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ค ำน ำ 
 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
หมวด 3 ในมาตรา 14 ได้ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี เพื่อแปลงเป็น
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีและก าหนดแนวในการจัดสรรงบประมาณตอบสนองต่อนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของรัฐที่ปรับเปลี่ยน  รวมทั้งนโยบายจากการหารือในการประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทั่วประเทศได้ร่วมก าหนดแนวทางการยกระดับมหาวทิยาลัยราชภฏั ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 
(ฉบับปรับปรุงวันที่ 11 ตุลาคม 2561) ที่มุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น  ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรจึงได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561-2580) และได้ท าการทบทวนและจัดท าแผนกลยุทธ์ ประจ าปี พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับ
ปรับปรุง ปี 2565) เพื่อน ามาถ่ายทอดและจัดท าเป็นแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565  โดยใช้ผลจากกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับของมหาวิทยาลัยในการแสดง
ความคิดเห็นในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 
2564 เพื่อยกร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2565" โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงแผนในระดับต่าง ๆ 
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวง  
ตลอดจนเพื่อใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานให้สามารถชี้น าและเป็นกลไกก ากับติดตามการ
ด าเนินงานของหน่วยงานทุกระดับของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ 

มหาวิทยาลัยฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ประจ าปี พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับปรับปรุง ปี 2565) ซ่ึงผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ในการประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่  6 กรกฎาคม 2564 และ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ในการประชุมครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564  
ฉบับนี้  จะช่วยส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการปฏิบัติงานและการพัฒนามหาวิทยาลัย และ
เป็นแนวทางให้บุคลากรและหน่วยงานต่าง ๆ ใช้เป็นเครื่องมือส าหรับแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติต่อไป
สู่ความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  อันจะส่งผลให้มหาวิทยาลัยประสบความส าเร็จตามที่มุ่งหวังไว้ 

 
 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปรียำนุช  พรหมภำสติ 
รักษำกำรอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
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แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลยัราชภัฎก าแพงเพชร 
ประจ าปี พ.ศ. 2561-2565 

(ฉบับปรับปรุงปี 2565) 
 
ปรัชญา (Philosophy) :  

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มุ่งเน้นให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน 
สร้างศักยภาพให้เป็นขุมพลังแห่งปัญญา พัฒนาท้องถิ่น ผลิตก าลังคนที่มีความรู้
ความสามารถและมีคุณธรรม โดยเน้นท่ีจิตส านึกในการรับใช้ท้องถิ่นและประเทศชาติ 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) :  
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) : มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรจะเสริมสร้าง

พลังปัญญาของแผ่นดิน ให้ท้องถิ่นมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) : มหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมในการเป็น

สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
 

พันธกิจ (Missions) :  
1. สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น 
2. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา 

การสร้างสรรค์และการสื่อสาร ด้วยหลักคุณธรรม คุณภาพและมาตรฐาน
ระดับชาติและสากล 

4. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย  โปร่งใส
ด้วยหลักธรรมาภิบาล  มีการพัฒนาอย่างก้าวหน้า ต่อเนื่องและยั่งยืน 
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วัตถุประสงค ์(Objectives) :  
1. จัดการศึกษาสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปัจจุบันและผลิต

ก าลังคน เพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศ 
2. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา แก่สังคม ท้องถิ่นและ

ประชาชน 
3. การบูรณาการงานวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เข้ากับ

กระบวนการการจัดการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมกับชุมชน และท้องถิ่น โดย
เน้นคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ 

4. การยกคุณภาพชีวิต การลดช่องว่างและเหลื่อมล  าทางสังคม และสร้าง
ประชาชนใน ท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน สู่ประเทศไทย 4.0 

 

ค่านิยมหลัก (Core Values) :  
K – Knowledge – สร้างสรรค์ความรู้ใหม ่
P – Public service and Productivity – ให้บริการชุมชน สังคมและมีผลิตภาพที่ดี 
R – Responsibility – มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี 
U – Unity – มีความรัก สามัคคีในองค์กร 
 

คติพจน์ (Motto) :  
ปญฺญาวุฑฺฒิก  นิคมาภิวฑฺฒน  หมายถึง สร้างสรรค์ภูมิปัญญา พัฒนาท้องถิ่น 
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อัตลักษณ ์(Identity) :    บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น 
 

เอกลักษณ์ (Uniqueness) :    การผลิตและพัฒนาครู 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) :  
1. การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่นด้วย

ศาสตร์พระราชา 
2. การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม 
4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน มี      

ธรรมาภิบาล เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม และมีความมั่นคงทางการเงิน 
 

เป้าประสงค์ (Goals) :  
1. เพิ่มขีดความสามารถ สร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน และลดความเหลื่อม

ล  าทางสังคม แก่ชุมชนและท้องถิ่น ภายใต้บริบทของท้องถิ่นโดยการบูรณา
การพันธกิจสัมพันธ์เพื่อเป็นที่พ่ึงของท้องถิ่น 

2. บัณฑิตครู ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ และมีสมรรถนะตามมาตรฐาน 
3. บัณฑิตมีคุณภาพที่สร้างสรรค์สังคม 
4. ระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม 

และมีความมั่นคงทางการเงิน 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยทุธ์ และมาตรการ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 
การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสมัพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่น 

ด้วยศาสตร์พระราชา 
 

กลยุทธ์ที ่1.1 ยกระดับศักยภาพชุมชนให้พ่ึงพาตนเองได้ 
มาตรการ 

1.1.1 ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนว
พระราชด าริและแนวทางการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และโครงการตามพระบรมราโชบายใน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

1.1.2 รวบรวมและจัดท าฐานข้อมูลแหล่งทุนการพัฒนา
เชิงพื นที่ภายนอกมหาวิทยาลัยทั งภาครัฐและภาคเอกชน 

1.1.3 ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานเขียนโครงการเพื่อขอรับ
ทุนสนับสนุนการพัฒนาเชิงพื นที่ จากหน่วยงานภายนอก 

1.1.4 ส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร ท าวิจัยและผลงานทางวิชาการที่เน้น
การสร้างนวัตกรรม ผลงานทางวิชาการลักษณะอื่น และ
ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม ที่สามารถน าไปพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น รวมถึงการสร้างรายได้และชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย 

