แผนกลยุทธ์ ประจาปี พ.ศ. 2561-2565
(ฉบับปรับปรุงปี 2564)
เพื่อถ่ายทอดสู่แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2564
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะ ในการประชุมกรรมการประจาคณะ ครั้งที่ 2/2563 ณ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2563
และผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ครั้งที่ 8/2563 ณ วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2563
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คานา
คณะวิทยาการจัดการได้ตระหนักถึงความสาคัญของการปรับปรุงและพัฒ นาคณะเพื่อให้ได้คุณภาพและมาตรฐานของการจัดการศึกษาให้เป็นที่ยอมรับและ
สามารถแข่งขันได้สอดคล้องกับสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคต ประกอบกับ แผนกลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการ ประจาปี พศศศ 2556-2560
ได้สิ้นสุดลง ดังนั้น คณะวิทยาการจัดการจึงได้ทบทวนและปรับแผนกลยุทธ์เพื่อใช้ระหว่างปี พศศศ2561-2565 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชรที่ได้ดาเนินการจัดทาแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ระยะ 20 ปี (พศศศ2560-2579) ในระยะที่ 1 ประจาปี พศศศ 2561-2565 และมีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พศศศ2560-2579) นโยบายไทยแลนด์ 4ศ0 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พศศศ2560-2564) แผนอุดมศึกษาระยะยาว
15 ปี ฉบับที่ 3 (พศศศ 2560-2574) นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แผนการศึกษาแห่งชาติ พศศศ 2560–2579 และยุทธศาสตร์
ที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางที่แสดงถึงยุทธศาสตร์รวมถึงกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อพัฒนาคณะตลอดจนหน่วยงานภายในคณะ
คณะวิทยาการจัดการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารแผนกลยุทธ์ 5 ปี ประจาปีงบประมาณ พศศศ 2561-2565 (ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ พศศศ2564) นี้ จะช่วย
ส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการปฏิบัติงานและการพัฒนาคณะฯ เป็นแนวทางให้คณาจารย์และบุคลากรภายในคณะฯ ใช้เป็นเครื่องมือสาหรั บดาเนินงานการแปลง
แผน กลยุทธ์สู่การปฏิบัติราชการประจาปี เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมที่จะส่งผลให้คณะวิทยาการจัดการประสบความสาเร็จตามมุ่งหวังไว้ต่อไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์การันต์ เจริญสุวรรณ)
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

-(ค)-

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
การจัดทาแผนกลยุทธ์สาหรับองค์กรเป็นสิ่ งที่มีความสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่งสาหรับการบริหารจัดการองค์กรภาครัฐแนวใหม่ เป็นกระบวนการเชิงวิเคราะห์
สังเคราะห์ที่ผ่านกระบวนการจัดทาอย่างมีส่วนร่วมในการกาหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับสถานภาพ
ภายใต้บริบทสภาพแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจการเมือง เทคโนโลยี และอื่นๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง เป็นเครื่องมือที่ใช้เป็นกรอบการกาหนด ทิศทางการปฏิบัติ
และการพัฒนาองค์กร เป็นแนวทางให้บุคลากรและหน่วยงานต่างๆ ในองค์กรใช้เป็นเครื่องมือสาหรับการแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติต่อไป
ดังนั้น คณะวิทยาการจัดการจึงได้ปรับแผนกลยุทธ์เพื่อใช้ระหว่างปี พศศศ 2561-2565 ทั้งนี้เพื่อให้แผนกลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการ ประจาปี พศศศ 2556-2560 ได้
สิ้น สุดลง ดังนั้ น คณะวิทยาการจั ดการจึงได้ทบทวนและปรับแผนกลยุทธ์เพื่อใช้ระหว่างปี พศศศ2561-2565 เพื่ อให้ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลั ยราชภัฏ
กาแพงเพชรที่ได้ดาเนินการจัดทาแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ระยะ 20 ปี (พศศศ2560-2579) ในระยะที่ 1 ประจาปี พศศศ 2561-2565 และมีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พศศศ2560-2579) นโยบายไทยแลนด์ 4ศ0 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พศศศ2560-2564) แผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 3 (พศศศ 2560-2574) นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แผนการศึกษาแห่งชาติ พศศศ 2560–2579
และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางที่แสดงถึงยุทธศาสตร์รวมถึงกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อพัฒนาคณะตลอดจนหน่วยงานภายในคณะ
แผนกลยุทธ์ 5 ปี พศศศ 2561–2565 (ฉบับปรุงปรุง ปี พศศศ 2564) นี้ จัดทาขึ้นโดยการกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทุกระดับใน
การทบทวนปรัชญา วิสั ยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และการทบทวนความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ โครงการ/
กิจกรรม โดยวิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทั้งนี้เพื่อให้การดาเนินงานของคณะฯ สอดคล้องกับการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก
ยิ่งขึ้นต่อไป
คณะวิทยาการจัดการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารแผนกลยุทธ์ 5 ปี ประจาปีงบประมาณ พศศศ 2561-2565 (ฉบับปรุงปรุง ปีงบประมาณ พศศศ 2564) ฉบับนี้ จะช่วย
ส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการปฏิบัติและการพัฒนาคณะฯ เป็นแนวทางให้คณาจารย์และบุคลากรภายในคณะฯ ใช้เป็นเครื่องมือสาหรับดาเนินงานการแปลงแผน
กลยุทธ์สู่การปฏิบัติราชการประจาปี เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมที่จะส่งผลให้คณะวิทยาการจัดการประสบความสาเร็จตามมุ่งหวังไว้ต่อไป
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ส่วนที่ 1
กรอบแนวคิด
หลักการและเหตุผล
การจัดทําแผนกลยุทธ์สําหรับองค์กรเป็นสิ่งที่มีความสําคัญและจําเป็นอยํางยิ่งสํ าหรับการบริหารจัดการองค์กรภาครัฐแนวใหมํ เป็นกระบวนการเชิงวิเคราะห์
สังเคราะห์ที่ผํานกระบวนการจัดทําอยํางมีสํวนรํวมในการกําหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาองค์กรให๎บรรลุวัต ถุประสงค์และเปูาหมายที่ตั้งไว๎ สอดคล๎องกับสถานภาพ
ภายใต๎บริบทสภาพแวดล๎อมทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และอื่น ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอยํางตํอเนื่อง เป็นเครื่องมือที่ใช๎เป็นกรอบการกําหนดทิศทางการ
ปฏิบัติงานและการพัฒนาองค์กร และเป็นแนวทางให๎บุคลากรและหนํวยงานตําง ๆ ในองค์กรใช๎เป็นเครื่องมือสําหรับการแปลงแผนยุทธศาสตร์สูํการปฏิบัติตํอไป
สืบเนื่องตามพระราชกฤษฎีกาวําด๎วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารกิจการบ๎านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 มาตรา 14 กําหนดให๎สํวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี เพื่อแปลงเป็นแผนปฏิบัติราชการประจําปี และกําหนดแนวทางในการจัดสรรงบประมาณตอบสนองตํอนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่เปลี่ยนแปลง
ประกอบกับแผนกลยุ ทธ์ของคณะวิทยาการจัดการ ประจําปี พ.ศ. 2556-2560 ได๎สิ้นสุดลง ดังนั้นคณะวิทยาการจัดการจึงได๎ปรับแผนกลยุทธ์เพื่อใช๎ระหวํางปี พ.ศ. 25612565 ทั้งนี้ เพื่อให๎สอดคล๎องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ที่ได๎ดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.25612580) ในระยะที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2561-2565 และมีความสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) นโยบายไทยแลนด์ 4.0 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหํงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข๎อง สามารถใช๎เป็นกรอบแนวทางที่
แสดงถึงยุทธศาสตร์รวมถึงกลยุทธ์ตําง ๆ เพื่อพัฒนาคณะตลอดจนหนํวยงานภายในคณะ แผนกลยุทธ์ของคณะจะชํวยสํงเสริมความเข๎าใจเกี่ยวกับทิศทางการปฏิบัติงานและ
การพัฒนาคณะฯ เป็นแนวทางให๎คณาจารย์และบุคลากรภายในคณะฯ ใช๎เป็ นเครื่องมือสําหรับดําเนินงานการแปลงแผนกลยุทธ์สูํการปฏิบัติราชการประจําปี เพื่อนําไปสูํการ
ปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมที่จะสํงผลให๎คณะวิทยาการจัดการประสบความสําเร็จตามมุํงหวังไว๎ตํอไป
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นโยบาย สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง
ที่มีผลต่อการพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ
1. นโยบายรัฐบาล
(คาแถลงนโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี วันที่ 22 กรกฎาคม 2562)
ตามที่ได๎มีพระบรมราชโองการโปรดเกล๎าโปรดกระหมํอมแตํงตั้งนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 9 มิถุนายน 2562 และ 10 กรกฎ าคม 2562
ตามลําดับ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได๎จัดสํงคําแถลงนโยบายรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เพื่อแจกจํายให๎กับสมาชิกรัฐสภา ตามมาตรา 162 ของรัฐธรรมนูญแหํง
ราชอาณาจักรไทย
สําหรับคําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีตํอรัฐสภา ซึ่งรายละเอียดของนโยบายรัฐบาลแบํงออก 3 สํวนหลัก มีนโยบายหลัก 12 ข๎อ และนโยบายเรํงดํวนอีก 12 ข๎อ ได๎แกํ
นโยบายหลัก 12 ด๎าน
1. ปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
2. สร๎างความมั่นคงและปลอดภัยของประทศ และความสงบสุข 2 ของประเทศ
3. ทํานุบํารุงศาสนาและวัฒนธรรม
4. การสร๎างบทบาทของไทยในเวทีโลก
5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแขํงขันของไทย
6. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสูํภูมิภาค 6
7. การพัฒนาสร๎างความเข๎มแข็งจากฐานราก
8. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู๎และการพัฒนาศักยภาพของไทยทุกชํวงวัย
9. สาธารณสุขความเสมอภาคและสวัสดิการที่เหมาะสมกับกลุํมประชาชน
10. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล๎อมเพื่อสร๎างการเติมโตอยํางยั่งยืน
11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
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12. การปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและกระบวนการยุติธรรม
นโยบายเรํงดํวน 12 ด๎าน
1. แก๎ไขปัญหาการดํารงชีวิตของประชาชน
2. ปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
3. มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับการผันผวนของเศรษฐกิจโลก
4. การให๎ความชํวยเหลือเกษตรกร
5. พัฒนานวัตกรรมการยกระดับศักยภาพของแรงงาน
6. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสูํอนาคต
7. การเตรียมคนไทยสูํศตวรรษที่ 21
8. แก๎ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝุายการเมืองและฝุายข๎าราชการประจํา
9. แก๎ไขปัญหายาเสพติดและความสงบสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต๎
10. พัฒนาระบบการให๎บริการประชาชน
11. สนับสนุนให๎มีการศึกษาการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และดําเนินเพื่อแก๎ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
12. การแก๎ไขปัญหาภัยแล๎ง
2. กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล๎วด๎วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจําชาติวํา
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้ วิสัยทัศน์ดังกลําวจะต๎องสนองตอบตํอผลประโยชน์แหํงชาติ อันได๎แกํ การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหํงเขตอํานาจรัฐ การดํารงอ ยูํอยําง
มั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดํารงอยูํอยํางมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยูํรํวมกันในชาติอยํางสันติสุขเ ป็นปึกแผํน มีความมั่นคง
ทางสังคมทํามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยูํดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต๎การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวด ล๎อมระหวําง
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ประเทศและการอยูํรํวมกันอยํางสันติประสานสอดคล๎องกัน ด๎านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอยํางมีเกียรติและศักดิ์ศรีไมํเป็นภาระของโลกและสามารถ
เกื้อกูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด๎อยกวํา
“มั่นคง” หมายถึง การที่ประเทศจะต๎องเกิดความสงบสุข สันติ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ไมํใช๎ความรุนแรง หรือวิถีทางนอกกฎหมาย มีความ
รักใครํสามัคคีกัน
“มั่งคั่ง” หมายถึง การทําให๎ประชาชนมีความเป็นอยูํที่ดีขึ้นตามสมควรแกํฐานะ การทําให๎เศรษฐกิจมีความเชื่อมโยงระหวํางกันมากขึ้น โดยให๎ความสําคั ญกับการ
ค๎าขายกับประเทศเพื่อนบ๎าน มากกวําที่จะพึ่งพาแตํเฉพาะการสํงออกไปขายยังประเทศที่อยูํไกล บริหารจั ดการภายในประเทศอยํางบูรณาการ ทั้งการทรัพยากรน้ํา การ
ประกอบอาชีพ การศึกษา และ สิ่งแวดล๎อมให๎ดําเนินไปอยํางสมดุล
“ยั่งยืน” หมายถึง การคํานึงถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน ไมํดําเนินการโครงการใดๆ ที่อาจกํอให๎เกิดภาระแกํลูกหลานในอนาคตข๎างหน๎า ใช๎ทรัพยากรที่มีอยูํ อยํางเหมาะสม
ตามกําลังความสามารถของตนเอง ใช๎หลักเหตุและผล และการรู๎เทําทันความเปลี่ยนแปลง หรือการมีภูมิคุ๎มกันตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย งของพระบาทสมเด็จพระ
เจ๎าอยูํหัวฯ
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทําให๎ประเทศไทยพัฒนาไปสูํอนาคตที่พึงประสงค์นั้น จําเป็นจะต๎องมีการวางแผนและกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และ
กําหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคสํวนให๎ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจําเป็นจะต๎องกําหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพื่อถําย ทอดแนวทางการพัฒนาสูํ
การปฏิบัติในแตํละชํวงเวลาอยํางตํอเนื่องและมีการบูรณาการ และสร๎างความเข๎ าใจถึงอนาคตของประเทศไทยรํวมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคสํวนในสังคมทั้ง
ประชาชน เอกชน ประชาสังคม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร๎างและรักษาไว๎ซึ่งผลประโยชน์แหํงชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น
ประเทศพัฒนาแล๎ว ด๎วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์ประจําชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ” เพื่อให๎ประเทศมีขีดความสามารถในการแขํงขัน มี
รายได๎สูงอยูํในกลุํมประเทศพัฒนาแล๎ว คนไทยมีความสุข อยูํดี กินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใ ช๎เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาใน
ระยะ 20 ปีตํอจากนี้ไป จะประกอบด๎วย 6 ยุทธศาสตร์ ได๎แกํ (1) ยุทธศาสตร์ด๎านความมั่นคง (2) ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎างความสามารถในการแขํงขัน (3) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน (4) ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎างโอกาสความเสมอภาคและเทําเทียมกันทางสังคม (5) ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล๎อม และ (6) ยุทธศาสตร์ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
3. ไทยแลนด์ 4.0
“ไทยแลนด์ 4.0” เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใต๎การนําของพลเอกประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน๎าคณะรักษาความสงบแหํงชาติ (คสช.) ที่เข๎ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ที่ วํา “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ที่มีภารกิจสําคัญในการขับเคลื่อน
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ปฏิรูปประเทศด๎านตําง ๆ เพื่อปรับแก๎ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร๎างหนทางพัฒนาประเทศให๎เจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหมํๆ ที่เปลี่ยนแปลงอยําง
เร็ว รุนแรงในศตวรรษที่ 21 ได๎
ประเทศไทยในอดีตที่ผํานมามีการพัฒนาด๎านเศรษฐกิจเป็นไปอยํางตํอเนื่องตั้งแตํยุคแรก หรือ “ประเทศไทย 1.0” เน๎นการเกษตรเป็นหลัก เชํน ผลิตและขาย พืชไรํ
พืชสวน เลี้ยงสัตว์ เป็นต๎น ยุคสอง หรือ “ประเทศไทย 2.0” เน๎นอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นแตํเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก เชํน การผลิตและขายรองเท๎า เครื่องหนัง เครื่องดื่ม
เครื่องประดับ เครื่องเขียน กระเป๋า เครื่องนุํงหํม เป็นต๎น และปัจจุบัน (พ.ศ.2559) จัดอยูํในยุคที่สาม หรือ ”ประเทศไทย 3.0” เป็นอุตสาหกรรมหนักและการสํงออก เชํน
การผลิตและขาย สํงออกเหล็กกล๎า รถยนต์ กลั่นน้ํามัน แยกก๏าซธรรมชาติ ปูนซีเมนต์ เป็นต๎น แตํไทยในยุค 1.0 2.0 และ 3.0 รายได๎ประเทศยังอยูํในระดับปานกลาง จึงต๎อง
เรํงพัฒนาเศรษฐกิจสร๎างประเทศ จึงเป็นเหตุให๎นําไปสูํยุคที่สี่ ให๎รหัสใหมํวํา ”ประเทศไทย 4.0” ให๎เป็นเศรษฐกิจใหมํ (New Engines of Growth) มีรายได๎สูง โดย
วางเปูาหมายให๎เกิดภายใน 5-6 ปีนี้ เป็นการการวางภาพอนาคตทางเศรษฐกิจที่ชัดเจนของประเทศที่พัฒนา เชํน สหรัฐอเมริกา “A Nation of Makers” อังกฤษ “Design
of Innovation” อินเดีย “Made in India” หรือ เกาหลีใต๎ “Creative Economy” เป็นต๎น
“ประเทศไทย 4.0” ต๎องการปรับเปลี่ยนโครงสร๎างเศรษฐกิจไปสูํ “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด๎วยนวัตกรรม” โดยมีฐานคิดหลัก คือ
เปลี่ยนจากการผลิตสินค๎า “โภคภัณฑ์” ไปสูํสินค๎าเชิง “นวัตกรรม” เปลี่ยนการขับเคลื่อนประเทศด๎วยภาคอุตสาหกรรมไปสูํการขับเคลื่อนด๎วยเทคโนโลยี ความคิดสร๎างสรรค์
และนวัตกรรม และเปลี่ยนจากการเน๎นภาคการผลิตสินค๎าไปสูํการเน๎นภาคบริการมากขึ้น
ดังนั้น จึงควรมีการเปลี่ยนวิธีการที่มีลักษณะสําคัญ คือ เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมในปัจจุบัน ไปสูํการเกษตรสมัยใหมํที่เน๎นการบริหารจัดการแล ะเทคโนโลยี
(Smart Farming) โดยเกษตรกรต๎องมีฐานะที่มั่นคง และเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู๎ประกอบการ (Entrepreneur) เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยูํและรัฐ
ต๎องให๎ความชํวยเหลืออยูํตลอดเวลา ไปสูํการเป็น Smart Enterprises และ Startups บริษัทเกิดใหมํที่มีศักยภาพสูง เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร๎างมูลคํา
คํอนข๎างต่ําไปสูํ High Value Services และเปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ําไปสูํแรงงานที่มีความรู๎ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง
เพื่อให๎เกิดผลจริงต๎องมีการพัฒนาวิทยาการ ความคิดสร๎างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล๎วตํอยอดในกลุํ มเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมเปูาหมาย ดังนี้
1. กลุํมอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ เชํน สร๎างเส๎นทางธุรกิจใหมํ (New Startups) ด๎านเทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีอาหาร เป็นต๎น
2. กลุํมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เชํน พัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพ เทคโนโลยีการแพทย์ สปา เป็นต๎น
3. กลุํมเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุํนยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช๎ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม เชํน เทคโนโลยีหุํนยนต์ เป็นต๎น
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4. กลุํมดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมตํอและบังคับอุปกรณ์ตําง ๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว เชํน เทคโนโลยีด๎านการเงิน อุปกรณ์เชื่อมตํอ
ออนไลน์โดยไมํต๎องใช๎คน เทคโนโลยีการศึกษา E-Marketplace E-Commerce เป็นต๎น
5. กลุํม อุต สาหกรรมสร๎า งสรรค์ วัฒ นธรรม และบริก ารที่มีมูล คํา สูง เชํน เทคโนโลยีก ารออกแบบ ธุร กิจ ไลฟ์ส ไตล์ เทคโนโลยีก ารทํอ งเที่ย ว การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริการ เป็นต๎น
การพัฒ นาประเทศภายใต๎โ มเดล “ประเทศไทย 4.0” จะใช๎แนวทาง “สานพลังประชารัฐ ” เป็นตัว การขับเคลื่อน โดยมุํงเน๎นการมีสํว นรํว มของภาคเอกชน
ภาคการเงิน การธนาคาร ภาคประชาชน ภาคสถาบัน การศึกษา มหาวิท ยาลัย และสถาบันวิจัย ตํา ง ๆ รํว มกัน ระดมความคิด ผนึกกํา ลัง กัน ขับ เคลื่อน ผํานโครงการ
บันทึกความรํว มมือ กิจ กรรม หรือ งานวิจัยตําง ๆ โดยการดําเนินงานของ ”ประชารัฐ ” กลุํมตําง ๆ อันได๎แกํ กลุํมที่ 1 การยกระดับนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์การ
ปรับแก๎กฎหมายและกลไกภาครัฐ พัฒนาคลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรมแหํงอนาคต และการดึงดูดการลงทุน และการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน กลุํมที่ 2 การพัฒ นาการ
เกษตรสมัยใหมํและการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ กลุํมที่ 3 การสํงเสริมการทํองเที่ยวและไมล์ การสร๎างรายได๎ และการกระตุ๎นการใช๎จํายภาครัฐ กลุํมที่
4 การศึกษาพื้นฐานและพัฒนาผู๎นํา (โรงเรียนประชารัฐ) รวมทั้งการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ และกลุํมที่ 5 การสํงเสริมการสํงออกและการลงทุนในตํางประเทศ รวมทั้ง
การสํงเสริมกลุํม SMEs และผู๎ประกอบการใหมํ (Start Up) ซึ่งแตํละกลุํมกําลังวางระบบและกําหนดแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายอยํางเข๎มข๎น
4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงตําง ๆ ที่ประเทศกําลังประสบอยูํ ทําให๎การกําหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความตํอเนื่องจาก
วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และกรอบหลักการของการวางแผนที่น๎อมนําและประยุกต์ใช๎หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศู นย์กลางของการพัฒนาอยํางมี
สํวนรํวม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต๎องให๎ความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพั ฒนาที่มุํงสูํการเปลี่ยนผําน
ประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได๎ปานกลางไปสูํประเทศที่มีรายได๎สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยูํรํวมกันอยํางมีความสุข และนําไปสูํการบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ โดยมีแนวทางในการพัฒนา ดังนี้
1. การยกระดับศักยภาพการแขํงขันและการหลุดพ๎นกับดักรายได๎ปานกลางสูํรายได๎สูง
1.1) การสํงเสริมด๎านการวิจัยและพัฒนา
1.2) การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน
1.3) การสํงเสริมผู๎ประกอบการที่เข๎มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล
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1.4) การลงทุนโครงสร๎างพื้นฐาน
1.5) การปรับโครงสร๎างการผลิต
2. การพัฒนาศักยภาพคนตามชํวงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร๎างสังคมสูงวัยอยํางมีคุณภาพ
2.1) การพัฒนาศักยภาพคนในทุกชํวงวัยให๎สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ
2.2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู๎ให๎มีคุณภาพ เทําเทียมและทั่วถึง
2.3) การพัฒนาด๎านสุขภาพ
2.4) การสร๎างสภาพแวดล๎อมและนวัตกรรมที่เอื้อตํอการดารงชีพในสังคมสูงวัย
3. การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม
3.1) การยกระดับรายได๎และสร๎างโอกาสในการประกอบอาชีพ
3.2) การจัดบริการทางสังคมให๎ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน๎นการสร๎างภูมิคุ๎มกันระดับปัจเจก
3.3) การสร๎างความเสมอภาคในการเข๎าถึงทรัพยากร
3.4) การเข๎าถึงกระบวนการยุติธรรมอยํางเสมอภาค
4. การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง
4.1) การลงทุนด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง
4.2) การพัฒนาด๎านการขนสํงและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ๎าน
4.3) การสํงเสริมการลงทุน การค๎าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
5. การสร๎างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยํางเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
5.1) การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว
5.2) การสํงเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
5.3) การสํงเสริมการผลิต การลงทุน และการสร๎างงานสีเขียว
5.4) การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล๎อม
5.5) การพัฒนาความรํวมมือด๎านสิ่งแวดล๎อมระหวํางประเทศ
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5.6) การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด๎านภัยพิบัติ
6. การบริหารราชการแผํนดินที่มีประสิทธิภาพ
6.1) การสร๎างความโปรํงใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ
6.2) การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
6.3) การสร๎างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให๎เหมาะสม
6.4) การสร๎างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
5. แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2574)
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีพันธกิจหลักสําคัญตามกฎหมายในการจัดทําแผนเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาให๎สอดคล๎องกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒ นาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ รวมทั้งแผนของหนํวยงานตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง เพื่อใช๎เป็นกรอบแนวทางของการขับเคลื่อนอุดมศึกษาทั้ง 4 พันธกิจ ประกอบด๎วย การผลิตบัณฑิต
การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สามารถนํามาใช๎ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได๎อยํางเต็มศักยภาพบนทรัพยากร ที่มีอยํางจํากัด รองรับ
บริบทของโลกและของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปอยํางรวดเร็ว จึงมีการจัดทําแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 3 โดยมีหลักการในการจัดทําแผน คือ 1) อุดมศึกษาเป็น
กลไกในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ (engine for growth) 2) ปฏิรูประบบอุดมศึกษาบนแนวคิดให๎อุดมศึกษาเป็นหัวรถจักรในการปรับการศึกษาทั้งระบบ และ
3) เป็น
ชํวงเวลาและโอกาสสําคัญในการเปลี่ยนแปลงการศึกษาของประเทศ
วิสัยทัศน์ “อุดมศึกษาไทยเป็นแหลํงสร๎างปัญญาให๎สังคม นําทางไปสูํการเปลี่ยนแปลง สร๎างนวัตกรรมความรู๎ งานวิจัย ที่เสนอทางเลือกและแก๎ปัญหา เพื่ อการพัฒนา
ประเทศ และสร๎างขีดความสามารถในการแขํงขัน”
วัตถุประสงค์
1. เพื่อยกระดับมาตรฐานการอุดมศึกษาให๎เทียบเคียงกับประเทศพัฒนาแล๎ว
2. เพื่อสนับสนุนการถํายทอดองค์ความรู๎และนวัตกรรมอยํางกว๎างขวางและครอบคลุมผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียทุกภาคการผลิต
3. เพื่อสนับสนุนการเคลื่อนย๎ายทางสังคม (Social Mobility)
4. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการกํากับดูแลระบบอุดมศึกษาให๎มีประสิทธิภาพสอดคล๎องกับความเป็นอิสระในการบริหารตนเอง
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ยุทธศาสตร์หลัก
ยุทธศาสตร์ที่ 1 อุดมศึกษาเป็นแหลํงพัฒนากําลังคนและสร๎างเสริมศักยภาพทั้งทักษะความคิดและการรู๎คิด เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์
ชาติ
เปูาหมาย
1.1 ปรับสัดสํวนการผลิตในภาพรวมเพื่อให๎ตรงกับทิศทางการพัฒนา
1.2 การปรับปรุงคุณภาพของอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
1.3 เพิ่มโอกาสการเข๎าถึงให๎ทุกกลุํม สํงเสริมโอกาสทางการศึกษาในกลุํมวัยทํางานและการเรียนรู๎ตลอดชีวิต
1.4 การสร๎างเครือขํายและเปิดโอกาสให๎ภาคเอกชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา (Work-based learning, Integrated Learning,
Credit Bank)
1.5 ยกระดับอุดมศึกษาให๎มีความเป็นสากล (Internationalization) เพื่อให๎สามารถแขํงขันได๎ในยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization)
ตัวชี้วัด
1. สัดสํวนการผลิตบุคลากรสายวิทย์ : สายอื่น ในสถาบันอุดมศึกษา (60 : 40)
2. ร๎อยละของผู๎เรียนในระบบอุดมศึกษาเทียบกับจํานวนประชากร ชํวงอายุ 18 – 22 ปี (ร๎อยละ 60)
3. ระดับการพัฒนาทักษะด๎านภาษาอังกฤษ (CEFR ระดับปริญญาตรี) (C1+)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพนักศึกษา เสริมสร๎างความรู๎ และทักษะทางอาชีพให๎พร๎อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
เปูาหมาย
2.1 ปรับปรุงกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาให๎ทันสมัย ได๎มาตรฐาน ครอบคลุมความรู๎และทักษะในศตวรรษที่ 21
2.2 พัฒนาทักษะการทํางานและการแก๎ปัญหา (3R8C)
2.3 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อสนับสนุนการสร๎างนวัตกรรมและวิจัย

