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ส่วนที่ 1
บทนำ
ควำมเป็นมำของคณะครุศำสตร์
คณะครุศาสตร์ เป็นหน่วยงานระดับคณะที่สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร มีพันธกิจหลักใน
การจัดการศึกษาและผลิตบัณฑิตครูเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
คณะครุศาสตร์ เดิมมีชื่อว่า “คณะวิชาครุศาสตร์” เป็นส่วนราชการหนึ่งของวิทยาลัยครู
กาแพงเพชร ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครูพุทธศักราช 2518 และมีการแก้ไขเพิ่มเติมปรับมาใช้
พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2527 ประกาศให้กรมการฝึกหัดครูโดยวิทยาลัยครูมี
หน้าที่ในการจัดการศึกษา เช่นเดียวกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ คณะวิชาครุศาสตร์จึงสามารถผลิตครูในระดับ
ปริญญาตรีได้ ในปีพุทธศักราช 2528 ได้มีการประกาศแบ่งส่วนราชการในวิทยาลัยครูกาแพงเพชร เพื่อให้
สอดคล้องกับภารกิจของวิทยาลัยครูตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู จึงเปลี่ยนชื่อจากคณะวิชาครุศาสตร์
มาเป็นคณะครุศาสตร์ จนถึงปัจจุบัน ในปีพุทธศักราช 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” เป็นชื่อสถาบันการศึกษาใน
กรมการฝึกหัดครู เริ่มใช้ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา คณะครุศาสตร์จึงเป็นหน่วยงาน
หนึ่งของสถาบันราชภัฏกาแพงเพชร หลังจากนั้นในปีพุทธศักราช 2538 จึงมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นโดย
พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏกาแพงเพชรและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ทาให้คณะครุศาสตร์สามารถ
จัดการเรียนการสอนสูงกว่าระดับปริญญาตรีและเปลี่ยนตาแหน่งผู้บริหารจาก “หัวหน้าคณะวิชา” มาเป็น
ตาแหน่ง “คณบดี” และในขณะนั้น คณะครุศาสตร์มีทั้งหมด 8 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาพื้นฐาน
การศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว ภาควิชา
อนุบาลศึกษา ภาควิชาการศึกษาพิเศษ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน ภาควิชาทดสอบและวิจัย และ
ภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ และแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ 2 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์คอมพิวเตอร์ศึกษา
และศูนย์เด็กปฐมวัย
ปีการศึกษา 2547 นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาที่เคยสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ย้ายมา
สังกัดคณะครุศาสตร์ได้แก่ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไปและคณะครุศาสตร์ได้รับมอบหมายให้
ผลิตบัณฑิตโครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) เป็นรุ่นแรก มีนักศึกษาใน
โครงการจานวน 39 คน ได้แก่โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ศิลปกรรม
(ดนตรี)
ในปีการศึกษา 2547 นี้ คณะครุศาสตร์ ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างหน่วยงานภายในให้มีความ
เหมาะสม จึงได้มีการจัดกลุ่มโปรแกรมวิชา เป็น 3 กลุ่ม สังกัดในภาควิชา ดังนี้ ภาควิชาการศึกษาพื้นฐานและ
เทคนิคการศึกษา มีโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา การศึกษาปฐมวัย การบริหารการศึกษา การศึกษาพิเศษ
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พลศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษาภาควิชาการศึกษาสังคมศาสตร์ มีโปรแกรมวิชาภาษาไทย สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ ศิลปกรรม (กลุ่มดนตรี) ศิลปกรรม ภาควิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์ มีโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์
ทั่วไป คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ศึกษา เป็นต้น
ปีการศึกษา 2548 คณะครุศาสตร์ ได้เริ่มจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ และ
เปิดศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อรับดูแลเด็กพิเศษออทิสติกและเด็กปัญญาอ่อน ซึ่งในระยะแรกมีเด็กพิเศษที่อยู่ใน
ความดูแล จานวน 8 คน
ปีการศึกษา 2549 ศูนย์เด็กปฐมวัยเปลี่ยนเป็นโรงเรียนอนุบาลราชภัฏกาแพงเพชรรับนักเรียนใน
ระดับก่อนอนุบาลและอนุบาล 1 และได้มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2549) เพื่อให้มีความทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
ประกอบด้วย สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาดนตรีศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชาสังคมศึกษา
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
ปัจจุบัน คณะครุศาสตร์ ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย และมีการจัดการเรียนการสอนให้หลากหลายสาขาวิชามากขึ้น
ปีการศึกษา 2553 คณะครุศาสตร์ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูพันธ์ใหม่นาร่อง โดยมี
นักศึกษาที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางวิชาการ และมีอุดมการณ์ในวิชาชีพครูได้รับทุนในปีการศึกษา 2552
จานวน 4 โปรแกรมวิชา ประกอบด้วย นักศึกษาโปรแกรมวิชาพลศึกษา จานวน 2 คน นักศึกษา
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ จานวน 1 คน นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย จานวน 2 คน และ
นักศึกษาโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา จานวน 2 คน
ปีการศึกษา 2554 คณะครุศาสตร์ มีนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูพันธ์ใหม่
นาร่อง จานวน 5 โปรแกรมวิชา ประกอบด้วย นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย จานวน 7 คน
นักศึกษาโปรแกรมวิชาพลศึกษา จานวน 3 คน นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ จานวน 22 คน
นักศึกษาโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา จานวน 6 คน และนักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา จานวน
5 คน รวมทั้งสิ้น 43 คน นอกจากนี้ ยังได้รับเลือกให้เป็นหน่วยพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อน
แต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ โดยความร่วมมือระหว่าง
สานักงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) , สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ปีการศึกษา 2555 คณะครุศาสตร์ได้ดาเนินการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ประถมศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2556 และมีการดาเนินการจัดการ
เรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจาปีการศึกษา 2555 เพื่อเป็นการ
พัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดต่างๆ ที่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
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ในปีการศึกษา 2555 นี้ คณะครุศาสตร์มีนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการผลิตครูมืออาชีพของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา คุณสมบัติของนักศึกษาที่เข้าร่วมในโครงการฯนี้ ต้องกาลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 5
ปีการศึกษา 2555 ซึ่งมีนักศึกษาที่ได้รับทุนจานวน 14 คน โดยเมื่อสาเร็จการศึกษาแล้ว นักศึกษาจะได้
เข้ารับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาแหน่งครูผู้ช่วยในสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ปีการศึกษา 2556 คณะครุศาสตร์ มีการดาเนินงานด้านการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีความ
ทันสมัย และสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 จานวน 3 หลักสูตร ดังนี้ หลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) และเปิดรับนักศึกษา
รุ่นแรกในปีการศึกษา 2556 จานวน 60 คน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) และ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2556) นอกเหนือจากการพัฒนาหลักสูตร ในปีการศึกษา 2556 คณะครุศาสตร์ ยังมีการลงนามความ
ร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก รวมถึงหน่วยงานต่างประเทศ ได้แก่ การทาบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ (MOU) กับ Southeast Asian Ministers of Education Organisation Regional Centre
for Education in Science and Mathematics Malaysia (SEAMEO RECSAM) หรือโครงการพัฒนา
ความสามารถในการสอนคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประเทศ
มาเลเซีย , College Of Education, West VisayasState University, Philippines , บันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ กับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร เขต 1 ในการจัดการศึกษาแก่โรงเรียน
สาธิต (วัดพระบรมธาตุ) , บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและงานวิจัย
ทางการศึกษาตามภารกิจขององค์กร กับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนโครงการเปิดโลกเรียนรู้เด็กและเยาวชน กับ
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวถนน
ปีการศึกษา 2557 คณะครุศาสตร์ ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารจัดการในระดับ
โปรแกรมวิชา จากเดิมในระดับปริญญาตรี จะมีจานวน 11 โปรแกรมวิชา แต่เนื่องจากเกิดความซ้าซ้อนใน
เรื่องการบริหารงาน ในปีการศึกษา 2557 โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา จึงได้ย้ายไปสังกัดคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์แทน เพื่อให้การบริหารงานทั้ง 2 คณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมี
การจัดตัง้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูที่มีความเข้มแข็ง ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สาคัญ ที่จะทาหน้าที่ในการผลิต
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการจัดกิจกรรมโครงการที่ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
ได้แก่ โครงการฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะเป็นชานาญการ
พิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ โครงการพัฒนาผู้ประวิชาชีพทางการศึกษา ฯลฯ
ปีการศึกษา 2558 คณะครุศาสตร์มีการพัฒนาทางด้านการผลิตและพัฒนาครูอย่างต่อเนื่องและเห็น
เป็นรูปธรรมมากขึ้น ได้แก่ การทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่องความร่วมมือในกิจการลูกเสือ
กับทั้ง 9 โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดกาแพงเพชร เพื่อบูรณาการและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
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ในการพัฒนากิจการลูกเสือให้เจริญก้าวหน้า และสนับสนุนองค์ความรู้ทางด้านวิชาการแก่โรงเรียนในฐานะ
เครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาในชุมชน
ปีการศึกษา 2559 คณะครุศาสตร์มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559) จานวน 10 หลักสูตร ได้แก่ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการ
ประถมศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาภาษาไทย และสาขาวิชาสังคมศึกษา
เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และให้เกิดความทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของโลกในปัจจุบัน นอกจากนี้คณะครุศาสตร์มีการดาเนินการตามนโยบายการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของ
รัฐบาล โดยการกระตุ้นให้นักศึกษาเห็นความสาคัญของการพัฒนาทักษะด้านวิชาการและวิชาชีพของตนเอง
เพื่อให้สามารถแข่งขันกับสถาบันผลิตครูอื่นๆได้ ซึ่งในปีการศึกษา 2559 มีนักศึกษาที่สามารถสอบคัดเลือก
เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นได้ จานวน 29 คน ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์
จานวน 8 คน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จานวน 2 คน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จานวน 5 คน
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จานวน 1 คน สาขาวิชาสังคมศึกษา จานวน 4 คน สาขาวิชาพลศึกษา จานวน
1 คน และสาขาวิชาภาษาไทย จานวน 8 คน ซึ่งนักศึกษาทั้ง 29 คน จะได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับ
ราชการครูในเขตพื้นที่ตามภูมิลาเนาของนักศึกษา
ปีการศึกษา 2560 คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจาปี 2560 มี
นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 9 สาขาวิชา รวมทั้งสิ้น 83 คน ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชา
คณิตศาสตร์ จานวน 9 คน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จานวน 2 คน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
จานวน 14 คน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จานวน 6 คน สาขาวิชาสังคมศึกษา จานวน 12 คน
สาขาวิชาพลศึกษา จานวน 3 คน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จานวน 4 คน สาขาวิชาภาษาไทย จานวน 18
คน และสาขาวิชาการประถมศึกษา จานวน 15 คน มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรปริญญาตรี
ปริญญาโท ปริญญาเอก และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต รวมทั้งสิ้น 14 หลักสูตร และมีหลักสูตรที่
จัดการเรียนการสอนนอกที่ตั้ง (บางส่วน) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด จังหวัดตาก
จานวน 2 หลักสูตร มีแหล่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาและการบริการวิชาการในรูปแบบการ
ดาเนินงานเป็นศูนย์ ประกอบด้วย ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ศูนย์
ส่งเสริมและบริการสุขภาพ ศูนย์นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ และโรงเรียนอนุบาลราชภัฏกาแพงเพชร
นอกจากนี้ ยังมีการให้บริการวิชาการที่เน้นการตอบสนองความต้องการของสังคมและท้องถิ่น เช่น การ
อบรมหลักสูตรระยะสั้น การเพิ่มวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฯลฯ
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โครงสร้ำงองค์กร
คณบดีคณะครุศำสตร์
คณะกรรมกำรประจำคณะ

