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  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 ในมาตรา 14 ได้ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี เพ่ือแปลงเป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปีและก าหนดแนวในการจัดสรรงบประมาณตอบสนองต่อนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐที่ปรับเปลี่ยน  
รวมทั้งนโยบายจากการหารือในการประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศได้ร่วมก าหนดแนวทางการยกระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) (ฉบับ
ปรับปรุงวันที่ 11 ตุลาคม 2561) ที่มุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น   ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรจึงได้จัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) และได้ท าการทบทวนและจัดท าแผนกลยุทธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับปรับปรุง ปี 2565) เพ่ือน ามา
ถ่ายทอดและจัดท าเป็นแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  โดยใช้ผลจากกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับของมหาวิทยาลัยในการแสดงความ
คิดเห็นในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2564 เพ่ือยกร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2565" กิจกรรมที่ 1 การประชุม
ทบทวนแผนจ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ในวันที่ 28 มิถุนายน 2564 และกิจกรรมที่ 2 การประชุมทบทวนแผนในภาพรวม ในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร โดยมุ่งเน้นให้มีการปรับปรุงแผนในระดับต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวง  
ตลอดจนเพื่อใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานให้สามารถชี้น าและเป็นกลไกก ากับติดตามการด าเนินงานของหน่วยงานทุกระดับของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ  
  มหาวิทยาลัยฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารแผนกลยุทธ์ ประจ าปี พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับปรับปรุง ปี 2565) และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ฉบับนี้  จะช่วยส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการปฏิบัติงานและการพัฒนามหาวิทยาลัย  และเป็นแนวทางให้บุคลากร
และหน่วยงานต่าง ๆ ใช้เป็นเครื่องมือส าหรับแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติต่อไปสู่ความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  อันจะส่งผลให้มหาวิทยาลัยประสบความส าเร็จตามที่มุ่งหวังไว้ 
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ส่วนที่ 1 : บทน ำ 
 

กรอบแนวคิดหลักในกำรทบทวนแผนกลยุทธ์ ฉบับปรับปรุงปี 2565 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร บริหารจัดการภารกิจภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อ

การพัฒนาท้องถิ่น ตามพระบรมราโชบาย ระยะ 20 ปี ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่จัดท าร่วมกันระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง  และมีการจัดท าแผนระยะสั้น คือ แผนกล
ยุทธ์ ประจ าปี พ.ศ. 2561-2565 โดยในแต่ละปีจะท าการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติราชการประจ าปี เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการจัดท างบประมาณเพื่อจัดสรรให้หน่วยงาน
ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย  

 อนึ่ง ในแต่ละปีมหาวิทยาลัยจะมีการทบทวนแผนกลยุทธ ์ประจ าป ีพ.ศ. 2561-2565 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2565 
ที่จะถึงนี้ มีสถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกที่เป็นทั้งโอกาสและข้อจ ากัด ซึ่งส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการ ไม่ว่าจะเป็นวิกฤติการลดลงของประชากรเป้าหมายที่จะเข้าสู่ระบบ
อุดมศึกษา ทิศทางการพัฒนาประเทศ สถานการณ์ทางการเมืองและงบประมาณของประเทศ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเข้าถึงความรู้ รวมถึงโรคระบาดไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ที่
เกิดขึ้นในปัจจุบัน เป็นผลให้สถาบันอุดมศึกษาจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงชนิดที่เรียกได้ว่าต้องมีการพลิกโฉมเพื่อ ปรับบทบาทการเป็นสถาบันอุดมศึกษาตามเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 อย่างแท้จริง  

 ทั้งนี้ ในการทบทวนแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2561-2565 เพื่อจะน าไปสู่การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2565 และคู่มือการจัดท างบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 คร้ังนี้นั้น มีกรอบแนวคิดหลักในการทบทวน ดังนี้ 

1. การปรับทิศทางและบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภายใต้สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ท าให้มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรจะต้อง
ปรับเปลี่ยนบทบาทส าคัญให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง ทั้งนี้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ก าหนดกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวง พ.ศ. 
2563-2570 และยุทธศาสตร์กระทรวง  พ.ศ. 2563 แล้ว เพื่อเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาระบบอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ให้สอดคล้องและบูรณาการ
กัน เพื่อให้เกิดเป็นพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยมีวิสัยทัศน์ ได้แก่ “เตรียมคนไทยแห่งศตวรรษที่ 21  พัฒนาเศรษฐกิจที่กระจายโอกาสอย่างทั่วถึง สังคมที่มั่นคง และ
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยสร้างความเข้มแข็งทางนวัตกรรมระดับแนวหน้าในสากล น าพาประเทศไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว”  และเพื่อเป็นกลไกในการปรับเปลี่ยนประเทศไทยไปสู่
ประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม จึงก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการด าเนินงานในลักษณะแพลตฟอร์ม (platform) ความร่วมมือ ตามเป้าประสงค์ของการพัฒนาใน 4 
ด้าน ได้แก่  

1) การพัฒนาก าลังคนและสถาบันความรู้  
2) การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม  
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3) การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน  
4) การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ า 

2. การปรับบทบาทการเป็นสถาบันอุดมศึกษา ที่มีจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ในกลุ่มการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ (Area Based and Community) เพื่อจะเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่
มุ่งสู่การพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ เป็นแหล่งเรียนรู้ ถ่ายทอดความรแูละเทคโนโลยีเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แกบุคคล ชุมชน สังคม หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อการด ารงชีพ และให้
ประชาชนมีโอกาสเรียนรูตลอดชีวิต น าไปสูความเข้มแข็งและการพัฒนาที่ยั่งยืนของทรัพยากรมนุษย์ สังคม ทองถิ่นและภูมิภาค  โดยเป้าหมายหลัก จะเป็นการมุ่งเน้นพัฒนาชุมชน
ระดับท้องถิ่น และผลิตบัณฑิตให้มีความร ูความสามารถ เป็นหลักในการขับเคลื่อน พัฒนาและเปลี่ยนแปลง ในระดับท้องถิ่นและภูมิภาค ด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนา การผลิตบัณฑิต ให้
บริการวิชาการ ประยุกต์ความรสููการปฏิบัติ และสร้างองค์ความรูจากการปฏิบัติ รวมทั้งการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

อนึ่ง ในการวิเคราะห์ตัวเองเพื่อที่จะทราบว่า มหาวิทยาลัยอยู่กลุ่มใดนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน (Performance) และศักยภาพ 
(Potential) ในมิติด้านความเชี่ยวชาญของบุคลากร องค์ความรู้ นวัตกรรม ผลการวิจัย ภาคีเครือข่าย และแหล่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มี ซึ่งมีตัวชี้วัดในกลุ่มนี้ทั้งสิ้น 8 ตัว ได้แก่ 

 

ประเภทตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 

ตัวชี้วัดผลกำรด ำเนินงำน (Performance) 
 

ตัวชี้วัดศักยภำพ (Potential) 

ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถเป็นหลักใน
การขับเคลื่อนพัฒนาและเปลี่ยนแปลงในระดับ
ท้องถิ่นและภูมิภาค 

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

2. การพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area Based Development) 

5. ความสอดคล้องของหลักสูตร (Curriculum Alignment) 
6. การวิจัยและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาในพื้นที่ภูมิภาค 

(Research/Service in Region) 
พัฒนากลไกขับเคลื่อนในสถาบนัอุดมศึกษา 3. การมีส่วนร่วมของบุคคลหรือหน่วยงานในชุมชน พืน้ที่ 

หรือภูมิภาค (Non Age Group Participation) 
4. ความยั่งยืนของมหาวิทยาลัย ชุมชนและสงัคม 

(Green/Sustainability) 

7. การมีส่วนร่วมของสังคมและชุมชน (Inclusive 
Community) 

8. การบูรณาการงบประมาณจากภาครัฐและเอกชนในการ
ด าเนินงานเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมในพืน้ที่ (Integrated 
Government Budget) 

 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว พบว่ามหาวิทยาลัยฯ มีความสามารถในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนเชิ งพื้นที่ (Area Based and 

Community) โดยสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบแล้ว ในการประชุมคร้ังที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา อนึ่งจากการวิเ คราะห์ข้อมูลดังกล่าว ยังพบอีก
ว่า มหาวิทยาลัยฯ จะต้องปรับกลไกการบริหารงานเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายตามจุดเน้นที่ก าหนด ซึ่งในการทบทวนแผนกลยุทธ์ในครั้งนี้ ได้น ามาก าหนดเป็น
มาตรการเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับจุดเน้นที่มหาวิทยาลัยควรพัฒนามากข้ึน 
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3. ในการถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ มหาวิทยาลัยฯ ได้ก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลแผน โดยกองนโยบายและแผนได้รวบรวมข้อมูลเพื่อรายงานผลตัวชี้วัดตามแผน
กลยุทธ์/แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) เพื่อให้คณะกรรมการทบทวนแผนฯ พิจารณาว่า ตัวชี้วัดตามแผนบรรลุเ ป้าหมายตามที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
และผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดอยู่ในระดับใด ซึ่งจะน าผลการประเมินตัวชี้วัดที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย หรือได้คะแนนน้อยว่า 3 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 มาท าการ
ทบทวนมาตรการและโครงการที่จะเป็นกรอบแผนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อไป 

4. สร้างความรับผิดชอบร่วมกันภายในมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมตั้งแต่การวางแผน การด า เนินงาน การติดตามประเมินผล และการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการ
ด าเนินงาน โดยในการทบทวนแผนกลยุทธ์ครั้งนี้ มีขั้นตอนการด าเนินงานที่จะน าไปสู่การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ ดังนี้  
 

ล ำดับที ่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง วัน/เดือน/ป ี
1 จัดเตรียมข้อมลูต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาทบทวนแผนกลยุทธ์ ประจ าปี พ.ศ. 2561-2565 เพื่อถ่ายทอดสู่แผนปฏิบัติ

ราชการ ประจ าปี 2565 ได้แก ่
- แผนกลยุทธ์ ประจ าปี 2561-2565 (ฉบับปรับปรุงปี 2564) 
- ข้อมูลพื้นฐานและผลการด าเนินงาน ระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา 
- นโยบายและยุทธศาสตรต์่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- รายงานผลตัวช้ีวัดตามแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) 

กองนโยบายและแผน 30 มี.ค. 64 

2 จัดการประชุมเชิงปฏิบตัิการ “ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปี 2564 เพื่อยกร่างแผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปี 
2565” กิจกรรมที่ 1 การประชุมทบทวนแผนจ าแนกตามประเด็นยทุธศาสตร์ โดยแบ่งออกเป็น 6 กลุม่ตามภารกิจส าคญั ได้แก่ 

1. ด้านการผลติบัณฑติ 

2. ด้านการพัฒนานักศึกษาและศลิปะและวัฒนธรรม  

3. ด้านการวิจัย 

4. ด้านการบริการวิชาการ    

5. ด้านการผลติและพัฒนาคร ู

6. ด้านการบริหารจดัการ 

คณะกรรมการฯ ซึ่งแต่งตั้งจาก
ผู้บริหาร ตัวแทนคณาจารย์ 
และตัวแทนบุคลากรภายใน

มหาวิทยาลยั 
จ านวน 150 คน 

28 มิ.ย. 64 
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ล ำดับที ่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง วัน/เดือน/ป ี
3 จัดการประชุมเชิงปฏิบตัิการ “ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปี 2564 เพื่อยกร่างแผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปี 

2565” กิจกรรมที่ 2 การประชุมทบทวนแผนในภาพรวม 
คณะกรรมการฯ ซึ่งแต่งตั้งจาก
ผู้บริหาร ตัวแทน คณาจารย์ 
และตัวแทนบุคลากรภายใน

มหาวิทยาลยั 
จ านวน 43 คน 

30 มิ.ย. 64 

4 น าข้อมูลที่ไดจ้ากการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตัิราชการ ประจ าปี 2564 เพื่อยกร่างแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปี 2565” ทั้ง 2 กิจกรรม มาปรับปรุงและจดัท า (ร่าง) แผนกลยุทธ์ ประจ าปี พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับปรับปรุงปี 
2565) และจัดท า (ร่าง) แผนปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กองนโยบายและแผน 4 ก.ค. 64 

5 น าเสนอ (ร่าง) แผนกลยุทธ์ ประจ าปี พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับปรับปรุงปี 2565) และ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร ครั้งที่ 7/2564 เพื่อพิจารณา 

คณะกรรมการบรหิาร
มหาวิทยาลยั 

6 ก.ค. 64 

6 ปรับปรุงและจัดท า (ร่าง) แผนกลยุทธ์ ประจ าปี พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับปรับปรุงปี 2565) และ (ร่าง) แผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

กองนโยบายและแผน 10 ก.ค. 64 

7 จัดท า (ร่าง) คู่มือการจัดท างบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยใช้เป็นแนวทางในการ
จัดเตรียมข้อมลูงบประมาณและจดัท างบประมาณ ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีและพันธกิจของ
มหาวิทยาลยั 

กองนโยบายและแผน 25 ก.ค. 64 

8 น าเสนอ (ร่าง) คู่มือการจดัท างบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ครั้งที่ 8/2564 

คณะกรรมการบรหิาร
มหาวิทยาลยั 

10 ส.ค. 64 

9 น าเสนอสภามหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร ในการประชุมครั้งท่ี 8/2564  เพื่อพิจารณา 
1. (ร่าง) แผนกลยุทธ์ ประจ าปี พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับปรับปรุง ปี 2565)  
2. (ร่าง) แผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
3. (ร่าง) คู่มือการจัดท างบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

สภามหาวิทยาลยั  
 

19 ส.ค. 64 

10 ปรับปรุงและจัดท าแผนปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร กองนโยบายและแผน 31 ส.ค. 64 
11 เผยแพร่แผนปฏบิัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ใน 2 รูปแบบ ได้แก่  

1. รูปเลม่เอกสาร 
2. เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย (www.plan.kpru.ac.th) ไฟล์ดิจติอลเพือ่ดาวน์โหลด 

กองนโยบายและแผน 15 ก.ย. 64 
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บริบทของมหำวิทยำลัย 
 
ประวัติควำมเป็นมำและสภำพปัจจุบันของมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร  เป็นสถาบันอุดมศึกษาสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีล าดับขั้นการพัฒนามหาวิทยาลัย ดังนี้ 
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ปีพุทธศักรำช 2516  มติคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมการฝึกหัดครูจัดตั้งวิทยาลัยครูก าแพงเพชร โดยสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2516  ตั้งอยู่เขตหมู่บ้าน วัง
ยาง หมู่ที ่1 ต.นครชุม อ.เมืองก าแพงเพชร จ.ก าแพงเพชร  มีเนื้อท่ี 421 ไร่ 58 ตารางวา 

ปีพุทธศักรำช 2518  มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518  ยกฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ปีกำรศึกษำ 2519  เปิดรับนักศึกษาภาคปกติรุ่นแรก โดยรับนักศึกษาระดับ ป.กศ. จ านวน 392 คน ซึ่งนักศึกษาได้รับการคัดเลือกจากสภาต าบลต่าง ๆ 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 ซึ่งมี ผลให้วิทยาลัยครูก าแพงเพชรมี

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 ใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

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

ปีพุทธศักรำช 2550  เปิดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  และหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

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 14 หน่วยงาน  ประกอบด้วย  คณะครุศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ  คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด  บัณฑิตวิทยาลัย  ส านักงานอธิการบดี  ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  สถาบันวิ จัยและพัฒนา  และส านักบริการวิชาการและจัดหา
รายได้ 
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โครงสร้ำงองค์กรมหำวทิยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
 

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

- กองกลาง 
- กองนโยบายและแผน 
- กองพัฒนานักศึกษา 

 
 
 

มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 

คณะ มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 
แม่สอด 

ส านัก/ สถาบนั 

โปรแกรมวิชา ส านักงานคณบดี 

กอง ส านักงานผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน 

งาน/ฝ่าย 
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โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

สภาวิชาการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลยั 

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนา  
ประกันคณุภาพการศึกษา และบรกิารวิชาการ   

(ผศ.ดร.ขวัญดาว  แจ่มแจ้ง) 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
(รศ.วิสิฐ  ธัญญะวัน) 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
  (ผศ.ชัชชัย  พวกดี) 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ศิลปวัฒนธรรม และกิจการนักศึกษา   
(ผศ.ดร.ชญาดา  กลิ่นจันทร์) 

สภาคณาจารย์และขา้ราชการ 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

ผู้ช่วยอธิการบด ี

รักษาราชการแทนอธิการบด ี
(ผศ.ดร.ปรียานชุ  พรหมภาสิต) 
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ยุทธศำสตร์ระดับต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

1. นโยบำยรัฐบำล  (ค ำแถลงนโยบำยของรัฐบำล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี)  
ตามที่นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 รัฐบาลได้น ายุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศว่าด้วยการเข้าใจ เข้าถึง และ

พัฒนาตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลักส าคัญ ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งทรงเน้นความพอดีพอสมพอควรแก่ฐานะความมีเหตุมีผล และการมีภูมิคุ้มกันมา
เป็นแนวคิด  ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11  แนวทางของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและความต้องการของประชาชน ซึ่งแสดงออกมาโดยตลอดและน่ าจะชัดเจนขึ้นใน
ช่วงเวลาแห่งการออกแบบการปฏิรูปประเทศ รัฐบาลมีนโยบายในเรื่องต่าง ๆ จ าแนกเป็น 11 ด้าน เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พ.ศ. 2557 มาตรา 19 ที่
ระบุให้รัฐบาลมีหน้าท่ีในการบริหารราชการแผ่นดินด าเนินการให้มีการปฏิรูปด้านต่าง ๆ และส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ ดังนี้ 

1) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2) การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
3) การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
4) การศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ 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 ารงอ ยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การ
ด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคมท่ ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถ



- 11 - 

ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้านค วามมั่นคงในประชาคมอาเซียนและ
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 

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 เครื่องเขีย น 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 ”
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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 ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ที่เน้นการบริหารจัดการ และเทคโนโลยี (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 แล้วต่อยอดในกลุ่ มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
ดังนี ้

1. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น สร้างเส้นทางธุรกิจใหม่ (New Startups) ด้านเทคโนโลยีการเกษตร  เทคโนโลยีอาหาร  เป็นต้น 
2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เช่น พัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพ  เทคโนโลยีการแพทย์  สปา  เป็นต้น 
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  บันทึกความร่ว มมือ  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 
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4. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 13  (พ.ศ. 2566-2570) 
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ด าเนินการศึกษาวิจัยเพื่อจัดท ากรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 พร้อมท้ังจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ

สาขาต่าง ๆ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทิศทางและประเด็นการพัฒนาที่ประเทศไทยควรพิจารณาให้ความส าคัญ ตลอดจนความเสี่ยงและโอกาสที่ประเทศจะต้องเผชิญในอนาคต เพื่อน ามา
ประมวลผลร่วมกับการศึกษาข้อเท็จจริงจากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ และน าไปสู่การวางกระบวนทัศน์หลักในการสังเคราะห์ประเด็นการพัฒนาที่ประเทศไทยควรให้ความส าคัญในช่วงของแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 13 โดยค านึงถึงประเด็นความท้าทายและโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยให้มีความพร้อมและสามารถพัฒนาเติบโตอย่างมั่นคง ยั่งยืน และเท่าทันการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้
ประเทศบรรลุเป้าหมายระยะยาวท่ีก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 

การวางกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 มีจุดประสงค์เพื่อ พลิกโฉมประเทศไทย หรือ เปลี่ยนแปลงประเทศขนานใหญ่  (Thailand’s 
Transformation) ภายใต้แนวคิด “Resilience” ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการลดความเปราะบาง สร้างความพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง สามารถปรับตัวให้อยู่รอดได้ในสภาวะวิกฤติ โดย
สร้างภูมิคุ้มกันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้ประเทศสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน ดังนั้น การพลิกโฉมประเทศไทย (Thailand’s Transformation) ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จึงมี
เป้าหมายหลักเพื่อพลิกโฉมประเทศไปสู ่“เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน” หรือ “Hi-Value and Sustainable Thailand” โดยใช้องค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการยกระดับศักยภาพและพัฒนาประเทศในทุกมิติ เพื่อสนับสนุน เสริมสร้างการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและขีดความสามารถในการแข่งขัน และ
เพื่อส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมอย่างทั่วถึง ตลอดจนเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปในทิศทางที่ประเทศสามารถ
ปรับตัวและรองรับกับการเปลี่ยนแปลงได้อยา่งเท่าทัน ตลอดจนสามารถอยู่รอดและเติบโตได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาวไปพร้อมกับการรักษาความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เนื่องด้วยเป้าประสงค์ที่ตอ้งการใหแ้ผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ท าหน้าที่ระบุทิศทางการพัฒนาประเทศท่ีควรมุ่งเน้นได้อยา่งชัดเจน การก าหนดองค์ประกอบส าคัญ 4 ประการ 
และ “หมุดหมาย” (Milestones) ภายใต้องค์ประกอบ ซึ่งเปน็การบง่บอกถึงสิ่งที่ประเทศไทยปรารถนาจะเป็น มุ่งหวังจะ ‘มี’ หรือต้องการจะ ‘ขจัด’ ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ของแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ 13 เพื่อสะท้อนประเด็นการพัฒนาภายในปี 2570 โดยองค์ประกอบท้ัง 4 ด้าน และหมุดหมาย มีดังน้ี 

1) เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เปน็มิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Value-Added Economy) 
หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศช้ันน าด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 
หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการทJองเที่ยวท่ีเน้นคุณค่าและความยั่งยืน 
หมุดหมายที่ 3 ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของอาเซียน  
หมุดหมายที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง 
หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและจุดยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค  
หมุดหมายที ่6 ไทยเป็นฐานการผลิตอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและบริการดิจิทัลของอาเซียน 

2) สังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค (High Opportunity Society) 
หมุดหมายที่ 7 ไทยมี SMEs ที่เขม้แข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้ 
หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นท่ีและเมืองหลักของภูมิภาคที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจ ทันสมัย และน่าอยู ่
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หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม 
3) วิถีชีวิตที่ยั่งยืน (Eco-Friendly Living) 

หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า 
หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

4) ปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ (Key Enablers for Thailand’s Transformation) 
หมุดหมายที ่12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแหง่อนาคต 
หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐท่ีมีสมรรถนะสูง 

 
5. นโยบำยและยุทธศำสตร์กำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2570 

ในการจัดท านโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) ฉบับนี้ ค านึงถึงบริบทโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่ างรวดเร็ว และการปฏิรูปประเทศใน
ปัจจุบัน ซึ่งรวมถึงการจัดตั้ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นกระทรวงใหม่ เพื่อเป็นกลไกในการปรับเปลี่ยน ประเทศไทยไปสู่ประเทศท่ีขับเคลือ่นด้วยนวัตกรรม โดยมี
วิสัยทัศน์เพื่อ “เตรียมคนไทยแห่งศตวรรษที่ 21 พัฒนาเศรษฐกิจที่ กระจายโอกาสอย่างทั่วถึง สังคมที่มั่นคง และสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน โดยสร้างความเข้มแข็งทางนวัตกรรมระดับ แนวหน้าใน
สากล น าพาประเทศไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว” และได้ออกแบบนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สามารถมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการด าเนินงานในลักษณะแพลตฟอร์ม 
(platform) ความร่วมมือตามเป้าประสงค์ของการพัฒนาใน 4 ด้าน ได้แก่  

1. การพัฒนาก าลังคนและสถาบันความรู้  
เป้าหมาย O1  พัฒนาก าลังคนและสถาบันความรู้เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไปสู่ การเป็นประเทศรายได้สูง  
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    



- 15 - 

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
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (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  
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 
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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 โดยมีเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจท่ีสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค  
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 การบริหารจัดการกองทุนด้าน
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และการจัดตั้งโครงการ ส านักงานบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม เป็นต้น  3) การปฏิรูปกฎหมาย ระเบียบ (Regulatory Reform) เพื่ออ านวยความ
สะดวก ลดปัญหาและอุปสรรค และสามารถขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อการน าไปใช้ประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และชุมชนได้อย่างคล่องตั ว 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 
 

6. แผนด้ำนวิทยำศำสตร์ วิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2565 



- 17 - 

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 ได้ในอนาคตเพื่อให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปและนโยบายของประเทศให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ทั้งนี้  ได้เปิดโอกาสให้ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีส่วนร่วมใน
การจัดท 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 
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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 

 
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 สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทยโดยใช้กลไกของธรรมาภิบาลการเงินกา รก ากับมาตรฐานและเครือข่ายอุดมศึกษาบน
พื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการความหลากหลายและเอกภาพเชิงระบบ” ประกอบด้วย 
 1) ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทยเพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ 
 2) พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้ และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 3) สนับสนุนการพัฒนาท่ียั่งยืนของท้องถิ่นไทย โดยใช้กลไกธรรมาภิบาล การเงิน การก ากับมาตรฐานและเครือข่ายอุดมศึกษาบนพ้ืนฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลาย และ
เอกภาพเชิงระบบ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้ด าเนินงานตามกรอบแผนอุดมศึกษาโดยได้จัดท ายุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับทิศทางและกรอบการด าเนินงานตามแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี 
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565)  เช่น  ด้านการเรียนการสอนมีการลดเลิกหลักสูตรที่ไม่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน  สร้างกระบวนการพัฒนานักศึกษาเพื่ อความแข็งแกร่งทางวิชาการและ
คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนให้แก่นักศึกษาตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  สร้างหลักสูตรเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  สนับสนุนและส่งเสริมการท าผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม  
มีกองทุนสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร  มีการจัดวางระบบการเงิน งบประมาณ  ภายใต้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 
8. แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2579 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ซึ่งเป็นแผนระยะยาว 20 ปี เพื่อเป็นแผนแม่บทส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการพัฒนา โดยก าหนดวิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมาย เป้าหมาย ตัวชี้วัด และยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ ดังนี้ 

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

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

3) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

4) เพื่อน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ าภายในประเทศลดลงเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น 
แผนการศึกษาแห่งชาติได้วางเป้าหมายไว้ 2 ด้าน คือ  

1) เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) ประกอบด้วย 
- 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 ดังนี้ 
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 
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9. นโยบำยกำรปรับยุทธศำสตร์ใหม่มหำวิทยำลัยรำชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) (ฉบับปรับปรุงวันที ่11 ตุลำคม 2561) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศได้ร่วมหารือและก าหนดแนวทางการยกระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) มุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษา

เพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยก าหนดวิสัยทัศน์ คือ “มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็นสถาบันหลักที่บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมใน
การพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ” ซึ่งมีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้ 

1. พันธกิจ 
1. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดี เป็นพลเมืองดีในสังคมและมีสมรรถนะตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
2. วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับมุ่งเน้นการบูรณาการเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
3. พัฒนาท้องถิ่นตามศักยภาพ สภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และน้อมน าแนวพระราชด าริสู่การปฏิบัติ 
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชนให้มีคุณธรรมและความสามารถในการบริหารงานเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม 
5. บริหารจัดการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล พร้อมรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

2. สถาบันหลัก 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันการศกึษาที่เป็นท่ีพึ่งของท้องถิ่น ในการให้ความรู้ ให้ความจริง มีความเป็นกลางทางการเมือง ประสานความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ในการพัฒนา

ท้องถิ่นให้บรรลุเป้าหมาย 
3. อัตลักษณ์บัณฑิต 

บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมีความรู้ ความสามารถเชิงวิชาการวิชาชีพ พร้อมด้วยคุณลักษณะคนไทยตามพระราโชบายด้านการศึกษา 4 ประการ คือ 
1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง คือ มีความรู้ ความเข้าใจต่อชาติ บ้านเมือง ยึดมั่นในศาสนา มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ และมีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 
2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง คือ รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด – ชอบ สิ่งที่ช่ัว – ดี ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งท่ีงาม ปฏิเสธสิ่งท่ีผิด สิ่งที่ช่ัว และช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 
3. มีงานท า มีอาชีพ คือ การสร้างให้เด็กและเยาวชนรักงาน สู้งานท าจนงานส าเร็จ มีงานท าสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ 
4. เป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย คือ ส านึกในหน้าท่ีของทุกคนในการเป็นพลเมืองดี ส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสท าหน้าที่พลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะท าเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องท า”

