิทธิภาพสูงขึ้นอยางตอเน่ือง 
5.5) พัฒนาอาจารยใหมีศักยภาพการทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการ

เรียนการสอน 
5.6) พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสําหรับอาจารย

ผูสอน 

 

  
 

ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย ป 

ผูรับผิดชอบหลัก ผูรับผิดชอบรอง 
61 62 63 64 65 

1) รอยละของอาจารยท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญา
เอก 

22 24 26 28 30 ผูชวยฝายวิชาการและ
บริการวิชาการ 

งานการ
เจาหนาท่ี 

2) รอยละของอาจารยท่ีมีตําแหนงทางวิชาการ 22 24 26 28 30 ผูชวยฝายวิชาการและ
บริการวิชาการ 

งานการ
เจาหนาท่ี 

3) รอยละของอาจารยท่ีไดรับการพัฒนา
ศักยภาพ    (ดานความรูความสามารถ
สื่อสารเปนภาษาอังกฤษในระดับดี ศักยภาพ
ในการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ
สูงขึ้นอยางตอเน่ือง ศักยภาพการทําวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน) 

50 55 60 65 70 ผูชวยฝายวิชาการและ
บริการวิชาการ 

ศูนยภาษา 
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พันธกิจที่ 4 บริหารจัดการมหาวิทยาลัยดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีทันสมัย  โปรงใสดวยหลักธรรมาภิบาล  มีการ
พัฒนาอยางกาวหนา ตอเน่ืองและยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหทันสมัย ไดมาตรฐาน มีธรรมาภิบาล และเปน
องคกรแหงนวัตกรรม 
เปาประสงคที่ 4 การบริหารจัดการท่ีทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล และเปนองคกรแหงนวัตกรรม 
กลยุทธที่ 1 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลท่ีเอ้ือตอการรักษาคนดี คนเกง และพัฒนาสมรรถนะบุคลากรใหเปนมือ
อาชีพ 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
1.1) ปรับปรุงขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ ท่ีเอ้ือตอการรักษา

ทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพ 
1.2) พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลตามสมรรถนะและ

ความสามารถ 
1.3) พัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพทักษะและสมรรถนะพรอมรับ

การเปลี่ยนแปลงรวมท้ังสรางจิตสํานึกดานคุณธรรม จริยธรรม 
การมีวินัย 

1.4) พัฒนาผูนํายุคใหมรองรับการเปลี่ยนแปลง 
1.5) สรางภาวะผูนําใหบุคลากรทุกระดับ 
1.6) สรางมาตรฐานและระบบการพัฒนาบุคลากรดาน ICT และ

ภาษาตางประเทศ 
1.7 จัดตั้งกองทุนสายวิชาการ  
1.8 จัดตั้งกองทุนสายสนับสนุน 
1.9 กําหนดความกาวหนาทางสายวิชาชีพท่ีใหมีการกําหนดเงื่อนไข

ท่ีชัดเจน เปนธรรม   
1.10 จัดตั้งคณะกรรมการ HRD 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
2. โครงการ การพัฒนาศักยภาพของผูสอนเพ่ือสราง

ความเขมแข็งทางวิชาการ 
3. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

 

ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย ป 

ผูรับผิดชอบหลัก ผูรับผิดชอบรอง 
61 62 63 64 65 

1) รอยละบุคลากรท่ีมีสมรรถนะตามเกณฑท่ี
กําหนด 

40 45 50 55 60 ผูชวยฝายบริหาร
และประกัน
คุณภาพการศึกษา 

หัวหนางานการ
เจาหนาท่ี 
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กลยุทธที่ 2 พัฒนาองคการใหมีระบบบริหารจัดการท่ีดี 
มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 

2.1) ปรับปรุงโครงสรางองคกรใหมีประสิทธิภาพเหมาะสม มี
การบริหารเชิงรุก ท่ีทันสมัย คลองตัว เกิดความคุมคา 

2.2) กําหนดใหมีหนวยงานนํารองในการบริหารจัดการตาม
แนวทางนอกระบบราชการ 

2.3) จัดตั้งกลุมงาน/ผูรับผิดชอบในการพัฒนานวัตกรรมในการ
บริหารจัดการคณะ/สํานัก/สถาบัน/ศูนย 

