
 

    
 

เอกสารประกอบการประชุม 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 

ครั้งที่ 7 /2564 

วาระที่  

เรื่อง 

 

การพิจารณา (ร่าง) นโยบายและแนวทางการจัดท างบประมาณ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

 
วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2564 

ห้องประชุมรวงผ้ึงชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอ านวยการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 



[ 1 ] 
 

ปฏิทินการจัดท างบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ที ่ วัน / เดือน / ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอนการเตรียมการจัดท างบประมาณ 

1 28 มิถุนายน 64 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏบิัติราชการ

ประจ าปี 2564 เพื่อยกร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2565  

กองนโยบายและแผน 

 2 30 มิถุนายน 64 ประชุมคณะกรรมการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏบิัติราชการ

ประจ าปี 2564 เพื่อยกร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2565 

คณะกรรมการบริหาร 

กองนโยบายและแผน   

 3 5 กรกฎาคม 64 กองนโยบายและแผน จัดท า (รา่ง) นโยบายและแนวทาง

หลักเกณฑ์การจัดท างบประมาณ การประมาณการรายรับ-รายจ่าย

และคู่มือการจัดท างบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

กองนโยบายและแผน   

 

 4 6 กรกฎาคม 64 คณะกรรมการบริหาร (กบ.) พิจารณา (ร่าง) นโยบายและแนว

ทางการจัดท างบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

กองนโยบายและแผน   

คณะกรรมการบริหาร 

  5 13 กรกฎาคม 64 คณะกรรมการอ านวยการ (กอ.) พิจารณาการประมาณการรายรับ 

การจัดสรรรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

คณะกรรมการ

อ านวยการ 

6 15 กรกฎาคม 64 น าเสนอ (รา่ง) นโยบายและแนวทางการจัดท างบประมาณประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2565 ต่อสภามหาวิทยาลยัพิจารณา 

อธิการบดี 

7 27 กรกฎาคม 64 คณะกรรมการบริหาร (กบ.) พิจารณาการประมาณการรายรบั  

การจัดสรรรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

กองนโยบายและแผน  

คณะกรรมการบริหาร 

ขั้นตอนการจัดท างบประมาณ 

8 27- กรกฎาคม 

- 15 สิงหาคม 64 

(20 วัน) 

หน่วยงาน จัดท าแผนปฏิบัตงิาน /โครงการในโปรแกรมระบบบญัชี 

3 มิติ ส่งกองนโยบายและแผน เป็นเอกสาร 1 ชุด และ File 

โครงการ  (เพื่อน าเสนอโครงการ) 

คณะ/ส านัก/สถาบนั/

ศูนย์ 

9 16-20 สิงหาคม 64 

(4 วัน) 

กองนโยบายและแผน วิเคราะห์แผนปฏบิัติงาน /โครงการต่างๆ  

ของหน่วยงานเสนอมา พร้อมทัง้ประสานงานกบัหน่วยงานในการ

ปรับปรุงก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการอ านวยการ (กอ.) 

กองนโยบายและแผน 

10 21-22 สิงหาคม 64  

(2 วัน) 

หน่วยงานน าเสนอแผนปฏิบัตงิาน /โครงการ ต่อคณะกรรมการ

อ านวยการ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ของหน่วยงาน 

11 23-31 สิงหาคม 

64 (9 วัน) 

หน่วยงานปรับปรุงแก้ไขโครงการ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
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ปฏิทินการจัดท างบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ต่อ)  

ที ่ วัน / เดือน / ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอนอนุมัติค าขอตั้งงบประมาณ 

12 1-6 กันยายน 64 

(7 วัน) 

กองนโยบายและแผน จัดท า (รา่ง) ค าขอตั้งงบประมาณ กองนโยบายและแผน 

13 7 กันยายน 64 

(1 วัน) 

น าเสนอ (รา่ง) ค าขอตั้งงบประมาณ ต่อคณะกรรมการบริหาร (กบ.) กองนโยบายและแผน

คณะกรรมการบริหาร 

14 16 กันยายน 64 

(1 วัน) 

น าเสนอ (รา่ง) ค าขอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัต ิ

อธิการบดี 

15 1 ตุลาคม 64 กองนโยบายและแผนแจ้งรหัสงบประมาณ 

เริ่มบริหารงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ทุกหน่วยงาน 

16 2 ตุลาคม 64 กองนโยบายและแผนจัดท าแผนปฏิบัตงิาน /โครงการและคู่มือรหัส

การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

กองนโยบายและแผน 
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แนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ประมาณการรายรับ 
 

จัดสรร 100 % ของงบประมาณแผ่นดิน 

จัดสรร 80 % ของงบประมาณเงินรายได ้

20 % ของงบประมาณเงินรายได้ 

น าเข้าเป็นเงินคงคลัง 

1. รายจ่ายประจ าเบื้องต้น 
  1. งบบุคลากร 

  2. ค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนในการด าเนินงานของคณะกรรมการตาม พ.ร.บ.
มหาวิทยาลัยราชภัฏและคณะกรรมการตามค าสั่งแต่งตั้งของสภามหาวิทยาลัย 

  3. ค่าตอบแทนการสอน 

  4. ค่าเบี้ยเลี้ยง ท่ีพัก พาหนะ 

  5. ค่าสมทบเบี้ยประกันสังคมและกองทุนทดแทน 

  6. ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินและซ่อมแซมยานพาหนะ 

  7. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 

  8. ค่าวัสดุเชื้อเพลิง 

  9. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ และค่าไปรษณีย์) 

  10. ค่าประกันอุบัติเหตุนักศึกษา 

  11. งบกลาง 
 

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565 

4. งบประมาณคงเหลือส าหรับด าเนินโครงการ 

โครงการตามพันธกิจ โครงการเชิงกลยุทธ ์

2. โครงการที่มีรองรับให้ คณะ / ส านัก /สถาบัน /ศูนย์ 

 
3. จัดสรรรายจ่ายตามภารกิจของคณะ / ส านัก /สถาบัน /ศนูย์ 
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 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรได้ก าหนดกรอบแนวทางการจัดท างบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2565 ผ่านคณะกรรมการอ านวยการ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้

หน่วยงานสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ แผนปฏิบัติงาน /โครงการของหน่วยงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและ

มาตรการของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานตามข้ันตอน ดังต่อไปนี้  

ก) กรอบการจัดท าเงินงบประมาณ 

    กรอบการจัดท าเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีการก าหนดกรอบรายจ่าย ดังนี้ 

