แผนกลยุทธ์
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ประจาปี 2561 – 2565

ฝ่ายบริหารและธุรการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
(ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560)
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คานา
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรตระหนักถึงความสาคัญของการปรับปรุงและพัฒนา
มหาวิทยาลัย เพื่อให๎ได๎คุณภาพและมาตรฐานของการวิจัยเป็นที่ยอมรับและสามารถแขํงขันได๎ สอดคล๎องกับ
สถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคต และด๎วยพระราชกฤษฎีกาวําด๎วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 ในมาตรา 14 ได๎กาหนดให๎สํวนราชการต๎องจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
4 ปี เพื่อแปลงเป็นแผนปฏิบัติราชการประจาปีและกาหนดแนวในการจัดสรรงบประมาณตอบสนองตํอนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของรัฐที่ปรับเปลี่ยน ประกอบกับแผนกลยุทธ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจาปี พ.ศ. 2556-2560 ได๎สิ้นสุด
ลง ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรจึงได๎ทาการทบทวนและจัดทาแผนกลยุทธ์ ประจาปี พ.ศ. 2561-2565
เพื่อให๎สถาบันวิจัยและพัฒนามีแผนกลยุทธ์ที่ได๎รับการถํายทอดมาจาก 1) นโยบายรัฐบาล (คาแถลงนโยบายของ
รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐ มนตรี วันที่ 10 กันยายน 2557) 2) กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.
2560 – 2579) 3) ไทยแลนด์ 4.0 4) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 5)
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) 6)นโยบายรัฐมนตรีวําการกระทรวงศึ กษาธิการ
(นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) 7) แผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 8)แผนพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 9)นโยบายการปรับยุทธศาสตร์ใหมํมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ
20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 10) แผนพัฒนาจังหวัดก าแพงเพชร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 11)แผนพัฒนา
จังหวัดตาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 12)นโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแมํสอด จังหวัดตาก 13)
ยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2557 - 2560 สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2559 14)แผนพัฒนา
การศึกษา ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 15)นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 9
(พ.ศ. 2560-2564) 16)แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรประจาปี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง 15
มิถุนายน พ.ศ.2560)ตลอดจนยุทธศาสตร์อื่นๆ สามารถใช๎เป็นกรอบแนวทางที่แสดงถึงยุ ทธศาสตร์รวมถึง กลยุทธ์
ตํางๆ เพื่อพัฒนาสถาบันวิจัย ให๎มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล แผนกลยุทธ์ฉบับนี้จัดทาขึ้นโดยใช๎แนวทาง
กระบวนการพัฒนาแผนตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมุํงเน๎นการพัฒนาแผนจากการมีสํวนรํวมของผู๎
มีสํวนได๎สํวนเสียทั้งภายในและภายนอกของสถาบันวิจัยและพัฒนา ระดมความคิดเห็นผํานการประชุมและได๎รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัย เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาหวั ง เป็ น อยํ า งยิ่ ง วํ า
เอกสารแผนกลยุ ท ธ์ ส ถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาประจ าปี
พ.ศ. 2561-2565 ฉบับนี้ จะชํวยสํงเสริมความเข๎าใจเกี่ยวกับทิศทางการปฏิบัติและการพัฒนามหาวิทยาลัยเป็น
แนวทางให๎บุคลากรและหนํวยงานตํางๆ ใช๎เป็นเครื่องมือสาหรับการดาเนินงานการแปลงแผนกลยุทธ์สูํแ ผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี 2561 เพื่อนาไปสูํการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมที่จะสํงผลให๎มหาวิทยาลัยประสบความสาเร็จตามมุํงหวัง
ไว๎ตํอไป
(ดร.สุภาพร พงษ์ภิญโญโอภาส)
ผู๎อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
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สารบัญ
หน้า
คานา
สารบัญ
สํวนที่ 1 กรอบแนวคิด
- หลักการและเหตุผล
- นโยบาย สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่มีผลตํอการพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
สํวนที่ 2 การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
- การวิเคราะห์สภาพแวดล๎อม ศักยภาพสถาบันวิจัยและพัฒนา (SWOT Analysis)
สํวนที่ 3 แผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรประจาปี พ.ศ. 2561-2565
- ประวัติความเป็นมาหนํวยงานสถาบันวิจัยและพัฒนา
- ข๎อมูลพื้นฐานของสถาบันวิจัยและพัฒนา
- โครงสร๎างการแบํงสํวนราชการ/บุคลากร
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์
- ความเชื่อมโยงระหวํางวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ ตัวชี้วัดและกลยุทธ์
- ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ กลยุทธ์
- การถํายทอดยุทธศาสตร์สูํการปฏิบัติ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)
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ส่วนที่ 1
กรอบแนวคิด
หลักการและเหตุผล
การจัดทาแผนกลยุทธ์สาหรับองค์ กรเป็นสิ่งที่มีความสาคัญและจาเป็นอยํางยิ่งสาหรับการบริหารจัดการ
องค์กรภาครัฐแนวใหมํ เป็นกระบวนการเชิงวิเคราะห์สังเคราะห์ที่ผํานกระบวนการจัดทาอยํางมีสํวนรํวมในการ
กาหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาองค์กรให๎บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ตั้งไว๎ สอดคล๎องกับสถานภาพ
ภายใต๎บริบทแวดล๎อมทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และอื่นๆ ที่มีพลวัตตลอดเวลา เป็นเครื่องมือที่ใช๎เป็น
กรอบการกาหนดทิศทางการปฏิบัติและการพัฒนาองค์กร และเป็นแนวทางให๎บุคลากรและหนํวยงานตํางๆ ในองค์กร
ใช๎เป็นเครื่องมือสาหรับการแปลงแผนยุทธศาสตร์สูํการปฏิบัติตํ อไป สืบเนื่องตามพระราชกฤษฎีกาวําด๎วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 มาตรา 14 กาหนดให๎สํวนราชการจัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี เพื่อแปลงเป็นแผนปฏิบัติราชการประจาปี และกาหนดแนวทางในการจัดสรรงบประมาณตอบสนองตํอ
นโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่เปลี่ยนแปลง ประกอบกับแผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกาแพงเพชร พ.ศ. 2552-2556 ได๎สิ้นสุดลงจากเหตุที่กลําวมา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชรจึงมีความจาเป็นต๎องจัดทาแผนกลยุทธ์เพื่อใช๎ระหวํางปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 เพื่อให๎สถาบันวิจัย
และพัฒนามีแผนแมํบทที่สอดคล๎องกับ 1) นโยบายรัฐบาล (คาแถลงนโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี วันที่ 10 กันยายน 2557) 2) กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 3) ไทยแลนด์ 4.0
4) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบั บที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 5) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) 6)นโยบายรัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐ
ศิลป์) 7) แผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 8)แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 – 2564) 9)นโยบายการปรับยุทธศาสตร์ใหมํมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
10) แผนพัฒนาจังหวัดก าแพงเพชร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 11)แผนพัฒนาจังหวัดตาก ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557 – 2560 12)นโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแมํสอด จังหวัดตาก 13)ยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2557 2560 สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2559 14)แผนพัฒนาการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 15)นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2560-2564) 16)แผน
กลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรประจาปี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง 15 มิถุนายน พ.ศ.2560)
ตลอดจนยุทธศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข๎องที่จะใช๎เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาสถาบันฯ ชํวยสํงเสริมความเข๎าใจเกี่ยวกับ
ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยและแนวทางการปฏิบัติรํวมกันของบุคลากรที่เกี่ยวข๎องใช๎เป็นเครื่องมือสาหรับการ
ดาเนินงาน การแปลงแผนกลยุทธ์สูํการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมที่จะสํงผลให๎มหาวิทยาลัยประสบความสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์และเปูาหมายที่กาหนดไว๎ ซึ่งตามที่ได๎กลําวไว๎ข๎างต๎น สามารถอธิบายความเชื่อมโยงของแผนตํางๆ ได๎
ดังนี้
นโยบาย สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร
การขับเคลื่อนสถาบันวิจัยและพัฒนา ให๎ก๎าวไปข๎างหน๎าและบรรลุเปูาหมายนั้น จาเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎อง
พิจารณา ปัจจัยตํางๆ ในด๎านนโยบาย สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลกระทบรอบด๎าน ดังตํอไปนี้
1. นโยบายรัฐบาล (คาแถลงนโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี วันที่ 10
กันยายน 2557)
2. กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
3. ไทยแลนด์ 4.0
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4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
5. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565)
6. นโยบายรัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
7. แผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579
8. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
9. นโยบายการปรับยุทธศาสตร์ใหมํมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
10. แผนพัฒนาจังหวัดก าแพงเพชร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564
11. แผนพัฒนาจังหวัดตาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560
12. นโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแมํสอด จังหวัดตาก
13. ยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2557 - 2560 สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2559
14. แผนพัฒนาการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
15. นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2560-2564)
16. แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรประจาปี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง 15 มิถุนายน
พ.ศ.2560)

1. นโยบายรัฐบาล (คาแถลงนโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี วันที่ 10 กันยายน
2557)
รัฐบาลได๎นายุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศวําด๎วยการเข๎าใจ เข๎าถึง และพัฒนาตามแนวพระราชดาริ ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวมาเป็นหลักสาคัญ ใช๎ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งทรงเน๎นความพอดีพอ สมพอควร
แกํฐานะความมีเหตุมีผล และการมีภูมิคุ๎มกันมาเป็นแนวคิด ใช๎แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แหํงชาติ ฉบับที่ 11
แนวทางของคณะรักษาความสงบแหํงชาติและความต๎องการของประชาชน ซึ่งแสดงออกมา โดยตลอดและนําจะ
ชัดเจนขึ้นในชํวงเวลาแหํงการออกแบบการปฏิรูปประเทศ รัฐบาลมีนโยบายในเรื่องตํางๆ จาแนกเป็น 11 ด๎าน ดังนี้
1) การปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
2) การรักษาความมั่นคงของรัฐและการตํางประเทศ
3) การลดความเหลื่อมล๎ าของสังคม และการสร๎างโอกาสการเข๎าถึงบริการของรัฐ
4) การศึกษาและเรียนรู๎ การทานุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
5) การยกระดับคุณภาพบริการด๎านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน
6) การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
7) การสํงเสริมบทบาทและการใช๎โอกาสในประชาคมอาเซียน - 3 – แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร ปี พ.ศ. 2561 – 2565
8) การพัฒนาและสํงเสริมการใช๎ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา และ นวัตกรรม
9) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร๎างสมดุลระหวํางการอนุรักษ์ กับการใช๎ประโยชน์
อยํางยั่งยืน
10) การสํงเสริมการบริหารราชการแผํนดินที่มีธรรมาภิ บาล และการปูองกันปราบปรามการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ
11) การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
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2. กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล๎วด๎วยการพัฒนาตามหลัก ปรัชญา
ของเศรษฐกิจ พอเพีย ง” หรื อเป็น คติพจน์ ประจาชาติวํา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกลํ าว จะต๎อง
สนองตอบตํอผลประโยชน์แหํงชาติอันได๎แกํ การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหํงเขตอานาจรัฐ การดารงอยูํ
อยํางมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติการด ารงอยูํอยํางมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัย คุกคามทุกรูปแบบ
การอยูํรํวมกันในชาติอยํางสันติสุขเป็นปึกแผํน มีความมั่นคงทางสังคมทํามกลางพหุสังคม และการมีเกียรติและศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยูํดีมีสุข ของประชาชน ความยั่งยืนของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของ
ชาติภายใต๎การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล๎อมระหวํางประเทศและ การอยูํรํวมกันอยํางสันติประสานสอดคล๎องกัน
ด๎านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอยํางมี เกียรติและศักดิ์ศรีไมํเป็นภาระของโลกและสามารถ
เกื้อกูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด๎อยกวํา “มั่นคง” หมายถึง การที่ประเทศจะต๎องเกิดความสงบสุข สันติ
ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต และ ทรัพย์สิน ไมํใช๎ความรุนแรง หรือวิถีทางนอกกฎหมาย มีความรักใครํสามัคคี
กัน “มั่งคั่ง” หมายถึง การทาให๎ประชาชนมีความเป็นอยูํที่ดีขึ้นตามสมควรแกํฐานะ การทาให๎เศรษฐกิจมี ความ
เชื่อมโยงระหวํางกันมากขึ้น โดยให๎ความสาคัญกับการค๎าขายกับประเทศเพื่อนบ๎าน มากกวําที่จะพึ่งพาแตํ เฉพาะการ
สํงออกไปขายยังประเทศที่อยูํไกล บริหารจัดการภายในประเทศอยํางบูรณาการ ทั้งการทรัพยากรน้า การประกอบ
อาชีพ การศึกษา และ สิ่งแวดล๎ อมให๎ดาเนิ นไปอยํางสมดุล “ยั่งยืน” หมายถึง การคานึงถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน
ไมํดาเนินการโครงการใดๆ ที่อาจกํอให๎เกิดภาระแกํ ลูกหลานในอนาคตข๎างหน๎า ใช๎ทรัพยากรที่มีอยูํอยํางเหมาะสม
ตามกาลังความสามารถของตนเอง ใช๎ห ลักเหตุ และผล และการรู๎เทําทันความเปลี่ยนแปลง หรือการมีภูมิคุ๎มกันตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวฯ ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให๎ประเทศ
ไทยพัฒนาไปสูํอนาคตที่พึงประสงค์นั้น จาเป็นจะต๎องมีการวางแผนและกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว
และกาหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคสํวนให๎ ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจาเป็นจะต๎องกาหนด
ยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพื่อถํายทอดแนว ทางการพัฒนาสูํการปฏิบัติในแตํละชํวงเวลาอยํางตํอเนื่องและมีการบูร
ณาการ และสร๎างความเข๎าใจถึงอนาคตแผนกลยุทธ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ปี พ.ศ.
2561 – 2565 ของประเทศไทยรํวมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคสํวนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชา
สังคม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร๎างและรักษาไว๎ซึ่งผลประโยชน์แหํงชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย
มีความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล๎ว ด๎วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติ
พจน์ ประจาชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อให๎ประเทศมีขีดความสามารถในการแขํงขัน มีรายได๎สูงอยูํในกลุํมประเทศ
พัฒนาแล๎ว คนไทยมีความสุข อยูํดี กินดีสังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช๎ เป็น
กรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปีตํอจากนี้ไป จะประกอบด๎วย 6 ยุทธศาสตร์ ได๎แกํ (1) ยุทธศาสตร์ ด๎านความ
มั่นคง (2) ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎างความสามารถในการแขํงขัน (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ เสริมสร๎างศักยภาพคน
(4) ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎างโอกาสความเสมอภาคและเทําเทียมกันทางสังคม (5) ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม และ (6) ยุทธศาสตร์ด๎านการปรับ สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ
3. ไทยแลนด์ 4.0
“ไทยแลนด์ 4.0” เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือโมเดลพัฒนา เศรษฐกิจ
ของรัฐบาล ภายใต๎การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน๎าคณะรักษาความ สงบแหํงชาติ
(คสช.) ที่เข๎ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ที่ วํา “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ที่มีภารกิจส าคัญใน การขับเคลื่อนปฏิรูป
6

