
 
 
 

 
เอกสารประกอบการประชุม 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
คร้ังที่ 9/2564 

การพิจารณาแผนกลยุทธ์ ประจ าปี พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับปรบัปรงุปี 2565) 
และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ระดับคณะและหน่วยงานเทียบเทา่คณะ 
 
 
 

วันอังคารที่  7  เดือนกนัยายน  พ.ศ. 2564 
ณ  ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 8  อาคารเรียนรวมและอ านวยการ  มหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 



ล าดับการน าเสนอแผนกลยุทธ์ ประจ าปี พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับปรับปรุงปี 2565) 
และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ระดับคณะและหน่วยงานเทียบเท่าคณะ 

 
1. คณะครศุาสตร ์
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
3. คณะวิทยาการจัดการ 
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
5. คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 
6. คณะพยาบาลศาสตร ์
7. มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร  แม่สอด 

 



 
 
 

 
เอกสารประกอบการประชุม 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
คร้ังที่ 9/2564 

การพิจารณาแผนกลยุทธ์ ประจ าปี พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับปรบัปรงุปี 2565) 
และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

คณะครุศาสตร ์
(ล าดบัที่ 1) 

 

 
วันอังคารที่  7  เดือนกนัยายน  พ.ศ. 2564 

ณ  ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 8  อาคารเรียนรวมและอ านวยการ  มหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 



 
 

แผนกลยุทธ์คณะครุศาสตร์ 
ประจ าปี  พ.ศ. 2561 – 2565 
(ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2565) 

 
 
 

งานวางแผนและนโยบาย คณะครุศาสตร ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ผ่านการเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 2/2564 

วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 



 
 

 

 ประวัติความเป็นมา และสภาพปัจจุบันของคณะครุศาสตร์ 
 คณะครุศาสตร์  เป็นหน่วยงานระดับคณะที่สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  มีพันธกิจหลักในการจัดการศึกษาและผลิตบัณฑิตครูเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของชุมชนและท้องถิ่น 

คณะครุศาสตร์ มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ให้สอดคล้องกับนโยบายการปรับปรุงหลักสูตรครู 4 ปี ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีหลักสูตรที่
ปรับปรุงและจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2562 จ านวน 10 หลักสูตร คือ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย, หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป, หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์, หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ, หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศึกษา, 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา, หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์, หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการประถมศึกษา และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน  

นอกจากนี้คณะครุศาสตร์ โดยโปรแกรมวิชาการประถมศึกษาได้รับการคัดเลือกจากส านักงานกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ให้เป็นสถาบันผลิต
และพัฒนาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น โดยเริ่มด าเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งโครงการดังกล่าว คือการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนในเขต
พ้ืนที่รับผิดชอบ เพ่ือเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ ซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จะได้รับทุนการศึกษาตลอด
ระยะเวลา 4 ปีของการศึกษาในหลักสูตร และเม่ือส าเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้รับราชการครูในภูมิล าเนาของตนเอง   

ปัจจุบัน คณะครุศาสตร์ มีนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และหลักสูตรประกาศนียบัตร รวมทั้งสิ้น จ านวน 2,098 คน มีบุคลากรสาย
วิชาการ (ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและอาจารย์ประจ าตามสัญญาจ้าง) จ านวน 72 คน และมีบุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 22 คน   
 

 วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนกลยุทธ์  
  1. เพ่ือทบทวนแผนกลยุทธ์ของคณะ ประจ าปี 2561 - 2565 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2565) ตลอดจนผลการด าเนินงานตามแผนในปีที่ผ่านมา 

2. เพ่ือให้คณะฯ มีแนวทางในการขับเคลื่อนการบริหาร พัฒนาบุคลากร และนักศึกษาภายใต้แผนงาน โครงการ และกิจกรรมที่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในองค์กรอย่างเป็นระบบ  
  3. เพ่ือให้คณะฯ สามารถด าเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  4. เพ่ือให้มหาวิทยาลัยฯ มีแนวทางในการบริหาร พัฒนาบุคลากร และนักศึกษาที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และตามหลักธรรมมาภิบาล 



 
 

 

 ขอบเขตของการจัดท าแผนกลยุทธ์ 
 จากการศึกษาแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ประจ าปี 2561-2565 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2565)  และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ ตลอดจนบริบทของคณะฯ จึงได้
ถ่ายทอดสู่แผนกลยุทธ์ของคณะฯ ฉบับนี้ ซึ่งก าหนดขอบเขตของการจัดท าแผนการแผนกลยุทธ์ไว้ดังต่อไปนี้ คือ 
 1. นโยบาย ความสอดคล้องตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย และการวางแผนกลยุทธ์หน่วยงานภายในคณะ บุคลากร และนักศึกษา 

 2. การวางแผนงานโครงการ/กิจกรรม ของหน่วยงานภายในคณะ 
 3. การจัดสรรงบประมาณในการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ/กิจกรรม 
 4. การด าเนินงานวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วัด  โครงการ/กิจกรรม และการประเมินผลการด าเนินงาน 

 

 ข้อมูล สถิติ และของคณะครุศาสตร์  
สรุปข้อมูลด้านอาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2564 

 1) ข้อมูลจ าแนกตามการปฏิบัติงาน 
จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด    72  คน 

   จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่รวมลาศึกษาต่อ)   72  คน 
  2) จ าแนกตามประเภทของบุคลากร 
   ข้าราชการ      8  คน 
   พนักงานมหาวิทยาลัย     53  คน 
   อาจารย์ประจ าตามสัญญาจ้าง    11  คน 
  3) ข้อมูลจ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ 
   จ านวนอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์  8  คน 
   จ านวนอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  29  คน 



 
 

 

   จ านวนอาจารย์      35                 คน 
4) ข้อมูลจ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

   จ านวนอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก    27  คน 
   จ านวนอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาโท    45  คน 
สรุปข้อมูลด้านบุคลากรสายสนับสนุนประจ าคณะครุศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2564 
  1) ข้อมูลจ าแนกตามประเภทของบุคลากร 

พนักงานมหาวิทยาลัย     12  คน 
พนักงานราชการ      1  คน 
เจ้าหน้าที่ประจ าตามสัญญา    3  คน 
ลูกจ้างชั่วคราว      6  คน 
รวม       22  คน 

 
จ านวนนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2564 แยกตามหลักสูตร  

หลักสูตร สาขาวิชา ปี 1-64 ปี 2-63 ปี 3-62 ปี 4-61 ปี 5-60 รวม 

ค.บ. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 30 28 28 41 51 178 
ค.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 23 22 26 54 51 176 

ค.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 30 28 22 28 24 132 

ค.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 53 50 43 34 41 221 
ค.บ. สาขาวิชาสังคมศึกษา 58 54 55 47 47 261 

ค.บ. สาขาวิชาพลศึกษา 26 46 28 34 46 180 



 
 

 

หลักสูตร สาขาวิชา ปี 1-64 ปี 2-63 ปี 3-62 ปี 4-61 ปี 5-60 รวม 

ค.บ. สาขาวิชาภาษาจีน 27 21 - 25 34 107 
ค.บ. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 27 16 28 11 37 119 

ค.บ. สาขาวิชาภาษาไทย 59 50 56 56 55 276 

ค.บ. สาขาวิชาการประถมศึกษา 60 54 58 43 54 269 
ป.วิชาชีพครู - 179 - - - 179 

รวม 393 548 344 373 440 2,098 

                  หมายเหตุ : (ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2564) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร (SWOT ANALYSIS) คณะครุศาสตร์ 
 

การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 
S=Strengths (จุดแข็ง) W=Weaknesses (จุดอ่อน) 

1. อาจารย์มีความรับผิดชอบในการสอนและการออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู 
2. นักศึกษาทุกหลักสูตรมีส่วนร่วมในกิจกรรมโครงการบริการวิชาการ 
3. อาจารย์และนักศึกษามีปฏิสัมพันธ์ที่ดี สามารถให้ค าปรึกษา และสามารถเข้าถึงได้ง่าย 
4. ทุกหลักสูตรมีโครงการบริการวิชาการท่ีตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม และ
ท้องถิ่น 
5. โปรแกรมวิชาส่วนใหญ่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน กับการวิจัย การบริการ
วิชาการ หรือการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม 
6. ให้บริหารจัดการโดยนักศึกษาทีมงานสโมสรนักศึกษาด้วยตนเอง โดยอาจารย์จะท า
หน้าที่ในลักษณะ Coaching คอยให้ค าปรึกษา 
7. มีการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเชิงวิชาการของนักศึกษาที่สอคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 
8. ได้รับงบประมาณสนับสนุนด้านการบริการวิชาการจ านวนมาก 
9. มีเครือข่ายความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอนทั้งในและ
ต่างประเทศ 
10. อาจารย์และนักศึกษาได้รับการพัฒนาด้านการศึกษากับเครือข่ายอย่างเป็นระบบ 

1. ไม่ได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก 
2. นักศึกษาและอาจารย์มีทักษะภาษาอังกฤษค่อนข้างต่ า 
3. การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยในวารสารที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับชาติและ
นานาชาติมีจ านวนน้อย 
4. ขาดฐานข้อมูลด้านงานบริการวิชาการ  
5. ขาดฐานข้อมูลงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของคณะ 
6. จ านวนอาจารย์ประจ าในกลุ่มวิชาชีพครูยังไม่เพียงพอ 
 



 
 

 

S=Strengths (จุดแข็ง) W=Weaknesses (จุดอ่อน) 
11. มีกิจกรรมการพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพที่จ าเป็นให้แก่นักศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 
12. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น ครุภัณฑ์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  และห้องปฏิบัติการที่
พร้อมให้บริการนักศึกษา 

 
การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานของคณะ 

O=Opportunities (โอกาส) T=Treats (อุปสรรค) 
1. มีเทคโนโลยีเอ้ือต่อการพัฒนาการศึกษา  
2. มีเครือข่ายในการบริการวิชาการ และเครือข่ายให้การสนับสนุน  
3. มีการเปิดโอกาสให้สถาบันพัฒนามาตรฐานการประกันคุณภาพตามบริบทของตนเอง  
4. เครือข่ายในต่างประเทศเข้ามาร่วมด าเนินงานแลกเปลี่ยนด้านการเรียนการสอนอย่าง
ต่อเนื่อง  
5. นโยบายการประกันคุณภาพตามกฎกระทรวงมีความชัดเจน  
6. มีหน่วยงานที่มีความพร้อมในการสนับสนุนงานวิจัยและบริการวิชาการ  

1. ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก มีการใช้ดุลยพินิจในการ
พิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ สกอ. ที่แตกต่างกัน  
2. นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย  
3. ยุทธศาสตร์ชาติไม่สอดคล้องกับบริบทของคณะครุศาสตร์ ในการจัดท าข้อเสนอ
โครงการเพื่อขอทุนสนับสนุนงานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  
4. สถานศึกษาที่เป็นเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มีการก าหนดคุณสมบัติเฉพาะ
ของนักศึกษามากเกินไป  
5. สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการจัดการศึกษา 
การบริหารจัดการ และปัจจัยอ่ืน ๆ อย่างมาก 

 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 ปรัชญา 
 ครูดีสร้างคน  คนดีสร้างชาติ  ครุศาสตร์สร้างครูดี 

 วิสัยทัศน์ 
คณะครุศาสตร์เป็นผู้น าในการประยุกต์ศาสตร์พระราชามาใช้ในการผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู  เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่มีคุณภาพระดับสากล 

 วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อผลิตบัณฑิตครูให้มีความรู้  ทักษะและความสามารถด้านวิชาการและวิชาชีพ   
 2.  เพ่ือพัฒนางานวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษา 

3.  เพื่อท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและให้บริการวิชาการเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น 
4.  เพื่อบริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและมีธรรมาภิบาล 

 พันธกิจ 
 1.  ผลิตบัณฑิตครูให้มีความรู้  ทักษะและความสามารถด้านวิชาการและวิชาชีพ   
 2.  พัฒนางานวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษา 

3.  ให้บริการวิชาการเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น 
4.  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
5.  บริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและมีธรรมาภิบาล 

แผนกลยุทธ์คณะครุศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 
ฉบับปรับปรุง ปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

 



 
 

 

 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 1.  การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตครูที่เน้นสมรรถนะสูงทั้งด้านความรู้และคุณธรรม 
 2.  สร้างงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาวิชาชีพครู 
 3.  เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการวิชาการ 

4.  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรม 
5.  เสริมสร้างธรรมาภิบาลและพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นสากล 

 เป้าประสงค์ 
 1.  ผลิตบัณฑิตครูที่มีคุณภาพและมีขีดสมรรถนะสูงตามแนวทางศาสตร์พระราชา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” 
 2.  พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณค่าเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นด้วยศาสตร์พระราชา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” 

3.  ให้บริการวิชาการและพัฒนาวิชาชีพครูด้วยหลักสูตรระยะสั้นที่หลากหลาย 
 4.  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศ 
 5.  บริหารจัดการที่ทันสมัยและยึดหลักธรรมาภิบาลด้วยมาตรฐานระดับสากล 

 ค่านิยมหลัก 
EDU   E :  Efficiency     คือ  ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า  ชุมชนและสังคมพึงพอใจ 
  D :  Democracy  คือ  การท างานร่วมกันโดยยึดหลักประชาธิปไตย 
  U :  Unity          คือ  มีความรัก ความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและภักดีต่อองค์กร 

 อัตลักษณ์ 
 บัณฑิตมีจิตอาสา  สร้างสรรค์ปัญญา  พัฒนาท้องถิ่น 



 
 

 

 
 จุดเน้น  จุดเด่นหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะ 

 ผลิต  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 คุณลักษณะบัณฑิตคณะครุศาสตร์ 
อ่อนน้อม  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  อุทิศตนให้กับงาน  รอบรู้วิชาการ  เชี่ยวชาญวิชาชพี 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ความเชื่อมโยงของพันธกิจ  ประเดน็ยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์และกลยุทธ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

 
พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

พันธกิจที่  1   
ผลิตบัณฑิตครูให้มีความรู้  ทักษะ
และความสามารถด้านวิชาการและ
วิชาชีพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 
การยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
การผลิตบัณฑิตครูที่เน้นสมรรถนะ
สูงทั้งด้านความรู้และคุณธรรม 

เป้าประสงค์ที่  1   
ผลิตบัณฑิตครูที่มีคุณภาพและมีขีด
สมรรถนะสูงตามแนวทางศาสตร์
พระราชา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” 

กลยุทธ์ที่  1.1   
ยกระดับสมรรถนะอาจารย์สู่ความเป็นมืออาชีพ  
(Smart  Teacher) และเป็นผู้น าทางวิชาการด้านการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่  1.2   
พัฒนากระบวนการผลิตครูให้ได้ครูดีมีคุณภาพสูง (High 
Performance Teacher) เพ่ือเสริมสร้างการพัฒนา
ประเทศที่ยั่งยืน และยกระดับสมรรถนะของนักศึกษาครู
ให้สามารถแข่งขันได้ 

พันธกิจที่  2   
พัฒนางานวิจัยและสร้างสรรค์
นวัตกรรมทางการศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 
สร้างงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่
มุ่งเน้นการพัฒนาวิชาชีพครู 

เป้าประสงค์ที่  2  พัฒนางานวิจัย
และนวัตกรรมที่มีคุณค่าเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นด้วยศาสตร์พระราชา  
“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” 

กลยุทธ์ที่  2.1   
ยกระดับคุณภาพงานวิจัยและงานสร้างสรรค์นวัตกรรม 

พันธกิจที่  3   
ให้บริการวิชาการเพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 
เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ
วิชาการ 

เป้าประสงค์ที่  3 
ให้บริการวิชาการและพัฒนาวิชาชีพ
ครูด้วยหลักสูตรระยะสั้นที่
หลากหลาย 

กลยุทธ์ที่  3.1   
พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นและโครงการกิจกรรมบริการ
วิชาการท่ีหลากหลายและมุ่งเน้นขีดสมรรถนะของ
บุคลากรทางการศึกษา (Non - degree) 

 



 
 

 

พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

พันธกิจที่  4   
พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 
พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการและศิลปวัฒนธรรม 

เป้าประสงค์ที่  4 
พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการและศิลปวัฒนธรรมทั้งใน
และต่างประเทศ 

กลยุทธ์ที่  4.1   
พัฒนาระบบและกลไกเพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานผู้ผลิต  ผู้ใชแ้ละองค์กรวิชาชีพอ่ืนๆทั้ง
ในและต่างประเทศ 

พันธกิจที่  5   
บริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่ทันสมัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5 
เสริมสร้างธรรมาภิบาลและพัฒนา
องค์กรสู่ความเป็นสากล 

เป้าประสงค์ที่  5   
บริหารจัดการที่ทันสมัยและยึดหลัก
ธรรมาภิบาลด้วยมาตรฐาน 
ระดับสากล 

กลยุทธ์ที่  5.1   
พัฒนาสมรรถนะผู้บริหารทุกระดับ 

กลยุทธ์ที่  5.2   
การยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับคณะและหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
พันธกิจที่ 1 ผลิตบัณฑิตครูให้มีความรู้ ทักษะและความสามารถดา้นวิชาการและวิชาชีพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตครูที่เน้นสมรรถนะสูงท้ังด้านความรู้และคุณธรรม 
เป้าประสงค์ที ่1 ผลิตบัณฑิตครูที่มีคุณภาพและมขีีดสมรรถนะสงูตามแนวทางศาสตร์พระราชา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” 
กลยุทธ์ 1.1 ยกระดับสมรรถนะอาจารย์สู่ความเป็นมืออาชีพ (Smart Teacher) และเป็นผูน้ าทางวิชาการด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
มาตรการ 1. ก าหนดให้อาจารย์ตอ้งผ่านการสอบวดัมาตรฐานภาษาอังกฤษ อย่างน้อยร้อยละ 40 ของอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด (อาจารย์ที่ยังไมม่ีต าแหน่งทางวิชาการต้องเข้ารับการสอบทุกคน 
ส่วนอาจารย์ทีม่ีต าแหน่งทางวิชาการ สนับสนุนเงินรางวัลส าหรับผู้ทีส่อบผ่าน) 
             2. ก าหนดให้อาจารย์สอนเป็นภาษาอังกฤษ อย่างน้อย 1 รายวิชา/1 หลักสูตร (ร้อยละ 50 ของเวลาเรียนต่อภาคเรียน และต้องปรากฏรายละเอียดกจิกรรมการสอนเป็นภาษาอังกฤษใน 
มคอ.3)  

ที ่ ตัวชี้วัด 
ข้อมูล
พื้นฐาน  
ปี 2564 

ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 
(ปีงบประมาณ 2565) 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
61 62 63 64 65 

1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่สอบผา่นเกณฑ์
มาตรฐานภาษาอังกฤษ 

ร้อยละ 
 

  ร้อยละ 
21 

ร้อยละ 
22 

ร้อยละ 
23 

  คณบด ี

2 ร้อยละของอาจารย์ในสถาบันผลติครูที่
จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
(ยกเว้นโปรแกรมวิชาที่สอนเป็น
ภาษาต่างประเทศ)  

ร้อยละ 
 

  ร้อยละ 
19 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
21 

  คณบด ี

3 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ได้รับการพัฒนา
สมรรถนะด้านการจดัการเรียนการสอน 

ร้อยละ 
 

  ร้อยละ
100 

ร้อยละ
100 

ร้อยละ
100 

  รองคณบดฝี่ายวิชาการ 

 
 
 

แผนกลยุทธ์คณะครุศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 

ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 



 
 

 

พันธกิจที่ 1 ผลิตบัณฑิตครูให้มีความรู้  ทักษะและความสามารถด้านวิชาการและวิชาชีพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตครูที่เน้นสมรรถนะสูงท้ังด้านความรู้และคุณธรรม 
เป้าประสงค์ที ่1 ผลิตบัณฑิตครูที่มีคุณภาพและมขีีดสมรรถนะสงูตามแนวทางศาสตร์พระราชา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” 
กลยุทธ์  1.2 พัฒนากระบวนการผลิตครูใหไ้ด้ครดูีมีคณุภาพสูง (High Performance Teacher) เพือ่เสริมสรา้งการพัฒนาประเทศท่ียัง่ยืน และยกระดับสมรรถนะของนกัศึกษาครูให้สามารถ 
แข่งขันได้ 
 มาตรการ 1. ก าหนดให้นักศึกษาส่งผลการทดลองสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานโดยใช้ระบบการสอบแบบ Mock Test ทุกภาคเรียน (กรณีผลการทดสอบยังไม่ถึงเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด) 
              2. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐานให้กับนักศึกษาครูก่อนส าเร็จการศึกษา และฝกึท าข้อสอบโดยเก็บข้อมูลพัฒนาการ  
              3. ก าหนดให้นักศึกษาผ่านการทดสอบประมวลความรู้วชิาชีพครู ในช้ันปีท่ี 1, 2, 3 และ 4 เกณฑ์การผ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
              4. ก าหนดให้นักศึกษาช้ันปีสุดท้ายผา่นการทดสอบประมวลความรู้วิชาเอก เกณฑ์การผ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
              5. ก าหนดให้นักศึกษาครูตีพิมพผ์ลงานวิจัยในวารสารวิชาการ หรือน าเสนอในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ อย่างน้อย 1 ครั้ง ตลอดหลักสตูร 
              6. ก าหนดให้นักศึกษาช้ันปีสุดท้ายผา่นการทดสอบ ภาค ก. ตามเกณฑ์ ก.พ. เกณฑ์การผา่นไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 (Mock test/สนง. ก.พ.) 

ที ่ ตัวชี้วัด 
ข้อมูล
พื้นฐาน  
ปี 2564 

ค่าเป้าหมาย โครงการ 
(ปีงบประมาณ 2565) 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
61 62 63 64 65 

1 ร้อยละของนักศึกษาครูที่ผ่านการประเมิน
ระดับความสามารถการใช้ภาษาองักฤษตาม
มาตรฐาน CEFR (Common European  
Framework of Reference for 
Languages) หรือเกณฑ์มาตรฐานอื่น 

ร้อยละ    ร้อยละ 
6 

ร้อยละ 
7 

ร้อยละ 
8 

  คณบด ี

2 ร้อยละของบณัฑิตครูที่ไดร้ับการคดัเลือกเพื่อ
บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และโครงการพิเศษ 

ร้อยละ    ร้อยละ 
40 

ร้อยละ 
45 

ร้อยละ 
50 

  รองคณบดฝี่ายวิชาการ 



 
 

 

 

ที ่ ตัวชี้วัด 
ข้อมูล
พื้นฐาน  
ปี 2564 

ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 
(ปีงบประมาณ 2565) 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
61 62 63 64 65 

3 ร้อยละของนักศึกษาช้ันปีสดุท้ายทีม่ี
ผลงานวิจัยท่ีได้รบัการเผยแพรสู่ส่าธารณะ
หรือมีการน าไปใช้ประโยชน์  

ร้อยละ   ร้อยละ 

5 

ร้อยละ 

6 

ร้อยละ 

7 

  รองคณบดฝี่ายวิจัย 

4 จ านวนนักศึกษาท่ีไดร้ับการยกย่องใน
ระดับชาตหิรือนานาชาติ  

คน   35 คน 36 คน 37 คน   รองคณบดฝี่ายวิจัย 

5 ร้อยละของนักศึกษาครูชั้นปีสุดท้ายที่สอบ
ผ่าน ภาค ก. ตามเกณฑ์ ก.พ.  

ร้อยละ    ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
21 

  รองคณบดฝี่ายวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

พันธกิจที่ 2 พัฒนางานวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาวิชาชีพครู 
เป้าประสงค์ที ่2 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณค่าเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นด้วยศาสตร์พระราชา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” 
กลยุทธ์ 2.1 ยกระดับคุณภาพงานวิจัยและงานสร้างสรรค์นวตักรรม 
มาตรการ 1. สนับสนุนให้อาจารยพ์ัฒนาผลงานวิจัยที่บูรณาการการจัดการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและตีพิมพ์เผยแพร่  
             2. ก าหนดให้อาจารย์ตอ้งมีการพัฒนาผลงานวิจยัเพื่อพัฒนาการเรยีนการสอน อย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง 
             3. สร้างขวัญก าลังใจให้กับอาจารย์ที่มีการพัฒนาผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
             4. เพิ่มผลงานวิจัยตีพิมพ์ในฐาน TCI.1, 2 และนานาชาติ 

ที ่ ตัวชี้วัด 
ข้อมูล
พื้นฐาน  
ปี 2564 

ค่าเป้าหมาย โครงการ 
(ปีงบประมาณ 2565) 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
61 62 63 64 65 

1 จ านวนงานวิจัยหรือนวัตกรรมในการผลิต
และพัฒนาครูที่น าไปใช้แก้ปัญหาหรือ
พัฒนาการเรียนการสอน 

เรื่อง   39 
เร่ือง 

52 
เร่ือง 

53 
เร่ือง 

  รองคณบดฝี่ายวิจัย 

2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มผีลงานวิชาการ
หรืองานวิจัยตีพิมพ์ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

ร้อยละ   ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
71 

ร้อยละ 
72 

  รองคณบดฝี่ายวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

พันธกิจที่ 3 บริการวิชาการเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการวิชาการ 
เป้าประสงค์ที่ 3 ให้บริการวิชาการและพัฒนาวิชาชีพครูด้วยหลักสูตรระยะสั้นที่หลากหลาย 
กลยุทธ์ 3.1 พัฒนาหลักสตูรระยะสั้นท่ีหลากหลายและมุ่งเน้นขีดสมรรถนะของบุคลากรทางการศึกษา (Non - degree)  
มาตรการ 1. ส่งเสริมให้ทุกหลักสตูร/สาขาวิชาพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น อย่างน้อยสาขาละ 1 หลักสตูร 
             2. พัฒนาศูนย์ศึกษาและพัฒนาครูให้ตอบสนองต่อความตอ้งการของครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการวิจัยในวิชาชีพครูให้เป็นชุมชนแห่งการเรยีนรู้ 
             3. จัดอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาในด้านการวิจยัหรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรยีนการสอนและด้านมาตรฐานวิชาชีพครู 
             4. ส่งเสริมให้หลักสูตรก าหนดเป้าหมายสถานศึกษาในการยกระดับคณุภาพ อย่างน้อย 1 ด้าน ต่อปีการศึกษา 

ที ่ ตัวชี้วัด 
ข้อมูล
พื้นฐาน  
ปี 2564 

ค่าเป้าหมาย โครงการ 
(ปีงบประมาณ 2565) 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
61 62 63 64 65 

1 จ านวนโครงการบริการวิชาการที่ท าร่วมกับ
สถานศึกษา/ชุมชน/ท้องถิ่น 

โครงการ/
กิจกรรม/
หลักสตูร 

  20
โครงการ/
กิจกรรม/
หลักสูตร 

20
โครงการ/
กิจกรรม/
หลักสูตร 

20
โครงการ/
กิจกรรม/
หลักสูตร 

  รองคณบดฝี่ายบริหาร
และบริการวิชาการ 

2 จ านวนโครงการบริการวิชาที่มเีป้าหมาย
เพื่อการพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

โครงการ   2 
โครงการ 

2 
โครงการ 

2 
โครงการ 

  รองคณบดฝี่ายบริหาร
และบริการวิชาการ 

3 ร้อยละของครูและบคุลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียนเครือข่ายทีไ่ดร้ับการพัฒนาตาม
มาตรฐานวิชาชีพและสามารถปฏบิัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

ร้อยละ   ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

  ฝ่ายฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

 
 
 



 
 

 

 

ที ่ ตัวชี้วัด 
ข้อมูล
พื้นฐาน  
ปี 2564 

ค่าเป้าหมาย โครงการ 
(ปีงบประมาณ 2565) 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
61 62 63 64 65 

4 จ านวนสถานศึกษาท่ีได้รับการยกระดับ
คุณภาพ  

โรงเรียน    6 
โรงเรียน 

6 
โรงเรียน 

  รองคณบดฝี่ายบริหาร
และบริการวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

พันธกิจที่ 4 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ วิจัยและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรม 
เป้าประสงค์ที ่4.1 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรม 
กลยุทธ์ 4.1 พัฒนาระบบและกลไกเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานผูผ้ลิต ผู้ใช้และองค์กรวิชาชีพอ่ืน ๆ  
มาตรการ 1. สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศกึษาด้านวิชาการ วิจัยและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
             2. พัฒนาเครือข่ายสถาบันความร่วมมือการผลิตครูและสถาบันการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสถาบันผลติครู 

ที ่ ตัวชี้วัด 
ข้อมูล
พื้นฐาน  
ปี 2564 

ค่าเป้าหมาย โครงการ 
(ปีงบประมาณ 2565) 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
61 62 63 64 65 

1 จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาด้านวิชาการ วิจัยและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมระหว่างสถาบัน  

คน   36 
คน 

38 
คน 

40 
คน 

  รองคณบดฝี่ายกิจการ
นักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

2 จ านวนโครงการกับเครือข่ายสถาบันท่ีผลิต
พัฒนาครู และผู้ใช้ครู ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ท่ีบรรลตุามวตัถุประสงค์และ
เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน 

โครงการ   2 
โครงการ 

2 
โครงการ 

2 
โครงการ 

  ฝ่ายฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

พันธกิจที่ 5 บริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างธรรมาภิบาลและพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นสากล 
เป้าประสงค์ที ่5 บริหารจัดการที่ทันสมัยและยึดหลักธรรมาภิบาลด้วยมาตรฐานระดับสากล 
กลยุทธ์ 5.1 พัฒนาสมรรถนะผู้บรหิารทุกระดับ 
มาตรการ 1. ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะผู้บรหิารเพื่อรองรับการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
             2. พัฒนาแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัตริาชการ และแผนปฏิบัตงิานท่ีเกี่ยวเนื่อง ให้ตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลงและการพัฒนาคณะ 

ที ่ ตัวชี้วัด 
ข้อมูล
พื้นฐาน  
ปี 2564 

ค่าเป้าหมาย โครงการ 
(ปีงบประมาณ 2565) 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
61 62 63 64 65 

1 ผลการประเมินการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับคณะ 

ค่าเฉลี่ย 
 

  ค่าเฉลี่ย
4.51 

ค่าเฉลี่ย
4.51 

ค่าเฉลี่ย
4.51 

  คณบด ี

2 ผลการประเมินคณุภาพการให้บรกิารของ
บุคลากรสายสนับสนุน 

ค่าเฉลี่ย   เฉลี่ย 
4.00  
ข้ึนไป 

เฉลี่ย 
4.00  
ข้ึนไป 

เฉลี่ย 
4.00  
ข้ึนไป 

  รองคณบดฝี่ายบริหาร
และบริการวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

พันธกิจที่ 5 บริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างธรรมาภิบาลและพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นสากล 
เป้าประสงค์ที ่5 บริหารจัดการที่ทันสมัยและยึดหลักธรรมาภิบาลด้วยมาตรฐานระดับสากล 
กลยุทธ์ 5.2 การยกระดับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะและหลักสตูร 
มาตรการ 1. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดบัคณะ และหลักสตูรให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คณุภาพการศึกษาเพือ่การด าเนินงานท่ีเป็นเลิศ EdPEx และ เกณฑ์คุณภาพ
มาตรฐานสากล AUN-QA 

ที ่ ตัวชี้วัด 
ข้อมูล
พื้นฐาน  
ปี 2564 

ค่าเป้าหมาย โครงการ 
(ปีงบประมาณ 2565) 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
61 62 63 64 65 

1 ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะ 

คะแนน   4.51
คะแนน 

4.51
คะแนน 

4.51
คะแนน 

  รองคณบดฝี่ายวางแผน
และประกันคณุภาพ 

2 ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสตูร 

ค่าเฉลี่ย   ค่าเฉลี่ย
3.51 

ค่าเฉลี่ย
3.51 

ค่าเฉลี่ย
3.51 

  รองคณบดฝี่ายวางแผน
และประกันคณุภาพ 

3 จ านวนหลักสตูรทีไ่ด้รบัการรบัรองตาม
เกณฑ์คณุภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินงาน
ที่เป็นเลิศ  AUN-QA 

หลักสตูร   2 
หลักสูตร 

2 
หลักสูตร 

2 
หลักสูตร 

  รองคณบดฝี่ายวางแผน
และประกันคณุภาพ 

 
 
 
 

 

 



 
 

 

 

 
 

ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมินความส าเร็จ 
1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่สอบผา่นเกณฑม์าตรฐาน

ภาษาอังกฤษ 
1. พิจารณาจากร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ ที่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษผ่านเกณฑท์ี่
หน่วยงานก าหนด โดยเทียบกับจ านวนอาจารย์ในสถาบันผลติครูทั้งหมด 
2. การสอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ  หมายถึง อาจารย์ประจ าหลกัสูตรครุศาสตรบัณฑติ ที่มีผลการ
ทดสอบภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ทีห่น่วยงานก าหนด ประกอบด้วย TOEIC 500 คะแนนขึ้นไป, TOEFL-
PBT 450 คะแนนขึ้นไป, TOEFL-IBT 72 คะแนนขึ้นไป, IELTS 5.5 คะแนนข้ึนไป CU-TEP 70 คะแนนขึ้น
ไป หรือ CEFR levels B2  
3. ในกรณีที่สอบไม่ผ่านตามเกณฑท์ี่ก าหนด อาจารย์ประจ าจะต้องเข้าร่วมการทดสอบอย่างน้อยปลีะ 2 
ครั้ง และจะต้องมีผลการทดสอบทีม่ีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และให้ก าหนดเป็นตัวช้ีวัดตาม
แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID Plan) 

2 ร้อยละของอาจารย์ในสถาบันผลติครูที่จัดการเรียนการสอน
เป็นภาษาอังกฤษ (ยกเว้นโปรแกรมวิชาที่สอนเป็น
ภาษาต่างประเทศ) 

1. พิจารณาจากร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ ที่มีการจดัการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษซึ่ง
ต้องระบุไว้ใน มคอ.3 หรือแผนการสอนในรายวิชานั้น ๆ เป็นบางส่วนหรือท้ังรายวิชา และต้องไม่ใช่
อาจารย์ที่สอนในสาขาวิชาภาษาองักฤษ หรือภาษาต่างประเทศอื่น ๆ  
2. น าเสนอผลการจดักิจกรรมการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษต่อท่ีประชุมคณะก่อนปิดภาคเรียน โดย
ร้อยละเทียบกับจ านวนอาจารย์ประจ าคณะครศุาสตร์ทั้งหมด 

3 ร้อยละของอาจารย์ประจ าทีไ่ด้รับการพัฒนาตามขดี
สมรรถนะด้านการจดัการเรียนการสอน 

พิจารณาจากจ านวนอาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ที่ไดร้ับการพัฒนาตามขีดสมรรถนะด้านการจดัการเรียน
การสอนทั้งภายใน/ภายนอกคณะ/มหาวิทยาลัย  เช่น  การไปอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบตัิการด้าน
รูปแบบการสอน  การพัฒนาการเรียนการสอนหรือองค์ความรู้อื่น ๆ ท่ีสามารถน ามาปรับใช้ในการจดัการ
เรียนการสอนในช้ันเรียนได้ เทียบกับร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ทั้งหมด 

เกณฑ์การประเมินความส าเร็จของตัวชี้วัด 
แผนกลยุทธ์คณะครุศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 



 
 

 

ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมินความส าเร็จ 

4 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านการประเมินระดับความสามารถ
การใช้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR (Common 
European Framework of Reference for Languages) 
หรือเกณฑ์มาตรฐานอื่น 

1. พิจารณาจากจ านวนนักศึกษาครูชั้นปีสุดท้าย ท่ีมผีลการสอบภาษาต่างประเทศอยู่ในเกณฑม์าตรฐาน 
CEFR Level B1 ประกอบด้วย CU-TEP 35 คะแนนขึ้นไป, TOEIC 380 คะแนนขึ้นไป ส าหรับสาขาวิชา
ทั่วไป และ CU-TEP 70 คะแนนข้ึนไป, TOEIC 500 คะแนนขึ้นไป ส าหรับสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
2. นักศึกษาครูที่เข้าสอบต้องไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 20 ของนักศึกษาครูชั้นสุดท้าย 
3. นักศึกษาครูชั้นปีสุดท้ายท่ีเข้าสอบต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของนักศึกครูชั้นปี
สุดท้ายที่เข้าสอบทั้งหมด โดยใหส้อดคล้องตามเกณฑ์การประกันคณุภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลยัราช
ภัฎ 

5 ร้อยละของบณัฑิตครูที่ไดร้ับการคดัเลือกเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบคุลากร
ทางการศึกษา และโครงการพิเศษ 

พิจารณาจากจ านวนชบัณฑติที่ส าเร็จการศึกษาและสอบผ่านเกณฑ์การบรรจุเข้ารบัราชการครูรอบทั่วไป / 
โครงการพิเศษ / หน่วยงานอ่ืน ๆ โดยเทียบกับจ านวนบัณฑิตที่ส าเรจ็การศึกษาในปีท่ีท าการประเมิน  

6 ร้อยละของนักศึกษาช้ันปีสดุท้ายทีม่ีผลงานวิจยัที่ไดร้ับการ
เผยแพรสู่่สาธารณะหรือมีการน าไปใช้ประโยชน์  

1. พิจารณาจากจ านวนนักศึกษาครูชั้นปีท่ี 5 ท่ีมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับชาตหิรือนานาชาติ เทียบกบั
จ านวนนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายท้ังหมด 
2. ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติ หมายถึง งานวิจัยตีพิมพ์ หรือน าเสนอในระดับชาติหรือ
นานาชาติ หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่อยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพมิพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการระดบัชาติหรือนานาชาติ ตพีิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาตหิรือ
นานาชาติ (สามารถแจงนับบทความที่นักศึกษาท าร่วมกับอาจารย์ หรืออาจารย์ท าร่วมกับนักศึกษาก็ได้) 

7 จ านวนนักศึกษาท่ีไดร้ับการยกย่องในระดับชาติหรือ
นานาชาติ  

จ านวนนักศึกษาท่ีไดร้ับการยกย่องในระดับชาติหรือนานาชาติ  โดยก าหนดให้  1  สาขาวิชาต้องมีอย่าง
น้อย  1  คน/ปี  โดยการได้รับการยกย่องอาจจะเป็นในลักษณะของการยกย่องด้านทักษะทางวิชาการ  
ทักษะทางวิชาชีพ  ความสามารถพิเศษ  หรือด้านคณุธรรมจรยิธรรม/คณุงามความดี 

8 ร้อยละของนักศึกษาครูชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่าน ภาค ก. ตาม
เกณฑ์ ก.พ.  

1. พิจารณาจากจ านวนนักศึกษาครูชั้นปีสุดท้าย ทีผ่า่นการทดสอบ ภาค ก. ตามเกณฑ์ ก.พ. โดยเป็น
ข้อสอบแบบ Mock test หรือข้อสอบของ สนง. ก.พ. โดยเกณฑ์การผ่านต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ทุก
รายวิชา  



 
 

 

ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมินความส าเร็จ 

2. นักศึกษาครูชั้นปีสุดท้าย หมายถึง นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 (หลักสูตรปรับปรุง 2562) หรือช้ันปีท่ี 5 (หลักสูตร
ปรับปรุง 2559) หลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต ที่จัดการเรียนการสอนในทุกคณะ 

9 จ านวนงานวิจัยหรือนวัตกรรมในการผลิตและพัฒนาครูที่
น าไปใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน 

จ านวนผลงานวิจัยท่ีส่งเสริมแนวคดิตามศาสตร์พระราชา และน าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ
พัฒนาท้องถิ่น โดยอาจมีลักษณะของการท าวิจัยเป็นทีมโดยบูรณาการกับหลายสาขาวิชา หรือการท า
ผลงานวิจัยแบบเดี่ยวโดยร่วมกับหน่วยงานภายนอก อย่างน้อย 1 โครงการวิจัย 

10 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มผีลงานวิชาการหรืองานวิจัย
ตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาต ิ

1. พิจารณาจากร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ที่มีผลงานวิชาการ/งานวิจัยตีพิมพ์ หรือน าเสนอ
ในระดับชาติหรือนานาชาติ โดยการประเมินต้องเป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ของ สกอ. โดยร้อยละเทียบกับจ านวนอาจารย์ในสถาบันผลติครูทั้งหมด 
2. ผลงานวิชาการ/งานวิจัยตีพิมพ ์หรือน าเสนอในระดับชาติหรือนานาชาติ หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่
อยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาตหิรือนานาชาติ ตีพมิพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ (สามารถแจงนับบทความที่
นักศึกษาท าร่วมกับอาจารย์ หรืออาจารย์ท าร่วมกับนักศึกษาก็ได้) 

11 จ านวนโครงการบริการวิชาการที่ท าร่วมกับสถานศึกษา/
ชุมชน/ท้องถิ่น 

จ านวนโครงการบริการวิชาการที่ท าร่วมกับสถานศึกษ/ชุมชน/ท้องถิ่น โดยอาจเป็นโครงการทีม่ีการท า
ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก หรือเป็นโครงการบริการวิชาการแบบให้เปลา่ 

12 จ านวนโครงการบริการวิชาที่มเีป้าหมายเพื่อการพัฒนา
วิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

จ านวนโครงการบริการวิชาที่มเีป้าหมายเพื่อการพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยอย่าง
น้อย 1 โครงการต้องเป็นโครงการที่สามารถสร้างรายได้แก่คณะ 

13 ร้อยละของครูและบคุลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเครือข่าย 
(โรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ครูพี่เลีย้ง) ท่ีได้รับการ
พัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพและสามารถปฏิบตัิงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

พิจารณาจากจ านวนครูและบคุลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเครือข่าย ได้แก่ โรงเรียนฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ/ครูพีเ่ลี้ยง ที่ไดร้ับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยจะเน้นไปที่ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีอยู่ในโรงเรยีนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือครูพี่เลี้ยงของพี่
เลี้ยงของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

14 จ านวนสถานศึกษาท่ีได้รับการยกระดับคณุภาพ 1) พิจารณาจากสถานศึกษาท่ีเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยก าหนดให้ มี
การก าหนดเป้าหมายสถานศึกษาในการยกระดับคณุภาพ อย่างน้อย 1 ด้าน ต่อปีการศึกษา 
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2) การยกระดับคุณภาพ มีเป้าหมายเพื่อการยกระดับคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษาให้มีมาตรฐานท่ี
สูงขึ้น ซึ่งประกอบด้วย การพัฒนาคุณภาพผู้เรยีน การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนา
สถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มมีาตรฐาน เป็นต้น 
3) เกณฑ์การประเมินคุณภาพของสถานศึกษาท่ีไดร้ับการยกระดับ พิจารณาจากผลการสอบวัดคณุภาพ
ผู้เรยีนที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเดิม 

15 จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้าน
วิชาการ วิจัยและท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมระหว่างสถาบัน  

จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านวิชาการ วิจัยและท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมระหว่าง
สถาบัน อาจจะเป็นกิจกรรมด้านวชิาการ / วิจัย / ท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรม อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ โดย
ต้องเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นระหว่างสถาบัน 

16 จ านวนโครงการกับเครือข่ายสถาบันท่ีผลิตพัฒนาครู และผู้ใช้
ครู ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ท่ีบรรลุตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

จ านวนโครงการกับเครือข่ายสถาบันท่ีผลิตพัฒนาครู  และผู้ใช้ครู  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  โดย
โครงการดังกล่าวจะต้องปรากฏผลการด าเนินงานท่ีชัดเจน  เป็นรูปธรรมและบรรลุวตัถุประสงค์ของการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 

17 ผลการประเมินการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารระดับคณะ 

ผลการประเมินการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลผู้บรหิารระดับคณะ โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
การประเมินของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

18 ผลการประเมินคณุภาพการให้บรกิารของบุคลากรสาย
สนับสนุน 

ผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการของบุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งอาจเป็นผู้รับบริการภายใน หรือ
ภายนอก โดยผลการประเมินภาพรวมต้องไม่น้อยกว่า 3.51 

19 ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในระดับคณะ  ท่ีเป็นไปตามเกณฑ์การประกันคณุภาพการศึกษา
ภายในระดับอุดมศึกษา  ของ  สกอ. 

20 ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  ที่ด าเนินการตามเกณฑ์การประกันคณุภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร  ของ  สกอ.  โดยดูจากผลการด าเนินงานในภาพรวมของหลักสตูรทีค่ณะฯ 
รับผิดชอบ  ตามเกณฑ์การประกนัคุณภาพฯ ระดับคณะในองค์ประกอบท่ี 1 ตัวบ่งช้ี 1.1 ผลการบรหิาร
จัดการหลักสตูรโดยรวม 



 
 

 

ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมินความส าเร็จ 

21 จ านวนหลักสตูรทีไ่ด้รบัการรบัรองตามเกณฑ์คณุภาพ
การศึกษาเพื่อการด าเนินงานท่ีเปน็เลิศ  AUN-QA 

จ านวนหลักสตูรทีไ่ด้รบัการรบัรองตามเกณฑ์คณุภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินงานท่ีเป็นเลิศ  AUN-QA   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
เอกสารประกอบการประชุม 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
คร้ังที่ 9/2564 

การพิจารณาแผนกลยุทธ์ ประจำปี พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับปรบัปรงุปี 2565) 
และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
(ลำดบัที่ 2) 

 

 
วันอังคารที่  7  เดือนกนัยายน  พ.ศ. 2564 

ณ  ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 8  อาคารเรียนรวมและอำนวยการ  มหาวทิยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
ลำดับการนำเสนอแผนกลยุทธ์ ประจำปี พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับปรับปรุงปี 2565) 

และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ระดับคณะ 



 
แผนกลยุทธ์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ประจำปี พ.ศ. 2561 – 2565 

(ฉบับปรับปรุงประจำปีงบประมาณ 2565)                
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ  
ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

 
 



 
 

            คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตระหนักถึงความสำคัญของการปรับปรุงและพัฒนาคณะ เพื่อให้ได้
คุณภาพและมาตรฐานของการจัดการศึกษาที่เป็นที่ยอมรับและสามารถแข่งขันได้ สอดคล้องกับสถานการณ์   
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคตและด้วยพระราชกฤษฎีกาว่าด้ วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  หมวด 3 ในมาตรา 14 ได้กำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการ  
4 ปี เพื่อแปลงเป็นแผนปฏิบัติราชการประจำปีและกำหนดแนวในการจัดสรรงบประมาณตอบสนองต่อนโยบาย
และยุทธศาสตร์ของรัฐที่ปรับเปลี่ยน ดังนั้นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงได้ปรับแผนกลยุทธ์เพื่อใช้
ระหว่างปี  พ.ศ. 2561-2565  เพื่อให้คณะมีแผนแม่บทที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-
2579) นโยบายไทยแลนด์ 4.0 แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ยุทธศาสตร์
กระทรวง นโยบายการปรับ ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) และยุทธศาสตร์
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ที่ จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาหน่วยงานระดับคณะ และได้ดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ใน
ปีงบประมาณ 2561 จนถึงปัจจุบัน 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารแผนกลยุทธ์ประจำปี พ.ศ. 2561-2565 
(ฉบับปรับปรุงประจำปีงบประมาณ 2565) นี้ จะช่วยส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการปฏิบัติและการพัฒนา
คณะเป็นแนวทางให้บุคลากรและหน่วยงานต่าง ๆ  ใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการดำเนินงานการแปลงยุทธศาสตร์  
สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมที่จะส่งผลให้คณะประสบความสำเร็จตามมุ่งหวังไว้ต่อไป 

 

              
                                   (ผศ.ดร.กมลวัฒน์ ภูวิชิต) 
                          คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

                       มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คำนำ 
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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
   
1. บทนำ 
              การจัดแผนกลยุทธ์สำหรับองค์กรเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการบริหารจัดการ
องค์กรภาครัฐแนวใหม่  เป็นกระบวนการเชิงวิเคราะห์สังเคราะห์ที ่ผ่านกระบวนการจัดทำอย่างมีส่วนร่วม  
ในการกำหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้  สอดคล้องกับ
สถานภาพภายใต้บริบทแวดล้อมทางสังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  เทคโนโลยี  และอื่น ๆ  ที่เปลี่ยนแปลงไป  
อย่างต่อเนื่อง  เป็นเครื่องมือที่ใช้เป็นกรอบการกำหนดทิศทางการปฏิบัติและการพัฒนาองค์กร  และเป็นแนวทาง
ให้บุคลากรและหน่วยงานต่างๆ ในองค์กรใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติต่อไป 
 ส ืบเน ื ่องตามพระราชกฤษฎ ีกาว ่าด ้วยหล ักเกณฑ์และว ิธ ีการบร ิหารก ิจการบ ้านเม ืองท ี ่ ดี    
พ.ศ. 2546 หมวด 3 มาตรา 14  กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ  5  ปี  ได้กำหนดให้  
ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี เพื ่อแปลงเป็นแผนปฏิบัติราชการประจำปีและกำหนดแนว 
ในการจัดสรรงบประมาณตอบสนองต่อนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐที่ปรับเปลี่ยน ประกอบกับแผนกลยุทธ์คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. 2556-2560 ได้สิ้นสุดลง  ดังนั้นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงไ ด้
ปรับแผนกลยุทธ์เพื่อใช้ระหว่างปี  พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับปรับปรุงประจำปีงบประมาณ 2565) เพื่อให้คณะมี 
แผนแม่บทที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) นโยบายไทยแลนด์ 4.0 แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ 12 (พ.ศ.2560-2564) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที ่ 2  
(พ.ศ. 2551-2565) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ยุทธศาสตร์กระทรวง นโยบายการปรับ ยุทธศาสตร์
ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) และยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนยุทธศาสตร์
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาคณะ สำหรับหน่วยงานระดับโปรแกรมวิชา ศูนย์ สำนัก  
ตลอดจนหน่วยงานต่างๆในคณะ ช่วยส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาคณะและแนวทางการปฏิบัติ
ร่วมกันของบุคลากรที่เกี่ยวข้องใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการดำเนินงาน การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติที่เป็น
รูปธรรมที่จะส่งผลให้คณะประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
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2. สาระสำคัญของแผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2561-2565  
(ฉบับปรับปรุงประจำปีงบประมาณ 2565) 
   2.1 วิสัยทัศน์  พันธกิจ วัตถุประสงค์  ค่านิยมหลัก  อัตลักษณ์  เอกลักษณ์   
 
วิสัยทัศน์ 
 เป็นองค์กรที่ผลิตบัณฑิตให้มีมาตรฐานสากล พร้อมนำองค์ความรู้และนวัตกรรมสู่การพัฒนาท้องถิ่น 
 
พันธกิจ 
 1. สร้างองค์ความรู้และนวตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

2. สร้างความร่วมมือทางวิชาการและชุมชนท้องถิ่นเพ่ือผิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
3. เสริมสร้างศักยภาพบัณฑิตเพ่ือรับใช้สังคม ชุมชนท้องถิ่น 
4. จัดทำระบบบริหารจัดการด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล  

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวตกรรมที่สามารถใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น 
2. เพ่ือสร้างความร่วมมือทางวิชาการและและสร้างความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นเพ่ือผิตบัณฑิตที่มี

คุณภาพ 
3. เพ่ือสร้างศักยภาพบัณฑิตให้สามารถรับใช้สังคม ชุมชนท้องถิ่น 
4. เพ่ือจัดทำระบบบริหารจัดการด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล 

 
ค่านิยมหลัก   

 K – Knowledge – สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ 
 P – Public Service and Productivity – ให้บริการชุมชน สังคมและมีผลิตภาพที่ดี 
 R – Responsibility – ยึดถือความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 

     U – Unity – มีความรัก สามัคคีในองค์กร 
 
อัตลักษณ์   บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น 
 
เอกลักษณ์   “ผลิตบัณฑิต องค์ความรู้ นวัตกรรม พัฒนาท้องถิ่น” 

เอกลักษณ์ หมายถึง ความสำเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนให้เห็นเป็นลักษณะเด่นเป็นที่
หนึ่งของสถาบัน โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้นำเสนอผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
คณะและคณะกรรมการประจำคณะ โดยใช้คำว่า “ผลิตบัณฑิต องค์ความรู้ นวัตกรรม พัฒนาท้องถิ่น” 

“ผลิตบัณฑิต องค์ความรู้ นวัตกรรม” คณะมีระบบกลไก ทรัพยากรที่สนับสนุนการผลิตบัณฑิต 
องค์ความรู้ นวัตกรรม เพ่ือรับใช้สังคม ชุมชน ท้องถิ่น 
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“พัฒนาท้องถิ ่น” คณะมีสาขาวิชาที่ตอบสนองความจำเป็นในการพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งมี
โครงการ/กิจกรรมที่หลากหลายในการนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
 
วัฒนธรรมของหน่วยงาน 

       H    =   Humanity             มนุษยธรรม 
 U  =   Unity                   มีน้ำหนึ่งใจเดียว 
 S =   Society                มุ่งสู่เพื่อสังคม  
 O   =   Orignity              สร้างสรรค์สิ่งใหม่/ภูมิปัญญา  

“มีมนุษยธรรม  มีน้ำหนึ่งใจเดียว  มุ่งสู่เพ่ือสังคม  สร้างสรรค์สิ่งใหม่/ภูมิปัญญาอย่างยั้งยืน” 
 
คุณลักษณะบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มีความรู้คู่คุณธรรม พร้อมนำสังคม 
นิยมความเป็นไทย  ใส่ใจวิถีโลก 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. พัฒนาท้องถิ่นด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม 
2. พัฒนาระบบการผลิตบัณฑิตภายใต้เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและชุมชนท้องถิ่น 
3. พัฒนาศักยภาพบัณฑิตเพ่ือรับใช้สังคม ชุมชน ท้องถิ่น 
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 
เป้าประสงค์  

1. มีขีดความสามารถในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมภายใต้การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ 
2. บัณฑิตมีคุณภาพที่สร้างสรรค์สังคม 
3. บัณฑิตมีคุณภาพสามารถรับใช้สังคม ชุมชน ท้องถิ่น 
4. การบริหารการจัดการที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
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ส่วนที่ 1 
กรอบแนวคิด 

 
หลักการและเหตุผล 

 การจัดทำแผนกลยุทธ์สำหรับองค์กรเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการบริหารจัดการ
องค์กรภาครัฐแนวใหม่  เป็นกระบวนการเชิงวิเคราะห์สังเคราะห์ที่ผ่านกระบวนการจัดทำอย่างมีส่วนร่วมในการ
กำหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้  สอดคล้องกับสถานภาพ
ภายใต้บริบทแวดล้อมทางสังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  เทคโนโลยี  และอื่น ๆ  ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง  
เป็นเครื่องมือที่ใช้เป็นกรอบการกำหนดทิศทางการปฏิบัติและการพัฒนาองค์กร  และเป็นแนวทางให้บุคลากรและ
หน่วยงานต่างๆ ในองค์กรใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติต่อไป 

 สืบเนื่องตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  หมวด 
3 มาตรา 14  กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ  4  ปี  เพื่อแปลงเป็นแผนปฏิบัติราชการประจำปี  
และกำหนดแนวทางในการจัดสรรงบประมาณตอบสนองต่อนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่เปลี่ยนแปลง  
ประกอบกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พ.ศ.2552-2565  ได้สิ ้นสุดลงจากเหตุที่กล่าวมา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรจึงมีความจำเป็นต้องปรับแผนกลยุทธ์เพื่อใช้ระหว่างปีงบประมาณ  พ.ศ.2556-
2560   เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีแผนแม่บทที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  ยุทธศาสตร์กระทรวง  แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  11 (พ.ศ.2555-2559) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15  ปี  ฉบับที่  2 
(พ.ศ.2551-2565)  ตลอดจนยุทธศาสตร์อื่น ๆ ที่เก่ียวข้องที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยสำหรับ
หน่วยงานระดับคณะ  สำนัก  สถาบัน  ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย  ช่วยส่งเสริมความเข้าใจ
เกี่ยวกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยและแนวทางการปฏิบัติร่วมกันของบุคลากรที่เกี่ยวข้องใช้เป็นเครื่องมือ
สำหรับการดำเนินงาน การแปลงแผนกลยุทธ์สู ่การปฏิบัติที ่เป็นรูปธรรมที่จะส่งผลให้มหาวิทยาลัยประสบ
ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
 
นโยบาย สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้ก้าวไปข้างหน้าและบรรลุเป้าหมายนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณา
ปัจจัยต่างๆ ในด้านนโยบาย สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลกระทบรอบด้าน ดังต่อไปนี้ 

1. นโยบายรัฐบาล  (คำแถลงนโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี วันที่ 10 
กันยายน 2557) 

2. กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
3. ไทยแลนด์ 4.0 
4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  (พ.ศ. 2560 – 2564) 
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5. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) 
6. นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) 
7. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
8. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
9. นโยบายการปรับยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
10. แผนพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 
11. แผนพัฒนาจังหวัดตาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 
12. นโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จังหวัดตาก 
13. กรอบการประเมินสถาบันอุดมศึกษาจากหน่วยงานภายนอก 

 
1. นโยบายรัฐบาล  (คำแถลงนโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี วันที ่ 10 
กันยายน 2557)  
รัฐบาลได้นำยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศว่าด้วยการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาตามแนวพระราชดำริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลักสำคัญ ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งทรงเน้นความพอดีพอสม
พอควรแก่ฐานะความมีเหตุมีผล และการมีภูมิคุ้มกันมาเป็นแนวคิด  ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 11  แนวทางของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและความต้องการของประชาชน ซึ่งแสดงออกมาโดยตลอด
และน่าจะชัดเจนขึ้นในช่วงเวลาแห่งการออกแบบการปฏิรูปประเทศ รัฐบาลมีนโยบายในเรื่องต่างๆ จำแนกเป็น 11 
ด้าน ดังนี้ 

1) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2) การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
3) การลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
4) การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
5) การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
6) การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
7) การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
8) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา และ

นวัตกรรม 
9) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้ประโยชน์

อย่างยั่งยืน 
10) การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต และ

ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
11) การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
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2. กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้ วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้อง
สนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก ่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอำนาจรัฐ การดำรงอยู่
อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดำรงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุก
รูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความม่ันคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติ
และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน 
ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
ประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็น
ภาระของโลกและสามารถเก้ือกูลประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 

“มั่นคง” หมายถึง การที่ประเทศจะต้องเกิดความสงบสุข สันติ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต และ
ทรัพย์สิน ไม่ใช้ความรุนแรง หรือวิถีทางนอกกฎหมาย มีความรักใคร่สามัคคีกัน 

“มั่งคั่ง” หมายถึง การทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามสมควรแก่ฐานะ การทำให้เศรษฐกิจมี
ความเชื่อมโยงระหว่างกันมากขึ้น โดยให้ความสำคัญกับการค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้าน มากกว่าที่จะพึ่งพาแต่
เฉพาะการส่งออกไปขายยังประเทศที่อยู่ไกล บริหารจัดการภายในประเทศอย่างบูรณาการ ทั้งการทรัพยากรน้ำ 
การประกอบอาชีพ การศึกษา และ สิ่งแวดล้อมให้ดำเนินไปอย่างสมดุล 

“ยั่งยืน” หมายถึง การคำนึงถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน ไม่ดำเนินการโครงการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดภาระแก่
ลูกหลานในอนาคตข้างหน้า ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสมตามกำลังความสามารถของตนเอง ใช้หลักเหตุและ
ผล และการรู ้เท่าทันความเปลี ่ยนแปลง หรือการมีภูมิคุ ้มกันตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทำให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์
นั้น จำเป็นจะต้องมีการวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และกำหนดแนวทางการพัฒนาของ
ทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจำเป็นจะต้องกำหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพ่ือ
ถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจ
ถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชา
สังคม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศ
ไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
หรือคติพจน์ประจำชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ใน
กลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์
ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1)  
ยุทธศาสตร์ ด้านความมั่นคง  (2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน  (4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  (5) 
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ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และ (6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 
3. ไทยแลนด์ 4.0 

“ไทยแลนด์ 4.0” เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือโมเดลพัฒนา
เศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช.) ที่เข้ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ที่ ว่า “มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” ที่มีภารกิจสำคัญในการ
ขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ เพื่อปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญ 
สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างเร็ว รุนแรงในศตวรรษที่ 21 ได้ 

ประเทศไทยในอดีตที่ผ่านมามีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ยุคแรก หรือ “ประเทศ
ไทย 1.0” เน้นการเกษตรเป็นหลัก เช่น ผลิตและขาย พืชไร่ พืชสวน เลี้ยงสัตว์ เป็นต้น ยุคสอง หรือ “ประเทศไทย 
2.0” เน้นอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นแต่เป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก เช่น การผลิตและขายรองเท้า  เครื่องหนัง เครื่องดื่ม 
เครื่องประดับ เครื่องเขียน กระเป๋า เครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น และปัจจุบัน (พ.ศ.2559) จัดอยู่ในยุคที่สาม หรือ ”
ประเทศไทย 3.0”  เป็นอุตสาหกรรมหนักและการส่งออก เช่น การผลิตและขาย ส่งออกเหล็กกล้า รถยนต์ กลั่น
น้ำมัน แยกก๊าซธรรมชาติ ปูนซีเมนต์ เป็นต้น แต่ไทยในยุค 1.0  2.0 และ 3.0 รายได้ประเทศยังอยู่ในระดับปาน
กลาง จึงต้องเร่งพัฒนาเศรษฐกิจสร้างประเทศ จึงเป็นเหตุให้นำไปสู่ยุคที่สี่ ให้รหัสใหม่ว่า ”ประเทศไทย 4.0” ให้
เป็นเศรษฐกิจใหม่ (New Engines of Growth) มีรายได้สูง โดยวางเป้าหมายให้เกิดภายใน 5-6 ปีนี้  เป็นการการ
วางภาพอนาคตทางเศรษฐกิจที่ชัดเจนของประเทศที่พัฒนา 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 เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้า
เชิง “นวัตกรรม” เปลี่ยนการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิด
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม และเปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน 

ดังนั้น จึงควรมีการเปลี่ยนวิธีการที่มีลักษณะสำคัญ คือ เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมในปัจจุบัน ไปสู่
การเกษตรสมัยใหม่ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming)  โดยเกษตรกรต้องมีฐานะที่มั่นคง 
และเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur)  เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู่
และรัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา ไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startups  บริษัทเกิดใหม่ที่มี
ศักยภาพสูง เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ำไปสู่ High Value Services และ
เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ำไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง 

เพ่ือให้เกิดผลจริงต้องมีการพัฒนาวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
การวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ดังนี้ 

1. กลุ ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น สร้างเส้นทางธุรกิจใหม่ (New Startups) ด้าน
เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีอาหาร เป็นต้น 
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2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เช่น พัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพ เทคโนโลยี
การแพทย์สปา เป็นต้น 

3. กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม เช่น 
เทคโนโลยีหุ่นยนต์ เป็นต้น 

4. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยี
สมองกลฝังตัว เช่น เทคโนโลยีด้านการเงิน อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน เทคโนโลยีการศึกษา 
E-MargetPlace E-Commerce  เป็นต้น 

5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง เช่น เทคโนโลยีการออกแบบ ธุรกิจ
ไลฟ์สไตล์  เทคโนโลยีการท่องเที่ยว  การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ  เป็นต้น  

การพัฒนาประเทศภายใต้โมเดล “ประเทศไทย 4.0” จะใช้แนวทาง “สานพลังประชารัฐ” เป็นตัวการ
ขับเคลื่อน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ภาคการเงินการธนาคาร ภาคประชาชน ภาคสถาบันการศึกษา 
มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่างๆ ร่วมกันระดมความคิด ผนึกกำลังกันขับเคลื่อน ผ่านโครงการ  บันทึกความ
ร่วมมือ  กิจกรรม หรือ งานวิจัยต่างๆ  โดยการดำเนินงานของ ”ประชารัฐ” กลุ่มต่างๆ อันได้แก่ กลุ่มที่ 1 การ
ยกระดับนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์การปรับแก้กฎหมายและกลไกภาครัฐ พัฒนาคลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรมแห่ง
อนาคต และการดึงดูดการลงทุน และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  กลุ่มที่ 2 การพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่และ
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ  กลุ่มที่ 3 การส่งเสริมการท่องเที่ยวและไมล์ การสร้างรายได้ และการ
กระตุ้นการใช้จ่ายภาครัฐ  กลุ่มที่ 4 การศึกษาพื้นฐานและพัฒนาผู้นำ (โรงเรียนประชารัฐ) รวมทั้งการยกระดับ
คุณภาพวิชาชีพ  และกลุ่มท่ี 5 การส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศ รวมทั้งการส่งเสริมกลุ่ม SMEs 
และผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ซึ่งแต่ละกลุ่มกำลังวางระบบและกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบาย
อย่างเข้มข้น 
 
4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  (พ.ศ. 2560 – 2564) 

จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศกำลังประสบอยู่ ทำให้การกำหนด
วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และกรอบหลักการ
ของการวางแผนที่น้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
อย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้
ความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ ปานกลาง
ไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูง มีความม่ันคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์
ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ โดยมีแนวทางในการพัฒนา ดังนี้ 

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

2.1) การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
2.2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง 
2.3) การพัฒนาด้านสุขภาพ 
2.4) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย 

3. การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 
3.1) การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ 
3.2) การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก 
3.3) การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร 
3.4) การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค 

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

5. การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5.1) การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการเติบโตสีเขียว 
5.2) การส่งเสริมการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5.3) การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว  
5.4) การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
5.5) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  
5.6) การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการ

บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 
6. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

6.1) การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ 
6.2) การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
6.3) การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม  
6.4) การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 

 
5. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2  (พ.ศ. 2551 – 2565) 
 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดทำกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี  ฉบับที่ 2  (พ.ศ. 
2551 – 2565) ขึ้น เพื่อเป็นกรอบและแนวทางการพัฒนาการศึกษาที่ชัดเจนร่วมกันของอุดมศึกษาไทย  โดยมี
เป้าหมายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 เมื่อสิ้นสุดแผนในปี พ.ศ. 2565 คือ “ยกระดับคุณภาพ
อุดมศึกษาไทย เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถปรับตัวสาหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิตพัฒนา
ศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศใน
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โลกาภิวัฒน์ สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทยโดยใช้กลไกของธรรมาภิบาลการเงินการกำกับมาตรฐาน
และเครือข่ายอุดมศึกษาบนพื ้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการความหลากหลายและเอกภาพเชิงระบบ ” 
ประกอบด้วย 
 1) ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทยเพ่ือผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ 
 2) พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้ และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ 
 3) สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย โดยใช้กลไกธรรมาภิบาล การเงิน การกำกับมาตรฐานและ
เครือข่ายอุดมศึกษาบนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินงานตามกรอบแผนอุดมศึกษาโดยได้จัดทำยุทธศาสตร์ให้
สอดคล้องกับทิศทางและกรอบการดำเนินงานตามแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565)  
เช ่น  ด ้านการเร ียนการสอนมีการลดเล ิกหล ักส ูตรท ี ่ ไม ่ เป ็นความต ้องการของตลาดแรงงาน  สร ้าง
กระบวนการพัฒนานักศึกษาเพ่ือความแข็งแกร่งทางวิชาการและคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนให้แก่นักศึกษาตามอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย  สร้างหลักสูตรเพื ่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  สนับสนุนและส่งเสริมการทำ
ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม  มีกองทุนสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร  มีการจัดวางระบบ
การเงนิ งบประมาณ  ภายใต้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 
6. นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) 

กระทรวงศึกษาธิการจะดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 -2579) ภายใต้
วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” ซึ่งได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ โดยมียุทธศาสตร์ด้านการศึกษาท่ีจะดำเนินการ 6 ด้าน ดังนี้ 

1) ความมั่นคง  ตัวอย่างกิจกรรมในการจัดศึกษาของสถานศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หาก
ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ไม่สงบก็จะส่งผลถึงคุณภาพการศึกษา  หรือกรณีปัญหาโรงเรียนในเขตพื้นที่สูงจังหวัด
ชายแดนภาคเหนือ (โรงเรียนชายขอบ) ซึ่งที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ทรงให้
ความสำคัญกับการศึกษาของโรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้และโรงเรียนชายขอบด้วยเช่นกัน ทั้งการให้
ความสำคัญกับภาษาที่ใช้ในพื ้นที่ หรือสิ ่งที ่เรียนสถานศึกษา ฯลฯ ดังนั ้น ยุทธศาสตร์ด้านความมั ่นคงจึงมี
ความสำคัญกับนโยบายด้านการศึกษาเป็นอย่างมาก 

2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  โดยส่งเสริมให้มีคนไทยมีความสามารถในการแข่งขันกับนานา
ประเทศได้ อาทิ การส่งเสริมด้านภาษาอังกฤษหรือการอาชีวศึกษาแนวใหม่ที่มีความร่วมมือกับภาคเอกชน ซึ่งจะ
ทาให้การอาชีวศึกษาของไทยมีความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศมากขึ้น ก็ถือเป็นตัวอย่างกิจกรรม
โครงการของยุทธศาสตร์ด้านนี้ 

3) การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์  โดยเฉพาะการลงทุนกับเด็กเล็กในระดับ Pre-school เป็นสิ่งสำคัญ
มาก เพราะเป็นการลงทุนที่ได้ผลมากที่สุด นอกจากนี้ การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง การพัฒนาครูด้วย 

4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม  อาทิ การประเมินผลนักเรียน
ร่วมกับนานาชาติ หรือ PISA ซึ่งคะแนนเฉลี่ยในแต่ละวิชาของเด็กไทยยังไม่อยู่ในระดับที่น่าพอใจ แต่หากดูคะแนน
สูงสุดของเด็กไทยในแต่ละวิชา พบว่ามีคะแนนมากกว่านักเรียนสิงคโปร์ที่ได้อันดับหนึ่งจากการประเมินผล PISA 
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แต่การที่คะแนนเฉลี่ย PISA ของเด็กไทยได้อันดับต่ำ เพราะไทยส่งทุกโรงเรียนเข้ารับการประเมิน รวมถึงโรงเรยีน
ขนาดเล็กและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ซึ่งหลายโรงเรียนยังคงมีคะแนนต่ำด้วย  จึงทำให้ค่าเฉลี่ยของ
ประเทศต่ำลง ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเป็นตัวอย่างของความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาระหว่าง โรงเรียนที่มีความพร้อม
กับโรงเรียนในชนบทที่ยังขาดการสนับสนุนในด้านต่างๆ ดังนั้น เราต้องกลับไปพิจารณาว่าโรงเรียนเหล่านั้นยังขาด
อะไรบ้าง เช่น ขาดครูกี่คน มีครูครบชั้นหรือไม่ ครูสอนไม่ตรงสาขา เป็นต้น เพื่อทำการสนับสนุนและแก้ปัญหาได้
ตรงจุด  

5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีหลากหลายโครงการที่สำคัญ อาทิ 
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง นโยบายโรงเรียนคุณธรรม เป็นต้น  

6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  เช่น การดำเนินการด้านต่างๆ ของ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เป็นต้น 

สิ่งที่สำคัญอีกประการ คือ "กระทรวงศึกษาธิการต้องการสร้างเด็กให้โตขึ้นมา เกลียดการโกง หรือเติบโต
ขึ้นมากับความไม่โกง ด้วยการปลูกฝังการไม่โกงไว้ในบรรยากาศ ระบบ และการสนทนา เพราะการไม่โกงมีวิธีการ
เดียว ก็คือ ให้เกลียดการโกง และจะได้ไม่ทำ" 

 
7. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 

เนื่องจากแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 – 2559) จะสิ้นสุดในปี พ.ศ.2559 ดังนั้น 
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงได้จัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2560 – 2579 ซึ่งเป็นแผนระยะยาว 
20 ปี เพื่อเป็นแผนแม่บทสำหรับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องนำไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนา  โดยกำหนด
วิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมาย เป้าหมาย ตัวชี้วัด และยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ (Vision)  
“คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู ้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ  ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข 

สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” 
วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา  4 ประการ คือ  

1) เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  
2) เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ  
3) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมือ

ผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 
4) เพื่อนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ำภายในประเทศ

ลดลงเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น  
แผนการศึกษาแห่งชาติได้วางเป้าหมายไว้ 2 ด้าน คือ  

1) เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและคุณลักษณะต่อไปนี้ 

- 3Rs ได ้ แก่  การอ ่ านออก  (Reading) การ เข ี ยน ได้  (Writing) และการค ิ ด เลขเป็น
(Arithmetics) 
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- 8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical 
Thinking and Problem Solving) ทักษะด้านการสร ้างสรรค์และนวัตกรรม  (Creativity and Innovation) 
ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross – cultural Understanding) ทักษะด้านความ
ร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ (Collaboration,Teamwork and Leadership) ทักษะด้านการสื่อสาร 
สารสนเทศ  และการร ู ้ เท ่ าท ันส ื ่ อ  (Communications, Information and Media Literacy) ท ักษะด ้ าน
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพ และทักษะ
การเรียนรู้ (Career and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม(Compassion) 

2) เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ประการ ดังนี้ 
2.1) ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access) 
2.2) ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างเท่า

เทียม (Equity)  
2.3) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู ้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็มตาม

ศักยภาพ (Quality)  
2.4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่าและ

บรรลุเป้าหมาย (Efficiency)  
2.5) ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบทที่

เปลี่ยนแปลง (Relevancy)  
มีแผนการศึกษาแห่งชาติได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์หลัก

ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที ่1 : การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ มีเป้าหมาย ดังนี้ 

2.1 คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ  และยึดมั ่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีตัวชี้วัดที่สำคัญ  

2.2 คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษได้รับ
การศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีตัวชี้วัดที่สำคัญ  

2.3 คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ มี
ตัวชี้วัดที่สำคัญ  

ยุทธศาสตร์ที ่2 : การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ มีเป้าหมาย ดังนี้ 

2.1 กำลังคนมีทักษะที่สำคัญจำเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ มีตัวชี้วัดที่สำคัญ  

2.2 สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็น
เลิศเฉพาะด้าน มีตัวชี้วัดที่สำคัญ  

2.3 การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจ    มีตัวชี้วัดที่สำคัญ  
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้มีเป้าหมาย
ดังนี้ 

3.1 ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะที่
จำเป็นในศตวรรษที ่21 มี 

3.2 คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ
มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ มี 

3.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร
อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน มีตัวชี้วัดที่สำคัญ  

3.4 แหล่งเรียนรู้ สื่อตำราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และ
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่  

3.5 ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ มี 
3.6 ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มาตรฐานระดับสากล  
3.7 คร ูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา มีเป้าหมาย 
ดังนี้ 

4.1 ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ  
4.2 การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย 
4.3 ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน

เพ่ือการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพื ่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที ่เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม  มี
เป้าหมาย ดังนี้ 

5.1 คนทุกช่วงวัย มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ มี 

5.2 หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
คุณธรรม จริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ 

การปฏิบัติ  
5.3 การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมติร

กับสิ่งแวดล้อม  
ยุทธศาสตร์ที ่6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเป้าหมายดังนี้ 

6.1 โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัวชัดเจน และ
สามารถตรวจสอบได ้มีตัวชี้วัดที่สำคัญ  

6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา  
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6.3 ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและพ้ืนที่ มี 

6.4 กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่
แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการกำลังแรงงานของประเทศ 

6.5 ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม 
สร้างขวัญกำลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ มี 
 
8. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ถือเป็นแผนแม่บทหลักในการ
พัฒนาประเทศ มีหลักการสำคัญคือ “ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับคนไทย 
พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์มีวินัย ใฝ่รู้มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อ
สังคม มีคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงานหลักในภาคการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
คุณภาพคนของประเทศ ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว ดังนั้น ภายใต้วิสัยทัศน์ “มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่
คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม” ของแผนพัฒนาการศึกษาฉบับนี้จึงได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์
และวางเป้าหมายที่สามารถตอบสนองการพัฒนาที่สำคัญในด้านต่างๆ คือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ที่มุ่งหวังให้คนไทยมี
คุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต ซึ่งตอบสนองการพัฒนาใน
ด้านคุณภาพและด้านการตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์ที ่ 2 ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ที่มุ ่งหวังให้มีการผลิตครูได้
สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท และมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
สามารถใช้ศักยภาพในการสอนได้อย่างเต็มที่ ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนา
ประเทศ ที่มุ่งหวังให้กำลังคนได้รับการผลิตและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ และมีองค์
ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านคุณภาพ 
และด้านการตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ที่
มุ่งหวังให้การบริการการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มทุกวัยในระดับที่เหมาะสมกับสภาพบริบทและสภาพพื้นที่ ซึ่ง
ตอบสนองการพัฒนาในด้านการเข้าถึงการให้บริการและด้านความเท่าเทียม 

ยุทธศาสตร์ 5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อการศึกษา ที่มุ่งหวังให้คนไทยได้รับโอกาส
ในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านการเข้าถึงการ
ให้บริการ ด้านความเท่าเทียม และด้านประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ที่
มุ ่งหวังให้มีการใช้ทรัพยากรทั้งด้านงบประมาณและบุคลากรได้อย่างคุ้มค่า ไม่เกิดการสูญเปล่า และมีความ
คล่องตัว ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านประสิทธิภาพ 
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9. นโยบายการปรับยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศได้ร่วมหารือและกำหนดแนวทางการยกระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 

20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) มุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยกำหนด
วิสัยทัศน์ คือ “มหาวิทยาลัยราชภัฏเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นเลิศ โดยกระบวนการจัดการเรียนการสอน
เพ่ือการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน” ซึ่งมีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้ 

1. พันธกิจ 
1.1) ผลิตบัณฑิต 
1.2) วิจัย สร้างความรู้และนวัตกรรมให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล  
1.3) ให้บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี น้อมนำแนวพระราชดำริ และทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรม  
1.4) สร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับภาคประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น และผู้ประกอบการในการ

จัดการศึกษา 
1.5) บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีความคล่องตัว ยืดหยุ ่น โปร่งใส ด้วยหลักธรรมาภิบาล  

สู่การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1) จ ัดการศึกษาสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปัจจ ุบ ันและผลิตกำลังคน  
เพ่ือตอบสนองการพัฒนาประเทศ 

2.2) การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา แก่สังคม ท้องถิ่นและประชาชน 
2.3) การบูรณาการงานวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เข้ากับกระบวนการการ

จัดการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมกับชุมชน และท้องถิ่น โดยเน้น คุณภาพ สู่ความเป็นเลิศ 
2.4) การยกคุณภาพชีวิต การลดช่องว่างและเหลื่อมล้ำทางสังคม และสร้างประชาชนใน ท้องถิ่นให้

มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน สู่ประเทศไทย 4.0 
3. ยุทธศาสตร์ 

3.1) การพัฒนาท้องถิ่น 
3.2) การผลิตและพัฒนาครู 
3.3) การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
3.4) การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 

10. แผนพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 
10.1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของจังหวัด 

1. ด้านเศรษฐกิจ 
ปี 2557 จังหวัดกำแพงเพชร มีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจำปี มูลค่า 113,006 ล้าน

บาท (ลำดับที่ 2 ของภาคเหนือ  ลำดับที่ 21 ของประเทศ) ลดลงจากปี 2556 ที่มีมูลค่า 121,972 ล้านบาท เท่ากับ 
8,966  ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7.4   
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ผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาย่อยที่สำคัญของจังหวัด 3 ลำดับแรก ที่ทำรายได้ให้แก่จังหวัด ได้แก่  สาขา
การเกษตร ร้อยละ 27.02 สาขาการทำเหมืองแร่และเหมืองหิน ร้อยละ 24.97 และสาขาการผลิตอุตสาหกรรม 
ร้อยละ 20.78 

จังหวัดกำแพงเพชรมีอัตราการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดแบบปริมาณลูกโซ่    (CVM) 
ในปี 2557 เท่ากับ 60,228 ล้านบาท ต่ำกว่าปี 2556 ที่มีจำนวน 64,806 ล้านบาท ร้อยละ -7.1 สูงกว่าค่าเฉลี่ย
ของประเทศ ซึ่งอยู่ในอัตราร้อยละ -0.41  โดยอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ย 5 ปี (พ.ศ.2553 - 2557) ที่ร้อยละ 
+3.94 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัว (GPP per capita) ของจังหวัดกำแพงเพชร ในปี พ.ศ. 2557 จำนวน 
144,269 บาท/คน/ปี (ลำดับที่ 2 ของภาคเหนือ ลำดับที่ 22 ของประเทศ) ซึ่งต่ำกว่าในปี พ.ศ. 2556 เท่ากับ 
10,753  บาท/คน/ปี คิดเป็นร้อยละ 6.9  แต่หากพิจารณาค่าเฉลี่ย 5 ปี (พ.ศ.2553-2557) มีอัตราการขยายตัว 
ร้อยละ 10.4 

โดยในสาขาการเกษตร ในปี 2557 มีมูลค่า 30,536 ล้านบาท ต่ำกว่าในปี พ.ศ. 2556 ร้อยละ 12.2 
โดยมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย 5 ปี (พ.ศ.2553 - พ.ศ.2557) ขยายตัวร้อยละ 18.8 สาขาการทำเหมืองแร่และเหมือง
หินในปี พ.ศ. 2557 มีมูลค่า 28,221 ล้านบาท ลดลงจากปี พ.ศ.2556 ร้อยละ 13.0 โดยมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย 
5 ปี (พ.ศ. 2553 - พ.ศ.2557) ร้อยละ 13.6 ส่วนในสาขาการผลิตอุตสาหกรรม ในปี พ.ศ. 2557 มีมูลค่า 23,477 
ล้านบาท ลดลงจากปี พ.ศ. 2556 ร้อยละ 4.9 โดยมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย 5 ปี (พ.ศ. 2553 - พ.ศ.2557) ร้อยละ 
2.6 

2. ด้านเกษตรกรรม 
โครงสร้างการผลิตภาคเกษตรในปี พ.ศ.2557 เท่ากับร้อยละ 27.02 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 

ณ ราคาประจำปี มีมูลค่าเท่ากับ 30,536 ล้านบาท  
ผลิตภัณฑ์ภาคการเกษตรที่มีมูลค่าเพิ่มมากที่สุดตามลำดับ ได้แก่ ข้าว อ้อย  มันสำปะหลัง  เมื่อ

พิจารณาอัตราการขยายตัว ณ ราคาประจำปีจะพบว่าในห้วง 5 ปี ที่ผ่านมา (ปี พ.ศ.2553 - พ.ศ.2557) มีอัตรา
ขยายตัวเฉลี่ยเพิ่มขึ้น +18.85%   

จังหวัดเป็นแหล่งผลิตข้าวเปลือกที่สำคัญแห่งหนึ่ง มีการพัฒนาไปสู่การเป็นแหล่งอุตสาหกรรมแปร
รูปข้าวที่สำคัญของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างและในภูมิภาคนี้ก็ว่าได้ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งส่งออกข้าวสาร  
ที่สำคัญของกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดมีโรงสีที่ทันสมัยครอบคลุมทั่วพื้นที่ มีกำลังการผลิตมาก สามารถรองรับ
ผลผลิตจากจังหวัดอื่นได้อย่างเพียงพอ รวมทั้งการรับจ้างผลิตข้าวส่งออกไปต่างประเทศเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพ
นำไปสู่การพัฒนาเป็นผู้ส่งออกระดับประเทศได้เอง และขณะนี้มีการส่งออกไปต่างประเทศที่สำคัญ คือ ประเทศจีน 
สิงคโปร์ ฮ่องกง ไต้หวัน อเมริกา ฝรั่งเศส อิสราเอล รัสเซีย อิหร่าน เป็นต้น ชนิดข้าวส่งออกได้แก่ ข้าวขาว ปลาย
ข้าว และข้าวนึ่ง 

3. ด้านอุตสาหกรรม 
โครงสร้างการผลิตภาคอุตสาหกรรม (สาขาการทำเหมืองแร่และเหมืองหิน และสาขาการผลิต

อุตสาหกรรม) เท่ากับร้อยละ 45.75 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด มีมูลค่า ณ ราคาประจำปี 2557 เท่ากับ 
51,698 ล้านบาท อัตราการขยายตัวในห้วง 5 ปี (พ.ศ.2553 – 2557) เฉลี่ยเท่ากับ +7.64% 
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จำนวนสถานประกอบการอุตสาหกรรม ในรอบปี พ.ศ.2555 - พ.ศ.2558 พบว่าในปี 2558 มี
โรงงานประเภทต่างๆ 698 แห่ง ปี 2557 มีโรงงาน 654 แห่ง มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.73 

สำหรับโครงสร้างการผลิตภาคการทำเหมืองแร่และเหมืองหินเท่ากับ 24.97  ของผลิตภัณฑ์มวล
รวมจังหวัด มีมูลค่า ณ ราคาประจำปี 2557 เท่ากับ 28,221 ล้านบาท เป็นสาขาการผลิตที่ทำรายได้ให้กับจังหวัด
เป็นลำดับที่ 2  โดยมีอัตราการขยายตัวในห้วง 5 ปี (พ.ศ.2553 – 2557) เฉลี่ยเท่ากับ +13.6% 

4. ด้านการท่องเที่ยว 
สถานการณ์ท่องเที่ยวโดยรวมของจังหวัดกำแพงเพชร พบว่านักท่องเที่ยวในปี พ.ศ.2558 มีการ

ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 5.96 เมื่อเทียบกับปีที่ 2557 ซึ่งหากจำแนกจากจำนวนนักท่องเที่ยวแล้วจะมี
การขยายตัวเพิ่มขึ้นมากถึงร้อยละ 5.52 เมื่อเทียบกับปี 2557 หรืออัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ย   ร้อยละ 16.08 
ส่วนนักทัศนาจรมีจำนวนน้อยกว่า แต่ก็มีอัตราการเพิ่มขึ้นเช่นกันคือร้อยละ 6.63 เมื่อเทียบกับปี 2557 หรือมี
อัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยร้อยละ 6.52 ปัจจัยที่ทำให้นักท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมาเป็นนักทัศนาจร 
มากกว่านักท่องเที ่ยวพักค้าง เนื ่องจากเส้นทางการคมนาคมมีความสะดวกสบายมากขึ ้น รวมทั ้งจังหวัด
กำแพงเพชรมีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดหลัก เช่น พิษณุโลก และสุโขทัย จึงทำให้นักท่องเที่ยวแวะมาท่องเที่ยวและ
เดินทางกลับไปพักค้างที่จังหวัดหลักแทน นอกจากนี้จากการไม่มีกิจกรรมยามค่ำคืนที่น่าสนใจทำให้ไม่สามารถ
ดึงดูดความสนใจนักท่องเที่ยวคนไทยให้มีการพักค้าง 

สำหรับปัจจัยที่สนับสนุนให้ชาวต่างชาติเดินทางมาเที่ยว อาทิ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรที่
ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก รวมถึงแหล่งท่องเที ่ยวตามธรรมชาติที ่ยังคงมีความสมบูรณ์ จึงทำให้มี
ชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว โดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีการจัดการเดินทางมาเอง ซึ่งด้านพาหนะที่
นักท่องเที่ยวนิยมใช้มากท่ีสุด คือรถยนต์ส่วนตัว 

ในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจะมีระยะเวลาพำนักเฉลี่ยประมาณ 2.09 วัน 
เพิ่มขึ้นจากเดิมเล็กน้อย ซึ่งนักท่องเที่ยวพักค้างมีการใช้จ่ายต่อคนต่อวัน 1,132.79 บาท ส่วนนักทัศนาจรมีการใช้
จ่ายเฉลี่ยต่อวัน 738.90 บาท ทำให้เกิดรายได้เฉลี่ยในจังหวัดจำนวน 1,252.58 ล้านบาท ทั้งนี้ในส่วนของรายได้
และค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของจังหวัดกำแพงเพชรมีอัตราการเติบโตเพ่ิมข้ึน 

5. ด้านการศึกษา  
จำนวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงานทำ จำแนกตามระดับการศึกษาที่สำเร็จ  ระดับการศึกษา

ของผู้มีงานทำเปรียบเทียบปี พ.ศ.2553–2558 จะเห็นได้ว่าผู้ที่ทำงานส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาที่สำเร็จต่ำกว่า
ประถมศึกษาสูงที ่สุด รองลงมาเป็นผู ้มีระดับการศึกษาที ่สำเร็จชั ้นประถมศึกษา  ระดับการศึกษาที ่สำเร็จ
มัธยมศึกษาตอนต้น  ระดับการศึกษาท่ีสำเร็จมัธยมศึกษาตอนปลาย  และระดับการศึกษาท่ีสำเร็จ     มหาวิทยาลัย 
ที่เหลือกระจายอยู่ในการศึกษาอ่ืนๆ  

จากความเปลี่ยนแปลงในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ผู้มีงานทำส่วนใหญ่เป็นผู้ไม่ได้สำเร็จการศึกษาระดับใด 
และผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับต่ำกว่าประถมศึกษามากที่สุด ซึ่งจากการเปรียบเทียบพบว่า ผู้มีงานทำที่ไม่ได้สำเร็จ
การศึกษาระดับใด  ผู้ที่สำเร็จระดับต่ำกว่าประถมศึกษา  ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จะมี
จำนวนลดลงเรื่อยๆ ในขณะเดียวกันผู้มีงานทำที่มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอุดมศึกษามี
การเปลี่ยนแปลงในลักษณะเพิ่มขึ้น ทัศนคติของคนรุ่นใหม่ที่นิยมศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและประกอบอาชีพ
อิสระมีมากข้ึน 
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จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรกลุ่มอายุ 15-59 ปี ของจังหวัดที่ได้รับการศึกษาในระบบ
โรงเรียนหรือเทียบเท่า ในปี 2557 เท่ากับ 7.70 ปี ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศในปีเดียวกัน จำนวน 8.90 ปี 
รวมทั้งตั้งแต่ปี 2554 – 2557 มีแนวโน้มที่ลดลงทุกปีอย่างต่อเนื่อง 

จากบริบทดังกล่าว จึงมีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดฉบับนี้ เพื่อสนองตอบการแก้ไขปัญหาและพัฒนา
จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีวิสัยทัศน์ เป็นเป้าหมายในเชิงผลลัพธ์ที่จังหวัดต้องการให้เกิดขึ้น โดยแสดงถึงจุดเน้นหรือ
สิ่งที่จังหวัดต้องการจะเป็นในอนาคตอย่างชัดเจน รวมทั้งมีความเป็นไปได้ สอดคล้องกับการวิเคราะห์สภาวการณ์
และโอกาสของพื้นที่ และมีการระบุตำแหน่งการพัฒนาของจังหวัดอย่างชัดเจน โดยผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
จากทุกภาคส่วนของจังหวัดได้กำหนดตำแหน่งการพัฒนาจังหวัด (Positioning) ที่ให้ความสำคัญกับประเด็น
ดังต่อไปนี้ (1) แหล่งผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย (2) แหล่งผลิตพืชพลังงานทดแทน และ (3) การ
ท่องเที่ยวมรดกโลก โดยได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ดังนี้ “แหล่งผลิต แปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย ฐานผลิตพืชพลังงาน
ทดแทน และเมืองท่องเที่ยวมรดกโลก” 

10.2) พันธกิจ (Mission) 
เพื่อให้การพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชรมุ่งสู่การเป็น “แหล่งผลิต แปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย ฐาน

ผลิตพืชพลังงานทดแทน และเมืองท่องเที่ยวมรดกโลก”ภารกิจหลักและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ซึ่งจะ
นำไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีดังนี้  

1. ยกระดับการผลิต การแปรรูป การตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย และส่งเสริมการผลิตพืชพลังงาน
ทดแทนอย่างมีประสิทธิภาพ  

2. ส่งเสริมและบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการท่องเที่ยว  
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน สร้างสังคมท่ีเข้มแข็ง และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่าง

ยั่งยืน 
10.3) เป้าประสงค์รวม (Overall Goals) 

เพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาจังหวัดและสามารถปรับตัวให้เข้ากับการ
เปลี ่ยนแปลงในด้านต่างๆ ทั ้งภายในและภายนอก ตลอดจนการบรรลุตามวิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดที ่พึง
ปรารถนาตามแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี จึงกำหนดเป้าประสงค์รวมของการพัฒนาไว้ ดังนี้  

1. ปริมาณผลผลิตการเกษตรปลอดภัยเพ่ิมข้ึน    
2. รายได้จากการจำหน่ายสินค้าเกษตรแปรรูปเพิ่มข้ึน 
3. จำนวนแปลง/ฟาร์ม ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัย (GAP) เพ่ิมข้ึน 
4. สัดส่วนปริมาณพืชพลังงานต่อสินค้าเกษตรทั้งหมดเพ่ิมข้ึน  
5. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น และแหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานการ

ท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 
6. ประชาชนมีระดับคุณภาพชีวิตสูงขึ้น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และมีการบริหาร

จัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
10.4) ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) 

1. พัฒนาห่วงโซ่คุณค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย และส่งเสริมการผลิตพืชพลังงานทดแทนอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
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2. บริหารจัดการการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
3. พัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงทางสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 
11. แผนพัฒนาจังหวัดตาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 

11.1) ข้อมูลสถิติปัญหาสำคัญของจังหวัด 
1. ปัญหาด้านความยากจนและปัญหาทางการพัฒนาในระดับหมู่บ้าน  จังหวัดตากยังคงมีปัญหา

ความยากจน และปัญหาการพัฒนาในระดับหมู่บ้าน โดยมีข้อมูลจำนวนครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำกว่า 23,000 บาทต่อ
คนต่อปี ตั้งแต่ พ.ศ.2552-2554 พบว่า อำเภอแม่สอดเท่านั้นที่มีรายได้ผ่านเกณฑ์ ส่วนอำเภอท่ีเหลือทั้งหมด ได้แก่
เมืองตาก บ้านตาก สามเงา แม่ระมาด ท่าสองยาง แม่สอด พบพระ อุ้มผาง วังเจ้า มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ 

2. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ  โดยภาพรวมจังหวัดตากยังคงมีปัญหาด้านความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติ และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ต้องเร่งแก้ไข เพ่ือให้คงความเป็นฐานทรัพยากรป่าไม้ ต้นน้ำ และ
แหล่งบริการท่องเที่ยว โดยมีปัญหาที่สำคัญ ได้แก่ 

- ปัญหาดินขาดความอุดมสมบูรณ์ อันเนื่องมาจากการใช้ดินเกินสมรรถนะ และมีการใช้
สารเคมีจำนวนมาก ตลอดจนขาดการฟื้นฟูทรัพยากรดิน รวมทั้งมีการชะล้างพังทลายของดินเนื่องจากสภาพภูมิ
ประเทศเป็นภูเขา มีความลาดชันสูง เนื้อดินเป็นเนื้อดินร่วนปนทราย 

- ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรป่าไม้ เนื่องมาจากผลการพัฒนาที่ใช้การขยายพื้นที่
เพ่ือทำการเกษตร และการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ทำให้จำนวนพื้นที่ป่าไม้ลดลง 

- ปัญหาด้านทรัพยากรน้ำ มีสภาพปัญหาทั้งในด้านของความไม่พอเพียงต่อการใช้ประโยชน์
เพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร และในด้านความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ำอันเนื่องมาจากการตื้นเขินของ
แหล่งน้ำที่มีอยู่เดิม และข้อจำกัดด้านสภาพพ้ืนที่ที่ยากต่อการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่เพ่ิมเติม ตลอดจนมี
การทิ้งสิ่งปฏิกูลและการชะล้างของสารเคมีจากการทำการเกษตรลงสู่แหล่งน้ำ 

3. ปัญหาด้านสังคม 
- ปัญหายาเสพติด  ที่ยังคงประสบปัญหามาอย่างต่อเนื่อง เป็นผลมาจากพื้นที่ชายแดนที่

ติดต่อกับประเทศพม่าถึง 580 กิโลเมตร โดยผลการดำเนินงานด้านการปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2548 -2554 
พบว่า ยาบ้า เป็นยาเสพติดที่ถูกจับกุมมากท่ีสุด ซึ่งมีผู้ต้องหาเฉลี่ยที่โดนจับกุม 1,093 รายต่อปี 

- ปัญหาแรงงานต่างด้าว  มีแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองแบบผิดกฎหมายส่วนใหญ่เป็น
ชาวพม่า เนื่องจากมีเขตติดต่อกันกว่า 580 กิโลเมตร ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจน
ปัญหาด้านสาธารณสุข  ซึ่งมีค่าเฉลี่ยการจับกุมแรงงานต่างด้าว พ.ศ.2549-2554 จำนวน 86,855 คนต่อปี 

- ปัญหาด้านสาธารณสุข  จังหวัดตากมีปัญหาด้านความไม่เพียงพอ และความท่ัวถึงของการ
ให้บริการทางด้านสาธารณสุข และปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน อันเป็นผลมาจากพฤติกรรมด้านการ
บริโภคและการดำรงชีวิตของประชาชน ตลอดจนยังมีแนวโน้มสูงที่จะได้รับผลกระทบทางด้านการแพร่ระบาดของ
โรคที่เกิดจากการมีพ้ืนที่ชายแดนที่ติดต่อกับประเทศพม่า 

- ปัญหาด้านความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  จังหวัดมีความเสี่ยงที่จะ
ได้รับผลกระทบจากปัญหาความมั่นคงในรูปแบบใหม่เพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นปัญหาจากผลของความเสื่อมโทรมของ
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ทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาต่อเนื่องจากการมีพื้นที่ติดแนวชายแดนเป็นระยะทางกว่า 580 กิโลเมตร ปัญหาจาก
การแผ่ขยายของวัฒนธรรม และค่านิยมแบบตะวันตก 

การพัฒนาจังหวัดตากในช่วงที่ผ่านมา จังหวัดสามารถจัดทำคำของบประมาณเองได้เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านอาชีพ การท่องเที่ยว การค้าชายแดนครอบคลุมทุกด้าน ทั้งนี้
ปัญหาความต้องการของประชาชนได้ผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน สรุปปัญหาความต้องการที่สอด
รับกับศักยภาพในพื้นที่จังหวัด จึงกำหนดวิสัยทัศน์ในแผนพัฒนาจังหวัดตาก ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557-2560) คือ 
“เมืองน่าอยู่ ประตูการค้าชายแดน” 

11.2) พันธกิจ/เป้าประสงค์รวม 
1. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเพ่ิมรายได้ 
2. อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. พัฒนาผลผลิตเพิ่มมูลค่าทางการเกษตร 
4. ส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP การค้าชายแดน 
5. ป้องกันรักษาความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยและความสงบสุขของสังคม 
6. ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี 

11.3) ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และแก้ไขปัญหาความยากจน 
2. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. การพัฒนาผลิตภาพทางการเกษตร 
4. การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้ำ OTOP และการค้าชายแดน 
5. การรักษาความมั่นคงชายแดนและความสงบเรียบร้อย 
6. การบริหารจัดการที่ดี  

11.4) เป้าประสงค ์
1. เพ่ือให้ประชาชน ผู้ด้อยโอกาส มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 
2. อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
3. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตร 
4. เพ่ือเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน 
5. การบริหารจัดการเพ่ือป้องกันรักษาความมั่นคงชายแดน การรักษาความสงบเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ 

 
12. นโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด  จ.ตาก 

ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เข้ามาบริหารประเทศ และกำหนดแนวทางในการดำเนิน
นโยบายด้านเศรษฐกิจโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการค้าชายแดนผ่านการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ที่มี
ศักยภาพ  โดยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2557 ซึ่ง
กำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันอังคารที่ 15 
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กรกฎาคม 2557 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้พื้นที่ที่มีศักยภาพเหมาะสมในการจัดตั้งเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษระยะแรกของไทยใน 5 พ้ืนที่ชายแดน รวมถึงพ้ืนที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

12.1) แผนงานเพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดตาก 
1) แผนงานระยะเร่งด่วน  

1) การเตรียมความพร้อมโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคม  ดังนี้ 
1. แผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร ซึ่งมีแผนดำเนินการในปี 2557 – 

2564 แบ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานคมนาคม 40 โครงการ วงเงิน 120,294.94 ล้านบาท และโครงสร้างพื้นฐานด่าน
ศุลกากร 10 โครงการ 5,146.87 ล้านบาท ซึ่งรวมถึงการก่อสร้างด่านศุลกากรแม่สอดแห่งที่ 2 ด้วย 

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) การจัดหาแหล่งน้ำดิบเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  ราษฎรอำเภอแม่
สอด จังหวัดตาก ประสบปัญหาวิกฤติน้ำทั้งน้ำแล้งและน้ำท่วมเป็นประจำทุกปี คือในช่วงฤดูแล้งประสบปัญหาการ
ขาดแคลนน้ำเพ่ือทำการเกษตร ในเขตตำบลพระธาตุผาแดง ตำบลแม่ตาวและตำบลแม่กุ ในช่วงฤดูฝนประสบ
ปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลแม่สอด ประกอบกับ จังหวัดได้เร่งรัดพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และแหล่ง
น้ำดิบในการจัดทำน้ำประปาที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ จึงมีความจำเป็นในการสร้าง
อ่างเก็บน้ำ ขนาดความจุ 13.30 ล้านลูกบาศก์เมตร เพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน จำนวน 6,740 ไร่ ในพ้ืนที่ หมู่ที่ 6 บ้าน
ขุนห้วยแม่สอด ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก เนื้อที่ 1,068 ไร่ 

2) แผนระยะกลาง และระยะยาว  
1) จัดหาพื้นที่สำหรับรองรับการจัดตั้งเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  เร่งรัดให้มีการ

พิจารณาเพิกถอนป่าไม้ถาวร “ป่าแม่สอด” เนื้อที่ 5,603 ไร่ เพื่อให้จังหวัดเป็นผู้บริหารจัดการและใช้ประโยชนใ์น
การพัฒนาเป็นศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) คลังสินค้าทัณฑ์บน ศูนย์โลจิสติกส์และนิคม
อุตสาหกรรม เป็นพื้นที่ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 2 พร้อมโครงข่าย และใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ เพ่ือ
รองรับการจัดตั้งเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนต่อไป 

2) โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่ 2 พร้อมโครงข่าย และศูนย์ให้บริการแบบจุดเดียว
เบ็ดเสร็จ (One Stop Service)  การก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่ 2 พร้อมโครงข่าย สถานที่ตั้งบ้านวัง
ตะเคียน ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก  

3) การขยายสนามบินแม่สอดให้มีการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน  กรมการบินพลเรือนคาดว่า
จะได้รับงบประมาณดำเนินโครงการปรับปรุงขยายสนามบินแม่สอด เป็นการปรับปรุงขยายทางวิ่งสนามบินแม่สอด
เดิมกว้าง 30 เมตร ยาว 1,500 เมตร ให้มีทางวิ่งกว้าง 45 เมตร ยาว 2,100 เมตร วิ่งขึ้น -ลงด้านทิศตะวันออก มี
ความปลอดภัยตามมาตรฐานการบิน งบประมาณปี 2559 – 2561 จำนวน 1,073.52 ล้านบาท 
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4) การพัฒนาเส้นทางคมนาคมในอำเภอแม่สอด  มีโครงการขยายเส้นทางคมนาคม และการ
ซ่อมแซมเส้นทางรอบเมืองแม่สอดหลายจุด เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางการคมนาคมขนส่งให้ครอบคลุมพื้นที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนมากขึ้น งบประมาณ 1,533.57 ล้านบาท 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 พัฒนาเส้นทางเข้าเขตแดนเมียนมาร์ บริเวณ
บ้านวาเล่ย์เหนือ ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ ถึงบ้านหนองบัว ต.หนองบัว อ.อุ้มผาง ระยะทาง 28 กม. งบประมาณ 650 
ล้านบาท เพ่ือเพ่ิมช่องทางการค้าชายแดนกับเมียนมาร์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เนื่องจากสามารถ
ลดระยะเวลาในการเดินทางจากอำเภอ แม่สอดถึงอำเภออุ้มผางให้เหลือเพียงครึ่งหนึ่งของการใช้เส้นทางปกติ 

6) โครงการขุดเจาะอุโมงค์ถนนสายตาก – แม่สอด (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12)  จังหวัดตาก
ร่วมหารือถึงแนวทางการการขุดเจาะอุโมงค์ถนนสายตาก – แม่สอด รวมถึงการสร้างสะพานเชื่อมในบางจุดเพ่ือลด
ความคดเคี้ยวและลาดชันของเส้นทาง และออกแบบเส้นทางดังกล่าวให้สามารถใช้แนวเส้นทางและอุโมงค์ร่วมกับ
เส้นทางรถไฟได้ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในการใช้เส้นทาง เพิ่มความ
สะดวกสบายและลดเวลาในการเดินทางจากเดิมที่ต้องใช้เวลา 60 – 90 นาที ให้เหลือเพียง 30 – 40 นาที และ
ส่งเสริมให้เกิดการค้าการลงทุนตามแนวเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ East – West Economic Corridor (EWEC) 
รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนซึ่งจะเกิดขึ้นในอนาคต
อันใกล้นี้ โดยจังหวัดจะได้มีหนังสือถึงกระทรวงคมนาคมเพื่อขอรับการสนับสนุนแนวคิดและจัดสรรงบประมาณ
การขุดเจาะอุโมงค์ถนนและเส้นทางรถไฟสายตาก – แม่สอด ต่อไป 

 
12.2) การวางผังเมืองรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก 

รัฐบาลมีนโยบายเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการเข้าสู่ AEC โดยพัฒนาเมือง
ชายแดนเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ : Special Economic Zones)  ในการนำประเทศเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
กระตุ้นเศรษฐกิจ กระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และเสริม
ความมั่นคงของประเทศ   

สำหรับจังหวัดตาก กรมโยธาธิการและผังเมืองได้กำหนดแนวคิดการวางผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะเพ่ือ
รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตาก โดยวาง Positioning คือ “เมืองคู่แฝดเขตการค้าเมียวดี สหภาพเมียนมาร์ 
มีระยะทางไปยังท่าเรือมะละแหม่ง และเมืองย่างกุ้งที่ใกล้ที่สุด” โดยมีแนวทางการพัฒนาเป็นเขตอุตสาหกรรมสิ่ง
ทอ เฟอร์นิเจอร์ ศูนย์ขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ คลังสินค้า ที่อยู่อาศัยสำหรับแรงงานและประกอบการ ศูนย์
ฝึกอบรมและพัฒนาฝีมือแรงงาน  

โดยดำเนินการเร่งรัดวางและปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัด ผังพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ผัง
เมืองรวมเมือง และผังเมืองรวมชุมชนชายแดน เพื่อจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินและระบบคมนาคมขนส่งให้
สอดคล้องกับการพัฒนาพื้นที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดนวางผังโซนนิ่งการ
ใช้ประโยชน์ที่ดิน วางระบบสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ และออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาต่างๆ เพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ให้เป็นระเบียบ สวยงาม และปลอดภัย 
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12.3) สิทธิประโยชน์และการส่งเสริมการค้า การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก 
มติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เรื่องนโยบายส่งเสริมการลงทุนใน

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ มีสาระสำคัญของการใช้สิทธิประโยชน์ จำแนกเป็น 2 กรณี ดังนี ้
1) กรณีเป็นกิจการทั่วไปในประเภทกิจการที่อยู่ในข่ายให้การส่งเสริมและตั้งในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษ 
2) กรณีเป็นกิจกรรมเป้าหมายสำหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให้ได้รับสิทธิประโยชน์ อาทิ ยกเว้น

ภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี โดยจำกัดเวลาไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน 
ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลฯ ร้อยละ 50 ของอัตราปรกติ เป็นระยะเวลา 5 ปี หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่า
ประปา 2 เท่า เป็นเวลา 10 ปี 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้กำหนดบทบาท ของเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก เป็น “ศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าระหว่างประเทศ/เครือข่ายอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงาน
เข้มข้น” โดยกำหนดโครงสร้างเศรษฐกิจ บริการ 51.47 % เกษตร 24.94 % อุตสาหกรรม 16.93 % มีผลผลิตใน
พื้นที่ ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าว ถั่วเขียวผิวมัน ถั่วเหลือง พืชผัก ประมงน้ำจืด อุตสาหกรรมส่วนใหญ่เกี่ยวกับ
เครื่องแต่งกาย เกษตร และสิ่งทอ ในขณะที่ภาคบริการเป็นขายส่ง/ขายปลีก โดยมีอุตสาหกรรมและบริการ
เป้าหมาย ได้แก่ 

- อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม  
- อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรและประมง เช่น อุตสาหกรรมแป้งข้าวโพด น้ำมันข้าวโพด  
- การผลิตอาหารสัตว์ 
- การผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกส์  
- อุตสาหกรรมผลิตเครื่องเรือนจากไม้  
- อุตสาหกรรมเครื่องหนัง 
- อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ  
- อุตสาหกรรมชิ้นส่วนประกอบยานยนต์  
- นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม และนิคมอุตสาหกรรมบริการ 
- กิจการด้านโลจิสติกส์ อาทิ คลังสินค้า ศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้า 
การเชื่อมโยงภูมิภาค มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มสูงขึ้น ส่วนใหญ่มาจากการที่เมียนมาร์นำเข้าสินค้า

อุปโภคบริโภคจากฐานการผลิตส่วนกลางของประเทศไทย เศรษฐกิจระดับท้องถิ่นยังไม่มีรูปแบบเครือข่ายการผลิต
ระหว่างประเทศ แต่มีโอกาสเชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษในเมืองเมียวดี ผะอัน ย่างกุ้งได้ 
 
13. กรอบการประเมินสถาบันอุดมศึกษาจากหน่วยงานภายนอก 

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยของรัฐทุกแห่งถูกประเมินโดยองค์กรภายนอกอย่างเป็นทางการ  2 หน่วยงาน
ประกอบด้วย  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)   และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(ก.พ.ร.)  ทั้งสองหน่วยงานมีหน้าที่ประเมินมหาวิทยาลัยเหมือนกันเพียงแต่มีเกณฑ์ที่แตกต่างกันขึ ้นอยู ่กับ
วัตถุประสงค์ 
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1) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กำหนด  ตัวบ่งชี ้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

2) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กำหนดเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ซึ ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทาง ก.พ.ร. จะใช้ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาจาก สกอ. เป็นหลัก 
     

1) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กำหนดตั วบ่งชี้และ

เกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน  และได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ในการเก็บข้อมูล ที่รู้จักกันในชื่อฐานข้อมูล CHE QA Online ของ สกอ. โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างปัจจัย
นำเข้าและกระบวนการที่ดี เพื่อนำไปสู่ผลผลิตและผลลัพธ์ที่มีคุณภาพตามความเชี่ยวชาญของแต่ละกลุ่มสถาบัน
และสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากหน่วยงานต่างๆ ได้ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน มีจำนวน 
5 องค์ประกอบ  13 ตัวบ่งชี้  โดยสามารถจำแนกตัวชี้วัดรายองค์ประกอบได้ดังนี้ 

องค์ประกอบที ่1 : การผลิตบัณฑิต 
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
1.2 อาจารย์ประจำสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
1.3 อาจารย์ประจำสถาบันที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

องค์ประกอบที ่2 : การวิจัย 
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย 

องค์ประกอบที ่3 : การบริการวิชาการแก่ชุมชน 
3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 

องค์ประกอบที ่4 : การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

องค์ประกอบที ่5 : การบริหารจัดการ 
5.1 การบริหารของสถาบันเพ่ือการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์

ของสถาบัน 
5.2 ผลการบริหารงานของคณะ 
5.3 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
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ส่วนที่ 2 
การวิเคราะหศ์ักยภาพการพัฒนา 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
1. สถานการณ์ปัจจุบันของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
    ความเป็นมาของคณะ 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เดิม คือ คณะวิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ .ศ.2518 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งออก
ตามพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว หัวหน้าหน่วยงานเรียกว่า หัวหน้าคณะ ต่อเมื่อมีพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ 
พ.ศ.2538 คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงเปลี่ยนเป็นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หัวหน้า
หน่วยงาน เรียกว่าคณบดี ปัจจุบันเป็นหน่วยงานระดับคณะตามกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏกำแพงเพชร กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 ออกตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547    
  ด้วยเหตุนี้ ผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร  ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเป็นคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จนถึง
ในปี พ.ศ. 2522 เปลี่ยนเป็นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2538 มาถึงปัจจุบัน มีผู้บริหารได้
พัฒนาองค์กรมาถึงขณะนี้ จำนวน  12  คน  ตามรายนามต่อไปนี้ 
 1. อาจารย์สุนทร หิรัญวงศ์ เข้าดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัย
ครูกำแพงเพชร ระหว่างปี พ.ศ. 2522 - 2528 
  2. อาจารย์สมชาย ตันติสันติสม หัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิทยาลัยครูกำแพงเพชร  
ระหว่างปี พ.ศ. 2528 – 2528 ลาออกจากตำแหน่งเพื่อไปดำรงตำแหน่งรองอธิการฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
 3. อาจารย์บุญมี  ปาละวงศ์  เข้าดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัย
ครูกำแพงเพชร  แทนอาจารย์สมชาย ตันติสันติสม ระหว่างปี พ.ศ. 2528 - 2533   
  4. อาจารย์เอมอร เนียมน้อย เข้าดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
วิทยาลัยครูกำแพงเพชร ระหว่างปี พ.ศ. 2533 - 2533   
  5.  อาจารย์วิทยา เดชอุดม เข้าดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  วิทยาลัย
ครูกำแพงเพชร  ระหว่างปี  พ.ศ. 2533 - 2536 
  6. ดร.ภาคภูมิ  อินทวงศ์  เข้าดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  วิทยาลัย
ครูกำแพงเพชร  ระหว่างปี พ.ศ. 2536 - 2538 และปี พ.ศ. 2538 - 2542   
  7. รองศาสตราจารย์ศรีร ัตน์  เจิงกลิ ่นจันทร์  เข้าดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  สถาบันราชภัฏกำแพงเพชร  โดยดำรงตำแหน่งดังกล่าว ระหว่างปี  พ.ศ. 2542 - 2546   
  8. รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์ วงศ์คำจันทร์  เข้าดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  สถาบันราชภัฏกำแพงเพชร  ระหว่างปี พ.ศ. 2546 - 2548   
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  9. รองศาสตราจารย์ ดร.สุว ิทย์ วงษ์บุญมาก เข้าดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ระหว่างปี พ.ศ. 2548 - 2552 
 10. รองศาสตราจารย์มัย  ตะติยะ  เข้าดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปี พ.ศ. 2552 – 2555 
    11. รองศาสตราจารย์ ดร.สุชิน  รอดกำเหนิด  เข้าดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปี พ.ศ. 2556 – 2564 
    12. ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวัฒน์ ภูว ิช ิต เข้าดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปี พ.ศ. 2564 – ปัจจุบัน 
 
ประวัติความเป็นมา 
  ในปีการศึกษา  2522  วิทยาลัยครูกำแพงเพชรเปิดรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาการศึกษาขั้น
สูง (ป.กศ. สูง) เป็นรุ ่นที ่สอง ในกลุ่มวิชาเอก คือ ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  
สังคมศาสตร์  พลศึกษา  อุตสาหกรรมศิลป์  ศิลปะ คหกรรมศาสตร์และเกษตรศาสตร์  โดยอาจารย์สุนทร หิรัญ
วงศ์ เป็นหัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูกำแพงเพชร  ปี พ.ศ. 2522 – 2528  
 ในปี พ.ศ.2528 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา เศรษฐีธร ย้ายไปดำรงตำแหน่งอธิการวิทยาลัยครูเพชรบูรณ์ 
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพรถ เลิศพิริยกมล  อธิการวิทยาลัยครูรำไพพรรณี  ย้ายมาดำรงตำแหน่งอธิการวิทยาลัย
ครูกำแพงเพชรแทน ในช่วงนี้ อาจารย์บุญมี  ปาละวงศ์  เข้าดำรงตำแหน่งหั วหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูกำแพงเพชร  แทนอาจารย์สมชาย ตันติสันติสม ซึ่งพ้นจากตำแหน่งหัวหน้าคณะวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  วิทยาลัยครูกำแพงเพชร  เพื่อไปดำรงตำแหน่งรองอธิการฝ่ายวางแผนและพัฒนา  
วิทยาลัยครูกำแพงเพชร   
  หลักสูตรวิทยาลัยครู 2528 ระบุว่า คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประกอบด้วยภาควิชา
ดังต่อไปนี้ (1) ภาควิชาภาษาไทย (2) ภาควิชาภาษาอังกฤษ (3) ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ (4) ภาควิชาศิลปะ (5) 
ภาควิชาดนตรีศึกษา (6) ภาควิชานาฏศิลป์ (7) ภาควิชาปรัชญาและศาสนา (8) ภาควิชามานุษยวิทยาและสังคม
วิทยา (9) ภาควิชาประวัติศาสตร์ (10) ภาควิชาภูมิศาสตร์ (11) ภาควิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (12) ภาควิชา
ภาษาญี ่ปุ ่น (13) ภาควิชาภาษาจีน (14) ภาควิชาภาษามาเลย์ (15) ภาควิชาภาษาฝรั ่งเศส (16) ภาควิชา
ภาษาเยอรมัน (17) ภาควิชาภาษาอิตาเลี่ยน 
 รายวิชาในภาควิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  ประกอบด้วย (1) พื้นฐานการเมืองและการปกครองของ
ไทย (2) การปกครองท้องถิ่น (3) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (4) ลัทธิการเมืองและลัทธิเศรษฐกิจ (5) การจัด
องค์กรท้องถิ ่น (6) พัฒนาการทางการเมือง (7) ความรู ้ เบ ื ้องต้นเกี ่ยวกับกฎหมาย  (8) กฎหมายเกี่ยวกับ
ชีวิตประจำวัน (9) กฎหมายธุรกิจ (10) กฎหมายธุรกิจเกษตร (11) นิติกรรมและสัญญา (12) กฎหมายเกี่ยวกับ
สหกรณ์ (13) กฎหมายเกี่ยวกับการก่อสร้าง (14) ความรู้เบื ้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายสื่อมวลชน (15) กฎหมาย
รัฐธรรมนูญและกฎหมายสำหรับประชาชน 
  ในปี พ.ศ.2533  อาจารย์เอมอร เนียมน้อย เป็นหัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
วิทยาลัยครูกำแพงเพชร ในปีนี้ คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูกำแพงเพชร ประกอบด้วย
ภาควิชา 11 ภาควิชา  คือ (1) ภาควิชาภาษาไทย (2) ภาควิชาภาษาต่างประเทศ  (3) ภาควิชาศิลปะ (4) ภาควิชา
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บรรณารักษศาสตร์ (5) ภาควิชาปรัชญาและศาสนา (6) ภาควิชาสังคมวิทยา (7) ภาควิชาประวัติศาสตร์ (8) 
ภาควิชาดนตรี  (9) ภาควิชานาฏศิลป์ (10) ภาควิชาภูมิศาสตร์ (11) ภาควิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  ในปี
เดียวกันคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูกำแพงเพชร ได้เป็นแกนนำในการจัดการสัมมนา
เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เมืองกำแพงเพชร ครั้งที่ 2  ขึ้นในวันที่ 27-30  สิงหาคม พ.ศ. 2533 ใช้ชื่อเรื่องการสัมมนา
ว่า “กำแพงเพชร: อดีต ปัจจุบัน อนาคต” โดยมุ่งเน้นเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของจังหวัด
กำแพงเพชร ต่อมา อาจารย์วิทยา เดชอุดม ดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
วิทยาลัยครูกำแพงเพชร  จนถึงปี  พ.ศ.2536 ในระหว่างนี้ ภาควิชาที่สังกัดคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
วิทยาลัยครูกำแพงเพชร  ยังคงมี 11 ภาควิชาดังเดิมในปี พ.ศ.2534 คณะวิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยครูกำแพงเพชร
ได้เปิดโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ส่งผลให้วิทยาลัยครูกำแพงเพชรเป็นสถาบันที่ใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา พร้อม
ทั้งสอนทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาเต็มรูปแบบ ในปี พ.ศ.2535 คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัย
ครูกำแพงเพชรได้มีส่วนร่วมในการจัดงานฉลอง 100 ปี การฝึกหัดครูไทย วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2535 วิทยาลัย
ครูกำแพงเพชร ได้รับมอบที่ดิน ซึ่งเป็นป่าเสื่อมโทรม ในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จากกรมป่าไม้ เดิม
วางแผนให้เป็น ศูนย์ปฏิบัติการและวิจัยธรรมชาติ แต่ต่อมาได้พัฒนาเป็น  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ศูนย์
อุดมศึกษาแม่สอด ปัจจุบัน คือ สำนักมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  แม่สอด 
  ในปี  พ.ศ.2536  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจนวิทย์  ผาสุข ได้ดำรงตำแหน่งอธิการวิทยาลัยครูกำแพงเพชร 
และได้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวจนถึงปี พ.ศ. 2538 ในขณะเดียวกัน ดร.ภาคภูมิ  อินทวงศ์  ได้ดำรงตำแหน่งหัวหน้า
คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  วิทยาลัยครูกำแพงเพชร  (พ.ศ.2536-2538)  โดยมีภาควิชาสังกัดในคณะ
วิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  วิทยาลัยครูกำแพงเพชร จำนวน 11 ภาควิชา  เหมือนเดิม  และดร.ภาคภูมิ  
อินทวงศ์  ในปี พ.ศ. 2538-2542 
  ในปี พ.ศ. 2542 ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์รัตนา  รักการ ได้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีสถาบันราชภัฏ
กำแพงเพชร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีรัตน์  เจิงกลิ่นจันทร์  ดำรงตำแหน่งคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  สถาบันราชภัฏกำแพงเพชร โดยดำรงตำแหน่งดังกล่าวตั้งแต่ปี  พ.ศ.2542 - 2546  ในช่วงนี้ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สถาบันราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดโครงสร้างใหม่ในรูปแบบโปรแกรมวิชา 
ประกอบด้วย โปรแกรมวิชา  11  โปรแกรมวิชา กล่าวคือ (1) โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) (2) โปรแกรมวิชา
ดนตรีศึกษา  (3) โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา  (4) โปรแกรมวิชาศิลปศึกษา  (5) โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์  
(6) โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)  (7) โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (8) โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์
และสารนิเทศศาสตร์ (9) โปรแกรมวิชาพัฒนาชุมชน (10) โปรแกรมวิชาศิลปกรรม (11) โปรแกรมวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์    
  ในปี พ.ศ. 2546-2547  ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศรัณย์ วงศ์คำจันทร์  ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2546-2548 อนึ่ง ในปีการศึกษา 2546 นี้ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ได้จัดตั้งโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ ขึ้น  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วินัย บุษบา เป็นประธานโปรแกรม
วิชานิติศาสตร์   
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  พ.ศ.2548  
และแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  พ.ศ.2548 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
หลักสูตรให้สถาบันอุดมศึกษา  ตลอดจนสถาบันและหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญานำไปใช้ใน
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การจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาในระดับต่างๆ อย่างมีคุณภาพและ
มาตรฐาน  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดพิมพ์เอกสารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  
พ.ศ.2548 เพื่อเป็นประโยชน์แก่สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ที่จัดหลักสูตรในระดับปริญญาในการ
นำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างต่อเนื่องต่อไป 
  การประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ส่งผลสถาบันราชภัฏกำแพงเพชร ยก
ฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2547 ด้วยเหตุนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร  จึงต้องปรับเปลี่ยนบทบาทและวิธีการดำเนินการตามความเหมาะสม ประกอบกับ สำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548  ดังนั้นหลังจากที่
ได้ปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  โปรแกรมวิชาต่าง ๆ ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้
ทยอยปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา พ.ศ.2548 หลังจากได้รับความ
เห็นชอบจาก สกอ. ในปีพ.ศ. 2550  โปรแกรมวิชาต่างๆ จึงเริ่มใช้หลักสูตรใหม่เพื่อให้มีความสมบูรณ์และทนัสมัย  
มีข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารและคณาจารย์ 
  ในช่วงปี พ.ศ. 2551  ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา  รักการ ได้เข้าดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราช
ภัฏกำแพงเพชรอีกวาระหนึ่ง  และต่อมาในปี พ.ศ. 2552  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก หมดวาระ  
การดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ไปดำรงตำแหน่ง
รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ  บริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม  โดยที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัย ตะติยะ รอง
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้าดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ในวาระต่อมาจนถึงปัจจุบัน 

ในปีการศึกษา 2553 จัดการศึกษา แบ่งเป็น  8 โปรแกรมวิชา  ประกอบด้วย โปรแกรมวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ โปรแกรมวิชาภาษาไทย  โปรแกรมวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ โปรแกรมวิชาสารสนเทศศาสตร์ โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ โปรแกรมวิชาอัญ
มณีและเครื่องประดับ และมีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คือ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครอง
ท้องถิ ่น บริหารจัดการในรูปแบบอนุกรรมการประจำสาขา ประสานการบริหารโดยหน่วยประสานการจัด
บัณฑิตศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา นอกจากนี้ยังมีศูนย์สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
เครือข่ายชุมชนท้องถิ่นด้านประชาธิปไตย ศูนย์คอมพิวเตอร์ประจำคณะ และห้องสมุดกฎหมาย เป็นแหล่ง
ทรัพยากรการเรียนรู้ที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะ  โดยในปีการศึกษา 2553 คณะฯ ได้มีการปรับปรุงหลักสูตร
และผ่านความเห็นชอบจาก สกอ. ซึ่งนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน  ปีการศึกษา 2554 จำนวน 5 หลักสูตร 
ได้แก่  1) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์) 2) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
(สาขาวิชานิติศาสตร์) 3) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการพัฒนาสังคม) 4) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
(สาขาวิชาภาษาไทย) 5) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์) 
 ในปีการศึกษา 2554 จัดการศึกษา แบ่งเป็น 7 โปรแกรมวิชา  ประกอบด้วย โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์สารสนเทศศาสตร์ และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554  จำนวน 5  โปรแกรม
วิชา  ได้แก่  โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์  โปรแกรมวิชานิติศาสตร์  โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม  
โปรแกรมวิชาภาษาไทย  โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์  และยังมีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คือ รัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น โดยในปีการศึกษา 2554 คณะฯ ได้ดำเนินการพัฒนา
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หลักสูตรใหม่ เพื่อใช้ในปีการศึกษา 2555 โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว จำนวน  3 หลักสูตร 
ได้แก่ 1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) 2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร์) 3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์) และ
ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาภาษาจีน) เพ่ือใช้ในปีการศึกษา 2555    
 นับตั้งแต่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542 เป็นต้นมา คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  ได้ดำเนินการปฏิรูปและพัฒนาการศึกษาในระดับที่รวดเร็ว
และต่อเนื่อง  ดังนี้ 
 1. การเรียนการสอน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้
พัฒนาการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที ่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 2. การบริหารและการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรใช้
หลักธรรมาภิบาลที่เน้นประสิทธิภาพ โปร่งใส  มีความรับผิดชอบ  และตรวจสอบได้ สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติ 
และระดับนานาชาติ  เน้นการจัดการความเสี่ยง การพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกำแพงเพชร ให้เป็นองค์กรเรียนรู้ ตลอดจนการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
 3.  การประกันคุณภาพการศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชรได้ดำเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน อีกทั้ง การประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก (พ.ศ. 
2544-2548) การประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีสอง (พ.ศ. 2549-2553) และการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่
สาม (พ.ศ. 2554-2558) โดยสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
 4. การพัฒนาอาจารย์ อาจารย์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  
มีวุฒิทางการศึกษาสูงขึ้นในระดับปริญญาเอกซึ่งสำเร็จการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ อาจารย์ของคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ รองศาสตราจารย์มากข้ึน 
อนึ่ง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ส่งเสริมส่งเสริมการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์ ตลอดจนสนับสนุนให้อาจารย์ประจำทำการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  และ
ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 
 5. งบประมาณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้รับงบประมาณ
เพิ่มขึ้นทุกปี โดยได้รับทั้งงบประมาณการพัฒนาอาจารย์ และงบประมาณสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายด้านการเรียนการ
สอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม นอกจากนี้ ยังมีระบบและกลไกในการจัดสรร
ทรพัยากรทางการเงินและการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย ตลอดจนการตรวจสอบการเงินและงบประมาณ 
 6. เทคโนโลยีการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้พัฒนา
ระบบสารสนเทศ E-Learning พัฒนา Website ระบบฐานข้อมูล เพื่อการเรียนการสอนและวิจัย ตลอดจนข้อมูล
พ้ืนฐาน (Common Data Set)  
 7. การพัฒนาวารสารทางวิชาการ คณาจารย์ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกำแพงเพชร ได้ร่วมมือกันพัฒนาวารสาร “พิกุล” ซึ่งเป็นวารสารทางวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เพื่อให้เป็นวารสารที่ ได้มาตรฐาน และได้รับการรับรองจาก
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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 8. การพัฒนาการเร ียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร ์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้พัฒนาการเรียนการสอนไปสู่ระดับบัณฑิตศึกษาโดยเปิดการเรียนการสอนใน
ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น   
 9. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในคณะ ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้พัฒนาศูนย์คอมพิวเตอร์ประจำคณะ จำนวน 2 ห้อง ห้องสมุดกฎหมาย ศูนย์
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์  (GIS) ห้องปฏิบัติการทางดนตรี ห้องปฏิบัติการศิลปะ และห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์และ
การละคร จนใช้การได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 10. การผลิตบัณฑิต  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรได้เร่งรัดการ
ผลิตบัณฑิตในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่เน้นพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษา 
 
สถานภาพปัจจุบัน ปีการศึกษา 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มี 10 โปรแกรมวิชา 2 กลุ่มวิชา  
ได้แก่ 

1. โปรแกรมวิชานิติศาสตร์        
2. โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม 
3. โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์       
4. โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ 
5. โปรแกรมวิชาบรรณรักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศึกษา 
6. โปรแกรมวิชาภาษาไทย 
7. โปรแกรมวิชาภาษาจีน         
8. โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 
9. โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์                 
10. โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา 
กลุ่มวิชา 
1. นาฏศิลป์และการละคร 
2. ปรัชญาและศาสนา 

จัดการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา มีหลักสูตรที่เปิดเรียน  ได้แก่ 
  ระดับปริญญาตรี   
    1.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
    2.  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต    
    3.  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
    4.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
    5.  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
    6.  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

ระดับปริญญาโท   
       1.  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
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จำนวนบุคลากรทั้งหมด  85 คน  จำแนกเป็นสายวิชาการ  จำนวน  75 คน (ร้อยละ 83.88)  ข้าราชการ 15 คน  
พนักงานมหาวิทยาลัย 40 คน  อาจารย์ตามสัญญาจ้าง 20 คน  และสายสนับสนุน  จำนวน 10 คน (ร้อยละ 16.12)  
พนักงานมหาวิทยาลัย 6 คน พนักงานราชการ 1 คน ลูกจ้างชั่วคราว 3 คน   (ข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2564) 

 
2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ศักยภาพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  (SWOT Analysis) 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมศักยภาพคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้านต่าง ๆ รวมทั้งการวิเคราะห์
วิสัยทัศน์ประเด็นยุทธศาสตร์ ปัญหาและความต้องการของประชากรและมีส่วนได้เสีย ทำให้สามารถเข้าใจบริบท
ของมหาวิทยาลัยและปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต  การวิเคราะห์ศักยภาพอัน
ประกอบด้วยปัจจัยแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก (Internal and external factors) เป็นองค์ประกอบสำคัญ
ของความสำเร็จเพราะการวิเคราะห์ดังกล่าวจะถูกนำไปใช้เป็นข้อมูลสำหรับการวางแผนยุทธศาสตร์และแนวทาง
ดำเนินการ 

กรอบการวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนามหาวิทยาลัยเบื้องต้น คือ การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมรอบด้าน 
(SWOT Analysis) ซึ่งได้แก่ 
     1) การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (สามารถกำกับได้-ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม) 
           - ปัจจัยที่เป็นบวก ซึ่งเป็นจุดเด่น ความเข้มแข็ง ส่วนที่ส่งเสริมความสำเร็จ (Strengths) 
           - ปัจจัยที่เป็นลบ คือ จุดด้อย ความไม่พร้อม (Weaknesses) 
     2) การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (ไม่สามารถกำกับได้-เตรียมตัวรับมือ) 
           - ปัจจัยภายนอกที่เป็นบวกหรือการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาก่อให้เกิดสถานการณ์ที่
เป็นโอกาส (Opportunities) 
          - ปัจจยัภายนอกที่เป็นลบก่อให้เกิดสถานการณ์ท่ีเป็นอุปสรรคเป็นภาวะคุกคามต่อการพัฒนา (Threats) 
  1) การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน  
 จุดแข็ง (Strengths) 
1. บุคลากรของคณะ มีความรักความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
2. คณะมีบุคคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย  
3. คณะมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นครอบคลุมทุกพันธกิจ และดำเนินกิจกรรมร่วมกันอย่าง

ต่อเนื่อง 
4. คณะมีเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ เช่น จีน ญี่ปุ่น เป็นต้น ส่งผลให้เกิดการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านภาษา ศิลปวัฒนธรรม การเรียนการสอน และการวิจัย 
5. คณะมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ เผยแพร่ ในฐานข้อมูลระดับชาติ เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
6. คณะมีแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัย และผลงานวิชาการที่อยู่ TCI ฐาน 2 และมีระบบการสื่อสารในช่องทางที่

หลากหลาย 
 จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. คณะมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ เผยแพร่ ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติจำนวนน้อย 
2. คณะยังไม่มีการวางแผนในการบริหารจัดการดูแลรักษา ซ่อมบำรุง อุปกรณ์ สื่ออุปกรณ์เทคโนโลยี แหล่ง

สนับสนุนการเรียนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพ และสิ่งสนับบสนุนการเรียนรู้ยังไม่เพียงพอและยังไม่ทันสมัย 
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3. ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของบุคลากรยังไม่เป็นไปตามมาตรฐาน CEFR ระดับ A2  
4. คณะมีสัดส่วนของอาจารย์ประจำที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจำนวนน้อย 
5. บางหลักสูตรยังขาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในการออกแนะแนวการศึกษาเพื่อเพ่ิมจำนวนนักศึกษาแรกเข้า 
6. บุคลากรทีไ่ด้รับงบประมาณทุนสนับสนุนผลงานวิจัยและงานวิชาการอ่ืน ๆ จากหน่วยงานภายนอกมีน้อย 
7. จำนวนผลการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  ผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์มีจำนวนน้อย 
8. จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์และก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมต่อชุมชน  ท้องถิ่น  และสังคมยังมีน้อย 
 
 2) การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก  

โอกาส (Opportunities) 
1. มีเครือข่ายความร่วมมือจากชุมชน ท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้ และมีเขตโบราณสถานที่ได้รับการยกย่องเป็นเมือง

มรดกโลกซ่ึงเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาและ
สิ่งแวดล้อม 

2. ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาน้อยกว่าสถาบันใกล้เคียงทำให้เอ้ือต่อทางเลือกในการศึกษาของนักเรียน 
3. ความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน การเรียนการสอนและการสื่อสาร

อาจารย์และผู้เรียนมีแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้เพิ่มขึ้น 
4. องค์กร/หน่วยงานในท้องถิ่นให้การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
5. ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การศึกษา ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ ่นราชภัฏ ยุทธศาสตร์กลุ ่มจังหวัด 

ยุทธศาสตร์จังหวัด ทำให้บุคลากรของคณะสามารถใช้ศักยภาพในการดำเนินงานตามพันธกิจดังกล่าวได้อย่างดี 
6. ชุมชน ท้องถิ่นมีความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม ที่เอ้ือต่อการสร้างองค์ความรู้และบูรณา

การต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
อุปสรรค (Threats) 

1. นโยบายลดอัตรากำลังข้าราชการของรัฐบาล ส่งผลให้พนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการขาดความ
มั่นคงในตำแหน่งงานทำงานสูงเพิ่มมากขึ้น 

2. แนวโน้มอัตราการจ้างงานสายวิทยาศาสตร์และสายอาชีพสูงกว่าสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
3. ภาวะการแข่งขันของสถาบันการศึกษาท่ีสูงขึ้น ทำให้เกิด การแย่งชิงนักศึกษาและบุคลากรที่มีความสามารถ 
4. หลักเกณฑ์ในการติดตามตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วส่งผลต่อการบริหาร

จัดการ และส่งผลให้เกิดการใช้เงินไม่เป็นไปตามไตรมาส 
5. สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลต่อแผนการบริหารจัดการหรือดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตาม

