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พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 หมวด 3 ในมาตรา 14 ได้ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดท า แผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี เพ่ือแปลงเป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปีและก าหนดแนวในการจัดสรรงบประมาณตอบสนองต่อนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐที่ปรับเปลี่ยน  รวมทั้ง
นโยบายจากการหารือในการประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศได้ร่วมก าหนดแนวทางการยกระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579) (ฉบับ
ปรับปรุงวันที่ 11 ตุลาคม 2561) ที่มุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรจึงได้จัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) และได้ท าการทบทวนและจัดท าแผนกลยุทธ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 เพ่ือน ามาถ่ายทอดและจัดท าเป็น
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยใช้ผลจากกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับของมหาวิทยาลัยในการแสดงความคิดเห็น เพ่ือใช้เป็นกลไก
ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด  

มหาวิทยาลัยฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารแผนกลยุทธ์ประจ าปี พ.ศ. 2566-2570 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด ฉบับนี้ จะช่วยส่งเสริมความเข้าใจ
เกี่ยวกับทิศทางการปฏิบัติงานและการพัฒนามหาวิทยาลัย  และเป็นแนวทางให้บุคลากรและหน่ วยงานต่างๆ ใช้เป็นเครื่องมือส าหรับแปลงแผนไปสู่ การปฏิบัติต่อไปสู่
ความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  อันจะส่งผลให้มหาวิทยาลัยประสบความส าเร็จตามที่มุ่งหวัง และน าไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมอันจะส่งผลให้มหาวิทยาลัยประสบ
ความส าเร็จตามมุ่งหวังต่อไป 
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ส่วนที่ 1 บทน ำ 
 
กรอบแนวคิดหลักกในกำรทบทวนแผลกยุทธ์ ประจ ำปี พ.ศ. 2566 – 2570  

การจัดท าแผนกลยุทธ์ส าหรับองค์กรเป็นสิ่งที่มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการบริหารจัดการองค์กรภาครัฐแนวใหม่ เป็นกระบวนการเชิงวิเคราะห์
สังเคราะห์ที่ผ่านกระบวนการจัดท าอย่างมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้  สอดคล้องกับสถานภาพ
ภายใต้บริบทแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และอ่ืนๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่เป็นทั้งโอกาสและข้อจ ากัด 
ซึ่งส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการ ไม่ว่าจะเป็นวิกฤติการลดลงของประชากรเป้าหมายที่จะเข้าสู่ระบบอุดมศึกษา ทิศทางการพัฒนาประเทศ สถ านการณ์ทางการเมือง
และงบประมาณของประเทศ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเข้าถึงความรู้ รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ซึ่งเป็นผลให้สถาบันอุดมศึกษา
จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่าการพลิกโฉมเพ่ือปรับบทบาทการเป็นถสาบันอุดมศึกษาตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547 อย่าง
แท้จริง   

ทั้งนี้ ในการทบทวนแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2566 – 2570 เพ่ือจะน าไปสู่การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2566 มีกรอบแนวคิดหลักในการทบทวน ดังนี้ 
1. การปรับทิศทางและบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภายใต้สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา  

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ท าให้มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรจะต้องปรับเปลี่ยนบทบาทส าคัญให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง ทั้งนี้ กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ก าหนดกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 -2570 และแผนด้านวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2565 แล้ว เพ่ือเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาระบบอุดมศึกษาวิยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ให้สอดคล้องและบูรณาการ
ร่วมกัน เพ่ือให้เกิดเป็นพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยมีวิสัยทัศน์ ได้แก่ “เตรียมคนไทยแห่งศตวรรษที่ 21 พัฒนาเศรษฐกิจที่กระจายโอกาสอย่างทั่วถึง สังคม
ที่มั่นคง และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยสร้างความเข้มแข็งทางนวัตกรรมระดับแนวหน้าในสากล น าพาประเทศไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ” และเพ่ือเป็นกลไกในการ
ปรับเปลี่ยนประเทศไทยไปสู่ประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม จึงก าหนดนโยบายและยุทธศษสตร์ขับเคลื่อนการด าเนินงานในลักษณะแพลตฟอร์ม (platform) ความ
ร่วมมือ ตามเป้าประสงค์การพัฒนาใน 4 ด้าน ได้แก่  

1) การพัฒนาก าลังคนและสถาบันความรู้ 
2) การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ท้าทายของสังคม 
3) การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขัน 
4) การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่และลดความเหลื่อมล้ า 

2. การปรับบทบาทการเป็นสถาบันอุดมศึกษา ที่มีจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ในกลุ่มการพัฒนาชุมชนเชิง 
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พ้ืนที่ (Area Based and Community) เพ่ือจะเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งสู่การพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนที่ เป็นแหล่งเรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีเพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่บุคคล ชุมชน สังคม หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เพ่ือการด ารงชีพ และให้ประชาชนมีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิต น าไปสู่ความเข้ม แข็งและการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของทรัพยากรมนุษย์ สังคม ท้องถิ่นและภูมิภาค โดยเป้าหมายหลัก จะเป็นการมุ่งเน้นพัฒนาชุมชนระดับท้องถิ่น และผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ เป็นหลักในการ
ขับเคลื่อนพัฒนาและเปลี่ยนแปลงในระดับท้องถิ่นและภูมิภาค ด าเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนา การผลิตบัณฑิต ให้บริการวิชาการ ประยุกต์ความรู้ สู่การปฏิบัติ และสร้างองค์
ความรู้จากการปฏิบัติ รวมทั้งการอนุรักษ์และพัฒนาศิปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 อนึ่งในการวิเคราะห์ตัวเองเพ่ือจะทราบว่า มหาวิทยาลัยอยู่กลุ่มใดนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน ( Performance) และ
ศักยภาพ (Potential) ในมิติด้านความเชี่ยวชาญของบุคลากร องค์ความรู้ นวัตกรรม ผลการวิจัย ภาคีเครือข่าย และแหล่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มี ซึ่งมีตัวชี้วัดในกลุ่มนี้
ทั้งสิ้น 8 ตัว ได้แก่  

ประเภทตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัดผลกำรด ำเนินงำน 
(Performance) 

ตัวช้ีวัดศักยภำพ 
(Potential) 

ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถเป็นหลักในการ
ขับเคลื่อนพัฒนาและเปลี่ยนแปลงในระดับท้องถิ่น
และภูมิภาค 

1. อัตราการได้งานท าในพ้ืนที่หรือภูมิภาคของบัณฑิต 
(Percentage of Graduate Employed in Region) 
2. การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ (Area Based Development)  

5. ความสอดคล้องของหลักสูตร (Curriculum 
Alignment) 
6. การวิจัยและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาในพ้ืนที่
ภูมิภาค (Research/Service in Region) 

พัฒนากลไกขับเคลื่อนในสถาบันอุดมศึกษา 3. การมีส่วนร่วมของบุคคลหรือหน่วยงานในชุมชน 
พ้ืนที่หรือภูมิภาค (Non Age Group Participation)  
4. ความยั่งยืนของมหาวิทยาลัย ชุมชนและสังคม 
(Green/Sustainability) 

7. การมีส่วนร่วมของสังคมและชุมชน (Inclusive 
Community) 
8. การบูรณาการงบประมาณจากภาครัฐและเอกชนใน
การด าเนินงานเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคมในพ้ืนที่ 
(Integrated Government Budget) 

 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว พบว่ามหาวิทยาลัยฯ มีความสามารถในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนที่  (Area Based 
and Community) โดยสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ที่ผ่ านมา อนึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูล
ดังกล่าว ยังพบอีกว่า มหาวิทยาลัยฯจะต้องปรับกลไกการบริหารงานเพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายตามจุดเน้นที่ก าหนด ซึ่ งในการทบทวนแผนกลยุทธ์ใน
ครั้งนี้ ได้น ามาก าหนดเป็นมาตรการเพิ่มเติมเพ่ือให้สอดคล้องกับจุดเน้นที่มหาวิทยาลัยควรพัฒนามากข้ึน  
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 3. ในการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ มหาวิทยาลัยฯ ได้ก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลแผน โดยกองนโยบายและแผนได้รวบรวมข้อมูลเพ่ือรายงานผ ลตัวชี้วัด
ตามแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) เพ่ือให้คณะกรรมการทบทวนแผนฯ  พิจารณาว่า ตัวชี้วัดตามแผนบรรลุเป้าหมาย
ตามที่ก าหนดไว้หรือไม่และผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดอยู่ในระดับใด ซึ่งจะน าผลการประเมินตัวชี้วัดที่ยังไม่บรรลุเป้าห มาย หรือได้คะแนนน้อยกว่า 3 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 มาท าการทบทวนมาตรการและโครงการที่จะเป็นกรอบแผนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อไป  
 4. สร้างความรับผิดชอบร่วมกันภายในมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมตั้งแต่การวางแผน การด าเนินงาน การติดตามประเมินผล และการน าผลการปร ะเมินไป
ปรับปรุงการด าเนินงาน  
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บริบทของมหำวิทยำลัย 
 ประวัติความเป็นมาและสภาพปัจจุบันของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
 มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร เป็นสถาบันอุดมศึกษาสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีล าดับขั้นการพัฒนามหาวิทยาลัย ดังนี้ 
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ยุทธศำสตร์ระดับต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง 
 การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้ก้าวไปข้างหน้าและบรรลุเป้าหมายนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ ในด้านนโยบาย สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง
ที่เป็นผลกระทบรอบด้าน ดังต่อไปนี้ 
1. นโยบำยรัฐบำล (ค ำแถลงนโยบำยของรัฐบำล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี วันที่ 25-26 กรกฏำคม 2562) 

ประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องผ่านวิสัยทัศน์และการขับเคลื่อนการพัฒนาของผู้น าประเทศในอดีต และในวันนี้วิสัยทัศน์ในการขับเคลื่ อนประเทศของ
รัฐบาลชุดนี้ คือ “มุ่งม่ันให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในศตวรรษท่ี 21” โดยรัฐบาลได้ก าหนด นโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน ดังนี้  
นโยบายหลัก 12 ด้าน 

1) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2) การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 
3) การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
4) การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 
5) การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
6) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
7) การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
8) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
9) การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
10) การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
11) การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
12) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 
 

2. กรอบยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า 
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้ วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ การด ารงอยู่
อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจาก   ภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มี
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ความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน 
ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความม่ันคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
แวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้านความม่ันคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระ
ของโลกและสามารถเก้ือกูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 
 “ม่ันคง” หมายถึง การที่ประเทศจะต้องเกิดความสงบสุข สันติ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ไม่ใช้ความรุนแรง หรือวิถีทางนอกกฎหมาย มี
ความรักใคร่สามัคคีกัน 
 “ม่ังคั่ง” หมายถึง การท าให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามสมควรแก่ฐานะ การท าให้เศรษฐกิจมีความเชื่อมโยงระหว่างกันมากข้ึน โดยให้ความส าคัญกับการ
ค้าขายกับประเทศเพ่ือนบ้าน มากกว่าที่จะพ่ึงพาแต่เฉพาะการส่งออกไปขายยังประเทศที่อยู่ไกล บริหารจัดการภายในประเทศอย่างบูรณาการ ทั้งการทรัพยากรน้ า  การ
ประกอบอาชีพ การศึกษา และ สิ่งแวดล้อมให้ด าเนินไปอย่างสมดุล 
 “ยั่งยืน” หมายถึง การค านึงถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน ไม่ด าเนินการโครงการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดภาระแก่ลูกหลานในอนาคตข้างหน้า ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
เหมาะสมตามก าลังความสามารถของตนเอง ใช้หลักเหตุและผล และการรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลง หรือการมีภูมิคุ้มกันตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
 ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จ าเป็นจะต้องมีการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว 
และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ า เป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพ่ือถ่ายทอดแนวทางการ
พัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคต 
ของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและ รักษาไว้ซึ่ง
ผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติ
พจน์ประจ าชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ ดี กินดี สังคมมี
ความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย 6 ยุทธศาสต ร์ ได้แก่ (1) 
ยุทธศาสตร์ ด้านความม่ันคง (2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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3. ไทยแลนด์ 4.0 
 “ไทยแลนด์ 4.0” เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่เข้ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ที่ ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ที่มีภารกิจส าคัญในการ
ขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ เพ่ือปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุ กคามแบบใหม่ๆ ที่
เปลี่ยนแปลงอย่างเร็ว รุนแรงในศตวรรษที่ 21 ได้ 
 ประเทศไทยในอดีตที่ผ่านมามีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ยุคแรก หรือ “ประเทศไทย 1.0” เน้นการเกษตรเป็นหลัก เช่น ผลิตและขาย พืช
ไร่ พืชสวน เลี้ยงสัตว์ เป็นต้น ยุคสอง หรือ “ประเทศไทย 2.0” เน้นอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้นแต่เป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก เช่น การผลิตและขายรองเท้า เครื่องหนัง เครื่องดื่ม 
เครื่องประดับ เครื่องเขียน กระเป๋า เครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น และปัจจุบัน (พ.ศ.2559) จัดอยู่ในยุคท่ีสาม หรือ ”ประเทศไทย 3.0” เป็นอุตสาหกรรมหนักและการส่งออก เช่น 
การผลิตและขาย ส่งออกเหล็กกล้า รถยนต์ กลั่นน้ ามัน แยกก๊าซธรรมชาติ ปูนซีเมนต์ เป็นต้น แต่ไทยในยุค 1.0 2.0 และ 3.0 รายได้ประเทศยังอยู่ในระดับปานกลาง จึง
ต้องเร่งพัฒนาเศรษฐกิจสร้างประเทศ จึงเป็นเหตุให้น าไปสู่ยุคที่สี่ ให้รหัสใหม่ว่า ”ประเทศไทย 4.0” ให้เป็นเศรษฐกิจใหม่ (New Engines of Growth) มีรายได้สูง โดย
วางเป้าหมายให้เกิดภายใน 5-6 ปีนี้ เป็นการการวางภาพอนาคตทางเศรษฐกิจที่ชัดเจนของประเทศท่ีพัฒนา เช่น สหรัฐอเมริกา “A Nation of Makers” อังกฤษ “Design 
of Innovation” อินเดีย “Made in India” หรือ เกาหลีใต้ “Creative Economy” เป็นต้น 
 “ประเทศไทย 4.0” ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” โดยมีฐานคิดหลัก คือ 
เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” เปลี่ยนการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิด
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม และเปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน 
 ดังนั้น จึงควรมีการเปลี่ยนวิธีการที่มีลักษณะสาคัญ คือ เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมในปัจจุบัน ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ที่เน้นการ บริหารจัดการและ
เทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องมีฐานะที่มั่นคง และเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่
มีอยู่และรัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา ไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startups บริษัทเกิดใหม่ที่มีศักยภาพสูง เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมี
การสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ าไปสู่ High Value Services และเปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง 
 เพ่ือให้เกิดผลจริงต้องมีการพัฒนาวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดใ นกลุ่มเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย ดังนี้ 

1. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น สร้างเส้นทางธุรกิจใหม่ (New Startups) ด้านเทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีอาหาร เป็นต้น 
2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เช่น พัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพ เทคโนโลยีการแพทย์ สปา เป็นต้น 
3. กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม เช่น เทคโนโลยีหุ่นยนต์ เป็นต้น 
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4. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว เช่น เทคโนโลยีด้านการเงิน อุปกรณ์
เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน เทคโนโลยีการศึกษา E-Marketplaces E-Commerce เป็นต้น 

5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง เช่น เทคโนโลยีการออกแบบ ธุรกิจไลฟ์สไตล์ เทคโนโลยีการท่องเที่ยว การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริการ เป็นต้น 

การพัฒนาประเทศภายใต้โมเดล “ประเทศไทย 4.0” จะใช้แนวทาง “สานพลังประชารัฐ” เป็นตัวการขับเคลื่อน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ภาค
การเงินการธนาคาร ภาคประชาชน ภาคสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่างๆ ร่วมกันระดมความคิด ผนึกก า ลังกันขับเคลื่อน ผ่านโครงการ บันทึกความ
ร่วมมือ กิจกรรม หรือ งานวิจัยต่างๆ โดยการด าเนินงานของ ”ประชารัฐ” กลุ่มต่างๆ อันได้แก่ กลุ่มที่ 1 การยกระดับนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์การปรับแก้กฎหมายและ
กลไกภาครัฐ พัฒนา      คลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และการดึงดูดการลงทุน และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน กลุ่มที่ 2 การพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่และ
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ กลุ่มที่ 3 การส่งเสริมการท่องเที่ยวและไมล์ การสร้างรายได้ และการกระตุ้นการใช้จ่ายภาครัฐ กลุ่ มที่ 4 การศึกษาพ้ืนฐานและ
พัฒนาผู้น า (โรงเรียนประชารัฐ) รวมทั้งการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ และกลุ่มที่ 5 การส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศ รวมทั้งการส่งเสริมกลุ่ม SMEs 
และผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ซ่ึงแต่ละกลุ่มก าลังวางระบบและก าหนดแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายอย่างเข้มข้น 
 
4. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) 
 ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ด าเนินการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดท ากรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 พร้อมทั้งจัดกระบว นการรับฟัง
ความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทิศทางและประเด็นการพัฒนาที่ประเทศไทยควรพิจารณาให้ความส าคัญ ตลอดจนความเสี่ยงและโอกาส
ที่ประเทศจะต้องเผชิญในอนาคต เพ่ือน ามาประมวลผลร่วมกับการศึกษาข้อเท็จจริงจากแหล่งข้อมูลต่างๆ และน าไปสู่การวางกระบวนทัศน์หลักในการสังเคราะห์ประเด็น
การพัฒนาที่ประเทศไทยควรให้ความส าคัญในช่วงของแผนพัฒนาฯฉบับที่ 13 โดยค านึงถึงประเด็นความท้าทายและโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยให้มี
ความพร้อมและสามารถพัฒนาเติบโตอย่างมั่นคง ยั่งยืน และเท่าทันการเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้ประเทศบรรลุเป้าหมายระยะยาวที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 
 การวางกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 มีจุดประสงค์เพ่ือ พลิกโฉมประเทศไทย หรือ เปลี่ยนแปลงประเทศขนำดใหญ่ 
(Thailand’s Transformation) ภายใต้แนวคิด “Resilience” ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการลดความเปราะบาง สร้างความพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง สามารถ
ปรับตัวให้อยู่รอดได้ในสภาวะวิกฤติ โดย สร้างภูมิคุ้มกันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพ่ือให้ประเทศสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน ดังนั้ น การพลิกโฉมประเทศไทย 
(Thailand’s Transformation) ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จึงมีเป้าหมายหลักเพ่ือพลิกโฉมประเทศไปสู่ “เศรษฐกิจสร้ำงคุณค่ำ สังคมเดินหน้ำอย่ำงยั่งยืน” หรือ 
“Hi-Value and Sustainable Thailand) โดยใช้องค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการยกระดั บศักยภาพและ
พัฒนาประเทศในทุกมิติ เพ่ือสนับสนุน เสริมสร้างการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและขีดความสามารถในการแข่งขันและเพ่ือส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
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อย่างทั่วถึง ตลอดจนเพ่ือใหเกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้ เป็นไปในทิศทางที่ประเทศสามารถปรับตัวและรองรับกับการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างเท่าทัน ตลอดจนสามารถอยู่รอดและเติมโตได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาวไปพร้อมกับการรักษาความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 เนื่องด้วยเป้าประสงค์ที่ต้องการให้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ท าหน้าที่ระบุทิศทางการพัฒนาประเทศที่ควรมุ่งเน้นได้อย่างชัด เจน การก าหนด
องค์ประกอบส าคัญ 4 ประการและ “หมุดหมาย” (Milestones) ภายใต้องค์ประกอบ ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงสิ่งที่ประเทศไทยปรารถนาจะเป็น มุ่งหวังจะ “มี” หรือต้องการ
จะ “ขจัด” ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 เพ่ือสะท้อนประเด็นการพัฒนาภายในปี 2570 โดยองค์ประกอบทั้ง 4 ด้าน และหมุดหมาย มีดังนี้ 
 1) เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Value-Added Economy) 
  หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นน าด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 
  หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณค่าและความยั่งยืน 
  หมุดหมายที่ 3 ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของอาเซียน 
  หมุดหมายที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง 
  หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและจุดยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค 
  หมุดหมายที่ 6 ไทยเป็นฐานการผลิตอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและบริการดิจิทัลของอาเซียน 
 2) สังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค (High Opportunity Society) 
  หมุดหมายที่ 7 ไทยมี SMEs ทีเ่ข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้ 
  หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพ้ืนที่และเมืองหลักของภูมิภาคท่ีมีความเจริญทางเศรษฐกิจ ทันสมัย และน่าอยู่ 
  หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม 
 3) วิถีชีวิตที่ยั่งยืน (Eco-Friendly Living) 
  หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า 
  หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 4) ปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉม (Key Enablers for Thailand’s Transformation) 
  หมุดหมายที่ 12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 
  หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง 
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5. นโยบำยและยุทธศำสตร์กำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2570  
 ในการจัดท านโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) ฉบับนี้ ค านึงถึงบริบทโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่ างรวดเร็ว และ
การปฏิรูปประเทศในปัจจุบัน ซึ่งรวมถึงการจัดตั้ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นกระทรวงใหม่ เพ่ือเ ป็นกลไกในการปรับเปลี่ยน ประเทศ
ไทยไปสู่ประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม โดยมีวิสัยทัศน์เพ่ือ “เตรียมคนไทยแห่งศตวรรษที่ 21 พัฒนำเศรษฐกิจที่ กระจำยโอกำสอย่ำงทั่วถึง สังคมที่ม่ันคง และ
สิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน โดยสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงนวัตกรรมระดับ แนวหน้ำในสำกล น ำพำประเทศไปสู่ประเทศที่พัฒนำแล้ว” และได้ออกแบบนโยบายและยุทธศาสตร์
เพ่ือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สามารถมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการด าเนินงานในลักษณะแพลตฟอร์ม (platform) ความร่วมมือตามเป้าประสงค์ของการพัฒนาใน 4 ด้าน 
ได้แก่ 

1. การพัฒนาก าลังคนและสถาบันความรู้ 
เป้าหมาย O1 พัฒนาก าลังคนและสถาบันความรู้เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไปสู่ การเป็นประเทศรายได้สูง 
ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ 
 KR1.1 นักวิจัยและพัฒนาเพิ่มเป็น 25 คนต่อประชากรหนึ่งหมื่นคนภายในปี 2564 
 KR1.2 คนไทยทุกช่วงวัยมีสมรรถนะพร้อมเข้าสู่อาชีพและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 KR1.3 มีก าลังคนและสถาบันความรู้/สถาบันเฉพาะทางชั้นน าของโลก 
 KR1.4 บัณฑิตคุณภาพ/ส าเร็จการศึกษาใหม่มีทักษะตรงหรือใกล้เคียงกับท่ีตลาดงานต้องการ จ านวน 1 ล้านคน 
 KR1.5 สัดส่วนบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรม (STEM degrees) 
แพลตฟอร์มที่ 1 การพัฒนาก าลังคนและสถาบันความรู้ ประกอบด้วย 6 โปรแกรม คือ  
 โปรแกรมท่ี 1 สร้างระบบผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพ 
 โปรแกรมท่ี 2 ผลิตก าลังคนระดับสูงรองรับ EEC และระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศ 
 โปรแกรมท่ี 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพ่ืออนาคต 
 โปรแกรมท่ี 4 ส่งเสริมปัญญาประดิษฐ์เป็นฐานขับเคลื่อนประเทศในอนาคต (AI for All) 
 โปรแกรมท่ี 5 ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้า และการวิจัยพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ 
 โปรแกรมท่ี 6 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจัยที่ส าคัญ 
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2. การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ท้าทายของสังคม 
เป้าหมาย O2 มีองค์ความรู้อันเกิดจากการวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือจัดการกับปัญหาท้าทายเร่งด่วนที่ส าคัญของประเทศ คนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาให้
สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุขและมีคุณค่า 
ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ 
 KR2.1 มีองค์ความรู้อันเกิดจากการวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือจัดการกับปัญหาท้าทายเร่งด่วนส าคัญของประเทศ และบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของ
ยุทธศาสตร์ชาติและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)  
 KR2.2 คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถด ารงชีวิตด้วยตนเองได้อย่างมีคุณค่าและมีกลไกที่เอ้ือต่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขพร้อมรับสังคม
สูงวัย 
 KR2.3 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการเกษตรเพื่อเพ่ิมผลิตภาพและความม่ันคงทางรายได้ของเกษตรกร 
แพลตฟอร์มที่ 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ท้าทายของสังคม ประกอบด้วย 3 โปรแกรม คือ  
 โปรแกรมท่ี 7 โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และการเกษตร 
 โปรแกรมท่ี 8 สังคมสูงวัย 
 โปรแกรมท่ี 9 สังคมคุณภาพและความม่ันคง 

3. การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขัน 
เป้าหมาย O3 ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ 
 KR3.1 อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโดย IMD อยู่ใน 30 อันดับแรก 
 KR3.2 ดัชนีความสามารถด้านนวัตกรรม (GII) ของไทยดีขั้นอย่างเนื่อง 
 KR3.3 สัดส่วนการพัฒนาเทคโนโลยีของตนเองต่อการพ่ึงพาเทคโนโลยีจากภายนอกเพ่ิมขึ้นจาก 10:90 เป็น 30:70 
 KR3.4 จ านวนวิสาหกิจเริ่มต้น (Startups) และวิสาหกิจฐานนวัตกรรม (Innovation-Driven Enterprises : IDEs) ที่มีศักยภาพเติบโตได้อย่างก้าว
กระโดด 5,000 ราย 
แพลตฟอร์มที่ 3 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขัน ประกอบด้วย 3 โปรแกรม คือ 
 โปรแกรมท่ี 10 ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ 
 โปรแกรมท่ี 11 สร้างและยกระดับศักยภาพวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) พัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมและพ้ืนที่เศรษฐกิจนวัตกรรม 
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 โปรแกรมท่ี 12 โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพและบริการ 
4. การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่และลดความเหลื่อมล้ า 

เป้าหมาย O4 กระจายความเจริญและสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจสังคมท้องถิ่น ด้วยความรู้และนวัตกรรม 
ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ 
 KR4.1 ชุมชนที่มีขีดความสามารถในการจัดการตนเอง (Smart community) มีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชน 
 KR4.2 รายได้ของคนจนกลุ่มรายได้ร้อยละ 40 ล่างเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 อย่างทั่วถึง 
 KR4.3 เกิดการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค โดยมีเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค 
 KR4.4 ดัชนีการพัฒนาอย่างทั่วถึง (Inclusive Development Index : IDI) ของไทยดีขึ้น 
แพลตฟอร์มที่ 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่และลดความเหลื่อมล้ า ประกอบด้วย 3 โปรแกรม คือ 
 โปรแกรมท่ี 13 นวัตกรรมส าหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม 
 โปรแกรมท่ี 14 ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นย า 
 โปรแกรมท่ี 15 เมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ 

 การปฏิรูปประเทศด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) เป็นการปฏิรูปเชิงโครงสร้างที่ส าคัญส าหรับประเทศไทย มีเป้าหมายเพ่ือ
ตอบสนองการพัฒนาประเทศโดยมุ่งเน้นการเตรียมคนไทยเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 และการน าองค์ความรู้และนวัตกรรมไปพัฒนาประเทศ  เพ่ือขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่
ประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างเต็มรูปแบบและยั่งยืน ซึ่งน าไปสู่การปฏิรูป 3 ด้าน ได้แก่ 1) การปฏิรูปการบริหารภาครัฐ (Administrative Reform) เพ่ือจัดให้มีองค์กรใน
รูปแบบที่เหมาะสมกับการขับเคลื่อนงานด้าน อววน. มีการบริหารงานที่คล่องตัว ทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งมีการบูรณาการการท างานในด้ านการวิจัยร่วมกันเพ่ือให้
เกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยมีประเด็นการปฏิรูปส าคัญ เช่น การจัด ประเภทหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม การพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผล และระบบ
การเชื่อมโยงข้อมูลด้าน อววน. เป็นต้น 2) การปฏิรูประบบงบประมาณ (Budgeting Reform) เพ่ือให้การจัดสรรงบประมาณ สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผน
ด้าน อววน. ของประเทศ และเพ่ือส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมให้ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นผ่านกองทุนที่มีการจัดสรรงบประมาณในลักษณะ
เป็นก้อนใหญ่ (Block Grant) และต่อเนื่อง (Multi-year) โดยมีประเด็นการปฏิรูปส าคัญ ได้แก่ การออกแบบระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณ การบริหารจัดการ
กองทุนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และการจัดตั้งโครงการ ส านักงานบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม เป็นต้น 3) การปฏิรูปกฎหมาย ระเบียบ 
(Regulatory Reform) เพ่ือด านวยความสะดวก ลดปัญหาและอุปสรรค และสามารถขับเคลื่อนงานวิจัยเพ่ือการน าไปใช้ประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และชุมชนได้
อย่างคล่องตัวและส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในภาพรวม โดยมีประเด็นการปฏิรูปส าคัญ ได้แก่ การเร่งผลักดันกฎหมายส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
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กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมนวัตกรรมด้านการอุดมศึกษาและการผลิตก าลังคนระดับสูง (Sandbox) และมาตรการการสนับสนุนงบประมาณของรัฐเพ่ือถ่ายทอด
เทคโนโลยีในโครงการ ลงทุนขนาดใหญ่ และการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เป็นต้น 
 การปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ประกอบด้วย 1 โปรแกรม คือ  
 โปรแกรมท่ี 16 ปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
 
6. แผนด้ำนวิทยำศำสตร์ วิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2565 
 แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (แผนด้าน ววน.) เป็นแผนระยะปานกลาง จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรมของประเทศและการจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมในลักษระต่อเนื่องหลายปี (Multi-year) เพ่ือให้การจัดท าแผนด้าน ววน. พ.ศ. 
2563-2565 สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 -2570 และทันกับกระบวนการปรับงบประมาณ ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ จึงได้ร่วมกันจัดท าแผนด้าน 
ววน. โดยก าหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด ความส าเร็จและโปรแกรมย่อยที่สอดคล้องกันกับ 4 แพลตฟอร์ม และ 16 โปรแกรมภายใต้ นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2570 โดยสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนไปและนโยบายของประเทศให้
เกิดประสิทธิผลสูงสุด ทั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให้ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีส่วนร่วมใน การจัดท าแผนด้าน ววน. 
รวมทั้งได้รับข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ 17 สาขา เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 
 เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ และโปแกรมย่อย 
  1. สร้างและจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ในแต่ละแขนงและพ้ืนที่ 
  2. สร้างและจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในแต่ละพ้ืนที่ ในแต่ละมิติ อาทิ เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และ
สิ่งแวดล้อม 
  3. พัฒนาก าลังคนและองค์ความรู้ของระบบวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม (ววน.) 

ความส าเร็จด้าน ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ 2563 2565 
การยกระดับความสามรถการแข่งขัน การจัดอันดับโดยสภาเศรษฐกิจโลกและสถาบันการจัดการนานาชาติ 36 (2560) 1 ใน 30 

สัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุนวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมต่อ GDP 1% (2560) 1.5% (2565) 
สัดส่วนการลงทุน R&B ของภาคเอกชน : ภาครัฐ  70 : 30 
สัดส่วนผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกน าไปใช้ในการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับ
ภาคการผลิตและบริการเทียบกับผลงานท้ังหมด 

 ไม่น้อยกว่า 30% 
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ความส าเร็จด้าน ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ 2563 2565 
การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม รายได้เกษตรกรที่ร่วมโครงการ (บาท/ครัวเรือน/ปี) (จากปัจจุบัน 74,483 บาท/ครัวเรือน/ปี) 100,000 150,000 

ชุมชนวัตกรรม 2,000 10,000 
นวัตกรรมทางสังคมและนวัตกรรมที่ผลิตได้เองภายในประเทศเพิ่มขึ้น  ไม่น้อยกว่า 1 เท่าตัว 

การพัฒนาก าลังคนและองค์ความรู้ สัดส่วนบุคลากรด้าน R&B ต่อประชากร  25 : 10,000 
สัดส่วนการลงทุน R&B ในอุตสาหกรรม ยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ : งานวิจัย
พื้นฐานเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ : ระบบโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบมาตรฐาน 

 55 : 25: 20 

 
 แผนด้าน ววน. จัดท าขึ้นโดยให้มีความสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม  พ.ศ. 2563-2570 ซึ่งจะขับเคลื่อน
การด าเนินงานในลักษณะแพลตฟอร์ม การด าเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ทั้งสิ้น 4 แพลตฟอร์ม ซึ่งประกอบไปด้วยโปรแกรมภายใต้ 16 โปรแกรม ภายใต้แ ต่ละโปรแกรม
ประกอบด้วยโปรแกรมย่อยซึ่งจะระบุแนวทางการด าเนินงานที่จะส่งผลให้เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญซึ่งระบุในนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2570 ส าเร็จ 
 
7. กรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) 
 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดท ากรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551  – 2565) ขึ้น เพ่ือเป็นกรอบและแนวทางการพัฒนา
การศึกษาที่ชัดเจนร่วมกันของอุดมศึกษาไทย โดยมีเป้าหมายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 เมื่อสิ้นสุดแผนในปี พ.ศ. 2565 คือ “ยกระดับคุณภาพ
อุดมศึกษาไทย เพ่ือผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถปรับตัวส าหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิตพัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้และนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในโลกาภิวัฒน์ สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทยโดยใช้กลไกของธรรมาภิบาลการเงินการก า กับมาตรฐานและ
เครือข่ายอุดมศึกษาบนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการความหลากหลายและเอกภาพเชิงระบบ” ประกอบด้วย 

1) ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทยเพ่ือผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ 
2) พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้ และนวัตกรรมเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
3) สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย โดยใช้กลไกธรรมาภิบาล การเงิน การก ากับมาตรฐานและเครือข่ายอุดมศึกษาบนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ 

ความหลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ได้ด าเนินงานตามกรอบแผนอุดมศึกษาโดยได้จัดท ายุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับทิศทางและกรอบการด าเนินงานตามแผน

อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่  2 (พ.ศ. 2551 – 2565) เช่น ด้านการเรียนการสอนมีการลดเลิกหลักสูตรที่ไม่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน สร้าง
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กระบวนการพัฒนานักศึกษาเพ่ือความแข็งแกร่งทางวิชาการและคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนให้แก่นักศึกษาตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย สร้างหลักสู ตรเพ่ือพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สนับสนุนและส่งเสริมการท าผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม มีกองทุนสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร มีการจัดวางระบบ
การเงิน งบประมาณ ภายใต้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 
8. แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 – 2579 
 เนื่องจากแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 – 2559) สิ้นสุดลง ดังนั้น ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงได้จัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2560 – 2579 ซึ่งเป็นแผนระยะยาว 20 ปี เพ่ือเป็นแผนแม่บทส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน า ไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนา โดยก าหนดวิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมาย 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด และยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ ดังนี้ 
 วิสัยทัศน์ (Vision) 

“คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข  
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” 
 วัตถุประสงค์ในกำรจัดกำรศึกษำ 4 ประกำร คือ 

1) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
2) เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ 

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
3) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี  

และร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 
4) เพื่อน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ า 

ภายในประเทศลดลงเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น 
 แผนกำรศึกษำแห่งชำติได้วำงเป้ำหมำยไว้ 2 ด้ำน คือ 
 1) เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) ประกอบด้วย ทักษะ
และคุณลักษณะต่อไปนี้ 

- 3Rs ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้ (Writing) และการคิดเลขเป็น 
(Arithmetics) 
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- 8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical  
Thinking and Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ 
(Cross – cultural Understanding) ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า (Collaboration,Teamwork and Leadership) ทักษะด้านการสื่อสาร 
สารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่อ (Communications, Information and Media Literacy) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้  (Career and Learning Skills) และความมี เมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม
(Compassion) 
 2) เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ประการ ดังนี้ 

2.1) ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access) 
2.2) ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่าง 

เท่าเทียม (Equity) 
  2.3) ระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ (Quality) 

2.4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือการลงทุนทางการศึกษาท่ีคุ้มค่าและ 
บรรลุเป้าหมาย (Efficiency) 

2.5) ระบบการศึกษาท่ีสนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีเป็นพลวัตและบริบท 
ที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) มี 

แผนการศึกษาแห่งชาติได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์หลักท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดังนี้ 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ   

   ยุทธศำสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ   
 ยุทธศำสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

   ยุทธศำสตร์ที่ 4 : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา   
   ยุทธศำสตร์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   

ยุทธศำสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา   
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9. นโยบำยกำรปรับยุทธศำสตร์ใหม่มหำวิทยำลัยรำชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) (ฉบับปรับปรุงวันที่ 11 ตุลำคม 2561)  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วไปประเทศได้ร่วมหารือและก าหนดแนวทางการยกระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) มุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น โดยก าหนดวิสัยทัศน์ คือ “มหำวิทยำลัยรำชภัฏเป็นสถำบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภำพ มีสมรรถนะ และเป็น
สถำบันหลักท่ีบูรณำกำรองค์ควำมรู้สู่นวัตกรรมในกำรพัฒนำท้องถิ่นเพื่อสร้ำงควำมม่ันคงให้กับประเทศ” ซึ่งมีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้ 
 1. พันธกิจ  
  1. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดี เป็นพลเมืองดีในสังคมและมีสมรรถนะตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
  2. วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับมุ่งเน้นการบูรณาการเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
  3. พัฒนาท้องถิ่นตามศักยภาพ สภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและน้อมน าแนวพระราชด าริสู่
การปฏิบัติ 
  4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชนให้มีคุณธรรมและความสามาร ถในการ
บริหารงานเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม 
  5. บริหารจัดการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาลพร้อมรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน 
 2. สถาบันหลัก 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นที่พ่ึงของท้องถิ่น ในการให้ความรู้ ให้ความจริง มีความเป็นกลางทางการเมือง ประสานความ ร่วมมือกับ
องค์กรต่างๆในการพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุเป้าหมาย 
 3. อัตลักษณ์บัณฑิต 
  บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมีความรู้ ความสามารถเชิงวิชาการวิชาชีพ พร้อมด้วยคุณลักษณะคนไทยตามพระราโชบายด้านการศึกษา 4 ประการ คือ 
  1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง คือ มีความรู้ ความเข้าใจต่อชาติ บ้านเมือง ยึดมั่นในศาสนา มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์และมีความเอ้ืออาทรต่อ
ครอบครัวและชุมชนของตน 
  2. มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง คือ รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด – ชอบ สิ่งที่ชั่ว – ดี ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่งาม ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว และช่วยกันสร้างคนดี
ให้แก่บ้านเมือง 
  3. มีงานท า มีอาชีพ คือ การสร้างให้เด็กและเยาวชนรักงาน สู้งานท าจนงานส าเร็จ มีงานท าสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ 
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  4. เป็นพลเมืองดี มีระเบียบวิจัย คือ ส านึกในหน้าที่ของทุกคนในการเป็นพลเมืองดี ส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสท าหน้าที่พลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะท า
เพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องท าด้วยความมีน้ าใจและความเอ้ืออาทร 
 4. สมรรถนะบัณฑิต 
  บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาการ วิชาชีพ มีทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี 21 มีความเป็นมืออาชีพ 
5. ยุทธศาสตร์ 
 5.1 การพัฒนาท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ 
   1. สร้างและพัฒนาความร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัดในการวางแผนพัฒนาเชิงพ้ืนที่และด าเนินโครงการตามพันธกิจและศักยภาพของ
มหาวิทยาลัยโดยก าหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมถึง Timeline ในการด าเนินการทุกขั้นตอนอย่างเป็นรูปธรรม (ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว) ทั้งนี้
ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดด้วย 
   2. บูรณาการความร่วมมือในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย (ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม) ในการด าเนินโครงการพัฒนาให้
บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีนัยส าคัญ 
   3. บูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัยของนักศึกษา และอาจารย์กับการพัฒนาท้องถิ่น 
  ตัวชี้วัด 
   1. มีฐานข้อมูลของพ้ืนที่บริการ (ศักยภาพชุมชน สภาพปัญหา และความต้องการที่แท้จริงของชุมชน) เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ ประเมินและ
วางแผนงานพัฒนาเชิงพ้ืนที่ตามศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
   2. จ านวนหมู่บ้าน / โรงเรียน ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏด าเนินโครงการอันเป็นผลจากการวางแผนพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 
   3. ร้อยละสะสมของจ านวนหมู่บ้านที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเข้าด าเนินโครงการพัฒนาเปรียบเทียบกับจ านวนหมู่บ้านทั้งหมดในพ้ืนที่บริการ (การ
กระจายตัวเชิงพ้ืนที่) 
   4. จ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และจ านวนโครงการฯ สะสม (แยกประเภทตามเป้าหมาย) 
   5. จ านวนภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสัมคม ที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นในพ้ืนที่
บริการ 
   6. อัตราส่วนโครงการพัฒนาท้องถิ่นท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นแกนน าเปรียบเทียบกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมดของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
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   7. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการที่ เกี่ยวกับการน้อมน าพระราโชบายด้านการศึกษา เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ทั้ง 4 
ประการ สู่การปฏิบัติในพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
   8. อัตราการอ่านออกเขียนได้ ของจ านวนประชากร โดยเฉพาะประชากรในวัยประถมศึกษาในพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
   9. ร้อยละของหมู่บ้านที่มีดัชนีชี้วัดความสุขมวลรวมชุมชนเพิ่มขึ้น 
   10. อัตราการเพ่ิมข้ึนของรายได้ครัวเรือนในพ้ืนที่การพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
   11. มีแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือเสริมสร้างคุณค่าจิตส านึกรักษ์ท้องถิ่น 
   12. จ านวนวิสาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการใหม่ในพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ประสบความส าเร็จ จากการสนับสนุนองค์ความรู้จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
   13. อัตราการอพยบพของประชากรวัยท างานในท้องถิ่นลดลง  
 5.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
  กลยุทธ์ 
   1. ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ทันสมัยและพัฒนาหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยากรที่ตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาประเทศ 
   2. พัฒนาศักยภาพผู้สอนให้เป็นมืออาชีพ 
   3. พัฒนาห้องปฏิบัติการ / อุปกรณ์การเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 
   4. ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้บูรณาการกับการท างานและเสริมสร้างทักษะและจิตส านึกในการพัฒนาท้องถิ่น 
   5. ผลิตบัณฑิตได้ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งด้านสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะบัณพิตศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ คือ มี
ทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่งคงเข้มแข็ง มีอาชีพ มีงานท า และมีความเป็นผลเมืองดี มีวินัย 
   6. จัดท าแผนพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาในลักษณะการ Reprofile อย่างเป็นรูปธรรม โดยก าหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
รวมถึงระยะเวลาและข้ันตอนการด าเนินการ (Timeline) ในการปฏิบัติอย่างชัดเจน  
  ตัวชี้วัด 
   1. จ านวนหลักสูตรที่ถูกปรับปรุงให้ทันสมัยและหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยากรที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับการ
พัฒนาประเทศ 
   2. ผลงานของนักศึกษา / อาจารย์ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือได้รับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติ 
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   3. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสาขาท่ีส าเร็จการศึกษา 
   4. ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษของผู้ส าเร็จการศึกษา 
   5. อัตราการได้งานท า/ท างานตรงสาขา/ประกอบอาชีพอิสระทั้งตามภูมิล าเนาและนอกภูมิล าเนา ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภายใน
ระยะเวลา 1 ปี 
   6. ผลการประเมินสมรรถนะของบัณฑิตโดยสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต 
   7. อัตราการศึกษาต่อในพ้ืนที่ของประชากรวัยอุดมศึกษาเพ่ิมขึ้น 
 5.3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
  กลยุทธ์  
   1. ส่งเสริมบุคลากรที่เป็นคนดีและคนเก่งให้พัฒนาและแสดงออกถึงความรู้ความสามารถ และศักยภาพในการพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่น
อย่างเต็มที ่
   2. เพ่ิมบทบาทการเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือท้องถิ่นโดยให้ความส าคัญกับการบูรณาการการเรียนการสอนกับการพัฒนาท้องถิ่นและการสร้า
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา 
   3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
   4. ปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะด้านฐานข้อมูลงบประมาณและบุคลากรให้ทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรร
มาภิบาล 
  ตัวชี้วัด 
   1. จ านวนอาจารย์และนักศึกษา ศิษย์เก่า ที่ได้รับรางวับในระดับชาติ นานาชาติ 
   2. อัตราส่วนจ านวนผลงานวิจัยและองค์ความรู้ต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาต่อจ านวนผลงานดังกล่าวที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์อย่างเป็น
รูปธรรม 
   3. ผลการส ารวจการรับรู้ข่าวสาร (นโยบาย แผนพัฒนาต่างๆ ที่ส าคัญระดับชาติ จังหวัด องค์กร) ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 
   4. จ านวนฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการและการตัดสินใจตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
   5. ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการบริหารงานภาครัฐอยู่ในระดับสูงหรือสูงมาก 
   6. จ านวนเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศ 
   7. ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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   8. ฐานข้อมูลศิษย์เก่าและกิจกรรมสัมพันธ์เพื่อขยายเครือข่ายและปรับปรุงฐานศิษย์เก่า 
   9. ผลส ารวจความคิดเห็นความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อมหหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 
10. แผนพัฒนำจังหวัดตำก ปีงบประมำณ พ.ศ.2566 – 2570  
 ในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดตาก พ.ศ. 2566-2570 โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากตัวชี้วัดการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติผลจากดัชนีรวมการพัฒนาจังหวัดปรากฎว่าจังหวัดตาก อยู่อันดับที่ 23 คะแนน 51.07 เมื่อเปรียบเทียบค่ากลางของประเทศที่คะแนน 52.87 คะแนน ที่
ได้ยังต่ ากว่าค่ากลางของประเทศ ดังนั้น จังหวัดตากจึงท าให้ความส าคัญและมุ่งเน้นที่จะพัฒนาในมิติการพัฒนาคน มิติเศรษฐกิจและความมั่ นคง มิติสิ่งแวดล้อม มิติ
สันติภาพและความยุติธรรม และมิติความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา โดยการรวบรวมปัญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่มาก าหนดเป็นแผนงาน/โครงการเพ่ือ
ด าเนินการให้ไปสู่เป้าหมายในการพัฒนาจังหวัดที่ก าหนดไว้ว่า “ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น สร้ำงมูลค่ำเพิ่มจำก สินค้ำทำงเกษตร และสร้ำงรำยได้จำกกำร
ท่องเที่ยว ธุรกิจบริกำร และกำรค้ำกำรลงทุนในพื้นที่” โดยการขับเคลื่อนผ่านประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่น าไปสู่วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัด “เมืองน่ำอยู่
ประตูกำรค้ำชำยแดน” 
  1. ประเด็นการพัฒนา 
  1.1 การพัมนาคุณภาพชีวิตประชาชนและแก้ไขปัญหาความยากจน 
  1.2 การจัดการทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  1.3 การพัฒนาผลิตภาพทางการเกษตร 
  1.4 การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน 
  1.5 การบริหารจัดการภาครัฐและการรักษาความมั่นคายแดนและความสงบเรียบร้อย 
 2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจนให้กับประชาชนในพื้นที่ 
  2.2 เพ่ือป้องกัน อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 
  2.3 เพ่ือพัฒนาเกษตรกรให้ผลิตสินค้าทางการเกษตรและปศุสัตว์ที่ได้มาตรฐาน และเปลี่ยนแปลงพฤติก รรมการเพาะปลูก สร้างรายได้จากการปลูกพืช
เศรษฐกิจตลอดจนพัฒนาแหล่งน้ าให้เพียงพอส าหรับท าการเกษตรและปศุสัตว์ได้ตลอดทั้งปี 
  2.4 เพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมกิจกรรม ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
  2.5 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาสินค้า OTOP สินค้าชุมชนและผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนตลอดจนเพิ่มช่องทางการจ าหน่วยสินค้า 
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  2.6 เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมการค้าการลงทุนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก 
  2.7 เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ 
  2.8 เพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาความมั่นคงชายแดนและในพ้ืนที่จังหวัดตาก 
 3. แนวทางการพัฒนา 
  3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีรายได้เพ่ิมขึ้นและมีสุขภาพที่ดีขึ้น โดยน้อมน าปรั ชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
  3.2 เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้ได้รับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและป้องกันรักษาให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 
  3.3 เพ่อส่งเสริมการท าเกษตรปลอดภัย เกษตรอุตสาหกรรม ปลูกพืชเศรษฐกิจ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และปศุสัตว์เพ่ือสร้างมูลค่าและเพ่ิ ม
ช่องทางจ าหน่ายสินค้าโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการผลิตและการตลาด 
  3.4 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการท่องเที่ยว ธุรกิจบริการ ผลิตภัณฑ์ชุมชน การผลิต การแปรรูปสินค้า OTOP และสินค้าวิสาหกิจชุมชนให้มีคุณภาพ ยกระดับ
มาตรฐาน การสร้างมูลค่าเพ่ิมและสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพ้ืนที่  
  3.5 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการค้าชายแดน และพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้เชื่อมโยงกับอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (GMS) และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) เพ่ือขยายฐานเศรษฐกิจและขีดความสามารถในการแข่งขัน 
  3.6 เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐและประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 
11. นโยบำยกำรพัฒนำเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษตำก 

ตามท่ีคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เข้ามาบริหารประเทศ และก าหนดแนวทางใน 
การด าเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการค้าชายแดนผ่านการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ โดยก าหนดให้อ าเภอแม่สอดเป็นพ้ืนที่
ที่มีศักยภาพเหมาะสมในการจัดตั้งเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรกของไทยใน 58 พ้ืนที่ชายแดน  
 11.1. แผนงำนเพื่อเตรียมควำมพร้อมกำรเป็นเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษชำยแดนจังหวัดตำก 

1) แผนงานระยะเร่งด่วน 
1) การเตรียมความพร้อมโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคม ดังนี้ 

1. แผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร ซึ่งมีแผนดาเนินการ 
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ในปี 2557 – 2564 แบ่งเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานคมนาคม 40 โครงการ วงเงิน 120,294.94 ล้านบาท และโครงสร้างพ้ืนฐานด่านศุลกากร 10 โครงการ 5,146.87 ล้านบาท 
ซึ่งรวมถึงการก่อสร้างด่านศุลกากรแม่สอดแห่งที่ 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 ราษฎรอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ประสบปัญหาวิกฤติน้ าทั้งน้ าแล้งและ
น้ าท่วมเป็นประจ าทุกปี คือในช่วงฤดูแล้งประสบปัญหาการขาดแคลนน้ าเพ่ือทาการเกษตร ในเขตต าบลพระธาตุผาแดง ต าบลแม่ตาวและต าบลแม่กุ ในช่ วงฤดูฝนประสบ
ปัญหาน้ าท่วมในเขตเทศบาลแม่สอด ประกอบกับ จังหวัดได้เร่งรัดพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และแหล่งน้ าดิบในการจัดท าน้ าประปาที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอรองรับ
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ จึงมีความจ าเป็นในการสร้างอ่างเก็บน้ า ขนาดความจุ 13.30 ล้านลูกบาศก์เมตร เพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน จานวน 6 ,740 ไร่ ในพ้ืนที่ หมู่ที่ 6 
บ้านขุนห้วยแม่สอด ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก เนื้อที่ 1,068 ไร่ 
 2) แผนระยะกลาง และระยะยาว 

