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ส่วนที่ 1 : บทน ำ 
 
กรอบแนวคิดหลักในกำรทบทวนแผนกลยุทธ์ ฉบับปรับปรุงปี 2564 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร บริหารจัดการภารกิจภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ตามพระบรมราโชบาย ระยะ 20 ปี ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่จัดท าร่วมกันระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง  และมีการจัดท า
แผนระยะสั้น คือ แผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2561 – 2565 โดยในแต่ละปีจะท าการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปี เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการจัดท า
งบประมาณเพ่ือจัดสรรให้หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย  

 อนึ่ง ในแต่ละปีมหาวิทยาลัยจะมีการทบทวนแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2561 – 2565 เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 
2564 ที่จะถึงนี้ มีสถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกที่เป็นทั้งโอกาสและข้อจ ากัด ซึ่งส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสังกัดกระทรวง วิกฤติ
การลดลงของประชากรเป้าหมายที่จะเข้าสู่ระบบอุดมศึกษา ทิศทางการพัฒนาประเทศ สถานการณ์ทางการเมืองและงบประมาณของประเทศ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
เข้าถึงความรู้ รวมถึงโรคระบาดที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เป็นผลให้สถาบันอุดมศึกษาจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงชนิดที่เรียกได้ว่าต้องมีการพลิกโฉม เพ่ือปรับบทบาทการเป็น
สถาบันอุดมศึกษาตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 อย่างแท้จริง  

 ทั้งนี้ ในการทบทวนแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2561 – 2565 เพ่ือจะน าไปสู่การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2564 และคู่มือการจัดท างบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งนี้นั้น มีกรอบแนวคิดหลักในการทบทวน ดังนี้ 

1. การปรับทิศทางและบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภายใต้สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ท าให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชรจะต้องปรับเปลี่ยนบทบาทส าคัญให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง ทั้งนี้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ก าหนดกรอบนโยบาย
และยุทธศาสตร์กระทรวง พ.ศ. 2563 – 2570 และยุทธศาสตร์กระทรวง  พ.ศ. 2563 แล้ว เพ่ือเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาระบบอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพ่ือให้เกิดเป็นพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยมีวิสัยทัศน์ ได้แก่ “เตรียมคนไทยแห่งศตวรรษที่ 21  
พัฒนาเศรษฐกิจที่กระจายโอกาสอย่างทั่วถึง สังคมท่ีมั่นคง และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยสร้างความเข้มแข็งทางนวัตกรรมระดับแนวหน้าในสากล น าพาประเทศไปสู่ประเทศ
ที่พัฒนาแล้ว”  และเพ่ือเป็นกลไกในการปรับเปลี่ยนประเทศไทยไปสู่ประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม จึงก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการด าเนินงานใน
ลักษณะแพลตฟอร์ม (platform) ความร่วมมือ ตามเป้าประสงค์ของการพัฒนาใน 4 ด้าน ได้แก่  

1) การพัฒนาก าลังคนและสถาบันความรู้  
2) การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ท้าทายของสังคม  
3) การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขัน  
4) การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่และลดความเหลื่อมล้ า 
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2. การปรับบทบาทการเป็นสถาบันอุดมศึกษา ที่มีจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ในกลุ่มการพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนที่ (Area Based and Community) เพ่ือจะเป็น
สถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งสู่การพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนที่ เป็นแหล่งเรียนรู้ ถ่ายทอดความรูและเทคโนโลยีเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แกบุคคล ชุมชน สังคม หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน เพ่ือการด ารงชีพ และให้ประชาชนมีโอกาสเรียนรูตลอดชีวิต น าไปสูความเข้มแข็งและการพัฒนาที่ยั่งยืนของทรัพยากรมนุษย์ สังคม ทองถิ่นและภูมิภาค  โดย
เป้าหมายหลัก จะเป็นการมุ่งเน้นพัฒนาชุมชนระดับท้องถิ่น และผลิตบัณฑิตให้มีความรู ความสามารถ เป็นหลักในการขับเคลื่อน พัฒนาและเปลี่ยนแปลง ในระดับท้องถิ่น
และภูมิภาค ด าเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนา การผลิตบัณฑิต ให้บริการวิชาการ ประยุกต์ความรูสูการปฏิบัติ และสร้างองค์ความรูจากการปฏิบัติ รวมทั้งการอนุรักษ์และพัฒนา
ศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

อนึ่ง ในการวิเคราะห์ตัวเองเพ่ือที่จะทราบว่า มหาวิทยาลัยอยู่กลุ่มใดนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน (Performance) และ
ศักยภาพ (Potential) ในมิติด้านความเชี่ยวชาญของบุคลากร องค์ความรู้ นวัตกรรม ผลการวิจัย ภาคีเครือข่าย และแหล่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มี ซึ่งมีตัวชี้วัดในกลุ่มนี้
ทั้งสิ้น 8 ตัว ได้แก่  

ประเภทตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัดผลกำรด ำเนินงำน (Performance) 
 

ตัวช้ีวัดศักยภำพ (Potential) 

ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถเป็นหลัก
ในการขับเคลื่อนพัฒนาและเปลี่ยนแปลงใน
ระดับท้องถิ่นและภูมิภาค 

1. อัตราการได้งานท าในพ้ืนที่หรือภูมิภาคของบัณฑิต 
(Percentage of Graduate Employed in Region) 

2. การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ (Area Based Development) 

5. ความสอดคล้องของหลักสูตร (Curriculum 
Alignment) 

6. การวิจัยและบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาในพ้ืนที่
ภูมิภาค (Research/Service in Region) 

พัฒนากลไกขับเคลื่อนในสถาบันอุดมศึกษา 3. การมีส่วนร่วมของบุคคลหรือหน่วยงานในชุมชน พื้นที่ 
หรือภูมิภาค (Non Age Group Participation) 

4. ความยั่งยืนของมหาวิทยาลัย ชุมชนและสังคม 
(Green/Sustainability) 

7. การมีส่วนร่วมของสังคมและชุมชน (Inclusive 
Community) 

8. การบูรณาการงบประมาณจากภาครัฐและเอกชนในการ
ด าเนินงานเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมในพ้ืนที่ 
(Integrated Government Budget) 

 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว พบว่ามหาวิทยาลัยมีความสามารถในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนที่ (Area Based and 

Community) โดยสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา อนึ่งจากการวิเคราะห์
ข้อมูลดังกล่าว ยังพบอีกว่า มหาวิทยาลัยจะต้องปรับกลไกการบริหารงานเพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายตามจุดเน้นที่ก าหนด ซึ่งในการทบทวนแผนกลยุทธ์
ในครั้งนี้ ได้น ามาก าหนดเป็นมาตรการเพิ่มเติมเพ่ือให้สอดคล้องกับจุดเน้นที่มหาวิทยาลัยควรพัฒนามากขึ้น 
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3. ในการถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลแผน โดยกองนโยบายและแผนได้รวบรวมข้อมูลเพ่ือรายงานผลตัวชี้วัด
ตามแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไตรมาส 2) เพ่ือให้คณะกรรมการทบทวนแผนฯ พิจารณาว่า ตัวชี้วัดตามแผนบรรลุเป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้หรือไม่ และผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดอยู่ในระดับใด ซึ่งจะน าผลการประเมินตัวชี้วัดที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย หรือ ได้คะแนนน้อยว่า 3 คะแนน 
จากคะแนนเต็ม 5 มาท าการทบทวนมาตรการและโครงการที่จะเป็นกรอบแผนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อไป 

4. สร้างความรับผิดชอบร่วมกันภายในมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมตั้งแต่การวางแผน การด าเนินงาน การติดตามประเมินผล และการน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงการด าเนินงาน โดยในการทบทวนแผนกลยุทธ์ครั้งนี้ มีข้ันตอนการด าเนินงานที่จะน าไปสู่การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ ดังนี้  
 

ล ำดับที่ กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ/
ผู้เกี่ยวข้อง 

วัน/เดือน/ปี 

1 จัดเตรียมข้อมูลต่างๆ เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาทบทวนแผนกลยุทธ์ ประจ าปี 2561-2565 เพื่อถ่ายทอดสู่
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2564 ได้แก่ 

- แผนกลยุทธ์ ประจ าปี 2561-2565 (ฉบับปรับปรุงปี 2563) 
- ข้อมูลพื้นฐานและผลการด าเนินงาน ระยะ 5 ปีที่ผ่านมา 
- นโยบายและยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- รายงานผลตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไตรมาส 2) 

กองนโยบายและแผน 15 มี.ค. 63 

2 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2563 เพ่ือยกร่าง
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2564” และจัดท า Institutional Repositioning Plan ตามจุดเน้นเชิง
ยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 6 กลุ่มตามภารกิจส าคัญ ได้แก่ 

- ด้านการผลิตบัณฑิต 

- ด้านการพัฒนานักศึกษาและศิลปะและวัฒนธรรม  
- ด้านการวิจัย 

- ด้านการบริการวิชาการ    

- ด้านการผลิตและพัฒนาครู 
- ด้านการบริหารจัดการ 

คณะกรรมการฯ  
ซ่ึงแต่งต้ังจากผู้บริหาร 

ตัวแทน คณาจารย์ 
และตัวแทนบุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัย 

จ านวน 180 คน 

28 - 29 พ.ค. 63 

3 น าข้อมูลที่ได้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2563 เพ่ือ
ยกร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2564” มาปรับปรุงแผนกลยุทธ์ ประจ าปี 2561-2565 (ฉบับปรับปรุง ปี 
2564) และจัดท า (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2564 

กองนโยบายและแผน 5 ม.ิย. 63 
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ล ำดับที่ กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ/
ผู้เกี่ยวข้อง 

วัน/เดือน/ปี 

4 น าเสนอ  (ร่าง) แผนกลยุทธ์ ประจ าปี 2561-2565 (ฉบับปรับปรุง ปี 2564) และ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครั้งที่ 
8/2563  เพ่ือพิจารณา 

คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย 

9 ม.ิย. 63 

5 จัดท าระบบรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรผ่านระบบออนไลน์ บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย  

15 – 24 มิ.ย. 63 

6 ปรับปรุงและจัดท าแผนกลยุทธ์ ประจ าปี 2561-2565 (ฉบับปรับปรุง ปี 2564) และ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารและความคิดเห็นของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

กองนโยบายและแผน 25 มิ.ย. 63 

7 จัดท า (ร่าง) คู่มือการจัดท างบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
ใช้เป็นแนวทางในการจัดเตรียมข้อมูลงบประมาณและจัดท างบประมาณ ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีและพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

กองนโยบายและแผน 25 ม.ิย. 63 

8 น าเสนอ (ร่าง) คู่มือการจัดท างบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครั้งที่ 9/2563   

คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย 

7 ก.ค. 63 

9 น าเสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ในการประชุมครั้งที่ 7/2563  เพ่ือพิจารณา 
7.1 (ร่าง) แผนกลยุทธ์ ประจ าปี 2561-2565 (ฉบับปรับปรุง ปี 2564)  
7.2 (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
7.3 (ร่าง) คู่มือการจัดท างบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

สภามหาวิทยาลัย  
 

16 ก.ค. 63 

10 ปรับปรุงและจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ตามข้อเสนอแนะของสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

กองนโยบายและแผน 20 ก.ค. 63 

11 จัดท าและเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใน 2 รูปแบบ ได้แก่ รูปเล่มเอกสาร
และไฟล์ดิจิตอลเพ่ือดาวน์โหลดในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย (www.plan.kpru.ac.th) 

กองนโยบายและแผน 25 ก.ค. 63 
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บริบทของมหำวิทยำลัย 
 
ประวัติควำมเป็นมำและสภำพปัจจุบันของมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร  เป็นสถาบันอุดมศึกษาสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีล าดับขั้นการพัฒนามหาวิทยาลัย ดังนี้ 
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ปีพุทธศักรำช 2516  มติคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมการฝึกหัดครูจัดตั้งวิทยาลัยครูก าแพงเพชร โดยสถาปนาขึ้น เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2516  ตั้งอยู่เขตหมู่บ้าน 
วังยาง  หมู่ที่ 1  ต าบลนครชุม  อ าเภอเมือง  จังหวัดก าแพงเพชร  มีเนื้อท่ี 421 ไร่  58 ตารางวา 

ปีพุทธศักรำช 2518  มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518  ยกฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ปีกำรศึกษำ 2519  เปิดรับนักศึกษาภาคปกติรุ่นแรก โดยรับนักศึกษาระดับ ป.กศ. จ านวน 392 คน ซึ่งนักศึกษาได้รับการคัดเลือกจากสภาต าบลต่างๆ ในเขต

จังหวัดก าแพงเพชรและจังหวัดตาก 
ปีพุทธศักรำช 2527  มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่2) พุทธศักราช 2527 มีผลให้วิทยาลัยครูสามารถผลิตบัณฑิตสาขาวิชาชีพอ่ืนที่ไม่ใช่

วิชาชีพครูได้ 
ปีกำรศึกษำ 2529  เปิดรับนักศึกษา ภาค กศ.บป. เป็นรุ่นแรก 
ปีพุทธศักรำช 2535  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  พระราชทานนามวิทยาลัยครูทั้ง 36  แห่งว่า “สถาบันราชภัฏ”   

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 
ปีพุทธศักรำช 2538  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งมีผลให้วิทยาลัยครูก า แพงเพชรมี

ฐานะเป็นสถาบันราชภัฎก าแพงเพชร ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2538 
ปีกำรศึกษำ 2541  เปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาเป็นรุ่นแรก  
ปีกำรศึกษำ 2543  เปิดรับนักศึกษาภาคพิเศษ ที่ อ.แม่สอด จ.ตาก ใช้สถานที่โรงเรียนสรรพวิทยาคมเป็นศูนย์การศึกษาเป็นรุ่นแรก  
ปีกำรศึกษำ 2544  จัดตั้งศูนย์ขยายโอกาสอุดมศึกษาสู่ท้องถิ่นบนพื้นที่ 600 ไร่ ของสถาบันที่ ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก และเปิดรับนักศึกษาภาคปกติเป็นรุ่นแรก 
ปีกำรศึกษำ 2545  เปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคพิเศษ  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา  และหลักสูตรครุศาสตร 

มหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนเป็นรุ่นแรก 
ปีกำรศึกษำ 2546  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ลงทรงพระปรมาภิไธยประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา ใช้พระราชบัญญัติระเบีย บบริหาร

ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  มีผลให้สถาบันราชภัฏอยู่ในโครงสร้างเดียวกับมหาวิทยาลัยในส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ปีพุทธศักรำช 2547  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏวันที่ 9 มิถุนายน 2547  และประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา ในวันที่ 14 มิถุนายน 2547 จึงมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2547 เป็นต้นไป ท าให้สถาบันราชภัฏ 41 แห่งทั่วประเทศ มี สถานภาพเป็น “มหาวิทยาลัย      
ราชภัฏ” มีความเป็นอิสระและเป็นนิติบุคคล เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  

ปีพุทธศักรำช 2548  เปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  สาขาวิชาหลักสูตรและการ
สอน  และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา  ณ ศูนย์อุดมศึกษาแม่สอด เป็นรุ่นแรก 

ปีพุทธศักรำช 2550  เปิดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  และหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
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ปีพุทธศักรำช 2551  เปิดรับนักศึกษาภาคพิเศษตามโครงการความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการ
จัดการการคลัง เป็นรุ่นแรก  โดยรับนักศึกษาที่เป็นบุคลากรองค์กรปกครองท้องถิ่นจากจังหวัดก าแพงเพชร จังหวัดตากและจังหวัดสุโขทัย 

ปีพุทธศักรำช 2552  เปิดรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรดุษฏีบัณฑิตสาขายุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนา (รุ่นแรก) 
ปีพุทธศักรำช 2557  เปิดรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรดุษฏีบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษา (รุ่นแรก) 
ปีพุทธศักรำช 2562  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  เปลี่ยนสังกัดจากกระทรวงศึกษาธิการ  มาสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

 
 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานที่ทั้งสิ้น 15 หน่วยงาน  ประกอบด้วย  คณะครุศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ  คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด  บัณฑิตวิทยาลัย  ส านักงานอธิการบดี  ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  สถาบันวิจัยและพัฒนา  ส านักประกันคุณภาพการศึกษา  และ
ส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้ 
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โครงสร้ำงองค์กรมหำวทิยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 - สถาบันวิจัยและพัฒนา            - คณะครุศาสตร์ 
 - ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน          - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 - ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ          - คณะวิทยาการจัดการ 
 - ส านักศิลปะและวัฒนธรรม            - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 - ส านักประกันคุณภาพการศึกษา           - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 - ส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้           - คณะพยาบาลศาสตร์ 
 - ส านักงานอธิการบดี 
 - บัณฑิตวิทยาลัย            
 
  
 
 
 

- กองกลาง 
- กองนโยบายและแผน 
- กองพัฒนานักศึกษา 

 
 
 
 
 

มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 

คณะ มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 
แม่สอด 

ส านัก/ สถาบนั 

โปรแกรมวิชา ส านักงานคณบด ี

กอง ส านักงานผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน 

งาน/ฝ่าย 
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โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- คณะครุศาสตร์     - สถาบันวิจัยและพัฒนา     - กองกลาง     
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   - ส านกัประกันคุณภาพการศึกษา    - งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน   
- คณะวิทยาการจัดการ            
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
- คณะพยาบาลศาสตร์ 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
- บัณฑิตวิทยาลัย      
- ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  - ส านักศิลปะและวัฒนธรรม     - ส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้ 
- ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  - กองพัฒนานักศึกษา     - กองนโยบายและแผน 
 
 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

สภาวิชาการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลยั 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา  
(รศ.ดร.ปาจรีย์  ผลประเสริฐ) 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
(รศ.วิสิฐ  ธัญญะวัน) 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
  (ผศ.รัตนา  รักการ) 

รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา   
(ผศ.ชัชชัย  พวกดี) 

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและบริการวิชาการ   
(ผศ.ดร.ปรียานุช  พรหมภาสิต) 

สภาคณาจารย์และขา้ราชการ 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

ผู้ช่วยอธิการบด ี

อธิการบดี 
(รศ.ดร.สุวิทย์  วงษ์บุญมาก) 
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ข้อมูลพื้นฐำนของมหำวิทยำลัย 
 
จ ำนวนหลักสูตรที่เปิดสอนในปีกำรศึกษำ 2563 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีหลักสูตรที่เปิดสอน จ านวน 48 หลักสูตร 48 สาขาวิชา แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี 43 สาขาวิชา (ภาคปกติ 43 สาขาวิชา/ภาค
พิเศษ 4 สาขาวิชา), หลักสูตรปริญญาโท 2 หลักสูตร, หลักสูตรปริญญาเอก 2 หลักสูตร และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร แสดงดังตารางต่อไปนี้ 

 
ประเภทหลักสูตร สำขำวิชำ ภำคปกติ ภำคพิเศษ 

ครุศาสตรบัณฑิต 

การศึกษาปฐมวัย (4 ปี) 
 

 
วิทยาศาสตร์ท่ัวไป (4 ปี) 

 
 

คณิตศาสตร์ (4 ปี) 
 

 
ภาษาอังกฤษ (4 ปี) 

 
 

สังคมศึกษา (4 ปี) 
 

 
คอมพิวเตอร์ (4 ปี) 

 
 

พลศึกษา (4 ปี) 
 

 
ภาษาไทย (4 ปี) 

 
 

การประถมศึกษา (4 ปี) 
 

 
ดนตรีศึกษา (4 ปี) 
   - วิชาเอกดนตรีไทย 
   - วิชาเอกดนตรีสากล 

 

 

เคม ี(4 ปี)   
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา (4 ปี)   
ภาษาจีน (4 ปี)   
การศึกษา (4 ปี) 
   - วิชาเอกฟิสิกส์ 
   - วิชาเอกชีววิทยา 
   - วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ 

 

 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 

 
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

 
 

สาธารณสุขศาสตร์ 
 

 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
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ประเภทหลักสูตร สำขำวิชำ ภำคปกติ ภำคพิเศษ 
เคมี 

 
 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 
คณิตศาสตร์ 

 
 

ภูมิสารสนเทศ 
 

 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

 
 

เทคโนโลยีบัณฑิต 
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 

 
 

เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 
 

 
เทคโนโลยีพลังงาน 

 
 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 

ภาษาอังกฤษ 
 

 
ภาษาไทย 

 
 

การพัฒนาสังคม 
 

 
ภาษาจีน   
การท่องเท่ียวและการโรงแรม 

 
 

นิติศาสตรบัณฑิต - 
  

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 
 

 
ออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก   

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต - 
  

บริหารธุรกิจบัณฑิต 

การตลาด 
 

 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 
 

การจัดการทั่วไป 
  

การเงินการธนาคาร 
 

 
การจัดการโลจิสติกส์ 

 
 

บัญชีบัณฑิต - 
 

 
นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์ 

 
 

พยาบาลศาสตรบัณฑิต -   
ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชพีครู   
ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา  

 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา  
 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
การบริหารการศึกษา  

 

ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา  
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จ ำนวนนักศึกษำจ ำแนกตำมคณะและชั้นปี ประจ ำปีกำรศึกษำที่ 1/2563 
 

ประเภทนักศึกษำ/คณะ 
ชั้นป ี

รวม ร้อยละ 
1 2 3 4 5 ตกค้ำง 

ภำคปกติ 1,364 1,040 1,198 1,110 539 151 5,402 86.89 
คณะครุศาสตร ์ 401 330 359 418 471 6 1,985 31.93 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 319 219 253 236 27 57 1,111 17.87 
คณะวิทยาการจัดการ 201 169 194 139  16 719 11.57 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 114 95 126 97 41 13 486 7.82 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 166 98 130 106  47 547 8.80 
คณะพยาบาลศาสตร ์ 40      40 0.64 
มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร แม่สอด 123 129 136 114   12 514 8.27 
ภำค กศ.บป. 128 102 97 89 0 26 442 7.11 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 52 37 33 30   8 160 2.57 
คณะวิทยาการจัดการ 48 28 16 30   11 133 2.14 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม       7     7 0.11 
มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร แม่สอด 28 37 48 22   7 142 2.28 
ภำคประกำศนียบัตรวิชำชีพครู   178         178 2.86 
ภำคบัณฑิตวิทยำลัย ระดับปริญญำโท 30 36       66 132 2.12 
ภำคบัณฑิตวิทยำลัย ระดับปริญญำเอก 10 16       37 63 1.01 

รวมท้ังหมด 1,532 1,372 1,295 1,199 539 280 6,217 100.00 
ร้อยละ 24.64 22.07 20.83 19.29 8.67 4.50 100.00  

 

(ข้อมูล ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2563) 
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จ ำนวนบุคลำกรของมหำวิทยำลัย 
 

หน่วยงำน 
บุคลำกรสำยวิชำกำร บุคลำกรสำยสนับสนนุ รวม คิดเป็น 

ภำคปฏิบัติกำร ภำคปฏิบัติกำร ภำคสนำม ตำม ร้อยละ 
ขรก. พนม. สญจ. รวม ขรก. พนม. พนร. ลจป. สญจ. รวม ลจป. สญจ. รวม หน่วยงำน  

1. คณะครุศาสตร์ 9 51 16 76   12 1   13 26   15 15 117 15.18 
2. คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 14 39 22 75   6 1   1 8   7 7 90 11.67 
3. คณะวิทยาการจัดการ 12 30 5 47   6 1   3 10 1 2 3 60 7.78 
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17 27 10 54   7 3 2 6 18   15 15 87 11.28 
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 32 5 41   5 1   4 10   5 5 56 7.26 
6. คณะพยาบาลศาสตร์     8 8         2 2      10 1.30 
7. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด   35 1 36   11 5   8 24   20 20 80 10.38 
8. อาจารย์ชาวตา่งประเทศ     10 10                 10 1.30 
9. บัณฑิตวิทยาลัย          4     3 7   1 1 8 1.04 
10. ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน        1 5 2   7 15      15 1.95 
11. ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ        1 9 3 1 18 32   11 11 43 5.58 
12. ส านักศิลปะและวฒันธรรม          2 1   5 8   3 3 11 1.43 
13. ส านักประกันคุณภาพการศึกษา          4     1 5      5 0.65 
14. ส านักบริการและจัดหารายได ้          3 1   5 9   11 11 20 2.59 
15. สถาบันวิจัยและพัฒนา          3     5 8   1 1 9 1.17 
16. ส านักงานอธิการบดี                          

 -  กองกลาง        5 21 9 1 27 63 4 44 48 111 14.40 
 -  กองพัฒนานักศึกษา          5     6 11   15 15 26 3.37 
 -  กองนโยบายและแผน        1 5       6      6 0.78 
 -  งานวิเทศน์สัมพันธ์และกิจการอาเซียน          1     3 4   1 1 5 0.65 
 -  ตรวจสอบภายใน          2       2      2 0.26 

รวมท้ังสิ้น 56 214 77 347 8 111 28 4 117 268 5 151 156 771 100.00 
ร้อยละ 7.26 27.76 9.99 45.01 1.04 14.40 3.63 0.52 15.18 34.76 0.65 19.58 20.23 100.00   

         

(ข้อมูล ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2563) 
 

หมำยเหตุ : ขรก. หมายถึง ข้าราชการ / พนม. หมายถึง พนักงานมหาวิทยาลัย / พนร. หมายถึง พนักงานราชการ / ลจป. หมายถึง ลูกจ้างประจ า / สญจ. หมายถึง ลูกจ้างประจ าตามสัญญาจ้าง 
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ต ำแหน่งทำงวิชำกำรและวุฒิกำรศึกษำของบุคลำกรสำยวิชำกำร 
 

หน่วยงำน 
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร วุฒิกำรศึกษำ รวม 

อำจำรย์ ร้อยละ ผศ. ร้อยละ รศ. ร้อยละ ป.ตร ี ร้อยละ ป.โท ร้อยละ ป.เอก ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
1. คณะครศุาสตร ์ 44 19.73 23 23.47 9 34.62     52 24.07 24 27.27 76 21.90 
2. คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 53 23.77 16 16.33 6 23.08 2 18.18 50 23.15 23 26.14 75 21.61 
3. คณะวิทยาการจัดการ 29 13.00 15 15.31 3 11.54     29 13.43 10 11.36 47 13.54 
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 32 14.35 15 15.31 7 26.92 1 9.09 12 5.56 17 19.32 54 15.56 
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 23 10.31 17 17.35 1 3.85     36 16.67 5 5.68 41 11.82 
6. คณะพยาบาลศาสตร ์ 8 3.59             5 2.31 3 3.41 8 2.31 
7. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 24 10.76 12 12.24         30 13.89 6 6.82 36 10.37 
8. อาจารย์ชาวต่างประเทศ 10 4.48         8 72.73 2 0.93     10 2.88 

รวมท้ังหมด 223 64.27 98 28.24 26 7.49 11 3.17 216 62.25 88 25.36 347 100.00 
 

(ข้อมูล ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2563) 
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ยุทธศำสตร์ระดับต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

1. นโยบำยรัฐบำล  (ค ำแถลงนโยบำยของรัฐบำล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี วันที่ 10 กันยำยน 2557)  
รัฐบาลได้น ายุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศว่าด้วยการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลักส าคัญ ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ซึ่งทรงเน้นความพอดีพอสมพอควรแก่ฐานะความมีเหตุมีผล และการมีภูมิคุ้มกันมาเป็นแนวคิด  ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  11  แนวทางของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
และความต้องการของประชาชน ซึ่งแสดงออกมาโดยตลอดและน่าจะชัดเจนขึ้นในช่วงเวลาแห่งการออกแบบการปฏิรูปประเทศ รัฐบาลมีนโยบายในเรื่องต่างๆ จ าแนกเป็น 11 ด้าน ดังน้ี 

1) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2) การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
3) การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
4) การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
5) การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
6) การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
7) การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
8) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา และนวัตกรรม 
9) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
10) การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
11) การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 

2. กรอบยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 

ทั้งนี้ วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ การด ารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การ
ด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถ
ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่น คงในประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจท่ีด้อยกว่า 

“มั่นคง” หมายถึง การที่ประเทศจะต้องเกิดความสงบสุข สันติ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ไม่ใช้ความรุนแรง หรือวิถีทางนอกกฎหมาย มีความรักใคร่สามัคคีกัน 
“มั่งคั่ง” หมายถึง การท าให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามสมควรแก่ฐานะ การท าให้เศรษฐกิจมีความเช่ือมโยงระหว่างกันมากข้ึน โดยให้ความส าคัญกับการค้าขายกับประเทศเพื่อน

บ้าน มากกว่าท่ีจะพึ่งพาแต่เฉพาะการส่งออกไปขายยังประเทศท่ีอยู่ไกล บริหารจัดการภายในประเทศอย่างบูรณาการ ทั้งการทรัพยากรน้ า การประกอบอาชีพ การศึกษา และ สิ่งแวดล้อมให้ด าเนนิ
ไปอย่างสมดุล 

“ยั่งยืน” หมายถึง การค านึงถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน ไม่ด าเนินการโครงการใดๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดภาระแก่ลูกหลานในอนาคตข้างหน้า ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ อย่างเหมาะสมตามก าลัง
ความสามารถของตนเอง ใช้หลักเหตุและผล และการรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลง หรือการมีภูมิคุ้มกันตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
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ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จ าเป็นจะต้องมีการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการ
พัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพื่อถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่อง
และมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการ
สร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์
ประจ าชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็น
ธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  (2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน  (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  (4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  (5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และ (6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 
3. ไทยแลนด์ 4.0 

“ไทยแลนด์ 4.0”  เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่เข้ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ที่ ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ที่มีภารกิจส าคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ เพื่อปรับแก้ 
จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างเร็ว รุนแรงในศตวรรษที่ 21 ได้ 

ประเทศไทยในอดีตที่ผ่านมามีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ยุคแรก หรือ “ประเทศไทย 1.0” เน้นการเกษตรเป็นหลัก เช่น ผลิตและขาย พืชไร่ พืชสวน เลี้ยงสัตว์ 
เป็นต้น ยุคสอง หรือ “ประเทศไทย 2.0” เน้นอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นแต่เป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก เช่น การผลิตและขายรองเท้า  เครื่องหนัง เครื่องดื่ม เครื่องประดับ เครื่องเขียน กระเป๋า 
เครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น และปัจจุบัน (พ.ศ.2559) จัดอยู่ในยุคท่ีสาม หรือ ”ประเทศไทย 3.0”  เป็นอุตสาหกรรมหนักและการส่งออก เช่น การผลิตและขาย ส่งออกเหล็กกล้า รถยนต์ กลั่นน้ ามัน แยก
ก๊าซธรรมชาติ ปูนซีเมนต์ เป็นต้น แต่ไทยในยุค 1.0  2.0 และ 3.0 รายได้ประเทศยังอยู่ในระดับปานกลาง จึงต้องเร่งพัฒนาเศรษฐกิจสร้างประเทศ จึงเป็นเหตุให้น าไปสู่ยุคที่สี่ ให้รหัสใหม่ว่า ”
ประเทศไทย 4.0” ให้เป็นเศรษฐกิจใหม่ (New Engines of Growth) มีรายได้สูง โดยวางเป้าหมายให้เกิดภายใน 5-6 ปีนี้  เป็นการการวางภาพอนาคตทางเศรษฐกิจที่ชัดเจนของประเทศที่พัฒนา 
เช่น สหรัฐอเมริกา “A Nation of Makers”  อังกฤษ “Design of Innovation”  อินเดีย “Made in India” หรือ เกาหลีใต้ “Creative Economy” เป็นต้น 

“ประเทศไทย 4.0” ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม”  โดยมีฐานคิดหลัก คือ เปลี่ยนจากการผลิต
สินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” เปลี่ยนการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม  และเปลี่ยนจากการเน้น
ภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน 

ดังนั้น จึงควรมีการเปลี่ยนวิธีการที่มีลักษณะส าคัญ คือ เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมในปัจจุบัน ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming)  
โดยเกษตรกรต้องมีฐานะที่มั่นคง และเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur)  เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู่และรัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา ไปสู่
การเป็น Smart Enterprises และ Startups  บริษัทเกิดใหม่ที่มีศักยภาพสูง เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ าไปสู่ High Value Services และเปลี่ยนจากแรงงาน
ทักษะต่ าไปสู่แรงงานท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญ และทักษะสูง 

เพื่อให้เกิดผลจริงต้องมีการพัฒนาวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
ดังนี ้

1. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น สร้างเส้นทางธุรกิจใหม่ (New Startups) ด้านเทคโนโลยีการเกษตร  เทคโนโลยีอาหาร  เป็นต้น 
2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เช่น พัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพ  เทคโนโลยีการแพทย์  สปา  เป็นต้น 
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3. กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม เช่น เทคโนโลยีหุ่นยนต์ เป็นต้น 
4. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เช่ือมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว เช่น เทคโนโลยีด้านการเงิน  อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้อง

ใช้คน  เทคโนโลยีการศึกษา  E-MargetPlace  E-Commerce  เป็นต้น 
5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง  เช่น เทคโนโลยีการออกแบบ ธุรกิจไลฟ์สไตล์  เทคโนโลยีการท่องเที่ยว  การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ  เป็นต้น 
การพัฒนาประเทศภายใต้โมเดล “ประเทศไทย 4.0” จะใช้แนวทาง “สานพลังประชารัฐ” เป็นตัวการขับเคลื่อน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ภาคการเงินการธนาคาร ภาค

ประชาชน ภาคสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่างๆ ร่วมกันระดมความคิด ผนึกก าลังกันขับเคลื่อน ผ่านโครงการ  บันทึกความร่วมมือ  กิจกรรม หรือ งานวิจัยต่างๆ  โดยการ
ด าเนินงานของ ”ประชารัฐ” กลุ่มต่างๆ อันได้แก่ กลุ่มที่ 1 การยกระดับนวัตกรรมและผลติภณัฑ์การปรับแก้กฎหมายและกลไกภาครฐั พัฒนาคลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และการดึงดดู
การลงทุน และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  กลุ่มที่ 2 การพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ  กลุ่มที่ 3 การส่งเสริมการท่องเที่ยวและไมล์ การสร้างรายได้ 
และการกระตุ้นการใช้จ่ายภาครัฐ  กลุ่มที่ 4 การศึกษาพื้นฐานและพัฒนาผู้น า (โรงเรียนประชารัฐ) รวมทั้งการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ  และกลุ่มที่ 5 การส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนใน
ต่างประเทศ รวมทั้งการส่งเสริมกลุ่ม SMEs และผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ซึ่งแต่ละกลุ่มก าลังวางระบบและก าหนดแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายอย่างเข้มข้น 

 
4. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12  (พ.ศ. 2560 – 2564) 

จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่ อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 11 และกรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุ ล ยั่งยืน 
โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาท่ีมุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้
สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ โดยมีแนวทางในการพัฒนา ดังนี้ 

1. การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
1.1) การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 
1.2) การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
1.3) การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
1.4) การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 
1.5) การปรับโครงสร้างการผลิต 

2. การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
2.1) การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
2.2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง 
2.3) การพัฒนาด้านสุขภาพ 
2.4) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย 

3. การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
3.1) การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ 
3.2) การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิข้ันพื้นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก 
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3.3) การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร 
3.4) การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค 

4. การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
4.1) การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง 
4.2) การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน 
4.3) การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

5. การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5.1) การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว 
5.2) การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5.3) การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว  
5.4) การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
5.5) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  
5.6) การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 

6. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
6.1) การสร้างความโปร่งใสในทุกข้ันตอนของการปฏิบัติราชการ 
6.2) การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
6.3) การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม  
6.4) การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 
 

5. นโยบำยและยุทธศำสตร์กำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 - 2570 
นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 - 2570 เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาระบบอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 

ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพื่อให้เกิดเป็นพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่สอดคล้องกับทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และนโยบายของรัฐบาล โดยมีวิสัยทัศน์เพ่ือ “เตรียม
คนไทยแห่งศตวรรษที่ 21 พัฒนำเศรษฐกิจที่ กระจำยโอกำสอย่ำงท่ัวถึง สังคมที่มั่นคง และสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน โดยสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงนวัตกรรมระดับ แนวหน้ำในสำกล น ำพำประเทศ
ไปสู่ประเทศที่พัฒนำแล้ว”    

ในการจัดท านโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) ฉบับนี้ ค านึงถึงบริบทโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่ างรวดเร็ว และการปฏิรูปประเทศใน
ปัจจุบัน ซึ่งรวมถึงการจัดตั้ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นกระทรวงใหม่ เพื่อเป็นกลไกในการปรับเปลี่ยน ประเทศไทยไปสู่ประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม จึง
ออกแบบนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สามารถมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการด าเนินงานในลักษณะแพลตฟอร์ม (platform) ความร่วมมือตามเป้าประสงค์ของการพัฒนาใน 4 
ด้าน ได้แก่  

1. การพัฒนาก าลังคนและสถาบันความรู้  
เป้าหมาย O1  พัฒนาก าลังคนและสถาบันความรู้เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไปสู่ การเป็นประเทศรายได้สูง  
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ผลสัมฤทธ์ิที่ส าคัญ   
KR1.1  นักวิจัยและพัฒนาเพิ่มเป็น 25 คนต่อประชากรหนึ่งหมื่นคนภายในปี 2564  
KR1.2  คนไทยทุกช่วงวัยมีสมรรถนะพร้อมเข้าสู่อาชีพและทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
KR1.3  มีก าลังคนและสถาบันความรู้/สถาบันเฉพาะทางช้ันน าของโลก  
KR1.4  บัณฑิตคุณภาพ/ผู้ส าเร็จการศึกษาใหม่มีทักษะตรงหรือใกล้เคียงกับท่ีตลาดงานต้องการ จ านวน 1 ล้านคน   
KR1.5  สัดส่วนบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรม (STEM degrees) 

แพลตฟอร์มที่ 1 การพัฒนาก าลังคนและสถาบันความรู้  ประกอบด้วย 6 โปรแกรม คือ   
โปรแกรมที่ 1  สร้างระบบผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพ  
โปรแกรมที่ 2  ผลิตก าลังคนระดับสูงรองรับ EEC และระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศ  
โปรแกรมที่ 3  ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต    
โปรแกรมที่ 4  ส่งเสริมปัญญาประดิษฐ์เป็นฐานขับเคลื่อนประเทศในอนาคต (AI for All)  
โปรแกรมที่ 5  ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้า และการวิจัยพื้นฐานท่ีประเทศไทยมีศักยภาพ   
โปรแกรมที่ 6  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจัยที่ส าคัญ 

2. การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม 
เป้าหมาย O2  มีองค์ความรู้อันเกิดจากการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อจัดการกับปัญหาท้าทายเร่งด่วนท่ีส าคัญของประเทศ คนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่าง

มีความสุขและมีคุณค่า  
ผลสัมฤทธ์ิที่ส าคัญ   

KR2.1  มีองค์ความรู้อันเกิดจากการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อจัดการกับปัญหาท้าทายเร่งด่วนส าคัญของประเทศ และบรรลุเป้าหมายตามตัวช้ีวัดของยุทธศาสตร์ชาติ และ
เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs)   

KR2.2  คนในทุกช่วงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถด ารงชีวิตด้วยตนเองได้อย่างมีคุณค่า และมีกลไกท่ีเอื้อต่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข พร้อมรับสังคมสูงวัย  
KR2.3  การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการเกษตรเพื่อเพ่ิมผลิตภาพและความมั่นคงทางรายได้ของเกษตรกร  

แพลตฟอร์มที่ 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม ประกอบด้วย 3 โปรแกรม คือ   
โปรแกรมที่ 7  โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และการเกษตร  
โปรแกรมที่ 8  สังคมสูงวัย   
โปรแกรมที่ 9  สังคมคุณภาพและความมั่นคง 

3. การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน  
เป้าหมาย O3  ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  
ผลสัมฤทธ์ิที่ส าคัญ   

KR3.1  อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโดย IMD อยู่ใน 30 อันดับแรก  
KR3.2  ดัชนีความสามารถด้านนวัตกรรม (GII) ของไทยดีขึ้นอย่างเนื่อง  
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KR3.3  สัดส่วนการพัฒนาเทคโนโลยีของตนเองต่อการพึ่งพาเทคโนโลยีจากภายนอกเพิ่มขึ้นจาก 10:90 เป็น 30:70  
KR3.4  จ านวนวิสาหกิจเริ่มต้น (Startups) และวิสาหกิจฐานนวัตกรรม (Innovation-driven Enterprises : IDEs) ที่มีศกัยภาพเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด 5,000 ราย  

แพลตฟอร์มที่ 3 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน ประกอบด้วย 3 โปรแกรม คือ 
โปรแกรมที่ 10  ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ   
โปรแกรมที่ 11  สร้างและยกระดับศักยภาพวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) พัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม และพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรม  
โปรแกรมที่ 12  โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพและบริการ 

4. การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ า 
เป้าหมาย O4  กระจายความเจริญและสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจสังคมท้องถิ่น ด้วยความรู้และนวัตกรรม  
ผลสัมฤทธ์ิที่ส าคัญ   

KR4.1  ชุมชนที่มีขีดความสามารถในการจัดการตนเอง (Smart community) มีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชน  
KR4.2  รายได้ของคนจนกลุ่มรายได้ร้อยละ 40 ล่างเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 อย่างทั่วถึง  
KR4.3  เกิดการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค โดยมีเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค  
KR4.4  ดัชนีการพัฒนาอย่างท่ัวถึง (Inclusive Development Index : IDI) ของไทยดีขึ้น 

แพลตฟอร์มที่ 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ า ประกอบด้วย 3 โปรแกรม คือ 
โปรแกรมที่ 13  นวัตกรรมส าหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม  
โปรแกรมที่ 14  ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นย า  
โปรแกรมที่ 15  เมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ 

การปฏิรูปประเทศด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) เป็นการปฏิรูปเชิงโครงสร้างที่ส าคัญส าหรับประเทศไทย มีเป้าหมายเพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศโดย
มุ่งเน้นการเตรียมคนไทยเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 และการน าองค์ความรู้และนวัตกรรมไปพัฒนาประเทศ เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างเต็มรูปแบบและยั่งยืน ซึ่งน าไปสู่การ
ปฏิรูป 3 ด้าน ได้แก่  1) การปฏิรูปการบริหารภาครัฐ (Administrative Reform) เพื่อจัดให้มีองค์กรในรูปแบบที่เหมาะสมกับการขับเคลื่อนงานด้าน อววน. มีการบริหารงานท่ีคล่องตัว ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง รวมทั้งมีการบูรณาการการท างานในด้านวิจัยร่วมกันเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยมีประเด็นการปฏิรูปส าคัญ เช่น การจัด ประเภทหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม การ
พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผล และระบบการ เช่ือมโยงข้อมูลด้าน อววน. เป็นต้น  2) การปฏิรูประบบงบประมาณ (Budgeting Reform) เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณ สอดคล้องกับ 
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้าน อววน. ของประเทศ และเพื่อส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมให้ ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นผ่านกองทุนที่มีการจัดสรรงบประมาณใน
ลักษณะเป็นก้อนใหญ่ (Block Grant) และต่อเนื่อง (Multi-year) โดยมีประเด็นการปฏิรูปส าคัญ ได้แก่ การออกแบบระบบการจัดสรรและ บริหารงบประมาณ การบริ หารจัดการกองทุนด้าน
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และการจัดตั้งโครงการ ส านักงานบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม เป็ นต้น  3) การปฏิรูปกฎหมาย ระเบียบ (Regulatory Reform) เพื่ออ านวยความ
สะดวก ลดปัญหาและอุปสรรค และสามารถขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อการน าไปใช้ประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และชุมชนได้อย่างคล่องตัว และ ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในภาพรวม โดยมี
ประเด็นการปฏิรูปส าคัญ ได้แก่ การเร่งผลักดันกฎหมายส่งเสริมการ ใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมนวัตก รรมด้านการอุดมศึกษาและการผลิต ก าลังคน
ระดับสูง (Sandbox) และมาตรการการสนับสนุนงบประมาณของรัฐเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีในโครงการ ลงทุนขนาดใหญ่ และการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เป็นต้น  

การปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ประกอบด้วย 1 โปรแกรม คือ 
โปรแกรมที่ 16 ปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
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6. แผนด้ำนวิทยำศำสตร์ วิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2565 
แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (แผนด้าน ววน.) เป็นแผนระยะปานกลาง จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นกรอบและแนวทางในทางการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ 

และการจัดสรรงบประมาณ ให้แก่หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมในลักษณะต่อเนื่องหลายปี (multi-year) เพื่อให้การจัดท าแผนด้าน ววน. พ.ศ. 2563 – 2565 สอดคล้องกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การ อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2570 และทันกับกระบวนการปรับงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและ
ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ จึงได้ร่วมกันจัดท าแผนด้าน ววน. โดยก าหนดเป้าหมาย ตัวช้ีวัด ความส าเร็จ และโปรแกรมย่อยที่สอดคล้องกันกับ 4 
แพลตฟอร์ม และ 16 โปรแกรมภายใต้นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2570 โดยสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ได้ในอนาคตเพื่อให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปและนโยบายของประเทศให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ทั้งนี้  ได้เปิดโอกาสให้ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมี
ส่วนร่วมในการจัดท าแผนด้าน ววน. รวมทั้งได้รับข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ 17 สาขา เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ และโปรแกรมย่อย 
1. สร้างและจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ในแต่ละแขนงและพื้นที่  
2. สร้างและจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในแต่ละพื้นท่ี ในแต่ละมิติ อาทิ เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม   
3. พัฒนาก าลังคนและองค์ความรู้ของระบบวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม (ววน.) 
 

