แผนกลยุทธ์
คณะวิทยาการจัดการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2565
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คำนำ
คณะวิทยาการจัดการได้ตระหนักถึงความสาคัญของการปรับปรุงและพัฒนาคณะเพื่อให้ได้คุณภาพและ
มาตรฐานของการจัดการศึกษาให้เป็นที่ยอมรับและสามารถแข่งขันได้สอดคล้องกับสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคต ประกอบกับแผนกลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการ ประจาปี พ.ศ. 2556-2560 ได้
สิ้นสุดลง ดังนั้นคณะวิทยาการจัดการจึงได้ปรับแผนกลยุทธ์เพื่อใช้ระหว่างปี พ.ศ.2561-2565 ทั้งนี้เพื่อให้
สอดคล้ องกับแผนกลยุ ทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ที่ได้ดาเนินการจัดทาแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลั ย
ราชภัฏกาแพงเพชร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ในระยะที่ 1ประจาปี พ.ศ. 2561-2565 และมีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) นโยบายไทยแลนด์ 4.0 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และ
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางที่แสดงถึงยุทธศาสตร์รวมถึงกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อพัฒนาคณะ
ตลอดจนหน่วยงานภายในคณะ
คณะวิทยาการจัดการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารแผนกลยุทธ์ 5 ปี ประจาปี พ.ศ. 2561-2565 ฉบับนี้
จะช่วยส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการปฏิบัติ งานและการพัฒนาคณะฯ เป็นแนวทางให้คณาจารย์และ
บุคลากรภายในคณะฯ ใช้เป็นเครื่องมือสาหรับดาเนินงานการแปลงแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติราชการประจาปี
เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมที่จะส่งผลให้คณะวิทยาการจัดการประสบความสาเร็จตามมุ่งหวังไว้ต่อไป

(รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ)
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
การจัดทาแผนกลยุทธ์สาหรับองค์กรเป็นสิ่งที่มีความสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่งสาหรับการบริหารจัดการ
องค์กรภาครัฐแนวใหม่ เป็นกระบวนการเชิงวิเคราะห์สังเคราะห์ที่ผ่านกระบวนการจัดทาอย่างมีส่วนร่วมในการ
กาหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับสถานภาพ
ภายใต้บริบทสภาพแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจการเมือง เทคโนโลยี และอื่น ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง
เป็นเครื่องมือที่ใช้เป็นกรอบการกาหนดทิศทางการปฏิบัติและการพัฒนาองค์กร เป็นแนวทางให้บุคลากรและ
หน่วยงานต่างๆ ในองค์กรใช้เป็นเครื่องมือสาหรับการแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติต่อไป
ดังนั้ น คณะวิท ยาการจั ดการจึ งได้ ปรับ แผนกลยุทธ์ เพื่อ ใช้ร ะหว่างปี พ.ศ.2561-2565 ทั้ง นี้เพื่ อให้
สอดคล้ องกับแผนกลยุ ทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ที่ได้ดาเนินการจัดทาแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลั ย
ราชภัฏกาแพงเพชร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ในระยะที่ 1ประจาปี พ.ศ. 2561-2565 และมีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) นโยบายไทยแลนด์ 4.0 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และ
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางที่แสดงถึงยุทธศาสตร์รวมถึงกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อพัฒนาคณะ
ตลอดจนหน่วยงานภายในคณะ
แผนกลยุ ท ธ์ 5 ปี พ.ศ. 2561 - 2565 นี้ จั ด ท าขึ้ น โดยการกระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มของผู้ บ ริ ห าร
คณาจารย์ และบุคลากรทุกระดับในการทบทวนปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์
และการทบทวนความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม โดย
วิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทั้งนี้เพื่อให้การดาเนินงานของคณะฯ สอดคล้องกับการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นต่อไป
คณะวิทยาการจัดการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารแผนกลยุทธ์ 5 ปี ประจาปี พ.ศ. 2561-2565 ฉบับนี้
จะช่ว ยส่ งเสริมความเข้าใจเกี่ย วกับ ทิ ศทางการปฏิบัติและการพัฒ นาคณะฯ เป็นแนวทางให้คณาจารย์และ
บุคลากรภายในคณะฯ ใช้เป็นเครื่องมือสาหรับดาเนินงานการแปลงแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติราชการประจาปี
เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมที่จะส่งผลให้คณะวิทยาการจัดการประสบความสาเร็จตามมุ่งหวังไว้ต่อไป
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สารบัญ
คานา
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
สารบัญ
ส่วนที่ 1 กรอบแนวคิด
- หลักการและเหตุผล
- นโยบาย สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชรและคณะวิทยาการจัดการ
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
- สถานการณ์ปัจจุบันของคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
- ประวัติความเป็นมาของคณะวิทยาการจัดการ
- โครงสร้างองค์กร
- โครงสร้างการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ
ส่วนที่ 3 แผนกลยุทธ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชร
ประจาปี พ.ศ. 2561 – 2565
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ค่านิยมหลัก อัตลักษณ์
เอกลั ก ษณ์ วั ฒ นธรรมองค์ ก ร การวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มของคณะ
วิทยาการจัดการ (SWOT Analysis)
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์
เป้าประสงค์/กลยุทธ์ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ
ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์
แผนผังการเชื่อมโยงกลยุทธ์
แผนที่ยุทธศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 – 2565
ตัวชี้วัดและเป้าหมายในระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565 )
การถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)
ส่วนที่ 4 การแปลงแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี สู่การปฏิบัติ
การแปลงแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี สู่การปฏิบัติ
แผนผังการแปลงแผนกลยุทธ์ ประจาปี พ.ศ. 2561 – 2565 สู่การปฏิบัติ
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ส่วนที่ 1
กรอบแนวคิด
หลักการและเหตุผล
การจัดทาแผนกลยุทธ์สาหรับองค์กรเป็นสิ่งที่มีความสาคัญและจาเป็นอยํางยิ่งสาหรับการบริหารจัดการ
องค์กรภาครัฐแนวใหมํ เป็นกระบวนการเชิงวิเคราะห์สังเคราะห์ที่ผํานกระบวนการจัดทาอยํางมีสํวนรํวมในการ
กาหนดทิ ศ ทางและแนวทางการพั ฒ นาองค์ ก รให๎ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเปู า หมายที่ ตั้ ง ไว๎ สอดคล๎ อ งกั บ
สถานภาพภายใต๎บริบทสภาพแวดล๎อมทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และอื่น ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป
อยํางตํอเนื่อง เป็นเครื่องมือที่ใช๎เป็นกรอบการกาหนดทิศทางการปฏิบัติ งานและการพัฒนาองค์กร และเป็น
แนวทางให๎บุคลากรและหนํวยงานตํางๆ ในองค์กรใช๎เป็นเครื่องมือสาหรับการแปลงแผนยุทธศาสตร์สูํการปฏิบัติ
ตํอไป
สื บ เนื่ อ งตามพระราชกฤษฎี ก าวํ า ด๎ ว ยหลั ก เกณ ฑ์ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ๎ า นเ มื อ งที่ ดี
พ.ศ. 2546 หมวด 3 มาตรา 14 กาหนดให๎ สํ ว นราชการจัด ทาแผนปฏิ บัติราชการ 4 ปี เพื่ อ แปลงเป็ น
แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี และก าหนดแนวทางในการจั ด สรรงบประมาณตอบสนองตํ อ นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่เปลี่ยนแปลง ประกอบกับแผนกลยุทธ์ของคณะวิทยาการจัดการ ประจาปี พ.ศ. 25562560 ได๎สิ้นสุดลง ดังนั้นคณะวิทยาการจัดการจึงได๎ปรับแผนกลยุทธ์เพื่อใช๎ระหวํางปี พ.ศ.2561-2565 ทั้งนี้
เพื่อให๎สอดคล๎องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ที่ได๎ดาเนินการจัดทาแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ในระยะที่ 1ประจาปี พ.ศ. 2561-2565 และมีความ
สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) นโยบายไทยแลนด์ 4.0 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหํงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565)
และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข๎อง สามารถใช๎เป็นกรอบแนวทางที่แสดงถึงยุทธศาสตร์รวมถึงกลยุทธ์ตํางๆ เพื่อพัฒนา
คณะตลอดจนหนํ ว ยงานภายในคณะ แผนกลยุทธ์ของคณะจะชํว ยสํ งเสริมความเข๎าใจเกี่ยวกับทิศทางการ
ปฏิบัติงานและการพัฒนาคณะฯ เป็นแนวทางให๎คณาจารย์และบุคลากรภายในคณะฯ ใช๎เป็นเครื่องมือสาหรับ
ดาเนินงานการแปลงแผนกลยุทธ์สูํการปฏิบัติราชการประจาปี เพื่อนาไปสูํการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมที่จะสํงผลให๎
คณะวิทยาการจัดการประสบความสาเร็จตามมุํงหวังไว๎ตํอไป

แผนกลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ปี พ.ศ. 2561 – 2565

-2-

นโยบาย สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง
ที่มีผลต่อการพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ
1. นโยบายรัฐบาล (คาแถลงนโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรั ฐมนตรี วันที่ 10
กันยายน 2557)
รัฐบาลได๎นายุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศวําด๎วยการเข๎าใจ เข๎าถึง และพัฒนาตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวมาเป็นหลักสาคัญ ใช๎ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยงซึ่งทรงเน๎นความพอดี
พอสมพอควรแกํฐานะความมีเหตุมีผล และการมีภูมิคุ๎มกันมาเป็นแนวคิด ใช๎แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติ ฉบับที่ 11 แนวทางของคณะรักษาความสงบแหํงชาติและความต๎องการของประชาชน ซึ่งแสดงออกมา
โดยตลอดและนําจะชัดเจนขึ้นในชํวงเวลาแหํงการออกแบบการปฏิรูปประเทศ รัฐบาลมีนโยบายในเรื่องตํางๆ
จาแนกเป็น 11 ด๎าน ดังนี้
1) การปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
2) การรักษาความมั่นคงของรัฐและการตํางประเทศ
3) การลดความเหลื่อมล้าของสังคม และการสร๎างโอกาสการเข๎าถึงบริการของรัฐ
4) การศึกษาและเรียนรู๎ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
5) การยกระดับคุณภาพบริการด๎านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน
6) การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
7) การสํงเสริมบทบาทและการใช๎โอกาสในประชาคมอาเซียน
8) การพัฒนาและสํงเสริมการใช๎ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา และ
นวัตกรรม
9) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร๎างสมดุลระหวํางการอนุรักษ์ กับการใช๎ประโยชน์
อยํางยั่งยืน
10) การสํงเสริมการบริหารราชการแผํนดินที่มีธรรมาภิบาล และการปูองกันปราบปรามการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ
11) การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
2. กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล๎วด๎วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจาชาติวํา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้ วิสัยทัศน์ดังกลําว
จะต๎องสนองตอบตํอผลประโยชน์แหํงชาติ อันได๎แกํ การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหํงเขตอานาจรัฐ
การดารงอยูํอยํางมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดารงอยูํอยํางมั่นคงของชาติและประชาชนจาก
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยูํรํวมกันในชาติอยํางสันติสุขเป็นปึกแผํน มีความมั่นคงทางสังคมทํามกลางพหุสังคม
และการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยูํดีมีสุข
ของประชาชน ความยั่ งยื นของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่ งแวดล๎อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร
ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต๎การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล๎อมระหวํางประเทศและ
การอยูํรํวมกันอยํางสันติประสานสอดคล๎องกัน ด๎านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอยํางมี
เกียรติและศักดิ์ศรีไมํเป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด๎อยกวํา
แผนกลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ปี พ.ศ. 2561 – 2565

-3“มั่นคง” หมายถึง การที่ประเทศจะต๎องเกิดความสงบสุข สันติ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต และ
ทรัพย์สิน ไมํใช๎ความรุนแรง หรือวิถีทางนอกกฎหมาย มีความรักใครํสามัคคีกัน
“มั่งคั่ง” หมายถึง การทาให๎ประชาชนมีความเป็นอยูํที่ดีขึ้นตามสมควรแกํฐานะ การทาให๎เศรษฐกิจมี
ความเชื่อมโยงระหวํางกันมากขึ้น โดยให๎ความสาคัญกับการค๎าขายกับประเทศเพื่อนบ๎าน มากกวําที่จะพึ่งพาแตํ
เฉพาะการสํงออกไปขายยังประเทศที่อยูํไกล บริหารจัดการภายในประเทศอยํางบูรณาการ ทั้งการทรัพยากรน้า
การประกอบอาชีพ การศึกษา และ สิ่งแวดล๎อมให๎ดาเนินไปอยํางสมดุล
“ยั่งยืน” หมายถึง การคานึงถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน ไมํดาเนินการโครงการใดๆ ที่อาจกํอให๎เกิดภาระแกํ
ลูกหลานในอนาคตข๎างหน๎า ใช๎ทรัพยากรที่มีอยูํอยํางเหมาะสมตามกาลังความสามารถของตนเอง ใช๎หลักเหตุ
และผล และการรู๎เทําทันความเปลี่ยนแปลง หรือการมีภูมิคุ๎มกันตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวฯ
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทาให๎ประเทศไทยพัฒนาไปสูํอนาคตที่พึงประสงค์นั้น จาเป็นจะต๎องมีการ
วางแผนและกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และกาหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคสํวนให๎
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจาเป็นจะต๎องกาหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพื่อถํายทอดแนว
ทางการพัฒนาสูํการปฏิบัติในแตํละชํวงเวลาอยํางตํอเนื่องและมีการบูรณาการ และสร๎างความเข๎าใจถึงอนาคต
ของประเทศไทยรํวมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคสํวนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคม ในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร๎างและรักษาไว๎ซึ่งผลประโยชน์แหํงชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล๎ว ด๎วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือ
คติพจน์ประจาชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อให๎ประเทศมีขีดความสามารถในการแขํงขัน มีรายได๎สูงอยูํในกลุํม
ประเทศพัฒนาแล๎ว คนไทยมีความสุข อยูํดี กินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติ
ที่จ ะใช๎เป็ นกรอบแนวทางการพัฒ นาในระยะ 20 ปีตํอจากนี้ไป จะประกอบด๎ว ย 6 ยุทธศาสตร์ ได๎แกํ (1)
ยุทธศาสตร์ ด๎านความมั่นคง (2) ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎างความสามารถในการแขํงขัน (3) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน (4) ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎างโอกาสความเสมอภาคและเทําเทียมกันทาง
สังคม (5) ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม และ (6) ยุทธศาสตร์
ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
3. ไทยแลนด์ 4.0
“ไทยแลนด์ 4.0” เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือโมเดลพัฒนา
เศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใต๎การนาของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน๎าคณะรักษาความ
สงบแหํงชาติ (คสช.) ที่เข๎ามาบริห ารประเทศบนวิสัยทัศน์ที่ วํา “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ที่มีภารกิจสาคัญใน
การขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด๎านตํางๆ เพื่อปรับแก๎ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร๎างหนทางพัฒนาประเทศให๎
เจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหมํๆ ที่เปลี่ยนแปลงอยํางเร็ว รุนแรงในศตวรรษที่ 21 ได๎
ประเทศไทยในอดี ต ที่ ผํ า นมามี ก ารพั ฒ นาด๎ า นเศรษฐกิ จ เป็ น ไปอยํ า งตํ อ เนื่ อ งตั้ ง แตํ ยุ ค แรก หรื อ
“ประเทศไทย 1.0” เน๎นการเกษตรเป็นหลัก เชํน ผลิตและขาย พืชไรํ พืชสวน เลี้ยงสัตว์ เป็นต๎น ยุคสอง หรือ
“ประเทศไทย 2.0” เน๎นอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นแตํเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก เชํน การผลิตและขายรองเท๎า
เครื่องหนัง เครื่องดื่ม เครื่องประดับ เครื่องเขียน กระเป๋า เครื่องนุํงหํม เป็นต๎น และปัจจุบัน (พ.ศ.2559) จัดอยูํ
ในยุคที่สาม หรือ ”ประเทศไทย 3.0” เป็นอุตสาหกรรมหนักและการสํงออก เชํน การผลิตและขาย สํงออก
เหล็กกล๎า รถยนต์ กลั่นน้ามัน แยกก๏าซธรรมชาติ ปูนซีเมนต์ เป็นต๎น แตํไทยในยุค 1.0 2.0 และ 3.0 รายได๎
ประเทศยังอยูํในระดับปานกลาง จึงต๎องเรํงพัฒนาเศรษฐกิจสร๎างประเทศ จึงเป็นเหตุให๎นาไปสูํยุคที่สี่ ให๎รหัส
แผนกลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ปี พ.ศ. 2561 – 2565