 1. รายจ่ายประจ าขั้นต ่า เช่น ค่าจ้างบุคลากรชั่วคราว ค่าตอบแทนการสอน  /สอบภาคพิเศษ ค่าประชุม

คณะกรรมการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ค่าจ้างเหมาบริการพื้นฐานต่างๆ ค่าสาธารณูปโภคฯ เป็นต้น มหาวิทยาลัย

จะควบคุมรายจ่ายไม่ให้เพ่ิมข้ึน 

 2. รายจ่ายตามภารกิจประจ าของหน่วยงาน 

              2.1 คณะ/มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร แม่สอด จัดสรรให้โปรแกรมวิชา /สาขาวิชา โดยจัดสรรเป็น

งบบริหารจัดการ งบพัฒนาบุคลากร งบกิจกรรมนักศึกษาจัดสรรตามจ านวนนักศึกษาหัวจริง ค่าวัสดุการศึกษา

จัดสรรให้ตามจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาและค่าพัฒนาวิชาการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาจัดสรรให้

ตามจ านวนนักศึกษา 

              2.2 ส านัก /สถาบัน /ศูนย์ จัดสรรให้ตามวงเงินตามความจ าเป็นหรือตามรายการที่คาดว่าจะจ่ายจริง    

ในปีงบประมาณปัจจุบัน และจัดสรรให้ส านัก /สถาบัน /ศูนย์ โดยมีโครงการรองรับ 

 3. รายจ่ายตามความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องการตามนโยบายสภามหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย จัดสรรตาม

ความจ าเป็นและความส าคัญของงานที่ต้องพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของมหาวิทยาลัยและจัดสรรงบกลาง เพ่ือส ารองกรณีความจ าเป็นของมหาวิทยาลัย 

 4. รายจ่ายตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน จัดสรรตามความจ าเป็นและ

ส าคัญของงานที่ต้องพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปีของหน่วยงาน 

 5. รายจ่ายตามภารกิจอื่นๆ ส าหรับการแก้ปัญหา ตามนโยบายและความร่วมมือระดับประเทศ กระทรวง 

สกอ. จังหวัด และหน่วยงานอื่น 

 

 

กรอบและแนวทางการจัดท างบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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ข) แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย     

        1. การด าเนินงานของหน่วยงานและของมหาวิทยาลัยและได้มีการทบทวนและจัดท าแผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปี 2564 เพื่อยกร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2565 จ านวน 2 กิจกรรม ได้แก่ ครั้งที่ 1 วันที่ 28 

มิถุนายน 2564 และครั้งที่ 2 วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เป็นการสรุปผลการทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์ 

ประจ าปี พ.ศ.2561-2565 (ฉบับปรับปรุง ปี 2565) และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ทั้งนี้

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้พิจารณางาน /โครงการ /กิจกรรมต่าง ๆ ที่ไม่ตอบสนองต่อนโยบายของสภา

มหาวิทยาลัย และแผนปฏิบัติราชการอย่างจริงจัง โดยกิจกรรมต่าง ๆ ที่ไม่มีความจ าเป็นและประหยัดค่าใช้จ่ายลง

ได้  

2. การจัดท างบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance-Based 

Budgeting) โดย 

       2.1 มุ่งเน้นผลส าเร็จของผลผลิต ผลลัพธ์ ตามเป้าหมายตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ 

   2.2 เน้นบทบาทหน้าที่การบริหารจัดการงบประมาณของคณะ /ส านัก /สถาบัน สู่โปรแกรมวิชา /งาน 

   2.3 เน้นระบบการติดตามและประเมินผลความส าเร็จตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง 

   2.4 เน้นหลักธรรมาภิบาล (ข้ันตอนชัดเจน โปร่งใส คุ้มค่า ประโยชน์ ประหยัด) 

  3. ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)  

และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2565 ของมหาวิทยาลัย คณะ /ส านัก /สถาบัน และโปรแกรมวิชา /งาน 

          4. ให้สอดคล้องและให้ความส าคัญกับการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผล 

การปฏิบัติราชการ การประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานและของมหาวิทยาลัย 

   5. ให้สอดคล้องกับแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยและของหน่วยงาน 

   6. ให้ทุกหน่วยงานบริหารงบประมาณทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ให้มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลสูงสุด โดยการจัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ.2565 

   7. ให้ทุกคณะและหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดการศึกษาให้ความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้

ไดต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)  

   8. ให้ทุกหลักสูตรจัดท าโครงการและกิจกรรมที ่ตอบสนองผลการเรียนรู้ของหลักสูตร (Learning 

outcome) และตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 

 9. ให้ทุกหน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาให้ได้มาตรฐาน และน าไปสู่การตีพิมพ์เผยแพร่

และน าไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการวิจัยในชั้นเรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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   10. ให้สอดคล้องและส่งเสริมการพัฒนาองค์การตามค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย ได้แก่ 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (KPRU)  

    K – Knowledge – สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ 

    P – Public service and Productivity – ให้บริการชุมชน สังคมและมีผลิตภาพที่ดี   

    R – Responsibility – มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 

    U – Unity – มีความรัก สามัคคีในองค์กร       

11. ให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่สะท้อนเอกลักษณ์และจุดเน้นด้านบริการวิชาการ  ด้านการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  

12. ตอบสนองโครงการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และโครงการตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 

13. ให้ทุกหน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกสายงานได้รับการพัฒนาตามสายงาน 
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วิสัยทัศน์ (Vision) 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) : มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรจะเสริมสร้างพลังปัญญา  

  ของแผ่นดินให้ท้องถิ่นมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

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

  เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  

พันธกิจ (Missions) : 

 1. สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น 

2. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา การสร้างสรรค์และ   

การสื่อสาร ด้วยหลักคุณธรรม คุณภาพและมาตรฐานระดับชาติและสากล 

4. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย โปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล   

มีการพัฒนาอย่างก้าวหน้า ต่อเนื่องและยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) : 

 1. การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่นด้วยศาสตร์พระราชา 

2. การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม 

4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล เป็นองค์กรแห่ง

นวัตกรรม และมีความมั่นคงทางการเงิน 

เป้าประสงค์ (Goals) : 

 1. เพ่ิมขีดความสามารถ สร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน และลดความเหลื่อมล ้าทางสังคม แก่ชุมชนและ

ท้องถิ่น ภายใต้บริบทของท้องถิ่นโดยการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือเป็นที่พ่ึงของท้องถิ่น 

