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ค าน า 

 
แผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร นี้จัดท าขึ้นจากการปรับปรุงจากแนวทางของแผนกล

ยุทธ์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัราชภัฏก าแพงเพชร ปีงบประมาณ 2561-2565 ซึ่งจะขับเคลื่อนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ก้าวไปข้างหน้า
และบรรลุเป้าหมาย โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ ในด้านนโยบาย สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลกระทบรอบด้าน เช่น นโยบายรัฐบาล  (ค าแถลงนโยบายของรัฐบาล 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี วันที่ 10 กันยายน 2557) กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ไทยแลนด์ 4.0 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12  (พ.ศ. 2560 – 2564) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2  (พ.ศ. 2551 – 2565) นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์
ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายการ
ปรับยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนาจังหวัดก าแพงเพชร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 แผนพัฒนาจังหวัดตาก 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 นโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด  จังหวัดตาก กรอบการประเมินสถาบันอุดมศึกษาจากหน่วยงานภายนอก เป็นต้น โดย
น ามาปรับให้สอดคล้องกับบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของคณะฯ และผลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร (SWOT ANALYSIS) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย
จะใช้เป็นแนวทางการบริหาร และพัฒนาคณะฯ ตลอดปีงบประมาณ 2561 รวมทั้งได้รวบรวมตัวชี้วัด เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 รวมถึงรายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  และโครงการต่างๆของคณะฯ ในปีงบประมาณ 2561 เพ่ือ
ตอบตัวชี้วัดของคณะฯ ต่อไป 
 
 
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มีนาคม 2561 
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สารบัญ 

 
เรื่อง หน้าที ่
ส่วนที่ 1 บทน า 4 

- ประวัติความเป็นมาและสภาพปัจจุบันของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 4 
- บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 4 
- จ านวนนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11 
- ยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนกลยุทธ์ปีงบประมาณ 2561-2565 12 

ส่วนที่ 2 : ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม ศักยภาพ (SWOT Analysis) 24 
ส่วนที่ 3 : แผนกลยุทธ์ปีงบประมาณ 2561 – 2565 เพื่อถ่ายทอดสู่แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 31 

- ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ  33 
- ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 35 
- ตัวชี้วัด เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนตามแผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 39 
- รายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 43 
- ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  กลยุทธ์  งบประมาณ และหน่วยงานรับผิดชอบ 
- สรุปงาน/โครงการ และงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

71 
74 

- แผนที่ยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ 2561 80 
- ความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์  พันธกิจ  ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  กลยุทธ์  ตัวชี้วัด  และมาตรการ 81 

ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ 82 
ส่วนที่ 5 ภาคผนวก 84 

- ภาคผนวก 1 : ตารางการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ประจ าปี พ.ศ. 2561 – 2565       
กับยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

84 

- ภาคผนวก 2 : ขั้นตอนการจัดท าแผนกลยุทธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ประจ าปี พ.ศ. 2561 – 2565 86 
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ส่วนที่ 1: บทน า 
 

ประวัติความเป็นมาและสภาพปัจจุบันของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ท าหน้าที่จัดการศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519 ท าการสอนมีหลักสูตรต่างๆ ถึง

ปัจจุบันรวมทั้งสิ้น 48 หลักสูตร ทั้งในสาขาการศึกษาและสาขาวิทยาศาสตร์ปัจจุบันรับผิดชอบดูแลหลักสูตรในสาขาวิทยาศาสตร์จ านวน 10 หลักสูตร 9 โปรแกรมวิชา ที่
สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและก าหนดให้ / โปรแกรมวิชาเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหารจัดการหลักสูตรให้ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร ซึ่งก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ดดยแต่ละหลักสูตรมีกลไกการควบคุมก ากับ ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมาตรฐาน 

 
บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร                                                                                                                   
จ านวนอาจารย์ (จ าแนกตามโปรแกรม/หลักสูตร และประเภท)  

โปรแกรม/หลักสตูร ประเภท 
ข้าราชการ พนักงาน อ.ประจ าตามสัญญา รวม 

โปรแกรมวิชาเคม ี
- หลักสูตรเคมี (วท.บ.) 
- หลักสูตรเคมี (ค.บ.) 

 
2 
2 

 
1 
1 

 
2 
2 

 
5 
5 

โปรแกรมวิชาชีววิทยา/หลักสูตรชีววิทยา 1 4 1 6 
โปรแกรมวิชาฟสิิกส์/หลักสูตรฟสิิกส์ 3 2 0.5 5.5 
โปรแกรมวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

- หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
- หลักสูตรเทคโนโลยสีารสนเทศ 
- อาจารย์ผู้สอนประจ าโปรแกรม 

 
1 
3 
1 

 
4 
1 
- 

 
- 
1 
- 

 
5 
5 
1 

โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2 3 - 5 
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม - 4 2.5 6.5 
โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์/หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร ์ 2 2 1 5 
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร/์หลักสูตรคณิตศาสตร ์ 4 3 - 7 
โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร ์ 3 - - 3 
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รวมทั้งสิ้น 24 24 11 59 
จ านวนอาจารย์ (จ าแนกตามจ าแนกตามโปรแกรม/หลักสูตร และวุฒิการศึกษา)  
 

หลักสูตรสาขาวิชา วุฒิการศึกษา 
ป.ตร ี ป.โท ป.เอก รวม 

โปรแกรมวิชาเคม ี
- หลักสูตรเคมี (วท.บ.) 
- หลักสูตรเคมี (ค.บ.) 

 
- 
- 

 
3 
2 

 
2 
3 

 
5 
5 

โปรแกรมวิชาชีววิทยา/หลักสูตรชีววิทยา - 6 - 6 
โปรแกรมวิชาฟสิิกส์/หลักสูตรฟสิิกส์ - 5.5 - 5.5 

โปรแกรมวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
- หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
- หลักสูตรเทคโนโลยสีารสนเทศ 
- อาจารย์ผู้สอนประจ าโปรแกรม 

 
- 
- 
- 

 
4 
4 
1 

 
1 
1 
- 

 
5 
5 
1 

โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร - 4 1 5 
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม - 6.5 - 6.5 
โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์/หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร ์ - 5 - 5 
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร/์หลักสูตรคณิตศาสตร ์ 1 5 1 7 
โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร ์ - 2 1 3 

รวมทั้งสิ้น 1 47 11 59 

 
 
 



- 6 - 

 
จ านวนอาจารย์ (จ าแนกตามหลักสูตรสาขาวิชาและต าแหน่งทางวิชาการ)  
 

หลักสูตรสาขาวิชา 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

อาจารย ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ รวม 
เคมี (วท.บ.) 2 2 1 5 
เคมี (ค.บ.) 2 1 2 5 
ชีววิทยา 5 1 - 6 
ฟิสิกส์ 3.5 1 1 5.5 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3 2 - 5 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1 4 - 5 
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 6.5 - - 6.5 
สาธารณสุขศาสตร์ 2 1 2 5 
คณิตศาสตร์ 3 3 1 7 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 2 - 6 
อาจารย์ประจ าคณะ - 2 1 3 

รวมทั้งสิ้น 33 19 7 59 
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จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาคต่อ เต็มเวลา – บางเวลา ประจ าปี 2559 จ าแนกตามคุณวุฒิและสังกัด  
 

  
คณะ 

  

ระดับการศึกษาต่อ  (คน) 
  

รวม 
  

ศึกษาต่อเต็มเวลา ศึกษาต่อบางเวลา 

ปริญญาโท ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาเอก 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 4 - - 4 
รวม - 4 - - 4 

 
 
รายช่ืออาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อเต็มเวลา (จ-ศ)  
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ระดับการศึกษาต่อ /สาขา ระยะเวลา หมายเหตุ 
1 นายณัฐพงศ์  ดิษฐเจริญ ป .เอก สาขาวิทยาศาสตร์นาโนเทคโนโลยี จุ์าลงกรณ์มหาวิทยาลัย  13 มิ.ย.56 – ปัจจุบัน  
2 นางสาวอภิชญา เตชิตคุณานนท์ ป.เอก สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ม.เกษตรศาสตร์ 6 มิ.ย.56 – ปัจจุบัน  
3 นางพิมประไพ ขาวข า ป.เอก สาขาภูมิสารสนเทศ ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี กรกฎาคม 2557-ปัจจุบัน  
4  นางสาวนิภัชราพร สุภาพพร ป.เอก สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร 22 ธันวาคม 2559-ปัจจุบัน  
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จ านวนอาจารย์ประจ า จ าแนกตามหน่วยงาน  

คณะ ประเภท ข้าราชการครู 
อาจารย์ประจ า 

พนักงานมหาวิทยาลัย 
อาจารย์ประจ า 
ตามสัญญาจ้าง 

รวมอาจารย์
ประจ า 

หมายเหตุ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

อาจารย์ประจ าทั้งหมด (คน) 24 24 11 59   
อาจารย์ประจ าลาศึกษาต่อ - 4 11 3  
อาจารย์ปฏิบัติงานจริง 
(ไม่รวมลาศึกษา) 

24 20 11 56 
 

 
จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนจ าแนกตามประเภทบุคคล  
 

ประเภทบุคลากร จ านวน 
ลูกจ้างประจ า 2 
พนักงานมหาวิทยาลัย 6 
พนักงานราชการ 3 
เจ้าหน้าที่ประจ าตามสัญญา 6 

รวม 17 
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สรุปข้อมูลด้านอาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีการศึกษา 2560 
 1) ข้อมูลจ าแนกตามการปฏิบัติงาน 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด    59   คน 
จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ   4  คน 

   จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่รวมลาศึกษาต่อ)   55  คน 
  2) ข้อมูลจ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ 
   จ านวนอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์  7   คน 
   จ านวนอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  19  คน   

3) ข้อมูลจ าแนกตามวุฒิการศึกษา 
   จ านวนอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก    11   คน 
   จ านวนอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาโท    47  คน 
   จ านวนอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาตรี    1  คน 
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จ านวนนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 แยกตามหลักสูตร แผนรับ และรับจริง คิดเป็นร้อยละ  
 

ล าดับที่ 
หลักสูตร 

แผนรับ ภาคปกติ ภาคพิเศษ 
รวม 

ร้อยละ 

1 เคมี (วท .บ. ) 30 6 - 6 20 
2 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 30 19 - 19 63 
3 ชีววิทยา 30 20 - 20 67 
4 ฟิสิกส์ 25 8 - 8 27 
5 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 25 6 - 6 20 
6 สาธารณสุขศาสตร์ 30 25 - 25 83 
7 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 30 8 - 8 27 
8 คณิตศาสตร์ 30 27 - 27 90 
9 เทคโนโลยีสารสนเทศ 30 19 - 19 63 
10 เคมี (ค .บ. ) 30 21 - 21 70 

รวม 320 159 - 159 50 
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จ านวนนักศึกษาชั้นปีท่ี 1-4 จ านวน 10 หลักสูตรประจ าปีการศึกษา 2560 ดังนี้  
 

 
ประเภทนักศึกษา 

รวม 
ภาคปกติ ภาคพิเศษ 

ชีววิทยา 72 - 72 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 40 - 40 
เทคโนโลยีการเกษตร 3 - 3 
ฟิสิกส์ 27 - 27 
สาธารณสุขศาสตร์ 120 - 120 
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 67 - 67 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 58 - 58 
เคมี  )วท.บ(.  31 - 31 
เคมี  )คบ(.  23 - 23 
คณิตศาสตร์ 125 - 125 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 29 - 29 

รวม 595  595 
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ยุทธศาสตร์ระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

1. นโยบายรัฐบาล  (ค าแถลงนโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี วันที่ 10 กันยายน 2557)  
รัฐบาลได้น ายุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศว่าด้วยการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลักส าคัญ ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ซึ่งทรงเน้นความพอดีพอสมพอควรแก่ฐานะความมีเหตุมีผล และการมีภูมิคุ้มกันมาเป็นแนวคิด  ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี  11  แนวทางของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
และความต้องการของประชาชน ซึ่งแสดงออกมาโดยตลอดและน่าจะชัดเจนขึ้นในช่วงเวลาแห่งการออกแบบการปฏิรูปประเทศ รัฐบาลมีนโยบายในเรื่องต่างๆ จ าแนกเป็น 11 ด้าน ดังนี ้

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

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

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

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

บ้าน มากกว่าท่ีจะพึ่งพาแต่เฉพาะการส่งออกไปขายยังประเทศท่ีอยู่ไกล บริหารจัดการภายในประเทศอย่างบูรณาการ ทั้งการทรัพยากรน้ า การประกอบอาชีพ การศึกษา และ สิ่งแวดล้อมให้ด าเนิน
ไปอย่างสมดุล 
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“ยั่งยืน” หมายถึง การค านึงถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน ไม่ด าเนินการโครงการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดภาระแก่ลูกหลานในอนาคตข้างหน้า ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ อย่างเหมาะสมตามก าลัง
ความสามารถของตนเอง ใช้หลักเหตุและผล และการรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลง หรือการมีภูมิคุ้มกันตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

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

 
3. ไทยแลนด์ 4.0 

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

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

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

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

เพื่อให้เกิดผลจริงต้องมีการพัฒนาวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
ดังนี ้
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1. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น สร้างเส้นทางธุรกิจใหม่ (New Startups) ด้านเทคโนโลยีการเกษตร  เทคโนโลยีอาหาร  เป็นต้น 
2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เช่น พัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพ  เทคโนโลยีการแพทย์  สปา  เป็นต้น 
3. กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม เช่น เทคโนโลยีหุ่นยนต์ เป็นต้น 
4. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เช่ือมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว เช่น เทคโนโลยีด้านการเงิน  อุปกรณ์เช่ือมต่อออนไลน์โดยไม่ต้อง

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

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

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

จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 11 และกรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมี ส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน 
โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้
สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ โดยมีแนวทางในการพัฒนา ดังนี ้

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

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

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

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

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

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

5. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2  (พ.ศ. 2551 – 2565) 
 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดท ากรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี  ฉบับที่ 2  โดยมีเป้าหมายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 เมื่อสิ้นสุดแผนในปี พ.ศ. 
2565 คือ “ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถปรับตัวสาหรับงานท่ีเกิดขึ้นตลอดชีวิตพัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้และนวัตกรรมเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในโลกาภิวัฒน์ สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทยโดยใช้กลไกของธรรมาภิบาลการเงินกา รก ากับมาตรฐานและเครือข่ายอุดมศึกษาบน
พื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการความหลากหลายและเอกภาพเชิงระบบ” ประกอบด้วย 
 1) ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทยเพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ 
 2) พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้ และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 3) สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย โดยใช้กลไกธรรมาภิบาล การเงิน การก ากับมาตรฐานและเครือข่ายอุดมศึกษาบนพ้ืนฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลาย และ
เอกภาพเชิงระบบ 
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 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้ด าเนินงานตามกรอบแผนอุดมศึกษาโดยได้จัดท ายุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับทิศทางและกรอบการด าเนินงานตามแผนอุ ดมศึกษาระยะยาว 15 ปี 
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565)  เช่น  ด้านการเรียนการสอนมีการลดเลิกหลักสูตรที่ไม่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน  สร้างกระบวนการพัฒนานักศึกษาเพื่อความแข็งแกร่งทางวิชาการและ
คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนให้แก่นักศึกษาตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  สร้างหลักสูตรเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  สนับสนุนและส่งเสริมการท าผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม  
มีกองทุนสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร  มีการจัดวางระบบการเงิน งบประมาณ  ภายใต้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
6. นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) 

กระทรวงศึกษาธิการจะด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ โดยมียุทธศาสตร์ด้านการศึกษาท่ีจะด าเนินการ 6 ด้าน ดังนี้ 

1) ความมั่นคง  ตัวอย่างกิจกรรมในการจัดศึกษาของสถานศึกษาในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หากในพื้นท่ีชายแดนภาคใต้ไม่สงบก็จะส่งผลถึงคุณภาพการศึกษา หรือกรณีปัญหา
โรงเรียนในเขตพื้นท่ีสูงจังหวัดชายแดนภาคเหนือ (โรงเรียนชายขอบ) ซึ่งท่ีผ่านมาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงให้ความส าคัญกับการศึกษาของโรงเรียนในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้และโรงเรียนชายขอบด้วยเช่นกัน ทั้งการให้ความส าคัญกับภาษาที่ใช้ในพื้นท่ี หรือสิ่งที่เรียนสถานศึกษา ฯลฯ ดังนั้น ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงจึงมีความส าคัญกับนโยบายด้านการศึกษา
เป็นอย่างมาก 

2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  โดยส่งเสริมให้มีคนไทยมีความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศได้ อาทิ การส่งเสริมด้านภาษาอังกฤษหรือการอาชีวศึกษาแนวใหม่ที่มี
ความร่วมมือกับภาคเอกชน ซึ่งจะทาให้การอาชีวศึกษาของไทยมีความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศมากขึ้น ก็ถือเป็นตัวอย่างกิจกรรมโครงการของยุทธศาสตร์ด้านนี้ 

3) การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์  โดยเฉพาะการลงทุนกับเด็กเล็กในระดับ Pre-school เป็นสิ่งส าคัญมาก เพราะเป็นการลงทุนที่ได้ผลมากที่สุด นอกจากน้ี การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ 
หมายถึง การพัฒนาครูด้วย 

4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม  อาทิ การประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ หรือ PISA ซึ่งคะแนนเฉลี่ยในแต่ละวิชาของเด็กไทยยังไม่อยู่ใน
ระดับที่น่าพอใจ แต่หากดูคะแนนสูงสุดของเด็กไทยในแต่ละวิชา พบว่ามีคะแนนมากกว่านักเรียนสิงคโปร์ที่ได้อันดับหนึ่งจากการประเมินผล PISA แต่การที่คะแนนเฉลี่ย PISA ของเด็กไทยได้อันดับ
ต่ า เพราะไทยส่งทุกโรงเรียนเข้ารับการประเมิน รวมถึงโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ซึ่งหลายโรงเรียนยังคงมีคะแน นต่ าด้วย จึงท าให้ค่าเฉลี่ยของประเทศต่ าลง ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นว่าเป็นตัวอย่างของความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาระหว่าง โรงเรียนที่มีความพร้อมกับโรงเรียนในชนบทท่ียังขาดการสนับสนุนในด้านต่างๆ ดังนั้น เราต้องกลับไปพิจารณาว่าโรงเรียน
เหล่านั้นยังขาดอะไรบ้าง เช่น ขาดครูกี่คน มีครูครบชั้นหรือไม่ ครูสอนไม่ตรงสาขา เป็นต้น เพื่อท าการสนับสนุนและแก้ปัญหาได้ตรงจุด  

5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีหลากหลายโครงการที่ส าคัญ อาทิ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง นโยบายโรงเรียนคุณธรรม เป็นต้น  
6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เช่น การด าเนินการด้านต่างๆ ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เป็นต้น 
สิ่งที่ส าคัญอีกประการ คือ "กระทรวงศึกษาธิการต้องการสร้างเด็กให้โตขึ้นมา เกลียดการโกง หรือเติบโตขึ้นมากับความไม่โกง ด้วยการปลูกฝังการไม่โกงไว้ในบรรยากาศ ระบบ และการ

สนทนา เพราะการไม่โกงมีวิธีการเดียว ก็คือ ให้เกลียดการโกง และจะได้ไม่ท า" 
 

7. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
เนื่องจากแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 – 2559) จะสิ้นสุดในปี พ.ศ.2559 ดังนั้น ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงได้จัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 

2579 ซึ่งเป็นแผนระยะยาว 20 ปี เพื่อเป็นแผนแม่บทส าหรับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องน าไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนา โดยก าหนดวิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมาย เป้าหมาย ตัวช้ีวัด และยุทธศาสตร์ของ
แผนการศึกษาแห่งชาติ ดังนี ้
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วิสัยทัศน์ (Vision)  

“คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษ
ที ่21” 

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

ยุทธศาสตร์ชาติ  
3) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และ 
4) เพื่อน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ าภายในประเทศลดลงเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาดังกล่าว

ข้างต้น  
แผนการศึกษาแห่งชาติได้วางเป้าหมายไว้ 2 ด้าน คือ  

1) เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและคุณลักษณะ
ต่อไปนี้ 

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

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

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

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

 
8. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ถือเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศ มีหลักการส าคัญคือ “ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” มุ่ง
สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีส าหรับคนไทย พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์มีวินัย ใฝ่รู้มีความรู้ มีทักษะ  มีความคิดสร้างสรรค์มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่ง
กระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงานหลักในภาคการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพคนของประเทศ ได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว ดังนั้น ภายใต้วิสัยทัศน์ “มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่
คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม” ของแผนพัฒนาการศึกษาฉบับนีจ้ึงได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์และวางเป้าหมายที่สามารถตอบสนองการพัฒนาท่ีส าคัญในด้านต่างๆ คือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ที่มุ่งหวังให้คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและก ารพัฒนาประเทศใน
อนาคต ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านคุณภาพและด้านการตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ท่ีมุ่งหวังให้มีการผลิตครูได้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท และมีสมรรถนะ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถใช้ศักยภาพในการสอนได้อย่างเต็มที่ ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ ที่มุ่งหวังให้ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนาเพื่อ เสริมสร้างศักยภาพการ
แข่งขันของประเทศ และมีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านคุณภาพ และด้านการตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ท่ีมุ่งหวังให้การบริการการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มทุกวัยในระดับที่เหมาะสมกับสภาพ
บริบทและสภาพพื้นที่ ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านการเข้าถึงการให้บริการและด้านความเท่าเทียม 

ยุทธศาสตร์ 5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อการศึกษา ที่มุ่งหวังให้คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งตอบสนอง
การพัฒนาในด้านการเข้าถึงการให้บริการ ด้านความเท่าเทียม และด้านประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ท่ีมุ่งหวังให้มีการใช้ทรัพยากรทั้งด้านงบประมาณและบุคลากรได้อย่างคุ้มค่า ไม่เกิด
การสูญเปล่า และมีความคล่องตัว ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านประสิทธิภาพ 

 
9. นโยบายการปรับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศได้ร่วมหารือและก าหนดแนวทางการยกระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) มุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยก าหนดวิสัยทัศน์ คือ “มหาวิทยาลัยราชภัฏเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นเลิศ โดยกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง
และยั่งยืน” ซึ่งมีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี ้