แผผนปฏิบัติราชการประจำปี 
6. ประชากรมีจำนวนลดลงทำให้ผู้เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษามีจำนวนลดลง 
 
 
 



~ 37 ~ 
 

ส่วนที่ 3 
แผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ประจำปี พ.ศ.2561-2565 (ฉบับปรับปรุง 2565) 
 

ปรัชญา : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มุ่งเน้นให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน สร้างศักยภาพให้เป็นขุม

พลังแห่งปัญญา พัฒนาท้องถิ่น ผลิตกำลังคนที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม โดยเน้นที่จิตสำนึกในการรับ
ใช้ท้องถิ่นและประเทศชาติ 
 
ภารกิจ : 

ตามมาตรา 8  ในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 ให้กำหนดภาระหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้ 
 (1) แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย  
และภูมิปัญญาสากล 
 (2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่นอีกทั้งส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน  เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู ้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  การผลิตบัณฑิตดังกล่าว  
จะต้องให้มีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 
 (3) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ 
 (4) เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่นให้มีจิตสำนึก
ประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพ่ือประโยชน์ของ
ส่วนรวม 
 (5) เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 
 (6) ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ  เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 (7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการ
ดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น  รวมทั้งการแสวงหาแนวทาง  เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ  
การบำรุงรักษา  และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน 
 (8) ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริในการปฏิบัติภารกิจของ
มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
วิสัยทัศน์ 
 เป็นองค์กรที่ผลิตบัณฑิตให้มีมาตรฐานสากล พร้อมนำองค์ความรู้และนวัตกรรมสู่การพัฒนาท้องถิ่น 
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ค่านิยมหลัก   
                K – Knowledge – สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ 
                P – Public Service and Productivity – ให้บริการชุมชน สังคมและมีผลิตภาพที่ดี 
                R – Responsibility – ยึดถือความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
                U – Unity – มคีวามรัก สามัคคีในองค์กร 

พันธกิจ 
 1. สร้างองค์ความรู้และนวตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

2. สร้างความร่วมมือทางวิชาการและชุมชนท้องถิ่นเพ่ือผิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
3. เสริมสร้างศักยภาพบัณฑิตเพ่ือรับใช้สังคม ชุมชนท้องถิ่น 
4. จัดทำระบบบริหารจัดการด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล  

 
วัฒนธรรมของหน่วยงาน 

       H    =   Humanity             มนุษยธรรม 
 U  =   Unity                   มีน้ำหนึ่งใจเดียว 
 S =   Society                มุ่งสู่เพื่อสังคม  
 O   =   Orignity              สร้างสรรค์สิ่งใหม่/ภูมิปัญญา  

“มีมนุษยธรรม  มีน้ำหนึ่งใจเดียว  มุ่งสู่เพ่ือสังคม  สร้างสรรค์สิ่งใหม่/ภูมิปัญญาอย่างยั้งยืน” 
 
อัตลักษณ์   บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น 
 
เป้าประสงค์  

1. มีขีดความสามารถในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมภายใต้การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ 
2. บัณฑิตมีคุณภาพที่สร้างสรรค์สังคม 
3. บัณฑิตมีคุณภาพสามารถรับใช้สังคม ชุมชน ท้องถิ่น 
4. การบริหารการจัดการที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

เอกลักษณ์   “ผลิตบัณฑิต องค์ความรู้ นวัตกรรม พัฒนาท้องถิ่น” 
เอกลักษณ์ หมายถึง ความสำเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนให้เห็นเป็นลักษณะเด่นเป็นที่

หนึ่งของสถาบัน โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้นำเสนอผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
คณะและคณะกรรมการประจำคณะ โดยใช้คำว่า “ผลิตบัณฑิต องค์ความรู้ นวัตกรรม พัฒนาท้องถิ่น” 

ผลิตบัณฑิต องค์ความรู้ นวัตกรรม” คณะมีระบบกลไก ทรัพยากรที่สนับสนุนการผลิตบัณฑิต 
องค์ความรู้ นวัตกรรม เพ่ือรับใช้สังคม ชุมชน ท้องถิ่น 

“พัฒนาท้องถิ ่น” คณะมีสาขาวิชาที่ตอบสนองความจำเป็นในการพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งมี
โครงการ/กิจกรรมที่หลากหลายในการนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
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คุณลักษณะบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มีความรู้คู่คุณธรรม พร้อมนำสังคม 
นิยมความเป็นไทย  ใส่ใจวิถีโลก 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. พัฒนาท้องถิ่นด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม 
2. พัฒนาระบบการผลิตบัณฑิตภายใต้เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและชุมชนท้องถิ่น 
3. พัฒนาศักยภาพบัณฑิตเพ่ือรับใช้สังคม ชุมชน ท้องถิ่น 
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
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ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์   เป้าประสงค์   กลยุทธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ ตัวช้ีวัด 
1. พัฒนาท้องถิ่นด้วยองค์
ความรู้และนวัตกรรม 

1. มีขีดความสามารถในการ
พัฒนาท้องถิ่นด้วยองค์
ความรู้และนวัตกรรมภายใต้
การบูรณาการพันธกิจ
สัมพันธ์ 

กลยุทธ์ที่ 1.1  สร้างระบบการ
บริหารงานวิจัย ให้มีมูลค่าเพ่ิม
กับชุมชนและท้องถิ่น   

1. กำหนดนโยบายให้ทุกหลักสูตร
จัดทำวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาสังคมหรือชุมชน  
2. สร้างมูลค่าเพ่ิมจากงานวิจัยและ
นวัตกรรม 

1. ร้อยละของหลักสูตรที่มีงานวิจัย
และนวัตกรรมซึ่งนำไปใช้พัฒนา
ชุมชน/ท้องถิ่น 
2. จำนวนงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่
นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
สังคม/ชุมชน  

กลยุทธ์ที่  1.2 พัฒนาเครือข่าย
การวิจัย กับชุมชน/ท้องถิ่น/
ต่างประเทศ 

1. สร้างความร่วมมือด้านวิจัยกับ
ชุมชน/ท้องถิ่น/ต่างประเทศ 

3. จำนวนผลงานที่ชุมชน ท้องถิ่น
สังคมได้รับประโยชน์หรือนำไปใช้ 
 

2. พัฒนาระบบการผลิต
บัณฑิตภายใต้เครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการและ
ชุมชนท้องถิ่น 

2. บัณฑิตมีคุณภาพที่
สร้างสรรค์สังคม 
 

กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาบัณฑิตให้มี
ทักษะสำคัญเพ่ือเข้าสู่
ตลาดแรงงานโดยเน้นศาสตร์
พระราชา 

1. จัดการการเรียนการสอนโดยใช้
การวิจัยเป็นฐานเพื่อผลิตบัณฑิต
และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาสังคม/ชุมชน 

4. ร้อยละของหลักสูตรที่นำศาสตร์
พระราชาไปใช้ประกอบการเรียนการ
สอน 
5. ร้อยละของภาวการณ์มีงานทำ
ของบัณฑิต 

3. พัฒนาศักยภาพบัณฑิต
เพ่ือรับใช้สังคม ชุมชน 
ท้องถิ่น 

3. บัณฑิตมีคุณภาพสามารถ
รับใช้สังคม ชุมชน ท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาหลักสูตรที่
สนองตอบต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนาประเทศ 
และนักศึกษาต่างชาติ 

1. จัดการการเรียนการสอนโดยใช้
การวิจัยเป็นฐานเพื่อผลิตบัณฑิต
และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาสังคม/ชุมชน 

6. จำนวนหลักสูตรที่สนองตอบต่อ
การพัฒนาท้องถิ่น แนวทางการ
พัฒนาประเทศ และนักศึกษา
ต่างชาติ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ ตัวช้ีวัด 
กลยุทธ์ที่ 3.2 สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับองค์กรภายใน
และต่างประเทศเพ่ือเสริมสร้าง
ประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์และ
พันธกิจของคณะ 

1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือจาก
ต่างประเทศโดยผ่านอาจารย์และ
นักศึกษาแลกเปลี่ยน 
2. พัฒนาความร่วมมือ เพื่อเพ่ิม
พ้ืนที่เครือข่ายให้บริการวิชาการ
กับชุมชนท้องถิ่น        
     

7. ระดับความสำเร็จในการ
ดำเนินงานสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือทั้งภายในและต่างประเทศ 
 
 

กลยุทธ์ที่ 3.3 ส่งเสริมการเรียนรู้
และทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมให้แก่ชุมชน 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำ
ฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม 
2. ส่งเสริมการเรียนรู้และทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม  
3. ส่งเสริมให้เกิดการสร้าง
มาตรฐานด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม 

8. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่
ส่งเสริมการเรียนรู้และทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 
9. จำนวนนวัตกรรมความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

4. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

4. การบริหารการจัดการที่
ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 

กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาการบริหาร
จัดการสื่อและเทคโนโลยีที่
ครอบคลุมกับทุกพันธกิจให้มี
ประสิทธิภาพและทันสมัย 
 

1. จัดระบบการบริหารจัดการสื่อ
การเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ 
2. สำรวจอุปกรณ์ สื่ออุปกรณ์ 
เทคโนโลยี แหล่งสนับสนุนการ
เรียนรู้        

10. ร้อยละความพึงพอใจจาก
ผู้ใช้บริการสื่ออุปกรณ์ เทคโนโลยี 
แหล่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ ตัวช้ีวัด 
กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนาการบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพโดยนำ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมารองรับ
พันธกิจของคณะ 

1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่มีอยู่ใน
ระบบ 
2. พัฒนาระบบ Application ใน
การบริหารจัดการเทคโนโลยีเพ่ือ
การเรียนการสอนและการวิจัย
บริการ 

11. ระดับความสำเร็จของผลสัมฤทธิ์
ของงาน 
12. ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มีต่อระบบบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศของคณะ 

กลยุทธ์ที่ 4.3 พัฒนาศักยภาพ
อาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ 

1. พัฒนาอาจารย์ให้มีวุฒิ
การศึกษาและตำแหน่งทาง
วิชาการสูงขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐาน 
สกอ. 
2. พัฒนาอาจารย์ให้มีศักยภาพ
การทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน 
3. พัฒนาอาจารย์ให้มีศักยภาพ
การทำวิจัยเพื่อผลิต/พัฒนา
นวัตกรรมสำหรับนำไปใช้พัฒนา
สังคมและชุมชน 
4. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ
ทางด้านทักษะ 

13. ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ ตัวช้ีวัด 
กลยุทธ์ที่ 4.4 พัฒนาระบบ
บริหารบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุนเอื้อต่อการรักษา
คนดีคนเก่ง และพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้ปฏิบัติภารกิจคณะ
ให้บรรลุเป้าหมาย 

1. พัฒนาระบบการวัดและ
ประเมินผลตามสมรรถนะและ
ความสามารถระดับคณะ 
2. สร้างแรงจูงใจในการพัฒนา
บุคลากรตามเส้นทาง
ความก้าวหน้าทางสายวิชาชีพ 
3. ยกย่องเชิดชูคนดีคนเก่ง 

14. ระดับความสำเร็จของการพัฒนา
บุคลากรให้มีสมรรถนะตามเกณฑ์ 
15. ร้อยละของบุคลากรที่มีคุณวุฒิ
การศึกษาเพ่ิมข้ึน 
16. ร้อยละของบุคลากรที่มีตำแหน่ง
ทางวิชาการเพ่ิมข้ึน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบบัปรับปรุง 2565) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาท้องถิ่นด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม 
เป้าประสงค์ที่ 1 มีขีดความสามารถในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมภายใต้การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ 
กลยุทธ์  1.1  สร้างระบบการบริหารงานวิจัย ให้มีมูลค่าเพ่ิมกับชุมชนและท้องถิ่น   
มาตรการ: 
1. กำหนดนโยบายให้ทุกหลักสูตรจัดทำวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาสังคมหรือชุมชน  
2. สร้างมูลค่าเพ่ิมจากงานวิจัยและนวัตกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ตัวช้ีวัด 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
65 

ค่าเป้าหมาย 2561 - 2565 เกณฑ์การให้คะแนน 
คำอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 

2561 2562 2563 2564 2565 1 2 3 4 5 
1 ร้อยละของหลักสูตรที่มีงานวิจัยและ

นวัตกรรมซึ่งนำไปใช้พัฒนาชุมชน/
ท้องถิ่น 

7 80 - - 75 80 80 60 65 70 75 80 ประเด็นการประเมินผล 
       เป็นผลงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ที่
ชุมชน ท้องถิ่นสังคมได้รับประโยชน์หรือ
นำไปใช้และเกดิการพัฒนาต่อบุคคล ชุมชน 
ท้องถิ่น 

2 จำนวนงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่
นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
สังคม/ชุมชน 

7 20 5 10 15 20 20 11 12 13 14 15 ประเด็นการประเมินผล 
     เป็นผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ี
ชุมชน ท้องถิ่นสังคมได้รับประโยชน์หรือ
นำไปใช้และเกดิการพัฒนาต่อบุคคล ชุมชน 
ท้องถิ่น 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาท้องถิ่นด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม 
เป้าประสงค์ที่ 1 มีขีดความสามารถในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมภายใต้การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ 
กลยุทธ์  1.2  พัฒนาเครือข่ายการวิจัย กับชุมชน/ท้องถิ่น/ต่างประเทศ 
มาตรการ: 
1. สร้างความร่วมมือด้านวิจัยกับชุมชน/ท้องถิ่น/ต่างประเทศ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ตัวช้ีวัด 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
65 

ค่าเป้าหมาย 2561 - 2565 เกณฑ์การให้คะแนน 
คำอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 

2561 2562 2563 2564 2565 1 2 3 4 5 
3 จำนวนผลงานที่ชุมชน ท้องถิ่นสังคม

ได้รับประโยชน์หรือนำไปใช้ 
 

7 8 
ผลงาน 

- - 8 
ผลงาน 

8 
ผลงาน 

8 
ผลงาน 

2 
ผลงาน 

4 
ผลงาน 

6 
ผลงาน 

8 
ผลงาน 

10 
ผลงาน 

ประเด็นการประเมิน 
    เป็นผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
ชุมชน ท้องถิ่นสังคมได้รับประโยชน์หรือ
นำไปใช้และเกดิการพัฒนาต่อบุคคล ชุมชน 
ท้องถิ่น 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการผลิตบัณฑิตภายใต้เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและชุมชนท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ที่ 2 บัณฑิตมีคุณภาพที่สร้างสรรค์สังคม 
กลยุทธ์  2.1  พัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะสำคัญเพ่ือเข้าสู่ตลาดแรงงานโดยเน้นศาสตร์พระราชา 
มาตรการ: 
1. จัดการการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐานเพ่ือผลิตบัณฑิตและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสังคม/ชุมชน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ตัวช้ีวัด 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
65 

ค่าเป้าหมาย 2561 - 2565 เกณฑ์การให้คะแนน 
คำอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 

2561 2562 2563 2564 2565 1 2 3 4 5 
4 ร้อยละของหลักสูตรที่นำศาสตร์

พระราชาไปใช้ประกอบการเรียน
การสอน 

7 90 - - ร้อยละ
80 

ร้อยละ
90 

ร้อยละ
90 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
65 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
75 

ร้อยละ 
80 

ประเด็นการประเมิน 
   ร้อยละ 60 - 65  =  (1 คะแนน) 
   ร้อยละ 65 - 70  =  (2 คะแนน) 
   ร้อยละ 70 - 75  =  (3 คะแนน) 
   ร้อยละ 75 – 80 =  (4 คะแนน) 
   ร้อยละ 80 ข้ึนไป = (5 คะแนน) 

5 ร้อยละของภาวการณม์ีงานทำ
ของบัณฑิต 

5 100 100 100 100 100 100 80 85 90 95 100 ประเด็นการประเมินผล 
พิจารณาจากจำนวนร้อยละของ
นักศึกษาท่ีได้รับงานทำหลังสำเร็จ
การศึกษาภายใน 1 ป ี
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพบัณฑิตเพื่อรับใช้สังคม ชุมชน ท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ที่ 3 บัณฑิตมีคุณภาพสามารถรับใช้สังคม ชุมชน ท้องถิ่น 
กลยุทธ์  3.1  พัฒนาหลักสูตรที่สนองตอบต่อการพัฒนาท้องถิ่น แนวทางการพัฒนาประเทศ และนักศึกษาต่างชาติ 
มาตรการ: 
1. จัดการการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐานเพ่ือผลิตบัณฑิตและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสังคม/ชุมชน 
 

 
 
 
 
 

ที ่ ตัวช้ีวัด 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
65 

ค่าเป้าหมาย 2561 - 2565 เกณฑ์การให้คะแนน 
คำอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 

2561 2562 2563 2564 2565 1 2 3 4 5 
6 จำนวนหลักสตูรทีส่นองตอบต่อการ

พัฒนาท้องถิ่น แนวทางการพัฒนา
ประเทศ และนักศึกษาต่างชาต ิ
 

7 7 - - 7 7 7 3 4 5 6 7 ประเด็นการประเมิน : 
จำนวนหลกัสูตรที่ดำเนินการตามแนวทางดังนี้ 
1) กำหนดชุมชนหรอืองค์การเป้าหมายของการ
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยมีความร่วมมือ
ระหว่างคณะหรือหนว่ยงานเทียบเท่า 
2) จัดทำแผนบริการวิชาการโดยมีส่วนรว่มจากทุก
หลักสูตร และองค์การเปา้หมายที่กำหนดใน ข้อ 1 
3) จัดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน
เป้าหมายโดยมุ่งเน้นการบูรณาการกับพนัธกิจอื่น 
4) ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายดำเนินการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
5) คณะมีหลักสูตรความร่วมมือกับหนว่ยงาน
ภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือองค์กรเป้าหมาย
อย่างต่อเนื่อง 
6) ทุกโปรแกรมวิชามีสว่นร่วมในการดำเนินการตาม
แผนบริการทางวิชาการแก่สังคมของคณะ 
7) มีการประเมินผลการดำเนินงานตามแผน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพบัณฑิตเพื่อรับใช้สังคม ชุมชน ท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ที่ 3 บัณฑิตมีคุณภาพสามารถรับใช้สังคม ชุมชน ท้องถิ่น 
กลยุทธ์  3.2  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะ 
มาตรการ: 
1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากต่างประเทศโดยผ่านอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยน 
2. พัฒนาความร่วมมือ เพื่อเพ่ิมพ้ืนที่เครือข่ายให้บริการวิชาการกับชุมชนท้องถิ่น 

 
 
 
 

ที ่ ตัวช้ีวัด 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
65 

ค่าเป้าหมาย 2561 - 2565 เกณฑ์การให้คะแนน 
คำอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 

2561 2562 2563 2564 2565 1 2 3 4 5 
7 ระดับความสำเร็จในการ

ดำเนินงานสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือท้ังภายในและ
ต่างประเทศ 

7 5 ข้อ 3 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5-6 ข้อ ประเด็นการประเมิน : 
1) กำหนดชุมชนหรือองค์การเป้าหมายของการ
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยมีความร่วมมือ 
ระหว่างคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า 
2) จัดทำแผนบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมจาก
ทุกหลักสูตร และองค์การเป้าหมายท่ีกำหนดใน 
ข้อ 1 
3) จัดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน
เป้าหมายโดยมุ่งเน้นการบูรณาการกับพันธกิจอื่น 
4) ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายดำเนินการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
5) คณะมีหลักสูตรความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือองค์กร
เป้าหมายอย่างต่อเนื่อง 
6) ทุกโปรแกรมวิชามีส่วนร่วมในการดำเนินการ
ตามแผนบริการทางวิชาการแก่สังคมของคณะ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพบัณฑิตเพื่อรับใช้สังคม ชุมชน ท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ที่ 3 บัณฑิตมีคุณภาพสามารถรับใช้สังคม ชุมชน ท้องถิ่น 
กลยุทธ์  3.3  ส่งเสริมการเรียนรู้และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้แก่ชุมชน 
มาตรการ: 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม 
2. ส่งเสริมการเรียนรู้และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  
3. ส่งเสริมให้เกิดการสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ตัวช้ีวัด 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
65 

ค่าเป้าหมาย 2561 - 2565 เกณฑ์การให้คะแนน 
คำอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 

2561 2562 2563 2564 2565 1 2 3 4 5 
8 จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่

ส่งเสริมการเรียนรู้และทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม 

7 8  
โครงการ 

- - 6 
โครงการ 

7 
โครงการ 

8 
โครงการ 

2 
โครงการ 

3 
โครงการ 

4 
โครงการ 

5 
โครงการ 

6 
โครงการ 

ประเด็นการประเมินผล :  
1) มีโครงการ/กจิกรรม ท่ีส่งเสริม

คุณธรรม จรยิธรรม ให้เกิดแก่
นักศึกษา 
  2) นักศึกษาทุกหลักสูตรได้เข้า
ร่วมโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริม
คุณธรรม จรยิธรรม 

9 จำนวนนวัตกรรมความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

5 6  4 5 5 6 6 2 3 4 5 6 ประเด็นการประเมิน : 
พิจารณาจากจำนวนองค์ความรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
เป้าประสงค์ที่ 4 การบริหารการจัดการที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
กลยุทธ์  4.1  พัฒนาการบริหารจัดการสื่อและเทคโนโลยีที่ครอบคลุมกับทุกพันธกิจให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย 
มาตรการ: 
1. จัดระบบการบริหารจัดการสื่อการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ 
2. สำรวจอุปกรณ์ สื่ออุปกรณ์ เทคโนโลยี แหล่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ตัวช้ีวัด 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
65 

ค่าเป้าหมาย 2561 - 2565 เกณฑ์การให้คะแนน 
คำอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 

2561 2562 2563 2564 2565 1 2 3 4 5 
10 ร้อยละความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการ

สื่ออุปกรณ์ เทคโนโลยี แหล่ง
สนับสนุนการเรยีนรู ้

5 ร้อยละ 
95 

- - ร้อยละ
80 

ร้อยละ
90 

ร้อยละ
95 

60 65 70 75 80 ประเด็นการประเมิน 
   ร้อยละ 60 - 65  =  (1 คะแนน) 
   ร้อยละ 65 - 70  =  (2 คะแนน) 
   ร้อยละ 70 - 75  =  (3 คะแนน) 
   ร้อยละ 75 – 80 =  (4 คะแนน) 
   ร้อยละ 80 ข้ึนไป = (5 คะแนน) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
เป้าประสงค์ที่ 4 การบริหารการจัดการที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
กลยุทธ์  4.2  พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมารองรับพันธกิจของคณะ 
มาตรการ: 
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่มีอยู่ในระบบ 
2. พัฒนาระบบ Application ในการบริหารจัดการเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอนและการวิจัยบริการ 

 
 
 
 

ที ่ ตัวช้ีวัด 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
65 

ค่าเป้าหมาย 2561 - 2565 เกณฑ์การให้คะแนน 
คำอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 

2561 2562 2563 2564 2565 1 2 3 4 5 
11 ร้อยละของผลสัมฤทธ์ิของงาน 5 5 - - - - 5 1 2 3 4 5 ประเด็นการประเมิน 

1. มีนโยบายการพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่เห็นเป็น
รูปธรรม มีระบบ และกลไกในการนำนโยบายไปสู่
การปฏิบัต ิ(1 คะแนน)  
2. มีการจัดทำแผนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและ
นำแผนไปบรรจุไว้เป็นโครงการ/กิจกรรม ใน
แผนปฏิบัติราชการประจำปี (2 คะแนน) 
3. มีการดำเนินการตามแผน  (3 คะแนน) 
4. มีการประเมินทบทวนการดำเนินการตามแผน (4 
คะแนน) 
5. มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงการ
ดำเนินการ (5 คะแนน) 

12 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มี
ต่อระบบบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศของคณะ 

5 4.50 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 ประเด็นการประเมิน 
   - 3.50  =  (1 คะแนน) 
   - 3.75  =  (2 คะแนน) 
   - 4.00  =  (3 คะแนน) 
   - 4.25  =  (4 คะแนน) 
   - 4.50 ขึ้นไป = (5 คะแนน) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
เป้าประสงค์ที่ 4 การบริหารการจัดการที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
กลยุทธ์  4.3  พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ 
มาตรการ: 
1. พัฒนาอาจารย์ให้มีวุฒิการศึกษาและตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. 
2. พัฒนาอาจารย์ให้มีศักยภาพการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
3. พัฒนาอาจารย์ให้มีศักยภาพการทำวิจัยเพื่อผลิต/พัฒนานวัตกรรมสำหรับนำไปใช้พัฒนาสังคมและชุมชน 
4. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพทางด้านทักษะ 
 

 
 
 
 

ที ่ ตัวช้ีวัด 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
65 

ค่าเป้าหมาย 2561 - 2565 เกณฑ์การให้คะแนน 
คำอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 

2561 2562 2563 2564 2565 1 2 3 4 5 
13 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการ

พัฒนาศักยภาพ 
5 80 40 50 60 70 80 ร้อยละ 

40 
ร้อยละ 

50 
ร้อยละ 

60 
ร้อยละ 

70 
ร้อยละ 

80 
ประเด็นการประเมิน : 
พิจารณาจากจำนวนร้อยละบุคลากรสาย
วิชาการที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพท้ัง 3
ด้าน ได้แก ่
  1. ด้านการสื่อสารภาษาต่างประเทศ
รวมถึงภาษาของกลุ่มอาเซียน (+3) เพื่อ
นำไปใช้ในการจัดการเรยีนการสอน 
  2. ด้านการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนเพื่อผลิต/พัฒนานวัตกรรมสำหรับ
นำไปใช้พัฒนาสังคมและชุมชน 
  3. ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนำไปใช้ใน
การจัดการเรยีนการสอน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
เป้าประสงค์ที่ 4 การบริหารการจัดการที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
กลยุทธ์  4.4  พัฒนาระบบบริหารบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเอื้อต่อการรักษาคนดีคนเก่ง และพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ปฏิบัติภารกิจคณะให้
บรรลุเป้าหมาย 
มาตรการ: 
1. พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลตามสมรรถนะและความสามารถระดับคณะ 
2. สร้างแรงจูงใจในการพัฒนาบุคลากรตามเส้นทางความก้าวหน้าทางสายวิชาชีพ 
3. ยกย่องเชิดชูคนดีคนเก่ง 

 

 

ท่ี ตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
65 

ค่าเป้าหมาย 2561 - 2565 เกณฑ์การให้คะแนน 
คำอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 

2561 2562 2563 2564 2565 1 2 3 4 5 
14 ระดับความสำเร็จของการ

พัฒนาบุคลากรใหม้ี
สมรรถนะตามเกณฑ ์

7 5 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ  5 ข้อ 1 
ข้อ 

2 
ข้อ 

3 
ข้อ 

4 
ข้อ 

5 
ข้อ 

ประเด็นการประเมิน : 
    1 มีแผนพัฒนาบุคลากร   
    2 มีกิจกรรมพัฒนาบุคลากรที่จัดโดยหน่วยงาน

ทั้งภายในและภายนอก 
    3 มีการกำกับติดตามผลการพัฒนาบคุลากร 
    4 มีการประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร 
    5 มีการนำผลการพัฒนาบุคลากรไปใช้
ประโยชน ์

15 ร้อยละของบุคลากรที่มี
คุณวุฒิการศึกษาเพิ่มขึ้น 

7 30 17 19 21 23 30 ร้อยละ 17 ร้อยละ 19 ร้อยละ 21 ร้อยละ 23 ร้อยละ 25 ประเด็นการประเมิน  
พิจารณาจากจำนวนอาจารย์ประจำที่มคุีณวุฒิ
การศึกษาปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  เปรียบเทียบ
กับจำนวนอาจารยป์ระจำทั้งหมด  แสดงผลเป็น
ร้อยละเปรียบเทียบกับจำนวนอาจารย์ประจำ
ทั้งหมด  แสดงผลเป็นร้อยละ 
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ท่ี ตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
65 

ค่าเป้าหมาย 2561 - 2565 เกณฑ์การให้คะแนน 
คำอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 

2561 2562 2563 2564 2565 1 2 3 4 5 
16 ร้อยละของบุคลากรที่มตีำแหน่ง

ทางวิชาการเพิ่มขึ้น 
7 30 17 19 21 23 30 ร้อยละ 17 ร้อยละ 19 ร้อยละ 21 ร้อยละ 23 ร้อยละ 25 ประเด็นการประเมิน  

พิจารณาจากจำนวนอาจารย์ประจำที่ดำรง
ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.) รอง
ศาสตราจารย์ (รศ.)  และศาสตราจารย์ 
(ศ.)  แสดงผลเป็นร้อยละ เปรียบเทียบกับ
จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด  แสดงผล
เป็นร้อยละ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
1. พัฒนาท้องถิ่นด้วย
องค์ความรู้และ
นวัตกรรม 

1. มีขีดความสามารถใน
การพัฒนาท้องถิ่นด้วย
องค์ความรู้และ
นวัตกรรมภายใต้การบูร
ณาการพันธกิจสัมพันธ์ 

กลยุทธ์ที่ 1.1  สร้างระบบ
การบริหารงานวิจัย ให้มี
มูลค่าเพ่ิมกับชุมชนและ
ท้องถิ่น   

1. กำหนดนโยบายให้ทุก
หลักสูตรจัดทำวิจัยและ
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาสังคมหรือ
ชุมชน  
2. สร้างมูลค่าเพ่ิมจากงานวิจัย
และนวัตกรรม 

1. ร้อยละของหลักสูตรที่มี
งานวิจัยและนวัตกรรมซึ่ง
นำไปใช้พัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น 
2. จำนวนงานวิจัยหรือ
นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาสังคม/ชุมชน  

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ 

กลยุทธ์ที่  1.2 พัฒนา
เครือข่ายการวิจัย กับ
ชุมชน/ท้องถิ่น/ต่างประเทศ 

1. สร้างความร่วมมือด้านวิจัย
กับชุมชน/ท้องถิ่น/ต่างประเทศ 

3. จำนวนผลงานที่ชุมชน 
ท้องถิ่นสังคมได้รับประโยชน์
หรือนำไปใช้ 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ 

2. พัฒนาระบบการ
ผลิตบัณฑิตภายใต้
เครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการ
และชุมชนท้องถิ่น 

2. บัณฑิตมีคุณภาพที่
สร้างสรรค์สังคม 
 

กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาบัณฑิต
ให้มีทักษะสำคัญเพ่ือเข้าสู่
ตลาดแรงงานโดยเน้น
ศาสตร์พระราชา 

1. จัดการการเรียนการสอน
โดยใช้การวิจัยเป็นฐานเพ่ือ
ผลิตบัณฑิตและนวัตกรรมไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาสังคม/
ชุมชน 

4. ร้อยละของหลักสูตรที่นำ
ศาสตร์พระราชาไปใช้
ประกอบการเรียนการสอน 
5. ร้อยละของภาวการณ์มีงาน
ทำของบัณฑิต 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

3. พัฒนาศักยภาพ
บัณฑิตเพ่ือรับใช้
สังคม ชุมชน ท้องถิ่น 

3. บัณฑิตมีคุณภาพ
สามารถรับใช้สังคม 
ชุมชน ท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนา
หลักสูตรที่สนองตอบต่อ
การพัฒนาท้องถิ่น แนว
ทางการพัฒนาประเทศ 
และนักศึกษาต่างชาติ 

1. จัดการการเรียนการสอน
โดยใช้การวิจัยเป็นฐานเพ่ือ
ผลิตบัณฑิตและนวัตกรรมไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาสังคม/
ชุมชน 

6. จำนวนหลักสูตรที่
สนองตอบต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น แนวทางการพัฒนา
ประเทศ และนักศึกษา
ต่างชาติ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุง 2565) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
กลยุทธ์ที่ 3.2 สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับ
องค์กรภายในและ
ต่างประเทศเพ่ือเสริมสร้าง
ประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์
และพันธกิจของคณะ 

1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
จากต่างประเทศโดยผ่าน
อาจารย์และนักศึกษา
แลกเปลี่ยน 
2. พัฒนาความร่วมมือ เพื่อ
เพ่ิมพ้ืนที่เครือข่ายให้บริการ
วิชาการกับชุมชนท้องถิ่น 
            

7. ระดับความสำเร็จในการ
ดำเนินงานสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือทั้งภายในและ
ต่างประเทศ 
 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ 

กลยุทธ์ที่ 3.3 ส่งเสริมการ
เรียนรู้และทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรมให้แก่ชุมชน 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดทำฐานข้อมูลด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 
2. ส่งเสริมการเรียนรู้และทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม  
3. ส่งเสริมให้เกิดการสร้าง
มาตรฐานด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม 

8. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่
ส่งเสริมการเรียนรู้และทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม 
9. จำนวนนวัตกรรมความรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและ 
ศิลปวัฒนธรรม 

4. พัฒนาระบบ
บริหารจัดการด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล 

4. การบริหารการ
จัดการที่ทันสมัยด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล 
 

กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาการ
บริหารจัดการสื่อและ
เทคโนโลยีที่ครอบคลุมกับ
ทุกพันธกิจให้มี
ประสิทธิภาพและทันสมัย 

1. จัดระบบการบริหารจัดการ
สื่อการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ 
2. สำรวจอุปกรณ์ สื่ออุปกรณ์ 
เทคโนโลยี แหล่งสนับสนุนการ
เรียนรู้        

10. ร้อยละความพึงพอใจจาก
ผู้ใช้บริการสื่ออุปกรณ์ 
เทคโนโลยี แหล่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 
 

คณบดี 
รองคณบดีฝ่ายวางแผน
และประกันคุณภาพ 
หัวหน้าสํานักงานคณบดี 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนาการ
บริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพโดยนำ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมา
รองรับพันธกิจของคณะ 

1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่มี
อยู่ในระบบ 
2. พัฒนาระบบ Application 
ในการบริหารจัดการเทคโนโลยี
เพ่ือการเรียนการสอนและการ
วิจัยบริการ 

11. ระดับความสำเร็จของ
ผลสัมฤทธิ์ของงาน 
12. ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มีต่อระบบบริหาร
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของคณะ 

คณบดี 
รองคณบดีฝ่ายวางแผน
และประกันคุณภาพ 
หัวหน้าสํานักงานคณบดี 

กลยุทธ์ที่ 4.3 พัฒนา
ศักยภาพอาจารย์ให้เป็นมือ
อาชีพ 

1. พัฒนาอาจารย์ให้มีวุฒิ
การศึกษาและตำแหน่งทาง
วิชาการสูงขึ้นตามเกณฑ์
มาตรฐาน สกอ. 
2. พัฒนาอาจารย์ให้มีศักยภาพ
การทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน 
3. พัฒนาอาจารย์ให้มีศักยภาพ
การทำวิจัยเพื่อผลิต/พัฒนา
นวัตกรรมสำหรับนำไปใช้
พัฒนาสังคมและชุมชน 
4. พัฒนาบุคลากรให้มี
ศักยภาพทางด้านทักษะ 

13. ร้อยละของอาจารย์ที่
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
กลยุทธ์ที่ 4.4 พัฒนาระบบ
บริหารบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุนเอื้อต่อ
การรักษาคนดีคนเก่ง และ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้
ปฏิบัติภารกิจคณะให้บรรลุ
เป้าหมาย 

1. พัฒนาระบบการวัดและ
ประเมินผลตามสมรรถนะและ
ความสามารถระดับคณะ 
2. สร้างแรงจูงใจในการพัฒนา
บุคลากรตามเส้นทาง
ความก้าวหน้าทางสายวิชาชีพ 
3. ยกย่องเชิดชูคนดีคนเก่ง 

14. ระดับความสำเร็จของการ
พัฒนาบุคลากรให้มสีมรรถนะ
ตามเกณฑ์ 
15. ร้อยละของบุคลากรที่มี
คุณวุฒิการศึกษาเพ่ิมขึ้น 
16. ร้อยละของบุคลากรที่มี
ตำแหน่งทางวิชาการเพ่ิมขึ้น 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
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แผนภูมิแผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2561-2565  
(ฉบับปรับปรุง 2565) 

 

 

 

 

 

 

 

             
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน ์

เป็นองค์กรที่ผลิตบัณฑิตให้มีมาตรฐานสากล พร้อมนำองค์ความรู้และนวัตกรรมสู่การพัฒนาท้องถิ่น 

พันธกิจ 1 
 สร้างองค์ความรู้และนว
ตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

 

พันธกิจ 2 
สร้างความร่วมมือทาง

วิชาการและชุมชนท้องถิ่น
เพื่อผิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

พันธกิจ 3 
เสริมสร้างศักยภาพ

บัณฑิตเพื่อรับใช้สังคม 
ชุมชนท้องถิ่น 

 

พันธกิจ 4 
จัดทำระบบบริหารจัดการ
ด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 

ประเด็นยทุธศาสตร์ 1 
พัฒนาท้องถิ่นด้วยองค์ความรู้

และนวัตกรรม 

เป้าประสงค์ 1 
มีขีดความสามารถในการพัฒนา

ท้องถิ่นด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
ภายใต้การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ ์

กลยุทธ ์1 

กลยุทธ์ที ่1.1  สร้างระบบการ
บริหารงานวิจยั ให้มีมูลค่าเพิ่มกับ
ชุมชนและท้องถิ่น   

กลยุทธ์ที ่ 1.2 พัฒนาเครือข่ายการ
วิจัย กับชุมชน/ทอ้งถิ่น/
ต่างประเทศ 

ประเด็นยทุธศาสตร์ 2 
พัฒนาระบบการผลิตบัณฑิตภายใต้
เครือข่ายความร่วมมอืทางวิชาการ

และชุมชนท้องถิ่น 

ประเด็นยทุธศาสตร์ 3 
พัฒนาศักยภาพบัณฑิตเพื่อรับใช้

สังคม ชุมชน ท้องถิ่น 

เป้าประสงค์ 2 
บัณฑิตมีคุณภาพที่สร้างสรรค์สังคม 

 

 

เป้าประสงค์ 3 

บัณฑิตมีคุณภาพสามารถรับใช้สังคม 
ชุมชน ท้องถิ่น 

 

กลยุทธ ์2 

กลยุทธ์ที ่2.1 พัฒนาบัณฑิตให้มี
ทักษะสำคัญเพื่อเขา้สู่ตลาดแรงงาน
โดยเน้นศาสตร์พระราชา 

 

 

กลยุทธ ์4 

กลยุทธ์ที ่4.1 พัฒนาการบริหาร
จัดการสื่อและเทคโนโลยีที่
ครอบคลุมกับทุกพันธกิจให้มี
ประสิทธิภาพและทันสมยั 
 
กลยุทธ์ที ่4.2 พัฒนาการบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพโดยนำ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมารองรับ
พันธกิจของคณะ   

กลยุทธ์ที ่4.3 พัฒนาศักยภาพ
อาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ 

กลยุทธ์ที ่4.4 พัฒนาระบบ
บริหารบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุนเอื้อต่อการรักษาคน
ดีคนเก่ง และพัฒนาศักยภาพ

      กลยุทธ์  
(รวม 10 กลยุทธ์) 

ประเด็นยทุธศาสตร์ 4 
พัฒนาระบบบริหารจัดการดว้ย

เทคโนโลยีดิจิทัล 

เป้าประสงค์ 4 

การบริหารการจัดการที่ทันสมัยด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล 

 

กลยุทธ ์3 

กลยุทธ์ที ่3.1 พัฒนาหลกัสูตรที่
สนองตอบต่อการพัฒนาทอ้งถิ่น 
แนวทางการพัฒนาประเทศ และ
นักศึกษาต่างชาต ิ

กลยุทธ์ที ่3.2 สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับองค์กรภายใน
และต่างประเทศเพื่อเสริมสร้าง
ประสิทธิผลตามวิสยัทัศน์และ
พันธกิจของคณะ 

กลยุทธ์ที ่3.3 ส่งเสริมการเรียนรู้
และทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมให้แก่ชุมชน 
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ตัวชี้วัด(รวม 16 ตัวชี้วัด) 

 กลยุทธ ์1.1  มี  2   มาตรการ 

กลยทุธ์ 1.2  มี  1   มาตรการ 

 (รวม 3 มาตรการ) 

 

 

กลยทุธ์ 2.1  ม ี 1  มาตรการ 

 

 (รวม 1 มาตรการ) 

 

 

กลยทุธ์ 4.1 มี  2  มาตรการ 

กลยทุธ์ 4.2 มี  2  มาตรการ 

กลยทุธ์ 4.3 มี  4  มาตรการ 

กลยทุธ์ 4.4 มี  3  มาตรการ 

 (รวม 11 มาตรการ) 

 

 

มาตรการ (รวม  21  มาตรการ) 

 กลยุทธ ์1.1   ม ี 2   ตวัชี้วัด 

กลยทุธ์ 1.2   มี  1   ตัวชี้วัด 

 (รวม 3  ตวัชี้วัด) 

 

กลยทุธ์ 2.1   มี  2   ตัวชี้วัด 

 (รวม  2  ตัวชี้วัด) 

 

 

กลยทุธ์ 4.1  มี   1 ตัวชี้วดั 

กลยทุธ์ 4.2  มี   2  ตัวชีว้ัด 

กลยทุธ์ 4.3  มี   1  ตัวชีว้ัด 

กลยทุธ์ 4.4  มี   3  ตัวชีว้ัด 

(รวม 7 ตัวชี้วัด) 

 

 

 

กลยทุธ์ 3.1  มี  1  มาตรการ 

กลยทุธ์ 3.2  มี  2  มาตรการ 

กลยทุธ์ 3.3  มี  3  มาตรการ 

 (รวม 6 มาตรการ) 

 

 

กลยทุธ์ 3.1  มี   1  ตัวชีว้ัด 

กลยทุธ์ 3.2  มี   1  ตัวชีว้ัด 

กลยทุธ์ 3.3  มี   2  ตัวชีว้ัด 

 (รวม  4  ตัวชี้วัด) 
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ส่วนที่  4 
การแปลงแผนกลยทุธ์สู่การปฏิบัต ิ

 

การแปลงแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี สู่การปฏิบัติ  หมายถึง  การจัดทำแผนปฏิบัติการ  การสื่อสาร  ถ่ายทอด
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  ไปสู่ระดับหน่วยงานปฏิบัติต่างๆ  โดยกำหนดเป้าประสงค์และกลยุทธ์ทั้งในระดับ
กระทรวง  กรม  ไปจนถึงระดับบุคคลที่สามารถปฏิบัติได้จริงและมีความสอดคล้องเชื่อมโยงระหว่างกัน  รวมทั้งมี
ความสมดุลระหว่างมิติประสิทธิผล  มิติคุณภาพ  มิติประสิทธิภาพ  และมิติการพัฒนาองค์กร  โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

1.  หลักการ 

 การปฏิรูประบบราชการไทยเป็นความพยายามในการเปลี่ยนแปลงการบริหารของภาครัฐขนาดใหญ่  โดย
อาศัยแนวคิดเกี ่ยวกับการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่  (New  Public  Management) โดยแนวคิดดังกล่าว
ต้องการให้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และวิธีการบริหารภาครัฐโดยเปลี่ยนมาเน้นถึงวัตถุประสงค์และสัมฤทธิ์
ผลของการดำเนินงาน  ทั้งในแง่ของผลผลิต (Output)  และผลลัพธ์  (Outcome)  ความคุ้มค่าของเงิน  รวมทั้ง
การพัฒนาคุณภาพและสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ  โดยนำเอาเทคนิคการบริหารจัดการ
สมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้  เช่น  การวางแผนเชิงกลยุทธ์  การวัดและการประเมินผลงาน  การบริหารคุณภาพ
โดยรวม  เป็นต้น 
 เทคนิควิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่  “การบริหารงานที่มุ ่งเน้นผลสัมฤทธิ์” หรือ  RBM  (Results  
Based Management) เป็นการบูรณาการหรือเชื่อมโยงเรื่องของการวางแผนเชิงกลยุทธ์  ระบบการงบประมาณ  
และระบบการวัดผลงานเข้าด้วยกันอย่างครบวงจร   โดยกำหนดวัตถุประสงค์ขององค์กรและเป้าหมายของการ
ปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและสามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม   โดยการจัดทำตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก (Key  
Performance  Indicator)  และเกณฑ์มาตรฐานไว้ล่วงหน้า  รวมทั้งการใช้ประโยชน์ของข้อมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในการปรับปรุงประสิทธิภาพ  คุณภาพและประสิทธิภาพของการดำเนินงาน  ในส่วน
ของระบบการงบประมาณเป็นการเชื ่อมโยงผลงานของหน่วยงานภาครัฐในแผนระดับยุทธศาสตร์กับคำขอ
งบประมาณ   กล่าวคือ  ผลผลิตหลักในแผนยุทธศาสตร์กับเม็ดเงินงบประมาณจะต้องสอดรับกัน  เรียกว่า  การ
วางแผน  “การงบประมาณที่มุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์”  หรือ  SPBB  (Strategic  Performance  Based  
Budgeting)    หน่วยงานภาครัฐจะต้องแสดงต้นทุนกิจกรรม  (Activity  based  costing)   และต้นทุนต่อหน่วย  
(Unit  cost)  อันจะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน   โดยสรุปแล้วกรอบการบริหาร
ยุทธศาสตร์อย่างครบวงจร  มี  5  ขั้นตอนดังนี้   
 1) การพัฒนายุทธศาสตร์   คือ  การกำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และประเด็นยุทธศาสตร์  โดยอาจใช้
เครื ่องมือในการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนขององค์กรและสภาพแวดล้อมภายนอก (SWOT  Analysis)   การ
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วิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  (Stakeholder  Analysis)  ทั้งนี้ยุทธศาสตร์ต้องสอดคล้องกับ
แผนการบริหารราชการแผ่นดินและพันธกิจขององค์กร 
 2) การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ  คือ  การสื่อสาร  ถ่ายทอด  และแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบตัิ  
โดยต้องกำหนดเป้าประสงค์และกลยุทธ์ทั้งในระดับกระทรวง  กรม  ไปจนถึงระดับบุคคลที่สามารถปฏิบัติได้จริง   
และมีความสอดคล้องเชื่อมโยงระหว่างกัน  รวมทั้งมีความสมดุลระหว่างมิติประสิทธิผล   มิติคุณภาพ  มิติ
ประสิทธิภาพ  และมิติการพัฒนาองค์กรด้วย    ซึ ่งหน่วยงานอาจใช้  Balanced  Scorecard และแผนที่
ยุทธศาสตร์ (Strategy  Map)  ในการวางแผนและสื่อสารกลยุทธ์ได้ 
 3) การปฏิบัติการ  คือ  การบริหารโครงการตามกลยุทธ์ที่ได้วางไว้ 
 4) การติดตามและเรียนรู้  คือ  การติดตามประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ที่ได้วางไว้    ซึ่งหลายๆ  หน่วยงานได้ประยุกต์ใช้รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment  
Report - SAR)  และ  War  Room  เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลได้ 
 5) การทดสอบและปรับยุทธศาสตร์  คือ  การปรับยุทธศาสตร์ให้เข้ากับสถานการณ์หรือความต้องการ
ของประชาชนผู้รับบริการที่เปลี่ยนแปลงไป  โดยต้องมีการประเมินความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์  (Strategic  Risk)  
เพ่ือป้องกันมิให้ยุทธศาสตร์คลาดเคลื่อนและไม่ตรงต่อสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
 
2.  การแปลงแผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประจำปี พ.ศ.  2561-2565  สู่การปฏิบัติ 
 ในการแปลงแผนกลยุทธ์ ประจำปี  พ.ศ.  2561-2565  ไปสู่การปฏิบัตินั้น  ในที่นี้หมายถึงการนำแผนกล
ยุทธ์ ไปจัดทำเป็นแผนปฏิบัติราชการประจำปี  โดยการถ่ายทอดนโยบาย  ผลผลิต  ผลลัพธ์  และค่าเป้าหมาย
ให้แก่  ผู้บริหาร/โปรแกรมวิชา/ศูนย์/สำนัก/หน่วยงานต่าง ๆ   ภายในคณะเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติผู้บริหาร/
โปรแกรมวิชา/ศูนย์/สำนัก/หน่วยงานต่าง ๆ   ให้เป็นไปอย่างสอดประสานกันทั้งในแง่ทิศทางและจังหวะเวลา  โดย
มีข้ันตอนดังนี ้

❖ การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ประจำปี  พ.ศ.  2561-2565  ผู ้บริหาร/โปรแกรมวิชา/ศูนย์/สำนัก/
หน่วยงานต่าง ๆ   โดยการชี้แจง  ทำความเข้าใจและความชัดเจนในแต่ละประเด็น   จัดการสัมมนาเพ่ือจัดทำแผน
กลยุทธ์ ประจำปี  พ.ศ.  2561- 2565   เพ่ือกำหนดค่าเป้าหมาย   แผนงาน-งาน/โครงการ  ตลอดจนทรัพยากรที่
ต้องการสำหรับจัดทำงบประมาณประจำปี   การกำกับผลการปฏิบัติงานต่อไป 

❖ สนับสนุนให้ ผู้บริหาร/โปรแกรมวิชา/ศูนย์/สำนัก/หน่วยงานต่าง ๆ  ชี้แจง  ทำความเข้าใจ  และ
ความชัดเจนในแต่ละประเด็นที่หน่วยงานตัวเองรับผิดชอบสู่ระดับหน่วยงานย่อยและบุคลากรในสังกัดในรูปแบบ
ต่าง ๆ   เช่น  การประชุม  สัมมนา  เป็นต้น 

❖ พิจารณาสนับสนุนเพื ่อให้โครงการที ่กำหนดไว้สามารถดำเนินการไปได้  ทั ้งนี ้คณะต้องให้การ
สนับสนุนในด้านการปรับโครงสร้าง  การปรับระบบงานหรือระเบียบ  การจัดหรือปรับบุคลากร  การจัดสรรหรือ
จัดหางบประมาณ  การสนับสนุนสถานที่  วัสดุ  อุปกรณ์ 

❖ การสร้างพลังและความร่วมมือเพื่อนำไปสู่ผลที่ตั้งเป้าหมายไว้ตามแผนงานและโครงการ  เรื่องที่ยาก
ที่สุด  คือ  การเปลี่ยนแปลงและการให้บุคลากรยอมรับการเปลี่ยนแปลง  ดังนั้น  วิธีที่จะนำมาใช้ประกอบด้วย    
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การพัฒนาศักยภาพและภาวะผู้นำผู้บริหารระดับต่าง ๆ    การมีส่วนร่วม  การทำงานเป็นทีม   ความผูกพันและ
การยอมรับ   การจูงใจ 

❖ คณะจะจัดระบบการสื่อสารองค์กรอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องแก่สาธารณะและบุคลากรในทุกระดับ  
การวางระบบสนับสนุนต่างๆ  เช่น   การบริหารการเปลี่ยนแปลง  การพัฒนาบุคลากร   การบริหารแบบมีส่วนร่วม    
เพื่อถ่ายทอดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และค่าเป้าหมายที่สำคัญให้แก่  โปรแกรมวิชา/ศูนย์/สำนัก/หน่วยงานต่าง ๆ  
ตลอดจนภาคส่วนต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง 

❖ คณะจะจัดให้มีระบบการจัดการความรู ้ในองค์กรโดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ที ่ดี  
(Best Practice)    การสร้างระบบแรงจูงใจต่างๆ  เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถ  ขวัญและกำลังใจของบุคลากร  
หน่วยงานและองค์กรให้มีความเข้มแข็ง  และมีระบบการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์  เพื่อให้สามารถสนองตอบ
ต่อการเปลี่ยนแปลงได้ด ี

❖ การบริหารผลการดำเนินงาน  คณะจะจัดระบบการบริหารผลการดำเนินงานให้มีกลไกเพื่อเฝ้าระวัง
และตรวจสอบผลการดำเนินงานที่มีความคลาดเคลื่อนจากแผน เพื่อประกอบการตัดสินใจว่าจะต้องมีการแก้ไข
อย่างไร โดยให้มีการรายงานตามลำดับขั้นของความรับผิดชอบเป็นรายเดือนหรือรายไตรมาส  ขึ้นอยู่กับลักษณะ
งาน วิธีการติดตาม จะใช้การกำหนดกิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรม   การกำหนดตารางเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดการ
ทำกิจกรรมเป็นกลไกกำกับ 

❖ การติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน ของงาน/โครงการและความสำเร็จขององค์กร  คณะจะจัดให้
มีกลไกเพื่อควบคุมการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ และก่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  ตลอดจนการเรียนรู้ใน
องค์กร  โดยดำเนินการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานที่ได้จริงกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ทั้งในรูปผลผลิต  (Output)  
และผลลัพธ์  (Outcome)  ภายใต้การบูรณาการระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติ
ราชการของ ก.พ.ร.  สกอ.  สมศ. สำนักงบประมาณและหน่วยงานกลางต่าง ๆ ให้เป็นเอกภาพ 
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การแปลงแผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2561-2565   
(ฉบับปรับปรุง 2565) สู่การปฏิบัติ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- การสื่อสารใน 
  องค์กร 

- การพัฒนาภาวะ   
  ผู้นำ 

- การพัฒนา 
  บุคลากร 

- การจัดการ 
  ความรู ้

- การบริหารการ 
  เปลี่ยนแปลง 

- การบริหารแบบม ี
  ส่วนร่วม 

-  การทำงานเป็นทีม 

-  ระบบสนับสนุน
ต่างๆ 

ทบทวนแผน 

การถ่ายทอดและแปลงแผนระดับโปรแกรม
วิชา/ศูนย์/หน่วยงานต่าง ๆ    

การถ่ายทอดและแปลงแผนระดับ
หน่วยงานย่อย 

แผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

ประจำปี พ.ศ.2561-2565 

(ฉบับปรับปรุง 2563) 

-  การบริหารผล 
   การดำเนินงาน 

 

-  การกำกับติดตาม 
   และประเมินผล 

 

-  การวิเคราะห ์
   สถานการณ ์

 

-  ระบบแรงจูงใจ 

 

แผนปฏิบัตริาชการประจำปีของ
หน่วยงานย่อย/บุคลากร 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 

ติดตาม ประเมินผล การ
ดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม 
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ยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ปี 

(พ.ศ.2560 - 2579) 

แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 
12 (พ.ศ.2560-2564) 

แผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560 - 2579 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

(ปี 2560 - 2564) 

กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 

(พ.ศ.2551 – 2565) 

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกำแพงเพชร 

แผนกลยุทธ์คณะ
มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
วิสัยทัศน์ “ประเทศ
ไทยมีความมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน 

“มั่นคง” 
หมายถึง การที่
ประเทศจะต้องเกิด
ความสงบสุข สันติ 
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต และ
ทรัพย์สิน ไม่ใช้ความ
รุนแรง หรือวิถีทาง
นอกกฎหมาย มี
ความรักใครส่ามัคคี
กัน 

“มั่งคั่ง” 
หมายถึง การทำให้
ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้นตาม
สมควรแก่ฐานะ การ
ทำให้เศรษฐกิจมี
ความเชื่อมโยง
ระหว่างกันมากข้ึน 
โดยให้ความสำคญักับ

วิสัยทัศน์ “มุ่งพัฒนา
ผู้เรยีนให้มีความรู้คู่
คุณธรรม มีคณุภาพชีวิตที่
ดี มีความสุขในสังคม” 
ของแผนพัฒนาการศึกษา
ฉบับน้ีจึงได้มีการกำหนด
ยุทธศาสตร์และ
วางเป้าหมายทีส่ามารถ
ตอบสนองการพัฒนาท่ี
สำคัญในดา้นต่างๆ คือ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนา
หลักสตูร กระบวนการ
เรียนการสอน การวดัและ
ประเมินผล ท่ีมุ่งหวังให้คน
ไทยมีคณุธรรมจรยิธรรม มี
ภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลงและการ
พัฒนาประเทศในอนาคต 
ซึ่งตอบสนองการพัฒนาใน
ด้านคุณภาพและด้านการ
ตอบโจทย์บริบทท่ี
เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิต 
พัฒนาครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา ท่ี
มุ่งหวังให้มีการผลิตครูได้

สำนักงานเลขาธิการสภา
การศึกษาจึงไดจ้ัดทำ
แผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560 – 2579 ซึ่ง
เป็นแผนระยะยาว 20 ปี 
เพื่อเป็นแผนแม่บทสำหรบั
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
นำไปใช้เป็นกรอบแนวทาง
ในการพัฒนา โดยกำหนด
วิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมาย 
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด และ
ยุทธศาสตร์ของแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ ดังนี ้
วิสัยทัศน์ (Vision)  
“คนไทยทุกคนไดร้ับ
การศึกษาและเรยีนรู้
ตลอดชีวิตอย่างมคีุณภาพ 
ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข 
สอดคล้องกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
และการเปลีย่นแปลงของ
โลกศตวรรษท่ี 21” 
วัตถุประสงค์ในการจัด
การศึกษา  4 ประการ คือ  
1) เพื่อพัฒนาระบบและ
กระบวนการจดัการศึกษา

วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่อง
จากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี 11 และกรอบ
หลักการของการวางแผนที่
น้อมนำและประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนา
อย่างมีส่วนร่วม การพัฒนา
ที่ยึดหลักสมดลุ ยั่งยืน โดย
วิสัยทัศน์ของการพัฒนาใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
ต้องให้ความสำคญักับการ
กำหนดทิศทางการพัฒนาท่ี
มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศ
ไทยจากประเทศท่ีมรีายได้
ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีมี
รายได้สูง มีความมั่นคง และ
ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่าง
มีความสุข และนำไปสู่การ
บรรลุวสิัยทัศนร์ะยะยาว 
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของ
ประเทศ โดยมีแนวทางใน
การพัฒนา ดังนี ้

สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ได้จดัทำ
กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปี  ฉบับท่ี 2  
(พ.ศ. 2551 – 2565) ขึ้น 
เพื่อเป็นกรอบและแนว
ทางการพฒันาการศึกษาท่ี
ชัดเจนร่วมกันของ
อุดมศึกษาไทย  โดยมี
เป้าหมายของกรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว ฉบับ
ที่ 2 เมื่อสิ้นสุดแผนในปี 
พ.ศ. 2565 คือ “ยกระดับ
คุณภาพอุดมศึกษาไทย 
เพื่อผลิตและพัฒนา
บุคลากรที่มคีุณภาพ
สามารถปรับตัวสาหรับ
งานท่ีเกิดขึ้นตลอดชีวิต
พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษา
ในการสร้างความรู้และ
นวัตกรรมเพื่อเพ่ิมขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศใน
โลกาภิวัฒน์ สนับสนุนการ
พัฒนาท่ียั่งยืนของท้องถิ่น
ไทยโดยใช้กลไกของธรร

มหาวิทยาลยัราชภฏัก
กำแพงเพชรกำหนดให้มี
ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี ้
1.การพัฒนาท้องถิ่น ด้วย
พันธกิจสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลยักับสังคม 
ท้องถิ่นด้วยศาสตร์ 
พระราชา 
2. การยกระดับ มาตรฐาน
การผลิตและ พัฒนาคร 
3. การยกระดับ คุณภาพ
และมาตรฐาน การผลิต
บัณฑิตใหม้ี คุณภาพ
สร้างสรรค์ สังคม 
4. การพัฒนาระบบ บริหาร
จัดการ มหาวิทยาลัยให้
ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรร
มา ภิบาล เป็นองค์กรแห่ง 
นวัตกรรม และมคีวาม 
มั่นคงทางการเงิน 
 
เป้าประสงค์ 
1. เพิ่มขีดความสามารถ 
สร้างความไดเ้ปรียบในเชิง 
แข่งขัน และลดความ 
เหลื่อมล้ำทางสังคม แก ่

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์กำหนดให้มี
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ และกล
ยุทธ์ ดังนี ้
1. พัฒนาท้องถิ่นด้วย
องค์ความรู้และ
นวัตกรรม 
2. พัฒนาระบบการผลิต
บัณฑิตภายใตเ้ครือข่าย
ความร่วมมือทาง
วิชาการและชุมชน
ท้องถิ่น 
3. พัฒนาศักยภาพ
บัณฑิตเพื่อรับใช้สังคม 
ชุมชน ท้องถิ่น 
4. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล 
 
เป้าประสงค์ 
1. มีขีดความสามารถใน
การพัฒนาท้องถิ่นด้วย
องค์ความรู้และ
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ยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ปี 

(พ.ศ.2560 - 2579) 

แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 
12 (พ.ศ.2560-2564) 

แผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560 - 2579 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

(ปี 2560 - 2564) 

กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 

(พ.ศ.2551 – 2565) 

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกำแพงเพชร 

แผนกลยุทธ์คณะ
มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
การค้าขายกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน 
มากกว่าท่ีจะพึ่งพา
แต่เฉพาะการส่งออก
ไปขายยังประเทศท่ี
อยู่ไกล บรหิาร
จัดการ
ภายในประเทศอย่าง
บูรณาการ ทั้งการ
ทรัพยากรน้ำ การ
ประกอบอาชีพ 
การศึกษา และ 
สิ่งแวดล้อมใหด้ำเนิน
ไปอย่างสมดุล 

“ยั่งยืน” 
หมายถึง การคำนึงถึง
การพัฒนาท่ียั่งยืน ไม่
ดำเนินการโครงการ
ใดๆ ที่อาจก่อให้เกิด
ภาระแกลู่กหลานใน
อนาคตข้างหน้า ใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างเหมาะสมตาม

สอดคล้องกับความ
ต้องการในการจัด
การศึกษาทุกระดับ ทุก
ประเภท และมสีมรรถนะ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
สามารถใช้ศักยภาพในการ
สอนได้อยา่งเต็มที่ ซึ่ง
ตอบสนองการพัฒนาใน
ด้านคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลิตและ
พัฒนากำลังคน รวมทั้ง
งานวิจัยท่ีสอดคล้องกับ
ความต้องการของการ
พัฒนาประเทศ ท่ีมุ่งหวัง
ให้กำลังคนไดร้ับการผลติ
และพัฒนาเพื่อเสริมสรา้ง
ศักยภาพการแข่งขันของ
ประเทศ และมีองค์ความรู้ 
เทคโนโลยี นวัตกรรม 
สนับสนุนการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่ง
ตอบสนองการพัฒนาใน
ด้านคุณภาพ และด้านการ
ตอบโจทย์บริบทท่ี
เปลี่ยนแปลง 

ที่มีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ  
2) เพื่อพัฒนาคนไทยให้
เป็นพลเมืองดี มี
คุณลักษณะทักษะและ
สมรรถนะที่สอดคล้องกบั
บทบัญญัติของรัฐธรรมนญู
แห่งราชอาณาจักรไทย
พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ และยุทธศาสตร์
ชาติ  
3) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้
เป็นสังคมแห่งการเรยีนรู้ 
และคณุธรรม จริยธรรม รู้
รักสามคัคี และร่วมมือ
ผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง และ 
4) เพื่อนำประเทศไทยก้าว
ข้ามกับดักประเทศท่ีมี
รายได้ปานกลาง และ
ความเหลื่อมล้ำ
ภายในประเทศลดลง
เพื่อให้บรรลุวสิัยทัศน์และ

1. การยกระดับศักยภาพ
การแข่งขันและการหลดุพ้น
กับดักรายได้ปานกลางสู่
รายได้สูง 
2. การพัฒนาศักยภาพคน
ตามช่วงวัยและการปฏริูป
ระบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ 
3. การลดความเหลื่อมลำ้
ทางสังคม 
4. การรองรับการเชื่อมโยง
ภูมิภาคและความเป็นเมือง 
5. การสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างเป็นมติรกับ
สิ่งแวดล้อม 
6. การบริหารราชการ
แผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

มาภิบาลการเงินการกำกับ
มาตรฐานและเครือข่าย
อุดมศึกษาบนพื้นฐานของ
เสรภีาพทางวิชาการความ
หลากหลายและเอกภาพ
เชิงระบบ” ประกอบด้วย 
 1) ยกระดับ
คุณภาพอุดมศึกษาไทย
เพื่อผลิตและพัฒนา
บุคลากรที่มคีุณภาพ 
 2) พัฒนา
ศักยภาพอุดมศึกษาในการ
สร้างความรู้ และ
นวัตกรรมเพื่อเพ่ิมขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 
 3) สนับสนุนการ
พัฒนาท่ียั่งยืนของท้องถิ่น
ไทย โดยใช้กลไกธรรมาภิ
บาล การเงิน การกำกับ
มาตรฐานและเครือข่าย
อุดมศึกษาบนพื้นฐานของ
เสรภีาพทางวิชาการ 
ความหลากหลาย และ
เอกภาพเชิงระบบ 

ชุมชนและท้องถิ่น ภายใต้ 
บริบทของท้องถิ่นโดยการ 
บูรณาการพันธกิจสมัพันธ์ 
เพื่อเป็นท่ีพึ่งของท้องถิ่น 
2. บัณฑิตครู ครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา มี
คุณภาพ และมี สมรรถนะ
ตามมาตรฐาน 
3. บัณฑิตมีคณุภาพ ที่
สร้างสรรคส์ังคม 
4. ระบบบริหารจัดการที่ 
ทันสมัยตามหลักธรรมา ภิ
บาล เป็นองค์กรแห่ง 
นวัตกรรมและมีความ มั่นคง
ทางการเงิน 
กลยุทธ ์
1.1 ยกระดับศักยภาพชุมชน
ให้พ่ึงพาตนเองได้  
1.2 พัฒนาระบบและกลไก
การบริหารจัดการงานวิจัย 
พัฒนาท้องถิ่น  
1.3 ยกระดับการตีพิมพ์
เผยแพร่และการใช้
ประโยชน์ งานวิจัยหรือ
ทรัพย์สินทางปัญญา 

นวัตกรรมภายใต้การบูร
ณาการพันธกิจสัมพันธ์ 
2. บัณฑิตมีคณุภาพที่
สร้างสรรคส์ังคม 
3. บัณฑิตมีคณุภาพ
สามารถรับใช้สังคม 
ชุมชน ท้องถิ่น 
4. การบริหารการ
จัดการที่ทันสมัยด้วย
เทคโนโลยีดิจิทลั 
กลยุทธ ์
กลยุทธ์ที่ 1.1  สร้าง
ระบบการบริหาร
งานวิจัย ให้มีมูลค่าเพิ่ม
กับชุมชนและท้องถิ่น   
กลยุทธ์ที ่ 1.2 พัฒนา
เครือข่ายการวิจัย กับ
ชุมชน/ท้องถิ่น/
ต่างประเทศ 
กลยุทธ์ที ่2.1 พัฒนา
บัณฑิตใหม้ีทักษะสำคญั
เพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน
โดยเน้นศาสตร์พระราชา 
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ยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ปี 

(พ.ศ.2560 - 2579) 

แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 
12 (พ.ศ.2560-2564) 

แผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560 - 2579 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

(ปี 2560 - 2564) 

กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 

(พ.ศ.2551 – 2565) 

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกำแพงเพชร 

แผนกลยุทธ์คณะ
มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
กำลังความสามารถ
ของตนเอง ใช้หลัก
เหตุและผล และการ
รู้เท่าทันความ
เปลี่ยนแปลง หรือ
การมีภมูิคุ้มกันตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ัวฯ 

ประกอบ 
ด้วย 6 ยุทธศาสตร์ 
ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ 
ด้านความมั่นคง    
(2) ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน              

(3) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและเสริมสรา้ง
ศักยภาพคน        
(4) ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้างโอกาสความ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยาย
โอกาสการเข้าถึงบริการ
ทางการศึกษาและการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิต ท่ีมุ่งหวังให้การ
บริการการศึกษาแก่ผูเ้รียน
ทุกกลุ่มทุกวัยในระดับที่
เหมาะสมกับสภาพบริบท
และสภาพพื้นที่ ซึ่ง
ตอบสนองการพัฒนาใน
ด้านการเข้าถึงการ
ให้บริการและด้านความ
เท่าเทียม 
ยุทธศาสตร์ 5 ส่งเสริม
และพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีดิจติอลเพื่อ
การศึกษา ที่มุ่งหวังให้คน
ไทยได้รับโอกาสในการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิตโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งตอบสนอง
การพัฒนาในด้านการ
เข้าถึงการให้บริการ ด้าน
ความเท่าเทียม และด้าน
ประสิทธิภาพ 

จุดมุ่งหมายในการจัด
การศึกษาดังกล่าวข้างต้น  
ยุทธศาสตร์ที ่1 : การ
จัดการศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคมและ
ประเทศชาติยุทธศาสตร์ที ่
2 : การผลิตและพัฒนา
กำลังคน การวิจัย และน
วัตกรรรม เพื่อสรา้งขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที ่3 : การ
พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วง
วัย และการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้มี
ยุทธศาสตร์ที ่4 : การ
สร้างโอกาส ความเสมอ
ภาค และความเท่าเทียม
ทางการศึกษายุทธศาสตร์
ที ่5 : การจัดการศึกษา
เพื่อสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 มหาวิทยาลยั
ราชภัฏกำแพงเพชร ได้
ดำเนินงานตามกรอบแผน
อุดมศึกษาโดยได้จัดทำ
ยุทธศาสตร์ให้สอดคล้อง
กับทิศทางและกรอบการ
ดำเนินงานตามแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี 
ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551 – 
2565)  เช่น  ด้านการ
เรียนการสอนมีการลดเลิก
หลักสตูรที่ไม่เป็นความ
ต้องการของตลาดแรงงาน  
สร้างกระบวนการพัฒนา
นักศึกษาเพื่อความ
แข็งแกร่งทางวิชาการและ
คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนให้แก่
นักศึกษาตามอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย  สร้าง
หลักสตูรเพื่อพัฒนาครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา  สนบัสนุนและ
ส่งเสริมการทำผลงานวิจยั 
งานสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรม  มีกองทุน
สนับสนุนการพัฒนา

 1.4 ส่งเสริมการเรยีนรู้และ
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
และ ความเป็นไทยให้แก่
ชุมชนท้องถิ่นเพื่อเสริมพลัง
ปัญญาของ แผ่นดิน 
2.1 พัฒนาอาจารย์ใน
หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ 
ให้เป็น ผู้นำทางวิชาการด้าน
การยกระดับคณุภาพ
การศึกษาของ สถานศึกษา  
2.2 พัฒนาบัณฑิตครูให้มี
คุณภาพสูง (High 
Performance Teacher) 
เพื่อเสรมิสร้างการพัฒนา
ประเทศท่ียั่งยืน 
 2.3 สร้างนวัตกรรมการ
พัฒนาครูและบคุลากร
ทางการ ศึกษาประจำการให้
มีสมรรถนะสอดคล้องกับ
ความต้องการ ในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนในสถานศึกษา 
3.1 พัฒนานักศึกษาให้มี
ทักษะการวิจัยและ
นวัตกรรม ที่นำไปใช้พัฒนา
ชุมชน  

กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนา
หลักสตูรที่สนองตอบต่อ
การพัฒนาท้องถิ่น แนว
ทางการพัฒนาประเทศ 
และนักศึกษาตา่งชาติ 
กลยุทธ์ที่ 3.2 สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ
กับองค์กรภายในและ
ต่างประเทศเพื่อ
เสรมิสร้างประสิทธิผล
ตามวิสยัทัศน์และพันธ
กิจของคณะ 
กลยุทธ์ที่ 3.3 ส่งเสริม
การเรยีนรู้และทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
ให้แก่ชุมชน 
กลยุทธ์ที่ 4.1 
พัฒนาการบริหาร
จัดการสื่อและ
เทคโนโลยีที่ครอบคลุม
กับทุกพันธกิจให้มี
ประสิทธิภาพและ
ทันสมัย 
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ยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ปี 

(พ.ศ.2560 - 2579) 

แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 
12 (พ.ศ.2560-2564) 

แผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560 - 2579 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

(ปี 2560 - 2564) 

กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 

(พ.ศ.2551 – 2565) 

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกำแพงเพชร 

แผนกลยุทธ์คณะ
มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
เสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม  
(5) ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  และ   
(6) ยุทธศาสตร์ด้าน
การปรับสมดลุและ
พัฒนาระบบการ
บริหารจดัการภาครัฐ 

 

ยุทธศาสตร์ 6 พัฒนา
ระบบบรหิารจดัการ และ
ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา ที่มุ่งหวังให้มี
การใช้ทรัพยากรทั้งด้าน
งบประมาณและบุคลากร
ได้อย่างคุ้มคา่ ไมเ่กิดการ
สูญเปล่า และมีความ
คล่องตัว ซึ่งตอบสนองการ
พัฒนาในด้าน
ประสิทธิภาพ 
 

ยุทธศาสตร์ที ่6 : การ
พัฒนาประสิทธิภาพของ
ระบบบรหิารจดัการศึกษา 

อาจารย์และบุคลากร  มี
การจัดวางระบบการเงิน 
งบประมาณ  ภายใต้การ
บริหารจดัการที่มี
ประสิทธิภาพตามหลักธรร
มาภิบาล 
 

3.2 ผลิตบณัฑิตไดต้ามความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตทั้ง
ด้าน สมรรถนะวิชาชีพ 
ทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ 21 
และ คณุลักษณะ 4 ประการ 
คือมีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 
มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง
เข้มแข็ง มีอาชีพ มีงานทำ 
และมีความ เป็นพลเมืองดี 
มีวินัย 
 3.3 ปรับปรุงหลักสตูรเดิม
ให้ทันสมัยและพัฒนา
หลักสตูร ใหม่ในรูปแบบสห
วิทยาการที่ตอบสนองการ
พัฒนาท้องถิ่น และ
สอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาประเทศ  
3.4 พัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการจดัการเรียนรู้
ให ้บูรณาการกับการทำงาน
และเสรมิสร้างทักษะและ
จิตสำนึก ในการพัฒนา
ท้องถิ่น 
 3.5 พัฒนาศักยภาพ
อาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ 

กลยุทธ์ที่ 4.2 
พัฒนาการบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ
โดยนำเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมารองรับพันธ
กิจของคณะ 
กลยุทธ์ที่ 4.3 พัฒนา
ศักยภาพอาจารย์ให้เป็น
มืออาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 4.4 พัฒนา
ระบบบรหิารบุคลากร
สายวิชาการและสาย
สนับสนุนเอื้อต่อการ
รักษาคนดีคนเก่ง และ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ให้ปฏิบัติภารกิจคณะให้
บรรลเุป้าหมาย 
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ยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ปี 

(พ.ศ.2560 - 2579) 

แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 
12 (พ.ศ.2560-2564) 

แผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560 - 2579 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

(ปี 2560 - 2564) 

กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 

(พ.ศ.2551 – 2565) 

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกำแพงเพชร 

แผนกลยุทธ์คณะ
มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
4.1 พัฒนาระบบและกลไก
การจัดหารายได้ที่เป็น
รูปธรรม เพื่อสรา้งความ
มั่นคงทางการเงินของ
มหาวิทยาลยั 
 4.2 พัฒนากระบวนการ
สร้างความผูกพันของลูกค้า
และ บุคลากร  
4.3 พัฒนาองค์การให้มี
ระบบบรหิารจดัการที่ดี  
4.4 พัฒนากระบวนการ
ทำงานให้มีประสิทธิภาพโดย
การ นำเทคโนโลยีที่ทันสมัย
รองรับการเป็นมหาวิทยาลัย 
อิเล็กทรอนิกส์ 4.5 พัฒนา
ระบบบรหิารงานบุคคลที่
เอื้อต่อการรักษาคนดี คน
เก่ง และพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรใหเ้ป็นมืออาชีพ 
4.6 สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับองค์กรภายใน
และ ต่างประเทศเพื่อ
เสรมิสร้างประสิทธิผลตาม
วิสัยทัศน์และ พันธกิจของ
มหาวิทยาลยั 
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ผลการทบทวนแผนกลยทุธ์ปีงบประมาณ 2556-2560 เพื่อจัดทำแผนกลยทุธ์ปีงบประมาณ 2561-2565 (ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2565) 

ประเด็น กลยุทธ์ปีงบประมาณ 2561-2565 (ปรับปรุงปีงบประมาณ 2564) กลยุทธ์ปีงบประมาณ 2561-2565 (ปรับปรุงปีงบประมาณ 2565) 

วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำในการสร้างสรรค์องค์ความรู้  และนวตักรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน 

เป็นองค์กรที่ผลติบัณฑิตให้มมีาตรฐานสากล พร้อมนำองค์ความรู้และ
นวัตกรรมสู่การพัฒนาท้องถิ่น 

พันธกิจ 1. ผลิตบณัฑิตทีม่ีคุณภาพมาตรฐาน 
2. สร้างองค์ความรู้ งานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวตักรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน 
4. ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมของท้องถิ่นและอาเซียน 
5. บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

1. สร้างองค์ความรู้และนวตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
2. สร้างความร่วมมือทางวิชาการและชุมชนท้องถิ่นเพื่อผิตบัณฑิตทีม่ีคุณภาพ 
3. เสริมสร้างศักยภาพบณัฑิตเพื่อรับใช้สังคม ชุมชนท้องถิ่น 
4. จัดทำระบบบริหารจัดการด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทลั  

ค่านิยมหลัก K – Knowledge – สร้างสรรค์ความรู้ใหม ่
P – Public Service and Productivity – ให้บริการชุมชน สังคมและมผีลติ
ภาพที่ด ี
R – Responsibility – ยึดถือความรับผดิชอบต่อหน้าท่ี 
U – Unity – มีความรัก สามัคคีในองค์กร 

K – Knowledge – สร้างสรรค์ความรู้ใหม ่
P – Public Service and Productivity – ให้บริการชุมชน สังคมและมผีลติ
ภาพที่ด ี
R – Responsibility – ยึดถือความรับผดิชอบต่อหน้าท่ี 
U – Unity – มีความรัก สามัคคีในองค์กร 

อัตลักษณ์ บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปญัญา พัฒนาท้องถิ่น  
นิยาม :  
1) มีจิตอาสา  หมายถึง  มีจติสำนกึเพื่อส่วนรวม เสนอตัว เตม็ใจ ตั้งใจเสียสละ
สิ่งที่ตนเองมีทั้งแรงกาย เวลา ทรพัย์สิน เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นหรือสังคมให้เกิด
ประโยชน์และความสุขมากข้ึน โดยไม่หวังผลตอบแทน 
2) สร้างสรรค์ปัญญา  หมายถึง  การเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรยีน รักการอ่าน สะสม และ
เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ความสามารถของตน และแสดงออกผ่านผลงานการเขียน 
การวิจัย การประดิษฐ์คดิค้น การพูด การแสดงในเวทีวิชาการต่างๆ รวมถึงริเริม่
โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
3) พัฒนาท้องถิ่น  หมายถึง  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ท่ีสร้างโอกาสหรือ
ส่งเสริมคณุภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ชุมชน สังคมให้ดีขึ้น 

บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปญัญา พัฒนาท้องถิ่น  
นิยาม :  
1) มีจิตอาสา  หมายถึง  มีจติสำนกึเพื่อส่วนรวม เสนอตัว เตม็ใจ ตั้งใจเสียสละ
สิ่งที่ตนเองมีทั้งแรงกาย เวลา ทรพัย์สิน เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นหรือสังคมให้เกิด
ประโยชน์และความสุขมากข้ึน โดยไม่หวังผลตอบแทน 
2) สร้างสรรค์ปัญญา  หมายถึง  การเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรยีน รักการอ่าน สะสม และ
เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ความสามารถของตน และแสดงออกผ่านผลงานการ
เขียน การวิจัย การประดิษฐ์คิดคน้ การพูด การแสดงในเวทีวิชาการต่างๆ 
รวมถึงริเริม่โครงการ/กจิกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
3) พัฒนาท้องถิ่น  หมายถึง  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ท่ีสร้างโอกาสหรือ
ส่งเสริมคณุภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ชุมชน สังคมให้ดีขึ้น 

เอกลักษณ์ “พัฒนาท้องถิ่น สานศิลป์วัฒนธรรม” 
         เอกลักษณ์ หมายถึง ความสำเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนให้เห็น
เป็นลักษณะเด่นเป็นที่หนึ่งของสถาบัน โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

“ผลิตบัณฑิต องค์ความรู้ นวัตกรรม พัฒนาท้องถิ่น” 
        เอกลักษณ์ หมายถึง ความสำเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีสะท้อนให้เห็น
เป็นลักษณะเด่นเป็นท่ีหนึ่งของสถาบัน โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ประเด็น กลยุทธ์ปีงบประมาณ 2561-2565 (ปรับปรุงปีงบประมาณ 2564) กลยุทธ์ปีงบประมาณ 2561-2565 (ปรับปรุงปีงบประมาณ 2565) 
ได้นำเสนอผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารคณะและคณะกรรมการ
ประจำคณะ โดยใช้คำว่า “พัฒนาท้องถิ่น  สานศิลป์วัฒนธรรม”  
นยิาม :“พัฒนาท้องถิ่น” เนื่องจาก คณะมีสาขาท่ีเกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้านต่างๆ 
รวมทั้งมีกิจกรรม/โครงการ ที่หลากหลายสามารถผลิตบุคลากรและให้การ
บริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่นได้อย่างกว้างขวาง ประกอบด้วยสาขาต่างๆ 
ได้แก่ สาขาการพัฒนาสังคม บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ภาษาไทย ภาอังกฤษ ภาษาจีน สารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 
“สานศิลป์วัฒนธรรม” เนื่องจาก คณะมีศาสตร์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการ
อนุรักษ์ เผยแพร่ ทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย สาขาวิจิตรศิลป์และ
ประยุกต์ศิลป์ ตนตรีศึกษา นาฏศิลป์และการละคร ปรัชญาและศาสนา 

ได้นำเสนอผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารคณะและคณะกรรมการ
ประจำคณะ โดยใช้คำว่า “ผลิตบัณฑิต องค์ความรู้ นวัตกรรม พัฒนาท้องถิ่น” 
       “ผลิตบัณฑิต องค์ความรู้ นวัตกรรม” คณะมรีะบบกลไก ทรัพยากรที่
สนับสนุนการผลิตบณัฑิต องค์ความรู้ นวัตกรรม เพื่อรับใช้สังคม ชุมชน 
ท้องถิ่น 
       “พัฒนาท้องถิ่น” คณะมีสาขาวิชาที่ตอบสนองความจำเป็นในการพัฒนา
ท้องถิ่น รวมทั้งมีโครงการ/กิจกรรมที ่หลากหลายในการนำองค์ความรู ้ไป
ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

คุณลักษณะบัณฑิต มีความรู้คู่คุณธรรม พร้อมนำสังคม 
นิยมความเปน็ไทย  ใส่ใจวิถีโลก 

มีความรู้คู่คุณธรรม พร้อมนำสังคม 
           นิยมความเป็นไทย  ใส่ใจวิถีโลก 

วัฒนธรรมของหน่วยงาน 
 

 H  =   Humanity       มนุษยธรรม 
 U =   Unity                 มีน้ำหนึ่งใจเดียว 
 S  =   Society             มุ่งสู่สังคม  
 O  =   Orignity           สร้างสรรค์สิ่งใหม่/ภูมิปัญญา  

“มีมนุษยธรรม  มีน้ำหนึ่งใจเดียว  มุ่งสู่เพื่อสังคม   
สร้างสรรค์สิ่งใหม่/ภมูิปัญญาอย่างยั้งยืน” 

ค่านิยมหลักคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : ทีมงาน  ความรับผิดชอบ 
มุ่งผลงาน ตอบแทนประโยชน์ซึ่งกันและกัน 

 H  =   Humanity       มนุษยธรรม 
 U =   Unity                 มีน้ำหนึ่งใจเดียว 
 S  =   Society             มุ่งสู่สังคม  
 O  =   Orignity           สร้างสรรค์สิ่งใหม่/ภูมิปัญญา  

“มีมนุษยธรรม  มีน้ำหนึ่งใจเดียว  มุ่งสู่เพื่อสังคม   
สร้างสรรค์สิ่งใหม่/ภมูิปัญญาอย่างย้ังยืน” 

ค่านิยมหลักคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : ทีมงาน  ความรับผิดชอบ 
มุ่งผลงาน ตอบแทนประโยชน์ซึ่งกันและกัน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. พัฒนาคุณภาพบัณฑิต ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือชุมชน/ท้องถิ่น 
2. สร้างและพัฒนาเครือข่ายทางวชิาการและศลิปวัฒนธรรม 
3. พัฒนาระบบบริหารและสมรรถนะบุคลากร     

1. พัฒนาท้องถิ่นด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม 
2. พัฒนาระบบการผลิตบัณฑิตภายใต้เครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการและชุมชนท้องถิ่น 
3. พัฒนาศักยภาพบัณฑิตเพ่ือรับใช้สังคม ชุมชน ท้องถิ่น 
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
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ประเด็น กลยุทธ์ปีงบประมาณ 2561-2565 (ปรับปรุงปีงบประมาณ 2564) กลยุทธ์ปีงบประมาณ 2561-2565 (ปรับปรุงปีงบประมาณ 2565) 

เป้าประสงค์ 1.1 สร้างเครือข่ายในการจัดการเรียนการสอนกับชุมชน/ท้องถิ่น/องค์กรทั้ง
ภาครัฐและเอกชนในลักษณะบูรณาการพันธกิจ 
1.2 พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย งานสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมที่นำไปใช้
ประโยชน์กับชุมชน สังคม 
1.3  บัณฑิตมีคณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐานเป็นท่ียอมรับในระดับชาติ 
1.4   เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาการบริหารงานโดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการจัดสภาพแวดล้อม 
1.5   ชุมชนท้องถิ่นอยู่ดีมีสุข เข้มแข็ง พ่ึงพาตนเองได้ 
2.1  สร้างเครือข่ายการบริการวิชาการโดยบูรณาการศาสตร์ในสาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
2.2  สร้างแหล่งเรียนรู้ศลิปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3.1   พัฒนาระบบการบริหารจัดการ การบรหิารงานบุคคลและปรับภาระงาน
อาจารย ์
3.2   เพิ่มปริมาณและคณุภาพงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม พร้อมทั้ง
เผยแพรผ่ลงานในระดับชาต ิ
3.3  สมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 

1. มีขีดความสามารถในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยองค์ความรู้และ
นวัตกรรมภายใต้การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ 
2. บัณฑิตมคีุณภาพที่สร้างสรรค์สังคม 
3. บัณฑิตมีคุณภาพสามารถรับใช้สังคม ชุมชน ท้องถิ่น 
4. การบริหารการจัดการที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 

กลยุทธ์ กลยุทธ์ 1 
กลยุทธ์ที่ 1.1.1  สร้างระบบการบริหารงานวิจัย ให้มมีูลคา่เพิ่มกับชุมชนและ
ท้องถิ่น   
กลยุทธ์ที่ 1.2.1 พัฒนาหลักสูตรทีส่นองตอบต่อการพัฒนาท้องถิ่น แนวทางการ
พัฒนาประเทศ และนักศึกษาต่างชาติ 
กลยุทธ์ที ่1.3.1 พัฒนาบัณฑิตใหม้ีทักษะสำคญัเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานโดยเน้น
ศาสตร์พระราชา 
กลยุทธ์ที่ 1.4.1 พัฒนาการบริหารจัดการสื่อและเทคโนโลยีที่ครอบคลุมกับทุก
พันธกิจให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย 
กลยุทธ์ที ่ 1.5.1 พัฒนาเครือข่ายการวิจัย กับชุมชน/ท้องถิ่น/ต่างประเทศ  
 
 

กลยุทธ์ 1 
กลยุทธ์ที่ 1.1  สร้างระบบการบรหิารงานวิจัย ให้มีมลูค่าเพิม่กับชุมชนและ
ท้องถิ่น   
กลยุทธ์ที่  1.2 พัฒนาเครือข่ายการวิจัย กับชุมชน/ท้องถิ่น/ต่างประเทศ 
 
กลยุทธ์ 2 
กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะสำคัญเพื่อเข้าสูต่ลาดแรงงานโดยเน้น
ศาสตร์พระราชา 
 
กลยุทธ์ 3 
กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาหลักสูตรที่สนองตอบต่อการพัฒนาท้องถิ่น แนวทางการ
พัฒนาประเทศ และนักศึกษาต่างชาติ 
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กลยุทธ์ 2 
กลยุทธ์ที่ 2.1.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศ
เพื่อเสรมิสร้างประสิทธิผลตามวิสยัทัศน์และพันธกิจของคณะ 
กลยุทธ์ที่ 2.2.1ส่งเสริมการเรียนรูแ้ละทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรมให้แก่
ชุมชน 
กลยุทธ์ 3 
กลยุทธ์ที่ 3.1.1 พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยนำเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมารองรับพันธกิจของคณะ 
กลยุทธ์ที่ 3.2.1 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 3.3.1 พัฒนาระบบบริหารบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเอื้อ
ต่อการรักษาคนดีคนเก่ง และพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ปฏิบัติภารกิจคณะให้
บรรลเุป้าหมาย 

กลยุทธ์ที่ 3.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศ
เพื่อเสรมิสร้างประสิทธิผลตามวิสยัทัศน์และพันธกิจของคณะ 
กลยุทธ์ที่ 3.3 ส่งเสริมการเรียนรู้และทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรมให้แก่
ชุมชน 
 
กลยุทธ์ 4 
กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาการบริหารจดัการสื่อและเทคโนโลยีที่ครอบคลมุกับทุก
พันธกิจให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย 
กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนาการบริหารจดัการให้มีประสิทธิภาพโดยนำเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมารองรับพันธกิจของคณะ 
กลยุทธ์ที่ 4.3 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 4.4 พัฒนาระบบบริหารบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเอื้อ
ต่อการรักษาคนดีคนเก่ง และพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ปฏิบัติภารกิจคณะให้
บรรลเุป้าหมาย 

ตัวชี้วัด 1 ร้อยละของหลักสูตรที่มีงานวิจัยและนวัตกรรมซึ่งนำไปใช้พัฒนา
ชุมชน/ท้องถิ่น 

1 ร้อยละของหลักสูตรที่มีงานวิจัยและนวัตกรรมซึ่งนำไปใช้พัฒนา
ชุมชน/ท้องถิ่น 

2 จำนวนงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
สังคม/ชุมชน 

2 จำนวนงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
สังคม/ชุมชน 

3 จำนวนหลักสตูรทีส่นองตอบต่อการพัฒนาท้องถิ่น แนวทางการ
พัฒนาประเทศ และนักศึกษาต่างชาติ  

3 จำนวนผลงานที่ชุมชน ท้องถิ่นสังคมไดร้ับประโยชน์หรือนำไปใช้ 
 

4  ร้อยละของหลักสูตรที่นำศาสตรพ์ระราชาไปใช้ประกอบการเรียน
การสอน 

4 ร้อยละของหลักสูตรที่นำศาสตร์พระราชาไปใช้ประกอบการเรียนการ
สอน 

5 ภาวการณ์มีงานทำของบัณฑติ 5 ร้อยละของภาวการณม์ีงานทำของบัณฑิต 
6  ร้อยละความพึงพอใจจากผู้ใช้บรกิารสื่ออุปกรณ์ เทคโนโลยี แหล่ง

สนับสนุนการเรยีนรู ้
6 จำนวนหลักสตูรทีส่นองตอบต่อการพัฒนาท้องถิ่น แนวทางการ

พัฒนาประเทศ และนักศึกษาต่างชาติ 
7  จำนวนของชุมชน/ท้องถิ่น/ประเทศ ที่คณะได้ร่วมมือทำการวิจัย 7 ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือท้ัง

ภายในและต่างประเทศ 
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8  จำนวนเครือข่ายความร่วมมือท้ังภายในและต่างประเทศ 8 จำนวนโครงการ/กิจกรรมทีส่่งเสรมิการเรียนรู้และทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรม 
9 จำนวนโครงการ/กิจกรรมทีส่่งเสรมิการเรียนรู้และทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรม 
9 จำนวนนวัตกรรมความรู้ด้านศลิปวัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่น 

 10 จำนวนนวัตกรรมความรู้ด้านศลิปวัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่น 10 ร้อยละความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการสื่ออุปกรณ์ เทคโนโลยี แหล่ง
สนับสนุนการเรยีนรู ้

11 ร้อยละของผลสัมฤทธ์ิของงาน 11 ระดับความสำเร็จของผลสมัฤทธ์ิของงาน 
12 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบบริหารจัดการ

เทคโนโลยีสารสนเทศของคณะ 
12 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบบริหารจัดการ

เทคโนโลยีสารสนเทศของคณะ 
13 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 13 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
14 ร้อยละบคุลากรที่มีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 14 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาบคุลากรใหม้สีมรรถนะตามเกณฑ ์
15 ร้อยละของบุคลากรที่มีคณุวุฒิการศึกษาเพิ่มขึ้น 15 ร้อยละของบุคลากรที่มีคณุวุฒิการศึกษาเพิ่มขึ้น 
16 ร้อยละของบุคลากรที่มตีำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้นด ี 16 ร้อยละของบุคลากรที่มตีำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น 
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คณะผู้จัดทำ 

แผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์ลาสังคมศาสตร์ 

ประจำปีงบประมาณ 2561 -2565 

(ฉบับปรับปรุง 2565) 

 

ที่ปรึกษา : 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวฒัน์  ภูวิชิต     คณบดีคณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาสพงษ์  รู้ทำนอง  รองคณบดฝี่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

3. อาจารย์พัจนภา   เพชรรตัน ์   รองคณบดฝี่ายวิชาการ 

3. อาจารย์บุญญวัฒน์  ศรีวังราช   รองคณบดฝี่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 

4. อาจารย์นันทนัช   ตนบุญ  รองคณบดฝี่ายวางแผนและประกนัคุณภาพการศึกษา 

5. นางสุมาพร  จั่นศร ี              หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ 

 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล : 

1.ว่าท่ีร้อยตรีตัม้  คำพ่วง                เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

 
 

(ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจาการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 22 กรกฎาคม  พ.ศ. 2564) 
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คำนำ 
    

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตระหนักถึงความสำคัญของการปรับปรุงและพัฒนาคณะ เพื่อให้ได้คุณภาพและมาตรฐานของการจัดการศึกษาที่เป็น ที่ยอมรับและ
สามารถแข่งขันได้ สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคตและด้วยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546  หมวด 3 ในมาตรา 14 ได้กำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการ  4 ปี เพื่อแปลงเป็นแผนปฏิบัติราชการประจำปีและกำหนดแนวในการจัดสรรงบประมาณ
ตอบสนองต่อนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐที่ปรับเปลี่ยน ดังนั้นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงได้ปรับแผนกลยุทธ์เพ่ือใช้ระหว่างปี  พ.ศ. 2561-2565  เพ่ือให้คณะมีแผน
แม่บทที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) นโยบายไทยแลนด์ 4.0 แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ยุทธศาสตร์กระทรวง นโยบายการปรับ ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) และยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาหน่วยงานระดับคณะ และได้ดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ในปีงบประมาณ 
2561 จนถึงปัจจุบัน 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารแผนกลยุทธ์ประจำปี พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับปรับปรุงประจำปีงบประมาณ 2565) นี้ จะช่วยส่งเสริมความ
เข้าใจเกี ่ยวกับทิศทางการปฏิบัต ิและการพัฒนาคณะเป็นแนวทางให้บุคลากรและหน่วยงานต่าง ๆ  ใช ้เป็นเครื ่องมือสำหรับการดำเนินงานการแปล งยุทธศาสตร์ 
สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมที่จะส่งผลให้คณะประสบความสำเร็จตามมุ่งหวังไว้ต่อไป 

 

              
                                           (ผศ.ดร.กมลวัฒน์ ภูวิชิต) 
                                  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

                                  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
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บทนำ 
1. สถานการณ์ปัจจุบันของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
    ความเป็นมาของคณะ 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เดิม คือ คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู 
พ.ศ.2518 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว หัวหน้าหน่วยงานเรียกว่า หัวหน้าคณะ ต่อเมื่อมีพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 
คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงเปลี่ยนเป็นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หัวหน้าหน่วยงาน เรียกว่าคณบดี ปัจจุบันเป็นหน่วยงา นระดับคณะตามกฎกระทรวง
จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 ออกตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547    
  ด้วยเหตุนี้ ผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร  ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเป็นคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จนถึงในปี พ.ศ. 2522 เปลี่ยนเป็น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ในปี พ.ศ. 2538 มาถึงปัจจุบัน มีผู้บริหารได้พัฒนาองค์กรมาถึงขณะนี้ จำนวน  12  คน  ตามรายนามต่อไปนี้ 
 1. อาจารย์สุนทร หิรัญวงศ์ เข้าดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูกำแพงเพชร ระหว่างปี พ.ศ. 2522 - 2528 
  2. อาจารย์สมชาย ตันติสันติสม หัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิทยาลัยครูกำแพงเพชร  ระหว่างปี พ.ศ. 2528 – 2528 ลาออกจากตำแหน่งเพ่ือไปดำรง
ตำแหน่งรองอธิการฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
 3. อาจารย์บุญมี  ปาละวงศ์  เข้าดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูกำแพงเพชร  แทนอาจารย์สมชาย ตันติสันติสม ระหว่างปี 
พ.ศ. 2528 - 2533   
  4. อาจารย์เอมอร เนียมน้อย เข้าดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  วิทยาลัยครูกำแพงเพชร ระหว่างปี พ.ศ. 2533 - 2533   
  5.  อาจารย์วิทยา เดชอุดม เข้าดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  วิทยาลัยครูกำแพงเพชร  ระหว่างปี  พ.ศ. 2533 - 2536 
  6. ดร.ภาคภูมิ  อินทวงศ์  เข้าดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  วิทยาลัยครูกำแพงเพชร  ระหว่างปี พ.ศ. 2536 - 2538 และปี พ.ศ. 2538 - 
2542   
  7. รองศาสตราจารย์ศรีรัตน์  เจิงกลิ่นจันทร์  เข้าดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สถาบันราชภัฏกำแพงเพชร  โดยดำรงตำ แหน่งดังกล่าว 
ระหว่างปี  พ.ศ. 2542 - 2546   
  8. รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์ วงศ์คำจันทร์  เข้าดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สถาบันราชภัฏกำแพงเพชร  ระหว่างปี พ.ศ. 2546 - 2548   
  9. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก เข้าดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ระหว่างปี พ.ศ. 2548 - 2552 
 10. รองศาสตราจารย์มัย  ตะติยะ  เข้าดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปี พ.ศ. 2552 – 2555 
    11. รองศาสตราจารย์ ดร.สุชิน รอดกำเหนิด เข้าดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปี พ.ศ. 2556 – 2564 
    12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวัฒน์ ภูวิชิต เข้าดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปี พ.ศ. 2564 – ปัจจุบัน 
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ประวัติความเป็นมา 
  ในปีการศึกษา  2522  วิทยาลัยครูกำแพงเพชรเปิดรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชากา รศึกษาขั้นสูง (ป.กศ. สูง) เป็นรุ่นที่สอง ในกลุ่มวิชาเอก คือ ภาษาไทย  
ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศาสตร์  พลศึกษา  อุตสาหกรรมศิลป์  ศิลปะ คหกรรมศาสตร์และเกษตรศาสตร์  โดยอาจารย์สุนทร หิรัญวงศ์ เป็นหัวหน้าคณะวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูกำแพงเพชร  ปี พ.ศ. 2522 – 2528  
 ในปี พ.ศ.2528 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา เศรษฐีธร ย้ายไปดำรงตำแหน่งอธิการวิทยาลัยครูเพชรบูรณ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพรถ เลิศพิริ ยกมล  อธิการวิทยาลัยครู
รำไพพรรณี  ย้ายมาดำรงตำแหน่งอธิการวิทยาลัยครูกำแพงเพชรแทน ในช่วงนี้ อาจารย์บุญมี  ปาละวงศ์  เข้าดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัย
ครูกำแพงเพชร  แทนอาจารย์สมชาย ตันติสันติสม ซึ่งพ้นจากตำแหน่งหัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  วิทยาลัยครูกำแพงเพชร  เพื่อไปดำรงตำแหน่งรองอธิการฝ่าย
วางแผนและพัฒนา  วิทยาลัยครูกำแพงเพชร   
  หลักสูตรวิทยาลัยครู 2528 ระบุว่า คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประกอบด้วยภาควิชาดังต่อไปนี้ (1) ภาควิชาภาษาไทย (2) ภาควิชาภาษาอังกฤษ (3) ภาควิชา
บรรณารักษศาสตร์ (4) ภาควิชาศิลปะ (5) ภาควิชาดนตรีศึกษา (6) ภาควิชานาฏศิลป์ (7) ภาควิชาปรัชญาและศาสนา (8) ภาควิชามานุษยวิทยาและสังคมวิทยา (9) ภาควิชา
ประวัติศาสตร์ (10) ภาควิชาภูมิศาสตร์ (11) ภาควิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (12) ภาควิชาภาษาญี่ปุ่น (13) ภาควิชาภาษาจีน (14) ภาควิชาภาษามาเลย์ (15) ภาควิชาภาษา
ฝรั่งเศส (16) ภาควิชาภาษาเยอรมัน (17) ภาควิชาภาษาอิตาเลี่ยน 
 รายวิชาในภาควิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  ประกอบด้วย (1) พ้ืนฐานการเมืองและการปกครองของไทย (2) การปกครองท้องถิ่น (3) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (4) 
ลัทธิการเมืองและลัทธิเศรษฐกิจ (5) การจัดองค์กรท้องถิ่น (6) พัฒนาการทางการเมือง (7) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย (8) กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน (9) กฎหมายธุรกิจ 
(10) กฎหมายธุรกิจเกษตร (11) นิติกรรมและสัญญา (12) กฎหมายเกี่ยวกับสหกรณ์ (13) กฎหมายเกี่ยวกับการก่อสร้าง (14) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายสื่อมวลชน (15) 
กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายสำหรับประชาชน 
  ในปี พ.ศ.2533  อาจารย์เอมอร เนียมน้อย เป็นหัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  วิทยาลัยครูกำแพงเพชร ในปีนี้ คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
วิทยาลัยครูกำแพงเพชร ประกอบด้วยภาควิชา 11 ภาควิชา  คือ (1) ภาควิชาภาษาไทย (2) ภาควิชาภาษาต่างประเทศ  (3) ภาควิชาศิลปะ (4) ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ (5) 
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา (6) ภาควิชาสังคมวิทยา (7) ภาควิชาประวัติศาสตร์ (8) ภาควิชาดนตรี  (9) ภาควิชานาฏศิลป์ (10) ภาควิชาภูมิศาสตร์ (11) ภาควิชารัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์  ในปีเดียวกันคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูกำแพงเพชร ได้เป็นแกนนำในการจัดการสัมมนาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เมืองกำแพงเพชร ครั้งที่ 2  ขึ้น
ในวันที่ 27-30  สิงหาคม พ.ศ. 2533 ใช้ชื่อเรื่องการสัมมนาว่า “กำแพงเพชร: อดีต ปัจจุบัน อนาคต” โดยมุ่งเน้นเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของจังหวัดกำแพงเพชร 
ต่อมา อาจารย์วิทยา เดชอุดม ดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  วิทยาลัยครูกำแพงเพชร  จนถึงปี  พ.ศ.2536 ในระหว่ างนี้ ภาควิชาที่สังกัดคณะวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  วิทยาลัยครูกำแพงเพชร  ยังคงมี 11 ภาควิชาดังเดิมในปี พ.ศ.2534 คณะวิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยครูกำแพงเพชรได้เปิดโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ 
ส่งผลให้วิทยาลัยครูกำแพงเพชรเป็นสถาบันที่ใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา พร้อมทั้งสอนทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาเต็มรูปแบบ  ในปี พ.ศ.2535 คณะวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูกำแพงเพชรได้มีส่วนร่วมในการจัดงานฉลอง 100 ปี การฝึกหัดครูไทย วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2535 วิทยาลัยครูกำแพงเพ ชร ได้รับมอบที่ดิน ซึ่งเป็นป่า
เสื่อมโทรม ในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จากกรมป่าไม้ เดิมวางแผนให้เป็น ศูนย์ปฏิบัติการและวิจัยธรรมชาติ แต่ต่อมาได้พัฒนาเป็น  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ศูนย์
อุดมศึกษาแม่สอด ปัจจุบัน คือ สำนักมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  แม่สอด 
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  ในปี  พ.ศ.2536  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจนวิทย์  ผาสุข ได้ดำรงตำแหน่งอธิการวิทยาลัยครูกำแพงเพชร และได้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวจนถึงปี พ.ศ. 2538 ในขณะเดียวกัน 
ดร.ภาคภูมิ  อินทวงศ์  ได้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  วิทยาลัยครูกำแพงเพชร  (พ.ศ.2536-2538)  โดยมีภาควิชาสังกัดในคณะวิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์  วิทยาลัยครูกำแพงเพชร จำนวน 11 ภาควิชา  เหมือนเดิม  และดร.ภาคภูมิ  อินทวงศ์  ในปี พ.ศ. 2538-2542 
  ในปี พ.ศ. 2542 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา  รักการ ได้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีสถาบันราชภัฏกำแพงเพชร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีรัตน์  เจิงกลิ่นจันทร์  ดำรงตำแหน่ง
คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สถาบันราชภัฏกำแพงเพชร โดยดำรงตำแหน่งดังกล่าวตั้งแต่ปี  พ.ศ.2542 - 2546  ในช่วงนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
สถาบันราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดโครงสร้างใหม่ในรูปแบบโปรแกรมวิชา ประกอบด้วย โปรแกรมวิชา  11  โปรแกรมวิชา กล่ าวคือ (1) โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) (2) 
โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา  (3) โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา  (4) โปรแกรมวิชาศิลปศึกษา  (5) โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์  (6) โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)  (7) โปรแกรม
วิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (8) โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ (9) โปรแกรมวิชาพัฒนาชุมชน (10) โปรแกรมวิชาศิลปกรรม (11) โปรแกรมวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์    
  ในปี พ.ศ. 2546-2547  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศรัณย์ วงศ์คำจันทร์  ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2 546-2548 อนึ่ง ในปี
การศึกษา 2546 นี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดตั้งโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ ขึ้น  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วินัย บุษบา เป็นประธานโปรแกรมวิชานิติศาสตร์   
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  พ.ศ.2548  และแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  
พ.ศ.2548 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรให้สถาบันอุดมศึกษา  ตลอดจนสถาบันและหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญานำไป ใช้ในการจัดการศึกษาให้
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาในระดับต่างๆ อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดพิมพ์เอกสารเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา  พ.ศ.2548 เพื่อเป็นประโยชน์แก่สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ที่จัดหลักสูตรในระดับปริญญาในการนำไปใช้เ ป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างต่อเนื่องต่อไป 
  การประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ส่งผลสถาบันราชภัฏกำแพงเพชร ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 
พ.ศ.2547 ด้วยเหตุนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  จึงต้องปรับเปลี่ยนบทบาทและวิธีการดำเนินการตามความเหมาะสม ประกอบกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้
ประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548  ดังนั้นหลังจากที่ได้ปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  โปรแกรมวิ ชาต่าง ๆ ในคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ได้ทยอยปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา พ.ศ.2548 หลังจากได้รับความเห็นชอบจาก สกอ. ในปีพ.ศ. 2550  โปรแกรมวิชา
ต่างๆ จึงเริ่มใช้หลักสูตรใหม่เพ่ือให้มีความสมบูรณ์และทันสมัย  มีข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารและคณาจารย์ 
  ในช่วงปี พ.ศ. 2551  ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา  รักการ ได้เข้าดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรอีกวาระหนึ่ง  และต่อมาในปี พ.ศ. 25 52  ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก หมดวาระการดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ไปดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิทย
บริการ  บริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม  โดยที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัย ตะติยะ รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้าดำรงตำแหน่งคณบดีคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวาระต่อมาจนถึงปัจจุบัน 

ในปีการศึกษา 2553 จัดการศึกษา แบ่งเป็น  8 โปรแกรมวิชา  ประกอบด้วย โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ 
โปรแกรมวิชาภาษาไทย  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ โปรแกรมวิชาสารสนเทศศาสตร์ โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ โปรแกรมวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ และมี
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หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คือ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น บริหารจัดการในรูปแบบอนุกรรมการประจำสาขา ประสานการ บริหารโดยหน่วย
ประสานการจัดบัณฑิตศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา นอกจากนี้ยังมีศูนย์สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นด้านประชาธิปไตย ศูนย์
คอมพิวเตอร์ประจำคณะ และห้องสมุดกฎหมาย เป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะ   โดยในปีการศึกษา 2553 คณะฯ ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรและ
ผ่านความเห็นชอบจาก สกอ. ซึ่งนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2554 จำนวน 5 หลักสูตร ได้แก่  1) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และ
ประยุกต์ศิลป์) 2) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชานิติศาสตร์) 3) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการพัฒนาสังคม) 4) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาภาษาไทย) 
5) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์) 
 ในปีการศึกษา 2554 จัดการศึกษา แบ่งเป็น 7 โปรแกรมวิชา  ประกอบด้วย โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์สารสนเ ทศศาสตร์ และ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554  จำนวน 5  โปรแกรมวิชา  ได้แก่  โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์  โปรแกรมวิชานิติศาสตร์  โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม  โปรแกรมวิชา
ภาษาไทย  โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์  และยังมีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คือ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น โดยในปีการศึกษา 2554 คณะฯ 
ได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรใหม่ เพ่ือใช้ในปีการศึกษา 2555 โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ) 2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร์) 3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์) และ
ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาภาษาจีน) เพ่ือใช้ในปีการศึกษา 2555    
 นับตั้งแต่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542 เป็นต้นมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  ได้ดำเนินการ
ปฏิรูปและพัฒนาการศึกษาในระดับที่รวดเร็วและต่อเนื่อง  ดังนี้ 
 1. การเรียนการสอน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้พัฒนาการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรี ยนเป็นสำคัญ ตลอดจนการพัฒนา
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 2. การบริหารและการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรใช้หลักธรรมาภิบาลที่เน้นประสิทธิภาพ โปร่งใส  มีความรับผิดชอบ  
และตรวจสอบได้ สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติ และระดับนานาชาติ  เน้นการจัดการความเสี่ยง การพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
ให้เป็นองค์กรเรียนรู้ ตลอดจนการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
 3.  การประกันคุณภาพการศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรได้ดำเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน อีกทั้ง การ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก (พ.ศ. 2544-2548) การประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สอง (พ.ศ. 2549-2553) และการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม (พ.ศ. 2554-2558) 
โดยสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
 4. การพัฒนาอาจารย์ อาจารย์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  มีวุฒิทางการศึกษาสูงขึ้นในระดับปริญญาเอกซึ่งสำเร็จการศึกษาทั้ง
ในและต่างประเทศ อาจารย์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ รองศาสตราจารย์มากขึ้น อนึ่ง คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ส่งเสริมส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์ ตลอดจนสนับสนุนให้อาจารย์ประจำทำการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน  และดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 
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 5. งบประมาณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นทุกปี โดยได้รับทั้งงบประมาณการพัฒน าอาจารย์ และ
งบประมาณสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม นอกจากนี้ ยังมีระบบและกลไกในการจัดสรรทรัพยากร
ทางการเงินและการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย ตลอดจนการตรวจสอบการเงินและงบประมาณ 
 6. เทคโนโลยีการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้พัฒนาระบบสารสนเทศ E-Learning พัฒนา Website ระบบฐานข้อมูล 
เพ่ือการเรียนการสอนและวิจัย ตลอดจนข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set)  
 7. การพัฒนาวารสารทางวิชาการ คณาจารย์ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ร่วมมือกันพัฒนาวารสาร “พิกุล” ซึ่งเป็นวารสาร
ทางวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เพื่อให้เป็นวารสารที่ได้มาตรฐาน และได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
 8. การพัฒนาการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้พัฒนาการเรียนการสอน ไปสู่ระดับ
บัณฑิตศึกษาโดยเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น   
 9. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในคณะ ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้พัฒนาศูนย์คอ มพิวเตอร์ประจำ
คณะ จำนวน 2 ห้อง ห้องสมุดกฎหมาย ศูนย์สารสนเทศทางภูมิศาสตร์  (GIS) ห้องปฏิบัติการทางดนตรี ห้องปฏิบัติการศิลปะ และห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์และการละคร จนใช้การ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 10. การผลิตบัณฑิต  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรได้เร่งรัดการผลิตบัณฑิตในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่เน้นพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษา 
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2. วิสัยทัศน์  พันธกิจ  วัตถุประสงค์  ค่านิยมหลัก  อัตลักษณ์  เอกลักษณ์  คุณลักษณะบัณฑิต วัฒนธรรมของหน่วยงาน 
วิสัยทัศน์ (Vision) :  
 เป็นองค์กรที่ผลิตบัณฑิตให้มีมาตรฐานสากล พร้อมนำองค์ความรู้และนวัตกรรมสู่การพัฒนาท้องถิ่น 
พันธกิจ (Missions) : 
           1. สร้างองค์ความรู้และนวตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

2. สร้างความร่วมมือทางวชิาการและชุมชนท้องถิ่นเพื่อผิตบัณฑติที่มีคุณภาพ 
3. เสริมสร้างศักยภาพบัณฑิตเพือ่รับใช้สังคม ชุมชนท้องถิ่น 
4. จัดทำระบบบริหารจัดการด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทลั  

 
ค่านิยมหลัก (Core Values) :  

  K – Knowledge – สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ 
 P – Public Service and Productivity – ให้บริการชุมชน สงัคมและมีผลติภาพที่ดี 
 R – Responsibility – ยึดถือความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 

     U – Unity – มีความรัก สามัคคีในองค์กร 
อัตลักษณ์   
        บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิน่  

นิยาม : 1) มีจิตอาสา  หมายถึง  มจีิตสำนึกเพื่อส่วนรวม เสนอตัว เต็มใจ ตั้งใจเสียสละสิ่งทีต่นเองมีทั้งแรงกาย เวลา ทรัพย์สนิ เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นหรือสังคมให้เกิดประโยชน์
และความสุขมากข้ึน โดยไม่หวังผลตอบแทน 
  2) สร้างสรรค์ปัญญา  หมายถึง  การเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการอ่าน สะสม และเพิ่มพูนความรู้ ทกัษะ ความสามารถของตน และแสดงออกผ่านผลงานการเขียน การ
วิจัย การประดิษฐ์คิดคน้ การพดู การแสดงในเวทีวชิาการตา่งๆ รวมถึงริเร่ิมโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่เปน็ประโยชน์ต่อส่วนรวม 
  3) พัฒนาท้องถิ่น  หมายถึง  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ทีส่ร้างโอกาสหรือส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ชุมชน สงัคมให้ดีขึ้น 
 
อกลักษณ์   “ผลิตบัณฑิต องคค์วามรู้ นวัตกรรม พัฒนาท้องถิน่” 

เอกลักษณ์ หมายถึง ความสำเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนให้เห็นเป็นลักษณะเด่นเป็นที่หนึ่งของสถาบัน โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้น ำเสนอ
ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารคณะและคณะกรรมการประจำคณะ โดยใช้คำว่า “ผลิตบัณฑิต องค์ความรู้ นวัตกรรม พัฒนาท้องถิ่น” 

“ผลิตบัณฑิต องค์ความรู้ นวัตกรรม” คณะมีระบบกลไก ทรัพยากรที่สนบัสนุนการผลิตบณัฑติ องค์ความรู้ นวัตกรรม เพื่อรับใช้สังคม ชุมชน ท้องถิ่น 
“พัฒนาท้องถิ่น” คณะมีสาขาวิชาที่ตอบสนองความจำเป็นในการพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งมีโครงการ/กิจกรรมที่หลากหลายในการนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อ

พัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
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คุณลักษณะบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มีความรู้คู่คุณธรรม พร้อมนำสังคม 
นิยมความเปน็ไทย  ใส่ใจวิถีโลก 

 
วัฒนธรรมของหน่วยงาน 

       H    =   Humanity             มนุษยธรรม 
 U  =   Unity                   มีน้ำหนึ่งใจเดียว 
 S =   Society                มุ่งสู่เพื่อสังคม  
 O   =   Orignity              สร้างสรรค์สิ่งใหม่/ภูมิปัญญา  

“มีมนุษยธรรม  มีน้ำหนึง่ใจเดียว  มุ่งสู่เพื่อสังคม  สร้างสรรค์สิ่งใหม่/ภูมิปัญญาอย่างยัง้ยืน” 
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) : 
        1. พัฒนาท้องถิ่นด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม 
        2. พัฒนาระบบการผลิตบัณฑิตภายใต้เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและชุมชนท้องถิ่น 
        3. พัฒนาศักยภาพบัณฑติเพื่อรับใช้สังคม ชุมชน ท้องถิน่ 
        4. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั 
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เป้าประสงค์ (Goals) : 
1. มีขีดความสามารถในการพฒันาท้องถิ่นดว้ยองค์ความรู้และนวัตกรรมภายใต้การบูรณาการพนัธกิจสัมพันธ ์
2. บัณฑิตมีคุณภาพทีส่ร้างสรรค์สังคม 
3. บัณฑิตมีคุณภาพสามารถรับใช้สังคม ชุมชน ท้องถิน่ 
4. การบริหารการจัดการที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั 

 
กลยุทธ์ 1 
       กลกลยุทธ์ที่ 1.1  สร้างระบบการบริหารงานวจิัย ให้มีมูลค่าเพิ่มกับชุมชนและท้องถิ่น   

    กลยุทธ์ที่  1.2 พัฒนาเครือข่ายการวิจัย กับชุมชน/ท้องถิ่น/ต่างประเทศ 
     

กลยุทธ์ 2 
      กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาบัณฑติให้มีทักษะสำคัญเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานโดยเน้นศาสตร์พระราชา 
กลยุทธ์ 3 

กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาหลักสูตรทีส่นองตอบต่อการพัฒนาท้องถิ่น แนวทางการพัฒนาประเทศ และนักศึกษาตา่งชาติกลยุทธ์ที่  
      กลยุทธ์ที่ 3.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศเพื่อเสริมสร้างประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะ         
      กลยุทธ์ที่ 3.3 ส่งเสริมการเรียนรู้และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้แก่ชุมชนกลยุทธ์ที่  
กลยุทธ์ 4 
      กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาการบริหารจัดการสื่อและเทคโนโลยีทีค่รอบคลุมกับทุกพันธกิจให้มีประสิทธิภาพและทนัสมัย 
      กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยนำเทคโนโลยีที่ทนัสมัยมารองรับพันธกิจของคณะ 
      กลยุทธ์ที่ 4.3 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ 
      กลยุทธ์ที่ 4.4 พัฒนาระบบบริหารบุคลากรสายวชิาการและสายสนับสนุนเอ้ือต่อการรักษาคนดีคนเก่ง และพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ปฏิบัติภารกิจคณะให้บรรลุเป้าหมาย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ 

1. พัฒนาท้องถิ่นด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม 1. มีขีดความสามารถในการพฒันาท้องถิ่นดว้ยองค์
ความรู้และนวตักรรมภายใต้การบูรณาการพันธกิจ
สัมพันธ ์

กลยุทธ์ที่ 1.1  สร้างระบบการบริหารงานวิจัย ให้มีมูลค่าเพิ่มกับ
ชุมชนและท้องถิ่น   

กลยุทธ์ที่  1.2 พัฒนาเครือข่ายการวิจัย กับชุมชน/ท้องถิ่น/
ต่างประเทศ 

2. พัฒนาระบบการผลิตบัณฑิตภายใต้เครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการและชุมชนท้องถิน่ 

2. บัณฑิตมีคุณภาพทีส่ร้างสรรค์สังคม 
 

กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะสำคัญเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน
โดยเน้นศาสตร์พระราชา 

3. พัฒนาศักยภาพบัณฑิตเพื่อรบัใช้สังคม ชุมชน ท้องถิ่น 3. บัณฑิตมีคุณภาพสามารถรับใช้สังคม ชุมชน 
ท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาหลักสูตรทีส่นองตอบต่อการพัฒนาท้องถิ่น แนว
ทางการพฒันาประเทศ และนักศึกษาต่างชาติ 
กลยุทธ์ที่ 3.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและ
ต่างประเทศเพื่อเสริมสร้างประสิทธิผลตามวสิัยทัศน์และพนัธกิจของ
คณะ 
กลยุทธ์ที่ 3.3 ส่งเสริมการเรียนรู้และทำนุบำรุงศิลปะและวฒันธรรม
ให้แก่ชุมชน 

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลั 4. การบริหารการจัดการที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล 
 

กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาการบริหารจัดการสื่อและเทคโนโลยีที่ครอบคลุม
กับทุกพันธกิจให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย 

กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยนำ
เทคโนโลยทีี่ทันสมัยมารองรับพนัธกิจของคณะ 

กลยุทธ์ที่ 4.3 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 4.4 พัฒนาระบบบริหารบุคลากรสายวชิาการและสาย
สนับสนนุเอ้ือต่อการรักษาคนดีคนเก่ง และพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ให้ปฏิบัติภารกิจคณะให้บรรลุเป้าหมาย 
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ภารกิจหลัก 
จัดการศึกษาเพื่อมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตตามคุณลักษณะ 5 ประการ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม  ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และให้บริการทางวิชาการแก่นักศึกษา และ

บุคลากรทั่วไป ตลอดจนชุมชนในท้องถิ่น 
 
    สถานภาพปัจจุบัน ปีการศึกษา 2565 

    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีโปรแกรมวิชาทั้งหมด 10 โปรแกรมวิชา  ได้แก ่
1. โปรแกรมวิชานิติศาสตร์        
2. โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม 
3. โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์       
4. โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

  5. โปรแกรมวิชาบรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา  
 6. โปรแกรมวิชาภาษาไทย 

7. โปรแกรมวิชาภาษาจีน         
8. โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 
9. โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์  
10.โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา     

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีกลุ่มวิชาทั้งหมด 2 กลุ่มวิชา 
1. กลุ่มวิชานาฏศิลป์และการละคร 
2. กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา 

จัดการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรี มีหลักสูตรที่เปิดสอน  ได้แก่ 
  ระดับปริญญาตรี    

   1.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
    2.  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต    
     3.  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
     4.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
     5.  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
  6.  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
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   จำนวนบุคลากรทั้งหมด  85 คน  จำแนกเป็นสายวิชาการ  จำนวน  75 คน (ร้อยละ 83.88)  ข้าราชการ 15 คน  พนักงานมหาวิทยาลัย 40 คน  อาจารย์ตามสัญญาจ้าง 
20 คน  และสายสนับสนุน  จำนวน 10 คน (ร้อยละ 16.12)  พนักงานมหาวิทยาลัย 6 คน พนักงานราชการ 1 คน ลูกจ้างชั่วคราว 3 คน   (ข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2564) 
 
 
2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ศักยภาพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  (SWOT Analysis) 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมศักยภาพคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ด้านต่าง ๆ รวมทั้งการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ประเด็นยุทธศาสตร์ ปัญหาและความต้องการของ
ประชากรและมีส่วนได้เสีย ทำให้สามารถเข้าใจบริบทของมหาวิทยาลัยและปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต การวิเคราะห์ศักยภาพอันประกอบด้วย
ปัจจัยแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก (Internal and external factors) เป็นองค์ประกอบสำคัญของความสำเร็จเพราะการวิเคราะห์ดังกล่าวจะถูกนำไปใช้เป็นข้อมูลสำหรับการ
วางแผนยุทธศาสตร์และแนวทางดำเนินการ 

กรอบการวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนามหาวิทยาลัยเบื้องต้น คือ การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมรอบด้าน 
(SWOT Analysis) ซึ่งได้แก่ 
     1) การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (สามารถกำกับได้-ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม) 
           - ปัจจัยที่เป็นบวก ซึ่งเป็นจุดเด่น ความเข้มแข็ง ส่วนที่ส่งเสริมความสำเร็จ (Strengths) 
           - ปัจจัยที่เป็นลบ คือ จุดด้อย ความไม่พร้อม (Weaknesses) 
     2) การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (ไม่สามารถกำกับได้-เตรียมตัวรับมือ) 
           - ปัจจัยภายนอกที่เป็นบวกหรือการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาก่อให้เกิดสถานการณ์ที่เป็นโอกาส (Opportunities) 
          - ปัจจยัภายนอกที่เป็นลบก่อให้เกิดสถานการณ์ท่ีเป็นอุปสรรคเป็นภาวะคุกคามต่อการพัฒนา (Threats) 
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1) การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน  
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 

1. บุคลากรของคณะ มีความรักความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจความสัมพันธ์
อันดีต่อกัน 

2. คณะมีบุคคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย  
3. คณะมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นครอบคลุมทุก

พันธกิจ และดำเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 
4. คณะมีเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ เช่น 

จีน ญี่ปุ ่น เป็นต้น ส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านภาษา 
ศิลปวัฒนธรรม การเรียนการสอน และการวิจัย 

5. คณะมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ เผยแพร่ ในฐานข้อมูลระดับชาติ เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 

6. คณะมีแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัย และผลงานวิชาการที่อยู่ TCI ฐาน 2 
และมีระบบการสื่อสารในช่องทางที่หลากหลาย 

 

1. คณะมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ เผยแพร่ ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติจำนวนน้อย 
2. คณะยังไม่มีการวางแผนในการบริหารจัดการดูแลรักษา ซ่อมบำรุง อุปกรณ์ สื่อ

อุปกรณ์เทคโนโลยี แหล่งสนับสนุนการเรียนรู ้ อย่างมีประสิทธิภาพ และสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ยังไม่เพียงพอและยังไม่ทันสมัย 

3. ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของบุคลากรยังไม่เป็นไปตามมาตรฐาน CEFR 
ระดบั A2  

4. คณะมีสัดส่วนของอาจารย์ประจำที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจำนวนน้อย 
5. บางหลักสูตรยังขาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในการออกแนะแนวการศึกษาเพ่ือ

เพ่ิมจำนวนนักศึกษาแรกเข้า 
6. บุคลากรที่ได้รับงบประมาณทุนสนับสนุนผลงานวิจัยและงานวิชาการอื่น ๆ จาก

หน่วยงานภายนอกมีน้อย 
7. จำนวนผลการวิจัยเพื ่อพัฒนาการเรียนการสอน  ผลงานวิชาการและงาน

สร้างสรรค์ของคณาจารย์มีจำนวนน้อย 
8. จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์และก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมต่อชุมชน  ท้องถิ่น  

และสังคมยังมีน้อย 
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2) การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก   
โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. มีเครือข่ายความร่วมมือจากชุมชน ท้องถิ่นเพ่ือการเรียนรู้ และมีเขตโบราณสถานที่
ได้รับการยกย่องเป็นเมืองมรดกโลกซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู ้ที ่เอื ้อต่อการอนุรักษ์ 
ส่งเสริม สืบสานเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาและสิ่งแวดล้อม 

2. ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาน้อยกว่าสถาบันใกล้เคียงทำให้เอื ้อต่อทางเลือกใน
การศึกษาของนักเรียน 

3. ความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน การ
เรียนการสอนและการสื่อสารอาจารย์และผู้เรียนมีแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้
เพ่ิมข้ึน 

4. องค์กร/หน่วยงานในท้องถิ่นให้การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
5. ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การศึกษา ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ ่นราชภัฏ 

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ทำให้บุคลากรของคณะสามารถใช้
ศักยภาพในการดำเนินงานตามพันธกิจดังกล่าวได้อย่างดี 

6. ชุมชน ท้องถิ่นมีความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม ที่เอื้อต่อ
การสร้างองค์ความรู้และบูรณาการต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

 

1. นโยบายลดอัตรากำลังข้าราชการของรัฐบาล ส่งผลให้พนักงานมหาวิทยาลัยและ
พนักงานราชการขาดความมั่นคงในตำแหน่งงานทำงานสูงเพิ่มมากข้ึน 

2. แนวโน้มอัตราการจ้างงานสายวิทยาศาสตร์และสายอาชีพสูงกว่าสายมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

3. ภาวะการแข่งขันของสถาบันการศึกษาที่สูงขึ้น ทำให้เกิด การแย่งชิงนักศึกษาและ
บุคลากรที่มีความสามารถ 

4. หลักเกณฑ์ในการติดตามตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอกมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วส่งผลต่อการบริหารจัดการ และส่งผลให้เกิดการใช้เงินไม่เป็นไปตามไตรมาส 

5. สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลต่อแผนการบริหารจัดการหรือ
ดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 

6. ประชากรมีจำนวนลดลงทำให้ผู้เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษามีจำนวนลดลง 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วัด 

1. พัฒนาท้องถิ่นด้วยองค์
ความรู้และนวตักรรม 

1. มีขีดความสามารถในการ
พัฒนาท้องถิ่นด้วยองค์ความรู้
และนวัตกรรมภายใต้การบูร
ณาการพันธกิจสัมพันธ ์

กลยุทธ์ที่ 1.1  สร้างระบบการ
บริหารงานวจิัย ให้มีมูลค่าเพิ่มกับ
ชุมชนและท้องถิ่น   

1. กำหนดนโยบายให้ทุกหลักสตูร
จัดทำวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนา
สังคมหรือชุมชน  
2. สร้างมูลค่าเพิ่มจากงานวิจัยและ
นวัตกรรม 

1. ร้อยละของหลักสูตรที่มีงานวจิัยและ
นวัตกรรมซึ่งนำไปใชพ้ัฒนาชุมชน/
ท้องถิ่น 
2. จำนวนงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่
นำไปใชป้ระโยชน์ในการพัฒนาสังคม/
ชุมชน  

กลยุทธ์ที่  1.2 พัฒนาเครือข่าย
การวิจัย กับชุมชน/ท้องถิ่น/
ต่างประเทศ 

1. สร้างความร่วมมือด้านวิจัยกบั
ชุมชน/ท้องถิ่น/ตา่งประเทศ 

3. จำนวนผลงานทีชุ่มชน ท้องถิน่สังคม
ได้รับประโยชน์หรือนำไปใช้ 
 

2. พัฒนาระบบการผลิต
บัณฑิตภายใต้เครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการและชุมชน
ท้องถิ่น 

2. บัณฑิตมีคุณภาพที่
สร้างสรรค์สังคม 

กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาบัณฑิตให้มี
ทักษะสำคัญเพื่อเข้าสู่
ตลาดแรงงานโดยเน้นศาสตร์
พระราชา 

1. จัดการการเรียนการสอนโดยใช้
การวิจัยเป็นฐานเพื่อผลิตบัณฑติและ
นวัตกรรมไปใชป้ระโยชน์ในการ
พัฒนาสังคม/ชุมชน 

4. ร้อยละของหลักสูตรที่นำศาสตร์
พระราชาไปใช้ประกอบการเรียนการ
สอน 
5. ร้อยละของภาวการณ์มีงานทำของ
บัณฑิต 

3. พัฒนาศักยภาพบัณฑิตเพื่อ
รับใช้สังคม ชุมชน ท้องถิ่น 

3. บัณฑิตมีคุณภาพสามารถรับ
ใช้สังคม ชุมชน ท้องถิน่ 

กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาหลักสูตรที่
สนองตอบต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนาประเทศ และ
นักศึกษาต่างชาต ิ

1. จัดการการเรียนการสอนโดยใช้
การวิจัยเป็นฐานเพื่อผลิตบัณฑติและ
นวัตกรรมไปใชป้ระโยชน์ในการ
พัฒนาสังคม/ชุมชน 

6. จำนวนหลักสูตรทีส่นองตอบต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น แนวทางการพัฒนา
ประเทศ และนักศึกษาต่างชาติ 

กลยุทธ์ที่ 3.2 สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับองค์กรภายในและ
ต่างประเทศเพื่อเสริมสร้าง
ประสิทธผิลตามวิสัยทัศน์และพนัธ
กิจของคณะ 

1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือจาก
ต่างประเทศโดยผา่นอาจารย์และ
นักศึกษาแลกเปลี่ยน 
2. พัฒนาความร่วมมือ เพื่อเพิ่มพื้นที่
เครือข่ายให้บริการวิชาการกับชมุชน
ทอ้งถิ่น             

7. ระดับความสำเร็จในการดำเนินงาน
สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายใน
และต่างประเทศ 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตวัชี้วัดตามยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วัด 
กลยุทธ์ที่ 3.3 ส่งเสริมการเรียนรู้
และทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมให้แก่ชุมชน 

1. ส่งเสริมและสนบัสนุนการจัดทำ
ฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม 
2. ส่งเสริมการเรียนรู้และทำนบุำรุง
ศิลปวัฒนธรรม  
3. ส่งเสริมให้เกิดการสร้างมาตรฐาน
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

8. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริม
การเรียนรู้และทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 
9. จำนวนนวัตกรรมความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาทอ้งถิ่น 

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั 

4. การบริหารการจัดการที่
ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีดิจทิัล 
 

กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาการบริหาร
จัดการสื่อและเทคโนโลยทีี่
ครอบคลุมกับทุกพันธกิจให้มี
ประสิทธิภาพและทันสมัย 
 

1. จัดระบบการบริหารจัดการสือ่การ
เรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ 
2. สำรวจอุปกรณ์ สื่ออุปกรณ์ 
เทคโนโลยี แหลง่สนบัสนุนการ
เรียนรู ้        

10. ร้อยละความพึงพอใจจาก
ผู้ใช้บริการสื่ออุปกรณ์ เทคโนโลยี 
แหล่งสนับสนนุการเรียนรู ้
 
 

กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนาการบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพโดยนำ
เทคโนโลยทีี่ทันสมัยมารองรับพนัธ
กิจของคณะ 

1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่มีอยู่ใน
ระบบ 
2. พัฒนาระบบ Application ใน
การบริหารจัดการเทคโนโลยีเพือ่การ
เรียนการสอนและการวิจัยบริการ 

11. ระดับความสำเร็จของผลสมัฤทธิ์
ของงาน 
12. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่
มีต่อระบบบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศของคณะ 

กลยุทธ์ที่ 4.3 พัฒนาศักยภาพ
อาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ 

1. พัฒนาอาจารย์ให้มีวุฒิการศกึษา
และตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้นตาม
เกณฑ์มาตรฐาน สกอ. 
2. พัฒนาอาจารย์ให้มีศักยภาพการ
ทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
3. พัฒนาอาจารย์ให้มีศักยภาพการ
ทำวิจัยเพื่อผลิต/พัฒนานวัตกรรม
สำหรับนำไปใช้พฒันาสังคมและ
ชุมชน 

13. ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วัด 
4. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ
ทางดา้นทักษะ 

กลยุทธ์ที่ 4.4 พัฒนาระบบบริหาร
บุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนนุเอ้ือต่อการรักษาคนดีคน
เก่ง และพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ให้ปฏิบัติภารกิจคณะให้บรรลุ
เป้าหมาย 

1. พัฒนาระบบการวัดและ
ประเมินผลตามสมรรถนะและ
ความสามารถระดับคณะ 
2. สร้างแรงจูงใจในการพัฒนา
บุคลากรตามเสน้ทางความกา้วหน้า
ทางสายวชิาชีพ 
3. ยกย่องเชิดชูคนดีคนเก่ง 

14. ระดับความสำเร็จของการพฒันา
บุคลากรให้มีสมรรถนะตามเกณฑ์ 
15. ร้อยละของบุคลากรที่มีคุณวุฒิ
การศึกษาเพิ่มข้ึน 
16. ร้อยละของบุคลากรที่มีตำแหน่ง
ทางวชิาการเพิ่มข้ึน 
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เป้าประสงค์ 
 

ตัวช้ีวัด  
น้ำหนัก เป้าหมาย ข้อมูลพ้ืนฐาน เกณฑ์การให้คะแนน 

หมายเหตุ 
 (%) 2565 2563 2564 2565 1 2 3 4 5 

เป้าประสงค์ที่ 1 
มีขีด
ความสามารถใน
การพัฒนา
ท้องถิ่นด้วยองค์
ความรู้และ
นวัตกรรมภายใต้
การบูรณาการ
พันธกิจสัมพันธ ์

1 ร้อยละของหลักสูตรที่มีงานวิจัยและนวัตกรรมซึ่ง
นำไปใช้พัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น 

7 80 75 80 80 60 65 70 75 80  

2 จำนวนงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาสังคม/ชุมชน 

7 20 15 20 20 11 12 13 14 15  

             
  

          
 

             
 3 จำนวนผลงานที่ชุมชน ท้องถิ่นสังคมได้รับประโยชน์

หรือนำไปใช้ 
 

7 8 
ผลงาน 

8 
ผลงาน 

8 
ผลงาน 

8 
ผลงาน 

2 
ผลงาน 

4 
ผลงาน 

6 
ผลงาน 

8 
ผลงาน 

10 
ผลงาน 

 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนตามแผนปฏิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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เป้าประสงค์ 
 

