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มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

คำนำ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตระหนักถึงความสาคัญของการปรับปรุงและพัฒนา
หน่วยงานเพื่อให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน สอดคล้องกับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและ
อนาคต ประกอบกับแผนกลยุทธ์ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาปี พ.ศ.2556 – 2560
ได้สิ้นสุดลง ดังนั้นสานักจึงได้จัดทาแผนกลยุทธ์สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาปี พ.ศ.
2561– 2565 ขึ้น โดยแผนกลยุทธ์ดังกล่าวสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กับยุทธศาสตร์กระทรวง แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2551 – 2565)และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ประจาปี พ.ศ.2561-2565
แผนกลยุทธ์นี้จัดทาขึ้นโดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในหน่วยงาน
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอขอบคุณบุคลากรของสานัก คณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงานทุกทุกที่กรุณาให้ข้อเสนอแนะ และสานักได้ดาเนินการนาข้อเสนอแนะดังกล่าวมาประกอบการ
จัดทาแผนกลยุทธ์ สานักหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนกลยุทธ์สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาปี
พ.ศ. 2561-2565 จะเป็ นเครื่ องมือกาหนดแนวทางการปฏิบัติงานแก่ผู้ เกี่ยวข้องและสร้างความเข้า ใจแก่
ผู้ใช้บริการ

สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

ส่วนที่ 1
กรอบแนวคิด
หลักการและเหตุผล
การจัดทาแผนกลยุทธ์สาหรับองค์กรเป็นสิ่งที่มีความสาคัญและจาเป็นอยํางยิ่งสาหรับการบริหารจัดการ
องค์กรภาครัฐแนวใหมํ เป็นกระบวนการเชิงวิเคราะห์สังเคราะห์ที่ผํานกระบวนการจัดทาอยํางมีสํวนรํวมในการ
กาหนดทิศทางและแนวทางการพั ฒนาองค์กรให๎บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ตั้งไว๎ สอดคล๎องกับสถานภาพ
ภายใต๎บริบทแวดล๎อมทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และอื่น ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอยํางตํอเนื่อง เป็น
เครื่องมือที่ใช๎เป็นกรอบการกาหนดทิศทางการปฏิบัติและการพัฒนาองค์กร และเป็นแนวทางให๎บุคลากรและ
หนํวยงานตํางๆ ในองค์กรใช๎เป็นเครื่องมือสาหรับการแปลงแผนยุทธศาสตร์สูํการปฏิบัติตํอไป
สื บ เนื่ อ งตามพระราช กฤษฎี ก าวํ า ด๎ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ๎ า นเมื อ งที่ ดี
พ.ศ. 2546 หมวด 3 มาตรา 14 กาหนดให๎ สํ ว นราชการจัดทาแผนปฏิบัติ ราชการ 4 ปี เพื่อแปลงเป็ น
แผนปฏิบัติราชการประจาปี และกาหนดแนวทางในการจัดสรรงบประมาณตอบสนองตํอนโยบายและยุทธศาสตร์
ของรัฐบาลที่เปลี่ยนแปลงประกอบกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร พ.ศ.2552-2565 ได๎สิ้นสุดลง
จากเหตุที่กลําวมา สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีความจาเป็นต๎องปรับแผนกลยุทธ์เพื่อใช๎ระหวําง
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2565 เพื่อให๎สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีแผนแมํบทที่สอดคล๎องกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่
12 (พ.ศ. 2560 – 2564) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) ตลอดจน
ยุทธศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎องที่จะใช๎เป็นกรอบแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย สานักฯ จึงได๎ทาความเข๎าใจเกี่ยวกับ
ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยและแนวทางการปฏิบัติรํวมกันของบุคลากรที่เกี่ยวข๎องใช๎ เป็นเครื่องมือสาหรับการ
ดาเนินงาน การแปลงแผนกลยุ ทธ์สูํการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมที่จะสํงผลให๎มหาวิทยาลัยประสบความสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์และเปูาหมายที่กาหนดไว๎