2.4) เพ่ิมการมีสวนรวมของภาคีทุกภาคสวนในการบริหาร
จัดการและการตรวจสอบการบริหารงาน 

2.5) พัฒนาหนวยงานใหทํางานอยางบูรณาการ 
2.6) พัฒนาระบบการบริหารจัดการของหนวยงานใหไดรับการ

รับรองสูมาตรฐานสากล 

1. โครงการสาธารณูปโภคเพ่ือชีวิตการทํางานท่ีด ี
2. โครงการงานรักษาความปลอดภัย 
3. โครงการพัฒนางานนโยบายและแผนเพ่ือขับเคลื่อน

มหาวิทยาลัยสู Thailand 4.0 
4. โครงการบริหารจัดการงานควบคุมภายในและการ

บริหารความเสี่ยง 
5. โครงการบริหารจัดการเงินเดือนคาจางบุคลากร 
6. โครงการบริหารจัดการคาใชจายประจํา 
7. โครงการบริหารจัดการและซอมบํารุงงาน

ยานพาหนะ 
8. โครงการบริหารจัดการการสนับสนุนการเรียนการ

สอน 
9. โครงการจัดหาครุภัณฑเพ่ือพัฒนาศักยภาพการ

บริหารจัดการ  
10. โครงการซอมบํารุงยานพาหนะ 
11. โครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
12. ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) 
13. โครงการบริหารสํานักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร แมสอด 
 

ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย ป 

ผูรับผิดชอบหลัก ผูรับผิดชอบรอง 
61 62 62 64 65 

1) รอยละของหนวยงานท่ีมีระบบการบริหารจัดการท่ี
ไดรับการรับรองตามเกณฑมาตรฐานสากล 

10 10 10 20 20  ผูชวยการฝาย
บริหารและ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

หัวหนางาน
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 
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กลยุทธที่ 3 พัฒนากระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพโดยการนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยรองรับการเปนมหาวิทยาลัย
อิเล็กทรอนิกส 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
3.1) กําหนดแผนและพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนมหาวิทยาลัย

อิเล็กทรอนิกส   (E-University) 
3.2) ปรับปรุงขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ และการบังคับใชใหรองรับ

มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกสและสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 
3.3) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงบประมาณ การเงินและพัสดุโดยใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.4) เพ่ิมคุณภาพการบริหารจัดการหนวยงาน/หลักสูตรโดยใชเทคโนโลยี

สารสนเทศรวมกับเกณฑคุณภาพสากล 
3.5) ปรับปรุงโครงสรางและระบบการบริหารจัดการเพ่ือเตรียมความพรอม

สูการเปนมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส 
3.6) พัฒนาระบบฐานขอมูลท่ีมีอยูท้ังหมดเปนระบบ BI (Business 

Intelligent) 
3.7) พัฒนาระบบฐานขอมูลเพ่ือรองรับการบริหารและการเรียนรูท่ีเปน

ระบบเดียว (Single Platform) 

1. โครงการจัดซ้ือจัดหาวัสดุครุภัณฑและ
ซอมบํารุงสําหรับบริการดาน ICT 

2. บริหารจัดการของฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 

ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย ป 

ผูรับผิดชอบหลัก ผูรับผิดชอบรอง 
61 62 63 64 65 

1) รอยละของหนวยงาน/หลักสูตรท่ีมีการ
บริหารจัดการท่ีสอดคลองกับมาตรฐาน
มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส 

30 35 40 45 50 ผูชวยฝายกิจการ
นักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

หัวหนาฝาย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2) ระดับความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีตอ
ระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
อิเล็กทรอนิกส 

3.00 
 

3.00 
 

3.25 
 

3.50 
 

3.50 
 

ผูชวยฝายกิจการ
นักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

หัวหนาฝาย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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กลยุทธที่ 4 สรางวัฒนธรรมองคกรมุงการเรียนรู ผลิตสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลย ี
มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 

4.1) สรางระบบและกลไกเพ่ือสงเสริมและกระตุนใหเปน
บุคคลแหงการเรียนรู 

4.2) สงเสริมการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีครอบคลุมพันธกิจตางๆ ของมหาวิทยาลัย 