ด้วยความมีน้ าใจและความเอื้ออาทร 
4. สมรรถนะบัณฑิต 

บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาการ วิชาชีพ มีทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี 21 มีความเป็นมืออาชีพ 
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5. ยุทธศาสตร์ 
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. อัตราส่วนโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นแกนน าเปรียบเทียบกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมดของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
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 
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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 หรือผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเพิ่มขึ้นจากการพัฒนาสมรรถนะ ครูประจ าการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
6. สัดส่วนบัณฑิตครูที่ได้รับการบรรจุเข้าท างานในภูมิภาค 
7. ผลงานการวิจัยสาขาวิชาชีพครูที่ได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติหรือน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิตและพัฒนาครูเพิ่มขึ้น 

5.3) การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ทันสมัยและพัฒนาหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ 
2. พัฒนาศักยภาพผู้สอนให้เป็นมืออาชีพ 
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 
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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 และการสร้างผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา 
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 านวนฐานข้อมลูเพื่อการบริหารจัดการและการตัดสินใจตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
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 าของบประมาณเองได้เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐา น ด้านอาชีพ การท่องเที่ยว การค้า

ชายแดนครอบคลุมทุกด้าน ทั้งนี้ปัญหาความต้องการของประชาชนได้ผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน สรุปปัญหาความต้องการที่สอดรับกับศักยภาพในพ้ืนท่ีจังหวัด จึงก าหนดวิสัยทัศน์
ในแผนพัฒนาจังหวัดตาก ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2565) คือ “เมืองน่ำอยู ่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 สินค้า 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 
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12. นโยบำยกำรพัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด  จ.ตำก 
ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เข้ามาบริหารประเทศ และก าหนดแนวทางในการด าเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการค้าชายแดนผ่านการจัดตั้งเขต

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ท่ีมีศักยภาพ  โดยก าหนดใหอ้ าเภอแม่สอดเป็นพื้นที่ท่ีมีศักยภาพเหมาะสมในการจัดตั้งเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรกของไทยใน 5 พ้ืนท่ีชายแดน 
12.1) แผนงานเพ่ือเตรียมความพร้อมการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดตาก 

1) แผนงานระยะเร่งด่วน  
1) การเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม  ดังนี ้

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   
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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
และระบบคมนาคมขนส่งให้สอดคล้องกับการพัฒนาพื้นที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดนวางผังโซนนิ่งการใช้ประโยชน์ที่ดิน วางระบบสาธารณูปโภค – 
สาธารณูปการ และออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาต่างๆ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ให้เป็นระเบียบ สวยงาม และปลอดภัย 

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

รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลฯ ร้อยละ 50 ของอัตราปรกติ เป็นระยะเวลา 5 ปี หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา 2 เท่า เป็นเวลา 10 ปี 
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 
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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 าไปสู่ผลผลิตและผลลัพธ์ที่มีคุณภาพตามความเชี่ยวชาญของแต่ละกลุ่มสถาบัน
และสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งสามารถจ าแนกได้ดังนี้ 

องค์ประกอบท่ี 1 : การผลิตบัณฑิต 
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
1.2 อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
1.3 อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
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 
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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 

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 าหนดมาตรการส่งเสริม  
สนับสนุน ประเมินคุณภาพ ก ากับดูแล และจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับการจัดกลุ่มดังกล่าวด้วย ในกรณีที่รัฐมนตรีประกาศให้สถาบันอุดมศึกษากลุ่มใดมีพันธกิจหลักในการให้การศึกษา
อบรม ทักษะอาชีวะช้ันสูงเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติ งานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ สถาบันอุดมศึกษากลุ่มนั้นย่อมได้รับความสนับสนุนเป็นพิเศษจากรัฐตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนด  
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การจัดสถาบันอุดมศึกษาเป็นกลุ่มและการก าหนดมาตรการตามวรรคหนึ่ง  รวมทั้งการก าหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาและการให้ความสนับสนุนเป็นพิเศษตามวรรคสอง  ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง ในกรณีที่เห็นสมควรรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษาอาจประกาศ ก าหนดให้จัดกลุ่มส่วนราชการหรือกลุ่ม
ส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษาใดสถาบันอุดมศึกษาหนึ่ง  เพื่อด าเนินการตามมาตรานี้ก็ได้  

มาตรา 25 การก าหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาต้องก าหนดให้สอดคล้องกับประเภทและกลุ่มของสถาบันอดุมศึกษาตามหมวดนี้ 
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 ของหน่วยงานของรัฐกับฐานข้อมูลก ารอุดมศึกษาเพื่อประโยชน์ในการ
ด าเนินการตามวรรคหนึ่งได้  

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

การเปิดเผยข้อมูลตามความในส่วนน้ีย่อมได้รับความคุ้มครองและจะน าไปเป็นเหตุในการฟ้องร้องด าเนินคดีใด ๆ 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 “ประเทศต้องการให้มหาวิทยาลัยเป็นแนวหน้า (Forefront) ในการขับเคลื่อนประเทศสู่ Value-Based Economy” ที่มีจุดมุ่งเน้น ได้แก่ 

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

- การสร้างจุดเน้น (Focus) ของการด าเนินการของมหาวิทยาลัยในเรื่องที่เป็นความต้องการของประเทศ และเป็นจุดเด่นหรือสมรรถนะหลักของมหาวิทยาลัย  
- ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการใช้ทรัพยากรให้น าไปใช้สร้างคุณค่าที่แท้จริงให้แก่ประเทศ และปรับลดการด าเนินการในส่วนท่ีเกินความจ าเป็นหรือไม่มีจุดเด่นด้านคุณภาพ 

แนวทำงกำรก ำหนดจุดเนนเชิงยุทธศำสตร์ (Institutional Re-positioning Plan) 
กลุ่มที่ 1 การวิจัยระดับแนวหนาของโลก (Global and Frontier Research) 
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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 เพือ่เพิ่มผลิตภาพก าลังคนของชาติ 
เป้าหมาย : เน้นการให้บริการทางการศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้ 1) มีความรู้ ทักษะ และทัศนคติ สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ  2) มีความสามารถในการเรีย นรู้พัฒนา

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  เพื่อน าไปสู่การก าหนดกลยุทธ์ มาตรการ และโครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และน ามาใช้เป็นข้อมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
“ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2564 เพื่อยกร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2565” ในวันที่ 28 มิถุนายน 2564 เพื่อน าไปสู่การการปรับปรุงมาตรการและโครงการ (ใช้
กลยุทธ์เดิม) ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ภายในและปัจจัยภายนอก (BSC-SWOT Matrix)  ได้ดังนี้ 
 

1. มิติด้ำนกำรเงิน/ด้ำนประสิทธิผล 
 

จุดแขง็ จุดออ่น โอกำส ข้อจ ำกดั กลยุทธ์ 
1. ผลจากการวิจัยและ

การบริการวิชาการ
ได้รับการยอมรับและ
ความเชื่อถือจาก
ชุมชนเพิ่มขึ้น (B) 

2. มหาวิทยาลัยจัดการ
ศึกษาที่มีค่าใช้จ่ายต่ า
หากเปรียบเทียบกับ
สถาบันอุดมศึกษาอื่น 
ๆ (D) 

3. มีรายได้จากโครงการ
พิเศษ เช่น โครงการ
พัฒนาข้าราชการครู 
โครงการอบรม
หลักสูตรระยะสั้น 
เป็นต้น (D) 

1. การหารายได้จากการจัดหลักสูตรระยะ
สั้นมีน้อย (A) 

2. การประชาสัมพันธ์และการส่งเสริม
ช่องทางการตลาดยังไม่ตอ่เนื่อง (A) 

3. การสร้างเครือขา่ยเพื่อขอรับเงินทุน
สนับสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชนยังมี
น้อย (A) 

4. งานวิจัยและงานบริการวิชาการที่
ก่อให้เกดิรายได้ มีจ านวนน้อย (A, B) 

5. มีผลงานทางวชิาการรับใช้สังคมที่อยู่ใน
พื้นที่เปา้หมายของมหาวทิยาลัยค่อนข้าง
น้อย (B) 

6. ไม่มีแผนจัดการความเสี่ยงระยะยาว
เกี่ยวกับจ านวนนักศึกษารับเข้ามีแนวโน้ม
ลดลงอย่างเห็นผลเป็นรูปธรรม (E) 

7. ระบบบริหารจัดการเพื่อสร้างรายได้ของ
มหาวิทยาลัยยังไม่ชัดเจน (F) 

1. นโยบายรัฐบาลกระจายความ
เจริญและการลงทุนออกมายัง
ส่วนภูมิภาคมากขึ้น รวมทั้ง
นโยบายการกระจายอ านาจสู่
ท้องถิ่น เพิ่มโอกาสให้
มหาวิทยาลัยเขา้ถึงแหล่ง
งบประมาณได้มากขึ้น (A, B, F) 

2. ได้รับการสนับสนุนเชิงนโยบาย
ในการเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (C)  

3. การมีประชาคมอาเซียนเป็น
โอกาสให้เกิดเครือขา่ยความ
ร่วมมือในด้านต่าง ๆ (E) 

4. ที่ตั้งมหาวทิยาลัยอยู่ใกล้ประเทศ
พม่า ท าให้สามารถรับนักศึกษา
จากประเทศพมา่ได้ (E) 

1. การบริหารจัดการเงินทุนวิจัยของแหล่งทุน
ภายนอกไม่ต่อเนือ่ง เปล่ียนแปลงบ่อย ล่าช้า 
(B) 

2. สถานการณ์โรคระบาดโคโรน่าไวรัส 
(COVID19) ส่งผลให้ไม่สามารถลงพื้นทีท่ าวิจัย
ได้อย่างต่อเนื่อง (B) 

3. รายได้ของผู้ปกครองลดลง เน่ืองจากเศรษฐกิจ
ตกต่ า (D) 

4. การใช้เทคโนโลยีเพือ่การสื่อสารและบันเทิง 
มิได้มุ่งเพือ่เรียนรู้และสร้างปัญญา (D) 

5. ประชากรมีจ านวนลดลงท าให้ผู้เข้าศึกษาตอ่
ระดับอุดมศึกษามีจ านวนลดลง (F) 

6. ประชาชนนิยมส่งบุตรหลานเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยใหญ่ (F) 

7. รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการศึกษาต่อในสาขา
อาชีวศกึษามากขึ้น ท าให้จ านวนนักศึกษาใน
สถาบันการอุดมศึกษาลดลง (F) 

1.1) ยกระดับศักยภาพชุมชนใหพ้ึ่งพา
ตนเองได้ (A) 

1.3) ยกระดับการตีพิมพ์เผยแพร่และ
การใช้ประโยชน์งานวิจัยหรือ
ทรัพย์สินทางปัญญา (B)  

2.2) พัฒนาบัณฑิตครูให้มีคุณภาพสูง 
(High performance teacher) 
เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาประเทศ
ที่ย่ังยืน (D) 

3.2) ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้ตรงกับ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้ง
ด้านสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะบัณฑิต
ศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ 4 
ประการ คือ มีทัศนคติที่ดีและ
ถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง
เข้มแข็ง มีอาชีพ มีงานท า และมี
ความเป็นพลเมืองดี มีวินัย (E)  
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2. มิติด้ำนลูกค้ำ/ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส ข้อจ ำกัด กลยุทธ ์
1. มีการพัฒนาท้องถิ่น

โดยการบูรณาการ
ความร่วมมือระหว่าง
สาขาวิชา (A) 

2. ได้รับมอบพิพิธภณัฑ์
สถานเฉลมิพระเกียรติ
จังหวัดก าแพงเพชร 
เป็นแหล่งเรียนรูด้้าน
ศิลปวัฒนธรรม (C) 

3. มีบุคลากรที่มคีวามรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรม 
(C) 

4. การให้บริการ
ทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมทั้ง
หน่วยงานภายในและ
ภายนอก (C) 

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

1. ศูนย์การเรยีนรู้ที่ให้บริการแก่ชุมชนยังไม่
สามารถแก้ไขปัญหาให้ตรงกับความ
ต้องการของชุมชนท้องถิ่นได้ (A, B) 

2. การพัฒนาและการจัดการงานวิจัยและ
นวัตกรรมยังไมส่่งผลกระทบต่อชุมชนใน
วงกว้างอย่างชัดเจน (A, B) 

3. การวิจัยไมไ่ดต้อบสนองการแกไ้ขปัญหา
ของท้องถิ่นอย่างแท้จริง ขาดความ
ต่อเนื่องในการด าเนินการ (B) 

4. ผลงานวิจัยทางด้านศลิปวัฒนธรรมยังมี
การตีพิมพ์เผยแพรจ่ านวนน้อย (C) 

5. ขาดการประชาสัมพันธ์เรื่องหลกัสูตร
ระยะสั้นด้านศิลปวัฒนธรรม (C) 

6. โครงการ กิจกรรมที่นักศึกษาเป็นผู้คิด
ริเริม่เพื่อพัฒนา หรือสร้างความเขม้แข็ง
แก่สังคมยังมีน้อย (C) 

7. งบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐไม่
เพียงพอกับการด าเนินงานดา้น
ศิลปวัฒนธรรม (C) 

8. ช่องทางการประชาสมัพันธ์ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมยังไม่มีความหลากหลาย 
(C) 

1. ชุมชนต้องการความช่วยเหลือทางด้านวิชาการใน
การยกระดับศักยภาพของชุมชน (A) 

2. ได้รับการสนับสนุนเชิงนโยบายจากรัฐและ
หน่วยงานท่ีมหาวิทยาลยัมีความรว่มมือ ในการเป็น
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (A, B, 
C) 

3. ผู้ว่าราชการจังหวัดให้การสนับสนุนและมอบหมาย
ให้ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
ความร่วมมือในการด าเนินโครงการ (B) 

4. จังหวัดก าแพงเพชรเป็นเมืองมรดกโลกท่ีมีความ
โดดเด่นทางศิลปวัฒนธรรม ท้ังโบราณสถาน 
โบราณวัตถุ ประเพณี วิถีชีวิต และวัฒนธรรมที่
หลากหลาย (B, C, E) 

5. ชุมชนส่วนใหญ่ในพ้ืนท่ีให้ความร่วมมือในการวิจัย 
(B) 

6. มีเครือข่ายการวิจัยภายนอกที่สามารถแลกเปลีย่น
เรียนรู้และให้การสนับสนุนในการพัฒนางานวิจัย 
(B, E) 

7. ภาวะอันเนื่องจากโรคระบาดโคโรน่าไวรัส 
(COVID19) ส่งผลให้การจ้างงานลดลงท าให้
นักศึกษาบัณฑิต และคนในอาชีพอื่นๆหันมาเป็น
ผู้ประกอบการมากข้ึนและเกดิต้นแบบของการเป็น
ผู้ประกอบการที่ประสบความส าเรจ็มากขึ้น (B) 

1. ส่วนราชการมภีารกิจหลักตาม
ต้นสังกัด ท าให้การสนับสนุน
การบูรณาการความร่วมมือใน
การพัฒนาท้องถิ่นกับ
มหาวิทยาลยัไดไ้มเ่ต็มที่ และ 
สนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการได้
ไม่ทั่วถึง (B) 

2. มหาวิทยาลัยวิจยั ท่ีมีศักยภาพ
การวิจัยสูงกว่า ด าเนินงานวิจัย
ในประเด็นท่ีเป็นโจทย์ในพ้ืนท่ี
ก าแพงเพชรและตาก ท าให้
โอกาสในการท าวิจัยของ
มหาวิทยาลยัน้อยลง (B) 

3. กระแสความนยิมทางสังคมทีม่ี
ต่อวัฒนธรรมท้องถิ่น (C) 

4. ปัญหาอุบัติภัยธรรมชาติหรือ
สถานการณ์ไม่ปกติ (C) 

5. นโยบายของรัฐเปิดโอกาสใหผู้้ไม่
มีคุณวุฒิด้านวิชาชีพครู สามารถ
สอบบรรจุครไูด้ (D) 

6. การขยายตัวของ
สถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัด
ก าแพงเพชรและจังหวัดตาก ท า

1.4) ส่งเสริมการเรยีนรู้และ
ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทยให้แก่
ชุมชนเพื่อเพ่ิมพลัง
ปัญญาของแผ่นดิน (C) 

2.3) สร้างนวัตกรรมการ
พัฒนาครูและบคุลากร
ทางการศึกษา
ประจ าการให้มี
สมรรถนะสอดคล้องกับ
ความต้องการในการ
พัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา (D) 

3.1) พัฒนาบัณฑิตให้มี
ทักษะการวิจัยและ
นวัตกรรมที่น าไปใช้
พัฒนาชุมชน (E) 

4.2) สร้างความผูกพันของ
ลูกค้าและบุคลากร (F)  
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จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส ข้อจ ำกัด กลยุทธ ์
6. อาจารย์และนักศึกษา

มีสัมพันธภาพอันดีต่อ
กัน ท าให้นักศกึษา
ได้รับการดูแลอย่าง
ทั่วถึง (D, E) 

 

9. การสอบบรรจุข้าราชการครู ของบัณฑิตมี
จ านวนน้อย (D) 

10. ข้อมูลสารสนเทศของผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย
ยังมีน้อยเพื่อใช้ในการวางแผน (D) 

11. บุคลากรและนักศึกษามีทักษะการใช้
ภาษาต่างประเทศในระดับที่สื่อสารไดม้ี
น้อย (E) 

12. ขาดกลยุทธ์ด้านการตลาดของ
มหาวิทยาลยัและเครือข่ายความรว่มมือ
ทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ 
(E) 

13. กลยุทธ์ด้านการตลาดของมหาวิทยาลัย
ยังไม่ตรงกับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย (E) 

14. มหาวิทยาลัยมรีะบบกลไกในการรับฟัง
เสียงลูกคา้ปัจจุบัน ลูกค้าอนาคต เกี่ยวกับ
ความต้องการ ความพึงพอใจ ไม่พงึพอใจ
ยังไม่ชัดเจน รวมทั้งช่องทางการสื่อสารกับ
ลกูค้าทุกกลุ่มขาดความหลากหลาย (E) 

15. ระบบกลไกในการสร้างและประเมิน
ความผูกพันของลูกค้าและบุคลากรยังไม่
ชัดเจน (E) 

8. รัฐบาลสนับสนุนการท่องเที่ยวเมืองรอง (C) 
9. นักเรียนต้องการศึกษาต่อในสาขาวิชาชีพครู

จ านวนมาก (D) 
10. อาชีพรับราชการครู ยังเป็นอาชีพท่ีน่าสนใจ มี

เกียรติในสังคม และมีความเชื่อว่าเป็นอาชีพท่ี
มั่นคง (D)  

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

12. การเข้าสู่ประชาคมอาเซยีนท าให้มีโอกาสรับ
นักศึกษาจากประเทศอื่นๆ และขยายความร่วมมือ
กับประเทศอาเซียนมากขึ้น (E) 

13. มีหน่วยงานภายนอกท้ังภาครฐัและเอกชนให้
ความร่วมมือเป็นเครือข่ายในการด าเนินงาน (E) 

14. ท่ีตั้งมหาวิทยาลัยอยู่ใกล้ประเทศพม่า ท าให้
สามารถรับนักศึกษาจากประเทศพม่าได้ (E) 

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

ให้ผู้เรียนมีทางเลือกในการศึกษา
ต่อ (E) 

7. ประชาชนนิยมส่งบุตรหลานเขา้
ศึกษาในมหาวิทยาลัยใหญ่ (E) 

8. ภาวะการแข่งขันของ
สถาบันการศึกษาท่ีสูงขึ้น ท าให้
เกิดการแย่งชิงนักศึกษาและ
บุคลากรที่มคีวามสามารถ (E) 

9. ประชากรที่เข้าศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษามีแนวโน้มลดลง 
(E) 

10. การคมนาคมไม่เอื้ต่อการ
เดินทางมาศึกษา (E) 
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3. มิติด้ำนกระบวนกำรภำยใน/ด้ำนประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติรำชกำร 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส ข้อจ ำกัด กลยุทธ ์
1. มีนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่นตามพันธกิจ

สัมพันธ์ที่ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และการศึกษา (A) 

2. มีระบบ กลไก การตดิตามผลลพัธ์ 
ผลกระทบของมหาวิทยาลยัด าเนนิการอย่าง
เป็นระบบและชัดเจน (A) 

3. มีการจัดการเรยีนการสอนที่บูรณาการการ
เรียนการสอนกับการบริการวิชาการ การ
วิจัย การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมทุก
หลักสตูร (A, B, C) 

4. มีหน่วยงานบ่มเพาะวสิาหกิจซึ่งรับผิดชอบ
ในการพัฒนานักศึกษา/บณัฑิต
ผู้ประกอบการที่ชัดเจนเชื่อมโยงกบั
หน่วยงานด้านการวิจยัและบริการวิชาการ 
รวมทั้งเป็นหน่วยงานท่ีมีบุคลากรซึ่งสามารถ
ด าเนินได้ตามพันธกิจ (B) 

5. มีระบบ กลไก และผลงานท่ีเปน็นวัตกรรม
ในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานภายนอกใน
ระดับท้องถิ่น ภูมิภาคและระดับชาติ (D) 

6. หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีเพียงพอ
และเหมาะสมทางด้านอาคารสถานท่ี แหล่ง
เรียนรู้และบคุลากรที่ เอื้อต่อการเรียนการ

1. ระบบ กลไก การก าหนดใหผู้้มสี่วนไดส้่วนเสียมสี่วนร่วมใน
การวางแผนด าเนินการ ตดิตาม ประเมินผล และน าผล
ประเมินไปปรับปรุงยังไม่ชัดเจน และด าเนินการยังไม่
ต่อเนื่อง (A) 

2. ยังไม่มีระบบการจดัส่งข้อมลูเพือ่รับการจัดอันดับความ
ยั่งยืนตาม Times Higher Education Impact Ranking 
(A) 

3. การบูรณาการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยที่ตอบสนอง
การแก้ไขปัญหา พัฒนาและช้ีน าสงัคมยังมีน้อย (A, B) 

4. ระบบ กลไก การติดตามผลลัพธ์ ผลกระทบของพันธกิจ
สัมพันธ์ของมหาวิทยาลยัโดยเฉพาะด้านการวิจยัและพัฒนา
นวัตกรรม ยังไม่ชัดเจนและยังขาดการมีส่วนร่วม ท าให้การ
ประเมินเพื่อการ ปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพมากข้ึน ยังไม่
สามารถท าได้ (B) 

5. กระบวนการบรหิารจดัการงานวิจัยประเภทวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม ของนักวิจัย ยังมีประสทิธิภาพน้อย (B) 

6. การประชาสมัพันธ์เกี่ยวกับข้อมูลงานวิจัย และระบบสภาพ
ปัญหาชุมชน ยังไม่เพียงพอ และการเพิ่มข้อมลูในฐานยัง
ขาดแรงจูงใจ (B) 

7. การสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ใหม้ีพันธกิจด้านการวิจยั ยังมี
น้อย ท าให้ศูนย์การเรยีนรู้ขาดงานวิจัยเพื่อน าไปบริการ
วิชาการ (B) 

8. ทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมีน้อย (B, D) 

1. ได้รับการสนับสนุนเชิง
นโยบายในการเป็น
มหาวิทยาลยัราชภฏั
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
(A) 

2. อว.มีการก าหนดกลุ่ม
มหาวิทยาลยัตาม
จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์
การพัฒนาชุมชนเชิง
พื้นที่ (A) 

3. นโยบายการพัฒนา
ก าลังคนเพื่อให้
สอดคล้องกับการพัฒนา
ประเทศ (Thailand 
4.0) (A) 

2. ผู้ว่าราชการจังหวัดให้
การสนับสนุนและ
มอบหมายใหส้่วน
ราชการและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้
ความร่วมมือในการ
ด าเนินโครงการ (A, B, 
C) 

1. สถานการณโ์รคระบาด
โคโรน่าไวรสั 
(COVID19) ส่งผลให้
การด าเนินงานบริการ
วิชาการและงานวิจัย
ท าได้ยากและขาด
ความต่อเนื่อง (A, B) 

2. ระยะเวลาในการ
พัฒนาชุมชน (A) 

3. การบริหารจัดการ
เงินทุนวิจัยของแหล่ง
ทุนภายนอกไมต่่อเนื่อง 
เปลี่ยนแปลงบ่อย 
ล่าช้า 

(B) 
3. ค่านิยมในการเลือก

เรียนมหาวิทยาลยัใหญ่
และมีชื่อเสียง (D) 

4. ภาวะการแข่งขันของ
สถาบันการศึกษาท่ี
สูงขึ้น ท าให้เกิด การ
แย่งชิงนักศึกษาและ
บุคลากรที่มี

1.2) พัฒนาระบบและ
กลไกการบริหาร
จัดการงานวิจัย
พัฒนาท้องถิ่น (B) 

3.4) ปรับกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ให้
บูรณาการกับการ
ท างานและ
เสรมิสร้างทักษะและ
จิตส านึกในการ
พัฒนาท้องถิ่น (E) 

3.3) ปรับปรุงหลักสตูรเดิม
ให้ทันสมัยและ
พัฒนาหลักสตูรใหม่
ในรูปแบบสห
วิทยาการที่
ตอบสนองการพัฒนา
ท้องถิ่น และ
สอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนา
ประเทศ (E) 

4.3) พัฒนาองค์การให้มี
ระบบบรหิาร 
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จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส ข้อจ ำกัด กลยุทธ ์
สอน การวิจัยและการบริการวิชาการแก่
ชุมชน (E) 

7. ผู้บริหารและบคุลากรมีวัฒนธรรมในการ
ท างานท่ีเน้นความร่วมมือมุ่งเน้นคณุภาพ
และ ความส าเร็จตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลยั (E) 

8. มหาวิทยาลัยมีระบบการบรหิารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพในการพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการ ในการเข้าสูต่ าแหน่งวิชาการ (E) 

9. มหาวิทยาลัยมีระบบการบรหิารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลโดยมุ่งเน้น
ธรรมมาภิบาลและการด าเนินงานตามเกณฑ์
คุณภาพ และได้รับการยอมรับในระดับชาติ 
ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ผ่านเกณฑ์การประเมินส านักงานท่ีเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม (Green Office) ระดับดี
เยี่ยม (เหรียญทอง), ผลประเมินคณุธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) อยู่ใน
อันดับ 3 ของประเทศ (ระดับอุดมศึกษา), 
ศูนย์ส่งเสริมและตรวจสอบการผลติตาม
มาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไดร้ับใบรับรอง
ห้องปฏิบัติการ มอก. 17025-2548 

9. ระบบกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยยังไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอ  (B) 

10. อาจารย์บางส่วนขาดความสามารถด้านงานวิจัย (B) 
11. อาจารย์มีภาระงานหลายด้านท าให้จ านวนงานวิจัยน้อย 

(B, E) 
12. ปริมาณงานวิจัยท่ีตีพมิพ์ระดบัชาติและนานาชาติยังมีน้อย 

(B, E) 
13. การบูรณาการองค์ความรูเ้พื่อพัฒนาโจทย์วิจัยที่

ตอบสนองการแก้ไขปญัหา พัฒนาและชี้น าสังคมยังมีน้อย 
(B, E) 

14. การสร้างการรับรูด้้านผลประโยชน์จากการใช้งานวิจัยสู่
ความเป็นผูป้ระกอบการส าหรับนกัศึกษา/บัณฑิต ยังมีน้อย 
เช่น การเลือกรายวิชาให้นักศึกษาเรียนยังไม่เน้นรายวิชาที่
ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ (B) 

15. การจัดท าฐานข้อมูลพื้นฐานบริบทชุมชนเป้าหมายการ
พัฒนา และฐานข้อมูลรายได้ยังไมส่ามารถน ามาใช้ในการ
ตัดสินใจได้ (C) 

16. วัสดุ ครุภณัฑ์ในห้องเรียนไมเ่พียงพอ (D) 
17. ผลการสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษายังอยู่