ความส าเร็จด้าน ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ 2563 2565 
การยกระดับความสามารถการแข่งขัน การจัดอันดับโดยสภาเศรษฐกิจโลกและ สถาบันการจัดการนานาชาติ 36 (2560) 1 ใน 30 

สัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุนวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมต่อ GDP 1% (2560) 1.5% (2565) 
สัดส่วนการลงทุน R&D ของภาคเอกชน : ภาครัฐ  70 : 30 
สัดส่วนผลงานวิจยัและเทคโนโลยพีร้อมใช้ที่ถูก น าไปใช้ในการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับภาค
การผลิตและบริการ เทียบกับผลงานทั้งหมด 

 ไม่น้อยกว่า 30% 

การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม รายได้เกษตรกรที่ร่วมโครงการ (บาท/ครัวเรือน/ปี)  (จากปัจจุบัน 74,483 บาท/ครัวเรือน/ปี) 100,000 150,000 
ชุมชนนวัตกรรม 2,000 10,000 
นวัตกรรมทางสังคมและนวัตกรรมที่ผลติได้เองภายในประเทศเพิม่ขึ้น  ไม่น้อยกว่า  1 เท่าตัว 

การพัฒนาก าลังคนและองค์ความรู้ สัดส่วนบุคลากรด้าน R&D ต่อประชากร  25 : 10,000 
 สัดส่วนการลงทุน R&D ในอุตสาหกรรม ยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ : งานวิจัยพ้ืนฐาน

เพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ : ระบบโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบมาตรฐาน 
 55 : 25 : 20 

 

แผนด้าน ววน. จัดท าขึ้นโดยให้มีความสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2570 ซึ่งจะขับเคลื่อนการด าเนินงานในลักษณะ
แพลตฟอร์ม การเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ทั้งสิ้น 4 แพลตฟอร์ม ซึ่งประกอบด้วยโปรแกรมภายใต้ 16 โปรแกรม ภายใต้แต่ละโปรแกรมประกอบด้วยโปรแกรมย่อยซึ่งจะระบุแนวทางการด าเนินงานที่
จะส่งผลให้เป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ส าคัญซึ่งระบุในนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2570 ส าเร็จ 
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7. กรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี ฉบับท่ี 2  (พ.ศ. 2551 – 2565) 
 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดท ากรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี  ฉบับที่ 2  โดยมีเป้าหมายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 เมื่อสิ้นสุดแผนในปี พ.ศ. 
2565 คือ “ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถปรับตัวสาหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิตพัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้และนวัตกรรมเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในโลกาภิวัฒน์ สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทยโดยใช้กลไกของธรรมาภิบาลการเงินการก ากับมาตรฐานและเครือข่ายอุดมศึก ษาบน
พื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการความหลากหลายและเอกภาพเชิงระบบ” ประกอบด้วย 
 1) ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทยเพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ 
 2) พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้ และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 3) สนับสนุนการพัฒนาท่ียั่งยืนของท้องถิ่นไทย โดยใช้กลไกธรรมาภิบาล การเงิน การก ากับมาตรฐานและเครือข่ายอุดมศึกษาบนพ้ืนฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลาย และ
เอกภาพเชิงระบบ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้ด าเนินงานตามกรอบแผนอุดมศึกษาโดยได้จัดท ายุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับทิศทางและกรอบการด าเนินงานตามแผนอุ ดมศึกษาระยะยาว 15 ปี 
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565)  เช่น  ด้านการเรียนการสอนมีการลดเลิกหลักสูตรที่ไม่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน  สร้างกระบวนการพัฒนานักศึกษาเพื่อความแข็งแกร่งทางวิชาการและ
คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนให้แก่นักศึกษาตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  สร้างหลักสูตรเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  สนับสนุนและส่งเสริมการท าผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม  
มีกองทุนสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร  มีการจัดวางระบบการเงิน งบประมาณ  ภายใต้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 
8. แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 – 2579 

เนื่องจากแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 – 2559) จะสิ้นสุดในปี พ.ศ. 2559 ดังนั้น ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงไดจ้ัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 
2579 ซึ่งเป็นแผนระยะยาว 20 ปี เพ่ือเป็นแผนแม่บทส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนา โดยก าหนดวิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมาย เป้าหมาย ตัวช้ีวัด และยุทธศาสตร์ของ
แผนการศึกษาแห่งชาติ ดังนี ้

วิสัยทัศน์ (Vision) : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของ
โลกศตวรรษท่ี 21 

วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา  4 ประการ คือ  
1) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
2) เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และ

ยุทธศาสตร์ชาติ 
3) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
4) เพื่อน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ าภายในประเทศลดลงเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหม ายในการจัดการศึกษาดังกล่าว

ข้างต้น 
แผนการศึกษาแห่งชาติได้วางเป้าหมายไว้ 2 ด้าน คือ  
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1) เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและคุณลักษณะ
ต่อไปนี้ 

- 3Rs ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้ (Writing) และการคิดเลขเป็น(Arithmetics) 
- 8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม 

(Creativity and Innovation) ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross – cultural Understanding) ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า 
(Collaboration,Teamwork and Leadership) ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่อ (Communications, Information and Media Literacy) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม
(Compassion) 

2) เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ประการ ดังนี ้
2.1) ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างท่ัวถึง (Access) 
2.2) ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างเท่าเทียม (Equity)  
2.3) ระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ (Quality)  
2.4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษาท่ีคุ้มค่าและบรรลุเป้าหมาย (Efficiency)  
2.5) ระบบการศึกษาท่ีสนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีเป็นพลวัตและบริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) มี 

แผนการศึกษาแห่งชาติได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์หลักท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ มีเป้าหมาย ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มีเป้าหมาย ดังน้ี 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้มีเป้าหมายดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา มีเป้าหมาย ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมาย ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเป้าหมายดังนี้ 

 
9. นโยบำยกำรปรับยุทธศำสตร์ใหม่มหำวิทยำลัยรำชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) (ฉบับปรับปรุง 11 ตุลำคม 2561) 

มหาวิทยาลยัราชภฏัทั่วประเทศไดร้่วมหารือและก าหนดแนวทางการยกระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) มุ่งเน้นให้มหาวิทยาลยัราชภฏัเป็นสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยก าหนดวิสยัทัศน์ คือ “มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันท่ีผลิตบณัฑิตที่มีอตัลักษณ์ มีคุณภาพ มสีมรรถนะ และเป็นสถาบันหลักที่บรูณาการองค์ความรู้สู่นวตักรรมในการ
พัฒนาท้องถิ่นเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ” ซึ่งมีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้ 

1. พันธกิจ 
1. ผลิตบณัฑิตใหม้ีคณุภาพ มีทัศนคติที่ดี เป็นพลเมืองดีในสังคมและมีสมรรถนะตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
2. วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวตักรรมที่มคีุณภาพและไดม้าตรฐานเป็นท่ียอมรับมุ่งเน้นการบูรณาการเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
3. พัฒนาท้องถิ่นตามศักยภาพ สภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และน้อมน าแนวพระราชด าริสู่การปฏิบตัิ 
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4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชนให้มีคุณธรรมและความสามารถในการบริหารงานเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม 
5. บริหารจัดการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลยัอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล พร้อมรองรบับริบทการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกดิการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยนื 

2. สถาบันหลัก 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นท่ีพึ่งของท้องถิ่น ในการให้ความรู้ ให้ความจริง มีความเป็นกลางทางการเมือง ประสานความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ในการพัฒนา

ท้องถิ่นให้บรรลุเป้าหมาย 
3. อัตลักษณ์บณัฑิต 

บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมีความรู้ ความสามารถเชิงวิชาการวิชาชีพ พร้อมด้วยคุณลักษณะคนไทยตามพระราโชบายด้านการศึกษา 4 ประการ คือ 
1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง คือ มีความรู้ ความเข้าใจต่อชาติ บ้านเมือง ยึดมั่นในศาสนา มั่นคงในสถาบันพระมหากษตัริย์ และมคีวามเอื้ออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 
2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง คือ รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด – ชอบ สิ่งที่ช่ัว – ดี ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งท่ีงาม ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ช่ัว และช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บา้นเมือง 
3. มีงานท า มีอาชีพ คือ การสร้างให้เด็กและเยาวชนรักงาน สู้งานท าจนงานส าเร็จ มีงานท าสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ 
4. เป็นพลเมืองดี มรีะเบยีบวินัย คอื ส านึกในหน้าท่ีของทุกคนในการเป็นพลเมืองดี ส่งเสริมให้ทุกคนมโีอกาสท าหน้าที่พลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะท าเพื่อบ้านเมืองได้ก็ตอ้งท า”

ด้วยความมีน้ าใจและความเอื้ออาทร 
4. สมรรถนะบัณฑิต 

บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมสีมรรถนะตามมาตรฐานวิชาการ วิชาชีพ มีทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี 21 มีความเป็นมืออาชีพ 
5. ยุทธศาสตร ์

5.1) การพัฒนาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ 

1. สร้างและพัฒนาความร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัดในการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ และด าเนินโครงการตามพันธกิจและศักยภาพของมหาวิทยาลัย โดยก าหนด
เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมถึง Timeline ในการด าเนินการทุกข้ันตอนอย่างเป็นรูปธรรม (ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว) ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดด้วย 

2. บูรณาการความร่วมมือในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย (ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม) ในการด าเนินโครงการพัฒนาให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างมี
นัยส าคัญ 

3. บูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัยของนักศึกษา และอาจารย์กับการพัฒนาท้องถิ่น 
ตัวช้ีวัด 

1. มีฐานข้อมูลของพื้นที่บริการ (ศักยภาพชุมชน สภาพปัญหา และความต้องการที่แท้จริงของชุมชน) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ ประเมินและวางแผนงานพัฒนาเชิงพื้นที่
ตามศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

2. จ านวนหมู่บ้าน / โรงเรียน ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏด าเนินโครงการอันเป็นผลจากการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ 
3. ร้อยละสะสมของจ านวนหมู่บ้านที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเข้าด าเนินโครงการพัฒนาเปรียบเทียบกับจ านวนหมู่บ้านท้ังหมดในพื้นที่บริการ (การกระจายตัวเชิงพื้นที่) 
4. จ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และจ านวนโครงการฯ สะสม (แยกประเภทตามเป้าหมาย) 
5. จ านวนภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ท่ีร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่บริการ 
6. อัตราส่วนโครงการพฒันาท้องถิ่นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นแกนน าเปรียบเทียบกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมดของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
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7. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับการน้อมน าพระราโชบายด้านการศึกษา เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยท่ีพึงประสงค์ทั้ง 4 ประการ สู่การปฏิบัติในพ้ืนท่ีบริการ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

8. อัตราการอ่านออกเขียนได้ ของจ านวนประชากร โดยเฉพาะประชากรในวัยประถมศึกษาในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
9. ร้อยละของหมู่บ้านที่มีดัชนีช้ีวัดความสุขมวลรวมชุมชนเพิ่มขึ้น 
10. อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้ครัวเรือนในพื้นที่การพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
11. มีแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างคุณค่าและจิตส านึกรักษ์ท้องถิ่น 
12. จ านวนวิสาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการใหม่ในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ประสบความส าเร็จ จากการสนับสนุนองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
13. อัตราการอพยพของประชากรวัยท างานในท้องถิ่นลดลง 

5.2) การผลิตและพัฒนาครู 
กลยุทธ์ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ และกระบวนการผลิตให้มีสมรรถนะเป็นเลิศเป็นที่ยอมรับด้วย  School Integrated Learning และสอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ 

2. พัฒนาสมรรถนะครูของครูให้มีความเป็นมืออาชีพ 
3. บ่มเพาะนักศึกษาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพพร้อมด้วยจิตวิญญาณความเป็นครูและคุณลักษณะ 4 ประการ คือ 1) มีทัศนคติที่ดีและ

ถูกต้อง 2) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3) มีงานท า มีอาชีพ 4) เป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย 
4. จัดท าแผนการด าเนินงานตามข้อ 1 – 3 โดยก าหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพรวมถึงข้ันตอนและระยะเวลา (Timeline) ในการปฏิบัติงาน ทั้งระยะสั้น ระยะ

กลาง และระยะยาวเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม 
ตัวช้ีวัด 

1. มีการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์และกระบวนการผลิตครู เพื่อให้บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีอัตลักษณ์ สมรรถนะและคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพ พร้อมด้วยคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามพระราโชบายด้านการศึกษาและคุณลักษณะครูศตวรรษที่ 21 

2. ร้อยละครูของครูที่มีประสบการณ์สอนในโรงเรียนต่อปีการศึกษา 
3. ร้อยละของบัณฑิตครูที่จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ท่ีสอบบรรจุผ่านเกณฑ์ของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ภายในเวลา 1 ปี 
4. มี Platform เพื่อสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบัณฑิตครู มหาวิทยาลัยราชภัฏที่เข้าสู่วิชาชีพ 
5. ผลคะแนน O-NET หรือผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เพ่ิมขึ้นจากการพัฒนาสมรรถนะ ครูประจ าการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
6. สัดส่วนบัณฑิตครูที่ได้รับการบรรจุเข้าท างานในภูมิภาค 
7. ผลงานการวิจัยสาขาวิชาชีพครูที่ได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติหรือน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิตและพัฒนาครูเพิ่มขึน้ 

5.3) การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ทันสมัยและพัฒนาหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ 
2. พัฒนาศักยภาพผู้สอนให้เป็นมืออาชีพ 
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3. พัฒนาห้องปฏิบัติการ/อุปกรณ์การเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 
4. ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้บูรณาการกับการท างานและเสริมสร้างทักษะและจิตส านึก ในการพัฒนาท้องถิ่น 
5. ผลิตบัณฑิตได้ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งด้านสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะบัณฑิตศตวรรษที่  21 และคุณลักษณะ 4 ประการ คือ มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มี

พื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพ มีงานท า และมีความเป็นพลเมืองดี มีวินัย 
6. จัดท าแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในลักษณะการ Reprofile อย่างเป็นรูปธรรม โดยก าหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมถึงระยะเวลาและ

ขั้นตอนการด าเนินการ (Timeline) ในการปฏิบัติอย่างชัดเจน 
ตัวช้ีวัด 

1. จ านวนหลักสูตรที่ถูกปรับปรุงให้ทันสมัยและหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
2. ผลงานของนักศึกษา/อาจารย์ ท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือได้รับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติ 
3. ร้อยละของนักศึกษาท่ีได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาที่ส าเร็จการศึกษา 
4. ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐาน CEFR หรือมาตรฐานอ่ืนๆ ท่ีเทียบเท่า 
5. อัตราการได้งานท า/ท างานตรงสาขา/ประกอบอาชีพอิสระทั้งตามภูมิล าเนาและนอกภูมิล าเนา ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภายในระยะเวลา 1 ปี 
6. ผลการประเมินสมรรถนะของบัณฑิตโดยสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต 
7. อัตราการศึกษาต่อในพื้นที่ของประชากรวัยอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น 

5.4) การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ 

1. ส่งเสริมบุคลากรที่เป็นคนดีและคนเก่งให้พัฒนาและแสดงออกถึงความรู้ความสามารถ และศักยภาพในการพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างเต็มที่ 
2. เพิ่มบทบาทการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นโดยให้ความส าคัญกับการบูรณาการการเรียนการสอนกับการพัฒนาท้องถิ่น และการสร้างผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปญัญา 
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศเพื่อเสริมสร้างประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
4. ปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะด้านฐานข้อมูลงบประมาณและบุคลากรให้ทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล 

ตัวช้ีวัด 
1. จ านวนอาจารย์และนักศึกษา ศิษย์เก่า ที่ได้รับรางวัลในระดับชาติ นานาชาติ 
2. อัตราส่วนจ านวนผลงานวิจัยและองค์ความรู้ต่างๆ ท่ีเป็นทรัพย์สินทางปัญญาต่อจ านวนผลงานดังกล่าวท่ีถูกน าไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 
3. ผลการส ารวจการรับรู้ข่าวสาร (นโยบาย แผนพัฒนาต่างๆ ท่ีส าคัญระดับชาติ จังหวัด องค์กร) ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 
4. จ านวนฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการและการตัดสินใจตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
5. ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการบริหารงานภาครัฐอยู่ในระดับสูงหรือสูงมาก 
6. จ านวนเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศ 
7. ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
8. ฐานข้อมูลศิษย์เก่าและกิจกรรมสัมพันธ์เพื่อขยายเครือข่ายและปรับปรุงฐานศิษย์เก่า 
9. ผลส ารวจความคิดเห็นความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
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10. แผนพัฒนำจังหวัดก ำแพงเพชร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2564 
การจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดฉบับนี้ เพื่อสนองตอบการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดก าแพงเพชร โดยมีวิสัยทัศน์ เป็นเป้าหมายในเชิงผลลัพธ์ที่ จังหวัดต้องการให้เกิดขึ้น โดยแสดงถึง

จุดเน้นหรือสิ่งท่ีจังหวัดต้องการจะเป็นในอนาคตอย่างชัดเจน รวมทั้งมีความเป็นไปได้ สอดคล้องกับการวิเคราะห์สภาวการณ์และโอกาสของพื้นที่ และมีการระบุต าแหน่งการพัฒนาของจังหวัดอย่าง
ชัดเจน โดยผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจากทุกภาคส่วนของจังหวัดได้ก าหนดต าแหน่งการพัฒนาจังหวัด (Positioning) ท่ีให้ความส าคัญกับประเด็นดังต่อไปนี้ (1) แหล่งผลิตและแปรรูปสินค้า
เกษตรปลอดภัย (2) แหล่งผลิตพืชพลังงานทดแทน และ (3) การท่องเที่ยวมรดกโลก โดยได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ดังนี้ “แหล่งผลิต แปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย ฐานผลิตพืชพลังงานทดแทน เมือง
ท่องเที่ยวมรดกโลก ธรรมชาติและวิถีชุมชน สู่สังคมที่เข้มแข็ง” 

1. พันธกิจ (Mission) 
เพื่อให้การพัฒนาจังหวัดก าแพงเพชรมุ่งสู่การเป็น “แหล่งผลิต แปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย ฐานผลิตพืชพลังงานทดแทน และเมืองท่องเที่ยวมรดกโลก”ภารกิจหลักและการมี

ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีดังน้ี  
1. ยกระดับการผลิต การแปรรูป การตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย และส่งเสริมการผลิตพืชพลังงานทดแทนอย่างมีประสิทธิภาพ  
2. ส่งเสริมและบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการท่องเที่ยว  
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน สร้างสังคมที่เข้มแข็ง และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 

2. เป้าประสงค์รวม (Overall Goals) 
เพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาจังหวัดและสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนการบรรลุตามวิสัยทัศน์

การพัฒนาจังหวัดที่พึงปรารถนาตามแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี จึงก าหนดเป้าประสงค์รวมของการพัฒนาไว้ ดังน้ี  
1. ปริมาณผลผลิตการเกษตรปลอดภัยเพิ่มขึ้น    
2. รายได้จากการจ าหน่ายสินค้าเกษตรแปรรูปเพิ่มขึ้น 
3. จ านวนแปลง/ฟาร์ม ท่ีผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัย (GAP) เพิ่มขึ้น 
4. สัดส่วนปริมาณพืชพลังงานต่อสินค้าเกษตรทั้งหมดเพิ่มขึ้น  
5. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น และแหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 
6. ประชาชนมีระดับคุณภาพชีวิตสูงขึ้น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

3. ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) 
1. พัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย และส่งเสริมการผลิตพืชพลังงานทดแทนอย่างมีประสิทธิภาพ  
2. พัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลก ธรรมชาติและวถีชุมชน ให้มีศักยภาพอย่างยั่งยืน 
3. พัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงทางสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
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11. แผนพัฒนำจังหวัดตำก ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2565 
การพัฒนาจังหวัดตากในช่วงที่ผ่านมา จังหวัดสามารถจัดท าค าของบประมาณเองได้เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านอาชีพ การท่องเที่ยว การค้า

ชายแดนครอบคลุมทุกด้าน ทั้งนี้ปัญหาความต้องการของประชาชนได้ผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน สรุปปัญหาความต้องการที่สอดรับกับศักยภาพในพ้ืนท่ีจังหวัด จึงก าหนดวิสัยทัศน์
ในแผนพัฒนาจังหวัดตาก ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) คือ “เมืองน่ำอยู่ ประตูกำรค้ำชำยแดน” 

1. พันธกิจ/เป้าประสงค์รวม 
1. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ให้มีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
2. เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
3. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร 
4. เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และส่งเสริมการค้า การลงทุน ในพ้ืนท่ีการค้าชายแดน และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการบริหารจัดการเพื่อป้องกันรักษาความมั่นคงชายแดน การรักษาความสงบเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ 

2. ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และแก้ไขปัญหาความยากจน 
2. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. การพัฒนาผลิตภาพทางการเกษตร 
4. การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินคา้ OTOP และการค้าชายแดน 
5. การบริหารจัดการภาครัฐและการรักษาความมั่นคงชายแดนและความสงบเรียบร้อย 

3. เป้าประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้มีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
2. เพื่อป้องกัน อนุรักษ ์ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร 
4. เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และส่งเสริมการค้าการลงทุนในพื้นที่การค้าชายแดนและเขคพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
5. การบริหารจัดการเพื่อป้องกันรักษาความมั่นคงชายแดน การรักษาความสงบเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ 
 

12. นโยบำยกำรพัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด  จ.ตำก 
ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เข้ามาบริหารประเทศ และก าหนดแนวทางในการด าเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมก ารค้าชายแดนผ่านการจัดตั้งเขต

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ท่ีมีศักยภาพ  โดยก าหนดใหอ้ าเภอแม่สอดเป็นพื้นที่ท่ีมีศักยภาพเหมาะสมในการจัดตั้งเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรกของไทยใน 5 พ้ืนท่ีชายแดน 
12.1) แผนงานเพ่ือเตรียมความพร้อมการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดตาก 

1) แผนงานระยะเร่งด่วน  
1) การเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม  ดังนี ้
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1.1) แผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร 
1.2) แผนงานโครงสร้างพื้นฐานคมนาคม จ.ตาก วงเงิน 9,097 ล้านบาท ดังนี้ 

- ถนนเชิงเขาตะนาวศรี กอกะเร็ก ระยะทาง 46.6 กิโลเมตร 
- ทางหลวงหมายเลข 12 ตาก-แม่สอด ตอน 2 ระยะทาง 13.3 กิโลเมตร 
- ทางหลวงหมายเลข 12 ตาก-แม่สอด ตอน 3 ระยะทาง 25.5 กิโลเมตร 
- ทางหลวงหมายเลข 12 ตาก-แม่สอด ตอน 4 ระยะทาง 25.5 กิโลเมตร 

2) การจัดหาแหล่งน้ าดิบเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
2) แผนระยะกลาง และระยะยาว  

1) จัดหาพื้นที่ส าหรับรองรับการจัดตั้งเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  
2) โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ าเมยแห่งท่ี 2 พร้อมโครงข่าย และศูนย์ให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 
3) การขยายสนามบินแม่สอดให้มีการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน 
4) การพัฒนาเส้นทางคมนาคมในอ าเภอแม่สอด  ได้แก่ 

- ถนนสาย ง 3 ผังเมืองรวมแม่สอด จ.ตาก ของกรมทางหลวงชนบท (ทช.) 
- ถนนสาย ง 2 ผังเมืองรวมแม่สอด จ.ตาก ของกรมทางหลวงชนบท (ทช.) 
- ถนนสาย ค 1 และ ค 2 ผังเมืองรวม แม่สอด จ.ตาก ของกรมทางหลวงชนบท (ทช.) 

5) การพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยง อ.พบพระ – อ.อุ้มผาง   
6) โครงการขุดเจาะอุโมงค์ถนนสายตาก – แม่สอด (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12) 

12.2) การวางผังเมืองรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก 
รัฐบาลมีนโยบายเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการเข้าสู่ AEC โดยพัฒนาเมืองชายแดนเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ : Special Economic Zones)  ในการน า

ประเทศเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กระตุ้นเศรษฐกิจ กระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ลดความเหลื่อมล้ า ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และเสริมความมั่นคงของประเทศ   
ส าหรับจังหวัดตาก กรมโยธาธิการและผังเมืองไดก้ าหนดแนวคิดการวางผงัพัฒนาพ้ืนท่ีเฉพาะเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตาก โดยวาง Positioning คือ “เมืองคู่แฝดเขต

การค้าเมียวดี สหภาพเมียนมาร์ มีระยะทางไปยังท่าเรือมะละแหม่ง และเมืองย่างกุ้งที่ใกล้ที่สุด” โดยมีแนวทางการพัฒนาเป็นเขตอุตสาหกรรมสิ่งทอ เฟอร์นิเจอร์ ศูนย์ขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 
คลังสินค้า ที่อยู่อาศัยส าหรับแรงงานและประกอบการ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาฝีมือแรงงาน  

โดยด าเนินการเร่งรัดวางและปรบัปรุงผงัเมืองรวมจังหวัด ผังพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ ผังเมืองรวมเมือง และผังเมืองรวมชุมชนชายแดน เพื่อจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ท่ีดนิ
และระบบคมนาคมขนส่งให้สอดคล้องกับการพัฒนาพื้นที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิ เศษ ออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดนวางผังโซนนิ่งการใช้ประโยชน์ที่ดิน วางระบบสาธารณูปโภค – 
สาธารณูปการ และออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาต่างๆ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ให้เป็นระเบียบ สวยงาม และปลอดภัย 

12.3) สิทธิประโยชน์และการส่งเสริมการค้า การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก 
1) กรณีเป็นกิจการทั่วไปในประเภทกิจการที่อยู่ในข่ายให้การส่งเสริมและตั้งในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
2) กรณีเป็นกิจกรรมเป้าหมายส าหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให้ได้รับสิทธิประโยชน์ อาทิ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี โดยจ ากัดเวลาไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่

รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลฯ ร้อยละ 50 ของอัตราปรกติ เป็นระยะเวลา 5 ปี หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา 2 เท่า เป็นเวลา 10 ปี 
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ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ก าหนดบทบาท ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก เป็น “ศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าระหว่าง
ประเทศ/เครือข่ายอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น” โดยก าหนดโครงสร้างเศรษฐกิจ บริการ 51.47 % เกษตร 24.94 % อุตสาหกรรม 16.93 % มีผลผลิตในพ้ืนท่ี ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าว ถั่ว
เขียวผิวมัน ถั่วเหลือง พืชผัก ประมงน้ าจืด อุตสาหกรรมส่วนใหญ่เกี่ยวกับเครื่องแต่งกาย เกษตร และสิ่งทอ ในขณะที่ภาคบริการเป็นขายส่ง/ขายปลีก โดยมีอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย ได้แก ่

- อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม  
- อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรและประมง เช่น อุตสาหกรรมแป้งข้าวโพด น้ ามันข้าวโพด  
- การผลิตอาหารสัตว์ 
- การผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกส์  
- อุตสาหกรรมผลิตเครื่องเรือนจากไม้  
- อุตสาหกรรมเครื่องหนัง 
- อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ  
- อุตสาหกรรมชิ้นส่วนประกอบยานยนต์  
- นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม และนิคมอุตสาหกรรมบริการ 
- กิจการด้านโลจิสติกส์ อาทิ คลังสินค้า ศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้า 
การเช่ือมโยงภูมิภาค มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มสูงขึ้น ส่วนใหญ่มาจากการที่เมียนมาร์น าเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคจากฐานการผลิตส่วนกลางข องประเทศไทย เศรษฐกิจระดับ

ท้องถิ่นยังไม่มีรูปแบบเครือข่ายการผลิตระหว่างประเทศ แต่มีโอกาสเช่ือมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษในเมืองเมียวดี ผะอัน ย่างกุ้งได้ 
 

13. กรอบกำรประเมินสถำบันอุดมศึกษำจำกหน่วยงำนภำยนอก 
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยของรัฐทุกแห่งถูกประเมินโดยองค์กรภายนอกอย่างเป็นทางการ  2 หน่วยงานประกอบด้วย  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  และส านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  ท้ังสองหน่วยงานมีหน้าที่ประเมินมหาวิทยาลัยเหมือนกันเพียงแต่มีเกณฑ์ที่แตกต่างกันข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์ 
1) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนด ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
2) ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ก าหนดเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ทาง ก.พ.ร. จะ

ใช้ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจาก สกอ. เป็นหลัก 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ก าหนดตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2562 (รวบรวมผลการด าเนินงาน

ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563) โดยมุ่งเน้นการสร้างปัจจัยน าเข้าและกระบวนการที่ดี เพื่อน าไปสู่ผลผลิตและผลลัพธ์ที่มีคุณภาพตามความเชี่ยวชาญของแต่ละกลุ่ มสถาบัน
และสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งสามารถจ าแนกได้ดังนี้ 

องค์ประกอบท่ี 1 : การผลิตบัณฑิต 
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
1.2 อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
1.3 อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
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1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
1.6 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
1.7 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล 
1.8 หลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม 

องค์ประกอบท่ี 2 : การวิจัย 
2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
2.3 ผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
2.4 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

องค์ประกอบท่ี 3 : การบริการวิชาการแก่ชุมชน 
3.1 ระบบและกลไกการพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 
3.2 ชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 

องค์ประกอบท่ี 4 : การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4.1 ระบบและกลไกด้านศิลปะและวัฒนธรรม และความเป็นไทย 
4.2 ผลลัพธ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

องค์ประกอบท่ี 5 : การบริหารจัดการ 
5.1 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน 
5.2 การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบัน 
5.2 ผลการบริหารงานของคณะ 
5.3 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 

องค์ประกอบท่ี 6 : การผลิตและพัฒนาครู 
6.1 การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
6.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
6.3 จ านวนสถานศึกษาท่ีประสบความส าเร็จในการด าเนินงานร่วมกับมหาวิทยาลัย 

 
14. แนวทำงกำรยกระดับคุณภำพอุดมศึกษำภำยใต้โครงกำรพลิกโฉมระบบอุดมศึกษำของไทย (Reinventing University System) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

คณะท างานขับเคลื่อนนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ด้านคุณภาพอุดมศึกษา ได้จัดท าแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการยกระดับ
คุณภาพอุดมศึกษาในมิติที่ 4 ปฏิรูปการอุดมศึกษา ที่ก าหนดให้ปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยตาม 3 กลุ่มภารกิจ เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 
2562 ดังนี้ 
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หมวด 3 ประเภทและกลุ่มของสถำบันอุดมศึกษำ  
มาตรา 23 เพื่อประโยชน์ในการควบคุมก ากับ รัฐมนตรีจะประกาศก าหนดประเภทของสถาบันอุดมศึกษาก็ได้   
มาตรา 24 เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริม สนับสนุน ประเมินคุณภาพ ก ากับดูแล และจัดสรรงบประมาณให้แก่สถาบันอุดมศึกษา รัฐมนตรีจะประกาศก าหนดให้จัด

สถาบันอุดมศึกษาเป็นกลุ่มได้  โดยค านึงถึงจุดมุ่งหมาย พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ศักยภาพ และผลการด าเนินการที่ผ่านมาของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละกลุ่ม  โดยต้องก าหนดม าตรการส่งเสริม  
สนับสนุน ประเมินคุณภาพ ก ากับดูแล และจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับการจัดกลุ่มดังกล่าวด้วย ในกรณีที่รัฐมนตรีประกาศให้สถาบันอุดมศึกษากลุ่มใดมีพันธกิจหลักในการให้การศึ กษา
อบรม ทักษะอาชีวะช้ันสูงเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติ งานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ สถาบันอุดมศึกษากลุ่มนั้นย่อมได้รับความสนับสนุนเป็นพิเศษจากรัฐตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนด  

การจัดสถาบันอุดมศึกษาเป็นกลุ่มและการก าหนดมาตรการตามวรรคหนึ่ง  รวมทั้งการก าหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาและการให้ความสนับสนุนเป็นพิเศษตามวรรคสอง  ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง ในกรณีที่เห็นสมควรรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษาอาจประกาศ ก าหนดให้จัดกลุ่มส่วนราชการหรือกลุ่ม
ส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษาใดสถาบันอุดมศึกษาหนึ่ง  เพื่อด าเนินการตามมาตรานี้ก็ได้  

มาตรา 25 การก าหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาต้องก าหนดให้สอดคล้องกับประเภทและกลุ่มของสถาบันอุดมศึกษาตามหมวดนี้ 
หมวด 5 ข้อมูลกำรอุดมศึกษำ  

มาตรา 42 สถาบันอุดมศึกษาต้องเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษานั้นแก่สาธารณะ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
เพื่อประโยชน์ในการจัดท าแผนด้านการอุดมศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนการมีส่วนร่วมของสาธารณชนในการตรวจสอบ

สถาบันอุดมศึกษา  ให้สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่ส่งข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและมาตรฐานการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม การให้บริการทางวิชาการ และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องให้แก่
กระทรวง  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนดในกฎกระทรวง  

มาตรา 43 ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานและหน่วยงานภาคเอกชนตามลักษณะที่สภานโยบายประกาศก าหนด ส่งข้อมูลเกี่ยวกับการอุดมศึกษาและการอื่นที่เกี่ยวข้องให้แก่
กระทรวงตามที่ได้รับการร้องขอ  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนดในกฎกระทรวง  

สภานโยบายโดยข้อเสนอของกระทรวงอาจขอให้คณะรัฐมนตรีมีมติให้เช่ือมโยงระบบข้อมูลสารสนเทศ ของหน่วยงานของรัฐกับฐานข้อมูลการอุดมศึกษาเพื่อประโยชน์ในการ
ด าเนินการตามวรรคหนึ่งได้  

มาตรา 44 ให้กระทรวงมีหน้าที่จัดท าฐานข้อมูลการอุดมศึกษาของประเทศ  โดยรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวกับการอุดมศึกษา สถาบันอุดมศึกษา  
และการอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 42 วรรคสอง  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีสภานโยบายก าหนด  

การเปิดเผยข้อมูลตามความในส่วนน้ีย่อมได้รับความคุ้มครองและจะน าไปเป็นเหตุในการฟ้องร้องด าเนินคดีใดๆ มิได้ 
จุดมุ่งหมำย (Purposes) ของ Re-positioning University 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ต้องพัฒนาให้มหาวิทยาลัยของรัฐภายในประเทศสามารถท าหน้าที่เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขัน 
(Competitiveness) ของประเทศในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมกับยกระดับความเป็นธรรมทางการศึกษา (Equity in Higher Education) โดยใช้ Framework for University Re-
positioning เป็นเครื่องมือ  โดยมีวัตถุประสงค์ คือ “ประเทศต้องกำรให้มหำวิทยำลัยเป็นแนวหน้ำ (Forefront) ในกำรขับเคลื่อนประเทศสู่ Value-Based Economy” ที่มีจุดมุ่งเนน้ ได้แก่ 

- ความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน (Alignment) ระหว่างความต้องการของ ประเทศ นโยบาย ทิศทางของมหาวิทยาลัย การก ากับดูแล การจัดสรรทรัพยากร และการจัดการ
ทรัพยากรบุคคล  

- การสร้างจุดเน้น (Focus) ของการด าเนินการของมหาวิทยาลัยในเรื่องที่เป็นความต้องการของประเทศ และเป็นจุดเด่นหรือสมรรถนะหลักของมหาวิทยาลัย  
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- ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการใช้ทรัพยากรให้น าไปใช้สร้างคุณค่าที่แท้จริงให้แก่ประเทศ และปรับลดการด าเนินการในส่วนท่ีเกินความจ าเป็นหรือไม่มีจุดเด่นด้านคุณภาพ 
แนวทำงกำรก ำหนดจุดเนนเชิงยุทธศำสตร์ (Institutional Re-positioning Plan) 