ตัวชี้วัด  
น้ำหนัก เป้าหมาย ข้อมูลพ้ืนฐาน เกณฑ์การให้คะแนน 

หมายเหตุ 
 (%) 2565 2563 2564 2565 1 2 3 4 5 

เป้าประสงค์ที่ 2 
บัณฑิตมีคุณภาพ
ที่สร้างสรรค์
สังคม 

4 ร้อยละของหลักสูตรที่นำศาสตร์พระราชาไปใช้ประกอบการ
เรียนการสอน 

7 90 ร้อยละ
80 

ร้อยละ
90 

ร้อยละ
90 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
65 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
75 

ร้อยละ 
80 

 

5 ร้อยละของภาวการณม์ีงานทำของบัณฑิต 5 100 100 100 100 80 85 90 95 100  
 

เป้าประสงค์ ที่ 3 
บัณฑิตมีคุณภาพ
สามารถรับใช้
สังคม ชุมชน 
ท้องถิ่น 
 

6 จำนวนหลักสตูรทีส่นองตอบต่อการพัฒนาท้องถิ่น แนวทางการ
พัฒนาประเทศ และนักศึกษาต่างชาติ 

7 7 7 7 7 3 4 5 6 7  

7 ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ทั้งภายในและตา่งประเทศ 

7 5 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5-6 ข้อ  

8 จำนวนโครงการ/กิจกรรมทีส่่งเสรมิการเรียนรู้และทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 

7 8  
โครงการ 

6 
โครงการ 

7 
โครงการ 

8 
โครงการ 

2 
โครงการ 

3 
โครงการ 

4 
โครงการ 

5 
โครงการ 

6 
โครงการ 

 

9 จำนวนนวัตกรรมความรู้ด้านศลิปวัฒนธรรมและภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

5 6  5 6 6 2 3 4 5 6  

 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนตามแผนปฏิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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เป้าประสงค์ 
 

ตัวชี้วัด  
น้ำหนัก เป้าหมาย ข้อมูลพ้ืนฐาน เกณฑ์การให้คะแนน 

หมายเหตุ 
 (%) 2565 2563 2564 2565 1 2 3 4 5 

เป้าประสงค์ที่ 4 
การบริหารการ
จัดการที่ทันสมัย
ด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล 
 

10 ร้อยละความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการสื่ออุปกรณ์ เทคโนโลยี 
แหล่งสนับสนุนการเรียนรู ้

5 ร้อยละ 
95 

ร้อยละ
80 

ร้อยละ
90 

ร้อยละ
95 

60 65 70 75 80  

11 ร้อยละของผลสัมฤทธ์ิของงาน 5 5 - - 5 1 2 3 4 5  
12 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบบริหารจัดการ

เทคโนโลยีสารสนเทศของคณะ 
5 4.50 4.00 4.25 4.50 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50  

13 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 5 80 60 70 80 ร้อยละ 
40 

ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
80 

 

14 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาบคุลากรใหม้สีมรรถนะตาม
เกณฑ ์

7 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ  5 ข้อ 1 
ข้อ 

2 
ข้อ 

3 
ข้อ 

4 
ข้อ 

5 
ข้อ 

 

15 ร้อยละของบุคลากรที่มีคณุวุฒิการศึกษาเพิ่มขึ้น 7 30 21 23 30 ร้อยละ 
17 

ร้อยละ 
19 

ร้อยละ 
21 

ร้อยละ 
23 

ร้อยละ 
25 

 

16 ร้อยละของบุคลากรที่มตีำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น 7 30 21 23 30 ร้อยละ 
17 

ร้อยละ 
19 

ร้อยละ 
21 

ร้อยละ 
23 

ร้อยละ 
25 

 

 
 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนตามแผนปฏิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบบัปรับปรุง 2565) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาท้องถิ่นด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม 
เป้าประสงค์ที่ 1 มีขีดความสามารถในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมภายใต้การบูรณาการพันธกิจสัมพนัธ์ 
กลยุทธ์  1.1  สร้างระบบการบริหารงานวิจัย ให้มีมูลค่าเพิ่มกับชุมชนและท้องถิ่น   
มาตรการ: 
1. กำหนดนโยบายให้ทุกหลักสตูรจัดทำวิจัยและนวตักรรมเพื่อพัฒนาสังคมหรือชุมชน  
2. สร้างมูลค่าเพิ่มจากงานวิจัยและนวัตกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ ตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
2565 

ค่าเป้าหมาย 2561 - 2565 เกณฑ์การให้คะแนน 
คำอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 

2561 2562 2563 2564 2565 1 2 3 4 5 
1 ร้อยละของหลักสูตรที่มีงานวจิัย

และนวัตกรรมซึ่งนำไปใช้พฒันา
ชุมชน/ท้องถิ่น 

7 80 - - 75 80 80 60 65 70 75 80 ประเด็นการประเมนิผล 
    เป็นผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
ชุมชน ท้องถิ่นสังคมได้รับประโยชน์หรือ
นำไปใช้และเกิดการพัฒนาต่อบคุคล 
ชุมชน ท้องถิ่น 

2 จำนวนงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่
นำไปใชป้ระโยชน์ในการพัฒนา
สังคม/ชุมชน 

7 20 5 10 15 20 20 11 12 13 14 15 ประเด็นการประเมนิผล 
     เป็นผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
ชุมชน ท้องถิ่นสังคมได้รับประโยชน์หรือ
นำไปใช้และเกิดการพัฒนาต่อบคุคล 
ชุมชน ท้องถิ่น 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาท้องถิ่นด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม 
เป้าประสงค์ที่ 1 มีขีดความสามารถในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมภายใต้การบูรณาการพันธกิจสัมพนัธ์ 
กลยุทธ์  1.2  พัฒนาเครือข่ายการวิจัย กับชุมชน/ท้องถิ่น/ตา่งประเทศ 
มาตรการ: 
1. สร้างความร่วมมือด้านวิจัยกบัชุมชน/ท้องถิน่/ต่างประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ ตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
2565 

ค่าเป้าหมาย 2561 - 2565 เกณฑ์การให้คะแนน 
คำอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 

2561 2562 2563 2564 2565 1 2 3 4 5 
3 จำนวนผลงานที่ชุมชน ท้องถิ่น

สังคมได้รับประโยชน์หรือนำไปใช้ 
 

7 8 
ผลงาน 

- - 8 
ผลงาน 

8 
ผลงาน 

8 
ผลงาน 

2 
ผลงาน 

4 
ผลงาน 

6 
ผลงาน 

8 
ผลงาน 

10 
ผลงาน 

ประเด็นการประเมนิ 
    เป็นผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
ชุมชน ท้องถิ่นสังคมได้รับประโยชน์หรือ
นำไปใช้และเกิดการพัฒนาต่อบคุคล 
ชุมชน ท้องถิ่น 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการผลติบัณฑิตภายใต้เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและชุมชนท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ที่ 2 บัณฑติมีคุณภาพที่สร้างสรรค์สังคม 
กลยุทธ์  2.1  พัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะสำคัญเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานโดยเนน้ศาสตร์พระราชา 
มาตรการ: 
1. จัดการการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐานเพื่อผลติบัณฑิตและนวัตกรรมไปใชป้ระโยชน์ในการพัฒนาสังคม/ชุมชน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ ตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
2565 

ค่าเป้าหมาย 2561 - 2565 เกณฑ์การให้คะแนน 
คำอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 2561 

 
2562 2563 2564 2565 

1 2 3 4 5 

4 ร้อยละของหลักสูตรที่นำ
ศาสตร์พระราชาไปใช้
ประกอบการเรียนการสอน 

7 90 - - ร้อยละ
80 

ร้อยละ
90 

ร้อยละ
90 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
65 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
75 

ร้อยละ 
80 

ประเด็นการประเมิน 
   ร้อยละ 60 - 65  =  (1 คะแนน) 
   ร้อยละ 65 - 70  =  (2 คะแนน) 
   ร้อยละ 70 - 75  =  (3 คะแนน) 
   ร้อยละ 75 – 80 =  (4 คะแนน) 
   ร้อยละ 80 ข้ึนไป = (5 คะแนน) 

5 ร้อยละของภาวการณ์มีงานทำ
ของบัณฑิต 

5 100 100 100 100 100 100 80 85 90 95 100 ประเด็นการประเมนิผล 
พิจารณาจากจำนวนร้อยละของ
นักศึกษาที่ได้รบังานทำหลัง
สำเร็จการศึกษาภายใน 1 ป ี
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพบัณฑิตเพื่อรับใช้สังคม ชุมชน ท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ที่ 3 บัณฑติมีคุณภาพสามารถรับใช้สังคม ชุมชน ท้องถิ่น 
กลยุทธ์  3.1  พัฒนาหลักสูตรที่สนองตอบต่อการพฒันาท้องถิ่น แนวทางการพฒันาประเทศ และนักศึกษาตา่งชาติ 
มาตรการ: 
1. จัดการการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐานเพื่อผลติบัณฑิตและนวัตกรรมไปใชป้ระโยชน์ในการพัฒนาสังคม/ชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ ตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
2565 

ค่าเป้าหมาย 2561 - 2565 เกณฑ์การให้คะแนน 
คำอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 

2561 2562 2563 2564 2565 1 2 3 4 5 
6 จำนวนหลักสูตรที่สนองตอบต่อ

การพัฒนาท้องถิ่น แนวทางการ
พัฒนาประเทศ และนักศึกษา
ต่างชาต ิ
 

7 7 - - 7 7 7 3 4 5 6 7 ประเด็นการประเมนิ : 
จำนวนหลักสตูรที่ดำเนินการตามแนวทาง
ดังนี ้
  1) กำหนดชุมชนหรือองค์การเป้าหมาย
ของการให้บริการทางวิชาการแก่สงัคมโดยมี
ความร่วมมือระหว่างคณะหรือหนว่ยงาน
เทียบเท่า 
  2) จัดทำแผนบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วม
จากทุกหลักสตูร และองค์การเปา้หมายที่
กำหนดใน ข้อ 1 
  3) จัดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการสู่
ชุมชนเป้าหมายโดยมุ่งเน้นการบูรณาการกับ
พันธกิจอื่น 
  4) ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายดำเนินการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
  5) คณะมีหลักสูตรความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือ
องค์กรเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง 
  6) ทุกโปรแกรมวิชามีส่วนร่วมในการ
ดำเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแก่
สังคมของคณะ 
  7) มีการประเมินผลการดำเนินงานตาม
แผน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพบัณฑิตเพื่อรับใช้สังคม ชุมชน ท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ที่ 3 บัณฑติมีคุณภาพสามารถรับใช้สังคม ชุมชน ท้องถิ่น 
กลยุทธ์  3.2  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศเพื่อเสริมสร้างประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์และพนัธกิจของคณะ 
มาตรการ: 
1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากต่างประเทศโดยผา่นอาจารยแ์ละนักศึกษาแลกเปลี่ยน 
2. พัฒนาความร่วมมือ เพื่อเพิ่มพื้นที่เครือข่ายให้บริการวิชาการกับชุมชนท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ที่ ตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
2565 

ค่าเป้าหมาย 2561 - 2565 เกณฑ์การให้คะแนน 
คำอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 

2561 2562 2563 2564 2565 1 2 3 4 5 
7 ระดับความสำเร็จในการ

ดำเนินงานสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือทั้งภายในและ
ต่างประเทศ 

7 5 ข้อ 3 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5-6 ข้อ ประเด็นการประเมนิ : 
  1) กำหนดชุมชนหรือองค์การเป้าหมาย
ของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดย
มีความร่วมมือ 
ระหว่างคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า 
  2) จัดทำแผนบริการวชิาการโดยมีส่วน
ร่วมจากทุกหลักสูตร และองค์การ
เป้าหมายที่กำหนดใน ข้อ 1 
  3) จัดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการสู่
ชุมชนเป้าหมายโดยมุ่งเนน้การบูรณาการ
กับพันธกิจอ่ืน 
  4) ชุมชนหรือองค์การเป้าหมาย
ดำเนินการพฒันาตนเองอย่างตอ่เนื่อง 
  5) คณะมีหลักสูตรความร่วมมอืกับ
หน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชน
หรือองค์กรเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง 
  6) ทุกโปรแกรมวิชามีสว่นร่วมในการ
ดำเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแก่
สังคมของคณะ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพบัณฑิตเพื่อรับใช้สงัคม ชุมชน ท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ที่ 3 บัณฑติมีคุณภาพสามารถรับใช้สังคม ชุมชน ท้องถิ่น 
กลยุทธ์  3.3  ส่งเสริมการเรียนรู้และทำนุบำรุงศิลปะและวฒันธรรมให้แก่ชุมชน 
มาตรการ: 
1. ส่งเสริมและสนบัสนุนการจัดทำฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม 
2. ส่งเสริมการเรียนรู้และทำนบุำรุงศิลปวฒันธรรม  
3. ส่งเสริมให้เกิดการสร้างมาตรฐานดา้นศิลปะและวฒันธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ ตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
2565 

ค่าเป้าหมาย 2561 - 2565 เกณฑ์การให้คะแนน 
คำอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 

2561 2562 2563 2564 2565 1 2 3 4 5 
8 จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่

ส่งเสริมการเรียนรู้และทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม 

7 8  
โครงการ 

- - 6 
โครงการ 

7 
โครงการ 

8 
โครงการ 

2 
โครงการ 

3 
โครงการ 

4 
โครงการ 

5 
โครงการ 

6 
โครงการ 

ประเด็นการประเมนิผล :  
1) มีโครงการ/กิจกรรม ที่

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้
เกิดแก่นักศึกษา 
  2) นักศึกษาทุกหลักสูตรได้เข้า
ร่วมโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 

9 จำนวนนวัตกรรมความรู้ดา้น
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ 

5 6  4 5 5 6 6 2 3 4 5 6 ประเด็นการประเมนิ : 
พิจารณาจากจำนวนองค์ความรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบรหิารจัดการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
เป้าประสงค์ที่ 4 การบริหารการจัดการที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
กลยุทธ์  4.1  พัฒนาการบริหารจัดการสื่อและเทคโนโลยีที่ครอบคลุมกับทุกพันธกิจให้มีประสทิธิภาพและทันสมัย 
มาตรการ: 
1. จัดระบบการบริหารจัดการสือ่การเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ 
2. สำรวจอุปกรณ์ สื่ออุปกรณ์ เทคโนโลยี แหล่งสนับสนนุการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ ตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
2565 

ค่าเป้าหมาย 2561 - 2565 เกณฑ์การให้คะแนน 
คำอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 

2561 2562 2563 2564 2565 1 2 3 4 5 
10 ร้อยละความพึงพอใจจาก

ผู้ใช้บริการสื่ออุปกรณ์ เทคโนโลยี 
แหล่งสนับสนนุการเรียนรู ้

5 ร้อยละ 
95 

- - ร้อยละ
80 

ร้อยละ
90 

ร้อยละ
95 

60 65 70 75 80 ประเด็นการประเมนิ 
   ร้อยละ 60 - 65  =  (1 คะแนน) 
   ร้อยละ 65 - 70  =  (2 คะแนน) 
   ร้อยละ 70 - 75  =  (3 คะแนน) 
   ร้อยละ 75 – 80 =  (4 คะแนน) 
   ร้อยละ 80 ขึ้นไป = (5 คะแนน) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบรหิารจัดการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
เป้าประสงค์ที่ 4 การบริหารการจัดการที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
กลยุทธ์  4.2  พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยนำเทคโนโลยีที่ทนัสมัยมารองรับพันธกิจของคณะ 
มาตรการ: 
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่มีอยู่ในระบบ 
2. พัฒนาระบบ Application ในการบริหารจัดการเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนและการวจิัยบริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ที่ ตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
2565 

ค่าเป้าหมาย 2561 - 2565 เกณฑ์การให้คะแนน 
คำอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 

2561 2562 2563 2564 2565 1 2 3 4 5 
11 ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ของงาน 5 5 - - - - 5 1 2 3 4 5 ประเด็นการประเมิน 

  1. มีนโยบายการพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่
เห็นเป็นรูปธรรม มีระบบ และกลไกในการ
นำนโยบายไปสู่การปฏิบตัิ (1 คะแนน)  
  2. มีการจัดทำแผนการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลและนำแผนไปบรรจไุว้เป็น
โครงการ/กิจกรรม ในแผนปฏิบัตริาชการ
ประจำปี (2 คะแนน) 
  3. มีการดำเนินการตามแผน  (3 คะแนน) 
  4. มีการประเมินทบทวนการดำเนินการ
ตามแผน (4 คะแนน) 
  5. มีการนำผลการประเมินไปปรบัปรุงการ
ดำเนินการ (5 คะแนน) 

12 ระดับความพงึพอใจของบุคลากรที่
มีต่อระบบบริหารจัดการ
เทคโนโลยสีารสนเทศของคณะ 

5 4.50 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 ประเด็นการประเมิน 
   - 3.50  =  (1 คะแนน) 
   - 3.75  =  (2 คะแนน) 
   - 4.00  =  (3 คะแนน) 
   - 4.25  =  (4 คะแนน) 
   - 4.50 ข้ึนไป = (5 คะแนน) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบรหิารจัดการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
เป้าประสงค์ที่ 4 การบริหารการจัดการที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
กลยุทธ์  4.3  พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ 
มาตรการ: 
1. พัฒนาอาจารย์ให้มีวุฒิการศกึษาและตำแหน่งทางวชิาการสงูขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. 
2. พัฒนาอาจารย์ให้มีศักยภาพการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
3. พัฒนาอาจารย์ให้มีศักยภาพการทำวิจัยเพื่อผลิต/พัฒนานวัตกรรมสำหรับนำไปใช้พฒันาสังคมและชุมชน 
4. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพทางดา้นทักษะ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ที่ ตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
2565 

ค่าเป้าหมาย 2561 - 2565 เกณฑ์การให้คะแนน 
คำอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 

2561 2562 2563 2564 2565 1 2 3 4 5 
13 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รบัการ

พัฒนาศักยภาพ 
5 80 40 50 60 70 80 ร้อยละ 

40 
ร้อยละ 

50 
ร้อยละ 

60 
ร้อยละ 

70 
ร้อยละ 

80 
ประเด็นการประเมนิ : 
พิจารณาจากจำนวนร้อยละบุคลากร
สายวชิาการทีไ่ด้รับการพฒันาศกัยภาพ
ทั้ง 3ด้าน ได้แก ่
  1. ด้านการสื่อสารภาษาตา่งประเทศ
รวมถึงภาษาของกลุ่มอาเซียน (+3) เพื่อ
นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
  2. ด้านการทำวจิัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนเพื่อผลิต/พฒันานวัตกรรม
สำหรับนำไปใช้พฒันาสังคมและชุมชน 
  3. ด้านเทคโนโลยีดิจทิัลเพื่อนำไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบรหิารจัดการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
เป้าประสงค์ที่ 4 การบริหารการจัดการที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
กลยุทธ์  4.4  พัฒนาระบบบรหิารบุคลากรสายวิชาการและสายสนบัสนุนเอ้ือต่อการรักษาคนดีคนเก่ง และพฒันาศักยภาพบุคลากรให้ปฏิบัติภารกิจคณะให้บรรลุเป้าหมาย 
มาตรการ: 
1. พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลตามสมรรถนะและความสามารถระดบัคณะ 
2. สร้างแรงจูงใจในการพัฒนาบคุลากรตามเส้นทางความก้าวหน้าทางสายวชิาชีพ 
3. ยกย่องเชิดชูคนดีคนเก่ง 

 
 ที่ ตัวชี้วัด น้ำหนัก 

(ร้อยละ) 
เป้าหมาย 

2565 
ค่าเป้าหมาย 2561 - 2565 เกณฑ์การให้คะแนน 

คำอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 
2561 2562 2563 2564 2565 1 2 3 4 5 

14 ระดับความสำเร็จของการ
พัฒนาบุคลากรให้มี
สมรรถนะตามเกณฑ ์

7 5 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ  5 ข้อ 1 
ข้อ 

2 
ข้อ 

3 
ข้อ 

4 
ข้อ 

5 
ข้อ 

ประเด็นการประเมนิ : 
 1 มีแผนพัฒนาบุคลากร   
 2 มีกิจกรรมพัฒนาบุคลากรที่จดัโดย

หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 
 3 มีการกำกับติดตามผลการพฒันา

บุคลากร 
 4 มีการประเมินผลแผนพฒันาบุคลากร 
 5 มีการนำผลการพัฒนาบุคลากรไปใช้
ประโยชน ์

15 ร้อยละของบุคลากรที่มี
คุณวุฒิการศึกษาเพิ่มข้ึน 

7 30 17 19 21 23 30 ร้อยละ 
17 

ร้อยละ 
19 

ร้อยละ 
21 

ร้อยละ 
23 

ร้อยละ 
25 

ประเด็นการประเมนิ  
พิจารณาจากจำนวนอาจารย์ประจำที่มี
คุณวุฒิการศึกษาปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า  เปรียบเทียบกับจำนวน
อาจารย์ประจำทั้งหมด  แสดงผลเป็น
ร้อยละเปรียบเทียบกับจำนวนอาจารย์
ประจำทัง้หมด  แสดงผลเป็นร้อยละ 
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ที่ ตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
2565 

ค่าเป้าหมาย 2561 - 2565 เกณฑ์การให้คะแนน 
คำอธิบาย/ประเด็นการประเมิน 

2561 2562 2563 2564 2565 1 2 3 4 5 
16 ร้อยละของบุคลากรที่มี

ตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น 
7 30 17 19 21 23 30 ร้อยละ 

17 
ร้อยละ 

19 
ร้อยละ 

21 
ร้อยละ 

23 
ร้อยละ 

25 
ประเด็นการประเมนิ  
พิจารณาจากจำนวนอาจารย์ประจำที่
ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.) 
รองศาสตราจารย์ (รศ.)  และ
ศาสตราจารย์ (ศ.)  แสดงผลเปน็ร้อยละ 
เปรียบเทียบกับจำนวนอาจารยป์ระจำ
ทั้งหมด  แสดงผลเป็นร้อยละ 



~ 33 ~ 
 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ มาตรการ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
1. พัฒนาท้องถิ่นด้วย
องค์ความรู้และ
นวัตกรรม 

1. มีขีดความสามารถในการ
พัฒนาท้องถิ่นด้วยองค์
ความรู้และนวัตกรรมภายใต้
การบูรณาการพันธกิจ
สัมพันธ์ 

กลยุทธ์ที่ 1.1  สร้างระบบการ
บริหารงานวิจัย ให้มมีูลค่าเพิ่ม
กับชุมชนและท้องถิ่น   

1. กำหนดนโยบายให้ทุกหลักสตูร
จัดทำวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนา
สังคมหรือชุมชน  
2. สร้างมูลคา่เพิ่มจากงานวิจยัและ
นวัตกรรม 

1. ร้อยละของหลักสูตรที่มีงานวิจยั
และนวัตกรรมซึ่งนำไปใช้พัฒนา
ชุมชน/ท้องถิ่น 
2. จำนวนงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่
นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
สังคม/ชุมชน  

รองคณบดฝี่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ 

กลยุทธ์ที ่ 1.2 พัฒนาเครือข่าย
การวิจัย กับชุมชน/ท้องถิ่น/
ต่างประเทศ 

1. สร้างความร่วมมือด้านวิจยักับ
ชุมชน/ท้องถิ่น/ต่างประเทศ 

3. จำนวนผลงานที่ชุมชน ท้องถิ่น
สังคมได้รับประโยชน์หรือนำไปใช้ 

รองคณบดฝี่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ 

2. พัฒนาระบบการผลิต
บัณฑิตภายใตเ้ครือข่าย
ความร่วมมือทาง
วิชาการและชุมชน
ท้องถิ่น 

2. บัณฑิตมีคณุภาพที่
สร้างสรรคส์ังคม 
 

กลยุทธ์ที ่2.1 พัฒนาบัณฑิตให้
มีทักษะสำคญัเพื่อเข้าสู่
ตลาดแรงงานโดยเน้นศาสตร์
พระราชา 

1. จัดการการเรียนการสอนโดยใช้
การวิจัยเป็นฐานเพื่อผลติบณัฑิต
และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาสังคม/ชุมชน 

4. ร้อยละของหลักสูตรที่นำ
ศาสตร์พระราชาไปใช้
ประกอบการเรียนการสอน 
5. ร้อยละของภาวการณ์มีงานทำ
ของบัณฑิต 

รองคณบดฝี่ายวิชาการ 

3. พัฒนาศักยภาพ
บัณฑิตเพื่อรับใช้สังคม 
ชุมชน ท้องถิ่น 

3. บัณฑิตมีคณุภาพสามารถ
รับใช้สังคม ชุมชน ท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาหลักสูตรที่
สนองตอบต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนาประเทศ 
และนักศึกษาตา่งชาติ 

1. จัดการการเรียนการสอนโดยใช้
การวิจัยเป็นฐานเพื่อผลติบณัฑิต
และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาสังคม/ชุมชน 

6. จำนวนหลักสตูรที่สนองตอบตอ่
การพัฒนาท้องถิ่น แนวทางการ
พัฒนาประเทศ และนักศึกษา
ต่างชาติ 

รองคณบดฝี่ายวิชาการ 

กลยุทธ์ที่ 3.2 สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับองค์กรภายใน
และต่างประเทศเพื่อเสริมสร้าง
ประสิทธิผลตามวสิัยทัศน์และ
พันธกิจของคณะ 

1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือจาก
ต่างประเทศโดยผ่านอาจารย์และ
นักศึกษาแลกเปลี่ยน 
2. พัฒนาความร่วมมือ เพ่ือเพิ่ม
พื้นที่เครือข่ายให้บริการวิชาการกบั
ชุมชนทอ้งถิ่น        
     

7. ระดับความสำเร็จในการ
ดำเนินงานสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือท้ังภายในและต่างประเทศ 
 

รองคณบดฝี่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุง 2565) 
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กลยุทธ์ที่ 3.3 ส่งเสริมการ
เรียนรู้และทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมให้แก่ชุมชน 

1. ส่งเสรมิและสนับสนุนการจดัทำ
ฐานข้อมูลด้านศลิปวัฒนธรรม 
2. ส่งเสรมิการเรียนรูแ้ละทำนุบำรงุ
ศิลปวัฒนธรรม  
3. ส่งเสรมิให้เกิดการสร้าง
มาตรฐานด้านศลิปะและวัฒนธรรม 

8. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่
ส่งเสริมการเรียนรู้และทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 
9. จำนวนนวัตกรรมความรูด้้าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

รองคณบดฝี่ายกิจการ
นักศึกษาและ 
ศิลปวัฒนธรรม 

4. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

4. การบริหารการจดัการที่
ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล 
 

กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาการบริหาร
จัดการสื่อและเทคโนโลยีที่
ครอบคลมุกับทุกพันธกิจให้มี
ประสิทธิภาพและทันสมัย 

1. จัดระบบการบริหารจัดการสื่อ
การเรยีนรู้ให้มีประสิทธิภาพ 
2. สำรวจอุปกรณ์ สื่ออุปกรณ์ 
เทคโนโลยี แหล่งสนับสนุนการ
เรียนรู ้        

10. ร้อยละความพึงพอใจจาก
ผู้ใช้บริการสื่ออุปกรณ์ เทคโนโลยี 
แหล่งสนับสนุนการเรียนรู ้
 

คณบด ี
รองคณบดฝี่ายวางแผนและ
ประกันคณุภาพ 
หัวหน้าสํานักงานคณบด ี

กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนาการบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพโดยนำ
เทคโนโลยีที่ทันสมยัมารองรบั
พันธกิจของคณะ 

1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่มีอยู่ใน
ระบบ 
2. พัฒนาระบบ Application ใน
การบริหารจัดการเทคโนโลยีเพื่อ
การเรยีนการสอนและการวิจัย
บริการ 

11. ระดับความสำเร็จของ
ผลสัมฤทธ์ิของงาน 
12. ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มตี่อระบบบริหาร
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของ
คณะ 

คณบด ี
รองคณบดฝี่ายวางแผนและ
ประกันคณุภาพ 
หัวหน้าสํานักงานคณบด ี

กลยุทธ์ที่ 4.3 พัฒนาศักยภาพ
อาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ 

1. พัฒนาอาจารย์ให้มีวุฒิการศึกษา
และตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้นตาม
เกณฑ์มาตรฐาน สกอ. 
2. พัฒนาอาจารย์ให้มีศักยภาพการ
ทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรยีนการสอน 
3. พัฒนาอาจารย์ให้มีศักยภาพการ
ทำวิจัยเพื่อผลติ/พัฒนานวัตกรรม
สำหรับนำไปใช้พัฒนาสังคมและ
ชุมชน 
4. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ
ทางด้านทักษะ 

13. ร้อยละของอาจารย์ทีไ่ด้รับ
การพัฒนาศักยภาพ 

รองคณบดฝี่ายวิชาการ 
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กลยุทธ์ที่ 4.4 พัฒนาระบบ
บริหารบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุนเอื้อต่อการ
รักษาคนดีคนเก่ง และพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรให้ปฏบิัติ
ภารกิจคณะให้บรรลุเป้าหมาย 

1. พัฒนาระบบการวัดและ
ประเมินผลตามสมรรถนะและ
ความสามารถระดับคณะ 
2. สร้างแรงจูงใจในการพัฒนา
บุคลากรตามเส้นทางความก้าวหน้า
ทางสายวิชาชีพ 
3. ยกย่องเชิดชูคนดีคนเก่ง 

14. ระดับความสำเร็จของการ
พัฒนาบุคลากรให้มสีมรรถนะตาม
เกณฑ ์
15. ร้อยละของบุคลากรที่มีคณุวุฒิ
การศึกษาเพิ่มขึ้น 
16. ร้อยละของบุคลากรที่มี
ตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น 

รองคณบดฝี่ายวิชาการ 
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ผลการทบทวนแผนกลยทุธ์ปีงบประมาณ 2561-2565 เพ่ือจัดทำแผนกลยทุธ์ปีงบประมาณ 2561-2565 (ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2565) 

ประเด็น กลยุทธ์ปีงบประมาณ 2561-2565 (ปรับปรุงปีงบประมาณ 2564) กลยุทธ์ปีงบประมาณ 2561-2565 (ปรับปรุงปีงบประมาณ 2565) 
วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำในการสร้างสรรค์องค์ความรู้  และนวตักรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่าง

ยั่งยืน 
เป็นองค์กรที่ผลติบัณฑิตให้มมีาตรฐานสากล พร้อมนำองค์ความรู้และ
นวัตกรรมสู่การพัฒนาท้องถิ่น 

พันธกิจ 1. ผลิตบณัฑิตทีม่ีคุณภาพมาตรฐาน 
2. สร้างองค์ความรู้ งานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวตักรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน 
4. ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมของท้องถิ่นและอาเซียน 
5. บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

1. สร้างองค์ความรู้และนวตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
2. สร้างความร่วมมือทางวิชาการและชุมชนท้องถิ่นเพื่อผิตบัณฑิตทีม่ีคุณภาพ 
3. เสริมสร้างศักยภาพบณัฑิตเพื่อรับใช้สังคม ชุมชนท้องถิ่น 
4. จัดทำระบบบริหารจัดการด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทลั  

ค่านิยมหลัก K – Knowledge – สร้างสรรค์ความรู้ใหม ่
P – Public Service and Productivity – ให้บริการชุมชน สังคมและมผีลติ
ภาพที่ด ี
R – Responsibility – ยึดถือความรับผดิชอบต่อหน้าท่ี 
U – Unity – มีความรัก สามัคคีในองค์กร 

K – Knowledge – สร้างสรรค์ความรู้ใหม ่
P – Public Service and Productivity – ให้บริการชุมชน สังคมและมผีลติ
ภาพที่ด ี
R – Responsibility – ยึดถือความรับผดิชอบต่อหน้าท่ี 
U – Unity – มีความรัก สามัคคีในองค์กร 

อัตลักษณ ์ บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปญัญา พัฒนาท้องถิ่น  
นิยาม :  
1) มีจิตอาสา  หมายถึง  มีจติสำนกึเพื่อส่วนรวม เสนอตัว เตม็ใจ ตั้งใจเสียสละ
สิ่งที่ตนเองมีทั้งแรงกาย เวลา ทรพัย์สิน เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นหรือสังคมให้เกิด
ประโยชน์และความสุขมากข้ึน โดยไม่หวังผลตอบแทน 
2) สร้างสรรค์ปัญญา  หมายถึง  การเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรยีน รักการอ่าน สะสม และ
เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ความสามารถของตน และแสดงออกผ่านผลงานการเขียน 
การวิจัย การประดิษฐ์คดิค้น การพูด การแสดงในเวทีวิชาการต่างๆ รวมถึงริเริม่
โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
3) พัฒนาท้องถิ่น  หมายถึง  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่สร้างโอกาสหรือ
ส่งเสริมคณุภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ชุมชน สังคมให้ดีขึ้น 

บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปญัญา พัฒนาท้องถิ่น  
นิยาม :  
1) มีจิตอาสา  หมายถึง  มีจติสำนกึเพื่อส่วนรวม เสนอตัว เตม็ใจ ตั้งใจเสียสละ
สิ่งที่ตนเองมีทั้งแรงกาย เวลา ทรพัย์สิน เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นหรือสังคมให้เกิด
ประโยชน์และความสุขมากข้ึน โดยไม่หวังผลตอบแทน 
2) สร้างสรรค์ปัญญา  หมายถึง  การเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรยีน รักการอ่าน สะสม และ
เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ความสามารถของตน และแสดงออกผ่านผลงานการ
เขียน การวิจัย การประดิษฐ์คิดคน้ การพูด การแสดงในเวทีวิชาการต่างๆ 
รวมถึงริเริม่โครงการ/กจิกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
3) พัฒนาท้องถิ่น  หมายถึง  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ท่ีสร้างโอกาสหรือ
ส่งเสริมคณุภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ชุมชน สังคมให้ดีขึ้น 

เอกลักษณ ์ “พัฒนาท้องถิ่น สานศิลป์วัฒนธรรม” “ผลิตบัณฑิต องค์ความรู้ นวัตกรรม พัฒนาท้องถิ่น” 
        เอกลักษณ์ หมายถึง ความสำเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีสะท้อนให้เห็น
เป็นลักษณะเด่นเป็นท่ีหนึ่งของสถาบัน โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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         เอกลักษณ์ หมายถึง ความสำเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนให้
เห็นเป็นลักษณะเด่นเป็นที ่หนึ่งของสถาบัน โดยคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ได้นำเสนอผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารคณะและ
คณะกรรมการประจำคณะ โดยใช้คำว่า “พัฒนาท้องถิ ่น  สานศิลป์
วัฒนธรรม”  
นยิาม :“พัฒนาท้องถิ่น” เนื่องจาก คณะมีสาขาท่ีเกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้านต่างๆ 
รวมทั้งมีกิจกรรม/โครงการ ที่หลากหลายสามารถผลิตบุคลากรและให้การ
บริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่นได้อย่างกว้างขวาง ประกอบด้วยสาขาต่างๆ 
ได้แก่ สาขาการพัฒนาสังคม บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ภาษาไทย ภาอังกฤษ ภาษาจีน สารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 
“สานศิลป์วัฒนธรรม” เนื่องจาก คณะมีศาสตร์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการ
อนุรักษ์ เผยแพร่ ทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย สาขาวิจิตรศิลป์และ
ประยุกต์ศิลป์ ตนตรีศึกษา นาฏศิลป์และการละคร ปรัชญาและศาสนา 

ได้นำเสนอผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารคณะและคณะกรรมการ
ประจำคณะ โดยใช้คำว่า “ผลิตบัณฑิต องค์ความรู้ นวัตกรรม พัฒนาท้องถิ่น” 
       “ผลิตบัณฑิต องค์ความรู้ นวัตกรรม” คณะมรีะบบกลไก ทรัพยากรที่
สนับสนุนการผลิตบณัฑิต องค์ความรู้ นวัตกรรม เพื่อรับใช้สังคม ชุมชน 
ท้องถิ่น 
       “พัฒนาท้องถิ่น” คณะมีสาขาวิชาที่ตอบสนองความจำเป็นในการพัฒนา
ท้องถิ่น รวมทั้งมีโครงการ/กิจกรรมที ่หลากหลายในการนำองค์ความรู ้ไป
ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

คุณลักษณะบัณฑิต มีความรู้คูคุ่ณธรรม พร้อมนำสังคม 
นิยมความเป็นไทย  ใส่ใจวิถีโลก 

มีความรู้คูคุ่ณธรรม พร้อมนำสังคม 
           นิยมความเป็นไทย  ใส่ใจวิถีโลก 

วัฒนธรรมของหน่วยงาน 
 

 H  =   Humanity       มนุษยธรรม 
 U =   Unity                 มีน้ำหนึ่งใจเดียว 
 S  =   Society             มุ่งสู่สังคม  
 O  =   Orignity           สร้างสรรคส์ิ่งใหม่/ภมูิปัญญา  

“มีมนุษยธรรม  มีน้ำหน่ึงใจเดยีว  มุ่งสู่เพื่อสังคม   
สร้างสรรคส์ิ่งใหม่/ภูมิปญัญาอย่างยั้งยืน” 

ค่านิยมหลักคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : ทีมงาน  ความรับผิดชอบ 
มุ่งผลงาน ตอบแทนประโยชน์ซึ่งกันและกัน 

 H  =   Humanity       มนุษยธรรม 
 U =   Unity                 มีน้ำหนึ่งใจเดียว 
 S  =   Society             มุ่งสู่สังคม  
 O  =   Orignity           สร้างสรรคส์ิ่งใหม่/ภมูิปัญญา  

“มีมนุษยธรรม  มีน้ำหน่ึงใจเดยีว  มุ่งสู่เพื่อสังคม   
สร้างสรรคส์ิ่งใหม่/ภูมิปญัญาอย่างยั้งยืน” 

ค่านิยมหลักคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : ทีมงาน  ความรับผิดชอบ 
มุ่งผลงาน ตอบแทนประโยชน์ซึ่งกันและกัน 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ 1. พัฒนาคุณภาพบัณฑิต ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือชุมชน/ท้องถิ่น 
2. สร้างและพัฒนาเครือข่ายทางวชิาการและศลิปวัฒนธรรม 
3. พัฒนาระบบบริหารและสมรรถนะบุคลากร     

1. พัฒนาท้องถิ่นด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม 
2. พัฒนาระบบการผลิตบัณฑติภายใต้เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและ
ชุมชนท้องถิ่น 
3. พัฒนาศักยภาพบัณฑติเพื่อรับใช้สังคม ชุมชน ท้องถิ่น 
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4. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั 

เป้าประสงค ์ 1.1 สร้างเครือข่ายในการจัดการเรียนการสอนกับชุมชน/ท้องถิ่น/องค์กรทั้ง
ภาครัฐและเอกชนในลักษณะบูรณาการพันธกิจ 
1.2 พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย งานสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมที่นำไปใช้
ประโยชน์กับชุมชน สังคม 
1.3  บัณฑิตมีคณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐานเป็นท่ียอมรับในระดับชาติ 
1.4   เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาการบริหารงานโดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการจัดสภาพแวดล้อม 
1.5   ชุมชนท้องถิ่นอยู่ดีมีสุข เข้มแข็ง พ่ึงพาตนเองได้ 
2.1  สร้างเครือข่ายการบริการวิชาการโดยบูรณาการศาสตร์ในสาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
2.2  สร้างแหล่งเรียนรู้ศลิปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3.1   พัฒนาระบบการบริหารจัดการ การบรหิารงานบุคคลและปรับภาระงาน
อาจารย ์
3.2   เพิ่มปริมาณและคณุภาพงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม พร้อมทั้ง
เผยแพรผ่ลงานในระดับชาต ิ
3.3  สมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 

1. มีขีดความสามารถในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยองค์ความรู้และนวตักรรมภายใต้
การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ 
2. บัณฑิตมีคณุภาพที่สร้างสรรค์สงัคม 
3. บัณฑิตมีคณุภาพสามารถรับใช้สังคม ชุมชน ท้องถิ่น 
4. การบริหารการจดัการที่ทันสมยัด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั 
 

กลยุทธ์ กลยุทธ์ 1 
กลยุทธ์ที่ 1.1.1  สร้างระบบการบริหารงานวิจัย ให้มมีูลคา่เพิ่มกับชุมชนและ
ท้องถิ่น   
กลยุทธ์ที่ 1.2.1 พัฒนาหลักสูตรทีส่นองตอบต่อการพัฒนาท้องถิ่น แนวทางการ
พัฒนาประเทศ และนักศึกษาต่างชาติ 
กลยุทธ์ที ่1.3.1 พัฒนาบัณฑิตใหม้ีทักษะสำคญัเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานโดยเน้น
ศาสตร์พระราชา 
กลยุทธ์ที่ 1.4.1 พัฒนาการบริหารจัดการสื่อและเทคโนโลยีที่ครอบคลุมกับทุก
พันธกิจให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย 
กลยุทธ์ที ่ 1.5.1 พัฒนาเครือข่ายการวิจัย กับชุมชน/ท้องถิ่น/ต่างประเทศ  
 
 

กลยุทธ์ 1 
กลยุทธ์ที่ 1.1  สร้างระบบการบรหิารงานวิจัย ให้มีมลูค่าเพิม่กับชุมชนและ
ท้องถิ่น   
กลยุทธ์ที ่ 1.2 พัฒนาเครือข่ายการวิจัย กับชุมชน/ท้องถิ่น/ต่างประเทศ 
 
กลยุทธ์ 2 
กลยุทธ์ที ่2.1 พัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะสำคัญเพื่อเข้าสูต่ลาดแรงงานโดยเน้น
ศาสตร์พระราชา 
 
กลยุทธ์ 3 
กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาหลักสูตรที่สนองตอบต่อการพัฒนาท้องถิ่น แนวทางการ
พัฒนาประเทศ และนักศึกษาต่างชาติ 
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กลยุทธ์ 2 
กลยุทธ์ที่ 2.1.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศ
เพื่อเสรมิสร้างประสิทธิผลตามวิสยัทัศน์และพันธกิจของคณะ 
กลยุทธ์ที่ 2.2.1ส่งเสริมการเรียนรูแ้ละทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรมให้แก่
ชุมชน 
กลยุทธ์ 3 
กลยุทธ์ที่ 3.1.1 พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยนำเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมารองรับพันธกิจของคณะ 
กลยุทธ์ที่ 3.2.1 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 3.3.1 พัฒนาระบบบริหารบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเอื้อ
ต่อการรักษาคนดีคนเก่ง และพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ปฏิบัติภารกิจคณะให้
บรรลเุป้าหมาย 

กลยุทธ์ที่ 3.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศ
เพื่อเสรมิสร้างประสิทธิผลตามวิสยัทัศน์และพันธกิจของคณะ 
กลยุทธ์ที่ 3.3 ส่งเสริมการเรียนรู้และทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรมให้แก่
ชุมชน 
 
กลยุทธ์ 4 
กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาการบริหารจดัการสื่อและเทคโนโลยีที่ครอบคลมุกับทุก
พันธกิจให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย 
กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนาการบริหารจดัการให้มีประสิทธิภาพโดยนำเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมารองรับพันธกิจของคณะ 
กลยุทธ์ที่ 4.3 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 4.4 พัฒนาระบบบริหารบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเอื้อ
ต่อการรักษาคนดีคนเก่ง และพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ปฏิบัติภารกิจคณะให้
บรรลเุป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 1 ร้อยละของหลักสูตรที่มีงานวิจัยและนวัตกรรมซึ่งนำไปใช้พัฒนา
ชุมชน/ท้องถิ่น 

1 ร้อยละของหลักสูตรที่มีงานวิจัยและนวัตกรรมซึ่งนำไปใช้พัฒนา
ชุมชน/ท้องถิ่น 

2 จำนวนงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
สังคม/ชุมชน 

2 จำนวนงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
สังคม/ชุมชน 

3 จำนวนหลักสตูรทีส่นองตอบต่อการพัฒนาท้องถิ่น แนวทางการ
พัฒนาประเทศ และนักศึกษาต่างชาติ  

3 จำนวนผลงานที่ชุมชน ท้องถิ่นสังคมไดร้ับประโยชน์หรือนำไปใช้ 
 

4  ร้อยละของหลักสูตรที่นำศาสตรพ์ระราชาไปใช้ประกอบการเรียน
การสอน 

4 ร้อยละของหลักสูตรที่นำศาสตร์พระราชาไปใช้ประกอบการเรียนการ
สอน 

5 ภาวการณ์มีงานทำของบัณฑติ 5 ร้อยละของภาวการณม์ีงานทำของบัณฑิต 
6  ร้อยละความพึงพอใจจากผู้ใช้บรกิารสื่ออุปกรณ์ เทคโนโลยี แหล่ง

สนับสนุนการเรยีนรู ้
6 จำนวนหลักสตูรทีส่นองตอบต่อการพัฒนาท้องถิ่น แนวทางการ

พัฒนาประเทศ และนักศึกษาต่างชาติ 
7  จำนวนของชุมชน/ท้องถิ่น/ประเทศ ที่คณะได้ร่วมมือทำการวิจัย 7 ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือท้ัง

ภายในและต่างประเทศ 
8  จำนวนเครือข่ายความร่วมมือท้ังภายในและต่างประเทศ 8 จำนวนโครงการ/กิจกรรมทีส่่งเสรมิการเรียนรู้และทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรม 
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ประเด็น กลยุทธ์ปีงบประมาณ 2561-2565 (ปรับปรุงปีงบประมาณ 2564) กลยุทธ์ปีงบประมาณ 2561-2565 (ปรับปรุงปีงบประมาณ 2565) 
9 จำนวนโครงการ/กิจกรรมทีส่่งเสรมิการเรียนรู้และทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรม 
9 จำนวนนวัตกรรมความรู้ด้านศลิปวัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่น 

 10 จำนวนนวัตกรรมความรู้ด้านศลิปวัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่น 10 ร้อยละความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการสื่ออุปกรณ์ เทคโนโลยี แหล่ง
สนับสนุนการเรยีนรู ้

11 ร้อยละของผลสัมฤทธ์ิของงาน 11 ระดับความสำเร็จของผลสมัฤทธ์ิของงาน 
12 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบบริหารจัดการ

เทคโนโลยีสารสนเทศของคณะ 
12 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบบริหารจัดการ

เทคโนโลยีสารสนเทศของคณะ 
13 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 13 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
14 ร้อยละบคุลากรที่มีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 14 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาบคุลากรใหม้สีมรรถนะตามเกณฑ ์
15 ร้อยละของบุคลากรที่มีคณุวุฒิการศึกษาเพิ่มขึ้น 15 ร้อยละของบุคลากรที่มีคณุวุฒิการศึกษาเพิ่มขึ้น 
16 ร้อยละของบุคลากรที่มตีำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้นด ี 16 ร้อยละของบุคลากรที่มตีำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 

 
เอกสารประกอบการประชุม 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
คร้ังที่ 9/2564 

การพิจารณาแผนกลยุทธ์ ประจ าปี พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับปรบัปรงุปี 2565) 
และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

คณะวิทยาการจดัการ 
(ล าดบัที่ 3) 

 

 
วันอังคารที่  7  เดือนกนัยายน  พ.ศ. 2564 

ณ  ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 8  อาคารเรียนรวมและอ านวยการ  มหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 



 

 

ค าน า 
 

คณะวิทยาการจัดการได๎ตระหนักถึงความส าคัญของการปรับปรุงและพัฒนาคณะเพ่ือให๎ได๎คุณภาพและมาตรฐานของการจัดการศึกษาให๎เป็นที่ยอมรับแ ละสามารถ
แขํงขันได๎สอดคล๎องกับสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคต ประกอบกับ แผนกลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการ ประจ าปี พ.ศ. 2556-2560 ได๎สิ้นสุดลง 
ดังนั้น คณะวิทยาการจัดการจึงได๎ทบทวนและปรับแผนกลยุทธ์เพ่ือใช๎ระหวํางปี พ.ศ.  2561-2565 เพ่ือให๎สอดคล๎องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรที่ได๎
ด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)  ในระยะที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2561-2565 และมีความสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) นโยบายไทยแลนด์ 4.0 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 13  (พ.ศ. 2566 – 2570) แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 3 
(พ.ศ. 2560-2574) แผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. 2563 -2570 แนวทางการ
ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาภายใต๎โครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของไทย (Reinventing University System) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และยุทธศาสตร์ที่
เกี่ยวข๎อง สามารถใช๎เป็นกรอบแนวทางท่ีแสดงถึงยุทธศาสตร์รวมถึงกลยุทธ์ตําง ๆ เพื่อพัฒนาคณะตลอดจนหนํวยงานภายในคณะ 

คณะวิทยาการจัดการหวังเป็นอยํางยิ่งวํา เอกสารแผนกลยุทธ์ 5 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) นี้ จะชํวย
สํงเสริมความเข๎าใจเกี่ยวกับทิศทางการปฏิบัติงานและการพัฒนาคณะฯ เป็นแนวทางให๎คณาจารย์และบุคลากรภายในคณะฯ ใช๎เป็นเครื่องมือส าหรั บด าเนินงานการแปลง  
แผน กลยุทธ์สูํการปฏิบัติราชการประจ าปี เพ่ือน าไปสูํการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมที่จะสํงผลให๎คณะวิทยาการจัดการประสบความส าเร็จตามมํุงหวังไว๎ตํอไป  

                                     
 

     
 

(ผู๎ชํวยศาสตราจารย์การันต์  เจริญสุวรรณ) 
    คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

               มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
   

การจัดท าแผนกลยุทธ์ส าหรับองค์กรเป็นสิ่งที่มีความส าคัญและจ าเป็นอยํางยิ่งส าหรับการบริหารจัดการองค์กรภาครัฐแนวใหมํ  เป็นกระบวนการ เชิงวิเคราะห์
สังเคราะห์ที่ผํานกระบวนการจัดท าอยํางมีสํวนรํวมในการก าหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาองค์กรให๎บรรลุ วัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ตั้งไว๎ สอดคล๎องกับสถานภาพ
ภายใต๎บริบทสภาพแวดล๎อมทางสังคม เศรษฐกิจการเมือง เทคโนโลยี และอ่ืนๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอยํางตํอเนื่อง เป็นเครื่องมือที่ใช๎เป็นกรอบการก าหนดทิศทางการปฏิบัติและ
การพัฒนาองค์กร เป็นแนวทางให๎บุคลากรและหนํวยงานตํางๆ ในองค์กรใช๎เป็นเครื่องมือส าหรับการแปลงแผนยุทธศาสตร์สูํการปฏิบัติตํอไป 
 ดังนั้น คณะวิทยาการจัดการจึงได๎ปรับแผนกลยุทธ์เพ่ือใช๎ระหวํางปี พ.ศ. 2561-2565 ทั้งนี้เพ่ือให๎แผนกลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการ ประจ าปี พ.ศ. 2556-2560 ได๎สิ้นสุดลง 
ดังนั้น คณะวิทยาการจัดการจึงได๎ทบทวนและปรับแผนกลยุทธ์เพ่ือใช๎ระหวํางปี พ.ศ. 2561-2565 เพ่ือให๎สอดคล๎องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรที่ได๎
ด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.  2560-2579)  ในระยะที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2561-2565 และมีความสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์
ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) นโยบายไทยแลนด์ 4.0 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 13  (พ.ศ. 2566 – 2570) แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 
3 (พ.ศ. 2560-2574) แผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2570 แนวทางการ
ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาภายใต๎โครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของไทย (Reinventing University System) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และยุทธศาสตร์ที่
เกี่ยวข๎อง สามารถใช๎เป็นกรอบแนวทางท่ีแสดงถึงยุทธศาสตร์รวมถึงกลยุทธ์ตําง ๆ เพื่อพัฒนาคณะตลอดจนหนํวยงานภายในคณะ 
 แผนกลยุทธ์ 5 ปี พ.ศ. 2561–2565 นี้ จัดท าขึ้นโดยการกระบวนการมีสํวนรํวมของผู๎บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทุกระดับในการทบทวนปรัชญา วิสัยทัศน์    
พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ และการทบทวนความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม โดยวิธีการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ ทั้งนี้เพ่ือให๎การด าเนินงานของคณะฯ สอดคล๎องกับการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย กํอให๎เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นตํอไป 

คณะวิทยาการจัดการหวังเป็นอยํางยิ่งวํา เอกสารแผนกลยุทธ์ 5 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับปรุงปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) ฉบับนี้ จะชํวย
สํงเสริมความเข๎าใจเกี่ยวกับทิศทางการปฏิบัติและการพัฒนาคณะฯ เป็นแนวทางให๎คณาจารย์และบุคลากรภายในคณะฯ ใช๎เป็นเครื่องมือส าหรับด า เนินงานการแปลงแผนกล
ยุทธ์สูํการปฏิบัติราชการประจ าปี เพ่ือน าไปสูํการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมที่จะสํงผลให๎คณะวิทยาการจัดการประสบความส าเร็จตามมุํงหวังไว๎ตํอไป 
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ส่วนที ่1 
กรอบแนวคิด 

 

 หลักการและเหตุผล 
 การจัดท าแผนกลยุทธ์ส าหรับองค์กรเป็นสิ่งที่มีความส าคัญและจ าเป็นอยํางยิ่งส าหรับการบริหารจัดการองค์กรภาครัฐแนวใหมํ เป็นกระบวนการเชิงวิเคราะห์
สังเคราะห์ที่ผํานกระบวนการจัดท าอยํางมีสํวนรํวมในการก าหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาองค์กรให๎บรรลุวัต ถุประสงค์และเปูาหมายที่ตั้งไว๎ สอดคล๎องกับสถานภาพ
ภายใต๎บริบทสภาพแวดล๎อมทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และอ่ืนๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอยํางตํอเนื่อง เป็นเครื่องมือที่ใช๎เป็นกรอบการก าหนดทิศทางการปฏิบัติงาน
และการพัฒนาองค์กร และเป็นแนวทางให๎บุคลากรและหนํวยงานตํางๆ ในองค์กรใช๎เป็นเครื่องมือส าหรับการแปลงแผนยุทธศาสตร์สูํการปฏิบัติตํอไป 
 สืบเนื่องตามพระราชกฤษฎีกาวําด๎วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 มาตรา 14 ก าหนดให๎สํวนราชการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี เพ่ือแปลงเป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และก าหนดแนวทางในการจัดสรรงบประมาณตอบสนองตํอนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่เปลี่ยนแปลง  
ประกอบกับแผนกลยุทธ์ของคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปี พ.ศ.  2556 - 2560 ได๎สิ้นสุดลง ดังนั้นคณะวิทยาการจัดการจึงได๎ปรับแผนกลยุทธ์เพ่ือใช๎ระหวํางปี พ.ศ. 2561 - 2565 
ทั้งนี ้เพ่ือให๎สอดคล๎องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ที่ได๎ด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ใน
ระยะที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2561 - 2565 และมีความสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.  2560 - 2579) นโยบายไทยแลนด์ 4.0 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 13  (พ.ศ. 2566 – 2570) แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2574) แผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 นโยบายและ
ยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. 2563 -2570 แนวทางการยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาภายใต๎โครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของไทย 
(Reinventing University System) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข๎อง สามารถใช๎เป็นกรอบแนวทางท่ีแสดงถึงยุทธศาสตร์รวมถึงกลยุทธ์ตํางๆ เพ่ือ
พัฒนาคณะตลอดจนหนํวยงานภายในคณะ แผนกลยุทธ์ของคณะจะชํวยสํงเสริมความเข๎าใจเกี่ยวกับทิศทางการปฏิบัติงานและการพัฒนาคณะฯ เป็นแนวทางให๎คณาจารย์และ
บุคลากรภายในคณะฯ ใช๎เป็นเครื่องมือส าหรับด าเนินงานการแปลงแผนกลยุทธ์สูํการปฏิบัติราชการประจ าปี เพ่ือน าไปสูํการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมที่จะสํงผลให๎คณะวิทยาการ
จัดการประสบความส าเร็จตามมุํงหวังไว๎ตํอไป  
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นโยบาย สถานการณค์วามเปลี่ยนแปลง 
ที่มีผลตอ่การพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ 

 
1. นโยบายรัฐบาล  
(ค าแถลงนโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี วันที่ 22 กรกฎาคม 2562)  

ตามที่ได๎มีพระบรมราชโองการโปรดเกล๎าโปรดกระหมํอมแตํงตั้งนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 9 มิถุนายน 2562 และ 10 กรกฎ าคม 2562 
ตามล าดับ ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได๎จัดสํงค าแถลงนโยบายรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เพื่อแจกจํายให๎กับสมาชิกรัฐสภา ตามมาตรา 162 ของรัฐธรรมนูญแหํง
ราชอาณาจักรไทย 

ส าหรับค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีตํอรัฐสภา ซึ่งรายละเอียดของนโยบายรัฐบาลแบํงออก 3 สํวนหลัก มีนโยบายหลัก 12 ข๎อ และนโยบายเรํงดํวนอีก 12 ข๎อ ได๎แกํ 
นโยบายหลัก 12 ด้าน 

  1. ปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  2. สร๎างความมั่นคงและปลอดภัยของประทศ และความสงบสุข 2 ของประเทศ 

3. ท านุบ ารุงศาสนาและวัฒนธรรม 
4. การสร๎างบทบาทของไทยในเวทีโลก 
5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแขํงขันของไทย 
6. การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสูํภูมิภาค 6 
7. การพัฒนาสร๎างความเข๎มแข็งจากฐานราก 
8. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู๎และการพัฒนาศักยภาพของไทยทุกชํวงวัย 
9. สาธารณสุขความเสมอภาคและสวัสดิการที่เหมาะสมกับกลุํมประชาชน 
10. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล๎อมเพ่ือสร๎างการเติมโตอยํางยั่งยืน 
11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ  
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12. การปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและกระบวนการยุติธรรม 
นโยบายเร่งด่วน 12 ด้าน 
  1. แก๎ไขปัญหาการด ารงชีวิตของประชาชน 

2. ปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
3. มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือรองรับการผันผวนของเศรษฐกิจโลก 
4. การให๎ความชํวยเหลือเกษตรกร 
5. พัฒนานวัตกรรมการยกระดับศักยภาพของแรงงาน 
6. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสูํอนาคต  
7. การเตรียมคนไทยสูํศตวรรษที่ 21 

  8. แก๎ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝุายการเมืองและฝุายข๎าราชการประจ า 
9. แก๎ไขปัญหายาเสพติดและความสงบสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต๎ 
10. พัฒนาระบบการให๎บริการประชาชน 

  11.  สนับสนุนให๎มีการศึกษาการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และด าเนินเพ่ือแก๎ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 
12. การแก๎ไขปัญหาภัยแล๎ง 
 

2. กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล๎วด๎วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติวํา 

“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้ วิสัยทัศน์ดังกลําวจะต๎องสนองตอบตํอผลประโยชน์แหํงชาติ อันได๎แกํ การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหํงเขตอ านาจรัฐ การด ารงอยูํอยําง
มั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยูํอยํางมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยูํรํวมกันในชาติอยํางสันติ สุขเป็นปึกแผํน มีความมั่นคง
ทางสังคมทํามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยูํดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต๎การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวด ล๎อมระหวําง
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ประเทศและการอยูํรํวมกันอยํางสันติประสานสอดคล๎องกัน ด๎านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอยํางมีเกียรติและศักดิ์ศรีไมํเป็นภาระของโลกและสามารถ
เกื้อกูลประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด๎อยกวํา 

“ม่ันคง” หมายถึง การที่ประเทศจะต๎องเกิดความสงบสุข สันติ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ไมํใช๎ความรุนแรง หรือวิถีทางนอกกฎหมาย มีความ
รักใครํสามัคคีกัน 

“ม่ังคั่ง” หมายถึง การท าให๎ประชาชนมีความเป็นอยูํที่ดีขึ้นตามสมควรแกํฐานะ การท าให๎เศรษฐกิจมีความเชื่อมโยงระหวํางกันมากขึ้น โดยให๎ความส าคั ญกับการ
ค๎าขายกับประเทศเพ่ือนบ๎าน มากกวําที่จะพ่ึงพาแตํเฉพาะการสํงออกไปขายยังประเทศที่อยูํไกล บริหารจัดการภายในประเทศอยํางบูรณาการ ทั้งการทรัพยากรน้ า การ
ประกอบอาชีพ การศึกษา และ สิ่งแวดล๎อมให๎ด าเนินไปอยํางสมดุล 

“ยั่งยืน” หมายถึง การค านึงถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน ไมํด าเนินการโครงการใดๆ ที่อาจกํอให๎เกิดภาระแกํลูกหลานในอนาคตข๎างหน๎า ใช๎ทรัพยากรที่มีอยูํอยํางเหมาะสม
ตามก าลังความสามารถของตนเอง ใช๎หลักเหตุและผล และการรู๎เทําทันความเปลี่ยนแปลง หรือการมีภูมิคุ๎มกันตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ
เจ๎าอยูํหัวฯ 

ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให๎ประเทศไทยพัฒนาไปสูํอนาคตที่พึงประสงค์นั้น จ าเป็นจะต๎องมีการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และ
ก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคสํวนให๎ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต๎องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพ่ือถําย ทอดแนวทางการพัฒนาสูํ
การปฏิบัติในแตํละชํวงเวลาอยํางตํอเนื่องและมีการบูรณาการ และสร๎างความเข๎าใจถึงอนาคตของประเทศไทยรํวมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคสํวนในสังคมทั้ง
ประชาชน เอกชน ประชาสังคม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร๎างและรักษาไว๎ซึ่งผลประโยชน์แหํงชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น
ประเทศพัฒนาแล๎ว ด๎วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์ประจ าชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให๎ประเทศมีขีดความสามารถในการแขํงขัน มี
รายได๎สูงอยูํในกลุํมประเทศพัฒนาแล๎ว คนไทยมีความสุข อยูํดี กินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช๎เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาใน
ระยะ 20 ปีตํอจากนี้ไป จะประกอบด๎วย 6 ยุทธศาสตร์ ได๎แกํ (1) ยุทธศาสตร์ด๎านความมั่นคง (2) ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎างความสามารถในการแขํงขัน (3) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน (4) ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎างโอกาสความเสมอภาคและเทําเทียมกันทางสังคม (5) ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล๎อม และ (6) ยุทธศาสตร์ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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3. ไทยแลนด์ 4.0 
“ไทยแลนด์ 4.0” เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใต๎การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรีและหัวหน๎าคณะรักษาความสงบแหํงชาติ (คสช.) ที่เข๎ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ที่ วํา “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ที่มีภารกิจส าคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูป
ประเทศด๎านตําง ๆ เพ่ือปรับแก๎ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร๎างหนทางพัฒนาประเทศให๎เจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหมํๆ ที่เปลี่ยนแปลงอยํ างเร็ว 
รุนแรงในศตวรรษที่ 21 ได๎ 

ประเทศไทยในอดีตที่ผํานมามีการพัฒนาด๎านเศรษฐกิจเป็นไปอยํางตํอเนื่องตั้งแตํยุคแรก หรือ “ประเทศไทย 1.0” เน๎นการเกษตรเป็นหลัก เชํน ผลิตและขาย พืชไรํ 
พืชสวน เลี้ยงสัตว์ เป็นต๎น ยุคสอง หรือ “ประเทศไทย 2.0” เน๎นอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้นแตํเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก เชํน การผลิตและขายรองเท๎า  เครื่องหนัง เครื่องดื่ม 
เครื่องประดับ เครื่องเขียน กระเป๋า เครื่องนุํงหํม เป็นต๎น และปัจจุบัน (พ.ศ. 2559) จัดอยูํในยุคที่สาม หรือ “ประเทศไทย 3.0”  เป็นอุตสาหกรรมหนักและการสํงออก เชํน 
การผลิตและขาย สํงออกเหล็กกล๎า รถยนต์ กลั่นน้ ามัน แยกก๏าซธรรมชาติ ปูนซีเมนต์ เป็นต๎น แตํไทยในยุค 1.0  2.0 และ 3.0 รายได๎ประเทศยังอยูํในระดับปานกลาง จึงต๎อง
เรํงพัฒนาเศรษฐกิจสร๎างประเทศ จึงเป็นเหตุให๎น าไปสูํยุคที่สี่ ให๎รหัสใหมํวํา “ประเทศไทย 4.0” ให๎เป็นเศรษฐกิจใหมํ (New Engines of Growth) มีรายได๎สูง โดย
วางเปูาหมายให๎เกิดภายใน 5 - 6 ปีนี้  เป็นการการวางภาพอนาคตทางเศรษฐกิจที่ชัดเจนของประเทศท่ีพัฒนา เชํน สหรัฐอเมริกา “A Nation of Makers”  อังกฤษ “Design 
of Innovation”  อินเดีย “Made in India” หรือ เกาหลีใต๎ “Creative Economy” เป็นต๎น 

“ประเทศไทย 4.0” ต๎องการปรับเปลี่ยนโครงสร๎างเศรษฐกิจไปสูํ “Value – Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด๎วยนวัตกรรม” โดยมีฐานคิดหลัก คือ 
เปลี่ยนจากการผลิตสินค๎า “โภคภัณฑ”์ ไปสูํสินค๎าเชิง “นวัตกรรม” เปลี่ยนการขับเคลื่อนประเทศด๎วยภาคอุตสาหกรรมไปสูํการขับเคลื่อนด๎วยเทคโนโลยี ความคิดสร๎างสรรค์ 
และนวัตกรรม  และเปลี่ยนจากการเน๎นภาคการผลิตสินค๎าไปสูํการเน๎นภาคบริการมากข้ึน 

ดังนั้น จึงควรมีการเปลี่ยนวิธีการที่มีลักษณะส าคัญ คือ เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมในปัจจุบัน ไปสูํการเกษตรสมัยใหมํที่เน๎นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี 
(Smart Farming) โดยเกษตรกรต๎องมีฐานะที่มั่นคง และเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู๎ประกอบการ (Entrepreneur) เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยูํและรัฐ
ต๎องให๎ความชํวยเหลืออยูํตลอดเวลา ไปสูํการเป็น Smart Enterprises และ Startups บริษัทเกิดใหมํที่มีศักยภาพสูง เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร๎างมูลคํา
คํอนข๎างต่ าไปสูํ High Value Services และเปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ าไปสูํแรงงานที่มีความรู๎ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง 

เพ่ือให๎เกิดผลจริงต๎องมีการพัฒนาวิทยาการ ความคิดสร๎างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล๎วตํอยอดในกลุํ มเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมเปูาหมาย ดังนี้ 



8 
 

 

1. กลุํมอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ เชํน สร๎างเส๎นทางธุรกิจใหมํ (New Startups) ด๎านเทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีอาหาร เป็นต๎น 
2. กลุํมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เชํน พัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพ เทคโนโลยีการแพทย์ สปา เป็นต๎น 
3. กลุํมเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุํนยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช๎ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม เชํน เทคโนโลยีหุํนยนต์ เป็นต๎น 
4. กลุํมดิจิทัล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมตํอและบังคับอุปกรณ์ตํางๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝั งตัว เชํน เทคโนโลยีด๎านการเงิน อุปกรณ์เชื่อมตํอ

ออนไลน์โดยไมํต๎องใช๎คน เทคโนโลยีการศึกษา  E-Marketplace  E-Commerce เป็นต๎น 
5. กลุํมอุตสาหกรรมสร๎างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลคําสูง เชํน เทคโนโลยีการออกแบบ ธุรกิจไลฟ์สไตล์ เทคโนโลยีการทํองเที่ยว การเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริการ เป็นต๎น 
การพัฒนาประเทศภายใต๎โมเดล “ประเทศไทย 4.0” จะใช๎แนวทาง “สานพลังประชารัฐ” เป็นตัวการขับเคลื่อน โดยมุํงเน๎นการมีสํวนรํวมของภาคเอกชน 

ภาคการเงินการธนาคาร ภาคประชาชน ภาคสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยตํางๆ รํวมกันระดมความคิด ผนึกก าลังกันขับเคลื่อน ผํานโครงการ  
บันทึกความรํวมมือ กิจกรรม หรือ งานวิจัยตํางๆ โดยการด าเนินงานของ ”ประชารัฐ” กลุํมตํางๆ อันได๎แกํ กลุํมที่ 1 การยกระดับนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์การปรับแก๎
กฎหมายและกลไกภาครัฐ พัฒนาคลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรมแหํงอนาคต และการดึงดูดการลงทุ น และการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน กลุํมที่ 2 การพัฒนาการเกษตร
สมัยใหมํและการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ กลุํมที่ 3 การสํงเสริมการทํองเที่ยวและไมล์ การสร๎างรายได๎  และการกระตุ๎นการใช๎จํายภาครัฐ กลุํมที่ 4 
การศึกษาพ้ืนฐานและพัฒนาผู๎น า (โรงเรียนประชารัฐ) รวมทั้งการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ และกลุํมที่ 5 การสํงเสริมการสํงออกและการลงทุนในตํางประเทศ รวมทั้ง
การสํงเสริมกลุํม SMEs และผู๎ประกอบการใหมํ (Start Up) ซึ่งแตํละกลุํมก าลังวางระบบและก าหนดแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายอยํางเข๎มข๎น  

 

4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13  (พ.ศ. 2566 – 2570) 
 ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ (สศช.) ได๎ด าเนินการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดท ากรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 พร๎อมทั้งจัดกระบว นการรับฟังความ
คิดเห็นจากผู๎เชี่ยวชาญสาขาตํางๆ ในประเด็นที่เก่ียวข๎องกับทิศทางและประเด็นการพัฒนาที่ประเทศไทยควรพิจารณาให๎ความส าคัญ ตลอดจนความเสี่ยงและโอกาสที่ประเทศ
จะต๎องเผชิญในอนาคต เพ่ือน ามาประมวลผลรํวมกับการศึกษาข๎อเท็จจริงจากแหลํงข๎อมูลตํางๆ และน าไปสูํการวางกระบวนทัศน์หลักในการสังเครา ะห์ประเด็นการพัฒนาที่
ประเทศไทยควรให๎ความส าคัญในชํวงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 โดยค านึงถึงประเด็นความท๎าทายและโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยให๎มีความพร๎อมและ
สามารถพัฒนาเติบโตอยํางมั่นคง ยั่งยืน และเทําทันการเปลี่ยนแปลง เพ่ือให๎ประเทศบรรลุเปูาหมายระยะยาวที่ก าหนดไว๎ในยุทธศาสตร์ชาติ 
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การวางกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 มีจุดประสงค์ เพ่ือพลิกโฉมประเทศไทย หรือเปลี่ยนแปลงประเทศขนานใหญํ 
(Thailand’s Transformation) ภายใต๎แนวคิด “Resilience” ซึ่งมีจุดมุํงหมายในการลดความเปราะบาง สร๎างความพร๎อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสามารถปรับตัวให๎
อยูํรอดได๎ในสภาวะวิกฤติ โดยสร๎างภูมิคุ๎มกันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพ่ือให๎ประเทศสามารถเติบโตได๎อยํางยั่งยืน ดังนั้น การพลิกโฉมประเทศไทย (Thailand’s 
Transformation) ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จึงมีเปูาหมายหลักเพ่ือพลิกโฉมประเทศไปสูํ “เศรษฐกิจสร๎างคุณคํา สังคมเดินหน๎าอยํางยั่งยืน” หรือ “Hi-Value and 
Sustainable Thailand” โดยใช๎องค์ความรู๎ ความคิดสร๎างสรรค์เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการยกระดับศักยภาพและพัฒนาประเทศในทุกมิติ  
เพ่ือสนับสนุน เสริมสร๎างการสร๎างมูลคําเพ่ิมทางเศรษฐกิจและขีดความสามารถในการแขํงขัน และเพ่ือสํงเสริมโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมอยํางทั่วถึง ตลอดจนเพ่ือให๎
เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตและการบริโภคให๎เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมให๎เป็นไปในทิศทางที่ประเทศสามารถปรับตัวและรองรับกับการเปลี่ยนแปลงได๎อยํางเทําทัน 
ตลอดจนสามารถอยูํรอดและเติบโตได๎อยํางตํอเนื่องในระยะยาวไปพร๎อมกับการรักษาความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
 เนื่องด๎วยเปูาประสงค์ที่ต๎องการให๎แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ท าหน๎าที่ระบุทิศทางการพัฒนาประเทศที่ควรมุํงเน๎นได๎อยํางชัด เจน การก าหนด
องค์ประกอบส าคัญ 4 ประการ และ “หมุดหมาย” (Milestones) ภายใต๎องค์ประกอบ ซึ่งเป็นการบํงบอกถึงสิ่งที่ประเทศไทยปรารถนาจะเป็น มุํงหวังจะ ‘มี’ หรือต๎องการจะ 
‘ขจัด’ ในชํวงระยะเวลา 5 ปี ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 เพ่ือสะท๎อนประเด็นการพัฒนาภายในปี 2570 โดยองค์ประกอบทั้ง 4 ด๎าน และหมุดหมาย มีดังนี้ 
 1) เศรษฐกิจมูลคําสูงที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม (High Value-Added Economy) 
  หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นน าด๎านสินค๎าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลคําสูง 
  หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการทํองเที่ยวที่เน๎นคุณคําและความยั่งยืน 

หมุดหมายที่ 3 ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟูาของอาเซียน 
หมุดหมายที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลคําสูง 
หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค๎าการลงทุนและจุดยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค 
หมุดหมายที่ 6 ไทยเป็นฐานการผลิตอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและบริการดิจิทัลของอาเซียน 

2) สังคมแหํงโอกาสและความเสมอภาค (High Opportunity Society) 
หมุดหมายที่ 7 ไทยมี SMEs ที่เข๎มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแขํงขันได๎ 
หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพ้ืนที่และเมืองหลักของภูมิภาคท่ีมีความเจริญทางเศรษฐกิจ ทันสมัย และนําอยูํ 
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หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข๎ามรุํนลดลง และคนไทยทุกคนมีความค๎ุมครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม 
3) วิถีชีวิตที่ยั่งยืน (Eco-Friendly Living) 

หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า 
หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

4) ปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ (Key Enablers for Thailand’s Transformation) 
หมุดหมายที่ 12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุํงเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแหํงอนาคต 
หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง 

 

5. แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2574) 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีพันธกิจหลักส าคัญตามกฎหมายในการจัดท าแผนเพ่ือการพัฒนาอุดมศึกษาให๎สอดคล๎องกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒ นาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ รวมทั้งแผนของหนํวยงานตํางๆ ที่เกี่ยวข๎อง เพ่ือใช๎เป็นกรอบแนวทางของการขับเคลื่อนอุดมศึกษาทั้ง 4 พันธกิ จ ประกอบด๎วย การผลิตบัณฑิต 
การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม สามารถน ามาใช๎ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได๎อยํางเต็มศักยภาพบนทรัพยากร ที่มีอยํางจ ากัด รองรับ
บริบทของโลกและของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปอยํางรวดเร็ว จึงมีการจัดท าแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 3 โดยมีหลักการในการจัดท าแผน คือ 1) อุดมศึกษาเป็น
กลไกในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ (engine for growth)  2) ปฏิรูประบบอุดมศึกษาบนแนวคิดให๎อุดมศึกษาเป็นหัวรถจักรในการปรับการศึกษาทั้งระบบ และ 3) เป็น
ชํวงเวลาและโอกาสส าคัญในการเปลี่ยนแปลงการศึกษาของประเทศ 

 

วิสัยทัศน์  “อุดมศึกษาไทยเป็นแหลํงสร๎างปัญญาให๎สังคม น าทางไปสูํการเปลี่ยนแปลง สร๎างนวัตกรรมความรู๎ งานวิจัย ที่เสนอทางเลือกและแก๎ปัญหา เพ่ือการพัฒนา
ประเทศ และสร๎างขีดความสามารถในการแขํงขัน” 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือยกระดับมาตรฐานการอุดมศึกษาให๎เทียบเคียงกับประเทศพัฒนาแล๎ว 
2. เพ่ือสนับสนุนการถํายทอดองค์ความรู๎และนวัตกรรมอยํางกว๎างขวางและครอบคลุมผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียทุกภาคการผลิต 
3. เพ่ือสนับสนุนการเคลื่อนย๎ายทางสังคม (Social Mobility) 
4. เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการก ากับดูแลระบบอุดมศึกษาให๎มีประสิทธิภาพสอดคล๎องกับความเป็นอิสระในการบริหารตนเอง 
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ยุทธศาสตร์หลัก 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 อุดมศึกษาเป็นแหลํงพัฒนาก าลังคนและสร๎างเสริมศักยภาพทั้งทักษะความคิดและการรู๎คิด เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 

เปูาหมาย:  
1.1 ปรับสัดสํวนการผลิตในภาพรวมเพ่ือให๎ตรงกับทิศทางการพัฒนา 
1.2 การปรับปรุงคุณภาพของอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
1.3 เพ่ิมโอกาสการเข๎าถึงให๎ทุกกลุํม สํงเสริมโอกาสทางการศึกษาในกลุํมวัยท างานและการเรียนรู๎ตลอดชีวิต 
1.4 การสร๎างเครือขํายและเปิดโอกาสให๎ภาคเอกชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา (Work-based learning, Integrated Learning, Credit Bank) 
1.5 ยกระดับอุดมศึกษาให๎มีความเป็นสากล (Internationalization) เพ่ือให๎สามารถแขํงขันได๎ในยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) 
 

ตัวชี้วัด: 
1. สัดสํวนการผลิตบุคลากรสายวิทย์ : สายอื่น ในสถาบันอุดมศึกษา (60 : 40) 
2. ร๎อยละของผู๎เรียนในระบบอุดมศึกษาเทียบกับจ านวนประชากร ชํวงอายุ 18 – 22 ปี (ร๎อยละ 60) 
3. ระดับการพัฒนาทักษะด๎านภาษาอังกฤษ (CEFR ระดับปริญญาตรี) (C1+) 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพนักศึกษา เสริมสร๎างความรู๎ และทักษะทางอาชีพให๎พร๎อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
 

เปูาหมาย:  
2.1 ปรับปรุงกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาให๎ทันสมัย ได๎มาตรฐาน ครอบคลุมความรู๎และทักษะในศตวรรษท่ี 21 
2.2 พัฒนาทักษะการท างานและการแก๎ปัญหา (3R8C) 
2.3 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพ่ือสนับสนุนการสร๎างนวัตกรรมและวิจัย 
 

ตัวชี้วัด: 
1. การประเมินทักษะและสมรรถนะของบัณฑิตด๎าน Soft Skill และ Critical Thinking (21st Century) 
2. Innovative Universities (10 แหํง) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร๎างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให๎เป็นแหลํงพัฒนาตํอยอดความสามารถในการใช๎ความรู๎ สร๎างผลงานวิจัย ค๎นหาค าตอบที่จะ
น าไปใช๎ประโยชน์ในการแก๎ปัญหา และพัฒนาเศรษฐกิจทั้งระดับท๎องถิ่นและระดับประเทศ 

 

เปูาหมาย:  
3.1 พัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามความสามารถและศักยภาพด๎านการวิจัย และการบริการที่มีตํอสังคม (Research Hubs, Innovation Center) 
3.2 พัฒนาสมรรถนะและความสามารถบุคลากรวิจัยเพ่ือสร๎างความรู๎ใหมํและนวัตกรรมที่มีคุณภาพสูง (ผลงานวิจัย/จ านวนอาจารย์ , จ านวน

นักวิจัย, Impact Factor, Citation) 
3.3 การสร๎างขีดความสามารถในการวิจัยที่น าไปสูํการใช๎งานจริง แก๎ไขปัญหา และชี้น าสังคม (จ านวนนวัตกรรมที่ใช๎งานและเกิดผลกระทบตํอ

เศรษฐกิจ/สังคม) 
3.4 พัฒนาขีดความสามารถไปสูํมหาวิทยาลัยชั้นน าของโลก (University 4.0, World Class/Global University Ranking) 
 

ตัวชี้วัด: 
1. จ านวนนักวิจัยตํอประชากร (60 คน) 
2. รายได๎ท่ีได๎จากการใช๎สิทธิในการใช๎ทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย (50 ล๎านบาทตํอปี) 
3. World Class Ranking at 200 (7 แหํง) 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 อุดมศึกษาเป็นแหลํงสนับสนุนการสร๎างงานและน าความรู๎ไปแก๎ปัญหาผํานความรํวมมือกับภาคเอกชนและท๎องถิ่น 
 

เปูาหมาย:  
4.1 เปิดโอกาสในการพัฒนาวิชาการสูํสังคม (University Social Engagement) 
4.2 สํงเสริมการน าความรู๎ไปสูํการสร๎างโอกาสทางธุรกิจ (Start-up, Spin-off, Incubator และ Accelerator) 
4.3 แหลํงสนับสนุนการพัฒนาฐานรากเศรษฐกิจและชุมชนท๎องถิ่น (โครงการความรํวมมือกับเอกชน/ท๎องถิ่น ประชารัฐ Community 

University) 
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4.4 โครงการพัฒนาที่ตอบสนองความต๎องการของชุมชน (Demand Driven) 
 
 

ตัวชี้วัด: 
1. จ านวน Technology-Base Startups (ไมํน๎อยกวํา 300 แหํง) 
2. น าองค์ความรู๎เพ่ือพัฒนาและสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับ SMEs (ไมํน๎อยกวํา 800 แหํง) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให๎เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และมีระบบการก ากับดูแลที่รับผิดชอบตํอผลการด าเนินการของ
มหาวิทยาลัยในทุกด๎าน 

 

เปูาหมาย: 
5.1 การปรับโครงสร๎างการบริหารจัดการและบทบาทของระบบอุดมศึกษา (HE Restructure, Governance Roles and Responsibility) 
5.2 ปรับปรุงการบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช๎ทรัพยากรและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขัน (การลด

ต๎นทุนตํอหนํวย/ความรับผิดชอบด๎านการเงิน) 
5.3 ระบบฐานข๎อมูลและการรายงานที่ถูกต๎อง (ความครบถ๎วนของการรายงานข๎อมูลตํอ สกอ. และตํอสาธารณะ) 
5.4 สร๎างระบบการก ากับดูแลที่โปรํงใส ความรับผิดและตรวจสอบได๎ (Governance Accountability/Organizational Assessment) 

โดยเฉพาะอยํางยิ่งเกี่ยวข๎องกับบทบาทของสภามหาวิทยาลัย 
 

ตัวชี้วัด: 
1. ร๎อยละการประเมินความโปรํงใสและรับผิด (ร๎อยละ 90) 
2. การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางเศรษฐกิจและสังคม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ปรับระบบโครงสร๎างการตรวจสอบ การจัดสรรงบประมาณ และการติดตามรายงานผลที่มีประสิทธิภาพ 
 

เปูาหมาย:  
6.1 การปรับระบบการจัดสรรงบประมาณตามการพัฒนาขีดความสามารถของสถาบันอุดมศึกษา (Financial Incentive: Demand Pull, 

Performance-based, PA) 
6.2 ปรับระบบการติดตามประเมินผลทุกระดับของ สกอ. ให๎เกิดประสิทธิภาพ และให๎เชื่อมกับการให๎คุณ ให๎โทษตาม Performance 
6.3 สร๎างกลไกการประเมินคุณภาพที่มุํงเน๎นประสิทธิผล การสร๎างความรู๎ และทักษะของบัณฑิต (Quality System: Accreditation System, 

QA System, Learning Outcome, Ranking) 
6.4 สํงเสริมให๎สร๎างกลไกในการกระตุ๎นให๎เกิดการพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพในพันธกิจทุกด๎าน (Resource and Support Centers, 

Benchmark Partners) 
6.5 สร๎างระบบการติดตามรายงานผลที่มีประสิทธิภาพ ระบบข๎อมูลสารสนเทศและสถิติอุดมศึกษาการรายงานผลระบบอุดมศึกษาสูํสาธารณะ 
 

ตัวชี้วัด: 
1. ร๎อยละการส าเร็จการศึกษาตามเวลาที่ก าหนดตามหลักสูตร (ร๎อยละ 80) 
2. ความสามารถการปฏิบัติงานภายหลังจบการศึกษา 

 

6. นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2570 
ในการจัดท านโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อววน.) ฉบับนี้ ค านึงถึงบริบทโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็ว และการ

ปฏิรูปประเทศในปัจจุบัน ซึ่งรวมถึงการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย  และนวัตกรรม เป็นกระทรวงใหมํ เพ่ือเป็นกลไกในการปรับเปลี่ยนประเทศไทยไปสูํ
ประเทศท่ีขับเคลื่อนด๎วยนวัตกรรม โดยมีวิสัยทัศน์เพ่ือ “เตรียมคนไทยแหํงศตวรรษที่ 21 พัฒนาเศรษฐกิจที่กระจายโอกาสอยํางทั่วถึง สังคมที่มั่นคง และสิ่งแวดล๎อมที่ยั่งยืน 
โดยสร๎างความเข๎มแข็งทางนวัตกรรมระดับแนวหน๎าในสากล น าพาประเทศไปสูํประเทศที่พัฒนาแล๎ว” และได๎ออกแบบนโยบายและยุทธศาสตร์เพ่ือให๎ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง 
สามารถมีสํวนรํวมในการขับเคลื่อนการด าเนินงานในลักษณะแพลตฟอร์ม (platform) ความรํวมมือตามเปูาประสงค์ของการพัฒนาใน 4 ด๎าน ได๎แกํ 
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1. การพัฒนากาลังคนและสถาบันความรู๎ 
เปูาหมาย O1 พัฒนาก าลังคน และสถาบันความรู๎เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศไปสูํการเป็นประเทศรายได๎สูง 
ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ 

KR1.1 นักวิจัยและพัฒนา เพ่ิมเป็น 25 คนตํอประชากรหนึ่งหมื่นคนภายในปี 2564 
KR1.2 คนไทยทุกชํวงวัยมีสมรรถนะพร๎อมเข๎าสูํอาชีพและทันตํอการเปลี่ยนแปลง 
KR1.3 มีก าลังคนและสถาบันความรู๎/สถาบันเฉพาะทางชั้นน าของโลก 
KR1.4 บัณฑิตคุณภาพ/ผู๎ส าเร็จการศึกษาใหมํมีทักษะตรง หรือใกล๎เคียงกับที่ตลาดงานต๎องการ จ านวน 1 ล๎านคน 
KR1.5 สัดสํวนบัณฑิตด๎านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรม (STEM degrees) 

แพลตฟอร์มที่ 1 การพัฒนาก าลังคนและสถาบันความรู๎ ประกอบด๎วย 6 โปรแกรม คือ 
โปรแกรมท่ี 1 สร๎างระบบผลิตและพัฒนาก าลังคนให๎มีคุณภาพ 
โปรแกรมท่ี 2 ผลิตก าลังคนระดับสูงรองรับ EEC และระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศ 
โปรแกรมท่ี 3 สํงเสริมการเรียนรู๎ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพ่ืออนาคต 
โปรแกรมท่ี 4 สํงเสริมปัญญาประดิษฐ์เป็นฐานขับเคลื่อนประเทศในอนาคต (AI for All) 
โปรแกรมท่ี 5 สํงเสริมการวิจัยขั้นแนวหน๎า และการวิจัยพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ 
โปรแกรมท่ี 6 พัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานทางการวิจัยที่ส าคัญ 

 2. การวิจัยและสร๎างนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ท๎าทายของสังคม 
  เปูาหมาย O2 มีองค์ความรู๎อันเกิดจากการวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือจัดการกับปัญหาท๎าทายเรํงดํวนที่ส าคัญของประเทศ คนทุกชํวงวัยได๎รับการพัฒนาให๎
สามารถด ารงชีวิตได๎อยํางมีความสุขและมีคุณคํา 

ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ 
KR2.1 มีองค์ความรู๎อันเกิดจากการวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือจัดการกับปัญหาท๎าทายเรํงดํวนส าคัญของประเทศ และบรรลุเปูาหมายตามตัวชี้วัดขอ ง

ยุทธศาสตร์ชาติ และเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
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   KR2.2 คนในทุกชํวงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถด ารงชีวิตด๎วยตนเองได๎อยํางมีคุณคํา และมีกลไกที่เอ้ือตํอการอยูํรํวมกันอยํางมีความสุข พร๎อมรับสังคมสูงวัย 
   KR2.3 การปรับโครงสร๎างเศรษฐกิจภาคการเกษตรเพื่อเพ่ิมผลิตภาพและความม่ันคงทางรายได๎ของเกษตรกร 

แพลตฟอร์มที่ 2 การวิจัยและสร๎างนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ท๎าทายของสังคม ประกอบด๎วย 3 โปรแกรม คือ 
โปรแกรมท่ี 7 โจทย์ท๎าทายด๎านทรัพยากร สิ่งแวดล๎อม และการเกษตร 
โปรแกรมท่ี 8 สังคมสูงวัย 
โปรแกรมท่ี 9 สังคมคุณภาพและความม่ันคง 

3. การวิจัยและสร๎างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแขํงขัน 
เปูาหมาย O3 ยกระดับขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศด๎วยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ 

   KR3.1 อันดับขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโดย IMD อยูํใน 30 อันดับแรก 
   KR3.2 ดัชนีความสามารถด๎านนวัตกรรม (GII) ของไทยดีขึ้นอยํางเนื่อง 
   KR3.3 สัดสํวนการพัฒนาเทคโนโลยีของตนเองตํอการพ่ึงพาเทคโนโลยีจากภายนอกเพ่ิมขึ้นจาก 10:90 เป็น 30:70 
   KR3.4 จ านวนวิสาหกิจเริ่มต๎น (Startups) และวิสาหกิจฐานนวัตกรรม (Innovation-driven Enterprises : IDEs) ที่มีศักยภาพเติบโตได๎อยํางก๎าว
กระโดด 5,000 ราย 

แพลตฟอร์มที่ 3 การวิจัยและสร๎างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแขํงขัน ประกอบด๎วย 3 โปรแกรม คือ 
โปรแกรมท่ี 10 ยกระดับความสามารถการแขํงขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ 
โปรแกรมท่ี 11 สร๎างและยกระดับศักยภาพวิสาหกิจเริ่มต๎น (Startup) พัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม และพ้ืนที่เศรษฐกิจนวัตกรรม 
โปรแกรมท่ี 12 โครงสร๎างพื้นฐานทางคุณภาพและบริการ 
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4. การวิจัยและสร๎างนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่และลดความเหลื่อมล้ า 
เปูาหมาย O4 กระจายความเจริญและสร๎างความเข๎มแข็งของเศรษฐกิจสังคมท๎องถิ่น ด๎วยความรู๎และนวัตกรรม 

  ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ 
   KR4.1 ชุมชนที่มีขีดความสามารถในการจัดการตนเอง (Smart community) มีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล๎อมของชุมชน 

KR4.2 รายได๎ของคนจนกลุํมรายได๎ร๎อยละ 40 ลํางเพิ่มขึ้นร๎อยละ 15 อยํางทั่วถึง 
   KR4.3 เกิดการกระจายความเจริญสูํภูมิภาค โดยมีเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สร๎างโอกาสทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค 
   KR4.4 ดัชนีการพัฒนาอยํางทั่วถึง (Inclusive Development Index : IDI) ของไทยดีขึ้น 
  แพลตฟอร์มที่ 4 การวิจัยและสร๎างนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่และลดความเหลื่อมล้ า ประกอบด๎วย 3 โปรแกรม คือ 

โปรแกรมท่ี 13 นวัตกรรมส าหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม 
โปรแกรมท่ี 14 ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแมํนย า 
โปรแกรมท่ี 15 เมืองนําอยูํและการกระจายศูนย์กลางความเจริญ 

การปฏิรูปประเทศด๎านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อววน.) เป็นการปฏิรูปเชิงโครงสร๎างที่ส าคัญส าหรับประเทศไทย มีเปูาหมายเพ่ือตอบสนอง
การพัฒนาประเทศโดยมุํงเน๎นการเตรียมคนไทยเข๎าสูํศตวรรษที่ 21 และการน าองค์ความรู๎และนวัตกรรมไปพัฒนาประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนประเทศไทยไปสูํประเทศที่พัฒนา
แล๎วอยํางเต็มรูปแบบและยั่งยืน ซึ่งน าไปสูํการปฏิรูป 3 ด๎าน ได๎แกํ 1) การปฏิรูปการบริหารภาครัฐ (Administrative Reform) เพ่ือจัดให๎มีองค์กรในรูปแบบที่เหมาะสมกับ
การขับเคลื่อนงานด๎าน อววน. มีการบริหารงานที่คลํองตัว ทันตํอการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งมีการบูรณาการการท าง านในด๎านวิจัยรํวมกันเพ่ือให๎เกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยมี
ประเด็นการปฏิรูปส าคัญ เชํน การจัดประเภทหนํวยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม การพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผล และระบบการเชื่อมโยงข๎ อมูลด๎าน อววน. 
เป็นต๎น 2) การปฏิรูประบบงบประมาณ (Budgeting Reform) เพ่ือให๎การจัดสรรงบประมาณ สอดคล๎องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด๎าน อววน. ของประเทศ และเพ่ือ
สํงเสริมการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมให๎ด าเนินการได๎อยํางมีประสิทธิภาพมากขึ้นผํานกองทุนที่มีการจัดสรรงบประมาณในลักษณะเป็นก๎อนให ญํ (Block Grant) และ
ตํอเนื่อง (Multi-year) โดยมีประเด็นการปฏิรูปส าคัญ ได๎แกํ การออกแบบระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณ การบริหารจัดการกองทุนด๎านวิทยาศาสตร์ วิจัย  และ
นวัตกรรม และการจัดตั้งโครงการส านักงานบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม เป็นต๎น 3) การปฏิรูปกฎหมาย ระเบียบ (Regulatory Reform) เพ่ืออ านวยความสะดวก 
ลดปัญหา และอุปสรรค และสามารถขับเคลื่อนงานวิจัยเพ่ือการน าไปใช๎ประโยชน์ทั้งด๎านเศรษฐกิจ สังคม และชุมชนได๎อยํางคลํองตัว และสํงผลตํอการพั ฒนาประเทศใน
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ภาพรวม โดยมีประเด็นการปฏิรูปส าคัญ ได๎แกํ การเรํงผลักดันกฎหมายสํงเสริมการใช๎ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวั ตกรรม กฎหมายเกี่ยวกับการสํงเสริมนวัตกรรมด๎านการ
อุดมศึกษาและการผลิตก าลังคนระดับสูง (Sandbox) และมาตรการการสนับสนุนงบประมาณของรัฐเพ่ือถํายทอดเทคโนโลยีในโครงการลงทุนขนาดใหญํ และการรํวมลงทุน
ระหวํางรัฐและเอกชน เป็นต๎น 

 

7. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
เนื่องจากแผนการศึกษาแหํงชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 - 2559) จะสิ้นสุดในปี พ.ศ. 2559 ดังนั้น ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงได๎จัดท าแผนการศึกษา

แหํงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ซึ่งเป็นแผนระยะยาว 20 ปี เพ่ือเป็นแผนแมํบทส าหรับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องน าไปใช๎เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนา โดยก าหนดวิสัยทัศน์ 
จุดมุํงหมาย เปูาหมาย ตัวชี้วัด และยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาแหํงชาติ ดังนี้ 

 

วิสัยทัศน์ (Vision)  
“คนไทยทุกคนได๎รับการศึกษาและเรียนรู๎ตลอดชีวิตอยํางมีคุณภาพ ด ารงชี วิตอยํางเป็นสุข สอดคล๎องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการ

เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” 
 

วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา  4 ประการ คือ  
1) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  
2) เพ่ือพัฒนาคนไทยให๎เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล๎องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหํงชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ  
3) เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให๎เป็นสังคมแหํงการเรียนรู๎ และคุณธรรม จริยธรรม รู๎รักสามัคคี และรํวมมือผนึกก าลังมุํงสูํการพัฒนาประเทศอยํ างยั่งยืน ตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4) เพ่ือน าประเทศไทยก๎าวข๎ามกับดักประเทศที่มีรายได๎ปานกลาง และความเหลื่อมล้ าภายในประเทศลดลงเพ่ือให๎บรรลุวิสัยทัศน์และจุดมุํงหม ายในการจัด

การศึกษาดังกลําวข๎างต๎น  
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แผนการศึกษาแหํงชาติได๎วางเปูาหมายไว๎ 2 ด๎าน คือ  
1) เปูาหมายด๎านผู๎เรียน (Learner Aspirations) โดยมุํงพัฒนาผู๎เรียนทุกคนให๎มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) ประกอบด๎วย 

ทักษะและคุณลักษณะตํอไปนี้ 
- 3Rs ได๎แกํ การอํานออก (Reading) การเขียนได๎ (Writing) และการคิดเลขเป็น (Arithmetic) 
- 8Cs ได๎แกํ ทักษะด๎านการคิดอยํางมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก๎ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) ทักษะด๎านการสร๎างสรรค์

และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ทักษะด๎านความเข๎าใจตํางวัฒนธรรม ตํางกระบวนทัศน์ (Cross – cultural Understanding) ทักษะด๎านความรํวมมือ การ
ท างานเป็นทีม และภาวะผู๎น า (Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะด๎านการสื่อสาร สารสนเทศ และการรู๎เทําทันสื่อ (Communications, Information 
and Media Literacy) ทักษะด๎านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู๎ (Career and 
Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม(Compassion) 

2) เปูาหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ประการ ดังนี้ 
2.1) ประชากรทุกคนเข๎าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอยํางทั่วถึง (Access) 
2.2) ผู๎เรียนทุกคน ทุกกลุํมเปูาหมายได๎รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอยํางเทําเทียม (Equity)  
2.3) ระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู๎เรียนให๎บรรลุขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ (Quality)  
2.4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือการลงทุนทางการศึกษาท่ีคุ๎มคําและบรรลุเปูาหมาย (Efficiency)  
2.5) ระบบการศึกษาท่ีสนองตอบและก๎าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีเป็นพลวัตและบริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy)  
 

แผนการศึกษาแหํงชาติได๎ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาภายใต๎ 6 ยุทธศาสตร์หลักที่สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพ่ือสร๎างขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศ  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกชํวงวัย และการสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร๎างโอกาส ความเสมอภาค และความเทําเทียม
ทางการศึกษา  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพ่ือสร๎างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม  
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   ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  
 
8. นโยบายการปรับยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) (ฉบับปรับปรุง 11 ตุลาคม 2561) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศได๎รํวมหารือและก าหนดแนวทางการยกระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.  2560 – 2579) มุํงเน๎นให๎มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาท๎องถิ่น โดยก าหนดวิสัยทัศน์ คือ “มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็นสถาบันหลักที่
บูรณาการองค์ความรู๎สูํนวัตกรรมในการพัฒนาท๎องถิ่นเพ่ือสร๎างความมั่นคงให๎กับประเทศ” ซึ่งมีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้ 

 

1. พันธกิจ 
1. ผลิตบัณฑิตให๎มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดี เป็นพลเมืองดีในสังคมและมีสมรรถนะตามความต๎องการของผู๎ใช๎บัณฑิต 
2. วิจัยสร๎างองค์ความรู๎และนวัตกรรมที่มีคุณภาพและได๎มาตรฐานเป็นที่ยอมรับมุํงเน๎นการบูรณาการเพ่ือน าไปใช๎ประโยชน์ได๎อยํางเป็นรูปธรรม 
3. พัฒนาท๎องถิ่นตามศักยภาพ สภาพปัญหาและความต๎องการที่แท๎จริงของชุมชน โดยการถํายทอดองค์ความรู๎ เทคโนโลยี และน๎อมน าแนวพระราชด าริสูํการปฏิบัติ 
4. สร๎างเครือขํายความรํวมมือกับทุกภาคสํวนเพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่น และเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของผู๎น าชุมชนให๎มีคุณธรรมและความสามารถในการ

บริหารงานเพื่อประโยชน์ตํอสํวนรวม 
5. บริหารจัดการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยอยํางมีประสิทธิภาพด๎วยหลักธรรมาภิบาล พร๎อมรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให๎เกิดการพัฒนาอยํ าง

ตํอเนื่องและยั่งยืน 
 

2. สถาบันหลัก 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันการศึกษาท่ีเป็นที่พ่ึงของท๎องถิ่น ในการให๎ความรู๎ ให๎ความจริง มีความเป็นกลางทางการเมือง ประสานความรํวมมือกับองค์กร

ตํางๆ ในการพัฒนาท๎องถิ่นให๎บรรลุเปูาหมาย 
 

3. อัตลักษณ์บัณฑิต 
บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมีความรู๎ ความสามารถเชิงวิชาการวิชาชีพ พร๎อมด๎วยคุณลักษณะคนไทยตามพระราโชบายด๎านการศึกษา 4 ประการ คือ 
1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต๎อง คือ มีความรู๎ ความเข๎าใจตํอชาติ บ๎านเมือง ยึดมั่นในศาสนา มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ และมีความเอ้ืออาทรตํอครอบครัว

และชุมชนของตน 
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2. มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคงเข๎มแข็ง คือ รู๎จักแยกแยะสิ่งที่ผิด – ชอบ สิ่งที่ชั่ว – ดี ปฏิบัติแตํสิ่งที่ชอบ สิ่งที่งาม ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว และชํวยกันสร๎างคนดีให๎แกํบ๎านเมือง 
3. มีงานท า มีอาชีพ คือ การสร๎างให๎เด็กและเยาวชนรักงาน สู๎งานท าจนงานส าเร็จ มีงานท าสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได๎ 
4. เป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย คือ ส านึกในหน๎าที่ของทุกคนในการเป็นพลเมืองดี สํงเสริมให๎ทุกคนมีโอกาสท าหน๎าที่พลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะท าเพ่ือ

บ๎านเมืองได๎ก็ต๎องท า” ด๎วยความมีน้ าใจและความเอ้ืออาทร 
 

4. สมรรถนะบัณฑิต 
บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาการ วิชาชีพ มีทักษะการเรียนรู๎แหํงศตวรรษท่ี 21 มีความเป็นมืออาชีพ 
 

5. ยุทธศาสตร์ 
5.1) การพัฒนาท๎องถิ่น 

กลยุทธ์ 
1. สร๎างและพัฒนาความรํวมมือกับผู๎วําราชการจังหวัดในการวางแผนพัฒนาเชิงพ้ืนที่ และด าเนินโครงการตามพันธกิจและศักยภาพของมหาวิทยาลัย

โดยก าหนดเปูาหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมถึง Timeline ในการด าเนินการทุกขั้นตอนอยํางเป็นรูปธรรม (ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว) ทั้งนี้ต๎องได๎รับความ
เห็นชอบจากผู๎วําราชการจังหวัดด๎วย 

2. บูรณาการความรํวมมือในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย (ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม) ในการด าเนินโครงการพัฒนาให๎บรรลุ
ตามเปูาหมายอยํางมีนัยส าคัญ 

3. บูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัยของนักศึกษา และอาจารย์กับการพัฒนาท๎องถิ่น 
 

ตัวชี้วัด 
1. มีฐานข๎อมูลของพ้ืนที่บริการ (ศักยภาพชุมชน สภาพปัญหา และความต๎องการที่แท๎จริงของชุมชน) เพ่ือใช๎ในการวิเคราะห์ ประเมินและวางแผนงาน

พัฒนาเชิงพ้ืนที่ตามศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
2. จ านวนหมูํบ๎าน/โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏด าเนินโครงการอันเป็นผลจากการวางแผนพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 
3. ร๎อยละสะสมของจ านวนหมูํบ๎านที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเข๎าด าเนินโครงการพัฒนาเปรียบเทียบกับจ านวนหมูํบ๎านทั้งหมดในพ้ืนที่บริการ (การกระจาย

ตัวเชิงพ้ืนที่) 
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4. จ านวนโครงการพัฒนาท๎องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และจ านวนโครงการฯ สะสม (แยกประเภทตามเปูาหมาย) 
5. จ านวนภาคีเครือขํายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่รํวมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ด าเนินโครงการพัฒนาท๎องถิ่นในพื้นที่บริการ 
6. อัตราสํวนโครงการพัฒนาท๎องถิ่นท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นแกนน าเปรียบเทียบกับโครงการพัฒนาท๎องถิ่นทั้งหมดของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
7. จ านวนผู๎เข๎ารํวมโครงการที่เกี่ยวกับการน๎อมน าพระราโชบายด๎านการศึกษา เพ่ือเสริมสร๎างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ประการ สูํการ

ปฏิบัติในพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
8. อัตราการอํานออกเขียนได๎ของจ านวนประชากร โดยเฉพาะประชากรในวัยประถมศึกษาในพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
9. ร๎อยละของหมูํบ๎านที่มีดัชนีชี้วัดความสุขมวลรวมชุมชนเพิ่มขึ้น 
10. อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได๎ครัวเรือนในพ้ืนที่การพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
11. มีแหลํงเรียนรู๎ด๎านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่น เพ่ือเสริมสร๎างคุณคําและจิตส านึกรักษ์ท๎องถิ่น 
12. จ านวนวิสาหกิจชุมชน/ผู๎ประกอบการใหมํในพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ประสบความส าเร็จจากการสนับสนุนองค์ความรู๎จาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
13. อัตราการอพยพของประชากรวัยท างานในท๎องถิ่นลดลง 
 

5.2) การผลิตและพัฒนาครู 
กลยุทธ์ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ และกระบวนการผลิตให๎มีสมรรถนะเป็นเลิศเป็นที่ยอมรับด๎วย School Integrated Learning และ
สอดคล๎องกับความต๎องการของประเทศ 

2. พัฒนาสมรรถนะครูของครูให๎มีความเป็นมืออาชีพ 
3. บํมเพาะนักศึกษาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ให๎มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพพร๎อมด๎วยจิตวิญญาณความเป็ นครูและคุณลักษณะ 4 ประการ คือ 

1) มีทัศนคติที่ดีและถูกต๎อง 2) มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคงเข๎มแข็ง 3) มีงานท า มีอาชีพ 4) เป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย 
4. จัดท าแผนการด าเนินงานตามข๎อ 1 – 3 โดยก าหนดเปูาหมายเชิงปริมาณและคุณภาพรวมถึงขั้นตอนและระยะเวลา (Timeline) ในการปฏิบัติงาน 

ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวเพื่อให๎สามารถบรรลุเปูาหมายได๎อยํางเป็นรูปธรรม 
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ตัวชี้วัด 
1. มีการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์และกระบวนการผลิตครู เพ่ือให๎บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีอัตลักษณ์ สมรรถนะและ

คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ พร๎อมด๎วยคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามพระราโชบายด๎านการศึกษาและคุณลักษณะครูศตวรรษที่ 21 
2. ร๎อยละครูของครูที่มีประสบการณ์สอนในโรงเรียนตํอปีการศึกษา 
3. ร๎อยละของบัณฑิตครูที่จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่สอบบรรจุผํานเกณฑ์ของหนํวยงานตําง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ภายในเวลา 1 ปี 
4. มี Platform เพ่ือสร๎างเครือขํายแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางบัณฑิตครู มหาวิทยาลัยราชภัฏที่เข๎าสูํวิชาชีพ 
5. ผลคะแนน O-NET หรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เพ่ิมข้ึนจากการพัฒนาสมรรถนะ ครูประจ าการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
6. สัดสํวนบัณฑิตครูที่ได๎รับการบรรจุเข๎าท างานในภูมิภาค 
7. ผลงานการวิจัยสาขาวิชาชีพครูที่ได๎รับตีพิมพ์เผยแพรํทั้งในระดับชาติและนานาชาติหรือน าไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์ตํอการผลิตและพัฒนาครูเพ่ิมขึ้น 
 

5.3) การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให๎ทันสมัยและพัฒนาหลักสูตรใหมํในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองการพัฒนาท๎องถิ่นและสอดคล๎องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ 
2. พัฒนาศักยภาพผู๎สอนให๎เป็นมืออาชีพ 
3. พัฒนาห๎องปฏิบัติการ/อุปกรณ์การเรียนรู๎เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 
4. ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู๎ให๎บูรณาการกับการท างานและเสริมสร๎างทักษะและจิตส านึก ในการพัฒนาท๎องถิ่น 
5. ผลิตบัณฑิตได๎ตามความต๎องการของผู๎ใช๎บัณฑิต ทั้งด๎านสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะบัณฑิตศตวรรษท่ี 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ คือ มีทัศนคติที่ดี

และถูกต๎อง มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคงเข๎มแข็ง มีอาชีพ มีงานท า และมีความเป็นพลเมืองดี มีวินัย 
6. จัดท าแผนพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาในลักษณะการ  Re-profile อยํางเป็นรูปธรรม โดยก าหนดเปูาหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 

รวมถึงระยะเวลาและข้ันตอนการด าเนินการ (Timeline) ในการปฏิบัติอยํางชัดเจน 
ตัวชี้วัด 

1. จ านวนหลักสูตรที่ถูกปรับปรุงให๎ทันสมัยและหลักสูตรใหมํในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองตํอการพัฒนาท๎องถิ่นและสอดคล๎องกับการพัฒนาประเทศ 
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2. ผลงานของนักศึกษา/อาจารย์ ที่ได๎รับการตีพิมพ์เผยแพรํหรือได๎รับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติ 
3. ร๎อยละของนักศึกษาที่ได๎รับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่เกี่ยวข๎องกับสาขาท่ีส าเร็จการศึกษา 
4. ระดับความสามารถด๎านการใช๎ภาษาอังกฤษของผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐาน CEFR หรือมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเทํา 
5. อัตราการได๎งานท า/ท างานตรงสาขา/ประกอบอาชีพอิสระทั้งตามภูมิล าเนาและนอกภูมิล าเนา ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภายในระยะเวลา 1 ปี 
6. ผลการประเมินสมรรถนะของบัณฑิตโดยสถานประกอบการผู๎ใช๎บัณฑิต 
7. อัตราการศึกษาตํอในพ้ืนที่ของประชากรวัยอุดมศึกษาเพ่ิมขึ้น 
 

5.4) การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ 

1. สํงเสริมบุคลากรที่เป็นคนดีและคนเกํงให๎พัฒนาและแสดงออกถึงความรู๎ความสามารถ และศักยภาพในการพัฒนามหาวิทยาลัยและท๎องถิ่นอยํางเต็มที่ 
2. เพ่ิมบทบาทการเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือท๎องถิ่นโดยให๎ความส าคัญกับการบูรณาการการเรียนการสอนกับการพัฒนาท๎องถิ่นและการสร๎างผลประโยชน์จาก

ทรัพย์สินทางปัญญา 
3. สร๎างเครือขํายความรํวมมือกับองค์กรภายในและตํางประเทศเพ่ือเสริมสร๎างประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
4. ปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะด๎านฐานข๎อมูลงบประมาณและบุคลากรให๎ทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรํงใส และมีธรรมาภิบาล 
 

ตัวชี้วัด 
1. จ านวนอาจารย์และนักศึกษา ศิษย์เกํา ที่ได๎รับรางวัลในระดับชาติ นานาชาติ 
2. อัตราสํวนจ านวนผลงานวิจัยและองค์ความรู๎ตํางๆ ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาตํอจ านวนผลงานดังกลําวที่ถูกน าไปใช๎ประโยชน์อยํางเป็นรูปธรรม 
3. ผลการส ารวจการรับรู๎ขําวสาร (นโยบาย แผนพัฒนาตํางๆ ที่ส าคัญระดับชาติ จังหวัด องค์กร) ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 
4. จ านวนฐานข๎อมูลเพื่อการบริหารจัดการและการตัดสินใจตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่น 
5. ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสการบริหารงานภาครัฐอยูํในระดับสูงหรือสูงมาก 
6. จ านวนเครือขํายความรํวมมือกับองค์กรภายในและตํางประเทศ 
7. ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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8. ฐานข๎อมูลศิษย์เกําและกิจกรรมสัมพันธ์เพื่อขยายเครือขํายและปรับปรุงฐานศิษย์เกํา 
9. ผลส ารวจความคิดเห็นความพึงพอใจของประชาชนผู๎รับบริการที่มีตํอมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 

9. แผนพัฒนาจังหวัดก าแพงเพชร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 
การจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดฉบับนี้ เพ่ือสนองตอบการแก๎ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดก าแพงเพชร โดยมีวิสัยทัศน์ เป็นเปูาหมายในเชิงผลลัพธ์ที่ จังหวัดต๎องการให๎

เกิดขึ้น โดยแสดงถึงจุดเน๎นหรือสิ่งที่จังหวัดต๎องการจะเป็นในอนาคตอยํางชัดเจน รวมทั้งมีความเป็นไปได๎ สอดคล๎องกับการวิเคราะห์สภาวการณ์และ โอกาสของพ้ืนที่ และมี
การระบุต าแหนํงการพัฒนาของจังหวัดอยํางชัดเจน โดยผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจากทุกภาคสํวนของจังหวัดได๎ก าหนดต าแหนํง การพัฒนาจังหวัด (Positioning) ที่ให๎
ความส าคัญกับประเด็นดังตํอไปนี้ (1) แหลํงผลิตและแปรรูปสินค๎าเกษตรปลอดภัย (2) แหลํงผลิตพืชพลังงานทดแทน และ (3) การทํองเที่ยวมรดกโลก โดยได๎ก าหนดวิสัยทัศน์
ไว๎ดังนี้ “แหลํงผลิต แปรรูปสินค๎าเกษตรปลอดภัย ฐานผลิตพืชพลังงานทดแทน และเมืองทํองเที่ยวมรดกโลก” 

1. พันธกิจ (Mission) 
เพ่ือให๎การพัฒนาจังหวัดก าแพงเพชรมุํงสูํการเป็น “แหลํงผลิต แปรรูปสินค๎าเกษตรปลอดภัย ฐานผลิตพืชพลังงานทดแทน และเมืองทํองเที่ยวมรดกโลก”

ภารกิจหลักและการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวน ซึ่งจะน าไปสูํการพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและการพัฒนาอยํางยั่งยืน มีดังนี้  
1. ยกระดับการผลิต การแปรรูป การตลาดสินค๎าเกษตรปลอดภัย และสํงเสริมการผลิตพืชพลังงานทดแทนอยํางมีประสิทธิภาพ  
2. สํงเสริมและบริหารจัดการการทํองเที่ยวให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการทํองเที่ยว  
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน สร๎างสังคมท่ีเข๎มแข็ง และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยํางยั่งยืน 
 

2. เป้าประสงค์รวม (Overall Goals) 
เพ่ือให๎สอดคล๎องกับศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาจังหวัดและสามารถปรับตัวให๎เข๎ากับการเปลี่ยนแปลงในด๎านตํางๆ ทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนการ

บรรลุตามวิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดที่พึงปรารถนาตามแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี จึงก าหนดเปูาประสงค์รวมของการพัฒนาไว๎ ดังนี้  
1. ปริมาณผลผลิตการเกษตรปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 
2. รายได๎จากการจ าหนํายสินค๎าเกษตรแปรรูปเพิ่มข้ึน 
3. จ านวนแปลง/ฟาร์ม ที่ผํานการรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัย (GAP) เพ่ิมข้ึน 
4. สัดสํวนปริมาณพืชพลังงานตํอสินค๎าเกษตรทั้งหมดเพ่ิมข้ึน  
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5. รายได๎จากการทํองเที่ยวเพิ่มข้ึน และแหลํงทํองเที่ยวได๎รับการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานการทํองเที่ยวเพ่ิมข้ึน 
6. ประชาชนมีระดับคุณภาพชีวิตสูงขึ้น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน 
 

3. ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) 
1. พัฒนาหํวงโซํคุณคําสินค๎าเกษตรปลอดภัย และสํงเสริมการผลิตพืชพลังงานทดแทนอยํางมีประสิทธิภาพ  
2. บริหารจัดการการทํองเที่ยวให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
3. พัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงทางสังคม และสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน 
 

10. แผนพัฒนาจังหวัดตาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 
การพัฒนาจังหวัดตากในชํวงที่ผํานมา จังหวัดสามารถจัดท าค าของบประมาณเองได๎เพ่ือแก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อนและพัฒนาด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน ด๎านอาชีพ การ

ทํองเที่ยว การค๎าชายแดนครอบคลุมทุกด๎าน ทั้งนี้ปัญหาความต๎องการของประชาชนได๎ผํานการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคสํวน สรุปปัญหาความต๎องการที่สอดรับกับ
ศักยภาพในพ้ืนที่จังหวัด จึงก าหนดวิสัยทัศน์ในแผนพัฒนาจังหวัดตาก ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) คือ “เมืองน่าอยู่ ประตูการค้าชายแดน” 

 

1. พันธกิจ/เป้าประสงค์รวม 
1. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ให๎มีรายได๎และคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
2. เพื่ออนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และปูองกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน 
3. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมมูลคําสินค๎าทางการเกษตร 
4. เพื่อพัฒนาการทํองเที่ยว สินค๎า OTOP และสํงเสริมการค๎า การลงทุน ในพ้ืนที่การค๎าชายแดน และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการบริหารจัดการเพ่ือปูองกันรักษาความมั่นคงชายแดน การรักษาความสงบเรียบร๎อยมีประสิทธิภาพ 
 

2. ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และแก๎ไขปัญหาความยากจน 
2. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
3. การพัฒนาผลิตภาพทางการเกษตร 
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4. การสํงเสริมการทํองเที่ยว สินค๎า OTOP และการค๎าชายแดน 
5. การบริหารจัดการภาครัฐและการรักษาความมั่นคงชายแดนและความสงบเรียบร๎อย 
 

3. เปา้ประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให๎มีรายได๎และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
2. เพ่ือปูองกัน อนุรักษ ์ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
3. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมมูลคําสินค๎าทางการเกษตร 
4. เพ่ือพัฒนาการทํองเที่ยว สินค๎า OTOP และสํงเสริมการค๎าการลงทุนในพ้ืนที่การค๎าชายแดนและเขคพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
5. การบริหารจัดการเพ่ือปูองกันรักษาความมั่นคงชายแดน การรักษาความสงบเรียบร๎อยมีประสิทธิภาพ 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐให๎มีประสิทธิภาพ 

 

11. นโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด  จ.ตาก 
ตามท่ีคณะรักษาความสงบแหํงชาติ (คสช.) ได๎เข๎ามาบริหารประเทศ และก าหนดแนวทางในการด าเนินนโยบายด๎านเศรษฐกิจโดยมุํงเน๎นการสํงเสริมก ารค๎าชายแดน

ผํานการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ท่ีมีศักยภาพ  โดยก าหนดให๎อ าเภอแมสํอดเป็นพ้ืนที่ที่มีศักยภาพเหมาะสมในการจัดตั้งเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก
ของไทยใน 5 พื้นที่ชายแดน 

 

11.1) แผนงานเพื่อเตรียมความพร๎อมการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน จังหวัดตาก 
1) แผนงานระยะเร่งด่วน  

1) การเตรียมความพร๎อมโครงสร๎างพ้ืนฐานด๎านคมนาคม  ดังนี้ 
1.1) แผนการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและดํานศุลกากร 
1.2) แผนงานโครงสร๎างพื้นฐานคมนาคม จังหวัดตาก วงเงิน 9,097 ล๎านบาท ดังนี้ 

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

2) การจัดหาแหลํงน้ าดิบเพ่ือรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
 

2) แผนระยะกลาง และระยะยาว  
1) จัดหาพื้นที่ส าหรับรองรับการจัดตั้งเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  
2) โครงการกํอสร๎างสะพานข๎ามแมํน้ าเมยแหํงที่ 2 พร๎อมโครงขําย และศูนย์ให๎บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 
3) การขยายสนามบินแมํสอดให๎มีการเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ๎าน 
4) การพัฒนาเส๎นทางคมนาคมในอ าเภอแมํสอด  ได๎แกํ 

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

5) การพัฒนาเส๎นทางเชื่อมโยง อ.พบพระ – อ.อ๎ุมผาง   
6) โครงการขุดเจาะอุโมงค์ถนนสายตาก – แมํสอด (ทางหลวงแผํนดินหมายเลข 12) 
 

11.2) การวางผังเมืองรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตาก 
รัฐบาลมีนโยบายเสริมสร๎างศักยภาพและเพ่ิมขีดความสามารถในการเข๎าสูํ AEC โดยพัฒนาเมืองชายแดนเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ : Special Economic 

Zones)  ในการน าประเทศเข๎าสูํประชาคมอาเซียน กระตุ๎นเศรษฐกิจ กระจายความเจริญสูํภูมิภาค ลดความเหลื่อมล้ า ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  และเสริมความ
มั่นคงของประเทศ   

ส าหรับจังหวัดตาก กรมโยธาธิการและผังเมืองได๎ก าหนดแนวคิดการวางผังพัฒนาพ้ืนที่เฉพาะเพ่ือรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตาก โดยวาง Positioning 
คือ “เมืองคูํแฝดเขตการค๎าเมียวดี สหภาพเมียนมาร์ มีระยะทางไปยังทําเรือมะละแหมํง และเมืองยํางกุ๎งที่ใกล๎ที่สุด ” โดยมีแนวทางการพัฒนาเป็นเขตอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
เฟอร์นิเจอร์ ศูนย์ขนสํงตํอเนื่องหลายรูปแบบ คลังสินค๎า ที่อยูํอาศัยส าหรับแรงงานและประกอบการ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาฝีมือแรงงาน  
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โดยด าเนินการเรํงรัดวางและปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัด ผังพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ผังเมืองรวมเมือง และผังเมืองรวมชุมชนชายแดน เพ่ือจัดระเบียบ
การใช๎ประโยชน์ที่ดินและระบบคมนาคมขนสํงให๎สอดคล๎องกับการพัฒนาพื้นที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ออกแบบวางผังพื้นท่ีเฉพาะชุมชนชายแดนวางผังโซนนิ่งการใช๎ประโยชน์
ที่ดิน วางระบบสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ และออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาตํางๆ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ให๎เป็นระเบียบ สวยงาม และ
ปลอดภัย 

 

11.3) สิทธิประโยชน์และการสํงเสริมการค๎า การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตาก 
1) กรณีเป็นกิจการทั่วไปในประเภทกิจการที่อยูํในขํายให๎การสํงเสริมและตั้งในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
2) กรณีเป็นกิจกรรมเปูาหมายส าหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให๎ได๎รับสิทธิประโยชน์ อาทิ ยกเว๎นภาษีเงินได๎นิติบุคคล 8 ปี โดยจ ากัดเวลาไมํเกินร๎อยละ 100 

ของเงินลงทุน ไมํรวมคําที่ดินและทุนหมุนเวียน ลดหยํอนภาษีเงินได๎นิติบุคคลฯ ร๎อยละ 50 ของอัตราปรกติ เป็นระยะเวลา 5 ปี หักคําขนสํง คําไฟฟูา และคําประปา 2 เทํา 
เป็นเวลา 10 ปี 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ (สศช.) ได๎ก าหนดบทบาทของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก เป็น “ศูนย์เปลี่ยนถําย
สินค๎าระหวํางประเทศ/เครือขํายอุตสาหกรรมที่ใช๎แรงงานเข๎มข๎น” โดยก าหนดโครงสร๎างเศรษฐกิจ บริการ 51.47 % เกษตร 24.94 % อุตสาหกรรม 16.93 % มีผลผลิตใน
พ้ืนที่ ได๎แกํ ข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข๎าว ถั่วเขียวผิวมัน ถั่วเหลือง พืชผัก ประมงน้ าจืด อุตสาหกรรมสํวนใหญํเกี่ยวกับเครื่องแตํงกาย เกษตร และสิ่งทอ ในขณะที่ภาคบริการเป็น
ขายสํง/ขายปลีก โดยมีอุตสาหกรรมและบริการเปูาหมาย ได๎แกํ  อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุํงหํม  อุตสาหกรรมแปรรูปสินค๎าเกษตรและประมง เชํน อุตสาหกรรมแปูง
ข๎าวโพด น้ ามันข๎าวโพด  การผลิตอาหารสัตว์  การผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกส์  อุตสาหกรรมผลิตเครื่องเรือนจากไม๎  อุตสาหกรรมเครื่องหนัง  อุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับ  อุตสาหกรรมชิ้นสํวนประกอบยานยนต์  นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม และนิคมอุตสาหกรรมบริการ  กิจการด๎านโลจิสติกส์ อาทิ คลังสินค๎า ศูนย์เปลี่ยนถํายสินค๎า 

การเชื่อมโยงภูมิภาค มูลคําการค๎าชายแดนเพ่ิมสูงขึ้น สํวนใหญํมาจากการที่เมียนมาร์น าเข๎าสินค๎าอุปโภคบริโภคจากฐานการผลิตสํวนกลางข องประเทศไทย 
เศรษฐกิจระดับท๎องถิ่นยังไมํมีรูปแบบเครือขํายการผลิตระหวํางประเทศ แตํมีโอกาสเชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษในเมืองเมียวดี ผะอัน ยํางกุ๎งได๎ 
 

12. กรอบการประเมินสถาบันอุดมศึกษาจากหน่วยงานภายนอก 
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยของรัฐทุกแหํงถูกประเมินโดยองค์กรภายนอกอยํางเป็นทางการ 2 หนํวยงานประกอบด๎วย ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ทั้งสองหนํวยงานมีหน๎าที่ประเมินมหาวิทยาลัยเหมือนกันเพียงแตํมีเกณฑ์ที่แตกตํางกันข้ึนอยูํกับวัตถุประสงค์ 
1) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนด ตัวบํงชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
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2) ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ก าหนดเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทาง 
ก.พ.ร. จะใช๎ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจาก สกอ. เป็นหลัก 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ก าหนดตัวบํงชี้และเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพ การศึกษาภายในระดับสถาบัน  โดยมุํงเน๎นการสร๎างปัจจัยน าเข๎า
และกระบวนการที่ดี เพื่อน าไปสูํผลผลิตและ ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพตามความเชี่ยวชาญของแตํละกลุํมสถาบัน และสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได๎ ซึ่งสามารถจ าแนก
ตัวบํงชี้ที่ด าเนินการและเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ จ านวน 5 องค์ประกอบ รวม 19 ตัวบํงชี้  ดังนี้ 

 

องค์ประกอบท่ี 1 : การผลิตบัณฑิต 
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  
1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหนํงทางวิชาการ  
1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
1.6 การสํงเสริมสมรรถนะและทักษะการใช๎ภาษาอังกฤษ 
1.7 การสํงเสริมสมรรถนะและทักษะด๎านดิจิทัล 
1.8 ร๎อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีสํวนรํวมในการสร๎างสรรค์นวัตกรรม 
1.9 คุณภาพนักศึกษาตามกรอบ KPRUQF 
 

 องค์ประกอบท่ี 2 : การวิจัย 
  2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย งานสร๎างสรรค์ และนวัตกรรม 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร๎างสรรค์ 
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
2.4 งานวิจัย งานสร๎างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช๎ประโยชน์ตํอชุมชน 
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 องค์ประกอบท่ี 3 : การบริการวิชาการ  
3.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่น ชุมชน หรือสังคม 
3.2 จ านวนชุมชนเปูาหมายที่ได๎รับการพัฒนาอยํางตํอเนื่องตามแผนเสริมสร๎างความสัมพันธ์กับชุมชน 
 

องค์ประกอบท่ี 4 : ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
4.1 ระบบและกลไกด๎านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
 

องค์ประกอบท่ี 5 : การบริหารจัดการ  
  5.1 การจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการกับการท างาน 

5.2 การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุํมสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ 
5.3 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

13. แนวทางการยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาภายใต้โครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของไทย (Reinventing University System) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
คณะท างานขับเคลื่อนนโยบายของรัฐมนตรีวําการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ด๎านคุณภาพอุดมศึกษา ได๎จัดท าแนวทางการขับเคลื่อน

นโยบายการยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาในมิติที่ 4 ปฏิรูปการอุดมศึกษาที่ก าหนดให๎ปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยตาม 3 กลุํมภารกิจ เพ่ือตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ สอดคล๎อง
กับพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ดังนี้ 

หมวด 3 ประเภทและกลุ่มของสถาบันอุดมศึกษา 
มาตรา 23 เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมก ากับ รัฐมนตรีจะประกาศก าหนดประเภทของสถาบันอุดมศึกษาก็ได๎ 
มาตรา 24 เพ่ือประโยชน์ในการสํงเสริม สนับสนุน ประเมินคุณภาพ ก ากับดูแล และจัดสรรงบประมาณให๎แกํสถาบันอุดมศึกษา รัฐมนตรีจะประกาศ

ก าหนดให๎จัดสถาบันอุดมศึกษาเป็นกลุํมได๎ โดยค านึงถึงจุดมุํงหมาย พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ศักยภาพ และผลการด าเนินการที่ผํานมาของสถาบันอุดมศึกษาแตํละกลุํม โดยต๎อง
ก าหนดมาตรการสํงเสริม สนับสนุน ประเมินคุณภาพ ก ากับดูแล และจัดสรรงบประมาณให๎สอดคล๎องกับการจัดกลุํมดังกลําวด๎วย ในกรณีที่รัฐมนตรีประกาศให๎
สถาบันอุดมศึกษากลุํมใดมพัีนธกิจหลักในการให๎การศึกษาอบรมทักษะอาชีวะชั้นสูงเพ่ือพัฒนาบุคลากรให๎มีความรู๎และทักษะในการปฏิบัติงานที่สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
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แผนแมํบท แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ สถาบันอุดมศึกษากลุํมนั้นยํอมได๎รับความสนับสนุนเป็นพิเศษจากรัฐตามที่คณะรัฐมนตรี
ก าหนด 

การจัดสถาบันอุดมศึกษาเป็นกลุํมและการก าหนดมาตรการตามวรรคหนึ่ง รวมทั้งการก าหนดกลุํมสถาบันอุดมศึกษาและการให๎ความสนับสนุนเป็นพิเศษตาม
วรรคสอง ให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง ในกรณีที่เห็นสมควรรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษาอาจประกาศ 
ก าหนดให๎จัดกลุํมสํวนราชการหรือกลุํมสํวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษาใดสถาบันอุดมศึกษาหนึ่ง เพ่ือด าเนินการตามมาตรานี้ก็ได ๎

มาตรา 25 การก าหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาต๎องก าหนดให๎สอดคล๎องกับประเภทและกลุํมของสถาบันอุดมศึกษาตามหมวดนี้ 
 
หมวด 5 ข้อมูลการอุดมศึกษา 

  มาตรา 42 สถาบันอุดมศึกษาต๎องเปิดเผยข๎อมูลที่เกี่ยวกับการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษานั้นแกํสาธารณะ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 
  เพ่ือประโยชน์ในการจัดท าแผนด๎านการอุดมศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการอุดมศึกษา การวิจัย และนวัตกรรม ตลอดจนการมีสํวนรํวมของสาธารณชนใน
การตรวจสอบสถาบันอุดมศึกษา ให๎สถาบันอุดมศึกษามีหน๎าที่สํงข๎อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและมาตรฐานการศึกษา การวิจัย  และนวัตกรรม การให๎บริการทางวิชาการ 
และข๎อมูลอื่นที่เก่ียวข๎องให๎แกํกระทรวง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
  มาตรา 43 ให๎หนํวยงานของรัฐทุกหนํวยงาน และหนํวยงานภาคเอกชนตามลักษณะที่สภานโยบายประกาศก าหนด สํงข๎อมูลเกี่ยวกับการอุดมศึกษา และการ
อ่ืนที่เกี่ยวข๎องให๎แกํกระทรวงตามที่ได๎รับการร๎องขอ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
  สภานโยบายโดยข๎อเสนอของกระทรวงอาจขอให๎คณะรัฐมนตรีมีมติให๎เชื่อมโยงระบบข๎อมูลสารสนเทศของหนํวยงานของรัฐกับฐานข๎อมูลการอุดมศึกษาเพ่ือ
ประโยชน์ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่งได ๎
  มาตรา 44 ให๎กระทรวงมีหน๎าที่จัดท าฐานข๎อมูลการอุดมศึกษาของประเทศ โดยรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และเผยแพรํข๎อมูลที่เกี่ยวกับการอุดมศึกษา 
สถาบันอุดมศึกษา และการอ่ืนที่เกี่ยวข๎อง เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการให๎บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 42 วรรคสอง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่สภา
นโยบายก าหนด 
  การเปิดเผยข๎อมูลตามความในสํวนนี้ยํอมได๎รับความค๎ุมครองและจะน าไปเป็นเหตุในการฟูองร๎องด าเนินคดีใดๆ มิได๎ 



33 
 

 

จุดมุ่งหมาย (Purposes) ของ Re-positioning University 
  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ต๎องพัฒนาให๎มหาวิทยาลัยของรัฐภายในประเทศสามารถท าหน๎าที่เสริมสร๎างขีดความสามารถ 
การแขํงขัน (Competitiveness) ของประเทศในอนาคตอยํางมีประสิทธิภาพรํวมกับยกระดับความเป็นธรรมทางการศึกษา (Equity in Higher Education) โดยใช๎ 
Framework for University Re-positioning เป็นเครื่องมือ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ “ประเทศต๎องการให๎มหาวิทยาลัยเป็นแนวหน๎า (Forefront) ในการขับเคลื่อนประเทศสูํ 
Value-Based Economy” ที่มีจุดมํุงเน๎น ได๎แกํ 
  - ความสอดคล๎องไปในแนวทางเดียวกัน (Alignment) ระหวํางความต๎องการของประเทศ นโยบาย ทิศทางของมหาวิทยาลัย การก ากับดูแล การจัดสรร
ทรัพยากร และการจัดการทรัพยากรบุคคล 
  - การสร๎างจุดเน๎น (Focus) ของการด าเนินการของมหาวิทยาลัยในเรื่องที่เป็นความต๎องการของประเทศ และเป็นจุดเดํนหรือสมรรถนะหลักของมหาวิทยาลัย 
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ส่วนที่ 2 
การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนา 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 

 

สถานการณ์ปัจจุบันของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

1. ประวัติความเป็นมา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เป็นสถาบันอุดมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  ได๎จัดตั้งตั้งแตํปีพุทธศักราช 2516 ตาม
มติคณะรัฐมนตรีที่อนุมัติให๎กรมการฝึกหัดครูจัดตั้งวิทยาลัยครูก าแพงเพชร โดยสถาปนาขึ้น เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ 2516 ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2519 เปิดรับนักศึกษาภาค
ปกติรุํนแรก  ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรแตํเดิมคือ วิทยาลัยครูก าแพงเพชรเป็นสถานศึกษาที่ผลิตบุคลากรที่จะไปประกอบอาชีพครูเพียงอยํางเดียว แตํด๎วยความ
ต๎องการของตลาดแรงงาน ท าให๎ในปีพุทธศักราช 2527 มีการประกาศใช๎พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่2) พุทธศักราช 2527 มีผลให๎วิทยาลัยครูสามารถผลิตบัณฑิต 
สาขาวิชาชีพอ่ืน ที่ไมํใชํวิชาชีพครูได๎ 

ทั้งนี้ วิทยาลัยครูก าแพงเพชร มีการเตรียมการจัดตั้งคณะวิชาวิทยาการจัดการ เพ่ือท าหน๎าที่ รับผิดชอบผลิตบัณฑิตสาขาศิลปศาสตร์ ตั้งแตํปี พ.ศ. 2528 โดยมอบหมาย
ให๎อาจารย์สุวัฒน์ น๎าคณาคุปต์ ซึ่งด ารงต าแหนํงหัวหน๎าภาควิชาเศรษฐศาสตร์และการเมือง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในขณะนั้นท าหน๎าที่เป็นหัวหน๎าคณะวิชาเพ่ือ
ด าเนินการในการจัดตั้งคณะ มีอาจารย์นิยม ชื่นนิรันดร์ และอาจารย์ประจวบ ทิพย์ปรีชา มาเป็นผู๎รํวมกํอตั้งด๎วย คณะผู๎เริ่มกํอตั้งได๎ด าเนินการจัดท ารํางหลักสูตร จัดหาเอกสาร
ต ารา ตลอดจนอาคารสถานที่ และวัสดุ ครุภัณฑ์เพื่อเตรียมความพร๎อมในการเปิดสอนจนในที่สุดได๎มีประกาศการจัดตั้งโดยรัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการ (น าย
สัมพันธ์ ทองสมัคร) ได๎ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งคณะวิชาวิทยาการจัดการขึ้น ในวิทยาลัยครูก าแพงเพชร เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2530  
 คณะวิทยาการจัดการได๎กํอตั้งขึ้นอยํางเป็นทางการ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2530 เริ่มแรกได๎เปิดสอนในระดับอนุปริญญา (2 ปีแรก) ห ลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป แขนงวิชาบัญชี แขนงการจัดการทั่วไป แขนงการตลาดและแขนงเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ระดับปริญญาตรี (2 ปีหลัง) หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไปแขนงวิชาการบัญชี แขนงการจัดการทั่วไป แขนงการตลาด และแขนงเศรษฐศาสตร์สหกรณ ์
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ปี พ.ศ. 2534 คณะวิทยาการจัดการ ได๎รับงบประมาณจัดสร๎างอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพให๎กับนักศึกษาของคณะ เป็นอาคาร 4 ชั้นประกอบด๎วยห๎องพักจ านวน 
20 ห๎อง ห๎องจัดประชุมสัมมนาห๎องปฏิบัติการฝึกวิชาชีพ ห๎องอาหาร โดยใช๎ชื่อวํา “อาคารน้ าเพชร” เปิดให๎บริการที่พักและการจัดอบรมสัมมนาแกํบุคคลทั่วไป โดยปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยเป็นผู๎ดูแลและด าเนินกิจการเอง 