นโยบาย สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให๎ก๎าวไปข๎างหน๎าและบรรลุเปูาหมายนั้น จาเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎องพิจารณา
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
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. แผนพัฒนาจังหวัดกาแพงเพชร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564
11. แผนพัฒนาจังหวัดตาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560
12. นโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแมํสอด จังหวัดตาก
13. กรอบการประเมินสถาบันอุดมศึกษาจากหนํวยงานภายนอก
1. นโยบายรัฐบาล (คาแถลงนโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี วันที่ 10 กันยายน
2557)
รัฐบาลได๎นายุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศวําด๎วยการเข๎าใจ เข๎าถึง และพัฒนาตามแนวพระราชดาริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวมาเป็นหลักสาคัญ ใช๎ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งทรงเน๎นความพอดีพอสมพอควร
แกํฐานะความมีเหตุมีผล และการมีภูมิคุ๎มกันมาเป็นแนวคิด ใช๎แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 11
แนวทางของคณะรักษาความสงบแหํงชาติและความต๎องการของประชาชน ซึ่งแสดงออกมาโดยตลอดและนําจะ
ชัดเจนขึ้นในชํวงเวลาแหํงการออกแบบการปฏิรูปประเทศ 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 กับการใช๎
ประโยชน์อยํางยั่งยืน
10) การสํงเสริมการบริหารราชการแผํนดินที่มีธรรมาภิบาล และการปูองกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ
11) การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
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2. กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล๎วด๎วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ พอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจาชาติวํา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ” ทั้งนี้ วิสัยทัศน์ดังกลําวจะต๎อง
สนองตอบตํอผลประโยชน์แหํงชาติ อันได๎แกํ การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหํงเขตอานาจรัฐ การดารงอยูํ
อยํางมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดารงอยูํอยํางมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ
การอยูํรํวมกันในชาติอยํางสันติสุขเป็นปึกแผํน มีความมั่นคงทางสังคมทํามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยูํ ดีมีสุขของประชาชน ความ
ยั่งยื นของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่ งแวดล๎อม ความมั่นคงทางพลั งงานและอาหาร ความสามารถในการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติภายใต๎การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล๎อมระหวํางประเทศและการอยูํรํวมกันอยํางสันติ
ประสานสอดคล๎องกัน ด๎านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอยํางมีเกียรติและศักดิ์ศรีไมํเป็นภาระ
ของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด๎อยกวํา “มั่นคง” หมายถึง การที่ประเทศจะต๎อง
เกิดความสงบสุข สันติ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ไมํใช๎ความรุนแรง หรือวิถีทางนอกกฎหมาย
มีความรักใครํสามัคคีกัน “มั่งคั่ง” หมายถึง การทาให๎ประชาชนมีความเป็นอยูํที่ดีขึ้นตามสมควรแกํฐานะ การทาให๎
เศรษฐกิจมีความเชื่อมโยงระหวํางกันมากขึ้น โดยให๎ความสาคัญกับการค๎าขายกับประเทศเพื่อนบ๎าน มากกวําที่จะ
พึ่งพาแตํเฉพาะการสํ งออกไปขายยั งประเทศที่อยูํ ไกล บริห ารจั ดการภายในประเทศอยํ างบูรณาการ ทั้ง การ
ทรัพยากรน้า การประกอบอาชีพ การศึกษา และ สิ่งแวดล๎อมให๎ ดาเนินไปอยํางสมดุล “ยั่งยืน” หมายถึง การคานึง
ถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน ไมํดาเนินการโครงการใดๆ ที่อาจกํอให๎เกิดภาระแกํลูกหลานในอนาคตข๎างหน๎า ใช๎ทรัพยากรที่
มีอยูํอยํางเหมาะสมตามกาลังความสามารถของตนเอง ใช๎หลักเหตุและผล และการรู๎เทําทันความเปลี่ยนแปลง หรือ
การมีภูมิคุ๎มกันตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวฯ ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์
และทาให๎ประเทศไทยพัฒนาไปสูํอนาคตที่พึงประสงค์นั้น จาเป็นจะต๎องมีการวางแผนและกาหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาในระยะยาว และกาหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคสํวนให๎ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดี ยวกัน ดังนั้น จึง
จาเป็นจะต๎องกาหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพื่อถํายทอดแนวทางการพัฒนาสูํการปฏิบัติในแตํละชํวงเวลา
อยํางตํอเนื่องและมีการบูรณาการ และสร๎างความเข๎าใจถึงอนาคตของประเทศไทยรํวมกัน และเกิดการรวมพลังของ
ทุกภาคสํวนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร๎างและรักษาไว๎ซึ่ง
ผลประโยชน์แหํงชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล๎ว ด๎วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์ประจาชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อให๎ประเทศมีขีด
ความสามารถในการแขํงขัน มีรายได๎สูงอยูํในกลุํมประเทศพัฒนาแล๎ว คนไทยมีความสุข อยูํดี กินดี สังคมมีความ
มั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช๎เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปีตํอจากนี้ไป จะ
ประกอบด๎วย 6 ยุทธศาสตร์ ได๎แกํ (1) ยุทธศาสตร์ ด๎านความมั่นคง (2) ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎างความสามารถใน
การแขํงขัน (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน (4) ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎างโอกาสความเสมอ
ภาคและเทําเทียมกันทางสังคม (5) ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
และ (6) ยุทธศาสตร์ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
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3. ไทยแลนด์ 4.0
“ไทยแลนด์ 4.0” เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒ นาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือโมเดลพัฒนา
เศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใต๎การนาของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน๎าคณะรักษาความสงบ
แหํงชาติ (คสช.) ที่เข๎ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ที่ วํา “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ” ที่มีภารกิจสาคัญในการ
ขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด๎านตํางๆ เพื่อปรับแก๎ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร๎างหนทางพัฒนาประเทศให๎เจริญ
สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหมํๆ ที่เปลี่ยนแปลงอยํางเร็ว รุนแรงในศตวรรษที่ 21 ได๎ ประเทศไทย
ในอดีตที่ผํานมามีการพัฒนาด๎านเศรษฐกิจเป็นไปอยํางตํอเนื่องตั้งแตํยุคแรก หรือ “ประเทศไทย 1.0” เน๎น
การเกษตรเป็นหลัก เชํน ผลิตและขาย พืชไรํ พืชสวน เลี้ยงสัตว์ เป็นต๎น ยุคสอง หรือ “ประเทศไทย 2.0” เน๎น
อุ ต สาหกรรมเพิ่ ม ขึ้ น แตํ เ ป็ น อุ ต สาหกรรมขนาดเล็ ก เชํ น การผลิ ต และขายรองเท๎ า เครื่ อ งหนั ง เครื่ อ งดื่ ม
เครื่องประดับ เครื่องเขียน กระเป๋า เครื่องนุํงหํม เป็นต๎น และปัจจุบัน (พ.ศ.2559) จัดอยูํในยุคที่สาม หรือ ”
ประเทศไทย 3.0” เป็นอุตสาหกรรมหนักและการสํงออก เชํน การผลิตและขาย สํงออกเหล็กกล๎า รถยนต์ กลั่น
น้ามัน แยกก๏าซธรรมชาติ ปูนซีเมนต์ เป็นต๎น แตํไทยในยุค 1.0 2.0 และ 3.0 รายได๎ประเทศยังอยูํในระดับปานกลาง
จึงต๎องเรํงพัฒนาเศรษฐกิจสร๎างประเทศ จึงเป็นเหตุ ให๎นาไปสูํยุคที่สี่ ให๎รหัสใหมํวํา ”ประเทศไทย 4.0” ให๎เป็น
เศรษฐกิจใหมํ (New Engines of Growth) มีรายได๎สูง โดยวางเปูาหมายให๎เกิดภายใน 5-6 ปีนี้ เป็นการการวาง
ภาพอนาคตทางเศรษฐกิจที่ชัดเจนของประเทศที่พัฒนา 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 “เศรษฐกิจที่
ขับ เคลื่อนด๎วยนวัตกรรม” โดยมีฐานคิดหลั ก คือ เปลี่ ยนจากการผลิ ตสิ นค๎า “โภคภัณฑ์ ” ไปสูํ สิ นค๎าเชิง
“นวัตกรรม” เปลี่ยนการขับเคลื่อนประเทศด๎วยภาคอุตสาหกรรมไปสูํการขับเคลื่อนด๎วยเทคโนโลยี ความคิด
สร๎างสรรค์ และนวัตกรรม และเปลี่ยนจากการเน๎นภาคการผลิตสินค๎าไปสูํการเน๎นภาคบริการมากขึ้น
ดังนั้น จึงควรมีการเปลี่ยนวิธีการที่มีลักษณะสาคัญ คือ เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมในปัจจุบัน ไปสูํ
การเกษตรสมัยใหมํที่เน๎นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต๎องมีฐานะที่มั่นคง และ
เป็นเกษตรกรแบบเป็นผู๎ประกอบการ (Entrepreneur) เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยูํและรัฐ
ต๎องให๎ความชํวยเหลืออยูํตลอดเวลา ไปสูํการเป็น Smart Enterprises และ Startups บริษัทเกิดใหมํที่มีศักยภาพ
สูง เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร๎างมูลคําคํอนข๎างตําไปสูํ High Value Services และเปลี่ยนจาก
แรงงานทักษะตําไปสูํแรงงานที่มีความรู๎ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูงเพื่อให๎เกิดผลจริงต๎องมีการพัฒนาวิทยาการ
ความคิดสร๎างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล๎วตํอยอดในกลุํมเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมเปูาหมาย ดังนี้
1. กลุํมอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ เชํน สร๎างเส๎นทางธุรกิจใหมํ (New Startups) ด๎าน
เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีอาหาร เป็นต๎น
2. กลุํมสาธารณสุ ข สุ ขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เชํน พัฒ นาเทคโนโลยีสุ ขภาพ เทคโนโลยี
การแพทย์ สปา เป็นต๎น
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3. กลุํ มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุํ นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช๎ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม เชํน
เทคโนโลยีหุํนยนต์ เป็นต๎น
4. กลุํมดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมตํอและบังคับอุปกรณ์ตํางๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยี
สมองกลฝั งตัว เชํน เทคโนโลยีด๎านการเงิน อุปกรณ์เชื่อมตํอออนไลน์โดยไมํต๎องใช๎คน เทคโนโลยีการศึกษา EMargetPlace E-Commerce เป็นต๎น
5. กลุํมอุตสาหกรรมสร๎างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลคําสูง เชํน เทคโนโลยีการออกแบบ ธุรกิจไลฟ์
สไตล์ เทคโนโลยีการทํองเที่ยว การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ เป็นต๎น
การพัฒนาประเทศภายใต๎โมเดล “ประเทศไทย 4.0” จะใช๎แนวทาง “สานพลังประชารัฐ ” เป็นตัวการ
ขับเคลื่อน โดยมุํงเน๎นการมีสํวนรํวมของภาคเอกชน ภาคการเงินการธนาคาร ภาคประชาชน ภาคสถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยตํางๆ รํวมกันระดมความคิด ผนึกกาลังกันขับเคลื่อน ผํานโครงการ บันทึกความรํวมมือ
กิจกรรม หรือ งานวิจัยตํางๆ โดยการดาเนินงานของ ”ประชารัฐ ” กลุํมตํางๆ อันได๎แกํ กลุํม ที่ 1 การยกระดับ
นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์การปรับแก๎กฎหมายและกลไกภาครัฐ พัฒนาคลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรมแหํงอนาคต และ
การดึงดูดการลงทุน และการพัฒ นาโครงสร๎างพื้นฐาน กลุํมที่ 2 การพัฒนาการเกษตรสมัยใหมํและการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ กลุํมที่ 3 การสํงเสริมการทํองเที่ยวและไมล์ การสร๎างรายได๎ และการกระตุ๎นการใช๎
จํายภาครัฐ กลุํมที่ 4 การศึกษาพื้นฐานและพัฒนาผู๎นา (โรงเรียนประชารัฐ) รวมทั้งการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ
และกลุํ ม ที่ 5 การสํ ง เสริ ม การสํ ง ออกและการลงทุ น ในตํ า งประเทศ รวมทั้ ง การสํ ง เสริ ม กลุํ ม SMEs และ
ผู๎ประกอบการใหมํ (Start Up) ซึ่งแตํละกลุํมกาลังวางระบบและกาหนดแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายอยําง
เข๎มข๎น
4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
จากสถานะของประเทศและบริบ ทการเปลี่ยนแปลงตํางๆ ที่ประเทศกาลังประสบอยูํ ทาให๎การกาหนด
วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความตํอเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และกรอบหลักการของ
การวางแผนที่น๎อมนาและประยุกต์ใช๎หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอยํางมี
สํ ว นรํ ว ม การพั ฒ นาที่ ยึ ด หลั ก สมดุ ล ยั่ ง ยื น โดยวิ สั ย ทั ศ น์ ข องการพั ฒ นาในแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12 ต๎ อ งให๎
ความสาคัญกับการกาหนดทิศทางการพัฒนาที่มุํงสูํการเปลี่ยนผํานประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได๎ปานกลางไปสูํ
ประเทศที่มีรายได๎สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยูํรํวมกันอยํางมีความสุข และนาไปสูํการบรรลุวิสัยทัศน์ระยะ
ยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ โดยมีแนวทางในการพัฒนา ดังนี้
1. การยกระดับศักยภาพการแขํงขันและการหลุดพ๎นกับดักรายได๎ปานกลางสูํรายได๎สูง
1.1) การสํงเสริมด๎านการวิจัยและพัฒนา
1.2) การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน
1.3) การสํงเสริมผู๎ประกอบการที่เข๎มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล
1.4) การลงทุนโครงสร๎างพื้นฐาน
1.5) การปรับโครงสร๎างการผลิต
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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) การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการ
บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด๎านภัยพิบัติ
6. การบริหารราชการแผํนดินที่มีประสิทธิภาพ
6.1) การสร๎างความโปรํงใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ
6.2) การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
6.3) การสร๎างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให๎เหมาะสม
6.4) การสร๎างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
5. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565)
ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา ได๎ จั ด ท ากรอบแผนอุ ด มศึ ก ษาระยะยาว 15 ปี ฉบั บ ที่ 2
(พ.ศ. 2551 – 2565) ขึ้น เพื่อเป็นกรอบและแนวทางการพัฒนาการศึกษาที่ชัดเจนรํวมกันของอุดมศึกษาไทย โดยมี
เปูาหมายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 เมื่อสิ้นสุ ดแผนในปี พ.ศ. 2565 คือ “ยกระดับคุณภาพ
อุดมศึกษาไทย เพื่อผลิ ตและพัฒ นาบุ คลากรที่มีคุณภาพสามารถปรับตัว ส าหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิตพัฒ นา
แผนกลยุทธ์ สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2561-2565
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ศักยภาพอุด มศึ กษาในการสร๎ างความรู๎ แ ละนวัต กรรมเพื่อ เพิ่ม ขีด ความสามารถในการแขํง ขัน ของประเทศใน
โลกาภิวัฒน์ สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของท๎องถิ่นไทยโดยใช๎กลไกของธรรมาภิบาลการเงินการกากับมาตรฐาน
และเครือขํายอุดมศึกษาบนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการความหลากหลายและเอกภาพเชิงระบบ” ประกอบด๎วย
1) ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทยเพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ
2) พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร๎างความรู๎ และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขํงขันของประเทศ
3) สนั บ สนุ น การพัฒ นาที่ยั่งยืนของท๎องถิ่นไทย โดยใช๎กลไกธรรมาภิบ าล การเงิน การกากั บ
มาตรฐานและเครือขํายอุดมศึกษาบนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ได๎ดาเนินงานตามกรอบแผนอุดมศึกษาโดยได๎จัดทายุทธศาสตร์ให๎สอดคล๎องกับ
ทิศทางและกรอบการดาเนินงานตามแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) เชํน ด๎านการ
เรียนการสอนมีการลดเลิกหลักสูตรที่ไมํ เป็นความต๎องการของตลาดแรงงาน สร๎างกระบวนการพัฒนานักศึกษาเพื่อ
ความแข็งแกรํงทางวิชาการและคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนให๎แกํนักศึกษาตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย สร๎างหลักสูตร
เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สนับสนุนและสํงเสริมการทาผลงานวิจัย งานสร๎างสรรค์ และนวัตกรรม มี
กองทุนสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร มีการจัดวางระบบการเงิน งบประมาณ ภายใต๎การบริหารจัดการที่
มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
6. นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
กระทรวงศึก ษาธิก ารจะดาเนิ น การตามแผนยุทธศาสตร์ ช าติ 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
ชายแดนภาคเหนื อ (โรงเรีย นชายขอบ) ซึ่งที่ผํ านมาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุล ยเดช ทร งให๎
ความส าคัญกั บ การศึก ษาของโรงเรี ย นในจั งหวั ดชายแดนภาคใต๎และโรงเรี ยนชายขอบด๎ ว ยเชํนกั น ทั้ งการให๎
ความสาคัญกับภาษาที่ใช๎ในพื้นที่ หรือสิ่งที่เรียนสถานศึกษา ฯลฯ ดังนั้น ยุทธศาสตร์ด๎านความมั่นคงจึงมีความสาคัญ
กับนโยบายด๎านการศึกษาเป็นอยํางมาก
2) การสร๎างความสามารถในการแขํ งขัน โดยสํงเสริมให๎มีคนไทยมีความสามารถในการแขํงขันกับ
นานาประเทศได๎ อาทิ การสํงเสริมด๎านภาษาอังกฤษหรือการอาชีวศึกษาแนวใหมํที่มี ความรํวมมือกับภาคเอกชน ซึ่ง
จะทาให๎การอาชีวศึกษาของไทยมีความสามารถในการแขํงขันกับนานาประเทศมากขึ้น ก็ถือเป็นตัวอยํางกิจกรรม
โครงการของยุทธศาสตร์ด๎านนี้
3) การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะการลงทุนกับเด็กเล็กในระดับ Pre-school เป็นสิ่ง
สาคัญมาก เพราะเป็นการลงทุนที่ได๎ผลมากที่สุด นอกจากนี้ การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง การพัฒนาครู
ด๎วย
แผนกลยุทธ์ สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2561-2565
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4) การสร๎ างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมลาทางสังคม อาทิ การประเมินผล
นักเรียนรํวมกับนานาชาติ หรือ PISA ซึ่งคะแนนเฉลี่ยในแตํละวิชาของเด็กไทยยังไมํอยูํในระดับที่นําพอใจ แตํหากดู
คะแนนสูงสุดของเด็กไทยในแตํละวิชา พบวํามีคะแนนมากกวํานักเรียนสิงคโปร์ที่ได๎อันดับหนึ่งจากการประเมินผล
PISA แตํการที่คะแนนเฉลี่ย PISA ของเด็กไทยได๎อันดับตํา เพราะไทยสํงทุกโรงเรียนเข๎ารับการประเมิน รวมถึง
โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ซึ่งหลายโรงเรียนยังคงมีคะแนนตําด๎วย จึงทาให๎คําเฉลี่ย
ของประเทศตําลง ซึ่งสะท๎อนให๎เห็น วําเป็นตัวอยํางของความเหลื่อมล้าทางการศึกษาระหวํ าง โรงเรียนที่มีความ
พร๎อมกับโรงเรียนในชนบทที่ยังขาดการสนับสนุนในด๎านตํางๆ ดังนั้น เราต๎องกลับไปพิจารณาวําโรงเรียนเหลํานั้นยัง
ขาดอะไรบ๎าง เชํน ขาดครูกี่คน มีครูครบชั้นหรือไมํ ครูสอนไมํตรงสาขา เป็นต๎น เพื่อทาการสนับสนุนและแก๎ปัญหา
ได๎ตรงจุด
5) การสร๎างการเติบ โตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล๎อม มีหลากหลายโครงการที่สาคัญ
อาทิ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง นโยบายโรงเรียนคุณธรรม เป็นต๎น