10
ตัวชี้วัด
1. การประเมินทักษะและสมรรถนะของบัณฑิตด๎าน Soft Skill และ Critical Thinking (21st Century)
2. Innovative Universities (10 แหํง)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร๎างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให๎เป็นแหลํงพัฒนาตํอยอดความสามารถในการใช๎ความรู๎ สร๎างผลงานวิจัย ค๎นหาคําตอบที่จะ
นําไปใช๎ประโยชน์ในการแก๎ปัญหา และพัฒนาเศรษฐกิจทั้งระดับท๎องถิ่นและระดับประเทศ
เปูาหมาย
3.1 พัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามความสามารถและศักยภาพด๎านการวิจัย และการบริการที่มีตํอสังคม (Research Hubs, Innovation Center)
3.2 พัฒนาสมรรถนะและความสามารถบุคลากรวิจัยเพื่อสร๎างความรู๎ใหมํและนวัตกรรมที่มีคุณภาพสูง (ผลงานวิจัย/จํานวนอาจารย์ , จํานวน
นักวิจัย, Impact Factor, Citation)
3.3 การสร๎างขีดความสามารถในการวิ จัยที่นําไปสูํการใช๎งานจริง แก๎ไขปัญหา และชี้นําสังคม (จํานวนนวัตกรรมที่ใช๎งานและเกิดผลกระทบตํอ
เศรษฐกิจ/สังคม)
3.4 พัฒนาขีดความสามารถไปสูํมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลก (University 4.0, World Class/Global University Ranking)
ตัวชี้วัด
1. จํานวนนักวิจัยตํอประชากร (60 คน)
2. รายได๎ที่ได๎จากการใช๎สิทธิในการใช๎ทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย (50 ล๎านบาทตํอปี)
3. World Class Ranking at 200 (7 แหํง)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อุดมศึกษาเป็นแหลํงสนับสนุนการสร๎างงานและนําความรู๎ไปแก๎ปัญหาผํานความรํวมมือกับภาคเอกชนและท๎องถิ่น
เปูาหมาย
4.1 เปิดโอกาสในการพัฒนาวิชาการสูํสังคม (University Social Engagement)
4.2 สํงเสริมการนําความรู๎ไปสูํการสร๎างโอกาสทางธุรกิจ (Start-up, Spin-off, Incubator และ Accelerator)
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4.3 แหลํ งสนั บสนุ น การพัฒ นาฐานรากเศรษฐกิจ และชุ ม ชนท๎ อ งถิ่ น (โครงการความรํ ว มมื อ กับ เอกชน/ท๎ องถิ่น ประชารั ฐ Community
University)
4.4 โครงการพัฒนาที่ตอบสนองความต๎องการของชุมชน (Demand Driven)
ตัวชี้วัด
1. จํานวน Technology-Base Startups (ไมํน๎อยกวํา 300 แหํง)
2. นําองค์ความรู๎เพื่อพัฒนาและสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับ SMEs (ไมํน๎อยกวํา 800 แหํง)
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ปรั บ ปรุงระบบการบริห ารจัดการให๎ เกิดประสิ ทธิภ าพ มีประสิ ทธิผล และมีระบบการกํากับดูแลที่รับผิ ดชอบตํอผลการดําเนินการของ
มหาวิทยาลัยในทุกด๎าน
เปูาหมาย
5.1 การปรับโครงสร๎างการบริหารจัดการและบทบาทของระบบอุดมศึกษา (HE Restructure, Governance Roles and Responsibility)
5.2 ปรับปรุงการบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช๎ทรัพยากรและเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขัน (การลด
ต๎นทุนตํอหนํวย/ความรับผิดชอบด๎านการเงิน)
5.3 ระบบฐานข๎อมูลและการรายงานที่ถูกต๎อง (ความครบถ๎วนของการรายงานข๎อมูลตํอ สกอ. และตํอสาธารณะ)
5.4 สร๎างระบบการกํากับดูแลที่โ ปรํงใส ความรับผิดและตรวจสอบได๎ (Governance Accountability/Organizational Assessment)
โดยเฉพาะอยํางยิ่งเกี่ยวข๎องกับบทบาทของสภามหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด
1. ร๎อยละการประเมินความโปรํงใสและรับผิด (ร๎อยละ 90)
2. การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางเศรษฐกิจและสังคม
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ปรับระบบโครงสร๎างการตรวจสอบ การจัดสรรงบประมาณ และการติดตามรายงานผลที่มีประสิทธิภาพ
เปูาหมาย
6.1 การปรับระบบการจัดสรรงบประมาณตามการพัฒนาขีดความสามารถของสถาบันอุดมศึกษา (Financial Incentive: Demand Pull,
Performance-based, PA)
6.2 ปรับระบบการติดตามประเมินผลทุกระดับของ สกอ. ให๎เกิดประสิทธิภาพ และให๎เชื่อมกับการให๎คุณ ให๎โทษตาม Performance
6.3 สร๎างกลไกการประเมินคุณภาพที่มุํงเน๎นประสิทธิผล การสร๎างความรู๎ และทักษะของบัณฑิต (Quality System: Accreditation System,
QA System, Learning Outcome, Ranking)
6.4 สํงเสริมให๎สร๎างกลไกในการกระตุ๎นให๎เกิดการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพในพันธกิจทุกด๎าน (Resource and Support Centers,
Benchmark Partners)
6.5 สร๎างระบบการติดตามรายงานผลที่มีประสิทธิภาพ ระบบข๎อมูลสารสนเทศและสถิติอุดมศึกษาการรายงานผลระบบอุดมศึกษาสูํสาธารณะ
ตัวชี้วัด
1. ร๎อยละการสําเร็จการศึกษาตามเวลาที่กําหนดตามหลักสูตร (ร๎อยละ 80)
2. ความสามารถการปฏิบัติงานภายหลังจบการศึกษา
6. นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย)์
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 กําหนดอํานาจและหน๎าที่ของกระทรวงอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดังนี้
1. สํงเสริม สนับสนุน และกากับดูแลการอุดมศึกษาให๎เทําทันการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยมีความเป็นอิสระทางวิชาการและการบริหารจัดการ ให๎มี การพัฒนา
กําลังคนให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของประเทศ และให๎ดํา เนินการวิจัยและสร๎างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศทั้ งทางด๎านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสหวิทยาการ
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2. สํงเสริม สนับสนุน และกํากับดูแลการวิจัยและการสร๎างสรรค์นวัตกรรมของสถาบันอุดมศึกษา และหนํวยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมที่อยูํในสังกัดกระทรวง
หรือกํากับดูแลของรัฐมนตรี รวมทั้งประสานงานกับหนํวยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมที่อยูํนอกกระทรวงเพื่อให๎เกิดความรํวมมือ และดํา เนินการไปในทิศทางที่มีความ
เชื่อมโยงและสอดคล๎องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด๎านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
3. จัดให๎มีระบบนิเวศและโครงสร๎างพื้นฐานที่สํา คัญเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมรวมทั้งสํงเสริมความรํวมมือเพื่อผลิตกํา ลังคนระดับสูง
เฉพาะทาง และความรํว มมือในด๎านการวิจัยและการสร๎างสรรค์นวัตกรรมกับหนํวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองสํว นท๎องถิ่น และบุคคลหรือหนํว ยงานใน
ตํางประเทศ
4. ปฏิบัติการอื่นที่มีกฎหมายกําหนดให๎เป็นหน๎าที่และอํานาจของกระทรวง โดยมีวิสัยทัศน์ ได๎แกํ เป็นองค์กรนําเพื่อขับเคลื่อนการอุดมศึกษาไทยวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรมไปสูํมาตรฐานในระดับสากลและเพิ่มอันดับความสามารถการแขํงขันในระดับนานาชาติอยํางยั่งยืน ภายในปี พ.ศ. 2580
ซึ่งมีการกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เปูาหมาย และตัวชี้วัด ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตกําลังคนด๎านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่มีคุณภาพสูงเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศ
เปูาหมาย
1.1 การพัฒนากาลังคนด๎านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสร๎างความตระหนักด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ
ประเทศ
ตัวชี้วัด
1. จํานวนบุคลากรด๎านการวิจัยและพัฒนาแบบทางานเต็มเวลา (FTE) ตํอประชากร 10,000 คน-ปี
2. จํานวนบุคลากรที่ทํางานด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. จํานวนผู๎ประกอบการใหมํและผู๎ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมที่ได๎รับการพัฒนาและยกระดับความสามารถในการแขํงขัน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ของประเทศ และสร๎างระบบนิเวศการวิจัย
เปูาหมาย
2.1 การสร๎างความเข๎มแข็งในการบริหารจัดการงานวิจัยและงบประมาณวิจัยและนวัตกรรม
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ตัวชี้วัด
1. อันดับรวมของความสามารถการแขํงขันด๎าน Scientific Infrastructure ของประเทศตามการจัดอันดับของ IMD
2. มีระบบสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมของประเทศที่เชื่อมโยงระดับชาติและนานาชาติ
3. จํานวนของโครงการวิจัยและนวัตกรรมริเริ่มใหมํที่สําคัญของประเทศ
เปูาหมาย
2.2 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ
ตัวชี้วัด
1. มูลคําผลกระทบตํอเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตที่เกิดจากการนาผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช๎ประโยชน์
2. ร๎อยละผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร๎อมใช๎ที่ถูกนําไปใช๎ในการสร๎างมูลคําเชิงพาณิชย์ให๎กับภาคการผลิตและบริการและภาคธุรกิจ
3. ความสามารถใหมํในการดาเนินการวิจัยขั้นแนวหน๎า (Frontier Research)
เปูาหมาย
2.3 การขับเคลื่อนโครงสร๎างพื้นฐานขนาดใหญํด๎านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และพัฒนาพื้นที่เพื่อนวัตกรรม
ตัวชี้วัด
1. ความสําเร็จในการผลักดันโครงการขนาดใหญํ (โครงการที่มีงบประมาณตั้งแตํ 500 ล๎านบาทขึ้นไป)
2. มูลคําการลงทุนวิจัยของบริษัทที่มาใช๎ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจฐานรากด๎วยอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เปูาหมาย
3.1 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล๎อม และคุณภาพชีวิต
ตัวชี้วัด
1. มูลคําผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล๎อม
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2. จํานวนนวัตกรรมทางสังคมและนวัตกรรมสาหรับผู๎สูงอายุและผู๎พิการที่ผลิตได๎เองภายในประเทศ
3. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่เผยแพรํภูมิปัญญาท๎องถิ่นและของชาติหรือสํงเสริมการทํา นุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา หรือให๎บริการวิชาการเพื่อ
พัฒนาชุมชนและสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการจัดการศึกษาให๎ทันสมัย มีคุณภาพและสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎
เปูาหมาย
4.1 การผลิตและพัฒนาสมรรถนะกาลังคนให๎เป็น high-skilled workforce ตามความต๎องการของประเทศ
ตัวชี้วัด
1. ร๎อยละของหลักสูตร/รายวิชาที่มีการพัฒนาทักษะและสมรรถนะของบัณฑิตด๎าน Soft Skill และ Critical Thinking (21st Century)
เปูาหมาย
4.2 การสร๎างโอกาสในการเข๎าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาและสํงเสริมการเรียนรู๎ตลอดชีวิต
ตัวชี้วัด
1. จํานวนประชาชนที่เข๎าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหลํงเรียนรู๎ ที่จัดการศึกษาในรูปแบบ Lifelong learning
เปูาหมาย
4.3 การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
ตัวชี้วัด
1. สัดสํวนการผลิตบัณฑิตสายวิทย์ : สายอื่นในสถาบันอุดมศึกษา
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กรอบนโยบาย 4 มิติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีการแถลงกรอบนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมที่สอด
รับการนโยบายรัฐบาล สะท๎อนผําน 4 มิติ ดังนี้
มิติที่ 1 : สร๎างและพัฒนาคนไทยสูํศตวรรษที่ 21
- สํงเสริมการเรียนรู๎ตลอดชีวิต (Life Long Learning) ทุกอายุ ทุกชํวงวัย สามารถพัฒนาตัวเองได๎ตลอดเวลา ไมํตกเทรนด์
- ขับเคลื่อนหลักสูตรอุดมศึกษายุคใหมํ ให๎เข๎ากับอาชีพแหํงอนาคต รองรับอาชีพหลากหลายในโลกยุคใหมํอยํางเทําทัน
- สร๎างบัณฑิตคุณภาพพร๎อมสูํโลกใบใหมํแหํงศตวรรษที่ 21
- ขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะแหํงอนาคต (Skill for the future) อยํางเป็นรูปธรรม ทั้ง Upskill และ Reskill คนทํางาน
- สนับสนุนการเรียนรู๎สําหรับคนสูงวัย
มิติที่ 2 : สร๎างและพัฒนาองค์ความรู๎
- ปรับโจทย์ ปรับระบบงบประมาณ และการวิจัยให๎ตอบโจทย์ประเทศไทย
- ผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว
- ขับเคลื่อน 4 วาระวิจัย ตอบโจทย์ประเทศ ทั้ง Smart Farming, Active Citizen, Zero-Waste และ AI for All
มิติที่ 3 : สร๎างและพัฒนานวัตกรรม
- สร๎างกองทุนพัฒนาสตาร์ทอัพรุํนใหมํ (Young Startup) และการให๎คําปรึกษาจากผู๎รู๎จริง (Mentor in Residence) อยํางครบวงจร
- สํงเสริมการพัฒนานวัตกรรมชุมชน, นวัตกรรมเชิงธุรกิจ และ นวัตกรรมสังคม
- สร๎างมูลคําเพิ่ม เปลี่ยน Made in Thailand เป็น Innovated in Thailand
มิติที่ 4 : ปฏิรูปการอุดมศึกษา
- ปลดล๏อค กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ (มคอ.) ปรับวิธีการขอตําแหนํงวิชาการให๎เหมาะสมกับยุคสมัย และทันโลก
- ปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยตาม 3 กลุํมภารกิจ ตอบโจทย์ประเทศ
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- พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบใหมํ สร๎างระบบธนาคารหนํวยกิต (Credit Bank) ที่สามารถเลือกเรียนในสิ่งที่ตนสนใจ (Modular System)
สะสมเป็นปริญญาจิ๋ว ไร๎ข๎อจํากัดเรื่องเวลา มหาวิทยาลัย อายุ และสามารถนําเอาประสบการณ์ที่มีมาเทียบหนํวยกิตได๎
7. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579
เนื่องจากแผนการศึกษาแหํงชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 – 2559) จะสิ้นสุดในปี พ.ศ. 2559 ดังนั้น สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงได๎จัดทําแผนการศึกษา
แหํงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ซึ่งเป็นแผนระยะยาว 20 ปี เพื่อเป็นแผนแมํบทสําหรับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องนําไปใช๎เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนา โดยกําหนดวิสัยทัศน์
จุดมุํงหมาย เปูาหมาย ตัวชี้วัด และยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาแหํงชาติ ดังนี้
วิสัยทัศน์ (Vision)
“คนไทยทุกคนได๎รั บ การศึกษาและเรียนรู๎ตลอดชีวิตอยํางมีคุณภาพ ดํารงชีวิตอยํางเป็นสุ ข สอดคล๎ องกับหลั กปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกา ร
เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21”
วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 4 ประการ คือ
1) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
2) เพื่อพัฒนาคนไทยให๎เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล๎องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญั ติ
การศึกษาแหํงชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ
3) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให๎ เป็นสังคมแหํงการเรียนรู๎ และคุณธรรม จริยธรรม รู๎รักสามัคคี และรํวมมือผนึกกําลังมุํงสูํการพัฒนาประเทศอยํางยั่งยืน ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4) เพื่อนําประเทศไทยก๎าวข๎ามกับดักประเทศที่มีรายได๎ปานกลาง และความเหลื่อมล้ําภายในประเทศลดลงเพื่อให๎บรรลุวิสัยทัศ น์และจุดมุํงหมายในการจัด
การศึกษาดังกลําวข๎างต๎น
แผนการศึกษาแหํงชาติได๎วางเปูาหมายไว๎ 2 ด๎าน คือ
1) เปูาหมายด๎านผู๎เรียน (Learner Aspirations) โดยมุํงพัฒนาผู๎เรียนทุกคนให๎มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) ประกอบด๎วย
ทักษะและคุณลักษณะตํอไปนี้
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- 3Rs ได๎แกํ การอํานออก (Reading) การเขียนได๎ (Writing) และการคิดเลขเป็น (Arithmetic)
- 8Cs ได๎แกํ ทักษะด๎านการคิดอยํางมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก๎ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) ทักษะด๎านการสร๎างสรรค์
และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ทักษะด๎านความเข๎าใจตํางวัฒนธรรม ตํางกระบวนทัศน์ (Cross – cultural Understanding) ทักษะด๎านความรํวมมือ การ
ทํางานเป็นทีม และภาวะผู๎นํา (Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะด๎านการสื่อสาร สารสนเทศ และการรู๎เทําทันสื่อ (Communications, Information
and Media Literacy) ทักษะด๎านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู๎ (Career and
Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม(Compassion)
2) เปูาหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ประการ ดังนี้
2.1) ประชากรทุกคนเข๎าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอยํางทั่วถึง (Access)
2.2) ผู๎เรียนทุกคน ทุกกลุํมเปูาหมายได๎รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอยํางเทําเทียม (Equity)
2.3) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู๎เรียนให๎บรรลุขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ (Quality)
2.4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษาที่คุ๎มคําและบรรลุเปูาหมาย (Efficiency)
2.5) ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก๎าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy)
แผนการศึกษาแหํงชาติได๎กําหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาภายใต๎ 6 ยุทธศาสตร์หลักที่สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร๎างขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกชํวงวัย และการสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร๎างโอกาส ความเสมอภาค และความเทําเทียม
ทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพื่อสร๎างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
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8. นโยบายการปรับยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) (ฉบับปรับปรุง 11 ตุลาคม 2561)
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศได๎รํวมหารือและกําหนดแนวทางการยกระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) มุํงเน๎นให๎มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท๎องถิ่น โดยกําหนดวิสัยทัศน์ คือ “มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลั กษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็นสถาบันหลักที่
บูรณาการองค์ความรู๎สูํนวัตกรรมในการพัฒนาท๎องถิ่นเพื่อสร๎างความมั่นคงให๎กับประเทศ” ซึ่งมีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้
1. พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตให๎มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดี เป็นพลเมืองดีในสังคมและมีสมรรถนะตามความต๎องการของผู๎ใช๎บัณฑิต
2. วิจัยสร๎างองค์ความรู๎และนวัตกรรมที่มีคุณภาพและได๎มาตรฐานเป็นที่ยอมรับมุํงเน๎นการบูรณาการเพื่อนําไปใช๎ประโยชน์ได๎อยํางเป็นรูปธรรม
3. พัฒนาท๎องถิ่นตามศักยภาพ สภาพปัญหาและความต๎องการที่แท๎จริงของชุมชน โดยการถํายทอดองค์ความรู๎ เทคโนโลยี และน๎ อมนําแนวพระราชดําริสูํการ
ปฏิบัติ
4. สร๎างเครือขํายความรํวมมือกับทุกภาคสํวนเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่น และเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของผู๎นําชุมชนให๎มีคุณธรรมและความสามาร ถในการ
บริหารงานเพื่อประโยชน์ตํอสํวนรวม
5. บริหารจัดการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยอยํางมีประสิทธิภาพด๎วยหลักธรรมาภิบาล พร๎อมรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลงเพื่อให๎เกิดการพัฒนาอยํ าง
ตํอเนื่องและยั่งยืน
2. สถาบันหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นที่พึ่งของท๎องถิ่น ในการให๎ความรู๎ ให๎ความจริง มีความเป็นกลางทางการเมือง ประสานความรํวมมือกับองค์กร
ตํางๆ ในการพัฒนาท๎องถิ่นให๎บรรลุเปูาหมาย
3. อัตลักษณ์บัณฑิต
บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมีความรู๎ ความสามารถเชิงวิชาการวิชาชีพ พร๎อมด๎วยคุณลักษณะคนไทยตามพระราโชบายด๎านการศึกษา 4 ประการ คือ
1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต๎อง คือ มีความรู๎ ความเข๎าใจตํอชาติ บ๎านเมือง ยึดมั่นในศาสนา มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ และมีความเอื้ออาทรตํอครอบครัว
และชุมชนของตน
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2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข๎มแข็ง คือ รู๎จักแยกแยะสิ่งที่ผิด – ชอบ สิ่งที่ชั่ว – ดี ปฏิบัติแตํสิ่งที่ชอบ สิ่งที่งาม ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว และชํวยกันสร๎างคนดีให๎แกํ
บ๎านเมือง
3. มีงานทํา มีอาชีพ คือ การสร๎างให๎เด็กและเยาวชนรักงาน สู๎งานทําจนงานสําเร็จ มีงานทําสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได๎
4. เป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย คือ สํานึกในหน๎าที่ของทุกคนในการเป็นพลเมืองดี สํงเสริมให๎ทุกคนมีโอกาสทําหน๎าที่พลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะทําเพื่อ
บ๎านเมืองได๎ก็ต๎องทํา”ด๎วยความมีน้ําใจและความเอื้ออาทร
4. สมรรถนะบัณฑิต
บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาการ วิชาชีพ มีทักษะการเรียนรู๎แหํงศตวรรษที่ 21 มีความเป็นมืออาชีพ
5. ยุทธศาสตร์
5.1) การพัฒนาท๎องถิ่น
กลยุทธ์
1. สร๎างและพัฒนาความรํวมมือกับผู๎วําราชการจังหวัดในการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ และดําเนินโครงการตามพันธกิจและศักยภาพของมหาวิทยาลั ย
โดยกําหนดเปูาหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมถึง Timeline ในการดําเนินการทุกขั้นตอนอยํางเป็นรูปธรรม (ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว) ทั้งนี้ต๎องได๎รับความ
เห็นชอบจากผู๎วําราชการจังหวัดด๎วย
2. บูรณาการความรํวมมือในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย (ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม) ในการดําเนินโครงการพัฒนาให๎บรรลุ
ตามเปูาหมายอยํางมีนัยสําคัญ
3. บูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัยของนักศึกษา และอาจารย์กับการพัฒนาท๎องถิ่น
ตัวชี้วัด
1. มีฐานข๎อมูลของพื้นที่บริการ (ศักยภาพชุมชน สภาพปัญหา และความต๎องการที่แท๎จริงของชุมชน) เพื่อใช๎ในการวิเคราะห์ ประเมินและวางแผนงาน
พัฒนาเชิงพื้นที่ตามศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
2. จํานวนหมูํบ๎าน/โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏดําเนินโครงการอันเป็นผลจากการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่
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3. ร๎อยละสะสมของจํานวนหมูํบ๎านที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเข๎าดําเนินโครงการพัฒนาเปรียบเทียบกับจํานวนหมูํบ๎านทั้งหมดในพื้นที่บริการ (การกระจาย
ตัวเชิงพื้นที่)
4. จํานวนโครงการพัฒนาท๎องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และจํานวนโครงการฯ สะสม (แยกประเภทตามเปูาหมาย)
5. จํานวนภาคีเครือขํายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่รํวมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ดําเนินโครงการพัฒนาท๎องถิ่นในพื้นที่บริการ
6. อัตราสํวนโครงการพัฒนาท๎องถิ่นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นแกนนําเปรียบเทียบกับโครงการพัฒนาท๎องถิ่นทั้งหมดของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
7. จํานวนผู๎เข๎ารํวมโครงการที่เกี่ยวกับการน๎อมนําพระราโชบายด๎านการศึกษา เพื่อเสริมสร๎างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ประการ สูํการ
ปฏิบัติในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
8. อัตราการอํานออกเขียนได๎ของจํานวนประชากร โดยเฉพาะประชากรในวัยประถมศึกษาในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
9. ร๎อยละของหมูํบ๎านที่มีดัชนีชี้วัดความสุขมวลรวมชุมชนเพิ่มขึ้น
10. อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได๎ครัวเรือนในพื้นที่การพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
11. มีแหลํงเรียนรู๎ด๎านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่น เพื่อเสริมสร๎างคุณคําและจิตสํานึกรักษ์ท๎องถิ่น
12. จํ านวนวิส าหกิจชุมชน/ผู๎ ประกอบการใหมํในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลั ยราชภัฏ ที่ประสบความสํ าเร็จจากการสนับสนุนองค์ความรู๎จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
13. อัตราการอพยพของประชากรวัยทํางานในท๎องถิ่นลดลง
5.2) การผลิตและพัฒนาครู
กลยุทธ์
1. ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ และกระบวนการผลิตให๎มีสมรรถนะเป็นเลิศเป็นที่ยอมรับด๎วย School Integrated Learning และ
สอดคล๎องกับความต๎องการของประเทศ
2. พัฒนาสมรรถนะครูของครูให๎มีความเป็นมืออาชีพ
3. บํมเพาะนักศึกษาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ให๎มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพพร๎อมด๎วยจิตวิญญาณความเป็นครูและคุณลักษณะ 4 ประการ คือ 1)
มีทัศนคติที่ดีและถูกต๎อง 2) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข๎มแข็ง 3) มีงานทํา มีอาชีพ 4) เป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย
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4. จัดทําแผนการดําเนินงานตามข๎อ 1 – 3 โดยกําหนดเปูาหมายเชิงปริมาณและคุณภาพรวมถึงขั้นตอนและระยะเวลา (Timeline) ในการปฏิบัติงาน
ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวเพื่อให๎สามารถบรรลุเปูาหมายได๎อยํางเป็นรูปธรรม
ตัวชี้วัด
1. มีการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์และกระบวนการผลิตครู เพื่อให๎บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีอัตลักษณ์ สมรรถนะและ
คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ พร๎อมด๎วยคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามพระราโชบายด๎านการศึกษาและคุณลักษณะครูศตวรรษที่ 21
2. ร๎อยละครูของครูที่มีประสบการณ์สอนในโรงเรียนตํอปีการศึกษา
3. ร๎อยละของบัณฑิตครูที่จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่สอบบรรจุผํานเกณฑ์ของหนํวยงานตําง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ภายในเวลา 1 ปี
4. มี Platform เพื่อสร๎างเครือขํายแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางบัณฑิตครู มหาวิทยาลัยราชภัฏที่เข๎าสูํวิชาชีพ
5. ผลคะแนน O-NET หรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เพิ่มขึ้นจากการพัฒนาสมรรถนะ ครูประจําการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
6. สัดสํวนบัณฑิตครูที่ได๎รับการบรรจุเข๎าทํางานในภูมิภาค
7. ผลงานการวิจัยสาขาวิชาชีพครูที่ได๎รับตีพิมพ์เผยแพรํทั้งในระดับชาติและนานาชาติหรือนําไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์ตํอการผลิตและพัฒนาครูเพิ่มขึ้น
5.3) การยกระดับคุณภาพการศึกษา
กลยุทธ์
1. ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให๎ทันสมัยและพัฒนาหลักสูตรใหมํในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองการพัฒนาท๎องถิ่นและสอดคล๎องกับแนวทางการพัฒนา
ประเทศ
2. พัฒนาศักยภาพผู๎สอนให๎เป็นมืออาชีพ
3. พัฒนาห๎องปฏิบัติการ/อุปกรณ์การเรียนรู๎เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิต
4. ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู๎ให๎บูรณาการกับการทํางานและเสริมสร๎างทักษะและจิตสํานึก ในการพัฒนาท๎องถิ่น
5. ผลิตบัณฑิตได๎ตามความต๎องการของผู๎ใช๎บัณฑิต ทั้งด๎านสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ คือ มีทัศนคติที่ดี
และถูกต๎อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข๎มแข็ง มีอาชีพ มีงานทํา และมีความเป็นพลเมืองดี มีวินัย
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6. จัดทําแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในลักษณะการ Re-profile อยํางเป็นรูปธรรม โดยกําหนดเปูาหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ
รวมถึงระยะเวลาและขั้นตอนการดําเนินการ (Timeline) ในการปฏิบัติอยํางชัดเจน
ตัวชี้วัด
1. จํานวนหลักสูตรที่ถูกปรับปรุงให๎ทันสมัยและหลักสูตรใหมํในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองตํอการพัฒนาท๎องถิ่นและสอดคล๎องกับการพัฒนา
ประเทศ
2. ผลงานของนักศึกษา/อาจารย์ ที่ได๎รับการตีพิมพ์เผยแพรํหรือได๎รับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติ
3. ร๎อยละของนักศึกษาที่ได๎รับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่เกี่ยวข๎องกับสาขาที่สําเร็จการศึกษา
4. ระดับความสามารถด๎านการใช๎ภาษาอังกฤษของผู๎สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐาน CEFR หรือมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเทํา
5. อัตราการได๎งานทํา/ทํางานตรงสาขา/ประกอบอาชีพอิสระทั้งตามภูมิลําเนาและนอกภูมิลําเนา ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภายในระยะเวลา 1
ปี
6. ผลการประเมินสมรรถนะของบัณฑิตโดยสถานประกอบการผู๎ใช๎บัณฑิต
7. อัตราการศึกษาตํอในพื้นที่ของประชากรวัยอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น
5.4) การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธ์
1. สํงเสริมบุคลากรที่เป็นคนดีและคนเกํงให๎พัฒนาและแสดงออกถึงความรู๎ความสามารถ และศักยภาพในการพัฒนามหาวิทยาลัยและท๎องถิ่นอยําง
เต็มที่
2. เพิ่มบทบาทการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท๎องถิ่นโดยให๎ความสําคัญกับการบูรณาการการเรียนการสอนกับการพัฒนาท๎องถิ่นและการสร๎างผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินทางปัญญา
3. สร๎างเครือขํายความรํวมมือกับองค์กรภายในและตํางประเทศเพื่อเสริมสร๎างประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
4. ปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะด๎านฐานข๎อมูลงบประมาณและบุคลากรให๎ทั นสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรํงใส และมีธรรมาภิ
บาล
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ตัวชี้วัด
1. จํานวนอาจารย์และนักศึกษา ศิษย์เกํา ที่ได๎รับรางวัลในระดับชาติ นานาชาติ
2. อัตราสํวนจํานวนผลงานวิจัยและองค์ความรู๎ตํางๆ ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาตํอจํานวนผลงานดังกลําวที่ถูกนําไปใช๎ประโยชน์อยํางเป็นรูปธรรม
3. ผลการสํารวจการรับรู๎ขําวสาร (นโยบาย แผนพัฒนาตํางๆ ที่สําคัญระดับชาติ จังหวัด องค์กร) ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
4. จํานวนฐานข๎อมูลเพื่อการบริหารจัดการและการตัดสินใจตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่น
5. ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสการบริหารงานภาครัฐอยูํในระดับสูงหรือสูงมาก
6. จํานวนเครือขํายความรํวมมือกับองค์กรภายในและตํางประเทศ
7. ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
8. ฐานข๎อมูลศิษย์เกําและกิจกรรมสัมพันธ์เพื่อขยายเครือขํายและปรับปรุงฐานศิษย์เกํา
9. ผลสํารวจความคิดเห็นความพึงพอใจของประชาชนผู๎รับบริการที่มีตํอมหาวิทยาลัยราชภัฏ
9. แผนพัฒนาจังหวัดกาแพงเพชร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564
การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดฉบับนี้ เพื่อสนองตอบการแก๎ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดกําแพงเพชร โดยมีวิสัยทัศน์ เป็นเปูาหมายในเชิงผลลัพธ์ที่จังหวัดต๎องการให๎
เกิดขึ้น โดยแสดงถึงจุดเน๎นหรือสิ่งที่จังหวัดต๎องการจะเป็นในอนาคตอยํางชัดเจน รวมทั้งมีความเป็นไปได๎ สอดคล๎องกับการวิเคราะห์สภา วการณ์และโอกาสของพื้นที่ และมี
การระบุตําแหนํงการพัฒนาของจังหวัดอยํางชัดเจน โดยผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจากทุกภาคสํวนของจังหวัดได๎กําหนดตําแหนํงการพัฒนาจังหวัด (Positioning) ที่ให๎
ความสําคัญกับประเด็นดังตํอไปนี้ (1) แหลํงผลิตและแปรรูปสินค๎าเกษตรปลอดภัย (2) แหลํงผลิตพืชพลังงานทดแทน และ (3) การทํองเที่ยวมรดกโลก โดยได๎กําหนดวิสัยทัศน์
ไว๎ดังนี้ “แหลํงผลิต แปรรูปสินค๎าเกษตรปลอดภัย ฐานผลิตพืชพลังงานทดแทน และเมืองทํองเที่ยวมรดกโลก”
1. พันธกิจ (Mission)
เพื่อให๎การพัฒนาจังหวัดกําแพงเพชรมุํงสูํการเป็น “แหลํงผลิต แปรรูปสินค๎าเกษตรปลอดภัย ฐานผลิตพืชพลังงานทดแทน และเมืองทํองเที่ยวมรดกโลก”
ภารกิจหลักและการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวน ซึ่งจะนําไปสูํการพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและการพัฒนาอยํางยั่งยืน มีดังนี้
1. ยกระดับการผลิต การแปรรูป การตลาดสินค๎าเกษตรปลอดภัย และสํงเสริมการผลิตพืชพลังงานทดแทนอยํางมีประสิทธิภาพ
2. สํงเสริมและบริหารจัดการการทํองเที่ยวให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการทํองเที่ยว
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3. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน สร๎างสังคมที่เข๎มแข็ง และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยํางยั่งยืน
2. เปูาประสงค์รวม (Overall Goals)
เพื่อให๎สอดคล๎องกับศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาจังหวัดและสามารถปรับตัวให๎เข๎ากับการเปลี่ยนแปลงในด๎านตําง ๆ ทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนการ
บรรลุตามวิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดที่พึงปรารถนาตามแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี จึงกําหนดเปูาประสงค์รวมของการพัฒนาไว๎ ดังนี้
1. ปริมาณผลผลิตการเกษตรปลอดภัยเพิ่มขึ้น
2. รายได๎จากการจําหนํายสินค๎าเกษตรแปรรูปเพิ่มขึ้น
3. จํานวนแปลง/ฟาร์ม ที่ผํานการรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัย (GAP) เพิ่มขึ้น
4. สัดสํวนปริมาณพืชพลังงานตํอสินค๎าเกษตรทั้งหมดเพิ่มขึ้น
5. รายได๎จากการทํองเที่ยวเพิ่มขึ้น และแหลํงทํองเที่ยวได๎รับการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานการทํองเที่ยวเพิ่มขึ้น
6. ประชาชนมีระดับคุณภาพชีวิตสูงขึ้น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน
3. ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)
1. พัฒนาหํวงโซํคุณคําสินค๎าเกษตรปลอดภัย และสํงเสริมการผลิตพืชพลังงานทดแทนอยํางมีประสิทธิภาพ
2. บริหารจัดการการทํองเที่ยวให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
3. พัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงทางสังคม และสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน
10. แผนพัฒนาจังหวัดตาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565
การพัฒนาจังหวัดตากในชํวงที่ผํานมา จังหวัดสามารถจัดทําคําของบประมาณเองได๎เพื่อแก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อนและพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน ด๎านอาชีพ การ
ทํองเที่ยว การค๎าชายแดนครอบคลุมทุกด๎าน ทั้งนี้ปัญหาความต๎องการของประชาชนได๎ผํานการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาค สํวน สรุปปัญหาความต๎องการที่สอดรับกับ
ศักยภาพในพื้นที่จังหวัด จึงกําหนดวิสัยทัศน์ในแผนพัฒนาจังหวัดตาก ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) คือ “เมืองน่าอยู่ ประตูการค้าชายแดน”
1. พันธกิจ/เปูาประสงค์รวม
1. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ให๎มีรายได๎และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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2. เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู และปูองกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน
3. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและเพิ่มมูลคําสินค๎าทางการเกษตร
4. เพื่อพัฒนาการทํองเที่ยว สินค๎า OTOP และสํงเสริมการค๎า การลงทุน ในพื้นที่การค๎าชายแดน และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการบริหารจัดการเพื่อปูองกันรักษาความมั่นคงชายแดน การรักษาความสงบเรียบร๎อยมีประสิทธิภาพ
2. ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และแก๎ไขปัญหาความยากจน
2. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
3. การพัฒนาผลิตภาพทางการเกษตร
4. การสํงเสริมการทํองเที่ยว สินค๎า OTOP และการค๎าชายแดน
5. การบริหารจัดการภาครัฐและการรักษาความมั่นคงชายแดนและความสงบเรียบร๎อย
3. เปูาประสงค์
1. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให๎มีรายได๎และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2. เพื่อปูองกัน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
3. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและเพิ่มมูลคําสินค๎าทางการเกษตร
4. เพื่อพัฒนาการทํองเที่ยว สินค๎า OTOP และสํงเสริมการค๎าการลงทุนในพื้นที่การค๎าชายแดนและเขคพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
5. การบริหารจัดการเพื่อปูองกันรักษาความมั่นคงชายแดน การรักษาความสงบเรียบร๎อยมีประสิทธิภาพ
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐให๎มีประสิทธิภาพ
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11. นโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จ.ตาก
ตามที่คณะรักษาความสงบแหํงชาติ (คสช.) ได๎เข๎ามาบริหารประเทศ และกําหนดแนวทางในการดําเนินนโยบายด๎านเศรษฐกิจโดยมุํงเน๎นการสํงเสริมการค๎าชายแดน
ผํานการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ที่มีศักยภาพ โดยกําหนดให๎อําเภอแมํสอดเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพเหมาะสมในการจัดตั้งเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก
ของไทยใน 5 พื้นที่ชายแดน
11.1) แผนงานเพื่อเตรียมความพร๎อมการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน จังหวัดตาก
1) แผนงานระยะเรํงดํวน
1) การเตรียมความพร๎อมโครงสร๎างพื้นฐานด๎านคมนาคม ดังนี้
1.1) แผนการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและดํานศุลกากร
1.2) แผนงานโครงสร๎างพื้นฐานคมนาคม จังหวัดตาก วงเงิน 9,097 ล๎านบาท ดังนี้
- ถนนเชิงเขาตะนาวศรี กอกะเร็ก ระยะทาง 46.6 กิโลเมตร
- ทางหลวงหมายเลข 12 ตาก-แมํสอด ตอน 2 ระยะทาง 13.3 กิโลเมตร
- ทางหลวงหมายเลข 12 ตาก-แมํสอด ตอน 3 ระยะทาง 25.5 กิโลเมตร
- ทางหลวงหมายเลข 12 ตาก-แมํสอด ตอน 4 ระยะทาง 25.5 กิโลเมตร
2) การจัดหาแหลํงน้ําดิบเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
2) แผนระยะกลาง และระยะยาว
1) จัดหาพื้นที่สําหรับรองรับการจัดตั้งเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
2) โครงการกํอสร๎างสะพานข๎ามแมํน้ําเมยแหํงที่ 2 พร๎อมโครงขําย และศูนย์ให๎บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
3) การขยายสนามบินแมํสอดให๎มีการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ๎าน
4) การพัฒนาเส๎นทางคมนาคมในอําเภอแมํสอด ได๎แกํ
- ถนนสาย ง 3 ผังเมืองรวมแมํสอด จ.ตาก ของกรมทางหลวงชนบท (ทช.)
- ถนนสาย ง 2 ผังเมืองรวมแมํสอด จ.ตาก ของกรมทางหลวงชนบท (ทช.)
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- ถนนสาย ค 1 และ ค 2 ผังเมืองรวม แมํสอด จ.ตาก ของกรมทางหลวงชนบท (ทช.)
5) การพัฒนาเส๎นทางเชื่อมโยง อ.พบพระ – อ.อุ๎มผาง
6) โครงการขุดเจาะอุโมงค์ถนนสายตาก – แมํสอด (ทางหลวงแผํนดินหมายเลข 12)
11.2) การวางผังเมืองรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตาก
รัฐบาลมีนโยบายเสริมสร๎างศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการเข๎าสูํ AEC โดยพัฒนาเมืองชายแดนเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ : Special Economic
Zones) ในการนําประเทศเข๎าสูํประชาคมอาเซียน กระตุ๎นเศรษฐกิจ กระจายความเจริญสูํภูมิภาค ลดความเหลื่อมล้ํา ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และเสริมความ
มั่นคงของประเทศ
สําหรับจังหวัดตาก กรมโยธาธิการและผังเมืองได๎กําหนดแนวคิดการวางผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิ จพิเศษ จังหวัดตาก โดยวาง Positioning
คือ “เมืองคูํแฝดเขตการค๎าเมียวดี สหภาพเมียนมาร์ มีระยะทางไปยังทําเรือมะละแหมํง และเมืองยํางกุ๎งที่ใกล๎ที่สุด ” โดยมีแนวทางการพัฒนาเป็นเขตอุตสาหกรรมสิ่งทอ
เฟอร์นิเจอร์ ศูนย์ขนสํงตํอเนื่องหลายรูปแบบ คลังสินค๎า ที่อยูํอาศัยสําหรับแรงงานและประกอบการ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาฝีมือแรงงาน
โดยดําเนินการเรํงรัดวางและปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัด ผังพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ผังเมืองรวมเมือง และผังเมืองรวมชุมชนชายแดน เพื่อจัดระเบียบ
การใช๎ประโยชน์ที่ดินและระบบคมนาคมขนสํงให๎สอดคล๎องกับการพัฒนาพื้นที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดนวางผังโซนนิ่งการใช๎ประโยชน์
ที่ดิน วางระบบสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ และออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาตํางๆ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ให๎เป็นระเบียบ สวยงาม และ
ปลอดภัย
11.3) สิทธิประโยชน์และการสํงเสริมการค๎า การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตาก
1) กรณีเป็นกิจการทั่วไปในประเภทกิจการที่อยูํในขํายให๎การสํงเสริมและตั้งในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
2) กรณีเป็นกิจกรรมเปูาหมายสําหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให๎ได๎รับสิทธิประโยชน์ อาทิ ยกเว๎นภาษี เงินได๎นิติบุคคล 8 ปี โดยจํากัดเวลาไมํเกินร๎อยละ 100
ของเงินลงทุน ไมํรวมคําที่ดินและทุนหมุนเวียน ลดหยํอนภาษีเงินได๎นิติบุคคลฯ ร๎อยละ 50 ของอัตราปรกติ เป็นระยะเวลา 5 ปี หักคําขนสํง คําไฟฟูา และคําประปา 2 เทํา
เป็นเวลา 10 ปี
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ (สศช.) ได๎กําหนดบทบาท ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก เป็น “ศูนย์เปลี่ยนถําย
สินค๎าระหวํางประเทศ/เครือขํายอุตสาหกรรมที่ใช๎แรงงานเข๎มข๎น ” โดยกําหนดโครงสร๎างเศรษฐกิจ บริการ 51.47 % เกษตร 24.94 % อุตสาหกรรม 16.93 % มีผลผลิตใน
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พื้นที่ ได๎แกํ ข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข๎าว ถั่วเขียวผิวมัน ถั่วเหลือง พืชผัก ประมงน้ําจืด อุตสาหกรรมสํวนใหญํเกี่ยวกับเครื่องแตํงกา ย เกษตร และสิ่งทอ ในขณะที่ภาคบริการเป็น
ขายสํง/ขายปลีก โดยมีอุตสาหกรรมและบริการเปูาหมาย ได๎แกํ อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุํงหํม อุตสาหกรรมแปรรูปสินค๎าเกษตรและประมง เชํน อุตสาหกรรมแปูง
ข๎าวโพด น้ํามัน ข๎าวโพด การผลิตอาหารสัตว์ การผลิตผลิ ตภัณฑ์เซรามิกส์ อุตสาหกรรมผลิตเครื่องเรือนจากไม๎ อุตสาหกรรมเครื่องหนัง อุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับ อุตสาหกรรมชิ้นสํวนประกอบยานยนต์ นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม และนิคมอุตสาหกรรมบริการ กิจการด๎านโลจิสติกส์ อาทิ คลังสินค๎า ศูนย์เปลี่ยนถํายสินค๎า
การเชื่อมโยงภูมิภาค มูลคําการค๎าชายแดนเพิ่มสูงขึ้น สํวนใหญํมาจากการที่เมียนมาร์นําเข๎าสินค๎าอุปโภคบริโภคจากฐานการผลิตสํวนกลางข องประเทศไทย
เศรษฐกิจระดับท๎องถิ่นยังไมํมีรูปแบบเครือขํายการผลิตระหวํางประเทศ แตํมีโอกาสเชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษในเมืองเมียวดี ผะอัน ยํางกุ๎งได๎
12. กรอบการประเมินสถาบันอุดมศึกษาจากหน่วยงานภายนอก
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยของรัฐทุกแหํงถูกประเมินโดยองค์กรภายนอกอยํางเป็นทางการ 2 หนํวยงานประกอบด๎วย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ทั้งสองหนํวยงานมีหน๎าที่ประเมินมหาวิทยาลัยเหมือนกันเพียงแตํมีเกณฑ์ที่แตกตํางกันขึ้นอยูํกับวัตถุประสงค์
1) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนด ตัวบํงชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
2) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กําหนดเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํา รับรองการปฏิบัติราชการ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 ทาง ก.พ.ร. จะใช๎ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจาก สกอ. เป็นหลัก
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กําหนดตัวบํงชี้และเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพ การศึกษาภายในระดับสถาบัน โดยมุํงเน๎นการสร๎ างปัจจัยนําเข๎า
และกระบวนการที่ดี เพื่อนําไปสูํผลผลิตและ ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพตามความเชี่ยวชาญของแตํละกลุํมสถาบัน และสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได๎ ซึ่งสามารถจําแนก
ตัวบํงชี้ที่ดําเนินการและเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ จํานวน 5 องค์ประกอบ รวม 16 ตัวบํงชี้ ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
1.2 อาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
1.3 อาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหนํงทางวิชาการ
1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทําตํอจํานวนอาจารย์ประจํา
1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
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1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
1.7 คุณภาพนักศึกษาตามกรอบ KPRUQF
องค์ประกอบที่ 2 : การวิจัย
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร๎างสรรค์
2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย
2.4 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาชุมชนให๎พึ่งพาตนเองได๎จากผลงานวิจัย
องค์ประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการแก่ชุมชน
3.1 การบริการวิชาการแกํสังคมและการพัฒนาท๎องถิ่น
3.2 จํานวนวิสาหกิจชุมชน หรือผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือกลุํมอาชีพ หรือผู๎ประกอบการที่ประสบความสําเร็จ
องค์ประกอบที่ 4 : การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4.1 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ
5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุํมสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ
5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
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ส่วนที่ 2
การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