ปี พ.ศ. 2538 ได๎มีประกาศพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏขึ้นบังคับใช๎ ตั้งแตํวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538 มีผลให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายประการ อาทิ เปลี่ยนชื่อ 
“วิทยาลัยครู” เป็น “สถาบันราชภัฏ” และเปลี่ยนชื่อ “คณะวิชา”เป็น “คณะ” โดยตัดค าวํา วิชา ออกไปและเปลี่ยนแปลงต าแหนํงผู๎บริหารของคณะ จากเดิมใช๎ค าวํา “หัวหน๎าคณะ
วิชา” เป็น “คณบดี” การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้สํงผลให๎ต๎องมีการเลือกตั้งคณะผู๎บริหารของสถาบันใหมํทั้งหมด 

ในปี พ.ศ. 2539 คณะวิทยาการจัดการ ได๎รับงบประมาณการกํอสร๎างอาคารเรียน ซึ่งได๎จากการแปรญัตติงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2540 
กํอสร๎างอาคารเรียน 8 ชั้น  เป็นจ านวนเงิน 42,940,000 บาท โดยท าการกํอสร๎างเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2540 ทั้งนี้ในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2543 อาคารเรียนของคณะ
วิทยาการจัดการ ได๎ท าการเปิดใช๎เป็นครั้งแรก โดยได๎รับพระราชทาน นามวํา “อาคารเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 2” หรือที่เรียกกันวํา อาคาร 11 

 ปี พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏก าแพงเพชรยกฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร” มีผลบังคับ ตั้งแตํวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 มีความเป็นอิสระและ
เป็นนิติบุคคล เป็นสํวนราชการตามกฎหมายวําด๎วยวิธีการงบประมาณในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  

ในปี พ.ศ. 2558 คณะมีการจัดตั้งชมรมศิษย์เกําโดยมีการท ากิจกรรมและได๎มีการจัดท าข๎อบังคับชมรมศิษย์เกํา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
พ.ศ. 2559 ขึ้น โดยมีประธานชมรมคือ นายสุวัฒน์ ตรีบุพชาติสกุล และได๎มีกิจกรรมของชมรมศิษย์เกําอยํางตํอเนื่อง  

ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทํองเที่ยวและโรงแรม ได๎เริ่มการจัดการเรียน การสอนเป็นแบบการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการเรียนรู๎
กับการท างาน (Work Integrated Learning: WIL) เพียงบางสํวน  

ในปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาการทํองเที่ยวและโรงแรม ได๎จัดการศึกษาแบบ WIL อยํางเต็มรูปแบบ ซึ่งเป็นหลักสูตรแรกของมหาวิทยาลัยที่ใช๎รูปแบบการเรียนการ
สอนแบบ WIL ในปีเดียวกันหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง ได๎ปรับปรุงหลักสูตรและเปลี่ยนชื่อเป็นสาขาวิชาเศรษฐศาสต ร์ธุรกิจ 
ปีงบประมาณ 2560 คณะได๎ลงนามความรํวมมือกับ อบต.ทําขุนราม ในการพัฒนาตลาดทํองเที่ยวสามวิถี ที่ต าบลทําขุนราม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร  

ในปี พ.ศ. 2561 ได๎มีการลงนามความรํวมมือกับบริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จ ากัด เป็นบริษัทให๎บริการขนสํงพัสดุทั่วประเทศแบบครบวงจร ในการเป็นศูนย์ฝึกงาน
ด๎านโลจิสติกส์ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาที่เกี่ยวข๎อง โดยมาตั้งบริษัทที่อาคาร 14 ของมหาวิทยาลัย อีกทั้งได๎มีการจัดท า “วารสารการจัดการและการพัฒนาท๎องถิ่น” ของคณะ
วิทยาการจัดการ   
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ในปี พ.ศ. 2562 สาขาวิชาการทํองเที่ยวและโรงแรม ได๎มีการลงนามความรํวมมือทางวิชาการ ภายใต๎โครงการ “การจัดการเรียนการสอนเชิงบรูณาการกับการท างาน 
WIL” กับโรงแรมเดอะซายน์ และโรงแรมลองบีชการ์เด๎นท์รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดชลบุรี เพ่ือเปิดโอกาสให๎นักศึกษาและอาจารย์ได๎ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการควบคูํกับการ
เรียนการสอนในห๎องเรียน และมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได๎มีการปรับเปลี่ยนสังกัดกระทรวงใหมํจากเดิม “สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ” เปลี่ยนเป็น “สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” ซึ่งมีผลบังคับตั้งแตํวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ตามระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
พ.ศ. 2562 

ทั้งนี้ คณะวิทยาการจัดการ ได๎ท าการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี จ านวน 4 หลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน) จ านวน 2 หลักสูตร ได๎แกํ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี 
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ซึ่งประกอบด๎วย    
     - วิชาเอกการจัดการธุรกิจ 
     - วิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 
     - วิชาเอกการตลาด 
     - วิชาเอกการเงิน 
     - วิชาเอกการเป็นผู๎ประกอบการ 
2. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต    โปรแกรมวิชาการบัญชี 
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   โปรแกรมวิชาการทํองเที่ยวและการโรงแรม 
4. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต   โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ 

 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน)                            
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต     

- วิชาเอกการจัดการธุรกิจ 
- วิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 

2. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต    โปรแกรมวิชาการบัญชี 
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ท าเนียบคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
 

9 มิถุนายน 2530 - 31 มกราคม 2533   อาจารย์สุวัฒน์ น้าคณาคุปต์ 
1 กุมภาพันธ์ 2533 - 1 กุมภาพันธ์ 2537 อาจารย์ธารทิพย์ ธรรมสอน 
2 กุมภาพันธ์ 2537- 30 กันยายน 2545 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์ น้าคณาคุปต์ 
1  ตุลาคม 2545 - 30 กันยายน 2553  รองศาสตราจารย์ธารทิพย์ ธรรมสอน 
22 พฤศจิกายน 2553 - 21 พฤศจิกายน 2557 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุ ธัชยะพงษ์ 
22 พฤศจิกายน 2557 – 21 พฤศจิกายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ 
22 พฤศจิกายน 2561 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์การันต์  เจริญสุวรรณ 

 

ที่ตั้งหน่วยงาน 
 

  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  เลขที ่69 หมูํที่ 1 ต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 62000 
  เบอร์โทรศัพท:์ 055-706555  โทรสาร : 055-706511  
  อีเมล์: fms-info@kpru.ac.th หรือ fms.kpru11@gmail.com 
  เว็บไซต์: fms.kpru.ac.th 
 

 

 
 
 

mailto:fms-info@kpru.ac.th%20หรือ
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โครงสร้างองค์กร คณะวิทยาการจัดการ 
 

 การบริหารงานภายในคณะวิทยาการจัดการ ได๎แบํงทีมบริหารออกเป็น 2 สํวน ได๎แกํคณะกรรมการบริหารคณะ และคณะกรรมการบริหารในสํวนของโปรแกรมวิชา 

นอกจากนี้แล๎วยังมอบหมายความรับผิดชอบให๎รองคณบดีแตํละฝุายรับผิดชอบในแตํละภารกิจหลักของคณะโดยแบํงโครงสร๎างยํอยเป็นงาน ดังรายละเอียดดังนี้ 

1. คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ 

ผู๎ชํวยศาสตราจารย์การันต์ เจริญสุวรรณ       คณบดี    ประธาน 
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.กนิษฐา ศรีภิรมย์   รองคณบดี   รองประธาน 
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชยั ธรรมเสนํห์       ผู๎ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
นายศุภชัย ศรีงาม          ผู๎ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
นางสาวบัณฑิตา ใจวิสุทธิ์หรรษา         ผู๎ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
รองศาสตราจารย์อิสรีย์ ดํอนคร๎าม    ผู๎แทนโปรแกรมวิชา  กรรมการ 
อาจารย์มนตรี ใจแนํน          ผู๎แทนโปรแกรมวิชา  กรรมการ 
อาจารย์จิระ ประสพธรรม          ผู๎แทนคณาจารย์ประจ าคณะ  กรรมการ 
นางสุภาภรณ์ นุชรุํงเรือง          หัวหน๎าส านักงาน   กรรมการและเลขานุการ 
 

2. คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย 

ผู๎ชํวยศาสตราจารย์การันต์ เจริญสุวรรณ   คณบดี 
รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ   ที่ปรึกษาคณบดี 
รองศาสตราจารย์ ดร.เพชรา บุดสีทา   ที่ปรึกษาคณบดี 
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.รัชนวีรรณ บุญอนนท์  รองคณบดีฝุายวิจัยและบริการวิชาการ 
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.กนิษฐา ศรีภิรมย์   รองคณบดีฝุายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ  รองคณบดีฝุายบริหารและวางแผน  
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อาจารย์ชลธิชา แสงงาม     รองคณบดีฝุายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 
นางสุภาภรณ์ นุชรุํงเรือง     หัวหน๎าส านักงานคณบดี 

 

3. คณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชา ประกอบด้วย 

ผู๎ชํวยศาสตราจารย์วรรณวณัช ดํอนคร๎าม   ประธานโปรแกรมวิชาการบัญชี 
อาจารย์สุภาภรณ์ หมั่นหา     ประธานโปรแกรมวิชาการทํองเที่ยวและการโรงแรม 
อาจารย์ธัญรดี บุญปัน     ประธานโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ 
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ราตรี  สิทธิพงษ์   ประธานโปรแกรมวิชาเอกการเป็นผู๎ประกอบการ 
รองศาสตราจารย์อิสรีย์ ดํอนคร๎าม    ประธานโปรแกรมวิชาเอกการตลาด 
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.พิมกาญดา จันดาหัวดง  ประธานโปรแกรมวิชาเอกการจัดการธุรกิจ 
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ศิริพร โสมค าภา   ประธานโปรแกรมวิชาเอกการเงิน 
อาจารย์มนตรี ใจแนํน     ประธานโปรแกรมวิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 

 

4. การบริหารงานของรองคณบดี ประกอบด้วย 
  4.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท์  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

        อาจารย์ยุชิตา กันหามิ่ง    หัวหน๎างานวิจัยและนวัตกรรม 
        อาจารย์ประภัสสร กลีบประทุม   หัวหน๎างานบริการวิชาการ 
 

4.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนิษฐา ศรีภิรมย์         รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
อาจารย์ ดร.คุณัญญา เบญจวรรณ   หัวหน๎างานมาตรฐานหลักสูตร การเรียนการสอน และการจัดการความรู๎   
อาจารย์ ดร.คุณัญญา เบญจวรรณ   หัวหน๎างานการจัดการความรู๎ 
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์จักรพันธ์ หวาจ๎อย  หัวหน๎างานประกันคุณภาพการศึกษา 
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4.3 อาจารย์ชลธิชา แสงงาม    รองคณบดีฝา่ยกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 
อาจารย์ฉัตรชัย อินทรประพันธ์    หัวหน๎างานกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 
อาจารย์ฉัตรชัย อินทรประพันธ์   หัวหน๎างานศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
อาจารย์ธัญรดี บุญปัน    หัวหน๎างานทุนและสวัสดิการนักศึกษา 
อาจารย์พัตราภรณ์ อารีเอื้อ   หัวหน๎าเครือขํายกิจการนักศึกษาและศิษย์เกําสัมพันธ์ 

 

4.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ  รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน 
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ชญาน์นันท์  ศิริกิจเสถียร หัวหน๎างานวิเทศสัมพันธ์และโครงการพิเศษ 
นางสุภาภรณ์ นุชรุํงเรือง    หัวหน๎างานธุรการและส านักงาน 
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์วรรณวณัช ดํอนคร๎าม  หัวหน๎างานการเงิน พัสดุ และงานจัดหารายได๎    
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์  กึกก๎อง  หัวหน๎างานฝุายแผน 
นางสุภาภรณ์ นุชรุํงเรือง   หัวหน๎างานวิเคราะห์ความคุ๎มคําการลงทุน/การเงิน 
อาจารย์ ดร.พิมพ์นารา  บรรจง   หัวหน๎างานประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา 
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์วรรณวณัช ดํอนคร๎าม  หัวหน๎างานบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบภายใน 
อาจารย์มนตรี  ใจแนํน  หัวหน๎างานวิเคราะห์และพัฒนาระบบ งานสื่อสารสนเทศเครือขํายและฐานข๎อมูลสารสนเทศ  
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แผนผังโครงสร้างการบริหารงาน คณะวิทยาการจัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผศ.การันต์  เจริญสุวรรณ 
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

คณะกรรมการประจ า
คณะ 

ที่ปรึกษา
คณบดี 

อ.ฉตัรชยั อนิทรประพันธ ์
หัวหน๎างานกิจการนกัศกึษา

และศิลปวัฒนธรรม 

อ.ชลธิชา แสงงาม 

รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 

อ.ธญัรด ีบุญปัน 
หัวหน๎างานทุน 

และสวัสดกิารนกัศึกษา 

อ.ฉตัรชยั อนิทรประพันธ ์
หัวหน๎างานศนูย์ฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ 

อ.พัตราภรณ ์อารีเอือ้ 
หัวหน๎างานเครือขําย

กิจการนักศกึษาและศิษย์
เกําสัมพนัธ ์

ผศ.ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท์ 
รองคณบดีฝ่ายวิจัย 
และบริการวิชาการ 

ดร.ประภัสสร กลีบประทุม 
หัวหน๎างานบรกิาร

วิชาการ 

อ.ยุชิตา กนัหาม่ิง 
หัวหน๎างานวจิัย 
และนวัตกรรม 

ผศ.ดร.ประจักษ์  กึกก้อง 
หัวหน๎างานแผน 

อ.มนตรี ใจแน่น 
หัวหน๎างานวเิคราะห์และ

พัฒนาระบบ งานเครือขําย 
และฐานขอ๎มูลสารสนเทศ 

ผศ.วรรณวณัช ดอ่นคร้าม 
หัวหน๎างานบริหารความ
เสี่ยงและงานตรวจสอบ

ภายใน 

ผศ.วรรณวณัช ดอ่นคร้าม 
หัวหน๎างานการเงิน 

พัสด ุและงานจัดหารายได ๎

นางสุภาภรณ์ นุชรุ่งเรือง 
หัวหน๎างานวเิคราะห์ความ
คุ๎มคําทางการลงทุน/การเงิน 

นางสุภาภรณ์ นุชรุ่งเรือง 
หัวหน๎าธุรการและ

ส านักงาน 

ผศ.ชญาน์นนัท์ ศิริกจิเสถยีร 
หัวหน๎างานวเิทศสมัพันธ ์

และโครงการพิเศษ 

ดร.พิมพ์นารา บรรจง 
หัวหน๎างานประชาสัมพนัธ์
และแนะแนวการศกึษา 

 

ผศ.พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

และวางแผน 

 

ดร.คุณัญญา เบญจวรรณ 

หัวหน๎างานการจัดการ
ความรู ๎

ดร.คุณัญญา เบญจวรรณ 

หัวหน๎างานมาตรฐาน
หลักสูตร การเรียนการ
สอน และการจัดการ

ความรู ๎

ผศ.ดร.กนิษฐา ศรีภิรมย ์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

รศ.อิสรีย์ ด่อนคร้าม 
ประธานโปรแกรม
วิชาเอกการตลาด 

 

ผศ.วรรณวณัช ด่อนคร้าม 
ประธานโปรแกรมวิชา 

การบัญช ี

 
ผศ.ดร.พิมกาญดา จนัดาหัวดง 
ประธานโปรแกรมวิชาเอก 

การจดัการธรุกจิ 
 

ผศ.ศิริพร โสมค าภา 
ประธานโปรแกรม
วิชาเอกการเงิน 

อ.มนตรี ใจแน่น 
ประธานโปรแกรมวิชาเอก

เทคโนโลยีธุรกิจดิจทิัล 
 

อ.สุภาภรณ์ หมั่นหา 
ประธานโปรแกรมวิชา 

การทํองเที่ยวและ 
การโรงแรม 

 
 
 

อ.ธญัรด ีบุญปัน 
ประธานโปรแกรมวิชา

นิเทศศาสตร ์

ประธานโปรแกรมวชิา 

 

ผศ.ราตรี สทิธิพงษ ์
ประธานโปรแกรมวชิาเอก
การเป็นผู๎ประกอบการ 

ผศ.จักรพันธ์ หวาจ้อย 
หัวหน๎างานประกนั

คุณภาพ 
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ข้อมูลสถิตขิองคณะวิทยาจัดการ  
1. สรุปข้อมูลบุคลากรคณะวิทยาจัดการ (ข๎อมูล ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2564) 

 

 1.1 ข้อมูลอาจารย์ จ าแนกตามหลักสูตรและประเภท 
 

หลักสูตร 

ประเภท 

รวม 
ข้าราชการ 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

อาจารย์ประจ า
ตามสัญญาจ้าง 

บริหารธุรกิจบัณฑิต โปรแกรมวิชาเอกการเงิน - 4 - 4 

บริหารธุรกิจบัณฑิต โปรแกรมวิชาเอกการตลาด 3 2 1 6 

บริหารธุรกิจบัณฑิต โปรแกรมวิชาเอกการจัดการธุรกิจ 3 3 - 6 

บริหารธุรกิจบัณฑิต โปรแกรมวิชาเอกการเป็นผู๎ประกอบการ 2 5 - 7 

บริหารธุรกิจบัณฑิต โปรแกรมวิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล - 5 - 5 

บัญชีบัณฑิต  โปรแกรมวิชาการบัญชี - 4 3 7 

นิเทศศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ 2 4 - 6 

ศิลปศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาการทํองเที่ยวและการโรงแรม 1 4 - 5 
รวมทั้งสิ้น 11 31 4 46 
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1.2 ข้อมูลอาจารย์ จ าแนกตามหลักสูตรและต าแหน่งทางวิชาการ 
 

  หลักสูตร 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

รวม 
อาจารย ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 

บริหารธุรกิจบัณฑิต โปรแกรมวิชาเอกการเงิน 2 2 - 4 

บริหารธุรกิจบัณฑิต โปรแกรมวิชาเอกการตลาด 3 1 2 6 

บริหารธุรกิจบัณฑิต โปรแกรมวิชาเอกการจัดการธุรกิจ 1 4 1 6 

บริหารธุรกิจบัณฑิต โปรแกรมวิชาเอกการเป็นผู๎ประกอบการ 3 4 - 7 

บริหารธุรกิจบัณฑิต โปรแกรมวิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 4 1 - 5 

บัญชีบัณฑิต  โปรแกรมวิชาการบัญชี 3 4 - 7 

นิเทศศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ 2 3 1 6 

ศิลปศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาการทํองเที่ยวและการโรงแรม 3 2 - 5 

รวมทั้งสิ้น 21 21 4 46 
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1.3 ข้อมูลอาจารย์ จ าแนกตามหลักสูตรและวุฒิการศึกษา 
 

หลักสูตร 
คุณวุฒิการศึกษา 

รวม 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

บริหารธุรกิจบัณฑิต โปรแกรมวิชาเอกการเงิน - 3 1 4 

บริหารธุรกิจบัณฑิต โปรแกรมวิชาเอกการตลาด - 3 3 6 
บริหารธุรกิจบัณฑิต โปรแกรมวิชาเอกการจัดการธุรกิจ - 2 4 6 

บริหารธุรกิจบัณฑิต โปรแกรมวิชาเอกการเป็นผู๎ประกอบการ - 4 3 7 

บริหารธุรกิจบัณฑิต โปรแกรมวิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล - 4 1 5 

บัญชีบัณฑิต  โปรแกรมวิชาการบัญชี - 6 1 7 

นิเทศศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ - 1 5 6 

ศิลปศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาการทํองเที่ยวและการโรงแรม - 4 1 5 

รวมทั้งสิ้น - 27 19 46 
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1.4 รายชื่ออาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อแบบไม่เต็มเวลา (ยังคงปฏิบัติงาน) ประจ าปีการศึกษา 2564 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ระดับการศึกษาต่อ 

1 อาจารย์อนันธิตรา ดอนบันเทา ปริญญาเอก 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร โสมค าภา ปริญญาเอก 
3 อาจารย์ยุชิตา กันหามิ่ง ปริญญาเอก 
4 อาจารย์ประพล จิตคติ ปริญญาเอก 
5 อาจารย์ธัญรดี บุญปัน ปริญญาเอก 
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์ผกา วงศ์กองแก้ว ปริญญาเอก 
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ ปริญญาเอก 
8 ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร ปริญญาเอก 
9 ผู๎ชํวยศาสตราจารย์การันต์ เจริญสุวรรณ ปริญญาเอก 
10 ผู๎ชํวยศาสตราจารย์วรรณวณัช ดํอนคร๎าม ปริญญาเอก 
11 ผู๎ชํวยศาสตราจารย์วรางค์ รามบุตร ปริญญาเอก 
12 อาจารย์สุภาภรณ์ หมั่นหา ปริญญาเอก 
13 อาจารย์ชลธิชา แสงงาม ปริญญาเอก 
14 อาจารย์วิษณุเดช นันไชยแก๎ว ปริญญาเอก 
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  1.5 ข้อมูลบุคลากรสายสนันสนุน จ าแนกตามหลักสูตรและประเภท 

ประเภทบุคลากร จ านวน 

ลูกจ๎างประจ า 1 
พนักงานมหาวิทยาลัย 6 

พนักงานราชการ 1 

เจ๎าหน๎าที่ประจ าตามสัญญา 3 

แมํบ๎าน 2 

รวมทั้งสิ้น 13 

 
2. จ านวนนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 (แยกตามหลักสูตร) 
 

หลักสูตร 
จ านวนนักศึกษาปีที่รับเข้า 

รวม 
2561 2562 2563 2564 

บริหารธุรกิจบัณฑิต โปรแกรมวิชาเอกการเงิน 10 9 8 - 27 

บริหารธุรกิจบัณฑิต โปรแกรมวิชาเอกการตลาด 31 20 25 40 116 

บริหารธุรกิจบัณฑิต โปรแกรมวิชาเอกการจัดการธุรกิจ 15 24 12 25 76 

บริหารธุรกิจบัณฑิต โปรแกรมวิชาเอกการเป็นผู๎ประกอบการ - - - 12 12 

บริหารธุรกิจบัณฑิต โปรแกรมวิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 44 18 18 22 102 

บัญชีบัณฑิต  โปรแกรมวิชาการบัญชี 82 69 77 50 278 

นิเทศศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ 15 15 13 26 69 

ศิลปศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาการทํองเที่ยวและการโรงแรม 23 27 29 19 98 

รวมทั้งสิ้น 220 182 182 194 778 
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ส่วนที่ 3 
แผนกลยุทธ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร 

ประจ าปี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

 
วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนกลยุทธ์  

1. เพ่ือทบทวนแผนกลยุทธ์ของคณะ ประจ าปี 2561-2565 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2565) ตลอดจนผลการด าเนินงานตามแผนในปีที่ผ่านมา 

2. เพ่ือให้คณะฯ มีแนวทางในการขับเคลื่อนการบริหาร พัฒนาบุคลากร และนักศึกษาภายใต้แผนงาน โครงการ และกิจกรรมที่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในองค์กรอย่างเป็นระบบ  
  3. เพื่อให้คณะฯ สามารถด าเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  4. เพื่อให้มหาวิทยาลัยฯ มีแนวทางในการบริหาร พัฒนาบุคลากร และนักศึกษาที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และตามหลักธรรมมาภิบาล 
  
ขอบเขตของการจัดท าแผนกลยุทธ์ 
 จากการศึกษาแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ประจ าปี 2561-2565 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)  และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนบริบทของคณะฯ จึงได้
ถ่ายทอดสู่แผนกลยุทธ์ของคณะฯ ฉบับนี้ ซึ่งก าหนดขอบเขตของการจัดท าแผนการแผนกลยุทธ์ไว้ดังต่อไปนี้ คือ 
 1. นโยบาย ความสอดคล้องตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย และการวางแผนกลยุทธ์หน่วยงานภายในคณะ บุคลากร และนักศึกษา 

 2. การวางแผนงานโครงการ/กิจกรรม ของหน่วยงานภายในคณะ 
 3. การจัดสรรงบประมาณในการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ/กิจกรรม 
 4. การด าเนินงานวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วัด  โครงการ/กิจกรรม และการประเมินผลการด าเนินงาน 
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ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม ศักยภาพ (SWOT Analysis) ของคณะวิทยาการจัดการ 
 

การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 
S=Strengths (จุดแข็ง) W=Weaknesses (จุดอ่อน) 

1. คณะผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ เมื่อจบการศึกษาแล้ว ส่วนใหญ่มีงานท า และประกอบ
อาชีพตรงสาขา 

1. นักศึกษาของคณะได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะอาชีพในระดับประเทศไม่มากนัก 

2. บุคลากรของคณะมีความเชี่ยวชาญด้านวิชาการและวิชาชีพ ได้รับการยอมรับจาก
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 

2. คณะยังมีผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนจ านวนน้อย 

3. บุคลากรของคณะมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และน าความรู้ไปใช้ในการพัฒนา
นักศึกษา ชุมชนท้องถิ่น ส่งผลให้นักศึกษาและชุมชนท้องถิ่นได้รับการยอมรับและ
ได้รับรางวัลในระดับประเทศ 

3. อาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกมีจ านวนน้อย 

4. ทุกหลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการมีการพัฒนาผู้เรียนที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย (บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น) 

4. บุคลากรและนักศึกษาที่มีทักษะด้านภาษาต่างประเทศในระดับที่สื่อสารได้มีน้อย 

5. บุคลากรมีองค์ความรู้ที่หลากหลายและมคีวามพร้อมในการให้บริการชุมชนท้องถิ่นจนเป็น
ที่รู้จักและยอมรับจากชุมชน  

5. จ านวนผลงานวิจัยของอาจารย์ที่เผยแพร่ในฐานข้อมูล TCI ระดับชาติและนานาชาติ 

หรือวารสารที่ สกอ. รับรองยังมีจ านวนน้อย  

6. คณะมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพของ
ผู้เรียนอย่างหลากหลาย เช่น มีการประยุกต์ใช้ความรู้ทฤษฎีกับการปฏิบัติจริงใน
ห้องปฏิบัติการ ชุมชน สถานประกอบการ การจัดการเรียนการสอนแบบ WIL เป็นต้น 

6. ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจของมหาวิทยาลัยยังไม่มี

ประสิทธิภาพเพียงพอและยากต่อการเข้าถึงข้อมูลที่จะสามารถน าข้อมูลมาใช้ใน

ระดับคณะได้ 

7. คณะมีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาองค์กรและมีกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
ทั้งในระดับหลักสูตรและระดับคณะ 

7.  แนวทางการบริหารจัดการเพื่อสร้างหารายได้ของคณะยังไม่ชัดเจน เช่น การหา
รายได้จากหลักสูตรระยะสั้น การให้บริการทรัพย์สินและทรัพยากรแก่ภายนอก     
มีน้อย 
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S=Strengths (จุดแข็ง) W=Weaknesses (จุดอ่อน) 
8. อาจารย์ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาในการดูแล 

ให้ค าปรึกษาและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนักศึกษา ส่งผลให้นักศึกษาสามารถ
ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนดอย่างมีคุณภาพ 

8. กลยุทธ์การตลาดของคณะฯ ยังไม่ตรงกับความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 

 
การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 

O=Opportunities (โอกาส) T=Treats (อุปสรรค) 
1. การจัดท ามาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) และการประกันคุณภาพการศึกษา

ท าให้มีหลักสูตรต่างๆ มีการพัฒนาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
1.รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการศึกษาต่อในสาขาอาชีวศึกษามากขึ้น ท าให้จ านวน

นักศึกษาในสถาบันการอุดมศึกษาลดลง 
2. มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนและจัดสรรงบประมาณให้มีการจัดการเรียนสอน

แบบบูรณาการกับการปฏิบัติงานจริง 
2. อัตราการเกิดของประชากรลดลง ท าให้ผู้เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษามีจ านวน

ลดลง 
3. นโยบายของรัฐบาลมุ่งใช้งานวิจัยในการพัฒนาประเทศ 3. ประชาชนนิยมส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยใหญ่  

 
4. เทคโนโลยีสารสนเทศมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เอ้ือต่อการพัฒนาการบริหาร

จัดการด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
4. ภาวะการแข่งขันของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่สูงขึ้น เปิดโอกาสให้

นักศึกษามีทางเลือกในการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ มากข้ึน  
5. หน่วยงานภายนอกมีแนวทางปฏิบัติที่ดี สามารถเป็นตัวอย่างและให้การสนับสนุนการ

ให้บริการความรู้ที่คณะสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้องได ้
5. งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลมีจ านวนน้อยลง ส่งผลต่อการบริหาร

จัดการตามพันธกิจของคณะ 
6. รัฐบาลสนับสนุนการท่องเที่ยวเมืองรอง โดยเฉพาะจังหวัดก าแพงเพชรมีเขตโบราณ

สถานที่ได้รับยกย่องเป็นเมืองมรดกโลก เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการอนุรักษ์ ส่งเสริม 
สืบสาน เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม 

6. ตลาดแรงงานมีแนวโน้มการรับแรงงานลดลง เนื่องจากผลกระทบจากวิกฤตต่างๆ 
ส่งผลต่อการว่างงานที่เพ่ิมข้ึน  

7. หน่วยงานภายนอกมีการแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือในการด าเนินงานด้านต่างๆ  7. สภาพเศรษฐกิจของประเทศตกต่ า ส่งผลให้ผู้ปกครองมีรายได้ลดลง ไม่สามารถส่ง
บุตรหลานเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาได้ 
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O=Opportunities (โอกาส) T=Treats (อุปสรรค) 
8. นโยบายรัฐบาลกระจายความเจริญและการลงทุนออกมายังส่วนภูมิภาคมากขึ้น 

รวมทั้งนโยบายการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น เพ่ิมโอกาสให้คณะเข้าถึงแหล่ง
งบประมาณได้มากขึ้น 

8. เยาวชนเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านทัศนคติและการให้คุณค่าในการศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษาที่ลดลง 

9. นโยบายของภาครัฐ เช่น กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี แผนพัฒนาการศึกษา
ของ กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12  นโยบายการปรับยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ระยะ 20 ปี มุ่งเน้นการบริหารจัดการพัฒนาองค์กรให้คุณภาพที่เป็นเลิศ 

9. สถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ที่ทวีความรุนแรงมากข้ึน ส่งผล 

ผลกระทบต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย เช่น ด้านงบประมาณ ด้านจ านวน

นักศึกษาลดลง ด้านการเรียนการสอน ด้านการบริการวิชาการ เป็นต้น 

10. ข้อบังคับของ อว. เปิดโอกาสให้จัดท าหลักสูตรระยะสั้น/การเรียนรู้ที่หลากหลาย/
นโยบายหลักสูตร upskill/ reskill เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

10. ระบบการจัดสรรทุนวิจัยของหน่วยงานแหล่งทุนวิจัยต่าง ๆ มีเกณฑ์ในการพิจารณา

ที่ตอบสนองต่อสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในระดับจังหวัดและระดับประเทศที่เพ่ิมมากข้ึน 

11. อว. มีการก าหนดกลุ่มมหาวิทยาลัยตามจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ การพัฒนาท้องถิ่นเชิง
พ้ืนที ่

11. สถานประกอบการมีการชะลอความร่วมมือในการให้นักศึกษาเข้าร่วมฝึก

ประสบการณ์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 

12. นโยบายการพัฒนาคนเพ่ือสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ Thailand 4.0  
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แผนกลยุทธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2565)  
และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะวิทยาการจัดการ 

 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้ท าการส ารวจความคิดเห็นของผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการที่มี              
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก โดยกระบวนการมีส่วนร่วมในการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือยกร่าง
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2565 ซึ่งสามารถสรุปผลการทบทวนและปรับปรุง ดังนี้ 

ปรัชญา :   บูรณาการความรู้ สู่ชุมชน บนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วม 
 

ปณิธาน :  สร้างสรรค์คนดี มีคุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี มีความสามารถทางธุรกิจ คิดอย่างเป็นระบบเพื่อพบความก้าวหน้า พัฒนาท้องถิ่นและสังคม 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) :  มุ่งเน้นวิชาการ วิชาชีพด้านการบริหารเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
 

พันธกิจ (Missions) : 1. สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น 

2. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถในศตวรรษที่ 21 ที่มีคุณภาพ 

3. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

4. บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ค่านิยมหลัก (Core Values) :   คือ “HAPPY” 

   H: Human Resource  ทรัพยากรมนุษย์ที่ดี 

   A: Activeness   ความกระตือรือร้น 

   P: Participation  ร่วมแรงร่วมใจ 

   P: Practitioner   นักปฏิบัติ 

   Y: Yield    ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ 
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อัตลักษณ์ :     บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น 

นิยาม:   1. จิตอาสา หมายถึง มีจิตส านึกเพ่ือส่วนรวม เสนอตัว เต็มใจ ตั้งใจเสียสละสิ่งที่ตนเองมีทั้งแรงกาย เวลา ทรัพย์สิน เพ่ือช่วยเหลือผู้อื่นหรือสังคมให้

เกิด ประโยชน์และความสุขมากข้ึน โดยไม่หวังผลตอบแทน  

2. สร้างสรรค์ปัญญา หมายถึง การเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการอ่าน สะสม และเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ความสามารถของตน และแสดงออกผ่านผลงาน
การ เขียน การวิจัย การประดิษฐ์คิดค้น การพูด การแสดงในเวทีวิชาการต่าง ๆ รวมถึงริเริ่มโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

3. พัฒนาท้องถิ่น หมายถึง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่สร้างโอกาสหรือส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ชุมชน สังคมให้ดีขึ้น 
 

เอกลักษณ์ :    บัณฑิตจิตบริการ หมายถึง บัณฑิต นักศึกษา มีความสามารถในการให้บริการเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมด้วยความประทับใจ 
 

วัฒนธรรมองค์กร :    เคารพอาวุโส ตรงต่อเวลา ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มคา่ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) : 
1. การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการกับสังคมท้องถิ่น 

2. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและมีคุณธรรม 
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะให้ทันสมัย มีธรรมาภิบาล 

 

เป้าประสงค์ (Goals) : 
1. พัฒนาสังคมท้องถิ่นให้เข้มแข็ง พ่ึงพาตนเองได้ 
2. บัณฑิตมีคุณภาพ มีคุณธรรม และเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน 
3. นักศึกษา บุคลากร มีการธ ารงศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
4. มีการบริหารจัดการที่ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล 
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แผนท่ีกลยทุธ์จ าแนกตามมิตติ่างๆ ของมหาวทิยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ถ่ายทอดสู่คณะ 
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4.4) พัฒนากระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพ โดยการน าเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส ์

4.3) พัฒนาองค์การ 
ให้มีระบบบริหารจัดการที่ดี 

1.1) ยกระดับศักยภาพชุมชนให้พ่ึงพาตนเองได้ 

4.1) พัฒนาระบบและกลไกการจดัหารายได้ที่เป็นรูปธรรม 

4.2) สร้างความผูกพันของลูกค้าและบุคลากร 

4.6) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ 
องค์กรภายในและต่างประเทศ 

เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิผลตามวิสัยทัศน ์
และพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

4.5) พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลที่เอื้อต่อ 
การรักษาคนดี คนเก่ง และพัฒนาสมรรถนะบุคลากร          

ให้เป็นมืออาชีพ 

2.1) พัฒนาอาจารย์ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

ให้เป็นผู้น าทางวิชาการด้านการยกระดับ 

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

2.2) พัฒนาบัณฑิตครูให้มีคุณภาพสูง  
(High performance teacher)  

เพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืน 

2.3) สร้างนวัตกรรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าการให้มีสมรรถนะสอดคล้องกบั

ความต้องการในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

3.1) พัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะการวิจัยและนวัตกรรม 
ที่น าไปใช้พัฒนาชุมชน 

3.2) ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการ 
ของผู้ใช้บัณฑิตทั้งด้านสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ 21 

และคุณลักษณะ 4 ประการ คือ มีทัศนคติที่ดีและถกูต้อง  
มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเขม้แข็ง มอีาชีพ มีงานท า  

และมีความเป็นพลเมืองดี มีวินัย 

3.5) พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ 

1.3) ยกระดับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
และการใช้ประโยชน์งานวิจัยหรือ 

ทรัพย์สินทางปัญญา 

1.4) ส่งเสริมการเรียนรู้และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย 
ให้แก่ชุมชนเพ่ือเพ่ิมพลังปัญญาของแผ่นดิน 

1.2) พัฒนาระบบและกลไก 
การบริหารจัดการงานวิจัยพัฒนาท้องถิ่น 

3.4) ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้บูรณาการกับการท างาน 
และเสริมสร้างทักษะและจิตส านกึในการพัฒนาท้องถิ่น 

3.3) ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ทันสมัยและพัฒนาหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการ       

ที่ตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ 
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วิสัยทัศน์คณะวิทยาการจัดการ : มุ่งเน้นวิชาการ วิชาชีพ ด้านการบริหารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (12 กลยุทธ์) 
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2.2 ผลิตบณัฑิตตรงกับความต้องการ

ของผู้ใช้บัณฑติ ทั้งด้านสมรรถนะ

วิชาชีพ ทักษะบณัฑิตศตวรรษที ่21  

และคุณลักษณะ 4 ประการ  

3.4 พัฒนาระบบและกลไกการจัดหารายได้ที่เป็น

รูปธรรม 

3.1 พัฒนาองค์การให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดี 

1.2 ส่งเสริมให้บุคลากร

ตีพิมพ์เผยแพร่

ผลงานวิจัยในระดับชาติ

และนานาชาติ 

1.1 ยกระดับศักยภาพชุมชนให้พึ่งพาตนเองได้ 

1.4 ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้แก่ชุมชนท้องถ่ิน 

1.3 สนับสนุนและส่งเสริมให้

บุคลากรมีการน าผลงานวิชาการ 

งานวิจัย และนวัตกรรมไปใช้

ประโยชน์ในการพัฒนาสังคม

ท้องถิ่น  

2.1 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 

2.3 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับมาตรฐานการผลิตบณัฑิต

ให้มีคุณภาพและมีคุณธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจ

สัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่น 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบ

บริหารจดัการคณะให้ทันสมัย มีธรรมาภิบาล  

3.3 สร้างเครือข่าย

ความร่วมมือด้าน

วิชาการหรือการพัฒนา

องค์กร 

2.4 ท าการประชาสัมพันธ์

และการตลาดเชิงรุก 

3.2 ส่งเสริมและ

พัฒนาองค์กรให้เป็น

องค์กรแห่งการ

เรียนรู้และนวัตกรรม 
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สรุปผลการทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์ปีงบประมาณ 2561-2565 (ฉบบัปรับปรุงปีงบประมาณ 2565) 

และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะวิทยาการจัดการ 

ประเด็น ก่อนปรับปรุง ปรับปรุงปงีบประมาณ 2565 

วิสัยทัศน์ (Vision)  มุ่งเน้นวิชาการ  วชิาชีพด้านการบริหาร  เพื่อการพัฒนาท้องถิน่  มุ่งเน้นวิชาการ  วชิาชีพด้านการบริหาร  เพื่อการพัฒนาท้องถิน่ 

พันธกิจ (Missions) 1. สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น 
2. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถในศตวรรษที่ 21 ที่มีคุณภาพ 
3. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4. บริหารจัดการอย่างมีประสทิธิภาพ 

1. สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น 
2. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถในศตวรรษที่ 21 ที่มีคุณภาพ 
3. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4. บริหารจัดการอย่างมีประสทิธิภาพ 

ค่านิยมหลัก 
 (Core Values)       

คือ “HAPPY” 
H: Human Resource     ทรัพยากรมนุษย์ที่ด ี
A: Activeness        ความกระตือรือร้น 
P: Participation        ร่วมแรงร่วมใจ 
P: Practitioner             นักปฏิบัต ิ
Y: Yield         ผลลัพธท์ี่มีคุณภาพ 

คือ “HAPPY” 
H: Human Resource     ทรัพยากรมนุษย์ที่ด ี
A: Activeness       ความกระตือรือร้น 
P: Participation       ร่วมแรงร่วมใจ 
P: Practitioner             นักปฏิบัต ิ
Y: Yield         ผลลัพธท์ี่มีคุณภาพ 

เอกลักษณ์ บัณฑิตจติบริการ  
(หมายถึง บัณฑิต นักศึกษา มีความสามารถในการให้บริการเพื่อประโยชนส์่วนรวม
ด้วยความประทับใจ) 

บัณฑิตจติบริการ  
(หมายถึง บัณฑิต นักศึกษา มีความสามารถในการให้บริการเพื่อประโยชนส์่วนรวม
ด้วยความประทับใจ) 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 
(Strategic Issues) 

1. การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการกับสังคม
ท้องถิ่น  

2. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและมี
คุณธรรม  

3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะให้ทันสมัย  มีธรรมาภบิาล  

1. การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการกับสังคม
ท้องถิ่น  

2. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและมี
คุณธรรม  

3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะให้ทันสมัย  มีธรรมาภบิาล  
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ประเด็น ก่อนปรับปรุง ปรับปรุงปงีบประมาณ 2565 
เป้าประสงค ์ 1. พัฒนาสงัคมท้องถิ่นให้เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ 

2. บัณฑิตมีคุณภาพ มีคุณธรรม และเป็นทีย่อมรับของตลาดแรงงาน 
3. นักศึกษา บุคลากร มีการธ ารงศิลปะและวฒันธรรมไทย 
4. มีการบริหารจัดการที่ทันสมยัตามหลักธรรมาภิบาล 

1. พัฒนาสงัคมท้องถิ่นให้เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ 
2. บัณฑิตมีคุณภาพ มีคุณธรรม และเป็นทีย่อมรับของตลาดแรงงาน 
3. นักศึกษา บุคลากร มีการธ ารงศิลปะและวฒันธรรมไทย 
4. มีการบริหารจัดการที่ทันสมยัตามหลักธรรมาภิบาล 

 

  



57 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการกับสังคมท้องถิ่น    
เป้าประสงค์:   1.  พัฒนาสังคมท้องถิ่นให้เข้มแข็ง พ่ึงพาตนเองได้ และ 3. นักศึกษา บุคลากร มีการธ ารงศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

 ก่อนปรับปรุง ฉบับปรบัปรุงปี 65 
กลยุทธ ์ 4 กลยุทธ์ 

1.1 ยกระดับศักยภาพชุมชนให้พึ่งพาตนเองได้ 
1.2 ส่งเสริมให้บุคลากรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจยัในระดบัชาตแิละนานาชาติ 
1.3 สนับสนนุและส่งเสริมให้บุคลากรมีการน าผลงานวชิาการ งานวิจัยและ

นวัตกรรมไปใชป้ระโยชน์ในการพัฒนาสังคมท้องถิ่น 
1.4 ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมให้แก่ชุมชนท้องถิ่น 

4 กลยุทธ์ 
1.1 ยกระดับศักยภาพชุมชนให้พึ่งพาตนเองได้ 
1.2 ส่งเสริมให้บุคลากรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจยัในระดบัชาตแิละนานาชาติ 
1.3 สนับสนนุและส่งเสริมให้บุคลากรมีการน าผลงานวชิาการ งานวิจัยและ

นวัตกรรมไปใชป้ระโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
1.4 ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมให้แก่ชุมชนท้องถิ่น 

ตัวชี้วัด 6 ตัวชี้วัด 
1. จ านวนชุมชนหรือประเด็นที่ได้รับการชี้น าแก้ไขปัญหา 
2. จ านวนก าลังแรงงานและผูสู้งอายุกลุ่มเป้าหมายได้รับการพฒันา 
3. จ านวนบทความที่ได้รบัการตพีิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ  
4. ร้อยละอาจารยท์ี่มีผลงานด้านวิชาการ วิจัย และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน

ท้องถิ่น 
5. จ านวนผลงานวชิาการ งานวจิัย และนวตักรรมที่น าไปใชป้ระโยชน์ในการพฒันา

ชุมชนท้องถิ่น 
6. จ านวนผลงานดา้นศลิปวฒันธรรมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  

6 ตัวชี้วัด 
1. จ านวนชุมชนหรือประเด็นที่ได้รับการชี้น าแก้ไขปัญหา 
2. จ านวนประชาชนในชุมชนเปา้หมายได้รบัการพัฒนา 
3. จ านวนบทความที่ได้รบัการตพีิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ  
4. จ านวนอาจารย์ที่มีผลงานดา้นวิชาการ วิจัย และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน

ท้องถิ่น 
5. จ านวนผลงานวชิาการ งานวจิัย และนวตักรรมที่น าไปใชป้ระโยชน์ในการพฒันา

ชุมชนท้องถิ่น 
6. จ านวนผลงานดา้นศลิปวฒันธรรมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและมีคุณธรรม            
เป้าประสงค์: 2. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรมและเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน 

 ก่อนปรับปรุง ฉบับปรับปรุงปี 65 
กลยุทธ์ 4 กลยุทธ ์

2.1 พัฒนาและปรบัปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 
2.2 ผลิตบัณฑิตตรงกับความต้องการของผู้ใช้บณัฑิต ทั้งด้านสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะ

บัณฑิตศตวรรษที่ 21 และคุณลกัษณะ 4 ประการ 
2.3 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ 
2.4 ท าการประชาสัมพันธแ์ละการตลาดเชิงรุก 

4 กลยุทธ ์
2.1 พัฒนาและปรบัปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 
2.2 ผลิตบัณฑิตตรงกับความต้องการของผู้ใช้บณัฑิต ทั้งด้านสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะ

บัณฑิตศตวรรษที่ 21 และคุณลกัษณะ 4 ประการ 
2.3 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ 
2.4 ท าการประชาสัมพันธแ์ละการตลาดเชิงรุก 

ตัวชี้วัด 9 ตัวชี้วัด 
7. ร้อยละหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับด ี
8. จ านวนหลักสูตรที่ถูกปรับให้ทนัสมัยที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับ

การพัฒนาประเทศ 
9. จ านวนหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกบัการท างาน 
10. ผลการประเมินคณุภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
11.ร้อยละของนักศึกษาปีสุดท้ายที่ผ่านการประเมินคณุภาพตามกรอบ KPRUQF โดยได้รับ

คะแนนประเมินไม่นอ้ยกว่า 3.51 จากคะแนน 5 
12. ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านในระดับ B1 ตาม

มาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า  
13. อัตราการได้งานท า/ท างานตรงสาขา/ประกอบอาชีพอิสระทัง้ตามภูมิล าเนาและนอก

ภูมิล าเนา ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภายในระยะเวลา 1 ปี 
14. ร้อยละอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
15. อัตรานักศึกษาแรกเข้าเพิ่มขึน้ 

9 ตัวชี้วัด 
7. ร้อยละหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับด ี
8. จ านวนหลกัสูตรที่ถูกปรับให้ทนัสมัยที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับ

การพัฒนาประเทศ 
9. จ านวนหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกบัการปฏิบัติงานจริง 
10. ผลการประเมินคณุภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
11.ร้อยละของนักศึกษาปีสุดท้ายที่ผ่านการประเมินคณุภาพตามกรอบ KPRUQF โดยได้รับ

คะแนนประเมินไม่นอ้ยกว่า 3.51 จากคะแนน 5 
12. ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีทักษะภาษาอังกฤษสอบผ่านในระดับ B1 ตาม

มาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า  
13. อัตราการได้งานท า/ท างานตรงสาขา/ประกอบอาชีพอิสระทัง้ตามภูมิล าเนาและนอก

ภูมิล าเนาของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภายในระยะเวลา 1 ป ี
14. ร้อยละอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
15. อัตรานักศึกษาแรกเข้าเพิ่มขึน้ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะให้ทันสมัย มีธรรมาภิบาล    
เป้าประสงค์:   3.  มีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล 
 

 ก่อนปรับปรุง ฉบับปรบัปรุงปี 65 
กลยุทธ์ 4 กลยุทธ์ 

3.1 พัฒนาองค์การให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดี 
3.2 ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรม 
3.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวชิาการหรือการพัฒนาองคก์ร  
3.4 พัฒนาระบบและกลไกการจัดหารายไดท้ี่เป็นรูปธรรม 

4 กลยุทธ์ 
3.1 พัฒนาองค์การให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดี 
3.2 ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรม 
3.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวชิาการหรือการพัฒนาองคก์ร  
3.4 พัฒนาระบบและกลไกการจัดหารายไดท้ี่เป็นรูปธรรม 

ตัวชี้วัด 5 ตัวชี้วัด 
16. ผลการประเมินผูบ้ริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
17. ผลการประเมินการประกนัคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน 

ระดับคณะ 
18. ร้อยละบุคลากรสายสนบัสนุนทีไ่ด้รับการพฒันาศักยภาพตามเกณฑ์สมรรถนะที่

ก าหนด 
19. จ านวนเครือข่ายที่ด าเนนิกิจกรรมความร่วมมือด้านวิชาการหรือการพัฒนาองค์กรที่

บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย 
20. จ านวนหลักสูตรระยะสั้น/การให้บริการที่ก่อให้เกิดรายได้  

6 ตัวชี้วัด 
16. ผลการประเมินผูบ้ริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
17. ผลการประเมินการประกนัคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน 

ระดับคณะ 
18. ร้อยละบุคลากรสายสนบัสนุนทีไ่ด้รับการพฒันาศักยภาพตามเกณฑ์สมรรถนะที่

ก าหนด 
19. จ านวนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้/การจัดการความรู้ของบคุลากร (เพิ่ม ปี 65) 
20. จ านวนเครือข่ายที่ด าเนนิกิจกรรมความร่วมมือด้านวิชาการหรือการพัฒนาองค์กรที่

บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย 
21. จ านวนหลักสูตรระยะสั้นทีก่่อให้เกิดรายได้  
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ความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์  พันธกิจ  ประเด็นยุทธศาสตร์  เปา้ประสงค์  กลยุทธ์  ตวัช้ีวดั  และมาตรการ 
ถ่ายทอดจากมหาวิทยาลัยสู่คณะวิทยาการจัดการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 

การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์คณะวิทยาการ

จัดการกับสังคมท้องถิ่น 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 

การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มี

คุณภาพและมีคุณธรรม 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 

พัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะให้ทันสมัย           

มีธรรมาภิบาล 

 

มุ่งเน้นวิชาการ วิชาชีพด้านการบรหิารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 

เป้าประสงค์ที่ 1 

พัฒนาสังคมท้องถิ่นให้เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ 

เป้าประสงค์ที่ 3 

นักศึกษา บุคลากร มกีารธ ารงศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

 
 

เป้าประสงค์ที่ 2 

บัณฑิตมีคุณภาพ มีคุณธรรมและเป็นท่ียอมรับของ

ตลาดแรงงาน 

เป้าประสงค์ที่ 3 

มีระบบการบริหารจัดการท่ีทันสมัย 

ตามหลักธรรมาภิบาล 

 

พันธกิจที่ 1 

สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น 

พันธกิจที่ 2 

ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถใน

ศตวรรษท่ี 21 ท่ีมีคุณภาพ 

พันธกิจที่ 3 

บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

6 ตัวชี้วัด 6 ตัวชี้วัด 9 ตัวชี้วัด 

4 กลยุทธ์ 4 กลยุทธ์ 4 กลยุทธ์ 

วิสัยทัศน ์

เป้าประสงค์ 

พันธกิจ 

ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ ์

28 มาตรการ 

 

39 มาตรการ 

 

37 มาตรการ 

 

มาตรการ 

ตัวชี้วัด 
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ทั้งนี้  โดยในสาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการของคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งถ่ายทอดจากแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชรฉบับนี้ท าขึ้นโดยพิจารณาจากนโยบายของสภามหาวิทยาลัยและเน้นการด าเนินงานตามนโยบายด้านการศึก ษาระดับอุดมศึกษาตามนโยบายรัฐบาล           
(พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)  ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579)  นโยบายไทยแลนด์ 4.0 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13  
(พ.ศ. 2566 – 2570) แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2574) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2570 แนวทางการยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาภายใต้โครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของไทย (Reinventing University 
System) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง โดยบูรณาการยุทธศาสตร์ ภารกิจ โครงการตามนโยบาย  และอัตลักษณ์  จุดเน้น  จุดเด่นของ
มหาวิทยาลัยที่มีความสอดคล้อง และสามารถสนับสนุนการบริหารประเทศให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายพร้อมกับความคาดหวังในการพัฒนาการศึกษาของท้องถิ่นและ
ประเทศให้มีศักยภาพในการแข่งขันและสามารถเทียบเคียงกับประเทศต่างๆ ได้  โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายใ นและภายนอก  ซึ่งแผนปฏิบัติ
ราชการฉบับนี้ เป็นแผนที่ครอบคลุมตามภารกิจของมหาวิทยาลัย คือ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  และได้มีการ
วิเคราะห์ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.  2561-2580) มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร และแผนกลยุทธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งทิศทางการพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ในการพัฒนา 3 ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

1. การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการกับสังคมท้องถิ่น 
2. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและมีคุณธรรม 
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะให้ทันสมัย มีธรรมาภิบาล 
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ที ่ ตัวชี้วัด น้ าหนัก 
หน่วย

วัด 

ข้อมูล

พ้ืนฐาน  

ปีงบ 

2564 

ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ เกณฑ์การให้คะแนน 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 
2561 2562 2563 2564 2565* 

1 

คะแนน 

2 

คะแนน 

3 

คะแนน 

4 

คะแนน  
5 

คะแนน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกจิสมัพันธ์คณะวิทยาการจัดการกับสังคมท้องถิ่น : (ร้อยละ 30) 

1 จ านวนชุมชนหรือประเด็นที่ได้รับ

การชี้น าแก้ไขปัญหา 

5 แห่ง/ 

ประเด็น 

2 - - 1 1 1 - - - 1 2 รองคณบดผี่ายวิจัย

และบริการวิชาการ 

2 จ านวนประชาชนในชุมชน

เป้าหมายไดร้ับการพัฒนา  

5 คน 194 - - - 50 100 80 90 100 110 120 อ.ดร.เอกวินิต 

3 จ านวนบทความที่ไดร้ับการตีพิมพ/์

เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

5 ผลงาน 6 3 3 3 3 3 1 2 3 4 5 รองคณบดผี่ายวิจัย

และบริการวิชาการ 

4 จ านวนอาจารย์ที่มผีลงานด้าน

วิชาการ วิจัย และนวัตกรรมเพื่อ

พัฒนาชุมชนท้องถิน่ 

5 คน 21 

 

6 8 10 12 14 6 8 10 12 14 รองคณบดผี่ายวิจัย

และบริการวิชาการ 

5 จ านวนผลงานวิชาการ งานวิจัย 

และนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์

ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

5 ผลงาน 15 2 3 4 4 5 1 2 3 4 5 รองคณบดผี่ายวิจัย

และบริการวิชาการ 

6 จ านวนผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม

เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

5 ผลงาน 3 2 3 3 4 4 1 2 3 4 5 รองคณบดผี่ายกิจการ

นักศึกษาและ

ศิลปวัฒนธรรม 

 

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับปรบัปรุงปี 2565) 
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ที ่ ตัวชี้วัด น้ าหนัก 
หน่วย

วัด 

ข้อมูล

พ้ืนฐาน  

ปีงบ 

2564 

ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ เกณฑ์การให้คะแนน 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 
2561 2562 2563 2564 2565* 

1 

คะแนน 

2 

คะแนน 

3 

คะแนน 

4 

คะแนน  
5 

คะแนน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและมีคุณธรรม : (ร้อยละ 42) 

7 ร้อยละหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่

มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

ระดับด ี

5 ร้อยละ 100 50 55 60 70 80 70 75 80 85 90 รองคณบดฝี่าย

วิชาการและประกัน

คุณภาพการศึกษา 

8 จ านวนหลักสตูรที่ถูกปรบัให้

ทันสมัย ที่ตอบสนองต่อการพัฒนา

ท้องถิ่นและสอดคล้องกับ        

การพัฒนาประเทศ 

5 หลักสตูร 2 - - 1 2 2 - - - 1 2 รองคณบดฝี่าย

วิชาการและประกัน

คุณภาพการศึกษา 

9 จ านวนหลักสตูรที่การจัดการเรยีน

การสอนเชิงบูรณาการกับ        

การปฏิบัติงานจริง 

4 หลักสตูร 1 - - 1 2 2 - - - 1 2 รองคณบดฝี่าย

วิชาการและประกัน

คุณภาพการศึกษา 

10 ผลการประเมินคณุภาพบณัฑติตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  

5 คะแนน

ค่าเฉลี่ย 

4.43 - - - 3.51 4.00 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 รองคณบดฝี่าย

วิชาการและประกัน

คุณภาพการศึกษา 

11 ร้อยละของนักศึกษาปสีุดท้ายที่

ผ่านการประเมินคุณภาพตามกรอบ 

KPRUQF โดยไดร้ับคะแนน

ประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 จาก

คะแนน 5 

5 ร้อยละ 100 50 60 70 80 90 70 75 80 85 90 รองคณบดผี่ายกิจการ

นักศึกษาและ

ศิลปวัฒนธรรม 
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ที ่ ตัวชี้วัด น้ าหนัก 
หน่วย

วัด 

ข้อมูล

พ้ืนฐาน  

ปีงบ 

2564 

ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ เกณฑ์การให้คะแนน 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 
2561 2562 2563 2564 2565* 

1 

คะแนน 

2 

คะแนน 

3 

คะแนน 

4 

คะแนน  
5 

คะแนน 

12 ร้อยละของนักศึกษาปสีุดท้ายที่มี

ทักษะภาษาอังกฤษสอบผ่านใน

ระดับ B1 ตามมาตรฐานอื่นๆ ท่ี

เทียบเท่า  

4 ร้อยละของ

นักศึกษา

ระดับปริญญา

ตรีปีสุดท้ายท่ี

เข้าสอบ 

29.22 

 

- - - 3 25 15 20 25 30 35 รองคณบดฝี่าย

บริหารและวางแผน 

13 อัตราการได้งานท า/ท างานตรง

สาขา/ประกอบอาชีพอิสระ ท้ังตาม

ภูมิล าเนาและนอกภูมลิ าเนาของ

บัณฑิต ภายในระยะเวลา 1 ปี 

5 ร้อยละ 95.85 40 40 50 60 90 75 80 85 90 95 รองคณบดฝี่าย

วิชาการและประกัน

คุณภาพการศึกษา 

14 ร้อยละอาจารย์ทีไ่ดร้ับการพัฒนา

ศักยภาพ 

5 ร้อยละ 89.36 40 40 50 60 90 80 85 90 95 100 รองคณบดฝี่าย

วิชาการและประกัน

คุณภาพการศึกษา 

15 อัตรานักศึกษาแรกเข้าเพิ่มขึ้น  4 ร้อยละ - 

 

- - - เพิ่มขึ้น

ร้อยละ

5 

เพ่ิมขึ้น

ร้อยละ

5 

- - 1 5 10 รองคณบดฝี่าย

บริหารและวางแผน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะให้ทันสมัย มีธรรมาภิบาล : (ร้อยละ 28) 

16 ผลการประเมินผู้บริหาร         

ตามหลักธรรมาภิบาล 

5 คะแนน

ค่าเฉลี่ย 

3.93 3.50 3.50 4.00 4.00 4.00 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 รองคณบดฝี่าย

บริหารและวางแผน 

17 ผลการประเมินการประกันคุณภาพ

การศึกษาตามเกณฑ์การประกัน

คุณภาพภายใน ระดับคณะ 

5 คะแนน

ค่าเฉลี่ย 

4.68 3.00 3.50 4.00 4.30 4.50 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 รองคณบดฝี่าย

วิชาการและประกัน

คุณภาพการศึกษา 
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ที ่ ตัวชี้วัด น้ าหนัก 
หน่วย

วัด 

ข้อมูล

พ้ืนฐาน  

ปีงบ 

2564 

ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ เกณฑ์การให้คะแนน 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 
2561 2562 2563 2564 2565* 

1 

คะแนน 

2 

คะแนน 

3 

คะแนน 

4 

คะแนน  
5 

คะแนน 

18 ร้อยละบคุลากรสายสนับสนุนท่ี

ได้รับการพัฒนาศักยภาพตาม

เกณฑส์มรรถนะที่ก าหนด 

5 ร้อยละ 100 40 40 50 60 90 75 80 85 90 95 รองคณบดฝี่าย

บริหารและวางแผน 

19 จ านวนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู/้

การจัดการความรู้ของบุคลากร  

(เพ่ิม ปี 65) 

4 ครั้ง 3 - - - - 3 1 2 3 4 5 รองคณบดฝี่าย

วิชาการและประกัน

คุณภาพการศึกษา 

20 จ านวนเครือข่ายที่ด าเนินกิจกรรม

ความร่วมมือด้านวิชาการหรือการ

พัฒนาองค์กรที่บรรลุวตัถุประสงค์

หรือเป้าหมาย 

5 เครือข่าย 7 1 2 3 4 8 5 6 7 8 9 รองคณบดฝี่าย

บริหารและวางแผน 

21 จ านวนหลักสตูรระยะสั้นท่ี

ก่อให้เกิดรายได ้

4 หลักสตูร

ระยะสั้น 

1 - - 1 2 2 - - 1 2 3 อ.ดร.เอกวินิต 

รวม 100.00   
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ผลการทบทวนและปรับปรุง 
 
ยุทธศาสตร์ที่   1. การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการกับสังคมท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ท่ี  1. พัฒนาสังคมท้องถิ่นให้เข้มแข็ง พ่ึงพาตนเองได้ 

3. นักศึกษา บุคลากร มีการธ ารงศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
  

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด มาตรการ โครงการ 

1.1 ยกระดับ

ศักยภาพชุมชน

ให้พ่ึงพาตนเองได ้

1. จ านวนชุมชนหรือ

ประเด็นที่ไดร้ับการ

ช้ีน าแก้ไขปัญหา 

 

2. จ านวนประชาชน

ในชุมชนเป้าหมาย

ได้รับการพัฒนา 

1.1.1 ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด ารแิละแนวทางการ

ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการตามพระบรมราโชบาย

ในสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว 

1.1.2 ปฏิบัติตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ให้ทุกหน่วยงานเขียนโครงการเพื่อขอรับทุน

สนับสนุนการพัฒนาเชิงพื้นที่ 

1.1.3 ก าหนดชุมชน/พื้นที่เป้าหมายร่วมกันมหาวิทยาลยั จัดท าแผนบริการวิชาการเพื่อการ

พัฒนาท้องถิ่น และแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 

1.1.4 ด าเนินการโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการในพ้ืนท่ีเป้าหมาย ชุมชน หรือสังคมที่

ก าหนดไว้ตามแผนบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

1.1.5 จัดท าสื่อประชาสมัพันธ์ผลงานการพัฒนาเชิงพื้นที่และเผยแพร่ในช่องทางที่

หลากหลาย 

1.1.6 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาเชิงพื้นที่  

1.1.7 ส่งเสริมบทบาทศูนยค์วามเป็นเลิศเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสร้างนวัตกรรมชุมชน 

1.1.8 ส่งเสริมกระบวนการสรา้งนวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเผยแพรสู่่สาธารณชน 

1.1.9 สร้างความร่วมมือของเครือข่ายในลักษณะภาคีหุ้นส่วน (Partnership) และ

ก าหนดให้มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายใน /ภายนอกในการให้บริการ

วิชาการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม

- โครงการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการ 

รุ่นเยาว ์

- โครงการบริการวิชาการโปรแกรมวิชาการจัดการทาง

ธุรกิจ 

- โครงการบริการวิชาการทักษะการเป็นผูป้ระกอบการ 

บ้านคลองแตงโม ต าบลโกสัมพีอ าเภอโกสมัพี จังหวัด

ก าแพงเพชร 

- โครงการพัฒนาระบบบัญชีวิสาหกิจชุมชนและกลุม่อาชีพ

ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

- โครงการพัฒนาทักษะดิจิทลัเพื่อการเป็นผูป้ระกอบใน

ศตวรรษที่ 21 สู่การพัฒนาชุมชน 

- โครงการท่องเที่ยวบริการวิชาการสู่ชุมชน 

- โครงการพัฒนาทักษะการแสดงร่วมสมัยเพื่องานนิเทศ

ศาสตร ์

- โครงการเงินเพื่อชุมชน 

- โครงการเทคโนโลยีธุรกิจดจิิทัลบริการวิชาการสู่ชุมชน 

- โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้คนใน
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ท้องถิ่น  (University Engagement) 

1.1.10 สร้างความร่วมมือภาคีเครอืข่ายเพื่อพัฒนาแรงงานและผูสู้งวยัให้สามารถเข้าถึง

ข้อมูล (Smart Person) ในการประกอบอาชีพ 

1.1.11 จัดกิจกรรมพัฒนาคณุภาพชีวิตผู้สูงวัยและคนในชุมชน 

1.1.12 ส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการชุมชน/กลุ่มวสิาหกิจชุมชนและพัฒนานวัตกรรม

เพื่อการประกอบการ 

ชุมชนฐานรากบนฐานมรดกทางวัฒนธรรมและการ

ท่องเที่ยว คณะวิทยาการจดัการ 

- โครงการยกระดับผลติภณัฑ์ชุมชนโดยคณะวิทยาการ

จัดการ 

- โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภณัฑ์ชุมชน  

- การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลยักับ

สังคมท้องถิ่นด้วยศาสตร์พระราชา 

1.2 ส่งเสริมให้

บุคลากรตีพิมพ์

เผยแพรผ่ลงาน 

วิจัยในระดับชาติ

และนานาชาต ิ

3. จ านวนบทความที่

ได้รับการตีพิมพ์

เผยแพร่ในระดับชาติ

หรือนานาชาต ิ

1.2.1 จัดอบรม /แลกเปลีย่นเรยีนรู้/ระบบพี่เลี่ยงในการให้ค าปรึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถนะ

การวิจัย การผลติ ผลงานวิชาการรับใช้สังคม และการตีพิมพ์เผยแพร่ 

1.2.2 ร่วมจัดประชุมวิชาการ ระดบัชาติหรือนานาชาตริ่วมกับเครือข่ายความร่วมมือทาง

วิชาการ 

1.2.3 พัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย  

1.2.4 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาโจทย์วิจัยในการพัฒนาท้องถิ่น 

1.2.5 สร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจยัทีม่ีผลงานวิจยัและงาน

สร้างสรรคด์ีเด่น 

- โครงการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับ

มหาวิทยาลยัราชภฏัภาคเหนือ คณะวิทยาการจัดการ 

- โครงการพัฒนาสมรรถนะวิจัยคณะวิทยาการจัดการ 

- โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ 

1.3 สนับสนุน

และส่งเสรมิให้

บุคลากรมีการน า

ผลงานวิชาการ 

งานวิจัยและ

นวัตกรรมไปใช้

ประโยชน์ในการ

พัฒนาชุมชน

4. จ านวนอาจารย์ที่มี

ผลงานด้านวิชาการ 

วิจัย และนวัตกรรม

เพื่อพัฒนาชุมชน

ท้องถิ่น 

1.3.1 ส่งเสริมให้อาจารย์ท างานวจิัยและผลงานทางวิชาการที่เน้นการสร้างนวัตกรรม 

ผลงานทางวิชาการลักษณะอื่นๆ และผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่สามารถน าไป

พัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

1.3.2 ส่งเสริมให้อาจารย์เขยีนขอโครงร่างวิจัยเพื่อขอรับงบประมาณเพื่อสนับสนุนการวิจัย 

การผลิตผลงานวิชาการรับใช้สังคม การตีพิมพ์เผยแพร่ และการจดอนุสิทธิบัตรและ

สิทธิบัตร 

1.3.3 ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมกจิกรรมในการบูรณาการความร่วมมือในศาสตร์ต่างๆ ที่

หลากหลาย เพื่อเขียนโครงการวิจยัของบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก 

- โครงการจัดท าวารสารการจัดการและการพัฒนาท้องถิ่น 

5. จ านวนผลงาน

วิชาการ งานวิจัย 

และนวัตกรรมที่
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ท้องถิ่น น าไปใช้ประโยชน์ใน

การพัฒนาชุมชน

ท้องถิ่น 

 

1.3.4 สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนท่ี/ชุมชนเป้าหมาย โดยบรูณาการการวิจัยกับการบริการ

วิชาการ 

1.3.5 สร้างความร่วมมือกับชุมชน มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานภายในประเทศและ

ต่างประเทศในการส่งเสรมิการท าวิจัยพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และการน าผลงานวิจัยไป

ใช้ประโยชน ์

1.4 ส่งเสริมการ

ท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม

ให้แก่ชุมชน

ท้องถิ่น 

 

 

 

6. จ านวนผลงานด้าน

ศลิปวัฒนธรรมเพื่อ

พัฒนาชุมชนท้องถิ่น

  

1.4.1 ก าหนดนโยบายและทิศทางการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และจดัท า

แผนด้านศลิปวัฒนธรรมและความเป็นไทย  

1.4.2 ส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาตระหนักเห็นคณุค่า และอนรุักษ์ศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

1.4.3 สนับสนุนการด าเนินงานและบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมกบัการเรยีนการสอน การ

บริการวิชาการ งานวิจัย กิจกรรมนักศึกษา ระหว่างหน่วยงานภายในและท้องถิ่น

ภายนอก 

1.4.4 ส่งเสริมให้เกดิผลงานด้านศลิปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

1.4.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ภมูิปัญญา

ท้องถิ่น และความเป็นไทย ท้ังในระดับชาติและนานาชาต ิ

1.4.6 มีระบบและกลไกการตดิตามผลลัพธ์การเรียนรู้ในการด าเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม

และความเป็นไทยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

- โครงการวิทยาการจัดการเรียนรูสู้่วิถีชุมชน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 . การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและมีคุณธรรม 

เป้าประสงค์ที่   2. บัณฑิตมีคุณภาพ มีคุณธรรมและเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน 
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2.1 พัฒนาและ

ปรับปรุง

หลักสตูรให้มี

มาตรฐานเป็นที่

ยอมรับ 

7. ร้อยละหลักสตูร

ระดับอุดมศึกษาท่ีมี

ผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษา

ระดับด ี

2.1.1 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย ที่ตอบสนองต่อการพฒันาท้องถิ่นและ

สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ หรือในรูปแบบสหวิทยาการ 

2.1.2 วิเคราะห์ระบบบริหารจัดการหลักสูตร เพื่อแก้ไขปัญหาอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ

ให้มีการควบรวมหลักสูตรในสาขาวิชาที่มีความใกล้เคียงกัน ทั้งหลักสูตรภายในคณะ

หรือต่างคณะ 

2.1.3 มีระบบและกลไกในการก ากับติดตามการประกันคณุภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 

ให้เป็นไปตามองค์ประกอบเกณฑก์ารประกันคณุภาพภายในอย่างตอ่เนื่อง 

2.1.4 ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับผลการเรยีนรู้ที่คาดหวังและ

คุณลักษณะบณัฑติที่พึงประสงค ์

2.1.5 ส่งเสริมและพัฒนาหลักสตูรให้น าเกณฑม์าตรฐานสากลมาใช้ในการบริหารจัดการ 

2.1.6 ส่งเสริมให้หลักสตูรการจัดการเรยีนการสอนในระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา 

(Credit bank) หรือพัฒนาหลักสตูรระยะสั้น (มอบใบรับรอง/สัมฤทธิบัตร) เพื่อ

ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

2.1.7 ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ เช่น สื่อ/

นวัตกรรมการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ การเรียนการสอนออนไลน์ เป็นต้น 

 

 

 

- โครงการบริหารหลักสตูร 
- โครงการอบรมสัมฤทธิบัตร 

8. จ านวนหลักสตูรที่

ถูกปรับใหท้ันสมัยที่

ตอบสนองต่อการ

พัฒนาท้องถิ่นและ

สอดคล้องกับการ

พัฒนาประเทศ 
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 9. จ านวนหลักสตูรที่

มีการจัดการเรียนการ

สอนเชิงบูรณาการกับ

การปฏิบัติงานจริง 

2.1.8 ปฏิบัติตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ให้ทุกหลักสูตรจัดการเรยีนการสอน          

เชิงบูรณาการกบัการปฏิบัติงานจรงิ 

2.1.9 พัฒนาระบบและกลไกให้หลักสูตรจัดท าแผนจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการกับ      

การปฏิบัติงานจริง 

2.1.10 ส่งเสริมการสรา้งภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาหลกัสูตร การจัดการเรยีน

การสอนที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและผู้ใช้บัณฑติ 

2.1.11 ส่งเสริมการสรา้งเครือข่ายศิษย์เก่าและจัดกิจกรรม/การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ

ส่งเสริมคณุภาพการผลิตบณัฑิต 

2.1.12 สร้างความร่วมมือกับชุมชน สถานประกอบการในการพัฒนาหลักสตูรและ       

การจัดการเรยีนการสอนที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและผู้ใช้บัณฑิต 

2.1.13 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรยีนการสอนกับการปฏิบัติงานจริง 

(Cooperative and Work Integrated Education : CWIE) 

2.1.14 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนการสอน

กับการปฏิบัติงานจริง (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE) 

ระหว่างมหาวิทยาลัย อาจารย์ และสถานประกอบการ 

2.1.15 ก ากับ ติดตาม ประเมินผลสัมฤทธ์ิการด าเนินงานของหลักสตูรในการจัดการเรียน

การสอนร่วมกับการปฏิบัติงานจรงิ และน าผลการประเมินไปสู่การปรับปรุงอย่าง

ต่อเนื่อง 

2.1.16 ส่งเสริมแนวปฏิบตัิที่ดีของหลักสตูรที่ประสบความส าเร็จจากการการจดัการเรียนรู้

แบบบูรณาการกับการปฏิบัติงานจริง และเผยแพรสู่่การใช้ประโยชน์ 

 

- โครงการจัดการเรียนการสอนเชงิบูรณาการกบัการท างาน 

CWIE โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

- โครงการส่งเสรมิและสนับสนุนการจัดการเรยีนการสอน

เชิงบูรณาการกบัการท างาน (WIL) คณะวิทยาการ

จัดการ (รายวิชา) 
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2.2 ผลิตบณัฑิต

ตรงกับความ

ต้องการของผู้ใช้

บัณฑิต ทั้งด้าน

สมรรถนะ

วิชาชีพ ทักษะ

บัณฑิตศตวรรษ

ที่ 21 และ

คุณลักษณะ 4 

ประการ 

 

 

10. ผลการประเมิน

คุณภาพบณัฑิตตาม

กรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 

2.2.1 จัดท าแผนการจัดกจิกรรมพฒันานักศึกษาท่ีส่งเสริมคณุลักษณะบัณฑติิตามมาตรฐาน

ผลการเรยีนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ในภาพรวมของคณะ 

โดยให้นักศึกษามสี่วนร่วม  

2.2.2 จัดท าแผนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา จากการมีส่วนร่วมของทุก

หลักสตูร  

2.2.3 จัดท าแผนพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถด้านดจิิทัล จากการมีส่วนร่วมของทุก

หลักสตูร 

2.2.4 พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษท่ีสามารถ

สอบผ่านมาตรฐานภาษาตา่งประเทศท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด หรือมาตรฐานอ่ืนท่ี

เทียบเท่าหรือที่เป็นท่ียอมรับในระดับชาต ิ

2.2.5 พัฒนาศักยภาพวิชาการนักศึกษาให้มีความพร้อมรับการพัฒนาประเทศไทย 4.0 และ

มีความสามารถในการน าความรู้ไปสร้างสรรคส์ังคมตามอัตลักษณ ์

2.2.6 ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศกึษา และยกย่อง/ใหร้างวัลแก่นักศึกษาให้เป็นคนดี มี

วินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และมจีิตอาสา 

2.2.7 สง่เสริมกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thailand Qualifications Framework : TQF) ทักษะ

การเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

2.2.8 ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะดจิิทัลส าหรับคณุวุฒิระดับปริญญาตรี 

ประกอบด้วย การสืบค้นและการใช้งาน การสร้างสรรค์และนวัตกรรม เอกลักษณ์

- โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชาการบัญชี 

- โครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาเพื่อการท างาน 

ปัจฉิมนิเทศและสายใยน้องพี่การบัญชี 

- โครงการปฏิบัติธรรมตามหลักวิถีพุทธเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม 

จริยธรรม 

- โครงการผูกข้อต่อขวัญสายสัมพันธ์บัญชี 

- โครงการพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์ส าหรับนักบัญชี 

- โครงการศึกษาดูงาน อบรมสัมมนา นักศึกษาโปรแกรม

วิชาการบัญชี 

- โครงการสัมมนาวิชาการ วิชาชีพ ส าหรับนักบัญชี 

- โครงการอบรมเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติงานด้านบัญชี 

(Simulation) 

- โครงการสืบสานวัฒนธรรมวิทยาการจัดการ 

- โครงการอบรมทักษะด้านดิจิทัลคณะวิทยาการจัดการ 

- โครงการวิทยาการจัดการเรียนรู้สู่วิถีชุมชน 

- โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะวิทยาการจัดการ 

- โครงการคุณรักลูก ครูรักศิษย์ ร่วมผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 

- โครงการศึกษาดูงานนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด 

- โครงการแข่งขันทักษะทางการตลาด 

- โครงการพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ด้านการออกแบบส าหรับ

11. ร้อยละของ

นักศึกษาปีสุดท้ายท่ี

ผ่านการประเมิน

คุณภาพตามกรอบ 

KPRUQF โดยไดร้ับ

คะแนนประเมินไม่

น้อยกว่า 3.51 จาก

คะแนน 5 

12. ร้อยละของ

นักศึกษาปีสุดท้ายท่ีมี

ทักษะภาษาอังกฤษ

สอบผ่านในระดับ B1 

ตามมาตรฐานอ่ืนๆ ที่

เทียบเท่า 
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13. อัตราการได้งาน

ท า/ท างานตรงสาขา/

ประกอบอาชีพอิสระ

ทั้งตามภูมลิ าเนาและ

นอกภูมิล าเนา ของ

บัณฑิตมหาวิทยาลัย

ราชภัฏ ภายใน

ระยะเวลา 1 ปี 

และคณุภาพชีวิต การสอนหรือการเรียนรู้ เครื่องมือและเทคโนโลยี การติดต่อสื่อสาร

และการประสานงาน 

2.2.9 ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะ 4 ประการตามพระบรมราโชบายของ

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

2.2.10 ส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนักและเห็นคุณค่าของศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

2.2.11 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ และต่อตา้นยาเสพตดิ 

2.2.12 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้ในการเป็นผู้ประกอบการ 

2.2.13 ประเมินความส าเรจ็ตามวัตถุประสงค์ของแผนการจดักิจกรรมพัฒนานักศึกษาใน

ด้านต่างๆ และน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผน/การจัดกิจกรรมเพื่อนักศึกษาใน

ด้านนั้นๆ  

2.2.14 จัดบริการด้านต่างๆ ให้แกน่ักศึกษาอย่างครบถ้วน ตั้งแต่การให้ค าปรึกษาทั้งด้าน

วิชาการและการชีวิต จัดบริการขอ้มูลหน่วยงานท่ีให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา 

แหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมลูการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

การเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา ข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น 

นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด 

- โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพทางการตลาด 

- โครงการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการวิจัย การ

บริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม 

- โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่และสานสัมพันธ์น้อง

พี่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 

- โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ สาขาวิชา

บริหารธุรกิจ วิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 

- โครงการอบรมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 

- โครงการศึกษาดูงานสาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกเทคโนโลยี

ธุรกิจดิจิทัล 

- โครงการปัจฉิมนิเทศ-พี่พบน้อง สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

วิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 

- โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการบริหารจัดการ 

- โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ การจัดการธุรกิจ 

- โครงการปัจฉิมนิเทศและสายใยน้องพี่การจัดการธุรกิจ 

- โครงการแผนธุรกิจจ าลอง 

- โครงการพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้โปรแกรม

วิชาการจัดกาธุรกิจ 

- โครงการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการ 

- โครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะการสื่อสารส าหรับนัก

นิเทศศาสตร์ 

- โครงการศึกษาดูงานและฝึกทักษะวิชาชีพด้านการท่องเท่ียว

และการโรงแรม 
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- โครงการส่งเสริมสมรรถนะนักศึกษาตามผลการเรียนรู้ที่

คาดหวังของหลักสูตร การท่องเท่ียวและการโรงแรม 

- โครงการไหว้ครูบิดามัคคุเทศก์ไทย 

- โครงการอบรมมาตรฐานวิชาชีพด้านการท่องเท่ียวและการ

โรงแรม 

- โครงการพัฒนานักศึกษาโปรแกรมวิชาการเงินและการ

ธนาคาร 

- โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 และพัฒนาทักษะดิจิทัลของนักศึกษา คณะ

วิทยาการจัดการ 

- โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเชิง

บูรณาการกับการท างาน (WIL) คณะวิทยาการจัดการ 

- โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะ

วิทยาการจัดการ 

- โครงการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน 

WIL โปรแกรมวิชาการท่องเท่ียวและการโรงแรม 

- อบรมเตรียมความพร้อมผู้น านักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 

- บริจาคโลหิต "ท าดีเพื่อพ่อ สานต่อด้วยใจ" 
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2.3 พัฒนา

ศักยภาพอาจารย ์

14. ร้อยละอาจารย์ที่

ได้รับการพัฒนา

ศักยภาพ 

2.3.1 จัดท าแผนการบรหิารและแผนการพัฒนาบุคลาการสายวิชาการ ด าเนินงาน ก ากับ

ติดตาม และประเมินผลตามแผนที่ก าหนดไว ้

2.3.2 พัฒนาอาจารย์ให้มีศักยภาพ สมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ และจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

2.3.3 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษส าหรับอาจารย์ผูส้อนให้อยู่ใน

ระดับทีส่ามารถสอนเป็นภาษาอังกฤษ หรือสามารถสอบผา่นมาตรฐานคุณภาพ

ภาษาอังกฤษท่ีเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

2.3.4 พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง รวมถึงพัฒนาทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมยั 

2.3.5 พัฒนาอาจารย์ให้มีศักยภาพการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน/พัฒนา

นวัตกรรมส าหรับน าไปใช้พัฒนาท้องถิ่น 

2.3.6 สร้างแรงจูงใจและส่งเสริมให้อาจารย์มคีุณวุฒิและมตี าแหน่งผลงานทางวิชาการที่

สูงขึ้น 

- โครงการพัฒนาสมรรถนะวิจัยคณะวิทยาการจัดการ 

- โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ 

2.4 ท าการ

ประชาสมัพันธ์

และการตลาด

เชิงรุก 

15. อัตรานักศึกษา

แรกเข้าเพิ่มขึ้น 

2.4.1 วิเคราะห์ข้อมูลนักศึกษา/กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและวางแผนการประชาสัมพันธ์และ

แนะแนวการศึกษา 

2.4.2 พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ที่มปีระสิทธิภาพ และเข้าถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายทั้งทาง 

Online และ Offline 

2.4.3 ด าเนินการ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลอตัรานักศึกษาแรกเข้าในปีการศึกษาน้ัน 

โครงการการประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ 
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3.1 พัฒนา

องค์การให้มี

ระบบการบริหาร

จัดการที่ด ี

16. ผลการประเมิน

ผู้บริหารตาม 

หลักธรรมาภิบาล 

3.1.1 ทบทวนและพัฒนาระบบการบริหารการจดัการของคณะให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพและเหมาะสมต่อ

การเปลีย่นแปลงอย่างต่อเนื่อง 

3.1.2 ส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มตี่อระบบการบริหารจดัการของคณะ 

3.1.3 ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของมหาวิทยาลัย  

3.1.4 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

3.1.5 ทบทวนการวิเคราะห์อัตราก าลังให้เหมาะสมสอดคล้องกับภาระงาน  

3.1.6 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูทางการเงิน การบริหารงบประมาณของคณะ และโครงสร้างองค์กรที่

เปลี่ยนแปลง 

3.1.7 จัดการความรู้ พัฒนานวัตกรรมหรือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการคณะ 

3.1.8 ส่งเสริมการท างานอย่างบูรณาการ 

3.1.9 น้อมน าศาสตร์พระราชาเปน็หลักในการบรหิารจดัการ 

3.1.10 ใช้ระบบงบประมาณ การเงินและพัสดุ ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ 

3.1.11 ส่งเสริมการน าระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ และ Application ของมหาวิทยาลัยมาใช้เพื่อ

พัฒนาการบริหารจัดการคณะ 

3.1.12 ส่งเสริมระบบเครือข่ายอินเตอร์เนต็เพื่อรองรับการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3.1.13 ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมหรือนาเทคโนโลยสีารสนเทศมาสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมต่างๆ 

ตามพันธกิจของคณะ  

3.1.14 จัดท าแผนบริหารความเสีย่ง ด าเนินงาน ก ากับติดตาม และประเมินผลตามแผนบรหิารจดัการความ

เสี่ยงท่ีก าหนดไว ้

3.1.15 บริหารงานของคณะตามหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนท้ัง 10 ประการ และส ารวจผลการประเมิน

ผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรคณะฯ 

- โครงการบริหารงานโปรแกรมวิชาการบัญชี 

- โครงการบริหารจดัการงานกิจการนักศึกษา 

- โครงการบริหารงานสาขาวิชาการตลาด 

- โครงการบริหารส านักงาน   

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะให้ทันสมัย มีธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ท่ี  3. มีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัย ตามหลักธรรมาภิบาล 
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3.2 ส่งเสริมและ

พัฒนาองค์กรให้

เป็นองค์กร แห่ง

การเรยีนรู้และ

นวัตกรรม 

17. ผลการประเมิน 

การประกันคณุภาพ

การศึกษาตามเกณฑ์

การประกันคณุภาพ

ภายใน ระดับคณะ 

3.2.1 มีระบบและกลไกในการก ากับติดตามการประกันคณุภาพการศึกษา ระดับคณะ ให้เป็นไปตาม

องค์ประกอบเกณฑ์การประกันคณุภาพภายในอย่างต่อเนื่อง 

- กิจกรรมการประกันคณุภาพการศึกษา   

ระดับคณะ 

 

18. ร้อยละบุคลากร

สายสนบัสนุนที่ได้รับ

การพัฒนาตามเกณฑ์

สมรรถนะที่ก าหนด 

3.2.2 ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ที่เอื้อต่อการรักษาทรพัยากรบุคคลที่มีคุณภาพของ

มหาวิทยาลยั 

3.2.3 ปฏิบัติตามระบบการประเมนิผลการปฏิบตัิราชการ ตามสมรรถนะและความสามารถ 

3.2.4 จัดท าแผนการบรหิารและแผนการพัฒนาบุคลาการสายสนับสนุน ด าเนินงาน ก ากับติดตาม และ

ประเมินผลตามแผนท่ีก าหนดไว ้

3.2.5 ส่งเสริมให้บุคลากรสายสนบัสนุนมีศักยภาพทักษะและสมรรถนะตามวสิัยทัศน์  พันธกิจของคณะฯ 

และมหาวิทยาลัย 

3.2.6 น าระบบการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information and Communication 

Technology : ICT) ระดบัชาติ และนานาชาต ิตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดมาใช้ในการพัฒนา

สมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน 

3.2.7 น าระบบการพัฒนาบุคลากรด้านภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดมาใช้ในการพัฒนา  

สมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน 

3.2.8 สร้างแรงจูงใจในการพัฒนาบุคลากรตามเส้นทางความก้าวหน้าทางสายวิชาชีพ เพื่อให้มีความมัน่คง

ทางวิชาชีพ 

3.2.9 ยกย่องเชิดชูคนดี คนเก่ง 

- โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการ

จัดการ 

19. จ านวนกิจกรรม

แลกเปลีย่นเรยีนรู/้การ

3.2.10 ส่งเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการจัดการความรู้ภายในคณะ 

3.2.11 ส่งเสริมการพัฒนาแนวทางปฏิบัติที่ดี/องค์ความรู้/นวตักรรมในการท างาน 

กิจกรรมการจัดการความรู้/การแลกเปลีย่นรู้ 
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จัดการความรู้ของ

บุคลากร 

 

3.3 สร้าง

เครือข่ายความ

ร่วมมือด้าน

วิชาการหรือการ

พัฒนาองค์กร 

20. จ านวนเครือข่ายที่

ด าเนินกิจกรรมความ

ร่วมมือด้านวิชาการ

หรือการพัฒนาองค์กรที่

บรรลุวตัถุประสงค ์

3.3.1 ทบทวนหรือตรวจสอบความเป็นปัจจุบันของความร่วมมือระหว่างเครือข่ายกับคณะ 

3.3.2 ทบทวน วิเคราะห์ และก าหนดกิจกรรมที่เหมาะสมในการด าเนินการร่วมกัน ระหว่างคณะกับ

เครือข่าย 

3.3.3 แสวงหาและพัฒนาความร่วมมือระหวา่งเครือข่ายกับคณะ 

3.3.4 ประเมินผลความส าเร็จของความร่วมมือ 

- โครงการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ

กับมหาวิทยาลยัราชภฏัภาคเหนือ คณะ

วิทยาการจัดการ 

- กิจกรรมตามข้อตกลงความร่วมมือเครือข่าย

ต่างๆ ของคณะวิทยาการ 

3.4 พัฒนาระบบ

และกลไกการ

จัดหารายได้ที่

เป็นรูปธรรม 

21. จ านวนหลักสูตร

ระยะสั้นท่ีก่อให้เกิด

รายได ้  

3.4.1 ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการจดัหารายได้ของมหาวิทยาลัย 

3.4.2 ทบทวนและก าหนดแนวทาง วิธีการ และช่องทางในการจัดหารายได้ของคณะฯ 

3.4.3 ก าหนดนโยบายให้มีหลักสตูรระยะสั้นท่ีก่อให้เกดิรายได้ จดัท าหลักสตูรระยะสั้นในการสร้างเสรมิ

ฝีมือแรงงานตามความต้องการของหน่วยงานในเขตพื้นท่ี และเขตเศรษฐกิจพิเศษ หรือความ

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ โดยให้สามารถสะสมเป็นหน่วยกิตส าหรับการศึกษาในระดับ

ปริญญา และก าหนดภาระงาน (Work load) เพิ่มเติมจากภาระงานปกติให้กับบุคลากรที่พัฒนา

หลักสตูรระยะสั้นท่ีก่อให้เกิดรายได้ 

3.4.4 ก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อแสวงหากลุม่ลูกคา้ส าหรับหลักสูตรระยะสั้น 

3.4.5 สร้างความร่วมมือของเครือข่ายท้ังภายในและภายนอก เพื่อน าไปสู่งานบริการที่ก่อให้เกิดรายได้ 

3.4.6 จัดท ามาตรการหรือแนวปฏบิัติในการให้บริการทรัพยส์ินและทรัพยากรในการด าเนินงานของคณะฯ 

ที่เป็นประโยชน์ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างคุ้มค่าคุ้มทุน 

3.4.7 ก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อแสวงหากลุม่ลูกคา้มาใช้บริการทรัพย์สินและทรัพยากรในการ

ด าเนินงานของคณะฯ ผ่านช่องทางที่หลากหลาย 

- โครงการอบรมสัมฤทธิบัตร 

- โครงการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

- การให้บริการทรัพยส์ินและทรัพยากรใน

การด าเนินงานของคณะฯ แก่หน่วยงาน

ภายนอก 

 



 
 
 

 
เอกสารประกอบการประชุม 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
คร้ังที่ 9/2564 

การพิจารณาแผนกลยุทธ์ ประจ าปี พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับปรบัปรงุปี 2565) 
และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
(ล าดบัที่ 4) 

 

 
วันอังคารที่  7  เดือนกนัยายน  พ.ศ. 2564 

ณ  ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 8  อาคารเรียนรวมและอ านวยการ  มหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 



 
 

 

แผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2561 – 2565 (ปรับปรุงปีงบประมาณ 2565) 

 

 
 
 

 
 
 

แผนกลยุทธ์ ประจำปี พ.ศ. 2561-2565 
(ฉบับปรับปรุงปี 2565) 

เพื่อถ่ายทอดสู่แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 
 
 
 
 

คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 



 
 

 

แผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2561 – 2565 (ปรับปรุงปีงบประมาณ 2565) 

 

คำนำ 
 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 ในมาตรา 14 ได้กำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี  เพ่ือแปลงเป็นแผนปฏิบัติราชการประจำปี และกำหนดแนวในการจัดสรรงบประมาณตอบสนองต่อนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐที่ปรับเปลี่ยน รวมทั้งนโยบาย
จากการหาร ือในการประชุมมหาว ิทยาล ัยราชภัฏทั ่วประเทศได้ร ่วมกำหนดแนวทางการยกระดับมหาว ิทยาล ัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)                           
(ฉบับปรับปรุง 11 ต.ค. 2561)  ที่มุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ทำการสำรวจความคิดเห็น
ของบุคลากร โดยกระบวนการมีส่วนร่วมในการประชุมเชิงปฏิบัติการ  การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564 เพื่อยกร่าง
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2565 ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมที่ 1 การประชุมทบทวนแผนจำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ประจำปี 2565 ในวันที่ 28 มิถุนายน 2564 และ
กิจกรรมที่ 2 การประชุมทบทวนแผนในภาพรวม ในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  ซึ่งสามารถสรุปผลการทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์ 
ประจำปี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุงปี 2565) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และถ่ายทอดลงสู่คณะเพ่ือ
จัดทำเป็นแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการประจำปี เพื่อใช้ เป็นกรอบในการดำเนินงานให้สามารถชี้นำ และเป็นกลไกกำกับติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพ  
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จึงได้ดำเนินการปรับแผนกลยุทธ์เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับการดำเนินงานตามแผนของมหาวิทยาลัย และถ่ายทอดสู่
แผนปฏิบัติราชการประจำปีฉบับนี้ขึ้น โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารแผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 
ฉบับนี้ จะช่วยส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการปฏิบัติงาน และการพัฒนาของคณะ และเป็นแนวทางให้บุคลากรในหน่วยงาน ใช้เป็นเครื่องมือสำหรับแปลงแผนไปสู่การ
ปฏิบัติต่อไปสู่ความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม อันจะส่งผลให้การดำเนินงานของคณะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เป็นอย่างดี 
 
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สิงหาคม 2564 

 



 
 

 

แผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2561 – 2565 (ปรับปรุงปีงบประมาณ 2565) 

 

 
ประวัติความเป็นมา และสภาพปัจจุบันของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ทำหน้าที่จัดการศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519  โดยมีหลักสูตรที่เคยเปิดสอน
ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันรวมทั้งสิ้น 11 หลักสูตร 9 โปรแกรมวิชา ทั้งในสาขาการศึกษา และสาขาวิทยาศาสตร์ และมีศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาต่างๆ เพื่อดำเนินงานตาม 
พันธกิจของคณะ และมหาวิทยาลัย ปัจจุบันมีหลักสูตรที่เปิดสอน และศูนย์การเรียนรู้ ดังต่อไปนี้  

1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (วิชาเอกฟิสิกส์) 
2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 
6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 
8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
9. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
10. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
11. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
12. ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
13. ศูนย์ส่งเสริมและตรวจสอบการผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร (FOSIC) 
14. ศูนย์บริการทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
15. ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
16. ศูนย ์STEM คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 



 
 

 

แผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2561 – 2565 (ปรับปรุงปีงบประมาณ 2565) 

 

โดยทางคณะได้จัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
กำหนดให้ / โปรแกรมวิชาเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรซึ่งกำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาซึ่งแต่ละ
หลักสูตรมีกลไกการควบคุม กำกับ ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ และมาตรฐาน 

 
วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนกลยุทธ์  
  1. เพ่ือให้คณะฯ มีแนวทางในการขับเคลื่อนการบริหาร พัฒนาบุคลากร และนักศึกษาภายใต้แผนงาน โครงการ และกิจกรรมที่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในองค์กรอย่างเป็นระบบ  
  2. เพ่ือให้คณะฯ สามารถดำเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
  3. เพ่ือให้มหาวิทยาลัยฯ มีแนวทางในการบริหาร พัฒนาบุคลากร และนักศึกษาที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และตามหลักธรรมมาภิบาล 
  
ขอบเขตของการจัดทำแผนกลยุทธ์ 
 จากการศึกษาแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2561-2565 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2565)  และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ ตลอดจนบริบทของคณะฯ จึงได้
ถ่ายทอดสู่แผนกลยุทธ์ของคณะฯ ฉบับนี้ ซึ่งกำหนดขอบเขตของการจัดทำแผนการแผนกลยุทธ์ไว้ดังต่อไปนี้ คือ 
 1. นโยบาย ความสอดคล้องตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย และการวางแผนกลยุทธ์หน่วยงานภายในคณะ บุคลากร และนักศึกษา 
 2. การวางแผนงานโครงการ/กิจกรรม ของหน่วยงานภายในคณะ 
 3. การจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ/กิจกรรม 
 4. การดำเนินงานวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วัด  โครงการ/กิจกรรม และการประเมินผลการดำเนินงาน 
 
  



 
 

 

แผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2561 – 2565 (ปรับปรุงปีงบประมาณ 2565) 

 

ข้อมูล สถิติ และของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
สรุปข้อมูลด้านอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2564  

 1) ข้อมูลจำแนกตามการปฏิบัติงาน 
จำนวนอาจารย์ประจำคณะทั้งหมด    53  คน 
จำนวนอาจารย์ประจำที่ลาศึกษาต่อ   -  คน 

   จำนวนอาจารย์ประจำที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่รวมลาศึกษาต่อ)   53  คน 
  2) ข้อมูลจำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ 
   จำนวนอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์  6  คน 
   จำนวนอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  20  คน 
   จำนวนอาจารย์      28                คน 

3) ข้อมูลจำแนกตามวุฒิการศึกษา 
   จำนวนอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก    19   คน 
   จำนวนอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาโท    33  คน 
   จำนวนอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาตรี    1  คน 
  4) ประเภทบุคลากรสายสนันสนุน 

ลูกจ้างประจำ      2  คน 
พนักงานมหาวิทยาลัย     7  คน 
พนักงานราชการ      3  คน 
เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา    6  คน 
รวม       18  คน 

 



 
 

 

แผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2561 – 2565 (ปรับปรุงปีงบประมาณ 2565) 

 

คำนำ 
 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 ในมาตรา 14 ได้กำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี  เพ่ือแปลงเป็นแผนปฏิบัติราชการประจำปี และกำหนดแนวในการจัดสรรงบประมาณตอบสนองต่อนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐที่ปรับเปลี่ยน รวมทั้งนโยบาย
จากการหาร ือในการประชุมมหาว ิทยาล ัยราชภัฏทั ่วประเทศได้ร ่วมกำหนดแนวทางการยกร ะดับมหาว ิทยาล ัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)                           
(ฉบับปรับปรุง 11 ต.ค. 2561)  ที่มุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ทำการสำรวจความคิดเห็น
ของบุคลากร โดยกระบวนการมีส่วนร่วมในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564 เพื่อยกร่าง
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2565 ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมที่ 1 การประชุมทบทวนแผนจำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ประจำปี 2565 ในวันที่ 28 มิถุนายน 2564 และ
กิจกรรมที่ 2 การประชุมทบทวนแผนในภาพรวม ในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  ซึ่งสามารถสรุปผลการทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์ 
ประจำปี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุงปี 2565) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และถ่ายทอดลงสู่คณะเพ่ือ
จัดทำเป็นแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการประจำปี เพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานให้สามารถชี้นำ และเป็นกลไกกำกับติดตามการดำเนินงา นของหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพ  
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จึงได้ดำเนินการปรับแผนกลยุทธ์เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับการดำเนินงานตามแผนของมหาวิทยาลัย และถ่ายทอดสู่
แผนปฏิบัติราชการประจำปีฉบับนี้ขึ้น โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารแผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 
ฉบับนี้ จะช่วยส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการปฏิบัติงาน และการพัฒนาของคณะ และเป็นแนวทางให้บุคลากรในหน่วยงาน ใช้เป็นเครื่องมือสำหรับแปลงแผนไปสู่การ
ปฏิบัติต่อไปสู่ความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม อันจะส่งผลให้การดำเนินงานของคณะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เป็นอย่างดี 
 
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สิงหาคม 2564 

 



 
 

 

แผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2561 – 2565 (ปรับปรุงปีงบประมาณ 2565) 

 

 
ประวัติความเป็นมา และสภาพปัจจุบันของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ทำหน้าที่จัดการศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519  โดยมีหลักสูตรที่เคยเปิดสอน
ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันรวมทั้งสิ้น 11 หลักสูตร 9 โปรแกรมวิชา ทั้งในสาขาการศึกษา และสาขาวิทยาศาสตร์ และมีศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาต่างๆ เพื่อดำเนินงานตาม 
พันธกิจของคณะ และมหาวิทยาลัย ปัจจุบันมีหลักสูตรที่เปิดสอน และศูนย์การเรียนรู้ ดังต่อไปนี้  

1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (วิชาเอกฟิสิกส์) 
2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 
6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 
8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
9. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
10. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
11. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
12. ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
13. ศูนย์ส่งเสริมและตรวจสอบการผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร (FOSIC) 
14. ศูนย์บริการทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
15. ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
16. ศูนย์ STEM คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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โดยทางคณะได้จัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
กำหนดให้ / โปรแกรมวิชาเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรซึ่งกำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาซึ่งแต่ละ
หลักสูตรมีกลไกการควบคุม กำกับ ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ และมาตรฐาน 

 
วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนกลยุทธ์  
  1. เพ่ือให้คณะฯ มีแนวทางในการขับเคลื่อนการบริหาร พัฒนาบุคลากร และนักศึกษาภายใต้แผนงาน โครงการ และกิจกรรมที่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในองค์กรอย่างเป็นระบบ  
  2. เพ่ือให้คณะฯ สามารถดำเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
  3. เพ่ือให้มหาวิทยาลัยฯ มีแนวทางในการบริหาร พัฒนาบุคลากร และนักศึกษาที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และตามหลักธรรมมาภิบาล 
  
ขอบเขตของการจัดทำแผนกลยุทธ์ 
 จากการศึกษาแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2561-2565 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2565)  และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ ตลอดจนบริบทของคณะฯ จึงได้
ถ่ายทอดสู่แผนกลยุทธ์ของคณะฯ ฉบับนี้ ซึ่งกำหนดขอบเขตของการจัดทำแผนการแผนกลยุทธ์ไว้ดังต่อไปนี้ คือ 
 1. นโยบาย ความสอดคล้องตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย และการวางแผนกลยุทธ์หน่วยงานภายในคณะ บุคลากร และนักศึกษา 
 2. การวางแผนงานโครงการ/กิจกรรม ของหน่วยงานภายในคณะ 
 3. การจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ/กิจกรรม 
 4. การดำเนินงานวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วัด  โครงการ/กิจกรรม และการประเมินผลการดำเนินงาน 
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ข้อมูล สถิติ และของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
สรุปข้อมูลด้านอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2564  

 1) ข้อมูลจำแนกตามการปฏิบัติงาน 
จำนวนอาจารย์ประจำคณะทั้งหมด    53  คน 
จำนวนอาจารย์ประจำที่ลาศึกษาต่อ   -  คน 

   จำนวนอาจารย์ประจำที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่รวมลาศึกษาต่อ)   53  คน 
  2) ข้อมูลจำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ 
   จำนวนอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์  6  คน 
   จำนวนอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  20  คน 
   จำนวนอาจารย์      28                คน 

3) ข้อมูลจำแนกตามวุฒิการศึกษา 
   จำนวนอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก    19   คน 
   จำนวนอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาโท    33  คน 
   จำนวนอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาตรี    1  คน 
  4) ประเภทบุคลากรสายสนันสนุน 

ลูกจ้างประจำ      2  คน 
พนักงานมหาวิทยาลัย     7  คน 
พนักงานราชการ      3  คน 
เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา    6  คน 
รวม       18  คน 
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จำนวนนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 แยกตามหลักสูตร  
หลักสูตร ปี 1 - 64 ปี 2 - 63 ปี 3 - 62 ปี 4 - 61 ปี 5 - 60 รวม 

คณิตศาสตร ์ 18 20 20 25 21 104 
เคมี (ค.บ.) 14 10 18 11 14 67 

เคมี (วท.บ.) 16 10 14 18 - 58 

เคมีอุตสาหกรรม (วท.บ.) - - - - - 0 

ชีววิทยา (ค.บ.) 14 - - - - 14 

ชีววิทยา (วท.บ.) - - - 26 - 26 

ฟิสิกส์ (ค.บ.) 8 5 - - - 13 

ฟิสิกส์ (วท.บ.) - - - - - 0 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 30 10 11 7 - 58 

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 31 25 18 9 - 83 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร - - - 8 - 8 

นวัตกรรมและธุรกิจการอาหาร 14 - - - - 14 

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม - - 11 8 - 19 

สาธารณสุขศาสตร ์ 57 31 12 19 - 119 

รวม 202 111 104 131 35 583 
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บุคลากร 
จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรจำแนกตามวุฒิการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

หลักสูตรสาขาวิชา 
วุฒิการศึกษา 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม 
เคมี (วท.บ.) - 2 3 5 
เคมี (ค.บ.) - - 5 5 
ชีววิทยา - 2 - 2 
ฟิสิกส์ - 1 - 1 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ - 4 1 5 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร - 2 3 5 
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม - 4 3 7 
สาธารณสุขศาสตร์ - 5 - 5 
คณิตศาสตร์ 1 3 2 6 
เทคโนโลยีสารสนเทศ - 4 1 5 
วิชาการศึกษา - 5 1 6 
อาจารย์ประจำคณะ - 1 - 1 

รวมทั้งสิ้น 1 33 19 53 
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จำนวนอาจารย์จำแนกตามหลักสูตร 
สาขาวิชา ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง รวม 

เคมี (วท.บ.) 2 2 1 5 
เคมี (ค.บ.)   2 3 5 

ชีววิทยา (วท.บ.)   1 1 2 
ชีววิทยา (ค.บ.) 1 2   3 
ฟิสิกส์ (วท.บ.)   1   1 
ฟิสิกส์ (ค.บ.) 2 1   3 

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม   5 2 7 
สาธารณสุขศาสตร์ 2 2 1 5 

คณิตศาสตร์ 2 4   6 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 1 1 5 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2 3   5 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 3   5 
อาจารย์ประจำคณะ 2     2 

รวมทั้งสิ้น 18 27 9 53 
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จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรจำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ 
สาขาวิชา รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย ์ รวม 

เคมี (วท.บ.) 1 2 2 5 
เคมี (ค.บ.) 1 1 3 5 
ชีววิทยา  - -  2 2 
ฟิสิกส์ -  -  1 1 

คณิตศาสตร์ 1 4 1 6 
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  - 2 5 7 

สาธารณสุขศาสตร์ 2 1 2 5 
เทคโนโลยีสารสนเทศ  - 3 2 5 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1 2 2 5 
วิทยาการคอมพิวเตอร์  - 1 4 5 

วิชาการศึกษา  - 3 3 6 
อาจารย์ประจำคณะ - 1  - 1 

  6 20 28 53 
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จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนจำแนกตามประเภทบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทบุคลากร จำนวน 
ลูกจ้างประจำ 2 
พนักงานมหาวิทยาลัย 7 
พนักงานราชการ 3 
เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา 6 
รวม 18 
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โครงสร้างองค์กรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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รายช่ือผู้ดำรงตำแหน่งตามโครงสร้างองค์กรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1. สำนักงานคณบดี 

1.1 คณบดี        รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปัญญา 
1.2 รองคณบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา  รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา 
1.3 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม   ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ สวนมะลิ 
1.4 รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ  อาจารย์ราตรี โพธิ์ระวัช 
1.5 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม  อาจารย์กีรศักดิ์ พะยะ 
1.6 ผู้ช่วยคณบดี      อาจารย์ณัฐพงศ์ ดิษฐเจริญ 
1.7 ผู้ช่วยคณบดีและหัวหน้าสำนักงานคณบดี   นายอนุชิต อ่อนเกษ 

2. โปรแกรมวิชา 
2.1 ประธานโปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์   ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิระ เลี่ยมแก้ว  
2.2 ประธานโปรแกรมวิชาเคมี     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาเกล้า ภมูิใหญ่  
2.3 ประธานโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์    ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรา ม่วงการ  
2.4 ประธานโปรแกรมวิชาชีววิทยา     อาจารย์ ดร.ธนากร วงษศา  
2.5 ประธานโปรแกรมวิชาฟิสิกส์     อาจารย์ณัฐพงศ์ ดิษฐเจริญ  
2.6 ประธานโปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  

และโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   อาจารย์กีรศักดิ์ พะยะ  
2.7 ประธานโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แดนชยั เครื่องเงิน 
2.8 ประธานโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  อาจารย์นพรัตน์  ไชยวิโน 
2.9 ประธานโปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์   ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสุนธรา รตโนภาส 
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3. ศูนย/์โครงการ 
3.1 ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แดนชยั เครื่องเงิน  
3.2 ศูนยอ์นุรักษพั์นธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อาจารย์ ดร.พิมประไพ ขาวขำ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ    
3.3 ศูนยค์วามเป็นเลิศด้านส่งเสริมการผลิตและตรวจสอบ  รองศาสตราจารย์วชิระ สิงห์คง  

ความปลอดภัยทางอาหาร (FOSIC) 
3.4 ศูนยแ์พทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก    รองศาสตราจารย์มัณฑนา จริยรัตน์ไพศาล 
3.5 ศูนย ์STEM คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   อาจารย์ณัฐพงศ์ ดิษฐเจริญ 
3.6 ศูนยเ์ทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม AIC    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัชญา ชะอุ่มผล  
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ยุทธศาสตร์ระดับต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 
 
1. นโยบายรัฐบาล  (คำแถลงนโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี วันที่ 22 กรกฎาคม 2562)  

ตามท่ีได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 9 มิถุนายน 2562 และ 10 กรกฎาคม 2562 
ตามลำดับ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้จัดส่งคำแถลงนโยบายรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เพื่อแจกจ่ายให้กับสมาชิกรัฐสภา ตามมาตรา 162 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย 

สำหรับคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา ซึ่งรายละเอียดของนโยบายรัฐบาลแบ่งออก 3 ส่วนหลัก มีนโยบายหลัก 12 ข้อ และนโยบายเร่งด่วนอีก 12 ข้อ 
ได้แก่ 

นโยบายหลัก 12 ด้าน 
1. ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2. สร้างความม่ันคงและปลอดภัยของประทศ และความสงบสุข 2 ของประเทศ 
3. ทำนุบำรุงศาสนาและวัฒนธรรม 
4. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 
5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
6. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 6 
7. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
8. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของไทยทุกช่วงวัย 
9. สาธารณสุขความเสมอภาคและสวัสดิการที่เหมาะสมกับกลุ่มประชาชน 
10. การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติมโตอย่างยั่งยืน 
11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ  
12. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและกระบวนการยุติธรรม 
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นโยบายเร่งด่วน 12 ด้าน 
1. แก้ไขปัญหาการดำรงชีวิตของประชาชน 
2. ปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
3. มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือรองรับการผันผวนของเศรษฐกิจโลก 
4. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกร 
5. พัฒนานวัตกรรมการยกระดับศักยภาพของแรงงาน 
6. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต  
7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 
8. แก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจำ 
9. แก้ไขปัญหายาเสพติดและความสงบสุขในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
10. พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 
11. สนับสนุนให้มีการศึกษาการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และดำเนินเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 
12. การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 

 
2. กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 

วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า 
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี ้วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอำนาจรัฐ การดำรงอยู่อย่าง
มั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดำรงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคง
ทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่าง
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ประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถ
เกื้อกูลประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 

“ม่ันคง” หมายถึง การที่ประเทศจะต้องเกิดความสงบสุข สันติ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ไม่ใช้ความรุนแรง หรือวิถีทางนอกกฎหมาย มีความ
รักใคร่สามัคคีกัน 

“ม่ังคั่ง” หมายถึง การทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามสมควรแก่ฐานะ การทำให้เศรษฐกิจมีความเชื่อมโยงระหว่างกันมากข้ึน โดยให้ความสำคัญกับการ
ค้าขายกับประเทศเพ่ือนบ้าน มากกว่าที่จะพ่ึงพาแต่เฉพาะการส่งออกไปขายยังประเทศท่ีอยู่ไกล บริหารจัดการภายในประเทศอย่างบูรณาการ ทั้งการทรัพยากรน้ำ การ
ประกอบอาชีพ การศึกษา และ สิ่งแวดล้อมให้ดำเนินไปอย่างสมดุล 

“ย่ังยืน” หมายถึง การคำนึงถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน ไม่ดำเนินการโครงการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดภาระแก่ลูกหลานในอนาคตข้างหน้า ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสม
ตามกำลังความสามารถของตนเอง ใช้หลักเหตุและผล และการรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลง หรือการมีภูมิคุ้มกันตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ 

ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทำให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตท่ีพึงประสงค์นั้น จำเป็นจะต้องมีการวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และ
กำหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจำเป็นจะต้องกำหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพื่อถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่
การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้ง
ประชาชน เอกชน ประชาสังคม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์ประจำชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มี
รายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาใน
ระยะ 20 ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  (2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  (3) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  (4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  (5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และ (6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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3. ไทยแลนด์ 4.0 
“ไทยแลนด์ 4.0” เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์

โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่เข้ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ที่ ว่า “มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” ที่มีภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อน
ปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ เพ่ือปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
เร็ว รุนแรงในศตวรรษท่ี 21 ได้ 

ประเทศไทยในอดีตที่ผ่านมามีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ยุคแรก หรือ “ประเทศไทย 1.0” เน้นการเกษตรเป็นหลัก เช่น ผลิตและขาย พืชไร่ 
พืชสวน เลี้ยงสัตว์ เป็นต้น ยุคสอง หรือ “ประเทศไทย 2.0” เน้นอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้นแต่เป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก เช่น การผลิตและขายรองเท้า  เครื่องหนัง เครื่องดื่ม 
เครื่องประดับ เครื่องเขียน กระเป๋า เครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น และปัจจุบัน (พ.ศ.2559) จัดอยู่ในยุคที่สาม หรือ ”ประเทศไทย 3.0”  เป็นอุตสาหกรรมหนักและการส่งออก เช่น 
การผลิตและขาย ส่งออกเหล็กกล้า รถยนต์ กลั่นน้ำมัน แยกก๊าซธรรมชาติ ปูนซีเมนต์ เป็นต้น แต่ไทยในยุค 1.0  2.0 และ 3.0 รายได้ประเทศยังอยู่ในระดับปานกลาง จึงต้อง
เร่งพัฒนาเศรษฐกิจสร้างประเทศ จึงเป็นเหตุให้นำไปสู่ยุคที่สี่ ให้รหัสใหม่ว่า ”ประเทศไทย 4.0” ให้เป็นเศรษฐกิจใหม่ (New Engines of Growth) มีรายได้สูง โดย
วางเป้าหมายให้เกิดภายใน 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 
เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ”์ ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” เปลี่ยนการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรม  และเปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน 

ดังนั้น จึงควรมีการเปลี่ยนวิธีการที่มีลักษณะสำคัญ คือ เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมในปัจจุบัน ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ท่ีเน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี 
(Smart Farming)  โดยเกษตรกรต้องมีฐานะที่มั่นคง และเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur)  เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู่และรัฐ
ต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา ไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startups  บริษัทเกิดใหม่ที่มีศักยภาพสูง เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร้างมูลค่า
ค่อนข้างต่ำไปสู่ High Value Services และเปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ำไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง 

เพ่ือให้เกิดผลจริงต้องมีการพัฒนาวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดในกลุ่มเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย ดังนี้ 



 
 

 

แผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2561 – 2565 (ปรับปรุงปีงบประมาณ 2565) 

 

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

ออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน เทคโนโลยีการศึกษา E-MargetPlace E-Commerce เป็นต้น 
5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง เช่น เทคโนโลยีการออกแบบ ธุรกิจไลฟ์สไตล์ เทคโนโลยีการท่องเที่ยว การเพิ่มประสิทธิภาพการ

บริการ เป็นต้น 
การพัฒนาประเทศภายใต้โมเดล “ประเทศไทย 4.0” จะใช้แนวทาง “สานพลังประชารัฐ” เป็นตัวการขับเคลื่อน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ภาคการเงิน

การธนาคาร ภาคประชาชน ภาคสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่างๆ ร่วมกันระดมความคิด ผนึกกำลังกันขับเคลื่อน ผ่านโครงการ  บันทึกความร่วมมือ  
กิจกรรม หรือ งานวิจัยต่างๆ  โดยการดำเนินงานของ ”ประชารัฐ” กลุ่มต่างๆ อันได้แก่ กลุ่มท่ี 1 การยกระดับนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์การปรับแก้กฎหมายและกลไกภาครัฐ 
พัฒนาคลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และการดึงดูดการลงทุน และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  กลุ่มท่ี 2 การพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่และการพัฒนาเศรษฐกิจฐาน
รากและประชารัฐ  กลุ่มท่ี 3 การส่งเสริมการท่องเที่ยวและไมล์ การสร้างรายได้ และการกระตุ้นการใช้จ่ายภาครัฐ  กลุ่มที่ 4 การศึกษาพ้ืนฐานและพัฒนาผู้นำ (โรงเรียน
ประชารัฐ) รวมทั้งการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ  และกลุ่มท่ี 5 การส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศ รวมทั้งการส่งเสริมกลุ่ม SMEs และผู้ประกอบการใหม่ 
(Start Up) ซ่ึงแต่ละกลุ่มกำลงัวางระบบและกำหนดแนวทางในการขับเคล่ือนนโยบายอย่างเข้มข้น 
 
4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  (พ.ศ. 2560 – 2564) 

จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศกำลังประสบอยู่ ทำให้การกำหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจาก
วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และกรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมี
ส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่าน
ประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว 
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ โดยมีแนวทางในการพัฒนา ดังนี้ 



 
 

 

แผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2561 – 2565 (ปรับปรุงปีงบประมาณ 2565) 

 

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

2. การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
2.1) การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
2.2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง 
2.3) การพัฒนาด้านสุขภาพ 
2.4) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย 

3. การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 
3.1) การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ 
3.2) การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก 
3.3) การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร 
3.4) การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค 

4. การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
4.1) การลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง 
4.2) การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพ่ือนบ้าน 
4.3) การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

5. การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 



 
 

 

แผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2561 – 2565 (ปรับปรุงปีงบประมาณ 2565) 

 

5.1) การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการเติบโตสีเขียว 
5.2) การส่งเสริมการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5.3) การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว  
5.4) การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
5.5) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  
5.6) การเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 

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

5. แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2574) 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีพันธกิจหลักสำคัญตามกฎหมายในการจัดทำแผนเพ่ือการพัฒนาอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งแผนของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางของการขับเคลื่อนอุดมศึกษาท้ัง 4 พันธกิจ ประกอบด้วย การผลิตบัณฑิต 
การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สามารถนำมาใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได้อย่างเต็มศักยภาพบนทรัพยากรที่มีอย่างจำกัด รองรับ
บริบทของโลกและของประเทศท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จึงมีการจัดทำแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 3 โดยมีหลักการในการจัดทำแผน คือ 1) อุดมศึกษาเป็น
กลไกในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ (engine for growth)  2) ปฏิรูประบบอุดมศึกษาบนแนวคิดให้อุดมศึกษาเป็นหัวรถจักรในการปรับการศึกษาทั้งระบบ  และ 
 3) เป็นช่วงเวลาและโอกาสสำคัญในการเปลี่ยนแปลงการศึกษาของประเทศ 

วิสัยทัศน์  “อุดมศึกษาไทยเป็นแหล่งสร้างปัญญาให้สังคม นำทางไปสู่การเปลี่ยนแปลง สร้างนวัตกรรมความรู้ งานวิจัย ที่เสนอทางเลือกและแก้ปัญหา เพ่ือการพัฒนา
ประเทศ และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน” 



 
 

 

แผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2561 – 2565 (ปรับปรุงปีงบประมาณ 2565) 

 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือยกระดับมาตรฐานการอุดมศึกษาให้เทียบเคียงกับประเทศพัฒนาแล้ว 
2. เพ่ือสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมอย่างกว้างขวางและครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคการผลิต 
3. เพ่ือสนับสนุนการเคลื่อนย้ายทางสังคม (Social Mobility) 
4. เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการกำกับดูแลระบบอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความเป็นอิสระในการบริหารตนเอง 

ยุทธศาสตร์หลัก 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 อุดมศึกษาเป็นแหล่งพัฒนากำลังคนและสร้างเสริมศักยภาพทั้งทักษะความคิดและการรู้คิด เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ                                

ตามยุทธศาสตร์ชาติ 
เป้าหมาย  

1.1 ปรับสัดส่วนการผลิตในภาพรวมเพ่ือให้ตรงกับทิศทางการพัฒนา 
1.2 การปรับปรุงคุณภาพของอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
1.3 เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงให้ทุกกลุ่ม ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาในกลุ่มวัยทำงานและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
1.4 การสร้างเครือข่ายและเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา (Work-based learning, Integrated Learning, 

Credit Bank) 
1.5 ยกระดับอุดมศึกษาให้มีความเป็นสากล (Internationalization) เพ่ือให้สามารถแข่งขันได้ในยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) 

ตัวชี้วัด 
1. สัดส่วนการผลิตบุคลากรสายวิทย์ : สายอ่ืน ในสถาบันอุดมศึกษา (60 : 40) 
2. ร้อยละของผู้เรียนในระบบอุดมศึกษาเทียบกับจำนวนประชากร ช่วงอายุ 18 – 22 ปี (ร้อยละ 60) 
3. ระดับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ (CEFR ระดับปริญญาตรี) (C1+) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพนักศึกษา เสริมสร้างความรู้ และทักษะทางอาชีพให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
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เป้าหมาย  
2.1 ปรับปรุงกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน ครอบคลุมความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 
2.2 พัฒนาทักษะการทำงานและการแก้ปัญหา (3R8C) 
2.3 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพ่ือสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมและวิจัย 

ตัวชี้วัด 
1. การประเมินทักษะและสมรรถนะของบัณฑิตด้าน Soft Skill และ Critical Thinking (21st Century) 
2. Innovative Universities (10 แห่ง) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาคำตอบ               
ที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหา และพัฒนาเศรษฐกิจทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ 

เป้าหมาย  
3.1 พัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามความสามารถและศักยภาพด้านการวิจัย และการบริการที่มีต่อสังคม (Research Hubs, Innovation Center) 
3.2 พัฒนาสมรรถนะและความสามารถบุคลากรวิจัยเพื่อสร้างความรู้ใหม่และนวัตกรรมที่มีคุณภาพสูง (ผลงานวิจัย/จำนวนอาจารย์, จำนวน

นักวิจัย, Impact Factor, Citation) 
3.3 การสร้างขีดความสามารถในการวิจัยที่นำไปสู่การใช้งานจริง แก้ไขปัญหา และชี้นำสังคม (จำนวนนวัตกรรมที่ใช้งานและเกิดผลกระทบต่อ

เศรษฐกิจ/สังคม) 
3.4 พัฒนาขีดความสามารถไปสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก (University 4.0, World Class/Global University Ranking) 

ตัวชี้วัด 
1. จำนวนนักวิจัยต่อประชากร (60 คน) 
2. รายได้ที่ได้จากการใช้สิทธิในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย (50 ล้านบาทต่อปี) 
3. World Class Ranking at 200 (7 แห่ง) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและนำความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถิ่น 
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เป้าหมาย  
4.1 เปิดโอกาสในการพัฒนาวิชาการสู่สังคม (University Social Engagement) 
4.2 ส่งเสริมการนำความรู้ไปสู่การสร้างโอกาสทางธุรกิจ (Start-up, Spin-off, Incubator และ Accelerator) 
4.3 แหล่งสนับสนุนการพัฒนาฐานรากเศรษฐกิจและชุมชนท้องถิ่น (โครงการความร่วมมือกับเอกชน/ท้องถิ่น ประชารัฐ Community 

University) 
4.4 โครงการพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน (Demand Driven) 

ตัวชี้วัด 
1. จำนวน Technology-Base Startups (ไมน่้อยกว่า 300 แห่ง) 
2. นำองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับ SMEs (ไม่น้อยกว่า 800 แห่ง) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และมีระบบการกำกับดูแลที่รับผิดชอบต่อผลการดำเนินการของ
มหาวิทยาลัยในทุกด้าน 

เป้าหมาย  
5.1 การปรับโครงสร้างการบริหารจัดการและบทบาทของระบบอุดมศึกษา (HE Restructure, Governance Roles and Responsibility) 
5.2 ปรับปรุงการบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน                     

(การลดต้นทุนต่อหน่วย/ความรับผิดชอบด้านการเงิน) 
5.3 ระบบฐานข้อมูลและการรายงานที่ถูกต้อง (ความครบถ้วนของการรายงานข้อมูลต่อ สกอ. และต่อสาธารณะ) 
5.4 สร้างระบบการกำกับดูแลที่โปร่งใส ความรับผิดและตรวจสอบได้ (Governance Accountability/Organizational Assessment) 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเก่ียวข้องกับบทบาทของสภามหาวิทยาลัย 
ตัวชี้วัด 

1. ร้อยละการประเมินความโปร่งใสและรับผิด (ร้อยละ 90) 
2. การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางเศรษฐกิจและสังคม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ปรับระบบโครงสร้างการตรวจสอบ การจัดสรรงบประมาณ และการติดตามรายงานผลที่มีประสิทธิภาพ 
เป้าหมาย  

6.1 การปรับระบบการจัดสรรงบประมาณตามการพัฒนาขีดความสามารถของสถาบันอุดมศึกษา (Financial Incentive: Demand Pull, 
Performance-based, PA) 

6.2 ปรับระบบการติดตามประเมินผลทุกระดับของ สกอ. ให้เกิดประสิทธิภาพ และให้เชื่อมกับการให้คุณ ให้โทษตาม Performance 
6.3 สร้างกลไกการประเมินคุณภาพท่ีมุ่งเน้นประสิทธิผล การสร้างความรู้ และทักษะของบัณฑิต (Quality System: Accreditation System, 

QA System, Learning Outcome, Ranking) 
6.4 ส่งเสริมให้สร้างกลไกในการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพในพันธกิจทุกด้าน (Resource and Support Centers, 

Benchmark Partners) 
6.5 สร้างระบบการติดตามรายงานผลที่มีประสิทธิภาพ ระบบข้อมูลสารสนเทศและสถิติอุดมศึกษาการรายงานผลระบบอุดมศึกษาสู่สาธารณะ 

ตัวชี้วัด 
1. ร้อยละการสำเร็จการศึกษาตามเวลาที่กำหนดตามหลักสูตร (ร้อยละ 80) 
2. ความสามารถการปฏิบัติงานภายหลังจบการศึกษา 

6. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
เนื่องจากแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 – 2559) จะสิ้นสุดในปี พ.ศ. 2559 ดังนั้น สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงได้จัดทำแผนการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ซึ่งเป็นแผนระยะยาว 20 ปี เพ่ือเป็นแผนแม่บทสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนา โดยกำหนดวิสัยทัศน์ 
จุดมุ่งหมาย เป้าหมาย ตัวชี้วดั และยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ (Vision)  
“คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการ

เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” 
วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา  4 ประการ คือ  
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1) เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  
2) เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ  
3) เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคค ีและร่วมมือผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4) เพ่ือนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ำภายในประเทศลดลงเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายในการจัด

การศึกษาดังกล่าวข้างต้น  
แผนการศึกษาแห่งชาติได้วางเป้าหมายไว้ 2 ด้าน คือ  

1) เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) ประกอบด้วย 
ทักษะและคุณลักษณะต่อไปนี้ 

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

และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross – cultural Understanding) ทักษะด้านความร่วมมือ การ
ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ (Collaboration,Teamwork and Leadership) ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่อ (Communications, Information 
and Media Literacy) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ (Career and 
Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม(Compassion) 

2) เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ประการ ดังนี้ 
2.1) ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างท่ัวถึง (Access) 
2.2) ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างเท่าเทียม (Equity)  
2.3) ระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ (Quality)  
2.4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่าและบรรลุเป้าหมาย (Efficiency)  
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2.5) ระบบการศึกษาท่ีสนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีเป็นพลวัตและบริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy)                                                    
มีแผนการศึกษาแห่งชาติได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์หลักท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ มีเป้าหมาย ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มีเป้าหมาย ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้มีเป้าหมายดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา มีเป้าหมาย ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมาย ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเป้าหมายดังนี้ 

 
7. นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 กำหนดอำนาจและหน้าที่ของกระทรวงอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดังนี้ 

1. ส่งเสริม สนับสนุน และกากับดูแลการอุดมศึกษาให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยมีความเป็นอิสระทางวิชาการและการบริหารจัดการ ให้มีการพัฒนา
กำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และให้ดำเนินการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสหวิทยาการ 

2. ส่งเสริม สนับสนุน และกำกับดูแลการวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรมของสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมที่อยู่ในสังกัดกระทรวง
หรือกำกับดูแลของรัฐมนตรี รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมที่อยู่นอกกระทรวงเพ่ือให้เกิดความร่วมมือ และดำเนินการไปในทิศทางที่มีความ
เชื่อมโยงและสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 

3. จัดให้มีระบบนิเวศและโครงสร้างพ้ืนฐานที่สำคัญเพ่ือพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมรวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือเพ่ือผลิตกำลังคนระดับสูง
เฉพาะทาง และความร่วมมือในด้านการวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบุคคลหรือหน่วยงานใน
ต่างประเทศ 
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4. ปฏิบัติการอ่ืนที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่และอำนาจของกระทรวง 
โดยมีวิสัยทัศน์ ได้แก่ เป็นองค์กรนำเพ่ือขับเคลื่อนการอุดมศึกษาไทยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมไปสู่มาตรฐานในระดับสากลและเพ่ิมอันดับความสามารถการ

แข่งขันในระดับนานาชาติอย่างยั่งยืน ภายในปี พ.ศ. 2580 
ซึ่งมีการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด ดังนี้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่มีคุณภาพสูงเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

เป้าหมาย 1.1 การพัฒนากาลังคนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของ
ประเทศ 

ตัวชี้วัด 
1. จำนวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาแบบทางานเต็มเวลา (FTE) ต่อประชากร 10,000 คน-ปี 
2. จำนวนบุคลากรที่ทำงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3. จำนวนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับความสามารถในการแข่งขัน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ของประเทศ และสร้างระบบนิเวศการวิจัย 
เป้าหมาย 2.1 การสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการงานวิจัยและงบประมาณวิจัยและนวัตกรรม 

ตัวชี้วัด 
1. อันดับรวมของความสามารถการแข่งขันด้าน Scientific Infrastructure ของประเทศตามการจัดอันดับของ IMD 
2. มีระบบสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมของประเทศท่ีเชื่อมโยงระดับชาติและนานาชาติ 
3. จำนวนของโครงการวิจัยและนวัตกรรมริเริ่มใหม่ที่สำคัญของประเทศ 

เป้าหมาย 2.2 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 
ตัวชี้วัด 

1. มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตที่เกิดจากการนาผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ 
2. ร้อยละผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกนำไปใช้ในการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับภาคการผลิตและบริการและภาคธุรกิจ 
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3. ความสามารถใหม่ในการดาเนินการวิจัยขั้นแนวหน้า (Frontier Research) 
เป้าหมาย 2.3 การขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือนวัตกรรม 

ตัวชี้วัด 
1. ความสำเร็จในการผลักดันโครงการขนาดใหญ่ (โครงการที่มีงบประมาณตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป) 
2. มูลค่าการลงทุนวิจัยของบริษัทที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจฐานรากด้วยอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
เป้าหมาย 3.1 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต 

ตัวชี้วัด 
1. มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
2. จำนวนนวัตกรรมทางสังคมและนวัตกรรมสาหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่ผลิตได้เองภายในประเทศ 
3. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นและของชาติหรือส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา หรือให้บริการวิชาการ

เพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการจัดการศึกษาให้ทันสมัย มีคุณภาพและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

เป้าหมาย 4.1 การผลิตและพัฒนาสมรรถนะกาลังคนให้เป็น high-skilled workforce ตามความต้องการของประเทศ 
ตัวชี้วัด 

1. ร้อยละของหลักสูตร/รายวิชาที่มีการพัฒนาทักษะและสมรรถนะของบัณฑิตด้าน Soft Skill และ Critical Thinking (21st Century) 
เป้าหมาย 4.2 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ตัวชี้วัด 
1. จำนวนประชาชนที่เข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ ที่จัดการศึกษาในรูปแบบ Lifelong learning 

เป้าหมาย 4.3 การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา 
ตัวชี้วัด 
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1. สัดส่วนการผลิตบัณฑิตสายวิทย์: สายอ่ืนในสถาบันอุดมศึกษา 
กรอบนโยบาย 4 มิติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  มีการแถลงกรอบนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมที่สอดรับ

การนโยบายรัฐบาล  สะท้อนผ่าน 4 มิติ ดังนี้  
มิติที่ 1 : สร้างและพัฒนาคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 

- ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) ทุกอายุ ทุกช่วงวัย สามารถพัฒนาตัวเองได้ตลอดเวลา ไม่ตกเทรนด์  
- ขับเคลื่อนหลักสูตรอุดมศึกษายุคใหม่ ให้เข้ากับอาชีพแห่งอนาคต รองรับอาชีพหลากหลายในโลกยุคใหม่อย่างเท่าทัน 
- สร้างบัณฑิตคุณภาพพร้อมสู่โลกใบใหม่แห่งศตวรรษท่ี 21  
- ขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะแห่งอนาคต (Skill for the future) อย่างเป็นรูปธรรม ทั้ง Upskill และ Reskill คนทำงาน 
- สนับสนุนการเรียนรู้สำหรับคนสูงวัย 

มิติที่ 2 : สร้างและพัฒนาองค์ความรู้  
- ปรับโจทย์ ปรับระบบงบประมาณ และการวิจัยให้ตอบโจทย์ประเทศไทย 
- ผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว 
- ขับเคลื่อน 4 วาระวิจัย ตอบโจทย์ประเทศ ทั้ง Smart Farming, Active Citizen, Zero-Waste และ AI for All 

มิติที่ 3 : สร้างและพัฒนานวัตกรรม 
- สร้างกองทุนพัฒนาสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ (Young Startup) และการให้คำปรึกษาจากผู้รู้จริง (Mentor in Residence) อย่างครบวงจร 
- ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมชุมชน, นวัตกรรมเชิงธุรกิจ และ นวัตกรรมสังคม  
- สร้างมูลค่าเพ่ิม เปลี่ยน Made in Thailand เป็น Innovated in Thailand 

มิติที่ 4 : ปฏิรูปการอุดมศึกษา 
- ปลดล๊อค กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) ปรับวิธีการขอตำแหน่งวิชาการให้เหมาะสมกับยุคสมัย และทันโลก 
- ปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยตาม 3 กลุ่มภารกิจ ตอบโจทย์ประเทศ 
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- พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่ สร้างระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) ที่สามารถเลือกเรียนในสิ่งที่ตนสนใจ (Modular System) 
สะสมเป็นปริญญาจิ๋ว ไร้ข้อจำกัดเรื่องเวลา มหาวิทยาลัย อายุ และสามารถนำเอาประสบการณ์ท่ีมีมาเทียบหน่วยกิตได้ 

 
8. นโยบายการปรับยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) (ฉบับปรับปรุง 11 ตุลาคม 2561) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศได้ร่วมหารือและกำหนดแนวทางการยกระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) มุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น โดยกำหนดวิสัยทัศน์ คือ “มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็นสถาบันหลักที่
บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือสร้างความม่ันคงให้กับประเทศ” ซึ่งมีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้ 

1. พันธกิจ 
1. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดี เป็นพลเมืองดีในสังคมและมีสมรรถนะตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
2. วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับมุ่งเน้นการบูรณาการเพ่ือนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
3. พัฒนาท้องถิ่นตามศักยภาพ สภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และน้อมนำแนวพระราชดำริ                  

สู่การปฏิบัติ 
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชนให้มีคุณธรรมและความสามารถในการ

บริหารงานเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม 
5. บริหารจัดการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล พร้อมรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่องและยั่งยืน 
2. สถาบันหลัก 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันการศึกษาท่ีเป็นที่พ่ึงของท้องถิ่น ในการให้ความรู้ ให้ความจริง มีความเป็นกลางทางการเมือง ประสานความร่วมมือกับองค์กร
ต่างๆ ในการพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุเป้าหมาย 

