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คํานํา 
 
 คณะวิทยาการจัดการไดตระหนักถึงความสําคัญของการปรับปรุงและพัฒนาคณะเพ่ือใหไดคุณภาพและมาตรฐานของการจัดการศึกษาใหเปนท่ียอมรับและสามารถ
แขงขันไดสอดคลองกับสถานการณ การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในปจจุบันและอนาคต ประกอบกับ แผนกลยุทธคณะวิทยาการจัดการ ประจําป พ.ศ. 2556-2560 ไดสิ้นสุดลง 
ดังนั้น คณะวิทยาการจัดการจึงไดทบทวนและปรับแผนกลยุทธเพ่ือใชระหวางป พ.ศ.2561-2565 เพ่ือใหสอดคลองกับแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรท่ีได
ดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560-2579)  ในระยะท่ี 1 ประจําป พ.ศ. 2561-2565 และมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ระยะ 
20 ป (พ.ศ.2560-2579) นโยบายไทยแลนด 4.0 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2574) 
นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560–2579 และยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของ สามารถใชเปนกรอบแนวทาง
ท่ีแสดงถึงยุทธศาสตรรวมถึงกลยุทธตางๆ เพ่ือพัฒนาคณะตลอดจนหนวยงานภายในคณะ 

คณะวิทยาการจัดการหวังเปนอยางยิ่งวา เอกสารแผนกลยุทธ 5 ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับปรุงปรุงปงบประมาณ พ.ศ. 2563) นี้ จะชวยสงเสริม
ความเขาใจเก่ียวกับทิศทางการปฏิบัติงานและการพัฒนาคณะฯ เปนแนวทางใหคณาจารยและบุคลากรภายในคณะฯ ใชเปนเครื่องมือสําหรับดําเนินงานการแปลงแผน กลยุทธ
สูการปฏิบัติราชการประจําป เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรมท่ีจะสงผลใหคณะวิทยาการจัดการประสบความสําเร็จตามมุงหวังไวตอไป  

 
 

                                       
    (ผูชวยศาสตราจารยการันต  เจริญสุวรรณ) 

    คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
             มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
   

การจัดทําแผนกลยุทธสําหรับองคกรเปนสิ่งท่ีมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งสําหรับการบริหารจัดการองคกรภาครัฐแนวใหม  เปนกระบวนการเชิงวิเคราะห
สังเคราะหท่ีผานกระบวนการจัดทําอยางมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาองคกรใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีตั้งไว สอดคลองกับสถานภาพ
ภายใตบริบทสภาพแวดลอมทางสังคม เศรษฐกิจการเมือง เทคโนโลยี และอ่ืนๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางตอเนื่อง เปนเครื่องมือท่ีใชเปนกรอบการกําหนดทิศทางการปฏิบัติและ
การพัฒนาองคกร เปนแนวทางใหบุคลากรและหนวยงานตางๆ ในองคกรใชเปนเครื่องมือสําหรับการแปลงแผนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติตอไป 

 ดังนั้น คณะวิทยาการจัดการจึงไดปรับแผนกลยุทธเพ่ือใชระหวางป พ.ศ.2561-2565 ท้ังนี้เพ่ือใหแผนกลยุทธคณะวิทยาการจัดการ ประจําป พ.ศ. 2556-2560 ไดสิ้นสุดลง 
ดังนั้น คณะวิทยาการจัดการจึงไดทบทวนและปรับแผนกลยุทธเพ่ือใชระหวางป พ.ศ.2561-2565 เพ่ือใหสอดคลองกับแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรท่ีได
ดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560-2579)  ในระยะท่ี 1 ประจําป พ.ศ. 2561-2565 และมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 
ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560-2579) นโยบายไทยแลนด 4.0 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 
2560-2574) นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560–2579 และยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของ สามารถ
ใชเปนกรอบแนวทางท่ีแสดงถึงยุทธศาสตรรวมถึงกลยุทธตางๆ เพ่ือพัฒนาคณะตลอดจนหนวยงานภายในคณะ 

 แผนกลยุทธ 5 ป พ.ศ. 2561–2565 (ฉบับปรุงปรุง ป พ.ศ. 2563) นี้ จัดทําข้ึนโดยการกระบวนการมีสวนรวมของผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรทุกระดับในการ
ทบทวนปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค และการทบทวนความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
โดยวิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการ ท้ังนี้เพ่ือใหการดําเนินงานของคณะฯ สอดคลองกับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย กอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึนตอไป 

คณะวิทยาการจัดการหวังเปนอยางยิ่งวา เอกสารแผนกลยุทธ 5 ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับปรุงปรุง ปงบประมาณ พ.ศ. 2563) ฉบับนี้ จะชวย
สงเสริมความเขาใจเก่ียวกับทิศทางการปฏิบัติและการพัฒนาคณะฯ เปนแนวทางใหคณาจารยและบุคลากรภายในคณะฯ ใชเปนเครื่องมือสําหรับดําเนินงานการแปลงแผนกล
ยุทธสูการปฏิบัติราชการประจําป เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรมท่ีจะสงผลใหคณะวิทยาการจัดการประสบความสําเร็จตามมุงหวังไวตอไป 
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แผนกลยุทธคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ป พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง ป พ.ศ. 2563) 
 

สวนที่ 1 
กรอบแนวคิด 

 

 หลักการและเหตุผล 
 การจัดทําแผนกลยุทธสําหรับองคกรเปนสิ่งท่ีมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งสําหรับการบริหารจัดการองคกรภาครัฐแนวใหม  เปนกระบวนการเชิงวิเคราะห
สังเคราะหท่ีผานกระบวนการจัดทําอยางมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาองคกรใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีตั้งไว สอดคลองกับสถานภาพ
ภายใตบริบทสภาพแวดลอมทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และอ่ืน ๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางตอเนื่อง  เปนเครื่องมือท่ีใชเปนกรอบการกําหนดทิศทางการปฏิบัติงานและ
การพัฒนาองคกร และเปนแนวทางใหบุคลากรและหนวยงานตาง ๆ ในองคกรใชเปนเครื่องมือสําหรับการแปลงแผนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติตอไป 
 สืบเนื่องตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  พ.ศ. 2546 หมวด 3 มาตรา 14  กําหนดใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ป เพ่ือแปลงเปนแผนปฏิบัติราชการประจําป และกําหนดแนวทางในการจัดสรรงบประมาณตอบสนองตอนโยบายและยุทธศาสตรของรัฐบาลท่ีเปลี่ยนแปลง  
ประกอบกับแผนกลยุทธของคณะวิทยาการจัดการ ประจําป พ.ศ. 2556-2560 ไดสิ้นสุดลง ดังนั้นคณะวิทยาการจัดการจึงไดปรับแผนกลยุทธเพ่ือใชระหวางป พ.ศ. 2561-2565 
ท้ังนี้ เพ่ือใหสอดคลองกับแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ท่ีไดดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ระยะ 20 ป (พ.ศ.2561-2580) ใน
ระยะท่ี 1 ประจาํป พ.ศ. 2561-2565 และมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560-2579) นโยบายไทยแลนด 4.0 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) และยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของ สามารถใชเปนกรอบแนวทางท่ีแสดงถึง
ยุทธศาสตรรวมถึงกลยุทธตาง ๆ เพ่ือพัฒนาคณะตลอดจนหนวยงานภายในคณะ แผนกลยุทธของคณะจะชวยสงเสริมความเขาใจเก่ียวกับทิศทางการปฏิบัติงานและการพัฒนา
คณะฯ เปนแนวทางใหคณาจารยและบุคลากรภายในคณะฯ ใชเปนเครื่องมือสําหรับดําเนินงานการแปลงแผนกลยุทธสูการปฏิบัติราชการประจําป เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติท่ีเปน
รูปธรรมท่ีจะสงผลใหคณะวิทยาการจัดการประสบความสําเร็จตามมุงหวังไวตอไป  
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นโยบาย สถานการณความเปลี่ยนแปลง 
ท่ีมีผลตอการพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ 

 
1. นโยบายรัฐบาล  
(คําแถลงนโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี วันท่ี 22 กรกฎาคม 2562)  

ตามท่ีไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2562 และ 10 กรกฎาคม 2562 
ตามลําดับ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ไดจัดสงคําแถลงนโยบายรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา เพ่ือแจกจายใหกับสมาชิกรัฐสภา ตามมาตรา 162 ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย 

สําหรับคําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีตอรัฐสภา ซ่ึงรายละเอียดของนโยบายรัฐบาลแบงออก 3 สวนหลัก มีนโยบายหลัก 12 ขอ และนโยบายเรงดวนอีก 12 ขอ ไดแก 
นโยบายหลัก 12 ดาน 

  1. ปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 
  2. สรางความม่ันคงและปลอดภัยของประทศ และความสงบสุข 2 ของประเทศ 

3. ทํานุบํารุงศาสนาและวัฒนธรรม 
4. การสรางบทบาทของไทยในเวทีโลก 
5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแขงขันของไทย 
6. การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสูภูมิภาค 6 
7. การพัฒนาสรางความเขมแข็งจากฐานราก 
8. ปฏิรูปกระบวนการเรยีนรูและการพัฒนาศักยภาพของไทยทุกชวงวัย 
9. สาธารณสุขความเสมอภาคและสวัสดิการท่ีเหมาะสมกับกลุมประชาชน 
10. การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดลอมเพ่ือสรางการเติมโตอยางยั่งยืน 
11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ  
12. การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและกระบวนการยุติธรรม 
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นโยบายเรงดวน 12 ดาน 
  1. แกไขปญหาการดํารงชีวิตของประชาชน 

2. ปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
3. มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือรองรับการผันผวนของเศรษฐกิจโลก 
4. การใหความชวยเหลือเกษตรกร 
5. พัฒนานวัตกรรมการยกระดับศักยภาพของแรงงาน 
6. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสูอนาคต  
7. การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 

  8. แกไขปญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการท้ังฝายการเมืองและฝายขาราชการประจํา 
9. แกไขปญหายาเสพติดและความสงบสุขในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต 
10. พัฒนาระบบการใหบริการประชาชน 

  11.  สนับสนุนใหมีการศึกษาการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน และดําเนินเพ่ือแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 
12. การแกไขปญหาภัยแลง 
 

2. กรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) 
วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจําชาติวา 

“ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” ท้ังนี้ วิสัยทัศนดังกลาวจะตองสนองตอบตอผลประโยชนแหงชาติ อันไดแก การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหงเขตอํานาจรัฐ การดํารงอยูอยาง
ม่ันคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดํารงอยูอยางม่ันคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุขเปนปกแผน มีความม่ันคง
ทางสังคมทามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ความเจริญเติบโตของชาติ ความเปนธรรมและความอยูดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ความม่ันคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชนของชาติภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมระหวาง
ประเทศและการอยูรวมกันอยางสันติประสานสอดคลองกัน ดานความม่ันคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรีไมเปนภาระของโลกและสามารถ
เก้ือกูลประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจท่ีดอยกวา 

“ม่ันคง” หมายถึง การท่ีประเทศจะตองเกิดความสงบสุข สันติ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสิน ไมใชความรุนแรง หรือวิถีทางนอกกฎหมาย มีความ
รักใครสามัคคีกัน 
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“ม่ังคั่ง” หมายถึง การทําใหประชาชนมีความเปนอยูท่ีดีข้ึนตามสมควรแกฐานะ การทําใหเศรษฐกิจมีความเชื่อมโยงระหวางกันมากข้ึน โดยใหความสําคัญกับการคาขาย
กับประเทศเพ่ือนบาน มากกวาท่ีจะพ่ึงพาแตเฉพาะการสงออกไปขายยังประเทศท่ีอยูไกล บริหารจัดการภายในประเทศอยางบูรณาการ ท้ังการทรัพยากรน้ํา การประกอบอาชีพ 
การศึกษา และ สิ่งแวดลอมใหดําเนินไปอยางสมดุล 

“ย่ังยืน” หมายถึง การคํานึงถึงการพัฒนาท่ียั่งยืน ไมดําเนินการโครงการใดๆ ท่ีอาจกอใหเกิดภาระแกลูกหลานในอนาคตขางหนา ใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางเหมาะสมตาม
กําลังความสามารถของตนเอง ใชหลักเหตุและผล และการรูเทาทันความเปลี่ยนแปลง หรือการมีภูมิคุมกันตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 

ในการท่ีจะบรรลุวิสัยทัศนและทําใหประเทศไทยพัฒนาไปสูอนาคตท่ีพึงประสงคนั้น จําเปนจะตองมีการวางแผนและกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาในระยะยาว และ
กําหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคสวนใหขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจําเปนจะตองกําหนดยุทธศาสตรชาติในระยะยาว เพ่ือถายทอดแนวทางการพัฒนาสูการ
ปฏิบัติในแตละชวงเวลาอยางตอเนื่องและมีการบูรณาการ และสรางความเขาใจถึงอนาคตของประเทศไทยรวมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคสวนในสังคมท้ังประชาชน 
เอกชน ประชาสังคม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสรางและรักษาไวซ่ึงผลประโยชนแหงชาติและบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศ
พัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจนประจําชาติ “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” เพ่ือใหประเทศมีขีดความสามารถในการแขงขัน มีรายไดสูงอยู
ในกลุมประเทศพัฒนาแลว คนไทยมีความสุข อยูดี กินดี สังคมมีความม่ันคง เสมอภาคและเปนธรรม ซ่ึงยุทธศาสตรชาติท่ีจะใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปตอ
จากนี้ไป จะประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ไดแก (1) ยุทธศาสตรดานความม่ันคง (2) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  (3) ยุทธศาสตรการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพคน (4) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (5) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม และ (6) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 

3. ไทยแลนด 4.0 
“ไทยแลนด 4.0”  เปนวิสัยทัศนเชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใตการนําของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา 

นายกรัฐมนตรีและหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ท่ีเขามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศนท่ี วา “ม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน” ท่ีมีภารกิจสําคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศดาน
ตางๆ เพ่ือปรับแก จัดระบบ ปรับทิศทาง และสรางหนทางพัฒนาประเทศใหเจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหมๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงอยางเร็ว รุนแรงในศตวรรษท่ี 21 ได 

ประเทศไทยในอดีตท่ีผานมามีการพัฒนาดานเศรษฐกิจเปนไปอยางตอเนื่องตั้งแตยุคแรก หรือ “ประเทศไทย 1.0” เนนการเกษตรเปนหลัก เชน ผลิตและขาย พืชไร 
พืชสวน เลี้ยงสัตว เปนตน ยุคสอง หรือ “ประเทศไทย 2.0” เนนอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึนแตเปนอุตสาหกรรมขนาดเล็ก เชน การผลิตและขายรองเทา  เครื่องหนัง เครื่องด่ืม 
เครื่องประดับ เครื่องเขียน กระเปา เครื่องนุงหม เปนตน และปจจุบัน (พ.ศ.2559) จัดอยูในยุคท่ีสาม หรือ ”ประเทศไทย 3.0”  เปนอุตสาหกรรมหนักและการสงออก เชน การ
ผลิตและขาย สงออกเหล็กกลา รถยนต กลั่นน้ํามัน แยกกาซธรรมชาติ ปูนซีเมนต เปนตน แตไทยในยุค 1.0  2.0 และ 3.0 รายไดประเทศยังอยูในระดับปานกลาง จึงตองเรงพัฒนา
เศรษฐกิจสรางประเทศ จึงเปนเหตุใหนําไปสูยุคท่ีสี่ ใหรหัสใหมวา “ประเทศไทย 4.0” ใหเปนเศรษฐกิจใหม (New Engines of Growth) มีรายไดสูง โดยวางเปาหมายใหเกิดภายใน 
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5-6 ปนี้  เปนการการวางภาพอนาคตทางเศรษฐกิจท่ีชัดเจนของประเทศท่ีพัฒนา เชน สหรัฐอเมริกา “A Nation of Makers”  อังกฤษ “Design of Innovation”  อินเดีย “Made 
in India” หรือ เกาหลีใต “Creative Economy” เปนตน 

“ประเทศไทย 4.0” ตองการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจไปสู “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม”  โดยมีฐานคิดหลัก คือ 
เปลี่ยนจากการผลิตสินคา “โภคภัณฑ” ไปสูสินคาเชิง “นวัตกรรม” เปลี่ยนการขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรมไปสูการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค 
และนวัตกรรม  และเปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคาไปสูการเนนภาคบริการมากข้ึน 

ดังนั้น จึงควรมีการเปลี่ยนวิธีการท่ีมีลักษณะสําคัญ คือ เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมในปจจุบัน ไปสูการเกษตรสมัยใหมท่ีเนนการบริหารจัดการและเทคโนโลยี 
(Smart Farming)  โดยเกษตรกรตองมีฐานะท่ีม่ันคง และเปนเกษตรกรแบบเปนผูประกอบการ (Entrepreneur)  เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ท่ีมีอยูและรัฐ
ตองใหความชวยเหลืออยูตลอดเวลา ไปสูการเปน Smart Enterprises และ Startups  บริษัทเกิดใหมท่ีมีศักยภาพสูง เปลี่ยนจาก Traditional Services ซ่ึงมีการสรางมูลคา
คอนขางต่ําไปสู High Value Services และเปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ําไปสูแรงงานท่ีมีความรู ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง 

เพ่ือใหเกิดผลจริงตองมีการพัฒนาวิทยาการ ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แลวตอยอดในกลุมเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมเปาหมาย ดังนี้ 

1. กลุมอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ เชน สรางเสนทางธุรกิจใหม (New Startups) ดานเทคโนโลยีการเกษตร  เทคโนโลยีอาหาร  เปนตน 
2. กลุมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย เชน พัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพ  เทคโนโลยีการแพทย  สปา  เปนตน 
3. กลุมเครื่องมือ อุปกรณอัจฉริยะ หุนยนต และระบบเครื่องกลท่ีใชระบบอิเล็กทรอนิกสควบคุม เชน เทคโนโลยีหุนยนต เปนตน 
4. กลุมดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตท่ีเชื่อมตอและบังคับอุปกรณตาง ๆ ปญญาประดิษฐและเทคโนโลยีสมองกลฝงตัว เชน เทคโนโลยีดานการเงิน  อุปกรณเชื่อมตอ

ออนไลนโดยไมตองใชคน เทคโนโลยีการศึกษา  E-Marketplace  E-Commerce  เปนตน 
5. กลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลคาสูง  เชน เทคโนโลยีการออกแบบ ธุรกิจไลฟสไตล  เทคโนโลยีการทองเที่ยว  การเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริการ เปนตน 
การพัฒนาประเทศภายใตโมเดล “ประเทศไทย 4.0” จะใชแนวทาง “สานพลังประชารัฐ” เปนตัวการขับเคลื่อน โดยมุงเนนการมีสวนรวมของภาคเอกชน 

ภาคการเงินการธนาคาร ภาคประชาชน ภาคสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยตาง ๆ รวมกันระดมความคิด ผนึกกําลังกันขับเคลื่อน ผานโครงการ  
บันทึกความรวมมือ กิจกรรม หรืองานวิจัยตางๆ  โดยการดําเนินงานของ ”ประชารัฐ” กลุมตางๆ อันไดแก กลุมท่ี 1 การยกระดับนวัตกรรมและผลิตภัณฑการปรับแก
กฎหมายและกลไกภาครัฐ พัฒนาคลัสเตอรภาคอุตสาหกรรมแหงอนาคต และการดึงดูดการลงทุน และการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  กลุมท่ี 2 การพัฒนาการเกษตรสมัยใหมและ
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ  กลุมท่ี 3 การสงเสริมการทองเท่ียวและไมล การสรางรายได และการกระตุนการใชจายภาครัฐ กลุมท่ี 4 การศึกษาพื้นฐานและ
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พัฒนาผูนํา (โรงเรียนประชารัฐ) รวมทั้งการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ และกลุมที่ 5 การสงเสริมการสงออกและการลงทุนในตางประเทศ รวมทั้งการสงเสริมกลุม SMEs 
และผูประกอบการใหม (Start Up) ซ่ึงแตละกลุมกําลังวางระบบและกําหนดแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายอยางเขมขน 

 

4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12  (พ.ศ. 2560 – 2564) 
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ท่ีประเทศกําลังประสบอยู ทําใหการกําหนดวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ยังคงมีความตอเนื่องจาก

วิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 และกรอบหลักการของการวางแผนท่ีนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมี
สวนรวม การพัฒนาท่ียึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศนของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ตองใหความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาท่ีมุงสูการเปลี่ยนผาน
ประเทศไทยจากประเทศท่ีมีรายไดปานกลางไปสูประเทศท่ีมีรายไดสูง มีความม่ันคง และยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข และนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนระยะยาว 
“ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ โดยมีแนวทางในการพัฒนา ดังนี้ 

 

1. การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง 
1.1) การสงเสริมดานการวิจัยและพัฒนา 
1.2) การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
1.3) การสงเสริมผูประกอบการท่ีเขมแข็งและพาณิชยดิจิตอล 
1.4) การลงทุนโครงสรางพ้ืนฐาน 
1.5) การปรับโครงสรางการผลิต 
 

2. การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ 
2.1) การพัฒนาศักยภาพคนในทุกชวงวัยใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
2.2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและท่ัวถึง 
2.3) การพัฒนาดานสุขภาพ 
2.4) การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการดารงชีพในสังคมสูงวัย 
 

3. การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม 
3.1) การยกระดับรายไดและสรางโอกาสในการประกอบอาชีพ 
3.2) การจัดบริการทางสังคมใหทุกคนตามสิทธิข้ันพ้ืนฐาน และเนนการสรางภูมิคุมกันระดับปจเจก 
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3.3) การสรางความเสมอภาคในการเขาถึงทรัพยากร 
3.4) การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาค 

4. การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง 
4.1) การลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง 
4.2) การพัฒนาดานการขนสงและโลจิสติกสเชื่อมโยงกับเพ่ือนบาน 
4.3) การสงเสริมการลงทุน การคาชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
 

5. การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
5.1) การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการเติบโตสีเขียว 
5.2) การสงเสรมิการบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
5.3) การสงเสริมการผลิต การลงทุน และการสรางงานสีเขียว  
5.4) การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 
5.5) การพัฒนาความรวมมือดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ  
5.6) การเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงดานภัยพิบัติ 
 

6. การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 
6.1) การสรางความโปรงใสในทุกข้ันตอนของการปฏิบัติราชการ 
6.2) การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
6.3) การสรางรูปแบบการพัฒนา อปท. ใหเหมาะสม  
6.4) การสรางระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

5. แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2574) 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีพันธกิจหลักสําคัญตามกฎหมายในการจัดทําแผนเพ่ือการพัฒนาอุดมศึกษาใหสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ รวมท้ังแผนของหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางของการขับเคลื่อนอุดมศึกษาท้ัง 4 พันธกิจ ประกอบดวย การผลิตบัณฑิต 
การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สามารถนํามาใชในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดอยางเต็มศักยภาพบนทรัพยากรท่ีมีอยางจํากัด รองรับ
บริบทของโลกและของประเทศท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว จึงมีการจัดทําแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 3 โดยมีหลักการในการจัดทําแผน คือ 1) อุดมศึกษาเปน
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กลไกในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ (engine for growth)  2) ปฏิรูประบบอุดมศึกษาบนแนวคิดใหอุดมศึกษาเปนหัวรถจักรในการปรับการศึกษาท้ังระบบ  และ 3) เปน
ชวงเวลาและโอกาสสําคัญในการเปลี่ยนแปลงการศึกษาของประเทศ 

 

วิสัยทัศน  “อุดมศึกษาไทยเปนแหลงสรางปญญาใหสังคม นําทางไปสูการเปลี่ยนแปลง สรางนวัตกรรมความรู งานวิจัย ท่ีเสนอทางเลือกและแกปญหา เพ่ือการพัฒนา
ประเทศ และสรางขีดความสามารถในการแขงขัน” 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือยกระดับมาตรฐานการอุดมศึกษาใหเทียบเคียงกับประเทศพัฒนาแลว 
2. เพ่ือสนับสนุนการถายทอดองคความรูและนวัตกรรมอยางกวางขวางและครอบคลุมผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคการผลิต 
3. เพ่ือสนับสนุนการเคลื่อนยายทางสังคม (Social Mobility) 
4. เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการกํากับดูแลระบบอุดมศึกษาใหมีประสิทธิภาพสอดคลองกับความเปนอิสระในการบริหารตนเอง 

ยุทธศาสตรหลัก 
ยุทธศาสตรท่ี 1 อุดมศึกษาเปนแหลงพัฒนากําลังคนและสรางเสริมศักยภาพท้ังทักษะความคิดและการรูคิด เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตรชาต ิ
 

เปาหมาย  
1.1 ปรับสัดสวนการผลิตในภาพรวมเพ่ือใหตรงกับทิศทางการพัฒนา 
1.2 การปรับปรุงคุณภาพของอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
1.3 เพ่ิมโอกาสการเขาถึงใหทุกกลุม สงเสริมโอกาสทางการศึกษาในกลุมวัยทํางานและการเรียนรูตลอดชีวิต 
1.4 การสรางเครือขายและเปดโอกาสใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา (Work-based learning, Integrated Learning, Credit Bank) 
1.5 ยกระดับอุดมศึกษาใหมีความเปนสากล (Internationalization) เพ่ือใหสามารถแขงขันไดในยุคโลกาภิวัตน (Globalization) 
 

ตัวชี้วัด 
1. สัดสวนการผลิตบุคลากรสายวิทย : สายอ่ืน ในสถาบันอุดมศึกษา (60 : 40) 
2. รอยละของผูเรียนในระบบอุดมศึกษาเทียบกับจํานวนประชากร ชวงอายุ 18 – 22 ป (รอยละ 60) 
3. ระดับการพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษ (CEFR ระดับปริญญาตรี) (C1+) 
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ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพนักศึกษา เสริมสรางความรู และทักษะทางอาชีพใหพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
 

เปาหมาย  
2.1 ปรับปรุงกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาใหทันสมัย ไดมาตรฐาน ครอบคลุมความรูและทักษะในศตวรรษท่ี 21 
2.2 พัฒนาทักษะการทํางานและการแกปญหา (3R8C) 
2.3 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพ่ือสนับสนุนการสรางนวัตกรรมและวิจัย 
 

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

ยุทธศาสตรท่ี 3 เสริมสรางสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยใหเปนแหลงพัฒนาตอยอดความสามารถในการใชความรู สรางผลงานวิจัย คนหาคําตอบท่ีจะ
นําไปใชประโยชนในการแกปญหา และพัฒนาเศรษฐกิจท้ังระดับทองถ่ินและระดับประเทศ 

 

เปาหมาย  
3.1 พัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามความสามารถและศักยภาพดานการวิจัย และการบริการท่ีมีตอสังคม (Research Hubs, Innovation Center) 
3.2 พัฒนาสมรรถนะและความสามารถบุคลากรวิจัยเพ่ือสรางความรูใหมและนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพสูง (ผลงานวิจัย/จํานวนอาจารย, จํานวน

นักวิจัย, Impact Factor, Citation) 
3.3 การสรางขีดความสามารถในการวิจัยท่ีนําไปสูการใชงานจริง แกไขปญหา และชี้นําสังคม (จํานวนนวัตกรรมท่ีใชงานและเกิดผลกระทบตอ

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

 

ตัวชี้วัด 
1. จํานวนนักวิจัยตอประชากร (60 คน) 
2. รายไดท่ีไดจากการใชสิทธิในการใชทรัพยสินทางปญญาของมหาวิทยาลัย (50 ลานบาทตอป) 
3. World Class Ranking at 200 (7 แหง) 
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ยุทธศาสตรท่ี 4 อุดมศึกษาเปนแหลงสนับสนุนการสรางงานและนําความรูไปแกปญหาผานความรวมมือกับภาคเอกชนและทองถ่ิน 
 

เปาหมาย  
4.1 เปดโอกาสในการพัฒนาวิชาการสูสังคม (University Social Engagement) 
4.2 สงเสริมการนําความรูไปสูการสรางโอกาสทางธุรกิจ (Start-up, Spin-off, Incubator และ Accelerator) 
4.3 แหลงสนับสนุนการพัฒนาฐานรากเศรษฐกิจและชุมชนทองถ่ิน (โครงการความรวมมือกับเอกชน/ทองถ่ิน ประชารัฐ Community University) 
4.4 โครงการพัฒนาท่ีตอบสนองความตองการของชุมชน (Demand Driven) 

ตัวชี้วัด 
1. จาํนวน Technology-Base Startups (ไมนอยกวา 300 แหง) 
2. นําองคความรูเพ่ือพัฒนาและสรางความเขมแข็งใหกับ SMEs (ไมนอยกวา 800 แหง) 
 
 

ยุทธศาสตรท่ี 5 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการใหเกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และมีระบบการกํากับดูแลท่ีรับผิดชอบตอผลการดําเนินการของ
มหาวิทยาลัยในทุกดาน 

 

เปาหมาย  
5.1 การปรับโครงสรางการบริหารจดัการและบทบาทของระบบอุดมศึกษา (HE Restructure, Governance Roles and Responsibility) 
5.2 ปรับปรุงการบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน (การลด

ตนทุนตอหนวย/ความรับผิดชอบดานการเงิน) 
5.3 ระบบฐานขอมูลและการรายงานท่ีถูกตอง (ความครบถวนของการรายงานขอมูลตอ สกอ. และตอสาธารณะ) 
5.4 สรางระบบการกํากับดูแลท่ีโปรงใส ความรับผิดและตรวจสอบได (Governance Accountability/Organizational Assessment) 

โดยเฉพาะอยางยิ่งเก่ียวของกับบทบาทของสภามหาวิทยาลัย 
 

ตัวชี้วัด 
1. รอยละการประเมินความโปรงใสและรับผิด (รอยละ 90) 
2. การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางเศรษฐกิจและสังคม 
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ยุทธศาสตรท่ี 6 ปรับระบบโครงสรางการตรวจสอบ การจัดสรรงบประมาณ และการติดตามรายงานผลท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

เปาหมาย  
6.1 การปรับระบบการจัดสรรงบประมาณตามการพัฒนาขีดความสามารถของสถาบันอุดมศึกษา (Financial Incentive: Demand Pull, 

Performance-based, PA) 
6.2 ปรับระบบการติดตามประเมินผลทุกระดับของ สกอ. ใหเกิดประสิทธิภาพ และใหเชื่อมกับการใหคุณ ใหโทษตาม Performance 
6.3 สรางกลไกการประเมินคุณภาพท่ีมุงเนนประสิทธิผล การสรางความรู และทักษะของบัณฑิต (Quality System: Accreditation System, 