ในเกณฑ์ต่ า (D) 
18. ไม่มีหลักสูตรหรือรายวิชาที่จดัการเรียนการสอนเป็น

ภาษาอังกฤษ (ยกเว้นสาขาวิชาภาษาอังกฤษ) (D) 
19. การบริหารและพัฒนาบุคลากรยังไมไ่ด้มีการก าหนด

ประเด็นในการพัฒนาท่ีสามารถน าไปตอบสนองต่อการ
บรรลุวสิัยทัศน์ พันธกิจของมหาวทิยาลัย (D) 

3. มีเครือข่ายบ่มเพาะ
ธุรกิจที่มีการจดัการ
เครือข่ายที่เข้มแข็ง
จ านวนทั้งหมด 86 
สถาบันจากทุกภูมภิาค
และยังมีหน่วยงานภาค
ธุรกิจ/อุตสาหกรรม
สนับสนุนการพัฒนาผู้
ประกอบโดยใช้งานวิจัย
และเทคโนโลยีเป็นฐาน 

4. เทคโนโลยสีารสนเทศมี
ความก้าวหน้าอย่าง
รวดเร็วเอื้อต่อการ
พัฒนาด้านต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง (B, E, F) 

5. นโยบายของรัฐในเรื่อง
การสนับสนุนให้
ข้าราชการครเูข้ามา
พัฒนาวิชาชีพของ
ตนเอง (D) 

6. นโยบายทางการศึกษา
เอื้อต่อการขยายโอกาส
ทางการศึกษาและการ
เปิดหลักสูตรสห
วิทยาการ (E) 

ความสามารถ ซึ่งส่งผล
ต่อการบริหารจดัการ
ด้านงบประมาณและ
บุคลากรของ
มหาวิทยาลยั 

5. กฏหมาย ระเบียบ 
และระบบด้านพัสดุ 
การเงิน และ
งบประมาณที่
เปลี่ยนแปลง ส่งผลต่อ
ความคล่องตัวในการ
บริหารจดัการของ
มหาวิทยาลยั 
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(ISO/ICE 17025:2005), ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดร้ับ ISO 
9001:2015 (F) 

10. มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาระบบ
สารสนเทศท่ีหลากหลายเพื่อใช้ในการ
บริหารจดัการ และระบบมหาวิทยาลัย
อิเล็กทรอนิกส์ (E-University)  อาทิ ระบบ
ส านักงานอัตโนมตัิ (E-Office) ระบบ
งบประมาณ การเงิน พัสดุ บัญชีกองทุน
ลักษณะ 3 มิติ (3DGF) ระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ (E-PAR) 
ระบบรายงานผลการปฏิบัตริาชการตาม
แผนปฏิบัตริาชการ(E-SPR) ระบบบริหาร
ความเสีย่ง (E-RMS) ระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารและการตัดสินใจ (MIS) ระบบ
บริหารงานบุคคล (E-PERSONAL) TABIAN 
SYSTEM, ระบบ E-Library ระบบ E-
Learning เป็นต้น (F) 

20. การเตรียมพร้อมในการสรา้งผูบ้ริหารในอนาคตและการ
ประเมินผลของผู้น ายังไม่เป็นระบบ (D) 

20. การสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรมีความทุ่มเทในการพัฒนา
งานและสร้างนวัตกรรม มีแรงขับไม่มากพอ เนื่องจาก
ผลงานท่ีเกิดขึ้นมาจากเฉพาะบุคลากรบางกลุ่ม (D) 

21. ระบบกลไกการบรหิารและพฒันางานวิจัยยังไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอ จึงท าให้อาจารย์มภีาระงานหลาย
ด้าน อาจารย์บางส่วนขาดความสามารถด้านงานวิจยัและ
ปริมาณงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติมีน้อย (E) 

22. ปริมาณงานวิจัยท่ีตีพมิพ์ระดบัชาติและนานาชาติของ
นักศึกษายังมีน้อย (E) 

23. ขาดระบบและกลไกการพัฒนาหลักสตูรสหวิทยาการ (E) 
24. ไม่มีระบบบริหารจัดการในการดูแลสื่อและอุปกรณ์การ

เรียนการสอนส่วนกลาง (อาคาร 12, 14) (F) 
25. ระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ

การตัดสินใจในแต่ละพันธกิจยังไมส่มบูรณ์ (F) 
26. นโยบายและแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการน า

เกณฑ์ PMQA, TQA, EdPEx หรอืเกณฑ์มาตรฐานอาเซียน 
(AUN-QA)  ไปใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัยยังไม่ชัดเจน 
(F) 
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4. มิติด้ำนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำ/ด้ำนกำรพัฒนำองค์กร 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส ข้อจ ำกัด กลยุทธ ์
1. บุคลากรมีศักยภาพในการลง

พื้นที่ร่วมกับชุมชน (A) 
2. มีระบบนิเวศนด์้านการวิจยั

และบริการวิชาการทีส่่งเสริม
การพัฒนานักศึกษา และ
บัณฑิตผู้ประกอบการได้ เช่น 
มีผู้เชี่ยวชาญครบทุกสาขาที่
เกี่ยวข้อง มีหลักสตูรที่เปดิ
สอนที่สอดคล้องกับการ
พัฒนาผู้ประกอบการ มี
รูปแบบการพัฒนา
ผู้ประกอบการที่ชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ (B) 

3. มีการคิดค้นการแสดงท่ีเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะของจังหวัด
ก าแพงเพชรและได้ผ่าน
กระบวนการจนกลายเป็น
มาตรฐานด้านศลิปวัฒนธรรม
ได้แก่ระบ าชากังราว ระบ า
พุทธบูชา และระบ าเผ่า
ชาวเขา (C) 

4. อาจารย์ส่วนใหญ่อยู่ในวัย
ท างานตอนต้น จึงมี

1. การจัดท าฐานข้อมูลพื้นฐาน บริบทชุมชนเป้าหมาย
การพัฒนาและฐานข้อมูลรายได้ ยงัไม่สามารถ
น ามาใช้ในการตัดสินใจได้ (A) 

2. อาจารย์ยังไมม่ีผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม (A) 
3. ฐานข้อมูลการสบืค้นเพื่องานวิจัย ยังมีไมเ่พียงพอต่อ

ความต้องการของนักวิจัย (B) 
4. ความร่วมมือในการด าเนินงานวิจัยแบบชุดโครงการ 

เพื่อแก้ปัญหาอย่างครบวงจร ยังมนี้อย ท าให้ผล
กระทบต่อการพัฒนาชุมชนยังไม่ชัดเจน (B) 

5. บุคลากรมีศักยภาพในการผลติผลงานทางวิชาการ
รับใช้สังคมค่อนข้างน้อย (B) 

6. ระบบ กลไก การติดตามผลลัพธ์ และผลกระทบของ
มหาวิทยาลยัยังไม่ชัดเจน โดยเฉพาะที่เกิดกับชุมชน 
และขาดกลไกการปรับปรุงเพื่อใหผ้ลลัพธ์และ
ประสิทธิผลดีขึ้น (C) 

7. ระบบ กลไก การก าหนดใหผู้้มสี่วนไดส้่วนเสียมสี่วน
ร่วมในการวางแผนด าเนินการ ติดตามประเมินผล
และน าผลการประเมินไปปรับปรุงยังไม่ชัดเจน และ
ด าเนินการยังไมต่่อเนื่อง (C) 

8. ศูนย์การเรยีนรู้ให้บริการแก่ชุมชนยังไม่สามารถ
แก้ปัญหาให้ตรงกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่น
ได้ (C) 

1. ผู้ว่าราชการจังหวัดให้การสนับสนุนและ
มอบหมายใหส้่วนราชการและองกร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความร่วมมือในการ
ด าเนินโครงการ (A) 

2. มีงบประมาณสนับสนุนการเป็น
ผู้ประกอบการ ที่จัดสรรมาจากท้ังภาครัฐ
และภาคเอกชน (B) 

3. เทคโนโลยีทีเ่อื้อต่อการเป็นผู้ประกอบการมี
ค่อนข้างหลากหลาย (B) 

4. มีเครือข่ายการวิจัยภายนอกที่สามารถ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้และให้การสนับสนุนใน
การพัฒนางานวิจัย (B, E) 

5. จังหวัดก าแพงเพชรและจังหวัดตาก มีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมที่เอื้อตอ่การ
ศึกษาวิจัย (C) 

6. รัฐบาลมีนโยบายผลติครตูามโครงการครู
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น  ท าให้นักเรียนและ
ผู้ปกครองมีเปา้หมายที่จะศึกษาตอ่ใน
วิชาชีพครู (D) 

7. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทีส่่งเสริมการ
เรียนรูต้ลอดเวลาโดยผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศและอินเตอร์เน็ต (D) 

1. ส่วนราชการที่เป็นภาคี
เครือข่ายมภีารกิจหลัก
ท าให้เป็นอุปสรรคใน
การบูรณาการความ
ร่วมมือ (A) 

2. อัตราการเกดิลดลง 
ส่งผลให้จ านวนผู้เข้า
เรียนในระดับอุดมศึกษา
ลดลง (D) 

3. จ านวน
สถาบันอุดมศึกษาท่ีเปิด
สอนในสาขาวิชาชีพครูมี
จ านวนมาก ท าให้
นักเรียนท่ีเก่งมีโอกาส
เลือกเรยีนใน
สถาบันอุดมศึกษาท่ี
ชอบ (D) 

4. ภาวะการแข่งขันของ
สถาบันการศึกษาที่
สูงขึ้น ท าให้เกิดการแย่ง
ชิงนักศึกษาและ
บุคลากรที่มี
ความสามารถ (E) 

2.1) พัฒนาอาจารย์ใน
หลักสตูรครุศาสตร
บัณฑิตใหเ้ป็นผู้น าทาง
วิชาการด้านการ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของ
สถานศึกษา (D) 

3.5) พัฒนาศักยภาพ
อาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ 
(E) 

4.1) พัฒนาระบบและกลไก
การจัดหารายได้ที่เป็น
รูปธรรม (F) 

4.5) พัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคลที่เอื้อ
ต่อการรักษาคนดี คน
เก่ง และพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรให้
เป็นมืออาชีพ (F) 
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ความสามารถในการเรียนรู้
และใช้เทคโนโลยไีด้ดี (D) 

5. อาจารย์มีความรู้หลากหลาย
และครอบคลุมในวิชาชีพครู 
วิชาเอก และวิชาทั่วไป (D) 

6. บุคลากรมีความรู้
ความสามารถและพร้อมใน
การให้บริการวิชาการจนเป็น
ที่ยอมรับของท้องถิ่น (E) 

7. มหาวิทยาลัยมีระบบและ
กลไกในการบริหารจัดการที่ดี
ในการส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการ เพื่อ
การเข้าสูต่ าแหน่งวิชาการที่มี
ประสิทธิภาพ ท าให้มีอัตรา
การก้าวสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 
ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม (F) 

8. มหาวิทยาลัยมีเครือข่าย
ความร่วมมือกับองค์กรทั้ง
ภายในประเทศและ
ต่างประเทศและมีการด าเนิน
กิจกรรมเพื่อพัฒนาองค์กร
ตามพันธกิจร่วมกันอยา่ง
ต่อเนื่อง (F) 

9. ฐานข้อมูลก าแพงเพชรศึกษาอยู่ระหว่างการพัฒนา
และเผยแพรย่ังไมส่ามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่
หน่วยงานภายนอกได้ (C) 

10. ระบบเครือข่ายอินเตอร์เนต็ของมหาวิทยาลัยไม่
รองรับการจดัการเรียนการสอน (D) 

11. คุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ยังไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ (D) 

12. ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของอาจารย์ใน
ระดับดี มีน้อย (D) 

13. อาจารย์และนักศึกษาทีม่ีผลงานท่ีได้รับการยกย่อง
ในระดับชาติหรือนานาชาติมีน้อย (D) 

14. ระบบการจัดการความรู้ และการพัฒนานวัตกรรม
และแนวปฏิบตัิที่ดี/แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ยังไม่
สามารถน าไปใช้พัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(E) 

15. บุคลากรและนักศึกษามีทักษะการใช้
ภาษาต่างประเทศในระดับที่สื่อสารไดม้ีน้อย (E) 

16. กระบวนการปลูกฝังค่านิยมหลักของมหาวิทยาลยั
ไปสู่บุคคลากรทุกคนให้มีพฤติกรรมหรือทักษะตาม
ค่านิยมหลักท่ีก าหนดยังไม่ชัดเจน (F) 

17. การบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย์ของ
มหาวิทยาลยัยังไม่ชัดเจนที่ส่งผลตอ่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ (F) 

8. จังหวัดก าแพงเพชรและสโุขทัย มีเขต
โบราณสถาน ที่ได้รับการยกย่องเป็นเมือง
มรดกโลก เป็นแหล่งเรยีนรู้ที่เอื้อตอ่การ
อนุรักษ์ ส่งเสรมิ สืบสาน เผยแพรศ่ิลปะ
และวัฒนธรรม (E) 

9. เทคโนโลยสีารสนเทศมีความกา้วหน้าอย่าง
รวดเร็วเอื้อต่อการพัฒนาดา้นต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง (E) 

10. เทศบาลนครแมส่อดเป็นเขตเศรษฐกิจ
พิเศษเป็นชายแดนตดิกับประเทศเมียนม่าร์ 
ท าให้มีโรงงานอุตสาหกรรม/ธรุกิจ โลจิ
สติกส์ ฯลฯ หลากหลาย สามารถเป็น
คู่ความร่วมมือหรือ พันธมิตรในการจัด
การศึกษาแบบสหกิจศึกษา (E) 

11. หน่วยงานภายนอกมีแนวปฏบิัติที่ดีในการ
บริหารจดัการทีส่ามารถเป็นตัวอยา่งและ
เป็นแหล่งเรียนรูไ้ด้ (E, F) 

12. มีหน่วยงานภายนอกท้ังภาครฐัและเอกชน
ให้ความร่วมมือเป็นเครือข่ายในการ
ด าเนินงาน (E, F) 

13. มีหน่วยงานภายนอกให้การสนับสนุนการ
ให้บริการในระดับชาติเช่น เครือขา่ยแกน
หลัก (node) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบ (TCDC) 
(F) 



- 40 - 

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส ข้อจ ำกัด กลยุทธ ์
14. นโยบายของภาครัฐ เช่น กรอบแผน

อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี แผนพัฒนา
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 
12 นโยบายการปรับยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลยัราชภฏั ระยะ 20 ปี มุ่งเน้น
การบริหารจัดการพัฒนาองค์กรให้คุณภาพ
ที่เป็นเลิศ (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) พัฒนำระบบและกลไกกำรจดัหำรำยได้ที่เป็นรูปธรรม 

4.2) สร้ำงควำมผูกพันของลูกค้ำ 
และบุคลำกร 

4.6) สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับ 
องค์กรภำยในและต่ำงประเทศ 

เพ่ือเสริมสร้ำงประสิทธิผลตำมวิสัยทัศน ์
และพันธกิจของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 

4.5) พัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลที่เอื้อต่อ 
กำรรักษำคนดี คนเก่ง และพัฒนำสมรรถนะบุคลำกรให้

เป็นมืออำชีพ 

2.1) พัฒนำอำจำรย์ในหลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต 
ให้เป็นผู้น ำทำงวิชำกำรด้ำนกำรยกระดับ 

คุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

2.2) พัฒนำบัณฑิตครูให้มีคุณภำพสูง  
(High performance teacher)  

เพ่ือเสริมสร้ำงกำรพัฒนำประเทศท่ียั่งยืน 

2.3) สร้ำงนวัตกรรมกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำประจ ำกำรให้มีสมรรถนะ 
สอดคล้องกับควำมต้องกำรในกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนศึกษำ 

3.1) พัฒนำบัณฑิตให้มีทักษะกำรวิจัยและนวัตกรรม 
ที่น ำไปใช้พัฒนำชุมชน 

3.2) ยกระดับคุณภำพบัณฑิตให้ตรงกับควำมต้องกำร 
ของผู้ใช้บัณฑิตทั้งด้ำนสมรรถนะวิชำชีพ ทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ 21 

และคุณลักษณะ 4 ประกำร คือ  
มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐำนชีวิตที่ม่ันคงเข้มแข็ง  

มีอำชีพ มีงำนท ำ และมีควำมเป็นพลเมืองดี 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 ำแนกตำมมิตติ่ำง ๆ จำกผลกำรวิเครำะห์ปัจจัยสภำพแวดล้อม ศักยภำพ (BSC-SWOT Matrix) 
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ทั้งนี้ โดยในสาระส าคัญของแผนกลยุทธ์ ประจ าปี พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับปรับปรุงปี 2565) และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร  ฉบับนี้ท าขึ้นโดยพิจารณาจากนโยบายของสภามหาวิทยาลัยและเน้นการด าเนินงานตามนโยบายด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษาตาม นโยบายรัฐบาล  
(พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)  ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)  นโยบายไทยแลนด์ 4.0  ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2570  แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2565  กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 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  จุดเด่นของมหาวิทยาลัยที่มีความสอดคล้องและสามารถสนับสนุ นการบริหาร
ประเทศให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายพร้อมกับความคาดหวังในการพัฒนาการศึกษาของท้องถิ่นและประเทศให้มีศักยภาพในการแข่งขันและสามารถเทียบเคียงกับ
ประเทศต่างๆ ได้  โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก  ซึ่งแผนปฏิบัติราชการฉบับนี้ เป็นแผนที่คร อบคลุมตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัย คือ ด้านการเรียนการสอน  การวิจัย  การบริการวิชาการ  และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  และได้มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 
20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร และแผนกลยุทธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับปรับปรุง ปี 2565) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของมหาวิทยาลัย   

โดยทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ในการพัฒนามหาวิทยาลัย 4 ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
1. การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่นด้วยศาสตร์พระราชา 
2. การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม 
4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม 
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ส่วนที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 
 

แผนผังแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ  ยุทธศาสตร์กระทรวง  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 (ฉบบัปรับปรุงปี 2565) 
และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้ท าการทบทวนและปรับปรุงแผน โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากบุคลากรทุกระดับจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทบทวน
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2564 เพ่ือยกร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2565" กิจกรรมที่ 1 การประชุมทบทวนแผนจ าแนกตามปร ะเด็นยุทธศาสตร์ 
ในวันที่ 28 มิถุนายน 2564 และกิจกรรมที่ 2 การประชุมทบทวนแผนในภาพรวม ในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ซึ่งสามารถสรุปผลการ
ทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์ ประจ าปี พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับปรับปรุงปี 2565) และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ได้ดังนี ้
 

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 คุณภาพและมาตรฐานระดับชาติและสากล 
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 และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม 

 

เป้าประสงค์ (Goals) : 
1. เพ่ิมขีดความสามารถ สร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน และลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม แก่ชุมชนและท้องถิ่น ภายใต้บริบทของท้องถิ่นโดยก ารบูรณาการ

พันธกิจสัมพันธ์เพ่ือเป็นที่พ่ึงของท้องถิ่น 
2. บัณฑิตครู ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ และมีสมรรถนะตามมาตรฐาน 
3. บัณฑิตมีคุณภาพท่ีสร้างสรรค์สังคม 
4. ระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม 
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สรุปผลการทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์ ประจ าปี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุงปี 2564) 
และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่นด้วยศาสตร์พระราชา 
เป้าประสงค์ที่ 1 เพิ่มขีดความสามารถ สร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน และลดความเหลื่อมล  าทางสังคม แก่ชุมชนและท้องถิ่น ภายใต้บริบทของท้องถิ่นโดยการ 
บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อเป็นที่พึ่งของท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 1.1 ยกระดับศักยภาพชุมชนให้พึ่งพาตนเองได้   
ตัวชี วัดที่  

1. จ านวนชุมชนหรือประเด็นที่ได้รับการชี้น า แก้ไขปัญหาจากนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ข้ึน 
2. จ านวนของหมู่บ้านที่มีดัชนีชี้วัดความสุขมวลรวมชุมชนเพิ่มขึ้น (เพ่ิมเติมในปี 2565 ตามแผนกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้) 
3. จ านวนประชาชนในชุมชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนา 
4. อัตราการอพยพของประชากรวัยท างานในท้องถิ่นลดลง (เพ่ิมเติมในปี 2565 ตามแผนกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้) 
 

ก่อนปรับปรุง ผลการทบทวนและปรับปรุง 
มาตรการ : 
1.1.1 ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด ารแิละแนวทางการประยุกต์ใช้หลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการตามพระบรมราโชบายในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
1.1.2 รวบรวมและจดัท าฐานข้อมลูแหล่งทุนการพัฒนาเชิงพื้นที่ภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและ

ภาคเอกชน 
1.1.3 ก าหนดนโยบายให้ทุกหน่วยงานเขียนโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการพัฒนาเชิงพื้นที่  
1.1.4 ส่งเสริมให้อาจารย์ท าวิจัยและผลงานทางวิชาการที่เน้นการสร้างนวัตกรรม ผลงานทางวิชาการ

ลักษณะอื่น และผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม ท่ีสามารถน าไปพัฒนาชุมชนท้องถิ่น รวมถึง
การสร้างรายได้และชื่อเสยีงให้แก่มหาวิทยาลยั 

1.1.5 รวบรวมและจดัท าฐานข้อมลูสารสนเทศด้านบุคลากรและผู้เชีย่วชาญเฉพาะทางที่มีศักยภาพ

 
1.1.1 ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด ารแิละแนวทางการประยุกต์ใช้หลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการตามพระบรมราโชบายในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
1.1.2 รวบรวมและจดัท าฐานข้อมลูแหล่งทุนการพัฒนาเชิงพื้นที่ภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและ

ภาคเอกชน 
1.1.3 ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานเขยีนโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการพัฒนาเชิงพื้นที่ จากหน่วยงาน

ภายนอก 
1.1.4 ส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร ท าวิจัยและผลงานทาง

วิชาการที่เน้นการสร้างนวัตกรรม ผลงานทางวิชาการลักษณะอื่น และผลงานทางวิชาการรับใช้
สังคม ท่ีสามารถน าไปพัฒนาชุมชนท้องถิ่น รวมถึงการสร้างรายได้และชื่อเสยีงให้แก่
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ก่อนปรับปรุง ผลการทบทวนและปรับปรุง 
เป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานภายนอกได้ และเผยแพร่ในช่องทางที่หลากหลาย 

1.1.6 จัดท าฐานข้อมูลชุมชนท้องถิ่น ประเด็นปญัหา ความต้องการและจัดท าสื่อเผยแพร่ในช่องทางที่
หลากหลาย 

1.1.7 จัดท าฐานข้อมูลนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและจัดท าสื่อเผยแพร่ในช่องทางที่
หลากหลาย 

1.1.8 ก าหนดให้หน่วยงานจัดท าสือ่ประชาสัมพันธ์ผลงานการพัฒนาเชิงพื้นที่และเผยแพร่ในช่องทางที่
หลากหลาย 

1.1.9 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาเชิงพื้นที่เพ่ือจัดท า KPRU Engagement Model 
1.1.10 ส่งเสริมบทบาทศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อสรา้งนวัตกรรมพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
1.1.11 ส่งเสริมกระบวนการสร้างนวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเผยแพรสู่่สาธารณชน 
1.1.12 สร้างความร่วมมือของเครอืข่ายในลักษณะภาคีหุ้นส่วน (partnership) และก าหนดให้มีการบูร

ณาการระหว่างหน่วยงานภายใน /ภายนอกในการให้บริการวิชาการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
ตามแนวทางพันธกิจสัมพันธ์มหาวทิยาลัยกับสังคมท้องถิ่น (University Engagement) 

1.1.13 แต่งตั้งคณะท างานศึกษาระบบการจดัอันดับความยั่งยืนโดย Times Higher Education 
1.1.14 จัดท าหลักสูตรระยะสั้นในการสร้างเสริมฝีมือแรงงานตามความต้องการของหน่วยงานในเขต

พื้นที่ และเขตเศรษฐกิจพิเศษ หรอืความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ โดยใหส้ามารถ
สะสมเป็นหน่วยกติส าหรับการศึกษาในระดับปริญญา  

1.1.15 พัฒนาศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  
1.1.16 สร้างความร่วมมือภาคีเครอืข่ายเพื่อพัฒนาแรงงานและผูสู้งวยัให้สามารถเข้าถึงข้อมูล (Smart 

Person) ในการประกอบอาชีพ  
1.1.17 จัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย 
1.1.18 ส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการชุมชน วิสาหกิจเริ่มต้น (Startups) และการพัฒนานวัตกรรม

เพื่อการประกอบการ 

มหาวิทยาลยั 
1.1.5 รวบรวมและจดัท าฐานข้อมลูสารสนเทศด้านบุคลากรและผู้เชีย่วชาญเฉพาะทางที่มีศักยภาพ

เป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานภายนอกได้ และเผยแพร่ในช่องทางที่หลากหลาย 
1.1.6 จัดท าฐานข้อมูลชุมชนท้องถิ่น ประเด็นปญัหา ความต้องการและจัดท าสื่อเผยแพร่ รวมถึง

ฐานข้อมูลนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและจัดท าสื่อเผยแพร่ในช่องทางที่หลากหลาย 
1.1.7 ก าหนดให้หน่วยงานจัดท าสือ่ประชาสัมพันธ์ผลงานการพัฒนาเชิงพื้นที่และเผยแพร่ในช่องทางที่

หลากหลาย 
1.1.8 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาเชิงพื้นที่เพ่ือจัดท า KPRU Engagement Model 
1.1.9 ส่งเสริมบทบาทศูนยค์วามเป็นเลิศเพื่อสร้างนวัตกรรมพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
1.1.10 สร้างความร่วมมือของเครอืข่ายในลักษณะภาคีหุ้นส่วน (partnership) และก าหนดให้มีการบูร

ณาการระหว่างหน่วยงานภายใน /ภายนอกในการให้บริการวิชาการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
ตามแนวทางพันธกิจสัมพันธ์มหาวทิยาลัยกับสังคมท้องถิ่น (University Engagement) 

1.1.11 แต่งตั้งคณะท างานศึกษาระบบการจดัอันดับความยั่งยืนโดย Times Higher Education 
1.1.12 จัดท าหลักสูตรระยะสั้นในการสร้างเสริมฝีมือแรงงานตามความต้องการของหน่วยงานในเขต

พื้นที่ และเขตเศรษฐกิจพิเศษ หรอืความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ โดยใหส้ามารถสะสม
เป็นหน่วยกิตส าหรับการศึกษาในระดับปริญญา  

1.1.13 พัฒนาศักยภาพศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานท่ีมีอยู่ให้มีมาตรฐานมากยิ่งข้ึน และจัดตั้ง
ศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงานอ่ืนเพิ่มเติม อาทิ ศูนย์ทดสอบ IC3 ศูนย์ทดสอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์ 
เป็นต้น 

1.1.14 สร้างความร่วมมือภาคีเครอืข่ายเพื่อพัฒนาแรงงานและผูสู้งวยัให้สามารถเข้าถึงข้อมูล (Smart 
Person) ในการประกอบอาชีพ  

1.1.15 ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคณุภาพชีวิตผู้สูงวัยและคนในชุมชน 
1.1.16 ส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการชุมชน วิสาหกิจเริ่มต้น (Startups) และการพัฒนานวัตกรรม

เพื่อการประกอบการ 
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ก่อนปรับปรุง ผลการทบทวนและปรับปรุง 
โครงการตามยุทธศาสตร์ : 
1. พัฒนาชุมชนต้นแบบ  
2. จัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการบริการวิชาการ 

2.1) บุคลากรและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
2.2) การพัฒนาพ้ืนท่ีแบบมีส่วนร่วมกับเครือข่าย 

3. ส่งเสรมิและสืบสานโครงการอนัเนื่องมาจากแนวพระราชด าริและการแนวทางการประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. การตลาดของการให้บริการวิชาการ 
5. ฝึกอบรมระยะสั้นฝมีือแรงงาน 
6. จัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝมีอืแรงงาน 
7. พัฒนาคุณภาพชีวิตและแรงงานผู้สูงอาย ุ

 
1. โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบ และโครงการพัฒนาคณุภาพชีวิต และยกระดับรายได้ให้กับคนใน