รองคณบดี
คณะครุศำสตร์

- รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
- รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ
- รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา
- รองคณบดีฝ่ายบริหาร
วางแผนและพัฒนา
- รองคณบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษา

ประธำนโปรแกรม และ
หัวหน้ำกลุ่มสำขำวิชำ

หัวหน้ำ
สำนักงำนคณบดี

- งานธุรการ
- งานการเงิน บัญชี
และพัสดุ
- งานประชาสัมพันธ์
- งานอาคารสถานที่
- งานโสตทัศนูปกรณ์
- งานเลขานุการ

-

โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
โปรแกรมวิชาพลศึกษา
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์
ทัว่ ไป
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
โปรแกรมวิชาภาษาจีน
โปรแกรมวิชาภาษาไทย
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์
โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิชาจิตวิทยา
สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน
สาขาวิชาวิจัยและประเมินผล
การศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางการศึกษา

หัวหน้ำศูนย์

- ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู
- ศูนย์วิจัยและพัฒนา
การศึกษาพิเศษ
- ศูนย์คอมพิวเตอร์
- ศูนย์ส่งเสริมและ
บริการสุขภาพ
- โรงเรียนอนุบาลราชภัฏ
กาแพงเพชร
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โครงสร้ำงกำรบริหำร
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
รองศำสตรำจำรย์สุวิทย์ วงษ์บุญมำก
-

คณบดีคณะครุศำสตร์
รองศำสตรำจำรย์ ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์

โปรแกรม/สาขาวิชา
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู
โรงเรียนอนุบาลราชภัฏ
โรงเรียน ตชด.
ป.บัณฑิตวิชาชีพครู และบัณฑิตศึกษา

คณะกรรมกำรประจำ
คณะ

รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร
รศ.ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์
- งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
- งานพัฒนาหลักสูตร
- งานรับรองปริญญาทาง
การศึกษาและใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
- งานพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
นักศึกษา/บุคลากร
- การพัฒนาคณาจารย์ด้านการ
จัดการเรียนการสอน และ
การทาผลงานทางวิชาการ
- งานการจัดการความรู้ด้าน
การผลิตบัณฑิต
- งานฝึกอบรมลูกเสือ

รองคณบดีฝ่ำยกิจกำร
นักศึกษำ
ผศ.ธงชัย ช่อพฤกษา

รองคณบดีฝ่ำยวิจยั และ
บริกำรวิชำกำร
รศ.ดร.ยุภาดี ปณะราช
- งานวิจัย
- งานบริการวิชาการ
- งานจดแจ้งลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร
/อนุสทิ ธิบัตร
- งานจัดประชุมวิชาการระดับชาติ
/นานาชาติ
- งานวารสารวิชาการ
- งานจัดการความรู้ด้านการวิจัย
- งานวิเทศสัมพันธ์

รองคณบดีฝ่ำยบริหำร
วำงแผนและพัฒนำ
ผศ.ดร.ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล
- งานพัฒนาแผนกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัติราชการ
- งานอานวยการประชุมบุคลากร
และกรรมการประจาคณะ
- งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
- งานระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคณะ
- งานบริหารความเสี่ยง และ
การควบคุมภายใน
- งานสวัสดิการและพัฒนาองค์กร

-

งานกิจกรรมนักศึกษา
งานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
งานสวัสดิการและทุนการศึกษา
งานปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ
งานพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต
งานรับพระราชทานปริญญาบัตร

รองคณบดีฝ่ำยประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ
อาจารย์อมรา ทองใส
- งานประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตรและคณะ
- งานสารวจภาวะการมีงานทา
- งานสารวจความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต
- งานสร้างศักยภาพและเตรียมความพร้อม
เพือ่ การแข่งขันแก่ศิษย์เก่า และ
ศิษย์ปัจจุบัน
- งานเลขานุการ
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ข้อมูลพื้นฐำน
ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร มีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี
ปริญญาโท ปริญญาเอก และประกาศนียบัตรบัณฑิต รวมทั้งสิ้น 14 หลักสูตร ดังนี้






ชื่อหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี)
ครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี)
ครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี)
ครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี)
ครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี)
ครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี)
ครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี)
ครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี)
ครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี)
ครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี)
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
ระดับปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ระดับประกาศนียบัตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ชื่อปริญญา

สาขาวิชา

ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.

การศึกษาปฐมวัย
การประถมศึกษา
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
พลศึกษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน
ภาษาไทย
คอมพิวเตอร์
สังคมศึกษา

ค.ม.

การบริหารการศึกษา

ปร.ด.
ปร.ด.