1. พันธกิจ 
1.1) ผลิตบัณฑิต 
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1.2) วิจัย สร้างความรู้และนวัตกรรมให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล  
1.3) ให้บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี น้อมน าแนวพระราชด าริ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
1.4) สร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับภาคประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น และผู้ประกอบการในการจัดการศึกษา 
1.5) บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีความคล่องตัว ยืดหยุ่น โปร่งใส ด้วยหลักธรรมาภิบาล สู่การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1) จัดการศึกษาสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปัจจุบันและผลิตก าลังคน เพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศ 
2.2) การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา แก่สังคม ท้องถิ่นและประชาชน 
2.3) การบูรณาการงานวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เข้ากับกระบวนการการจัดการ เรียนรู้ และการมีส่วนร่วมกับชุมชน และท้องถิ่น โดยเน้น คุณภาพ สู่

ความเป็นเลิศ 
2.4) การยกคุณภาพชีวิต การลดช่องว่างและเหลื่อมล้ าทางสังคม และสร้างประชาชนใน ท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน สู่ประเทศไทย 4.0 

3. ยุทธศาสตร์ 
3.1) การพัฒนาท้องถิ่น 
3.2) การผลิตและพัฒนาครู 
3.3) การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
3.4) การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

 
10. แผนพัฒนาจังหวัดก าแพงเพชร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 

การจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดฉบับนี้ เพื่อสนองตอบการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดก าแพงเพชร โดยมีวิสัยทัศน์ เป็นเป้าหมายในเชิงผลลัพธ์ที่จังหวัดต้องการให้เกิดขึ้น โดยแสดงถึง
จุดเน้นหรือสิ่งท่ีจังหวัดต้องการจะเป็นในอนาคตอย่างชัดเจน รวมทั้งมีความเป็นไปได้ สอดคล้องกับการวิเคราะห์สภาวการณ์และโอกาสของพื้นท่ี และมีการระบุต าแหน่งการพัฒนาของจังหวัดอย่าง
ชัดเจน โดยผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจากทุกภาคส่วนของจังหวัดได้ก าหนดต าแหน่งการพัฒนาจังหวัด (Positioning) ที่ให้ความส าคัญกับประเด็นดังต่อไปนี้ (1) แหล่งผลิตและแปรรูปสินค้า
เกษตรปลอดภัย (2) แหล่งผลิตพืชพลังงานทดแทน และ (3) การท่องเที่ยวมรดกโลก โดยได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ดังนี้ “แหล่งผลิต แปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย ฐานผลิตพืชพลังงานทดแทน และ
เมืองท่องเที่ยวมรดกโลก” 

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

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

2. เป้าประสงค์รวม (Overall Goals) 
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เพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาจังหวัดและสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนการบรรลุตามวิสัยทัศน์
การพัฒนาจังหวัดที่พึงปรารถนาตามแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี จึงก าหนดเป้าประสงค์รวมของการพัฒนาไว้ ดังน้ี  

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

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

 
11. แผนพัฒนาจังหวัดตาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 

การพัฒนาจังหวัดตากในช่วงที่ผ่านมา จังหวัดสามารถจัดท าค าของบประมาณเองได้เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านอาชีพ การท่องเที่ยว การค้า
ชายแดนครอบคลุมทุกด้าน ทั้งนี้ปัญหาความต้องการของประชาชนได้ผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน สรุปปัญหาความต้องการที่สอดรับกับศักยภาพในพื้นที่จังหวัด จึงก าหนดวิสัยทัศน์
ในแผนพัฒนาจังหวัดตาก ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557-2560) คือ “เมืองน่าอยู่ ประตูการค้าชายแดน” 

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

2. ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และแก้ไขปัญหาความยากจน 
2. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. การพัฒนาผลิตภาพทางการเกษตร 
4. การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้ า OTOP และการค้าชายแดน 
5. การรักษาความมั่นคงชายแดนและความสงบเรียบร้อย 
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6. การบริหารจัดการที่ดี  
3. เป้าประสงค์ 

1. เพื่อให้ประชาชน ผู้ด้อยโอกาส มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 
2. อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
3. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร 
4. เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน 
5. การบริหารจัดการเพื่อป้องกันรักษาความมั่นคงชายแดน การรักษาความสงบเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ 
 

12. นโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด  จ.ตาก 
ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เข้ามาบริหารประเทศ และก าหนดแนวทางในการด าเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการค้าชายแดนผ่านการจัดตั้งเขต

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ท่ีมีศักยภาพ  โดยก าหนดใหอ้ าเภอแม่สอดเป็นพื้นที่ท่ีมีศักยภาพเหมาะสมในการจัดตั้งเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรกของไทยใน 5 พ้ืนท่ีชายแดน 
12.1) แผนงานเพ่ือเตรียมความพร้อมการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดตาก 

1) แผนงานระยะเร่งด่วน  
1) การเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม  ดังนี ้

1.1) แผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร 
1.2) แผนงานโครงสร้างพื้นฐานคมนาคม จ.ตาก วงเงิน 9,097 ล้านบาท ดังนี้ 

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

2) การจัดหาแหล่งน้ าดิบเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
2) แผนระยะกลาง และระยะยาว  

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

- ถนนสาย ง 3 ผังเมืองรวมแม่สอด จ.ตาก ของกรมทางหลวงชนบท (ทช.) 
- ถนนสาย ง 2 ผังเมืองรวมแม่สอด จ.ตาก ของกรมทางหลวงชนบท (ทช.) 
- ถนนสาย ค 1 และ ค 2 ผังเมืองรวม แม่สอด จ.ตาก ของกรมทางหลวงชนบท (ทช.) 
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5) การพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยง อ.พบพระ – อ.อุ้มผาง   
6) โครงการขุดเจาะอุโมงค์ถนนสายตาก – แม่สอด (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12) 

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

ประเทศเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กระตุ้นเศรษฐกิจ กระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ลดความเหลื่อมล้ า ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และเสริมความมั่นคงของประเทศ   
ส าหรับจังหวัดตาก กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ก าหนดแนวคิดการวางผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตาก โดยวาง Positioning คือ “เมืองคู่แฝดเขต

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

โดยด าเนินการเร่งรัดวางและปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัด ผังพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ ผังเมืองรวมเมือง และผังเมืองรวมชุมชนชายแดน เพื่อจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ท่ีดิน
และระบบคมนาคมขนส่งให้สอดคล้องกับการพัฒนาพื้นที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดนวางผังโซนนิ่งการใช้ประ โยชน์ที่ดิน วางระบบสาธารณูปโภค – 
สาธารณูปการ และออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาต่างๆ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ให้เป็นระเบียบ สวยงาม และปลอดภัย 

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

รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลฯ ร้อยละ 50 ของอัตราปรกติ เป็นระยะเวลา 5 ปี หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา 2 เท่า เป็นเวลา 10 ปี 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ก าหนดบทบาท ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก เป็น “ศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าระหว่าง

ประเทศ/เครือข่ายอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น” โดยก าหนดโครงสร้างเศรษฐกิจ บริการ 51.47 % เกษตร 24.94 % อุตสาหกรรม 16.93 % มีผลผลิตในพ้ืนท่ี ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าว ถ่ัว
เขียวผิวมัน ถั่วเหลือง พืชผัก ประมงน้ าจืด อุตสาหกรรมส่วนใหญ่เกี่ยวกับเครื่องแต่งกาย เกษตร และสิ่งทอ ในขณะที่ภาคบริการเป็นขายส่ง/ขายปลีก โดยมีอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย ได้แก่ 

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

ท้องถิ่นยังไม่มีรูปแบบเครือข่ายการผลิตระหว่างประเทศ แต่มีโอกาสเชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษในเมืองเมียวดี ผะอัน ย่างกุ้งได้ 



- 23 - 

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

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  ทั้งสองหน่วยงานมีหน้าที่ประเมินมหาวิทยาลัยเหมือนกันเพียงแต่มีเกณฑ์ที่แตกต่างกันข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์ 
1) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนด ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
2) ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ก าหนดเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ทาง ก.พ.ร. จะ

ใช้ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจาก สกอ. เป็นหลัก 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ก าหนดตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน  โดยมุ่งเน้นการสร้างปัจจัยน าเข้าและกระบวนการที่ดี 

เพื่อน าไปสู่ผลผลิตและผลลัพธ์ที่มีคุณภาพตามความเชี่ยวชาญของแต่ละกลุ่มสถาบันและสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งสามารถจ าแนกได้ดังนี้ 
องค์ประกอบท่ี 1 : การผลิตบัณฑิต 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
1.2 อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
1.3 อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

องค์ประกอบท่ี 2 : การวิจัย 
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

องค์ประกอบท่ี 3 : การบริการวิชาการแก่ชุมชน 
3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 

องค์ประกอบท่ี 4 : การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

องค์ประกอบท่ี 5 : การบริหารจัดการ 
5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบัน 
5.2 ผลการบริหารงานของคณะ 
5.3 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
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ส่วนที่ 2 : ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม ศักยภาพ (SWOT Analysis) 
 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร (SWOT ANALYSIS) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 

S=Strengths (จุดแข็ง) W=Weaknesses (จุดอ่อน) 
1) อาจารย์ทุกคนให้ความสนใจเอาใจใส่ต่อนักศึกษา และมีการพัฒนาการสอนอย่าง

ต่อเนื่อง  ท าให้ผลการประเมินการสอนของอาจารย์ทุกคนอยู่ในระดับดี – ดีมาก 
2) คณะ มีบรรยากาศและวัฒนธรรมในการท างานที่ดี บุคลากรของคณะได้รับการ

ยอมรับในด้านความตั้งใจปฏิบัติงาน ผลงานมีคุณภาพ  
3) มีโครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่ต่อเนื่อง สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 

และเป็นที่ยอมรับจากสังคม เช่น โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ 

4) อาจารย์มีความตั้งใจสูงในการพัฒนาตนเองเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
5) บุคคลาการมีผลงานทางวิชาการจ านวนมากขึ้น 
6) บุคลากรในคณะมีส่วนร่วมในงานบริการวิชาการแก่สังคม 
7) บัณฑิตวิทยาศาสตร์ได้รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตอยู่ในระดับดีในด้าน ความ

ขยัน  อดทน ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ การท างานเป็นทีม 
8) คณะและโปรแกรมวิชา ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานภายนอกในด้านความ

พร้อมในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการตามความต้องการของหน่วยงาน 
9) มีศูนย์ส่งเสริมและตรวจสอบการผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหารและ

ศูนย์การแพทย์ทางเลือก  ที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอก 
10) มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ 
11) ระบบการบริหารจัดการคณะมีประสิทธิภาพได้รับผลการจากผู้ประเมินภายนอกใน

ระดับสูง 

1. ความสามารถทางภาษาต่างประเทศของนักศึกษาค่อนข้างต่ า และยังไม่สามารถ
น าไปใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ 

2. จุดขายเพ่ือให้มีนักศึกษาเข้าเรียนในหลักสูตรที่เปิดสอนยังไม่โดดเด่นจูงใจ ขาดการ
ประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายและต่อเนื่อง 

3. ปริมาณงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารที่มี Impact factor มีปริมาณน้อยมากเนื่องจาก
งานวิจัยไม่โดดเด่น ไม่มีทิศทางงานวิจัยที่ชัดเจน และขาดการวิจัยที่ต่อเนื่อง 

4. บุคลากรมีภาระงานสอน และงานบริหารมากจึงท าให้ไม่สามารถมีเวลาเพียงพอการ
ท างานวิจัย 

5. สัดส่วนของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก ต่ออาจารย์ประจ า ต่ ากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 

6. สัดส่วนของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

7. นักศึกษาไม่มีความม่ันใจในด้านการแข่งขัน จึงยังไม่สามารถสร้างชื่อเสียงในการ
แข่งขันระดับประเทศ 

8. การน าผลงานจากการวิจัยมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ เช่น การต่อยอดในเชิง
พาณิชย์  การถ่ายทอดเพ่ือให้บริการแก่สังคมแก่ผู้ใช้ประโยชน์ ยังมีน้อย 

9. ขาดระบบรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 
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การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

O=Opportunities (โอกาส) T=Treats (อุปสรรค) 
1) มีแหล่งทุนสนับสนุนการท าวิจัยจากหน่วยงานภายในและภายนอก 
2) มีโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์สนับสนุนทุนการศึกษาต่อ 1-2 ปีและได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการครู 
ท าให้บัณฑิตวิทยาศาสตร์มีโอกาสในการมีงานท าสูงขึ้น 

3) นโยบายและยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาใน
ภูมิภาคอาเซียน สนับสนุนให้สถานศึกษาเปิดสอนหลักสูตรที่เป็นจุดแข็งของประเทศ
ไทย เช่น อาหารไทย การท่องเที่ยว แพทย์แผนไทย การดูแลผู้สูงอายุ ภาษาไทย ช่วย
สร้างความชัดเจนในแนวทางพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือผลิตบัณฑิตในสาขาที่เป็น
ที่ต้องการของตลาดแรงงานในกลุ่มประเทศอาเซียน 

4) มีหน่วยงานในท้องถิ่นให้โอกาสหรือมีความต้องการรับบุคลากรสายวิทยาศาสตร์เข้า
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือปฏิบัติงานในองค์กร 

5) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยเพิ่มช่องทางในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ 
และ การบริหารคณะ 

6) การก าหนดในข้อตกลงเบื้องต้นให้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาอาเซียน ท าให้มีการ
จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมมายังคณะ ส าหรับจัดท าโครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาและบุคลากร 

7) นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีการส่งเสริมให้โรงเรียนจัด
กิจกรรมส่งเสริมทักษะวิทยาศาสตร์แก่นักเรียน 

8) คณะตั้งอยู่ในเขตภูมิภาค ซึ่งมีการส่งเสริมเอกลักษณ์ทางด้านศิลปวัฒนธรรมอย่าง
เด่นชัด 

 

1) นักศึกษาลดลง 
2) นโยบายจ ากัดอัตราการรับบุคลากรแทนอัตราที่เกษียณอายุท าให้การได้รับ

จัดสรรบุคลากรสายสอนและสายสนับสนุนของทุกหลักสูตร มีจ านวนต่ ากว่า
กรอบอัตราก าลังที่ก าหนดไว้ 

3) นักเรียนมีทัศนคติในการเลือกศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีว่า
เรียนยากและจบการศึกษายาก 

4) สกอ. ถูกตัดงบประมาณ อาจมีผลให้มีการปรับลดงบประมาณสนับสนุนด้าน
การวิจัย หรืออ่ืนๆ 

5) บุคลากรของคณะฯ ขาดความรู้ ความเข้าใจในการจัดท าโครงการขอ
งบประมาณด้านการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ จากรัฐบาลที่มีการ
เปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดต่างๆ ท าให้ไม่สนใจเขียน
โครงการเพื่อขอรับทุน หรือเขียนโครงการได้ไม่ถูกต้อง ท าให้มีความเสี่ยงที่จะ
ไม่ได้รับการจัดสรรทุนที่ขอรับงบประมาณ 

6) กฎระเบียบการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษามีการเปลี่ยนแปลงบ่อย 
 



- 26 - 

 
 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร (SWOT ANALYSIS) โดยบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

S=Strengths (จุดแข็ง) น้ าหนัก คะแนน น้ าหนักคะแนน 
1) บัณฑิตวิทยาศาสตร์ได้รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตอยู่ในระดับดีในด้าน ความขยัน  อดทน ซื่อสัตย์ 

รับผิดชอบ การท างานเป็นทีม 
2) บุคคลาการมีผลงานทางวิชาการจ านวนมากขึ้น 
3) อาจารย์ทุกคนให้ความสนใจเอาใจใส่ต่อนักศึกษา และมีการพัฒนาการสอนอย่างต่อเนื่อง  ท าให้ผลการ

ประเมินการสอนของอาจารย์ทุกคนอยู่ในระดับดี – ดีมาก 
4) มีศูนย์ส่งเสริมและตรวจสอบการผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหารและศูนย์การแพทย์

ทางเลือก  ที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอก 
5) คณะ มีบรรยากาศและวัฒนธรรมในการท างานที่ดี บุคลากรของคณะได้รับการยอมรับในด้านความตั้งใจ

ปฏิบัติงาน ผลงานมีคุณภาพ  
6) บุคลากรในคณะมีส่วนร่วมในงานบริการวิชาการแก่สังคม 
7) มีโครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่ต่อเนื่อง สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และเป็นที่ยอมรับ

จากสังคม เช่น โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาคโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ 
8) อาจารย์มีความตั้งใจสูงในการพัฒนาตนเองเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
9) คณะและโปรแกรมวิชา ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานภายนอกในด้านความพร้อมในการจัดกิจกรรม

บริการวิชาการตามความต้องการของหน่วยงาน 
10) มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ 
11) ระบบการบริหารจัดการคณะมีประสิทธิภาพได้รับผลการจากผู้ประเมินภายนอกในระดับสูง 

รวม 

0.05 
 

0.05 
0.05 

 
0.05 

 
0.05 

 
0.05 
0.05 

 
0.05 
0.05 

 
0.05 
0.05 
0.55 

101 
 

71 
69 
 

68 
 

64 
 

64 
63 
 

61 
59 
 

58 
57 
- 

5.05 
 

3.55 
3.45 

 
3.40 

 
3.20 

 
3.20 
3.15 

 
3.05 
2.95 

 
2.90 
2.85 
36.75 
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W=Weaknesses (จุดอ่อน) น้ าหนัก คะแนน น้ าหนักคะแนน 
1) นักศึกษาไม่มีความม่ันใจในด้านการแข่งขัน จึงยังไม่สามารถสร้างชื่อเสียงในการแข่งขันระดับประเทศ 
2) สัดส่วนของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก ต่ออาจารย์ประจ า ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
3) สัดส่วนของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ต่ ากว่า

เกณฑ์มาตรฐาน 
4) ปริมาณงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารที่มี Impact factor มีปริมาณน้อยมากเนื่องจากงานวิจัยไม่โดดเด่น ไม่มี

ทิศทางงานวิจัยที่ชัดเจน และขาดการวิจัยที่ต่อเนื่อง 
5) การน าผลงานจากการวิจัยมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ เช่น การต่อยอดในเชิงพาณิชย์  การถ่ายทอดเพ่ือให้

บริการแก่สังคมแก่ผู้ใช้ประโยชน์ ยังมีน้อย 
6) ความสามารถทางภาษาต่างประเทศของนักศึกษาค่อนข้างต่ า และยังไม่สามารถน าไปใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ 
7) จุดขายเพ่ือให้มีนักศึกษาเข้าเรียนในหลักสูตรที่เปิดสอนยังไม่โดดเด่นจูงใจ ขาดการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย

และต่อเนื่อง 
8) บุคลากรมีภาระงานสอน และงานบริหารมากจึงท าให้ไม่สามารถมีเวลาเพียงพอการท างานวิจัย 
9) ขาดระบบรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 

รวม 

0.05 
0.05 
0.05 

 
0.05 

 
0.05 

 
0.05 
0.05 

 
0.05 

 

0.05 
0.45 

66 
65 
64 
 

63 
 

57 
 

53 
52 
 

52 
52 
- 

3.30 
3.25 
3.20 

 
3.15 

 
2.85 

 
2.65 
2.60 

 
2.60 
2.60 
26.20 
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O=Opportunities (โอกาส) น้ าหนัก คะแนน น้ าหนักคะแนน 
1) คณะตั้งอยู่ในเขตภูมิภาค ซึ่งมีการส่งเสริมเอกลักษณ์ทางด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างเด่นชัด 
2) นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีการส่งเสริมให้โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริม

ทักษะวิทยาศาสตร์แก่นักเรียน 
3) มีแหล่งทุนสนับสนุนการเรียนของนักศึกษา และการท าวิจัยจากหน่วยงานภายในและภายนอก 
4) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยเพิ่มช่องทางในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ และ การบริหารคณะ 
5) นโยบายและยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน สนับสนุนให้

สถานศึกษาเปิดสอนหลักสูตรที่เป็นจุดแข็งของประเทศไทย เช่น อาหารไทย การท่องเที่ยว แพทย์แผนไทย 
การดูแลผู้สูงอายุ ภาษาไทย ช่วยสร้างความชัดเจนในแนวทางพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือผลิตบัณฑิตใน
สาขาที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในกลุ่มประเทศอาเซียน 

6) มีหน่วยงานในท้องถิ่นให้โอกาสหรือมีความต้องการรับบุคลากรสายวิทยาศาสตร์เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หรือปฏิบัติงานในองค์กร 

7) มีโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สนับสนุน
ทุนการศึกษาต่อ 1-2 ปีและได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการครู ท าให้บัณฑิตวิทยาศาสตร์มีโอกาสในการมีงาน
ท าสูงขึ้น 

8) การก าหนดในข้อตกลงเบื้องต้นให้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาอาเซียน ท าให้มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม
มายังคณะ ส าหรับจัดท าโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาและบุคลากร 

รวม 

0.07 
0.07 

 
0.07 
0.07 
0.07 

 
 
 

0.07 
 

0.07 
 

 

 
0.07 

 
 

0.57 

78 
71 
 

69 
67 
64 
 
 
 

63 
 

63 
 
 

63 
 
 

- 

5.57 
5.07 

 
4.93 
4.79 
4.57 

 
 
 

4.50 
 

4.50 
 
 

4.50 
 

38.43 
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T=Treats (อุปสรรค) น้ าหนัก คะแนน น้ าหนักคะแนน 
1) นักศึกษาลดลง 
2) บุคลากรของคณะฯ ขาดความรู้ ความเข้าใจในการจัดท าโครงการของบประมาณด้านการศึกษา การวิจัย 

การบริการวิชาการ จากรัฐบาลที่มีการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ตัวชี้วดัต่างๆ ท าให้ไม่
สนใจเขียนโครงการเพ่ือขอรับทุน หรือเขียนโครงการได้ไม่ถูกต้อง ท าให้มีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับการจัดสรร
ทุนที่ขอรับงบประมาณ 

3) นโยบายจ ากัดอัตราการรับบุคลากรแทนอัตราที่เกษียณอายุท าให้การได้รับจัดสรรบุคลากรสายสอนและ
สายสนับสนุนของทุกหลักสูตร มีจ านวนต่ ากว่ากรอบอัตราก าลังที่ก าหนดไว้ 

4) สกอ. ถูกตัดงบประมาณ อาจมีผลให้มีการปรับลดงบประมาณสนับสนุนด้านการวิจัย หรืออ่ืนๆ 
5) กฎระเบียบการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษามีการเปลี่ยนแปลงบ่อย 
6) นักเรียนมีทัศนคติในการเลือกศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีว่าเรียนยากและจบการศึกษายาก 

รวม 

0.07 
0.07 

 
 
 

0.07 
 

0.07 
0.07 
0.07 
0.43 

75 
69 
 
 
 

68 
 

68 
68 
63 
- 

5.36 
4.93 

 
 
 