ชุมชนฐานราก 
2. โครงการ อว. ส่วนหน้า และการตลาดของการให้บริการวิชาการ 
3. ฝึกอบรมระยะสั้นและหลักสูตรฝีมือแรงงาน 
4. โครงการจัดตั้งและพัฒนาศูนยท์ดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  
5. โครงการส่งเสรมิและพัฒนาบุคลากรดา้นการบริการวิชาการและการเขียนโครงการเพื่อขอรับทุน

สนับสนุนการพัฒนาเชิงพื้นที่จากหน่วยงานภายนอก (ใหม่) 
6. โครงการจัดตั้งและพัฒนาศูนยค์วามเป็นเลิศ (ระดับภมูิภาค ระดบัชาติ หรือ นานาชาติ) อาทิ  
7. ศูนย์การเรยีนรูส้ายพันธ์ุกล้วยและศูนย์ทดลองพันธุกรรม  
8. ศูนย์การแพทย์ทางเลือกและใหค้ าปรึกษาผู้ป่วยด้านสุขภาพจิต 

 
กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยพัฒนาท้องถิ่น   
ตัวชี วัดที่  

5. ร้อยละของอาจารย์ที่มีผลงานวิจัยพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อจ านวนอาจารย์ประจ า  
6. ร้อยละของงบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัยพัฒนาชุมชนท้องถิ่นต่องบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัยทั้งหมด 
 

ก่อนปรับปรุง ผลการทบทวนและปรับปรุง 
มาตรการ : 
1.2.1 จัดท ายุทธศาสตร์การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นจังหวัดก าแพงเพชรและจังหวัดตาก 
1.2.2 จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการวิจัย การผลิตผลงานวิชาการรับใช้สังคมการตีพิมพ์เผยแพร ่

และการจดอนุสิทธิบตัรและสิทธิบตัร 
1.2.3 จัดกิจกรรมในการบูรณาการความร่วมมือในศาสตรต์่าง ๆ ที่หลากหลาย เพื่อเขียนโครงการวิจยั

ของบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก 
1.2.4 ก าหนดชุมชนเป้าหมายหรือสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่เป้าหมาย โดยบรูณาการการวิจยักับการ

 
1.2.1 จัดท ายุทธศาสตร์การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นจังหวัดก าแพงเพชรและจังหวัดตาก 
1.2.2 จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการวิจัย การผลิตผลงานวิชาการรับใช้สังคม การตีพิมพ์

เผยแพร่ และการจดอนสุิทธิบัตรและสิทธิบตัร  
1.2.3 จัดกิจกรรมในการบูรณาการความร่วมมือในศาสตรต์่าง ๆ ที่หลากหลาย เพื่อเขียนโครงการวิจยั

ของบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก  
1.2.4 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาโจทย์วิจัยตามบริบทของมหาวิทยาลัยในกลุม่พัฒนา
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ก่อนปรับปรุง ผลการทบทวนและปรับปรุง 
บริการวิชาการ 

1.2.5 สร้างความร่วมมือกับชุมชน มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศในการ
ส่งเสริมการท าวิจยัพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน ์

1.2.6 จัดกิจกรรมการพัฒนาศูนยว์ิจัยชุมชนสู่การเป็นต้นแบบ 

ชุมชนท้องถิ่น และเกณฑ์ Times Higher Education 
1.2.5 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจดา้นจริยกรรมการวิจัยในมนุษย ์
1.2.6  ก าหนดชุมชนเป้าหมายหรอืสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่เป้าหมาย โดยบรูณาการการวจิัยกับการ

บริการวิชาการ 
1.2.7 สนับสนุนการท าวิจัยจากงานบริการวิชาการ 
1.2.8 สร้างความร่วมมือกับชุมชน มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศในการ

ส่งเสริมการท าวิจยัพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน ์
โครงการตามยุทธศาสตร์ : 
1. จัดนิทรรศการร่วมกับเครือข่าย 
2. กองทุนสนับสนุนการวิจัย 
3. อบรมด้านการวิจยั 
4. สนับสนุนทุนวิจัยในพ้ืนท่ีเป้าหมาย 
5. จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ 
6. จัดตั้งศูนย์วิจัยชุมชนต้นแบบ 

 
1. จัดนิทรรศการ/ประชุมวิชาการร่วมกับเครือข่าย 
2. จัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย 
3. อบรมด้านการวิจยั การพัฒนาโจทย์วิจัยและจริยกรรมการวิจัยในมนุษย์ 
4. สนับสนุนทุนวิจัยในพ้ืนท่ีเป้าหมายหรือสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
5. จัดอบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้การท าวิจัยจากงานบริการวิชาการ 

 
กลยุทธ์ที่ 1.3 ยกระดับการตีพิมพ์เผยแพร่และการใช้ประโยชน์งานวิจัยหรือทรัพย์สินทางปัญญา 
ตัวชี วัดที่  

7. จ านวนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ  
8. จ านวนผลงานวิจัยที่ยื่นจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หรือได้รับสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร  
9. จ านวนชุมชนที่ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 

ก่อนปรับปรุง ผลการทบทวนและปรับปรุง 
มาตรการ : 
1.3.1 จัดอบรม และแลกเปลี่ยนเรยีนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะการวิจัย การผลิตผลงานวิชาการรับใช้

สังคม และการตีพมิพ์เผยแพร่  

 
1.3.1 จัดอบรม/แลกเปลีย่นเรยีนรู้/จัดระบบพ่ีเลี้ยงและตดิตามให้ค าปรึกษา เพื่อพัฒนาสมรรถนะการ

วิจัย การผลิตผลงานวิชาการรับใช้สังคม และการตีพมิพ์เผยแพร่  



- 50 - 

ก่อนปรับปรุง ผลการทบทวนและปรับปรุง 
1.3.2 จัดระบบพี่เลีย้งในการพัฒนาสมรรถนะการวิจัย การผลติผลงานวิชาการรับใช้สังคม และการ

ตีพิมพ์เผยแพร่  
1.3.3 จัดประชุมวิชาการและจัดนทิรรศการ ระดับชาติและหรือนานาชาติร่วมกับเครือข่าย 

1.3.2 จัดประชุมวิชาการและจัดนทิรรศการ ระดับชาติและหรือนานาชาติร่วมกับเครือข่าย 
1.3.3 จัดเวทีน าเสนอผลงานในพ้ืนท่ีหรือการเปดิให้เยี่ยมชมพ้ืนท่ีที่ได้รับการพัฒนา และมีการเผยแพร่

สู่สาธารณชน ตามเกณฑ์การพิจารณาผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
1.3.4 สนับสนุนการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หรือไดร้ับสิทธิบตัร อนสุิทธิบัตร และส่งเสรมิการหา

รายได้จากผลงานท่ีได้รับสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร 
1.3.5 ก าหนดชุมชนและผู้ประกอบการที่ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจยัพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

และประชาสัมพันธผ์ลงานวิจัย/นวัตกรรมทีส่ามารถน าไปใช้ประโยชน์/หรือ หารายไดจ้าก
ภายนอกได ้

1.3.6  จัดกิจกรรมการพัฒนาศูนยก์ารเรยีนรู้ในชุมชนจากงานวิจัย  
1.3.7 จัดท าระบบติดตามและประเมินผลลัพธ์ ผลกระทบจากการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

โครงการตามยุทธศาสตร์ : 
1. จัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย 
2. อบรมด้านการวิจยั 
3. กองทุนสนับสนุนการวิจัย 
4. จัดนิทรรศการร่วมกับเครือข่าย 
5. จดลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร 
6. สนับสนุนทุนวิจัยในพ้ืนท่ีเป้าหมาย 
7. จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ 

 
1. จัดสรรทุนสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร ่
2. อบรมด้านการวิจยั การพัฒนาโจทย์วิจัยและจริยกรรมการวิจัยในมนุษย์ 
3. จัดนิทรรศการ/ประชุมวิชาการร่วมกับเครือข่าย 
4. สนับสนุนทุนวิจัยในพ้ืนท่ีเป้าหมายหรือสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
5. สนับสนุนการจดลิขสิทธ์ิ อนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร 
6. จัดท าฐานข้อมูลชุมชนที่มีความต้องการใช้ประโยชน์จากผลงานวจิัย/เทคโนโลยี/นวตักรรม 
7. ประชาสัมพันธ์งานวิจัย/เทคโนโลย/ีนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์และ/หรือ หารายได้จาก

ภายนอก 
8. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้จากงานวจิัย 
9. ส่งเสรมิการจดัท าเอกสารด้านงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ 
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กลยุทธ์ที่ 1.4 ส่งเสริมการเรียนรู้และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยให้แก่ชุมชนท้องถิ่นเพื่อเสริมพลังปัญญาของแผ่นดิน 
ตัวชี วัดที่  

10. จ านวนนวัตกรรมหรือมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
11. ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เรือนไทยให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 
 

ก่อนปรับปรุง ผลการทบทวนและปรับปรุง 
มาตรการ : 
1.4.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพ่ือส่งเสรมิ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาท้องถิ่น และการ

เฝ้าระวังทางศิลปวัฒนธรรม 
1.4.2 สนับสนุน บุคลากร นักศึกษา การจัดท าฐานข้อมลูด้านศลิปวฒันธรรมในจังหวัดก าแพงเพชร 
1.4.3 สนับสนุนให้มีการด าเนินงานและบูรณาการด้านศลิปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน การ

บริการวิชาการ งานวิจัย กิจกรรมนักศึกษา ระหว่างหน่วยงานภายในและท้องถิ่นภายนอก  
1.4.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ภมูิปัญญาท้องถิ่น ท้ังใน

ระดับชาติและนานาชาติ  
1.4.5 ส่งเสริมให้เกิดการสร้างนวัตกรรมหรือการสร้างมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชุมชน

ท้องถิ่น  
1.4.6 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเป็นฐานข้อมูลดา้นศิลปวัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่น  
1.4.7 พัฒนารูปแบบการให้บริการของศูนย์การเรียนรูด้้านศิลปวัฒนธรรม 
1.4.8 มีระบบและกลไกการติดตามผลลัพธ์ ผลกระทบ และความคุ้มค่าในการด าเนินงานด้าน

ศิลปวัฒนธรรม  
1.4.9 ก าหนดชุมชนเป้าหมายเดียวกันในการปฏิบัติพันธกิจ 

 
1.4.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพ่ือส่งเสรมิ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาท้องถิ่น  
1.4.2 สนับสนุน บุคลากร นักศึกษา การจัดท าฐานข้อมลูด้านศลิปวฒันธรรมในจังหวัดก าแพงเพชร 
1.4.3 สนับสนุนให้มีการด าเนินงานและบูรณาการด้านศลิปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน การ

บริการวิชาการ งานวิจัย กิจกรรมนักศึกษา ระหว่างหน่วยงานภายในและท้องถิ่นภายนอก  
1.4.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ภมูิปัญญาท้องถิ่น ท้ังใน

ระดับชาติและนานาชาติ  
1.4.5 ส่งเสริมให้เกดิการสร้างองคค์วามรู้ นวัตกรรมหรือการสร้างมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อ

พัฒนาชุมชนท้องถิ่น  
1.4.6 พัฒนารูปแบบการให้บริการของศูนย์การเรียนรูด้้านศิลปวัฒนธรรม 
1.4.7 จัดระบบและกลไกการติดตามผลลัพธ์ ผลกระทบ และความคุม้ค่าในการด าเนินงานด้าน

ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการตามยุทธศาสตร์ : 
1. ค่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม 
2. อบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะของจังหวัดก าแพงเพชร 
3. สร้างนวัตกรรมหรือการสร้างมาตรฐานดา้นศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
4. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านศลิปวฒันธรรม 

 
1. ก าแพงเพชรศึกษา 
2. วิจัยทางศิลปวัฒนธรรม 
3. วารสาร สื่อสารศิลป ์
4. มาตรฐานดา้นศิลปวัฒนธรรม 
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ก่อนปรับปรุง ผลการทบทวนและปรับปรุง 
5. สร้างความเป็นเลิศพิพิธภณัฑเ์รอืนไทย 
6. บริการวิชาการท้องถิ่น 
7. บริหารจัดการพิพิธภณัฑ์เรือนไทย 
8. ส่งเสรมิการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรม 
9. ฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านศิลปวัฒนธรรม 
10. จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านสายพันธ์ุกล้วย 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  ยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครู 
เป้าประสงค์ที่ 2 บัณฑิตครู ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ และมีสมรรถนะตามมาตรฐาน 
กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาอาจารย์ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ให้เป็นผู้น าทางวิชาการด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา    
ตัวชี วัดที่  

12. ร้อยละของอาจารย์ในสถาบันผลิตครูที่สอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ  
13. ร้อยละของอาจารย์ในสถาบันผลิตครูที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (ยกเว้นโปรแกรมวิชาที่สอนเป็นภาษาต่างประเทศ)  
14. ร้อยละของอาจารย์ที่ไม่มีวุฒิครูที่ได้รับการพัฒนาด้านสมรรถนะทางวิชาชีพครู 
 

ก่อนปรับปรุง ผลการทบทวนและปรับปรุง 
มาตรการ : 
2.1.1 ก าหนดให้อาจารย์ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ ต้องผ่านการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ 

อย่างน้อยร้อยละ 40 ของอาจารย์ในหลักสูตรทั้งหมด (อาจารย์ที่ยังไมม่ีต าแหน่งทางวิชาการ
ต้องเข้ารับการสอบทุกคน อาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ สนับสนุนเงินรางวัลส าหรับผูส้อบ
ผ่าน) 

2.1.2 ก าหนดให้อาจารย์ในหลักสตูรครศุาสตรบณัฑิต ใหส้อนเป็นภาษาอังกฤษ อย่างน้อย 1 
รายวิชา/ 1 หลักสูตร (ร้อยละ 50 ของเวลาเรียนต่อภาคเรียน และต้องปรากฏรายละเอียด
กิจกรรมการสอนเป็นภาษาอังกฤษใน มคอ.3)  

 
2.1.1 ก าหนดให้อาจารย์ในหลักสตูรครศุาสตรบณัฑิต ต้องผ่านการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ 

อย่างน้อยร้อยละ 40 ของอาจารยใ์นหลักสูตรทั้งหมด 
2.1.2 ก าหนดให้อาจารย์ในหลักสตูรครศุาสตรบณัฑิตทุกหลักสตูร จดัการเรียนการสอนเป็น

ภาษาอังกฤษ อย่างน้อยหลักสูตรละ 2 คน (ร้อยละ 50 ของเวลาเรยีนต่อภาคเรียน และต้อง
ปรากฏรายละเอียดกิจกรรมการสอนเป็นภาษาอังกฤษใน มคอ.3) 

2.1.3 ก าหนดให้อาจารย์แตล่ะสาขาท่ีไม่มีวุฒิครหูรือไม่มีประสบการณ์จดัการศึกษาร่วมกับสถานศึกษา 
เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการกับสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมง และประเมินผลทีไ่ดร้ับจาก
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ก่อนปรับปรุง ผลการทบทวนและปรับปรุง 
2.1.3 ก าหนดให้อาจารย์แตล่ะสาขาท่ีไม่มีวุฒิครเูข้าร่วมกจิกรรมทางวิชาการกับสถานศึกษา ปี

การศึกษาละ ไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมง 
2.1.4 ก าหนดให้อาจารย์ที่ไม่มีวุฒิครูศึกษาบทเรยีนออนไลน์ (หลักสตูร การวัดและประเมินผล 

จิตวิทยา และการจัดการเรียนรู้) และผา่นการวัดมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา 

การเข้าร่วมกิจกรรม เช่น ประสิทธิภาพในการสอน การจดักิจกรรมการเรยีนรู ้
2.1.4 ก าหนดให้อาจารย์ที่ไม่มีวุฒิครูศึกษาบทเรียนออนไลน์ (หลักสูตร การวัดและประเมินผล จิตวิทยา 

และการจัดการเรยีนรู้) รวมถึงเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตนเองให้
ครอบคลุมตามมาตรฐานวิชาชีพครู 

2.1.5 ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาในการพัฒนาด้านสมรรถนะทางวิชาชีพครูให้กับอาจารย์ที่
ไม่มีวุฒิครู หรือไม่มีประสบการณจ์ัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษา 

โครงการตามยุทธศาสตร์ : 
1. ยกระดับสมรรถนะภาษาอังกฤษของอาจารย์ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (เงินรางวัลส าหรับผู้สอบผ่าน) 
2. พัฒนาศักยภาพด้านการสอนเปน็ภาษาอังกฤษของอาจารย์ (อาจารย์คู่คิด/ต าราภาษาอังกฤษใน

รายวิชา/สอนอย่างน้อย 8 สัปดาห์) 
3. ยกระดับสมรรถนะครูของครูสูม่ืออาชีพ (สร้างบทเรียนออนไลน์/ลงพื้นที่ในสถานศึกษา) 

 
1. พัฒนาสมรรถนะครูของครูให้เป็นครูมืออาชีพ 
2. ยกระดับสมรรถนะภาษาอังกฤษของอาจารย์ในหลักสตูรครุศาสตรบัณฑติ (เงินรางวัลส าหรับผูส้อบ

ผ่าน) 
3. พัฒนาศักยภาพด้านการสอนเปน็ภาษาอังกฤษของอาจารย์ (อาจารย์คู่คิด/ต าราภาษาอังกฤษใน

รายวิชา/สอนอย่างน้อย 8 สัปดาห์) 
4. ยกระดับสมรรถนะครูของครูสูม่ืออาชีพ (สร้างบทเรียนออนไลน์/ลงพื้นที่ในสถานศึกษา) 

 
กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาบัณฑิตครูให้มีคุณภาพสูง (High Performance Teacher) เพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืน   
ตัวชี วัดที่  

15. ร้อยละของนักศึกษาครูที่ผ่านการประเมินระดับความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) หรือเกณฑ์มาตรฐานอื่น 
16. ร้อยละของบัณฑิตครูที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และโครงการพิเศษ 
17. ร้อยละของนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายท่ีมีผลงานวิจัยท่ีได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณะหรือมีการน าไปใช้ประโยชน์ 
18. ร้อยละของนักศึกษาครูชั้นปีสุดท้ายท่ีสอบผ่าน ภาค ก. ตามเกณฑ์ ก.พ. 
 

ก่อนปรับปรุง ผลการทบทวนและปรับปรุง 
มาตรการ : 
2.2.1 ก าหนดให้นักศึกษาครูส่งผลการทดลองสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานโดยใช้ระบบการ

สอบแบบ Mock Test ทุกภาคเรยีน (กรณีผลการทดสอบยังไม่ถึงเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย

 
2.2.1 ก าหนดให้นักศึกษาครูส่งผลการทดลองสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานโดยใช้ระบบการ

สอบแบบ Mock Test ทุกภาคเรยีน (กรณีผลการทดสอบยังไม่ถึงเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
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ก่อนปรับปรุง ผลการทบทวนและปรับปรุง 
ก าหนด) 

2.2.2 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐานให้กับนักศึกษาครูก่อนส าเรจ็การศึกษา และฝึกท า
ข้อสอบโดยเกบ็ข้อมูลพัฒนาการ  

2.2.3 ก าหนดให้นักศึกษาผ่านการทดสอบประมวลความรู้วิชาชีพคร ูในช้ันปีท่ี 1, 2, 3 และ 4 เกณฑ์
การผ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

2.2.4 ก าหนดให้นักศึกษาช้ันปีสุดท้ายผ่านการทดสอบประมวลความรู้วิชาเอก เกณฑ์การผ่านไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 

2.2.5 ก าหนดให้นักศึกษาครูตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ หรือน าเสนอในเวทีระดับชาตหิรือ
นานาชาติ อย่างน้อย 1 ครั้งตลอดหลักสตูร 

2.2.6 ก าหนดให้นักศึกษาช้ันปีสุดท้ายผ่านการทดสอบ ภาค ก. ตามเกณฑ์ ก.พ. เกณฑ์การผ่านไม่
น้อยกว่าร้อยละ 60 (Mock test/สนง. ก.พ.) 

2.2.2 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐานให้กับนักศึกษาครูก่อนส าเรจ็การศึกษา และฝึกท า
ข้อสอบโดยเกบ็ข้อมูลพัฒนาการ  

2.2.3 ก าหนดให้นักศึกษาผ่านการทดสอบประมวลความรู้วิชาชีพคร ูในช้ันปีท่ี 1, 2, 3 และ 4 เกณฑ์
การผ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

2.2.4 ก าหนดให้นักศึกษาช้ันปีสุดท้ายผ่านการทดสอบประมวลความรู้วิชาเอก เกณฑ์การผ่านไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60 

2.2.5 ก าหนดให้นักศึกษาครูตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ หรือน าเสนอในเวทีระดับชาตหิรือ
นานาชาติ หรือน าไปใช้ในการแกป้ัญหา/พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรยีน หรือ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น อย่างน้อย 1 ครั้งตลอดหลักสูตร 

2.2.6 ก าหนดให้นักศึกษาช้ันปีสุดท้ายผ่านการทดสอบ ภาค ก. ตามเกณฑ์ ก.พ. เกณฑ์การผ่านไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 (Mock test/สนง. ก.พ.) 

โครงการตามยุทธศาสตร์ : 
1. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาครู (เรียนรูด้้วยตนเองผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์/

อบรมเข้ม/สอบวัดมาตรฐาน) 
2. สนามสอบจ าลอง  
3. เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของบัณฑิตครู (สอบประมวลความรู้ คลังข้อสอบออนไลน์) 
4. สนับสนุนทุนและการน าเสนอผลงานวิจัยส าหรับนักศึกษาครู 
5. พัฒนาศักยภาพการสอบรับราชการครู (ข้อสอบออนไลน/์ติวเขม้) 

 
1. พัฒนากระบวนการผลิตบณัฑติครูให้มีสมรรถนะสูง (High Performance Teacher) 
2. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาครู (เรียนรูด้้วยตนเองผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์/อบรม

เข้ม/สอบวัดมาตรฐาน) 
3. สนามสอบจ าลอง  
4. เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของบัณฑิตครู (สอบประมวลความรู้ คลังข้อสอบออนไลน์) 
5. สนับสนุนทุนและการน าเสนอผลงานวิจัยส าหรับนักศึกษาครู 
6. พัฒนาศักยภาพการสอบรับราชการครู (ข้อสอบออนไลน/์ติวเขม้) 
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กลยุทธ์ที่ 2.3 สร้างนวัตกรรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าการให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในสถานศกึษา 
ตัวชี วัดที่ 

19. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเครือข่าย (โรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ครูพี่เลี้ยง) ที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพและสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

20. จ านวนสถานศึกษาที่ได้รับการยกระดับคุณภาพวิชาชีพและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ก่อนปรับปรุง ผลการทบทวนและปรับปรุง 
มาตรการ : 
2.3.1 จัดอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาในด้านการวิจยัหรือนวตักรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการ

สอนและด้านมาตรฐานวิชาชีพคร ู
2.3.2 พัฒนากิจกรรมตามข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาเครือข่ายสถาบันการศึกษาขั้นพื้นฐาน

และสถาบันผลิตครูทั้งในและต่างประเทศ 
2.3.3 ส่งเสริมให้หลักสตูรก าหนดเป้าหมายสถานศึกษาในการยกระดับคุณภาพ อย่างน้อย 1 ด้าน ต่อ

ปีการศึกษา 

 
2.3.1 จัดอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาและบณัฑติครูของมหาวิทยาลัยในด้านการวิจัยหรือ

นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและด้านมาตรฐานวิชาชีพคร ู
2.3.2 พัฒนากิจกรรมตามข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาเครือข่ายสถาบันการศึกษาขั้นพื้นฐาน

และสถาบันผลิตครูทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งติดตามผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือ 
2.3.3 ให้หลักสูตรหรือหน่วยงานอ่ืนๆที่ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ก าหนด

เป้าหมายสถานศึกษาและประเด็นในการยกระดับคณุภาพ อย่างน้อย 1 ด้าน ต่อปีการศึกษา 
และด าเนินการพัฒนาตามแผน 

2.3.4 พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมในด้านวิชาการ วิชาชีพ หรือด้านอ่ืนๆ ท่ีตรงตามความต้องการให้กับ
บุคลากรทางการศึกษาและบัณฑติครูของมหาวิทยาลยั 

โครงการตามยุทธศาสตร์ : 
1. พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเสริมสร้างสมรรถนะครูในระบบออนไลน ์
2. พัฒนาเครือข่ายด้านการผลิตและพัฒนาครู (Sil/ยกย่องเชิดชูครผูู้เป็นแบบอย่าง/มีส่วนในการผลิต

ครูและจัดการเรยีนการสอน) 
3. ยกระดับคณุภาพสถานศึกษา (สถานศึกษาขนาดเล็กท่ีขาดแคลนครู โรงเรียนต ารวจตระเวร

ชายแดน ศูนย์การพิเศษ เป็นต้น) 

 
1. เสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้และการวิจัยส าหรบัครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเสริมสร้างสมรรถนะครูในระบบออนไลน ์
3. พัฒนาเครือข่ายด้านการผลิตและพัฒนาครู (Sil/ยกย่องเชิดชูครผูู้เป็นแบบอย่าง/มีส่วนในการผลิต

ครูและจัดการเรยีนการสอน) 
4. ยกระดับคณุภาพสถานศึกษา (สถานศึกษาขนาดเล็กท่ีขาดแคลนครู โรงเรียนต ารวจตระเวร

ชายแดน ศูนย์การพิเศษ เป็นต้น) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม 
เป้าประสงค์ที่ 3 บัณฑิตคุณภาพที่สร้างสรรค์สังคม 
กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการวิจัยและนวัตกรรมที่น าไปใช้พัฒนาชุมชน  
ตัวชี วัดที่ 21 ร้อยละของหลักสูตรที่มีงานวิจัยของนักศึกษาซึ่งน าไปใช้การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น หรือมีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่จากงานวิจัยของนักศึกษา 
 

ก่อนปรับปรุง ผลการทบทวนและปรับปรุง 
มาตรการ : 
3.1.1 จัดการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research Based Learning) เพื่อผลิตหรือ

พัฒนานวัตกรรมส าหรับน าไปใช้พฒันาสังคมหรือชุมชน 
3.1.2 สนับสนุนการจดัการเรียนการสอนโดยการบูรณาการกับวิจยัหรือการบริการวิชาการ  
3.1.3 จัดสรรทุนวิจัยให้กับนักศึกษาที่ท าวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
3.1.4 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการท าวิจยัเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และการเขียน

บทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ให้กับนักศึกษา 
3.1.5 ก าหนดนโยบายให้ทุกหลักสูตรจัดให้มีนักศึกษาท าวิจยัและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมหรือ

ชุมชนโดยบูรณาการการวิจัยกับการบริการวิชาการ 
3.1.6 จัดเวทีน าเสนอผลงานวิจัยและยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้กับนักศกึษาที่น างานวิจัยไปพัฒนาชุมชน

ท้องถิ่น 

 
3.1.1 ก าหนดนโยบายให้ทุกหลักสูตรจัดให้มีนักศึกษาท าวิจยัและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมหรือ

ชุมชนโดยบูรณาการการวิจัยกับการบริการวิชาการ 
3.1.2 จัดการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research Based Learning) เพื่อผลิตหรือ

พัฒนานวัตกรรมส าหรับน าไปใช้พฒันาสังคมหรือชุมชน 
3.1.3 สนับสนุนการจดัการเรียนการสอนโดยการบูรณาการกับวิจยัหรือการบริการวิชาการ  
3.1.4 จดัสรรทุนวิจัยให้กับนักศึกษาที่ท าวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและส่งเสรมิการน าเสนอ

บทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร ่
3.1.5 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการท าวิจยัเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  
3.1.6 จัดเวทีน าเสนอผลงานวิจัยและยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้กับนักศึกษาทีน่ างานวิจัยไปพัฒนาชุมชน

ท้องถิ่น 
3.1.7 จัดท าวารสารเผยแพร่งานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตร ี
3.1.8 ส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะการเป็นวิศวกรสังคมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
 

โครงการตามยุทธศาสตร์ : 
1. จัดการความรู้ด้านเทคนิคการจดัการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการวิจัยและสร้างนวัตกรรมสู่