การบริหารการศึกษา
ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา

ป.วิชาชีพ

วิชาชีพครู

ข้อมูลจำนวนนักศึกษำภำคปกติ และภำคพิเศษ
ข้อมูลจานวนนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ จาแนกตามหลักสูตร และสาขาวิชา ดังนี้
สาขาวิชา
 ระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
สาขาวิชาภาษาจีน
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
สาขาวิชาคณิตศาสตร์

2556

2557

ปีการศึกษา
2558

46
34
48
69
76
38

41
32
42
76
54
38

43
35
35
29
33
35

2559

2560

55
59
56
49
54
28

61
42
58
37
54
29

รวม
246
202
239
260
271
168
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สาขาวิชา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาสังคมศึกษา
สาขาวิชาพลศึกษา
สาขาวิชาการประถมศึกษา
 ระดับปริญญาโท
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 ระดับปริญญาเอก
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ยุทธศาสตร์การบริหาร และ
การพัฒนา
 ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพครู
รวม

2556
78
81
57
86

2557
66
77
72
81

ปีการศึกษา
2558
69
69
33
69

13

23

21

23

-

80

22

19
15

11
22

6
10

-

36
69

648

636

504

180
749

498

180
3,035

รวม

2559
59
57
57
56

2560
54
55
48
60

326
339
267
352

ข้อมูลบุคลำกรสำยวิชำกำร จำแนกตำมสำขำวิชำ
สำขำวิชำ
การศึกษาปฐมวัย
พลศึกษา
คอมพิวเตอร์
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ภาษาจีน
ภาษาไทย
การประถมศึกษา
การบริหารการศึกษา
จิตวิทยา
หลักสูตรและการสอน
วิจัยและประเมินผลการศึกษา

อำจำรย์ประจำ
ตำมสัญญำจ้ำง
1
6
1
1
1
1
3
1
1
3
-

ประเภท
พนักงำน
มหำวิทยำลัย
2
3
5
4
5
3
5
5
5
2
3
2
1
1

ข้ำรำชกำร
2
1
1
1
1
3
1
2

รวม
5
9
7
5
6
5
6
8
6
4
6
5
2
3
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สำขำวิชำ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
รวมทั้งสิ้น
ร้อยละ

อำจำรย์ประจำ
ตำมสัญญำจ้ำง
19
24.36

ประเภท
พนักงำน
มหำวิทยำลัย
1
47
60.26

ข้ำรำชกำร
12
15.38

รวม
1
78 คน

ข้อมูลบุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำร
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ชื่อ - สกุล
นางสาวระพีพร พุ่มอิ่ม
นางสาวฉวีวรรณ จันทร์อ่อน
นางมาริตา จิตชู
นางสาววาสนา สุระพา
นางสาวกรรณิกา จันสายทอง
นางสาวณิชารีย์ วุฒิชมภู
นางสาวภัทวรรณ์ ไชยภักดิ์
นางสาวกัลยารัตน์ มาลาศรี
นายพรหมธร พูลสุข
นายศาสตราวุธ กิมิพนั ธ์
นายอานนท์ ปลื้มเนตร
นางสาววิราพัตร กาวิละพันธ์
นางสาววาสนา จันทร์ผ่อง
นางสาวกาญจนา นาคสวาท
นายไกรศร สิงไฝแก้ว
นายพินิต มณีเขียว

ประเภท
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชัว่ คราว
ลูกจ้างชัว่ คราว
ลูกจ้างชัว่ คราว

ตาแหน่ง
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป
นักวิชาการศึกษา
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการศึกษา
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าทีป่ ฏิบัติการประจาโปรแกรมวิชา
เจ้าหน้าทีป่ ฏิบัติการประจาโปรแกรมวิชา
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ข้อมูลทำงกำรเงินของคณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
สัดส่วนของการจัดสรรงบประมาณที่คณะครุศาสตร์ได้รับ พ.ศ. 2558 – 2560
ประเภทงบประมำณ
งบประมาณแผ่นดิน
เงินรายได้ (บ.กศ.)
รวมทั้งหมด