1.1.5 รวบรวมและจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศด้าน
บุคลากรและผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มี ศักยภาพเป็นที่
ปรึกษาให้กับหน่วยงานภายนอกได้ และเผยแพร่ในช่องทาง
ที่หลากหลาย 

1.1.6 จัดท าฐานข้อมูลชุมชนท้องถิ่น ประเด็นปัญหา ความต้องการและจัดท าสื่อเผยแพร่ 
รวมถึงฐานข้อมูลนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและจัดท าสื่อเผยแพร่ในช่องทางที่หลากหลาย 

1.1.7 ก าหนดให้หน่วยงานจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ผลงานการพัฒนาเชิงพื นที่และเผยแพร่ใน
ช่องทางที่หลากหลาย 
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1.1.8 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาเชิงพื นที่ เพื่อจัดท า KPRU Engagement 
Model 

1.1.9 ส่งเสริมบทบาทศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อสร้างนวัตกรรมพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
1.1.10 สร้างความร่วมมือของเครือข่ายในลักษณะภาคีหุ้นส่วน (partnership) และก าหนดให้มี

การบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายใน/ภายนอกในการให้บริการวิชาการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
ตามแนวทางพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่น (University Engagement) 

1.1.11 แต่งตั งคณะท างานศึกษาระบบการจัดอันดับความยั่งยืนโดย Times Higher Education 
1.1.12 จัดท าหลักสูตรระยะสั นในการสร้างเสริมฝีมือแรงงานตามความต้องการของหน่วยงาน

ในเขตพื นที่ และเขตเศรษฐกิจพิเศษ หรือความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ โดยให้สามารถ
สะสมเป็นหน่วยกิตส าหรับการศึกษาในระดับปริญญา  

1.1.13 พัฒนาศักยภาพศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่มีอยู่ให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ น และ
จัดตั งศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงานอื่นเพิ่มเติม อาทิ ศูนย์ทดสอบ IC3 ศูนย์ทดสอบมาตรฐาน
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

1.1.14 สร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาแรงงานและผู้สูงวัยให้สามารถเข้าถึงข้อมูล 
(Smart Person) ในการประกอบอาชีพ  

1.1.15 ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยและคนในชุมชน 
1.1.16 ส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการชุมชน วิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) และการพัฒนา

นวัตกรรมเพื่อการประกอบการ 
 

กลยุทธ์ที ่1.2 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยพัฒนาท้องถิ่น 
มาตรการ 

1.2.1 จัดท ายุทธศาสตร์การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นจังหวัดก าแพงเพชรและจังหวัดตาก 
1.2.2 จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการวิจัย การผลิตผลงานวิชาการรับใช้สังคม การตีพิมพ์

เผยแพร่ และการจดอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร  
1.2.3 จัดกิจกรรมในการบูรณาการความร่วมมือในศาสตร์ต่าง ๆ ที่หลากหลาย เพื่อเขียน

โครงการวิจัยของบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก  
1.2.4 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาโจทย์วิจัยตามบริบทของมหาวิทยาลัยในกลุ่ม

พัฒนาชุมชนท้องถิ่น และเกณฑ์ Times Higher Education 
1.2.5 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านจริยกรรมการวิจัยในมนุษย์ 
1.2.6 ก าหนดชุมชนเป้าหมายหรือสนับสนุนการพัฒนาพื นที่เป้าหมาย โดยบูรณาการการวิจัย

กับการบริการวิชาการ 
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1.2.7 สนับสนุนการท าวิจัยจากงานบริการวิชาการ 
1.2.8 สร้างความร่วมมือกับชุมชน มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ

ในการส่งเสริมการท าวิจัยพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 

กลยุทธ์ที ่1.3  ยกระดับการตีพิมพ์เผยแพร่และการใช้ประโยชน์งานวิจัยหรือ
ทรัพย์สินทางปัญญา 

มาตรการ 
1.3.1 จัดอบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้/จัดระบบพี่เลี ยงและติดตามให้ค าปรึกษา เพื่อพัฒนา

สมรรถนะการวิจัย การผลิตผลงานวิชาการรับใช้สังคม และการตีพิมพ์เผยแพร่  
1.3.2 จัดประชุมวิชาการและจัดนิทรรศการระดับชาติและ/หรือนานาชาติร่วมกับเครือข่าย 
1.3.3 จัดเวทีน าเสนอผลงานในพื นที่หรือการเปิดให้เยี่ยมชมพื นที่ที่ได้รับการพัฒนา และมีการ

เผยแพร่สู่สาธารณชน ตามเกณฑ์การพิจารณาผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
1.3.4 สนับสนุนการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หรือได้รับสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และส่งเสริมการ

หารายได้จากผลงานที่ได้รับสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร 
1.3.5 ก าหนดชุมชนและผู้ประกอบการที่ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม และประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์/หรือหารายได้จาก
ภายนอกได้ 

1.3.6 จัดกิจกรรมการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนจากงานวิจัย  
1.3.7 จัดท าระบบติดตามและประเมินผลลัพธ์ ผลกระทบจากการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
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กลยุทธ์ที ่1.4 ส่งเสริมการเรียนรูแ้ละท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
ให้แก่ชุมชนท้องถิ่นเพื่อเสริมพลังปัญญาของแผ่นดิน 

มาตรการ 
1.4.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
1.4.2 สนับสนุน บุคลากร นักศึกษา การจัดท าฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดก าแพงเพชร 
1.4.3 สนับสนุนให้มีการด าเนินงานและบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน การ

บริการวิชาการ งานวิจัย กิจกรรมนักศึกษา ระหว่างหน่วยงานภายในและท้องถิ่นภายนอก  
1.4.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ทั งในระดับชาติและนานาชาติ  
1.4.5 ส่งเสริมให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมหรือการสร้างมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรม

เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  
1.4.6 พัฒนารูปแบบการให้บริการของศูนย์การเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 
1.4.7 จัดระบบและกลไกการติดตามผลลัพธ์ ผลกระทบ และความคุ้มค่าในการด าเนินงานด้าน

ศิลปวัฒนธรรม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 
ยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 

 

กลยุทธ์ที ่2.1 พัฒนาอาจารย์ในหลักสูตรครศุาสตรบณัฑิต ให้เป็นผูน้ าทางวิชาการ
ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

มาตรการ 
2.1.1 ก าหนดให้อาจารย์ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และ