-4ใหมํวํา ”ประเทศไทย 4.0” ให๎เป็นเศรษฐกิจใหมํ (New Engines of Growth) มีรายได๎สูง โดยวางเปูาหมายให๎
เกิดภายใน 5-6 ปีนี้ เป็นการการวางภาพอนาคตทางเศรษฐกิจที่ชัดเจนของประเทศที่พัฒนา เชํน สหรัฐอเมริกา
“A Nation of Makers” อังกฤษ “Design of Innovation” อินเดีย “Made in India” หรือ เกาหลีใต๎
“Creative Economy” เป็นต๎น
“ประเทศไทย 4.0” ต๎องการปรับเปลี่ยนโครงสร๎างเศรษฐกิจไปสูํ “Value–Based Economy” หรือ
“เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด๎วยนวัตกรรม” โดยมีฐานคิดหลัก คือ เปลี่ยนจากการผลิตสินค๎า “โภคภัณฑ์” ไปสูํ
สินค๎าเชิง “นวัตกรรม” เปลี่ยนการขับเคลื่อนประเทศด๎วยภาคอุตสาหกรรมไปสูํการขับเคลื่อนด๎วยเทคโนโลยี
ความคิดสร๎างสรรค์ และนวัตกรรม และเปลี่ยนจากการเน๎นภาคการผลิตสินค๎าไปสูํการเน๎นภาคบริการมากขึ้น
ดังนั้น จึงควรมีการเปลี่ยนวิธีการที่มีลักษณะสาคัญ คือ เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมในปัจจุบัน
ไปสูํการเกษตรสมัยใหมํที่เน๎นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต๎องมีฐานะที่
มั่นคง และเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู๎ประกอบการ (Entrepreneur) เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs
ที่มีอยูํและรัฐต๎องให๎ความชํวยเหลืออยูํตลอดเวลา ไปสูํการเป็น Smart Enterprises และ Startups บริษัทเกิด
ใหมํที่มีศักยภาพสูง เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร๎างมูลคําคํอนข๎างต่าไปสูํ High Value Services
และเปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่าไปสูํแรงงานที่มีความรู๎ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง
เพื่อให๎เกิดผลจริงต๎องมีการพัฒนาวิทยาการ ความคิดสร๎างสรรค์ นวัตกรรม วิ ทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และการวิจัยและพัฒนา แล๎วตํอยอดในกลุํมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปูาหมาย ดังนี้
1. กลุํมอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ เชํน สร๎างเส๎นทางธุรกิจใหมํ (New Startups) ด๎าน
เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีอาหาร เป็นต๎น
2. กลุํมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เชํน พัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพ เทคโนโลยี
การแพทย์ สปา เป็นต๎น
3. กลุํมเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุํนยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช๎ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม เชํน
เทคโนโลยีหุํนยนต์ เป็นต๎น
4. กลุํ มดิจิตอล เทคโนโลยี อินเตอร์เน็ตที่เชื่อมตํอและบังคับ อุปกรณ์ตํางๆ ปัญญาประดิษฐ์ และ
เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว เชํน เทคโนโลยีด๎านการเงิน อุปกรณ์เชื่อมตํอออนไลน์โดยไมํต๎องใช๎คน เทคโนโลยี
การศึกษา E-MargetPlace E-Commerce เป็นต๎น
5. กลุํมอุตสาหกรรมสร๎างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลคําสูง เชํน เทคโนโลยีการออกแบบ
ธุรกิจไลฟ์สไตล์ เทคโนโลยีการทํองเที่ยว การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ เป็นต๎น
การพัฒนาประเทศภายใต๎โมเดล “ประเทศไทย 4.0” จะใช๎แนวทาง “สานพลังประชารัฐ” เป็นตัวการ
ขั บ เคลื่ อ น โดยมุํ ง เน๎ น การมี สํ ว นรํ ว มของภาคเอกชน ภาคการเงิ น การธนาคาร ภาคประชาชน ภาค
สถาบัน การศึกษา มหาวิทยาลั ยและสถาบันวิจัยตํางๆ รํวมกันระดมความคิด ผนึกกาลังกันขับเคลื่อน ผําน
โครงการ บันทึกความรํวมมือ กิจกรรม หรือ งานวิจัยตํางๆ โดยการดาเนินงานของ ”ประชารัฐ” กลุํมตํางๆ
อันได๎แกํ กลุํมที่ 1 การยกระดับนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์การปรับแก๎กฎหมายและกลไกภาครัฐ พัฒนาคลัสเตอร์
ภาคอุตสาหกรรมแหํงอนาคต และการดึงดูดการลงทุน และการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน กลุํมที่ 2 การ
พัฒนาการเกษตรสมัยใหมํและการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ กลุํมที่ 3 การสํงเสริมการทํองเที่ยว
และไมล์ การสร๎างรายได๎ และการกระตุ๎นการใช๎จํายภาครัฐ กลุํมที่ 4 การศึกษาพื้นฐานและพัฒนาผู๎นา
(โรงเรียนประชารัฐ) รวมทั้งการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ และกลุํมที่ 5 การสํงเสริมการสํงออกและการลงทุนใน
ตํางประเทศ รวมทั้งการสํงเสริมกลุํม SMEs และผู๎ประกอบการใหมํ (Start Up) ซึ่งแตํละกลุํมกาลังวางระบบ
และกาหนดแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายอยํางเข๎มข๎น
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-54. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงตํางๆ ที่ประเทศกาลังประสบอยูํ ทาให๎การกาหนด
วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความตํอเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และกรอบหลักการ
ของการวางแผนที่น๎อมนาและประยุกต์ใช๎หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
อยํางมีสํวนรํวม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต๎องให๎
ความสาคัญกับการกาหนดทิศทางการพัฒนาที่มุํงสูํการเปลี่ยนผํานประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได๎ปานกลาง
ไปสูํ ป ระเทศที่มีร ายได๎สู ง มีความมั่น คง และยั่งยืน สั งคมอยูํรํว มกันอยํางมีความสุ ข และนาไปสูํ การบรรลุ
วิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ โดยมีแนวทางในการพัฒนา ดังนี้
1. การยกระดับศักยภาพการแขํงขันและการหลุดพ๎นกับดักรายได๎ปานกลางสูํรายได๎สูง
1.1) การสํงเสริมด๎านการวิจัยและพัฒนา
1.2) การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน
1.3) การสํงเสริมผู๎ประกอบการที่เข๎มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล
1.4) การลงทุนโครงสร๎างพื้นฐาน
1.5) การปรับโครงสร๎างการผลิต
2. การพัฒนาศักยภาพคนตามชํวงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร๎างสังคมสูงวัยอยํางมีคุณภาพ
2.1) การพัฒนาศักยภาพคนในทุกชํวงวัยให๎สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ
2.2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู๎ให๎มีคุณภาพ เทําเทียมและทั่วถึง
2.3) การพัฒนาด๎านสุขภาพ
2.4) การสร๎างสภาพแวดล๎อมและนวัตกรรมที่เอื้อตํอการดารงชีพในสังคมสูงวัย
3. การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
3.1) การยกระดับรายได๎และสร๎างโอกาสในการประกอบอาชีพ
3.2) การจัดบริการทางสังคมให๎ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน๎นการสร๎างภูมิคุ๎มกันระดับปัจเจก
3.3) การสร๎างความเสมอภาคในการเข๎าถึงทรัพยากร
3.4) การเข๎าถึงกระบวนการยุติธรรมอยํางเสมอภาค
4. การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง
4.1) การลงทุนด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง
4.2) การพัฒนาด๎านการขนสํงและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ๎าน
4.3) การสํงเสริมการลงทุน การค๎าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
5. การสร๎างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยํางเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
5.1) การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว
5.2) การสํงเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
5.3) การสํงเสริมการผลิต การลงทุน และการสร๎างงานสีเขียว
5.4) การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล๎อม
5.5) การพัฒนาความรํวมมือด๎านสิ่งแวดล๎อมระหวํางประเทศ
5.6) การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
การบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด๎านภัยพิบัติ
6. การบริหารราชการแผํนดินที่มีประสิทธิภาพ
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-66.1) การสร๎างความโปรํงใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ
6.2) การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
6.3) การสร๎างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให๎เหมาะสม
6.4) การสร๎างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
5. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565)
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได๎จัดทากรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.
2551 – 2565) ขึ้น เพื่อเป็นกรอบและแนวทางการพัฒนาการศึกษาที่ชัดเจนรํวมกันของอุดมศึกษาไทย โดยมี
เปูาหมายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 เมื่อสิ้นสุดแผนในปี พ.ศ. 2565 คือ “ยกระดับคุณภาพ
อุดมศึกษาไทย เพื่อผลิ ตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถปรับตัวสาหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิตพัฒนา
ศักยภาพอุดมศึกษาในการสร๎างความรู๎และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศใน
โลกาภิวัฒน์ สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของท๎องถิ่นไทยโดยใช๎กลไกของธรรมาภิบาลการเงินการกากับมาตรฐาน
และเครื อ ขํ า ยอุ ด มศึ ก ษาบนพื้ น ฐานของเสรี ภ าพทางวิ ช าการความหลากหลายและเอกภาพเชิ ง ระบบ ”
ประกอบด๎วย
1) ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทยเพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ
2) พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร๎างความรู๎ และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขัน
ของประเทศ
3) สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของท๎องถิ่นไทย โดยใช๎กลไกธรรมาภิบาล การเงิน การกากับมาตรฐาน
และเครือขํายอุดมศึกษาบนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ได๎ดาเนินงานตามกรอบแผนอุดมศึกษาโดยได๎จัดทายุทธศาสตร์ให๎
สอดคล๎องกับ ทิศทางและกรอบการดาเนินงานตามแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 –
2565) เชํน ด๎านการเรี ย นการสอนมีการลดเลิ กหลั กสูตรที่ไมํเป็นความต๎องการของตลาดแรงงาน สร๎าง
กระบวนการพัฒ นานั ก ศึก ษาเพื่ อความแข็ง แกรํง ทางวิช าการและคุ ณภาพชีวิ ตที่ ยั่ง ยืน ให๎ แกํ นัก ศึก ษาตาม
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย สร๎างหลักสูตรเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สนับสนุนและสํงเสริมการทา
ผลงานวิจัย งานสร๎างสรรค์ และนวัตกรรม มีกองทุนสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร มีการจัดวาง
ระบบการเงิน งบประมาณ ภายใต๎การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
6. นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
กระทรวงศึกษาธิการจะดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ภายใต๎
วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล๎ว ด๎วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” ซึ่งได๎กาหนดไว๎ในรัฐธรรมนูญฯ โดยมียุทธศาสตร์ด๎านการศึกษาที่จะดาเนินการ 6 ด๎าน ดังนี้
1) ความมั่นคง ตัวอยํางกิจกรรมในการจัดศึกษาของสถานศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต๎
หากในพื้นที่ชายแดนภาคใต๎ไมํสงบก็จะสํงผลถึงคุณภาพการศึกษา หรือกรณีปัญหาโรงเรียนในเขตพื้นที่สูงจังหวัด
ชายแดนภาคเหนือ (โรงเรียนชายขอบ) ซึ่งที่ผํานมาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงให๎
ความสาคัญกับการศึกษาของโรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต๎และโรงเรียนชายขอบด๎วยเชํนกัน ทั้งการให๎
ความสาคัญกับภาษาที่ใช๎ในพื้นที่ หรือสิ่งที่เรียนสถานศึกษา ฯลฯ ดังนั้น ยุทธศาสตร์ด๎านความมั่นคงจึงมี
ความสาคัญกับนโยบายด๎านการศึกษาเป็นอยํางมาก
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-72) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยสํงเสริมให๎มีคนไทยมีความสามารถในการแขํงขันกับ
นานาประเทศได๎ อาทิ การสํงเสริมด๎านภาษาอังกฤษหรือการอาชีวศึกษาแนวใหมํที่มีความรํวมมือกับภาคเอกชน
ซึ่งจะทาให๎การอาชีวศึกษาของไทยมีความสามารถในการแขํงขันกับนานาประเทศมากขึ้น ก็ถือเป็นตัวอยําง
กิจกรรมโครงการของยุทธศาสตร์ด๎านนี้
3) การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะการลงทุนกับเด็กเล็กในระดับ Pre-school เป็นสิ่งสาคัญ
มาก เพราะเป็นการลงทุนที่ได๎ผลมากที่สุด นอกจากนี้ การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง การพัฒนาครูด๎วย
4) การสร้ า งโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมลาทางสังคม อาทิ การประเมินผล
นักเรียนรํวมกับนานาชาติ หรือ PISA ซึ่งคะแนนเฉลี่ยในแตํละวิชาของเด็กไทยยังไมํอยูํในระดับที่นําพอใจ แตํ
หากดูคะแนนสูงสุดของเด็กไทยในแตํละวิชา พบวํามีคะแนนมากกวํานักเรียนสิงคโปร์ที่ได๎อันดับหนึ่งจากการ
ประเมินผล PISA แตํการที่คะแนนเฉลี่ย PISA ของเด็กไทยได๎อันดับต่า เพราะไทยสํงทุกโรงเรียนเข๎ารับการ
ประเมิน รวมถึงโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ซึ่งหลายโรงเรียนยังคงมีคะแนนต่า
ด๎วย จึงทาให๎คําเฉลี่ยของประเทศต่าลง ซึ่งสะท๎อนให๎เห็นวําเป็นตัวอยํางของความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
ระหวําง โรงเรียนที่มีความพร๎อมกับโรงเรียนในชนบทที่ยังขาดการสนับสนุนในด๎านตํางๆ ดังนั้น เราต๎องกลับไป
พิจารณาวําโรงเรียนเหลํานั้นยังขาดอะไรบ๎าง เชํน ขาดครูกี่คน มีครูครบชั้นหรือไมํ ครูสอนไมํตรงสาขา เป็นต๎น
เพื่อทาการสนับสนุนและแก๎ปัญหาได๎ตรงจุด
5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีหลากหลายโครงการที่สาคัญ อาทิ
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง นโยบายโรงเรียนคุณธรรม เป็นต๎น
6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เชํน การดาเนินการด๎านตํางๆ ของ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เป็นต๎น
สิ่งที่สาคัญอีกประการ คือ "กระทรวงศึกษาธิการต๎องการสร๎างเด็กให๎โตขึ้นมา เกลียดการโกง หรือเติบโต
ขึ้นมากับความไมํโกง ด๎วยการปลูกฝังการไมํโกงไว๎ในบรรยากาศ ระบบ และการสนทนา เพราะการไมํโกงมี
วิธีการเดียว ก็คือ ให๎เกลียดการโกง และจะได๎ไมํทา"
7. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579
เนื่องจากแผนการศึกษาแหํงชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 – 2559) จะสิ้นสุดในปี พ.ศ.2559 ดังนั้น
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงได๎จัดทาแผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ซึ่งเป็นแผนระยะยาว
20 ปี เพื่อเป็นแผนแมํบทสาหรับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องนาไปใช๎เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนา โดยกาหนด
วิสัยทัศน์ จุดมุํงหมาย เปูาหมาย ตัวชี้วัด และยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาแหํงชาติ ดังนี้
วิสัยทัศน์ (Vision)
“คนไทยทุกคนได๎รับการศึกษาและเรียนรู๎ตลอดชีวิตอยํางมีคุณภาพ ดารงชีวิตอยํางเป็นสุข
สอดคล๎องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21”
วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 4 ประการ คือ
1) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
2) เพื่ อพัฒ นาคนไทยให๎ เป็นพลเมื องดี มีคุ ณลั กษณะทั กษะและสมรรถนะที่สอดคล๎ องกั บ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ
3) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให๎เป็นสังคมแหํงการเรียนรู๎ และคุณธรรม จริยธรรม รู๎รักสามัคคี และ
รํวมมือผนึกกาลังมุํงสูํการพัฒนาประเทศอยํางยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
แผนกลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ปี พ.ศ. 2561 – 2565