3. อัตลักษณ์บัณฑิต 
บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมีความรู้ ความสามารถเชิงวิชาการวิชาชีพ พร้อมด้วยคุณลักษณะคนไทยตามพระราโชบายด้านการศึกษา 4 ประการ คือ 
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1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง คือ มีความรู้ ความเข้าใจต่อชาติ บ้านเมือง ยึดมั่นในศาสนา มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ และมีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัว
และชุมชนของตน 

2. มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง คือ รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด – ชอบ สิ่งที่ชั่ว – ดี ปฏิบัติแต่สิง่ที่ชอบ สิ่งที่งาม ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว และช่วยกันสร้างคนดีให้แก่
บ้านเมือง 

3. มีงานทำ มีอาชีพ คือ การสร้างให้เด็กและเยาวชนรักงาน สู้งานทำจนงานสำเร็จ มีงานทำสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ 
4. เป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย คือ สำนึกในหน้าที่ของทุกคนในการเป็นพลเมืองดี ส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสทำหน้าที่พลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะทำเพ่ือ

บ้านเมืองได้ก็ต้องทำ”ด้วยความมีน้ำใจและความเอ้ืออาทร 
4. สมรรถนะบัณฑิต 

บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาการ วิชาชีพ มีทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี 21 มีความเป็นมืออาชีพ 
5. ยุทธศาสตร์ 

5.1) การพัฒนาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ 

1. สร้างและพัฒนาความร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัดในการวางแผนพัฒนาเชิงพ้ืนที่ และดำเนินโครงการตามพันธกิจและศักยภาพของมหาวิทยาลัย
โดยกำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมถึง Timeline ในการดำเนินการทุกข้ันตอนอย่างเป็นรูปธรรม (ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว) ทั้งนี้ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดด้วย 

2. บูรณาการความร่วมมือในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย (ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม) ในการดำเนินโครงการพัฒนาให้บรรลุ
ตามเป้าหมายอย่างมีนัยสำคัญ 

3. บูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัยของนักศึกษา และอาจารย์กับการพัฒนาท้องถิ่น 
ตัวชี้วัด 

1. มีฐานข้อมูลของพ้ืนที่บริการ (ศักยภาพชุมชน สภาพปัญหา และความต้องการที่แท้จริงของชุมชน) เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ ประเมินและวางแผนงาน
พัฒนาเชิงพ้ืนที่ตามศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
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2. จำนวนหมู่บ้าน/โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏดำเนินโครงการอันเป็นผลจากการวางแผนพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 
3. ร้อยละสะสมของจำนวนหมู่บ้านที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเข้าดำเนินโครงการพัฒนาเปรียบเทียบกับจำนวนหมู่บ้านทั้งหมดในพ้ืนที่บริการ (การกระจาย

ตัวเชิงพ้ืนที่) 
4. จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และจำนวนโครงการฯ สะสม (แยกประเภทตามเป้าหมาย) 
5. จำนวนภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่รวมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นในพ้ืนที่บริการ 
6. อัตราส่วนโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นแกนนำเปรียบเทียบกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมดของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
7. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับการน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษา เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ท้ัง 4 ประการ สู่การ

ปฏิบัติในพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
8. อัตราการอ่านออกเขียนได้ของจำนวนประชากร โดยเฉพาะประชากรในวัยประถมศึกษาในพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
9. ร้อยละของหมู่บ้านที่มีดัชนีชี้วัดความสุขมวลรวมชุมชนเพิ่มขึ้น 
10. อัตราการเพ่ิมขึ้นของรายได้ครัวเรือนในพ้ืนที่การพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
11. มีแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างคุณค่าและจิตสำนึกรักษ์ท้องถิ่น 
12. จำนวนวิสาหกิจชุมชน/ผูป้ระกอบการใหม่ในพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ประสบความสำเร็จจากการสนับสนุนองค์ความรู้จาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
13. อัตราการอพยพของประชากรวัยทำงานในท้องถิ่นลดลง 

5.2) การผลิตและพัฒนาครู 
กลยุทธ์ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ และกระบวนการผลิตให้มีสมรรถนะเป็นเลิศเป็นที่ยอมรับด้วย School Integrated Learning และ
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 

2. พัฒนาสมรรถนะครูของครูให้มีความเป็นมืออาชีพ 
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3. บ่มเพาะนักศึกษาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพพร้อมด้วยจิตวิญญาณความเป็นครูและคุณลักษณะ 4 ประการ คือ 1) 
มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2) มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3) มีงานทำ มีอาชีพ 4) เป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย 

4. จัดทำแผนการดำเนินงานตามข้อ 1 – 3 โดยกำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพรวมถึงขั้นตอนและระยะเวลา (Timeline) ในการปฏิบัติงาน 
ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวเพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม 

ตัวชี้วัด 
1. มีการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์และกระบวนการผลิตครู เพ่ือให้บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีอัตลักษณ์ สมรรถนะและ

คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ พร้อมด้วยคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามพระราโชบายด้านการศึกษาและคุณลักษณะครูศตวรรษที่ 21 
2. ร้อยละครูของครูที่มีประสบการณ์สอนในโรงเรียนต่อปีการศึกษา 
3. ร้อยละของบัณฑิตครูที่จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่สอบบรรจุผ่านเกณฑ์ของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ภายในเวลา 1 ปี 
4. มี Platform เพ่ือสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบัณฑิตครู มหาวิทยาลัยราชภัฏที่เข้าสู่วิชาชีพ 
5. ผลคะแนน O-NET หรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เพ่ิมขึ้นจากการพัฒนาสมรรถนะ ครูประจำการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
6. สัดส่วนบัณฑิตครูที่ได้รับการบรรจุเข้าทำงานในภูมิภาค 
7. ผลงานการวิจัยสาขาวิชาชพีครูที่ได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติหรือนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิตและพัฒนาครูเพ่ิมข้ึน 

5.3) การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ทันสมัยและพัฒนาหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
ประเทศ 

2. พัฒนาศักยภาพผู้สอนให้เป็นมืออาชีพ 
3. พัฒนาห้องปฏิบัติการ/อุปกรณ์การเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 
4. ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้บูรณาการกับการทำงานและเสริมสร้างทักษะและจิตสำนึก ในการพัฒนาท้องถิ่น 
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5. ผลิตบัณฑิตได้ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งด้านสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ คือ มีทัศนคติที่ดี
และถูกต้อง มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพ มีงานทำ และมีความเป็นพลเมืองดี มีวินัย 

6. จัดทำแผนพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาในลักษณะการ Reprofile อย่างเป็นรูปธรรม โดยกำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมถึง
ระยะเวลาและขั้นตอนการดำเนินการ (Timeline) ในการปฏิบัติอย่างชัดเจน 

ตัวชี้วัด 
1. จำนวนหลักสูตรที่ถูกปรับปรุงให้ทันสมัยและหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับการพัฒนา

ประเทศ 
2. ผลงานของนักศึกษา/อาจารย์ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือได้รับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติ 
3. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่เก่ียวข้องกับสาขาท่ีสำเร็จการศึกษา 
4. ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐาน CEFR หรือมาตรฐานอ่ืนๆ ที่เทียบเท่า 
5. อัตราการได้งานทำ/ทำงานตรงสาขา/ประกอบอาชีพอิสระทั้งตามภูมิลำเนาและนอกภูมิลำเนา ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ                                  

ภายในระยะเวลา 1 ปี 
6. ผลการประเมินสมรรถนะของบัณฑิตโดยสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต 
7. อัตราการศึกษาต่อในพ้ืนที่ของประชากรวัยอุดมศึกษาเพ่ิมข้ึน 

5.4) การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ 

1. ส่งเสริมบุคลากรที่เป็นคนดีและคนเก่งให้พัฒนาและแสดงออกถึงความรู้ความสามารถ และศักยภาพในการพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่าง
เต็มที่ 

2. เพ่ิมบทบาทการเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือท้องถิ่นโดยให้ความสำคัญกับการบูรณาการการเรียนการสอนกับการพัฒนาท้องถิ่นและการสร้างผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินทางปัญญา 

3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 



 
 

 

แผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2561 – 2565 (ปรับปรุงปีงบประมาณ 2565) 

 

4. ปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะด้านฐานข้อมูลงบประมาณและบุคลากรให้ทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิ
บาล 

ตัวชี้วัด 
1. จำนวนอาจารย์และนักศึกษา ศิษย์เก่า ที่ได้รับรางวัลในระดับชาติ นานาชาติ 
2. อัตราส่วนจำนวนผลงานวิจยัและองค์ความรู้ต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาต่อจำนวนผลงานดังกล่าวที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 
3. ผลการสำรวจการรับรู้ข่าวสาร (นโยบาย แผนพัฒนาต่างๆ ที่สำคัญระดับชาติ จังหวัด องค์กร) ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 
4. จำนวนฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการและการตัดสินใจตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
5. ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการบริหารงานภาครัฐอยู่ในระดับสูงหรือสูงมาก 
6. จำนวนเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศ 
7. ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
8. ฐานข้อมูลศิษย์เก่าและกิจกรรมสัมพันธ์เพ่ือขยายเครือข่ายและปรับปรุงฐานศิษย์เก่า 
9. ผลสำรวจความคิดเห็นความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 

9. แผนพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 
การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดฉบับนี้ เพ่ือสนองตอบการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีวิสัยทัศน์ เป็นเป้าหมายในเชิงผลลัพธ์ที่จังหวัดต้องการให้

เกิดข้ึน โดยแสดงถึงจุดเน้นหรือสิ่งที่จังหวัดต้องการจะเป็นในอนาคตอย่างชัดเจน รวมทั้งมีความเป็นไปได้ สอดคล้องกับการวิเคราะห์สภาวการณ์และโอกาสของพ้ืนที่ และมี
การระบุตำแหน่งการพัฒนาของจังหวัดอย่างชัดเจน โดยผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจากทุกภาคส่วนของจังหวัดได้กำหนดตำแหน่งการพัฒนาจังหวัด (Positioning) ที่ให้
ความสำคัญกับประเด็นดังต่อไปนี้ (1) แหล่งผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย (2) แหล่งผลิตพืชพลังงานทดแทน และ (3) การท่องเที่ยวมรดกโลก โดยได้กำหนดวิสัยทัศน์
ไว้ดังนี้ “แหล่งผลิต แปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย ฐานผลิตพืชพลังงานทดแทน และเมืองท่องเที่ยวมรดกโลก” 

1. พันธกิจ (Mission) 
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เพ่ือให้การพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชรมุ่งสู่การเป็น “แหล่งผลิต แปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย ฐานผลิตพืชพลังงานทดแทน และเมืองท่องเที่ยวมรดกโลก”
ภารกิจหลักและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีดังนี้  

1. ยกระดับการผลิต การแปรรูป การตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย และส่งเสริมการผลิตพืชพลังงานทดแทนอย่างมีประสิทธิภาพ  
2. ส่งเสริมและบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการท่องเที่ยว  
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน สร้างสังคมท่ีเข้มแข็ง และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 

2. เป้าประสงค์รวม (Overall Goals) 
เพ่ือให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาจังหวัดและสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนการ

บรรลุตามวิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดที่พึงปรารถนาตามแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี จึงกำหนดเป้าประสงค์รวมของการพัฒนาไว้ ดังนี้  
1. ปริมาณผลผลิตการเกษตรปลอดภัยเพิ่มขึ้น 
2. รายได้จากการจำหน่ายสินค้าเกษตรแปรรูปเพ่ิมข้ึน 
3. จำนวนแปลง/ฟาร์ม ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัย (GAP) เพ่ิมข้ึน 
4. สัดส่วนปริมาณพืชพลังงานต่อสินค้าเกษตรทั้งหมดเพ่ิมข้ึน  
5. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน และแหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานการท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน 
6. ประชาชนมีระดับคุณภาพชีวิตสูงขึ้น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

3. ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) 
1. พัฒนาห่วงโซ่คุณค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย และส่งเสริมการผลิตพืชพลังงานทดแทนอย่างมีประสิทธิภาพ  
2. บริหารจัดการการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
3. พัฒนาคุณภาพชีวิต ความม่ันคงทางสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 
10. แผนพัฒนาจังหวัดตาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 
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การพัฒนาจังหวัดตากในช่วงที่ผ่านมา จังหวัดสามารถจัดทำคำของบประมาณเองได้เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านอาชีพ การ
ท่องเที่ยว การค้าชายแดนครอบคลุมทุกด้าน ทั้งนี้ปัญหาความต้องการของประชาชนได้ผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน สรุปปัญหาความต้องการที่สอดรับกับ
ศักยภาพในพ้ืนที่จังหวัด จึงกำหนดวิสัยทัศน์ในแผนพัฒนาจังหวัดตาก ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) คือ “เมืองน่าอยู่ ประตูการค้าชายแดน” 

1. พันธกิจ/เป้าประสงค์รวม 
1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ให้มีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
2. เพ่ืออนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
3. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตร 
4. เพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และส่งเสริมการค้า การลงทุน ในพ้ืนที่การค้าชายแดน และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการบริหารจัดการเพ่ือป้องกันรักษาความม่ันคงชายแดน การรักษาความสงบเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ 

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

3. เป้าประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้มีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
2. เพ่ือป้องกัน อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตร 
4. เพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และส่งเสริมการค้าการลงทุนในพ้ืนที่การค้าชายแดนและเขคพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
5. การบริหารจัดการเพ่ือป้องกันรักษาความมั่นคงชายแดน การรักษาความสงบเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ 
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6. พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ 
 

11. นโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด  จ.ตาก 
ตามท่ีคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เข้ามาบริหารประเทศ และกำหนดแนวทางในการดำเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการค้าชายแดน

ผ่านการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ที่มีศักยภาพ  โดยกำหนดให้อำเภอแม่สอดเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพเหมาะสมในการจัดตั้งเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก
ของไทยใน 5 พ้ืนที่ชายแดน 

12.1) แผนงานเพ่ือเตรียมความพร้อมการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดตาก 
1) แผนงานระยะเร่งด่วน  

1) การเตรียมความพร้อมโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคม  ดังนี้ 
1.1) แผนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและด่านศุลกากร 
1.2) แผนงานโครงสร้างพ้ืนฐานคมนาคม 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) การจัดหาแหล่งน้ำดิบเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
2) แผนระยะกลาง และระยะยาว  

1) จัดหาพื้นที่สำหรับรองรับการจัดตั้งเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  
2) โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่ 2 พร้อมโครงข่าย และศูนย์ให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 
3) การขยายสนามบินแม่สอดให้มีการเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
4) การพัฒนาเส้นทางคมนาคมในอำเภอแม่สอด  ได้แก่ 
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- 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 
รัฐบาลมีนโยบายเสริมสร้างศักยภาพและเพ่ิมขีดความสามารถในการเข้าสู่ AEC โดยพัฒนาเมืองชายแดนเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ : Special Economic 

Zones)  ในการนำประเทศเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กระตุ้นเศรษฐกิจ กระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และเสริมความ
มั่นคงของประเทศ   

สำหรับจังหวัดตาก กรมโยธาธิการและผังเมืองได้กำหนดแนวคิดการวางผังพัฒนาพ้ืนที่เฉพาะเพ่ือรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตาก โดยวาง Positioning 
คือ “เมืองคู่แฝดเขตการค้าเมียวดี สหภาพเมียนมาร์ มีระยะทางไปยังท่าเรือมะละแหม่ง และเมืองย่างกุ้งที่ใกล้ที่สุด” โดยมีแนวทางการพัฒนาเป็นเขตอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
เฟอร์นิเจอร์ ศูนย์ขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ คลังสินค้า ที่อยู่อาศัยสำหรับแรงงานและประกอบการ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาฝีมือแรงงาน  

โดยดำเนินการเร่งรัดวางและปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัด ผังพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ผังเมืองรวมเมือง และผังเมืองรวมชุมชนชายแดน เพื่อจัดระเบียบ
การใช้ประโยชน์ที่ดินและระบบคมนาคมขนส่งให้สอดคล้องกับการพัฒนาพื้นที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ออกแบบวางผังพ้ืนที่เฉพาะชุมชนชายแดนวางผังโซนนิ่งการใช้ประโยชน์
ที่ดิน วางระบบสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ และออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ให้เป็นระเบียบ สวยงาม และ
ปลอดภัย 

12.3) สิทธิประโยชน์และการส่งเสริมการค้า การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก 
1) กรณีเป็นกิจการทั่วไปในประเภทกิจการที่อยู่ในข่ายให้การส่งเสริมและตั้งในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
2) กรณีเป็นกิจกรรมเป้าหมายสำหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให้ได้รับสิทธิประโยชน์ อาทิ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี โดยจำกัดเวลาไม่เกินร้อยละ 100 

ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียน ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลฯ ร้อยละ 50 ของอัตราปรกติ เป็นระยะเวลา 5 ปี หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา 2 เท่า 
เป็นเวลา 10 ปี 
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สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้กำหนดบทบาท ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก เป็น “ศูนย์เปลี่ยนถ่าย
สินค้าระหว่างประเทศ/เครือข่ายอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น” โดยกำหนดโครงสร้างเศรษฐกิจ บริการ 51.47 % เกษตร 24.94 % อุตสาหกรรม 16.93 % มีผลผลิตใน
พ้ืนที่ ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าว ถั่วเขียวผิวมัน ถั่วเหลือง พืชผัก ประมงน้ำจืด อุตสาหกรรมส่วนใหญ่เกี่ยวกับเครื่องแต่งกาย เกษตร และสิ่งทอ ในขณะที่ภาคบริการเป็น
ขายส่ง/ขายปลีก โดยมีอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย ได้แก่  อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม  อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรและประมง เช่น อุตสาหกรรมแป้ง
ข้าวโพด น้ำมันข้าวโพด  การผลิตอาหารสัตว์  การผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกส์  อุตสาหกรรมผลิตเครื่องเรือนจากไม้  อุตสาหกรรมเครื่องหนัง  อุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับ  อุตสาหกรรมชิ้นส่วนประกอบยานยนต์  นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม และนิคมอุตสาหกรรมบริการ  กิจการด้านโลจิสติกส์ อาทิ คลังสินค้า ศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้า 

การเชื่อมโยงภูมิภาค มูลค่าการค้าชายแดนเพ่ิมสูงขึ้น ส่วนใหญ่มาจากการที่เมียนมาร์นำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคจากฐานการผลิตส่วนกลางของประเทศไทย 
เศรษฐกิจระดับท้องถิ่นยังไม่มีรูปแบบเครือข่ายการผลิตระหว่างประเทศ แต่มีโอกาสเชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษในเมืองเมียวดี ผะอัน ย่างกุ้งได้ 

 
12. กรอบการประเมินสถาบันอุดมศึกษาจากหน่วยงานภายนอก 

มหาวิทยาลัยของรัฐทุกแห่งถูกประเมินโดยองค์กรภายนอกอย่างเป็นทางการ 2 หน่วยงานประกอบด้วย 
1) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กำหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
2) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กำหนดเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ซึ่งในปีงบประมาณ            

พ.ศ. 2563 ทาง ก.พ.ร. จะใช้ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจาก สกอ. เป็นหลัก 
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน  ประกอบด้วยผลการดำเนินงานระดับหลักสูตร  ระดับคณะ  และตัวบ่งชี้ที่

ดำเนินการในระดับมหาวิทยาลัย จำนวน 6 องค์ประกอบ รวม 20 ตัวบ่งชี้  ดังนี้ 
องค์ประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต (มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน) 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
1.2 อาจารย์ประจำสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
1.3 อาจารย์ประจำสถาบันที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
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1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
องค์ประกอบที่ 2 : การวิจัย (มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม) 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย 
2.4 จำนวนชุมชนที่พ่ึงพาตนเองได้จากผลงานวิจัย 

องค์ประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการ (มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น) 
3.1 ระบบและกลไกการพัฒนาท้องถิ่น 
3.2 จำนวนวิสาหกิจชุมชน หรือผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือกลุ่มอาชีพ หรือ ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ 
3.3 จำนวนชุมชนต้นแบบที่สามารถบริหารจัดการและพ่ึงพาตนเองได้ 

องค์ประกอบที่ 4 : การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (มาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย) 
4.1 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  
4.2 จำนวนแหล่งเรียนรู้หรือข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

องค์ประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ (มาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ) 
5.1 การบริหารของสถาบันเพ่ือการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบัน  
5.2 ผลการบริหารงานคณะ 
5.3 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 

องค์ประกอบที่ 6 : การผลิตและพัฒนาครู (มาตรฐานที่ 6 ด้านการผลิตและพัฒนาครู) 
6.1 การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
6.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
6.3 จำนวนสถานศึกษาที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานร่วมกับมหาวิทยาลัย 
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                                ส่วนที่ 2 : ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม ศักยภาพ (SWOT Analysis) 

 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร (SWOT ANALYSIS) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 

S=Strengths (จุดแข็ง) W=Weaknesses (จุดอ่อน) 
1. อาจารย์ทุกคนให้ความสนใจเอาใจใส่ต่อนักศึกษา และมีการพัฒนาการสอนอย่าง
ต่อเนื่องทำให้ผลการประเมินการสอนของอาจารย์ทุกคนอยู่ในระดับดี – ดีมาก 
2. บัณฑิตของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตอยู่
ในระดับดีในด้าน ความขยัน  อดทน ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ การทำงานเป็นทีม 
3. ในด้านการบริการวิชาการและสร้างประโยชน์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เป็นที่ยอมรับของชุมชน และเข้าใช้บริการอย่างต่อเนื่อง  เช่น โครงการสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค โครงการ 1 หลักสูตร 1 โครงการบริการวิชาการ  
การให้บริการด้านการตรวจวิเคราะห์ และการจัดกิจกรรมบริการวิชาการตามความ
ต้องการของหน่วยงาน  เป็นต้น   
4. หน่วยงานในสังกัดของคณะฯที่เสริมความเข้มแข็งทางวิชาการ วิจัย บริการวิชาการ 
เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานภายนอก เช่น ศูนย์ส่งเสริมและตรวจสอบการผลิตตาม
มาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร ศูนย์บริการทางการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก  ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์  และโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เป็นต้น 

1. สัดส่วนของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
2. สัดส่วนของอาจารย์ประจำที่มีวุฒิปริญญาเอก ต่ออาจารย์ประจำ ยังไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ 
3. จุดขายเพ่ือให้มีนักศึกษาเข้าเรียนในหลักสูตรที่เปิดสอนยังไม่โดดเด่นจูงใจ ขาดการ
ประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายและต่อเนื่อง 
4.ความพร้อมของนักศึกษาแรกเข้าในด้านทักษะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ และการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา แต่ละบุคคลไม่เท่าเทียมกัน ซึ่ง
ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอน  
5. ความสามารถทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากร นักศึกษา ยังมีข้อจำกัดไม่
สามารถนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน  วิจัย และการทำงาน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
6. สัดส่วนของอาจารย์ประจำที่มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ นานาชาติ 
วารสารที่มี Impact factor ยังมีปริมาณน้อย 
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5. คณะฯ มีบรรยากาศและวัฒนธรรมในการทำงานที่ดี บุคลากรของคณะได้รับการ
ยอมรับในด้านความตั้งใจปฏิบัติงาน ผลงานมีคุณภาพ เช่น การพัฒนาคุณภาพงาน
โดยกระบวนการจัดการความรู้ (KM) และนำผลการ KM มาถ่ายทอดเพ่ือปฏิบัติ 
6. ระบบการบริหารจัดการคณะมีประสิทธิภาพได้รับผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาและผลการประเมินการบริหารงานอยู่ในระดับสูง 

7. สัดส่วนการนำผลงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ เช่น การต่อยอดในเชิง
พาณิชย์  การถ่ายทอดเพ่ือให้บริการแก่สังคมแก่ผู้ใช้ประโยชน์ ยังมีน้อย 
8.จำนวนห้องปฏิบัติการที่ได้การรับรองมาตรฐานยังมีน้อย  
9.บุคลากรสายสนับสนุนยังไม่มีการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น 
10.ระบบการพัฒนาศักยภาพระดับบุคคลของนักศึกษายังไม่เข้มแข็ง 

 
การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

O=Opportunities (โอกาส) T=Treats (อุปสรรค) 
1. มีโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์สนับสนุนทุนการศึกษาต่อ 1-2 ปีและได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการครู 
ทำให้บัณฑิตวิทยาศาสตร์มีโอกาสในการมีงานทำสูงขึ้น (โครงการครูคืนถิ่น) 
2. มีหน่วยงานในท้องถิ่นให้โอกาสหรือมีความต้องการรับบุคลากรสายวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือปฏิบัติงานในองค์กรทั้งหน่วยงาน
รัฐบาล และเอกชน 
3. การกำหนดในข้อตกลงเบื้องต้นให้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาอาเซียน ทำให้มีการ
จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมมายังคณะฯ สำหรับจัดทำโครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาและบุคลากร 
4. มีแหล่งทุนสนับสนุนการทำวิจัยจากหน่วยงานภายในและภายนอก 
5. นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีการส่งเสริมให้โรงเรียน
จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะวิทยาศาสตร์แก่นักเรียน 

1. นักเรียนมีทัศนคติในการเลือกศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีว่าเรียน
ยากและจบการศึกษายาก 
2. กฎระเบียบการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษามีการเปลี่ยนแปลงบ่อย 
3. นโยบายจำกัดอัตราการรับบุคลากรแทนอัตราที่เกษียณอายุทำให้การได้รับจัดสรร
บุคลากรสายสอนและสายสนับสนุนของทุกหลักสูตร มีจำนวนต่ำกว่ากรอบ
อัตรากำลังที่กำหนดไว้ 
4. สกอ. ถูกตัดงบประมาณ อาจมีผลให้มีการปรับลดงบประมาณสนับสนุนด้านการ
วิจัย หรืออ่ืนๆ 
5. บุคลากรของคณะฯ ขาดความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำโครงการของบประมาณ
ด้านการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ จากรัฐบาลที่มีการเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดต่างๆ ทำให้ไม่สนใจเขียนโครงการเพ่ือขอรับ
ทุน หรือเขียนโครงการได้ไม่ถูกต้อง ทำให้มีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับการจัดสรรทุนที่
ขอรับงบประมาณ 
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6. คณะตั้งอยู่ในเขตภูมิภาค ซึ่งมีการส่งเสริมเอกลักษณ์ทางด้านศิลปวัฒนธรรมอย่าง
เด่นชัด 
7. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยเพิ่มช่องทางในการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริมภาพลักษณ์ของคณะ 
8. นโยบายและยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาใน
ภูมิภาคอาเซียน สนับสนุนให้สถานศึกษาเปิดสอนหลักสูตรที่เป็นจุดแข็งของประเทศ
ไทย เช่น อาหารไทย การท่องเที่ยว แพทย์แผนไทย การดูแลผู้สูงอายุ ภาษาไทย ช่วย
สร้างความชัดเจนในแนวทางพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือผลิตบัณฑิตในสาขาที่เป็น
ที่ต้องการของตลาดแรงงานในกลุ่มประเทศอาเซียน 

 
กราฟ SWOT 

S=Strengths (จุดแข็ง) น้ำหนัก คะแนน น้ำหนักคะแนน 
1. อาจารย์ทุกคนให้ความสนใจเอาใจใส่ต่อนักศึกษา และมีการพัฒนาการสอนอย่างต่อเนื่องทำให้ผลการประเมิน
การสอนของอาจารย์ทุกคนอยู่ในระดับดี – ดีมาก 
2. บัณฑิตของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตอยู่ในระดับดีในด้าน ความขยัน  
อดทน ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ การทำงานเป็นทีม 
3. ในด้านการบริการวิชาการและสร้างประโยชน์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นที่ยอมรับของชุมชน และเข้า
ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง  เช่น โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค โครงการ 1 หลักสูตร 1 โครงการ
บริการวิชาการ  การให้บริการด้านการตรวจวิเคราะห์ และการจัดกิจกรรมบริการวิชาการตามความต้องการของ
หน่วยงาน  เป็นต้น   

0.060 
 

0.060 
 

0.060 
 

0.060 
0.060 

 

5 
 
5 
 
5 
 
4 
4 
 

0.30 
 

0.30 
 

0.30 
 

0.24 
0.30 

 



 
 

 

แผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2561 – 2565 (ปรับปรุงปีงบประมาณ 2565) 

 

4. หน่วยงานในสังกัดของคณะฯที่เสริมความเข้มแข็งทางวิชาการ วิจัย บริการวิชาการ เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงาน
ภายนอก เช่น ศูนย์ส่งเสริมและตรวจสอบการผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร ศูนย์บริการทาง
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์  และโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เป็นต้น 
5. คณะฯ มีบรรยากาศและวัฒนธรรมในการทำงานที่ดี บุคลากรของคณะได้รับการยอมรับในด้านความตั้งใจ
ปฏิบัติงาน ผลงานมีคุณภาพ เช่น การพัฒนาคุณภาพงานโดยกระบวนการจัดการความรู้ (KM) และนำผลการ KM 
มาถ่ายทอดเพ่ือปฏิบัติ 
6. ระบบการบริหารจัดการคณะมีประสิทธิภาพได้รับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาและผลการประเมินการ
บริหารงานอยู่ในระดับสูงรวม 
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W=Weaknesses (จุดอ่อน) น้ำหนัก คะแนน น้ำหนักคะแนน 
1. สัดส่วนของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ยังไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ 
2. สัดส่วนของอาจารย์ประจำที่มีวุฒิปริญญาเอก ต่ออาจารย์ประจำ ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
3. จุดขายเพ่ือให้มีนักศึกษาเข้าเรียนในหลักสูตรที่เปิดสอนยังไม่โดดเด่นจูงใจ ขาดการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย
และต่อเนื่อง 
4. ความพร้อมของนักศึกษาแรกเข้าในด้านทักษะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และการใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา แต่ละบุคคลไม่เท่าเทียมกัน ซึ่งส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอน  
5. ความสามารถทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากร นักศึกษา ยังมีข้อจำกัดไม่สามารถนำไปปรับใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน  วิจัย และการทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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6. สัดส่วนของอาจารย์ประจำที่มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ นานาชาติ วารสารที่มี Impact factor 
ยังมีปริมาณน้อย 
7. สัดส่วนการนำผลงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ เช่น การต่อยอดในเชิงพาณิชย์  การถ่ายทอดเพ่ือให้
บริการแก่สังคมแก่ผู้ใช้ประโยชน์ ยังมีน้อย 
8.จำนวนห้องปฏิบัติการที่ได้การรับรองมาตรฐานยังมีน้อย 
9.บุคลากรสายสนับสนุนยังไม่มีการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น 
10.ระบบการพัฒนาศักยภาพระดับบุคคลของนักศึกษายังไม่เข้มแข็งรวม 
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O=Opportunities (โอกาส) น้ำหนัก คะแนน น้ำหนักคะแนน 

1. มีโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สนับสนุนทุนการศึกษาต่อ 
1-2 ปีและได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการครู ทำให้บัณฑิตวิทยาศาสตร์มีโอกาสในการมีงานทำสูงขึ้น 
2. มีหน่วยงานในท้องถิ่นให้โอกาสหรือมีความต้องการรับบุคลากรสายวิทยาศาสตร์เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือ
ปฏิบัติงานในองค์กร 
3. การกำหนดในข้อตกลงเบื้องต้นให้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาอาเซียน ทำให้มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม 
มายังคณะ สำหรับจัดทำโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาและบุคลากร 
4. มีแหล่งทุนสนับสนุนการทำวิจัยจากหน่วยงานภายในและภายนอก 
5. นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีการส่งเสริมให้โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะ
วิทยาศาสตร์แก่นักเรียน 
6. คณะตั้งอยู่ในเขตภูมิภาค ซึ่งมีการส่งเสริมเอกลักษณ์ทางด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างเด่นชัด 
7. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยเพิ่มช่องทางในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ และ การบริหารคณะ 
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O=Opportunities (โอกาส) น้ำหนัก คะแนน น้ำหนักคะแนน 
8. นโยบายและยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน สนับสนุนให้
สถานศึกษาเปิดสอนหลักสูตรที่เป็นจุดแข็งของประเทศไทย เช่น อาหารไทย การท่องเที่ยว แพทย์แผนไทย การดูแล
ผู้สูงอายุ ภาษาไทย ช่วยสร้างความชัดเจนในแนวทางพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือผลิตบัณฑิตในสาขาท่ีเป็นที่
ต้องการของตลาดแรงงานในกลุ่มประเทศอาเซียน 

รวม 

 
 
 

0.62 

 
 
 

- 

 
 
 

2.79 

 
T=Treats (อุปสรรค) น้ำหนัก คะแนน น้ำหนักคะแนน 

1. นักเรียนมีทัศนคติในการเลือกศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีว่าเรียนยากและจบการศึกษายาก 
2. กฎระเบียบการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษามีการเปลี่ยนแปลงบ่อย 
3. นโยบายจำกัดอัตราการรับบุคลากรแทนอัตราที่เกษียณอายุทำให้การได้รับจัดสรรบุคลากรสายสอนและสาย
สนับสนุนของทุกหลักสูตร มีจำนวนต่ำกว่ากรอบอัตรากำลังที่กำหนดไว้ 
4. สกอ.ถูกตัดงบประมาณ อาจมีผลให้มีการปรับลดงบประมาณสนับสนุนด้านการวิจัย หรืออ่ืนๆ 
5. บุคลากรของคณะฯ ขาดความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำโครงการของบประมาณด้านการศึกษา การวิจัย การ
บริการวิชาการ จากรัฐบาลที่มีการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดต่างๆ ทำให้ไม่สนใจเขียน
โครงการเพื่อขอรับทุน หรือเขียนโครงการได้ไม่ถูกต้อง ทำให้มีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับการจัดสรรทุนที่ขอรับ
งบประมาณ 

รวม 

0.08 
0.07 
0.08 

 
0.07 
0.08 

 
 
 

0.38 

5 
4 
4 
 
5 
5 
 
 
 

- 

0.40 
0.28 
0.32 

 
0.35 
0.40 

 
 
 

1.75 
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S=Strengths (จดุแข็ง)

O=Opportunities (โอกาส)

W=Weaknesses (จดุอ่อน)

T=Treats (อปุสรรค)

SWOT analysis คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
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แผนที่กลยุทธ์  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 ถ่ายทอดจากมหาวิทยาลัยสู่คณะ 
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4.4) พัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ โดยการนำเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส ์

4.3) พัฒนาองค์การ 
ให้มีระบบบริหารจัดการที่ดี 

1.1) ยกระดับศักยภาพชุมชนให้พ่ึงพาตนเองได้ 

4.1) พัฒนาระบบและกลไกการจดัหารายได้ที่เป็นรูปธรรม 

4.2) สร้างความผูกพันของลูกค้าและบุคลากร 

4.6) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ 
องค์กรภายในและต่างประเทศ 

เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิผลตามวิสัยทัศน ์
และพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

4.5) พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลที่เอื้อต่อ 
การรักษาคนดี คนเก่ง และพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้เป็น

มืออาชีพ 

2.1) พัฒนาอาจารย์ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

ให้เป็นผู้นำทางวิชาการด้านการยกระดับ 

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

2.2) พัฒนาบัณฑิตครูให้มีคุณภาพสูง  
(High performance teacher)  

เพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืน 

2.3) สร้างนวัตกรรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำการให้มีสมรรถนะสอดคล้องกบั

ความต้องการในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

3.1) พัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะการวิจัยและนวัตกรรม 
ที่นำไปใช้พัฒนาชุมชน 

3.2) ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการ 
ของผู้ใช้บัณฑิตทั้งด้านสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ 21 

และคุณลักษณะ 4 ประการ คือ มีทัศนคติที่ดีและถกูต้อง  
มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคงเขม้แข็ง มอีาชีพ มีงานทำ  

และมีความเป็นพลเมืองดี มีวินัย 

3.5) พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ 

1.3) ยกระดับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
และการใช้ประโยชน์งานวิจัยหรือ 

ทรัพย์สินทางปัญญา 

1.4) ส่งเสริมการเรียนรู้และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ให้แก่ชุมชนเพ่ือเพ่ิมพลังปัญญาของแผ่นดิน 

1.2) พัฒนาระบบและกลไก 
การบริหารจัดการงานวิจัยพัฒนาท้องถิ่น 

3.4) ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้บูรณาการกับการทำงาน 
และเสริมสร้างทักษะและจิตสำนกึในการพัฒนาท้องถิ่น 

3.3) ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ทันสมัยและพัฒนาหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการ       

ที่ตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ 
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มหาวิทยาลยัที่มีความพร้อมในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพฒันาท้องถิ่น 

วิสัยทัศน ์

พันธกิจที่ 1 

สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น 

พันธกิจที่ 2 

ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

พันธกิจที่ 3 

ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ และ

ความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา การ

สร้างสรรค์และการสื่อสาร ด้วยหลักคุณธรรม 

คุณภาพและมาตรฐานระดับชาติและสากล 

พันธกิจที่ 4 

บริหารจัดการมหาวิทยาลยัด้วยเทคโนโลยี

และนวัตกรรมที่ทันสมัย  โปร่งใสด้วยหลัก 

ธรรมาภิบาล  มกีารพัฒนาอยา่งก้าวหนา้ 

ต่อเนื่องและยั่งยืน 

พันธกิจ 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 1 

การพัฒนาท้องถิ่นดว้ยพันธกจิสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่น 

ด้วยศาสตร์พระราชา 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 2 

การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครู

และบุคลากรทางการศึกษา 

 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 3 

การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิต

บัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 4 

การพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัย

ให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล และ

เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม 

 

 

ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์  พันธกิจ  ประเด็นยุทธศาสตร์  เปา้ประสงค์  กลยุทธ์  ตวัช้ีวัด  และมาตรการ 
ถ่ายทอดจากมหาวิทยาลัยสู่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
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เป้าประสงค์ที่ 1 

เพิ่มขีดความสามารถ สร้างความได้เปรียบในเชิง

แข่งขัน และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม แก่ชุมชน

และท้องถ่ิน ภายใต้บริบทของท้องถ่ินโดยการบูรณา

การพันธกิจสัมพันธ์เพื่อเป็นที่พึ่งของท้องถ่ิน 

เป้าประสงค์ที่ 2 

บัณฑิตครู ครูและบุคลากรทางการศึกษามี

คุณภาพ และมีสมรรถนะตามมาตรฐาน 

เป้าประสงค์ที่ 3 

บัณฑิตมีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม 

เป้าประสงคท์ี่ 4 

ระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยตามหลักธรร

มาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม 

เป้าประสงค์ 

26 มาตรการ 

 

19 มาตรการ 

 

33 มาตรการ 

 

42 มาตรการ 

 

มาตรการ 

4 กลยุทธ์ 3 กลยุทธ์ 5 กลยุทธ์ 6 กลยุทธ์ กลยุทธ ์

9 ตัวชี้วัด 9 ตัวชี้วัด 12 ตัวชี้วัด 6 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด 
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ทั้งนี้  โดยในสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งถ่ายทอดจากแผนปฏิบัติราชการ ประปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกำแพงเพชร  ฉบับนี้ทำขึ้นโดยพิจารณาจากนโยบายของสภามหาวิทยาลัยและเน้นการดำเนินงานตามนโยบายด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามนโ ยบายรัฐบาล  
(พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)  ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)  นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  (ร่าง) แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2574)  แผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560-2579  นโยบายการปรับยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)  มาตรฐานการศึกษาของชาติ  มาตรฐานการอุดมศึกษา  มาตรฐาน
วิชาชีพที่เก่ียวข้อง  รวมถึงทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)  โดยบูรณาการยุทธศาสตร์  ภารกิจ  โครงการ
ตามนโยบาย  และอัตลักษณ์  จุดเน้น  จุดเด่นของมหาวิทยาลัยที่มีความสอดคล้องและสามารถสนับสนุนการบริหารประเทศให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายพร้อมกับความ
คาดหวังในการพัฒนาการศึกษาของท้องถิ่นและประเทศให้มีศักยภาพในการแข่งขันและสามารถเทียบเคียงกับประเทศต่างๆ ได้  โดยใช้กระบวนการมี ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก  ซึ่งแผนปฏิบัติราชการฉบับนี้ เป็นแผนที่ครอบคลุมตามภารกิจของมหาวิทยาลัย คือ ด้านการเรียนการสอน  การ วิจัย  การบริการวิชาการ  
และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  และได้มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.  2561-2580) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และแผนกล
ยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งทิศทางการ
พัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ในการพัฒนา 4 ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

1. การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่นด้วยศาสตร์พระราชา 
2. การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม 
4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม 
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ส่วนที่ 3 : แผนกลยุทธป์งีบประมาณ 2561 – 2565 เพื่อถ่ายทอดสู่แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 

ปรัชญา 
มุ่งผลิตทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพ พัฒนาท้องถิ่นโดยการบริการวิชาการโดยใช้ฐานของการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

วิสัยทัศน์ (Vision) : 
ปี 2565 เป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความโดดเด่นในการผลิตบัณฑิต ด้วยกระบวนการวิจัย และบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจ Missions) : 
1. สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น 
2. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา การสร้างสรรค์และการสื่อสาร ด้วยหลักคุณธรรม คุณภาพและมาตรฐานระดับชาติและ

สากล 
4. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย  โปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล  มีการพัฒนาอย่างก้าวหน้า ต่อเนื่องและยั่งยืน 

วัตถุประสงค์ของคณะ (Objectives) : 
1. จัดการศึกษาสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปัจจุบันและผลิตกำลังคน เพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศ 
2. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา แก่สังคม ท้องถิ่นและประชาชน 
3. การบูรณาการงานวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เข้ากับกระบวนการการจัดการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมกับชุมชน และท้องถิ่น โดยเน้น

คุณภาพสู่ความเป็นเลิศ 
4. การยกคุณภาพชีวิต การลดช่องว่างและเหลื่อมล้ำทางสังคม และสร้างประชาชนใน ท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน สู่ประเทศไทย 4.0 
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ค่านิยมหลัก (Core Values) : SCIENCE 
 S = Scientific mind มีจิตวิทยาศาสตร์ จิตวิญญาณทางวิทยาศาสตร์ 
 C = Community awareness การตระหนักและให้ความสำคัญกับชุมชน 
 I = Integration การบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 
 E = Ethic มีจรรยาบรรณ 
 N = Native wisdom ให้คุณค่ารักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 C = Co-operation and Charity ความร่วมมือ ความมีน้ำใจ เต็มใจช่วยเหลือ เอื้อเฟ้ือ 
 E = Evolution มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 

อัตลักษณ์  บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น 
 
เอกลักษณ์ การบริการวิชาการโดยใช้ฐานของการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท้องถิ่น 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) : 

1. การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่นด้วยศาสตร์พระราชา 
2. การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม 
4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม 
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เป้าประสงค์ (Goals) : 
1. เพ่ิมขีดความสามารถ สร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม แก่ชุมชนและท้องถิ่น ภายใต้บริบทของท้องถิ่นโดยการบูรณาการ            

พันธกิจสัมพันธ์เพ่ือเป็นที่พ่ึงของท้องถิ่น 
2. บัณฑิตครู ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ และมีสมรรถนะตามมาตรฐาน 
3. บัณฑิตมีคุณภาพที่สร้างสรรค์สังคม 
4. ระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย (Target) 

หมายเหตุ 
2561 2562 2563 2564 2565 61-65 

1. การพัฒนาท้องถิ่นด้วย        
พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
กับสังคมท้องถิ่นด้วยศาสตร์
พระราชา 

1 จำนวนชุมชนหรือประเด็นที่ได้รับการชี้นำ แก้ไข
ปัญหาจากนวัตกรรม ที่สร้างสรรค์ขึ้น  

1 1 2 2 3 3 (1) รองคณบดีฝ่ายบริการ
วิชาการและกิจการพิเศษ 
(2) ผู้ช่วยคณบดี 
(3) หลักสูตรต่าง ๆ 

* จำนวนของหมู่บ้านที่มีดัชนีชี้วัดความสุขมวลรวม
ชุมชนเพ่ิมข้ึน * 

- - - - 1 1 รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ
และกิจการพิเศษ 

2 จำนวนกำลังแรงงานและผู้สูงวัยกลุ่มเป้าหมายที่
ได้รับการพัฒนา 

- - 30 40 50 60 (1) รองคณบดีฝ่ายบริการ
วิชาการและกิจการพิเศษ 
(2) หลักสูตรต่าง ๆ 

* อัตราการอพยพของประชากรวัยทำงานใน
ท้องถิ่นลดลง * 

- - - - 10 10 รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ
และกิจการพิเศษ 

3 ร้อยละของอาจารย์ที่มีผลงานวิจัยพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากการ มีส่วนร่วมของชุมชนต่อ
จำนวนอาจารย์ประจำ 

35 40 45 50 55 55 (1) รองคณบดีฝ่ายบริการ
วิชาการและกิจการพิเศษ 
(2) รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
วิจัยและนวัตกรรม 
(3) ผู้ช่วยคณบดี 

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

หมายเหตุ 
2561 2562 2563 2564 2565 61-65 

(4) หลักสูตรต่าง ๆ 
4 ร้อยละของงบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัย

พัฒนาชุมชนท้องถิ่นต่องบประมาณทุนอุดหนุน
การวิจัยทั้งหมด 

35 40 45 50 55 55 (1) รองคณบดีฝ่ายบริการ
วิชาการและกิจการพิเศษ 
(2) รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
วิจัยและนวัตกรรม 
(3) ผู้ช่วยคณบดี 

5 จำนวนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติและนานาชาติ            ซึ่งอยู่ใน
ฐานข้อมูลตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ 

- - 10 11 12 33 (1) รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
วิจัยและนวัตกรรม 
(2) ผู้ช่วยคณบดี 

6 จำนวนผลงานวิจัยที่ยื่นจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร 
หรือได้รับสิทธิบัตร             อนุสิทธิบัตร 

1 1 1 1 1 6 (1) รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
วิจัยและนวัตกรรม 
(2) ผู้ช่วยคณบดี 

7 จำนวนชุมชนที่ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

1 1 1 1 1 6 (1) รองคณบดีฝ่ายบริการ
วิชาการและกิจการพิเศษ 
(2) รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
วิจัยและนวัตกรรม 
(3) ผู้ช่วยคณบดี 
(4) หลักสูตรต่าง ๆ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย (Target) 

หมายเหตุ 
2561 2562 2563 2564 2565 61-65 

2. การยกระดับมาตรฐานการ
ผลิตและพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

10 ร้อยละของอาจารย์ในสถาบันผลิตครูที่สอบผ่าน
มาตรฐานภาษาอังกฤษ  

- - 21 21 21 21 (1) รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
วิจัยและนวัตกรรม 
(2) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

11 ร้อยละของอาจารย์ในสถาบันผลิตครูที่จัดการ
เรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (ยกเว้น
โปรแกรมวิชาที่สอนเป็นภาษาต่างประเทศ) 

- - 19 22 25 25 (1) รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
วิจัยและนวัตกรรม 
(2) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

 ร้อยละของอาจารย์ที่ไม่มีวุฒิครูที่ได้รับการ
พัฒนาด้านสมรรถนะ ทางวิชาชีพครู 

- - 53 55 57 57 (1) รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
วิจัยและนวัตกรรม 
(2) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

12 ร้อยละของนักศึกษาครูที่ผ่านการประเมินระดับ
ความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน 
CEFR (Common European Framework of 
Reference for Languages) หรือเกณฑ์
มาตรฐานอ่ืน 

6 6 8 8 10 10 (1) รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 
(2) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

13 ร้อยละของบัณฑิตครูที่ได้รับการคัดเลือกเพ่ือ
บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
โครงการพิเศษ 

12 14 24 25 26 26 (1) รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 
(2) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 



 
 

 

แผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2561 – 2565 (ปรับปรุงปีงบประมาณ 2565) 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย (Target) 

หมายเหตุ 
2561 2562 2563 2564 2565 61-65 

14 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีผลงานวิจัย
ที่ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณะหรือมีการ
นำไปใช้ประโยชน์ 

10 10 11 13 15 15 (1) รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 
(2) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

15 ร้อยละของนักศึกษาครูชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่าน 
ภาค ก. ตามเกณฑ์ ก.พ. 

- - - - - -  

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย (Target) 

หมายเหตุ 
2561 2562 2563 2564 2565 61-65 

3. การยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มี
คุณภาพสร้างสรรค์สังคม 
 

19 ร้อยละของหลักสูตรที่มีงานวิจัยของนักศึกษาซึ่ง
นำไปใช้การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น หรือมีผลงาน
ตีพิมพ์เผยแพร่จากงานวิจัยของนักศึกษา 

- - 50 55 60 60 (1) รองคณบดีฝ่ายบริการ
วิชาการและกิจการพิเศษ 
(2) รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
วิจัยและนวัตกรรม 
(3) ผู้ช่วยคณบดี 
(4) หลักสูตรต่าง ๆ 

20 ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

- - 3 3.5 4 4 รองคณบดีฝ่ายวางแผนพัฒนา
และประกันคุณภาพ
การศึกษา 



 
 

 

แผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2561 – 2565 (ปรับปรุงปีงบประมาณ 2565) 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย (Target) 

หมายเหตุ 
2561 2562 2563 2564 2565 61-65 

21 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านการ
ประเมินคุณภาพตามกรอบ KPRUQF  โดย
ได้รับคะแนนประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
ระดับคะแนน 5 

75 75 75 80 80 80 คณบดีและรองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

22 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการขึ้นทะเบียน
ประกอบวิชาชีพหรือผ่านการทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับสาขา 
 

- - 20 25 30 30 รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 

23 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้าย
ที่สอบผ่านในระดับ A2 ตามมาตรฐาน CEFR 
หรือมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า 

- - 20 25 30 30 รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 

24 อัตราการได้งานทำ/ทำงานตรงสาขา/ประกอบ
อาชีพอิสระทั้งตามภูมิลำเนาและนอกภูมิลำเนา
ของบัณฑิต ภายในระยะเวลา 1 ปี 

- - 20 25 30 30 รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 

25 ร้อยละของหลักสูตรระดับอุดมศึกษาท่ีมีผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับดี 

20 25 35 35 40 40 รองคณบดีฝ่ายวางแผนพัฒนา
และประกันคุณภาพ
การศึกษา 

26 จำนวนหลักสูตรที่ถูกปรับปรุงให้ทันสมัย หรือ
หลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่

- - 1 2 3 21 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย
และนวัตกรรม 



 
 

 

แผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2561 – 2565 (ปรับปรุงปีงบประมาณ 2565) 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย (Target) 

หมายเหตุ 
2561 2562 2563 2564 2565 61-65 

ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้อง
กับการพัฒนาประเทศ 

28 จำนวนหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนเชิง
บูรณาการกับการปฏิบัติงานจริง 

- 1 1 2 5 6 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย
และนวัตกรรม 

29 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 50 55 65 65 70 70 รองคณบดีฝ่ายวางแผนพัฒนา
และประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย (Target) 

หมายเหตุ 
2561 2562 2563 2564 2565 61-65 

4. การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย 
ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล 
และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม 
 

30 จำนวนหลักสูตรระยะสั้นหรือการให้บริการที่
ก่อให้เกิดรายได้ 

- - 2 2 2 6 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย
และนวัตกรรม 

32 ร้อยละของหน่วยงานที่มีระบบการบริหาร
จัดการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล 

10 10 10 20 20 20 (1) คณบดี 
(2) ผู้ช่วยคณบดีและหัวหน้า
สำนักงานคณบดี 

33 ร้อยละของหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการที่
สอดคล้องกับมาตรฐานมหาวิทยาลัย
อิเล็กทรอนิกส์ 

30 35 
 

40 45 50 50 (1) คณบดี 
(2) ผู้ช่วยคณบดีและหัวหน้า
สำนักงานคณบดี 



 
 

 

แผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2561 – 2565 (ปรับปรุงปีงบประมาณ 2565) 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย (Target) 

หมายเหตุ 
2561 2562 2563 2564 2565 61-65 

34 ร้อยละบุคลากรที่มีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่
กำหนด 

40 45 50 55 60 60 (1) คณบดี 
(2) รองคณบดีฝ่ายวางแผน
พัฒนาและประกันคุณภาพ
การศึกษา 
(3) ผู้ช่วยคณบดีและหัวหน้า
สำนักงานคณบดี 

 
หมายเหตุ :  1. จำนวนตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์มีจำนวน 37 ตัวชี้วัด แต่จะใช้ในการประเมินผลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 27 ตัวชี้วัด  และมีตัวชี้วัด                   
2 ตัวชี้วัด ที่จะเริ่มต้นดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  



 
 

 

แผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2561 – 2565 (ปรับปรุงปีงบประมาณ 2565) 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่นด้วยศาสตร์พระราชา 
เป้าประสงค์ที่ 1 เพ่ิมขีดความสามารถ สร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม แก่ชุมชนและท้องถิ่น ภายใต้บริบทของท้องถิ่นโดยการ บูรณาการ
พันธกิจสัมพันธ์เพ่ือเป็นที่พ่ึงของท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 1.1 ยกระดับศักยภาพชุมชนให้พ่ึงพาตนเองได้   
ตัวช้ีวัดที่  

1. จำนวนชุมชนหรือประเด็นที่ได้รับการชี้นำ แก้ไขปัญหาจากนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้น  
2. จำนวนของหมู่บ้านที่มีดัชนีชี้วัดความสุขมวลรวมชุมชนเพิ่มขึ้น (เริ่มต้นปี 2565) 
3. จำนวนประชาชนในชุมชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนา 
4. อัตราการอพยพของประชากรวัยทำงานในท้องถิ่นลดลง (เริ่มต้นปี 2565) 

ผลการทบทวนและปรับปรุง โครงการตามยุทธศาสตร์ : โครงการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มาตรการ : 
1.1.1 ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ

และแนวทางการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และโครงการตามพระบรมราโชบายในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

1.1.2 รวบรวมและจัดทําฐานข้อมูลแหล่งทุนการพัฒนาเชิงพ้ืนที่
ภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  

1.1.3 ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานเขียนโครงการเพ่ือขอรับทุนสนับสนุน
การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ จากหน่วยงานภายนอก 

1.1.4 ส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร ทําวิจัยและผลงานทางวิชาการท่ีเน้นการสร้าง
นวัตกรรม ผลงานทางวิชาการลักษณะอ่ืน และผลงานทาง

 
1. โครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริและ

การแนวทางการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

2. ส่งเสริมศักยภาพอาจารย์ในการเขียนโครงการ
ในการบูรณาการเชิงพื้นที่และการเขียนผลงาน
ทางวิชาการรับใช้สังคม 

3. จัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการบริการ
วิชาการ 

3.1) บุคลากรและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 

 
1. โครงการของศูนย์ความเป็นเลิศของคณะ 

1.1 ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ประยุกต์ 

1.2 ศูนย์ส่งเสริมและตรวจสอบการผลิต
ตามมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร 
(FOSIC) 

1.3 ศูนย์บริการทางการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก 



 
 

 

แผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2561 – 2565 (ปรับปรุงปีงบประมาณ 2565) 

 

ผลการทบทวนและปรับปรุง โครงการตามยุทธศาสตร์ : โครงการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
วิชาการรับใช้สังคมท่ีสามารถนำไปพัฒนาชุมชนท้องถิ่น รวมถึง
การสร้างรายได้และชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย  

1.1.5 รวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศด้านบุคลากรและ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มีศักยภาพเป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงาน
ภายนอกได้ และเผยแพร่ในช่องทางที่หลากหลาย  

1.1.6 จัดทําฐานข้อมูลชุมชนท้องถิ่น ประเด็นปัญหา ความต้องการ
และจัดทําสื่อเผยแพร่ รวมถึงฐานข้อมูลนวัตกรรมเพ่ือพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่นและจัดทําสื่อเผยแพร่ในช่องทางที่หลากหลาย  

1.1.7 กําหนดให้หน่วยงานจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ผลงานการ
พัฒนาเชิงพ้ืนที่และเผยแพร่ในช่องทางที่หลากหลาย  

1.1.8 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาเชิงพ้ืนที่เพ่ือจัดทํา 
KPRU Engagement Model  

1.1.9 ส่งเสริมบทบาทศูนย์ความเป็นเลิศเพ่ือสร้างนวัตกรรมพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น 

1.1.10 สร้างความร่วมมือของเครือข่ายในลักษณะภาคีหุ้นส่วน 
(partnership) และกำหนดให้มีการบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานภายใน/ภายนอกในการให้บริการวิชาการ เพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับ
สังคมท้องถิ่น (University Engagement)  

3.2) การพัฒนาเชิงพ้ืนที่แบบมีส่วนร่วมกับ
เครือข่าย 

3.3) ฐานข้อมูลชุมชน ประเด็นปัญหาความ
ต้องการ 

4. โครงการสร้างภาพลักษณ์องค์กรในการพัฒนา
เชิงพ้ืนที่ 

5. โครงการจัดการองค์ความรู้
กระบวนการพัฒนานวัตกรรมชุมชนสู่
สาธารณะ 

6. โครงการจัดการความรู้เพ่ือจัดทำ KPRU 
Engagement Model 

7. โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยเครือข่าย
ความร่วมมือ 

8. โครงการศึกษาระบบและส่งเสริมการเข้ารับ
การประเมินเพ่ือรับการจัดอันดับความยั่งยืน 
Times Higher Education 

9. โครงการพัฒนาศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน 

10. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
 

    1.4. ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
    1.5 ศูนย์ STEM คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
    1.6 ศูนย์เทคโนโลยีการเกษตรและ
นวัตกรรม (AIC) 
2. โครงการบริการวิชาการของคณะ/
หลักสูตร/ศูนย์ 
3. โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น 
4. โครงการจัดทำฐานข้อมูลแหล่งทุนการ

พัฒนาเชิงพ้ืนที่ภายนอกมหาวิทยาลัยทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน 

 



 
 

 

แผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2561 – 2565 (ปรับปรุงปีงบประมาณ 2565) 

 

ผลการทบทวนและปรับปรุง โครงการตามยุทธศาสตร์ : โครงการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1.1.11 แต่งตั้งคณะทํางานศึกษาระบบการจัดอันดับความยั่งยืนโดย 

Times Higher Education  
1.1.12 จัดทําหลักสูตรระยะสั้นในการสร้างเสริมฝีมือแรงงานตาม

ความต้องการของหน่วยงานในเขตพ้ืนที่ และเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ หรือความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ โดยให้
สามารถสะสมเป็นหน่วยกิตสําหรับการศึกษาในระดับปริญญา  

1.1.13 พัฒนาศักยภาพศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่มีอยู่ให้
มีมาตรฐานมากยิ่งข้ึน และจัดตั้งศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงานอ่ืน
เพ่ิมเติม อาทิ ศูนย์ทดสอบ IC3 ศูนย์ทดสอบมาตรฐาน
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น  

1.1.14 สร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายเพ่ือพัฒนาแรงงานและผู้สูง
วัยให้สามารถเข้าถึงข้อมูล (Smart Person) ในการประกอบ
อาชีพ  

1.1.15 ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยและคนในชุมชน  
1.1.16 ส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการชุมชน วิสาหกิจเริ่มต้น 

(Startups) และการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการประกอบการ 
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กลยุทธ์ที่ 1.2  พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยพัฒนาท้องถิ่น 
ตัวช้ีวัดที่  

5. ร้อยละของอาจารย์ที่มีผลงานวิจัยพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อจำนวนอาจารย์ประจำ 
6. ร้อยละของงบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัยพัฒนาชุมชนท้องถิ่นต่องบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัยทั้งหมด 

 
ผลการทบทวนและปรับปรุง โครงการตามยุทธศาสตร์ : โครงการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มาตรการ : 
1.2.1 จัดทำยุทธศาสตร์การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นจังหวัด

กำแพงเพชรและจังหวัดตาก  
1.2.2 จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการวิจัย การผลิตผลงาน

วิชาการรับใช้สังคม การตีพิมพ์เผยแพร่ และการจดอนุสิทธิบัตร
และสิทธิบัตร  

1.2.3 จัดกิจกรรมในการบูรณาการความร่วมมือในศาสตร์ต่าง ๆ ที่
หลากหลาย เพ่ือเขียนโครงการวิจัยของบประมาณจากแหล่งทุน
ภายนอก  

1.2.4 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาโจทย์วิจัยตามบริบท
ของมหาวิทยาลัยในกลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และเกณฑ์ 
Times Higher Education  

1.2.5 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านจริยกรรมการวิจัยในมนุษย์  
1.2.6 กำหนดชุมชนเป้าหมายหรือสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่

เป้าหมายโดยบูรณาการการวิจัยกับการบริการวิชาการ  

 
1. พัฒนายุทธศาสตร์การวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชน

ท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดตาก 
2. สนับสนุนส่งเสริมการวิจัย การผลิตผลงาน

วิชาการรับใช้สังคม การตีพิมพ์เผยแพร่ และ
การจดอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร 

3. ยกระดับศูนย์วิจัยชุมชนสู่การเป็นต้นแบบ 
 

 
1. โครงการสนับสนุนการผลิตและพัฒนา
คุณภาพผลงานวิจัย 
2. โครงการบริหารงานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
3. ศูนย์ STEM คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
4. ศูนย์เทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรม 
(AIC)     
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ผลการทบทวนและปรับปรุง โครงการตามยุทธศาสตร์ : โครงการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1.2.7 สนับสนุนการทำวิจัยจากงานบริการวิชาการ  
1.2.8 สร้างความร่วมมือกับชุมชน มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงาน

ภายในประเทศและต่างประเทศในการส่งเสริมการทำวิจัย
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น และการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน 

 
 
กลยุทธ์ที่ 1.3 ยกระดับการตีพิมพ์เผยแพร่และการใช้ประโยชน์งานวิจัยหรือทรัพย์สินทางปัญญา 
ตัวช้ีวัดที่  

7. จำนวนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ ในวารสารระดับ ชาติและนานาชาติ ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ  
8. จำนวนผลงานวิจัยที่ยื่นจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หรือได้รับสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร 
9. จำนวนชุมชนที่ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 

ผลการทบทวนและปรับปรุง โครงการตามยุทธศาสตร์ : โครงการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มาตรการ : 
1.3.1 จัดอบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้/จัดระบบพี่เลี้ยงและติดตามให้

คำปรึกษา เพ่ือพัฒนาสมรรถนะการวิจัย การผลิตผลงาน
วิชาการรับใช้สังคม และการตีพิมพ์เผยแพร่  

1.3.2 จัดประชุมวิชาการและจัดนิทรรศการ ระดับชาติและหรือ
นานาชาติร่วมกับเครือข่าย  

 
1. เพิ่มขีดสมรรถนะการวิจัย การผลิตผลงาน

วิชาการรับใช้สังคม และการตีพิมพ์เผลแพร่ 
2. เสริมสร้างเครือข่ายประชุมวิชาการและ

นิทรรศการระดับชาติและนานาชาติ 
 

1. โครงการบริหารงานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
2. โครงการจัดทำวารสารวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
3. โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
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ผลการทบทวนและปรับปรุง โครงการตามยุทธศาสตร์ : โครงการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1.3.3 จัดเวทีนําเสนอผลงานในพื้นที่หรือการเปิดให้เยี่ยมชมพ้ืนที่ที่

ได้รับการพัฒนา และมีการเผยแพร่สู่สาธารณชน ตามเกณฑ์การ
พิจารณาผลงานวิชาการรับใช้สังคม  

1.3.4 สนับสนุนการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หรือได้รับสิทธิบัตรอนุ
สิทธิบัตร และส่งเสริมการหารายได้จากผลงานที่ได้รับสิทธิบัตร 
อนุสิทธิบัตร 

1.3.5 กำหนดชุมชนและผู้ประกอบการที่ใช้ประโยชน์จาก
ผลงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม และประชาสัมพันธ์
ผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์/หรือ หา
รายได้จากภายนอกได้  

1.3.6 จัดกิจกรรมการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนจากงานวิจัย  
1.3.7 จัดทำระบบติดตามและประเมินผลลัพธ์ ผลกระทบจากการ

นำผลการ วิจัยไปใช้ประโยชน์ 
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กลยุทธ์ที่ 1.4 ส่งเสริมการเรียนรู้และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยให้แก่ชุมชนท้องถิ่นเพ่ือเสริมพลังปัญญาของแผ่นดิน 
ตัวช้ีวัดที่  

10. จำนวนนวัตกรรมหรือมาตรฐาน ด้านศิลปวัฒนธรรม เพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
11. ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เรือนไทยให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 

 
ผลการทบทวนและปรับปรุง โครงการตามยุทธศาสตร์ : โครงการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มาตรการ : 
1.4.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพ่ือส่งเสริม อนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
1.4.2 สนับสนุน บุคลากร นักศึกษา การจัดทำฐานข้อมูลด้าน

ศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดกำแพงเพชร  
1.4.3 สนับสนุนให้มีการดำเนินงานและบูรณาการด้าน

ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน การบริการวิชาการ 
งานวิจัย กิจกรรมนักศึกษา ระหว่างหน่วยงานภายในและ
ท้องถิ่นภายนอก  

1.4.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์เพ่ือเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ  

1.4.5 ส่งเสริมให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมหรือการสร้าง
มาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  

  
1. เรียนรู้ ธำรง ศิลปวัฒนธรรมคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. ค่ายอาสาบำเพ็ญประโยชน์ส่งเสริมสุขภาพ 
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และบูรณาการ
เรียนรู้เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
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ผลการทบทวนและปรับปรุง โครงการตามยุทธศาสตร์ : โครงการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1.4.6 พัฒนารูปแบบการให้บริการของศูนย์การเรียนรู้ด้าน

ศิลปวัฒนธรรม  
1.4.7 จัดระบบและกลไกการติดตามผลลัพธ์ ผลกระทบ และความ

คุ้มค่าในการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม 
 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เป้าประสงค์ที่ 2 บัณฑิตครู ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ และมีสมรรถนะตามมาตรฐาน 
กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาอาจารย์ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ให้เป็นผู้นำทางวิชาการด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา    
ตัวช้ีวัดที่  

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

ผลการทบทวนและปรับปรุง โครงการตามยุทธศาสตร์ : โครงการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มาตรการ : 
2.1.1 กำหนดให้อาจารย์ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ต้องผ่านการ

สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ อย่างน้อยร้อยละ 40 ของ
อาจารย์ในหลักสูตรทั้งหมด  

 
1. ยกระดับสมรรถนะภาษาอังกฤษของอาจารย์ใน

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (เงินรางวัลสำหรับ
ผู้สอบผ่าน) 

 
1.โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 



 
 

 

แผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2561 – 2565 (ปรับปรุงปีงบประมาณ 2565) 

 

ผลการทบทวนและปรับปรุง โครงการตามยุทธศาสตร์ : โครงการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2.1.2 กำหนดให้อาจารย์ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตทุกหลักสูตร 

จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ อย่างน้อยหลักสูตรละ 2 
คน (ร้อยละ 50 ของเวลาเรียนต่อภาคเรียน และต้องปรากฏ
รายละเอียดกิจกรรม การสอนเป็นภาษาอังกฤษใน มคอ.3)  

2.1.3 กำหนดให้อาจารย์แต่ละสาขาที่ไม่มีวุฒิครูหรือไม่มี
ประสบการณ์จัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม
ทางวิชาการกับสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง และ
ประเมินผลที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม เช่น ประสิทธิภาพ
ในการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

2.1.4 กำหนดให้อาจารย์ที่ไม่มีวุฒิครูศึกษาบทเรียนออนไลน์ 
(หลักสูตร การวัดและประเมินผล จิตวิทยา และการจัดการ
เรียนรู้) รวมถึงเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาตนเองให้ครอบคลุมตาม มาตรฐานวิชาชีพครู  

2.1.5 ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาในการพัฒนาด้าน
สมรรถนะทางวิชาชีพครูให้กับอาจารย์ที่ไม่มีวุฒิครูหรือไม่มี
ประสบการณ์จัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษา 

2. พัฒนาศักยภาพด้านการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษของอาจารย์ (อาจารย์คู่คิด/ตำรา
ภาษาอังกฤษในรายวิชา/สอนอย่างน้อย 8 
สัปดาห์) 

3. ยกระดับสมรรถนะครูของครูสู่มืออาชีพ  
(สร้างบทเรียนออนไลน์/ลงพ้ืนที่ใน
สถานศึกษา) 

 
 
 
 



 
 

 

แผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2561 – 2565 (ปรับปรุงปีงบประมาณ 2565) 

 

กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาบัณฑิตครูให้มีคุณภาพสูง (High Performance Teacher) เพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน   
ตัวช้ีวัดที่  

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

16. ร้อยละของบัณฑิตครูที่ได้รับการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และโครงการพิเศษ 
17. ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณะหรือมีการนำไปใช้ประโยชน์ 
18. ร้อยละของนักศึกษาครูชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่าน ภาค ก. ตามเกณฑ์ ก.พ 

 
ผลการทบทวนและปรับปรุง โครงการตามยุทธศาสตร์ : โครงการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มาตรการ : 
2.2.1 กำหนดให้นักศึกษาครูส่งผลการทดลองสอบภาษาอังกฤษตาม

เกณฑ์มาตรฐานโดยใช้ระบบการสอบแบบ Mock Test ทุกภาค
เรียน (กรณีผลการทดสอบยังไม่ถึงเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด)  

2.2.2 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐานให้กับนักศึกษาครู
ก่อนสำเร็จการศึกษา และฝึกทำข้อสอบโดยเก็บข้อมูล
พัฒนาการ  

2.2.3 กำหนดให้นักศึกษาผ่านการทดสอบประมวลความรู้วิชาชีพครู 
ในชั้นปีที่ 1, 2, 3 และ 4 เกณฑ์การผ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  

2.2.4 กำหนดให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายผ่านการทดสอบประมวล
ความรู้วิชาเอก เกณฑ์การผ่านไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 

 
1. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาครู 

(เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์/
อบรมเข้ม/สอบวัดมาตรฐาน) 

2. สนามสอบจำลอง  
3. เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของ

บัณฑิตครู (สอบประมวลความรู้ คลังข้อสอบ
ออนไลน์) 

4. สนับสนุนทุนและการนำเสนอผลงานวิจัย
สำหรับนักศึกษาครู 

5. พัฒนาศักยภาพการสอบรับราชการครู 
(ข้อสอบออนไลน์/ติวเข้ม) 

 
1. โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน

ในศตวรรษท่ี 21 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

2. โครงการสร้างหลักสูตรที่ตอบสนอง
อุตสาหกรรมเป้าหมายเพ่ือสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

3. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน 
(WiL รายวิชา) 

4. โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตของ
หลักสูตรต่างๆ 



 
 

 

แผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2561 – 2565 (ปรับปรุงปีงบประมาณ 2565) 

 

ผลการทบทวนและปรับปรุง โครงการตามยุทธศาสตร์ : โครงการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2.2.5 กำหนดให้นักศึกษาครูตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ 

หรือ นำเสนอในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ หรือนำไปใช้ใน
การแก้ปัญหา/พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน 
หรือพัฒนาชุมชนท้องถิ่น อย่างน้อย 1 ครั้งตลอดหลักสูตร  

2.2.6 กำหนดให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายผ่านการทดสอบ ภาค ก. ตาม
เกณฑ์ ก.พ. เกณฑ์การผ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 (Mock test/
สนง. ก.พ.) 

5. โครงการบริการวิชาการหลักสูตร ค.บ.เคมี 
6. โครงการบริการวิชาการหลักสูตร วิชา

การศึกษา 
7. โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต

หลักสูตร ค.บ.เคมี และหลักสูตรวิชา
การศึกษา วิชาเอกฟิสิกส์ 

 
กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาบัณฑิตครูให้มีคุณภาพสูง (High Performance Teacher) เพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน   
ตัวช้ีวัดที่  

19. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเครือข่าย (โรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ครูพ่ีเลี้ยง) ที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพและสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

20. จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการยกระดับคุณภาพวิชาชีพและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ผลการทบทวนและปรับปรุง โครงการตามยุทธศาสตร์ : โครงการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มาตรการ : 
2.3.1 จัดอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาและบัณฑิตครูของ

มหาวิทยาลัยในด้านการวิจัยหรือนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอนและด้านมาตรฐานวิชาชีพครู  

2.3.2 พัฒนากิจกรรมตามข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนา
เครือข่ายสถาบันการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและสถาบันผลิตครูทั้งใน

  
1. โครงการ MOU กับโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
พ้ืนที่บริการ 
2. ศูนย์ STEM คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 



 
 

 

แผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2561 – 2565 (ปรับปรุงปีงบประมาณ 2565) 

 

ผลการทบทวนและปรับปรุง โครงการตามยุทธศาสตร์ : โครงการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และต่างประเทศ รวมทั้งติดตามผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากความ
ร่วมมือ  

2.3.3 ให้หลักสูตรหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา กำหนดเป้าหมายสถานศึกษาและ
ประเด็นในการยกระดับคุณภาพ อย่างน้อย 1 ด้าน ต่อปี
การศึกษา และดำเนินการพัฒนาตามแผน  

2.3.4 พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมในด้านวิชาการ วิชาชีพ หรือด้านอื่น 
ๆ ที่ตรงตามความต้องการให้กับบุคลากรทางการศึกษาและ
บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัย 

3. โครงการจัดทำวารสารวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

แผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2561 – 2565 (ปรับปรุงปีงบประมาณ 2565) 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม 
เป้าประสงค์ที่ 3 บัณฑิตคุณภาพที่สร้างสรรค์สังคม 
กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปใช้พัฒนาชุมชน  
ตัวช้ีวัดที่  
 21. ร้อยละของหลักสูตรที่มีงานวิจัยของนักศึกษาซึ่งนำไปใช้ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือมีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่จากงานวิจัยของนักศึกษา 
 

ผลการทบทวนและปรับปรุง โครงการตามยุทธศาสตร์ : โครงการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มาตรการ : 
3.1.1 กำหนดนโยบายให้ทุกหลักสูตรจัดให้มีนักศึกษาทำวิจัยและ

นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาสังคมหรือชุมชนโดยบูรณาการการวิจัยกับ
การบริการวิชาการ  

3.1.2 จัดการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research 
Based Learning) เพ่ือผลิตหรือพัฒนานวัตกรรมสำหรับ
นำไปใช้พัฒนาสังคมหรือชุมชน  

3.1.3 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการกับวิจัย
หรือการบริการวิชาการ  

3.1.4 จัดสรรทุนวิจัยให้กับนักศึกษาที่ทำวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นและส่งเสริมการนำเสนอบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์
เผยแพร่ 

3.1.5 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการทำวิจัยเพื่อพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น  

 
1. จัดการความรู้ด้านเทคนิคการจัดการเรียนการ

สอนเพ่ือพัฒนาทักษะการวิจัยและสร้าง
นวัตกรรมสู่ชุมชน 

1.1) จัดการความรู้ด้านเทคนิคการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 
(Research Based Learning) เพ่ือ
ผลิต/พัฒนานวัตกรรม (สร้างแนว
ปฏิบัติฯ อย่างเต็มรูปแบบ) 

1.2) ถา่ยทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมสู่
ชุมชน  

1.3) ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือ
คุณลักษณะของนักศึกษาที่ร่วมกิจกรรม
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัย

 
1. โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตของ  

แต่ละหลักสูตร 
2. โครงการแหล่งเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรม 

(STEM) 
3. โครงการพัฒนาสมรรถนะวิจัยของอาจารย์
และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
4. โครงการบริการวิชาการของหลักสูตร 



 
 

 

แผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2561 – 2565 (ปรับปรุงปีงบประมาณ 2565) 

 

ผลการทบทวนและปรับปรุง โครงการตามยุทธศาสตร์ : โครงการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3.1.6 จัดเวทีนำเสนอผลงานวิจัยและยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้กับ

นักศึกษา ที่นำงานวิจัยไปพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  
3.1.7 จัดทำวารสารเผยแพร่งานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
3.1.8 ส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะการเป็นวิศวกรสังคมเพ่ือพัฒนา

ชุมชนท้องถิ่น 

เป็นฐาน (Research Based Learning) 
เพ่ือผลิตหรือพัฒนานวัตกรรมสำหรับ
นำไปใช้พัฒนาสังคมหรือชุมชน 

1.4) จัดสรรเงินรางวัลและยกย่อง เชิดชูเกียรติ
สำหรับหลักสูตรและนักศึษาที่มีผลงานดีเด่น 

 
กลยุทธ์ที่ 3.2 ผลิตบัณฑิตได้ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งด้านสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะบัณฑิตศตวรรษท่ี 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ คือมีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 
มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพ มีงานทำ และมีความเป็นพลเมืองดี มีวินัย  
ตัวช้ีวัดที่  

22. ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
23. ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านการประเมินคุณภาพตามกรอบ KPRUQF โดยได้รับคะแนนประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 จากระดับคะแนน 5 
24. ร้อยละของนักศึกษาท่ีได้รับการขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพหรือผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
25. ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่สอบผ่านในระดับ A2 ตามมาตรฐาน CEFR หรือมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า 
26. อัตราการได้งานทำ /ทำงานตรงสาขา/ประกอบอาชีพอิสระทั้งตามภูมิลำเนาและนอกภูมิลำเนาของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภายในระยะเวลา 1 ปี\ 
 

ผลการทบทวนและปรับปรุง โครงการตามยุทธศาสตร์ : โครงการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มาตรการ : 
3.2.1 พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ

โดยเฉพาะภาษาอังกฤษท่ีสามารถสอบผ่านมาตรฐาน

 
1. พัฒนานักศึกษาเพ่ือส่งเสริมให้เป็นคนดี มี

คุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา และสร้างสรรค์
สังคม 

 
1.โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน

ในศตวรรษท่ี 21 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 



 
 

 

แผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2561 – 2565 (ปรับปรุงปีงบประมาณ 2565) 

 

ผลการทบทวนและปรับปรุง โครงการตามยุทธศาสตร์ : โครงการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ภาษาต่างประเทศที่มหาวิทยาลัยกำหนด หรือมาตรฐานอ่ืนที่
เทียบเท่าหรือที่เป็นที่ยอมรับ ในระดับชาติ  

3.2.2 พัฒนาศักยภาพวิชาการนักศึกษาให้มีความพร้อมรับการ
พัฒนาประเทศไทย 4.0 และมีความสามารถในการนำความรู้ไป
สร้างสรรค์สังคมตามอัตลักษณ์  

3.2.3 ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และยกย่อง /ให้รางวัลแก่
นักศึกษาให้เป็นคนดี มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิต
อาสา  

3.2.4 ส่งเสริมแนวคิดการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นให้กับนักศึกษา  
3.2.5 ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thailand 
Qualifications Framework : TQF) ทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21  

3.2.6 ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลสำหรับคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี ประกอบด้วย การสืบค้นและการใช้งาน การ
สร้างสรรค์และนวัตกรรม เอกลักษณ์และคุณภาพชีวิต การสอน
หรือการเรียนรู้ เครื่องมือและเทคโนโลยี การติดต่อสื่อสารและ
การประสานงาน  

3.2.7 ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะ 4 ประการตามพระบรม
ราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  

2. ส่งเสริมแนวคิดการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
ให้กับนักศึกษา 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาเพ่ือสุขภาพ และ
ต่อต้านยาเสพติด 

4. พัฒนาหน่วยส่งเสริมสุขภาวะให้กับนักศึกษา 
5. ทนุส่งเสริม ยกย่อง ให้รางวัลแก่นักศึกษาที่

เป็นคนดี มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และจิต
อาสา 

6. พัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(TQF) และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
และมีสมรรถนะที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ประเทศไทย 4.0 

7. พัฒนาสมรรถนะดิจิทัลสำหรับนักศึกษา 
8. พัฒนาคุณลักษณะ 4 ประการตามพระบรมรา

โชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว 

9. พัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ สื่อการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

2.โครงการศตวรรษที่ 21 ของแต่และ
หลักสูตร 

3.โครงการพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลสำหรับ
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

4.โครงการพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเข้ารับการทดสอบ
เทคโนโลยี เข้ารับการทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานแห่งชาติ 

5.พัฒนาทักษะการเป็นวิศวกรสังคมเพ่ือ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น  

6.โครงการส่งเสริมทักษะการใช้
ภาษาต่างประเทศในศตวรรษที่ 21
สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  

 
 



 
 

 

แผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2561 – 2565 (ปรับปรุงปีงบประมาณ 2565) 

 

ผลการทบทวนและปรับปรุง โครงการตามยุทธศาสตร์ : โครงการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3.2.8 ส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนักและเห็นคุณค่าของ

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  
3.2.9 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬาเพ่ือสุขภาพ และต่อต้าน

ยาเสพติด  
3.2.10 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาพัฒนาทักษะมาตรฐาน

วิชาชีพหรือฝีมือแรงงานแห่งชาติ  
3.2.11 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้ในการเป็นผู้ประกอบการ  
3.2.12 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน 

CEFR หรือมาตรฐานอ่ืน ๆ ที่เทียบเท่า 

10. พัฒนาให้นักศึกษาเข้ารับการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 

11. พัฒนาการเป็นผู้ประกอบการและประกอบ
อาชีพอิสระ 

12. พัฒนาทักษะการเป็นวิศวกรสังคมเพ่ือพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น (ก.บ.) 

 
กลยุทธ์ที่ 3.3 ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ทันสมัยและพัฒนาหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการท่ีตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ
ตัวช้ีวัดที่  

27. ร้อยละของหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับดี 
28. จำนวนหลักสูตรที่ถูกปรับปรุงให้ทันสมัย หรือหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
29. อัตราการศึกษาต่อในพ้ืนที่ของประชากรวัยอุดมศึกษาเพ่ิมข้ึน 

 
ผลการทบทวนและปรับปรุง โครงการตามยุทธศาสตร์ : โครงการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มาตรการ : 
3.3.1 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเชิงบูรณาการ  

 
1. สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายพัฒนา

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

 
1. โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับหลักสูตรและคณะ 



 
 

 

แผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2561 – 2565 (ปรับปรุงปีงบประมาณ 2565) 

 

ผลการทบทวนและปรับปรุง โครงการตามยุทธศาสตร์ : โครงการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3.3.2 กำหนดให้มีการควบรวมหลักสูตรที่มีความซ้ำซ้อนหรือ

ใกล้เคียงกัน โดยเฉพาะหลักสูตรที่มีจำนวนนักศึกษาลดลง หรือ
มีการออกกลางคันสูง เพื่อใช้ศักยภาพอาจารย์ส่วนที่เกินจำนวน
ขั้นต่ำ  

3.3.3 พัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในท้องถิ่น  

3.3.4 พัฒนาระบบและกลไกการควบคุม ติดตามผลการดำเนินงาน
ของหลักสูตรตามมาตรฐานคุณภาพหลักสูตร  

3.3.5 ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรให้นำเกณฑ์มาตรฐานสากลมาใช้
ในการบริหารจัดการ  

3.3.6 ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรให้มีการจัดการเรียนการสอนใน
ระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา (Credit bank) เพ่ือการ
เชื่อมโยงทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ 
การศึกษาตาม อัธยาศัย เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

3.3.7 ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่น สื่อ/นวัตกรรมการสอนอิเล็กทรอนิกส์ การเรียน
การสอนออนไลน์ กระบวนการเรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิด 
สำหรับมหาชน (Thai MOOC) เป็นต้น  

3.3.8 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบผสมผสาน
และมีมาตรฐาน การจัดการศึกษาหลักสูตรการเรียนการสอน

2. จัดการความรู้ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร
ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

3. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรให้นำเกณฑ์
มาตรฐานสากลมาใช้ในการบริหารจัดการ 

4. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนระบบ 
Blended Learning, Online และ E-
Learning 

5. พัฒนา/ปรับปรุงสูตร Credit bank, Non-
degree, หลักสูตรระยะสั้น 

6. จัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (ย้ายมาจากกลยุทธ์ที่ 3.4) 



 
 

 

แผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2561 – 2565 (ปรับปรุงปีงบประมาณ 2565) 

 

ผลการทบทวนและปรับปรุง โครงการตามยุทธศาสตร์ : โครงการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ร่วมกัน และคำนวณภาระงานของอาจารย์เช่นเดียวกับการสอน
ในชั้นเรียนของมหาวิทยาลัย  

3.3.9 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาต่อของประชากรวัย
อุดมศึกษาในเขตพ้ืนที่บริการ 

 
กลยุทธ์ที่ 3.4 พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้บูรณาการกับการปฏิบัติงานจริงและเสริมสร้างทักษะและจิตสำนึกในการพัฒนาท้องถิ่น  
ตัวช้ีวัดที่ 30 จำนวนหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการปฏิบัติงานจริง 
 

ผลการทบทวนและปรับปรุง โครงการตามยุทธศาสตร์ : โครงการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มาตรการ : 
3.4.1 กำหนดนโยบายให้ทุกหลักสูตรจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณา

การกับการปฏิบัติงานจริง  
3.4.2 พัฒนาระบบและกลไกการสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือใน

การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองต่อ
การพัฒนาท้องถิ่นและผู้ใช้บัณฑิต  

3.4.3 พัฒนาระบบและกลไกการสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าเพ่ือส่งเสริม
คุณภาพการผลิตบัณฑิต  

3.4.4 สร้างความร่วมมือกับชุมชน สถานประกอบการในการพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองต่อการพัฒนา
ท้องถิ่นและผู้ใช้บัณฑิต 

 
1. พัฒนาหลักสูตรจัดการเรียนการสอนเชิง

บูรณาการกับการทำงาน  
2. พัฒนาสมรรถนะอาจารย์ในการปฏิบัติงาน

ร่วมกับสถานประกอบการ 
3. พัฒนาระบบและกลไกการสร้างเครือข่ายศิษย์

เก่าเพ่ือส่งเสริมคุณภาพการผลิตบัณฑิต  
4. สร้างความร่วมมือกับชุมชนและสถาน

ประกอบการในการพัฒนาหลักสูตร (เพ่ิม
กิจกรรมการพบปะสร้างความรู้ความเข้าใจกับ
สถานประกอบการ)  

 
1.พัฒนาหลักสูตรจัดการเรียนการสอนเชิง

บูรณาการกับการทำงาน WIL หลักสูตร
และรายวิชา 
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ผลการทบทวนและปรับปรุง โครงการตามยุทธศาสตร์ : โครงการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3.4.5 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนการสอนกับ

การปฏิบัติงานจริง (Cooperative and Work Integrated 
Education : CWIE)  

3.4.6 สร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการศึกษาเชิงบูรณา
การการเรียนการสอนกับการปฏิบัติงานจริง (Cooperative 
and Work Integrated Education : CWIE) ระหว่าง
มหาวิทยาลัย อาจารย์และสถานประกอบการ  

3.4.7 ส่งเสริมการจัดการศึกษาและประสบการณ์การเรียนรู้โดยการ
แสวงหาและสร้างความร่วมมือ/ครือข่ายกับสถาบัน องค์กร และ
สมาคมทางวิชาการและ วิชาชีพที่เก่ียวข้องทั้งในระดับท้องถิ่น 
ระดับชาติ และระดับสากล 

3.4.8 กำกับ ติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานของ
หลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนร่วมกับการทำงานการ
ปฏิบัติงานจริง  

3.4.9 ส่งเสริมแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตรที่ประสบความสำเร็จจาก
การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนการสอนกับการ
ปฏิบัติงานจริง (Cooperative and Work Integrated 
Education : CWIE) และเผยแพร่สู่การใช้ประโยชน์ 

5. จัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนการสอน
กับการปฏิบัติงานจริง (Cooperative and 
Work Integrated Education : CWIE) 

 
กลยุทธ์ที่ 3.5 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ  
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ตัวช้ีวัดที่ 31 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
 

ผลการทบทวนและปรับปรุง โครงการตามยุทธศาสตร์ : โครงการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มาตรการ : 
3.5.1 พัฒนาอาจารย์ให้มีศักยภาพ สมรรถนะทางวิชาการและ

วิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
3.5.2 พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ผู้สอน

ให้อยู่ในระดับที่สามารถสอนเป็นภาษาอังกฤษ หรือสามารถสอบ
ผ่านมาตรฐานคุณภาพภาษาอังกฤษที่เป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล  

3.5.3 พัฒนาทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
3.5.4 พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ให้มี

ประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
3.5.5 พัฒนาอาจารย์ให้มีศักยภาพการทำวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียน

การสอน/พัฒนานวัตกรรมสำหรับนำไปใช้พัฒนาสังคมหรือ
ชุมชน/พัฒนาสมรรถนะทางวิชาการ  

3.5.6 สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้ทุกคนเข้าศึกษาหลักสูตร
ระยะสั้นทั้งในประเทศและต่างประเทศจากสถาบันที่เชื่อถือได้ 

 
1. Smart Lecturer (ภาพลักษณ์ สมรรถนะและ

เทคโนโลยี) 
1.1) อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา

สมรรถนะทางวิชาการ วิชาชีพ และ
จรรยาบรรณวิชาชีพของอาจารย์ 

1.2) ส่งเสริมการผลิตสื่อ/นวัตกรรมการ
สอน 

1.3) พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
2. ส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการให้

สามารถเผยแพร่ในวารสารที่อยู่ในฐาน 
Scopus, ACI (ASEAN Citation Index), ISI 
(International Scientific Indexing) หรือ
ฐานอ่ืนๆ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

 
1.โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 
2.โครงการบริหารงานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 

 
 
 



 
 

 

แผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2561 – 2565 (ปรับปรุงปีงบประมาณ 2565) 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมและมีความมั่นคงทางการเงิน 
เป้าประสงค์ที่ 4 การบริหารจัดการที่ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม และมีความมั่นคงทางการเงิน 
กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาระบบและกลไกการจัดหารายได้ที่เป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินของมหาวิทยาลัย 
ตัวช้ีวัดที่ 32 จำนวนหลักสูตรระยะสั้น /การให้บริการที่ก่อให้เกิดรายได้ 
 

ผลการทบทวนและปรับปรุง โครงการตามยุทธศาสตร์ : โครงการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มาตรการ : 
4.1.1 ทบทวนข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ที่เก่ียวข้องกับการจัดหา

รายได้ของ 
มหาวิทยาลัย  
4.1.2 กำหนดนโยบายให้ทุกคณะและทุกหน่วยงาน จัดให้มี

หลักสูตรระยะสั้นหรือ 
หลักสูตรระยะยาว (ประกาศนียบัตร) ที่ก่อให้เกิดรายได้และกำหนด

เป็นภาระงาน  
(Work load) ของบุคลากรทุกระดับ 4.1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการ

กำกับติดตามการ 
ดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงานการให้บริการทรัพย์สิน

และทรัพยากรของ 
มหาวิทยาลัยที่ก่อให้เกิดรายได้ ทั้ง 3 ด้าน ตามตัวชี้วัด  
4.1.4 มหาวิทยาลัยฯ จัดทำมาตรการหรือแนวปฏิบัติในการ

ให้บริการทรัพย์สินและ 

 
1. พัฒนาบุคลากรด้านวิชาการ/วิชาชีพ ตาม

เส้นทาง ความก้าวหน้าในอาชีพ 
2. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ/

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. พัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง (Fast Track) 
4. พัฒนาผู้บริหารรุ่นใหม่ 
5. จัดตั้งกองทุนเพ่ือความม่ันคงทางการเงิน

ให้กับบุคลากร 

 
1. โครงการบริหารและพัฒนาคณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. โครงการจัดหาและซ่อมแซมวัสดุ 

อุปกรณ์ ครุภัณฑ์คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

3. โครงการพัฒนาบุคลากรคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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ผลการทบทวนและปรับปรุง โครงการตามยุทธศาสตร์ : โครงการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยฯ ที่เป็นประโยชน์ให้เกิดประสิทธิภาพ

อย่างคุ้มค่าคุ้มทุน 
4.1.5 ส่งเสริมให้ทุกคณะ/หลักสูตร จัดทำหลักสูตรระยะสั้นหรือ

หลักสูตรระยะยาว 
(ประกาศนียบัตร) ที่มีมาตรฐานโดยผ่านการรับรองของหน่วยงาน 

อาทิ กระทรวง 
อุดมศึกษาฯ กระทรวงศึกษาธิการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
4.1.6 กำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อแสวงหากลุ่มลูกค้ามาใช้

บริการทรัพย์สินและ 
ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยด้วยช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ 

แผ่นพับ เพจ  
โฆษณาทางผ่านวิทยุและ โทรทัศน์ท้องถิ่น 
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กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนากระบวนการสร้างความผูกพันของลูกค้าและบุคลากร 
ตัวช้ีวัดที่ 33 ระดับความผูกพันของลูกค้าและบุคลากรที่มีต่อมหาวิทยาลัย 
 

ผลการทบทวนและปรับปรุง โครงการตามยุทธศาสตร์ : โครงการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มาตรการ : 
4.2.1 กำหนดลูกค้าทั้งในปัจจุบันและอนาคตของแต่ละพันธกิจให้

ชัดเจน  
4.2.2 ถ่ายทอดทำความเข้าใจการดำเนินงานตามพันธกิจสัมพันธ์ 

และสำรวจความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และจัด
โครงการที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า  

4.2.3 จัดทำแผน และกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างลูกค้าสัมพันธ์กับ
มหาวิทยาลัยและบุคลากร  

4.2.4 ให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการดำเนินการเพ่ือสร้างความ
ผูกพันของลูกค้าและบุคลากรที่มีต่อมหาวิทยาลัย 

 1.  
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กลยุทธ์ที่ 4.3 พัฒนาองค์การให้มีระบบบริหารจัดการที่ดี 
ตัวช้ีวัดที่ 34. ร้อยละของหน่วยงานที่มีระบบการบริหารจัดการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล 
 

ผลการทบทวนและปรับปรุง โครงการตามยุทธศาสตร์ : โครงการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มาตรการ : 
4.3.1 ปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ให้ทันสมัยตาม

มาตรฐานสากลมีประสิทธิภาพและเหมาะสมต่อการ
เปลี่ยนแปลง  

4.3.2 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
และอนาคต  

4.3.3 ทบทวนการวิเคราะห์อัตรากำลัง ให้เหมาะสมสอดคล้องกับ
ภาระงานการบริหารงบประมาณในอนาคตและโครงสร้างองค์กร
ที่เปลี่ยนแปลง โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรมหาวิทยาลัย 

4.3.4 จัดการความรู้พัฒนานวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีในการ
บริหารจัดการหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย  

4.3.5 พัฒนาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ
ภายในมหาวิทยาลัย 

4.3.6 พัฒนาองค์กรให้มีระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ  
4.3.7 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของหน่วยงานให้ได้รับการ

รับรองสู่มาตรฐานสากลหรือระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็น
เลิศ 

 1.  
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ผลการทบทวนและปรับปรุง โครงการตามยุทธศาสตร์ : โครงการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4.3.8 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาองค์กรให้มีระบบบริหาร

จดัการที่ดี 
4.3.9 ทุกหน่วยงานน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการบริหาร

จัดการ 
แผนกลยุทธ์ปีงบประมาณ 2556-2560 เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ปีงบประมาณ 2561-2565 (ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2565) 

ประเด็น กลยุทธ์ปีงบประมาณ 2561-2565 (ปรับปรุงปีงบประมาณ 2564) กลยุทธ์ปีงบประมาณ 2561-2565 (ปรับปรุงปีงบประมาณ 2565) 
ปรัชญา มุ่งผลิตทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพ พัฒนาท้องถิ่นโดยการบริการ

วิชาการโดยใช้ฐานของการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มุ่งผลิตทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพ พัฒนาท้องถิ่นโดยการบริการ
วิชาการโดยใช้ฐานของการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

วิสัยทัศน์ ปี 2565 เป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความโดดเด่นในการ
ผลิตบัณฑิต ด้วยกระบวนการวิจัย และบริการวิชาการ เพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ปี 2565 เป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความโดดเด่นในการ
ผลิตบัณฑิต ด้วยกระบวนการวิจัย และบริการวิชาการ เพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจ 1. สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น 
2. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการคิด การ

แก้ปัญหา การสร้างสรรค์และการสื่อสาร ด้วยหลักคุณธรรม 
คุณภาพและมาตรฐานระดับชาติและสากล 

4. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย 
โปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล  มีการพัฒนาอย่างก้าวหน้า ต่อเนื่อง
และยั่งยืน 

1. สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น 
2. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการคิด การ

แก้ปัญหา การสร้างสรรค์และการสื่อสาร ด้วยหลักคุณธรรม 
คุณภาพและมาตรฐานระดับชาติและสากล 

4. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
ทันสมัย โปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล  มีการพัฒนาอย่าง
ก้าวหน้า ต่อเนื่องและยั่งยืน 



 
 

 

แผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2561 – 2565 (ปรับปรุงปีงบประมาณ 2565) 

 

ประเด็น กลยุทธ์ปีงบประมาณ 2561-2565 (ปรับปรุงปีงบประมาณ 2564) กลยุทธ์ปีงบประมาณ 2561-2565 (ปรับปรุงปีงบประมาณ 2565) 
วัตถุประสงค์ของคณะ 1. จัดการศึกษาสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปัจจุบัน

และผลิตกำลังคน เพ่ือตอบสนองการพัฒนาประเทศ 
2. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา แก่สังคม 

ท้องถิน่และประชาชน 
3. การบูรณาการงานวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรม เข้ากับกระบวนการการจัดการเรียนรู้ และการมี
ส่วนร่วมกับชุมชน และท้องถิ่น โดยเน้นคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ 

4. การยกคุณภาพชีวิต การลดช่องว่างและเหลื่อมล้ำทางสังคม และ
สร้างประชาชนใน ท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน               
สู่ประเทศไทย 4.0 

1. จัดการศึกษาสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปัจจุบัน
และผลิตกำลังคน เพ่ือตอบสนองการพัฒนาประเทศ 

2. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา แก่สังคม 
ท้องถิ่นและประชาชน 

3. การบูรณาการงานวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม เข้ากับกระบวนการการจัดการเรียนรู้ และการมี
ส่วนร่วมกับชุมชน และท้องถิ่น โดยเน้นคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ 

4. การยกคุณภาพชีวิต การลดช่องว่างและเหลื่อมล้ำทางสังคม และ
สร้างประชาชนใน ท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน               
สู่ประเทศไทย 4.0 

ค่านิยมหลัก S = Scientific mind มีจิตวิทยาศาสตร์ จิตวิญญาณทางวิทยาศาสตร์ 
C = Community awareness การตระหนักและให้ความสำคัญกับ

ชุมชน 
I = Integration การบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 
E = Ethic มีจรรยาบรรณ 
N = Native wisdom ให้คุณค่ารักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
C = Co-operation and Charity ความร่วมมือ ความมีน้ำใจ เต็มใจ

ช่วยเหลือ เอื้อเฟ้ือ 
E = Evolution มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

S = Scientific mind มีจิตวิทยาศาสตร์ จิตวิญญาณทางวิทยาศาสตร์ 
C = Community awareness การตระหนักและให้ความสำคัญกับ

ชุมชน 
I = Integration การบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 
E = Ethic มีจรรยาบรรณ 
N = Native wisdom ให้คุณค่ารักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
C = Co-operation and Charity ความร่วมมือ ความมีน้ำใจ เต็มใจ

ช่วยเหลือ เอื้อเฟ้ือ 
E = Evolution มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

อัตลักษณ์ บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น บัณฑิตมจีิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น 



 
 

 

แผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2561 – 2565 (ปรับปรุงปีงบประมาณ 2565) 

 

ประเด็น กลยุทธ์ปีงบประมาณ 2561-2565 (ปรับปรุงปีงบประมาณ 2564) กลยุทธ์ปีงบประมาณ 2561-2565 (ปรับปรุงปีงบประมาณ 2565) 
เอกลักษณ์ การบริการวิชาการโดยใช้ฐานของการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีท้องถิ่น 
การบริการวิชาการโดยใช้ฐานของการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม
ท้องถิ่นด้วยศาสตร์พระราชา 

2. การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 

3. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ
สร้างสรรค์สังคม 

4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้
มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม 

1. การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม
ท้องถิ่นด้วยศาสตร์พระราชา 

2. การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 

3. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ
สร้างสรรค์สังคม 

4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้
มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม 

เป้าประสงค์ 1. เพ่ิมขีดความสามารถ สร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน และลด
ความเหลื่อมล้ำทางสังคม แก่ชุมชนและท้องถิ่น ภายใต้บริบทของ
ท้องถิ่นโดยการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือเป็นที่พ่ึงของท้องถิ่น 

2. บัณฑิตครู ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ และมี
สมรรถนะตามมาตรฐาน 

3. บัณฑิตที่มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคมระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย
ตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม 

1. เพ่ิมขีดความสามารถ สร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน และลด
ความเหลื่อมล้ำทางสังคม แก่ชุมชนและท้องถิ่น ภายใต้บริบท
ของท้องถิ่นโดยการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือเป็นที่พ่ึงของ
ท้องถิ่น 

2. บัณฑิตครู ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ และมี
สมรรถนะตามมาตรฐาน 

3. บัณฑิตที่มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม 
4. ระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล และเป็น

องค์กรแห่งนวัตกรรม 



 
 

 

แผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2561 – 2565 (ปรับปรุงปีงบประมาณ 2565) 

 

ประเด็น กลยุทธ์ปีงบประมาณ 2561-2565 (ปรับปรุงปีงบประมาณ 2564) กลยุทธ์ปีงบประมาณ 2561-2565 (ปรับปรุงปีงบประมาณ 2565) 
กลยุทธ์ 1.1 ยกระดับศักยภาพชุมชนให้พ่ึงพาตนเองได้พัฒนาอาจารย์ใน

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ให้เป็นผู้นำทางวิชาการด้านการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

1.2 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยพัฒนาท้องถิ่น 
1.3 ยกระดับการตีพิมพ์เผยแพร่และการใช้ประโยชน์งานวิจัยหรือ

ทรัพย์สินทางปัญญา 
2.1 พัฒนาอาจารย์ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ให้เป็นผู้นำทาง
วิชาการด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา    
2.2 พัฒนาบัณฑิตครูให้มีคุณภาพสูง (High Performance Teacher) 
เพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน   
3.1 พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปใช้พัฒนา
ชุมชน  
3.2 ผลิตบัณฑิตได้ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งด้านสมรรถนะ
วิชาชีพ ทักษะบัณฑิตศตวรรษท่ี 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ คือมี
ทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง  มีอาชีพ มีงาน
ทำ และมีความเป็นพลเมืองดี มีวินัย  
3.3 ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ทันสมัยและพัฒนาหลักสูตรใหม่ใน
รูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับ
แนวทางการพัฒนาประเทศ 

1.1 ยกระดับศักยภาพชุมชนให้พ่ึงพาตนเองได้พัฒนาอาจารย์ใน
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ให้เป็นผู้นำทางวิชาการด้านการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

1.2 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยพัฒนาท้องถิ่น 
1.3 ยกระดับการตีพิมพ์เผยแพร่และการใช้ประโยชน์งานวิจัยหรือ

ทรัพย์สินทางปัญญา 
2.1 พัฒนาอาจารย์ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ให้เป็นผู้นำทาง
วิชาการด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา    
2.2 พัฒนาบัณฑติครูให้มีคุณภาพสูง (High Performance 
Teacher) เพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน   
3.1 พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปใช้
พัฒนาชุมชน  
3.2 ผลิตบัณฑิตได้ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งด้าน
สมรรถนะวิชาชีพ ทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ 4 
ประการ คือมีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง  
มีอาชีพ มีงานทำ และมีความเป็นพลเมืองดี มีวินัย  
3.3 ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ทันสมัยและพัฒนาหลักสูตรใหม่ใน
รูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับ
แนวทางการพัฒนาประเทศ 



 
 

 

แผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2561 – 2565 (ปรับปรุงปีงบประมาณ 2565) 

 

ประเด็น กลยุทธ์ปีงบประมาณ 2561-2565 (ปรับปรุงปีงบประมาณ 2564) กลยุทธ์ปีงบประมาณ 2561-2565 (ปรับปรุงปีงบประมาณ 2565) 
3.4 พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้บูรณาการกับ
การปฏิบัติงานจริงและเสริมสร้างทักษะและจิตสำนึกในการพัฒนา
ท้องถิ่น 
3.5 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ  
4.1 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลที่เอ้ือต่อการรักษาคนดี คนเก่ง และ
พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ 

3.4 พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้บูรณาการกับ
การปฏิบัติงานจริงและเสริมสร้างทักษะและจิตสำนึกในการพัฒนา
ท้องถิ่น 
3.5 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ  
4.1 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลที่เอ้ือต่อการรักษาคนดี คนเก่ง 
และพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ 

ตัวชี้วัด 1) จำนวนชุมชนหรือประเด็นที่ได้รับการชี้นำ แก้ไขปัญหาจาก
นวัตกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้น 
2) จำนวนกำลังแรงงานและผู้สูงวัยกลุ่มเป้าหมายได้รับการ

พัฒนา 
3) ร้อยละของอาจารย์ที่มีผลงานวิจัยพัฒนาชุมชนท้องถิ่น            

ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อจำนวนอาจารย์ประจำ 
4) ร้อยละของงบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัยพัฒนาชุมชน

ท้องถิ่นต่องบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัยทั้งหมด 
5) จำนวนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและ

นานาชาติซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ 
6) จำนวนผลงานวิจัยที่ยื่นจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หรือได้รับ

สิทธิบัตรอนุสิทธิบัตร 
7) จำนวนชุมชนที่ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี

และนวัตกรรม 

1) จำนวนชุมชนหรือประเด็นที่ได้รับการชี้นำ แก้ไขปัญหา
จากนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ข้ึน 

2) จำนวนกำลังแรงงานและผู้สูงวัยกลุ่มเป้าหมายได้รับการ
พัฒนา 

3) ร้อยละของอาจารย์ที่มีผลงานวิจัยพัฒนาชุมชนท้องถิ่น            
ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อจำนวนอาจารย์
ประจำ 

4) ร้อยละของงบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัยพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นต่องบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัยทั้งหมด 

5) จำนวนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
และนานาชาติซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลตามเกณฑ์ประกัน
คุณภาพ 

6) จำนวนผลงานวิจัยที่ยื่นจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หรือ
ได้รับสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตร 



 
 

 

แผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2561 – 2565 (ปรับปรุงปีงบประมาณ 2565) 

 

ประเด็น กลยุทธ์ปีงบประมาณ 2561-2565 (ปรับปรุงปีงบประมาณ 2564) กลยุทธ์ปีงบประมาณ 2561-2565 (ปรับปรุงปีงบประมาณ 2565) 
8) ร้อยละของอาจารย์ในสถาบันผลิตครูที่สอบผ่านมาตรฐาน

ภาษาอังกฤษ 
9) ร้อยละของอาจารย์ในสถาบันผลิตครูที่จัดการเรียนการสอน

เป็นภาษาอังกฤษ (ยกเว้นโปรแกรมวิชาที่สอนเป็น
ภาษาต่างประเทศ) 

10) ร้อยละของอาจารย์ที่ไม่มีวุฒิครูที่ได้รับการพัฒนาด้าน
สมรรถนะทางวิชาชีพครู 

11) ร้อยละของนักศึกษาครูที่ผ่านการประเมินระดับความสามารถ
การใช้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR (Common 
European Framework of Reference for Languages) 
หรือเกณฑ์มาตรฐานอ่ืน 

12) ร้อยละของบัณฑิตครูที่ได้รับการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและ
แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และโครงการพิเศษ 

13) ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการ
เผยแพร่สู่สาธารณะหรือมีการนำไปใช้ประโยชน์ 

14) ร้อยละของนักศึกษาครูชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่าน ภาค ก.            
ตามเกณฑ์ ก.พ. 

7) จำนวนชุมชนที่ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

8) ร้อยละของอาจารย์ในสถาบันผลิตครูที่สอบผ่านมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ 

9) ร้อยละของอาจารย์ในสถาบันผลิตครูที่จัดการเรียนการ
สอนเป็นภาษาอังกฤษ (ยกเว้นโปรแกรมวิชาที่สอนเป็น
ภาษาต่างประเทศ) 

10) ร้อยละของอาจารย์ที่ไม่มีวุฒิครูที่ได้รับการพัฒนาด้าน
สมรรถนะทางวิชาชีพครู 

11) ร้อยละของนักศึกษาครูที่ผ่านการประเมินระดับ
ความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR 
(Common European Framework of Reference for 
Languages) หรือเกณฑ์มาตรฐานอ่ืน 

12) ร้อยละของบัณฑิตครูที่ได้รับการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและ
แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศกึษา และโครงการพิเศษ 

13) ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการ
เผยแพร่สู่สาธารณะหรือมีการนำไปใช้ประโยชน์ 

14) ร้อยละของนักศึกษาครูชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่าน ภาค ก.            
ตามเกณฑ์ ก.พ. 



 
 

 

แผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2561 – 2565 (ปรับปรุงปีงบประมาณ 2565) 

 

ประเด็น กลยุทธ์ปีงบประมาณ 2561-2565 (ปรับปรุงปีงบประมาณ 2564) กลยุทธ์ปีงบประมาณ 2561-2565 (ปรับปรุงปีงบประมาณ 2565) 
15) ร้อยละของหลักสูตรที่มีงานวิจัยของนักศึกษาซึ่งนำไปใช้การ

พัฒนาชุมชนท้องถิ่น หรือมีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่จาก
งานวิจัยของนักศึกษา 

16) ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

17) ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านการประเมินคุณภาพ
ตามกรอบ KPRUQF  โดยได้รับคะแนนประเมินไม่น้อยกว่า 
3.51 จากระดับคะแนน 5 

18) ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพ
หรือผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง
กับสาขา 

19) ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่สอบผ่านใน
ระดับ A2 ตามมาตรฐาน CEFR หรือมาตรฐานอ่ืนๆ  
ที่เทียบเท่า 

20) อัตราการได้งานทำ/ทำงานตรงสาขา/ประกอบอาชีพอิสระทั้ง
ตามภูมิลำเนาและนอกภูมิลำเนาของบัณฑิต ภายใน
ระยะเวลา 1 ปี 

21) ร้อยละของหลักสูตรระดับอุดมศึกษาท่ีมีผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับดี 

15) ร้อยละของหลักสูตรที่มีงานวิจัยของนักศึกษาซึ่งนำไปใช้
การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น หรือมีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่จาก
งานวิจัยของนักศึกษา 

16) ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

17) ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านการประเมิน
คุณภาพตามกรอบ KPRUQF  โดยได้รับคะแนนประเมินไม่
น้อยกว่า 3.51 จากระดับคะแนน 5 

18) ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพ
หรือผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติที่
เกี่ยวข้องกับสาขา 

19) ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่สอบผ่าน
ในระดับ A2 ตามมาตรฐาน CEFR หรือมาตรฐานอื่นๆ ที่
เทียบเท่า 

20) อัตราการได้งานทำ/ทำงานตรงสาขา/ประกอบอาชีพอิสระ
ทั้งตามภูมิลำเนาและนอกภูมิลำเนาของบัณฑิต ภายใน
ระยะเวลา 1 ปี 

21) ร้อยละของหลักสูตรระดับอุดมศึกษาท่ีมีผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับดี 



 
 

 

แผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2561 – 2565 (ปรับปรุงปีงบประมาณ 2565) 

 

ประเด็น กลยุทธ์ปีงบประมาณ 2561-2565 (ปรับปรุงปีงบประมาณ 2564) กลยุทธ์ปีงบประมาณ 2561-2565 (ปรับปรุงปีงบประมาณ 2565) 
22) จำนวนหลักสูตรที่ถูกปรับปรุงให้ทันสมัย หรือหลักสูตรใหม่ใน

รูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและ
สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 

23) จำนวนหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับ
การทำงาน 

24) ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
25) จำนวนหลักสูตรระยะสั้นหรือการให้บริการที่ก่อให้เกิดรายได้ 
26) ร้อยละของหน่วยงานที่มีระบบการบริหารจัดการที่ได้รับการ

รับรองตามมาตรฐานสากล 
27) ร้อยละของหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับ

มาตรฐานมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ 
28) ร้อยละบุคลากรที่มีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กำหนด 

หมายเหตุ :   
1. จำนวนตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์มีจำนวน 37 ตัวชี้วัด แต่จะใช้

ในการประเมินผลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 28 
ตัวชี้วัด   

22) จำนวนหลักสูตรที่ถูกปรับปรุงให้ทันสมัย หรือหลักสูตรใหม่
ในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น
และสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 

23) จำนวนหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ
กับการทำงาน 

24) ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
25) จำนวนหลักสูตรระยะสั้นหรือการให้บริการที่ก่อให้เกิด

รายได้ 
26) ร้อยละของหน่วยงานที่มีระบบการบริหารจัดการที่ได้รับ

การรับรองตามมาตรฐานสากล 
27) ร้อยละของหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับ

มาตรฐานมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ 
28) ร้อยละบุคลากรที่มีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กำหนด 

หมายเหตุ :   
1. จำนวนตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์มีจำนวน 37 ตัวชี้วัด แต่จะใช้

ในการประเมินผลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 28 
ตัวชี้วัด   
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ส่วนที่ 3 : การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ 
 

1. กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผล การติดตามประเมินผลยึดหลักการกระจายอ านาจ โดยสนับสนุนให้ใช้กลไกการบริหารงานซึ่งมีคณบดี ผู้อ านวยการเป็นผู้มีอ 
านาจและบทบาทอย่างเต็มที่ในการ บริหารกลยุทธ์และติดตามประเมินผล และรับผิดชอบติดตามการด าเนินงานตามกลยุทธ์ที่ตนรับผิดชอบ โดยที่กองนโยบายและแผนเป็นผู้
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปใน ภาพรวมของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ข้อเสนอต่อผู้บริหารในการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การด าเนินงานและน าเสนอรายงานต่อหน่วยงานกลาง
เพ่ือประมวลผลในระดับประเทศ 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 - วิเคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยงของผลผลิตไปสู่เป้าหมายการให้บริการใน
ระดับมหาวิทยาลัย ระดับกระทรวง จนถึงระดับชาติ เพ่ือใช้เป็นกรอบ แนวทางในการจัดท าแผนติดตามประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย - พัฒนาเครื่องมือในการ
ติดตามประเมินผลให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์และสอดคล้องกับกลไกการบริหารงานในระดับกระทรวงและเชื่อมโยงกับ ระดับชาติ โดยพัฒนาและปรับปรุง คู่มือ/แผน
ติดตามประเมินผลของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรประจ าปีงบประมาณ และระบบรายงานการติดตามประเมินผล รวมทั้งการพัฒนา/เชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลเพ่ือการ
ติดตามประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย - รวบรวมและวิเคราะห์รายงานจากหน่วยงานต่างๆ และน าเสนอความก้าวหน้าของผลการด าเนินงานทุกไตรมาส และ
การจัดท ารายงานผลส าเร็จของการ ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในรอบปีงบประมาณ (รอบ 12 เดือน) เสนอผู้บริหารมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย และหน่วยติดตาม
ประเมินผลระดับชาติ ได้แก่ ส านักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา ส านักงบประมาณ ประมวลผลเป็นภาพรวมของประเทศเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือใช้ประโยชน์ใน
กระบวนการบริหารงบประมาณ และการ ก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติต่อไป 2.2) หน่วยงานในระดับคณะ/สถาบัน/ส านัก/กอง/ศูนย์ในสังกัดมหาวิทยาลัย เป็น
หน่วยงานเครือข่ายการติดตามประเมินผลของมหาวิทยาลัยมีบทบาทความ รับผิดชอบ ดังนี้ - วิเคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยงของผลผลิตในระดับแผนงาน/โครงการของ
หน่วยงานและเป้าหมายการให้บริการในระดับหน่วยงานที่ตอบสนองต่อ เป้าหมายการให้บริการระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือบูรณาการโครงการที่ส าคัญในระดับหน่วยงานและ
คัดเลือกโครงการส าคัญที่ตอบสนองต่อผลส าเร็จของเป้าหมาย - 85 - ยุทธศาสตร์ในระดับมหาวิทยาลัย ส่งให้กองนโยบายและแผนเพื่อจัดท าแผนติดตามประเมินผลประจ 
าปีของมหาวิทยาลัยส าหรับใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล การด าเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย - ด าเนินการติดตาม ก ากับ ประเมินผลการด าเนิน
งานตามโครงการที่บรรจุไว้ในแผนติดตามประเมินผลฯ ของมหาวิทยาลัยในส่วนที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งปัญหา อุปสรรคที่ต้องเร่งรัดแก้ไขให้การด าเนินงานต่างๆ บรรลุผล รวมถึง



 
 

 

แผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2561 – 2565 (ปรับปรุงปีงบประมาณ 2565) 

 

การรายงานผลตามแผนงาน/โครงการที่ไม่ได้บรรจุไว้ในแผนติดตามประเมินผลฯ แต่เป็นโครงการที่เป็น นโยบายส าคัญที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย ที่เกิดขึ้นระหว่างปี 
โดยใช้แบบรายงานการจัดท ารายงานการด าเนินงานที่ก าหนด ส่งรายงานกองนโยบายและแผนเพื่อ การติดตามประเมินผล เพื่อบูรณาการผลการด าเนินงานของหน่วยงาน
ระดับคณะ/หน่วยงานในมหาวิทยาลัย เป็นผลส าเร็จของการด าเนินงานในระดับมหาวิทยาลัย 3. ระยะเวลาการติดตามประเมินผล 3.1) หน่วยงานในระดับคณะ/สถาบัน/ส 
านัก/กอง/ศูนย์ในสังกัดมหาวิทยาลัย - จัดส่งรายงานผลตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติราชการ และแผนปฏิบัติงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 รอบ 
3 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563 ภายในวันที่ 7 มกราคม 2564 ครั้งที่ 2 รอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 ภายใน
วันที่ 7 เมษายน 2564 ครั้งที่ 3 รอบ 9 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564 ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ครั้งที่ 4 รอบ 12 เดือน ระหว่างวันที่ 1 
ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2564 3.2) กองนโยบายและแผนด าเนินการประมวลผลและวิเคราะห์ผลภาพรวมของมหาวิทยาลัย ดังนี้ - 
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ และผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 รอบ 3 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563 ภายใน
วันที่ 15 มกราคม 2564 ครั้งที่ 2 รอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 ภายในวันที่ 15 เมษายน 2564 ครั้งที่ 3 รอบ 9 เดือน ระหว่างวันที่ 1 
ตุลาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564 ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ครั้งที่ 4 รอบ 12 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 
2564 - รายงานผลตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติราชการ และแผนปฏิบัติงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 รอบ 3 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 
2563 – 31 ธันวาคม 2563 ภายในวันที่ 20 มกราคม 2564 ครั้งที่ 2 รอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 ภายในวันที่ 20 เมษายน 2564 ครั้งที่ 3 
รอบ 9 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564 ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ครั้งที่ 4 รอบ 12 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 
2564 ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2564 
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เอกสารประกอบการประชุม 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
ครั้งที่ 9/2564 

การพิจารณาแผนกลยุทธ์ ประจำปี พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับปรับปรุงปี 2565) 
และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 
 

 
วันอังคารที่  7  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2564 

ณ  ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 8  อาคารเรียนรวมและอำนวยการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
ลำดับการนำเสนอแผนกลยุทธ์ ประจำปี พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับปรบัปรุงปี 2565) 
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แผนกลยุทธ์ ประจำปี พ.ศ. 2561-2565  

(ฉบับปรับปรุงปี 2565) 
เพ่ือถ่ายทอดสู่แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 

 
 
 
 
 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัราชภฏักำแพงเพชร 
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           ห 

หน้า 
 

ส่วนที่ 1 : บทนำ 
1. ประวัติความเป็นมาและสภาพปัจจุบัน        
2. โครงสร้างองค์กรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม        
3. ข้อมูลพื้นฐานของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม       
4. ยุทธศาสตร์ระดับต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง        
5. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม ศักยภาพ (SWOT  Analysis)    
 

ส่วนที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย        

          2. แผนท่ีกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2580  
3. แผนผังการเช่ือมโยงกลยุทธ์ 

ส่วนที่ 3 : แผนยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
1. ข้อมูลในส่วนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม         
2. ความเช่ือมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์    
3. ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ   
4. ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  กลยุทธ์  งบประมาณ และหน่วยงานรับผิดชอบ   
5. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ และมาตรการ 
6.  ตัวชี้วัด เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนตามแผนปฏิบัติราชการ        
 

ส่วนที่ 4 : การขับเคลื่อนและการติดตามและประเมินผล 
1. การขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร์ใหมสู่่การปฏิบัติ       

สารบัญ 
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2. การติดตามและประเมินผล  
 
        
 

ส่วนที่ 5 : ภาคผนวก 
1. ตารางการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนยุทธศาสตร์ใหม ่ระยะ 20 ปี  

              (พ.ศ. 2561 – 2580) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กับยุทธศาสตร์ต่างๆ  
              ท่ีเกี่ยวข้อง  
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ส่วนที่ 1 : บทนำของมหาวิทยาลัย 
 
กรอบแนวคิดหลักในการทบทวนแผนกลยุทธ์ ฉบับปรับปรุงปี 2565 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร บริหารจัดการภารกิจภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามพระบรมราโชบาย ระยะ 20 ปี ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ท่ีจัดทำร่วมกันระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง  และมีการจัดทำแผน
ระยะส้ัน คือ แผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2561 – 2565 โดยในแต่ละปีจะทำการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติราชการประจำปี เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการจัดทำงบประมาณ
เพื่อจัดสรรให้หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย  

 อนึ่ง ในแต่ละปีมหาวิทยาลัยจะมีการทบทวนแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2561 – 2565 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 
2565 ท่ีจะถึงนี้ มีสถานการณ์ท้ังภายในและภายนอกท่ีเป็นท้ังโอกาสและข้อจำกัด ซึ่งส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการ ไม่ว่าจะเป็นการเปล่ียนแปลงสังกัดกระทรวง วิกฤติ
การลดลงของประชากรเป้าหมายท่ีจะเข้าสู่ระบบอุดมศึกษา ทิศทางการพัฒนาประเทศ สถานการณ์ทางการเมืองและงบประมาณของประเทศ การเปล่ียนแปลงรูปแบบการ
เข้าถึงความรู้ รวมถึงโรคระบาดท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบัน เป็นผลให้สถาบันอุดมศึกษาจะต้องมีการเปล่ียนแปลงชนิดท่ีเรียกได้ว่าต้องมีการพลิกโฉม เพื่อปรับบทบาทการเป็น
สถาบันอุดมศึกษาตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 อย่างแท้จริง  

 ท้ังนี้ ในการทบทวนแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2561 – 2565 เพื่อจะนำไปสู่การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565 และคู่มือการจัดทำงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งนี้นั้น มีกรอบแนวคิดหลักในการทบทวน ดังนี้ 

1. การปรับทิศทางและบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภายใต้ สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทำให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชรจะต้องปรับเปล่ียนบทบาทสำคัญให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง ท้ังนี้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้กำหนดกรอบนโยบาย
และยุทธศาสตร์กระทรวง พ.ศ. 2563 – 2570 และยุทธศาสตร์กระทรวง  พ.ศ. 2563 แล้ว เพื่อเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาระบบอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพื่อให้เกิดเป็นพลังในการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศ โดยมีวิสัยทัศน์ ได้แก่ “เตรียมคนไทยแห่งศตวรรษท่ี 21  
พัฒนาเศรษฐกิจท่ีกระจายโอกาสอย่างท่ัวถึง สังคมท่ีมั่นคง และส่ิงแวดล้อมท่ียั่งยืน โดยสร้างความเข้มแข็งทางนวัตกรรมระดับแนวหน้าในสากล นำพาประเทศไปสู่ประเทศท่ี
พัฒนาแล้ว”  และเพื่อเป็นกลไกในการปรับเปล่ียนประเทศไทยไปสู่ประเทศท่ีขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม จึงกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ขับเคล่ือนการดำเนินงานในลักษณะ
แพลตฟอร์ม (platform) ความร่วมมือ ตามเป้าประสงค์ของการพัฒนาใน 4 ด้าน ได้แก่  

1) การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้  
2) การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม  
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3) การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน  
4) การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นท่ีและลดความเหล่ือมล้ำ 

 
2. การปรับบทบาทการเป็นสถาบันอุดมศึกษา ท่ีมีจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ในกลุ่มการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นท่ี (Area Based and Community) เพื่อจะเป็น

สถาบันอุดมศึกษาท่ีมุ่งสู่การพัฒนาชุมชนเชิงพื้นท่ี เป็นแหล่งเรียนรู้ ถ่ายทอดความรูและเทคโนโลยีเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แกบุคคล ชุมชน สังคม หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน เพื่อการดำรงชีพ และให้ประชาชนมีโอกาสเรียนรูตลอดชีวิต นำไปสูความเข้มแข็งและการพัฒนาท่ียั่งยืนของทรัพยากรมนุษย์ สังคม ทองถิ่นและภูมิภาค  โดย
เป้าหมายหลัก จะเป็นการมุ่งเน้นพัฒนาชุมชนระดับท้องถิ่น และผลิตบัณฑิตให้มีความรู ความสามารถ เป็นหลักในการขับเคล่ือน พัฒนาและเปล่ียนแปลง ในระดับท้องถิ่น
และภูมิภาค ดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนา การผลิตบัณฑิต ให้บริการวิชาการ ประยุกต์ความรูสูการปฏิบัติ และสร้างองค์ความรูจากการปฏิบัติ รวมท้ังการอนุรักษ์และพัฒนา
ศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

อนึ่ง ในการวิเคราะห์ตัวเองเพื่อท่ีจะทราบว่า มหาวิทยาลัยอยู่กลุ่มใดนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน (Performance) และ
ศักยภาพ (Potential) ในมิติด้านความเช่ียวชาญของบุคลากร องค์ความรู้ นวัตกรรม ผลการวิจัย ภาคีเครือข่าย และแหล่งสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีมี ซึ่งมีตัวชี้วัดในกลุ่มนี้ท้ังส้ิน 
8 ตัว ได้แก่  

ประเภทตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (Performance) 
 

ตัวชี้วัดศักยภาพ (Potential) 

ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถเป็นหลัก
ในการขับเคล่ือนพัฒนาและเปล่ียนแปลงใน
ระดับท้องถิ่นและภูมิภาค 

1. อัตราการได้งานทำในพื้นท่ีหรือภูมิภาคของบัณฑิต 
(Percentage of Graduate Employed in Region) 

2. การพัฒนาเชิงพื้นท่ี (Area Based Development) 

5. ความสอดคล้องของหลักสูตร (Curriculum 
Alignment) 

6. การวิจัยและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาในพื้นท่ี
ภูมิภาค (Research/Service in Region) 

พัฒนากลไกขับเคล่ือนในสถาบันอุดมศึกษา 3. การมีส่วนร่วมของบุคคลหรือหน่วยงานในชุมชน พื้นท่ี 
หรือภูมิภาค (Non Age Group Participation) 

4. ความยั่งยืนของมหาวิทยาลัย ชุมชนและสังคม 
(Green/Sustainability) 

7. การมีส่วนร่วมของสังคมและชุมชน (Inclusive 
Community) 

8. การบูรณาการงบประมาณจากภาครัฐและเอกชนในการ
ดำเนินงานเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมในพื้นท่ี 
(Integrated Government Budget) 
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3. ในการถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลแผน โดยกองนโยบายและแผนได้รวบรวมข้อมูลเพื่อรายงานผลตัวช้ีวัด
ตามแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาส 2) เพื่อให้คณะกรรมการทบทวนแผนฯ พิจารณาว่า ตัวช้ีวัดตามแผนบรรลุเป้าหมายตามท่ี
กำหนดไว้หรือไม่ และผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินตัวช้ีวัดอยู่ในระดับใด ซึ่งจะนำผลการประเมินตัวชี้วัดท่ียังไม่บรรลุเป้าหมาย หรือ ได้คะแนนน้อยว่า 3 คะแนน 
จากคะแนนเต็ม 5 มาทำการทบทวนมาตรการและโครงการท่ีจะเป็นกรอบแผนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อไป 

4. สร้างความรับผิดชอบร่วมกันภายในมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมต้ังแต่การวางแผน การดำเนินงาน การติดตามประเมินผล และการนำผลการประเมินไป
ปรับปรุงการดำเนินงาน โดยในการทบทวนแผนกลยุทธ์ครั้งนี้ มีข้ันตอนการดำเนินงานท่ีจะนำไปสู่การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ ดังนี้  
 

ลำดับที่ กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ/
ผู้เก่ียวข้อง 

วัน/เดือน/ป ี

1 จัดเตรียมข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาทบทวนแผนกลยุทธ์ ประจำปี 2561-2565 เพื่อถ่ายทอดสู่
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2565 ได้แก่ 

- แผนกลยุทธ์ ประจำปี 2561-2565 (ฉบับปรับปรุงปี 2565) 
- ข้อมูลพื้นฐานและผลการดำเนินงาน ระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา 
- นโยบายและยุทธศาสตร์ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
- รายงานผลตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาส 2) 

กองนโยบายและแผน  

2 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564 เพื่อยกร่าง
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2565” และจัดทำ Institutional Repositioning Plan ตามจุดเน้นเชิง
ยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 6 กลุ่มตามภารกิจสำคัญ ได้แก่ 

- ด้านการผลิตบัณฑิต 

- ด้านการพัฒนานักศึกษาและศิลปะและวัฒนธรรม  
- ด้านการวิจัย 

- ด้านการบริการวิชาการ    

- ด้านการผลิตและพัฒนาครู 
- ด้านการบริหารจัดการ 

คณะกรรมการฯ  
ซึ่งแต่งต้ังจากผู้บริหาร 

ตัวแทน คณาจารย์ 
และตัวแทนบุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัย 

 

 

3 นำข้อมูลท่ีได้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564 เพื่อ กองนโยบายและแผน  
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ลำดับที่ กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ/
ผู้เก่ียวข้อง 

วัน/เดือน/ป ี

ยกร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2565” มาปรับปรุงแผนกลยุทธ์ ประจำปี 2561-2565 (ฉบับปรับปรุง ปี 
2565) และจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2565 

4 นำเสนอ  (ร่าง) แผนกลยุทธ์ ประจำปี 2561-2565 (ฉบับปรับปรุง ปี 2565) และ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย 

 

5 จัดทำระบบรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรผ่านระบบออนไลน์ บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย  

 

6 ปรับปรุงและจัดทำแผนกลยุทธ์ ประจำปี 2561-2565 (ฉบับปรับปรุง ปี 2565) และ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารและความคิดเห็นของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

กองนโยบายและแผน  

7 จัดทำ (ร่าง) คู่มือการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
ใช้เป็นแนวทางในการจัดเตรียมข้อมูลงบประมาณและจัดทำงบประมาณ ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีและพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

กองนโยบายและแผน  

8 นำเสนอ (ร่าง) คู่มือการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  

คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย 

 

9 นำเสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เพื่อพิจารณา 
7.1 (ร่าง) แผนกลยุทธ์ ประจำปี 2561-2565 (ฉบับปรับปรุง ปี 2565)  
7.2 (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
7.3 (ร่าง) คู่มือการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

สภามหาวิทยาลัย  
 

 

10 ปรับปรุงและจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ตามข้อเสนอแนะของสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

กองนโยบายและแผน  

11 จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ใน 2 รูปแบบ ได้แก่ รูปเล่มเอกสาร
และไฟล์ดิจิตอลเพื่อดาวน์โหลดในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย (www.plan.kpru.ac.th) 

กองนโยบายและแผน  
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บริบทของมหาวิทยาลัย 
 
ประวัติความเป็นมาและสภาพปัจจุบันของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  เป็นสถาบันอุดมศึกษาสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีลำดับข้ันการพัฒนามหาวิทยาลัย ดังนี้ 
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ปีพุทธศักราช 2516  มติคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมการฝึกหัดครูจัดต้ังวิทยาลัยครูกำแพงเพชร โดยสถาปนาข้ึน เมื่อวันท่ี 29 กันยายน 2516  ต้ังอยู่เขตหมู่บ้าน วัง

ยาง  หมู่ท่ี 1  ตำบลนครชุม  อำเภอเมือง  จังหวัดกำแพงเพชร  มีเนื้อที่ 421 ไร่  58 ตารางวา 
ปีพุทธศักราช 2518  มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518  ยกฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ปีการศึกษา 2519  เปิดรับนักศึกษาภาคปกติรุ่นแรก โดยรับนักศึกษาระดับ ป.กศ. จำนวน 392 คน ซึ่งนักศึกษาได้รับการคัดเลือกจากสภาตำบลต่างๆ ในเขต

จังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดตาก 
ปีพุทธศักราช 2527  มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับท่ี2) พุทธศักราช 2527 มีผลให้วิทยาลัยครูสามารถผลิตบัณฑิตสาขาวิชาชีพอื่นท่ีไม่ใช่

วิชาชีพครูได้ 
ปีการศึกษา 2529  เปิดรับนักศึกษา ภาค กศ.บป. เป็นรุ่นแรก 
ปีพุทธศักราช 2535  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  พระราชทานนามวิทยาลัยครูท้ัง 36  แห่งว่า “สถาบันราชภัฏ”   

เมื่อวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2535 
ปีพุทธศักราช 2538  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งมีผลให้วิทยาลัยครูกำแพงเพชรมีฐานะ

เป็นสถาบันราชภัฎกำแพงเพชร ต้ังแต่วันท่ี 25 มกราคม 2538 
ปีการศึกษา 2541  เปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาเป็นรุ่นแรก  
ปีการศึกษา 2543  เปิดรับนักศึกษาภาคพิเศษ ท่ี อ.แม่สอด จ.ตาก ใช้สถานท่ีโรงเรียนสรรพวิทยาคมเป็นศูนย์การศึกษาเป็นรุ่นแรก  
ปีการศึกษา 2544  จัดต้ังศูนย์ขยายโอกาสอุดมศึกษาสู่ท้องถิ่นบนพื้นท่ี 600 ไร่ ของสถาบันที่ ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก และเปิดรับนักศึกษาภาคปกติเป็นรุ่นแรก 



11 

 

ปีการศึกษา 2545  เปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคพิเศษ  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา  และหลักสูตรครุศาสตร  
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนเป็นรุ่นแรก 

ปีการศึกษา 2546  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ลงทรงพระปรมาภิไธยประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา ใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  มีผลให้สถาบันราชภัฏอยู่ในโครงสร้างเดียวกับมหาวิทยาลัยในสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ปีพุทธศักราช 2547  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏวันท่ี 9 มิถุนายน 2547  และประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ในวันท่ี 14 มิถุนายน 2547 จึงมีผลบังคับต้ังแต่วันท่ี 15 มิถุนายน 2547 เป็นต้นไป ทำให้สถาบันราชภัฏ 41 แห่งท่ัวประเทศ มีสถานภาพเป็น “มหาวิทยาลัย      ราช
ภัฏ” มีความเป็นอิสระและเป็นนิติบุคคล เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  

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

ปีพุทธศักราช 2550  เปดิการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  และหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

ปีพุทธศักราช 2551  เปิดรับนักศึกษาภาคพิเศษตามโครงการความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการ
จัดการการคลัง เป็นรุ่นแรก  โดยรับนักศึกษาท่ีเป็นบุคลากรองค์กรปกครองท้องถิ่นจากจังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดตากและจังหวัดสุโขทัย 

ปีพุทธศักราช 2552  เปิดรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรดุษฏีบัณฑิตสาขายุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนา (รุ่นแรก) 
ปีพุทธศักราช 2557  เปิดรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรดุษฏีบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษา (รุ่นแรก) 
ปีพุทธศักราช 2562  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  เปล่ียนสังกัดจากกระทรวงศึกษาธิการ  มาสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

 
 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานท่ีท้ังส้ิน 15 หน่วยงาน  ประกอบด้วย  คณะครุศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ  คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด  บัณฑิตวิทยาลัย  สำนักงานอธิการบดี  สำนัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  สถาบันวิจัยและพัฒนา  และสำนักบริการวิชาการและจัดหา
รายได้ 
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โครงสร้างองค์กรมหาวิทยาลยัราชภฏักำแพงเพชร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 - สถาบันวิจัยและพัฒนา            - คณะครุศาสตร์ 
 - สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน          - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 - สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ          - คณะวิทยาการจัดการ 
 - สำนักศิลปะและวัฒนธรรม            - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 - บัณฑิตวิทยาลัย             - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 - สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้           - คณะพยาบาลศาสตร์ 
 - สำนักงานอธิการบดี 
           
 
  
 
 
 

- กองกลาง 
- กองนโยบายและแผน 
- กองพัฒนานักศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

คณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
แม่สอด 

สำนัก/ สถาบนั 

โปรแกรมวิชา สำนักงานคณบดี 

กอง สำนักงานผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน 
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โครงสร้างการบริหารงานมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- คณะครุศาสตร์     - สถาบันวิจัยและพัฒนา     - กองกลาง     
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   - สำนักประกันคุณภาพการศึกษา    - งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน   
- คณะวิทยาการจัดการ            
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
- คณะพยาบาลศาสตร์ 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

สภาวิชาการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา  
(…………………………………….) 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
(…………………………………..) 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
  (……………………………………) 

รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา   
(……………………………………………….) 