ประเทศด๎านตํางๆ เพื่อปรับแก๎ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร๎างหนทางพัฒนาประเทศให๎ เจริญ สามารถรับมือกับ
โอกาสและภัยคุกคามแบบใหมํๆ ที่เปลี่ยนแปลงอยํางเร็ว รุนแรงในศตวรรษที่ 21 ได๎ ประเทศไทยในอดีตที่ผํานมามี
การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจเป็นไปอยํางตํอเนื่องตั้ง แตํยุคแรก หรือ “ประเทศไทย 1.0” เน๎นการเกษตรเป็นหลัก เชํน
ผลิตและขาย พืชไรํ พืชสวน เลี้ยงสัตว์เป็นต๎น ยุคสอง หรือ “ประเทศไทย 2.0” เน๎นอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นแตํเป็น
อุตสาหกรรมขนาดเล็ก เชํน การผลิตและขายรองเท๎า เครื่องหนัง เครื่องดื่ม เครื่องประดับ เครื่องเขียน กระเป๋า
เครื่องนุํงหํม เป็นต๎น และปัจจุบัน (พ.ศ.2559) จัดอยูํ ในยุคที่สาม หรือ “ประเทศไทย 3.0” เป็นอุตสาหกรรมหนัก
และการสํงออก เชํน การผลิตและขาย สํงออก เหล็กกล๎า รถยนต์ กลั่นน๎ ามัน แยกก๏าซธรรมชาติ ปูนซีเมนต์ เป็นต๎น
แตํไทยในยุค 1.0 2.0 และ 3.0 รายได๎ ประเทศยังอยูํในระดับปานกลาง จึงต๎องเรํงพัฒนาเศรษฐกิจสร๎างประเทศ จึง
เป็นเหตุให๎น าไปสูํยุคที่สี่ ให๎รหัส ใหมํวํา “ประเทศไทย 4.0” ให๎เป็นเศรษฐกิจใหมํ (New Engines of Growth) มี
รายได๎สูง โดยวางเปูาหมายให๎ เกิดภายใน 5-6 ปีนี้ เป็นการการวางภาพอนาคตทางเศรษฐกิจที่ชัดเจนของประเทศที่
พัฒนา เชํน สหรัฐอเมริกา “A Nation of Makers” อังกฤษ “Design of Innovation” อินเดีย “Made in India”
หรือ เก าหลีใต๎ “Creative Economy” เป็นต๎น “ประเทศไทย 4.0” ต๎องการปรับเปลี่ยนโครงสร๎างเศรษฐกิจไปสูํ
“Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด๎วยนวัตกรรม” โดยมีฐานคิดหลัก คือ เปลี่ยนจากการผลิต
สินค๎า “โภคภัณฑ์ ” ไปสูํ สิ นค๎าเชิง “นวัตกรรม” เปลี่ยนการขับเคลื่อนประเทศด๎วยภาคอุตสาหกรรมไปสูํการ
ขับเคลื่อนด๎วยเทคโนโลยี ความคิดสร๎างสรรค์ และนวัตกรรม และเปลี่ยนจากการเน๎นภาคการผลิตสินค๎าไปสูํการเน๎น
ภาคบริการมากขึ้น แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ปี พ.ศ. 2561 – 2565
ดังนั้น จึงควรมีการเปลี่ยนวิธีการที่มีลักษณะสาคัญ คือ เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมในปัจจุบัน ไปสูํ
การเกษตรสมัยใหมํที่เน๎นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต๎องมีฐานะที่ มั่นคง และ
เป็นเกษตรกรแบบเป็นผู๎ประกอบการ (Entrepreneur) เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยูํและรัฐต๎อง
ให๎ความชํวยเหลืออยูํตลอดเวลา ไปสูํการเป็น Smart Enterprises และ Startups บริษัทเกิด ใหมํที่มีศักยภาพสูง
เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร๎างมูลคําคํอนข๎างต่าไปสูํ High Value Services และเปลี่ยนจาก
แรงงานทักษะต่าไปสูํแรงงานที่มีความรู๎ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง
เพื่อให๎เกิดผลจริงต๎องมีการพัฒนาวิทยาการ ความคิดสร๎างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการ
วิจัยและพัฒนา แล๎วตํอยอดในกลุํมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปูาหมาย ดังนี้
1. กลุํมอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ เชํน สร๎างเส๎นทางธุรกิจใหมํ (New Startups) ด๎าน
เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีอาหาร เป็นต๎น
2. กลุํมสาธารณสุ ข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เชํน พัฒ นาเทคโนโลยีสุขภาพ เทคโน โลยี
การแพทย์ สปา เป็นต๎น
3. กลุํมเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุํนยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช๎ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม เชํน
เทคโนโลยีหุํนยนต์ เป็นต๎น
4. กลุํมดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมตํอและบังคับอุปกรณ์ตํางๆ ปัญญาประดิษฐ์และ เทคโนโลยี
สมองกลฝังตัว เชํน เทคโนโลยีด๎านการเงิน อุปกรณ์เชื่อมตํอออนไลน์โดยไมํต๎องใช๎คน เทคโนโลยี การศึกษา EMargetPlace E-Commerce เป็นต๎น
5. กลุํมอุตสาหกรรมสร๎างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลคําสูง เชํน เทคโนโลยีการออกแบบ ธุรกิจ ไลฟ์
สไตล์ เทคโนโลยีการทํองเที่ยว การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ เป็นต๎น
การพัฒนาประเทศภายใต๎โมเดล “ประเทศไทย 4.0” จะใช๎แนวทาง “สานพลังประชารัฐ ” เป็นตัวการ
ขับเคลื่อน โดยมุํงเน๎นการมีสํวนรํวมของภาคเอกชน ภาคการเงินการธนาคาร ภาคประชาชน ภาค สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยตํางๆ รํวมกันระดมความคิด ผนึกก าลังกันขับเคลื่อน ผําน โครงการ บันทึกความรํวมมือ
กิจกรรม หรือ งานวิจัยตํางๆ โดยการด าเนินงานของ “ประชารัฐ” กลุํมตํางๆ อันได๎แกํ กลุํมที่ 1 การยกระดับ
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นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์การปรับแก๎กฎหมายและกลไกภาครัฐ พัฒนาคลัสเตอร์ ภาคอุตสาหกรรมแหํงอนาคต และ
การดึงดูดการลงทุน และการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน กลุํมที่ 2 การพัฒนาการเกษตรสมัยใหมํและการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ กลุํมที่ 3 การสํงเสริมการทํองเที่ยว และไมล์ การสร๎างรายได๎ และการกระตุ๎นการใช๎
จํายภาครัฐ กลุํมที่ 4 การศึกษาพื้นฐานและพัฒนาผู๎นา (โรงเรียนประชารัฐ) รวมทั้งการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ และ
กลุํมที่ 5 การสํงเสริมการสํงออกและการลงทุนใน ตํางประเทศ รวมทั้งการสํงเสริมกลุํม SMEs และผู๎ประกอบการใหมํ
(Start Up) ซึง่ แตํละกลุมํ กาลังวางระบบ และกาหนดแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายอยํางเข๎มข๎น
4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
สาหรับยุ ทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคม ฉบับที่ 12 ถูกกาหนดจาก
ยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด๎านภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และกาหนดเป็นแนวทางในรายละเอียดที่แสดงให๎เห็นถึงความ
สอดคล๎องและการตอบสนองตํอเปูาหมายที่ ต๎องบรรลุในระยะ 5 ปี ที่จะเป็นการวางพื้นฐานที่สามารถสานตํอการ
พัฒนาในประเด็นสาคัญของประเทศในระยะตํอไปที่สนับสนุนเปูาหมายการพัฒนาให๎เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
โดยใช๎หลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนาทาง
ยุทธศาสตร์ที่กาหนดในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีจานวน 10 ยุทธศาสตร์ ที่ครอบคลุมมิติตํางๆ ซึ่งสะท๎อนทั้ง
ในเรื่องการพัฒนาฐานการผลิตและบริการ การพัฒนากลุํมเปูาหมาย และการพัฒนาในเรื่องกลไกและกฎระเบียบ
รวมทั้งการพัฒนาทุนมนุษย์ ภายใต๎การกาหนดและการยึดหลักการสาคัญของการพัฒนา ดังนั้น ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงประกอบด๎วยยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ได๎แกํ
1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร๎างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
2. ยุทธศาสตร์การสร๎างความเป็นธรรมลดและความเหลื่อมล้าในสังคม
3. ยุทธศาสตร์การสร๎างความเข๎มแข็งทางเศรษฐกิจและแขํงขันได๎อยํางยั่งยืน
4. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมเพื่อการพัฒนาอยํางยั่งยืน
5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร๎างความมั่นคงแหํงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูํความมั่งคั่งและยั่งยืน
6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย
และประกอบกับอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่มุํงเน๎นการพัฒนาพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์และกลไกสนับสนุนให๎การดาเนิน
ยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด๎านให๎สัมฤทธิ์ผล ประกอบด๎วย
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
10. ยุทธศาสตร์ความรํวมมือระหวํางประเทศเพื่อการพัฒนา
นอกจากนี้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ยังมีจุดเน๎นและประเด็นการ
พัฒนาที่สาคัญ ได๎แกํ
1. พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรม
2. เตรียมพร๎อมด๎านกาลังคนและเสริมสร๎างศักยภาพของประชากร
3. สร๎างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้า
4. การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจ
5. สร๎างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
6. ฟื้นฟูพื้นฐานด๎านความมั่นคงที่เป็นปัจจัยสาคัญตํอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
7. บริหารจัดการในภาครัฐ
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8. พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
9. พัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
10. สร๎างความรํวมมือระหวํางประเทศ
11. พัฒนาเศรษฐกิจมหภาค
5. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปีฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565)
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได๎จัดทากรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551
– 2565) ขึ้น เพื่อเป็นกรอบและแนวทางการพัฒนาการศึกษาที่ชัดเจนรํวมกันของอุดมศึกษาไทย โดยมี เปูาหมายของ
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 เมื่อสิ้นสุดแผนในปี พ.ศ. 2565 คือ “ยกระดับคุณภาพ อุดมศึกษาไทย เพื่อ
ผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถปรับตัวสาหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิตพัฒนา ศักยภาพอุดมศึกษาในการ
สร๎างความรู๎และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศใน โลกาภิวัฒน์ สนับสนุนการพัฒนาที่
ยั่งยืนของท๎องถิ่นไทยโดยใช๎กลไกของธรรมาภิบาลการเงินการกากับมาตรฐาน และเครือขํายอุดมศึกษาบนพื้นฐานของ
เสรีภาพทางวิชาการความหลากหลายและเอกภาพเชิงระบบ” ประกอบด๎วย
1) ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทยเพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ
2) พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร๎างความรู๎ และนวัตกรรมเพื่ อเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขัน ของ
ประเทศ
3) สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของท๎องถิ่นไทย โดยใช๎กลไกธรรมาภิบาล การเงิน การกากับมาตรฐาน และ
เครือขํายอุดมศึกษาบนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ได๎ดาเนินงานตามกรอบแผนอุดมศึกษาโดยได๎จัดทา
ยุทธศาสตร์ให๎ สอดคล๎องกับทิศทางและกรอบการดาเนินงานตามแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.
2551 – 2565) เชํน สนับสนุนและสํงเสริมการทา ผลงานวิจัย งานสร๎างสรรค์ และนวัตกรรม มีกองทุนสนับสนุนการ
พัฒนาอาจารย์และบุคลากร มีการจัดวาง ระบบการเงิน งบประมาณ ภายใต๎การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมาภิบาล
6. นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
กระทรวงศึกษาธิการจะดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ภายใต๎ วิสัยทัศน์
“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล๎ว ด๎วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง” ซึ่ง
ได๎กาหนดไว๎ในรัฐธรรมนูญฯ โดยมียุทธศาสตร์ด๎านการศึกษาที่จะดาเนินการ 6 ด๎าน ดังนี้
1) ความมั่นคง ตัวอยํางกิจกรรมในการจัดศึกษาของสถานศึก ษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต๎ หากใน
พื้นที่ชายแดนภาคใต๎ไมํสงบก็จะสํงผลถึงคุณภาพการศึกษา หรือกรณีปัญหาโรงเรียนในเขตพื้นที่สูงจังหวัด ชายแดน
ภาคเหนือ (โรงเรียนชายขอบ) ซึ่งที่ผํานมาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงให๎ ความสาคัญกับ
การศึกษาของโรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต๎และโรงเรียนชายขอบด๎วยเชํนกัน ทั้งการให๎ ความสาคัญกับภาษาที่ใช๎
ในพื้นที่ หรือสิ่งที่เรียนสถานศึกษา ฯลฯ ดังนั้น ยุทธศาสตร์ด๎านความมั่นคงจึงมี ความสาคัญกับนโยบายด๎านการศึกษา
เป็นอยํางมาก
2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยสํงเสริมให๎มีคนไทยมีความสามารถในการแขํงขันกับ นานา
ประเทศได๎ อาทิ การสํงเสริมด๎านภาษาอังกฤษหรือการอาชีวศึกษาแนวใหมํที่มีความรํวมมือกับภาคเอกชน ซึ่งจะทาให๎
การอาชีวศึกษาของไทยมีความสามารถในการแขํงขันกับนานาประเทศมากขึ้น ก็ถือเป็นตัวอยําง กิจกรรมโครงการของ
ยุทธศาสตร์ด๎านนี้
3) การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะการลงทุนกับเด็กเล็กในระดับ Pre-school เป็นสิ่งสาคัญ มาก
เพราะเป็นการลงทุนที่ได๎ผลมากที่สุด นอกจากนี้ การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง การพัฒนาครูด๎วย
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4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้าทางสังคม อาทิ การประเมินผล นักเรียน
รํวมกับนานาชาติ หรือ PISA ซึ่งคะแนนเฉลี่ยในแตํละวิชาของเด็กไทยยังไมํอยูํในระดับที่นําพอใจ แตํหากดูคะแนน
สูงสุดของเด็กไทยในแตํละวิชา พบวํามีคะแนนมากกวํานักเรียนสิงคโปร์ที่ได๎อันดับหนึ่งจากการประเมินผล PISA แตํ
การที่คะแนนเฉลี่ย PISA ของเด็กไทยได๎อันดับต่า เพราะไทยสํงทุกโรงเรียนเข๎ารับการประเมิน รวมถึงโรงเรียนขนาด
เล็กและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ซึ่งหลายโรงเรียนยังคงมีคะแนนต่าด๎วย จึงทาให๎คําเฉลี่ยของประเทศต่าลง
ซึ่งสะท๎อนให๎เห็นวําเป็นตัวอยํางของความเหลื่อมล้าทางการศึกษา ระหวําง โรงเรียนที่มีความพร๎อมกับโรงเรียนใน
ชนบทที่ยังขาดการสนับสนุนในด๎านตํางๆ ดังนั้น เราต๎องกลับไป พิจารณาวําโรงเรียนเหลํานั้นยังขาดอะไรบ๎าง เชํน
ขาดครูกี่คน มีครูครบชั้นหรือไมํ ครูสอนไมํตรงสาขา เป็นต๎น เพื่อทาการสนับสนุนและแก๎ปัญหาได๎ตรงจุด
5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชี วิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีหลากหลายโครงการที่สาคัญ อาทิ
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง นโยบายโรงเรียนคุณธรรม เป็นต๎น
6) การปรับสมดุ ลและพัฒนาระบบการบริ หารจัดการภาครั ฐ เชํน การด าเนินการด๎านตํางๆ ของ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เป็นต๎น สิ่งที่ส าคัญอีกประการ คือ "กระทรวงศึกษาธิการต๎องการสร๎างเด็ก
ให๎โตขึ้นมา เกลียดการโกง หรือเติบโต ขึ้นมากับความไมํโกง ด๎วยการปลูกฝังการไมํโกงไว๎ในบรรยากาศ ระบบ และ
การสนทนา เพราะการไมํโกงมี วิธีการเดียว ก็คือ ให๎เกลียดการโกง และจะได๎ไมํทา"
7. แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับร่าง (พ.ศ.2560-2574)
กรอบทิศทางแผนการศึกษาแหํงชาติฉบับนี้ ซึ่งจะเริ่มดาเนินการในปี 2560 จะเป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว
สาหรับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องกับการศึกษา ทั้งที่อยูํในกระทรวงศึกษาธิการและนอกกระทรวงศึกษาธิการได๎นาไปเป็น
กรอบและแนวทางการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู๎สาหรับพลเมืองทุกชํวงวัย ตั้งแตํเกิดจนตลอดชีวิต ให๎บรรลุผล
ตามเปูาหมายของแผนฯ โดยจุดมุํงหมายที่สาคัญของแผนคือ การมุํงเน๎นการประกันโอกาสและความเสมอภาคทาง
การศึกษา การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และการศึกษาเพื่อการมีงานทาและสร๎างงานได๎ ภายใต๎บริบท
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด๎วยนวัตกรรมและความคิดสร๎างสรรค์ รวมทั้งมีความเป็น
พลวัต ภายใต๎สังคมแหํงปัญญา (Wisdom-Based Society) สังคมแหํงการเรียนรู๎ (Lifelong Learning Society) และ
การสร๎างสภาพแวดล๎อมที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ (Supportive Learning Environment) เพื่อให๎พลเมืองสามารถแสวงหา
ความรู๎และเรียนรู๎ได๎ด๎วยตนเองอยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต เพื่อให๎ประเทศไทยสามารถก๎าวข๎ามกับดักประเทศที่มีรายได๎
ปานกลางไปสูํประเทศที่พัฒนาแล๎วในอีก 15 ปีข๎างหน๎า
กรอบทิศทางแผนการศึกษาแหํงชาติฉบับนี้ จะเป็นเสมือนหนึ่งแผนที่นาทางให๎ระบบการศึกษาไทยสามารถ
พัฒ นาศักยภาพและขีด ความสามารถของทุน มนุษย์ที่มีอ ยูํในตัว ตนของแตํล ะบุ คคลให๎ เต็ มตามศักยภาพส าหรั บ
ประชากรทุกชํวงวัย ตั้งแตํเกิดจนตลอดชีวิตที่ประชาชนสามารถแสวงหาความรู๎และเรียนรู๎ได๎ด๎วยตนเองอยํางตํอเนื่อง
ตลอดชีวิต โดยมีเปูาหมายของการพัฒนาการศึกษา 5 ประการ ได๎แกํ การเข๎าถึง (Access) ความเทําเทียม (Equity)
คุณภาพ (Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และการตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ภายใต๎บริบท
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่เป็นพลวัต ซึ่งกาหนดวิสัยทัศน์ จุดมุํงหมาย ความคาดหวั ง เปูาหมาย
สุดท๎ายของแผน หลักการ/แนวคิด และยุทธศาสตร์/มาตรการเพื่อการบรรลุเปูาหมาย ดังนี้
1. วิสัยทัศน์ของแผนการศึกษาแหํงชาติ (Vision)
ให๎ความสาคัญกับการสร๎างระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นกลไกหลักของ
การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของทุนมนุษย์ และรองรับการศึกษา การเรียนรู๎ และความท๎าทายที่เป็น
พลวัตของโลกศตวรรษที่ 21
2. จุดมุํงหมายของการจัดการศึกษา (Goals)
การศึกษาเป็นเครื่องมือ/กลไกในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให๎มีความเป็นพลเมือง 4 (เป็นคนดี มี
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วินัย เป็นพลเมืองที่ดีและมีคุณภาพของสังคม ประเทศ และของโลก) มีทักษะ ความรู๎ความสามารถ และสมรรถนะใน
การปฏิบัติงานที่ตอบสนองความต๎องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ (สามารถเรียนรู๎ได๎ตามความถนัด
ความสนใจ) และดารงชีวิตในสังคมอยํางเป็นสุข (มีงานทา มีอาชีพ มีรายได๎ รวมทั้งสามารถปรับตัวและดารงชีวิตใน
สังคมได๎อยํางรู๎เทําทันการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมพหุวัฒนธรรมที่เป็นพลวัตในโลกศตวรรษที่ 21 ด๎วย
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)
3. ความคาดหวังของแผนการศึกษาแหํงชาติ (Aspiration)
ลดความแตกต่างในคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระหว่างสถานศึกษา
- สถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนสามารถจัดการศึกษาที่มีคุณภาพไมํต่ากวํามาตรฐานขั้น
ต่าที่รัฐกาหนด
- สถานศึกษามีความเชี่ยวชาญและความเป็นเลิศในการผลิตและพัฒนากาลังคนที่สนองตอบ
ความต๎องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ รวมทั้งความท๎าทายที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรษที่ 21
เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
- ประชากรทุกคนที่อยูํในวัยเรียนได๎รับการศึกษาไมํต่ากวําการศึกษาภาคบังคับ ที่มีคุณภาพ
และมาตรฐาน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถให๎เต็มตามศักยภาพที่มีอยูํในตัวตนของแตํละบุคคล
- ประชากรที่อยูํในกาลังแรงงานได๎รับการพัฒนาทักษะความรู๎ ความสามารถ และสมรรถนะ
ที่ตอบสนองความต๎องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ ผํานระบบการทดสอบ วัดและประเมินผลลัพธ์
การเรียนรู๎ (Learning Outcome) ทั้งการเรียนรู๎จากการศึกษาในระบบโรงเรียน การศึกษานอกระบบโรงเรียน
การศึกษาตามอัธ ยาศัย และประสบการณ์จากการทางาน ผํานการสะสมหนํวยการเรียน และการเทียบโอน เพื่อ
ยกระดับคุณวุฒิตามกรอบคุณวุฒิแหํงชาติ
กระจายอานาจและความรับผิดชอบไปสู่สถานศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
- สถานศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีศักยภาพและความพร๎อมสามารถเปลี่ยนสถานะเป็น
สถานศึกษานิติบุคคลในกากับ เพื่อความเป็นอิสระคลํองตัว และรับผิดชอบตํอคุณภาพการศึกษาของผู๎เรียน
- สถานศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน แตํขาดศักยภาพและความพร๎อม ได๎รับการพัฒนาและ
เตรียมความพร๎อมในการเปลี่ยนสถานะเป็นสถานศึกษานิติบุคคลในกากับ เพื่อความเป็นอิสระคลํองตัว และรับผิดชอบ
ตํอคุณภาพการศึกษาของผู๎เรียน
เพิ่มประสิทธิภาพและลดความสูญเปล่าของการบริหารจัดการ เพื่อรองรับการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
ภายใต้การกากับของรัฐ
- ลดบทบาท อานาจหน๎าที่ความรับผิดชอบและขนาดของหนํวยงานสํว นกลางและสํว น
ภูมิภ าค จากการเป็ นผู๎ จัดการศึ กษาเป็ นหลักมาเป็นผู๎กากับนโยบาย แผน มาตรฐาน สํ งเสริม สนับสนุน ติดตาม
ประเมินผล ควบคูํกับการกระจายอานาจการจัดการศึกษาไปสูํสถานศึกษา
- ควบรวมสถานศึกษาที่มีขนาดและจานวนผู๎ เรียนต่ากวําเกณฑ์มาตรฐาน และไมํอยูํใน
สภาพและสถานะของความเป็นโรงเรียน มีครูไมํครบชั้ น ไมํได๎คุณภาพมาตรฐานและประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
เพื่อให๎มีจานวนและขนาดสถานศึกษาที่เหมาะสม ภายใต๎บริบทของโครงสร๎างประชากรที่ลดลงอยํางตํอเนื่องในอีก 30
ปีข๎างหน๎า โดยเปลี่ยนสถานภาพเป็นแหลํงเรียนรู๎ของชุมชนตามความต๎องการจาเป็น
- สํ ง เสริ ม สนั บ สนุ น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาผลิ ต บั ณ ฑิ ต ในคณะ/สาขาวิ ช าที่ ส ถาบั น มี ค วาม
เชี่ยวชาญเพื่อความเป็นเลิศ หรือเป็นความต๎องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ และลดการผลิตบัณฑิต
ในคณะ/สาขาวิชาที่เกินความต๎องการของตลาดแรงงาน
- ควบรวมสถาบันอุดมศึกษาเพื่อให๎มีจานวนและขนาดที่เหมาะสมกับการผลิ ตกาลังคนเพื่อ
ตอบสนองความต๎องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศในอนาคต
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สร้างการมีส่วนร่วมในการระดมทุนและการสนองทุนเพื่อการศึกษาจากทุกภาคส่วนของสังคม
- สํงเสริมสนับสนุนให๎ทุกภาคสํวนของสังคมที่มีศักยภาพและความพร๎อม เข๎ามามีสํวนรํวม
ในการระดมทุนและสนองทุนเพื่อการศึกษา
โดยเฉพาะสถานประกอบการ สถาบัน/องค์กรตําง ๆ ในสังคม และผู๎เรียน
วิสัยทัศน์
“คนไทยทุกคนได๎รับการศึกษาและเรียนรู๎ตลอดชีวิตอยํางมีคุณภาพ ดารงชีวิตอยํางเป็นสุสอดคล๎อง
กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21”
แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับร่าง (พ.ศ.2560-2574) ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร๎างขีดความสามารถใน
การแขํงขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชํวงวัย และการสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร๎างโอกาส ความเสมอภาค และความเทําเทียมทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร๎างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
เปูาหมายที่ 1 : คนทุกชํวงวัยมีความรักสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
เปูาหมายที่ 2 : คนทุกชํวงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต๎และพื้นที่
พิเศษได๎รับการศึกษาและเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ
เปูาหมายที่ 3 : คนทุกชํวงวัยได๎รับการศึกษา การดูแลและปูองกันจากภัยคุกคามในชีวิต
รูปแบบใหมํ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่ อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ
เปูาหมายที่ 1 : กาลังคนมีทักษะที่สาคัญจาเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต๎องการของ
ตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
เปูาหมายที่ 2 : สถาบันการศึกษาและหนํวยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความ
เชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด๎าน
เปูาหมายที่ 3 : การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร๎างองค์ความรู๎ และนวัตกรรมที่สร๎างผลผลิตและ
มูลคําเพิ่มทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
เปูาหมายที่ 1 : ผู๎เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทยและทักษะและ
คุณลักษณะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
เปูาหมายที่ 2 : คนทุกชํวงวัยมีทักษะความรู๎ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐาน
การศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได๎ตามศักยภาพ
เปูาหมายที่ 3 : สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู๎ตาม
หลักสูตรอยํางมีคุณภาพและมาตรฐาน
เปูาหมายที่ 4 : แหลํงเรียนรู๎ สื่อตาราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู๎มีคุณภาพและ
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มาตรฐานและประชาชนสามารถเข๎าถึงได๎โดยไมํจากัดเวลาและสถานที่
เปูาหมายที่ 5 : ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ
เปูาหมายที่ 6 : ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได๎มาตรฐานระดับ
สากล
เปูาหมายที่ 7 : ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได๎รับการพัฒนาสมรรถนะตาม
มาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
เปูาหมายที่ 1 : ผู๎เรียนทุกคนได๎รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข๎าถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพ
เปูาหมายที่ 2 : การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ผํานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา สาหรับ
คนทุกชํวงวัย
เปูาหมายที่ 3 : ระบบข๎อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต๎อง
เป็นปัจจุบัน เพื่อการวางแผน การบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เปูาหมายที่ 1 : คนทุกชํวงวัย มีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล๎อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนา
แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูํการปฏิบัติ
เปูาหมายที่ 2 : หลักสูตร แหลํงเรียนรู๎ และสื่อการเรียนรู๎ที่สํงเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล๎อม คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูํการปฏิบัติ
เปูาหมายที่ 3 : การวิจัยเพื่อ พัฒนาองค์ความรู๎และนวัตกรรมด๎านการสร๎างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
เปูาหมายที่ 1 : โครงสร๎าง บทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคลํองตัว
ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได๎
เปูาหมายที่ 2 : ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สํงผลตํอ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เปูาหมายที่ 3 : ทุกภาคสํวนของสังคมมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความ
ต๎องการของประชาชนและพื้นที่
เปูาหมายที่ 4 : กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับ
ลักษณะที่แตกตํางกันของผู๎เรียน สถานศึกษา และความต๎องการกาลังแรงงานของประเทศ