ชุมชน 
1.1) จัดการความรูด้้านเทคนิคการจัดการเรยีนการสอนโดยใช้การวจิัยเป็นฐาน (Research 

Based Learning) เพื่อผลิต/พัฒนานวัตกรรม (สร้างแนวปฏิบตัิฯ อย่างเต็มรูปแบบ) 
1.2) ถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมสู่ชุมชน  

 
1. จัดการความรู้ด้านเทคนิคการจดัการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research Based 

Learning) เพื่อผลติ/พัฒนานวัตกรรม สร้างแนวปฏิบตัิที่ดีสู่การพัฒนาชุมชนอย่างเต็มรูปแบบ 
2. สนับสนุนทุนวิจัยให้กับนักศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและส่งเสริมการน าเสนอบทความวิจัยเพื่อ

ตีพิมพ์เผยแพร ่
3. ถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมสู่ชุมชน 
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ก่อนปรับปรุง ผลการทบทวนและปรับปรุง 
1.3) ประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนหรือคุณลักษณะของนักศึกษาท่ีร่วมกิจกรรมการจัดการเรียน

การสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research Based Learning) เพือ่ผลิตหรือพัฒนา
นวัตกรรมส าหรับน าไปใช้พัฒนาสังคมหรือชุมชน 

4. จัดเวทีน าเสนอผลงานวิจัยและยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้กับนักศึกษาที่น างานวิจัยไปพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น 

5. ส่งเสรมิให้นักศึกษามีทักษะการเป็นวิศวกรสังคมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

 
กลยุทธ์ที่ 3.2 ผลิตบัณฑิตได้ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั งด้านสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ คือมีทัศนคติที่ ดี
และถูกต้อง มีพื นฐานชีวิตที่ม่ันคงเข้มแข็ง มีอาชีพ มีงานท า และมีความเป็นพลเมืองดี มีวินัย  
ตัวชี วัดที่  

22. ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
23. ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านการประเมินคุณภาพตามกรอบ KPRUQF  โดยได้รับคะแนนประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 จากระดับคะแนน 5 
24. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพหรือผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติที่เก่ียวข้องกับสาขา 
25. ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่สอบผ่านในระดับ A2 ตามมาตรฐาน CEFR หรือมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า 
26. อัตราการได้งานท า/ท างานตรงสาขา/ประกอบอาชีพอิสระทั้งตามภูมิล าเนาและนอกภูมิล าเนา ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภายในระยะเวลา 1 ปี 

 

ก่อนปรับปรุง ผลการทบทวนและปรับปรุง 
มาตรการ : 
3.2.1 พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษท่ีสามารถสอบผ่าน

มาตรฐานภาษาต่างประเทศท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด หรือมาตรฐานอ่ืนท่ีเทียบเท่าหรือที่เป็นท่ี
ยอมรับในระดับชาต ิ

3.2.2 พัฒนาศักยภาพวิชาการนักศึกษาให้มีความพร้อมรับการพัฒนาประเทศไทย 4.0 และมี
ความสามารถในการน าความรูไ้ปสร้างสรรคส์ังคมตามอัตลักษณ์ 

3.2.3 ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศกึษา และยกย่อง/ใหร้างวัลแก่นักศึกษาให้เป็นคนดี มีวินัย มี
คุณธรรม จรยิธรรม และมีจิตอาสา 

3.2.4 ส่งเสริมแนวคดิการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นให้กับนักศึกษา 
3.2.5 ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

 
3.2.1 พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษท่ีสามารถสอบผ่าน

มาตรฐานภาษาต่างประเทศท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด หรือมาตรฐานอ่ืนท่ีเทียบเท่าหรือที่เป็นท่ี
ยอมรับในระดับชาต ิ

3.2.2 พัฒนาศักยภาพวิชาการนักศึกษาให้มีความพร้อมรับการพัฒนาประเทศไทย 4.0 และมี
ความสามารถในการน าความรูไ้ปสร้างสรรคส์ังคมตามอัตลักษณ์ 

3.2.3 ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศกึษา และยกย่อง/ใหร้างวัลแก่นักศึกษาให้เป็นคนดี มีวินัย มคีุณธรรม 
จริยธรรม และมีจติอาสา 

3.2.4 ส่งเสริมแนวคดิการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นให้กับนักศึกษา 
3.2.5 ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษา
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ก่อนปรับปรุง ผลการทบทวนและปรับปรุง 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thailand Qualifications Framework : TQF) ทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 

3.2.6 ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะดจิิทัลส าหรับคณุวุฒิระดับปริญญาตรี ประกอบด้วย การ
สืบค้นและการใช้งาน การสร้างสรรค์และนวตักรรม เอกลักษณ์และคุณภาพชีวิต การสอนหรือ
การเรยีนรู้ เครื่องมือและเทคโนโลยี การติดต่อสื่อสารและการประสานงาน 

3.2.7 ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะ 4 ประการตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จ 
พระวชิรเกลา้เจ้าอยูห่ัว 

3.2.8 ส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนกัและเห็นคุณค่าของศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
3.2.9 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ และต่อต้านยาเสพตดิ 
3.2.10 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นกัศึกษาเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติที่

เกี่ยวข้องกับสาขา 
3.2.11 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้ในการเป็นผู้ประกอบการ 

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

สืบค้นและการใช้งาน การสร้างสรรค์และนวตักรรม เอกลักษณ์และคุณภาพชีวิต การสอนหรือ
การเรยีนรู้ เครื่องมือและเทคโนโลยี การติดต่อสื่อสารและการประสานงาน 

3.2.7 ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะ 4 ประการตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จ 
พระวชิรเกลา้เจ้าอยูห่ัว 

3.2.8 ส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนกัและเห็นคุณค่าของศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
3.2.9 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ และต่อต้านยาเสพตดิ 
3.2.10 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นกัศึกษาพัฒนาทักษะมาตรฐานวิชาชีพหรือฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
3.2.11 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้ในการเป็นผู้ประกอบการ 
3.2.12 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR หรือมาตรฐานอ่ืนๆ ท่ี

เทียบเท่า 
โครงการตามยุทธศาสตร์ : 
1. พัฒนานักศึกษาเพื่อส่งเสรมิให้เป็นคนดี มีคณุธรรม จริยธรรม จติอาสา และสร้างสรรค์สังคม 
2. ส่งเสรมิแนวคิดการต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ันให้กับนักศึกษา 
3. ส่งเสรมิและสนับสนุนกีฬาเพื่อสุขภาพ และต่อต้านยาเสพติด 
4. พัฒนาหน่วยส่งเสรมิสุขภาวะให้กับนักศึกษา 
5. ทุนส่งเสริม ยกย่อง ให้รางวัลแก่นักศึกษาที่เป็นคนดี มีวินัย มีคณุธรรม จริยธรรม และจิตอาสา 
6. พัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และ

ทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และมสีมรรถนะทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 
7. พัฒนาสมรรถนะดิจิทัลส าหรับนักศึกษา 
8. พัฒนาคุณลักษณะ 4 ประการตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเดจ็พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
9. ส่งเสรมิ/พัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
10. ส่งเสริมพัฒนาให้นักศึกษาเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
11. ส่งเสริมและสนับสนุนการเป็นผู้ประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ 

 
1. พัฒนานักศึกษาเพื่อส่งเสรมิให้เป็นคนดี มีคณุธรรม จริยธรรม จติอาสา สรา้งสรรค์สังคม และ

ตระหนัก เห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
2. ส่งเสรมิแนวคิดการต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ันให้กับนักศึกษา 
3. ส่งเสรมิและสนับสนุนกีฬาเพื่อสุขภาพ และต่อต้านยาเสพติด 
4. พัฒนาหน่วยส่งเสรมิสุขภาวะให้กับนักศึกษา 
5. ทุนส่งเสริม ยกย่อง ให้รางวัลแก่นักศึกษาที่เป็นคนดี มีวินัย มีคณุธรรม จริยธรรม และจิตอาสา 
6. พัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และ

ทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และมสีมรรถนะทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 
7. ส่งเสรมิสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลส าหรับนักศึกษา 
8. พัฒนาคุณลักษณะ 4 ประการตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเดจ็พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
9. สร้างเครือข่ายศิษย์เก่าเพื่อส่งเสริมคณุภาพการผลิตบัณฑติ 
10. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้ในการเป็นผู้ประกอบการ 
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ก่อนปรับปรุง ผลการทบทวนและปรับปรุง 
11. จัดท าฐานข้อมูลแหล่งงาน 
12. พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ส าหรับการทดสอบมาตรฐาน CEFR หรือมาตรฐานอ่ืนๆ ท่ี

เทียบเท่า 
13.พัฒนาทักษะมาตรฐานวิชาชีพหรือฝีมือแรงงานแห่งชาติ 

 
 
 

กลยุทธ์ที่ 3.3 ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ทันสมัยและพัฒนาหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ 
ตัวชี วัดที่  

27. ร้อยละของหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับดี 
28. จ านวนหลักสูตรที่ถูกปรับปรุงให้ทันสมัย หรือหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
29. อัตราการศึกษาต่อในพ้ืนที่ของประชากรวัยอุดมศึกษาเพิ่มข้ึน 

 

ก่อนปรับปรุง ผลการทบทวนและปรับปรุง 
มาตรการ : 
3.3.1 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรในรูปแบบสหวิทยาการ 
3.3.2 ก าหนดให้ทุกคณะวิเคราะหร์ะบบบรหิารจดัการหลักสตูรเพื่อแก้ไขปัญหาอาจารย์ประจ า

หลักสตูร และให้มีการควบรวมหลกัสูตรในสาขาวิชาที่มีความใกลเ้คยีงกัน ทั้งหลักสูตรภายใน
คณะหรือต่างคณะ 

3.3.3 พัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑติศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรในท้องถิ่น  

3.3.4 พัฒนาระบบและกลไกการควบคุม ติดตามผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามมาตรฐาน
คุณภาพหลักสตูร 

3.3.5 ส่งเสริมและพัฒนาหลักสตูรให้น าเกณฑม์าตรฐานสากลมาใช้ในการบริหารจัดการ  
3.3.6 พัฒนาระบบ/กลไกท่ีเกี่ยวกบัการสะสมหน่วยกิต Credit bank, Non-degree หลักสตูรระยะ

สั้น (มอบใบรับรอง/สัมฤทธิบัตร) 
3.3.7 ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ เช่น สื่อ/นวัตกรรมการ

 
3.3.1 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเชิงบูรณาการ 
3.3.2 ก าหนดให้มีการควบรวมหลกัสูตรที่มคีวามซ้ าซ้อนหรือใกล้เคียงกัน  โดยเฉพาะหลักสตูรที่มี

จ านวนนักศึกษาลดลง หรือมีการออกกลางคันสูง เพื่อใช้ศักยภาพอาจารยส์่วนที่เกินจ านวนขั้นต่ า 
3.3.3 พัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑติศึกษาท่ีสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรในท้องถิ่น  
3.3.4 พัฒนาระบบและกลไกการควบคุม ติดตามผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามมาตรฐานคณุภาพ

หลักสตูร 
3.3.5 ส่งเสริมและพัฒนาหลักสตูรให้น าเกณฑม์าตรฐานสากลมาใช้ในการบริหารจัดการ  
3.3.6 ส่งเสริมและพัฒนาหลักสตูรให้มีการจัดการเรียนการสอนในระบบคลังหน่วยกิตระดับอดุมศึกษา 

(Credit bank) เพื่อการเชื่อมโยงท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ การศึกษาตาม
อัธยาศัย เพื่อส่งเสริมการเรยีนรูต้ลอดชีวิต 

3.3.7 ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ เช่น สื่อ/นวัตกรรมการ
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ก่อนปรับปรุง ผลการทบทวนและปรับปรุง 
เรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ การเรียนการสอนออนไลน์ กระบวนการเรียนการสอนออนไลน์
ระบบเปดิส าหรับมหาชน (Thai MOOC) เป็นต้น 

เรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ การเรียนการสอนออนไลน์ กระบวนการเรียนการสอนออนไลน์
ระบบเปดิส าหรับมหาชน (Thai MOOC) เป็นต้น 

3.3.8 สนับสนุนการจดัการเรียนการสอนออนไลน์แบบผสมผสานและมีมาตรฐาน การจัดการศึกษา
หลักสตูรการเรยีนการสอนร่วมกัน และค านวณภาระงานของอาจารย์เช่นเดียวกับการสอนในช้ัน
เรียนของมหาวิทยาลัย 

3.3.9 ส่งเสริมและสนับสนุนการศกึษาต่อของประชากรวัยอุดมศึกษาในเขตพื้นท่ีบริการ 
โครงการตามยุทธศาสตร์ : 
1. สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายพัฒนาหลักสตูรและการจัดการเรียนการสอน 
2. จัดการความรู้ด้านการบริหารจดัการหลักสตูรตามมาตรฐานคณุภาพการศึกษา 
3. ส่งเสรมิและพัฒนาหลักสูตรใหน้ าเกณฑม์าตรฐานสากลมาใช้ในการบริหารจัดการ 
4. ส่งเสรมิการจดัการเรียนการสอนระบบ Blended Learning, Online และ E-Learning 
5. จัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์และพัฒนาหลักสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต 
6. พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 2 ปริญญา 

 
1. สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายพัฒนาหลักสตูรและการจัดการเรียนการสอน 
2. จัดการความรู้ด้านการบริหารจดัการหลักสตูรตามมาตรฐานคณุภาพการศึกษา 
3. ส่งเสรมิและพัฒนาหลักสูตรใหน้ าเกณฑม์าตรฐานสากลมาใช้ในการบริหารจัดการ 
4. ส่งเสรมิการจดัการเรียนการสอนระบบ Blended Learning, Online และ E-Learning 
5. พัฒนาหลักสูตรในรูปแบบสหวทิยาการที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับการ

พัฒนาประเทศ 
6. พัฒนาหลักสูตรระดับบณัฑิตศกึษาที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

ในท้องถิ่น 
7. ส่งเสรมิและสนับสนุนหลักสูตรให้มีการจัดการเรียนการสอนในระบบคลังหน่วยกิตระดับอดุมศึกษา 

(Credit bank) เพื่อการเชื่อมโยงท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ การศึกษาตาม
อัธยาศัย เพื่อส่งเสริมการเรยีนรูต้ลอดชีวิต 

8. ส่งเสรมิและสนับสนุนการศึกษาต่อของประชากรวัยอุดมศึกษาในเขตพื้นท่ีบริการ 
9. พัฒนาระบบการจดัเก็บข้อมลูในระบบคลังหน่วยกิต 
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กลยุทธ์ที่ 3.4 พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้บูรณาการกับการท างานและเสริมสร้างทักษะและจิตส านึกในการพัฒนาท้องถิ่น  
ตัวชี วัดที่ 30 จ านวนหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการปฏิบัติงานจริง 
 

ก่อนปรับปรุง ผลการทบทวนและปรับปรุง 
มาตรการ : 
3.4.1 ก าหนดนโยบายให้ทุกหลักสูตรจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน  
3.4.2 พัฒนาระบบและกลไกการสร้างภาคเีครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตร การจัดการ

เรียนการสอนที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและผู้ใช้บัณฑิต  
3.4.3 พัฒนาระบบและกลไกการสร้างเครือข่ายศิษย์เกา่เพื่อส่งเสรมิคุณภาพการผลติบัณฑติ  
3.4.4 สร้างความร่วมมือกับชุมชน สถานประกอบการในการพัฒนาหลักสตูรและการจัดการเรยีนการ

สอนที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและผู้ใช้บัณฑติ  
3.4.5 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเชงิบูรณาการการเรียนการสอนกับการปฏิบัติงานจริง (Cooperative 

and Work Integrated Education : CWIE) 
3.4.6 สร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนการสอนกับการ

ปฏิบัติงานจริง (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE) ระหว่าง
มหาวิทยาลยั อาจารย์ และสถานประกอบการ 

3.4.7 สร้างระบบฐานข้อมลูสถานประกอบการ 
3.4.8 ก ากับ ติดตาม ประเมินผลสมัฤทธ์ิการด าเนินงานของหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอน

ร่วมกับการท างาน 

 
3.4.1 ก าหนดนโยบายให้ทุกหลักสูตรจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการปฏิบัติงานจริง 
3.4.2 พัฒนาระบบและกลไกการสร้างภาคเีครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตร การจัดการ

เรียนการสอนที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและผู้ใช้บัณฑิต  
3.4.3 พัฒนาระบบและกลไกการสร้างเครือข่ายศิษย์เกา่เพื่อส่งเสรมิคุณภาพการผลติบัณฑติ  
3.4.4 สร้างความร่วมมือกับชุมชน สถานประกอบการในการพัฒนาหลักสตูรและการจัดการเรยีนการ

สอนที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและผู้ใช้บัณฑติ  
3.4.5 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเชงิบูรณาการการเรียนการสอนกับการปฏิบัติงานจริง (Cooperative 

and Work Integrated Education : CWIE) 
3.4.6 สร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนการสอนกับการ

ปฏิบัติงานจริง (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE) ระหว่าง
มหาวิทยาลยั อาจารย์ และสถานประกอบการ 

3.4.7 ส่งเสริมการจัดการศึกษาและประสบการณ์การเรยีนรู้โดยการแสวงหาและสรา้งความร่วมมือ/
เครือข่ายกับสถาบัน องค์กร และสมาคมทางวิชาการและ วิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องทั้งในระดับท้องถิ่น 
ระดับชาติ และระดับสากล 

3.4.8 ก ากับ ติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานของหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนร่วมกับ
การท างานการปฏิบัติงานจริง 

3.4.9 ส่งเสริมแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตรที่ประสบความส าเร็จจากการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการ
เรียนการสอนกับการปฏิบัติงานจรงิ (Cooperative and Work Integrated Education : 
CWIE) และเผยแพร่สู่การใช้ประโยชน์ 

โครงการตามยุทธศาสตร์ : 
1. พัฒนาหลักสูตรจัดการเรยีนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน  

 
1. พัฒนาหลักสูตรจัดการเรยีนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน  
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ก่อนปรับปรุง ผลการทบทวนและปรับปรุง 
2. พัฒนาสมรรถนะอาจารย์ในการปฏิบัติงานร่วมกับสถานประกอบการ 
3. พัฒนาระบบและกลไกการสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าเพื่อส่งเสริมคณุภาพการผลิตบณัฑติ  
4. สร้างความร่วมมือกับชุมชนและสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสตูร  
5. จัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนการสอนกับการปฏิบัติงานจรงิ (Work Integrated 

Learning : WIL) 
6. จัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

2. พัฒนาสมรรถนะอาจารย์ในการปฏิบัติงานร่วมกับสถานประกอบการ 
3. พัฒนาระบบและกลไกการสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าเพื่อส่งเสริมคณุภาพการผลิตบณัฑติ  
4. สร้างความร่วมมือกับชุมชนและสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสตูร  
5. จัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนการสอนกับการปฏิบัติงานจริง (Cooperative and Work 

Integrated Education : CWIE) 
6. จัดท าฐานข้อมูลสถานประกอบการเพื่อสนับสนุนข้อมูลส าหรับการจัดการเรยีนการสอนเชิงบูรณา

การการเรียนการสอนกับการปฏิบตัิงานจริง (Cooperative and Work Integrated Education : 
CWIE) 

 
กลยุทธ์ที่ 3.5 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ  
ตัวชี วัดที่ 31 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
 

ก่อนปรับปรุง ผลการทบทวนและปรับปรุง 
มาตรการ : 
3.5.1 พัฒนาอาจารย์ให้มีศักยภาพ สมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
3.5.2 พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษส าหรับอาจารย์ผูส้อนให้อยู่ในระดับท่ีสามารถสอนเป็น

ภาษาอังกฤษ หรือสามารถสอบผ่านมาตรฐานคุณภาพภาษาอังกฤษท่ีเป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล 

3.5.3 พัฒนาทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
3.5.4 พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
3.5.5 พัฒนาอาจารย์ให้มีศักยภาพการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
3.5.6 พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษส าหรับอาจารย์ผูส้อนในระดับทีส่ามารถสอบผ่าน

มาตรฐานคุณภาพภาษาอังกฤษท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับสากล 
3.5.7 พัฒนาอาจารย์ให้มีศักยภาพการท าวิจัยเพื่อผลิต/พัฒนานวัตกรรมส าหรบัน าไปใช้พัฒนาสังคม

หรือชุมชน 

 
3.5.1 พัฒนาอาจารย์ให้มีศักยภาพ สมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
3.5.2 พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษส าหรับอาจารย์ผูส้อนให้อยู่ในระดับท่ีสามารถสอนเป็น

ภาษาอังกฤษ หรือสามารถสอบผ่านมาตรฐานคุณภาพภาษาอังกฤษท่ีเป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล 

3.5.3 พัฒนาทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
3.5.4 พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
3.5.5 พัฒนาอาจารย์ให้มีศักยภาพการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน/พัฒนานวัตกรรมส าหรับ

น าไปใช้พัฒนาสังคมหรือชุมชน/พฒันาสมรรถนะทางวิชาการ 
3.5.6 สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้ทุกคนเข้าศึกษาหลักสูตรระยะสั้นท้ังในประเทศและต่างประเทศ

จากสถาบันท่ีเชื่อถือได ้
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ก่อนปรับปรุง ผลการทบทวนและปรับปรุง 
โครงการตามยุทธศาสตร์ : 
1. Smart Lecturer (ภาพลักษณ์ สมรรถนะและเทคโนโลยี) 

1.1) อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการวิชาชีพของอาจารย์ 
1.2) ส่งเสริมการผลิตสื่อ/นวัตกรรมการสอน 
1.3) พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

2. ส่งเสรมิการผลติผลงานทางวิชาการให้สามารถเผยแพร่ในวารสารที่อยู่ในฐาน Scopus, ACI 
(ASEAN Citation Index), ISI (International Scientific Indexing) หรือฐานอ่ืนๆ ซึ่งเป็นที่
ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ 

 
1. Smart Lecturer (ภาพลักษณ์ สมรรถนะและเทคโนโลยี) 

1.1) อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการวิชาชีพของอาจารย์ 
1.2) ส่งเสริมการผลิตสื่อ/นวัตกรรมการสอน 
1.3) พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

2. ส่งเสรมิการผลติผลงานทางวิชาการให้สามารถเผยแพร่ในวารสารที่อยู่ในฐาน Scopus, ACI 
(ASEAN Citation Index), ISI (International Scientific Indexing) หรือฐานอ่ืนๆ ซึ่งเป็นที่
ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ 

3. ส่งเสรมิให้อาจารยม์ีคณุวุฒิที่สงูขึ้น 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม และมีความม่ันคงทางการเงิน 
เป้าประสงค์ที่ 4 การบริหารจัดการที่ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม 
กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาระบบและกลไกการจัดหารายได้ที่เป็นรูปธรรม  
ตัวชี วัดที่ 32 จ านวนหลักสูตรระยะสั้น/การให้บริการที่ก่อให้เกิดรายได้ 
 

ก่อนปรับปรุง ผลการทบทวนและปรับปรุง 
มาตรการ : 
4.1.1 ทบทวนข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการจดัหารายได้ของมหาวิทยาลยั   
4.1.2 ทบทวนแนวทาง ช่องทาง แหล่งสรา้งรายได้ ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานตา่ง ๆ ของ

มหาวิทยาลยั 
4.1.3 ก าหนดแนวทาง วิธีการ และช่องทางในการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย 
4.1.4 ก าหนดแนวทาง วิธีการ ในการใช้เครือข่ายของมหาวิทยาลัย ในการสร้างรายได้ให้กับ

มหาวิทยาลยั 
4.1.5 จัดท าฐานข้อมูลบุคลากรผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทางทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย   
4.1.6 สร้างความเชื่อมโยงงานวิจัย นวัตกรรม (link gate) เพื่อน าไปสู่งานบริการที่ก่อให้เกดิรายได ้

 
4.1.1 ทบทวนข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการจดัหารายได้ของมหาวิทยาลยั 
4.1.2 ก าหนดนโยบายให้ทุกคณะและทุกหน่วยงาน จัดใหม้ีหลักสูตรระยะสั้นหรือหลักสูตรระยะยาว

(ประกาศนียบตัร) ที่ก่อให้เกิดรายได้และก าหนดเป็นภาระงาน (Work load) ของบุคลากรทุก
ระดับ 

4.1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานและรายงานผลการด าเนินงานการให้บริการ
ทรัพย์สินและทรัพยากรของมหาวทิยาลัยที่ก่อให้เกิดรายได้ ทั้ง 3 ด้าน ตามตัวช้ีวัด 

4.1.4 มหาวิทยาลัยฯ จดัท ามาตรการหรือแนวปฏิบตัิในการให้บริการทรัพย์สินและทรัพยากรของ
มหาวิทยาลยัฯ ท่ีเป็นประโยชน์ใหเ้กิดประสิทธิภาพอย่างคุม้ค่าคุ้มทนุ      
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ก่อนปรับปรุง ผลการทบทวนและปรับปรุง 
4.1.7 จัดท าแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในลักษณะการ reprofile อย่างเป็นรูปธรรม 

โดยก าหนดเป้าหมายเชิงปรมิาณและคณุภาพ รวมถึงระยะเวลาและขั้นตอนการด าเนินการ 
(Timeline) ในการปฏิบตัิอย่างชัดเจน 

4.1.8 ก าหนดนโยบายให้ทุกคณะและทุกหน่วยงาน จัดใหม้ีหลักสูตรระยะสั้นท่ีก่อให้เกดิรายได้ 
4.1.9 ก าหนดให้ทุกคณะและทุกหน่วยงานจัดท ามาตรการหรือแนวปฏิบัติในการใช้ทรัพยากรการ

ด าเนินงานท่ีเป็นประโยชน์ให้เกดิประสิทธิภาพอย่างคุ้มค่าคุม้ทุน      
4.1.10 จัดให้มีระบบการเทียบโอนหลักสตูรระยะสั้นเข้าสู่ระบบปกติ   
4.1.11 ก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อแสวงหากลุ่มลูกค้าส าหรับหลักสตูรระยะสั้น 
4.1.12 มีระบบและกลไกในก ากับติดตามการด าเนินงานการให้บริการหลักสูตรระยะสั้น   
4.1.13 สร้างความร่วมมือของเครอืข่ายทั้งภายในและภายนอก เพื่อน าไปสู่งานบริการที่ก่อให้เกิด

รายได ้
4.1.14 สร้างแรงจูงใจให้กับทุกคณะ ทุกหน่วยงาน และส าหรับผูร้บัผิดชอบหลักสูตรระยะสั้นท่ี

ก่อให้เกิดรายได้   
4.1.15 ก าหนดภาระงาน (Work load) เพิ่มเตมิจากภาระงานปกติให้กับบุคลากรที่พัฒนาหลักสตูร

ระยะสั้นท่ีก่อให้เกิดรายได้     
4.1.16 จัดให้มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้ทคนิควิธีการในการสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย 

4.1.5 ส่งเสริมให้ทุกคณะ/หลักสูตร จัดท าหลักสูตรระยะสั้นหรือหลกัสูตรระยะยาว(ประกาศนียบตัร)ที่
มีมาตรฐานโดยผ่านการรับรองของหน่วยงาน อาทิ กระทรวงอุดมศกึษาฯ กระทรวงศึกษาธิการ 
กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

4.1.6 ก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อแสวงหากลุม่ลูกคา้มาใช้บริการทรัพย์สินและทรัพยากรของ
มหาวิทยาลยัด้วยช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ แผ่นพับ เพจ โฆษณาทางผ่านวิทยุและ
โทรทัศน์ท้องถิ่น 

โครงการตามยุทธศาสตร์ : 
1. ก าหนดแนวทาง วิธีการ และช่องทางในการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย 
2. จัดท าฐานข้อมูลบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
3. เช่ือมโยงงานวิจัย นวัตกรรม (link gate) เพื่อน าไปสู่งานบริการวชิาการที่ก่อให้เกิดรายได ้
4. จัดท าแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในลักษณะการ reprofile  
5. พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นท่ีก่อให้เกิดรายได ้
6. ก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด 
7. ก าหนดภาระงาน (Work load) ของบุคลากรทุกระดับ 

 
1. โครงการกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์การให้บริการทรัพย์สินและทรัพยากรของมหาวิทยาลยัด้วยช่องทาง