ต้องผ่านการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ อย่างน้อยร้อยละ 40 ของอาจารย์ในหลักสูตรทั งหมด 
2.1.2 ก าหนดให้อาจารย์ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตทุกหลักสูตร จัดการเรียนการสอนเป็น

ภาษาอังกฤษ อย่างน้อยหลักสูตรละ 2 คน (ร้อยละ 50 ของเวลาเรียนต่อภาคเรียน และต้องปรากฏ
รายละเอียดกิจกรรมการสอนเป็นภาษาอังกฤษใน มคอ.3) 

2.1.3 ก าหนดให้อาจารย์แต่ละสาขาที่ไม่มีวุฒิครูหรือไม่มีประสบการณ์ออกแบบการเรียนรู้และจัด
การศึกษาร่วมกับสถานศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการกับสถานศึกษาไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง และ
ประเมินผลที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม เช่น ประสิทธิภาพในการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

2.1.4 ก าหนดให้อาจารย์ที่ไม่มีวุฒิครูศึกษาบทเรียนออนไลน์ (หลักสูตร การวัดและประเมินผล 
จิตวิทยา และการจัดการเรียนรู้) รวมถึงเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตนเองให้
ครอบคลุมตามมาตรฐานวิชาชีพครู 

2.1.5 ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาในการพัฒนาด้านสมรรถนะทางวิชาชีพครูให้กับ
อาจารย์ที่ไม่มีวุฒิครู หรือไม่มีประสบการณ์จัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษา 
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กลยุทธ์ที ่2.2 พัฒนาบัณฑิตครูใหม้ีคุณภาพสูง (High Performance Teacher) เพื่อ
เสรมิสร้างการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืน 

มาตรการ 
2.2.1 ก าหนดให้นักศึกษาครูส่งผลการทดลองสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานโดยใช้ระบบ

การสอบแบบ Mock Test ทุกภาคเรียน (กรณีผลการทดสอบยังไม่ถึงเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
2.2.2 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐานให้กับนักศึกษาครูก่อนส าเร็จการศึกษา และฝึก

ท าข้อสอบโดยเก็บข้อมูลพัฒนาการ  
2.2.3 ก าหนดให้นักศึกษาผ่านการทดสอบประมวลความรู้วิชาชีพครู ในชั นปีที่ 1 , 2, 3 และ 4 

เกณฑ์การผ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
2.2.4 ก าหนดให้นักศึกษาชั นปีสุดท้ายผ่านการทดสอบประมวลความรู้วิชาเอกไม่น้อยกว่า   

ร้อยละ 60 
2.2.5 ก าหนดให้นักศึกษาครูตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ หรือน าเสนอในเวทีระดับชาติ

หรือนานาชาติ หรือน าไปใช้ในการแก้ปัญหา/พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน หรือ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น อย่างน้อย 1 ครั งตลอดหลักสูตร 

2.2.6 ก าหนดให้นักศึกษาชั นปีสุดท้ายผ่านการทดสอบ ภาค ก. ตามเกณฑ์ ก.พ. เกณฑ์การผ่าน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 (Mock test/สนง. ก.พ.) 

 

กลยุทธ์ที ่2.3 สร้างนวัตกรรมการพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษาประจ าการให้
มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาคุณภาพการ 

มาตรการ 
2.3.1 จัดอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาและบัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยในด้านการวิจัย

หรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและด้านมาตรฐานวิชาชีพครู 
2.3.2 พัฒนากิจกรรมตามข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาเครือข่ายสถาบันการศึกษาขั น

พื นฐานและสถาบันผลิตครูทั งในและต่างประเทศ รวมทั งติดตามผลลัพธ์ที่เกิดขึ นจากความร่วมมือ 
2.3.3 ให้หลักสูตรหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ก าหนดเป้าหมายสถานศึกษาและประเด็นในการยกระดับคุณภาพ อย่างน้อย 1 ด้าน ต่อปีการศึกษา 
และด าเนินการพัฒนาตามแผน 

2.3.4 พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมในด้านวิชาการ วิชาชีพ หรือด้านอื่น ๆ ที่ตรงตามความต้องการ
ให้กับบุคลากรทางการศึกษาและบัณฑิตครูของมหาวิทยาลัย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 
การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิต 

ให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม 
 

กลยุทธ์ที ่3.1 พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการวิจัยและนวัตกรรมที่น าไปใช้พัฒนาชุมชน 
มาตรการ 

3.1.1 ก าหนดนโยบายให้ทุกหลักสูตรจัดให้มีนักศึกษาท าวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคม
หรือชุมชนโดยบูรณาการการวิจัยกับการบริการวิชาการ 

3.1.2 จัดการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research Based Learning) เพื่อผลิต
หรือพัฒนานวัตกรรมส าหรับน าไปใช้พัฒนาสังคมหรือชุมชน 

3.1.3 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการกับวิจัยหรือการบริการวิชาการ  
3.1.4 จัดสรรทุนวิจัยให้กับนักศึกษาที่ท าวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและส่งเสริมการน าเสนอ

บทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ 
3.1.5 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการท าวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  
3.1.6 จัดเวทีน าเสนอผลงานวิจัยและยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้กับนักศึกษาที่น างานวิจัยไปพัฒนา

ชุมชนท้องถิ่น 
3.1.7 จัดท าวารสารเผยแพร่งานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
3.1.8 ส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะการเป็นวิศวกรสังคมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
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กลยุทธ์ที ่3.2 ผลิตบัณฑติได้ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑติ ทั งด้านสมรรถนะ
วิชาชีพ ทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ  
คือ มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพ  
มีงานท า และมีความเป็นพลเมืองดี มีวินัย 

มาตรการ 
3.2.1 พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษที่สามารถ

สอบผ่านมาตรฐานภาษาต่างประเทศที่มหาวิทยาลัยก าหนด หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าหรือที่เป็น
ที่ยอมรับในระดับชาติ 

3.2.2 พัฒนาศักยภาพวิชาการนักศึกษาให้มีความพร้อมรับการพัฒนาประเทศไทย 4.0 และมี
ความสามารถในการน าความรู้ไปสร้างสรรค์สังคมตามอัตลักษณ์ 

3.2.3 ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และยกย่อง/ให้รางวัลแก่นักศึกษาให้เป็นคนดี มีวินัย มี
คุณธรรม จริยธรรม และมีจิตอาสา 