เปูาหมายที่ 5 : ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความ
เป็นธรรม สร๎างขวัญกาลังใจ และสํงเสริมให๎ปฏิบัติงานได๎อยํางเต็มตามศักยภาพ
แผนงาน/โครงการตามเป้าหมาย
ระยะที่ 1 ระยะเร่งด่วน (พ.ศ. 2560-61)
การดาเนินการของกระทรวงศึกษาธิการในระยะเรํงดํวนประกอบด๎วย
• การจัดทาฐานข๎อมูลผู๎เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยง แลกเปลี่ยน และใช๎ประโยชน์
รํวมกัน ระหวําง ศธ. และหนํวยงานอื่น
• การขยายการบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และการใช๎ประโยชน์จาก DLIT, DLTV
• การจัดอัตรากาลังครูให๎ครบตามเกณฑ์
• การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์แก๎ปัญหา
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• การปรับระบบการสอบ O-Net ให๎เป็นที่ยอมรับ
ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2560-64)
เป็นการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ของแผนฯ ในเปูาหมายและตัวชี้วัดที่ได๎กาหนดผลลัพธ์ไว๎ในชํวง 5
ปีแรก ซึ่งหนํวยงานที่จัดการศึกษาจะต๎องนายุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนา เปูาหมายและตัวชี้วัด ไปจัดทาแผนพัฒนา
การศึกษาระยะ 5 ปี และจัดทารายละเอียดการดาเนินการแตํละปี ในลักษณะแผนปฏิบัติการประจาปี เพื่อให๎บรรลุผล
ตามที่ กาหนดไว๎
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2565-69)
เป็นการดาเนินการตามเปูาหมายและตัวชี้วัดที่ได๎กาหนดผลลัพธ์ไว๎ในชํวง 5 ปีที่สอง ซึ่งหนํวยงานที่
จัดการศึกษาจะต๎องประมวลผลการดาเนินการพัฒนาการศึกษาตามแผนการศึกษาแหํงชาติในระยะเรํงดํวนและระยะ
5 ปีแรก และนามาใช๎ในการพิจารณาปรับปรุงการดาเนินการ
ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2570-74)
เป็นการดาเนินการตามเปูาหมายและตัวชี้วัดที่ได๎กาหนดผลลัพธ์ไว๎ในชํวง 5 ปีที่สาม โดยหนํวยงานที่
จัดการศึกษาต๎องทบทวนยุทธศาสตร์ เปูาหมายและตัวชี้วัดจากผลของการจัดการศึกษาในชํวง 10 ปีแรก และประเมิน
สภาวการณ์ของประเทศและของโลกเพื่อการปรับปรุงให๎เหมาะสมสอดคล๎องกับความต๎องการของสังคม ตลาดงาน
และการพัฒนาประเทศ
ระยะที่ 5 (พ.ศ. 2575-79)
เป็นการดาเนินการตามเปูาหมายและตัวชี้วัดที่ได๎กาหนดผลลัพธ์ไว๎ในชํวง 5 ปีที่สี่ โดยหนํวยงานที่จัด
การศึกษาต๎องทบทวนยุทธศาสตร์เปูาหมายและตัวชี้วัด จากผลของการจัดการศึกษาในชํวง 15 ปีแรก และประเมิน
สภาวการณ์ของประเทศและของโลก เพื่อการปรับปรุงให๎เหมาะสมสอดคล๎องกับความต๎องการของสังคม ตลาดงาน
และการพัฒนาประเทศ
8. แผนพัฒนาการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564
จากบริบทสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย ความเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคอาเซียนและสังคมโลก
อานาจหน๎าที่ของกระทรวงศึกษาธิการภายใต๎กฎหมายสาคัญที่เกี่ยวข๎องกับการศึกษาของประเทศ ความเชื่อมโยง
ระหวํางยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2574) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560 - 2564) และแผนการศึ ก ษาแหํ ง ชาติ พ.ศ.2560 – 2574
กั บ ทิ ศ ทางการพั ฒ นาการศึ ก ษาของ
กระทรวงศึกษาธิการทั้งในมิติด๎านความมั่นคง มิติด๎านเศรษฐกิจ มิติด๎านสังคม และมิติด๎านการบริหารจัดการภาครัฐที่
มีประสิทธิภาพ ที่สาคัญคือได๎ประเมินสถานะของกระทรวง ศึกษาธิการโดยการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอํอน โอกาส และ
อุป สรรค (SWOT) ตามบริ บทในข๎างต๎น แล๎ ว จึงสามารถกาหนดเป็นสาระส าคัญของแผนพัฒ นาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งได๎แกํ เปูาหมายหลักและตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
ยุทธศาสตร์ ผลผลิต/ผลลัพธ์ของยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดภายใต๎ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ได๎ดังนี้
1. เปูาหมายหลักของแผนพัฒนาการศึกษาฯ
1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ๎มกันตํอการเปลี่ยนแปลงและ
การพัฒนาประเทศในอนาคต
2. กาลังคนได๎รับการผลิตและพัฒนา เพื่อเสริมสร๎างศักยภาพการแขํงขันของประเทศ
3. มีองค์ความรู๎ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอยํางยั่งยืน
4. คนไทยได๎รับโอกาสในเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต
5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีสํวนรํวมจากทุก
ภาคสํวน
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2. ตัวชี้วัดตามเปูาหมายหลัก
1. ผลคะแนนสอบ PISA ในแตํละวิชา
2. ร๎อยละที่เพิ่มขึ้นของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจาก
การทดสอบระดับชาติ
3. ร๎อยละคะแนนเฉลี่ยของผู๎เรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม
4. ร๎อยละคะแนนเฉลี่ยของผู๎เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก
5. สัดสํวนผู๎เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาตํอสายสามัญ
6.ร๎อยละความพึงพอใจของนายจ๎างผู๎ประกอบการที่มีตํอผู๎สาเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและ
ระดับอุดมศึกษาที่ทางานให๎
7. ร๎อยละของผู๎สาเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาได๎งานทา หรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี
8. ร๎อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร๎างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ได๎รับการเผยแพรํ/ตีพิมพ์
9. ร๎อยละขององค์ความรู๎และสิ่งประดิษฐ์ที่นาไปใช๎ประโยชน์ หรือแก๎ไขปัญหาชุมชนท๎องถิ่น
10. จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ 15-59 ปี
11. ร๎อยละของกาลังแรงงานที่สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต๎นขึ้นไป
12. ร๎อยละของนักเรียนตํอประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 15-17 ปี
13. สัดสํวนผู๎เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐตํอเอกชน
14. จานวนภาคีเครือขํายที่เข๎ามามีสํวนรํวมในการจัด/พัฒนาและสํงเสริมการศึกษา
3. วิสัยทัศน์
“มุํงพัฒนาผู๎เรียนให๎มีความรู๎คูํคุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม”
“ผู๎ เ รี ย น” หมายถึ ง เด็ ก เยาวชน นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา และประชาชน ที่ ไ ด๎ รั บ บริ ก ารจาก
กระทรวงศึกษาธิการ
“มีความรู๎คูํคุณธรรม” หมายถึง รอบรู๎ รอบคอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน สติปัญญา
แบํงปัน ซึ่งเป็น 2 เงื่อนไขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
“มีคุณภาพชีวิตที่ดี” หมายถึง มีอาชีพ มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในการดารงชีวิต
“มีความสุข” หมายถึง ความอยูํดีมีสุข สามารถอยูํรํวมกันอยํางเอื้ออาทร มีความสามัคคีปรองดอง
“สังคม” หมายถึง สังคมไทย ภูมิภาคอาเซียน และสังคมโลก
4. พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสูํสากล
2. เสริมสร๎างโอกาสการเข๎าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอยํางทั่วถึง เทําเทียม
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
5. ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
2. ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
3. ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจั ยที่สอดคล๎องกับความต๎องการของการพัฒนา
ประเทศ
4. ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข๎าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต
5. ยุทธศาสตร์สํงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
6. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและสํงเสริมให๎ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา
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9. นโยบายการปรับยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศได๎รํวมหารือและกาหนดแนวทางการยกระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20
ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) มุํงเน๎นให๎มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท๎องถิ่น โดย กาหนดวิสัยทัศน์
คือ “มหาวิทยาลัยราชภัฏเน๎นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นเลิศ โดยกระบวนการจัดการเรียน การสอนเพื่อการ
พัฒนาชุมชนและท๎องถิ่นให๎มีความเข๎มแข็งและยั่งยืน” ซึ่งมีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้
1. พันธกิจ
1.1) ผลิตบัณฑิต
1.2) วิจัย สร๎างความรู๎และนวัตกรรมให๎มีคุณภาพและได๎มาตรฐานสากล
1.3) ให๎บริการทางวิชาการถํายทอดเทคโนโลยี น๎อมนาแนวพระราชดาริ และทานุบารุง ศิลปวัฒนธรรม
1.4) สร๎างเครือขํายและความรํวมมือกับภาคประชาชน ชุมชน ท๎องถิ่น และผู๎ประกอบการในการจัด
การศึกษา
1.5) บริ หารจัดการมหาวิทยาลั ยให๎ มีความคลํ องตัว ยืดหยุํน โปรํงใส ด๎วยหลั กธรรมาภิบาล สูํ การ
เปลี่ยนแปลงและการพัฒนาก๎าวหน๎าอยํางตํอเนื่องและยั่งยืน
2. วัตถุประสงค์
2.1) จัดการศึกษาสอดคล๎องกับแผนการศึกษาแหํงชาติฉบับปัจจุบันและผลิตกาลังคน เพื่อ ตอบสนองการ
พัฒนาประเทศ
2.2) การสร๎างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา แกํสังคม ท๎องถิ่นและประชาชน
2.3) การบูรณาการงานวิจัย บริการวิชาการ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เข๎ากับกระบวนการ การ
จัดการเรียนรู๎ และการมีสํวนรํวมกับชุมชน และท๎องถิ่น โดยเน๎น คุณภาพ สูํความเป็นเลิศ
2.4) การยกคุณภาพชีวิต การลดชํองวํางและเหลื่อมล้าทางสังคม และสร๎างประชาชนใน ท๎องถิ่น ให๎มี
ความเข๎มแข็งอยํางยั่งยืน สูํประเทศไทย 4.0
3. ยุทธศาสตร์
3.1) การพัฒนาท๎องถิ่น
3.2) การผลิตและพัฒนาครู
3.3) การยกระดับคุณภาพการศึกษา
3.4) การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
10. แผนพัฒนาจังหวัดกาแพงเพชร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564
10.1) การวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมของจังหวัด
1. ด้านเศรษฐกิจ
ปี 2557 จังหวัดกาแพงเพชร มีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจาปี มูลคํา 113,006 ล๎าน บาท
(ลาดับที่ 2 ของภาคเหนือ ลาดับที่ 21 ของประเทศ) ลดลงจากปี 2556 ที่มีมูลคํา 121,972 ล๎านบาท เทํากับ 8,966
ล๎านบาท หรือลดลงร๎อยละ 7.4
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ผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขายํอยที่สาคัญของจังหวัด 3 ลาดับแรก ที่ทารายได๎ให๎แกํจังหวัด ได๎แกํ สาขา
การเกษตร ร๎อยละ 27.02 สาขาการทาเหมืองแรํและเหมืองหิน ร๎อยละ 24.97 และสาขาการผลิตอุตสาหกรรม ร๎อย
ละ 20.78
จังหวัดกาแพงเพชรมีอัตราการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดแบบปริมาณลูกโซํ (CVM) ในปี 2557
เทํากับ 60,228 ล๎านบาท ต่ากวําปี 2556 ที่มีจานวน 64,806 ล๎านบาท ร๎อยละ -7.1 สูงกวํา คําเฉลี่ยของประเทศ ซึ่ง
อยูํในอัตราร๎อยละ -0.41 โดยอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ย 5 ปี (พ.ศ.2553 - 2557) ที่ ร๎อยละ +3.94
ผลิตภัณฑ์มวลรวมตํอหัว (GPP per capita) ของจังหวัดกาแพงเพชร ในปี พ.ศ. 2557 จานวน 144,269
บาท/คน/ปี (ลาดับที่ 2 ของภาคเหนือ ลาดับที่ 22 ของประเทศ) ซึ่งต่ากวําในปี พ.ศ. 2556 เทํากับ 10,753 บาท/คน/
ปี คิดเป็นร๎อยละ 6.9 แตํหากพิจารณาคําเฉลี่ย 5 ปี (พ.ศ.2553-2557) มีอัตราการขยายตัว ร๎อยละ 10.4
โดยในสาขาการเกษตร ในปี 2557 มีมูลคํา 30,536 ล๎านบาท ต่ากวําในปี พ.ศ. 2556 ร๎อยละ 12.2 โดยมี
อัตราการขยายตัวเฉลี่ย 5 ปี (พ.ศ.2553 - พ.ศ.2557) ขยายตัวร๎อยละ 18.8 สาขาการทาเหมืองแรํ และเหมืองหินในปี
พ.ศ. 2557 มีมูลคํา 28,221 ล๎านบาท ลดลงจากปี พ.ศ.2556 ร๎อยละ 13.0 โดยมีอัตราการ ขยายตัวเฉลี่ย 5 ปี (พ.ศ.
2553 - พ.ศ.2557) ร๎อยละ 13.6 สํวนในสาขาการผลิตอุตสาหกรรม ในปี พ.ศ. 2557 มีมูลคํา 23,477 ล๎านบาท ลดลง
จากปี พ.ศ. 2556 ร๎อยละ 4.9 โดยมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย 5 ปี (พ.ศ. 2553 - พ.ศ.2557) ร๎อยละ 2.6
2. ด้านเกษตรกรรม
โครงสร๎างการผลิตภาคเกษตรในปี พ.ศ.2557 เทํากับร๎อยละ 27.02 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม จังหวัด ณ
ราคาประจาปี มีมูลคําเทํากับ 30,536 ล๎านบาท
ผลิตภัณฑ์ภาคการเกษตรที่มีมูลคําเพิ่มมากที่ สุดตามลาดับ ได๎แกํ ข๎าว อ๎อย มันสาปะหลัง เมื่อ พิจารณา
อัตราการขยายตัว ณ ราคาประจาปีจะพบวําในห๎วง 5 ปี ที่ผํานมา (ปี พ.ศ.2553 - พ.ศ.2557) มีอัตรา ขยายตัวเฉลี่ย
เพิ่มขึ้น +18.85%
จังหวัดเป็นแหลํงผลิตข๎าวเปลือกที่สาคัญแหํงหนึ่ง มีการพัฒนาไปสูํการเป็นแหลํงอุตสาหกรรม แปรรูปข๎าวที่
สาคัญของกลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนลํางและในภูมิภาคนี้ก็วําได๎ นอกจากนี้ยังเป็นแหลํงสํงออก ข๎าวสาร ที่สาคัญของ
กลุํมภาคเหนือตอนลําง จังหวัดมีโรงสีที่ทันสมัยครอบคลุมทั่วพื้นที่ มีกาลังการผลิตมาก สามารถรองรับผลผลิตจาก
จังหวัดอื่นได๎อยํางเพียงพอ รวมทั้งการรับจ๎างผลิตข๎าวสํงออกไปตํางประเทศเป็น จังหวัดที่มีศักยภาพนาไปสูํการพัฒนา
เป็นผู๎สํงออกระดับประเทศได๎เอง และขณะนี้มีการสํงออกไปตํางประเทศที่ สาคัญ คือ ประเทศจีน สิงคโปร์ ฮํองกง
ไต๎หวัน อเมริกา ฝรั่งเศส อิสราเอล รัสเซีย อิหรําน เป็นต๎น ชนิดข๎าว สํงออกได๎แกํ ข๎าวขาว ปลายข๎าว และข๎าวนึ่ง
3. ด้านอุตสาหกรรม
โครงสร๎ า งการผลิ ต ภาคอุ ต สาหกรรม (สาขาการท าเหมื อ งแรํ แ ละเหมื อ งหิ น และสาขาการผลิ ต
อุตสาหกรรม) เทํากับร๎อยละ 45.75 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด มีมูลคํา ณ ราคาประจาปี 2557 เทํากับ 51,698
ล๎านบาท อัตราการขยายตัวในห๎วง 5 ปี (พ.ศ.2553 – 2557) เฉลี่ยเทํากับ +7.64%
จานวนสถานประกอบการอุตสาหกรรม ในรอบปี พ.ศ.2555 - พ.ศ.2558 พบวําในปี 2558 มีโรงงาน
ประเภทตํางๆ 698 แหํง ปี 2557 มีโรงงาน 654 แหํง มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร๎อยละ 6.73 - 15 - แผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ปี พ.ศ. 2561 – 2565
สาหรับโครงสร๎างการผลิตภาคการทาเหมืองแรํและเหมืองหินเทํากับ 24.97 ของผลิตภัณฑ์มวล รวมจังหวัด
มีมูลคํา ณ ราคาประจาปี 2557 เทํากับ 28,221 ล๎านบาท เป็นสาขาการผลิตที่ทารายได๎ให๎กับ จังหวัดเป็นลาดับที่ 2
โดยมีอัตราการขยายตัวในห๎วง 5 ปี (พ.ศ.2553 – 2557) เฉลี่ยเทํากับ +13.6%
4. ด้านการท่องเที่ยว
สถานการณ์ทํองเที่ยวโดยรวมของจังหวัดกาแพงเพชรพบวํานักทํองเที่ยวในปี พ.ศ.2558 มีการ ขยายตัว
เพิ่มขึ้นจากปีกํอนร๎อยละ 5.96 เมื่อเทียบกับปีที่ 2557 ซึ่งหากจาแนกจากจานวนนักทํองเที่ยวแล๎วจะมี การขยายตัว
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เพิ่มขึ้นมากถึงร๎อยละ 5.52 เมื่อเทียบกับปี 2557 หรืออัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ย ร๎อยละ 16.08 สํวนนักทัศนาจรมี
จานวนน๎อยกวํา แตํก็มีอัตราการเพิ่มขึ้นเชํนกันคือร๎อยละ 6.63 เมื่อเทียบกับปี 2557 หรือมี อัตราการเปลี่ยนแปลง
เฉลี่ยร๎อยละ 6.52 ปัจจัยที่ทาให๎นักทํองเที่ยวเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมาเป็นนักทัศนาจร มากกวํานักทํองเที่ยวพักค๎าง
เนื่องจากเส๎นทางการคมนาคมมีความสะดวกสบายมากขึ้น รวมทั้งจังหวัด กาแพงเพชรมีพื้นที่ติดตํอกับจังหวัดหลัก
เชํน พิษณุโลก และสุโขทัย จึงทาให๎นักทํองเที่ยวแวะมาทํองเที่ยวและ เดินทางกลับไปพักค๎างที่จังหวัดหลักแทน
นอกจากนี้จากการไมํมีกิจกรรมยามค่าคืนที่นําสนใจทาให๎ไมํสามารถ ดึงดูดความสนใจนักทํองเที่ยวคนไทยให๎มีการพัก
ค๎างคืน
สาหรับปัจจัยที่สนับสนุนให๎ชาวตํางชาติเดินทางมาเที่ยว อาทิ อุทยานประวัติศาสตร์กาแพงเพชรที่ได๎รับการ
ยกยํองให๎เป็นมรดกโลก รวมถึงแหลํงทํองเที่ยวตามธรรมชาติที่ยังคงมีความสมบูรณ์ จึงทาให๎มี ชาวตํางชาติเดินทาง
เข๎ามาทํองเที่ยว โดยนักทํองเที่ยวสํวนใหญํมีการจัดการเดินทางมาเอง ซึ่งด๎านพาหนะที่ นักทํองเที่ยวนิยมใช๎มากที่สุด
คือรถยนต์สํวนตัว
ในการเดินทางเข๎ามาทํองเที่ยวของนักทํองเที่ยวจะมี ระยะเวลาพานักเฉลี่ยประมาณ 2.09 วัน เพิ่มขึ้นจาก
เดิมเล็กน๎อย ซึ่งนักทํองเที่ยวพักค๎างมีการใช๎จํายตํอคนตํอวัน 1,132.79 บาท สํวนนักทัศนาจรมีการ ใช๎จํายเฉลี่ยตํอวัน
738.90 บาท ทาให๎เกิดรายได๎เฉลี่ยในจังหวัดจานวน 1,252.58 ล๎านบาท ทั้งนี้ในสํวนของ รายได๎และคําใช๎จํายเฉลี่ย
ของจังหวัดกาแพงเพชรมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น
5. ด้านการศึกษา
จานวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงานทา จาแนกตามระดับการศึกษาที่สาเร็จ ระดับ การศึกษาของผู๎มี
งานทาเปรียบเทียบปี พ.ศ.2553–2558 จะเห็นได๎วําผู๎ที่ทางานสํวนใหญํมีระดับการศึกษาที่ สาเร็จต่ากวําประถมศึกษา
สูงที่สุด รองลงมาเป็นผู๎มีระดับการศึกษาที่สาเร็จชั้นประถมศึกษา ระดับการศึกษาที่ สาเร็จมัธยมศึกษาตอนต๎น ระดับ
การศึกษาที่สาเร็จมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับการศึกษาที่สาเร็จ มหาวิทยาลัย ที่เหลือกระจายอยูํในการศึกษา
อื่นๆ
จากความเปลี่ยนแปลงในรอบ 5 ปีที่ผํานมา ผู๎มีงานทาสํวนใหญํเป็นผู๎ไมํได๎สาเร็จการศึกษาระดับ ใด และผู๎
ที่สาเร็จการศึกษาระดับ ต่ากวําประถมศึกษามากที่สุด ซึ่งจากการเปรียบเทียบพบวํา ผู๎มีงานทาที่ไมํได๎ ส าเร็จ
การศึกษาระดับใด ผู๎ที่สาเร็จระดับต่ากวําประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ตอนต๎น จะมี
จานวนลดลงเรื่อยๆ ในขณะเดียวกันผู๎มีงานทาที่มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและ ระดับอุดมศึกษามีการ
เปลี่ยนแปลงในลักษณะเพิ่มขึ้น ทัศนคติของคนรุํนใหมํที่นิยมศึกษาตํอในระดับอุดมศึกษา และประกอบอาชีพอิสระมี
มากขึ้น
จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรกลุํมอายุ 15-59 ปี ของจังหวัดที่ได๎รับการศึกษาในระบบ โรงเรียน
หรือเทียบเทํา ในปี 2557 เทํากับ 7.70 ปี ซึ่งต่ากวําคําเฉลี่ยของประเทศในปีเดียวกัน จานวน 8.90 ปี รวมทั้งตั้งแตํปี
2554 – 2557 มีแนวโน๎มที่ลดลงทุกปีอยํางตํอเนื่อง
จากบริ บทดังกลําว จึ งมีการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดฉบับนี้ เพื่อสนองตอบการแก๎ไขปัญหาและพัฒนา
จังหวัดกาแพงเพชรโดยมีวิสัยทัศน์ เป็นเปูาหมายในเชิงผลลัพธ์ที่จังหวัดต๎องการให๎เกิดขึ้น โดยแสดงถึงจุดเน๎น หรือสิ่ง
ที่จังหวัดต๎องการจะเป็นในอนาคตอยํางชัดเจน รวมทั้งมีความเป็นไปได๎ สอดคล๎องกับการวิเคราะห์ สภาวการณ์และ
โอกาสของพื้นที่ และมีการระบุตาแหนํงการพัฒนาของจังหวัดอยํางชัดเจน โดยผลการสัมมนา เชิงปฏิบัติการจากทุก
ภาคสํวนของจังหวัดได๎กาหนดตาแหนํงการพัฒนาจังหวัด (Positioning) ที่ให๎ความสาคัญ กับประเด็นดังตํอไปนี้ (1)
แหลํงผลิตและแปรรูปสินค๎าเกษตรปลอดภัย (2) แหลํงผลิตพืชพลังงานทดแทน และ (3) การทํองเที่ยวมรดกโลก โดย
ได๎กาหนดวิสัยทัศน์ไว๎ดังนี้ “แหลํงผลิต แปรรูปสินค๎าเกษตรปลอดภัย ฐานผลิต พืชพลังงานทดแทน และเมือง
ทํองเที่ยวมรดกโลก”
10.2) พันธกิจ (Mission)
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เพื่อให๎การพัฒนาจังหวัดกาแพงเพชรมุํงสูํการเป็น “แหลํงผลิต แปรรูปสินค๎าเกษตรปลอดภัย ฐานผลิตพืช
พลังงานทดแทน และเมืองทํองเที่ยวมรดกโลก”ภารกิจหลักและการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวน ซึ่ง จะนาไปสูํการ
พัฒนาเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและการพัฒนาอยํางยั่งยืน มีดังนี้
1. ยกระดับการผลิต การแปรรูป การตลาดสินค๎าเกษตรปลอดภัย และสํงเสริมการผลิตพืช พลังงานทดแทน
อยํางมีประสิทธิภาพ
2. สํงเสริมและบริหารจัดการการทํองเที่ยวให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการทํองเที่ยว
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน สร๎างสังคมที่เข๎มแข็ง และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ อยํางยั่งยืน
10.3) เปูาประสงค์รวม (Overall Goals)
เพื่ อ ให๎ ส อดคล๎ อ งกับ ศั กยภาพและโอกาสในการพัฒ นาจั ง หวั ด และสามารถปรั บ ตัว ให๎ เ ข๎ ากั บ การ
เปลี่ยนแปลงในด๎านตํางๆ ทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนการบรรลุตามวิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัด ที่พึงปรารถนา
ตามแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี จึงกาหนดเปูาประสงค์รวมของการพัฒนาไว๎ ดังนี้
1. ปริมาณผลผลิตการเกษตรปลอดภัยเพิ่มขึ้น
2. รายได๎จากการจาหนํายสินค๎าเกษตรแปรรูปเพิ่มขึ้น
3. จ านวนแปลง/ฟาร์ม ที่ผํานการรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัย (GAP) เพิ่มขึ้น
4. สัดสํวนปริมาณพืชพลังงานตํอสินค๎าเกษตรทั้งหมดเพิ่มขึ้น
5. รายได๎จากการทํองเที่ยวเพิ่มขึ้น และแหลํงทํองเที่ยวได๎รับการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานการ ทํองเที่ยว
เพิ่มขึ้น
6. ประชาชนมีระดับคุณภาพชีวิตสูงขึ้น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และมีการบริหาร จัดการ
สิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน
10.4) ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)
1. พัฒนาหํวงโซํคุณคําสินค๎าเกษตรปลอดภัย และสํงเสริมการผลิตพืชพลังงานทดแทนอยํางมี ประสิทธิภาพ
2. บริหารจัดการการทํองเที่ยวให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
3. พัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงทางสังคม และสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน
11. แผนพัฒนาจังหวัดตาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560
11.1) ข๎อมูลสถิติปัญหาสาคัญของจังหวัด
1. ปัญหาด๎านความยากจนและปัญหาทางการพัฒนาในระดับหมูํบ๎าน จังหวัดตากยังคงมีปัญหา ความ
ยากจน และปัญหาการพัฒนาในระดับหมูํบ๎าน โดยมีข๎อมูลจ านวนครัวเรือนที่มีรายได๎ต่ากวํา 23,000 บาท ตํอคนตํอ
ปี ตั้งแตํ พ.ศ.2552-2554 พบวํา อาเภอแมํสอดเทํานั้นที่มีรายได๎ผํานเกณฑ์ สํวนอาเภอที่เหลือทั้งหมด ได๎แกํเมืองตาก
บ๎านตาก สามเงา แมํระมาด ทําสองยาง แมํสอด พบพระ อุ๎มผาง วังเจ๎า มีรายได๎ต่ากวําเกณฑ์
2. ปัญหาด๎านทรัพยากรธรรมชาติ โดยภาพรวมจังหวัดตากยังคงมีปัญหาด๎านความเสื่อมโทรม ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ และปัญหาด๎านสิ่งแวดล๎อมที่ต๎องเรํงแก๎ไข เพื่อให๎คงความเป็นฐานทรัพยากรปุาไม๎ ต๎นน้า และ
แหลํงบริการทํองเที่ยว โดยมีปัญหาที่สาคัญ ได๎แกํ
- ปัญหาดินขาดความอุดมสมบูรณ์ อันเนื่องมาจากการใช๎ดินเกินสมรรถนะ และมีการใช๎ สารเคมีจ
านวนมาก ตลอดจนขาดการฟื้นฟูทรัพยากรดิ น รวมทั้งมีการชะล๎างพังทลายของดินเนื่องจากสภาพภูมิ ประเทศเป็น
ภูเขา มีความลาดชันสูง เนื้อดินเป็นเนื้อดินรํวนปนทราย
- ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรปุาไม๎ เนื่องมาจากผลการพัฒนาที่ใช๎การขยาย พื้นที่เพื่อทา
การเกษตร และการลักลอบตัดไม๎ทาลายปุา ทาให๎จานวนพืน้ ที่ปุาไม๎ลดลง
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- ปัญหาด๎านทรัพยากรน้า มีสภาพปัญหาทั้งในด๎านของความไมํพอเพียงตํอการใช๎ ประโยชน์เพื่อ
การอุปโภค บริโภค และการเกษตร และในด๎านความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้าอันเนื่องมาจาก การตื้นเขินของแหลํง
น้าที่มีอยูํเดิม และข๎อจ ากัดด๎านสภาพพื้นที่ที่ยากตํอการพัฒนาแหลํงกักเก็บน้าขนาดใหญํ เพิ่มเติม ตลอดจนมีการทิ้ง
สิ่งปฏิกูลและการชะล๎างของสารเคมีจากการทาการเกษตรลงสูํแหลํงน้า
3. ปัญหาด้านสังคม
- ปัญหายาเสพติด ที่ยังคงประสบปัญหามาอยํางตํอเนื่อง เป็นผลมาจากพื้นที่ชายแดนที่ ติดตํอกับ
ประเทศพมําถึง 580 กิโลเมตร โดยผลการดาเนินงานด๎านการปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2548-2554 พบวํา ยาบ๎า
เป็นยาเสพติดที่ถูกจับกุมมากที่สุด ซึ่งมีผู๎ต๎องหาเฉลี่ยที่โดนจับกุม 1,093 รายตํอปี
- ปัญหาแรงงานตํางด๎าว มีแรงงานตํางด๎าวลักลอบเข๎าเมืองแบบผิดกฎหมายสํวนใหญํเป็น ชาวพมํา
เนื่องจากมีเขตติดตํอกันกวํา 580 กิโลเมตร สํงผลกระทบตํอความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจน ปัญหาด๎าน
สาธารณสุข ซึ่งมีคําเฉลี่ยการจับกุมแรงงานตํางด๎าว พ.ศ.2549-2554 จานวน 86,855 คนตํอปี
- ปัญหาด๎านสาธารณสุข จังหวัดตากมีปัญหาด๎านความไมํเพียงพอ และความทั่วถึงของ การให๎บริการ
ทางด๎านสาธารณสุข และปัญหาด๎านสุขภาพอนามัยของประชาชน อันเป็นผลมาจากพฤติกรรมด๎าน การบริโภคและ
การดารงชีวิตของประชาชน ตลอดจนยังมีแนวโน๎มสูงที่จะได๎รับผลกระทบทางด๎านการแพรํ ระบาดของโรคที่เกิดจาก
การมีพื้นที่ชายแดนที่ติดตํอกับประเทศพมํา
- ปัญหาด๎านความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จังหวัดมีความเสี่ยงที่จะ ได๎รับ
ผลกระทบจากปั ญ หาความมั่ น คงในรู ป แบบใหมํ เ พิ่ ม ขึ้ น ไมํ วํ า จะเป็ น ปั ญ หาจากผลของความเสื่ อ มโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาตํอเนื่องจากการมีพื้นที่ติดแนวชายแดนเป็นระยะทางกวํา 580 กิโลเมตร ปัญหาจาก การ
แผํขยายของวัฒนธรรม และคํานิยมแบบตะวันตก
การพัฒนาจังหวัดตากในชํวงที่ผํานมา จังหวัดสามารถจัดทาคาของบประมาณเองได๎เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนและพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน ด๎านอาชีพ การทํองเที่ยว การค๎าชายแดนครอบคลุมทุกด๎าน ทั้งนี้
ปัญหาความต๎องการของประชาชนได๎ผํานการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคสํวน สรุปปัญหาความต๎องการ ที่สอดรับ
กับศักยภาพในพื้นที่จังหวัด จึงกาหนดวิสัยทัศน์ในแผนพัฒนาจังหวัดตาก ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557- 2560) คือ “เมือง
นําอยูํ ประตูการค๎าชายแดน”
11.2) พันธกิจ/เปูาประสงค์รวม
1. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเพิ่มรายได๎
2. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
3. พัฒนาผลผลิตเพิ่มมูลคําทางการเกษตร
4. สํงเสริมการทํองเที่ยว สินค๎า OTOP การค๎าชายแดน
5. ปูองกันรักษาความมั่นคง ความสงบเรียบร๎อยและความสงบสุขของสังคม
6. สํงเสริมการบริหารจัดการที่ดี
11.3) ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และแก๎ไขปัญหาความยากจน
2. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
3. การพัฒนาผลิตภาพทางการเกษตร
4. การสํงเสริมการทํองเที่ยว สินค๎ า OTOP และการค๎าชายแดน
5. การรักษาความมั่นคงชายแดนและความสงบเรียบร๎อย
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6. การบริหารจัดการที่ดี
11.4) เปูาประสงค์
1. เพื่อให๎ประชาชน ผู๎ด๎อยโอกาส มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
2. อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน
3. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและเพิ่มมูลคําสินค๎าทางการเกษตร