ที่หลากหลาย 
2. โครงการส ารวจความต้องการความรู้และหรือพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานและทักษะอื่นที่ลูกค้า

ต้องการ 
3. โครงการอบรมการจดัท าหลักสตูรระยะสั้นและหลักสูตรระยะยาว(ประกาศนียบตัร)โดยการรับรอง

ของหน่วยงาน อาทิ กระทรวงอุดมศึกษาฯ กระทรวงศึกษาธิการ กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 
4. โครงการจัดตั้งศูนย์จ าหน่ายผลติภัณฑ์ชุมชนและของที่ระลึกของมหาวิทยาลยั ณ พิพิธภัณฑ์เรือน

ไทย โดยส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้และส านักศลิปวัฒนธรรม 
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กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนากระบวนการสร้างความผูกพันของลูกค้าและบุคลากร 
ตัวชี วัดที่ 33 ระดับความผูกพันของลูกค้าและบุคลากรที่มีต่อมหาวิทยาลัย 
 

ก่อนปรับปรุง ผลการทบทวนและปรับปรุง 
มาตรการ : 
4.2.1 ก าหนดลูกค้าท้ังในปัจจุบันและอนาคตของแตล่ะพันธกิจให้ชัดเจน   
4.2.2 ส ารวจความต้องการของกลุม่ลูกค้าเป้าหมาย และจดัโครงการที่ตอบสนองต่อความต้องการของ

ลูกค้า 
4.2.3 จัดกิจกรรมเสรมิสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้ากับมหาวิทยาลัย และจัดกิจกรรมสรา้ง

ความผูกพันของบุคลากร 
4.2.4 ประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความผูกพันของลูกคา้และบุคลากรที่มตี่อมหาวิทยาลัย 
4.2.5 ให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการด าเนินการเพื่อสร้างความผกูพันของลูกค้าและบุคลากรที่มตี่อ

มหาวิทยาลยั 

 
4.2.1 ก าหนดลูกค้าท้ังในปัจจุบันและอนาคตของแตล่ะพันธกิจให้ชัดเจน 
4.2.2 ถ่ายทอดท าความเข้าใจการด าเนินงานตามพันธกิจสัมพันธ์ และส ารวจความต้องการของกลุ่ม

ลูกค้าเป้าหมาย และจัดโครงการที่ตอบสนองต่อความต้องการของลกูค้า 
4.2.3 จัดท าแผน และกิจกรรม เพื่อเสริมสรา้งลูกค้าสัมพันธ์กับมหาวทิยาลัยและบุคลากร  
4.2.4 ให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการด าเนินการเพื่อสร้างความผกูพันของ 
        ลูกค้าและบุคลากรทีม่ีต่อมหาวิทยาลัย 

โครงการตามยุทธศาสตร์ : 
1. สร้างภาพลักษณ์องค์กร 

1.1) น าเสนอภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยสู่ภายนอก (ผลงาน/รางวัล/การยอมรับในระดับต่าง ๆ) 
1.2) ผลิตสื่อประชาสมัพันธ์โซเชียลมีเดียเป็นภาษาต่างประเทศ 
1.3) รับค าปรึกษาจากผูเ้ชี่ยวชาญด้านการตลาดและการสื่อสารองคก์ร 

2. จัดตั้ง KPRU Park เพื่อให้บริการประชาชนด้านต่าง ๆ (เช่น สถานที่ออกก าลังกาย และพักผ่อน ฯลฯ) 
3. ส ารวจความต้องการของกลุ่มลกูค้า และจดัโครงการที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า 
4. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดรีะหว่างลูกค้ากับมหาวิทยาลัย  
5. ประเมินความพึงพอใจด้านความผูกพันของลูกค้าและบุคลากรที่มตี่อมหาวิทยาลัย 

 
1. สร้างภาพลักษณ์องค์กร 

1.1) น าเสนอภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยสู่ภายนอก (ผลงาน/รางวัล/การยอมรับในระดับต่าง ๆ) 
1.2) ผลิตสื่อประชาสมัพันธ์โซเชียลมีเดียเป็นภาษาต่างประเทศ 
1.3) รับค าปรึกษาจากผูเ้ชี่ยวชาญด้านการตลาดและการสื่อสารองคก์ร 

2. จัดพื้นที่และกิจกรรมเพื่อให้บริการประชาชนด้านต่าง ๆ (เช่น สถานที่ออกก าลังกาย และพักผ่อน ฯลฯ) 
3. ถ่ายทอดท าความเข้าใจการด าเนินงานตามพันธกิจสัมพันธ์ ส ารวจความต้องการของกลุ่มลูกค้า 

และจัดโครงการที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า 
4. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดรีะหว่างลูกค้ากับมหาวิทยาลัยและบคุลากร  
5. ประเมินความพึงพอใจด้านความผูกพันของลูกค้าและบุคลากรที่มตี่อมหาวิทยาลัย 
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กลยุทธ์ที่ 4.3 พัฒนาองค์การให้มีระบบบริหารจัดการที่ดี 
ตัวชี วัดที่ 34 ร้อยละของหน่วยงานที่มีระบบการบริหารจัดการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล 
 

ก่อนปรับปรุง ผลการทบทวนและปรับปรุง 
มาตรการ : 
4.3.1 ปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ให้ทันสมยัตามมาตรฐานสากล มีประสิทธิภาพ

และเหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลง  
4.3.2 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบนัและอนาคต  
4.3.3 ทบทวนการวิเคราะห์อัตราก าลัง ให้เหมาะสมสอดคล้องกับภาระงาน การบริหารงบประมาณ

ของมหาวิทยาลัยในอนาคตและโครงสร้างองค์กรที่เปลี่ยนแปลง  โดยการมสี่วนร่วมของ
บุคลากรมหาวิทยาลัย  

4.3.4 จัดการความรู้พัฒนานวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลยั 

4.3.5 พัฒนาการเช่ือมโยงฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลยั 
4.3.6 พัฒนาองค์กรให้มีระบบบรหิารจัดการแบบบูรณาการ  
4.3.7 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของหน่วยงานให้ได้รับการรบัรองสู่มาตรฐานสากลหรือระบบ

การบริหารจัดการสูค่วามเป็นเลิศ 
4.3.8 ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาองค์กรให้มีระบบบริหารจัดการที่ดี 
4.3.9 ทุกหน่วยงานน้อมน าศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการบริหารจัดการ 

 
(คงเดิม) 

โครงการตามยุทธศาสตร์ : 
1. วิเคราะห์อัตราก าลังให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบนั 
2. สร้างหรือพัฒนานวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
3. เชื่อมโยงฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลยั 
4. บริหารจัดการหน่วยงานสู่ความเป็นมาตรฐานสากลหรือสู่ความเปน็เลิศ 
5. มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green Office) 
6. บริหารจัดการด้วยศาสตร์พระราชา 

 
1. วิเคราะห์อัตราก าลังให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบนั และอนาคต 
2. สร้างหรือพัฒนานวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
3. เช่ือมโยงฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลยั 
4. บริหารจัดการหน่วยงานสู่ความเป็นมาตรฐานสากลหรือสู่ความเปน็เลิศ 
5. มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green Office) 
6. บริหารจัดการด้วยศาสตร์พระราชา 
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กลยุทธ์ที่ 4.4 พัฒนากระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพโดยการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์  
ตัวชี วัดที่ 35 ร้อยละของหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับมาตรฐานมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ 
 

ก่อนปรับปรุง ผลการทบทวนและปรับปรุง 
มาตรการ : 
4.4.1 ก าหนดแผนและพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ (E-University) 
4.4.2 ปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และการบังคับใช้ให้รองรบัมหาวิทยาลยัอิเล็กทรอนิกส์

และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจบุัน 
4.4.3 เพิ่มประสิทธิภาพระบบงบประมาณ การเงินและพสัดุโดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
4.4.4 พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมดเป็นระบบ BI (Business Intelligent) 
4.4.5 พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการบรหิารและการเรยีนรูท้ี่เป็นระบบเดียว (Single 

Platform) 
4.4.6 พัฒนาระบบ Application ในการบริหารจัดการและจัดการเรยีนการสอน 
4.4.7 พัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อรองรับการให้บริการทีม่ีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
4.4.8 ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานมีการพัฒนานวัตกรรมหรือน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการ

ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ท้ังด้านการบรหิารจัดการ ด้านการเรยีน
การสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ และด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 
4.4.1 ก าหนดแผนและพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยดิจิทลั (E-University) 
4.4.2 ปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และการบังคับใช้ให้รองรบัมหาวิทยาลยัดิจิทลั และ

สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต  
4.4.3 เพิ่มประสิทธิภาพระบบงบประมาณ การเงินและพสัดุโดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
4.4.4 พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมดเป็นระบบ BI (Business Intelligent)  
4.4.5 พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการบรหิารและการเรยีนรูท้ี่เป็นระบบเดียว (Single 

Platform) 
4.4.6 พัฒนาระบบ KPRU4U และเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตเพื่อรองรับการบริหารตามพันธกิจของ

มหาวิทยาลยัให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
4.4.8 ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานมีการพัฒนานวัตกรรมหรือน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการ

ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

โครงการตามยุทธศาสตร์ : 
1. พัฒนาหน่วยงานในมหาวิทยาลยัให้เป็นมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ (E-University) 

1.1) เตรียมความพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลยัอิเล็กทรอนิกส์ (E-University) 
1.2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง (Single source data) เพื่อการบริหารจดัการมหาวิทยาลัย

อิเล็กทรอนิกส ์
1.3) พัฒนาสื่อและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการเรยีนการ

สอน 
1.4) พัฒนาระบบบริหารจัดการ IT ตามเกณฑ์ Webometrics 
1.5) พัฒนา Application ในการบริหารจดัการและจดัการเรียนการสอน 

 
1. พัฒนาหน่วยงานในมหาวิทยาลยัให้เป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (E-University) 

1.1) เตรียมความพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลยัดิจิทลั (E-University) 
1.2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง (Single source data) เพื่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยดิจิทัล 
1.3) พัฒนาสื่อและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการตามพันธ

กิจของมหาวิทยาลัย  
1.4) พัฒนาระบบบริหารจดัการ IT ตามเกณฑ์ Webometrics 
1.5) พัฒนาระบบ KPRU4U และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อรองรับการบริหารตามพันธกิจของ

มหาวิทยาลยัให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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กลยุทธ์ที่ 4.5 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลที่เอื อต่อการรักษาคนดี คนเก่ง และพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ 
ตัวชี วัดที่ 36 ร้อยละบุคลากรที่มีสมรรถนะตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 

ก่อนปรับปรุง ผลการทบทวนและปรับปรุง 
มาตรการ : 
4.5.1 ปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ที่เอื้อต่อการรักษาทรัพยากรบุคคลทีม่ีคุณภาพ 
4.5.2 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลตามสมรรถนะและความสามารถ 
4.5.3 พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะตามวสิัยทศัน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย  
4.5.4 พัฒนาภาวะผู้น าให้บุคลากรทุกระดับพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
4.5.5 สร้างมาตรฐานและระบบการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ (Information and 

Communication Technology : ICT) ระดับชาติ และนานาชาต ิ
4.5.6 สร้างมาตรฐานและระบบการพัฒนาบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ 
4.5.7 สร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับบุคลากร (จัดตั้งกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยส าหรับสาย

วิชาการและสายสนับสนุน) 
4.5.8 สร้างแรงจูงใจในการพัฒนาบุคลากรตามเส้นทางความก้าวหน้าทางสายวิชาชีพ เพื่อให้มีความ

มั่นคงทางวิชาชีพ  
4.5.9 ยกย่องเชิดชูคนดี คนเก่ง 

 
4.5.1 ปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ที่เอื้อต่อการรักษาทรัพยากรบุคคลทีม่ีคุณภาพ 
4.5.2 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลตามสมรรถนะและความสามารถ 
4.5.3 พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของ

มหาวิทยาลยั  
4.5.4 พัฒนาภาวะผู้น าให้บุคลากรทุกระดับพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
4.5.5 สร้างมาตรฐานและระบบการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ (Information and 

Communication Technology : ICT) ระดับชาติ และนานาชาต ิ
4.5.6 สร้างมาตรฐานและระบบการพัฒนาทักษะบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ  
4.5.7 สร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับบุคลากร และสวัสดิการใหก้ับบุคลากรของมหาวิทยาลัย  
4.5.8 สร้างแรงจูงใจในการพัฒนาบุคลากรตามเส้นทางความก้าวหน้าทางสายวิชาชีพ เพื่อให้มีความ

มั่นคงทางอาชีพ  
4.5.9 ยกย่องเชิดชูคนดี คนเก่ง 

โครงการตามยุทธศาสตร์ : 
1. พัฒนาบุคลากรด้านวิชาการ/วชิาชีพ ตามเส้นทาง ความก้าวหน้าในอาชีพ 
2. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ/เทคโนโลยสีารสนเทศ 
3. พัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง (Fast Track) 
4. พัฒนาผู้บริหารรุ่นใหม ่
5. จัดตั้งกองทุนเพื่อความมั่นคงทางการเงินให้กับบุคลากร 

 
1. พัฒนาบุคลากรด้านวิชาการ/วชิาชีพ ตามเส้นทาง ความก้าวหน้าในอาชีพ 
2. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ/ด้านภาษาองักฤษและภาษาต่างประเทศอื่น ๆ  
3. พัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง (Fast Track) 
4. พัฒนาผู้บริหารรุ่นใหม ่
5. โครงการสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับบุคลากร และสวสัดิการให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย  
6. โครงการยกย่องเชิดชูคนดี คนเก่งของมหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 
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กลยุทธ์ที่ 4.6 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศเพื่อเสริมสร้างประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
ตัวชี วัดที่ 37 จ านวนเครือข่ายที่ด าเนินกิจกรรมความร่วมมือในการพัฒนาองค์กร 
 

ก่อนปรับปรุง ผลการทบทวนและปรับปรุง 
มาตรการ : 
4.6.1 ทบทวนสภาพความร่วมมือระหว่างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัย 
4.6.2 ทบทวน วิเคราะห์ และก าหนดกิจกรรมที่เหมาะสมในการด าเนินการร่วมกัน ระหว่าง

มหาวิทยาลยักับเครือข่าย 
4.6.3 ประเมินผลความส าเร็จของความร่วมมือ 

 
4.6.1 ทบทวนหรือตรวจสอบความเป็นปัจจุบัน ความร่วมมือระหว่างเครือข่ายภายในและต่างประเทศ

กับมหาวิทยาลยั  
4.6.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยตามวสิัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
4.6.3 วางแผนโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือระหว่างเครือข่ายภายในและต่างประเทศกับมหาวิทยาลัย  
4.6.4 ก ากับ ติดตาม ประเมินผลความส าเร็จของความร่วมมือ 

โครงการตามยุทธศาสตร์ : 
1. ทบทวนสภาพความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับเครือข่าย 
2. พัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายของมหาวิทยาลัย 
3. ประเมินผลความส าเร็จของความร่วมมือกับเครือข่ายของมหาวิทยาลัย 

 
1.  ทบทวนหรือตรวจสอบความเป็นปัจจุบัน ความร่วมมือระหว่างเครือข่ายภายในและต่างประเทศกับ

มหาวิทยาลยั 
2. พัฒนาความร่วมมือโครงการ/กจิกรรมที่ความร่วมมือระหว่างเครอืข่ายภายในและต่างประเทศกับ

มหาวิทยาลยั 
3. ประเมินผลความส าเร็จของความร่วมมือกับเครือข่ายของมหาวิทยาลัย 
4. แสวงหาความร่วมมือเครือข่ายภายในและต่างประเทศกับมหาวิทยาลัย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี วัด 
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 
 

2 จ านวนของหมู่บ้านที่มีดัชนีชี วัดความสุขมวลรวมชุมชนเพิ่มขึ น * - - - - 1 1 เริ่มปี 65 
3 จ านวนประชาชนในชุมชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนา - - 300 400 500 1,200  
4 อัตราการอพยพของประชากรวัยท างานในท้องถิ่นลดลง * - - - - 10 10 เริ่มปี 65 
5 ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีผลงานวิจัยพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากการมี

ส่วนร่วมของชุมชนต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
30 35 40 45 50 50 

 
6 ร้อยละของงบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัยพัฒนาชุมชนท้องถิ่นต่อ

งบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัยท้ังหมด 
35 40 45 50 55 55 

 
7 จ านวนบทความท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งอยู่

ในฐานข้อมูลตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ 
- - 50 55 60 165 

 
8 จ านวนผลงานวิจัยท่ียื่นจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หรือได้รับสิทธิบัตร อนุ

สิทธิบัตร 
1 1 2 2 2 7 

 
9 จ านวนชุมชนท่ีใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 1 1 1 2 3 9  
10 จ านวนนวัตกรรมหรือมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชุมชน

ท้องถิ่น 
2 3 4 5 6 20 

 
11 ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เรือนไทยให้เป็นแหล่ง

เรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม  
- - - 3 4 4  

 

ตัวชี วัดและเป้าหมาย ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี วัด 
เป้าหมาย (Target) 

หมายเหตุ 
2561 2562 2563 2564 2565 61-65 

2. การยกระดับมาตรฐานการ
ผลิตและพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

12 ร้อยละของอาจารย์ในสถาบันผลิตครูที่สอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ  - - 21 23 25 25  
13 ร้อยละของอาจารย์ในสถาบันผลิตครูที่จัดการเรียนการสอนเป็น

ภาษาอังกฤษ (ยกเว้นโปรแกรมวิชาที่สอนเป็นภาษาต่างประเทศ) 
- - 19 22 25 25  

14 ร้อยละของอาจารย์ที่ไม่มีวุฒิครูที่ได้รับการพัฒนาด้านสมรรถนะทาง
วิชาชีพครู 

- - 53 55 57 57 
 

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

6 6 8 8 10 10 

 
16 ร้อยละของบัณฑิตครูที่ได้รับการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้า

รับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และโครงการ
พิเศษ 

12 14 24 25 26 26 

 
17 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่สู่

สาธารณะหรือมีการน าไปใช้ประโยชน์ 
10 10 11 13 15 15 

 
18 ร้อยละของนักศึกษาครูชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่าน ภาค ก. ตามเกณฑ์ ก.พ. - - - 80 80 80  
19 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเครือข่าย (โรงเรียน

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ครูพ่ีเลี้ยง) ที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐาน
วิชาชีพและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

50 55 80 80 85 85 

 
20 จ านวนสถานศึกษาที่ได้รับการยกระดับคุณภาพวิชาชีพและสามารถ

ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- - - 5 5 10  

 
 



- 72 - 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี วัด 
เป้าหมาย (Target) 

หมายเหตุ 
2561 2562 2563 2564 2565 61-65 

3. การยกระดับคุณภาพ
และมาตรฐานการผลิต
บัณฑิตให้มีคุณภาพ 
สร้างสรรค์สังคม 

21 ร้อยละของหลักสูตรที่มีงานวิจัยของนักศึกษาซึ่งน าไปใช้การพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น หรือมีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่จากงานวิจัยของนักศึกษา 

- - 50 55 60 60 
 

22 ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

- - 3 3.5 4 4 
 

23 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านการประเมินคุณภาพตามกรอบ 
KPRUQF  โดยได้รับคะแนนประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 จากระดับคะแนน 5 

75 75 75 80 80 80 
 

24 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพหรือผ่านการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับสาขา 

- - 20 25 30 30 
 

25 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่สอบผ่านในระดับ A2 ตาม
มาตรฐาน CEFR หรือมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า 

- - 20 25 30 30 
 

26 อัตราการได้งานท า/ท างานตรงสาขา/ประกอบอาชีพอิสระทั้งตามภูมิล าเนา
และนอกภูมิล าเนาของบัณฑิต ภายในระยะเวลา 1 ปี 

- - 70 75 80 80 
 

27 ร้อยละของหลักสูตรระดับอุดมศึกษาท่ีมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับดี 

20 25 35 35 40 40 
 

28 จ านวนหลักสูตรที่ถูกปรับปรุงให้ทันสมัย หรือหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสห
วิทยาการที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับการพัฒนา
ประเทศ 

- - 6 7 8 21 

 
29 อัตราการศึกษาต่อในพ้ืนที่ของประชากรวัยอุดมศึกษาเพ่ิมขึ้น - - 1 1.25 1.5 1.5  

 30 จ านวนหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการปฏิบัติงานจริง - - 6 7 8 21  
 31 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 50 55 65 65 70 70  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี วัด 
เป้าหมาย (Target) 

หมายเหตุ 
2561 2562 2563 2564 2565 61-65 

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

32 จ านวนหลักสูตรระยะสั้นหรือการให้บริการที่ก่อให้เกิดรายได้ - - 16 18 20 54  
33 ระดับความผูกพันของลูกค้าและบุคลากรที่มีต่อมหาวิทยาลัย - - 3.00 3.50 4.00 4.00  
34 ร้อยละของหน่วยงานที่มีระบบการบริหารจัดการที่ได้รับการรับรองตาม

มาตรฐานสากล 
10 10 10 20 20 20 

 
35 ร้อยละของหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับมาตรฐาน

มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ 
30 35 40 45 50 50 

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

 
หมายเหตุ :  1. จ านวนตัวชี้วัดเพ่ิมข้ึน 2 ตัวชี้วัด เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดที่ระบุในแผนกลยุทธ์ ประจ าปี พ.ศ. 2561-2565 และจะเริ่มด าเนินการในแผนปฏิบัติราชการ 

   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 2 จ านวนของหมู่บ้านที่มีดัชนีชี้วัดความสุขมวลรวมชุมชนเพิ่มขึ้น และตัวชี้วัดที่ 4 อัตราการอพยพ 
   ของประชากรวัยท างานในท้องถิ่นลดลง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี วัด 
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 านวนของหมู่บ้านที่มีดัชนีชี วัดความสุขมวลรวมชุมชนเพิ่มขึ น (เริ่มต้นปี 2565) 
3. จ านวนประชาชนในชุมชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนา 
4. อัตราการอพยพของประชากรวัยท างานในท้องถิ่นลดลง (เริ่มต้นปี 2565) 

1.2 พัฒนาระบบและกลไกการ
บริหารจัดการงานวิจัยพัฒนา
ท้องถิ่น 

5. ร้อยละของอาจารย์ที่มีผลงานวิจัยพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนต่อจ านวนอาจารย์ประจ า  

6. ร้อยละของงบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัยพัฒนาชุมชนท้องถิ่นต่องบประมาณ
ทุนอุดหนุนการวิจัยทั้งหมด  

1.3 ยกระดับการตีพิมพ์เผยแพร่
และการใช้ประโยชน์งานวิจัย
หรือทรัพย์สินทางปัญญา 

7. จ านวนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งอยู่ใน
ฐานข้อมูลตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ  

8. จ านวนผลงานวิจัยที่ยื่นจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หรือได้รับสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร  
9. จ านวนชุมชนที่ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

1.4 ส่งเสริมการเรียนรู้และท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความ
เป็นไทยให้แก่ชุมชนท้องถิ่น
เพ่ือเสริมพลังปัญญาของ
แผ่นดิน 

10. จ านวนนวัตกรรมหรือมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรม เพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
11. ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เรือนไทยให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน

ศิลปวัฒนธรรม 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตวัชี วัดตามยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี วัด 
2. การยกระดับ

มาตรฐานการผลิต
และพัฒนาครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

2. บัณฑิตครู ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษามีคุณภาพ และมี
สมรรถนะตาม
มาตรฐาน 

2.1 พัฒนาอาจารย์ในหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต ให้เป็นผู้น า
ทางวิชาการด้านการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา  

12. ร้อยละของอาจารย์ในสถาบันผลิตครูที่สอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ  
13. ร้อยละของอาจารย์ในสถาบันผลิตครูที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 

(ยกเว้นโปรแกรมวิชาที่สอนเป็นภาษาต่างประเทศ)  
14. ร้อยละของอาจารย์ที่ไม่มีวุฒิครูที่ได้รับการพัฒนาด้านสมรรถนะทางวิชาชีพครู 

2.2 พัฒนาบัณฑิตครูให้มี
คุณภาพสูง (High 
Performance Teacher) เพ่ือ
เสริมสร้างการพัฒนาประเทศที่
ยั่งยืน 

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

16. ร้อยละของบัณฑิตครูที่ได้รับการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และโครงการพิเศษ 

17. ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณะหรือมี
การน าไปใช้ประโยชน์ 

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

และบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าการให้มีสมรรถนะ
สอดคล้องกับความต้องการใน
การพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนในสถานศึกษา 

19. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเครือข่าย (โรงเรียนฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ/ครูพ่ีเลี้ยง) ที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพและสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

20. จ านวนสถานศึกษาที่ได้รับการยกระดับคุณภาพวิชาชีพและสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี วัด 
3. การยกระดับ

คุณภาพและ
มาตรฐานการผลิต
บัณฑิตให้มี
คุณภาพสร้างสรรค์
สังคม  

3. ผลิตบัณฑิต
คุณภาพที่
สร้างสรรค์สังคม 

3.1 พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการวิจัย
และนวัตกรรมที่น าไปใช้พัฒนาชุมชน 

21. ร้อยละของหลักสูตรที่มีงานวิจัยของนักศึกษาซึ่งน าไปใช้การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
หรือมผีลงานตีพิมพ์เผยแพร่จากงานวิจัยของนักศึกษา 

3.2 ผลิตบัณฑิตได้ตามความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต ทั้งด้านสมรรถนะวิชาชีพ 
ทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ 21 และ
คุณลักษณะ 4 ประการ คือมีทัศนคติ
ที่ดีและถูกต้อง มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง
เข้มแข็ง มีอาชีพ มีงานท า และมี
ความเป็นพลเมืองดี มีวินัย  

22. ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
23. ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านการประเมินคุณภาพตามกรอบ KPRUQF  

โดยได้รับคะแนนประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 จากระดับคะแนน 5 
24. ร้อยละของนักศึกษาท่ีได้รับการขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพหรือผ่านการทดสอบ

มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติที่เก่ียวข้องกับสาขา 
25. ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่สอบผ่านในระดับ A2 ตาม

มาตรฐาน CEFR หรือมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า 
26. อัตราการได้งานท า/ท างานตรงสาขา/ประกอบอาชีพอิสระทั้งตามภูมิล าเนาและ

นอกภูมิล าเนา ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภายในระยะเวลา 1 ปี 
3.3 วิเคราะห์และจัดท าหลักสูตรเดิมเชิง

บูรณาการที่ตอบสนองการพัฒนา
ท้องถิ่นและสอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาประเทศ 

27. ร้อยละของหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับดี 
28. จ านวนหลักสูตรที่ถูกปรับปรุงให้ทันสมัย หรือหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่

ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
29. อัตราการศึกษาต่อในพ้ืนที่ของประชากรวัยอุดมศึกษาเพ่ิมข้ึน 

3.4 พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ให้บูรณาการกับการ
ท างานและเสริมสร้างทักษะและ
จิตส านึกในการพัฒนาท้องถิ่น 

30. จ านวนหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการปฏิบัติงานจริง 
 

3.5 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นมือ
อาชีพ  

31. ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี วัด 
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 พัฒนาระบบและกลไกการจัดหา
รายได้ทีเ่ป็นรูปธรรมเพ่ือสร้างความ
มั่นคงทางการเงินของมหาวิทยาลัย 

32. จ านวนหลักสูตรระยะสั้น/การให้บริการที่ก่อให้เกิดรายได้ 

4.2 พัฒนากระบวนการสร้างความ
ผูกพันของลูกค้าและบุคลากร 

33. ระดับความผูกพันของลูกค้าและบุคลากรที่มีต่อมหาวิทยาลัย 

4.3 พัฒนาองค์การให้มีระบบบริหาร
จัดการที่ดี 

34. ร้อยละของหน่วยงานที่มีระบบการบริหารจัดการที่ได้รับการรับรองตาม
มาตรฐานสากล 

4.4 พัฒนากระบวนการท างานให้มี
ประสิทธิภาพโดยการน าเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยรองรับการเป็น
มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ 

35. ร้อยละของหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับมาตรฐานมหาวิทยาลัย
อิเล็กทรอนิกส์ 