2. บัณฑิตครู ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ และมีสมรรถนะตามมาตรฐาน 

3. บัณฑิตมีคุณภาพท่ีสร้างสรรค์สังคม 

4. ระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมและมีความม่ันคง 

ทางการเงิน 

อัตลักษณ์ : บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น 

เอกลักษณ์ : การผลิต พัฒนาครู และการพัฒนาท้องถิ่น  

 

นโยบายและแนวทางการจัดสรรงบประมาณ  

กลยุทธ์สู่การปฏิบัติมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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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 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

1. การพฒันาท้องถิ่น

ด้วยพันธกิจสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยกับสังคม

ท้องถิ่นด้วยศาสตร์

พระราชา 

1. เพิ่มขีดความสามารถ 

สร้างความได้เปรียบในเชิง

แข่งขัน และลดความ

เหล่ือมล ้าทางสังคม แก่

ชุมชนและท้องถิ่น ภายใต้

บริบทของท้องถิ่นโดยการ 

บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์

เพื่อเป็นท่ีพึ่งของท้องถิ่น 

  1.1 ยกระดับศักยภาพชุมชนให้พึ่งพาตนเองได้  

  1.2 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัย

พัฒนาท้องถิ่น 

  1.3 ยกระดับการตีพิมพ์เผยแพร่และการใช้ประโยชน์

งานวิจัยหรือทรัพย์สินทางปัญญา 

  1.4 ส่งเสริมการเรียนรู้และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ความเป็นไทยให้แก่ชุมชนท้องถิ่นเพื่อเสริมพลังปัญญาของ

แผ่นดิน 

2. การยกระดับ

มาตรฐานการผลิตและ

พัฒนาคร ู

 

2. บัณฑิตครู ครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

มีคุณภาพ และมี

สมรรถนะตามมาตรฐาน    

  2.1 พัฒนาอาจารย์ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ให้เป็น 

ผู้น าทางวิชาการด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษา  

  2.2 พัฒนาบัณฑิตครูให้มีคุณภาพสูง (High Performance 

Teacher) เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาประเทศที่ย่ังยืน 

  2.3 สร้างนวัตกรรมการพฒันาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาประจ าการให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการ

ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

3. การยกระดับ

คุณภาพและมาตรฐาน

การผลิตบัณฑิตให้มี

คุณภาพสร้างสรรค์

สังคม 

3. บัณฑิตมีคุณภาพ 

ท่ีสร้างสรรค์สังคม 

  3.1 พัฒนานักศกึษาให้มีทักษะการวิจัยและนวัตกรรม       

ท่ีน าไปใช้พัฒนาชุมชน 

  3.2 ผลิตบัณฑิตได้ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตท้ังด้าน

สมรรถนะวิชาชีพ ทักษะบัณฑิตศตวรรษท่ี 21 และ

คุณลักษณะ 4 ประการ คือมีทัศนคติท่ีดีและถูกต้อง            

มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพ มีงานท า และมีความ

เป็นพลเมืองดี มีวินัย  

  3.3 วิเคราะห์และจัดท าหลักสูตรเชิงบูรณาการท่ีตอบสนอง

การพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา

ประเทศ   

  3.4 พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้

บูรณาการกับการปฏิบัติงานจริงและเสริมสร้างทักษะและ

จิตส านึกในการพัฒนาท้องถิ่น 

  3.5 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ 

 

ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์

4. การพฒันาระบบ

บริหารจัดการ

มหาวิทยาลัยให้ทันสมัย 

ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิ

บาล เป็นองค์กรแห่ง

นวัตกรรม และมีความ

มั่นคงทางการเงิน 

4. ระบบบริหารจัดการท่ี

ทันสมัยตามหลักธรรมาภิ

บาล เป็นองค์กรแห่ง

นวัตกรรมและมีความ

มั่นคงทางการเงิน 

  4.1 พัฒนาระบบและกลไกการจัดหารายได้ท่ีเป็นรูปธรรม

เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินของมหาวิทยาลัย 

  4.2 พัฒนากระบวนการสร้างความผูกพันของลูกค้าและ

บุคลากร 

  4.3 พัฒนาองค์การให้มรีะบบบริหารจัดการท่ีดี 

  4.4 พัฒนากระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพโดยการ   

น าเทคโนโลยีท่ีทันสมัยรองรับการเป็นมหาวิทยาลัย

อิเล็กทรอนิกส์ 

  4.5 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลท่ีเอื้อต่อการรักษาคนดี 

คนเก่ง และพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ 

  4.6 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและ

ต่างประเทศเพื่อเสริมสร้างประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์และ   

พันธกิจของมหาวิทยาลัย 
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เป้าประสงค์ที่ 1 เพิ่มขีดความสามารถ สร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน และลดความเหลื่อมล ้าทางสังคม  

แก่ชุมชนและท้องถิ่น ภายใต้บริบทของท้องถิ่นโดยการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อเป็นที่พึ่งของท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่ 1.1 ยกระดับศักยภาพชุมชนให้พึ่งพาตนเองได้ 

ตัวช้ีวัด มาตรการ 
1 จ านวนชุมชนหรือประเด็นที่
ได้รับการชี้น า แก้ไขปัญหาจาก
นวัตกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้น  
 
2 จ านวนของหมู่บ้านที่มีดัชนีชี้วัด
ความสุขมวลรวมชุมชนเพิ่มขึ้น 
(เริ่มต้นปี 2565) 
 
3 จ านวนประชาชนในชุมชน
กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนา 
 
4 อัตราการอพยพของประชากรวัย
ท างานในท้องถิ่นลดลง (เริ่มต้นปี 
2565) 

1.1.1 ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริและ
แนวทางการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการ
ตามพระบรมราโชบายในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
1.1.2 รวบรวมและจัดท าฐานข้อมูลแหล่งทุนการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ภายนอก
มหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  
1.1.3 ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานเขียนโครงการเพ่ือขอรับทุนสนับสนุนการ
พัฒนาเชิงพ้ืนที่ จากหน่วยงานภายนอก 
1.1.4 ส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ท าวิจัยและผลงานทางวิชาการท่ีเน้นการสร้างนวัตกรรม 
ผลงานทางวิชาการลักษณะอื่น และผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม 
ที่สามารถน าไปพัฒนาชุมชนท้องถิ่น รวมถึงการสร้างรายได้และชื่อเสียง
ให้แก่มหาวิทยาลัย  
1.1.5 รวบรวมและจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศด้านบุคลากรและ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มีศักยภาพเป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานภายนอก
ได้ และเผยแพร่ในช่องทางที่หลากหลาย  
1.1.6 จัดท าฐานข้อมูลชุมชนท้องถิ่น ประเด็นปัญหา ความต้องการและ
จัดท าสื่อเผยแพร่ รวมถึงฐานข้อมูลนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและ
จัดท าสื่อเผยแพร่ในช่องทางท่ีหลากหลาย  
1.1.7 ก าหนดให้หน่วยงานจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ผลงานการพัฒนาเชิง
พ้ืนที่และเผยแพร่ในช่องทางที่หลากหลาย  
1.1.8 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาเชิงพ้ืนที่เพ่ือจัดท า KPRU 
Engagement Model  
1.1.9 ส่งเสริมบทบาทศูนย์ความเป็นเลิศเพ่ือสร้างนวัตกรรมพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่น 