ปีงบประมำณ
พ.ศ. 2558
(บำท)
4,136,775
6,728,500
10,865,275

ปีงบประมำณ
พ.ศ. 2559
(บำท)
4,074,865
7,796,550
11,871,415

ปีงบประมำณ
พ.ศ. 2560
(บำท)
4,128,814
6,603,310
10,732,124

รวม
12,340,454
21,128,360
33,468,814
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แผนกลยุทธ์คณะครุศำสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)
ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศำสตร์
ปรัชญำ
ครูดีสร้างคน คนดีสร้างชาติ ครุศาสตร์สร้างครูดี
วิสัยทัศน์
คณะครุศาสตร์เป็นผู้นาในการประยุกต์ศาสตร์พระราชามาใช้ในการผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่มีคุณภาพระดับสากล
วัตถุประสงค์
1. เพื่อผลิตบัณฑิตครูให้มีความรู้ ทักษะและความสามารถด้านวิชาการและวิชาชีพ
2. เพื่อพัฒนางานวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษา
3. เพื่อทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น
4. เพื่อบริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและมีธรรมาภิบาล
พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตครูให้มีความรู้ ทักษะและความสามารถด้านวิชาการและวิชาชีพ
2. พัฒนางานวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษา
3. ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น
4. บริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและมีธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศำสตร์
1. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตครูที่เน้นสมรรถนะสูงทั้งด้านความรู้และ
คุณธรรม
2. สร้างงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาวิชาชีพครู
3. เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการวิชาการ
4. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรม
5. เสริมสร้างธรรมาภิบาลและพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นสากล
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เป้ำประสงค์
1. ผลิตบัณฑิตครูที่มีคุณภาพและมีขีดสมรรถนะสูงตามแนวทางศาสตร์พระราชา “เข้าใจ เข้าถึง
พัฒนา”
2. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณค่าเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยศาสตร์พระราชา “เข้าใจ เข้าถึง
พัฒนา”
3. ให้บริการวิชาการและพัฒนาวิชาชีพครูด้วยหลักสูตรระยะสั้นที่หลากหลาย
4. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศ
5. บริหารจัดการที่ทันสมัยและยึดหลักธรรมาภิบาลด้วยมาตรฐานระดับสากล
ค่ำนิยมหลัก
EDU E : Efficiency คือ ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า ชุมชนและสังคมพึงพอใจ
D : Democracy คือ การทางานร่วมกันโดยยึดหลักประชาธิปไตย
U : Unity
คือ มีความรัก ความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและภักดีต่อองค์กร
อัตลักษณ์
บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น
จุดเน้น จุดเด่นหรือควำมเชี่ยวชำญเฉพำะ
ผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
คุณลักษณะบัณฑิตคณะครุศำสตร์
อ่อนน้อม ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน อุทิศตนให้กับงาน รอบรู้วิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพ
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ส่วนที่ 2
กรอบแนวคิดการพัฒนาด้านการวิจัย
แนวโน้มและผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศไทยด้วยการวิจัยและนวัตกรรม
แนวโน้ม หรือ Megatrend คือ แนวโน้มหลักในสังคมโลกซึ่งส่งผลกระทบต่อคนทุกคนและทำให้
เกิดกำรเปลี่ยนแปลงในระยะยำว ทัง้ ด้ำนเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม กำร
วิเครำะห์ถึงผลกระทบของแนวโน้มใหญ่จะทำให้เกิดกำรเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคตได้
โดยแนวโน้มใหญ่ที่สำคัญสำหรับโลกอนำคตในปี ค.ศ. 2030 ได้แก่
1. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร
สัดส่วนของประชำกรโลกที่มีอำยุ 60 ปีขึ้นไปมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 12.3 ในปี 2558 เป็น
ร้อยละ 16.5 ในปี 2573 หรือเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 4 ซึ่งเร็วกว่ำช่วงปี 2543-2558 ที่เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 2.3 ทำ
ให้สัดส่วนประชำกรในวัยแรงงำนลดลงส่งผลถึงกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจที่ช้ำลง
สำหรับประเทศไทยก็มีแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงประชำกรไปในทิศทำงเดียวกัน อัตรำกำร
เกิดใหม่ของประชำกรลดลงจำกกำรตัดสินใจชะลอมีบุตรของแต่ละครอบครัว ประชำกรมีอำยุขัย เฉลี่ยสูงขึน้
ด้วยกำรพัฒนำด้ำนวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ เกิดปรำกฏกำรณ์สังคมสูงวัยซึ่งผู้สูงอำยุมีโอกำสเป็นคนยำกจน
มำกกว่ำผู้นำครอบครัว เกิดกำรโยกย้ำยถิ่นฐำนทั้งภำยในประเทศและจำกต่ำงประเทศเข้ำสู่สังคมเมือง
แรงงำนยังคงมีปัญหำด้ำนคุณภำพและกำรถูกทดแทนด้วยควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี และประชำกรจะมี
อัตรำสำเร็จกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนสูงขึ้นแต่ยังคงมีควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ กำรเปลี่ยนแปลงเหล่ำนี้จะทำ
ให้เกิดควำมท้ำทำยใหม่ในประเทศไทย ได้แก่ กำรรักษำกำรเติบโตและสัดส่วนของประชำกร กำรจัดกำรด้ำน
สำธำรณสุขและกำรศึกษำ ทั้งนี้ กำรพลิกโฉมด้ำนสังคมอำจก่อให้เกิดโอกำสใหม่แก่ประเทศไทย เช่น
อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพขยำยตัวมำกขึ้น หรือเกิดตลำดใหม่ด้ำนกำรบริกำรสำหรับผู้อุปโภค
บริโภคเฉพำะกลุ่ม
2. โลกาภิวัฒน์และตลาดในอนาคต
กระแสโลกำภิวัฒน์ได้นำมำซึ่งกำรเคลื่อนย้ำยอย่ำงเสรีของสินค้ำ บริกำร เงินทุน ผู้คน สำรสนเทศ
องค์ควำมรู้และเทคโนโลยี กำรค้ำเสรีได้นำมำซึ่งกำรแข่งขันในตลำดโลกที่รุนแรงขึ้น ประเทศต่ำงๆ พยำยำม
รวมกลุ่มเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน โดยสร้ำงตลำดร่วม เชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทำน และใช้ประโยชน์
จำกกำรไหลของกระแสควำมรู้และกำรเคลื่อนย้ำยแรงงำนทักษะสูงหรือแรงงำนที่มีควำมสำมำรถพิเศษเพื่อ
สร้ำงนวัตกรรม ควำมท้ำทำยของประเทศไทยคือกำรพัฒนำสินค้ำและบริกำรให้มีคุณภำพเพื่อแข่งขันกับผู้ผลิต
และผู้ให้บริกำรจำกต่ำงประเทศ อีกทั้งเป็นกำรเปิดโอกำสในกำรขยำยธุรกิจในเขตเศรษฐกิจที่มีข้อตกลงกำรค้ำ
เสรีร่วมกัน นอกจำกนี้ ยังต้องให้ควำมสำคัญกับกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำด
ย่อม (SMEs) และเศรษฐกิจฐำนรำก ซึ่งเปรียบเหมือนกระดูกสันหลังของเศรษฐกิจไทย ให้อยู่รอดได้ท่ำมกลำง
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กำรแข่งขันที่เข้มข้นในยุคกำรค้ำเสรีและโลกำภิวัฒน์ นอกจำกผลกระทบด้ำนเศรษฐกิจแล้ว ผลกระทบด้ำน
ควำมมั่นคงอันเนื่องมำจำกกำรเผยแพร่ลัทธิสุดโต่ง ลัทธินิยมควำมรุนแรง และอำชญำกรรมข้ำมชำติที่ใช้
ประโยชน์จำกกำรเชื่อมโยงที่ดีขึ้น เป็นสิ่งที่ไทยต้องเตรียมกำรรับมือ
3. การขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติประชากรโลก
โดยเฉพำะชนชั้นกลำงที่เพิ่มขึ้นทำให้ควำมต้องกำรทรัพยำกรธรรมชำติเพิ่มขึ้น ทำให้ต้องคำนึงถึง
ควำมมั่นคงด้ำนน้ำ ด้ำนอำหำร และด้ำนพลังงำน ซึ่งมีควำมเกี่ยวพันกัน ภำวะขำดแคลนทรัพยำกรน้ำจะส่งผล
ให้เกิดกำรลงทุนด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำและกำร
อนุรักษ์ป่ำไม้ ซึ่งจะส่งผลถึงควำมมั่นคงด้ำนอำหำร เช่นเดียวกับควำมมั่นคงด้ำนพลังงำนซึ่งต้องกำรกำรวิจัย
และพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน
4. ความท้าทายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
กำรเพิ่มขึ้นของก๊ำซเรือนกระจกเป็นสำเหตุหลักที่ทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น ซึ่งเกิดจำกกำรดำเนิน
กิจกรรมของมนุษย์โดยตรง ในปี ค.ศ. 2030 โลกจะมีอุณหภูมิเฉลี่ยเพิ่มขึ้นประมำณ 1 องศำเซลเซียส ซึ่งอำจ
ส่งผลให้อัตรำกำรเกิดภัยพิบัติทำงธรรมชำติเพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยสำคัญ และระดับน้ำทะเลสูงขึ้นซึ่งเป็นผลมำจำก