4. เพื่อเพิ่มรายได๎จากการทํองเที่ยว สินค๎า OTOP และการค๎าชายแดน
5. การบริหารจัดการเพื่อปูองกันรักษาความมั่นคงชายแดน การรักษาความสงบเรียบร๎อยมี
ประสิทธิภาพ 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐให๎มี
12. นโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จ.ตาก
ตามที่คณะรักษาความสงบแหํงชาติ (คสช.) ได๎เข๎ามาบริหารประเทศ และก าหนดแนวทางในการดาเนิน
นโยบายด๎านเศรษฐกิจโดยมุํงเน๎นการสํงเสริมการค๎าชายแดนผํานการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ที่มี
ศักยภาพ โดยมีคาสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2557 ซึ่ง กาหนด
จัดการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันอังคารที่ 15 กรกฎาคม
2557 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให๎พื้นที่ที่มีศักยภาพเหมาะสมในการจัดตั้งเป็นเขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษระยะแรก
ของไทยใน 5 พื้นที่ชายแดน รวมถึงพื้นที่อาเภอแมํสอด จังหวัดตาก
12.1) แผนงานเพื่อเตรียมความพร๎อมการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดตาก
1) แผนงานระยะเรํงดํวน
1) การเตรียมความพร๎อมโครงสร๎างพื้นฐานด๎านคมนาคม ดังนี้
1. แผนการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและดํานศุลกากร ซึ่งมีแผนดาเนินการในปี 2557 – 2564
แบํงเป็นโครงสร๎างพื้นฐานคมนาคม 40 โครงการ วงเงิน 120,294.94 ล๎านบาท และโครงสร๎างพื้นฐานดําน ศุลกากร
10 โครงการ 5,146.87 ล๎านบาท ซึ่งรวมถึงการกํอสร๎างดํานศุลกากรแมํสอดแหํงที่ 2 ด๎วย
2. แผนงานโครงสร๎างพื้นฐานคมนาคม จ.ตาก วงเงิน 9,097 ล๎านบาท ดังนี้
- ถนนเชิงเขาตะนาวศรี กอกะเร็ก ระยะทาง 46.6 กิโลเมตร
- ทางหลวงหมายเลข 12ตาก-แมํสอด ตอน 2 ระยะทาง 13.3 กิโลเมตร
- ทางหลวงหมายเลข 12ตาก-แมํสอด ตอน 3 ระยะทาง 25.5 กิโลเมตร
- ทางหลวงหมายเลข 12 ตาก-แมํสอด ตอน 4 ระยะทาง 25.5 กิโลเมตร
2) การจัดหาแหลํงน๎ าดิบเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ราษฎรอาเภอ
แมํสอด จังหวัดตาก ประสบปัญหาวิกฤติน้าทั้งน้าแล๎งและน้าทํวมเป็นประจาทุกปี คือในชํวงฤดูแล๎งประสบ ปัญหาการ
ขาดแคลนน้าเพื่อท าการเกษตร ในเขตตาบลพระธาตุผาแดง ตาบลแมํตาวและตาบลแมํกุ ในชํวงฤดู ฝนประสบปัญหา
น้าทํวมในเขตเทศบาลแมํสอด ประกอบกับ จังหวัดได๎เรํงรัดพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และแหลํงน้าดิบในการ
จัดทาน้าประปาที่มีอยูํยังไมํเพียงพอรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ จึงมีความ จาเป็นในการสร๎างอํางเก็บน้า
ขนาดความจุ 13.30 ล๎านลูกบาศก์เมตร เพิ่มพื้นที่ชลประทาน จานวน 6,740 ไรํ ในพื้นที่ หมูํที่ 6 บ๎านขุนห๎วยแมํสอด
ต.พระธาตุผาแดง อ.แมํสอด จ.ตาก เนื้อที่ 1,068 ไรํ
2) แผนระยะกลาง และระยะยาว
1) จัดหาพื้นที่สาหรับรองรับการจัดตั้งเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เรํงรัดให๎มีการ พิจารณาเพิก
ถอนปุาไม๎ถาวร “ปุาแมํสอด” เนื้อที่ 5,603 ไรํ เพื่อให๎จังหวัดเป็นผู๎บริหารจัดการและใช๎ประโยชน์ ในการพัฒนาเป็น
ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) คลังสินค๎าทัณฑ์บนศูนย์โลจิสติกส์และ นิคมอุตสาหกรรม เป็น
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พื้นที่กํอสร๎างสะพานข๎ามแมํน้าเมย แหํงที่ 2 พร๎อมโครงขําย และใช๎ประโยชน์ด๎านอื่นๆ เพื่อรองรับการจัดตั้งเป็นเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนตํอไป
2) โครงการกํอสร๎างสะพานข๎ามแมํน้าเมยแหํงที่ 2 พร๎อมโครงขําย และศูนย์ให๎บริการแบบจุด เดียว
เบ็ดเสร็จ (One Stop Service) การกํอสร๎างสะพานข๎ามแมํน้าเมยแหํงที่ 2 พร๎อมโครงขําย สถานที่ตั้งบ๎าน วังตะเคียน
ต.ทําสายลวด อ.แมํสอด จ.ตาก
3) การขยายสนามบินแมํสอดให๎มีการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ๎าน กรมการบินพลเรือนคาด วําจะได๎รับ
งบประมาณดาเนินโครงการปรับปรุงขยายสนามบินแมํสอด เป็นการปรับปรุงขยายทางวิ่งสนามบินแมํ สอดเดิมกว๎าง
30 เมตร ยาว 1,500 เมตร ให๎มีทางวิ่งกว๎าง 45 เมตร ยาว 2,100 เมตร วิ่งขึ้น-ลงด๎านทิศ ตะวันออก มีความปลอดภัย
ตามมาตรฐานการบิน งบประมาณปี 2559 – 2561 จานวน 1,073.52 ล๎านบาท
4) การพัฒนาเส๎นทางคมนาคมในอาเภอแมํสอด มีโครงการขยายเส๎นทางคมนาคม และการ ซํอมแซม
เส๎นทางรอบเมืองแมํสอดหลายจุด เพื่อเชื่อมโยงเส๎นทางการคมนาคมขนสํงให๎ครอบคลุมพื้นที่เขต พัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดนมากขึ้น งบประมาณ 1,533.57 ล๎านบาท ได๎แกํ - ถนนสาย ง 3 ผังเมืองรวมแมํสอด จ.ตาก ของกรม
ทางหลวงชนบท (ทช.) - ถนนสาย ง 2 ผังเมืองรวมแมํสอด จ.ตาก ของกรมทางหลวงชนบท (ทช.) - ถนนสาย ค 1
และ ค 2 ผังเมืองรวม แมํสอด จ.ตาก ของกรมทางหลวงชนบท (ทช.)
5) การพัฒนาเส๎นทางเชื่อมโยง อ.พบพระ – อ.อุ๎มผาง พัฒนาเส๎นทางเข๎าเขตแดนเมียนมาร์ บริเวณบ๎าน
วาเลํย์เหนือ ต.วาเลํย์ อ.พบพระ ถึงบ๎านหนองบัว ต.หนองบัว อ.อุ๎มผาง ระยะทาง 28 กม. งบประมาณ 650 ล๎านบาท
เพื่อเพิ่มชํองทางการค๎าชายแดนกับเมียนมาร์ และสํงเสริมการทํองเที่ยวทาง ธรรมชาติ เนื่องจากสามารถลดระยะเวลา
ในการเดินทางจากอาเภอ แมํสอดถึงอาเภออุ๎มผางให๎เหลือเพียง ครึ่งหนึ่งของการใช๎เส๎นทางปกติ
6) โครงการขุดเจาะอุโมงค์ถนนสายตาก – แมํสอด (ทางหลวงแผํนดินหมายเลข 12) จังหวัดตาก รํวม
หารือถึงแนวทางการการขุดเจาะอุโมงค์ถนนสายตาก – แมํสอด รวมถึงการสร๎างสะพานเชื่อมในบางจุดเพื่อ ลดความ
คดเคี้ยวและลาดชันของเส๎นทาง และออกแบบเส๎นทางดังกลําวให๎สามารถใช๎แนวเส๎นทางและอุโมงค์ รํวมกับเส๎นทาง
รถไฟได๎ ทั้งนี้ เพื่อให๎เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิ นของประชาชนในการใช๎เส๎นทาง เพิ่ม ความสะดวกสบาย
และลดเวลาในการเดินทางจากเดิมที่ต๎องใช๎เวลา 60 – 90 นาที ให๎เหลือเพียง 30 – 40 นาที และสํงเสริมให๎เกิด
การค๎าการลงทุนตามแนวเส๎นทางระเบียงเศรษฐกิจ East – West Economic Corridor (EWEC) รองรับการเข๎าสูํ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนซึ่งจะ เกิดขึ้นในอนาคตอันใกล๎นี้ โดย
จังหวัดจะได๎มีหนังสือถึงกระทรวงคมนาคมเพื่อขอรับการสนับสนุนแนวคิดและ จัดสรรงบประมาณการขุดเจาะอุโมงค์
ถนนและเส๎นทางรถไฟสายตาก – แมํสอด ตํอไป
12.2) การวางผังเมืองรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก
รัฐบาลมีนโยบายเสริมสร๎างศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการเข๎าสูํ AEC โดยพัฒนาเมือง
ชายแดนเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ : Special Economic Zones) ในการน าประเทศเข๎าสูํประชาคม อาเซียน
กระตุ๎นเศรษฐกิจ กระจายความเจริญสูํภูมิภาค ลดความเหลื่อมล้า ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และเสริม
ความมั่นคงของประเทศ
สาหรับจังหวัดตาก กรมโยธาธิการและผังเมืองได๎ก าหนดแนวคิดการวางผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะเพื่อ
รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตาก โดยวาง Positioning คือ “เมืองคูํแฝดเขตการค๎าเมียวดี สหภาพเมียน มาร์ มี
ระยะทางไปยังทําเรือมะละแหมํง และเมืองยํางกุ๎งที่ใกล๎ที่สุด ” โดยมีแนวทางการพัฒนาเป็นเขต อุตสาหกรรมสิ่งทอ
เฟอร์นิเจอร์ ศูนย์ขนสํงตํอเนื่องหลายรูปแบบ คลังสินค๎า ที่อยูํอาศัยส าหรับแรงงานและ ประกอบการ ศูนย์ฝึกอบรม
และพัฒนาฝีมือแรงงาน
โดยดาเนินการเรํงรัดวางและปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัด ผังพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ผัง เมืองรวม
เมือง และผังเมืองรวมชุมชนชายแดน เพื่อจัดระเบียบการใช๎ประโยชน์ที่ดินและระบบคมนาคมขนสํงให๎ สอดคล๎องกับ
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การพัฒนาพื้นที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดนวางผังโซนนิ่ง การใช๎ประโยชน์ที่ดิน
วางระบบสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ และออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาตํางๆ เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษ ให๎เป็นระเบียบ สวยงาม และปลอดภัย
12.3) สิทธิประโยชน์และการสํงเสริมการค๎า การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก
มติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เรื่องนโยบายสํงเสริมการลงทุนใน เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ มีสาระสาคัญของการใช๎สิทธิประโยชน์ จาแนกเป็น 2 กรณี ดังนี้
1) กรณีเป็นกิจการทั่วไปในประเภทกิจการที่อยูํในขํายให๎การสํงเสริมและตั้งในเขตพัฒนา เศรษฐกิจ
พิเศษ
2) กรณีเป็นกิจกรรมเปูาหมายส าหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให๎ได๎รับสิทธิประโยชน์ อาทิ ยกเว๎น
ภาษีเงินได๎นิติบุคคล 8 ปี โดยจากัดเวลาไมํเกินร๎อยละ 100 ของเงินลงทุน ไมํรวมคําที่ดินและทุน หมุนเวียน ลดหยํอน
ภาษีเงินได๎นิติบุคคลฯ ร๎อยละ 50 ของอัตราปรกติ เป็นระยะเวลา 5 ปี หักคําขนสํง คําไฟฟูา และคําประปา 2 เทํา
เป็นเวลา 10 ปี
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ (สศช.) ได๎กาหนดบทบาท ของ เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก เป็น “ศูนย์เปลี่ยนถํายสินค๎าระหวํางประเทศ/เครือขํ ายอุตสาหกรรมที่ใช๎ แรงงาน
เข๎มข๎น” โดยกาหนดโครงสร๎างเศรษฐกิจ บริการ 51.47 % เกษตร 24.94 % อุตสาหกรรม 16.93 % มี ผลผลิตใน
พื้นที่ ได๎แกํ ข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข๎าว ถั่วเขียวผิวมัน ถั่วเหลือง พืชผัก ประมงน้าจืด อุตสาหกรรมสํวน ใหญํเกี่ยวกับ
เครื่องแตํงกาย เกษตร และสิ่งทอ ในขณะที่ภาคบริการเป็นขายสํง/ขายปลีก โดยมีอุตสาหกรรมและ บริการเปูาหมาย
ได๎แกํ
- อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุํงหํม
- อุตสาหกรรมแปรรูปสินค๎าเกษตรและประมง เชํน อุตสาหกรรมแปูงข๎าวโพด น้ามันข๎าวโพด
- การผลิตอาหารสัตว์
- การผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกส์
- อุตสาหกรรมผลิตเครื่องเรือนจากไม๎
- อุตสาหกรรมเครื่องหนัง
- อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
- อุตสาหกรรมชิ้นสํวนประกอบยาน
- นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม และนิคมอุตสาหกรรมบริการ
- กิจการด๎านโลจิสติกส์ อาทิ คลังสินค๎า ศูนย์เปลี่ยนถํายสินค๎า การเชื่อมโยงภูมิภาค มูลคําการค๎าชายแดน
เพิ่มสูงขึ้น สํวนใหญํมาจากการที่เมียนมาร์น าเข๎า สินค๎าอุปโภคบริโภคจากฐานการผลิตสํวนกลางของประเทศไทย
เศรษฐกิจระดับท๎องถิ่นยังไมํมีรูปแบบเครือขําย การผลิตระหวํางประเทศ แตํมีโอกาสเชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ในเมืองเมียวดี ผะอัน ยํางกุ๎งได๎
13. ยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2557 - 2560 สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2559
สานักงานกองทุน สนั บสนุ นการวิจัย (สกว.) ได๎ดาเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และได๎จัดทาแผน
ยุทธศาสตร์ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2559 ขึ้น โดยใช๎แผนยุทธศาสตร์ฉบับ พ.ศ. 2557-2560 เป็นฐานในการปรับปรุงให๎
ทันสมัยเป็นปัจจุบัน เพื่อใช๎เป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อน สกว. ในอีก 2 ข๎างหน๎า
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โดยมีวิสัยทัศน์ คือ สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศและเป็นผู๎นาด๎านการ
บริหารจัดการการวิจัยในเอเชีย สนับสนุนการสร๎างองค์ความรู๎และผลงานวิจัยนาไปสูํการสร๎างสรรค์ปัญญา เพื่อพัฒนา
ประเทศ
ส าหรั บ พั น ธกิ จ ของส านั ก งานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในชํว งปี พ.ศ. 2557-2560 ที่ไ ด๎ทาการ
ปรับปรุงใหมํนั้น ประกอบด๎วย
1. สนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา เพื่อสร๎างองค์ความรู๎ นโยบาย นวัตกรรม ทรัพย์สินทางปัญญา
2. สนับสนุนการสร๎างพัฒนานักวิจัยและองค์วิจัย
3. สนันสนุนการพัฒนาระบบวิจัยของประเทศ
4. สนับสนุนการนาผลงานไปใช๎ประโยชน์
5. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนท๎องถิ่น
6. สนับสนุนการพัฒนารูปแบบ ระบบและวิธีการ การติดตามและประเมินผลงานวิจัย
โดยมีเปูาประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยและองค์ความรู๎ นวัตกรรม ทรัพย์สินทางปัญญา นโยบายที่มี
คุณภาพสูง และนาไปใช๎ประโยชน์ในการพัฒนาท๎องถิ่นและประเทศได๎อยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให๎
หลุดพ๎นจากกับดักประเทศที่มีรายได๎ปานกลาง มีการกระจายศูนย์กลางเศรษฐกิ จไปสูํภูมิภาคและการเพิ่มผลิตภาพ
ของภาคการผลิต และบริการให๎เติบโตขยายตัวในทิศทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม เสริมสร๎างทุนทางสังคม และการ
เข๎าถึงทรัพยากรและสวัสดิการอยํางเป็นธรรมและยั่งยืน
2. เพื่อสนับสนุนการเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของนักวิจัยและสถาบันวิจัยของประเทศทั้ งหนํวยวิจัย
ที่มุํงสร๎างความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแขํงขันของประเทศ และหนํวยวิจัยพัฒนา เพื่อการ
พัฒนาที่เน๎นการใช๎ประโยชน์ให๎มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับนานาชาติ
3. เพื่อพัฒนาระบบวิจัยของประเทศให๎มีความเป็นสากลและเป็นผู๎นาในกลุํมประเทศอาเซี ยน โดย
การสร๎างความรํวมมือกับแหลํงทุน และสถาบันวิจัยในตํางประเทศเพื่อการดาเนินการวิจัยรํวมกัน รวมทั้งการบุกเบิก
สร๎างรูปแบบใหมํๆ ของการบริหารจัดการการวิจัย
4. เพื่อสร๎างสังคมไทยให๎เป็นสังคมที่มีวัฒนธรรมการสร๎างความรู๎ การใช๎ความรู๎ ข๎อมูลและเหตุผล
ในการตัดสินใจ แก๎ปัญหาและพัฒนาประเทศอยํางแพรํหลายกว๎างขวาง ตั้งแตํระดับนโยบายไปจนถึงระดับชุมชนและ
ครัวเรือน
ยุทธศาสตร์ 4 ปี ของ สกว. ได๎น๎อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นกรอบกากับการดาเนินการตาม
ยุทธศาสตร์การสนับสนุนการวิจัย ซึ่งจัดทาให๎สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) 3 ด๎าน คือ
1. การสร๎างความสามารถในการแขํงขันของประเทศ (Growth and Competitiveness)
2. การสร๎างการเจริญเติบโตอยํางทั่วถึง เสมอภาค และเทําเทียมกันทางสังคม (Inclusive Growth)
3. การสร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม (Green Growth)
โดยยุทธศาสตร์ของ สกว. จะเน๎นการสนับสนุนการวิจัย การพัฒนาระบบวิจัย การสร๎าง การพัฒนานักวิจัย
การนาผลงานวิจัยไปใช๎ประโยชน์ที่สอดคล๎องเชื่อมประสานและผนึกกาลัง (Synergy) กันทั้ง 3 ยุทธศาสตร์ไปพร๎อม
กัน เพื่อให๎งานวิจัยได๎ประโยชน์สูงสุด และกํอให๎เ กิดการเติบโตด๎านตํางๆ ไปด๎วยกันอยํางมีดุลยภาพเพื่อสร๎างการ
เติบโตที่ยั่งยืน (Sustainable Growth) ของประเทศ ซึ่งยุทธศาสตร์ของ สกว. มีดังนี้
ยุทธศาสตร์ 1 การสนั บ สนุ น การวิจัยและพัฒ นาในประเด็นสาคัญ เพื่อสร๎างองค์ความรู๎ นวัตกรรม
ทรัพย์สินทางปัญญา และนโยบายที่ถูกต๎องและเพียงพอตรงกับปัญหา และสามารถนาไปใช๎ในการพัฒนาชุมชน สังคม
และประเทศได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
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ยุทธศาสตร์ 2 การสร๎างและการเพิ่มศักยภาพของนักวิจัย บุคลากรวิจัย เครือขํายวิจัยและองค์กรวิจัย ให๎มี
ขีดความสามารถในระดับชาติและนานาชาติ
ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนาระบบวิจัยที่มีประสิทธิภาพ มีการทางานเป็นเครือขํายและเชื่มโยงสูํสากล
ยุทธศาสตร์ 4 การบริหารจัดการเพื่อนาผลงานวิจัยไปใช๎ประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ การพัฒนาระบบการสื่อสารและการเชื่อมโยงกับสังคมและฝุานนโยบาย เพื่อให๎เห็นคุณคําของความรู๎และ
งานวิจัย
ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาองค์กรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
14. แผนพัฒนาการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได๎จัดทากรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551
– 2565) ขึ้น เพื่อเป็นกรอบและแนวทางการพัฒ นาการศึกษาที่ชัดเจนรํวมกันของอุดมศึกษาไทยโดยมีเปูาหมายของ
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 เมื่อสิ้นสุดแผนในปี พ.ศ. 2565 คือ “ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพื่อ
ผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถปรับตัวสาหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิตพัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการ
สร๎างความรู๎และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศในโลกาภิวัฒน์ สนับสนุนการพัฒนาที่
ยั่งยืนของท๎องถิ่นไทยโดยใช๎กลไกของธรรมาภิบาลการเงินการกากับมาตรฐานและเครือขํายอุดมศึกษาบนพื้นฐานของ
เสรีภาพทางวิชาการความหลากหลายและเอกภาพเชิงระบบ” ประกอบด๎วย
1) ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทยเพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ
2) พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร๎างความรู๎ และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันของ
ประเทศ
3) สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของท๎องถิ่นไทย โดยใช๎กลไกธรรมาภิบาล การเงิน การกากับมาตรฐานและ
เครือขํายอุดมศึกษาบนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ
เปาหมายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 เมื่อสิ้นสุดแผนในป พ.ศ. 2565 คือ “การยกระดับ
คุณภาพอุดมศึกษาไทย เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถปรับตัวสาหรับงานที่เกิดขึ้ นตลอดชีวิต พัฒนา
ศักยภาพอุดมศึกษาในการสรางความรู และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ในโลกา
ภิวัฒน สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของทองถิ่นไทย โดยใชกลไกของธรรมาภิบาล การเงิน การกากับมาตรฐาน และ
เครือขายอุดมศึกษาบนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ”
ประเด็นทิศทางและนโยบายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวมี 9ประเด็นไดแก
1. รอยตอกับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการอาชีวศึกษา ซึ่งมีแนวโนมที่นาเปนหวงวานักเรียน มัธยมซึ่งเป็ น
ตัวปอนอุดมศึกษา มีคุณภาพโดยรวมทีําลง
่ตํ ซึ่งจะตองมีการพัฒนาใน 3 เรื่องไดแก พัฒนาและสรางครูคุณภาพสูง
การพัฒนาเด็กที่มีความสามารถพิเศษ และเปดโอกาสใหผู จบอาชีวศึกษาและกาลังทางานสามารถเขาศึกษาตอใน
อุดมศึกษาไดดวยความยืดหยุน
2.การแกปญหาอุดมศึกษาในปจจุบัน ซึ่งในปจจุบันมีสถาบันที่ใหปริญญาประมาณรอยหาสิบแหงที่สังกัด
กระทรวงศึกษา มีความซ๎ําซอน แยงชิงนักศึกษาและทรัพยากรมีป ญหาคุณภาพ ซึ่งตองใชกลไกมาตรฐานและการ
จัดการทรัพยากร เพื่อลดเลิกหลักสูตรที่ไมใชความตองการของสังคม หรือการพัฒนาเศรษฐกิจ เกิดระบบอุดมศึกษาที่
แบงงานกันทา วางตาแหนงของแตละสถาบันใหเหมาะสม (Positioning)
3. ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการอุดมศึกษา ชวยในการกาหนดทิศทางจนถึงการพัฒนามหาวิทยาลัยได
เร็ว อุดมศึกษาไทยตองปรับปรุงเรื่องนี้ตั้งแตระดับองคกรกาหนด และกากับนโยบายคือสภามหาวิทยาลัย ผู บริหารทุก
ระดับ โดยสรางกลไกพัฒนาผูดารงตาแหนงสภามหาวิทยาลัย และบริหารระดับตางๆ ปรับระบบธรรมาภิบาล
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4.บทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ จากผลการประเมิน
ความสามารถในการแขงขันของประเทศไทย มหาวิทยาลัยไทยไมติดกลุมมหาวิทยาลัยชั้นนาที่มีคุณภาพทั้งในระดับ
โลก และระดับภูมิภาคความสามารถในการสรางนวัตกรรมของประเทศต่า โครงสรางพื้นฐานทางวิทยาศาสตรอยูใน
ระดับทายๆ อุดมศึกษาเปนองคประกอบหนึ่งของระบบวิจัยของประเทศ จึงถูกคาดหวังวาเปนกลไกสาคัญในการ
พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
5. การเงินอุดมศึกษา การลงทุนในอุดมศึกษาที่ผานระบบงบประมาณปจจุบันยังไมสะทอนคุณภาพการศึกษา
และยังมิไดใชเปนกลไกกากับเชิงนโยบายอยางเต็มที่การแบงภาระคาใชจายเพื่ออุดมศึกษาระหวาง ผูเรียน รัฐ และผูได
รับ ประโยชนจากอุดมศึกษาไมเหมาะสม แผนอุดมศึกษาระยะยาวเสนอใหรัฐ มีการปรับการจัดสรรงบประมาณ
ประจาปสาหรับมหาวิทยาลัยของรัฐใหสอดคลองกับการพัฒนาประเทศและเปนไปตาม Performance-based มาก
ขึ้น
6.การพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษาเปนเงื่อนไขสาคัญในการพัฒนาอุดมศึกษาใหมีคุณภาพทั้งนี้การพัฒนา
อาจารยในมหาวิทยาลัยตองคานึงถึงการพัฒนาหลายมิติเชนดานวิชาการความเปนครู ความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอนความสามารถดานการวิจัยสมรรถนะทางวิชาชีพ การบริหารจัดการเปนตน
7. เครื อขายอุดมศึกษา มหาวิทยาลั ยไทยยังมี ความแตกต างสู ง และมีช องวางของระดั บการพัฒ นา
(University Divide) หลายมิติ เชน ขนาด งบประมาณ ประเภท อายุ สถานที่ตั้ง บุคลากรคุณภาพนักศึกษา การสราง
เครือขายอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุนใหสถาบันที่เขมแข็งชวยสรางความสามารถสถาบันใหมสรางเครือขายพัฒนาการ
เรียนการสอนการพัฒนาบุคลากรเปนตน
8. การพัฒนาอุดมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต โดยแผนอุดมศึกษาระยะยาว
ไดกาหนดใหมีการพัฒนาในดานตาง ๆ เชน การพัฒนาเด็ก เยาวชน และนักศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรในพื้นที่
การสรางความเขมแข็งของสถาบันอุดมศึกษาและการพัฒนาอุดมศึกษาสู อาเซียนเพื่อชวยแกปญหาความรุนแรงใน
พื้นที่สามจังหวัดภาคใต
9. โครงสรางพื้นฐานการเรียนรูของอุดมศึกษา เปนหัวใจและปจจัยสาคัญของอุดมศึกษาครอบคลุมทั้งโครงสร
างเชิงสารัตถะและโครงสรางเชิงกายภาพ 4 ประการสวนหัวใจคือโครงสรางหลักสูตรที่ตอบสนองความตองการของ
ตลาดและสังคมปจจุบันและอนาคต สวนที่เปนปจจัยคือสังคมสารสนเทศสังคมฐานความรู ทรัพยากรการเรียนรู ระบบ
การเรียนรูตลอดชีวิตสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการปฏิสัมพันธและการเรียน
15. นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2560-2564)
ยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 1 : เรํงสํงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อให๎บรรลุเปูาหมายและสนองตอบตํอประเด็น
เรํงดํว นตามยุทธศาสตร์ และแผนพัฒ นาประเทศ และภารกิจของหนํวยงาน โดยรัฐลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา
เพิ่มขึ้นอยํางตํอเนื่อง
เป้า ประสงค์ : เพื่อให๎ หนํว ยงานและนักวิจัยผลิตผลงานวิจัย องค์ความรู๎ นวัตกรรม และเทคโนโลยีจาก
งานวิจัยทั้งการวิจัยพื้นฐาน การวิจัยและพัฒนา และการวิจัย เพื่อพัฒนางานประจา ที่มีทั้งคุณภาพ ปริมาณ และมุํง
เปูาสนองตอบตํอเปูาหมายและประเด็นเรํงดํวนตามยุทธศาสตร์ชาติ และภารกิจของหนํวยงาน โดยรัฐลงทุนเพื่อการ
วิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นอยํางตํอเนื่อง ให๎สอดคล๎องกับ (รําง) ยุทธศาสตร์ การวิจัยแหํงชาติ 20 ปี และแผนปฏิรูประบบ
วิจัยแบบบูรณาการของประเทศ(รําง) กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) และ (รําง) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
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กลยุทธ์ที่ 1 : เรํงสํงเสริมและสนับสนุนให๎หนํวยงานและนักวิจัยผลิตผลงานวิจัย องค์ความรู๎ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีจากงานวิจัยในรูปแบบสหวิทยาการและบูรณาการความรํวมมือจากหลายหนํวยงาน เพื่อมุํงเปูาสนองตอบ
ตํอเปูาหมายการพัฒนาประเทศและภารกิจของหนํวยงาน
กลยุ ทธ์ที่ 2 : สํ งเสริ มและสนั บ สนุ นการวิจัยและพัฒ นาตามกรอบวิจัยมุํงเปูาและวิจัยท๎ าทายไทยที่เป็น
ประเด็นการพัฒนาเรํงดํวนตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 5 ปี และ 20 ปีหรือการเตรียมความพร๎อมตํอการเปลี่ยนแปลง
ของประเทศในอนาคต
กลยุทธ์ที่ 3 : เสริมสร๎างสังคมวิจัยในระดับท๎องถิ่นและชุมชนให๎มีศักยภาพเข๎มแข็งในการวิจัยและพัฒนา เพื่อ
ยกระดับการพัฒนาและแก๎ไขปัญหาในพื้นที่
กลยุ ท ธ์ที่ 4 : สํ งเสริ ม และสนั บ สนุนโครงการวิ จัยและพัฒ นาแบบสหสาขาให๎ ส ามารถได๎รับการจั ดสรร
งบประมาณการวิจัยอยํางตํอเนื่องระยะยาว เพื่อให๎ได๎นวัตกรรมที่สามารถเพิ่มมูลคําทางเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 2 : สํงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชน
เป้าประสงค์ : เพื่อสํงเสริมและสนับสนุนภาคเอกชน เพิ่มพูนศักยภาพ เพิ่มการลงทุนและขยายการวิจัยและ
พัฒนา จนเกิดผลงานวิจัย องค์ความรู๎ นวัตกรรม และเทคโนโลยีจากงานวิจัยให๎เป็นประโยชน์ด๎านการผลิต การ
พาณิชย์ และบริการ ที่สนองตอบตํอความต๎องการของภาคเอกชนและการพัฒนาประเทศ รวมถึงสามารถชํวยลด
ต๎นทุนการผลิต เพิ่มผลิตภาพ และขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศ
กลยุทธ์ที่ 1 : สํงเสริม สนับสนุน และสร๎างแรงจูงใจให๎ภาคเอกชนเพิ่มการลงทุนและขยายการวิจัยและพัฒนา
ภายในองค์กร ในการสร๎างผลงานวิจัย องค์ความรู๎ นวัตกรรม และเทคโนโลยีจากงานวิจัยให๎เกิดประโยชน์ด๎านการ
ผลิต พาณิชย์และบริการ
กลยุทธ์ที่ 2 : ทบทวนและปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข๎อบังคับ มาตรการ กลไก วิธีการ และการบังคับใช๎
ให๎สามารถเอื้อตํอการลงทุน/รํวมลงทุน การดาเนินการวิจัยและพัฒนา และการจดสิทธิบัตรของภาคเอกชนข๎อมูล ณ
วันที่ 28 กรกฎาคม 2559
กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาและสํงเสริมระบบและกลไกความรํวมมือ และรํวมลงทุนระหวํางภาคเอกชน ภาครัฐ และ
ภาคการศึกษาในการวิจัยและพัฒนาและการใช๎ประโยชน์ รวมถึงกลไกการดาเนินการวิจัยรํวมระหวํางบุคลากรของ
ภาครัฐตํางหนํวยงาน ภาครัฐกับภาคเอกชน และภาคการศึกษากับภาคเอกชน ที่ได๎ผลในทางปฏิบัติ
ยุทธศาสตร์การวิจั ยที่ 3 : สํ งเสริ มกลไกและกิจกรรมการนากระบวนการวิจัย ผลงานวิจัย องค์ความรู๎
นวัตกรรม และเทคโนโลยีจากงานวิจัยไปใช๎ประโยชน์อยํางเป็นรูปธรรม โดยความรํวมมือของภาคสํวนตําง ๆ
เป้ า ประสงค์ : เพื่ อ ให๎ อุ ต สาหกรรม/พาณิ ช ย์ สั ง คม/ชุ ม ชน วิ ช าการ และนโยบาย ใช๎ ป ระโยชน์ จ าก
กระบวนการวิจัย ผลงานวิจัย องค์ความรู๎ นวัตกรรม และเทคโนโลยีจากงานวิจัยอยํางเป็นรูปธรรม และตรงตามความ
ต๎องการที่สอดคล๎องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ
กลยุทธ์ที่ 1 : สํงเสริมการจัดการความรู๎และสร๎างองค์ความรู๎ นวัตกรรม และเทคโนโลยีจากงานวิจัย เพื่อน
าไปใช๎ประโยชน์อยํางเป็นรูปธรรม ด๎านอุตสาหกรรม/พาณิชย์สังคม/ชุมชน วิชาการ และนโยบาย
กลยุทธ์ที่ 2 : สนับสนุนการวิจัยตํอยอด เพื่อพัฒนาผลงานวิจัยที่มีศักยภาพไปสูํการใช๎ประโยชน์หรือสร๎าง
มูลคําเพิ่ม
กลยุทธ์ที่ 3 : สํงเสริมการถํายทอดและขยายผลการใช๎ประโยชน์จากองค์ความรู๎ นวัตกรรมและเทคโนโลยีจาก
งานวิจัยอยํางทั่วถึงด๎านอุตสาหกรรม/พาณิชย์ สังคม/ชุมชน วิชาการ และนโยบาย