กลุ่มที่ 1 การวิจัยระดับแนวหนาของโลก (Global and Frontier Research) 
ค านิยาม : สถาบันอุดมศึกษาที่มุงสูการวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากล พิจารณาจากการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาโลก อาจเปนสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง หรือ

สถาบันอุดมศึกษาท่ีเนนการจัดการศึกษาแบบพหุวิทยาการ  
เป้าหมาย : เนนการวิจัยขั้นสูง และผลิตบัณฑิต นักวิจัย เปนผูน าทางความคิดของประเทศในระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอกหรือหลังปริญญาเอก สราง

ความโดดเดนในดานการวิจัยและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาท่ีมีวิทยานิพนธ หรือผลงานวิจัยระดับนานาชาติในหลายกลุมสาขาวิชา มุงท าการคนควาเพื่อสรางความรู ทฤษฎี และขอคนพบใหม
เพื่อขยายพรมแดนของความรูและสรางความกาวหนาทางวิชาการที่ลุมลึกในสาขาวิชาตางๆ 

กลุ่มที่ 2 การพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม (Technology and Innovation) 
ค านิยาม : สถาบันอุดมศึกษาที่มุงสูการจัดการการศึกษาเพื่อเนนการพัฒนาดานเทคโนโลยีและสงเสริมการสรางนวัตกรรมเพื่อตอบโจทยการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

และอุตสาหกรรมของประเทศ  
เป้าหมาย : ใหการศึกษาอบรมทักษะอาชีวะช้ันสูง สรางและพัฒนาบัณฑิตที่มีความรูและความเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีและการสรางนวัตกรรมใหสามารถน าองคความรู 

มาประยุกตใชสรางผลงานพัฒนาผลิตภัณฑตอยอดเปนนวัตกรรม สงเสริมบทบาทความรวมมือกับภาคเอกชนและอุตสาหกรรมเพื่อสนับสนุนและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อน าไปสูการ
พัฒนา เศรษฐกิจ สังคม และอุตสาหกรรมของประเทศ 

กลุ่มที่ 3 การพัฒนาชุมชน เชิงพื้นที่ (Area Based and Community) 
ค านิยาม : สถาบันอุดมศึกษาที่มุงสูการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่เปนแหลงเรียนรู ถายทอดความรูและเทคโนโลยีเพื่อสรางความเขมแข็งใหแกบุคคล ชุมชน สังคม หนวยงาน

ภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อการด ารงชีพ และใหประชาชนมีโอกาสเรียนรูตลอดชีวิตน าไปสูความเขมแข็งและการพัฒนาท่ียั่งยืนของทรัพยากรมนุษย สังคม ทองถิ่นและภูมิภาค  
เป้าหมาย : เนนการพัฒนาชุมชนระดับทองถิ่น และผลิตบัณฑิตใหมีความรู ความสามารถ เปนหลักในการขับเคลื่อน พัฒนาและเปลี่ยนแปลงในระดับทองถิ่นและภูมิภาค 

ด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนา การผลิต บัณฑิต ใหบริการวิชาการ ประยุกต ความรูสูการปฏิบัติ และสรางองคความรูจากการปฏิบัติ รวมทั้งการอนุรักษและพัฒนาศิลปะวัฒนธรรม และภูมิปญญา
ท้องถิ่น 

กลุ่มที่ 4 การพัฒนาคนให้มีความสามารถด้านวิชาชีพหรือสาขาจ าเพาะ (Development of Professionals and Specialists)) 
ค านิยาม : สถาบันอุดมศึกษาที่แสดงให้เห็นถึงการด าเนินงาน และความส าเร็จในการพัฒนาความเชี่ยวชาญและนวัตกรรมด้านการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพของ

ผู้เรียนให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพ หรือทักษะจ าเพาะสาขา รวมทั้งพัฒนาความสามารถในการน าความรู้เชิงทฤษฎีไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิผล เพื่อเพิ่มผลิตภาพก าลังคนของชาติ 
เป้าหมาย : เน้นการให้บริการทางการศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้ 1) มีความรู้ ทักษะ และทัศนคติ สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ  2) มีความสามารถในการเรียนรู้พัฒนา

ตนเอง เพื่อยกระดับความสามารถทางวิชาชีพ สมรรถนะความเป็นมืออาชีพ หรือความเช่ียวชาญจ าเพาะทางให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม  3) มีส่วนร่วมสร้างสรรค์คุณค่าให้กับ
สังคม ชุมชน 
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ผลกำรวิเครำะห์ปัจจัยสภำพแวดล้อม ศักยภำพ (BSC-SWOT Matrix) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้ท าการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก โดยกระบวนการมีส่วนร่วมจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ

ราชการ ประจ าปี 2563 เพื่อยกร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2564 และจัดท า Institutional Repositioning Plan ตามจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษา” ในระหว่างวันท่ี 27 - 28 
พฤษภาคม 2563  ซึ่งสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ภายในและปัจจัยภายนอก เพื่อน าไปสู่การก าหนดกลยุทธ์ มาตรการ และโครงการ (BSC-SWOT Matrix)  ได้ดังนี ้
 

1. มิติด้ำนกำรเงิน/ด้ำนประสิทธิผล 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส ข้อจ ำกัด กลยุทธ ์
1. ผลจากการวิจัยและ

การบริการวิชาการ
ได้รับการยอมรับ
และความเชื่อถือ
จากชุมชนเพิ่มขึ้น 
(B) 

2. มหาวิทยาลัย
จัดการศึกษาที่มี
ค่าใช้จ่ายต่ าหาก
เปรียบเทยีบกับ
สถาบันอุดมศึกษา
อื่นๆ (D) 

3. มีรายได้จาก
โครงการพิเศษ เช่น 
โครงการพัฒนา
ข้าราชการครู 
โครงการอบรม
หลักสตูรระยะสั้น 
เป็นต้น (D) 

1. การหารายได้จากการจดัหลักสตูร
ระยะสั้นมีน้อย (A) 

2. การประชาสมัพันธ์และการส่งเสริม
ช่องทางการตลาดยังไม่ต่อเนื่อง (A) 

3. การสร้างเครือข่ายเพื่อขอรับเงินทุน
สนับสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชน
ยังมีน้อย (A) 

4. งานวิจัยและงานบริการวิชาการที่
ก่อให้เกิดรายได้ มีจ านวนน้อย (A, B) 

5. มีผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่อยู่
ในพื้นที่เป้าหมายของมหาวิทยาลยั
ค่อนข้างน้อย (B) 

6. ไม่มีแผนจัดการความเสี่ยงระยะยาว
เกี่ยวกับจ านวนนักศึกษารับเข้ามี
แนวโน้มลดลงอย่างเห็นผลเป็น
รูปธรรม (E) 

7. ระบบบริหารจัดการเพื่อสร้างรายได้
ของมหาวิทยาลัยยังไม่ชัดเจน (F) 

1. นโยบายรัฐบาลกระจายความ
เจริญและการลงทุนออกมายัง
ส่วนภูมภิาคมากข้ึน รวมทั้ง
นโยบายการกระจายอ านาจสู่
ท้องถิ่น เพิ่มโอกาสให้
มหาวิทยาลยัเข้าถึงแหล่ง
งบประมาณได้มากข้ึน (A, B, F) 

2. ได้รับการสนับสนุนเชิงนโยบาย
ในการเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (C)  

3. การมีประชาคมอาเซียนเป็น
โอกาสให้เกิดเครือข่ายความ
ร่วมมือในด้านต่างๆ (E) 

4. ท่ีตั้งมหาวิทยาลัยอยู่ใกล้
ประเทศพม่า ท าใหส้ามารถรับ
นักศึกษาจากประเทศพม่าได้ 
(E) 

1. การบริหารจัดการเงินทุนวิจัยของแหล่งทุนภายนอก
ไม่ต่อเนื่อง เปลี่ยนแปลงบ่อย ล่าชา้ (B) 

2. สถานการณโ์รคระบาดโคโรน่าไวรัส (COVID19) 
ส่งผลใหไ้มส่ามารถลงพื้นที่ท าวิจัยได้อย่างต่อเนื่อง 
(B) 

3. รายได้ของผู้ปกครองลดลง เนื่องจากเศรษฐกิจ
ตกต่ า (D) 

4. การใช้เทคโนโลยเีพื่อการสื่อสารและบันเทิง มิไดมุ้่ง
เพื่อเรียนรู้และสร้างปญัญา (D) 

5. ประชากรมีจ านวนลดลงท าให้ผูเ้ข้าศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษามีจ านวนลดลง (F) 

6. ประชาชนนิยมส่งบุตรหลานเขา้ศึกษาใน
มหาวิทยาลยัใหญ่ (F) 

7. รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการศกึษาต่อในสาขา
อาชีวศึกษามากขึ้น ท าให้จ านวนนักศึกษาในสถาบัน
การอุดมศึกษาลดลง (F) 

1.1) ยกระดับศักยภาพชุมชนให้
พึ่งพาตนเองได้ (A) 

1.3) ยกระดับการตีพิมพ์เผยแพร่
และการใช้ประโยชน์งานวิจัย
หรือทรัพย์สินทางปญัญา (B)  

2.2) พัฒนาบัณฑิตครูให้มี
คุณภาพสูง (High 
performance teacher) 
เพื่อเสรมิสร้างการพัฒนา
ประเทศท่ียั่งยืน (D) 

3.2) ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้
ตรงกับความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต ทั้งด้านสมรรถนะ
วิชาชีพ ทักษะบัณฑิตศตวรรษ
ที่ 21 และคุณลักษณะ 4 
ประการ คือ มีทัศนคติที่ดีและ
ถูกต้อง มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง
เข้มแข็ง มีอาชีพ มีงานท า 
และมีความเป็นพลเมืองดี มี
วินัย (E)  
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2. มิติด้ำนลูกค้ำ/ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส ข้อจ ำกัด กลยุทธ ์
1. มีการพัฒนาท้องถิ่น

โดยการบูรณาการความ
ร่วมมือระหว่าง
สาขาวิชา (A) 

2. ได้รับมอบพิพิธภัณฑ์
สถานเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดก าแพงเพชร 
เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม (C) 

3. มีบุคลากรที่มีความรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรม (C) 

4. การให้บริการทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมท้ัง
หน่วยงานภายในและ
ภายนอก (C) 

5. มหาวิทยาลัยมี
เครือข่ายความร่วมมือ
ทางศิลปวัฒนธรรมใน
ระดับท้องถิ่น 
ระดับชาติและ
นานาชาติ (C, E) 

6. อาจารย์และนักศึกษามี
สัมพันธภาพอันดีต่อกัน 
ท าให้นักศึกษาได้รับ
การดูแลอย่างทั่วถึง (D, 
E) 

 

1. ศูนย์การเรียนรู้ที่ให้บริการแก่ชุมชนยังไม่
สามารถแก้ไขปัญหาให้ตรงกับความต้องการ
ของชุมชนท้องถิ่นได้ (A, B) 

2. การพัฒนาและการจัดการงานวิจัยและ
นวัตกรรมยังไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนในวง
กว้างอย่างชัดเจน (A, B) 

3. การวิจัยไม่ได้ตอบสนองการแก้ไขปัญหาของ
ท้องถิ่นอย่างแท้จริง ขาดความต่อเน่ืองในการ
ด าเนินการ (B) 

4. ผลงานวิจัยทางด้านศิลปวัฒนธรรมยังมีการ
ตีพิมพ์เผยแพร่จ านวนน้อย (C) 

5. ขาดการประชาสัมพันธ์เรื่องหลักสูตรระยะ
สั้นด้านศิลปวัฒนธรรม (C) 

6. โครงการ กิจกรรมท่ีนักศึกษาเป็นผู้คิดริเริ่ม
เพื่อพัฒนา หรือสร้างความเข้มแข็งแก่สังคม
ยังมีน้อย (C) 

7. งบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐไม่เพียงพอ
กับการด าเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม (C) 

8. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมยังไม่มีความหลากหลาย (C) 

9. การสอบบรรจุข้าราชการครู ของบัณฑิตมี
จ านวนน้อย (D) 

10. ข้อมูลสารสนเทศของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยัง
มีน้อยเพื่อใช้ในการวางแผน (D) 

11. บุคลากรและนักศึกษามีทักษะการใช้
ภาษาต่างประเทศในระดับท่ีสื่อสารได้มีน้อย 
(E) 

12. ขาดกลยุทธ์ด้านการตลาดของมหาวิทยาลัย
และเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการใน
ระดับชาติและนานาชาติ (E) 

1. ชุมชนต้องการความช่วยเหลือทางด้านวิชาการใน
การยกระดับศักยภาพของชุมชน (A) 

2. ได้รับการสนับสนุนเชิงนโยบายจากรัฐและ
หน่วยงานท่ีมหาวิทยาลัยมีความร่วมมือ ในการเป็น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (A, B, 
C) 

3. ผู้ว่าราชการจังหวัดให้การสนับสนุนและมอบหมาย
ให้ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
ความร่วมมือในการด าเนินโครงการ (B) 

4. จังหวัดก าแพงเพชรเป็นเมืองมรดกโลกที่มีความโดด
เด่นทางศิลปวัฒนธรรม ท้ังโบราณสถาน 
โบราณวัตถุ ประเพณี วิถีชีวิต และวัฒนธรรมท่ี
หลากหลาย (B, C, E) 

5. ชุมชนส่วนใหญ่ในพื้นท่ีให้ความร่วมมือในการวิจัย 
(B) 

6. มีเครือข่ายการวิจัยภายนอกท่ีสามารถแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้การสนับสนุนในการพัฒนางานวิจัย 
(B, E) 

7. ภาวะอันเนื่องจากโรคระบาดโคโรน่าไวรัส 
(COVID19) ส่งผลให้การจ้างงานลดลงท าให้
นักศึกษาบัณฑิต และคนในอาชีพอื่นๆหันมาเป็น
ผู้ประกอบการมากขึ้นและเกิดต้นแบบของการเป็น
ผู้ประกอบการท่ีประสบความส าเร็จมากขึ้น (B) 

8. รัฐบาลสนับสนุนการท่องเท่ียวเมืองรอง (C) 
9. นักเรียนต้องการศึกษาต่อในสาขาวิชาชีพครูจ านวน

มาก (D) 
10. อาชีพรับราชการครู ยังเป็นอาชีพท่ีน่าสนใจ มี

เกียรติในสังคม และมีความเชื่อว่าเป็นอาชีพท่ีมั่นคง 
(D)  

1. ส่วนราชการมีภารกิจหลักตามต้น
สังกัด ท าให้การสนับสนุนการบูรณา
การความร่วมมือในการพัฒนา
ท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยได้ไม่เต็มท่ี 
และ สนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการได้
ไม่ท่ัวถึง (B) 

2. มหาวิทยาลัยวิจัย ท่ีมีศักยภาพการ
วิจัยสูงกว่า ด าเนินงานวิจัยใน
ประเด็นท่ีเป็นโจทย์ในพื้นท่ี
ก าแพงเพชรและตาก ท าให้โอกาสใน
การท าวิจัยของมหาวิทยาลัยน้อยลง 
(B) 

3. กระแสความนิยมทางสังคมท่ีมีต่อ
วัฒนธรรมท้องถิ่น (C) 

4. ปัญหาอุบัติภัยธรรมชาติหรือ
สถานการณ์ไม่ปกติ (C) 

5. นโยบายของรัฐเปิดโอกาสให้ผู้ไม่มี
คุณวุฒิด้านวิชาชีพครู สามารถสอบ
บรรจุครูได้ (D) 

6. การขยายตัวของสถาบันอุดมศึกษา
ในพื้นท่ีจังหวัดก าแพงเพชรและ
จังหวัดตาก ท าให้ผู้เรียนมีทางเลือก
ในการศึกษาต่อ (E) 

7. ประชาชนนิยมส่งบุตรหลานเข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัยใหญ่ (E) 

8. ภาวะการแข่งขันของ
สถาบันการศึกษาท่ีสูงขึ้น ท าให้เกิด
การแย่งชิงนักศึกษาและบุคลากรที่มี
ความสามารถ (E) 

1.4) ส่งเสริมการเรียนรู้และท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทยให้แก่ชุมชน
เพื่อเพิ่มพลังปัญญาของ
แผ่นดิน (C) 

2.3) สร้างนวัตกรรมการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาประจ าการให้มี
สมรรถนะสอดคล้องกับ
ความต้องการในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียน
การสอนในสถานศึกษา (D) 

3.1) พัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะ
การวิจัยและนวัตกรรมท่ี
น าไปใช้พัฒนาชุมชน (E) 

4.2) สร้างความผูกพันของลูกค้า
และบุคลากร (F)  
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จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส ข้อจ ำกัด กลยุทธ ์
13. กลยุทธ์ด้านการตลาดของมหาวิทยาลัยยัง

ไม่ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
(E) 

14. มหาวิทยาลัยมีระบบกลไกในการรับฟังเสียง
ลูกค้าปัจจุบัน ลูกค้าอนาคต เกี่ยวกับความ
ต้องการ ความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจยังไม่
ชัดเจน รวมท้ังช่องทางการสื่อสารกับลูกค้า
ทุกกลุ่มขาดความหลากหลาย 

15. ระบบกลไกในการสร้างและประเมินความ
ผูกพันของลูกค้าและบุคลากรยังไม่ชัดเจน 

11. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด ตั้งอยู่
ในเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เป็นชายแดน
ติดกับประเทศเมียนม่าร์ ท าให้มีโรงงาน
อุตสาหกรรม/ธุรกิจ โลจิสติกส์ ฯลฯ หลากหลาย 
สามารถเป็นคู่ความร่วมมือหรือ พันธมิตรในการจัด
การศึกษาแบบสหกิจศึกษา (E) 

12. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนท าให้มีโอกาสรับ
นักศึกษาจากประเทศอื่นๆ และขยายความร่วมมือ
กับประเทศอาเซียนมากขึ้น (E) 

13. มีหน่วยงานภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชนให้
ความร่วมมือเป็นเครือข่ายในการด าเนินงาน (E) 

14. ท่ีตั้งมหาวิทยาลัยอยู่ใกล้ประเทศพม่า ท าให้
สามารถรับนักศึกษาจากประเทศพม่าได้ (E) 

15. ข้อบังคับของ อว. เปิดโอกาสให้การจัดท า
หลักสูตรระยะสั้น/การเรียนรู้ที่หลากหลาย/
นโยบาย Upskill – Reskill หลักสูตรหลากหลาย
รูปแบบ เพื่อตอบสนองการเรียนรู้ตลอดชีวิต (E) 

9. ประชากรท่ีเข้าศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษามีแนวโน้มลดลง (E) 

10. การคมนาคมไม่เอื้ต่อการเดินทาง
มาศึกษา (E) 
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3. มิติด้ำนกระบวนกำรภำยใน/ด้ำนประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติรำชกำร 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส ข้อจ ำกัด กลยุทธ ์
1. มีนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่นตามพันธกิจ

สัมพันธ์ท่ีครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และการศึกษา (A) 

2. มีระบบ กลไก การติดตามผลลัพธ์ ผลกระทบ
ของมหาวิทยาลัยด าเนินการอย่างเป็นระบบ
และชัดเจน (A) 

3. มีการจัดการเรียนการสอนท่ีบูรณาการการ
เรียนการสอนกับการบริการวิชาการ การวิจัย 
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมทุกหลักสูตร 
(A, B, C) 

4. มีหน่วยงานบ่มเพาะวิสาหกิจซ่ึงรับผิดชอบใน
การพัฒนานักศึกษา/บัณฑิตผู้ประกอบการที่
ชัดเจนเชื่อมโยงกับหน่วยงานด้านการวิจัยและ
บริการวิชาการ รวมท้ังเป็นหน่วยงานท่ีมี
บุคลากรซ่ึงสามารถด าเนินได้ตามพันธกิจ (B) 

5. มีระบบ กลไก และผลงานท่ีเป็นนวัตกรรมใน
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นท่ี
ยอมรับของหน่วยงานภายนอกในระดับท้องถิ่น 
ภูมิภาคและระดับชาติ (D) 

6. หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีเพียงพอและ
เหมาะสมทางด้านอาคารสถานท่ี แหล่งเรียนรู้
และบุคลากรท่ี เอื้อต่อการเรียนการสอน การ
วิจัยและการบริการวิชาการแก่ชุมชน (E) 

7. ผู้บริหารและบุคลากรมีวัฒนธรรมในการ
ท างานท่ีเน้นความร่วมมือมุ่งเน้นคุณภาพและ 
ความส าเร็จตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย (E) 

8. มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพในการพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการ ในการเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ (E) 

1. ระบบ กลไก การก าหนดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการ
วางแผนด าเนินการ ติดตาม ประเมินผล และน าผลประเมินไป
ปรับปรุงยังไม่ชัดเจน และด าเนินการยังไม่ต่อเนื่อง (A) 

2. ยังไม่มีระบบการจัดส่งข้อมูลเพ่ือรับการจัดอันดับความยั่งยืน
ตาม Times Higher Education Impact Ranking (A) 

3. การบูรณาการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยท่ีตอบสนองการ
แก้ไขปัญหา พัฒนาและชี้น าสังคมยังมีน้อย (A, B) 

4. ระบบ กลไก การติดตามผลลัพธ์ ผลกระทบของพันธกิจสัมพันธ์
ของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
ยังไม่ชัดเจนและยังขาดการมีส่วนร่วม ท าให้การประเมินเพื่อการ 
ปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น ยังไม่สามารถท าได้ (B) 

5. กระบวนการบริหารจัดการงานวิจัยประเภทวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม ของนักวิจัย ยังมีประสิทธิภาพน้อย (B) 

6. การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อมูลงานวิจัย และระบบสภาพ
ปัญหาชุมชน ยังไม่เพียงพอ และการเพิ่มข้อมูลในฐานยังขาด
แรงจูงใจ (B) 

7. การสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ให้มีพันธกิจด้านการวิจัย ยังมีน้อย 
ท าให้ศูนย์การเรียนรู้ขาดงานวิจัยเพื่อน าไปบริการวิชาการ (B) 

8. ทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมีน้อย (B, D) 
9. ระบบกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยยังไม่มีประสิทธิภาพ

เพียงพอ  (B) 
10. อาจารย์บางส่วนขาดความสามารถด้านงานวิจัย (B) 
11. อาจารย์มีภาระงานหลายด้านท าให้จ านวนงานวิจัยน้อย (B, E) 
12. ปริมาณงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติยังมีน้อย (B, 

E) 
13. การบูรณาการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยท่ีตอบสนองการ

แก้ไขปัญหา พัฒนาและชี้น าสังคมยังมีน้อย (B, E) 
14. การสร้างการรับรู้ด้านผลประโยชน์จากการใช้งานวิจัยสู่ความ

เป็นผู้ประกอบการส าหรับนักศึกษา/บัณฑิต ยังมีน้อย เช่น การ

1. ได้รับการสนับสนุนเชิง
นโยบายในการเป็น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น (A) 

2. อว.มีการก าหนดกลุ่ม
มหาวิทยาลัยตามจุดเน้น
เชิงยุทธศาสตร์การพัฒนา
ชุมชนเชิงพื้นท่ี (A) 

3. นโยบายการพัฒนา
ก าลังคนเพื่อให้สอดคล้อง
กับการพัฒนาประเทศ 
(Thailand 4.0) (A) 

2. ผู้ว่าราชการจังหวัดให้การ
สนับสนุนและมอบหมาย
ให้ส่วนราชการและ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้ความร่วมมือใน
การด าเนินโครงการ (A, 
B, C) 

3. มีเครือข่ายบ่มเพาะธุรกิจ
ท่ีมีการจัดการเครือข่ายท่ี
เข้มแข็งจ านวนท้ังหมด 
86 สถาบันจากทุก
ภูมิภาคและยังมี
หน่วยงานภาคธุรกิจ/
อุตสาหกรรมสนับสนุน
การพัฒนาผู้ประกอบโดย
ใช้งานวิจัยและเทคโนโลยี
เป็นฐาน 

1. สถานการณ์โรคระบาด
โคโรน่าไวรัส (COVID19) 
ส่งผลให้การด าเนินงาน
บริการวิชาการและ
งานวิจัยท าได้ยากและ
ขาดความต่อเน่ือง (A, B) 

2. ระยะเวลาในการพัฒนา
ชุมชน (A) 

3. การบริหารจัดการ
เงินทุนวิจัยของแหล่งทุน
ภายนอกไม่ต่อเน่ือง 
เปลี่ยนแปลงบ่อย ล่าช้า 

(B) 
3. ค่านิยมในการเลือกเรียน

มหาวิทยาลัยใหญ่และมี
ชื่อเสียง (D) 

4. ภาวะการแข่งขันของ
สถาบันการศึกษาท่ีสูงขึ้น 
ท าให้เกิด การแย่งชิง
นักศึกษาและบุคลากรท่ี
มีความสามารถ ซ่ึงส่งผล
ต่อการบริหารจัดการ
ด้านงบประมาณและ
บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย 

5. กฏหมาย ระเบียบ และ
ระบบด้านพัสดุ การเงิน 
และงบประมาณท่ี
เปลี่ยนแปลง ส่งผลต่อ
ความคล่องตัวในการ

1.2) พัฒนาระบบและกลไก
การบริหารจัดการ
งานวิจัยพัฒนาท้องถิ่น 
(B) 

3.4) ปรับกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ให้บูรณา
การกับการท างานและ
เสริมสร้างทักษะและ
จิตส านึกในการพัฒนา
ท้องถิ่น (E) 

3.3) ปรับปรุงหลักสูตรเดิม
ให้ทันสมัยและพัฒนา
หลักสูตรใหม่ใน
รูปแบบสหวิทยาการท่ี
ตอบสนองการพัฒนา
ท้องถิ่น และสอดคล้อง
กับแนวทางการพัฒนา
ประเทศ (E) 

4.3) พัฒนาองค์การให้มี
ระบบบริหาร 
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จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส ข้อจ ำกัด กลยุทธ ์
9. มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารจัดการที่มี

ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลโดยมุ่งเน้นธรรม
มาภิบาลและการด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพ 
และได้รับการยอมรับในระดับชาติ ได้แก่ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ผ่านเกณฑ์
การประเมินส านักงานท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(Green Office) ระดับดีเยี่ยม (เหรียญทอง), 
ผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment: ITA) อยู่
ในอันดับ 3 ของประเทศ (ระดับอุดมศึกษา), 
ศูนย์ส่งเสริมและตรวจสอบการผลิตตาม
มาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับใบรับรอง
ห้องปฏิบัติการ มอก. 17025-2548 (ISO/ICE 
17025:2005), ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับ ISO 9001:2015 
(F) 

10. มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาระบบสารสนเทศท่ี
หลากหลายเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ และ
ระบบมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ (E-
University)  อาทิ ระบบส านักงานอัตโนมัติ 
(E-Office) ระบบงบประมาณ การเงิน พัสดุ 
บัญชีกองทุนลักษณะ 3 มิติ (3DGF) ระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ (E-PAR) ระบบ
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติ
ราชการ(E-SPR) ระบบบริหารความเสี่ยง (E-
RMS) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจ (MIS) ระบบบริหารงานบุคคล (E-
PERSONAL) TABIAN SYSTEM, ระบบ E-
Library ระบบ E-Learning เป็นต้น (F) 

เลือกรายวิชาให้นักศึกษาเรียนยังไม่เน้นรายวิชาท่ีส่งเสริมการ
เป็นผู้ประกอบการ (B) 

15. การจัดท าฐานข้อมูลพ้ืนฐานบริบทชุมชนเป้าหมายการพัฒนา 
และฐานข้อมูลรายได้ยังไม่สามารถน ามาใช้ในการตัดสินใจได้ (C) 

16. วัสดุ ครุภัณฑ์ในห้องเรียนไม่เพียงพอ (D) 
17. ผลการสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษายังอยู่ใน

เกณฑ์ต่ า (D) 
18. ไม่มีหลักสูตรหรือรายวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนเป็น

ภาษาอังกฤษ (ยกเว้นสาขาวิชาภาษาอังกฤษ) (D) 
19. การบริหารและพัฒนาบุคลากรยังไม่ได้มีการก าหนดประเด็นใน

การพัฒนาท่ีสามารถน าไปตอบสนองต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธ
กิจของมหาวิทยาลัย (D) 

20. การเตรียมพร้อมในการสร้างผู้บริหารในอนาคตและการ
ประเมินผลของผู้น ายังไม่เป็นระบบ (D) 

20. การสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรมีความทุ่มเทในการพัฒนางาน
และสร้างนวัตกรรม มีแรงขับไม่มากพอ เนื่องจากผลงานท่ีเกิด
ขึ้นมาจากเฉพาะบุคลากรบางกลุ่ม (D) 

21. ระบบกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยยังไม่มีประสิทธิภาพ
เพียงพอ จึงท าให้อาจารย์มีภาระงานหลายด้าน อาจารย์
บางส่วนขาดความสามารถด้านงานวิจัยและปริมาณงานวิจัยท่ี
ตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติมีน้อย (E) 

22. ปริมาณงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติของนักศึกษา
ยังมีน้อย (E) 

23. ขาดระบบและกลไกการพัฒนาหลักสูตรสหวิทยาการ (E) 
24. ไม่มีระบบบริหารจัดการในการดูแลสื่อและอุปกรณ์การเรียน

การสอนส่วนกลาง (อาคาร 12, 14) (F) 
25. ระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ

ตัดสินใจในแต่ละพันธกิจยังไม่สมบูรณ์ (F) 
26. นโยบายและแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการน าเกณฑ์ 

PMQA, TQA, EdPEx หรือเกณฑ์มาตรฐานอาเซียน (AUN-QA)  
ไปใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัยยังไม่ชัดเจน (F) 

4. เทคโนโลยีสารสนเทศมี
ความก้าวหน้าอย่าง
รวดเร็วเอื้อต่อการพัฒนา
ด้านต่างๆ อย่างต่อเน่ือง 
(B, E, F) 

5. นโยบายของรัฐในเรื่อง
การสนับสนุนให้
ข้าราชการครูเข้ามา
พัฒนาวิชาชีพของตนเอง 
(D) 

6. นโยบายทางการศึกษา
เอื้อต่อการขยายโอกาส
ทางการศึกษาและการ
เปิดหลักสูตรสหวิทยาการ 
(E) 

บริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัย 

 

 
 



- 39 - 

4. มิติด้ำนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำ/ด้ำนกำรพัฒนำองค์กร 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส ข้อจ ำกัด กลยุทธ ์
1. บุคลากรมีศักยภาพในการ

ลงพื้นท่ีร่วมกับชุมชน (A) 
2. มีระบบนิเวศน์ด้านการวิจัย

และบริการวิชาการท่ี
ส่งเสริมการพัฒนานักศึกษา 
และบัณฑิตผู้ประกอบการ
ได้ เช่น มีผู้เชี่ยวชาญครบ
ทุกสาขาท่ีเกี่ยวข้อง มี
หลักสูตรที่เปิดสอนท่ี
สอดคล้องกับการพัฒนา
ผู้ประกอบการ มีรูปแบบ
การพัฒนาผู้ประกอบการท่ี
ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 
(B) 

3. มีการคิดค้นการแสดงที่เป็น
เอกลักษณ์เฉพาะของ
จังหวัดก าแพงเพชรและได้
ผ่านกระบวนการจน
กลายเป็นมาตรฐานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมได้แก่ระบ า
ชากังราว ระบ าพุทธบูชา 
และระบ าเผ่าชาวเขา (C) 

4. อาจารย์ส่วนใหญ่อยู่ในวัย
ท างานตอนต้น จึงมี
ความสามารถในการเรียนรู้
และใช้เทคโนโลยีได้ดี (D) 

5. อาจารย์มีความรู้
หลากหลายและครอบคลุม
ในวิชาชีพครู วิชาเอก และ
วิชาท่ัวไป (D) 

1. การจัดท าฐานข้อมูลพื้นฐาน บริบทชุมชนเป้าหมายการ
พัฒนาและฐานข้อมูลรายได้ ยังไม่สามารถน ามาใช้ในการ
ตัดสินใจได้ (A) 

2. อาจารย์ยังไม่มีผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม (A) 
3. ฐานข้อมูลการสืบค้นเพื่องานวิจัย ยังมีไม่เพียงพอต่อความ

ต้องการของนักวิจัย (B) 
4. ความร่วมมือในการด าเนินงานวิจัยแบบชุดโครงการ เพื่อ

แก้ปัญหาอย่างครบวงจร ยังมีน้อย ท าให้ผลกระทบต่อการ
พัฒนาชุมชนยังไม่ชัดเจน (B) 

5. บุคลากรมีศักยภาพในการผลิตผลงานทางวิชาการรับใช้
สังคมค่อนข้างน้อย (B) 

6. ระบบ กลไก การติดตามผลลัพธ์ และผลกระทบของ
มหาวิทยาลัยยังไม่ชัดเจน โดยเฉพาะท่ีเกิดกับชุมชน และ
ขาดกลไกการปรับปรุงเพื่อให้ผลลัพธ์และประสิทธิผลดีขึ้น 
(C) 

7. ระบบ กลไก การก าหนดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมใน
การวางแผนด าเนินการ ติดตามประเมินผลและน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงยังไม่ชัดเจน และด าเนินการยังไม่
ต่อเนื่อง (C) 

8. ศูนย์การเรียนรู้ให้บริการแก่ชุมชนยังไม่สามารถแก้ปัญหาให้
ตรงกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่นได้ (C) 

9. ฐานข้อมูลก าแพงเพชรศึกษาอยู่ระหว่างการพัฒนาและ
เผยแพร่ยังไม่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่หน่วยงาน
ภายนอกได้ (C) 

10. ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยไม่รองรับการ
จัดการเรียนการสอน (D) 

11. คุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ยังไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ (D) 

12. ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของอาจารย์ในระดับดี มี
น้อย (D) 

1. ผู้ว่าราชการจังหวัดให้การสนับสนุนและ
มอบหมายให้ส่วนราชการและองกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้ความร่วมมือในการด าเนิน
โครงการ (A) 

2. มีงบประมาณสนับสนุนการเป็นผู้ประกอบการ 
ท่ีจัดสรรมาจากท้ังภาครัฐและภาคเอกชน (B) 

3. เทคโนโลยีท่ีเอื้อต่อการเป็นผู้ประกอบการมี
ค่อนข้างหลากหลาย (B) 

4. มีเครือข่ายการวิจัยภายนอกท่ีสามารถ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้การสนับสนุนในการ
พัฒนางานวิจัย (B, E) 

5. จังหวัดก าแพงเพชรและจังหวัดตาก มีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมท่ีเอื้อต่อการ
ศึกษาวิจัย (C) 

6. รัฐบาลมีนโยบายผลิตครูตามโครงการครูเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น  ท าให้นักเรียนและผู้ปกครองมี
เป้าหมายท่ีจะศึกษาต่อในวิชาชีพครู (D) 

7. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท่ีส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดเวลาโดยผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และอินเตอร์เน็ต (D) 

8. จังหวัดก าแพงเพชรและสุโขทัย มีเขต
โบราณสถาน ท่ีได้รับการยกย่องเป็นเมืองมรดก
โลก เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการอนุรักษ์ 
ส่งเสริม สืบสาน เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม 
(E) 

9. เทคโนโลยีสารสนเทศมีความก้าวหน้าอย่าง
รวดเร็วเอื้อต่อการพัฒนาด้านต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง (E) 

10. เทศบาลนครแม่สอดเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
เป็นชายแดนติดกับประเทศเมียนม่าร์ ท าให้มี

1. ส่วนราชการท่ีเป็นภาคี
เครือข่ายมีภารกิจหลักท า
ให้เป็นอุปสรรคในการบูร
ณาการความร่วมมือ (A) 

2. อัตราการเกิดลดลง ส่งผล
ให้จ านวนผู้เข้าเรียนใน
ระดับอุดมศึกษาลดลง (D) 

3. จ านวนสถาบันอุดมศึกษา
ท่ีเปิดสอนในสาขาวิชาชีพ
ครูมีจ านวนมาก ท าให้
นักเรียนท่ีเก่งมีโอกาส
เลือกเรียนใน
สถาบันอุดมศึกษาท่ีชอบ 
(D) 

4. ภาวะการแข่งขันของ
สถาบันการศึกษาท่ีสูงขึ้น 
ท าให้เกิดการแย่งชิง
นักศึกษาและบุคลากรท่ีมี
ความสามารถ (E) 

2.1) พัฒนาอาจารย์ใน
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
ให้เป็นผู้น าทางวิชาการ
ด้านการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา 
(D) 

3.5) พัฒนาศักยภาพอาจารย์
ให้เป็นมืออาชีพ (E) 

4.1) พัฒนาระบบและกลไก
การจัดหารายได้ท่ีเป็น
รูปธรรม (F) 

4.5) พัฒนาระบบบริหารงาน
บุคคลท่ีเอื้อต่อการรักษา
คนดี คนเก่ง และพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรให้เป็น
มืออาชีพ (F) 
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จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส ข้อจ ำกัด กลยุทธ ์
6. บุคลากรมีความรู้

ความสามารถและพร้อมใน
การให้บริการวิชาการจน
เป็นท่ียอมรับของท้องถิ่น 
(E) 

7. มหาวิทยาลัยมีระบบและ
กลไกในการบริหารจัดการที่
ดีในการส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการ เพื่อ
การเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการท่ี
มีประสิทธิภาพ ท าให้มี
อัตราการก้าวสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 
ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 
(F) 

8. มหาวิทยาลัยมีเครือข่าย
ความร่วมมือกับองค์กรท้ัง
ภายในประเทศและ
ต่างประเทศและมีการ
ด าเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนา
องค์กรตามพันธกิจร่วมกัน
อย่างต่อเนื่อง (F) 

13. อาจารย์และนักศึกษาท่ีมีผลงานท่ีได้รับการยกย่องใน
ระดับชาติหรือนานาชาติมีน้อย (D) 

14. ระบบการจัดการความรู้ และการพัฒนานวัตกรรมและ
แนวปฏิบัติท่ีดี/แนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ ยังไม่สามารถน าไปใช้
พัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (E) 

15. บุคลากรและนักศึกษามีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศใน
ระดับท่ีสื่อสารได้มีน้อย (E) 

16. กระบวนการปลูกฝังค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัยไปสู่
บุคคลากรทุกคนให้มีพฤติกรรมหรือทักษะตามค่านิยมหลักท่ี
ก าหนดยังไม่ชัดเจน (F) 

17. การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยยังไม่
ชัดเจนท่ีส่งผลต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ (F) 

โรงงานอุตสาหกรรม/ธุรกิจ โลจิสติกส์ ฯลฯ 
หลากหลาย สามารถเป็นคู่ความร่วมมือหรือ 
พันธมิตรในการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษา 
(E) 

11. หน่วยงานภายนอกมีแนวปฏิบัติท่ีดีในการ
บริหารจัดการที่สามารถเป็นตัวอย่างและเป็น
แหล่งเรียนรู้ได้ (E, F) 

12. มีหน่วยงานภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชนให้
ความร่วมมือเป็นเครือข่ายในการด าเนินงาน 
(E, F) 

13. มีหน่วยงานภายนอกให้การสนับสนุนการ
ให้บริการในระดับชาติเช่น เครือข่ายแกนหลัก 
(node) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ด้านการออกแบบ (TCDC) (F) 

14. นโยบายของภาครัฐ เช่น กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี แผนพัฒนา
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 
นโยบายการปรับยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ระยะ 20 ปี มุ่งเน้นการบริหารจัดการ
พัฒนาองค์กรให้คุณภาพท่ีเป็นเลิศ (F) 

 
 

หมำยเหตุ :  A หมำยถึง ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร   B หมำยถึง ด้ำนกำรวิจัย 
C หมำยถึง ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม D หมำยถึง ด้ำนกำรผลิตและพัฒนำครู 
E หมำยถึง ด้ำนกำรผลิตบัณฑิต     F หมำยถึง ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
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4.4) พัฒนำกระบวนกำรท ำงำนให้มีประสิทธิภำพ 
โดยกำรน ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยรองรับกำรเป็น 

มหำวิทยำลัยอิเล็กทรอนิกส ์

4.3) พัฒนำองค์กำร 
ให้มีระบบบริหำรจัดกำรที่ดี 

1.1) ยกระดับศักยภำพชุมชนให้พ่ึงพำตนเองได้ 

4.1) พัฒนำระบบและกลไกกำรจดัหำรำยได้ 
ที่เป็นรูปธรรม 

4.2) สร้ำงควำมผูกพันของลูกค้ำ 
และบุคลำกร 

4.6) สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับ 
องค์กรภำยในและต่ำงประเทศ 

เพ่ือเสริมสร้ำงประสิทธิผลตำมวิสัยทัศน ์
และพันธกิจของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 4.5) พัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลที่เอื้อต่อ 

กำรรักษำคนดี คนเก่ง และพัฒนำสมรรถนะ
บุคลำกรให้เป็นมืออำชีพ 

2.1) พัฒนำอำจำรย์ในหลักสูตร 
ครุศำสตรบัณฑิตให้เป็นผู้น ำทำงวิชำกำร 

ด้ำนกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 
ของสถำนศึกษำ 

2.2) พัฒนำบัณฑิตครูให้มีคุณภำพสูง  
(High performance teacher)  

เพ่ือเสริมสร้ำงกำรพัฒนำประเทศท่ียั่งยืน 

2.3) สร้ำงนวัตกรรมกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำประจ ำกำรให้มีสมรรถนะ 
สอดคล้องกับควำมต้องกำรในกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนศึกษำ 

3.1) พัฒนำบัณฑิตให้มีทักษะกำรวิจัยและนวัตกรรม 
ที่น ำไปใช้พัฒนำชุมชน 

3.2) ยกระดับคุณภำพบัณฑิตให้ตรงกับควำมต้องกำร 
ของผู้ใช้บัณฑิตทั้งด้ำนสมรรถนะวิชำชีพ ทักษะบัณฑิตศตวรรษ

ที่ 21 และคุณลักษณะ 4 ประกำร คือ  
มีทัศนคติที่ดีและถกูต้อง มีพืน้ฐำนชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง  

มีอำชีพ มีงำนท ำ และมีควำมเปน็พลเมืองดี มีวินัย 

3.5) พัฒนำศักยภำพอำจำรย์ให้เป็นมืออำชีพ 

1.3) ยกระดับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ 
และกำรใช้ประโยชน์งำนวิจัยหรือ 

ทรัพย์สินทำงปัญญำ 

1.4) ส่งเสริมกำรเรียนรู้และท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
และควำมเป็นไทยให้แก่ชุมชนเพ่ือเพ่ิมพลังปัญญำของแผ่นดิน 

1.2) พัฒนำระบบและกลไก 
กำรบริหำรจัดกำรงำนวิจัยพัฒนำท้องถิ่น 

3.4) ปรับกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ให้บูรณำกำรกับกำรท ำงำน 
และเสริมสร้ำงทักษะและจิตส ำนกึในกำรพัฒนำท้องถิ่น 

3.3) ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ทันสมัยและพัฒนำหลักสูตรใหม ่
ในรูปแบบสหวิทยำกำรที่ตอบสนองกำรพัฒนำท้องถิ่นและสอดคลอ้ง 

กับแนวทำงกำรพัฒนำประเทศ 

กลยุทธ์จ ำแนกตำมมิตติ่ำงๆ จำกผลกำรวิเครำะห์ปัจจัยสภำพแวดลอ้ม ศักยภำพ (BSC-SWOT Matrix) 
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ทั้งนี้ โดยในสาระส าคัญของแผนกลยุทธ์ ประจ าปี พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับปรับปรุง ปี 2564) และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ฉบับนี้ท าขึ้นโดยพิจารณาจากนโยบายของสภามหาวิทยาลัยและเน้นการด าเนินงานตามนโยบายด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษาตาม
นโยบายรัฐบาล  (พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)  ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)  นโยบายไทยแลนด์ 4.0  ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2570  แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2565  
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565)  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579  นโยบายการปรับยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 
20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)  มาตรฐานการศึกษาของชาติ  แนวทางการยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาภายใต้โครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของไทย (Reinventing 
University System)  มาตรฐานการอุดมศึกษา  มาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง  รวมถึงทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560-2564)  โดยบูรณาการยุทธศาสตร์  ภารกิจ  โครงการตามนโยบาย  และอัตลักษณ์  จุดเน้น  จุดเด่นของมหาวิทยาลัยที่มีความสอดคล้องและสามารถสนับสนุน
การบริหารประเทศให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายพร้อมกับความคาดหวังในการพัฒนาการศึกษาของท้องถิ่นและประเทศให้มีศักยภาพในการแข่งขัน และสามารถ
เทียบเคียงกับประเทศต่างๆ ได้  โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก  ซึ่งแผนปฏิบัติราชการฉบับนี้ เป็นแผนที่ครอบคลุมตามภารกิจ
ของมหาวิทยาลัย คือ ด้านการเรียนการสอน  การวิจัย  การบริการวิชาการ  และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  และได้มีการวิเคราะห์ความสอดคล้ องกับแผนยุทธศาสตร์ 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร และแผนกลยุทธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับปรับปรุง ปี 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของมหาวิทยาลัย   

 
โดยทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ในการพัฒนามหาวิทยาลัย 4 ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
1. การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่นด้วยศาสตร์พระราชา 
2. การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม 
4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม 
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ส่วนที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 
 

แผนผังแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ  ยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม   
ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร ์
ชาต ิ

ยุทธศาสตร ์
มหาวิทยาลัย 

 

เป้าประสงค ์

ยุทธศาสตร ์
สกอ. 