สถานการณ์ปัจจุบันของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
1. ประวัติความเป็นมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เป็นสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได๎จัดตั้งตั้งแตํปีพุทธศักราช 2516 ตาม
มติคณะรัฐมนตรีที่อนุมัติให๎กรมการฝึกหัดครูจัดตั้งวิทยาลัยครูกําแพงเพชร โดยสถาปนาขึ้น เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ 2516 ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2519 เปิดรับนักศึกษาภาค
ปกติรุํนแรก ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรแตํเดิมคือ วิทยาลัยครูกําแพงเพชรเป็นสถานศึกษาที่ผลิตบุคลากรที่จะไปประกอบอาชีพครูเพี ยงอยํางเดียว แตํด๎วยความ
ต๎องการของตลาดแรงงาน ทําให๎ในปีพุทธศักราช 2527 มีการประกาศใช๎พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2527 มีผลให๎วิทยาลัยครูสามารถผลิตบัณฑิต
สาขาวิชาชีพอื่น ที่ไมํใชํวิชาชีพครูได๎
ทั้งนี้ วิทยาลัยครูกําแพงเพชร มีการเตรียมการจัดตั้งคณะวิชาวิทยาการจัดการ เพื่อทําหน๎าที่รับผิดชอบผลิตบัณฑิตสาขาศิลปศาสตร์ ตั้งแตํปี พ.ศ.2528 โดยมอบหมายให๎
อาจารย์สุวัฒน์ น๎าคณาคุปต์ ซึ่งดํารงตําแหนํงหัวหน๎าภาควิชาเศรษฐศาสตร์และการเมือง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในขณะนั้นทําหน๎าที่ เป็นหัวหน๎าคณะวิชาเพื่อ
ดําเนินการในการจัดตั้งคณะ มีอาจารย์นิยม ชื่นนิรันดร์ และอาจารย์ประจวบ ทิพย์ปรีชา มาเป็นผู๎รํวมกํอตั้งด๎วย คณะผู๎เริ่มกํอตั้งได๎ดําเนินการจัดทํารํางหลักสูตร จัดหาเอกสาร
ตํารา ตลอดจนอาคารสถานที่ และวัสดุ ครุภัณฑ์เพื่อเตรียมความพร๎อมในการเปิดสอนจนในที่สุดได๎มีประกาศการจัดตั้งโดยรัฐ มนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการ (น าย
สัมพันธ์ ทองสมัคร) ได๎ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งคณะวิชาวิทยาการจัดการขึ้น ในวิทยาลัยครูกําแพงเพชร เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2530
คณะวิทยาการจัดการได๎กํอตั้งขึ้นอยํางเป็นทางการ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2530 เริ่มแรกได๎เปิดสอนในระดับอนุปริญญา (2 ปีแรก) ห ลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป แขนงวิชาบัญชี แขนงการจัดการทั่วไป แขนงการตลาดและแขนงเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ระดับปริญญาตรี (2 ปีหลัง) หลั กสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไปแขนงวิชาการบัญชี แขนงการจัดการทั่วไป แขนงการตลาด และแขนงเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
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ปี พ.ศ. 2534 คณะวิทยาการจัดการ ได๎รับงบประมาณจัดสร๎างอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพให๎กับนักศึกษาของคณะ เป็นอาคาร 4 ชั้นประกอบด๎วยห๎องพักจํานวน
20 ห๎อง ห๎องจัดประชุมสัมมนาห๎องปฏิบัติการฝึกวิชาชีพ ห๎องอาหาร โดยใช๎ชื่อวํา “อาคารน้ําเพชร” เปิดให๎บริการที่พักและการจัดอบรมสัมมนาแกํบุคคลทั่วไป โดยปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยเป็นผู๎ดูแลและดําเนินกิจการเอง
ปี พ.ศ. 2538 ได๎มีประกาศพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏขึ้นบังคับใช๎ ตั้งแตํวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538 มีผลให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายประการ อาทิ เปลี่ยนชื่อ
“วิทยาลัยครู” เป็น “สถาบันราชภัฏ” และเปลี่ยนชื่อ “คณะวิชา”เป็น “คณะ” โดยตัดคําวํา วิชา ออกไปและเปลี่ยนแปลงตําแหนํงผู๎บริหารของคณะ จากเดิมใช๎คําวํา “หัวหน๎าคณะ
วิชา” เป็น “คณบดี” การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้สํงผลให๎ต๎องมีการเลือกตั้งคณะผู๎บริหารของสถาบันใหมํทั้งหมด
ในปี พ.ศ. 2539 คณะวิทยาการจัดการ ได๎รับงบประมาณการกํอสร๎างอาคารเรียน ซึ่งได๎จากการแปรญัตติงบประมาณรายจํายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2540
กํอสร๎างอาคารเรียน 8 ชั้น เป็นจํานวนเงิน 42,940,000 บาท โดยทําการกํอสร๎างเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2540 ทั้งนี้ในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2543 อาคารเรียนของคณะ
วิทยาการจัดการ ได๎ทําการเปิดใช๎เป็นครั้งแรก โดยได๎รับพระราชทาน นามวํา “อาคารเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 2” หรือที่เรียกกันวํา อาคาร 11
ปี พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏกําแพงเพชรยกฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร” มีผลบังคับ ตั้งแตํวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 มีความเป็นอิสระและ
เป็นนิติบุคคล เป็นสํวนราชการตามกฎหมายวําด๎วยวิธีการงบประมาณในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ในปี พ.ศ. 2558 คณะมีการจัดตั้งชมรมศิษย์เกําโดยมีการทํากิจกรรมและได๎มีการจัดทําข๎อบังคับชมรมศิษย์เกํา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
พ.ศ. 2559 ขึ้น โดยมีประธานชมรมคือ นายสุวัฒน์ ตรีบุพชาติสกุล และได๎มีกิจกรรมของชมรมศิษย์เกําอยํางตํอเนื่อง
ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทํองเที่ยวและโรงแรม ได๎เริ่มการจัดการเรียน การสอนเป็นแบบการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการเรียนรู๎
กับการทํางาน (Work Integrated Learning: WIL) เพียงบางสํวน
ในปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาการทํองเที่ยวและโรงแรม ได๎จัดการศึกษาแบบ WIL อยํางเต็มรูปแบบ ซึ่งเป็นหลักสูตรแรกของมหาวิทยาลัยที่ใช๎รูปแบบการเรียนการ
สอนแบบ WIL ในปีเดียวกันหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง ได๎ปรับปรุงหลักสูตรและเปลี่ยนชื่อเป็นสาขาวิชาเศรษฐศาสต ร์ธุรกิจ
ปีงบประมาณ 2560 คณะได๎ลงนามความรํวมมือกับ อบต.ทําขุนราม ในการพัฒนาตลาดทํองเที่ยวสามวิถี ที่ตําบลทําขุนราม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร
ในปี พ.ศ. 2561 ได๎มีการลงนามความรํวมมือกับบริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จํากัด เป็นบริษัทให๎บริการขนสํงพัสดุทั่วประเทศแบบ ครบวงจร ในการเป็นศูนย์ฝึกงาน
ด๎านโลจิสติกส์ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาที่เกี่ยวข๎อง โดยมาตั้งบริษัทที่อาคาร 14 ของมหาวิทยาลัย อีกทั้งได๎ มีการจัดทํา “วารสารการจัดการและการพัฒนาท๎องถิ่น” ของคณะ
วิทยาการจัดการ
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ในปี พ.ศ. 2562 สาขาวิชาการทํองเที่ยวและโรงแรม ได๎มีการลงนามความรํวมมือทางวิชาการ ภายใต๎โครงการ “การจัดการเรียนการสอนเชิงบรูณาการกับการทํางาน
WIL” กับโรงแรมเดอะซายน์ และโรงแรมลองบีชการ์เด๎นท์รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดชลบุรี เพื่อเปิดโอกาสให๎นักศึกษาและอาจารย์ได๎ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการควบคูํกับการ
เรียนการสอนในห๎องเรียน
ทั้งนี้ คณะวิทยาการจัดการได๎ทําการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี จํานวน 4 หลักสูตร 7 สาขาวิชา และหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน) จํานวน 2 หลักสูตร 3
สาขาวิชา ได๎แกํ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
5. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชี
6. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการทํองเที่ยวและการโรงแรม
7. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน)
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชี
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ทาเนียบคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
9 มิถุนายน 2530 - 31 มกราคม 2533
1 กุมภาพันธ์ 2533 - 1 กุมภาพันธ์ 2537
2 กุมภาพันธ์ 2537- 30 กันยายน 2545
1 ตุลาคม 2545 - 30 กันยายน 2553
22 พฤศจิกายน 2553 - 21 พฤศจิกายน 2557
22 พฤศจิกายน 2557 – 21 พฤศจิกายน 2561
22 พฤศจิกายน 2561 – ปัจจุบัน