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

Benchmark Partners) 
6.5 สรางระบบการติดตามรายงานผลท่ีมีประสิทธิภาพ ระบบขอมูลสารสนเทศและสถิติอุดมศึกษาการรายงานผลระบบอุดมศึกษาสูสาธารณะ 
 

ตัวชี้วัด 
1. รอยละการสําเร็จการศึกษาตามเวลาท่ีกําหนดตามหลักสูตร (รอยละ 80) 
2. ความสามารถการปฏิบัติงานภายหลังจบการศึกษา 

 

6. นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (ดร.สุวิทย  เมษินทรีย) 
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 กําหนดอํานาจและหนาท่ีของกระทรวงอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ดังนี้ 
1. สงเสริม สนับสนุน และกากับดูแลการอุดมศึกษาใหเทาทันการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยมีความเปนอิสระทางวิชาการและการบริหารจัดการ ใหมีการพัฒนา

กําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของประเทศ และใหดําเนินการวิจัยและสรางสรรคนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศท้ังทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
สังคมศาสตร มนุษยศาสตร และสหวิทยาการ 

2. สงเสริม สนับสนุน และกํากับดูแลการวิจัยและการสรางสรรคนวัตกรรมของสถาบันอุดมศึกษา และหนวยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมท่ีอยูในสังกัดกระทรวงหรือ
กํากับดูแลของรัฐมนตรี รวมท้ังประสานงานกับหนวยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมท่ีอยูนอกกระทรวงเพ่ือใหเกิดความรวมมือ และดําเนินการไปในทิศทางท่ีมีความเชื่อมโยง
และสอดคลองกับนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนดานวิทยาศาสตรวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 
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3. จัดใหมีระบบนิเวศและโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสําคัญเพ่ือพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมรวมท้ังสงเสริมความรวมมือเพ่ือผลิตกําลังคนระดับสูง
เฉพาะทาง และความรวมมือในดานการวิจัยและการสรางสรรคนวัตกรรมกับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และบุคคลหรือหนวยงานในตางประเทศ 

4. ปฏิบัติการอ่ืนท่ีมีกฎหมายกําหนดใหเปนหนาท่ีและอํานาจของกระทรวง โดยมีวิสัยทัศน ไดแก เปนองคกรนําเพ่ือขับเคลื่อนการอุดมศึกษาไทยวิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรมไปสูมาตรฐานในระดับสากลและเพ่ิมอันดับความสามารถการแขงขันในระดับนานาชาติอยางยั่งยืน ภายในป พ.ศ. 2580 

 

ซ่ึงมีการกําหนดประเด็นยุทธศาสตร เปาหมาย และตัวชี้วัด ดังนี้ 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ท่ีมีคุณภาพสูงเพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
เปาหมาย  

1.1 การพัฒนากาลังคนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม และสรางความตระหนักดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของประเทศ 
 

ตัวชี้วัด 
1. จํานวนบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาแบบทางานเต็มเวลา (FTE) ตอประชากร 10,000 คน-ป 
2. จํานวนบุคลากรท่ีทํางานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
3. จํานวนผูประกอบการใหมและผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมท่ีไดรับการพัฒนาและยกระดับความสามารถในการแขงขัน 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การวิจัยและนวตักรรมท่ีตอบโจทยของประเทศ และสรางระบบนิเวศการวิจัย 
เปาหมาย  

2.1 การสรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการงานวิจัยและงบประมาณวิจัยและนวัตกรรม 
 

ตัวชี้วัด 
1. อันดับรวมของความสามารถการแขงขันดาน Scientific Infrastructure ของประเทศตามการจัดอันดับของ IMD 
2. มีระบบสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมของประเทศท่ีเชื่อมโยงระดับชาติและนานาชาติ 
3. จํานวนของโครงการวิจัยและนวัตกรรมริเริ่มใหมท่ีสําคัญของประเทศ 

 

เปาหมาย 
2.2 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมท่ีตอบโจทยการพัฒนาประเทศ 
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ตัวชี้วัด 
1. มูลคาผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตท่ีเกิดจากการนาผลงานวิจัยและพัฒนาไปใชประโยชน 
2. รอยละผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพรอมใชท่ีถูกนําไปใชในการสรางมูลคาเชิงพาณิชยใหกับภาคการผลิตและบริการและภาคธุรกิจ 
3. ความสามารถใหมในการดาเนินการวิจัยข้ันแนวหนา (Frontier Research) 

 

เปาหมาย  
2.3 การขับเคลื่อนโครงสรางพ้ืนฐานขนาดใหญดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และพัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ือนวัตกรรม 

 

ตัวชี้วัด 
1. ความสําเร็จในการผลักดันโครงการขนาดใหญ (โครงการท่ีมีงบประมาณตั้งแต 500 ลานบาทข้ึนไป) 
2. มูลคาการลงทุนวิจัยของบริษัทท่ีมาใชประโยชนในเขตนวัตกรรม 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจฐานรากดวยอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
 

เปาหมาย  
3.1 การพัฒนาวิทยาศาสตรและนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิต 

 

ตัวชี้วัด 
1. มูลคาผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 
2. จํานวนนวัตกรรมทางสังคมและนวัตกรรมสาหรับผูสูงอายุและผูพิการท่ีผลิตไดเองภายในประเทศ 
3. จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีเผยแพรภูมิปญญาทองถ่ินและของชาติหรือสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา หรือใหบริการวิชาการเพ่ือ

พัฒนาชุมชนและสังคม 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาการจัดการศึกษาใหทันสมัย มีคุณภาพและสรางสังคมแหงการเรียนรู 
 

เปาหมาย  
4.1 การผลิตและพัฒนาสมรรถนะกาลังคนใหเปน high-skilled workforce ตามความตองการของประเทศ 
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ตัวชี้วัด 
1. รอยละของหลักสูตร/รายวิชาท่ีมีการพัฒนาทักษะและสมรรถนะของบัณฑิตดาน Soft Skill และ Critical Thinking (21st Century) 

 

เปาหมาย 
4.2 การสรางโอกาสในการเขาถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาและสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 

 

ตัวชี้วัด 
1. จํานวนประชาชนท่ีเขาถึงหลักสูตร/สื่อ/แหลงเรียนรู ท่ีจัดการศึกษาในรูปแบบ Lifelong learning 

 

เปาหมาย 
4.3 การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา 

 

ตัวชี้วัด 
1. สัดสวนการผลิตบัณฑิตสายวิทย: สายอ่ืนในสถาบันอุดมศึกษา 

กรอบนโยบาย 4 มิติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  มีการแถลงกรอบนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมท่ีสอดรับ
การนโยบายรัฐบาล สะทอนผาน 4 มิติ ดังนี้  

 

มิติท่ี 1 : สรางและพัฒนาคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 
- สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต (Life Long Learning) ทุกอายุ ทุกชวงวัย สามารถพัฒนาตัวเองไดตลอดเวลา ไมตกเทรนด  
- ขับเคลื่อนหลักสูตรอุดมศึกษายุคใหม ใหเขากับอาชีพแหงอนาคต รองรับอาชีพหลากหลายในโลกยุคใหมอยางเทาทัน 
- สรางบัณฑิตคุณภาพพรอมสูโลกใบใหมแหงศตวรรษท่ี 21  
- ขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะแหงอนาคต (Skill for the future) อยางเปนรูปธรรม ท้ัง Upskill และ Reskill คนทํางาน 
- สนับสนุนการเรียนรูสําหรับคนสูงวัย 
 

มิติท่ี 2 : สรางและพัฒนาองคความรู  
- ปรับโจทย ปรับระบบงบประมาณ และการวิจัยใหตอบโจทยประเทศไทย 
- ผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว 
- ขับเคลื่อน 4 วาระวิจัย ตอบโจทยประเทศ ท้ัง Smart Farming, Active Citizen, Zero-Waste และ AI for All 
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มิติท่ี 3 : สรางและพัฒนานวัตกรรม 
- สรางกองทุนพัฒนาสตารทอัพรุนใหม (Young Startup) และการใหคําปรึกษาจากผูรูจริง (Mentor in Residence) อยางครบวงจร 
- สงเสริมการพัฒนานวัตกรรมชุมชน, นวัตกรรมเชิงธุรกิจ และ นวัตกรรมสังคม  
- สรางมูลคาเพ่ิม เปลี่ยน Made in Thailand เปน Innovated in Thailand 
 

มิติท่ี 4 : ปฏิรูปการอุดมศึกษา 
- ปลดลอค กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (มคอ.) ปรับวิธีการขอตําแหนงวิชาการใหเหมาะสมกับยุคสมัย และทันโลก 
- ปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยตาม 3 กลุมภารกิจ ตอบโจทยประเทศ 
- พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม สรางระบบธนาคารหนวยกิต (Credit Bank) ท่ีสามารถเลือกเรียนในสิ่งท่ีตนสนใจ (Modular System) 

สะสมเปนปริญญาจิ๋ว ไรขอจํากัดเรื่องเวลา มหาวิทยาลัย อายุ และสามารถนําเอาประสบการณท่ีมีมาเทียบหนวยกิตได 
 

7. แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
เนื่องจากแผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 – 2559) จะสิ้นสุดในป พ.ศ. 2559 ดังนั้น สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงไดจัดทําแผนการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ซ่ึงเปนแผนระยะยาว 20 ป เพ่ือเปนแผนแมบทสําหรับหนวยงานท่ีเก่ียวของนําไปใชเปนกรอบแนวทางในการพัฒนา โดยกําหนดวิสัยทัศน 
จุดมุงหมาย เปาหมาย ตัวชี้วัด และยุทธศาสตรของแผนการศึกษาแหงชาติ ดังนี้ 

 

วิสัยทัศน (Vision)  
“คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดํารงชีวิตอยางเปนสุข สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการ

เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21” 
 

วัตถุประสงคในการจัดการศึกษา  4 ประการ คือ  
1) เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  
2) เพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะท่ีสอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ และยุทธศาสตรชาติ  
3) เพ่ือพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู และคุณธรรม จริยธรรม รูรักสามัคคี และรวมมือผนึกกําลังมุงสูการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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4) เพ่ือนําประเทศไทยกาวขามกับดักประเทศท่ีมีรายไดปานกลาง และความเหลื่อมล้ําภายในประเทศลดลงเพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนและจุดมุงหมายในการจัด
การศึกษาดังกลาวขางตน  

 

แผนการศึกษาแหงชาติไดวางเปาหมายไว 2 ดาน คือ  
1) เปาหมายดานผูเรียน (Learner Aspirations) โดยมุงพัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) ประกอบดวย 

ทักษะและคุณลักษณะตอไปนี้ 
- 3Rs ไดแก การอานออก (Reading) การเขียนได (Writing) และการคิดเลขเปน (Arithmetics) 
- 8Cs ไดแก ทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ และทักษะในการแกปญหา (Critical Thinking and Problem Solving) ทักษะดานการสรางสรรค

และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ทักษะดานความเขาใจตางวัฒนธรรม ตางกระบวนทัศน (Cross – cultural Understanding) ทักษะดานความรวมมือ การ
ทํางานเปนทีม และภาวะผูนํา (Collaboration ,Teamwork and Leadership) ทักษะดานการสื่อสาร สารสนเทศ และการรูเทาทันสื่อ (Communications, Information 
and Media Literacy) ทักษะดานคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู (Career and 
Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion) 

 

2) เปาหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ประการ ดังนี้ 
2.1) ประชากรทุกคนเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานอยางท่ัวถึง (Access) 
2.2) ผูเรียนทุกคน ทุกกลุมเปาหมายไดรับบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานอยางเทาเทียม (Equity)  
2.3) ระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพ สามารถพัฒนาผูเรียนใหบรรลุขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ (Quality)  
2.4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือการลงทุนทางการศึกษาท่ีคุมคาและบรรลุเปาหมาย (Efficiency)  
2.5) ระบบการศึกษาท่ีสนองตอบและกาวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีเปนพลวัตและบริบทท่ีเปลี่ยนแปลง (Relevancy) 
 

แผนการศึกษาแหงชาติไดกําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาการศึกษาภายใต 6 ยุทธศาสตรหลักท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ดังนี้ 
ยุทธศาสตรท่ี 1 : การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ  
ยุทธศาสตรท่ี 2 : การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ  
ยุทธศาสตรท่ี 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู  
ยุทธศาสตรท่ี 4 : การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา  
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ยุทธศาสตรท่ี 5 : การจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
   ยุทธศาสตรท่ี 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  
 

8. นโยบายการปรับยุทธศาสตรใหมมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579)  
(ฉบับปรับปรุง 11 ตุลาคม 2561) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศไดรวมหารือและกําหนดแนวทางการยกระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) มุงเนนใหมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน โดยกําหนดวิสัยทัศน คือ “มหาวิทยาลัยราชภัฏเปนสถาบันท่ีผลิตบัณฑิตท่ีมีอัตลักษณ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเปนสถาบันหลักท่ี
บูรณาการองคความรูสูนวัตกรรมในการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือสรางความม่ันคงใหกับประเทศ” ซ่ึงมีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้ 

 

1. พันธกิจ 
1. ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ มีทัศนคติท่ีดี เปนพลเมืองดีในสังคมและมีสมรรถนะตามความตองการของผูใชบัณฑิต 
2. วิจัยสรางองคความรูและนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐานเปนท่ียอมรับมุงเนนการบูรณาการเพ่ือนําไปใชประโยชนไดอยางเปนรูปธรรม 
3. พัฒนาทองถ่ินตามศักยภาพ สภาพปญหาและความตองการท่ีแทจริงของชุมชน โดยการถายทอดองคความรู เทคโนโลยี และนอมนําแนวพระราชดํารสิูการปฏิบัติ 
4. สรางเครือขายความรวมมือกับทุกภาคสวนเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน และเสริมสรางความเขมแข็งของผูนําชุมชนใหมีคุณธรรมและความสามารถในการ

บริหารงานเพ่ือประโยชนตอสวนรวม 
5. บริหารจัดการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพดวยหลักธรรมาภิบาล พรอมรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลงเพ่ือใหเกิดการพัฒนาอยาง

ตอเนื่องและยั่งยืน 
 

2. สถาบันหลัก 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเปนสถาบันการศึกษาท่ีเปนท่ีพ่ึงของทองถ่ิน ในการใหความรู ใหความจริง มีความเปนกลางทางการเมือง ประสานความรวมมือกับองคกร

ตางๆ ในการพัฒนาทองถ่ินใหบรรลุเปาหมาย 
 

3. อัตลักษณบัณฑิต 
บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมีความรู ความสามารถเชิงวิชาการวิชาชีพ พรอมดวยคุณลักษณะคนไทยตามพระราโชบายดานการศึกษา 4 ประการ คือ 
1. มีทัศนคติท่ีดีและถูกตอง คือ มีความรู ความเขาใจตอชาติ บานเมือง ยึดม่ันในศาสนา ม่ันคงในสถาบันพระมหากษัตริย และมีความเอ้ืออาทรตอครอบครัว

และชุมชนของตน 
2. มีพ้ืนฐานชีวิตท่ีม่ันคงเขมแข็ง คือ รูจักแยกแยะสิ่งท่ีผิด – ชอบ สิ่งท่ีชั่ว – ดี ปฏิบัติแตสิ่งท่ีชอบ สิ่งท่ีงาม ปฏิเสธสิ่งท่ีผิด สิ่งท่ีชั่ว และชวยกันสรางคนดีใหแกบานเมือง 
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3. มีงานทํา มีอาชีพ คือ การสรางใหเด็กและเยาวชนรักงาน สูงานทําจนงานสําเร็จ มีงานทําสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได 
4. เปนพลเมืองดี มีระเบียบวินัย คือ สํานึกในหนาท่ีของทุกคนในการเปนพลเมืองดี สงเสริมใหทุกคนมีโอกาสทําหนาท่ีพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรท่ีจะทําเพ่ือ

บานเมืองไดก็ตองทํา” ดวยความมีน้ําใจและความเอ้ืออาทร 
 

4. สมรรถนะบัณฑิต 
บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาการ วิชาชีพ มีทักษะการเรียนรูแหงศตวรรษท่ี 21 มีความเปนมืออาชีพ 
 

5. ยุทธศาสตร 
5.1) การพัฒนาทองถ่ิน 

กลยุทธ 
1. สรางและพัฒนาความรวมมือกับผูวาราชการจังหวัดในการวางแผนพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี และดําเนินโครงการตามพันธกิจและศักยภาพของมหาวิทยาลัย

โดยกําหนดเปาหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมถึง Timeline ในการดําเนินการทุกข้ันตอนอยางเปนรูปธรรม (ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว) ท้ังนี้ตองไดรับความ
เห็นชอบจากผูวาราชการจังหวัดดวย 

2. บูรณาการความรวมมือในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย (ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม) ในการดําเนินโครงการพัฒนาใหบรรลุตาม
เปาหมายอยางมีนัยสําคัญ 

3. บูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัยของนักศึกษา และอาจารยกับการพัฒนาทองถ่ิน 
 

ตัวชี้วัด 
1. มีฐานขอมูลของพ้ืนท่ีบริการ (ศักยภาพชุมชน สภาพปญหา และความตองการท่ีแทจริงของชุมชน) เพ่ือใชในการวิเคราะห ประเมินและวางแผนงาน

พัฒนาเชิงพ้ืนท่ีตามศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
2. จํานวนหมูบาน/โรงเรียนท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏดําเนินโครงการอันเปนผลจากการวางแผนพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี 
3. รอยละสะสมของจํานวนหมูบานท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขาดําเนินโครงการพัฒนาเปรียบเทียบกับจํานวนหมูบานท้ังหมดในพ้ืนท่ีบริการ (การกระจายตัวเชิงพ้ืนท่ี) 
4. จํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ินของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และจํานวนโครงการฯ สะสม (แยกประเภทตามเปาหมาย) 
5. จํานวนภาคีเครือขายท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ท่ีรวมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ดําเนินโครงการพัฒนาทองถ่ินในพ้ืนท่ีบริการ 
6. อัตราสวนโครงการพัฒนาทองถ่ินท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเปนแกนนําเปรียบเทียบกับโครงการพัฒนาทองถ่ินท้ังหมดของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
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7. จํานวนผูเขารวมโครงการท่ีเก่ียวกับการนอมนําพระราโชบายดานการศึกษา เพ่ือเสริมสรางคุณลักษณะคนไทยท่ีพึงประสงคท้ัง 4 ประการ สูการ
ปฏิบัติในพ้ืนท่ีบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

8. อัตราการอานออกเขียนไดของจํานวนประชากร โดยเฉพาะประชากรในวัยประถมศึกษาในพ้ืนท่ีบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
9. รอยละของหมูบานท่ีมีดัชนีชี้วัดความสุขมวลรวมชุมชนเพ่ิมข้ึน 
10. อัตราการเพ่ิมข้ึนของรายไดครัวเรือนในพ้ืนท่ีการพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
11. มีแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือเสริมสรางคุณคาและจิตสํานึกรักษทองถ่ิน 
12. จํานวนวิสาหกิจชุมชน/ผูประกอบการใหมในพ้ืนท่ีบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีประสบความสําเร็จจากการสนับสนุนองคความรูจาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
13. อัตราการอพยพของประชากรวัยทํางานในทองถ่ินลดลง 
 

5.2) การผลิตและพัฒนาครู 
กลยุทธ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร/ศึกษาศาสตร และกระบวนการผลิตใหมีสมรรถนะเปนเลิศเปนท่ียอมรับดวย School Integrated Learning และ
สอดคลองกับความตองการของประเทศ 

2. พัฒนาสมรรถนะครูของครูใหมีความเปนมืออาชีพ 
3. บมเพาะนักศึกษาครุศาสตร/ศึกษาศาสตรใหมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพพรอมดวยจิตวิญญาณความเปนครูและคุณลักษณะ 4 ประการ คือ 1) 

มีทัศนคติท่ีดีและถูกตอง 2) มีพ้ืนฐานชีวิตท่ีม่ันคงเขมแข็ง 3) มีงานทํา มีอาชีพ 4) เปนพลเมืองดี มีระเบียบวินัย 
4. จัดทําแผนการดําเนินงานตามขอ 1 – 3 โดยกําหนดเปาหมายเชิงปริมาณและคุณภาพรวมถึงข้ันตอนและระยะเวลา (Timeline) ในการปฏิบัติงาน 

ท้ังระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวเพ่ือใหสามารถบรรลุเปาหมายไดอยางเปนรูปธรรม 
 

ตัวชี้วัด 
1. มีการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร/ศึกษาศาสตรและกระบวนการผลิตครู เพ่ือใหบัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีอัตลักษณ สมรรถนะและ

คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ พรอมดวยคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามพระราโชบายดานการศึกษาและคุณลักษณะครูศตวรรษท่ี 21 
2. รอยละครูของครูท่ีมีประสบการณสอนในโรงเรียนตอปการศึกษา 
3. รอยละของบัณฑิตครูท่ีจบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ท่ีสอบบรรจุผานเกณฑของหนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน ภายในเวลา 1 ป 
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4. มี Platform เพ่ือสรางเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบัณฑิตครู มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีเขาสูวิชาชีพ 
5. ผลคะแนน O-NET หรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเพ่ิมข้ึนจากการพัฒนาสมรรถนะ ครูประจําการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
6. สัดสวนบัณฑิตครูท่ีไดรับการบรรจุเขาทํางานในภูมิภาค 
7. ผลงานการวิจัยสาขาวิชาชีพครูท่ีไดรับตีพิมพเผยแพรท้ังในระดับชาติและนานาชาติหรือนําไปใชใหเกิดประโยชนตอการผลิตและพัฒนาครูเพ่ิมข้ึน 
 

5.3) การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรเดิมใหทันสมัยและพัฒนาหลักสูตรใหมในรูปแบบสหวิทยาการท่ีตอบสนองการพัฒนาทองถ่ินและสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาประเทศ 
2. พัฒนาศักยภาพผูสอนใหเปนมืออาชีพ 
3. พัฒนาหองปฏิบัติการ/อุปกรณการเรียนรูเพ่ือสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 
4. ปรับกระบวนการจัดการเรียนรูใหบูรณาการกับการทํางานและเสริมสรางทักษะและจิตสํานึก ในการพัฒนาทองถ่ิน 
5. ผลิตบัณฑิตไดตามความตองการของผูใชบัณฑิต ท้ังดานสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะบัณฑิตศตวรรษท่ี 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ คือ มีทัศนคติท่ีดี

และถูกตอง มีพ้ืนฐานชีวิตท่ีม่ันคงเขมแข็ง มีอาชีพ มีงานทํา และมีความเปนพลเมืองดี มีวินัย 
6. จัดทําแผนพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาในลักษณะการ Reprofile อยางเปนรูปธรรม โดยกําหนดเปาหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมถึง

ระยะเวลาและข้ันตอนการดําเนินการ (Timeline) ในการปฏิบัติอยางชัดเจน 
ตัวชี้วัด 

1. จํานวนหลักสูตรท่ีถูกปรับปรุงใหทันสมัยและหลักสูตรใหมในรูปแบบสหวิทยาการท่ีตอบสนองตอการพัฒนาทองถ่ินและสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ 
2. ผลงานของนักศึกษา/อาจารย ท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรหรือไดรับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติ 
3. รอยละของนักศึกษาท่ีไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพท่ีเก่ียวของกับสาขาท่ีสําเร็จการศึกษา 
4. ระดับความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐาน CEFR หรือมาตรฐานอ่ืนๆ ท่ีเทียบเทา 
5. อัตราการไดงานทํา/ทํางานตรงสาขา/ประกอบอาชีพอิสระท้ังตามภูมิลําเนาและนอกภูมิลําเนา ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภายในระยะเวลา 1 ป 
6. ผลการประเมินสมรรถนะของบัณฑิตโดยสถานประกอบการผูใชบัณฑิต 
7. อัตราการศึกษาตอในพ้ืนท่ีของประชากรวัยอุดมศึกษาเพ่ิมข้ึน 
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5.4) การพัฒนาระบบบรหิารจัดการ 
กลยุทธ 

1. สงเสริมบุคลากรท่ีเปนคนดีและคนเกงใหพัฒนาและแสดงออกถึงความรูความสามารถ และศักยภาพในการพัฒนามหาวิทยาลัยและทองถ่ินอยางเต็มท่ี 
2. เพ่ิมบทบาทการเปนมหาวิทยาลัยเพ่ือทองถ่ินโดยใหความสําคัญกับการบูรณาการการเรียนการสอนกับการพัฒนาทองถ่ินและการสรางผลประโยชนจาก

ทรัพยสินทางปญญา 
3. สรางเครือขายความรวมมือกับองคกรภายในและตางประเทศเพ่ือเสริมสรางประสิทธิผลตามวิสัยทัศนและพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
4. ปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะดานฐานขอมูลงบประมาณและบุคลากรใหทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล 

 

ตัวชี้วัด 
1. จํานวนอาจารยและนักศึกษา ศิษยเกา ท่ีไดรับรางวัลในระดับชาติ นานาชาติ 
2. อัตราสวนจํานวนผลงานวิจัยและองคความรูตางๆ ท่ีเปนทรัพยสินทางปญญาตอจํานวนผลงานดังกลาวท่ีถูกนําไปใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม 
3. ผลการสํารวจการรับรูขาวสาร (นโยบาย แผนพัฒนาตางๆ ท่ีสําคัญระดับชาติ จังหวัด องคกร) ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 
4. จํานวนฐานขอมูลเพ่ือการบริหารจัดการและการตัดสินใจตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
5. ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการบริหารงานภาครัฐอยูในระดับสูงหรือสูงมาก 
6. จํานวนเครือขายความรวมมือกับองคกรภายในและตางประเทศ 
7. ระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
8. ฐานขอมูลศิษยเกาและกิจกรรมสัมพันธเพ่ือขยายเครือขายและปรับปรุงฐานศิษยเกา 
9. ผลสํารวจความคิดเห็นความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการท่ีมีตอมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 

9. แผนพัฒนาจังหวัดกําแพงเพชร ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 
การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดฉบับนี้ เพ่ือสนองตอบการแกไขปญหาและพัฒนาจังหวัดกําแพงเพชร โดยมีวิสัยทัศน เปนเปาหมายในเชิงผลลัพธท่ีจังหวัดตองการให

เกิดข้ึน โดยแสดงถึงจุดเนนหรือสิ่งท่ีจังหวัดตองการจะเปนในอนาคตอยางชัดเจน รวมท้ังมีความเปนไปได สอดคลองกับการวิเคราะหสภาวการณและโอกาสของพ้ืนท่ี และมี
การระบุตําแหนงการพัฒนาของจังหวัดอยางชัดเจน โดยผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจากทุกภาคสวนของจังหวัดไดกําหนดตําแหนงการพัฒนาจังหวัด (Positioning) ท่ีให
ความสําคัญกับประเด็นดังตอไปนี้ (1) แหลงผลิตและแปรรูปสินคาเกษตรปลอดภัย (2) แหลงผลิตพืชพลังงานทดแทน และ (3) การทองเท่ียวมรดกโลก โดยไดกําหนดวิสัยทัศน
ไวดังนี้ “แหลงผลิต แปรรูปสินคาเกษตรปลอดภัย ฐานผลิตพืชพลังงานทดแทน และเมืองทองเท่ียวมรดกโลก” 
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1. พันธกิจ (Mission) 
เพ่ือใหการพัฒนาจังหวัดกําแพงเพชรมุงสูการเปน “แหลงผลิต แปรรูปสินคาเกษตรปลอดภัย ฐานผลิตพืชพลังงานทดแทน และเมืองทองเท่ียวมรดกโลก”

ภารกิจหลักและการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ซ่ึงจะนําไปสูการพัฒนาเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนและการพัฒนาอยางยั่งยืน มีดังนี้  
1. ยกระดับการผลิต การแปรรูป การตลาดสินคาเกษตรปลอดภัย และสงเสริมการผลิตพืชพลังงานทดแทนอยางมีประสิทธิภาพ  
2. สงเสริมและบริหารจัดการการทองเท่ียวใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานการทองเท่ียว  
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน สรางสังคมท่ีเขมแข็ง และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน 
 

2. เปาประสงครวม (Overall Goals) 
เพ่ือใหสอดคลองกับศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาจังหวัดและสามารถปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ ท้ังภายในและภายนอก ตลอดจนการ

บรรลุตามวิสัยทัศนการพัฒนาจังหวัดท่ีพึงปรารถนาตามแผนพัฒนาจังหวัด 4 ป จึงกําหนดเปาประสงครวมของการพัฒนาไว ดังนี้  
1. ปริมาณผลผลิตการเกษตรปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 
2. รายไดจากการจําหนายสินคาเกษตรแปรรูปเพ่ิมข้ึน 
3. จํานวนแปลง/ฟารม ท่ีผานการรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัย (GAP) เพ่ิมข้ึน 
4. สัดสวนปริมาณพืชพลังงานตอสินคาเกษตรท้ังหมดเพ่ิมข้ึน  
5. รายไดจากการทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน และแหลงทองเท่ียวไดรับการพัฒนาตามเกณฑมาตรฐานการทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน 
6. ประชาชนมีระดับคุณภาพชีวิตสูงข้ึน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และมีการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
 

3. ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issues) 
1. พัฒนาหวงโซคุณคาสินคาเกษตรปลอดภัย และสงเสริมการผลิตพืชพลังงานทดแทนอยางมีประสิทธิภาพ  
2. บริหารจัดการการทองเท่ียวใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน 
3. พัฒนาคุณภาพชีวิต ความม่ันคงทางสังคม และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
 

10. แผนพัฒนาจังหวัดตาก ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 

การพัฒนาจังหวัดตากในชวงท่ีผานมา จังหวัดสามารถจัดทําคําของบประมาณเองไดเพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนและพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน ดานอาชีพ การ
ทองเท่ียว การคาชายแดนครอบคลุมทุกดาน ท้ังนี้ปญหาความตองการของประชาชนไดผานการรับฟงความคิดเห็นจากทุกภาคสวน สรุปปญหาความตองการท่ีสอดรับกับ
ศักยภาพในพ้ืนท่ีจังหวัด จึงกําหนดวิสัยทัศนในแผนพัฒนาจังหวัดตาก ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2565) คือ “เมืองนาอยู ประตูการคาชายแดน” 
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1. พันธกิจ/เปาประสงครวม 
1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ใหมีรายไดและคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
2. เพ่ืออนุรักษ ฟนฟู และปองกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
3. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมมูลคาสินคาทางการเกษตร 
4. เพ่ือพัฒนาการทองเท่ียว สินคา OTOP และสงเสริมการคา การลงทุน ในพ้ืนท่ีการคาชายแดน และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการบริหารจัดการเพ่ือปองกันรักษาความม่ันคงชายแดน การรักษาความสงบเรียบรอยมีประสิทธิภาพ 
 