ยุทธศาสตร ์
กระทรวง อว. 

การบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ของ
กระทรวง 

 

การวิจัยและสร้างนวัตกรรม 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน 

 

การพัฒนาคร ู
ทั้งระบบ 

 

การพัฒนา 
สถานศึกษา 

และองค์ความรู้ 
 

การพัฒนา
ศักยภาพ
ผู้เรียน 

 

การส่งเสริม 
การมีงานท า 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา 
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ยกระดับมาตรฐาน 
การผลิตและพัฒนาครู 

และบุคลากรทางการศึกษา 

การยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน 
การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ 

สร้างสรรค์สังคม 

การพัฒนาท้องถิ่นดว้ยพันธกจิสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่น 

ด้วยศาสตร์พระราชา 

การพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
ให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล  

เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม และมีความมัน่คงทางการเงิน 

บัณฑิตครู ครูและบุคลากร 
ทางการศึกษามีคุณภาพ  

และมีสมรรถนะตามมาตรฐาน 

บัณฑิตมีคุณภาพที่สร้างสรรค์สังคม เพิ่มขีดความสามารถ สร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน และลด
ความเหลื่อมล้ าทางสังคมแก่ชุมชนและท้องถิ่น ภายใต้บริบทของ
ท้องถิ่นโดยการบูรณาการพันธกจิสัมพันธ์เพื่อเป็นที่พึ่งของท้องถิ่น 

ระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม 

และมีความมั่นคงทางการเงิน 

การเพิ่ม 
โอกาส 

ทางการศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การสร้างความสามารถใน 
การแข่งขันของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

การวิจัยและสร้างนวัตกรรม 
เพื่อการพฒันาเชิงพื้นท่ีและลดความเหลื่อมล้ า 

 

รายการ 
ค่าด าเนินการ 

ภาครัฐ 

การวิจยัและ
ถ่ายทอด 

องค์ความรู้ 
 

กรปรับตัวเข้าสู ่
ประชาคมอาเซียน 
และประชาคมโลก 

การพัฒนาก าลังคนและสถาบันความรู้ 

การพัฒนาเทคโนโลย ี
และเครื่องมืออุปกรณ์ 
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แผนกลยุทธ์ ประจ าปี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุงปี 2564) 
และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้ทบทวนแผนกลยุทธ์โดยกระบวนการมีส่วนร่วมในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ 

ประจ าปี 2563 เพ่ือยกร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2564 และจัดท า Institutional Repositioning Plan ตามจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษา” ใน
ระหว่างวันที่ 27 - 28 พฤษภาคม 2563  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ซึ่งสามารถสรุปผลการทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์ ประจ าปี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับ
ปรับปรุงปี 2564) และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ได้ดังนี้ 
 
วิสัยทัศน์ (Vision) : 

ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) : มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรจะเสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ให้ท้องถิ่นมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) : มหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  

 
พันธกิจ (Missions) : 

1. สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น 
2. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา การสร้างสรรค์และการสื่อสาร ด้วยหลักคุณธรรม คุณภาพและมาตรฐานระดั บชาติ

และสากล 
4. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย  โปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล  มีการพัฒนาอย่างก้าวหน้า ต่อเนื่องและยั่งยืน 

 
วัตถุประสงค์ (Objectives) : 

1. จัดการศึกษาสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปัจจุบันและผลิตก าลังคน เพ่ือตอบสนองการพัฒนาประเทศ 
2. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา แก่สังคม ท้องถิ่นและประชาชน 
3. การบูรณาการงานวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เข้ากับกระบวนการการจัดการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมกับชุมชน และท้องถิ่น โดยเน้น

คุณภาพสู่ความเป็นเลิศ 
4. การยกคุณภาพชีวิต การลดช่องว่างและเหลื่อมล้ าทางสังคม และสร้างประชาชนใน ท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน สู่ประเทศไทย 4.0 
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ค่านิยมหลัก (Core Values) : มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (KPRU) 
K – Knowledge – สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ 
P – Public service and Productivity – ให้บริการชุมชน สังคมและมีผลิตภาพที่ดี 
R – Responsibility – มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
U – Unity – มีความรัก สามัคคีในองค์กร 
 

อัตลักษณ์ : บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น 
 
เอกลักษณ์ : การผลิต พัฒนาครู และการพัฒนาท้องถิ่น 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) : 

1. การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่นด้วยศาสตร์พระราชา 
2. การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม 
4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม และมีความมั่นคงทางการเงิน 

 
เป้าประสงค์ (Goals) : 

1. เพ่ิมขีดความสามารถ สร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน และลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม แก่ชุมชนและท้องถิ่น ภายใต้บริบทของท้องถิ่นโดยก ารบูรณาการ
พันธกิจสัมพันธ์เพ่ือเป็นที่พ่ึงของท้องถิ่น 

2. บัณฑิตครู ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ และมีสมรรถนะตามมาตรฐาน 
3. บัณฑิตมีคุณภาพท่ีสร้างสรรค์สังคม 
4. ระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม และมีความมั่นคงทางการเงิน 

 

 
 

 



- 46 - 

 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย (Target) 

หมายเหตุ 
2561 2562 2563 2564 2565 61-65 

1. การพัฒนาท้องถิ่นด้วย    
พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
กับสังคมท้องถิ่นด้วยศาสตร์
พระราชา 

1 จ านวนชุมชนหรือประเด็นท่ีได้รับการชี้น า แก้ไขปัญหาจากนวัตกรรมท่ี
สร้างสรรค์ขึ้น 

2 3 4 5 6 6 
 

 จ านวนของหมู่บ้านที่มีดัชนีชีว้ัดความสุขมวลรวมชุมชนเพิ่มขึ้น * - - - - 1 1 เริ่มปี 65 
2 จ านวนก าลังแรงงานและผู้สูงวัยกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนา - - 300 400 500 1,200  
 อัตราการอพยพของประชากรวัยท างานในท้องถิ่นลดลง * - - - - 10 10 เริ่มปี 65 
3 ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีผลงานวิจัยพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากการมี

ส่วนร่วมของชุมชนต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
30 35 40 45 50 50 

 
4 ร้อยละของงบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัยพัฒนาชุมชนท้องถิ่นต่อ

งบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัยท้ังหมด 
35 40 45 50 55 55 

 
5 จ านวนบทความท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งอยู่

ในฐานข้อมูลตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ 
- - 50 55 60 165 

 
6 จ านวนผลงานวิจัยท่ียื่นจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หรือได้รับสิทธิบัตร อนุ

สิทธิบัตร 
1 1 2 2 2 7 

 
7 จ านวนชุมชนท่ีใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 1 1 1 2 3 9  
8 จ านวนนวัตกรรมหรือมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชุมชน

ท้องถิ่น 
2 3 4 5 6 20 

 
9 ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เรือนไทยให้เป็นแหล่ง

เรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม  
- - - 3 4 4 (เพ่ิมใหม่) 

 

 
 
 
 

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย (Target) 

หมายเหตุ 
2561 2562 2563 2564 2565 61-65 

2. การยกระดับมาตรฐานการ
ผลิตและพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

10 ร้อยละของอาจารย์ในสถาบันผลิตครูที่สอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ  - - 21 23 25 25  
11 ร้อยละของอาจารย์ในสถาบันผลิตครูที่จัดการเรียนการสอนเป็น

ภาษาอังกฤษ (ยกเว้นโปรแกรมวิชาที่สอนเป็นภาษาต่างประเทศ) 
- - 19 22 25 25  

12 ร้อยละของอาจารย์ที่ไม่มีวุฒิครูที่ได้รับการพัฒนาด้านสมรรถนะทาง
วิชาชีพครู 

- - 53 55 57 57 
 

13 ร้อยละของนักศึกษาครูที่ผ่านการประเมินระดับความสามารถการใช้
ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR (Common European Framework 
of Reference for Languages) หรือเกณฑ์มาตรฐานอ่ืน 

6 6 8 8 10 10 

 
14 ร้อยละของบัณฑิตครูที่ได้รับการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้า

รับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และโครงการ
พิเศษ 

12 14 24 25 26 26 

 
15 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่สู่

สาธารณะหรือมีการน าไปใช้ประโยชน์ 
10 10 11 13 15 15 

 
16 ร้อยละของนักศึกษาครูชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่าน ภาค ก. ตามเกณฑ์ ก.พ. - - - 80 80 80 (เพ่ิมใหม่) 
17 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเครือข่าย (โรงเรียน

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ครูพ่ีเลี้ยง) ที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐาน
วิชาชีพและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

50 55 80 80 85 85 

 
18 จ านวนสถานศึกษาที่ได้รับการยกระดับคุณภาพวิชาชีพและสามารถ

ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- - - 5 5 10 (เพิ่มใหม่) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย (Target) 

หมายเหตุ 
2561 2562 2563 2564 2565 61-65 

3. การยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มี
คุณภาพ สร้างสรรค์สังคม 

19 ร้อยละของหลักสูตรที่มีงานวิจัยของนักศึกษาซึ่งน าไปใช้การพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น หรือมีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่จากงานวิจัยของนักศึกษา 

- - 50 55 60 60 
 

20 ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

- - 3 3.5 4 4 
 

21 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านการประเมินคุณภาพตามกรอบ 
KPRUQF  โดยได้รับคะแนนประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 จากระดับ
คะแนน 5 

75 75 75 80 80 80 

 
22 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพหรือผ่านการ

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับสาขา 
- - 20 25 30 30 

 
23 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่สอบผ่านในระดับ A2 

ตามมาตรฐาน CEFR หรือมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า 
- - 20 25 30 30 

 
24 อัตราการได้งานท า/ท างานตรงสาขา/ประกอบอาชีพอิสระทั้งตาม

ภูมิล าเนาและนอกภูมิล าเนาของบัณฑิต ภายในระยะเวลา 1 ปี 
- - 70 75 80 80 

 
25 ร้อยละของหลักสูตรระดับอุดมศึกษาท่ีมีผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาระดับดี 
20 25 35 35 40 40 

 
26 จ านวนหลักสูตรที่ถูกปรับปรุงให้ทันสมัย หรือหลักสูตรใหม่ในรูปแบบ

สหวิทยาการที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับการ
พัฒนาประเทศ 

- - 6 7 8 21 

 
27 อัตราการศึกษาต่อในพ้ืนที่ของประชากรวัยอุดมศึกษาเพ่ิมขึ้น - - 1 1.25 1.5 1.5  

 28 จ านวนหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการ
ปฏิบัติงานจริง 

- - 6 7 8 21  

 29 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 50 55 65 65 70 70  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย (Target) 

หมายเหตุ 
2561 2562 2563 2564 2565 61-65 

4. การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัยให้
ทันสมัย ได้มาตรฐาน มี    
ธรรมาภิบาล เป็นองค์กรแห่ง
นวัตกรรม และมีความมั่นคง
ทางการเงิน 

30 จ านวนหลักสูตรระยะสั้นหรือการให้บริการที่ก่อให้เกิดรายได้ - - 16 18 20 54  
31 ระดับความผูกพันของลูกค้าและบุคลากรที่มีต่อมหาวิทยาลัย - - 3.00 3.50 4.00 4.00  
32 ร้อยละของหน่วยงานที่มีระบบการบริหารจัดการที่ได้รับการรับรองตาม

มาตรฐานสากล 
10 10 10 20 20 20 

 
33 ร้อยละของหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับมาตรฐาน

มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ 
30 35 40 45 50 50 

 
34 ร้อยละบุคลากรที่มีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่ก าหนด 40 45 50 55 60 60  
35 จ านวนเครือข่ายที่ด าเนินกิจกรรมความร่วมมือในการพัฒนาองค์กร - - 30 30 35 35  

 
หมายเหตุ :  1. จ านวนตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์มีจ านวน 37 ตัวชี้วัด แต่จะใช้ในการประเมินผลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 35 ตัวชี้วัด  และมีตัวชี้วัด 2 

   ตัวชี้วัด ทีจ่ะเริ่มต้นด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
1. การพัฒนาท้องถิ่น

ด้วยพันธกิจ
สัมพันธ์
มหาวิทยาลัยกับ
สังคมท้องถิ่นด้วย
ศาสตร์พระราชา 

 

1. เพ่ิมขีดความสามารถ 
สร้างความได้เปรียบ
ในเชิงแข่งขัน และลด
ความเหลื่อมล้ าทาง
สังคม แก่ชุมชนและ
ท้องถิ่น ภายใต้บริบท
ของท้องถิ่นโดยการ 
บูรณาการพันธกิจ
สัมพันธ์เพื่อเป็นที่พ่ึง
ของท้องถิ่น 

1.1 ยกระดับศักยภาพชุมชนให้
พ่ึงพาตนเองได้  

1. จ านวนชุมชนหรือประเด็นที่ได้รับการชี้น า แก้ไขปัญหาจากนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้น  
2. จ านวนก าลังแรงงานและผู้สูงวัยกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนา 

1.2 พัฒนาระบบและกลไกการ
บริหารจัดการงานวิจัยพัฒนา
ท้องถิ่น 

3. ร้อยละของอาจารย์ที่มีผลงานวิจัยพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนต่อจ านวนอาจารย์ประจ า  

4. ร้อยละของงบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัยพัฒนาชุมชนท้องถิ่นต่องบประมาณ
ทุนอุดหนุนการวิจัยทั้งหมด  

1.3 ยกระดับการตีพิมพ์เผยแพร่
และการใช้ประโยชน์งานวิจัย
หรือทรัพย์สินทางปัญญา 

5. จ านวนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งอยู่ใน
ฐานข้อมูลตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ  

6. จ านวนผลงานวิจัยที่ยื่นจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หรือได้รับสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร  
7. จ านวนชุมชนที่ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

1.4 ส่งเสริมการเรียนรู้และท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความ
เป็นไทยให้แก่ชุมชนท้องถิ่น
เพ่ือเสริมพลังปัญญาของ
แผ่นดิน 

8. จ านวนนวัตกรรมหรือมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรม เพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
9. ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เรือนไทยให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน

ศิลปวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตวัชี้วัดตามยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
2. การยกระดับ

มาตรฐานการผลิต
และพัฒนาครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

2. บัณฑิตครู ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษามีคุณภาพ และมี
สมรรถนะตาม
มาตรฐาน 

2.1 พัฒนาอาจารย์ในหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต ให้เป็นผู้น า
ทางวิชาการด้านการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา  

10. ร้อยละของอาจารย์ในสถาบันผลิตครูที่สอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ  
11. ร้อยละของอาจารย์ในสถาบันผลิตครูที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 

(ยกเว้นโปรแกรมวิชาที่สอนเป็นภาษาต่างประเทศ)  
12. ร้อยละของอาจารย์ที่ไม่มีวุฒิครูที่ได้รับการพัฒนาด้านสมรรถนะทางวิชาชีพครู 

2.2 พัฒนาบัณฑิตครูให้มี
คุณภาพสูง (High 
Performance Teacher) เพ่ือ
เสริมสร้างการพัฒนาประเทศที่
ยั่งยืน 

13. ร้อยละของนักศึกษาครูที่ผ่านการประเมินระดับความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ
ตามมาตรฐาน CEFR (Common European Framework of Reference for 
Languages) หรือเกณฑ์มาตรฐานอ่ืน 

14. ร้อยละของบัณฑิตครูที่ได้รับการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และโครงการพิเศษ 

15. ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณะหรือมี
การน าไปใช้ประโยชน์ 

16. ร้อยละของนักศึกษาครูชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่าน ภาค ก. ตามเกณฑ์ ก.พ. 
2.3 สร้างนวัตกรรมการพัฒนาครู

และบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าการให้มีสมรรถนะ
สอดคล้องกับความต้องการใน
การพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนในสถานศึกษา 

17. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเครือข่าย (โรงเรียนฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ/ครูพ่ีเลี้ยง) ที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพและสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

18. จ านวนสถานศึกษาที่ได้รับการยกระดับคุณภาพวิชาชีพและสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ (เพ่ิมเติม) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
3. การยกระดับ

คุณภาพและ
มาตรฐานการผลิต
บัณฑิตให้มี
คุณภาพสร้างสรรค์
สังคม  

3. ผลิตบัณฑิตคุณภาพที่
สร้างสรรค์สังคม 

3.1 พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการ
วิจัยและนวัตกรรมที่น าไปใช้
พัฒนาชุมชน 

19. ร้อยละของหลักสูตรที่มีงานวิจัยของนักศึกษาซึ่งน าไปใช้การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
หรือมีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่จากงานวิจัยของนักศึกษา 

3.2 ผลิตบัณฑิตได้ตามความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้ง
ด้านสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะ
บัณฑิตศตวรรษที่ 21 และ
คุณลักษณะ 4 ประการ คือมี
ทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มี
พ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มี
อาชีพ มีงานท า และมีความ
เป็นพลเมืองดี มีวินัย  

20. ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
21. ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านการประเมินคุณภาพตามกรอบ KPRUQF  

โดยได้รับคะแนนประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 จากระดับคะแนน 5 
22. ร้อยละของนักศึกษาท่ีได้รับการขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพหรือผ่านการทดสอบ

มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติที่เก่ียวข้องกับสาขา 
23. ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่สอบผ่านในระดับ A2 ตามมาตรฐาน 

CEFR หรือมาตรฐานอ่ืนๆ ที่เทียบเท่า 
24. อัตราการได้งานท า/ท างานตรงสาขา/ประกอบอาชีพอิสระทั้งตามภูมิล าเนาและนอก

ภูมิล าเนา ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภายในระยะเวลา 1 ปี 
3.3 วิเคราะห์และจัดท าหลักสูตร

เดิมเชิงบูรณาการที่ตอบสนอง
การพัฒนาท้องถิ่นและ
สอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาประเทศ 

25. ร้อยละของหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับดี 
26. จ านวนหลักสูตรที่ถูกปรับปรุงให้ทันสมัย หรือหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่

ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
27. อัตราการศึกษาต่อในพ้ืนที่ของประชากรวัยอุดมศึกษาเพ่ิมข้ึน 

3.4 พัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้
บูรณาการกับการท างานและ
เสริมสร้างทักษะและจิตส านึก
ในการพัฒนาท้องถิ่น 

28. จ านวนหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการปฏิบัติงานจริง 
 

3.5 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็น
มืออาชีพ  

29. ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
4. การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยให้
ทันสมัย ได้
มาตรฐาน มี     
ธรรมาภิบาล เป็น
องค์กรแห่ง
นวัตกรรม และมี
ความมั่นคง
ทางการเงิน 

4. การบริหารจัดการที่
ทันสมัยตามหลักธรร
มาภิบาล เป็นองค์กร
แห่งนวัตกรรม และมี
ความมั่นคงทางการ
เงิน 

4.1 พัฒนาระบบและกลไกการ
จัดหารายได้ท่ีเป็นรูปธรรมเพ่ือ
สร้างความม่ันคงทางการเงิน
ของมหาวิทยาลัย 

30. จ านวนหลักสูตรระยะสั้น/การให้บริการที่ก่อให้เกิดรายได้ 

4.2 พัฒนากระบวนการสร้างความ
ผูกพันของลูกค้าและบุคลากร 

31. ระดับความผูกพันของลูกค้าและบุคลากรที่มีต่อมหาวิทยาลัย 

4.3 พัฒนาองค์การให้มีระบบ
บริหารจัดการที่ดี 

32. ร้อยละของหน่วยงานที่มีระบบการบริหารจัดการที่ได้รับการรับรองตาม
มาตรฐานสากล 

4.4 พัฒนากระบวนการท างานให้มี
ประสิทธิภาพโดยการน า
เทคโนโลยีที่ทันสมัยรองรับการ
เป็นมหาวิทยาลัย
อิเล็กทรอนิกส์ 

33. ร้อยละของหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับมาตรฐานมหาวิทยาลัย
อิเล็กทรอนิกส์ 

4.5 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล
ที่เอ้ือต่อการรักษาคนดี คนเก่ง 
และพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ให้เป็นมืออาชีพ 

34. ร้อยละบุคลากรที่มีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

4.6 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
องค์กรภายในและต่างประเทศ
เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิผลตาม
วิสัยทัศน์และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 

35. จ านวนเครือข่ายที่ด าเนินกิจกรรมความร่วมมือในการพัฒนาองค์กร 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

ตัวชี้วัด  
น้ าหนัก เป้าหมาย ข้อมูลพ้ืนฐาน เกณฑ์การให้คะแนน ผู้ก ากับดูแล

ตัวชี้วัด 
ผู้จัดเก็บ 
ตัวชี้วัด  (%) 2564 2561 2562 2563 1 2 3 4 5 

1. การพัฒนาท้องถิ่นด้วย
พันธกิจสัมพันธ์
มหาวิทยาลยักับสังคม
ท้องถิ่นด้วยศาสตร์
พระราชา   
(ร้อยละ 32) 

1 จ านวนชุมชนหรือประเด็นที่ได้รับการชี้น า แก้ไข
ปัญหาจากนวัตกรรมท่ีสร้างสรรคข์ึ้น 

4 5 5 8 2 3 4 5 6 7 รองฯ วางแผน
และบริการ 

ส านักบริการ
วิชาการฯ 

2 จ านวนก าลังแรงงานและผูสู้งวัยกลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการพัฒนา 

3 400 - - 285 100 250 400 550 700 รองฯ วางแผน
และบริการ 

ส านักบริการ
วิชาการฯ 

3 ร้อยละของอาจารย์ที่มผีลงานวิจัยพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ า 

4 45 20.00 45.54 37.96 35 40 45 50 55 รองฯ วิจัย 
และประกัน 

สถาบันวิจัยฯ 

4 ร้อยละของงบประมาณทุนอุดหนนุการวิจัย
พัฒนาชุมชนท้องถิ่นต่องบประมาณทุนอุดหนุน
การวิจัยทั้งหมด 

3 50 73.12 77.18 83.09 40 45 50 55 60 รองฯ วิจัย 
และประกัน 

สถาบันวิจัยฯ 

5 จ านวนบทความที่ไดร้ับการตีพิมพใ์นวารสาร
ระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลตาม
เกณฑ์ประกันคณุภาพ 

4 55 - - 5 45 50 55 60 65 รองฯ วิจัย 
และประกัน 

สถาบันวิจัยฯ 

6 จ านวนผลงานวิจัยท่ียื่นจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร 
หรือไดร้ับสิทธิบตัร อนุสิทธิบัตร 

3 2 0 0 5 1 - 2 - 3 รองฯ วิจัย 
และประกัน 

สถาบันวิจัยฯ 

7 จ านวนชุมชนที่ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

4 2 - 8 5 1 - 2 - 3 รองฯ วิจัย 
และประกัน 

สถาบันวิจัยฯ 

8 จ านวนนวัตกรรมหรือมาตรฐานดา้น
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

4 5 4 4 8 3 4 5 6 7 รองฯ ศิลปะ
และกิจการ 

ส านักศิลปะฯ 

9 ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการ
พิพิธภัณฑ์เรือนไทยให้เป็นแหล่งเรยีนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

3 3 - - - 1 2 3 4 5 รองฯ ศิลปะ
และกิจการ 

ส านักศิลปะฯ 

 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนตามแผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

ตัวชี้วัด  
น้ าหนัก เป้าหมาย ข้อมูลพ้ืนฐาน เกณฑ์การให้คะแนน ผู้ก ากับดูแล

ตัวชี้วัด 
ผู้จัดเก็บ 
ตัวชี้วัด  (%) 2564 2561 2562 2563 1 2 3 4 5 

2. การยกระดับ
มาตรฐานการผลิต
และพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา  
(ร้อยละ 20) 

10 ร้อยละของอาจารย์ในสถาบันผลติครูที่สอบผา่น
มาตรฐานภาษาอังกฤษ  

2 23 4 
 

24.14 24.69 19 21 23 25 27 รองฯ วิชาการ คณะครุศาสตร ์

11 ร้อยละของอาจารย์ในสถาบันผลติครูที่จัดการเรียน
การสอนเป็นภาษาอังกฤษ (ยกเว้นโปรแกรมวิชาที่
สอนเป็นภาษาต่างประเทศ) 

2 22 12 19.54 20.00 18 20 22 24 26 รองฯ วิชาการ คณะครุศาสตร ์

12 ร้อยละของอาจารย์ที่ไม่มีวุฒิครูทีไ่ด้รับการพัฒนา
ด้านสมรรถนะทางวิชาชีพคร ู

2 55 - - 60.49 45 50 55 60 65 รองฯ วิชาการ คณะครุศาสตร ์

13 ร้อยละของนักศึกษาครูที่ผ่านการประเมินระดับ
ความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน 
CEFR (Common European Framework of 
Reference for Languages) หรือเกณฑ์มาตรฐาน
อื่น 

3 8 2.00 9.87 4.54 6 7 8 9 10 รองฯ วิชาการ คณะครุศาสตร ์

14 ร้อยละของบณัฑิตครูที่ไดร้ับการคดัเลือกเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา และโครงการพิเศษ 

3 25 15.36 23.80 5.79 21 23 25 27 29 รองฯ วิชาการ คณะครุศาสตร ์

15 ร้อยละของนักศึกษาช้ันปีสดุท้ายทีม่ีผลงานวิจยัที่
ได้รับการเผยแพรสู่่สาธารณะหรือมีการน าไปใช้
ประโยชน ์

2 13 5.59 10.16 13.25 9 11 13 15 17 รองฯ วิชาการ คณะครุศาสตร ์

16 ร้อยละของนักศึกษาครูชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่าน ภาค 
ก. ตามเกณฑ์ ก.พ. 

2 80 - - - 60 70 80 90 100 รองฯ วิชาการ คณะครุศาสตร ์

17 ร้อยละของครูและบคุลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียนเครือข่าย (โรงเรยีนฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ/ครูพี่เลี้ยง) ท่ีไดร้ับการพัฒนาตามมาตรฐาน
วิชาชีพและสามารถปฏิบตัิงานไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2 80 84.21 85.45 N/A 70 75 80 85 90 รองฯ วิชาการ ศูนย์ศึกษา 
พัฒนาครู 

18 จ านวนสถานศึกษาที่ได้รับการยกระดับคุณภาพ
วิชาชีพและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2 5 - - - 3 4 5 6 7 รองฯ วิชาการ ศูนย์ศึกษา 
พัฒนาครู 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

ตัวชี้วัด  
น้ าหนัก เป้าหมาย ข้อมูลพ้ืนฐาน เกณฑ์การให้คะแนน ผู้ก ากับดูแล

ตัวชี้วัด 
ผู้จัดเก็บ 
ตัวชี้วัด  (%) 2564 2561 2562 2563 1 2 3 4 5 

3. การยกระดับคุณภาพ
และมาตรฐานการ
ผลิตบัณฑติให้มี
คุณภาพ สร้างสรรค์
สังคม  
(ร้อยละ 26) 

19 ร้อยละของหลักสูตรที่มีงานวิจัยของนักศึกษาซ่ึง
น าไปใช้การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น หรือมีผลงาน
ตีพิมพ์เผยแพร่จากงานวิจัยของนักศึกษา 

4 55 - - 0 45 50 55 60 65 รองฯ วิจัย 
และประกัน 

สถาบันวิจัยฯ 

20 ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

2 3.5 - - 4.18 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 รองฯ วิชาการ ส านักส่งเสริม
วิชาการฯ 

21 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายท่ีผ่านการประเมิน
คุณภาพตามกรอบ KPRUQF  โดยได้รับคะแนน
ประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 จากระดับคะแนน 5 

3 80 93.46 96.12 N/A 70 75 80 85 90 รองฯ วิชาการ ส านักส่งเสริม
วิชาการฯ 

22 ร้อยละของนักศึกษาท่ีได้รับการขึ้นทะเบียนประกอบ
วิชาชีพหรือผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งชาติท่ีเกี่ยวข้องกับสาขา 

2 25 - - N/A 15 20 25 30 35 รองฯ วิชาการ ส านักส่งเสริม
วิชาการฯ 

23 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายท่ีสอบ
ผ่านในระดับ A2 ตามมาตรฐาน CEFR หรือ
มาตรฐานอื่นๆ ท่ีเทียบเท่า 

2 25 - - N/A 15 20 25 30 35 รองฯ วิชาการ ศูนย์ภาษา 

24 อัตราการได้งานท า/ท างานตรงสาขา/ประกอบอาชีพ
อิสระท้ังตามภูมิล าเนาและนอกภูมิล าเนาของบัณฑิต 
ภายในระยะเวลา 1 ปี 

2 75 - - 7.64 65 70 75 80 85 รองฯ วิชาการ ส านักส่งเสริม
วิชาการฯ 

25 ร้อยละของหลักสูตรระดับอุดมศึกษาท่ีมีผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับดี 

3 35 88.00 96.08 N/A 31 33 35 37 39 รองฯ วิชาการ ส านักประกัน
คุณภาพฯ 

26 จ านวนหลักสูตรท่ีถูกปรับปรุงให้ทันสมัย หรือ
หลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองต่อ
การพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับการพัฒนา
ประเทศ 

2 7 - - 7 5 6 7 8 9 รองฯ วิชาการ ส านักส่งเสริม
วิชาการฯ 

 27 อัตราการศึกษาต่อในพื้นท่ีของประชากรวัย
อุดมศึกษาเพ่ิมขึ้น 

2 1.25 - - -0.94 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 รองฯ วิชาการ ส านักส่งเสริม
วิชาการฯ 

 28 จ านวนหลักสูตรท่ีมีการจัดการเรียนการสอนเชิง
บูรณาการกับการปฏิบัติงานจริง 

2 7 - - 5 3 5 7 9 11 รองฯ วิชาการ ส านักส่งเสริม
วิชาการฯ 

 29 ร้อยละของอาจารย์ท่ีได้รับการพัฒนาศักยภาพ 2 65 61.99 93.22 N/A 55 60 65 70 75 รองฯ วิชาการ ส านักส่งเสริม
วิชาการฯ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

ตัวชี้วัด  
น้ าหนัก เป้าหมาย ข้อมูลพ้ืนฐาน เกณฑ์การให้คะแนน ผู้ก ากับดูแล

ตัวชี้วัด 
ผู้จัดเก็บ 
ตัวชี้วัด  (%) 2564 2561 2562 2563 1 2 3 4 5 

4. การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการ
มหาวิทยาลยัให้
ทันสมัย ได้มาตรฐาน 
มีธรรมาภิบาล เป็น
องค์กรแห่ง
นวัตกรรม และมี
ความมั่นคงทางการ
เงิน  
(ร้อยละ 22) 

30 จ านวนหลักสตูรระยะสั้นหรือการให้บริการที่
ก่อให้เกิดรายได ้

4 18 - - 8 14 16 18 20 22 รองฯ วางแผน
และบริการ 

ส านักบริการ
วิชาการฯ 

31 ระดับความผูกพันของลูกค้าและบคุลากรที่มตี่อ
มหาวิทยาลยั 

4 3.50 - - N/A 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 รองฯ บริหาร ปชส. 
กองกลาง 

32 ร้อยละของหน่วยงานท่ีมรีะบบการบริหารจัดการที่
ได้รับการรับรองตามเกณฑม์าตรฐานสากล 

4 20 7.14 14.29 46.67 10 15 20 25 30 รองฯ วิจัย 
และประกัน 

ส านักประกัน
คุณภาพฯ 

33 ร้อยละของหน่วยงานท่ีมีการบริหารจัดการที่
สอดคล้องกับมาตรฐานมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส ์

3 45 100.00 92.86 86.67 35 40 45 50 55 รองฯ วิชาการ 
 

ส านัก 
วิทยบริการฯ 

34 ร้อยละบคุลากรที่มีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่ก าหนด 4 55 0.00 3.50 0.00 45 50 55 60 65 รองฯ บริหาร กจ. 
กองกลาง 

35 จ านวนเครือข่ายที่ด าเนินกิจกรรมความร่วมมือใน
การพัฒนาองค์กร 

3 30 - - 35 20 25 30 35 40 รองฯ วิชาการ ส านักส่งเสรมิ
วิชาการฯ 

 

หมายเหตุ :  1. ข้อมูลพื้นฐานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นผลการด าเนินงานในรอบ 6 เดือน 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ มาตรการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1. การพัฒนา
ท้องถิ่นด้วย
พันธกิจสัมพันธ์
มหาวิทยาลยั
กับสังคม
ท้องถิ่นด้วย
ศาสตร์
พระราชา
  

 

1. เพิ่มขีด
ความสามารถ 
สร้างความ
ได้เปรียบในเชิง
แข่งขัน และลด
ความเหลื่อมล้ า
ทางสังคม แก่
ชุมชนและท้องถิ่น 
ภายใต้บริบทของ
ท้องถิ่นโดยการบูร
ณาการพันธกิจ
สัมพันธ์เพื่อเป็นท่ี
พึ่งของท้องถิ่น 

1.1 ยกระดับ
ศักยภาพชุมชน
ให้พ่ึงพาตนเอง
ได ้

1.1.1 ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริและแนวทางการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และโครงการตามพระบรมราโชบายในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

1.1.2 รวบรวมและจัดท าฐานข้อมูลแหล่งทุนการพัฒนาเชิงพื้นท่ีภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
1.1.3 ก าหนดนโยบายให้ทุกหน่วยงานเขียนโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการพัฒนาเชิงพื้นท่ี  
1.1.4 ส่งเสริมให้อาจารย์ท าวิจัยและผลงานทางวิชาการที่เน้นการสร้างนวัตกรรม ผลงานทางวิชาการลักษณะอื่น และ

ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม ท่ีสามารถน าไปพัฒนาชุมชนท้องถิ่น รวมถึงการสร้างรายได้และชื่อเสียงให้แก่
มหาวิทยาลัย 

1.1.5 รวบรวมและจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศด้านบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางท่ีมีศักยภาพเป็นท่ีปรึกษาให้กับ
หน่วยงานภายนอกได้ และเผยแพร่ในช่องทางท่ีหลากหลาย 

1.1.6 จัดท าฐานข้อมูลชุมชนท้องถิ่น ประเด็นปัญหา ความต้องการและจัดท าสื่อเผยแพร่ในช่องทางที่หลากหลาย 
1.1.7 จัดท าฐานข้อมูลนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและจัดท าสื่อเผยแพร่ในช่องทางท่ีหลากหลาย 
1.1.8 ก าหนดให้หน่วยงานจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ผลงานการพัฒนาเชิงพื้นท่ีและเผยแพร่ในช่องทางที่หลากหลาย 
1.1.9 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาเชิงพื้นท่ีเพื่อจัดท า KPRU Engagement Model 
1.1.10 ส่งเสริมบทบาทศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อสร้างนวัตกรรมพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
1.1.11 ส่งเสริมกระบวนการสร้างนวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชน 
1.1.12 สร้างความร่วมมือของเครือข่ายในลักษณะภาคีหุ้นส่วน (partnership) และก าหนดให้มีการบูรณาการระหว่าง

หน่วยงานภายใน /ภายนอกในการให้บริการวิชาการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
กับสังคมท้องถิ่น (University Engagement) 

1.1.13 แต่งตั้งคณะท างานศึกษาระบบการจัดอันดับความยั่งยืนโดย Times Higher Education 
1.1.14 จัดท าหลักสูตรระยะสั้นในการสร้างเสริมฝีมือแรงงานตามความต้องการของหน่วยงานในเขตพ้ืนท่ี และเขต

เศรษฐกิจพิเศษ หรือความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ โดยให้สามารถสะสมเป็นหน่วยกิตส าหรับการศึกษาใน
ระดับปริญญา  

1.1.15 พัฒนาศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  
1.1.16 สร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาแรงงานและผู้สูงวัยให้สามารถเข้าถึงข้อมูล (Smart Person) ในการ

ประกอบอาชีพ  
1.1.17 จัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย 
1.1.18 ส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการชุมชน วิสาหกิจเริ่มต้น (Startups) และการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการประกอบการ 

- ส านักบริการ
วิชาการฯ, ทุกคณะ
, มร.กพ.แมส่อด 
และหน่วยงานท่ีมี
การบริการวิชาการ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ มาตรการ  และหน่วยงานรับผิดชอบ 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ มาตรการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1. การพัฒนา
ท้องถิ่นด้วย
พันธกิจ
สัมพันธ์
มหาวิทยาลยั
กับสังคม
ท้องถิ่นด้วย
ศาสตร์
พระราชา (ต่อ)
  