1) จัดหาพื้นที่ส าหรับรองรับการจัดตั้งเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  
  2) โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ าเมยแห่งที่ 2 พร้อมโครงข่าย และศูนย์ให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) การก่อสร้างสะพาน
ข้ามแม่น้ าเมยแห่งที่ 2 พร้อมโครงข่าย สถานที่ตั้งบ้านวังตะเคียน ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 

3) การขยายสนามบินแม่สอดให้มีการเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน  
4) การพัฒนาเส้นทางคมนาคมในอ าเภอแม่สอด มีโครงการขยายเส้นทางคมนาคม และการ 

ซ่อมแซมเส้นทางรอบเมืองแม่สอดหลายจุด เพ่ือเชื่อมโยงเส้นทางการคมนาคมขนส่งให้ครอบคลุมพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนมากขึ้น ง บประมาณ 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.) 
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  5) การพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยง อ.พบพระ – อ.อุ้มผาง พัฒนาเส้นทางเข้าเขตแดนเมียนมาร์ บริเวณบ้านวาเล่ย์เหนือ ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ ถึงบ้านหนองบัว 
ต.หนองบัว อ.อุ้มผาง ระยะทาง 28 กม. งบประมาณ 650 ล้านบาท เพ่ือเพ่ิมช่องทางการค้าชายแดนกับเมียนมาร์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เนื่องจาก
สามารถลดระยะเวลาในการเดินทางจากอ าเภอแม่สอดถึงอ าเภออุ้มผางให้เหลือเพียงครึ่งหนึ่งของการใช้เส้นทางปกติ 

6) โครงการขุดเจาะอุโมงค์ถนนสายตาก – แม่สอด (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12) จังหวัด 
ตากร่วมหารือถึงแนวทางการการขุดเจาะอุโมงค์ถนนสายตาก – แม่สอด รวมถึงการสร้างสะพานเชื่อมในบางจุดเพื่อลดความคดเคี้ยวและลาดชันของเส้นทาง และออกแบบ
เส้นทางดังกล่าวให้สามารถใช้แนวเส้นทางและอุโมงค์ร่วมกับเส้นทางรถไฟได้ ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในการใช้เส้นทาง เพ่ิมความ
สะดวกสบายและลดเวลาในการเดินทางจากเดิมที่ต้องใช้เวลา 60 – 90 นาที ให้เหลือเพียง 30 – 40 นาที และส่งเสริมให้เกิดการค้าการลงทุนตามแนวเส้นทางระเบียง
เศรษฐกิจ East – West Economic Corridor (EWEC) รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนซึ่งจะเกิดขึ้นใน
อนาคตอันใกล้นี้ โดยจังหวัดจะได้มีหนังสือถึงกระทรวงคมนาคมเพ่ือขอรับการสนับสนุนแนวคิดและจัดสรรงบประมาณการขุดเจาะอุโมงค์ถนนและเส้นทางรถไฟสายตาก – 
แม่สอด ต่อไป 
  

11.2. กำรวำงผังเมืองรองรับเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตำก 
รัฐบาลมีนโยบายเสริมสร้างศักยภาพและเพ่ิมขีดความสามารถในการเข้าสู่ AEC โดยพัฒนา 

เมืองชายแดนเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ : Special Economic Zones) ในการน าประเทศเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กระตุ้นเศรษฐกิจ กระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ลด
ความเหลื่อมล้ า ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และเสริมความมั่นคงของประเทศ 
  ส าหรับจังหวัดตาก กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ก าหนดแนวคิดการวางผังพัฒนาพ้ืนที่เฉพาะเพ่ือรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตาก โดยวาง  
Positioning คือ “เมืองคู่แฝดเขตการค้าเมียวดี สหภาพเมียนมาร์ มีระยะทางไปยังท่าเรือมะละแหม่ง และเมืองย่างกุ้งที่ใกล้ที่สุด” โดยมีแนวทางการพัฒนาเป็นเขต
อุตสาหกรรมสิ่งทอ เฟอร์นิเจอร์ ศูนย์ขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ คลังสินค้า ที่อยู่อาศัยสาหรับแรงงานและประกอบการ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาฝีมือแรงงาน 
  โดยด าเนินการเร่งรัดวางและปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัด ผังพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ผังเมืองรวมเมือง และผังเมืองรวมชุมชนชายแด น เพ่ือจัด
ระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินและระบบคมนาคมขนส่งให้สอดคล้องกับการพัฒนาพื้นที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ออกแบบวางผังพ้ืนที่เฉพาะชุมชนชายแดนวางผังโซนนิ่งการ
ใช้ประโยชน์ที่ดิน วางระบบสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ และออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ให้เป็นระเบียบ 
สวยงาม และปลอดภัย 
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 11.3. สิทธิประโยชน์และกำรส่งเสริมกำรค้ำ กำรลงทุนในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตำก 
  มติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เรื่องนโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ มีสาระส าคัญของการใช้สิท ธิ
ประโยชน์ จาแนกเป็น 2 กรณี ดังนี้ 

1) กรณีเป็นกิจการทัว่ไปในประเภทกิจการที่อยู่ในข่ายให้การส่งเสริมและตั้งในเขตพัฒนา 
เศรษฐกิจพิเศษ 

2) กรณีเป็นกิจกรรมเป้าหมายสาหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให้ได้รับสิทธิประโยชน์ อาทิ  
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี โดยจ ากัดเวลาไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลฯ ร้อยละ 50 ของอัตรา
ปรกติ เป็นระยะเวลา 5 ปี หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา 2 เท่า เป็นเวลา 10 ปี 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ก าหนดบทบาท  
ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก เป็น “ศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าระหว่างประเทศ/เครือข่ายอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น” โดยก าหนดโครงสร้างเศรษฐกิจ บริการ 
51.47 % เกษตร 24.94 % อุตสาหกรรม 16.93 % มีผลผลิตในพ้ืนที่ ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าว ถั่วเขียวผิวมัน ถั่วเหลือง พืชผัก ป ระมงน้ าจืด อุตสาหกรรมส่วนใหญ่
เกี่ยวกับเครื่องแต่งกาย เกษตร และสิ่งทอ ในขณะที่ภาคบริการเป็นขายส่ง/ขายปลีก โดยมีอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย ได้แก่ 
  - อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

- อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรและประมง เช่น อุตสาหกรรมแป้งข้าวโพด น้ามันข้าวโพด 
- การผลิตอาหารสัตว์ 
- การผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ 
- อุตสาหกรรมผลิตเครื่องเรือนจากไม้ 
- อุตสาหกรรมเครื่องหนัง 
- อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 
- อุตสาหกรรมชิ้นส่วนประกอบยานยนต์ 
- นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม และนิคมอุตสาหกรรมบริการ 
- กิจการด้านโลจิสติกส์ อาทิ คลังสินค้า ศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้า 

 การเชื่อมโยงภูมิภาค มูลค่าการค้าชายแดนเพ่ิมสูงขึ้น ส่วนใหญ่มาจากการที่เมียนมาร์นาเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคจากฐานการผลิตส่วนกลางข องประเทศไทย 
เศรษฐกิจระดับท้องถิ่นยังไม่มีรูปแบบเครือข่ายการผลิตระหว่างประเทศ แต่มีโอกาสเชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษในเมืองเมียวดี ผะอัน ย่างกุ้งได้ 
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12. กรอบกำรประเมินสถำบันอุดมศึกษำจำกหน่วยงำนภำยนอก  
 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยของรัฐทุกแห่งถูกประเมินโดยองค์กรภายนอกอย่างเป็นทางการ 2 หน่วยงานประกอบด้วย ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ทั้งสองหน่วยงานมีหน้าที่ประเมินมหาวิทยาลัยเหมือนกันเพียงแต่มีเกณฑ์ที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ 

1) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กาหนด ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
2) ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ก าหนดเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 ทาง ก.พ.ร. จะใช้ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจาก สกอ. เป็นหลัก  
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2562 

(รวบรวมผลการด าเนินงานตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563) โดยมุ่งเน้นการสร้างปัจจัยน าเข้าและกระบวนการที่ดี เพ่ือน าไปสู่ผลผลิตและผลลัพธ์ที่มี
คุณภาพตามความเชี่ยวชาญของแต่ละกลุ่มสถาบันและสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งสามารถจ าแนกได้ดังนี้ 

 องค์ประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต 
  1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

1.2 อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
1.3 อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
1.4 การบริหารนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
1.6 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
1.7 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล 
1.8 หลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม 

  องค์ประกอบที่ 2 : การวิจัย 
   2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 
   2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
   2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
   2.4 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
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  องค์ประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการแก่ชุมชน 
   3.1 ระบบและกลไกการพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 
   3.2 ชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 
  องคป์ระกอบที่ 4 : การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
   4.1 ระบบและกลไกด้านศิลปะและวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
   4.2 ผลลัพธ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
  องค์ประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ 
   5.1 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน 
   5.2 การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบัน 
   5.3 ผลการบริหารงานของคณะ 
   5.4 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
  องค์ประกอบที่ 6 : การผลิตและพัฒนาครู 
   6.1 การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
   6.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
   6.3 จ านวนสถานศึกษาที่ประสบความส าเร็จในการด าเนินงานร่วมกับมหาวิทยาลัย 



ส่วนที่ 2  
การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  แม่สอด 
ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด 

ปี พ.ศ. 2535  อธิการบดีวิทยาลัยครูกำแพงเพชร (ผศ.เจนวิทย์  ผาสุข)  ได้สนองตอบนโยบายของอธิบดีกรมการฝึกหัดครู (ดร.นิเชต  สุนทรพิทักษ์) ขอใช้ป่ าสงวนเสื่อม
โทรมจำนวน  600  ไร่  ตำบลแม่ปะ  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  จากกรมป่าไม้  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ตั้งแต่  วันที่ 3 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2536  ถึง
วันที่ 2 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565  เพื่อเป็นศูนย์การศึกษาและปฏิบัติการทางวิชาการระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2537  ได้รับงบประมาณ
แผ่นดินจำนวน  500,000  บาท  และงบบำรุงการศึกษาของวิทยาลัยครูกำแพงเพชรจำนวน  197,000  บาท  รวมเป็นเงินจำนวน  697,000   บาท  สำหรับสร้างสำนักงานชั่วคราว  
ใช้เป็นสำนักงานศูนย์ปฏิบัติการและวิจัยทางธรรมชาติ  ปีเดียวกันนี้ได้รับงบพัฒนาของสมาชิกผู้แทนราษฏร (นายอุดร  ตันติสุนทร )จำนวน  300,000  บาท  สำหรับสร้างฝายน้ำล้น
 ปี พ.ศ. 2543  อธิการบดีสถาบันราชภัฏกำแพงเพชร(ผศ.รัตนา  รักการ)  ได้สั่งการให้เปิดสอนนักศึกษาภาคพิเศษ  ( กศ.บป. ) ขณะเดียวกันมติที่ประชุม  กรอ. จังหวัดตาก  
เมื่อวันที่  23  มีนาคม  2543  ให้สถาบันราชภัฏกำแพงเพชรเปิดสอนระดับปริญญาตรีในวัน เสาร์ – อาทิตย์  (ภาคพิเศษ )  ณ อำเภอแม่สอด  ในปีการศึกษา  2543   เปิดสอน
นักศึกษาภาคพิเศษขึ้น  ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม  มีนักศึกษาภาคพิเศษจำนวน  650  คน  ในปลายปี  พ.ศ. 2543  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาประจำสถาบันราชภัฏกำแพงเพชร
(นายสุชาติ  จึงกิจรุ่งโรจน์ )  เสนอให้มีคณะกรรมการพัฒนาศูนย์บริการทางวิชาการ  ประมาณ 20  คน  ที่เป็นผู้นำด้านเศรษฐกิจของอำเภอแม่สอด  ต่อมาเลขาธิการสำนักงานสภา
สถาบันราชภัฏจึงได้ออกคำสั่งที่  739/2543  เร่ืองแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาศูนย์บริการทางวิชาการ ณ ศูนย์ปฏิบัติการและวิจัยทางธรรมชาติ  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  กอรป
กับหอการค้าจังหวัดตาก  ขอให้สถาบันราชภัฏกำแพงเพชรเปิดวิทยาเขตที่อำเภอแม่สอด  เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ราษฎรตามแนวชา ยแดน  สภาอุตสาหกรรม
จังหวัดตาก  ขอให้จัดตั้งศูนย์ให้การศึกษาภายนอกสถาบัน  สำหรับนักศึกษาภาคปกติ   พ.ศ. 2544  คณะกรรมการพัฒนาศูนย์บริการทางวิชาการที่เป็นผู้นำเศรษฐกิจ  และผู้นำด้าน
ศาสนา  หน่วยงานตามคำสั่ง  ที่ 739/2543  ได้เสียสละกำลังทรัพย์เป็นจำนวน 15,981,000  บาท  สร้างอาคารสำนักงาน  1  หลัง  โรงอาหาร-หอประชุม  1  หลัง  ที่พักอาจารย์ 2 
หน่วย ๆ ละ 6 ห้อง อาคารห้องส้วม 2 หลัง  อาคารสำนักวิทยบริการ  1  หลัง  สามารถเปิดรับนักศึกษา  จัดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติได้ในเดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2544  
สถาบันราชภัฏกำแพงเพชร  ได้กราบทูลเชิญ  “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี”  เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดป้ายสถาบันราชภัฏกำแพงเพชร  ศูนย์อุดมศึกษา
แม่สอด  เปิดการเรียนการสอนและปฏิบัติภารกิจตาม  พ.ร.บ.สถาบันราชภัฏ  พ.ศ. 2538  ต่อมาได้มีการยกฐานะจากศูนย์อุดมศึกษาแม่สอด  เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  
แม่สอด  ตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553  มีภาระกิจมาตรา 7,8 ใน พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ตามความต้องการ 
ความคาดหวังของสังคมและ นโยบายหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อดำเนินการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาจนถึงปัจจุบัน 
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 
 
  

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  แม่สอด 

สำนักผู้อำนวยการ 

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

สำนักวิชาการและจัดการศึกษา 

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

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร   
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ศักยภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด (SWOT Analysis) 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้ทำการวิเคราะห์ ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก หรือ SWOT analysis   ในการจัดกิจกรรมทบทวนแผน เมื่อวันที่ 
13 มิถุนายน 2565  ซึ่งสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ภายในและปัจจัยภายนอกได้ดังนี้ 
 
ผลการทบทวนปัจจัยภายใน 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
S1 เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับคนในชุมชน 
ท้องถิ่น   
S2 บุคลากรมีการพัฒนาตนเองตามศาสตร์ของตนเองอย่างต่อเนื่องทำให้มี
ศักยภาพพร้อมปฏิบัติงาน  
S3 มีศูนย์การเรียนรู้ด้านบริการวิชาการท่ีมีการให้บริการต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย/ชุมชน/หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง  
S4 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการมีส่วนร่วมกับชุมชนและ
สถานประกอบการในท้องถิ่น  
S5 มีงานวิจัยสอดคล้องกับความต้องการบริบทเชิงพ้ืนที่  
S6 เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเพ่ือยกระดับกำลังคนในชุมชน 
ท้องถิ่น  
S7 มีการจัดการเรียนสอนแบบบูรณาการการเรียนรู้กับสถานประกอบการ 
แหล่งฝึกงาน แหล่งทำงานหรือหน่วยงานภายนอก  
S8 มีอาคารกีฬาในร่มที่พร้อมให้บริการแก่ชุมชน 

W1 การประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยสำหรับบุคคลภายนอกยังไม่ครอบคลุมทุกด้าน และ
ยังไม่ทั่วถึง   
W2 บุคลากรสายวิชาการยังมีตำแหน่งทางวิชาการและวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกน้อย 
W3 บุคลากรสายสนับสนุนมีตำแหน่งชำนาญการน้อย 
W4 การพัฒนาและสร้างความผูกพันกับบัณฑิตหรือศิษย์เก่ามีน้อย 
W5 จำนวนงานวิจัย การเผยแพร่งานวิจัยและการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์มีน้อย 
W6 การจัดหารายได้และแหล่งงบประมาณจากภายนอกยังทำได้จำกัดและไม่ต่อเนื่อง 
W7 หลักสูตรระยะสั้นที่เน้นการมีส่วนร่วมกับชุมชนและสถานประกอบการยังมีน้อย 
W8 ศักยภาพการทำวิจัยของบุคลากรยังมีศาสตร์ที่ไม่หลากหลายและตรงกับความต้องการ
ของแหล่งทุน 
W9 ความเร็ว Internet ช้า กรณี onsite อาจเกิดปัญหากับนักศึกษาและการเรียนการสอน 
W10 ควรประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมและสถานที่ให้ครอบคลุม 
W11 คอมพิวเตอร์มีจำนวนลดลง อาจจะไม่เพียงพอกับการเรียนการสอน และไม่ทันสมัย 

 



31 
 

  
 