อาจารย์สุวัฒน์ น้าคณาคุปต์
อาจารย์ธารทิพย์ ธรรมสอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์ น้าคณาคุปต์
รองศาสตราจารย์ธารทิพย์ ธรรมสอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุ ธัชยะพงษ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์การันต์ เจริญสุวรรณ

ที่ตั้งหน่วยงาน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เลขที่ 69 หมูํที่ 1 ตําบลนครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 62000
เบอร์โทรศัพท์: 055-706555 โทรสาร : 055-706511
e-mail: fms-info@kpru.ac.th
เว็บไซต์: https://fms.kpru.ac.th/
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โครงสร้างองค์กร คณะวิทยาการจัดการ
การบริหารงานภายในคณะวิทยาการจัดการ ได๎แบํงทีมบริหารออกเป็น 2 สํวน ได๎แกํคณะกรรมการบริหารคณะ และคณะกรรมการบริหารในสํวนของโปรแกรมวิชา
นอกจากนี้แล๎วยังมอบหมายความรับผิดชอบให๎รองคณบดีแตํละฝุายรับผิดชอบในแตํละภารกิจหลักของคณะโดยแบํงโครงสร๎างยํอยเป็นงาน ดังรายละเอียดดังนี้
1. คณะกรรมการประจาคณะวิทยาการจัดการ
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์การันต์ เจริญสุวรรณ
อาจารย์ ดร.กนิษฐา ศรีภิรมย์
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชยั ธรรมเสนํห์
นายศุภชัย ศรีงาม
นางสาวบัณฑิตา ใจวิสุทธิ์หรรษา
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์อิสรีย์ ดํอนคร๎าม
อาจารย์มนตรี ใจแนํน
อาจารย์จิระ ประสพธรรม
นางสุภาภรณ์ นุชรุํงเรือง

คณบดี
รองคณบดี
ผู๎ทรงคุณวุฒิ
ผู๎ทรงคุณวุฒิ
ผู๎ทรงคุณวุฒิ
ผู๎แทนโปรแกรมวิชา
ผู๎แทนโปรแกรมวิชา
ผู๎แทนคณาจารย์ประจําคณะ
หัวหน๎าสํานักงาน

2. คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์การันต์ เจริญสุวรรณ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ
รองศาสตราจารย์ ดร.เพชรา บุดสีทา
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท์
อาจารย์ ดร.กนิษฐา ศรีภิรมย์
อาจารย์พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ

คณบดี
ที่ปรึกษาคณบดี
ที่ปรึกษาคณบดี
รองคณบดีฝุายวิจัยและบริการวิชาการ
รองคณบดีฝุายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
รองคณบดีฝุายบริหารและวางแผน

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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อาจารย์ชลธิชา แสงงาม
นางสุภาภรณ์ นุชรุํงเรือง

รองคณบดีฝุายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
หัวหน๎าสํานักงานคณบดี

3. คณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชา ประกอบด้วย
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์วรรณวณัช ดํอนคร๎าม
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ราตรี สิทธิพงษ์
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์อิสรีย์ ดํอนคร๎าม
อาจารย์สุภาภรณ์ หมั่นหา
อาจารย์ ดร.พิมกาญดา จันดาหัวดง
อาจารย์ศิริพร โสมคําภา
อาจารย์ธัญรดี บุญปัน
อาจารย์มนตรี ใจแนํน

ประธานโปรแกรมวิชาการบัญชี
ประธานโปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
ประธานโปรแกรมวิชาการตลาด
ประธานโปรแกรมวิชาการทํองเที่ยวและการโรงแรม
ประธานโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
ประธานโปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร
ประธานโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
ประธานโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

4. การบริหารงานของรองคณบดี ประกอบด้วย
4.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท์
อาจารย์ยุชิตา กันหามิ่ง
อาจารย์ประภัสสร กลีบประทุม
4.2 ดร.กนิษฐา ศรีภิรมย์
อาจารย์ ดร.คุณัญญา เบญจวรรณ
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์จักรพันธ์ หวาจ๎อย

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
หัวหน๎างานวิจัยและนวัตกรรม
หัวหน๎างานบริการวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
หัวหน๎างานมาตรฐานหลักสูตร การเรียนการสอน และการจัดการความรู๎
หัวหน๎างานประกันคุณภาพการศึกษา

4.3 อาจารย์ชลธิชา แสงงาม
อาจารย์ฉัตรชัย อินทรประพันธ์

รองคณบดีฝา่ ยกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
หัวหน๎างานกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
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อาจารย์ฉัตรชัย อินทรประพันธ์
อาจารย์ธัญรดี บุญปัน
อาจารย์พัตราภรณ์ อารีเอื้อ
4.4 อาจารย์พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ
นางสุภาภรณ์ นุชรุํงเรือง
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ กึกก๎อง
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์วรรณวณัช ดํอนคร๎าม
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์วรรณวณัช ดํอนคร๎าม
อาจารย์ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร
อาจารย์ ดร.พิมพ์นารา บรรจง
อาจารย์มนตรี ใจแนํน
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์วรรณวณัช ดํอนคร๎าม

หัวหน๎างานศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หัวหน๎างานทุนและสวัสดิการนักศึกษา
หัวหน๎าเครือขํายกิจการนักศึกษาและศิษย์เกําสัมพันธ์
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
หัวหน๎างานสํานักงาน
หัวหน๎างานฝุายแผน
หัวหน๎างานการเงิน พัสดุ และงานจัดหารายได๎
หัวหน๎างานวิเคราะห์ความคุ๎มคําการลงทุน/การเงิน
หัวหน๎างานวิเทศสัมพันธ์และโครงการพิเศษ
หัวหน๎างานประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา
หัวหน๎างานวิเคราะห์และพัฒนาระบบ งานสื่อสารสนเทศเครือขํายและฐานข๎อมูลสารสนเทศ
หัวหน๎างานบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบภายใน
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แผนผังโครงสร้างการบริหารงาน คณะวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ที่ปรึกษา
คณบดี

คณะกรรมการประจา
คณะ
ผศ.ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนนท์

อ.พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ

รองคณบดีฝุายวิจัย
และบริการวิชาการ

รองคณบดีฝุายบริหาร
และวางแผน

อ.ชลธิชา แสงงาม
รองคณบดีฝุายกิจการ
นักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม

ดร.กนิษฐา ศรีภิรมย์
รองคณบดีฝุายวิชาการและ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดร.คุณัญญา เบญจวรรณ
หัวหน๎างานมาตรฐาน
หลักสูตร การเรียนการ
สอน และการจัดการ
ความรู๎

อ.ยุชิตา กันหามิ่ง
หัวหน๎างานวิจัย
และนวัตกรรม

อ.ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร
หัวหน๎างานวิเทศสัมพันธ์
และโครงการพิเศษ

นางสุภาภรณ์ นุชรุ่งเรือง
หัวหน๎าสํานักงาน
และสื่อสารองค์กร

อ.ฉัตรชัย อินทรประพันธ์
หัวหน๎างานกิจการนักศึกษา
และศิลปวัฒนธรรม

อ.ประภัสสร กลีบประทุม
หัวหน๎างานบริการ
วิชาการ

ผศ.วรรณวณัช ด่อนคร้าม
หัวหน๎างานการเงิน
พัสดุ และงานจัดหารายได๎

ผศ.ดร.ประจักษ์ กึกก้อง
หัวหน๎างานแผน

อ.ฉัตรชัย อินทรประพันธ์
หัวหน๎างานศูนย์ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ

ผศ.วรรณวณัช ด่อนคร้าม
หัวหน๎างานวิเคราะห์ความ
คุ๎มคําทางการลงทุน/การเงิน

ดร.พิมพ์นารา บรรจง
หัวหน๎างานประชาสัมพันธ์
และแนะแนวการศึกษา

ผศ.วรรณวณัช ด่อนคร้าม
หัวหน๎างานการบริหาร
ความเสี่ยงและงาน
ตรวจสอบภายใน

อ.มนตรี ใจแน่น
หัวหน๎างานวิเคราะห์และ
พัฒนาระบบ งานสื่อสาร
สนเทศ งานเครือขําย
และฐานข๎อมูล

อ.ธัญรดี บุญปัน
หัวหน๎างานทุน
และสวัสดิการนักศึกษา
อ.พัตราภรณ์ อารีเอือ้
หัวหน๎างานเครือขําย
กิจการนักศึกษาและศิษย์
เกําสัมพันธ์

ผศ.จักรพันธ์ หวาจ้อย
หัวหน๎างานประกัน
คุณภาพ

ประธานโปรแกรมวิชา
ผศ.วรรณวณัช
ด่อนคร้าม
ประธานโปรแกรมวิชา
การบัญชี

อ.ศิริพร โสมคาภา
ประธานโปรแกรมวิชา
การเงินและการธนาคาร

ผศ.อิสรีย์ ด่อนคร้าม
ประธานโปรแกรมวิชา
การตลาด

ผศ.ราตรี สิทธิพงษ์
ประธานโปรแกรมวิชา
เศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ

ดร.พิมกาญดา
จันดาหัวดง
ประธานโปรแกรมวิชา
การจัดการทัว่ ไป

อ.ธัญรดี บุญปัน
ประธานโปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร์

อ.มนตรี ใจแน่น
ประธานโปรแกรมวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อ.สุภาภรณ์ หมั่นหา
ประธานโปรแกรมวิชา
การทํองเที่ยวและ
การโรงแรม
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ข้อมูลสถิตขิ องคณะวิทยาจัดการ
1. สรุปข้อมูลบุคลากรคณะวิทยาจัดการ (ข๎อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)
1.1 ข้อมูลอาจารย์ จาแนกตามหลักสูตรและประเภท
หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทํองเที่ยวและการโรงแรม
เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
รวมทั้งสิ้น

ข้าราชการ
3
3

ประเภท
พนักงาน
มหาวิทยาลัย

รวม

1
2
1
2

4

3

4
4
2

-

8
6
5
5
8
6
5
4

12

31

4

47

-

5
2
5
5

อาจารย์ประจา
ตามสัญญาจ้าง
1
-

-
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1.2 ข้อมูลอาจารย์ จาแนกตามหลักสูตรและตาแหน่งทางวิชาการ
หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทํองเที่ยวและการโรงแรม
เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
รวมทั้งสิ้น

อาจารย์
5
3
5
4
4
2
3
2
28

ตาแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วย
รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์
2
2

1
1

-

-

1
4
3
2
2
16

1

3

รวม
8
6
5
5
8
6
5
4
47
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1.3 ข้อมูลอาจารย์ จาแนกตามหลักสูตรและวุฒิการศึกษา
หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทํองเที่ยวและการโรงแรม
เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
รวมทั้งสิ้น

ปริญญาตรี
-

คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
3
3
3
4
7
1
4
3
29

ปริญญาเอก
5
3
2
1

1
5
1

1
18

รวม
8
6
5
5
8
6
5
4
47
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1.4 รายชื่ออาจารย์ประจาที่ลาศึกษาต่อแบบไม่เต็มเวลา (ยังคงปฏิบัติงาน) ประจาปีการศึกษา 2563
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชื่อ-สกุล
อาจารย์อนันธิตรา ดอนบันเทา
อาจารย์ศิริพร โสมคําภา
อาจารย์ยุชิตา กันหามิ่ง
อาจารย์ประพล จิตคติ
อาจารย์ธัญรดี บุญปัน
อาจารย์ประภัสสร กลีบประทุม
อาจารย์พิมพ์ผกา วงศ์กองแก๎ว
อาจารย์ชญานันท์ ศิริกิจเสถียร
อาจารย์พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ

1.5 ข้อมูลบุคลากรสายสนันสนุน จาแนกตามหลักสูตรและประเภท
ประเภทบุคลากร
ลูกจ๎างประจํา
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานราชการ
เจ๎าหน๎าที่ประจําตามสัญญา
แมํบ๎าน
รวมทั้งสิ้น

ระดับการศึกษาต่อ
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก

จานวน
1
6
1
3
2

13
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2. จานวนนักศึกษาประจาปีการศึกษา 2563 แยกตามหลักสูตร
หลักสูตร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทํองเที่ยวและการโรงแรม
บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ : (ข๎อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)

2559
2

26
33
47
21
35
41
2
207

จานวนนักศึกษาปีที่รับเข้า
2560
2561
24
23
31
82
5
44
29
15
12
31
15
10
8
15
124
220

2562
27
69
18
24
20
9
15
182

รวม
2
100
215
114
89
98
75
40
733
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ส่วนที่ 3
แผนกลยุทธ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชร
ประจาปี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
ปรัชญา :

บูรณาการความรู้ สู่ชุมชน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม

ปณิธาน :

สร้างสรรค์คนดี มีคุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี มีความสามารถทางธุรกิจ คิดอย่างเป็นระบบเพื่อพบความก้าวหน้า พัฒนาท้องถิ่นและสังคม

วิสัยทัศน์ (Vision) : มุ่งเน้นวิชาการ วิชาชีพด้านการบริหารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
พันธกิจ (Missions) :
1. สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น
2. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถในศตวรรษที่ 21 ที่มีคุณภาพ
3. การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4. บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
ค่านิยมหลัก (Core Values) :
H: Human Resource
A: Activeness
P: Participation
P: Practitioner
Y: Yield

คือ “HAPPY”
ทรัพยากรมนุษย์ที่ดี
ความกระตือรือร้น
ร่วมแรงร่วมใจ
นักปฏิบัติ
ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ
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อัตลักษณ์ : บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น
นิยาม:
1. จิตอาสา หมายถึง มีจิตสานึกเพื่อส่วนรวม เสนอตัว เต็มใจ ตั้งใจเสียสละสิ่งที่ตนเองมีทั้งแรงกาย เวลา ทรัพย์สิน เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นหรือสั งคม
ให้เกิด ประโยชน์และความสุขมากขึ้น โดยไม่หวังผลตอบแทน
2. สร้างสรรค์ปัญญา หมายถึง การเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการอ่าน สะสม และเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ความสามารถของตน และแสดงออกผ่าน
ผลงานการ เขียน การวิจัย การประดิษฐ์คิดค้น การพูด การแสดงในเวทีวิชาการต่าง ๆ รวมถึงริเริ่มโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
3. พัฒนาท้องถิ่น หมายถึง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่สร้างโอกาสหรือส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ชุมชน สังคมให้ดีขึ้น
เอกลักษณ์ : บัณฑิตจิตบริการ หมายถึง บัณฑิต นักศึกษา มีความสามารถในการให้บริการเพื่อประโยชน์ส่วนรวมด้วยความประทับใจ
วัฒนธรรมองค์กร : เคารพอาวุโส ตรงต่อเวลา ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) :
1. การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการกับสังคมท้องถิ่น
2. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและมีคุณธรรม
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะให้ทันสมัย มีธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ (Goals) :
1. พัฒนาสังคมท้องถิ่นให้เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้
2. บัณฑิตมีคุณภาพ มีคุณธรรม และเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน
3. นักศึกษา บุคลากร มีการธารงศิลปะและวัฒนธรรมไทย
4. มีการบริหารจัดการที่ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของคณะวิทยาการจัดการ (SWOT Analysis)
สภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็ง และจุดอ่อน)
S=Strengths (จุดแข็ง)
W=Weaknesses (จุดอ่อน)
1. คณะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เมื่อจบการศึกษาแล้ว ส่วนใหญ่มีงานทา และประกอบ 1. นักศึกษาของคณะได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะอาชีพในระดับประเทศไม่มากนัก
อาชีพตรงสาขา
2. บุคลากรของคณะ มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาการ และวิชาชีพ ได้รับการยอมรับจาก 2. คณะยังมีผลงานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนจานวนน้อย
หน่วยงานทั้งภายใน และภายนอก
3. บุคลากรของคณะ มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และนาความรู้ไปใช้ในการ
3. อาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกมีจานวนน้อย
พัฒนานักศึกษา ชุมชนท้องถิ่น ส่งผลให้นักศึกษา และชุมชนท้องถิ่นได้รับการ
ยอมรับและได้รับรางวัลในระดับประเทศ
4. ทุกหลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการมีการพัฒนาผู้เรียนที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ 4. อาจารย์ที่มตี าแหน่งทางวิชาการมีจานวนน้อย
ของมหาวิทยาลัย (บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น)
5. มีองค์ความรู้ที่หลากหลายในการให้บริการชุมชนท้องถิ่น และเป็นที่รู้จักและยอมรับจาก 5. อาจารย์และบุคลากรที่มีทักษะด้านภาษาต่างประเทศในระดับที่สื่อสารได้มีน้อย
ชุมชนมากขึ้น
6. คณะมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาการ และวิชาชีพของ
6. สื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีที่ใช้ในการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน การบริการ
ผู้เรียนอย่างหลากหลาย เช่น มีการประยุกต์ใช้ความรู้ทฤษฎีกับการปฏิบัติจริงใน
วิชาการ และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมยังไม่ทันสมัย
ห้องปฏิบัติการ ชุมชน สถานประกอบการ การจัดการเรียนการสอนแบบ WIL และการ
เรียนการสอนออนไลน์ เป็นต้น
7. คณะมีการจัดพื้นที่ให้คาปรึกษาแก่ชุมชน ด้านบริหารจัดการ ด้านพัฒนาและการ
7. คณะยังไม่มีหลักสูตรทีม่ ีการบูรณาการระหว่างศาสตร์ ที่สามารถพัฒนาทักษะผู้เรียน
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ด้านการตลาด ด้านสื่อโฆษณาการประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ
ให้สามารถไปประกอบอาชีพที่หลากหลาย
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S=Strengths (จุดแข็ง)
8. คณะมีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาองค์กรร่วมกัน และมีกิจกรรมร่วมกัน
อย่างต่อเนื่องทั้งในระดับหลักสูตร และระดับคณะ
9. คณะมีระบบการดูแลให้คาปรึกษาที่ดี ส่งผลให้อาจารย์และนักศึกษามีความสัมพันธ์
อันดีต่อกัน ส่งผลให้นักศึกษาสามารถสาเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กาหนด
อย่างมีคุณภาพ

W=Weaknesses (จุดอ่อน)
8. จานวนผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติจานวนน้อย
9. ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ ยังไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอ
10. การวางแผนด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมยังไม่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ และ
ความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง

สภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาส และอุปสรรค)
O=Opportunities (โอกาส)
T=Treats (อุปสรรค)
1. การจั ด ท ามาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษา (TQF) และการประกั น คุ ณ ภาพ 1.รัฐ บาลมีนโยบายส่ งเสริมการศึกษาต่อในสาขาอาชีว ศึกษามากขึ้น ทาให้จานวน
การศึกษาทาให้มีหลักสูตรต่างๆ มีการพัฒนาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
นักศึกษาในสถาบันการอุดมศึกษาลดลง
2. สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนสอนแบบบูรณาการกับการทางาน มี 2. ประชากรมีจานวนลดลงทาให้ผู้เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษามีจานวนลดลง
การจัดการศึกษาร่วมกับภาคธุรกิจในรูปแบบโครงการสหกิจศึกษา
3. นโยบายของรัฐบาลมุ่งใช้งานวิจัยในการพัฒนาประเทศ
3. ประชาชนนิยมส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยใหญ่ ทาให้ผู้เข้าศึกษาต่อ
ลดลง
4. เทคโนโลยีสารสนเทศมีความก้าวหน้า เอื้อต่อการพัฒนาการบริหารจัดการด้านต่างๆ 4. ภาวะการแข่งขันของสถาบันการศึกษาที่สูงขึ้น ทาให้เกิดการแย่งชิงนักศึกษาและ
บุค ลากรที่ มี ค วามสามารถ ซึ่ ง ส่ ง ผลต่ อการบริ ห ารจั ด การด้ า นงบประมาณและ
บุคลากรของคณะ
5. หน่วยงานภายนอกให้การสนับสนุนการให้บริการความรู้ที่คณะสามารถเข้าไปใช้เป็น 5. งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลมีจานวนน้อยลง ส่งผลต่อการบริหาร
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O=Opportunities (โอกาส)
แหล่งเรียนรู้ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
6. หน่วยงานภายนอกมีการแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือในการดาเนินงานด้านต่างๆ

T=Treats (อุปสรรค)

จัดการตามพันธกิจของคณะ
6. สภาพเศรษฐกิจของประเทศตกต่า ส่งผลให้ไม่สามารถส่งบุตรหลานเข้าเรียนต่อใน
ระดับอุดมศึกษาได้
7. จังหวัดกาแพงเพชรมีเขตโบราณสถานที่ได้รับยกย่องเป็นเมืองมรดกโลก เป็นแหล่ง 7. ตลาดแรงงานมีการรับแรงงานลดลง เนื่องจากผลกระทบจากวิกฤตต่างๆ ส่งผลต่อ
เรี ย นรู้ ที่เอื้อ ต่อการอนุ รั กษ์ ส่ ง เสริ ม สื บ สาน เผยแพร่ ศิล ปะและวั ฒ นธรรม ภู มิ
การว่างงานที่เพิ่มขึ้น
ปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม
8. นโยบายรัฐ บาลกระจายความเจริญและการลงทุนออกมายั งส่ว นภูมิภาคมากขึ้น 8. เยาวชนมีค่านิยมในการแสวงหาความต้องการในการค้นหาตนเองก่อนที่จะเข้า
รวมทั้ ง นโยบายการกระจายอ านาจสู่ ท้ อ งถิ่ น เพิ่ ม โอกาสให้ คณะเข้ า ถึ ง แหล่ ง ศึกษาต่อ ส่งผลให้ไม่เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
งบประมาณได้มากขึ้น
9. นโยบายของภาครั ฐ เช่ น กรอบแผนอุ ด มศึ ก ษาระยะยาว 15 ปี แผนพั ฒ นา
การศึกษาของ กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 นโยบายการปรับยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี มุ่งเน้นการบริหารจัดการพัฒนาองค์กรให้คุณภาพ
ที่เป็นเลิศ
10. หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนมีแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการที่
สามารถเป็นตัวอย่างและเป็นแหล่งเรียนรู้ได้
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เป้าประสงค์/กลยุทธ์ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์คณะ (Strategic Issues)
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการกับสังคมท้องถิ่น
เป้าประสงค์:
1. พัฒนาสังคมท้องถิ่นให้เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้
กลยุทธ์:
1.1 ยกระดับศักยภาพชุมชนให้พึ่งพาตนเองได้
1.2 ส่งเสริมให้บุคลากรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ
1.3 สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีการนาผลงานวิชาการ งานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสังคมท้องถิ่น
1.4 ส่งเสริมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมให้แก่ชุมชนท้องถิ่น
ตัวชี้วัด:
1. จานวนชุมชนหรือประเด็นที่ได้รับการชี้นาแก้ไขปัญหา
2. จานวนกาลังแรงงานและผู้สูงอายุกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนา
3. จานวนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์/เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ
4. ร้อยละอาจารย์ที่มีผลงานด้านวิชาการ วิจัย และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
5. จานวนผลงานวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรมที่นาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
6. จานวนผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
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ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและมีคุณธรรม
เป้าประสงค์:
2. ผลิตบัณฑิตทีม่ ีคุณภาพ มีคุณธรรมและเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน
กลยุทธ์:
2.1 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
2.2 ผลิตบัณฑิตตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งด้านสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ
2.3 พัฒนาศักยภาพอาจารย์
2.4 ทาการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุก
ตัวชี้วัด:
7. ร้อยละหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับดี
8. จานวนหลักสูตรที่ถูกปรับให้ทันสมัย ที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
9. จานวนหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทางาน
10. ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
11. ร้อยละของนักศึกษาปีสุดท้ายที่ผ่านการประเมินคุณภาพตามกรอบ KPRUQF โดยได้รับคะแนนประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนน 5
12. ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่สอบผ่านในระดับ A2 ตามมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า
13. อัตราการได้งานทา/ทางานตรงสาขา/ประกอบอาชีพอิสระ ทั้งตามภูมิลาเนาและนอกภูมิลาเนาของบัณฑิต ภายในระยะเวลา 1 ปี
14. ร้อยละอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
15. อัตรานักศึกษาแรกเข้าเพิ่มขึ้น
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ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะให้ทันสมัย มีธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์:
3. มีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์:
3.1 พัฒนาองค์การให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดี
3.2 ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรม
3.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการหรือการพัฒนาองค์กร
3.4 พัฒนาระบบและกลไกการจัดหารายได้ที่เป็นรูปธรรม
ตัวชี้วัด:
16. ผลการประเมินผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล
17. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน ระดับคณะ
18. ร้อยละบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามเกณฑ์สมรรถนะที่กาหนด
19. จานวนเครือข่ายที่ดาเนินกิจกรรมความร่วมมือด้านวิชาการหรือการพัฒนาองค์กรที่บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย
20. จานวนหลักสูตรระยะสั้น/การให้บริการที่ก่อให้เกิดรายได้

53

ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

1. การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจ
สัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการกับ
สังคมท้องถิ่น

1. พัฒนาสังคมท้องถิ่นให้เข้มแข็ง พึ่งพา
ตนเองได้

1.1 ยกระดับศักยภาพชุมชนให้พึ่งพาตนเองได้
1.2 ส่งเสริมให้บุคลากรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจยั ในระดับชาติและนานาชาติ
1.3 สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีการนาผลงานวิชาการ งานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาสังคมท้องถิ่น
1.4 ส่งเสริมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมให้แก่ชุมชนท้องถิ่น

2. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและมี
คุณธรรม

2. บัณฑิตมีคุณภาพ มีคุณธรรม และเป็นที่
ยอมรับของตลาดแรงงาน

2.1 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐานเป็นทีย่ อมรับ
2.2 ผลิตบัณฑิตตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งด้านสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะบัณฑิต
ศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ
2.3 พัฒนาศักยภาพอาจารย์
2.4 ทาการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุก

3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะ
ให้ทันสมัย มีธรรมาภิบาล

3. มีการบริหารจัดการที่ทันสมัยตามหลัก
ธรรมาภิบาล

3.1 พัฒนาองค์การให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดี
3.2 ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรม
3.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการหรือการพัฒนาองค์กร
3.4 พัฒนาระบบและกลไกการจัดหารายได้ที่เป็นรูปธรรม
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แผนผังความเชื่อมโยง
ระหว่างวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และมาตรการ ทีถ่ ่ายทอดจากมหาวิทยาลัยสู่คณะวิทยาการจัดการ
มุ่งเน้นวิชาการ วิชาชีพด้านการบริหารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์
พันธกิจ

พันธกิจที่ 1
สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น

พันธกิจที่ 2
ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถใน
ศตวรรษที่ 21 ที่มีคุณภาพ

พันธกิจที่ 3
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

ประเด็น
ยุทธศาสต
ร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์คณะวิทยาการ
จัดการกับสังคมท้องถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มี
คุณภาพและมีคุณธรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะให้ทันสมัย
มีธรรมาภิบาล

เป้าประสง
ค์

เป้าประสงค์ที่ 1
พัฒนาสังคมท้องถิ่นให้เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้
เป้าประสงค์ที่ 3
นักศึกษา บุคลากร มีการธารงศิลปะและวัฒนธรรมไทย

เป้าประสงค์ที่ 2
บัณฑิตมีคุณภาพ มีคุณธรรมและเป็นที่ยอมรับของ
ตลาดแรงงาน

เป้าประสงค์ที่ 3
มีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัย
ตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์

4 กลยุทธ์

4 กลยุทธ์

4 กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

6 ตัวชี้วัด

9 ตัวชี้วัด

5 ตัวชี้วัด

มาตรการ

25 มาตรการ

35 มาตรการ

39 มาตรการ
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แผนที่ยุทธศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565

มิติด้าน
พัฒนาองค์กร

มิติด้าน
ประสิทธิภาพ

มิติด้าน
คุณภาพ

มิติด้าน
ประสิทธิผล

วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นวิชาการ วิชาชีพด้านการบริหารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
การยกระดับมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและมีคุณธรรม
บัณฑิตให้มีคุณภาพและมีคุณธรรมมีสมรรถนะตามมาตรฐาน

การบริการวิชาการที่
ตอบสนองความต้องการ
ของท้องถิ่น

นักวิจัยที่มีคุณภาพ
ระดับชาติ/
ระดับนานาชาติ

นักศึกษา/ประชาชน
ดารงชีวิตตามรากฐาน
ศิลปวัฒนธรรม

ศักยภาพและ
มาตรฐานการบริการ
วิชาการแก่สังคม

ระบบบริหาร
งานวิจัยและ
นวัตกรรมมี
ประสิทธิภาพ

บริหารจัดการด้าน
ศิลปะและ
วัฒนธรรมที่มี
ประสิทธิภาพ

พัฒนาระบบการบริหารงานวิจัย
สร้างเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการและงานวิจัยทั้ง
ในประเทศ

พัฒนาหลักสูตร
การบริการวิชาการ
พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการและงานวิจัย

เสริมสร้างศักยภาพชุมชนตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย
งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม
พัฒนาหน่วยงานด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม

บัณฑิตให้มีคุณภาพและมีคุณธรรม

เพิ่มศักยภาพบัณฑิต

พัฒนาหลักสูตร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาระบบบริหารจัดการคณะให้ทันสมัย มีธรรมาภิบาล
ท้องถิ่นเชื่อมั่นในคณะฯและ
มหาวิทยาลัย
คณะมีภาพลักษณ์ที่ดี
มีคุณภาพ

Green
University

ผลการประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษา

สร้างเครือข่ายการผลิต
และพัฒนาบัณฑิต

ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
การประชาสัมพันธ์เชิงรุก
ที่มีช่องทางหลากหลาย
บุคลากรทุกระดับ
มีศักยภาพ

พัฒนาอาจารย์ในแต่ละ
สาขาวิชา

คณะฯมีระบบบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มคุณภาพ
ผลผลิตและบริการ

อาจารย์และบุคลากร
มีคุณภาพ

สร้างนวัตกรรม

พัฒนากระบวนการนาเข้าและการผลิตบัณฑิต

บุคลากรมีสมรรถนะในการทางาน

อาคารและสภาพแวดล้อมที่ดี
ระบบการประกันคุณภาพ

พัฒนาสมรรถนะบุคลากร

พัฒนาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

พัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา

พัฒนานวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้

พัฒนาอาคารสถานที่
และสภาพแวดล้อม

พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

พัฒนาหลักสูตร
ทุกระดับ
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วิสัยทัศน์คณะวิทยาการจัดการ : มุ่งเน้นวิชาการ วิชาชีพ ด้านการบริหารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (12 กลยุทธ์)

1.2 ส่งเสริมให้บุคลากร
ตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยในระดับชาติ
และนานาชาติ

1.4 ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมให้แก่ชุมชนท้องถิ่น

มิติด้านการเรียนรู้และ
การพัฒนา/
ความสามารถของ
องค์กร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
การยกระดับมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและมีคณ
ุ ธรรม

1.3 สนับสนุนและส่งเสริมให้
บุคลากรมีการนาผลงาน
วิชาการ งานวิจยั และ
นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาสังคมท้องถิ่น

1.1 ยกระดับศักยภาพชุมชนให้พึ่งพาตนเองได้

มิติด้าน
กระบวนการ
ภายใน/
ประสิทธิภาพ
การ
ปฏิบัติงาน

มิติด้านลูกค้า/
คุณภาพการ
ให้บริการ

มิติด้านการเงิน/
ประสิทธิผลตาม
ภารกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม
ท้องถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาระบบบริหารจัดการคณะให้
ทันสมัย มีธรรมาภิบาล

3.4 พัฒนาระบบและกลไกการจัดหารายได้ที่
เป็นรูปธรรม

2.2 ผลิตบัณฑิตตรงกับความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งด้านสมรรถนะ
วิชาชีพ ทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ 21
และคุณลักษณะ 4 ประการ

2.4 ทาการประชาสัมพันธ์และ
การตลาดเชิงรุก

2.1 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ

2.3 พัฒนาศักยภาพอาจารย์

3.1 พัฒนาองค์การให้มีระบบการบริหาร
จัดการที่ดี
3.2 ส่งเสริมและ
พัฒนาองค์กรให้เป็น
องค์กรแห่งการ
เรียนรู้และนวัตกรรม

3.3 สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือด้าน
วิชาการหรือการ
พัฒนาองค์กร
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ส่วนที่ 3 : ตัวชี้วัดและเป้าหมายในระยะ 5 ปี พ.ศ.2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
ข้อมูล
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ
ที่
ตัวชี้วัด
น้าหนัก
พื้นฐาน
2564
2561 2562 2563
*
ปี 2563
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการกับสังคมท้องถิ่น : (ร้อยละ 32)
6
1
1
1 จานวนชุมชนหรือประเด็นที่ได้รับการชี้นาแก้ไขปัญหา
แห่ง/
1
ประเด็น
หน่วย
วัด

2
3

4

5

จานวนกาลังแรงงานและผู้สูงอายุกลุ่มเป้าหมายได้รับ
การพัฒนา (เพิ่มในปี 64)
จานวนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์/เผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ
ร้อยละอาจารย์ที่มีผลงานด้านวิชาการ วิจัย และ
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น (ปรับเป็นร้อยละ)

จานวนผลงานวิชาการ งานวิจยั และนวัตกรรมที่
นาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

2565
1

5

คน

30

-

-

-

50

60

6

ผลงาน

8

3

3

3

3

3

5

ร้อยละ
ของ
อาจารย์
ทั้งหมด
ผลงาน

17.02

6

8

10

12

14

2

3

4

4

5

5

(8 คน/

47คน*
100)
8

ผู้กากับดูแล
ตัวชี้วัด
รองคณบดีผ่าย
วิจัยและบริการ
วิชาการ
คณบดี
รองคณบดีผ่าย
วิจัยและบริการ
วิชาการ
รองคณบดีผ่าย
วิจัยและบริการ
วิชาการ
รองคณบดีผ่าย
วิจัยและบริการ
วิชาการ

58

ที่
6

ตัวชี้วัด
จานวนผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น

น้าหนัก
5

หน่วย
วัด
ผลงาน

ข้อมูล
พื้นฐาน
2561
ปี 2563
2
3

ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ
2564
2562 2563
3

3

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและมีคุณธรรม : (ร้อยละ 42)
7 ร้อยละหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่มีผลการประเมิน
5
ร้อยละ
100
50
55
60
คุณภาพการศึกษาระดับดี

*
4

2565

ผู้กากับดูแล
ตัวชี้วัด

4

รองคณบดีผ่าย
กิจการนักศึกษา
และ
ศิลปวัฒนธรรม

70

80

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา
รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา
รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา
รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและ

8

จานวนหลักสูตรที่ถูกปรับให้ทันสมัย ที่ตอบสนองต่อ
การพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับการพัฒนา
ประเทศ

5

หลักสูตร

2

-

-

1

2

2

9

จานวนหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนเชิง
บูรณาการกับการทางาน

4

หลักสูตร

3

-

-

1

2

2

10

ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

5

คะแนน
ค่าเฉลี่ย

4.05

-

-

-

3.51

4.00

59

ที่

ตัวชี้วัด

น้าหนัก

หน่วย
วัด

ข้อมูล
พื้นฐาน
2561
ปี 2563

ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ
2564
2562 2563
*

2565

(เพิ่มในปี 64)
11 ร้อยละของนักศึกษาปีสุดท้ายที่ผ่านการประเมิน
คุณภาพตามกรอบ KPRUQF โดยได้รับคะแนนประเมิน
ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนน 5

5

ร้อยละ

96.00

50

60

70

80

90

12 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่สอบ
ผ่านในระดับ A2 ตามมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า
(เพิ่มในปี 64)

4

0.93

-

-

-

3

5

13 อัตราการได้งานทา/ทางานตรงสาขา/ประกอบอาชีพ
อิสระ ทั้งตามภูมิลาเนาและนอกภูมิลาเนาของบัณฑิต
ภายในระยะเวลา 1 ปี

5

ร้อยละ
ของ
นักศึกษา
ระดับ
ปริญญา
ตรีปี
สุดท้ายที่
เข้าสอบ
ร้อยละ

98.55

40

40

50

60

70

ผู้กากับดูแล
ตัวชี้วัด
ประกันคุณภาพ
การศึกษา
รองคณบดีผ่าย
กิจการนักศึกษา
และ
ศิลปวัฒนธรรม
รองคณบดีฝ่าย
บริหารและ
วางแผน

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา

60

ที่
14

ตัวชี้วัด
ร้อยละอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ

15 อัตรานักศึกษาแรกเข้าเพิ่มขึ้น
(เพิ่มในปี 64)

ข้อมูล
น้าหนัก
พื้นฐาน
2561
ปี 2563
5
ร้อยละ 100.00 40
หน่วย
วัด

4

ร้อยละ

-

-

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะให้ทันสมัย มีธรรมาภิบาล : (ร้อยละ 26)
5
16 ผลการประเมินผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล
คะแนน 4.14
3.50
ค่าเฉลี่ย

ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ
2564
2562 2563
*

2565

40

50

60

70

-

-

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ
5

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ
10

3.50

4.00

4.00

4.00

17 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาตาม
เกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน ระดับคณะ

6

คะแนน
ค่าเฉลี่ย

4.31

3.01

3.51

4.01

4.35

4.51

18 ร้อยละบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพตามเกณฑ์สมรรถนะที่กาหนด

5

ร้อยละ

100.00

40

40

50

60

70

ผู้กากับดูแล
ตัวชี้วัด
รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา
รองคณบดีฝ่าย
บริหารและ
วางแผน
รองคณบดีฝ่าย
บริหารและ
วางแผน
รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา
รองคณบดีฝ่าย
บริหารและ
วางแผน

61

ที่
19

ตัวชี้วัด

จานวนเครือข่ายที่ดาเนินกิจกรรมความร่วมมือด้าน
วิชาการหรือการพัฒนาองค์กรที่บรรลุวัตถุประสงค์
หรือเป้าหมาย
20 จานวนหลักสูตรระยะสั้น/การให้บริการที่ก่อให้เกิด
รายได้
รวม

น้าหนัก

หน่วย
วัด

ข้อมูล
พื้นฐาน
2561
ปี 2563

ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ
2564
2562 2563

5

เครือข่าย

5

1

2

3

*
4

5

หลักสูตร
ระยะสั้น

1

-

-

1

2

100.00

2565
5

3

ผู้กากับดูแล
ตัวชี้วัด
รองคณบดีฝ่าย
บริหารและ
วางแผน
คณบดี

62

การถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1. การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการกับสังคมท้องถิ่น
เป้าประสงค์ที่ 1. พัฒนาสังคมท้องถิ่นให้เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้
3. นักศึกษา บุคลากร มีการธารงศิลปะและวัฒนธรรมไทย
กลยุทธ์
1.1 ยกระดับ
ศักยภาพ
ชุมชนให้พึ่งพา
ตนเองได้

ตัวชี้วัด
มาตรการ
1. จานวนชุมชน
1.1.1 ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริและแนวทางการ
หรือประเด็นที่ได้รับ
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการตามพระบรมรา
การชี้นาแก้ไข
โชบายในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ปัญหา
1.1.2 ปฏิบัติตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ให้ทุกหน่วยงานเขียนโครงการเพื่อ
ขอรับทุนสนับสนุนการพัฒนาเชิงพื้นที่
2. จานวนกาลัง
1.1.3 จัดทาแผนบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และแผนเสริมสร้าง
แรงงานและ
ความสัมพันธ์กับชุมชน
ผู้สูงอายุ
1.1.4 ดาเนินการโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการในพื้นที่เป้าหมาย ชุมชน หรือ
กลุ่มเป้าหมายได้รับ
สังคมที่กาหนดไว้ตามแผนบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
การพัฒนา
1.1.5 จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ผลงานการพัฒนาเชิงพื้นที่และเผยแพร่ในช่องทางที่
หลากหลาย
1.1.6 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาเชิงพื้นที่
1.1.7 ส่งเสริมบทบาทศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสร้าง
นวัตกรรมชุมชน

โครงการ ปีงบประมาณ 64
1. พัฒนาการเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์
2. ยกระดับสินค้าชุมชน OTOP โดยคณะ
วิทยาการจัดการ
3. การพัฒนาร้านค้าประชารัฐ:กองทุน
หมู่บ้าน บ้านทุ่งสวน
4. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ยกระดับรายได้ให้คนในชุมชนฐานราก
บนฐานการท่องเที่ยว คณะวิทยาการ
จัดการ
6. บริการวิชาการด้านการจัดการ
7. โครงการท่องเที่ยวบริการวิชาการสู่
ชุมชน
8. การแสดงเต้นร่วมสมัยเพื่องานนิเทศ
ศาสตร์

63
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

มาตรการ
1.1.8 ส่งเสริมกระบวนการสร้างนวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเผยแพร่สู่
สาธารณชน
1.1.9 สร้างความร่วมมือของเครือข่ายในลักษณะภาคีหุ้นส่วน (Partnership) และ
กาหนดให้มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายใน /ภายนอกในการให้บริการ
วิชาการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับ
สังคมท้องถิ่น (University Engagement)
1.1.10 สร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาแรงงานและผู้สูงวัยให้สามารถ
เข้าถึงข้อมูล (Smart Person) ในการประกอบอาชีพ
1.1.11 จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย

1.2 ส่งเสริมให้

3. จานวนบทความ

บุคลากร
ตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงาน วิจัยใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ
1.3 สนับสนุน
และส่งเสริมให้
บุคลากรมีการ
นาผลงาน

ที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือ
นานาชาติ

1.2.1 จัดอบรม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะการวิจัย การผลิต
ผลงานวิชาการรับใช้สังคม และการตีพิมพ์เผยแพร่
1.2.2 จัดประชุมวิชาการ ระดับชาติหรือนานาชาติร่วมกับเครือข่าย
1.2.3 พัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและกาลังใจตลอดจนยก
ย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น

4. ร้อยละอาจารย์ที่ 1.3.1 ส่งเสริมให้อาจารย์มีการพัฒนาผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม
มีผลงานด้าน
1.3.2 ส่งเสริมให้อาจารย์เขียนขอโครงร่างวิจัยเพื่อขอรับงบประมาณเพื่อสนับสนุน
วิชาการ วิจัย และ
การวิจัย การผลิตผลงานวิชาการรับใช้สังคมการตีพิมพ์เผยแพร่ และการจดอนุ
นวัตกรรมเพื่อ
สิทธิบัตรและสิทธิบัตร

โครงการ ปีงบประมาณ 64
9. การเงินสาหรับชุมชนท้องถิ่นและ
เยาวชน
10. โครงการบัญชีสู่ชุมชนเพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งตามแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
11. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน
12. คอมพิวเตอร์ธุรกิจบริการวิชาการสู่
ชุมชน
13. พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ คณะ
วิทยาการจัดการ
ค่ายพัฒนาผลงานทางวิชาการและวิจัย
คณะวิทยาการจัดการ
พัฒนาสมรรถนะวิจัยคณะวิทยาการจัดการ
14. จัดทาวารสารการจัดการและการ
พัฒนาท้องถิ่น

64
กลยุทธ์
วิชาการ
งานวิจัยและ
นวัตกรรมไปใช้
ประโยชน์ใน
การพัฒนา
สังคมท้องถิ่น

ตัวชี้วัด
พัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น
5. จานวนผลงาน
วิชาการ งานวิจัย
และนวัตกรรมที่
นาไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น
1.4 ส่งเสริม
6. จานวนผลงาน
การทานุบารุง ด้านศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาชุมชน
ให้แก่ชุมชน
ท้องถิ่น
ท้องถิ่น

มาตรการ
โครงการ ปีงบประมาณ 64
1.3.3 ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมในการบูรณาการความร่วมมือในศาสตร์
ต่างๆ ที่หลากหลาย เพื่อเขียนโครงการวิจัยของบประมาณจากแหล่งทุน
ภายนอก
1.3.4 สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่/ชุมชนเป้าหมาย โดยบูรณาการการวิจัยกับการ
บริการวิชาการ
1.3.5 สร้างความร่วมมือกับชุมชน มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานภายในประเทศและ
ต่างประเทศในการส่งเสริมการทาวิจัยพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และการนา
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
1.4.1 กาหนดนโยบายและทิศทางการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
15. วิทยาการจัดการเรียนรู้สู่วิถีชุมชน
และจัดทาแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
1.4.2 ส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาตระหนักเห็นคุณค่า และอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
1.4.3 สนับสนุนการดาเนินงานและบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการ
สอน การบริการวิชาการ งานวิจัย กิจกรรมนักศึกษา ระหว่างหน่วยงานภายใน
และท้องถิ่นภายนอก
1.4.4 ส่งเสริมให้เกิดผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
1.4.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทย ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
1.4.6 มีระบบและกลไกการติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ในการดาเนินงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่
เป้าประสงค์ที่
กลยุทธ์
2.1 พัฒนา
และปรับปรุง
หลักสูตรให้มี
มาตรฐานเป็น
ที่ยอมรับ

2 . การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและมีคุณธรรม
2. บัณฑิตมีคุณภาพ มีคุณธรรมและเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน

ตัวชี้วัด
7. ร้อยละหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาที่มี
ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ระดับดี
8. จานวนหลักสูตร
ที่ถูกปรับให้ทันสมัย
ที่ตอบสนองต่อการ
พัฒนาท้องถิ่นและ
สอดคล้องกับการ
พัฒนาประเทศ

มาตรการ
โครงการ
2.1.1 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย ที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและ 16. โครงการบริหารหลักสูตร
สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ หรือในรูปแบบสหวิทยาการ
2.1.2 วิเคราะห์ระบบบริหารจัดการหลักสูตร เพื่อแก้ไขปัญหาอาจารย์ประจา
หลักสูตรและให้มีการควบรวมหลักสูตรในสาขาวิชาที่มีความใกล้เคียงกัน ทั้ง
หลักสูตรภายในคณะหรือต่างคณะ
2.1.3 มีระบบและกลไกในการกากับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ
หลักสูตร ให้เป็นไปตามองค์ประกอบเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในอย่าง
ต่อเนื่อง
2.1.4 ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
2.1.5 ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรให้นาเกณฑ์มาตรฐานสากลมาใช้ในการบริหาร
จัดการ
2.1.6 ส่งเสริมให้หลักสูตรพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น (มอบใบรับรอง/สัมฤทธิบัตร) ที่
เกี่ยวกับการสะสมหน่วยกิต Credit bank, Non-degree
2.1.7 ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น
สื่อ/นวัตกรรมการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ การเรียนการสอนออนไลน์
เป็นต้น
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ตัวชี้วัด
มาตรการ
โครงการ
9. จานวนหลักสูตร 2.1.8 ปฏิบัติตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ให้ทุกหลักสูตรจัดการเรียนการสอนเชิง 17. โครงการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณา
ที่มีการจัดการเรียน
บูรณาการกับการทางาน
การกับการทางาน WIL โปรแกรมวิชาการ
การสอนเชิงบูรณา 2.1.9 พัฒนาระบบและกลไกให้หลักสูตรจัดทาแผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม
การกับการทางาน
การทางาน
18. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ
2.1.10 ส่งเสริมการสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตร การ
จัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับ
จัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและผู้ใช้บัณฑิต
การทางาน (WIL) คณะวิทยาการจัดการ
2.1.11 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าและจัดกิจกรรม/การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อส่งเสริมคุณภาพการผลิตบัณฑิต
2.1.12 สร้างความร่วมมือกับชุมชน สถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและผู้ใช้บัณฑิต
2.1.13 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนการสอนกับการปฏิบัติงาน
จริง (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE)
2.1.14 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียน
การสอนกับการปฏิบัติงานจริง (Cooperative and Work Integrated Education :
CWIE) ระหว่างมหาวิทยาลัย อาจารย์ และสถานประกอบการ
2.1.15 กากับ ติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์การดาเนินงานของหลักสูตรในการจัดการ
เรียนการสอนร่วมกับการทางาน และนาผลการประเมินไปสู่การปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง
2.1.16 ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทางาน
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2.2 ผลิต
บัณฑิตตรงกับ
ความต้องการ
ของผู้ใช้
บัณฑิต ทั้ง
ด้านสมรรถนะ
วิชาชีพ ทักษะ
บัณฑิต
ศตวรรษที่ 21
และ
คุณลักษณะ 4
ประการ

ตัวชี้วัด
10.ผลการประเมิน
คุณภาพบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
11. ร้อยละของ
นักศึกษาปีสุดท้ายที่
ผ่านการประเมิน
คุณภาพตามกรอบ
KPRUQF โดยได้รับ
คะแนนประเมินไม่
น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนน 5
12. ร้อยละของ
นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีปีสุดท้าย
ที่สอบผ่านในระดับ
A2 ตามมาตรฐาน
อื่นๆ ที่เทียบเท่า

มาตรการ
2.2.1 จัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิติตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ใน
ภาพรวมของคณะ โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม
2.2.2 จัดทาแผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ จากการมีส่วนร่วมของทุก
หลักสูตร
2.2.3 จัดทาแผนพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถด้านดิจิทัล จากการมีส่วนร่วมของ
ทุกหลักสูตร
2.2.4 พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษที่
สามารถสอบผ่านมาตรฐานภาษาต่างประเทศที่มหาวิทยาลัยกาหนด หรือ
มาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าหรือที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
2.2.5 พัฒนาศักยภาพวิชาการนักศึกษาให้มีความพร้อมรับการพัฒนาประเทศไทย
4.0 และมีความสามารถในการนาความรู้ไปสร้างสรรค์สังคมตามอัตลักษณ์
2.2.6 ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และยกย่อง/ให้รางวัลแก่นักศึกษาให้เป็นคนดี
มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตอาสา
2.2.7 ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thailand Qualifications Framework : TQF)
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2.2.8 ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลสาหรับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
ประกอบด้วย การสืบค้นและการใช้งาน การสร้างสรรค์และนวัตกรรม

โครงการ
19. พัฒนานักศึกษาโปรแกรมวิชาการเงิน
และการธนาคาร
20. พัฒนาทักษะการสื่อสารสาหรับนัก
นิเทศศาสตร์
21. คุณรักลูก ครูรักศิษย์ ร่วมผลิตบัณฑิตที่
มีคุณภาพ
22. โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาเพื่อ
เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงานแห่งชาติ
23. ศึกษาดูงานนักศึกษาสาขาวิชา
การตลาด
24. ส่งเสริมสมรรถนะนักศึกษาตามผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม
25. โครงการศึกษาดูงานและฝึกทักษะ
วิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม
26. แข่งขันทักษะทางการตลาด
27. โครงการไหว้ครูบิดามัคคุเทศก์ไทย
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ตัวชี้วัด
13. อัตราการได้งาน
ทา/ทางานตรง
สาขา/ประกอบ
อาชีพอิสระทั้งตาม
ภูมิลาเนาและนอก
ภูมิลาเนา ของ
บัณฑิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ภายใน
ระยะเวลา 1 ปี

มาตรการ
เอกลักษณ์และคุณภาพชีวิต การสอนหรือการเรียนรู้ เครื่องมือและเทคโนโลยี
การติดต่อสื่อสารและการประสานงาน
2.2.9 ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะ 4 ประการตามพระบรมราโชบายของ
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
2.2.10 ส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนักและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
2.2.11 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ และต่อต้านยาเสพติด
2.2.12 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้ในการเป็นผู้ประกอบการ
2.2.13 ประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาในด้านต่างๆ และนาผลการประเมินไปปรับปรุงแผน/การจัดกิจกรรม
เพื่อนักศึกษาในด้านนั้นๆ
2.2.14 จัดบริการด้านต่างๆ ให้แก่นักศึกษาอย่างครบถ้วน ตั้งแต่การให้คาปรึกษาทั้ง
ด้านวิชาการและการชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืม
การศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จ
การศึกษา ข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น

โครงการ
28. การบูรณาการการจัดการเรียนการ
สอนกับการวิจัย การบริการวิชาการ
และการทานุบารุงศิลปะวัฒนธรรม
29. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสาหรับ
นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด
30. พัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ด้านการ
ออกแบบสาหรับนักศึกษาสาขาวิชา
การตลาด
31. นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
32. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการ
บริหารจัดการ
33. ศึกษาดูงานและเสริมสร้างความ
แข็งแกร่งทางวิชาการโปรแกรม
วิชาการจัดการทั่วไป
34. สานสัมพันธ์น้องพี่และเตรียมความ
พร้อมนักศึกษาใหม่
35. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
โปรแกรมวิชาการบัญชี
36. โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและ
วิชาชีพการบัญชี
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ตัวชี้วัด