27

กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข๎อบังคับ มาตรการ กลไก วิธีการ และการบังคับใช๎
ให๎เอื้อตํอการนาผลงานวิจัย องค์ความรู๎ นวัตกรรม และเทคโนโลยีจากงานวิจัยไปใช๎ประโยชน์ได๎จริง โดยภาครัฐ
ภาคเอกชนภาคการศึกษา ภาคสังคม/ชุมชน
กลยุทธ์ที่ 5 : สํงเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการใช๎นวัตกรรมการสื่อสาร เพื่อนากระบวนการวิจัย
ผลงานวิจัย องค์ความรู๎ นวัตกรรม และเทคโนโลยีจากงานวิจัยไปใช๎ประโยชน์อยํางเป็นรูปธรรม
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 4 : เรํงรัดพัฒนาระบบวิจัยแบบบูรณาการของประเทศให๎เข๎มแข็ง เป็นเอกภาพ
และยั่งยืน รวมถึงสร๎างระบบนิเวศการวิจัยที่เหมาะสม
เป้าประสงค์ : เพื่อให๎ประเทศมีระบบวิจัยที่มีการบูรณาการ เข๎มแข็ง เป็นเอกภาพ และยั่งยืน รวมทั้งมีการ
ปฏิรูปหนํวยงานหลักในระบบวิจัย ตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ(รําง) ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 2579) และ (รํ า ง) ยุ ท ธศาสตร์ ก ารวิ จั ย แหํ ง ชาติ 20 ปี และแผนปฏิ รู ป ระบบวิ จั ย แบบบู ร ณาการของประเทศ
โดยเฉพาะอยํางยิ่ง การบริหารจัดการการวิจัย ระบบงบประมาณด๎านการสํงเสริมการวิจัยและพัฒนาในลักษณะบูรณา
การ การพัฒนาและปรับปรุงระบบนิเวศการวิจัยที่เหมาะสม และระบบติดตามและประเมินผลการวิจัย โดยมุํงเน๎นการ
มีสํวนรํวมอยํางจริงจังของเครือขํายวิจัย และหนํวยงานผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียทุกภาคสํ วนและทุกระดับให๎มีการบริหาร
จัดการการวิจัยที่มีเอกภาพ ความรับผิดรับชอบ (Accountability) ประสิทธิภาพ รวมถึงการพิจารณาอนุมัติโครงการ
และจัดสรรงบประมาณการวิจัยที่รวดเร็ว ระบบงบประมาณด๎านการสํงเสริมการวิจัยและพัฒนาในลักษณะบูรณาการ
การประเมินผลในระบบวิจัย และแนวทางติดตามประเมินผลการวิจัยเชิงสร๎างสรรค์ (Constructive Monitoring and
EvaluationSystem)
กลยุทธ์ที่ 1 : เรํงรัดพัฒนาระบบวิจัยแบบบูรณาการของประเทศ ตามยุทธศาสตร์การวิจัยแหํงชาติ 20 ปี
และแผนปฏิรูประบบวิจัยแบบบูรณาการของประเทศ รวมถึงการพัฒนาและปรับปรุงระบบนิเวศการวิจัยที่เหมาะสม
กลยุทธ์ที่ 2 : ทบทวนและปฏิรูปหนํวยงานหลักในระบบวิจัยแบบบูรณาการของประเทศให๎ปรับบทบาท
หน๎าที่ ภารกิจ โครงสร๎าง และกลไกการท างาน เพื่อให๎มีความชัดเจน เชื่อมโยง เข๎มแข็ง มีประสิทธิภาพ บูรณาการ
และรํวมขับเคลื่อนการวิจัยและการใช๎ประโยชน์ให๎สนับสนุนการพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 5 : พัฒนาและเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของโครงสร๎างพื้นฐานด๎านการวิจัยและพัฒนา
ของประเทศ
เป้าประสงค์ : เพื่อให๎โครงสร๎างพื้นฐานด๎านการวิจัยและพัฒนาของประเทศมีความเข๎มแข็ง มีประสิทธิภาพ
จ านวนเพี ย งพอ และคุณ ภาพได๎ ม าตรฐานในระดับ ชาติ และนานาชาติ 1) โครงสร๎ า งพื้ นฐานทางกายภาพ เชํ น
ห๎องปฏิบัติการทดลอง เครื่องมือ/อุปกรณ์วิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศด๎านการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา ศูนย์ปฏิบัติการ
ทดสอบ (laboratory testing centers) ศูนย์วิจัยแหํงชาติ โรงงานต๎นแบบ (Pilot Plant) หนํวยบํมเพาะ
(Incubator) อุทยานวิทยาศาสตร์ (Science Park) ศูนย์ข๎อมูลและระบบสารสนเทศการวิจัยที่ครอบคลุม เชื่อมโยง
และใช๎ประโยชน์ได๎ทั่วประเทศ 2) โครงสร๎างพื้นฐานทางคุณภาพ เชํน ระบบการให๎บริการเทคนิคด๎านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (MSTQ) ได๎แกํ ระบบมาตรวิทยา (Metrology) การกาหนดม า ต ร ฐ า น (Standardization) ก า ร
ท ด ส อ บ (Testing) ก า ร รั บ ร อ งคุณภาพ (Quality Assurance)3) โครงสร๎างพื้นฐานทางกลไก เชํน ระบบการ
สร๎างแรงจูงใจผํานมาตรการการเงิน อาทิ ระบบการให๎ทุนสนับสนุน แรงจูงใจทางการเงิน สิทธิประโยชน์เรํงรัดการ
ลงทุน มาตรการการคลัง รวมถึงมาตรการทางภาษี รวมทั้งระบบการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และการจัดซื้อจัดจ๎าง
ภาครัฐมาตรฐานการวิจัยและทดลองตํางๆ เชํน มาตรฐานการวิจัยในคน มาตรฐานการเลี้ยงและใช๎สัตว์ทดลองเพื่องาน
ทางวิทยาศาสตร์ มาตรฐานห๎องปฏิบัติการวิจัย มาตรฐานความปลอดภั ยทางชีวภาพ และคณะกรรมการประเมิน
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คุณภาพ เป็นต๎น เพื่อสํงเสริมและสนับสนุ นการวิจัยและพัฒ นาให๎มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับระดับสากลและเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศ
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาและเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของโครงสร๎ างพื้นฐานทางกายภาพและโครงสร๎างพื้นฐาน
ทางคุณภาพด๎านการวิจัยและพัฒนาให๎มีจานวนที่เพียงพอและได๎มาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาและเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของโครงสร๎างพื้นฐานทางกลไกด๎านการวิจัยและพัฒนา
รวมถึงระบบการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาที่เอื้อและสนับสนุนตํอการวิจัยและการใช๎ประโยชน์ในทุกภาคสํวน
กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาและเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของระบบสารสนเทศการวิจัย รวมถึงระบบฐานข๎อมูลการ
วิจัยของชาติให๎เชื่อมโยง ครอบคลุม สามารถเข๎าถึงงําย สะดวกกับผู๎ใช๎ และสามารถใช๎ประโยชน์ได๎ทั่วประเทศ
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 6 : เพิ่มจานวนและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด๎านการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขํงขันของประเทศ
เป้าประสงค์ : เพื่อให๎ประเทศมีบุคลากรด๎านการวิจัยและพัฒนาที่มีคุณภาพในจานวนเพียงพอในทุกภาคสํวน
และทุกระดับ รวมถึงเสริมสร๎างสมรรถนะและสนับสนุนนักวิจัยรุํนใหมํ เพื่อการขับเคลื่อนงานวิจัยและการใช๎ประโยชน์
ในวงกว๎าง และเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศ อีกทั้งพัฒนาศักยภาพด๎านการวิจัยให๎เยาวชนและ
บุคลากรในท๎องถิ่น เพื่อเป็นทรัพยากรบุคคลที่สามารถคิดวิเคราะห์ แก๎ปัญหาและตัดสินใจโดยใช๎ข๎อมูล และเป็นฐาน
การสร๎างบุคลากรด๎านการวิจัยและพัฒนา
กลยุ ทธ์ ที่ 1 : เรํ งรั ดการสร๎ างบุ คลากรด๎ านการวิ จัย และพั ฒ นาที่ มีคุณ ภาพในภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
การศึกษา ภาคสังคม/ชุมชน รวมถึงเสริมสร๎างสมรรถนะและสนับสนุนนักวิจัยรุํนใหมํ
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพของบุคลากรในด๎านการบริหารโครงการวิจัย การจัดการความรู๎ การ
ถํายทอด และการใช๎ประโยชน์จากงานวิจัย
กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาและสํงเสริมเส๎นทางความก๎าวหน๎าในอาชีพนักวิจัย และอัตราคําตอบแทนเพื่อจูงใจและ
เก็บรักษาบุคลากรด๎านการวิจัยและพัฒนา
กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนาศักยภาพด๎านการวิจัยและพัฒนาให๎เยาวชนและบุคลากรในภูมิภาคและท๎องถิ่น/ชุมชน
กลยุทธ์ที่ 5 : ยกยํองเชิดชูผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยี และบุคลากรที่มีความโดดเดํนและ
สร๎างประโยชน์ในวงกว๎างสาหรับทุกภาคสํวน
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 7 : พัฒนาความรํวมมือของเครือขํายวิจัยในประเทศและระหวํางประเทศ
เป้าประสงค์ : เพื่อให๎เครือขํายวิจัยในระดับชาติ ภูมิภาค ท๎องถิ่น และเครือขํายวิจัยของภาคสํวนตําง ๆ เชํน
ภาคอุ ต สาหกรรม ภาควิ ช าการ และภาคท๎ อ งถิ่ น มี ค วามเข๎ ม แข็ ง และมี สํ ว นรํ ว มในการขั บ เคลื่ อ นนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การวิจัยแหํงชาติ การวิจัยและพัฒนา การใช๎ประโยชน์จากงานวิจัย การบริหารจัดการ และการสนับสนุน
ทุนวิจัย รวมทั้งมีความรํวมมืออยํางตํอเนื่องระหวํางเครือขํายในประเทศและระหวํางประเทศ
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาการบริหารจัดการเครือขํายวิจัยระดับชาติ ภูมิภาค ท๎องถิ่น และเครือขํายวิจัยของภาค
สํวนตํางๆ อยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กลยุทธ์ที่ 2 : สํงเสริมและสนับสนุนความรํวมมืออยํางตํอเนื่องระหวํางเครือขํายวิจัย ทุกภาคสํวนและทุก
ระดับในรูปแบบหุ๎นสํวนความรํวมมือ (Collaborative Partnership)
กลยุ ท ธ์ ที่ 3 : พั ฒ นาและขยายความรํ ว มมื อ กั บ เครื อ ขํ า ยวิ จั ย ตํ า งประเทศ นั ก วิ จั ย ตํ า งประเทศ และ
นักวิจัยไทยในตํางประเทศ รวมถึงกลไกข๎อตกลงความรํวมมือ ศูนย์ความรํวมมือ การรํวมลงทุนวิจัย และยุทธศาสตร์
การทูตวิทยาศาสตร์
29

16. แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรประจาปี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง 15 มิถุนายน พ.ศ.
2560)
แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชรประจาปีพ.ศ. 2561 – 2565
ปรัชญา : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร มุํงเน๎นให๎โอกาสทางการศึกษาแกํประชาชน สร๎างศักยภาพให๎
เป็นขุมพลังแหํงปัญญา พัฒนาท๎องถิ่น ผลิตกาลังคนที่มีความรู๎ความสามารถและมีคุณธรรม โดยเน๎นที่จิตสานึกในการ
รับใช๎ท๎องถิ่นและประเทศชาติ
ภารกิจ : ตามมาตรา 8 ในการด าเนินงานเพื่อให๎บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 ให๎ก าหนดภาระหน๎าที่ของ
มหาวิทยาลัยดังตํอไปนี้
(1) แสวงหาความจริงเพื่อสูํความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท๎องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและภูมิ
ปัญญาสากล
(2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู๎คูํคุณธรรม สานึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันตํอท๎องถิ่นอีกทั้งสํงเสริมการ
เรียนรู๎ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อชํวยให๎คนในท๎องถิ่นรู๎เทําทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกลําว จะต๎องให๎มีจ
านวนและคุณภาพสอดคล๎องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
(3) เสริมสร๎างความรู๎ความเข๎าใจในคุณคํา ความส านึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท๎องถิ่นและของชาติ
(4) เรียนรู๎และเสริ มสร๎างความเข๎มแข็งของผู๎นาชุมชน ผู๎นาศาสนาและนักการเมืองท๎องถิ่นให๎มีจิตสานึก
ประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท๎องถิ่นเพื่ อประโยชน์ของ
สํวนรวม
(5) เสริมสร๎างความเข๎มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎มีคุณภาพและ
มาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
(6) ประสานความรํวมมือและชํวยเหลือเกื้อกูลกันระหวํางมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
และองค์กรอื่นทั้งในและตํางประเทศ เพื่อการพัฒนาท๎องถิ่น
(7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ๎านและเทคโนโลยีสมัยใหมํให๎เหมาะสมกับการดารงชีวิต
และการประกอบอาชีพของคนในท๎องถิ่น รวมทั้งการแสวงหาแนวทาง เพื่อสํงเสริมให๎เกิดการจัดการการบา รุงรักษา
และการใช๎ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางสมดุลยั่งยืน
(8) ศึกษา วิจั ย สํ ง เสริ มและสื บ สานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริในการปฏิบัติภ ารกิจของ
มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่น
วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความพร๎อมในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่น
พันธกิจ (Missions) :
1. สร๎างความเข๎มแข็งให๎กับชุมชนท๎องถิ่น
2. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. ผลิตบัณฑิตให๎มีความรู๎ ทักษะ และความสามารถในการคิด การแก๎ปัญหา การสร๎างสรรค์และการสื่อสาร
ด๎วยหลักคุณธรรม คุณภาพและมาตรฐานระดับชาติและสากล
4. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด๎วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย โปรํงใสด๎วยหลักธรรมาภิบาลมีการ
พัฒนาอยํางก๎าวหน๎า ตํอเนื่องและยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) :
1. การพัฒนาท๎องถิ่นด๎วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท๎องถิ่น
2. การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให๎มีคุณภาพสร๎างสรรค์สังคม
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4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให๎ทันสมัย ได๎มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแหํง
นวัตกรรม
เป้าประสงค์ (Goals) :
1. เพิ่มขีดความสามารถ สร๎างความได๎เปรียบในเชิงแขํงขัน และลดความเหลื่อมล้าทางสังคม แกํชุมชนและ
ท๎องถิ่น ภายใต๎บริบทของท๎องถิ่นโดยการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อเป็นที่พึ่งของท๎องถิ่น
2. บัณฑิตครู ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ และมีสมรรถนะตามมาตรฐาน
3. บัณฑิตมีคุณภาพที่สร๎างสรรค์สังคม
4. ระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแหํงนวัตกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่น
เป้าประสงค์ : เพิ่มขีดความสามารถ สร๎างความได๎เปรียบในเชิงแขํงขันและลดความเหลื่ อมล้าทางสังคม แกํ
ชุมชนและท๎องถิ่นภายใต๎บริบทของท๎องถิ่นโดยการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อเป็นที่พึ่งของท๎องถิ่น
กลยุทธ์ :
1. พัฒนาศักยภาพการให๎บริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่นโดยการบูรณาการพันธกิจและสร๎างเครือขําย
2. ยกระดับความสามารถของก าลังแรงงานและผู๎สูงวัยในท๎องถิ่น
3. เพิ่มประสิทธิภาพระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยพัฒนาท๎องถิ่น
4. ขับเคลื่อนการนางานวิจัยให๎ตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติและใช๎ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนและ
ท๎องถิ่นอยํางยั่งยืน
5. ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมให๎แกํชุมชนท๎องถิ่นเพื่อเสริมพลังปัญญาของแผํนดิน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
เป้าประสงค์ : บัณฑิตครู ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ และมีสมรรถนะตามมาตรฐาน
กลยุทธ์ :
1. พัฒนาอาจารย์ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ให๎เป็นผู๎นาทางวิชาการด๎านการยกระดับคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา
2. พัฒนากระบวนการผลิตครูให๎ได๎ครูดีมีคุณภาพสูง (HighPerformance Teacher) เพื่อเสริมสร๎างการ
พัฒนาประเทศที่ยั่งยืน
3. สร๎างนวัตกรรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาประจาการให๎มีสมรรถนะสอดคล๎องกับความ
ต๎องการในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 การยกระดั บคุณ ภาพและมาตรฐานการผลิตบัณ ฑิตให้มีคุณ ภาพสร้างสรรค์สังคม
เป้าประสงค์ : บัณฑิตมีคุณภาพสร๎างสรรค์สังคม
กลยุทธ์ :
1. พัฒนาบัณฑิตให๎มีทักษะการวิจัยและนวัตกรรมที่นาไปใช๎พัฒนาชุมชน
2. สร๎างเครือขํายการผลิตบัณฑิต
3. พัฒนาศักยภาพทางวิชาการและพัฒนานักศึกษาให๎เป็นคนดีคุณธรรม จิตอาสา สร๎างสรรค์สังคม
4. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให๎มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
5. พัฒนาศักยภาพอาจารย์
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐานมีธรรมาภิบาล และ
เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม
เป้าประสงค์ : ระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแหํงนวัตกรรม
กลยุทธ์ :
1. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลที่เอื้อตํอการรักษาคนดี คนเกํงและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให๎เป็นมืออาชีพ
2. พัฒนาองค์การให๎มีระบบบริหารจัดการที่ดี
3. พัฒนากระบวนการท างานให๎มีประสิทธิภาพโดยการนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยรองรับการเป็นมหาวิทยาลัย
อิเล็กทรอนิกส์
4. สร๎างวัฒนธรรมองค์กรมุํงการเรียนรู๎ ผลิตสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
5. พัฒนามหาวิทยาลัยด๎านกายภาพและสิ่งแวดล๎อมมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)
6. สร๎างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจาสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจาปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559 ถึง
14 กุมภาพันธ์ 2560)
การวัดความส าเร็จ ตามประเด็น ยุทธศาสตร์ พิจารณาจากความส าเร็จของตัว ชี้วัดในแผนปฏิบัติราช การ
ประจาปี กาหนดตัวชี้วัดเพื่อวัดความสาเร็จของแตํละประเด็นยุทธศาสตร์ เชํน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนา
คุณภาพงานวิจัย งานสร๎างสรรค์ และนวัตกรรมสูํสากล กาหนดตัวชี้วัดของประเด็นนี้คือ จานวนร๎อยละบทความ
ตีพิมพ์ในระดับสากล
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ส่วนที่ 2
การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ศักยภาพสถาบันวิจัยและพัฒนา (SWOT Analysis)
จากผลการดาเนินงานในรอบปีที่ผํานมา สถาบันวิจัยและพัฒนา ได๎ทบทวนผลการดาเนินงาน โดยได๎วิเคราะห์
ผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจาปีการศึกษา 2557 ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
และผลการประเมินรายตัวบํงชี้ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และผลการประเมินตามองค์ประกอบ
คุณภาพ องค์ประกอบที่ 2 ประจาปีการศึกษา 2557 รวมทั้งผลการดาเนินงานด๎านตํางๆ ที่เกี่ยวข๎อง เพื่อวางแผน
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผํานกระบวนการมีสํวนรํวมแสดงความ
คิดเห็นจากผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียทุกภาคสํวน ซึ่งผลการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล๎อม ศักยภาพ สถาบันวิจัยฯ (SWOT
Analysis) มีดังนี้
จุดแข็ง (Strengths)
S1 การประชาสัมพันธ์และประสานงานด๎านทุนวิจัยมีการ
ดาเนินการอยํางตํอเนื่อง
S2 การพัฒนาศักยภาพด๎านการวิจัยให๎กับบุคลากรอยําง
ตํอเนื่อง
S3 สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นามี ค วามพร๎ อ มด๎ า นอาคาร
สถานที่ เอื้อตํอการบริหารงานวิจัย
S4 สถาบันวิจัยและพัฒนามีเครือขํายความรํวมมือด๎าน
การวิจัยกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในระดับชาติ
S5 มีนักวิจัยอาวุโสมีความสามารถและเต็มใจชํวยเหลือให๎
คาแนะนาแกํนักวิจัยรุํนใหมํ
S6 เจ๎ าหน๎าที่ประสานงานด๎านการวิจั ยมีความสามารถ
และประสบการณ์ ใ นการอ านวยความสะดวกให๎ กั บ
นักวิจัย

จุดอ่อน (Weakness)
W1 เจ๎าหน๎าที่มีจานวนไมํเพียงพอตํอภาระงาน
W2 กรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนามีภาระงาน
ด๎านวิชาการ ประกันคุณภาพและบริการวิชาการ
W3. วั ส ดุ ค รุ ภั ณ ฑ์ ไ มํ เ พี ย งพอตํ อ การบริ ห ารงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนา
W4 ฐานข๎อมูล สารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยยังไมํ
ครอบคลุมทุกด๎าน
W5 มาตรการในการติดตามความก๎าวหน๎างานวิจัยยังไมํ
เข๎มแข็ง
W6 กลไกในการสํงเสริมการตีพิมพ์เผยแพรํผลงานวิจัยใน
วารสารระดับชาติและนานาชาติยังไมํเข๎มแข็ง
W7 การรวบรวมข๎อมูลเงินทุนวิจัย ผลงานวิจัยและการ
นาไปใช๎ประโยชน์ยังไมํครบถ๎วนทั้งมหาวิทยาลัย
W8 การดาเนิ น การติ ด ตามประเมิ นผลโครงการวิจั ย ที่
ได๎รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยยังไมํเป็นระบบ
W9 ก ร ะ บ ว น ก า ร ใ น ก า ร ส นั บ ส นุ น ทุ น วิ จั ย ข อ ง
มหาวิ ท ยาลั ย ยั ง ไมํ มี เ ปู า หมายเชิ ง พื้ น ที่ แ ละประเด็ น ที่
ชัดเจน
W10 การพัฒนาศักยภาพด๎านการวิจัยยังไมํ เหมาะสมกับ
คุณลักษณะของผู๎รับการพัฒนา
W11 กระบวนการเบิกจํายงบประมาณยังไมํเป็นปัจจุบัน
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โอกาส (Opportunities)
O1 ยุทธศาสตร์ด๎านการวิจัยของประเทศมีความชัดเจน
O2 หนํ ว ยงานภาครั ฐ และเครื อ ขํ า ยการวิ จั ย ภายนอก
สนับสนุนงบประมาณด๎านการวิจัยและการพัฒนานักวิจัย
อยํางตํอเนื่อง
O3 ชุมชนท๎องถิ่นต๎องการงานวิจัยเพื่อใช๎เป็นองค์ความรู๎
ในการพัฒนา
O4 การเป็ น ประชาคมอาเซี ย นท าให๎ มี โ อกาสสร๎ า ง
งานวิจัยและเครือขําย
O5 เทคโนโลยีสารสนเทศของหนํวยงานผู๎สนับสนุนทุน
วิจัยชํวยสนับสนุนการทาวิจัยและการบริหารงานวิจัย
O6 เทคโนโลยีการสื่อสารและเครือขํายทางสังคมชํวยใน
การบริหารและประชาสัมพันธ์
O7 แหลํ งตีพิมพ์ เผยแพรํ งานวิจัย มีมากขึ้นเอื้อตํอการ
เผยแพรํผลงานวิชาการของนักวิจัย
O8 อาจารย์ประจาหลักสูตรต๎องมีผลงานวิจัยหรือผลงาน
วิชาการตามเกณฑ์ของ สกอ.
O9 องค์ ก รปกครองสํ ว นท๎ อ งถิ่ น ได๎ รั บ การจั ด สรร
งบประมาณเพื่อพัฒนาท๎องถิ่นคํอนข๎างมาก

ภัยคุกคาม (Threats)
T1 ศักยภาพด๎านการวิจัยของมหาวิทยาลัยตํางๆมีมากขึ้น
ทาให๎มีการแขํงขันในการขอทุนวิจัยมากขึ้น
T2 การยอมรับศักยภาพด๎านการวิจัยของมหาวิทยาลั ย
จากชุมชนและแหลํงทุนยังมีน๎อย
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ส่วนที่ 3
แผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ประจาปี พ.ศ. 2556-2560
(ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560)
ประวัติความเป็นมาหน่วยงานสถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เป็นหนํวยงานสนับสนุนพันธกิจด๎านการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ในการบริหารจัดการงานวิจัย งานสร๎างสรรค์ และนวัตกรรม การสร๎างนักวิจัย
การผลิ ต ผลงานวิ จั ย ที่ มี คุ ณ ภาพ มี ก ารน าองค์ ค วามรู๎ จ ากงานวิ จั ย ไปใช๎ ใ นการแก๎ ปั ญ หาให๎ กั บ ชุ ม ชนท๎ อ งถิ่ น
เป็นสถาบันอุดมศึกษาของท๎องถิ่นมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน ดังนี้
พันธกิจด๎านการวิจัยในยุคแรกๆ ของการจัดตั้งวิทยาลัยครูตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518
ได๎จั ดตั้ งศู น ย์ วิ จั ย และบริ การการศึก ษา โดยแบํง หนํว ยงานยํอยออกเป็น ฝุ า ยเลขานุ การ ฝุ ายวิจั ยและเผยแพรํ
ฝุายสํงเสริมและบริการวิชาการ ฝุายฝึกอบรม และโครงการพิเศษ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมชัย วงษ์นายะ
เป็นหัวหน๎าศูนย์ มีรองอธิการบดีฝุายกิจการพิเศษเป็นผู๎กากับดูแล มีสานักงานที่ทาการตั้งอยูํที่ อาคาร 1 (อาคาร
ส านั ก งานอธิ ก ารบดี ห ลั ง เกํ า ) ในยุ ค แรกของพั น ธกิ จ ด๎ า นการวิ จั ย มี ค วามรํ ว มมื อ กั บ สหวิ ท ยาลั ย พุ ท ธชิ น ราช
ซึ่งประกอบด๎วยวิทยาลัยครูนครสวรรค์ วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม วิทยาลัยครูเพชรบูรณ์ และวิทยาลัยครูกาแพงเพชร
ได๎กาหนดนโยบายด๎านการวิจัยรํวมกัน ในการสํงเสริมให๎มีการวิจัย เพื่อความก๎าวหน๎าทางวิชาการและพัฒนาการตาม
หน๎าที่ของสหวิทยาลัย โดยมุํงเน๎นการนาผลการวิจัยไปใช๎ในการพัฒนาท๎อ งถิ่นและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ตามบทบาทหน๎าที่ของวิทยาลัยครูกาแพงเพชร
จากวิทยาลัยครูสูํสถาบันราชภัฏกาแพงเพชร ในปี พ.ศ.2535 ภารกิจด๎านการวิจัยยังเป็นภารกิจที่จาเป็นและ
สาคัญของสถาบันอุดมศึกษาในฐานะของสถาบันซึ่งถือเป็นชุมชนวิชาการ คือการแสวงหาความรู๎ การ พัฒนาองค์
ความรู๎ และนาความรู๎ไปใช๎เพื่อการพัฒนาท๎องถิ่น การวิจัยของสถาบัน ในชํวงระยะเวลาตํอมา จึงมุํงเน๎นการวิจัยเรื่อง
ของท๎องถิ่นให๎มากขึ้น โดยเน๎นการวิจัยภูมิปัญญาชาวบ๎านและศักยภาพชุมชนให๎มากขึ้น ให๎การสนับสนุน การวิจัยด๎าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ของชาวบ๎ านจั งหวัดกาแพงเพชร และตาก รวมถึงการทาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เพื่อการเผยแพรํองค์ความรู๎ และการนาความรู๎ไปใช๎ในการแก๎ปัญหา และพัฒนาท๎องถิ่น โดย
เปลี่ยนชื่อจากศูนย์วิจัยและบริการการศึกษาเป็นสานักวิจัย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ทวนทอง เชาวกีร ติพงศ์ และ
ตํอมาเป็น ผู๎ชํวยศาสตราจารย์มัณฑนา จริยรัตน์ไพศาล เป็นหัวหน๎าสานักวิจัย โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สมชัย วงษ์
นายะ รองอธิการบดีฝุายวางแผนและพัฒนา และรองศาสตราจารย์ ดร.ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์ รองอธิการบดีฝุาย
วิจั ย และวิ เทศสั มพั น ธ์เ ป็ น ผู๎ ก ากับ ดู แล ตามล าดั บ ในปี พ.ศ.2547 มีป ระกาศกระทรวงศึก ษาการซึ่ง ออกตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 2547 ปรับเปลี่ยนจากสถาบันราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีการ
แบํงโครงสร๎างภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏใหมํ จากสานักวิจัย เป็นสถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งสถานะเทียบเทํา
คณะจนถึงปัจจุบัน โดยมีพันธกิจในการบริหารจัดการงานวิจัย งานสร๎างสรรค์ และนวัตกรรม และติดตาม การบริการ
วิชาการด๎านการวิจัย และการประสานงานการจัดบัณฑิตศึกษา โดยมีผู๎อานวยการคือ ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.เรขา
อรัญวงศ์ เป็นผู๎อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ ผู๎ชํวยศาสตราจารย์สมศักดิ์ วังศิริกุล รองอธิการบดีฝุายวิจัย
เป็นผู๎ดูแล กากับ ติดตาม จนถึงปี พ.ศ.2551 ตํอมาในปีพ.ศ. 2552 – มีนาคม พ.ศ. 2556 ผู๎ชํวยศาสตราจารย์วิสิฐ
ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝุายวิชาการและวิจัยเป็นผู๎ดูแล กากับ ติดตาม มีการจัดสรรทุนวิจัย จากงบประมาณแผํนดิน
และงบบารุงการศึกษา มาอยํางตํอเนื่อง มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ นานาชาติ มีการนาผลงานวิจัยไป
ใช๎ประโยชน์ ในชุมชนท๎องถิ่น มีผลงานวิจัยที่ได๎รับรางวัลจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยให๎เป็นผลงานวิจัยเดํน
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จากงานวิจัย เรื่อง โครงการวิจัยพัฒนาเครือขํายเชิงพื้นที่เพื่อหนุนเสริมการพัฒนาการเรียนรู๎ของเด็กและเยาวชน
(Local learning Enrichment Network : LLEN) รวมทั้งพัฒนาวารสารสักทอง:วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ให๎เป็นวารสารที่อยูํในฐานข๎อมูล Thai-Journal Citation Index Centre : TCI
ปัจจุบันสถาบันวิจัยและพัฒนา ยังคงมุํงมั่นในการพัฒนางานวิจัยให๎มีคุณภาพเพื่อนาไปพัฒนาและแก๎ปัญหา
ท๎องถิ่น รวมทั้งบูรณาการการเรียนการสอน และการบริการวิชาการ โดยได๎รับงบประมาณสนับสนุนทั้งภายในและ
ภายนอกเพิ่มขึ้นอยํางตํอเนื่อง นอกจากนี้ กาลังพัฒนาวารสารสักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให๎เป็น
วารสารระดับชาติเพื่อเป็นแหลํงตีพิมพ์เผยแพรํ ให๎กับบุคลากร โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์
รองอธิ ก ารบดี ฝุ า ยวิ จั ย และการจั ด บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา เป็ น ผู๎ ก ากั บ ดู แ ล และมี ด ร.สุ ภ าพร พงศ์ ภิ ญ โญโอภาส เป็ น
ผู๎อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ตั้งแตํเดือนเมษายน พ.ศ.2556 จนถึงปัจจุบัน
ข้อมูลพื้นฐานของสถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา มีบุคลากรจานวนทั้งสิ้น 17 คน โดยแยกเป็นบุคลากรสายวิชาการจานวน 12 คน
และบุคลากรสายสนับสนุนจานวน 5 คน ดังตํอไปนี้
บุคลากรสายวิชาการ จานวน
บุคลากรสายสนับสนุน
จานวน
รวมทั้งสิ้น
ร้อยละ
(คน)
(คน)
ข๎าราชการ
2
ข๎าราชการ
2
11.76
พนักงานมหาวิทยาลัย
10
พนักงานมหาวิทยาลัย
3
13
76.48
อาจารย์ประจาตาม
เจ๎าหน๎าที่ตามสัญญาจ๎าง
2
2
11.76
สัญญา
รวมทั้งสิ้น
12
รวมทั้งสิ้น
5
17
100.00
คิดเป็นร้อยละ
70.58
คิดเป็นร้อยละ
29.42
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ/บุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

สถาบันวิจัยและพัฒนา

คณะกรรมการประจา
สถาบันวิจัยและพัฒนา

คณะกรรมการบริหาร
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สานักงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนา

ฝ่ายส่งเสริมการวิจัย
และการบริการวิชาการ
งานนโยบายและแผนการวิจัยและ
พัฒนา
งานจัดหาแหลํงทุนสนับสนุนการ
วิจัย
งานพัฒนาบุคลากรทางการวิจยั
งานพัฒนาเครือขํายการวิจยั
งานวิจัยและพัฒนา
งานให๎บริการทางวิชาการ

ฝ่ายบริหารจัดการ
งานวิจัย
งานข๎อมูลและ
สารสนเทศงานวิจัย
งานเผยแพรํผลงานการ
วิจัย
งานวารสาร

ฝ่ายบริหารและธุรการ
งานบริหารธุรการ
งานคลังและพัสดุ
งานนโยบายและแผน
งานพัฒนาบุคลากรของสถาบันวิจยั และ
พัฒนา
งานประชาสัมพันธ์
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วิสัยทัศน์
สถาบันวิจัยและพัฒนาบริหารงานวิจัยเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ให๎ได๎ผลงานวิจัยที่พัฒนาองค์ความรู๎
งานสร๎างสรรค์และนวัตกรรมมีคุณภาพระดับชาติและนานาชาติ เพื่อพัฒนาท๎องถิ่นและสังคม
พันธกิจ
1. สํงเสริมและพัฒนาการวิจัยให๎มีคุณภาพระดับชาติและนานาชาติ
2. พัฒนาระบบข๎อมูลสารสนเทศ ผลงานวิจัย เพื่อการบริหารจัดการงานวิจัย
3. บริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การสํงเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัย งานสร๎างสรรค์และนวัตกรรมเผยแพรํใน
ระดับชาติ นานาชาติและใช๎ประโยชน์ตํอสังคม
2. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยให๎เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
3. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนา
เป้าประสงค์
1. มหาวิทยาลัยผลิตผลงานงานวิจัย งานสร๎างสรรค์และนวัตกรรมตีพิมพ์เผยแพรํในระดับชาติหรือนานาชาติ
และใช๎ในการพัฒนาชุมชนและท๎องถิ่นเกิดประโยชน์ตํอชุมชนอยํางชัดเจน
2. มหาวิทยาลัยได๎รับงบประมาณทุนสนับสนุนการวิจัยเพิ่มขึ้น
3. สถาบันวิจัยและพัฒนามีระบบและกลไกที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานวิจัย
4. สถาบันวิจัยมีการบริหารจัดการได๎มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและเกณฑ์องค์กรสุขภาวะ
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ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การสํงเสริมและสนับสนุนการ
วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัย งาน
สร๎างสรรค์และนวัตกรรมเผยแพรํใน
ระดับชาติ นานาชาติและใช๎
ประโยชน์ตํอสังคม
2. การพัฒนาประสิทธิภาพของ
ระบบกลไกการบริหารจัดการ
งานวิจัยให๎เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

เป้าประสงค์
1. มหาวิทยาลัยผลิตผลงานงานวิจัย
งานสร๎างสรรค์และนวัตกรรมตีพิมพ์
เผยแพรํในระดับชาติหรือนานาชาติ
และใช๎ในการพัฒนาชุมชนและท๎องถิ่น
เกิดประโยชน์ตํอชุมชนอยํางชัดเจน
2. มหาวิทยาลัยได๎รับงบประมาณทุน
สนับสนุนการวิจัยเพิ่มขึ้น

3. การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการสถาบันวิจัยและพัฒนา

3. สถาบันวิจัยและพัฒนามีระบบและ
กลไกที่มีประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการงานวิจัย
4. สถาบันวิจัยมีการบริหารจัดการได๎
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
และเกณฑ์องค์กรสุขภาวะ

กลยุทธ์
1. พัฒนาสมรรถนะการวิจัยให๎กับ
คณาจารย์และเจ๎าหน๎าที่ ในการทา
วิจัยให๎มีคุณภาพ ได๎รับงบประมาณ
ทุนสนับสนุนการวิจัย สามารถ
ตีพิมพ์เผยแพรํและใช๎ประโยชน์ได๎
2. สํงเสริมการนางานวิจัย งาน
สร๎างสรรค์หรือนวัตกรรมไปใช๎
ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนและ
ท๎องถิ่น ใช๎ประโยชน์เชิงวิชาการ
หรือเชิงพาณิชย์
3. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช๎
ในการบริหารจัดการงานวิจัย งาน
สร๎างสรรค์ และนวัตกรรม
4. พัฒนาการบริหารจัดการ
สานักงานของสถาบันวิจัยและ
พัฒนาให๎เป็นระบบได๎มาตรฐาน
การประกันคุณภาพภายในและ
เกณฑ์องค์กรสุขภาวะ
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ความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์
วิสัยทัศน์
สถาบันวิจัยและพัฒนาบริหารงานวิจัยเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ให๎ได๎ผลงานวิจัยที่พัฒนาองค์ความรู๎
งานสร๎างสรรค์และนวัตกรรมมีคณ
ุ ภาพระดับชาติและนานาชาติ เพื่อพัฒนาท๎องถิ่นและสังคม

พันธกิจ
1. สํงเสริมและพัฒนาการวิจัยให๎มคี ุณภาพระดับชาติและนานาชาติ
2. พัฒนาระบบข๎อมูลสารสนเทศ ผลงานวิจัย เพื่อการบริหารจัดการงานวิจัย
3. บริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3

การสํงเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพงานวิจัย งานสร๎างสรรค์
และนวัตกรรมเผยแพรํในระดับชาติ
นานาชาติและใช๎ประโยชน์ตํอสังคม

การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบกลไกการ
บริหารจัดการงานวิจัยให๎เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

เป้าประสงค์ 1

เป้าประสงค์ 2

เป้าประสงค์ 3

เป้าประสงค์ 4

มหาวิทยาลัยผลิตผลงาน
งานวิจัย งานสร๎างสรรค์และ
นวัตกรรมตีพิมพ์เผยแพรํใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ และ
ใช๎ในการพัฒนาชุมชนและ
ท๎องถิ่นเกิดประโยชน์ตํอ
ชุมชนอยํางชัดเจน

มหาวิทยาลัยได๎รับ
งบประมาณทุนสนับสนุนการ
วิจัยเพิ่มขึ้น

สถาบันวิจัยและพัฒนามี
ระบบและกลไกที่มี
ประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการงานวิจัย

สถาบันวิจัยมีการบริหาร
จัดการได๎มาตรฐานการ
ประกันคุณภาพภายในและ
เกณฑ์องค์กรสุขภาวะ
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เป้าประสงค์ 1

เป้าประสงค์ 2

เป้าประสงค์ 3

เป้าประสงค์ 4

กลยุทธ์ 1

กลยุทธ์ 2

กลยุทธ์ 3

กลยุทธ์ 4

พัฒนาสมรรถนะการวิจัย
ให๎กับ คณาจารย์และ
เจ๎าหน๎าที่ ในการทาวิจัยให๎มี
คุณภาพ ได๎รับงบประมาณ
ทุนสนับสนุนการวิจัย
สามารถตีพิมพ์เผยแพรํและใช๎
ประโยชน์ได๎

สํงเสริมการนางานวิจัย งาน
สร๎างสรรค์หรือนวัตกรรมไป
ใช๎ประโยชน์ในการพัฒนา
ชุมชนและท๎องถิ่น ใช๎
ประโยชน์เชิงวิชาการหรือเชิง
พาณิชย์

พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
ใช๎ในการบริหารจัดการ
งานวิจัย งานสร๎างสรรค์ และ
นวัตกรรม

พัฒนาการบริหารจัดการ
สานักงานของสถาบันวิจัย
และพัฒนาให๎เป็นระบบได๎
มาตรฐานการประกันคุณภาพ
ภายในและเกณฑ์องค์กรสุข
ภาวะ

ตัวชี้วัด
1.ร๎อยละของงบประมาณ
ทุนอุดหนุนการวิจัยพัฒนา
ชุมชนท๎องถิ่นตํองบประมาณ
2.ทุนอุดหนุนการวิจัยทั้งหมด
จานวนชุมชน มหาวิทยาลัย
หรือหนํวยงาน
ภายในประเทศและ
ตํางประเทศที่รํวมขับเคลื่อน
การพัฒนางานวิจัย
3.ร๎อยละของงานวิจัยที่ได๎รับ
การตีพิมพ์เผยแพรํใน
ระดับชาติและนานาชาติตํอ
จานวนงานวิจัยทั้งหมด
4.จานวนกองทุนสนับสนุน
การวิจัย

ตัวชี้วดั

ตัวชี้วดั

ตัวชี้วัด

5.จานวนผลงานวิจัยที่จด
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
6.จานวนชุมชนที่พึ่งพาตนเอง
ได๎อยํางยั่งยืนจากผลงานวิจัย
พัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม

7.ร๎อยละของอาจารย์ที่มี
ผลงานวิจัยพัฒนาชุมชน
ท๎องถิ่น ซึ่งเกิดจากการมีสํวน
รํวมของชุมชนตํอจานวน
อาจารย์ประจา
8.ร๎อยละของงานวิจยั ที่แล๎ว
เสร็จตํองานวิจัยที่ได๎รับทุนใน
ปีงบประมาณ

9.ร๎อยละความพึงพอใจของ
ผู๎รับบริการจากสถาบันวิจยั และ
พัฒนา
10.จานวนแผนการจัดการ
ความรู๎ การจัดการเรียนการ
สอน การวิจัย และความรู๎อื่นๆ
ในงานของหนํวยงานใน
มหาวิทยาลัย
11.จานวนองค์ความรู๎ที่
หนํวยงานได๎จากการจัดการ
ความรู๎
12.จานวนคูํมือการปฏิบัติงาน
ของเจ๎าหน๎าที่
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ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์
1.ก า ร สํ ง เ ส ริ ม แ ล ะ
สนั บ สนุ น การวิ จั ย เพื่ อ
พัฒนาคุณภาพงานวิจัย
งา นส ร๎ า ง ส ร ร ค์ แ ล ะ
นวั ต กรรมเผยแพรํ ใ น
ระดั บ ชาติ นานาชาติ
และใช๎ ป ระโยชน์ ตํ อ
สังคม

เป้าประสงค์
1.ม ห า วิ ท ย า ลั ย ผ ลิ ต
ผลงานงานวิ จั ย งาน
ส ร๎ า ง ส ร ร ค์ แ ล ะ
น วั ต ก ร ร ม ตี พิ ม พ์
เผยแพรํ ใ นระดั บ ชาติ
หรื อ นานาชาติ และใช๎
ในการพัฒนาชุมชนและ
ท๎องถิ่นเกิดประโยชน์ตํอ
ชุมชนอยํางชัดเจน

กลยุทธ์
1.พัฒ นาสมรรถนะการ
วิ จั ย ให๎ กั บ คณาจารย์
และเจ๎าหน๎าที่ ในการทา
วิจัยให๎มีคุณภาพ ได๎รั บ
ง บ ป ร ะ ม า ณ ทุ น
ส นั บ ส นุ น ก า ร วิ จั ย
สามารถตีพิมพ์เผยแพรํ
และใช๎ประโยชน์ได๎

ตัวชี้วัด
1.ร๎อยละของงบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัยพัฒนา ชุมชน
ท๎องถิ่นตํองบประมาณ
2.ทุนอุดหนุนการวิจัยทั้งหมด
จานวนชุมชน มหาวิทยาลัย หรือหนํวยงาน ภายในประเทศและ
ตํางประเทศที่รํวมขับเคลื่อนการพัฒนางานวิจัย
3.ร๎อยละของงานวิจัยที่ได๎รับการตีพิมพ์เผยแพรํในระดับชาติ
และนานาชาติตํอจานวนงานวิจัยทั้งหมด
4.จานวนกองทุนสนับสนุนการวิจัย

61

มาตรการ
1. จัดให๎เป็นเงื่อนไขใน
การขอรับการสนับสนุน
ทุนวิจัย เชํน การเขียน
โครงรํางงานวิจัย การ
อบรมจริยธรรมวิจัยใน
มนุษย์ การเขียน
งบประมาณ
2. จัดทาประกาศรางวัล
สาหรับการจดอนุ
สิทธิบัตร สิทธิบัตร และ
การตีพิมพ์ในวารสารที่
อยูํในฐานข๎อมูล TCI
และฐานข๎อมูล
นานาชาติที่ สกอ.
รับรอง
3. จัดให๎มีระบบการ
ชํวยเหลือนักวิจัยในการ
จดอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร และการ
ตีพิมพ์ในวารสารที่อยูํใน
ฐานข๎อมูล TCI และ
ฐานข๎อมูลนานาชาติที่
สกอ. รับรอง
4. จัดผู๎ทรงคุณวุฒิให๎
คาแนะนาในการพัฒนา
ข๎อเสนอโครงการเพื่อ
ขอรับงบประมาณทุน
สนับสนุนการวิจัย

ค่าเป้าหมาย
62 63 64

65

โครงการ/กิจกรรม
3.การจั ด การประชุ ม
วิชาการระดับชาติ
7.กองทุนสนับสนุนการ
วิจัย
8.จั ด สรรทุ น สนั บ สนุ น
การวิจัยจากงบประมาณ
แผํ น ดิ น ปี ง บประมาณ
2561
9.จั ด สรรทุ น สนั บ สนุ น
การวิจัยจากงบประมาณ
บ.กศ.ปี ง บประมาณ
2561
10.พั ฒ นาวารสารสั ก
ทอง
12.จริยธรรมการวิจัยใน
มนุ ษ ย์ ในสั ต ว์ ท ดลอง
และมาตรฐาน
ห๎องปฏิบัติการ
13.การอบรมด๎ า นการ
วิจัย

ผู้รับผิดชอบ
ดร.สุภาพร พงศ์ภญ
ิ โญโอภาส
ผศ.ดร.ฆัมภิชา ตันติสันติสม
ดร.มณฑา หมีไพรพฤกษ์
อ.เสาวลักษณ์ ยอดวิญญูวงศ์
น.ส.สุมาภรณ์ บดีรัฐ
น.ส.ชุติมา ทอสาร
นายทวิช ปิ่นวิเศษ
นายสุรเชษฐ์ ขอนทอง
นายเอกลักษณ์ หลิมมงคล
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ประเด็นยุทธศาสตร์
2
การพั ฒ นา
ประสิทธิภาพของระบบ
กลไกการบริหารจัดการ
ง า น วิ จั ย ใ ห๎ เ กิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด

เป้าประสงค์
2 มหาวิทยาลัยได๎รับ
ง บ ป ร ะ ม า ณ ทุ น
ส นั บ ส นุ น ก า ร วิ จั ย
เพิ่มขึ้น

กลยุทธ์
2
สํ ง เสริ ม การน า
งานวิจัย งานสร๎างสรรค์
หรื อ นวั ต กรร มไปใช๎
ประโยชน์ในการพัฒนา
ชุ ม ชนและท๎ อ งถิ่ น ใช๎
ประโยชน์ เ ชิ ง วิ ช าการ
หรือเชิงพาณิชย์

ตัวชี้วัด

61

มาตรการ
1.จั ด สรรทุ น วิ จั ย ที่ ต รง
กั บ ความต๎ อ งการของ
ชุมชน ท๎อถิ่น หรือสถาน
ประกอบการ
2.ติ ด ต า ม แ ล ะ
ประเมิ น ผลน างานวิ จั ย
งา นส ร๎ า ง ส ร ร ค์ ห รื อ
น วั ต ก ร ร ม ไ ป ใ ช๎
ประโยชน์

ค่าเป้าหมาย
62 63 64

เป้าประสงค์
3.สถาบันวิจัยและ
พัฒนามีระบบและกลไก
ที่มีประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการงานวิจัย

ดร.สุภาพร พงศ์ภญ
ิ โญโอภาส
ผศ.ดร.ฆัมภิชา ตันติสันติสม
ดร.มณฑา หมีไพรพฤกษ์
อ.เสาวลักษณ์ ยอดวิญญูวงศ์
น.ส.สุมาภรณ์ บดีรัฐ
น.ส.ชุติมา ทอสาร
นายทวิช ปิ่นวิเศษ
นายสุรเชษฐ์ ขอนทอง
นายเอกลักษณ์ หลิมมงคล
กลยุทธ์
3.พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อใช๎ในการ
บริหารจัดการงานวิจัย
งานสร๎างสรรค์ และ
นวัตกรรม

ตัวชี้วัด
7.ร๎อยละของอาจารย์ที่มีผลงานวิจัยพัฒนาชุมชนท๎องถิ่น ซึ่งเกิด
จากการมีสํวนรํวมของชุมชนตํอจานวนอาจารย์ประจา
8.ร๎อยละของงานวิจยั ที่แล๎วเสร็จตํองานวิจัยที่ได๎รับทุนใน
ปีงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

65

5.จานวนผลงานวิจัยที่จดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
6.จานวนชุมชนที่พึ่งพาตนเองได๎อยํางยั่งยืนจากผลงานวิจัย
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์
3.การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

โครงการ/กิจกรรม
5.บริการวิชาการ
11.การจด ลิ ขสิท ธิ์ อนุ
สิทธิบัตรและสิทธิบัตร
1 4 . จั ด นิ ท ร ร ศ ก า ร
รํวมกับเครือขําย
1 5 . นิ ท ร ร ศ ก า ร
ผ ล ง า น วิ จั ย แ ล ะ
นวัตกรรม

61

มาตรการ
3.ติดตามประเมินผล
การใช๎ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารงานวิจัย
และบริหารจัดการ
สถาบันฯ

ค่าเป้าหมาย
62 63 64

65

โครงการ/กิจกรรม
4.การบริหารจัดการการ
จัดสรรทุนสนับสนุนการ
วิจัย
6 . พั ฒ น า ร ะ บ บ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้รับผิดชอบ
ดร.สุภาพร พงศ์ภญ
ิ โญโอภาส
ผศ.ดร.ฆัมภิชา ตันติสันติสม
ดร.มณฑา หมีไพรพฤกษ์
อ.เสาวลักษณ์ ยอดวิญญูวงศ์
น.ส.สุมาภรณ์ บดีรัฐ
น.ส.ชุติมา ทอสาร
นายทวิช ปิ่นวิเศษ
นายสุรเชษฐ์ ขอนทอง
นายเอกลักษณ์ หลิมมงคล
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ประเด็นยุทธศาสตร์
3.การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการสถาบันวิจัย
และพัฒนา

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

สถาบันวิจัยมีการบริหาร
จัดการได๎มาตรฐานการ
ประกันคุณภาพภายใน
และเกณฑ์องค์กรสุขภาวะ

4 . พั ฒ น า ก า ร บ ริ ห า ร
จั ด ก ารส านั ก งานข อ ง
สถาบันวิจัยและพัฒนาให๎
เป็นระบบได๎มาตรฐานการ
ประกั น คุ ณ ภาพภายใน
และเกณฑ์องค์กรสุขภาวะ

1.ปรับปรุงระบบการ
ประเมินการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรให๎สอดคล๎อง
กับภารงานที่รับผิดชอบ
2.กาหนดให๎บุคลากร
จัดทาคูํมือการดาเนินงาน
ตามกระบวนงานสาคัญ
ทุกกระบวนงาน

1 . ก า ร บ ริ ห า ร
สถาบันวิจัยและพัฒนา
2.การพั ฒ นาบุ ค ลากร
สถาบันวิจัยและพัฒนา
16.การกากับติดตาม
และสํงเสริมการจัดการ
ความรู๎

ตัวชี้วัด
9.ร๎อยละความพึงพอใจของผู๎รับบริการจากสถาบันวิจัยและพัฒนา
10.จานวนแผนการจัดการความรู๎ การจัดการเรียนการสอน การวิจยั
และความรู๎อื่นๆ ในงานของหนํวยงานในมหาวิทยาลัย
11.จานวนองค์ความรู๎ที่หนํวยงานได๎จากการจัดการความรู๎
12.จานวนคูํมือการปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าที่
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ค่าเป้าหมาย
62 63 64

65

ผู้รับผิดชอบ
ดร.สุภาพร พงศ์ภญ
ิ โญโอภาส
ผศ.ดร.ฆัมภิชา ตันติสันติสม
ดร.มณฑา หมีไพรพฤกษ์
อ.เสาวลักษณ์ ยอดวิญญูวงศ์
น.ส.สุมาภรณ์ บดีรัฐ
น.ส.ชุติมา ทอสาร
นายทวิช ปิ่นวิเศษ
นายสุรเชษฐ์ ขอนทอง
นายเอกลักษณ์ หลิมมงคล
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แผนความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ได๎กาหนดกรอบแผนกลยุทธ์สถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ตาม ความเชื่อมโยงระหวํางแผนการศึกษาแหํงชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.
2552-2559) ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการปี พ.ศ. 2557 ยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) และสถาบันอุดมศึกษา (79 แหํง)ปี พ.ศ. 2555 – 2558 แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ยุทธศาสตร์ด๎านการวิจัยแหํงชาติ แผนกลยุทธ์เพื่อใช๎ระหวํางปีงบประมาณ พ.ศ.
2556-2560 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร และแผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร
แผน/ยุทธศาสตร์

หน่วยงาน

ประเด็นที่เชื่อมโยง
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ภาคผนวก

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม ศักยภาพ (SWOT Analysis)
จุดแข็ง (Strengths)
S1 การประชาสัมพันธ์และประสานงานด๎านทุนวิจัยมีการดาเนินการอยํางตํอเนื่อง
S2 การพัฒนาศักยภาพด๎านการวิจัยให๎กับบุคลากรอยํางตํอเนื่อง
S3 สถาบัน วิจั ยและพัฒนามีความพร๎อมด๎านอาคารสถานที่ เอื้อตํ อการบริห าร
งานวิจัย
S4 สถาบันวิจัยและพัฒนามีเครือขํายความรํวมมือด๎านการวิจัยกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ
ในระดับชาติ
S5 มีนักวิจัยอาวุโสมีความสามารถและเต็มใจชํวยเหลือให๎คาแนะนาแกํนักวิจัยรุํนใหมํ