2. ประเด็นยุทธศาสตร 
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และแกไขปญหาความยากจน 
2. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
3. การพัฒนาผลิตภาพทางการเกษตร 
4. การสงเสริมการทองเท่ียว สินคา OTOP และการคาชายแดน 
5. การบริหารจัดการภาครัฐและการรักษาความม่ันคงชายแดนและความสงบเรียบรอย 
 

3. เปาประสงค 
1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนใหมีรายไดและคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
2. เพ่ือปองกัน อนุรักษ ฟนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
3. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมมูลคาสินคาทางการเกษตร 
4. เพ่ือพัฒนาการทองเท่ียว สินคา OTOP และสงเสริมการคาการลงทุนในพ้ืนท่ีการคาชายแดนและเขคพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
5. การบริหารจัดการเพ่ือปองกันรักษาความม่ันคงชายแดน การรักษาความสงบเรียบรอยมีประสิทธิภาพ 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐใหมีประสิทธิภาพ 
 

11. นโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด  จ.ตาก 
ตามท่ีคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ไดเขามาบริหารประเทศ และกําหนดแนวทางในการดําเนินนโยบายดานเศรษฐกิจโดยมุงเนนการสงเสริมการคาชายแดน

ผานการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพ  โดยกําหนดใหอําเภอแมสอดเปนพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพเหมาะสมในการจัดตั้งเปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก
ของไทยใน 5 พ้ืนท่ีชายแดน 
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11.1) แผนงานเพ่ือเตรียมความพรอมการเปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน จังหวัดตาก 
1) แผนงานระยะเรงดวน  

1) การเตรียมความพรอมโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคม  ดังนี้ 
1.1) แผนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและดานศุลกากร 
1.2) แผนงานโครงสรางพ้ืนฐานคมนาคม จังหวัดตาก วงเงิน 9,097 ลานบาท ดังนี้ 

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

2) การจัดหาแหลงน้ําดิบเพ่ือรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
2) แผนระยะกลาง และระยะยาว  

1) จัดหาพ้ืนท่ีสําหรับรองรับการจัดตั้งเปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  
2) โครงการกอสรางสะพานขามแมน้ําเมยแหงท่ี 2 พรอมโครงขาย และศูนยใหบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 
3) การขยายสนามบินแมสอดใหมีการเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบาน 
4) การพัฒนาเสนทางคมนาคมในอําเภอแมสอด  ไดแก 

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

5) การพัฒนาเสนทางเชื่อมโยง อ.พบพระ – อ.อุมผาง   
6) โครงการขุดเจาะอุโมงคถนนสายตาก – แมสอด (ทางหลวงแผนดินหมายเลข 12) 

11.2) การวางผังเมืองรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตาก 
รัฐบาลมีนโยบายเสริมสรางศักยภาพและเพ่ิมขีดความสามารถในการเขาสู AEC โดยพัฒนาเมืองชายแดนเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ : Special Economic 

Zones)  ในการนําประเทศเขาสูประชาคมอาเซียน กระตุนเศรษฐกิจ กระจายความเจริญสูภูมิภาค ลดความเหลื่อมล้ํา ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และเสริมความ
ม่ันคงของประเทศ   
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สําหรับจังหวัดตาก กรมโยธาธิการและผังเมืองไดกําหนดแนวคิดการวางผังพัฒนาพ้ืนท่ีเฉพาะเพ่ือรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตาก โดยวาง Positioning 
คือ “เมืองคูแฝดเขตการคาเมียวดี สหภาพเมียนมาร มีระยะทางไปยังทาเรือมะละแหมง และเมืองยางกุงท่ีใกลท่ีสุด” โดยมีแนวทางการพัฒนาเปนเขตอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
เฟอรนิเจอร ศูนยขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ คลังสินคา ท่ีอยูอาศัยสําหรับแรงงานและประกอบการ ศูนยฝกอบรมและพัฒนาฝมือแรงงาน  

โดยดําเนินการเรงรัดวางและปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัด ผังพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ ผังเมืองรวมเมือง และผังเมืองรวมชุมชนชายแดน เพ่ือจัดระเบียบ
การใชประโยชนท่ีดินและระบบคมนาคมขนสงใหสอดคลองกับการพัฒนาพ้ืนท่ีเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษ ออกแบบวางผังพ้ืนท่ีเฉพาะชุมชนชายแดนวางผังโซนนิ่งการใชประโยชน
ท่ีดิน วางระบบสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ และออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาตางๆ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ใหเปนระเบียบ สวยงาม และ
ปลอดภัย 

 

11.3) สิทธิประโยชนและการสงเสริมการคา การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตาก 
1) กรณีเปนกิจการท่ัวไปในประเภทกิจการท่ีอยูในขายใหการสงเสริมและตั้งในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
2) กรณีเปนกิจกรรมเปาหมายสําหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใหไดรับสิทธิประโยชน อาทิ ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 8 ป โดยจํากัดเวลาไมเกินรอยละ 100 

ของเงินลงทุน ไมรวมคาท่ีดินและทุนหมุนเวียน ลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลฯ รอยละ 50 ของอัตราปรกติ เปนระยะเวลา 5 ป หักคาขนสง คาไฟฟา และคาประปา 2 เทา 
เปนเวลา 10 ป 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ไดกําหนดบทบาท ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก เปน “ศูนยเปลี่ยนถาย
สินคาระหวางประเทศ/เครือขายอุตสาหกรรมท่ีใชแรงงานเขมขน” โดยกําหนดโครงสรางเศรษฐกิจ บริการ 51.47 % เกษตร 24.94 % อุตสาหกรรม 16.93 % มีผลผลิตใน
พ้ืนท่ี ไดแก ขาวโพดเลี้ยงสัตว ขาว ถ่ัวเขียวผิวมัน ถ่ัวเหลือง พืชผัก ประมงน้ําจืด อุตสาหกรรมสวนใหญเก่ียวกับเครื่องแตงกาย เกษตร และสิ่งทอ ในขณะท่ีภาคบริการเปนขาย
สง/ขายปลีก โดยมีอุตสาหกรรมและบริการเปาหมาย ไดแก  อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม  อุตสาหกรรมแปรรูปสินคาเกษตรและประมง เชน อุตสาหกรรมแปงขาวโพด 
น้ํามันขาวโพด  การผลิตอาหารสัตว  การผลิตผลิตภัณฑเซรามิกส  อุตสาหกรรมผลิตเครื่องเรือนจากไม  อุตสาหกรรมเครื่องหนัง  อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ  
อุตสาหกรรมชิ้นสวนประกอบยานยนต  นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม และนิคมอุตสาหกรรมบริการ  กิจการดานโลจิสติกส อาทิ คลังสินคา ศูนยเปลี่ยนถายสินคา 

การเชื่อมโยงภูมิภาค มูลคาการคาชายแดนเพ่ิมสูงข้ึน สวนใหญมาจากการท่ีเมียนมารนําเขาสินคาอุปโภคบริโภคจากฐานการผลิตสวนกลางของประเทศไทย 
เศรษฐกิจระดับทองถ่ินยังไมมีรูปแบบเครือขายการผลิตระหวางประเทศ แตมีโอกาสเชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษในเมืองเมียวดี ผะอัน ยางกุงได 
12. กรอบการประเมินสถาบันอุดมศึกษาจากหนวยงานภายนอก 

ปจจุบันมหาวิทยาลัยของรัฐทุกแหงถูกประเมินโดยองคกรภายนอกอยางเปนทางการ 2 หนวยงานประกอบดวย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ท้ังสองหนวยงานมีหนาท่ีประเมินมหาวิทยาลัยเหมือนกันเพียงแตมีเกณฑท่ีแตกตางกันข้ึนอยูกับวัตถุประสงค 
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1) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนด ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
2) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กําหนดเกณฑประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ซ่ึงในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ทาง ก.พ.ร. จะใชผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจาก สกอ. เปนหลัก 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กําหนดตัวบงชี้และเกณฑการประเมินการประกันคุณภาพ การศึกษาภายในระดับสถาบัน  โดยมุงเนนการสรางปจจัยนําเขา

และกระบวนการท่ีดี เพ่ือนําไปสูผลผลิตและ ผลลัพธท่ีมีคุณภาพตามความเชี่ยวชาญของแตละกลุมสถาบัน และสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได ซ่ึงสามารถจําแนก
ตัวบงชี้ท่ีดําเนินการและเกณฑการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัคณะ จํานวน 5 องคประกอบ รวม 16 ตัวบงชี้  ดังนี้ 

 

องคประกอบท่ี 1 : การผลิตบัณฑิต 
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม  
1.2 อาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก  
1.3 อาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ  
1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา  
1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
1.7 คุณภาพนักศึกษาตามกรอบ KPRUQF 
 

 องคประกอบท่ี 2 : การวิจัย 
  2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรอืงานสรางสรรค  

2.2 เงินสนับสนุนงานวจิัยและงานสรางสรรค  
2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 
2.4 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาชุมชนใหพ่ึงพาตนเองไดจากผลงานวิจัย 
 
 

 องคประกอบท่ี 3 : การบริการวิชาการแกชุมชน  
3.1 การบริการวิชาการแกสังคมและการพัฒนาทองถ่ิน 
3.2 จํานวนวิสาหกิจชุมชน หรือผลิตภัณฑชุมชน หรือกลุมอาชีพ หรือผูประกอบการท่ีประสบความสําเร็จ 
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องคประกอบท่ี 4 : การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
4.1 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
 

องคประกอบท่ี 5 : การบริหารจัดการ  
  5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน และเอกลักษณของคณะ 

5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร      
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สวนที่ 2 
การวิเคราะหศักยภาพการพัฒนา 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

 

 

สถานการณปจจุบันของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 

1. ประวัติความเปนมา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เปนสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  ไดจัดตั้งตั้งแตปพุทธศักราช 2516 ตาม
มติคณะรัฐมนตรีท่ีอนุมัติใหกรมการฝกหัดครูจัดตั้งวิทยาลัยครูกําแพงเพชร โดยสถาปนาข้ึน เม่ือวันท่ี 29 กันยายน พ.ศ 2516 ท้ังนี้ ในปการศึกษา 2519 เปดรับนักศึกษาภาค
ปกติรุนแรก  ซ่ึงมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรแตเดิมคือ วิทยาลัยครูกําแพงเพชรเปนสถานศึกษาท่ีผลิตบุคลากรท่ีจะไปประกอบอาชีพครูเพียงอยางเดียว แตดวยความ
ตองการของตลาดแรงงาน ทําใหในปพุทธศักราช 2527 มีการประกาศใชพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับท่ี2) พุทธศักราช 2527 มีผลใหวิทยาลัยครูสามารถผลิตบัณฑิต สาขา
วิชาชีพอ่ืน ท่ีไมใชวิชาชีพครูได 

ท้ังนี้ วิทยาลัยครูกําแพงเพชร มีการเตรียมการจัดตั้งคณะวิชาวิทยาการจัดการ เพ่ือทําหนาท่ีรับผิดชอบผลิตบัณฑิตสาขาศิลปศาสตร ตั้งแตป พ.ศ.2528 โดยมอบหมายให
อาจารยสุวัฒน  นาคณาคุปต ซ่ึงดํารงตําแหนงหัวหนาภาควิชาเศรษฐศาสตรและการเมือง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ในขณะนั้นทําหนาท่ีเปนหัวหนาคณะวิชาเพ่ือ
ดําเนินการในการจัดตั้งคณะ มีอาจารยนิยม ชื่นนิรันดร และอาจารยประจวบ  ทิพยปรีชา มาเปนผูรวมกอตั้งดวย คณะผูเริ่มกอตั้งไดดําเนินการจัดทํารางหลักสูตร จัดหาเอกสาร
ตํารา ตลอดจนอาคารสถานท่ี และวัสดุ ครุภัณฑเพ่ือเตรียมความพรอมในการเปดสอนจนในท่ีสุดไดมีประกาศการจัดตั้งโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายสัมพันธ 
ทองสมัคร) ไดลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งคณะวิชาวิทยาการจัดการข้ึน ในวิทยาลัยครูกําแพงเพชร เม่ือวันท่ี 12 มีนาคม พ.ศ. 2530  
 คณะวิทยาการจัดการไดกอตั้งข้ึนอยางเปนทางการ เม่ือวันท่ี 12 มีนาคม พ.ศ. 2530 เริ่มแรกไดเปดสอนในระดับอนุปริญญา (2 ปแรก) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
โปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไป แขนงวิชาบัญชี แขนงการจัดการท่ัวไป แขนงการตลาดและแขนงเศรษฐศาสตรสหกรณ ระดับปริญญาตรี (2 ปหลัง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
โปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไปแขนงวิชาการบัญชี  แขนงการจัดการท่ัวไป     แขนงการตลาดและ แขนงเศรษฐศาสตรสหกรณ 

ป พ.ศ. 2534 คณะวิทยาการจัดการ ไดรับงบประมาณจัดสรางอาคารศูนยฝกประสบการณวิชาชีพใหกับนักศึกษาของคณะ เปนอาคาร 4 ชั้นประกอบดวยหองพักจํานวน 
20 หอง หองจัดประชุมสัมมนาหองปฏิบัติการฝกวิชาชีพ หองอาหาร โดยใชชื่อวา “อาคารน้ําเพชร” เปดใหบริการท่ีพักและการจัดอบรมสัมมนาแกบุคคลท่ัวไป โดยปจจุบัน
มหาวิทยาลัยเปนผูดูแลและดําเนินกิจการเอง 
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ป พ.ศ. 2538 ไดมีประกาศพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏข้ึนบังคับใช ต้ังแตวันท่ี 25 มกราคม พ.ศ. 2538 มีผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายประการ อาทิ เปลี่ยนชื่อ 
“วิทยาลัยครู” เปน “สถาบันราชภัฏ” และเปลี่ยนชื่อ “คณะวิชา”เปน “คณะ” โดยตัดคําวา วิชา ออกไปและเปลี่ยนแปลงตําแหนงผูบริหารของคณะ จากเดิมใชคําวา “หัวหนาคณะ
วิชา” เปน “คณบดี” การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้สงผลใหตองมีการเลือกตั้งคณะผูบริหารของสถาบันใหมท้ังหมด 

ในป พ.ศ. 2539 คณะวิทยาการจัดการ ไดรับงบประมาณการกอสรางอาคารเรียน ซ่ึงไดจากการแปรญัตติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2540 
กอสรางอาคารเรียน 8 ชั้น  เปนจํานวนเงิน 42,940,000 บาท โดยทําการกอสรางเม่ือวันท่ี 15 กันยายน พ.ศ. 2540 ท้ังนี้ในวันท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2543 อาคารเรียนของคณะ
วิทยาการจัดการ ไดทําการเปดใชเปนครั้งแรก โดยไดรับพระราชทาน นามวา “อาคารเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 2” หรือท่ีเรียกกันวา อาคาร 11 

 ป พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏกําแพงเพชรยกฐานะเปน “มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร” มีผลบังคับ ตั้งแตวันท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 มีความเปนอิสระและ
เปนนิติบุคคล เปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  

ป พ.ศ. 2558-2561 ในป พ.ศ. 2558 คณะมีการจัดตั้งชมรมศิษยเกาโดยมีการทํากิจกรรมและไดมีการจัดทําขอบังคับชมรมศิษยเกา คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร พ.ศ. 2559 ข้ึน โดยมีประธานชมรมคือ นายสุวัฒน ตรีบุพชาติสกุล และไดมีกิจกรรมของชมรมศิษยเกาอยางตอเนื่อง และในปการศึกษา 
2559 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเท่ียวและโรงแรม ไดเริ่มการจัดการเรียน   การสอนเปนแบบการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการเรียนรูกับการทํางาน (Work 
Integrated Learning: WIL) เพียงบางสวน และในปการศึกษา 2560 สาขาวิชาการทองเท่ียวและโรงแรมไดจัดการศึกษาแบบ WIL อยางเต็มรูปแบบ ซ่ึงเปนหลักสูตรแรกของ
มหาวิทยาลัยท่ีใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบ WIL ในปเดียวกันหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการเงินการคลัง ไดปรับปรุงหลักสูตรและเปลี่ยนชื่อ
เปนสาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ ปงบประมาณ 2560 คณะไดลงนามความรวมมือ กับ อบต.ทาขุนราม ในการพัฒนาตลาดทองเท่ียวสามวิถี ท่ีตําบลทาขุนราม อําเภอเมือง 
จังหวัดกําแพงเพชร และในป พ.ศ. 2561 ไดมีการลงนามความรวมมือกับบริษัท แฟลช เอ็กซเพรส จํากัด เปนบริษัทใหบริการขนสงพัสดุท่ัวประเทศแบบครบวงจร ในการเปน
ศูนยฝกงานดานโลจิสติกสของนักศึกษาโปรแกรมวิชาท่ีเก่ียวของ โดยมาตั้งบริษัทท่ีอาคาร 14 ของมหาวิทยาลัย อีกท้ังไดมีการจัดทํา “วารสารการจัดการและการพัฒนาทองถ่ิน” 
ของคณะวิทยาการจัดการ   

ในปจจุบัน ป พ.ศ. 2562 สาขาวิชาการทองเท่ียวและโรงแรม ไดมีการลงนามความรวมมือทางวิชาการ ภายใตโครงการ “การจัดการเรียนการสอนเชิงบรูณาการกับการทํางาน 
WIL” กับโรงแรมเดอะซายน และโรงแรมลองบีชการเดนทรีสอรทแอนดสปา จังหวัดชลบุรี เพ่ือเปดโอกาสใหนักศึกษา และอาจารยไดปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการควบคูกับการเรียน
การสอนในหองเรียน ท้ังนี้ คณะวิทยาการจดัการ ไดทําการเปดสอนหลกัสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป จํานวน 5 หลักสูตร 8 สาขาวิชา และหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป (เทียบโอน) จํานวน 2 
หลักสูตร 3 สาขาวิชา ไดแก  
 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป 
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต    สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป 
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต       สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 



- 30 - 
 

แผนกลยุทธคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ป พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง ป พ.ศ. 2563) 
 

3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชาการตลาด 
4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 
5. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ 
6. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต    สาขาวิชาการบัญชี 
7. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม 
8. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชานิเทศศาสตร 

 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป (เทียบโอน)                            
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต    สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป 
2.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต      สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
3. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต    สาขาวิชาการบัญชี 
 

ทําเนียบคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
 

9 มิถุนายน 2530 - 31 มกราคม 2533   อาจารยสุวัฒน นาคณาคุปต 

1 กุมภาพันธ 2533 - 1 กุมภาพันธ 2537 อาจารยธารทิพย ธรรมสอน 

2 กุมภาพันธ 2537- 30 กันยายน 2545 ผูชวยศาสตราจารยสุวัฒน นาคณาคุปต 

1  ตุลาคม 2545 - 30 กันยายน 2553  รองศาสตราจารยธารทิพย ธรรมสอน 

22 พฤศจิกายน 2553 - 21 พฤศจิกายน 2557 ผูชวยศาสตราจารยอนุ ธัชยะพงษ 

22 พฤศจิกายน 2557 – 21 พฤศจิกายน 2561 รองศาสตราจารย ดร.ปาจรีย ผลประเสริฐ 

22 พฤศจิกายน 2561 – ปจจุบัน ผูชวยศาสตราจารยการันต  เจริญสุวรรณ 
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ท่ีตั้งหนวยงาน 
 

  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
  เลขท่ี 69 หมูท่ี 1 ตําบลนครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 62000 
  เบอรโทรศัพท: 055-706555  โทรสาร : 055-706511  
  e-mail: fms-info@kpru.ac.th 
  เว็บไซต: https://fms.kpru.ac.th/ 
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โครงสรางองคกรคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

โครงสรางผูบริหารคณะวิทยาการจัดการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ.ชลธิชา  แสงงาม 
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 

และศิลปวัฒนธรรม 

ผศ.ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท 
รองคณบดีฝายวิจัย 
และบริการวิชาการ 

ดร.กนิษฐา  ศรีภิรมย 
รองคณบดีฝายวิชาการ 

และประกนัคุณภาพการศึกษา 

อ.พลอยณัชชา เดชะเศรษฐศิริ 
รองคณบดีฝายบริหาร 

และวางแผน 
 

รศ.ดร.ปาจรีย ผลประเสริฐ 
ที่ปรึกษาคณบด ี

ผศ.วรภรณ โพธิ์เงิน 
ที่ปรึกษาคณบด ี

รศ.ดร.เพชรา บุดสีทา 
ที่ปรึกษาคณบด ี

ผศ.การันต  เจริญสุวรรณ 
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
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โครงสรางการแบงสวนราชการและโครงสรางการบริหารหนวยงาน 

    โครงสรางการบริหารงาน 
  

คณบดคีณะวิทยาการ
 

คณะกรรมการประจํา
 

ท่ีปรึกษา

หัวหนางานกิจการนักศึกษา
และศิลปวัฒนธรรม 

รองคณบดีฝายกิจการ
นักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 

หัวหนางานทุน 
และสวัสดกิารนกัศึกษา 

หัวหนางานศูนยฝก
ประสบการณวิชาชีพ 

หัวหนางานเครือขาย
กิจการนักศึกษาและศิษย

เกาสัมพันธ 

รองคณบดฝีายวิจยั 
และบริการวิชาการ 

หัวหนางานบรกิาร
วิชาการ 

หัวหนางานวจิัย 
และนวัตกรรม 

หัวหนางานแผน 

หัวหนางานวเิคราะหและ
พัฒนาระบบ งานส่ือสาร
สนเทศ งานเครอืขาย 

และฐานขอมูล 

หัวหนางานการบริหาร
ความเส่ียงและงาน
ตรวจสอบภายใน 

หัวหนางานการเงิน 
พัสด ุและงานจัดหารายได 

หัวหนางานวิเคราะหความ
คุมคาทางการลงทุน/การเงิน 

หัวหนาสํานกังาน 
และส่ือสารองคกร 

หัวหนางานวเิทศสัมพันธ 
และโครงการพิเศษ 

หัวหนางานประชาสัมพันธ
และแนะแนวการศึกษา 

 

รองคณบดีฝายบริหาร 
และวางแผน 

รองคณบดีฝายวชิาการ 
และประกันคุณภาพการศึกษา 

หัวหนางานประกนั
คุณภาพ 

หัวหนางานมาตรฐาน
หลักสูตร การเรียนการ
สอน และการจัดการ

ความรู 

ประธานโปรแกรมวิชา 
การบัญช ี

ประธานโปรแกรมวิชา 
การจดัการทัว่ไป 

ประธานโปรแกรมวิชา 
การเงินและ 
การธนาคาร 

ประธานโปรแกรมวิชา
เศรษฐศาสตรธรุกจิ 

ประธานโปรแกรมวิชา 
การตลาด 

ประธานโปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร 

ประธานโปรแกรมวิชา 
การทองเที่ยวและ 

การโรงแรม 

ประธานโปรแกรมวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ 

ประธานโปรแกรมวชิา 
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โครงสรางคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผศ.การันต เจริญสุวรรณ 

ประธานคณะกรรมการ 

ดร.กนิษฐา ศรีภิรมย 
รองประธานคณะกรรมการ 

ผศ.ดร.สิทธิชัย ธรรมเสนห 
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

คุณศุภชัย ศรีงาม 
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

คุณบัณฑิตา ใจวิสุทธิ์หรรษา 
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

ผศ.อิสรีย ดอนคราม 
กรรมการผูแทนโปรแกรมวิชา 

อ.พัตราภรณ อารีเอ้ือ 
กรรมการผูแทนโปรแกรมวิชา 

อ.จิระ ประสพธรรม 
กรรมการผูแทนคณาจารยประจําคณะ 

สุภาภรณ นุชรุงเรือง 
กรรมการและเลขานุการ 
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โครงสรางการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ 

 การบริหารงานภายในคณะวิทยาการจัดการ ไดแบงทีมบริหารออกเปน 2 สวน ไดแกคณะกรรมการบริหารคณะ และคณะกรรมการบริหารในสวนของโปรแกรมวิชา 

นอกจากนี้แลวยังมอบหมายความรับผิดชอบใหรองคณบดีแตละฝายรับผิดชอบในแตละภารกิจหลักของคณะโดยแบงโครงสรางยอยเปนงาน ดังรายละเอียดดังนี้ 

1. คณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ 

ผูชวยศาสตราจารยการันต  เจริญสุวรรณ       คณบดี    ประธาน 
อาจารย ดร.กนิษฐา  ศรีภิรมย         รองคณบดี   รองประธาน 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิทธิชยั ธรรมเสนห        ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
นายศุภชัย ศรีงาม          ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
นางสาวบัณฑิตา ใจวิสุทธิ์หรรษา         ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
ผูชวยศาสตราจารยอิสรีย  ดอนคราม   ผูแทนโปรแกรมวิชา  กรรมการ 
อาจารยพัตราภรณ  อารีเอ้ือ         ผูแทนโปรแกรมวิชา  กรรมการ 
อาจารยจิระ ประสพธรรม          ผูแทนคณาจารยประจําคณะ  กรรมการ 
นางสุภาภรณ  นุชรุงเรือง          หัวหนาสํานักงาน   กรรมการและเลขานุการ 

2. คณะกรรมการบริหาร ประกอบดวย 

ผูชวยศาสตราจารยการันต  เจริญสุวรรณ   คณบดี 
รองศาสตราจารย ดร.ปาจรีย  ผลประเสริฐ   ท่ีปรึกษาคณบดี 
รองศาสตราจารย  ดร.เพชรา  บุดสีทา   ท่ีปรึกษาคณบดี 
ผูชวยศาสตราจารยวรภรณ  โพธิ์เงิน   ท่ีปรึกษาคณบดี 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.รชันวีรรณ  บุญอนนท  รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 
อาจารย ดร.กนิษฐา  ศรีภิรมย    รองคณบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
อาจารยพลอยณัชชา  เดชะเศรษฐศิริ   รองคณบดีฝายบริหารและวางแผน  
อาจารยชลธิชา  แสงงาม     รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 
นางสุภาภรณ  นุชรุงเรือง     หัวหนาสํานักงานคณบดี 
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3. คณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชา  ประกอบดวย 

ผูชวยศาสตราจารยอนุ  ธัชยะพงษ    ประธานโปรแกรมวิชาการบัญชี 
ผูชวยศาสตราจารยราตรี  สิทธิพงษ   ประธานโปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ 
ผูชวยศาสตราจารยอิสรีย  ดอนคราม   ประธานโปรแกรมวิชาการตลาด 
อาจารยสุภาภรณ  หม่ันหา    ประธานโปรแกรมวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม 
อาจารยพัตราภรณ  อารีเอ้ือ    ประธานโปรแกรมวิชาการจดัการท่ัวไป 
อาจารยอนุธิดา  เพชรพิมูล    ประธานโปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร 
อาจารยธัญรดี  บุญปน     ประธานโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร 
อาจารยมนตรี  ใจแนน     ประธานโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

 

4. การบริหารงานของรองคณบดี ประกอบดวย 
  4.1 ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท  รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

        อาจารยยชุิตา  กันหาม่ิง    หัวหนางานวิจัยและนวัตกรรม 
        อาจารยประภัสสร  กลีบประทุม   หัวหนางานบริการวิชาการ 

4.2 ดร.กนิษฐา ศรีภิรมย            รองคณบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
อาจารย ดร.คุณัญญา เบญจวรรณ   หัวหนางานมาตรฐานหลักสูตร การเรียนการสอน และการจัดการความรู   
ผูชวยศาสตราจารยจักรพันธ  หวาจอย  หัวหนางานประกันคุณภาพการศึกษา 

 

4.3 อาจารยชลธิชา แสงงาม    รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 
อาจารยฉัตรชัย  อินทรประพันธ    หัวหนางานกิจการนักศึกษาและศิลปวฒันธรรม 
อาจารยฉัตรชัย  อินทรประพันธ   หัวหนางานศูนยฝกประสบการณวิชาชีพ 
อาจารยธัญรดี บุญปน    หัวหนางานทุนและสวัสดิการนักศึกษา 
อาจารยพัตราภรณ  อารีเอ้ือ   หัวหนาเครือขายกิจการนักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ 
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4.4 อาจารยพลอยณัชชา เดชะเศรษฐศิริ   รองคณบดีฝายบริหารและวางแผน 
นางสุภาภรณ  นุชรุงเรือง    หัวหนางานสํานักงาน 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประจักษ  กึกกอง  หัวหนางานฝายแผน 
ผูชวยศาสตราจารยวรภรณ  โพธิ์เงิน  หัวหนางานการเงิน พัสดุ และงานจัดหารายได    
ผูชวยศาสตราจารยวรภรณ  โพธิ์เงิน  หัวหนางานวิเคราะหความคุมคาการลงทุน/การเงิน 
อาจารยชญานนันท  ศิริกิจเสถียร   หัวหนางานวิเทศสัมพันธและโครงการพิเศษ 
อาจารยพิมพนารา  บรรจง   หัวหนางานประชาสัมพันธและแนะแนวการศึกษา 
อาจารยมนตรี  ใจแนน  หัวหนางานวิเคราะหและพัฒนาระบบ งานสื่อสารสนเทศเครือขายและฐานขอมูลสารสนเทศ  
ผูชวยศาสตราจารยวรรณวณัช ดอนคราม  หัวหนางานบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบภายใน 

 
 



- 38 - 
 

แผนกลยุทธคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ป พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง ปงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

 

สวนที่ 3 
แผนกลยุทธ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร 
ประจําป พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง ปงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

 
ปรัชญา : บูรณาการความรู สูชุมชน บนพ้ืนฐานการมีสวนรวม 

 

ปณิธาน : สรางสรรคคนดี มีคุณธรรม กาวทันเทคโนโลยี มีความสามารถทางธุรกิจ คิดอยางเปนระบบเพ่ือพบความกาวหนา พัฒนาทองถ่ินและสังคม 
 

วิสัยทัศน (Vision) : มุงเนนวิชาการ วิชาชีพดานการบริหารเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
 

พันธกิจ (Missions) : 
1. สรางความเขมแข็งใหกับชุมชนทองถ่ิน 
2. ผลิตบัณฑิตใหมีความรู ทักษะ ความสามารถในศตวรรษท่ี 21 ท่ีมีคุณภาพ 
3. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4. บริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 

 

เปาประสงค (Goals) : 
1. พัฒนาสังคมทองถ่ินใหเขมแข็ง พ่ึงพาตนเองได 
2. ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ มีคุณธรรม และเปนท่ียอมรับของตลาดแรงงาน 
3. นักศึกษา บุคลากร มีการธํารงศิลปะและวัฒนธรรมไทย  
4. มีระบบการบริหารจัดการท่ีทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล 