4.86 
 

4.86 
4.86 
4.50 
29.36 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร (SWOT ANALYSIS) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน และภายนอกองค์กร น้ าหนัก 
S=Strengths (จุดแข็ง) 36.75 

O=Opportunities (โอกาส) 38.43 
W=Weaknesses (จุดอ่อน) 26.20 

T=Treats (อุปสรรค) 29.36 
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ส่วนที่ 3 : แผนกลยุทธ์ปีงบประมาณ 2561 – 2565 เพื่อถ่ายทอดสู่แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 
ปรัชญา 

มุ่งผลิตทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพ พัฒนาท้องถิ่นโดยการบริการวิชาการโดยใช้ฐานของการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

วิสัยทัศน์ 
ปี พ.ศ. 2565 เป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความโดดเด่นในการผลิตบัณฑิต ด้วยกระบวนการวิจัย และบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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พันธกิจ 
1. สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น 
2. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา การสร้างสรรค์และการสื่อสาร ด้วยหลักคุณธรรม คุณภาพและมาตรฐานระดับชาติ

และสากล 
4. บริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย  โปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล  มีการพัฒนาอย่างก้าวหน้า ต่อเนื่องและ 

ยั่งยืน 
วัตถุประสงค์ 
  1. จัดการศึกษาสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปัจจุบันและผลิตก าลังคน เพ่ือตอบสนองการพัฒนาประเทศ 

2. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา แก่สังคม ท้องถิ่นและประชาชน 
3. การบูรณาการงานวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เข้ากับกระบวนการการจัดการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมกับชุมชน และท้องถิ่น โดยเน้น 

คุณภาพสู่ความเป็นเลิศ 
4. เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นโดยการบริการวิชาการใช้ฐานของการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
5. การยกคุณภาพชีวิต การลดช่องว่างและเหลื่อมล้ าทางสังคม และสร้างประชาชนใน ท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน สู่ประเทศไทย 4.0 

 
 
ค่านิยมหลัก : SCIENCE 

 S = Scientific mind มีจิตวิทยาศาสตร์ จิตวิญญาณทางวิทยาศาสตร์ 
C = Community awareness การตระหนักและให้ความส าคัญกับชุมชน 
I = Integration การบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 
E = Ethic มีจรรยาบรรณ 
N = Native wisdom ให้คุณค่ารักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
C = Co-operation and Charity ความร่วมมือ ความมีน้ าใจ เต็มใจช่วยเหลือ เอื้อเฟ้ือ 

     E = Evolution มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 

อัตลักษณ์  บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น 
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เอกลักษณ์ บริการวิชาการโดยใช้ฐานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสังคมท้องถิ่น 
2. การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
3. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม 
4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม 
 

เป้าประสงค์ 
1. เพ่ิมขีดความสามารถ สร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน และลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม แก่ชุมชนและท้องถิ่น ภายใต้บริบทของท้องถิ่นโดยการบูรณาการพันธกิจ

สัมพันธ์เพื่อเป็นที่พ่ึงของท้องถิ่น 
2. บัณฑิตครู ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ และมีสมรรถนะตามมาตรฐาน 
3. บัณฑิตมีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม 
4. ระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม 
 
 
 

ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์

1. การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจ
สัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีกับสังคมท้องถิ่น 
 

1. เพิ่มขีดความสามารถ สร้างความไดเ้ปรียบใน
เชิงแข่งขัน และลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม แก่
ชุมชนและท้องถิ่น ภายใต้บริบทของท้องถิ่นโดย
การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อเป็นที่พ่ึงของ
ท้องถิ่น 
 

1. ศักยภาพการให้บริการวิชาการเพือ่การพัฒนาท้องถิ่น โดยการบูรณาการพันธกิจและสรา้งเครือข่าย 
2. การพัฒนาท้องถิ่นโดยการบริการวิชาการโดยใช้ฐานของการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
3. ยกระดับความสามารถของก าลังแรงงานและผูสู้งวัยในท้องถิ่น 
4. เพิ่มประสิทธิภาพระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยพัฒนาท้องถิ่น 
5. ขับเคลื่อนการน างานวิจยัให้ตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติและใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน

และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
6. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้แก่ชุมชนท้องถิ่นเพื่อเสริมพลังปัญญาของแผ่นดิน 
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2. การยกระดับมาตรฐานการผลิต
และพัฒนาครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 

2. บัณฑิตครู ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
คุณภาพ และมสีมรรถนะตามมาตรฐาน 
 

1. พัฒนาอาจารย์ในหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต ให้เป็นผู้น าทางวิชาการด้านการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา 

2. พัฒนากระบวนการผลติครูใหไ้ด้ครูดีมีคณุภาพสูง (High Performance Teacher) เพื่อเสริมสร้าง
การพัฒนาประเทศท่ียั่งยืน 

3. การยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานการผลิตบณัฑติให้มี
คุณภาพสร้างสรรค์สังคม 

3. บัณฑิตมีคณุภาพสรา้งสรรค์สังคม 1. พัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะการวิจัยและนวัตกรรมที่น าไปใช้พัฒนาชุมชน 
2. สร้างเครือข่ายการผลติบณัฑิต  
3. พัฒนาศักยภาพทางวิชาการและพฒันานักศึกษาให้เป็นคนดี คณุธรรม จิตอาสา สร้างสรรค์สังคม 
4. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มมีาตรฐานเป็นที่ยอมรบั 
5. พัฒนาศักยภาพอาจารย ์

4. การพัฒนาระบบบรหิารจดัการ
มหาวิทยาลยัให้ทันสมัย ได้
มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล และ
เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม 

4. ระบบบริหารจัดการที่ทันสมยัตามหลักธรรม
มาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม 

1. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลที่เอือ้ต่อการรักษาคนดี คนเก่ง และพฒันาสมรรถนะบุคลากรใหเ้ป็น
มืออาชีพ 

2. พัฒนาองค์การให้มีระบบบริหารจดัการที่ด ี
3. พัฒนากระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพโดยการน าเทคโนโลยีทีท่ันสมัยรองรับการเป็น

มหาวิทยาลยัอิเล็กทรอนิกส ์
4. สร้างวัฒนธรรมองค์กรมุ่งการเรียนรู้ ผลติสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
5. พัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยสเีขียว (Green 

University) 
6.   สร้างภาพลักษณ์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัย 

ทั้งนี้ โดยในสาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการ ประปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ฉบับนี้ท าขึ้น
โดยพิจารณาจากนโยบายของสภามหาวิทยาลัยและเน้นการด าเนินงานตามนโยบายด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามนโยบายรัฐบาล  (พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี)  ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)  นโยบายไทยแลนด์ 4.0  ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   ยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565)  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2560-2579  นโยบายการปรับยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)  มาตรฐานการศึกษาของชาติ  มาตรฐานการอุดมศึกษา  มาตรฐาน
วิชาชีพที่เกี่ยวข้อง  รวมถึงทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)  โดยบูรณาการยุทธศาสตร์  ภารกิจ  
โครงการตามนโยบาย  และอัตลักษณ์  จุดเน้น  จุดเด่นของมหาวิทยาลัยที่มีความสอดคล้องและสามารถสนับสนุนการบริหารประเทศให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
พร้อมกับความคาดหวังในการพัฒนาการศึกษาของท้องถิ่นและประเทศให้มีศักยภาพในการแข่งขันและสามารถเทียบเคียงกับประเทศต่างๆ ได้  โดยใช้ กระบวนการมีส่วน
ร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก  ซึ่งแผนปฏิบัติราชการฉบับนี้ เป็นแผนที่ครอบคลุมตามภารกิจของมหาวิทยาลัย คือ ด้านการเรียนการสอน   การวิจัย  
การบริการวิชาการ  และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  และได้มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) มหาวิทยาลัยราชภัฏ



- 35 - 

ก าแพงเพชร และแผนกลยุทธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของมหาวิทยาลัย  ซึ่งทิศ
ทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ในการพัฒนามหาวิทยาลัย 4 ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

1. การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่น 
2. การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม 
4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 

1. การพัฒนาท้องถิ่น
ด้วยพันธกิจสัมพันธ์
มหาวิทยาลยักับสังคม
ท้องถิ่น  
 

1. เพิ่มขีดความสามารถ 
สร้างความไดเ้ปรียบในเชิง
แข่งขัน และลดความเหลื่อม
ล้ าทางสังคม แก่ชุมชนและ
ท้องถิ่น ภายใต้บริบทของ
ท้องถิ่นโดยการบูรณาการ

1. พัฒนาศักยภาพการให้บริการวชิาการ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยการบรูณา
การพันธกิจและสร้างเครือข่าย 

1) จ านวนชุมชน/ประเด็นท่ีได้รบัการชี้น า แก้ไขปัญหาจากนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ข้ึน 
 

2. ยกระดับความสามารถของก าลงั
แรงงานและผูสู้งวัยในท้องถิ่น 

2) ร้อยละก าลังแรงงานและผู้สูงวยักลุ่มเปา้หมายไดร้ับการพัฒนา 

3. เพิ่มประสิทธิภาพระบบและกลไกการ
บริหารจดัการงานวิจัยพัฒนาท้องถิ่น 

3) ร้อยละของอาจารย์ที่มผีลงานวจิัยพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ า 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตวัชี้วัดตามยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัต ิประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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พันธกิจสัมพันธ์เพื่อเป็นท่ีพึ่ง
ของท้องถิ่น 

4) ร้อยละของงบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัยพัฒนาชุมชนท้องถิ่นต่องบประมาณทุนอุดหนุนการวิจยั
ทั้งหมด 

4. ขับเคลื่อนการน างานวิจัยใหต้ีพิมพ์ใน
ระดับชาติและนานาชาติและใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

5) จ านวนชุมชน มหาวิทยาลัย หรอืหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศท่ีร่วมขับเคลื่อนการ
พัฒนางานวิจัย 

6) ร้อยละของงานวิจัยท่ีไดร้ับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ ต่อจ านวนงานวิจัย
ทั้งหมด 

7) จ านวนผลงานวิจัยท่ีจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
8) จ านวนชุมชนที่พ่ึงพาตนเองไดอ้ย่างยั่งยืนจากผลงานวิจยัพัฒนาเทคโนโลยีและนวตักรรม 

5. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้แกชุ่มชน
ท้องถิ่นเพื่อเสริมพลังปญัญาของแผ่นดิน 

9) จ านวนนวัตกรรม/มาตรฐาน ดา้นศิลปวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
2. ยกระดับมาตรฐาน
การผลิตและพัฒนาครู 
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 

2. บัณฑิตครู ครูและ
บุคลากรทางการศึกษามี
คุณภาพ และมสีมรรถนะ
ตามมาตรฐาน 

1. พัฒนาอาจารย์ในหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต ให้เป็นผู้น าทางวิชาการดา้นการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 

10) ร้อยละของอาจารย์ในสถาบันผลิตครูที่สอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และสมรรถนะเฉพาะทางวิชาชีพครู 

11) ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (ยกเว้นโปรแกรมวิชา
ภาษาอังกฤษ) 

12) ร้อยละของอาจารย์ในสถาบันผลิตครูที่มีการน าเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
2. พัฒนากระบวนการผลิตครูให้ได้ครูดี
มีคุณภาพสูง (High Performance 
Teacher) เพื่อเสริมสร้างการพัฒนา
ประเทศท่ียั่งยืน 

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

14) ร้อยละของบัณฑิตครูที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบคุคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา และโครงการพิเศษ 

15) ร้อยละของนักศึกษาท่ีมีผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ในระดบัชาติหรือนานาชาติ 
3. สร้างนวัตกรรมการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาประจ าการให้มี
สมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการใน
การพัฒนาคุณภาพการจดัการเรียนการ
สอนในสถานศึกษา 

16) จ านวนงานวิจัยหรือนวัตกรรมในการผลิตและพัฒนาครูที่น าไปใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียน
การสอน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
3. การยกระดับคุณภาพ
และมาตรฐานการผลิต
บัณฑิตให้มีคุณภาพ
สร้างสรรค์สังคม  

3. ผลิตบณัฑิตคุณภาพที่
สร้างสรรคส์ังคม 

1. พัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะการวิจยัและ
นวัตกรรมที่น าไปใช้พัฒนาชุมชน 

17) จ านวนหลักสูตรทีม่ีผลงานด้านการวิจัยและผลิตนวตักรรมเพื่อพัฒนาสังคมหรือชุมชน 

2. สร้างเครือข่ายการผลิตบัณฑติ 18) จ านวนภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการความรู้ทีต่อบสนองต่อ
การพัฒนาท้องถิ่น 

19) ร้อยละของบัณฑิตทีไ่ดร้ับการประเมินคุณภาพจากผู้ใช้บณัฑิตในระดับดี (คะแนนไม่น้อยกว่า 4.0 
จากระดบัคะแนน 5) 

3. พัฒนาศักยภาพทางวิชาการและ
พัฒนานักศึกษาให้เป็นคนดี คุณธรรม 
จิตอาสา สร้างสรรคส์ังคม 

20) ร้อยละของนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายท่ีผ่านการประเมินคณุภาพตามกรอบ KPRUQF  โดยได้รับ
คะแนนประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 จากระดบัคะแนน 5 

4. พัฒนาและปรับปรุงหลักสตูรใหม้ี
มาตรฐานเป็นที่ยอมรบั 

21) ร้อยละของหลักสตูรระดับอดุมศึกษาท่ีมีผลการประเมินคณุภาพการศึกษาระดับดี 

5. พัฒนาศักยภาพอาจารย ์ 22) ร้อยละของอาจารย์ที่มีคณุวุฒิระดับปริญญาเอก 
23) ร้อยละของอาจารย์ที่มตี าแหน่งทางวิชาการ 
24) ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ (ด้านความรู้ความสามารถสื่อสารเป็น

ภาษาอังกฤษในระดับดี ศักยภาพในการจัดการเรยีนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ศักยภาพการท าวิจยัเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน) 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 

4. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการมหาวิทยาลยัให้
ทันสมัย ได้มาตรฐาน มี
ธรรมาภิบาล และเป็น
องค์กรแห่งนวัตกรรม 

4. การบริหารจัดการที่
ทันสมัยตามหลักธรรมาภิ
บาล และเป็นองค์กรแห่ง
นวัตกรรม 

1. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลที่เอื้อ
ต่อการรักษาคนดี คนเก่ง และพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรใหเ้ป็นมืออาชีพ 

25) ร้อยละบุคลากรที่มสีมรรถนะตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

2. พัฒนาองค์การให้มีระบบบรหิาร
จัดการที่ด ี

26) ร้อยละของหน่วยงานท่ีมีระบบการบริหารจัดการที่ได้รับการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 

3. พัฒนากระบวนการท างานให้มี
ประสิทธิภาพโดยการน าเทคโนโลยีที่
ทันสมัยรองรับการเป็นมหาวิทยาลัย
อิเล็กทรอนิกส ์

27) ร้อยละของหน่วยงาน/หลักสตูรที่มีการบริหารจัดการที่สอดคลอ้งกับมาตรฐานมหาวิทยาลยั
อิเล็กทรอนิกส ์

28) ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบบรหิารจดัการมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส ์

4. สร้างวัฒนธรรมองค์กรมุ่งการเรยีนรู้ 
ผลิตสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลย ี

29) จ านวนสื่อและนวัตกรรมที่เผยแพร่หรือได้รับรางวัลในระดับชาติ/นานาชาติ 
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30) ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการส่งเสริม พัฒนา และเผยแพร่สื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

เป้าประสงค์ 
 

ตัวชี้วัด  
น้ าหนัก เป้าหมาย ข้อมูลพื้นฐาน เกณฑ์การให้คะแนน ผู้ก ากับดูแล

ตัวชี้วัด 
ผู้ด าเนินการ
ตามตัวชี้วัด  (%) 2561 2558 2559 2560* 1 2 3 4 5 

1. เพิ่มขีดความสามารถ 
สร้างความได้เปรียบในเชิง
แข่งขัน และลดความเหลื่อม
ล้ าทางสังคม แก่ชุมชนและ
ท้องถิ่น ภายใต้บริบทของ

1 จ านวนชุมชน/ประเด็นท่ีได้รับการชี้น า แก้ไขปัญหา
จากนวัตกรรมท่ีสร้างสรรค์ขึ้น 

3 1 - - - - - 1 - 2 รองคณบดีฝ่าย
บริการวิชาการ 

หลักสูตร 

2 ร้อยละก าลังแรงงานและผู้สูงวัยกลุ่มเป้าหมายได้รับ
การพัฒนา 

3 10 - - - 6 8 10 12 14 รองคณบดีฝ่าย
บริการวิชาการ 

ศูนย์แพทย์
ทางเลือก 
หลักสูตร

สาธารณสุข 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนตามแผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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ท้องถิ่นโดยการบูรณาการ
พันธกิจสัมพันธ์เพ่ือเป็นท่ีพึ่ง
ของท้องถิ่น 
(ร้อยละ 32) 

3 ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีผลงานวิจัยพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น ซ่ึงเกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ า 

3 30 - - - 24 27 30 33 36 รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวจิัย 

หลักสูตร 

4 ร้อยละของงบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัยพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่นต่องบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัย
ท้ังหมด 

3 35 - - - 29 33 35 38 41 รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวจิัย 

หลักสูตร 

5 จ านวนชุมชน มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงาน
ภายในประเทศและต่างประเทศท่ีร่วมขับเคลื่อนการ
พัฒนางานวิจัย 

3 1 - - - 0 - 1 - 2 รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวจิัย,  
รองคณบดีฝ่าย
บริการวิชาการ 

หลักสูตร 

6 ร้อยละของงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติและนานาชาติ ต่อจ านวนงานวิจัยท้ังหมด 

3 10 - - - 6 8 10 12 14 รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวจิัย 

หลักสูตร 

7 จ านวนผลงานวิจัยท่ีจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 3 1 - - - 0 - 1 - 2 รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวจิัย 

หลักสูตร 

8 จ านวนชุมชนท่ีพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจาก
ผลงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

4 1 - - - 0 - 1 - 2 รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวจิัย, 
รองคณบดีฝ่าย
บริการวิชาการ 

หลักสูตร 

9 จ านวนนวัตกรรม/มาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

4 1 - - - 0 - 1 - 2 รองคณบดีฝ่าย
กิจการนกัศึกษาและ

ศิลปะวัฒนธรรม 

หลักสูตร 

 
 

เป้าประสงค์ 
 

ตัวชี้วัด  
น้ าหนัก เป้าหมาย ข้อมูลพื้นฐาน เกณฑ์การให้คะแนน ผู้ก ากับดูแล

ตัวชี้วัด 
ผู้ด าเนินการตาม

ตัวชี้วัด  (%) 2561 2558 2559 2560* 1 2 3 4 5 
2. บัณฑิตครู ครูและ
บุคลากรทางการศึกษามี
คุณภาพ และมีสมรรถนะ
ตามมาตรฐาน 
(ร้อยละ 20) 

10 ร้อยละของอาจารย์ในสถาบันผลิตครูท่ีสอบผ่าน
มาตรฐานภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2 40 - - - 33 37 40 43 46 รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

และวิจยั 

หลักสูตรเคมี และ
หลักสูตรคณิตศาสตร์ 

11 ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีจัดการเรียนการสอน
เป็นภาษาอังกฤษ 

2 12 - 7.12 9.38 10 11 12 13 14 รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

และวิจยั 

หลักสูตรเคมี และ
หลักสูตรคณิตศาสตร์ 
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12 ร้อยละของอาจารย์ในสถาบันผลิตครูท่ีมีการน าเสนอ
ผลงานวิจัยในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

2 15 - - - 11 13 15 17 19 รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

และวิจยั 

หลักสูตรเคมี และ
หลักสูตรคณิตศาสตร์ 

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

3 6 - - - 4 5 6 7 8 รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

และวิจยั 

หลักสูตรเคมี และ
หลักสูตรคณิตศาสตร์ 

14 ร้อยละของบัณฑิตครูที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา และโครงการพิเศษ 

2 12 - - - 10 11 12 13 14 รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

และวิจยั 

หลักสูตรเคมี และ
หลักสูตรคณิตศาสตร์ 

15 ร้อยละของนักศึกษาท่ีมีผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

2 10 - - - 6 8 10 12 14 รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

และวิจยั 

หลักสูตรเคมี และ
หลักสูตรคณิตศาสตร์ 

16 จ านวนงานวิจัยหรือนวัตกรรมในการผลิตและพัฒนา
ครูที่น าไปใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน 

3 1 - - - - - 1 - 2 รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

และวิจยั 

หลักสูตรเคมี และ
หลักสูตรคณิตศาสตร์ 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

เป้าประสงค์ 
 

ตัวชี้วัด  
น้ าหนัก เป้าหมาย ข้อมูลพื้นฐาน เกณฑ์การให้คะแนน ผู้ก ากับดูแล

ตัวชี้วัด 
ผู้ด าเนินการตาม

ตัวชี้วัด  (%) 2561 2558 2559 2560* 1 2 3 4 5 
3. ผลิตบัณฑิตคุณภาพท่ี
สร้างสรรค์สังคม 
(ร้อยละ 26) 

17 จ านวนหลักสูตรท่ีมีผลงานด้านการวิจัยและผลิต
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมหรือชุมชน 

4 1 - - - - - 1 - 2 รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวจิัย, 
รองคณบดีฝ่าย
บริการวิชาการ 

หลักสูตร 
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18 จ านวนภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการความรู้ท่ีตอบสนองต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 

3 3 - - - 1 2 3 4 5 รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวจิัย, 
รองคณบดีฝ่าย
บริการวิชาการ 

หลักสูตร 

19 ร้อยละของบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินคุณภาพจาก
ผู้ใช้บัณฑิตในระดับดี 

3 60 - - - 50 55 60 65 70 รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวจิัย 

หลักสูตร 

20 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายท่ีผ่านการประเมิน
คุณภาพตามกรอบ KPRUQF  โดยได้รับคะแนน
ประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 จากระดับคะแนน 5 

4 75 - - - 71 73 75 77 79 รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวจิัย,
รองคณบดีฝ่าย

กิจการนกัศึกษาและ
ศิลปะวัฒนธรรม 

หลักสูตร 

21 ร้อยละของหลักสูตรระดับอุดมศึกษาท่ีมีผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับดี 

3 20 4.26 37.50 66.00 14 17 20 23 26 รองคณบดีฝ่าย
ประกันคุณภาพ 

หลักสูตร 

22 ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 3 22 13.60 15.89 17.60 20 21 22 23 24 หัวหน้าส านักงาน
คณบดี 

หลักสูตร, 
ส านักงานคณบดี 

23 ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการ 3 24 21.53 22.38 24.63 22 23 24 25 26 หัวหน้าส านักงาน
คณบดี 