3.2.4 ส่งเสริมแนวคิดการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นให้กับนักศึกษา 
3.2.5 ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 

อุดมศึกษาแห่งชาติ (Thailand Qualifications Framework : TQF) ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
3.2.6 ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลส าหรับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ประกอบด้วย 

การสืบค้นและการใช้งาน การสร้างสรรค์และนวัตกรรม เอกลักษณ์และคุณภาพชีวิต การสอนหรือ
การเรียนรู้ เครื่องมือและเทคโนโลยี การติดต่อสื่อสารและการประสานงาน 

3.2.7 ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะ 4 ประการตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเดจ็
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

3.2.8 ส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนักและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
3.2.9 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ และต่อต้านยาเสพติด 
3.2.10 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาพัฒนาทักษะมาตรฐานวิชาชีพหรือฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
3.2.11 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้ในการเป็นผู้ประกอบการ 
3.2.12 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR หรือมาตรฐานอื่น ๆ 

ที่เทียบเท่า 
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กลยุทธ์ที ่3.3 ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ทันสมยัและพัฒนาหลักสูตรใหม่ในรูปแบบ   
สหวิทยาการทีต่อบสนองการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาประเทศ 

มาตรการ 
3.3.1 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเชิงบูรณาการ 
3.3.2 ก าหนดให้มีการควบรวมหลักสูตรที่มีความซ  าซ้อนหรือใกล้เคียงกัน  โดยเฉพาะหลักสูตร

ที่มีจ านวนนักศึกษาลดลง หรือมีการออกกลางคันสูง เพื่อใช้ศักยภาพอาจารยส์่วนที่เกินจ านวนขั นต่ า 
3.3.3 พัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาศักยภาพ

ของบุคลากรในท้องถิ่น  
3.3.4 พัฒนาระบบและกลไกการควบคุม ติดตามผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามมาตรฐาน

คุณภาพหลักสูตร 
3.3.5 ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรให้น าเกณฑ์มาตรฐานสากลมาใช้ในการบริหารจัดการ  
3.3.6 ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรให้มีการจัดการเรียนการสอนในระบบคลังหน่วยกิตระดับ

อุดมศึกษา (Credit bank) เพื่อการเชื่อมโยงทั งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ 
การศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

3.3.7 ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น สื่อ/
นวัตกรรมการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ การเรียนการสอนออนไลน์ กระบวนการเรียนการสอน
ออนไลน์ระบบเปิดส าหรับมหาชน (Thai MOOC) เป็นต้น 

3.3.8 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบผสมผสานและมีมาตรฐาน การจัดการ
ศึกษาหลักสูตรการเรียนการสอนร่วมกัน และค านวณภาระงานของอาจารย์เช่นเดียวกับการสอนใน
ชั นเรียนของมหาวิทยาลัย 

3.3.9 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาต่อของประชากรวัยอุดมศึกษาในเขตพื นที่บริการ 
 

กลยุทธ์ที ่3.4 พัฒนาและปรับปรงุกระบวนการจดัการเรียนรู้ให้บรูณาการกับการ
ท างานและเสริมสร้างทักษะและจติส านึกในการพัฒนาท้องถิ่น 

มาตรการ 
3.4.1 ก าหนดนโยบายให้ทุกหลักสูตรจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการปฏิบัติงานจริง 
3.4.2 พัฒนาระบบและกลไกการสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตร การ

จัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและผู้ใช้บัณฑิต  
3.4.3 พัฒนาระบบและกลไกการสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าเพื่อส่งเสริมคุณภาพการผลิตบัณฑิต  
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3.4.4 สร้างความร่วมมือกับชุมชน สถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและผู้ใช้บัณฑิต 

3.4.5 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนการสอนกับการปฏิบัติงานจริง 
(Cooperative and Work Integrated Education : CWIE) 

3.4.6 สร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนการสอนกับการ
ปฏิบัติงานจริง (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE) ระหว่างมหาวิทยาลัย 
อาจารย์ และสถานประกอบการ 

3.4.7 ส่งเสริมการจัดการศึกษาและประสบการณ์การเรียนรู้โดยการแสวงหาและสร้างความ
ร่วมมือ/เครือข่ายกับสถาบัน องค์กร และสมาคมทางวิชาการและ วิชาชีพที่เกี่ยวข้องทั งในระดับ
ท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับสากล 

3.4.8 ก ากับ ติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานของหลักสูตรในการจัดการเรียนการ
สอนร่วมกับการท างานการปฏิบัติงานจริง 

3.4.9 ส่งเสริมแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตรที่ประสบความส าเร็จจากการจัดการศึกษาเชิงบูรณา
การการเรียนการสอนกับการปฏิบัติงานจริง (Cooperative and Work Integrated Education : 
CWIE) และเผยแพร่สู่การใช้ประโยชน์ 

 

กลยุทธ์ที ่3.5 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ 
มาตรการ 

3.5.1 พัฒนาอาจารย์ให้มีศักยภาพ สมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
3.5.2 พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษส าหรับอาจารย์ผู้สอนให้อยู่ในระดับที่สามารถสอนเป็น

ภาษาอังกฤษ หรือสามารถสอบผ่านมาตรฐานคุณภาพภาษาอังกฤษที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
3.5.3 พัฒนาทักษะการใช้ส่ือเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
3.5.4 พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ นอย่างต่อเนื่อง 
3.5.5 พัฒนาอาจารย์ให้มีศักยภาพการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน/พัฒนานวัตกรรมส าหรับ

น าไปใช้พัฒนาสังคมหรือชุมชน/พัฒนาสมรรถนะทางวิชาการ 
3.5.6 สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้ทุกคนเข้าศึกษาหลักสูตรระยะสั นทั งในประเทศและต่างประเทศ

จากสถาบันที่เชื่อถือได้ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4 
พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน  

มีธรรมาภิบาล และเป็นองคก์รแห่งนวัตกรรม 
 

กลยุทธ์ที ่4.1 พัฒนาระบบและกลไกการจัดหารายได้ที่เป็นรูปธรรม 
มาตรการ 

4.1.1 ทบทวนข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย 
4.1.2 ก าหนดนโยบายให้ทุกคณะและทุกหน่วยงาน จัดให้มีหลักสูตรระยะสั นหรือหลักสูตร