 

1. เพิ่มขีด
ความสามารถ 
สร้างความ
ได้เปรียบในเชิง
แข่งขัน และลด
ความเหลื่อมล้ า
ทางสังคม แก่
ชุมชนและท้องถิ่น 
ภายใต้บริบทของ
ท้องถิ่นโดยการบูร
ณาการพันธกิจ
สัมพันธ์เพื่อเป็นท่ี
พึ่งของท้องถิ่น 
(ต่อ) 

1.2 พัฒนาระบบ
และกลไกการ
บริหารจดัการ
งานวิจัยพัฒนา
ท้องถิ่น 

1.2.1 จัดท ายุทธศาสตร์การวิจัยเพือ่พัฒนาชุมชนทอ้งถิ่นจังหวัดก าแพงเพชรและจังหวัดตาก 
1.2.2 จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการวิจัย การผลิตผลงานวิชาการรับใช้สังคม การตีพิมพ์เผยแพร่ และการจดอนุ

สิทธิบัตรและสทิธิบัตร 
1.2.3 จัดกิจกรรมในการบูรณาการความร่วมมือในศาสตร์ต่างๆ ที่หลากหลาย เพือ่เขียนโครงการวิจัยของบประมาณ

จากแหล่งทุนภายนอก 
1.2.4 ก าหนดชุมชนเปา้หมายหรือสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่เปา้หมาย โดยบูรณาการการวิจัยกับการบริการวิชาการ 
1.2.5 สร้างความร่วมมือกับชุมชน มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศในการส่งเสริมการท า

วิจัยพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
1.2.6 จัดกิจกรรมการพัฒนาศูนย์วจัิยชุมชนสู่การเป็นต้นแบบ  
1.2.7 จัดท าระบบติดตามและประเมินผลลัพธ์ ผลกระทบจากการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

- สถาบันวิจยัฯ, 
บัณฑิตวิทยาลัย, 
ทุกคณะ, มร.กพ.แม่
สอด และหน่วยงาน
ที่ได้รับจดัสรร
งบประมาณด้าน
งานวิจัย 

1.3 ยกระดับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่
และการใช้
ประโยชน์งานวิจัย
หรือทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

1.3.1 จัดอบรม และแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อพฒันาสมรรถนะการวิจัย การผลิตผลงานวิชาการรับใช้สังคม และการ
ตีพิมพเ์ผลแพร่  

1.3.2 จัดระบบพี่เลี้ยงในการพัฒนาสมรรถนะการวิจัย การผลิตผลงานวิชาการรับใช้สังคม และการตีพิมพเ์ผยแพร่  
1.3.3 จัดประชุมวิชาการและจัดนิทรรศการ ระดับชาติและหรือนานาชาติร่วมกับเครือข่าย 
1.3.4 จัดเวทีน าเสนอผลงานในพื้นที่หรือการเปิดให้เย่ียมชมพื้นทีท่ีไ่ดรั้บการพัฒนา และมีการเผยแพร่สูส่าธารณชน 

ตามเกณฑก์ารพิจารณาผลงานวิชาการรับใช้สังคม 

1.4 ส่งเสริมการ
เรียนรู้และท านุ
บ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย
ให้แก่ชุมชน
ท้องถิ่นเพื่อเสริม
พลังปัญญาของ
แผ่นดิน 

1.4.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และการเฝ้าระวังทาง
ศิลปวัฒนธรรม 

1.4.2 สนับสนุน บุคลากร นักศึกษา การจัดท าฐานขอ้มูลด้านศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดก าแพงเพชร 
1.4.3 สนับสนุนให้มีการด าเนินงานและบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน การบริการวชิาการ 

งานวิจัย กิจกรรมนักศึกษา ระหว่างหน่วยงานภายในและท้องถิ่นภายนอก  
1.4.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการประชาสัมพันธเ์พือ่เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งในระดับชาติและ

นานาชาติ  
1.4.5 ส่งเสริมให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมหรือการสร้างมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  
1.4.6 พัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่เป็นฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถิ่น  
1.4.7 พัฒนารูปแบบการให้บริการของศูนย์การเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 
1.4.8 จัดระบบและกลไกการติดตามผลลัพธ์ ผลกระทบ และความคุ้มค่าในการด าเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม  
1.4.9 ก าหนดชุมชนเปา้หมายเดียวกันในการปฏิบัติพันธกิจ 

- ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม, 
สถาบันวิจัยฯ, กอง
พัฒนานักศึกษา 
และทุกคณะ/
หน่วยงาน 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ มาตรการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2. ยกระดับ
มาตรฐาน
การผลิตและ
พัฒนาครู 
และบุคลากร
ทางการ
ศึกษา  

2. บัณฑิตครู ครู
และบุคลากร
ทางการศึกษามี
คุณภาพ และมี
สมรรถนะตาม
มาตรฐาน 

2.1 พัฒนาอาจารย์ในหลักสตูร
ครุศาสตรบณัฑติ ให้เป็นผู้น า
ทางวิชาการด้านการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 

2.1.1 ก าหนดให้อาจารย์ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ต้องผ่านการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ อย่าง
น้อยร้อยละ 40 ของอาจารย์ในหลักสูตรทั้งหมด (อาจารย์ที่ยังไม่มีต าแหน่งทางวิชาการต้องเข้ารับ
การสอบทุกคน อาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ สนับสนุนเงินรางวัลส าหรับผู้สอบผ่าน) 

2.1.2 ก าหนดให้อาจารย์ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ให้สอนเป็นภาษาอังกฤษ อย่างน้อย 1 รายวิชา/ 1 
หลักสูตร (ร้อยละ 50 ของเวลาเรียนต่อภาคเรียน และต้องปรากฏรายละเอียดกิจกรรมการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษใน มคอ.3)  

2.1.3 ก าหนดให้อาจารย์แต่ละสาขาทีไ่ม่มีวุฒิครูเขา้ร่วมกิจกรรมทางวชิาการกับสถานศึกษา ปีการศึกษาละ 
ไม่น้อยกวา่ 45 ชั่วโมง 

2.1.4 ก าหนดให้อาจารย์ที่ไม่มีวุฒิครูศึกษาบทเรียนออนไลน์ (หลักสูตร การวัดและประเมินผล จิตวิทยา 
และการจัดการเรียนรู้) และผ่านการวัดมาตรฐานวิชาชพีครูของคุรุสภา 

- คณะครุศาสตร์,  
คณะที่มีหลักสูตร 
ครุศาสตรบณัฑติ  
และศูนย์ศึกษา
พัฒนาครู 

2.2 พัฒนาบัณฑิตครูให้มี
คุณภาพสูง (High 
Performance Teacher) เพื่อ
เสรมิสร้างการพัฒนาประเทศ
ที่ยั่งยืน 

2.2.1 ก าหนดให้นักศึกษาครูส่งผลการทดลองสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานโดยใช้ระบบการสอบ
แบบ Mock Test ทุกภาคเรียน (กรณีผลการทดสอบยังไมถ่ึงเกณฑท์ี่มหาวิทยาลัยก าหนด) 

2.2.2 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐานให้กับนักศึกษาครูก่อนส าเร็จการศึกษา และฝึกท าข้อสอบ
โดยเก็บขอ้มูลพัฒนาการ  

2.2.3 ก าหนดให้นักศึกษาผ่านการทดสอบประมวลความรู้วิชาชีพครู ในชั้นปีที่ 1, 2, 3 และ 4 เกณฑ์การ
ผ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

2.2.4 ก าหนดให้นักศึกษาชั้นปีสุดทา้ยผ่านการทดสอบประมวลความรู้วิชาเอก เกณฑ์การผ่านไม่น้อยกวา่ 
ร้อยละ 60 

2.2.5 ก าหนดให้นักศึกษาครูตพีิมพผ์ลงานวิจัยในวารสารวิชาการ หรือน าเสนอในเวทีระดับชาติหรือ
นานาชาติ หรือน าไปใช้ในการแก้ปัญหา/ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน อย่างน้อย 1 
คร้ังตลอดหลักสูตร 

2.2.6 ก าหนดให้นักศึกษาชั้นปีสุดทา้ยผ่านการทดสอบ ภาค ก. ตามเกณฑ์ ก.พ. เกณฑก์ารผ่านไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 60 (Mock test/สนง. ก.พ.) 

2.3 สร้างนวัตกรรมการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าการให้มสีมรรถนะ
สอดคล้องกับความต้องการใน
การพัฒนาคุณภาพการจดัการ
เรียนการสอนในสถานศึกษา 

2.3.1 จัดอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาในด้านการวิจัยหรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
และด้านมาตรฐานวิชาชพีครู 

2.3.2 พัฒนากิจกรรมตามขอ้ตกลงความร่วมมือในการพัฒนาเครือขา่ยสถาบันการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
สถาบันผลิตครูทั้งในและตา่งประเทศ 

2.3.3 ส่งเสริมให้หลักสูตรก าหนดเป้าหมายสถานศึกษาในการยกระดับคุณภาพ อย่างน้อย 1 ด้าน ต่อปี
การศึกษา 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ มาตรการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

3. การยกระดับ
คุณภาพและ
มาตรฐานการ
ผลิตบัณฑิตให้
มีคุณภาพ
สร้างสรรค์
สังคม  

3. ผลิตบณัฑิต
คุณภาพที่
สร้างสรรค์
สังคม 

3.1 พัฒนานักศึกษาให้มี
ทักษะการวิจัยและ
นวัตกรรมที่น าไปใช้
พัฒนาชุมชน 

3.1.1 จัดการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research Based Learning) เพื่อผลิตหรือพัฒนา
นวัตกรรมส าหรับน าไปใช้พัฒนาสังคมหรือชุมชน 

3.1.2 สนับสนุนการจดัการเรียนการสอนโดยการบูรณาการกับวิจยัหรือการบริการวิชาการ  
3.1.3 จัดสรรทุนวิจัยให้กับนักศึกษาที่ท าวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
3.1.4 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการท าวิจยัเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และการเขียนบทความวิจัย

เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ให้กับนักศึกษา 
3.1.5 ก าหนดนโยบายให้ทุกหลักสูตรจัดให้มีนักศึกษาท าวิจยัและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมหรือชุมชนโดย

บูรณาการการวิจยักับการบริการวชิาการ 
3.1.6 จัดเวทีน าเสนอผลงานวิจัยและยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้กับนักศกึษาที่น างานวิจัยไปพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

- ทุกคณะ, มร.กพ.
แม่สอด, บณัฑิต
วิทยาลัย และ
สถาบันวิจัยฯ 

3.2 ผลิตบณัฑิตไดต้าม
ความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต ทั้งด้าน
สมรรถนะวิชาชีพ 
ทักษะบัณฑิตศตวรรษ
ที่ 21 และ
คุณลักษณะ 4 
ประการ คือมีทัศนคติ
ที่ดีและถูกต้อง มี
พื้นฐานชีวิตที่มั่นคง
เข้มแข็ง มีอาชีพ มี
งานท า และมีความ
เป็นพลเมืองดี มีวินยั 

3.2.1 พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษท่ีสามารถสอบผ่านมาตรฐาน
ภาษาต่างประเทศท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด หรือมาตรฐานอ่ืนท่ีเทียบเท่าหรือท่ีเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

3.2.2 พัฒนาศักยภาพวิชาการนักศึกษาให้มีความพร้อมรับการพัฒนาประเทศไทย 4.0 และมีความสามารถใน
การน าความรู้ไปสร้างสรรค์สังคมตามอัตลักษณ ์

3.2.3 ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศกึษา และยกย่อง/ใหร้างวัลแก่นักศึกษาให้เป็นคนดี มีวินัย มคีุณธรรม 
จริยธรรม และมีจติอาสา 

3.2.4 ส่งเสริมแนวคดิการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นให้กับนักศึกษา 
3.2.5 ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษา

แห่งชาติ (Thailand Qualifications Framework : TQF) ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
3.2.6 ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะดจิิทัลส าหรับคณุวุฒิระดับปริญญาตรี ประกอบด้วย การสืบค้น

และการใช้งาน การสร้างสรรค์และนวัตกรรม เอกลักษณ์และคุณภาพชีวิต การสอนหรือการเรยีนรู้ 
เครื่องมือและเทคโนโลยี การติดตอ่สื่อสารและการประสานงาน 

3.2.7 ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะ 4 ประการตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว 

3.2.8 ส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนกัและเห็นคุณค่าของศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
3.2.9 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ และต่อต้านยาเสพตดิ 
3.2.10 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นกัศึกษาเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับสาขา 
3.2.11 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้ในการเป็นผู้ประกอบการ 
3.2.12 ส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะการเป็นวิศวกรสังคมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

- ทุกคณะ, มร.กพ.
แม่สอด, บณัฑิต
วิทยาลัย, ส านัก
ส่งเสริมวิชาการฯ, 
ส านักวิทยบริการฯ, 
สถาบันวิจัยฯ, กอง
พัฒนานักศึกษา, 
ศูนย์ภาษา และงาน
วิเทศสัมพันธฯ์ 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

3. การ
ยกระดับ
คุณภาพ
และ
มาตรฐาน
การผลิต
บัณฑิตให้มี
คุณภาพ
สร้างสรรค์
สังคม (ต่อ) 

3. ผลิตบณัฑิต
คุณภาพที่
สร้างสรรค์
สังคม (ต่อ) 

3.3 วิเคราะห์และ
จัดท าหลักสูตรเชิง
บูรณาการที่
ตอบสนองการ
พัฒนาท้องถิ่นและ
สอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนา
ประเทศ 

3.3.1 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเชิงบูรณาการ 
3.3.2 ก าหนดให้มีการควบรวมหลักสูตรที่มีความซ้ าซอ้นหรือใกล้เคียงกนั  โดยเฉพาะหลักสูตรที่มีจ านวนนักศึกษาลดลง 

หรือมีการออกกลางคันสูง เพื่อใช้ศักยภาพอาจารย์ส่วนที่เกินจ านวนขัน้ต่ า 
3.3.3 พัฒนาหลกัสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาศกัยภาพของบุคลากรในท้องถิ่น  
3.3.4 พัฒนาระบบและกลไกการควบคุม ติดตามผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามมาตรฐานคุณภาพหลักสูตร 
3.3.5 ส่งเสริมและพฒันาหลักสูตรให้น าเกณฑ์มาตรฐานสากลมาใช้ในการบริหารจัดการ  
3.3.6 เร่งรัดการออกขอ้บังคับและการด าเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา (Credit bank) เพือ่การเชื่อมโยงทั้ง

การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ การศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชวีิต 
3.3.7 ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น สื่อ/นวัตกรรมการเรียนการสอน

อิเล็กทรอนกิส์ การเรียนการสอนออนไลน์ กระบวนการเรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิดส าหรับมหาชน (Thai 
MOOC) เป็นต้น 

3.3.8 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลนแ์บบผสมผสานและมีมาตรฐาน การจัดการศึกษาหลกัสตูรการเรียนการ
สอนร่วมกัน และค านวณภาระงานของอาจารย์เช่นเดียวกับการสอนในชั้นเรียนของมหาวิทยาลัย 

- ทุกคณะ, มร.กพ.
แม่สอด, บณัฑิต
วิทยาลัย, ส านัก
ส่งเสริมวิชาการฯ, 
และส านักวิทย
บริการฯ 

3.4 พัฒนาและ
ปรับปรุง
กระบวนการจดัการ
เรียนรู้ให้บรูณาการ
กับการปฏิบัติงาน
จริงและเสริมสร้าง
ทักษะและจติส านึก
ในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

3.4.1 ก าหนดนโยบายให้ทกุหลักสตูรจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการปฏิบัติงานจริง 
3.4.2 พัฒนาระบบและกลไกการสร้างภาคีเครือขา่ยความร่วมมอืในการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนที่

ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและผู้ใช้บัณฑิต  
3.4.3 พัฒนาระบบและกลไกการสร้างเครือข่ายศิษย์เกา่เพือ่ส่งเสริมคุณภาพการผลิตบัณฑิต  
3.4.4 สร้างความร่วมมอืกับชุมชน สถานประกอบการในการพัฒนาหลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองตอ่

การพัฒนาทอ้งถิ่นและผู้ใช้บัณฑิต  
3.4.5 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนการสอนกับการปฏิบัติงานจริง (Cooperative and Work 

Integrated Education : CWIE) 
3.4.6 สร้างความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนการสอนกับการปฏิบัติงานจริง (Cooperative 

and Work Integrated Education : CWIE) ระหว่างมหาวิทยาลัย อาจารย์ และสถานประกอบการ 
3.4.7 สร้างระบบฐานข้อมูลสถานประกอบการ 
3.4.8 ส่งเสริมการจัดการศึกษาและประสบการณ์การเรียนรู้โดยการแสวงหาและสร้างความร่วมมอื/เครือขา่ยกับสถาบัน 

องค์กร และสมาคมทางวชิาการและ วิชาชีพที่เกี่ยวขอ้งทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับสากล 
3.4.9 ก ากับ ติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานของหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนร่วมกับการท างานการ

ปฏิบัติงานจริง 

- ทุกคณะ, มร.กพ.
แม่สอด, บณัฑิต
วิทยาลัย และ
ส านักส่งเสรมิ
วิชาการฯ 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ มาตรการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

3. การยกระดับ
คุณภาพและ
มาตรฐานการ
ผลิตบัณฑิต
ให้มีคุณภาพ
สร้างสรรค์
สังคม (ต่อ) 

3. ผลิตบณัฑิต
คุณภาพที่
สร้างสรรค์
สังคม (ต่อ) 

3.5 พัฒนาศักยภาพ
อาจารย์ให้เป็นมือ
อาชีพ 

3.5.1 พัฒนาอาจารย์ให้มีศักยภาพ สมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
3.5.2 พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษส าหรับอาจารย์ผูส้อนให้อยู่ในระดับท่ีสามารถสอนเป็นภาษาอังกฤษ 

หรือสามารถสอบผ่านมาตรฐานคณุภาพภาษาอังกฤษท่ีเป็นที่ยอมรบัในระดับสากล 
3.5.3 พัฒนาทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
3.5.4 พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
3.5.5 พัฒนาอาจารย์ให้มีศักยภาพการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
3.5.6 ก าหนดให้มีการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรยีนการสอนออนไลน ์และสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้ทุกคน

เข้าศึกษาหลักสูตรระยะสั้นออนไลน์ท้ังในประเทศและต่างประเทศจากสถาบันท่ีเชื่อถือได้ 
3.5.7 พัฒนาอาจารย์ให้มีศักยภาพการท าวิจัยเพื่อผลิต/พัฒนานวัตกรรมส าหรบัน าไปใช้พัฒนาสังคมหรือชุมชน 

- ทุกคณะ, มร.กพ.
แม่สอด, บณัฑิต
วิทยาลัย, ศูนยภ์าษา 
และงานการ
เจ้าหน้าท่ีฯ 

4. พัฒนาระบบ
บริหารจดัการ
มหาวิทยาลยัให้
ทันสมัย ได้
มาตรฐาน มี
ธรรมาภิบาล 
เป็นองค์กรแห่ง
นวัตกรรม และ
มีความมั่นคง
ทางการเงิน 

4. การบริหาร
จัดการที่
ทันสมัยตาม
หลักธรรมาภิ
บาล เป็น
องค์กรแห่ง
นวัตกรรม 
และมีความ
มั่นคงทางการ
เงิน 

4.1 พัฒนาระบบและ
กลไกการจัดหา
รายได้ที่เป็น
รูปธรรมเพื่อสร้าง
ความมั่นคง
ทางการเงินของ
มหาวิทยาลยั 

4.1.1 ทบทวนข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการจดัหารายได้ของมหาวิทยาลยั   
4.1.2 ทบทวนแนวทาง ช่องทาง แหล่งสร้างรายได้ ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
4.1.3 ก าหนดแนวทาง วิธีการ และช่องทางในการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย 
4.1.4 ก าหนดแนวทาง วิธีการ ในการใช้เครือข่ายของมหาวิทยาลัย ในการสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลยั 
4.1.5 จัดท าฐานข้อมูลบุคลากรผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทางทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย   
4.1.6 สร้างความเชื่อมโยงงานวิจัย นวัตกรรม (link gate) เพื่อน าไปสู่งานบริการที่ก่อให้เกดิรายได ้
4.1.7 จัดท าแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในลักษณะการ Reprofile อย่างเป็นรูปธรรม โดยก าหนด

เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมถึงระยะเวลาและขั้นตอนการด าเนินการ (Timeline) ในการปฏบิัติ
อย่างชัดเจน 

4.1.8 ก าหนดนโยบายให้ทุกคณะและทุกหน่วยงาน จัดใหม้ีหลักสูตรระยะสั้นท่ีก่อให้เกดิรายได้ 
4.1.9 ก าหนดให้มีผู้ก ากับตดิตามการด าเนินงานและรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรระยะสั้นในระดับคณะ

และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
4.1.10 ก าหนดให้ทุกคณะและทุกหน่วยงานจัดท ามาตรการหรือแนวปฏิบัติในการใช้ทรัพยากรการด าเนินงานท่ี

เป็นประโยชน์ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างคุ้มค่าคุ้มทุน      
4.1.11 ส่งเสริมการจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้นในระดับประกาศนียบัตร วุฒิบัตร สัมฤทธิบัตร ที่ต่ ากว่าระดับ

อนุปริญญาด้วยวิธีการจดัการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อสนองตอบตอ่ความต้องการของตลาดงาน ตอบรับ
การเปลีย่นแปลง การใช้ศักยภาพอาจารย์ให้คุ้มค่า เต็มประสิทธิภาพและเพิ่มรายได้ให้มหาวิทยาลัย ทั้งนี้
ให้เป็นโครงการเลีย้งตัวเอง   

4.1.12 ก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อแสวงหากลุ่มลูกค้าส าหรับหลักสตูรระยะสั้น 

- ส านักบริการ
วิชาการฯ, ส านัก
ประกันคณุภาพฯ, 
ส านักวิทยบริการฯ  
และส านักส่งเสริม
วิชาการฯ 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ มาตรการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

4. พัฒนาระบบ
บริหารจดัการ
มหาวิทยาลยัให้
ทันสมัย ได้
มาตรฐาน มี
ธรรมาภิบาล 
เป็นองค์กรแห่ง
นวัตกรรม และ
มีความมั่นคง
ทางการเงิน 
(ต่อ) 

4. การบริหาร
จัดการที่
ทันสมัยตาม
หลักธรรมาภิ
บาล เป็น
องค์กรแห่ง
นวัตกรรม 
และมีความ
มั่นคงทางการ
เงิน (ต่อ) 

4.1 พัฒนาระบบและ
กลไกการจัดหา
รายได้ที่เป็น
รูปธรรมเพื่อสร้าง
ความมั่นคง
ทางการเงินของ
มหาวิทยาลยั (ต่อ) 

4.1.13 มีระบบและกลไกในก ากับติดตามการด าเนินงานการให้บริการหลักสูตรระยะสั้น   
4.1.14 สร้างความร่วมมือของเครอืข่ายทั้งภายในและภายนอก เพื่อน าไปสู่งานบริการที่ก่อให้เกิดรายได้ 
4.1.15 สร้างแรงจูงใจให้กับทุกคณะ ทุกหน่วยงาน และส าหรับผูร้บัผิดชอบหลักสูตรระยะสั้นท่ีก่อให้เกิดรายได้   
4.1.16 ก าหนดภาระงาน (Work load) เพิ่มเตมิจากภาระงานปกติให้กับบุคลากรที่พัฒนาหลักสตูรระยะสั้นท่ี

ก่อให้เกิดรายได้     
4.1.17 จัดให้มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้ทคนิควิธีการในการสร้างรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัย 

- ส านักบริการ
วิชาการฯ, ส านัก
ประกันคณุภาพฯ, 
ส านักวิทยบริการฯ  
และส านักส่งเสริม
วิชาการฯ 

4.2 พัฒนา
กระบวนการสร้าง
ความผูกพันของ
ลูกค้าและบุคลากร 

4.2.1 ก าหนดลูกค้าท้ังในปัจจุบันและอนาคตของแตล่ะพันธกิจให้ชัดเจน   
4.2.2 ส ารวจความต้องการของกลุม่ลูกค้าเป้าหมาย และจดัโครงการที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า 
4.2.3 จัดท าแผนเสริมสร้างความสมัพันธ์อันดีระหว่างลูกค้ากับมหาวทิยาลัย 
4.2.4 จัดกิจกรรมเสรมิสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้ากับมหาวิทยาลัย และจัดกิจกรรมสรา้งความผูกพัน

ของบุคลากร 
4.2.5 ประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความผูกพันของลูกคา้และบุคลากรที่มตี่อมหาวิทยาลัยโดย

มอบหมายกองกลาง และสถาบันวจิัยและพัฒนา ทบทวนการจดัเก็บข้อมูลตามมาตรการต่างๆ  ตลอดจน
การน าแบบสอบถามของ สสส. และใช้ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก ITA ในการประเมินความ
พึงพอใจ 

4.2.6 ให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการด าเนินการเพื่อสร้างความผกูพันของลูกค้าและบุคลากรที่มตี่อ
มหาวิทยาลยั 

- กองกลาง 
และทุกคณะ/
หน่วยงาน 

4.3 พัฒนาองค์การ
ให้มีระบบบริหาร
จัดการที่ด ี

4.3.1 ปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ให้ทันสมยั มีประสิทธิภาพและเหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลง 
4.3.2 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
4.3.3 ทบทวนการวิเคราะห์อัตราก าลังให้เหมาะสมสอดคล้องกับภาระงาน การบรหิารงบประมาณของ

มหาวิทยาลยัในอนาคตและโครงสร้างองค์กรที่เปลี่ยนแปลง 
4.3.4 จัดการความรู้พัฒนานวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
4.3.5 พัฒนาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลยั 
4.3.6 พัฒนาหน่วยงานให้ท างานอย่างบูรณาการ 
4.3.7 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของหน่วยงานให้ได้รับการรบัรองสู่มาตรฐานสากลหรือระบบการบริหาร

จัดการสู่ความเป็นเลศิ 
4.3.8 ทุกหน่วยงานน้อมน าศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการบริหารจัดการ 

- ส านักประกัน
คุณภาพฯ, กองกลาง 
และทุกคณะ/
หน่วยงาน 
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ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ มาตรการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

4. พัฒนาระบบ
บริหารจดัการ
มหาวิทยาลยัให้
ทันสมัย ได้
มาตรฐาน มี
ธรรมาภิบาล 
เป็นองค์กรแห่ง
นวัตกรรม และ
มีความมั่นคง
ทางการเงิน 
(ต่อ) 

4. การบริหาร
จัดการที่
ทันสมัยตาม
หลักธรรมาภิ
บาล เป็น
องค์กรแห่ง
นวัตกรรม 
และมีความ
มั่นคงทางการ
เงิน (ต่อ) 

4.4 พัฒนากระบวนการท างาน
ให้มีประสิทธิภาพโดยการน า
เทคโนโลยีที่ทันสมยัรองรับ
การเป็นมหาวิทยาลัย
อิเล็กทรอนิกส ์

4.4.1 ก าหนดแผนและพัฒนามหาวทิยาลัยให้เป็นมหาวทิยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ (E-University) 
4.4.2 ปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และการบังคับใช้ให้รองรับมหาวิทยาลัยอิเลก็ทรอนิกสแ์ละ

สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
4.4.3 เพิ่มประสิทธภิาพระบบงบประมาณ การเงินและพัสดุโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.4.4 พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่มีอยูท่ั้งหมดเป็นระบบ BI (Business Intelligent) 
4.4.5 พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการบริหารและการเรียนรู้ที่เป็นระบบเดียว (Single Platform) 
4.4.6 พัฒนาระบบ Application ในการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอน 
4.4.7 พัฒนาระบบเครือขา่ยอินเตอร์เน็ตเพื่อรองรับการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
4.4.8 ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานมีการพัฒนานวัตกรรมหรือน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการด าเนิน

กิจกรรมต่างๆ ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ทั้งด้านการบริหารจัดการ ด้านการเรียนการสอน ด้าน
การวิจัย ด้านการบริการวิชาการ และด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

- ส านักวิทย
บริการฯ, ส านัก
ส่งเสริมวิชาการฯ, 
กองกลาง, กอง
นโยบายและแผน 
และทุกคณะ/
หน่วยงาน 

4.5 พัฒนาระบบบริหารงาน
บุคคลที่เอื้อต่อการรักษาคนดี 
คนเก่ง และพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรใหเ้ป็นมืออาชีพ 

4.5.1 ปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ที่เอือ้ต่อการรักษาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ 
4.5.2 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลตามสมรรถนะและความสามารถ 
4.5.3 พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพทักษะและสมรรถนะตามวิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย  
4.5.4 พัฒนาภาวะผู้น าให้บุคลากรทุกระดับพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
4.5.5 สร้างมาตรฐานและระบบการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information and 

Communication Technology : ICT) ระดับชาติ และนานาชาต ิ
4.5.6 สร้างมาตรฐานและระบบการพัฒนาบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ 
4.5.7 สร้างความม่ันคงทางการเงินให้กับบุคลากร (จัดต้ังกองทุนพนักงานมหาวทิยาลัยส าหรับสายวิชาการ

และสายสนับสนุน) 
4.5.8 สร้างแรงจูงใจในการพัฒนาบคุลากรตามเส้นทางความกา้วหน้าทางสายวิชาชพี เพือ่ให้มีความม่ันคง

ทางวชิาชพี  
4.5.9 ยกย่องเชิดชูคนดี คนเก่ง 

- กองกลาง, งาน
การเจ้าหน้าทีฯ่, 
ส านักวิทยบริการฯ, 
ศูนย์ภาษา และทุก
คณะ/หน่วยงาน 

4.6 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กับองค์กรภายในและ
ต่างประเทศเพื่อเสริมสร้าง
ประสิทธิผลตามวสิัยทัศน์และ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

4.6.1 ทบทวนสภาพความร่วมมอืระหว่างเครือขา่ยกับมหาวิทยาลัย 
4.6.2 ทบทวน วิเคราะห์ และก าหนดกิจกรรมที่เหมาะสมในการด าเนินการร่วมกัน ระหว่างมหาวิทยาลัย

กับเครือขา่ย 
4.6.3 ประเมินผลความส าเร็จของความร่วมมือ 

- ส านักส่งเสริม
วิชาการฯ, งาน
ประชาสมัพันธ์, งาน
วิเทศสัมพันธฯ์ และ
ทุกคณะ/หน่วยงาน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 
การยกระดับมาตรฐานการผลิตและ

พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 

มิต
ิด้า

น 
ปร

ะส
ิทธ

ิผล
 

บริหารจัดการ
ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมที่มี
ประสิทธิภาพ 

มิต
ิด้า

น 
คุณ

ภา
พ 

มิต
ิด้า

น 
พัฒ

นา
อง

ค์ก
ร พัฒนาหลักสูตร

ทุกระดับ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 
การพัฒนาท้องถ่ินด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัย

กับสังคมท้องถ่ินด้วยศาสตร์พระราชา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน  

มีธรรมาภิบาล เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม และมีความม่ันคงทางการเงิน 

พัฒนาการจัด
กิจกรรมและระบบ
สวัสดิการนักศึกษา 

มิต
ิด้า

น 
ปร

ะส
ิทธ

ิภา
พ 

ระบบบริหาร
งานวิจัยและ
นวัตกรรมมี

ประสิทธิภาพ 
 

ศักยภาพและ
มาตรฐานการ
บริการวิชาการ

แก่สังคม 

เพิ่มศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

มีคุณภาพ 

ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ

บริหารและแหล่งเรียนรู้
ที่มีประสิทธิภาพ 

อาคารและสภาพแวดล้อมที่ดี 

ระบบบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อเพิ่มคุณภาพ

ผลผลิตและบริการ 

มหาวิทยาลัยมี
ภาพลักษณ์ที่ดีจาก

สังคมเป็นมหาวิทยาลัย
ที่มีคุณภาพ 

พัฒนานวัตกรรมและ
แหล่งเรียนรู ้

พัฒนาสมรรถนะบุคลากร 

พัฒนาการบรหิารตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ระดับความผูกพัน 
ของลูกค้าและบุคลากร 

ที่มีต่อมหาวิทยาลัย 
ระดับมาก 

บัณฑิตมีคุณภาพ 
ตามเกณฑ์มาตรฐานเป็นที่

ยอมรับในระดับชาติ 

ผู้ใช้บัณฑิตมี 
ความพึงพอใจต่อบัณฑิต 

รายได้ต่อครัวเรือนใน
ชุมชนท้องถ่ินเพิ่มข้ึน 

นักวิจัยท่ีมีคุณภาพ 
ระดับชาติ/ 

ระดับนานาชาติ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 
การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิต

ให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม 

อัตราการย้ายถ่ินฐาน
ของคนในท้องถ่ินลดลง 

การบริการวิชาการ
ท่ีตอบสนองความ

ต้องการของ
ท้องถ่ิน 

นักศึกษา/
ประชาชนด ารงชีวิต

ตามรากฐาน
ศิลปวัฒนธรรม 

พัฒนาหน่วยงานด้าน 
ศิลปะและวัฒนธรรม 

บัณฑิตมีงานท าภายใน
ระยะเวลา 1 ป ี

บุคลากรมีสมรรถนะในการ
ท างานและมีความม่ันคงในอาชีพ 

วิสัยทัศน์ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) : มหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

แผนท่ียุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ระบบการประกันคุณภาพ 

พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
ทางวิชาการและงานวิจัย 

ท้องถ่ินเชื่อม่ัน 
ในมหาวิทยาลัย 

พัฒนาหลักสูตร
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

บัณฑิตครู ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มีสมรรถนะตามมาตรฐาน 

หลักสูตรที่เปิดสอน
มีมาตรฐานและเป็น

ที่ยอมรับ 

Smart 
University 

วิสัยทัศน์ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) : มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรจะเสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ให้ท้องถิ่นมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

พัฒนาอาจารย์ใน
หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิตให้เป็นผู้น า

ทางวิชาการ 
พัฒนาทักษะและ 

การสื่อสารภาษาต่างประเทศ 

พัฒนาหลักสูตร 
การบริการวิชาการ 

พัฒนาการ
ประชาสมัพันธ์เชิงรุก 

 

การประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
ที่มีช่องทางหลากหลาย 

บูรณาการการเรียนการสอน
กับการวิจัย การบริการ
วิชาการ และท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 
 

อาจารย์มีศักยภาพทั้งใน
เชิงปริมาณและคุณภาพ 

พัฒนากระบวนการ
น าเข้าและการผลิตครู 

กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาตามอัตลักษณ์ 

พัฒนาศักยภาพ
อาจารย์ 

สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ทางวิชาการและงานวิจัยทั้ง 
ในประเทศและต่างประเทศ 

เทคโนโลยีมีความ
ทันสมัยรองรับการ
เป็นมหาวิทยาลัย
อิเล็กทรอนิกส์ 

เสริมสร้างศักยภาพชุมชน
ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

สร้างเครือข่าย
การผลิตบัณฑิต 

สร้างนวัตกรรม
การพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

บุคลากรทุกระดับ 
มีศักยภาพ 

พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย  
งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม 

 

สร้างเครือข่าย
การผลิตและ
พัฒนาครูและ

บุคลากร
ทางการศึกษา 

พัฒนาระบบการบริหารงานวิจัย 
 

กระบวนการเรียนการ
สอนและสื่อนวัตกรรม 

มีประสิทธิภาพ 

มีหลักสูตรที่ตอบสนอง
ความต้องการของท้องถ่ิน
และประชาคมอาเซียน 

พัฒนาการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

พัฒนาอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 

พัฒนาความสัมพันธ์กับ
บุคคล/องค์กรภายนอก 

ระบบการบริหาร 
จัดการที่มีประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่ 3 : โครงการและงบประมาณตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

 
 
 
 

หน่วยงาน 
แหล่งงบประมาณ 

รวมท้ังสิ้น แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิตศึกษา 
จัดสรร คิดเป็น จัดสรร คิดเป็น จัดสรร คิดเป็น จัดสรร คิดเป็น 

คณะครุศาสตร ์ 5,015,870.00 38.44 3,250,115.00 24.91 4,784,020.00 36.66     13,050,005.00 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 4,172,250.00 71.77 1,446,240.00 24.88 195,010.00 3.35     5,813,500.00 
คณะวิทยาการจัดการ 2,276,350.00 67.48 953,270.00 28.26 143,750.00 4.26     3,373,370.00 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 3,023,660.00 83.40 600,860.00 16.57 900.00 0.02     3,625,420.00 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2,177,210.00 75.82 685,050.00 23.86 9,400.00 0.33     2,871,660.00 
คณะพยาบาลศาสตร ์ 290,000.00 2.30 12,306,650.00 97.70         12,596,650.00 
มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร แม่สอด 1,437,000.00 16.11 7,315,480.00 82.04 164,950.00 1.85     8,917,430.00 
บัณฑิตวิทยาลัย 50,000.00 0.90         5,484,944.00 99.10 5,534,944.00 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 2,779,800.00 84.76 500,000.00 15.24         3,279,800.00 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 1,842,000.00 30.56 3,928,572.00 65.18 207,000.00 3.43 50,000.00 0.83 6,027,572.00 
ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 1,265,400.00 17.12 865,020.00 11.70 5,253,000.00 71.05 10,000.00 0.14 7,393,420.00 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 873,300.00 100.00             873,300.00 
ส านักประกันคุณภาพการศึกษา 1,354,080.00 59.60 917,920.00 40.40         2,272,000.00 
ส านักบริการวิชาการและการจัดหารายได ้ 6,253,400.00 100.00             6,253,400.00 
กองกลาง 407,636,920.00 89.39 46,676,700.00 10.24 714,100.00 0.16 1,005,376.00 0.22 456,033,096.00 
กองนโยบายและแผน 1,335,100.00 100.00             1,335,100.00 
กองพัฒนานักศึกษา 892,960.00 20.57 3,309,590.00 76.22 139,400.00 3.21     4,341,950.00 

รวม 442,675,300.00 81.44 82,755,467.00 15.22 11,611,530.00 2.14 6,550,320.00 1.21 543,592,617.00 
 
 
 
 
 
 
 

งบประมาณของหน่วยงานจ าแนกตามแหล่งงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ท่ี โครงการ 
แหล่งงบ 

แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิต 
 คณะครุศาสตร์ 5,015,870.00 3,250,115.00 4,784,020.00 0.00 
1 ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมคณะครุศาสตร์ 8,000.00       
2 พัฒนาคุณภาพนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 164,700.00       
3 พัฒนางานวิจัยคณะครุศาสตร์ 38,000.00       
4 เตรียมความพร้อมเพื่อการสอบบรรจุเข้ารับราชการครู 57,500.00       
5 พัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 50,000.00       
6 เสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 25,000.00       
7 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 30,000.00       
8 การพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี คณะครุศาสตร์ 30,000.00       
9 ส่งเสริมศักยภาพบุคลากรคณะครุศาสตร์ 381,920.00       
10 บริหารจัดการส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ 389,150.00       
11 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 424,600.00       
12 การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย 35,000.00       
13 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน คณะครุศาสตร์ 42,000.00       
14 นิทรรศการวิชาการ คณะครุศาสตร์ 35,000.00       
15 การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการโปรแกรมวิชาภาษาจีน 35,000.00       
16 สนับสนุนสื่อวีดีทัศน์ประกอบการเรียนการสอนเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก 500,000.00       
17 การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยด้วยกิจกรรม Active Learning 35,000.00       
18 การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ 35,000.00       
19 การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา 150,000.00       
20 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูในสถานศึกษาขนาดเล็ก โดยใช้กระบวนการ PLC 500,000.00       
21 การจัดท าวารสารครุศาสตร์ 80,000.00       
22 บูรณาการการจัดการเรียนการสอน โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ 35,000.00       
23 การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา 35,000.00       
24 การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษร่วมกับการบริการวิชาการ 35,000.00       
25 การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ 35,000.00       
26 การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการโปรแกรมวิชาพลศึกษา 35,000.00       
27 การประถมศึกษาพัฒนาแหล่งเรียนรู้วิถีชุมชนออนไลน์ด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 35,000.00       
28 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 100,000.00       
29 การพัฒนาศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษสู่ความเป็นเลิศ 50,000.00       
30 นิทรรศการราชภัฏก าแพงเพชรวิชาการ 10,000.00       
31 พัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักศึกษาครู 1,000,000.00       
32 ยกระดับสมรรถนะนักศึกษาครูให้มีสมรรถนะที่สูงข้ึน 500,000.00       
33 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 และพัฒนาทักษะดิจิทัล คณะครุศาสตร์ 100,000.00       
34 พัฒนานักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป   123,840.00     