6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เชํน การดาเนินการด๎านตํางๆ ของ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เป็นต๎น
สิ่งที่สาคัญอีกประการ คือ "กระทรวงศึกษาธิการต๎องการสร๎างเด็กให๎โตขึ้นมา เกลียดการโกง หรือเติบโต
ขึ้นมากับความไมํโกง ด๎วยการปลูกฝังการไมํโกงไว๎ในบรรยากาศ ระบบ และการสนทนา เพราะการไมํโกงมีวิธีการ
เดียว ก็คอื 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 โดยกาหนดวิสัยทัศน์
จุดมุํงหมาย เปูาหมาย ตัวชี้วัด และยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาแหํงชาติ ดังนี้
วิสัยทัศน์ (Vision)
“คนไทยทุกคนได๎รับการศึกษาและเรียนรู๎ตลอดชีวิตอยํางมีคุณภาพ ดารงชีวิตอยํางเป็นสุข สอดคล๎องกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21”
วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 4 ประการ คือ
1) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
2) เพื่อพัฒนาคนไทยให๎เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล๎องกับบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ
3) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให๎เป็นสังคมแหํงการเรียนรู๎ และคุณธรรม จริยธรรม รู๎รักสามัคคี และ
รํวมมือผนึกกาลังมุํงสูํการพัฒนาประเทศอยํางยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
4) เพื่ อ นาประเทศไทยก๎ า วข๎ า มกั บ ดั ก ประเทศที่ มี ร ายได๎ ป านกลาง และความเหลื่ อ มล้ า
ภายในประเทศลดลงเพื่อให๎บรรลุวิสัยทัศน์และจุดมุํงหมายในการจัดการศึกษาดังกลําวข๎างต๎น
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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) ทักษะด๎านความ
เข๎าใจตํางวัฒนธรรม ตํางกระบวนทัศน์ (Cross – cultural Understanding) ทักษะด๎านความรํวมมือ การทางาน
เป็นทีม และภาวะผู๎นา (Collaboration,Teamwork and Leadership) ทักษะด๎านการสื่อสาร สารสนเทศ และ
การรู๎เทําทันสื่อ (Communications, Information and Media Literacy) ทักษะด๎านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู๎ (Career and
Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม(Compassion)
2) เปูาหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ประการ ดังนี้
2.1) ประชากรทุกคนเข๎าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอยํางทั่วถึง (Access)
2.2) ผู๎เรียนทุกคน ทุกกลุํมเปูาหมายได๎รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอยํางเทํา
เทียม (Equity)
2.3) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู๎เรียนให๎บรรลุขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ
(Quality)
2.4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษาที่คุ๎มคําและบรรลุ
เปูาหมาย (Efficiency)
2.5) ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก๎าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบทที่
เปลี่ยนแปลง (Relevancy) มีแผนการศึกษาแหํงชาติได๎กาหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาภายใต๎ 6
ยุทธศาสตร์หลักที่สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ มีเปูาหมาย ดังนี้
2.1 คนทุกชํวงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีตัวชี้วัดที่สาคัญ
2.2 คนทุกชํว งวัย ในเขตพัฒ นาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต๎และพื้นที่พิเศษได๎รับ
การศึกษาและเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ มีตัวชี้วัดที่สาคัญ
2.3 คนทุกชํวงวัยได๎รับการศึกษา การดูแลและปูองกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหมํ มีตัวชี้วัด
ที่สาคัญ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร๎างขีดความสามารถในการ
แขํงขันของประเทศ มีเปูาหมาย ดังนี้
2.1 กาลังคนมีทักษะที่สาคัญจาเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต๎องการของตลาดงานและการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ มีตัวชี้วัดที่สาคัญ
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2.2 สถาบันการศึกษาและหนํวยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศ
เฉพาะด๎าน มีตัวชี้วัดที่สาคัญ
2.3 การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร๎างองค์ความรู๎ และนวัตกรรมที่สร๎างผลผลิตและมูลคําเพิ่มทาง
เศรษฐกิจ มีตัวชี้วัดที่สาคัญ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกชํวงวัย และการสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎มีเปูาหมายดังนี้
3.1 ผู๎เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะที่จาเป็นใน
ศตวรรษที่ 21
3.2 คนทุกชํวงวัยมีทักษะ ความรู๎ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ
มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได๎ตามศักยภาพ
3.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู๎ตามหลักสูตรอยํางมี
คุณภาพและมาตรฐาน มีตัวชี้วัดที่สาคัญ
3.4 แหลํงเรียนรู๎ สื่อตาราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู๎มีคุณภาพและมาตรฐาน และ
ประชาชนสามารถเข๎าถึงได๎โดยไมํจากัดเวลาและสถานที
3.5 ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ มี
3.6 ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได๎มาตรฐานระดับสากล
3.7 ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได๎รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร๎างโอกาส ความเสมอภาค และความเทําเทียมทางการศึกษา มีเปูาหมาย ดังนี้
4.1 ผู๎เรียนทุกคนได๎รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข๎าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
4.2 การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผํานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสาหรับคนทุกชํวงวัย
4.3 ระบบข๎อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต๎อง เป็นปัจจุบันเพื่อการ
วางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพื่อสร๎างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม มีเปูาหมาย ดังนี้
5.1 คนทุกชํ ว งวัย มี จิ ตส านึ กรักษ์สิ่ ง แวดล๎ อ ม มีคุณธรรม จริยธรรม และนาแนวคิด ตามหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูํการปฏิบัติ
5.2 หลั กสู ตร แหลํ งเรีย นรู๎ และสื่ อการเรียนรู๎ที่สํงเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎ อม
คุณธรรม จริยธรรม และการนาแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูํการปฏิบัติ
5.3 การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู๎และนวัตกรรมด๎านการสร๎างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเปูาหมายดังนี้
6.1 โครงสร๎ า ง บทบาท และระบบการบริ ห ารจั ดการการศึ กษามีค วามคลํ อ งตั ว ชั ด เจน และ
สามารถตรวจสอบได๎ มีตัวชี้วัดที่สาคัญ
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6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสํงผลตํอคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา
6.3 ทุกภาคสํวนของสังคมมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต๎องการของประชาชน
และพื้นที่
6.4 กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่แตกตํางกัน
ของผู๎เรียน สถานศึกษา และความต๎องการกาลังแรงงานของประเทศ
6.5 ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม สร๎าง
ขวัญกาลังใจ และสํงเสริมให๎ปฏิบัติงานได๎อยํางเต็มตามศักยภาพ
8. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ถือเป็นแผนแมํบทหลักในการ
พัฒนาประเทศ มีหลักการสาคัญคือ “ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” มุํงสร๎างคุณภาพชีวิตที่ดีสาหรับคนไทย
พัฒนาคนให๎มีความเป็นคนที่สมบูรณ์มีวินัย ใฝุรู๎มีความรู๎ มีทักษะ มีความคิดสร๎างสรรค์มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบตํอ
สังคม มีคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการในฐานะหนํ วยงานหลักในภาคการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพคนของประเทศ ได๎ตระหนักถึงความสาคัญดังกลําว ดังนั้น ภายใต๎วิสัยทัศน์ “มุํงพัฒนาผู๎เรียนให๎มีความรู๎คูํ
คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม” ของแผนพัฒนาการศึกษาฉบับนี้จึงได๎มีการกาหนดยุทธศาสตร์และ
วางเปูาหมายที่สามารถตอบสนองการพัฒนาที่สาคัญในด๎านตํางๆ คือ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ที่มุํงหวังให๎คนไทยมี
คุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ๎มกันตํอการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด๎าน
คุณภาพและด๎านการตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 ผลิ ต พั ฒ นาครู คณาจารย์ แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ที่ มุํ ง หวั ง ให๎ มี ก ารผลิ ต ครู ไ ด๎
สอดคล๎องกับความต๎องการในการจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท และมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถ
ใช๎ศักยภาพในการสอนได๎อยํางเต็มที่ ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด๎านคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลิตและพัฒนากาลั งคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล๎ องกับความต๎องการของการพัฒนา
ประเทศ ที่มุํงหวังให๎ กาลังคนได๎รับการผลิตและพัฒนาเพื่อเสริมสร๎างศักยภาพการแขํงขันของประเทศ และมีองค์
ความรู๎ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอยํางยั่งยืน ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด๎านคุณภาพ และ
ด๎านการตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข๎าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต ที่
มุํงหวังให๎ การบริการการศึกษาแกํผู๎ เรี ย นทุกกลุํ มทุกวัยในระดับที่เหมาะสมกับสภาพบริบทและสภาพพื้นที่ ซึ่ง
ตอบสนองการพัฒนาในด๎านการเข๎าถึงการให๎บริการและด๎านความเทําเทียม
ยุทธศาสตร์ 5 สํงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อการศึกษา ที่มุํงหวังให๎คนไทยได๎รับโอกาสใน
การเรีย นรู๎ อยํางตํอเนื่ องตลอดชีวิตโดยใช๎เทคโนโลยีส ารสนเทศ ซึ่งตอบสนองการพัฒ นาในด๎ านการเข๎าถึงการ
ให๎บริการ ด๎านความเทําเทียม และด๎านประสิทธิภาพ
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ยุทธศาสตร์ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการ และสํงเสริมให๎ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา ที่
มุํงหวังให๎มีการใช๎ทรัพยากรทั้งด๎านงบประมาณและบุคลากรได๎อยํางคุ๎มคํา ไมํเกิดการสูญเปลํา และมีความคลํองตัว
ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด๎านประสิทธิภาพ
9. นโยบายการปรับยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศได๎รํวมหารือและกาหนดแนวทางการยกระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ
20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) มุํงเน๎นให๎มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท๎องถิ่น โดยกาหนด
วิสัยทัศน์ คือ “มหาวิทยาลัยราชภัฏเน๎นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นเลิศ โดยกระบวนการจัดการเรียนการสอน
เพื่อการพัฒนาชุมชนและท๎องถิ่นให๎มีความเข๎มแข็งและยั่งยืน” 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 มนาแนวพระราชด 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 ด การศึ ก ษาสอดคล๎ อ งกั บ แผนการศึ ก ษาแหํ ง ชาติ ฉ บั บ ปั จ จุ บั น และผลิ ต ก าลั ง คน เพื่ อ
ตอบสนองการพัฒนาประเทศ
2.2) การสร๎างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา แกํสังคม ท๎องถิ่นและประชาชน
2.3) การบูรณาการงานวิจัย บริการวิชาการ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เข๎ากับกระบวนการการ
จัดการเรียนรู๎ และการมีสํวนรํวมกับชุมชน และท๎องถิ่น โดยเน๎น คุณภาพ สูํความเป็นเลิศ
2.4) การยกคุณภาพชีวิต การลดชํองวํางและเหลื่อมล้าทางสังคม และสร๎างประชาชนใน ท๎องถิ่นให๎
มีความเข๎มแข็งอยํางยั่งยืน 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
แผนกลยุทธ์ สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2561-2565
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1. ด๎านเศรษฐกิจ
ปี 2557 จังหวัดกาแพงเพชร มีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจาปี มูลคํา 113,006 ล๎าน
บาท (ลาดับที่ 2 ของภาคเหนือ ลาดับที่ 21 ของประเทศ) ลดลงจากปี 2556 ที่มีมูลคํา 121,972 ล๎ านบาท เทํากับ
8,966 ล๎านบาท หรือลดลงร๎อยละ 7.4
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 ตํากวําปี 2556 ที่มีจานวน 64,806 ล๎านบาท ร๎อยละ -7.1 สูงกวําคําเฉลี่ยของประเทศ ซึ่ง
อยูํในอัตราร๎อยละ -0.41 โดยอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ย 5 ปี (พ.ศ.2553 - 2557) ที่ร๎อยละ +3.94 ผลิตภัณฑ์มวล
รวมตํอหัว (GPP per capita) ของจังหวัดกาแพงเพชร ในปี พ.ศ. 2557 จานวน 144,269 บาท/คน/ปี (ลาดับที่ 2
ของภาคเหนือ ลาดับที่ 22 ของประเทศ) ซึ่งตํากวําในปี 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 ตํากวําในปี พ.ศ. 2556 ร๎อยละ 12.2 โดยมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย 5 ปี (พ.ศ.2553
- พ.ศ.2557) ขยายตัวร๎อยละ 18.8 สาขาการทาเหมืองแรํและเหมืองหินในปี พ.ศ. 2557 มีมู ลคํา 28,221 ล๎านบาท
ลดลงจากปี พ.ศ.2556 ร๎อยละ 13.0 โดยมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย 5 ปี (พ.ศ. 2553 - พ.ศ.2557) ร๎อยละ 13.6 สํวน
ในสาขาการผลิตอุตสาหกรรม ในปี พ.ศ. 2557 มีมูลคํา 23,477 ล๎านบาท ลดลงจากปี พ.ศ. 2556 ร๎อยละ 4.9 โดย
มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย 5 ปี (พ.ศ. 2553 - พ.ศ.2557) ร๎อยละ 2.6
2. ด๎านเกษตรกรรม
โครงสร๎างการผลิตภาคเกษตรในปี พ.ศ.2557 เทํากับร๎อยละ 27.02 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคา
ประจาปี มีมูลคําเทํากับ 30,536 ล๎านบาท
ผลิตภัณฑ์ภาคการเกษตรที่มีมูลคําเพิ่มมากที่สุดตามลาดับ ได๎แกํ ข๎าว อ๎อย มัน สาปะหลัง เมื่อพิจารณา
อัตราการขยายตัว ณ ราคาประจาปีจะพบวําในห๎วง 5 ปี ที่ผํานมา (ปี พ.ศ.2553 - พ.ศ.2557) มีอัตราขยายตัวเฉลี่ย
เพิ่มขึ้น +18.85%
จังหวัดเป็นแหลํงผลิตข๎าวเปลือกที่สาคัญแหํงหนึ่ง มีการพัฒนาไปสูํการเป็นแหลํงอุตสาหกรรมแปรรูปข๎าวที่
สาคัญของกลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนลํางและในภูมิภาคนี้ก็วําได๎ นอกจากนี้ยังเป็นแหลํงสํงออกข๎าวสาร ที่สาคัญของ
กลุํมภาคเหนือตอนลําง จังหวัดมีโรงสีที่ ทันสมัยครอบคลุมทั่วพื้นที่ มีกาลังการผลิตมาก สามารถรองรับผลผลิตจาก
จังหวัดอื่นได๎อยํางเพียงพอ รวมทั้งการรับจ๎างผลิตข๎าวสํงออกไปตํางประเทศเป็ นจังหวัดที่มีศักยภาพนาไปสูํการ
พัฒนาเป็นผู๎สํงออกระดับประเทศได๎เอง และขณะนี้มีการสํงออกไปตํางประเทศที่สาคัญ คือ ประเทศจีน สิงคโปร์
ฮํองกง ไต๎หวัน อเมริกา ฝรั่งเศส อิสราเอล รัสเซีย อิหรําน เป็นต๎น ชนิดข๎าวสํงออกได๎แกํ ข๎าวขาว ปลายข๎าว และ
ข๎าวนึ่ง
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3. ด๎านอุตสาหกรรม
โครงสร๎างการผลิตภาคอุตสาหกรรม (สาขาการทาเหมืองแรํและเหมืองหิน และสาขาการผลิตอุตสาหกรรม)
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
สาหรับโครงสร๎างการผลิตภาคการทาเหมืองแรํและเหมืองหินเทํากับ 24.97 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
มีมูลคํา ณ ราคาประจาปี 2557 เทํากับ 28,221 ล๎านบาท เป็นสาขาการผลิตที่ทารายได๎ให๎กับจังหวัดเป็นลาดับที่ 2
โดยมีอัตราการขยายตัวในห๎วง 5 ปี (พ.ศ.2553 – 2557) เฉลี่ยเทํากับ +13.6%
4. ด๎านการทํองเที่ยว
สถานการณ์ทํองเที่ยวโดยรวมของจังหวัดกาแพงเพชร พบวํานักทํองเที่ยวในปี พ.ศ.2558 มีการขยายตัว
เพิ่มขึ้นจากปีกํอนร๎อยละ 5.96 เมื่อเทียบกับปีที่ 2557 ซึ่งหากจาแนกจากจานวนนักทํองเที่ยวแล๎วจะมีการขยายตัว
เพิ่มขึ้นมากถึงร๎อยละ 5.52 เมื่อเทียบกับปี 2557 หรืออัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ย ร๎อยละ 16.08 สํวนนักทั ศนาจรมี
จานวนน๎อยกวํา แตํก็มีอัตราการเพิ่มขึ้นเชํนกันคือร๎อยละ 6.63 เมื่อเทียบกับปี 2557 หรือมีอัตราการเปลี่ยนแปลง
เฉลี่ยร๎อยละ 6.52 ปัจจัยที่ทาให๎นักทํองเที่ยวเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมาเป็นนักทัศนาจร มากกวํานักทํองเที่ยวพัก
ค๎าง เนื่องจากเส๎นทางการคมนาคมมีความสะดวกสบายมากขึ้น รวมทั้งจังหวัดกาแพงเพชรมีพื้นที่ติดตํอกับจังหวัด
หลัก เชํน พิษณุโลก และสุโขทัย จึงทาให๎นักทํองเที่ยวแวะมาทํองเที่ยวและเดินทางกลับไปพักค๎างที่จังหวัดหลักแทน
นอกจากนี้จากการไมํมีกิจกรรมยามคําคืนที่นําสนใจทาให๎ไมํสามารถดึงดูดความสนใจนักทํองเที่ยวคนไทยให๎มีการ
พักค๎าง
สาหรับปัจจัยที่สนับสนุนให๎ชาวตํางชาติเดินทางมาเที่ยว อาทิ อุทยานประวัติศาสตร์กาแพงเพชรที่ได๎รับการ
ยกยํองให๎เป็นมรดกโลก รวมถึงแหลํงทํองเที่ยวตามธรรมชาติที่ยังคงมีความสมบูรณ์ จึงทาให๎มีชาวตํางชาติเดิน
ทางเข๎ามาทํองเที่ยว โดยนักทํองเที่ยวสํวนใหญํมีการจัดการเดินทางมาเอง ซึ่งด๎านพาหนะที่นักทํองเที่ยวนิยมใช๎มาก
ที่สุด คือรถยนต์สํวนตัว
ในการเดินทางเข๎ามาทํองเที่ยวของนักทํองเที่ยวจะมีระยะเวลาพานักเฉลี่ยประมาณ 2.09 วัน เพิ่มขึ้นจาก
เดิมเล็กน๎อย ซึ่งนักทํองเที่ยวพักค๎างมีการใช๎จํายตํอคนตํอวัน 1,132.79 บาท สํวนนั กทัศนาจรมีการใช๎จํายเฉลี่ยตํอ
วัน 738.90 บาท ทาให๎เกิดรายได๎เฉลี่ยในจังหวัด จานวน 1,252.58 ล๎านบาท ทั้งนี้ในสํวนของรายได๎ และคําใช๎จําย
เฉลี่ยของจังหวัดกาแพงเพชรมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น
5. ด๎านการศึกษา
จานวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงานทา จาแนกตามระดับการศึกษาที่สาเร็จ ระดับการศึกษาของผู๎มี
งานทาเปรียบเทียบปี พ.ศ.2553–2558 จะเห็นได๎วําผู๎ที่ทางานสํวนใหญํมีระดับการศึกษาที่สาเร็จตํากวํา
ประถมศึกษาสูงที่สุด รองลงมาเป็นผู๎มีระดับการศึกษาที่สาเร็จชั้นประถมศึกษา ระดับการศึกษาที่สาเร็จมัธยมศึกษา
ตอนต๎น ระดับการศึกษาที่สาเร็จมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับการศึกษาที่สาเร็จ มหาวิทยาลัย ที่เหลือกระจาย
อยูํในการศึกษาอื่นๆ
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จากความเปลี่ยนแปลงในรอบ 5 ปีที่ผํานมา ผู๎มีงานทาสํวนใหญํเป็นผู๎ไมํได๎สาเร็จการศึกษาระดับใด และผู๎ที่
สาเร็จการศึกษาระดับตํากวําประถมศึกษามากที่สุด ซึ่งจากการเปรียบเทียบพบวํา ผู๎มีงานทาที่ไมํได๎สาเร็จการศึกษา
ระดับใด ผู๎ที่สาเร็จระดับตํากวําประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น จะมีจานวนลดลง
เรื่อยๆ ในขณะเดียวกันผู๎มีงานทาที่มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอุดมศึกษามีการปลี่ยนแปลง
ในลักษณะเพิ่มขึ้น ทัศนคติของคนรุํนใหมํที่นิยมศึกษาตํอในระดับอุดมศึกษาและประกอบอาชีพอิสระมีมากขึ้น
จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรกลุํมอายุ 15-59 ปี ของจังหวัดที่ได๎รับการศึกษาในระบบโรงเรียนหรือ
เทียบเทํา ในปี 2557 เทํากับ 7.70 ปี ซึ่งตํากวําคําเฉลี่ยของประเทศในปีเดียวกัน จานวน 8.90 ปี รวมทั้งตั้งแตํปี
2554 – 2557 มีแนวโน๎มที่ลดลงทุกปีอยํางตํอเนื่อง
จากบริบทดังกลําว จึงมีการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดฉบับนี้ เพื่อสนองตอบการแก๎ไขปัญหาและพัฒนา