ด้วยศาสตร์พระราชา 
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ตัวช้ีวัด มาตรการ 

1.1.10 สร้างความร่วมมือของเครือข่ายในลักษณะภาคีหุ้นส่วน 
(partnership) และก าหนดให้มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายใน/
ภายนอกในการให้บริการวิชาการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทาง
พันธกิจ สัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่น (University 
Engagement)  
1.1.11 แต่งตั้งคณะท างานศึกษาระบบการจัดอันดับความยั่งยืนโดย 
Times Higher Education  
1.1.12 จัดท าหลักสูตรระยะสั้นในการสร้างเสริมฝีมือแรงงานตามความ
ต้องการของหน่วยงานในเขตพ้ืนที่ และเขตเศรษฐกิจพิเศษ หรือความ
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ โดยให้สามารถสะสมเป็นหน่วยกิต 
ส าหรับการศึกษาในระดับปริญญา   
1.1.13 พัฒนาศักยภาพศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่มีอยู่ให้มี
มาตรฐานมากยิ่งขึ้น และจัดตั้งศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงานอ่ืนเพ่ิมเติม อาทิ 
ศูนย์ทดสอบ IC3 ศูนย์ทดสอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์ เป็นต้น  
1.1.14 สร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายเพ่ือพัฒนาแรงงานและผู้สูงวัยให้
สามารถเข้าถึงข้อมูล (Smart Person) ในการประกอบอาชีพ   
1.1.15 ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยและคนในชุมชน  
1.1.16 ส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการชุมชน วิสาหกิจเริ่มต้น 
(Startups) และการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการประกอบการ 
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กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยพัฒนาท้องถิ่น 

ตัวช้ีวัด มาตรการ 
5 ร้อยละของอาจารย์ที่มี
ผลงานวิจัยพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของ 
ชุมชนต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
 
6 ร้อยละของงบประมาณ
ทุนอุดหนุนการวิจัยพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นต่องบประมาณ 
ทุนอุดหนุนการวิจัยทั้งหมด 

1.2.1 จัดท ายุทธศาสตร์การวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่นจังหวัด
ก าแพงเพชรและจังหวัดตาก  
1.2.2 จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการวิจัย การผลิตผลงานวิชาการ
รับใช้สังคม การตีพิมพ์เผยแพร่ และการจดอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร   
1.2.3 จัดกิจกรรมในการบูรณาการความร่วมมือในศาสตร์ต่าง ๆ  
ที่หลากหลาย เพื่อเขียนโครงการวิจัยของบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก   
1.2.4 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาโจทย์วิจัยตามบริบทของ
มหาวิทยาลัยในกลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และเกณฑ์ Times Higher 
Education  
1.2.5 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านจริยกรรมการวิจัยในมนุษย์  
1.2.6 ก าหนดชุมชนเป้าหมายหรือสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่เป้าหมาย   
โดยบูรณาการการวิจัยกับการบริการวิชาการ  
1.2.7 สนับสนุนการท าวิจัยจากงานบริการวิชาการ  
1.2.8 สร้างความร่วมมือกับชุมชน มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานภายใน 
ประเทศและต่างประเทศในการส่งเสริมการท าวิจัยพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
และการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 

กลยุทธ์ที่ 1.3 ยกระดับการตีพิมพ์เผยแพร่และการใช้ประโยชน์งานวิจัยหรือทรัพย์สินทางปัญญา 

ตัวช้ีวัดที่ มาตรการ 

7 จ านวนบทความที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ ในวารสารระดับ ชาติและ
นานาชาติ ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล
ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ  
8 จ านวนผลงานวิจัยที่ยื่นจด
สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หรือได้รับ
สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร  
9 จ านวนชุมชนที่ใช้ประโยชน์
จากผลงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรม 

1.3.1 จัดอบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้/จัดระบบพี่เลี้ยงและติดตามให้ค าปรึกษา 
เพ่ือพัฒนาสมรรถนะการวิจัย การผลิตผลงานวิชาการรับใช้สังคม และการ
ตีพิมพ์เผยแพร่   
1.3.2 จัดประชุมวิชาการและจัดนิทรรศการ ระดับชาติและหรือนานาชาติ
ร่วมกับเครือข่าย  
1.3.3 จัดเวทีน าเสนอผลงานในพื้นที่หรือการเปิดให้เยี่ยมชมพ้ืนที่ที่ได้รับการ
พัฒนา และมีการเผยแพร่สู่สาธารณชน ตามเกณฑ์การพิจารณาผลงาน
วิชาการรับใช้สังคม  
1.3.4 สนับสนุนการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หรือได้รับสิทธิบัตร  
อนุสิทธิบัตร และส่งเสริมการหารายได้จากผลงานที่ได้รับสิทธิบัตร  
อนุสิทธิบัตร  
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ตัวช้ีวัดที่ มาตรการ 

 1.3.5 ก าหนดชุมชนและผู้ประกอบการที่ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม และประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่
สามารถน าไปใช้ประโยชน์/หรือ หารายได้จากภายนอกได้  
1.3.6  จัดกิจกรรมการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนจากงานวิจัย   
1.3.7 จัดท าระบบติดตามและประเมินผลลัพธ์ ผลกระทบจากการน าผล 
การ วิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 

กลยุทธ์ที่ 1.4 ส่งเสริมการเรียนรู้และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยให้แก่ชุมชนท้องถิ่นเพื่อเสริม  

       พลังปัญญาของแผ่นดิน  

ตัวช้ีวัด มาตรการ 
10 จ านวนนวัตกรรมหรือ
มาตรฐาน  ด้านศิลปวัฒนธรรม 
เพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
 