ผลการทบทวนปัจจัยภายนอก 
โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

O1 รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาท้องถิ่น ทำให้มหาวิทยาลัยได้รับโครงการและ
งบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่นที่สำคัญ เช่น โครงการยกระดับเศรษฐกิจบนฐานราก 
โครงการยุทธศาสตร์ราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เป็นต้น 
O2 รัฐบาลจัดสรรงบประมาณยุทธศาสตร์ราชภัฏเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง ทำ
ให้มหาวิทยาลัยฯมีโอกาสในการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นท่ีเพ่ิมขึ้น 
O3 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ทำให้เกิดการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่
เพ่ิมข้ึน เช่น หลักสูตรออนไลน์ เป็นต้น 
O4 หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนให้การยอมรับและมีส่วนร่วมกับ
มหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี 
O5 มีเครือข่ายทางวิชาการทั้งในและนอกพ้ืนที่ในการสนับสนุนการเรียนการสอน 
O6 การพัฒนาหลักเกณฑ์การประเมินหลักสูตร ทำให้หลักสูตรต่างๆ มีโอกาสในการ
นำเกณฑ์ประเมิน มาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรเพ่ิมมากข้ึน เช่น AUN-QA 
O7 การอบรมออนไลน์เพ่ิมมากข้ึน ทำให้มีช่องทางในการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร 
O8 พื้นที่ชายแดน และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากเป็นพ้ืนที่ ที่ได้รับความสนใจทำ
ให้มีหน่วยงานภายนอกเข้ามาสนับสนุนและพัฒนาพ้ืนที่ 
O9 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีนโยบายการเรียนแบบสะสมคลังหน่วยกิต
สำหรับนักศึกษา 

T1 มหาวิทยาลัยใหญ่ รับนักศึกษาเพ่ิมข้ึน ทำให้นักศึกษาหันไปศึกษา
มหาวิทยาลัยใหญ่มากกว่า 
T2 รูปแบบการจัดการเรียนออนไลน์มีมากขึ้น ทำให้ผู้เรียนหันไปเรียนด้วยวิธีอ่ืน 
หรือสถานศึกษาอ่ืน 
T3 ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินอุดหนุนลดลง  
T4 โรคระบาดชายแดน ส่งผลกระทบต่อการดำเนินการ การจัดการเรียนการสอน 
T5 สภาพเศรษฐกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) ทำให้บางครอบครัวไม่มีเงินเรียน 
T6 แหล่งทุนวิจัยภายนอกมีเกณฑ์ในการพิจารณาเฉพาะตามแหล่งทุนที่มีลักษณะ
การบรูณาการและเข้าถึงได้ยากข้ึน 

  



ส่วนที่ 3 
แผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด  

ประจ าปี พ.ศ. 2566 - 2570 
ปรัชญา : 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มุ่งเน้นให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน สร้างศักยภาพให้เป็นขุมพลังแห่งปัญญา พัฒนาท้องถิ่น ผลิตก าลังคนที่มีความรู้
ความสามารถและมีคุณธรรม โดยเน้นที่จิตสานึกในการรับใช้ท้องถิ่นและประเทศชาติ 
 

ภารกิจ : 
ตามมาตรา 8 ในการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 ให้ก าหนดภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้ 
(1) แสวงหาความจริงเพ่ือสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล 
(2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่นอีกท้ังส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่น

รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าว จะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 
(3) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ 
(4) เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นาชุมชน ผู้น าศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่นให้มีจิตส านึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถใน

การบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม 
(5) เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 
(6) ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอ่ืนทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนา

ท้องถิ่น 
(7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมทั้งการ

แสวงหาแนวทาง เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน 
(8) ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
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วิสัยทัศน์ (Vision)   มุ่งจัดการศึกษาตามความต้องการของท้องถิ่น บูรณาการพันธกิจ สร้างบัณฑิตให้มีสมรรถนะท่ีพึงประสงค์ สู่การพัฒนาท้องถิ่นและ
ประเทศชาติอย่างย่ังยืน 

พันธกิจ (Missions)  
 1. สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่นด้วยการบูรณาการพันธกิจ 

2. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ และเจตคติด้วยคุณภาพมาตรฐานระดับชาติและสากล 
3. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาล 

 
ค่านิยมหลัก (Core Values) :  

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด (KPRU-MS) 
K – the King’s philosophy น้อมน าศาสตร์พระราชา 
P – Public service and Productivity – ให้บริการชุมชน สังคมและมีผลิตภาพที่ดี 
R – Responsibility – มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ (สังคม) 
U – Unity – มีความรัก สามัคคีในองค์กร 
M - modern knowledge สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ 
S – sustainability มีความยั่งยืน 

 
อัตลักษณ์ : บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น 
   
เอกลักษณ์ : เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ผลิตก าลังคน ด้วยศาสตร์พระราชา พัฒนาท้องถิ่นและชุมชนชายแดน 
   
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) : 

1. การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่นด้วยศาสตร์พระราชา 
2. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม 
3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล 
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เป้าประสงค์ (Goals) : 
1. เพ่ิมขีดความสามารถ แก่ชุมชนและท้องถิ่น ภายใต้บริบทของท้องถิ่นโดยการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ 
2. บัณฑิตมีคุณภาพที่สร้างสรรค์สังคม 
3. ระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (Target)  

หมายเหตุ 
2566 2567 2568 2569 2570 

1. การพัฒนา
ท้องถิ่นด้วยพันธ
กิจสัมพันธ์
มหาวิทยาลยักับ
สังคมท้องถิ่นด้วย
ศาสตร์พระราชา 

1. จ านวนนวัตกรรม/องค์ความรู้ ที่เกิดจากการบรูณาการการบริการวิชาการกับการเรียนรู้การวิจยั
หรือศิลปวัฒนธรรม 

6 6 7 8 9  

2. จ านวนชุมชนที่ใช้ประโยชน์จาก การบริหารวิชาการหรือผลงานวจิัย หรือการบรูณาการพันธกิจ 3 4 4 5 6  
3. ร้อยละของรายได้ในชุมชนเป้าหมายเพิ่มขึ้น 5 5 6 7 8  
4. จ านวนครัวเรือนที่ได้รับการยกระดับให้พ้นเส้นความยากจน 20 20 25 25 30  
5. จ านวนผู้ประกอบการรายใหมห่รือการจ้างงานใหม่ - 1 2 3 4  
6. ร้อยละของงบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัยพัฒนาชุมชนท้องถิ่นต่องบประมาณทุนอุดหนุนการวิจยั
ทั้งหมด 

- 80 80 85 90  

7. จ านวนงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 2 2 3 3 4  
8. รายไดจ้ากผลงานวิจัย นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา - 15,000 15,000 20,000 20,000  
9. จ านวนบทความที่ได้รบัการตีพมิพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลตาม
เกณฑ์ประกันคณุภาพ 

10 10 12 14 16  

10. จ านวนผลงานวิจัยท่ียื่นจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หรือได้รับสิทธิบัตริ อนุสิทธิบัตร 2 3 4 5 6  
11. จ านวนนวัตกรรมหรือองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ท่ีสร้างมลูค่าหรือพัฒนาท้องถิ่น 1 1 2 2 3  

2. การยกระดับ
คุณภาพและ
มาตรฐานการผลิต
บัณฑิตใหม้ี
คุณภาพ
สร้างสรรคส์ังคม 

12. ร้อยละของนักศึกษาระดับปรญิญาตรีปีสดุท้ายที่สอบผ่านในระดับ B1 ตามมาตรฐาน CEFR หรือ
มาตรฐานอ่านๆที่เทียบเท่า 

2 2 3 4 5  

13. อัตราการได้งานท า/ท างานตรงสาขา/ประกอบอาชีพอิสระทั้งตามภูมิล าเนาและนอกภูมิล าเนา
ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภายในระยะเวลา 1 ปี  

70 75 80 85 90  

14. ร้อยละของหลักสูตรทีม่ีงานวิจัยของนักศึกษาซึ่งน าไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้/ชุมชนท้องถิ่น 
หรือมีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่จากงานวิจัยของนักศึกษา 

65 65 70 75 80  

15. ร้อยละของหลักสูตรทีส่่งเสริมการเรยีนรู้ตลอดชีวิตในการเพิ่มศกัยภาพทุนมนุษย์และทุนทาง
สังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่น 

- 12 14 16 18  

16. จ านวนผู้เรียนกลุ่มใหม่ (non-age group) ที่เข้าสู่ระบบการเทียบโอน/การจดัการศึกษา - 60 70 80 90  

ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)  
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (Target)  

หมายเหตุ 
2566 2567 2568 2569 2570 

17. จ านวนหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนรู้โดยมีชุมชนเป็นฐาน 5 6 7 8 9  
18. ร้อยละของหลักสูตรที่จดัการศึกษาแบบ CWIE/WIL 2 2 3 4 5  
19. ร้อยละของนักศึกษาปีสุดท้ายที่มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ - 65 70 75 80  
20. ร้อยละของอาจารย์ทีไ่ด้รับการพัฒนาสมรรถนะในการจัดการเรยีนการสอน วิจัย นวัตกรรมท่ี
ส่งเสริมและพัฒนายุทธศาสตร์การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย 

28 30 32 34 36  

21. ร้อยละของนักศึกษาท่ีผ่านการพัฒนาทักษะ soft skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมและมี
ทักษะกระบวนการวิศวกรสังคม 

50 50 55 60 65  

22. จ านวนนวัตกรรมที่เกดิจากกระบวนการวิศวกรสังคม มีการน าผลงานไปใช้ประโยชน ์ - 12 18 20 22  
3. การพัฒนา
ระบบบรหิาร
จัดการ
มหาวิทยาลยัให้
ทันสมัย ได้
มาตรฐาน มีธรร
มาภิบาล 

23. จ านวนหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการด้วยเกณฑม์าตรฐาน 2 3 4 5 6  
24. จ านวนบุคลากรที่ผ่านการประเมินสมรรถนะบุคลากรใหม้ีสมรรถนะด้านดิจิทลั ด้าน
ภาษาต่างประเทศ และสมรรถนะเฉพาะทาง  

80 80 85 85 90  

25. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มตี่อระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศท่ีสนับสนุนการบริหาร
จัดการ 

4.00 4.10 4.20 4.30 4.40  

26. ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการให้บริการของมหาวิทยาลัย 5 6 7 8 9  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
1. การพัฒนาท้องถิ่นด้วย

พันธกิจสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยกับสังคม
ท้องถิ่นด้วยศาสตร์
พระราชา 

 

1. เพ่ิมขีด
ความสามารถ แก่
ชุมชนและท้องถิ่น 
ภายใต้บริบทของ
ท้องถิ่นโดยการบูร
ณาการพันธกิจ
สัมพันธ์ 

 

1.1 พัฒนาระบบการบริการวิชาการท่ีมี
การบูรณาการพันธกิจกับพันธกิจ
สัมพันธ์กับชุมชนท้องถิ่น 

1. จ านวนนวัตกรรม/องค์ความรู้ ที่เกิดจากการบูรณาการการบริการ
วิชาการกับการเรียนรู้การวิจัยหรือศิลปวัฒนธรรม 

2. จ านวนชุมชนที่ใช้ประโยชน์จาก การบริหารวิชาการหรือ
ผลงานวิจัย หรือการบูรณาการพันธกิจ 

1.2 พัฒนาเชิงพ้ืนที่เพ่ือยกระดับคุณภาพ
ชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากภายใต้โมเดล
เศรษฐกิจ BCG 

3. ร้อยละของรายได้ในชุมชนเป้าหมายเพิ่มข้ึน 
4. จ านวนครัวเรือนที่ได้รับการยกระดับให้พ้นเส้นความยากจน 
5. จ านวนผู้ประกอบการรายใหม่หรือการจ้างงานใหม่ 

1.3 ยกระดับงานวิจัยและนวัตกรรมสู่
การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสร้าง
รายได้ 

6 ร้อยละของงบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัยพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
ต่องบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัยทั้งหมด 

7. จ านวนงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ในการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น 

8. รายได้ที่เพ่ิมข้ึนจากจากผลงานวิจัย นวัตกรรมและทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

1.4 ยกระดับการตีพิมพ์เผยแพร่และการ
ใช้ประโยชน์งานวิจัยหรือทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

9. จ านวนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและ
นานาชาติ ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ 

10. จ านวนผลงานวิจัยที่ยื่นจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หรือได้รับสิทธิ
บัตริ อนุสิทธิบัตร 

  1.5 สืบสาน อนุรักษ์ และพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพ่ือสร้าง
มูลค่าผลิตผลทางวัฒนธรรมท้องถิ่น 

11. จ านวนนวัตกรรมหรือองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ที่สร้าง
มูลค่าหรือพัฒนาท้องถิ่น 

2. การยกระดับคุณภาพและ 2. บัณฑิตมีคุณภาพที่ 2.1 ผลิตบัณฑิตได้ตามความต้องการของ 12. ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่สอบผ่านใน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
มาตรฐานการผลิตบัณฑิต
ให้มีคุณภาพสร้างสรรค์
สังคม 

 

สร้างสรรค์สังคม 
 

ผู้ใช้บัณฑิต ทั้งด้านสมรรถนะวิชาชีพ
และทัษะบัณฑิตศตวรรษท่ี 21 

ระดับ B1 ตามมาตรฐาน CEFR หรือมาตรฐานอ่านๆที่เทียบเท่า 
13. อัตราการได้งานท า/ท างานตรงสาขา/ประกอบอาชีพอิสระทั้ง
ตามภูมิล าเนาและนอกภูมิล าเนาของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ภายในระยะเวลา 1 ปี  

14. ร้อยละของหลักสูตรที่มีงานวิจัยของนักศึกษาซึ่งน าไปใช้ในการ
พัฒนาองค์ความรู้/ชุมชนท้องถิ่น หรือมีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่จาก
งานวิจัยของนักศึกษา 

2.2 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้
ทันสมัยเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนา
ประเทศ พัฒนาท้องถิ่น และการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

15. ร้อยละของหลักสูตรที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในการเพิ่ม
ศักยภาพทุนมนุษย์และทุนทางสังคมท่ีสอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชนท้องถิ่น 

16. จ านวนผู้เรียนกลุ่มใหม่ (non-age group) ทีเ่ข้าสู่ระบบการ
เทียบโอน/การจัดการศึกษา 

17. จ านวนหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนรู้โดยมีชุมชนเป็นฐาน 
2.3 พัฒนาและปรับปรุงกระบวงนการ
จัดการเรียนรู้ให้บูรณาการกับการ
ท างานเสริมสร้างทักษะอาชีพและ
จิตส านึกในการพัฒนาท้องถิ่น 

18. ร้อยละของหลักสูตรที่จัดการศึกษาแบบ CWIE/WIL 
19. ร้อยละของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ 

2.4 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นมือ
อาชีพ 

20. ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะในการจัดการ
เรียนการสอน วิจัย นวัตกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนายุทธศาสตร์การ
พลิกโฉมมหาวิทยาลัย 

2.5 พัฒนานักศึกษาเพ่ือสร้างทักษะทาง
สังคมและทักษะการวิจัยและนวัตกรรม
เชิงสมรรถนะด้วยกระบวนการวิศวกร

21. ร้อยละของนักศึกษาท่ีผ่านการพัฒนาทักษะ soft skills ด้วย
กระบวนการวิศวกรสังคมและมีทักษะกระบวนการวิศวกรสังคม 

22. จ านวนนวัตกรรมที่เกิดจากกระบวนการวิศวกรสังคม มีการน า
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
สังคมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ผลงานไปใช้ประโยชน์ 

3. การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัยให้
ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรร
มาภิบาล 

3. ระบบบริหาร
จัดการที่ทันสมัยตาม
หลักธรรมาภิบาล 

3.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหาร
จัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล มุ่งสู่การ
เป็นมหาวิทยาลัยสมรรถนะสูง 

23. จ านวนหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการด้วยเกณฑ์มาตรฐาน 
 

3.2 พัฒนาใรรถนะบุคลากรให้มี
สมรรถนะด้านดิจิทัล ด้าน
ภาษาต่างประเทศ และสมรรถนะ
เฉพาะทางเพ่ือปรับเปลี่ยนสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยดิจิทัล 

24. จ านวนบุคลากรที่ผ่านการประเมินสมรรถนะบุคลากรให้มี
สมรรถนะด้านดิจิทัล ด้านภาษาต่างประเทศ และสมรรถนะเฉพาะ
ทาง  

 

3.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสนับสนุนการ
บริหารจัดการสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
สมรรถนะสูง 

25. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อระบบเทคโนโลยีและ
สารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการ 

 
3.4 พัฒนาระบบและกลไกการจัดหา
รายได้ที่เป็นรูปธรรมเพ่ือสร้างความ
มั่นคงทางการเงินของมหาวิทยาลัย 

26. ร้อยละของรายได้ที่เพ่ิมขึ้นจากการให้บริการของมหาวิทยาลัย 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(%) 

เป้าหมาย 
2566 

ข้อมูลพ้ืนฐาน เกณฑ์การให้คะแนน ผู้ก ากับตัวชี้วัด ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด 
2565 2564 2563 1 2 3 4 5   

1. การพัฒนา
ท้องถิ่นด้วยพันธ
กิจสัมพันธ์
มหาวิทยาลยักับ
สังคมท้องถิ่นด้วย
ศาสตร์พระราชา 

1. จ านวนนวัตกรรม/องค์ความรู้ ที่
เกิดจากการบูรณาการการบริการ
วิชาการกับการเรียนรู้การวิจัยหรือ
ศิลปวัฒนธรรม 

6 6 - - - 4 5 6 7 8 รอง ผอ. ฝ่ายวิชาการ
และบริการวิชาการฯ 

ดร.ช่อพฤกษ์ ผวิกู ่

2. จ านวนชุมชนที่ใช้ประโยชน์จาก 
การบริหารวิชาการหรือผลงานวิจัย 
หรือการบูรณาการพันธกิจ 