งาน/โครงการจ าแนกตามหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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35 ส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นครูการประถมศึกษา   98,280.00     
36 พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตคณิตศาสตร์   43,320.00     
37 พัฒนาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาคณิตศาสตร์   15,000.00     
38 พัฒนาทักษะและคุณลักษณะความเป็นครูสังคมศึกษา   53,040.00     
39 ศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างความเป็นครู เรียนรู้นอกสถานที่   45,000.00     
40 งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสังคมศึกษา   15,000.00     
41 บริหารจัดการโรงเรียนอนุบาลราชภัฏก าแพงเพชร   784,080.00     
42 การพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัยสู่การตีพิมพ์เผยแพร่   15,000.00     
43 เสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย   54,120.00     
44 สนับสนุนงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน   15,000.00     
45 เสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาจีน   31,620.00     
46 สนับสนุนงานวิจัยพัฒนาการเรียนการสอนโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์   15,000.00     
47 ศึกษาดูงานการเรียนการสอนโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์   23,000.00     
48 การจัดการค่ายคอมพิวเตอร์ในศตวรรษที่ 21   15,000.00     
49 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์   42,040.00     
50 พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาครูโปรแกรมวิชาพลศึกษา   73,740.00     
51 การพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนพลศึกษา   15,000.00     
52 ค่ายสร้างครูภาษาไทย   15,000.00     
53 การแข่งขันทักษะทางภาษาไทย ปีการศึกษา 2564   5,000.00     
54 ส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรและนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย ด้านงานวิจัย   25,000.00     
55 ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตภาษาไทย   15,000.00     
56 เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่โปรแกรมวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2564   10,800.00     
57 เตรียมสอบบรรจุและยกระดับสมรรถนะตามมาตรฐานบัณฑิตครูของสาขาภาษาไทย   20,000.00     
58 อนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทย   11,800.00     
59 ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ   25,000.00     
60 ส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ   15,000.00     
61 วันคริสต์มาสและการแข่งขันทักษะด้านภาษาอังกฤษ   25,000.00     
62 พัฒนาทักษะทางวิชาการ   25,000.00     
63 จัดหาวัสดุอุปกรณ์ส าหรับโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ   2,020.00     
64 การแข่งขันทักษะทางวิชาการภาษาอังกฤษ   5,000.00     
65 จัดซื้อวัสดุส านักงาน   157,920.00     
66 พัฒนาคุณลักษณะและทักษะผู้น านักศึกษาคณะครุศาสตร์   83,670.00     
67 กีฬาระหว่างคณะ   55,000.00     
68 ค่าสอนรายชั่วโมง 2564 คณะครุศาสตร์   200,000.00     
69 ค่าวัสดุฝึกรายวิชาที่มีภาคปฏบัติ ปกติ ก าแพงเพชร คณะครุศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2/2563   1,076,825.00     
70 รับสมัครนักศึกษาและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู     120,180.00   
71 วัสดุฝึกรายวิชาที่มีภาคปฏบัติ กศ.บป.ก าแพงเพชร ภาคเรียนที่ 2/2563     3,360.00   
72 รับสมัครนักศึกษาและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู(งบเพิ่มเติมครั้งที่1/2564)     120,480.00   
73 บริหารจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู     4,540,000.00   
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 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4,172,250.00 1,446,240.00 195,010.00 0.00 
1 พัฒนาบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 256,000.00       
2 บริหารจัดการการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 220,450.00       
3 พัฒนาคณาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 20,000.00       
4 พัฒนาแหล่งเรียนรู้และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนรู้ 15,000.00       
5 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะภาษาอังกฤษและดิจิทัล 45,000.00       
6 บริหารงานวิชาการและพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ด้านการจัดการเรียนรู้และการเรียนการสอน ในศตวรรษที่ 21 105,000.00       
7 ยกระดับคุณภาพวารสารพิกุลตามเกณฑ์มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ 10,000.00       
8 บริหารงานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม 80,000.00       
9 การบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 50,000.00       
10 การวางแผนพัฒนาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 21,000.00       
11 พัฒนาทักษะนาฏศิลป์พื้นถ่ินและศิลปะการแสดงให้นักศึกษาและบุคคลทั่วไป 15,000.00       
12 พัฒนาระบบและกลไกงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ 39,000.00       
13 พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 88,800.00       
14 ยกระดับมาตรฐานวารสารพิกุล 80,000.00       
15 ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อส่งเสริมรายได้ของประชาชน 240,000.00       
16 นิทรรศการทางวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์กับการพัฒนาท้องถ่ิน 35,000.00       
17 การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้นวัตกรรมด้านภูมิสารสนเทศและการสร้างเครือข่ายชุมชน 100,000.00       
18 พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 500,000.00       
19 ส่งเสริมความรักความสามัคคี ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 1,500,000.00       
20 เสริมสร้างศักยภาพแกนน าเยาวชนด้านการเรียนรู้ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และจิตอาสาตามพระราโชบายในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของจังหวัด

ก าแพงเพชร 
100,000.00       

21 บูรณาการการจัดการเรียนการสอนด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา 35,000.00       
22 เผยแพร่นวัตกรรมภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาท้องถ่ิน ชุมชนคลองน้ าไหล 35,000.00       
23 บริการวิชาการภาษาจีนสู่ชุมชน 35,000.00       
24 สวัสดิการ เศรษฐกิจชุมชน ความยากจน และความเหลื่อมล้ า ต าบลคลองลานพัฒนา จังหวัดก าแพงเพชร 35,000.00       
25 พัฒนาความรู้กฎหมายแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในพื้นที่ อ.คอลงลาน (ONE DAY LAW) 35,000.00       
26 พัฒนาศักยภาพ Reskilling และ Upskilling แกนน าชุมชนเพื่อการบริหารเชิงพื้นที่ 35,000.00       
27 เผยแพร่ความรู้ภาษาไทยสู่ชุมชน 35,000.00       
28 ภาษาอังกฤษสู่ชุมชนและท้องถ่ิน (โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ) 35,000.00       
29 ดนตรีไทย – สากล สู่ชุมชน (โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา) 35,000.00       
30 ศิลปะสัญจรสู่ชุมชน 35,000.00       
31 นิทรรศการราชภัฏก าแพงเพชรวิชาการ 10,000.00       
32 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างานระดับรายวิชา (WIL) 42,000.00       
33 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และพัฒนาทักษะดิจิตอล 100,000.00       
34 จัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน (WIL) ระดับหลักสูตรภูมิสารสนเทศ 150,000.00       
35 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์   88,200.00     
36 พัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย   72,540.00     
37 การเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม   39,060.00     
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38 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและอาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ   41,940.00     
39 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาโปรแกรมภาษาจีน   30,600.00     
40 พัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาโปรแกรมวิชานิติศาสตร์   132,380.00     
41 จ้างบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายส าหรับนักศึกษา ภาคปกติ   70,000.00     
42 ศึกษาดูงานและพัฒนาเครือข่ายวิชาชีพด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา   6,120.00     
43 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาภูมิสารสนเทศ   13,680.00     
44 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์   11,520.00     
45 เตรียมความพร้อมนักศึกษาโปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์   1,800.00     
46 พัฒนาศักยภาพบัณฑิตด้านวิชาชีพของนักศึกษาดนตรีศึกษา (ดนตรีสากล)   34,920.00     
47 ศึกษาดูงานดนตรีท้องถ่ินและดนตรีชาติพันธ์ เผยแพร่วัฒนธรรมไทยโดยใช้ดนตรีไทย (ดนตรีไทย)   10,800.00     
48 การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ (งบ อบน.)   10,000.00     
49 อบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การท างานในศตวรรษที่ 21 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (งบ อบน.)   5,000.00     
50 ลอยกระทงคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   15,000.00     
51 พัฒนาศักยภาพผู้น าสโมสรนักศึกษา คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อบน.)   17,700.00     
52 จิตอาสารักษ์บ้านเกิด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (งบ อบน.)   10,000.00     
53 พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (เฟรชชี่) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (งบ อบน.)   20,000.00     
54 ค่าสอนรายชั่วโมง2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   615,000.00     
55 ค่าวัสดฝึกรายวิชาที่มีภาคปฏิบัติ คณะมนุษยศาสตร์ฯ ปกติ ก าแพงเพชร ภาคเรียนที่ 2/2563   199,980.00     
56 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์     35,000.00   
57 บริหารโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์     1,780.00   
58 บริหารและพัฒนาศักยภาพโปรแกรมวิชานิติศาสตร์     19,800.00   
59 พัฒนาศักยภาพบัณฑิตด้านวิชาชีพของนักศึกษานิติศาสตร์     40,000.00   
60 จ้างบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายส าหรับนักศึกษา ภาค กศ.บป.     65,000.00   
61 วัสดุฝึกรายวิชาที่มีภาคปฏิบัติ(การจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ กศ.บป.ก าแพงเพชร) ภาคเรียนที่ 1/2563     3,630.00   
62 วัสดุฝึกรายวิชาที่มีภาคปฏบัติ คณะมนุษยศาสตร์ฯ กศ.บป.ก าแพงเพชร ภาคเรียนที่ 2/2563     11,200.00   
63 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ งปม2564     18,600.00   
 คณะวิทยาการจัดการ 1,064,920.00 235,920.00 0 2,556,500.00 
1 ค่ายพัฒนาผลงานทางวิชาการและวิจัยคณะวิทยาการจัดการ 30,000.00       
2 พัฒนาสมรรถนะวิจัยคณะวิทยาการจัดการ 38,000.00       
3 บริหารส านักงาน (พัฒนาปรับปรุงบริหารจัดการ) 200,000.00       
4 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 20,000.00       
5 บริหารหลักสูตร 40,000.00       
6 การประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ 10,000.00       
7 เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ คณะวิทยาการจัดการ 48,250.00       
8 พัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ 241,000.00       
9 บริหารจัดการงานกิจการนักศึกษา 20,000.00       
10 วิทยาการจัดการลอยกระทง 20,000.00       
11 กีฬาระหว่างคณะวิทยาการจัดการ 45,000.00       
12 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะวิทยาการจัดการ 6,500.00       
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13 สืบสานวัฒนธรรมวิทยาการจัดการ 35,600.00       
14 วิทยาการจัดการวิชาการ 35,000.00       
15 ยกระดับสินค้าชุมชน OTOP โดยคณะวิทยาการจัดการ 240,000.00       
16 การพัฒนาร้านค้าประชารัฐ:กองทุนหมู่บ้าน บ้านทุ่งสวน 50,000.00       
17 จัดท าวารสารการจัดการและการพัฒนาท้องถ่ิน 80,000.00       
18 พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้คนในชุมชนฐานรากบนฐานการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ 500,000.00       
19 บริการวิชาการด้านการจัดการ 35,000.00       
20 ท่องเที่ยวบริการวิชาการสู่ชุมชน 35,000.00       
21 การแสดงเต้นร่วมสมัยเพื่องานนิเทศศาสตร์ 35,000.00       
22 บัญชีสู่ชุมชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 35,000.00       
23 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน 35,000.00       
24 คอมพิวเตอร์ธุรกิจบริการวิชาการสู่ชุมชน 35,000.00       
25 พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 100,000.00       
26 นิทรรศการราชภัฏก าแพงเพชรวิชาการ 10,000.00       
27 การเงินส าหรับชุมชนท้องถ่ินและเยาวชน 35,000.00       
28 จัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน WIL โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 150,000.00       
29 พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และพัฒนาทักษะดิจิทัลของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 70,000.00       
30 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน (WIL) คณะวิทยาการจัดการ 42,000.00       
31 พัฒนานักศึกษาโปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร   29,880.00     
32 พัฒนาทักษะการสื่อสารส าหรับนักนิเทศศาสตร์   36,360.00     
33 คุณรักลูก ครูรักศิษย์ ร่วมผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ   10,000.00     
34 พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาเพื่อเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ   30,000.00     
35 ศึกษาดูงานนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด   12,000.00     
36 ส่งเสริมสมรรถนะนักศึกษาตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม   10,000.00     
37 ศึกษาดูงานและฝึกทักษะวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม   27,400.00     
38 แข่งขันทักษะทางการตลาด   11,000.00     
39 ไหว้ครูบิดามัคคุเทศก์ไทย   10,000.00     
40 การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม   5,000.00     
41 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด   12,000.00     
42 บริหารงานสาขาวิชาการตลาด   10,200.00     
43 พัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ด้านการออกแบบส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด   10,000.00     
44 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการบริหารจัดการ   10,480.00     
45 ศึกษาดูงานและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป   30,000.00     
46 สานสัมพันธ์น้องพี่และเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่   20,000.00     
47 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชาการบัญชี   9,200.00     
48 แข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพการบัญชี   7,900.00     
49 เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่และสานสัมพันธ์น้องพี่คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   9,600.00     
50 อภิปราย สัมมนา วิชาการ และวิชาชีพทางการบัญชี   10,000.00     
51 ปฏิบัติธรรมตามหลักวิถีพุทธเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม   17,134.00     
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52 พัฒนาทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ส าหรับนักบัญชี   4,500.00     
53 พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   10,020.00     
54 ปัจฉิมนิเทศ-พี่พบน้อง   9,600.00     
55 อบรมเชิงทฤษฎี และเชิงปฏิบัติงานด้านบัญชี (Simulation)   39,386.00     
56 ผูกข้อต่อขวัญสายสัมพันธ์บัญชี   20,000.00     
57 โครงการศึกษาดูงาน อบรมสัมมนา นักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชี   106,800.00     
58 ศึกษาดูงานโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   21,320.00     
59 จิตอาสาวิทยาการจัดการ   39,670.00     
60 อบรมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศคณะวิทยาการจัดการ   4,800.00     
61 วิทยาการจัดการเรียนรู้สู่วิถีชุมชน   20,000.00     
62 ส่งเสริมประสบการณ์และศักยภาพการแข่งขันให้กับนักศึกษา   12,820.00     
63 ค่าสอนรายชั่วโมง 2564 (คณะวิทยาการจัดการ)   100,000.00     
64 วัสดุฝึกรายวิชาที่มีภาคปฏิบัติ ปกติ ก าแพงเพชร (ภาคเรียนที่ 2/2563)   236,200.00     
65 ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ของโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป     5,000.00   
66 ปัจฉิมนิเทศและสายใยน้องพี่การจัดการทั่วไป     15,000.00   
67 บริหารงานโปรแกรมวิชาการบัญชี     33,840.00   
68 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แนะแนวการศึกษา     5,000.00   
69 อบรมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ     11,200.00   
70 แผนธุรกิจจ าลอง     30,000.00   
71 พัฒนาการเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์     25,600.00   
72 ค่าวัสดฝึกรายวิชาที่มีภาคปฏิบัติ การจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ - กศ.บป. ก าแพงเพชร) ภาคเรียนที่ 1/2563     9,870.00   
73 วัสดุฝึกรายวิชาที่มีภาคปฏิบัติ คระวิทยาการจัดการ ภาค กศ.บป.กพ. 2/2563     8,240.00   
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3,023,660.00 600,860.00 0.00 0.00 
1 เรียนรู้ ธ ารง ศิลปวัฒนธรรมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19,000.00       
2 ค่ายอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ส่งเสริมสุขภาพ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และบูรณาการเรียนรู้เพื่อท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการประกันคุณภาพการศึกษา 19,200.00       
3 บริการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 30,800.00       
4 พัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 42,000.00       
5 บริหารและพัฒนางานวิจัยพัฒนาสมรรถนะการท าวิจัยนักศึกษาและอาจารย์ 98,500.00       
6 บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 320,160.00       
7 บริหารจัดการและพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา 12,000.00       
8 พัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 250,000.00       
9 บริหารและพัฒนาของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี (คบ.) 5,000.00       
10 บริหารและพัฒนาหลักสูตรโปรแกรมวิชาเคมี (วท.บ.เคมี) 5,000.00       
11 บริหารและพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 5,000.00       
12 บริหารและพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ 5,000.00       
13 บริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา 5,000.00       
14 บริหารหลักสูตรชีววิทยา 5,000.00       
15 บริหารหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 5,000.00       
16 บริหารหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ 5,000.00       
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17 บริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 5,000.00       
18 บริหารหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 5,000.00       
19 พัฒนาและบริหารหลักสูตรคณิตศาสตร์ 5,000.00       
20 บริการวิชาการหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 35,000.00       
21 บริการวิชาการทางฟิสิกส์ความรู้สู่ชุมชน 35,000.00       
22 บริการวิชาการและพัฒนาความรู้ด้านชีววิทยา 35,000.00       
23 บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่ชุมชน หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ 35,000.00       
24 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารบริการวิชาการเผยพร่ความรู้สู่ชุมชน 35,000.00       
25 เยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 35,000.00       
26 การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะพื้นฐานทางเคมี หลักสูตร วท.บ.เคมี 35,000.00       
27 อบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ 35,000.00       
28 การถ่ายทอดองค์ความรู้ทางเคมีสู่ชุมชนและนักเรียนในท้องถ่ินหลักสูตร ค.บ.เคมี 35,000.00       
29 บริหารจัดการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร(AIC)ก าแพงเพชร 100,000.00       
30 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านส่งเสริมการผลิตและตรวจสอบความปลอดภัยทางอาหาร 100,000.00       
31 ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์การแพทย์ทางเลือก 50,000.00       
32 จัดซ่อมแซมครุภัณฑ์ อุปกรณ์และสารเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 150,000.00       
33 นิทรรศการวิชาการ และส่งเสริมภาพลักษณ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 35,000.00       
34 อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ตามพระราชด าริ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 50,000.00       
35 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถ่ิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 240,000.00       
36 พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 500,000.00       
37 ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 100,000.00       
38 บริการสังคมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านคณิตศาสตร์ 35,000.00       
39 สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี 2564 200,000.00       
40 นิทรรศการราชภัฏก าแพงเพชรวิชาการ 10,000.00       
41 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน (WIL) 42,000.00       
42 พัฒนาบัณฑิตทางชีววิทยาที่ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 150,000.00       
43 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 และพัฒนาทักษะดิจิทัลนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10,000.00       
44 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 และพัฒนาทักษะดิจิทัลนักศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 90,000.00       
45 กีฬาสานสัมพันธ์ ปลาบึกเกมส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   36,400.00     
46 บริหารงานด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   15,963.00     
47 เตรียมความพร้อมการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาส าหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์   6,000.00     
48 เตรียมความพร้อมด้านวิชาการและคุณลักษณะบัณฑิตนักศึกษา (ค.บ.เคมี)   3,000.00     
49 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ   17,000.00     
50 พัฒนาขีดความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารให้กับนักศึกษา   5,700.00     
51 พัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาด้วยกิจกรรมและประสบการณ์ทางชีววิทยา   19,095.00     
52 พัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาด้านสมรรถนะวิชาชีพและทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ 21 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ   7,715.00     
53 พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 หลักสูตรฟิสิกส์   1,995.00     
54 พัฒนาวิชาการและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ สาขาเคมี (วท.บ.)   31,065.00     
55 เรียนรู้สู่โลกกว้าง   17,670.00     
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56 ศึกษาดูงานสถานประกอบการหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ   20,000.00     
57 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์   11,924.00     
58 สร้างนักศึกษาครูสู่การเป็นครูมืออาชีพ (ค.บ.เคมี)   36,615.00     
59 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และกีฬาสัมพันธ์ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ   4,678.00     
60 เสริมสร้างและพัฒนาความเป็นครูส าหรับนักศึกษาครูฟิสิกส์   5,700.00     
61 เสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา   63,840.00     
62 พัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์   51,300.00     
63 วัสดุฝึกรายวิชาที่มีภาคปฏิบัติ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ปกติ ก าแพงเพชร ภาคเรียนที่ 2/2563   245,200.00     
64 ค่าวัสดุฝึกรายวิชาที่มีภาคปฏิบัติ (การจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ - กศ.บป. ก าแพงเพชร) ภาคเรียนที่ 1/2563     900.00   
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2,177,210.00 685,050.00 9,400.00 0.00 
1 โครงการการพัฒนาระบบประกันคุณภาพทางการศึกษาของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 15,000.00       
2 โครงการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 4,000.00       
3 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 15,810.00       
4 โครงการอบรมพัฒนานักศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ 2,000.00       
5 โครงการบริหารจัดการฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 22,400.00       
6 โครงการบริหารจัดการส านักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 148,000.00       
7 โครงการบริหารหลักสูตรระดับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 35,000.00       
8 โครงการประชาสัมพันธ์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 17,000.00       
9 โครงการพัฒนานักศึกษาด้านทักษะภาษาอังกฤษ 10,000.00       
10 โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 210,000.00       
11 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรโดยการใช้กระบวนการการจัดการความรู้ (KM) 6,000.00       
12 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของนักศึกษา 5,000.00       
13 โครงการสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทางวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 63,000.00       
14 โครงการประชุมประเมินแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 4,800.00       
15 โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 80,100.00       
16 โครงการส่งเสริมกิจกรรมขนบธรรมเนียมประเพณีไทยส าหรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 18,100.00       
17 โครงการส่งเสริมงานกีฬานักศึกษาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 29,000.00       
18 โครงการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 35,000.00       
19 โครงการบูรณาการการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 35,000.00       
20 โครงการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีพลังงาน 35,000.00       
21 โครงการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อชุมชน 35,000.00       
22 โครงการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 35,000.00       
23 โครงการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับศาสตร์ด้านโลจิสติกส์ 35,000.00       
24 โครงการสวนพลังงานเพื่อส่งเสริมเกษตรอัจฉริยะและพัฒนานวัตกรรม/เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 100,000.00       
25 โครงการบูรณาการการศึกษาทางด้านอุตสาหกรรมศิลป์แบบองค์รวม (Holistic Study) เพื่อการพัฒนาชุมชน 35,000.00       
26 โครงการนิทรรศการวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 35,000.00       
27 โครงการศูนย์พัฒนาก าลังคนเพื่อยกระดับการพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมท้องถ่ิน 100,000.00       
28 โครงการยกระดับสินค้าชุมชน OTOP คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 240,000.00       
29 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 500,000.00       
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30 นิทรรศการราชภัฏก าแพงเพชรวิชาการ 10,000.00       
31 โครงการการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (CWIE) 42,000.00       
32 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 และพัฒนาทักษะดิจิทัล 70,000.00       
33 โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการท างานของหลักสูตรเทคโนโลยีพลังงาน 150,000.00       
34 โครงการพัฒนาศักยภาพสาขาการจัดการโลจิสติกส์   116,890.00     
35 โครงการพัฒนาสนับสนุนเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการเรียนการสอนและการสร้างภาพลักษณ์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์   15,230.00     
36 โครงการสริมสร้างศักยภาพในการผลิตบัณฑิตโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา   38,880.00     
37 โครงการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม   56,400.00     
38 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และเจ้าหน้าที่โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์   12,000.00     
39 โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีพลังงาน   35,000.00     
40 โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน   5,000.00     
41 โครงการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน   1,040.00     
42 โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและกีฬานักศึกษาต้านยาเสพติดโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า   20,000.00     
43 โครงการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า   10,000.00     
44 โครงการศึกษาดูงานกลุ่มวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม   25,440.00     
45 โครงการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาโปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก   24,120.00     
46 โครงการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนวิชาชีพสาขาอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์   6,120.00     
47 โครงการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาอุตสาหกรรมศิลป์   8,000.00     
48 โครงการพัฒนาศักยภาพสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   38,290.00     
49 โครงการพัฒนาวิชาการของนักศึกษาอุตสาหกรรมศิลป์   2,800.00     
50 วัสดุฝึกรายวิชาที่มีภาคปฏิบัติ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปกติก าแพงเพชร ภาคเรียนที่ 2/2563   219,840.00     
51 ค่าสอนรายชั่วโมง 2564   50,000.00     
52 วัสดุฝึกรายวิชาที่มีภาคปฏบัติ คระเทคโนโลยีอตุสาหกรรม กศ.บป.กพ.2/2563     2,200.00   
53 ค่าวัสดุฝึกรายวิชาที่มีภาคปฏิบัติ (การจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ - กศ.บป. ก าแพงเพชร) ภาคเรียนที่ 1/2563     2,160.00   
54 โครงการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา (กศ.บป.)     5,040.00   
 คณะพยาบาลศาสตร์ 290,000.00 12,306,650.00 0.00 0.00 
1 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาพยาบาลศาสตร์ 80,000.00       
2 นิทรรศการราชภัฏก าแพงเพชรวิชาการ 10,000.00       
3 นิทรรศการราชภัฏก าแพงเพชรวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ 35,000.00       
4 บูรณาการการจัดการเรียนการสอน 35,000.00       
5 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาล 10,000.00       
6 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างานระดับรายวิชาสรีรวิทยา 20,000.00       
7 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 100,000.00       
8 โครงการค่าจ้างบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ (เงินคงคลัง2564)   8,403,050.00     
9 โครงการบริการวิชาการด้านสุขภาพ   39,700.00     
10 บริหารส านักงาน   2,003,860.00     
11 โครงการพัฒนาระบบการวัดประเมินผล และการจัดท าคลังข้อสอบมาตรฐาน   29,000.00     
12 โครงการด าเนินการตามแผนคณะพยาบาลศาสตร์   299,080.00     
13 โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม   63,460.00     
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14 พัฒนาศูนย์สาธิตและการเรียนรู้ทางการพยาบาลเป็น smart LRC   654,000.00     
15 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการพยาบาล   260,200.00     
16 โครงการคัดเลือกนักศึกษาและเตรียมความพร้อมหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต   200,300.00     
17 โครงการบริหารจัดการหลักสูตร และพัฒนาการจัดการเรียนการสอน   170,400.00     
18 พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะนักศึกษาพยาบาล   127,800.00     
19 พัฒนานักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์   2,800.00     
20 บริหารจัดการวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยของอาจารย์ด้านการพัฒนาท้องถ่ินตามความเชี่ยวชาญ   53,000.00     
 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  แม่สอด 1,437,000.00 7,315,480.00 164,950.00 0.00 
1 บริหารจัดการและบ ารุงรักษายานพาหนะส าหรับบริการนักศึกษา 86,940.00       
2 กีฬาสัมพันธ์เพื่อสุขภาพและความสามัคคี 38,860.00       
3 โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย 28,800.00       
4 โครงการพัฒนาคุณภาพและความเป็นอยู่ของนักศึกษาหอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 20,000.00       
5 โครงการส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนฐานภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ 5,400.00       
6 โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 20,000.00       
7 โครงการสนับสนุนการพัฒนาและปฏิบัติงานวิศวกรสังคมสู่การพัฒนาท้องถ่ิน 60,000.00       
8 โครงการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนท้องถ่ินด้วยการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ 210,000.00       
9 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด (KPRUMS Development of OTOP products) 240,000.00       
10 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 440,000.00       
11 โครงการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ชุมชนและจัดนิทรรศการวิชาการ 35,000.00       
12 โครงการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างานในระดับรายวิชา (CWIE) 42,000.00       
13 สร้างหลักสูตรที่ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (New S-Curve Logistics KPRUMS) 150,000.00       
14 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 และพัฒนาทักษะดิจิทัล (ระดับหลักสูตร) 60,000.00       
15 โครงการพัฒนานักศึกษาคุณลักษณะนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์   33,030.00     
16 โครงการพัฒนาศักยภาพทักษะทางวิชาการและวิชาชีพโปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์   59,040.00     
17 โครงการผลิตและพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21   12,600.00     
18 เสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพการจัดการทั่วไป   13,550.00     
19 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์   16,740.00     
20 โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพบัญชี   42,660.00     
21 โครงการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายประจ า   784,350.00     
22 โครงการบริหารจัดการเงินเดือนค่าจ้างบุคลากร   3,145,590.00     
23 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา   1,488,000.00     
24 โครงการพัฒนาสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล   5,400.00     
25 โครงการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาชีพให้แก่บุคลากร   222,250.00     
26 โครงการเงินเดือนและเงินสมทบประกันสังคมอาจารย์ต่างชาติภาษาอังกฤษศูนย์ภาษาแม่สอด   326,760.00     
27 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR)   30,000.00     
28 โครงการบริหารจัดการงานอาคารสถานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด   30,000.00     
29 โครงการพัฒนางานนโยบายและแผน   12,000.00     
30 โครงการงานรักษาความปลอดภัย   846,600.00     
31 โครงการซ่อมบ ารุงงานยานพาหนะ   113,230.00     
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32 โครงการพัฒนาจัดซื้อวัสดุ และจ้างเหมา ซ่อมแซมหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด   60,000.00     
33 โครงการจิตอาสาพัฒนาท้องถ่ิน   19,250.00     
34 โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมรภ.กพ.แม่สอด   24,430.00     
35 ส่งเสริมชมรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด   12,600.00     
36 ค่าสอนรายชั่วโมง 2564 (บ.กศ.) มรภ.กพ.แม่สอด   17,400.00     
37 โครงการพัฒนาการให้บริการห้องสมุด     31,000.00   
38 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนทักษะดิจิทัล     9,000.00   
39 ท านุบ ารุงชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย     21,200.00   
40 พัฒนาทักษะการใช้ชีวิตสู่การเรียนรู้     10,000.00   
41 เสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพการจัดการทั่วไป     15,120.00   
42 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์     21,150.00   
43 โครงการบริการด้านพยาบาลส าหรับนักศึกษาแม่สอด     17,830.00   
44 การพัฒนาทักษะทางด้านกีฬา     11,140.00   
45 ค่าวัสดุฝึกรายวิชาที่มีภาคปฏิบัติ (การจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ - กศ.บป.) แม่สอด     10,950.00   
46 วัสดุฝึกรายวิชาที่มีภาคปฏิบัติ แม่สอด (กศ.บป.2/2563)     17,560.00   
 บัณฑิตวิทยาลัย 50,000.00 0.00 0.00 5,484,944.00 
1 การถ่ายทอดองค์ความรู้ระดับบัณฑิตศึกษาสู่ชุมชน 50,000.00       
2 รายจ่ายประจ าเบื้องต้น 2564 (ปริญญาโท)       1,317,944.00 
3 รายจ่ายประจ าเบื้องต้น 2564 (ปริญญาเอก)       2,542,300.00 
4 สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา       120,000.00 
5 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย       50,000.00 
6 การบริหารจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและการบริหารส านักงาน       715,700.00 
7 การพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ระดับบัณฑิตศึกษา       90,000.00 
8 การพัฒนาศักยภาพทางวิชาการระดับหลักสูตร       315,000.00 
9 การส่งเสริมคุณภาพและจรรยาบรรณในการท าวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา       90,000.00 
10 การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย       24,000.00 
11 สนับสนุนเครือข่ายบัณฑิตศึกษา       220,000.00 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1,842,000.00 3,928,572.00 207,000.00 50,000.00 
1 พัฒนาศักยภาพ ทักษะ และสมรรถนะของบุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 42,000.00       
2 พัฒนาสื่อ/กระบวนการเรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิดส าหรับมหาชน 300,000.00       
3 พัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 1,500,000.00       
4 พัฒนาบุคลากรด้านวิทยบริการ   60,000.00     
5 รักษาสภาพระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001: 2015   74,500.00     
6 ก าจัดปลวกและหนู   44,000.00     
7 ค่าครุภัณฑ์   88,150.00     
8 ค่าล่วงเวลาบริการสารสนเทศนอกเวลาราชการ   12,000.00     
9 จัดหาวัสดุ   68,250.00     
10 ค่าจ้างชั่วคราว   399,480.00     
11 ค่าประกันสังคม   19,992.00     
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12 แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา   20,000.00     
13 แข่งขันภาษาอังกฤษออนไลน์ส าหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา   30,000.00     
14 พัฒนาภาษาต่างประเทศส าหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย   98,000.00     
15 ให้บริการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ส าหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษาช่วงชั้นที่ 2   20,000.00     
16 จัดหาครุภัณฑ์   40,000.00     
17 ค่ายภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   90,000.00     
18 อบรมภาษาต่างประเทศส าหรับนักศึกษา   104,800.00     
19 จัดหาบุคลากรด้านภาษาต่างประเทศ   1,377,280.00     
20 จัดสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศส าหรับนักศึกษาและบุคลากร   130,200.00     
21 จัดสอบ TOEIC ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   1,040,000.00     
22 บริหารศูนย์ภาษา   201,920.00     
23 พัฒนาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรและหลักสูตรระยะสั้น   10,000.00     
24 พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ     54,000.00   
25 พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ     18,000.00   
26 โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลส าหรับนักศึกษา     36,000.00   
27 จัดหาสื่อการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ     99,000.00   
28 พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศระดับบัณฑิตศึกษา       25,000.00 
29 พัฒนาเว็บไซต์ตามเกณฑ์ Webometrics       25,000.00 
 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1,265,400.00 865,020.00 5,253,000.00 10,000.00 
1 บริหารงานส านักงาน 245,920.00       
2 บริหารจัดการงานทะเบียนและประมวลผล 50,000.00       
3 บริหารจัดการงานหลักสูตรและแผนการเรียน 50,000.00       
4 พัฒนาบุคลากร ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 42,580.00       
5 นิทรรศการราชภัฏก าแพงเพชรวิชาการ 200,000.00       
6 พัฒนาอาจารย์สู่อาจารย์มืออาชีพ 166,900.00       
7 พัฒนาวิชาการสู่ความเป็นเลิศเพื่อการแข่งขัน 200,000.00       
8 หลักสูตรที่ตอบสนองการพัฒนาพ้ืนที่ 280,000.00       
9 ก ากับติดตามการด าเนินงานการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน 30,000.00       
10 งบกลาง 2564   3,990.00     
11 รับนักศึกษาภาคปกติ ปี 2564   184,650.00     
12 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาภาคปกติ (ภาคฤดูร้อน)   300,000.00     
13 บ ารุงและพัฒนาระบบ MIS   200,000.00     
14 เอกสารแบบฟอร์มหลักฐานการศึกษาภาคปกติ   56,380.00     
15 จัดท าเอกสารใบรับรองทางการศึกษา   120,000.00     
16 รายจ่ายประจ าเบื้องต้น 2564 (กศ.บป.)     5,141,000.00   
17 รับนักศึกษาภาคกศ.บป. ปี 2564     21,600.00   
18 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาภาค กศ.บป.     81,400.00   
19 เอกสารแบบฟอร์มหลักฐานการศึกษาภาค กศ.บป.     9,000.00   
20 ค่าเอกสารใบรับรอง       10,000.00 
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 ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 392,600.00 0 0 1,560,600.00 
1 โครงการบริหารส านักงานพิพิธภัณฑสถานจังหวัดก าแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 23,300.00       
2 โครงการพัฒนาบุคลากร 10,000.00       
3 โครงการสร้างความร่วมมือด้านศิลปะและวัฒนธรรม 85,000.00       
4 โครงการส่งเสริมการแข่งขันด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 185,000.00       
5 โครงการก าแพงเพชรศึกษา 50,000.00       
6 โครงการส่งเสริมการวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรม 60,000.00       
7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนนาฏศิลป์อาเซียน 60,000.00       
8 โครงการสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรม 30,000.00       
9 โครงการพิธีไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ 40,000.00       
10 โครงการไหว้ครูดนตรีไทย 40,000.00       
11 โครงการสร้างความเป็นเลิศด้านศิลปวัฒนธรรม 50,000.00       
12 โครงการจัดท าวารสารส านักศิลปะและวัฒนธรรม 80,000.00       
13 โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP 160,000.00       
 ส านักประกันคุณภาพการศึกษา 1,354,080.00 917,920.00 0.00 0.00 
1 โครงการก ากับติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงานและมหาวิทยาลัย 51,500.00       
2 วิจัยสถาบันด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและการบริหารความเสี่ยง 30,000.00       
3 โครงการพัฒนาคุณภาพสู่สากล 88,500.00       
4 พัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 40,000.00       
5 การพัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (สายสนับสนุนภายในหน่วยงาน) 12,000.00       
6 บริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา 130,000.00       
7 บริการวิชาการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาสู่สถานศึกษา 32,080.00       
8 โครงการบริหารจัดการและพัฒนาผู้เรียนตามเกณฑ์ AUN-QA ของหลักสูตรน าร่อง(เก่า) 170,000.00       
9 พัฒนาก าลังคนเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล (AUN-QA) 100,000.00       
10 โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการ (O-NET) ของนักเรียนมัธยมปลายในจังหวัดก าแพงเพชร พิจิตร และจังหวัดตาก สุโขทัย 700,000.00       
11 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563   757,920.00     
12 โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการหลักสูตรด้วยเกณฑ์ AUN-QA   80,000.00     
13 โครงการประชุมนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีระดับชาติ ครั้งที่ 2   80,000.00     
 ส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้ 6,253,400.00 0.00 0.00 0.00 
1 พัฒนาบุคลากร 12,000.00       
2 เสริมสร้างสมรรถนะภาคีเครือข่าย การวางแผนพัฒนาพื้นที่ระดับต าบล 3,000,000.00       
3 ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 1,450,000.00       
4 การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาชุมชนต้นแบบ 891,400.00       
5 ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP 340,000.00       
6 การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงพาณิชย์ 300,000.00       
7 ศูนย์การเรียนรู้เกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 100,000.00       
8 ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 100,000.00       
9 น าเสนอแนวปฏิบัติที่ดีในการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน 60,000.00       
 สถาบันวิจัยและพัฒนา 2,779,800.00 500,000.00 0.00 0.00 