หลักสูตร, 
ส านักงานคณบดี 

24 ร้อยละของอาจารย์ท่ีได้รับการพัฒนาศักยภาพ 3 50 - - - 44 47 50 53 56 หัวหน้าส านักงาน
คณบดี 

หลักสูตร, 
ส านักงานคณบดี 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

เป้าประสงค์ 
 

ตัวชี้วัด  
น้ าหนัก เป้าหมาย ข้อมูลพื้นฐาน เกณฑ์การให้คะแนน ผู้ก ากับดูแล

ตัวชี้วัด 
ผู้จัดเก็บ 
ตัวชี้วัด  (%) 2561 2558 2559 2560* 1 2 3 4 5 

4. การบริหารจัดการที่
ทันสมัยตามหลักธรรมาภิ

25 ร้อยละบุคลากรที่มีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่ก าหนด 2 40 - - - 33 37 40 43 46 หัวหน้าส านักงาน
คณบดี 

หลักสูตร, ส านักงาน
คณบดี 

26 ร้อยละของหน่วยงานท่ีมีระบบการบริหารจัดการที่
ได้รับการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 

3 10 0 0 7.14 4 7 10 13 16 รองคณบดีฝ่าย
วางแผนและพัฒนา 

หลักสูตร, ส านักงาน
คณบดี 
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บาล และเป็นองค์กรแห่ง
นวัตกรรม 
(ร้อยละ 22) 

27 ร้อยละของหน่วยงาน/หลักสูตรท่ีมีการบริหารจัดการ
ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ 

2 30 - - - 24 27 30 33 36 รองคณบดีฝ่าย
วางแผนและพัฒนา 

หลักสูตร, ส านักงาน
คณบดี 

28 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีต่อระบบบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ 

2 3.00 - - - 2.60 2.80 3.00 3.20 3.40 รองคณบดีฝ่าย
วางแผนและพัฒนา 

หลักสูตร, ส านักงาน
คณบดี 

29 จ านวนสื่อและนวัตกรรมท่ีเผยแพร่หรือได้รับรางวัล
ในระดับชาติ/นานาชาติ 

3 1 - - - - - 1 - 2 รองคณบดีฝ่าย
วางแผนและพัฒนา 

หลักสูตร, ส านักงาน
คณบดี 

30 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีต่อการส่งเสริม 
พัฒนา และเผยแพร่สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2 3.00 - - - 2.60 2.80 3.00 3.20 3.40 รองคณบดีฝ่าย
วางแผนและพัฒนา 

หลักสูตร, ส านักงาน
คณบดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรการ โครงการ/กจิกรรม ของแผนปฏิบตัิราชการ 
 

พันธกิจที ่1 สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่น 
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เป้าประสงค์ที ่1 เพิ่มขีดความสามารถ สร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน และลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม แก่ชุมชนและท้องถิ่น ภายใต้บริบทของท้องถิ่นโดยการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อ
เป็นที่พ่ึงของท้องถิน่ 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพการให้บริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยการบูรณาการพันธกิจและสร้างเครือข่าย 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
1.1) พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะ ในการให้บริการวิชาการ 
1.2) เพิ่มขีดความสามารถให้กับบคุลากรในการพัฒนานวัตกรรมเพือ่การพัฒนาท้องถิ่น ท้ังทางด้าน

เศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
1.3) สนับสนุนอาจารยไ์ปเป็นท่ีปรกึษาให้กับหน่วยงานภายนอกเพื่อสร้างความเชี่ยวชาญและการ

ยอมรับ 
1.4) ส่งเสริมรูปแบบการให้บริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางพันธกิจสัมพันธ์

มหาวิทยาลยักับสังคมท้องถิ่น (University Engagement) 
1.5) พัฒนาระบบและกลไกเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกลูกันระหว่าง

มหาวิทยาลยั หน่วยงานภาครัฐ ชุมชน ท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นท้ังใน
และต่างประเทศ เพ่ือตอบสนองตอ่ปัญหาและความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่น 

1.6) รวมรวมข้อมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกับการพัฒนาพ้ืนท่ี โดยการมี
ส่วนร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือ 

1.7) ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริและการแนวทางการประยุกต์ใช้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1.8) ผลักดันโครงการบูรณาการตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดและ
ยุทธศาสตร์จังหวัดในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ 

1.9) พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานต่างๆ ตามความต้องการของ
หน่วยงานหรือความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ โดยให้สามารถสะสมเป็นหน่วยกติ
ส าหรับการศึกษาในระดับปริญญา 

1. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพทกัษะและสมรรถนะในหลักสูตรต่างๆ 
กิจกรรม 

1.1 กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการแก้ปญัหาและพัฒนาทอ้งถิ่น 
1.2 การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมืออาชีพ (Smart Professional) 
1.3 สร้างความตระหนักแนวทางพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสงัคมท้องถิ่น (University 

Engagement)    
1.4 แนวทางการจัดท าโครงการบรูณาการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น 

2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกลูกันระหว่างมหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐ 
ชุมชน ท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นท้ังในและต่างประเทศ 

3. ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพ้ืนที่ท้ังทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมสี่วนร่วมกบัเครือข่ายความร่วมมือ 

4. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริและการแนวทางการ
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

5. 1 คณะ 1 พ้ืนท่ี /1 ประเด็นยุทธศาสตร์(ครอบคลุมพื้นท่ีจังหวัด) ตามแนวทางพันธกิจสัมพันธ์
มหาวิทยาลยักับสังคมท้องถิ่น (University Engagement) 

6. พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นตามความต้องการของหน่วยงานหรือความสอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์อาทิเช่น พาณิชดิจิตอล, E-commerce, Fb Fanpage, Website, Line 

 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย ปี 

ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบรอง 
61 62 63 64 65 

1) จ านวนชุมชน/ประเด็นท่ีได้รบัการชี้น า แก้ไขปัญหาจากนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ข้ึน 1 1 2 2 3 คณะฯ ส านักงานคณะฯ/ทุกโปรแกรม
วิชาฯ/ทุกศูนย์ฯ 
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กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับความสามารถของก าลังแรงงานและผู้สูงวัยในท้องถิ่น 
มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 

2.1) พัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการอบรมการยกระดับฝีมือแรงงานในพ้ืนท่ี และ
เศรษฐกิจพิเศษ 

2.2) สร้างศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝมีือแรงงาน 
2.3) สร้างเครือข่ายความร่วมมือศนูย์ ICT  ชุมชน ในการพัฒนาแรงงานและผูสู้งวัยให้

สามารถเข้าถึงข้อมูล (Smart Person)  
2.4) ยกระดับฝมีือแรงงานสู่ประชาคมอาเซียน 
2.5) ยกระดับแรงงานผูสู้งอายุท่ีมพีฤฒิพลัง (Active Aging) 

1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐ ท้องถิ่น ชุมชน สถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน 

2. พัฒนาแรงงานและผูสู้งวัยให้สามารถเข้าข้อมลู (Smart Person) 
3. Start Up  
4. จัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝมีอืแรงงานโดยความร่วมมือกับศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงาน 
5. พัฒนาหลักสูตรเพื่อยกระดับฝมีือแรงงานด้านวิทยาศาสตร์ 
6. พัฒนาหลักสตูรเพื่อยกระดบัฝมีอืแรงงานด้านการศึกษา 
7. พัฒนาหลักสูตรเพื่อยกระดับฝมีือแรงงานด้านบริหารธุรกิจและการจัดการ 
8. พัฒนาหลักสูตรเพื่อยกระดับฝมีือแรงงานด้านอุตสาหกรรม 
9. พัฒนาหลักสูตรเพื่อยกระดับฝมีือแรงงานด้านสังคม และการเมืองการปกครอง 
10. พัฒนาหลักสูตรเพื่อยกระดับฝีมือแรงงานด้านภาษา 
11. พัฒนาหลักสูตรเพื่อยกระดับฝีมือแรงงานสู่ประชาคมอาเซียน 
12. พัฒนาหลักสูตรเพื่อเพ่ิมศักยภาพภาพในการแข่งขันในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
13. พัฒนาหลักสูตรพัฒนาผู้สูงวัย และการเตรยีมความพร้อมการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ 

 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย ปี 

ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบรอง 
61 62 63 64 65 

2) ร้อยละก าลังแรงงานและผู้สูงวยักลุ่มเปา้หมายไดร้ับการพัฒนา 10 15 20 25 30 คณะฯ ส านักงานคณะฯ/ทุก
โปรแกรมวิชาฯ/ทุกศูนยฯ์ 

 
 
 
 
กลยุทธ์ที่ 3 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยพัฒนาท้องถิ่น 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
3.1) ยกระดับสมรรถนะการวิจยัของบุคลากรในด้านการวิจัยและพฒันาแบบมีส่วนร่วม 1. ยกระดับสมรรถนะการวิจัยของบุคลากรในดา้นการวิจัยและพัฒนาแบบมีส่วนร่วม 

กิจกรรม 
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3.2) ส่งเสริมการแสวงหาทุนสนับสนุนงานวิจัยพัฒนาชุมชนท้องถิ่นจากแหล่งทุน
ภายนอก 

1.1 การอบรมและจัดการความรู้ดา้นงานวิจัยพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
1.2 การสร้างนักวิจัยพัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยการเรียนรู้จากการปฏบิัติ 
1.3 การพัฒนาระบบพ่ีเลีย้งนักวิจัยพัฒนาชุมชนท้องถิ่นทั้งการร่วมวิจัยและให้ค าปรึกษา 
1.4 การพัฒนาศักยภาพของผู้บรหิารงานวิจัย บุคลากรสายสนบัสนนุ ในการหนุนเสริมการท างานวิจยั

พัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
1.5 การเสรมิสร้างขวัญและก าลังใจแก่นักวิจัย ผู้บริหารงานวิจัย และบุคลากรสนับสนุนการท าวิจยั

พัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
1.6 การส่งเสรมิให้อาจารย์และบคุลากรสายสนับสนุนมีความก้าวหน้าในสายงานด้านการวิจัยพัฒนา

ชุมชนท้องถิน่ 
1.7 การจัดอบรม แลกเปลีย่นเรยีนรู้ และศึกษาดูงานเพื่อยกระดับการบริหารจัดการงานวิจัยพัฒนา

ชุมชนท้องถิ่น 
1.8 การพัฒนาฐานข้อมูลด้านงานวิจัยพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
1.9 การจัดการห้องค้นคว้าและหอ้งปฏิบัติการที่เอื้อต่อการท างานวิจัยพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

2. ส่งเสรมิการแสวงหาทุนสนับสนนุงานวิจัยพัฒนาชุมชนท้องถิ่นจากแหล่งทุนภายนอก 
กิจกรรม 

2.1 การส่งเสรมิการจัดท าโครงการวิจัยงานวิจัยพัฒนาชุมชนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับความต้องการ
จ าเป็นของแหล่งทุนทั้งภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน 

2.2 การสร้างเครือข่ายความร่วมมอืกับแหล่งทุนภายนอกท้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ และ
ภาคเอกชนท่ีสนับสนุนงานวิจยัพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

2.3 การพัฒนาระบบการบริหารจดัการงานวิจัยพัฒนาชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจาก
แหล่งทุนภายนอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย ปี 

ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบรอง 
61 62 63 64 65 

3) ร้อยละของอาจารย์ที่มผีลงานวจิัยพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

30 35 40 45 50 
 

คณะฯ ทุกโปรแกรมวิชา/ศูนย์ฯ 
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4) ร้อยละของงบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัยพัฒนาชุมชนท้องถิ่นต่องบประมาณ
ทุนอุดหนุนการวิจัยทั้งหมด 

35 40 45 50 
 

55 คณะฯ ทุกโปรแกรมวิชา/ศูนย์ฯ 

 
กลยุทธ์ที่ 4 ขับเคลื่อนการน างานวิจัยให้ตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติและใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
4.1) พัฒนาเครือข่ายงานวิจัยกับชุมชน มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานภายในประเทศ

และต่างประเทศ 
4.2) ยกระดับคุณภาพงานวิจัยเพือ่ตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ จดสิทธิบัตร และ

อนุสิทธิบัตร 
4.3) พัฒนาชุมชนบนฐานของงานวิจัยเพื่อสร้างความเข้มแข็งและเพิม่มูลค่าแก่

ผลิตภณัฑ์ท้องถิ่นเพื่อต่อยอดในเชิงพาณิชย์ 

1. พัฒนาเครือข่ายงานวิจัยกับชุมชน มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ 
2. ยกระดับคณุภาพงานวิจัยเพื่อตพีิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ จดสิทธิบัตร และอนสุิทธิบัตร 
3. พัฒนาชุมชนบนฐานของงานวิจัยเพื่อสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มมลูค่าแก่ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อต่อยอดใน

เชิงพาณิชย ์
4. การจัดท าฐานข้อมูลด้านความต้องการจ าเป็น และผลงานวิจัยพฒันาชุมชนท้องถิ่น 
5. การสร้างเครือข่ายระหว่างนักวิจัยและผู้ใช้ประโยชน์ เพื่อพัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวตักรรม 
6. การส่งเสริมให้ทุกสาขาวิชาท างานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวตักรรมที่สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

เป้าหมาย 
7. การศึกษาศักยภาพ สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
8. การพัฒนาแผนภาพโจทย์วิจัยของพื้นที่จังหวัดก าแพงเพชรและจังหวัดตาก โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาค

ส่วน 
9. การสนับสนุนทุนวิจยัมุ่งเป้าตามจุดเน้นของมหาวิทยาลัยหรือสอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0  
10. การส่งเสรมิงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมทีต่ีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ จดสิทธิบัตร และ

อนุสิทธิบัตร 
11. การจัดประชุมวิชาการระดับชาต ิ
12. การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
13. การพัฒนาวารสารใหไ้ดม้าตรฐานระดับนานาชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย ปี  

ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบรอง 
61 62 63 64 65 

5) จ านวนชุมชน มหาวิทยาลัย หรอืหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศท่ีร่วม
ขับเคลื่อนการพัฒนางานวิจัย 

1 1 1 2 2 
 

คณะฯ ทุกโปรแกรมวิชา/ศูนย์ฯ 
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6) ร้อยละของงานวิจัยท่ีไดร้ับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ ต่อจ านวน
งานวิจัยท้ังหมด 

10 15 20 25 30 
 

คณะฯ ทุกโปรแกรมวิชา/ศูนย์ฯ 

7) จ านวนผลงานวิจัยท่ีจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 1 1 1 2 2 คณะฯ ทุกโปรแกรมวิชา/ศูนย์ฯ 
8) จ านวนชุมชนที่พ่ึงพาตนเองไดอ้ย่างยั่งยืนจากผลงานวิจยัพัฒนาเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม 
1 1 1 1 1 คณะฯ ส านักงานคณะฯ/ทุก

โปรแกรมวิชาฯ/ทุกศูนยฯ์ 
9) จ านวนนวัตกรรม/มาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 1 1 2 2 2   
 

พันธกิจที่ 2 ผลิตแลพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  ยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครู 
เป้าประสงค์ที่ 2 บัณฑิตครู ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ และมีสมรรถนะตามมาตรฐาน 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาอาจารย์ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ให้เป็นผู้น าทางวิชาการด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
1.1) ปรับปรุงระบบการคัดเลือกอาจารย์ประจ าหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต 
1.2) เร่งรดัการพัฒนาอาจารย์ในหลักสูตรครศุาสตรบณัฑิต ให้มตี าแหน่งทางวิชาการ

และคณุวุฒิระดับปรญิญาเอก 
1.3) ส่งเสริมสนับสนุนอาจารย์ในหลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ ให้เป็นครูมืออาชีพ และมี

สมรรถนะในการผลติผลงานวิชาการและนวตักรรมเพื่อพัฒนาการจดัการเรียนการ
สอน 

1.4) พัฒนาอาจารย์ในหลักสตูรครศุาสตรบัณฑิต ให้สามารถสอนเปน็ภาษาอังกฤษเพื่อ
พัฒนาวิชาชีพในระดับนานาชาต ิ

1.5) พัฒนาคู่มือสอนส าหรับอาจารย์ในสถาบันผลติคร ู

1. พัฒนาระบบคัดเลือกบุคลากรเพื่อเป็นอาจารย์ในสถาบันผลิตครู  
2. ส่งเสรมิสนับสนุนทุนในการพัฒนาอาจารย์ในสถาบันผลิตครู  
3. พัฒนาเทคโนโลยีและนวตักรรมการจัดการเรียนการสอน 
4. พัฒนาสมรรถนะอาจารย์ในสถาบันผลติครู  
5. พัฒนานักศึกษาครูและครูของครูให้มีสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 
6. พัฒนาครูประจ าการที่สอนไม่ตรงคุณวุฒิให้มสีมรรถนะดา้นการสอนตามสาขาวิชาเอก 
7. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
8. พัฒนาครูของครู ครูประจ าการและนักศึกษาครูให้มีทักษะการจัดการเรยีนรู้ใน ศตวรรษที่ 21 
9. พัฒนาศักภาพผู้เรยีนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
10. วิจัยและพัฒนารูปแบบการผลิตและพัฒนาครสูู่ความเป็นเลิศ 
11. พัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครูสู่การเป็นครมูืออาชีพ 
12. พัฒนานักศึกษาวิชาชีพครูสู่การเรยีนรู้เชิงปฏิบตัิการร่วมกันเพื่อพัฒนาสังคมและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
13. ผลิตครเูพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามความต้องการของรัฐ 
14. พัฒนาสมรรถภาพนักศึกษาเพื่อสอบวัดความรูค้วามสามารถทางภาษาอังกฤษ 
15. พัฒนากระบวนการเรยีนรูส้ะเต็มศึกษา (STEM Education) มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 

    ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ปี  ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบรอง 
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61 62 63 64 65 
10) ร้อยละของอาจารย์ในสถาบันผลิตครูที่สอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ 40 45 50 55 60 

 
คณะฯ หลักสตูรเคมี และ

คณิตศาสตร ์
11) ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ  12 14 16 18 20 คณะฯ หลักสตูรเคมี และ

คณิตศาสตร ์
12) ร้อยละของอาจารย์ในสถาบันผลิตครูที่มีการน าเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ 

30 35 40 45 50 
 

คณะฯ หลักสตูรเคมี และ
คณิตศาสตร ์

 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนากระบวนการผลิตครูให้ได้ครูดีมีคุณภาพสูง (High Performance Teacher) เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืน 
มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 

2.1) จัดท าฐานข้อมลูความต้องการใช้ครู แผนการผลติครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จ าแนกตามสาขาวิชา ขนาดสถานศึกษา และจังหวัดในเขตพื้นท่ีรับผดิชอบ 
2.2) เสริมสร้างจิตวญิญาณความเป็นครูให้กับนักศึกษาหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต 
2.3) ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนานักศึกษาหลักสตูรครุศาสตรบณัฑติให้มีทักษะการ
จัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

1. พัฒนาระบบคัดเลือกบุคลากรเพ่ือเป็นอาจารย์ในสถาบันผลิตครู  
2. ส่งเสริมสนับสนุนทุนในการพัฒนาอาจารย์ในสถาบันผลิตครู  
3. พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน 
4. พัฒนาสมรรถนะอาจารย์ในสถาบันผลิตครู  
5. พัฒนานักศึกษาครูและครูของครูให้มีสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 
6. พัฒนาครูประจ าการที่สอนไม่ตรงคุณวุฒิให้มีสมรรถนะด้านการสอนตามสาขาวิชาเอก 
7. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
8. พัฒนาครูของครู ครูประจ าการและนักศึกษาครูให้มีทักษะการจัดการเรียนรู้ใน ศตวรรษท่ี 21 
9. พัฒนาศักภาพผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
10. วิจัยและพัฒนารูปแบบการผลิตและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ 
11. พัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครูสู่การเป็นครูมืออาชีพ 
12. พัฒนานักศึกษาวิชาชีพครูสู่การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการร่วมกันเพื่อพัฒนาสังคมและท้องถิ่น

อย่างยั่งยืน 
13. ผลิตครูเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นตามความต้องการของรัฐ 
14. พัฒนาสมรรถภาพนักศึกษาเพ่ือสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ 
15. พัฒนากระบวนการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ปี ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบรอง 



- 49 - 

61 62 63 64 65 
13) ร้อยละของนักศึกษาครูที่ผ่านการประเมินระดับความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR 

(Common European Framework of Reference for Languages) หรือเกณฑ์มาตรฐานอ่ืน 
6 7 8 9 10 

 
คณะฯ หลักสตูรเคมี และ

คณิตศาสตร ์

14) ร้อยละของบัณฑิตครูที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบคุคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และโครงการพิเศษ 

12 14 16 18 20 
 

คณะฯ หลักสตูรเคมี และ
คณิตศาสตร ์

15) ร้อยละของนักศึกษาท่ีมีผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ในระดบัชาติหรือนานาชาติ 10 15 20 25 30 คณะฯ หลักสตูรเคมี และ
คณิตศาสตร ์

16) จ านวนงานวิจัยหรือนวัตกรรมในการผลิตและพัฒนาครูที่น าไปใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน 1 2 3 4 5 คณะฯ หลักสตูรเคมี และ
คณิตศาสตร ์

 

พันธกิจที ่3 ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา การสร้างสรรค์และการสื่อสาร ด้วยหลักคุณธรรม คุณภาพและมาตรฐานระดับชาติและสากล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม 
เป้าประสงค์ที ่3 บัณฑิตคุณภาพที่สร้างสรรค์สังคม 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะการวิจัยและนวัตกรรมที่น าไปใช้พัฒนาชุมชน 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
1.1) จัดการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research Based Learning) 
1.2) สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยการบรูณาการกับการบรกิารวิชาการ 
1.3) ส่งเสริมทักษะการพัฒนานวัตกรรม เพื่อน าไปใช้พัฒนาสังคมหรอืชุมชน 

1. 1 หลักสูตร 1 งานวิจัยหรือนวัตกรรมที่น าไปพัฒนาชุมชน 
2. บูรณาการการจดัการเรียนการสอนกับบริการวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย ปี  

ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบรอง 
61 62 63 64 65 

17) จ านวนหลักสูตรทีม่ีผลงานด้านการวิจัยและผลิตนวตักรรมเพื่อพัฒนาสังคมหรือ
ชุมชน 

1 
 

1 
 

2 
 

2 
 

3 
 

คณะฯ ทุกหลักสูตร 

 

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างเครือข่ายการผลิตบัณฑิต  
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มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
2.1) สร้างความร่วมมือกับชุมชน สถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรและการ

จัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและผู้ใช้บณัฑิต 
2.2) พัฒนาระบบและกลไกเครือขา่ยศิษย์เก่าเพื่อส่งเสริมคณุภาพการผลิตบณัฑิต 

1. พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตสู่ตลาดแรงงาน 
2. ความร่วมมือระหว่างหลักสูตรกบัสถานประกอบการเพื่อพัฒนาคณุลักษณะบณัฑิตสู่ตลาดแรงงาน 
3. คืนสู่เหย้าศิษย์เก่า KPRU 
4. เชิดชูเกียรติศิษยเ์ก่า 
5. เชิดชูเกียรติบณัฑิต 
6. ประกาศเกียรติคณุและยกย่องสถานประกอบการที่ส่งเสรมิการจดัการเรียนการสอน 
7. จัดท าฐานข้อมูลศิษยเ์ก่า KPRU 

 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย ปี ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
ผู้รับผิดชอบรอง 

61 62 63 64 65 
18) จ านวนภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการความรู้

ที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
2 3 4 5 6 คณะฯ ทุกหลักสูตร 

19) ร้อยละของบัณฑิตทีไ่ดร้ับการประเมินคุณภาพจากผู้ใช้บณัฑิตในระดับดี 60 65 70 75 80 คณะฯ ทุกหลักสูตร 
 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพทางวิชาการและพัฒนานักศึกษาให้เป็นคนดี คุณธรรม จิตอาสา สร้างสรรค์สังคม 
มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 

3.1) พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะทางภาษาอังกฤษสามารถสอบผ่านเกณฑ์
ภาษาอังกฤษท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

3.2) พัฒนาศักยภาพวิชาการนักศึกษาให้สามารถสรา้งสรรค์สังคมตามอัตลักษณ ์
3.3) พัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมนกัศึกษาให้เป็นคนดี คณุธรรม จริยธรรม วินัย จิต

สาธารณะ 
3.4) ส่งเสริมแนวคดิการต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ันให้กับนักศึกษา 
3.5) พัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมนกัศึกษาให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรยีนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 และมสีมรรถนะทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 
3.6) ส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนักและเห็นคุณค่าของศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
3.7) ส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษาได้เรียนรูภ้าษาอังกฤษและหรือ

ภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ 
3.8) นักศึกษาสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและหรือภาษาต่างประเทศได ้
3.9) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกี์าและสุขภาพ 

1. นักศึกษาแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ 
2. 1 หลักสูตร 1 ชุมนุม/ชมรม เพือ่สร้างสรรคส์ังคมตามอัตลักษณ์ 
3. เชิดชูคนดีศรีราชภฏั 
4. ส่งเสรมิคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษา 
5. ส่งเสรมิการสร้างค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมส าหรับพลเมือง 
6. ส่งเสรมิคุณลักษณะและทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และสมรรถนะทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์

ประเทศไทย 4.0 
7. ส่งเสรมิและพัฒนานักศึกษาตามกรอบ TQF 
8. ส่งเสรมิด้านภาษาต่างประเทศ 
9. กี์าระหว่างคณะ 
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ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย ปี 

ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบรอง 
61 62 63 64 65 

20) ร้อยละของนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายท่ีผ่านการประเมินคณุภาพตามกรอบ KPRUQF  
โดยได้รับคะแนนประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 จากระดบัคะแนน 5 

75 75 75 80 80 คณะฯ ทุกหลักสูตร 

 
 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 
 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
4.1) พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ รูปแบบ 2 ภาษา/EP/WIL/รับ

ใช้สังคมและอื่นๆ 
4.2) พัฒนาการจัดการเรียนการสอนระบบ Blended Learning ,Online และ E-

Learning 
4.3) พัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑติศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนา

ศักยภาพของบุคลากรในท้องถิ่น 

1. พัฒนาและปรับปรุงหลักสตูร การจัดการเรยีนรู้ รูปแบบ 2 ภาษา/EP/WIL 
2. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนระบบ Blended Learning ,Online และ E-Learning 
3. พัฒนาหลักสูตร STEM ศึกษาในระดับบณัฑติศึกษา 
4. Smart Program 
5. Smart Learners 
6. Excellence Center 
7. ทวิภาคี/สหกิจศึกษา 

 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย ปี 

ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบรอง 
61 62 63 64 65 

21) ร้อยละของหลักสตูรระดับอดุมศึกษาท่ีมีผลการประเมินคณุภาพการศึกษาระดับด ี 20 
 

25 
 

30 
 

35 
 

40 
 

คณะฯ ส านักงานคณะฯ/ทุกหลักสูตร 

 
 

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ 
มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 

5.1) พัฒนาอาจารย์ให้มีวุฒิการศกึษาและต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้นตามเกณฑ์
มาตรฐาน สกอ. 

5.2) พัฒนาอาจารย์ให้มีศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะ ให้สามารถสอนเป็น
ภาษาอังกฤษได ้

5.3) พัฒนาทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

1. Smart Teachers 
2. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับอาจารยผ์ูส้อน 
3. แลกเปลี่ยนอาจารย์กับต่างประเทศ 
4. เทคโนโลยเีพื่อการจดัการเรียนการสอน 
5. การส่งเสริมการให้ทุนการศึกษาแก่คณาจารย์ในระดับสูงขึ้นไป 
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5.4) พัฒนาศักยภาพการจัดการเรยีนการสอนของอาจารย์ให้มีประสทิธิภาพสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 

5.5) พัฒนาอาจารย์ให้มีศักยภาพการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
5.6) พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษส าหรับอาจารย์ผูส้อน 

6. วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  
7. พัฒนาทักษะการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
8. ส่งเสรมิการจดัท าผลงานเพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการ 
9. Smart Teacher Awards 

  

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย ปี 

ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบรอง 
61 62 63 64 65 

22) ร้อยละของอาจารย์ที่มีคณุวุฒิระดับปริญญาเอก 22 24 26 28 30 คณะฯ ส านักงานคณะฯ/ทุกหลักสูตร
โปรแกรมวิชาฯ/ทุกศูนยฯ์ 

23) ร้อยละของอาจารย์ที่มตี าแหน่งทางวิชาการ 22 24 26 28 30 คณะฯ ส านักงานคณะฯ/ทุกหลักสูตร
โปรแกรมวิชาฯ/ทุกศูนยฯ์ 

24) ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ (ด้านความรู้ความสามารถสื่อสาร
เป็นภาษาอังกฤษในระดับดี ศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ศักยภาพการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน) 

50 55 60 65 70 คณะฯ ส านักงานคณะฯ/ทุกหลักสูตร
โปรแกรมวิชาฯ/ทุกศูนยฯ์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
พันธกิจที่ 4 บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย  โปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล  มีการพัฒนาอย่างก้าวหน้า ต่อเนื่องและยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม 
เป้าประสงค์ที่ 4 การบริหารจัดการที่ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลที่เอื้อต่อการรักษาคนดี คนเก่ง และพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ 
 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
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1.1) ปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ที่เอื้อต่อการรักษาทรัพยากรบุคคลทีม่ี
คุณภาพ 

1.2) พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลตามสมรรถนะและความสามารถ 
1.3) พัฒนาบุคลากรใหม้ีศักยภาพทักษะและสมรรถนะพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

รวมทั้งสร้างจติส านึกด้านคณุธรรม จริยธรรม การมีวินัย 
1.4) พัฒนาผู้น ายุคใหม่รองรับการเปลี่ยนแปลง 
1.5) สร้างภาวะผู้น าให้บุคลากรทกุระดับ 
1.6) สร้างมาตรฐานและระบบการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT และภาษาต่างประเทศ 
1.7 จัดตั้งกองทุนสายวิชาการ  
1.8 จัดตั้งกองทุนสายสนับสนุน 
1.9 ก าหนดความก้าวหน้าทางสายวิชาชีพท่ีให้มีการก าหนดเง่ือนไขที่ชัดเจน เป็นธรรม   
1.10 จัดตั้งคณะกรรมการ HRD 

1. พัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง (Fast Track) 
2. พัฒนาบุคลากรด้านวิชาการ/วชิาชีพ ตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 
3. พัฒนาผู้บริหารรุ่นใหม ่
4. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านภาษาต่างประเทศ/เทคโนโลยี 
5. พัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์ส าคัญของมหาวิทยาลยั 
6. พัฒนาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ในการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย ปี ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
ผู้รับผิดชอบรอง 

61 62 63 64 65 
25) ร้อยละบุคลากรที่มสีมรรถนะตามเกณฑ์ที่ก าหนด 40 45 50 55 60 คณะฯ ส านักงานคณะฯ/ทุกหลักสูตร 

โปรแกรมวิชาฯ/ทุกศูนยฯ์ 
 
 
 
 
 
 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาองค์การให้มีระบบบริหารจัดการที่ดี 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
2.1) ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพเหมาะสม มีการบรหิารเชิงรุก ท่ี

ทันสมัย คล่องตัว เกดิความคุม้ค่า 
2.2) ก าหนดให้มีหน่วยงานน าร่องในการบริหารจัดการตามแนวทางนอกระบบราชการ 

1. พัฒนาหน่วยงานตามหลักธรรมาภิบาล 
2. E-University 
3. การจัดการความรู/้นวัตกรรม 
4. พัฒนานวัตกรรมในคณะ/ส านัก/สถาบัน/ศูนย ์
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2.3) จัดตั้งกลุม่งาน/ผู้รับผิดชอบในการพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการคณะ/
ส านัก/สถาบัน/ศูนย ์

2.4) เพิ่มการมีส่วนร่วมของภาคีทกุภาคส่วนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบ
การบริหารงาน 

2.5) พัฒนาหนว่ยงานให้ท างานอย่างบูรณาการ 
2.6) พัฒนาระบบการบริหารจัดการของหน่วยงานให้ได้รบัการรบัรองสู่มาตรฐานสากล 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย ปี 

ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบรอง 
61 62 62 64 65 

26) ร้อยละของหน่วยงานท่ีมีระบบการบริหารจัดการที่ได้รับการรับรองตามเกณฑ์
มาตรฐานสากล 

10 10 10 20 20 คณะฯ ส านักงานคณะฯ/ทุกหลักสูตร
โปรแกรมวิชาฯ/ทุกศูนยฯ์ 

 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพโดยการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
3.1) ก าหนดแผนและพัฒนามหาวทิยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์    
      (E-University) 
3.2) ปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และการบังคับใช้ให้รองรบัมหาวิทยาลยั 

อิเล็กทรอนิกส์และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
3.3) เพิ่มประสิทธิภาพระบบงบประมาณ การเงินและพสัดุโดยใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
3.4) เพิ่มคณุภาพการบริหารจัดการหน่วยงาน/หลักสตูรโดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ

ร่วมกับเกณฑ์คณุภาพสากล 
3.5) ปรับปรุงโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การ

เป็นมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส ์
3.6) พัฒนาระบบฐานข้อมลูที่มีอยูท่ั้งหมดเป็นระบบ BI (Business Intelligent) 
3.7) พัฒนาระบบฐานข้อมลูเพื่อรองรับการบริหารและการเรียนรู้ที่เป็นระบบเดียว 

(Single Platform) 

1. เตรียมความพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ 
2. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมลูกลาง (Single source data) เพื่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย

อิเล็กทรอนิกส ์
3. พัฒนาหน่วยงาน/หลักสตูรเพื่อเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพสากล 
4. พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้/องค์กรผลตินวัตกรรม 
5. พัฒนาสื่อและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการ IT ตามเกณฑ์ Webrometric 

 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย ปี ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
ผู้รับผิดชอบรอง 

61 62 63 64 65 
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27) ร้อยละของหน่วยงาน/หลักสตูรที่มีการบริหารจัดการที่สอดคลอ้งกับมาตรฐาน
มหาวิทยาลยัอิเล็กทรอนิกส ์

30 35 40 45 50 คณะฯ ส านักงานคณะฯ/ทุกหลักสูตร
โปรแกรมวิชาฯ/ทุกศูนยฯ์ 

28) ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบบรหิารจดัการมหาวิทยาลัย
อิเล็กทรอนิกส ์

3.00 
 

3.00 
 

3.25 
 

3.50 
 

3.50 
 

คณะฯ ส านักงานคณะฯ/ทุกหลักสูตร
โปรแกรมวิชาฯ/ทุกศูนยฯ์ 

กลยุทธ์ที่ 4 สร้างวัฒนธรรมองค์กรมุ่งการเรียนรู้ ผลิตสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 

4.1) สร้างระบบและกลไกเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นใหเ้ป็นบุคคลแห่งการเรยีนรู้ 
4.2) ส่งเสริมการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีครอบคลุมพันธ

กิจต่างๆ ของมหาวิทยาลยั 
4.3) ส่งเสริมการเผยแพร่และน าเสนอนวัตกรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
4.4) ติดตาม ประเมินผล และปรบัปรุงการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการ

เรียนรู/้องค์กรผลิตนวตักรรม 

1. ส่งเสรมิการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีครอบคลุมพันธกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
2. พัฒนาสื่อและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน 
3. ประกวดผลงาน/นวัตกรรม ICT 
4. เผยแพร่และน าเสนอนวัตกรรม 
4. พัฒนาการเรียนอิเล็กทรอนิกส/์ออนไลน ์
5. พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ระยะสั้นอิเล็กทรอนิกส/์ออนไลน ์
6. KPRU : E-curriculum 
7. พัฒนาระบบสารสนเทศโดยใหร้องรับ Single Sign On 
8. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโดยใช้ BI (Business Inteligent) 
9. พัฒนาห้องสมุด Library 4.0 
10. KPRU : Credit Bank 
11. KPRU : E-service 
12. คลังความรู้ KPRU 
13. KPRU Share & Shine & Bright & Best 

 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย ปี ผู้รับผิดชอ

บหลัก 
ผู้รับผิดชอบรอง 

61 62 63 64 65 
29) จ านวนสื่อและนวัตกรรมที่เผยแพร่หรือได้รับรางวัลในระดับชาติ/นานาชาติ 1 1 2 2 3 คณะฯ ส านักงานคณะฯ/ทุกหลักสูตร

โปรแกรมวิชาฯ/ทุกศูนยฯ์ 
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30) ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการส่งเสริม พัฒนา และเผยแพร่สื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.00 
 

3.00 
 

3.25 
 

3.50 
 

3.50 
 

คณะฯ ส านักงานคณะฯ/ทุกหลักสูตร 
โปรแกรมวิชาฯ/ทุกศูนยฯ์ 

 
 

รายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 1. การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่น  
ตัวชี้วัดที่  1.  จ านวนชุมชน/ประเด็นที่ได้รับการชี้น า แก้ไขปัญหาจากนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้น 
น้ าหนัก  :  ร้อยละ  4 
ค าอธิบาย : 

- พิจารณาจากจ านวนชุมชน/ประเด็นที่ได้รับการชี้น า แก้ไขปัญหาจากนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้น แสดงผลเป็นจ านวน โดยชุมชน/ประเด็น ที่จะมาสามารถน ามานับ
ได้จะต้องผ่านกระบวนการ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

1) มีการก าหนดประเด็นปัญหาหรือการพัฒนาพ้ืนที่/ชุมชนเป้าหมายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
2) มีการจัดท าโครงการบริการวิชาการโดยระบุองค์ความรู้ที่ใช้ในการด าเนินงานให้ชัดเจน 
3) มีการสร้างนวัตกรรมที่จะน าไปแก้ปัญหาหรือพัฒนาพ้ืนที่/ชุมชนเป้าหมาย 
4) ชุมชนมีการน าความรู้หรือนวัตกรรมที่สร้างขึ้นไปพัฒนาตนเองต่อ 
5) มีการสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนโดยสามารถประเมินความส าเร็จได้อย่างชัดเจน เช่น ชุมชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น มีการต่อยอดสินค้า สินค้าได้ รับรางวัล หรือ

ชุมชนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักจากภายนอก 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
- 1 ชุมชน/ประเด็น 2 ชุมชน/ประเด็น 3 ชุมชน/ประเด็น 4 ชุมชน/ประเด็น 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา :  
1. ประเด็นปัญหาหรือการพัฒนาพื้นที่/ชุมชนเป้าหมาย โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
2. โครงการบริการวิชาการ โดยระบุองค์ความรู้ที่ใช้ในการด าเนินงานให้ชัดเจน 
3. นวัตกรรมที่น าไปแก้ปัญหาหรือพัฒนาพื้นที่/ชุมชนเป้าหมาย 
4. หลักฐานการน าความรู้หรือนวัตกรรมที่สร้างข้ึนไปพัฒนาชุมชน 
5. หลักฐานการสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน โดยสามารถประเมินความส าเร็จได้อย่างชัดเจน 
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ตัวช้ีวัดที่  2  ร้อยละก าลังแรงงานและผู้สูงวัยกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนา 
น้ าหนัก  :  ร้อยละ  4 
ค าอธิบาย : 

- พิจารณาจากจ านวนก าลังแรงงานและผู้สูงวัยกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนา เปรียบเทียบกับจ านวนก าลังแรงงานและผู้สูงวัยกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด  แสดงผลเป็น
ร้อยละ 

- กลุ่มเป้าหมาย หมายถึง ก าลังแรงงานและผู้สูงวัยที่อยู่ในพ้ืนที่ชุมชนต้นแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้แก่ ชุมชนต าบลท่าขุนราม 
จังหวัดก าแพงเพชร  

- ก าลังแรงงาน หมายถึง ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชุมชนต้นแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยมีอายุตั้งแต่ 15-60 ปี (แจงนับเฉพาะบุคคลที่หลักฐานการมีอยู่จริงในพ้ืนที่) 
- ผู้สูงวัย หมายถึง ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชุมชนต้นแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยมีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป (แจงนับเฉพาะบุคคลที่หลักฐานการมีอยู่จริงในพ้ืนที่) 

 
สูตรค านวณ : 

 จ านวนก าลังแรงงานและผู้สูงวัยกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนา  
X 100 จ านวนก าลังแรงงานและผู้สูงวัยกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละ 1 ร้อยละ 5 ร้อยละ 10 ร้อยละ 15 ร้อยละ 20 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา :  

1. จ านวนและรายชื่อก าลังแรงงานและผู้สูงวัยกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนา 
2. จ านวนและรายชื่อก าลังแรงงานและผู้สูงวัยกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
3. รายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จัดขึ้น 

 
ตัวช้ีวัดที่  3  ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีผลงานวิจัยพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
น้ าหนัก  :  ร้อยละ  3 
ค าอธิบาย : 

- พิจารณาจากจ านวนอาจารย์ที่มีผลงานวิจัยพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เปรียบเทียบกับจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด  แสดงผลเป็นร้อยละ 
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- ผลงานวิจัยพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชน หมายถึง โครงร่างวิจัย หรือ รายงานวิจัย หรือบทความวิจัยของอาจารย์ประจ า ซึ่งเป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น โดยมีตัวแทนชุมชนมีส่วนร่วมในการก าหนดปัญหา ความต้องการที่น ามาวิจัยหรือมีส่วนร่วมในกระบวนการวิ จัยในทุกขั้นตอน หรือ
บางขั้นตอน ซึ่งเป็นผลงานวิจัยที่ท าในปีที่ท าการประเมิน (แจงนับตามปีงบประมาณ) 

- อาจารย์ หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลั กสูตรที่
เปิดสอน (มิใช่เต็มเวลาตามเวลาท าการ) (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548)  

- การนับจ านวนอาจารย์  สามารถนับจากจ านวนอาจารย์ประจ าที่มีการจ้างงานตามระยะเวลาที่ก าหนด ทั้งนี้ ให้นับรวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อด้วย  โดยให้นับ
ระยะเวลาการท างานในปีที่ประเมิน ดังนี้ 

- อาจารย์ที่มีการจ้างงานเป็นระยะเวลา 9 เดือนหรือมากกว่า คิดเป็น 1 คน 
- อาจารย์ที่มีการจ้างงานเป็นระยะเวลา 6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 
- อาจารย์ที่มีการจ้างงานเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 6 เดือน ไม่สามารถน ามานับได้ 

สูตรค านวณ : 
 จ านวนอาจารย์ที่มีผลงานวิจัยพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชน  

X 100 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละ 24 ร้อยละ 27 ร้อยละ 30 ร้อยละ 33 ร้อยละ 36 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา :  

1. จ านวนและรายชื่ออาจารย์ที่มีผลงานวิจัยพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชน 
2. โครงร่างวิจัย หรือรายงานวิจัย หรือบทความวิจัยของอาจารย์ประจ า ที่พัฒนาชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชน 
3. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

 
ตัวช้ีวัดที่  4  ร้อยละของงบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัยพัฒนาชุมชนท้องถิ่นต่องบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัยท้ังหมด 
น้ าหนัก : ร้อยละ 4 
ค าอธิบาย : 

- พิจารณาจากจ านวนงบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัยพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เปรียบเทียบกับจ านวนทุนอุดหนุนการวิจัยทั้งหมด  แสดงผลเป็นร้อยละ 
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- งบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัยพัฒนาชุมชนท้องถิ่น หมายถึง เงินทุนวิจัยจากแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอกที่คณาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรเพื่อเป็นทุนอุดหนุนการวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น ในปีที่ท าการประเมิน (แจงนับตามปีงบประมาณ) 

- งบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัย หมายถึง เงินทุนวิจัยจากแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอกที่อาจารย์หรือบุคลากรทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรร
เพ่ือเป็นทุนอุดหนุนการวิจัยที่เป็นประโยชน์ด้านการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และเป็นประโยชน์ในด้านอื่นๆ ในปีที่ท าการประเมิน (แจงนับตามปีงบประมาณ) 

 
สูตรค านวณ : 

 จ านวนงบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัยพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  
X 100 จ านวนงบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัยทั้งหมด 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละ 29 ร้อยละ 32 ร้อยละ 35 ร้อยละ 38 ร้อยละ 41 

 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา :  

1. จ านวนงบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัยพัฒนาชุมชนท้องถิ่น โดยจ าแนกตามหน่วยงานและรายชื่อของอาจารย์หรือบุคลากรที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย 
2. จ านวนงบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัยทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดที่ 5 :  จ านวนชุมชน มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศที่ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนางานวิจัย 
น้ าหนัก : ร้อยละ 4 
ค าอธิบาย : 

- พิจารณาจากจ านวนชุมชน มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศท่ีร่วมขับเคลื่อนการพัฒนางานวิจัย  แสดงผลเป็นจ านวน 
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- ชุมชน มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ หมายถึง กลุ่มของภาคประชาชนในท้องถิ่น มหาวิทยาลัยอ่ืนๆ หรือ หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ทั้งภายในประเทศหรือต่างประเทศ ที่ท าวิจัยร่วมกับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร หรือท าข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจั ยกับมหาวิทยาลัย หรือ
หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ในปีที่ท าการประเมิน (แจงนับตามปีการศึกษา) 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
- - 1 แห่ง - 2 แห่ง 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา :  