4.3) สงเสริมการเผยแพรและนําเสนอนวัตกรรมท้ังใน
ระดับชาติและนานาชาต ิ

4.4) ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงการพัฒนาองคกรให
เปนองคกรแหงการเรียนรู/องคกรผลิตนวัตกรรม 

 

 

ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย ป ผูรับผิดชอบ

หลัก 
ผูรับผิดชอบ

รอง 61 62 63 64 65 
1) จํานวนสื่อและนวัตกรรมท่ีเผยแพรหรือ

ไดรับรางวัลในระดับชาติ/นานาชาต ิ
2 4 6 8 10 ผูชวยฝาย

กิจการ
นักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

หัวหนาฝาย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2) ระดับความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีตอ
การสงเสริม พัฒนา และเผยแพรสื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.00 
 

3.0
0 
 

3.25 
 

3.50 
 

3.50 
 

ผูชวยฝาย
กิจการ
นักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

หัวหนาฝาย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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กลยุทธที่ 5 พัฒนามหาวิทยาลัยดานกายภาพและสิ่งแวดลอมมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) 
มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 

5.1) พัฒนามหาวิทยาลัยตามเกณฑมหาวิทยาลัยสี
เขียว ในป พ.ศ. 2561-2565 

5.2) สรางความตระหนักใหบุคลากรและนักศึกษา
ใหมีสวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

5.3) พัฒนามหาวิทยาลัยใหมีพ้ืนท่ีเอ้ือตอการ
เรียนรูเกิดชุมชนการเรียนรู 

5.4) การขยายพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัยเพ่ือรองรับ
พันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคมทองถิ่น 

5.5) พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แม
สอด เพ่ือรองรับการพัฒนาเขตพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ
พิเศษ 

1. โครงการบริหารจัดการงานอาคารสถานท่ีและปรับภูมิทัศน
มหาวิทยาลัย 

 
 

ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย ป 

ผูรับผิดชอบหลัก ผูรับผิดชอบรอง 
61 62 63 64 65 

1) ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green 
University) 

50 45 45 40 40 ผูชวยฝายบริหาร
และประกัน
คุณภาพการศึกษา 

หัวหนางาน
อาคารสถานท่ี 

 
กลยุทธที่ 6 สรางภาพลักษณของมหาวิทยาลัย 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
6.1) จัดทําแผนการพัฒนาการประชาสัมพันธ

มหาวิทยาลัยเชิงรุก 
6.2) สรางความภาพลักษณท่ีดีของมหาวิทยาลัยสู

สาธารณะ 
6.3) สงเสริมและพัฒนานักสื่อสารองคกรทุกหนวยงาน 
6.4) สรางประสบการณ เพ่ิมการรับรูและความประทับใจ

ของคนในทองถิ่นและสังคมในการเปนมหาวิทยาลัยเพ่ือ
ทองถิ่น 

6.5) พัฒนาเว็บไซตตามเกณฑ Webometrics 

1. โครงการงานประชาสัมพันธเพ่ือสรางเสริมชื่อเสียง และ
ภาพลักษณอันดีของมหาวิทยาลัย 

2. โครงการเตรียมความพรอมเยาวชนเขาสูยุคประเทศไทย 
4.0 ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 

3. โครงการบริการวิชาการสัญจรสูชุมชน 
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ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย ป ผูรับผิดชอบ

หลัก 
ผูรับผิดชอบ

รอง 61 62 63 64 65 
1) ผลการประเมินภาพลักษณของ

มหาวิทยาลัยโดยผูมีสวนไดสวนเสีย 
3.00 

 
3.00 

 
3.25 

 
3.50 

 
3.50 

 
ผูชวยฝาย
บริหารและ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

หัวหนาฝาย
ประชาสัมพันธ 

2) ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินของมหาวิทยาลัย 

82 84 86 88 90 ผูชวยฝาย
บริหารและ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

หัวหนา
สํานักงาน 

3) ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยราชภัฏตาม
เกณฑ Webrometric 

40 35 30 25 20 ผูชวยฝาย
กิจการ
นักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

หัวหนาฝาย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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ส่วนที่  4 
การแปลงแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี สู่การปฏิบัต ิ

 
การแปลงแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี สู่การปฏิบัติ  หมายถึง  การจัดท าแผนปฏิบัติการ  การสื่อสาร  ถ่ายทอดตัวช้ีวัด