5 3 - - - 1 2 3 4 5 รอง ผอ. ฝ่ายวิชาการ
และบริการวิชาการฯ 

ดร.ช่อพฤกษ์ ผวิกู ่

3. ร้อยละของรายได้ในชุมชน
เป้าหมายเพิ่มขึ้น 

6 5 - - - 3 4 5 6 7 รอง ผอ. ฝ่ายวิชาการ
และบริการวิชาการฯ 

ดร.ช่อพฤกษ์ ผวิกู ่

4. จ านวนครัวเรือนที่ได้รับการ
ยกระดับให้พ้นเส้นความยากจน 

5 20 - - - 10 15 20 25 30 รอง ผอ. ฝ่ายวิชาการ
และบริการวิชาการฯ 

ดร.ช่อพฤกษ์ ผวิกู ่

5. จ านวนงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่
น าไปใช้ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

5 2 - - - 0 1 2 3 4 รอง ผอ. ฝ่ายวางแผน
และวิจยั 

ผศ.ทิพย์วรรณ ศิ
บุญนันท์ 

6. จ านวนบทความที่ได้รบัการตีพมิพ์
ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ซึ่ง
อยู่ในฐานข้อมูลตามเกณฑ์ประกัน
คุณภาพ 

5 10 6 4 4 6 8 10 12 14 รอง ผอ. ฝ่ายวางแผน
และวิจยั 

ผศ.ทิพย์วรรณ ศิ
บุญนันท์ 

7. จ านวนผลงานวิจัยท่ียื่นจดสิทธิบัตร 
อนุสิทธิบัตร หรือไดร้ับสิทธิบัตริ อนุ
สิทธิบัตร 

5 2 1 - - 0 1 2 3 4 รอง ผอ. ฝ่ายวางแผน
และวิจยั 

ผศ.ทิพย์วรรณ ศิ
บุญนันท์ 

8. จ านวนนวัตกรรมหรือองค์ความรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรม ท่ีสร้างมลูค่าหรือ

5 1 - - - - - 1 2 3 รอง ผอ. ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาฯ 

อ.สันติ คู่กระสังข์ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2566 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(%) 

เป้าหมาย 
2566 

ข้อมูลพ้ืนฐาน เกณฑ์การให้คะแนน ผู้ก ากับตัวชี้วัด ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด 
2565 2564 2563 1 2 3 4 5   

พัฒนาท้องถิ่น 
2. การยกระดับ
คุณภาพและ
มาตรฐานการผลิต
บัณฑิตใหม้ี
คุณภาพ
สร้างสรรคส์ังคม 

9. ร้อยละของนักศึกษาระดับปรญิญา
ตรีปีสดุท้ายที่สอบผ่านในระดับ B1 
ตามมาตรฐาน CEFR หรือมาตรฐาน
อ่านๆที่เทียบเท่า 

6 2 97.84 - - 1 1.5 2 2.5 3 รอง ผอ. ฝ่ายวิชาการ
และบริการวิชาการฯ 

อ.สุกัญญา ธรรมธีรศิษฎ ์

10. อัตราการได้งานท า/ท างานตรง
สาขา/ประกอบอาชีพอิสระทั้งตาม
ภูมิล าเนาและนอกภูมิล าเนาของ
บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภายใน
ระยะเวลา 1 ปี  

6 70 60.93 93.07 96.67 50 60 70 80 90 รอง ผอ. ฝ่ายวิชาการ
และบริการวิชาการฯ 

ผศ.ชัยรัตน์ ขันแก้ว 

11. ร้อยละของหลักสูตรทีม่ีงานวิจัย
ของนักศึกษาซึ่งน าไปใช้ในการพัฒนา
องค์ความรู้/ชุมชนท้องถิ่น หรือมี
ผลงานตีพิมพเ์ผยแพร่จากงานวิจัยของ
นักศึกษา 

5 65 100 - - 55 60 65 70 75 รอง ผอ. ฝ่ายวิชาการ
และบริการวิชาการฯ 

ดร.ศุภมาส ผกากาศ 

12. จ านวนหลักสูตรที่มีการจัดการ
เรียนรูโ้ดยมีชุมชนเป็นฐาน 

5 5 - - - 3 4 5 6 7 รอง ผอ. ฝ่ายวิชาการ
และบริการวิชาการฯ 

ดร.ศุภมาส ผกากาศ 

13. ร้อยละของหลักสูตรที่จดั
การศึกษาแบบ CWIE/WIL 

5 2 - - - 0 1 2 3 4 รอง ผอ. ฝ่ายวิชาการ
และบริการวิชาการฯ 

ดร.ศุภมาส ผกากาศ 

14. ร้อยละของอาจารย์ทีไ่ด้รับการ
พัฒนาสมรรถนะในการจดัการเรียน
การสอน วิจัย นวัตกรรมทีส่่งเสริมและ
พัฒนายุทธศาสตร์การพลิกโฉม
มหาวิทยาลยั 

6 28 - - - 24 26 28 30 32 รอง ผอ. ฝ่ายวิชาการ
และบริการวิชาการฯ 

น.ส.พัชรีญา ใจโปร่ง 

15. ร้อยละของนักศึกษาท่ีผ่านการ 5 50 - - - 40 45 50 55 60 รอง ผอ. ฝ่ายกิจการ นายวีระ วนาเจริญเขต 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(%) 

เป้าหมาย 
2566 

ข้อมูลพ้ืนฐาน เกณฑ์การให้คะแนน ผู้ก ากับตัวชี้วัด ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด 
2565 2564 2563 1 2 3 4 5   

พัฒนาทักษะ soft skills ด้วย
กระบวนการวิศวกรสังคมและมีทักษะ
กระบวนการวิศวกรสังคม 

นักศึกษาฯ 

3. การพัฒนา
ระบบบรหิาร
จัดการ
มหาวิทยาลยัให้
ทันสมัย ได้
มาตรฐาน มีธรร
มาภิบาล 

16. จ านวนหน่วยงานที่มีการบริหาร
จัดการด้วยเกณฑ์มาตรฐาน 

5 2 - - - 0 1 2 3 4 รอง ผอ. ฝ่ายบรหิาร นายณัฐพงษ์ ล าจะเรา 

17. ร้อยละบุคลากรทีผ่่านการ
ประเมินสมรรถนะบุคลากรให้มี
สมรรถนะด้านดิจิทัล ด้าน
ภาษาต่างประเทศ และสมรรถนะ
เฉพาะทาง  

5 80 73.34 50.00 68.75 70 75 80 85 90 รอง ผอ. ฝ่ายบรหิาร น.ส.พัชรีญา ใจโปร่ง 

18. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการที่มตี่อระบบเทคโนโลยี
และสารสนเทศท่ีสนับสนุนการบรหิาร
จัดการ 

5 4.00 - - - 3.5
0 

3.7
5 

4.0
0 

4.2
5 

4.5
0 

รอง ผอ. ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาฯ 

นายสุรศักดิ์ วังวงษ์ 

19. ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจาก
การให้บริการของมหาวิทยาลยั 

5 5 - - - 3 4 5 6 7 รอง ผอ. ฝ่ายบรหิาร นางมัลลิกา ปัญญาเทพ 

 
 
 
 
 
 
 
 



43 
 

  
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

บริหารจัดการ
ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมที่มี
ประสิทธิภาพ 

ระบบการบริหาร 
จัดการที่มีประสิทธิภาพ 

บัณฑิตมีคุณภาพ 
ตามเกณฑ์มาตรฐานเป็นที่

ยอมรับในระดับชาติ มิต
ิด้า

น 
คุณ

ภา
พ 

พัฒนาหลักสูตรทุกระดับ 

รายได้ต่อครัวเรือนใน
ท้องถ่ินเพิ่มข้ึน 

นักวิจัยที่มีคุณภาพ
ระดับชาติ/นานาชาติ 

University 
Engagement 

การบริการวิชาการ
ท่ีตอบสนองความ

ต้องการของ
ท้องถ่ิน 

บัณฑิตมีงานท าภายใน
ระยะเวลา 1 ป ี

ระบบบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อเพิ่มคุณภาพ

ผลผลิตและบริการ 

มหาวิทยาลัยมี
ภาพลักษณ์ที่ดีจาก

สังคมท้องถ่ิน 

ท้องถ่ินเช่ือมั่นใน
มหาวิทยาลัย 

มิต
ิด้า

น 
ปร

ะส
ิทธ

ิภา
พ 

ระบบบริหาร
งานวิจัยและ
นวัตกรรมมี

ประสิทธิภาพ 
 

ศักยภาพและ
มาตรฐานการ
บริการวิชาการ

แก่สังคม 

มิต
ิด้า

น 
พัฒ

นา
อง

ค์ก
ร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 
การพัฒนาท้องถ่ินด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัย

กับสงัคมท้องถ่ินด้วยศาสตร์พระราชา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 
การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 
การพัฒนาระบบบรหิารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน  

มีธรรมาภิบาล 

พัฒนานวัตกรรมและ
แหล่งเรียนรู ้

พัฒนาการบรหิารตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการบริหารและแหล่ง
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 

ผู้ใช้บัณฑิตมี 
ความพึงพอใจต่อบัณฑิต มิต

ิด้า
น 

ปร
ะส

ิทธ
ิผล

 

ระบบการประกันคุณภาพ 

พัฒนาศูนย์เรียนรู้
ศิลปะและวัฒนธรรม 

พัฒนาสมรรถนะบุคลากร 

พัฒนาการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

พัฒนาอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 

พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

อาคารและสภาพแวดล้อมท่ีดีและเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการ งานวิจัยและศิลปวัฒนธรรม  

พัฒนาความสัมพันธ์กับ
บุคคล/องค์กรภายนอก 

พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้บูรณาการกับ
การท างานเสริมสร้างทักษะอาชีพ 

พัฒนาหลักสูตรและระบบ
ฐานข้อมูลการบริการวิชาการ 

พัฒนาการ
ประชาสมัพันธ์เชิงรุก 

 

ระดับความผูกพันของ
ลูกค้าและบุคลากรที่มี
ต่อมหาวิทยาลัยระดับ

มาก 

พัฒนาศักยภาพ
อาจารย์ 

พัฒนาทักษะดิจิทัล การสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ และการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 

นักศึกษา/
ประชาชนด ารงชีวิต

ตามรากฐาน
ศิลปวัฒนธรรม 

หลักสูตรที่เปิดสอนมีมาตรฐานและ
เป็นที่ยอมรับ 

สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ทางวิชาการและงานวิจัยทั้ง 
ในประเทศและต่างประเทศ 

สร้างเครือข่าย
ศิษย์เก่า 

เสริมสร้างศักยภาพชุมชน
ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย  
งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม 

 

แผนที่ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

วิสัยทัศน์ :    มุ่งจัดการศึกษาตามความต้องการของท้องถิ่น บูรณาการพันธกิจ สร้างบัณฑิตให้มีสมรรถนะที่พึงประสงค์ สูก่ารพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติอย่างย่ังยืน 

อย่างย่ังยืน 

การประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
ที่มีช่องทางหลากหลาย 

เทคโนโลยีมีความ
ทันสมัยรองรับการ
เป็นมหาวิทยาลัย
อิเล็กทรอนิกส์ 

บูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย การ
บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

อาจารย์มีศักยภาพทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ 

กิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามอัต
ลักษณแ์ละทักษะ Soft Skill 

บุคลากรทุกระดับ 
มีศักยภาพ 

พัฒนาระบบการบริหารงานวิจัย 
 

กระบวนการเรียนการสอนและสื่อนวัตกรรม 
มีประสิทธิภาพ 

มีหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของ
ท้องถ่ินและประชาคมอาเซียน 

สร้างเครือข่าย
การผลิตบัณฑิต 

บทความวิจัยตีพิมพ์ใน
ระดับชาติ/นานาชาติ 

นักศึกษามีทักษะ
วิศวกรสังคม ผลงานวิจัยที่ยื่นจด

สิทธิบัตร/อนุสทิธิบัตร 

ITA 

Smart 
University 

Green 
office 

บุคลากรมีสมรรถนะ
ในการท างานและมี
ความมั่นคงในอาชีพ 
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ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ โครงการตามยุทธศาสตร์ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่นด้วยศาสตร์พระราชา 
เป้าประสงค์ที่ 1  เพ่ิมขีดความสามารถ แก่ชุมชนและท้องถิ่น ภายใต้บริบทของท้องถิ่นโดยการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ 
 

กลยุทธ ์ มาตรการ โครงการตามยุทธศาสตร์ 
1.1 พัฒนาระบบการบริการวิชาการที่มีการบรูณาการพันธกิจ
กับพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชนท้องถิ่น 

1.1.1 สร้างความร่วมมือของเครือข่ายในลักษณะภาคีหุ้นส่วน 
(partnership) และก าหนดให้มีการบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานภายใน/ภายนอกในการให้บริการวิชาการ เพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางพันธกิจสัมพันธ์
มหาวิทยาลยักับสังคมท้องถิ่น (University Engagement) 

1.1.2 จัดท าระบบฐานข้อมูลความเชี่ยวชาญของบุคลากรเพื่อ
น าไปใช้ในการพัฒนาเชิงพื้นที ่

1.1.3 ส ารวจศักยภาพเชิงพื้นที่เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลเพื่อ
ตอบสนองความต้องการด้านการบริการวิชาการของชุมชน
ท้องถิ่นในจังหวัดก าแพงเพชรและจังหวัดตาก 

1.1.4 ก าหนดให้มีการบูรณาการการพัฒนาเชิงพื้นที่ โดยมี
ความหลากหลายของศาสตร์ ผ่านการบริการวิชาการ วิจัย 
ศิลปวัฒนธรรม  

หรือศูนย์เรียนรู ้
1.1.5 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาชุมชนต้นแบบ

เพื่อจัดท า KPRU Engagement Model 
1.1.6 ก าหนดให้มีการประเมินความส าเร็จการพัฒนาชุมชน

ต้นแบบ 
1.1.7 สร้างชุมชนต้นแบบในการบรูณาการพันธกิจสมัพันธ์

ภายใต้เกณฑ์ SDGs อย่างน้อย 3 ข้อ 
1.1.8 ก าหนดชุมชนและผู้ประกอบการที่ใช้ประโยชน์จาก

1. พัฒนาชุมชนต้นแบบ 
2. พัฒนาบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ 
3. พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ 
4. ยกระดับผลติภณัฑ์ชุมชนท้องถิ่น (OTOP) 
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กลยุทธ ์ มาตรการ โครงการตามยุทธศาสตร์ 
ผลงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม และ
ประชาสมัพันธ์ผลงานวิจยั/นวัตกรรมทีส่ามารถน าไปใช้
ประโยชน/์หรือ หารายได้จากภายนอกได้ 

1.2 พัฒนาเชิงพื้นที่เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐาน
รากภายใตโ้มเดลเศรษฐกิจ BCG 

1.2.1 ส่งเสริมให้ชุมชนเกิดการพฒันาห่วงโซ่อุปทานเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก (ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า) 

1.2.2 ส่งเสริมและน้อมน าศาสตรพ์ระราชาและปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช่ในการพัฒนาเศรษฐกิจฐาน
รากเชิงพื้นที ่

1.2.3 พัฒนาเศรษฐกิจ BCG ในพื้นที่ โดยเฉพาะด้านการ
ท่องเที่ยว การเกษตร และความมัน่คงทางอาหาร ให้มี 
Value creation 

1.2.4 สร้างนวัตกรรมที่ใช้ประโยชน์จากการเกษตรและ
วัฒนธรรมเพื่อเศรษฐกิจ 

1.2.5 พัฒนาระบบการประเมินภาระงานของบุคลากร ภาระ
งานการลงท างานในชุมชน 

1. พัฒนาชุมชนต้นแบบ 
2. พัฒนาบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ 
3. พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ 
4. University as market place 

1.3 ยกระดับงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
และสร้างรายได ้

1.3.1 จัดท ายุทธศาสตร์การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นจังหวัด
ก าแพงเพชรและจังหวัดตาก 

1.3.2 จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการวิจัย การผลิต
นวัตกรรม ผลงานวิชาการรับใช้สังคม การตีพิมพ์เผยแพร่ 
และการจดอนุสิทธิบตัรและสิทธิบตัร  

1.3.3 ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพนักวิจัยและระบบนิเวศน์
งานวิจัยแบบครบวงจร  

1.3.4 ติดตามผลกระทบงานวิจัย นวัตกรรม เพื่อต่อยอด
งานวิจัยสู่การน าไปใช้ประโยชน์ในชุมชนพื้นที่หรือเชิง
พาณิชย์  

1.3.5 สร้างความร่วมมือด้านงบประมาณกับชุมชน 

1. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยแบบครบวงจร 
2. จัดกิจกรรมในการบูรณาการความร่วมมือในศาสตร์ต่างๆ ที่
หลากหลายเพื่อเขียนโครงการวิจัยของบประมาณจากแหล่ง
ทุนภายนอก 
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กลยุทธ ์ มาตรการ โครงการตามยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลยั หรือหน่วยงานภายในประเทศและ
ต่างประเทศในการส่งเสรมิการท าวิจัยพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
และการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

1.3.6 บริหารจัดการทรัพยากรท้องถิ่นตามแนวคิด BCG แบบ
ครบวงจร 

1.3.7 ส่งเสริมการรับรู้คุณค่างานวิจัยสู่ชุมชน 
1.4 ยกระดับการตีพิมพ์เผยแพร่และการใช้ประโยชน์งานวิจัย
หรือทรัพย์สินทางปญัญา 