 

คานิยมหลัก (Core Values) :   คือ “HAPPY” 
  H: Human Resource  ทรัพยากรมนุษยท่ีดี 
  A: Activeness   ความกระตือรือรน 
  P: Participation  รวมแรงรวมใจ 
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  P: Practitioner   นักปฏิบัติ 
  Y: Yield    ผลลัพธท่ีมีคุณภาพ 

 
อัตลักษณ :   บัณฑิตมีจิตอาสา สรางสรรคปญญา พัฒนาทองถิ่น 

นิยาม:   
1. จิตอาสา หมายถึง มีจิตสํานึกเพ่ือสวนรวม เสนอตัว เต็มใจ ตั้งใจเสียสละสิ่งท่ีตนเองมีท้ังแรงกาย เวลา ทรัพยสิน เพ่ือชวยเหลือผูอ่ืนหรือสังคม

ใหเกิด ประโยชนและความสุขมากข้ึน โดยไมหวังผลตอบแทน  
2. สรางสรรคปญญา หมายถึง การเปนผูใฝรูใฝเรียน รักการอาน สะสม และเพ่ิมพูนความรู ทักษะ ความสามารถของตน และแสดงออกผาน

ผลงานการ เขียน การวิจัย การประดิษฐคิดคน การพูด การแสดงในเวทีวิชาการตาง ๆ รวมถึงริเริ่มโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ ท่ีเปนประโยชนตอสวนรวม 

3. พัฒนาทองถิ่น หมายถึง การมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ท่ีสรางโอกาสหรือสงเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน ชุมชน สังคมใหดีข้ึน 
 

เอกลักษณ :  บัณฑิตจิตบริการ 
หมายถึง บัณฑิต นักศึกษา มีความสามารถในการใหบริการเพ่ือประโยชนสวนรวมดวยความประทับใจ 

 
วัฒนธรรมองคกร : 

   เคารพอาวุโส ตรงตอเวลา ใชทรัพยากรอยางคุมคา อนุรักษศิลปวัฒนธรรม  
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การวิเคราะหสภาพแวดลอมของคณะวิทยาการจัดการ (SWOT Analysis) 
  

สภาพแวดลอมภายใน (จุดแข็ง และจุดออน)  

จุดแข็ง (Strengths: S) จุดออน (Weaknesses: W) 
1. นักศึกษาของคณะไดรับรางวัลในการแขงขันทักษะอาชีพในระดับประเทศ 1. คณะยังมีผลงานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชนตอชุมชนจํานวนนอย 
2. คณะผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ เม่ือจบการศึกษาแลว สวนใหญมีงานทํา และ

ประกอบอาชีพตรงสาขา 
2. อาจารยท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกมีจํานวนนอย 

3. บุคลากรของคณะมีอัตลักษณดานศักยภาพท่ีชัดเจน มีความเชี่ยวชาญดาน
วิชาการ และวิชาชีพ ไดรับการยอมรับจากหนวยงานในระดับประเทศ  

3. อาจารยท่ีมีตําแหนงทางวิชาการมีจํานวนนอย 

4. บุคลากรของคณะ มีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง และนําความรูไปใชในการ
พัฒนาผูเรียน ชุมชน ทองถ่ิน ทําใหนักศึกษา ชุมชน ทองถ่ินไดรับการยอมรับ 
และไดรับรางวัลในระดับประเทศ 

4. อาจารยและบุคลากรท่ีมีทักษะดานภาษาตางประเทศในระดับท่ีสื่อสารไดมีนอย 

5. คณะมีผลงานวิจัยท่ีเผยแพรในฐานขอมูลระดับชาติ และนานาชาติจํานวนมาก 5. สื่ออุปกรณเทคโนโลยีท่ีใชในการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมยังไมทันสมัย 

6. มีองคความรูท่ีหลากหลายในการใหบริการชุมชนทองถ่ิน และเปนท่ีรูจักและ
ยอมรับจากชุมชนมากข้ึน 

6. คณะยังไมมีหลักสูตรท่ีมีการบูรณาการระหวางศาสตร ท่ีสามารถพัฒนาทักษะ
ผูเรียน ใหสามารถไปประกอบอาชีพท่ีหลากหลาย  

7. คณะมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะทางวิชาการ และวิชาชีพ
ของผูเรียนอยางหลากหลาย เชน มีการประยุกตใชความรูทฤษฎีกับการปฏิบัติจริง
ในหองปฏิบัติการ ชุมชน สถานประกอบการ การจัดการเรียนการสอนแบบ WIL 
เปนตน 

7. จํานวนผลงานวิจัยท่ีเผยแพรในฐานขอมูลระดับนานาชาติจํานวนนอย 

8. คณะมีการจัดพ้ืนท่ีใหคําปรึกษาแกชุมชน ดานบริหารจัดการ ดานพัฒนาและ
การออกแบบบรรจุภัณฑ ดานสื่อโฆษณาการประชาสัมพันธ และอ่ืนๆ 

8. จํานวนนักศึกษาของคณะมีแนวโนมลดลง  

9. คณะมีเครือขายความรวมมือในการพัฒนาองคกรรวมกัน และมีกิจกรรมรวมกัน
อยางตอเนื่อง 

9. ระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือใชในการบริหารและการตัดสินใจ ยังไมมี
ประสิทธิภาพเพียงพอ 
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จุดแข็ง (Strengths: S) จุดออน (Weaknesses: W) 
10.อาจารยและนักศึกษามีความสัมพันธอันดีตอกันสงผลใหนักศึกษาสามารถ

สําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาท่ีกําหนดอยางมีคุณภาพ 
10. การประเมินผลลัพธการเรียนรูของการบูรณาการการเรียนการสอนกับพันธกิจ 

ยังไมเปนระบบ  
 11. การวางแผนดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมยังไมสอดคลองกับอัตลักษณ 

และความตองการของชุมชนอยางแทจริง 
12. หลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทํางาน (WIL) ยังมีนอย 
13. คณะยังไมมีหลักสูตรท่ีสงเสริมการเปนผูประกอบการ 

 

 สภาพแวดลอมภายนอก (โอกาส และอุปสรรค) 

โอกาส (Opportunities: O) อุปสรรค (Threats: T) 
1. การจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) และการประกันคุณภาพ
การศึกษาทําใหมีหลักสูตรตางๆ  มีการพัฒนาใหมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 

1.รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมการศึกษาตอในสาขาอาชีวศึกษามากข้ึน ทําใหจํานวน
นักศึกษาในสถาบันการอุดมศึกษาลดลง 

2. สถานประกอบการมีสวนรวมในการจัดการเรียนสอนแบบบูรณาการกับการ
ทํางาน มีการจัดการศึกษารวมกับภาคธุรกิจในรูปแบบโครงการสหกิจศึกษา 

2. ประชากรมีจํานวนลดลงทําใหผูเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษามีจํานวนลดลง 
 

3. นโยบายของรัฐบาลมุงใชงานวิจยัในการพัฒนาประเทศ 3. ประชาชนนิยมสงบุตรหลานเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยใหญ 
4.เทคโนโลยีสารสนเทศมีความกาวหนาอยางรวดเร็วเอ้ือตอการพัฒนาการบริหาร
จัดการดานตางๆ 

4. ภาวะการแขงขันของสถาบันการศึกษาท่ีสูงข้ึน ทําใหเกิด การแยงชิงนักศึกษาและ
บุคลากรท่ีมีความสามารถ ซ่ึงสงผลตอการบริหารจัดการดานงบประมาณและบุคลากรของ
คณะ 

5. หนวยงานภายนอกใหการสนับสนุนการใหบริการในระดับชาติท่ีคณะสามารถ
เขาไปใชบริการหรือเปนแหลงเรียนรูดานตางๆท่ีเก่ียวของ 

5. งบประมาณท่ีไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลมีจํานวนนอยลง สงผลตอการบริหาร
จัดการตามพันธกิจของคณะ 

6. หนวยงานภายนอกมีการแสวงหาเครือขายความรวมมือในการดําเนินงานดาน
ตางๆ  

6. กฏหมาย ระเบียบ และระบบดานพัสดุ การเงิน และงบประมาณท่ีเปลี่ยนแปลง 
สงผลตอความคลองตัวในการบริหารจัดการของคณะ 
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โอกาส (Opportunities: O) อุปสรรค (Threats: T) 
7. จังหวัดกําแพงเพชรมีเขตโบราณสถานท่ีไดรับยกยองเปนเมืองมรดกโลก เปน
แหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการอนุรักษ สงเสริม สืบสาน เผยแพรศิลปะและวัฒนธรรม 
ภูมิปญญาทองถ่ิน และสิ่งแวดลอม 

 

8. นโยบายรัฐบาลกระจายความเจริญและการลงทุนออกมายังสวนภูมิภาคมาก
ข้ึน รวมท้ังนโยบายการกระจายอํานาจสูทองถ่ิน เพ่ิมโอกาสให คณะเขาถึงแหลง
งบประมาณไดมากข้ึน 

 

9. นโยบายของภาครัฐ เชน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป แผนพัฒนา
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12  นโยบายการปรับยุทธศาสตรใหม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ป มุงเนนการบริหารจัดการพัฒนาองคกรให
คุณภาพท่ีเปนเลิศ 
10. หนวยงานภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชนมีแนวปฏิบัติท่ีดีในการบริหารจัดการ
ท่ีสามารถเปนตัวอยางและเปนแหลงเรียนรูได 

 

ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issues) : 
1. การพัฒนาทองถ่ินดวยพันธกิจสัมพันธคณะวิทยาการจัดการกับสังคมทองถ่ิน 
2. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพและมีคุณธรรม 
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะใหทันสมัย มีธรรมาภิบาล 

 

เปาประสงค/กลยุทธในแตละประเด็นยุทธศาสตรคณะ (Strategic Issues) 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาทองถิ่นดวยพันธกิจสัมพันธคณะวิทยาการจัดการกับสังคมทองถิ่น 
เปาประสงค: 

1. พัฒนาสังคมทองถ่ินใหเขมแข็ง พ่ึงพาตนเองได  
กลยุทธ: 

1.1 ยกระดับศักยภาพชุมชนใหพ่ึงพาตนเองได 
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1.2 สงเสริมใหบุคลากรตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ 
1.3 สนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรมีการนําผลงานวิชาการ งานวิจัยและนวัตกรรมไปใชประโยชนในการพัฒนาสังคมทองถ่ิน 
1.4 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหแกชุมชนทองถ่ิน 

ตัวช้ีวัด:  
1.1 จํานวนชุมชนหรือประเด็นท่ีไดรับการชี้นําแกไขปญหา 
1.2 จํานวนบทความท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ  
1.3 จํานวนอาจารยท่ีมีผลงานดานวิชาการ วิจัย และนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาชุมชนทองถ่ิน 
1.4 จํานวนผลงานวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรมท่ีนําไปใชประโยชนในการพัฒนาชุมชนทองถ่ิน 
1.5 จํานวนผลงานดานศิลปวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาชุมชนทองถ่ิน  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพและมีคุณธรรม 
 

เปาประสงค: 

2. ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ มีคุณธรรมและเปนท่ียอมรับของตลาดแรงงาน 
 

กลยุทธ:  

2.1 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหมีมาตรฐานเปนท่ียอมรับ 
2.2 พัฒนาศักยภาพอาจารย 
2.3 ผลิตบัณฑิตตรงกับความตองการของผูใชบัณฑิต ท้ังดานสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะบัณฑิตศตวรรษท่ี 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ คือ มีทัศนคติท่ีดี

และถูกตอง มีพ้ืนฐานชีวิตท่ีม่ันคงเขมแข็ง มีอาชีพ มีงานทํา และมีความเปนพลเมืองท่ีดี มีวินัย 
 
 

ตัวช้ีวัด:  
2.1 รอยละหลักสูตรระดับอุดมศึกษาท่ีมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับดี 
2.2 จํานวนหลักสูตรท่ีถูกปรับใหทันสมัย ท่ีตอบสนองตอการพัฒนาทองถ่ินและสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ 
2.3 จํานวนหลักสูตรท่ีมีการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทํางาน 
2.4 รอยละอาจารยท่ีไดรับการพัฒนาศักยภาพ 
2.5 รอยละของนักศึกษาปสุดทายท่ีผานการประเมินคุณภาพตามกรอบ KPRUQF โดยไดรับคะแนนประเมินไมนอยกวา 3.51 จากคะแนน 5 
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2.6 อัตราการไดงานทํา/ทํางานตรงสาขา/ประกอบอาชีพอิสระท้ังตามภูมิลําเนาและนอกภูมิลําเนา ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภายในระยะเวลา 1 ป 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะใหทันสมัย มีธรรมาภิบาล 
 

เปาประสงค: 

3. มีระบบการบริหารจัดการท่ีทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล 
 

กลยุทธ: 
3.1 พัฒนาองคการใหมีระบบการบริหารจัดการท่ีดี 
3.2 สรางวัฒนธรรมองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรูและนวัตกรรม 
3.3 สรางเครือขายความรวมมือดานวิชาการหรือการพัฒนาองคกร  
3.4 พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือการจัดหารายได 

 

ตัวช้ีวัด:  
3.1 ความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีตอระบบการบริหารจัดการของคณะ 
3.2 ผลการประเมินผูบริหารตามหลัก ธรรมาภิบาล 
3.3 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑการประกันคุณภาพภายใน ระดับคณะ 
3.4 จํานวนเครือขายท่ีดําเนินกิจกรรมความรวมมือดานวิชาการหรือการพัฒนาองคกรท่ีบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมาย 
3.5 จํานวนหลักสูตรระยะสั้น/การใหบริการท่ีกอใหเกิดรายได  
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ความเช่ือมโยงประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ 

1. การพัฒนาทองถ่ินดวยพันธกิจ
สัมพันธคณะวิทยาการจัดการกับ
สังคมทองถ่ิน 

1. พัฒนาสงัคมทองถ่ินใหเขมแข็ง พึ่งพา
ตนเองได 

1.1 ยกระดับศักยภาพชุมชนใหพึ่งพาตนเองได 
1.2 สงเสริมใหบุคลากรตีพิมพเผยแพรผลงานวิจยัในระดบัชาตแิละนานาชาต ิ
1.3 สนับสนนุและสงเสริมใหบคุลากรมีการนําผลงานวชิาการ งานวิจัยและนวัตกรรมไปใช

ประโยชนในการพัฒนาสงัคมทองถ่ิน 
1.4 ทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรมใหแกชุมชนทองถ่ิน 

2. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
การผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพและมี
คุณธรรม 

 

2. บัณฑิตมีคุณภาพ มีคุณธรรมและเปนที่
ยอมรับของตลาดแรงงาน 

2.1 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหมีมาตรฐานเปนทีย่อมรับ 
2.2 พัฒนาศักยภาพอาจารย 
2.3 ผลิตบัณฑิตตรงกับความตองการของผูใชบัณฑติ ทั้งดานสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะ

บัณฑิตศตวรรษที่ 21 และคุณลกัษณะ 4 ประการ คือ มีทัศนคติที่ดีและถูกตอง มีพื้นฐาน
ชีวิตที่มั่นคงเขมแข็ง มีอาชีพ มีงานทาํ และมีความเปนพลเมืองที่ดี มีวินัย 

3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะ
ใหทันสมัย มีธรรมาภิบาล 

 
 

3. มีการบริหารจัดการที่ทันสมยัตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

3.1 พัฒนาองคการใหมีระบบการบริหารจัดการที่ด ี
3.2 สรางวัฒนธรรมองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรูและนวัตกรรม 
3.3 สรางเครือขายความรวมมือดานวชิาการหรือการพัฒนาองคกร  
3.4 พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพือ่การจัดหารายได 
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แผนผังการเช่ือมโยงกลยุทธ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 

การพัฒนาทองถิ่นดวยพันธกิจสัมพันธคณะวิทยาการจัดการ

กับสังคมทองถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 

การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตใหมี

คณภาพและมีคณธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 

พัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะใหทันสมัย มีธรรมาภิบาล 

 

วิสัยทัศน : มุงเนนวิชาการ วิชาชีพดานการบรหิารเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
 

เปาประสงคท่ี 1 

พัฒนาสังคมทองถิ่นใหเขมแข็งพ่ึงพาตนเองได 

เปาประสงคท่ี 3 

เปาประสงคท่ี 2 

บัณฑิตมีคุณภาพ มีคุณธรรมและเปนท่ียอมรับของ

ตลาดแรงงาน 

เปาประสงคท่ี 3 

มีระบบการบริหารจัดการท่ีทันสมัย 

ตามหลักธรรมาภิบาล 

พันธกิจท่ี 1 

สรางความเขมแข็งใหกับชุมชนทองถิ่น 

พันธกิจท่ี 2 

ผลิตบัณฑิตใหมีความรู ทักษะ ความสามารถในศตวรรษท่ี 21 

ท่ีมีคณภาพ 

พันธกิจท่ี 3 

บริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 

5 ตัวชี้วัด 5 ตัวชี้วัด 6 ตัวชี้วัด 

4 กลยุทธ 4 กลยุทธ 3 กลยุทธ 
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มิติ
ดา

น 

ปร
ะส

ิทธ
ิผล

 

มิติ
ดา

น 

คณ
ภา

พ
 

มิติ
ดา

น 

พั
ฒ

นา
อง

คก
ร 

การบริการวิชาการท่ี

ตอบสนองความตองการ

ของทองถ่ิน 

มิติ
ดา

น 

ปร
ะส

ิทธ
ิภา

พ 

แผนที่ยุทธศาสตร คณะวิทยาการจัดการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 

บริหารจัดการดาน

ศิลปะและ

วัฒนธรรมที่มี

ประสิทธิภาพ 

ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

วิสัยทัศน : มุงเนนวิชาการ วิชาชีพดานการบริหารเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 

การยกระดับมาตรฐานการผลิตบัณฑิตใหมีคณภาพและมีคณธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 

การพัฒนาทองถ่ินดวยพันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคมทองถ่ิน 

นักวิจัยท่ีมีคุณภาพ 

ระดับชาติ/ 

ระดับนานาชาติ 

นักศึกษา/ประชาชน

ดํารงชีวิตตามรากฐาน

ศิลปวัฒนธรรม 

บัณฑิตใหมีคุณภาพและมีคุณธรรม   

พัฒนาหนวยงานดาน 

ศิลปะและวัฒนธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 

การพัฒนาระบบบริหารจัดการคณะใหทันสมัย มีธรรมาภิบาล  

คณะฯมีระบบบริหารจัดการที่มี

ประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมคุณภาพ

ผลผลิตและบริการ 

คณะมีภาพลักษณที่ดี

มีคุณภาพ 

พัฒนานวัตกรรมและแหลงเรียนรู 

พัฒนาสมรรถนะบุคลากร พัฒนาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

พัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา 

พัฒนาอาคารสถานท่ี       

และสภาพแวดลอม 
พัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

บุคลากรมีสมรรถนะในการ

ทํางาน 

ระบบบริหาร

งานวิจัยและ

นวัตกรรมมี

ประสิทธิภาพ 

ศักยภาพและ

มาตรฐานการบริการ

วิชาการแกสังคม 

เพ่ิมศักยภาพบัณฑิต 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 

อาคารและสภาพแวดลอมที่ดี 

ระบบการประกันคุณภาพ 

ผลการประเมินการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

พัฒนาหลักสูตร 

การบริการวิชาการ 

พัฒนาเครือขายความรวมมือทาง

วิชาการและงานวิจัย 

ทองถ่ินเชื่อม่ันในคณะฯและ

มหาวิทยาลัย 
บัณฑิตใหมีคุณภาพและมีคุณธรรมมีสมรรถนะตามมาตรฐาน 

พัฒนาหลักสูตร 

พัฒนากระบวนการนําเขาและการผลิตบัณฑิต 

Green 
Universit

การประชาสัมพันธเชิงรุก 

่  

อาจารยและบุคลากร

มีคุณภาพ 

บุคลากรทุกระดับ 

 

สรางเครือขายความรวมมือทาง

วิชาการและงานวิจัยทั้ง 

ใ  

พัฒนาองคความรู งานวิจัย  

งานสรางสรรคและนวัตกรรม 
พัฒนาอาจารยในแตละ

สาขาวิชา 

เสริมสรางศักยภาพชุมชนตาม

แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

สรางนวัตกรรม 

สรางเครือขายการผลติ

และพัฒนาบัณฑิต 

พัฒนาระบบการบริหารงานวิจัย 

พัฒนาหลักสูตร       

ทุกระดับ 
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วิสัยทัศนคณะวิทยาการจัดการ : มุงเนนวิชาการ วิชาชีพ ดานการบริหารเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น (11 กลยุทธ) 
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2.3 ผลิตบัณฑิตตรงกับความตองการของผูใชบัณฑิต ท้ังดาน

สมรรถนะวิชาชีพ ทักษะบัณฑิตศตวรรษท่ี 21  และคุณลักษณะ 4 
ประการ คือ มีทัศนคติท่ีดีและถูกตอง มีพ้ืนฐานชีวิตท่ีมั่นคงเขมแข็ง 

มีอาชีพ มีงานทํา และมีความเปนพลเมืองท่ีดี มีวินัย  

3.4 พัฒนาหลักสูตรระยะส้ันเพ่ือการ

จัดหารายได 

3.1 พัฒนาองคการใหมีระบบการ

บริหารจัดการท่ีดี 

1.2 สงเสริมใหบุคลากร

ตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย

ในระดบัชาติและนานาชาติ 

1.1 ยกระดับศักยภาพชุมชนใหพ่ึงพาตนเองได 

1.4 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหแกชุมชนทองถ่ิน 

1.3 สนับสนุนและสงเสริมให

บุคลากรมีการนําผลงานวิชาการ 

งานวิจัย และนวัตกรรมไปใช

ประโยชนในการพัฒนาสังคม

  

2.1 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหมีมาตรฐานเปนท่ียอมรับ 

2.2 พัฒนาศักยภาพอาจารย 

3.2 สราง

วัฒนธรรม

องคกรใหเปน

องคกรแหงการ

เรียนรูและ

นวัตกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 

การยกระดับมาตรฐานการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพและมี

คณธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 

การพัฒนาทองถ่ินดวยพันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคม

ทองถ่ิน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 

การพัฒนาระบบบริหารจัดการคณะ

ใหทันสมัย มีธรรมาภิบาล  

3.3 สราง

เครือขายความ

รวมมือดาน

วิชาการหรือ

การพัฒนา

องคกร 
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ท่ี ตัวช้ีวัด น้ําหนัก หนวยวัด 
ขอมูล
พ้ืนฐาน  
ป 2562 

คาเปาหมายป 
ผูรับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาทองถิ่นดวยพันธกิจสัมพันธคณะวิทยาการจัดการกับสังคมทองถิ่น : (รอยละ 30) 

1 จํานวนชุมชนหรือประเด็นทีไ่ดรับการชี้นาํแกไขปญหา 6 
แหง/ 

ประเด็น
ปญหา 

1 - - 1 1 1 
ผศ.ดร.รัชนีวรรณ 

บุญอนนท 

2 
จํานวนบทความทีไ่ดรับการตีพมิพ/เผยแพรในระดับชาติและ
นานาชาติ  

6 ผลงาน 21 3 3 3 3 3 
ผศ.ดร.รัชนีวรรณ 

บุญอนนท 

3 
จํานวนอาจารยที่มีผลงานดานวชิาการ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนา
ชุมชนทองถ่ิน 

6 ผลงาน 5 2 3 4 4 5 
ผศ.ดร.รัชนีวรรณ 

บุญอนนท 

4 
จํานวนผลงานวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรมที่นาํไปใชประโยชน         
ในการพัฒนาชุมชนทองถ่ิน 

6 ผลงาน 5 2 3 4 4 5 
ผศ.ดร.รัชนีวรรณ 

บุญอนนท 

5 จํานวนผลงานดานศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชุมชนทองถ่ิน 6 ผลงาน 4 2 3 3 4 4 
อ.ชลธิชา  
 แสงงาม 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพและมีคุณธรรม : (รอยละ 38) 
6 รอยละหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาระดับด ี
7 รอยละ 100 - - 60 65 70 

อ.ดร.กนิษฐา  
ศรีภิรมย 

7 จํานวนหลักสูตรที่ถูกปรับใหทันสมัย ที่ตอบสนองตอการพัฒนา
ทองถ่ินและสอดคลองกับการพฒันาประเทศ 

7 หลักสูตร - - - 1 2 2 
อ.ดร.กนิษฐา  

ศรีภิรมย 

ตัวช้ีวัดและเปาหมายในระยะ 5 ป พ.ศ.2561 – 2565  (ฉบับปรับปรงุ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563) 
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ท่ี ตัวช้ีวัด น้ําหนัก หนวยวัด 
ขอมูล
พ้ืนฐาน  
ป 2562 

คาเปาหมายป 
ผูรับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 

8 
จํานวนหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการ
ทํางาน 

6 หลักสูตร 1 - - 1 2 2 
อ.ดร.กนิษฐา  

ศรีภิรมย 

9 รอยละอาจารยทีไ่ดรับการพฒันาศักยภาพ 6 รอยละ 100 40 40 50 60 60 
อ.ดร.กนิษฐา  

ศรีภิรมย 

10 
รอยละของนักศึกษาปสุดทายทีผ่านการประเมินคุณภาพตามกรอบ 
KPRUQF โดยไดรับคะแนนประเมินไมนอยกวา 3.51 จากคะแนน 5 

6 รอยละ 100 40 40 50 60 60 
อ.ชลธิชา   
แสงงาม 

11 
อัตราการไดงานทาํ/ทาํงานตรงสาขา/ประกอบอาชพีอิสระ ทั้งตาม
ภูมิลําเนาและนอกภูมิลาํเนาของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภายใน
ระยะเวลา 1 ป 

6 รอยละ 99.40 40 40 50 60 60 
อ.ดร.กนิษฐา      

ศรีภิรมย 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะใหทันสมัย มีธรรมาภิบาล : (รอยละ 32) 

12 ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอระบบการบริหารจัดการของคณะ 7 
คะแนน
คาเฉลี่ย 

4.08 2.80 3.00 3.20 3.40 3.50 
อ.พลอยณัชชา  
เดชะเศรษฐศิริ 

13 ผลการประเมินผูบริหารตามหลกัธรรมาภิบาล 6 
คะแนน
คาเฉลี่ย 

4.14 3.50 3.50 4.00 4.00 4.00 
อ.พลอยณัชชา  
เดชะเศรษฐศิริ 

14 
ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑการประกัน
คุณภาพภายใน ระดบัคณะ 
 

7 
คะแนน
คาเฉลี่ย 

4.62 3.01 3.51 4.01 4.01 4.51 
อ.ดร.กนิษฐา      

ศรีภิรมย 

15 
จํานวนเครือขายที่ดําเนินกิจกรรมความรวมมือดานวิชาการหรือการ
พัฒนาองคกรที่บรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมาย 

6 เครือขาย 5 1 2 3 4 5 
อ.พลอยณัชชา  
เดชะเศรษฐศิริ 

16 จํานวนหลักสูตรระยะสั้น/การใหบริการที่กอใหเกิดรายได 6 
หลักสูตร
ระยะสั้น 

- - - 1 2 3 
ผศ.การันต   

เจริญสุวรรณ 

รวม 100.00    
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การถายทอดยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565) 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาทองถ่ินดวยพันธกิจสัมพันธคณะวิทยาการจัดการกับสังคมทองถ่ิน 
 

กลยุทธ ตัวชี้วัด โครงการ 
1.1 ยกระดับศักยภาพชุมชนใหพึ่งพาตนเองได 1.1 จํานวนชุมชนหรือประเด็นที่ไดรับการชี้นาํ

แกไขปญหา 
1. การสงเสริมกิจกรรมส่ือสารศลิปวัฒนธรรมทางนิเทศศาสตรเพ่ือชุมชน 
2. โครงการสืบสาน สืบศิลป ตามถิ่นรอยไท รวมใสใจส่ิงแวดลอม 
3. ยกระดับสินคาชุมชน OTOP โดยคณะวิทยาการจัดการ 
4. จัดทําวารสารการจัดการและการพัฒนาทองถิ่น 
5. การพัฒนาการจัดเก็บเอกสารทางการเงินของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
จังหวัดกําแพงเพชร 
6. ศูนยพัฒนาศกัยภาพทรัพยากรมนุษยสูความเปนเลิศ 
7. โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนดานการทองเที่ยวโดยชุมชน 
8. การแสดงรวมสมัยเพ่ืองานนิเทศศาสตร 
9. คอมพิวเตอรธุรกิจบริการวิชาการสูชุมชน 
10.โครงการบริการวิชาการสรางเสริมศักยภาพดานเศรษฐกิจและสังคมสูชุมชน 
11. โครงการทองเที่ยวบรกิารวิชาการสูชุมชน 
12. การเงินเพ่ือชุมชนและเยาวชน 
13. บรกิารวิชาการดานการจัดการ 
14. โครงการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชน 
15. โครงการจัดทําบัญชีครวัเรือน เพ่ือเสริมสรางภูมิปญญาตามแนวคิดปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

1.2 สงเสริมใหบุคลากรตีพิมพเผยแพร
ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาต ิ

1.2 จํานวนบทความทีไ่ดรับการตีพิมพเผยแพร
ในระดับชาติและนานาชาต ิ

1.3 สนับสนนุและสงเสริมใหบุคลากรมีการนํา
ผลงานวชิาการ งานวจิัยและนวตักรรมไป
ใชประโยชนในการพัฒนาสังคมทองถ่ิน 

1.3 จํานวนอาจารยที่มผีลงานดานวชิาการ 
วิจัย และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชมุชนทองถ่ิน 

1.4 จํานวนผลงานวชิาการ งานวิจัย และ
นวัตกรรมที่นําไปใชประโยชนในการพัฒนา
ชุมชนทองถ่ิน 

1.4 ทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรมใหแกชุมชน
ทองถ่ิน 

 
 
 
 
 
 

1.5 จํานวนผลงานดานศิลปวัฒนธรรมเพื่อ
พัฒนาชุมชนทองถ่ิน  
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2  การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพและมีคุณธรรม 
 

กลยุทธ ตัวชี้วัด โครงการ 
2.1 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหมีมาตรฐาน

เปนที่ยอมรับ 
2.1 รอยละหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่มีผล

การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับด ี
1. สนับสนุนนักศึกษาเขารวมการแขงขันทักษะดานนิเทศศาสตร 
2. พัฒนานักศึกษาการสรางสื่อสมัยใหมเพื่องานนิเทศศาสตร 
3. พัฒนานักศึกษาโปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร 
4. พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและเสริมสรางจติอาสาสําหรับนักนิเทศ