11 ระดับความส าเร็จของการ
บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ 
เรือนไทยให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
ด้านศิลปวัฒนธรรม 
 

1.4.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพ่ือส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น   
1.4.2 สนับสนุน บุคลากร นักศึกษา การจัดท าฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม
ในจังหวัดก าแพงเพชร  
1.4.3 สนับสนุนให้มีการด าเนินงานและบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับ
การเรียนการสอน การบริการวิชาการ งานวิจัย กิจกรรมนักศึกษา ระหว่าง
หน่วยงานภายในและท้องถิ่นภายนอก   
1.4.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์เพ่ือเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ   
1.4.5 ส่งเสริมให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมหรือการสร้างมาตรฐาน
ด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น   
1.4.6 พัฒนารูปแบบการให้บริการของศูนย์การเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม  
1.4.7 จัดระบบและกลไกการติดตามผลลัพธ์ ผลกระทบ และความคุ้มค่า 
ในการด าเนินงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
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เป้าประสงค์ที่ 2 บัณฑิตครู ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ และมีสมรรถนะตามมาตรฐาน 

กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาอาจารย์ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ให้เป็นผู้น าทางวิชาการด้านการยกระดับคุณภาพ 

       การศึกษาของสถานศึกษา 

ตัวช้ีวัด มาตรการ 

12 ร้อยละของอาจารย์ในสถาบัน
ผลิตครูที่สอบผ่านมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ 
 
13 ร้อยละของอาจารย์ในสถาบัน
ผลิตครูที่จัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ (ยกเว้นโปรแกรมวิชา
ที่สอนเป็นภาษาต่างประเทศ) 
 
14 ร้อยละของอาจารย์ที่ไม่มีวุฒิครู
ที่ได้รับการพัฒนาด้านสมรรถนะทาง
วิชาชีพครู 
 
 

2.1.1 ก าหนดให้อาจารย์ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ต้องผ่านการสอบวัด
มาตรฐานภาษาอังกฤษ อย่างน้อย 
ร้อยละ 40 ของอาจารย์ในหลักสูตรทั้งหมด  
2.1.2 ก าหนดให้อาจารย์ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตทุกหลักสูตร จัดการ
เรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ อย่าง 
น้อยหลักสูตรละ 2 คน (ร้อยละ 50 ของเวลาเรียนต่อภาคเรียน และต้อง
ปรากฏรายละเอียดกิจกรรม การสอนเป็นภาษาอังกฤษใน มคอ.3)  
2.1.3 ก าหนดให้อาจารย์แต่ละสาขาที่ไม่มีวุฒิครูหรือไม่มีประสบการณ์จัด
การศึกษาร่วมกับสถานศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการกับสถานศึกษา 
ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง และประเมินผลที่ได้รับจากการเข้าร่วม กิจกรรม 
เช่น ประสิทธิภาพในการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
2.1.4 ก าหนดให้อาจารย์ที่ไม่มีวุฒิครูศึกษาบทเรียนออนไลน์ (หลักสูตร 
การวัดและประเมินผล จิตวิทยา และการจัดการเรียนรู้) รวมถึงเข้าร่วม
กิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตนเองให้ครอบคลุมตาม 
มาตรฐานวิชาชีพครู  
2.1.5 ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาในการพัฒนาด้านสมรรถนะ
ทางวิชาชีพครูให้กับอาจารย์ที่ไม่มีวุฒิครูหรือไม่มีประสบการณ์จัด
การศึกษาร่วมกับสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
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กลยุทธ์ที่  2.2 พัฒนาบัณฑิตครูให้มีคุณภาพสูง (High Performance Teacher) เพื่อเสริมสร้างการพัฒนา 

        ประเทศที่ยั่งยืน  

ตัวช้ีวัด มาตรการ 
15 ร้อยละของนักศึกษาครูที่ผ่าน
การประเมินระดับความสามารถการ
ใช้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน 
CEFR (Common European 
Framework of Reference for 
Languages) หรือเกณฑ์มาตรฐาน
อ่ืน 
 
 16 ร้อยละของบัณฑิตครูที่ได้รับ
การคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
โครงการพิเศษ 
 
17 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปี
สุดท้ายที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการ
เผยแพร่สู่สาธารณะหรือมีการ
น าไปใช้ประโยชน์ 
 
18 ร้อยละของนักศึกษาครูชั้นปี
สุดท้ายที่สอบผ่าน ภาค ก. ตาม
เกณฑ์ ก.พ. 

2.2.1 ก าหนดให้นักศึกษาครูส่งผลการทดลองสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์
มาตรฐานโดยใช้ระบบการสอบแบบ Mock Test ทุกภาคเรียน (กรณีผล
การทดสอบยังไม่ถึงเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด)  
2.2.2 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐานให้กับนักศึกษาครูก่อน
ส าเร็จการศึกษา และฝึกท าข้อสอบโดยเก็บข้อมูลพัฒนาการ   
2.2.3 ก าหนดให้นักศึกษาผ่านการทดสอบประมวลความรู้วิชาชีพครู ในชั้น
ปีที่ 1, 2, 3 และ 4 เกณฑ์การผ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
2.2.4 ก าหนดให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายผ่านการทดสอบประมวลความรู้
วิชาเอกไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
2.2.5 ก าหนดให้นักศึกษาครูตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ หรือน
น าเสนอในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ  
หรือน าไปใช้ในการแก้ปัญหา/พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน 
หรือพัฒนาชุมชนท้องถิ่น อย่างน้อย 1 ครั้งตลอดหลักสูตร  
2.2.6 ก าหนดให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายผ่านการทดสอบ ภาค ก. ตามเกณฑ์ 
ก.พ. เกณฑ์การผ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 (Mock test /สนง. ก.พ. 
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กลยุทธ์ที่  2.3 สร้างนวัตกรรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าการให้มีสมรรถนะสอดคล้อง 