-84) เพื่อนาประเทศไทยก๎าวข๎ามกับดักประเทศที่มีรายได๎ปานกลาง และความเหลื่ อมล้ า
ภายในประเทศลดลงเพื่อให๎บรรลุวิสัยทัศน์และจุดมุํงหมายในการจัดการศึกษาดังกลําวข๎างต๎น
แผนการศึกษาแหํงชาติได๎วางเปูาหมายไว๎ 2 ด๎าน คือ
1) เปูาหมายด๎านผู๎เรียน (Learner Aspirations) โดยมุํงพัฒนาผู๎เรียนทุกคนให๎มีคุณลักษณะและ
ทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) ประกอบด๎วย ทักษะและคุณลักษณะตํอไปนี้
- 3Rs ได๎แกํ การอํานออก (Reading) การเขียนได๎ (Writing) และการคิดเลขเป็น
(Arithmetics)
- 8Cs ได๎แกํ ทักษะด๎านการคิดอยํางมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก๎ปัญหา (Critical
Thinking and Problem Solving) ทักษะด๎านการสร๎างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation)
ทักษะด๎านความเข๎าใจตํางวัฒนธรรม ตํางกระบวนทัศน์ (Cross – cultural Understanding) ทักษะด๎านความ
รํวมมือ การทางานเป็นทีม และภาวะผู๎นา (Collaboration,Teamwork and Leadership) ทักษะด๎านการ
สื่อสาร สารสนเทศ และการรู๎เทําทันสื่อ (Communications, Information and Media Literacy) ทักษะด๎าน
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพ และ
ทักษะการเรียนรู๎ (Career and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม
(Compassion)
2) เปูาหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ประการ ดังนี้
2.1) ประชากรทุกคนเข๎าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอยํางทั่วถึง (Access)
2.2) ผู๎เรียนทุกคน ทุกกลุํมเปูาหมายได๎รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอยําง
เทําเทียม (Equity)
2.3) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู๎เรียนให๎บรรลุขีดความสามารถเต็มตาม
ศักยภาพ (Quality)
2.4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษาที่คุ๎มคํา
และบรรลุเปูาหมาย (Efficiency)
2.5) ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก๎าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและ
บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) มี
แผนการศึกษาแหํงชาติได๎กาหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาภายใต๎ 6 ยุทธศาสตร์หลักที่
สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ มีเปูาหมาย ดังนี้
2.1 คนทุกชํวงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีตัวชี้วัดที่สาคัญ
2.2 คนทุกชํวงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต๎และพื้นที่พิเศษได๎รับ
การศึกษาและเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ มีตัวชี้วัดที่สาคัญ
2.3 คนทุกชํวงวัยได๎รับการศึกษา การดูแลและปูองกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหมํ
มีตัวชี้วัดที่สาคัญ
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 : การผลิ ต และพั ฒ นากาลั ง คน การวิ จั ย และนวั ต กรรรม เพื่ อ สร๎ า ง
ขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศ มีเปูาหมาย ดังนี้
2.1 กาลังคนมีทักษะที่สาคัญจาเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต๎องการของตลาดงาน
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ มีตัวชี้วัดที่สาคัญ
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-92.2 สถาบันการศึกษาและหนํวยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและ
เป็นเลิศเฉพาะด๎าน มีตัวชี้วัดที่สาคัญ
2.3 การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร๎างองค์ความรู๎ และนวัตกรรมที่สร๎างผลผลิตและมูลคําเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจ มีตัวชี้วัดที่สาคัญ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกชํวงวัย และการสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎มี
เปูาหมายดังนี้
3.1 ผู๎เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะที่
จาเป็นในศตวรรษที่ 21 มี
3.2 คนทุกชํวงวัยมีทักษะ ความรู๎ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา
และมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได๎ตามศักยภาพ มี
3.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู๎ตามหลักสูตร
อยํางมีคุณภาพและมาตรฐาน มีตัวชี้วัดที่สาคัญ
3.4 แหลํงเรียนรู๎ สื่อตาราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู๎มีคุณภาพและมาตรฐาน และ
ประชาชนสามารถเข๎าถึงได๎โดยไมํจากัดเวลาและสถานที่
3.5 ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ มี
3.6 ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได๎มาตรฐานระดับสากล
3.7 ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได๎รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร๎างโอกาส ความเสมอภาค และความเทําเทียมทางการศึกษา มี
เปูาหมาย ดังนี้
4.1 ผู๎เรียนทุกคนได๎รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข๎าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
4.2 การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผํานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสาหรับคนทุกชํวงวัย
4.3 ระบบข๎อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต๎อง เป็นปัจจุบัน
เพื่อการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพื่อสร๎างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม มี
เปูาหมาย ดังนี้
5.1 คนทุกชํวงวัย มีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล๎อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนาแนวคิดตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูํการปฏิบัติ มี
5.2 หลักสูตร แหลํงเรียนรู๎ และสื่อการเรียนรู๎ที่สํงเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม คุณธรรม จริยธรรม และการนาแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูํ
การปฏิบัติ
5.3 การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู๎และนวัตกรรมด๎านการสร๎างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล๎อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเปูาหมายดังนี้
6.1 โครงสร๎าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคลํองตัวชัดเจน
และสามารถตรวจสอบได๎ มีตัวชี้วัดที่สาคัญ
6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสํงผลตํอคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา
แผนกลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ปี พ.ศ. 2561 – 2565

- 10 6.3 ทุกภาคสํวนของสังคมมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต๎องการของ
ประชาชนและพื้นที่
6.4 กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่
แตกตํางกันของผู๎เรียน สถานศึกษา และความต๎องการกาลังแรงงานของประเทศ
6.5 ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม
สร๎างขวัญกาลังใจ และสํงเสริมให๎ปฏิบัติงานได๎อยํางเต็มตามศักยภาพ
8. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ถือเป็นแผนแมํบทหลักในการ
พัฒนาประเทศ มีหลักการสาคัญคือ “ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” มุํงสร๎างคุณภาพชีวิตที่ดีสาหรับคน
ไทย พัฒนาคนให๎มีความเป็นคนที่สมบูรณ์มีวินัย ใฝุรู๎มีความรู๎ มีทักษะ มีความคิดสร๎างสรรค์มีทัศนคติที่ดี
รับผิดชอบตํอสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการในฐานะหนํวยงานหลักในภาคการจัด
การศึกษาเพื่อพั ฒ นาคุณ ภาพคนของประเทศ ได๎ตระหนักถึ งความส าคั ญดั งกลํ าว ดัง นั้น ภายใต๎ วิสั ย ทัศ น์
“มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม” ของแผนพัฒนาการศึกษาฉบับนี้
จึงได๎มีการกาหนดยุทธศาสตร์และวางเปูาหมายที่สามารถตอบสนองการพัฒนาที่สาคัญในด๎านตํางๆ คือ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ที่มุํงหวังให๎คนไทย
มีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ๎มกันตํอการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต ซึ่งตอบสนองการพัฒนา
ในด๎านคุณภาพและด๎านการตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ที่มุํงหวังให๎มีการผลิตครูได๎
สอดคล๎องกับความต๎องการในการจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท และมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
สามารถใช๎ศักยภาพในการสอนได๎อยํางเต็มที่ ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด๎านคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล๎องกับความต๎องการของการพัฒนา
ประเทศ ที่มุํงหวังให๎กาลังคนได๎รับการผลิตและพัฒนาเพื่อเสริมสร๎างศักยภาพการแขํงขันของประเทศ และมี
องค์ความรู๎ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอยํางยั่งยืน ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด๎าน
คุณภาพ และด๎านการตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข๎าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต ที่
มุํงหวังให๎การบริการการศึกษาแกํผู๎เรียนทุกกลุํมทุกวัยในระดับที่เหมาะสมกับสภาพบริบทและสภาพพื้นที่ ซึ่ง
ตอบสนองการพัฒนาในด๎านการเข๎าถึงการให๎บริการและด๎านความเทําเทียม
ยุทธศาสตร์ 5 สํงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อการศึกษา ที่มุํงหวังให๎คนไทยได๎รับโอกาส
ในการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิตโดยใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด๎านการเข๎าถึงการ
ให๎บริการ ด๎านความเทําเทียม และด๎านประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการ และสํงเสริมให๎ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา ที่
มุํงหวังให๎มีการใช๎ทรัพยากรทั้งด๎านงบประมาณและบุคลากรได๎อยํางคุ๎มคํา ไมํเกิดการสูญเปลํา และมีความ
คลํองตัว ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด๎านประสิทธิภาพ
9. นโยบายการปรับยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศได๎รํวมหารือและกาหนดแนวทางการยกระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) มุํงเน๎นให๎มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท๎องถิ่น โดย
แผนกลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ปี พ.ศ. 2561 – 2565

- 11 กาหนดวิสัยทัศน์ คือ “มหาวิทยาลัยราชภัฏเน๎นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นเลิศ โดยกระบวนการจัดการเรียน
การสอนเพื่อการพัฒนาชุมชนและท๎องถิ่นให๎มีความเข๎มแข็งและยั่งยืน” ซึ่งมีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้
1. พันธกิจ
1.1) ผลิตบัณฑิต
1.2) วิจัย สร๎างความรู๎และนวัตกรรมให๎มีคุณภาพและได๎มาตรฐานสากล
1.3) ให๎ บ ริ ก ารทางวิ ช าการ ถํ า ยทอดเทคโนโลยี น๎ อ มน าแนวพระราชด าริ และท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม
1.4) สร๎างเครือขํายและความรํวมมือกับภาคประชาชน ชุมชน ท๎องถิ่น และผู๎ประกอบการในการ
จัดการศึกษา
1.5) บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให๎มีความคลํองตัว ยืดหยุํน โปรํงใส ด๎วยหลักธรรมาภิบาล สูํการ
เปลี่ยนแปลงและการพัฒนาก๎าวหน๎าอยํางตํอเนื่องและยั่งยืน
2. วัตถุประสงค์
2.1) จั ดการศึกษาสอดคล๎ องกับแผนการศึก ษาแหํ งชาติฉบับปัจจุบันและผลิ ตกาลั งคน เพื่ อ
ตอบสนองการพัฒนาประเทศ
2.2) การสร๎างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา แกํสังคม ท๎องถิ่นและประชาชน
2.3) การบูรณาการงานวิจัย บริการวิชาการ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เข๎ากับกระบวนการ
การจัดการเรียนรู๎ และการมีสํวนรํวมกับชุมชน และท๎องถิ่น โดยเน๎น คุณภาพ สูํความเป็นเลิศ
2.4) การยกคุณภาพชีวิต การลดชํองวํางและเหลื่อมล้าทางสังคม และสร๎างประชาชนใน ท๎องถิ่น
ให๎มีความเข๎มแข็งอยํางยั่งยืน 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. ด๎านเศรษฐกิจ
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
ผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขายํอยที่สาคัญของจังหวัด 3 ลาดับแรก ที่ทารายได๎ให๎แกํจังหวัด ได๎แกํ
สาขาการเกษตร ร๎ อ ยละ 27.02 สาขาการท าเหมื อ งแรํ แ ละเหมื อ งหิ น ร๎ อ ยละ 24.97 และสาขาการผลิ ต
อุตสาหกรรม ร๎อยละ 20.78
จั ง หวั ด ก าแพงเพชรมี อั ต ราการเปลี่ ย นแปลงผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมจั ง หวั ด แบบปริ ม าณลู ก โซํ
(CVM) ในปี 2557 เทํากับ 60,228 ล๎านบาท ต่ากวําปี 2556 ที่มีจานวน 64,806 ล๎านบาท ร๎อยละ -7.1 สูงกวํา
คําเฉลี่ยของประเทศ ซึ่งอยูํในอัตราร๎อยละ -0.41 โดยอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ย 5 ปี (พ.ศ.2553 - 2557) ที่
ร๎อยละ +3.94
แผนกลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ปี พ.ศ. 2561 – 2565