มาตรการ

โครงการ
37. ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ของ
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
38. ปัจฉิมนิเทศและสายใยน้องพี่การ
จัดการทั่วไป
39. เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่และ
สานสัมพันธ์น้องพี่คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
40. โครงการอภิปราย สัมมนา วิชาการ
และวิชาชีพทางการบัญชี
41. โครงการปฏิบัติธรรมตามหลักวิถีพุทธ
เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
42. โครงการพัฒนาทักษะทางด้าน
คอมพิวเตอร์สาหรับนักบัญชี
43. โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
44. ปัจฉิมนิเทศ-พี่พบน้อง
45. อบรมเชิงทฤษฎี และเชิงปฏิบัติงาน
ด้านบัญชี (Simulation)
46. ผูกข้อต่อขวัญสายสัมพันธ์บัญชี
47. โครงการศึกษาดูงาน อบรมสัมมนา
นักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชี
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ตัวชี้วัด

มาตรการ

โครงการ
48. ศึกษาดูงานโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ
49. วิทยาการจัดการลอยกระทง
50. โครงการอบรมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ
ด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
51. กีฬาระหว่างคณะวิทยาการจัดการ
52. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะวิทยาการ
จัดการ
53. สืบสานวัฒนธรรมวิทยาการจัดการ
54. จิตอาสาวิทยาการจัดการ
55. อบรมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาการจัดการ
56. แผนธุรกิจจาลอง
57. ส่งเสริมประสบการณ์และศักยภาพการ
แข่งขันให้กับนักศึกษา
58. โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริม
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ
พัฒนาทักษะดิจิทัลของนักศึกษา คณะ
วิทยาการจัดการ
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2.3 พัฒนา
ศักยภาพ
อาจารย์

ตัวชี้วัด
มาตรการ
14. ร้อยละอาจารย์ 2.3.1 พัฒนาอาจารย์ให้มีศักยภาพ สมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ และ
ที่ได้รับการพัฒนา
จรรยาบรรณวิชาชีพ
ศักยภาพ
2.3.2 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสาหรับอาจารย์ผู้สอนให้อยู่
ในระดับที่สามารถสอนเป็นภาษาอังกฤษ หรือสามารถสอบผ่านมาตรฐาน
คุณภาพภาษาอังกฤษที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
2.3.3 พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง
2.3.4 พัฒนาอาจารย์ให้มีศักยภาพการทาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
2.3.5 พัฒนาอาจารย์ให้มีศักยภาพการทาวิจัยเพื่อผลิต/พัฒนานวัตกรรมสาหรับ
นาไปใช้พัฒนาสังคมหรือชุมชน
2.4 ทาการ
15. อัตรานักศึกษา 2.4.1 พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ และเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทั้ง
ประชาสัมพันธ์ แรกเข้าเพิ่มขึ้น
ทาง Online และ Offline
เชิงรุก
2.4.2. กากับ ติดตาม และประเมินผลอัตรานักศึกษาแรกเข้าในปีการศึกษานั้น

โครงการ
59. ค่ายพัฒนาผลงานทางวิชาการและวิจัย
คณะวิทยาการจัดการ
60. พัฒนาสมรรถนะวิจัยคณะวิทยาการ
จัดการ
61. พัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ

62. การประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการ
จัดการ
63. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แนะแนวการศึกษา

72
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะให้ทันสมัย มีธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ที่ 3. มีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัย ตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด
3.1 พัฒนา
16. ผลการประเมิน
องค์การให้มี ผู้บริหารตามหลัก
ระบบการ
ธรรมา- ภิบาล
บริหารจัดการ
ที่ดี

มาตรการ
3.1.1 ทบทวนและพัฒนาระบบการบริหารการจัดการของคณะให้ทันสมัย มี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
3.1.2 สารวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบการบริหารจัดการของคณะ
3.1.3 ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของมหาวิทยาลัย
3.1.4 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
3.1.5 ทบทวนการวิเคราะห์อัตรากาลังให้เหมาะสมสอดคล้องกับภาระงาน
3.1.6 ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน การบริหารงบประมาณของคณะใน
อนาคตและโครงสร้างองค์กรที่เปลี่ยนแปลง
3.1.7 จัดการความรู้ พัฒนานวัตกรรมหรือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการ
หน่วยงานภายในคณะ
3.1.8 ส่งเสริมการทางานอย่างบูรณาการ
3.1.9 น้อมนาศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการบริหารจัดการ
3.1.10 ใช้ระบบงบประมาณ การเงินและพัสดุ ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
3.1.11 ส่งเสริมการใช้ระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ และ Application เพื่อ
พัฒนาการบริหารจัดการ
3.1.12 ส่งเสริมการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อรองรับการให้บริการที่มี

โครงการ
64. บริหารสานักงาน (พัฒนาปรับปรุง
บริหารจัดการ)
65. โครงการบริหารงานโปรแกรมวิชาการ
บัญชี
66. บริหารงานสาขาวิชาการตลาด
67. บริหารจัดการงานกิจการนักศึกษา
68. วิทยาการจัดการวิชาการ
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ตัวชี้วัด

มาตรการ

โครงการ

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.1.13 ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมหรือนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการ
ดาเนินกิจกรรมต่างๆ ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ทั้งด้านการบริหารจัดการ
ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ และด้านการทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม
3.1.14 จัดทาแผนบริหารความเสี่ยง ดาเนินงาน กากับติดตาม และประเมินผลตาม
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่กาหนดไว้
3.1.15 จัดทาแผนการบริหารและแผนการพัฒนาบุคลาการสายวิชาการและสาย
สนับสนุน ดาเนินงาน กากับติดตาม และประเมินผลตามแผนที่กาหนดไว้
3.1.16 บริหารงานของคณะตามหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ
3.1.17 สารวจผลการประเมินผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรคณะฯ
3.2 ส่งเสริม 17. ผลการประเมิน 3.2.1 มีระบบและกลไกในการกากับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ
และพัฒนา
การประกันคุณภาพ
คณะ ให้เป็นไปตามองค์ประกอบเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในอย่าง
องค์กรให้เป็น การศึกษาตามเกณฑ์
ต่อเนื่อง
องค์กร แห่ง การประกันคุณภาพ
การเรียนรู้และ ภายใน ระดับคณะ
นวัตกรรม
18. ร้อยละบุคลากร 3.2.2 ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ที่เอื้อต่อการรักษาทรัพยากรบุคคลที่มี พัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ
สายสนับสนุนที่
คุณภาพของมหาวิทยาลัย
ได้รับการพัฒนาตาม 3.2.3 ปฏิบัติตามระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามสมรรถนะและ
เกณฑ์สมรรถนะที่
ความสามารถ
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ตัวชี้วัด
กาหนด

มาตรการ
โครงการ
3.2.3 ส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนมีศักยภาพทักษะและสมรรถนะตามวิสัยทัศน์
พันธกิจของมหาวิทยาลัย
3.2.4 นาระบบการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information and
Communication Technology : ICT) ระดับชาติ และนานาชาติ ตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนดมาใช้ในการพัฒนาสรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน
3.2.5 นาระบบการพัฒนาบุคลากรด้านภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดมาใช้
ในการพัฒนาสรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน
3.2.6 สร้างแรงจูงใจในการพัฒนาบุคลากรตามเส้นทางความก้าวหน้าทางสายวิชาชีพ
เพื่อให้มีความมั่นคงทางวิชาชีพ
3.2.7 ยกย่องเชิดชูคนดี คนเก่ง
3.3 สร้าง
19. จานวน
3.3.1 ทบทวนสภาพความร่วมมือระหว่างเครือข่ายกับคณะหรือมหาวิทยาลัย
69. เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับ
เครือข่าย
เครือข่ายที่ดาเนิน 3.3.2 ทบทวน วิเคราะห์ และกาหนดกิจกรรมที่เหมาะสมในการดาเนินการร่วมกัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ คณะ
ความร่วมมือ กิจกรรมความ
ระหว่างคณะหรือมหาวิทยาลัยกับเครือข่าย
วิทยาการจัดการ
ด้านวิชาการ ร่วมมือด้านวิชาการ 3.3.3 ประเมินผลความสาเร็จของความร่วมมือ
หรือการ
หรือการพัฒนา
พัฒนาองค์กร องค์กรที่บรรลุ
วัตถุประสงค์
3.4 พัฒนา
20. จานวนหลักสูตร 3.4.1 กาหนดนโยบายให้มีหลักสูตรระยะสั้นที่ก่อให้เกิดรายได้จัดทาหลักสูตรระยะ
ระบบและ
ระยะสั้น/การ
สั้นในการสร้างเสริมฝีมือแรงงานตามความต้องการของหน่วยงานในเขตพื้นที่
กลไกการ
ให้บริการที่ก่อให้เกิด
และเขตเศรษฐกิจพิเศษ หรือความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ โดยให้
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ตัวชี้วัด
จัดหารายได้ที่ รายได้
เป็นรูปธรรม

มาตรการ
สามารถสะสมเป็นหน่วยกิตสาหรับการศึกษาในระดับปริญญา
3.4.2 ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหารายได้ของ
มหาวิทยาลัย
3.4.3 ทบทวนแนวทาง ช่องทาง แหล่งสร้างรายได้ ของคณะ
3.4.4 กาหนดแนวทาง วิธีการ และช่องทางในการจัดหารายได้ของคณะฯ
3.4.5 กาหนดแนวทาง วิธีการ ในการใช้เครือข่ายของมหาวิทยาลัย ในการสร้าง
รายได้ให้กับคณะ
3.4.6 จัดทามาตรการหรือแนวปฏิบัติในการใช้ทรัพยากรการดาเนินงานที่เป็น
ประโยชน์ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างคุ้มค่าคุ้มทุน
3.4.7 กาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อแสวงหากลุ่มลูกค้าสาหรับหลักสูตรระยะสั้น
3.4.8 มีระบบและกลไกในกากับติดตามการดาเนินงานการให้บริการหลักสูตรระยะ
สั้น
3.4.9 สร้างความร่วมมือของเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก เพื่อนาไปสู่งานบริการ
ที่ก่อให้เกิดรายได้
3.4.10 สร้างแรงจูงใจให้กับทุกหลักสูตรและสาหรับผู้รับผิดชอบหลักสูตรระยะสั้นที่
ก่อให้เกิดรายได้
3.4.11 กาหนดภาระงาน (Work load) เพิ่มเติมจากภาระงานปกติให้กับบุคลากรที่
พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่ก่อให้เกิดรายได้
3.4.12 จัดให้มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิควิธีการในการสร้างรายได้ให้กับ
มหาวิทยาลัย

โครงการ
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ส่วนที่ 4
การแปลงแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี สู่การปฏิบัติ
การแปลงแผนกลยุทธ์ คณะวิทยาการจัดการ ประจาปี พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) สู่การปฏิบัติ หมายถึง การนาแผนกลยุทธ์ไป
จัดทาเป็นแผนปฏิบัติราชการประจาปี โดยการถ่ายทอดนโยบาย ผลผลิต ผลลัพธ์ และค่าเป้าหมายให้แก่ สานักงานคณะฯ/โปรแกรมวิชา ภายในคณะฯเพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปอย่างสอดประสานกันทั้งในแง่ทิศทางและจังหวะเวลา โดยมีขั้นตอนดังนี้
 การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ ประจาปี พ.ศ. 2561-2565 สู่สานักงานคณะฯ/โปรแกรมวิชา ภายในคณะฯ โดยการชี้แจง ทาความเข้าใจและความชัดเจนในแต่ละ
ประเด็น จัดกิจกรรมการจัดทาแผนกลยุทธ์ เพื่อกาหนดเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ ตลอดจนทรัพยากรสาหรับจัดทางบประมาณประจาปี การกากับผลการปฏิบัติงาน
ต่อไป
 สนับสนุนให้สานักงานคณะฯ/โปรแกรมวิชา ชี้แจงและทาความเข้าใจในแต่ละประเด็นที่ตัวเองรับผิดชอบสู่ คณาจารย์และบุคลากรในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การ
ประชุมสัมมนา เป็นต้น
 พิจารณาสนับสนุนเพื่อให้โครงการที่กาหนดไว้สามารถดาเนินการไปได้ ทั้งนี้มหาวิทยาลัย/หน่วยงานต้องให้การสนับสนุนในด้านการปรับโครงสร้าง การปรับ
ระบบงานหรือระเบียบ การจัดหรือปรับบุคลากร การจัดสรรหรือจัดหางบประมาณ การสนับสนุนสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์
 การสร้างพลังและความร่วมมือเพื่อนาไปสู่ผลที่ตั้งเป้าหมายไว้ตามแผนงานและโครงการ เรื่องที่ยากที่สุด คือ การเปลี่ยนแปลงและการให้บุคลากรยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง ดังนั้น วิธีที่จะนามาใช้ประกอบด้วย การมีส่วนร่วม การทางานเป็นทีม ความผูกพันและการยอมรับ การจูงใจ
 คณะฯ จั ดระบบการสื่ อ สารองค์กรอย่ างทั่ว ถึ งและต่อ เนื่องแก่ส าธารณะและบุคลากรทุกระดับ การวางระบบสนับสนุน ต่าง ๆ เช่น การบริ ห ารการ
เปลี่ยนแปลง การพัฒนาบุคลากร การบริหารแบบมีส่วนร่วม เพื่อถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายที่สาคัญให้แก่ส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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 การบริหารผลการดาเนินงาน คณะจะจัดระบบการบริหารผลการดาเนินงานให้มีกลไกเพื่อเฝ้าระวังและตรวจสอบผลการดาเนินงานที่มีความคลาดเคลื่อนจาก
แผน เพื่อประกอบการตัด สิ นใจว่าจะต้องมี การแก้ไขอย่างไร โดยให้มีการรายงานตามลาดับขั้นของความรับผิดชอบเป็นรายไตรมาส วิธีการติดตาม จะใช้การกาหนด
ตารางเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดการทากิจกรรมเป็นกลไกกากับ
 การติดตาม ประเมินผลการดาเนินงาน ของงาน/โครงการและความสาเร็จของโครงการ คณะจะจัดให้มีกลไกเพื่อควบคุมการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ และ
ก่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการเรียนรู้ในองค์กร โดยดาเนินการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานที่ได้จริงกับเป้าหมายที่กาหนดไว้ทั้งในรูปผลผลิ ต
(Output) และผลลัพธ์ (Outcome)
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แผนผังการแปลงแผนกลยุทธ์ ประจาปี พ.ศ. 2561 – 2565 สู่การปฏิบัติ
- การสื่อสารในองค์กร
- การพัฒนาภาวะผู้นา
- การพัฒนาบุคลากร
- การจัดการความรู้
- การบริหารการ
เปลี่ยนแปลง
- การบริหารแบบมีส่วน
ร่วม

แผนกลยุทธ์ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ประจาปี พ.ศ. 2561 – 2565
การถ่ายทอดและแปลงแผน
ระดับหลักสูตร/สาขาวิชา/หน่วยงาน
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของคณะ

- การกากับติดตาม
และประเมินผล
- การวิเคราะห์
สถานการณ์
- ระบบแรงจูงใจ

งาน/โครงการ/กิจกรรม

- การทางานเป็นทีม
- ระบบสนับสนุนต่าง ๆ

- การบริหารผล
การดาเนินงาน

ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงาน/
โครงการ/กิจกรรม
ทบทวนแผน
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แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
และคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะ ในการประชุมกรรมการประจาคณะ ครั้งที่ 2/2563 ณ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2563
และผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ครั้งที่ 8/2563 ณ วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2563
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คานา
การกากับ ติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการเป็นกิจกรรมที่สาคัญ เพราะสามารถนาข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ติดตาม กากับการบริหารแผนงาน และ
งบประมาณอย่ า งถู ก ต้อ ง และเพีย งพอ อี ก ทั้ง ยั ง เป็ น ข้ อมู ล ส าหรั บผู้ บ ริ ห ารของคณะวิ ท ยาการจั ด การ เพื่ อ ให้ ส ามารถตัด สิ นใจในการบริ ห ารคณะฯ ได้อ ย่ า ง
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร มี
จุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้แต่ละโปรแกรมวิชาและหน่วยงานภายในคณะฯ มีความเข้าใจในสาระสาคัญ กลไกของการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อให้มีการ
ดาเนินงานตามพันธกิจต่างๆ ตามเป้าหมายทีค่ ณะฯ ได้กาหนดคู่มือเล่มนี้เป็นคู่มือที่อธิบายให้เห็นภาพรวมทั้งหมด ซึ่งจะทาให้บุคลากรภายในคณะฯ เข้าใจกรอบแนวทางใน
ภาพรวม และในรายตัวชี้วัดตามระบบ และกลไกการประเมินผลการปฏิบัติราชการของคณะวิทยาการจัดการ
ฝ่ายแผน และวิจัยคณะวิทยาการจัดการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์กับโปรแกรมวิชา และหน่วยงานภายในคณะฯ รวมทั้ง บุคลากรภายในคณะ
วิทยาการจัดการ ผู้ที่สนใจ และขอขอบคุณอาจารย์ และบุคลากรภายในคณะวิทยาการจัดการทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งในการแสดงความคิดเห็น และร่วม
พัฒนาแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งเป็นที่มาของการจัดทาคู่มือเล่มนี้

ฝ่ายบริหารและวางแผน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
30 กันยายน 2563
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ส่วนที่ 1 : แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

1. หลักการ และเหตุผล
คณะวิทยาการจัดการได้ตระหนักถึงความสาคัญของการปรับปรุงและพัฒนาคณะเพื่อให้ได้คุณภาพ และมาตรฐานของการจัดการศึกษาที่เป็นที่ยอมรับ และ
สามารถแข่งขัน ได้ส อดคล้องกั บ สถานการณ์ การเปลี่ ย นแปลง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในปั จ จุ บั น และอนาคต สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางที่แสดงถึงยุทธศาสตร์รวมถึงกล
ยุทธ์ต่างๆ เพื่อพัฒนาคณะตลอดจนหน่วยงานภายในคณะ
ทั้งนี้ คณะวิทยาการจัดการได้จัดทาแนวทางการประเมินผลของคณะฯ เชื่อมโยงกับแนวทางการประเมินผลของหน่วยงานทั้ง 3 ให้เป็นระบบเดียวกันการบูรณาการ
ระบบการประเมินผลครั้งนี้ เป็นเหตุให้คณะ ได้มกี ารดาเนินการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 บนหลักการ ดังนี้ 1) เกิดความต่อเนื่องในการดาเนินงาน จะมีการติดตาม
ความก้าวหน้าในการดาเนินงานเป็นระยะ จานวน 4 ครั้ง ในรอบ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน ทาคณะรับทราบสถานะในการดาเนินงานในแต่ละตัวชี้วัด
ของคณะ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมิน สามารถรายงานต่อผู้บริหารคณะฯ และมหาวิทยาลัยฯได้ ซึ่งช่วยให้เกิดความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติอัน
นาไปสู่การพัฒนาคณะฯ
คณะวิทยาการจัดการ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรจะเป็น แนวทางให้
บุคลากรและตลอดจนหน่ว ยงานภายในของคณะ ใช้เป็นเครื่องมือสาหรับการดาเนินงานและพัฒนาตามยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติที่เป็นรูป ธรรมที่จะส่งผลให้คณะและหา
วิทยาลัยประสบความสาเร็จตามมุ่งหวังไว้ต่อไป
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2. กรอบการประเมินผล
2.1) ค่าน้าหนักและจานวนตัวชี้วัด จาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
คณะวิทยาการจัดการ
1. การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการกับสังคมท้องถิ่น
2. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและมีคุณธรรม
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะให้ทันสมัย มีธรรมาภิบาล
รวม

น้าหนัก
(ร้อยละ)
32
42
28
100

จานวนตัวชี้วัด
(ตัวชี้วัด)
6
9
5
20

2.2) รายชื่อตัวชี้วัดและค่าน้าหนัก จาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการกับสังคมท้องถิ่น
1.
2.
3.
4.
5.
6.

จานวนชุมชนหรือประเด็นทีไ่ ด้รบั การชี้นาแก้ไขปัญหา
จานวนกาลังแรงงานและผู้สูงอายุกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนา
จานวนบทความทีไ่ ด้รับการตีพมิ พ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
ร้อยละอาจารย์ที่มีผลงานด้านวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
จานวนผลงานวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรมที่นาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒาชุมชนท้องถิ่น
จานวนผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิน่

น้าหนัก
(ร้อยละ)
32
6
5
6
5
5
5

84

ตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและมีคุณธรรม
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ร้อยละหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับดี
จานวนหลักสูตรที่ถูกปรับให้ทันสมัย ที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
จานวนหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทางาน
ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ร้อยละของนักศึกษาปีสุดท้ายทีผ่ ่านการประเมินคุณภาพตามกรอบ KPRUQF โดยได้รบั คะแนนประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนน 5
ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่สอบผ่านในระดับ A2 ตามมาตรฐานอืน่ ๆ ที่เทียบเท่า
อัตราการได้งานทา/ทางานตรงสาขา/ประกอบอาชีพอิสระทั้งตามภูมิลาเนาและนอกภูมิลาเนา ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภายในระยะเวลา 1 ปี
ร้อยละอาจารย์ทไี่ ด้รับการพัฒนาศักยภาพ
อัตรานักศึกษาแรกเข้าเพิ่มขึ้น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะให้ทันสมัย มีธรรมาภิบาล
16.
17.
18.
19.
20.

ผลการประเมินผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล
ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน ระดับคณะ
ร้อยละบุคลากรทีไ่ ด้รับการพัฒนาศักยภาพตามเกณฑ์สมรรถนะที่กาหนด
จานวนเครือข่ายที่ดาเนินกิจกรรมความร่วมมือด้านวิชาการและการพัฒนาองค์กรที่บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย
จานวนหลักสูตรระยะสั้น/การให้บริการที่ก่อให้เกิดรายได้

น้าหนัก
(ร้อยละ)
42
5
5
4
5
5
4
5
5
4

26
5
6
5
5
5
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2.3) ตัวชี้วัดและเป้าหมายในระยะ 5 ปี พ.ศ.2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ
ข้อมูล
ที่
ตัวชี้วัด
น้าหนัก
พื้นฐาน
2564
2561 2562 2563
ปี 2563
*
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการกับสังคมท้องถิ่น : (ร้อยละ 32)
1 จานวนชุมชนหรือประเด็นที่ได้รับการชี้นาแก้ไขปัญหา
6
แห่ง/
1
1
1
ประเด็น
2 จานวนกาลังแรงงานและผู้สูงอายุกลุ่มเป้าหมายได้รับ
5
คน
30
50
การพัฒนา
3 จานวนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์/เผยแพร่ใน
6
ผลงาน
8
3
3
3
3
ระดับชาติหรือนานาชาติ
4 ร้อยละอาจารย์ที่มีผลงานด้านวิชาการ วิจัย และ
5
ร้อยละ 17.02
6
8
10
12
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
ของ
(8 คน/
อาจารย์ 47คน*
ทั้งหมด 100)
5 จานวนผลงานวิชาการ งานวิจยั และนวัตกรรมที่
5
ผลงาน
8
2
3
4
4
นาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
6 จานวนผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชุมชน
5
ผลงาน
3
2
3
3
4
ท้องถิ่น
หน่วย
วัด

2565

ผู้กากับดูแล
ตัวชี้วัด

1

รองคณบดีผ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ

60

คณบดี

3

รองคณบดีผ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ

14

รองคณบดีผ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ

5

รองคณบดีผ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ

4

รองคณบดีผ่าย
กิจการนักศึกษา
และศิลปวัฒนธรรม
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ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ
ข้อมูล
ที่
ตัวชี้วัด
น้าหนัก
พื้นฐาน
2564
2561 2562 2563
ปี 2563
*
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและมีคุณธรรม : (ร้อยละ 42)
7 ร้อยละหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่มีผลการประเมิน
5
ร้อยละ
100
50
55
60
70
คุณภาพการศึกษาระดับดี
หน่วย
วัด

8

80

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพการศึกษา
รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพการศึกษา

5

หลักสูตร

2

-

-

1

2

2

4

หลักสูตร

3

-

-

1

2

2

10 ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

5

คะแนน
ค่าเฉลี่ย

4.05

-

-

-

3.51

4.00

11 ร้อยละของนักศึกษาปีสุดท้ายที่ผ่านการประเมิน
คุณภาพตามกรอบ KPRUQF โดยได้รับคะแนน
ประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนน 5
12 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่สอบ
ผ่านในระดับ A2 ตามมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า

5

ร้อยละ

96.00

50

60

70

80

90

รองคณบดีผ่าย
กิจการนักศึกษา
และศิลปวัฒนธรรม

4

ร้อยละ
ของ

0.93

-

-

-

3

5

รองคณบดีฝ่าย
บริหารและวางแผน

9

จานวนหลักสูตรที่ถูกปรับให้ทันสมัย ที่ตอบสนองต่อ
การพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับการพัฒนา
ประเทศ
จานวนหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนเชิง
บูรณาการกับการทางาน

2565

ผู้กากับดูแล
ตัวชี้วัด

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพการศึกษา
รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพการศึกษา
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ที่

ตัวชี้วัด

น้าหนัก

หน่วย
วัด

ข้อมูล
พื้นฐาน
2561
ปี 2563

ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ
2564
2562 2563
*

13 อัตราการได้งานทา/ทางานตรงสาขา/ประกอบอาชีพ
อิสระ ทั้งตามภูมิลาเนาและนอกภูมิลาเนาของบัณฑิต
ภายในระยะเวลา 1 ปี
14 ร้อยละอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ

5

นักศึกษา
ปริญญา
ตรีปี
สุดท้ายที่
เข้าสอบ
ร้อยละ

5

ร้อยละ

100.00

40

40

50

15 อัตรานักศึกษาแรกเข้าเพิ่มขึ้น

4

ร้อยละ

-

-

-

-

3.50

4.00

2565

ผู้กากับดูแล
ตัวชี้วัด

98.55

40

40

50

60

70

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพการศึกษา

60

70

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพการศึกษา
รองคณบดีฝ่าย
บริหารและวางแผน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะให้ทันสมัย มีธรรมาภิบาล : (ร้อยละ 26)
16 ผลการประเมินผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล
5
คะแนน 4.14
3.50
ค่าเฉลี่ย

เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ร้อยละ
5
10
4.00

4.00

รองคณบดีฝ่าย
บริหารและวางแผน
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ที่

ตัวชี้วัด

17 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาตาม
เกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน ระดับคณะ

ข้อมูล
น้าหนัก
พื้นฐาน
2561
ปี 2563
6
คะแนน 4.31
3.01
ค่าเฉลี่ย
หน่วย
วัด

ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ
2564
2562 2563
*
3.51 4.01 4.35

2565
4.51

ผู้กากับดูแล
ตัวชี้วัด
รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพการศึกษา
รองคณบดีฝ่าย
บริหารและวางแผน

18 ร้อยละบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพตามเกณฑ์สมรรถนะที่กาหนด

5

ร้อยละ

100.00

40

40

50

60

70

19 จานวนเครือข่ายที่ดาเนินกิจกรรมความร่วมมือด้าน
วิชาการหรือการพัฒนาองค์กรที่บรรลุวัตถุประสงค์
หรือเป้าหมาย
20 จานวนหลักสูตรระยะสั้น/การให้บริการที่ก่อให้เกิด
รายได้
รวม