ระยะยาว (ประกาศนียบัตร) ที่ก่อให้เกิดรายได้และก าหนดเป็นภาระงาน (Work load) ของ
บุคลากรทุกระดับ 

4.1.3 แต่งตั งคณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานและรายงานผลการด าเนินงานการ
ให้บริการทรัพย์สินและทรัพยากรของมหาวิทยาลัยที่
ก่อให้เกิดรายได้ ทั ง 3 ด้าน ตามตัวชี วัด 

4.1.4 มหาวิทยาลัยฯ จัดท ามาตรการหรือแนวปฏิบัติ
ในการให้บริการทรัพย์สินและทรัพยากรของมหาวิทยาลัยฯ 
ที่เป็นประโยชน์ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างคุ้มค่าคุ้มทุน      

4.1.5 ส่งเสริมให้ทุกคณะ/หลักสูตร จัดท าหลักสูตร
ระยะสั นหรือหลักสูตรระยะยาว (ประกาศนียบัตร) ที่มี
มาตรฐานโดยผ่านการรับรองของหน่วยงาน อาทิ กระทรวง
อุดมศึกษาฯ กระทรวงศึกษาธิการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

4.1.6 ก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อแสวงหากลุ่ม
ลูกค้ามาใช้บริการทรัพย์สินและทรัพยากรของมหาวิทยาลัย
ด้วยช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ แผ่นพับ เพจ 
โฆษณาทางผ่านวิทยุและโทรทัศน์ท้องถิ่น 
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กลยุทธ์ที ่4.2 พัฒนากระบวนการสร้างความผูกพันของลูกค้าและบุคลากร 
มาตรการ 

4.2.1 ก าหนดลูกค้าทั งในปัจจุบันและอนาคตของแต่ละพันธกิจให้ชัดเจน 
4.2.2 ถ่ายทอดท าความเข้าใจการด าเนินงานตามพันธกิจสัมพันธ์ และส ารวจความต้องการของ

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และจัดโครงการที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า 
4.2.3 จัดท าแผนและกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างลูกค้าสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยและบุคลากร  
4.2.4 ให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการด าเนินการเพื่อสร้างความผูกพันของลูกค้าและบุคลากร

ที่มีต่อมหาวิทยาลัย 
 

กลยุทธ์ที ่4.3 พัฒนาองค์การให้มีระบบบริหารจัดการที่ดี 
มาตรการ 

4.3.1 ปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ให้ทันสมัยตามมาตรฐานสากล มี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลง  

4.3.2 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต  
4.3.3 ทบทวนการวิเคราะห์อัตราก าลัง ให้เหมาะสมสอดคล้องกับภาระงาน การบริหารงบประมาณ

ในอนาคตและโครงสร้างองค์กรที่เปลี่ยนแปลง โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรมหาวิทยาลัย  
4.3.4 จัดการความรู้พัฒนานวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการหน่วยงานภายใน

มหาวิทยาลัย 
4.3.5 พัฒนาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย 
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กลยุทธ์ที่ 4.4 พัฒนากระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพโดยการน าเทคโนโลยีที่
ทันสมัยรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ 
มาตรการ 

4.4.1 ก าหนดแผนและพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University) 
4.4.2 ปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และการบังคับใช้ให้รองรับมหาวิทยาลัยดิจิทัล และ

สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต  
4.4.3 เพิ่มประสิทธิภาพระบบงบประมาณ การเงินและพัสดุโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.4.4 พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่มีอยู่ทั งหมดเป็นระบบ BI (Business Intelligent)  
4.4.5 พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการบริหารและการเรียนรู้ที่เป็นระบบเดียว (Single Platform) 
4.4.6 พัฒนาระบบ KPRU4U และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อรองรับการบริหารตามพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
4.4.7 ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานมีการพัฒนานวัตกรรมหรือน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุน

การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 
 

กลยุทธ์ที่ 4.5 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลที่เอื อต่อการรักษาคนดี คนเก่ง และ
พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ 
มาตรการ 

4.5.1 ปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ที่เอื อต่อการรักษาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ 
4.5.2 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลตามสมรรถนะและความสามารถ 
4.5.3 พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของ

มหาวิทยาลัย  
4.5.4 พัฒนาภาวะผู้น าให้บุคลากรทุกระดับพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
4.5.5 สร้างมาตรฐานและระบบการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information 

and Communication Technology : ICT) ระดับชาติ และนานาชาติ 
4.5.6 สร้างมาตรฐานและระบบการพัฒนาทั กษะบุ คลากรด้ านภาษาอั งกฤษ และ

ภาษาต่างประเทศอื่น ๆ  
4.5.7 สร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับบุคลากร และสวัสดิการให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย  
4.5.8 สร้างแรงจูงใจในการพัฒนาบุคลากรตามเส้นทางความก้าวหน้าทางสายวิชาชีพ เพื่อให้มี

ความมั่นคงทางอาชีพ  
4.5.9 ยกย่องเชิดชูคนดี คนเก่ง 
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กลยุทธ์ที่ 4.6 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศเพื่อ
เสริมสร้างประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
มาตรการ 

4.6.1 ทบทวนหรือตรวจสอบความเป็นปัจจุบัน ความร่วมมือระหว่างเครือข่ายภายในและ
ต่างประเทศกับมหาวิทยาลัย  

4.6.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
4.6.3 วางแผนโครงการความร่วมมือระหว่างเครือข่ายภายในและต่างประเทศกับมหาวิทยาลัย  
4.6.4 ก ากับ ติดตาม ประเมินผลความส าเร็จของความร่วมมือ 
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ตัวช้ีวัดจ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสมัพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่น 

ด้วยศาสตร์พระราชา 

 
 

 
 
 

 
 

ที ่ ชื่อตัวชี้วัด 

1 จ านวนชุมชนหรือประเด็นที่ได้รับการชี น า แก้ไขปัญหาจากนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ขึ น 
2 จ านวนของหมู่บ้านที่มีดัชนีชี วัดความสุขมวลรวมชุมชนเพิม่ขึ น 
3 จ านวนประชาชนในชุมชนกลุ่มเปา้หมายได้รับการพัฒนา 
4 อัตราการอพยพของประชากรวัยท างานในท้องถิ่นลดลง 
5 ร้อยละของอาจารย์ที่มผีลงานวิจัยพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วม