กำรละลำยของน้ำแข็งขั้วโลกและกำรขยำยตัวของน้ำในมหำสมุทร สำหรับประเทศไทย กำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศ กำรเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลก และภัยพิบัติทำงธรรมชำติทำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ
และส่งผลต่ออัตรำกำรเติบโตด้ำนกำรเกษตรและชีวิตควำมเป็นอยู่ของมนุษย์ ควำมท้ำทำยที่สำคัญคือกำร
เตรียมกำรเพื่อรับมือกับปัญหำที่อำจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อในอนำคต และส่งเสริมให้เกิดควำมตระหนักด้ำน
สิ่งแวดล้อมเพื่อแก้ปัญหำมลภำวะและลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกผ่ำนกลไกหรือมำตรกำรต่ำงๆ เช่น
นโยบำยส่งเสริมกำรลงทุนเพื่อให้เกิดกำรพัฒนำเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กำรจัดทำบัญชีก๊ำซเรือน
กระจกในภำคอุตสำหกรรม กำรจัดกำรพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง ทั้งนี้ วิกฤตและผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลง
สภำพภูมิอำกำศนี้ ก่อให้เกิดโอกำสในกำรลงทุนด้ำนกำรพัฒนำเพื่อสิ่งแวดล้อม เช่น แบบจำลองเพื่อคำดกำรณ์
กำรเกิดภัยพิบัติ และเทคโนโลยีพลังงำนทดแทนหรือพลังงำนสะอำด เป็นต้น
5. เทคโนโลยีและนวัตกรรม
มีกำรเร่งพัฒนำเทคโนโลยีโดยกำรควบรวมองค์ควำมรู้จำกหลำกหลำยศำสตร์เข้ำด้วยกัน เกิดเป็น
เทคโนโลยีพลิกโฉมฉับพลัน (Disruptive technology) ที่ส่งผลกระทบทำงเศรษฐกิจและสังคมอย่ำงกว้ำงขวำง
ทำให้คุณภำพชีวิตสูงขึ้น เกิดรูปแบบกำรผลิตและบริกำรใหม่ๆ สร้ำงอำชีพและกำรจ้ำงงำนรูปแบบใหม่ แต่ใน
ขณะเดียวกันก็อำจทดแทนแรงงำนคนรูปแบบเดิมและทำให้กำรผลิตและบริกำรรูปแบบเดิมต้องยุติลง
ตัวอย่ำงเช่น อินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ (Mobile Internet) กำรวำงระบบอัตโนมัติทดแทนแรงงำนคน รวมถึง
แรงงำนที่มีควำมรู้ (Automation of knowledge work) อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things)
กำรประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ ( Cloud computing) หุ่นยนต์ขนั้ สูง (Advanced robotics) กำรถอดรหัสพัน
ธุกรรม (Next-generation genomics) ยำนยนต์อัตโนมัติ (Autonomous vehicles) หน่วยเก็บพลังงำน
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(Energy storage) กำรพิมพ์ 3 มิติ (3D printing) วัสดุขั้นสูง (Advanced materials) และพลังงำนหมุนเวียน
(Renewable energy) เทคโนโลยีพลิกโฉมฉับพลันที่เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อทุกภำคส่วนของไทย ทั้งเป็น
กำรยกระดับกำรดำเนินงำนและกระตุ้นให้เกิดกำรเตรียมพร้อมรับมือของภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง อำทิ
(1) เพิ่มประสิทธิภำพและเพิ่มควำมโปร่งใสในกำรทำธุรกรรมและกำรให้บริกำรของภำครัฐและ
ภำคเอกชน
(2) เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของภำคกำรผลิตและบริกำร ผ่ำนกำรปรับโครงสร้ำงกำรผลิต
โครงสร้ำงกำรแข่งขัน เพิ่มผลิตภำพในภำคกำรเกษตร อุตสำหกรรมและบริกำร เปลี่ยนรูปแบบวัตถุดิบและ
ปัจจัยกำรผลิต ลดต้นทุน ลดทรัพยำกร ลดตัวกลำงกำรทำธุรกรรม และเพิ่มโอกำสให้แก่บริษัทจัดตั้งใหม่
(Startups)
(3) เปลี่ยนโครงสร้ำงกำรจ้ำงงำน พัฒนำคนให้มีทักษะใหม่ตลอดเวลำ และปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต
(4) เพิ่มควำมปลอดภัย และแก้ปัญหำกำรจรำจร โดยภำครัฐต้องปรับเปลี่ยนกฎระเบียบและกำร
จัดกำรเพื่อรองรับ
(5) ยกระดับด้ำนสุขภำพและกำรแพทย์ เพิ่มอำยุขัยของประชำกร ปรับเปลี่ยนระบบประกันสุขภำพ
ปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์ที่ตอบโจทย์เฉพำะ ซึ่งประเทศไทยต้องเตรียมข้อกำหนดทำงจริยธรรมและกฎหมำย
รองรับ
(6) เปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงกำรผลิตและกำรใช้พลังงำนหมุนเวียนของโลก ลดต้นทุนในกำรผลิต
พลังงำน และลดผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
6 กระแสสังคมฐานความรู้การแบ่งปันความรู้ในอนาคตจะมีประสิทธิภาพสูงมาก
โดยเฉพำะกำรใช้อินเทอร์เน็ตเป็นกลไกในกำรเชื่อมโยง ทำให้มีกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์และแนว
ปฏิบัติที่ดีในกำรพัฒนำที่ยั่งยืนเพื่อสังคมที่มีเสถียรภำพและโลกที่น่ำอยู่ของคนรุ่นหลัง สำหรับประเทศไทยมี
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีเงื่อนไขควำมรู้คู่คุณธรรมทำให้มีควำมพอประมำณ มีเหตุผล และมี
ภูมิคุ้มกันที่ดีในกำรดำรงชีวิตและประกอบอำชีพ ทำให้เกิดควำมยั่งยืนทัง้ ในระดับปัจเจกชน ครอบครัว สังคม
และประเทศชำติ ทัง้ นี้ กำรวิจัยและนวัตกรรมเป็นปัจจัยสำคัญของสังคมฐำนควำมรู้ โดยต้องมีกำรจัดกำร
ควำมรู้ที่ดี ทัง้ กำรสร้ำงและกำรกระจำยควำมรู้สู่ประชำชน และคนในสังคมต้องเข้ำถึงควำมรู้ได้อย่ำงทั่วถึง
นอกจำกมิติด้ำนควำมรู้แล้ว มิติด้ำนคุณธรรมก็เป็นเงื่อนไขที่สำคัญของสังคมที่เจริญตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง คุณธรรมเป็นสิ่งที่ช่วยลดกำรใช้ควำมรุนแรง กำรทุจริต และกำรเอำรัดเอำเปรียบซึ่งกันและ
กัน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อควำมมั่นคงปลอดภัยของประชำชนและเสถียรภำพทำงกำรเมืองในระบอบ
ประชำธิปไตย
7. การมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบระดับประเทศ
โลกในอนำคตจะมีควำมร่วมมือที่ซับซ้อนมำกขึ้น เช่น กำรร่วมกันพัฒนำเพื่อแก้ปัญหำมลภำวะซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อทุกประเทศ หรือกำรมีส่วนร่วมในนโยบำยระดับประเทศโดยกำรลงนำมในข้อตกลงด้ำนกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ประเทศไทยมีส่วนร่วมในควำมรับผิดชอบระดับประเทศด้วยกำรให้กำรรับรอง
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วำระกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 (The Sustainable Development Goals: SDGs) ของสหประชำชำติ
และให้สัตยำบันต่อควำมตกลงปำรีส (Paris Agreement) ภำยใต้กรอบอนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ กำรให้ควำมสำคัญกับกำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของประชำคมโลก
เป็นโอกำสของไทยที่จะปรับทิศทำงกำรพัฒนำให้ยั่งยืนยิ่งขึ้นโดยใช้ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักนำ
และมีกำรวิจัยและนวัตกรรมเป็นปัจจัยสนับสนุน อีกทั้งเป็นโอกำสที่ไทยจะได้แสดงบทบำทที่สร้ำงสรรค์ในกำร
ถ่ำยทอดแนวปฏิบัติที่ดีตำมศำสตร์พระรำชำสู่ประเทศกำลังพัฒนำอื่น ๆ
8. บูรพาภิวัฒน์และภูมิรัฐศาสตร์ใหม่
ภูมิรัฐศำสตร์ใหม่ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งดุลอำนำจได้เคลื่อนย้ำยมำทำงเอเชียมำกขึ้นจำกควำมสำเร็จใน
กำรพัฒนำเศรษฐกิจของสำธำรณรัฐประชำชนจีนและประเทศอุตสำหกรรมใหม่ในเอเชีย มีผลต่อกำรกำหนด
นโยบำยกำรต่ำงประเทศและนโยบำยกำรค้ำระหว่ำงประเทศของไทย องค์ควำมรู้จำกกำรวิจัยจะช่วยสนับสนุน
กำรกำหนดท่ำทีที่ถูกต้องเพื่อรักษำผลประโยชน์ของประเทศในเวทีควำมร่วมมือต่ำง ๆ อำทิ ประชำคมอำเซียน
เวทีอนุภูมิภำคลุ่มแม่นำโขง และเวทีควำมร่วมมือหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทำง (One Belt, One Road) ซึ่งเป็นกลไก
สำคัญในกำรเชื่อมโยงภูมิภำคอำเซียน เอเชียใต้ เอเชียกลำง ตะวันออกกลำง แอฟริกำ และยุโรปเข้ำด้วยกัน ที่
ริเริ่มโดยสำธำรณรัฐประชำชนจีน โดยคำนึงถึงศักยภำพของประเทศไทยในด้ำนทำเลที่ตั้งและด้ำนอื่น ๆ
ประเทศไทยอำจมีโอกำสในกำรขยำยตลำดไปสู่หลำยประเทศทั่วโลกผ่ำน One Belt, One Road และใน
ขณะเดียวกันก็เป็นประตูสู่อำเซียนและอนุภูมิภำคลุ่มแม่น้ำโขง
ดังนั้น เพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงพลิกโฉมฉับพลันอย่ำงมีประสิทธิภำพ ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องมี
ยุทธศำสตร์กำรวิจัยและนวัตกรรมแห่งชำติที่จะทำให้ประเทศสำมำรถสร้ำงและเก็บเกี่ยวคุณค่ำและมูลค่ำต่ำงๆ
รวมทัง้ กำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถให้กับสังคมและประชำชนในประเทศได้ในระยะยำว โดยที่ยุทธศำสตร์กำร
วิจัยและนวัตกรรมจะคำนึงถึงกำรเปลี่ยนแปลงพลิกโฉมฉับพลันเป็นลำดับแรก รวมทั้งพิจำรณำถึงโอกำส