- 12 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 โดยมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย 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 ลดลงจากปี พ.ศ. 2556 ร๎อยละ 4.9 โดยมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย 5 ปี (พ.ศ. 2553 พ.ศ.2557) ร๎อยละ 2.6
2. ด๎านเกษตรกรรม
โครงสร๎ างการผลิตภาคเกษตรในปี พ.ศ.2557 เทํากับร๎อยละ 27.02 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัด ณ ราคาประจาปี มีมูลคําเทํากับ 30,536 ล๎านบาท
ผลิตภัณฑ์ภาคการเกษตรที่มีมูลคําเพิ่มมากที่สุดตามลาดับ ได๎ แกํ ข๎าว อ๎อย มันสาปะหลัง เมื่อ
พิจ ารณาอัตราการขยายตัว ณ ราคาประจาปีจะพบวําในห๎ว ง 5 ปี ที่ผํานมา (ปี พ.ศ.2553 - พ.ศ.2557)
มีอัตราขยายตัวเฉลี่ยเพิ่มขึ้น +18.85%
จังหวัดเป็นแหลํงผลิตข๎าวเปลือกที่สาคัญแหํงหนึ่ง มีการพัฒนาไปสูํการเป็นแหลํงอุตสาหกรรม
แปรรูปข๎าวที่สาคัญของกลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนลํางและในภูมิภาคนี้ก็วําได๎ นอกจากนี้ยังเป็นแหลํงสํงออก
ข๎าวสาร ที่สาคัญของกลุํมภาคเหนือตอนลําง จังหวัดมีโรงสีที่ทันสมัยครอบคลุมทั่วพื้นที่ มีกาลังการผลิตมาก
สามารถรองรับผลผลิ ตจากจังหวัดอื่นได๎อยํางเพียงพอ รวมทั้งการรับจ๎างผลิตข๎าวสํงออกไปตํางประเทศเป็น
จังหวัดที่มีศักยภาพนาไปสูํการพัฒนาเป็นผู๎สํงออกระดับประเทศได๎เอง และขณะนี้มีการสํงออกไปตํางประเทศที่
สาคัญ คือ ประเทศจีน สิงคโปร์ ฮํองกง ไต๎หวัน อเมริกา ฝรั่งเศส อิสราเอล รัสเซีย อิหรําน เป็นต๎น ชนิดข๎าว
สํงออกได๎แกํ ข๎าวขาว ปลายข๎าว และข๎าวนึ่ง
3. ด๎านอุตสาหกรรม
โครงสร๎างการผลิตภาคอุตสาหกรรม (สาขาการทาเหมืองแรํและเหมืองหิน และสาขาการผลิต
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
มีโรงงานประเภทตํางๆ 698 แหํง ปี 2557 มีโรงงาน 654 แหํง มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร๎อยละ 6.73
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. ด๎านการทํองเที่ยว
สถานการณ์ทํองเที่ยวโดยรวมของจังหวัดกาแพงเพชร พบวํานักทํองเที่ยวในปี พ.ศ.2558 มีการ
ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีกํอนร๎อยละ 5.96 เมื่อเทียบกับปีที่ 2557 ซึ่งหากจาแนกจากจานวนนักทํองเที่ยวแล๎วจะมี
การขยายตัวเพิ่มขึ้นมากถึงร๎อยละ 5.52 เมื่อเทียบกับปี 2557 หรืออัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ย ร๎อยละ 16.08
สํวนนักทัศนาจรมีจานวนน๎อยกวํา แตํก็มีอัตราการเพิ่มขึ้นเชํนกันคือร๎อยละ 6.63 เมื่อเทียบกับปี 2557 หรือมี
อัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยร๎อยละ 6.52 ปัจจัยที่ทาให๎นักทํองเที่ยวเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมาเป็นนักทัศนาจร
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- 13 มากกวํ า นั ก ทํ อ งเที่ ย วพั ก ค๎ าง เนื่ อ งจากเส๎ น ทางการคมนาคมมี ค วามสะดวกสบายมากขึ้ น รวมทั้ ง จั ง หวั ด
กาแพงเพชรมีพื้นที่ติดตํอกับจังหวัดหลัก เชํน พิษณุโลก และสุโขทัย จึงทาให๎นักทํองเที่ยวแวะมาทํองเที่ยวแล ะ
เดินทางกลับไปพักค๎างที่จังหวัดหลักแทน นอกจากนี้จากการไมํมีกิจกรรมยามค่าคืนที่นําสนใจทาให๎ไมํสามารถ
ดึงดูดความสนใจนักทํองเที่ยวคนไทยให๎มีการพักค๎าง
สาหรับปัจจัยที่สนับสนุนให๎ชาวตํางชาติเดินทางมาเที่ยว อาทิ อุทยานประวัติศาสตร์กาแพงเพชร
ที่ได๎รับ การยกยํ องให๎ เ ป็น มรดกโลก รวมถึงแหลํ งทํองเที่ยวตามธรรมชาติที่ยังคงมีความสมบูรณ์ จึงทาให๎ มี
ชาวตํางชาติเดินทางเข๎ามาทํองเที่ยว โดยนักทํองเที่ยวสํวนใหญํมีการจัดการเดินทางมาเอง ซึ่งด๎านพาหนะที่
นักทํองเที่ยวนิยมใช๎มากที่สุด คือรถยนต์สํวนตัว
ในการเดินทางเข๎ามาทํองเที่ยวของนัก ทํองเที่ยวจะมีระยะเวลาพานักเฉลี่ยประมาณ 2.09 วัน
เพิ่มขึ้นจากเดิมเล็กน๎อย ซึ่งนักทํองเที่ยวพักค๎างมีการใช๎จํายตํอคนตํอวัน 1,132.79 บาท สํวนนักทัศนาจรมีการ
ใช๎จํายเฉลี่ยตํอวัน 738.90 บาท ทาให๎เกิดรายได๎เฉลี่ยในจังหวัดจานวน 1,252.58 ล๎านบาท ทั้งนี้ในสํวนของ
รายได๎และคําใช๎จํายเฉลี่ยของจังหวัดกาแพงเพชรมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น
5. ด๎านการศึกษา
จ านวนประชากรอายุ 15 ปี ขึ้ น ไปที่ มี ง านท า จ าแนกตามระดั บ การศึ ก ษาที่ ส าเร็ จ ระดั บ
การศึกษาของผู๎มีงานทาเปรียบเทียบปี พ.ศ.2553–2558 จะเห็นได๎วําผู๎ที่ทางานสํวนใหญํมีระดับการศึกษาที่
สาเร็จต่ากวําประถมศึกษาสูงที่สุด รองลงมาเป็นผู๎มีระดับการศึกษาที่สาเร็จชั้นประถมศึกษา ระดับการศึกษาที่
ส าเร็ จ มัธ ยมศึกษาตอนต๎น ระดับ การศึกษาที่ส าเร็จมัธ ยมศึกษาตอนปลาย และระดั บการศึกษาที่ส าเร็ จ
มหาวิทยาลัย ที่เหลือกระจายอยูํในการศึกษาอื่นๆ
จากความเปลี่ยนแปลงในรอบ 5 ปีที่ผํานมา ผู๎มีงานทาสํวนใหญํเป็นผู๎ไมํได๎สาเร็จการศึกษาระดับ
ใด และผู๎ที่สาเร็จการศึกษาระดับต่ากวําประถมศึกษามากที่สุด ซึ่งจากการเปรียบเทียบพบวํา ผู๎มีงานทาที่ไมํได๎
สาเร็จ การศึกษาระดับใด ผู๎ที่สาเร็จระดับต่ากวําประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา
ตอนต๎น จะมีจานวนลดลงเรื่อยๆ ในขณะเดียวกันผู๎มีงานทาที่มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและ
ระดับอุดมศึกษามีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะเพิ่มขึ้น ทัศนคติของคนรุํนใหมํที่นิยมศึกษาตํอในระดับอุ ดมศึกษา
และประกอบอาชีพอิสระมีมากขึ้น
จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรกลุํมอายุ 15-59 ปี ของจังหวัดที่ได๎รับการศึกษาในระบบ
โรงเรียนหรือเทียบเทํา ในปี 2557 เทํากับ 7.70 ปี ซึ่งต่ากวําคําเฉลี่ยของประเทศในปีเดียวกัน จานวน 8.90 ปี
รวมทั้งตั้งแตํปี 2554 – 2557 มีแนวโน๎มที่ลดลงทุกปีอยํางตํอเนื่อง
จากบริบทดังกลําว จึงมีการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดฉบับนี้ เพื่อสนองตอบการแก๎ไขปัญหาและพัฒนา
จังหวัดกาแพงเพชร โดยมี วิสัยทัศน์ เป็นเปูาหมายในเชิงผลลัพธ์ที่จังหวัดต๎องการให๎เกิดขึ้น โดยแสดงถึงจุดเน๎น
หรือสิ่งที่จั งหวัดต๎องการจะเป็ นในอนาคตอยํางชัดเจน รวมทั้งมีความเป็นไปได๎ สอดคล๎ องกับการวิเคราะห์
สภาวการณ์และโอกาสของพื้นที่ และมีการระบุตาแหนํงการพัฒนาของจังหวัดอยํางชัดเจน โดยผลการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการจากทุกภาคสํวนของจังหวัดได๎กาหนดตาแหนํงการพัฒนาจังหวัด (Positioning) ที่ให๎ความสาคัญ
กับประเด็นดังตํอไปนี้ (1) แหลํงผลิตและแปรรูปสินค๎าเกษตรปลอดภัย (2) แหลํงผลิตพืชพลังงานทดแทน และ
(3) การทํองเที่ยวมรดกโลก โดยได๎กาหนดวิสัยทัศน์ไว๎ดังนี้ “แหลํงผลิต แปรรูปสินค๎าเกษตรปลอดภัย ฐานผลิต
พืชพลังงานทดแทน และเมืองทํองเที่ยวมรดกโลก”
10.2) พันธกิจ (Mission)
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- 14 เพื่อให๎การพัฒนาจังหวัดกาแพงเพชรมุํงสูํการเป็น “แหลํงผลิต แปรรูปสินค๎าเกษตรปลอดภัย
ฐานผลิตพืชพลังงานทดแทน และเมืองทํองเที่ยวมรดกโลก”ภารกิจหลักและการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวน ซึ่ง
จะนาไปสูํการพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและการพัฒนาอยํางยั่งยืน มีดังนี้
1. ยกระดับ การผลิ ต การแปรรูป การตลาดสินค๎าเกษตรปลอดภัย และสํ งเสริมการผลิ ตพืช
พลังงานทดแทนอยํางมีประสิทธิภาพ
2. สํงเสริมและบริหารจัดการการทํองเที่ยวให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการทํองเที่ยว
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน สร๎างสังคมที่เข๎มแข็ง และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
อยํางยั่งยืน
10.3) เปูาประสงค์รวม (Overall Goals)
เพื่อให๎ส อดคล๎องกับ ศักยภาพและโอกาสในการพัฒ นาจังหวัดและสามารถปรับตัว ให๎เข๎ากับ
การเปลี่ ย นแปลงในด๎านตํางๆ ทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนการบรรลุ ตามวิสั ยทัศน์การพัฒ นาจังหวัด
ที่พึงปรารถนาตามแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี จึงกาหนดเปูาประสงค์รวมของการพัฒนาไว๎ ดังนี้
1. ปริมาณผลผลิตการเกษตรปลอดภัยเพิ่มขึ้น
2. รายได๎จากการจาหนํายสินค๎าเกษตรแปรรูปเพิ่มขึ้น
3. จานวนแปลง/ฟาร์ม ที่ผํานการรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัย (GAP) เพิ่มขึ้น
4. สัดสํวนปริมาณพืชพลังงานตํอสินค๎าเกษตรทั้งหมดเพิ่มขึ้น
5. รายได๎จากการทํองเที่ยวเพิ่มขึ้น และแหลํงทํองเที่ยวได๎รับการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานการ
ทํองเที่ยวเพิ่มขึ้น
6. ประชาชนมีระดับคุณภาพชีวิตสูงขึ้น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และมีการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน
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
ความยากจน และปัญหาการพัฒนาในระดับหมูํบ๎าน โดยมีข๎อมูลจานวนครัวเรือนที่มีร ายได๎ต่ากวํา 23,000 บาท
ตํอคนตํอปี ตั้งแตํ พ.ศ.2552-2554 พบวํา อาเภอแมํสอดเทํานั้นที่มีรายได๎ผํานเกณฑ์ สํวนอาเภอที่เหลือทั้งหมด
ได๎แกํเมืองตาก บ๎านตาก สามเงา แมํระมาด ทําสองยาง แมํสอด พบพระ อุ๎มผาง วังเจ๎า มีรายได๎ต่ากวําเกณฑ์
2. ปัญหาด๎านทรัพยากรธรรมชาติ โดยภาพรวมจังหวัดตากยังคงมีปัญหาด๎านความเสื่อมโทรม
ของทรัพยากรธรรมชาติ และปัญหาด๎านสิ่งแวดล๎อมที่ต๎องเรํงแก๎ไข เพื่อให๎คงความเป็นฐานทรัพยากร ปุาไม๎
ต๎นน้า และแหลํงบริการทํองเที่ยว โดยมีปัญหาที่สาคัญ ได๎แกํ
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- 15 - ปัญหาดินขาดความอุดมสมบูรณ์ อันเนื่องมาจากการใช๎ดินเกินสมรรถนะ และมีการใช๎
สารเคมีจานวนมาก ตลอดจนขาดการฟื้นฟูทรัพยากรดิน รวมทั้งมีการชะล๎างพังทลายของดินเนื่องจากสภาพ
ภูมิประเทศเป็นภูเขา มีความลาดชันสูง เนื้อดินเป็นเนื้อดินรํวนปนทราย
- ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรปุาไม๎ เนื่องมาจากผลการพัฒนาที่ใช๎การขยาย
พื้นที่เพื่อทาการเกษตร และการลักลอบตัดไม๎ทาลายปุา ทาให๎จานวนพื้นที่ปุาไม๎ลดลง
- ปั ญหาด๎ านทรั พยากรน้า มีส ภาพปัญหาทั้งในด๎านของความไมํพอเพียงตํอการใช๎
ประโยชน์เพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร และในด๎านความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้าอันเนื่องมาจาก
การตื้นเขินของแหลํงน้าที่มีอยูํเดิม และข๎อจากัดด๎านสภาพพื้นที่ที่ยากตํอการพัฒนาแหลํงกักเก็บน้าขนาดใหญํ
เพิ่มเติม ตลอดจนมีการทิ้งสิ่งปฏิกูลและการชะล๎างของสารเคมีจากการทาการเกษตรลงสูํแหลํงน้า
3. ปัญหาด๎านสังคม
- ปัญหายาเสพติด ที่ยังคงประสบปัญหามาอยํางตํอเนื่อง เป็นผลมาจากพื้นที่ชายแดนที่
ติดตํอกับประเทศพมําถึง 580 กิโลเมตร โดยผลการดาเนินงานด๎านการปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2548-2554
พบวํา ยาบ๎า เป็นยาเสพติดที่ถูกจับกุมมากที่สุด ซึ่งมีผู๎ต๎องหาเฉลี่ยที่โดนจับกุม 1,093 รายตํอปี
- ปัญหาแรงงานตํางด๎าว มีแรงงานตํางด๎าวลักลอบเข๎าเมืองแบบผิดกฎหมายสํวนใหญํเป็น
ชาวพมํา เนื่องจากมีเขตติดตํอกันกวํา 580 กิโลเมตร สํงผลกระทบตํอความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจน
ปัญหาด๎านสาธารณสุข ซึ่งมีคําเฉลี่ยการจับกุมแรงงานตํางด๎าว พ.ศ.2549-2554 จานวน 86,855 คนตํอปี
- ปัญหาด๎านสาธารณสุข จังหวัดตากมีปัญหาด๎านความไมํเพียงพอ และความทั่วถึงของ
การให๎บริการทางด๎านสาธารณสุข และปัญหาด๎านสุขภาพอนามัยของประชาชน อันเป็นผลมาจากพฤติกรรมด๎าน
การบริ โ ภคและการด ารงชี วิ ต ของประชาชน ตลอดจนยั ง มี แ นวโน๎ ม สู ง ที่ จ ะได๎ รั บ ผลกระทบทางด๎ า น
การแพรํระบาดของโรคที่เกิดจากการมีพื้นที่ชายแดนที่ติดตํอกับประเทศพมํา
- ปัญหาด๎านความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จังหวัดมีความเสี่ยงที่จะ
ได๎รับผลกระทบจากปัญหาความมั่นคงในรูปแบบใหมํเพิ่มขึ้น ไมํวําจะเป็นปัญหาจากผลของความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาตํอเนื่องจากการมีพื้นที่ติดแนวชายแดนเป็นระยะทางกวํา 580 กิโลเมตร ปัญหาจาก
การแผํขยายของวัฒนธรรม และคํานิยมแบบตะวันตก
การพัฒนาจังหวัดตากในชํว งที่ผํานมา จังหวัดสามารถจัดทาคาของบประมาณเองได๎เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนและพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน ด๎านอาชีพ การทํองเที่ยว การค๎าชายแดนครอบคลุมทุกด๎าน
ทั้งนี้ปัญหาความต๎องการของประชาชนได๎ผํานการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคสํวน สรุปปัญหาความต๎องการ
ที่สอดรับกับศักยภาพในพื้นที่จังหวัด จึงกาหนดวิสัยทัศน์ในแผนพัฒนาจังหวัดตาก ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 25572560) คือ “เมืองน่าอยู่ ประตูการค้าชายแดน”
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
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- 16 2. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
3. การพัฒนาผลิตภาพทางการเกษตร
4. การสํงเสริมการทํองเที่ยว สินค้า OTOP และการค๎าชายแดน
5. การรักษาความมั่นคงชายแดนและความสงบเรียบร๎อย
6. การบริหารจัดการที่ดี
11.4) เปูาประสงค์
1. เพื่อให๎ประชาชน ผู๎ด๎อยโอกาส มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
2. อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน
3. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและเพิ่มมูลคําสินค๎าทางการเกษตร
4. เพื่อเพิ่มรายได๎จากการทํองเที่ยว สินค๎า OTOP และการค๎าชายแดน
5. การบริห ารจั ดการเพื่อปูองกันรักษาความมั่นคงชายแดน การรักษาความสงบเรียบร๎อยมี
ประสิทธิภาพ
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐให๎มีประสิทธิภาพ
12. นโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จ.ตาก
ตามที่คณะรักษาความสงบแหํงชาติ (คสช.) ได๎เข๎ามาบริหารประเทศ และกาหนดแนวทางในการดาเนิน
นโยบายด๎านเศรษฐกิจโดยมุํงเน๎นการสํงเสริมการค๎าชายแดนผํานการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ที่มี
ศักยภาพ โดยมีคาสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2557 ซึ่ง
กาหนดจัดการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันอังคารที่
15 กรกฎาคม 2557 โดยที่ป ระชุมมีมติเห็ นชอบให๎ พื้นที่ที่มีศักยภาพเหมาะสมในการจัดตั้งเป็นเขตพัฒ นา
เศรษฐกิจพิเศษระยะแรกของไทยใน 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 และโครงสร๎างพื้นฐาน
ดํานศุลกากร 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 12 ตาก-แมํสอด ตอน 2 ระยะทาง 13.3 กิโลเมตร
- ทางหลวงหมายเลข 12 ตาก-แมํสอด ตอน 3 ระยะทาง 25.5 กิโลเมตร
- ทางหลวงหมายเลข 12 ตาก-แมํสอด ตอน 4 ระยะทาง 25.5 กิโลเมตร
2) การจัดหาแหลํงน้าดิบเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ราษฎรอาเภอ
แมํสอด จังหวัดตาก ประสบปัญหาวิกฤติน้าทั้งน้าแล๎งและน้าทํวมเป็นประจาทุกปี คือในชํวงฤดูแล๎งประสบ
ปัญหาการขาดแคลนน้าเพื่อทาการเกษตร ในเขตตาบลพระธาตุผาแดง ตาบลแมํตาวและตาบลแมํกุ ในชํวงฤดู
ฝนประสบปัญหาน้าทํวมในเขตเทศบาลแมํสอด ประกอบกับ จังหวัดได๎เรํงรัดพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
และแหลํงน้าดิบในการจั ดทาน้าประปาที่มีอยูํยังไมํเพียงพอรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ จึงมีความ
แผนกลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ปี พ.ศ. 2561 – 2565