ศาสตร 
5. พัฒนาทักษะคอมพิวเตอรดานการออกแบบสําหรับนักศึกษาโปรแกรม

วิชาการตลาด 
6. นิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชพี 
7. โครงการบริหารหลักสูตร 
8. เตรียมความพรอมนักศึกษาใหมและสานสัมพนัธนองพี่คอมพิวเตอรธุรกิจ 

โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
9. สืบสานวัฒนธรรมวิทยาการจดัการ 
10. โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพพนักงานโรงแรมและมัคคุเทศก 
11. โครงการบริหารจัดการเพื่อพัฒนางานคุณภาพการศึกษาคณะวิทยาการ

จัดการ 
12. พัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพทางการตลาด 
13. อบรมทักษะดานเทคโนโลยสีารสนเทศคณะวิทยาการจัดการ 
14. โครงการเตรียมความพรอมสําหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการทองเที่ยวและ

การโรงแรม 
15. พัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
16. คุณรัก ลูกครูรักศิษย รวมผลิตบัณฑติที่มีคุณภาพ 
17. สงเสริมประสบการณและศักยภาพการแขงขันใหกับนักศึกษา โปรแกรมวิชา

คอมพิวเตอรธุรกิจ 

2.2 จํานวนหลักสูตรที่ถูกปรับใหทันสมัย ที่
ตอบสนองตอการพัฒนาทองถ่ินและ
สอดคลองกับการพัฒนาประเทศ 

2.3 จํานวนหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการ
สอนเชิงบูรณาการกับการทาํงาน 

2.2 พัฒนาศักยภาพอาจารย 2.4 รอยละอาจารยที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพ 

2.3 ผลิตบัณฑิตตรงกับความตองการของผูใช
บัณฑิต ทัง้ดานสมรรถนะวชิาชพี ทักษะ
บัณฑิตศตวรรษที่ 21 และคุณลกัษณะ 4 
ประการ คือ มีทัศนคติที่ดีและถูกตอง มี
พื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเขมแข็ง มีอาชีพ มีงานทํา 
และมีความเปนพลเมืองที่ดี มีวนิัย 

 
 
 
 
 
 
 

2.5 รอยละของนักศึกษาปสุดทายที่ผานการ
ประเมินคุณภาพตามกรอบ KPRUQF โดย
ไดรับคะแนนประเมินไมนอยกวา 3.51 จาก
คะแนน 5 

2.6 อัตราการไดงานทาํ/ทาํงานตรงสาขา/
ประกอบอาชีพอิสระทั้งตามภูมลิําเนาและ
นอกภูมิลําเนา ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ ภายในระยะเวลา 1 ป 
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กลยุทธ ตัวชี้วัด โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18. เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสาเพื่อพัฒนาทองถ่ิน โปรแกรม
วิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

19. ปจฉิมนิเทศ-พี่พบนอง โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
20. ศึกษาดูงานดานคอมพิวเตอรธุรกิจ นักศึกษา กศ.บป. 
21. ศึกษาดูงานและเสริมสรางความแข็งแกรงทางวชิาการ โปรแกรมวิชา

คอมพิวเตอรธุรกิจ 
22. พัฒนาสมรรถนะวจิัยคณะวทิยาการจัดการ 
23. โครงการอบรมพัฒนาทักษะทางวชิาชีพดานคอมพิวเตอรธุรกิจ 
24. คายพัฒนาผลงานทางวชิาการและวิจัยคณะวิทยาการจัดการ 
25. ศึกษาดูงานนักศึกษาโปรแกรมวิชาการตลาด 
26. แขงขันทักษะทางการตลาด 
27. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชาการบัญช ี
28. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสาํหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการตลาด 
29. โครงการพัฒนาทักษะทางดานคอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษาโปรแกรม

วิชาการบัญช ี
30. การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการ และ

การทํานบุํารุงศิลปะวฒันธรรม 
31. โครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเปนพระราชกุศล แดพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว 
32. ผูกขอตอขวัญสายสัมพันธบญัช ี
33. โครงการอบรมเชิงทฤษฎี และเชิงปฏิบัติงานดานบัญชี (Simulation) 
34. พัฒนาทักษะการเงินการธนาคารยคุการเงินดิจิทลั  โปรแกรมวิชาการเงิน

และการธนาคาร 
35. กีฬาระหวางคณะคณะวิทยาการจัดการ 
36. ศึกษาดูงานนักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญช ี
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กลยุทธ ตัวชี้วัด โครงการ 
37. วิทยาการเรียนรูสูวิถีชุมชน 
38. โครงการปฏิบัติธรรมตามหลักวิถีพุทธเพื่อเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม 
39. กิจกรรมพัฒนาทักษะทางการเงิน 
40. โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพการบัญช ี
41. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมคณะวิทยาการจัดการ 
42. โครงการศึกษาดูงานและฝกทักษะวิชาชีพดานการทองเที่ยวและการโรงแรม 
43. โครงการสรางความตระหนกัดานคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ

บัญช ี
44. ศึกษาดูงานดานการเงินและการธนาคาร 
45. โครงการไหวครูบิดามัคคุเทศกไทย 
46. พัฒนาทรัพยากรสนับสนนุการเรียนรูของโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป 
47. ปจฉิมนิเทศและสายใยนองพี่การจัดการทั่วไป 
48. อบรมนักการเงินมืออาชีพ 
49. ศึกษาดูงานและเสริมสรางความแข็งแกรงทางวชิาการ โปรแกรมการจัดการ

ทั่วไป 
50. แผนธุรกิจจําลองการจัดการทั่วไป 
51. สานสัมพนัธนองพี่และเตรียมความพรอมนักศึกษาใหม 
52. โครงการอบรมการพัฒนาบคุลิกภาพ และการสรางภาวะผูนํา โปรแกรม

วิชาการจัดการทั่วไป 
53. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษการจัดการทั่วไป 
54. โครงการพัฒนาศักยภาพและสงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของ

นักศึกษา 
55. โครงการสงเสริมและสนบัสนุนการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับ

การทํางาน (WIL) 
56. โครงการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทํางาน WIL  
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะใหทันสมัย มีธรรมาภิบาล 
 

กลยุทธ ตัวช้ีวัด โครงการ 
3.1 พัฒนาองคการใหมีระบบการบริหาร

จัดการท่ีดี 
3.1 ความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีตอระบบ
การบริหารจัดการของคณะ 

 
1. บริหารจัดการงานโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร 
2. บริหารจัดการงานกิจการนักศึกษา 
3. บริหารงานโปรแกรมวิชาการตลาด 
4. พัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ 
5. เครือขายความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 
6. บริหารสํานักงาน  (พัฒนาปรับปรุงบริหารจัดการ) 
7. โครงการบริหารงานโปรแกรมวิชาการบญัชี 
8. วิทยาการจัดการวิชาการ 

3.2 ผลการประเมินผูบริหารตาม 
หลักธรรมาภิบาล 

3.2 สรางวัฒนธรรมองคกรใหเปนองคกร 
แหงการเรียนรูและนวัตกรรม 

3.3 ผลการประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาตามเกณฑการประกันคุณภาพ
ภายใน ระดับคณะ 

3.3 สรางเครือขายความรวมมือดานวิชาการ
และการพัฒนาองคกร 

3.4 จํานวนเครือขายท่ีดําเนินกิจกรรมความ
รวมมือดานวิชาการหรือการพัฒนาองคกรท่ี
บรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมาย 

3.4 พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือการจัดหา
รายได 

3.5 จํานวนหลักสูตรระยะสั้น/การใหบริการ
ท่ีกอใหเกิดรายได  
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สวนที่  4 
การแปลงแผนกลยุทธ ระยะ 5 ป สูการปฏิบัต ิ

 
การแปลงแผนกลยุทธ คณะวิทยาการจัดการ ประจําป พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับปรับปรุง ปงบประมาณ พ.ศ. 2563) สูการปฏิบัติ หมายถึง การนําแผนกลยุทธไป

จัดทําเปนแผนปฏิบัติราชการประจําป  โดยการถายทอดนโยบาย ผลผลิต ผลลัพธ และคาเปาหมายใหแก สํานักงานคณะฯ/โปรแกรมวิชา ภายในคณะฯเพ่ือใชเปนแนวทาง
ในการปฏิบัติงาน ใหเปนไปอยางสอดประสานกันท้ังในแงทิศทางและจังหวะเวลา  โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
 - การถายทอดแผนกลยุทธ ประจําป พ.ศ. 2561-2565 สูสํานักงานคณะฯ/โปรแกรมวิชา ภายในคณะฯ โดยการชี้แจง ทําความเขาใจและความชัดเจนในแต
ละประเด็น จัดกิจกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ เพ่ือกําหนดเปาหมาย แผนงาน/โครงการ ตลอดจนทรัพยากรสําหรับจัดทํางบประมาณประจําป การกํากับผลการปฏิบัติงาน
ตอไป 
 - สนับสนุนใหสํานักงานคณะฯ/โปรแกรมวิชา ชี้แจงและทําความเขาใจในแตละประเด็นท่ีตัวเองรับผิดชอบสูคณาจารยและบุคลากรในรูปแบบตาง ๆ เชน การ
ประชุมสัมมนา เปนตน 
 - พิจารณาสนับสนุนเพ่ือใหโครงการท่ีกําหนดไวสามารถดําเนินการไปได  ท้ังนี้มหาวิทยาลัย/หนวยงานตองใหการสนับสนุนในดานการปรับโครงสราง  การ
ปรับระบบงานหรอืระเบียบ  การจัดหรือปรับบุคลากร  การจดัสรรหรือจัดหางบประมาณ  การสนับสนุนสถานท่ี  วัสดุ  อุปกรณ 
 - การสรางพลังและความรวมมือเพ่ือนําไปสูผลท่ีตั้งเปาหมายไวตามแผนงานและโครงการ เรื่องท่ียากท่ีสุด คือ การเปลี่ยนแปลงและการใหบุคลากรยอมรับ
การเปลี่ยนแปลง ดังนั้น วิธีท่ีจะนํามาใชประกอบดวย การมีสวนรวม การทํางานเปนทีม ความผูกพันและการยอมรับ การจูงใจ 
 - คณะฯ จัดระบบการสื่อสารองคกรอยางท่ัวถึงและตอเนื่องแกสาธารณะและบุคลากรทุกระดับ  การวางระบบสนับสนุนตาง ๆ เชน การบริหารการ
เปลี่ยนแปลง การพัฒนาบุคลากร การบริหารแบบมีสวนรวม  เพ่ือถายทอดวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายท่ีสําคัญใหแกสวนตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 
 - การบริหารผลการดําเนินงาน  คณะจะจัดระบบการบริหารผลการดําเนินงานใหมีกลไกเพ่ือเฝาระวังและตรวจสอบผลการดําเนินงานท่ีมีความคลาดเคลื่อน
จากแผน  เพ่ือประกอบการตัดสินใจวาจะตองมี การแกไขอยางไร โดยใหมีการรายงานตามลําดับข้ันของความรับผิดชอบเปนรายไตรมาส วิธีการติดตาม จะใชการกําหนด
ตารางเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดการทํากิจกรรมเปนกลไกกํากับ 
 - การติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน ของงาน/โครงการและความสําเร็จของโครงการ  คณะจะจัดใหมีกลไกเพ่ือควบคุมการปฏิบัติงานตามกลยุทธ และ
กอใหเกิดการปรับปรุงอยางตอเนื่อง  ตลอดจนการเรียนรูในองคกร  โดยดําเนินการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานท่ีไดจริงกับเปาหมายท่ีกําหนดไวท้ังในรูปผลผลิต  
(Output)  และผลลัพธ  (Outcome)   
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แผนผังการแปลงแผนกลยุทธ ประจําป พ.ศ. 2561 – 2565 สูการปฏิบัติ 

การถายทอดและแปลงแผน 

ระดับหลักสตูร/สาขาวิชา/หนวยงาน 

แผนปฏิบัตริาชการประจําปของคณะ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 

ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

แผนกลยุทธ คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

ประจําป พ.ศ. 2561 – 2565 

- การสื่อสารในองคกร 

 

- การพัฒนาภาวะผูนํา 

 

- การพัฒนาบุคลากร 

 

- การจัดการความรู 

 

- การบริหารการเปลี่ยนแปลง 

 

- การบริหารแบบมีสวนรวม 

 

-  การทํางานเปนทีม 

 

-  การบริหารผล 

   การดําเนินงาน 

 

-  การกํากับติดตาม 

   และประเมินผล 

 

-  การวิเคราะห 

   สถานการณ 

 

-  ระบบแรงจูงใจ 

 

ทบทวนแผน  
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
และคูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผานการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ ในการประชุมกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี 2/2562 ณ วันท่ี 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  
และผานการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  

ครั้งท่ี 8/2562 ณ วันท่ี 11 กนัยายน พ.ศ. 2562 
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คํานํา 
 

การกํากับ ติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการเปนกิจกรรมท่ีสําคัญ เพราะสามารถนําขอมูลดังกลาวมาวิเคราะหติดตาม กํากับการบริหารแผนงาน และ
งบประมาณอยางถูกตอง และเพียงพอ อีกท้ังยังเปนขอมูลสําหรับผูบริหารของคณะวิทยาการจัดการ เพ่ือใหสามารถตัดสินใจในการบริหารคณะฯ ไดอยาง 
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มี
จุดมุงหมายเพ่ือชวยใหแตละโปรแกรมวิชาและหนวยงานภายในคณะฯ มีความเขาใจในสาระสําคัญ กลไกของการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการเพ่ือใหมีการ
ดําเนินงานตามพันธกิจตางๆ ตามเปาหมายท่ีคณะฯ ไดกําหนดคูมือเลมนี้เปนคูมือท่ีอธิบายใหเห็นภาพรวมท้ังหมด ซ่ึงจะทําใหบุคลากรภายในคณะฯ เขาใจกรอบแนวทางใน
ภาพรวม และในรายตัวชี้วัดตามระบบ และกลไกการประเมินผลการปฏิบัติราชการของคณะวิทยาการจัดการ 

ฝายแผน และวิจัยคณะวิทยาการจัดการหวังเปนอยางยิ่งวา คูมือเลมนี้จะเปนประโยชนกับโปรแกรมวิชา และหนวยงานภายในคณะฯ รวมท้ังบุคลากรภายในคณะ
วิทยาการจัดการ ผูท่ีสนใจ และขอขอบคุณอาจารย และบุคลากรภายในคณะวิทยาการจัดการทุกทานท่ีไดใหความรวมมืออยางดียิ่งในการแสดงความคิดเห็น และรวม
พัฒนาแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของคณะวิทยาการจัดการ ซ่ึงเปนท่ีมาของการจัดทําคูมือเลมนี้  

 
 

ฝายบริหารและวางแผน 
 คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  

30 กันยายน 2562 
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1. หลักการ และเหตุผล 

คณะวิทยาการจัดการไดตระหนักถึงความสาํคัญของการปรับปรุงและพัฒนาคณะเพ่ือใหไดคุณภาพ และมาตรฐานของการจัดการศึกษาท่ีเปนท่ียอมรับ และ
สามารถแขงขันไดสอดคลองกับสถานการณ การเปลี่ยนแปลง ท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน และอนาคต สามารถใชเปนกรอบแนวทางท่ีแสดงถึงยุทธศาสตรรวมถึงกลยุทธ
ตางๆ เพ่ือพัฒนาคณะตลอดจนหนวยงานภายในคณะ 

ท้ังนี้ คณะวิทยาการจดัการไดจัดทํา แนวทางการประเมินผลของคณะฯ เชื่อมโยงกับแนวทางการประเมินผลของหนวยงานท้ัง 3 ใหเปนระบบเดียวกันการบูรณาการ
ระบบการประเมินผลครั้งนี้ เปนเหตุใหคณะ ไดมีการดําเนินการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 บนหลกัการ ดังนี้ 1) เกิดความตอเนื่องในการดําเนินงาน จะมีการติดตาม
ความกาวหนาในการดําเนินงานเปนระยะ จํานวน 4 ครั้ง ในรอบ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน ทําคณะรับทราบสถานะในการดําเนินงานในแตละตัวชี้วัด 
ของคณะ ซ่ึงเปนการเตรียมความพรอมรับการตรวจประเมิน สามารถรายงานตอผูบริหารคณะฯ และมหาวิทยาลัยฯได ซ่ึงชวยใหเกิดความเขาใจในแนวทางการปฏิบัติอัน
นําไปสูการพัฒนาคณะฯ 

คณะวิทยาการจัดการ หวังเปนอยางยิ่งวา แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรจะเปนแนวทางให
บุคลากรและตลอดจนหนวยงานภายในของคณะ ใชเปนเครื่องมือสําหรับการดําเนินงานและพัฒนาตามยุทธศาสตรสูการปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรมท่ีจะสงผลใหคณะและหา
วิทยาลัยประสบความสําเร็จตามมุงหวังไวตอไป 

 

2. กรอบการประเมินผล  
 

2.1) คาน้ําหนักและจํานวนตัวช้ีวัด จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตร ประเด็นยุทธศาสตร การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
คณะวิทยาการจัดการ 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

จํานวนตัวช้ีวัด 
(ตัวช้ีวัด) 

1. การพัฒนาทองถ่ินดวยพันธกิจสัมพันธคณะวิทยาการจัดการกับสังคมทองถ่ิน 30 5 
2. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพและมีคุณธรรม 38 6 

สวนที่ 1 : แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
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ยุทธศาสตร ประเด็นยุทธศาสตร การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
คณะวิทยาการจัดการ 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

จํานวนตัวช้ีวัด 
(ตัวช้ีวัด) 

3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะใหทันสมัย มีธรรมาภิบาล 32 5 
รวม 100 16 

 

2.2) รายช่ือตัวช้ีวัดและคาน้ําหนัก จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร 

ตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาทองถิ่นดวยพันธกิจสัมพันธคณะวิทยาการจัดการกับสังคมทองถิ่น 30 

1. จํานวนชุมชนหรือประเด็นท่ีไดรับการชี้นําแกไขปญหา 6 
2. จํานวนบทความท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติและนานาชาติ  6 
3. จํานวนอาจารยท่ีมีผลงานดานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาชุมชนทองถ่ิน 6 
4. จํานวนผลงานวิชาการ งานวิจยั และนวัตกรรมท่ีนําไปใชประโยชนในการพัฒาชุมชนทองถ่ิน 6 
5. จํานวนผลงานดานศิลปวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาชุมชนทองถ่ิน 6 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพและมีคุณธรรม 38 

6. รอยละหลักสูตรระดับอุดมศึกษาท่ีมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับดี 7 
7. จํานวนหลักสูตรท่ีถูกปรับใหทันสมัย ท่ีตอบสนองตอการพัฒนาทองถ่ินและสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ 7 
8. จํานวนหลักสูตรท่ีมีการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทํางาน 6 
9. รอยละอาจารยท่ีไดรบัการพัฒนาศักยภาพ 6 
10. รอยละของนักศึกษาปสุดทายท่ีผานการประเมินคุณภาพตามกรอบ KPRUQF โดยไดรับคะแนนประเมินไมนอยกวา 3.51 จากคะแนน 5 6 
11. อัตราการไดงานทํา/ทํางานตรงสาขา/ประกอบอาชีพอิสระท้ังตามภูมิลําเนาและนอกภูมิลําเนา ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภฏั ภายในระยะเวลา 1 ป 6 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะใหทันสมัย มีธรรมาภิบาล 32 

12. ความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีตอระบบการบริหารจัดการของคณะ 7 
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ตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

13. ผลการประเมินผูบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 6 

14. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑการประกันคุณภาพภายใน ระดับคณะ 7 

15. จํานวนเครือขายท่ีดําเนินกิจกรรมความรวมมือดานวิชาการและการพัฒนาองคกรท่ีบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมาย 6 

16. จํานวนหลักสูตรระยะสั้น/การใหบริการท่ีกอใหเกิดรายได 6 

 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด โครงการ 
1. การพัฒนาทองถ่ินดวย    

พันธกิจสัมพันธคณะ
วิทยาการจัดการกับ
สังคมทองถ่ิน 

1. พัฒนาสังคมทองถ่ิน
ใหเขมแข็ง พ่ึงพา
ตนเองได 

1.1 ยกระดับศักยภาพชุมชนใหพ่ึงพา
ตนเองได 

1.1 จํานวนชุมชนหรือประเด็นท่ี
ไดรับการช้ีนําแกไขปญหา 

1. การสงเสริมกิจกรรมสื่อสารศลิปวัฒนธรรมทางนิเทศศาสตร
เพ่ือชุมชน 
2. โครงการสืบสาน สบืศิลป ตามถ่ินรอยไท รวมใสใจ
สิ่งแวดลอม 
3. ยกระดับสินคาชุมชน OTOP โดยคณะวิทยาการจัดการ 
4. จัดทําวารสารการจดัการและการพัฒนาทองถ่ิน 
5. การพัฒนาการจัดเก็บเอกสารทางการเงินของกองทุน
หมูบานและชุมชนเมืองจังหวัดกําแพงเพชร 
6. ศูนยพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษยสูความเปนเลิศ 
7. โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนดานการทองเท่ียวโดยชุมชน 
8. การแสดงรวมสมยัเพ่ืองานนิเทศศาสตร 
9. คอมพิวเตอรธุรกิจบริการวิชาการสูชุมชน 
10.โครงการบริการวิชาการสรางเสริมศักยภาพดานเศรษฐกิจ
และสังคมสูชุมชน 

1.2 สงเสริมใหบุคลากรตีพิมพ
เผยแพรผลงานวิจยัในระดับชาติ
และนานาชาต ิ

1.2 จํานวนบทความท่ีไดรับการ
ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติ
และนานาชาต ิ

1.3 สนับสนุนและสงเสริมให
บุคลากรมีการนําผลงานวิชาการ 
งานวิจัยและนวัตกรรมไปใช
ประโยชนในการพัฒนาสังคม
ทองถ่ิน 

1.3 จํานวนอาจารยท่ีมีผลงาน
ดานวิชาการ วิจัย และ
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาชุมชน
ทองถ่ิน 

1.4 จํานวนผลงานวิชาการ 
งานวิจัย และนวัตกรรมท่ี
นําไปใชประโยชนในการ
พัฒนาชุมชนทองถ่ิน 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ และตวัช้ีวัดตามยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 
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ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด โครงการ 
1.4 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหแก

ชุมชนทองถ่ิน 
 
 
 
 
 

1.5 จํานวนผลงานดาน
ศิลปวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาชุมชน
ทองถ่ิน  

11. โครงการทองเท่ียวบริการวิชาการสูชุมชน 
12. การเงินเพ่ือชุมชนและเยาวชน 
13. บริการวิชาการดานการจัดการ 
14. โครงการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชน 
15. โครงการจัดทําบัญชีครัวเรือน เพ่ือเสริมสรางภูมิปญญา

ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด โครงการ 
2.   การยกระดับคุณภาพ

และมาตรฐานการผลิต
บัณฑิตใหมีคุณภาพและมี
คุณธรรม 

2. บัณฑิตมีคณุภาพ มี
คุณธรรมและเปนท่ี
ยอมรับของ
ตลาดแรงงาน 

2.1 พัฒนาและปรับปรุงหลักสตูรใหมี
มาตรฐานเปนท่ียอมรบั 

2.1 รอยละหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาท่ีมผีลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับด ี

1. สนับสนุนนักศึกษาเขารวมการแขงขันทักษะดานนิเทศ
ศาสตร 

2. พัฒนานักศึกษาการสรางสื่อสมยัใหมเพ่ืองานนิเทศศาสตร 
3. พัฒนานักศึกษาโปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร 
4. พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและเสริมสรางจิต

อาสาสําหรับนักนิเทศศาสตร 
5. พัฒนาทักษะคอมพิวเตอรดานการออกแบบสําหรับ

นักศึกษาโปรแกรมวิชาการตลาด 
6. นิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ 
7. โครงการบริหารหลักสตูร 
8. เตรียมความพรอมนักศึกษาใหมและสานสมัพันธนองพ่ี

คอมพิวเตอรธุรกิจ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
9. สืบสานวัฒนธรรมวิทยาการจัดการ 
10. โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพพนักงานโรงแรมและ

มัคคุเทศก 
11. โครงการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนางานคุณภาพการศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ 

2.2 จํานวนหลักสูตรท่ีถูกปรับให
ทันสมัย ท่ีตอบสนองตอการ
พัฒนาทองถ่ินและสอดคลอง
กับการพัฒนาประเทศ 

2.3 จํานวนหลักสูตรท่ีมีการ
จัดการเรียนการสอนเชิง
บูรณาการกับการทํางาน 

2.2 พัฒนาศักยภาพอาจารย 
2.4 รอยละอาจารยท่ีไดรับการ

พัฒนาศักยภาพ 

2.3 ผลิตบัณฑิตตรงกับความตองการ

ของผูใชบัณฑิต ท้ังดานสมรรถนะ

วิชาชีพ ทักษะบัณฑิตศตวรรษท่ี 21 

2.5 รอยละของนักศึกษาป

สุดทายท่ีผานการประเมิน

คุณภาพตามกรอบ KPRUQF 
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ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด โครงการ 
และคณุลักษณะ 4 ประการ คือ มี

ทัศนคติท่ีดีและถูกตอง มีพ้ืนฐาน

ชีวิตท่ีมั่นคงเขมแข็ง มีอาชีพ มีงาน

ทํา และมีความเปนพลเมืองท่ีดี มี

วินัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยไดรับคะแนนประเมินไม

นอยกวา 3.51 จากคะแนน 5 

12. พัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพทางการตลาด 
13. อบรมทักษะดานเทคโนโลยสีารสนเทศคณะวิทยาการ

จัดการ 
14. โครงการเตรียมความพรอมสําหรับนักศกึษาโปรแกรม

วิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม 
15. พัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชา

คอมพิวเตอรธุรกิจ 
16. คุณรัก ลูกครูรักศิษย รวมผลติบัณฑติท่ีมีคณุภาพ 
17. สงเสริมประสบการณและศักยภาพการแขงขันใหกับ

นักศึกษา โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
18. เสริมสรางคณุธรรม จริยธรรม และจิตอาสาเพ่ือพัฒนา

ทองถ่ิน โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
19. ปจฉิมนิเทศ-พ่ีพบนอง โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
20. ศึกษาดูงานดานคอมพิวเตอรธุรกิจ นักศึกษา กศ.บป. 
21. ศึกษาดูงานและเสริมสรางความแข็งแกรงทางวิชาการ 

โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
22. พัฒนาสมรรถนะวิจยัคณะวิทยาการจัดการ 
23. โครงการอบรมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพดานคอมพิวเตอร

ธุรกิจ 
24. คายพัฒนาผลงานทางวิชาการและวิจยัคณะวิทยาการ

จัดการ 
25. ศึกษาดูงานนักศึกษาโปรแกรมวิชาการตลาด 
26. แขงขันทักษะทางการตลาด 
27. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชาการบัญชี 
28. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาโปรแกรม

วิชาการตลาด 

2.6 อัตราการไดงานทํา/ทํางาน

ตรงสาขา/ประกอบอาชีพ

อิสระท้ังตามภูมลิําเนาและ

นอกภูมิลําเนา ของบัณฑิต

มหาวิทยาลยัราชภฏั ภายใน

ระยะเวลา 1 ป 
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ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด โครงการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. โครงการพัฒนาทักษะทางดานคอมพิวเตอรสําหรับ
นักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชี 

30. การบูรณาการการจดัการเรียนการสอนกับการวิจัย การ
บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม 

31. โครงการบรจิาคโลหิตเพ่ือถวายเปนพระราชกุศล แด
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

32. ผูกขอตอขวัญสายสัมพันธบัญชี 
33. โครงการอบรมเชิงทฤษฎี และเชิงปฏิบัติงานดานบัญชี 

(Simulation) 
34. พัฒนาทักษะการเงินการธนาคารยุคการเงินดิจิทัล  

โปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร 
35. กีฬาระหวางคณะคณะวิทยาการจัดการ 
36. ศึกษาดูงานนักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชี 
37. วิทยาการเรียนรูสูวิถีชุมชน 
38. โครงการปฏิบัติธรรมตามหลักวิถีพุทธเพ่ือเสริมสราง

คุณธรรม จรยิธรรม 
39. กิจกรรมพัฒนาทักษะทางการเงิน 
40. โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพการบัญชี 
41. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมคณะวิทยาการจัดการ 
42. โครงการศึกษาดูงานและฝกทักษะวิชาชีพดานการ

ทองเท่ียวและการโรงแรม 
43. โครงการสรางความตระหนักดานคุณธรรม จริยธรรม 

จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี 
44. ศึกษาดูงานดานการเงินและการธนาคาร 
45. โครงการไหวครูบิดามัคคุเทศกไทย 
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ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด โครงการ 
46. พัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรูของโปรแกรม

วิชาการจัดการท่ัวไป 
47. ปจฉิมนิเทศและสายใยนองพ่ีการจัดการท่ัวไป 
48. อบรมนักการเงินมืออาชีพ 
49. ศึกษาดูงานและเสริมสรางความแข็งแกรงทางวิชาการ 

โปรแกรมการจดัการท่ัวไป 
50. แผนธุรกิจจําลองการจัดการท่ัวไป 
51. สานสัมพันธนองพ่ีและเตรียมความพรอมนักศึกษาใหม 
52. โครงการอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพ และการสรางภาวะ

ผูนํา โปรแกรมวิชาการจดัการท่ัวไป 
53. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษการจัดการท่ัวไป 
54. โครงการพัฒนาศักยภาพและสงเสริมทักษะการเรียนรูใน

ศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษา 
55. โครงการสงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรยีนการสอน

เชิงบูรณาการกับการทํางาน (WIL) 
56. โครงการจัดการเรยีนการสอนเชิงบูรณาการกับการทํางาน 

WIL  
 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด โครงการ 
 3. พัฒนาระบบการบริหาร

จัดการคณะใหทันสมัย  
   มีธรรมาภิบาล 

3. มีการบริหารจัดการท่ี
ทันสมัยตาม 

   หลักธรรมาภิบาล 

3.1 พัฒนาองคการใหมีระบบการ
บริหารจดัการท่ีด ี

3.1 ความพึงพอใจของบุคลากร
ท่ีมีตอระบบการบรหิารจดัการ
ของคณะ 

1. บริหารจัดการงานโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร 
2. บริหารจัดการงานกิจการนักศึกษา 
3. บริหารงานโปรแกรมวิชาการตลาด 
4. พัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ 3.2 ผลการประเมินผูบริหาร