5

เครือข่าย

5

1

2

3

4

5

รองคณบดีฝ่าย
บริหารและวางแผน

5

หลักสูตร
ระยะสั้น

1

-

-

1

2

3

คณบดี

100.00
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ปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของคณะวิทยาการจัดการ
วันที่

กิจกรรม

1 กรกฎาคม 2563 การประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจาปี 2563 เพื่อยกร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจาปี 2564 คณะวิทยาการจัดการ โดย
กระบวนการมีส่วนร่วม
1 สิงหาคม 2563 จัดทากรอบและรายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการคณะ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พร้อมกาหนดผู้กากับ
ดูแลตัวชี้วัด ผู้จัดเก็บข้อมูล ผู้ดาเนินงานตามตัวชี้วัดและเขียนรายงานตัวชี้วัด
5 ตุลาคม 2563 เสนอแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจาปี 2564 คณะวิทยาการจัดการต่อคณะกรรมการประจาคณะ เพื่อพิจารณาเห็นชอบ
6 ตุลาคม 2563
31 ตุลาคม 2563

เสนอแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจาปี 2564 คณะวิทยาการจัดการต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาเห็นชอบ

จัดทาและเผยแพร่กรอบและรายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการคณะ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พร้อม
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สู่การปฏิบัติ
10 มกราคม 2564 ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด จัดทารายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิ บัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร รอบ 3 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563) จัดส่งฝ่ายแผนและวิจัยคณะวิทยาการจัดการและจัดส่ง
กองนโยบายและแผน
25 มกราคม 2564 ฝ่ายแผนและวิจัยคณะวิทยาการจัดการ จัดทารายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิ บัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร รอบ 3 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2564) เสนอต่อผู้บริหารคณะฯ และกอง
นโยบายและแผนเสนอต่อมหาวิทยาลัย
10 เมษายน 2564 ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด จัดทารายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติ ราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของคณะวิทยาการจัดการ
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วันที่

กิจกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) จัดส่งฝ่ายแผนและวิจัยคณะวิทยาการจัดการและจัดส่งกอง
นโยบายและแผน
25 เมษายน 2564 ฝ่ายแผนและวิจัยคณะวิทยาการจัดการ จัดทารายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติ ราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) เสนอต่อผู้บริหารคณะฯ และกองนโยบาย
และแผนเสนอต่อมหาวิทยาลัย
10 กรกฎาคม 2564 ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด จัดทารายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติ ราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564) จัดส่งฝ่ายแผนและวิจัยคณะวิทยาการจัดการและจัดส่ง
กองนโยบายและแผน
25 กรกฎาคม 2564 ฝ่ายแผนและวิจัยคณะวิทยาการจัดการ จัดทารายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติ ราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564) เสนอต่อผู้บริหารคณะฯ และกอง
นโยบายและแผนเสนอต่อมหาวิทยาลัย
10 ตุลาคม 2564 ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด จัดทารายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติ ราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) จัดส่งฝ่ายแผนและวิจัยคณะวิทยาการจัดการและจัดส่ง
กองนโยบายและแผน
25 ตุลาคม 2564 ฝ่ายแผนและวิจัยคณะวิทยาการจัดการ จัดทารายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) จัดส่งฝ่ายแผนและวิจัยคณะวิทยาการ
จัดการและจัดส่งกองนโยบายและแผน
31 ตุลาคม 2564 เผยแพร่รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ภายในคณะฯ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทัง้ กองนโยบายและแผน
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ส่วนที่ 2 : คู่มือแผนปฏิบตั ิราชการ ประจ้าปีงบประมาณ 2564
รายละเอียดค้าอธิบายและเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด
ตามแผนปฏิบัติราชการของคณะวิทยาการจัดการ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตัวชี้วัด
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ผู้ก้ากับดูแล
ตัวชี้วัด

ค้าอธิบายตัวชี้วัด

ผู้จัดเก็บ
ข้อมูลและ
เขียนรายงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการกับสังคมท้องถิ่น (ร้อยละ 32)
1.จานวนชุมชนหรือ
6
- พิจารณาจากชุมชนทีไ่ ด้รับการชี้นาแก้ไขปัญหาจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม แสดงผลเป็นจานวน
รองคณบดีฝุาย รองคณบดี
ประเด็นที่ได้รับการ
- ชุมชนที่พึ่งพาตนเองได้รับการชี้น้าแก้ไขปัญหาจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม หมายถึง กลุ่มประชาชนในท้องถิ่น ในระดับ
วิจัยและ
ฝุายวิจัยและ
ชี้นาแก้ไขปัญหา
กลุ่ม หมู่บ้าน ตาบล อาเภอ หรือจังหวัด ที่นาผลงานวิจัยและนวัตกรรมของอาจารย์หรือบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ ไป บริการวิชาการ บริการวิชาการ
ใช้ประโยชน์ หรือการให้บริการวิชาการของคณะวิทยาการจัดการ สามารถช่วยให้ชุมชนได้รับการชี้นาแก้ไขปัญหา หรือ
ดาเนินงานในชุมชนทั้งทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้มีความก้าวหน้าได้โดยเป็นการดาเนินการด้วยชุมชนเอง และมี
การดาเนินการดารงอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมตามบริบทของการพัฒนา ในปีที่ทาการประเมิน (แจงนับตามปีงบประมาณ)
- ผลงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม หมายถึง เทคโนโลยี นวัตกรรม องค์ความรู้ หรืองานสร้างสรรค์ ที่ได้จาก
งานวิจัยของอาจารย์หรือบุคลากรของมหาวิทยาลัย
เกณฑ์การให้คะแนน :
1 คะแนน
-

2 คะแนน

3 คะแนน

-

-

4 คะแนน
5 คะแนน
1 แห่ง/ 1 ประเด็น 2 แห่ง/ 2 ประเด็น
ปัญหา

ข้อมูลประกอบการพิจารณา :
1. จานวนและรายชื่อชุมชนที่ได้รบั การชี้นาแก้ไขปัญหาจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม

ปัญหา
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2. จานวนกาลัง
แรงงานและ
ผู้สูงอายุ
กลุ่มเปูาหมายได้รับ
การพัฒนา

5

ผู้ก้ากับดูแล
ตัวชี้วัด

ค้าอธิบายตัวชี้วัด
พิจารณาจากจานวนกาลังแรงงานหรือผูส้ ูงวัยในกลุ่มเปูาหมายได้รับการพัฒนา (แจงนับตามปีงบประมาณ) ทั้งนี้
- กลุ่มเป้าหมาย หมายถึง กาลังแรงงาน ผู้สูงวัยที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนเปูาหมาย และผู้ประกอบการในชุมชน
- ผู้ประกอบการ ประกอบด้วย ผูป้ ระกอบการต่างๆ ที่คณะวิทยาการจัดการเข้าไปพัฒนา/ยกระดับ
- ก้าลังแรงงาน หมายถึง ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 15-60 ปี
- ผู้สูงวัย หมายถึง ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป

คณบดี

ผู้จัดเก็บ
ข้อมูลและ
เขียนรายงาน
คณบดี

เกณฑ์การให้คะแนน :
1 คะแนน
10 คน

2 คะแนน
20 คน

3 คะแนน
30 คน

4 คะแนน
40 คน

5 คะแนน
50 คน

ข้อมูลประกอบการพิจารณา :
1. รายชื่อกาลังแรงงานหรือผูส้ ูงอายุหรือผู้ประกอบการกลุ่มเปูาหมายได้รับการพัฒนา
2. ภาพถ่ายกิจกรรม
3. จานวนบทความ
ที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือ
นานาชาติ

6

- พิจารณาจากจานวนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์/เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ (แจงนับตามปีปฏิทิน) แสดงผลเป็น
จานวน
- งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ หมายถึง บทความวิจัยที่อาจารย์หรือบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยได้ตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับชาติหรือนานาชาติ เช่น หน่วยงานในระดับกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัด หรือ
หน่วยงานหรือองค์กรวิชาการหรือวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ เป็นต้น ในปีที่ทาการประเมิน (แจงนับตามปี
ปฏิทิน)
- งานวิจัยทั้งหมด หมายถึง งานวิจัยของอาจารย์หรือบุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นงานวิจัยฉบับสมบูรณ์หรือฉบับร่างที่อยู่
ในระหว่างการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ โดยงานวิจัยดังกล่าวจัดส่งมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย ในปีที่

รองคณบดี
รองคณบดี
ฝุายวิจัยและ ฝุายวิจัยและ
บริการวิชาการ บริการวิชาการ
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ผู้ก้ากับดูแล
ตัวชี้วัด

ค้าอธิบายตัวชี้วัด

ผู้จัดเก็บ
ข้อมูลและ
เขียนรายงาน

ทาการประเมิน (แจงนับตามปีปฏิทิน)
เกณฑ์การให้คะแนน :
1 คะแนน
1 ผลงาน

2 คะแนน
2 ผลงาน

3 คะแนน
3 ผลงาน

4 คะแนน
4 ผลงาน

5 คะแนน
5 ผลงาน

ข้อมูลประกอบการพิจารณา :
1. จานวนและรายชื่อผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ
2. จานวนงานวิจัยทั้งหมด
4.ร้อยละของ
อาจารย์ที่มผี ลงาน
ด้านวิชาการ วิจัย
และนวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น

5

- พิจารณาจากจานวนอาจารย์ที่มีผลงานด้านวิชาการ วิจัย หรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เปรียบเทียบกับจานวน รองคณบดี
รองคณบดี
อาจารย์ประจาทั้งหมด แสดงผลเป็นร้อยละ
ฝุายวิจัยและ ฝุายวิจัยและ
- ผลงานด้านวิชาการ หรือผลงานวิจัย หรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น หมายถึง รายงานวิจัย หรือบทความวิจัย บริการวิชาการ บริการวิชาการ
หรือผลงานด้านวิชาการ หรือนวัตกรรม ของอาจารย์ประจา ซึ่งเป็นประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น โดยมีตัวแทนชุมชนมี
ส่วนร่วมในการกาหนดปัญหา ความต้องการที่นามาวิจัยหรือมีส่วนร่วมในกระบวนการวิจัยในทุกขั้นตอน หรือบางขั้นตอน ซึ่ง
เป็นผลงานวิจัยที่ทาในปีที่ทาการประเมิน (แจงนับตามปีงบประมาณ)
- อาจารย์ หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตาม
ภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน (มิใช่เต็มเวลาตามเวลาทาการ) (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการ
บริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548)
- การนับจ้านวนอาจารย์ สามารถนับจากจานวนอาจารย์ประจาที่มีการจ้างไม่ต่ากว่า 9 เดือน ทั้งนี้ ให้นับรวมอาจารย์ที่ลา
ศึกษาต่อด้วย
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ผู้จัดเก็บ
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สูตรค้านวณ
จานวนอาจารย์ที่มีผลงานวิจัยพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชน X 100
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
เกณฑ์การให้คะแนน :
1 คะแนน
ร้อยละ 6

2 คะแนน
ร้อยละ 8

3 คะแนน
ร้อยละ 10

4 คะแนน
ร้อยละ 12

5 คะแนน
ร้อยละ 14

ข้อมูลประกอบการพิจารณา :
1. จานวนและรายชื่ออาจารย์ที่มีผลงานวิจัยหรือ ผลงานวิชาการ หรือ นวัตกรรมพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากการ
มีส่วนร่วมของชุมชน
2. รายงานวิจัย หรือ บทความวิ จัยหรือผลงานด้านวิ ชาการ หรื อนวัต กรรม ของอาจารย์ ประจาที่พัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชน
3. จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดของคณะวิทยาการจัดการ
5.จานวนผลงาน
วิชาการ งานวิจัย
และนวัตกรรมที่
นาไปใช้ประโยชน์ใน
การพัฒาชุมชน

5

- พิจารณาจาก งานวิจัย หรือ โครงร่างวิจัย หรือ รายงานวิจัย หรือ บทความวิจัย หรือ ผลงานด้านวิชาการ หรือ นวัตกรรม รองคณบดี
รองคณบดี
ของอาจารย์ประจาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ที่ชุมชน ท้องถิ่น สังคมได้รับประโยชน์หรือนาไปใช้ ฝุายวิจัยและ ฝุายวิจัยและ
และเกิดการพัฒนาต่อบุคคล ชุมชน ท้องถิ่น
บริการวิชาการ บริการวิชาการ
- ผลงานด้านวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น หมายถึง โครงร่างวิจัย หรือ รายงานวิจัย หรือบทความ
วิจัย หรือผลงานด้ านวิชาการหรือนวัตกรรมของอาจารย์ประจา ซึ่งเป็นประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น โดยมีตัวแทน
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ท้องถิ่น

ผู้ก้ากับดูแล
ตัวชี้วัด

ค้าอธิบายตัวชี้วัด

ผู้จัดเก็บ
ข้อมูลและ
เขียนรายงาน

ชุมชนมีส่วนร่วมในการกาหนดปัญหา ความต้องการที่นามาวิจัยหรือมีส่วนร่วมในกระบวนการวิจัยในทุกขั้นตอน หรือบาง
ขั้นตอน ซึ่งเป็นผลงานวิจัยที่ทาในปีที่ทาการประเมิน (แจงนับตามปีงบประมาณ)
- อาจารย์ หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตาม
ภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน (มิใช่เต็มเวลาตามเวลาทาการ) (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการ
บริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548)
- การนับจ้านวนอาจารย์ สามารถนับจากจานวนอาจารย์ประจาที่มีการจ้างไม่ต่ากว่า 9 เดือน ทั้งนี้ ให้นับรวมอาจารย์ที่ลา
ศึกษาต่อด้วย
เกณฑ์การให้คะแนน :
1 คะแนน
1 ผลงาน

2 คะแนน
2 ผลงาน

3 คะแนน
3 ผลงาน

4 คะแนน
4 ผลงาน

5 คะแนน
5 ผลงาน

ข้อมูลประกอบการพิจารณา :
1. จานวนและรายชื่ออาจารย์ประจาทั้งหมด
2. รายงานผลการรวบรวมงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
6.จานวนผลงาน
ด้านศิลปวัฒนธรรม
เพื่อพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น

5

- คณะวิทยาการจัดการ มีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการ รองคณบดี
รองคณบดี
อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของคณะฯ และสถาบันอย่างมีประสิทธิภาพและ ฝุายกิจการ
ฝุายกิจการ
ประสิทธิผล
นักศึกษาและ นักศึกษาและ
- พิจารณาจากผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น แสดงผลเป็นจานวน
ศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรม
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ค้าอธิบายตัวชี้วัด
เกณฑ์การให้คะแนน :
1 คะแนน
1 ผลงาน

2 คะแนน
2 ผลงาน

3 คะแนน
3 ผลงาน

4 คะแนน
4 ผลงาน

ผู้จัดเก็บ
ข้อมูลและ
เขียนรายงาน

5 คะแนน
5 ผลงาน

ข้อมูลประกอบการพิจารณา :
1. จานวนผลงานหรือรายชื่อบุคคลหรือหน่วยงานทีไ่ ด้รับการยกย่อง ชมเชยด้านศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและมีคุณธรรม (ร้อยละ 42)
7.ร้อยละหลักสูตร
5
การดาเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร พ.ศ. 2557 และรับการตรวจประเมินโดย
รองคณบดีฝุาย รองคณบดีฝุาย
ระดับอุดมศึกษาที่มี
คณะกรรมการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรทีม่ ีคุณสมบัติตามที่ สกอ. หรือ มหาวิทยาลัยกาหนด โดยพิจารณาและแปลผล
วิชาการและ วิชาการและ
ผลการประเมิน
เป็นการอธิบาย ดังนี้
ประกัน
ประกัน
คุณภาพการศึกษา
คะแนนระดับหลักสูตร = 0
หมายถึง หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน
คุณภาพ
คุณภาพ
ระดับดี
คะแนนระดับหลักสูตร = 0.01 - 5.00 หมายถึง หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานและมีระดับคุณภาพตามคะแนนที่ได้
ดังนี้
คะแนน
0.01-2.00
2.01-3.00
3.01-4.00
4.01-5.00

ระดับคุณภาพ
น้อย
ปานกลาง
ดี
ดีมาก
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ค้าอธิบายตัวชี้วัด

ผู้จัดเก็บ
ข้อมูลและ
เขียนรายงาน

สูตรค้านวณ :
จานวนหลักสูตรที่มผี ลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับดี
จานวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบในปีการศึกษา
นั้น
เกณฑ์การให้คะแนน :
1 คะแนน
ร้อยละ 30

2 คะแนน
ร้อยละ 40

3 คะแนน
ร้อยละ 50

X 100

4 คะแนน
ร้อยละ 60

5 คะแนน
ร้อยละ 70

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

:

จานวนและรายชื่อหลักสูตรที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับดี
8.จานวนหลักสูตรที่
ถูกปรับให้ทันสมัย
ที่ตอบสนองต่อการ
พัฒนาท้องถิ่นและ
สอดคล้องกับการ
พัฒนาประเทศ

5

- พิจารณาจานวนหลักสูตรทีไ่ ด้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย หรือหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นใหม่ ที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและ
สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
- หลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย หมายถึง หลักสูตรทีไ่ ด้รบั การปรับปรุงหรือ ที่เพื่อให้สอดคล้องกับข้อจากัดในการ
บริหารหลักสูตรของคณะ หรือ หลักสูตรที่ตอบโจทย์อนาคตของการประกอบอาชีพ ตอบสนองต่อความต้องการของ
ตลาดแรงงานในท้องถิ่นและนโยบายการพัฒนาประเทศ

รองคณบดีฝุาย รองคณบดีฝุาย
วิชาการและ วิชาการและ
ประกัน
ประกัน
คุณภาพ
คุณภาพ
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ค้าอธิบายตัวชี้วัด
เกณฑ์การให้คะแนน :
1 คะแนน
-

2 คะแนน
-

3 คะแนน
-

4 คะแนน
1 หลักสูตร

ผู้จัดเก็บ
ข้อมูลและ
เขียนรายงาน

5 คะแนน
2 หลักสูตร

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
0. จานวนและรายชื่อหลักสูตรที่ถูกปรับให้ทันสมัย
1. เล่มรายงาน มคอ.2 ของจานวนหลักสูตรที่ถูกปรับให้ทันสมัย
9. จานวนหลักสูตร
ที่มีการจัดการเรียน
การสอนเชิงบูรณา
การกับการทางาน

4

- พิจารณาจานวนหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทางาน โดยนับทั้งหลักสูตรเดิม หลักสูตรที่ปรับปรุง รองคณบดีฝุาย รองคณบดีฝุาย
และหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นใหม่
วิชาการและ วิชาการและ
- การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท้างาน (WIL) หมายถึง การจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนด้วยการเชื่อมโยงสาระการ
ประกัน
ประกัน
เรียนรู้ในชั้นเรียนหรือสถานศึกษากับประสบการณ์การทางานในแหล่งเรียนรู้ในสภาพจริงได้รับการออกแบบไว้ในหลักสูตรอย่างเป็น
คุณภาพ
คุณภาพ
ระบบ เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่คาดหวังที่หลักสูตรกาหนด
- ผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcomes : LOs) หรือ ผลการเรียนรู้ตามที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes :
ELOs) หมายถึง คุณลักษณะและสมรรถนะที่คาดหวังให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาจากการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทางาน จึงเป็นการ
จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนเป็นสาคัญ (Outcome – based Education : OBE)
- แหล่งการเรียนรู้ในสภาพจริง หมายถึง แหล่งเรียนรู้ประสบการณ์ด้วยการทางานที่ผู้เรียนต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมของการทางาน
จริง เช่น สถานประกอบการ ชุมชน บุคคลต้นแบบ พื้นที่เชิงภูมิประเทศ (การปฏิบัติงานภาคสนาม)
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ค้าอธิบายตัวชี้วัด
เกณฑ์การให้คะแนน :
1 คะแนน
-

2 คะแนน
-

3 คะแนน
-

4 คะแนน
1 หลักสูตร

ผู้จัดเก็บ
ข้อมูลและ
เขียนรายงาน

5 คะแนน
2 หลักสูตร

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
1. จานวนและรายชื่อหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทางาน
10. ผลการประเมิน
คุณภาพบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ

5

- บัณฑิต หมายถึง ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย รองคณบดีฝุาย รองคณบดีฝุาย
ราชภัฏกาแพงเพชร ภายใน 1 ปีย้อนหลัง (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 (1/63, 2/63, วิชาการและ วิชาการและ
ประกัน
ประกัน
3/63) 2)
คุณภาพ
คุณภาพ
- การประเมินคุณภาพจากผู้ใช้บัณฑิต
- เก็บข้อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
สูตรค้านวณ
ผลรวมของค่าคะแนนจากการประเมินคุณภาพบัณฑิตทุกหลักสูตร
จานวนหลักสูตรที่ได้รับการประเมินทั้งหมด
เกณฑ์การให้คะแนน
1 คะแนน
2.50

2 คะแนน
3.00

3 คะแนน
3.50

4 คะแนน
4.00

5 คะแนน
4.50
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11. ร้อยละของ
นักศึกษาปีสุดท้ายที่
ผ่านการประเมิน
คุณภาพตามกรอบ
KPRUQF โดยได้รับ
คะแนนประเมินไม่
น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนน 5

5

- พิจารณาจากจานวนนักศึกษาปีสุดท้ายทีผ่ ่านการประเมินคุณภาพตามกรอบ KPRUQF โดยได้รับคะแนนประเมินไม่น้อยกว่า
3.51 จากคะแนน 5 เปรียบเทียบกับจานวนนักศึกษาปีสุดท้าย แสดงผลเป็นร้อยละ
- นักศึกษาปีสุดท้าย หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติทลี่ งทะเบียนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในปีการศึกษา
นั้น
- การประเมินคุณภาพตามกรอบ KPRUQF ประกอบด้วย
1) ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ TQF
2) ทักษะการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ
3) สมรรถนะดิจิทัลสาหรับคุณวุฒริ ะดับปริญญาตรี ประกอบด้วย การสืบค้นและการใช้งาน การสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม เอกลักษณ์และคุณภาพชีวิต การสอนหรือการเรียนรู้ เครือ่ งมือและเทคโนโลยี การติดต่อสือ่ สารและการ
ประสานงาน
4) คุณลักษณะ 4 ประการ ตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้แก่มที ัศนคติที่ดีและ
ถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพมีงานทา และมีความเป็นพลเมืองดี มีจติ สาธารณะ มีวินยั
สูตรค้านวณ :
จานวนนักศึกษาปีสุดท้ายที่ผ่านการประเมินคุณภาพตามกรอบ KPRUQF ที่ได้รับคะแนนประเมิน
ไม่น้อยกว่า 3.51
จานวนนักศึกษาปีสุดท้ายทั้งหมดของคณะ
เกณฑ์การให้คะแนน :
1 คะแนน
ร้อยละ 50

2 คะแนน
ร้อยละ 55

3 คะแนน
ร้อยละ 60

ผู้จัดเก็บ
ข้อมูลและ
เขียนรายงาน
รองคณบดี
รองคณบดี
ฝุายกิจการ
ฝุายกิจการ
นักศึกษาและ นักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรม
ผู้ก้ากับดูแล
ตัวชี้วัด

4 คะแนน
ร้อยละ 65

X 100

5 คะแนน
ร้อยละ 70
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ข้อมูลประกอบการพิจารณา
1. รายงานการรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์คะแนนประเมินของนักศึกษาปีสุดท้ายทีผ่ ่านการประเมินคุณภาพ
ตามกรอบ KPRUQF

12.ร้อยละของ
นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีปสี ุดท้าย
ที่สอบผ่านในระดับ
A2 ตาม
มาตรฐาน CEFR
หรือมาตรฐานอื่นๆ
ที่เทียบเท่า

4

- พิจารณาจากผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่สอบผ่านในระดับไม่ตากว่
่ า A2 ตาม
มาตรฐาน CEFR หรือมาตรฐานอืน่ ๆ ที่เทียบเท่า โดยแสดงผลเป็นร้อยละ
- กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล (The Common European Framwork of Reference for
Languages : CEFR) หมายถึง กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากลที่มุ่งเน้นในการพัฒนา “ทักษะการ ใช้
ภาษา (English Proficiency)” ได้แบ่งความสามารถทางภาษาอังกฤษออกเป็น 6 ระดับ ดังนี
A1 ผู้เรียนสามารถใช้และเข้าใจประโยคง่ายๆ ในชีวิตประจาวัน สามารถแนะนาตัวเอง ผู้อื่น ทั้งยังสามารถตั้งคาถามเกี่ยวกับ
บุคคลอื่นได้ เช่น เขาอยู่ไหน รู้จักใครบ้าง มีอะไรบ้าง และตอบคาถามเหล่านี้ ได้ ทั้งยังสามารถเข้าใจบทสนทนา เมื่อคู่สนทนา
พูดช้าชัดเจน
A2 ผู้เรียนสามารถใช้และเข้าใจประโยคในชีวิตประจาวันในระดับกลาง เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว การจัดจ่ายใช้ สอย
สถานที่ ภูมิศาสตร์ การทางาน และสามารถสื่อสารในประโยคในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทั่วไป และการใช้ชีวิตประจาวัน สามารถ
บรรยายความฝัน ความคาดหวัง ประวัติ สิ่งแวดล้อม และสิ่งอื่นๆ ที่จาเป็นต้องใช้
B1 ผู้เรียนสามารถพูด เขียน และจับใจความสาคัญของข้อความทั่วๆ ไปได้ เมื่อเป็นหัวข้อที่คุ้นเคยหรือสนใจ เช่น การทางาน
โรงเรียน เวลาว่าง ฯลฯ สามารถจัดการกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึน้ ระหว่างการเดินทางในประเทศที่ใช้ภาษาได้ สามารถ
บรรยายประสบการณ์ เหตุการณ์ ความฝัน ความหวัง พร้อมให้เหตุผลสั้นๆ ได้
B2 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาในระดับดี สามารถใช้ภาษา พูดและเขียนได้แทบทุกเรื่องอย่างถูกต้อง คล่องแคล่วขึ น
รวมทั้งสามารถจะอ่านและทาความเข้าใจบทความที่มเี นื้อหายากขึ้นได้
C1 ผู้เรียนสามารถเข้าใจข้อความยาวๆ ที่ซับซ้อนในหัวข้อที่หลากหลาย และเข้าใจความแฝงได้ สามารถแสดงความคิด
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ความรูส้ ึกของตนได้อย่างเป็นธรรมชาติ โดยไม่ต้องหยุดคิดหาคาศัพท์ สามารถใช้ภาษาทัง้ ในด้านสังคม การทางาน หรือด้าน
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพูดและเขียนข้อความที่ซบั ซ้อนได้อย่างชัดเจนและถูกต้องตามโครงสร้างไวยากรณ์
พร้อมทั งสามารถใช้คาเชื่อมประโยคได้อย่างถูกต้อง
C2 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างดีเยี่ยมใกล้เคียงเจ้าของภาษา สามารถใช้ภาษามาตรฐานได้อย่างสละสลวย
ถูกต้องตามจุดประสงค์ที่จะสื่อสารได้ดี สามารถอ่านบทความทีเ่ ป็นภาษาต้นฉบับ (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านวรรณกรรม) ได้
เข้าใจ สามารถและเลือกใช้ภาษาสาหรับพูดและเขียนได้อย่างเหมาะสม
สูตรค้านวณ
จานวนนักศึกษาปีสุดท้ายทีส่ อบผ่านในระดับไม่ตากว่
่ า A2 ตามมาตรฐาน CEFR
หรือมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า X 100
จานวนนักศึกษาปีสุดท้ายทั้งหมดที่เข้าสอบ
13. อัตราการได้งาน
ทา/ทางานตรง
สาขา/ประกอบ
อาชีพอิสระทั้งตาม
ภูมิลาเนาและนอก
ภูมิลาเนา ของ
บัณฑิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ภายใน
ระยะเวลา 1 ปี