จังหวัดกาแพงเพชร โดยมีวิสัยทัศน์ เป็นเปูาหมายในเชิงผลลัพธ์ที่จังหวัดต๎องการให๎เกิดขึ้น โดยแสดงถึงจุดเน๎นหรือ
สิ่งที่จังหวัดต๎องการจะเป็นในอนาคตอยํางชัดเจน รวมทั้งมีความเป็นไปได๎ สอดคล๎องกับการวิเคราะห์สภาวการณ์
และโอกาสของพื้นที่ และมีการระบุตาแหนํงการพัฒนาของจังหวัดอยํางชัดเจน โดยผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจาก
ทุกภาคสํวนของจังหวัดได๎กาหนดตาแหนํงการพัฒนาจังหวัด (Positioning) ที่ให๎ความสาคัญกับประเด็นดังตํอไปนี้
(1) แหลํงผลิตและแปรรูปสินค๎าเกษตรปลอดภัย (2) แหลํงผลิตพืชพลังงานทดแทน และ (3) การทํองเที่ยวมรดกโลก
โดยได๎กาหนดวิสัยทัศน์ไว๎ดังนี้ “แหลํงผลิต แปรรูปสินค๎าเกษตรปลอดภัย ฐานผลิตพืชพลังงานทดแทน และเมือง
ทํองเที่ยวมรดกโลก”
10.2) พันธกิจ (Mission)
เพื่อให๎การพัฒนาจังหวัดกาแพงเพชรมุํงสูํการเป็น “แหลํงผลิต แปรรูปสินค๎าเกษตรปลอดภัย
ฐานผลิตพืชพลังงานทดแทน และเมืองทํองเที่ยวมรดกโลก”ภารกิจหลักและการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวน ซึ่งจะ
นาไปสูํการพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและการพัฒนาอยํางยั่งยืน มีดังนี้
1. ยกระดับการผลิต การแปรรูป การตลาดสินค๎าเกษตรปลอดภัย และสํงเสริมการผลิตพืชพลังงาน
ทดแทนอยํางมีประสิทธิภาพ
2. สํงเสริมและบริหารจัดการการทํองเที่ยวให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการทํองเที่ยว
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน สร๎างสังคมที่เข๎มแข็ง และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยําง
ยั่งยืน
10.3) เปูาประสงค์รวม (Overall Goals)
เพื่อให๎สอดคล๎องกับศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาจังหวัดและสามารถปรับตัวให๎เข๎ากับ การ
เปลี่ยนแปลงในด๎านตํางๆ ทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนการบรรลุตามวิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัด ที่พึงปรารถนา
ตามแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี จึงกาหนดเปูาประสงค์รวมของการพัฒนาไว๎ ดังนี้
1. ปริมาณผลผลิตการเกษตรปลอดภัยเพิ่มขึ้น
2. รายได๎จากการจาหนํายสินค๎าเกษตรแปรรูปเพิ่มขึ้น
3. จานวนแปลง/ฟาร์ม ที่ผํานการรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัย (GAP) เพิ่มขึ้น
4. สัดสํวนปริมาณพืชพลังงานตํอสินค๎าเกษตรทั้งหมดเพิ่มขึ้น
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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 โดยมีข๎อมูล จานวนครัวเรือนที่มีรายได๎ตํากวํา 23,000 บาทตํอ
คนตํอปี ตั้งแตํ พ.ศ.2552-2554 พบวํา อาเภอแมํสอดเทํานั้นที่มีรายได๎ผํานเกณฑ์ สํวนอาเภอที่เหลือทั้งหมด ได๎แกํ
เมืองตาก บ๎านตาก สามเงา แมํระมาด ทําสองยาง แมํสอด พบพระ อุ๎มผาง วังเจ๎า มีรายได๎ตํากวําเกณฑ์
2. ปัญหาด๎านทรัพยากรธรรมชาติ โดยภาพรวมจังหวัดตากยังคงมีปัญหาด๎านความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติ และปัญหาด๎านสิ่งแวดล๎อมที่ต๎องเรํงแก๎ไข เพื่อให๎คงความเป็นฐานทรัพยากรปุาไม๎ ต๎นน้า และ
แหลํงบริการทํองเที่ยว โดยมีปัญหาที่สาคัญ ได๎แกํ
- ปัญหาดินขาดความอุดมสมบูรณ์ อันเนื่องมาจากการใช๎ดินเกินสมรรถนะ และมีการใช๎สารเคมี
จานวนมาก ตลอดจนขาดการฟื้นฟูทรัพยากรดิน รวมทั้งมีการชะล๎างพังทลายของดินเนื่องจากสภาพภูมิประเทศเป็น
ภูเขา มีความลาดชันสูง เนื้อดินเป็นเนื้อดินรํวนปนทราย
- ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรปุาไม๎ เนื่องมาจากผลการพัฒนาที่ ใช๎การขยายพื้นที่เพื่อทา
การเกษตร และการลักลอบตัดไม๎ทาลายปุา ทาให๎จานวนพื้นที่ปุาไม๎ลดลง
- ปัญหาด๎านทรัพยากรน้า มีสภาพปัญหาทั้งในด๎านของความไมํพอเพียงตํอการใช๎ประโยชน์เพื่อ
การอุปโภค บริโภค และการเกษตร และในด๎านความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้าอันเนื่องมาจากการตื้นเขินของแหลํง
น้าที่มีอยูํเดิม และข๎อจากัดด๎านสภาพพื้นที่ที่ยากตํอการพัฒนาแหลํงกักเก็บน้าขนาดใหญํเพิ่มเติม ตลอดจนมีการทิ้ง
สิ่งปฏิกลู และการชะล๎างของสารเคมีจากการทาการเกษตรลงสูํแหลํงน้า
3. ปัญหาด๎านสังคม
- ปัญหายาเสพติด ที่ยังคงประสบปัญหามาอยํางตํอเนื่อง เป็นผลมาจากพื้นที่ชายแดนที่
ติดตํอกับประเทศพมําถึง 580 กิโลเมตร โดยผลการดาเนินงานด๎านการปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2548-2554
พบวํา ยาบ๎า เป็นยาเสพติดที่ถูกจับกุมมากที่สุด ซึ่งมีผู๎ต๎องหาเฉลี่ยที่โดนจับกุม 1,093 รายตํอปี
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- ปัญหาแรงงานตํางด๎าว มีแรงงานตํางด๎าวลักลอบเข๎าเมืองแบบผิดกฎหมายสํวนใหญํเป็น
ชาวพมํา เนื่องจากมีเขตติดตํอกันกวํา 580 กิโลเมตร สํงผลกระทบตํอความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจน
ปัญหาด๎านสาธารณสุข ซึ่งมีคําเฉลี่ยการจับกุมแรงงานตํางด๎าว พ.ศ.2549-2554 จานวน 86,855 คนตํอปี
- ปัญหาด๎านสาธารณสุข จังหวัดตากมีปัญหาด๎านความไมํเพียงพอ และความทั่วถึงของ
การให๎บริการทางด๎านสาธารณสุข และปัญหาด๎านสุขภาพอนามัยของประชาชน อันเป็นผลมาจากพฤติกรรมด๎าน
การบริโภคและการดารงชีวิตของประชาชน ตลอดจนยังมีแนวโน๎มสูงที่จะได๎รับผลกระทบ
ทางด๎านการแพรํระบาดของโรคที่เกิดจากการมีพื้นที่ชายแดนที่ติดตํอกับประเทศพมํา
- ปัญหาด๎านความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จังหวัดมีความเสี่ยงที่จะ
ได๎รับผลกระทบจากปัญหาความมั่นคงในรูปแบบใหมํเพิ่มขึ้น ไมํวําจะเป็นปัญหาจากผลของความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาตํอเนื่องจากการมีพื้นที่ติดแนวชายแดนเป็นระยะทางกวํา 580 กิโลเมตร ปัญหาจากการ
แผํขยายของวัฒนธรรม และคํานิยมแบบตะวันตก
การพัฒนาจังหวัดตากในชํวงที่ผํานมา จังหวัดสามารถจัดทาคาของบประมาณเองได๎เพื่อ
แก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อนและพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน ด๎านอาชีพ การทํองเที่ยว การค๎าชายแดนครอบคลุม
ทุกด๎าน ทั้งนี้ปัญหาความต๎องการของประชาชนได๎ผํานการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคสํวน สรุปปัญหาความ
ต๎องการที่สอดรับกับศักยภาพในพื้นที่จังหวัด จึงกาหนดวิสัยทัศน์ในแผนพัฒนาจังหวัดตาก ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 25572560) คือ “เมืองนําอยูํ 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 สินค๎า OTOP และการค๎าชายแดน
5. การรักษาความมั่นคงชายแดนและความสงบเรียบร๎อย
6. การบริหารจัดการที่ดี
11.4) เปูาประสงค์
1. เพื่อให๎ประชาชน ผู๎ด๎อยโอกาส มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
2. อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน
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3. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและเพิ่มมูลคําสินค๎าทางการเกษตร
4. เพือ่ เพิ่มรายได๎จากการทํองเที่ยว สินค๎า OTOP และการค๎าชายแดน
5. การบริหารจัดการเพื่อปูองกันรักษาความมั่นคงชายแดน การรักษาความสงบเรียบร๎อย
มีประสิทธิภาพ
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐให๎มีประสิทธิภาพ
12. นโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จ.ตาก
ตามที่คณะรักษาความสงบแหํงชาติ (คสช.) ได๎เข๎ามาบริหารประเทศ และกาหนดแนวทางในการดาเนิน
นโยบายด๎านเศรษฐกิจโดยมุํงเน๎นการสํงเสริมการค๎าชายแดนผํานการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ที่มี
ศักยภาพ โดยมีคาสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2557 ซึ่งกาหนด
จัดการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันอังคารที่ 15
กรกฎาคม 2557 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให๎พื้นที่ที่มีศักยภาพเหมาะสมในการจัดตั้งเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษระยะแรกของไทยใน 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 และโครงสร๎าง
พื้นฐานดํานศุลกากร 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 ราษฎร
อาเภอแมํสอด จังหวัดตาก ประสบปัญหาวิกฤติน้า ทั้งน้าแล๎งและน้าทํวมเป็นประจาทุกปี คือในชํวงฤดูแล๎งประสบ
ปัญหาการขาดแคลนน้าเพื่อทาการเกษตร ในเขตตาบลพระธาตุผาแดง ตาบลแมํตาวและตาบลแมํกุ ในชํวงฤดูฝน
ประสบปัญหาน้าทํวมในเขตเทศบาลแมํสอด ประกอบกับ จังหวัดได๎เรํงรัดพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และ
แหลํงน้าดิบในการจัดทาน้าประปาที่มีอยูํยังไมํเพียงพอรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ จึงมีความจาเป็นในการ
สร๎างอํางเก็บน้า 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
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1) จัดหาพื้นที่สาหรับรองรับการจัดตั้งเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เรํงรัดให๎มี
การพิจารณาเพิกถอนปุาไม๎ถาวร “ปุาแมํสอด” เนื้อที่ 5,603 ไรํ เพื่อให๎จังหวัดเป็นผู๎บริหารจัดการและใช๎ประโยชน์
ในการพัฒนาเป็นศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) คลังสินค๎าทัณฑ์บน ศูนย์โลจิสติกส์และนิคม
อุตสาหกรรม เป็นพื้นที่กํอสร๎างสะพานข๎ามแมํน้าเมย แหํงที่ 2 พร๎อมโครงขําย และใช๎ประโยชน์ด๎านอื่นๆ เพื่อ
รองรับการจัดตั้งเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนตํอไป
2) โครงการกํอสร๎างสะพานข๎ามแมํน้าเมยแหํงที่ 2 พร๎อมโครงขําย และศูนย์ให๎บริการ
แบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) การกํอสร๎างสะพานข๎ามแมํน้าเมยแหํงที่ 2 พร๎อมโครงขําย สถานที่ตั้ง
บ๎านวังตะเคียน ต.ทําสายลวด อ.แมํสอด จ.ตาก
3) การขยายสนามบินแมํสอดให๎มีการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ๎าน กรมการบินพลเรือน
คาดวําจะได๎รับงบประมาณดาเนินโครงการปรับปรุงขยายสนามบินแมํสอด เป็นการปรับปรุงขยายทางวิ่งสนามบิน
แมํ ส อดเดิ ม กว๎ า ง 30 เมตร ยาว 1,500 เมตร ให๎ มี ท างวิ่ ง กว๎ า ง 45 เมตร ยาว 2,100 เมตร วิ่ ง ขึ้ น -ลงด๎ า นทิ ศ
ตะวันออก มีความปลอดภัยตามมาตรฐานการบิน งบประมาณปี 2559 – 2561 จานวน 1,073.52 ล๎านบาท
4) การพัฒนาเส๎นทางคมนาคมในอาเภอแมํสอด มีโครงการขยายเส๎นทางคมนาคม และ
การซํอมแซมเส๎นทางรอบเมืองแมํสอดหลายจุด 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 พัฒนาเส๎นทางเข๎าเขตแดนเมียน
มาร์ บริ เวณบ๎ า นวาเลํ ย์ เหนื อ ต.วาเลํ ย์ อ.พบพระ ถึงบ๎ านหนองบัว ต.หนองบั ว อ.อุ๎ มผาง ระยะทาง 28 กม.
งบประมาณ 650 ล๎านบาท เพื่อเพิ่มชํองทางการค๎าชายแดนกั บเมียนมาร์ และสํงเสริมการทํองเที่ยวทางธรรมชาติ
เนื่องจากสามารถลดระยะเวลาในการเดินทางจากอาเภอ แมํสอดถึงอาเภออุ๎มผางให๎เหลือเพียงครึ่งหนึ่งของการใช๎
เส๎นทางปกติ
6) โครงการขุดเจาะอุโมงค์ถนนสายตาก – แมํสอด (ทางหลวงแผํนดินหมายเลข 12)
จังหวัดตากรํวมหารือถึงแนวทางการการขุดเจาะอุโมงค์ถนนสายตาก – แมํสอด รวมถึงการสร๎างสะพานเชื่อมในบาง
จุดเพื่อลดความคดเคี้ยวและลาดชันของเส๎นทาง และออกแบบเส๎นทางดังกลําวให๎สามารถใช๎แนวเส๎นทางและอุโมงค์
รํวมกับเส๎นทางรถไฟได๎ ทั้งนี้ เพื่อให๎เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในการใช๎เส๎นทาง เพิ่ม
ความสะดวกสบายและลดเวลาในการเดินทางจากเดิมที่ต๎องใช๎เวลา 60 – 90 นาที ให๎เหลือเพียง 30 – 40 นาที
และสํงเสริมให๎เกิดการค๎าการลงทุนตามแนวเส๎นทางระเบียงเศรษฐกิจ East – West Economic Corridor (EWEC)
รองรับการเข๎าสูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการเป็ นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนซึ่งจะเกิดขึ้นในอนาคต
อันใกล๎นี้ โดยจังหวัดจะได๎มีหนังสือถึงกระทรวงคมนาคมเพื่อขอรับการสนับสนุนแนวคิดและจัดสรรงบประมาณการ
ขุดเจาะอุโมงค์ถนนและเส๎นทางรถไฟสายตาก – แมํสอด ตํอไป
12.2) การวางผังเมืองรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก
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รัฐบาลมีนโยบายเสริมสร๎างศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการเข๎าสูํ AEC โดยพัฒนาเมือง
ชายแดนเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ : Special Economic Zones) ในการนาประเทศเข๎าสูํประชาคมอาเซียน
กระตุ๎นเศรษฐกิจ กระจายความเจริญสูํภูมิภาค ลดความเหลื่อมล้า ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และเสริม
ความมั่นคงของประเทศ
สาหรับจังหวัดตาก กรมโยธาธิการและผังเมืองได๎กาหนดแนวคิดการวางผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะเพื่อ
รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตาก โดยวาง Positioning คือ “เมืองคูํแฝดเขตการค๎าเมียวดี สหภาพเมียนมาร์ มี
ระยะทางไปยังทําเรือมะละแหมํง และเมืองยํางกุ๎งที่ใกล๎ที่สุด” โดยมีแนวทางการพัฒนาเป็นเขตอุตสาหกรรมสิ่งทอ
เฟอร์นิเจอร์ ศูนย์ขนสํงตํอเนื่องหลายรูปแบบ คลังสินค๎า ที่อยูํอาศัยสาหรับแรงงานและประกอบการ ศูนย์ฝึกอบรม
และพัฒนาฝีมือแรงงาน
โดยดาเนินการเรํงรัดวางและปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัด ผังพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ผัง
เมืองรวมเมือง และผังเมืองรวมชุมชนชายแดน เพื่อจัดระเบียบการใช๎ประโยชน์ที่ดินและระบบคมนาคมขนสํงให๎
สอดคล๎องกับการพัฒนาพื้นที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดนวางผังโซนนิ่งการใช๎
ประโยชน์ที่ดิน วางระบบสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ และออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาตํางๆ เพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ให๎เป็นระเบียบ สวยงาม และปลอดภัย
12.3) สิทธิประโยชน์และการสํงเสริมการค๎า การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก
มติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เรื่องนโยบายสํงเสริมการลงทุน ใน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ มีสาระสาคัญของการใช๎สิทธิประโยชน์ จาแนกเป็น 2 กรณี ดังนี้
1) กรณีเป็นกิจการทั่วไปในประเภทกิจการที่อยูํในขํายให๎การสํงเสริมและตั้งในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ
2) กรณีเป็ น กิจ กรรมเปู าหมายส าหรับเขตพัฒ นาเศรษฐกิจพิเ ศษให๎ ไ ด๎รับสิ ทธิประโยชน์ อาทิ
ยกเว๎นภาษีเงินได๎นิติบุคคล 8 ปี โดยจากัดเวลาไมํเกินร๎อยละ 100 ของเงินลงทุน ไมํรวมคําที่ดินและทุนหมุนเวียน
ลดหยํอนภาษีเงิน ได๎นิติบุ คคลฯ ร๎ อยละ 50 ของอัตราปรกติ เป็นระยะเวลา 5 ปี หักคําขนสํง คําไฟฟูา และคํา
ประปา 2 เทํา เป็นเวลา 10 ปี
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ (สศช.) ได๎กาหนดบทบาท ของเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก เป็น “ศูนย์เปลี่ยนถํายสินค๎าระหวํางประเทศ/เครือขํายอุตสาหกรรมที่ใช๎แรงงานเข๎มข๎น”
โดยกาหนดโครงสร๎างเศรษฐกิจ บริการ 51.47 % เกษตร 24.94 % อุตสาหกรรม 16.93 % มีผลผลิตในพื้นที่ ได๎แกํ
ข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข๎าว ถั่วเขียวผิ วมัน ถั่วเหลือง พืชผัก ประมงน้าจืด อุตสาหกรรมสํวนใหญํเกี่ยวกับเครื่องแตํงกาย
เกษตร และสิ่งทอ ในขณะที่ภาคบริการเป็นขายสํง/ขายปลีก โดยมีอุตสาหกรรมและบริการเปูาหมาย ได๎แกํ
- อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุํงหํม
- อุตสาหกรรมแปรรูปสินค๎าเกษตรและประมง เชํน อุตสาหกรรมแปูงข๎าวโพด น้ามันข๎าวโพด
- การผลิตอาหารสัตว์
- การผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกส์
- อุตสาหกรรมผลิตเครื่องเรือนจากไม๎
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- อุตสาหกรรมเครื่องหนัง
- อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
- อุตสาหกรรมชิ้นสํวนประกอบยานยนต์
- นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม และนิคมอุตสาหกรรมบริการ
- กิจการด๎านโลจิสติกส์ อาทิ คลังสินค๎า ศูนย์เปลี่ยนถํายสินค๎า
การเชื่อมโยงภูมิภาค มูลคําการค๎าชายแดนเพิ่มสูงขึ้น สํวนใหญํมาจากการที่เมียนมาร์นาเข๎าสินค๎า
อุปโภคบริโภคจากฐานการผลิตสํวนกลางของประเทศไทย เศรษฐกิจระดับท๎องถิ่นยังไมํมีรูปแบบเครือขํายการผลิต
ระหวํางประเทศ แตํมีโอกาสเชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษในเมืองเมียวดี ผะอัน ยํางกุ๎งได๎
13. กรอบการประเมินสถาบันอุดมศึกษาจากหน่วยงานภายนอก
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยของรัฐทุกแหํงถูกประเมินโดยองค์กรภายนอกอยํางเป็นทางการ 2 หนํวยงาน
ประกอบด๎วย สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
(ก.พ.ร.) ทั้ ง สองหนํ ว ยงานมี ห น๎ า ที่ ป ระเมิ น มหาวิ ท ยาลั ย เหมื อ นกั น เพี ย งแตํ มี เ กณฑ์ ที่ แ ตกตํ า งกั น ขึ้ น อยูํ กั บ
วัตถุประสงค์
1) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กาหนด ตัวบํงชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน
2) สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กาหนดเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทาง ก.พ.ร. จะใช๎ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาจาก สกอ. เป็นหลัก
1) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
สานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กาหนดตัวบํงชี้และ
เกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน และได๎นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช๎ใน
การเก็บข๎อมูล ที่รู๎จักกันในชื่อฐานข๎อมู ล CHE QA Online ของ สกอ. โดยมุํงเน๎นในเรื่องของการสร๎างปัจจัยนาเข๎า
และกระบวนการที่ดี เพื่อน าไปสูํผลผลิตและผลลัพธ์ที่มีคุณภาพตามความเชี่ยวชาญของแตํละกลุํมสถาบันและ
สามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากหนํวยงานตํางๆ 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
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2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร๎างสรรค์
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
องค์ประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการแกํชุมชน
3.1 การบริการวิชาการแกํสังคม
องค์ประกอบที่ 4 : การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ
5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุํมสถาบัน และเอกลักษณ์
ของสถาบัน
5.2 ผลการบริหารงานของคณะ
5.3 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
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ส่วนที่ 2
สาระสาคัญแผนกลยุทธ์
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจาปี พ.ศ.2561-2565
ประวัติความเป็นมาหน่วยงานสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหนํวยงานตามโครงสร๎างการบริหารงานตามกฎกระทรวง
จัดตั้งสํวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 เกิดจากการรวม
หนํวยงาน 2 หนํวยงาน ได๎แกํ สานักวิทยบริการและสานักเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งทั้งสองหนํวยงานเป็น
หนํวยงานที่ให๎บริการสารสนเทศ และอานวยความสะดวกในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เริ่มกํอตั้งในเดือนมีนาคม 2548 และในปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยมีนโยบายให๎ศูนย์
ภาษามาสังกัดภายใต๎สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงสร้างการบริหารงานสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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โครงสร้างองค์กร

วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นแหลํงทรัพยากรการเรียนรู๎ที่มีคุณภาพ
พันธกิจ (Mission)
1. สนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู๎
2. สํงเสริมทักษะทางด๎านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ด๎านภาษาตํางประเทศ และด๎าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3. เสริมสร๎างโอกาสทางการศึกษาค๎นคว๎า การวิจัย และบริการวิชาการให๎กับชุมชน
ประเด็นยุทธศาสตร์

1. การพัฒนาแหลํงทรัพยากรการเรียนรู๎ให๎มีความพร๎อมตํอการให๎บริการ
2. การสร๎างศักยภาพทางด๎านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ด๎านภาษาตํางประเทศ
ด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
3. การสํงเสริมการค๎นคว๎าวิจัย และให๎บริการวิชาการแกํชุมชน
เป้าประสงค์ (Goals)
1. สานักฯ เป็นแหลํงทรัพยากรการเรียนรู๎ที่มีประสิทธิภาพในการสนับสนุนการเรียนรู๎และการให๎บริการ
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2. สานักฯ มีศักยภาพทางด๎านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ด๎านภาษาตํางประเทศ
ด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทึ่สํงเสริมคุณภาพบัณฑิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
3. สานักฯ สํงเสริมการค๎นคว๎า วิจัย และให๎บริการวิชาการที่หลากหลายและตอบสนองตํอความต๎องการ
ของชุมชน
ความเชื่ อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้ าประสงค์ กลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาแหลํงทรัพยากรการ
เรียนรู๎ให๎มีความพร๎อมตํอการ
ให๎บริการ