        กับความต้องการในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

ตัวช้ีวัด มาตรการ 

19 ร้อยละของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในโรงเรียนเครือข่าย 
(โรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/
ครูพ่ีเลี้ยง) ที่ได้รับการพัฒนาตาม
มาตรฐานวิชาชีพและสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
20 จ านวนสถานศึกษาที่ได้รับการ
ยกระดับคุณภาพวิชาชีพและ
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.3.1 จัดอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาและบัณฑิตครูของ
มหาวิทยาลัยในด้านการวิจัยหรือนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน
และด้านมาตรฐานวิชาชีพครู  
2.3.2 พัฒนากิจกรรมตามข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาเครือข่าย
สถาบันการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและสถาบันผลิตครูทั้งในและต่างประเทศ 
รวมทั้งติดตามผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนจากความร่วมมือ  
2.3.3 ให้หลักสูตรหรือหน่วยงานอื่น ๆที่ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ก าหนดเป้าหมายสถานศึกษาและประเด็นในการยกระดับ
คุณภาพ อย่างน้อย 1 ด้าน ต่อปีการศึกษา และด าเนินการ พัฒนาตาม
แผน  
2.3.4 พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมในด้านวิชาการ วิชาชีพ หรือด้านอื่น ๆ  
ที่ตรงตามความต้องการให้กับบุคลากรทางการศึกษาและบัณฑิตครูของ
มหาวิทยาลัย 
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เป้าประสงค์ที่ 3 ผลิตบัณฑิตคุณภาพที่สร้างสรรค์สังคม 

กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการวิจัยและนวัตกรรมที่น าไปใช้พัฒนาชุมชน 

ตัวช้ีวัด มาตรการ 

21 ร้อยละของหลักสูตรที่มีงานวิจัย
ของนักศึกษาซึ่งน าไปใช้ในการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือ 
มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่จาก
งานวิจัยของนักศึกษา 

3.1.1 ก าหนดนโยบายให้ทุกหลักสูตรจัดให้มีนักศึกษาท าวิจัยและ
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาสังคมหรือชุมชนโดยบูรณาการการวิจัยกับการบริการ
วิชาการ  
3.1.2 จัดการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research Based 
Learning) เพ่ือผลิตหรือพัฒนานวัตกรรมส าหรับน าไปใช้พัฒนาสังคมหรือ
ชุมชน  
3.1.3 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการกับวิจัยหรือ
การบริการวิชาการ   
3.1.4 จดัสรรทุนวิจัยให้กับนักศึกษาที่ท าวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและ
ส่งเสริมการน าเสนอบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่  
3.1.5 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการท าวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น   
3.1.6 จัดเวทีน าเสนอผลงานวิจัยและยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้กับนักศึกษา 
ที่น างานวิจัยไปพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  
3.1.7 จัดท าวารสารเผยแพร่งานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
3.1.8 ส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะการเป็นวิศวกรสังคมเพ่ือพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม
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กลยุทธ์ที่ 3.2 ผลิตบัณฑิตได้ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งด้านสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะบัณฑิต 

ศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ คือมีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง       

เข้มแข็ง มีอาชีพ มีงานท า และมีความเป็นพลเมืองดี มีวินัย 

ตัวช้ีวัด มาตรการ 
22 ผลการประเมินคุณภาพ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 
23 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปี
สุดท้ายที่ผ่านการประเมิน
คุณภาพตามกรอบ KPRUQF  
โดยได้รับคะแนนประเมินไม่น้อย
กว่า 3.51 จากระดับคะแนน 5 
 
24 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ
การข้ึนทะเบียนประกอบวิชาชีพ
หรือผ่านการทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
ที่เก่ียวข้องกับสาขา 
 
25 ร้อยละของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีปีสุดท้ายที่สอบผ่าน
ในระดับ A2 ตามมาตรฐาน 
CEFR หรือมาตรฐานอ่ืนๆ  
ที่เทียบเท่า 
 
26 อัตราการได้งานท า /ท างาน
ตรงสาขา/ประกอบอาชีพอิสระ
ทั้งตามภูมิล าเนาและนอก
ภูมิล าเนาของบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภายใน
ระยะเวลา 1 ปี 

3.2.1 พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษที่สามารถสอบผ่านมาตรฐานภาษาต่างประเทศท่ีมหาวิทยาลัย
ก าหนด หรือมาตรฐานอื่นท่ีเทียบเท่าหรือที่เป็นที่ยอมรับ ในระดับชาติ  
3.2.2 พัฒนาศักยภาพวิชาการนักศึกษาให้มีความพร้อมรับการพัฒนาประเทศ
ไทย 4.0 และมีความสามารถในการน าความรู้ไปสร้างสรรค์สังคมตาม 
อัตลักษณ์  
3.2.3 ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และยกย่อง /ให้รางวัลแก่นักศึกษา 
ให้เป็นคนดี มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตอาสา  
3.2.4 ส่งเสริมแนวคิดการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นให้กับนักศึกษา  
3.2.5 ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thailand Qualifications 
Framework : TQF) ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
3.2.6 ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลส าหรับคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี ประกอบด้วย การสืบค้นและการใช้งาน การสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม เอกลักษณ์และคุณภาพชีวิต การสอนหรือการเรียนรู้ เครื่องมือและ
เทคโนโลยี การติดต่อสื่อสารและการประสานงาน  
3.2.7 ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะ 4 ประการตามพระบรมราโชบาย
ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  
3.2.8 ส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนักและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  
3.2.9 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬาเพ่ือสุขภาพ และต่อต้านยาเสพติด  
3.2.10 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาพัฒนาทักษะมาตรฐานวิชาชีพหรือ
ฝีมือแรงงานแห่งชาติ  
3.2.11 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้ในการเป็นผู้ประกอบการ  
3.2.12 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR 
หรือมาตรฐานอื่น ๆ ที่เทียบเท่า 
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กลยุทธ์ที่ 3.3 วิเคราะห์และจัดท าหลักสูตรเชิงบูรณาการที่ตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับ    

ทิศทางการพัฒนาประเทศ 

ตัวช้ีวัด มาตรการ 
  27 ร้อยละของหลักสูตรระดับ 
อุดมศึกษาที่มีผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับดี 
 
  28 จ านวนหลักสูตรที่ถูก
ปรับปรุงให้ทันสมัย หรือ
หลักสูตรใหม่ในรูปแบบสห
วิทยาการที่ตอบสนองต่อการ
พัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับ
การพัฒนาประเทศ 
 