1.4.1 จัดประชุมวิชาการและจัดนทิรรศการ ระดับชาติและหรือ
นานาชาติร่วมกับเครือข่าย 

1.4.2 สนับสนุนการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หรือไดร้ับ
สิทธิบัตร อนุสิทธิบตัร และส่งเสรมิการหารายได้จาก
ผลงานที่ได้รับสิทธิบัตร อนสุิทธิบัตร 

1.4.3 สร้างขวัญและก าลังใจ เพื่อสนับสนุนและเชิดชูเกยีรติ
นักวิจัย 

1.4.4 พัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการ 

1. ส่งเสรมิจดลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตรและสิทธิบตัร 
2. ยกย่องเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเดน่ 
3. พัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการ 

1.5 สืบสาน อนุรักษ์ และพัฒนาศลิปวัฒนธรรมและภูมิปญัญา
เพื่อสร้างมลูค่าผลิตผลทางวัฒนธรรมท้องถิ่น 

1.5.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพ่ือส่งเสรมิ อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาท้องถิ่น 

1.5.2 พัฒนาสารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมปิัญญาท้องถิ่น
ด้านวารสารและงานวิจัยสู่สากล 

1.5.3 สนับสนุนให้มีการด าเนินงานและบูรณาการด้าน
ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน การบริการวิชาการ 
งานวิจัยกิจกรรมนักศึกษา ระหว่างหน่วยงานภายในและ
ท้องถิ่นภายนอก 

1.5.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญัญาท้องถิ่น ท้ังในระดับชาติและ
นานาชาติ (การจัดนิทรรศการแบบดิจิทัล เช่น การน า
ก าแพงเพชรศึกษามาน าเสนอได้) 

1. พัฒนาสารสนเทศด้านศลิปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านวารสารและงานวิจัย 
2. ปลุกภูมิปัญญาท้องถิ่นกระตุ้นศลิปวัฒนธรรมสร้างมูลคา่
พัฒนาชุมชน 
3. ส่งเสรมิความหลากหลายทางวฒันธรรม 
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กลยุทธ ์ มาตรการ โครงการตามยุทธศาสตร์ 
1.5.5 ส่งเสริมให้เกดิการสร้างองคค์วามรู้ นวัตกรรมด้าน

ศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
1.5.6 พัฒนาอัตลักษณ์พื้นถิ่นของชุมชนเพื่อส่งเสรมิการ

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดก าแพงเพชรและจังหวัดตาก 
1.5.7 จัดระบบและกลไกการติดตามผลลัพธ์ ผลกระทบ และ

ความคุ้มค่าในการด าเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม 
 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม 
เป้าประสงค์ที่ 2 บัณฑิตมีคุณภาพท่ีสร้างสรรค์สังคม 
 

กลยุทธ ์ มาตรการ โครงการตามยุทธศาสตร์ 
2.1 ผลิตบณัฑิตไดต้ามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งด้าน
สมรรถนะวิชาชีพและทัษะบณัฑิตศตวรรษที่ 21 

2.1.1 พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR หรือมาตรฐาน
อื่น ๆ ท่ีเทียบเท่า และสามารถสอบผ่านมาตรฐาน
ภาษาต่างประเทศท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด หรือมาตรฐานอ่ืนท่ี
เทียบเท่าหรือที่เป็นท่ียอมรับในระดับชาต ิ

2.1.2 พัฒนาศักยภาพวิชาการนักศึกษาให้มีความพร้อมรับการ
พัฒนาประเทศ และมีความสามารถในการน าความรูไ้ป
สร้างสรรคส์ังคมตามอัตลักษณ ์

2.1.3  ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(Thailand Qualifications Framework : TQF) ทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

2.1.4 ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะดจิิทัลส าหรับ
คุณวุฒิระดับปรญิญาตรี ประกอบด้วย การสืบค้นและการใช้
งาน การสร้างสรรค์และนวตักรรม เอกลักษณ์และคณุภาพ

1. พัฒนาสมรรถนะอาจารย์ในการปฏิบัติงานร่วมกับสถาน
ประกอบการ 

2. สร้างความร่วมมือกับชุมชน 
3. สร้างเครือข่ายศิษย์เก่าเพื่อส่งเสริมคณุภาพการผลิตบัณฑติ 
4. ส่งเสรมิและพัฒนานักศึกษาใหม้ีทักษะในการใช้

ภาษาต่างประเทศ 
5. ส่งเสรมินักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
6. ส่งเสรมิทักษะวิชาชีพ หรือมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
7. ส่งเสรมินักศึกษาให้มีสมรรถนะทางด้านดิจิทัล 
8. ส่งเสรมินักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรูต้ลอดชีวิต 
9. ส่งเสรมิการเรียนการสอนสู่มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้  

Co working space KPRUMS 
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กลยุทธ ์ มาตรการ โครงการตามยุทธศาสตร์ 
ชีวิต การสอนหรือการเรยีนรู้ เครือ่งมือและเทคโนโลยี การ
ติดต่อสื่อสารและการประสานงาน 

2.1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาพัฒนาทักษะมาตรฐาน
วิชาชีพหรือฝีมือแรงงานแห่งชาติ 

2.1.6 ก าหนดนโยบายให้ทุกหลักสูตรจัดให้มีนักศึกษาท าวิจยั
และหรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมหรือชุมชนโดยบรูณาการ
การวิจัยกับการบริการวิชาการ 

2.1.7 จัดสรรทุนวิจัยให้กับนักศึกษาที่ท าวิจัยเพื่อพัฒนาองค์
ความรู้หรือชุมชนท้องถิ่นและส่งเสริมการน าเสนอบทความ
วิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร ่

2.1.8 ก าหนดให้นักศึกษาตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ 
หรือน าเสนอในเวทรีะดับชาติหรือนานาชาติ หรือน าไปใช้ใน
การแก้ไขปัญหา/พัฒนาการจัดการเรียนการสอน/พัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น อย่างน้อย 1 ครั้ง ตลอดหลักสูตร 

2.1.9 ส่งเสริมทักษะการเรยีนรูต้ลอดชีวิต 
2.2 พัฒนาและปรับปรุงหลักสตูรให้ทันสมัยเพื่อตอบสนองต่อ
การพัฒนาประเทศ พัฒนาท้องถิ่น และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

2.2.1 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยเพื่อตอบสนองต่อ
การพัฒนาประเทศ เพ่ือสอดคล้องต่อการ พัฒนาท้องถิ่น 
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

2.2.2 ก าหนดให้มีการควบรวมหลกัสูตรที่มคีวามซ้ าซ้อนหรือ
ใกล้เคียงกัน  โดยเฉพาะหลักสูตรที่มีจ านวนนักศึกษาลดลง 
หรือมีการออกกลางคันสูง    เพื่อใช้ศักยภาพอาจารยส์่วนท่ี
เกินจ านวนขั้นต่ า 

2.2.3 พัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑติศึกษาท่ีสอดคล้องกับความ
ต้องการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในท้องถิ่น  

2.2.4 พัฒนาระบบและกลไกการควบคุม ติดตามผลการ
ด าเนินงานของหลักสตูรตามมาตรฐานคุณภาพหลักสูตร 

1. พัฒนาและปรับปรุงหลักสตูรใหท้ันสมัยเพื่อตอบสนองต่อ
การพัฒนาประเทศ เพ่ือสอดคล้องต่อการ พัฒนาท้องถิ่น
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

2. พัฒนาหลักสูตรให้มีการจัดการเรียนการสอนในระบบคลัง
หน่วยกิตระดับอุดมศึกษา (Credit bank) เพื่อการเชื่อมโยง
ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

3. ส่งเสรมิให้ทุกโปรแกรมวิชาพัฒนาหลักสตูรระยะสั้น 
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2.2.5 ส่งเสริมและพัฒนาหลักสตูรให้น าเกณฑม์าตรฐานสากล

มาใช้ในการบริหารจัดการ  
2.2.6 ส่งเสริมและพัฒนาหลักสตูรให้มีการจัดการเรียนการสอน

ในระบบคลังหน่วยกติระดับอุดมศกึษา (Credit bank) เพื่อ
การเช่ือมโยงท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ 
การศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อส่งเสรมิการเรียนรูต้ลอดชีวิต 

2.2.7 ส่งเสริมให้ทุกโปรแกรมวิชาพัฒนาหลักสตูรระยะสั้น 
2.2.8 ส่งเสริมให้คณะจดัท าหลักสตูรวิชาโท 
2.2.9 เช่ือมโยงแพลตฟอร์มการเรยีนรู้ตลอดชีวิต และระบบ

เทียบโอนหน่วยกิต (credit bank) ทุกมหาวิทยาลัยราชภัฏที่
สามารถเชื่อมโยงเข้ามหาวิทยาลัยและข้ามสาขาวิชาในกลุ่ม
มหาวิทยาลยัราชภฏัทั้ง 38 แห่ง 

2.2.10 ก าหนดให้ทุกคณะ/สาขาวิชา มี content ส าหรับการ 
upskill/reskill/new skill ที่เกี่ยวข้องและทันต่อสภาวการณ์ 
บรรจุในแพลตฟอร์ม (online/onsite/hybrid)  

2.2.11 ก าหนดให้ 1 โปรแกรมวิชา มี 1 หลักสูตรระยะสั้น 
2.3 พัฒนาและปรับปรุงกระบวงนการจัดการเรยีนรู้ให้บูรณา
การกับการท างานเสรมิสรา้งทักษะอาชีพและจิตส านึกในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

2.3.1 ก าหนดนโยบาย ก ากับ ติดตาม ประเมินผลสัมฤทธ์ิการ
ด าเนินงาน ให้ทุกหลักสตูรจดัการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ
กับการปฏิบัติงานจริง 

2.3.2 พัฒนาระบบและกลไกการสร้างภาคเีครือข่ายความ
ร่วมมือในการพัฒนาหลักสตูร การจัดการเรยีนการสอนที่
ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและผู้ใช้บณัฑิต  

2.3.3 พัฒนาระบบและกลไกการสร้างเครือข่ายศิษย์เกา่เพื่อ
ส่งเสริมคณุภาพการผลิตบณัฑิต  

2.3.4 สร้างความร่วมมือกับชุมชน สถานประกอบการในการ
พัฒนาหลักสตูรและการจัดการเรยีนการสอนที่ตอบสนองต่อ

1. ส่งเสรมิและสนับสนุนให้หลักสตูรจัดการศึกษาแบบ CWIE 
2. ส่งเสรมิการสร้างเครือข่ายศิษยเ์ก่าเพื่อพัฒนาคุณภาพการ

ผลิตบัณฑติ 
3. ส่งเสรมิกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
4. พัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏให้มีทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 
5. ส่งเสรมิการเรียนรูต้ลอดชีวิต 
6. ส่งเสรมิสิ่งสนับสนุนการเรียนรูสู้่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่ง

การเรยีนรู ้
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การพัฒนาท้องถิ่นและผู้ใช้บัณฑิต 

2.3.5 ส่งเสริมการจัดการศึกษาและแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตร
ที่จัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการการเรียนการสอนกับ
การปฏิบัติงานจริง (CWIE) 

2.3.6 ส่งเสริมการจัดการศึกษาและประสบการณ์ร่วมกับสถาน
ประกอบการหรือ Talent mobility การเรียนรู้โดยการ
แสวงหาและสรา้งความร่วมมือ/เครือข่ายกับสถาบัน องค์กร 
และสมาคมทางวิชาการและ วิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องทั้งในระดับ
ท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับสากล 

2.3.7 ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น สื่อ/นวตักรรมการเรียนการสอน
อิเล็กทรอนิกส์ การเรยีนการสอนออนไลน์ กระบวนการเรียน
การสอนออนไลน์ระบบเปิดส าหรบัมหาชน (Thai MOOC) 
เป็นต้น 

2.3.8 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้ในการเป็นผู้ประกอบการ 
2.3.9 ส่งเสริมการเรยีนรู้ตลอดชีวติของศิษย์เก่าและประชากร

ในพื้นที่ท้ังคนไทยและชาวต่างชาติ  
2.3.10 ส่งเสริมสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้และเสริมสร้าง

บรรยากาศในมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้ เช่น 
สันญาณอินเทอร์เนต็         Co working space 

2.4 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เปน็มืออาชีพ 2.4.1 พัฒนาอาจารย์ให้มีศักยภาพ สมรรถนะทางวิชาการและ
วิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ  

2.4.2 พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษส าหรับอาจารย์
ผู้สอนให้อยู่ในระดับท่ีสามารถสอนเป็นภาษาอังกฤษ หรือ
สามารถสอบผา่นมาตรฐานคณุภาพภาษาอังกฤษท่ีเป็นที่
ยอมรับในระดับสากล 

1. ส่งเสรมิการพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 
2. ส่งเสรมิและสนับสนุนการศึกษาต่อของอาจารย์  
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2.4.3 พัฒนาทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
2.4.4 พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ให้มี

ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
2.4.5 พัฒนาอาจารย์ให้มีศักยภาพการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการ

เรียนการสอน/พัฒนานวตักรรมส าหรับน าไปใช้พัฒนาสังคม
หรือชุมชน/พัฒนาสมรรถนะทางวิชาการ 

2.4.6 สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้ทุกคนเข้าศึกษาหลักสูตร
ระยะสั้นท้ังในประเทศหรือต่างประเทศจากสถาบันท่ีเชื่อถือ
ได ้

2.4.7 ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น 

2.5 พัฒนานักศึกษาเพื่อสร้างทักษะทางสังคมและทักษะการ
วิจัยและนวตักรรมเชิงสมรรถนะดว้ยกระบวนการวิศวกรสังคม
โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 

2.5.1 พัฒนาทักษะ soft skills ให้แก่บุคลากร 
2.5.2 ก าหนดให้นักศึกษาทุกคนเรยีน GE การศึกษาท่ัวไป 
2.5.3 สร้างเครื่องมือ/ระบบการประเมินทักษะ soft skills จาก

กระบวนการวิศวกรสังคม 
2.5.4 เพิ่มจ านวนรายวิชาวิศวกรสงัคม(เพิ่มหมู่เรียน) 
2.5.5 ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณ 
2.5.6 ก าหนดให้โครงการบรูณาการกับการเรียนการสอนกับ

การบริการวิชาการด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม 
2.5.7 ส่งเสริมให้ความรู้และทักษะในการเป็นผู้ประกอบการ

ส าหรับนักศึกษา 
2.5.8 สนับสนุนชมรมการเป็นผู้ประกอบการ KPRU idea to 

start up 
2.5.9 ส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นนักการตลาด KPRU OTOP 
2.5.10 จัดท าข้อมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจ/ฐานะทางการเงินของ

นักศึกษา 

1. บูรณาการกับการเรียนการสอนกับการบริหารวิชาการด้วย
กระบวนการวิศวกรสังคม 

2. ให้ความรู้และทักษะการเป็นผูป้ระกอบการ 
3. ส่งเสรมิรายไดร้ะหว่างเรียน 
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2.5.11 จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการมีรายไดร้ะหว่างเรียน 
2.5.12 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ที่ 3 ระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล 
 

กลยุทธ ์ มาตรการ โครงการตามยุทธศาสตร์ 
3.1 พัฒนาระบบและกลไกการบรหิารจัดการด้วยหลักธรร
มาภิบาล มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลยัสมรรถนะสูง 

3.1.1 ทบทวนข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ของมหาวิทยาลัย 
3.1.2 ก าหนดนโยบายให้ทุกคณะและทุกหน่วยงาน จัดท า
มาตรการหรือแนวปฏิบัติในการบริหารจดัการทรัพยากรให้
เกิดประสิทธิภาพอย่างคุม้ค่าคุ้มทนุ (เช่น Green Office, 
Green University, ISO 9001:17025, ITA เป็นต้น) 
3.1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานและ
รายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 

1. ส่งเสรมิการพัฒนานวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน 
2. ส่งเสรมิการบริหารจดัการโดยนอ้มน าตามศาสตร์พระราชา 
3. บริหารจัดการหน่วยงานสู่ความเป็นมาตรฐานสากลหรือสู่

ความเป็นเลิศตามหลักธรรมาภิบาล 

3.2 พัฒนาใรรถนะบุคลากรใหม้ีสมรรถนะด้านดจิิทัล ด้าน
ภาษาต่างประเทศ และสมรรถนะเฉพาะทางเพื่อปรับเปลีย่นสู่
การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล 

3.2.1 ทบทวนข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ของมหาวิทยาลัย 
3.2.2 ก าหนดนโยบายให้ทุกคณะและทุกหน่วยงาน จัดท า
มาตรการหรือแนวปฏิบัติในการพฒันาสมรรถนะบุคลากรใหม้ี
สมรรถนะด้านดิจิทัล ด้านภาษาตา่งประเทศ และสมรรถนะ
เฉพาะทาง เพื่อปรับเปลี่ยนสู่การเป็นมหาวิทยาลยัดิจิทลั 
3.2.3 แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานและ
รายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 

1. พัฒนาบุคลากรด้านวิชาการ/วชิาชีพ ตามเส้นทาง 
ความก้าวหน้าในอาชีพ 

2. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ/เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

3.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยสีนับสนุนการบริหารจัดการสู่การ
เป็นมหาวิทยาลัยสมรรถนะสูง 

3.3.1 ทบทวนข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ของมหาวิทยาลัย 
3.3.2 จัดการโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีและ
สารสนเทศท่ีครอบคลุม มคีวามปลอดภัย และมคีวามทันสมัย 
3.3.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศท่ีสนับสนุนการ
บริหารจดัการตามพันธกิจมหาวิทยาลัย 