ตามหลักธรรมาภิบาล 
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ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด โครงการ 
3.2 สรางวัฒนธรรมองคกรใหเปน

องคกร แหงการเรียนรูและ
นวัตกรรม 

3.3 ผลการประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาตามเกณฑ
การประกันคณุภาพภายใน 
ระดับคณะ 

5. เครือขายความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือ 

6. บริหารสาํนักงาน  (พัฒนาปรับปรุงบริหารจัดการ) 
7. โครงการบริหารงานโปรแกรมวิชาการบัญชี 
8. วิทยาการจัดการวิชาการ 3.3 สรางเครือขายความรวมมือดาน

วิชาการและการพัฒนาองคกร 
3.4 จํานวนเครือขายท่ีดําเนิน
กิจกรรมความรวมมือดาน
วิชาการหรือการพัฒนาองคกรท่ี
บรรลุวัตถุประสงคหรือ
เปาหมาย 

3.4 พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือการ
จัดหารายได 

3.5 จํานวนหลักสูตรระยะสั้น/
การใหบริการท่ีกอใหเกิด
รายได  
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วันที ่ กิจกรรม 
22 พฤษภาคม 2562 การประชุมทบทวนแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการประจําป 2562 เพื่อยกรางแผนปฏิบัติราชการ ประจําป 2563 คณะ

วิทยาการจัดการ โดยกระบวนการมีสวนรวม 
28 สิงหาคม 2562  จัดทํากรอบและรายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการคณะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 พรอม

กําหนดผูกํากับดูแลตัวชี้วัด ผูจัดเก็บขอมูล และเขียนรายงานตัวชี้วัด และผูดําเนินงานตามตัวชี้วัด 
11 กรกฎาคม 2562 เสนอแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการประจําป 2563 คณะวิทยาการจัดการ ตอคณะกรรมการประจําคณะ เพื่อพิจารณา

เห็นชอบ 
11 กันยายน 2562 เสนอแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการประจําป 2563 คณะวิทยาการจัดการ ตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา

เห็นชอบ 
15 พฤศจิกายน 2561 จัดทําและเผยแพรกรอบและรายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการคณะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2563 พรอมคูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สูการปฏิบัติ 
10 มกราคม 2563 ผูจัดเก็บขอมูลตัวช้ีวัด จัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของคณะ

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร รอบ 3 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562) จัดสงฝายแผนและวิจัย
คณะวิทยาการจัดการและจัดสงกองนโยบายและแผน  

25 มกราคม 2563 ฝายแผนและวิจัยคณะวิทยาการจัดการ จัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร รอบ 3 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561) เสนอตอ
ผูบริหารคณะฯ และกองนโยบายและแผนเสนอตอมหาวิทยาลัย 

10 เมษายน 2563 ผูจัดเก็บขอมูลตัวช้ีวัด จัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) จัดสงฝายแผนและวิจัย
คณะวิทยาการจัดการและจัดสงกองนโยบายและแผน 

ปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของคณะวิทยาการจัดการ 
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วันที ่ กิจกรรม 
25 เมษายน 2563 ฝายแผนและวิจัยคณะวิทยาการจัดการ จัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) เสนอตอผูบริหาร
คณะฯ และกองนโยบายและแผนเสนอตอมหาวิทยาลัย 

10 กรกฎาคม 2563 ผูจัดเก็บขอมูลตัวช้ีวัด จัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563) จัดสงฝายแผนและวิจัย
คณะวิทยาการจัดการและจัดสงกองนโยบายและแผน 

25 กรกฎาคม 2563 ฝายแผนและวิจัยคณะวิทยาการจัดการ จัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563) เสนอตอ
ผูบริหารคณะฯ และกองนโยบายและแผนเสนอตอมหาวิทยาลัย 

10 ตุลาคม 2563 ผูจัดเก็บขอมูลตัวช้ีวัด จัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2563) จัดสงฝายแผนและวิจัย
คณะวิทยาการจัดการและจัดสงกองนโยบายและแผน 

20 ตุลาคม 2563 ฝายแผนและวิจัยคณะวิทยาการจัดการ จัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2563) จัดสง
ฝายแผนและวิจัยคณะวิทยาการจัดการและจัดสงกองนโยบายและแผน 

พฤศจิกายน 2563 เผยแพรรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน ใหแกหนวยงาน
ตางๆ ภายในคณะฯ และหนวยงานท่ีเกี่ยวของรวมท้ังกองนโยบายและแผน 
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ตัวชี้วัด น้ําหนัก คําอธิบายตัวชี้วัด 
ผูกํากับดูแล

ตัวชี้วัด 

ผูจัดเก็บ
ขอมูลและ

เขียนรายงาน 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาทองถิ่นดวยพันธกจิสมัพันธคณะวิทยาการจัดการกับสังคมทองถิ่น (รอยละ 30) 
1. จํานวนชุมชนหรือ
ประเด็นท่ีไดรับการ
ชี้นําแกไขปญหา 

5 - พิจารณาจากชุมชนท่ีไดรับการชี้นําแกไขปญหาจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม  แสดงผลเปนจํานวน 
- ชุมชนท่ีพ่ึงพาตนเองไดรับการชี้นําแกไขปญหาจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม หมายถึง กลุมประชาชนในทองถิ่น ในระดับกลุม หมูบาน 
ตําบล อําเภอ หรือจังหวัด ท่ีนําผลงานวิจัยและนวัตกรรมของอาจารยหรือบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ ไปใชประโยชน หรือการใหบริการ
วิชาการของคณะวิทยาการจัดการ สามารถชวยใหชุมชนไดรับการชี้นําแกไขปญหา หรือดําเนินงานในชุมชนท้ังทางดานการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมใหมีความกาวหนาไดโดยเปนการดําเนินการดวยชุมชนเอง และมีการดําเนินการดํารงอยูในชวงเวลาท่ีเหมาะสมตามบริบทของการพัฒนา 
ในปท่ีทําการประเมิน (แจงนับตามปงบประมาณ) 
- ผลงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม หมายถึง เทคโนโลยี นวัตกรรม องคความรู หรืองานสรางสรรค ท่ีไดจากงานวิจัยของอาจารย
หรือบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
 

เกณฑการใหคะแนน : 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

- - - 
1 แหง/ 1 ประเด็น

ปญหา 

2 แหง/ 2 ประเด็น

ปญหา 
 

ขอมูลประกอบการพิจารณา :  
1. จํานวนและรายชื่อชุมชนท่ีไดรับการชี้นําแกไขปญหาจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม   

 

รองคณบดีฝาย
วิจัยและ 

บริการวิชาการ 

รองคณบดี 
ฝายวิจัยและ 

บริการวิชาการ 

2. จํานวนบทความท่ี
ไดรับการตีพิมพ
เผยแพรในระดับชาติ
และนานาชาติ  

5 - พิจารณาจากจํานวนบทความท่ีไดรับการตีพิมพ/เผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ (แจงนับตามปปฏิทิน)  แสดงผลเปนจํานวน 
- งานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ หมายถึง บทความวิจัยท่ีอาจารยหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยไดตีพิมพ
เผยแพร ในระดับชาติและนานาชาติ เชน หนวยงานในระดับกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัด หรือหนวยงานหรือองคกรวิชาการหรือวิชาชีพท่ี
ไดรับการยอมรับในระดับนานาชาติ เปนตน ในปท่ีทําการประเมิน (แจงนับตามปปฏิทิน) 
 
 

รองคณบดี       
ฝายวิจัยและ 

บริการวิชาการ 

รองคณบดี       
ฝายวิจัยและ 

บริการวิชาการ 

สวนที่ 2 : รายละเอียดคําอธิบายและเกณฑการใหคะแนนตัวช้ีวัด 
ตามแผนปฏิบัติราชการของคณะวิทยาการจัดการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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แผนกลยุทธคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ป พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง ป พ.ศ. 2563) 

ตัวชี้วัด น้ําหนัก คําอธิบายตัวชี้วัด 
ผูกํากับดูแล

ตัวชี้วัด 

ผูจัดเก็บ
ขอมูลและ

เขียนรายงาน 
- งานวิจัยท้ังหมด หมายถึง งานวิจัยของอาจารยหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัย ซ่ึงเปนงานวิจัยฉบับสมบูรณหรือฉบับรางท่ีอยูในระหวางการประเมินของ
ผูทรงคุณวุฒิ โดยงานวิจัยดังกลาวจัดสงมหาวิทยาลัยหรือหนวยงานตางๆ  ในมหาวิทยาลัย ในปท่ีทําการประเมิน (แจงนับตามปปฏิทิน) 

เกณฑการใหคะแนน : 

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

 

ขอมูลประกอบการพิจารณา :  
1. จํานวนและรายชื่อผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ  
2. จํานวนงานวิจัยท้ังหมด 
 
 

3. จํานวนอาจารยท่ี
มีผลงานดาน
วิชาการ วิจัยและ
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนา
ชุมชนทองถิ่น 

5 - พิจารณาจากจํานวนอาจารยท่ีมีผลงานดานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาชุมชนทองถิ่น เปรียบเทียบกับจํานวนอาจารยประจําท้ังหมด  
แสดงผลเปนจํานวน 
- ผลงานดานวิชาการ วิจัย และนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาชุมชนทองถ่ิน หมายถึง โครงรางวิจัย หรือ รายงานวิจัย หรือบทความวิจัย หรือผลงาน
ดานวิชาการ หรือนวัตกรรม ของอาจารยประจํา ซ่ึงเปนประโยชนในการพัฒนาชุมชน ทองถิ่น โดยมีตัวแทนชุมชนมีสวนรวมในการกําหนด
ปญหา ความตองการท่ีนํามาวิจัยหรือมีสวนรวมในกระบวนการวิจัยในทุกขั้นตอน หรือบางขั้นตอน ซ่ึงเปนผลงานวิจัยท่ีทําในปท่ีทําการประเมิน 
(แจงนับตามปงบประมาณ) 
- อาจารย หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีหนาท่ีหลักทางดานการสอนและการวิจัย และปฏิบัติหนาท่ีเต็มเวลาตามภาระงานท่ี
รับผิดชอบในหลักสูตรท่ีเปดสอน (มิใชเต็มเวลาตามเวลาทําการ) (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548)  
- การนับจํานวนอาจารย  สามารถนับจากจํานวนอาจารยประจําท่ีมีการจางไมตํ่ากวา 9 เดือน ท้ังน้ี ใหนับรวมอาจารยท่ีลาศึกษาตอดวย 
 

เกณฑการใหคะแนน : 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
1 ผลงาน 2 ผลงาน 3 ผลงาน 4 ผลงาน 5 ผลงาน 

 

 

ขอมูลประกอบการพิจารณา :  
1. จํานวนและรายช่ืออาจารยท่ีมีผลงานวิจัยหรือ ผลงานวิชาการ หรือ นวัตกรรมพัฒนาชุมชนทองถิ่น ซ่ึงเกิดจากการมีสวนรวมของชุมชน 

รองคณบดี       
ฝายวิจัยและ 

บริการวิชาการ 

รองคณบดี     
 ฝายวิจัยและ 
บริการวิชาการ 
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แผนกลยุทธคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ป พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง ป พ.ศ. 2563) 

ตัวชี้วัด น้ําหนัก คําอธิบายตัวชี้วัด 
ผูกํากับดูแล

ตัวชี้วัด 

ผูจัดเก็บ
ขอมูลและ

เขียนรายงาน 
2. โครงรางวิจัย หรือรายงานวิจัย หรือบทความวิจัยหรือผลงานดานวิชาการ หรือนวัตกรรม ของอาจารยประจําท่ีพัฒนาชุมชนทองถิ่น 
ซ่ึงเกิดจากการมีสวนรวมของชุมชน 
3. จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด 
 

4. จํานวนผลงาน
วิชาการ งานวิจัย 
และนวัตกรรมท่ี
นําไปใชประโยชนใน
การพัฒาชุมชน
ทองถิ่น 

5 - พิจารณาจาก งานวิจัย หรือ โครงรางวิจัย หรือ รายงานวิจัย หรือ บทความวิจัย หรือ ผลงานดานวิชาการ หรือ นวัตกรรม ของอาจารยประจํา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ท่ีชุมชน ทองถิ่น สังคมไดรับประโยชนหรือนําไปใชและเกิดการพัฒนาตอบุคคล ชุมชน 
ทองถิ่น 
- ผลงานดานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาชุมชนทองถ่ิน หมายถึง โครงรางวิจัย หรือ รายงานวิจัย หรือบทความวิจัย หรือผลงาน
ดานวิชาการหรือนวัตกรรมของอาจารยประจํา ซ่ึงเปนประโยชนในการพัฒนาชุมชน ทองถิ่น โดยมีตัวแทนชุมชนมีสวนรวมในการกําหนดปญหา 
ความตองการท่ีนํามาวิจัยหรือมีสวนรวมในกระบวนการวิจัยในทุกขั้นตอน หรือบางขั้นตอน ซ่ึงเปนผลงานวิจัยท่ีทําในปท่ีทําการประเมิน (แจง
นับตามปงบประมาณ) 
- อาจารย หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีหนาท่ีหลักทางดานการสอนและการวิจัย และปฏิบัติหนาท่ีเต็มเวลาตามภาระงานท่ี
รับผิดชอบในหลักสูตรท่ีเปดสอน (มิใชเต็มเวลาตามเวลาทําการ) (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548)  
- การนับจํานวนอาจารย  สามารถนับจากจํานวนอาจารยประจําท่ีมีการจางไมตํ่ากวา 9 เดือน ท้ังน้ี ใหนับรวมอาจารยท่ีลาศึกษาตอดวย 
 

เกณฑการใหคะแนน : 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

1 ผลงาน 2 ผลงาน 3 ผลงาน 4 ผลงาน 5 ผลงาน 
 

ขอมูลประกอบการพิจารณา : 
1. จํานวนและรายชื่ออาจารยประจําท้ังหมด 
2. รายงานผลการรวบรวมงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน 
 
 

รองคณบดี       
ฝายวิจัยและ 

บริการวิชาการ 

รองคณบดี       
ฝายวิจัยและ 

บริการวิชาการ 

5.จํานวนผลงานดาน
ศิลปวัฒนธรรมเพ่ือ
พัฒนาชุมชนทองถิ่น 

5 - คณะวิทยาการจัดการ มีนโยบาย แผนงาน โครงสราง และการบริหารจัดการงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้ังการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน 
เผยแพรวัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาทองถิ่นตามจุดเนนของคณะฯ และสถาบันอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
- พิจารณาจากผลงานดานศิลปวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาชุมชนทองถิ่น แสดงผลเปนจํานวน 
 

รองคณบดี     
ฝายกิจการ

นักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

รองคณบดี     
 ฝายกิจการ
นักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
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แผนกลยุทธคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ป พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง ป พ.ศ. 2563) 

ตัวชี้วัด น้ําหนัก คําอธิบายตัวชี้วัด 
ผูกํากับดูแล

ตัวชี้วัด 

ผูจัดเก็บ
ขอมูลและ

เขียนรายงาน 
เกณฑการใหคะแนน : 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

1 ผลงาน 2 ผลงาน 3 ผลงาน 4 ผลงาน 5 ผลงาน 
 

ขอมูลประกอบการพิจารณา : 
1. จํานวนผลงานหรือรายชื่อบุคคลหรือหนวยงานท่ีไดรับการยกยอง ชมเชยดานศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาชุมชนทองถิ่น 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพและมีคุณธรรม (รอยละ 38) 
6.รอยละหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาท่ีมี
ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ระดับดี 

6 การดําเนินงานตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร พ.ศ. 2557 และรบัการตรวจประเมินโดยคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพระดับหลักสูตรท่ีมีคุณสมบัติตามท่ี สกอ. หรือ มหาวิทยาลัยกําหนด โดยพิจารณาและแปลผลเปนการอธิบาย ดังน้ี 
คะแนนระดับหลักสูตร = 0                หมายถึง หลักสูตรไมไดมาตรฐาน 
คะแนนระดับหลักสูตร = 0.01 - 5.00   หมายถึง หลักสูตรเปนไปตามมาตรฐานและมีระดับคุณภาพตามคะแนนท่ีได ดังน้ี 
 

คะแนน ระดับคุณภาพ 
0.01- 2.00 นอย 

2.01-3.00 ปานกลาง 
3.01-4.00 ดี 
4.01-5.00 ดีมาก 

 

สูตรคํานวณ : 
 จํานวนหลักสูตรท่ีมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับดี  

X 100 จํานวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีคณะรับผิดชอบในปการศึกษาน้ัน 
 

เกณฑการใหคะแนน : 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
รอยละ 30 รอยละ 40 รอยละ 50 รอยละ 60 รอยละ 70 

 

ขอมูลประกอบการพิจารณา :  

1. จํานวนและรายชื่อหลักสูตรท่ีมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับดี 
 

รองคณบดีฝาย
วิชาการและ

ประกัน
คุณภาพ 

รองคณบดีฝาย
วิชาการและ

ประกัน
คุณภาพ 
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แผนกลยุทธคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ป พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง ป พ.ศ. 2563) 

ตัวชี้วัด น้ําหนัก คําอธิบายตัวชี้วัด 
ผูกํากับดูแล

ตัวชี้วัด 

ผูจัดเก็บ
ขอมูลและ

เขียนรายงาน 
7.จํานวนหลักสูตรท่ี
ถูกปรับใหทันสมัย ท่ี
ตอบสนองตอการ
พัฒนาทองถิ่นและ
สอดคลองกับการ
พัฒนาประเทศ 

5 - พิจารณาจํานวนหลักสูตรท่ีไดรับการปรับปรุงใหทันสมัย หรือหลักสูตรท่ีพัฒนาขึ้นใหม ท่ีตอบสนองตอการพัฒนาทองถิ่นและสอดคลองกับการ
พัฒนาประเทศ 
- หลักสูตรท่ีไดรับการปรับปรุงใหทันสมัย หมายถึง หลักสูตรท่ีไดรับการปรับปรุงหรือ ท่ีเพ่ือใหสอดคลองกับขอจํากัดในการบริหารหลักสูตร
ของคณะ หรือ หลักสูตรท่ีตอบโจทยอนาคตของการประกอบอาชีพ ตอบสนองตอความตองการของตลาดแรงงานในทองถิ่นและนโยบายการ
พัฒนาประเทศ   
 

เกณฑการใหคะแนน : 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

- - - 1 หลักสูตร 2 หลักสูตร 
 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 
1. จํานวนและรายชื่อหลักสูตรท่ีถูกปรับใหทันสมัย  
2. เลมรายงาน มคอ.2 ของจํานวนหลักสูตรท่ีถูกปรับใหทันสมัย 

 

รองคณบดีฝาย
วิชาการและ

ประกัน
คุณภาพ 

รองคณบดีฝาย
วิชาการและ

ประกัน
คุณภาพ 

8. จํานวนหลักสูตรท่ี
มีการจัดการเรียน
การสอนเชิงบูรณา
การกับการทํางาน 

4 - พิจารณาจํานวนหลักสูตรท่ีมีการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทํางาน โดยนับท้ังหลักสูตรเดิม หลักสูตรท่ีปรับปรุง และหลักสูตรท่ี
พัฒนาขึ้นใหม 
- การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทํางาน (WIL) หมายถึง การจัดการเรียนรูใหแกผูเรียนดวยการเชื่อมโยงสาระการเรียนรูในชั้นเรียน
หรือสถานศึกษากับประสบการณการทํางานในแหลงเรียนรูในสภาพจริงไดรับการออกแบบไวในหลักสูตรอยางเปนระบบ เพ่ือใหผูเรียนบรรลุผลลัพธการ
เรียนรูตามท่ีคาดหวังท่ีหลักสูตรกําหนด 
 
- ผลลัพธการเรียนรู (Learning Outcomes : LOs) หรือ ผลการเรียนรูตามท่ีคาดหวัง (Expected Learning Outcomes : ELOs) หมายถึง 
คุณลักษณะและสมรรถนะท่ีคาดหวังใหผูเรียนไดรับการพัฒนาจากการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทํางาน จึงเปนการจัดการเรียนการสอนท่ีมุงเนน
ผลลัพธท่ีตองการใหเกิดขึ้นกับผูเรียนเปนสําคัญ (Outcome – based Education : OBE) 
- แหลงการเรียนรูในสภาพจริง หมายถึง แหลงเรียนรูประสบการณดวยการทํางานท่ีผูเรียนตองอยูในสภาพแวดลอมของการทํางานจริง เชน สถาน
ประกอบการ ชุมชน บุคคลตนแบบ พ้ืนท่ีเชิงภูมิประเทศ (การปฏิบัติงานภาคสนาม) 
 

เกณฑการใหคะแนน : 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

- - - 1 หลักสูตร 2 หลักสูตร 
 

รองคณบดีฝาย
วิชาการและ

ประกัน
คุณภาพ 

รองคณบดีฝาย
วิชาการและ

ประกัน
คุณภาพ 
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แผนกลยุทธคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ป พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง ป พ.ศ. 2563) 

ตัวชี้วัด น้ําหนัก คําอธิบายตัวชี้วัด 
ผูกํากับดูแล

ตัวชี้วัด 

ผูจัดเก็บ
ขอมูลและ

เขียนรายงาน 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 

1. จํานวนและรายชื่อหลักสูตรท่ีมีการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทํางาน 
 

9. รอยละอาจารยท่ี
ไดรับการพัฒนา
ศักยภาพ 

5 - พิจารณาจากจํานวนอาจารยประจําท่ีไดรับการพัฒนาศักยภาพ โดยเก็บขอมูลจากการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําป ระดับบุคคลสาย
วิชาการ (A1)  เปรียบเทียบกับจํานวนอาจารยประจําท้ังหมด  แสดงผลเปนรอยละ 
- อาจารยประจําท่ีไดรับการพัฒนาศักยภาพ หมายถึง อาจารยมีการพัฒนาทางดานความรู  หรือความสามารถส่ือสารเปนภาษาอังกฤษในระดับดี  
หรือการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้นอยางตอเน่ือง หรือการทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  (แจงนับตามปงบประมาณ) 
- อาจารย หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีหนาท่ีหลักทางดานการสอนและการวิจัย และปฏิบัติหนาท่ีเต็มเวลาตามภาระงานท่ี
รับผิดชอบในหลักสูตรท่ีเปดสอน (มิใชเต็มเวลาตามเวลาทําการ) (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548)  
 

- การนับจํานวนอาจารย  สามารถนับจากจํานวนอาจารยประจําท่ีมีการจางงานตามระยะเวลาท่ีกําหนด ท้ังน้ี ใหนับรวมอาจารยท่ีลาศึกษาตอ
ดวย  โดยใหนับระยะเวลาการทํางานในปท่ีประเมิน ดังน้ี 
- อาจารยท่ีมีการจางงานเปนระยะเวลา 9 เดือนหรือมากกวา คิดเปน 1 คน 
- อาจารยท่ีมีการจางงานเปนระยะเวลา 6 เดือนขึ้นไปแตไมถึง 9 เดือน คิดเปน 0.5 คน 
- อาจารยท่ีมีการจางงานเปนระยะเวลานอยกวา 6 เดือน ไมสามารถนํามานับได 
 

สูตรคํานวณ : 
 จํานวนอาจารยท่ีไดรับการพัฒนาศักยภาพ  

X 100 จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดของคณะ 
 

เกณฑการใหคะแนน : 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
รอยละ 20 รอยละ 30 รอยละ 40 รอยละ 50 รอยละ 60 

 

ขอมูลประกอบการพิจารณา : 

1. จํานวนและรายช่ืออาจารยท่ีไดรับการพัฒนาศักยภาพ พรอมหลักฐานแสดงการพัฒนาทางดานความรู  หรือความสามารถส่ือสารเปน
ภาษาอังกฤษในระดับดี  หรือการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้นอยางตอเน่ือง  หรือการทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
2. จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด (จางไมตํ่ากวา 9 เดือน นับรวมผูศึกษาตอ) 

รองคณบดีฝาย
วิชาการและ

ประกัน
คุณภาพ 

รองคณบดีฝาย
วิชาการและ

ประกัน
คุณภาพ 
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แผนกลยุทธคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ป พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง ป พ.ศ. 2563) 

ตัวชี้วัด น้ําหนัก คําอธิบายตัวชี้วัด 
ผูกํากับดูแล

ตัวชี้วัด 

ผูจัดเก็บ
ขอมูลและ

เขียนรายงาน 
10. รอยละของ
นักศึกษาปสุดทายท่ี
ผานการประเมิน
คุณภาพตามกรอบ 
KPRUQF โดยไดรับ
คะแนนประเมินไม
นอยกวา 3.51 จาก
คะแนน 5 

5 - พิจารณาจากจํานวนนักศึกษาปสุดทายท่ีผานการประเมินคุณภาพตามกรอบ KPRUQF โดยไดรับคะแนนประเมินไมนอยกวา 3.51 จาก
คะแนน 5 เปรียบเทียบกับจํานวนนักศึกษาปสุดทาย แสดงผลเปนรอยละ 
- นักศึกษาปสุดทาย หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติท่ีลงทะเบียนรายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพในปการศึกษาน้ัน 
- การประเมินคุณภาพตามกรอบ KPRUQF ประกอบดวย  
1) ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ TQF 
2) ทักษะการส่ือสารโดยใชภาษาอังกฤษ 
3) สมรรถนะดิจิทัลสําหรับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ประกอบดวย การสืบคนและการใชงาน การสรางสรรคและนวัตกรรม เอกลักษณและ
คุณภาพชีวิต การสอนหรือการเรียนรู เครื่องมือและเทคโนโลยี การติดตอส่ือสารและการประสานงาน 
4) คุณลักษณะ 4 ประการ ตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว ไดแกมีทัศนคติท่ีดีและถูกตอง มีพ้ืนฐานชีวิตท่ี
ม่ันคงเขมแข็ง มีอาชีพมีงานทํา และมีความเปนพลเมืองดี มีจิตสาธารณะ มีวินัย 
 

สูตรคํานวณ : 
 

 จํานวนนักศึกษาปสุดทายท่ีผานการประเมินคุณภาพตามกรอบ KPRUQF ท่ีไดรับคะแนนประเมินไมนอยกวา 3.51  
X 100 จํานวนนักศึกษาปสุดทายท้ังหมดของคณะ 

 

เกณฑการใหคะแนน : 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

รอยละ 50 รอยละ 55 รอยละ 60 รอยละ 65 รอยละ 70 
 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 
1. รายงานการรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหคะแนนประเมินของนักศึกษาปสุดทายท่ีผานการประเมินคุณภาพตามกรอบ 

KPRUQF 
 

รองคณบดี     
ฝายกิจการ

นักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

รองคณบดี     
 ฝายกิจการ
นักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

11. อัตราการไดงาน
ทํา/ทํางานตรง
สาขา/ประกอบ
อาชีพอิสระท้ังตาม
ภูมิลําเนาและนอก

5 - พิจารณาบัณฑิตปริญญาตรีท่ีสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติในสาขาน้ันๆ ท่ีไดงานทําหรือมีกิจการของตนเองท่ีมีรายไดประจํา ภายใน 1
ป นับจากวันท่ีสําเร็จการศึกษา เม่ือเปรียบกับบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในปการศึกษาน้ัน การนับการมีงานทํานับกรณีการมีงานสุจริตทุก
ประเภทท่ีสามารถสรางรายไดเขามาเปนประจําเพ่ือเล้ียงชีพตนเองได ท้ังตามภูมิลําเนาและนอกภูมิลําเนาของบัณฑิต 
- บัณฑิต หมายถึง ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ภายใน 1 ปยอนหลัง น่ันคือ  
ปงบประมาณ 2563 ผูสําเร็จการศึกษาปการศึกษา 2562 (1/62  2/62  3/62) 

รองคณบดีฝาย
วิชาการและ

ประกัน
คุณภาพ 

รองคณบดีฝาย
วิชาการและ

ประกัน
คุณภาพ 
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แผนกลยุทธคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ป พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง ป พ.ศ. 2563) 

ตัวชี้วัด น้ําหนัก คําอธิบายตัวชี้วัด 
ผูกํากับดูแล

ตัวชี้วัด 

ผูจัดเก็บ
ขอมูลและ

เขียนรายงาน 
ภูมิลําเนา ของ
บัณฑิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ภายใน
ระยะเวลา 1 ป 

 

สูตรคํานวณ : 
 จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป  

X 100 จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจท้ังหมดของคณะ 
 
เกณฑการใหคะแนน : 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

รอยละ 10 รอยละ 15 รอยละ 20 รอยละ 25 รอยละ 30 
 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 
1. รายงานการรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหจํานวนบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป ในปการ

ประเมินน้ัน 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะใหทันสมัย มีธรรมาภิบาล (รอยละ 32) 
12. ความพึงพอใจ
ของบุคลากรท่ีมีตอ
ระบบการบริหาร
จัดการของคณะ 

5 - พิจารณาจากผลคะแนนจากการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีตอระบบบริหารจัดการของคณะวิทยาการจัดการ เปรียบเทียบกับเกณฑ
การใหคะแนนท่ีคณะฯกําหนด แสดงผลเปนระดับคะแนน 
- ระบบบริหารจัดการ หมายถึง ระบบในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ตามพันธกิจของคณะฯ ท่ีเกี่ยวของกับคณะฯ/หลักสูตร ไดแก ดานการบริหาร
จัดการ ดานการเรียนการสอน ดานการวิจัย การบริการวิชาการและทํานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

เกณฑการใหคะแนน : 

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 
 

ขอมูลประกอบการพิจารณา : 
1. รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีตอระบบบริหารจัดการของคณะฯ 

 

รองคณบดีฝาย
บริหารและ
วางแผน 

รองคณบดีฝาย
บริหารและ
วางแผน 

13. ผลการประเมิน
ผูบริหารตาม          
หลักธรรมาภิบาล 

6 
- ใชคะแนนเฉล่ียจากผลการประเมินการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร ไดแก อธิการบดี คณบดี และผูอานวยการสํานัก/สถาบัน โดย
คณะผูประเมินท่ีมาจากการแตงต้ังโดยสภามหาวิทยาลัย โดยใชบัญญัติไตรยางศเปรียบเทียบเปนคะแนน กําหนดใหรอยละ 100 เทากับ 5 คะแนน 

รองคณบดีฝาย
บริหารและ
วางแผน 

รองคณบดีฝาย
บริหารและ
วางแผน 
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แผนกลยุทธคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ป พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง ป พ.ศ. 2563) 