และค่าเป้าหมาย  ไปสู่ระดับหน่วยงานปฏิบัติต่างๆ  โดยก าหนดเป้าประสงค์และกลยุทธ์ทั้งในระดับกระทรวง  กรม  ไปจนถึง
ระดับบุคคลที่สามารถปฏิบัติได้จริงและมีความสอดคล้องเช่ือมโยงระหว่างกัน  รวมทั้งมีความสมดุลระหว่างมิติประสิทธิผล  
มิติคุณภาพ  มิติประสิทธิภาพ  และมิติการพัฒนาองค์กร  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

หลักการ 

 การปฏิรูประบบราชการไทยเป็นความพยายามในการเปลี่ยนแปลงการบริหารของภาครัฐขนาดใหญ่  โดยอาศัย
แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่  (New Public Management) โดยแนวคิดดังกล่าวต้องการให้มีการปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์และวิธีการบริหารภาครัฐโดยเปลี่ยนมาเน้นถึงวัตถุประสงค์และสัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน  ทั้งในแง่ของ
ผลผลิต (Output)  และผลลัพธ์  (Outcome)  ความคุ้มค่าของเงิน  รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและสร้างความพึงพอใจให้แก่
ประชาชนผู้รับบริการ  โดยน าเอาเทคนิคการบริหารจัดการสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้  เช่น  การวางแผนเชิงกลยุทธ์  การวัด
และการประเมินผลงาน  การบริหารคุณภาพโดยรวม  เป็นต้น 

 เทคนิควิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่ “การบริหารงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์” หรือ RBM (Results  Based Management) 

เป็นการบูรณาการหรือเช่ือมโยงเรื่องของการวางแผนเชิงกลยุทธ์   ระบบการงบประมาณ  และระบบการวัดผลงานเข้าด้วยกัน
อย่างครบวงจร   โดยก าหนดวัตถุประสงค์ขององค์กรและเป้าหมายของการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและสามารถวัดผลได้อย่าง
เป็นรูปธรรม   โดยการจัดท าตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานหลัก (Key Performance Indicator)  และเกณฑ์มาตรฐานไว้ล่วงหน้า  
รวมทั้งการใช้ประโยชน์ของข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผลการด าเนินงานในการปรับปรุ งประสิทธิภาพ  คุณภาพและ
ประสิทธิภาพของการด าเนินงาน  ในส่วนของระบบการงบประมาณเป็นการเช่ือมโยงผลงานของหน่วยงานภาครัฐในแผนระดับ
ยุทธศาสตร์กับค าของบประมาณ กล่าวคือ ผลผลิตหลักในแผนยุทธศาสตร์กับเม็ดเงินงบประมาณจะต้องสอดรับกัน เรียกว่า 
การวางแผน “การงบประมาณที่มุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์” หรือ SPBB (Strategic Performance Based Budgeting)  หน่วยงาน
ภาครัฐจะต้องแสดงต้นทุนกิจกรรม (Activity based costing)   และต้นทุนต่อหน่วย (Unit cost)  อันจะเป็นประโยชน์ในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงาน   โดยสรุปแล้วกรอบการบริหารยุทธศาสตร์อย่างครบวงจร  มี  5  ขั้นตอนดังน้ี   

 1) การพัฒนายุทธศาสตร์   คือ  การก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และประเด็นยุทธศาสตร์  โดยอาจใช้เครื่องมือใน
การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนขององค์กรและสภาพแวดล้อมภายนอก (SWOT Analysis)  การวิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย  (Stakeholder Analysis)  ท้ังนี้ยุทธศาสตร์ต้องสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินและพันธกิจขององค์กร 

 2) การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ  คือ  การสื่อสาร ถ่ายทอด และแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ  โดยต้อง
ก าหนดเป้าประสงค์และกลยุทธ์ทั้งในระดับกระทรวง  กรม  ไปจนถึงระดับบุคคลที่สามารถปฏิบัติได้จริง   และมีความ
สอดคล้องเชื่อมโยงระหว่างกัน  รวมทั้งมีความสมดุลระหว่างมิติประสิทธิผล มิติคุณภาพ มิติประสิทธิภาพ และมิติการพัฒนา
องค์กรด้วย  ซึ่งหน่วยงานอาจใช้ Balanced Scorecard และแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map)  ในการวางแผนและสื่อสารกลยุทธ์
ได้ 