เป้าประสงค์
1.1 สานักฯ เป็นแหลํงทรัพยากรการ
เรียนรู๎ที่มีประสิทธิภาพในการ
สนับสนุนการเรียนรู๎และการ
ให๎บริการ

2. การสร๎างศักยภาพทางด๎าน
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ ด๎านภาษาตํางประเทศ
ด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
และบุคลากรของมหาวิทยาลัย

2.1 สานักฯ มีศักยภาพทางด๎าน
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ ด๎านภาษาตํางประเทศ
ด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ทึ่สํงเสริมคุณภาพบัณฑิต
และบุคลากรของมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์
1.1.1 พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
รูปแบบตํางๆ เพื่อสนับสนุนพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย
1.1.2 พัฒนาแหลํงเรียนรู๎ด๎าน
ภาษาตํางประเทศ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
1.1.3 สํงเสริมสนับสนุนให๎เกิด
บรรยากาศในการใช๎บริการ
1.1.4 สํงเสริมการบริหารจัดการเพื่อ
พัฒนางานและการให๎บริการ
2.1.1 พัฒนาศักยภาพด๎านการ
บริการสารสนเทศ
2.1.2 พัฒนาทักษะด๎าน
ภาษาตํางประเทศ
2.1.3 พัฒนาทักษะด๎านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
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ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
3. การสํงเสริมการค๎นคว๎าวิจัย และ 3.1 สานักฯ สํงเสริมการค๎นคว๎า วิจัย
ให๎บริการวิชาการแกํชุมชน
และให๎บริการวิชาการที่หลากหลาย
และตอบสนองตํอความต๎องการของ
ชุมชน

กลยุทธ์
3.1.1 สํงเสริมการบริการวิชาการด๎าน
ภาษาตํางประเทศ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารแกํชุมชน
3.1.2 เพิ่มศักยภาพด๎านภาษา
ตํางประเทศ บรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารแกํชุมชน

แผนกลยุทธ์ สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2561-2565

25

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วดั แผนงาน/โครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู๎ให๎มีความพร๎อมตํอการให๎บริการ
กลยุทธ์ 1. พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบตํางๆ เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย
มาตรการ
ตัวชี้วัด
แผนงาน/โครงการ
1. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
-ระดับความสาเร็จในการจัดหา 1. โครงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
รูปแบบตํางๆ
ทรัพยากรสารสนเทศ
2. โครงการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
2. พัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ระดับบัณฑิตศึกษา
3. โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอน
ภาษาตํางประเทศ
4. โครงการพัฒนาสื่อการสอน
อิเล็กทรอนิกส์
5. พัฒนาเว็บไซต์ตามเกณฑ์
Webometrics
กลยุทธ์ 2 พัฒนาแหลํงเรียนรู๎ด๎านภาษาตํางประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาตรการ
ตัวชี้วัด
แผนงาน/โครงการ
1. จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ สนับสนุน -ระดับความพึงพอใจผู๎ใช๎บริการ 1. โครงการบริหารงานศูนย์คอมพิวเตอร์
แหลํงเรียนรู๎ด๎านภาษาตํางประเทศ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี 2. โครงการจัดหาวัสดุ และซํอมบารุง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สารสนเทศ
ครุภัณฑ์งานศูนย์คอมพิวเตอร์
สื่อสาร
- ระดับความสาเร็จของการ
3. โครงการบริหารสานักวิทยบริการและ
2. จัดหา ปรับปรุง ระบบเครือขําย ให๎บริการระบบเครือขํายที่มี
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
เสถียรภาพ
4. โครงการบริหารศูนย์ภาษา
3. นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช๎
5. โครงการจัดหาครุภัณฑ์การเรียนการ
ในการบริหารและการให๎บริการ
สอน
เพือ่ รองรับการเป็นมหาวิทยาลัย
6. โครงการซํอมครุภัณฑ์
อิเล็กทรอนิกส์
7. โครงการพัฒนาสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
8. จัดหาครุภัณฑ์
9. โครงการพัฒนาระบบเครือขําย
คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร
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กลยุทธ์ 3 สํงเสริมสนับสนุนให๎เกิดบรรยากาศในการใช๎บริการ
มาตรการ
ตัวชี้วัด
1. ปรับปรุง ซํอมแซม ตกแตํง
- ระดับความสาเร็จในการ
เสริมสร๎างบรรยากาศแหํงการ
อาคารสถานที่ เพื่อให๎เกิด
เรียนรู๎
บรรยากาศในการใช๎บริการ
2. จัดบริการให๎ได๎คุณภาพ

แผนงาน/โครงการ
1. โครงการพัฒนาสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. โครงการสํงเสริมการใช๎แหลํงเรียนรู๎
3. บริการสารสนเทศนอกเวลาราชการ
4. โครงการจัดหาวัสดุ และซํอมบารุง
ครุภัณฑ์งานศูนย์คอมพิวเตอร์
5. โครงการจัดหาครุภัณฑ์การเรียนการ
สอน
6. โครงการซํอมครุภัณฑ์
7. จัดหาครุภัณฑ์

กลยุทธ์ 4 สํงเสริมการบริหารจัดการเพื่อพัฒนางานและการให๎บริการ
มาตรการ
ตัวชี้วัด
1) ดาเนินงานประกันคุณภาพ - ระดับความสาเร็จของการ
อยํางตํอเนื่อง
ดาเนินงานตามระบบคุณภาพ
2) สํงเสริมการพัฒนาศักยภาพ มาตรฐาน ISO 9001 : 2015
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร - ร๎อยละของบุคลากรที่จัดทาคูํมือ
หรือแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน
-ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มี
ตํอการสํงเสริม พัฒนา และเผยแพรํ
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

แผนงาน/โครงการ
1. โครงการระบบคุณภาพมาตรฐาน
ISO 9001:2015
2. โครงการบริหารสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. โครงการพัฒนาบุคลากรด๎านวิทย
บริการ
4. โครงการพัฒนาบุคลากรด๎าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
5. โครงการบริหารศูนย์ภาษา
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กลยุทธ์ 5 พัฒนาศักยภาพการบริการสารสนเทศ
มาตรการ
ตัวชี้วัด
1. สํงเสริมและพัฒนาศักยภาพ - ร๎อยละความพึงพอใจของผู๎ใช๎บริการ
ด๎านการบริการของบุคลากร
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