ของประเทศที่จะสำมำรถสร้ำงคุณค่ำและมูลค่ำต่ำงๆ ให้กับประเทศ และพิจำรณำถึงควำมท้ำทำยข้ำงหน้ำ
โดยมีกำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับ ทั้งนี้ โดยมีจุดมุ่งหมำยขั้นสุดท้ำยให้กำรวิจัยและนวัตกรรมของ
ประเทศเป็นส่วนสำคัญที่สนับสนุนให้ประเทศไทยสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยที่กำหนดไว้ในยุทธศำสตร์ชำติระยะ
20 ปี
สถานภาพระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
1. ศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตลอดระยะเวลำ 70 ปี 4 เดือน พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชมหิตลำธิเบศร
รำมำธิบดี จักรีนฤบดินทรสยำมินทรำธิรำช บรมนำถบพิตร ทรงครองรำชย์ พระองค์ทรงมีพระรำชกรณียกิจ
อย่ำงมำกมำย อันเป็นที่ประจักษ์กับประชำชนชำวไทย ไม่ว่ำจะเป็นกำรลงไปศึกษำเรียนรู้จำกชุมชน จนเกิด
เป็นโครงกำรตำมพระรำชดำริสี่พันกว่ำโครงกำรที่มีกระจำยอยู่ทั่วประเทศ รวมทัง้ พระรำชดำริที่เป็นทั้งแนวคิด
และปรัชญำ ที่เป็นพระรำชดำรัสคือ คำสั่งสอน ตักเตือน ให้สติ พระรำชกรณียกิจ คือ หลักกำรทรงงำนและ
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พระรำชจริยำวัตรของพระองค์คือ กำรประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่ปวงพสกนิกรชำวไทย ซึ่งจะยังคงอยู่คู่
แผ่นดินไทยตลอดไป ซึ่งสำมำรถน้อมนำไปประยุกต์ใช้ได้ในทุกระดับ ตั้งแต่กำรประกอบกิจวัตรประจำวัน และ
สัมมำชีพของแต่ละบุคคลไปจนถึงกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน เพื่อสร้ำงกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ผลจำกกำรทรงงำน
ในระยะเวลำที่ยำวนำนนั้นได้ก่อเกิดเป็นควำมรู้ขึ้นมำมำกมำย ซึ่งเป็นควำมอัศจรรย์และปลื้มปีติเป็นล้นพ้น
โดยเฉพำะพระรำชดำรัสทุกครั้งที่พระรำชทำนให้แก่พสกนิกรนั้น แท้ที่จริงก็คือศำสตร์ที่พระองค์ท่ำนทรง
ศึกษำ ทรงวิจัย ทรงค้นพบ ทรงทดลอง ทรงปฏิบัติมำแล้วเป็นเวลำนำนปีและผ่ำนกำรกลั่นกรองมำแล้ว จึง
กล่ำวได้ว่ำ พระรำชดำรัสที่พระองค์พระรำชทำนนั้น ล้วนเป็นเนื้อหำต้นกำเนิดของ “ศำสตร์พระรำชำ” อัน
เป็นศำสตร์ของแผ่นดินนั่นเอง ซึ่งมีทั้งเรื่องกำรจัดกำรน้ำ กำรจัดกำรดิน กำรจัดกำรป่ำไม้ กำรจัดกำร
สิ่งแวดล้อม กำรพัฒนำกำรคมนำคม นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์กำรเกษตรทฤษฎีใหม่หลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง ฯลฯ เป็นต้น
สำหรับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหนึ่งใน “ศำสตร์พระรำชำ” ที่เป็นหลักแนวคิดกำร
พัฒนำที่สมดุลและยั่งยืนในมิติต่ำงๆ ทั้งด้ำนเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม หัวใจของหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงคือทำงสำยกลำง อันประกอบด้วยควำมพอประมำณ ควำมมีเหตุผล และ
ควำมมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี บนเงื่อนไขควำมรู้และคุณธรรม โดยพระองค์ท่ำนได้พระรำชทำนไว้ตั้งแต่
ปีพุทธศักรำช 2517 และถูกนำมำเป็นแนวทำงในกำรนำพำประเทศไทยให้ข้ำมพ้นวิกฤตกำรณ์ทำงเศรษฐกิจ
ตั้งแต่ปีพุทธศักรำช 2540 เป็นต้นมำ และตั้งแต่นั้นมำ สังคมไทยทุกภำคส่วนได้น้อมนำหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงนี้ ไปเป็นแนวทำงปฏิบัติและประยุกต์ใช้อย่ำงแพร่หลำย ทั้งในระดับปัจเจกชน ครอบครัว
ชุมชน ระดับประเทศและนำนำชำติ ดังนั้น ควำมตระหนักในประโยชน์ของศำสตร์พระรำชำและหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียงของประชำชน จึงเป็นจุดแข็งที่สนับสนุนกำรพัฒนำประเทศให้บรรลุวิสัยทัศน์ “มั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน” ตำมยุทธศำสตร์ชำติ หรืออีกนัยหนึ่งเป็นจุดแข็งที่สนับสนุนกำรวิจัยและนวัตกรรมที่ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ตำมแนวทำงศำสตร์พระรำชำสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน
2. แผนการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบวิจัยแบบบูรณาการของประเทศ และกรอบยุทธศาสตร์
การวิจัยแห่งชาติ 20 ปี
กำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญเติบโตอย่ำงต่อเนื่องและมีเสถียรภำพจำเป็นต้องอำศัย
ควำมรู้และควำมก้ำวหน้ำในกำรวิจัยและนวัตกรรมที่ต้องมีกำรสร้ำงและสะสมองค์ควำมรู้ให้ทันสมัยตลอดเวลำ
เพื่อเป็นกลไกสำคัญในกำรนำพำประเทศหลุดพ้นจำกกับดักประเทศรำยได้ปำนกลำง และกลำยเป็นประเทศ
พัฒนำแล้ว ซึ่งต้องขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศจำกประเทศที่ใช้แรงงำนเข้มข้นไปเป็นประเทศที่
ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจด้วยฐำนควำมรู้ด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรม หรือที่เรียกในปัจจุบันว่ำ “ประเทศไทย
4.0” ด้วยเหตุนี้ รัฐบำลจึงได้จัดทำแผนกำรขับเคลื่อนและปฏิรูประบบวิจัยแบบบูรณำกำรของประเทศ และ
กรอบยุทธศำสตร์กำรวิจัยแห่งชำติ 20 ปี เพือ่ ปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ และกำหนดกรอบยุทธศำสตร์กำร
วิจัยแห่งชำติให้ชัดเจน ในกำรเป็นกลไกขับเคลื่อนประเทศไทยให้หลุดพ้นจำกกลุ่มประเทศรำยได้ปำนกลำงไปสู่
ประเทศรำยได้สูง และยกฐำนะประเทศไทยให้เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ภำยใน 20 ปีข้ำงหน้ำ เนื้อหำหลัก
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ประกอบด้วย กำรวิเครำะห์บริบทควำมท้ำทำยที่ส่งผลต่อทิศทำงกำรพัฒนำระบบวิจัยของประเทศ ที่มำ/
วัตถุประสงค์ของกำรจัดทำ สถำนภำพระบบวิจัยของประเทศ ประเด็นปัญหำระบบวิจัยของประเทศ ควำม
สอดคล้องของกำรวิจัยกับนโยบำยประเทศแผนกำรขับเคลื่อนและกำรดำเนินกำรตำมแผนกำรขับเคลื่อน โดย
กำหนดยุทธศำสตร์กำรวิจัย 7 ยุทธศำสตร์ ได้แก่
1) ยุทธศำสตร์กำรวิจัยด้ำนควำมมั่นคง
2) ยุทธศำสตร์กำรวิจัยด้ำนกำรเกษตร
3) ยุทธศำสตร์กำรวิจัยด้ำนอุตสำหกรรม
4) ยุทธศำสตร์กำรวิจัยด้ำนสังคม
5) ยุทธศำสตร์กำรวิจัยด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุข
6) ยุทธศำสตร์กำรวิจัยด้ำนพลังงำน
7) ยุทธศำสตร์กำรวิจัยด้ำนทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม
3. นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2560-2564)
นโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยแห่งชำติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2560-2564) มีวิสัยทัศน์ คือ “ประเทศไทย
เป็นประเทศที่พัฒนำโดยใช้กำรวิจัยและนวัตกรรม มีผลงำนวิจัยที่มีคุณภำพ มีกำรนำองค์ควำมรู้และนวัตกรรม
จำกงำนวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงในด้ำนสังคมและเศรษฐกิจ และมีควำมพร้อมด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
และบุคลำกรด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ เพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำประเทศ ให้มั่นคง มั่งคั่ง อย่ำงยั่งยืน” ซึ่ง
กำหนดยุทธศำสตร์กำรวิจัย 7 ยุทธศำสตร์ ได้แก่
1) เร่งรัดพัฒนำระบบวิจัยแบบบูรณำกำรของประเทศให้เข้มแข็ง เป็นเอกภำพ และยั่งยืน
รวมถึงสร้ำงระบบนิเวศกำรวิจัยที่เหมำะสม
2) เร่งส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยและสนองตอบต่อประเด็นเร่งด่วน
และมุ่งเน้นตำมยุทธศำสตร์และแผนพัฒนำประเทศ และภำรกิจของหน่วยงำน โดยรัฐลงทุนเพื่อกำรวิจัยและ
พัฒนำเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง
3) ส่งเสริมและสนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำในภำคเอกชน
4) ส่งเสริมกลไกและกิจกรรมกำรนำกระบวนกำรวิจัย ผลงำนวิจัย องค์ควำมรู้ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีจำกงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริง โดยควำมร่วมมือของภำคส่วนต่ำงๆ
5) พัฒนำและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำของ
ประเทศ
6) เพิ่มจำนวนและพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ เพื่อเพิ่มขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
7) พัฒนำควำมร่วมมือของเครือข่ำยวิจัยในประเทศและระหว่ำงประเทศ
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ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