 3) การปฏิบัติการ  คือ  การบริหารโครงการตามกลยุทธ์ที่ได้วางไว้ 
 4) การติดตามและเรียนรู้  คือ  การติดตามประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงานตาม

ยุทธศาสตร์ที่ได้วางไว้  ซึ่งหลายๆ  หน่วยงานได้ประยุกต์ใช้รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report - SAR) และ War 

Room เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลได้ 
 5) การทดสอบและปรับยุทธศาสตร์  คือ  การปรับยุทธศาสตร์ให้ เข้ากับสถานการณ์หรือความต้องการของ

ประชาชนผู้รับบริการที่เปลี่ยนแปลงไป  โดยต้องมีการประเมินความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risk)  เพื่อป้องกันมิให้
ยุทธศาสตร์คลาดเคลื่อนและไม่ตรงต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
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การแปลงแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ประจ าปี พ.ศ. 2561-2565 สู่การปฏิบัติ 
 ในการแปลงแผนกลยุทธ์ ประจ าปี  พ.ศ. 2561-2565  ไปสู่การปฏิบัตินั้น  ในที่นี้หมายถึงการน าแผนกลยุทธ์ไป
จัดท าเป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  โดยการถ่ายทอดนโยบาย ผลผลิต ผลลัพธ์ และค่าเป้าหมายให้แก่  คณะ/ศูนย์/ส านัก/
หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติส าหรับคณะ/ศูนย์/ส านัก/หน่วยงานต่างๆ  ให้เป็นไปอย่างสอด
ประสานกันทั้งในแง่ทิศทางและจังหวะเวลา  โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

 การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ ประจ าปี พ.ศ. 2561-2565 สู่ระดับหน่วยงานเทียบเท่าคณะ โดยการช้ีแจง ท าความ
เข้าใจและความชัดเจนในแต่ละประเด็น จัดกิจกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ เพื่อก าหนดเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ ตลอดจน
ทรัพยากรส าหรับจัดท างบประมาณประจ าปี การก ากับผลการปฏิบัติงานต่อไป 

 สนับสนุนให้หน่วยงานเทียบเท่าคณะช้ีแจงและท าความเข้าใจในแต่ละประเด็นที่หน่วยงานตัวเองรับผิดชอบสู่
ระดับหน่วยงานย่อยและบุคลากรในสังกัดในรูปแบบต่างๆ เช่น การประชุม สัมมนา เป็นต้น 

 พิจารณาสนับสนุนเพื่อให้โครงการที่ก าหนดไว้สามารถด าเนินการไปได้  ทั้งนี้มหาวิทยาลัย/หน่วยงานต้องให้
การสนับสนุนในด้านการปรับโครงสร้าง  การปรับระบบงานหรือระเบียบ  การจัดหรือปรับบุคลากร  การจัดสรรหรือจัดหา
งบประมาณ  การสนับสนุนสถานที่  วัสดุ  อุปกรณ์ 

 การสร้างพลังและความร่วมมือเพื่อน าไปสู่ผลที่ตั้งเป้าหมายไว้ตามแผนงานและโครงการ เรื่องที่ยากที่สุด คือ 
การเปลี่ยนแปลงและการให้บุคลากรยอมรับการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น วิธีที่จะน ามาใช้ประกอบด้วย การพัฒนาศักยภาพและ
ภาวะผู้น าผู้บริหารระดับต่างๆ การมีส่วนร่วม การท างานเป็นทีม ความผูกพันและการยอมรับ การจูงใจ 

 
 
 มหาวิทยาลัยจัดระบบการสื่อสารองค์กรอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องแก่สาธารณะและบุคลากรทุกระดับ  การวาง

ระบบสนับสนุนต่างๆ เช่น การบริหารการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาบุคลากร การบริหารแบบมีส่วนร่วม  เพื่อถ่ายทอดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และเป้าหมายที่ส าคัญให้แก่หน่วยงานเทียบเท่าคณะและส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีระบบการจัดการความรู้ในองค์กรโดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ที่ดี (Best 