1. พัฒนาหน่วยงานในมหาวิทยาลยัให้เป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล 
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กลยุทธ ์ มาตรการ โครงการตามยุทธศาสตร์ 
3.3.4 แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานและ
รายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 

3.4 พัฒนาระบบและกลไกการจัดหารายได้ที่เป็นรูปธรรมเพื่อ
สร้างความมั่นคงทางการเงินของมหาวิทยาลัย 

3.4.1 ทบทวนข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดหารายได้ของมหาวิทยาลยั 
3.4.2 ก าหนดนโยบายให้ทุกคณะและทุกหน่วยงาน จัดใหม้ี
หลักสตูรระยะสั้นหรือหลักสูตรระยะยาว (ประกาศนียบัตร) ท่ี
ก่อให้เกิดรายได้และก าหนดเป็นภาระงาน (Work load) ของ
บุคลากรทุกระดับ 
3.4.3 แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานและ
รายงานผลการด าเนินงานการให้บริการทรัพยส์ินและ
ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยที่ก่อให้เกิดรายได้ ทั้ง 3 ด้าน ตาม
ตัวช้ีวัด 
3.4.4 มหาวิทยาลัยฯ จดัท ามาตรการหรือแนวปฏิบตัิในการ
ให้บริการทรัพยส์ินและทรัพยากรของมหาวิทยาลัยฯ ที่เป็น
ประโยชน์ให้เกดิประสิทธิภาพอย่างคุ้มค่าคุ้มทุน      
3.4.5 ส่งเสริมให้ทุกคณะ/หลักสูตร จัดท าหลักสูตรระยะสั้น
หรือหลักสูตรระยะยาว (ประกาศนียบัตร) ที่มีมาตรฐานโดย
ผ่านการรับรองของหน่วยงาน อาทิ กระทรวงอุดมศึกษาฯ 
กระทรวงศึกษาธิการ กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 
3.4.6 ก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อแสวงหากลุม่ลูกคา้มา
ใช้บริการทรัพย์สินและทรัพยากรของมหาวิทยาลัยด้วย
ช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ แผ่นพับ เพจ โฆษณา
ทางผ่านวิทยุและโทรทัศน์ท้องถิ่น 

1. อบรมการจัดท าหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรระยะยาว 
(ประกาศนียบตัร) โดยการรับรองของหน่วยงาน อาทิ 
กระทรวงอุดมศึกษาฯ กระทรวงศึกษาธิการ กรมพัฒนาฝมีือ
แรงงาน 

2. ประชาสัมพันธ์การให้บริการทรพัย์สินและทรัพยากรของ
มหาวิทยาลยั 

3. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวทิยาลัยให้กับบุคคลภายนอก 

 



ส่วนที่  4 
การแปลงแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี สู่การปฏิบัติ 

 
การแปลงแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี สู่การปฏิบัติ  หมายถึง  การจัดท าแผนปฏิบัติการ  การสื่อสาร  ถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  ไปสู่ร ะดับหน่วยงานปฏิบัติ

ต่างๆ  โดยก าหนดเป้าประสงค์และกลยุทธ์ทั้งในระดับกระทรวง  กรม  ไปจนถึงระดับบุคคลที่สามารถปฏิบัติได้จริงและมีความสอดคล้องเชื่อมโยงระหว่างกัน  รวมทั้งมี
ความสมดุลระหว่างมิติประสิทธิผล  มิติคุณภาพ  มิติประสิทธิภาพ  และมิติการพัฒนาองค์กร  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
หลักการ 
 การปฏิรูประบบราชการไทยเป็นความพยายามในการเปลี่ยนแปลงการบริหารของภาครัฐขนาดใหญ่  โดยอาศัยแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่  
(New Public Management) โดยแนวคิดดังกล่าวต้องการให้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และวิธีการบริหารภาครัฐโดยเปลี่ยนมาเน้นถึงวัตถุประสงค์และสัมฤทธิ์ผลของ
การด าเนินงาน  ทั้งในแง่ของผลผลิต (Output)  และผลลัพธ์  (Outcome)  ความคุ้มค่าของเงิน  รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชน
ผู้รับบริการ  โดยน าเอาเทคนิคการบริหารจัดการสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้  เช่น  การวางแผนเชิงกลยุทธ์  การวัดและการประเมินผลงาน  ก ารบริหารคุณภาพโดยรวม  
เป็นต้น 
 เทคนิควิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่ “การบริหารงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์” หรือ RBM (Results  Based Management) เป็นการบูรณาการหรือเชื่อมโยงเรื่อง
ของการวางแผนเชิงกลยุทธ์   ระบบการงบประมาณ  และระบบการวัดผลงานเข้าด้วยกันอย่างครบวงจร   โดยก าหนดวัตถุประ สงค์ขององค์กรและเป้าหมายของการ
ปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและสามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม   โดยการจัดท าตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก (Key Performance Indicator)  และเกณฑ์มาตรฐานไว้
ล่วงหน้า  รวมทั้งการใช้ประโยชน์ของข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผลการด าเนินงานในการปรับปรุงประสิทธิภาพ  คุณภาพและประสิทธิภาพของการด าเนินงาน  ในส่วนของ
ระบบการงบประมาณเป็นการเชื่อมโยงผลงานของหน่วยงานภาครัฐในแผนระดับยุทธศาสตร์กับค าของบประมาณ กล่าวคือ ผลผลิตหลักในแผนยุทธศาสตร์กั บเม็ดเงิน
งบประมาณจะต้องสอดรับกัน เรียกว่า การวางแผน “การงบประมาณที่มุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์” หรือ SPBB (Strategic Performance Based Budgeting)  
หน่วยงานภาครัฐจะต้องแสดงต้นทุนกิจกรรม (Activity based costing)   และต้นทุนต่อหน่วย (Unit cost)  อันจะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ด าเนินงาน   โดยสรุปแล้วกรอบการบริหารยุทธศาสตร์อย่างครบวงจร  มี  5  ขั้นตอนดังนี้   

 1) การพัฒนายุทธศาสตร์   คือ  การก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และประเด็นยุทธศาสตร์  โดยอาจใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนขององค์กรและ
สภาพแวดล้อมภายนอก (SWOT Analysis)  การวิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  (Stakeholder Analysis)  ทั้งนี้ยุทธศาสตร์ต้องสอดคล้องกับแผนการ
บริหารราชการแผ่นดินและพันธกิจขององค์กร 
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 2) การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ  คือ  การสื่อสาร ถ่ายทอด และแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ  โดยต้องก าหนดเป้าประสงค์และกลยุทธ์ทั้งในระดับ
กระทรวง  กรม  ไปจนถึงระดับบุคคลที่สามารถปฏิบัติได้จริง   และมีความสอดคล้องเชื่อมโยงระหว่างกัน  รวมทั้งมีความสมดุลระหว่างมิติประสิทธิผล  มิติคุณภาพ มิติ
ประสิทธิภาพ และมิติการพัฒนาองค์กรด้วย  ซึ่งหน่วยงานอาจใช้ Balanced Scorecard และแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map)  ในการวางแผนและสื่อสารกลยุทธ์ได้ 

 3) การปฏิบัติการ  คือ  การบริหารโครงการตามกลยุทธ์ที่ได้วางไว้ 
 4) การติดตามและเรียนรู้  คือ  การติดตามประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ได้วางไว้  ซึ่งหลายๆ  หน่วยงานได้

ประยุกต์ใช้รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report - SAR) และ War Room เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลได ้
 5) การทดสอบและปรับยุทธศาสตร์  คือ  การปรับยุทธศาสตร์ให้เข้ากับสถานการณ์หรือความต้องการของประชาชนผู้รับบริการที่เปลี่ยนแปลงไป  โดยต้องมีการ

ประเมินความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risk)  เพื่อป้องกันมิให้ยุทธศาสตร์คลาดเคลื่อนและไม่ตรงต่อสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
 
การแปลงแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด ประจ าปี พ.ศ. 2566-2570 สู่การปฏิบัติ 

 ในการแปลงแผนกลยุทธ์ ประจ าปี  พ.ศ. 2566 – 2570   ไปสู่การปฏิบัตินั้น  ในที่นี้หมายถึงการน าแผนกลยุทธ์ไปจัดท าเป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  โดยการ
ถ่ายทอดนโยบาย ผลผลิต ผลลัพธ์ และค่าเป้าหมายให้แก่  คณะ/ศูนย์/ส านัก/หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติส าหรับคณะ/ศูนย์/ส านัก/
หน่วยงานต่างๆ  ให้เป็นไปอย่างสอดประสานกันทั้งในแง่ทิศทางและจังหวะเวลา  โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

 การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ ประจ าปี พ.ศ. 2566 - 2570 สู่ระดับหน่วยงานเทียบเท่าคณะ โดยการชี้แจง ท าความเข้าใจและความชัดเจนในแต่ละประเด็น จัด
กิจกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ เพ่ือก าหนดเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ ตลอดจนทรัพยากรส าหรับจัดท างบประมาณประจ าปี การก ากับผลการปฏิบัติงานต่อไป 

 สนับสนุนให้หน่วยงานเทียบเท่าคณะชี้แจงและท าความเข้าใจในแต่ละประเด็นที่หน่วยงานตัวเองรับผิดชอบสู่ระดับหน่วยงานย่อยและบุคลากรในสังกัดใน
รูปแบบต่างๆ เช่น การประชุม สัมมนา เป็นต้น 

 พิจารณาสนับสนุนเพื่อให้โครงการที่ก าหนดไว้สามารถด าเนินการไปได้  ทั้งนี้มหาวิทยาลัย/หน่วยงานต้องให้การสนับสนุนในด้านการปรับโครงสร้าง  การปรับ
ระบบงานหรือระเบียบ  การจัดหรือปรับบุคลากร  การจัดสรรหรือจัดหางบประมาณ  การสนับสนุนสถานที่  วัสดุ  อุปกรณ์ 

 การสร้างพลังและความร่วมมือเพ่ือน าไปสู่ผลที่ตั้งเป้าหมายไว้ตามแผนงานและโครงการ เรื่องที่ยากที่สุด คือ การเปลี่ยนแปลงและการให้บุคลากรยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง ดังนั้น วิธีที่จะน ามาใช้ประกอบด้วย การพัฒนาศักยภาพและภาวะผู้น าผู้บริหารระดับต่างๆ การมีส่วนร่วม การท างานเป็นทีม ความผูกพันและ การยอมรับ 
การจูงใจ 
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 มหาวิทยาลัยจัดระบบการสื่อสารองค์กรอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องแก่สาธารณะและบุคลากรทุกระดับ  การวางระบบสนับสนุนต่างๆ เช่น การบริหารการ
เปลี่ยนแปลง การพัฒนาบุคลากร การบริหารแบบมีส่วนร่วม  เพ่ือถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายที่ส าคัญให้แก่หน่วยงานเทียบเท่า คณะและส่วนต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

 มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีระบบการจัดการความรู้ในองค์กรโดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ที่ดี (Best Practice)  การสร้างระบบแรงจูงใจต่างๆ เพ่ือ
เสริมสร้างขีดความสามารถ ขวัญและก าลังใจของบุคลากร  หน่วยงานและองค์กรให้มีความเข้มแข็ง  และมีระบบการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์  เ พ่ือให้สามารถ
สนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงได้ดี 

 การบริหารผลการด าเนินงาน  มหาวิทยาลัยจะจัดระบบการบริหารผลการด าเนินงานให้มีกลไกเพ่ือเฝ้าระวังและตรวจสอบผลการด าเนินงานที่มีความ
คลาดเคลื่อนจากแผน  เพื่อประกอบการตัดสินใจว่าจะต้องมีการแก้ไขอย่างไร  โดยให้มีการรายงานตามล าดับขั้นของความรับผิดชอบเป็นรายเดือนหรือรายไตรมาส ขึ้นอยู่
กับลักษณะงาน  วิธีการติดตาม จะใช้การก าหนดกิจกรรมและข้ันตอนกิจกรรม  การก าหนดตารางเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดการท ากิจกรรมเป็นกลไกก ากับ 

 การติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน ของงาน/โครงการและความส าเร็จขององค์กร  มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีกลไกเพ่ือควบคุมการปฏิบัติงานตามกลยุ ทธ์ 
และก่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  ตลอดจนการเรียนรู้ในองค์กร  โดยด าเนินการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานที่ได้จริงกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ทั้ งในรูปผลผลิต  
(Output)  และผลลัพธ์  (Outcome)  ภายใต้การบูรณาการระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของ ก.พ.ร.  สกอ.  สมศ.  ส านัก
งบประมาณและหน่วยงานกลางต่างๆ ให้เป็นเอกภาพ 
 
การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ  
 หน่วยงานระดับคณะ เป็นหน่วยงานเครือข่ายการติดตามประเมินผลของมหาวิทยาลัยมีบทบาทความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  - ด าเนินการติดตาม ก ากับ ประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการที่บรรจุไว้ในแผนติดตามประเมินผลฯ ของมหาวิทยาลัยในส่วนที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้ง
ปัญหาอุปสรรคที่ต้องเร่งรัดแก้ไขให้การด าเนินงานต่างๆบรรลุผล รวมถึงการรายงานผลตามแผนงาน/โครงการที่ไม่ได้บรรจุไว้ในแผนติดตามประเมินผลฯแต่เป็นโครงการที่
เป็นนโยบายส าคัญที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย ที่เกิดขึ้นระหว่างปี โดยใช้แบบรายงานการจัดท ารายงานการด าเนินงานที่ก าหนด ส่งรายงานกองนโยบายและแผน
เพ่ือการติดตามประเมินผล เพ่ือบูรณาการผลการด าเนินงานของหน่วยงานระดับคณะ/หน่วยงานในมหาวิทยาลัย เป็นผลส าเร็จของการด าเนินงานในระดับมหาวิทยาลัยฯ 
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 ระยะเวลาการติดตามประเมินผล 
   จัดส่งรายงานผลตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติราชการ และแผนปฏิบัติงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
   ครั้งที่ 1 รอบ 3 เดือน  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565 ภายในวันที่ 7 มกราคม 2566 
   ครั้งที่ 2 รอบ 6 เดือน  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 ภายในวันที่ 7 เมษายน 2566 
   ครั้งที่ 3 รอบ 9 เดือน  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2566 ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 
   ครั้งที่ 4 รอบ 12 เดือน  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2566 
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ส่วนที่ 5 ภาคผนวก 
 

ภาคผนวก 1 : ตารางการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด ประจ าปี พ.ศ. 2566-2570 กับยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

แผนกลยุทธ์  
พ.ศ. 2566 – 2570 
 มรภ.ก าแพงเพชร  

แม่สอด 

แผนกลยุทธ์  
พ.ศ 2566 – 2570 
 มรภ.ก าแพงเพชร 

แผนอุดมศึกษาระยะยาว  
15 ป ีฉบับที ่3 

 (พ.ศ. 2560 – 2574) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 13  

(ปี 2566 – 2570) 

แผนการศึกษาแห่งชาต ิ 
พ.ศ. 2560 – 2579 

แผนยุทธศาสตรช์าติ  
ระยะ 20 ป ี 

(พ.ศ. 2560 – 2579) 

1. การพัฒนาท้องถิ่นดว้ย
พันธกิจสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยกับสังคม
ท้องถิ่นด้วยศาสตร์
พระราชา 
 

1. การพัฒนาท้องถิ่นดว้ย
พันธกิจสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยกับสังคม
ท้องถิ่นด้วยศาสตร์
พระราชา 

ภาคีภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ชุมชน 

2. สังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค 
(High Opportunity Society) 
  - หมุดหมายที่ 7 
  - หมุดหมายที่ 9 

2. การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจยั และ
นวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

2. การสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน 

โครงสร้างพื้นฐานการวิจัยและ
นวัตกรรม 

4. ปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ 
(Key Enablers for Thailand’s 
Transformation) 
  - หมุดหมายที่ 12 

3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

2. การยกระดับคุณภาพ
และมาตรฐานการผลิต
บัณฑิตให้มีคุณภาพ
สร้างสรรค์สังคม 
 

2. การยกระดับคุณภาพ
และมาตรฐานการผลิต
บัณฑิตให้มีคุณภาพ
สร้างสรรค์สังคม 

การสร้างโอกาสการเข้าถึงอุดมศึกษา
อย่างกว้างขวางและเป็นธรรม 

4. ปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ 
(Key Enablers for Thailand’s 
Transformation) 
  - หมุดหมายที่ 12 

1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคม
และประเทศชาติ 

2. การส้รางความสามารถใน
การแข่งขัน 

การพัฒนานักศึกษา 2. การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจยั และ
นวัตกรรม เพื่อสร้างขัดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

อุดมศึกษาดิจิตอล 5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

3. การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัยให้
ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรร
มาภิบาล 

3. การพัฒนาสู่
มหาวิทยาลัยสมรรถนะสูง 

การบริหารจัดการที่ดีในระบบ
อุดมศึกษา 

4. ปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ 
(Key Enablers for Thailand’s 
Transformation) 
  - หมุดหมายที่ 12 
  - หมุดหมายที่ 13  

3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

6. การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

การสร้างความมั่นคงทางการเงินใน
ระบบอุดมศึกษา 
อุดมศึกษาดิจิตอล 6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัด

การศึกษา นโยบายการสนับสนุนและประเมินผล 
 