แผนงาน/โครงการ
1. โครงการพัฒนาบุคลากรด๎าน
วิทยบริการ
2. โครงการพัฒนาบุคลากรด๎าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
3. โครงการบริหารศูนย์ภาษา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร๎างศักยภาพทางด๎านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ด๎าน
ภาษาตํางประเทศ ด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ 1 พัฒนาทักษะด๎านภาษาตํางประเทศ
มาตรการ
ตัวชี้วัด
แผนงาน/โครงการ
1) พัฒนาทักษะด๎าน
-ร๎อยละของนักศึกษาที่ได๎รับการพัฒนา 1. โครงการจัดหาบุคลากรด๎าน
ภาษาตํางประเทศ
ทักษะการสื่อสารภาษาตํางประเทศ
ภาษาตํางประเทศ
2) สอบวัดมาตรฐานความรู๎
-ร๎อยละของบุคลากรที่ได๎รับการพัฒนา 2. โครงการแขํงขันทักษะ
ความสามารถด๎าน
ทักษะการสื่อสารภาษาตํางประเทศ
ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษา
ภาษาตํางประเทศ
3. โครงการอบรมภาษาตํางประเทศ
สาหรับนักศึกษา
3. โครงการสอบวัดมาตรฐานความรู๎
ความสามารถด๎านภาษาตํางประเทศ
สาหรับนักศึกษา
4. โครงการพัฒนาภาษาตํางประเทศ
สาหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
6. โครงการจัดสอบ TOEIC สาหรับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร
7. ให๎บริการเรียนภาษาอังกฤษ
ออนไลน์
8. ตรวจสอบบทคัดยํอและงานวิจัย
บุคลากรมหาวิทยาลัย
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กลยุทธ์ 2 พัฒนาทักษะด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาตรการ
ตัวชี้วัด
1) สํงเสริมให๎เกิดทักษะด๎าน
-ร๎อยละของนักศึกษาและ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
บุคลากรที่ได๎รับการพัฒนาเพื่อ
สื่อสาร
เพิ่มศักยภาพทางด๎านเทคโนโลยี
2) สอบวัดมาตรฐานความรู๎
สารสนเทศ
ความสามารถด๎านเทคโนโลยี
-ร๎อยละของนักศึกษาปีสุดท๎ายที่
สารสนเทศและการสื่อสาร
สอบผํานเกณฑ์ด๎านเทคโนโลยี
สารสนเทศตามที่มหาวิทยาลัย
กาหนด

แผนงาน/โครงการ
1. โครงการพัฒนานักศึกษาด๎านไอซีที
เพื่อเตรียมความพร๎อมสูํสากล
2.สอบวัดมาตรฐานความรู๎ความสามารถ
ด๎านคอมพิวเตอร์
3. อบรมพัฒนาทักษะด๎าน ICT
Thailand 4.0

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสํงเสริมการค๎นคว๎า วิจัย และให๎บริการวิชาการแกํชุมชน
กลยุทธ์ 1 สํงเสริมการบริการวิชาการด๎านภาษาตํางประเทศ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารแกํชุมชน
มาตรการ
1) จัดบริการแหลํงข๎อมูลเพื่อ
สนับสนุนการค๎นคว๎า วิจัย
2) จัดกิจกรรมบริการวิชาการด๎าน
ภาษาตํางประเทศ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร

ตัวชี้วัด
-ร๎อยละของความพึงพอใจของ
ผู๎รับบริการวิชาการแกํสังคม
-ระดับความสาเร็จของการ
เสริมสร๎างศักยภาพการบริการ
วิชาการแกํสังคม

แผนงาน/โครงการ
1. โครงการบริการวิชาการด๎าน
วิทยบริการ
2. โครงการนิทรรศการราชภัฏ
กาแพงเพชรวิชาการ สานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. โครงการบริการวิชาการภายใต๎
โครงการในพระราชดาริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยาบรมราช
กุมารี
4. โครงการให๎บริการเรียน
ภาษาอังกฤษออนไลน์
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กลยุทธ์ 2 เพิ่มศักยภาพด๎านภาษา สารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แกํชุมชน
มาตรการ
ตัวชี้วัด
แผนงาน/โครงการ
พัฒนาบุคลากรให๎มีศักยภาพในการ -ระดับความสาเร็จของการ
1. โครงการบริการวิชาการด๎านวิทย
ปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการบริการ แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ของบุคลากรใน
บริการ
วิชาการแกํชุมชน
การบริการวิชาการแกํชุมชน
2. โครงการบริการวิชาการภายใต๎
โครงการในพระราชดาริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยาบรมราช
กุมารี
3. โครงการให๎บริการเรียน
ภาษาอังกฤษออนไลน์
4. โครงการนิทรรศการราชภัฏ
กาแพงเพชรวิชาการ สานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)
ลาดับ

ตัวชี้วัด

1
2

ระดับความสาเร็จในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
ระดับความพึงพอใจของผู๎ใช๎บริการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ระดับความสาเร็จของการให๎บริการระบบเครือขํายที่มีเสถียรภาพ
ระดับความสาเร็จในการเสริมสร๎างบรรยากาศแหํงการเรียนรู๎
ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตามระบบคุณภาพมาตรฐาน
ISO 9001 : 2015
ร๎อยละของบุคลากรที่จัดทาคูํมอื หรือแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตํอการสํงเสริม พัฒนา และ
เผยแพรํสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ร๎อยละของบุคลากรที่ได๎รบั การพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาตํางประเทศ
ร๎อยละของบุคลากรที่มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ร๎อยละของนักศึกษาและบุคลากรที่ได๎รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ทางด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ร๎อยละของนักศึกษาปีสุดท๎ายทีส่ อบผํานเกณฑ์ด๎านเทคโนโลยี
สารสนเทศตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ร๎อยละของความพึงพอใจของผู๎รับบริการวิชาการแกํสังคม
ระดับความสาเร็จของการเสริมสร๎างศักยภาพการบริการวิชาการแกํ
สังคม
ระดับความสาเร็จของการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ของบุคลากรในการ
บริการวิชาการแกํชุมชน
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4
4
4

4
4
4

4
4
4

5
5
5

5
5
5

70
3.50

70
3.50

80
4.00

90
4.50

100
4.50

40

45

50

55

60

6
1

8
2

10
3

12
4

14
5

70

75

80

85

90

70
4

75
4

80
4

85
5

90
5

4

4

4

5

5
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เกณฑ์ตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

1 ระดับความสาเร็จในการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศ

น้้าหนัก

เป้า

(ร้อยละ)

หมาย

6

เกณฑ์การให้คะแนน

ค้าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน

61

1

2

3

4

5

3

1

2

3

4

5 ประเด็นการประเมิน
พิจารณาจากจานวนทรัพยากรสารสนเทศ
ข้อ 1 มีจานวนสื่อสิ่งพิมพ์เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 1,000 รายการ
ข้อ 2 มีจานวน สื่อโสตทัศน์ฯเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 100 รายการ
ข้อ 3 มีจานวน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ไม่น้อยกว่า 2 ฐาน
คะแนน
ระดับที่ 1 ปฏิบัติได้ 1 ข้อ
ระดับที่ 2 ปฏิบัติได้ 2 ข้อ
ระดับที่ 3 ปฏิบัติได้ครบทั้ง 3 ข้อ
ระดับที่ 4 มีการปฏิบัติได้ครบทั้ง 3 ข้อ และมีความพึงพอใจใน
การใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ในระดับมาก
ระดับที่ 5 มีการปฏิบัติได้ครบทั้ง 3 ข้อ และมีความพึงพอใจใน
การใช้ทรัพยากรสารสนเทศในระดับมากที่สุด

ที่

ตัวชี้วัด

น้้าหนัก

เป้า

(ร้อยละ)

หมาย
61

2 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

6

เกณฑ์การให้คะแนน
1

2

3

4

ค้าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน
5

ค่าเฉลี่ย 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 ประเด็นการประเมิน
4.51

พิจารณาจากผลการสารวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการแหล่งเรียนรู้
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ระดับที่ 1 ค่าเฉลี่ย 2.50
ระดับที่ 2 ค่าเฉลี่ย 3.00
ระดับที่ 3 ค่าเฉลี่ย 3.50
ระดับที่ 4 ค่าเฉลี่ย 4.00
ระดับที่ 5 ค่าเฉลี่ย 4.50

ที่

ตัวชี้วัด

น้้าหนัก

เป้า

(ร้อยละ)

หมาย

ให้บริการระบบเครือข่ายที่มี
เสถียรภาพ

6

ค้าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน

1

2

3

4

5

4

1

2

3

4

5 ประเด็นการประเมิน

ข้อ

ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ

61
3 ระดับความสาเร็จของการ

เกณฑ์การให้คะแนน

ข้อ

พิจารณาจากระบบและกลไกในการพัฒนาระบบเครือข่าย โดยมี
ประเด็นพิจารณา ดังนี้
1. มีแผนพัฒนาระบบเครือข่าย
2. มีบุคลากรที่รับผิดชอบโดยตรง
3. มีการพัฒนาระบบเครือข่าย โดยจัดหาครุภัณฑ์เพื่อการบริหาร
จัดการระบบเครือข่ายหลัก
4. มีการตรวจและประเมินประสิทธิภาพระบบเครือข่าย
5. นาผลการประเมินไปพัฒนางานระบบเครือข่าย

ตัวชี้วัด
ที่

น้้าหนัก

เป้า

(ร้อยละ)

หมาย

เสริมสร้างบรรยากาศแห่งการ
เรียนรู้

6

ค้าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน

1

2

3

4

5

4

1

2

3

4

5 ประเด็นการประเมิน

ข้อ

ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ

61
4 ระดับความสาเร็จในการ

เกณฑ์การให้คะแนน

ข้อ

พิจารณาจากระดับความสาเร็จในการเสริมสร้างบรรยากาศแห่งการ
เรียนรู้ โดยมีประเด็นพิจารณา ดังนี้
1. มีแผนงานโครงการเสริมสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้
2. มีการกาหนดผู้รับผิดชอบโครงการ
3. มีการดาเนินการตามแผน
4. มีการติดตามความก้าวหน้าและรายงานผลการดาเนินงาน
5. มีการนาผลการประเมิน มาดาเนินการปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงาน

ที่

ตัวชี้วัด

น้้าหนัก

เป้า

(ร้อยละ)

หมาย
61

5 ระดับความสาเร็จของการ
ดาเนินงานตามระบบคุณภาพ
มาตรฐาน ISO 9001 : 2015

6

5 ข้อ

เกณฑ์การให้คะแนน

ค้าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5 ประเด็นการประเมิน

ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ

ข้อ

พิจารณาจากระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตามระบบ
คุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ดังนี้
1. มีแผนการดาเนินการเกี่ยวกับการนาเกณฑ์คุณภาพ
มาตรฐานสากลมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
2. มีการจัดทาคู่มือคุณภาพและคู่มือปฏิบัติงานของบุคลากร
3. มีการตรวจประเมินผลการดาเนินงานอย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง
4. มีการนาผลการตรวจประเมินมาปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงาน
5. ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2015

ที่

ตัวชี้วัด

น้้าหนัก

เป้า

(ร้อยละ)

หมาย
61

6 ร้อยละของบุคลากรที่จัดทา
คู่มือหรือแนวปฏิบัติที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน

6

เกณฑ์การให้คะแนน
1

2

3

4

ค้าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน
5

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ประเด็นการประเมิน
80
60 70
80
90
100

พิจารณาจากจานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการจัดทาแนว
ปฏิบัติที่ดีหรือมีคู่มือการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับจานวน
บุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด แสดงผลเป็นร้อยละ
1 คะแนน ร้อยละ 60
2 คะแนน ร้อยละ 70
3 คะแนน ร้อยละ 80
4 คะแนน ร้อยละ 90
5 คะแนน ร้อยละ 100

ที่

ตัวชี้วัด

น้้าหนัก

เป้า

(ร้อยละ)

หมาย
61

7 ร้อยละความพึงพอใจของ

6

ผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพการ

เกณฑ์การให้คะแนน
1

2

3

4

ค้าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน
5

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ประเด็นการประเมิน
80

60

70

80

90

100

พิจารณาจากผลการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มี

ให้บริการของบุคลากรสานัก

ต่อคุณภาพการให้บริการของบุคลากรสานักวิทยบริการและ

วิทยบริการและเทคโนโลยี

เทคโนโลยีสารสนเทศ

สารสนเทศ

8 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศ

5

1 คะแนน ร้อยละ 60
2 คะแนน ร้อยละ 70
3 คะแนน ร้อยละ 80
4 คะแนน ร้อยละ 90
5 คะแนน ร้อยละ 100
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ประเด็นการประเมิน
40

40

45

50

55

60

พิจารณาจากจานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะและ
การสื่อสารภาษาต่างประเทศ

ที่

ตัวชี้วัด

น้้าหนัก

เป้า

(ร้อยละ)

หมาย
61

9 ร้อยละของบุคลากรที่มีทักษะ

5

ร้อยละ
10

การสื่อสารภาษาอังกฤษ

เกณฑ์การให้คะแนน
1

2

3

4

ค้าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน
5

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ประเด็นการประเมิน
6
8
10
12
14

พิจารณาจากจานวนบุคลากรทั้งสายวิชาการและสาย

สนับสนุนที่สอบผ่านภาษาอังกฤษจากสถาบันที่ได้การรับรอง
10 ร้อยละของนักศึกษาและ
บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
เพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

5

ร้อยละ
3

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ประเด็นการประเมิน
1
2
3
4
5

พิจารณาจากจานวนนักศึกษา และบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยที่ได้รับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
จากสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในปีการศึกษาต่อ
จานวนนักศึกษาและบุคลากรทั้งหมดของมหาวิทยาลัย

ที่

ตัวชี้วัด

น้้าหนัก

เป้า

(ร้อยละ)

หมาย
61

11 ร้อยละของนักศึกษาปีสุดท้าย

6

ร้อยละ
80

ที่สอบผ่านเกณฑ์ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศตามที่

เกณฑ์การให้คะแนน
1

2

3

4

ค้าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน
5

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ประเด็นการประเมิน
70
75
80
85
90