Practice)  การสร้างระบบแรงจูงใจต่างๆ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถ ขวัญและก าลังใจของบุคลากร  หน่วยงานและองค์กร
ให้มีความเข้มแข็ง  และมีระบบการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์  เพื่อให้สามารถสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงได้ดี 

 การบริหารผลการด าเนินงาน  มหาวิทยาลัยจะจัดระบบการบริหารผลการด า เนินงานให้มีกลไกเพื่อเ้้าระวัง
และตรวจสอบผลการด าเนินงานท่ีมีความคลาดเคลื่อนจากแผน  เพื่อประกอบการตัดสินใจว่าจะต้องมีการแก้ไขอย่างไร  โดย
ให้มีการรายงานตามล าดับขั้นของความรับผิดชอบเป็นรายเดือนหรือรายไตรมาส ขึ้นอยู่กับลักษณะงาน  วิธีการติดตาม จะใช้
การก าหนดกิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรม  การก าหนดตารางเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดการท ากิจกรรมเป็นกลไกก ากับ 

 การติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน ของงาน/โครงการและความส าเร็จขององค์กร  มหาวิทยาลัยจะจัดให้มี
กลไกเพื่อควบคุมการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ และก่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  ตลอดจนการเรียนรู้ในองค์กร  โดย
ด าเนินการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานท่ีได้จริงกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ทั้งในรูปผลผลิต  (Output)  และผลลัพธ์  (Outcome)  
ภายใต้การบูรณาการระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของ ก.พ.ร.  สกอ.  สมศ.  
ส านักงบประมาณและหน่วยงานกลางต่างๆ ให้เป็นเอกภาพ 
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- การสื่อสารใน 
  องค์กร 

 

- การพัฒนาภาวะ   
  ผู้น า 

 

- การพัฒนา 
  บุคลากร 

 

- การจัดการ 
  ความรู ้
 

- การบริหารการ 
  เปลี่ยนแปลง 

 

- การบริหารแบบม ี
  ส่วนร่วม 

 

-  การท างานเป็นทีม 

 

-  ระบบสนับสนุน
ต่างๆ 

แผนกลยุทธ ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ประจ าปี พ.ศ. 2561 – 2565 

การถ่ายทอดและแปลงแผน 

ระดับคณะ/ส านัก/สถาบัน 

การถ่ายทอดและแปลงแผน 

ระดับหลักสตูร/สาขาวิชา/ 
กอง/งาน 

แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีของ
หน่วยงานย่อย/บุคลากร 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 

ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

ทบทวนแผน 

การแปลงแผนกลยุทธ ์ประจ าปี พ.ศ. 2561 – 2565 สู่การปฏิบัต ิ

-  การบริหารผล 
   การด าเนินงาน 
 

-  การก ากับติดตาม 
   และประเมินผล 

 

-  การวิเคราะห ์
   สถานการณ ์

 

-  ระบบแรงจูงใจ 
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ส่วนที่ 5 ภาคผนวก 
ภาคผนวก 1 : ตารางการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ประจาปี พ.ศ. 2561 – 2565 กับยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
แผนกลยุทธ ์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร แม่
สอด พ.ศ. 2561 -2565 

แผนกลยุทธ ์
มรภ.ก าแพงเพชร 

พ.ศ. 2561 – 2565 

กรอบแผนอุดมศึกษา 
ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 

(พ.ศ. 2551 – 2565) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

(ปี 2560 – 2564) 

แผนการศึกษาแห่งชาต ิ
พ.ศ. 2560 – 2579 

แผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 
(พ.ศ 2560 – 2564) 

แผนยุทธศาสตร์ชาต ิ
ระยะ 20 ปี 

(พ.ศ. 2560 – 2579) 

1. การพัฒนาท้องถิ่นดว้ย
พันธกิจสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยกับสังคม
ท้องถิ่น 

1. การพัฒนาท้องถิ่นดว้ย
พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลยั
กับสังคมท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทบาทของมหาวิทยาลัยใน
การพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ 
เครือข่ายอุดมศึกษา 

1. การยกระดับศักยภาพการ
แข่งขันและการหลุดพ้นกับดกั
รายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
2. การพัฒนาศักยภาพคนตาม
ช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพือ่
สร้างสังคมสูงวัยอยา่งมีคุณภาพ 
3. การลดความเหลื่อมล  าทาง
สังคม 