- 17 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
พิจารณาเพิกถอนปุาไม๎ถาวร “ปุาแมํสอด” เนื้อที่ 5,603 ไรํ เพื่อให๎จังหวัดเป็นผู๎บริหารจัดการและใช๎ประโยชน์
ในการพัฒนาเป็นศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) คลังสินค๎าทัณฑ์บน ศูนย์โลจิสติกส์และ
นิคมอุตสาหกรรม เป็นพื้นที่กํอสร๎างสะพานข๎ามแมํน้าเมย แหํงที่ 2 พร๎อมโครงขําย และใช๎ประโยชน์ด๎านอื่นๆ
เพื่อรองรับการจัดตั้งเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนตํอไป
2) โครงการกํอสร๎างสะพานข๎ามแมํน้าเมยแหํงที่ 2 พร๎อมโครงขําย และศูนย์ให๎บริการแบบจุด
เดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) การกํอสร๎างสะพานข๎ามแมํน้าเมยแหํงที่ 2 พร๎อมโครงขําย สถานที่ตั้งบ๎าน
วังตะเคียน ต.ทําสายลวด อ.แมํสอด จ.ตาก
3) การขยายสนามบินแมํสอดให๎มีการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ๎าน กรมการบินพลเรือนคาด
วําจะได๎รับงบประมาณดาเนินโครงการปรับปรุงขยายสนามบินแมํสอด เป็นการปรับปรุงขยายทางวิ่งสนามบินแมํ
สอดเดิมกว๎าง 30 เมตร ยาว 1,500 เมตร ให๎ มีทางวิ่งกว๎าง 45 เมตร ยาว 2,100 เมตร วิ่งขึ้น -ลงด๎านทิศ
ตะวันออก มีความปลอดภัยตามมาตรฐานการบิน งบประมาณปี 2559 – 2561 จานวน 1,073.52 ล๎านบาท
4) การพัฒนาเส๎นทางคมนาคมในอาเภอแมํสอด มีโครงการขยายเส๎นทางคมนาคม และการ
ซํอมแซมเส๎นทางรอบเมืองแมํสอดหลายจุด เพื่อเชื่อมโยงเส๎นทางการคมนาคมขนสํงให๎ครอบคลุมพื้นที่เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนมากขึ้น งบประมาณ 1,533.57 ล๎านบาท ได๎แกํ
- ถนนสาย ง 3 ผังเมืองรวมแมํสอด จ.ตาก ของกรมทางหลวงชนบท (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
บริ เ วณบ๎ า นวาเลํ ย์ เ หนื อ ต.วาเลํ ย์ อ.พบพระ ถึ ง บ๎ า นหนองบั ว ต.หนองบั ว อ.อุ๎ ม ผาง ระยะทาง 28 กม.
งบประมาณ 650 ล๎ า นบาท เพื่ อเพิ่ม ชํอ งทางการค๎า ชายแดนกับ เมีย นมาร์ และสํ ง เสริ มการทํอ งเที่ย วทาง
ธรรมชาติ เนื่ องจากสามารถลดระยะเวลาในการเดินทางจากอาเภอ แมํสอดถึงอาเภออุ๎มผางให๎ เหลื อเพียง
ครึ่งหนึ่งของการใช๎เส๎นทางปกติ
6) โครงการขุดเจาะอุโมงค์ถนนสายตาก – แมํสอด (ทางหลวงแผํนดินหมายเลข 12) จังหวัดตาก
รํวมหารือถึงแนวทางการการขุดเจาะอุโมงค์ถนนสายตาก – แมํสอด รวมถึงการสร๎างสะพานเชื่อมในบางจุดเพื่อ
ลดความคดเคี้ยวและลาดชันของเส๎นทาง และออกแบบเส๎นทางดังกลําวให๎สามารถใช๎แนวเส๎นทางและอุโมงค์
รํวมกับเส๎นทางรถไฟได๎ ทั้งนี้ เพื่อให๎เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในการใช๎เส๎นทาง เพิ่ม
ความสะดวกสบายและลดเวลาในการเดินทางจากเดิมที่ต๎องใช๎เวลา 60 – 90 นาที ให๎เหลือเพียง 30 – 40 นาที
และสํงเสริมให๎เกิดการค๎าการลงทุนตามแนวเส๎นทางระเบียงเศรษฐกิจ East – West Economic Corridor
(EWEC) รองรับการเข๎าสูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนซึ่งจะ
เกิดขึ้นในอนาคตอันใกล๎นี้ โดยจังหวัดจะได๎มีหนังสือถึงกระทรวงคมนาคมเพื่อขอรับการสนับสนุนแนวคิดและ
จัดสรรงบประมาณการขุดเจาะอุโมงค์ถนนและเส๎นทางรถไฟสายตาก – แมํสอด ตํอไป
12.2) การวางผังเมืองรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก
รัฐบาลมีนโยบายเสริมสร๎างศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการเข๎าสูํ AEC โดยพัฒนาเมือง
ชายแดนเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ : Special Economic Zones) ในการนาประเทศเข๎าสูํประชาคม
แผนกลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ปี พ.ศ. 2561 – 2565

- 18 อาเซียน กระตุ๎นเศรษฐกิจ กระจายความเจริญสูํภูมิภาค ลดความเหลื่อมล้า ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
และเสริมความมั่นคงของประเทศ
สาหรับจังหวัดตาก กรมโยธาธิการและผังเมืองได๎กาหนดแนวคิดการวางผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะเพื่อ
รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตาก โดยวาง Positioning คือ “เมืองคูํแฝดเขตการค๎าเมียวดี สหภาพเมียนมาร์
มีระยะทางไปยังทําเรือมะละแหมํง และเมืองยํางกุ๎งที่ใกล๎ที่สุด ” โดยมีแนวทางการพัฒนาเป็นเขตอุตสาหกรรม
สิ่งทอ เฟอร์นิเจอร์ ศูนย์ขนสํงตํอเนื่องหลายรูปแบบ คลังสินค๎า ที่อยูํอาศัยสาหรับแรงงานและประกอบการ
ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาฝีมือแรงงาน
โดยดาเนิ นการเรํ งรัดวางและปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัด ผังพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ผังเมืองรวมเมือง และผังเมืองรวมชุมชนชายแดน เพื่อจัดระเบียบการใช๎ประโยชน์ที่ดินและระบบคมนาคมขนสํงให๎
สอดคล๎องกับการพัฒนาพื้นที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดนวางผังโซนนิ่ง
การใช๎ประโยชน์ที่ดิน วางระบบสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ และออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาตํางๆ
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ให๎เป็นระเบียบ สวยงาม และปลอดภัย
12.3) สิทธิประโยชน์และการสํงเสริมการค๎า การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก
มติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เรื่องนโยบายสํงเสริมการลงทุนใน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ มีสาระสาคัญของการใช๎สิทธิประโยชน์ จาแนกเป็น 2 กรณี ดังนี้
1) กรณีเป็นกิจการทั่วไปในประเภทกิจการที่อยูํในขํายให๎ ก ารสํงเสริมและตั้งในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ
2) กรณีเป็นกิจกรรมเปูาหมายสาหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให๎ได๎รับสิทธิประโยชน์ อาทิ
ยกเว๎ น ภาษีเ งิ น ได๎นิ ติ บุ ค คล 8 ปี โดยจ ากั ด เวลาไมํเ กิ น ร๎ อยละ 100 ของเงิน ลงทุ น ไมํร วมคํ าที่ ดิน และทุ น
หมุนเวียน ลดหยํอนภาษีเงินได๎นิติบุคคลฯ ร๎อยละ 50 ของอัตราปรกติ เป็นระยะเวลา 5 ปี หักคําขนสํง คําไฟฟูา
และคําประปา 2 เทํา เป็นเวลา 10 ปี
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ (สศช.) ได๎กาหนดบทบาท ของ
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก เป็น “ศูนย์เปลี่ยนถํายสินค๎าระหวํางประเทศ/เครือขํายอุตสาหกรรมที่ใช๎
แรงงานเข๎มข๎น” โดยกาหนดโครงสร๎างเศรษฐกิจ บริการ 51.47 % เกษตร 24.94 % อุตสาหกรรม 16.93 % มี
ผลผลิ ตในพื้นที่ ได๎แกํ ข๎าวโพดเลี้ ย งสั ตว์ ข๎าว ถั่ว เขียวผิ ว มัน ถั่ว เหลื อง พืช ผั ก ประมงน้าจืด อุตสาหกรรม
สํ ว นใหญํ เ กี่ ย วกั บ เครื่ อ งแตํ ง กาย เกษตร และสิ่ ง ทอ ในขณะที่ ภ าคบริ ก ารเป็ น ขายสํ ง /ขายปลี ก โดยมี
อุตสาหกรรมและบริการเปูาหมาย ได๎แกํ
- อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุํงหํม
- อุตสาหกรรมแปรรูปสินค๎าเกษตรและประมง เชํน อุตสาหกรรมแปูงข๎าวโพด น้ามันข๎าวโพด
- การผลิตอาหารสัตว์
- การผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกส์
- อุตสาหกรรมผลิตเครื่องเรือนจากไม๎
- อุตสาหกรรมเครื่องหนัง
- อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
- อุตสาหกรรมชิ้นสํวนประกอบยานยนต์
- นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม และนิคมอุตสาหกรรมบริการ
- กิจการด๎านโลจิสติกส์ อาทิ คลังสินค๎า ศูนย์เปลี่ยนถํายสินค๎า
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- 19 การเชื่อมโยงภูมิภาค มูลคําการค๎าชายแดนเพิ่มสูงขึ้น สํวนใหญํมาจากการที่เมียนมาร์นาเข๎า
สินค๎าอุปโภคบริโภคจากฐานการผลิตสํวนกลางของประเทศไทย เศรษฐกิจระดับท๎องถิ่นยังไมํมีรูปแบบเครือขําย
การผลิตระหวํางประเทศ แตํมีโอกาสเชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษในเมืองเมียวดี ผะอัน ยํางกุ๎งได๎
13. กรอบการประเมินสถาบันอุดมศึกษาจากหน่วยงานภายนอก
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยของรัฐทุกแหํงถูกประเมินโดยองค์กรภายนอกอยํางเป็นทางการ 2 หนํวยงาน
ประกอบด๎วย สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) ทั้งสองหนํวยงานมีหน๎าที่ประเมินมหาวิทยาลัยเหมือนกันเพียงแตํมีเกณฑ์ที่แตกตํางกันขึ้นอยูํ
กับวัตถุประสงค์
1) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กาหนด ตัวบํงชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน
2) สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กาหนดเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทาง ก.พ.ร. จะใช๎ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาจาก สกอ. เป็นหลัก
1) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
สานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กาหนดตัวบํงชี้และ
เกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน และได๎นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช๎ในการเก็บข๎อมูล ที่รู๎จักกันในชื่อฐานข๎อมูล CHE QA Online ของ สกอ. โดยมุํงเน๎นในเรื่องของการสร๎าง
ปัจจัยนาเข๎าและกระบวนการที่ดี เพื่อนาไปสูํผลผลิตและผลลัพธ์ที่มีคุณภาพตามความเชี่ยวชาญของแตํละกลุํม
สถาบันและสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากหนํวยงานตํางๆ ได๎ ตัวบํงชี้และเกณฑ์การประเมิน
มีจานวน 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบํงชี้ โดยสามารถจาแนกตัวชี้วัดรายองค์ประกอบได๎ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
1.2 อาจารย์ประจาสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
1.3 อาจารย์ประจาสถาบันที่ดารงตาแหนํงทางวิชาการ
1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
องค์ประกอบที่ 2 : การวิจัย
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร๎างสรรค์
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
องค์ประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการแกํชุมชน
3.1 การบริการวิชาการแกํสังคม
องค์ประกอบที่ 4 : การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ
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- 20 5.1 การบริ ห ารของสถาบันเพื่อ การกากับติดตามผลลั พธ์ตามพันธกิจกลุํ มสถาบัน และ
เอกลักษณ์ของสถาบัน
5.2 ผลการบริหารงานของคณะ
5.3 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
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ส่วนที่ 2
การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
สถานการณ์ปัจจุบันของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ประวัติความเป็นมา
คณะวิทยาการจัดการได๎กํอตั้งขึ้นอยํางเป็นทางการ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2530เริ่มแรกได๎เปิด
สอนในระดับอนุปริญญา 2)ปีแรกหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป แขนงวิชาบัญชี (
แขนงการจัดการทั่วไป แขนงการตลาดและแขนงเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ระดับปริญญาตรี 2)ปีหลังหลักสูตร (
ศิลปศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไปแขนงวิชาการบัญชี แขนงการจัดการทั่วไป แขนงการตลาด
และ แขนงเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
ปี พ.ศ. 2534 คณะวิทยาการจัดการ ได๎รับงบประมาณจัดสร๎างอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพให๎กับนักศึกษา
ของคณะ เป็นอาคาร 4 ชั้นประกอบด๎วยห๎องพักจานวน 20 ห๎อง ห๎องจัดประชุมสัมมนาห๎องปฏิบัติการฝึกวิชาชีพ
ห๎องอาหาร โดยใช๎ชื่อวํา “อาคารน้าเพชร” เปิดให๎บริการที่พักและการจัดอบรมสัมมนาแกํบุคคลทั่วไป โดยปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยเป็นผู๎ดูแลและดาเนินกิจการเอง
ปี พ.ศ.2538 ได๎มีประกาศพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏขึ้นบังคับใช๎ ตั้งแตํวันที่ 25 มกราคม 2538 มีผลให๎เกิด
การเปลี่ยนแปลงหลายประการ อาทิ เปลี่ยนชื่อ “วิทยาลัยครู” เป็น “สถาบันราชภัฏ ” และเปลี่ยนชื่อ “คณะ
วิช า”เป็ น “คณะ” โดยตัดคาวํา วิช า ออกไปและเปลี่ ยนแปลงตาแหนํงผู๎บริหารของคณะ จากเดิมใช๎คาวํา
“หัวหน๎าคณะวิชา” เป็น “คณบดี” การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้สํงผลให๎ต๎องมีการเลือกตั้งคณะผู๎บริหารของสถาบัน
ใหมํทั้งหมด
ในปี พ.ศ.2539 คณะวิทยาการจัดการ ได๎รับงบประมาณการกํอสร๎างอาคารเรียน ซึ่งได๎จากการแปร
ญัตติงบประมาณรายจํายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2540 กํอสร๎างอาคารเรียน 8 ชั้น เป็นจานวนเงิน
42,940,000 บาท โดยทาการกํอสร๎างเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2540 ทั้งนี้ในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2543
อาคารเรียนของคณะวิทยาการจัดการ ได๎ทาการเปิดใช๎เป็นครั้งแรก โดยได๎รับพระราชทาน นามวํา “อาคารเฉลิม
พระเกียรติพระชนมพรรษา 2” หรือทีเ่ รียกกันวํา อาคาร 11
ปี พ.ศ.2547 สถาบันราชภัฏกาแพงเพชรยกฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร” มีผลบังคับ
ตั้งแตํวันที่ 15 มิถุนายน 2547 มีความเป็นอิสระและเป็นนิติบุคคล เป็นสํวนราชการตามกฎหมายวําด๎วยวิธีการ
งบประมาณในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ในปัจจุบัน ปีการศึกษา 2559 คณะวิทยาการจัดการ ได๎ทาการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
จานวน 8 หลักสูตร และ หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน) จานวน 4 หลักสูตร ได๎แกํ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
1. หลั กสู ตรบริ ห ารธุร กิจ บั ณฑิต
2. หลั กสู ตรบริห ารธุร กิจ บั ณฑิ ต
3. หลั กสู ตรบริห ารธุร กิจ บั ณฑิ ต
4. หลั กสู ตรบริห ารธุร กิจ บั ณฑิ ต