  29 อัตราการศึกษาต่อในพ้ืนที่
ของประชากรวัยอุดมศึกษา
เพ่ิมข้ึน 

3.3.1 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเชิงบูรณาการ  
3.3.2 ก าหนดให้มีการควบรวมหลักสูตรที่มีความซ้ าซ้อนหรือใกล้เคียงกัน  
โดยเฉพาะหลักสูตรที่มีจ านวนนักศึกษาลดลง หรือมีการออกกลางคันสูง    
เพ่ือใช้ศักยภาพอาจารย์ส่วนที่เกินจ านวนขั้นต ่า  
3.3.3 พัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการในการ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในท้องถิ่น   
3.3.4 พัฒนาระบบและกลไกการควบคุม ติดตามผลการด าเนินงานของ
หลักสูตรตามมาตรฐานคุณภาพหลักสูตร  
3.3.5 ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรให้น าเกณฑ์มาตรฐานสากลมาใช้ในการ
บริหารจัดการ   
3.3.6 ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรให้มีการจัดการเรียนการสอนในระบบคลัง
หน่วยกิตระดับอุดมศึกษา (Credit bank) เพ่ือการเชื่อมโยงทั้งการศึกษาใน
ระบบ การศึกษานอกระบบ และ การศึกษาตาม อัธยาศัย เพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต  
3.3.7 ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เช่น สื่อ/นวัตกรรมการสอนอิเล็กทรอนิกส์ การเรียนการสอนออนไลน์ 
กระบวนการเรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิด ส าหรับมหาชน (Thai MOOC) 
เป็นต้น  
3.3.8 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบผสมผสานและ 
มีมาตรฐาน การจัดการศึกษาหลักสูตรการเรียนการสอนร่วมกัน และค านวณ
ภาระงานของอาจารย์เช่นเดียวกับการสอนในชั้น เรียนของมหาวิทยาลัย  
3.3.9 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาต่อของประชากรวัยอุดมศึกษาในเขต
พ้ืนที่บริการ 
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กลยุทธ์ที่ 3.4 พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้บูรณาการกับการปฏิบัติงานจริงและเสริมสร้าง   

                 ทักษะและจิตส านึกในการพัฒนาท้องถิ่น 

ตัวช้ีวัดที่ มาตรการ 
  30 จ านวนหลักสูตรที่มี 
การจัดการเรียนการสอน 
เชิงบูรณาการกับการ
ปฏิบัติงานจริง  

3.4.1 ก าหนดนโยบายให้ทุกหลักสูตรจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการ
ปฏิบัติงานจริง  
3.4.2 พัฒนาระบบและกลไกการสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนา
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและผู้ใช้บัณฑิต   
3.4.3 พัฒนาระบบและกลไกการสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าเพ่ือส่งเสริมคุณภาพการผลิต
บัณฑิต   
3.4.4 สร้างความร่วมมือกับชุมชน สถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรและ 
การจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและผู้ใช้บัณฑิต 
3.4.5 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนการสอนกับการปฏิบัติงานจริง 
(Cooperative and Work Integrated Education : CWIE)  
3.4.6 สร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนการ
สอนกับการปฏิบัติงานจริง (Cooperative and Work Integrated Education : 
CWIE) ระหว่างมหาวิทยาลัย อาจารย และสถานประกอบการ  
3.4.7 ส่งเสริมการจัดการศึกษาและประสบการณ์การเรียนรู้โดยการแสวงหาและ
สร้างความร่วมมือ/ครือข่ายกับสถาบัน องค์กร และสมาคมทางวิชาการและ วิชาชีพ
ที่เก่ียวข้องทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับสากล 
3.4.8 ก ากับ ติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานของหลักสูตรในการจัดการ
เรียนการสอนร่วมกับการท างานการปฏิบัติงานจริง  
3.4.9 ส่งเสริมแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตรที่ประสบความส าเร็จจากการจัดการศึกษา
เชิงบูรณาการการเรียนการสอนกับการปฏิบัติงานจริง (Cooperative and Work 
Integrated Education : CWIE) และเผยแพร่สู่การใช้ประโยชน์ 
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กลยุทธ์ที่ 3.5 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ 

ตัวช้ีวัด มาตรการ 

31 ร้อยละของอาจารย์ 
ที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ 

3.5.1 พัฒนาอาจารย์ให้มีศักยภาพ สมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ  
และจรรยาบรรณวิชาชีพ   
3.5.2 พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษส าหรับอาจารย์ผู้สอนให้อยู่ในระดับ 
ที่สามารถสอนเป็นภาษาอังกฤษ หรือสามารถสอบผ่านมาตรฐานคุณภาพ
ภาษาอังกฤษที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล  
3.5.3 พัฒนาทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
3.5.4 พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง  
3.5.5 พัฒนาอาจารย์ให้มีศักยภาพการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน/พัฒนา
นวัตกรรมส าหรับน าไปใช้พัฒนาสังคมหรือชุมชน/พัฒนาสมรรถนะทางวิชาการ  
3.5.6 สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้ทุกคนเข้าศึกษาหลักสูตรระยะสั้นทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศจากสถาบันที่เชื่อถือ 

 
 

 

 

เป้าประสงค์ที่ 4 การบริหารจัดการที่ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม และมีความม่ันคง    

          ทางการเงิน 

กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาระบบและกลไกการจัดหารายได้ที่เป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความม่ันคงทางการเงินของ     

                 มหาวิทยาลัย 

ตัวช้ีวัด มาตรการ 
32 จ านวนหลักสูตรระยะ
สั้น /การให้บริการ 
ที่ก่อให้เกิดรายได้ 

4.1.1 ทบทวนข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ที่เก่ียวข้องกับการจัดหารายได้ของ
มหาวิทยาลัย  
4.1.2 ก าหนดนโยบายให้ทุกคณะและทุกหน่วยงาน จัดให้มีหลักสูตรระยะสั้นหรือ
หลักสูตรระยะยาว 
(ประกาศนียบัตร) ที่ก่อให้เกิดรายได้และก าหนดเป็นภาระงาน (Work load) ของ
บุคลากรทุกระดับ 4.1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานและ
รายงานผลการด าเนินงานการให้บริการทรัพย์สินและทรัพยากรของมหาวิทยาลัย 
ที่ก่อให้เกิดรายได้ ทั้ง 3 ด้าน ตามตัวชี้วัด  

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน  

มีธรรมาภิบาล เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมและมีความมั่นคงทางการเงิน 
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ตัวช้ีวัด มาตรการ 

4.1.4 มหาวิทยาลัยฯ จัดท ามาตรการหรือแนวปฏิบัติในการให้บริการทรัพย์สินและ
ทรัพยากรของ 
มหาวิทยาลัยฯ ที่เป็นประโยชน์ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างคุ้มค่าคุ้มทุน       
4.1.5 ส่งเสริมให้ทุกคณะ/หลักสูตร จัดท าหลักสูตรระยะสั้นหรือหลักสูตรระยะยาว
(ประกาศนียบัตร) ที่มีมาตรฐานโดยผ่านการรับรองของหน่วยงาน อาทิ กระทรวง
อุดมศึกษาฯ กระทรวงศึกษาธิการ กรม พัฒนาฝีมือแรงงาน  
4.1.6 ก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อแสวงหากลุ่มลูกค้ามาใช้บริการทรัพย์สินและ
ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยด้วยช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ แผ่นพับ เพจ 
โฆษณาทางผ่านวิทยุและ โทรทัศน์ท้องถิ่น 
 