1. จ านวนและรายชื่อชุมชน มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ  โดยมีหลักฐานระบุการร่วมจัดท าผลงานวิจัย หรือท าข้อตกลงความ
ร่วมมือด้านการวิจัยกับมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย 
 
ตัวช้ีวัดที่ 6 :  ร้อยละของงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ ต่อจ านวนงานวิจัยท้ังหมด 
น้ าหนัก : ร้อยละ 4 
ค าอธิบาย : 

- พิจารณาจากจ านวนงบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัยพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เปรียบเทียบกับจ านวนทุนอุดหนุนการวิจัยทั้งหมด  แสดงผลเป็นร้อยละ 
- งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ หมายถึง บทความวิจัยที่อาจารย์หรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับชาติ

และนานาชาติ เช่น หน่วยงานในระดับกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัด หรือหน่วยงานหรือองค์กรวิชาการหรือวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ เป็นต้น ในปีที่
ท าการประเมิน (แจงนับตามปีปฏิทิน) 

- งานวิจัยทั้งหมด หมายถึง งานวิจัยของอาจารย์หรือบุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นงานวิจัยฉบับสมบูรณ์หรือฉบับร่างที่อยู่ในระหว่างการประเมินของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยงานวิจัยดังกล่าวจัดส่งมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย ในปีที่ท าการประเมิน (แจงนับตามปีปฏิทิน) 

 
 
สูตรค านวณ : 

 จ านวนงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ  
X 100 จ านวนงานวิจัยทั้งหมด 
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เกณฑ์การให้คะแนน : 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละ 6 ร้อยละ 8 ร้อยละ 10 ร้อยละ 12 ร้อยละ 14 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา :  

1. จ านวนและรายชื่อผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ 
2. จ านวนงานวิจัยทั้งหมด 

 
ตัวช้ีวัดที่ 7 :  จ านวนผลงานวิจัยท่ีจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
น้ าหนัก : ร้อยละ 3 
ค าอธิบาย : 

- พิจารณาจากจ านวนผลงานวิจัยที่จดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร  แสดงผลเป็นจ านวน 
- ผลงานวิจัยที่จดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร หมายถึง ผลงานวิจัยของอาจารย์หรือบุคลากรของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ในปีที่ท าการ

ประเมิน (แจงนับตามปีงบประมาณ) 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

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

ข้อมูลประกอบการพิจารณา :  
1. จ านวนและรายชื่อผลงานวิจัยที่จดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

 
 
 
 
ตัวช้ีวัดที่ 8 :  จ านวนชุมชนที่พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจากผลงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
น้ าหนัก : ร้อยละ 4 
ค าอธิบาย : 

- พิจารณาจากชุมชนที่พ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจากผลงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม  แสดงผลเป็นจ านวน 
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- ชุมชนที่พ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจากผลงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม หมายถึง กลุ่มประชาชนในท้องถิ่น ในระดับกลุ่ม หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ หรือ
จังหวัด ที่น าผลงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของอาจารย์หรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยไปใช้ประโยชน์ สามารถช่วยให้ชุมชนด าเนินงานในชุมชนทั้งทางด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้มีความก้าวหน้าได้โดยเป็นการด าเนินการด้วยชุมชนเอง และมีการด าเนินการด ารงอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมตามบริ บทของการพัฒนา ในปีที่
ท าการประเมิน (แจงนับตามปีงบประมาณ) 

- ผลงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม หมายถึง เทคโนโลยี นวัตกรรม องค์ความรู้ หรืองานสร้างสรรค์ ที่ได้จากงานวิจัยของอาจารย์หรือบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
- - 1 แห่ง - 2 แห่ง 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา :  
1. จ านวนและรายชื่อชุมชนที่พ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจากผลงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 
ตัวช้ีวัดที่ 9 :  จ านวนนวัตกรรม/มาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
น้ าหนัก : ร้อยละ 4 
ค าอธิบาย : 

- พิจารณาจากจ านวนนวัตกรรม/มาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  แสดงผลเป็นจ านวน 
- นวัตกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  หมายถึง เทคโนโลยี ความคิด ผลิตภัณฑ์ องค์ความรู้ หรืองานสร้างสรรค์ที่เกี่ยวกับงานด้าน

ศิลปวัฒนธรรมที่ช่วยส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชนในท้องถิ่นน าไปใช้ประโยชน์ก่อให้เกิดความก้าวหน้า ซึ่งนวัตกรรมได้จากการประดิษฐ์คิดค้นข้ึนใหม่หรือเปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิม/งานวิจัยศึกษาค้นคว้าโดยอาจารย์หรือบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (แจงนับตามปีงบประมาณ) 

- มาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น หมายถึง สิ่งที่ถือเป็นหลักเกณฑ์ส าหรับเทียบก าหนดในด้านปริมาณ และ/หรือคุณภาพ เกี่ยวกับด้าน
ศิลปวัฒนธรรมที่ช่วยส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชนในท้องถิ่นน าไปใช้ประโยชน์ก่อให้เกิดความก้าวหน้า โดยอาจารย์หรือบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (แจงนับ
ตามปีงบประมาณ) 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

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

ข้อมูลประกอบการพิจารณา :  
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1. จ านวนและรายชื่อนวัตกรรม/มาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 
ตัวช้ีวัดที่ 10 : ร้อยละของอาจารย์ในสถาบันผลิตครูที่สอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ 
น้ าหนัก : ร้อยละ 2 
ค าอธิบาย : 

- พิจารณาจากจ านวนอาจารย์ในสถาบันผลิตครูที่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่หน่วยงานที่ก าหนด  คือ  TOEIC 500 คะแนนขึ้นไปหรือเทียบเท่า 
ประกอบด้วย TOEFL PBT 450 คะแนนขึ้นไป, TOEFL IBT 60 คะแนนขึ้นไป, IELTS 5 คะแนนขึ้นไป  หรือ CU-TEP 120 คะแนนขึ้นไป  เทียบกับจ านวนอาจารย์ใน
สถาบันผลิตครูทั้งหมด  แสดงผลเป็นร้อยละ 

- อาจารย์ในสถาบันผลิตครู หมายถึง อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ และอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ควบครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์, หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 

- การนับจ านวนอาจารย์  สามารถนับจากจ านวนอาจารย์ประจ าที่มีการจ้างงานตามระยะเวลาที่ก าหนด ทั้งนี้ ไม่นับรวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ  โดยให้นับระยะเวลาการ
ท างานในปีที่ประเมิน ดังนี้ 

- อาจารย์ที่มีการจ้างงานเป็นระยะเวลา 9 เดือนหรือมากกว่า คิดเป็น 1 คน 
- อาจารย์ที่มีการจ้างงานเป็นระยะเวลา 6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 
- อาจารย์ที่มีการจ้างงานเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 6 เดือน ไม่สามารถน ามานับได้ 

สูตรค านวณ : 
 จ านวนอาจารย์ในสถาบันผลิตครูที่สอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ  

X 100 จ านวนอาจารย์ในสถาบันผลิตครูทั้งหมด 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละ 34 ร้อยละ 37 ร้อยละ 40 ร้อยละ 43 ร้อยละ 46 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา :  

1. จ านวนและรายชื่ออาจารย์ในสถาบันผลิตครูที่สอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ 
2. จ านวนอาจารย์ในสถาบันผลิตครูทั้งหมด (จ้างไม่ต่ ากว่า 9 เดือน ไม่นับรวมผู้ศึกษาต่อ) 
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ตัวช้ีวัดที่ 11 : ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
น้ าหนัก : ร้อยละ 2 
ค าอธิบาย : 

- พิจารณาจากจ านวนอาจารย์ประจ า ที่มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษซึ่งต้องระบุไว้ใน  มคอ.3  หรือแผนการสอนในรายวิชานั้นๆ เป็นบางส่วนหรือ
ทั้งรายวิชา และต้องไม่ใช่อาจารย์ที่สอนในสาขาวิชาภาษาอังกฤษโดยต้องน าเสนอผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษต่อที่ประชุมคณะก่อนปิดภาคเรียน 
เทียบกับร้อยละของอาจารย์ประจ าทั้งหมด  แสดงผลเป็นร้อยละ 

- อาจารย์ประจ า หมายถึง อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ และอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ควบครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์, หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (ไม่นับรวมอาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ) 

- การนับจ านวนอาจารย์  สามารถนับจากจ านวนอาจารย์ประจ าที่มีการจ้างงานตามระยะเวลาที่ก าหนด ทั้งนี้ ไม่นับรวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ  โดยให้นับระยะเวลาการ
ท างานในปีที่ประเมิน ดังนี้ 

- อาจารย์ที่มีการจ้างงานเป็นระยะเวลา 9 เดือนหรือมากกว่า คิดเป็น 1 คน 
- อาจารย์ที่มีการจ้างงานเป็นระยะเวลา 6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 
- อาจารย์ที่มีการจ้างงานเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 6 เดือน ไม่สามารถน ามานับได้ 
 

สูตรค านวณ : 
 จ านวนอาจารย์ประจ าที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ  

X 100 จ านวนอาจารย์ในสถาบันผลิตครูทั้งหมด 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละ 10 ร้อยละ 11 ร้อยละ 12 ร้อยละ 13 ร้อยละ 14 

 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา :  

1. จ านวนและรายชื่ออาจารย์ประจ าที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ  พร้อมหลักฐานประกอบรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
2. จ านวนอาจารย์ในสถาบันผลิตครูทั้งหมด (จ้างไม่ต่ ากว่า 9 เดือน ไม่นับรวมผู้ศึกษาต่อ) 
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ตัวช้ีวัดที่ 12 :  ร้อยละของอาจารย์ในสถาบันผลิตครูที่มีการน าเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
น้ าหนัก : ร้อยละ 2 
ค าอธิบาย : 

- พิจารณาจากอาจารย์ประจ าที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติ  โดยการประเมินต้องเป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ 
สกอ.  แสดงผลเป็นร้อยละ 

- น าเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หมายถึง ผลงานวิจัย หรือผลงานวิชาการที่ได้น าเสนอในที่ประชุมวิชาการ ทั้งในระดับประเทศ หรือ
นานาชาติ เช่น หน่วยงานในระดับกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัด หรือหน่วยงานหรือองค์กรวิชาการหรือวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ เป็นต้น ที่เป็นการ
น าเสนอในรูปแบบ oral หรือ poster   โดยอาจมีอาจารย์เป็นผู้น าเสนอผลงานหลักหรือเป็นผู้ร่วมเสนอผลงานก็ได้ 

- อาจารย์ประจ า หมายถึง อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ และอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ควบครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์, หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (ไม่นับรวมอาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ) 

- การนับจ านวนอาจารย์  สามารถนับจากจ านวนอาจารย์ประจ าที่มีการจ้างงานตามระยะเวลาที่ก าหนด ทั้งนี้ ไม่นับรวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ  โดยให้นับระยะเวลาการ
ท างานในปีที่ประเมิน ดังนี้ 

- อาจารย์ที่มีการจ้างงานเป็นระยะเวลา 9 เดือนหรือมากกว่า คิดเป็น 1 คน 
- อาจารย์ที่มีการจ้างงานเป็นระยะเวลา 6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 
- อาจารย์ที่มีการจ้างงานเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 6 เดือน ไม่สามารถน ามานับได้ 
 

สูตรค านวณ : 
 จ านวนอาจารย์ในสถาบันผลิตครูที่มีการน าเสนอผลงานวิจัย 

ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
 

X 100 
จ านวนอาจารย์ในสถาบันผลิตครูทั้งหมด 

 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละ 11 ร้อยละ 13 ร้อยละ 15 ร้อยละ 17 ร้อยละ 19 
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ข้อมูลประกอบการพิจารณา :  
1. จ านวนและรายชื่ออาจารย์ประจ าที่มีการน าเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
2. หลักฐานการน าเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ พร้อมระบุรายชื่อผลงาน ผู้รับผิดชอบผลงาน และสถานที่ในการน าเสนอผลงาน 
3. จ านวนอาจารย์ในสถาบันผลิตครูทั้งหมด (จ้างไม่ต่ ากว่า 9 เดือน ไม่นับรวมผู้ศึกษาต่อ) 
 

ตัวช้ีวัดที่ 13 :  ร้อยละของนักศึกษาครูที่ผ่านการประเมินระดับความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR (Common European Framework of 
Reference for Languages) หรือเกณฑ์มาตรฐานอ่ืน 

น้ าหนัก : ร้อยละ 3 
ค าอธิบาย : 

- พิจารณาจากจ านวนนักศึกษาปีสุดท้ายที่มีผลการสอบภาษาต่างประเทศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คือ TOEIC 400 คะแนนหรือเทียบเท่า  เช่น TOEFL, IELTS, CU-
TEP หรือ CEFR ส าหรับสาขาวิชาทั่วไป และ 500 คะแนนส าหรับสาขาวิชาภาษาอังกฤษ เทียบกับจ านวนนักศึกษาครูที่เข้ารับการทดสอบวัดความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ
ทั้งหมด  แสดงผลเป็นร้อยละ 

- นักศึกษาครู หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายของคณะครุศาสตร์ และนักศึกษาปีสุดท้ายหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ควบครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์, หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 

 
สูตรค านวณ : 

 จ านวนนักศึกษาครูที่ผ่านการประเมินระดับความสามารถ 
การใช้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR  หรือเกณฑ์มาตรฐานอ่ืน 

 
 

X 100 จ านวนนักศึกษาครูที่เข้ารับการทดสอบวัดความรู้ด้านภาษาต่างประเทศทั้งหมด 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

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

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา :  

1. จ านวนและรายชื่อนักศึกษาครูปีสุดท้ายที่ผ่านการประเมินระดับความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR  หรือเกณฑ์มาตรฐานอ่ืน 
2. จ านวนนักศึกษาครูปีสุดท้ายทั้งหมด 



- 67 - 

 
ตัวช้ีวัดที่ 14 :  ร้อยละของบัณฑิตครูที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และโครงการพิเศษ 
น้ าหนัก : ร้อยละ 2 
ค าอธิบาย : 

- พิจารณาจากจ านวนบัณฑิตครูที่ได้รับการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากร และโครงการพิเศษ ภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่
ส าเร็จการศึกษา  เทียบกับจ านวนบัณฑิตครูที่ส าเร็จการศึกษาในปีที่ท าการประเมิน  แสดงผลเป็นร้อยละ 

- บัณฑิตครู หมายถึง บัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และบัณฑิตที่จบการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ควบครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์, หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
สูตรค านวณ : 

 จ านวนบัณฑิตครูที่ได้รับการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และโครงการพิเศษ 

 
X 100 

จ านวนบัณฑิตครูที่ส าเร็จการศึกษาในปีที่ท าการประเมินทั้งหมด 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละ 10 ร้อยละ 11 ร้อยละ 12 ร้อยละ 13 ร้อยละ 14 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา :  

1. จ านวนและรายชื่อบัณฑิตครูที่ได้รับการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และโ ครงการพิเศษ 
ภายในระยะเวลา 1 ปี 

2. จ านวนบัณฑิตครูที่ส าเร็จการศึกษาในปีที่ท าการประเมินทั้งหมด 
 
 
ตัวช้ีวัดที่ 15 : ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
น้ าหนัก : ร้อยละ 2 
ค าอธิบาย : 

- พิจารณาจากจ านวนนักศึกษาครูที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติ เทียบกับจ านวนนักศึกษาครูทั้งหมด  แสดงผลเป็นร้อยละ 
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- ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติ หมายถึง ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติ เช่น หน่วยงานในระดับกระทรวง ทบวง กรม หรือ
จังหวัด หรือหน่วยงานหรือองค์กรวิชาการหรือวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ เป็นต้น โดยอาจจะเป็นผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่ท าร่วมกับอาจารย์  ซึ่งอาจ
เผยแพร่ในลักษณะของบทความสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  การน าเสนอโปสเตอร์  หรืออ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  (สามารถแจงนับบทความที่นักศึ กษาท าร่วมกับอาจารย์ 
หรืออาจารย์ท าร่วมกับนักศึกษาก็ได้) 

- นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ถึงปีสุดท้ายของคณะครุศาสตร์  และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ถึงปีสุดท้ายหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ควบครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์,  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 

 
สูตรค านวณ : 

 จ านวนนักศึกษาที่มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติ  
X 100 จ านวนนักศึกษาทั้งหมด 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละ 6 ร้อยละ 8 ร้อยละ 10 ร้อยละ 12 ร้อยละ 14 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา :  

1. จ านวนและรายชื่อนักศึกษาครูชั้นปีที่ 3 ถึงปีสุดท้ายที่มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
2. จ านวนนักศึกษาครูชั้นปีที่ 3 ถึงปีสุดท้ายทั้งหมด 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดที่ 16 :  จ านวนงานวิจัยหรือนวัตกรรมในการผลิตและพัฒนาครูที่น าไปใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน 
น้ าหนัก : ร้อยละ 3 
ค าอธิบาย : 
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- พิจารณาจากจ านวนผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมของอาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์  และอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ควบครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์,  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา ในการผลิตและพัฒนาครูที่น าไปใช้ แก้ปัญหาหรือ
พัฒนาการเรียนการสอนในสถานศึกษา  แสดงผลเป็นจ านวน 

- ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมในการผลิตและพัฒนาครู หมายถึง ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมในการผลิตและพัฒนาครูที่สามารถน าไปใช้ในการแก้ปัญหาหรือ
พัฒนาการเรียนการสอนในสถานศึกษา โดยอาจมีลักษณะของการท าวิจัยหรือนวัตกรรมเป็นทีมโดยบูรณาการกับหลายสาขาวิชา  หรือการท าผลงานวิจัยแบบเดี่ยว  หรือ
การท าผลงานวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอก 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

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

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา :  

1. จ านวนและรายชื่องานวิจัยหรือนวัตกรรมในการผลิตและพัฒนาครูที่น าไปใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน 
 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบณัฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม 
ตัวช้ีวัดที่ 17 : จ านวนหลักสูตรที่มีผลงานด้านการวิจัยและผลิตนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมหรือชุมชน 
น้ าหนัก : ร้อยละ 4 
ค าอธิบาย : 

- พิจารณาจากจ านวนหลักสูตรที่มีผลงานด้านการวิจัยและผลิตนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาสังคมหรือชุมชน  แสดงผลเป็นจ านวน 
- หลักสูตร หมายถึง สาขาวิชาที่มีการบริหารหลักสูตรและมีการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ในปีที่ท าการประเมิน (แจงนับตามปี

การศึกษา) 
- ผลงานด้านการวิจัยและผลิต นวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมหรือชุมชน หมายถึง เทคโนโลยี นวัตกรรม องค์ความรู้ หรืองานสร้างสรรค์ ที่ ได้จากงานวิจัยของ

เจ้าหน้าที่ นักศึกษา หรืออาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ซึ่งมีหลักฐานการน าไปใช้ประโยชน์ของบุคคล ชุมชน หรือหน่วยงาน ซึ่งเ กิดประโยชน์ต่อสังคมและ
ชุมชน ในปีที่ท าการประเมิน (แจงนับตามปีงบประมาณ) 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
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1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
1 หลักสูตร - 2 หลักสูตร - 3 หลักสูตร 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา :  

1. จ านวนและรายชื่อหลักสูตรที่มีผลงานด้านการวิจัยและผลิตนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาสังคมหรือชุมชน  โดยต้องมีหลักฐานการน าไปใช้ประโยชน์ของบุคคล ชุมชน 
หรือหน่วยงาน 

 
ตัวช้ีวัดที่ 18 :  จ านวนภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
น้ าหนัก : ร้อยละ 3 
ค าอธิบาย : 

- พิจารณาจากจ านวนภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น  แสดงผลเป็นจ านวน 
- ภาคีเครือข่าย หมายถึง หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีการติดต่อประสานงานเพ่ือหารือแนวทางที่น าไปสู่การพัฒนาหลักสูตรและ/หรือจัดการเรียน

การสอน ทั้งที่ได้ท าข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และยังไม่ได้ท าข้อตกลงความร่วมมือ เช่น สถานประกอบการ  ชุมชนในท้องถิ่น  หน่วยงานของท้องถิ่น  สถานศึกษา  
สมาคมวิชาชีพ  เป็นต้น 

- ความร่วมมือของภาคีเครือข่าย หมายถึง การด าเนินกิจกรรมร่วมกัน เช่น ข้อตกลงความร่วมมือที่มีกิจกรรมร่วมกันอย่างชัดเจน  การจัดการเรียนการสอนแบบ 
WiL  สหกิจศึกษา  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
10 เครือข่าย 13 เครือข่าย 16 เครือข่าย 19 เครือข่าย 22 เครือข่าย 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา :  

1. จ านวนและรายชื่อภาคีเครือข่าย โดยจะต้องระบุถึงความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 
 

ตัวช้ีวัดที่ 19 : ร้อยละของบัณฑิตที่ได้รับการประเมินคุณภาพจากผู้ใช้บัณฑิตในระดับดี 
น้ าหนัก : ร้อยละ 4 
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ค าอธิบาย : 
- พิจารณาจากร้อยละของบัณฑิตที่ได้รับการประเมินคุณภาพจากผู้ใช้บัณฑิตในระดับดี อ้างอิงข้อมูล ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2 560 ตัวบ่งชี้ที่ 

2.1  แสดงผลเป็นร้อยละ 
- การประเมินคุณภาพบัณฑิต หมายถึง การประเมินคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ใน มคอ.2 ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้านคือ 1. 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบและ  5. ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- บัณฑิต หมายถึง ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ภายในระยะ 1 ปีย้อนหลัง 
- ผลการประเมินระดับดี หมายถึง ได้รับคะแนนประเมินเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากระดับคะแนน 5 
 

สูตรค านวณ : 
 จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินคุณภาพจากผู้ใช้บัณฑิตในระดับดี  

X 100 จ านวนบัณฑิตท้ังหมด 
 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 55 ร้อยละ 60 ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา :  

1. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกหลักสูตร 
 
ตัวช้ีวัดที่ 20 :  ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายท่ีผ่านการประเมินคุณภาพตามกรอบ KPRUQF  โดยได้รับคะแนนประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 จากระดับคะแนน 5 
น้ าหนัก : ร้อยละ 4 
ค าอธิบาย : 

- พิจารณาจากจ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านการประเมินคุณภาพตามกรอบ KPRUQF (Kamphaeng Phet Rajabhat University Qualifications 
Framework)  เทียบกับจ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทั้งหมด  แสดงผลเป็นร้อยละ 
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- คุณภาพตามตามกรอบ KPRUQF หมายถึง นักศึกษาปีสุดท้ายจะต้องมีคุณลักษณะเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  มีจิต
สาธารณะ  ตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม  มีทักษะการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ  มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  และสมรรถนะที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ประเทศไทย 4.0  โดยได้รับคะแนนประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 จากระดับคะแนน 5 