ของชุมชนต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
6 ร้อยละของงบประมาณทุนอุดหนนุการวิจัยพัฒนาชุมชนท้องถิ่นต่องบประมาณ

ทุนอุดหนุนการวิจัยทั งหมด 
7 จ านวนบทความที่ไดร้ับการตีพิมพใ์นวารสารระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งอยู่ใน

ฐานข้อมูลตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ 
8 จ านวนผลงานวิจัยท่ียื่นจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หรือไดร้ับสิทธิบตัร อนุสิทธิบัตร 
9 จ านวนชุมชนที่ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวตักรรม 
10 จ านวนนวัตกรรมหรือมาตรฐานดา้นศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
11 ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการพิพิธภณัฑ์เรือนไทยให้เป็นแหล่งเรียนรู้

ด้านศิลปวัฒนธรรม  

 
 



19 
 

แผนกลยุทธม์หาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร ประจ าปี พ.ศ. 2561-2565 (ฉบบัปรบัปรุงปี 2565) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  
การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
 
 

ที ่ ชื่อตัวชี้วัด 

12 ร้อยละของอาจารย์ในสถาบันผลติครูที่สอบผา่นมาตรฐานภาษาอังกฤษ  
13 ร้อยละของอาจารย์ในสถาบันผลติครูที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 

(ยกเว้นโปรแกรมวิชาที่สอนเป็นภาษาต่างประเทศ) 
14 ร้อยละของอาจารย์ที่ไม่มีวุฒิครูทีไ่ด้รับการพัฒนาด้านสมรรถนะทางวิชาชีพครู 
15 ร้อยละของนักศึกษาครูที่ผ่านการประเมินระดับความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ

ตามมาตรฐาน CEFR (Common European Framework of Reference for 
Languages) หรือเกณฑ์มาตรฐานอื่น 

16 ร้อยละของบณัฑิตครูที่ไดร้ับการคดัเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั งบุคคลเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษา และโครงการพิเศษ 

17 ร้อยละของนักศึกษาชั นปีสดุท้ายทีม่ีผลงานวิจยัที่ไดร้ับการเผยแพร่สูส่าธารณะ
หรือมีการน าไปใช้ประโยชน ์

18 ร้อยละของนักศึกษาครูชั นปีสุดท้ายที่สอบผ่าน ภาค ก. ตามเกณฑ์ ก.พ. 
19 ร้อยละของครูและบคุลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเครือข่าย (โรงเรียนฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ/ครูพี่เลี ยง) ท่ีได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวชิาชีพและ
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

20 จ านวนสถานศึกษาท่ีได้รับการยกระดับคณุภาพวิชาชีพและสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

21 ร้อยละของอาจารย์ในสถาบันผลติครูที่สอบผา่นมาตรฐานภาษาอังกฤษ  
22 ร้อยละของอาจารย์ในสถาบันผลติครูที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 

(ยกเว้นโปรแกรมวิชาที่สอนเป็นภาษาต่างประเทศ) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  
การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ สร้างสรรค์

สังคม 

 
 
 

ที ่ ชื่อตัวชี้วัด 

21 ร้อยละของหลักสูตรที่มีงานวิจัยของนักศึกษาซึ่งน าไปใช้การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
หรือมีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่จากงานวิจัยของนักศึกษา 

22 ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
23 ร้อยละของนักศึกษาชั นปีสดุท้ายทีผ่่านการประเมินคุณภาพตามกรอบ KPRUQF  

โดยได้รับคะแนนประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 จากระดับคะแนน 5 
24 ร้อยละของนักศึกษาท่ีได้รับการขึ นทะเบียนประกอบวิชาชีพหรือผ่านการทดสอบ

มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
25 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีปสีุดท้ายทีส่อบผ่านในระดับ A2 ตาม

มาตรฐาน CEFR หรือมาตรฐานอ่ืน ๆ ที่เทียบเท่า 
26 อัตราการได้งานท า/ท างานตรงสาขา/ประกอบอาชีพอิสระทั งตามภมูิล าเนาและ

นอกภูมิล าเนาของบัณฑิต ภายในระยะเวลา 1 ปี 
27 ร้อยละของหลักสูตรระดับอุดมศึกษาท่ีมีผลการประเมินคณุภาพการศึกษาระดับดี 
28 จ านวนหลักสตูรที่ถูกปรบัปรุงให้ทันสมัย หรือหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสห

วิทยาการที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับการพฒันาประเทศ 
29 อัตราการศึกษาต่อในพื นที่ของประชากรวัยอุดมศึกษาเพิ่มขึ น 
30 จ านวนหลักสตูรที่มีการจดัการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการปฏิบัติงานจริง 
31 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  
การพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน  

มีธรรมาภิบาล เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม และมีความมั่นคงทางการเงิน 

 
 
 
 
 

 

ที ่ ชื่อตัวชี้วัด 

32 จ านวนหลักสตูรระยะสั นหรือการให้บริการที่ก่อให้เกิดรายได้ 
33 ระดับความผูกพันของลูกค้าและบคุลากรที่มตี่อมหาวิทยาลัย 
34 ร้อยละของหน่วยงานท่ีมรีะบบการบริหารจัดการที่ได้รับการรับรองตาม

มาตรฐานสากล 
35 ร้อยละของหน่วยงานท่ีมีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับมาตรฐานมหาวิทยาลยั

อิเล็กทรอนิกส ์
36 ร้อยละบคุลากรที่มีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
37 จ านวนเครือข่ายที่ด าเนินกิจกรรมความร่วมมือในการพัฒนาองค์กร 
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การพัฒนาท้องถ่ินด้วย
พันธกิจสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยกับสังคม
ท้องถ่ินด้วยศาสตร์

พระราชา 

การยกระดับมาตรฐาน
การผลิตและพัฒนา 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

สร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชนท้องถ่ิน 

การยกระดับคุณภาพ 
และมาตรฐานการ 

ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ
สร้างสรรค์สังคม 

ผลิตและพัฒนาครู
และบุคลากรทางการ

ศึกษา 

ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ  
และความสามารถในการคิด การ
แก้ปัญหา การสร้างสรรค์และการ

สื่อสาร ด้วยหลักคุณธรรม 
คุณภาพและมาตรฐานระดับชาติ

และสากล 

บริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ที่ทันสมัย  โปร่งใสด้วยหลัก 