รัฐบำลได้กำหนดให้มียุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) เพื่อเป็นแนวทำงในกำร
พัฒนำประเทศในระยะยำว และนำประเทศไปสู่ควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยกำหนดให้มีพระรำชบัญญัติ
กำรจัดทำยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติกำรวิจัยและนวัตกรรม
ซึ่งมีควำมสำคัญต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ ก็จำเป็นต้องมียุทธศำสตร์ในระยะ
ยำวที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี
กรอบยุทธศำสตร์กำรวิจัยและนวัตกรรมแห่งชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ที่ประกอบด้วย 4
ยุทธศำสตร์ ได้แก่
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้ำงควำมมั่งคั่งทำงเศรษฐกิจ
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกำรพัฒนำสังคมและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกำรสร้ำงองค์ควำมรู้พื้นฐำนของประเทศ
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน บุคลำกร และระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ
เป้ำหมำยของกำรวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้ำงควำมมั่งคั่งทำงเศรษฐกิจ ประกอบด้วย
1) ภำคอุตสำหกรรมกำรผลิตและบริกำร สร้ำงมูลค่ำเพิ่มสูงขึ้นจำกกำรวิจัยและนวัตกรรมส่งผลให้เกิด
กำรขยำยตัวเพิ่มขึ้นจำกปัจจุบันเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี
2) เกษตรกรมีรำยได้สุทธิเพิ่มสูงขึ้นจำกกำรวิจัยและนวัตกรรมโดยรวมทั้งประเทศเฉลี่ยร้อยละ 2 ต่อปี
3) จำนวนวิสำหกิจที่มีนวัตกรรม (มีสัดส่วนของรำยได้จำกผลิตภัณฑ์นวัตกรรมต่อรำยได้ทั้งหมด
(Vitality index) มำกกว่ำร้อยละ 10 เพิ่มขึ้น 5 เท่ำ
4) ภำคเอกชนลงทุนกำรวิจัยและพัฒนำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 1.6 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศ
5) ดัชนีควำมสำมำรถของประเทศในกำรดึงดูดและรักษำผู้มีควำมสำมำรถสูงเพิ่มขึ้นเป็น 75 เปอร์เซ็นไทล์
6) มูลค่ำธุรกรรมที่เกิดในประเทศไทยจำกควำมร่วมมือทำงเทคโนโลยีและนวัตกรรมจำกเครือข่ำย
ควำมร่วมมือระดับนำนำชำติ
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศำสตร์ ได้แก่ (1) อำหำร เกษตร เทคโนโลยีชีวภำพและ
เทคโนโลยีกำรแพทย์ (2) เศรษฐกิจดิจิทัลและข้อมูล (3) ระบบโลจิสติกส์ (4) กำรบริกำรมูลค่ำสูง และ
(5) พลังงำน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
เป้ำหมำยของกำรวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกำรพัฒนำสังคมและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย
1) ผู้สูงวัยร้อยละ 100 ได้รับโอกำสในกำรพัฒนำศักยภำพส่วนตนในกำรศึกษำและกำรทำงำน
2) นักเรียนร้อยละ 60 มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำทุกระดับชั้นผ่ำนเกณฑ์ คะแนนร้อยละ 50 (เมื่อ
เทียบกับปี 2559 ที่น้อยกว่ำร้อยละ 10)
3) เกษตรกรร้อยละ 90 ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในกำรผลิตผลผลิต และสินค้ำทำงกำรเกษตร
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4) ปัญหำโรคเรื้อรังของประเทศลดลง ทั้งโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
4.1) อัตรำป่วยรำยใหม่ของวัณโรคลดเหลือน้อยกว่ำ 10 คน ต่อประชำกรแสนคน ในปี
2578 (เมื่อเทียบกับ 172 คน ต่อประชำกรแสนคน ในปี 2558)
4.2) กำรติดเชื้อเอชไอวีรำยใหม่ลดลงร้อยละ 90 (เหลือน้อยกว่ำพันคนต่อปี เมื่อเทียบกับปี
2559 ประมำณเจ็ดพันคนต่อปี)
4.3) อัตรำตำยด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง โรคเบำหวำน และโรคระบบ
ทำงเดินหำยใจเรื้อรังในประชำกรอำยุระหว่ำง 30-70 ปี ลดลงเหลือ 257 คน ต่อประชำกรแสนคน ภำยในปี
2568 (เมื่อเทียบกับ 343 คน ต่อประชำกรแสนคน ในปี 2552)
5) ประเทศไทยมีกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกลงร้อยละ 20-25 ภำยในปี 2573 และลดมูลค่ำ
ควำมเสียหำยจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
6) ประเทศไทยมีเมืองอัจฉริยะ 20 เมือง ใน 4 ภูมิภำค ภูมิภำคละ 5 เมือง
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศำสตร์ ได้แก่ (1) สังคมสูงวัยและสังคมไทยในศตวรรษ
ที่ 21 (2) คนไทยในศตวรรษที่ 21 (3) สุขภำพและคุณภำพชีวิต (4) กำรบริหำรจัดกำรน้ำ กำรเปลี่ยนแปลง
สภำพภูมิอำกำศ และสิ่งแวดล้อม และ (5) กำรกระจำยควำมเจริญและเมืองน่ำอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
เป้ำหมำยของกำรวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกำรสร้ำงองค์ควำมรู้พื้นฐำนของประเทศ ประกอบด้วย
1) ประเทศไทยมีขีดควำมสำมำรถของทั้ง 4 ด้ำน คือ เทคโนโลยีชีวภำพ เทคโนโลยีวัสดุ นำโน
เทคโนโลยีและเทคโนโลยีดิจิทัลทัดเทียมประเทศที่ก้ำวหน้ำในเอเชีย
2) ประเทศไทยมีองค์ควำมรู้พื้นฐำนทำงสังคมและควำมเป็นมนุษย์ที่สำมำรถต่อยอดไปแก้ปัญหำ
สำคัญของประเทศและสำมำรถบริหำรจัดกำรกระแสกำรเปลี่ยนแปลงของโลกที่ส่งผลกระทบสำคัญต่อประเทศ
ไทย
3) ประเทศไทยเป็นผู้นำกำรวิจัยในระดับโลกด้ำนเกษตร (พืชและสัตว์เศรษฐกิจของไทย) ด้ำน
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ ด้ำนกำรแพทย์และสุขภำพ (โรคเขตร้อน) ด้ำนฟิสิกส์และเคมี (บำงสำขำ) และ
ด้ำนสังคม (ระบบประกันสุขภำพ)
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ประกอบด้วย 3 ประเด็นยุทธศำสตร์ ได้แก่ (1) องค์ควำมรู้พื้นฐำนและเทคโนโลยีฐำน
(2) องค์ควำมรู้พื้นฐำนทำงสังคมและควำมเป็นมนุษย์ และ (3) กำรวิจัยเพื่อควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
เป้ำหมำยของกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน บุคลำกร และระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
ประกอบด้วย
1) จำนวนบุคลำกรวิจัยและพัฒนำเพิ่มขึ้นเป็นไม่น้อยกว่ำ 60:10,000
2) สัดส่วนกำรลงทุนวิจัยและพัฒนำของภำคเอกชนต่อภำครัฐเพิ่มขึ้นเป็น 80:20
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3) ผลงำนวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกนำไปใช้ในกำรสร้ำงมูลค่ำเชิงพำณิชย์และสังคมมีจำนวน
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50
4) อันดับด้ำนกฎระเบียบที่สนับสนุนกำรพัฒนำนวัตกรรม (Technological regulation) จัดโดย
IMD อยู่ในลำดับ 1 ใน 30
ยุทธศำสตร์ที่ 4 ประกอบด้วย 6 ประเด็นยุทธศำสตร์ ได้แก่ (1) กำรปรับระบบวิจัยและนวัตกรรมของ
ประเทศ (2) บุคลำกรและเครือข่ำยกำรวิจัย (3) ระบบบริหำรจัดกำรงำนวิจัย (4) เขตเศรษฐกิจนวัตกรรม
(5) ระบบแรงจูงใจ และ (6) โครงสร้ำงพื้นฐำนคุณภำพแห่งชำติ
การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน – ภายนอก (SWOT Analysis) แผนกลยุทธ์ด้านการวิจัย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
จุดแข็ง (S)
จุดอ่อน (W)
1. มีงบสนับสนุนกำรพัฒนำตนเองในระดับคณะ
1. ผลงำนวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชำติและ
และภำยนอกมำก
นำนำชำติยังมีน้อย
2. มีบทควำมวิชำกำรและงำนวิจัยจำกวิทยำนิพนธ์ 2. กำรขอทุนวิจัยจำกแหล่งทุนภำยนอกยังมีน้อย
ในระดับบัณฑิตศึกษำ 2 สำขำ
3. ระบบกำรบริหำรงำนวิจัยมีขั้นตอน กำร
ดำเนินงำนและมีเอกสำรที่เกี่ยวข้องจำนวนมำกทำ
ให้นักวิจัยบำงส่วนรู้สึกท้อแท้
โอกาส (O)
อุปสรรค (T)
1. มีแหล่งทุนวิจัยจำกภำยนอก
1. โอกำสในกำรได้รับทุนสนับสนุนจำกแหล่งทุน
2. มีเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนงำนวิจัยจำก
ภำยนอก ยังค่อนข้ำงจำกัด เนื่องจำกแหล่งทุน
ต่ำงประเทศ
มักจะพิจำรณำให้ทุนแก่โครงกำรวิจัยที่ส่งผลให้เกิด
3. นโยบำยของรัฐบำลที่ส่งเสริมกำรวิจัยในลักษณะ ประโยชน์ที่เป็นรูปธรรม
บูรณำกำรกับประเด็นยุทธศำสตร์ชำติ
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ส่วนที่ 3
แผนกลยุทธ์ด้านการวิจัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ปรัชญา
ครูดีสร้างคน คนดีสร้างชาติ ครุศาสตร์สร้างครูดี
วิสัยทัศน์
คณะครุศาสตร์เป็นผู้นาในการประยุกต์ศาสตร์พระราชามาใช้ในการผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่มีคุณภาพระดับสากล
พันธกิจ
1.
2.
3.
4.
5.