- เก็บข้อมูลจากแบบสอบถามการประเมินคุณภาพนักศึกษาตามกรอบ KPRUQF จากสถานประกอบการหรือสถานศึกษาที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หรือสหกิจศึกษา 

 
สูตรค านวณ : 

 จ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านการประเมินคุณภาพตามกรอบ KPRUQF  
X 100 จ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทั้งหมด 

 
เกณฑ์การให้คะแนน :  

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละ 71 ร้อยละ 73 ร้อยละ 75 ร้อยละ 77 ร้อยละ 79 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา :  

1. จ านวนและรายชื่อนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านการประเมินคุณภาพตามกรอบ KPRUQF 
2. จ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทั้งหมด 

  
ตัวช้ีวัดที่ 21 : ร้อยละของหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับดี 
น้ าหนัก : ร้อยละ 4 
ค าอธิบาย : 

- พิจารณาจากหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับดี เทียบกับจ านวนหลักสูตรทั้งหมด  แสดงผลเป็นร้อยละ 
- หลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับดี หมายถึง หลักสูตรที่มีการด าเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหลักสูตร พ.ศ. 2557 และรับการตรวจประเมินโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรโดยมีคุณสมบัติตามท่ี สกอ. หรือมหาวิทยาลัย
ก าหนดโดยพิจารณาและได้รับผลคะแนนระดับหลักสูตร 3.01-5.00 (แจงนับตามปีการศึกษา) 

 
สูตรค านวณ : 
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 จ านวนหลักสูตรระดับอุดมศึกษาท่ีมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับดี  
X 100 จ านวนหลักสูตรระดับอุดมศึกษาท้ังหมด 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

ร้อยละ 14 ร้อยละ 17 ร้อยละ 20 ร้อยละ 23 ร้อยละ 26 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา :  

1. จ านวนและรายชื่อหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับดี จากการตรวจประเมินโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตรโดยมีคุณสมบัติตามที่ สกอ. หรือมหาวิทยาลัยก าหนด 

2. จ านวนหลักสูตรระดับอุดมศึกษาทั้งหมด 
 
ตัวช้ีวัดที่ 22 : ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 
น้ าหนัก : ร้อยละ 3 
ค าอธิบาย : 

- พิจารณาจากจ านวนอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิการศึกษาปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  เปรียบเทียบกับจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด  แสดงผลเป็นร้อยละ 
- อาจารย์ที่ส าเร็จการศึกษาปริญญาเอก  หมายถึง อาจารย์ประจ าที่ส าเร็จการศึกษามีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า โดยจะต้องได้ รับวุฒิจาก

สถาบันอุดมศึกษาท่ีส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง 
- อาจารย์ หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลั กสูตรที่

เปิดสอน (มิใช่เต็มเวลาตามเวลาท าการ) (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548)  
- การนับจ านวนอาจารย์  สามารถนับจากจ านวนอาจารย์ประจ าที่มีการจ้างงานตามระยะเวลาที่ก าหนด ทั้งนี้ ให้ นับรวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อด้วย  โดยให้นับ

ระยะเวลาการท างานในปีที่ประเมิน ดังนี้ 
- อาจารย์ที่มีการจ้างงานเป็นระยะเวลา 9 เดือนหรือมากกว่า คิดเป็น 1 คน 
- อาจารย์ที่มีการจ้างงานเป็นระยะเวลา 6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 
- อาจารย์ที่มีการจ้างงานเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 6 เดือน ไม่สามารถน ามานับได้ 
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สูตรค านวณ : 
 จ านวนอาจารย์ที่ส าเร็จการศึกษาปริญญาเอก  

X 100 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละ 20 ร้อยละ 21 ร้อยละ 22 ร้อยละ 23 ร้อยละ 24 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา :  

1. จ านวนและรายชื่ออาจารย์ประจ าที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
2. ส าเนาใบปริญญาบัตรหรือหลักฐานแสดงผลการจบการศึกษา 
3. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (จ้างไม่ต่ ากว่า 9 เดือน นับรวมผู้ศึกษาต่อ) 

 
ตัวช้ีวัดที่ 23 : ร้อยละอาจารย์ท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
น้ าหนัก : ร้อยละ 4 
ค าอธิบาย : 

- พิจารณาจากจ านวนอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งทางวิชาการ  เปรียบเทียบกับจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด  แสดงผลเป็นร้อยละ 
- อาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  หมายถึง อาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งทางวิชาการตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบั นอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) 

ก าหนด ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.),   รองศาสตราจารย์ (รศ.)  และศาสตราจารย์ (ศ.) 
- อาจารย์ หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลั กสูตรที่

เปิดสอน (มิใช่เต็มเวลาตามเวลาท าการ) (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548)  
- การนับจ านวนอาจารย์  สามารถนับจากจ านวนอาจารย์ประจ าที่มีการจ้างงานตามระยะเวลาที่ก าหนด ทั้งนี้ ให้ นับรวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อด้วย  โดยให้นับ

ระยะเวลาการท างานในปีที่ประเมิน ดังนี้ 
- อาจารย์ที่มีการจ้างงานเป็นระยะเวลา 9 เดือนหรือมากกว่า คิดเป็น 1 คน 
- อาจารย์ที่มีการจ้างงานเป็นระยะเวลา 6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 
- อาจารย์ที่มีการจ้างงานเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 6 เดือน ไม่สามารถน ามานับได้ 

 



- 75 - 

สูตรค านวณ : 
 จ านวนอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  

X 100 จ านวนจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละ 22 ร้อยละ 23 ร้อยละ 24 ร้อยละ 25 ร้อยละ 26 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา :  
1. จ านวนและรายชื่ออาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งทางวิชาการ โดยระบุต าแหน่งที่ได้รับและวันเดือนปีที่ได้รับการอนุมัติ 
2. ส าเนาใบอนุมัติการรับต าแหน่งทางวิชาการ 
3. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (จ้างไม่ต่ ากว่า 9 เดือน นับรวมผู้ศึกษาต่อ) 
 

ตัวช้ีวัดที่ 24 : ร้อยละของอาจารย์ท่ีได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
น้ าหนัก : ร้อยละ 4 
ค าอธิบาย : 

- พิจารณาจากจ านวนอาจารย์ประจ าที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ โดยเก็บข้อมูลจากการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปี ระดับบุคคลสายวิชาการ (A1)  
เปรียบเทียบกับจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด  แสดงผลเป็นร้อยละ 

- อาจารย์ประจ าที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ หมายถึง อาจารย์มีการพัฒนาทางด้านความรู้  หรือความสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษในระดั บดี  หรือการ
จัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  หรือการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  (แจงนับตามปีงบประมาณ) 

- อาจารย์ หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิ ดชอบในหลักสูตรที่
เปิดสอน (มิใช่เต็มเวลาตามเวลาท าการ) (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548)  

- การนับจ านวนอาจารย์  สามารถนับจากจ านวนอาจารย์ประจ าที่มีการจ้างงานตามระยะเวลาที่ก าหนด ทั้งนี้ ให้ นับรวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อด้วย  โดยให้นับ
ระยะเวลาการท างานในปีที่ประเมิน ดังนี้ 

- อาจารย์ที่มีการจ้างงานเป็นระยะเวลา 9 เดือนหรือมากกว่า คิดเป็น 1 คน 
- อาจารย์ที่มีการจ้างงานเป็นระยะเวลา 6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 
- อาจารย์ที่มีการจ้างงานเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 6 เดือน ไม่สามารถน ามานับได้ 
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สูตรค านวณ : 
 จ านวนอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ  

X 100 จ านวนจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละ 44 ร้อยละ 47 ร้อยละ 50 ร้อยละ 53 ร้อยละ 56 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา :  

1. จ านวนและรายชื่ออาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ พร้อมหลักฐานแสดงการพัฒนาทางด้านความรู้  หรือความสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษในร ะดับดี  
หรือการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  หรือการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

2. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (จ้างไม่ต่ ากว่า 9 เดือน นับรวมผู้ศึกษาต่อ) 
 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจดัการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม 
ตัวช้ีวัดที่ 25 : ร้อยละบุคลากรที่มีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
น้ าหนัก : ร้อยละ 4 
ค าอธิบาย : 

- พิจารณาจากจ านวนบุคลากรที่มีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่ก าหนด เปรียบเทียบกับจ านวนบุคลากรประจ าทั้งหมด  แสดงผลเป็นร้อยละ 
- บุคลากรที่มีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่ก าหนด หมายถึง บุคลากรที่มีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด (แจงนับตามปีงบประมาณ)  ได้แก่ 

1. มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี 
2. มีต าแหน่งทางวิชาชีพเฉพาะไม่ต่ ากว่าระดับช านาญการ 
3. ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และภาษาต่างประเทศตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

- เกณฑ์มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานทักษะความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
หรือนานาชาติ เช่น MOS (Microsoft Office Speacialist) อย่างน้อย 1 เรื่อง 
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- เกณฑ์มาตรฐานภาษาต่างประเทศ หมายถึง สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ เช่น TOEIC (จ าลอง) 400 คะแนนขึ้นไป หรือเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ
อ่ืนๆ ที่เทียบเท่า 

- บุคลากร หมายถึง ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการสายสนับสนุนทั้งหมด ทั้งนี้ ไม่นับรวมบุคลากรที่ลาศึกษาต่อ  แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 
ได้แก่ 

กลุ่มท่ี 1 ได้แก่ บุคลากรที่มีอายุงานตั้งแต่ 9 เดือนขึ้นไป จ านวน 137 คน โดยได้รับการประเมินสมรรถนะในข้อ 1 กับ ข้อ 3 ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
กลุ่มที่ 2 ได้แก่ บุคลากรที่มีอายุงานพร้อมเข้าสู่ระดับต าแหน่งช านาญการ จ านวน 69 คน ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะ ข้อ 1 – 3 ตามที่

มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

สูตรค านวณ : 
 จ านวนบุคลากรที่มีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่ก าหนด  

X 100 จ านวนจ านวนบุคลากรประจ าทั้งหมด 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละ 34 ร้อยละ 37 ร้อยละ 40 ร้อยละ 43 ร้อยละ 46 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา :  

1. จ านวนและรายชื่อบุคลากรที่มีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่ก าหนด โดยต้องจ าแนกออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ บุคลากรที่มีอายุงานตั้งแต่ 9 เดือนขึ้นไป และบุคลากรที่มี
อายุงานพร้อมเข้าสู่ระดับต าแหน่งช านาญการ 

2. จ านวนบุคลากรประจ าทั้งหมด (จ้างไม่ต่ ากว่า 9 เดือน ไม่นับรวมผู้ศึกษาต่อ) 
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ตัวชี้วัดที่ 26 : ร้อยละของหน่วยงานที่มีระบบการบริหารจัดการที่ได้รับการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 
น้ าหนัก : ร้อยละ 3 
ค าอธิบาย : 

- พิจารณาจากจ านวนหน่วยงานที่มีระบบการบริหารจัดการที่ได้รับการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานสากล  เปรียบเทียบกับจ านวนหน่วยงานทั้งหมด  แสดงผลเป็น
ร้อยละ 

- หน่วยงาน  หมายถึง หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ซึ่งมีฐานะเป็นหน่วยงานระดับคณะ และหน่วยงานระดับส านัก/สถาบันที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ 

- เกณฑ์มาตรฐานสากล หมายถึง เกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปทั้งในระดับภูมิภาคอาเซียนและนานาชาติ เช่น เกณฑ์ AUN-QA, EdPEx, TQA , 
AACSB, Green Office, Green University, ISO 9001, ISO1400 และ ISO 14001 เป็นต้น 
 
สูตรค านวณ : 

 จ านวนหน่วยงานที่มีระบบการบริหารจัดการ 
ที่ได้รับการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 

 
 

X 100 จ านวนหน่วยงานทั้งหมด 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละ 4 ร้อยละ 7 ร้อยละ 10 ร้อยละ 13 ร้อยละ 16 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา :  

1. จ านวนและรายชื่อหน่วยงานที่มีระบบการบริหารจัดการที่ได้รับการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานสากล พร้อมหลักฐานที่แสดงถึงการได้รับการรอง รับเกณฑ์
มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปทั้งในระดับภูมิภาคอาเซียนและนานาชาติ  

2. จ านวนหน่วยงานทั้งหมด 
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ตัวชี้วัดที่ 27 :  ร้อยละของหน่วยงาน/หลักสูตรที่มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับมาตรฐานมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ 
น้ าหนัก : ร้อยละ 2 
ค าอธิบาย : 

- พิจารณาจากจ านวนหน่วยงาน/หลักสูตรที่มีการด าเนินงานตามเกณฑ์ที่ก าหนดอย่างน้อย 2 ด้าน (แต่ละด้านไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของประเด็นย่ อยในแต่ละ
ด้าน) เปรียบเทียบกับจ านวนหน่วยงาน/หลักสูตรทั้งหมด  แสดงผลเป็นร้อยละ 

- หน่วยงาน/หลักสูตร หมายถึง หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ซึ่งมีฐานะเป็นหน่วยงานระดับคณะ และหน่วยงานระดับส านัก/สถาบันที่มี
ฐานะเทียบเท่าคณะ  

- มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง มหาวิทยาลัยที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ที่เกี่ยวข้องกับ
หน่วยงาน/หลักสูตร ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย การบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประกอบด้วย  

- ด้านบริหารจัดการ 
1. เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการเอกสารส านักงาน  
2. เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการงานด้านบุคลากร   
3. เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณ   
4. เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการงานพัสดุ/ครุภัณฑ์   
5. เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก  

- ด้านการเรียนการสอน 
1. เทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตร  เช่น ระบบประเมินผู้สอนออนไลน์  ระบบกรอกผลการเรียนออนไลน์  ระบบ มคอ. 

ออนไลน์  เป็นต้น 
2. เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการจัดการการเรียนการสอน เช่น สื่อ/นวัตกรรมการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์  
3. เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริการนักศึกษา เช่น การใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  บทเรียนออนไลน์  ระบบให้ค าปรึกษาผ่านช่องทางออนไลน์  

ระบบสารสนเทศด้านทุนการศึกษา ระบบการสืบค้นข้อมูลต่างๆ ระบบอินเทอร์เน็ต 
4. เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการระบบการประกันคุณภาพ 

- ด้านการวิจัย 
1. เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ จัดเก็บและการให้บริการ เช่น การพัฒนางานวิจัยให้อยู่ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  การเชื่อมโยงฐานข้อมูล

งานวิจัย  การเผยแพร่บทความวิจัย  งานวิจัยและวิทยานิพนธ์ 
2. เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการท าวิจัยของอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เช่น ฐานข้อมูลแหล่งทุน  ฐานข้อมูลแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ 



- 80 - 

3. เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการข้อมูลผลงานวิจัยของอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา 
- ด้านการบริการวิชาการ 

1. เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือส ารวจ/รวบรวมความต้องการด้านการบริการวิชาการของชุมชน   
2. เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการข้อมูลองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญของบุคลากร  
3. เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการข้อมูลการให้บริการวิชาการและการประเมิน  
4. เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแพร่องค์ความรู้  หรือการให้ค าปรึกษาทางวิชาการออนไลน์แก่ชุมชน   

- ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
1. เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการและให้บริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  เช่น ฐานข้อมูลท้องถิ่น/องค์ความรู้ภูมิ ปัญญาท้องถิ่น/

ศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น 
2. เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเผยแพร่ผลงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 
สูตรค านวณ : 

 จ านวนหน่วยงาน/หลักสูตรที่มีการบริหารจัดการ 
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ 

 
 

X 100 จ านวนหน่วยงาน/หลักสูตรทั้งหมด 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละ 20 ร้อยละ 25 ร้อยละ 30 ร้อยละ 35 ร้อยละ 40 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา :  

1. จ านวนและรายชื่อหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับมาตรฐานมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมหลักฐานที่แสดงถึงการด าเนินง านตามเกณฑ์ที่
ก าหนดอย่างน้อย 2 ด้าน (แต่ละด้านไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของประเด็นย่อยในแต่ละด้าน)  

2. จ านวนหน่วยงานทั้งหมด 
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ตัวช้ีวัดที่ 28 : ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ 
น้ าหนัก : ร้อยละ 4 
ค าอธิบาย :  

- พิจารณาจากผลคะแนนจากการส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ เปรียบเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนที่
มหาวิทยาลัยก าหนด  แสดงผลเป็นระดับคะแนน 

- ระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ที่เกี่ยวข้อง
กับหน่วยงาน/หลักสูตร ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย การบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
2.60 คะแนน 2.80 คะแนน 3.00 คะแนน 3.20 คะแนน 3.40 คะแนน 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา :  

1. รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ 
 
ตัวช้ีวัดที่ 29 : จ านวนสื่อและนวัตกรรมที่เผยแพร่หรือได้รับรางวัลในระดับชาติ/นานาชาติ 
น้ าหนัก : ร้อยละ 3 
ค าอธิบาย : 

- พิจารณาจากจ านวนสื่อและนวัตกรรมที่เผยแพร่หรือได้รับรางวัลในระดับชาติ/นานาชาติ  แสดงผลเป็นจ านวน 
- สื่อ หมายถึง สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic media) ซึ่งเป็นสื่อที่บันทึกสารสนเทศด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI , บทเรียนที่

สร้างขึ้นส าหรับการเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (WBI : Web-based Instruction) , การเรียนอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Learning, หนังสือที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์มีลักษณะเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-book), การฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Training) หรือ การจัดรูปแบบสาระการเรียนรู้เป็นหน่วยที่เป็นอิสระ 
(Learning Object) 

 
- นวัตกรรม หมายถึง แนวคิด วิธี และรูปแบบใหม่ ในการจัดองค์กร การด าเนินงาน และการให้บริการ อันเป็นผลมาจากการสร้างพัฒนา เพ่ิมพูน ต่อยอด หรื อ

ประยุกต์ใช้องค์ความรู้และแนวปฏิบัติต่างๆ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือคุณภาพของการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (ที่มา : ศูนย์นวัตกรรม
เพ่ือการพัฒนาระบบราชการไทย ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ) 
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- เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology) หมายถึง การประยุกต์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาจัดการสารสนเทศที่ต้องการ  โดยอาศัยเครื่องมือ
ทางเทคโนโลยีใหม่ๆ  เช่น  เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีด้านเครือข่ายโทรคมนาคมและการสื่อสาร  ตลอดจนอาศัยความรู้ในกระบวนการด าเนินงานสารสนเทศ
ในขั้นตอนต่างๆ  ตั้งแต่การแสวงหา  การวิเคราะห์  การจัดเก็บ  รวมถึงการจัดการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนสารสนเทศด้วย  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพความถูกต้องแม่นย า  
และความรวดเร็วทันต่อการน ามาใช้ประโยชน์ 

- การเผยแพร่ หมายถึง การเผยแพร่ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศทางช่องทางต่างๆ ที่หลากหลาย เช่น การตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ได้แก่ 
การตีพิมพ์ผลงานวิชาการฉบับสมบูรณ์ในลักษณะของรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ 
ระดับชาติ หรือนานาชาติ หรือการเผยแพร่ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถสืบค้นทางสื่อออนไลน์ได้ 

- รางวัลในระดับชาติ/นานาชาติ หมายถึง รางวัลหรือประกาศเกียรติคุณของหน่วยงานต่างๆ เช่น หน่วยงานของภาครัฐในระดับกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัด 
หรือหน่วยงานหรือองค์กรวิชาการหรือวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ เป็นต้น  โดยมีลายลักษณ์อักษรปรากฏ ซึ่งแสดงถึงการเชิดชูเกียรติสร้ างชื่อเสียงให้กับ
อาจารย์ บุคลากร หรือหน่วยงาน 

- การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ให้มีความครอบคลุมพันธกิจของมหาวิทยาลัย ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ 
และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

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

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา :  

1. จ านวนและรายชื่อสื่อและนวัตกรรมที่เผยแพร่หรือได้รับรางวัลในระดับชาติ/นานาชาติ  
2. ประกาศ ถ้วยรางวัล โล่ห์รางวัล หรือหลักฐานที่แสดงถึงการเชิดชูเกียรติสร้างชื่อเสียงให้กับผู้ได้รับรางวัล โดยระบุถึงชื่อผู้ได้ รับรางวัล และหน่วยงานผู้มอบ

รางวัล 
 

ตัวช้ีวัดที่ 30 :  ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการส่งเสริม พัฒนา และเผยแพร่สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
น้ าหนัก : ร้อยละ 4 
ค าอธิบาย :  

- พิจารณาจากผลคะแนนจากการส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ที่มีต่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยในด้านการพัฒนา
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยมีเป้าหมายให้เป็นมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิ กส์  ตั้งแต่การก าหนด
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นโยบาย กลยุทธ์ มาตรการส่งเสริม การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือให้มีการพัฒนา รวมทั้งการส่งเสริมให้เผยแพร่สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ  แสดงผลเป็นระดับ
คะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
2.60 คะแนน 2.80 คะแนน 3.00 คะแนน 3.20 คะแนน 3.40 คะแนน 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา :  

1. รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการส่งเสริม พัฒนา และเผยแพร่สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์
งบประมาณตามกลยุทธ ์

หน่วยงานรับผิดชอบ 
เงินรายได้ งบแผ่นดิน 

1. การพัฒนา
ท้องถิ่นด้วยพันธกิจ
สัมพันธ์
มหาวิทยาลยักับ
สังคมท้องถิ่น  
 

1. เพิ่มขีดความสามารถ สร้าง
ความไดเ้ปรียบในเชิงแข่งขัน 
และลดความเหลื่อมล้ าทาง
สังคม แก่ชุมชนและท้องถิ่น 
ภายใต้บริบทของท้องถิ่นโดย
การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์
เพื่อเป็นท่ีพึ่งของท้องถิ่น 

1. พัฒนาศักยภาพการให้บริการวชิาการเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น โดยการบูรณาการพันธกิจและสร้างเครือข่าย 

0 1,9839,000 โปรแกรมวิชา/ คณะ และหน่วยงานท่ีมีการ
บริการวิชาการ (ยกเว้นศูนย์วิทยาศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ประยุกต์) 

2. การพัฒนาท้องถิ่นโดยการบริการวิชาการโดยใช้ฐาน
ของการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

0 139,320 ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต ์

3. ยกระดับความสามารถของก าลงัแรงงานและผูสู้งวัยใน
ท้องถิ่น 

0 70,000 โปรแกรมวิชา/ คณะ และหน่วยงานท่ีมีการ
บริการวิชาการ 

4. เพิ่มประสิทธิภาพระบบและกลไกการบริหารจดัการ
งานวิจัยพัฒนาท้องถิ่น 

100,000 0 โปรแกรมวิชา/ คณะ และหน่วยงานท่ีมีการ
บริการวิชาการ 

5. ขับเคลื่อนการน างานวิจัยใหต้ีพิมพ์ในระดับชาติและ
นานาชาติและใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน 