ธรรมาภิบาล  มีการพัฒนาอย่าง
ก้าวหน้า ต่อเน่ืองและยั่งยืน 

การพัฒนาระบบบรหิาร
จัดการมหาวิทยาลัยให้
ทันสมัย ได้มาตรฐาน  

มีธรรมาภิบาล เป็นองค์กร
แห่งนวัตกรรม และมีความ

มั่นคงทางการเงิน 

ประเด็น

ยุทธศาสตร ์

พนัธกิจ 

เพิ่มขีดความสามารถ สร้าง
ความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน 
และลดความเหลื่อมล  าทาง
สังคม แก่ชุมชนและท้องถิ่น 
ภายใต้บริบทของท้องถิ่นโดย
การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์

เพื่อเป็นที่พึ่งของท้องถิ่น 

บัณฑิตคร ูครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

มีคุณภาพ และมี
สมรรถนะตาม

มาตรฐาน 

มหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมในการเปน็สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น วิสยัทศัน์ 

บัณฑิตมีคุณภาพ
สร้างสรรค์สังคม 

แผนผังการเช่ือมโยงกลยทุธ ์

ระบบบริหารจัดการ 
ท่ีทันสมัยตามหลัก 

ธรรมาภิบาล เป็นองค์กร
แห่งนวัตกรรม และมีควา

มั่นคงทางการเงิน 

เป้าประสงค ์

4 กลยุทธ ์ 6 กลยุทธ ์5 กลยุทธ ์3 กลยุทธ ์กลยุทธ์ 

11 ตัวชี้วัด 6 ตัวชี้วัด 11 ตัวชี้วัด 9 ตัวชี้วัด ตวัชี้วดั 

38 มาตรการ 35 มาตรการ 44 มาตรการ 15 มาตรการ มาตรการ 
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การแปลงแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี และแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี สู่การปฏิบัติ  

หมายถึง  การจัดท าแผนปฏิบัติการ การสื่อสาร ถ่ายทอดตัวชี วัดและค่าเป้าหมายไปสู่ระดับ
หน่วยงานปฏิบัติต่าง ๆ  โดยก าหนดเป้าประสงค์และกลยุทธ์ทั งในระดับหน่วยงานไปจนถึงระดบั
บุคคลที่สามารถปฏิบัติได้จริงและมีความสอดคล้องเชื่อมโยงระหว่างกัน  รวมทั งมีความสมดุล
ระหว่างมิติประสิทธิผล มิติคุณภาพ มิติประสิทธิภาพ และมิติการพัฒนาองค์กร  โดยมุ่งเน้นการ
บริหารยุทธศาสตร์อย่างครบวงจร  มี 5 ขั นตอนดังนี    

1) การพัฒนายุทธศาสตร์  คือ  การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์  
โดยอาจใช้เคร่ืองมือในการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนขององค์กรและสภาพแวดล้อมภายนอก 
(SWOT Analysis) การวิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Analysis)  
ทั งนี ยุทธศาสตร์ต้องสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินและพันธกิจขององค์กร 

2) การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ  คือ  การสื่อสาร ถ่ายทอด และแปลงยุทธศาสตร์
ไปสู่การปฏิบัติ  โดยต้องก าหนดเป้าประสงค์และกลยุทธ์ทั งในระดับกระทรวง กรม ไปจนถึง
ระดับบุคคลที่สามารถปฏิบัติได้จริง และมีความสอดคล้องเชื่อมโยงระหว่างกัน รวมทั งมีความ
สมดุลระหว่างมิติประสิทธิผล มิติคุณภาพ มิติประสิทธิภาพ และมิติการพัฒนาองค์กรด้วย  ซึ่ง
หน่วยงานอาจใช้ Balanced Scorecard และแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ในการ
วางแผนและสื่อสารกลยุทธ์ได้ 

3) การปฏิบัติการ  คือ  การบริหารโครงการตามกลยุทธ์ที่ได้วางไว้ 
4) การติดตามและเรียนรู้  คือ  การติดตามประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ

การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ได้วางไว้  ซึ่งหลาย ๆ หน่วยงานได้ประยุกต์ใช้รายงานการ
ประเมินตนเอง (Self Assessment Report - SAR) และ War Room เป็นเคร่ืองมือในการ
ติดตามประเมินผลได้ 

5) การทดสอบและปรับยุทธศาสตร์  คือ  การปรับยุทธศาสตร์ให้เข้ากับสถานการณ์หรือ
ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการที่เปลี่ยนแปลงไป  โดยต้องมีการประเมินความเสี่ยงด้าน
ยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) เพ่ือป้องกันมิให้ยุทธศาสตร์คลาดเคลื่อนและไม่ตรงต่อสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไป 

การแปลงแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 
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- การสือ่สารใน 

  องคก์ร 

 

 

- การพฒันาภาวะ   

  ผูน้ า 

 

 

- การพฒันา 

  บุคลากร 

 

 

- การจดัการ 

  ความรู ้

 

 

- การท างานเป็นทมี 

 

 

- ระบบสนบัสนุน 

  ตา่ง ๆ 

การถ่ายทอดและแปลงแผน 
ระดับคณะ/ส านัก/สถาบัน 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 

ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี ประจ าปี 2561-2580 

แผนกลยุทธ์ ประจ าปี 2561-2565 
(ระยะ 5 ปีแรก) 

การถ่ายทอดและแปลงแผน 
ระดับโปรแกรม/สาขาวิชา/กอง/งาน 

 

- การบรหิารผล 

  การด าเนินงาน 

 

 

- การก ากบั 

  ตดิตามและ 

  ประเมินผล 

 

 

- การวเิคราะห ์

  สถานการณ ์

 

 

- การบรหิารการ 

  เปลี่ยนแปลง 

 

 

- การบรหิารแบบ 

  มีสว่นรว่ม 

 

 

- ระบบแรงจงูใจ 

 

แผนภาพแสดงการแปลงแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร สู่การปฏิบัติ 

ทบทวนแผน 
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อตัราการไดง้านท าในพ้ืนที่หรอืภูมภิาคของบณัฑิต (4)  ความสอดคลอ้งของหลกัสูตร (2) 

   

การพฒันาเชงิพ้ืนที่ (1)  การวจิยัและบรกิารวชิาการเพ่ือการพฒันาในพ้ืนที่ภูมภิาค (5) 