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและบริการวิชาการ   
(………………………………………………….) 

งาน/ฝ่าย 

สภาคณาจารย์และข้าราชการ 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

ผู้ช่วยอธิการบดี 

อธิการบดี 
(…………………………………..) 
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- บัณฑิตวิทยาลัย      
- สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  - สำนักศิลปะและวัฒนธรรม     - สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ 
- สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  - กองพัฒนานักศึกษา     - กองนโยบายและแผน 

ยุทธศาสตร์ระดบัตา่งๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

1. นโยบายรัฐบาล  (คำแถลงนโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี วันที่ 10 กันยายน 2557)  
รัฐบาลได้นำยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศว่าด้วยการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลักสำคัญ ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่ง

ทรงเน้นความพอดีพอสมพอควรแก่ฐานะความมีเหตุมีผล และการมีภูมิคุ้มกันมาเป็นแนวคิด  ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11  แนวทางของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและ
ความต้องการของประชาชน ซึ่งแสดงออกมาโดยตลอดและน่าจะชัดเจนข้ึนในช่วงเวลาแห่งการออกแบบการปฏิรูปประเทศ รัฐบาลมีนโยบายในเรื่องต่างๆ จำแนกเป็น 11 ด้าน ดังน้ี 

1) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2) การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
3) การลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
4) การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
5) การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
6) การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
7) การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
8) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา และนวัตกรรม 
9) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน 
10) การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
11) การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 

2. กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน” ทั้งน้ี 

วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอำนาจรัฐ การดำรงอยู่อย่างมั่นคง ย่ังยืนของสถาบันหลักของชาติ การดำรงอยู่
อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุ สังคมและการมีเกียรติและศักด์ิศรีของความเป็น
มนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความย่ังยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการ
รักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
อย่างมีเกียรติและศักด์ิศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเก้ือกูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 
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“มั่นคง” หมายถึง การที่ประเทศจะต้องเกิดความสงบสุข สันติ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ไม่ใช้ความรุนแรง หรือวิถีทางนอกกฎหมาย มีความรักใคร่สามัคคีกัน 
“มั่งคั่ง” หมายถึง การทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึนตามสมควรแก่ฐานะ การทำให้เศรษฐกิจมีความเชื่อมโยงระหว่างกันมากข้ึน โดยให้ความสำคัญกับการค้าขายกับประเทศเพ่ือน

บ้าน มากกว่าท่ีจะพ่ึงพาแต่เฉพาะการส่งออกไปขายยังประเทศที่อยู่ไกล บริหารจัดการภายในประเทศอย่างบูรณาการ ท้ังการทรัพยากรน้ำ การประกอบอาชีพ การศึกษา และ สิ่งแวดล้อมให้ดำเนิน
ไปอย่างสมดุล 

“ยั่งยืน” หมายถึง การคำนึงถึงการพัฒนาท่ีย่ังยืน ไม่ดำเนินการโครงการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดภาระแก่ลูกหลานในอนาคตข้างหน้า ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสมตามกำลังความสามารถ
ของตนเอง ใช้หลักเหตุและผล และการรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลง หรือการมีภูมิคุ้มกันตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทำให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์น้ัน จำเป็นจะต้องมีการวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และกำหนดแนวทางการ
พัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังน้ัน จึงจำเป็นจะต้องกำหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพ่ือถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเน่ืองและ
มีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคม ในการขับเคลื่ อนการพัฒนาเพ่ือการสร้าง
และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์ประจำ
ชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข  อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่ง
ยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปีต่อจากน้ีไป จะประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  (2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน  (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  (4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  (5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และ (6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 
3. ไทยแลนด์ 4.0 

“ไทยแลนด์ 4.0”  เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ท่ีเข้ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ที่ ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง และย่ังยืน” ที่มีภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ เพ่ือปรับแก้ จัดระบบ 
ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างเร็ว รุนแรงในศตวรรษที่ 21 ได้ 

ประเทศไทยในอดีตที่ผ่านมามีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจเป็นไปอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่ยุคแรก หรือ “ประเทศไทย 1.0” เน้นการเกษตรเป็นหลัก เช่น ผลิตและขาย พืชไร่ พืชสวน เลี้ยงสัตว์ เป็น
ต้น ยุคสอง หรือ “ประเทศไทย 2.0” เน้นอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึนแต่เป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก เช่น การผลิตและขายรองเท้า  เครื่องหนัง เครื่องด่ืม เครื่องประดับ เครื่องเขียน กระเป๋า เครื่องนุ่งห่ม 
เป็นต้น และปัจจุบัน (พ.ศ.2559) จัดอยู่ในยุคที่สาม หรือ ”ประเทศไทย 3.0”  เป็นอุตสาหกรรมหนักและการส่งออก เช่น การผลิตและขาย ส่งออกเหล็กกล้า รถยนต์ กลั่นน้ำมัน แยกก๊าซธรรมชาติ 
ปูนซีเมนต์ เป็นต้น แต่ไทยในยุค 1.0  2.0 และ 3.0 รายได้ประเทศยังอยู่ในระดับปานกลาง จึงต้องเร่งพัฒนาเศรษฐกิจสร้างประเทศ จึงเป็นเหตุให้นำไปสู่ยุคที่สี่ ให้รหัสใหม่ว่า ”ประเทศไทย 4.0” ให้
เป็นเศรษฐกิจใหม่ (New Engines of Growth) มีรายได้สูง โดยวางเป้าหมายให้เกิดภายใน 5-6 ปีน้ี  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 
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ดังน้ัน จึงควรมีการเปลี่ยนวิธีการที่มีลักษณะสำคัญ คือ เปลี่ยนจากการเกษตรแบบด้ังเดิมในปัจจุบัน ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming)  โดย
เกษตรกรต้องมีฐานะที่มั่นคง และเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur)  เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู่และรัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา ไปสู่การเป็น 
Smart Enterprises และ Startups  บริษัทเกิดใหม่ที่มีศักยภาพสูง เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ำไปสู่ High Value Services และเปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ำ
ไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง 

 
เพ่ือให้เกิดผลจริงต้องมีการพัฒนาวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ดังน้ี 
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 เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว เช่น เทคโนโลยีด้านการเงิน  อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้

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

ประชาชน ภาคสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่างๆ ร่วมกันระดมความคิด ผนึกกำลังกันขับเคลื่อน ผ่านโครงการ  บันทึกความร่ว มมือ  กิจกรรม หรือ งานวิจัยต่างๆ  โดยการ
ดำเนินงานของ ”ประชารัฐ” กลุ่มต่างๆ อันได้แก่ กลุ่มที่ 1 การยกระดับนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์การปรับแก้กฎหมายและกลไกภาครัฐ พัฒนาคลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และการดึงดูด
การลงทุน และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  กลุ่มที่ 2 การพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ  กลุ่มที่ 3 การส่งเสริมการท่องเท่ียวและไมล์ การสร้างรายได้ 
และการกระตุ้นการใช้จ่ายภาครัฐ  กลุ่มที่ 4 การศึกษาพ้ืนฐานและพัฒนาผู้นำ (โรงเรียนประชารัฐ) รวมทั้งการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ  และกลุ่มที่ 5 การส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนใน
ต่างประเทศ รวมทั้งการส่งเสริมกลุ่ม SMEs และผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ซึ่งแต่ละกลุ่มกำลังวางระบบและกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายอย่างเข้มข้น 

 
4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  (พ.ศ. 2560 – 2564) 

จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศกำลังประสบอยู่ ทำให้การกำหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเน่ืองจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 11 และกรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ย่ังยืน โดย
วิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาท่ีมุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มี
ความมั่นคง และย่ังยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน” ของประเทศ โดยมีแนวทางในการพัฒนา ดังน้ี 

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

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

3. การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 
3.1) การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ 
3.2) การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิข้ันพ้ืนฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก 
3.3) การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร 
3.4) การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค 

4. การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
4.1) การลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง 
4.2) การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพ่ือนบ้าน 
4.3) การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

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

6. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
6.1) การสร้างความโปร่งใสในทุกข้ันตอนของการปฏิบัติราชการ 
6.2) การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
6.3) การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม  
6.4) การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 
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5. นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 - 2570 

นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 - 2570 เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาระบบอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 
ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพ่ือให้เกิดเป็นพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่สอดคล้องกับทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และนโยบายของรัฐบาล โดยมีวิสัยทัศน์เพ่ือ “เตรียมคน
ไทยแห่งศตวรรษที่ 21 พัฒนาเศรษฐกิจที่ กระจายโอกาสอย่างทั่วถึง สังคมที่มั่นคง และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยสร้างความเข้มแข็งทางนวัตกรรมระดับ แนวหน้าในสากล นำพาประเทศไปสู่
ประเทศที่พัฒนาแล้ว”    

ในการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) ฉบับน้ี คำนึงถึงบริบทโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และการปฏิรูปประเทศในปัจจุบัน 
ซึ่งรวมถึงการจัดต้ัง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นกระทรวงใหม่ เพ่ือเป็นกลไกในการปรับเปลี่ยน ประเทศไทยไปสู่ประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม จึงออกแบบ
นโยบายและยุทธศาสตร์เพ่ือให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง สามารถมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในลักษณะแพลตฟอร์ม (platform) ความร่วมมือตามเป้าประสงค์ของการพัฒนาใน 4 ด้าน ได้แก่  

1. การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้  
เป้าหมาย O1  พัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไปสู่ การเป็นประเทศรายได้สูง  
ผลสัมฤทธ์ิที่สำคัญ   

KR1.1  นักวิจัยและพัฒนาเพ่ิมเป็น 25 คนต่อประชากรหน่ึงหมื่นคนภายในปี 2564  
KR1.2  คนไทยทุกช่วงวัยมีสมรรถนะพร้อมเข้าสู่อาชีพและทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
KR1.3  มีกำลังคนและสถาบันความรู้/สถาบันเฉพาะทางชั้นนำของโลก  
KR1.4  บัณฑิตคุณภาพ/ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่มีทักษะตรงหรือใกล้เคียงกับที่ตลาดงานต้องการ จำนวน 1 ล้านคน   
KR1.5  สัดส่วนบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรม (STEM degrees) 

แพลตฟอร์มที่ 1 การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้  ประกอบด้วย 6 โปรแกรม คือ   
โปรแกรมที่ 1  สร้างระบบผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพ  
โปรแกรมที่ 2  ผลิตกำลังคนระดับสูงรองรับ EEC และระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศ  
โปรแกรมที่ 3  ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพ่ืออนาคต    
โปรแกรมที่ 4  ส่งเสริมปัญญาประดิษฐ์เป็นฐานขับเคลื่อนประเทศในอนาคต (AI for All)  
โปรแกรมที่ 5  ส่งเสริมการวิจัยข้ันแนวหน้า และการวิจัยพ้ืนฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ   
โปรแกรมที่ 6  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการวิจัยที่สำคัญ 

2. การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ท้าทายของสังคม 
เป้าหมาย O2  มีองค์ความรู้อันเกิดจากการวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือจัดการกับปัญหาท้าทายเร่งด่วนที่สำคัญของประเทศ คนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมี

ความสุขและมีคุณค่า  
ผลสัมฤทธ์ิที่สำคัญ   



19 

 

KR2.1  มีองค์ความรู้อันเกิดจากการวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือจัดการกับปัญหาท้าทายเร่งด่วนสำคัญของประเทศ และบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ชาติ และ
เป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (SDGs)   

KR2.2  คนในทุกช่วงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดำรงชีวิตด้วยตนเองได้อย่างมีคุณค่า และมีกลไกที่เอื้อต่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข พร้อมรับสังคมสูงวัย  
KR2.3  การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการเกษตรเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพและความมั่นคงทางรายได้ของเกษตรกร  

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

3. การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขัน  
เป้าหมาย O3  ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  
ผลสัมฤทธ์ิที่สำคัญ   

KR3.1  อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโดย IMD อยู่ใน 30 อันดับแรก  
KR3.2  ดัชนีความสามารถด้านนวัตกรรม (GII) ของไทยดีข้ึนอย่างเน่ือง  
KR3.3  สัดส่วนการพัฒนาเทคโนโลยีของตนเองต่อการพ่ึงพาเทคโนโลยีจากภายนอกเพ่ิมข้ึนจาก 10:90 เป็น 30:70  
KR3.4  จำนวนวิสาหกิจเริ่มต้น (Startups) และวิสาหกิจฐานนวัตกรรม (Innovation-driven Enterprises : IDEs) ท่ีมีศักยภาพเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด 5,000 ราย  

แพลตฟอร์มที่ 3 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขัน ประกอบด้วย 3 โปรแกรม คือ 
โปรแกรมที่ 10  ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ   
โปรแกรมที่ 11  สร้างและยกระดับศักยภาพวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) พัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม และพ้ืนที่เศรษฐกิจนวัตกรรม  
โปรแกรมที่ 12  โครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพและบริการ 

4. การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่และลดความเหลื่อมล้ำ 
เป้าหมาย O4  กระจายความเจริญและสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจสังคมท้องถ่ิน ด้วยความรู้และนวัตกรรม  
ผลสัมฤทธ์ิที่สำคัญ   

KR4.1  ชุมชนที่มีขีดความสามารถในการจัดการตนเอง (Smart community) มีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชน  
KR4.2  รายได้ของคนจนกลุ่มรายได้ร้อยละ 40 ล่างเพ่ิมข้ึนร้อยละ 15 อย่างทั่วถึง  
KR4.3  เกิดการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค โดยมีเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค  
KR4.4  ดัชนีการพัฒนาอย่างทั่วถึง (Inclusive Development Index : IDI) ของไทยดีข้ึน 

แพลตฟอร์มที่ 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่และลดความเหลื่อมล้ำ ประกอบด้วย 3 โปรแกรม คือ 
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โปรแกรมที่ 13  นวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม  
โปรแกรมที่ 14  ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ  
โปรแกรมที่ 15  เมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ 

การปฏิรูปประเทศด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) เป็นการปฏิรูปเชิงโครงสร้างที่สำคัญสำหรับประเทศไทย มีเป้าหมายเพ่ือตอบสนองการพัฒนาประเทศโดย
มุ่งเน้นการเตรียมคนไทยเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 และการนำองค์ความรู้และนวัตกรรมไปพัฒนาประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างเต็มรูปแบบและย่ังยืน ซึ่งนำไปสู่การ
ปฏิรูป 3 ด้าน ได้แก่  1) การปฏิรูปการบริหารภาครัฐ (Administrative Reform) เพ่ือจัดให้มีองค์กรในรูปแบบที่เหมาะสมกับการขับเคลื่อนงานด้าน อววน. มีการบริหารงานที่คล่องตัว ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง รวมทั้งมีการบูรณาการการทำงานในด้านวิจัยร่วมกันเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยมีประเด็นการปฏิรูปสำคัญ เช่น การจัด ประเภทหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม การพัฒนา
ระบบการติดตามและประเมินผล และระบบการ เชื่อมโยงข้อมูลด้าน อววน. เป็นต้น  2) การปฏิรูประบบงบประมาณ (Budgeting Reform) เพ่ือให้การจัดสรรงบประมาณ สอดคล้องกับ นโยบาย 
ยุทธศาสตร์ และแผนด้าน อววน. ของประเทศ และเพ่ือส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมให้ ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึนผ่านกองทุนที่มีการจัดสรรงบประมาณในลักษณะเป็น
ก้อนใหญ่ (Block Grant) และต่อเน่ือง (Multi-year) โดยมีประเด็นการปฏิรูปสำคัญ ได้แก่ การออกแบบระบบการจัดสรรและ บริหารงบประมาณ การบริหารจัดการกองทุนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม และการจัดต้ังโครงการ สำนักงานบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม เป็นต้น  3) การปฏิรูปกฎหมาย ระเบียบ (Regulatory Reform) เพ่ืออำนวยความสะดวก ลดปัญหาและ
อุปสรรค และสามารถขับเคลื่อนงานวิจัยเพ่ือการนำไปใช้ประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และชุมชนได้อย่างคล่องตัว และ ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในภาพรวม โดยมีประเด็นการปฏิรูปสำคัญ 
ได้แก่ การเร่งผลักดันกฎหมายส่งเสริมการ ใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมนวัตกรรมด้านการอุดมศึกษาและการผลิต กำลังค นระดับสูง (Sandbox) และ
มาตรการการสนับสนุนงบประมาณของรัฐเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีในโครงการ ลงทุนขนาดใหญ่ และการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เป็นต้น  

การปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ประกอบด้วย 1 โปรแกรม คือ 
โปรแกรมที่ 16 ปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 

6. แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2565 
แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (แผนด้าน ววน.) เป็นแผนระยะปานกลาง จัดทำข้ึนเพ่ือเป็นกรอบและแนวทางในทางการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ 

และการจัดสรรงบประมาณ ให้แก่หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมในลักษณะต่อเน่ืองหลายปี (multi-year) เพ่ือให้การจัดทำแผนด้าน ววน. พ.ศ. 2563 – 2565 สอดคล้องกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การ อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2570 และทันกับกระบวนการปรับงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและ
สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ จึงได้ร่วมกันจัดทำแผนด้าน ววน. โดยกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด ความสำเร็จ และโปรแกรมย่อยที่สอดคล้องกันกับ 4 
แพลตฟอร์ม และ 16 โปรแกรมภายใต้นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2570 โดยสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ได้ในอนาคตเพ่ือให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปและนโยบายของประเทศให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ทั้งน้ี  ได้เปิดโอกาสให้ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีส่วนร่วมใน
การจัดทำแผนด้าน ววน. รวมทั้งได้รับข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ 17 สาขา เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ และโปรแกรมย่อย 
1. สร้างและจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ในแต่ละแขนงและพ้ืนที่  
2. สร้างและจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในแต่ละพ้ืนที่ ในแต่ละมิติ อาทิ เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม   
3. พัฒนากำลังคนและองค์ความรู้ของระบบวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม (ววน.) 
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ความสำเร็จด้าน ตัวชี้วัดที่สำคัญ 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 
สัดส่วนผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูก นำไปใช้ในการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับภาค
การผลิตและบริการ เทียบกับผลงานทั้งหมด 

 ไม่น้อยกว่า 30% 

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

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

เพ่ือสร้าง/สะสมองคค์วามรู้ : ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน บุคลากร และระบบมาตรฐาน 
 55 : 25 : 20 

 

แผนด้าน ววน. จัดทำข้ึนโดยให้มีความสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2570 ซึ่งจะขับเคลื่อนการดำเนินงานในลักษณะ
แพลตฟอร์ม การเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ทั้งสิ้น 4 แพลตฟอร์ม ซึ่งประกอบด้วยโปรแกรมภายใต้ 16 โปรแกรม ภายใต้แต่ละโปรแกรมประกอบด้วยโปรแกรมย่อยซึ่งจะระบุแนวทางการดำเนินงานที่จะ
ส่งผลให้เป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่สำคัญซึ่งระบุในนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2570 สำเร็จ 

 
7. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2  (พ.ศ. 2551 – 2565) 
 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดทำกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี  ฉบับที่ 2  โดยมีเป้าหมายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับ ที่ 2 เมื่อสิ้นสุดแผนในปี พ.ศ. 
2565 คือ “ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพ่ือผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถปรับตัวสาหรับงานที่เกิดข้ึนตลอดชีวิตพัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้และนวัตกรรมเพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในโลกาภิวัฒน์ สนับสนุนการพัฒนาท่ีย่ังยืนของท้องถ่ินไทยโดยใช้กลไกของธรรมาภิบาลการเงินการกำกับมาตรฐานและเครือข่ายอุดมศึกษาบนพ้ืนฐาน
ของเสรีภาพทางวิชาการความหลากหลายและเอกภาพเชิงระบบ” ประกอบด้วย 
 1) ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทยเพ่ือผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ 
 2) พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้ และนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 3) สนับสนุนการพัฒนาท่ีย่ังยืนของท้องถ่ินไทย โดยใช้กลไกธรรมาภิบาล การเงิน การกำกับมาตรฐานและเครือข่ายอุดมศึกษาบนพ้ืนฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลาย และ
เอกภาพเชิงระบบ 
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 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินงานตามกรอบแผนอุดมศึกษาโดยได้จัดทำยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับทิศทางและกรอบการดำเนินงานตามแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 
2 (พ.ศ. 2551 – 2565)  เช่น  ด้านการเรียนการสอนมีการลดเลิกหลักสูตรที่ไม่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน  สร้างกระบวนการพัฒนานักศึกษาเพ่ือความแข็งแกร่งทางวิชาการและคุณภาพ
ชีวิตที่ย่ังยืนให้แก่นักศึกษาตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  สร้างหลักสูตรเพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  สนับสนุนและส่งเสริมการทำผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม  มีกองทุน
สนับสนุนการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร  มีการจัดวางระบบการเงิน งบประมาณ  ภายใต้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 
8. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 

เน่ืองจากแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 – 2559) จะสิ้นสุดในปี พ.ศ. 2559 ดังน้ัน สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงได้จัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 
2579 ซึ่งเป็นแผนระยะยาว 20 ปี เพ่ือเป็นแผนแม่บทสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนา โดยกำหนดวิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมาย เป้าหมาย ตัวชี้วัด และยุทธศาสตร์ของ
แผนการศึกษาแห่งชาติ ดังน้ี 

วิสัยทัศน์ (Vision) : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของ
โลกศตวรรษที่ 21 

วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา  4 ประการ คือ  
1) เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
2) เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และ

ยุทธศาสตร์ชาติ 
3) เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมือผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
4) เพ่ือนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ำภายในประเทศลดลงเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น 

แผนการศึกษาแห่งชาติได้วางเป้าหมายไว้ 2 ด้าน คือ  
1) เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและคุณลักษณะ

ต่อไปน้ี 
- 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 การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ 
(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 ดังน้ี 
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2.1) ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access) 
2.2) ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างเท่าเทียม (Equity)  
2.3) ระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ (Quality)  
2.4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือการลงทุนทางการศึกษาท่ีคุ้มค่าและบรรลุเป้าหมาย (Efficiency)  
2.5) ระบบการศึกษาท่ีสนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ม ี

แผนการศึกษาแห่งชาติได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์หลักที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดังน้ี 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ มีเป้าหมาย ดังน้ี 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มีเป้าหมาย ดังน้ี 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้มีเป้าหมายดังน้ี 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา มีเป้าหมาย ดังน้ี 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมาย ดังน้ี 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเป้าหมายดังน้ี 

 
9. นโยบายการปรับยุทธศาสตร์ใหม่มหาวทิยาลัยราชภฏั ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) (ฉบับปรับปรุง 11 ตุลาคม 2561) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศได้ร่วมหารือและกำหนดแนวทางการยกระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) มุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษา
เพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน โดยกำหนดวิสัยทัศน์ คือ “มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็นสถาบันหลักที่บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนา
ท้องถ่ินเพ่ือสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ” ซึง่มีรายละเอียดพอสังเขป ดังน้ี 

 
1. พันธกิจ 

1. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดี เป็นพลเมืองดีในสังคมและมีสมรรถนะตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
2. วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับมุ่งเน้นการบูรณาการเพ่ือนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
3. พัฒนาท้องถ่ินตามศักยภาพ สภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และน้อมนำแนวพระราชดำริสู่การปฏิบัติ 
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชนให้มีคุณธรรมและความสามารถในการบริหารงานเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวม 
5. บริหารจัดการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล พร้อมรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน 

2. สถาบันหลัก 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันการศึกษาท่ีเป็นที่พ่ึงของท้องถ่ิน ในการให้ความรู้ ให้ความจริง มีความเป็นกลางทางการเมือง ประสานความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ในการพัฒนา

ท้องถ่ินให้บรรลุเป้าหมาย 
3. อัตลักษณ์บัณฑิต 
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บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมีความรู้ ความสามารถเชิงวิชาการวิชาชีพ พร้อมด้วยคุณลักษณะคนไทยตามพระราโชบายด้านการศึกษา 4 ประการ คือ 
1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง คือ มีความรู้ ความเข้าใจต่อชาติ บ้านเมือง ยึดมั่นในศาสนา มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ และมีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 
2. มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง คือ รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด – ชอบ สิ่งที่ชั่ว – ดี ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่งาม ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งทีช่ั่ว และช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 
3. มีงานทำ มีอาชีพ คือ การสร้างให้เด็กและเยาวชนรักงาน สู้งานทำจนงานสำเร็จ มีงานทำสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ 
4. เป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย คือ สำนึกในหน้าที่ของทุกคนในการเป็นพลเมืองดี ส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสทำหน้าท่ีพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะทำเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องทำ”

ด้วยความมีน้ำใจและความเอื้ออาทร 
4. สมรรถนะบัณฑิต 

บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาการ วิชาชีพ มีทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 มีความเป็นมืออาชีพ 
5. ยุทธศาสตร์ 

5.1) การพัฒนาท้องถ่ิน 
กลยุทธ์ 

1. สร้างและพัฒนาความร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัดในการวางแผนพัฒนาเชิงพ้ืนที่ และดำเนินโครงการตามพันธกิจและศักยภาพของมหาวิทยาลัยโดยกำหนดเป้าหมาย
เชิงปริมาณและคุณภาพ รวมถึง Timeline ในการดำเนินการทุกข้ันตอนอย่างเป็นรูปธรรม (ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว) ทั้งน้ีต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดด้วย 

2. บูรณาการความร่วมมือในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย (ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม) ในการดำเนินโครงการพัฒนาให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างมี
นัยสำคัญ 

3. บูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัยของนักศึกษา และอาจารย์กับการพัฒนาท้องถ่ิน 
ตัวชี้วัด 

1. มีฐานข้อมูลของพ้ืนที่บริการ (ศักยภาพชุมชน สภาพปัญหา และความต้องการที่แท้จริงของชุมชน) เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ ประเมินและวางแผนงานพัฒนาเชิงพ้ืนที่ตาม
ศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

2. จำนวนหมู่บ้าน / โรงเรียน ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏดำเนินโครงการอันเป็นผลจากการวางแผนพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 
3. ร้อยละสะสมของจำนวนหมู่บ้านที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเข้าดำเนินโครงการพัฒนาเปรียบเทียบกับจำนวนหมู่บ้านทั้งหมดในพ้ืนที่บริการ (การกระจายตัวเชิงพ้ืนที่) 
4. จำนวนโครงการพัฒนาท้องถ่ินของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และจำนวนโครงการฯ สะสม (แยกประเภทตามเป้าหมาย) 
5. จำนวนภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ท่ีร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ดำเนินโครงการพัฒนาท้องถ่ินในพ้ืนที่บริการ 
6. อัตราส่วนโครงการพัฒนาท้องถ่ินที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นแกนนำเปรียบเทียบกับโครงการพัฒนาท้องถ่ินทั้งหมดของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
7. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เก่ียวกับการน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษา เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ประการ สู่การปฏิบัติในพ้ืนที่บริการ

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
8. อัตราการอ่านออกเขียนได้ ของจำนวนประชากร โดยเฉพาะประชากรในวัยประถมศึกษาในพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
9. ร้อยละของหมู่บ้านที่มีดัชนีชี้วัดความสุขมวลรวมชุมชนเพ่ิมข้ึน 
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10. อัตราการเพ่ิมข้ึนของรายได้ครัวเรือนในพ้ืนที่การพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
11. มีแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพ่ือเสริมสร้างคุณค่าและจิตสำนึกรักษ์ท้องถ่ิน 
12. จำนวนวิสาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการใหม่ในพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ประสบความสำเร็จ จากการสนับสนุนองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
13. อัตราการอพยพของประชากรวัยทำงานในท้องถ่ินลดลง 

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) มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3) มีงานทำ มีอาชีพ 4) เป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย 
4. จัดทำแผนการดำเนินงานตามข้อ 1 – 3 โดยกำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพรวมถึงข้ันตอนและระยะเวลา (Timeline) ในการปฏิบัติงาน ทั้งระยะสั้น ระยะ

กลาง และระยะยาวเพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม 
ตัวชี้วัด 

1. มีการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์และกระบวนการผลิตครู เพ่ือให้บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีอัตลักษณ์ สมรรถนะและคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพ พร้อมด้วยคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามพระราโชบายด้านการศึกษาและคุณลักษณะครูศตวรรษที่ 21 

2. ร้อยละครูของครูที่มีประสบการณ์สอนในโรงเรียนต่อปีการศึกษา 
3. ร้อยละของบัณฑิตครูที่จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ท่ีสอบบรรจุผ่านเกณฑ์ของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ภายในเวลา 1 ปี 
4. มี Platform เพ่ือสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบัณฑิตครู มหาวิทยาลัยราชภัฏที่เข้าสู่วิชาชีพ 
5. ผลคะแนน O-NET หรือผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เพ่ิมข้ึนจากการพัฒนาสมรรถนะ ครูประจำการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
6. สัดส่วนบัณฑิตครูที่ได้รับการบรรจุเข้าทำงานในภูมิภาค 
7. ผลงานการวิจัยสาขาวิชาชีพครูที่ได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติหรือนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิตและพัฒนาครูเพ่ิมข้ึน 

5.3) การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ทันสมัยและพัฒนาหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองการพัฒนาท้องถ่ินและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ 
2. พัฒนาศักยภาพผู้สอนให้เป็นมืออาชีพ 
3. พัฒนาห้องปฏิบัติการ/อุปกรณ์การเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 
4. ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้บูรณาการกับการทำงานและเสริมสร้างทักษะและจิตสำนึก ในการพัฒนาท้องถ่ิน 
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5. ผลิตบัณฑิตได้ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ท้ังด้านสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ คือ มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มี
พ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพ มีงานทำ และมีความเป็นพลเมืองดี มีวินัย 

6. จัดทำแผนพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาในลักษณะการ Reprofile อย่างเป็นรูปธรรม โดยกำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมถึงระยะเวลาและ
ข้ันตอนการดำเนินการ (Timeline) ในการปฏิบัติอย่างชัดเจน 

ตัวชี้วัด 
1. จำนวนหลักสูตรที่ถูกปรับปรุงให้ทันสมัยและหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถ่ินและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
2. ผลงานของนักศึกษา/อาจารย์ ท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือได้รับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติ 
3. ร้อยละของนักศึกษาท่ีได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสาขาท่ีสำเร็จการศึกษา 
4. ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐาน CEFR หรือมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า 
5. อัตราการได้งานทำ/ทำงานตรงสาขา/ประกอบอาชีพอิสระทั้งตามภูมิลำเนาและนอกภูมิลำเนา ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภายในระยะเวลา 1 ปี 
6. ผลการประเมินสมรรถนะของบัณฑิตโดยสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต 
7. อัตราการศึกษาต่อในพ้ืนที่ของประชากรวัยอุดมศึกษาเพ่ิมข้ึน 

5.4) การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ 

1. ส่งเสริมบุคลากรที่เป็นคนดีและคนเก่งให้พัฒนาและแสดงออกถึงความรู้ความสามารถ และศักยภาพในการพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถ่ินอย่างเต็มที่ 
2. เพ่ิมบทบาทการเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือท้องถ่ินโดยให้ความสำคัญกับการบูรณาการการเรียนการสอนกับการพัฒนาท้องถ่ิน และการสร้างผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา 
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
4. ปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะด้านฐานข้อมูลงบประมาณและบุคลากรให้ทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล 

ตัวชี้วัด 
1. จำนวนอาจารย์และนักศึกษา ศิษย์เก่า ที่ได้รับรางวัลในระดับชาติ นานาชาติ 
2. อัตราส่วนจำนวนผลงานวิจัยและองค์ความรู้ต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาต่อจำนวนผลงานดังกล่าวที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 
3. ผลการสำรวจการรับรู้ข่าวสาร (นโยบาย แผนพัฒนาต่างๆ ที่สำคัญระดับชาติ จังหวัด องค์กร) ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 
4. จำนวนฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการและการตัดสินใจตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน 
5. ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการบริหารงานภาครัฐอยู่ในระดับสูงหรือสูงมาก 
6. จำนวนเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศ 
7. ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
8. ฐานข้อมูลศิษย์เก่าและกิจกรรมสัมพันธ์เพ่ือขยายเครือข่ายและปรับปรุงฐานศิษย์เก่า 
9. ผลสำรวจความคิดเห็นความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
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10. แผนพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 
การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดฉบับน้ี เพ่ือสนองตอบการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีวิสัยทัศน์ เป็นเป้าหมายในเชิงผลลัพธ์ที่จังหวัดต้องการให้เกิดข้ึน โดยแสดงถึงจุดเน้น

หรือสิ่งที่จังหวัดต้องการจะเป็นในอนาคตอย่างชัดเจน รวมทั้งมีความเป็นไปได้ สอดคล้องกับการวิเคราะห์สภาวการณ์และโอกาสของพ้ืนที่ และมีการระบุตำแหน่งการพัฒนาของจังหวัดอย่างชัดเจน 
โดยผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจากทุกภาคส่วนของจังหวัดได้กำหนดตำแหน่งการพัฒนาจังหวัด (Positioning) ที่ให้ความสำคัญกับประเด็นดังต่อไปน้ี (1) แหล่งผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตร
ปลอดภัย (2) แหล่งผลิตพืชพลังงานทดแทน และ (3) การท่องเท่ียวมรดกโลก โดยได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ดังน้ี “แหล่งผลิต แปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย ฐานผลิตพืชพลังงานทดแทน เมืองท่องเที่ยว
มรดกโลก ธรรมชาติและวิถีชุมชน สู่สังคมที่เข้มแข็ง” 

1. พันธกิจ (Mission) 
เพ่ือให้การพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชรมุ่งสู่การเป็น “แหล่งผลิต แปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย ฐานผลิตพืชพลังงานทดแทน และเมืองท่องเท่ียวมรดกโลก”ภารกิจหลักและการมีส่วน

ร่วมของทุกภาคส่วน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนและการพัฒนาอย่างย่ังยืน มีดังน้ี  
1. ยกระดับการผลิต การแปรรูป การตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย และส่งเสริมการผลิตพืชพลังงานทดแทนอย่างมีประสิทธิภาพ  
2. ส่งเสริมและบริหารจัดการการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการท่องเท่ียว  
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน สร้างสังคมที่เข้มแข็ง และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน 

2. เป้าประสงค์รวม (Overall Goals) 
เพ่ือให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาจังหวัดและสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนการบรรลุตามวิสัยทัศน์

การพัฒนาจังหวัดที่พึงปรารถนาตามแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี จึงกำหนดเป้าประสงค์รวมของการพัฒนาไว้ ดังน้ี  
1. ปริมาณผลผลิตการเกษตรปลอดภัยเพ่ิมข้ึน    
2. รายได้จากการจำหน่ายสินค้าเกษตรแปรรูปเพ่ิมข้ึน 
3. จำนวนแปลง/ฟาร์ม ท่ีผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัย (GAP) เพ่ิมข้ึน 
4. สัดส่วนปริมาณพืชพลังงานต่อสินค้าเกษตรทั้งหมดเพ่ิมข้ึน  
5. รายได้จากการท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึน และแหล่งท่องเท่ียวได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานการท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึน 
6. ประชาชนมีระดับคุณภาพชีวิตสูงข้ึน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

3. ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) 
1. พัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย และส่งเสริมการผลิตพืชพลังงานทดแทนอย่างมีประสิทธิภาพ  
2. พัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียวมรดกโลก ธรรมชาติและวถีชุมชน ให้มีศักยภาพอย่างย่ังยืน 
3. พัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงทางสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
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11. แผนพัฒนาจังหวัดตาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 
การพัฒนาจังหวัดตากในช่วงที่ผ่านมา จังหวัดสามารถจัดทำคำของบประมาณเองได้เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านอาชีพ การท่องเท่ียว การค้า

ชายแดนครอบคลุมทุกด้าน ท้ังน้ีปัญหาความต้องการของประชาชนได้ผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน สรุปปัญหาความต้องการที่สอดรับกับศักยภาพในพ้ืนที่จังหวัด จึงกำหนดวิสัยทัศน์ใน
แผนพัฒนาจังหวัดตาก ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) คือ “เมืองน่าอยู่ ประตูการค้าชายแดน” 

1. พันธกิจ/เป้าประสงค์รวม 
1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ให้มีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
2. เพ่ืออนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
3. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตร 
4. เพ่ือพัฒนาการท่องเท่ียว สินค้า OTOP และส่งเสริมการค้า การลงทุน ในพ้ืนที่การค้าชายแดน และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการบริหารจัดการเพ่ือป้องกันรักษาความมั่นคงชายแดน การรักษาความสงบเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ 

2. ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และแก้ไขปัญหาความยากจน 
2. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. การพัฒนาผลิตภาพทางการเกษตร 
4. การส่งเสริมการท่องเท่ียว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน 
5. การบริหารจัดการภาครัฐและการรักษาความมั่นคงชายแดนและความสงบเรียบร้อย 

3. เป้าประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้มีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
2. เพ่ือป้องกัน อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตร 
4. เพ่ือพัฒนาการท่องเท่ียว สินค้า OTOP และส่งเสริมการค้าการลงทุนในพ้ืนที่การค้าชายแดนและเขคพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
5. การบริหารจัดการเพ่ือป้องกันรักษาความมั่นคงชายแดน การรักษาความสงบเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ 
 
 
 



29 

 

12. นโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด  จ.ตาก 
ตามท่ีคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เข้ามาบริหารประเทศ และกำหนดแนวทางในการดำเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการค้าชายแดนผ่านการจัดต้ังเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ  โดยกำหนดให้อำเภอแม่สอดเป็นพ้ืนที่ที่มีศักยภาพเหมาะสมในการจัดต้ังเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรกของไทยใน 5 พ้ืนที่ชายแดน 
12.1) แผนงานเพ่ือเตรียมความพร้อมการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดตาก 

1) แผนงานระยะเร่งด่วน  
1) การเตรียมความพร้อมโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคม  ดังน้ี 

1.1) แผนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและด่านศุลกากร 
1.2) แผนงานโครงสร้างพ้ืนฐานคมนาคม จ.ตาก วงเงิน 9,097 ล้านบาท ดังน้ี 

- 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) การจัดหาแหล่งน้ำดิบเพ่ือรองรับการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
2) แผนระยะกลาง และระยะยาว  

1) จัดหาพ้ืนที่สำหรับรองรับการจัดต้ังเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  
2) โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่ 2 พร้อมโครงข่าย และศูนย์ให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 
3) การขยายสนามบินแม่สอดให้มีการเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
4) การพัฒนาเส้นทางคมนาคมในอำเภอแม่สอด  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 
รัฐบาลมีนโยบายเสริมสร้างศักยภาพและเพ่ิมขีดความสามารถในการเข้าสู่ AEC โดยพัฒนาเมืองชายแดนเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ : Special Economic Zones)  ในการนำ

ประเทศเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กระตุ้นเศรษฐกิจ กระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และเสริมความมั่นคงของประเทศ   
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สำหรับจังหวัดตาก กรมโยธาธิการและผังเมืองได้กำหนดแนวคิดการวางผังพัฒนาพ้ืนที่เฉพาะเพ่ือรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตาก โดยวาง Positioning คือ “เมืองคู่แฝดเขต
การค้าเมียวดี สหภาพเมียนมาร์ มีระยะทางไปยังท่าเรือมะละแหม่ง และเมืองย่างกุ้งที่ใกล้ที่สุด” โดยมีแนวทางการพัฒนาเป็นเขตอุตสาหกรรมสิ่งทอ เฟอร์นิเจอร์ ศูนย์ขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ 
คลังสินค้า ที่อยู่อาศัยสำหรับแรงงานและประกอบการ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาฝีมือแรงงาน  

โดยดำเนินการเร่งรัดวางและปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัด ผังพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ผังเมืองรวมเมือง และผังเมืองรวมชุมชนชายแดน เพ่ือจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดิน
และระบบคมนาคมขนส่งให้สอดคล้องกับการพัฒนาพ้ืนที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ออกแบบวางผังพ้ืนที่เฉพาะชุมชนชายแดนวางผังโซนน่ิงการใช้ประ โยชน์ที่ดิน วางระบบสาธารณูปโภค – 
สาธารณูปการ และออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ให้เป็นระเบียบ สวยงาม และปลอดภัย 

12.3) สิทธิประโยชน์และการส่งเสริมการค้า การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก 
1) กรณีเป็นกิจการทั่วไปในประเภทกิจการที่อยู่ในข่ายให้การส่งเสริมและต้ังในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
2) กรณีเป็นกิจกรรมเป้าหมายสำหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให้ได้รับสิทธิประโยชน์ อาทิ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี โดยจำกัดเวลาไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวม

ค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียน ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลฯ ร้อยละ 50 ของอัตราปรกติ เป็นระยะเวลา 5 ปี หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา 2 เท่า เป็นเวลา 10 ปี 
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้กำหนดบทบาท ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก เป็น “ศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าระหว่างประเทศ/

เครือข่ายอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น” โดยกำหนดโครงสร้างเศรษฐกิจ บริการ 51.47 % เกษตร 24.94 % อุตสาหกรรม 16.93 % มีผลผลิตในพ้ืนที่ ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าว ถ่ัวเขียวผิวมัน 
ถ่ัวเหลือง พืชผัก ประมงน้ำจืด อุตสาหกรรมส่วนใหญ่เกี่ยวกับเครื่องแต่งกาย เกษตร และสิ่งทอ ในขณะที่ภาคบริการเป็นขายส่ง/ขายปลีก โดยมีอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย ได้แก่ 

- อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม  
- อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรและประมง เช่น อุตสาหกรรมแป้งข้าวโพด น้ำมันข้าวโพด  
- การผลิตอาหารสัตว์ 
- การผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกส์  
- อุตสาหกรรมผลิตเครื่องเรือนจากไม้  
- อุตสาหกรรมเครื่องหนัง 
- อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ  
- อุตสาหกรรมชิ้นส่วนประกอบยานยนต์  
- นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม และนิคมอุตสาหกรรมบริการ 
- กิจการด้านโลจิสติกส์ อาทิ คลังสินค้า ศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้า 
การเชื่อมโยงภูมิภาค มูลค่าการค้าชายแดนเพ่ิมสูงข้ึน ส่วนใหญ่มาจากการที่เมียนมาร์นำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคจากฐานการผลิตส่วนกลางของประเทศไทย เศรษฐกิจระดับท้องถ่ิน

ยังไม่มีรูปแบบเครือข่ายการผลิตระหว่างประเทศ แต่มีโอกาสเชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษในเมืองเมียวดี ผะอัน ย่างกุ้งได้ 
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13. กรอบการประเมินสถาบันอุดมศึกษาจากหน่วยงานภายนอก 
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยของรัฐทุกแห่งถูกประเมินโดยองค์กรภายนอกอย่างเป็นทางการ  2 หน่วยงานประกอบด้วย  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  และสำนักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  ทั้งสองหน่วยงานมีหน้าท่ีประเมินมหาวิทยาลัยเหมือนกันเพียงแต่มีเกณฑ์ที่แตกต่างกันข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์ 
1) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กำหนด ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
2) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กำหนดเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ  ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ทาง ก.พ.ร. จะใช้

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจาก สกอ. เป็นหลัก 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กำหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562 (รวบรวมผลการดำเนินงาน

ต้ังแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563) โดยมุ่งเน้นการสร้างปัจจัยนำเข้าและกระบวนการที่ดี เพ่ือนำไปสู่ผลผลิตและผลลัพธ์ที่มีคุณภาพตามความเชี่ยวชาญของแต่ละกลุ่มสถาบันและ
สามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งสามารถจำแนกได้ดังน้ี 

องค์ประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต 
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
1.2 อาจารย์ประจำสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
1.3 อาจารย์ประจำสถาบันที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
1.6 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
1.7 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล 
1.8 หลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม 

องค์ประกอบที่ 2 : การวิจัย 
2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย 
2.4 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย 

องค์ประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการแก่ชุมชน 
3.1 ระบบและกลไกการพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 
3.2 ชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 

องค์ประกอบที่ 4 : การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4.1 ระบบและกลไกด้านศิลปะและวัฒนธรรม และความเป็นไทย 
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4.2 ผลลัพธ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
องค์ประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ 

5.1 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน 
5.2 การบริหารของสถาบันเพ่ือการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบัน 
5.2 ผลการบริหารงานของคณะ 
5.3 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
 
 

องค์ประกอบที่ 6 : การผลิตและพัฒนาครู 
6.1 การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
6.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
6.3 จำนวนสถานศึกษาท่ีประสบความสำเร็จในการดำเนินงานร่วมกับมหาวิทยาลัย 

 
14. แนวทางการยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาภายใตโ้ครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของไทย (Reinventing University System) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

คณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ด้านคุณภาพอุดมศึกษา ได้จัดทำแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการยกระดับ
คุณภาพอุดมศึกษาในมิติที่ 4 ปฏิรูปการอุดมศึกษา ทีก่ำหนดให้ปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยตาม 3 กลุ่มภารกิจ เพ่ือตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 
ดังน้ี 

 
หมวด 3 ประเภทและกลุ่มของสถาบันอุดมศึกษา  

มาตรา 23 เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมกำกับ รัฐมนตรีจะประกาศกำหนดประเภทของสถาบันอุดมศึกษาก็ได้   
มาตรา 24 เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริม สนับสนุน ประเมินคุณภาพ กำกับดูแล และจัดสรรงบประมาณให้แก่สถาบันอุดมศึกษา รัฐมนตรีจะประกาศกำหนดให้จัดสถาบันอุดมศึกษา

เป็นกลุ่มได้  โดยคำนึงถึงจุดมุ่งหมาย พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ศักยภาพ และผลการดำเนินการที่ผ่านมาของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละกลุ่ม  โดยต้องกำหนดมาตรการส่งเสริม  สนับสนุน ประเมินคุณภาพ 
กำกับดูแล และจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับการจัดกลุ่มดังกล่าวด้วย ในกรณีที่รัฐมนตรีประกาศให้สถาบันอุดมศึกษากลุ่มใดมีพันธกิจหลักในการ ให้การศึกษาอบรม ทักษะอาชีวะชั้นสูงเพ่ือ
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สถาบันอุดมศึกษากลุ่มนั้นย่อม
ได้รับความสนับสนุนเป็นพิเศษจากรัฐตามท่ีคณะรัฐมนตรีกำหนด  

การจัดสถาบันอุดมศึกษาเป็นกลุ่มและการกำหนดมาตรการตามวรรคหน่ึง  รวมทั้งการกำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาและการให้ความสนับสนุนเป็นพิเศษตามวรรคสอง  ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง ในกรณีที่เห็นสมควรรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษาอาจประกาศ กำหนดให้จัดกลุ่มส่วนราชการหรือกลุ่ม
ส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษาใดสถาบันอุดมศึกษาหน่ึง  เพ่ือด าเนินการตามมาตราน้ีก็ได้  
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มาตรา 25 การกำหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาต้องกำหนดให้สอดคล้องกับประเภทและกลุ่มของสถาบันอุดมศึกษาตามหมวดน้ี 
หมวด 5 ข้อมูลการอุดมศึกษา  

มาตรา 42 สถาบันอุดมศึกษาต้องเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาน้ันแก่สาธารณะ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาท่ีกำหนดในกฎกระทรวง  
เพ่ือประโยชน์ในการจัดทำแผนด้านการอุดมศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนการมีส่วนร่วมของสาธารณชนในการตรวจสอบ

สถาบันอุดมศึกษา  ให้สถาบันอุดมศึกษามีหน้าท่ีส่งข้อมูลเก่ียวกับการจัดการศึกษาและมาตรฐานการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม การให้บริการทางวิชาการ และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องให้แก่กระทรวง  
ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาท่ีกำหนดในกฎกระทรวง  

มาตรา 43 ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานและหน่วยงานภาคเอกชนตามลักษณะที่สภานโยบายประกาศกำหนด ส่งข้อมูลเกี่ยวกับการอุดมศึกษาและการอื่นที่เก่ียวข้องให้แก่
กระทรวงตามท่ีได้รับการร้องขอ  ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาท่ีกำหนดในกฎกระทรวง  

สภานโยบายโดยข้อเสนอของกระทรวงอาจขอให้คณะรัฐมนตรีมีมติให้เชื่อมโยงระบบข้อมูลสารสนเทศ ของหน่วยงานของรัฐกับฐานข้อมูลก ารอุดมศึกษาเพ่ือประโยชน์ในการ
ดำเนินการตามวรรคหน่ึงได้  

มาตรา 44 ให้กระทรวงมีหน้าท่ีจัดทำฐานข้อมูลการอุดมศึกษาของประเทศ  โดยรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวกับการอุดมศึกษา สถาบันอดุมศึกษา  และ
การอื่นที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประโยชน์ในการดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 42 วรรคสอง  ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่สภานโยบายกำหนด  

การเปิดเผยข้อมูลตามความในส่วนน้ีย่อมได้รับความคุ้มครองและจะนำไปเป็นเหตุในการฟ้องร้องดำเนินคดีใดๆ มิได้ 
 

จุดมุ่งหมาย (Purposes) ของ Re-positioning University 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ต้องพัฒนาให้มหาวิทยาลัยของรัฐภายในประเทศสามารถทำหน้าที่เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขัน 

(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 การกำกับดูแล การจัดสรรทรัพยากร และการจัดการ
ทรัพยากรบุคคล  

- การสร้างจุดเน้น (Focus) ของการดำเนินการของมหาวิทยาลัยในเรื่องที่เป็นความต้องการของประเทศ และเป็นจุดเด่นหรือสมรรถนะหลักของมหาวิทยาลัย  
- ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการใช้ทรัพยากรให้นำไปใช้สร้างคุณค่าท่ีแท้จริงให้แก่ประเทศ และปรับลดการดำเนินการในส่วนที่เกินความจำเป็นหรือไม่มีจุดเด่นด้านคุณภาพ 

แนวทางการกำหนดจุดเนนเชิงยุทธศาสตร์ (Institutional Re-positioning Plan) 
กลุ่มที่ 1 การวิจัยระดับแนวหนาของโลก (Global and Frontier Research) 

คำนิยาม : สถาบันอุดมศึกษาที่มุงสูการวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากล พิจารณาจากการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาโลก อาจเปนสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง หรือ
สถาบันอุดมศึกษาท่ีเนนการจัดการศึกษาแบบพหุวิทยาการ  
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เป้าหมาย : เนนการวิจัยข้ันสูง และผลิตบัณฑิต นักวิจัย เปนผูนําทางความคิดของประเทศในระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอกหรือหลังปริญญาเอก สราง
ความโดดเดนในดานการวิจัยและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาท่ีมีวิทยานิพนธ หรือผลงานวิจัยระดับนานาชาติในหลายกลุมสาขาวิชา มุงทําการคนควาเพ่ือสรางความรู ทฤษฎี และขอคนพบใหม
เพ่ือขยายพรมแดนของความรูและสรางความกาวหนาทางวิชาการที่ลุมลึกในสาขาวิชาตางๆ 

กลุ่มที่ 2 การพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม (Technology and Innovation) 
คำนิยาม : สถาบันอุดมศึกษาท่ีมุงสูการจัดการการศึกษาเพ่ือเนนการพัฒนาดานเทคโนโลยีและสงเสริมการสรางนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทยการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และ

อุตสาหกรรมของประเทศ  
เป้าหมาย : ใหการศึกษาอบรมทักษะอาชีวะชั้นสูง สรางและพัฒนาบัณฑิตที่มีความรูและความเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีและการสรางนวัตกรรมใหสามารถนําองคความรู มา

ประยุกตใชสรางผลงานพัฒนาผลิตภัณฑตอยอดเปนนวัตกรรม สงเสริมบทบาทความรวมมือกับภาคเอกชนและอุตสาหกรรมเพ่ือสนับสนุนและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือนําไปสูการพัฒนา 
เศรษฐกิจ สังคม และอุตสาหกรรมของประเทศ 

กลุ่มที่ 3 การพัฒนาชุมชน เชิงพ้ืนที่ (Area Based and Community) 
คำนิยาม : สถาบันอุดมศึกษาที่มุงสูการพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนที่เปนแหลงเรียนรู ถายทอดความรูและเทคโนโลยีเพ่ือสรางความเขมแข็งใหแกบุคคล ชุมชน สังคม หนวยงาน

ภาครัฐ ภาคเอกชน เพ่ือการดํารงชีพ และใหประชาชนมีโอกาสเรียนรูตลอดชีวิตนําไปสูความเขมแข็งและการพัฒนาท่ีย่ังยืนของทรัพยากรมนุษย สังคม ทองถ่ินและภูมิภาค  
เป้าหมาย : เนนการพัฒนาชุมชนระดับทองถ่ิน และผลิตบัณฑิตใหมีความรู ความสามารถ เปนหลักในการขับเคลื่อน พัฒนาและเปลี่ยนแปลงในระดับทองถ่ินและภูมิภาค 

ดําเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนา การผลิต บัณฑิต ใหบริการวิชาการ ประยุกต ความรูสกูารปฏิบัติ และสรางองคความรูจากการปฏิบัติ รวมทั้งการอนุรักษและพัฒนาศิลปะวัฒนธรรม และภูมิปญญาท้องถ่ิน 
กลุ่มที่ 4 การพัฒนาคนให้มีความสามารถด้านวิชาชีพหรือสาขาจำเพาะ (Development of Professionals and Specialists)) 

คำนิยาม : สถาบันอุดมศึกษาที่แสดงให้เห็นถึงการดำเนินงาน และความสำเร็จในการพัฒนาความเชี่ยวชาญและนวัตกรรมด้านการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียนให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพ หรือทักษะจำเพาะสาขา รวมทั้งพัฒนาความสามารถในการนำความรู้เชิงทฤษฎีไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิผล เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพกำลังคนของชาติ 

เป้าหมาย : เน้นการให้บริการทางการศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้ 1) มีความรู้ ทักษะ และทัศนคติ สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ  2) มีความสามารถในการเรียนรู้พัฒนา
ตนเอง เพ่ือยกระดับความสามารถทางวิชาชีพ สมรรถนะความเป็นมืออาชีพ หรือความเชี่ยวชาญจำเพาะทางให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม  3) มีส่วนร่วมสร้างสรรค์คุณค่าให้กับ
สังคม ชุมชน 
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ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม ศักยภาพ (BSC-SWOT Matrix) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ทำการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก โดยกระบวนการมีส่วนร่วมจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจำปี 2564 เพ่ือยกร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2565 และจัดทำ Institutional Repositioning Plan ตามจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษา”  ซึ่งสามารถสรุปผลการ
วิเคราะห์ภายในและปัจจัยภายนอก เพ่ือนำไปสู่การกำหนดกลยุทธ์ มาตรการ และโครงการ (BSC-SWOT Matrix)  ได้ดังน้ี 
 

1. มิติด้านการเงิน/ด้านประสิทธิผล 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ข้อจำกัด กลยุทธ ์
1. ผลจากการวิจัยและ

การบริการวิชาการ
ได้รับการยอมรับ
และความเชื่อถือ
จากชุมชนเพ่ิมข้ึน 
(B) 

2. มหาวิทยาลัย
จัดการศึกษาท่ีมี
ค่าใช้จ่ายต่ำหาก
เปรียบเทียบกับ
สถาบันอุดมศึกษา
อื่นๆ (D) 

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

1. การหารายได้จากการจัดหลักสูตร
ระยะสั้นมีน้อย (A) 

2. การประชาสัมพันธ์และการส่งเสริม
ช่องทางการตลาดยังไม่ต่อเน่ือง (A) 

3. การสร้างเครือข่ายเพ่ือขอรับเงินทุน
สนับสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชน
ยังมีน้อย (A) 

4. งานวิจัยและงานบริการวิชาการที่
ก่อให้เกิดรายได้ มีจำนวนน้อย (A, B) 

5. มีผลงานทางวิชาการรับใช้สงัคมที่อยู่
ในพ้ืนที่เป้าหมายของมหาวิทยาลัย
ค่อนข้างน้อย (B) 

6. ไม่มีแผนจัดการความเสี่ยงระยะยาว
เก่ียวกับจำนวนนักศึกษารับเข้ามี
แนวโน้มลดลงอย่างเห็นผลเป็น
รูปธรรม (E) 

7. ระบบบริหารจัดการเพ่ือสร้างรายได้
ของมหาวิทยาลัยยังไม่ชัดเจน (F) 

1. นโยบายรัฐบาลกระจายความ
เจริญและการลงทุนออกมายัง
ส่วนภูมิภาคมากข้ึน รวมทั้ง
นโยบายการกระจายอำนาจสู่
ท้องถ่ิน เพ่ิมโอกาสให้
มหาวิทยาลัยเข้าถึงแหล่ง
งบประมาณได้มากข้ึน (A, B, F) 

2. ได้รับการสนับสนุนเชิงนโยบาย
ในการเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน (C)  

3. การมีประชาคมอาเซียนเป็น
โอกาสให้เกิดเครือข่ายความ
ร่วมมือในด้านต่างๆ (E) 

4. ท่ีต้ังมหาวิทยาลัยอยู่ใกล้
ประเทศพม่า ทำให้สามารถรับ
นักศึกษาจากประเทศพม่าได้ 
(E) 

1. การบริหารจัดการเงินทุนวิจัยของแหล่งทุนภายนอก
ไม่ต่อเน่ือง เปลี่ยนแปลงบ่อย ล่าช้า (B) 

2. สถานการณ์โรคระบาดโคโรน่าไวรัส (COVID19) 
ส่งผลให้ไม่สามารถลงพ้ืนที่ทำวิจัยได้อย่างต่อเน่ือง 
(B) 

3. รายได้ของผู้ปกครองลดลง เน่ืองจากเศรษฐกิจ
ตกต่ำ (D) 

4. การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารและบันเทิง มิได้มุ่ง
เพ่ือเรียนรู้และสร้างปัญญา (D) 

5. ประชากรมีจำนวนลดลงทำให้ผู้เข้าศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษามีจำนวนลดลง (F) 

6. ประชาชนนิยมส่งบุตรหลานเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยใหญ่ (F) 

7. รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการศึกษาต่อในสาขา
อาชีวศึกษามากข้ึน ทำให้จำนวนนักศึกษาในสถาบัน
การอุดมศึกษาลดลง (F) 

1.1) ยกระดับศักยภาพชุมชนให้
พ่ึงพาตนเองได้ (A) 

1.3) ยกระดับการตีพิมพ์เผยแพร่
และการใช้ประโยชน์งานวิจัย
หรือทรัพย์สินทางปัญญา (B)  

2.2) พัฒนาบัณฑิตครูให้มี
คุณภาพสูง (High 
performance teacher) 
เพ่ือเสริมสร้างการพัฒนา
ประเทศที่ย่ังยืน (D) 

3.2) ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้
ตรงกับความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต ท้ังด้านสมรรถนะ
วิชาชีพ ทักษะบัณฑิตศตวรรษ
ที่ 21 และคุณลักษณะ 4 
ประการ คือ มีทัศนคติที่ดีและ
ถูกต้อง มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง
เข้มแข็ง มีอาชีพ มีงานทำ 
และมีความเป็นพลเมืองดี มี
วินัย (E)  
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2. มิติด้านลูกค้า/ด้านคุณภาพการให้บริการ 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ข้อจำกัด กลยุทธ์ 
1. มีการพฒันาท้องถิ่น

โดยการบูรณาการความ
ร่วมมือระหว่าง
สาขาวิชา (A) 

2. ได้รับมอบพิพิธภัณฑ์
สถานเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดกำแพงเพชร 
เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
ศิลปวฒันธรรม (C) 

3. มีบคุลากรที่มคีวามรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรม (C) 

4. การให้บริการทางด้าน
ศิลปวฒันธรรมทั้ง
หน่วยงานภายในและ
ภายนอก (C) 

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

6. อาจารย์และนักศึกษามี
สัมพันธภาพอันดีต่อกัน 
ทำให้นักศึกษาได้รับ
การดูแลอย่างทั่วถึง (D, 
E) 

1. ศูนย์การเรียนรู้ที่ให้บริการแก่ชุมชนยังไม่
สามารถแก้ไขปัญหาให้ตรงกับความต้องการ
ของชุมชนท้องถิ่นได้ (A, B) 

2. การพฒันาและการจัดการงานวิจัยและ
นวัตกรรมยังไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนในวง
กว้างอย่างชัดเจน (A, B) 

3. การวิจัยไม่ได้ตอบสนองการแก้ไขปัญหาของ
ท้องถิ่นอย่างแท้จริง ขาดความต่อเน่ืองในการ
ดำเนินการ (B) 

4. ผลงานวิจัยทางด้านศิลปวัฒนธรรมยังมีการ
ตีพิมพ์เผยแพร่จำนวนน้อย (C) 

5. ขาดการประชาสัมพันธ์เรื่องหลักสูตรระยะ
สั้นด้านศิลปวัฒนธรรม (C) 

6. โครงการ กิจกรรมที่นักศึกษาเป็นผู้คิดริเริ่ม
เพ่ือพัฒนา หรือสร้างความเข้มแข็งแก่สังคม
ยังมีน้อย (C) 

7. งบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐไม่เพียงพอ
กับการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม (C) 

8. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ด้าน
ศิลปวฒันธรรมยังไม่มีความหลากหลาย (C) 

9. การสอบบรรจขุ้าราชการครู ของบัณฑิตมี
จำนวนน้อย (D) 

10. ข้อมูลสารสนเทศของผู้มสี่วนได้ส่วนเสียยัง
มีน้อยเพ่ือใช้ในการวางแผน (D) 

11. บุคลากรและนักศึกษามีทักษะการใช้
ภาษาต่างประเทศในระดับที่สื่อสารได้มีน้อย 

1. ชุมชนต้องการความชว่ยเหลือทางด้านวิชาการใน
การยกระดับศักยภาพของชุมชน (A) 

2. ได้รับการสนับสนุนเชิงนโยบายจากรัฐและ
หน่วยงานที่มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือ ในการเป็น
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น (A, B, 
C) 

3. ผู้วา่ราชการจังหวัดให้การสนับสนุนและมอบหมาย
ให้ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
ความร่วมมือในการดำเนินโครงการ (B) 

4. จังหวัดกำแพงเพชรเป็นเมืองมรดกโลกที่มีความโดด
เด่นทางศิลปวัฒนธรรม ทั้งโบราณสถาน 
โบราณวัตถุ ประเพณี วิถีชีวิต และวฒันธรรมที่
หลากหลาย (B, C, E) 

5. ชุมชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ใหค้วามร่วมมือในการวิจัย 
(B) 

6. มีเครือข่ายการวิจัยภายนอกที่สามารถแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้การสนับสนุนในการพัฒนางานวิจัย 
(B, E) 

7. ภาวะอันเน่ืองจากโรคระบาดโคโรน่าไวรัส 
(COVID19) ส่งผลให้การจ้างงานลดลงทำให้
นักศึกษาบัณฑิต และคนในอาชีพอ่ืนๆหันมาเป็น
ผู้ประกอบการมากขึ้นและเกิดต้นแบบของการเป็น
ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จมากขึ้น (B) 

8. รัฐบาลสนับสนุนการท่องเที่ยวเมืองรอง (C) 
9. นักเรียนต้องการศึกษาต่อในสาขาวิชาชีพครูจำนวน

มาก (D) 

1. ส่วนราชการมภีารกิจหลักตามต้น
สังกัด ทำให้การสนับสนุนการบูรณา
การความร่วมมือในการพฒันา
ท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยได้ไม่เต็มที่ 
และ สนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการได้
ไม่ทั่วถึง (B) 

2. มหาวิทยาลัยวิจัย ที่มีศักยภาพการ
วิจัยสูงกว่า ดำเนินงานวิจัยใน
ประเด็นที่เป็นโจทย์ในพื้นที่
กำแพงเพชรและตาก ทำให้โอกาสใน
การทำวิจัยของมหาวิทยาลัยน้อยลง 
(B) 

3. กระแสความนิยมทางสังคมที่มีต่อ
วัฒนธรรมท้องถิ่น (C) 

4. ปัญหาอุบัติภัยธรรมชาติหรือ
สถานการณ์ไม่ปกติ (C) 

5. นโยบายของรัฐเปิดโอกาสให้ผู้ไม่มี
คุณวุฒิด้านวิชาชีพครู สามารถสอบ
บรรจุครูได้ (D) 

6. การขยายตัวของสถาบันอุดมศึกษา
ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรและ
จังหวัดตาก ทำให้ผู้เรียนมีทางเลือก
ในการศึกษาต่อ (E) 

7. ประชาชนนิยมส่งบุตรหลานเข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัยใหญ่ (E) 

8. ภาวะการแข่งขันของ

1.4) ส่งเสริมการเรียนรู้และทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทยใหแ้ก่ชุมชน
เพ่ือเพิ่มพลังปัญญาของ
แผ่นดิน (C) 

2.3) สรา้งนวัตกรรมการพัฒนา
ครูและบคุลากรทางการ
ศึกษาประจำการให้มี
สมรรถนะสอดคล้องกับ
ความต้องการในการพฒันา
คุณภาพการจัดการเรียน
การสอนในสถานศึกษา (D) 

3.1) พัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะ
การวิจัยและนวัตกรรมที่
นำไปใช้พัฒนาชุมชน (E) 

4.2) สรา้งความผูกพันของลูกคา้
และบุคลากร (F)  
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 (E) 

12. ขาดกลยุทธ์ด้านการตลาดของมหาวิทยาลัย
และเครือขา่ยความรว่มมือทางวิชาการใน
ระดับชาติและนานาชาติ (E) 

13. กลยุทธ์ด้านการตลาดของมหาวิทยาลัยยัง
ไม่ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
(E) 

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

15. ระบบกลไกในการสร้างและประเมินความ
ผูกพันของลูกค้าและบุคลากรยังไม่ชัดเจน 

10. อาชีพรับราชการครู ยังเป็นอาชีพที่น่าสนใจ มี
เกียรติในสังคม และมีความเชื่อวา่เป็นอาชีพที่มั่นคง 
(D)  

11. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ต้ังอยู่
ในเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เป็นชายแดน
ติดกับประเทศเมียนม่าร์ ทำให้มีโรงงาน
อุตสาหกรรม/ธุรกิจ โลจิสติกส์ ฯลฯ หลากหลาย 
สามารถเป็นคู่ความร่วมมือหรือ พันธมิตรในการจัด
การศึกษาแบบสหกิจศึกษา (E) 

12. การเขา้สู่ประชาคมอาเซียนทำให้มีโอกาสรับ
นักศึกษาจากประเทศอื่นๆ และขยายความรว่มมือ
กับประเทศอาเซียนมากขึ้น (E) 

13. มหีน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนให้
ความร่วมมือเป็นเครือข่ายในการดำเนินงาน (E) 

14. ที่ต้ังมหาวิทยาลัยอยู่ใกล้ประเทศพม่า ทำให้
สามารถรับนักศึกษาจากประเทศพม่าได้ (E) 

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

สถาบันการศึกษาที่สูงขึ้น ทำให้เกิด
การแย่งชิงนักศึกษาและบคุลากรที่มี
ความสามารถ (E) 

9. ประชากรที่เข้าศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษามีแนวโน้มลดลง (E) 

10. การคมนาคมไม่เอ้ืต่อการเดินทาง
มาศึกษา (E) 
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3. มิติด้านกระบวนการภายใน/ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ข้อจำกัด กลยุทธ์ 
1. มีนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่นตามพันธกิจ

สัมพันธ์ที่ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และการศึกษา (A) 

2. มีระบบ กลไก การติดตามผลลัพธ์ ผลกระทบ
ของมหาวิทยาลัยดำเนินการอย่างเป็นระบบ
และชัดเจน (A) 

3. มีการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการการ
เรียนการสอนกับการบริการวิชาการ การวิจัย 
การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมทุกหลักสูตร 
(A, B, C) 

4. มีหน่วยงานบ่มเพาะวิสาหกิจซึ่งรับผิดชอบใน
การพัฒนานักศึกษา/บัณฑิตผู้ประกอบการที่
ชัดเจนเชื่อมโยงกับหน่วยงานด้านการวิจัยและ
บริการวิชาการ รวมทั้งเป็นหน่วยงานที่มี
บุคลากรซึ่งสามารถดำเนินได้ตามพันธกิจ (B) 

5. มีระบบ กลไก และผลงานที่เป็นนวัตกรรมใน
การพัฒนาครแูละบคุลากรทางการศึกษาเป็นที่
ยอมรับของหน่วยงานภายนอกในระดับท้องถิ่น 
ภูมิภาคและระดับชาติ (D) 

6. หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีเพียงพอและ
เหมาะสมทางด้านอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้
และบุคลากรที่ เอื้อต่อการเรียนการสอน การ
วิจัยและการบริการวิชาการแก่ชุมชน (E) 

7. ผู้บรหิารและบุคลากรมีวฒันธรรมในการ
ทำงานที่เน้นความร่วมมือมุ่งเน้นคุณภาพและ 
ความสำเร็จตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย (E) 

8. มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพในการพัฒนาบคุลากรสาย

1. ระบบ กลไก การกำหนดให้ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการ
วางแผนดำเนินการ ติดตาม ประเมินผล และนำผลประเมินไป
ปรับปรุงยังไม่ชัดเจน และดำเนินการยังไม่ต่อเน่ือง (A) 

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

3. การบูรณาการองคค์วามรู้เพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยที่ตอบสนองการ
แก้ไขปัญหา พัฒนาและชี้นำสังคมยังมีน้อย (A, B) 

4. ระบบ กลไก การติดตามผลลัพธ์ ผลกระทบของพันธกิจสัมพันธ์
ของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
ยังไม่ชัดเจนและยังขาดการมีส่วนร่วม ทำให้การประเมินเพ่ือการ 
ปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น ยังไม่สามารถทำได้ (B) 

5. กระบวนการบรหิารจัดการงานวิจัยประเภทวิจัยและพฒันา
นวัตกรรม ของนักวิจัย ยังมีประสิทธิภาพน้อย (B) 

6. การประชาสัมพันธ์เก่ียวกับข้อมูลงานวิจัย และระบบสภาพ
ปัญหาชุมชน ยังไม่เพียงพอ และการเพิ่มข้อมูลในฐานยังขาด
แรงจูงใจ (B) 

7. การสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ให้มีพันธกิจด้านการวิจัย ยังมีน้อย 
ทำให้ศูนย์การเรียนรู้ขาดงานวิจัยเพ่ือนำไปบริการวิชาการ (B) 

8. ทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมีน้อย (B, D) 
9. ระบบกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยยังไม่มีประสิทธภิาพ

เพียงพอ  (B) 
10. อาจารย์บางส่วนขาดความสามารถด้านงานวิจัย (B) 
11. อาจารย์มีภาระงานหลายด้านทำให้จำนวนงานวิจัยน้อย (B, E) 
12. ปริมาณงานวิจัยที่ตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติยังมีน้อย (B, 

E) 
13. การบูรณาการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยที่ตอบสนองการ

แก้ไขปัญหา พัฒนาและชี้นำสังคมยังมีน้อย (B, E) 
14. การสรา้งการรับรู้ด้านผลประโยชน์จากการใช้งานวิจัยสู่ความ

1. ได้รับการสนับสนุนเชิง
นโยบายในการเป็น
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่น (A) 

2. อว.มีการกำหนดกลุ่ม
มหาวิทยาลัยตามจุดเน้น
เชิงยุทธศาสตร์การพฒันา
ชุมชนเชิงพื้นที่ (A) 

3. นโยบายการพัฒนา
กำลังคนเพ่ือให้สอดคล้อง
กับการพัฒนาประเทศ 
(Thailand 4.0) (A) 

2. ผู้วา่ราชการจังหวัดให้การ
สนับสนุนและมอบหมาย
ให้ส่วนราชการและ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้ความร่วมมือใน
การดำเนินโครงการ (A, 
B, C) 

3. มีเครือข่ายบ่มเพาะธุรกิจ
ที่มีการจัดการเครือขา่ยที่
เข้มแข็งจำนวนทั้งหมด 
86 สถาบันจากทุก
ภูมิภาคและยังมี
หน่วยงานภาคธุรกิจ/
อุตสาหกรรมสนับสนุน
การพัฒนาผู้ประกอบโดย
ใช้งานวิจัยและเทคโนโลยี

1. สถานการณ์โรคระบาด
โคโรน่าไวรัส (COVID19) 
ส่งผลให้การดำเนินงาน
บริการวิชาการและ
งานวิจัยทำได้ยากและ
ขาดความต่อเน่ือง (A, B) 

2. ระยะเวลาในการพฒันา
ชุมชน (A) 

3. การบริหารจัดการ
เงินทุนวิจัยของแหล่งทุน
ภายนอกไม่ต่อเน่ือง 
เปลี่ยนแปลงบ่อย ล่าช้า 

(B) 
3. คา่นิยมในการเลือกเรียน

มหาวิทยาลัยใหญ่และมี
ชื่อเสียง (D) 

4. ภาวะการแข่งขันของ
สถาบันการศึกษาที่สูงขึ้น 
ทำให้เกิด การแย่งชิง
นักศึกษาและบุคลากรที่
มีความสามารถ ซึ่งส่งผล
ต่อการบริหารจัดการ
ด้านงบประมาณและ
บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย 

5. กฏหมาย ระเบียบ และ
ระบบด้านพัสดุ การเงิน 
และงบประมาณที่

1.2) พัฒนาระบบและกลไก
การบริหารจัดการ
งานวิจัยพัฒนาท้องถิ่น 
(B) 

3.4) ปรับกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ให้บูรณา
การกับการทำงานและ
เสริมสร้างทักษะและ
จิตสำนึกในการพัฒนา
ท้องถิ่น (E) 

3.3) ปรับปรุงหลักสูตรเดิม
ให้ทันสมัยและพัฒนา
หลักสูตรใหม่ใน
รูปแบบสหวิทยาการที่
ตอบสนองการพัฒนา
ท้องถิ่น และสอดคล้อง
กับแนวทางการพฒันา
ประเทศ (E) 

4.3) พัฒนาองค์การให้มี
ระบบบริหาร 
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วิชาการ ในการเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ (E) 

9. มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธผิลโดยมุ่งเน้นธรรม
มาภิบาลและการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพ 
และได้รับการยอมรับในระดับชาติ ได้แก่ 
มหาวิทยาลัยราชภฏักำแพงเพชร ผ่านเกณฑ์
การประเมินสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(Green Office) ระดับดีเย่ียม (เหรียญทอง), 
ผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment: ITA) อยู่
ในอันดับ 3 ของประเทศ (ระดับอุดมศึกษา), 
ศูนย์ส่งเสริมและตรวจสอบการผลิตตาม
มาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับใบรับรอง
ห้องปฏิบัติการ มอก. 17025-2548 (ISO/ICE 
17025:2005), สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับ ISO 9001:2015 
(F) 

10. มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาระบบสารสนเทศที่
หลากหลายเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ และ
ระบบมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ (E-
University)  อาทิ ระบบสำนักงานอัตโนมัติ 
(E-Office) ระบบงบประมาณ การเงิน พัสดุ 
บัญชีกองทุนลักษณะ 3 มิติ (3DGF) ระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ (E-PAR) ระบบ
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติ
ราชการ(E-SPR) ระบบบริหารความเสี่ยง (E-
RMS) ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการ

เป็นผู้ประกอบการสำหรบันักศึกษา/บัณฑิต ยังมีน้อย เช่น การ
เลือกรายวิชาให้นักศึกษาเรียนยังไม่เน้นรายวิชาที่ส่งเสริมการ
เป็นผู้ประกอบการ (B) 

15. การจัดทำฐานข้อมูลพื้นฐานบริบทชุมชนเป้าหมายการพฒันา 
และฐานข้อมูลรายได้ยังไม่สามารถนำมาใชใ้นการตัดสินใจได้ (C) 

16. วัสดุ ครุภัณฑ์ในห้องเรียนไม่เพียงพอ (D) 
17. ผลการสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษายังอยู่ใน

เกณฑ์ต่ำ (D) 
18. ไม่มีหลักสูตรหรือรายวชิาที่จัดการเรียนการสอนเป็น

ภาษาอังกฤษ (ยกเว้นสาขาวิชาภาษาอังกฤษ) (D) 
19. การบริหารและพัฒนาบคุลากรยังไม่ได้มีการกำหนดประเด็นใน

การพัฒนาที่สามารถนำไปตอบสนองต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พนัธ
กิจของมหาวิทยาลัย (D) 

20. การเตรียมพร้อมในการสร้างผู้บรหิารในอนาคตและการ
ประเมินผลของผู้นำยังไม่เป็นระบบ (D) 

20. การสรา้งแรงจูงใจให้บคุลากรมคีวามทุ่มเทในการพัฒนางาน
และสร้างนวัตกรรม มีแรงขับไม่มากพอ เน่ืองจากผลงานที่เกิด
ขึ้นมาจากเฉพาะบุคลากรบางกลุ่ม (D) 

21. ระบบกลไกการบรหิารและพัฒนางานวิจัยยังไม่มีประสิทธิภาพ
เพียงพอ จึงทำให้อาจารย์มีภาระงานหลายด้าน อาจารย์
บางส่วนขาดความสามารถด้านงานวิจัยและปริมาณงานวิจัยที่
ตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติมีน้อย (E) 

22. ปริมาณงานวิจัยที่ตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติของนักศึกษา
ยังมีน้อย (E) 

23. ขาดระบบและกลไกการพฒันาหลักสูตรสหวิทยาการ (E) 
24. ไม่มีระบบบริหารจัดการในการดูแลสื่อและอุปกรณ์การเรยีน

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

ตัดสินใจในแต่ละพันธกิจยังไม่สมบูรณ์ (F) 

เปน็ฐาน 
4. เทคโนโลยีสารสนเทศมี

ความกา้วหน้าอย่าง
รวดเร็วเอ้ือต่อการพัฒนา
ด้านต่างๆ อย่างต่อเน่ือง 
(B, E, F) 

5. นโยบายของรัฐในเรื่อง
การสนับสนุนให้
ข้าราชการครูเข้ามา
พัฒนาวิชาชีพของตนเอง 
(D) 

6. นโยบายทางการศึกษา
เอ้ือต่อการขยายโอกาส
ทางการศึกษาและการ
เปิดหลักสูตรสหวิทยาการ 
(E) 

เปลี่ยนแปลง ส่งผลต่อ
ความคล่องตัวในการ
บริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัย 
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จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ข้อจำกัด กลยุทธ์ 
ตัดสินใจ (MIS) ระบบบริหารงานบคุคล (E-
PERSONAL) TABIAN SYSTEM, ระบบ E-
Library ระบบ E-Learning เป็นต้น (F) 

26. นโยบายและแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับการนำเกณฑ์ 
PMQA, TQA, EdPEx หรือเกณฑ์มาตรฐานอาเซียน (AUN-QA)  
ไปใช้ในการพฒันามหาวิทยาลัยยังไม่ชัดเจน (F) 

 
 

4. มิติด้านการเรียนรู้และการพัฒนา/ด้านการพัฒนาองค์กร 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ข้อจำกัด กลยุทธ์ 
1. บคุลากรมศีักยภาพในการ

ลงพื้นที่ร่วมกับชุมชน (A) 
2. มีระบบนิเวศน์ด้านการวจิัย

และบริการวชิาการที่
ส่งเสริมการพัฒนานักศึกษา 
และบัณฑิตผู้ประกอบการ
ได้ เช่น มีผู้เชี่ยวชาญครบ
ทุกสาขาที่เก่ียวข้อง มี
หลักสูตรที่เปิดสอนที่
สอดคล้องกับการพัฒนา
ผู้ประกอบการ มีรูปแบบ
การพัฒนาผู้ประกอบการที่
ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 
(B) 

3. มีการคิดค้นการแสดงที่เป็น
เอกลักษณ์เฉพาะของ
จังหวัดกำแพงเพชรและได้
ผ่านกระบวนการจน
กลายเป็นมาตรฐานด้าน
ศิลปวฒันธรรมได้แก่ระบำ
ชากังราว ระบำพุทธบูชา 
และระบำเผา่ชาวเขา (C) 

4. อาจารย์ส่วนใหญ่อยู่ในวัย

1. การจัดทำฐานข้อมูลพื้นฐาน บริบทชุมชนเป้าหมายการ
พัฒนาและฐานข้อมูลรายได้ ยังไม่สามารถนำมาใช้ในการ
ตัดสินใจได้ (A) 

2. อาจารย์ยังไม่มีผลงานทางวชิาการรับใชส้ังคม (A) 
3. ฐานข้อมูลการสืบค้นเพ่ืองานวิจัย ยังมีไม่เพียงพอต่อความ

ต้องการของนักวิจัย (B) 
4. ความร่วมมือในการดำเนินงานวิจัยแบบชุดโครงการ เพ่ือ

แก้ปัญหาอย่างครบวงจร ยังมีน้อย ทำให้ผลกระทบต่อการ
พัฒนาชุมชนยังไม่ชัดเจน (B) 

5. บคุลากรมศีักยภาพในการผลิตผลงานทางวิชาการรับใช้
สังคมค่อนข้างน้อย (B) 

6. ระบบ กลไก การติดตามผลลัพธ์ และผลกระทบของ
มหาวิทยาลัยยังไม่ชัดเจน โดยเฉพาะที่เกิดกับชุมชน และ
ขาดกลไกการปรบัปรุงเพื่อให้ผลลัพธ์และประสทิธิผลดีขึ้น 
(C) 

7. ระบบ กลไก การกำหนดให้ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมใน
การวางแผนดำเนินการ ติดตามประเมินผลและนำผลการ
ประเมินไปปรับปรุงยังไม่ชัดเจน และดำเนินการยังไม่
ต่อเน่ือง (C) 

8. ศูนย์การเรียนรู้ให้บริการแก่ชุมชนยังไม่สามารถแก้ปัญหาให้
ตรงกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่นได้ (C) 

9. ฐานข้อมูลกำแพงเพชรศึกษาอยู่ระหว่างการพัฒนาและ
เผยแพร่ยังไม่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่หน่วยงาน

1. ผู้วา่ราชการจังหวัดให้การสนับสนุนและ
มอบหมายให้ส่วนราชการและองกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้ความร่วมมือในการดำเนิน
โครงการ (A) 

2. มีงบประมาณสนับสนุนการเป็นผู้ประกอบการ 
ที่จัดสรรมาจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน (B) 

3. เทคโนโลยีที่เอ้ือต่อการเป็นผู้ประกอบการมี
ค่อนข้างหลากหลาย (B) 

4. มีเครือข่ายการวิจัยภายนอกที่สามารถ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้การสนับสนุนในการ
พัฒนางานวิจัย (B, E) 

5. จังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดตาก มีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมที่เอ้ือต่อการ
ศึกษาวิจัย (C) 

6. รัฐบาลมีนโยบายผลิตครูตามโครงการครูเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น  ทำให้นักเรียนและผู้ปกครองมี
เป้าหมายที่จะศึกษาต่อในวิชาชีพครู (D) 

7. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดเวลาโดยผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และอินเตอร์เน็ต (D) 

8. จังหวัดกำแพงเพชรและสุโขทัย มีเขต
โบราณสถาน ที่ได้รับการยกย่องเป็นเมืองมรดก
โลก เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการอนุรักษ์ 

1. ส่วนราชการที่เป็นภาคี
เครือข่ายมีภารกิจหลักทำ
ให้เป็นอุปสรรคในการบูร
ณาการความร่วมมือ (A) 

2. อัตราการเกิดลดลง ส่งผล
ให้จำนวนผู้เขา้เรียนใน
ระดับอุดมศึกษาลดลง (D) 

3. จำนวนสถาบันอุดมศึกษา
ที่เปิดสอนในสาขาวิชาชีพ
ครูมีจำนวนมาก ทำให้
นักเรียนที่เก่งมีโอกาส
เลือกเรียนใน
สถาบันอุดมศึกษาที่ชอบ 
(D) 

4. ภาวะการแข่งขันของ
สถาบันการศึกษาที่สูงขึ้น 
ทำให้เกิดการแย่งชิง
นักศึกษาและบุคลากรที่มี
ความสามารถ (E) 

2.1) พัฒนาอาจารย์ใน
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
ให้เป็นผู้นำทางวชิาการ
ด้านการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา 
(D) 

3.5) พัฒนาศักยภาพอาจารย์
ให้เป็นมืออาชีพ (E) 

4.1) พัฒนาระบบและกลไก
การจัดหารายได้ที่เป็น
รูปธรรม (F) 

4.5) พัฒนาระบบบริหารงาน
บุคคลที่เอ้ือต่อการรักษา
คนดี คนเก่ง และพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรให้เป็น
มืออาชีพ (F) 
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จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ข้อจำกัด กลยุทธ์ 
ทำงานตอนต้น จึงมี
ความสามารถในการเรียนรู้
และใช้เทคโนโลยีได้ดี (D) 

5. อาจารย์มีความรู้
หลากหลายและครอบคลุม
ในวิชาชีพครู วิชาเอก และ
วิชาทั่วไป (D) 

6. บคุลากรมคีวามรู้
ความสามารถและพร้อมใน
การให้บริการวิชาการจน
เป็นที่ยอมรับของท้องถิ่น 
(E) 

7. มหาวิทยาลัยมีระบบและ
กลไกในการบริหารจัดการที่
ดีในการส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการ เพ่ือ
การเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการที่
มีประสิทธิภาพ ทำให้มี
อัตราการก้าวสู่ตำแหน่งทาง
วิชาการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 
ต่อเน่ืองและเป็นรูปธรรม 
(F) 

8. มหาวิทยาลัยมีเครือขา่ย
ความร่วมมือกับองค์กรทั้ง
ภายในประเทศและ
ต่างประเทศและมีการ
ดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนา
องค์กรตามพันธกิจร่วมกัน
อย่างต่อเน่ือง (F) 

ภายนอกได้ (C) 
10. ระบบเครือขา่ยอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยไม่รองรับการ

จัดการเรียนการสอน (D) 
11. คุณวุฒแิละตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ยังไม่เป็นไป

ตามเกณฑ์ (D) 
12. ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของอาจารย์ในระดับดี มี

น้อย (D) 
13. อาจารย์และนักศึกษาที่มีผลงานที่ได้รับการยกย่องใน

ระดับชาติหรือนานาชาติมีน้อย (D) 
14. ระบบการจัดการความรู้ และการพฒันานวัตกรรมและ

แนวปฏิบัติที่ดี/แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ยังไม่สามารถนำไปใช้
พัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (E) 

15. บุคลากรและนักศึกษามีทักษะการใชภ้าษาต่างประเทศใน
ระดับที่สื่อสารได้มีน้อย (E) 

16. กระบวนการปลูกฝังค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัยไปสู่
บุคคลากรทุกคนให้มีพฤติกรรมหรือทักษะตามค่านิยมหลักที่
กำหนดยังไม่ชัดเจน (F) 

17. การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยยังไม่
ชัดเจนที่ส่งผลต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ (F) 

ส่งเสริม สืบสาน เผยแพรศ่ิลปะและวัฒนธรรม 
(E) 

9. เทคโนโลยีสารสนเทศมีความก้าวหน้าอย่าง
รวดเร็วเอ้ือต่อการพัฒนาด้านต่างๆ อย่าง
ต่อเน่ือง (E) 

10. เทศบาลนครแมส่อดเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
เป็นชายแดนติดกับประเทศเมียนม่าร์ ทำให้มี
โรงงานอุตสาหกรรม/ธุรกิจ โลจิสติกส์ ฯลฯ 
หลากหลาย สามารถเป็นคูค่วามรว่มมือหรือ 
พันธมิตรในการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษา 
(E) 

11. หน่วยงานภายนอกมีแนวปฏิบัติที่ดีในการ
บริหารจัดการที่สามารถเป็นตัวอย่างและเป็น
แหล่งเรียนรู้ได้ (E, F) 

12. มหีน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนให้
ความร่วมมือเป็นเครือข่ายในการดำเนินงาน 
(E, F) 

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

14. นโยบายของภาครัฐ เช่น กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี แผนพัฒนา
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 
นโยบายการปรับยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัย
ราชภฏั ระยะ 20 ปี มุ่งเน้นการบริหารจัดการ
พัฒนาองค์กรใหคุ้ณภาพที่เป็นเลิศ (F) 
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หมายเหตุ :  A หมายถึง ด้านการบริการวิชาการ   B หมายถึง ด้านการวิจัย 
C หมายถึง ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม D หมายถึง ด้านการผลิตและพัฒนาครู 
E หมายถึง ด้านการผลิตบัณฑิต     F หมายถึง ด้านการบริหารจัดการ 
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4.4) พัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธภิาพ 
โดยการนำเทคโนโลยทีี่ทันสมัยรองรับการเป็น 

มหาวิทยาลัยอเิล็กทรอนิกส ์

4.3) พัฒนาองค์การ 
ให้มีระบบบริหารจัดการที่ดี 

1.1) ยกระดับศักยภาพชุมชนให้พึ่งพาตนเองได้ 

4.2) สร้างความผูกพันของลูกค้า 
และบุคลากร 

2.2) พัฒนาบัณฑิตครูให้มีคุณภาพสูง  
(High performance teacher)  

เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน 

2.3) สร้างนวัตกรรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำการให้มีสมรรถนะ 
สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

3.1) พัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะการวิจัยและนวัตกรรม 
ที่นำไปใช้พฒันาชุมชน 

3.2) ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการ 
ของผู้ใช้บัณฑิตทั้งด้านสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะบัณฑิตศตวรรษ

ที่ 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ คือ  
มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง  

มีอาชีพ มีงานทำ และมีความเป็นพลเมืองดี มีวินัย 

1.3) ยกระดับการตีพิมพ์เผยแพร ่
และการใช้ประโยชน์งานวิจัยหรอื 

ทรัพย์สินทางปัญญา 

1.4) ส่งเสริมการเรียนรู้และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
และความเป็นไทยใหแ้ก่ชุมชนเพื่อเพิ่มพลังปัญญาของแผ่นดิน 

1.2) พัฒนาระบบและกลไก 
การบริหารจัดการงานวิจัยพัฒนาทอ้งถ่ิน 

3.4) ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้บูรณาการกับการทำงาน 
และเสริมสร้างทักษะและจิตสำนึกในการพัฒนาท้องถ่ิน 

3.3) ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ทันสมัยและพัฒนาหลักสตูรใหม่ 
ในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองการพัฒนาท้องถ่ินและสอดคล้อง 

กับแนวทางการพัฒนาประเทศ 

กลยุทธ์จำแนกตามมิตติ่างๆ จากผลการวิเคราะหป์ัจจัยสภาพแวดล้อม ศักยภาพ (BSC-SWOT Matrix) 
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ท้ังนี้ โดยในสาระสำคัญของแผนกลยุทธ์ ประจำปี พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับปรับปรุง ปี 2565) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกำแพงเพชร  ฉบับนี้ทำขึ้นโดยพิจารณาจากนโยบายของสภามหาวิทยาลัยและเน้นการดำเนินงานตามนโยบายด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามนโยบายรัฐบาล  
(พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)  ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)  นโยบายไทยแลนด์ 4.0  ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2570  แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2565  กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565)  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579  นโยบายการปรับยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 
2560-2579)  มาตรฐานการศึกษาของชาติ  แนวทางการยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาภายใต้โครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของไทย (Reinventing University System)  
มาตรฐานการอุดมศึกษา  มาตรฐานวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง  รวมถึงทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564)  โดย
บูรณาการยุทธศาสตร์  ภารกิจ  โครงการตามนโยบาย  และอัตลักษณ์  จุดเน้น  จุดเด่นของมหาวิทยาลัยท่ีมีความสอดคล้องและสามารถสนับสนุนการบริหารประเทศให้
บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายพร้อมกับความคาดหวังในการพัฒนาการศึกษาของท้องถิ่นและประเทศให้มีศักยภาพในการแข่งขันและสามารถเทียบเคียงกับประเทศต่างๆ ได้  
โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังภายในและภายนอก  ซึ่งแผนปฏิบัติราชการฉบับนี้ เป็นแผนท่ีครอบคลุมตามภารกิจของมหาวิทยาลัย คือ ด้านการ
เรียนการสอน  การวิจัย  การบริการวิชาการ  และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  และได้มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และแผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับปรับปรุง ปี 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของมหาวิทยาลัย   

1. การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่นด้วยศาสตร์พระราชา 
2. การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม 
4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม 

 

4.1) พัฒนาระบบและกลไกการจัดหารายได้ 
ที่เป็นรูปธรรม 

4.6) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ 
องค์กรภายในและต่างประเทศ 

เพื่อเสริมสร้างประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์ 
และพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 4.5) พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลที่เอือ้ต่อ 

การรักษาคนดี คนเก่ง และพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรให้เป็นมืออาชพี 

2.1) พัฒนาอาจารย์ในหลักสูตร 
ครุศาสตรบัณฑิตให้เป็นผู้นำทางวิชาการ 

ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

3.5) พัฒนาศกัยภาพอาจารยใ์ห้เป็นมืออาชีพ 
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  บทนำ  ส่วนของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

ประวัติความเป็นมาและสภาพปัจจุบันของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
    ก่อนจะมาเป็นคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนั้น เป็นภาควิชาหัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเริ่มเปิดสอนโปรแกรมวิชา

อุตสาหกรรมศิลป์ต้ังแต่  ปี พ.ศ. 2521 เป็นต้นมา 
      ปีพุทธศักราช 2528 เปิดสอนโปรแกรมวิชาสายวิทยาศาสตร์ในระดับอนุปริญญา (อวท.) เริ่มสอน 2 โปรแกรมวิชา คือ โปรแกรมวิชาก่อสร้างและโปรแกรมวิชา
เซรามิกส์ 
      ปีพุทธศักราช 2530 เปิดสอนระดับปริญญาตรีขึ้นเป็นครั้งแรก โดยเปิดสอนโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ก่อน ต่อมาได้เปิดสอนโปรแกรมวิชาต่างๆ มากขึ้น 
ซึ่งได้แก่ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีก่อสร้าง) 
โปรแกรมวิชาก่อสร้าง โปรแกรมวิชาโลหะ  โปรแกรมวิชาไฟฟ้า  โปรแกรมวิชาอิเล็กทรอนิกส์เป็นต้น 
    จากการเจริญเติบโตและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องภาควิชาหัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์  จึงได้มีการบรรจุเข้าไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาท่ี 7 (พ.ศ. 2535 – 
2539) ของกรมการฝึกหัดครู เพื่อจัดต้ังให้เป็นคณะวิชาใหม่ใช้ช่ือว่า  “คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม”  ซึ่งเริ่มดำเนินการมาต้ังแต่ปี 2535 ร่วมกับวิทยาลัยครูอื่นอีก 7 แห่ง 
คือ  วิทยาลัยครูเชียงราย เลย  สุรินทร์  ฉะเชิงเทรา  เพชรบุรี  สงขลา และเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์   ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติให้เป็นคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมโดย
สภาการฝึกหัดครูเมื่อวันท่ี  28  กรกฎาคม  พ.ศ. 2537  เป็นต้นมา 
   ปีการศึกษา 2538  ยกเลิกพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518  เพื่อปรับโครงสร้าง   การบริหารงานของกรมการฝึกหัดครู เพื่อปรับโครงสร้างการบริหารงานของ
กรมการฝึกหัดครู ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ  พ.ศ. 2538  มาเป็นสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจึงได้ถูกจัดไว้ในโครงสร้างการบริหาร
ของสถาบันราชภัฏกำแพงเพชรต้ังแต่นั้นมา   
 ปีการศึกษา 2539  ได้รับงบประมาณแผ่นดิน  ต่อเติมห้องเรียนช้ัน 2  อาคารเซรามิกส์ จำนวน 1 ห้อง  เป็นเงิน 240,000 บาท งบบำรุงการศึกษา ก่อสร้างอาคาร
โรงฝึกงานโลหะ 1 ห้อง  เป็นเงิน  1,300,000  บาท  ก่อสร้างอาคารเรียนเขียนแบบช้ันเดียว 1 หลัง  เป็นเงิน 650,000  บาท 
 ปีการศึกษา 2542  คณะได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารอุตสาหกรรมศิลป์จำนวนเงิน 2,700,000 บาท  จึงก่อสร้างเป็นอาคาร2 ช้ัน เช่ือมต่อกับอาคารอุตสาหกรรม
ศิลป์เดิม คณะจึงได้ดำเนินการจัดต้ังศูนย์คอมพิวเตอร์คณะ  เพื่อใช้ในการฝึกอบรมและเสริมทักษะด้านคอมพิวเตอร์ให้แก่นักศึกษาภายในคณะ 
 ปีการศึกษา  2543 คณะได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นอาคาร 5 ช้ัน อีก 1 หลัง เป็นเงิน 42,000,000 บาท และปีนี้คณะได้เปิด
โปรแกรมวิชาใหม่ขึ้น 2 โปรแกรมวิชา คือ  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการผลิตในระดับปริญญาตรี 2 ปี  หลังอนุปริญญาและโปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมใน
ระดับปริญญาตรี 4 ปี 
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 ปีการศึกษา 2548 คณะฯ จัดทำหลักสูตรใหม่จำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
 ปีการศึกษา 2554 คณะฯ จัดทำหลักสูตรใหม่จำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
 ปีการศึกษา 2555 คณะฯ จัดทำหลักสูตรใหม่ จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้ ปริญญาตรี 4 ปี คือ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หลักสู ตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน และระดับปริญญาตรี 2 ปีหลัง (ต่อเนื่อง) คือ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)  
 ปีการศึกษา  2558 คณะฯ จัดทำหลักสูตรใหม่ จำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง และได้ปรับปรุงหลักสูตรจำนวน 1 
หลักสูตร คือ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
 ปีการศึกษา  2559 คณะฯ จัดทำหลักสูตรใหม่ จำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ และได้ปรับปรุงหลักสูตร
จำนวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

ปีการศึกษา  2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้มีการเรียนการสอนจำนวน 7 หลักสูตร แบ่งเป็นหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
จำนวน 5 หลักสูตร  คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์,สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง,สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า, สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน ,
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จำนวน 1 หลักสูตร คือ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และหลักสูตรวิทย าศาสตรบัณฑิต จำนวน 1 
หลักสูตร คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

ปีการศึกษา  2562 คณะฯ ได้ปรับปรุงหลักสูตรจำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์   เปล่ียนเป็น 
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก 

ปีการศึกษา  2563 คณะฯ จัดทำหลักสูตรใหม่ จำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา  กลุ่มอุตสาหกรรมศิลป์  และทำการปิดรับ
นักศึกษาหลักสูตร  จำนวน 1  หลักสูตร  คือ  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ 
 ซึ่งปัจจุบัน  ปีการศึกษา  2564   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้มีการเรียนการสอน แบ่งเป็นดังนี้ 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต จำนวน 5 หลักสูตร  คือ  
สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง 
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 
สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จำนวน 1 หลักสูตร คือ  
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จำนวน 1 หลักสูตร คือ  
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต  จำนวน 1 หลักสูตร คือ  
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก 

หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต จำนวน 1 หลักสูตร คือ  
สาขาวิชาการศึกษา  กลุ่มอุตสาหกรรมศิลป ์  

 
วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนกลยุทธ์  
  1. เพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์ของคณะ ประจำปี 2561-2565 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2565) ตลอดจนผลการดำเนินงานตามแผนในปีท่ีผ่านมา 

2. เพื่อให้คณะฯ มีแนวทางในการขับเคล่ือนการบริหาร พัฒนาบุคลากร และนักศึกษาภายใต้แผนงาน โครงการ และกิจกรรมท่ีผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในองค์กรอย่างเป็นระบบ  
  3. เพื่อให้คณะฯ สามารถดำเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยบรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
  4. เพื่อให้มหาวิทยาลัยฯ มีแนวทางในการบริหาร พัฒนาบุคลากร และนักศึกษาท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได้ และตามหลักธรรมมาภิบาล 
  
ขอบเขตของการจัดทำแผนกลยุทธ์ 
 จากการศึกษาแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2561-2565 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2565)  และเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับ ตลอดจนบริบทของคณะฯ จึงได้
ถ่ายทอดสู่แผนกลยุทธ์ของคณะฯ ฉบับนี้ ซึ่งกำหนดขอบเขตของการจัดทำแผนการแผนกลยุทธ์ไว้ดังต่อไปนี้ คือ 
 1. นโยบาย ความสอดคล้องตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย และการวางแผนกลยุทธ์หน่วยงานภายในคณะ บุคลากร และนักศึกษา 

 2. การวางแผนงานโครงการ/กิจกรรม ของหน่วยงานภายในคณะ 
 3. การจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ/กิจกรรม 
 4. การดำเนินงานวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วัด  โครงการ/กิจกรรม และการประเมินผลการดำเนินงาน 
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โครงสร้างองค์กรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏักำแพงเพชร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

คณะกรรมการประจำคณะ 
คณะกรรมการวิชาการ 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ 
บริการวิชาการ 

รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 

ผู้ช่วยคณบดีด้านการเงิน 

ผู้ช่วยคณบดีด้านบริการวิชาการ 

ผู้ช่วยคณบดีด้านสารสนเทศ 

คณะกรรมการบริหารคณะ 

รองคณบดีฝ่ายกิจพิเศษและ
วิเทศสัมพันธ์ 

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 

โปรแกรมวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก 

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 

โปรแกรมวิชาการศึกษา (กลุ่มอุสาหกรรมศิลป)์ 

โปรแกรมวิชาการจัดการโลจีสติกส์ 

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีโยธา 
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โครงสร้างการบริหารงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏักำแพงเพชร 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(ผศ.ดร.เทพ  เกื้อทวีกุล) 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
(ผศ.ภาคิณ  มณีโชติ) 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

(อ.ธนกิจ  โคกทอง) 

รองคณบดีฝ่ายกิจพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ 
(ผศ.จารุกิตต์ิ  พิบูลนฤดม) 

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 
(ผศ.ณัฐธิกานต์  ปิ่นจุไร) 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
(อ.พบพร  เอี่ยมใส) 

 

ผู้ช่วยคณบดีด้านการเงิน 
(อ.ธนสิทธิ นิตยประภา 

ผู้ช่วยคณบดีด้านสารสนเทศ 
(อ.จตุรง ธงชัย) 

ผู้ช่วยคณบดีด้านบริการวิชาการ 
(อ.นิวดี  คลังสีดา) 
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โครงสร้างการบริหารงานสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(ผศ.ดร.เทพ  เกื้อทวีกุล) 

หัวหน้าสำนักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(น.ส.คัทลียา  ปัญญาอูด) 

ฝ่ายงานบริการวิชาการ/ฝ่ายงานวิจัย 
(น.ส.คัทลียา  ปัญญาอูด) 

ฝ่ายงานประกันคุณภาพ/ฝ่ายงานแผนฯ 
(น.ส.สุติมา นครเขต) 

ฝ่ายงานการเงิน/ฝ่ายงานพัสดุ/ความเส่ียง 
(น.ส.ยุวธิดา พรมสายใจ) 

ฝ่ายงานกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 
(นางสุพิชา  จันทร์ละมูล) 

ฝ่ายงานธุรการ/ฝ่ายงานสำนักงานคณบดี 
(น.ส.ศศิธร  หม่อนกันทา) 

ฝ่ายงานวิชาการ/ฝ่ายงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
(น.ส.นิสรา สิงห์ทอง) 

ฝ่ายงานเอกสาร 
(น.ส.ปวีณา  รักชาติพาณิช) 

ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์/ฝ่ายงานสารสนเทศ 
(นายวัชระ แสงจันทร์ไทย) 
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ข้อมูลพื้นฐานของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยราชภฏักำแพงเพชร 
 

จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2564 
 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีหลักสูตรท่ีเปิดสอนจำนวน 5 หลักสูตร แบ่งเป็น ดังนี้ 
ประเภทหลักสูตร รหัสหลักสูตร โปรแกรมวิชา ภาคปกติ ภาคพิเศษ 
เทคโนโลยีบัณฑิต 25551411100852 เทคโนโลยีก่อสร้าง   

 เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา   
25581411101755 เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์   
25541411100794 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า   
25551411100266 เทคโนโลยีพลังงาน   
25591411100586 อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์   

บริหารธุรกิจบัณฑิต 25551411100323 การจัดการโลจิสติกส์   
วิทยาศาสตรบัณฑิต 25551411100255 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์   
ศิลปศาสตร์บัณฑิต  ออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก   
ครุศาสตร์บัณฑิต  การศึกษา (อุตสาหกรรมศิลป์)     

ข้อมูล ณ วันท่ี 1 ก.ย..2564 
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จำนวนนักศกึษาจำแนกตามหลักสูตร   
ชื่อโปรแกรมวิชา จำนวนนักศึกษา รวม ร้อยละ หายเหตุ 

วุฒ ิ รหัส 2561 รหัส 2562 รหัส 2563 รหัส 2564 
เทคโนโลยีก่อสร้าง  ทล.บ 11    11  ภาคปกติ 
เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา ทล.บ  14 21 22 57  
เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ ทล.บ 5    5  
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า ทล.บ 29 16 26 41 112  
หลักเทคโนโลยีพลังงาน ทล.บ 27 9 11 15 62  
อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ ทล.บ 6    6  
การจัดการโลจิสติกส์ บธ.บ 57 51 45 68 221  
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วท.บ 24 17 33 34 108   
การออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก ศป.บ  4 17 13 34  
อุตสาหกรรมศิลป์ ค.บ   11 11 22  
เทคโนโลยีก่อสร้าง  ทล.บ       ภาค กศ.บป. 
รวมนักศึกษาทั้งสิ้น         

ข้อมูล ณ วันท่ี 1 ก.ย..2564 
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จำนวนบุคลากรของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

จำนวนบุคลากรสายวิชาการจำแนกตามประเภทบุคคล 
ประเภทบุคลากร จำนวน 

ข้าราชการ 4 
พนักงานมหาวิทยาลัย 31 
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง 4 

รวม 39 
ข้อมูล ณ วันท่ี 1 ก.ย..2564 

 
 

จำนวนอาจารย์และบุคลากรสายสนบัสนนุ 
ตารางแสดงลักษณะวุฒิการศึกษาโดยรวมของบุคลากร 

วุฒิการศึกษา  สายผู้สอน  สายสนับสนุน 
ข้าราชการ พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
อาจารย์ประจำ
ตามสัญญาจ้าง 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว 

ต่ำกว่าปริญญาตรี      5 

ปริญญาตรี 0 - - 3 - 5 
ปริญญาโท 3 26 4 2 1 - 
ปริญญาเอก 1 6 - - - - 
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วุฒิการศึกษา  สายผู้สอน  สายสนับสนุน 
ข้าราชการ พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
อาจารย์ประจำ
ตามสัญญาจ้าง 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว 

ต่ำกว่าปริญญาตรี      5 

รวม 4 31 4 5 1 10 
รวมจำนวนอาจารย์และบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 55 

ข้อมูล ณ วันท่ี 1 ก.ย..2564 
 
 
 

จำนวนอาจารย์ (จำแนกตามวุฒิการศึกษาและตำแหน่งทางวิชาการ) 
ตารางแสดงรายชื่ออาจารย์ภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

ท่ี ชื่อ-สกุล 
จำนวนเดือนที่

ปฏิบัติงาน 
 

ป.ตรี 
 

ป.โท 
 

ป.เอก 
 

รศ. 
 

ผศ. 
 

อ. 
หมายเหตุ 

1 รศ.สฤษณ์   พรมสายใจ 12  -  1  - 1  - -  
2 ผศ.โยธิน   ป้อมปราการ 12  - 1  - -  1 -  
3 ผศ.ดร.นพคุณ  ชูทัน 12  -  - 1  - 1 -  
4 ผศ.นรุตม์ บุตรพลอย 12  -  1  -  - 1 -  
5 ผศ.อนัน หยวกวัด 12  -  1  -  - 1 -  
6 อาจารย์ปรีชาภรณ์ ขันบุรี 12  -  1  -  -  - 1  
7 ผศ.อานนท์ วงษ์มณี 12  -  1  -  - 1 -  
8 อาจารย์จตุรงค์   ธงชัย 12  -  1  -  -  - 1  
9 ผศ.ธนิรัตน์   ยอดดำเนิน 12  -  1  -  - 1 -  
10 ผศ.กนกวรรณ   เขียววัน 12  -  1  -  - 1 -  
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ท่ี ชื่อ-สกุล 
จำนวนเดือนที่

ปฏิบัติงาน 
 

ป.ตรี 
 

ป.โท 
 

ป.เอก 
 

รศ. 
 

ผศ. 
 

อ. 
หมายเหตุ 

11 อาจารย์เศวต   สมนักพงษ์ 12  -  1  -  -  - 1  
12 ผศ.จารุกิตต์ิ   พิบูลนฤดม 12  -  1  -  - 1 -  
13 ผศ.ภาคิณ มณีโชติ 12  -  1  -  - 1 -  
14 ผศ. ว่าท่ีร้อยตรีวรวุฒิ  บุตรดี 12  -  1  -  -  1 -  
15 ผศ.ดร.เทพ   เกื้อทวีกุล 12  -   - 1  -  1 -  
16 ผศ.อัษฏางค์   บุญศรี 12  - 1  -  - 1 -  
17 อาจารย์เสาวลักษณ์ ยอดวิญญูวงศ์ 12  -  1  -  -  - 1  
18 อาจารย์นิวดี   คลังสีดา 12  -  1  -  -  - 1  
19 ดร.สุรเชษฐ์   ตุ้มมี 12  -   - 1  -  - 1  
20 ผศ.ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร 12  -  1  -  - 1 -  
21 อาจารย์อำไพ แสงจันทร์ไทย 12  - 1  -  -  - 1  
22 อาจารย์ธนกิจ   โคกทอง 12  -  1  -  -  - 1  
23 อาจารย์พบพร   เอี่ยมใส 12  -  1  -  -  - 1  
24 อาจารย์พจน์ธรรม   ณรงค์วิทย์ 12  -  1  -  -  - 1  
 25 ดร.ย์วีระพล พลีสัตย์ 12  - - 1  -  - 1  
26 ผศ.ดร.มนูญ  บูลย์ประมุข 12  -  - 1   - 1 -  
27 ผศ.ดร.วิษณุ บัวเทศ 12  -    1  - 1 -  
28 ผศ.สัญญา พรหมภาสิต 12  -  1  -  -  1 -  
29 ผศ.วสันต์ เพชรพิมูล 12  - 1  -  - 1 -  
30 อาจารย์พศวีร์   ศิริสราญลักษณ์ 12  - 1  -  -  - 1  
31 อาจารย์สาวิตรี   พรหมรักษา 12  - 1  -  -  - 1  
32 อาจารย์ธงเทพ ชูสงฆ์ 12  - 1  -  -  - 1  
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ท่ี ชื่อ-สกุล 
จำนวนเดือนที่

ปฏิบัติงาน 
 

ป.ตรี 
 

ป.โท 
 

ป.เอก 
 

รศ. 
 

ผศ. 
 

อ. 
หมายเหตุ 

33 อาจารย์บัณฑิต ศรีสวัสด์ิ 12  - 1  -  -  - 1  
34 อาจารย์ธัชชัย ช่อพฤกษา 12  - 1  -  -  - 1  
35 อาจารย์ธนสิทธิ    นิตยะประภา 12  -  1  -  -  - 1  
36 ดร.พัชรีรัตน์   หารไชย 12  - -  1  -  - 1  
37 อาจารย์เอกสิทธิ์   เทียนมาศ 12  -  1  -  -  - 1  
38 อาจารย์ปริญญา ประเสริฐสังข์  12  -  1  -  -  - 1   
39 อาจารย์มาณพ ต้นเคน 12  - 1  -  -  - 1   

รวมจำนวนอาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0 32 7 1 17 21 39 
ข้อมูล ณ วันท่ี 1 ก.ย.2564 

 
 

จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนจำแนกตามประเภทบุคคล 
ประเภทบุคลากร จำนวน 

ข้าราชการพลเรือน - 
ลูกจ้างประจำ - 
พนักงานมหาวิทยาลัย 5 
พนักงานราชการ 1 
เจ้าหน้าท่ีประจำตามสัญญา 10 

รวม 16 
 

ข้อมูล ณ วันท่ี 1 ก.ย.2564 
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จำนวนบุคลากรสายสนับสนุน (จำแนกตามวุฒิการศึกษา) 

ตารางแสดงรายชื่อบุคลากรสายสนับสนนุภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

ท่ี ชื่อ-สกุล 
จำนวนเดือนที่

ปฏิบัติงาน 
ประถม มัธยม ป.ตรี ป.โท ตำแหน่งงาน 

1 ว่าท่ีร้อยตรีรุ่งโรจน์   สงวนวัฒนา 12 - -  - 1 นักวิชาการศึกษา 
2 นางสาวสุพิชา   พรมสายใจ 12 - - 1 - นักวิชาการศึกษา 
3 นางสาวคัทลียา   ปัญญาอูด 12 - - 1 - บริหารงานท่ัวไป 
4 นางสาวนิสรา  สิงห์ทอง 12 - - 1 - บริหารงานท่ัวไป 
5 นางสาวสุติมา   นครเขต 12 - - - 1 บริหารงานท่ัวไป 
6 นางสาวยุวธิดา  พรมสายใจ 12 - - 1 - บริหารงานท่ัวไป 
7 นางสาวศศิธร  หม่อนกันทา 12 - - 1 - บริหารงานท่ัวไป 
8 นายวัชระ  แสงจันทร์ไทย 12 - - 1 - บริหารงานท่ัวไป 
9 นางสาวปวีณา  รักชาติพานิช 12 - - 1 - บริหารงานท่ัวไป 
10 นายเจด็จ   สินพากร 12 - - 1 - เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการ 
11 นางสาวศศินิภา ใจแสน 12 - - 1  เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการ 
12 นางสาววาณี  ทิมทอง 12 - 1 - - นักการ 
13 นางสาวโสภา   ดำเนิน 12 1 - - - นักการ 
14 นางสาวอารุณ โจ้กุล 12 1 - - - นักการ 
15 นายชาญชัย   กาญจนจันทร์ 12 1 - - - นักการ 
16 นางสาวหนึ่งฤทัย สุวรรณ 12 1 - - - นักการ 

รวมจำนวนบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 16 คน 4 1 9 2 16 
ข้อมูล ณ วันท่ี 1 ก.ย.2564 
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    ส่วนที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
แผนผังแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ ยทุธศาสตร์กระทรวง ยุทธศาสตร์สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

และยุทธศาสตรม์หาวิทยาลยั 
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แผนที่กลยุทธ์ มหาวิทยาลยัราชภฏักำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2580 

บริหารจัดการ
ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมที่มี
ประสิทธิภาพ 

ระบบการบริหาร 
จัดการที่มีประสิทธิภาพ 

วิสัยทัศน์ : มหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาท้องถิ่นด้วยองค์ความรู้

ทางดา้นเทคโนโลย ี

บัณฑิตมีคุณภาพ 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน

เป็นที่ยอมรับ 
ในระดับชาต ิ

ผู้ใช้บัณฑิตมี 
ความพึงพอใจต่อบัณฑิต 

มิติ
ด้า

น 
ปร

ะส
ิทธ

ิผล
 

มิติ
ด้า

น 
คุณ

ภา
พ 

มิติ
ด้า

น 
พัฒ

นา
อง

ค์ก
ร พัฒนาหลักสูตร

ทุกระดับ 

พัฒนาการจัด
กิจกรรมและระบบ
สวัสดิการนักศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่น 

มีงานวิจัยและองคค์วามรู ้
ที่มีคุณภาพที่ช่วยพัฒนา 

นักวิจัยท่ีมีคุณภาพ 
ระดับชาติ/ 

ระดับนานาชาติ 
 

พัฒนาระบบ 
การบริหารงานวิจัย 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิต

ให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม 

ชุมชน ท้องถิ่น อยู่ดีมีสุข 
เข้มแข็ง พ่ึงพาตนเองได ้

การบริการวิชาการ
ท่ีตอบสนองความ

ต้องการของ
ท้องถิ่น 

นักศึกษา 
ประชาชนดำรงชีวิต

ตามรากฐาน
ศิลปวัฒนธรรม 

การพัฒนาท้องถิ่นด้วยองค์
ความรู้ทางด้านเทคโนโลย ี

พัฒนาหน่วยงานดา้น 
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย  

ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม 

บัณฑิตมีงานทำภายใน
ระยะเวลา 1 ปี 

ระบบบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ
เพ่ือเพ่ิมคุณภาพ

ผลผลิตและบริการ 

มหาวิทยาลัยมี
ภาพลักษณ์ที่ดีจาก

สังคมเป็นมหาวิทยาลัย
ที่มีคุณภาพ 

พัฒนานวัตกรรมและ
แหล่งเรียนรู้ 

พัฒนาสมรรถนะบุคลากร 

พัฒนาการบริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

พัฒนาการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

บุคลากรมีสมรรถนะในการ
ทำงานและมคีวามมั่นคงในอาชีพ 

มิติ
ด้า

น 
ปร

ะส
ิทธ

ิภา
พ 

มีหลักสูตรที่ตอบสนอง
ความต้องการของท้องถิ่น
และประชาคมอาเซียน 

กระบวนการเรียนการ
สอนและสื่อนวัตกรรม 

มีประสิทธิภาพ 

ระบบบริหาร
งานวิจัยและ
นวัตกรรมมี

ประสิทธิภาพ 
 

ศักยภาพและ
มาตรฐานการ
บริการวิชาการ

แก่สังคม 

เพ่ิมศักยภาพชุมชนท้องถิ่น 

ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการ

บริหารและแหล่งเรียนรู้
ที่มีประสิทธิภาพ 

อาคารและสภาพแวดล้อมทีด่ ี
ระบบการประกันคุณภาพ 

ทำเว็ปไซต์เพ่ือสนับสนุน 
webometrics ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พัฒนาทักษะและ 
การส่ือสาร

ภาษาต่างประเทศ 

พัฒนาหลักสูตร 
การบริการวิชาการ 

พัฒนาเครือข่ายความรว่มมือ
ทางวิชาการและงานวิจัย 

พัฒนาการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

 

พัฒนาความสัมพันธ์กับ
บุคคล/องค์กรภายนอก 

ท้องถิ่นเชื่อมั่น 
ในคณะ 

ชุมชนท้องถิ่นมีการพัฒนาตนเอง 
ทางดา้นเทคโนโลย ี

สร้างนวัตกรรมหรืองานวิจัย
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

พัฒนาหลักสูตร
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

พัฒนา
กระบวนการ

นำเข้าและการ
ผลิตคร ู

หลักสูตรที่เปิดสอน
มีมาตรฐานและเป็น

ที่ยอมรับ 

พัฒนาศักยภาพ
อาจารย์ 

E -
University 

การประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
ที่มีช่องทางหลากหลาย 

เทคโนโลยีมคีวาม
ทันสมัยรองรับการ
เป็นมหาวิทยาลัย
อิเล็กทรอนิกส์ 

สร้างเครือข่าย
การผลิตบัณฑิต 

บูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการ
วิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

 

อาจารย์มีศักยภาพทั้งใน
เชิงปริมาณและคุณภาพ 

กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาตาม 

อัตลักษณ์ 

บุคลากรทุกระดับ 
มีศักยภาพ 

สร้างเครือข่ายความรว่มมือ
ทางวิชาการและงานวิจัยทั้ง 
ในประเทศและต่างประเทศ 

พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย  
งานสร้างสรรค์และนวตักรรม 

 
พัฒนาอาจารย์และนักศึกษาให้สร้าง
นวัตกรรมหรืองานวิจัยเพ่ือพัฒนา

ท้องถิ่น 

เสริมสร้างศักยภาพชุมชน
ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
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แผนผังการเชื่อมโยงกลยุทธ์ 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 
การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจ
สัมพันธ์มหาวิทยาลยักับสังคม
ท้องถิ่น ด้วยศาสตร์พระราชา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 
การพัฒนาท้องถิ่นด้วยองค์ความรู้

ทางด้านเทคโนโลยี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 
การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มี

คุณภาพสร้างสรรค์สังคม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน 

มีธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมและมคีวามมั่นคง
ทางการเงิน 

กลยุทธ์ 6 ข้อ กลยุทธ์ 4 ข้อ กลยุทธ์ 1 ข้อ 

7 ตัวชี้วัด 

กลยุทธ์ 5 ข้อ 

15 มาตรการ 

มาตรการ 

12 มาตรการ 
 

 30 มาตรการ 3 มาตรการ 

ตัวชี้วัด 

6 ตัวชี้วัด 
 

วิสัยทัศน์ : มหาวิทยาลัยที่เป็นที่พ่ึงทางวิชาการของท้องถ่ินให้มีความเข้มแข็งอย่างย่ังยืน 
 

เป้าประสงคท์ี่ 1 
เพ่ิมขีดความสามารถ สร้างความได้เปรียบในเชิง

แข่งขัน และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม แก่ชุมชน
และท้องถิ่น ภายใต้บริบทของท้องถิ่นโดยการบูรณา

การพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือเป็นที่พ่ึงของท้องถิ่น 

เป้าประสงค์ท่ี 2 
ชุมชนท้องถิ่นมีการพัฒนา
ตนเองทางด้านเทคโนโลยี 

เป้าประสงค์ท่ี 3 
ผลิตบัณฑิตคุณภาพที่สร้างสรรค์

สังคม 

เป้าประสงค์ท่ี 4 
การบริหารจัดการที่ทันสมัยตาม

หลักธรรมาภิบาล และเป็นองค์กร
แห่งนวัตกรรม 

พันธกิจท่ี 1 
สร้างความเข้มแขง็ให้กับชุมชน

ท้องถิ่น 

พันธกิจท่ี 2 
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

พันธกิจท่ี 3 
ผลิตบัณฑิตให้มคีวามรู้ ทักษะ และความสามารถในการ

คิด การแก้ปัญหา การสร้างสรรค์และการสื่อสาร ด้วยหลัก
คุณธรรม คุณภาพและมาตรฐานระดับชาติและสากล 

พันธกิจท่ี 4 
บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยเทคโนโลยแีละนวัตกรรมที่

ทันสมัย  โปร่งใสด้วยหลัก 
ธรรมาภิบาล  มีการพัฒนาอย่างก้าวหน้า ต่อเน่ืองและยั่งยืน 

11 ตัวชี้วัด 
 

1 ตัวชี้วัด 
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ในการพัฒนา 4 ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
1. การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่นด้วยศาสตร์พระราชา 
2. การพัฒนาท้องถิ่นด้วยองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี 
3. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม 
4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล และเป็น

องค์กรแห่งนวัตกรรมและมีความมั่นคงทางการเงิน 
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................................................................................................................................................................... 