ตัวชี้วัด น้ําหนัก คําอธิบายตัวชี้วัด 
ผูกํากับดูแล

ตัวชี้วัด 

ผูจัดเก็บ
ขอมูลและ

เขียนรายงาน 
- หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการการควบคุมดูแล กิจการตางๆ ใหเปนไปในครรลองธรรม นอกจากน้ียัง
หมายถึงการบริหารจัดการท่ีดี ซ่ึงสามารถนาไปใชไดท้ังภาครัฐ และเอกชน ธรรมท่ีใชในการบริหารงานน้ี มีความหมายอยางกวาง กลาวคือ หา
ไดมีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเทาน้ัน แตรวมถึง ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และความถูกตองชอบธรรมท้ังปวง ซ่ึงวิญูชนพึงมี 
และพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปรงใสตรวจสอบได การปราศจากการแทรกแซงจากองคกรภายนอก เปนตน ซ่ึงมีองคประกอบท่ีสําคัญ 10 
องคประกอบ ไวดังน้ี 
1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ผลการปฏิบัติราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามท่ีไดรับ
งบประมาณมาดําเนินการ รวม ถึงสามารถเทียบเคียงกับสวนราชการ หรือหนวยงานท่ีมีภารกิจคลายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับช้ัน
นําของประเทศ เพ่ือใหเกิดประโยชนสุขตอประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะตองมีทิศทางยุทธศาสตร และเปาประสงคท่ีชัดเจน  มี
กระบวนการปฏิบัติงาน และระบบงานท่ีเปน มาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผล และพัฒนาปรับปรุงอยางตอเน่ืองและเปนระบบ 
2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การบริหารราชการตามแนวทางการ กํากับดูแลท่ีดีท่ีมีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน โดย
การใชเทคนิคและเครื่องมือการบริหาร จัดการท่ีเหมาะสมใหองคการสามารถใชทรัพยากรท้ังดานตนทุน แรงงานและระยะเวลาใหเกิด 
ประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจ เพ่ือตอบสนอง ความตองการของประชาชน และผูมีสวนไดสวน
เสียทุกกลุม 
3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) หมายถึง การใหบริการท่ีสามารถ ดําเนินการไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนดและสรางความเช่ือม่ัน
ความไววางใจ รวมถึงตอบสนอง ตามความคาดหวัง/ความตองการของประชาชนผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีความหลาก หลายและมี
ความแตกตาง 
4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) หมายถึง การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีและผลงานตอเปาหมายท่ีกําหนดไว โดย
ความรับผิดชอบน้ันควรอยูในระดับท่ีสนองตอความคาดหวังของสาธารณะ รวมท้ังการแสดงถึงความสํานึกในการรับผิดชอบตอปญหาสาธารณะ 
5) หลักความโปรงใส (Transparency) หมายถึง กระบวนการเปดเผยอยางตรงไปตรงมาช้ีแจงไดเม่ือมีขอสงสัย และสามารถเขาถึงขอมูล
ขาวสารอันไมตองหามตามกฎหมายไดอยางเสรี โดยประชาชนสามารถรูทุกขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรม หรือกระบวนการตางๆ และสามารถ
ตรวจสอบได 
6) หลักการมีสวนรวม (Participation) หมายถึง การกระบวนการท่ีขาราชการ ประชาชน และผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมมีโอกาสไดเขารวมใน
การรับรู เรียนรูทําความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหา/ ประเด็นท่ีสําคัญท่ีเกี่ยวของ รวมคิดแนวทาง รวมการแกไข ปญหา รวมใน
กระบวนการตัดสินใจ และรวมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุนสวนการพัฒนา 
7) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) หมายถึง การถายโอนอํานาจ การตัดสินใจ ทรัพยากร และภารกิจจากสวนราชการสวนกลางใหแกหนวย
การปกครองอื่น (ราชการบริหารสวนทองถิ่น) และภาคประชาชนดําเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอํานาจ และความรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจ และการดําเนินการใหแกบุคลากร โดยมุงเนนการสรางความพึงพอใจในการใหบริการตอผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย การปรับปรุง 
กระบวนการ และเพ่ิมผลิตภาพ เพ่ือผลการดําเนินงานท่ีดีของสวนราชการ 
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แผนกลยุทธคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ป พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง ป พ.ศ. 2563) 

ตัวชี้วัด น้ําหนัก คําอธิบายตัวชี้วัด 
ผูกํากับดูแล

ตัวชี้วัด 

ผูจัดเก็บ
ขอมูลและ

เขียนรายงาน 
8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) หมายถึง การใชอํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับในการบริหารราชการดวยความเปนธรรมไมเลือก
ปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิ เสรีภาพของผูมีสวนไดสวนเสีย 
9) หลักความเสมอภาค (Equity) หมายถึง การไดรับการปฏิบัติและไดรับบริการอยางเทาเทียมกัน โดยไมมีการแบงแยกดานชาย /หญิงถิ่นกาเนิด เช้ือ
ชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการสภาพทางกาย หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ และสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษา การ
ฝกอบรม และอื่นๆ 
10) หลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented) หมายถึง การหาขอตกลงท่ัวไปภายในกลุมผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงเปนขอตกลงท่ี
เกิดจากการใชกระบวนการเพ่ือหาขอคิดเห็นจากกลุมบุคคลท่ีไดรับประโยชนและเสียประโยชน โดยเฉพาะกลุมท่ีไดรับผลกระทบโดยตรงซ่ึงตอง
ไมมีขอคัดคานท่ียุติไมไดในประเด็นท่ีสําคัญโดยฉันทามติไมจําเปนตองหมายความวาเปนความเห็นพองโดยเอกฉันท 
 

เกณฑการใหคะแนน : 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

2.50 คะแนน 3.00 คะแนน 3.50 คะแนน 4.00 คะแนน 4.50 คะแนน 
 

ขอมูลประกอบการพิจารณา : 
1. รายงานผลการประเมินการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร ไดแก คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

 

14. ผลการประเมิน
การประกันคุณภาพ
การศึกษาตามเกณฑ
การประกันคุณภาพ
ภายในระดับคณะ 

6 - ใชผลการประเมินตามตัวบงช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจําปการศึกษา 2561 ท่ีตรวจผานการประเมินจาก
คณะกรรมการตรวจประเมินท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนด เปรียบเทียบเกณฑใหคะแนนตามท่ีคณะฯ กําหนด 
 

เกณฑการใหคะแนน : 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

2.51 คะแนน 3.01 คะแนน 3.51 คะแนน 4.01 คะแนน 4.51 คะแนน 
 

ขอมูลประกอบการพิจารณา : 
1. รายงานการประเมินตนเอง (SAR : Self Assessment Report) ประจําปการศึกษา 2561 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร 

 
 

รองคณบดีฝาย
วิชาการและ

ประกัน
คุณภาพ 

รองคณบดีฝาย
วิชาการและ

ประกัน
คุณภาพ 



- 80 - 
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ตัวชี้วัด น้ําหนัก คําอธิบายตัวชี้วัด 
ผูกํากับดูแล

ตัวชี้วัด 

ผูจัดเก็บ
ขอมูลและ

เขียนรายงาน 
15. จํานวนเครือขาย
ท่ีดําเนินกิจกรรม
ความรวมมือดาน
วิชาการหรือการ
พัฒนาองคกรท่ี
บรรลุวัตถุประสงค
หรือเปาหมาย 

5 - คํานวณจากจํานวนเครือขายความรวมมือทางวิชาการหรือการพัฒนาองคการท่ีดําเนินกิจกรรมรวมกันและบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมาย 
เปรียบเทียบกับจํานวนเครือขายภายใตความรวมมือทางวิชาการหรือการพัฒนาองคกรท้ังหมดของคณะ 
- จํานวนเครือขายท่ีดําเนินกิจกรรมความรวมมือดานวิชาการและการพัฒนาองคกร หมายถึง จํานวนเครือขายท่ีดําเนินกิจกรรมความรวมมือ
ภายใตขอตกลงความรวมมือ (MOU) ทางดานวิชาการหรือการพัฒนาองคกร กับ กลุม / บุคคล/ สถาบันการศึกษา/ หนวยงาน/ องคกรท้ัง
ภาครัฐและเอกชนท้ังในประเทศและตางประเทศ ท่ีมีเปาหมายเดียวกัน มีความตองการรวมกันในการดําเนินกิจกรรมท่ีเปนประเด็นปญหารวม 
โดยเขารวมมือกันเพ่ือดําเนินกิจกรรมตางๆ ตามพันธกิจ อันเปนประโยชนรวมกัน  ซ่ึงจะนําไปสูการสรางพลังและความแข็งแกรงในการผลักดัน
ใหเกิดผลในการแกปญหารวมกัน  
 
เกณฑการใหคะแนน : 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

- 1 เครือขาย 2 เครือขาย 3 เครือขาย 4 เครือขาย 
 

ขอมูลประกอบการพิจารณา : 
1. จํานวน และรายชื่อเครือขายท่ีดําเนินกิจกรรมความรวมมือทางวิชาการหรือการพัฒนาองคกรท่ีบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมาย 
2. รายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมภายใตความรวมมือ (MOU) ทางวิชาการหรือการพัฒนาองคกรท้ังหมด 
3. จํานวนและรายช่ือโครงการ/กิจกรรมความรวมมือทางวิชาการหรือการพัฒนาองคกรท้ังหมด 

 

รองคณบดีฝาย
บริหารและ
วางแผน 

รองคณบดีฝาย
บริหารและ
วางแผน 

16. จํานวนหลักสูตร
ระยะส้ัน/การ
ใหบริการท่ีกอใหเกิด
รายได 

5 - พิจารณาจากจํานวนหลักสูตรระยะส้ันท่ีกอใหเกิดรายไดใหแก คณะวิทยาการจัดการ แสดงผลเปนจํานวน 
- หลักสูตรระยะส้ันท่ีกอใหเกิดรายได หมายถึง หลักสูตรท่ีสรางขึ้นโดยใชระยะเวลาไมนานนักและมีการจัดเก็บคาลงทะเบียนโดยเปนหลักสูตรท่ี
มีจุดหมาย เพ่ือเพ่ิมพูนความรูประสบการณทักษะหรือปรับเปล่ียนพฤติกรรมตามความสนใจ หรือหลักสูตรท่ีสรางมูลคาเพ่ิม (Value Added) 
ใหกับบุคคลท่ัวไปไดหรือเปนหลักสูตรท่ีเปนการสงเสริมใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต (Long Life Learning) หรือ เปนหลักสูตรออนไลนเปด
สําหรับมหาชน (Thai MOOC) ท่ีสามารถเรียนลวงหนาและสามารถสะสมหนวยกิตเทียบโอนหนวยกิตได 
 

เกณฑการใหคะแนน : 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

- - - 1 หลักสูตรระยะส้ัน 2 หลักสูตรระยะส้ัน 
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แผนกลยุทธคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ป พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง ป พ.ศ. 2563) 

ตัวชี้วัด น้ําหนัก คําอธิบายตัวชี้วัด 
ผูกํากับดูแล

ตัวชี้วัด 

ผูจัดเก็บ
ขอมูลและ

เขียนรายงาน 
ขอมูลประกอบการพิจารณา : 
1. จํานวนและรายชื่อหลักสูตรระยะส้ันท่ีกอใหเกิดรายไดแก คณะวิทยาการจัดการ 
2. รายงานสรุปผลการดําเนินการหลักสูตรระยะส้ันท่ีกอใหเกิดรายไดแก คณะวิทยาการจัดการ 
 

 

ผูดําเนินการตามตัวช้ีวัด :   
1. สํานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ   โทรศัพท : 055-706555 ตอ 3500 
2. โปรแกรมวิชาการบัญชี     โทรศัพท : 055-706555 ตอ 3761 
3. โปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไป    โทรศัพท : 055-706555 ตอ 3790 
4. โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ    โทรศัพท : 055-706555 ตอ 3670 
5. โปรแกรมวิชาการตลาด    โทรศัพท : 055-706555 ตอ 3760 
6. โปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร   โทรศัพท : 055-706555 ตอ 3610 
7. โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ   โทรศัพท : 055-706555 ตอ 3850 
8. โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร    โทรศัพท : 055-706555 ตอ 3560 
9. โปรแกรมวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม  โทรศัพท : 055-706555 ตอ 3590  
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แผนกลยุทธคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ป พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง ป พ.ศ. 2563) 

 

 

งาน / โครงการ 

ความสอด 
คลองกับ 
กลยุทธ

มหาวิทยาลัย 

ตัวชี ้
วัด 

แหลงงบ 
คาจาง

ชั่ว 
คราว 

คาตอบแทน ใชสอย วัสด ุ

รายจายอืน่ รวมท้ังส้ิน 
บ.กศ. กศ.บป. แผนดิน 

 คาตอบ 
แทน 

คาใชสอย คาวัสด ุ
คาสาธารณูป 

โภค 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1. การพัฒนาทองถ่ินดวยพันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคมทองถ่ินดวยศาสตรพระราชา 

1. การสงเสริมกิจกรรม
ส่ือสารศิลปวัฒนธรรมทาง
นิเทศศาสตรเพือ่ชุมชน 

4 8 5,000 - - - - - 5,000 - - 5,000 

2. โครงการสืบสาน สืบ
ศิลป ตามถิ่นรอยไท รวมใส
ใจส่ิงแวดลอม 

4 8 10,000 - - - - 6,000 4,000 - - 10,000 

3. ยกระดับสินคาชุมชน 
OTOP โดยคณะวิทยาการ
จัดการ 

1.1 1 - - 255,000 - - - - - 255,000 255,000 

4. จัดทําวารสารการ
จัดการและการพัฒนา
ทองถิ่น 

4 6 - - 80,000 - - - - - 80,000 80,000 

5. การพัฒนาการจัดเก็บ
เอกสารทางการเงินของ
กองทุนหมูบานและชุมชน
เมืองจังหวัดกําแพงเพชร 

1.1 1 - - 150,000 - - - - - 150,000 150,000 

6. ศูนยพัฒนาศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษยสูความ
เปนเลิศ 

1.1 1 - - 100,000 - - - - - 100,000 100,000 

สวนที่ 3 : งบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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แผนกลยุทธคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ป พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง ป พ.ศ. 2563) 

งาน / โครงการ 

ความสอด 
คลองกับ 
กลยุทธ

มหาวิทยาลัย 

ตัวชี ้
วัด 

แหลงงบ 
คาจาง

ชั่ว 
คราว 

คาตอบแทน ใชสอย วัสด ุ

รายจายอืน่ รวมท้ังส้ิน 
บ.กศ. กศ.บป. แผนดิน 

 คาตอบ 
แทน 

คาใชสอย คาวัสด ุ
คาสาธารณูป 

โภค 

7. โครงการพัฒนา
ศักยภาพชุมชนดานการ
ทองเที่ยวโดยชุมชน 
 

1 1 - - 500,000 - - - - - 500,000 500,000 

8. การแสดงรวมสมัยเพือ่
งานนิเทศศาสตร 
 

1.1 1 - - 35,000 - - - - - 35,000 35,000 

9. คอมพิวเตอรธุรกิจ
บริการวิชาการสูชุมชน 
 

1.1 1 - - 35,000 - - - - - 35,000 35,000 

10.โครงการบริการวิชาการ
สรางเสริมศักยภาพดาน
เศรษฐกิจและสังคมสูชุมชน 
 

1.1 1 - - 35,000 - - - - - 35,000 35,000 

11. โครงการทองเที่ยว
บริการวิชาการสูชุมชน 
 

1.1 1 - - 35,000 - - - - - 35,000 35,000 

12. การเงินเพื่อชุมชนและ
เยาวชน 
 

1.1 1 - - 35,000 - - - - - 35,000 35,000 

13. บริการวิชาการดาน
การจัดการ 
 

1.1 1 - - 35,000 - - - - - 35,000 35,000 

14. โครงการพัฒนา
ศักยภาพผูประกอบการ
ผลิตภัณฑชุมชน 
 

1.1 1 - - 35,000 - - - - - 35,000 35,000 
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งาน / โครงการ 

ความสอด 
คลองกับ 
กลยุทธ

มหาวิทยาลัย 

ตัวชี ้
วัด 

แหลงงบ 
คาจาง

ชั่ว 
คราว 

คาตอบแทน ใชสอย วัสด ุ

รายจายอืน่ รวมท้ังส้ิน 
บ.กศ. กศ.บป. แผนดิน 

 คาตอบ 
แทน 

คาใชสอย คาวัสด ุ
คาสาธารณูป 

โภค 

15. โครงการจัดทําบัญชี
ครัวเรือน เพื่อเสริมสราง
ภูมิปญญาตามแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.1 1 - - 35,000 - 
 

 

- - - - 35,000 35,000 

รวมประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 15,000 - 1,365,000 - - 6,000 9,000 - 1,365,000 1,380,000 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2. การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครู 

1.     - - - - - - - - - - 

รวมประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 - - - - - - - - - - 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑติใหมีคุณภาพสรางสรรคสังคม 

1. สนับสนุนนักศึกษาเขา
รวมการแขงขนัทักษะดาน
นิเทศศาสตร 

2 22 9,000 - - - - 9,000 - - - 9,000 

2. พัฒนานักศึกษาการ
สรางสื่อสมัยใหมเพือ่งาน
นิเทศศาสตร 

2 21 8,000 - - - 3,600 - 4,400 - - 8,000 

3. พัฒนานักศึกษา
โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร 

2 21 720 - - - - - 720 - - 720 

4. พัฒนาทกัษะการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษและ
เสริมสรางจิตอาสาสําหรับ
นักนิเทศศาสตร 

2 21 7,000 - - - 4,200 1,400 1,400 - - 7,000 
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แผนกลยุทธคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ป พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง ป พ.ศ. 2563) 

งาน / โครงการ 

ความสอด 
คลองกับ 
กลยุทธ

มหาวิทยาลัย 

ตัวชี ้
วัด 

แหลงงบ 
คาจาง

ชั่ว 
คราว 

คาตอบแทน ใชสอย วัสด ุ

รายจายอืน่ รวมท้ังส้ิน 
บ.กศ. กศ.บป. แผนดิน 

 คาตอบ 
แทน 

คาใชสอย คาวัสด ุ
คาสาธารณูป 

โภค 

5. พัฒนาทกัษะ
คอมพิวเตอรดานการ
ออกแบบสําหรับนักศึกษา
โปรแกรมวิชาการตลาด 

2 21 10,000 - - - 7,200 2,400 400 - - 10,000 

6. นิเทศนักศึกษาฝก
ประสบการณวิชาชพี 

2 21 - - 30,000 - - 30,000 - - - 30,000 

7. โครงการบริหารหลักสูตร 3 25 - - 40,000 - - - 40,000 - - 40,000 

8. เตรียมความพรอม
นักศึกษาใหมและสาน
สัมพันธนองพี่คอมพิวเตอร
ธุรกิจ โปรแกรมวชิา
คอมพิวเตอรธุรกิจ 

2 21 9,800 - - - 4,200 5,600 - - - 9,800 

9. สืบสานวัฒนธรรม
วิทยาการจัดการ 

2 21 - - 35,700 - - 35,700 - - - 35,700 

10. โครงการแขงขันทกัษะ
วิชาชพีพนักงานโรงแรม
และมัคคุเทศก 

2 24 20,000 - - - - 20,000 - - - 20,000 

11. โครงการบริหารจัดการเพื่อ
พัฒนางานคุณภาพการศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ 

3 25 - - 20,000 - 7,200 8,725 4,075 - - 20,000 

12. พฒันาทกัษะทางวชิาการ
และวิชาชพีทางการตลาด 
 

2 21 8,000 - - - - 8,000 - - - 8,000 
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แผนกลยุทธคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ป พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง ป พ.ศ. 2563) 

งาน / โครงการ 

ความสอด 
คลองกับ 
กลยุทธ

มหาวิทยาลัย 

ตัวชี ้
วัด 

แหลงงบ 
คาจาง

ชั่ว 
คราว 

คาตอบแทน ใชสอย วัสด ุ

รายจายอืน่ รวมท้ังส้ิน 
บ.กศ. กศ.บป. แผนดิน 

 คาตอบ 
แทน 

คาใชสอย คาวัสด ุ
คาสาธารณูป 

โภค 

13. อบรมทักษะดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศคณะ
วิทยาการจัดการ 
 

2 21 - - 7,200 - 7,200 - - - - 7,200 

14. โครงการเตรียมความ
พรอมสาํหรับนักศึกษา
โปรแกรมวิชาการทองเที่ยว
และการโรงแรม 
 

2 21 15,300 - - - 2,700 12,600 - - - 15,300 

15. พัฒนาทักษะดาน
ภาษาอังกฤษ โปรแกรม
วิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
 

2 21 7,600 - - - 3,600 4,000 - - - 7,600 

16. คุณรัก ลูกครูรักศิษย 
รวมผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
 

2 21 10,000 - - - - 8,000 2,000 - - 10,000 

17. สงเสริมประสบการณ
และศักยภาพการแขงขัน
ใหกับนักศึกษา โปรแกรม
วิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
 

2 21 18,340 - - - - 18,340 - - - 18,340 

18. เสริมสรางคุณธรรม 
จริยธรรม และจิตอาสาเพือ่
พัฒนาทองถิ่น โปรแกรม
วิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
 

2 21 5,540 - - - - 5,540 - - - 5,540 
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แผนกลยุทธคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ป พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง ป พ.ศ. 2563) 

งาน / โครงการ 

ความสอด 
คลองกับ 
กลยุทธ

มหาวิทยาลัย 

ตัวชี ้
วัด 

แหลงงบ 
คาจาง

ชั่ว 
คราว 

คาตอบแทน ใชสอย วัสด ุ

รายจายอืน่ รวมท้ังส้ิน 
บ.กศ. กศ.บป. แผนดิน 

 คาตอบ 
แทน 

คาใชสอย คาวัสด ุ
คาสาธารณูป 

โภค 

19. ปจฉิมนิเทศ-พีพ่บนอง 
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร
ธุรกิจ 
 

2 21 10,600 - - - 3,600 7,000 - - - 10,600 

20. ศึกษาดูงานดาน
คอมพิวเตอรธุรกิจ 
นักศึกษา กศ.บป. 
 

2 21 - 27,520 - - - 27,520 - - - 27,520 

21. ศึกษาดูงานและ
เสริมสรางความแข็งแกรง
ทางวชิาการ โปรแกรมวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ 
 

2 21 25,520 - - - - 25,520 - - - 25,520 

22. พัฒนาสมรรถนะวิจัย
คณะวิทยาการจัดการ 
 

5 29 - - 38,000 - 20,000 10,000 8,000 - - 38,000 

23. โครงการอบรมพฒันา
ทักษะทางวชิาชพีดาน
คอมพิวเตอรธุรกิจ 
 

2 24 - 18,200 - - 7,200 11,000 - - - 18,200 

24. คายพัฒนาผลงานทาง
วิชาการและวิจัยคณะ
วิทยาการจัดการ 
 

5 29 - - 30,000 - - 25,000 5,000 - - 30,000 

25. ศึกษาดูงานนักศึกษา
โปรแกรมวิชาการตลาด 
 

2 21 10,000 - - - - 10,000 - - - 10,000 
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แผนกลยุทธคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ป พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง ป พ.ศ. 2563) 

งาน / โครงการ 

ความสอด 
คลองกับ 
กลยุทธ

มหาวิทยาลัย 

ตัวชี ้
วัด 

แหลงงบ 
คาจาง

ชั่ว 
คราว 

คาตอบแทน ใชสอย วัสด ุ

รายจายอืน่ รวมท้ังส้ิน 
บ.กศ. กศ.บป. แผนดิน 

 คาตอบ 
แทน 

คาใชสอย คาวัสด ุ
คาสาธารณูป 

โภค 

26. แขงขันทักษะทางการ
ตลาด 

2 21 10,000 - - - - 10,000 - - - 10,000 

27. พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ โปรแกรม
วิชาการบัญช ี

2 23 10,000 - - - 4,800 4,800 400 - - 10,000 

28. พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษสําหรับ
นักศึกษาโปรแกรมวิชาการ
ตลาด 

2 23 12,000 - - - 3,600 8,000 400 - - 12,000 

29. โครงการพัฒนาทกัษะ
ทางดานคอมพิวเตอร
สําหรับนักศึกษาโปรแกรม
วิชาการบัญช ี

2 21 4,800 - - - 4,800 - - - - 4,800 

30. การบูรณาการการ
จัดการเรียนการสอนกับ
การวิจัย การบริการ
วิชาการ และการทาํนุบํารุง
ศิลปะวัฒนธรรม 

1 19 4,520 - - - - 4,520 - - - 4,520 

31. โครงการบริจาคโลหิต
เพื่อถวายเปนพระราชกุศล 
แดพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว 
 

2 21 9,000 - - - - 9,000 - - - 9,000 
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แผนกลยุทธคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ป พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง ป พ.ศ. 2563) 

งาน / โครงการ 

ความสอด 
คลองกับ 
กลยุทธ

มหาวิทยาลัย 

ตัวชี ้
วัด 

แหลงงบ 
คาจาง

ชั่ว 
คราว 

คาตอบแทน ใชสอย วัสด ุ

รายจายอืน่ รวมท้ังส้ิน 
บ.กศ. กศ.บป. แผนดิน 

 คาตอบ 
แทน 

คาใชสอย คาวัสด ุ
คาสาธารณูป 

โภค 

32. ผูกขอตอขวญัสาย
สัมพันธบัญช ี

2 21 22,630 - - - - 18,000 4,630 - - 22,630 

33. โครงการอบรมเชิง
ทฤษฎี และเชิงปฏิบัติงาน
ดานบัญชี (Simulation) 

2 22 36,650 - - - - 31,260 5,390 - - 36,650 

34. พัฒนาทักษะการเงิน
การธนาคารยุคการเงิน
ดิจิทัล  โปรแกรมวิชาการ
เงินและการธนาคาร 

2 21 8,900 - - - 2,400 3,400 3,100 - - 8,900 

35. กีฬาระหวางคณะคณะ
วิทยาการจัดการ 

2 21 - - 50,000 - - 50,000 - - - 50,000 

36. ศึกษาดูงานนักศึกษา
โปรแกรมวิชาการบัญช ี

2 21 104,980 - - - - 104,980 - - - 104,980 

37. วิทยาการเรียนรูสูวิถี
ชุมชน 

2 21 - - 15,000 - - 15,000 - - - 15,000 

38. โครงการปฏิบัติธรรม
ตามหลักวิถีพุทธเพื่อ
เสริมสรางคุณธรรม 
จริยธรรม 

2 21 20,000 - - - - 19,160 840 - - 20,000 

39. กิจกรรมพัฒนาทกัษะ
ทางการเงิน 

2 21 10,000 - - - - 8,000 2,000 - - 10,000 
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แผนกลยุทธคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ป พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง ป พ.ศ. 2563) 

งาน / โครงการ 

ความสอด 
คลองกับ 
กลยุทธ

มหาวิทยาลัย 

ตัวชี ้
วัด 

แหลงงบ 
คาจาง

ชั่ว 
คราว 

คาตอบแทน ใชสอย วัสด ุ

รายจายอืน่ รวมท้ังส้ิน 
บ.กศ. กศ.บป. แผนดิน 

 คาตอบ 
แทน 

คาใชสอย คาวัสด ุ
คาสาธารณูป 

โภค 

40. โครงการแขงขันทกัษะ
ทางวชิาการและวิชาชีพ
การบัญช ี

2 20 7,800 - - - - 7,800 - - - 7,800 

41. ปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหมคณะวิทยาการจัดการ 

2 21 - - 6,500 - - 6,500 - - - 6,500 

42. โครงการศึกษาดูงาน
และฝกทักษะวชิาชพีดาน
การทองเที่ยวและการ
โรงแรม 

2 20 35,700 - - - - 35,700 - - - 35,700 

43. โครงการสรางความ
ตระหนักดานคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชพีบัญช ี

2 21 5,900 - - - 2,000 3,900 - - - 5,900 

44. ศึกษาดูงานดาน
การเงินและการธนาคาร 

2 21 7,900 - - - - 7,900 - - - 7,900 

45. โครงการไหวครูบิดา
มัคคุเทศกไทย 

2 21 10,000 - - - - 10,000 - - - 10,000 

46. พัฒนาทรัพยากร
สนับสนุนการเรียนรูของ
โปรแกรมวิชาการจัดการ
ทั่วไป 

2 21 - 4,960 - - - - 4,960 - - 4,960 

47. ปจฉิมนิเทศและสายใย
นองพี่การจัดการทั่วไป 

2 21 - 25,000 - - - 19,000 6,000 - - 25,000 
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แผนกลยุทธคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ป พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง ป พ.ศ. 2563) 

งาน / โครงการ 

ความสอด 
คลองกับ 
กลยุทธ

มหาวิทยาลัย 

ตัวชี ้
วัด 

แหลงงบ 
คาจาง

ชั่ว 
คราว 

คาตอบแทน ใชสอย วัสด ุ

รายจายอืน่ รวมท้ังส้ิน 
บ.กศ. กศ.บป. แผนดิน 

 คาตอบ 
แทน 

คาใชสอย คาวัสด ุ
คาสาธารณูป 

โภค 

48. อบรมนักการเงินมือ
อาชพี 

2 21 10,000 - - - 5,400 1,875 2,725 - - 10,000 

49. ศึกษาดูงานและ
เสริมสรางความแข็งแกรง
ทางวชิาการโปรแกรม
วิชาการจัดการทั่วไป 

2 21 22,400 30,000 - - - 52,400 - - - 52,400 

50. แผนธุรกิจจําลองการ
จัดการทั่วไป 

2 21 15,000 - - - 3,600 10,800 600 - - 15,000 

51. สานสัมพันธนองพีแ่ละ
เตรียมความพรอม
นักศึกษาใหม 

2 21 20,000 - - - - 19,000 1,000 - - 20,000 

52. โครงการอบรมการ
พัฒนาบุคลิกภาพ และการ
สรางภาวะผูนํา โปรแกรม
วิชาการจัดการทั่วไป 

2 21 20,000 - - - 7,200 11,900 900 - - 20,000 

53. พฒันาทกัษะ
ภาษาอังกฤษการจัดการ
ทั่วไป 

2 23 - 7,000 - - 3,600 3,400 - - - 7,000 

54. โครงการพัฒนา
ศักยภาพและสงเสริม
ทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21 ของ
นักศึกษา 

3.2 21 - - 80,000 - - - - - 80,000 80,000 
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แผนกลยุทธคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ป พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง ป พ.ศ. 2563) 

งาน / โครงการ 

ความสอด 
คลองกับ 
กลยุทธ

มหาวิทยาลัย 

ตัวชี ้
วัด 

แหลงงบ 
คาจาง

ชั่ว 
คราว 

คาตอบแทน ใชสอย วัสด ุ

รายจายอืน่ รวมท้ังส้ิน 
บ.กศ. กศ.บป. แผนดิน 

 คาตอบ 
แทน 

คาใชสอย คาวัสด ุ
คาสาธารณูป 

โภค 

55. โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนเชิงบูรณาการกับ
การทาํงาน (WIL) 