   

การมสีว่นรว่มของบุคคลหรอืหน่วยงานในชุมชน พ้ืนที่ หรอื

ภูมภิาค (5)  
 การมสีว่นรว่มของสงัคมและชุมชน (3) 

   

ความยัง่ยนืของมหาวทิยาลยั ชุมชนและสงัคม (1)  การบูรณาการงบประมาณจากภาครฐัและเอกชนในการ

ด าเนินงานเพ่ือพฒันาชุมชนและสงัคมในพ้ืนที่ (1) 

   
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน (Performance) และ
ศักยภาพ (Potential) จากตัวชี วัดของกลุ่มยุทธศาสตร์ทั ง 4 กลุ่ม ในมิติด้านความเชี่ยวชาญของ
บุคลากร องค์ความรู้ นวัตกรรม ผลการวิจัย ภาคีเครือข่าย และแหล่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มี  พบว่า
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีความสามารถในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มยุทธศาสตร์ 
“การพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ (Area Based and Community)” (ตามแผนภาพในช่องสีเขียว)  
โดยเป็นผลการวิเคราะห์ดังกล่าวระบุในแผนการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา ที่สภามหาวิทยาลัยให้
ความเห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2564 

การประเมินตนเองและการจดักลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ 
เพื่อสนับสนุนนโยบายประเทศไทย 4.0 

Potential Indicators Performance Indicators 
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แผนกลยุทธ์ 

มรภ.ก าแพงเพชร 
พ.ศ. 2561-2565 
(ปรับปรุง 2565) 

แผนอุดมศึกษา 
ระยะยาว 15 ปี  

ฉบับที่ 3 
พ.ศ. 2560-2574 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 

พ.ศ. 2566-2570 

แผนการศึกษาแห่งชาต ิ
พ.ศ. 2560-2579 

แผนพัฒนาการศึกษา 
ฉบับที่ 12 

พ.ศ 2560-2564 

แผนยุทธศาสตร์ชาต ิ
ระยะ 20 ปี 

พ.ศ. 2560-2579 

การพัฒนาท้องถ่ินด้วย
พันธกิจสมัพันธ์
มหาวิทยาลัยกับสังคม
ท้องถ่ินด้วยศาสตร์
พระราชา 

ภาคีภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคชุมชน 

สังคมแห่งโอกาสและความ
เสมอภาค (High 
Opportunity Society) 

- หมุดหมายที่ 7 
- หมุดหมายที่ 9 

การผลิตและพัฒนา
ก าลังคน การวิจัย และ
นวัตกรรม เพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

พัฒนาหลักสูตร กระบวนการ
เรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล 

การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

โครงสร้างพื นฐานการวิจัย
และนวัตกรรม 

ผลิตและพฒันาก าลงัคน รวมทั ง
งานวิจัยที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของการพัฒนาประเทศ ปัจจัยสนบัสนุนการพลิกโฉม

ประเทศ (Key Enablers for 
Thailand’s 
Transformation) 

- หมุดหมายที่ 12 

การพัฒนาศักยภาพคนทกุ
ช่วงวัย และการสร้างสงัคม
แห่งการเรียนรู ้

ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทาง
การศึกษาและการเรียนรูอ้ย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

ยกระดับมาตรฐานการ
ผลิตและพฒันาครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 

การสร้างโอกาสการเข้าถึง
อุดมศึกษาอย่างกว้างขวาง
และเป็นธรรม 

ปัจจัยสนบัสนุนการพลิกโฉม
ประเทศ (Key Enablers for 
Thailand’s 
Transformation) 

- หมุดหมายที่ 12 

การพัฒนาศักยภาพคนทกุ
ช่วงวัย และการสร้างสงัคม
แห่งการเรียนรู ้

ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา 

การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 

การพัฒนานกัศึกษา 

การยกระดับคุณภาพ
และมาตรฐานการผลิต
บัณฑิตให้มีคุณภาพ
สร้างสรรค์สังคม 

การสร้างโอกาสการเข้าถึง
อุดมศึกษาอย่างกว้างขวาง
และเป็นธรรม 

ปัจจัยสนบัสนุนการพลิกโฉม
ประเทศ (Key Enablers for 
Thailand’s 
Transformation) 

- หมุดหมายที่ 12 

การจัดการศึกษาเพือ่ความ
มั่นคงของสังคมและ
ประเทศชาติ 

ผลิตและพฒันาก าลงัคน รวมทั ง
งานวิจัยที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของการพัฒนาประเทศ 

การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

การผลิตและพัฒนา
ก าลังคน การวิจัย และ
นวัตกรรม เพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทาง
การศึกษาและการเรียนรูอ้ย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

การพัฒนานกัศึกษา 

ส่งเสริมและพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีดิจิตอลเพือ่การศึกษา อุดมศึกษาดิจิตอล การจัดการศึกษาเพือ่สร้าง

เสริมคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกบัสิง่แวดล้อม 

การพัฒนาระบบบรหิาร
จัดการมหาวิทยาลัยให้
ทันสมัย ได้มาตรฐาน มี
ธรรมาภิบาล เป็นองค์กร
แห่งนวัตกรรม และมี
ความมั่นคงทางการเงิน 

การบริหารจัดการที่ดีใน
ระบบอุดมศึกษา 

ปัจจัยสนบัสนุนการพลิกโฉม
ประเทศ (Key Enablers for 
Thailand’s 
Transformation) 

- หมุดหมายที่ 12 
- หมุดหมายที่ 13 

การพัฒนาศักยภาพคนทกุ
ช่วงวัย และการสร้างสงัคม
แห่งการเรียนรู ้

ผลิตและพฒันาก าลงัคน รวมทั ง
งานวิจัยที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของการพัฒนาประเทศ 

การปรับสมดลุและ
พัฒนาระบบบรหิาร
จัดการภาครัฐ การสร้างความมั่นคงทางการ

เงินในระบบอุดมศึกษา การพัฒนาประสทิธิภาพ
ของระบบริหารจัด
การศึกษา 

ส่งเสริมและพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีดิจิตอลเพือ่การศึกษา อุดมศึกษาดิจิตอล 

นโยบายการสนับสนุนและ
ประเมินผล 

พัฒนาระบบบรหิารจัดการ และ
ส่งเสริมใหทุ้กภาคส่วนมสี่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา 

 

ความสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
กับยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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