 

ส่วนท่ี 3 : แผนยุทธศาสตร์  ประจำปี  2565 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
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ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์
1. การพัฒนาท้องถ่ินด้วย

พั น ธ กิ จ สั ม พั น ธ์
มหาวิทยาลัยกับสังคม
ท้องถ่ิน  ด้วยศาสตร์
พระราชา 

1. เพ่ิมขีดความสามารถ สร้าง
ความได้เปรียบในเชิ งแข่งขัน 
และลดความเหลื่อมล้ ำทาง
สังคม แก่ชุมชนและท้องถ่ิน 
ภายใต้บริบทของท้องถ่ินโดย
การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์
เพ่ือเป็นที่พ่ึงของท้องถ่ิน 

1.1 ยกระดับศักยภาพชุมชนให้พึ่งพาตนเองได้ 
1.2 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยพัฒนา

ท้องถ่ิน 
1.3 ยกระดับการตีพิมพ์เผยแพร่และการใช้ประโยชน์

งานวิจัยหรือทรัพย์สินทางปัญญา 
1.4 ส่งเสริมการเรียนรู้และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  และ

ความเป็นไทยให้แก่ชุมชนท้องถ่ินเพ่ือเสริมพลังปัญญาของ
แผ่นดิน 

2. การพัฒนาท้องถ่ินด้วย
องค์ความรู้ทางด้าน
เทคโนโลยี 

2. ชุมชนท้องถ่ินมีการพัฒ นา
ตนเองทางด้านเทคโนโลยี 

2.1 สร้างองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเพ่ือตอบสนองต่อ
ความต้องการของท้องถ่ิน 

3. การยกระดับคุณภาพ
และมาตรฐานการผลิต
บัณ ฑิตให้มีคุณภาพ
สร้างสรรค์สังคม 

3 .  ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต คุ ณ ภ า พ ที่
สร้างสรรค์สังคม 

3.1 พัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะการวิจัยหรือนวัตกรรมที่
นำไปใช้พัฒนาชุมชน 

3.2 ผลิตบัณฑิตได้ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งด้าน
สมรรถนะวิชาชีพ  ทักษะบัณ ฑิตศตวรรษที่  21 และ
คุณลักษณะ 4 ประการ คือมีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มี
พ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพ มีงานทำ และมีความ
เป็นพลเมืองดี มีวินัย 

3.3 วิเคราะห์และจัดทำหลักสูตรเชิงบูรณาการที่ตอบสอง
การพัฒนาท้องถ่ิน และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
ประเทศ 

3.4 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 
3.5 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ 

4 . ก าร พั ฒ น าร ะ บ บ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ใ ห้
ทันสมัย ได้มาตรฐาน 
มีธรรมาภิบาล  และ
เป็ น อ ง ค์ ก ร แ ห่ ง
น วั ต ก ร รม   แ ล ะ มี
ความมั่นคงทางการ
เงิน 

4. การบริหารจัดการที่ทันสมัย
ตามหลักธรรมาภิบาล และเป็น
องค์กรแห่งนวัตกรรม 

4.1 พัฒนาระบบและกลไกการจัดหารายได้ที่เป็นรูปธรรม 
เพ่ือสร้างความมั่นคงทางการเงินของมหาวิทยาลัย 

4.2 พัฒนากระบวนการสร้างความผูกพันของลูกค้าและ
บุคลากร 

4.3 พัฒนาองค์การให้มีระบบบริหารจัดการที่ดี 
4.4 พัฒนากระบวนการทางานให้มีประสิทธิภาพโดยการนำ

เทค โน โล ยีที่ ทั นสมั ยรองรับก ารเป็ นมหาวิทยาลั ย
อิเล็กทรอนิกส์ 

4.5 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลที่เอื้อต่อการรักษาคนดี 
คนเก่ง และพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ 

4.6 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและ
ต่างประเทศเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์และ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
1. การพัฒนาท้องถิ่น
ด้วยพันธกิจสัมพันธ์
ม ห า วิ ท ย า ลั ย กั บ
สังคมท้องถิ่น  ด้วย
ศาสตร์พระราชา  
 

1. เพิ่มขีดความสามารถ 
สร้างความได้เปรียบใน
เชิงแข่งขัน และลดความ
เหล่ือมล้ำทางสังคม แก่
ชุมชนและท้องถิ่น 
ภายใต้บริบทของท้องถิ่น
โดยการบูรณาการพันธ
กิจสัมพันธ์เพื่อเป็นท่ีพึ่ง
ของท้องถิ่น 

1.1 ยกระดับศักยภาพชุมชนให้
พึ่งพาตนเองได้ 

1) จำนวนชุมชน/ประเด็นท่ีได้รับการช้ีนำ แก้ไขปัญหาจากนวัตกรรมท่ี
สร้างสรรค์ขึ้น 

2) จำนวนกำลังแรงงานและผู้สูงวัย  กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนา 
1.2 พัฒนาระบบและกลไกการ
บริห าร จัดการงานวิ จัยพั ฒ นา
ท้องถิ่น 

3) ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีผลงานวิจัยพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากการมี
ส่วนร่วมของชุมชนต่อจำนวนอาจารย์ประจำ 

4) ร้อยละของงบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัยพัฒนาชุมชนท้องถิ่นต่อ
งบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัยท้ังหมด 

1.3 ยกระดับการตีพิมพ์ เผยแพร่
และการใช้ประโยชน์งานวิจัยหรือ
ทรัพย์สินทางปัญญา 

5) จำนวนบทความท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ซึ่ง
อยู่ในฐานข้อมูลตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ 

6) จำนวนผลงานวิจัยท่ียื่นจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หรือได้รับสิทธิบัตร อนุ
สิทธิบัตร  

1.4 ส่งเสริมการเรียนรู้และทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม  และความ
เป็นไทยให้แก่ชุมชนท้องถิ่นเพื่อ
เสริมพลังปัญญาของแผ่นดิน 

8) จำนวนนวัตกรรมหรือมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น   

2. การพัฒนาท้องถิ่น
ด้วยองค์ความรู้
ทางด้านเทคโนโลยี 

2. ชุมชนท้องถิ่นมีการ
พัฒนาตนเองทางด้าน
เทคโนโลยี 

2 .1 สร้ า งอง ค์ความรู้ ท าง ด้ าน
เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการของท้องถิ่น 

7) จำนวนกิจกรรมการให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีท่ีบริการให้กับชุมชน
ท้องถิ่น 

3 . ก า ร ย ก ร ะ ดั บ
คุ ณ ภ า พ แ ล ะ
มาตรฐานการผลิต
บัณฑิตให้มีคุณภาพ

3. ผลิตบัณฑิตคุณภาพท่ี
สร้างสรรค์สังคม 

3.1 พัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะการ
วิ จัยหรือนวัตกรรมท่ีนำไปใช้
พัฒนาชุมชน 

19)  ร้อยละของหลักสูตรท่ีมีงานวิจัยของนักศึกษาซึ่งนำไปใช้การพัฒนา
ชุมชนท้องถิน่ หรือมีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่จากงานวิจัยของนักศึกษา 

3.2 ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ไ ด้ ต าม คว าม 20) ผลการประ เมิ น คุณ ภ าพ บัณ ฑิ ตตามกรอบมาตรฐาน คุณ วุฒิ

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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สร้างสรรค์สังคม  ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ท้ังด้าน
สมรรถนะวิชาชีพ  ทักษะบัณฑิต
ศตวรรษท่ี 21 และคุณลักษณะ 4 
ประการ  คือมี ทัศนคติ ท่ี ดีและ
ถูก ต้ อง  มีพื้ น ฐาน ชีวิต ท่ี มั่ นค ง
เข้มแข็ง มีอาชีพ มีงานทำ และมี
ความเป็นพลเมืองดี มีวินัย 

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

21) ร้อยละของนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายท่ีผ่านการประเมินคุณภาพตามกรอบ 
KPRUQF  โดยได้รับคะแนนประเมินไมน่้อยกว่า 3.51 จากระดับคะแนน 5 

หมายเหตุ : คุณภาพตามกรอบ KPRUQF ประกอบด้วย ผลการประเมินตาม
กรอบ TQF จิตสาธารณะ การตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ทักษะ
การส่ือสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และ
สมรรถนะท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 
22) ร้อยละของนักศึกษาท่ีได้รับการขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพหรือผ่านการ

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติท่ีเกี่ยวข้องกับสาขา 
23) ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายท่ีสอบผ่านในระดับ  A2 

ตามมาตรฐาน CEFR หรือมาตรฐานอื่นๆ ท่ีเทียบเท่า 
24) อัตราการได้งานทำ/ทำงานตรงสาขา/ประกอบอาชีพอิสระท้ังตาม

ภูมิลำเนาและนอกภูมิลำเนาของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภายใน
ระยะเวลา 1 ปี 

3.3 วิเคราะห์และจัดทำหลักสูตร
เชิงบูรณาการท่ีตอบสองการพัฒนา
ท้องถิ่ น  และสอดค ล้องกับ ทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ 

25) ร้อยละของหลักสูตรระดับอุดมศึกษาท่ีมีผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับดี 

26) จำนวนหลักสูตรท่ีถูกปรับปรุงให้ทันสมัย หรือหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสห
วิทยาการท่ีตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับการพัฒนา
ประเทศ  

3.4 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
ให้มีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับ 

28) จำนวนหลักสูตรท่ีมีการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการ
ปฏิบัติงานจริง 

3.5 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็น
มืออาชีพ 

29) ร้อยละของอาจารย์ท่ีได้รับการพัฒนาศักยภาพ  
   (ด้านความรู้ความสามารถส่ือสารเป็นภาษาอังกฤษในระดับดี ศักยภาพใน
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การจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ศักยภาพ
การทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน) 

4. การพัฒนาระบบ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ให้
ทันสมัย ได้มาตรฐาน 
มีธรรมาภิบาล และ
เป็ น อ ง ค์ ก ร แ ห่ ง
นวัตกรรม   และมี
ความมั่นคงทางการ
เงิน 

4. การบริหารจัดการท่ี
ทันสมั ยตามห ลักธรร
ม า ภิ บ า ล  แ ล ะ เป็ น
องค์กรแห่งนวัตกรรม 

4.1 พัฒนาระบบและกลไกการ
จัดหารายได้ท่ีเป็นรูปธรรม เพื่อ
สร้างความมั่นคงทางการเงินของ
มหาวิทยาลัย 

30) จำนวนหลักสูตรระยะส้ัน/การให้บริการท่ีก่อให้เกิดรายได้ 

4.3 พั ฒ น าอ ง ค์การให้ มี ร ะบ บ
บริหารจัดการท่ีดี 

32) ร้อยละของหน่วยงานท่ีมีระบบการบริหารจัดการท่ีได้รับการรับรองตาม
เกณฑ์มาตรฐานสากล 

4.4 พัฒนากระบวนการทางานให้มี
ประสิทธิภาพโดยการนำเทคโนโลยี
ท่ี ทั น ส มั ย ร อ ง รั บ ก า ร เป็ น
มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ 

33) ร้อยละของหน่วยงานท่ีมีการบริหารจัดการท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน
มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ 

5 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลท่ี
เอื้อต่อการรักษาคนดี คนเก่ง และ
พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้เป็นมือ
อาชีพ 

34) ร้อยละบุคลากรท่ีมีสมรรถนะตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 

4.6 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
องค์กรภายในและต่างประเทศเพื่อ
เส ริ ม ส ร้ า ง ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ต า ม
วิ สั ย ทั ศ น์ แ ล ะ พั น ธ กิ จ ข อ ง
มหาวิทยาลัย 

35) จำนวนเครือข่ายท่ีดำเนินกิจกรรมความร่วมมือในการพัฒนาองค์กร 

 

หมายเหตุ :  1. จำนวนตัวช้ีวัดตามแผนกลยุทธ์มีจำนวน 23 ตัวชี้วัด แต่จะใช้ในการประเมินผลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 23 ตัวชี้วัด 
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ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์

งบประมาณตามกลยุทธ์ 
ผู้รับผิดชอบ 

เงินรายได้ งบแผ่นดิน 
1  ก า ร พั ฒ น า
ท้องถิ่นด้วยพันธ
กิ จ สั ม พั น ธ์
มหาวิทยาลัยกับ
สั ง ค ม ท้ อ ง ถิ่ น  
ด้ ว ย ศ า ส ต ร์
พระราชา 

1. เพิ่ มขีดความสามารถ 
สร้างความได้เปรียบในเชิง
แ ข่ ง ขั น  แ ล ะ ลด คว าม
เหล่ือมล้ำทางสังคม แก่
ชุมชนและท้องถิ่น ภายใต้
บริบ ทของท้ อ งถิ่ น โดย
การบู รณ าการพั น ธกิ จ
สัมพันธ์เพื่อเป็นท่ีพึ่งของ
ท้องถิ่น 

1.1 ยกระดับศักยภาพชุมชนให้พึ่งพาตนเองได้  240,000 
500,000 
10,000 
210,000 

 

รองครบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ 
หัวหน้าศูนย์พัฒนากำลังคนเพื่อยกระดับ
การพัฒนาเทคโนฯ 
โปรแกรมวิชา 

1.2 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการ
งานวิจัยพัฒนาท้องถิ่น 

58,000  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
โปรแกรมวิชา 
 

1.3 ยกระดับการตีพิ มพ์ เผยแพร่และการใช้
ประโยชน์งานวิจัยหรือทรัพย์สินทาง ปัญญา 

58,000  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
โปรแกรมวิชา 
 

1.4 ส่ ง เส ริ ม ก า ร เรี ย น รู้ แ ล ะ ท ำ นุ บ ำ รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม  และความเป็นไทยให้แก่ชุมชน
ท้องถิ่นเพื่อเสริมพลังปัญญาของแผ่นดิน 

-  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม 

2   ก ารพั ฒ น า
ท้องถิ่นด้วยองค์
ความรู้ทางด้าน
เทคโนโลยี 

2  ชุม ชน ท้ อ งถิ่ น มี ก าร
พั ฒ น าตน เอ งท าง ด้ าน
เทคโนโลยี 

2 .1 สร้างองค์ความรู้ทางด้าน เทคโน โลยี เพื่ อ
ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น 

500,000  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ 
โปรแกรมวิชา 

3 การยกระดับ
คุ ณ ภ า พ แ ล ะ
ม าต รฐาน ก าร

3 ผลิตบัณฑิตคุณภาพท่ี
สร้างสรรค์สังคม 

3.1 พั ฒ น าบั ณ ฑิ ต ให้ มี ทั กษ ะการวิ จั ยห รื อ
นวัตกรรมท่ีนำไปใช้พัฒนาชุมชน 

58,000  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
โปรแกรมวิชา 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ 
โปรแกรมวิชา 

ประเด็นยทุธศาสตร์  เปา้ประสงค ์ กลยุทธ์  งบประมาณ และหน่วยงานรับผิดชอบ 
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ผลิตบัณฑิตให้มี
คุ ณ ภ า พ
สร้างสรรค์สังคม 

3.2 ผลิตบัณฑิตได้ตามความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต ท้ังด้านสมรรถนะวิชาชีพ  ทักษะบัณฑิต
ศตวรรษท่ี 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ คือมี
ทัศนคติท่ีดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคง
เข้มแข็ง มีอาชีพ มีงานทำ และมีความเป็นพลเมือง
ดี มีวินัย 

5,000 
10,000 
59.200 
5,000 
38,200 
377,760 

35,000 
70,000 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจพิเศษ 
ศูนย์พัฒนากำลังคนฯ 
โปรแกรมวิชา 

3.3 วิเคราะห์และจัดทำหลักสูตรเชิงบูรณาการท่ี
ตอบสองการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ 

 150,000 
150,000 
50,000 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกัน
คุณภาพ 
โปรแกรมวิชา 
 

3.4 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐานเป็น
ท่ียอมรับ 

 40,000 รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกัน
คุณภาพ 
โปรแกรมวิชา 

3.5 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ 203,000 
10,000 

 คณบดี 
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและวางแผน 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการเงิน 
บุคลาการสายวิชาการ สายสนับสนุนทุก
ท่าน 
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4 การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการ
มหาวิทยาลัยให้
ทันสมัย ได้
มาตรฐาน มีธรร
มาภิบาล และ
เป็นองค์กรแห่ง
นวัตกรรมและมี
ความม่ันคง
ทางการเงิน 

4 การบริหารจัดการท่ี
ทันสมัยตามหลักธรรมาภิ
บาล และเป็นองค์กรแห่ง
นวัตกรรม 

4.1 พัฒนาระบบและกลไกการจัดหารายได้ท่ีเป็น
รูปธรรม เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินของ
มหาวิทยาลัย 

15,000  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
หัวหน้าศูนย์พัฒนากำลังคนเพ่ือยกระดับการ
พัฒนาเทคโนฯ 
โปรแกรมวิชา 
 

4.3 พัฒนาองค์การให้มีระบบบริหารจัดการท่ีดี 15,000 
6,160 

125,600 

 คณบดี 
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกัน
คุณภาพ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการเงิน 
หัวหน้าสำนักงานคณะเทคโนฯ 

4.4 พัฒนากระบวนการทางานให้มีประสิทธิภาพ
โดยการนำเทคโนโลยีท่ีทันสมัยรองรับการเป็น
มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ 

  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ 
 

กลยุทธ์ที่ 4.5 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลท่ีเอื้อ
ต่อการรักษาคนดี คนเก่ง และพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรให้เป็นมืออาชีพ 

203,000  คณบดี 
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกัน
คุณภาพ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการเงิน 
หัวหน้าสำนักงานคณะเทคโนฯ 
บุคลาการสายวิชาการ สายสนับสนุนทุก
ท่าน 

กลยุทธ์ที่ 4.6 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
องค์กรภายในและต่างประเทศเพื่อเสริมสร้าง
ประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 

15,000  คณบดีและทีมผู้บริหาร 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถ่ินด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถ่ิน  ด้วยศาสตร์พระราชา 
เป้าประสงค ์1. เพิ่มขีดความสามารถ สร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน และลดความเหล่ือมล้ำทางสังคม แก่ชุมชนและท้องถิ่น ภายใต้บริบทของท้องถิ่นโดยการบูรณาการ
พันธกิจสัมพันธ์เพื่อเป็นท่ีพึ่งของท้องถิ่น 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ข้อมูล ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์/มาตรการ 
ปี 63 61 62 63 64 

1) จำนวนชุมชน/ประเด็นที่ได้รับการชี้นำ แก้ไข
ปัญหาจากนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ข้ึน 

- - 1 ชุมชน 2 ชุมชน 2 ชุมชน กลยุทธ์ที่ 1.1 ยกระดบัศักยภาพชุมชนให้พึ่งพาตนเองได้ 
1.1.1 ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดำริและแนวทางการประยุกต์ใช้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการตามพระบรมราโชบายในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
1.1.2 รวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลแหล่งทุนการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน 
1.1.3 กำหนดนโยบายให้บุคลากรเขียนโครงการเพ่ือขอรับทุนสนับสนุนการพัฒนาเชิงพ้ืนที่  
1.1.4 ส่งเสริมให้อาจารย์ทำวิจัยและผลงานวิชาการที่เน้นการสร้างนวัตกรรม  ผลงานทาง
วิชาการลักษณะอื่น  และผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม   ที่สามารถนำไปพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน  
รวมถึงการสร้างรายได้และชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย 
1.1.5 รวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศด้านบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มี
ศักยภาพเป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานภายนอกได้ และเผยแพร่ในช่องทางที่หลากหลาย  
1.1.6 จัดทำฐานข้อมูลนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน  
1.1.7 จัดทำหลักสูตรระยะสั้นในการสร้างเสริมฝีมือแรงงานตามความต้องการของหน่วยงานใน
เขตพ้ืนที่ หรือความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
1.1.8 พัฒนาศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
1.1.9 สร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายเพ่ือพัฒนาแรงงานและผู้สูงวัยให้สามารถเข้าถึงข้อมูล 
(Smart Person) ในการประกอบอาชีพ  
1.1.10 ส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการชุมชน  วิสาหกจิเริ่มต้น  (Startups)  และการพัฒนา

2) จำนวนกำลังแรงงานและผู้สูงวัย  กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการพัฒนา 

- - - 50 50 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยทุธ์ และมาตรการ 
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ข้อมูล ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์/มาตรการ 
ปี 63 61 62 63 64 

นวัตกรรมเพ่ือการประกอบการ 
3) ร้อยละของอาจารย์ที่มีผลงานวิจัยพัฒนาชุมชน

ท้องถ่ิน ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อ
จำนวนอาจารย์ประจำ 

- 
 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
12 

ร้อยละ 
14 

ร้อยละ 
16 

กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยพัฒนาทอ้งถ่ิน 
1.2.1 จัดทำยุทธศาสตร์การวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน 
1.2.2 จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการวิจัย การผลิตผลงานวิชาการรับใช้สังคม การตีพิมพ์
เผยแพร ่และการจดอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร   4) ร้อยละของงบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัย

พัฒนาชุมชนท้องถ่ินต่องบประมาณทุนอุดหนุน
การวิจัยทั้งหมด 

- ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
40 

ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
50 

5) จำนวนบทความท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลตาม
เกณฑ์ประกันคุณภาพ 

- 
 

- - - 12 
บทความ 

กลยุทธ์ที่  1.3 ยกระดับการตีพิมพ์เผยแพร่และการใชป้ระโยชน์งานวิจัยหรือทรัพย์สินทาง 
ปัญญา 

1.3.1 จัดอบรม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาสมรรถนะการวิจัย การผลิตผลงานวิชาการรับ
ใช้สังคม และการตีพิมพ์เผลแพร่  
1.3.2 ส่งเสริม สนับสนุนการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธ์ิที่เชื่อมโยงกับงานวิจัยและ
ส่งเสริมสนับสนุนการจดสิทธิบัตร  อนุสิทธิบัตร  

6) จำนวนผลงานวิจัยที่ย่ืนจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร 
หรือได้รับสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร  

- 1 
ผลงาน 

2 ผลงาน 3 
ผลงาน 

3 
ผลงาน 

8) จำนวนนวัตกรรมหรือมาตรฐานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน   

- 
 

- - - 1
นวัตกร
รมหรือ
มาตร 
ฐาน 

กลยุทธ์ที่ 1.4 ส่งเสริมการเรียนรู้และทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม  และความเป็นไทยให้แก่
ชุมชนท้องถ่ินเพื่อเสริมพลังปัญญาของแผ่นดิน 

1.4.1 สนับสนุนให้มีการดำเนินงานและบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการ งานวิจัย กิจกรรมนักศึกษา 

 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาท้องถ่ินด้วยองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี 
เป้าประสงค์ท่ี 2 ชุมชนท้องถิ่นมีการพัฒนาตนเองทางด้านเทคโนโลยี 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ข้อมูล ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์/มาตรการ 
ปี 63 61 62 63 64 

7) จำนวนกิจกรรมการให้ความรู้ทางด้าน
เทคโนโลยีที่บริการให้กับชุมชนท้องถ่ิน 

3 3 ชุมชน 3 ชุมชน 3 ชุมชน 4 ชุมชน กลยุทธ์ที่ 2.1 สร้างองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของท้องถ่ิน 
2.1.1 จัดกิจกรรมเพ่ือให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน 
2.1.2 ชุมชนท้องถ่ินได้นำองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ 
2.1.3 สร้างความร่วมมือกับชุมชน มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ

ในการส่งเสริมการทาวิจัยพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน และติดตามการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม 
เป้าประสงค์ท่ี 3 ผลิตบัณฑิตคุณภาพท่ีสร้างสรรค์สังคม 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ข้อมูล ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์/มาตรการ 
ปี 63 61 62 63 64 

19)  ร้อยละของหลักสู ตรที่ มี งาน วิจั ยของ
นักศึกษาซึ่งนำไปใช้การพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน 
หรือมีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่จากงานวิจัยของ
นักศึกษา 

- - - ร้อยละ
50 

ร้อยละ
50 

กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะการวิจัยหรือนวัตกรรมที่นำไปใช้พัฒนาชุมชน 
3.1.1 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการกับวิจัยหรือการบริการวิชาการ  
3.1.2 จัดสรรทุนวิจัยให้กับนักศึกษาท่ีทำวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน  
3.1.3 จัดเวทีนำเสนอผลงานวิจัยและยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้กับนักศึกษาท่ีนำงานวิจัยไปพัฒนา

ชุมชนท้องถ่ิน 
20) ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
 - - - 4.00 กลยุทธ์ที่ 3.2 ผลิตบัณฑิตได้ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งด้านสมรรถนะวิชาชีพ 

ทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ คือมีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มี
พื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพ มีงานทำ และมีความเป็นพลเมืองดี มีวินัย 

3.2.1 ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และยกย่อง/ให้รางวัลแก่นักศึกษาให้เป็นคนดี มีวินัย มี
คุณธรรม จริยธรรม และมีจิตอาสา  
3.2.2 ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thailand Qualifications Framework : TQF) ทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21  
3.2.3 ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลสำหรับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ประกอบด้วย 
การสืบค้นและการใช้งาน การสร้างสรรค์และนวัตกรรม เอกลักษณ์และคุณภาพชีวิต การสอน
หรือการเรียนรู้ เครื่องมือและเทคโนโลยี การติดต่อสื่อสารและการประสานงาน  
3.24 ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะ 4 ประการตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  
3.2.5 ส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนักและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน  
3.2.6 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬาเพ่ือสุขภาพ และต่อต้านยาเสพติด 
3.2.7 พัฒนาศักยภาพวิชาการนักศึกษาให้มีความพร้อมรับการพัฒนาประเทศไทย  4.0 และมี

ความสามารถในการนำความรู้ไปสร้างสรรค์สังคมตามอัตลักษณ์ 
3.2.8 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติที่

เก่ียวข้องกับสาขา (หมายเหตุ : การใช้ข้อมูล/ใบรับรองจากการทดสอบฝีมือแรงงานต่างๆ มา

21) ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านการ
ประเมินคุณภาพตามกรอบ KPRUQF  โดย
ได้รับคะแนนประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
ระดับคะแนน 5 

หมายเห ตุ  : คุณ ภาพตามกรอบ  KPRUQF 
ประกอบด้วย ผลการประเมินตามกรอบ TQF 
จิตสาธารณ ะ การตระห นัก ถึงคุณ ค่ าของ
ศิ ลป วัฒ นธรรม  ทักษะการสื่ อสารโดยใช้
ภาษาอังกฤษ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
และสมรรถนะที่ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ประเทศไทย 4.0 

- ร้อยละ
75 

ร้อยละ
80 

ร้อยละ
80 

ร้อยละ
80 

22) ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการข้ึนทะเบียน
ประกอบ วิชาชี พ หรื อผ่ านการท ดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับ
สาขา 

   ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
25 

23) ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีปี
สุดท้ายที่สอบผ่านในระดับ A2 ตามมาตรฐาน 

 - - ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
25 
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ข้อมูล ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์/มาตรการ 
ปี 63 61 62 63 64 

CEFR หรือมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า เทียบเคียงกับการสอบวัดมาตรฐานด้านภาษาอังกฤษและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย) 

3.2.9 พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษที่สามารถสอบ
ผ่านมาตรฐานภาษาต่างประเทศที่มหาวิทยาลัยกำหนด หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าหรือที่เป็นที่
ยอมรับในระดับชาติ  

24) อัตราการได้งานทำ/ทำงานตรงสาขา/
ประกอบอาชีพอิสระทั้งตามภูมิลำเนาและ
นอกภูมิลำเนาของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภายในระยะเวลา 1 ปี 

 - - ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
25 

25) ร้อยละของหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่มีผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับดี 

-   ร้อยละ 
40 

ร้อยละ 
40 

กลยุทธ์ที่ 3.3 วิเคราะห์และจัดทำหลักสูตรเชิงบูรณาการที่ตอบสองการพัฒนาท้องถ่ินและ
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ 

3.3.1 พัฒนาระบบและกลไกการควบคุม ติดตามผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามมาตรฐาน
คุณภาพหลักสูตร  
3.3.2 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเชิงบูรณาการ  
3.3.3 ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรให้นำเกณฑ์มาตรฐานสากลมาใช้ในการบริหารจัดการ  
3.3.4 ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น สื่อ/นวัตกรรม

การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ การเรียนการสอนออนไลน์ 
3.3.5 การประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

26) จำนวนหลักสูตรที่ถูกปรับปรุงให้ทันสมัย 
หรือหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่
ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถ่ินและสอดคล้อง
กับการพัฒนาประเทศ  

    1 
หลักสูตร 

28) จำนวนหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการ
สอนเชิงบูรณาการกับการปฏิบัติงานจริง 

6 
หลักสูตร 

- - 1 
หลักสูตร 

1 
หลักสูตร 

กลยุทธท์ี่ 3.4 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 
3.4.1 กำหนดนโยบายให้ทุกหลักสูตรจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการปฏิบัติงานจริง  
3.4.2 มีการสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนที่
ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถ่ินและผู้ใช้บัณฑิต  
3.4.3 พัฒนาระบบและกลไกการสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าเพ่ือส่งเสริมคุณภาพการผลิตบัณฑิต  
3.4.4 สร้างความร่วมมือกับชุมชน สถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถ่ินและผู้ใช้บัณฑิต  
3.4.5 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเชิงบู รณาการการเรียนการสอนกับการปฏิบั ติงานจริง 
(Cooperative and Work Integrated Education : CWIE)  
3.4.6 สร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนการสอนกับการ
ป ฏิ บั ติ ง า น จ ริ ง  (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE) ร ะ ห ว่ า ง
มหาวิทยาลัย อาจารย์ และสถานประกอบการ  
3.4.7 สร้างระบบฐานข้อมูลสถานประกอบการ  
3.4.8 ส่งเสริมการจัดการศึกษาและประสบการณ์การเรียนรู้โดยการแสวงหาและสร้างความ
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ข้อมูล ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์/มาตรการ 
ปี 63 61 62 63 64 

ร่วมมือ/เครือข่ายกับสถาบัน องค์กร  และสมาคมทางวิชาการและวิชาชีพที่เกี่ยวข้องทั้งใน
ระดับท้องถ่ิน  ระดับชาติ  และระดับสากล 

29) ร้อยละของอาจารย์ที่ ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ  

   (ด้ านค วามรู้ ค วามส ามารถสื่ อ สาร เป็ น
ภาษาอังกฤษในระดับดี ศักยภาพในการ
จัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึน
อย่างต่อ เน่ือง ศักยภาพการทำวิจัยเพ่ื อ
พัฒนาการเรียนการสอน) 

-   ร้ อ ย ล ะ 
29 

ร้ อ ย ล ะ
35 

กลยุทธ์ที่ 3.5 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ 
3.5.1 พัฒนาอาจารย์ให้มีศักยภาพ สมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
3.5.2 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ผู้สอนให้อยู่ใน
ระดับที่สามารถสอนเป็นภาษาอังกฤษ หรือสามารถสอบผ่านมาตรฐานคุณภาพภาษาอังกฤษที่
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล  
3.5.3 พัฒนาทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
3.5.4 พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง  
3.5.5 พัฒนาอาจารย์ให้มีศักยภาพการทำวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  
3.5.6 กำหนดให้มีการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอนออนไลน์ 

 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัยได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาลและเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม 
                             และมีความม่ันคงทางการเงิน 
เป้าประสงค์ท่ี 4 การบริหารจัดการท่ีทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ข้อมูล ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์/มาตรการ 
ปี 63 61 62 63 64 

30) จำนวนหลักสูตรระยะสั้น/การให้บริการที่
ก่อให้เกิดรายได้ 

2 หลักสูตร 
 
 

- - 1  
หลักสูตร 

1  
หลักสูตร 

กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาระบบและกลไกการจัดหารายได้ที่เป็นรูปธรรม เพื่อสร้างความม่ันคง
ทางการเงินของมหาวิทยาลัย 

4.1.1 จัดทำฐานข้อมูลบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  
4.1.2 จัดทำแผนพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาในลักษณะการ  Reprofile อย่างเป็น
รูปธรรม โดยกำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมถึงระยะเวลาและข้ันตอนการดา
เนินการ (Timeline) ในการปฏิบัติอย่างชัดเจน  
4.1.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นที่ก่อให้เกิดรายได้  และมีการกำกับ
ติดตามการดำเนินงาน 
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ข้อมูล ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์/มาตรการ 
ปี 63 61 62 63 64 

4.1.4 จัดทำมาตรการหรือแนวปฏิบัติในการใช้ทรัพยากรการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ให้เกิด
ประสิทธิภาพอย่างคุ้มค่าคุ้มทุน 

32) ร้อยละของหน่วยงานที่มีระบบการบริหาร
จั ด ก ารที่ ไ ด้ รั บ ก า ร รั บ ร อ งต าม เก ณ ฑ์
มาตรฐานสากล 

1 
หน่วยงาน 

- - - 2 
หน่วยงาน 

กลยุทธ์ที่ 4.3 พัฒนาองค์การให้มีระบบบริหารจัดการที่ดี 
4.3.1 ส่งเสริมการบริหารจัดการของหน่วยงานให้ได้รับการรับรองสู่มาตรฐานสากลหรือระบบ

การบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 
33) ร้อยละของหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการที่
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ม า ต ร ฐ า น ม ห า วิ ท ย า ลั ย
อิเล็กทรอนิกส์ 

ร้ อ ย ล ะ 
100 
 

- - ร้อยละ 45 ร้อยละ 50 กลยุทธ์ที่ 4.4 พัฒนากระบวนการทางานให้มีประสิทธิภาพโดยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย
รองรับการเป็นมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ 

4.4.1 ส่งเสริมการใช้ระบบ Application ในการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอน  
4.4.2 ส่งเสริมการใช้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพ่ือรองรับการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 
34) ร้อยละบุคลากรที่มีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่

กำหนด 
ร้ อ ย ล ะ 
100 
 

- - ร้อยละ 45 ร้อยละ 50 กลยุทธ์ที่ 4.5 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลที่เอื้อต่อการรักษาคนดี คนเก่ง และพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ 

4.5.1 พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพทักษะและสมรรถนะตามวิสัยทัศ น์  พันธกิจของ
มหาวิทยาลัย  
4.5.2 ยกย่องเชิดชูคนดี คนเก่ง 

35) จำนวนเครือข่ายที่ดำเนินกิจกรรมความ
ร่วมมือในการพัฒนาองค์กร 

6 
เครือข่าย 

- 4 
เครือข่าย 

6 
เครือข่าย 

6 
เครือข่าย 

กลยุทธ์ที่ 4.6 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศเพื่อเสริมสร้าง
ประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

4.6.1 ทบทวนสภาพความร่วมมือระหว่างเครือข่ายทั้งภายในและต่างประเทศกับมหาวิทยาลัย  
4.6.2 ทบทวน วิเคราะห์ และกำหนดกิจกรรมที่เหมาะสมในการดำเนินการร่วมกัน ระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับเครือข่าย  
4.6.3 ประเมินผลความสำเร็จของความร่วมมือ 
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
น้ำหนัก เป้าหมาย ข้อมูลพื้นฐาน เกณฑ์การให้คะแนน 

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด 
ผู้จัดเก็บ 
ตัวชี้วัด (%) 2565 2562 2563 2564* 1 2 3 4 5 

1.1 ย ก ร ะ ดั บ
ศักยภาพชุมชนให้
พ่ึงพาตนเองได้ 

1) จำนวนชุมชน/ประเด็นที่
ได้รับการชี้นำ แก้ไขปัญหา
จากนวัตกรรมที่สร้างสรรค์
ข้ึน 

4 2 
ชุมชน 

- 4 
ชุมชน 

4 
ชุมชน 

1 
ชุมชน 

2 
ชุมชน 

3 
ชุมชน 

4 
ชุมชน 

5 
ชุมชน 

-รองคณ บ ดีฝ่ าย วิจั ย
และบริการวิชาการ 
-ผู้ ช่ ว ย ค ณ บ ดี ฝ่ า ย
บริการวิชาการ 

น .ส .คั ท ลี ย า 
ปัญญาอูด 
 
 

2) จำนวนกำลังแรงงานและผู้
สูงวัย  กลุ่มเป้าหมายได้รับ
การพัฒนา 

4 50 คน - - 51 คน 10 คน 20 คน 30 คน 40 คน 50 คน -รองคณ บ ดีฝ่ าย วิจั ย
และบริการวิชาการ 
-ผู้ ช่ ว ย ค ณ บ ดี ฝ่ า ย
บริการวิชาการ 
-ผศ.สัญญา พรหมภาสิต 

น .ส .คั ท ลี ย า 
ปัญญาอูด 
น .ส .ศ ศิ ธ ร 
หม่อนกันทา 

1.2. ชุมชนท้องถ่ิน
มีการพัฒนาตนเอง
ทางด้านเทคโนโลยี 

3) ร้อยละของอาจารย์ที่มี
ผลงานวิจัยพัฒนาชุมชน
ท้องถ่ิน ซึ่งเกิดจากการมี
ส่ วนร่ วมของชุ มช น ต่ อ
จำนวนอาจารย์ประจำ 

6 ร้อยละ 
16 

ร้อยละ 
9.50 

ร้ อ ย ล ะ 
69.04 

ร้ อ ย ล ะ 
60.97 

ร้ อ ย ล ะ 
10 

ร้ อ ย ล ะ 
12 

ร้ อ ย ล ะ 
14 

ร้ อ ย ล ะ 
16 

ร้ อ ย ล ะ 
18 

-รองคณ บ ดีฝ่ าย วิจั ย
และบริการวิชาการ 

น .ส .คั ท ลี ย า 
ปัญญาอูด 
 

4) ร้อยละของงบประมาณ
ทุนอุดหนุนการวิจัยพัฒนา
ชุ ม ช น ท้ อ ง ถ่ิ น ต่ อ
งบประมาณทุนอุดหนุน
การวิจัยทั้งหมด 

5 ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
100.00 

ร้ อ ย ล ะ 
100.00 

ร้ อ ย ล ะ 
61.90 

ร้ อ ย ล ะ 
10 

ร้ อ ย ล ะ 
12 

ร้ อ ย ล ะ 
14 

ร้ อ ย ล ะ 
16 

ร้ อ ย ล ะ 
18 

-รองคณ บ ดีฝ่ าย วิจั ย
และบริการวิชาการ 

น .ส .คั ท ลี ย า 
ปัญญาอูด 
น .ส .สุ ติ ม า 
นครเขต 

1.3 ยกระดับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่และ
การใช้ประโยชน์
ง า น วิ จั ย ห รื อ
ท รั พ ย์ สิ น ท า ง 
ปัญญา 

5) จำนวนบทความที่ ได้รับ
ก า ร ตี พิ ม พ์ ใน วาร ส า ร
ระดับชาติและนานาชาติ  
ซึ่ งอ ยู่ในฐาน ข้อมู ลตาม
เกณฑ์ประกันคุณภาพ 

4 15 
บทควา

ม 

- - 3 
บทความ 

2 
บทความ 

4 
บทความ 

6 
บทความ 

8 
บทความ 

10 
บทความ 

-รองคณ บ ดีฝ่ าย วิจั ย
และบริการวิชาการ 

น .ส .สุ ติ ม า 
นครเขต 

6) จำนวนผลงานวิจัยที่ย่ืนจด
สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หรือ
ได้รับสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร  

4 3 
ผลงาน 

0 
ผลงาน 

3 
ผลงาน 

0 
ผลงาน 

1 
ผลงาน 

- 2 
ผลงาน 

- 3 
ผลงาน 

-รองคณ บ ดีฝ่ าย วิจั ย
และบริการวิชาการ 

น .ส .คั ท ลี ย า 
ปัญญาอูด 

เกณฑ์การให้คะแนนตามแผนปฏิบตัิราชการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด น้ำหนัก เป้าหมาย ข้อมูลพื้นฐาน เกณฑ์การให้คะแนน 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด 

ผู้จัดเก็บ 
ตัวชี้วัด (%) 2565 2562 2563 2564* 1 2 3 4 5 

1 .4  ส่ ง เส ริมก าร
เรี ย น รู้ แ ล ะท ำนุ
บ ำ รุ ง
ศิ ล ป วัฒ น ธ ร ร ม  
และความเป็นไทย
ให้แก่ชุมชนท้องถ่ิน
เ พ่ื อ เ ส ริ ม พ ลั ง
ปัญญาของแผ่นดิน 

8) จำนวนน วัตกรรมหรื อ
ม า ต ร ฐ า น ด้ า น
ศิลปวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนา
ชุมชนท้องถ่ิน   

3 1 
นวัต 
กรรม
หรือ

มาตรฐา
น 

- - 0 
นวัต 
กรรม
หรือ

มาตรฐา
น 

1 
นวัต 
กรรม
หรือ

มาตรฐา
น 

- 2 
นวัต 
กรรม
หรือ

มาตรฐา
น 

- 3 
นวัต 
กรรม
หรือ

มาตรฐา
น 

-รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นั ก ศึ ก ษ า แ ล ะ
ศิลปวัฒนธรรม 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

อ.ธนกิจ โคก
ทอง 

2 .1  ส ร้ า ง อ ง ค์
ค ว าม รู้ ท า ง ด้ า น
เท ค โน โ ล ยี เ พ่ื อ
ตอบสนองต่อความ
ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ท้องถ่ิน 

7) จำนวนกิจกรรมการให้
ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่
บริการให้กับชุมชนท้องถ่ิน 

4 6 
กิจกรรม 

- - 5 
กิจกรรม 

2 
กิจกรรม 

3 
กิจกรรม 

4 
กิจกรรม 

5 
กิจกรรม 

6 
กิจกรรม 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ 
 

น .ส .คั ท ลี ย า 
ปัญญาอูด 
 

3.1 พัฒนาบัณฑิต
ให้มีทักษะการวิจัย
หรือน วัตกรรมที่
น ำ ไป ใช้ พั ฒ น า
ชุมชน 

19)  ร้อยละของหลักสูตรที่มี
งานวิจัยของนักศึกษาซึ่ ง
นำไปใช้การพัฒนาชุมชน
ท้ อ ง ถ่ิ น  ห รื อ มี ผ ล ง าน
ตีพิมพ์เผยแพร่จากงานวิจัย
ของนักศึกษา 

4 ร้อยละ 
50 

ร้อยละ
71.42 

ร้ อ ย ล ะ
57.14 

ร้ อ ย ล ะ
100 

ร้ อ ย ล ะ 
30 

ร้ อ ย ล ะ 
40 

ร้ อ ย ล ะ 
50 

ร้ อ ย ล ะ 
60 

ร้ อ ย ล ะ 
70 

-รองคณ บ ดีฝ่ าย วิจั ย
และบริการวิชาการ 

น .ส .คั ท ลี ย า 
ปัญญาอูด 
 

3.2 ผลิตบัณฑิตได้
ตามความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต ทั้ง
ด้ า น ส ม ร ร ถ น ะ
วิ ช า ชี พ  ทั ก ษ ะ
บัณฑิตศตวรรษที่  
2 1  แ ล ะ
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ  4 

20) ผลการประเมินคุณภาพ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณ วุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ  

4 ค่าเฉลี่ย 
4.00 

- - - 
 

ค่า 
เฉลี่ย 
3.20 

 

ค่า 
เฉลี่ย 
3.40 

 

ค่า 
เฉลี่ย 
3.60 

 

ค่า 
เฉลี่ย 
3.80 

 

ค่า 
เฉลี่ย 
4.00 

 

-รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และประกันคุณภาพ 

น .ส .สุ ติ ม า 
นครเขต 
โปรแกรมวิชา 

21) ร้อยละของนักศึกษาชั้นปี
สุดท้ายที่ผ่านการประเมิน
คุ ณ ภ า พ ต า ม ก ร อ บ 
KPRUQF  โ ด ย ไ ด้ รั บ

5 ร้อยละ 
80 

- ร้ อ ย ล ะ
98.82 

ร้ อ ย ล ะ 
100 

ร้ อ ย ล ะ 
70 

ร้ อ ย ล ะ 
72 

ร้ อ ย ล ะ 
74 

ร้ อ ย ล ะ 
76 

ร้ อ ย ล ะ 
78 

-รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และประกันคุณภาพ 

น า ง สุ พิ ช า 
จันทร์ละมูล 
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด น้ำหนัก เป้าหมาย ข้อมูลพื้นฐาน เกณฑ์การให้คะแนน 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด 

ผู้จัดเก็บ 
ตัวชี้วัด (%) 2565 2562 2563 2564* 1 2 3 4 5 

ป ร ะ ก า ร  คื อ มี
ทั ศ น ค ติ ที่ ดี แ ล ะ
ถูกต้อง มี พ้ืนฐาน
ชี วิ ต ที่ มั่ น ค ง
เข้มแข็ง มีอาชีพ มี
งานทำ และมีความ
เป็นพล เมื องดี  มี
วินัย 

คะแนนประเมินไม่น้อยกว่า 
3.51 จากระดับคะแนน 5 

หมายเห ตุ  : คุณ ภาพตาม
ก ร อ บ  KPRUQF 
ประกอบด้วย ผลการประเมิน
ต า ม ก ร อ บ  TQF จิ ต
สาธารณะ การตระหนักถึง
คุณค่าของศิลปวัฒนธรรม 
ทั กษะการสื่ อ ส าร โดย ใช้
ภาษ าอั งกฤษ  ทั กษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ
สมรรถนะที่ สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 
 
22) ร้อยละของนักศึกษาที่

ไ ด้ รั บ ก า ร ข้ึ น ท ะ เบี ย น
ประกอบวิชาชีพหรือผ่าน
การทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แ ร ง ง า น แ ห่ ง ช า ติ ที่
เก่ียวข้องกับสาขา 

4 ร้อยละ 
25 

- - ร้ อ ย ล ะ
67.46 

ร้ อ ย ล ะ 
10 

ร้ อ ย ล ะ 
15 

ร้ อ ย ล ะ 
20 

ร้ อ ย ล ะ 
25 

ร้ อ ย ล ะ 
30 

-รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และประกันคุณภาพ 

น .ส .สุ ติ ม า 
นครเขต 
โปรแกรมวิชา 

23) ร้ อยละของนักศึ กษ า
ระดับปริญญาตรีปีสุดท้าย
ที่ สอบผ่ านในระ ดับ  A2 
ตามมาตรฐาน CEFR หรือ
มาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า 

4 ร้อยละ 
25 

- - ร้ อ ย ล ะ
8.82 

ร้ อ ย ล ะ 
10 

ร้ อ ย ล ะ 
15 

ร้ อ ย ล ะ 
20 

ร้ อ ย ล ะ 
25 

ร้ อ ย ล ะ 
30 

-รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และประกันคุณภาพ 
-ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศ
สัมพันธ ์

น .ส .สุ ติ ม า 
นครเขต 
โปรแกรมวิชา 

24) อั ต ราการ ได้ ง านท ำ /
ทำงานตรงสาขา/ประกอบ
อ า ชี พ อิ ส ร ะ ทั้ ง ต า ม

6 ร้อยละ 
25 

- - ร้ อ ย ล ะ
29.00 

ร้ อ ย ล ะ 
10 

ร้ อ ย ล ะ 
15 

ร้ อ ย ล ะ 
20 

ร้ อ ย ล ะ 
25 

ร้ อ ย ล ะ 
30 

-รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และประกันคุณภาพ 

น .ส .สุ ติ ม า 
นครเขต 
โปรแกรมวิชา 
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด น้ำหนัก เป้าหมาย ข้อมูลพื้นฐาน เกณฑ์การให้คะแนน 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด 

ผู้จัดเก็บ 
ตัวชี้วัด (%) 2565 2562 2563 2564* 1 2 3 4 5 

ภู มิ ล ำ เน า แ ล ะ น อ ก
ภู มิ ล ำ เน าข อ งบั ณ ฑิ ต
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
ภายในระยะเวลา 1 ปี 

3.3 วิเคราะห์และ
จัดทำหลักสูตรเชิง
บู รณ าการที่ ตอบ
ส อ ง ก า ร พั ฒ น า
ท้ อ ง ถ่ิ น แ ล ะ
สอดคล้องกับทิ ศ
ท า ง ก า ร พั ฒ น า
ประเทศ 

25) ร้ อ ยละของหลั กสู ต ร
ระดับอุดมศึกษาที่มีผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับดี 

6 ร้อยละ 
40 

ร้อยละ
71.42 

ร้ อ ย ล ะ
100.00 

ร้ อ ย ล ะ
100.00 

ร้ อ ย ล ะ 
40 

ร้ อ ย ล ะ 
45 

ร้ อ ย ล ะ 
50 

ร้ อ ย ล ะ 
55 

ร้ อ ย ล ะ 
60 

-รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และประกันคุณภาพ 

น .ส .สุ ติ ม า 
นครเขต 
โปรแกรมวิชา 

26) จำนวนหลักสู ตรที่ ถูก
ปรับปรุ ง ให้ ทั นสมั ย  หรือ
หลักสูตรใหม่ในรูปแบบสห
วิทยาการที่ตอบสนองต่อการ
พัฒนาท้องถ่ินและสอดคล้อง
กับการพัฒนาประเทศ  

4 1 
หลักสูตร 

- - 1 
หลักสูตร 

1 
หลักสูตร 

- 2 
หลักสูตร 

- 3 
หลักสูตร 

-รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และประกันคุณภาพ 

น .ส .สุ ติ ม า 
นครเขต 
โปรแกรมวิชา 

3 .4  พั ฒ น าแ ล ะ
ปรับปรุงหลักสูตร
ให้มีมาตรฐานเป็น
ที่ยอมรับ 

28) จำนวนหลักสูตรที่มีการ
จัดการเรียนการสอนเชิง
บู ร ณ า ก า ร กั บ ก า ร
ปฏิบัติงานจริง 

4 1 
หลักสูตร 

- - 6 
หลักสูตร 

1 
หลักสูตร 

- 2 
หลักสูตร 

- 3 
หลักสูตร 

-รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และประกันคุณภาพ 

น .ส .ศ ศิ ธ ร 
หม่อนกันทา 
โปรแกรมวิชา 

3 . 5  พั ฒ น า
ศักยภาพอาจารย์
ให้เป็นมืออาชีพ 

29) ร้อยละของอาจารย์ที่
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ  

   (ด้านความรู้ความสามารถ
สื่อสารเป็นภาษาอังกฤษใน
ระดับดี ศักยภาพในการ
จัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพสูงข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง ศักยภาพการทำ
วิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอน) 

4 ร้อยละ 
35 

ร้อยละ
4.76 

ร้ อ ย ล ะ
100.00 

ร้ อ ย ล ะ
80.00 

ร้ อ ย ล ะ 
26 

ร้ อ ย ล ะ 
28 

ร้ อ ย ล ะ 
30 

ร้ อ ย ล ะ 
32 

ร้ อ ย ล ะ 
34 

-รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และประกันคุณภาพ 
-รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และวางแผน 
-ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผน 

น .ส .ยุ ว ธิ ด า 
พรมสายใจ 
โปรแกรมวิชา 
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด น้ำหนัก เป้าหมาย ข้อมูลพื้นฐาน เกณฑ์การให้คะแนน 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด 

ผู้จัดเก็บ 
ตัวชี้วัด (%) 2565 2562 2563 2564* 1 2 3 4 5 

4.1 พัฒนาระบบ
และกลไกการจัดหา
ร า ย ไ ด้ ที่ เ ป็ น
รูปธรรม เพ่ือสร้าง
ความมั่นคงทางการ
เ งิ น ข อ ง
มหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30) จำนวนหลักสูตรระยะ
สั้น/การให้บริการที่ก่อให้เกิด
รายได้ 

4 1 
หลักสูตร 

- - 2 
หลักสูตร 

1 
หลักสูตร 

- 2 
หลักสูตร 

- 3 
หลักสูตร 

-คณบดี 
-รองคณ บ ดีฝ่ าย วิจั ย
และบริการวิชาการ 
-รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และวางแผน 
-รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และประกันคุณภาพ 
-ผศ.สัญญา  พรหมภา
สิต 

น .ส . เม ศิ ย า 
อ่อนตา 
น า ย วั ช ร ะ 
แสงจันทร์ไทย 
น .ส .ยุ ว ธิ ด า 
พรมสายใจ 
 

32) ร้อยละของหน่วยงานที่มี
ระบบการบริหารจัดการที่
ได้รับการรับรองตามเกณฑ์
มาตรฐานสากล 

4 2 
หน่วย 
งาน 

- - ร้ อ ย ล ะ
12.50 

ร้อยละ  
5 

ร้อยละ  
8 

ร้ อ ย ล ะ 
10 

ร้ อ ย ล ะ 
12 

ร้ อ ย ล ะ 
14 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และวางแผน 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และประกันคุณภาพ 
ผู้ ช่ ว ย ค ณ บ ดี ฝ่ า ย
วางแผน 

น .ส .คั ท ลี ย า 
ปัญญาอูด 
น .ส .สุ ติ ม า 
นครเขต 
 

33) ร้อยละของหน่วยงานที่มี
ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ที่
ส อ ดค ล้ อ งกั บ ม าต ร ฐ าน
มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ 

4 ร้อยละ 
45 

ร้อยละ
100.00 

ร้ อ ย ล ะ
100.00 

ร้ อ ย ล ะ
100.00 

ร้ อ ย ล ะ 
10 

ร้ อ ย ล ะ 
20 

ร้ อ ย ล ะ 
30 

ร้ อ ย ล ะ 
40 

ร้ อ ย ล ะ 
50 

คณบดี 
 

น า ย วั ช ร ะ 
แสงจันทรืไทย 

34) ร้ อ ยล ะ บุ ค ล าก รที่ มี
สมรรถนะตาม เกณ ฑ์ที่
กำหนด 

4 ร้อยละ 
50 

- ร้ อ ย ล ะ
16.66 

ร้ อ ย ล ะ
80.00 

ร้ อ ย ล ะ 
10 

ร้ อ ย ล ะ 
20 

ร้ อ ย ล ะ 
30 

ร้ อ ย ล ะ 
40 

ร้ อ ย ล ะ 
50 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และวางแผน 
ผู้ ช่ ว ย ค ณ บ ดี ฝ่ า ย
วางแผน 
ผู้ ช่ ว ย ค ณ บ ดี ฝ่ า ย
วางแผน 

น .ส .ยุ ว ธิ ด า 
พรมสายใจ 

35) จำนวนเครือข่ายที่ดำเนิน
กิจกรรมความร่วมมือใน
การพัฒนาองค์กร 

5 6  
เครือ 
ข่าย 

- - 6 
เครือข่าย 

1 
เครือข่าย 

2 
เครือข่าย 

3 
เครือข่าย 

4 
เครือข่าย 

5 
เครือข่าย 

คณบดี   
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และวางแผน 
 

น .ส .สุ ติ ม า 
นครเขต 
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งบประมาณเงินรายได้ (บกศ. และ กศ.บป.)   ประจำปงีบประมาณ  2565  บริหารจัดการระดับคณะ   
(เบิกจ่ายแบบงบเงินนอกงบประมาณ) 
จัดสรร งบประมาณ  565,160  บาท 

 
โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบหลัก 
โครงการอบรมพัฒนานักศึกษาด้านคอมพิวเตอร ์ 5,000 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ 
 การพัฒนาพัฒนานักศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ 5,000  
โครงการประชาสัมพันธ์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 15,000 รองคณบดีฝ่ายกิจพิเศษ 
 การสร้างภาพลักษณ์และสร้างความผูกพันของลูกค้าและบุคลากรคณะฯ  (แนะ

แนว) 
3,000  

 งานประชาสัมพันธ์คณะฯ 12,000  
โครงการพัฒนานักศึกษาด้านทักษะภาษาอังกฤษ 10,000 รองคณบดีฝ่ายกิจพิเศษ 
 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 10,000  
โครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 59,200 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและ

ศิลปวัฒนธรรม 
 กีฬาเทคโนสัมพันธ์ 10,000  
 อบรมทักษะทางวิชาชีพ 4,000  
 วิศวกรสังคมจิตอาสา 2,000  
 พัฒนาศักยภาพสโมสรนักศึกษา 4,000  
 ไหว้ครูช่าง-บายศรีสู่ขวัญ และวัฒนธรรมความเป็นไทย 20,200  
 นวัตรกรรมและความเป็นไทย 4,000  
 เครือข่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 15,000  
โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 203,000 รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ 
 พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 180,000  
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 พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 18,000  
 ส่งเสริมยกย่อง  บุคลากรด้านวิชาการและวิชาชีพ 5,000  
โครงการการพัฒนาระบบประกันคุณภาพทางการศึกษาของคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 15,000 รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ 
  พัฒนาบุคลากร ด้านการประกันคุณภาพ 3,400  
  กิจกรรมการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพให้กับนักศึกษา 9,500  
 จัดซื้อจัดจ้างวัสดุบริหารงานประกันฯ 2,100  
โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 6,160 รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ 
  กิจกรรมการจัดทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี 3,160  
 ประชุมติดตามการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 

เดือน) 
3,000  

โครงการบริหารจัดการสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 125,600  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการเงิน 
 บริหารจัดการสำนักงาน 70,600  
 ซ่อมบำรุงวัสดุครภุัณฑ์สำนักงาน 20,000  
 วัสดุเชื้อเพลิงคณะ 35,000  
โครงการศูนย์พัฒนากำลังคนเพื่อยกระดับการพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 15,000 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
 ศูนย์พัฒนากำลังคนเพ่ือยกระดับการพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 10,000  
 หลักสูตรระยะสั้น 5,000  
โครงการสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทางวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 58,000 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะการวิจัยสำหรับอาจารย์และนักศึกษา

ด้านงานวิจัยในการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ ในระดับ 
ชาติหรือนานาชาติ 

38,000  

 สนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทางวิชาการ 15,000  
 จัดกิจกรรมใหค้วามรู้ด้านการวิจัย 5,000  
โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรโดยการใช้กระบวนการการจัดการความรู้ (KM) 10,000 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 1. การจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน  3,000  
 2. การจัดการความรู้ด้านวิจัย 3,000  
 3. การจัดการความรู้ด้านการพัฒนาเพ่ือเข้าสู่ตำแหน่ง 4,000  
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของนักศึกษา 5,000 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของนักศึกษา 5,000  
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โครงการบริหารจัดการฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 38,200 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 30,200  
 อบรมหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน 8,000  
 
 

งบประมาณเงินรายได้ (บกศ. และ กศ.บป.)   ประจำปีงบประมาณ  2565  บริหารจัดการระดับหลักสูตร 
(เบิกจ่ายแบบงบเงินนอกงบประมาณ) 
จัดสรร งบประมาณ  377,760  บาท 

 
โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
สาขาอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ 1,400 โปรแกรมวิชาอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ 
 โครงการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนวิชาชีพสาขาอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์   
สาขาอุตสาหกรรมศิลป ์ 17,040 โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมศิลป ์
 โครงการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาอุตสาหกรรมศิลป์ 10,000  
 โครงการพัฒนาวิชาการของนักศึกษาอุตสาหกรรมศิลป์ 7,040  
สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก 26,760 โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก 
  โครงการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาโปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก 26,760  
สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 41,120 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 
 โครงการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 11,120  

 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 5,000  
 โครงการเสริใสร้างศักยภาพในการผลิตบัณฑิตโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 25,000  
สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 63,440 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และเจ้าหน้าท่ีโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 19,000  
 โครงการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ให้มีคุณภาพ

สร้างสรรค์สงัคม 
44,440  

สาขาเทคโนโลยีพลังงาน 31,000 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 
 โครงการสง่เสริมและพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 23,000  
 โครงการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 3,000  
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 โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 5,000  
สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 68,880 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 
 โครงการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนโปแกรมวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 40,000  
 โครงการสง่เสริมศิลปวัฒนธรรมโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 14,880  
 โครงการแนะแนวการเข้าศึกษาต่อโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 14,000  
สาขาการจัดการโลจสิติกส ์ 128,120 โปรแกรมวิชาการจัดการโลจสิติกส ์
 โครงการพัฒนาศักยภาพสาขาการจัดการโลจสิติกส ์ 112,990  
 โครงการพัฒนาสนับสนุนเทคโนโลยีเพ่ือใช้ในการเรียนการสอนและการสร้างภาพลักษณ์ 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส ์
15,130  

 
 

งบประมาณแผ่นดิน  ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน   
ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  ประจำปี  2565 

(เบิกจ่ายแบบงบประมาณแผ่นดิน) 
จัดสรร งบประมาณ  1,545,000  บาท 

 
โครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่ 
University as Marketplace 

โครงการยกระดับสินค้าชุมชน  (OTOP) คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

240,000 รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ 
น.ส.คัทลียา  ปัญญาอูด 
(3 ผลิตภัณฑ์) 

2. การพัฒ นาคุณ ภาพชี วิตและการ
ยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐาน
ราก 

โครงการนิทรรศการวิชาการ 35,000 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
น.ส.นิสรา สิงห์ทอง 
(อุ ตส าห กรรม ศิ ลป์ -อิ เล็ กท รอ นิ กส์ -
พลังงาน)) 

โครงการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน  (หลักสูตรละ  
30,000 บาท  จำนวน  7  หลักสูตร) 

210,000 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
โปรแกรมวิชา 
น.ส.คัทลียา  ปัญญาอูด 

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระดับรายได้ให้กับคนใน 500,000 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
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ชุมชนฐานราก ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ 
น.ส.คัทลียา  ปัญญาอูด 
(พ้ืนที่วุ้งกะสัง) 

3. การพัฒนาและสนับสนุนศูนย์ความ
เป็นเลิศของมหาวิทยาลัย 

โครงการสวนพลังงานเพ่ือส่งเสริมการเกษตรอัจฉริยะและการ
พัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน 

100,000 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
น.ส.คัทลียา  ปัญญาอูด 

10. การยกระดับคุณภาพการศึกษาให้
ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายที่เป็น
กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต 

โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการทำงานของหลักสูตร
เทคโนโลยีพลังงาน 

150,000 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
น.ส.นิสรา สิงห์ทอง 

โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการทำงานของหลักสูตร
ออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก 

150,000 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
น.ส.นิสรา สิงห์ทอง 

โครงการการจัดการเรียนการสอนเชิงบรูณาการกับการทำงาน
ระดับรายวิชา (WIL) 
(5 หลักสูตรๆละ 10,000) 

50,000 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
โปรแกรมวิชา 
น.ส.นิสรา สิงห์ทอง 
(5 หลักสูตร) 

โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่  21
และพัฒนาทักษะดิจิทัล   
(7 หลักสูตรๆละ 10,000) 

70,000 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
โปรแกรมวิชา 
น.ส.นิสรา สิงห์ทอง 
(7  หลักสูตร) 

โครงการบริหารหลักสูตรระดับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 

40,000 รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ 
น.ส.สุติมา นครเขต 
(8 หลักสูตร) 

 
 
 
 

งบประมาณจัดสรรหมวดงบลงทุน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 (ค่าครุภัณฑ์) 
จัดสรร งบประมาณ  20,468,500  บาท 

 
ลำกับ รายการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 ชุดปฏิบัติการเย็บผ้าและเครื่องหนัง  เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร  60,000 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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จำนวน  1  ชุด (ออกแบบผลิตภัณฑ์และ
กราฟิก) 

2 ชุดปฏิบัติการมาตรฐานโลจีสติกส์  ต.นครชุม อ.เมือง   จ.กำแพงเพชร  จำนวน  1  ชุด 1,019,000 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(การจัดการโลจีสติกส์) 

3 ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนแบบสมาร์ทเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์ ต.นครชุม    
อ.เมือง จ.กำแพงเพชร  จำนวน  5  ชุด 

1,240,000 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) 

4 ชุดปฏิบัติการสวิทซ์ช่ืงระบบเครือข่ายข้ันสูง ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร  จำนวน  1  เครื่อง 2,100,000 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) 

5 เครื่องทดสอบซีเมนต์มอเตอร์ ขนาด 500 กิโลนิวตัน แบบดิจิตอล ขนาด 500 กิโลนิวตัน สามารถ
ทดสอบได้ตามมาตรฐาน ASTM C-109,  AASHTO T-106 หรือมาตรฐานสากล ต.นครชุม อ.เมือง 
จ.กำแพงเพชร  จำนวน  1  เครื่อง 

490,000 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา) 

6 เครื่องทดสอบคุณสมบัติการรับแรงอัดแบบอัตโนมัติ เป็นเครื่องทดสอบความแข็งแรงในการรับ
แรงอัดของคอนกรีต มีระบบควบคุมอัตราการกดทดสอบแบบอัตโนมัติ มีจอแสดงผลแบบ LCD  
แสดงตัวเลขดิจิตอล ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร  จำนวน  1  เครื่อง 

930,000 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา) 

7 กล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม  (TOTAL STATION) เป็นกล้องวัดมุมและวัดระยะอยู่ในเครื่อง
เดียวกัน และใช้แกนร่วมกัน (TOTAL STATION) ใช้วัดมุม ค่าพิกัดระยะทางได้ทันทีในสนาม 
ประกอบด้วยอุปกรณ์ครบชุด ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร  จำนวน  1  เครื่อง 

430,000 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา) 

8 ชุดการเรียนรู้การบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าระบบสายส่งแบบ  2 ทิศทางในอาคารบ้านพัก และ
โรงเรือน ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร  จำนวน  1  ชุด 

900,000 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(เทคโนโลยีพลังงาน) 

9 ชุดสาธิตฝึกประกอบยานยนต์ไฟฟ้าแบบ 2 ล้อ (ทุกช้ินถอดประกอบได้) ต.นครชุม อ.เมือง         
จ.กำแพงเพชร  จำนวน  5 ชุด 

750,000 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(เทคโนโลยีพลังงาน) 

10 ชุดสาธิตฝึกประกอบยานยนต์ไฟฟ้าแบบ 4 ล้อ (ทุกช้ินถอดประกอบได้) ต.นครชุม อ.เมือง         
จ.กำแพงเพชร  จำนวน  5 ชุด 

875,000 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(เทคโนโลยีพลังงาน) 

11 ชุดการเรียนรู้ตู้อบแห้งพลังงานทดแทน  FIR ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร  จำนวน  1  ชุด 870,000 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(เทคโนโลยีพลังงาน) 

12 ชุดการเรียนรู้ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรแบบเคล่ือนท่ีประยุกต์ร่วมกับ 600,000 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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ครัวเรือน ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร  จำนวน  1  ชุด (เทคโนโลยีพลังงาน) 
13 ชุดสาธิตยานยนต์ไฟฟ้าแบบผ่าโครงสร้าง ต.นครชุม อ.เมือง   จ.กำแพงเพชร  จำนวน  1  ชุด 1,500,000 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

(เทคโนโลยีพลังงาน) 
14 ชุดฝึกปฏิบัติการระบบควบคุมทางไกลผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย ( Internet of Things (IoT) 

Control System) ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร  จำนวน  1  ชุด 
550,000 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

(เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า) 
15 ชุดปฏิบัติการพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า  ต.นครชุม อ.เมือง   จ.กำแพงเพชร  

จำนวน  1  ชุด 
1,783,500 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

(เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า) 
16 ชุดทดสอบตามมาตรฐานโปรแกรมควบคุมทางด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  ต.นครชุม อ.เมือง   

จ.กำแพงเพชร  จำนวน  1  ชุด 
1,320,900 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

(เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า) 
17 ชุดปฏิบัติการออกแบบและสร้างต้นแบบนวัตกรรม  ต.นครชุม อ.เมือง   จ.กำแพงเพชร  จำนวน  

1  ชุด 
1,980,000 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

18 ชุดปฏิบัติการแปลงผันกำลังงานและขับเคล่ือนทางไฟฟ้าสมัยใหม่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ต.นครชุม 
อ.เมือง   จ.กำแพงเพชร  จำนวน  1  ชุด 

3,000,000 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 
 
 
 
 
 

งบประมาณจัดสรร  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  (ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง) 
จัดสรร งบประมาณ  8,000,000  บาท 

 
ลำกับ รายการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 ปรับปรุงอาคารเรียนโปรแกรมโลจีสติกส์  ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร  จำนวน  1  งาน 3,000,000 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

(การจัดการโลจีสติกส์) 
2 งานปรับปรุงอาคารเรียนโปรแกรมเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า  ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร  5,000,000 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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จำนวน  1  งาน (เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบประมาณจัดสรร  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565   
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 
การพัฒนาท้องถ่ินด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถ่ิน  ด้วยศาสตร์พระราชา 

 
เป้าประสงค ์ 1. เพ่ิมขีดความสามารถ สร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม แก่ชุมชนและท้องถ่ิน ภายใต้บริบทของท้องถ่ินโดยการบูรณา

การพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือเป็นที่พ่ึงของท้องถ่ิน 
กลยุทธ์ 1.1 ยกระดับศักยภาพชุมชนให้พึ่งพาตนเองได้ 
ตัวชี้วัด มาตรการ ระดับคณะ กิจกรรม/โครงการตามยุทธศาสตร ์ งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ 
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1. จำนวนชุมชน
หรือประเด็นที่ได้รับ
การชี้นำ  แก้ไข
ปัญหาจาก
นวัตกรรมที่
สร้างสรรค์ข้ึน 
 

1.1.1 ส่งเสริมและสืบสานโครงการอนัเน่ืองมาจาก
แนวพระราชด าริและแนวทางการประยุกตใ์ชห้ลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการตาม
พระบรมราโชบายในสมเด็จพระเจา้อยู่หัว  

โครงการยกระดับสินค้าชุมชน  (OTOP) คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

240,000 รองคณบดีฝ่ายวางแผนและ
ประกันคุณภาพ 
น.ส.คัทลียา ปัญญาอูด 

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระดับรายได้
ให้กับคนในชุมชนฐานราก 

500,000 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการ
วิชาการ 
น.ส.คัทลียา ปัญญาอูด 

โครงการสวนพลังงานเพ่ือส่งเสริมการเกษตร
อัจฉริยะและการพัฒนานวัตกรรมด้าน
เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน 

100,000 หัวหน้าศูนย์สวนพลังงานฯ 
น.ส.คัทลียา ปัญญาอูด 

1.1.2 รวบรวมและจดัท าฐานขอ้มูลแหล่งทุนการ
พฒันาเชิงพ้ืนท่ีภายนอกมหาวิทยาลยัทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน 

จัดทำฐานข้อมูลแหล่งทุนการพัฒนาเชิงพ้ืนที่
ภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน 

ไม่ใช้งบ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการ
วิชาการ 
น.ส.คัทลียา ปัญญาอูด 

1.1.3 ก าหนดนโยบายให้บุคลากรเขียนโครงการ
เพ่ือขอรับทุนสนบัสนุนการพฒันาเชิงพ้ืนท่ี  

นโยบายให้บุคลากรเขียนโครงการเพ่ือขอรับ
ทุนสนับสนุนการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 

ไม่ใช้งบ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ 
น.ส.คัทลียา ปัญญาอูด 

1.1.4 ส่งเสริมให้อาจารยท์ าวิจยัและผลงานวิชาการ
ท่ีเนน้การสร้างนวตักรรม  ผลงานทางวิชาการ
ลกัษณะอื่น  และผลงานทางวิชาการรับใชส้ังคม  ท่ี
สามารถน าไปพฒันาชุมชนทอ้งถิ่น  รวมถึงการ
สร้างรายไดแ้ละช่ือเสียงให้แก่มหาวิทยาลยั 

โครงการสวนพลังงานเพ่ือส่งเสริมการเกษตร
อัจฉริยะและการพัฒนานวัตกรรมด้าน
เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน 

100,000 หัวหน้าศูนย์สวนพลังงานฯ 
น.ส.คัทลียา ปัญญาอูด 

1.1.5 รวบรวมและจดัท าฐานขอ้มูลสารสนเทศดา้น
บุคลากรและผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทางท่ีมีศกัยภาพเป็น
ท่ีปรึกษาให้กบัหน่วยงานภายนอกได ้และเผยแพร่
ในช่องทางท่ีหลากหลาย  

ฐานขอ้มูลสารสนเทศดา้นบุคลากรและ
ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทางท่ีมีศกัยภาพเป็นท่ี
ปรึกษาให้กบัหน่วยงานภายนอก 

ไม่ใช้งบ ผูช่้วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ 
นายวัชระ แสงจันทร์ไทย 
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1.1.6 จดัท าฐานขอ้มูลนวตักรรมเพ่ือพฒันาชุมชน
ทอ้งถิ่น  

ฐานขอ้มูลนวตักรรมเพ่ือพฒันาชุมชน
ทอ้งถิ่น 

ไม่ใช้งบ ผูช่้วยคณบดีฝ่ายบริการ
วิชาการ 
ผูช่้วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ 
น.ส.คัทลียา ปัญญาอูด 
นายวัชระ แสงจันทร์ไทย 

2.  จำนวนกำลัง
แรงงานและผู้สูงวัย  
กลุ่มเป้าหมายได้รับ
การพัฒนา 

1.1.7 จดัท าหลกัสูตรระยะสั้นในการสร้างเสริม
ฝีมือแรงงานตามความตอ้งการของหน่วยงานใน
เขตพ้ืนท่ี หรือความสอดคลอ้งกบัประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

โครงการศูนย์พัฒนากำลังคนเพ่ือยกระดับการ
พัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (กิจกรรม
หลักสูตรระยะสั้น) 

5,000 รองคณบดีฝ่ายกิจพิเศษฯ 
หัวหนา้ฝ่ายหลกัสูตรระยะสั้น 
น.ส.นิสรา สิงห์ทอง 

1.1.8 พฒันาศูนยท์ดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน โครงการศูนย์พัฒนากำลังคนเพ่ือยกระดับการ
พัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (กิจกรรมศูนย์
พัฒนากำลังคนเพ่ือยกระดับการพัฒนา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 

10,000 หัวหนา้ศูนยพ์ฒันาก าลงัคนฯ 
น.ส.นิสรา  สิงห์ทอง 

1.1.9 สร้างความร่วมมือภาคีเครือขา่ยเพ่ือพฒันา
แรงงานและผูสู้งวยัให้สามารถเขา้ถึงขอ้มูล (Smart 
Person) ในการประกอบอาชีพ  

โครงการศูนย์พัฒนากำลังคนเพ่ือยกระดับการ
พัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

15,000 หัวหนา้ศูนยพ์ฒันาก าลงัคนฯ 
น.ส.นิสรา  สิงห์ทอง 

1.1.10 ส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการชุมชน  
วิสาหกิจเริ่มต้น  (Startups)  และการพัฒนา
นวัตกรรมเพ่ือการประกอบการ 

การส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการชุมชน  
วิสาหกิจ 

ไม่ใช้งบ รองคณบดีฝ่ายวิจยัและบริการ
วิชาการ 
โปรแกรมวิชา 
น.ส.คทัลียา ปัญญาอูด 

 
เป้าประสงค์ 1. เพ่ิมขีดความสามารถ สร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม แก่ชุมชนและท้องถ่ิน  ภายใต้

บริบทของท้องถ่ินโดยการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือเป็นที่พ่ึงของท้องถ่ิน 
กลยุทธ์ 1.2 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยพัฒนาท้องถ่ิน 
ตัวชี้วัด มาตรการ ระดับคณะ กิจกรรม/โครงการตามยุทธศาสตร์ งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ 
3. ร้อยละของอาจารย์ที่มี
ผลงานวิจัยพัฒนาชุมชน

1.2.1 จัดทำยุทธศาสตร์การวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน 
 

แผนด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน ไม่ใช้งบ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ 
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ท้องถ่ินซึ่ งเกิดจากการมี
ส่ วน ร่ วม ขอ งชุ ม ชน ต่ อ
จำนวนอาจารย์ประจำ 

น.ส.คัทลียา ปัญญาอูด 
 

4. ร้อยละของงบประมาณ
ทุนอุดหนุนการวิจัยพัฒนา
ชุ ม ช น ท้ อ ง ถ่ิ น ต่ อ
งบประมาณทุนอุดหนุนการ
วิจัยทั้งหมด 

1.2.2 จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการวิจัย  การ
ผลิตผลงานวิชาการรับใช้สังคม การตีพิมพ์เผยแพร่ และ
การจดอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร  
 

โครงการส นับ ส นุน งาน วิจั ยห รือ งาน
สร้างสรรค์ทางวิชาการคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  

58,000 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ 
น.ส.คัทลียา  ปัญญาอูด 

 
เป้าประสงค์ 1. เพ่ิมขีดความสามารถ สร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม แก่ชุมชนและท้องถ่ิน ภายใต้บริบทของท้องถ่ินโ ดย

การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือเป็นที่พ่ึงของท้องถ่ิน 
กลยุทธ์ 1.3 ยกระดับการตีพิมพ์เผยแพร่และการใช้ประโยชน์งานวิจัยหรือทรัพย์สินทางปัญญา 
ตัวชี้วัด มาตรการ ระดับคณะ กิจกรรม/โครงการตามยุทธศาสตร์ งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ 
5. จำนวนบทความที่ได้รับ
ก า ร ตี พิ ม พ์ ใน ว า ร ส า ร
ระดับชาติและนานาชาติ ซึ่ง
อยู่ในฐานข้อมูลตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพ 

1.3.1 จัดอบรม  และแลกเปลี่ ยน เรียนรู้ เพ่ื อ พัฒ นา
สมรรถนะการวิจัย การผลิตผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
และการตีพิมพ์เผลแพร่  
 

โครงการส นับ ส นุน งาน วิจั ยห รือ งาน
สร้างสรรค์ทางวิชาการคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (กิจกรรมให้ความรู้ด้านการ
วิจัย) 

5,000 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ 
น.ส.คัทลียา  ปัญญาอูด 

6. จำนวนผลงานวิจัยที่ ย่ืน
จดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร 
หรือ ได้ รั บ สิ ท ธิบั ต ร  อ นุ
สิทธิบัตร  

1.3.2 ส่งเสริม สนับสนุนการจดสิทธิบัตร  อนุสิทธิบัตร 
และลิขสิทธ์ิที่เชื่อมโยงกับงานวิจัยและส่งเสริมสนับสนุน
การจดสิทธิบัตร  อนุสิทธิบัตร 
 

ป ระ ก าศ ห รื อ น โย บ าย ก าร ส่ ง เส ริ ม 
สนับสนุนการจดสิทธิบัตร  อนุสิทธิบัตร 
และลิขสิทธ์ิ 

ไม่ใช้งบ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ 
น.ส.คัทลียา  ปัญญาอูด
โปรแกรมวิชา 

 
เป้าประสงค์ 1. เพ่ิมขีดความสามารถ สร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม แก่ชุมชนและท้องถ่ิน ภายใต้บริบทของท้องถ่ินโดย

การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือเป็นที่พ่ึงของท้องถ่ิน 
กลยุทธ์ 1.4 ส่งเสริมการเรียนรู้และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  และความเป็นไทยให้แก่ชุมชนท้องถ่ินเพ่ือเสริมพลังปัญญาของแผ่นดิน 
ตัวชี้วัด มาตรการ ระดับคณะ กิจกรรม/โครงการตามยุทธศาสตร์ งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ 
8. จำนวนนวัตกรรมหรือ
ม า ต ร ฐ า น ด้ า น

1.4.1 สนับสนุนให้มีการด าเนินงานและบูรณาการด้าน
ศิลปวฒันธรรมกบัการเรียนการสอน การบริการวิชาการ 

กิจกรรมบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับ
การเรียนการสอน การบริการวิชาการ 

ไม่ใช่งบ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการ
นั ก ศึ ก ษ า แ ล ะ
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ศิลปวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนา
ชุมชนท้องถ่ิน   

งานวิจยั กิจกรรมนกัศึกษา  งานวิจัย กิจกรรมนักศึกษา ศิลปวัฒนธรรม 
นางสุพิชา จันละมูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 
การพัฒนาทอ้งถ่ินด้วยองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี 

 
เป้าประสงค์ 2. ชุมชนท้องถ่ินมีการพัฒนาตนเองทางด้านเทคโนโลยี 
กลยุทธ์ 2.1 สร้างองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของท้องถ่ิน  
ตัวชี้วัด มาตรการ ระดับคณะ กิจกรรม/โครงการตามยุทธศาสตร์ งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ 
7. จ ำ น ว น ชุ ม ช น ที่ ใ ช้
ประโยชน์จากผลงานวิจัย
พั ฒ น า เท ค โน โล ยี แ ล ะ
นวัตกรรม 

2.1.1 จัดกิจกรรมเพ่ือให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเพ่ือ
พัฒนาท้องถ่ิน 

โครงการศูนย์พัฒนากำลังคนเพ่ือยกระดับ
การพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

15,000 หัวหนา้ศูนยพ์ฒันา
ก าลงัคนฯ 
น.ส.นิสรา  สิงห์ทอง 

โค รงการส วนพ ลั งง าน เพ่ื อส่ ง เส ริ ม
การเกษตรอั จฉริยะและการพัฒ นา
นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนา
ท้องถ่ิน 

100,000 หัวหนา้สวนพลงังานฯ 
น.ส.คทัลียา  ปัญญาอูด 
 

โครงการบูรณาการการจัดการเรียนการ
ส อ น   (ห ลั ก สู ต ร ล ะ   30,000 บ า ท  
จำนวน  7  หลักสูตร) 

210,000 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
โปรแกรมวิชา 
น.ส.นริสรา สิงห์ทอง 
 

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระดับ
รายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 

500,000 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการ
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วิชาการ 
น.ส.คทัลียา  ปัญญาอูด 

โครงการยกระดับสินค้าชุมชน  (OTOP) 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

240,000 รองคณบดีฝ่ายวางแผน
และประกนัคุณภาพ 
น.ส.คทัลียา  ปัญญาอูด 

2.1.2 ชุมชนท้องถ่ินได้นำองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ 
 

รายงานสรุปองค์ความรู้ ที่ ได้รับไปใช้
ประโยชน์ 

ไม่ใช้งบ น.ส.คทัลียา  ปัญญาอูด 
 

2.1 .3 สร้างความร่วมมือกับชุมชน  มหาวิทยาลัย หรือ
หน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศในการส่งเสริมการ
ทำวิจัยพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน และติดตามการนำผลงานวิจัยไป
ใช้ประโยชน์  

โครงการส นับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ทางวิชาการคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  (กิจกรรมสนับสนุนงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ทางวิชาการ) 

15,000 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ 
น.ส.คทัลียา  ปัญญาอูด 

หนังสือการนำไปใช้ประโยชน์  น.ส.คทัลียา  ปัญญาอูด 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 
การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม 

 
เป้าประสงค์ 3. ผลิตบัณฑิตคุณภาพทีส่ร้างสรรค์สังคม 
กลยุทธ์ 3.1 พัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะการวิจัยหรือนวัตกรรมที่นำไปใช้พัฒนาชุมชน 
ตัวชี้วัด มาตรการ ระดับคณะ กิจกรรม/โครงการตามยุทธศาสตร์ งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ 
19 ร้อยละของหลักสูตรที่มี
งานวิจัยของนักศึ กษาซึ่ ง
นำไปใช้การพัฒนาชุมชน
ท้องถ่ิน หรือมีผลงานตีพิมพ์
เผยแพร่จากงานวิจัยของ
นักศึกษา 

3.1.1 สนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนโดยการบูรณาการ
กบัวิจยัหรือการบริการวิชาการ  

โครงการบูรณาการการจัดการเรียนการ
ส อ น   (ห ลั ก สู ต ร ล ะ   30,000 บ าท  
จำนวน  7  หลักสูตร) 

210,000 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
โปรแกรมวิชา 
น.ส.นริสรา สิงห์ทอง 

3.1.2 จัดสรรทุนวิจัยให้กับนักศึกษาท่ีท าวิจัยเพ่ือพัฒนา
ชุมชนทอ้งถิ่น  

โครงการสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ทางวิชาการคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน
การพัฒนาสมรรถนะการวิจัยสำหรับ
อาจารย์และนักศึกษาด้านงานวิจัยในการ
ตี พิ ม พ์ เผ ยแพ ร่ บ ท ค วาม วิจั ยห รื อ
บทความวิชาการ ในระดับ ชาติหรือ
นานาชาติ) 

38,000 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ 
น.ส.คัทลียา  ปัญญาอูด 

3.1.3 จัดเวทีนำเสนอผลงานวิจัยและยกย่องเชิดชูเกียรติ  
ให้กับนักศึกษาท่ีนำงานวิจัยไปพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน 

โครงการสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ทางวิชาการคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน
การพัฒนาสมรรถนะการวิจัยสำหรับ
อาจารย์และนักศึกษาด้านงานวิจัยในการ
ตี พิ ม พ์ เผ ยแพ ร่ บ ท ค วาม วิจั ยห รื อ

38,000 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ 
น.ส.คัทลียา  ปัญญาอูด 
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บทความวิชาการ ในระดับ ชาติหรือ
นานาชาติ) 

 
 
 

เป้าประสงค์ 3. ผลิตบัณฑิตคุณภาพที่สร้างสรรค์สังคม 
กลยุทธ์ 3.2 ผลิตบัณฑิตได้ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งด้านสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ คือมีทัศนคติที่

ดีและถูกต้อง มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพ มีงานทำ และมีความเป็นพลเมืองดี มีวินัย 
ตัวชี้วัด มาตรการ ระดับคณะ กิจกรรม/โครงการตามยุทธศาสตร์ งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ 
20. ผลการประเมินคุณภาพ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดม 
ศึกษาแห่งชาติ  

3.2.1 ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  และยกย่อง/ให้
รางวลัแก่นักศึกษาให้เป็นคนดี มีวินยั มีคุณธรรม จริยธรรม 
และมีจิตอาสา  

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการ
แข่งขันของนักศึกษา 

5,000 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
น.ส.นิสรา  สิงห์ทอง 

3.2.2 ส่งเสริมกิจกรรมการพฒันานกัศึกษาให้มีคุณลกัษณะ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(Thailand Qualifications Framework : TQF) ทั ก ษ ะก าร
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  

โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนในศตวรรษที่  21 และพัฒนาทักษะ
ดิจิทัล   
(7 หลักสูตรๆละ 10,000) 

70,000 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
น.ส.นิสรา  สิงห์ทอง 

โครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

59,200 รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นั ก ศึ ก ษ า แ ล ะ
ศิลปวัฒนธรรม 
นางสุพิชา จันทร์ละมูล 

สาขาอุตสาหกรรมศิลป์ 17,040 สาขาอุตสาหกรรมศิลป์ 
  ส า ข า อ อ ก แ บ บ

ผลิตภัณฑ์และกราฟิก 
สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 41,120 ส า ข า เท ค โ น โ ล ยี

วิศวกรรมโยธา 
สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 63,440 ส า ข า เท ค โ น โ ล ยี

คอมพิวเตอร์ 
สาขาเทคโนโลยีพลังงาน 31,000 ส า ข า เท ค โ น โ ล ยี

พลังงาน 
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สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 68,880 สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า
อุตสาหกรรม 

สาขาอุตสาหกรรมศิลป์ 17,040 สาขาการศึกษา กลุ่ม
อุตสาหกรรมศิลป์ 

สาขาการจัดการโลจิสติกส์ 128,120 สาขาการจัดการโลจี
สติกส์ 

สาขาอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ 1,400 สาขาอิเล็กทรอนิกส์ 

3.2.3 ส่งเสริมกิจกรรมการพฒันาสมรรถนะดิจิทัลส าหรับ
คุณวุฒิระดบัปริญญาตรี ประกอบด้วย การสืบค้นและการ
ใช้งาน  การสร้างสรรค์และนวัตกรรม  เอกลักษณ์และ
คุณภาพชีวิต  การสอนหรือการเรียน รู้  เค ร่ืองมือและ
เทคโนโลยี การติดต่อส่ือสารและการประสานงาน  

โครงการอบรมพัฒนานักศึกษาด้าน
คอมพิวเตอร์ 

5,000 ผู้ ช่ ว ย ค ณ บ ดี ฝ่ า ย
สารสนเทศ 
นายวัชระ  แสงจันทร์
ไทย 
 

3.2.4 ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะ  4 ประการตาม
พระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า
เจา้อยู่หัว  
 

โครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  (กิจกรรม
วิศวกรสังคม) 

2,000 รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นั ก ศึ ก ษ า แ ล ะ
ศิลปวัฒนธรรม 
นางสุพิชา จันทร์ละมูล 

3.2.5 ส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนักและเห็นคุณค่าของ
ศิลปวฒันธรรมทอ้งถิ่น  
 

โครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (กิจกรรมไหว้ครู
ช่างฯ,  กิจกรรมนวัตกรรมความเป็นไทย) 

20,200 รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นั ก ศึ ก ษ า แ ล ะ
ศิลปวัฒนธรรม 
นางสุพิชา จันทร์ละมูล 

3.2.6 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬาเพ่ือสุขภาพ และ
ต่อตา้นยาเสพติด 

โครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (กิจกรรมกีฬา
เทคโนสัมพันธ์) 

10,000 รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นั ก ศึ ก ษ า แ ล ะ
ศิลปวัฒนธรรม 
นางสุพิชา จันทร์ละมูล 

3.2.7 พฒันาศกัยภาพวิชาการนักศึกษาให้มีความพร้อมรับ
การพฒันาประเทศไทย 4.0 และมีความสามารถในการน า
ความรู้ไปสร้างสรรคส์ังคมตามอตัลกัษณ์ 

โครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  (กิจกรรมอบรม
ทักษะทางวิชาชีพ) 

4,000 รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นั ก ศึ ก ษ า แ ล ะ
ศิลปวัฒนธรรม 
นางสุพิชา จันทร์ละมูล 
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21. ร้อยละของนักศึกษาชั้น
ปีสุดท้ายที่ผ่านการประเมิน
คุ ณ ภ า พ ต า ม ก ร อ บ 
KPRUQF โดยได้รับคะแนน
ประเมินไม่ น้อยกว่า  3.51 
จากระดับคะแนน 5  
 

3.2.2 ส่งเสริมกิจกรรมการพฒันานกัศึกษาให้มีคุณลกัษณะ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(Thailand Qualifications Framework : TQF) ทั ก ษ ะก าร
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

แ บ บ ส อ บ ถ า ม จ า ก นิ เท ศ ก า ร ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
 

ไม่ใช้งบ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
น.ส.นิสรา  สิงห์ทอง 

โค ร ง ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ฝ่ า ย ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

38,200 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
น.ส.นิสรา  สิงห์ทอง 

22. ร้อยละของนักศึกษาที่
ไ ด้ รั บ ก า ร ข้ึ น ท ะ เบี ย น
ประกอบวิชาชีพหรือผ่าน
การทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงานแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง
กับสาขา  

3.2.8 ส่งเสริมและสนบัสนุนให้นักศึกษาเขา้รับการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขา  
(หมายเหตุ : การใช้ข้อมูล/ใบรับรองจากการทดสอบฝีมือ
แรงงานต่างๆ มาเทียบเคียงกับการสอบวดัมาตรฐานด้าน
ภาษ าอังกฤษ  และด้าน เทคโนโลยีส ารสน เทศของ
มหาวิทยาลยั) 

ข้อมูล/ใบรับรองจากการทดสอบฝีมือ
แรงงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขา 

ไม่ใช้งบ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
ศูนย์พัฒนากำลังคนฯ 
โปรแกรมวิชา 
น.ส.นิสรา  สิงห์ทอง 

23. ร้อยละของนักศึ กษ า
ระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่
สอบผ่านในระดับ A2 ตาม
ม า ต ร ฐ า น  CEFR ห รื อ
มาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า  

3.2.9 พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษท่ีสามารถสอบผ่านมาตรฐาน
ภาษาต่างประเทศท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด หรือมาตรฐานอื่น
ท่ีเทียบเท่าหรือท่ีเป็นท่ียอมรับในระดบัชาติ  
 

โครงการพัฒนานักศึกษาด้านทักษะ
ภาษาอังกฤษ 

10,000 รอ งค ณ บ ดี ฝ่ า ย กิ จ
พิเศษฯ 
น.ส.นิสรา  สิงห์ทอง 

24. อัตราการได้งานทำ /
ทำงานตรงสาขา/ประกอบ
อาชีพอิสระทั้งตามภูมิลำเนา
และนอก ภู มิ ล ำ เน าขอ ง
บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภายในระยะเวลา 1 ปี 

 รายงานผลอัตราการได้งานทำของ
บัณ ฑิตมหาวิทยาลั ยราชภัฏภายใน
ระยะเวลา 1 ปี 

ไม่ใช้งบ รองคณบดีฝ่ายวางแผน
และประกันคุณภาพ 
ประธานโปรแกรมวิชา 
น.ส.สุติมา  นครเขต 

 
เป้าประสงค์ 3. ผลิตบัณฑิตคุณภาพที่สร้างสรรค์สังคม 
กลยุทธ์ 3.3 วิเคราะห์และจัดทำหลักสูตรเชิงบูรณาการที่ตอบสองการพัฒนาท้องถ่ิน และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ 
ตัวชี้วัด มาตรการ ระดับคณะ กิจกรรม/โครงการตามยุทธศาสตร์ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
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25. ร้อยละของหลักสู ตร
ระดับอุดมศึกษาที่มีผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับดี  

3.3.1 พัฒนาระบบและกลไกการควบคุม  ติดตามผลการ
ด าเนินงานของหลกัสูตรตามมาตรฐานคุณภาพหลกัสูตร  
 

โครงการบริหารหลักสูตรระดับคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตร 

40,000 รองคณบดีฝ่ายวางแผน
และประกันคุณภาพ 
ประธานโปรแกรมวิชา 
น.ส.สุติมา  นครเขต 

โค รงการการ พัฒ นาระบบ ประกั น
คุ ณ ภ าพ ท างก ารศึ ก ษ าขอ งค ณ ะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

15,000 รองคณบดีฝ่ายวางแผน
และประกันคุณภาพ 
ประธานโปรแกรมวิชา 
น.ส.สุติมา  นครเขต 

26. จำนวนหลักสูตรที่ ถูก
ปรับปรุงให้ทันสมัย  หรือ
หลักสูตรใหม่ในรูปแบบสห 
วิทยาการที่ตอบสนองต่อ
การ พั ฒ นาท้ อ ง ถ่ิน แล ะ
สอดคล้องกับการพัฒ นา
ประเทศ 

3.3.2 พฒันาและปรับปรุงหลกัสูตรเชิงบูรณาการ  โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการ
ทำงานของหลักสูตรเทคโนโลยีพลังงาน 

150,000 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
โ ป ร แ ก ร ม วิ ช า
เทคโนโลยีพลังงาน 
 น.ส.นิสรา  สิงห์ทอง 

 โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการ
ทำงานของหลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ์
และกราฟิก 

150,000 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
โปรแกรมวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และกราฟิก 
 น.ส.นิสรา  สิงห์ทอง 

 โครงการการจัดการเรียนการสอนเชิง
บูรณาการกับการทำงานระดับรายวิชา 
(WIL) 
(5 หลักสูตรๆละ 10,000) 

50,000 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
โ ป ร แ ก ร ม วิ ช า
เทคโนโลยีไฟฟ้า 
โ ป ร แ ก ร ม วิ ช า
เทคโนโลยี คอมฯ 
โ ป ร แ ก ร ม วิ ช า
เทคโนโลยีโยธา 
โป ร แ ก ร ม วิ ช า ก า ร
จัดการโลจีสติกส์ 
โป ร แก ร ม วิช าก ลุ่ ม 
อุตสาหกรรมศิลป์ 
 น.ส.นิสรา  สิงห์ทอง 

3.3.3  ส่ ง เส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น าห ลั ก สู ต ร ให้ น า เก ณ ฑ์
มาตรฐานสากลมาใชใ้นการบริหารจดัการ  

โครงการบริหารหลักสูตรระดับคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการประกัน

40,000 รองคณบดีฝ่ายวางแผน
และประกันคุณภาพ 
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คุณภาพระดับหลักสูตร ประธานโปรแกรมวิชา 
น.ส.สุติมา  นครเขต 

3.3.4 ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น สื่อ/นวัตกรรมการเรียนการสอน
อิเล็กทรอนิกส์ การเรียนการสอนออนไลน์ 

โครงการนิทรรศการวิชาการ 35,000 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
โปรแกรมวิชา 
 น.ส.นิสรา  สิงห์ทอง 

 
เป้าประสงค์ 3. ผลิตบัณฑิตคุณภาพที่สร้างสรรค์สังคม 
กลยุทธ์ 3.4 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 
ตัวชี้วัด มาตรการ ระดับคณะ กิจกรรม/โครงการตามยุทธศาสตร์ งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ 
28. จำนวนหลักสูตรที่มีการ
จัดการเรียนการสอนเชิ ง
บูรณาการกับการปฏิบัติงาน
จริง 

3.4.1 กำหนดนโยบายให้ทุกหลักสูตรจัดการเรียนการสอน
เชิงบูรณาการกับการปฏิบัติงานจริง  

นโยบายการจัดการเรียนการสอนเชิง
บูรณาการกับการปฏิบัติงานจริง 

ไม่ใช้งบ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
โปรแกรมวิชา 
น.ส.นิสรา สิงห์ทอง 

3.4.2 มีการสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนา
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองต่อการพัฒนา
ท้องถ่ินและผู้ใช้บัณฑิต  

เครือข่ายความร่วมมือ ไม่ใช้งบ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
น.ส.นิสรา  สิงห์ทอง 

3.4.3 พัฒนาระบบและกลไกการสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าเพ่ือ
ส่งเสริมคุณภาพการผลิตบัณฑิต  

ฐานข้อมูลศิษย์เก่า 
 

ไม่ใช้งบ ผู้ ช่ ว ย ค ณ บ ดี ฝ่ า ย
สารสนเทศ 
นายวัชระ  แสงจันทร์
ไทย 

3.4.4 สร้างความร่วมมือกับชุมชน สถานประกอบการในการ
พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองต่อ
การพัฒนาท้องถ่ินและผู้ใช้บัณฑิต  

 ไม่ใช้งบ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
น.ส.นิสรา  สิงห์ทอง 

3.4.5 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนการ
สอนกับการปฏิ บั ติ งานจริ ง  (Cooperative and Work 
Integrated Education : CWIE)  

โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการ
ทำงานของหลักสูตรเทคโนโลยีพลังงาน 

150,000 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
โ ป ร แ ก ร ม วิ ช า
เทคโนโลยีพลังงาน 
 น.ส.นิสรา  สิงห์ทอง 
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 โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการ
ทำงานของหลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ์
และกราฟิก 

150,000 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
โปรแกรมวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และกราฟิก 
 น.ส.นิสรา  สิงห์ทอง 

 โครงการการจัดการเรียนการสอนเชิง
บูรณาการกับการทำงานระดับรายวิชา 
(WIL) 
(5 หลักสูตรๆละ 10,000) 

50,000 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
โ ป ร แ ก ร ม วิ ช า
เทคโนโลยีไฟฟ้า 
โ ป ร แ ก ร ม วิ ช า
เทคโนโลยี คอมฯ 
โ ป ร แ ก ร ม วิ ช า
เทคโนโลยีโยธา 
โป ร แ ก ร ม วิ ช า ก า ร
จัดการโลจีสติกส์ 
โป ร แก ร ม วิช าก ลุ่ ม 
อุตสาหกรรมศิลป์ 
 น.ส.นิสรา  สิงห์ทอง 

3.4.6 สร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการศึกษาเชิง
บู รณ าการการเรียนการสอนกับการปฏิบั ติ งานจริ ง 
(Cooperative and Work Integrated Education : 
CWIE) ร ะ ห ว่ า งม ห า วิท ย าลั ย  อ าจ าร ย์  แล ะ ส ถ าน
ประกอบการ  

การรายงานเรื่องการจัดการศึกษาเชิง
บูรณาการการเรียนการสอนกับการ
ป ฏิ บั ติ ง า น จ ริ ง  (Cooperative and 
Work Integrated Education : CWIE) 
คือ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีพลังงานและ 
โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และ
กราฟิก 

ไม่ใช้งบ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
โ ป ร แ ก ร ม วิ ช า
เทคโนโลยีพลังงาน 
โปรแกรมวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และกราฟิก 
 น.ส.นิสรา  สิงห์ทอง 

3.4.7 สร้างระบบฐานข้อมูลสถานประกอบการ  ฐานข้อมูลสถานประกอบการ ไม่ใช้งบ ผู้ ช่ ว ย ค ณ บ ดี ฝ่ า ย
สารสนเทศ 
ผู้ ช่ ว ย ค ณ บ ดี ฝ่ า ย
บริการวิชาการ 
น.ส .นิสรา  สิงห์ทอง 
นายวัชร แสงจันทรืไทย 

3.4.8 ส่งเสริมการจัดการศึกษาและประสบการณ์การเรียนรู้  ไม่ใช้งบ ผู้ ช่ ว ย ค ณ บ ดี ฝ่ า ย
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โดยการแสวงหาและสร้างความร่วมมือ/เครือข่ายกับสถาบัน 
องค์กร  และสมาคมทางวิชาการและวิชาชีพที่เกี่ยวข้องทั้งใน
ระดับท้องถ่ิน  ระดับชาติ  และระดับสากล 

วิชาการ 
น.ส.นิสรา  สิงห์ทอง 

 
เป้าประสงค์ 3. ผลิตบัณฑิตคุณภาพที่สร้างสรรค์สังคม 
กลยุทธ์ 3.5 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ 
ตัวชี้วัด มาตรการ ระดับคณะ กิจกรรม/โครงการตามยุทธศาสตร์ งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ 
29. ร้อยละของอาจารย์ที่
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 

3.5.1 พฒันาอาจารย์ให้มีศักยภาพ สมรรถนะทางวิชาการ
และวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ  

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
ส า ย ส นั บ ส นุ น ค ณ ะ เท ค โน โ ล ยี
อุตสาหกรรม 

198,000 รองคณบดีฝ่ายวางแผน
และประกันคุณภาพ 
น.ส.สิติมา นครเขต 

3.5.2 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาทักษะการส่ือสาร
ภาษาองักฤษส าหรับอาจารยผู์ส้อนให้อยู่ในระดบัท่ีสามารถ
สอนเป็นภาษาอังกฤษ  หรือสามารถสอบผ่านมาตรฐาน
คุณภาพภาษาองักฤษท่ีเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล  
3.5.3 พฒันาทกัษะการใชส่ื้อเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั  
3.5.4 พฒันาศกัยภาพการจดัการเรียนการสอนของอาจารย์
ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง  
3.5.5 พฒันาอาจารยใ์ห้มีศกัยภาพการท าวิจยัเพ่ือพฒันาการ
เรียนการสอน  
3.5.6 กำหนดให้มีการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน
ออนไลน์  

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
ส า ย ส นั บ ส นุ น ค ณ ะ เท ค โน โ ล ยี
อุตสาหกรรม 

198,000 รองคณบดีฝ่ายวางแผน
และประกันคุณภาพ 
บุคลาการสายวิชาการ
บุคลากรสายสนับสนุน 
น.ส.สิติมา นครเขต 
 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมและมีความม่ันคงทางการเงิน 
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เป้าประสงค์ 4. การบริหารจัดการที่ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม 
กลยุทธ์ 4.1 พัฒนาระบบและกลไกการจัดหารายได้ที่เป็นรูปธรรม เพ่ือสร้างความมั่นคงทางการเงินของมหาวิทยาลัย 
ตัวชี้วัด มาตรการ ระดับคณะ กิจกรรม/โครงการตามยุทธศาสตร์ งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ 
30. จำนวน 
ห ลั ก สู ต รร ะย ะสั้ น /ก าร
ให้บริการที่ก่อให้เกิดรายได้ 

4.1.1 จัดทำฐานข้อมูลบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  

ฐาน ข้อมู ลผู้ เชี่ ยวชาญ  ภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

ไม่ใช้งบ ผู ้ ช่ ว ย ค ณ บ ดี ฝ่ า ย
สารสนเทศ 
นายวชัระ  แสงจันทร์
ไทย 

4.1.2 จัดทำแผนพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาใน
ลักษณะการ  Reprofile อย่างเป็นรูปธรรม  โดยกำหนด
เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมถึงระยะเวลาและ
ข้ันตอนการดาเนินการ  (Timeline) ในการปฏิบั ติอย่าง
ชัดเจน  

โครงการจัดทำแผน Re-Profile 
 
 

ไม่ใช้งบ ค ณ บ ดี แล ะ ที ม ง าน
ผู้บริหาร 
น.ส.สุติมา นครเขต 
 

โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำป ี

6,160 รองคณบดีฝ่ายวางแผน
และประกันคุณภาพ 
น.ส.สิติมา นครเขต 

4.1.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นที่
ก่อให้เกิดรายได้ และมีการกำกับติดตามการดำเนินงาน 

โค รงการศู น ย์ พั ฒ น ากำลั งค น เพ่ื อ
ย ก ร ะ ดั บ ก า ร พั ฒ น า เท ค โน โล ยี
อุตสาหกรรม 

15,000 หั วหน้ าศูนย์พัฒ น า
ก าลงัคนฯ 
น.ส.นิสรา สิงห์ทอง 

4.1.4 จัดทำมาตรการหรือแนวปฏิบัติในการใช้ทรัพยากรการ
ดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างคุ้มค่าคุ้ม
ทุน  

การจัดทำแนวปฏิบัติในการใช้ทรัพยากร 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ไม่ใช้งบ หัวหน้าสำนักงาน 
น.ส.ยุวธิดา พรมสายใจ 

 
 
 
เป้าประสงค์ 4. การบริหารจัดการที่ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม 
กลยุทธ์ 4.3 พัฒนาองค์การให้มีระบบบริหารจัดการที่ดี 
ตัวชี้วัด มาตรการ ระดับคณะ กิจกรรม/โครงการตามยุทธศาสตร์ งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ 
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32. ร้อยละของหน่วยงานที่
มีระบบการบริหารจัดการที่
ไ ด้ รั บ ก า ร รั บ ร อ ง ต า ม
มาตรฐานสากล 

4.3.1 ส่งเสริมการบริหารจัดการของหน่วยงานให้ได้รับการ
รับรองสู่มาตรฐานสากลหรือระบบการบริหารจัดการสู่ความ
เป็นเลิศ  
 

โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปี 

6,160 รองคณบดีฝ่ายวางแผน
และประกันคุณภาพ 
น.ส.สิติมา นครเขต 

โครงการบริหารจัดการสำนักงานคณบดี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

125,600  ผู ้ ช่ ว ย ค ณ บ ดี ฝ่ า ย
การเงิน 
หัวหนา้ส านกังานคณะ 

 
เป้าประสงค์ 4. การบริหารจัดการที่ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม 
กลยุทธ์ 4.4 พัฒนากระบวนการทางานให้มีประสิทธิภาพโดยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ 
ตัวชี้วัด มาตรการ ระดับคณะ กิจกรรม/โครงการตามยุทธศาสตร์ งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ 
33. ร้อยละของหน่วยงานที่
มี ก า รบ ริ ห า ร จั ด ก า รที่
สอดคล้ องกับ มาตรฐาน
มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ 

4.4.1 ส่งเสริมการใช้ระบบ  Application ในการบริหาร
จัดการและจัดการเรียนการสอน  
4.4.2 ส่งเสริมการใช้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพ่ือรองรับ
การให้บริการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 

 ไม่ใช้งบ ผู้ ช่ ว ย ค ณ บ ดี ฝ่ า ย
สารสนเทศ 
นายวัชระ แสงจันทร์
ไทย 
 

 ไม่ใช้งบ 

 
 
 
 
 
เป้าประสงค์ 4. การบริหารจัดการที่ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม 
กลยุทธ์ 4.5 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลที่เอื้อต่อการรักษาคนดี คนเก่ง และพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ 
ตัวชี้วัด มาตรการ ระดับคณะ กิจกรรม/โครงการตามยุทธศาสตร์ งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ 
34.ร้ อ ย ล ะ บุ ค ล าก รที่ มี
ส ม ร รถนะต าม เก ณ ฑ์ ที่
กำหนด 

4.5.1 พฒันาบุคลากรให้มีศกัยภาพทกัษะและสมรรถนะตาม
วิสัยทศัน ์พนัธกิจของมหาวิทยาลยั  

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
ส า ย ส นั บ ส นุ น ค ณ ะ เท ค โ น โ ล ยี
อุตสาหกรรม 

198,000 รองคณบดีฝ่ายวางแผน
และประกันคุณภาพ 
น.ส.สิติมา นครเขต 
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โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรโดย
การใช้กระบวนการการจัดการความรู้  
(KM) 

10,000 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
น.ส.นิสรา สิงห์ทอง 

 4.5.2 ยกย่องเชิดชูคนดี คนเก่ง โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
ส า ย ส นั บ ส นุ น ค ณ ะ เท ค โ น โ ล ยี
อุตสาหกรรม (กิ่จกรรมส่งเสริมยกย่อง  
บุคลากรด้านวิชาการและวิชาชีพ) 

5,000 คณบดี 
รองคณบดีฝ่ายวางแผน
และประกันคุณภาพ 
น.ส.สิติมา นครเขต 

 
เป้าประสงค์ 4. การบริหารจัดการที่ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม 
กลยุทธ์ 4.6 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
ตัวชี้วัด มาตรการ ระดับคณะ กิจกรรม/โครงการตามยุทธศาสตร์ งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ 
35. จ ำน วน เค รื อ ข่ าย ที่
ดำเนินกิจกรรมความร่วมมือ
ในการพัฒนาองค์กร 

4.6.1 ทบทวนสภาพความร่วมมือระหว่างเครือข่ายทั้งภายใน
และต่างประเทศกับมหาวิทยาลัย  
4.6.2 ทบทวน วิเคราะห์ และกำหนดกิจกรรมที่เหมาะสมใน
การดำเนินการร่วมกัน ระหว่างมหาวิทยาลัยกับเครือข่าย  
4.6.3 ประเมินผลความสำเร็จของความร่วมมือ 

เครือข่ายความร่วมมือ ไม่ใช้งบ น.ส.สุติมา นครเขต 
 

 4.6.4 การประชาสัมพันธ์เชิงรุก โครงการประชาสัมพันธ์คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

15,000 รอ งค ณ บ ดี ฝ่ า ย กิ จ
พิเศษฯ 
นายวัชระ  แสงจันทร์
ไทย 

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 ไตรมาสท่ี  1  กำหนดเกณฑ์การเบิกจ่าย  ร้อยละ  33 ไตรมาสท่ี  2  กำหนดเกณฑ์การเบิกจ่าย  ร้อยละ  22 

ไตรมาสท่ี  3  กำหนดเกณฑ์การเบิกจ่าย  ร้อยละ  21 ไตรมาสท่ี  4  กำหนดเกณฑ์การเบิกจ่าย  ร้อยละ  24 
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งบประมาณจัดสรร  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  (งบประมาณรายได้/ งบประมาณ)แผ่นดิน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 
 

การพัฒนาท้องถ่ินด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถ่ิน  ด้วยศาสตร์พระราชา 

เป้าประสงค์ 1. เพิ่มขีดความสามารถ สร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม แก่ชุมชนและท้องถ่ิน ภายใต้บริบทของท้องถ่ิน
โดยการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อเป็นที่พึ่งของท้องถ่ิน 

กลยุทธ์ 1.1 ยกระดับศักยภาพชุมชนให้พึ่งพาตนเองได้ 
ตัวชี้วัด 1. จำนวนชุมชนหรือประเด็นที่ได้รับการชี้นำ  แก้ไขปัญหาจากนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ข้ึน 

มาตรการ ระดับคณะ กิจกรรม/โครงการตามยุทธศาสตร์ หน่วยงานรับผิดชอบ 
1.1.1 ส่งเสริมและสืบสานโครงการอนัเน่ืองมาจากแนว
พระราชด าริและแนวทางการประยุกตใ์ชห้ลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และโครงการตามพระบรมราโชบายใน
สมเด็จพระเจา้อยู่หัว  

โครงการยกระดับสินค้าชุมชน  (OTOP) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกัน
คุณภาพ 
น.ส.คัทลียา ปัญญาอูด 

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ 
น.ส.คัทลียา ปัญญาอูด 

โครงการสวนพลังงานเพ่ือส่งเสริมการเกษตรอัจฉริยะและการพัฒนา
นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน 

หัวหน้าศูนย์สวนพลังงานฯ 
น.ส.คัทลียา ปัญญาอูด 

1.1.2 รวบรวมและจดัท าฐานขอ้มูลแหล่งทุนการพฒันาเชิง
พ้ืนท่ีภายนอกมหาวิทยาลยัทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

จัดทำฐานข้อมูลแหล่งทุนการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ภายนอกมหาวิทยาลัยทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ 
น.ส.คัทลียา ปัญญาอูด 

1.1.3 ก าหนดนโยบายให้บุคลากรเขียนโครงการเพ่ือขอรับ
ทุนสนบัสนุนการพฒันาเชิงพ้ืนท่ี  

นโยบายให้บุคลากรเขียนโครงการเพ่ือขอรับทุนสนับสนุนการพัฒนาเชิง
พ้ืนที่ 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
น.ส.คัทลียา ปัญญาอูด 

1.1.4 ส่งเสริมให้อาจารยท์ าวิจยัและผลงานวิชาการท่ีเนน้
การสร้างนวตักรรม  ผลงานทางวิชาการลกัษณะอื่น  และ
ผลงานทางวิชาการรับใชส้ังคม  ท่ีสามารถน าไปพฒันา
ชุมชนทอ้งถิ่น  รวมถึงการสรา้งรายไดแ้ละช่ือเสียงให้แก่
มหาวิทยาลยั 

โครงการสวนพลังงานเพ่ือส่งเสริมการเกษตรอัจฉริยะและการพัฒนา
นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน 

หัวหน้าศูนย์สวนพลังงานฯ 
น.ส.คัทลียา ปัญญาอูด 
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1.1.5 รวบรวมและจดัท าฐานขอ้มูลสารสนเทศดา้นบุคลากร
และผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทางท่ีมีศกัยภาพเป็นท่ีปรึกษาให้กบั
หน่วยงานภายนอกได ้และเผยแพร่ในช่องทางท่ีหลากหลาย  

ฐานขอ้มูลสารสนเทศดา้นบุคลากรและผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทางท่ีมี
ศกัยภาพเป็นท่ีปรึกษาให้กบัหน่วยงานภายนอก 

ผูช่้วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ 
นายวัชระ แสงจันทร์ไทย 

1.1.6 จดัท าฐานขอ้มูลนวตักรรมเพ่ือพฒันาชุมชนทอ้งถิ่น  ฐานขอ้มูลนวตักรรมเพ่ือพฒันาชุมชนทอ้งถิ่น ผูช่้วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ 
ผูช่้วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ 
น.ส.คัทลียา ปัญญาอูด 
นายวัชระ แสงจันทร์ไทย 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 
 

การพัฒนาท้องถ่ินด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถ่ิน  ด้วยศาสตร์พระราชา 

เป้าประสงค์ 1. เพิ่มขีดความสามารถ สร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม แก่ชุมชนและท้องถ่ิน ภายใต้บริบทของท้องถ่ิน
โดยการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อเป็นที่พึ่งของท้องถ่ิน 

กลยุทธ์ 1.1 ยกระดับศักยภาพชุมชนให้พึ่งพาตนเองได้ 
ตัวชี้วัด 2.  จำนวนกำลังแรงงานและผู้สูงวัย  กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนา 

มาตรการ ระดับคณะ กิจกรรม/โครงการตามยุทธศาสตร์ หน่วยงานรับผิดชอบ 
1.1.7 จดัท าหลกัสูตรระยะสั้นในการสร้างเสริมฝีมือแรงงานตามความ
ตอ้งการของหน่วยงานในเขตพ้ืนท่ี หรือความสอดคลอ้งกบัประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

โครงการศูนย์พัฒนากำลังคนเพ่ือยกระดับการพัฒนาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (กิจกรรมหลักสูตรระยะสั้น) 

รองคณบดีฝ่ายกิจพิเศษฯ 
หัวหนา้ฝ่ายหลกัสูตรระยะสั้น 
น.ส.นิสรา สิงห์ทอง 

1.1.8 พฒันาศูนยท์ดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน โครงการศูนย์พัฒนากำลังคนเพ่ือยกระดับการพัฒนาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (กิจกรรมศูนย์พัฒนากำลังคนเพ่ือยกระดับการ
พัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 

หัวหนา้ศูนยพ์ฒันาก าลงัคนฯ 
น.ส.นิสรา  สิงห์ทอง 

1.1.9 สร้างความร่วมมือภาคีเครือขา่ยเพ่ือพฒันาแรงงานและผูสู้งวยัให้
สามารถเขา้ถึงขอ้มูล (Smart Person) ในการประกอบอาชีพ  

โครงการศูนย์พัฒนากำลังคนเพ่ือยกระดับการพัฒนาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

หัวหนา้ศูนยพ์ฒันาก าลงัคนฯ 
น.ส.นิสรา  สิงห์ทอง 

1.1.10 ส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการชุมชน  วิสาหกจิเริ่มต้น  
(Startups)  และการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการประกอบการ 

การส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการชุมชน  วิสาหกิจ รองคณบดีฝ่ายวิจยัและบริการ
วิชาการ 
โปรแกรมวิชา 
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น.ส.คทัลียา ปัญญาอูด 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 
 

การพัฒนาท้องถ่ินด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถ่ิน  ด้วยศาสตร์พระราชา 

เป้าประสงค์ 1. เพิ่มขีดความสามารถ สร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม แก่ชุมชนและท้องถ่ิน ภายใต้บริบทของท้องถ่ิน
โดยการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อเป็นที่พึ่งของท้องถ่ิน 

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยพัฒนาท้องถ่ิน 
ตัวชี้วัด 3. ร้อยละของอาจารย์ที่มีผลงานวิจัยพัฒนาชุมชนท้องถ่ินซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อจำนวนอาจารย์ประจำ 

มาตรการ ระดับคณะ กิจกรรม/โครงการตามยุทธศาสตร์ หน่วยงานรับผิดชอบ 
1.2.1 จัดทำยุทธศาสตร์การวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน 
 

แผนด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน รองคณ บ ดีฝ่ าย วิจั ยและบริ การ
วิชาการ 
น.ส.คัทลียา ปัญญาอูด 

 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 
 

การพัฒนาท้องถ่ินด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถ่ิน  ด้วยศาสตร์พระราชา 

เป้าประสงค์ 1. เพิ่มขีดความสามารถ สร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม แก่ชุมชนและท้องถ่ิน ภายใต้บริบทของท้องถ่ิน
โดยการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อเป็นที่พึ่งของท้องถ่ิน 

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยพัฒนาท้องถ่ิน 
ตัวชี้วัด 4. ร้อยละของงบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัยพัฒนาชุมชนท้องถ่ินต่องบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัยทั้งหมด 

มาตรการ ระดับคณะ กิจกรรม/โครงการตามยุทธศาสตร์ หน่วยงานรับผิดชอบ 
1.2.2 จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการวิจัย  การผลิตผลงาน
วิชาการรับใช้สังคม การตีพิมพ์เผยแพร่ และการจดอนุสิทธิบัตรและ

โครงการสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทางวิชาการคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

รองคณ บ ดีฝ่ าย วิจั ยและบริ การ
วิชาการ 
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สิทธิบัตร  
 

น.ส.คัทลียา  ปัญญาอูด 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 
 

การพัฒนาท้องถ่ินด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถ่ิน  ด้วยศาสตร์พระราชา 

เป้าประสงค์ 1. เพิ่มขีดความสามารถ สร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม แก่ชุมชนและท้องถ่ิน ภายใต้บริบทของท้องถ่ิน
โดยการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อเป็นที่พึ่งของท้องถ่ิน 

กลยุทธ์ 1.3 ยกระดับการตีพิมพ์เผยแพร่และการใช้ประโยชน์งานวิจัยหรือทรัพย์สินทางปัญญา 
ตัวชี้วัด 5. จำนวนบทความท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ 

มาตรการ ระดับคณะ กิจกรรม/โครงการตามยุทธศาสตร์ หน่วยงานรับผิดชอบ 
1.3.1 จัดอบรม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาสมรรถนะการวิจัย 
การผลิตผลงานวิชาการรับใช้สังคม และการตีพิมพ์เผลแพร่  
 

โครงการสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทางวิชาการคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (กิจกรรมให้ความรู้ด้านการวิจัย) 

รองค ณ บ ดีฝ่ าย วิจั ยและบริ การ
วิชาการ 
น.ส.คัทลียา  ปัญญาอูด 

 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 
 

การพัฒนาท้องถ่ินด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถ่ิน  ด้วยศาสตร์พระราชา 

เป้าประสงค์ 1. เพิ่มขีดความสามารถ สร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม แก่ชุมชนและท้องถ่ิน ภายใต้บริบทของท้องถ่ิน
โดยการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อเป็นที่พึ่งของท้องถ่ิน 

กลยุทธ์ 1.3 ยกระดับการตีพิมพ์เผยแพร่และการใช้ประโยชน์งานวิจัยหรือทรัพย์สินทางปัญญา 
ตัวชี้วัด 6. จำนวนผลงานวิจัยที่ย่ืนจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หรือได้รับสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร 

มาตรการ ระดับคณะ กิจกรรม/โครงการตามยุทธศาสตร์ หน่วยงานรับผิดชอบ 
1.3.2 ส่งเสริม สนับสนุนการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธ์ิที่
เชื่อมโยงกับงานวิจัยและส่งเสริมสนับสนุนการจดสิทธิบัตร  อนุ
สิทธิบัตร 
 

ประกาศหรือนโยบายการส่งเสริม สนับสนุนการจดสิทธิบัตร อนุ
สิทธิบัตร และลิขสิทธ์ิ 

รองคณ บ ดีฝ่ าย วิจั ยและบริ การ
วิชาการ 
น.ส.คัทลียา  ปัญญาอูดโปรแกรมวิชา 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 
 

การพัฒนาท้องถ่ินด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถ่ิน  ด้วยศาสตร์พระราชา 

เป้าประสงค์ 1. เพิ่มขีดความสามารถ สร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม แก่ชุมชนและท้องถ่ิน ภายใต้บริบทของท้องถ่ิน
โดยการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อเป็นที่พึ่งของท้องถ่ิน 

กลยุทธ์ 1.4 ส่งเสริมการเรียนรู้และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  และความเป็นไทยให้แก่ชุมชนท้องถ่ินเพื่อเสริมพลังปัญญาของแผ่นดิน 
ตัวชี้วัด 8. จำนวนนวัตกรรมหรือมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน   

มาตรการ ระดับคณะ กิจกรรม/โครงการตามยุทธศาสตร์ หน่วยงานรับผิดชอบ 
1.4.1 สนบัสนุนให้มีการด าเนินงานและบูรณาการดา้นศิลปวฒันธรรม
กบัการเรียนการสอน การบริการวิชาการ งานวิจยั กิจกรรมนกัศึกษา  

กิจกรรมบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน 
การบริการวิชาการ งานวิจัย กิจกรรมนักศึกษา 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
นางสุพิชา จันละมูล 

 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาท้องถ่ินด้วยองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี 
เป้าประสงค์ 2. ชุมชนท้องถ่ินมีการพัฒนาตนเองทางด้านเทคโนโลยี 

กลยุทธ์ 2.1 สร้างองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยเีพือ่ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถ่ิน  
ตัวชี้วัด 7. จำนวนชุมชนที่ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

มาตรการ ระดับคณะ กิจกรรม/โครงการตามยุทธศาสตร์ หน่วยงานรับผิดชอบ 
2.1.1 จัดกิจกรรมเพ่ือให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน โครงการศูนย์พัฒนาก าลังคนเพื่อยกระดับการพัฒนาเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 
หัวหนา้ศูนยพ์ฒันาก าลงัคนฯ 
น.ส.นิสรา  สิงหท์อง 

โครงการสวนพลังงานเพ่ือส่งเสริมการเกษตรอัจฉริยะและการ
พัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน 

หัวหนา้สวนพลงังานฯ 
น.ส.คทัลียา  ปัญญาอูด 
 

โครงการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน  (หลักสูตรละ  
30,000 บาท  จำนวน  7  หลักสูตร) 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
โปรแกรมวิชา 
น.ส.นริสรา สิงห์ทอง 
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โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระดับรายได้ให้กับคนในชุมชน
ฐานราก 

รองคณ บ ดีฝ่ าย วิจั ยและบริ การ
วิชาการ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ 
น.ส.คทัลียา  ปัญญาอูด 

โครงการยกระดับสินค้าชุมชน  (OTOP) คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกัน
คุณภาพ 
น.ส.คทัลียา  ปัญญาอูด 

2.1.2 ชุมชนท้องถ่ินได้นำองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ 
 

รายงานสรุปองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ น.ส.คทัลียา  ปัญญาอูด 
 

2.1 .3 สร้างความร่วมมือกับชุมชน  มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงาน
ภายในประเทศและต่างประเทศในการส่งเสริมการทำวิจัยพัฒนาชุมชน
ท้องถ่ิน และติดตามการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

โครงการสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทางวิชาการคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  (กิจกรรมสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ทางวิชาการ) 

รองคณ บ ดีฝ่ าย วิจั ยและบริ การ
วิชาการ 
น.ส.คทัลียา  ปัญญาอูด 

 หนังสือการนำไปใช้ประโยชน์ น.ส.คทัลียา  ปัญญาอูด 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม 

เป้าประสงค์ 3. ผลิตบัณฑิตคุณภาพที่สร้างสรรค์สังคม 
กลยุทธ์ 3.1 พัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะการวิจัยหรือนวัตกรรมที่นำไปใช้พฒันาชุมชน 
ตัวชี้วัด 19 ร้อยละของหลักสูตรที่มีงานวิจัยของนักศึกษาซึ่งนำไปใช้การพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน หรือมีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่จากงานวิจัยของนักศึกษา 

มาตรการ ระดับคณะ กิจกรรม/โครงการตามยุทธศาสตร์ หน่วยงานรับผิดชอบ 
3.1.1 สนับสนุนการจดัการเรียนการสอนโดยการบูรณาการกบัวิจัย
หรือการบริการวิชาการ  

โครงการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน  (หลักสูตรละ  
30,000 บาท  จำนวน  7  หลักสูตร) 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
โปรแกรมวิชา 
น.ส.นริสรา สิงห์ทอง 

3.1.2 จดัสรรทุนวิจยัให้กบันกัศึกษาท่ีท าวิจยัเพ่ือพฒันาชุมชนทอ้งถิ่น  โครงการสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทางวิชาการคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
สมรรถนะการวิจัยสำหรับอาจารย์และนักศึกษาด้านงานวิจัยใน
การตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ ในระดับ 
ชาติหรือนานาชาติ) 

รองคณ บ ดีฝ่ าย วิจั ยและบริ การ
วิชาการ 
น.ส.คัทลียา  ปัญญาอูด 
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3.1.3 จัดเวทีนำเสนอผลงานวิจัยและยกย่องเชิดชู เกียรติ  ให้กับ
นักศึกษาท่ีนำงานวิจัยไปพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน 

โครงการสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทางวิชาการคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
สมรรถนะการวิจัยสำหรับอาจารย์และนักศึกษาด้านงานวิจัยใน
การตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ ในระดับ 
ชาติหรือนานาชาติ) 

รองคณ บ ดีฝ่ าย วิจั ยและบริ การ
วิชาการ 
น.ส.คัทลียา  ปัญญาอูด 

 
 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม 
เป้าประสงค์ 3. ผลิตบัณฑิตคุณภาพที่สร้างสรรค์สังคม 

กลยุทธ์ 3.2 ผลิตบัณฑิตได้ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งด้านสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ คือมี
ทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพ มีงานทำ และมีความเป็นพลเมืองดี มีวินัย 

ตัวชี้วัด 20. ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
มาตรการ ระดับคณะ กิจกรรม/โครงการตามยุทธศาสตร์ หน่วยงานรับผิดชอบ 

3.2.1 ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  และยกย่อง/ให้รางวัลแก่
นกัศึกษาให้เป็นคนดี มีวินยั มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตอาสา  

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของนักศึกษา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
น.ส.นิสรา  สิงห์ทอง 

3.2.2 ส่งเสริมกิจกรรมการพฒันานักศึกษาให้มีคุณลกัษณะตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (Thailand Qualifications 
Framework : TQF) ทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  

โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่  21 
และพัฒนาทักษะดิจิทัล   
(7 หลักสูตรๆละ 10,000) 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
น.ส.นิสรา  สิงห์ทอง 

โครงการส่งเสริมศกัยภาพนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
นางสุพิชา จันทร์ละมูล 

สาขาอุตสาหกรรมศิลป์ สาขาอุตสาหกรรมศิลป์ 

สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก 
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สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 

สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

สาขาเทคโนโลยีพลังงาน สาขาเทคโนโลยีพลังงาน 

สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
สาขาอุตสาหกรรมศิลป์ สาขาการศึกษา กลุ่มอุตสาหกรรม

ศิลป์ 
สาขาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาการจัดการโลจีสติกส์ 

สาขาอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ 

3.2.3 ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลส าหรับคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี  ประกอบด้วย  การสืบค้นและการใช้งาน  การ
สร้างสรรค์และนวตักรรม เอกลกัษณ์และคุณภาพชีวิต การสอนหรือ
การเรียนรู้  เคร่ืองมือและเทคโนโลยี  การติดต่อส่ือสารและการ
ประสานงาน  

โครงการอบรมพัฒนานักศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ 
นายวัชระ  แสงจันทร์ไทย 
 

3.2.4 ส่งเสริมกิจกรรมพฒันาคุณลกัษณะ 4 ประการตามพระบรมรา
โชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลา้เจา้อยู่หัว  
 

โครงการส่งเสริมศกัยภาพนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
(กิจกรรมวิศวกรสังคม) 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
นางสุพิชา จันทร์ละมูล 

3.2.5 ส่งเสริมให้นกัศึกษาตระหนกัและเห็นคุณค่าของศิลปวฒันธรรม
ทอ้งถิ่น  
 

โครงการส่งเสริมศกัยภาพนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(กิจกรรมไหว้ครูช่างฯ,  กิจกรรมนวัตกรรมความเป็นไทย) 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
นางสุพิชา จันทร์ละมูล 

3.2.6 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬาเพ่ือสุขภาพ และต่อตา้นยา
เสพติด 

โครงการส่งเสริมศกัยภาพนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(กิจกรรมกีฬาเทคโนสัมพันธ์) 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
นางสุพิชา จันทร์ละมูล 
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3.2.7 พฒันาศกัยภาพวิชาการนักศึกษาให้มีความพร้อมรับการพฒันา
ประเทศไทย 4.0 และมีความสามารถในการน าความรู้ไปสร้างสรรค์
สังคมตามอตัลกัษณ์ 

โครงการส่งเสริมศกัยภาพนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
(กิจกรรมอบรมทักษะทางวิชาชีพ) 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
นางสุพิชา จันทร์ละมูล 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม 

เป้าประสงค์ 3. ผลิตบัณฑิตคุณภาพที่สร้างสรรค์สังคม 
กลยุทธ์ 3.2 ผลิตบัณฑิตได้ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งด้านสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ คือมี

ทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพ มีงานทำ และมีความเป็นพลเมืองดี มีวินัย 
ตัวชี้วัด 21. ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านการประเมินคุณภาพตามกรอบ  KPRUQF โดยได้รับคะแนนประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 จากระดับ

คะแนน 5 
มาตรการ ระดับคณะ กิจกรรม/โครงการตามยุทธศาสตร์ หน่วยงานรับผิดชอบ 

3.2.2 ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thailand Qualifications 
Framework : TQF) ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

แบบสอบถามจากนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 

แบบสอบถามจาก นิ เทศการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
 

โครงการบริหารจัดการฝ่ายฝึกประสบการณ์ วิชาชีพคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

โค รงการบริห ารจั ดก ารฝ่ ายฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม 

เป้าประสงค์ 3. ผลิตบัณฑิตคุณภาพที่สร้างสรรค์สังคม 
กลยุทธ์ 3.2 ผลิตบัณฑิตได้ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งด้านสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ คือมี

ทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพ มีงานทำ และมีความเป็นพลเมืองดี มีวินัย 
ตัวชี้วัด 22. ร้อยละของนักศึกษาท่ีได้รับการข้ึนทะเบียนประกอบวิชาชีพหรือผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับสาขา 

มาตรการ ระดับคณะ กิจกรรม/โครงการตามยุทธศาสตร์ หน่วยงานรับผิดชอบ 
3.2.8 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเขา้รับการทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานแห่งชาติท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขา  
(หมายเหตุ : การใช้ข้อมูล /ใบรับรองจากการทดสอบฝีมือแรงงาน
ต่างๆ มาเทียบเคียงกับการสอบวดัมาตรฐานด้านภาษาอังกฤษ และ

ข้อมูล/ใบรับรองจากการทดสอบฝีมือแรงงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง
กับสาขา 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
ศูนย์พัฒนากำลังคนฯ 
โปรแกรมวิชา 
น.ส.นิสรา  สิงห์ทอง 
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ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลยั) 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม 

เป้าประสงค์ 3. ผลิตบัณฑิตคุณภาพที่สร้างสรรค์สังคม 
กลยุทธ์ 3.2 ผลิตบัณฑิตได้ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งด้านสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ คือมี

ทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพ มีงานทำ และมีความเป็นพลเมืองดี มีวินัย 
ตัวชี้วัด 23. ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่สอบผ่านในระดับ A2 ตามมาตรฐาน CEFR หรือมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า 

มาตรการ ระดับคณะ กิจกรรม/โครงการตามยุทธศาสตร์ หน่วยงานรับผิดชอบ 
3.2.9 พฒันานักศึกษาให้มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษท่ีสามารถสอบผ่านมาตรฐานภาษาต่างประเทศท่ี
มหาวิทยาลยัก าหนด หรือมาตรฐานอื่นท่ีเทียบเท่าหรือท่ีเป็นท่ียอมรับ
ในระดบัชาติ  
 

โครงการพัฒนานักศึกษาด้านทักษะภาษาอังกฤษ รองคณบดีฝ่ายกิจพิเศษฯ 
น.ส.นิสรา  สิงห์ทอง 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม 

เป้าประสงค์ 3. ผลิตบัณฑิตคุณภาพที่สร้างสรรค์สังคม 
กลยุทธ์ 3.2 ผลิตบัณฑิตได้ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งด้านสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ คือมี

ทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพ มีงานทำ และมีความเป็นพลเมืองดี มีวินัย 
ตัวชี้วัด 24. อัตราการได้งานทำ/ทำงานตรงสาขา/ประกอบอาชีพอิสระทั้งตามภูมิลำเนาและนอกภูมิลำเนาของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภายใน

ระยะเวลา 1 ปี 
มาตรการ ระดับคณะ กิจกรรม/โครงการตามยุทธศาสตร์ หน่วยงานรับผิดชอบ 

 รายงานผลอัตราการได้งานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภายในระยะเวลา 1 ปี 

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกัน
คุณภาพ 
ประธานโปรแกรมวิชา 
น.ส.สุติมา  นครเขต 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม 

เป้าประสงค์ 3. ผลิตบัณฑิตคุณภาพที่สร้างสรรค์สังคม 
กลยุทธ์ 3.3 วิเคราะห์และจัดทำหลักสูตรเชิงบูรณาการที่ตอบสองการพัฒนาทอ้งถ่ิน และสอดคล้องกับทิศทางการพฒันาประเทศ 
ตัวชี้วัด 25. ร้อยละของหลักสูตรระดับอุดม 

ศึกษาท่ีมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับดี 
มาตรการ ระดับคณะ กิจกรรม/โครงการตามยุทธศาสตร์ หน่วยงานรับผิดชอบ 

3.3.1 พัฒนาระบบและกลไกการควบคุม ติดตามผลการด าเนินงาน
ของหลกัสูตรตามมาตรฐานคุณภาพหลกัสูตร   

     
   

26. จำนวนหลักสูตรที่ ถูก
ปรับปรุงให้ทันสมัย  หรือ
หลักสูตรใหม่ในรูปแบบสห 
วิทยาการที่ตอบสนองต่อ
การ พั ฒ นาท้ อ ง ถ่ิน แล ะ
สอดคล้องกับการพัฒ นา
ประเทศ 

  150,000  

  150,000  

  50,000  

  40,000  

  35,000  

โครงการบริหารหลักสตูรระดับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการ
ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกัน
คุณภาพ 
ประธานโปรแกรมวิชา 
น.ส.สุติมา  นครเขต 

โครงการการพัฒนาระบบประกันคุณภาพทางการศึกษาของ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกัน
คุณภาพ 
ประธานโปรแกรมวิชา 
น.ส.สุติมา  นครเขต 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม 

เป้าประสงค์ 3. ผลิตบัณฑิตคุณภาพที่สร้างสรรค์สังคม 
กลยุทธ์ 3.3 วิเคราะห์และจัดทำหลักสูตรเชิงบูรณาการที่ตอบสองการพัฒนาทอ้งถ่ิน และสอดคล้องกับทิศทางการพฒันาประเทศ 
ตัวชี้วัด 26. จำนวนหลักสูตรที่ถูกปรับปรุงให้ทันสมัย หรือหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถ่ินและสอดคล้องกับการ

พัฒนาประเทศ 
มาตรการ ระดับคณะ กิจกรรม/โครงการตามยุทธศาสตร์ หน่วยงานรับผิดชอบ 

3.3.2 พฒันาและปรับปรุงหลกัสูตรเชิงบูรณาการ  โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการทำงานของหลักสูตร
เทคโนโลยีพลังงาน 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 
 น.ส.นิสรา  สิงห์ทอง 

โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการทำงานของหลักสูตร
ออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และ
กราฟิก 
 น.ส.นิสรา  สิงห์ทอง 

โครงการการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน
ระดับรายวิชา (WIL) 
(5 หลักสูตรๆละ 10,000) 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี คอมฯ 
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีโยธา 
โปรแกรมวิชาการจัดการโลจีสติกส์ 
โปรแกรมวิชากลุ่ม อุตสาหกรรมศิลป์ 
 น.ส.นิสรา  สิงห์ทอง 

3.3.3 ส่งเสริมและพฒันาหลักสูตรให้น าเกณฑ์มาตรฐานสากลมาใช้
ในการบริหารจดัการ  

โครงการบริหารหลักสตูรระดับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการ
ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกัน
คุณภาพ 
ประธานโปรแกรมวิชา 
น.ส.สุติมา  นครเขต 

3.3.4 ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่น สื่อ/นวัตกรรมการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ การ
เรียนการสอนออนไลน์ 

โครงการนิทรรศการวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
โปรแกรมวิชา 
 น.ส.นิสรา  สิงห์ทอง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม 
เป้าประสงค์ 3. ผลิตบัณฑิตคุณภาพที่สร้างสรรค์สังคม 

กลยุทธ์ 3.4 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 
ตัวชี้วัด 28. จำนวนหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการปฏิบัติงานจริง 

มาตรการ ระดับคณะ กิจกรรม/โครงการตามยุทธศาสตร์ หน่วยงานรับผิดชอบ 
3.4.1 กำหนดนโยบายให้ทุกหลักสูตรจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณา
การกับการปฏิบัติงานจริง  

นโยบายการจัดการเรียนการสอนเชิ งบูรณาการกับการ
ปฏิบัติงานจริง 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
โปรแกรมวิชา 
น.ส.นิสรา สิงห์ทอง 

3.4.2 มีการสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตร การ
จัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถ่ินและผู้ใช้บัณฑิต  

เครือข่ายความร่วมมือ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
น.ส.นิสรา  สิงห์ทอง 

3.4.3 พัฒนาระบบและกลไกการสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าเพ่ือส่งเสริม
คุณภาพการผลิตบัณฑิต  

ฐานข้อมูลศิษย์เก่า 
 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ 
นายวัชระ  แสงจันทร์ไทย 

3.4.4 สร้างความร่วมมือกับชุมชน สถานประกอบการในการพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองต่อการพัฒนา
ท้องถ่ินและผู้ใช้บัณฑิต  

 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
น.ส.นิสรา  สิงห์ทอง 

3.4.5 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนการสอนกับการ
ปฏิบั ติงานจริง (Cooperative and Work Integrated Education : 
CWIE)  

โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการทำงานของหลักสูตร
เทคโนโลยีพลังงาน 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 
 น.ส.นิสรา  สิงห์ทอง 

โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการทำงานของหลักสูตร
ออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และ
กราฟิก 
 น.ส.นิสรา  สิงห์ทอง 

โครงการการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน
ระดับรายวิชา (WIL) 
(5 หลักสูตรๆละ 10,000) 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี คอมฯ 
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีโยธา 
โปรแกรมวิชาการจัดการโลจีสติกส์ 
โปรแกรมวิชากลุ่ม อุตสาหกรรมศิลป์ 
 น.ส.นิสรา  สิงห์ทอง 
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3.4.6 สร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ
การเรียนการสอนกับการปฏิบัติงานจริง  (Cooperative and Work 
Integrated Education : CWIE) ระหว่างมหาวิทยาลัย อาจารย์ และ
สถานประกอบการ  

การรายงานเรื่องการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนการ
ส อ น กั บ ก ารป ฏิ บั ติ ง าน จ ริ ง  (Cooperative and Work 
Integrated Education : CWIE) คือ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี
พลังงานและ 
โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 
โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และ
กราฟิก 
 น.ส.นิสรา  สิงห์ทอง 

3.4.7 สร้างระบบฐานข้อมูลสถานประกอบการ  ฐานข้อมูลสถานประกอบการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ 
น.ส.นิสรา  สิงห์ทอง นายวัชร แสง
จันทรืไทย 

3.4.8 ส่งเสริมการจัดการศึกษาและประสบการณ์การเรียนรู้โดยการ
แสวงหาและสร้างความร่วมมือ/เครือข่ายกับสถาบัน องค์กร  และ
สมาคมทางวิชาการและวิชาชีพที่ เกี่ ยวข้องทั้ งในระดับท้องถ่ิน  
ระดับชาติ  และระดับสากล 

 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 
น.ส.นิสรา  สิงห์ทอง 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม 

เป้าประสงค์ 3. ผลิตบัณฑิตคุณภาพที่สร้างสรรค์สังคม 
กลยุทธ์ 3.5 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ 
ตัวชี้วัด 29. ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 

มาตรการ ระดับคณะ กิจกรรม/โครงการตามยุทธศาสตร์ หน่วยงานรับผิดชอบ 
3.5.1 พฒันาอาจารยใ์ห้มีศกัยภาพ สมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ  

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกัน
คุณภาพ 
น.ส.สิติมา นครเขต 

3.5.2 ส่งเสริม สนับสนุนการพฒันาทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ
ส าหรับอาจารยผู์ส้อนให้อยู่ในระดบัท่ีสามารถสอนเป็นภาษาองักฤษ 
หรือสามารถสอบผ่านมาตรฐานคุณภาพภาษาองักฤษท่ีเป็นท่ียอมรับ
ในระดบัสากล  
3.5.3 พฒันาทกัษะการใชส่ื้อเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั  
3.5.4 พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ให้ มี

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกัน
คุณภาพ 
บุคลาการสายวิชาการบุคลากรสาย
สนับสนุน 
น.ส.สิติมา นครเขต 
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ประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง  
3.5.5 พฒันาอาจารยใ์ห้มีศกัยภาพการท าวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนการ
สอน  
3.5.6 กำหนดให้มีการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอนออนไลน์  

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมและมีความม่ันคงทางการเงิน 

เป้าประสงค์ 4. การบริหารจัดการที่ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม 
กลยุทธ์ 4.1 พัฒนาระบบและกลไกการจัดหารายได้ทีเ่ป็นรูปธรรม เพื่อสรา้งความม่ันคงทางการเงินของมหาวิทยาลัย 
ตัวชี้วัด 30. จำนวนหลักสูตรระยะสั้น/การให้บริการที่ก่อให้เกิดรายได้ 

มาตรการ ระดับคณะ กิจกรรม/โครงการตามยุทธศาสตร์ หน่วยงานรับผิดชอบ 
4.1.1 จัดทำฐานข้อมูลบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย  

ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ผูช่้วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ 
นายวชัระ  แสงจนัทร์ไทย 

4.1.2 จัดทำแผนพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาในลักษณะการ 
Reprofile อย่างเป็นรูปธรรม โดยกำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและ
คุณภาพ รวมถึงระยะเวลาและข้ันตอนการดาเนินการ (Timeline) ใน
การปฏิบัติอย่างชัดเจน  

โครงการจัดทำแผน Re-Profile 
 
 

คณบดีและทีมงานผู้บริหาร 
น.ส.สุติมา นครเขต 
 

โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกัน
คุณภาพ 
น.ส.สิติมา นครเขต 

4.1.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นที่ก่อให้เกิด
รายได้ และมีการกำกับติดตามการดำเนินงาน 

โครงการศูนย์พัฒนากำลังคนเพ่ือยกระดับการพัฒนาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

หัวหนา้ศูนยพ์ฒันาก าลงัคนฯ 
น.ส.นิสรา สิงห์ทอง 

4.1.4 จัดทำมาตรการหรือแนวปฏิบัติในการใช้ทรัพยากรการดำเนินงาน
ที่เป็นประโยชน์ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างคุ้มค่าคุ้มทุน  

การจัดทำแนวปฏิบั ติในการใช้ทรัพยากร คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

หัวหน้าสำนักงาน 
น.ส.ยุวธิดา พรมสายใจ 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมและมีความม่ันคงทางการเงิน 
เป้าประสงค์ 4. การบริหารจัดการที่ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม 

กลยุทธ์ 4.3 พัฒนาองค์การให้มีระบบบริหารจัดการที่ดี 
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ตัวชี้วัด 32. ร้อยละของหน่วยงานที่มีระบบการบริหารจัดการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล 
มาตรการ ระดับคณะ กิจกรรม/โครงการตามยุทธศาสตร์ หน่วยงานรับผิดชอบ 

4.3.1 ส่งเสริมการบริหารจัดการของหน่วยงานให้ได้รับการรับรองสู่
มาตรฐานสากลหรือระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ  

 

โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกัน
คุณภาพ 
น.ส.สิติมา นครเขต 

โครงการบริหารจัดการสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

ผูช่้วยคณบดีฝ่ายการเงิน 
หัวหนา้ส านกังานคณะ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมและมีความม่ันคงทางการเงิน 

เป้าประสงค์ 4. การบริหารจัดการที่ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม 
กลยุทธ์ 4.4 พัฒนากระบวนการทางานให้มีประสิทธภิาพโดยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยอเิล็กทรอนิกส์ 
ตัวชี้วัด 33. ร้อยละของหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการที่สอดคลอ้งกับมาตรฐานมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ 

มาตรการ ระดับคณะ กิจกรรม/โครงการตามยุทธศาสตร์ หน่วยงานรับผิดชอบ 
4.4.1 ส่งเสริมการใช้ระบบ  Application ในการบริหารจัดการและ
จัดการเรียนการสอน  
 

 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ 
นายวัชระ แสงจันทร์ไทย 
 

4.4.2 ส่งเสริมการใช้ระบบเครือข่ายอิน เตอร์ เน็ตเพ่ือรองรับการ
ให้บริการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 

 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ 
นายวัชระ แสงจันทร์ไทย 
 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมและมีความม่ันคงทางการเงิน 

เป้าประสงค์ 4. การบริหารจัดการที่ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม 
กลยุทธ์ 4.5 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลที่เอือ้ต่อการรักษาคนดี คนเก่ง และพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ 
ตัวชี้วัด 34.ร้อยละบุคลากรที่มีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กำหนด 

มาตรการ ระดับคณะ กิจกรรม/โครงการตามยุทธศาสตร์ หน่วยงานรับผิดชอบ 
4.5.1 พฒันาบุคลากรให้มีศกัยภาพทกัษะและสมรรถนะตามวิสัยทศัน์ 
พนัธกิจของมหาวิทยาลยั 

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกัน
คุณภาพ 
น.ส.สิติมา นครเขต 

โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรโดยการใช้กระบวนการการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
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จัดการความรู้ (KM) น.ส.นิสรา สิงห์ทอง 
4.5.2 ยกย่องเชิดชูคนดี คนเก่ง โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนคณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (กิ่จกรรมส่งเสริมยกย่อง  บุคลากรด้าน
วิชาการและวิชาชีพ) 

คณบดี 
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกัน
คุณภาพ 
น.ส.สิติมา นครเขต 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมและมีความม่ันคงทางการเงิน 

เป้าประสงค์ 4. การบริหารจัดการที่ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม 
กลยุทธ์ 4.6 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศเพื่อเสริมสรา้งประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
ตัวชี้วัด 35. จำนวนเครือข่ายที่ดำเนินกิจกรรมความร่วมมือในการพัฒนาองค์กร 

มาตรการ ระดับคณะ กิจกรรม/โครงการตามยุทธศาสตร์ หน่วยงานรับผิดชอบ 
4.6.1 ทบทวนสภาพความร่วมมือระหว่างเครือข่ายทั้งภายในและ
ต่างประเทศกับมหาวิทยาลัย  
4.6.2 ทบทวน วิเคราะห์  และกำหนดกิจกรรมที่ เหมาะสมในการ
ดำเนินการร่วมกัน ระหว่างมหาวิทยาลัยกับเครือข่าย  
4.6.3 ประเมินผลความสำเร็จของความร่วมมือ 

เครือข่ายความร่วมมือ น.ส.สุติมา นครเขต 
 

4.6.4 การประชาสัมพันธ์เชิงรุก โครงการประชาสัมพันธ์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รองคณบดีฝ่ายกิจพิเศษฯ 
นายวัชระ  แสงจันทร์ไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
เอกสารประกอบการประชุม 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ครั้งที่ 9/2564 

การพิจารณาแผนกลยุทธ์ ประจ าปี พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับปรับปรุงปี 2565) 
และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

คณะพยาบาลศาสตร ์
(ล าดับที่ 6) 

 

 
วันอังคารที่  7  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2564 

ณ  ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 8  อาคารเรียนรวมและอ านวยการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ล าดับการน าเสนอแผนกลยุทธ์ ประจ าปี พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับปรบัปรุงปี 2565) 

และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ระดับคณะ 













































































































 
 
 

 
 

เอกสารประกอบการประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

คร้ังที่ 9/2564 
การพิจารณาแผนกลยุทธ์ ประจ าปี พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับปรบัปรงุปี 2565) 

และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
คณะ มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 