45,000 0 

6. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้แกชุ่มชนท้องถิ่นเพื่อเสริม
พลังปัญญาของแผ่นดิน 

26,000 0 โปรแกรมวิชา/ กิจการนักศึกษา ศลิปะและ
วัฒนธรรม, คณะฯ 

2. ยกระดับ
มาตรฐานการผลิต
และพัฒนาครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

2. บัณฑิตครู ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีคุณภาพ และมี
สมรรถนะตามมาตรฐาน 

1. พัฒนาอาจารย์ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ ให้เป็น
ผู้น าทางวิชาการด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 

0 0 โปรแกรมคณะที่มีหลักสตูร 
ครุศาสตรบณัฑติ 

2. พัฒนากระบวนการผลิตครูให้ได้ครูดมีีคุณภาพสูง 
(High Performance Teacher) เพื่อเสริมสร้างการ
พัฒนาประเทศท่ียั่งยืน 

16,600 0 

3. สร้างนวัตกรรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาประจ าการให้มสีมรรถนะสอดคล้องกับความ
ต้องการในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา 

0 0 

 
 
 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ งบประมาณ และหน่วยงานรับผิดชอบ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์
งบประมาณตามกลยุทธ ์

หน่วยงานรับผิดชอบ 
เงินรายได้ งบแผ่นดิน 

3. การยกระดับ
คุณภาพและ
มาตรฐานการผลิต
บัณฑิตให้มีคุณภาพ
สร้างสรรค์สังคม  

3. ผลิตบณัฑิตคุณภาพที่
สร้างสรรคส์ังคม 

1. พัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะการวิจยัและนวัตกรรมท่ี
น าไปใช้พัฒนาชุมชน 

28,540 0 โปรแกรม, คณะฯ กิจการนักศึกษา และศูนย์
วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต ์

2. สร้างเครือข่ายการผลิตบัณฑติ 43,000  
3. พัฒนาศักยภาพทางวิชาการและพัฒนานักศึกษาให้เป็น
คนดี คุณธรรม จติอาสา สร้างสรรค์สังคม 

594,400 650,000 

4. พัฒนาและปรับปรุงหลักสตูรใหม้ีมาตรฐานเป็นที่
ยอมรับ 

50,000 0 

5. พัฒนาศักยภาพอาจารย ์ 15,000 0 คณะฯ 
 

4. พัฒนาระบบ
บริหารจดัการ
มหาวิทยาลยัให้
ทันสมัย ได้
มาตรฐาน มีธรรมาภิ
บาล และเป็น
องค์กรแห่ง
นวัตกรรม 

4. การบริหารจัดการที่ทันสมัย
ตามหลักธรรมาภิบาล และ
เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม 

1. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลที่เอื้อต่อการรักษาคนดี 
คนเก่ง และพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ 

375,400 0 คณะฯ และศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ประยุกต ์

2. พัฒนาองค์การให้มีระบบบรหิารจัดการที่ด ี 219,100 68,400 
3. พัฒนากระบวนการท างานให้มปีระสิทธิภาพโดยการน า
เทคโนโลยีที่ทันสมยัรองรับการเปน็มหาวิทยาลยั
อิเล็กทรอนิกส ์

0 55,000 คณะฯ และศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ประยุกต ์
 

4. สร้างวัฒนธรรมองค์กรมุ่งการเรยีนรู้ ผลิตสื่อนวตักรรม
และเทคโนโลย ี

0 0 

5. พัฒนามหาวิทยาลัยด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลยัสีเขยีว (Green University) และ
มหาวิทยาลยัเชิงนิเวศน์ (ECO University) 

0 0 คณะฯ 
 

6. สร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 279,500 0 คณะฯ 
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บริหารจัดการ
ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมที่มี
ประสิทธิภาพ 

วิสัยทัศน์ : มหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 
การยกระดับมาตรฐานการผลิตและ

พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 

บัณฑิตมีคุณภาพ 
ตามเกณฑ์มาตรฐานเป็นที่

ยอมรับในระดับชาติ 

ผู้ใช้บัณฑิตมี 
ความพึงพอใจต่อบัณฑิต 

มิต
ิด้า

น 
ปร

ะส
ิทธ

ิผล
 

มิต
ิด้า

น 
คุณ

ภา
พ 

มิต
ิด้า

น 
พัฒ

นา
อง

ค์ก
ร พัฒนาหลักสูตร

ทุกระดับ 

พัฒนาการจัด
กิจกรรมและระบบ
สวัสดิการนักศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 
การพัฒนาท้องถ่ินด้วยพันธกิจสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถ่ิน 

รายได้ต่อครัวเรือนใน
ชุมชนท้องถ่ินเพิ่มข้ึน 

นักวิจัยท่ีมีคุณภาพ 
ระดับชาติ/ 

ระดับนานาชาติ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 
การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิต

ให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม 

อัตราการย้ายถ่ินฐาน
ของคนในท้องถ่ินลดลง 

การบริการวิชาการ
ท่ีตอบสนองความ

ต้องการของ
ท้องถ่ิน 

นักศึกษา/
ประชาชนด ารงชีวิต

ตามรากฐาน
ศิลปวัฒนธรรม 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

มีคุณภาพ 

พัฒนาหน่วยงานด้าน 
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย  

ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม 

บัณฑิตมีงานท าภายใน
ระยะเวลา 1 ป ี

ระบบบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อเพิ่มคุณภาพ

ผลผลิตและบริการ 

มหาวิทยาลัยมี
ภาพลักษณ์ที่ดีจาก

สังคมเป็นมหาวิทยาลัย
ที่มีคุณภาพ 

พัฒนานวัตกรรมและ
แหล่งเรียนรู ้

พัฒนาสมรรถนะบุคลากร 

พัฒนาการบรหิารตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

บุคลากรมีสมรรถนะในการ
ท างานและมีความม่ันคงในอาชีพ 

มิต
ิด้า

น 
ปร

ะส
ิทธ

ิภา
พ 

ระบบบริหาร
งานวิจัยและ
นวัตกรรมมี

ประสิทธิภาพ 
 

ศักยภาพและ
มาตรฐานการ
บริการวิชาการ

แก่สังคม 

เพิ่มศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ

บริหารและแหล่งเรียนรู้
ที่มีประสิทธิภาพ 

อาคารและสภาพแวดล้อมที่ดี 

ระบบการประกันคุณภาพ 

ผลการประเมิน 
webometrics อยู่ใน 
10 อันดับแรกของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พัฒนาทักษะและ 
การสื่อสารภาษาต่างประเทศ 

พัฒนาหลักสูตร 
การบริการวิชาการ 

พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
ทางวิชาการและงานวิจัย 

พัฒนาการ
ประชาสมัพันธ์เชิงรุก 

 

ท้องถ่ินเชื่อม่ัน 
ในมหาวิทยาลัย 

บัณฑิตครู ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มีสมรรถนะตามมาตรฐาน 

พัฒนาหลักสูตร
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

พัฒนากระบวนการ
น าเข้าและการผลิตครู 

หลักสูตรที่เปิดสอน
มีมาตรฐานและเป็น

ที่ยอมรับ 

พัฒนาศักยภาพ
อาจารย์ 

Smart 
University 

การประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
ที่มีช่องทางหลากหลาย 

เทคโนโลยีมีความ
ทันสมัยรองรับการ
เป็นมหาวิทยาลัย
อิเล็กทรอนิกส์ 

สร้างเครือข่าย
การผลิตบัณฑิต 

บูรณาการการเรียนการสอน
กับการวิจัย การบริการ
วิชาการ และท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 
 

อาจารย์มีศักยภาพทั้งใน
เชิงปริมาณและคุณภาพ 

กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาตามอัตลักษณ์ 

บุคลากรทุกระดับ 
มีศักยภาพ 

สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ทางวิชาการและงานวิจัยทั้ง 
ในประเทศและต่างประเทศ 

พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย  
งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม 

 

พัฒนาอาจารย์ใน
หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิตให้เป็นผู้น า

ทางวิชาการ 

เสริมสร้างศักยภาพชุมชน
ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

สร้างนวัตกรรม
การพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

สร้างเครือข่าย
การผลิตและ
พัฒนาครูและ

บุคลากร
ทางการศึกษา 

พัฒนาระบบการบริหารงานวิจัย 
 

กระบวนการเรียนการ
สอนและสื่อนวัตกรรม 

มีประสิทธิภาพ 

มีหลักสูตรที่ตอบสนอง
ความต้องการของท้องถ่ิน
และประชาคมอาเซียน 

แผนท่ียุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

พัฒนาการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

พัฒนาอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 

พัฒนาความสัมพันธ์กับ
บุคคล/องค์กรภายนอก 

ระบบการบริหาร 
จัดการที่มีประสิทธิภาพ 
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เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 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 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 2 
การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครู

และบุคลากรทางการศึกษา 
 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 3 
การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิต

บัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
ให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล และ

เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ที่ 1 
เพิ่มขีดความสามารถ สร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน 
และลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม แก่ชุมชนและท้องถ่ิน 

ภายใต้บริบทของท้องถ่ินโดยการบูรณาการพันธกิจ
สัมพันธ์เพื่อเป็นที่พึ่งของท้องถ่ิน 

เป้าประสงค์ที่ 2 
บัณฑิตครู ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
คุณภาพ และมีสมรรถนะตามมาตรฐาน 

เป้าประสงค์ที่ 3 
บัณฑิตมีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม 

เป้าประสงค์ที่ 4 
ระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยตามหลักธรร
มาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม 

เป้าประสงค์ 

6 กลยุทธ์ 2 กลยุทธ์ 5 กลยุทธ์ 6 กลยุทธ์ กลยุทธ ์

10 ตัวชี้วัด 9 ตัวชี้วัด 8 ตัวชี้วัด 10 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด 

27 มาตรการ 
 

8 มาตรการ 
 

23 มาตรการ 
 

37 มาตรการ 
 

มาตรการ 

ความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์  พันธกิจ  ประเด็นยุทธศาสตร์  เปา้ประสงค์  กลยุทธ์  ตวัช้ีวัด  และมาตรการ 
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ส่วนที่ 4 : การติดตามและประเมนิผลแผนปฏบิัติราชการ 
 
1. กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผล 
 การติดตามประเมินผลยึดหลักการกระจายอ านาจ โดยสนับสนุนให้ใช้กลไกการบริหารงานซึ่งมีคณบดี ผู้อ านวยการเป็นผู้มีอ านาจและบทบาทอย่างเต็ มที่ในการ
บริหารกลยุทธ์และติดตามประเมินผล และรับผิดชอบติดตามการด าเนินงานตามกลยุทธ์ที่ตนรับผิดชอบ โดยที่กองนโยบายและแผนเป็นผู้วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปใน
ภาพรวมของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้ข้อเสนอต่อผู้บริหารในการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การด าเนินงานและน าเสนอรายงานต่อหน่วยงานกลางเพ่ือประมวลผลในระดับประเทศ
ต่อไป 
 

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

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

- วิเคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยงของผลผลิตไปสู่เป้าหมายการให้บริการในระดับมหาวิทยาลัย  ระดับกระทรวง  จนถึงระดับชาติ  เพ่ือใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการจัดท าแผนติดตามประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

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

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

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

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

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

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

- จัดส่งรายงานผลตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติราชการ และแผนปฏิบัติงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ครั้งที ่1 รอบ 3 เดือน  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560  ภายในวันที่ 7 มกราคม 2561 
ครั้งที ่2 รอบ 6 เดือน  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561  ภายในวันที่ 7 เมษายน 2561 
ครั้งที ่3 รอบ 9 เดือน  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 มิถุนายน 2561  ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2561 
ครั้งที ่4 รอบ 12 เดือน  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561  ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2561 
 

 3.2) กองนโยบายและแผนด าเนินการประมวลผลและวิเคราะห์ผลภาพรวมของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
- รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ และผลการด าเนินงาน 

ครั้งที ่1 รอบ 3 เดือน  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560  ภายในวันที่ 15 มกราคม 2561 
ครั้งที ่2 รอบ 6 เดือน  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561  ภายในวันที่ 15 เมษายน 2561 
ครั้งที ่3 รอบ 9 เดือน  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 มิถุนายน 2561  ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2561  
ครั้งที ่4 รอบ 12 เดือน  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561  ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2561 

- รายงานผลตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติราชการ และแผนปฏิบัติงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ครั้งที ่1 รอบ 3 เดือน  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560  ภายในวันที่ 20 มกราคม 2561 
ครั้งที ่2 รอบ 6 เดือน  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561  ภายในวันที่ 20 เมษายน 2561 
ครั้งที ่3 รอบ 9 เดือน  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 มิถุนายน 2561  ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561  
ครั้งที ่4 รอบ 12 เดือน  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561  ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2561 
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ส่วนที่ 5 : ภาคผนวก 
 

ภาคผนวก 1 : ตารางการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร กับยุทธศาสตร์
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

แผนปฏิบัติราชการ 
พ.ศ. 2561 

มรภ.ก าแพงเพชร 

กรอบแผนอุดมศึกษา 
ระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 

(พ.ศ. 2551 – 2565) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

(ปี 2560 – 2564) 

แผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560 – 2579 

แผนพัฒนาการศึกษา 
ฉบับท่ี 12 

(พ.ศ 2560 – 2564) 

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ปี 

(พ.ศ. 2560 – 2579) 
1. การพัฒนาท้องถิ่นด้วย
พันธกิจสัมพันธ์
มหาวิทยาลยักับสังคม
ท้องถิ่น 

บทบาทของมหาวิทยาลัยใน
การพัฒนาขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ 

3. การสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน 

2. การผลติและพัฒนาก าลังคน 
การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อ
สร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการ
เรียนการสอน การวดัและ
ประเมินผล 

2. การสรา้งความสามารถใน
การแข่งขัน 

2. การสร้างความเป็นธรรม
และลดความเหลื่อมล้ าใน
สังคม 

3. ผลิตและพัฒนาก าลังคน 
รวมทั้งงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับ
ความต้องการของการพัฒนา
ประเทศ 

เครือข่ายอุดมศึกษา 

3. การพัฒนาศักยภาพคนทุก
ช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่ง
การเรยีนรู ้

4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการ
ทางการศึกษาและการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

7. การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม 

 

2. ยกระดับมาตรฐานการ
ผลิตและพัฒนาครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 

บทบาทของมหาวิทยาลัยใน
การพัฒนาขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ 

2. การสร้างความเป็นธรรม
และลดความเหลื่อมล้ าใน
สังคม 

3. การพัฒนาศักยภาพคนทุก
ช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่ง
การเรยีนรู ้

2. ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา 

3. การพัฒนาและเสรมิสร้าง
ศักยภาพคน 

การพัฒนาบุคลากรใน
อุดมศึกษา 
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แผนปฏิบัติราชการ 
พ.ศ. 2561 

มรภ.ก าแพงเพชร 

กรอบแผนอุดมศึกษา 
ระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 

(พ.ศ. 2551 – 2565) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

(ปี 2560 – 2564) 

แผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560 – 2579 

แผนพัฒนาการศึกษา 
ฉบับท่ี 12 

(พ.ศ 2560 – 2564) 

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ปี 

(พ.ศ. 2560 – 2579) 
3. การยกระดับคุณภาพ
และมาตรฐานการผลิต
บัณฑิตใหม้ีคุณภาพ
สร้างสรรคส์ังคม 

บทบาทของมหาวิทยาลัยใน
การพัฒนาขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ 

3. การสรา้งความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน 

1. การจัดการศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคมและ
ประเทศชาต ิ

3. ผลิตและพัฒนาก าลังคน 
รวมทั้งงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับ
ความต้องการของการพัฒนา
ประเทศ 

2. การสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน 

1. การเสรมิสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์

2. การผลติและพัฒนาก าลังคน 
การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อ
สร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการ
ทางการศึกษาและการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

การพัฒนาบุคลากรใน
อุดมศึกษา 2. การสรา้งความเป็นธรรม

และลดความเหลื่อมล้ าใน
สังคม 

เครือข่ายอุดมศึกษา 5. การจัดการศึกษาเพื่อสรา้ง
เสรมิคุณภาพชีวิตที่เป็นมติรกับ
สิ่งแวดล้อม 

5. ส่งเสรมิและพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีดิจติอลเพื่อการศึกษา 

9. การพัฒนาภาค เมือง และ
พื้นที่เศรษฐกิจ 

4. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการมหาวิทยาลยัให้
ทันสมัย ได้มาตรฐาน มี
ธรรมาภิบาล และเป็น
องค์กรแห่งนวัตกรรม 

การพัฒนาบุคลากรใน
อุดมศึกษา 

1. การเสรมิสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์

3. การพัฒนาศักยภาพคนทุก
ช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่ง
การเรยีนรู ้

3. ผลิตและพัฒนาก าลังคน 
รวมทั้งงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับ
ความต้องการของการพัฒนา
ประเทศ 

6. การปรับสมดลุและ
พัฒนาระบบบริหารจดัการ
ภาครัฐ 5. การสร้างความเจรญิเติบโต

ทางเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาลและการบรหิาร

จัดการอุดมศึกษา 
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของ
ระบบรหิารจดัการศึกษา 

5. ส่งเสรมิและพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีดิจติอลเพื่อการศึกษา 6. การบริหารจัดการในภาครัฐ 

การป้องกันการทุจริตประพฤติ
มิชอบ และธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
และส่งเสรมิให้ทุกภาคส่วนมสี่วน
ร่วมในการจดัการศึกษา 
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ภาคผนวก 2 : ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

ล าดับที ่ รายการ กลุ่มเป้าหมาย วัน/เดือน/ป ี สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดการประชุมเชิงปฏิบตัิการ “การจัดท า (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ใหมม่หาวิทยาลยั

ราชภัฏก าแพงเพชร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) สู่การปฏิบัติ และทบทวน
ระบบการประเมินผลการปฏิบัตริาชการระดบับุคคลและระบบการประกันคณุภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร” กิจกรรมที่ 1 (ภายในมหาวิทยาลัย) 

บุคลากรภายใน
มหาวิทยาลยั  
จ านวน 402 คน 

31 พ.ค.- 
2 มิ.ย. 60 

ห้องประชุมชั้นที่ 3 อาคารทีปังกร
รัศมีโชติ มหาวิทยาลยัราชภฏั
ก าแพงเพชร 

รองคณบดีวางแผน
และพัฒนา 

2 จัดการประชุมเชิงปฏิบตัิการ “การจัดท า (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ใหมม่หาวิทยาลยั

ราชภัฏก าแพงเพชร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) สู่การปฏิบตัิ และทบทวน
ระบบการประเมินผลการปฏิบัตริาชการระดบับุคคลและระบบการประกันคณุภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร” กิจกรรมที่ 2 (ภายนอกมหาวิทยาลัย) 

บุคลากรภายใน
มหาวิทยาลยั  
จ านวน 131 คน 

5-7 มิ.ย. 60 โรงแรมอมารี หัวหิน อ.หัวหิน   
จ.ประจวบครีีขันธ ์

รองคณบดีวางแผน
และพัฒนา 

3 ศึกษาและจดัเตรียมข้อมลูพื้นฐาน ระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา เพื่อจัดท า (รา่ง) กรอบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ปี 2561 – 2565 และ
แผนปฏิบัตริาชการปี พ.ศ. 2561 

-  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
รองคณบดีวางแผน

และพัฒนา 

4 จัดท า (ร่าง) กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ปี 
2561 – 2565 และแผนปฏิบตัิราชการปี พ.ศ. 2561 

-  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี รองคณบดีวางแผน
และพัฒนา 

5 ประชุมผู้บริหารคณะ สรุปผลการทบทวน SWOT Analysis ของคณะ และกรอบ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ปี 2561 – 2565 และ
แผนปฏิบัตริาชการปี พ.ศ. 2561 และน าข้อมลูที่ไดม้าใช้ประกอบการจัดท า (ร่าง) 
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวทิยาลัย ปี 2561 – 2565 และแผนปฏิบัติ
ราชการปี พ.ศ. 2561 

ผู้บริหารคณะ 12/10/2560 ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

รองคณบดีวางแผน
และพัฒนา 

6 ประชุมประชาพิจารณ์บุคลากรคณะ สรุปผลการทบทวน SWOT Analysis ของ
คณะ และกรอบยุทธศาสตร์การพฒันาคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ปี 2561 
– 2565 และแผนปฏิบตัิราชการป ีพ.ศ. 2561  

บุคลากรคณะ 25/10/2560 ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

รองคณบดีวางแผน
และพัฒนา 

7 ประชุมกรรมการคณะสรุปผลการทบทวน SWOT Analysis และกรอบ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ปี 2561 – 2565 และ
แผนปฏิบัตริาชการปี พ.ศ. 2561 

กรรมการคณะ 1/11/2560 ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

รองคณบดีวางแผน
และพัฒนา 
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8 ปรับปรุงและจัดท าแผนปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลย ี

รองคณบดีวางแผน
และพัฒนา 

1-12/11/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี รองคณบดีวางแผน
และพัฒนา 

9 น าเสนอ (ร่าง) แผนปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ให้
มหาวิทยาลยั 

รองคณบดีวางแผน
และพัฒนา 

13/11/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี รองคณบดีวางแผน
และพัฒนา 

10 จัดท าและเผยแพร่แผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ใน 2 
รูปแบบ ได้แก่ รูปเลม่เอกสารและไฟล์ดิจติอลเพื่อดาวน์โหลดในเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลยั (www.plan.kpru.ac.th) 

คณะ 13/11/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี รองคณบดีวางแผน
และพัฒนา 

11  ทบทวน ปรับปรุงและจดัท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

มหาวิทยาลยั 1/05/2561 หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร  

มหาวิทยาลยั 

12 ทบทวน ปรับปรุงและจดัท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

คณะ/มหาวิทยาลัย 7/05/2561 หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร  

คณบด/ีรองคณบดี
วางแผนและพัฒนา 

13  ทบทวน ปรับปรุงและจดัท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

คณะ/มหาวิทยาลัย 7-9/05/2561 มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
แม่สอด 

คณบด/ีรองคณบดี
วางแผนและพัฒนา 

14 สังเคราะห์ผลการทบทวนแผนกลยุทธ์ ประจ าปี 2561 มหาวิทยาลยัราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

คณะ/มหาวิทยาลัย 7/06/2561 ห้องประชุม ช้ัน 8 อาคารเรียน
รวมและอ านวยการ มหาวิทยาลยั

ราชภัฏก าแพงเพชร 

คณบด/ีรองคณบดี
วางแผนและพัฒนา 
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