- 81 - 

ท่ี โครงการ 
แหล่งงบ 

แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิต 
1 เพิ่มขีดสมรรถนะการวิจัยการผลิตผลงานวิชาการรับใช้สังคม และการตีพิมพ์ 50,000.00       
2 พัฒนายุทธศาสตร์การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถ่ินจังหวัดก าแพงเพชรและจังหวัดตาก 10,000.00       
3 การบริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 114,800.00       
4 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 725,000.00       
5 พัฒนาวารสารสักทอง 280,000.00       
6 การพัฒนาระบบข้อมูลต าบลในจังหวัด 1,500,000.00       
7 สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 100,000.00       
8 ยกระดับศูนย์วิจัยชุมชนสู่การเป็นต้นแบบ   15,000.00     
9 สนับสนุนส่งเสริมการวิจัย การผลิตผลงานวิชาการรับใช้สังคมการตีพิมพ์เผยแพร่ และการจดอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร   340,000.00     
10 เสริมสร้างเครือข่ายประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติและนานาชาติ   50,000.00     
11 การจัดการครุภัณฑ์สถาบันวิจัยและพัฒนา   65,000.00     
12 การก ากับติดตามและส่งเสริมการจัดการความรู้   30,000.00     
 กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 407,636,920.00 46,676,700.00 714,100.00 1,005,376.00 
1 งบรายจ่ายประจ า ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 5,100,320.00       
2 งบครุภัณฑ์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 44,901,500.00       
3 งบสิ่งก่อสร้าง ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 18,133,000.00       
4 งบรายจ่ายประจ า ด้านสังคมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 7,496,000.00       
5 งบครุภัณฑ์ ด้านสังคมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 29,323,900.00       
6 งบสิ่งก่อสร้าง ด้านสังคมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 59,036,000.00       
7 งบรายจ่ายประจ า ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 282,720.00       
8 งบครุภัณฑ์ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 6,427,480.00       
9 งบรายการบุคลากรภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 235,206,500.00       
10 โครงการแห่เทียนจ าน าพรรษา 3,000.00       
11 โครงการจัดการความรู้ 14,000.00       
12 โครงการพัฒนาบุคลากร 100,000.00       
13 โครงการศึกษาดูงานระบบคุณธรรม จริยธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาตน 15,900.00       
14 โครงการอาสาร่วมใจมหาวิทยาลัยน่าอยู่ 5,000.00       
15 โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี 2564 15,000.00       
16 โครงการป้องกันอัคคีภัยและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา 25,000.00       
17 โครงการแปลงสาธิตเรือนผักรั้ว ครัวพอเพียง 5,000.00       
18 โครงการบริหารจัดการทุกกลุ่มงานในกองกลาง ส านักงานอธิการบดี 654,100.00       
19 KPRU ROAD SHOW แนะแนวการศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ประจ าปี 2564 100,000.00       
20 บริหารงานหน่วยตรวจสอบภายใน 87,000.00       
21 บริหารงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน 124,500.00       
22 พัฒนาประชากรอาเซียนสู่คุณภาพในบทบาทเวทีโลก 100,000.00       
23 การพัฒนาทักษะวิชาการทางวิทยาศาสตร์และความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 50,000.00       
24 บริหารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 70,000.00       
25 ศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงไส้เดือนดินด้วย smart farm 40,000.00       
26 บริการวิชาการทางดาราศาสตร์ 40,000.00       
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27 พัฒนาและส่งเสริมการน านวัตกรรม/เทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 80,000.00       
28 พัฒนานวัตกรรมทางอาหารเพื่อถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน 40,000.00       
29 การเพิ่มมูลค่าเพิ่มวัสดุเหลือทิ้งให้แก่ผู้ประกอบการ 40,000.00       
30 การพัฒนาส่งเสริมความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ 40,000.00       
31 การบริหารจัดการงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 81,000.00       
32 รายจ่ายประจ าเบื้องต้น 2564 (บ.กศ.)   2,519,990.00     
33 รายจ่ายประจ าเบื้องต้น 2564 (บ.กศ.)   281,900.00     
34 งบกลาง 2564   223,000.00     
35 รายจ่ายประจ าเบื้องต้น 2564 ผู้บริหาร 2 อัตรา (บ.กศ.)   1,809,600.00     
36 รายจ่ายประจ าเบื้องต้น 2564 (บ.กศ.)   37,731,445.00     
37 งบกลาง 2564   2,152,365.00     
38 โครงการ Green Office   100,000.00     
39 โครงการน าเสนอนวัตกรรมของบุคลากรสายสนับสนุน   30,000.00     
40 โครงการบ ารุงและพัฒนาระบบงบประมาณและระบบส านักงานอัตโนมัติและระบบอื่นๆ   75,000.00     
41 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน   100,000.00     
42 สนับสนุนการด าเนินงานสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   200,000.00     
43 โครงการพัฒนาจรรยาบรรณข้าราชการและบุคลากร   50,000.00     
44 รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ   50,000.00     
45 โครงการส่งเสริมการจัดท าต าแหน่งทางวิชาการ   50,000.00     
46 บ ารุงรักษาและซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัย   440,400.00     
47 โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร   100,000.00     
48 การจัดการศึกษาส าหรับนักศึกษาต่างชาติ   763,000.00     
49 รายจ่ายประจ าเบื้องต้น 2564 (กศ.บป)     214,100.00   
50 บริหารจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู     500,000.00   
51 รายจ่ายประจ าเบื้องต้น 2564 (งบบัณฑิต)       214,000.00 
52 รายจ่ายประจ าเบื้องต้น 2564 (งบบัณฑิต)       791,376.00 
 กองนโยบายและแผน 1,335,100.00 0.00 0.00 0.00 
1 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านนโยบายและแผน 40,000.00       
2 บริหารนโยบายและแผน 20,000.00       
3 โครงการจัดท าระบบพัฒนาแผนงบประมาณและสารสนเทศ 241,500.00       
4 บริหารงาน ติดตาม ประเมินผลการยกระดับคุณภาพชีวิต 1,033,600.00       
 กองพัฒนานักศึกษา 892,960.00 3,309,590.00 139,400.00 0.00 
1 ราชภัฏลอยกระทง 85,000.00       
2 บริหารจัดการงานกองพัฒนานักศึกษา 130,410.00       
3 KPRU SAY NO AIDS 20,000.00       
4 ราชภัฏจิตอาสาพัฒนาท้องถ่ิน 30,000.00       
5 แบ่งปันไออุ่นสู่ชุมชน 20,000.00       
6 เยี่ยมบ้านนักศึกษาผู้กู้ กยศ. 25,000.00       
7 เชิดชูสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 20,000.00       
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8 ยกย่องเชิดชูนักศึกษาที่เป็นคนดี มีคุณธรรม 5 ด้าน 20,000.00       
9 KPRU ต่อต้านคอร์รัปชั่น และต้านภัยยาเสพติด 15,000.00       
10 ประกวดสื่อสร้างสรรค์ 30,000.00       
11 ราชภัฏร่วมจิตบริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ 20,000.00       
12 การแห่เทียนพรรษา 10,000.00       
13 ส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา QA.KM 30,000.00       
14 โครงการส่งเสริมความรู้และการเป็นผู้ประกอบการ 21,550.00       
15 ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 20,000.00       
16 KPRU Run for Me Mini - Marathon 56,000.00       
17 สนับสนุนการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ 40,000.00       
18 พัฒนาทักษะวิศวกรสังคมและส่งเสริมการพัฒนาท้องถ่ินอย่างสร้างสรรค์ 300,000.00       
19 การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ “ปลาบึกเกมส์” ครั้งที่ 20 ประจ าปีการศึกษา 2563   80,000.00     
20 จ้างบุคลากร   797,880.00     
21 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา และวัสดุ อุปกรณ์งานเวชศึกษาป้องกันและบริการสุขภาพ   146,208.00     
22 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา   15,000.00     
23 การแข่งขันกีฬาภายนอกมหาวิทยาลัย   995,796.00     
24 การบริหารจัดการหอพักนักศึกษา   174,416.00     
25 โครงการส่งเสริมชมรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   107,850.00     
26 สัมมนาผู้น านักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 33 และกีฬาผู้น านักศึกษา ครั้งที่ 6 (อบน.)   49,440.00     
27 เลือกต้ังนายกองค์การบริหารนักศึกษา (อบน.)   3,000.00     
28 ราชภัฏจิตอาสา “เติมฝัน แต้มสี ท าความดีด้วยหัวใจ” ครั้งที่ 7 ประจ าปีการศึกษา 2563   30,000.00     
29 พัฒนาทักษะ นศท.ด้านจิตอาสา   25,000.00     
30 พบอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน   2,500.00     
31 พัฒนาบุคลากร   50,000.00     
32 ค่าประกันอุบัติเหตุ   505,800.00     
33 พิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2564 (อบน.)   15,000.00     
34 พิธีร าลึกวันราชภัฏ   15,000.00     
35 ค่ายอาสา 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (อบน.)   52,800.00     
36 โครงการเชิดชูเกียติผู้น า ประจ าปีการศึกษา 2563 (อบน.)   16,900.00     
37 ปฐมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 (อบน.)   4,500.00     
38 ส่งเสริมประสบการณ์ผู้น านักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 (อบน.)   20,000.00     
39 สัมมานาสภานิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 27 (อบน.)   29,500.00     
40 การประชุมสภานักศึกษา   3,000.00     
41 อบรมพัฒนาศักยภาพผู้น า ปีการศึกษา 2563 (อบน.)   20,000.00     
42 ราชภัฏลอยกระทง ประจ าปีการศึกษา 2563 (อบน.)   150,000.00     
43 การบริหารจัดการองค์การบริหารนักศึกษา     30,000.00   
44 ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาค กศ.บป     12,000.00   
45 พิธีไหว้ครู นักศึกษา ภาค กศ.บป.     12,000.00   
46 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์งานเวชศึกษาป้องกันและบริการสุขภาพ     9,000.00   
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ท่ี โครงการ 
แหล่งงบ 

แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิต 
47 บริหารจัดการงานกองพัฒนานักศึกษา     76,400.00   
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ส่วนที่ 4 : การตดิตามและประเมนิผลแผนปฏบิัติราชการ 
 
1. กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผล 
 การติดตามประเมินผลยึดหลักการกระจายอ านาจ โดยสนับสนุนให้ใช้กลไกการบริหารงานซึ่งมีคณบดี ผู้อ านวยการเป็นผู้มีอ านาจและบทบาทอย่างเต็มที่ในการ
บริหารกลยุทธ์และติดตามประเมินผล และรับผิดชอบติดตามการด าเนินงานตามกลยุทธ์ที่ตนรับผิดชอบ โดยที่กองนโยบายและแผนเป็นผู้วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปใน
ภาพรวมของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ข้อเสนอต่อผู้บริหารในการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การด าเนินงานและน าเสนอรายงานต่อหน่วยงานกลางเพ่ือประมวลผลในระดับประเทศ
ต่อไป 
 

2. องค์กรการติดตามและประเมินผล 
 องค์กรที่มีหน้าที่ในการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ประกอบด้วย 
 2.1) กองนโยบายและแผน  ท าหน้าที่เป็นหน่วยงานติดตามประเมินผลของมหาวิทยาลัย มีบทบาทความรับผิดชอบ ดังนี้ 

- จัดท าสาระส าคัญของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการ ที่สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ระดับชาติ ประกอบด้วย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ประเด็นยุทธศาสตร์  
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  ตัวชี้วัดและกลยุทธ์หลัก  โครงการ/ กิจกรรม  และงบประมาณในระดับมหาวิทยาลัย  คณะ/ส านัก/สถาบัน/กอง/งาน 

- วิเคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยงของผลผลิตไปสู่เป้าหมายการให้บริการในระดับมหาวิทยาลัย  ระดับกระทรวง  จนถึงระดับชาติ  เพ่ือใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการจัดท าแผนติดตามประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

- พัฒนาเครื่องมือในการติดตามประเมินผลให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์และสอดคล้องกับกลไกการบริหารงานในระดับกระทรวงและเชื่อมโยงกับ
ระดับชาติ  โดยพัฒนาและปรับปรุง คู่มือ/แผนติดตามประเมินผลของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรประจ าปีงบประมาณ และระบบรายงานการติดตามประเมินผล 
รวมทั้งการพัฒนา/เชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลเพื่อการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

- รวบรวมและวิเคราะห์รายงานจากหน่วยงานต่างๆ และน าเสนอความก้าวหน้าของผลการด าเนินงานทุกไตรมาส  และการจัดท ารายงานผลส าเร็จของการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในรอบปีงบประมาณ (รอบ 12 เดือน)  เสนอผู้บริหารมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย  และหน่วยติดตามประเมินผลระดับชาติ ได้แก่ ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  ส านักงบประมาณ  ประมวลผลเป็นภาพรวมของประเทศเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อใช้ประโยชน์ในกระบวนการบริหารงบประมาณ และการ
ก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติต่อไป 

2.2) หน่วยงานในระดับคณะ/สถาบัน/ส านัก/กอง/ศูนย์ในสังกัดมหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานเครือข่ายการติดตามประเมินผลของมหาวิทยาลัยมีบทบาทความ
รับผิดชอบ ดังนี้ 

- วิเคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยงของผลผลิตในระดับแผนงาน/โครงการของหน่วยงานและเป้าหมายการให้บริการในระดับหน่วยงานที่ตอบสนองต่อ
เป้าหมายการให้บริการระดับมหาวิทยาลัย  เพ่ือบูรณาการโครงการที่ส าคัญในระดับหน่วยงานและคัดเลือกโครงการส าคัญที่ตอบสนองต่อผลส าเร็จของเป้าหมาย
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ยุทธศาสตร์ในระดับมหาวิทยาลัย ส่งให้กองนโยบายและแผนเพ่ือจัดท าแผนติดตามประเมินผลประจ าปีของมหาวิทยาลัยส าหรับใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล
การด าเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 

- ด าเนินการติดตาม ก ากับ ประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการที่บรรจุไว้ในแผนติดตามประเมินผลฯ ของมหาวิทยาลัยในส่วนที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งปัญหา
อุปสรรคท่ีต้องเร่งรัดแก้ไขให้การด าเนินงานต่างๆ บรรลุผล  รวมถึงการรายงานผลตามแผนงาน/โครงการที่ไม่ได้บรรจุไว้ในแผนติดตามประเมินผลฯ แต่เป็นโครงการที่เป็น
นโยบายส าคัญที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย  ที่เกิดขึ้นระหว่างปี โดยใช้แบบรายงานการจัดท ารายงานการด าเนินงานที่ก าหนด  ส่งรายงานกองนโยบายและแผนเพ่ือ
การติดตามประเมินผล  เพื่อบูรณาการผลการด าเนินงานของหน่วยงานระดับคณะ/หน่วยงานในมหาวิทยาลัย เป็นผลส าเร็จของการด าเนินงานในระดับมหาวิทยาลัย 
 

3. ระยะเวลาการติดตามประเมินผล 
 3.1) หน่วยงานในระดับคณะ/สถาบัน/ส านัก/กอง/ศูนย์ในสังกัดมหาวิทยาลัย 

- จัดส่งรายงานผลตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติราชการ และแผนปฏิบัติงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ครั้งที ่1 รอบ 3 เดือน  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563  ภายในวันที่ 7 มกราคม 2564 
ครั้งที ่2 รอบ 6 เดือน  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564  ภายในวันที่ 7 เมษายน 2564 
ครั้งที ่3 รอบ 9 เดือน  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564  ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 
ครั้งที ่4 รอบ 12 เดือน  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564  ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2564 

 3.2) กองนโยบายและแผนด าเนินการประมวลผลและวิเคราะห์ผลภาพรวมของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
- รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ และผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ครั้งที ่1 รอบ 3 เดือน  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563  ภายในวันที่ 15 มกราคม 2564 
ครั้งที ่2 รอบ 6 เดือน  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564  ภายในวันที่ 15 เมษายน 2564 
ครั้งที ่3 รอบ 9 เดือน  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564  ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564  
ครั้งที ่4 รอบ 12 เดือน  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564  ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 

- รายงานผลตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติราชการ และแผนปฏิบัติงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ครั้งที ่1 รอบ 3 เดือน  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563  ภายในวันที่ 20 มกราคม 2564 
ครั้งที ่2 รอบ 6 เดือน  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564  ภายในวันที่ 20 เมษายน 2564 
ครั้งที ่3 รอบ 9 เดือน  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564  ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2564  
ครั้งที ่4 รอบ 12 เดือน  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564  ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2564 
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ส่วนที่ 5 : ภาคผนวก 
 

ภาคผนวก 1 : ตารางการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร กับยุทธศาสตร์
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

แผนปฏิบัติราชการ 
พ.ศ. 2564 

มรภ.ก าแพงเพชร 

แผนอุดมศึกษา 
ระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 3 

(พ.ศ. 2560 – 2574) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

(ปี 2560 – 2564) 

แผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560 – 2579 

นโยบายและยุทธศาสตร์ 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม 
(พ.ศ 2563 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ปี 

(พ.ศ. 2560 – 2579) 

1. การพัฒนาท้องถิ่นด้วย
พันธกิจสัมพันธ์
มหาวิทยาลยักับสังคม
ท้องถิน่ด้วยศาสตร์
พระราชา 

ภาคีภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคชุมชน 

3. การสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน 

2. การผลติและพัฒนาก าลังคน 
การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อ
สร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

1. การพัฒนาก าลังคนและสถาบัน
ความรู ้

2. การสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน 

2. การสร้างความเป็นธรรม
และลดความเหลื่อมล  าใน
สังคม 

3. การวิจัยและสรา้งนวัตกรรม
เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถการ
แข่งขัน โครงสร้างพื นฐานการวิจัยและ

นวัตกรรม 3. การพัฒนาศักยภาพคนทุก
ช่วงวัย และการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู ้

4. การวิจัยและสรา้งนวัตกรรม
เพื่อการพัฒนาเชิงพื นที่และลด
ความเหลื่อมล  า 

7. การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม 

 

2. ยกระดับมาตรฐานการ
ผลิตและพัฒนาครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 

การสร้างโอกาสการเข้าถึง
อุดมศึกษาอย่างกว้างขวาง
และเป็นธรรม 

2. การสร้างความเป็นธรรม
และลดความเหลื่อมล  าใน
สังคม 

3. การพัฒนาศักยภาพคนทุก
ช่วงวัย และการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู ้

1. การพัฒนาก าลังคนและสถาบัน
ความรู ้

3. การพัฒนาและเสรมิสร้าง
ศักยภาพคน 

การพัฒนานักศึกษา 
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แผนปฏิบัติราชการ 
พ.ศ. 2564 

มรภ.ก าแพงเพชร 

แผนอุดมศึกษา 
ระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 3 

(พ.ศ. 2560 – 2574) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

(ปี 2560 – 2564) 

แผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560 – 2579 

แผนพัฒนาการศึกษา 
ฉบับท่ี 12 

(พ.ศ 2560 – 2564) 

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ปี 

(พ.ศ. 2560 – 2579) 
3. การยกระดับคุณภาพ

และมาตรฐานการผลิต
บัณฑิตใหม้ีคุณภาพ
สร้างสรรคส์ังคม 

การสร้างโอกาสการเข้าถึง
อุดมศึกษาอย่างกว้างขวาง
และเป็นธรรม 

3. การสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน 

1. การจัดการศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคมและ
ประเทศชาต ิ

1. การพัฒนาก าลังคนและสถาบัน
ความรู ้

2. การสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน 

1. การเสรมิสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์

2. การผลติและพัฒนาก าลังคน 
การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อ
สร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

3. การวิจัยและสรา้งนวัตกรรม
เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถการ
แข่งขัน 

การพัฒนานักศึกษา 
2. การสร้างความเป็นธรรม

และลดความเหลื่อมล  าใน
สังคม 

อุดมศึกษาดิจติอล 5. การจัดการศึกษาเพื่อสรา้ง
เสรมิคุณภาพชีวิตที่เป็นมติร
กับสิ่งแวดล้อม 9. การพัฒนาภาค เมือง และ

พื นที่เศรษฐกิจ 
4. พัฒนาระบบบริหาร

จัดการมหาวิทยาลยัให้
ทันสมัย ได้มาตรฐาน มี
ธรรมาภิบาล และเป็น
องค์กรแห่งนวัตกรรม 

การบริหารจัดการที่ดีในระบบ
อุดมศึกษา 

1. การเสรมิสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์

3. การพัฒนาศักยภาพคนทุก
ช่วงวัย และการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู ้

1. การพัฒนาก าลังคนและสถาบัน
ความรู ้

6. การปรับสมดลุและพัฒนา
ระบบบรหิารจดัการ
ภาครัฐ  5. การสร้างความเจรญิเติบโต

ทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

การสร้างความมั่นคงทางการ
เงินในระบบอุดมศึกษา 
อุดมศึกษาดิจติอล 6. การพัฒนาประสิทธิภาพของ

ระบบรหิารจดัการศึกษา 6. การบริหารจัดการในภาครัฐ 
การป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และ      
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

นโยบายการสนับสนุนและ
ประเมินผล 
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ภาคผนวก 2 : ค าอธิบายตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

 ตัวชี้วัด  
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 
ผู้ก ากับดูแล

ตัวชี้วัด 
ผู้จัดเก็บ 
ตัวชี้วัด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกจิสมัพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่นด้วยศาสตร์พระราชา (ร้อยละ 32) 
1 จ านวนชุมชนหรือประเด็นที่ได้รับการ

ชี น า แก้ไขปัญหาจากนวัตกรรมท่ี
สร้างสรรค์ขึ น 

4 1) พิจารณาจากจ านวนชุมชนหรือประเด็นที่ได้รับการชี น า แกไ้ขปญัหาจากนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ขึ น (แจงนับตามปีงบประมาณ) 
โดยชุมชนหรือประเด็นต้องผ่านกระบวนการดังต่อไปนี  

ข้อ 1 : มีการก าหนดประเด็นปัญหาหรือการพัฒนาพื นที่/ชุมชนเป้าหมายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
ข้อ 2 : มีการจัดท าโครงการบริการวิชาการโดยระบุองค์ความรู้ที่ใช้ในการด าเนินงานให้ชัดเจน 
ข้อ 3 : มีการสร้างนวัตกรรมที่จะน าไปแก้ปัญหาหรือพัฒนาพื นที/่ชุมชนเป้าหมาย 
ข้อ 4 : ชุมชนมีการน าความรู้หรือนวัตกรรมที่สร้างขึ นไปพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 
ข้อ 5 : มีการสร้างประโยชน์ให้กับชมุชนโดยสามารถประเมินความส าเร็จได้อย่างชัดเจน เช่น ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ น หรือมี

การต่อยอดสินค้า สินค้าได้รับรางวลั ชุมชนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักจากภายนอก 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
3 ชุมชน/ประเด็น 4 ชุมชน/ประเด็น 5 ชุมชน/ประเด็น 6 ชุมชน/ประเด็น 7 ชุมชน/ประเด็น  

รองฯ 
วางแผนและ

บริการ
วิชาการ 

ส านักบริการ
วิชาการฯ 

2 จ านวนก าลังแรงงานและผูสู้งวัย
กลุ่มเป้าหมายไดร้ับการพัฒนา 

3 1) พิจารณาจากจ านวนก าลังแรงงานและผู้สูงวัยกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนา (แจงนับตามปีงบประมาณ) 
2) กลุ่มเป้าหมาย หมายถึง ก าลังแรงงาน ผู้สูงวัยที่อยู่ในพื นทีชุ่มชนตน้แบบ และผู้ประกอบการในโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์

ชุมชน  
3) ผู้ประกอบการในโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ประกอบด้วย ผู้ประกอบการตา่งๆ ที่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเข้าไป

พัฒนายกระดับ 
4) ก าลังแรงงาน หมายถึง ผูท้ี่มีอายตุั งแต่ 15-60 ปี 
5) ผู้สูงวัย หมายถึง ผู้ที่มีอายุตั งแต ่60 ปี ขึ นไป 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
100 คน 250 คน 400 คน 550 คน 700 คน 

 

รองฯ 
วางแผนและ

บริการ
วิชาการ 

ส านักบริการ
วิชาการฯ 

3 ร้อยละของอาจารย์ที่มผีลงานวิจัย
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากการมี
ส่วนร่วมของชุมชนต่อจ านวนอาจารย์
ประจ า 

4 1) ผลงานวิจัยพัฒนาชุมชน ทอ้งถิ่น ซ่ึงเกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชน  หมายถึง โครงร่างวิจัย หรือ รายงานวิจัย หรือบทความ
วิจัย ของอาจารย์ประจ า ซ่ึงเป็นประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น โดยมีตัวแทนชุมชนมีส่วนร่วมในการก าหนดปัญหา 
ความต้องการที่น ามาวิจัยหรือมีส่วนร่วมในกระบวนการวิจัยในทุกขั นตอน หรือบางขั นตอน (แจงนับตามปีงบประมาณ) 

รองฯ วจิัย 
และประกัน

คุณภาพ
การศึกษา 

สถาบันวิจัยฯ 
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 ตัวชี้วัด  
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 
ผู้ก ากับดูแล

ตัวชี้วัด 
ผู้จัดเก็บ 
ตัวชี้วัด 

   2) อาจารย์  หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลกัทางด้านการสอนและการวิจัย และปฏบัิติหน้าที่เต็มเวลาตาม
ภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรทีเ่ปิดสอน (มิใช่เต็มเวลาตามเวลาท าการ) (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการ
บริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548) ส าหรับอาจารย์ที่สถาบันจ้างเข้ามาเป็นอาจารย์ประจ าด้วยเงิน
รายได้หน่วยงานจะต้องมี สัญญาจ้างที่มีการระบุระยะเวลาการจ้างอยา่งชัดเจนและไม่น้อยกว่า 9 เดือน ในสัญญาจ้างจะต้อง
ระบุหน้าที่ ภาระงานให้ชัดเจนไม่น้อยกวา่หน้าทีข่องอาจารย์ประจ าตามที่ก าหนดตามประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร เรื่อง แนว
ทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 การนับจ านวนอาจารย์ประจ าให้นับระยะเวลาการท างาน
ส าหรับอาจารย์ที่บรรจุใหม่ในปีที่ประเมิน ดังนี  

- 9-12 เดือน คิดเป็น 1 คน 
- 6 เดือนขึ นไปแตไ่ม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 
- น้อยกว่า 6 เดือน ไม่สามารถน ามานับได ้

สูตรค านวณ 
จ านวนอาจารย์ที่มีผลงานวิจัยพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น ซ่ึงเกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชน 

X 100 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั งหมด 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละ 35 ร้อยละ 40 ร้อยละ 45 ร้อยละ 50 ร้อยละ 55 

 

  

4 ร้อยละของงบประมาณทุนอุดหนนุ
การวิจัยพัฒนาชุมชนท้องถิ่นต่อ
งบประมาณทุนอุดหนุนการวจิัย
ทั งหมด 

3 1) งบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัยพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  หมายถึง เงินทุนวิจัยจากแหล่งทุนทั งภายในและภายนอกที่คณาจารย์
หรือเจ้าหน้าทีทุ่กหน่วยงานในมหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรเพือ่เป็นทนุอุดหนุนการวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน 
ท้องถิ่น (แจงนับตามปีงบประมาณ) 

2) งบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัย  หมายถึง เงินทุนวิจัยจากแหล่งทุนทั งภายในและภายนอกที่คณาจารย์หรือเจ้าหน้าทีทุ่ก
หน่วยงานในมหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรเพื่อเป็นทุนอุดหนุนการวิจัยที่เป็นประโยชน์ด้านการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และเป็น
ประโยชน์ในด้านอื่นๆ (แจงนับตามปีงบประมาณ) 

สูตรค านวณ 
งบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัยพัฒนาชุมชนทอ้งถิ่น 

X 100 
งบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัยทั งหมด 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละ 40 ร้อยละ 45 ร้อยละ 50 ร้อยละ 55 ร้อยละ 60 

 

รองฯ วิจัย 
และประกัน

คุณภาพ
การศึกษา 

สถาบันวิจัยฯ 
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 ตัวชี้วัด  
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 
ผู้ก ากับดูแล

ตัวชี้วัด 
ผู้จัดเก็บ 
ตัวชี้วัด 

5 จ านวนบทความที่ไดร้ับการตีพิมพใ์น
วารสารระดับชาติและนานาชาติ ซึ่ง
อยู่ในฐานข้อมูลตามเกณฑ์ประกัน
คุณภาพ 

4 1) พิจารณาจากจ านวนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร ซ่ึงอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1, ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 และ
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 (แจงนับตามปีงบประมาณ) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

45 บทความ 50 บทความ 55 บทความ 60 บทความ 65 บทความ 
 

รองฯ วิจัย 
และประกัน

คุณภาพ
การศึกษา 

สถาบันวิจัยฯ 

6 จ านวนผลงานวิจัยท่ียื่นจดสิทธิบัตร 
อนุสิทธิบัตร หรือไดร้ับสิทธิบัตร อนุ
สิทธิบัตร 

3 1) พิจารณาจากจ านวนผลงานวิจัยที่ย่ืนจดสิทธิบัตรอนุสทิธิบัตร หรือได้รับสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร  แสดงผลเป็นจ านวน  (แจงนับ
ตามปีการศึกษา) 

2) ผลงานวิจัยที่ย่ืนจดสิทธิบัตรอนุสทิธิบัตร หรือได้รับสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร  หมายถึง ผลงานวิจัยของคณาจารย์หรือเจ้าหน้าทีท่กุ
หน่วยงานในมหาวิทยาลัยที่ไดท้ าการย่ืนเรื่องเพื่อขอรับสทิธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร หรือผลงานวิจัยทีไ่ด้รับสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตรแลว้  

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
1 ผลงาน - 2 ผลงาน - 3 ผลงาน 

 

รองฯ วิจัย 
และประกัน

คุณภาพ
การศึกษา 

สถาบันวิจัยฯ 

7 จ านวนชุมชนที่ใช้ประโยชน์จาก
ผลงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

4 1) พิจารณาจากจ านวนชุมชนที่ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยพฒันาเทคโนโลยีและนวัตกรรม  แสดงผลเป็นจ านวน  (แจงนับตามปี
การศึกษา) 

2) ชุมชนที่ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม หมายถึง กลุ่มประชาชนในท้องถิ่น ในระดับกลุ่ม หมู่บ้าน 
ต าบล อ าเภอ หรือจังหวัด ที่น าผลงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ภายในมหาวิทยาลัยไปใช้
ประโยชน์ สามารถช่วยให้ชุมชนด าเนินงานในชุมชนทั งทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้มีความก้าวหน้าได้โดยเป็นการ
ด าเนินการด้วยชุมชนเอง และมีการด าเนินการด ารงอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมตามบริบทของการพัฒนา 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

1 แห่ง - 2 แห่ง - 3 แห่ง 
 

รองฯ วิจัย 
และประกัน

คุณภาพ
การศึกษา 

สถาบันวิจัยฯ 

8 จ านวนนวัตกรรมหรือมาตรฐานดา้น
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น 

4 1) พิจารณาจากจ านวนนวัตกรรมหรือมาตรฐานดา้นศิลปวัฒนธรรมเพือ่พัฒนาชุมชนทอ้งถิ่น แสดงผลเป็นจ านวน  
2) นวัตกรรมหรือองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชุมชนทอ้งถิ่น หมายถึง เทคโนโลยี ความคิด ผลิตภัณฑ์ องค์ความรู้ 

หรืองาน สร้างสรรค์ที่เกี่ยวกับงานดา้นศิลปวัฒนธรรมที่ช่วยส่งเสริมใหป้ระชาชน ชุมชนในท้องถิ่นน าไปใช้ประโยชน์ก่อให้เกิด 
ความกา้วหน้า ซ่ึงนวัตกรรมได้จากการประดิษฐ์คิดค้นขึ นใหม่หรือเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม/งานวิจัยศึกษาค้นคว้าโดยอาจารย์ 
หรือบุคลากรในมหาวทิยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร (แจงนับตามปีงบประมาณ)  

รองฯ ศิลปะ
และกิจการ
นักศึกษา 

ส านักศิลปะฯ 



 

- 92 - 

 ตัวชี้วัด  
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 
ผู้ก ากับดูแล

ตัวชี้วัด 
ผู้จัดเก็บ 
ตัวชี้วัด 

   3) มาตรฐานด้านศลิปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น หมายถึง สิ่งท่ีถือเป็นหลักเกณฑส์ าหรับเทียบก าหนดในด้านปรมิาณ
และ/หรือคณุภาพ เกี่ยวกับด้านศลิปวัฒนธรรมที่ช่วยส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชนในท้องถิ่นน าไปใช้ประโยชน์ก่อให้เกิด 
ความก้าวหน้า โดยอาจารย์หรือบุคลากรในมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร (แจงนับตามปีงบประมาณ) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
3 ผลงาน 4 ผลงาน 5 ผลงาน 6 ผลงาน 7 ผลงาน 

 

  

9 ระดับความส าเร็จในการบริหาร
จัดการพิพิธภณัฑ์เรือนไทยให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ทางด้านศลิปวัฒนธรรม 

3 1) พิจารณาจากความส าเร็จในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เรือนไทยให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางดา้นศิลปวัฒนธรรม แสดงผลเป็น
คะแนน 

2) การบริหารจดัการพิพิธภณัฑสถานจังหวัดก าแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศลิปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น หมายถึง ส านักศลิปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร มีระบบและกลไกลการด าเนินงาน
ในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑสถานจังหวัดก าแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ให้เป็นแหล่งหรือศูนยร์วมทีป่ระกอบด้วย
ความรู้ สาระความรู้และกิจกรรมที่เกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรม ภมูิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งมีคณุค่าของคนในชุมชนท้องถิ่น 
และมุ่งเน้นการให้บริการและการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจให้กับคนทั งในท้องถิ่นของตนเอง และคนสังคมภายนอก เพื่อ
ได้เข้าถึงวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม และภมูิปัญญาท้องถิ่น ของจังหวัดก าแพงเพชรก าแพงเพชร 

เกณฑ์การให้คะแนน (ก าหนดเป็นระดับขั นของความส าเร็จ (Milestone) ) 
คะแนน ขั นตอนการด าเนินงาน 

1 มีคณะกรรมการและโครงสร้างการบริหารจัดการพิพิธภัณฑสถานจังหวัดก าแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

2 มีระบบและกลไกการด าเนินงานการบริหารจัดการพิพิธภัณฑสถานจังหวัดก าแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3 มีโครงการ/กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่นของพิพิธภัณฑสถานจังหวัดก าแพงเพชร เฉลิม
พระเกียรติ  ไม่น้อยกว่า 6 กิจกรรม ต่อป ี

4 จ านวนผู้เข้ารับบริการพิพิธภัณฑสถานจังหวัดก าแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ไม่น้อยกว่า 800 คน ต่อป ี
5 ผู้เข้ารับบริการพิพิธภณัฑสถานจังหวัดก าแพงเพชร เฉลิมพระเกยีรต ิมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทีสุ่ด 

(ไม่น้อยกว่า 3.51) 
 

รองฯ ศิลปะ
และกิจการ
นักศึกษา 

ส านักศิลปะฯ 
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 ตัวชี้วัด  
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 
ผู้ก ากับดูแล

ตัวชี้วัด 
ผู้จัดเก็บ 
ตัวชี้วัด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา (ร้อยละ 20) 
10 ร้อยละของอาจารย์ในสถาบันผลติครู

ที่สอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ 
2 1) พิจารณาจากจ านวนอาจารย์ในสถาบันผลิตครูที่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่หน่วยงานก าหนด เปรียบเทียบกับ

จ านวนอาจารย์ในสถาบันผลิตครูทั งหมด  แสดงผลเป็นร้อยละ  (แจงนับตามปีงบประมาณ) 
2) อาจารย์ในสถาบันผลิตครู หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่จัดการเรียนการสอนในทุกคณะ  
3) การสอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ที่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษผ่าน

เกณฑท์ี่หน่วยงานก าหนด ประกอบด้วย TOEIC 500 คะแนนขึ นไป, TOEFL-PBT 450 คะแนนขึ นไป, TOEFL-IBT 72 คะแนน
ขึ นไป, IELTS 5.5 คะแนนขึ นไป CU-TEP 70 คะแนนขึ นไป หรือ CEFR levels B2  

หมายเหตุ 
1) ในกรณีที่สอบไม่ผา่นตามเกณฑท์ี่ก าหนด อาจารย์ประจ าจะต้องเขา้ร่วมการทดสอบอย่างน้อยปีละ 2 ครั ง และจะต้องมีผลการ

ทดสอบที่มีแนวโน้มที่ดขีึ นอย่างต่อเน่ือง และให้ก าหนดเป็นตัวชี วดัตามแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID Plan) 
สูตรค านวณ 

จ านวนอาจารย์ในสถาบันผลิตครูทีม่ีผลการทดสอบภาษาอังกฤษผา่นเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ 
X 100 

จ านวนอาจารย์ในสถาบันผลิตครูทั งหมด 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละ 19 ร้อยละ 21 ร้อยละ 23 ร้อยละ 25 ร้อยละ 27  

รองฯ 
วิชาการ 

คณะครุ
ศาสตร ์

11 ร้อยละของอาจารย์ในสถาบันผลติครู
ที่จัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ (ยกเว้นโปรแกรมวิชาที่
สอนเป็นภาษาต่างประเทศ) 

2 1) พิจารณาจากจ านวนอาจารย์ในสถาบันผลิตครูที่มกีารจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษซ่ึงต้องระบุไว้ใน มคอ.3 หรือ
แผนการสอนในรายวิชานั นๆ เป็นบางส่วนหรือทั งรายวิชา และต้องไม่ใช่อาจารย์ที่สอนในสาขาวิชาภาษาองักฤษ โดยต้อง
น าเสนอผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษต่อที่ประชุมคณะก่อนปิดภาคเรียน เปรียบเทียบกับจ านวน
อาจารย์ในสถาบันผลิตครูทั งหมด  แสดงผลเป็นร้อยละ  (แจงนับตามปีงบประมาณ) 

2) อาจารย์ในสถาบันผลิตครู หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่จัดการเรียนการสอนในทุกคณะ (ไม่นับรวม
อาจารย์โปรแกรมวิชาที่สอนเป็นภาษาต่างประเทศ) 

สูตรค านวณ 
จ านวนอาจารย์ในสถาบันผลิตครูทีม่ีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 

X 100 
จ านวนอาจารย์ในสถาบันผลิตครูทั งหมด 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละ 18 ร้อยละ 20 ร้อยละ 22 ร้อยละ 24 ร้อยละ 26  

รองฯ 
วิชาการ 

คณะครุ
ศาสตร ์
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 ตัวชี้วัด  
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 
ผู้ก ากับดูแล

ตัวชี้วัด 
ผู้จัดเก็บ 
ตัวชี้วัด 

12 ร้อยละของอาจารย์ที่ไม่มีวุฒิครูที่
ได้รับการพัฒนาด้านสมรรถนะทาง
วิชาชีพครู 

2 1) พิจารณาจากจ านวนอาจารย์ในสถาบันผลิตครูที่ไมม่ีประสบการณก์ารสอนในระดับการศึกษาขั นพื นฐานหรืออาชีวศึกษาที่
ได้รับการพัฒนาด้านสมรรถนะทางวิชาชีพครู  เปรียบเทียบกับจ านวนอาจารย์ในสถาบันผลติครูทีไ่ม่มปีระสบการณ์การ
สอนทั งหมด  แสดงผลเป็นร้อยละ  (แจงนับตามปีงบประมาณ) 

2) สมรรถนะทางวิชาชีพครู หมายถึง ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะและประสบการณ์การสอนในระดับการศึกษาขั นพื นฐาน 
หรืออาชีวศึกษา โดยผา่นกระบวนการวิจัย บริการวิชาการ และเป็นผู้ร่วมสอนในสถานศึกษาไม่น้อยกว่าปีละ 45 ช่ัวโมง  

3) อาจารย์ในสถาบันผลิตครู หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตรครศุาสตรบัณฑติที่จัดการเรยีนการสอนในทุกคณะ 
สูตรค านวณ 

จ านวนอาจารย์ในสถาบันผลิตครทูี่ได้รับการพัฒนาด้านสมรรถนะทางวิชาชีพครู 
X 100 

จ านวนอาจารย์ในสถาบันผลิตครทูั งหมด 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละ 45 ร้อยละ 50 ร้อยละ 55 ร้อยละ 60 ร้อยละ 65  

รองฯ 
วิชาการ 

คณะครุ
ศาสตร ์

13 ร้อยละของนักศึกษาครูที่ผ่านการ
ประเมินระดับความสามารถการใช้
ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR 
(Common European Framework 
of Reference for Languages) หรือ
เกณฑ์มาตรฐานอื่น 

3 1) พิจารณาจากจ านวนนักศึกษาครูชั นปีสุดท้าย ท่ีมผีลการสอบภาษาต่างประเทศอยู่ในเกณฑม์าตรฐาน CEFR Level B1 
ประกอบด้วย CU-TEP 35 คะแนนขึ นไป, TOEIC 380 คะแนนขึ นไป ส าหรับสาขาวิชาทั่วไป และ CU-TEP 70 คะแนนขึ น
ไป, TOEIC 500 คะแนนขึ นไป ส าหรับสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

2) นักศึกษาครู หมายถึง นักศึกษาหลักสตูรครุศาสตรบณัฑติที่จัดการเรยีนการสอนในทุกคณะ 
หมายเหต ุ
1) นักศึกษาครูที่เข้าสอบต้องไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 20 ของนักศึกษาครูชั นสุดท้าย 
2) นักศึกษาครูชั นปีสุดท้ายท่ีเข้าสอบต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของนักศึกครูชั นปีสุดท้ายท่ีเข้าสอบ

ทั งหมด โดยสอดคล้องตามเกณฑก์ารประกันคณุภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฎ 
สูตรค านวณ 

จ านวนนักศึกษาครูที่ผ่านการประเมินระดับความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR 
X 100 

จ านวนนักศึกษาครูทั งหมด 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละ 6 ร้อยละ 7 ร้อยละ 8 ร้อยละ 9 ร้อยละ 10  

รองฯ 
วิชาการ 

คณะครุ
ศาสตร ์
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 ตัวชี้วัด  
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 
ผู้ก ากับดูแล

ตัวชี้วัด 
ผู้จัดเก็บ 
ตัวชี้วัด 

14 ร้อยละของบณัฑิตครูที่ไดร้ับการ
คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั งบุคคล
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และโครงการ
พิเศษ 

3 1) พิจารณาจากจ านวนบัณฑิตครูที่ได้รับการคัดเลอืกเพื่อบรรจุและแตง่ตั งเข้ารับราชการครูและบุคลากร และโครงการพิเศษ 
ภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันทีส่ าเร็จการศึกษา เทียบกับจ านวนบัณฑิตครูที่ส าเร็จการศึกษาในปีที่ท าการประเมิน แสดงผล
เป็นร้อยละ  (แจงนับตามปีงบประมาณ) 

2) บัณฑิตครู หมายถึง บัณฑิตที่จบการศึกษาในหลกัสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่จัดการเรียนการสอนในทกุคณะ 
สูตรค านวณ 

จ านวนบัณฑิตครูที่ได้รับการคัดเลอืกเพือ่บรรจุและแต่งตั งบุคคลเขา้รับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และโครงการพิเศษ X 100 

จ านวนบัณฑิตครูทั งหมด 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละ 21 ร้อยละ 23 ร้อยละ 25 ร้อยละ 27 ร้อยละ 29  

รองฯ 
วิชาการ 

คณะครุ
ศาสตร ์

15 ร้อยละของนักศึกษาชั นปีสดุท้ายทีม่ี
ผลงานวิจัยท่ีได้รบัการเผยแพรสู่่
สาธารณะหรือมีการน าไปใช้ประโยชน์ 

2 1) พิจารณาจากจ านวนนักศึกษาครูชั นปีสุดท้ายที่มผีลงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติ  เปรียบเทียบกับจ านวนนักศึกษา
ครูชั นปีสุดท้ายทั งหมด  แสดงผลเป็นร้อยละ  (แจงนับตามปีงบประมาณ) 

2) ผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่สูส่าธารณะหรือมกีารน าไปใช้ประโยชน์ หมายถึง ผลงานวิจัยของนักศึกษาชั นปีสุดท้ายที่มีการ
เผยแพร่สู่สาธารณะหรือมีการน าไปใช้ประโยชน์ ในลักษณะใดลักษณะหน่ึง ต่อไปนี  

1) การเผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านสือ่อเิล็กทรอนิกส์ online 
2) การเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับสถาบัน 
3) การเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระหว่างสถาบันเครือข่าย 
4) ผลงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอนในสถานศึกษา โดยมีหลกัฐานรับรองการ

น าไปใช้ประโยชน์จากหน่วยงานทางการศึกษา 
5) บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือใน

วารสารที่มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ ์
6) การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาต ิ

3) นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาชั นปีที่ 4 (หลักสูตรปรับปรุง 2562) หรือชั นปีที่ 5 (หลักสูตรปรับปรุง 2559) หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิตที่จัดการเรียนการสอนในทุกคณะ 

สูตรค านวณ 
จ านวนนักศึกษาชั นปีสุดทา้ยที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณะหรือมีการน าไปใช้ประโยชน์ 

X 100 
จ านวนนักศึกษาครูชั นปีสุดท้ายทั งหมด  

รองฯ 
วิชาการ 

คณะครุ
ศาสตร ์
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 ตัวชี้วัด  
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 
ผู้ก ากับดูแล

ตัวชี้วัด 
ผู้จัดเก็บ 
ตัวชี้วัด 

   เกณฑ์การให้คะแนน 
1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละ 9 ร้อยละ 11 ร้อยละ 13 ร้อยละ 15 ร้อยละ 17  

  

16 ร้อยละของนักศึกษาครูชั นปีสุดท้ายที่
สอบผ่าน ภาค ก. ตามเกณฑ์ ก.พ. 