ผลิตบัณฑิตครูให้มีความรู้ ทักษะและความสามารถด้านวิชาการและวิชาชีพ
พัฒนางานวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษา
ให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น
พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
บริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและมีธรรมาภิบาล

วัตถุประสงค์ของแผนกลยุทธ์ด้านการวิจัย
1. เพื่อพัฒนางานวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนกลยุทธ์ด้านการวิจัย
1. สร้างงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาวิชาชีพครู
เป้าประสงค์ของแผนกลยุทธ์ด้านการวิจัย
1. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณค่าเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
กลยุทธ์ของแผนกลยุทธ์ด้านการวิจัย
1.1 ยกระดับคุณภาพงานวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรม

แผนกลยุทธ์ด้านการวิจัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาวิชาชีพครู
เป้าประสงค์ที่ 1 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณค่าเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
กลยุทธ์ 1.1 ยกระดับคุณภาพงานวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรม
มาตรการ 1. กาหนดให้มีทีมพี่เลี้ยงนักวิจัย
2. สนับสนุนให้อาจารย์มีผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและตีพิมพ์เผยแพร่ 2 ปี/1 เรื่อง
3. สนับสนุนให้อาจารย์มีวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน 1 เรื่อง/1 ปี
เกณฑ์การให้คะแนน
ข้อมูล เป้าหมาย
ข้อ
ตัวชี้วัด
พื้นฐาน 2561
1
2
3
4
4
6
8
10
1 จานวนผลงานวิจัยที่ส่งเสริม
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
แนวคิดศาสตร์พระราชา และ
นาไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการ
สอนและพัฒนาท้องถิ่น ( 1
โปรแกรม /1 โครงการวิจัย)
25,000
2 จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจาก 26,590
บาท
บาท
หน่วยงานภายในหรือภายนอก

5
12
เรื่อง

25,000
บาท

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

- โครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย - รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
- โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนา บริการวิชาการ
งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
และพัฒนาท้องถิ่น
โครงการพัฒนางานวิจัยสาหรับ
บุคลากร

- รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ
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ข้อ

ตัวชี้วัด

ข้อมูล เป้าหมาย
พื้นฐาน 2561

1

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4

3

ร้อยละของอาจารย์ที่มีผลงาน
ตีพิมพ์ในระดับชาติ

ร้อยละ
38.72

ร้อยละ
40

4

จานวนอาจารย์ที่มีผลงานวิจัย
ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ
จานวนผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ที่ได้รับการจด
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์

-

3
คน

1
คน

2
คน

3
คน

4
คน

5
คน

-

1 เรื่อง

-

-

-

-

1 เรื่อง

5

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
20
25
30
35

5
ร้อยละ
40

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

โครงการจัดประชุมวิชาการนาเสนอ
ผลงานนวัตกรรม/ผลงานวิจัยของ
นักศึกษาและอาจารย์ครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์
โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์/เผยแพร่
ผลงานวิจัย
โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์/เผยแพร่
ผลงานวิจัย

- ประธานโปรแกรมวิชา/
ประธานสาขาวิชา
- รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ
- รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ
- รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน
แผนกลยุทธ์ด้านการวิจัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

เป้าประสงค์
พัฒนางานวิจัย
และนวัตกรรมที่
มีคุณค่าเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น

ตัวชี้วัด

2561
4
เรื่อง

ค่าเป้าหมาย
2562 2563 2564
6
8
10
เรื่อง เรื่อง เรื่อง

2565
12
เรื่อง

1
4
เรื่อง

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4
6
8
10
เรื่อง เรื่อง เรื่อง

5
12
เรื่อง

1 จานวนผลงานวิจัยที่ส่งเสริมแนวคิด
ศาสตร์พระราชา และนาไปใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนา
ท้องถิ่น ( 1 โปรแกรม /1
โครงการวิจัย)
2 จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจาก
25,000 25,000 25,000 25,000 25,000
25,000
หน่วยงานภายในหรือภายนอก
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
3 ร้อยละของอาจารย์ที่มีผลงานตีพิมพ์ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
ในระดับชาติ
40
50
60
70
80
20
25
30
35
40
4 จานวนอาจารย์ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์
5
7
10
12
15
1
2
3
4
5
ในระดับนานาชาติ
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
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เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด
5 จานวนผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ที่ได้รับการจดสิทธิบัตร/
อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์

ค่าเป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
1 เรื่อง 1 เรื่อง 1 เรื่อง 1 เรื่อง 1 เรื่อง

1
-

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4
-

5
1 เรื่อง
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เกณฑ์การประเมินความสาเร็จของตัวชี้วัด
แผนกลยุทธ์ด้านการวิจัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ตัวชี้วัด
1. จานวนผลงานวิจัยที่ส่งเสริมแนวคิดศาสตร์พระราชา
และนาไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ
พัฒนาท้องถิ่น ( 1 โปรแกรม /1 โครงการวิจัย)
2 จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากหน่วยงานภายใน
หรือภายนอก
3 ร้อยละของอาจารย์ที่มีผลงานตีพิมพ์ในระดับชาติ
4 จานวนอาจารย์ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับ
นานาชาติ
5 จานวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจด
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์

เกณฑ์การประเมินความสาเร็จ
จานวนผลงานวิจัยที่ส่งเสริมแนวคิดศาสตร์พระราชา และนาไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการ
สอนและพัฒนาท้องถิ่น โดยอาจมีลักษณะของการทาวิจัยเป็นทีมโดยบูรณาการกับหลาย
สาขาวิชา หรือการทาผลงานวิจัยแบบเดี่ยวโดยร่วมกับหน่วยงานภายนอก
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากหน่วยงานภายในหรือภายนอกของอาจารย์ประจา การ
พิจารณาให้เป็นตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของ สกอ. โดยกลุ่ม
ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ จานวนเงินสนับสนุนการวิจัย ต้องไม่ต่ากว่า 25,000 บาท/คน
ร้อยละของอาจารย์ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับชาติ โดยการประเมินต้องเป็นไปตามเกณฑ์
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ.
จานวนอาจารย์ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ โดยการประเมินต้องเป็นไปตาม
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ.
จานวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ โดยการ
ประเมินให้ยึดหลักเกณฑ์การจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย

27