3.2 21 - - 42,000 - - - - - 42,000 42,000 

56. โครงการจัดการเรียน
การสอนเชิงบูรณาการกับ
การทาํงาน WIL 

3.4 28 - - 250,000 - - - - - 250,000 250,000 

รวมประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 583,600 112,680 644,400 - 108,100 761,640 98,940 - 372,000 1,340,680 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหทันสมัยไดมาตรฐาน มีธรรมาภิบาล และเปนองคกรแหงนวตักรรม 

1. บริหารจัดการงาน
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร 

3 32 9,520 - - - - - 9,520 - - 9,520 

2. บริหารจัดการงาน
กิจการนักศึกษา 

3 32 - - 20,000 - - - 20,000 - - 20,000 

3. บริหารงานโปรแกรม
วิชาการตลาด 

3 32 10,000 - - - - 5,000 5,000 - - 10,000 

4. พัฒนาบุคลากรคณะ
วิทยาการจัดการ 

5 34 - - 241,000 - - 241,000 - - - 241,000 

5. เครือขายความรวมมือ
ทางวชิาการกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือ 

6 35 - - 40,000 - - 40,000 - - - 40,000 
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แผนกลยุทธคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ป พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง ป พ.ศ. 2563) 

งาน / โครงการ 

ความสอด 
คลองกับ 
กลยุทธ

มหาวิทยาลัย 

ตัวชี ้
วัด 

แหลงงบ 
คาจาง

ชั่ว 
คราว 

คาตอบแทน ใชสอย วัสด ุ

รายจายอืน่ รวมท้ังส้ิน 
บ.กศ. กศ.บป. แผนดิน 

 คาตอบ 
แทน 

คาใชสอย คาวัสด ุ
คาสาธารณูป 

โภค 

6. บริหารสํานักงาน  
(พัฒนาปรับปรุงบริหาร
จัดการ) 

3 32 - - 211,100 - - 10,000 201,100 - - 211,100 

7. โครงการบริหารงาน
โปรแกรมวิชาการบัญช ี

3 32  43,200  - - 28,000 15,200 - - 43,200 

8. วิทยาการจัดการ
วิชาการ 

4.2 31   35,000      35,000 35,000 

รวมประเด็นยุทธศาสตรที ่4 19,520 43,200 547,100   324,000 250,820 - 35,000 609,820 

รวมเงนิท้ังหมด 618,120 155,880 2,556,500 - 108,100 1,091,640 358,760 - 1,772,000 3,330,500 
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แผนกลยุทธคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ป พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง ป พ.ศ. 2563) 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 1 
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แผนกลยุทธคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ป พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง ป พ.ศ. 2563) 

ผลการวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอม ศักยภาพ (BSC – SWOT Matrix) คณะวิทยาการจัดการ  

(ฉบับปรับปรุง ปงบประมาณ 2563) 
 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดทําการสํารวจความคิดเห็นของผูบริหาร คณาจารยและบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการท่ีมีผลการ
วิเคราะหปจจัยภายในและปจจัยภายนอก โดยกระบวนการมีสวนรวม ในการประชุมทบทวนแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการประจําป 2562 เพ่ือยกรางแผนปฏิบัติราชการ 
ประจาํป 2563 เม่ือวันท่ี 22 พฤษภาคม 2562 ณ หองประชุมชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการ ซ่ึงสามารถสรุปผลการวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอม ศักยภาพ (BSC – SWOT 
Matrix) ไดดังนี้ 

1. มิติดานการเงิน/ดานประสิทธิผล 
 

จุดแข็ง (S) จุดออน (W) โอกาส (O) ขอจํากัด (T) กลยุทธ ฉบับปรับปรุงป 63 
S3. บุคลากรของคณะมีอัตลักษณดาน
ศักยภาพท่ีชัดเจน มีความเช่ียวชาญ
ดานวิชาการ และวิชาชีพ ไดรับการ
ยอมรับจากหนวยงานใน
ระดับประเทศ 
 
S5. คณะมผีลงานวิจัยท่ีเผยแพรใน
ฐานขอมูลระดับชาติ จํานวนมาก 

W1. คณะยังมผีลงานวิจัยท่ีนําไปใช
ประโยชนตอชุมชนจํานวนนอย 
 
W7. จํานวนผลงานวิจยัท่ีเผยแพรใน
ฐานขอมูลระดับนานาชาตจิํานวนนอย 
 

O3. นโยบายของรัฐบาลมุงใชงานวิจัย
ในการพัฒนาประเทศ 
 
O8. นโยบายรัฐบาลกระจายความ
เจริญและการลงทุนออกมายังสวน
ภูมิภาคมากข้ึน รวมท้ังนโยบายการ
กระจายอํานาจสูทองถ่ิน เพ่ิมโอกาส
ให คณะเขาถึงแหลงงบประมาณ
ไดมากข้ึน 
 

T4. ภาวะการแขงขันของ
สถาบันการศึกษาท่ีสูงข้ึนทําใหเกิด 
การแยงชิงนักศึกษาและบุคลากรท่ีมี
ความสามารถ ซึ่งสงผลตอการบรหิาร
จัดการดานงบประมาณและบุคลากร
ของคณะ 
 

T5. งบประมาณท่ีไดรับการสนับสนุน
จากรัฐบาลมีจํานวนนอยลง สงผลตอ
การบริหารจัดการตามพันธกิจของ
คณะ 
 

T6. กฎหมาย ระเบียบ และระบบ
ดานพัสดุ การเงิน และงบประมาณท่ี
เปลี่ยนแปลง สงผลตอความคลองตัว
ในการบริหารจัดการ 
 

1.2 สงเสริมใหบุคลากรตีพิมพ
เผยแพรผลงานวิจยัในระดับชาติและ
นานาชาติ (S5, W7, O3) 
 
1.3 สนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากร
มีการนําผลงานวิชาการ งานวิจัยและ
นวัตกรรมไปใชประโยชนในการ
พัฒนาสังคมทองถ่ิน (S1, W1, O3) 
 
3.4 พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือการ
จัดหารายได (S3,  O8, T4-6) 
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แผนกลยุทธคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ป พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง ป พ.ศ. 2563) 

2. มิติดานลูกคา/ดานคุณภาพการใหบริการ 
 

จุดแข็ง (S) จุดออน (W) โอกาส (O) ขอจํากัด (T) กลยุทธฉบบัปรับปรุงป 63 
S1. นักศึกษาของคณะไดรับรางวัล
ในการแขงขันทักษะอาชีพใน
ระดับประเทศ 
 
S8. คณะมีการจัดพื้นที่ให
คําปรึกษาแกชุมชน ดานบริหาร
จัดการ ดานพฒันาและการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ ดานสื่อ
โฆษณาการประชาสัมพนัธ และ 
อ่ืน ๆ 

W8. จํานวนนักศึกษาของคณะมี
แนวโนมลดลง 
 
 

O6. หนวยงานภายนอกมีการ
แสวงหาเครือขายความรวมมือใน
การดําเนินงานดานตางๆ 

T1. รัฐบาลมีนโยบายสงเสริม
การศึกษาตอในสาขาอาชีวศึกษา
มากข้ึน ทําใหจํานวนนักศึกษาใน
สถาบนัการอุดมศึกษาลดลง 
 
T2. ประชากรมีจํานวนลดลงทาํให
ผูเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษามี
จํานวนลดลง 
 
T3. ประชาชนนิยมสงบตุรหลาน
เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยใหญ 

1.1 ยกระดับศักยภาพชุมชนให
พึ่งพาตนเองได (S8, O6) 
 
2.3 ผลิตบัณฑิตตรงกับความ
ตองการของผูใชบัณฑิต ทั้งดาน
สมรรถนะวิชาชีพ ทักษะบัณฑิต
ศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ 4 
ประการ คือ มีทัศนคติที่ดีและ
ถูกตอง มีพื้นฐานชีวิตที่มัน่คง
เขมแข็ง มีอาชีพ มีงานทาํ และมี
ความเปนพลเมืองที่ดี มีวินัย (S1, 
S2, W8) 
 

 

3. มิติดานกระบวนการภายใน/ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
 

จุดแข็ง (S) จุดออน (W) โอกาส (O) ขอจํากัด (T) กลยุทธฉบับปรับปรุงป 63 
S7. คณะมีรปูแบบการจดัการเรียน
การสอนเพ่ือพัฒนาทักษะทางวิชาการ
และวิชาชีพของผูเรียนอยาง
หลากหลาย เชน มีการประยุกตใช
ความรูทฤษฎีกับการปฏิบัตจิริงใน
หองปฏิบัติการ ชุมชน สถาน
ประกอบการ การจัดการเรยีนการ
สอนนักศึกษาแบบ WIL เปนตน 

W5. สื่ออุปกรณเทคโนโลยีท่ีใชในการ
บริหารจดัการ การจัดการเรยีนการ
สอน การบริการวิชาการ และการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมยังไมทันสมัย 
 
W6. คณะยังไมมหีลักสูตรท่ีมีการบูร
ณาการระหวางศาสตร ท่ีสามารถ
พัฒนาทักษะผูเรียน ใหสามารถไป
ประกอบอาชีพท่ีหลากหลาย 
 
 

O1. การจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (TQF) และการ
ประกันคณุภาพการศึกษาทําใหมี
หลักสตูรตาง ๆ  มีการพัฒนาใหมี
คุณภาพมากยิ่งข้ึน 
 

O2. สถานประกอบการมสีวนรวมใน
การจัดการเรยีนสอนแบบบูรณาการ
กับการทํางาน มีการจดัการศึกษา
รวมกับภาคธุรกิจในรูปแบบโครงการ
สหกิจศึกษา 

T5. งบประมาณท่ีไดรับการสนับสนุน
จากรัฐบาลมีจํานวนนอยลง สงผลตอ
การบริหารจัดการตามพันธกิจของ
คณะ 

1.4 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหแก
ชุมชนทองถ่ิน (W11) 
 
2.1 พัฒนาและปรับปรุงหลักสตูรใหมี
มาตรฐานเปนท่ียอมรบั (S7, W8 / 
W6, W10, W12-W13, O1-O2)  
 
3.1 พัฒนาองคการใหมีระบบการ
บริหารจดัการท่ีดี (W5, W9, O4, T5) 
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จุดแข็ง (S) จุดออน (W) โอกาส (O) ขอจํากัด (T) กลยุทธฉบับปรับปรุงป 63 
W9. ระบบฐานขอมลูสารสนเทศเพ่ือ
ใชในการบริหารและการตัดสินใจ ยัง
ไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ 
 
W10. การประเมินผลลัพธการเรียนรู
ของการบูรณาการการเรียนการสอน
กับพันธกิจ ยังไมเปนระบบ 
 
W11. การวางแผนดานการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมยังไมสอดคลองกับอัต
ลักษณ และความตองการของชุมชน
อยางแทจริง 
 
W12. หลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการกับการทํางาน (WIL) 
ยังมีนอย 
 
W13. คณะยังไมมีหลักสตูรท่ีสงเสริม
การเปนผูประกอบการ 
 

O4. เทคโนโลยีสารสนเทศมี
ความกาวหนาอยางรวดเร็วเอ้ือตอการ
พัฒนาการบริหารจัดการดานตาง ๆ 
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4. มิติดานการเรียนรูและการพัฒนา/ดานการพัฒนาองคกร 

 

จุดแข็ง (S) จุดออน (W) โอกาส (O) ขอจํากัด (T) กลยุทธฉบับปรับปรุงป 63 
S3. บุคลากรของคณะมีอัตลักษณดาน
ศักยภาพท่ีชัดเจน มีความเช่ียวชาญ
ดานวิชาการ และวิชาชีพ ไดรับการ
ยอมรับจากหนวยงานใน
ระดับประเทศ    
 
S4. บุคลากรของคณะ มีการพัฒนา
ตนเองอยางตอเน่ือง และนําความรูไปใช
ในการพัฒนาผูเรียน ชุมชน ทองถ่ิน ทํา
ใหนักศึกษา ชุมชน ทองถ่ินไดรับการ
ยอมรบั และไดรบัรางวัลในระดับประเทศ 
 
S6.  มีองคความรูท่ีหลากหลายในมการ
ใหบริการชุมชนทองถ่ิน และเปนท่ีรูจัก
และยอมรับจากชุมชนมากข้ึน 
 
S10. อาจารยและนักศึกษามี
ความสัมพันธอันดตีอกันสงผลให
นักศึกษาสามารถสําเร็จการศึกษา
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดอยางมี
คุณภาพ 
 

W2. อาจารยท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญา
เอกมีจํานวนนอย 
 
W3. อาจารยท่ีมีตําแหนงทางวิชาการ
มีจํานวนนอย 
 
W4. อาจารยและบุคลากรท่ีมีทักษะ
ดานภาษาต างประเทศในระดับ ท่ี
สื่อสารไดมีนอย 
 

O5. หนวยงานภายนอกใหการ
สนับสนุนการใหบริการในระดับชาติท่ี
คณะสามารถเขาไปใชบริการหรือเปน
แหลงเรียนรูดานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 
 
O6. หนวยงานภายนอกมีการแสวงหา
เครือขายความรวมมือในการ
ดําเนินงานดานตาง ๆ 
 
O7. จังหวัดกําแพงเพชรมีเขตโบราณ
สถานท่ีไดรับยกยองเปนเมืองมรดก
โลก เปนแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการ
อนุรักษ สงเสรมิ สืบสาน เผยแพร
ศิลปะและวัฒนธรรม ภมูิปญญา
ทองถ่ิน และสิ่งแวดลอม 
 
O10. หนวยงานภายนอกท้ังภาครฐั
และเอกชนมีแนวปฏิบัติท่ีดีในการ
บริหารจดัการท่ีสามารถเปนตัวอยาง
และเปนแหลงเรยีนรูได 

 2.2 พัฒนาศักยภาพอาจารย (S3-4, 
W2-4) 
 
3.2 สรางวัฒนธรรมองคกรใหเปน
องคกรแหงการเรยีนรูและนวัตกรรม 
(S3, S6, O7, O10) 
 
3.3 สรางเครือขายความรวมมือดาน
วิชาการหรือการพัฒนาองคกร 
(O5-O6) 
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ภาคผนวก 2  
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ผลการปรับปรุงแผนกลยุทธ คณะวิทยาการจัดการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2565 (ฉบับปรับปรุง ป 2563) 

 

ผลการปรับปรุงโดยภาพรวม 

 เดิม ฉบับปรับปรุง ป 63 

กลยุทธ 8 กลยุทธ 11 กลยุทธ 

ตัวชี้วัด 12 ตัวชี้วัด 16 ตัวชี้วัด 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาทองถ่ินดวย

พันธกิจสัมพันธคณะวิทยาการจัดการกับสังคม

ทองถ่ิน 

 เดิม ฉบับปรับปรุงป 63 

กลยุทธ 3 กลยุทธ 4 กลยุทธ 

ตัวชี้วัด 5 ตัวชี้วัด 5 ตัวชี้วัด 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การยกระดับคุณภาพและ

มาตรฐานการผลิตบัณฑิตให มี คุณภาพและมี

คุณธรรม 

 เดิม ฉบับปรับปรุงป 63 

กลยุทธ 3 กลยุทธ 3 กลยุทธ 

ตัวชี้วัด 5 ตัวชี้วัด 6 ตัวชี้วัด 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการคณะใหทันสมัย มีธรรมาภิบาล 
 
 

 เดิม ฉบับปรับปรุงป 63 

กลยุทธ 2 กลยุทธ 4 กลยุทธ 

ตัวชี้วัด 6 ตัวชี้วัด 5 ตัวชี้วัด 

 

ผานการพิจารณาเห็นชอบจากผูบริหารและคณาจารย ในการประชุมทบทวนแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการ คณะวิทยาการจัดการ เม่ือวันท่ี 22 พฤษภาคม 2562  
และผานการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ ในการประชุมกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี 2/2562 ณ วันท่ี 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาทองถ่ินดวยพันธกิจสัมพันธคณะวิทยาการจัดการกับสังคมทองถ่ิน    เปาประสงค:   1.  พัฒนาสังคมทองถ่ินใหเขมแข็ง พ่ึงพาตนเองได 

 ฉบับเดิม ฉบับปรับปรุงป 63 โครงการ 

กลยุทธ 3 กลยุทธ 
1.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรดานวิชาการ 
งานวิจัย และนวัตกรรม  
1.2 สนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรมีการนํา
ผลงานวิชาการ งานวิจัยและนวัตกรรมไปใช
ประโยชนในการพัฒนาสังคมทองถ่ิน  
1.3 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหแกชุมชนทองถ่ิน 
 

4 กลยุทธ 
1.1 ยกระดับศักยภาพชุมชนใหพ่ึงพาตนเองได 
1.2 สงเสริมใหบุคลากรตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยใน
ระดับชาติและนานาชาติ 
1.3 สนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรมีการนําผลงาน
วิชาการ งานวิจัยและนวัตกรรมไปใชประโยชนใน
การพัฒนาสังคมทองถ่ิน 
1.4 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหแกชุมชนทองถ่ิน 

1. การสงเสริมกิจกรรมสื่อสารศิลปวัฒนธรรมทางนิเทศศาสตร
เพ่ือชุมชน 
2. โครงการสืบสาน สืบศิลป ตามถ่ินรอยไท รวมใสใจสิ่งแวดลอม 
3. ยกระดับสินคาชุมชน OTOP โดยคณะวิทยาการจัดการ 
4. จัดทําวารสารการจัดการและการพัฒนาทองถ่ิน 
5. การพัฒนาการจัดเก็บเอกสารทางการเงินของกองทุนหมูบาน
และชุมชนเมืองจังหวัดกําแพงเพชร 
6. ศูนยพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษยสูความเปนเลิศ 
7. โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนดานการทองเท่ียวโดยชุมชน 
8. การแสดงรวมสมัยเพ่ืองานนิเทศศาสตร 
9. คอมพิวเตอรธุรกิจบริการวิชาการสูชุมชน 
10.โครงการบริการวิชาการสรางเสริมศักยภาพดานเศรษฐกิจ
และสังคมสูชุมชน 
11. โครงการทองเท่ียวบริการวิชาการสูชุมชน 
12. การเงินเพ่ือชุมชนและเยาวชน 
13. บริการวิชาการดานการจัดการ 
14. โครงการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชน 
15. โครงการจัดทําบัญชีครัวเรือน เพ่ือเสริมสรางภูมิปญญาตาม
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวชี้วัด 5 ตัวช้ีวัด 
1.1 จํานวนอาจารยท่ีมีผลงานดานวิชาการ วิจัย
และนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาชุมชนทองถ่ิน  
1.2 จํานวนผลงานวิชาการ งานวิจัย และ
นวัตกรรมท่ีนําไปใชประโยชนในการพัฒนาชุมชน
ทองถ่ิน 
1.3 จํานวนผลงานวิชาการ และวิจัยท่ีไดรับการ
ตีพิมพเผยแพร 
1.4 จํานวนชุมชนท่ีเขมแข็งหรือพ่ึงพาตนเองได 
1.5 จํานวนผลงานดานศิลปวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนา
ชุมชนทองถ่ิน 

5 ตัวช้ีวัด 
1.1 จํานวนชุมชนหรือประเด็นท่ีไดรับการชี้นําแกไข
ปญหา 
1.2 จํานวนบทความท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรใน
ระดับชาติและนานาชาติ  
1.3 จํานวนอาจารยท่ีมีผลงานดานวิชาการ วิจัย และ
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาชุมชนทองถ่ิน 
1.4 จํานวนผลงานวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรมท่ี
นําไปใชประโยชนในการพัฒนาชุมชนทองถ่ิน 
1.5 จํานวนผลงานดานศิลปวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนา
ชุมชนทองถ่ิน  
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบณัฑิตใหมีคุณภาพและมีคุณธรรม           เปาประสงค: 2. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรมและเปนที่ยอมรับของตลาดแรงงาน 

 เดิม ฉบับปรับปรุงป 63 โครงการ 

กลยุทธ 3 กลยุทธ 
2.1  พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหมีมาตรฐาน
เปนท่ียอมรับ 
2.2  พัฒนาศักยภาพอาจารย 
2.3  สรางเครือขายการผลิตบัณฑิตดานการบริหาร 
 

3 กลยุทธ 
2.1 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหมีมาตรฐาน
เปนท่ียอมรับ 
2.2 พัฒนาศักยภาพอาจารย 
2.3 ผลิตบัณฑิตตรงกับความตองการของผู ใช
บัณฑิต ท้ังดานสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะบัณฑิต
ศตวรรษท่ี 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ คือ มี
ทัศนคติ ท่ีดีและถูกตอง มีพ้ืนฐานชีวิตท่ี ม่ันคง
เขมแข็ง มีอาชีพ มีงานทํา และมีความเปนพลเมือง
ท่ีดี มีวินัย 
 

1. สนับสนุนนักศึกษาเขารวมการแขงขันทักษะดานนิเทศศาสตร 
2. พัฒนานักศึกษาการสรางสื่อสมัยใหมเพ่ืองานนิเทศศาสตร 
3. พัฒนานักศึกษาโปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร 
4. พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและเสริมสรางจิตอาสา
สําหรับนักนิเทศศาสตร 
5. พัฒนาทักษะคอมพิวเตอรดานการออกแบบสําหรับนักศึกษา
โปรแกรมวิชาการตลาด 
6. นิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ 
7. โครงการบริหารหลักสูตร 
8. เตรียมความพรอมนักศึกษาใหมและสานสัมพันธนองพ่ี
คอมพิวเตอรธุรกิจ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
9. สืบสานวัฒนธรรมวิทยาการจัดการ 
10. โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพพนักงานโรงแรมและมัคคุเทศก 
11. โครงการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนางานคุณภาพการศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ 
12. พัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพทางการตลาด 
13. อบรมทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศคณะวิทยาการจัดการ 
14. โครงการเตรียมความพรอมสําหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการ
ทองเท่ียวและการโรงแรม 
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แผนกลยุทธคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ป พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง ป พ.ศ. 2563) 
 

 เดิม ฉบับปรับปรุงป 63 โครงการ 

ตัวช้ีวัด 5 ตัวช้ีวัด 
2.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมภายใตความรวมมือ
ทางวิชาการกับเครือขายท่ีบรรลุวัตถุประสงคหรือ
เปาหมาย 
2.2 จํานวนหลักสูตรท่ีมีผลงานดานการวิจัยหรือ
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาชุมชน 
2.3 จํานวนอาจารยท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 
2.4 จํานวนอาจารยท่ีมีตําแหนงทางวิชาการ 
2.5  จํานวนอาจารยท่ีไดรับการพัฒนาศักยภาพ 

6 ตัวช้ีวัด 
2.1 รอยละหลักสูตรระดับอุดมศึกษาท่ีมีผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับดี 
2.2 จํ านวนหลักสูตร ท่ี ถูกปรับให ทันสมัย ท่ี
ตอบสนองตอการพัฒนาทองถ่ินและสอดคลองกับ
การพัฒนาประเทศ 
2.3 จํานวนหลักสูตรท่ีมีการจัดการเรียนการสอน
เชิงบูรณาการกับการทํางาน 
2.4 รอยละอาจารยท่ีไดรับการพัฒนาศักยภาพ 
2.5 รอยละของนักศึกษาปสุดทายท่ีผานการ
ประเมินคุณภาพตามกรอบ KPRUQF โดยไดรับ
คะแนนประเมินไมนอยกวา 3.51 จากคะแนน 5 
2.6 อัตราการไดงานทํา/ทํางานตรงสาขา/ประกอบ
อาชีพอิสระท้ังตามภูมิลําเนาและนอกภูมิลําเนา 
ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภายในระยะเวลา 
1 ป 

15. พัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร
ธุรกิจ 
16. คุณรัก ลูกครูรักศิษย รวมผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 
17. สงเสริมประสบการณและศักยภาพการแขงขันใหกับนักศึกษา 
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
18. เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสาเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
19. ปจฉิมนิเทศ-พ่ีพบนอง โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
20. ศึกษาดูงานดานคอมพิวเตอรธุรกิจ นักศึกษา กศ.บป. 
21. ศึกษาดูงานและเสริมสรางความแข็งแกรงทางวิชาการ 
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
22. พัฒนาสมรรถนะวิจัยคณะวิทยาการจัดการ 
23. โครงการอบรมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพดานคอมพิวเตอรธุรกิจ 
24. คายพัฒนาผลงานทางวิชาการและวิจัยคณะวิทยาการจัดการ 
25. ศึกษาดูงานนักศึกษาโปรแกรมวิชาการตลาด 
26. แขงขันทักษะทางการตลาด 
27. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชาการบัญชี 
28. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการ
ตลาด 
29. โครงการพัฒนาทักษะทางดานคอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษา
โปรแกรมวิชาการบัญชี 
30. การบูรณาการการจดัการเรียนการสอนกับการวิจยั การบริการ
วิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
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 เดิม ฉบับปรับปรุงป 63 โครงการ 

31. โครงการบริจาคโลหิตเพ่ือถวายเปนพระราชกุศล แด
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
32. ผูกขอตอขวัญสายสัมพันธบัญชี 
33. โครงการอบรมเชิงทฤษฎี และเชิงปฏิบัติงานดานบัญชี (Simulation) 
34. พัฒนาทักษะการเงินการธนาคารยุคการเงินดิจิทัล  โปรแกรม
วิชาการเงินและการธนาคาร 
35. กีฬาระหวางคณะคณะวิทยาการจัดการ 
36. ศึกษาดูงานนักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชี 
37. วิทยาการเรียนรูสูวิถีชุมชน 
38. โครงการปฏิบัติธรรมตามหลักวิถีพุทธเพ่ือเสริมสรางคุณธรรม 
จริยธรรม 
39. กิจกรรมพัฒนาทักษะทางการเงิน 
40. โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพการบัญชี 
41. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมคณะวิทยาการจัดการ 
42. โครงการศึกษาดูงานและฝกทักษะวิชาชีพดานการทองเท่ียว
และการโรงแรม 
43. โครงการสรางความตระหนักดานคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี 
44. ศึกษาดูงานดานการเงินและการธนาคาร 
45. โครงการไหวครูบิดามัคคุเทศกไทย 
46. พัฒนาทรพัยากรสนับสนุนการเรียนรูของโปรแกรมวิชาการ
จัดการท่ัวไป 
47. ปจฉิมนิเทศและสายใยนองพ่ีการจัดการท่ัวไป 
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 เดิม ฉบับปรับปรุงป 63 โครงการ 

48. อบรมนักการเงินมืออาชีพ 
49. ศึกษาดูงานและเสริมสรางความแข็งแกรงทางวิชาการ
โปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไป 
50. แผนธุรกิจจําลองการจัดการท่ัวไป 
51. สานสัมพันธนองพ่ีและเตรียมความพรอมนักศึกษาใหม 
52. โครงการอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพ และการสรางภาวะผูนํา 
โปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไป 
53. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษการจัดการท่ัวไป 
54. โครงการพัฒนาศักยภาพและสงเสริมทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษา 
55. โครงการสงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเชิง
บูรณาการกับการทํางาน (WIL) 
56. โครงการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ 
กับการทํางาน WIL 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะใหทันสมัย มีธรรมาภิบาล   เปาประสงค:   3.  มีระบบการบริหารจัดการท่ีทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล 
 

 เดิม ฉบับปรับปรุงป 63 โครงการ 

กลยุทธ 2 กลยุทธ 
3.1 พัฒนาองคการใหมีระบบการบริหารจัดการ 
ท่ีดี 
3.2 สรางวัฒนธรรมองคกรใหเปนองคกรแหงการ
เรียนรูและนวัตกรรม 

4 กลยุทธ 
3.1 พัฒนาองคการใหมีระบบการบริหารจัดการท่ีดี 
3.2 สรางวัฒนธรรมองคกรใหเปนองคกรแหงการ
เรียนรูและนวัตกรรม 
3.3 สรางเครือขายความรวมมือดานวิชาการและการ
พัฒนาองคกร  
3.4 พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือการจัดหารายได 
 

1. บริหารจัดการงานโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร 
2. บริหารจัดการงานกิจการนักศึกษา 
3. บริหารงานโปรแกรมวิชาการตลาด 
4. พัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ 
5. เครือขายความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือ 
6. บริหารสาํนักงาน  (พัฒนาปรบัปรุงบริหารจัดการ) 
7. โครงการบริหารงานโปรแกรมวิชาการบญัชี 
8. วิทยาการจัดการวิชาการ 

ตัวช้ีวัด 6 ตัวช้ีวัด 
3.1 ความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีตอระบบการ
บริหารจัดการของคณะ  
3.2 ผลการประเมินผูบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
3.3 ระดับความสําเร็จของการบริการนักศึกษา
และศิษยเกา 
3.4 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาอาคาร
สถานท่ีและสภาพแวดลอมท่ีสูคณะท่ีนาอยู 
(Green University) 
3.5 ระดับความพึงพอใจของบุคลากร นักศึกษา 
ตอเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะ 
3.6 ผลการประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาตามเกณฑการประกันคุณภาพภายใน 

5 ตัวช้ีวัด 
3.1 ความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีตอระบบการ
บริหารจัดการของคณะ 
3.2 ผลการประเมินผูบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
3.3 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา
ตามเกณฑการประกันคุณภาพภายใน ระดับคณะ 
3.4 จํานวนเครือขายท่ีดําเนินกิจกรรมความรวมมือ
ด านวิ ช าการหรื อกา ร พัฒนาองค ก ร ท่ีบ ร รลุ
วัตถุประสงคหรือเปาหมาย 
3.5 จํานวนหลักสูตรระยะสั้น/การใหบริการท่ี
กอใหเกิดรายได  
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แผนกลยุทธคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ป พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง ป พ.ศ. 2563) 
 

 

คณะผูจัดทํา 
แผนกลยุทธ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรุงปรุง ป พ.ศ. 2563) 

ท่ีปรึกษา : 

1. ผศ.การันต เจริญสุวรรณ   คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
2. ผศ.ดร.รัชนวีรรณ บุญอนนท   รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

  3. ดร.กนิษฐา ศรีภิรมย   รองคณบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
  4. อ.พลอยณัชชา เดชะเศรษฐศิริ  รองคณบดีฝายบริหารและวางแผน 

5. อ.ชลธิชา แสงงาม   รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 

ผูจัดทํา 
1. นางสุภาภรณ  นุชรุงเรือง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป  (หัวหนาสํานักงานคณบดี)  

2. นางสาวสุพัชรี  ทายนาวา  เจาหนาท่ีประจาํ (ฝายแผน) 
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