สาขาวิช าการจัดการทั่วไป
สาขาวิช าคอมพิว เตอร์ธุรกิ จ
สาขาวิช าการตลาด
สาขาวิช าการเงินและการธนาคาร

แผนกลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ปี พ.ศ. 2561 – 2565

- 22 5. หลั กสู ตรเศรษฐศาสตรบั ณฑิ ต
6. หลั กสู ตรบั ญชีบั ณฑิต
7. หลั กสู ตรศิล ปศาสตรบัณ ฑิต
8. หลั กสู ตรนิ เทศศาสตรบั ณฑิ ต

สาขาวิช าเศรษฐศาสตร์ก ารเงินการคลั ง
สาขาวิช าการบั ญชี
สาขาการทํอ งเที่ยวและการโรงแรม
สาขานิ เทศศาสตร์

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี (เที ยบโอน)
1. หลั กสู ตรบริ ห ารธุร กิจ บั ณฑิต
สาขาวิช าการจัดการทั่วไป
2. หลั กสู ตรบริห ารธุร กิจ บั ณฑิ ต
สาขาวิช าคอมพิว เตอร์ธุรกิ จ
3. หลั กสู ตรบริห ารธุร กิจ บั ณฑิ ต
สาขาวิช าการตลาด
4. หลั กสู ตรบั ญชีบั ณฑิต
สาขาวิช าการบั ญชี
ทาเนียบคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
9 มิถุนายน 2530 - 31 มกราคม 2533

ผู๎ชํว ยศาสตราจารย์สุ วัฒน์ น๎าคณาคุปต์

1 กุมภาพันธ์ 2533 - 1 กุมภาพันธ์ 2537

ผู๎ชํว ยศาสตราจารย์สุ วัฒน์ น๎าคณาคุปต์

2 กุมภาพันธ์ 2537 - 30 กันยายน 2545
1 ตุลาคม 2545 - 30 กันยายน 2553
22 พฤศจิกายน 2553 - 21 พฤศจิกายน 2557
22 พฤศจิกายน 2557 - ปัจจุบัน

ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ธารทิพย์ ธรรมสอน
รองศาสตราจารย์ธารทิพย์ ธรรมสอน
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์อนุ ธัชยะพงษ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ

แผนกลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ปี พ.ศ. 2561 – 2565
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โครงสร้างองค์กรคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
โครงสร้างผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ

รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ผศ.วรภรณ์ โพธิ์เงิน
ที่ปรึกษาคณบดี

ผศ.ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และวิจัย

ผศ.ดร.เพชรา บุดสีทา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

อ.การันต์ เจริญสุวรรณ
รองคณบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษา

ดร.กนิษฐา ศรีภิรมย์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
และศิลปวัฒนธรรม

แผนกลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ปี พ.ศ. 2561 – 2565
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและโครงสร้างการบริหารหน่วยงาน
โครงสร้างการบริหารงาน

แผนกลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ปี พ.ศ. 2561 – 2565

- 25 -

โครงสร้างคณะกรรมการประจาคณะวิทยาการจัดการ

แผนกลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ปี พ.ศ. 2561 – 2565

- 26 โครงสร้างการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ
การบริหารงานภายในคณะวิทยาการจัดการ ได๎แบํงทีมบริหารออกเป็น 2 สํวน ได๎แกํคณะกรรมการ
บริหารคณะ และคณะกรรมการบริหารในสํวนของโปรแกรมวิชา นอกจากนี้แล๎วยังมอบหมายความรับผิดชอบให๎
รองคณบดีแตํละฝุายรับผิดชอบในแตํละภารกิจหลักของคณะโดยแบํงโครงสร๎างยํอยเป็นงาน ดังรายละเอียดดังนี้
1. คณะกรรมการประจาคณะวิทยาการจัดการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท์
รองศาสตราจารย์อภินันท์ จันตะนี
ดร.พิทักษ์ มหบุญพาชัย
นางธัญวลัย ธันยบูรณ์สถาพร
อาจารย์ชลธิชา แสงงาม
อาจารย์ธัญรดี บุญปัน
อาจารย์พลอยพรรณ สอนสุวิทย์
อาจารย์วีรวรรณ แจ๎งโม๎

คณบดี
รองคณบดี
ผู๎ทรงคุณวุฒิ
ผู๎ทรงคุณวุฒิ
ผู๎ทรงคุณวุฒิ
ผู๎แทนโปรแกรมวิชา
ผู๎แทนโปรแกรมวิชา
ผู๎แทนคณาจารย์ประจาคณะ
หัวหน๎าสานักงานคณบดี

2. คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย
รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์วรภรณ์ โพธิ์เงิน
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท์
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.เพชรา บุดสีทา
อาจารย์การันต์ เจริญสุวรรณ
ดร.กนิษฐา ศรีภิรมย์
อาจารย์วีรวรรณ แจ๎งโม๎

คณบดี
ที่ปรึกษาคณบดี
รองคณบดีฝุายบริหารและวิจัย
รองคณบดีฝุายวิชาการ
รองคณบดีฝุายประกันคุณภาพการศึกษา
รองคณบดีฝุายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
หัวหน๎าสานักงานคณบดี

3. คณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชา ประกอบด้วย
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์อนุ ธัชยะพงษ์
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ราตรี สิทธิพงษ์
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์อิสรีย์ ดํอนคร๎าม
รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ
อาจารย์อนุธิดา เพชรพิมูล
อาจารย์การันต์ เจริญสุวรรณ
อาจารย์ธัญรดี บุญปัน
อาจารย์ชลธิชา แสงงาม

ประธานโปรแกรมวิชาการบัญชี
ประธานโปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง
ประธานโปรแกรมวิชาการตลาด
ประธานโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
ประธานโปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร
ประธานโปรแกรมวิชาการทํองเที่ยวและการโรงแรม
ประธานโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
ประธานโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

4. การบริหารงานของรองคณบดี ประกอบด้วย
แผนกลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ปี พ.ศ. 2561 – 2565

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
และเลขานุการ

- 27 4.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท์
อาจารย์วีรวรรณ แจ๎งโม๎
อาจารย์วิษณุเดช นันไชยแก๎ว
อาจารย์ประพล จิตคติ
อาจารย์สุภาภรณ์ หมั่นหา
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์วรภรณ์ โพธิ์เงิน
อาจารย์ยุชิตา กันหามิ่ง
อาจารย์ศิริพร โสมคาภา
อาจารย์พิมพ์นารา บรรจง
4.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรา บุดสีทา
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.ปาณิสรา จรัสวิญญู

รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิจัย
หัวหน๎างานสานักงาน
หัวหน๎างานฝุายแผน
หัวหน๎างานบริการวิชาการและการจัดการความรู๎
หัวหน๎างานจัดหารายได๎
หัวหน๎างานการเงินและพัสดุ
หัวหน๎างานวิจัยและนวัตกรรม
หัวหน๎างานวิเคราะห์ความคุ๎มคํา
การลงทุน/การเงิน
หัวหน๎างานประชาสัมพันธ์

อาจารย์วีรวรรณ แจ๎งโม๎
อาจารย์พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
หัวหน๎างานมาตรฐานหลักสูตร
และการเรียนการสอน
หัวหน๎างานแนะแนวการศึกษา
หัวหน๎างานวิเทศสัมพันธ์

4.3 อาจารย์การันต์ เจริญสุวรรณ
อาจารย์จักรพันธ์ หวาจ๎อย
อาจารย์พลอยพรรณ สอนสุวิทย์
อาจารย์มนตรี ใจแนํน
นายวัชรินทร์ ปัญญาเสน
อาจารย์วรรณวนัช ดํอนคร๎าม
อาจารย์พัตราภรณ์ อารีเอื้อ

รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
หัวหน๎างานประกันคุณภาพการศึกษา
หัวหน๎างานวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
หัวหน๎างานสื่อสารสนเทศ
หัวหน๎างานเครือขํายและฐานข๎อมูลสารสนเทศ
หัวหน๎างานบริหารความเสี่ยง
หัวหน๎าศิษย์เกําสัมพันธ์

4.4 ดร.กนิษฐา ศรีภิรมย์
อาจารย์ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร
อาจารย์พิมพ์นารา บรรจง

รองคณบดีฝา่ ยกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
หัวหน๎างานกิจกรรมพิเศษ
หัวหน๎างานชุมนุม
และงานสื่อสารนักศึกษา
หัวหน๎างานศิลปะและวัฒนธรรม
หัวหน๎างานประกันคุณภาพนักศึกษา
หัวหน๎างานทุนและสวัสดิการนักศึกษา
หัวหน๎าเครือขํายกิจการนักศึกษา
หัวหน๎างานศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
และสหกิจศึกษา

ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี
อาจารย์ชลธิชา แสงงาม
อาจารย์ฉัตรชัย อินทรประพันธ์
อาจารย์พัตราภรณ์ อารีเอื้อ
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.เพชรา บุดสีทา
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ส่วนที่ 3
แผนกลยุทธ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชร
ประจาปี พ.ศ. 2561 – 2565
ปรัชญา :
บูรณาการความรู้ สู่ชุมชน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม
ปณิธาน :
สร้างสรรค์คนดี มีคุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี มีความสามารถทางธุรกิจ คิดอย่างเป็นระบบเพื่อพบ
ความก้าวหน้า พัฒนาท้องถิ่นและสังคม
วิสัยทัศน์ (Vision) : มุ่งเน้นวิชาการ วิชาชีพด้านการบริหารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
พันธกิจ (Missions) :
1. สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น
2. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถในศตวรรษที่ 21 ที่มีคุณภาพ
3. การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4. บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ (Goals) :
1. พัฒนาสังคมท้องถิ่นให้เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้
2. บัณฑิตมีคุณภาพ มีคุณธรรมและเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน
3. คณะมีภาพลักษณ์ที่ดีเป็นที่ยอมรับจากสังคม
4. การบริหารจัดการที่ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล
ค่านิยมหลัก (Core Values) :
คือ “HAPPY”
H: Human Resource ทรัพยากรมนุษย์ที่ดี
A: Activeness
ความกระตือรือร้น
P: Participation
ร่วมแรงร่วมใจ
P: Practitioner
นักปฏิบัติ
Y: Yield
ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ
อัตลักษณ์ : บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น
นิยาม:
1. มีจิตอาสา หมายถึง มีจิตสานึกเพื่อส่วนรวม เสนอตัว เต็มใจ ตั้งใจเสียสละสิ่งที่ตนเองมีทั้ง
แรงกาย เวลา ทรั พย์ สิ น เพื่อช่ว ยเหลื อผู้ อื่นหรือสั งคมให้ เกิด ประโยชน์และความสุ ขมากขึ้น โดยไม่ห วั ง
ผลตอบแทน
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ทักษะ ความสามารถของตน และแสดงออกผ่ านผลงานการ เขียน การวิจัย การประดิษฐ์ คิดค้น การพู ด
การแสดงในเวทีวิชาการต่างๆ รวมถึงริเริ่มโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
3. พัฒนาท้องถิ่น หมายถึง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่สร้างโอกาสหรือส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของประชาชน ชุมชน สังคมให้ดีขึ้น
เอกลักษณ์ : บัณฑิตจิตบริการ
หมายถึง บัณฑิต นักศึกษา มีความสามารถในการให้บริการเพื่อประโยชน์สว่ นรวมด้วยความประทับใจ
วัฒนธรรมองค์กร :
เคารพอาวุโส ตรงต่อเวลา ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของคณะวิทยาการจัดการ (SWOT Analysis)
สภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็ง และจุดอ่อน)
จุดแข็ง (Strengths: S)
1. บุคลากรของคณะมีความมุ่งมั่นกระตือรือร้นใน
การปฏิบัติงานพร้อมพัฒนาศักยภาพ
2. ผู้บริหารและบุคลากรมีวัฒนธรรมในการทางานที่
เน้นความร่วมมือ มีการทางานเป็นทีม
3. มีสื่อ อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการ เช่น ห้อง
คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการท่องเที่ยว
ห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ และห้องประชุม
เป็นต้น
4. อาจารย์และนักศึกษามีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
ส่งผลให้นักศึกษาได้รับคาปรึกษาได้สะดวก
5. บุคลากรมีความกระตือรือร้นและมีความต้องการ
ทาวิจัย
6. ผู้บริหารระดับคณะให้การสนับสนุนในการทาวิจัย
7. มีองค์ความรู้ที่หลากหลายในการให้บริการแก่
ชุมชน