2. การผลิตและพัฒนากาลังคน 
การวิจยั และนวัตกรรม เพื่อ
สร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 
 
 
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุก
ช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้ 

1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการ
เรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล 
3. ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั ง
งานวิจัยที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของการพัฒนาประเทศ 
4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการ
ทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

2. การสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน 
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แผนกลยุทธ ์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร แม่
สอด พ.ศ. 2561 -2565 

แผนกลยุทธ ์
มรภ.ก าแพงเพชร 

พ.ศ. 2561 – 2565 

กรอบแผนอุดมศึกษา 
ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 

(พ.ศ. 2551 – 2565) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

(ปี 2560 – 2564) 

แผนการศึกษาแห่งชาต ิ
พ.ศ. 2560 – 2579 

แผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 
(พ.ศ 2560 – 2564) 

แผนยุทธศาสตร์ชาต ิ
ระยะ 20 ปี 

(พ.ศ. 2560 – 2579) 

2. ยกระดับมาตรฐานการ
ผลิตและพัฒนาครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 

2. ยกระดับมาตรฐานการ
ผลิตและพัฒนาครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 

บทบาทของมหาวิทยาลัยใน
การพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ 
 
การพัฒนาบุคลากรใน
อุดมศึกษา 

2. การพัฒนาศักยภาพคนตาม
ช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพือ่
สร้างสังคมสูงวัยอยา่งมีคุณภาพ 

3. การพัฒนาศักยภาพคนทุก
ช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้ 

2. ผลิต พัฒนาครู คณาจารยแ์ละ
บุคลากรทางการศึกษา 

3. การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

3. การยกระดับคุณภาพ
และมาตรฐานการผลิต
บัณฑิตให้มีคุณภาพ
สร้างสรรค์สังคม 

3. การยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้
มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม 

บทบาทของมหาวิทยาลัยใน
การพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ 
 
การพัฒนาบุคลากรใน
อุดมศึกษา 
 
 
เครือข่ายอุดมศึกษา 

1. การยกระดับศักยภาพการ
แข่งขันและการหลุดพ้นกับดกั
รายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
2. การพัฒนาศักยภาพคนตาม
ช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพือ่
สร้างสังคมสูงวัยอยา่งมีคุณภาพ 
3. การลดความเหลื่อมล้าทาง
สังคม 
4. การรองรับการเชื่อมโยง
ภูมิภาคและความเป็นเมือง 

1. การจัดการศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคมและ
ประเทศชาติ 
 
2. การผลิตและพัฒนากาลังคน 
การวิจยั และนวัตกรรม เพื่อ
สร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 
5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

3. ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั ง
งานวิจัยที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของการพัฒนาประเทศ 
 
4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการ
ทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 
5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อการศึกษา 
 

2. การสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน 

4. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัยให้
ทันสมัย ได้มาตรฐาน มี

4. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัยให้
ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรร

การพัฒนาบุคลากรใน
อุดมศึกษา 

5. การสร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

3. การพัฒนาศักยภาพคนทุก
ช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้ 

3. ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั ง
งานวิจัยที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของการพัฒนาประเทศ 

6. การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
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แผนกลยุทธ ์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร แม่
สอด พ.ศ. 2561 -2565 

แผนกลยุทธ ์
มรภ.ก าแพงเพชร 

พ.ศ. 2561 – 2565 

กรอบแผนอุดมศึกษา 
ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 

(พ.ศ. 2551 – 2565) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

(ปี 2560 – 2564) 

แผนการศึกษาแห่งชาต ิ
พ.ศ. 2560 – 2579 

แผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 
(พ.ศ 2560 – 2564) 

แผนยุทธศาสตร์ชาต ิ
ระยะ 20 ปี 

(พ.ศ. 2560 – 2579) 

ธรรมาภิบาล และเป็น
องค์กรแห่งนวัตกรรม 

มาภิบาล และเป็นองค์กร
แห่งนวัตกรรม 

ธรรมาภิบาลและการบริหาร
จัดการอุดมศึกษา 

6.การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ 

6. การพัฒนาประสิทธิภาพของ
ระบบริหารจัดการศึกษา 

5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อการศึกษา 
 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการ และ
ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา 

 