พิจารณาจากจานวนนักศึกษาปีสุดท้ายที่ผ่านการสอบด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานที่

มหาวิทยาลัยกาหนด

มหาวิทยาลัยกาหนด ต่อจานวนนักศึกษาปีสุดท้ายทั้งหมดที่เข้า
สอบ แสดงในรูปแบบร้อยละ

12 ร้อยละของความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการวิชาการแก่สังคม

6

ร้อยละ
70

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ประเด็นการประเมิน
60
65
70
75
80
พิจารณาจากร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ

วิชาการแก่ สังคม
ระดับที่ 1 ร้อยละ 60
ระดับที่ 2 ร้อยละ 65
ระดับที่ 3 ร้อยละ 70
ระดับที่ 4 ร้อยละ 75
ระดับที่ 5 ร้อยละ 80

ที่

ตัวชี้วัด

น้้าหนัก

เป้า

(ร้อยละ) หมาย
61
13 ระดับความสาเร็จของการ
เสริมสร้างศักยภาพการบริการ
วิชาการแก่สังคม

5

เกณฑ์การให้คะแนน
1

2

3

4

ค้าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน
5

4 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ ประเด็นการประเมิน
พิจารณาจากระดับความสาเร็จของการเสริมสร้างศักยภาพการบริการ
วิชาการแก่สังคม โดยมีประเด็นพิจารณา ดังนี้
1. กาหนดชุมชนหรือองค์กรเป้าหมายของการให้บริการทางวิชาการแก่
สังคมโดยมีความร่วมมือระหว่างคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า
2. จัดทาแผนบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมจากชุมชนหรือองค์การ
เป้าหมายที่กาหนดในข้อ 1
3. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็งที่มี
หลักฐานที่ปรากฎชัดเจน
4. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายดาเนินการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
5. สถาบันสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกใน
การพัฒนาชุมชนหรือองค์การเป้าหมาย

ที่

ตัวชี้วัด

น้้าหนัก

เป้า

(ร้อยละ) หมาย
61
14 ระดับความสาเร็จของการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
บุคลากรในการบริการวิชาการ
แก่ชุมชน

5

เกณฑ์การให้คะแนน
1

2

3

4

ค้าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน
5

3 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ ประเด็นการประเมิน
พิจารณาจากระดับความสาเร็จของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร
ในการบริการวิชาการแก่ชุมชน โดยมีประเด็นพิจารณา ดังนี้
1. มีแผนหรือปฏิทินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริการ
วิชาการ
2. มีการดาเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3. มีคู่มือหรือแนวปฏิบัติที่ดีในการให้บริการวิชาการ
4. มีการติดตามผลการนาความรู้ที่ได้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไป
ใช้ในการบริการวิชาการ
5. มีการนาผลการติดตามไปปรับปรุงการดาเนินงานบริการวิชาการ

การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม ศักยภาพ (SWOT Analysis)
จากผลการดาเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ทบทวนผลการดาเนินงาน โดยได้วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายใน
ประจาปีการศึกษา 2559 และผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 และผลการดาเนินงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผน
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคณะในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) มีดังนี้
จุดแข็ง (Strengths)
จุดอ่อน (Weakness)
1. เป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีความพร้อมในการสนับสนุนการเรียนรู้และการ
1. มีบุคลากรเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านบรรณารักษศาสตร์ ด้านภาษาและด้าน
ให้บริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการปฏิบัติงาน แต่ไม่เพียงพอกับภาระงาน
2. มีระบบและกลไกในการพัฒนาทักษะด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้แก่
2. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานมีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารน้อย
นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
3. ขาดระบบการสารองข้อมูลเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3. มีการบริการวิชาการด้านบรรณารักษศาสตร์ ด้านภาษา และด้านเทคโนโลยี
4. ขาดการติดตามผลลัพธ์หลังการฝึกอบรมทักษะด้านภาษาและคอมพิวเตอร์
สารสนเทศที่ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น
5. นโยบายการดาเนินงานป้องกันการเข้าใช้ระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยยังไม่
4. มีต้นทุนสาธารณูปโภคการบริหารจัดการด้านระบบเครือข่ายและการสื่อสารที่มี
สามารถดาเนินการได้อย่างเต็มที่
ประสิทธิภาพ
6. ค่าตอบแทนของอาจารย์ชาวต่างชาติน้อย จึงส่งผลให้ขาดอาจารย์เจ้าของภาษา
5. มีระบบเครือข่าย ทั่วทั้งมหาวิทยาลัยที่มีเสถียรภาพสูง
ในการเรียนการสอน
6. มีแหล่งจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศขนาดใหญ่ที่รองรับการให้บริการผ่านระบบ
7. บุคลากรส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งส่งผลต่อความมั่นคงในการปฏิบัติงาน
เครือข่ายอย่างเพียงพอ
ในระยะยาว
7. มีความร่วมมือในรูปเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก จึงทาให้เกิดการพัฒนา
ทรัพยากร การใช้ทรัพยากรและบุคลากรร่วมกัน
8. ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001: 2015
9. มีการใช้ซอฟท์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย

โอกาส (Opportunities)
1. นโยบายภาครัฐส่งเสริมให้มีการพัฒนาไปสู่ Thailand 4.0 ส่งผลให้มีการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่รองรับ
การให้บริการ
2. สกอ. หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน มีนโยบายในการพัฒนาฐานข้อมูลไปสู่
มาตรฐานในระดับสากล โดยความร่วมมือระหว่างห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษา
3. สกอ. มีนโยบายในการขยายเครือข่ายไปยังส่วนภูมิภาค ส่งผลให้มหาวิทยาลัย
ได้เป็นเครือข่ายแกนหลัก (Node) ระดับภูมิภาคของเครือข่าย Uninet
4. หน่วยงานภายนอกให้ความร่วมมือในการดาเนินกิจกรรมด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ส่งผลให้ได้รับการสนับสนุนด้านทรัพยากร
สารสนเทศและการพัฒนาบุคลากร
5. มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการที่เข้มแข็งและยั่งยืน
6. สกอ. มีนโยบายในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาและบุคลากร
ส่งผลให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพด้านภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานจากหน่วยงานภายนอกและให้การ
รับรองคุณภาพมาตรฐานสากล
8. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้พฤติกรรมการใช้สารสนเทศของ
ผู้ใช้บริการเปลี่ยนแปลง ทาให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรและการให้บริการใน
รูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับการให้บริการ

อุปสรรค (Threats)
1. มีภัยคุกคามด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์จากผู้ไม่ประสงค์ดี
2. นโยบายของมหาวิทยาลัยด้านการใช้งานระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
ผู้ใช้ยังไม่เข้มงวด
3. การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มีผลต่อการพัฒนางาน
4. มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนลดลง ส่งผลกระทบต่อการ
ดาเนินงานของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. นโยบายของมหาวิทยาลัยด้านการกระจายอัตรากาลังไม่เป็นไปตามกรอบ
อัตรากาลังของหน่วยงาน
6. ระบบสารสนเทศบางระบบที่ใช้ภายในมหาวิทยาลัยยังขาดประสิทธิภาพ
ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดาเนินงาน

ปัจจัยภายใน
จุดแข็ง(Strengths)
1. เป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรูท้ ี่มีความพร้อมในการสนับสนุนการเรียนรู้และการให้บริการ
2. มีระบบและกลไกในการพัฒนาทักษะด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย

น้าหนัก

คะแนน น้าหนักคะแนน

0.0650
0.0650

5
5

0.3250
0.3250

3. มีการบริการวิชาการด้านบรรณารักษศาสตร์ ด้านภาษา และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น

0.0650

3

0.1950

4. มีต้นทุนสาธารณูปโภคการบริหารจัดการด้านระบบเครือข่ายและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

0.0625

5

0.3125

5. มีระบบเครือข่าย ทั่วทั้งมหาวิทยาลัยที่มีเสถียรภาพสูง

0.0625

3

0.1875

6. มีแหล่งจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศขนาดใหญ่ที่รองรับการให้บริการผ่านระบบเครือข่ายอย่างเพียงพอ

0.0600

4

0.2400

7. มีความร่วมมือในรูปเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก จึงทาให้เกิดการพัฒนาทรัพยากร การใช้ทรัพยากรและบุคลากรร่วมกัน

0.0600

4

0.2400

8. มีได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001: 2015

0.0625

5

0.3125

9. มีการใช้ซอฟท์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย

0.0600

4

0.2400

รวม
จุดอ่อน(Weakness)

2.3775

1. มีบุคลากรเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านบรรณารักษศาสตร์ ด้านภาษาและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการปฏิบัติงาน แต่ไม่เพียงพอกับภาระงาน

0.0650

5

0.3250

2. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานมีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารน้อย

0.0650

5

0.3250

3. ขาดระบบการสารองข้อมูลเครือข่ายคอมพิวเตอร์

0.0625

4

0.2500

4. ขาดการติดตามผลลัพธ์หลังการฝึกอบรมทักษะด้านภาษาและคอมพิวเตอร์

0.0625

3

0.1875

5. นโยบายการดาเนินงานป้องกันการเข้าใช้ระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยยังไม่สามารถดาเนินการได้อย่างเต็มที่

0.0625

5

0.3125

6. ค่าตอบแทนของอาจารย์ชาวต่างชาติน้อย จึงส่งผลให้ขาดอาจารย์เจ้าของภาษาในการเรียนการสอน

0.0600

3

0.1800

7. บุคลากรส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งส่งผลต่อความมั่นคงในการปฏิบัติงานในระยะยาว
รวม

0.0600

4

0.2400

1.00

1.82

ปัจจัยภายนอก
โอกาส(Opportunities)
1. นโยบายภาครัฐส่งเสริมให้มีการพัฒนาไปสู่ Thailand 4.0 ส่งผลให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และแหล่งทรัพยากรการ

เรียนรู้ที่รองรับการให้บริการ
2. สกอ. หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน มีนโยบายในการพัฒนาฐานข้อมูลไปสู่มาตรฐานในระดับสากล โดยความร่วมมือระหว่างห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษา
3. สกอ. มีนโยบายในการขยายเครือข่ายไปยังส่วนภูมิภาค ส่งผลให้มหาวิทยาลัยได้เป็นเครือข่ายแกนหลัก (Node) ระดับภูมิภาคของเครือข่าย
Uninet
4. หน่วยงานภายนอกให้ความร่วมมือในการดาเนินกิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่งผลให้ได้รับการสนับสนุนด้านทรัพยากร
สารสนเทศและการพัฒนาบุคลากร
5. มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการที่เข้มแข็งและยั่งยืน
6. สกอ. มีนโยบายในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาและบุคลากร ส่งผลให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพด้านภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ
7. มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานจากหน่วยงานภายนอกและให้การรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล
8. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้พฤติกรรมการใช้สารสนเทศของผู้ใช้บริการเปลี่ยนแปลง ทาให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรและการให้บริการใน
รูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับการให้บริการ
รวม

น้าหนัก

คะแนน

น้าหนัก

0.0750

5

0.375

0.0725

5

0.3625

0.0700

5

0.350

0.0700

3

0.210

0.0700

4

0.280

0.0700

5

0.350

0.0725

5

0.3625

0.0700

5

0.350
2.64

อุปสรรค(Threats)
1. มีภัยคุกคามด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์จากผู้ไม่ประสงค์ดี

0.0750

4

0.300

2. นโยบายของมหาวิทยาลัยด้านการใช้งานระบบเครือข่ายสารสนเทศของ ผู้ใช้ยังไม่เข้มงวด

0.0725

4

0.290

3. การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีผลต่อการพัฒนางาน

0.0700

3

0.210

4. มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนลดลง ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

0.0725

4

0.290

5. นโยบายของมหาวิทยาลัยด้านการกระจายอัตรากาลังไม่เป็นไปตามกรอบอัตรากาลังของหน่วยงาน

0.0700

4

0.280

6. ระบบสารสนเทศบางระบบที่ใช้ภายในมหาวิทยาลัยยังขาดประสิทธิภาพส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดาเนินงาน
รวม

0.0700

4

0.280

1.00

1.65

สถานการณ์หรือต้าแหน่งทางกลยุทธ์พัฒนาส้านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โอกาส (O)
กลยุทธ์เชิงรุ ก

2.64

กลยุทธ์การปรับตัว



จุดแข็ง (S)

2.3775

1.82

จุดอ่อน (W)

1.65

กลยุทธ์การชะลอตัว

กลยุทธ์การตัดทอน

อุปสรรค (T)

จุดแข็ง
จุดอ่อน
โอกาส
อุปสรรค

2.3775
1.82
2.64
1.65

ตาแหน่งทางกลยุทธ์การพัฒนาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร คือกลยุทธ์แบบ SO strategy หรือ กลยุทธ์เชิงรุก