จุดอ่อน (Weaknesses: W)
1. อาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกมีจานวนน้อย
2. อาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการมีจานวนน้อย
3. อาจารย์และบุคลากรที่มีทักษะด้าน
ภาษาต่างประเทศในระดับที่สื่อสารได้มีน้อย
4. บุคลากรมีความเชี่ยวชาญและมีทักษะด้านการทา
วิจัยน้อย
5. บุคลากรมีภาระงานหลายด้านส่งผลต่อการทาวิจัย
6. บุคลากรขาดทักษะในการเขียนโครงร่างงานวิจัย
และบทความวิจัย
7. อาจารย์มีผลงานวิจัยและผลงานตีพิมพ์น้อย
8. ขาดงบประมาณสนับสนุนการทาวิจัยในระดับคณะ
9. อาจารย์ได้รับรางวัลทางวิชาการ งานวิจัย
ระดับชาติ/นานาชาติมีน้อย
10. ขาดการเชื่อมโยงของโปรแกรมวิชาในการ
ให้บริการวิชาการร่วมกัน
11. ขาดฐานข้อมูลด้านการให้บริการของคณะ
12. บุคลากรมีความรู้และทักษะด้านการบูรณาการ
การเรียนการสอนกับการวิจัยและศิลปวัฒนธรรมน้อย
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สภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาส และอุปสรรค)
โอกาส (Opportunities: O)
อุปสรรค (Threats: T)
1. การจัดทามาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 1. วิทยาลัยอาชีวะเปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี
และการประกันคุณภาพการศึกษาทาให้มีหลักสูตร
ต่าง ๆ มีการพัฒนาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
2. จานวนประชากรลดลงส่งผลให้มีจานวนนักศึกษาลดลง
2. มีการจัดการศึกษาร่วมกับภาคธุรกิจในรูปแบบ
โครงการสหกิจศึกษา
3. นโยบายกองทุน กยศ. กับ กรอ. ทาให้นักเรียนมี 3. เกณฑ์มาตรฐานการประเมินทั้งภายในและภายนอกมี
การปรับเปลี่ยนบ่อย
โอกาสศึกษาต่อมากขึ้น
4. ภาวการณ์แข่งขันของสถาบันการศึกษาที่สงู ขึ้น ทาให้
4. นโยบายของรัฐบาลมุ่งใช้งานวิจัยในการพัฒนา
เกิดการแย่งชิงนักศึกษาและบุคลากรที่มีความสามารถ
ประเทศ
5. สถาบันอุดมศึกษาที่มชี ื่อเสียงมีกลยุทธ์ในการจูงใจ
5. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศเอื้อต่อ
นักศึกษาดีกว่า
การค้นคว้าองค์ความรู้และงานวิจัย
6. ภาวะเศรษฐกิจผันผวนส่งให้ประชาชนมีรายได้ที่ลดลง
6. ศิษย์เก่า ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น และ
หน่วยงานภายนอก ให้การสนับสนุนการดาเนินงาน
และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
7. มีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกใน 7. ปัจจุบันประชาชนนิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียนใน
สถาบันการศึกษาที่จบแล้วมีงานทา
การดาเนินงานด้านต่าง ๆ
8. จังหวัดกาแพงเพชรมีเขตโบราณสถานที่ได้รับยก
ย่องเป็นเมืองมรดกโลก เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อ
การอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน เผยแพร่ศิลปะและ
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม
9. การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 58 ของไทย
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) :
1. การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการกับสังคมท้องถิ่น
2. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและมีคุณธรรม
3. เร่งรัดการสร้างภาพลักษณ์
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะให้ทันสมัย มีธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ (Goals) :
1. พัฒนาสังคมท้องถิ่นให้เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้
2. บัณฑิตมีคุณภาพ มีคุณธรรมและเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน
3. คณะมีภาพลักษณ์ที่ดีเป็นที่ยอมรับจากสังคม
4. การบริหารจัดการที่ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล
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เป้าประสงค์/กลยุทธ์ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์คณะ (Strategic Issues)
1. การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการกับสังคมท้องถิ่น
เป้าประสงค์:
1. พัฒนาสังคมท้องถิ่นให้เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้
กลยุทธ์:
1.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรม
1.2 สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีการนาผลงานวิชาการ งานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาสังคมท้องถิ่น
1.3 ส่งเสริม สนับสนุน Happy Money Research
1.4 ทานุบารุงศิลปวัฒธรรมให้แก่ชุมชนท้องถิ่น
ตัวชี้วัด:
1.1 จานวนอาจารย์ที่มีผลงานด้านวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
1.2 จานวนผลงานวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรมที่นาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒาชุมชน
ท้องถิ่น
1.3 จานวนผลงานวิชาการ และวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
1.4 จานวนชุมชนที่เข้มแข็งหรือพึ่งพาตนเองได้บนฐานมรดกวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและมีคุณธรรม
เป้าประสงค์:
2. บัณฑิตมีคุณภาพ มีคุณธรรมและเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน
กลยุทธ์:
2.1 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
2.2 พัฒนาศักยภาพอาจารย์
2.3 สร้างเครือข่ายการผลิตบัณฑิตด้านการบริหาร
ตัวชี้วัด:
2.1 จ านวนโครงการ/กิ จ กรรมภายใต้ ค วามร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการกั บ เครื อ ข่ า ยที่ บ รรลุ
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย
2.2 จานวนหลักสูตรที่มีผลงานด้านการวิจัยหรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน
2.3 จานวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก
2.4 จานวนอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการ
2.5 จานวนอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
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เป้าประสงค์:
3. คณะมีภาพลักษณ์ที่ดีเป็นที่ยอมรับจากสังคม
กลยุทธ์:
3.1 สร้างภาพลักษณ์คณะให้เป็นที่ยอมรับ
ตัวชี้วัด:
3.1 จานวนผลงานการเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมของคณะ
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะให้ทันสมัย มีธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์:
4. การบริหารจัดการที่ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์:
4.1 พัฒนาองค์การให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดี
4.2 สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรม
ตัวชี้วัด:
4.1 ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบการบริหารจัดการของคณะ
4.2 ผลการประเมินผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล
4.3 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมสู่คณะที่น่าอยู่
(Green University)
4.4 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการส่งเสริม พัฒนา และเผยแพร่สื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
4.5 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน
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ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

1. การพัฒนาท้องถิ่นด้วย
พันธกิจสัมพันธ์คณะ
วิทยาการจัดการกับ
สังคมท้องถิ่น

1. พัฒนาสังคมท้องถิ่นให้
เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้

1.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านวิชาการ งานวิจัย และ
นวัตกรรม
1.2 สนับสนุนและส่งเสริมให้บคุ ลากรมีการนาผลงานวิชาการ
งานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสังคม
ท้องถิ่น
1.3 ส่งเสริม สนับสนุน Happy Money Research
1.4 ทานุบารุงศิลปวัฒธรรมให้แก่ชุมชนท้องถิ่น

2. การยกระดับคุณภาพ
และมาตรฐานการผลิต
บัณฑิตให้มีคุณภาพและ
มีคุณธรรม

2. บัณฑิตมีคณ
ุ ภาพ มี
คุณธรรมและเป็นที่ยอมรับ
ของตลาดแรงงาน

2.1 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
2.2 พัฒนาศักยภาพอาจารย์
2.3 สร้างเครือข่ายการผลิตบัณฑิตด้านการบริหาร

3. เร่งรัดการสร้าง
ภาพลักษณ์

3. คณะมีภาพลักษณ์ที่ดีเป็นที่ 3.1 สร้างภาพลักษณ์คณะให้เป็นที่ยอมรับ
ยอมรับจากสังคม

4. พัฒนาระบบการบริหาร 4. การบริหารจัดการที่ทันสมัย 4.1 พัฒนาองค์การให้มีระบบการบริหารจัดการทีด่ ี
จัดการคณะให้ทันสมัย มี ตามหลักธรรมาภิบาล
4.2 สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และ
ธรรมาภิบาล
นวัตกรรม
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แผนผังการเชื่อมโยงกลยุทธ์
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นวิชาการ วิชาชีพด้านการบริหารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
พันธกิจที่ 1
สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
ท้องถิ่น

พันธกิจที่ 2
ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ
ความสามารถในศตวรรษที่ 21
ที่มีคุณภาพ

พันธกิจที่ 3
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

พันธกิจที่ 4
บริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจ
สัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการกับ
สังคมท้องถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
การยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มี
คุณภาพและมีคุณธรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
เร่งรัดการสร้างภาพลักษณ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
คณะให้ทันสมัย มีธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ที่ 1

พัฒนาสังคมท้องถิ่นให้เข้มแข็ง
พึ่งพาตนเองได้

เป้าประสงค์ที่ 2
บัณฑิตมีคุณภาพ มีคุณธรรม
และเป็นที่ยอมรับของ
ตลาดแรงงาน

เป้าประสงค์ที่ 3
คณะมีภาพลักษณ์ที่ดีเป็นที่
ยอมรับจากสังคม

เป้าประสงค์ที่ 4
การบริหารจัดการที่ทันสมัยตาม
หลักธรรมาภิบาล

4 กลยุทธ์

3 กลยุทธ์

1 กลยุทธ์

2 กลยุทธ์

4 ตัวชี้วัด

5 ตัวชี้วัด

1 ตัวชี้วัด

5 ตัวชี้วัด
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แผนที่ยุทธศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565

มิติด้าน
พัฒนาองค์กร

มิติด้าน
ประสิทธิภาพ

มิติด้าน
คุณภาพ

มิติด้าน
ประสิทธิผล

วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นวิชาการ วิชาชีพด้านการบริหารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม
ท้องถิ่น

การบริการวิชาการ
ทีต่ อบสนองความ
ต้องการของ
ท้องถิ่น

นักวิจัยที่มีคุณภาพ
ระดับชาติ/
ระดับนานาชาติ

ศักยภาพและ
มาตรฐานการ
บริการวิชาการ
แก่สังคม

ระบบบริหาร
งานวิจัยและ
นวัตกรรมมี
ประสิทธิภาพ

นักศึกษา/
ประชาชนดารงชีวิต
ตามรากฐาน
ศิลปวัฒนธรรม

บริหารจัดการ
ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมที่มี
ประสิทธิภาพ

พัฒนาหลักสูตร
การบริการวิชาการ

พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
ทางวิชาการและงานวิจัย

บัณฑิตให้มีคุณภาพและ
มีคุณธรรม มีคุณภาพ

เสริมสร้างศักยภาพชุมชน
ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย
งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม
พัฒนาหน่วยงานด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม

ท้องถิ่นเชื่อมั่น
ในคณะฯและมหาวิทยาลัย
คณะฯ มีภาพลักษณ์เป็นที่
ยอมรับเชื่อมั่นจากสังคมและ
มีคุณภาพ

ประชาสัมพันธ์เชิงรุกที่มีช่องทาง
หลากหลาย

พัฒนากระบวนการ
นาเข้าและการผลิต
บัณฑิต

พัฒนาอาจารย์ใน
แต่ละสาขาวิชา

สร้างเครือข่าย
การผลิตและ
พัฒนาบัณฑิต

คณะมีภาพลักษณ์ที่ดี
มีคุณภาพ

ผลการประเมินการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา

เพิ่มศักยภาพบัณฑิต

สร้างนวัตกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาระบบบริหารจัดการคณะให้ทันสมัย มีธรรมาภิบาล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
เร่งรัดการสร้างภาพลักษณ์

บัณฑิตให้มีคุณภาพและมีคุณธรรมมี
สมรรถนะตามมาตรฐาน

พัฒนา
หลักสูตร

พัฒนาระบบการบริหารงานวิจัย
สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ทางวิชาการและงานวิจัยทั้ง
ในประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
การยกระดับมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้
มีคุณภาพและมีคุณธรรม

พัฒนาความสัมพันธ์กับบุคลากร/
องค์กรภายนอก
(สื่อมวลชนและอื่นๆ)

บุคลากรมีสมรรถนะในการทางาน

อาจารย์และบุคลากร
มีคุณภาพ

คณะฯมีระบบบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มคุณภาพ
ผลผลิตและบริการ

ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพ

การประชาสัมพันธ์เชิงรุก
ที่มีช่องทางหลากหลาย
บุคลากรทุกระดับ
มีศักยภาพ

พัฒนาการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

Green
University

พัฒนาสมรรถนะบุคลากร

อาคารและสภาพแวดล้อมที่ดี
ระบบการประกันคุณภาพ
พัฒนานวัตกรรมและ
แหล่งเรียนรู้

พัฒนาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

พัฒนาการประกันคุณภาพ
การศึกษา
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม
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พัฒนาหลักสูตรทุกระดับ

- 36 ตัวชี้วัดและเป้าหมายในระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565 )
ค่าเป้าหมายปี
2561
2562
2563
2564
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการกับสังคมท้องถิ่น : (ร้อยละ 31)
ที่
1
2

ตัวชี้วัด

จานวนอาจารย์ที่มีผลงานด้านวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น
จานวนผลงานวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรมที่นาไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น

น้าหนัก

หน่วยวัด

8

ผลงาน

5

6

6

7

8

ผศ.ดร.รัชนีวรรณ
บุญอนนท์

8

ผลงาน

5

6

6

7

8

ผศ.ดร.รัชนีวรรณ
บุญอนนท์
ผศ.ดร.รัชนีวรรณ
บุญอนนท์
ผศ.ดร.รัชนีวรรณ
บุญอนนท์

2565

3

จานวนผลงานวิชาการ และวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

8

ผลงาน

5

6

6

7

8

4

จานวนชุมชนที่เข้มแข็งหรือพึ่งพาตนเองได้บนฐานมรดกวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

7

แห่ง

1

1

2

2

2

ผู้รับผิดชอบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและมีคุณธรรม : (ร้อยละ 37)

6

จานวนโครงการ/กิจกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับเครือข่ายที่
บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย
จานวนหลักสูตรที่มีผลงานด้านการวิจัยหรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน

7

จานวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก

7

คน

6

7

8

9

10

8

จานวนอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการ

7

ร้อยละ

20

25

30

35

40

9

จานวนอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ

7

ร้อยละ

60

70

80

90

100

ผศ.ดร.รัชนีวรรณ
บุญอนนท์
ผศ.ดร.เพชรา
บุดสีทา
ผศ.ดร.เพชรา
บุดสีทา
ผศ.ดร.เพชรา
บุดสีทา
ผศ.ดร.เพชรา
บุดสีทา

5

ผลงาน

1

2

3

4

5

ผศ.ดร.รัชนีวรรณ
บุญอนนท์

5

8

โครงการ

4

5

5

6

7

8

หลักสูตร

3

3

4

5

6

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เร่งรัดการสร้างภาพลักษณ์ : (ร้อยละ 5)
10 จานวนผลงานการเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมของคณะฯ
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- 37 ที่

ตัวชี้วัด

น้าหนัก

หน่วยวัด

2561

ค่าเป้าหมายปี
2562
2563
2564

2565

2.80

3.00

3.20

3.40

3.50

ผศ.ดร.รัชนีวรรณ
บุญอนนท์

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

ผศ.ดร.รัชนีวรรณ
บุญอนนท์

4

4

5

5

5

ผศ.ดร.รัชนีวรรณ
บุญอนนท์

3.01

3.51

4.01

4.01

4.51

อาจารย์การันต์
เจริญสุวรรณ

3.01

3.51

4.01

4.01

4.51

อาจารย์การันต์
เจริญสุวรรณ

ผู้รับผิดชอบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะให้ทันสมัย มีธรรมาภิบาล : (ร้อยละ 27)
11 ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอ่ ระบบการบริหารจัดการของคณะฯ

5

12 ผลการประเมินผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล

6

ระดับความสาเร็จของการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมที่สู่
คณะที่นา่ อยู่ (Green University)
ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการส่งเสริม พัฒนา และเผยแพร่สื่อ
14
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประกัน
15
คุณภาพภายใน
13

รวม

5
5
6

คะแนน
ค่าเฉลี่ย
คะแนน
ค่าเฉลี่ย
จานวนการ
ปฏิบัติ
คะแนน
ค่าเฉลี่ย
คะแนน
ค่าเฉลี่ย

100.00
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การถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)
พันธกิจที่ 1 สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการกับสังคมท้องถิ่น
เป้าประสงค์ที่ 1 พัฒนาสังคมท้องถิ่นให้เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

โครงการ

1. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้าน
วิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรม
2. สนับสนุนค่าย ARI (Academic
Research and Innovation)
3. สร้างคลิกนิกวิจัยและนวัตกรรม
4. ส่งเสริม สนับสนุน Happy Money
Research

1. จานวนอาจารย์ที่มผี ลงานด้านวิชาการ
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
2. จ านวนผลงานวิ ชาการ งานวิ จัย และ
นวั ต กรรมที่ น าไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นการพั ฒ า
ชุมชนท้องถิ่น
3. จานวนผลงานวิชาการ และวิจยั ที่ได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่
4. จานวนชุมชนที่เข้มแข็งหรือพึ่งพาตนเอง
ได้บนฐานมรดกวัฒนธรรมและภูมปิ ัญญา
ท้องถิ่น