4.5 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลที่
เอ้ือต่อการรักษาคนดี คนเก่ง และ
พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้เป็นมือ
อาชีพ 

36. ร้อยละบุคลากรที่มีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

4.6 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
องค์กรภายในและต่างประเทศเพ่ือ
เสริมสร้างประสิทธิผลตาม
วิสัยทัศน์และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 

37. จ านวนเครือข่ายที่ด าเนินกิจกรรมความร่วมมือในการพัฒนาองค์กร 
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ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ 

 
ตัวชี วัด  

น  าหนัก เป้าหมาย ข้อมูลพื นฐาน เกณฑ์การให้คะแนน ผู้ก ากับดูแล
ตัวชี วัด 

ผู้จัดเก็บ 
ตัวชี วัด  (%) 2565 2562 2563 2564 1 2 3 4 5 

1. การพัฒนา
ท้องถิ่นด้วย
พันธกิจสัมพันธ์
มหาวิทยาลยั
กับสังคม
ท้องถิ่นด้วย
ศาสตร์
พระราชา  
(ร้อยละ 32) 

1 จ านวนชุมชนหรือประเด็นที่ได้รับการชี้น า แก้ไขปัญหาจาก
นวัตกรรมทีส่ร้างสรรค์ขึ้น 

3 6 8 8 0 4 5 6 7 8 รองฯ วางแผนฯ ส านักบริการ
วิชาการฯ 

2 จ านวนของหมู่บ้านที่มีดัชนีช้ีวัดความสุขมวลรวมชุมชน
เพิ่มขึ้น 

2 1 - - - - - 1 - 2 รองฯ วางแผนฯ ส านักบริการ
วิชาการฯ 

3 จ านวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายไดร้ับการพัฒนา 2 500 - 340 314 200 350 500 650 800 รองฯ วางแผนฯ ส านักบริการ
วิชาการฯ 

4 อัตราการอพยพของประชากรวัยท างานในท้องถิ่นลดลง 2 10 - - - 6 8 10 12 14 รองฯ วางแผนฯ ส านักบริการ
วิชาการฯ 

5 ร้อยละของอาจารย์ที่มผีลงานวิจัยพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเกิด
จากการมสี่วนร่วมของชุมชนต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

3 50 45.54 40.24 19.05 40 45 50 55 60 รองฯ วิจัยฯ สถาบันวิจัยฯ 

6 ร้อยละของงบประมาณทุนอุดหนนุการวิจัยพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นต่องบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัยทั้งหมด 

3 55 77.18 86.57 75.76 45 50 55 60 65 รองฯ วิจัยฯ สถาบันวิจัยฯ 

7 จ านวนบทความที่ไดร้ับการตีพิมพใ์นวารสารระดับชาติและ
นานาชาติ ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลตามเกณฑ์ประกันคณุภาพ 

3 60 - 15 106 40 50 60 70 80 รองฯ วิจัยฯ สถาบันวิจัยฯ 

8 จ านวนผลงานวิจัยท่ียื่นจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หรือไดร้ับ
สิทธิบัตร อนุสิทธิบตัร 

3 2 0 7 13 1 - 2 - 3 รองฯ วิจัยฯ สถาบันวิจัยฯ 

9 จ านวนชุมชนที่ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรม 

4 3 8 5 1 1 2 3 4 5 รองฯ วิจัยฯ สถาบันวิจัยฯ 

10 จ านวนนวัตกรรมหรือมาตรฐานดา้นศิลปวัฒนธรรมเพื่อ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

4 6 4 5 4 4 5 6 7 8 รองฯ วิจัยฯ ส านักศิลปะฯ 

11 ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการพิพิธภณัฑ์เรือนไทย
ให้เป็นแหล่งเรียนรูด้้านศิลปวัฒนธรรม  

3 4 - 5 4 1 2 4 4 5 รองฯ วิจัยฯ ส านักศิลปะฯ 

ตัวชี วัด เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนตามแผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ 

 
ตัวชี วัด  

น  าหนัก เป้าหมาย ข้อมูลพื นฐาน เกณฑ์การให้คะแนน ผู้ก ากับดูแล
ตัวชี วัด 

ผู้จัดเก็บ 
ตัวชี วัด  (%) 2565 2562 2563 2564 1 2 3 4 5 

2. การยกระดับ
มาตรฐานการ
ผลิตและพัฒนา
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  
(ร้อยละ 20) 

12 ร้อยละของอาจารย์ในสถาบันผลติครูที่สอบผา่นมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ  

2 25 24.14 24.69 24.69 21 23 25 27 29 รองฯ วิชาการ คณะครุศาสตร ์

13 ร้อยละของอาจารย์ในสถาบันผลติครูที่จัดการเรียนการสอน
เป็นภาษาอังกฤษ (ยกเว้นโปรแกรมวิชาที่สอนเป็น
ภาษาต่างประเทศ) 

2 25 19.54 22.67 20.00 15 20 25 30 35 รองฯ วิชาการ คณะครุศาสตร ์

14 ร้อยละของอาจารย์ที่ไม่มีวุฒิครูทีไ่ด้รับการพัฒนาด้าน
สมรรถนะทางวิชาชีพครู 

2 57 - 37.50 60.49 51 54 57 60 63 รองฯ วิชาการ คณะครุศาสตร ์

15 ร้อยละของนักศึกษาครูที่ผ่านการประเมินระดับความสามารถ
การใช้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR (Common 
European Framework of Reference for Languages) หรือ
เกณฑ์มาตรฐานอื่น 

3 10 9.87 4.54 4.54 6 8 10 12 14 รองฯ วิชาการ คณะครุศาสตร ์

16 ร้อยละของบณัฑิตครูที่ไดร้ับการคดัเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และโครงการพิเศษ 

3 26 23.80 29.79 5.79 22 24 26 28 30 รองฯ วิชาการ คณะครุศาสตร ์

17 ร้อยละของนักศึกษาช้ันปีสดุท้ายทีม่ีผลงานวิจยัที่ไดร้ับการ
เผยแพรสู่่สาธารณะหรือมีการน าไปใช้ประโยชน ์

2 15 10.16 13.56 13.25 11 13 15 17 19 รองฯ วิชาการ คณะครุศาสตร ์

18 ร้อยละของนักศึกษาครูชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่าน ภาค ก. ตาม
เกณฑ์ ก.พ. 

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

19 ร้อยละของครูและบคุลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเครือข่าย 
(โรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ครูพี่เลีย้ง) ท่ีได้รับการ
พัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพและสามารถปฏิบตัิงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2 85 85.45 100 N/A 75 80 85 90 95 รองฯ วิชาการ ศูนย์ศึกษา 
พัฒนาครู 

20 จ านวนสถานศึกษาที่ได้รับการยกระดับคุณภาพวิชาชีพและ
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2 5 - - - 3 4 5 6 7 รองฯ วิชาการ ศูนย์ศึกษา 
พัฒนาครู 
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ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ 

 
ตัวชี วัด  

น  าหนัก เป้าหมาย ข้อมูลพื นฐาน เกณฑ์การให้คะแนน ผู้ก ากับดูแล
ตัวชี วัด 

ผู้จัดเก็บ 
ตัวชี วัด  (%) 2565 2562 2563 2564 1 2 3 4 5 

3. การยกระดับ
คุณภาพและ
มาตรฐานการ
ผลิตบัณฑติให้มี
คุณภาพ 
สร้างสรรค์
สังคม  
(ร้อยละ 26) 

21 ร้อยละของหลกัสูตรที่มีงานวิจัยของนักศึกษาซึ่งน าไปใชก้าร
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น หรือมีผลงานตีพิมพเ์ผยแพร่จากงานวิจัย
ของนักศึกษา 

4 60 - 56.25 48.98 50 55 60 65 70 รองฯ วิจัย 
และประกัน 

สถาบันวิจัยฯ 

22 ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

2 4 - 4.39 N/A 3.50 3.75 4 4.25 4.50 รองฯ วิชาการ ส านักส่งเสรมิฯ 

23 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดทา้ยทีผ่่านการประเมินคุณภาพตาม
กรอบ KPRUQF  โดยได้รับคะแนนประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 
จากระดับคะแนน 5 

3 80 96.12 91.79 99.35 70 75 80 85 90 รองฯ วิชาการ ส านักส่งเสรมิฯ 

24 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพหรือ
ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับสาขา 

2 30 - 44.01 N/A 20 25 30 35 40 รองฯ วิชาการ ส านักส่งเสรมิฯ 

25 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่สอบผ่านใน
ระดับ A2 ตามมาตรฐาน CEFR หรือมาตรฐานอื่น ๆ ที่เทียบเท่า 

2 30 - 9.77 N/A 20 25 30 35 40 รองฯ วิชาการ ศูนย์ภาษา 

26 อัตราการได้งานท า/ท างานตรงสาขา/ประกอบอาชีพอิสระทั้ง
ตามภูมิล าเนาและนอกภูมิล าเนาของบัณฑิต ภายในระยะเวลา 
1 ปี 

2 80 - 99.67 75.66 70 75 80 85 90 รองฯ วิชาการ ส านักส่งเสรมิฯ 

27 ร้อยละของหลกัสูตรระดับอุดมศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับด ี

3 40 96.08 97.73 N/A 20 30 40 50 60 รองฯ วางแผนฯ งานประกันฯ 
กองกลาง 

28 จ านวนหลักสูตรทีถู่กปรับปรุงให้ทันสมัย หรือหลักสูตรใหม่ใน
รูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองตอ่การพัฒนาท้องถิ่นและ
สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 

2 8 - 7 13 6 7 8 9 10 รองฯ วิชาการ ส านักส่งเสรมิฯ 

 29 อัตราการศึกษาต่อในพื้นทีข่องประชากรวัยอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น 2 1.5 - 0.39 -5.00 1.0 1.25 1.5 1.75 2.0 รองฯ วิชาการ ส านักส่งเสรมิฯ 
 30 จ านวนหลักสูตรที่มกีารจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับ

การปฏิบัติงานจริง 
2 8 - 5 16 6 7 8 9 10 รองฯ วิชาการ ส านักส่งเสรมิฯ 

 31 ร้อยละของอาจารย์ทีไ่ด้รับการพัฒนาศักยภาพ 2 70 61.99 92.38 48.94 60 65 70 75 80 รองฯ วิชาการ ส านักส่งเสรมิฯ 
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ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ 

 
ตัวชี วัด  

น  าหนัก เป้าหมาย ข้อมูลพื นฐาน เกณฑ์การให้คะแนน ผู้ก ากับดูแล
ตัวชี วัด 

ผู้จัดเก็บ 
ตัวชี วัด  (%) 2565 2562 2563 2564 1 2 3 4 5 

4. การพัฒนา
ระบบบรหิาร
จัดการ
มหาวิทยาลยัให้
ทันสมัย ได้
มาตรฐาน มีธรร
มาภิบาล เป็น
องค์กรแห่ง
นวัตกรรม และ
มีความมั่นคง
ทางการเงิน  
(ร้อยละ 22) 

32 จ านวนหลักสตูรระยะสั้นหรือการให้บริการที่ก่อให้เกิดรายได ้ 4 20 - 15 2 16 18 20 22 24 รองฯ วางแผนฯ ส านักบริการ
วิชาการฯ 

33 ระดับความผูกพันของลูกค้าและบคุลากรที่มตี่อมหาวิทยาลัย 4 4.00 - 4.15 N/A 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 รองฯ บริหาร งาน ปชส. 
กองกลาง 

34 ร้อยละของหน่วยงานท่ีมรีะบบการบริหารจัดการที่ได้รับการ
รับรองตามเกณฑม์าตรฐานสากล 

4 20 14.29 46.67 46.67 10 15 20 25 30 รองฯ วางแผนฯ งานประกันฯ 
กองกลาง 

35 ร้อยละของหน่วยงานท่ีมีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส ์

3 50 92.86 93.33 N/A 30 40 50 60 70 รองฯ วิชาการ 
 

ส านัก 
วิทยบริการฯ 

36 ร้อยละบคุลากรที่มีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่ก าหนด 4 60 3.50 90.91 89.12 50 55 60 65 70 รองฯ บริหาร งาน กจ. 
กองกลาง 

37 จ านวนเครือข่ายที่ด าเนินกิจกรรมความร่วมมือในการพัฒนา
องค์กร 

3 35 - 69 29 25 30 35 40 45 รองฯ วิชาการ ส านักส่งเสรมิฯ 

 
 

หมายเหตุ :  1. ข้อมูลพ้ืนฐานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นผลการด าเนินงานในรอบ 6 เดือน 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ มาตรการ หน่วยงานรับผิดชอบ 

1. การพัฒนา
ท้องถิ่นด้วย
พันธกิจ
สัมพันธ์
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 ารแิละแนวทางการประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการตามพระบรมราโชบายในสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว 

1.1.2 รวบรวมและจดัท าฐานข้อมลูแหล่งทุนการพัฒนาเชิงพื้นที่ภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน 

1.1.3 ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานเขยีนโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการพัฒนาเชิงพื้นที่ จากหน่วยงานภายนอก 
1.1.4 ส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร ท าวิจัยและผลงานทางวิชาการที่

เน้นการสร้างนวัตกรรม ผลงานทางวิชาการลักษณะอื่น และผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม ท่ีสามารถ
น าไปพัฒนาชุมชนท้องถิ่น รวมถึงการสร้างรายได้และชื่อเสยีงให้แก่มหาวิทยาลยั 

1.1.5 รวบรวมและจดัท าฐานข้อมลูสารสนเทศด้านบุคลากรและผู้เชีย่วชาญเฉพาะทางที่มีศักยภาพเปน็ท่ี
ปรึกษาให้กับหน่วยงานภายนอกได้ และเผยแพร่ในช่องทางที่หลากหลาย 

1.1.6 จัดท าฐานข้อมูลชุมชนท้องถิ่น ประเด็นปญัหา ความต้องการและจัดท าสื่อเผยแพร่ รวมถึงฐานข้อมูล
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและจัดท าสื่อเผยแพร่ในช่องทางที่หลากหลาย 

1.1.7 ก าหนดให้หน่วยงานจัดท าสือ่ประชาสัมพันธ์ผลงานการพัฒนาเชิงพื้นที่และเผยแพร่ในช่องทางที่
หลากหลาย 

1.1.8 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาเชิงพื้นที่เพ่ือจัดท า KPRU Engagement Model 
1.1.9 ส่งเสริมบทบาทศูนยค์วามเป็นเลิศเพื่อสร้างนวัตกรรมพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
1.1.10 สร้างความร่วมมือของเครอืข่ายในลักษณะภาคีหุ้นส่วน (partnership) และก าหนดให้มีการบูรณาการ

ระหว่างหน่วยงานภายใน/ภายนอกในการให้บริการวิชาการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางพันธกิจ
สัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่น (University Engagement) 

1.1.11 แต่งตั้งคณะท างานศึกษาระบบการจดัอันดับความยั่งยืนโดย Times Higher Education 
 

- ส านักบริการ
วิชาการฯ, ทุกคณะ, 
มร.กพ.แมส่อด และ
หน่วยงานท่ีมีการ
บริการวิชาการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ มาตรการ  และหน่วยงานรับผิดชอบ 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ มาตรการ หน่วยงานรับผิดชอบ 

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) 

 1.1.12 จัดท าหลักสูตรระยะสั้นในการสร้างเสริมฝีมือแรงงานตามความต้องการของหน่วยงานในเขตพืน้ท่ี และ
เขตเศรษฐกจิพิเศษ หรือความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ โดยให้สามารถสะสมเป็นหน่วยกิต
ส าหรับการศึกษาในระดับปริญญา  

1.1.13 พัฒนาศักยภาพศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานท่ีมีอยู่ให้มีมาตรฐานมากยิ่งข้ึน และจัดตั้งศูนย์
ทดสอบฝมีือแรงงานอ่ืนเพิ่มเตมิ อาทิ ศูนย์ทดสอบ IC3 ศูนย์ทดสอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

1.1.14 สร้างความร่วมมือภาคีเครอืข่ายเพื่อพัฒนาแรงงานและผูสู้งวยัให้สามารถเข้าถึงข้อมูล (Smart Person) 
ในการประกอบอาชีพ  

1.1.15 ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคณุภาพชีวิตผู้สูงวัยและคนในชุมชน 
1.1.16 ส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการชุมชน วิสาหกิจเริ่มต้น (Startups) และการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการ

ประกอบการ 

 

 1.2 พัฒนาระบบ
และกลไกการ
บริหารจดัการ
งานวิจัยพัฒนา
ท้องถิ่น 

1.2.1 จัดท ายุทธศาสตร์การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นจังหวัดก าแพงเพชรและจังหวัดตาก 
1.2.2 จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการวิจัย การผลิตผลงานวิชาการรับใช้สังคม การตีพิมพ์เผยแพร่ และ

การจดอนุสิทธิบตัรและสิทธิบัตร  
1.2.3 จัดกิจกรรมในการบูรณาการความร่วมมือในศาสตรต์่าง ๆ ที่หลากหลาย เพื่อเขียนโครงการวิจยัขอ

งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก  
1.2.4 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาโจทย์วิจัยตามบริบทของมหาวิทยาลัยในกลุม่พัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

และเกณฑ์ Times Higher Education 
1.2.5 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจดา้นจริยกรรมการวิจัยในมนุษย ์
1.2.6  ก าหนดชุมชนเป้าหมายหรอืสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่เป้าหมาย โดยบรูณาการการวจิัยกับการบริการ

วิชาการ 
1.2.7 สนับสนุนการท าวิจัยจากงานบริการวิชาการ 
1.2.8 สร้างความร่วมมือกับชุมชน มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศในการส่งเสริม

การท าวิจัยพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

- สถาบันวิจัยและ
พัฒนา, บัณฑิต
วิทยาลัย, ทุกคณะ, 
มร.กพ.แมส่อด และ
หน่วยงานท่ีได้รับ
จัดสรรงบประมาณ
ด้านงานวิจัย 
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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) 

1.3 ยกระดับการตีพิมพ์
เผยแพร่และการใช้
ประโยชน์งานวิจัย
หรือทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

1.3.1 จัดอบรม/แลกเปลีย่นเรยีนรู้/จัดระบบพ่ีเลี้ยงและตดิตามให้ค าปรึกษา เพื่อพัฒนาสมรรถนะการวิจัย 
การผลิตผลงานวิชาการรับใช้สังคม และการตีพิมพ์เผยแพร่  

1.3.2 จัดประชุมวิชาการและจัดนทิรรศการ ระดับชาติและหรือนานาชาติร่วมกับเครือข่าย 
1.3.3 จัดเวทีน าเสนอผลงานในพ้ืนท่ีหรือการเปดิให้เยี่ยมชมพ้ืนท่ีที่ได้รับการพัฒนา และมีการเผยแพร่สู่

สาธารณชน ตามเกณฑ์การพิจารณาผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
1.3.4 สนับสนุนการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หรือไดร้ับสิทธิบตัร อนสุิทธิบัตร และส่งเสรมิการหารายได้

จากผลงานท่ีได้รับสิทธิบัตร อนุสทิธิบัตร 
1.3.5 ก าหนดชุมชนและผู้ประกอบการที่ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจยัพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม และ

ประชาสมัพันธ์ผลงานวิจยั/นวัตกรรมทีส่ามารถน าไปใช้ประโยชน์/หรือ หารายได้จากภายนอกได้ 
1.3.6  จัดกิจกรรมการพัฒนาศูนยก์ารเรยีนรู้ในชุมชนจากงานวิจัย  
1.3.7 จัดท าระบบติดตามและประเมินผลลัพธ์ ผลกระทบจากการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

- สถาบันวิจัยและ
พัฒนา, บัณฑิต
วิทยาลัย, ทุกคณะ, 
มร.กพ.แมส่อด และ
หน่วยงานท่ีได้รับ
จัดสรรงบประมาณ
ด้านงานวิจัย 

1.4 ส่งเสริมการเรียนรู้
และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทยให้แก่
ชุมชนท้องถิ่นเพื่อ
เสรมิพลังปัญญาของ
แผ่นดิน 

1.4.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพ่ือส่งเสรมิ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาท้องถิ่น  
1.4.2 สนับสนุน บุคลากร นักศึกษา การจัดท าฐานข้อมลูด้านศลิปวฒันธรรมในจังหวัดก าแพงเพชร 
1.4.3 สนับสนุนให้มีการด าเนินงานและบูรณาการด้านศลิปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน การบริการ

วิชาการ งานวิจัย กิจกรรมนักศึกษา ระหว่างหน่วยงานภายในและท้องถิ่นภายนอก  
1.4.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ภมูิปัญญาท้องถิ่น ท้ังใน

ระดับชาติและนานาชาติ  
1.4.5 ส่งเสริมให้เกดิการสร้างองคค์วามรู้ นวัตกรรมหรือการสร้างมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนา

ชุมชนท้องถิ่น  
1.4.6 พัฒนารูปแบบการให้บริการของศูนย์การเรียนรูด้้านศิลปวัฒนธรรม 
1.4.7 จัดระบบและกลไกการติดตามผลลัพธ์ ผลกระทบ และความคุม้ค่าในการด าเนินงานด้าน

ศิลปวัฒนธรรม 

- ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม, 
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา, กองพัฒนา
นักศึกษา และทุก
คณะ/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 พัฒนาอาจารย์ใน
หลักสตูรครุศาสตร
บัณฑิต ให้เป็นผู้น าทาง
วิชาการด้านการ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

2.1.1 ก าหนดให้อาจารย์ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ต้องผ่านการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ อย่างน้อย
ร้อยละ 40 ของอาจารย์ในหลักสูตรทั้งหมด 

2.1.2 ก าหนดให้อาจารย์ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตทุกหลักสูตร จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ อย่าง
น้อยหลักสูตรละ 2 คน (ร้อยละ 50 ของเวลาเรียนต่อภาคเรียน และตอ้งปรากฏรายละเอียดกิจกรรม
การสอนเป็นภาษาอังกฤษใน มคอ.3) 

2.1.3 ก าหนดให้อาจารย์แต่ละสาขาทีไ่ม่มีวุฒิครูหรือไม่มีประสบการณ์จัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษา เขา้ร่วม
กิจกรรมทางวิชาการกับสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 45 ชัว่โมง และประเมินผลที่ได้รับจากการเข้าร่วม
กิจกรรม เช่น ประสิทธิภาพในการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

2.1.4 ก าหนดให้อาจารย์ที่ไม่มีวุฒิครูศึกษาบทเรียนออนไลน์ (หลักสูตร การวัดและประเมินผล จิตวิทยา และ
การจัดการเรียนรู้) รวมถึงเข้าร่วมกจิกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตนเองให้ครอบคลุมตาม
มาตรฐานวิชาชพีครู 

2.1.5 ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาในการพัฒนาด้านสมรรถนะทางวชิาชพีครูให้กับอาจารย์ที่ไม่มีวฒุิครู 
หรือไม่มีประสบการณ์จัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษา 

- คณะครุศาสตร์,  
คณะที่มีหลักสูตร 
ครุศาสตรบณัฑติ  
และศูนย์ศึกษา
พัฒนาครู 

2.2 พัฒนาบัณฑิตครูให้มี
คุณภาพสูง (High 
Performance 
Teacher) เพื่อ
เสรมิสร้างการพัฒนา
ประเทศท่ียั่งยืน 

2.2.1 ก าหนดให้นักศึกษาครูส่งผลการทดลองสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานโดยใช้ระบบการสอบแบบ 
Mock Test ทุกภาคเรียน (กรณีผลการทดสอบยังไมถ่ึงเกณฑท์ี่มหาวิทยาลัยก าหนด) 

2.2.2 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐานให้กับนักศึกษาครูก่อนส าเร็จการศึกษา และฝึกท าข้อสอบโดย
เก็บขอ้มูลพฒันาการ  

2.2.3 ก าหนดให้นักศึกษาผ่านการทดสอบประมวลความรู้วิชาชีพครู ในชั้นปีที่ 1, 2, 3 และ 4 เกณฑ์การผ่านไม่
น้อยกว่ารอ้ยละ 60 

2.2.4 ก าหนดให้นักศึกษาชั้นปีสุดทา้ยผ่านการทดสอบประมวลความรู้วิชาเอกไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
2.2.5 ก าหนดให้นักศึกษาครูตพีิมพผ์ลงานวิจัยในวารสารวิชาการ หรือน าเสนอในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ 

หรือน าไปใช้ในการแก้ปัญหา/พฒันาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน หรือพัฒนาชุมชนทอ้งถิ่น 
อย่างน้อย 1 คร้ังตลอดหลักสูตร 

2.2.6 ก าหนดให้นักศึกษาชั้นปีสุดทา้ยผ่านการทดสอบ ภาค ก. ตามเกณฑ์ ก.พ. เกณฑก์ารผ่านไม่น้อยกวา่ร้อย
ละ 60 (Mock test/สนง. ก.พ.) 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ มาตรการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2. ยกระดับ
มาตรฐาน
การผลิตและ
พัฒนาครู 
และบุคลากร
ทางการ
ศึกษา (ต่อ) 

2. บัณฑิตครู ครู
และบุคลากร
ทางการศึกษามี
คุณภาพ และมี
สมรรถนะตาม
มาตรฐาน (ต่อ) 

2.3 สร้างนวัตกรรมการ
พัฒนาครูและบคุลากร
ทางการศึกษา
ประจ าการให้มี
สมรรถนะสอดคล้องกับ
ความต้องการในการ
พัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา 

2.3.1 จัดอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาและบณัฑติครูของมหาวิทยาลัยในด้านการวิจัยหรือนวัตกรรม
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและด้านมาตรฐานวิชาชีพคร ู

2.3.2 พัฒนากิจกรรมตามข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาเครือข่ายสถาบันการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
สถาบันผลิตครูทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งติดตามผลลัพธ์ที่เกิดขึน้จากความร่วมมือ 

2.3.3 ให้หลักสูตรหรือหน่วยงานอ่ืน ๆที่ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ก าหนดเป้าหมาย
สถานศึกษาและประเด็นในการยกระดับคณุภาพ อย่างน้อย 1 ด้าน ต่อปีการศึกษา และด าเนินการ
พัฒนาตามแผน 

2.3.4 พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมในด้านวิชาการ วิชาชีพ หรือด้านอ่ืน ๆ ที่ตรงตามความต้องการให้กับ
บุคลากรทางการศึกษาและบัณฑติครูของมหาวิทยาลยั 

- คณะครุศาสตร์,  
คณะที่มีหลักสูตร 
ครุศาสตรบณัฑติ  
และศูนย์ศึกษา
พัฒนาครู 

3. การยกระดับ
คุณภาพและ
มาตรฐานการ
ผลิตบัณฑิต
ให้มีคุณภาพ
สร้างสรรค์
สังคม  

3. ผลิตบณัฑิต
คุณภาพที่
สร้างสรรคส์ังคม 

3.1 พัฒนานักศึกษาให้มี
ทักษะการวิจัยและ
นวัตกรรมที่น าไปใช้
พัฒนาชุมชน 

3.1.1 ก าหนดนโยบายให้ทุกหลักสูตรจัดให้มีนักศึกษาท าวิจยัและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมหรือชุมชนโดย
บูรณาการการวิจยักับการบริการวชิาการ 

3.1.2 จัดการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research Based Learning) เพื่อผลิตหรือพัฒนา
นวัตกรรมส าหรับน าไปใช้พัฒนาสังคมหรือชุมชน 

3.1.3 สนับสนุนการจดัการเรียนการสอนโดยการบูรณาการกับวิจยัหรือการบริการวิชาการ  
3.1.4 จัดสรรทุนวิจัยให้กับนักศึกษาที่ท าวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและส่งเสรมิการน าเสนอบทความวิจัย

เพื่อตีพิมพ์เผยแพร ่
3.1.5 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการท าวิจยัเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  
3.1.6 จัดเวทีน าเสนอผลงานวิจัยและยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้กับนักศกึษาที่น างานวิจัยไปพัฒนาชุมชน

ท้องถิ่น 
3.1.7 จัดท าวารสารเผยแพร่งานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตร ี
3.1.8 ส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะการเป็นวิศวกรสังคมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