 

กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนากระบวนการสร้างความผูกพันของลูกค้าและบุคลากร 

ตัวช้ีวัดที่ มาตรการ 
33 ระดับความผูกพันของ 
ลูกค้าและบุคลากรที่มีต่อ
มหาวิทยาลัย 

4.2.1 ก าหนดลูกค้าทั้งในปัจจุบันและอนาคตของแต่ละพันธกิจให้ชัดเจน  
4.2.2 ถ่ายทอดท าความเข้าใจการด าเนินงานตามพันธกิจสัมพันธ์ และส ารวจความ
ต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และจัดโครงการที่ตอบสนองต่อความต้องการของ
ลูกค้า  
4.2.3 จัดท าแผน และกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างลูกค้าสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยและ
บุคลากร   
4.2.4 ให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการด าเนินการเพ่ือสร้างความผูกพันของลูกค้า
และบุคลากรที่มีต่อมหาวิทยาลัย 
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กลยุทธ์ที่ 4.3 พัฒนาองค์การให้มีระบบบริหารจัดการที่ดี 

ตัวช้ีวัดที่ มาตรการ 
34 ร้อยละของหน่วยงาน 
ที่มีระบบการบริหารจัดการ
ที่ได้รับการรับรองตาม
มาตรฐานสากล 

4.3.1 ปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ให้ทันสมัยตามมาตรฐานสากล 
มีประสิทธิภาพและเหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลง   
4.3.2 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต   
4.3.3 ทบทวนการวิเคราะห์อัตราก าลัง ให้เหมาะสมสอดคล้องกับภาระงาน       
การบริหารงบประมาณในอนาคตและโครงสร้างองค์กรที่เปลี่ยนแปลง โดยการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรมหาวิทยาลัย 
4.3.4 จัดการความรู้พัฒนานวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย  
4.3.5 พัฒนาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย 

 

กลยุทธ์ที่ 4.4 พัฒนากระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพโดยการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยรองรับการเป็น 

       มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ 

ตัวช้ีวัด มาตรการ 

35 ร้อยละของหน่วยงาน 
ที่มีการบริหารจัดการที่
สอดคล้องกับมาตรฐาน
มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ 

4.4.1 ก าหนดแผนและพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล  
(E-University)  
4.4.2 ปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และการบังคับใช้ให้รองรับ
มหาวิทยาลัยดิจิทัล และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต   
4.4.3 เพิ่มประสิทธิภาพระบบงบประมาณ การเงินและพัสดุโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  
4.4.4 พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมดเป็นระบบ BI (Business Intelligent)   
4.4.5 พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือรองรับการบริหารและการเรียนรู้ที่เป็นระบบ
เดียว (Single Platform)  
4.4.6 พัฒนาระบบ KPRU4U และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพ่ือรองรับการบริหารตาม
พันธกิจของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
4.4.8 ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานมีการพัฒนานวัตกรรมหรือน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
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กลยุทธ์ที่ 4.5 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลที่เอื้อต่อการรักษาคนดี คนเก่ง และพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 

       ให้เป็นมืออาชีพ 

ตัวช้ีวัด มาตรการ 

 36 ร้อยละบุคลากร 
ที่มีสมรรถนะตามเกณฑ์ 
ที่ก าหนด 

4.5.1 ปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ที่เอ้ือต่อการรักษาทรัพยากรบุคคลที่
มีคุณภาพ  
4.5.2 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลตามสมรรถนะและความสามารถ  
4.5.3 พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
พันธกิจของมหาวิทยาลัย 4.5.4 พัฒนาภาวะผู้น าให้บุคลากรทุกระดับพร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลง  
4.5.5 สร้างมาตรฐานและระบบการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information and Communication Technology : ICT) ระดับชาติ  
และนานาชาติ  
4.5.6 สร้างมาตรฐานและระบบการพัฒนาทักษะบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ  
และภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ  
4.5.7 สร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับบุคลากร และสวัสดิการให้กับบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย   
4.5.8 สร้างแรงจูงใจในการพัฒนาบุคลากรตามเส้นทางความก้าวหน้าทางสาย
วิชาชีพ เพื่อให้มีความมั่นคงทางอาชีพ   
4.5.9 ยกย่องเชิดชูคนดี คนเก่ง 

 

กลยุทธ์ที่ 4.6 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศเพื่อเสริมสร้างประสิทธิผล 

       ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

ตัวช้ีวัดที่ มาตรการ 
37 จ านวนเครือข่ายที่ด าเนิน
กิจกรรมความร่วมมือในการ
พัฒนาองค์กร 

4.6.1 ทบทวนหรือตรวจสอบความเป็นปัจจุบัน ความร่วมมือระหว่างเครือข่าย
ภายในและต่างประเทศกับมหาวิทยาลัย   
4.6.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย  
4.6.3 วางแผนโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือระหว่างเครือข่ายภายในและ
ต่างประเทศกับมหาวิทยาลัย  
4.6.4 ก ากับ ติดตาม ประเมินผลความส าเร็จของความร่วมมือ  
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                แหล่งงบ      
    เวลา 

งบประมาณแผ่นดิน 
งบประมาณเงินรายได้ 

(ร้อยละ) 
รายจ่ายประจ า 

(ร้อยละ) 
รายจ่ายงบลงทุน 

(ร้อยละ) 

ไตรมาสที่ 1 
(1 ต.ค. - 31 ธ.ค.64) 

32 
20 

36 20 

ไตรมาสที่ 2 
(1 ม.ค. - 31 มี.ค.65) 

54 
20 

57 45 

ไตรมาสที่ 3 
(1 เม.ย. - 30 มิ.ย.65) 

77 
25 

80 65 

ไตรมาสที่ 4 
(1 ก.ค. - 30 ก.ย.65) 

100 
25 

100 100 

รวม 100 % 90 % 

 

หมายเหตุ  งบประมาณแผ่นดิน ตามเป้าหมายร้อยละการเบิกจ่ายตามไตรมาส (สิ้นสุดเดือน กรกฎาคม 2565)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 