1. โครงการบูรณาการรายวิชา
เศรษฐศาสตร์กับการบริการ
วิชาการและศิลปวัฒนธรรม
2. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
3. โครงการให้บริการวิชาการแก่
ชุมชนท่าขุนรามด้านการบริหาร
จัดการกลุ่ม
4. การบูรณาการด้าน
ศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอน การบริการ
วิชาการและการวิจัย
5. โครงการสืบสาน สืบศิลป์ ตาม
ถิ่นรอยไท ร่วมใส่ใจสิ่งแวดล้อม
6. การส่งเสริมกิจกรรมสื่อสารเพื่อ
ชุมชน
7. โครงการจัดทาบัญชีครัวเรือน
เพื่อเสริมสร้างภูมิปญ
ั ญาตาม
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
8. วิจัยคณะวิทยาการจัดการ
9. เครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือ
10. ศูนย์พัฒนาศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์สู่ความเป็นเลิศ
11. วิทยาการจัดการ : การประชุม
วิชาการระดับชาติ
12. วิทยาการเรียนรู้สู่วิถีชุมชน
13. การพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน
14. พัฒนาสมรรถนะการทาวิจัย
ของบุคลากร
15. โครงการบริการพัฒนาหมู่บ้าน
ท่องเที่ยวโดยชุมชน
16. การจัดการทางการเงินสาหรับ
ชุมชนท้องถิ่น
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ตัวชี้วัด

โครงการ
17. คอมพิวเตอร์ธรุ กิจบริการ
วิชาการสู่ชุมชน
18. โครงการอาสาสมัครนาเที่ยว
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- 40 พันธกิจที่ 2 ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถในศตวรรษที่ 21 ที่มีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและมีคุณธรรม
เป้าประสงค์ที่ 2 ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

โครงการ

1. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มี
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
2. พัฒนาศักยภาพอาจารย์
3. สร้างเครือข่ายการผลิตบัณฑิตด้านการ
บริหาร

1. จานวนโครงการ/กิจกรรมภายใต้ความ
ร่วมมือทางวิชาการกับเครือข่ายทีบ่ รรลุ
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย
2. จานวนหลักสูตรที่มีผลงานด้านการวิจัย
หรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน
3. จานวนอาจารย์ที่มีคณ
ุ วุฒิระดับปริญญา
เอก
4. จานวนอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการ
5. จ านวนอาจารย์ ที่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นา
ศักยภาพ

1.ปัจฉิมนิเทศและสายใยน้องพี่การ
จัดการทั่วไป
2. ศึกษาดูงานและเสริมสร้างความ
แข็งแกร่งทางวิชาการ
3. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการ
บริหารจัดการ
4. โครงการอบรมการพัฒนา
บุคลิกภาพ และ การสร้างภาวะ
ผู้นา
5. พัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการ
เรียนรู้ของโปรแกรมวิชาการจัดการ
ทั่วไป
6. ธุรกิจจาลอง
7. สานสัมพันธ์น้องพี่และเตรียมความ
พร้อมนักศึกษาใหม่
8. การพัฒนาและบริหารหลักสูตร
เศรษฐศาสตร์
9. โครงการบาเพ็ญประโยชน์และ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
10. โครงการพัฒนาทักษะวิชาการ
วิชาชีพทางเศรษฐศาสตร์
11. ศึกษาดูงานด้านเศรษฐศาสตร์
12. โครงการพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
13. เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่
และสานสัมพันธ์น้องพี่คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ
14. ส่งเสริมประสบการณ์และ
ศักยภาพการแข่งขันให้กับนักศึกษา
15. ศึกษาดูงานด้านคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ ภาค ปกติ
16. ศึกษาดูงานด้านคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ ภาค กศ.บป.
17. โครงการอบรมพัฒนาทักษะทาง
วิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์
18. โครงการจัดหาวัสดุและพัฒนาสื่อ
การเรียนการสอนและการบริหาร
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ตัวชี้วัด

โครงการ
โปรแกรม
19. ศึกษาดูงานนักศึกษาโปรแกรม
วิชาการตลาด
20. พัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ด้าน
การออกแบบสาหรับนักศึกษา
โปรแกรมวิชาการตลาด
21. แข่งขันทักษะทางการตลาด
22. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
23. คุณรักลูก ครูรักศิษย์ ร่วมผลิต
บัณฑิตที่มคี ุณภาพ
24. พัฒนาทักษะทางวิชาการและ
วิชาชีพทางการตลาด
25. พัฒนาทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21
26. พัฒนาทักษะทางการเงินและการ
ธนาคาร
27. บริหารจัดการโปรแกรมวิชาการ
เงินและการธนาคาร
28. อบรมนักการเงินมืออาชีพ
(เตรียมสอบ License)
29. อบรมภาษาต่างประเทศนักศึกษา
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
30. โครงการศึกษาดูงานด้านการเงิน
และการธนาคาร
31. โครงการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการและวิชาชีพการบัญชี
32. โครงการปฏิบตั ิธรรมตามหลักวิธี
พุทธเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม
33. โครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาการ
บัญชี
34. โครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวาย
เป็นพระราชกุศล แด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
35. โครงการประกวดมารยาทไทย
โปรแกรมวิชาการบัญชี
36. ศึกษาดูงาน อบรมสัมมนา
บุคลากร และนักศึกษาโปรแกรม
วิชาการบัญชี
37. โครงการสร้างความตระหนักด้าน
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
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ตัวชี้วัด

โครงการ
วิชาชีพบัญชี
38. ผูกข้อต่อขวัญสายสัมพันธ์บัญชี
39. พัฒนาทักษะทางด้าน
คอมพิวเตอร์สาหรับนักศึกษา
โปรแกรมวิชาการบัญชี
40. โครงการอบรมเชิงทฤฎี และเชิง
ปฏิบัติการด้านการบัญชี
(Simulation)
41. สัมมนาทางการบัญชี โปรแกรม
วิชาการบัญชี
42. พัฒนานักศึกษาการสร้างสื่อ
สมัยใหม่เพื่องานนิเทศศาสตร์
43. สนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะด้านนิเทศศาสตร์
44. พัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและเสริมสร้างจิต
บริการสาหรับนักนิเทศศาสตร์
45. บริหารจัดการงานโปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร์
46. การศึกษาดูงานด้านนิเทศศาสตร์
47. การแสดงร่วมสมัยเพื่องานนิเทศ
ศาสตร์
48. พัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการ
จัดการ
49. นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ
50. การจัดการความรู้
51. โครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาต่างประเทศด้านการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม
52. โครงการเตรียมความพร้อม
สาหรับนักศึกษาใหม่
53. โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ
หรือวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม
54. โครงการไหว้ครูบิดามัคคุเทศก์
ไทย
55. โครงการศึกษาดูงานด้านการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม
56. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
ด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม
57. ค่ายเศรษฐศาสตร์สัญจร
58. สืบสานวัฒนธรรมวิทยาการจัดการ
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ตัวชี้วัด

โครงการ
59. ไหว้ครูคณะวิทยาการจัดการ
60. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
61. กีฬาระหว่างคณะ
62. โครงการบริหารจัดการงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา
63. โครงการบริหารหลักสูตร
64. โครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษสาหรับการสื่อสารใน
ระดับนานาชาติ

แผนกลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ปี พ.ศ. 2561 – 2565

- 44 พันธกิจที่ 3 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เร่งรัดการสร้างภาพลักษณ์
เป้าประสงค์ที่ 3 นักศึกษา บุคลากร มีการธารงศิลปะและวัฒนธรรมไทย
กลยุทธ์
1. สร้างภาพลักษณ์คณะให้เป็นทีย่ อมรับ

ตัวชี้วัด
1. จานวนผลงานการเผยแพร่ผลงานและ
กิจกรรมของคณะ

โครงการ
1. เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
กับมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
2. วิทยาการจัดการ : การประชุม
วิชาการระดับชาติ
3. แข่งขันทักษะทางการตลาด
4. แข่งขันทักษะทางวิชาการและ
วิชาชีพการบัญชี
5.โครงการจัดทาบัญชีครัวเรือน เพื่อ
เสริมสร้างภูมิปญ
ั ญาตามแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6.การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
7.การแสดงร่วมสมัยเพื่องานนิเทศ
ศาสตร์
8. สนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะด้านนิเทศศาสตร์
9. เศรษฐศาสตร์บริการวิชาการสู่
สังคม (ค่ายเศรษฐศาสตร์สัญจร)
10. โครงการให้บริการวิชาการแก่
ชุมชนท่าขุนรามด้านการบริหาร
11. คอมพิวเตอร์ธรุ กิจบริการวิชาการ
สู่ชุมชน
12. การจัดการทางการเงินสาหรับ
ชุมชนท้องถิน่
13. โครงการอาสาสมัคร
นาเที่ยว
14.โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ
หรือวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม
15.โครงการบริการพัฒนาหมู่บ้าน
ท่องเที่ยวโดยชุมชน
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- 45 พันธกิจที่ 4 บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะให้ทันสมัย มีธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ที่ 4 มีระบบบริหารจัดการที่มีมีประสิทธิภาพเพิ่มคุณภาพผลผลิตและบริการ
กลยุทธ์
1. พัฒนาองค์การให้มีระบบการบริหาร
จัดการที่ดี
2. สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้และนวัตกรรม

ตัวชี้วัด
1. ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบ
การบริหารจัดการของคณะ
2. ผลการประเมินผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล
3. ระดับความสาเร็จของการพัฒนาอาคาร
สถานที่และสภาพแวดล้อมสู่คณะที่น่าอยู่
(Green University)
4. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการ
ส่งเสริม พัฒนา และเผยแพร่สื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. ผลการประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน

โครงการ
1. วิทยาการจัดการวิชาการ
2. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แนะแนว
การศึกษา
3. บริหารงานโปรแกรมวิชาการ
ตลาด
4. บริหารงานโปรแกรมวิชาการบัญชี
5. บริหารสานักงาน (พัฒนาปรับปรุง
บริหารจัดการ)
6. บริหารจัดการงานกิจการนักศึกษา

แผนกลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ปี พ.ศ. 2561 – 2565

- 46 -

ส่วนที่ 4
การแปลงแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี สู่การปฏิบัติ
การแปลงแผนกลยุทธ์ คณะวิทยาการจัดการ ประจาปี พ.ศ. 2561-2565 สู่การปฏิบัติ หมายถึง การ
นาแผนกลยุทธ์ไปจัดทาเป็นแผนปฏิบัติราชการประจาปี โดยการถ่ายทอดนโยบาย ผลผลิต ผลลัพธ์ และค่า
เป้าหมายให้แก่ สานักงานคณะฯ/โปรแกรมวิชา ภายในคณะฯเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ให้เป็นไป
อย่างสอดประสานกันทั้งในแง่ทิศทางและจังหวะเวลา โดยมีขั้นตอนดังนี้
 การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ ประจาปี พ.ศ. 2561-2565 สู่สานักงานคณะฯ/โปรแกรมวิชา ภายใน
คณะฯ โดยการชี้แจง ทาความเข้าใจและความชัดเจนในแต่ละประเด็น จัดกิจกรรมการจัดทาแผนกลยุทธ์ เพื่อ
กาหนดเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ ตลอดจนทรัพยากรสาหรับจัดทางบประมาณประจาปี การกากับผลการ
ปฏิบัติงานต่อไป
 สนับสนุนให้สานักงานคณะฯ/โปรแกรมวิชา ชี้แจงและทาความเข้าใจในแต่ละประเด็นที่ตัวเอง
รับผิดชอบสู่คณาจารย์และบุคลากรในรูปแบบต่างๆ เช่น การประชุมสัมมนา เป็นต้น
 พิจ ารณาสนั บ สนุน เพื่อให้โ ครงการที่กาหนดไว้ส ามารถดาเนินการไปได้ ทั้งนี้มหาวิทยาลั ย/
หน่วยงานต้องให้การสนั บสนุนในด้านการปรับโครงสร้าง การปรับระบบงานหรือระเบียบ การจัดหรือปรับ
บุคลากร การจัดสรรหรือจัดหางบประมาณ การสนับสนุนสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์
 การสร้างพลังและความร่วมมือเพื่อนาไปสู่ผลที่ตั้งเป้าหมายไว้ตามแผนงานและโครงการ เรื่องที่
ยากที่สุด คือ การเปลี่ยนแปลงและการให้บุคลากรยอมรับการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น วิธีที่จะนามาใช้ประกอบด้วย
การมีส่วนร่วม การทางานเป็นทีม ความผูกพันและการยอมรับ การจูงใจ
 คณะฯ จัดระบบการสื่อสารองค์กรอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องแก่สาธารณะและบุคลากรทุกระดับ
การวางระบบสนับสนุนต่างๆ เช่น การบริหารการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาบุคลากร การบริหารแบบมีส่วนร่วม
เพื่อถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายที่สาคัญให้แก่ส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 การบริหารผลการดาเนินงาน คณะจะจัดระบบการบริหารผลการดาเนินงานให้มีกลไกเพื่อเฝ้า
ระวังและตรวจสอบผลการดาเนินงานที่มีความคลาดเคลื่อนจากแผน เพื่อประกอบการตัดสินใจว่าจะต้องมีการ
แ ก้ ไ ข อ ย่ า ง ไ ร โ ด ย ใ ห้ มี ก า ร ร า ย ง า น ต า ม ล า ดั บ ขั้ น ข อ ง ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ เ ป็ น ร า ย
ไตรมาส วิธีการติดตาม จะใช้การกาหนดตารางเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดการทากิจกรรมเป็นกลไกกากับ
 การติดตาม ประเมินผลการดาเนินงาน ของงาน/โครงการและความสาเร็จของโครงการ คณะจะ
จัดให้มีกลไกเพื่อควบคุมการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ และก่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการ
เรียนรู้ในองค์กร โดยดาเนินการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานที่ได้จริงกับเป้าหมายที่กาหนดไว้ทั้งในรูปผลผลิต
(Output) และผลลัพธ์ (Outcome)
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การแปลงแผนกลยุทธ์ ประจาปี พ.ศ. 2561 – 2565 สู่การปฏิบัติ

- การสื่อสารใน
องค์กร

แผนกลยุทธ์ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ประจาปี พ.ศ. 2561 – 2565

- การพัฒนาภาวะผู้นา
การถ่ายทอดและแปลงแผน
ระดับหลักสูตร/สาขาวิชา/หน่วยงาน

- การพัฒนา
บุคลากร
- การจัดการ
ความรู้
- การบริหาร
การเปลี่ยนแปลง
- การบริหารแบบ
มีส่วนร่วม

แผนปฏิบัติราชการประจาปี
ของคณะ

- การบริหารผล
การดาเนินงาน
- การกากับติดตาม
และประเมินผล
- การวิเคราะห์
สถานการณ์
- ระบบแรงจูงใจ

งาน/โครงการ/กิจกรรม
ติดตาม ประเมินผลการ
ดาเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม

- การทางานเป็นทีม
- ระบบสนับสนุน
ต่างๆ

ทบทวนแผน
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คณะผู้จัดทา
แผนกลยุทธ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ประจาปี พ.ศ. 2561 - 2565
ที่ปรึกษา :
1. รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ
2. ผศ.ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท์
3. ดร.กนิษฐา ศรีภิรมย์
4. ผศ.ดร.เพชรา บุดสีทา
5. อาจารย์การันต์ เจริญสุวรรณ

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิจัย
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

1. นายวชิรวิทย์ กรรณิกา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ฝ่ายแผนและวิจัย)

ผู้จัดทา