- ทุกคณะ, มร.กพ.
แม่สอด, บณัฑิต
วิทยาลัย, ส านัก
ส่งเสริมวิชาการฯ, 
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา, กองพัฒนา
นักศึกษา และงาน
วิเทศสัมพันธ์และ
กิจการอาเซียน 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ มาตรการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

3. การ
ยกระดับ
คุณภาพ
และ
มาตรฐาน
การผลิต
บัณฑิตให้
มีคุณภาพ
สร้างสรร
ค์สังคม
 (ต่
อ) 

3. ผลิตบณัฑิต
คุณภาพที่
สร้างสรรค์
สังคม (ต่อ) 

3.2 ผลิตบณัฑิตไดต้ามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งด้านสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะบัณฑิต
ศตวรรษที่ 21 และคณุลักษณะ 4 ประการ คือมีทัศนคติที่ดีและถูกตอ้ง มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง
เข้มแข็ง มีอาชีพ มีงานท า และมีความเป็นพลเมืองดี มีวินัย 

3.2.1 พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการใช้
ภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษท่ี
สามารถสอบผา่นมาตรฐานภาษาต่างประเทศ
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด หรือมาตรฐานอ่ืนท่ี
เทียบเท่าหรือที่เป็นท่ียอมรับในระดับชาต ิ

3.2.2 พัฒนาศักยภาพวิชาการนักศึกษาให้มีความ
พร้อมรับการพัฒนาประเทศไทย 4.0 และมี
ความสามารถในการน าความรูไ้ปสร้างสรรค์
สังคมตามอัตลักษณ ์

3.2.3 ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศกึษา และยกย่อง/
ให้รางวัลแก่นักศึกษาให้เป็นคนดี มีวินัย มี
คุณธรรม จรยิธรรม และมีจิตอาสา 

3.2.4 ส่งเสริมแนวคดิการต่อต้านการทุจริต
คอรัปช่ันให้กับนักศึกษา 

3.2.5 ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาให้มี
คุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thailand 
Qualifications Framework : TQF) ทักษะ
การเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

3.2.6 ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะดจิิทัล
ส าหรับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ประกอบด้วย 
การสืบค้นและการใช้งาน การสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม เอกลักษณ์และคณุภาพชีวิต การ
สอนหรือการเรียนรู้ เครื่องมือและเทคโนโลยี 

- ทุกคณะ, 
มร.กพ.แม่
สอด, บัณฑิต
วิทยาลัย, 
ส านักส่งเสรมิ
วิชาการฯ, 
สถาบันวิจัย
และพัฒนา, 
กองพัฒนา
นักศึกษา และ
งานวิเทศ
สัมพันธ์และ
กิจการ
อาเซียน 
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การติดต่อสื่อสารและการประสานงาน 
3.2.7 ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะ 4 

ประการตามพระบรมราโชบายของ
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

3.2.8 ส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนกัและเห็นคุณค่า
ของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

3.2.9 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬาเพื่อ
สุขภาพ และต่อต้านยาเสพติด 

3.2.10 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นกัศึกษาพัฒนา
ทักษะมาตรฐานวิชาชีพหรือฝีมือแรงงาน
แห่งชาติ 

3.2.11 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้ในการเป็น
ผู้ประกอบการ 

3.2.12 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR หรือ
มาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า 

 

 
 
 
 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ มาตรการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

3. การยกระดับ
คุณภาพและ
มาตรฐานการ
ผลิตบัณฑิตให้

3. ผลิตบณัฑิต
คุณภาพที่
สร้างสรรค์
สังคม (ต่อ) 

3.3 ปรับปรุงหลักสตูรเดิมให้
ทันสมัยและพัฒนา
หลักสตูรใหม่ในรูปแบบสห
วิทยาการที่ตอบสนองการ

3.3.1 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเชิงบูรณาการ 
3.3.2 ก าหนดให้มีการควบรวมหลกัสูตรที่มคีวามซ้ าซ้อนหรือใกล้เคียงกัน  โดยเฉพาะหลักสตูรที่มีจ านวน

นักศึกษาลดลง หรือมีการออกกลางคันสูง เพื่อใช้ศักยภาพอาจารยส์่วนท่ีเกินจ านวนขั้นต่ า 
3.3.3 พัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑติศึกษาท่ีสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของ

- ทุกคณะ, มร.กพ.
แม่สอด, บณัฑิต
วิทยาลัย, ส านัก
ส่งเสริมวิชาการฯ, 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ มาตรการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

มีคุณภาพ
สร้างสรรค์
สังคม (ต่อ) 

พัฒนาท้องถิ่นและ
สอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาประเทศ 

บุคลากรในท้องถิ่น  
3.3.4 พัฒนาระบบและกลไกการควบคุม ติดตามผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามมาตรฐานคณุภาพ

หลักสตูร 
3.3.5 ส่งเสริมและพัฒนาหลักสตูรให้น าเกณฑม์าตรฐานสากลมาใช้ในการบริหารจัดการ  
3.3.6 ส่งเสริมและพัฒนาหลักสตูรให้มีการจัดการเรียนการสอนในระบบคลังหน่วยกิตระดับอดุมศึกษา 

(Credit bank) เพื่อการเชื่อมโยงท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ การศึกษาตาม
อัธยาศัย เพื่อส่งเสริมการเรยีนรูต้ลอดชีวิต 

3.3.7 ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ เช่น สื่อ/นวัตกรรมการเรยีน
การสอนอิเล็กทรอนิกส์ การเรยีนการสอนออนไลน์ กระบวนการเรยีนการสอนออนไลน์ระบบเปดิ
ส าหรับมหาชน (Thai MOOC) เปน็ต้น 

3.3.8 สนับสนุนการจดัการเรียนการสอนออนไลน์แบบผสมผสานและมีมาตรฐาน การจัดการศึกษา
หลักสตูรการเรยีนการสอนร่วมกัน และค านวณภาระงานของอาจารย์เช่นเดียวกับการสอนในช้ัน
เรียนของมหาวิทยาลัย 

3.3.9 ส่งเสริมและสนับสนุนการศกึษาต่อของประชากรวัยอุดมศึกษาในเขตพื้นท่ีบริการ 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา, กองพัฒนา
นักศึกษา และงาน
วิเทศสัมพันธ์ฯ 

  3.4 พัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการจัดการเรียนรู้
ให้บูรณาการกับการท างาน
และเสริมสร้างทักษะและ
จิตส านึกในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

3.4.1 ก าหนดนโยบายให้ทุกหลักสูตรจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการปฏิบัติงานจริง 
3.4.2 พัฒนาระบบและกลไกการสร้างภาคเีครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรยีน

การสอนที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและผู้ใช้บัณฑติ  
3.4.3 พัฒนาระบบและกลไกการสร้างเครือข่ายศิษย์เกา่เพื่อส่งเสรมิคุณภาพการผลติบัณฑติ  
3.4.4 สร้างความร่วมมือกับชุมชน สถานประกอบการในการพัฒนาหลักสตูรและการจัดการเรยีนการ

สอนที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและผู้ใช้บัณฑติ 
3. การยกระดับ

คุณภาพและ
มาตรฐานการ
ผลิตบัณฑิตให้

3. ผลิตบณัฑิต
คุณภาพที่
สร้างสรรค์
สังคม (ต่อ) 

3.4 พัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการจัดการเรียนรู้
ให้บูรณาการกับการท างาน
และเสริมสร้างทักษะและ

3.4.5 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเชงิบูรณาการการเรียนการสอนกับการปฏิบัติงานจริง (Cooperative 
and Work Integrated Education : CWIE) 

3.4.6 สร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนการสอนกับการปฏิบัติงาน
จริง (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE) ระหว่างมหาวิทยาลัย อาจารย์ 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ มาตรการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

มีคุณภาพ
สร้างสรรค์
สังคม (ต่อ) 

จิตส านึกในการพัฒนา
ท้องถิ่น (ต่อ) 

และสถานประกอบการ 
3.4.7 ส่งเสริมการจัดการศึกษาและประสบการณ์การเรยีนรู้โดยการแสวงหาและสรา้งความร่วมมือ/

เครือข่ายกับสถาบัน องค์กร และสมาคมทางวิชาการและ วิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องทั้งในระดับท้องถิ่น 
ระดับชาติ และระดับสากล 

3.4.8 ก ากับ ติดตาม ประเมินผลสมัฤทธ์ิการด าเนินงานของหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนร่วมกบั
การท างานการปฏิบตัิงานจริง 

3.4.9 ส่งเสริมแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตรที่ประสบความส าเร็จจากการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการ
เรียนการสอนกับการปฏิบัติงานจรงิ (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE) 
และเผยแพรสู่่การใช้ประโยชน์ 

  3.5 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้
เป็นมืออาชีพ 

3.5.1 พัฒนาอาจารย์ให้มีศักยภาพ สมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
3.5.2 พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษส าหรับอาจารย์ผูส้อนให้อยู่ในระดับท่ีสามารถสอนเป็น

ภาษาอังกฤษ หรือสามารถสอบผ่านมาตรฐานคุณภาพภาษาอังกฤษท่ีเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
3.5.3 พัฒนาทกัษะการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
3.5.4 พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
3.5.5 พัฒนาอาจารย์ให้มีศักยภาพการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน/พัฒนานวัตกรรมส าหรับ

น าไปใช้พัฒนาสังคมหรือชุมชน/พฒันาสมรรถนะทางวิชาการ 
3.5.6 สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้ทุกคนเข้าศึกษาหลักสูตรระยะสั้นท้ังในประเทศและต่างประเทศ

จากสถาบันท่ีเชื่อถือได ้

- ทุกคณะ, มร.กพ.
แม่สอด, บณัฑิต
วิทยาลัย, ศูนย์
ภาษา และงานการ
เจ้าหน้าท่ีฯ 

 
 
 
 
 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ มาตรการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

4. พัฒนาระบบ
บริหารจดัการ

4. การบริหารจัดการ
ที่ทันสมัยตาม

4.1 พัฒนาระบบและกลไก
การจัดหารายได้ที่เป็น

4.1.1 ทบทวนข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการจดัหารายได้ของมหาวิทยาลยั 
4.1.2 ก าหนดนโยบายให้ทุกคณะและทุกหน่วยงาน จัดให้มีหลักสูตรระยะสั้นหรือหลักสูตรระยะยาว

- ส านักบริการ
วิชาการฯ, ส านัก
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ มาตรการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

มหาวิทยาลยั
ให้ทันสมัย ได้
มาตรฐาน มี
ธรรมาภิบาล 
และเป็นองค์กร
แห่งนวัตกรรม 

หลักธรรมาภิบาล 
และเป็นองค์กร
แห่งนวัตกรรม 

รูปธรรม (ประกาศนียบัตร) ที่ก่อให้เกิดรายได้และก าหนดเป็นภาระงาน (Work load) ของบุคลากรทุกระดับ 
4.1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานและรายงานผลการด าเนินงานการให้บริการ

ทรัพย์สินและทรัพยากรของมหาวทิยาลัยที่ก่อให้เกิดรายได้ ทั้ง 3 ด้าน ตามตัวช้ีวัด 
4.1.4 มหาวิทยาลัยฯ จดัท ามาตรการหรือแนวปฏิบตัิในการให้บริการทรัพย์สินและทรัพยากรของ

มหาวิทยาลยัฯ ท่ีเป็นประโยชน์ใหเ้กิดประสิทธิภาพอย่างคุม้ค่าคุ้มทนุ      
4.1.5 ส่งเสริมให้ทุกคณะ/หลักสูตร จัดท าหลักสูตรระยะสั้นหรือหลกัสูตรระยะยาว(ประกาศนียบตัร)ที่มี

มาตรฐานโดยผ่านการรับรองของหน่วยงาน อาทิ กระทรวงอุดมศึกษาฯ กระทรวงศึกษาธิการ กรม
พัฒนาฝีมือแรงงาน 

4.1.6 ก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อแสวงหากลุม่ลูกคา้มาใช้บริการทรัพย์สินและทรัพยากรของ
มหาวิทยาลยัด้วยช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ แผ่นพับ เพจ โฆษณาทางผ่านวิทยุและ
โทรทัศน์ท้องถิ่น 

ประกันคณุภาพฯ, 
ส านักวิทยบริการฯ,  
ส านักส่งเสรมิ
วิชาการฯ และทุก
คณะ/หน่วยงาน 

  4.2 พัฒนากระบวนการ
สร้างความผูกพันของ
ลูกค้าและบุคลากร 

4.2.1 ก าหนดลูกค้าท้ังในปัจจุบันและอนาคตของแตล่ะพันธกิจให้ชัดเจน 
4.2.2 ถ่ายทอดท าความเข้าใจการด าเนินงานตามพันธกิจสัมพันธ์ และส ารวจความต้องการของกลุ่ม

ลูกค้าเป้าหมาย และจัดโครงการที่ตอบสนองต่อความต้องการของลกูค้า 
4.2.3 จัดท าแผน และกิจกรรม เพื่อเสริมสรา้งลูกค้าสัมพันธ์กับมหาวทิยาลัยและบุคลากร  
4.2.4 ให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการด าเนินการเพื่อสร้างความผกูพันของลูกค้าและบุคลากรที่มตี่อ

มหาวิทยาลยั 

- ส านักบริการ
วิชาการฯ, 
กองกลาง 
และทุกคณะ/
หน่วยงาน 

  4.3 พัฒนาองค์การให้มี
ระบบบรหิารจดัการที่
ดี 

4.3.1 ปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ให้ทันสมยัตามมาตรฐานสากล มีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลง  

4.3.2 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบนัและอนาคต  
4.3.3 ทบทวนการวิเคราะห์อัตราก าลัง ให้เหมาะสมสอดคล้องกับภาระงาน การบริหารงบประมาณใน

อนาคตและโครงสร้างองค์กรที่เปลี่ยนแปลง โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรมหาวิทยาลัย  

- กองกลาง, กอง
นโยบายและแผน, 
ส านักวิทยบริการฯ, 
และทุกคณะ/
หน่วยงาน 

4. พัฒนาระบบ
บริหารจดัการ

4. การบริหารจัดการ
ที่ทันสมัยตาม

4.3 พัฒนาองค์การให้มี
ระบบบรหิารจดัการที่

4.3.4 จัดการความรู้พัฒนานวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลยั 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ มาตรการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

มหาวิทยาลยั
ให้ทันสมัย ได้
มาตรฐาน มี
ธรรมาภิบาล 
และเป็นองค์กร
แห่งนวัตกรรม 
(ต่อ) 

หลักธรรมาภิบาล 
และเป็นองค์กร
แห่งนวัตกรรม 
(ต่อ) 

ดี (ต่อ) 4.3.5 พัฒนาการเช่ือมโยงฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลยั 
4.4 พัฒนากระบวนการ

ท างานให้มี
ประสิทธิภาพโดยการ
น าเทคโนโลยีที่
ทันสมัยรองรับการ
เป็นมหาวิทยาลัย
อิเล็กทรอนิกส ์

4.4.1 ก าหนดแผนและพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยดิจิทลั (E-University) 
4.4.2 ปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และการบังคับใช้ให้รองรบัมหาวิทยาลยัดิจิทลั และ

สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต  
4.4.3 เพิ่มประสิทธิภาพระบบงบประมาณ การเงินและพสัดุโดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
4.4.4 พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมดเป็นระบบ BI (Business Intelligent)  
4.4.5 พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการบรหิารและการเรยีนรูท้ี่เป็นระบบเดียว (Single Platform) 
4.4.6 พัฒนาระบบ KPRU4U และเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตเพื่อรองรับการบริหารตามพันธกิจของ

มหาวิทยาลยัให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
4.4.8 ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานมีการพัฒนานวัตกรรมหรือน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการ

ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

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

  4.5 พัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคลที่
เอื้อต่อการรักษาคนดี 
คนเก่ง และพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรให้
เป็นมืออาชีพ 

4.5.1 ปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ที่เอื้อต่อการรักษาทรัพยากรบุคคลทีม่ีคุณภาพ 
4.5.2 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลตามสมรรถนะและความสามารถ 
4.5.3 พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลยั  
4.5.4 พัฒนาภาวะผู้น าให้บุคลากรทุกระดับพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
4.5.5 สร้างมาตรฐานและระบบการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ (Information and 

Communication Technology : ICT) ระดับชาติ และนานาชาต ิ
4.5.6 สร้างมาตรฐานและระบบการพัฒนาทักษะบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ  
4.5.7 สร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับบุคลากร และสวัสดิการใหก้ับบุคลากรของมหาวิทยาลัย  
4.5.8 สร้างแรงจูงใจในการพัฒนาบุคลากรตามเส้นทางความก้าวหน้าทางสายวิชาชีพ เพื่อให้มีความ

มั่นคงทางอาชีพ  
4.5.9 ยกย่องเชิดชูคนดี คนเก่ง 

- กองกลาง, ส านัก
วิทยบริการฯ, ศูนย์
ภาษา และทุก
คณะ/หน่วยงาน 

4. พัฒนาระบบ
บริหารจดัการ

4. การบริหารจัดการ
ที่ทันสมัยตาม

4.6 สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับองค์กร

4.6.1 ทบทวนหรือตรวจสอบความเป็นปัจจุบัน ความร่วมมือระหว่างเครือข่ายภายในและต่างประเทศ
กับมหาวิทยาลยั  

- ส านักส่งเสริมฯ, 
กองกลาง, งาน
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ มาตรการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

มหาวิทยาลยั
ให้ทันสมัย ได้
มาตรฐาน มี
ธรรมาภิบาล 
และเป็นองค์กร
แห่งนวัตกรรม 
(ต่อ) 

หลักธรรมาภิบาล 
และเป็นองค์กร
แห่งนวัตกรรม 
(ต่อ) 

ภายในและ
ต่างประเทศเพื่อ
เสรมิสร้างประสิทธิผล
ตามวิสยัทัศน์และพันธ
กิจของมหาวิทยาลัย 

4.6.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยตามวสิัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
4.6.3 วางแผนโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือระหว่างเครือข่ายภายในและต่างประเทศกับมหาวิทยาลัย  
4.6.4 ก ากับ ติดตาม ประเมินผลความส าเร็จของความร่วมมือ 

วิเทศสัมพันธ์และ
กิจการอาเซียน 
และทุกคณะ/
หน่วยงาน 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนท่ียุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

วิสัยทัศน์ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) : มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรจะเสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ให้ท้องถิ่นมีความเข้มแข็งอย่างย่ังยืน 
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บริหารจัดการ
ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมที่มี
ประสิทธิภาพ 

มิต
ิด้า

น 
พัฒ

นา
อง

ค์ก
ร 

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 

พัฒนาสมรรถนะบุคลากร พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 
การยกระดับมาตรฐานการผลิตและ

พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 

มิต
ิด้า

น 
ปร

ะส
ิทธ

ิผล
 

มิต
ิด้า

น 
คุณ

ภา
พ 

พัฒนาหลักสูตร
ทุกระดับ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 
การพัฒนาท้องถ่ินด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัย

กับสังคมท้องถ่ินด้วยศาสตร์พระราชา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย  

ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม 

ระดับความผูกพัน 
ของลูกค้าและบุคลากร 

ที่มีต่อมหาวิทยาลัย 
ระดับมาก 

ระบบบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อเพิ่มคุณภาพ

ผลผลิตและบริการ 

มหาวิทยาลัยมี
ภาพลักษณ์ที่ดีจาก

สังคมเป็นมหาวิทยาลัย
ที่มีคุณภาพ 

พัฒนานวัตกรรมและ
แหล่งเรียนรู ้

พัฒนาการบรหิารตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

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 

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

บัณฑิตมีงานท าภายใน
ระยะเวลา 1 ป ี

บุคลากรมีสมรรถนะในการ
ท างานและมีความม่ันคงในอาชีพ 

พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
ทางวิชาการและงานวิจัย 

ท้องถ่ินเชื่อม่ัน 
ในมหาวิทยาลัย 

บัณฑิตครู ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มีสมรรถนะตามมาตรฐาน 

หลักสูตรที่เปิดสอน
มีมาตรฐานและเป็น

ที่ยอมรับ 

Smart 
University 

ระบบการประกันคุณภาพ 

พัฒนาหลักสูตร 
การบริการวิชาการ 

พัฒนาการ
ประชาสมัพันธ์เชิงรุก 

 

พัฒนาหลักสูตร
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

พัฒนาศักยภาพ
อาจารย์ 

เทคโนโลยีมีความ
ทันสมัยรองรับการ
เป็นมหาวิทยาลัย
อิเล็กทรอนิกส์ 

พัฒนาอาจารย์ใน
หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิตให้เป็นผู้น า

ทางวิชาการ 

พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย  
งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม 

 

สร้างเครือข่าย
การผลิตและ
พัฒนาครูและ

บุคลากร
ทางการศึกษา 

พัฒนาทักษะและ 
การสื่อสารภาษาต่างประเทศ พัฒนาการประกัน

คุณภาพการศึกษา 
พัฒนาอาคารสถานที่และ

สภาพแวดล้อม 
พัฒนาความสัมพันธ์กับ
บุคคล/องค์กรภายนอก 

การประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
ที่มีช่องทางหลากหลาย 

บูรณาการการเรียนการสอนกับ
การวิจัย การบริการวิชาการ 
และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

อาจารย์มีศักยภาพทั้งใน
เชิงปริมาณและคุณภาพ 

พัฒนากระบวนการ
น าเข้าและการผลิตครู 

กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาตามอัตลักษณ์ 

สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ทางวิชาการและงานวิจัยทั้ง 
ในประเทศและต่างประเทศ 

เสริมสร้างศักยภาพชุมชน
ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

สร้างเครือข่าย
การผลิตบัณฑิต 

สร้างนวัตกรรม
การพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

บุคลากรทุกระดับ 
มีศักยภาพ 

พัฒนาระบบการบริหารงานวิจัย 
 

กระบวนการเรียนการ
สอนและสื่อนวัตกรรม 

มีประสิทธิภาพ 

มีหลักสูตรที่ตอบสนอง
ความต้องการของท้องถ่ิน
และประชาคมอาเซียน 

ระบบการบริหาร 
จัดการที่มีประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่ 3 : 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 
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2.2) หน่วยงานในระดับคณะ/สถาบัน/ส านัก/กอง/ศูนย์ในสังกัดมหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานเครือข่ายการติดตามประเมินผลของมหาวิทยาลัยมีบทบาทความ
รับผิดชอบ ดังนี้ 

- วิเคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยงของผลผลิตในระดับแผนงาน/โครงการของหน่วยงานและเป้าหมายการให้บริการในระดับหน่วยงานที่ตอบสนองต่อ
เป้าหมายการให้บริการระดับมหาวิทยาลัย  เพ่ือบูรณาการโครงการที่ส าคัญในระดับหน่วยงานและคัดเลือกโครงการส าคัญที่ตอบสนองต่อผลส าเร็จของเป้าหมาย
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. 2565 
ครั้งที ่1 รอบ 3 เดือน  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564  ภายในวันที่ 7 มกราคม 2565 
ครั้งที ่2 รอบ 6 เดือน  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565  ภายในวันที่ 7 เมษายน 2565 
ครั้งที ่3 รอบ 9 เดือน  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565  ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 
ครั้งที ่4 รอบ 12 เดือน  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565  ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2565 

 3.2) กองนโยบายและแผนด าเนินการประมวลผลและวิเคราะห์ผลภาพรวมของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
- รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ และผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ครั้งที ่1 รอบ 3 เดือน  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564  ภายในวันที่ 15 มกราคม 2565 
ครั้งที ่2 รอบ 6 เดือน  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565  ภายในวันที่ 15 เมษายน 2565 
ครั้งที ่3 รอบ 9 เดือน  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565  ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2565  



- 96 - 

ครั้งที ่4 รอบ 12 เดือน  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565  ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2565 
- รายงานผลตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติราชการ และแผนปฏิบัติงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ครั้งที ่1 รอบ 3 เดือน  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564  ภายในวันที่ 20 มกราคม 2565 
ครั้งที ่2 รอบ 6 เดือน  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565  ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565 
ครั้งที ่3 รอบ 9 เดือน  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565  ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2565  
ครั้งที ่4 รอบ 12 เดือน  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565  ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2565 
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ส่วนที่ 4 : ภาคผนวก 
 

ภาคผนวก 1 : ตารางการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
  กับยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 

แผนปฏิบัติราชการ 
พ.ศ. 2565 

มรภ.ก าแพงเพชร 

แผนอุดมศึกษา 
ระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 3 

(พ.ศ. 2560-2574) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 

(ปี 2566-2570) 

แผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560-2579 

แผนพัฒนาการศึกษา 
ฉบับท่ี 12 

(พ.ศ 2560-2564) 

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ปี 

(พ.ศ. 2560-2579) 
1. การพัฒนาท้องถิ่นด้วย
พันธกิจสัมพันธ์
มหาวิทยาลยักับสังคม
ท้องถิน่ด้วยศาสตร์
พระราชา 

ภาคีภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคชุมชน 

2. สังคมแห่งโอกาสและความ
เสมอภาค (High 
Opportunity Society) 

- หมุดหมายที ่7 
- หมุดหมายที่ 9 

2. การผลติและพัฒนาก าลังคน 
การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อ
สร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการ
เรียนการสอน การวดัและ
ประเมินผล 

2. การสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน 

โครงสร้างพื้นฐานการวิจัยและ
นวัตกรรม 

3. ผลิตและพัฒนาก าลังคน 
รวมทั้งงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับ
ความต้องการของการพัฒนา
ประเทศ 

 4. ปัจจัยสนับสนุนการพลิก
โฉมประเทศ (Key 
Enablers for Thailand’s 
Transformation) 

- หมุดหมายที่ 12 

3. การพัฒนาศักยภาพคนทุก
ช่วงวัย และการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู ้ 4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการ

ทางการศึกษาและการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

2. ยกระดับมาตรฐานการ
ผลิตและพัฒนาครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 

การสร้างโอกาสการเข้าถึง
อุดมศึกษาอย่างกว้างขวาง
และเป็นธรรม 

4. ปัจจัยสนับสนุนการพลิก
โฉมประเทศ (Key 
Enablers for Thailand’s 
Transformation) 

- หมุดหมายที่ 12 

3. การพัฒนาศักยภาพคนทุก
ช่วงวัย และการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู ้

2. ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา 

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 

4. ปัจจัยสนับสนุนการพลิก
โฉมประเทศ (Key 
Enablers for Thailand’s 
Transformation) 

- หมุดหมายที่ 12 

1. การจัดการศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคมและ
ประเทศชาต ิ

3. ผลิตและพัฒนาก าลังคน 
รวมทั้งงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับ
ความต้องการของการพัฒนา
ประเทศ 

2. การสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน 

2. การผลติและพัฒนาก าลังคน 
การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อ
สร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการ
ทางการศึกษาและการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

การพัฒนานักศึกษา 

อุดมศึกษาดิจติอล 5. การจัดการศึกษาเพื่อสรา้ง
เสรมิคุณภาพชีวิตที่เป็นมติร
กับสิ่งแวดล้อม 

5. ส่งเสรมิและพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีดิจติอลเพื่อการศึกษา 

4. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการมหาวิทยาลยัให้
ทันสมัย ได้มาตรฐาน มี
ธรรมาภิบาล และเป็น
องค์กรแห่งนวัตกรรม 

การบริหารจัดการที่ดีในระบบ
อุดมศึกษา 

4. ปัจจัยสนับสนุนการพลิก
โฉมประเทศ (Key 
Enablers for Thailand’s 
Transformation) 

- หมุดหมายที่ 12 
- หมุดหมายที่ 13 

3. การพัฒนาศักยภาพคนทุก
ช่วงวัย และการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู ้

3. ผลิตและพัฒนาก าลังคน 
รวมทั้งงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับ
ความต้องการของการพัฒนา
ประเทศ 

6. การปรับสมดลุและพัฒนา
ระบบบรหิารจดัการ
ภาครัฐ การสร้างความมั่นคงทางการ

เงินในระบบอุดมศึกษา 
อุดมศึกษาดิจติอล 6. การพัฒนาประสิทธิภาพของ

ระบบรหิารจดัการศึกษา 
5. ส่งเสรมิและพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีดิจติอลเพื่อการศึกษา 

นโยบายการสนับสนุนและ
ประเมินผล 

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
และส่งเสรมิให้ทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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