2 1) พิจารณาจากจ านวนนักศึกษาครูชั นปีสุดท้าย ท่ีผา่นการทดสอบ ภาค ก. ตามเกณฑ์ ก.พ. โดยเป็นข้อสอบแบบ Mock 
test หรือข้อสอบของ สนง. ก.พ. โดยเกณฑ์การผ่านต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ทุกรายวิชา  

2) นักศึกษาครูชั นปีสุดท้าย หมายถึง นักศึกษาชั นปีท่ี 4 (หลักสูตรปรับปรุง 2562) หรือชั นปีท่ี 5 (หลักสูตรปรับปรุง 2559) 
หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติที่จัดการเรียนการสอนในทุกคณะ 

สูตรค านวณ 
จ านวนนักศึกษาครูชั นปีสดุท้าย ท่ีผ่านการทดสอบ ภาค ก. ตามเกณฑ์ ก.พ. 

X 100 
จ านวนนักศึกษาครูชั นปีสดุท้ายที่เข้าสอบทั งหมด 

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

รองฯ 
วิชาการ 

คณะครุ
ศาสตร ์

17 ร้อยละของครูและบคุลากรทางการ
ศึกษาในโรงเรียนเครือข่าย (โรงเรยีน
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ครูพีเ่ลี ยง) ที่
ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ
และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2 1) พิจารณาจากจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรยีนเครอืข่าย ท่ีได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพและ
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสทิธิภาพ โดยจะเน้นไปท่ีครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีอยู่ในโรงเรยีนฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ หรือครูพี่เลี ยงของพี่เลี ยงของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  เปรียบเทียบจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในโรงเรียนเครือข่ายที่ปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี ยงทั งหมด  แสดงผลเป็นร้อยละ  (แจงนับตามปีงบประมาณ) 

2) มาตรฐานวิชาชีพ หมายถงึ ข้อก าหนดเกี่ยวกับคณุลักษณะ และคุณภาพที่พึงประสงค์ในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องประพฤติปฏิบัติตาม ประกอบด้วย 1) มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 2) 
มาตรฐานการปฏิบตัิงาน และ 3) มาตรฐานการปฏิบตัิตน 

3) ความสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงานท่ีเป็นไปตามมาตรฐานของ
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) 

สูตรค านวณ 
จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเครือข่ายทีไ่ด้รบัการพัฒนา 

ตามมาตรฐานวิชาชีพและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ X 100 
จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเครือข่ายที่ปฏิบัติหน้าท่ีครูพี่เลี ยงทั งหมด 

 

รองฯ 
วิชาการ 

ศูนย์ศึกษา
พัฒนาครู 
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 ตัวชี้วัด  
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 
ผู้ก ากับดูแล

ตัวชี้วัด 
ผู้จัดเก็บ 
ตัวชี้วัด 

   เกณฑ์การให้คะแนน 
1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90  

  

18 จ านวนสถานศึกษาท่ีได้รับการ
ยกระดับคุณภาพวิชาชีพและสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2 1) พิจารณาจากสถานศึกษาที่เป็นเครือข่ายความร่วมมอืในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยก าหนดให้ มีการก าหนดเป้าหมาย
สถานศึกษาในการยกระดับคุณภาพ อย่างน้อย 1 ด้าน ต่อปีการศึกษา 

2) การยกระดับคุณภาพ มีเป้าหมายเพื่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้มีมาตรฐานที่สูงขึ น ซ่ึงประกอบด้วย 
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีมาตรฐาน 
เป็นต้น 

3) เกณฑ์การประเมินคุณภาพของสถานศึกษาที่ได้รับการยกระดับ พิจารณาจากผลการสอบวัดคุณภาพผู้เรียนที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเดิม 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
3 โรงเรียน 4 โรงเรียน 5 โรงเรียน 6 โรงเรียน 7 โรงเรียน  

รองฯ 
วิชาการ 

คณะครุ
ศาสตร ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม (ร้อยละ 26) 
19 ร้อยละของหลักสูตรที่มีงานวิจัยของ

นักศึกษาซึ่งน าไปใช้การพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น หรือมีผลงานตีพิมพเ์ผยแพร่
จากงานวิจัยของนักศึกษา 

4 1) พิจารณาจากจ านวนหลักสูตรทีม่ีงานวิจัยของนักศึกษาซึ่งน าไปใช้ในการพัฒนาชุมชนทอ้งถิ่น หรือมีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่จาก
งานวิจัยของนักศึกษา โดยเป็นงานวิจัยที่แล้วเสร็จหรือเป็นบทความทีต่ีพิมพเ์ผยแพร่ในปี พ.ศ. 2563 เปรียบเทียบกับจ านวน
หลักสูตรทั งหมด ในปี พ.ศ. 2563 แสดงผลเป็นร้อยละ  

2) งานวิจัยของนักศึกษาซึ่งน าไปใชใ้นการพัฒนาชุมชนทอ้งถิ่น หมายถงึ รายงานการวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญา
โท หรือปริญญาเอก ที่ก าลังศึกษาอยู่ และเอกสารรับรองการน างานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาชุมชนทอ้งถิ่นทีล่งนามรับรองโดย
หัวหน้าหน่วยงาน ผู้น าชุมชน ผู้น ากลุ่มวิสาหกิจ หรือเจ้าของสถานประกอบการ  

3) ผลงานตีพิมพเ์ผยแพร่จากงานวจัิยของนักศึกษา หมายถึง บทความฉบับสมบูรณ์จากงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ปริญญาโท หรือปริญญาเอก ที่ตพีิมพ์เผยแพร่ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการหรือวารสาร โดยมีเล่มรายงาน
สืบเน่ืองจากการประชุมหรือวารสารที่ตีพิมพ์ หรือ เอกสารที่ประกอบด้วย 1) ปกของรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมหรือ
วารสารที่ตีพิมพ์ 2) สารบัญของรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมหรือวารสารที่ตพีิมพ์ที่ระบุหน้าของบทความ 3) บทความที่
ตีพิมพ์ซ่ึงปรากฏในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมหรือวารสารที่ตพีิมพ ์

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละ 45 ร้อยละ 50 ร้อยละ 55 ร้อยละ 60 ร้อยละ 65 

 

รองฯ วิจัย 
และประกัน 

สถาบันวิจัยฯ 
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 ตัวชี้วัด  
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 
ผู้ก ากับดูแล

ตัวชี้วัด 
ผู้จัดเก็บ 
ตัวชี้วัด 

20 ผลการประเมินคณุภาพบณัฑติตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

2 1) บัณฑิต หมายถึง ผูส้ าเร็จการศกึษาระดับ ปริญญาตรีในหลักสตูรภาคปกติ ภาคพิเศษ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ภายใน 1 ปีย้อนหลัง (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 (1/63, 2/63, 3/63) 

2) การประเมินคุณภาพจากผู้ใช้บณัฑิต  
3) เก็บข้อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
สูตรค านวณ 

ผลรวมของค่าคะแนนจากการประเมินคุณภาพบณัฑิตทุกหลักสตูร  
จ านวนหลักสตูรทีไ่ด้รบัการประเมนิทั งหมด  

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

2.50 คะแนน 3.00  คะแนน 3.50  คะแนน 4.00 คะแนน 4.50 คะแนน 
 

รองฯ 
วิชาการ 

ส านักส่งเสรมิ
วิชาการฯ 

21 ร้อยละของนักศึกษาชั นปีสดุท้ายที่
ผ่านการประเมินคุณภาพตามกรอบ 
KPRUQF  โดยไดร้ับคะแนนประเมิน
ไม่น้อยกว่า 3.51 จากระดับคะแนน 5 

3 1) พิจารณาจากจ านวนนักศึกษาชั นปีสุดท้ายท่ีผ่านการประเมินคณุภาพตามกรอบ KPRUQF  โดยไดร้ับคะแนนประเมินไม่
น้อยกว่า 3.51 จากระดับคะแนน 5  เปรียบเทียบกับจ านวนนักศึกษาชั นปีสุดท้าย  แสดงผลเป็นร้อยละ 

2) นักศึกษาชั นปีสุดท้าย  หมายถงึ นักศึกษาระดับปรญิญาตรภีาคปกติที่ลงทะเบียนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในปี
การศึกษานั น 

3) การประเมินคุณภาพตามกรอบ KPRUQF  ประกอบด้วย  
1) ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ TQF  
2) ทักษะการสื่อสารโดยใช้ภาษาองักฤษ 
3) สมรรถนะดิจิทัลส าหรับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ประกอบด้วย  

- การสืบค้นและการใช้งาน 
- การสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม 
- เอกลักษณ์และคุณภาพชีวิต 
- การสอนหรือการเรยีนรู ้
- เครื่องมือและเทคโนโลย ี
- การติดต่อสื่อสารและการประสานงาน 

4) คุณลักษณะ 4 ประการตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเดจ็พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้แก่ มทีัศนคติที่ดีและ
ถูกต้อง มีพื นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพมีงานท า และมีความเป็นพลเมืองดี มีจติสาธารณะ มีวินยั 

 

รองฯ 
วิชาการ 

ส านักส่งเสรมิ
วิชาการฯ 
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 ตัวชี้วัด  
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 
ผู้ก ากับดูแล

ตัวชี้วัด 
ผู้จัดเก็บ 
ตัวชี้วัด 

   สูตรค านวณ 
จ านวนนักศึกษาชั นปีสุดท้ายท่ีผ่านการประเมินคณุภาพตามกรอบ KPRUQF 

X 100 
จ านวนนักศึกษาชั นปีสุดท้ายทั งหมด 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 

 

  

22 ร้อยละของนักศึกษาท่ีได้รับการขึ น
ทะเบียนประกอบวิชาชีพหรือผ่านการ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับสาขา 

2 1) พิจารณาจากจ านวนนักศึกษาชั นปีสุดท้ายท่ีได้รับการขึ นทะเบยีนประกอบวิชาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับสาขา หรือผ่านการ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแหง่ชาติที่เกี่ยวข้องกับสาขา หรือผ่านการรับรองการทดสอบวัดทักษะการปฏิบัติงานใน
สาขาจากสถาบันที่ไดร้ับการรับรอง  เช่น การสอบวัดมาตรฐาน MOS มาตรฐาน Cisco (ทั งนี ไม่รวมผลการด าเนินงานของ
คณะครุศาสตร์)  โดยแสดงผลเป็นร้อยละ  

สูตรค านวณ 
จ านวนนักศึกษาปีสุดท้ายที่ไดร้ับการขึ นทะเบียนประกอบวิชาชีพ 

ที่เกี่ยวข้องกับสาขา หรือผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแหง่ชาติ X 100 
จ านวนนักศึกษาปีสุดท้ายทั งหมด 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละ 15 ร้อยละ 20 ร้อยละ 25 ร้อยละ 30 ร้อยละ 35 

 

รองฯ 
วิชาการ 

ส านักส่งเสรมิ
วิชาการฯ 

23 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ปีสุดท้ายท่ีสอบผ่านในระดับ A2 ตาม
มาตรฐาน CEFR หรือมาตรฐานอ่ืนๆ 
ที่เทียบเท่า 

2 1) พิจารณาจากผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสดุท้ายที่สอบผ่านในระดับไม่ต่ ากว่า A2 
ตามมาตรฐาน CEFR หรือมาตรฐานอ่ืนๆ ท่ีเทียบเท่า โดยแสดงผลเปน็ร้อยละ ทั งนี ไม่รวมผลด าเนินงานของคณะครุ
ศาสตร ์

2) กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษท่ีเป็นสากล (The Common European Framwork of Reference for 
Languages : CEFR) หมายถึง กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษท่ีเป็นสากลที่มุ่งเน้นในการพัฒนา “ทักษะการ
ใช้ภาษา (English Proficiency)” ได้แบ่งความสามารถทางภาษาอังกฤษออกเป็น 6 ระดับ ดังนี  

A1 ผู้เรยีนสามารถใช้และเข้าใจประโยคง่ายๆ ในชีวิตประจ าวัน สามารถแนะน าตัวเอง ผู้อื่น ทั งยังสามารถตั งค าถาม
เกี่ยวกับบุคคลอื่นได้ เช่น เข้าอยูไ่หน รู้จักใครบ้าง มีอะไรบ้างและตอบค าถามเหล่านี ได้ ทั งยังสามารถเข้าใจบท
สนทนาเมื่อคูส่นทนาพูดช้าชัดเจน 

รองฯ 
วิชาการ 

ศูนย์ภาษา 
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 ตัวชี้วัด  
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 
ผู้ก ากับดูแล

ตัวชี้วัด 
ผู้จัดเก็บ 
ตัวชี้วัด 

   A2 ผู้เรยีนสามารถใช้และเข้าใจประโยคในชีวิตประจ าวันในระดับกลาง เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว การจัดจ่ายใช้
สอย สถานท่ี ภูมศิาสตร์ การท างาน และสามารถสื่อสารในประโยคในการแลกเปลี่ยนข้อมลูทั่วไป และการใช้
ชีวิตประจ าวัน สามารถบรรยายความฝัน ความคาดหวัง ประวตัิ สิ่งแวดล้อม และสิ่งอื่นๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ 

B1 ผู้เรยีนสามารถพูด เขียน และจับใจความส าคัญของข้อความทั่วๆ ไปได้ เมื่อเป็นหัวข้อที่คุ้นเคยหรือสนใจ เช่น การ
ท างาน โรงเรียน เวลาว่าง ฯลฯ สามารถจัดการกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ นระหว่างการเดินทางในประเทศท่ีใช้
ภาษาได้ สามารถบรรยายประสบการณ์ เหตุการณ์ ความฝัน ความหวัง พร้อมให้เหตุผลสั นๆ ได้ 

B2 ผู้เรยีนมีความสามารถในการใช้ภาษาในระดับดี สามารถใช้ภาษา พูดและเขียนได้แทบทุกเรื่องอย่างถูกต้อง
คล่องแคล่วขึ น รวมทั งสามารถจะอ่านและท าความเข้าใจบทความทีม่ีเนื อหายากขึ นได้ 

C1 ผู้เรยีนสามารถเข้าใจข้อความยาวๆ ที่ซับซ้อนในหัวข้อท่ีหลากหลาย และเข้าใจความแฝงได้ สามารถแสดง
ความคิด ความรู้สึกของตนได้อย่างเป็นธรรมชาติ โดยไม่ต้องหยดุคิดหาค าศัพท์ สามารถใช้ภาษาทั งในด้านสังคม 
การท างาน หรือด้านการศึกษาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพูดและเขียนข้อความที่ซับซ้อนได้อย่างชัดเจนและ
ถูกต้องตามโครงสร้างไวยกรณ์ พรอ้มทั งสามารถใช้ค าเชื่อมประโยคได้อย่างถูกต้อง 

C2 ผู้เรยีนมีความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างดเียี่ยมใกล้เคียงเจ้าของภาษา สามารถใช้ภาษามาตรฐานได้อย่าง
สละสลวย ถูกต้องตามจดุประสงคท์ี่จะสื่อสารได้ดี สามารถอ่านบทความที่เป็นภาษาต้นฉบับ (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ด้านวรรณกรรม) ได้เข้าใจ สามารถและเลือกใช้ภาษาส าหรับพูดและเขียนได้อย่างเหมาะสม  

สูตรค านวณ 
จ านวนนักศึกษาปีสุดท้ายที่สอบผา่นในระดับไม่ต่ ากวา่ A2  

ตามมาตรฐาน CEFR หรือมาตรฐานอ่ืนๆ ท่ีเทียบเท่า X 100 
จ านวนนักศึกษาปีสุดท้ายทั งหมด 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละ 15 ร้อยละ 20 ร้อยละ 25 ร้อยละ 30 ร้อยละ 35 

 

  

24 อัตราการได้งานท า/ท างานตรงสาขา/
ประกอบอาชีพอิสระทั งตามภูมลิ าเนา
และนอกภูมลิ าเนาของบัณฑิต ภายใน
ระยะเวลา 1 ป ี

2 1) พิจารณาบัณฑิตปริญญาตรีทีส่ าเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาในสาขานั นๆ ที่ได้งานท า
หรือมีกิจการของตนเองที่มีรายไดป้ระจ าภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันท่ีส าเรจ็การศึกษา เมื่อเทียบกับบัณฑิตทีส่ าเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษานั น การนบัการมีงานท านับกรณีการท างานสุจรติทุกประเภทที่สามารถสร้างรายไดเ้ข้ามาเป็น
ประจ าเพื่อเลี ยงชีพตนเองได้ ทั งตามภูมลิ าเนาและนอกภมูิล าเนาของบัณฑิต 

 

รองฯ 
วิชาการ 

ส านักส่งเสรมิ
วิชาการฯ 
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 ตัวชี้วัด  
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 
ผู้ก ากับดูแล

ตัวชี้วัด 
ผู้จัดเก็บ 
ตัวชี้วัด 

   2) บัณฑิต หมายถึง ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ภายใน 1 ปีย้อนหลัง (ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 (1/63, 2/63, 3/63) 

3) การค านวณร้อยละของผู้มีงานท าของผูส้ าเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาให้ค านวณเฉพาะผูท้ี่
เปล่ียนงานใหม่หลังส าเร็จการศึกษาเทา่นั น 

สูตรค านวณ 
จ านวนบัณฑิตปริญญาตรทีี่ได้งานท าหรือประกอบอาชพีอิสระภายใน 1 ปี 

X 100 
จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจทั งหมด 

หมายเหตุ :  
1) ก าหนดให้ทุกหลกัสูตรจัดเก็บข้อมูลตามแบบฟอร์มของส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  และต้องรวบรวมข้อมูลและ

รายงานผลแก่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนตามระยะเวลาการรายงานผลที่มหาวทิยาลัยก าหนด 
2) จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจทั งหมด ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนบัณฑิตทั งหมดที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา

นั น 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 

 

  

25 ร้อยละของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
ที่มีผลการประเมินคณุภาพการศึกษา
ระดับด ี

3 การด าเนินงานตามเกณฑก์ารประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  พ.ศ. 2557  และรับการตรวจประเมินโดย
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรโดยมีคุณสมบัติตามที่ สกอ. หรือมหาวิทยาลัยก าหนดโดย
พิจารณาและแปลผลเป็นการอธิบาย  ดังนี  

คะแนนระดับหลักสูตร  = 0        หมายถึง  หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน 
คะแนนระดับหลักสูตร  = 0.01-5.00  หมายถึง  หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานและมีระดับคุณภาพตามคะแนนที่ได้  ดังนี  

คะแนน ระดับคุณภาพ 
0.01-2.00 น้อย 
2.01-3.00 ปานกลาง 
3.01-4.00 ดี 
4.01-5.00 ดีมาก 

สูตรค านวณ 
จ านวนหลักสูตรที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับด ี

X 100 
จ านวนหลักสูตรทั งหมดที่สถาบันรับผิดชอบในปีการศึกษานั น 

 

รองฯ 
วิชาการ 

ส านักประกัน
คุณภาพฯ 
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 ตัวชี้วัด  
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 
ผู้ก ากับดูแล

ตัวชี้วัด 
ผู้จัดเก็บ 
ตัวชี้วัด 

   เกณฑ์การให้คะแนน 
1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละ 31 ร้อยละ 33 ร้อยละ 35 ร้อยละ 37 ร้อยละ 39 

 

  

26 จ านวนหลักสตูรที่ถูกปรบัปรุงให้
ทันสมัย หรือหลักสตูรใหม่ในรูปแบบ
สหวิทยาการทีต่อบสนองต่อการ
พัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับการ
พัฒนาประเทศ 

2 1) พิจารณาจ านวนหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย หรือหลักสตูรที่พัฒนาขึ นใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองตอ่
การพัฒนาทอ้งถิ่นและสอดคลอ้งกบัการพัฒนาประเทศ  

2) หลักสูตรที่ถกูปรับปรุงให้ทันสมัย หมายถึง หลักสูตรทีไ่ด้รับการปรับปรุงหรือพัฒนากอ่นหรือตามรอบระยะเวลาตามเกณฑ์
มาตรฐาน เพือ่ให้สอดคล้องกับขอ้จ ากัดในการบริหารหลักสูตรของมหาวิทยาลัย หรือหลกัสูตรที่ตอบโจทย์อนาคตของการ
ประกอบอาชพี ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานในทอ้งถิน่และนโยบายการพัฒนาประเทศ เช่น หลักสูตรที่มีการ
ควบรวมหลักสูตร เป็นต้น โดยจะต้องเป็นหลักสูตรที่ด าเนินการตามแผนการปรับปรุงและพัฒนาหลกัสูตร (ตามภาคผนวก 3) 

3) หลักสูตรสหวิทยาการ (Interdisciplinary) หรือหลักสูตรพหุวทิยากร (Multidisciplinary) หมายถึง หลักสูตรที่น าเอาความรู้
หลายศาสตร์หรือหลายอนุศาสตร์เข้ามาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ วิจัย จนกระทั่งผู้เรียนสามารถ
พัฒนาความรู้ องค์ความรู้เป็นศาสตร์ใหม่ขึ นหรือเกิดอนุศาสตร์ใหม่ขึ น 

4) ตัวอย่างหลักสูตรที่เป็นสหวทิยาการ เช่น วิศวกรรมชีวการแพทย์ (วศิวกรรมศาสตร์+แพทยศาสตร์) ภูมศิาสตร์สารสนเทศ 
(ภูมิศาสตร์+เทคโนโลยีสารสนเทศ) วิศวกรรมนาโน (วิศวกรรมศาสตร์+วิทยาศาสตร์เคมี) 

5) ตัวอยา่งทีไ่ม่ใช่หลักสูตรสหวิทยาการ เช่น คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การศึกษาเพื่อการพัฒนา (ที่มา : คณะอนุกรรมการปรับปรุง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั งที่ 7/2549 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2549)  

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

 5 หลักสูตร 6 หลักสูตร 7 หลักสูตร 8 หลักสูตร 9 หลักสูตร 
 

รองฯ 
วิชาการ 

ส านักส่งเสรมิ
วิชาการฯ 

27 อัตราการศึกษาต่อในพื นที่ของ
ประชากรวัยอุดมศึกษาเพิ่มขึ น 

2 1) พิจารณาจากจ านวนนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในเขตพื นที่จังหวดัก าแพงเพชร ตาก 
สุโขทัย พิจิตร ที่เขา้ศึกษาตอ่ระดับปริญญาตรีในมหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

2) พิจารณาเปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2563 กับ ปีการศึกษา 2564 
สูตรค านวณ 

จ านวนนักเรียนในเขตพื นทีท่ี่เขา้ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 
X 100 

จ านวนนักเรียนในเขตพื นทีท่ั งหมด 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
เพิ่มขึ นร้อยละ 0.75 เพิ่มขึ นร้อยละ 1.00 เพิ่มขึ นร้อยละ 1.25 เพิ่มขึ นร้อยละ 1.50 เพิ่มขึ นร้อยละ 1.75  

รองฯ 
วิชาการ 

ส านักส่งเสรมิ
วิชาการฯ 
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 ตัวชี้วัด  
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 
ผู้ก ากับดูแล

ตัวชี้วัด 
ผู้จัดเก็บ 
ตัวชี้วัด 

28 จ านวนหลักสตูรที่มีการจดัการเรียน
การสอนเชิงบูรณาการกับการ
ปฏิบัติงานจริง 

2 1) พิจารณาจ านวนหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน ทั งหลักสูตรเดิม หลักสูตรที่ปรับปรุง และ
หลักสูตรที่พัฒนาขึ นใหม่ 

2) การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน (WIL) หมายถึง การจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนด้วยการเชื่อมโยงสาระการ
เรียนรู้ในชั นเรียนหรือสถานศึกษา กับประสบการณ์การท างานในแหล่งเรียนรู้ในสภาพจริงท่ีได้รับการออกแบบไว้ในหลักสูตรอย่าง
เป็นระบบ เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้หรือผลการเรียนรู้ตามท่ีคาดหวังท่ีหลักสูตรก าหนดไว้ 

3) ผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcomes : LOs) หรือ ผลการเรียนรู้ตามท่ีคาดหวัง (Expected Learning Outcomes : ELOs) 
หมายถึง คุณลักษณะและสมรรถนะที่คาดหวังให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาจากการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการท างาน จึงเป็นการ
จัดการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นผลลัพธ์ท่ีต้องการให้เกิดขึ นกับผู้เรียนเป็นส าคัญ (Outcome-base Education : OBE) 

4) แหล่งเรียนรู้ในสภาพจริง หมายถึง แหล่งเรียนรู้ประสบการณ์ด้วยการท างาน ท่ีผู้เรียนต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมของการท างานจริง 
เช่น สถานประกอบการ ชุมชน บุคคลต้นแบบ พื นท่ีเชิงภูมิประเทศ (การปฏิบัติงานภาคสนาม)  

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
3 หลักสูตร 5 หลักสูตร 7 หลักสูตร 9 หลักสูตร 11 หลักสูตร 

 

รองฯ 
วิชาการ 

ส านักส่งเสรมิ
วิชาการฯ 

29 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ 

2 1) พิจารณาจากจ านวนอาจารย์ประจ าท่ีได้รับการพัฒนาศักยภาพ โดยเก็บข้อมูลจากการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปี ระดับ
บุคคลสายวิชาการ (A1) เปรียบเทียบกับจ านวนอาจารย์ประจ าทั งหมด  แสดงผลเป็นร้อยละ  (แจงนับตามปีงบประมาณ) 

2) อาจารย์ประจ าท่ีได้รับการพัฒนาศักยภาพ หมายถึง อาจารย์มีการพัฒนาทางด้านความรู้ ทักษะ หรือความสามารถ  ดังนี  
1. การพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน  เช่น  

1) มีการผลิตและพัฒนาสื่อประกอบการสอน อาทิ โปรแกรม PowerPoint 
2) มีการทวนสอบและรายงานผลอย่างเป็นระบบ 
3) มีการผลิตและพัฒนา E-Learning 
4) มีการผลิตและพัฒนาเอกสารประกอบการสอน 
5) มีผลงานหรือนวัตกรรมท่ีผลิตจากผู้เรียนท่ีเรียนในรายวิชาท่ีอ้างถึง 
6) มีรายงานการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอนหรือมีการวิจัยพัฒนาผู้เรียน 

2. การพัฒนาความสามารถและทักษะในการท าวิจัย 
3. การพัฒนาทักษะการให้บริการวิชาการ หรือความสามารถในการน าองค์ความรู้/งานวิจัย/นวัตกรรมท่ีบูรณาการกับการ

บริการวิชาการหรือการน าไปใช้ประโยชน์เพื่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น หรือองค์กรต่างๆ 
3) อาจารย์ หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลกัทางด้านการสอนและการวิจัย และปฏบัิติหน้าที่เต็มเวลาตาม

ภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรทีเ่ปิดสอน (มิใช่เต็มเวลาตามเวลาท าการ) (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการ
บริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548) 

รองฯ 
วิชาการ 

ส านักส่งเสรมิ
วิชาการฯ 
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 ตัวชี้วัด  
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 
ผู้ก ากับดูแล

ตัวชี้วัด 
ผู้จัดเก็บ 
ตัวชี้วัด 

   

สูตรค านวณ 
จ านวนอาจารย์ท่ีได้รับการพัฒนาศักยภาพ 

X 100 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั งหมด 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละ 55 ร้อยละ 60 ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 

 

  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล และเป็นองคก์รแห่งนวัตกรรม (ร้อยละ 22) 
30 จ านวนหลักสตูรระยะสั นท่ีก่อให้เกิด

รายได ้
4 1) พิจารณาจากจ านวนหลักสูตรระยะสั นท่ีก่อให้เกิดรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัย  แสดงผลเป็นจ านวน 

2) หลักสูตรระยะสั นท่ีก่อให้เกิดรายได้ หมายถึง หลักสูตรท่ีสร้างขึ นโดยใช้ระยะเวลาไม่ยาวนานนักและมีการเก็บค่าลงทะเบียน โดย
เป็นหลักสูตรท่ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ ทักษะ หรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามความสนใจ หรือ หลักสูตรท่ี
สามารถเพิ่มมูลค่า (Value added) ให้กับบุคคลท่ัวไปได้ หรือเป็นหลักสูตรเป็นท่ีส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Long life 
Learning) หรือหลักสูตรออนไลน์ระบบเปิดส าหรับมหาชน (Thai MOOC) ท่ีสามารถเรียนล่วงหน้า และสามารถสะสมหน่วยกิต/
เทียบโอนหน่วยกิตได้ 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

14 หลักสูตร 16 หลักสูตร 18 หลักสูตร 20 หลักสูตร 22 หลักสูตร 
 

รองฯ 
วางแผนและ

บริการ
วิชาการ 

ส านักบริการ
วิชาการฯ 

31 ระดับความผูกพันของลูกค้าและ
บุคลากรที่มตี่อมหาวิทยาลัย 

4 1) ความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อมหาวิทยาลัย หมายถึง ทัศนคติหรือความรู้สึกของผู้ปฏิบัติงานท่ีมีต่อมหาวิทยาลัย เช่น มีความ
จงรักภักดีต่อมหาวิทยาลัย ยอมรับเป้าหมาย ค่านิยม และวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย มีความรู้สึกเป็นอันหน่ึงอันเดียวกับ
มหาวิทยาลัยและทุ่มเทความรู้ความสามารถของตนอย่างเต็มท่ี เพื่อให้มหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมาย ตลอดจนมีความปรารถนาท่ี
แน่วแน่อันจะด ารงไว้ซ่ึงความเป็นสมาชิกของมหาวิทยาลัยต่อไป  

2) ความผูกพันของลูกค้าท่ีมีต่อมหาวิทยาลัย หมายถึง อัตราการใช้ซ  า หรือการให้ความร่วมมือ/ช่วยเหลือ หรือการพูดถึงในทางที่ดี 
การบอกต่อผู้อื่นมาใช้บริการ หรือการยกย่องชมเชย 

3) ความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยเป็นสิ่งที่ส าคัญต่อความคงอยู่ของมหาวิทยาลัยและสามารถน าไปสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
มหาวิทยาลัยเนื่องจากความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยเป็นแรงผลักดัน ให้บุคลากรปฏิบัติงานเต็มท่ีและทุ่มเทก าลังกายและก าลังใจ 
ด้วยความรู้สึกที่เป็นส่วนหน่ึงของมหาวิทยาลัยอันจะน าไปสู่ความส าเร็จของมหาวิทยาลัย นอกจากนี ความผูกพันของลูกค้า ซ่ึง
ประกอบด้วย นักศึกษา ผู้ปกครอง ผู้รับบริการตามพันธกิจต่างๆ ก็มีผลต่อความส าเร็จของมหาวิทยาลัยเช่นเดียวกัน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

2.50 คะแนน 3.00 คะแนน 3.50 คะแนน 4.00 คะแนน 4.50 คะแนน 
 

รองฯ 
บริหาร 

งาน
ประชาสัมพันธ์ 
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 ตัวชี้วัด  
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 
ผู้ก ากับดูแล

ตัวชี้วัด 
ผู้จัดเก็บ 
ตัวชี้วัด 

32 ร้อยละของหน่วยงานท่ีมรีะบบการ
บริหารจดัการทีไ่ดร้ับการรับรองตาม
เกณฑ์มาตรฐานสากล 

4 1) หน่วยงาน  หมายถึง หน่วยงานระดับคณะ  หน่วยงานระดับส านัก/สถาบัน  และหน่วยงานระดับหลักสตูร 
2) เกณฑ์มาตรฐานสากล  หมายถึง เกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปทั งในระดับภูมิภาคอาเซียนและนานาชาติ เช่น 

เกณฑ์ AUN-QA, EdPEx, TQA, AACSB, Green Office, Green University, ISO 9001, ISO1400 และ ISO 14001 เป็นต้น 
สูตรค านวณ 

จ านวนหน่วยงานท่ีมีการบริหารจดัการตามเกณฑ์มาตรฐานสากลทีไ่ด้รับการรับรอง 
X 100 

จ านวนหน่วยงานทั งหมด 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละ 10 ร้อยละ 15 ร้อยละ 20 ร้อยละ 25 ร้อยละ 30 

 

รองฯ วิจัย 
และประกัน 

ส านักประกัน
คุณภาพฯ 

33 ร้อยละของหน่วยงานท่ีมีการบริหาร
จัดการที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
มหาวิทยาลยัอิเล็กทรอนิกส ์

3 1) ค านวณจากจ านวนหน่วยงานที่มีการด าเนินงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด เปรียบเทียบกับจ านวนหน่วยงานทั งหมดของมหาวิทยาลัย 
2) มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนกิส์  หมายถึง มหาวทิยาลัยที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ตามพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย ที่เกี่ยวขอ้งกับหน่วยงาน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย การบริการวิชาการ
และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประกอบด้วย 

- ด้านบริหารจัดการ 
1. เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การบริหารจัดการเอกสารส านักงาน  
2. เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การบริหารจัดการงานด้านบุคลากร   
3. เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณ   
4. เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การบริหารจัดการงานพัสดุ/ครุภัณฑ์   
5. เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การบริหารจัดการอาคารสถานทีแ่ละสิ่งอ านวยความสะดวก  

- ด้านการเรียนการสอน 
1. เทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตร  เช่น ระบบประเมินผู้สอนออนไลน์  ระบบกรอกผล

การเรียนออนไลน์  ระบบ มคอ. ออนไลน์  เป็นต้น 
2. เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เช่น สื่อ/นวัตกรรมการเรียนการสอนอิเลก็ทรอนกิส์ 

การเรียนการสอนออนไลน์ กระบวนการเรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิดส าหรับมหาชน (Thai MOOC) เป็นต้น 
3. เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่สนับสนุนการบริการนักศึกษา เช่น การใชฐ้านขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์  บทเรียนออนไลน์  

ระบบให้ค าปรึกษาผ่านช่องทางออนไลน์  ระบบสารสนเทศด้านทุนการศึกษา ระบบการสืบค้นข้อมูลต่างๆ ระบบ
อินเทอร์เน็ต 

4. เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การบริหารจัดการระบบการประกันคุณภาพ 

รองฯ 
วิชาการ 

 

ส านัก 
วิทยบริการฯ 
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 ตัวชี้วัด  
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 
ผู้ก ากับดูแล

ตัวชี้วัด 
ผู้จัดเก็บ 
ตัวชี้วัด 

   - ด้านการวิจัย 
1. เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การบริหารจัดการ จัดเก็บและการให้บริการ เช่น การพัฒนางานวิจัยให้อยู่ในรูปเอกสาร

อิเล็กทรอนกิส์  การเชือ่มโยงฐานขอ้มูลงานวิจัย  การเผยแพร่บทความวิจัย  งานวิจัยและวิทยานิพนธ ์
2. เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่สนับสนุนการท าวิจัยของอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เช่น ฐานข้อมูลแหลง่ทุน 
3. เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การจัดการขอ้มูลผลงานวิจัยของอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา 

- ด้านการบริการวิชาการ 
1. เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ส ารวจ/รวบรวมความต้องการด้านการบริการวิชาการของชุมชน   
2. เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การจัดการขอ้มูลองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญของบุคลากร  
3. เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การจัดการขอ้มูลการให้บริการวิชาการและการประเมิน  
4. เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การเผยแพร่องค์ความรู้  หรือการให้ค าปรึกษาทางวิชาการออนไลน์แก่ชุมชน   

- ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
1. เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การจัดการและให้บริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  เช่น ฐานข้อมูลท้องถิ่น/องค์

ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น 
2. เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่เผยแพร่ผลงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 

สูตรค านวณ 
จ านวนหน่วยงานที่มีการด าเนินงานตามเกณฑท์ี่ก าหนด 

X 100 
จ านวนหน่วยงานทั งหมด 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละ 35 ร้อยละ 40 ร้อยละ 45 ร้อยละ 50 ร้อยละ 55 

 

  

34 ร้อยละบคุลากรที่มีสมรรถนะตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 

4 1) พิจารณาจากจ านวนบุคลากรสายสนับสนุนที่มีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่ก าหนดทั งกลุม่ที่ 1 และกลุม่ที่ 2 เปรียบเทียบกับ
จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนทั งหมด  แสดงผลเป็นร้อยละ (แจงนับตามปีงบประมาณ)   

2) บุคลากรที่มีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่ก าหนด หมายถึง ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการสายสนับสนุน
ทั งหมด ทั งนี  ไม่นับรวมบุคลากรทีล่าศึกษาต่อ  ที่มสีมรรถนะตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก ่

- กลุ่ม 1 ได้แก่ บุคลากรที่มีอายุงานตั งแต่ 9 เดือนขึ นไป จะต้องมีสมรรถนะ ดังนี  
1. มีวุฒิการศึกษาไมต่่ ากว่าปรญิญาตรี  
2. ผ่านเกณฑม์าตรฐานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
3. ได้รับการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

รองฯ บริหาร กองกลาง 
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 ตัวชี้วัด  
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 
ผู้ก ากับดูแล

ตัวชี้วัด 
ผู้จัดเก็บ 
ตัวชี้วัด 

   - กลุ่มที่ 2 ได้แก่ บุคลากรที่มีอายงุานพร้อมเข้าสูร่ะดับต าแหน่งวิชาชีพตั งแต่ระดับช านาญการขึ นไป จะต้องมี
สมรรถนะ ดังนี  

1. มีวุฒิการศึกษาไมต่่ ากว่าปรญิญาตร ี
2. ผ่านเกณฑม์าตรฐานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
3. ได้รับการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
4. มีการพัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาชีพไม่ต่ ากว่าระดับช านาญการ 

3) เกณฑ์มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง สอบผ่านเกณฑม์าตรฐานทักษะความสามารถดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศท่ี
มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ เช่น มาตรฐานฝีมือแรงงานด้านคอมพิวเตอร์ 

สูตรค านวณ 
จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมสีมรรถนะตามเกณฑ์ที่ก าหนดในกลุ่ม 1 และกลุ่ม 2 

X 100 
จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนทั งหมด 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละ 45 ร้อยละ 50 ร้อยละ 55 ร้อยละ 60 ร้อยละ 65  

  

35 จ านวนเครือข่ายที่ด าเนินกิจกรรม
ความร่วมมือในการพัฒนาองค์กร 

3 1) เครือข่ายที่ด าเนินกิจกรรมความร่วมมือในการพัฒนาองค์กร หมายถึง เครือข่ายความร่วมมือ เป็นกลุ่ม หรือองค์กร หรือ
หน่วยงาน หรือบุคคลที่มเีป้าหมายเดียวกัน มีความต้องการร่วมกันด าเนินกิจกรรมที่เป็นประเด็นปัญหาร่วม โดยเข้า
ร่วมมือกันเพื่อด าเนินกิจกรรมต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งจะน าไปสู่การสร้างพลังและความแข็งแกร่งในการ
ผลักดันใหเ้กิดผลในการแก้ปญัหาร่วมกัน 

2) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจาก
ภาคีต่างๆ มาพัฒนาคุณภาพการศกึษาในส่วนท่ีตนเองสามารถกระท าได้ เครือข่ายความร่วมมืออาจเปน็เครือข่ายความ
ร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้านใดดา้นหนึ่ง หรือเป็นความร่วมมือในลกัษณะบูรณาการ
พันธกิจ โดยมีจดุมุ่งหมายส าคญัคอืการปรับปรุง หรือ พัฒนาองค์กรร่วมกัน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

20 เครือข่าย 25 เครือข่าย 30 เครือข่าย 35 เครือข่าย 40 เครือข่าย 
 

รองฯ 
วิชาการ 

ส านักส่งเสรมิ
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