(ล าดบัที่ 7) 
 

 
วันอังคารที่  7  เดือนกนัยายน  พ.ศ. 2564 

ณ  ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 8  อาคารเรียนรวมและอ านวยการ  มหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนกลยุทธ์ 

ประจ ำปีงบประมำณ 2561 – 2565 
(ฉบับปรับปรุง 2565) 

 
 
 
 
 
 
 

งำนนโยบำยและแผน  มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร แม่สอด 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

ทบทวนเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (Microsoft Teams) 
ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 

ครั้งที ่3/2564 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564    
และผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ .......... กันยายน 2564 
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ค ำน ำ 
 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2562 
มาตรา 9 ในวาระเริ่มแรก การจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการเป็นแผนห้าปี ตามมาตรา 16 แห่ง
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย  
พระราชกฤษฎีกานี้  ให้จัดท าเป็นแผนสามปีโดยมีห้วงระยะเวลา ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และตาม มาตรา 33 ให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของตนว่าภารกิจใดมี
ความจ าเป็น หรือสมควรที่จะยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงการด าเนินการต่อไปหรือไม่ โดยค านึงถึง
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของ
คณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงก าลังเงินงบประมาณของประเทศ ความคุ้มค่า
ของภารกิจและสถานการณ์อ่ืนประกอบกัน  

ดังนั้น มหาวิทยลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด จึงได้ทบทวนและจัดท าแผนกลยุทธ์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับปรับปรุง ปี 2565) เพ่ือน ามาถ่ายทอดและจัดท าเป็น แผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวง ตลอดจนเพ่ือใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานให้สามารถชี้น า 
และเป็นกลไก ก ากับติดตามการด าเนินงานของหน่วยงานทุกระดับของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ 

มหาวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้ จะช่วยส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการปฏิบัติ
และการพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นแนวทางให้บุคลากรและหน่วยงานต่างๆ ใช้เป็นเครื่องมือส าหรับด าเนินงาน
การแปลงแผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติราชการประจ าปี เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมที่จะส่งผลให้
มหาวิทยาลัยประสบความส าเร็จตามมุ่งหวังต่อไป 
 

20 สิงหาคม 2564 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
1. บทน ำ  
 การจัดท าแผนกลยุทธ์ส าหรับองค์กรเป็นสิ่งที่มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการบริหาร
จัดการองค์กรภาครัฐแนวใหม่ เป็นกระบวนการเชิงวิเคราะห์สังเคราะห์ที่ผ่านกระบวนการจัดท าอย่างมีส่วน
ร่วมในการก าหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้สอดคล้อง
กับสถานภาพภายใต้บริบทสภาพแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และอ่ืนๆ ที่เปลี่ยนแปลง
ไปอย่างต่อเนื่อง เป็นเครื่องมือที่ใช้เป็นกรอบการก าหนดทิศทางการปฏิบัติและการพัฒนาองค์กร และเป็น
แนวทางให้บุคลากรและหน่วยงานต่างๆ ในองค์กรใช้เป็นเครื่องมือส าหรับการแปลงแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ
ต่อไป 
 สืบเนื่องจากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2562 มาตรา 9 ในวาระเริ่มแรก การจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการเป็นแผนห้าปี ตามมาตรา 
16 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม
โดย  พระราชกฤษฎีกานี้ ให้จัดท าเป็นแผนสามปีโดยมีห้วงระยะเวลา ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และตาม มาตรา 33 ให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของตนว่าภารกิจใดมี
ความจ าเป็น หรือสมควรที่จะยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงการด าเนินการต่อไปหรือไม่ โดยค านึงถึง
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของ
คณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงก าลังเงินงบประมาณของประเทศ ความคุ้มค่า
ของภารกิจและสถานการณ์อ่ืนประกอบกัน เพ่ือแปลงเป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และแผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน และก าหนดแนวทางในการจัดสรรงบประมาณตอบสนองต่อนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่
เปลี่ยนแปลง รวมทั้งนโยบายการปรับยุทธศาสตร์ (Re profiling) มหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ก าหนดให้มหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนบทบาทของตนรองรับโจทย์การพัฒนา
ก าลังคนเพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศและหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางได้ภายใน 15-20 
ปีข้างหน้า ประกอบกับแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด ประจ าปี พ.ศ. 2561-2565 ได้
ด าเนินงานมาถึงปีงบประมาณ 2564 แล้วนั้น จากเหตุที่กล่าวมา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด จึง
มีความจ าเป็นต้องจัดท าแผนกลยุทธ์เพ่ือใช้ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2565 โดยให้สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์มหาวิทยลัยราชภัฏก าแพงเพชรและยุทธศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจะใช้เป็นกรอบแนวทางการ
พัฒนามหาวิทยาลัย และช่วยส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยและแนวทางการ
ปฏิบัติร่วมกันของบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัย และสามารถใช้เป็นเครื่องมือส าหรับการด าเนินงาน การแปลง
แผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรมที่จะส่งผลให้มหาวิทยาลัยประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
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2. สาระส าคัญของแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด ประจ าปี พ.ศ. 2561 – 2565 
 2.1 วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ค่านิยมหลัก พันธกิจ วัตถุประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ และ
เป้าประสงค์ 
 
วิสัยทัศน์ (Vision)   มุ่งจัดกำรศึกษำแบบบูรณำกำร โดยน้อมน ำศำสตร์พระรำชำ สู่กำรพัฒนำท้องถิ่น 

อย่ำงยั่งยืน 
 
พันธกิจ (Missions)  
 1. สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น  

2. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา การสร้างสรรค์และการ
สื่อสาร ด้วยหลักคุณธรรม คุณภาพและมาตรฐานระดับชาติและสากล 

3. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย โปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล มี
การพัฒนาอย่างก้าวหน้า ต่อเนื่องและยั่งยืน 

 
ค่ำนิยมหลัก (Core Values) :  

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด (KPRU-MS) 
K – the King’s philosophy น้อมน าศาสตร์พระราชา 
P – Public service and Productivity – ให้บริการชุมชน สังคมและมีผลิตภาพที่ดี 
R – Responsibility – มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ (สังคม) 
U – Unity – มีความรัก สามัคคีในองค์กร 
M - modern knowledge สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ 
S – sustainability มีความยั่งยืน 
 

อัตลักษณ์ : บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น 
  นิยาม : 

1) มีจิตอาสา หมายถึง มีจิตส านึกเพ่ือส่วนรวม เสนอตัว เต็มใจ ตั้งใจเสียสละสิ่งที่ตนเองมี 
ทั้งร่างกาย เวลา ทรัพย์สิน เพ่ือช่วยเหลือผู้อื่นหรือสังคมให้เกิดประโยชน์และความสุขมกขึ้น โดยไม่หวัง
ผลตอบแทน 

2) สร้างสรรค์ปัญญา หมายถึง การเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการอ่าน สะสม และเพ่ิมพูนความรู้  
ทักษะ ความสามารถของตน และแสดงออกผ่านผลงานการเขียน การวิจัย การประดิษฐ์คิดค้น การพูด การ
แสดงในเวทีวิชาการต่างๆ รวมถึงริเริ่มโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

3) พัฒนาท้องถิ่น หมายถึง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่สร้างโอกาสหรือส่งเสริม 
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ชุมชน สังคมให้ดีขึ้น  
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เอกลักษณ์ : เป็นแหล่งเรียนรู้เมียนมาร์ พัฒนาท้องถิ่น  
  นิยาม : 

1) เป็นแหล่งเรียนรู้เมียนมาร์ หมายถึง มีองค์ความรู้และบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 
เกี่ยวกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ทั้งทางด้านภาษา วัฒนธรรม วิถีชีวิต และองค์ความรู้เมียนมาทุกมิติ 

2) พัฒนาท้องถิ่น หมายถึง มีปรัชญาและยุทธศาสตร์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นในทุกพันธกิจ ทั้ง 
ด้านวิชาการ บริการวิชาการ ศิลปวัฒนธรรมและการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ยั่งยืน 
 
ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic Issues) : 

1. การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่นด้วยศาสตร์พระราชา 
2. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม 
3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล และเป็น

องค์กรแห่งนวัตกรรมและมีความม่ันคงทางการเงิน 
 
เป้ำประสงค์ (Goals) : 

1. เพ่ิมขีดความสามารถ สร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน และลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม แก่
ชุมชนและท้องถิ่น ภายใต้บริบทของท้องถิ่นโดยการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือเป็นที่พ่ึงของท้องถิ่น 

2. บัณฑิตมีคุณภาพที่สร้างสรรค์สังคม 
3. ระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมและมีความ

มั่นคงทางการเงิน



จ 

 

  
 

 



ฉ 

 

  
 

2.2 ควำมเชื่อมโยงประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัด 
ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 

1. การพัฒนาท้องถิ่นด้วย
พันธกิจสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยกับสังคม
ท้องถิ่นด้วยศาสตร์
พระราชา 

1. เพ่ิมขีด
ความสามารถ สร้าง
ความได้เปรียบในเชิง
แข่งขัน และลด
ความเหลื่อมล้ าทาง
สังคม แก่ชุมชนและ
ท้องถิ่น ภายใต้
บริบทของท้องถิ่น
โดยการบูรณาการ
พันธกิจสัมพันธ์เพ่ือ
เป็นที่พ่ึงของท้องถิ่น 

1.1 ยกระดับศักยภาพชุมชนให้พึ่งพา
ตนเองได้  

 

1. จ านวนชุมชน/ประเด็นที่ได้รับการชี้น า แก้ไขปัญหาจากนวัตกรรม
ที่สร้างสรรค์ขึ้น 

2. จ านวนก าลังแรงงานและผู้สูงวัยกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนา 
3. ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ พ้นเกณฑ์ความยากจน
และ/หรือ ยกระดับรายได้ครัวเรือน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

1.2 พัฒนาระบบและกลไกการบริหาร
จัดการงานวิจัยพัฒนาท้องถิ่น 

4.ร้อยละของอาจารย์ที่มีผลงานวิจัย 
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากการมี 
ส่วนร่วมของชุมชนต่อจ านวนอาจารย์ 
ประจ า 
5.ร้อยละของงบประมาณทุนอุดหนุน 
การวิจัยพัฒนาชุมชนท้องถิ่นต่อ 
งบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัย 
ทั้งหมด 

1.3 ยกระดับการตีพิมพ์เผยแพร่และการ
ใช้ประโยชน์งานวิจัยหรือทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

6. จ านวนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร 
ระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลตาม 
เกณฑ์ประกันคุณภาพ 
7. จ านวนผลงานวิจัยที่ยื่นจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หรือได้รับ
สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร 

8. จ านวนชุมชนหรือหน่วยงานที่ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

1.4 ส่งเสริมการเรียนรู้และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยให้แก่

9. จ านวนเครือข่ายหรือหน่วยงานความร่วมมือด้านวัฒนธรรม 
10. ระดับความส าเร็จของการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการเรียน
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ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
ชุมชนท้องถิ่นเพ่ือเสริมพลังปัญญาของ
แผ่นดิน 

การสอน การบริการวิชาการและการวิจัย 

2. การยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานการผลิตบัณฑิต
ให้มีคุณภาพสร้างสรรค์
สังคม 

2. บัณฑิตมีคุณภาพ
สร้างสรรค์สังคม 

2.1 พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการวิจัย
และนวัตกรรมที่น าไปใช้พัฒนาชุมชน 

11. ร้อยละของหลักสูตรที่มีส่วนร่วมในการท านวัตกรรมของ
นักศึกษาซึ่งน าไปใช้การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น หรือมีผลงานตีพิมพ์
เผยแพร่จากงานวิจัยของนักศึกษา 

2.2 ผลิตบัณฑิตได้ตามความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต ทั้งด้านสมรรถนะวิชาชีพ 
ทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ 21 และ
คุณลักษณะ 4 ประการ คือมีทัศนคติที่
ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง
เข้มแข็ง มีอาชีพ มีงานท า และมีความ
เป็นพลเมืองดี มีวินัย  

12. ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

13. ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านการประเมินคุณภาพตาม
กรอบ KPRUQF โดยได้รับคะแนนประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
ระดับคะแนน 5 

14. ร้อยละของนักศึกษาท่ีได้รับการขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพหรือ
ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับสาขา 

15. ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่สอบผ่านใน
ระดับ B1 ตามมาตรฐาน CEFR หรือมาตรฐานอ่ืนๆ ที่เทียบเท่า 

16. อัตราการได้งานท า/ท างานตรงสาขา/ประกอบ 
อาชีพอิสระทั้งตามภูมิล าเนาและนอกภูมิล าเนาของ 
บัณฑิตภายในระยะเวลา 1 ปี 

2.3 วิเคราะห์และจัดท าหลักสูตรเดิมเชิง
บูรณาการที่ตอบสนองการพัฒนา
ท้องถิ่นและสอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาประเทศ 

17.ร้อยละของหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่มีผลการ 
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับดี 
18.จ านวนหลักสูตรที่ถูกปรับปรุงให้ทันสมัย หรือ 
หลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองต่อ 
การพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับการพัฒนา 
ประเทศ 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
19. อัตราการศึกษาต่อในพ้ืนที่ของประชากรวัย 
อุดมศึกษาเพ่ิมขึ้น 

2.4 พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ให้บูรณาการกับการ
ท างานและเสริมสร้างทักษะและ
จิตส านึกในการพัฒนาท้องถิ่น 

20. จ านวนหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนเชิง 
บูรณาการกับการปฏิบัติงานจริง 

2.5 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นมือ
อาชีพ 

21. ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 

3. การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัยให้
ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรร
มาภิบาล และเป็นองค์กร
แห่งนวัตกรรมและมีความ
มั่นคงทางการเงิน 

3. ระบบบริหาร
จัดการที่ทันสมัยตาม
หลักธรรมาภิบาล 
และเป็นองค์กรแห่ง
นวัตกรรมและมี
ความมั่นคงทางการ
เงิน 

3.1 พัฒนาระบบและกลไกการจัดหา
รายได้ที่เป็นรูปธรรมเพ่ือสร้างความ
มั่นคงทางการเงินของมหาวิทยาลัย 

 

22. จ านวนหลักสูตรระยะสั้น/การให้บริการที่ก่อให้เกิดรายได้ 

3.2 พัฒนากระบวนการสร้างความผูกพัน
ของลูกค้าและบุคลากร 

23. ระดับความผูกพันของลูกค้าและบุคลากรที่มีต่อมหาวิทยาลัย 

3.3 พัฒนาองค์การให้มีระบบบริหาร
จัดการที่ดี 

24. ร้อยละของหน่วยงานที่มีระบบการบริหารจัดการที่ได้รับการ
รับรองตามมาตรฐานสากล 

3.4 พัฒนากระบวนการท างานให้มี
ประสิทธิภาพโดยการน าเทคโนโลยีที่
ทันสมัยรองรับการเป็นมหาวิทยาลัย
อิเล็กทรอนิกส์ 

25. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการ ให้บริการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัยฯ(2565) 

26. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการให้บริการระบบ
เครอืข่ายภายในมหาวิทยาลัยฯ(2565) 

27. มีระบบบริการแบบดิจิทัล(2565) 
3.5 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลที่เอ้ือ
ต่อการรักษาคนดี คนเก่ง และพัฒนา

28. ร้อยละบุคลากรที่มีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
สมรรถนะบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ 

3.6 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
องค์กรภายในและต่างประเทศเพ่ือ
เสริมสร้างประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์
และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

29.จ านวนเครือข่ายที่ด าเนินกิจกรรมความร่วมมือในการพัฒนา
องค์กร 
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สารบัญ 
         หน้า 

ค าน า              ก 
บทสรุปผู้บริหาร            ข 
สารบัญ             ญ    
            
ส่วนที่ 1 กรอบแนวคิด 
 - หลักการและเหตุผล         1 
 - นโยบาย สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ  1 
 
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ศักยภาพพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
 - ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด    18 
 - การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ศักยภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด  20 
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ส่วนที่ 1 
กรอบแนวคิด 

 
หลักการและเหตุผล 

การจัดท าแผนกลยุทธ์ส าหรับองค์กรเป็นสิ่งที่มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการบริหาร
จัดการองค์กรภาครัฐแนวใหม่ เป็นกระบวนการเชิงวิเคราะห์สังเคราะห์ที่ผ่านกระบวนการจัดท าอย่างมีส่วน
ร่วมในการก าหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ สอดคล้อง
กับสถานภาพภายใต้บริบทแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และอ่ืนๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป
อย่างต่อเนื่อง เป็นเครื่องมือที่ใช้เป็นกรอบการก าหนดทิศทางการปฏิบัติและการพัฒนาองค์กร และเป็น
แนวทางให้บุคลากรและหน่วยงานต่างๆ ในองค์กรใช้เป็นเครื่องมือส าหรับการแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การ
ปฏิบัติต่อไป 

สืบเนื่องตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
หมวด 3 มาตรา 14 ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี เพ่ือแปลงเป็นแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี และก าหนดแนวทางในการจัดสรรงบประมาณตอบสนองต่อนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่
เปลี่ยนแปลง ประกอบกับแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด พ.ศ. 2556-2560 ได้สิ้นสุด
ระยะเวลาลง จากเหตุที่กล่าวมา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด จึงมีความจ าเป็นในการจัดท าแผน
กลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับปรับปรุง 2565) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัย  ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย ช่วยส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัยและแนวทางการปฏิบัติร่วมกันของบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัย และสามารถใช้เป็นเครื่องมือ
ส าหรับการด าเนินงาน การแปลงแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมที่จะส่งผลให้มหาวิทยาลัยประสบ
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 
นโยบาย สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร 
 การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้ก้าวไปข้างหน้าและบรรลุเป้าหมายนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณา
ปัจจัยต่างๆ ในด้านนโยบาย สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลกระทบรอบด้าน ดังต่อไปนี้ 

1. นโยบายรัฐบาล (ค าแถลงนโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี วันที่ 25-
26 กรกฏาคม 2562) 

2. กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
3. ไทยแลนด์ 4.0 
4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565) 
5. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) 
6. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
7. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
8. นโยบายการปรับยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
9. แผนพัฒนาจังหวัดก าแพงเพชร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 
10. แผนพัฒนาจังหวัดตาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 
11. นโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จังหวัดตาก 
12. กรอบการประเมินสถาบันอุดมศึกษาจากหน่วยงานภายนอก 
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1. นโยบายรัฐบาล (ค าแถลงนโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี วันที่ 25-26 
กรกฏาคม 2562) 

ประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องผ่านวิสัยทัศน์และการขับเคลื่อนการพัฒนาของผู้น าประเทศใน
อดีต และในวันนี้วิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนประเทศของรัฐบาลชุดนี้ คือ “มุ่งมั่นให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่
พัฒนาแล้วในศตวรรษท่ี 21” โดยรัฐบาลได้ก าหนด นโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน ดังนี้  
นโยบายหลัก 12 ด้าน 

1) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2) การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 
3) การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
4) การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 
5) การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
6) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
7) การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
8) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
9) การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
10) การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
11) การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
12) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 
 

2. กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้ วิสัยทัศน์ดังกล่าว
จะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ 
การด ารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจาก   
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุ
สังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่
ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร 
ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ
และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเก้ือกูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 
 “ม่ันคง” หมายถึง การที่ประเทศจะต้องเกิดความสงบสุข สันติ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน ไม่ใช้ความรุนแรง หรือวิถีทางนอกกฎหมาย มีความรักใคร่สามัคคีกัน 
 “ม่ังคั่ง” หมายถึง การท าให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามสมควรแก่ฐานะ การท าให้เศรษฐกิจมี
ความเชื่อมโยงระหว่างกันมากขึ้น โดยให้ความส าคัญกับการค้าขายกับประเทศเพ่ือนบ้าน มากกว่าที่จะพ่ึงพา
แต่เฉพาะการส่งออกไปขายยังประเทศที่อยู่ไกล บริหารจัดการภายในประเทศอย่างบูรณาการ ทั้งการ
ทรัพยากรน้ า การประกอบอาชีพ การศึกษา และ สิ่งแวดล้อมให้ด าเนินไปอย่างสมดุล 
 “ยั่งยืน” หมายถึง การค านึงถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน ไม่ด าเนินการโครงการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดภาระแก่
ลูกหลานในอนาคตข้างหน้า ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสมตามก าลังความสามารถของตนเอง ใช้หลักเหตุ
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และผล และการรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลง หรือการมีภูมิคุ้มกันตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
 ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จ าเป็นจะต้องมี
การวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพ่ือถ่ายทอดแนว
ทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคต 
ของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคม ใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือ
คติพจน์ประจ าชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ใน
กลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี  สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่ง
ยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ 
ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ ด้านความมั่นคง (2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม (5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (6) 
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 
3. ไทยแลนด์ 4.0 
 “ไทยแลนด์ 4.0” เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือโมเดลพัฒนา
เศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่เข้ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ที่ ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ที่มีภารกิจ
ส าคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ เพ่ือปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนา
ประเทศให้เจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างเร็ว รุนแรงในศตวรรษ
ที่ 21 ได ้
 ประเทศไทยในอดีตที่ผ่านมามีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจเป็นไปอย่างต่อ เนื่องตั้งแต่ยุคแรก หรือ 
“ประเทศไทย 1.0” เน้นการเกษตรเป็นหลัก เช่น ผลิตและขาย พืชไร่ พืชสวน เลี้ยงสัตว์ เป็นต้น ยุคสอง หรือ 
“ประเทศไทย 2.0” เน้นอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้นแต่เป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก เช่น การผลิตและขายรองเท้า 
เครื่องหนัง เครื่องดื่ม เครื่องประดับ เครื่องเขียน กระเป๋า เครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น และปัจจุบัน (พ.ศ.2559) จัด
อยู่ในยุคที่สาม หรือ ”ประเทศไทย 3.0” เป็นอุตสาหกรรมหนักและการส่งออก เช่น การผลิตและขาย ส่งออก
เหล็กกล้า รถยนต์ กลั่นน้ ามัน แยกก๊าซธรรมชาติ ปูนซีเมนต์ เป็นต้น แต่ไทยในยุค 1.0 2.0 และ 3.0 รายไ ด้
ประเทศยังอยู่ในระดับปานกลาง จึงต้องเร่งพัฒนาเศรษฐกิจสร้างประเทศ จึงเป็นเหตุให้น าไปสู่ยุคที่สี่ ให้รหัส
ใหม่ว่า ”ประเทศไทย 4.0” ให้เป็นเศรษฐกิจใหม่ (New Engines of Growth) มีรายได้สูง โดยวางเป้าหมาย
ให้เกิดภายใน 5-6 ปีนี้  เป็นการการวางภาพอนาคตทางเศรษฐกิจที่ ชัดเจนของประเทศที่ พัฒนา 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 เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่
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สินค้าเชิง “นวัตกรรม” เปลี่ยนการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี 
ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม และเปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน 
 ดังนั้น จึงควรมีการเปลี่ยนวิธีการที่มีลักษณะสาคัญ คือ เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมในปัจจุบัน 
ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องมีฐานะที่
มั่นคง และเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ 
SMEs ที่มีอยู่และรัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา ไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startups 
บริษัทเกิดใหม่ที่มีศักยภาพสูง เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ าไปสู่ High 
Value Services และเปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง 
 เพ่ือให้เกิดผลจริงต้องมีการพัฒนาวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ดังนี้ 

1. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น สร้างเส้นทางธุรกิจใหม่ (New Startups) ด้าน
เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีอาหาร เป็นต้น 

2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เช่น พัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพ เทคโนโลยี
การแพทย์ สปา เป็นต้น 

3. กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม เช่น 
เทคโนโลยีหุ่นยนต์ เป็นต้น 

4. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และ
เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว เช่น เทคโนโลยีด้านการเงิน อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดย ไม่ต้องใช้คน เทคโนโลยี
การศึกษา E-Marketplaces E-Commerce เป็นต้น 

5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง เช่น เทคโนโลยีการออกแบบ 
ธุรกิจไลฟ์สไตล์ เทคโนโลยีการท่องเที่ยว การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ เป็นต้น 

การพัฒนาประเทศภายใต้โมเดล “ประเทศไทย 4.0” จะใช้แนวทาง “สานพลังประชารัฐ” เป็นตัวการ
ขับเคลื่อน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ภาคการเงินการธนาคาร ภาคประชาชน ภาค
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่างๆ ร่วมกันระดมความคิด ผนึกก าลังกันขับเคลื่อน ผ่าน
โครงการ บันทึกความร่วมมือ กิจกรรม หรือ งานวิจัยต่างๆ โดยการด าเนินงานของ ”ประชารัฐ” กลุ่มต่างๆ 
อันได้แก่ กลุ่มที่ 1 การยกระดับนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์การปรับแก้กฎหมายและกลไกภาครัฐ พัฒนา      
คลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และการดึงดูดการลงทุน และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน กลุ่มที่ 2 
การพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ กลุ่มที่ 3 การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและไมล์ การสร้างรายได้ และการกระตุ้นการใช้จ่ายภาครัฐ กลุ่มที่ 4 การศึกษาพ้ืนฐานและพัฒนา
ผู้น า (โรงเรียนประชารัฐ) รวมทั้งการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ และกลุ่มที่ 5 การส่งเสริมการส่งออกและการ
ลงทุนในต่างประเทศ รวมทั้งการส่งเสริมกลุ่ม SMEs และผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ซึ่งแต่ละกลุ่มก าลัง
วางระบบและก าหนดแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายอย่างเข้มข้น 
 
4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565) 
 จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การ
ก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และ
กรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาใน
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แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย
จากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ โดยมีแนวทางในการ
พัฒนา ดังนี้ 
 1. การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

1.1) การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 
1.2) การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
1.3) การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
1.4) การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 
1.5) การปรับโครงสร้างการผลิต 

2. การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
2.1) การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
2.2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง 
2.3) การพัฒนาด้านสุขภาพ 
2.4) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย 

3. การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
3.1) การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ 
3.2) การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับ

ปัจเจก 
3.3) การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร 
3.4) การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค 

4. การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
4.1) การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกของเมือง 
4.2) การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน 
4.3) การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

5. การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5.1) การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการเติบโตสีเขียว 
5.2) การส่งเสริมการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5.3) การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว 
5.4) การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

5.5) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
5.6) การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
การบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 

6. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
6.1) การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ 
6.2) การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
6.3) การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม 
6.4) การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 
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5. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) 
 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดท ากรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 
2551 – 2565) ขึ้น เพ่ือเป็นกรอบและแนวทางการพัฒนาการศึกษาที่ชัดเจนร่วมกันของอุดมศึกษาไทย โดยมี
เป้าหมายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 เมื่อสิ้นสุดแผนในปี พ.ศ. 2565 คือ “ยกระดับคุณภาพ
อุดมศึกษาไทย เพ่ือผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถปรับตัวส าหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิตพัฒนา
ศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้และนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศใน
โลกาภิวัฒน์ สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทยโดยใช้กลไกของธรรมาภิบาลการเงินการก ากับ
มาตรฐานและเครือข่ายอุดมศึกษาบนพ้ืนฐานของเสรีภาพทางวิชาการความหลากหลายและเอกภาพเชิง
ระบบ” ประกอบด้วย 

1) ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทยเพ่ือผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ 
2) พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้ และนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศ 
3) สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย โดยใช้กลไกธรรมาภิบาล การเงิน การก ากับมาตรฐาน

และเครือข่ายอุดมศึกษาบนพ้ืนฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ได้ด าเนินงานตามกรอบแผนอุดมศึกษาโดยได้จัดท ายุทธศาสตร์ให้

สอดคล้องกับทิศทางและกรอบการด าเนินงานตามแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 
2565) เช่น ด้านการเรียนการสอนมีการลดเลิกหลักสูตรที่ไม่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน สร้าง
กระบวนการพัฒนานักศึกษาเพ่ือความแข็งแกร่งทางวิชาการและคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนให้ แก่นักศึกษาตามอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัย สร้างหลักสูตรเพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สนับสนุนและส่งเสริมการท า
ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม มีกองทุนสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร มีการจัดวาง
ระบบการเงิน งบประมาณ ภายใต้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 
6. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
 เนื่องจากแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 – 2559) สิ้นสุดลง ดังนั้น ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษาจึงได้จัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ซึ่งเป็นแผนระยะยาว 20 ปี 
เพ่ือเป็นแผนแม่บทส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนา โดยก าหนดวิสัยทัศน์ 
จุดมุ่งหมาย เป้าหมาย ตัวชี้วัด และยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ ดังนี้ 
 วิสัยทัศน์ (Vision) 

“คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข  
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” 
 วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 4 ประการ คือ 

1) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
2) เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ 

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
3) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี  

และร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 
4) เพื่อน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ า 

ภายในประเทศลดลงเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น 
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 แผนการศึกษาแห่งชาติได้วางเป้าหมายไว้ 2 ด้าน คือ 
 1) เป้าหมายด้านผู้ เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและคุณลักษณะต่อไปนี้ 

- 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) ทักษะด้าน
ความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า (Collaboration,Teamwork and Leadership) ทักษะด้าน
การสื่อสาร สารสนเทศ และการรู้ เท่าทันสื่อ (Communications, Information and Media Literacy) 
ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะ
อาชีพ และทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม(Compassion) 
 2) เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ประการ ดังนี้ 

2.1) ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access) 
2.2) ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่าง 

เท่าเทียม (Equity) 
  2.3) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็มตาม
ศักยภาพ (Quality) 

2.4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือการลงทุนทางการศึกษาท่ีคุ้มค่าและ 
บรรลุเป้าหมาย (Efficiency) 

2.5) ระบบการศึกษาท่ีสนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีเป็นพลวัตและบริบท 
ที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) มี 

แผนการศึกษาแห่งชาติได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์หลักที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ   
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพ่ือสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ   

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา   
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา   
 
7. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ถือเป็นแผนแม่บทหลักใน
การพัฒนาประเทศ มีหลักการส าคัญคือ “ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีส าหรับ
คนไทย พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์มีวินัย ใฝ่รู้มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์มีทัศนคติที่ดี 
รับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงานหลักในภาคการจัด
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การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพคนของประเทศ ได้ตระหนักถึงความสาคัญดังกล่าว ดังนั้น ภายใต้วิสัยทัศน์ “มุ่ง
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม” ของแผนพัฒน าการศึกษาฉบับนี้จึง
ได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์และวางเป้าหมายที่สามารถตอบสนองการพัฒนาที่ส าคัญในด้านต่างๆ คือ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ที่มุ่งหวังให้คน
ไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต ซึ่งตอบสนองการ
พัฒนาในด้านคุณภาพและด้านการตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ที่มุ่งหวังให้มีการผลิตครูได้
สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท และมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
สามารถใช้ศักยภาพในการสอนได้อย่างเต็มที่ ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนา
ประเทศ ที่มุ่งหวังให้ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ และมี
องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้าน
คุณภาพ และด้านการตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
ที่มุ่งหวังให้การบริการการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มทุกวัยในระดับที่เหมาะสมกับสภาพบริบทและสภาพพ้ืนที่ ซึ่ง
ตอบสนองการพัฒนาในด้านการเข้าถึงการให้บริการและด้านความเท่าเทียม 

ยุทธศาสตร์ 5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิตอลเพ่ือการศึกษา ที่มุ่งหวังให้คนไทยได้รับ
โอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านการ
เข้าถึงการให้บริการ ด้านความเท่าเทียม และด้านประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ที่มุ่งหวังให้มีการใช้ทรัพยากรทั้งด้านงบประมาณและบุคลากรได้อย่างคุ้มค่า ไม่เกิดการสูญเปล่า และมีความ
คล่องตัว ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านประสิทธิภาพ 
 
8. นโยบายการปรับยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)(ฉบับปรับปรุง 
11 ตุลาคม 2561) 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศได้ร่วมหารือและก าหนดแนวทางการยกระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) มุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น โดย
ก าหนดวิสัยทัศน์ คือ “มหาวิทยาลัยราชภัฏเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นเลิศ โดยกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนเพ่ือการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน” ซึ่งมีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้ 
 1. พันธกิจ 
  1. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มัทัศนคติที่ดี เป็นพลเมืองดีในสังคมและมีสมรรถนะตามความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
  2. วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับมุ่งเน้น
การบูรณาการเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ด้อย่างเป็นรูปธรรม 
  3. พัฒนาท้องถิ่นตามศักยภาพ สภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน  โดยการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และน้องน าแนวพระราชด าริสู่การปฏิบัติ 
  4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาพส่วนเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของผู้น าชุมชนให้มีคุณธรรมและความสามารถในการบริหารงานเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวม 
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  5. บริการจัดการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล 
พร้อมรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 2. สถาบัน 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นที่พ่ึงของท้องถิ่น ในการให้ความรู้ ให้ความ
จริง มีความเป็นกลางทางการเมือง ประสานความร่วมมือกับองค์กรต่างๆในการพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุ
เป้าหมาย 
 3. อัตลักษณ์บัณฑิต 
  บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมีความรู้ ความสามารถเชิงวิชาการวิชาชีพ พร้อมด้วยคุณลักษณะ
คนไทยตามพระราโชบายด้านการศึกษา 4 ประการ คือ  
  1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง คือ มีความรู้ ความเข้าใจต่อชาติ บ้านเมือง ยึดมั่นในศาสนา มั่ง
คงในสถาบันพระมหากษัตริย์ และมีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 
  2. มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง คือ รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด – ชอบ สิ่งที่ชั่ว – ดี ปฏิบัติแต่สิ่งที่
ชอบ สิ่งที่งาม ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว และช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 
  3. มีงานท า มีอาชีพ คือ การสร้างให้เด็กและเยาวชนรักงาน สู้งานท าจนงานส าเร็จ มีงานท า
สามารถเลี้ยงต้นเองและครอบครัวได้ 
  4. เป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย คือ ส านักในหน้าที่ของทุกคนในการเป็นพลเมืองดี ส่งเสริม
ให้ทุกคนมีโอกาสท าหน้าที่พลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จ าท าเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องท า” ด้วยความมีน้ าใจและ
ความเอ้ืออาทร 
 4. สมรรถนะบัณฑิต 
  บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาการ วิชาชีพ มีทักษะการเรียนรู้
แห่งศตวรรษท่ี 21 มีความเป็นมืออาชีพ 
 
 5. ยุทธศาสตร์ 
  5.1 การพัฒนาท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ 
   1. สร้างและพัฒนาความร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัดในการวางแผนพัฒนาเชิง
พ้ืนที่ และด าเนินโครงการตามพันธกิจและศักยภาพของมหาวิทยาลัยโดยก าหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ รวมถึง TimeLine ในการด าเนินการทุกขั้นตอนอย่างเป็นรูปธรรม (ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะ
ยาว) ทัง้นี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดด้วย 
   2. บูรณาการความร่วมมือในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย(ภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาคประชาสังคม) ในการด าเนินโครงการพัฒนาให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีนัยส าคัญ 
   3. บูรณาการการจัดการเรียนการสอบ การวิจัยของนักศึกษา และอาจารย์กับการ
พัฒนาท้องถิ่น 
  ตัวชี้วัด 
   1. มีฐานข้อมูลของพ้ืนที่บริการ (ศักยภาพชุมชน สภาพปัญหา และความต้องการที่
แท้จริงของชุมชน) เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ ประเมินและวางแผนงานพัฒนาเชิงพ้ืนที่ตามศักยภาพของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
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   2. จ านวนหมู่บ้าน / โรงเรียน ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏด าเนินโครงการอันเป็นผลจาก
การวางแผนพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 
   3. ร้อยละสะสมของจ านวนหมู่บ้านที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเข้าด าเนินโครงการพัฒนา
เปรียบเทียบกับจ านวนหมู่บ้านทั้งหมดในพ้ืนที่บริการ (การกระจายตัวเชิงพ้ืนที่) 
   4. จ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และจ านวนโครงการฯ
สะสม (แยกประเภทตามเป้าหมาย) 
   5. จ านวนภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่ร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่บริการ 
   6. อัตราส่วนโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นแกนน าเปรียบเทียบ
กับโครงการพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมดของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
   7. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับการน้อมน าพระราโชบายด้านการศึกษา เพื่อ
เสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ประการ สู่การปฏิบัติในพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
   8. อัตราการอ่านออกเขียนได้ ของจ านวนประชากร โดยเฉพาะประชากรในวัน
ประถมศึกษาในพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
   9. ร้อยละของหมู่บ้านที่มีดัชนีความสุขมวลรวมชุมชนเพิ่มขึ้น 
   10. อัตราการเพ่ิมขึ้นของรายได้ครัวเรือนในพ้ืนที่การพัฒนาของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ 
   11. มีแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือเสริมสร้างคุ
ค่าและจิตส านึกรักษ์ท้องถิ่น 
   12. จ านวนวิสาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการใหม่ในพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏที่ประสบความส าเร็จ จากการสนับสนุนองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
   13. อัตราการอพยพของประชากรวันท างานในท้องถิ่นลดลง 
  5.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
  กลยุทธ์ 
   1. ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ทันสมัยและพัมนาหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่
ตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ 
   2. พัฒนาศักยภาพผู้สอนให้เป็นมืออาชีพ 
   3. พัฒนาห้องปฏิบัติการ/อุปกรณ์การเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 
   4. ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้บูรณาการกับการท างานและเสริมสร้างทักษะ
และจิตส านึกในการพัฒนาท้องถิ่น 
   5. ผลิตบัณฑิตได้ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งด้านสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะ
บัณฑิตศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ คือ มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 
มีอาชีพ มีงานท า และมีความเป็นพลเมืองดี มีวินัย 
   6. จัดท าแผนพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาในลักษณะการ Reprofile อย่าง
เป็นรูปธรรม โดยก าหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมถึงระยะเวลาและขั้นตอนการด าเนินการ 
(TimeLine) ในการปฏิบัติอย่างชัดเจน 
  ตัวชี้วัด 
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   1. จ านวนหลักสูตรที่ถูกปรับปรุงให้ทันสมัยและหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการ
ที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
   2. ผลงานของนักศึกษา / อาจารย์ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือได้รับรางวัลใน
ระดับชาติและนานาชาติ 
   3. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการประกาศนียบัตรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องการสาขาที่
ส าเร็จการศึกษา 
   4. ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรีตามมาตรฐาน CEFR หรือมาตรฐานอื่นๆท่ีเทียบเท่า 
   5. อัตราการได้งานท า/ท างานตรงสาขา/ประกอบอาชีพอิสระทั้งตามภูมิล าเนาและ
นอภูมิล าเนา ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยาลัยราชภัฏ ภายในระยะเวลา 1 ปี 
   6. ผลการประเมินสมรรถนะของบัณฑิตโดยสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต 
   7. อัตราการศึกษาต่อในพ้ืนที่ของประชากรวัยอุดมศึกษาเพ่ิมขึ้น 
 
 5.3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
  กลยุทธ์ 
   1. ส่งเสริมบุคลากรที่ เป็นคนดีและคนเก่งให้ พัฒนาและแสดงออกถึงความรู้
ความสามารถ และศักยภาพในการพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างเต็มที่ 
   2. เพ่ิมบทบาทการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นโดยให้ความส าคัญกับการบูรณาการ
การเรียนการสอนกับการพัฒนาท้องถิ่น และการสร้างผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา 
   3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศเพ่ือเสริมสร้าง
ประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
   4. ปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะด้านฐานข้อมูลงบประมาณและ
บุคลากรให้ทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธาภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล 
  ตัวชี้วัด 
   1. จ านวนอาจารย์และนักศึกษา ศิษย์เก่า ที่ได้รับรางวัลในระดับชาติ นานาชาติ 
   2. อัตราส่วนจ านวนผลงานวิจัยและองค์ความรู้ต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาต่อ
จ านวนผลงานดังกล่าวที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 
   3. ผลการส ารวจการรับรู้ข่าวสาร (นโยบาย แผนพัฒนาต่างๆ ที่ส าคัญระดับชาติ 
จังหวัด องค์กร) ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 
   4. จ านวนฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการและการตัดสินใจตามพันธกิจหลักของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
   5. ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการบริหารงานภาครัฐอยู่ใน
ระดับสูงหรือสูงมาก 
   6. จ านวนเครือข่ายความร่วมมือกังอค์กรภายในและต่างประเทศ 
   7. ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   8. ฐานข้อมูลศิษย์เก่าและกิจกรรมสัมพันธ์เพ่ือขยายเครือข่ายและปรับปรุงฐานศิษย์
เก่า 
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   9. ผลส ารวจความคิดเห็นความพึงพอใจของประชาชนผู้ รับบริการที่มีต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 
9. แผนพัฒนาจังหวัดกาแพงเพชร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 
 การจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดฉบับนี้ เพ่ือสนองตอบการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดก าแพงเพชร 
โดยมีวิสัยทัศน์ เป็นเป้าหมายในเชิงผลลัพธ์ที่จังหวัดต้องการให้เกิดขึ้น โดยแสดงถึงจุดเน้นหรือสิ่งที่จังหวัด
ต้องการจะเป็นในอนาคตอย่างชัดเจน รวมั้งมีความเป็นไปได้ สอดคล้องกับการวิเคราะห์สภาวการณ์และ
โอกาสของพ้ืนที่ และมีการระบุต าแหน่งการพัฒนาของจังหวัดอย่างชัดเจน โดยผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
การทุกภาคส่วนของจังหวัดได้ก าหนดต าแหน่งการพัฒนาจังหวัด (Positioning) ที่ให้ความส าคัญกับประเด็น
ต่างๆต่อไปนี้ (1) แหล่งผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย (2) แหล่งผลิตพืชพลังงานทดแทน (3) การ
ท่องเที่ยวมรดกโลก โดยได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ดังนี้ “แหล่งผลิต แปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย ฐานผลิตพืช
พลังงานทดแทน และเมืองท่องเที่ยวมรดกโลก” 
 
 1. พันธกิจ (Mission) 

เพ่ือให้การพัฒนาจังหวัดก าแพงเพชรมุ่งสู่การเป็น “แหล่งผลิต แปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย  
ฐานผลิตพืชพลังงานทดแทน และเมืองท่องเที่ยวมรดกโลก”ภารกิจหลักและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ซึ่ง
จะน าไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีดังนี้ 

1. ยกระดับการผลิต การแปรรูป การตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย และส่งเสริมการผลิตพืช 
พลังงานทดแทนอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ส่งเสริมและบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการท่องเที่ยว 
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน สร้างสังคมท่ีเข้มแข็ง และบริหารจัดการ 

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
2. เป้าประสงค์รวม (Overall Goals) 

เพ่ือให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาจังหวัดและสามารถปรับตัวให้เข้ากับ  
การเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนการบรรลุตามวิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัด ที่พึง
ปรารถนาตามแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี จึงกาหนดเป้าประสงค์รวมของการพัฒนาไว้ ดังนี้ 

1. ปริมาณผลผลิตการเกษตรปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 
2. รายได้จากการจ าหน่ายสินค้าเกษตรแปรรูปเพิ่มข้ึน 
3. จ านวนแปลง/ฟาร์ม ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัย (GAP) เพ่ิมข้ึน 
4. สัดส่วนปริมาณพืชพลังงานต่อสินค้าเกษตรทั้งหมดเพ่ิมข้ึน 
5. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน และแหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ 

มาตรฐานการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 
6. ประชาชนมีระดับคุณภาพชีวิตสูงขึ้น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และมี 

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 3. ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) 

1. พัฒนาห่วงโซ่คุณค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย และส่งเสริมการผลิตพืชพลังงานทดแทนอย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

2. บริหารจัดการการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
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3. พัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงทางสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 
10. แผนพัฒนาจังหวัดตาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 
 การพัฒนาจังหวัดตากในช่วงที่ผ่านมา จังหวัดสามารถจัดท าค าของบประมาณเองได้เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนและพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านอาชีพ การท่องเที่ยว การค้าชายแดนครอบคลุมทุกด้าน 
ทั้งนี้ปัญหาความต้องการของประชาชนได้ผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน สรุปปัญหาความ
ต้องการที่สอดรับกับศักยภาพในพ้ืนที่จังหวัด จึงก าหนดวิสัยทัศน์ในแผนพัฒนาจังหวัดตาก ระยะ 4 ปี คือ 
“เมืองน่าอยู่ ประตูการค้าชายแดน”  

1. พันธกิจ/เป้าประสงค์รวม 
1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ให้มีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
2. เพ่ืออนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
3. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตร 
4. เพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และส่งเสริมการค้า การลงทุน ในพื้นที่การค้า 

ชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการบริหารจัดการเพื่อป้องกันรักษาความม่ันคง 

ชายแดน การรักษาความสงบเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ 
2. ประเด็นยุทธศาสตร์ 

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

3. เป้าประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้มีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
2. เพ่ือป้องกัน อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตร 
4. เพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และส่งเสริมการค้าการลงทุนในพ้ืนที่การค้า

ชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
5. การบริหารจัดการเพ่ือป้องกันรักษาความม่ันคงชายแดน การรักษาความสงบเรียบร้อยมี

ประสิทธิภาพ 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ   

 
11. นโยบายการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 

ตามท่ีคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เข้ามาบริหารประเทศ และก าหนดแนวทางใน 
การด าเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการค้าชายแดนผ่านการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ โดยมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ลงวันที่ 19 
มิถุนายน 2557 ซึ่งก าหนดจัดการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิ เศษ (กนพ.) ครั้งที่ 
1/2557 เมื่อวันอังคารที่ 15 กรกฎาคม 2557 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้พ้ืนที่ที่มีศักยภาพเหมาะสมในการ
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จัดตั้งเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรกของไทยใน 5 พื้นที่ชายแดน รวมถึงพ้ืนที่อ า เภอแม่สอด จังหวัด
ตาก 
 1. แผนงานเพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดตาก 

1) แผนงานระยะเร่งด่วน 
1) การเตรียมความพร้อมโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคม ดังนี้ 

1. แผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร ซึ่งมีแผนดาเนินการ 
ในปี 2557 – 2564 แบ่งเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานคมนาคม 40 โครงการ วงเงิน 120,294.94 ล้านบาท และ
โครงสร้างพ้ืนฐานด่านศุลกากร 10 โครงการ 5,146.87 ล้านบาท ซึ่งรวมถึงการก่อสร้างด่านศุลกากรแม่สอด
แห่งที่ 2 ด้วย 

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 าดิบเพ่ือรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ราษฎร
อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ประสบปัญหาวิกฤติน้ าทั้งน้ าแล้งและน้ าท่วมเป็นประจ าทุกปี คือในช่วงฤดูแล้ง
ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ าเพ่ือทาการเกษตร ในเขตต าบลพระธาตุผาแดง ต าบลแม่ตาวและต าบลแม่กุ 
ในช่วงฤดูฝนประสบปัญหาน้ าท่วมในเขตเทศบาลแม่สอด ประกอบกับ จังหวัดได้เร่งรัดพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน และแหล่งน้ าดิบในการจัดท าน้ าประปาที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอรองรับการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ จึงมีความจ าเป็นในการสร้างอ่างเก็บน้ า ขนาดความจุ 13.30 ล้านลูกบาศก์เมตร เพ่ิมพ้ืนที่
ชลประทาน จานวน 6,740 ไร่ ในพ้ืนที่ หมู่ที่ 6 บ้านขุนห้วยแม่สอด ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก เนื้อที่ 
1,068 ไร ่
 2) แผนระยะกลาง และระยะยาว 

1) จัดหาพื้นที่ส าหรับรองรับการจัดตั้งเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  
  2) โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ าเมยแห่งที่ 2 พร้อมโครงข่าย และศูนย์ให้บริการแบบ
จุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) การก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ าเมยแห่งที่ 2 พร้อมโครงข่าย สถานที่ตั้ง
บ้านวังตะเคียน ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 

3) การขยายสนามบินแม่สอดให้มีการเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน  
4) การพัฒนาเส้นทางคมนาคมในอ าเภอแม่สอด มีโครงการขยายเส้นทางคมนาคม และการ 

ซ่อมแซมเส้นทางรอบเมืองแม่สอดหลายจุด เพ่ือเชื่อมโยงเส้นทางการคมนาคมขนส่งให้ครอบคลุมพ้ืนที่เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนมากข้ึน งบประมาณ 1,533.57 ล้านบาท 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.) 



15 
 

  5) การพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยง อ.พบพระ – อ.อุ้มผาง พัฒนาเส้นทางเข้าเขตแดนเมียนมาร์ 
บริเวณบ้านวาเล่ย์เหนือ ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ ถึงบ้านหนองบัว ต.หนองบัว อ.อุ้มผาง ระยะทาง 28 กม. 
งบประมาณ 650 ล้านบาท เพ่ือเพ่ิมช่องทางการค้าชายแดนกับเมียนมาร์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ เนื่องจากสามารถลดระยะเวลาในการเดินทางจากอ าเภอแม่สอดถึงอ าเภออุ้มผางให้เหลือเพียง
ครึ่งหนึ่งของการใช้เส้นทางปกติ 

6) โครงการขุดเจาะอุโมงค์ถนนสายตาก – แม่สอด (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12) จังหวัด 
ตากร่วมหารือถึงแนวทางการการขุดเจาะอุโมงค์ถนนสายตาก – แม่สอด รวมถึงการสร้างสะพานเชื่อมในบาง
จุดเพ่ือลดความคดเคี้ยวและลาดชันของเส้นทาง และออกแบบเส้นทางดังกล่าวให้สามารถใช้แนวเส้นทางและ
อุโมงค์ร่วมกับเส้นทางรถไฟได้ ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในการใช้
เส้นทาง เพ่ิมความสะดวกสบายและลดเวลาในการเดินทางจากเดิมที่ต้องใช้เวลา 60 – 90 นาที ให้เหลือเพียง 
30 – 40 นาที และส่งเสริมให้เกิดการค้าการลงทุนตามแนวเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ East – West 
Economic Corridor (EWEC) รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดนซึ่งจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ โดยจังหวัดจะได้มีหนังสือถึงกระทรวงคมนาคมเพ่ือขอรับการ
สนับสนุนแนวคิดและจัดสรรงบประมาณการขุดเจาะอุโมงค์ถนนและเส้นทางรถไฟสายตาก – แม่สอด ต่อไป 
  

2. การวางผังเมืองรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก 
รัฐบาลมีนโยบายเสริมสร้างศักยภาพและเพ่ิมขีดความสามารถในการเข้าสู่ AEC โดยพัฒนา 

เมืองชายแดนเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ : Special Economic Zones) ในการน าประเทศเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน กระตุ้นเศรษฐกิจ กระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ลดความเหลื่อมล้ า ยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน และเสริมความมั่นคงของประเทศ 
  ส าหรับจังหวัดตาก กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ก าหนดแนวคิดการวางผังพัฒนาพ้ืนที่เฉพาะ
เพ่ือรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตาก โดยวาง Positioning คือ “เมืองคู่แฝดเขตการค้าเมียวดี สหภาพ
เมียนมาร์ มีระยะทางไปยังท่าเรือมะละแหม่ง และเมืองย่างกุ้งที่ใกล้ที่สุด” โดยมีแนวทางการพัฒนาเป็นเขต
อุตสาหกรรมสิ่งทอ เฟอร์นิเจอร์ ศูนย์ขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ คลังสินค้า ที่อยู่อาศัยสาหรับแรงงานและ
ประกอบการ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาฝีมือแรงงาน 
  โดยด าเนินการเร่งรัดวางและปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัด ผังพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ผังเมืองรวมเมือง และผังเมืองรวมชุมชนชายแดน เพ่ือจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินและระบบคมนาคม
ขนส่งให้สอดคล้องกับการพัฒนาพ้ืนที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ออกแบบวางผังพ้ืนที่เฉพาะชุมชนชายแดนวาง
ผังโซนนิ่งการใช้ประโยชน์ที่ดิน วางระบบสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ และออกแบบรายละเอียดโครงการ
พัฒนาต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ให้เป็นระเบียบ สวยงาม และปลอดภัย 
 
 3. สิทธิประโยชน์และการส่งเสริมการค้า การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก 
  มติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เรื่องนโยบายส่งเสริมการ
ลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ มีสาระส าคัญของการใช้สิทธิประโยชน์ จาแนกเป็น 2 กรณี ดังนี้ 

1) กรณีเป็นกิจการทัว่ไปในประเภทกิจการที่อยู่ในข่ายให้การส่งเสริมและตั้งในเขตพัฒนา 
เศรษฐกิจพิเศษ 

2) กรณีเป็นกิจกรรมเป้าหมายสาหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให้ได้รับสิทธิประโยชน์ อาทิ  
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ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี โดยจ ากัดเวลาไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าที่ดินและทุน
หมุนเวียน ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลฯ ร้อยละ 50 ของอัตราปรกติ เป็นระยะเวลา 5 ปี หักค่าขนส่ง ค่า
ไฟฟ้า และค่าประปา 2 เท่า เป็นเวลา 10 ปี 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ก าหนดบทบาท  
ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก เป็น “ศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าระหว่างประเทศ/เครือข่ายอุตสาหกรรม
ที่ใช้แรงงานเข้มข้น” โดยก าหนดโครงสร้างเศรษฐกิจ บริการ 51.47 % เกษตร 24.94 % อุตสาหกรรม 16.93 
% มีผลผลิตในพ้ืนที่ ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าว ถั่วเขียวผิวมัน ถั่วเหลือง พืชผัก ประมงน้ าจืด อุตสาหกรรม
ส่วนใหญ่เกี่ยวกับเครื่องแต่งกาย เกษตร และสิ่งทอ ในขณะที่ภาคบริการเป็นขายส่ง/ขายปลีก โดยมี
อุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย ได้แก่ 
  - อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

- อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรและประมง เช่น อุตสาหกรรมแป้งข้าวโพด น้ามันข้าวโพด 
- การผลิตอาหารสัตว์ 
- การผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ 
- อุตสาหกรรมผลิตเครื่องเรือนจากไม้ 
- อุตสาหกรรมเครื่องหนัง 
- อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 
- อุตสาหกรรมชิ้นส่วนประกอบยานยนต์ 
- นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม และนิคมอุตสาหกรรมบริการ 
- กิจการด้านโลจิสติกส์ อาทิ คลังสินค้า ศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้า 

 การเชื่อมโยงภูมิภาค มูลค่าการค้าชายแดนเพ่ิมสูงขึ้น ส่วนใหญ่มาจากการที่เมียนมาร์นาเข้าสินค้า
อุปโภคบริโภคจากฐานการผลิตส่วนกลางของประเทศไทย เศรษฐกิจระดับท้องถิ่นยังไม่มีรูปแบบเครือข่ายการ
ผลิตระหว่างประเทศ แต่มีโอกาสเชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษในเมืองเมียวดี ผะอัน ย่างกุ้งได้ 
 
12. กรอบการประเมินสถาบันอุดมศึกษาจากหน่วยงานภายนอก 
 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยของรัฐทุกแห่งถูกประเมินโดยองค์กรภายนอกอย่างเป็นทางการ 2 หน่วยงาน
ประกอบด้วย ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) ทั้งสองหน่วยงานมีหน้าที่ประเมินมหาวิทยาลัยเหมือนกันเพียงแต่มีเกณฑ์ที่แตกต่างกันขึ้นอยู่
กับวัตถุประสงค ์

1) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กาหนด ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

2) ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ก าหนดเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทาง ก.พ.ร. จะใช้ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาจาก สกอ. เป็นหลัก 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึก ก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับสถาบัน โดยมุ่งเน้นการสร้างปัจจัยน าเข้าและกระบวนการที่ดีเพ่ือน าไปสู่ผลผลิตและ
ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพตามความเชี้ยวชาญของแต่ละกลุ่มสถาบันและสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
ซึ่งสามารถจ าแนกได้ ดังนี้ 

 องค์ประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต 
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ตัวบ่งชี้ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
ตัวบ่งชี้ 1.2 อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ตัวบ่งชี้ 1.3 อาจารย์ประจ าสถาบันที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ตัวบ่งชี้ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ตัวบ่งชี้ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ตัวบ่งชี้ 1.7 คุณภาพนักศึกษาตามกรอบ KPRUQF 

องค์ประกอบที่ 2 : การวิจัย 
ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ตัวบ่งชี้ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ตัวบ่งชี้ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย 
ตัวบ่งชี้ 2.4 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาชุมชนให้พ่ึงพาตนเองได้จาก 

ผลงานวิจัย 
องค์ประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการแก่ชุมชน 

ตัวบ่งชี้ 3.1 ระบบและกลไกการบริหารวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือ
สังคม 

ตัวบ่งชี้  3.2 จ านวนชุมชนเป้าหมายที่ ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตาแผน
เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 

   องค์ประกอบที่ 4 : การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ 4.1 ระบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

องค์ประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ 5.1 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน 
ตัวบ่งชี้ 5.2 การบริหารของสถาบันเพ่ือการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่ม

สถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบัน 
ตัวบ่งชี้ 5.3 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
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ส่วนที่ 2  
การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  แม่สอด 
ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 

ปี พ.ศ. 2535  อธิการบดีวิทยาลัยครูก าแพงเพชร (ผศ.เจนวิทย์  ผาสุข)  ได้สนองตอบนโยบายของ
อธิบดีกรมการฝึกหัดครู (ดร.นิเชต  สุนทรพิทักษ์) ขอใช้ป่าสงวนเสื่อมโทรมจ านวน  600  ไร่  ต าบลแม่ปะ  
อ าเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  จากกรมป่าไม้  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้รับอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ ตั้งแต่  
วันที่ 3 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2536  ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565  เพ่ือเป็นศูนย์การศึกษาและปฏิบัติการทาง
วิชาการระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2537  ได้รับงบประมาณแผ่นดิน
จ านวน  500,000  บาท  และงบบ ารุงการศึกษาของวิทยาลัยครูก าแพงเพชรจ านวน  197,000  บาท  รวม
เป็นเงินจ านวน  697,000   บาท  ส าหรับสร้างส านักงานชั่วคราว  ใช้เป็นส านักงานศูนย์ปฏิบัติการและวิจัย
ทางธรรมชาติ  ปีเดียวกันนี้ได้รับงบพัฒนาของสมาชิกผู้แทนราษฏร (นายอุดร  ตันติสุนทร )จ านวน  300,000  
บาท  ส าหรับสร้างฝายน้ าล้น ปี พ.ศ. 2543  อธิการบดีสถาบันราชภัฏก าแพงเพชร(ผศ.รัตนา  รักการ)  
ได้สั่งการให้เปิดสอนนักศึกษาภาคพิเศษ  ( กศ.บป. ) ขณะเดียวกันมติที่ประชุม  กรอ. จังหวัดตาก  เมื่อวันที่  
23  มีนาคม  2543  ให้สถาบันราชภัฏก าแพงเพชรเปิดสอนระดับปริญญาตรีในวัน เสาร์ – อาทิตย์  (ภาค
พิเศษ )  ณ อ าเภอแม่สอด  ในปีการศึกษา  2543   เปิดสอนนักศึกษาภาคพิเศษขึ้น  ณ โรงเรียนสรรพ
วิทยาคม  มีนักศึกษาภาคพิเศษจ านวน  650  คน  ในปลายปี  พ.ศ. 2543  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาประจ า
สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร(นายสุชาติ  จึงกิจรุ่งโรจน์ )  เสนอให้มีคณะกรรมการพัฒนาศูนย์บริการทาง
วิชาการ  ประมาณ 20  คน  ที่เป็นผู้น าด้านเศรษฐกิจของอ าเภอแม่สอด  ต่อมาเลขาธิการส านักงานสภา
สถาบันราชภัฏจึงได้ออกค าสั่งที่  739/2543  เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาศูนย์บริการทางวิชาการ ณ 
ศูนย์ปฏิบัติการและวิจัยทางธรรมชาติ  อ าเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  กอรปกับหอการค้าจังหวัดตาก  ขอให้
สถาบันราชภัฏก าแพงเพชรเปิดวิทยาเขตที่อ าเภอแม่สอด  เพ่ือเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ราษฎร
ตามแนวชายแดน  สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก  ขอให้จัดตั้งศูนย์ให้การศึกษาภายนอกสถาบัน  ส าหรับ
นักศึกษาภาคปกติ   พ.ศ. 2544  คณะกรรมการพัฒนาศูนย์บริการทางวิชาการที่เป็นผู้น าเศรษฐกิจ  และผู้น า
ด้านศาสนา  หน่วยงานตามค าสั่ง  ที่ 739/2543  ได้เสียสละก าลังทรัพย์เป็นจ านวน 15,981,000  บาท  สร้าง
อาคารส านักงาน  1  หลัง  โรงอาหาร-หอประชุม  1  หลัง  ที่พักอาจารย์ 2 หน่วย ๆ ละ 6 ห้อง อาคารห้อง
ส้วม 2 หลัง  อาคารส านักวิทยบริการ  1  หลัง  สามารถเปิดรับนักศึกษา  จัดการเรียนการสอนนักศึกษาภาค
ปกติได้ในเดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2544  สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร  ได้กราบทูลเชิญ  “สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี”  เสด็จพระราชด าเนินทรงเปิดป้ายสถาบันราชภัฏก าแพงเพชร  ศูนย์
อุดมศึกษาแม่สอด  เปิดการเรียนการสอนและปฏิบัติภารกิจตาม  พ.ร.บ.สถาบันราชภัฏ  พ.ศ. 2538  ต่อมาได้
มีการยกฐานะจากศูนย์อุดมศึกษาแม่สอด  เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  แม่สอด  ตามมติสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553  มีภาระกิจมาตรา 7,8 ใน พ.ร.บ. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ตามความต้องการ ความคาดหวังของสังคมและ นโยบายหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
เพ่ือด าเนินการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาจนถึงปัจจุบัน 

 



19 
 

  
 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 
 
  

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  แม่สอด 

ส านักผู้อ านวยการ 

-งานบริหารงานทั่วไป 
-งานนโยบายและแผน 
-งานวิจัย 
-งานบริการวิชาการ 
-งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
-งานกิจการนักศึกษา 
-งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
-งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ 
-งานศิลปะและวัฒนธรรม 

ส านักวิชาการและจัดการศึกษา 

-งานประสานจัดการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
-งานประสานจัดการศึกษาสาขาวิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
-งานประสานจัดการศึกษาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
-งานมาตรฐานการศึกษาและหลักสูตร 
-งานจัดการศึกษากลุ่มการศึกษาทั่วไป 
-งานประสานจัดการศึกษาบัณฑิตศึกษา 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ศักยภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด (SWOT Analysis) 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด ได้ท าการวิเคราะห์ ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก หรือ 
SWOT analysis   ในการจัดกิจกรรมทบทวนแผน เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564  ซึ่งสามารถสรุปผลการ
วิเคราะห์ภายในและปัจจัยภายนอกได้ดังนี้ 
 
ผลการทบทวนปัจจัยภายใน 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
S1 เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ขยายโอกาสทางการศึกษา
ให้กับคนในชุมชน ท้องถิ่น   
S2 มีอาคาร  ห้องเรียนและคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และ
สิ่งสนับสนุนในการเรียนสอน ที่มีความพร้อมต่อการ
จัดการเรียนการสอน 
S3 บุคลากรมีการพัฒนาตนเองตามศาสตร์ของตนเอง
อย่างต่อเนื่องท าให้มีศักยภาพพร้อมปฏิบัติงาน 
S4 มีศูนย์การเรียนรู้ด้านบริการวิชาการท่ีมีการ
ให้บริการต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ชุมชน/หน่วยงาน
อย่างต่อเนื่อง 
S5 สามารถออกแบบหลักสูตรระยะสั้นให้สอดคล้อง
กับความต้องการของท้องถิ่น 
S6 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยเน้น  
โดยเน้นการมีส่วนร่วมกับชุมชนและสถานประกอบการ
ในท้องถิ่น 
S7 มีงานวิจัยสอดคล้องกับหน่วยงาน ชุมชน เพิ่มมาก
ขึ้น 
S8 มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ 
สามารถสนับสนุนจัดการเรียนการสอน และสามารถ
เข้าถึงข้อมูลของมหาวิทยาลัยฯ 

W1 การประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยส าหรับ
บุคคลภายนอกยังไม่ครอบคลุมทุกด้าน และยังไม่
ทั่วถึง   
W2 บุคลากรสายวิชาการยังมีต าแหน่งทางวิชาการ
และวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกน้อย 
W3 บุคลากรสายสนับสนุนยังมีต าแหน่งทางวิชาชีพ
น้อย 
W4 มีการจัดการเรียนสอนแบบบูรณาการการเรียนรู้
กับสถานประกอบการ แหล่งฝึกงาน แหล่งท างาน
หรือหน่วยงานภายนอกน้อย 
W5 นักศึกษามีผลลัพธ์การเรียนรู้ทางภาษาอังกฤษ
ต่ า 
W6 การแก้ไขปัญหาการลดลงของนักศึกษายังไม่
ชัดเจนและเป็นระบบ 
W7 การพัฒนาและสร้างความผูกพันกับบัณฑิตหรือ
ศิษย์เก่ามีน้อย 
W8 จ านวนงานวิจัย การเผยแพร่งานวิจัยและการน า
งานวิจัยไปใช้ประโยชน์มีน้อย 
W9 การจัดหารายได้และแหล่งงบประมาณจาก
ภายนอกยังท าได้จ ากัดและไม่ต่อเนื่อง 
W10 การบริหารจัดการงานในมหาวิทยาลัยยังใช้
รูปแบบดิจิทัลหรือออนไลน์ (Digital Platform) 
น้อยและยังไม่เกิดผลเท่าที่ควร 

 
ผลการทบทวนปัจจัยภายนอก 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
O1 รัฐบาลให้ความส าคัญกับการพัฒนาท้องถิ่น ท าให้
มหาวิทยาลัยได้รับโครงการและงบประมาณในการ
พัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น เช่น โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจบนฐานราก (U2T) โครงการยุทธศาสตร์ราช
ภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น 

T1 จ านวนนักศึกษาลดลง ท าให้มหาวิทยาลัยมีรายได้
ลดลง 
T2 ระเบียบการจัดการศึกษาบางประการ  ท าให้การ
จัดการศึกษาท าได้จ ากัด 
T3 มหาวิทยาลัยใหญ่ รับนักศึกษาเพ่ิมข้ึน ท าให้
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โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
O2 รัฐบาลจัดสรรงบประมาณยุทธศาสตร์ราชภัฏเพ่ือ
พัฒนาท้องถิน่อย่างต่อเนื่อง ท าให้มหาวิทยาลัยฯมี
โอกาสในการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในพ้ืนที่
เพ่ิมข้ึน 
O3 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ท าให้เกิดการ
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่เพ่ิมข้ึน เช่น 
หลักสูตรออนไลน์ เป็นต้น 
O4 หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนให้
การยอมรับและมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี 
O5 มีเครือข่ายทางวิชาการทั้งในและนอกพ้ืนที่ในการ
สนับสนุนการเรียนการสอน 
O6 การพัฒนาหลักเกณฑ์การประเมินหลักสูตร ท าให้
หลักสูตรต่างๆ มีโอกาสในการน าเกณฑ์ประเมิน มาใช้
ในการพัฒนาหลักสูตรเพิ่มมากข้ึน เช่น AUN-QA 
O7 การอบรมออนไลน์เพ่ิมมากข้ึน ท าให้มีช่องทางใน
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร  

นักศึกษาหันไปศึกษามหาวิทยาลัยใหญ่มากกว่า 
T4 รูปแบบการจัดการเรียนออนไลน์มีมากขึ้น ท าให้
ผู้เรียนหันไปเรียนด้วยวิธีอ่ืน หรือสถานศึกษาอ่ืน 
T5 ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินอุดหนุนลดลง  
T6 สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานและการ
จัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยฯ 
T7 สภาพเศรษฐกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้บางครอบครัว
ไม่มีเงินส่งบุตรเรียนได้ 
T8 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ท าให้การจัดกิจกรรมในพ้ืนที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ 
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ส่วนที่ 3 
แผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด  

ประจ าปี พ.ศ. 2561 - 2565 
ปรัชญา : 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มุ่งเน้นให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน สร้างศักยภาพให้เป็น
ขุมพลังแห่งปัญญา พัฒนาท้องถิ่น ผลิตก าลังคนที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม โดยเน้นที่จิตสานึกใน
การรับใช้ท้องถิ่นและประเทศชาติ 
 
ภารกิจ : 

ตามมาตรา 8 ในการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 ให้ก าหนดภาระหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้ 

(1) แสวงหาความจริงเพ่ือสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย 
และภูมิปัญญาสากล 

(2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่นอีกท้ัง
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิต
ดังกล่าว จะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

(3) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและ
ของชาติ 

(4) เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นาชุมชน ผู้น าศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่นให้มี
จิตส านึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพ่ือ
ประโยชน์ของส่วนรวม 

(5) เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 

(6) ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและองค์กรอ่ืนทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

(7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการ
ดารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมทั้งการแสวงหาแนวทาง เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการจัดการ 
การบารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน 

(8) ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริในการปฏิบัติภารกิจของ
มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 



23 
 

  
 

วิสัยทัศน์ (Vision)   มุ่งจัดการศึกษาแบบบูรณาการ โดยน้อมน าศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาท้องถิ่น 
    อย่างยั่งยืน 
 
พันธกิจ (Missions)  
 1. สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น  

2. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา การสร้างสรรค์และการ
สื่อสาร ด้วยหลักคุณธรรม คุณภาพและมาตรฐานระดับชาติและสากล 

3. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย โปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล มี
การพัฒนาอย่างก้าวหน้า ต่อเนื่องและยั่งยืน 
 
ค่านิยมหลัก (Core Values) :  

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด (KPRU-MS) 
K – the King’s philosophy น้อมน าศาสตร์พระราชา 
P – Public service and Productivity – ให้บริการชุมชน สังคมและมีผลิตภาพที่ดี 
R – Responsibility – มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ (สังคม) 
U – Unity – มีความรัก สามัคคีในองค์กร 
M - modern knowledge สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ 
S – sustainability มีความยั่งยืน 

 
อัตลักษณ์ : บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น 
  นิยาม : 

1) มีจิตอาสา หมายถึง มีจิตส านึกเพ่ือส่วนรวม เสนอตัว เต็มใจ ตั้งใจเสียสละสิ่งที่ตนเองมี 
ทั้งร่างกาย เวลา ทรัพย์สิน เพ่ือช่วยเหลือผู้อื่นหรือสังคมให้เกิดประโยชน์และความสุขมกขึ้น โดยไม่หวัง
ผลตอบแทน 

2) สร้างสรรค์ปัญญา หมายถึง การเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการอ่าน สะสม และเพ่ิมพูนความรู้  
ทักษะ ความสามารถของตน และแสดงออกผ่านผลงานการเขียน การวิจัย การประดิษฐ์คิดค้น การพูด การ
แสดงในเวทีวิชาการต่างๆ รวมถึงริเริ่มโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

3) พัฒนาท้องถิ่น หมายถึง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่สร้างโอกาสหรือส่งเสริม 
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ชุมชน สังคมให้ดีขึ้น  
 
เอกลักษณ์ : เป็นแหล่งเรียนรู้เมียนมาร์ พัฒนาท้องถิ่น  
  นิยาม : 

1) เป็นแหล่งเรียนรู้เมียนมาร์ หมายถึง มีองค์ความรู้และบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 
เกี่ยวกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ทั้งทางด้านภาษา วัฒนธรรม วิถีชีวิต และองค์ความรู้เมียนมาทุกมิติ 

2) พัฒนาท้องถิ่น หมายถึง มีปรัชญาและยุทธศาสตร์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นในทุกพันธกิจ ทั้ง 
ด้านวิชาการ บริการวิชาการ ศิลปวัฒนธรรมและการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ยั่งยืน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) : 
1. การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่นด้วยศาสตร์พระราชา 
2. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม 
3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล และเป็น

องค์กรแห่งนวัตกรรมและมีความมั่นคงทางการเงิน 
 
เป้าประสงค์ (Goals) : 

1. เพ่ิมขีดความสามารถ สร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน และลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม แก่
ชุมชนและท้องถิ่น ภายใต้บริบทของท้องถิ่นโดยการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือเป็นที่พ่ึงของท้องถิ่น 

2. บัณฑิตมีคุณภาพที่สร้างสรรค์สังคม 
3. ระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมและมีความ

มั่นคงทางการเงิน
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ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
1. การพัฒนาท้องถิ่นด้วย

พันธกิจสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยกับสังคม
ท้องถิ่นด้วยศาสตร์
พระราชา 

1. เพ่ิมขีด
ความสามารถ สร้าง
ความได้เปรียบในเชิง
แข่งขัน และลด
ความเหลื่อมล้ าทาง
สังคม แก่ชุมชนและ
ท้องถิ่น ภายใต้
บริบทของท้องถิ่น
โดยการบูรณาการ
พันธกิจสัมพันธ์เพ่ือ
เป็นที่พ่ึงของท้องถิ่น 

1.1 ยกระดับศักยภาพชุมชนให้พึ่งพา
ตนเองได้  

 

1. จ านวนชุมชน/ประเด็นที่ได้รับการชี้น า แก้ไขปัญหาจากนวัตกรรม
ที่สร้างสรรค์ขึ้น 

2. จ านวนก าลังแรงงานและผู้สูงวัยกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนา 
3. ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ พ้นเกณฑ์ความยากจน
และ/หรือ ยกระดับรายได้ครัวเรือน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

1.2 พัฒนาระบบและกลไกการบริหาร
จัดการงานวิจัยพัฒนาท้องถิ่น 

4.ร้อยละของอาจารย์ที่มีผลงานวิจัย 
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากการมี 
ส่วนร่วมของชุมชนต่อจ านวนอาจารย์ 
ประจ า 
5.ร้อยละของงบประมาณทุนอุดหนุน 
การวิจัยพัฒนาชุมชนท้องถิ่นต่อ 
งบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัย 
ทั้งหมด 

1.3 ยกระดับการตีพิมพ์เผยแพร่และการ
ใช้ประโยชน์งานวิจัยหรือทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

6. จ านวนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร 
ระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลตาม 
เกณฑ์ประกันคุณภาพ 
7. จ านวนผลงานวิจัยที่ยื่นจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หรือได้รับ
สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร 

8. จ านวนชุมชนหรือหน่วยงานที่ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
1.4 ส่งเสริมการเรียนรู้และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยให้แก่
ชุมชนท้องถิ่นเพ่ือเสริมพลังปัญญาของ
แผ่นดิน 

9. จ านวนเครือข่ายหรือหน่วยงานความร่วมมือด้านวัฒนธรรม 
10. ระดับความส าเร็จของการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการเรียน
การสอน การบริการวิชาการและการวิจัย 

2. การยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานการผลิตบัณฑิต
ให้มีคุณภาพสร้างสรรค์
สังคม 

2. บัณฑิตมีคุณภาพ
สร้างสรรค์สังคม 

2.1 พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการวิจัย
และนวัตกรรมที่น าไปใช้พัฒนาชุมชน 

11. ร้อยละของหลักสูตรที่มีส่วนร่วมในการท านวัตกรรมของ
นักศึกษาซึ่งน าไปใช้การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น หรือมีผลงานตีพิมพ์
เผยแพร่จากงานวิจัยของนักศึกษา 

2.2 ผลิตบัณฑิตได้ตามความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต ทั้งด้านสมรรถนะวิชาชีพ 
ทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ 21 และ
คุณลักษณะ 4 ประการ คือมีทัศนคติที่
ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง
เข้มแข็ง มีอาชีพ มีงานท า และมีความ
เป็นพลเมืองดี มีวินัย  

12. ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

13. ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านการประเมินคุณภาพตาม
กรอบ KPRUQF โดยได้รับคะแนนประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
ระดับคะแนน 5 

14. ร้อยละของนักศึกษาท่ีได้รับการขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพหรือ
ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับสาขา 

15. ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่สอบผ่านใน
ระดับ B1 ตามมาตรฐาน CEFR หรือมาตรฐานอ่ืนๆ ที่เทียบเท่า 

16. อัตราการได้งานท า/ท างานตรงสาขา/ประกอบ 
อาชีพอิสระทั้งตามภูมิล าเนาและนอกภูมิล าเนาของ 
บัณฑิตภายในระยะเวลา 1 ปี 

2.3 วิเคราะห์และจัดท าหลักสูตรเดิมเชิง
บูรณาการที่ตอบสนองการพัฒนา
ท้องถิ่นและสอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาประเทศ 

17.ร้อยละของหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่มีผลการ 
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับดี 
18.จ านวนหลักสูตรที่ถูกปรับปรุงให้ทันสมัย หรือ 
หลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองต่อ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
การพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับการพัฒนา 
ประเทศ 
19. อัตราการศึกษาต่อในพ้ืนที่ของประชากรวัย 
อุดมศึกษาเพ่ิมขึ้น 

2.4 พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ให้บูรณาการกับการ
ท างานและเสริมสร้างทักษะและ
จิตส านึกในการพัฒนาท้องถิ่น 

20. จ านวนหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนเชิง 
บูรณาการกับการปฏิบัติงานจริง 

2.5 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นมือ
อาชีพ 

21. ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 

3. การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัยให้
ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรร
มาภิบาล และเป็นองค์กร
แห่งนวัตกรรมและมีความ
มั่นคงทางการเงิน 

3. ระบบบริหาร
จัดการที่ทันสมัยตาม
หลักธรรมาภิบาล 
และเป็นองค์กรแห่ง
นวัตกรรมและมี
ความมั่นคงทางการ
เงิน 

3.1 พัฒนาระบบและกลไกการจัดหา
รายได้ที่เป็นรูปธรรมเพ่ือสร้างความ
มั่นคงทางการเงินของมหาวิทยาลัย 

 

22. จ านวนหลักสูตรระยะสั้น/การให้บริการที่ก่อให้เกิดรายได้ 

3.2 พัฒนากระบวนการสร้างความผูกพัน
ของลูกค้าและบุคลากร 

23. ระดับความผูกพันของลูกค้าและบุคลากรที่มีต่อมหาวิทยาลัย 

3.3 พัฒนาองค์การให้มีระบบบริหาร
จัดการที่ดี 

24. ร้อยละของหน่วยงานที่มีระบบการบริหารจัดการที่ได้รับการ
รับรองตามมาตรฐานสากล 

3.4 พัฒนากระบวนการท างานให้มี
ประสิทธิภาพโดยการน าเทคโนโลยีที่
ทันสมัยรองรับการเป็นมหาวิทยาลัย
อิเล็กทรอนิกส์ 

25. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการ ให้บริการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัยฯ(2565) 

26. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการให้บริการระบบ
เครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยฯ(2565) 

27. มีระบบบริการแบบดิจิทัล(2565) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
3.5 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลที่เอ้ือ
ต่อการรักษาคนดี คนเก่ง และพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ 

28. ร้อยละบุคลากรที่มีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

3.6 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
องค์กรภายในและต่างประเทศเพ่ือ
เสริมสร้างประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์
และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

29.จ านวนเครือข่ายที่ด าเนินกิจกรรมความร่วมมือในการพัฒนา
องค์กร 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด 
น ้าหนัก 
(%) 

เป้าหมาย 
2565 

ข้อมูลพ้ืนฐาน เกณฑ์การให้คะแนน ผู้ก ากับ
ตัวชี้วัด 

ผู้จัดเก็บ
ตัวชี้วัด 2564 2563 2562 1 2 3 4 5 

1 การพัฒนา
ท้องถิ่นด้วย
พันธกิจ
สัมพันธ์
มหาวิทยาลยั
กับสังคม
ท้องถิ่นด้วย
ศาสตร์
พระราชา 

1. จ านวนชุมชน/ประเด็นที่ไดร้ับการ
ช้ีน า แก้ไขปัญหาจากนวัตกรรมท่ี
สร้างสรรค์ขึ้น 

3 6 5 4 4 4
ชุมชน/
ประเด็น 

5 
ชุมชน/
ประเด็น 

6
ชุมชน/
ประเด็น 

7
ชุมชน/
ประเด็น 

8
ชุมชน/
ประเด็น 

รองฯ
วิชาการฯ 

งานบริการ
วิชาการ 

2. จ านวนก าลังแรงงานและผู้สูงวยั
กลุ่มเป้าหมายไดร้ับการพัฒนา 

3 60 50 50 50 40 50 60 70 80 รองฯ
วิชาการฯ 

งานบริการ
วิชาการ 

3. ร้อยละของครัวเรือนท่ีเข้าร่วม
โครงการ พ้นเกณฑ์ความยากจนและ/
หรือ ยกระดับรายไดค้รัวเรือน ไมน่้อย
กว่า ร้อยละ 80   

3 60 80 60 50 40 50 60 70 80 รองฯ
วิชาการฯ 

งานบริการ
วิชาการ 

4.ร้อยละของอาจารย์ที่มีผลงานวจิัย
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากการมี
ส่วนร่วมของชุมชนต่อจ านวนอาจารย์
ประจ า 

4 50 44.12 - - 30 40 50 60 70 รองฯ
วางแผนฯ 

งานวิจัย 

5.ร้อยละของงบประมาณทุนอุดหนุน
การวิจัยพัฒนาชุมชนท้องถิ่นต่อ
งบประมาณทุนอุดหนุนการวจิัย
ทั้งหมด 

4 55 89.45 89.46 100 45 50 55 60 65 รองฯ
วางแผนฯ 

งานวิจัย 

6. จ านวนบทความที่ได้รบัการตีพมิพ์
ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ซึ่ง

4 4 2 4 - 2 3 4 5 6 รองฯ
วางแผนฯ 

งานวิจัย 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด 
น ้าหนัก 
(%) 

เป้าหมาย 
2565 

ข้อมูลพ้ืนฐาน เกณฑ์การให้คะแนน ผู้ก ากับ
ตัวชี้วัด 

ผู้จัดเก็บ
ตัวชี้วัด 2564 2563 2562 1 2 3 4 5 

อยู่ในานข้อมูลตามเกณฑ์ประกัน
คุณภาพ 

7. จ านวนผลงานวิจัยท่ียื่นจดสิทธิบัตร 
อนุสิทธิบัตร หรือไดร้ับสิทธิบัตร อนุ
สิทธิบัตร 

4 2 - - - 1 - 2 - 3 รองฯ
วางแผนฯ 

งานวิจัย 

8. จ านวนชุมชนหรือหน่วยงานท่ีใช้
ประโยชน์จากผลงานวิจยัพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเทคโนโลยี
และนวัตกรรม 

3 3 - - - 1 2 3 4 5 รองฯ
วางแผนฯ 

งานวิจัย 

9. จ านวนเครือข่ายหรือหน่วยงาน
ความร่วมมือด้านวัฒนธรรม 

3 4 1 1 1 2 3 4 5 6 รองฯ
กิจการ
นักศึกษา
ฯ 

งาน
ศิลปวัฒนธรรม 

10. ระดับความส าเร็จของการบูรณา
การศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการ
สอน การบริการวิชาการและการวจิัย 

3 3 - - - 1 2 3 4 5 รองฯ
กิจการ
นักศึกษา
ฯ 

งาน
ศิลปวัฒนธรรม 

2. การ
ยกระดับ
คุณภาพและ
มาตรฐาน

11. ร้อยละของหลักสูตรทีม่ีส่วนรว่มใน
การท านวัตกรรมของนักศึกษาซึ่ง
น าไปใช้การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น หรือ
มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่จากงานวจิัย

4 40 - - - 30 35 40 45 50 รองฯ
วิชาการฯ 

อาจารย์
ประจ า
หลักสตูร 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด 
น ้าหนัก 
(%) 

เป้าหมาย 
2565 

ข้อมูลพ้ืนฐาน เกณฑ์การให้คะแนน ผู้ก ากับ
ตัวชี้วัด 

ผู้จัดเก็บ
ตัวชี้วัด 2564 2563 2562 1 2 3 4 5 

การผลิต
บัณฑิตใหม้ี
คุณภาพ
สร้างสรรค์
สังคม 

ของนักศึกษา 

12. ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิต
ต า ม ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

4 4.00 - - - 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 รองฯ
วิชาการฯ 

อาจารย์
ประจ า
หลักสตูร 

13. ร้อยละของนักศึกษาช้ันปีสุดทา้ยที่
ผ่านการประเมินคุณภาพตามกรอบ 
KPRUQF โดยไดร้ับคะแนนประเมนิไม่
น้อยกว่า 3.51 จากระดับคะแนน 5 

4 80 95 56.13 73.53 70 75 80 85 90 รองฯ
วิชาการฯ 

อาจารย์
ประจ า
หลักสตูร 

14. ร้อยละของนักศึกษาท่ีไดร้ับการขึ้น
ทะเบียนประกอบวิชาชีพหรือผ่านการ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแหง่ชาติ
ที่เกี่ยวข้องกับสาขา 

4 25 20.29 17.28  15 20 25 30 35 รองฯ
วิชาการฯ 

อาจารย์
ประจ า
หลักสตูร 

15. ร้อยละของนักศึกษาระดับปรญิญา
ตรีปีสดุท้ายที่สอบผ่านในระดับ B1 
ตามมาตรฐาน CEFR หรือมาตรฐาน
อื่นๆ ที่เทียบเท่า 

4 10 - - - - 5 10 15 20 รองฯ
วิชาการฯ 

อาจารย์
ประจ า
หลักสตูร 

16. อัตราการได้งานท า/ท างานตรง
สาขา/ประกอบอาชีพอิสระทั้งตาม
ภูมิล าเนาและนอกภูมลิ าเนาของ
บัณฑิตภายในระยะเวลา 1 ป ี

4 25 93.07 96.67 - 15 20 25 30 35 รองฯ
วิชาการฯ 

อาจารย์
ประจ า
หลักสตูร 

17.ร้อยละของหลักสูตระดับอดุมศึกษา 4 100 100 100 100 90 95 100 - - รองฯ อาจารย์
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด 
น ้าหนัก 
(%) 

เป้าหมาย 
2565 

ข้อมูลพ้ืนฐาน เกณฑ์การให้คะแนน ผู้ก ากับ
ตัวชี้วัด 

ผู้จัดเก็บ
ตัวชี้วัด 2564 2563 2562 1 2 3 4 5 

ที่มีผลการประเมินคณุภาพการศึกษา
ระดับด ี

วิชาการฯ ประจ า
หลักสตูร 

18.จ านวนหลักสูตรที่ถูกปรับปรุงให้
ทันสมัย หรือหลักสตูรใหม่ในรูปแบบ
สหวิทยาการทีต่อบสนองต่อการพฒันา
ท้องถิ่นและสอดคล้องกับการพัฒนา 
ประเทศ 

4 5 - - - - 4 5 6 7 รองฯ
วิชาการฯ 

อาจารย์
ประจ า
หลักสตูร 

19. อัตราการศึกษาต่อในพื้นที่ของ
ประชากรวัยอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น 

4 1.50 N/A - - 1.0 1.25 1.50 1.75 2.0 รองฯ
วิชาการฯ 

อาจารย์
ประจ า
หลักสตูร/ 
งาน
ประชาสมัพันธ์ 

20. จ านวนหลักสูตรที่มีการจัดการ
เรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการ
ปฏิบัติงานจริง 

4 3 5 3  - 2 3 4 5 รองฯ
วิชาการฯ 

งานบริการ
วิชาการ 

21. ร้อยละของอาจารย์ทีไ่ด้รับการ
พัฒนาศักยภาพ 

4 70 61.11 97.30 90.0 60 65 70 75 80 รองฯ
วิชาการฯ 

งานการ
เจ้าหน้าท่ี 

3 พัฒนา
ระบบบรหิาร
จัดการ
มหาวิทยาลยั

22. จ านวนหลักสูตรระยะสั้น/การ
ให้บริการที่ก่อให้เกิดรายได ้

4 3 1 - - 1 2 3 4 5  รองฯ
วิชาการฯ 

งานบริการ
วิชาการ 

23. ระดับความผูกพันของลูกค้าและ
บุคลากรที่มตี่อมหาวิทยาลัย 

4 4.00 4.11 4.26 3.75 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 รองฯ
บริหารฯ 

งาน
ประชาสมัพันธ์ 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด 
น ้าหนัก 
(%) 

เป้าหมาย 
2565 

ข้อมูลพ้ืนฐาน เกณฑ์การให้คะแนน ผู้ก ากับ
ตัวชี้วัด 

ผู้จัดเก็บ
ตัวชี้วัด 2564 2563 2562 1 2 3 4 5 

ให้ทันสมัย 
ได้มาตรฐาน 
มีธรรมาภิ
บาล เป็น
องค์กรแห่ง
นวัตกรรม 
และมีความ
มั่นคง
ทางการเงิน 

24. ร้อยละของหน่วยงานท่ีมีระบบการ
บริหารจดัการทีไ่ดร้ับการรับรองตาม
มาตรฐานสากล 

4 3 2 - - 1 2 3 4 5 รองฯ
บริหารฯ 

งานประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

25. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
ที่มีต่อการให้บริการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศภายในมหาวิทยาลัยฯ 

3 4.00 - - - 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 รองฯ
กิจการ
นักศึกษา
ฯ 

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

26. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
ที่มีต่อการให้บริการระบบเครือข่าย
ภายในมหาวิทยาลัยฯ 

3 4.00 - - - 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 รองฯ
กิจการ
นักศึกษา
ฯ 

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

27. มีระบบบริการแบบดิจิทลั 3 2 - - - - 1 2 3 4 รองฯ
กิจการ
นักศึกษา
ฯ 

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

28. ร้อยละบุคลากรที่มสีมรรถนะตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 

3 60 N/A 68.75 26 40 50 60 70 80 รองฯ
บริหารฯ 

งานการ
เจ้าหน้าท่ี 

29.จ านวนเครือข่ายที่ด าเนินกิจกรรม
ความร่วมมือในการพัฒนาองค์กร 

3 5 8 9 N/A 3 4 5 6 7 รองฯ
วิชาการฯ 

งานวิชาการ 
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บริหารจัดการ
ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมที่มี
ประสิทธิภาพ 

ระบบการบริหาร 
จัดการที่มีประสิทธิภาพ 

บัณฑิตมีคุณภาพ 
ตามเกณฑ์มาตรฐานเป็นที่

ยอมรับในระดับชาติ มิต
ิด้า

น 
คุณ

ภา
พ 

พัฒนาหลักสูตรทุกระดับ 

รายได้ต่อครัวเรือนใน
ชุมชนท้องถ่ินเพิ่มข้ึน 

นักวิจัยท่ีมีคุณภาพ 
ระดับชาติ/ 

ระดับนานาชาติ 
 

อัตราการย้ายถ่ินฐาน
ของคนในท้องถ่ินลดลง 

การบริการวิชาการ
ท่ีตอบสนองความ

ต้องการของ
ท้องถ่ิน 

บัณฑิตมีงานท าภายใน
ระยะเวลา 1 ป ี

ระบบบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อเพิ่มคุณภาพ

ผลผลิตและบริการ 

มหาวิทยาลัยมี
ภาพลักษณ์ที่ดีจาก

สังคมเป็นมหาวิทยาลัย
ที่มีคุณภาพ 

บุคลากรมีสมรรถนะในการ
ท างานและมีความม่ันคงในอาชีพ 

มิต
ิด้า

น 
ปร

ะส
ิทธ

ิภา
พ 

ระบบบริหาร
งานวิจัยและ
นวัตกรรมมี

ประสิทธิภาพ 
 

ศักยภาพและ
มาตรฐานการ
บริการวิชาการ

แก่สังคม 

มิต
ิด้า

น 
พัฒ

นา
อง

ค์ก
ร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 
การพัฒนาท้องถ่ินด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัย

กับสงัคมท้องถ่ินด้วยศาสตร์พระราชา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 
การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิต

ให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 
การพัฒนาระบบบรหิารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน มี     
ธรรมาภิบาล เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม และมีความมั่นคงทางการเงิน 

พัฒนานวัตกรรมและ
แหล่งเรียนรู ้

พัฒนาการบรหิารตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ

บริหารและแหล่งเรียนรู้
ที่มีประสิทธิภาพ 

ผู้ใช้บัณฑิตมี 
ความพึงพอใจต่อบัณฑิต 

มิต
ิด้า

น 
ปร

ะส
ิทธ

ิผล
 

ระบบการประกันคุณภาพ 

พัฒนาหน่วยงานด้าน 
ศิลปะและวัฒนธรรม 

พัฒนาสมรรถนะบุคลากร 

พัฒนาการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

พัฒนาอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 

พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

อาคารและสภาพแวดล้อมที่ดี 

พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
ทางวิชาการและงานวิจัย 

พัฒนาความสัมพันธ์กับ
บุคคล/องค์กรภายนอก 

พัฒนาทักษะและ 
การสื่อสารภาษาต่างประเทศ 

พัฒนาหลักสูตร 
การบริการวิชาการ 

พัฒนาการ
ประชาสมัพันธ์เชิงรุก 

 

ผลการประเมิน 
webometrics 
อยู่ใน 10 อันดับแรก
ของมหาวิทยาลัยราช

ภัฏ 

พัฒนาศักยภาพ
อาจารย์ 

พัฒนาการจัดกิจกรรมและระบบ
สวัสดิการนักศึกษา 

นักศึกษา/
ประชาชนด ารงชีวิต

ตามรากฐาน
ศิลปวัฒนธรรม 

หลักสูตรที่เปิดสอนมีมาตรฐานและ
เป็นที่ยอมรับ 

สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ทางวิชาการและงานวิจัยทั้ง 
ในประเทศและต่างประเทศ 

แผนที่ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 

สร้างเครือข่าย
การผลิตบัณฑิต 

เสริมสร้างศักยภาพชุมชน
ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย  
งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม 

 

ท้องถ่ินเชื่อม่ัน 
ในมหาวิทยาลัย 

วิสัยทัศน์ :   มุ่งจัดการศึกษาแบบบูรณาการ โดยน้อมน าศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาท้องถิ่น 

อย่างย่ังยืน 

Smart 
Univer

sity 

การประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
ที่มีช่องทางหลากหลาย 

เทคโนโลยีมีความ
ทันสมัยรองรับการ
เป็นมหาวิทยาลัย
อิเล็กทรอนิกส์ 

บูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย การ
บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

อาจารย์มีศักยภาพทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ 

กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาตามอัตลักษณ์ 

บุคลากรทุกระดับ 
มีศักยภาพ 

พัฒนาระบบการบริหารงานวิจัย 
 

กระบวนการเรียนการสอนและสื่อนวัตกรรม 
มีประสิทธิภาพ 

มีหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของ
ท้องถ่ินและประชาคมอาเซียน 
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แผนผังการเชื่อมโยงกลยุทธ์ 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

14 มาตรการ 20 มาตรการ 18 มาตรการ 

10 ตัวชี้วัด 8 ตัวชี้วัด 11 ตัวชี้วัด 

4 กลยุทธ ์ 6 กลยุทธ ์5 กลยุทธ ์

วิสัยทัศน์ : มุ่งจัดการศึกษาแบบบูรณาการ โดยน้อมน าศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาท้องถิ่น 
อย่างยั่งยืน 

วิสัยทัศน์ ระยะ 20 ปี (ประจ าป ี2561 -2580) : มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรจะเสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดนิให้มีความเข้มแข็งอยา่งยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
 การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธ
กิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับ
สังคมท้องถิ่นด้วยศาสตร์

พระราชา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
การยกระดับคุณภาพและ

มาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มี
คุณภาพสร้างสรรค์สังคม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

มหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้
มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล และเป็น
องค์กรแห่งนวัตกรรมและมีความ

มั่นคงทางการเงนิ 

เป้าประสงค์ท่ี 1 
เพิ่มขีดความสามารถ สร้างความ

ได้เปรียบในเชิงแข่งขัน และลดความ
เหลื่อมล้ าทางสังคม แก่ชุมชนและ

ท้องถ่ิน ภายใต้บริบทของท้องถ่ินโดย
การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อเป็น

ที่พึ่งของท้องถ่ิน 

เป้าประสงค์ที่ 2 
บัณฑิตมีคุณภาพสร้างสรรค์

สังคม 

เป้าประสงค์ที่ 3 
ระบบบรหิารจดัการที่

ทันสมัยตามหลักธรรมาภิ
บาล และเป็นองค์กรแห่ง

นวัตกรรมและมีความมั่นคง
ทางการเงิน 

พันธกิจที่ 1 
 สร้างความเข้มแข็งให้กับ

ชุมชนท้องถิ่น 

พันธกิจท่ี 2 
ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทกัษะ และ

ความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา การ
สร้างสรรค์และการสื่อสาร ด้วยหลกัคุณธรรม 
คุณภาพและมาตรฐานระดับชาตแิละสากล 

พันธกิจท่ี 3 
 บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วย

เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย 
โปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล มีการ
พัฒนาอย่างก้าวหน้า ต่อเนื่องและ

ยั่งยืน 
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การถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 
 
พันธกิจที่ 1 สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่นด้วยศาสตร์
พระราชา 
เป้าประสงค์ที่ 1 เพ่ิมขีดความสามารถสร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน และลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม แก่
ชุมชนและท้องถิ่น ภายใต้บริบทของท้องถิ่นโดยการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือเป็นที่พ่ึงของท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 1  ยกระดับศักยภาพชุมชนให้พ่ึงพาตนเองได้ 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ริเริ่ม 
1.1 ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนว

พระราชด าริและแนวทางการประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการตาม
พระบรมราโชบายในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

1.2 ส่งเสริมให้อาจารย์ท าวิจัยและผลงานทางวิชาการ
ที่เน้นการสร้างนวัตกรรม ผลงานทางวิชาการ
ลักษณะอ่ืน และงานทางวิชาการรับใช้สังคม ที่
สามารถน าไปพัฒนาชุมชนท้องถิ่น รวมถึงการ
สร้างรายได้และสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย 

1.3 สร้างความร่วมมือของเครือข่ายในลักษณะภาคี
หุ้นส่วน (partnership) และก าหนดให้มีการบูรณา
การระหว่างหน่วยงานภายใน /ภายนอกในการ
ให้บริการวิชาการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตาม
แนวทางพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม
ท้องถิ่น (University Engagement) 

1.4 จัดท าหลักสูตรระยะสั้นในการสร้างเสริมฝีมือ
แรงงานตามความต้องการของหน่วยงานในเขต
พ้ืนที่ และเขตเศรษฐกิจพิเศษ หรือความสอดคล้อง
กับประเด็นยุทธศาสตร์ โดยให้สามารถสะสมเป็น
หน่วยกิตส าหรับการศึกษาในระดับปริญญา  

1.5 พัฒนาศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้
ให้กับคนในชุมชนฐานราก  
2. โครงการศูนย์พัฒนาก าลังคนรองรับเขตเศรษฐกิจ
พิเศษและชุมชนท้องถิ่น 
3. โครงการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นด้วย
การบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการ
วิชาการ 
4. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น 
5. โครงการสร้างหลักสูตรที่ตอบสนองอุตสาหกรรม
เป้าหมายเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 
6. โครงการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบคลัง
หน่วยกิตอุดมศึกษา 
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    ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย ปี  ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
ผู้รับผิดชอบ

รอง 61 62 63 64 65 
1. จ านวนชุมชน/ประเด็นที่ได้รับการชี้น า แก้ไข

ปัญหาจากนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้น 
2 3 4 5 6 รองฯวิชาการฯ งานบริการ

วิชาการ 

2. จ านวนก าลังแรงงานและผู้สูงวัยกลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการพัฒนา 

- - 40 50 60 รองฯวิชาการฯ งานบริการ
วิชาการ 

3. ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ พ้น
เกณฑ์ความยากจนและ/หรือ ยกระดับรายได้
ครัวเรือน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

- - 50 50 60 รองฯวิชาการฯ งานบริการ
วิชาการ 

 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยพัฒนาท้องถิ่น 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ริเริ่ม 
2.1 บูรณาการความร่วมมือในศาสตร์ต่างๆ ที่

หลากหลาย เพ่ือเขียนโครงการวิจัยขอ
งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก 

2.2 สร้างเครือข่ายวิจัยชุมชนร่วมกับภาคี
เครือข่าย 

 1. โครงการสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยและสนับสนุนการ
ตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ ที่ส่งเสริมการวิจัยระดับชุมชน  
2. โครงการสร้างนักวิจัยชุมชนและเครือข่ายวิจัยท้องถิ่น 
3. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัยชุมชน 

 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย ปี ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
ผู้รับผิดชอบ

รอง 61 62 63 64 65 
4.ร้อยละของอาจารย์ที่มีผลงานวิจัย 
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากการมี 
ส่วนร่วมของชุมชนต่อจ านวนอาจารย์ 
ประจ า 

- - - 40 50 รองฯวางแผนฯ งานวิจัย 

5.ร้อยละของงบประมาณทุนอุดหนุน 
การวิจัยพัฒนาชุมชนท้องถิ่นต่อ 
งบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัย 
ทั้งหมด 

35 40 45 50 55 รองฯวางแผนฯ งานวิจัย 
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กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับการตีพิมพ์เผยแพร่และการใช้ประโยชน์งานวิจัยหรือทรัพย์สินทางปัญญา 
มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ริเริ่ม 

3.1 จัดอบรม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะ
การวิจัย การผลิตผลงานวิชาการรับใช้สังคม และการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ 

3.2 สร้างขวัญและก าลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติในการ
พัฒนาและผลิตผลงานวิจัยให้กับนักวิชาการ 

3.3 พัฒนาระบบและกลไกการติดตามผลงานวิจัยที่
น าไปใช้ประโยชน์ 

1. โครงการสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยและ
สนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ 

2. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตาม
ผลงานวิจัยน าไปใช้ประโยชน์ 

3. โครงการพัฒนาวารสารการวิจัยพัฒนาพื้นที่
ชายแดน Journal of Border Area 
Development (JBAD) 

 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย ปี ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
ผู้รับผิดชอบ

รอง 61 62 63 64 65 
6. จ านวนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร 
ระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลตาม 
เกณฑ์ประกันคุณภาพ 

- - 2 3 4 รองฯวางแผนฯ งานวิจัย 

7. จ านวนผลงานวิจัยที่ยื่นจดสิทธิบัตร อนุ
สิทธิบัตร หรือได้รับสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร 

- - - - 2 รองฯวางแผนฯ งานวิจัย 

8. จ านวนชุมชนหรือหน่วยงานที่ใช้ประโยชน์
จากผลงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

- - - - 3 รองฯวางแผนฯ งานวิจัย 

 
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการเรียนรู้ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้แก่ชุมชนท้องถิ่นเพ่ือเสริมพลังปัญญาของแผ่นดิน 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ริเริ่ม 
4.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และการเฝ้าระวัง
ทางศิลปวัฒนธรรม 

4.2 สนับสนุนให้มีการด าเนินงานและบูรณาการด้าน
ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน การบริการ
วิชาการ งานวิจัย กิจกรรมนักศึกษา ระหว่างหน่วยงาน
ภายในและท้องถิ่นภายนอก  

4.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์เพ่ือเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ  

4.4 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือเป็นฐานข้อมูลด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1. โครงการท านุบ ารุงชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และ
ศิลปวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่น 
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ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย ปี ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
ผู้รับผิดชอบ

รอง 61 62 63 64 65 
9. จ านวนเครือข่ายหรือหน่วยงานความร่วมมือ

ด้านวัฒนธรรม 
- - 2 3 4 รองฯกิจการ

นักศึกษาฯ 
งาน
ศิลปวัฒนธรรม 

10. ระดับความส าเร็จของการบูรณาการ
ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการและการวิจัย 

- - - - 3 รองฯกิจการ
นักศึกษาฯ 

งาน
ศิลปวัฒนธรรม 
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พันธกิจที่ 2 ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา การสร้างสรรค์และการ
สื่อสาร ด้วยหลักคุณธรรม คุณภาพและมาตรฐานระดับชาติและสากล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม 
เป้าประสงค์ที่ 2 ผลิตบัณฑิตคุณภาพที่สร้างสรรค์สังคม 
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการวิจัยและนวัตกรรมที่น าไปใช้พัฒนาชุมชน 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ริเริ่ม 
1.2 ก าหนดนโยบายให้ทุกหลักสูตรจัดให้มีนักศึกษาท า

วิจัยหรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมหรือชุมชนโดย
บูรณาการการวิจัยกับการบริการวิชาการ 

1. โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดย
บูรณาการงานวิจัย/งานบริการวิชาการ/นวัตกรรม 

2. โครงการส่งเสริมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นด้วยการบูร
ณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ 

 

    ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย ปี  ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
ผู้รับผิดชอบ

รอง 61 62 63 64 65 
11. ร้อยละของหลักสูตรที่มีส่วนร่วมในการท า
นวัตกรรมของนักศึกษาซึ่งน าไปใช้การพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น หรือมีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่จาก
งานวิจัยของนักศึกษา 

- - - 30 40 รองฯวิชาการฯ อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

 
กลยุทธ์ที่ 2 ผลิตบัณฑิตได้ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งด้านสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ 
21 และคุณลักษณะ 4 ประการ คือมีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพ มีงานท า 
และมีความเป็นพลเมืองดี มีวินัย 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ริเริ่ม 
2.1 พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ

โดยเฉพาะภาษาอังกฤษท่ีสามารถสอบผ่านมาตรฐาน
ภาษาต่างประเทศที่มหาวิทยาลัยก าหนด หรือมาตรฐาน
อ่ืนที่เทียบเท่าหรือที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

2.2 พัฒนาศักยภาพวิชาการนักศึกษาให้มีความพร้อมรับการ
พัฒนาประเทศไทย 4.0 และมีความสามารถในการน า
ความรู้ไปสร้างสรรค์สังคมตามอัตลักษณ์ 

2.3 ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และยกย่อง/ให้รางวัล
แก่นักศึกษาให้เป็นคนดี มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และ
มีจิตอาสา 

2.4 ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(Thailand Qualifications Framework : TQF) ทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

2.5 ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลส าหรับ

1. โครงการพัฒนานักศึกษาคุณลักษณะ
นักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพทักษะทางวิชาการ
และวิชาชีพโปรแกรมวิชาการจัดการโลจิ
สติกส์ 

3. โครงการผลิตและพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจส่งเสริม
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

4. โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ทาง
วิชาการและวิชาชีพการจัดการทั่วไป 

5. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโปรแกรม
วิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

6. โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการและ
วิชาชีพบัญชี 

7. โครงการสนับสนุนการพัฒนาและ
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มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ริเริ่ม 
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี ประกอบด้วย การสืบค้นและการ
ใช้งาน การสร้างสรรค์และนวัตกรรม เอกลักษณ์และ
คุณภาพชีวิต การสอนหรือการเรียนรู้ เครื่องมือและ
เทคโนโลยี การติดต่อสื่อสารและการประสานงาน 

2.6 ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะ 4 ประการตามพระ
บรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ปฏิบัติงานวิศวกรสังคมสู่การพัฒนาท้องถิ่น 
8. โครงการจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น   
9. โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตตามอัต

ลักษณ์ของมรภ.กพ.แม่สอด 
10. โครงการส่งเสริมชมรมนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
11. โครงการส่งเสริมการพัฒนาภาษาอังกฤษ

เพ่ือการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษตาม
สมรรถนะของนักศึกษา   

12. โครงการพัฒนาสมรรถนะความสามารถ
ด้านการใช้ดิจิทัล 

 13 โครงการให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า่ 

14 โครงการให้ค าปรึกษาและแนะแนวส าหรับ
นักศึกษาเพ่ือสนับสนุนให้นักศึกษาเรียน
อย่างมีความสุข 

15 โครงการกีฬาเพ่ือสุขภาพและนันทนาการ 
16 โครงการกีฬาส่งเสริมและเพ่ิมทักษะการ

เล่นกีฬาฟุตบอล 
17 โครงการสนับสนุนการให้บริการทรัพยากร

สารสนเทศของห้องสมุด 
18 โครงการพัฒนาคุณภาพและความเป็นอยู่

ของนักศึกษาหอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร แม่สอด 

19 โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค์และการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร 

20 โครงการให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 

 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย ปี ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
ผู้รับผิดชอบ

รอง 61 62 63 64 65 
12. ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

- - - 3.50 4.00 รองฯวิชาการฯ อาจารย์
ประจ า
หลักสูตร 

13. ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านการ
ประเมินคุณภาพตามกรอบ KPRUQF โดยได้รับ

75 75 75 80 80 รองฯวิชาการฯ อาจารย์
ประจ า
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ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย ปี ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
ผู้รับผิดชอบ

รอง 61 62 63 64 65 
คะแนนประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 จากระดับ
คะแนน 5 

หลักสูตร 

14. ร้อยละของนักศึกษาท่ีได้รับการขึ้นทะเบียน
ประกอบวิชาชีพหรือผ่านการทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับสาขา 

- - 15 20 25 รองฯวิชาการฯ อาจารย์
ประจ า
หลักสูตร 

15. ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีปี
สุดท้ายที่สอบผ่านในระดับ B1 ตามมาตรฐาน 
CEFR หรือมาตรฐานอ่ืนๆ ที่เทียบเท่า 

- - - - 10 รองฯวิชาการฯ อาจารย์
ประจ า
หลักสูตร 

16. อัตราการได้งานท า/ท างานตรงสาขา/
ประกอบอาชีพอิสระทั้งตามภูมิล าเนาและนอก
ภูมิล าเนาของบัณฑิตภายในระยะเวลา 1 ปี 

- - 15 20 25 รองฯวิชาการฯ อาจารย์
ประจ า
หลักสูตร 

 
กลยุทธ์ที่ 3 วิเคราะห์และจัดท าหลักสูตรเดิมเชิงบูรณาการที่ตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับ
แนวทางการพัฒนาประเทศ 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ริเริ่ม 
3.1 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเชิงบูรณาการ 
3.2 พัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีสอดคล้องกับความ

ต้องการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในท้องถิ่น 

1. โครงการสร้างหลักสูตรที่ตอบสนอง
อุตสาหกรรมเป้าหมายเพ่ือสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (New S-
Curve Logistics KPRUMS) 

2. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร 
3. โครงการพัฒนาหลักสูตรเชิงบูรณาการกับ

การพัฒนาท้องถิ่น 
 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย ปี ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
ผู้รับผิดชอบ

รอง 61 62 63 64 65 
17.ร้อยละของหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่มีผลการ 
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับดี 

70 75 80 90 100 รองฯวิชาการ
ฯ 

อาจารย์
ประจ า
หลักสูตร 

18.จ านวนหลักสูตรที่ถูกปรับปรุงให้ทันสมัย หรือ 
หลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนอง

ต่อ 
การพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับการพัฒนา 

 - - 3 4 5 รองฯวิชาการ
ฯ 

อาจารย์
ประจ า
หลักสูตร 
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ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย ปี ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
ผู้รับผิดชอบ

รอง 61 62 63 64 65 
ประเทศ 
19. อัตราการศึกษาต่อในพ้ืนที่ของประชากรวัย 
อุดมศึกษาเพ่ิมขึ้น 

- - - 1.25 1.50 รองฯวิชาการ
ฯ 

อาจารย์
ประจ า
หลักสูตร 
/งาน
ประชาสัมพันธ์ 

 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้บูรณาการกับการปฏิบัติงานจริงและเสริมสร้าง
ทักษะและจิตส านึกในการพัฒนาท้องถิ่น 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ริเริ่ม 
4.1 ก าหนดนโยบายให้ทุกหลักสูตรจัดการเรียนการสอนเชิง

บูรณาการกับการปฏิบัติงานจริง 
4.2 พัฒนาระบบและกลไกการสร้างภาคีเครือข่ายความ

ร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนที่
ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและผู้ใช้บัณฑิต  

4.3 สร้างความร่วมมือกับชุมชน สถานประกอบการในการ
พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนอง
ต่อการพัฒนาท้องถิ่นและผู้ใช้บัณฑิต  

4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนการสอน
กับการปฏิบัติงานจริง (Cooperative and Work 
Integrated Education : CWIE) 

4.5 สร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการศึกษาเชิง
บูรณาการการเรียนการสอนกับการปฏิบัติงานจริง 
(Cooperative and Work Integrated Education : 
CWIE) ระหว่างมหาวิทยาลัย อาจารย์ และสถาน
ประกอบการ 

1. โครงการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ
กับการท างานในระดับรายวิชา(CWIE) 

2. การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนการ
สอนกับการปฏิบัติงานจริงระดับหลักสูตร 
(Cooperative and Work Integrated 
Education : CWIE) 

 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย ปี ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
ผู้รับผิดชอบ

รอง 61 62 63 64 65 
20. จ านวนหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอน

เชิงบูรณาการกับการปฏิบัติงานจริง 
- - 1 2 3 รองฯวิชาการฯ อาจารย์ประจ า

หลักสูตร 
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กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ 
มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ริเริ่ม 

5.1 พัฒนาอาจารย์ให้มีศักยภาพ สมรรถนะทางวิชาการและ
วิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ  

5.2 พัฒนาทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
5.3 พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ให้

มีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
5.4 พัฒนาอาจารย์ให้มีศักยภาพการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการ

เรียนการสอน 

1. โครงการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการและ
งานวิจัยให้แก่บุคลากรสายวิชาการ 

 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย ปี ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
ผู้รับผิดชอบ

รอง 61 62 63 64 65 
21. ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 50 55 60 65 70 รองฯวิชาการฯ งานการ

เจ้าหน้าที่ 
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พันธกิจที่ 3 บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย  โปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล  
มีการพัฒนาอย่างก้าวหน้า ต่อเนื่องและยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล เป็น
องค์กรแห่งนวัตกรรม และมีความมั่นคงทางการเงิน 
เป้าประสงค์ที่ 3 การบริหารจัดการที่ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม และมีความ
มั่นคงทางการเงิน 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบและกลไกการจัดหารายได้ที่เป็นรูปธรรมเพ่ือสร้างความมั่นคงทางการเงินของ
มหาวิทยาลัย 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ริเริ่ม 
1.1 ทบทวนแนวทาง ช่องทาง แหล่งสร้างรายได้ 
ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย 
1.2 ก าหนดแนวทาง วิธีการ และช่องทางในการ
จัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย 
1.3 ก าหนดแนวทาง วิธีการ ในการใช้เครือข่ายของ
มหาวิทยาลัย ในการสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย 
1.4 ก าหนดนโยบายให้ทุกคณะและทุกหน่วยงาน 
จัดให้มีหลักสูตรระยะสั้นที่ก่อให้เกิดรายได้ 
1.5 ก าหนดให้ทุกคณะและทุกหน่วยงานจัดท า
มาตรการหรือแนวปฏิบัติในการใช้ทรัพยากรการ
ด าเนินงานที่เป็นประโยชน์ให้เกิดประสิทธิภาพอย่าง
คุ้มค่าคุ้มทุน      
1.6 ก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อแสวงหากลุ่ม
ลูกค้าส าหรับหลักสูตรระยะสั้น 
1.7 จัดให้มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิค
วิธีการในการสร้างรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัย 

1. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่ก่อให้เกิดรายได้ 
2. กิจกรรมติดตามผลการด าเนินงานโครงการหลักสูตร

ระยะสั้นที่ก่อให้เกิดรายได้  

 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย ปี ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
ผู้รับผิดชอบ

รอง 61 62 63 64 65 
22. จ านวนหลักสูตรระยะสั้น/การให้บริการที่
ก่อให้เกิดรายได้ 

- - 1 2 3  รองฯวิชาการฯ งานบริการ
วิชาการ 
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนากระบวนการสร้างความผูกพันของลูกค้าและบุคลากร 
มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ริเริ่ม 

2.1 ก าหนดลูกค้าทั้งในปัจจุบันและอนาคตของแต่ละ
พันธกิจให้ชัดเจน   
2.2 ส ารวจความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
และจัดโครงการที่ตอบสนองต่อความต้องการของ
ลูกค้า 
2.3 ประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความ
ผูกพันของลูกค้าและบุคลากรที่มีต่อมหาวิทยาลัย 
ทบทวนการจัดเก็บข้อมูลตามมาตรการต่างๆ  
ตลอดจนการน าแบบสอบถามของ สสส. และใช้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก ITA ในการ
ประเมินความพึงพอใจ 

1. โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาต่อ
ในระดับอุดมศึกษา 

 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย ปี ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
ผู้รับผิดชอบ

รอง 61 62 63 64 65 
23. ระดับความผูกพันของลูกค้าและ
บุคลากรที่มีต่อมหาวิทยาลัย 

3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 รองฯบริหารฯ งาน
ประชาสัมพันธ์ 

 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาองค์การให้มีระบบบริหารจัดการที่ดี 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ริเริ่ม 
3.1 จัดการความรู้พัฒนานวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี
ในการบริหารจัดการหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
3.2 พัฒนาหน่วยงานให้ท างานอย่างบูรณาการ 
3.3 ทุกหน่วยงานน้อมน าศาสตร์พระราชาเป็นหลักใน
การบริหารจัดการ 

1.ปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย ปี 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ผู้รับผิดชอบ

รอง 61 62 63 64 65 
24. ร้อยละของหน่วยงานที่มีระบบการ

บริหารจัดการที่ได้รับการรับรองตาม
มาตรฐานสากล 

- - - 2 3 รองฯบริหารฯ งานประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 
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กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนากระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพโดยการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยรองรับการเป็น
มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ริเริ่ม 
1. บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ประยุกต์ใช้กับจัดการการเรียนการสอนให้ทันสมัย
ยืดหยุ่น และมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง  

1. โครงการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส าหรับการเรียนการสอน 

2. โครงการพัฒนาการให้บริการเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 

3. โครงการพัฒนาระบบบริการดิจิทัล 
 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย ปี 

ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบรอง 
61 62 63 64 65 

25. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมี
ต่อการให้บริการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศภายในมหาวิทยาลัยฯ 

- - - - 4.00 รองฯกิจการนักศึกษา
ฯ 

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

26. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมี
ต่อการให้บริการระบบเครือข่ายภายใน
มหาวิทยาลัยฯ 

- - - - 4.00 รองฯกิจการนักศึกษา
ฯ 

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

27. มีระบบบริการแบบดิจิทัล - - - - 2 รองฯกิจการนักศึกษา
ฯ 

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลที่เอ้ือต่อการรักษาคนดี คนเก่ง และพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้
เป็นมืออาชีพ 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ริเริ่ม 
5.1 สร้างมาตรฐานและระบบการพัฒนาบุคลากรด้าน
ภาษาอังกฤษ 
5.2 สร้างแรงจูงใจในการพัฒนาบุคลากรตามเส้นทาง
ความก้าวหน้าทางสายวิชาชีพ เพื่อให้มีความม่ันคงทาง
วิชาชีพ  
5.3 ยกย่องเชิดชูคนดี คนเก่ง 

1. พัฒนาบุคลากรด้านวิชาการ/วิชาชีพ ตาม
เส้นทาง ความก้าวหน้าในอาชีพ 

2. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ/
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย ปี 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ผู้รับผิดชอบ

รอง 
61 62 63 64 65   

28. ร้อยละบุคลากรที่มีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

40 45 50 55 60 รองฯบริหารฯ งานการ
เจ้าหน้าท่ี 
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กลยุทธ์ที่ 5 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิผลตาม
วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ริเริ่ม 
6.1 ทบทวนสภาพความร่วมมือระหว่างเครือข่ายกับ
มหาวิทยาลัย 
6.2 ทบทวน วิเคราะห์ และก าหนดกิจกรรมที่เหมาะสม
ในการด าเนินการร่วมกัน ระหว่างมหาวิทยาลัยกับ
เครือข่าย 
6.3 ประเมินผลความส าเร็จของความร่วมมือ 

1. ทบทวนสภาพความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย
กับเครือข่าย 

2. พัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายของ
มหาวิทยาลัย 

3. ประเมินผลความส าเร็จของความร่วมมือกับ
เครือข่ายของมหาวิทยาลัย 

 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย ปี 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ผู้รับผิดชอบ

รอง 61 62 63 64 65 
29.จ านวนเครือข่ายที่ด าเนิน

กิจกรรมความร่วมมือในการ
พัฒนาองค์กร 

 

- - 3 4 5 รองฯวิชาการฯ งานวิชาการ 
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ส่วนที่  4 
การแปลงแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี สู่การปฏิบัต ิ

 
การแปลงแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี สู่การปฏิบัติ  หมายถึง  การจัดท าแผนปฏิบัติการ  การสื่อสาร  ถ่ายทอดตัวช้ีวัด

และค่าเป้าหมาย  ไปสู่ระดับหน่วยงานปฏิบัติต่างๆ  โดยก าหนดเป้าประสงค์และกลยุทธ์ท้ังในระดับกระทรวง  กรม  ไปจนถึง
ระดับบุคคลที่สามารถปฏิบัติได้จริงและมีความสอดคล้องเช่ือมโยงระหว่างกัน  รวมทั้งมีความสมดุลระหว่างมิติประสิทธิผล  
มิติคุณภาพ  มิติประสิทธิภาพ  และมิติการพัฒนาองค์กร  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

หลักการ 

 การปฏิรูประบบราชการไทยเป็นความพยายามในการเปลี่ยนแปลงการบริหารของภาครัฐขนาดใหญ่  โดยอาศัย
แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่  (New Public Management) โดยแนวคิดดังกล่าวต้องการให้มีการปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์และวิธีการบริหารภาครัฐโดยเปลี่ยนมาเน้นถึงวัตถุประสงค์และสัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน  ทั้งในแง่ของ
ผลผลิต (Output)  และผลลัพธ์  (Outcome)  ความคุ้มค่าของเงิน  รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและสร้างความพึงพอใจให้แก่
ประชาชนผู้รับบริการ  โดยน าเอาเทคนิคการบริหารจัดการสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้  เช่น  การวางแผนเชิงกลยุทธ์  การวัด
และการประเมินผลงาน  การบริหารคุณภาพโดยรวม  เป็นต้น 

 เทคนิควิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่ “การบริหารงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์” หรือ RBM (Results  Based Management) 

เป็นการบูรณาการหรือเช่ือมโยงเรื่องของการวางแผนเชิงกลยุทธ์   ระบบการงบประมาณ  และระบบการวัดผลงานเข้าด้วยกัน
อย่างครบวงจร   โดยก าหนดวัตถุประสงค์ขององค์กรและเป้าหมายของการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและสามารถวัดผลได้อย่าง
เป็นรูปธรรม   โดยการจัดท าตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานหลัก (Key Performance Indicator)  และเกณฑ์มาตรฐานไว้ล่วงหน้า  
รวมทั้งการใช้ประโยชน์ของข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผลการด าเนินงานในการปรับปรุ งประสิทธิภาพ  คุณภาพและ
ประสิทธิภาพของการด าเนินงาน  ในส่วนของระบบการงบประมาณเป็นการเช่ือมโยงผลงานของหน่วยงานภาครัฐในแผนระดับ
ยุทธศาสตร์กับค าของบประมาณ กล่าวคือ ผลผลิตหลักในแผนยุทธศาสตร์กับเม็ดเงินงบประมาณจะต้องสอดรับกัน เรียกว่า 
การวางแผน “การงบประมาณที่มุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์” หรือ SPBB (Strategic Performance Based Budgeting)  หน่วยงาน
ภาครัฐจะต้องแสดงต้นทุนกิจกรรม (Activity based costing)   และต้นทุนต่อหน่วย (Unit cost)  อันจะเป็นประโยชน์ในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงาน   โดยสรุปแล้วกรอบการบริหารยุทธศาสตร์อย่างครบวงจร  มี  5  ขั้นตอนดังน้ี   

 1) การพัฒนายุทธศาสตร์   คือ  การก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และประเด็นยุทธศาสตร์  โดยอาจใช้เครื่องมือใน
การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนขององค์กรและสภาพแวดล้อมภายนอก (SWOT Analysis)  การวิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย  (Stakeholder Analysis)  ท้ังนี้ยุทธศาสตร์ต้องสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินและพันธกิจขององค์กร 

 2) การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ  คือ  การสื่อสาร ถ่ายทอด และแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ  โดยต้อง
ก าหนดเป้าประสงค์และกลยุทธ์ทั้งในระดับกระทรวง  กรม  ไปจนถึงระดับบุคคลที่สามารถปฏิบัติได้จริง   และมีความ
สอดคล้องเชื่อมโยงระหว่างกัน  รวมทั้งมีความสมดุลระหว่างมิติประสิทธิผล มิติคุณภาพ มิติประสิทธิภาพ และมิติการพัฒนา
องค์กรด้วย  ซึ่งหน่วยงานอาจใช้ Balanced Scorecard และแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map)  ในการวางแผนและสื่อสารกลยุทธ์
ได้ 

 3) การปฏิบัติการ  คือ  การบริหารโครงการตามกลยุทธ์ที่ได้วางไว้ 
 4) การติดตามและเรียนรู้  คือ  การติดตามประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงานตาม

ยุทธศาสตร์ที่ได้วางไว้  ซึ่งหลายๆ  หน่วยงานได้ประยุกต์ใช้รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report - SAR) และ War 

Room เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลได้ 
 5) การทดสอบและปรับยุทธศาสตร์  คือ  การปรับยุทธศาสตร์ให้เข้ากับสถานการณ์หรือความต้องการของ

ประชาชนผู้รับบริการที่เปลี่ยนแปลงไป  โดยต้องมีการประเมินความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ ( Strategic Risk)  เพื่อป้องกันมิให้
ยุทธศาสตร์คลาดเคลื่อนและไม่ตรงต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
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การแปลงแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด ประจ าปี พ.ศ. 2561-2565 สู่การปฏิบัติ 
 ในการแปลงแผนกลยุทธ์ ประจ าปี  พ.ศ. 2561-2565  ไปสู่การปฏิบัตินั้น  ในที่นี้หมายถึงการน าแผนกลยุทธ์ไป
จัดท าเป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  โดยการถ่ายทอดนโยบาย ผลผลิต ผลลัพธ์ และค่าเป้าหมายให้แก่  คณะ/ศูนย์/ส านัก/
หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติส าหรับคณะ/ศูนย์/ส านัก/หน่วยงานต่างๆ  ให้เป็นไปอย่างสอด
ประสานกันทั้งในแง่ทิศทางและจังหวะเวลา  โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

 การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ ประจ าปี พ.ศ. 2561-2565 สู่ระดับหน่วยงานเทียบเท่าคณะ โดยการช้ีแจง ท าความ
เข้าใจและความชัดเจนในแต่ละประเด็น จัดกิจกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ เพื่อก าหนดเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ ตลอดจน
ทรัพยากรส าหรับจัดท างบประมาณประจ าปี การก ากับผลการปฏิบัติงานต่อไป 

 สนับสนุนให้หน่วยงานเทียบเท่าคณะช้ีแจงและท าความเข้าใจในแต่ละประเด็นที่หน่วยงานตัวเองรับผิดชอบสู่
ระดับหน่วยงานย่อยและบุคลากรในสังกัดในรูปแบบต่างๆ เช่น การประชุม สัมมนา เป็นต้น 

 พิจารณาสนับสนุนเพื่อให้โครงการที่ก าหนดไว้สามารถด าเนินการไปได้  ทั้งนี้มหาวิทยาลัย/หน่วยงานต้องให้
การสนับสนุนในด้านการปรับโครงสร้าง  การปรับระบบงานหรือระเบียบ  การจัดหรือปรับบุคลากร  การจัดสรรหรือจัดหา
งบประมาณ  การสนับสนุนสถานที่  วัสดุ  อุปกรณ์ 

 การสร้างพลังและความร่วมมือเพื่อน าไปสู่ผลที่ตั้งเป้าหมายไว้ตามแผนงานและโครงการ เรื่องที่ยากที่สุด คือ 
การเปลี่ยนแปลงและการให้บุคลากรยอมรับการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น วิธีที่จะน ามาใช้ประกอบด้วย การพัฒนาศักยภาพและ
ภาวะผู้น าผู้บริหารระดับต่างๆ การมีส่วนร่วม การท างานเป็นทีม ความผูกพันและการยอมรับ การจูงใจ 

 มหาวิทยาลัยจัดระบบการสื่อสารองค์กรอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องแก่สาธารณะและบุคลากรทุกระดับ  การวาง
ระบบสนับสนุนต่างๆ เช่น การบริหารการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาบุคลากร การบริหารแบบมีส่วนร่วม  เพื่อถ่ายทอดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และเป้าหมายที่ส าคัญให้แก่หน่วยงานเทียบเท่าคณะและส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีระบบการจัดการความรู้ในองค์กรโดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ที่ดี (Best 

Practice)  การสร้างระบบแรงจูงใจต่างๆ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถ ขวัญและก าลังใจของบุคลากร  หน่วยงานและองค์กร
ให้มีความเข้มแข็ง  และมีระบบการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์  เพื่อให้สามารถสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงได้ดี 

 การบริหารผลการด าเนินงาน  มหาวิทยาลัยจะจัดระบบการบริหารผลการด าเนินงานให้มีกลไกเพื่อเฝ้าระวัง
และตรวจสอบผลการด าเนินงานท่ีมีความคลาดเคลื่อนจากแผน  เพื่อประกอบการตัดสินใจว่าจะต้องมีการแก้ไขอย่างไร  โดย
ให้มีการรายงานตามล าดับขั้นของความรับผิดชอบเป็นรายเดือนหรือรายไตรมาส ข้ึนอยู่กับลักษณะงาน  วิธีการติดตาม จะใช้
การก าหนดกิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรม  การก าหนดตารางเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดการท ากิจกรรมเป็นกลไกก ากับ 

 การติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน ของงาน/โครงการและความส าเร็จขององค์กร  มหาวิทยาลัยจะจัดให้มี
กลไกเพื่อควบคุมการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ และก่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  ตลอดจนการเรียนรู้ในองค์กร  โดย
ด าเนินการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานที่ได้จริงกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ทั้งในรูปผลผลิต  (Output)  และผลลัพธ์  (Outcome)  
ภายใต้การบูรณาการระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของ ก.พ.ร.  สกอ.  สมศ.  
ส านักงบประมาณและหน่วยงานกลางต่างๆ ให้เป็นเอกภาพ 
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การถ่ายทอดและแปลงแผน 

ระดับคณะ/ส านัก/สถาบัน 

การถ่ายทอดและแปลงแผน 

ระดับหลักสตูร/สาขาวิชา/ 
กอง/งาน 

- การสื่อสารใน 
  องค์กร 

 

- การพัฒนาภาวะ   
  ผู้น า 

 

- การพัฒนา 
  บุคลากร 

 

- การจัดการ 
  ความรู ้
 

- การบริหารการ 
  เปลี่ยนแปลง 

 

- การบริหารแบบม ี
  ส่วนร่วม 

 

-  การท างานเป็นทีม 

 

-  ระบบสนับสนุน
ต่างๆ 

แผนกลยุทธ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 

ประจ าปี พ.ศ. 2561 – 2565 

แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีของ
หน่วยงานย่อย/บุคลากร 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 

ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

ทบทวนแผน 

การแปลงแผนกลยุทธ ์ประจ าปี พ.ศ. 2561 – 2565 สู่การปฏิบัต ิ

-  การบริหารผล 
   การด าเนินงาน 
 

-  การก ากับติดตาม 
   และประเมินผล 

 

-  การวิเคราะห ์
   สถานการณ ์

 

-  ระบบแรงจูงใจ 
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ส่วนที่ 5 ภาคผนวก 
 

ภาคผนวก 1 : ตารางการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด ประจ าปี พ.ศ. 2561 – 2565 กับยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

แผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
(ฉบับปรับปรุง 2565) 

แผนปฏิบัติราชการ 
พ.ศ. 2564 

มรภ.ก าแพงเพชร 

แผนอุดมศึกษา 
ระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 3 

(พ.ศ. 2560 – 2574) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

(ปี 2560 – 2565) 

แผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560 – 2579 

นโยบายและยุทธศาสตร์ 
การอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

(พ.ศ 2563 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ปี 

(พ.ศ. 2560 – 2579) 

1. การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธ
กิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับ
สังคมท้องถิ่นด้วยศาสตร์
พระราชา 

1. การพัฒนาท้องถิ่น
ด้วยพันธกิจสัมพันธ์
มหาวิทยาลยักับสังคม
ท้องถิ่นด้วยศาสตร์
พระราชา 

ภาคีภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคชุมชน 

3. การสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน 

2. การผลติและพัฒนา
ก าลังคน การวิจัย และ
นวัตกรรม เพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

1. การพัฒนาก าลังคนและ
สถาบันความรู ้

2. การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

 2. การสร้างความเป็นธรรม
และลดความเหลื่อมล ้าใน
สังคม 

3. การวิจัยและสรา้ง
นวัตกรรมเพื่อเพ่ิมขีด
ความสามารถการ
แข่งขัน 

 โครงสร้างพื้นฐานการวิจัยและ
นวัตกรรม 

 3. การพัฒนาศักยภาพคน
ทุกช่วงวัย และการสรา้ง
สังคมแห่งการเรียนรู ้

4. การวิจัยและสรา้ง
นวัตกรรมเพื่อการ
พัฒนาเชิงพื้นที่และลด
ความเหลื่อมล ้า 

 7. การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม 
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แผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
(ฉบับปรับปรุง 2565) 

แผนปฏิบัติราชการ 
พ.ศ. 2564 

มรภ.ก าแพงเพชร 

แผนอุดมศึกษา 
ระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 3 

(พ.ศ. 2560 – 2574) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

(ปี 2560 – 2565) 

แผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560 – 2579 

นโยบายและยุทธศาสตร์ 
การอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

(พ.ศ 2563 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ปี 

(พ.ศ. 2560 – 2579) 

2. การยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานการผลิตบณัฑติให้
มีคุณภาพสรา้งสรรค์สังคม 

3. การยกระดับ
คุณภาพและ
มาตรฐานการผลิต
บัณฑิตใหม้ีคุณภาพ
สร้างสรรคส์ังคม 

การสร้างโอกาสการเข้าถึง
อุดมศึกษาอย่างกว้างขวางและ
เป็นธรรม 

3. การสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน 

1. การจัดการศึกษาเพื่อ
ความมั่นคงของสังคมและ
ประเทศชาต ิ

1. การพัฒนาก าลังคนและ
สถาบันความรู ้

2. การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

 1. การเสรมิสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์

2. การผลติและพัฒนา
ก าลังคน การวิจัย และ
นวัตกรรม เพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

 3. การวิจัยและสรา้ง
นวัตกรรมเพื่อเพ่ิมขีด
ความสามารถการแข่งขัน 

 การพัฒนานักศึกษา 
 2. การสร้างความเป็นธรรม

และลดความเหลื่อมล ้าใน
สังคม  อุดมศึกษาดิจติอล 5. การจัดการศึกษาเพื่อ

สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 9. การพัฒนาภาค เมือง และ
พื้นที่เศรษฐกิจ 

 
 
 
 

3.พัฒนาระบบบริหารจัดการ
มหาวิทยาลยัให้ทันสมัย ได้

4. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการมหาวิทยาลยั

การบริหารจัดการที่ดีในระบบ
อุดมศึกษา 

1. การเสรมิสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์

3. การพัฒนาศักยภาพคน
ทุกช่วงวัย และการสรา้ง

1. การพัฒนาก าลังคนและ
สถาบันความรู ้

6. การปรับสมดลุและ
พัฒนาระบบบริหาร
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แผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
(ฉบับปรับปรุง 2565) 

แผนปฏิบัติราชการ 
พ.ศ. 2564 

มรภ.ก าแพงเพชร 

แผนอุดมศึกษา 
ระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 3 

(พ.ศ. 2560 – 2574) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

(ปี 2560 – 2565) 

แผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560 – 2579 

นโยบายและยุทธศาสตร์ 
การอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

(พ.ศ 2563 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ปี 

(พ.ศ. 2560 – 2579) 

มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล 
และเป็นองค์กรแห่ง
นวัตกรรมและความมั่นคง
ทางการเงิน 

ให้ทันสมัย ได้
มาตรฐาน มีธรรมาภิ
บาล และเป็นองค์กร
แห่งนวัตกรรมและ
ความมั่นคงทางการ
เงิน 

สังคมแห่งการเรียนรู ้ จัดการภาครัฐ 

  5. การสร้างความเจรญิเติบโต
ทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 การสร้างความมั่นคงทางการ
เงินในระบบอุดมศึกษา 

 อุดมศึกษาดิจติอล 6. การพัฒนาประสิทธิภาพ
ของระบบริหารจัด
การศึกษา 

 6. การบริหารจัดการในภาครัฐ 
การป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และ ธรร
มาภิบาลในสังคมไทย 

 นโยบายการสนับสนุนและ
ประเมินผล 
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