จุดอ่อน (Weakness)
W1 เจ๎าหน๎าที่มีจานวนไมํเพียงพอตํอภาระงาน
W2 กรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนามีภาระงานด๎านวิชาการ ประกันคุณภาพและ
บริการวิชาการ
W3. วัสดุครุภัณฑ์ไมํเพียงพอตํอการบริหารงานสถาบันวิจัยและพัฒนา
W4 ฐานข๎อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยยังไมํครอบคลุมทุกด๎าน
W5 มาตรการในการติดตามความก๎าวหน๎างานวิจัยยังไมํเข๎มแข็ง
W6 กลไกในการสํงเสริมการตีพิมพ์เผยแพรํผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
ยังไมํเข๎มแข็ง
S6 เจ๎าหน๎าที่ประสานงานด๎านการวิจัยมีความสามารถและประสบการณ์ในการ
W7 การรวบรวมข๎อมูลเงินทุนวิจัย ผลงานวิจัยและการนาไปใช๎ประโยชน์ยังไมํครบถ๎วนทั้ง
อานวยความสะดวกให๎กับนักวิจัย
มหาวิทยาลัย
W8 การดาเนินการติดตามประเมินผลโครงการวิจัยที่ได๎รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
ยังไมํเป็นระบบ
W9 กระบวนการในการสนับสนุนทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยยังไมํมีเปูาหมายเชิงพื้นที่และ
ประเด็นที่ชัดเจน
W10 การพัฒนาศักยภาพด๎านการวิจัยยังไมํเหมาะสมกับคุณลักษณะของผู๎รับการพัฒนา
W11 กระบวนการเบิกจํายงบประมาณยังไมํเป็นปัจจุบัน
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โอกาส (Opportunities)
ภัยคุกคาม (Threats)
O1 ยุทธศาสตร์ด๎านการวิจัยของประเทศมีความชัดเจน
T1 ศักยภาพด๎านการวิจัยของมหาวิทยาลัยตํางๆมีมากขึ้นทาให๎มีการแขํงขันในการขอทุน
O2 หนํวยงานภาครัฐและเครือขํายการวิจัยภายนอกสนับสนุนงบประมาณด๎านการ วิจัยมากขึ้น
วิจัยและการพัฒนานักวิจัยอยํางตํอเนื่อง
T2 การยอมรับศักยภาพด๎านการวิจัยของมหาวิทยาลัยจากชุมชนและแหลํงทุนยังมีน๎อย
O3 ชุมชนท๎องถิ่นต๎องการงานวิจัยเพื่อใช๎เป็นองค์ความรู๎ในการพัฒนา
O4 การเป็นประชาคมอาเซียนทาให๎มีโอกาสสร๎างงานวิจัยและเครือขําย
O5 เทคโนโลยีสารสนเทศของหนํวยงานผู๎สนับสนุนทุนวิจัยชํวยสนับสนุนการทาวิจัย
และการบริหารงานวิจัย
O6
เทคโนโลยี ก ารสื่ อ สารและเครื อ ขํ า ยทางสั ง คมชํ ว ยในการบริ ห ารและ
ประชาสัมพันธ์
O7 แหลํงตีพิมพ์ เผยแพรํงานวิจัยมีมากขึ้นเอื้อตํอการเผยแพรํผลงานวิชาการของ
นักวิจัย
O8 อาจารย์ ป ระจ าหลั กสู ตรต๎องมีผ ลงานวิจั ย หรือผลงานวิชาการตามเกณฑ์ของ
สกอ.
O9 องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นได๎รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาท๎องถิ่น
คํอนข๎างมาก
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โอกาส (Opportunities)
O1 ยุทธศาสตร์ด๎านการวิจัยของประเทศมีความชัดเจน
O2 หนํวยงานภาครัฐและเครือขํายการวิจัยภายนอกสนับสนุนงบประมาณด๎านการวิจัยและการพัฒนานักวิจัยอยํางตํอเนื่อง
O3 ชุมชนท๎องถิ่นต๎องการงานวิจัยเพื่อใช๎เป็นองค์ความรู๎ในการพัฒนา
O4 การเป็นประชาคมอาเซียนทาให๎มีโอกาสสร๎างงานวิจัยและเครือขําย
O5 เทคโนโลยีสารสนเทศของหนํวยงานผู๎สนับสนุนทุนวิจัยชํวยสนับสนุนการทาวิจัยและการบริหารงานวิจัย
O6 เทคโนโลยีการสื่อสารและเครือขํายทางสังคมชํวยในการบริหารและประชาสัมพันธ์
O7 แหลํงตีพิมพ์ เผยแพรํงานวิจัยมีมากขึ้นเอื้อตํอการเผยแพรํผลงานวิชาการของนักวิจัย
O8 อาจารย์ประจาหลักสูตรต๎องมีผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการตามเกณฑ์ของ สกอ.
O9 องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นได๎รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาท๎องถิ่นคํอนข๎างมาก

จุดแข็ง (Strengths)
S1 การประชาสัมพันธ์และประสานงานด๎านทุนวิจัยมีการดาเนินการ
อยํางตํอเนื่อง
S2 การพัฒนาศักยภาพด๎านการวิจัยให๎กับบุคลากรอยํางตํอเนื่อง
S3 สถาบันวิจัยและพัฒนามีความพร๎อมด๎านอาคารสถานที่ เอื้อตํอ
การบริหารงานวิจัย
S4 สถาบันวิจัยและพัฒนามีเครือขํายความรํวมมือด๎านการวิจัยกับ
มหาวิทยาลัยอื่นๆ ในระดับชาติ
S5 มีนักวิจัยอาวุโสมีความสามารถและเต็มใจชํวยเหลือให๎คาแนะนา
แกํนักวิจัยรุํนใหมํ
S6 เจ๎ า หน๎ า ที่ ป ระสานงานด๎ า นการวิ จั ย มี ค วามสามารถและ
ประสบการณ์ในการอานวยความสะดวกให๎กับนักวิจัย

กลยุทธ์
1. พัฒนาความรู๎และทักษะให๎กับนักวิจยั
ในการทาวิจัยที่มีคุณภาพและการตีพิมพ์
เผยแพรํ
2. พัฒนากระบวนการกากับติดตามการนา
งานวิจัย งานสร๎างสรรค์หรือนวัตกรรมไป
ใช๎ประโยชน์ตํอชุมชน
3. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช๎ในการ
บริหารจัดการงานวิจยั งานสร๎างสรรค์
และนวัตกรรม
4. พัฒนาการบริหารจัดการสานักงานของ
สถาบันวิจยั และพัฒนาโดยใช๎เทคโนโลยี

ตัวชี้วดั
1.ร๎อยละของงบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัยพัฒนา ชุมชน
ท๎องถิ่นตํองบประมาณ
2.ทุนอุดหนุนการวิจัยทั้งหมด
จานวนชุมชน มหาวิทยาลัย หรือหนํวยงาน ภายในประเทศ
และตํางประเทศที่รํวมขับเคลื่อนการพัฒนางานวิจัย
3.ร๎อยละของงานวิจัยที่ได๎รับการตีพิมพ์เผยแพรํในระดับชาติ
และนานาชาติตํอจานวนงานวิจัยทั้งหมด
4.จานวนกองทุนสนับสนุนการวิจัย
5.จานวนผลงานวิจัยที่จดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
6.จานวนชุมชนที่พึ่งพาตนเองได๎อยํางยั่งยืนจากผลงานวิจัย
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
7.ร๎อยละของอาจารย์ที่มีผลงานวิจัยพัฒนาชุมชนท๎องถิ่น ซึ่ง
เกิดจากการมีสํวนรํวมของชุมชนตํอจานวนอาจารย์ประจา
8.ร๎อยละของงานวิจัยที่แล๎วเสร็จตํองานวิจัยที่ได๎รับทุนใน
ปีงบประมาณ
9.ร๎อยละความพึงพอใจของผู๎รับบริการจากสถาบันวิจัยและ
พัฒนา
10.จานวนแผนการจัดการความรู๎ การจัดการเรียนการสอน
การวิจัย และความรู๎อื่นๆ ในงานของหนํวยงานใน
มหาวิทยาลัย
11.จานวนองค์ความรู๎ที่หนํวยงานได๎จากการจัดการความรู๎
12.จานวนคูํมือการปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าที่

โครงการ/กิจกรรม
1.การบริหารสถาบันวิจยั และพัฒนา
2.การพัฒนาบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา
3.การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ
4.การบริหารจัดการการจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจยั
5.บริการวิชาการ
6.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.กองทุนสนับสนุนการวิจยั
8.จัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผํนดิน
ปีงบประมาณ 2561
9.จัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณ บ.กศ.
ปีงบประมาณ 2561
10.พัฒนาวารสารสักทอง
11.การจด ลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร
12.จริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ ในสัตว์ทดลอง และ
มาตรฐานห๎องปฏิบัตกิ าร
13.การอบรมด๎านการวิจัย
14.จัดนิทรรศการรํวมกับเครือขําย
15.นิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรม
16.การกากับติดตามและสํงเสริมการจัดการความรู๎
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โอกาส (Opportunities)
O1 ยุทธศาสตร์ด๎านการวิจัยของประเทศมีความชัดเจน
O2 หนํวยงานภาครัฐและเครือขํายการวิจัยภายนอกสนับสนุนงบประมาณด๎านการวิจัยและการพัฒนานักวิจัยอยํางตํอเนื่อง
O3 ชุมชนท๎องถิ่นต๎องการงานวิจัยเพื่อใช๎เป็นองค์ความรู๎ในการพัฒนา
O4 การเป็นประชาคมอาเซียนทาให๎มีโอกาสสร๎างงานวิจัยและเครือขําย
O5 เทคโนโลยีสารสนเทศของหนํวยงานผู๎สนับสนุนทุนวิจัยชํวยสนับสนุนการทาวิจัยและการบริหารงานวิจัย
O6 เทคโนโลยีการสื่อสารและเครือขํายทางสังคมชํวยในการบริหารและประชาสัมพันธ์
O7 แหลํงตีพิมพ์ เผยแพรํงานวิจัยมีมากขึ้นเอื้อตํอการเผยแพรํผลงานวิชาการของนักวิจัย
O8 อาจารย์ประจาหลักสูตรต๎องมีผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการตามเกณฑ์ของ สกอ.
O9 องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นได๎รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาท๎องถิ่นคํอนข๎างมาก

จุดอ่อน (Weakness)
W1 เจ๎าหน๎าที่มีจานวนไมํเพียงพอตํอภาระงาน
W2 กรรมการบริ หารสถาบัน วิจั ย และพั ฒนามีภาระงานด๎า น
วิชาการ ประกันคุณภาพและบริการวิชาการ
W3. วัสดุครุภัณฑ์ไมํเพียงพอตํอการบริหารงานสถาบันวิจัยและ
พัฒนา
W4 ฐานข๎ อ มู ล สารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารงานวิ จั ย ยั ง ไมํ
ครอบคลุมทุกด๎าน
W5 มาตรการในการติดตามความก๎าวหน๎างานวิจัยยังไมํเข๎มแข็ง
W6 กลไกในการสํง เสริ มการตีพิ มพ์เ ผยแพรํผ ลงานวิจั ย ใน
วารสารระดับชาติและนานาชาติยังไมํเข๎มแข็ง
W7 การรวบรวมข๎อมูลเงินทุนวิจัย ผลงานวิจัยและการนาไปใช๎
ประโยชน์ยังไมํครบถ๎วนทั้งมหาวิทยาลัย
W8 การดาเนินการติดตามประเมินผลโครงการวิจัยที่ได๎รับทุน
สนับสนุนจากมหาวิทยาลัยยังไมํเป็นระบบ
W9 กระบวนการในการสนับสนุนทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยยังไมํ
มีเปูาหมายเชิงพื้นที่และประเด็นที่ชัดเจน
W10 การพั ฒ นาศั ก ยภาพด๎ า นการวิ จั ย ยั ง ไมํ เ หมาะสมกั บ
คุณลักษณะของผู๎รับการพัฒนา
W11 กระบวนการเบิกจํายงบประมาณยังไมํเป็นปัจจุบัน

กลยุทธ์
1. พัฒนาความรู๎และทักษะให๎กับ
นักวิจัยในการทาวิจัยที่มีคุณภาพและ
การตีพิมพ์เผยแพรํ
2. พัฒนากระบวนการกากับติดตาม
การนางานวิจัย งานสร๎างสรรค์หรือ
นวัตกรรมไปใช๎ประโยชน์ตํอชุมชน
3. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช๎ใน
การบริหารจัดการงานวิจัย งาน
สร๎างสรรค์ และนวัตกรรม
4. พัฒนาการบริหารจัดการสานักงาน
ของสถาบันวิจัยและพัฒนาโดยใช๎
เทคโนโลยี

ตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

1.ร๎อยละของงบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัยพัฒนา ชุมชน
ท๎องถิ่นตํองบประมาณ
2.ทุนอุดหนุนการวิจัยทั้งหมด
จานวนชุมชน มหาวิทยาลัย หรือหนํวยงาน ภายในประเทศ
และตํางประเทศที่รํวมขับเคลื่อนการพัฒนางานวิจัย
3.ร๎อยละของงานวิจัยที่ได๎รับการตีพิมพ์เผยแพรํในระดับชาติ
และนานาชาติตํอจานวนงานวิจัยทั้งหมด
4.จานวนกองทุนสนับสนุนการวิจัย
5.จานวนผลงานวิจัยที่จดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
6.จานวนชุมชนที่พึ่งพาตนเองได๎อยํางยั่งยืนจากผลงานวิจัย
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
7.ร๎อยละของอาจารย์ที่มีผลงานวิจัยพัฒนาชุมชนท๎องถิ่น ซึ่ง
เกิดจากการมีสํวนรํวมของชุมชนตํอจานวนอาจารย์ประจา
8.ร๎อยละของงานวิจัยที่แล๎วเสร็จตํองานวิจัยที่ได๎รับทุนใน
ปีงบประมาณ
9.ร๎อยละความพึงพอใจของผู๎รับบริการจากสถาบันวิจัยและ
พัฒนา
10.จานวนแผนการจัดการความรู๎ การจัดการเรียนการสอน
การวิจัย และความรู๎อื่นๆ ในงานของหนํวยงานใน
มหาวิทยาลัย
11.จานวนองค์ความรู๎ที่หนํวยงานได๎จากการจัดการความรู๎
12.จานวนคูํมือการปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าที่

1.การบริหารสถาบันวิจยั และพัฒนา
2.การพัฒนาบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา
3.การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ
4.การบริหารจัดการการจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจยั
5.บริการวิชาการ
6.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.กองทุนสนับสนุนการวิจยั
8.จัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผํนดิน
ปีงบประมาณ 2561
9.จัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณ บ.กศ.
ปีงบประมาณ 2561
10.พัฒนาวารสารสักทอง
11.การจด ลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร
12.จริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ ในสัตว์ทดลอง และ
มาตรฐานห๎องปฏิบัตกิ าร
13.การอบรมด๎านการวิจัย
14.จัดนิทรรศการรํวมกับเครือขําย
15.นิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรม
16.การกากับติดตามและสํงเสริมการจัดการความรู๎
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จุดแข็ง (Strengths)
S1 การประชาสั ม พั น ธ์ แ ละประสานงานด๎ า นทุ น วิ จั ย มี ก าร
ดาเนินการอยํางตํอเนื่อง
S2 การพัฒนาศักยภาพด๎านการวิจัยให๎กับบุคลากรอยํางตํอเนื่อง
S3 สถาบันวิจัยและพัฒนามีความพร๎อมด๎านอาคารสถานที่ เอื้อ
ตํอการบริหารงานวิจัย
S4 สถาบันวิจัยและพัฒนามีเครือขํายความรํวมมือด๎านการวิจัยกับ
มหาวิทยาลัยอื่นๆ ในระดับชาติ
S5 มี นั ก วิ จั ย อาวุ โ สมีค วามสามารถและเต็ ม ใจชํ ว ยเหลื อ ให๎
คาแนะนาแกํนักวิจัยรุํนใหมํ

อุปสรรค (Threats)
T1 ศักยภาพด๎านการวิจัยของมหาวิทยาลัยตํางๆมีมากขึ้นทาให๎มีการแขํงขันในการขอทุนวิจัยมากขึ้น
T2 การยอมรับศักยภาพด๎านการวิจัยของมหาวิทยาลัยจากชุมชนและแหลํงทุนยังมีน๎อย

กลยุทธ์
1. พัฒนาความรู๎และทักษะให๎กับ
นักวิจัยในการทาวิจัยที่มีคุณภาพและ
การตีพิมพ์เผยแพรํ
2. พัฒนากระบวนการกากับติดตาม
การนางานวิจัย งานสร๎างสรรค์หรือ
นวัตกรรมไปใช๎ประโยชน์ตํอชุมชน
3. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช๎ใน
การบริหารจัดการงานวิจัย งาน
สร๎างสรรค์ และนวัตกรรม
4. พัฒนาการบริหารจัดการสานักงาน
S6 เจ๎า หน๎ าที่ ประสานงานด๎านการวิ จัย มีค วามสามารถและ ของสถาบันวิจัยและพัฒนาโดยใช๎
เทคโนโลยี
ประสบการณ์ในการอานวยความสะดวกให๎กับนักวิจัย

ตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

1.ร๎อยละของงบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัยพัฒนา ชุมชน
ท๎องถิ่นตํองบประมาณ
2.ทุนอุดหนุนการวิจยั ทั้งหมด
จานวนชุมชน มหาวิทยาลัย หรือหนํวยงาน
ภายในประเทศและตํางประเทศที่รํวมขับเคลื่อนการพัฒนา
งานวิจัย
3.ร๎อยละของงานวิจยั ที่ได๎รับการตีพิมพ์เผยแพรํใน
ระดับชาติและนานาชาติตํอจานวนงานวิจัยทั้งหมด
4.จานวนกองทุนสนับสนุนการวิจยั
5.จานวนผลงานวิจยั ที่จดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
6.จานวนชุมชนที่พึ่งพาตนเองได๎อยํางยัง่ ยืนจากผลงานวิจัย
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
7.ร๎อยละของอาจารย์ที่มีผลงานวิจัยพัฒนาชุมชนท๎องถิ่น
ซึ่งเกิดจากการมีสํวนรํวมของชุมชนตํอจานวนอาจารย์
ประจา
8.ร๎อยละของงานวิจยั ที่แล๎วเสร็จตํองานวิจัยที่ได๎รับทุนใน
ปีงบประมาณ
9.ร๎อยละความพึงพอใจของผู๎รับบริการจากสถาบันวิจัย
และพัฒนา
10.จานวนแผนการจัดการความรู๎ การจัดการเรียนการ
สอน การวิจัย และความรู๎อื่นๆ ในงานของหนํวยงานใน
มหาวิทยาลัย
11.จานวนองค์ความรู๎ที่หนํวยงานได๎จากการจัดการความรู๎
12.จานวนคูํมือการปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าที่

1.การบริหารสถาบันวิจยั และพัฒนา
2.การพัฒนาบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา
3.การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ
4.การบริหารจัดการการจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจยั
5.บริการวิชาการ
6.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.กองทุนสนับสนุนการวิจยั
8.จัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผํนดิน
ปีงบประมาณ 2561
9.จัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณ บ.กศ.
ปีงบประมาณ 2561
10.พัฒนาวารสารสักทอง
11.การจด ลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร
12.จริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ ในสัตว์ทดลอง และ
มาตรฐานห๎องปฏิบัตกิ าร
13.การอบรมด๎านการวิจัย
14.จัดนิทรรศการรํวมกับเครือขําย
15.นิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรม
16.การกากับติดตามและสํงเสริมการจัดการความรู๎
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WT
จุดอ่อน (Weakness)
W1 เจ๎าหน๎าที่มีจานวนไมํเพียงพอตํอภาระงาน
W2 กรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนามีภาระงานด๎าน
วิชาการ ประกันคุณภาพและบริการวิชาการ
W3. วัสดุครุ ภัณ ฑ์ไมํเพีย งพอตํอการบริหารงานสถาบันวิจัย
และพัฒนา
W4 ฐานข๎ อ มู ล สารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารงานวิ จั ย ยั ง ไมํ
ครอบคลุมทุกด๎าน
W5 มาตรการในการติ ด ตามความก๎ า วหน๎ า งานวิ จั ย ยั ง ไมํ
เข๎มแข็ง
W6 กลไกในการสํงเสริมการตีพิมพ์เผยแพรํผลงานวิจัยใน
วารสารระดับชาติและนานาชาติยังไมํเข๎มแข็ง
W7 การรวบรวมข๎ อ มู ลเงิ นทุ น วิจั ย ผลงานวิ จัย และการ
นาไปใช๎ประโยชน์ยังไมํครบถ๎วนทั้งมหาวิทยาลัย
W8 การดาเนินการติดตามประเมินผลโครงการวิจัยที่ได๎รับทุน
สนับสนุนจากมหาวิทยาลัยยังไมํเป็นระบบ
W9 กระบวนการในการสนับสนุนทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยยัง
ไมํมีเปูาหมายเชิงพื้นที่และประเด็นที่ชัดเจน
W10 การพั ฒ นาศั ก ยภาพด๎ า นการวิ จั ย ยั ง ไมํ เ หมาะสมกั บ
คุณลักษณะของผู๎รับการพัฒนา
W11 กระบวนการเบิกจํายงบประมาณยังไมํเป็นปัจจุบัน

อุปสรรค (Threats)
T1 ศักยภาพด๎านการวิจัยของมหาวิทยาลัยตํางๆมีมากขึ้นทาให๎มีการแขํงขันในการขอทุนวิจัยมากขึ้น
T2 การยอมรับศักยภาพด๎านการวิจัยของมหาวิทยาลัยจากชุมชนและแหลํงทุนยังมีน๎อย

กลยุทธ์
1. พัฒนาความรู๎และทักษะให๎กับ
นักวิจัยในการทาวิจัยที่มีคุณภาพและ
การตีพิมพ์เผยแพรํ
2. พัฒนากระบวนการกากับติดตาม
การนางานวิจัย งานสร๎างสรรค์หรือ
นวัตกรรมไปใช๎ประโยชน์ตํอชุมชน
3. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช๎ใน
การบริหารจัดการงานวิจัย งาน
สร๎างสรรค์ และนวัตกรรม
4. พัฒนาการบริหารจัดการสานักงาน
ของสถาบันวิจัยและพัฒนาโดยใช๎
เทคโนโลยี

ตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

1.ร๎อยละของงบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัยพัฒนา ชุมชน
ท๎องถิ่นตํองบประมาณ
2.ทุนอุดหนุนการวิจยั ทั้งหมด
จานวนชุมชน มหาวิทยาลัย หรือหนํวยงาน
ภายในประเทศและตํางประเทศที่รํวมขับเคลื่อนการพัฒนา
งานวิจัย
3.ร๎อยละของงานวิจยั ที่ได๎รับการตีพิมพ์เผยแพรํใน
ระดับชาติและนานาชาติตํอจานวนงานวิจัยทั้งหมด
4.จานวนกองทุนสนับสนุนการวิจยั
5.จานวนผลงานวิจยั ที่จดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
6.จานวนชุมชนที่พึ่งพาตนเองได๎อยํางยัง่ ยืนจากผลงานวิจัย
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
7.ร๎อยละของอาจารย์ที่มีผลงานวิจัยพัฒนาชุมชนท๎องถิ่น
ซึ่งเกิดจากการมีสํวนรํวมของชุมชนตํอจานวนอาจารย์
ประจา
8.ร๎อยละของงานวิจยั ที่แล๎วเสร็จตํองานวิจัยที่ได๎รับทุนใน
ปีงบประมาณ
9.ร๎อยละความพึงพอใจของผู๎รับบริการจากสถาบันวิจัย
และพัฒนา
10.จานวนแผนการจัดการความรู๎ การจัดการเรียนการ
สอน การวิจัย และความรู๎อื่นๆ ในงานของหนํวยงานใน
มหาวิทยาลัย
11.จานวนองค์ความรู๎ที่หนํวยงานได๎จากการจัดการความรู๎
12.จานวนคูํมือการปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าที่

1.การบริหารสถาบันวิจยั และพัฒนา
2.การพัฒนาบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา
3.การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ
4.การบริหารจัดการการจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจยั
5.บริการวิชาการ
6.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.กองทุนสนับสนุนการวิจยั
8.จัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผํนดิน
ปีงบประมาณ 2561
9.จัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณ บ.กศ.
ปีงบประมาณ 2561
10.พัฒนาวารสารสักทอง
11.การจด ลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร
12.จริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ ในสัตว์ทดลอง และ
มาตรฐานห๎องปฏิบัตกิ าร
13.การอบรมด๎านการวิจัย
14.จัดนิทรรศการรํวมกับเครือขําย
15.นิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรม
16.การกากับติดตามและสํงเสริมการจัดการความรู๎
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สิ่งที่สถาบันวิจัยและพัฒนาควรทาเดินการในปี 2561
1. พาผู๎ที่จะขอตาแหนํงทางวิชาการทาวิจัยที่มีคุณภาพให๎สามารถขอตาแหนํงได๎
2. หนุนเสริมให๎ผู๎ที่จะขอตาแหนํงทางวิชาการที่สูงขึ้นทาวิจัยที่มีคุณภาพสูงให๎สามารถขอตาแหนํงได๎
3. จัดหาเจ๎าหน๎าที่เพิ่ม และสํงเสริมให๎ได๎รับการบรรจุและจัดทาเส๎นทางความก๎าวหน๎า
4. สร๎างความตระหนักและแรงจูงใจในการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรของผลงานวิจัย
5. จัดตั้งคณะทางานและแนวปฏิบัติด๎านการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร
6. จัดกระบวนการสํงเสริม สนับสนุนการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ
a. จัดกรรมการอํานและให๎ข๎อเสนอแนะ
b. ให๎คําตอบแทนคณะกรรมการ
7. จัดให๎มีกระบวนการในการตรวจสอบการคัดลอกงานวิจัย
8. จัดหาผู๎เชี่ยวชาญในงานวิจัยในแตํละด๎าน และกาหนดแนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมของคลินิกวิจัย
9. จัดหาสถานที่และสร๎างบรรยากาศให๎นักวิจัยพบปะแลกเปลี่ยนความรู๎ด๎านงานวิจัย
10.
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