5

- พิจารณาบัณฑิตปริญญาตรีที่สาเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติในสาขานั้นๆ ที่ได้งานทาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ รองคณบดีฝุาย รองคณบดีฝุาย
ประจา ภายใน 1ปี นับจากวันที่สาเร็จการศึกษา เมื่อเปรียบกับบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น การนับการมีงานทา วิชาการและ วิชาการและ
นับกรณีการมีงานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสร้างรายได้เข้ามาเป็นประจาเพื่อเลี้ยงชีพตนเองได้ ทั้งตามภูมลิ าเนาและนอก
ประกัน
ประกัน
ภูมิลาเนาของบัณฑิต
คุณภาพ
คุณภาพ
- บัณฑิต หมายถึง ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ภายใน 1 ปี
ย้อนหลัง นั่นคือ ปีงบประมาณ 2564 ผู้สาเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2563 (1/63 2/63 3/63)
สูตรค้านวณ :
จานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี
X 100
จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจทัง้ หมดของคณะ
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ค้าอธิบายตัวชี้วัด
เกณฑ์การให้คะแนน :
1 คะแนน
ร้อยละ 10

2 คะแนน
ร้อยละ 15

3 คะแนน
ร้อยละ 20

4 คะแนน
ร้อยละ 25

ผู้จัดเก็บ
ข้อมูลและ
เขียนรายงาน

5 คะแนน
ร้อยละ 30

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
1. รายงานการรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์จานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน
1 ปี ในปีการประเมินนั้น
14. ร้อยละอาจารย์
ที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ

5

- พิจารณาจากจานวนอาจารย์ประจาที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ โดยเก็บข้อมูลจากการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจาปี รองคณบดีฝุาย รองคณบดีฝุาย
ระดับบุคคลสายวิชาการ (A1) เปรียบเทียบกับจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด แสดงผลเป็นร้อยละ
วิชาการและ
วิชาการและ
- อาจารย์ประจ้าที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ หมายถึง อาจารย์มีการพัฒนาทางด้านความรู้ หรือความสามารถสื่อสารเป็น ประกันคุณภาพ
ประกัน
ภาษาอังกฤษในระดับดี หรือการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้ นอย่างต่อเนื่อง หรือการทาวิจัยเพื่อพัฒนาการ
คุณภาพ
เรียนการสอน (แจงนับตามปีงบประมาณ)
- อาจารย์ หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตาม
ภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน (มิใช่เต็มเวลาตามเวลาทาการ) (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการ
บริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548)
- การนับจ้านวนอาจารย์ สามารถนับจากจานวนอาจารย์ประจาที่มีการจ้างงานตามระยะเวลาที่กาหนด ทั้งนี้ ให้ นับรวม
อาจารย์ที่ลาศึกษาต่อด้วย โดยให้นับระยะเวลาการทางานในปีที่ประเมิน ดังนี้
- อาจารย์ที่มีการจ้างงานเป็นระยะเวลา 9 เดือนหรือมากกว่า คิดเป็น 1 คน
- อาจารย์ที่มีการจ้างงานเป็นระยะเวลา 6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน
- อาจารย์ที่มีการจ้างงานเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 6 เดือน ไม่สามารถนามานับได้

104
ตัวชี้วัด

น้้าหนัก

ผู้ก้ากับดูแล
ตัวชี้วัด

ค้าอธิบายตัวชี้วัด
สูตรค้านวณ :
จานวนอาจารย์ทไี่ ด้รับการพัฒนาศักยภาพ
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดของคณะ
เกณฑ์การให้คะแนน :
1 คะแนน
ร้อยละ 20

2 คะแนน
ร้อยละ 30

3 คะแนน
ร้อยละ 40

X 100

4 คะแนน
ร้อยละ 50

5 คะแนน
ร้อยละ 60

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

:

1. จานวนและรายชื่ออาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ พร้อมหลักฐานแสดงการพัฒนาทางด้านความรู้ หรือ
ความสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษในระดับดี หรือการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง หรือการ
ทาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
2. จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (จ้างไม่ต่ากว่า 9 เดือน นับรวมผู้ศึกษาต่อ)
15. อัตรานักศึกษา
แรกเข้าเพิ่มขึ้น

4

- พิจารณาจากจานวนนักศึกษาแรกเข้าที่สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ที่เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ในคณะวิทยาการจัดการ
สูตรการค้านวณ :
จานวนนักศึกษาแรกเข้าที่เข้าศึกษาต่อในคณะในปีล่าสุด – ปีก่อนหน้า
จานวนนักศึกษาแรกเข้าศึกษาต่อในคณะ ในปีก่อนหน้า

X 100

ผู้จัดเก็บ
ข้อมูลและ
เขียนรายงาน
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1 คะแนน

2 คะแนน
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3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1
ร้อยละ 5
ร้อยละ 10
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะให้ทันสมัย มีธรรมาภิบาล (ร้อยละ 26)
16. ผลการประเมิน
5
- ใช้คะแนนเฉลี่ยจากผลการประเมินการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร ได้แก่ อธิการบดี คณบดี และผู้อานวย รองคณบดีฝุาย รองคณบดีฝุาย
ผู้บริหารตาม
การสานัก/สถาบัน โดยคณะผู้ประเมินที่มาจากการแต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย โดยใช้บัญญัติไตรยางศ์เปรียบเที ยบเป็น บริหารและ
บริหารและ
หลักธรรมาภิบาล
คะแนน กาหนดให้ร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน
วางแผน
วางแผน
- หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการการควบคุมดูแล กิจการต่างๆ ให้เป็นไปในครรลองธรรม
นอกจากนี้ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถนาไปใช้ได้ทั้งภาครัฐ และเอกชน ธรรมที่ใช้ในการบริหารงานนี้ มี
ความหมายอย่างกว้าง กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึง ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม
และความถูกต้องชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมี และพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการ
แทรกแซงจากองค์กรภายนอก เป็นต้น ซึ่งมีองค์ประกอบที่สาคัญ 10 องค์ประกอบ ไว้ดังนี้
1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์ และเปูาหมายของแผนการ
ปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดาเนินการ รวม ถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่มีภารกิจ
คล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติ งานในระดับชั้นนาของประเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน โดยการปฏิบัติราชการ
จะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์ และเปูาประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงาน และระบบงานที่เป็น มาตรฐาน รวมถึงมีการ
ติดตามประเมินผล และพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การบริหารราชการตามแนวทางการ กากับดูแลที่ดีที่มีการออกแบบ
กระบวนการปฏิบัติงาน โดยการใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหาร จัดการที่เหมาะสมให้องค์การสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้าน
ต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิด ประโยชน์ สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจ เพื่อ
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ตอบสนอง ความต้องการของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) หมายถึง การให้บริการที่สามารถ ดาเนินการได้ภายในระยะเวลาที่
กาหนดและสร้างความเชื่อมั่นความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนอง ตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลาก หลายและมีความแตกต่าง
4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) หมายถึง การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อ
เปูาหมายที่กาหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความ
สานึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ
5) หลักความโปร่งใส (Transparency) หมายถึง กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย และ
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ทุกขั้นตอนในการดาเนินกิจกรรม
หรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้
6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) หมายถึง การกระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก
กลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ทาความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ ประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิด
แนวทาง ร่วมการแก้ไข ปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา
7) หลักการกระจายอานาจ (Decentralization) หมายถึง การถ่ายโอนอานาจ การตัดสินใจ ทรัพยากร และภารกิจจากส่วน
ราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอื่น (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) และภาคประชาชนดาเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร
รวมถึงการมอบอานาจ และความรับผิดชอบในการตัดสินใจ และการดาเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการ
ให้บริการต่อผูร้ ับบริการและผู้มสี ่วนได้สว่ นเสีย การปรับปรุง กระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพ เพื่อผลการดาเนินงานที่ดีของส่วนราชการ
8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) หมายถึง การใช้อานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหารราชการ
ด้วยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ และคานึงถึงสิทธิ เสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
9) หลักความเสมอภาค (Equity) หมายถึง การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีการแบ่งแยก
ด้านชาย /หญิงถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการสภาพทางกาย หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ
และสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอื่นๆ

ผู้ก้ากับดูแล
ตัวชี้วัด

ผู้จัดเก็บ
ข้อมูลและ
เขียนรายงาน
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10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) หมายถึง การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสี ยประโยชน์
โดยเฉพาะกลุ่ มที่ไ ด้รับ ผลกระทบโดยตรงซึ่งต้ องไม่มีข้ อคัด ค้านที่ ยุติไ ม่ได้ ในประเด็นที่ สาคัญ โดยฉันทามติ ไม่จ าเป็ นต้อ ง
หมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์
เกณฑ์การให้คะแนน :
1 คะแนน
2.50 คะแนน

2 คะแนน
3.00 คะแนน

3 คะแนน
3.50 คะแนน

4 คะแนน
4.00 คะแนน

5 คะแนน
4.50 คะแนน

ข้อมูลประกอบการพิจารณา :
1. รายงานผลการประเมินการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร ได้แก่ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
17. ผลการประเมิน
การประกันคุณภาพ
การศึกษาตาม
เกณฑ์การประกัน
คุณภาพภายใน
ระดับคณะ

6

- ใช้ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจาปีการศึกษา 2561 ที่ตรวจผ่านการ รองคณบดีฝุาย รองคณบดีฝุาย
ประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กาหนด เปรียบเทียบเกณฑ์ให้ วิชาการและ วิชาการและ
คะแนนตามที่คณะฯ กาหนด
ประกัน
ประกัน
คุณภาพ
คุณภาพ
เกณฑ์การให้คะแนน :
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
ข้อมูลประกอบการพิจารณา :
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1. รายงานการประเมินตนเอง (SAR : Self Assessment Report) ประจาปีการศึกษา 2561 คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
18. ร้อยละบุคลากร
สายสนับสนุนที่
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพตามเกณฑ์
สมรรถนะที่กาหนด

19. จานวน
เครือข่ายที่ดาเนิน
กิจกรรมความ
ร่วมมือด้านวิชาการ
หรือการพัฒนา
องค์กรที่บรรลุ

5

5

- พิจารณาจากจานวนบุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพ ตามเกณฑ์สมรรถนะมหาวิทยาลัยกาหนดเปรียบเทียบกับจานวน
บุคลากรประจาทั้งหมด แสดงผลเป็นร้อยละ (แจงนับตามปีงบประมาณ)
- บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามเกณฑ์สมรรถนะที่กาหนด หมายถึง ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงาน
ราชการสนับสนุนทั้งหมด ทั้งนี้ ไม่นับรวมบุคลากรทีล่ าศึกษาต่อ ได้รับการพัฒนาสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
ด้านทักษะต่างประเทศ หรือทักษะทางวิชาการและวิชาชีพตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
สูตรค้านวณ :
จานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพของคณะฯ ในปีงบประมาณนั้น
X 100
จานวนจานวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมดของคณะฯ
เกณฑ์การให้คะแนน :
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน
ร้อยละ 40
ร้อยละ 45
ร้อยละ 50
ร้อยละ 55
ร้อยละ 60
- คานวณจากจานวนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการหรือการพัฒนาองค์การทีด่ าเนินกิจกรรมร่วมกันและบรรลุวัตถุประสงค์ รองคณบดีฝุาย รองคณบดีฝุาย
หรือเปูาหมาย เปรียบเทียบกับจานวนเครือข่ายภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการหรือการพัฒนาองค์กรทั้งหมดของคณะ
บริหารและ
บริหารและ
- จ้านวนเครือข่ายที่ด้าเนินกิจกรรมความร่วมมือด้านวิชาการและการพัฒนาองค์กร หมายถึง จานวนเครือข่ายที่ดาเนิน
วางแผน
วางแผน
กิจ กรรมความร่ วมมือ ภายใต้ ข้อ ตกลงความร่ วมมือ (MOU) ทางด้า นวิ ชาการหรื อการพัฒ นาองค์ กร กั บ กลุ่ม / บุ คคล/
สถาบันการศึกษา/ หน่วยงาน/ องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่มีเปูาหมายเดียวกัน มีความ
ต้องการร่วมกันในการดาเนินกิจกรรมที่เป็นประเด็นปัญหาร่วม โดยเข้าร่วมมือกันเพื่อดาเนินกิจกรรมต่างๆ ตามพันธกิจ อัน
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เป็นประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งจะนาไปสู่การสร้างพลังและความแข็งแกร่งในการผลักดันให้เกิดผลในการแก้ปัญหาร่วมกัน
เกณฑ์การให้คะแนน :
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน
1 เครือข่าย
2 เครือข่าย
3 เครือข่าย
4 เครือข่าย
ข้อมูลประกอบการพิจารณา :
1. จานวน และรายชื่อเครือข่ายทีด่ าเนินกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการหรือการพัฒนาองค์กรที่บรรลุวัตถุประสงค์
หรือเปูาหมาย
2. รายงานผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมภายใต้ความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการหรือการพัฒนาองค์กรทั้งหมด
3. จานวนและรายชื่อโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการหรือการพัฒนาองค์กรทั้งหมด

20. จานวน
หลักสูตรระยะสั้น/
การให้บริการที่
ก่อให้เกิดรายได้

5

- พิจารณาจากจานวนหลักสูตรระยะสั้นที่ก่อให้เกิดรายได้ให้แก่ คณะวิทยาการจัดการ แสดงผลเป็นจานวน
- หลักสูตรระยะสั้นที่ก่อให้เกิดรายได้ หมายถึง หลักสูตรทีส่ ร้างขึ้นโดยใช้ระยะเวลาไม่นานนักและมีการจัดเก็บค่าลงทะเบียน
โดยเป็นหลักสูตรทีม่ ีจุดหมาย เพื่อเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ทักษะหรือปรับเปลีย่ นพฤติกรรมตามความสนใจ หรือหลักสูตรที่
สร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ให้กับบุคคลทั่วไปได้หรือเป็นหลักสูตรทีเ่ ป็นการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Long
Life Learning) หรือ เป็นหลักสูตรออนไลน์เปิดสาหรับมหาชน (Thai MOOC) ที่สามารถเรียนล่วงหน้าและสามารถสะสม
หน่วยกิตเทียบโอนหน่วยกิตได้
เกณฑ์การให้คะแนน :
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน
1 หลักสูตร
2 หลักสูตร
-
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ข้อมูลประกอบการพิจารณา :
1. จานวนและรายชื่อหลักสูตรระยะสั้นที่ก่อให้เกิดรายได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ
2. รายงานสรุปผลการดาเนินการหลักสูตรระยะสั้นที่ก่อให้เกิดรายได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ



ผู้ด้าเนินการตามตัวชี้วัด :
1. สานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ
2. โปรแกรมวิชาการบัญชี
3. โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
4. โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5. โปรแกรมวิชาการตลาด
6. โปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร
7. โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
8. โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
9. โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 3500
โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 3761
โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 3790
โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 3670
โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 3760
โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 3610
โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 3850
โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 3560
โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 3590

ผู้ก้ากับดูแล
ตัวชี้วัด

ผู้จัดเก็บ
ข้อมูลและ
เขียนรายงาน

ส่วนที่ 3 : งบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งาน / โครงการ

สอดคล้อง
กับกลยุทธ์
ตัวชี้วดั
มหาวิทยาลัย
ที่

แหล่งงบประมาณ
บ.กศ.

ประเภทค่าตอบแทน

กศ.บป.

แผ่นดิน

ค่าตอบ
แทน

ค่าใช้สอย

เงินอุดหนุน

ค่าวัสดุ

รวมทั้งสิ้น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่นด้วยศาสตร์พระราชา
1. พัฒนาการเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์
2. ยกระดับสินค้าชุมชน OTOP โดยคณะวิทยาการจัดการ
3. การพัฒนาร้านค้าประชารัฐ:กองทุนหมู่บ้าน บ้านทุ่งสวน
4. จัดทาวารสารการจัดการและการพัฒนาท้องถิ่น
5. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้คนในชุมชนฐาน
รากบนฐานการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ
6. บริการวิชาการด้านการจัดการ
7. โครงการท่องเที่ยวบริการวิชาการสู่ชมุ ชน
8. การแสดงเต้นร่วมสมัยเพื่องานนิเทศศาสตร์
9. การเงินสาหรับชุมชนท้องถิ่นและเยาวชน
10. โครงการบัญชีสู่ชุมชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งตามแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
11. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน
12. คอมพิวเตอร์ธุรกิจบริการวิชาการสู่ชุมชน
13. พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

1.1
1.1
1.1
1.3
1.1

1
1
1
5
1

-

25,600.00
-

240,000.00
50,000.00
80,000.00
500,000.00

-

7,000.00
-

18,600.00
-

240,000.00
50,000.00
80,000.00
500,000.00

25,600.00
240,000.00
50,000.00
80,000.00
500,000.00

1.1
1.1
1.1
1.1
1.1

1
1
1
1
1

-

-

35,000.00
35,000.00
35,000.00
35,000.00
35,000.00

-

-

-

35,000.00
35,000.00
35,000.00
35,000.00
35,000.00

35,000.00
35,000.00
35,000.00
35,000.00
35,000.00

1.1
1.1
1.1

1
1
2

-

35,000.00
35,000.00
100,000.00
25,600.00 1,215,000.00

-

7,000.00 18,600.00

35,000.00
35,000.00
100,000.00
1,215,000.00

35,000.00
35,000.00
100,000.00
1,240,600.00

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2. การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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งาน / โครงการ

สอดคล้อง
กับกลยุทธ์
ตัวชี้วดั
มหาวิทยาลัย
ที่

แหล่งงบประมาณ
บ.กศ.

กศ.บป.

ประเภทค่าตอบแทน
แผ่นดิน

ค่าตอบ
แทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

เงินอุดหนุน

รวมทั้งสิ้น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม
1. พัฒนานักศึกษาโปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร
2. พัฒนาทักษะการสื่อสารสาหรับนักนิเทศศาสตร์

3.2
3.2

20
21

29,880.00
36,360.00

-

-

10,800.00
7,800.00

11,260.00
18,700.00

7,820.00
9,860.00

-

29,880.00
36,360.00

3. คุณรักลูก ครูรักศิษย์ ร่วมผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ

3.2

21

10,000.00

-

-

-

8,000.00

2,000.00

-

10,000.00

4. โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาเพื่อเข้ารับการทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานแห่งชาติ

3.2

20

30,000.00

-

-

-

30,000.00

-

-

30,000.00

5. ศึกษาดูงานนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด

3.2

21

12,000.00

-

-

-

12,000.00

-

-

12,000.00

6. ส่งเสริมสมรรถนะนักศึกษาตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
การท่องเที่ยวและการโรงแรม

3.2

20

10,000.00

-

-

-

10,000.00

-

-

10,000.00

7. โครงการศึกษาดูงานและฝึกทักษะวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม
8. แข่งขันทักษะทางการตลาด
9. โครงการไหว้ครูบิดามัคคุเทศก์ไทย

3.2

20

27,400.00

-

-

-

27,400.00

-

-

27,400.00

3.2
3.2

21
20

11,000.00
10,000.00

-

-

-

11,000.00
10,000.00

-

-

11,000.00
10,000.00

10. การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการวิจยั การบริการ
วิชาการ และการทานุบารุงศิลปะวัฒนธรรม

3.1

19

5,000.00

-

-

-

-

5,000.00

-

5,000.00

11. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด

3.2

21

12,000.00

-

-

3,600.00

8,000.00

400.00

-

12,000.00

12. พัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ด้านการออกแบบสาหรับนักศึกษา
สาขาวิชาการตลาด
13. ค่ายพัฒนาผลงานทางวิชาการและวิจัยคณะวิทยาการจัดการ
14. พัฒนาสมรรถนะวิจยั คณะวิทยาการจัดการ

3.2

21

10,000.00

-

-

7,200.00

2,400.00

400.00

-

10,000.00

3.5
3.5

29
29

-

-

30,000.00
38,000.00

-

-

-

30,000.00
38,000.00

30,000.00
38,000.00
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งาน / โครงการ
15. นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สอดคล้อง
กับกลยุทธ์
ตัวชี้วดั
มหาวิทยาลัย
ที่
3.2
21

แหล่งงบประมาณ
บ.กศ.

กศ.บป.

ประเภทค่าตอบแทน
ค่าตอบ
แทน

แผ่นดิน

ค่าใช้สอย

เงินอุดหนุน

ค่าวัสดุ

รวมทั้งสิ้น

-

-

20,000.00

-

-

-

20,000.00

20,000.00

16. โครงการบริหารหลักสูตร

3.3

25

-

-

40,000.00

-

-

-

40,000.00

40,000.00

17. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการบริหารจัดการ
18. ศึกษาดูงานและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการโปรแกรม
วิชาการจัดการทัว่ ไป
19. พัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ
20. สานสัมพันธ์น้องพี่และเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่
21. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชาการบัญชี
22. โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพการบัญชี
23. ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ของโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
24. ปัจฉิมนิเทศและสายใยน้องพี่การจัดการทั่วไป

3.2
3.2

22
21

10,480.00
30,000.00

-

-

7,200.00
-

3,280.00
30,000.00

-

-

10,480.00
30,000.00

3.5
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2

29
21
23
20
21
21

20,000.00
9,200.00
7,900.00
-

5,000.00
15,000.00

241,000.00
-

4,800.00
-

16,800.00
4,000.00
7,900.00
15,000.00

3,200.00
400.00
5,000.00
-

241,000.00
-

241,000.00
20,000.00
9,200.00
7,900.00
5,000.00
15,000.00

25. เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่และสานสัมพันธ์นอ้ งพี่
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
26. โครงการอภิปราย สัมมนา วิชาการ และวิชาชีพทางการบัญชี
27. โครงการปฏิบัติธรรมตามหลักวิถพี ทุ ธเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม
28. โครงการพัฒนาทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์สาหรับนักบัญชี

3.2

21

9,600.00

-

-

4,200.00

5,400.00

-

-

9,600.00

3.2
3.2

20
20

10,000.00
17,134.00

-

-

-

10,000.00
17,134.00

-

-

10,000.00
17,134.00

3.2

20

4,500.00

-

-

4,500.00

-

-

-

4,500.00

29. โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
30. ปัจฉิมนิเทศ-พี่พบน้อง
31. อบรมเชิงทฤษฎี และเชิงปฏิบัติงานด้านบัญชี (Simulation)

3.2

23

10,020.00

-

-

3,600.00

5,600.00

820.00

-

10,020.00

3.2
3.2

21
22

9,600.00
39,386.00

-

-

3,600.00
-

6,000.00
34,406.00

4,980.00

-

9,600.00
39,386.00
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งาน / โครงการ
32. ผูกข้อต่อขวัญสายสัมพันธ์บัญชี
33. โครงการศึกษาดูงาน อบรมสัมมนา นักศึกษาโปรแกรมวิชาการ
บัญชี
34. ศึกษาดูงานโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สอดคล้อง
กับกลยุทธ์
ตัวชี้วดั
มหาวิทยาลัย
ที่
3.2
21
3.4
28

แหล่งงบประมาณ
บ.กศ.

กศ.บป.

20,000.00

ประเภทค่าตอบแทน
ค่าตอบ
แทน

แผ่นดิน
-

-

-

เงินอุดหนุน

รวมทั้งสิ้น

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

15,000.00

5,000.00
-

-

20,000.00
106,800.00

-

-

21,320.00

3.2

21

106,800.00
21,320.00

-

-

-

106,800.00
21,320.00

35. วิทยาการจัดการลอยกระทง

3.2

20

-

-

20,000.00

-

-

-

20,000.00

20,000.00

36. โครงการอบรมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3.2

21

-

11,200.00

-

3,600.00

6,000.00

1,600.00

-

11,200.00

37. กีฬาระหว่างคณะวิทยาการจัดการ
38. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะวิทยาการจัดการ
39. สืบสานวัฒนธรรมวิทยาการจัดการ

3.2
3.2
3.2

20
20
20

-

-

45,000.00
6,500.00
35,600.00

-

-

-

45,000.00
6,500.00
35,600.00

45,000.00
6,500.00
35,600.00

40. จิตอาสาวิทยาการจัดการ

3.2

20

39,670.00

-

-

-

38,750.00

920.00

-

39,670.00

41. อบรมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศคณะวิทยาการจัดการ

3.2

20

4,800.00

-

-

4,800.00

-

-

-

4,800.00

42. วิทยาการจัดการเรียนรู้สู่วิถีชุมชน
43. แผนธุรกิจจาลอง

3.2
3.2

20
21

20,000.00
-

30,000.00

-

-

19,200.00
30,000.00

800.00
-

-

20,000.00
30,000.00

44. ส่งเสริมประสบการณ์และศักยภาพการแข่งขันให้กบั นักศึกษา

3.2

21

12,820.00

-

-

-

12,820.00

-

-

12,820.00

45. โครงการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทางาน WIL
โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

3.4

28

-

-

150,000.00

-

-

-

150,000.00

150,000.00

46. โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่
21 และพัฒนาทักษะดิจิทัลของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ

3.2

21

-

-

70,000.00

-

-

-

70,000.00

70,000.00

47. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณา
การกับการทางาน (WIL) คณะวิทยาการจัดการ

3.2

21

-

-

42,000.00

-

-

-

42,000.00

42,000.00
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งาน / โครงการ

สอดคล้อง
กับกลยุทธ์
ตัวชี้วดั
มหาวิทยาลัย
ที่

รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

แหล่งงบประมาณ

ประเภทค่าตอบแทน

บ.กศ.

กศ.บป.

แผ่นดิน

606,870.00

61,200.00

738,100.00

เงินอุดหนุน

รวมทั้งสิ้น

ค่าตอบ
แทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

65,700.00

554,170.00

48,200.00

738,100.00

1,406,170.00

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐานมีธรรมาภิบาล เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมและมีความมั่นคงทางการเงิน
1. บริหารงานสาขาวิชาการตลาด

4.3

32

10,200.00

-

-

-

5,200.00

5,000.00

-

10,200.00

2. บริหารสานักงาน (พัฒนาปรับปรุงบริหารจัดการ)
3. การประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
4. เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
คณะวิทยาการจัดการ

4.3
4.2
4.6

32
31
35

-

-

200,000.00
10,000.00
48,250.00

-

-

-

200,000.00
10,000.00
48,250.00

200,000.00
10,000.00
48,250.00

5. โครงการบริหารงานโปรแกรมวิชาการบัญชี
6. บริหารจัดการงานกิจการนักศึกษา
7. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แนะแนวการศึกษา
8. วิทยาการจัดการวิชาการ

4.3
4.3
4.2
4.2

32
32
31
31

-

33,840.00
5,000.00
-

20,000.00
35,000.00

-

16,440.00
-

7,400.00
5,000.00
-

20,000.00
35,000.00

33,840.00
20,000.00
5,000.00
35,000.00

10,200.00

38,840.00

313,250.00

-

21,640.00 27,400.00

313,250.00

362,290.00

65,700.00 582,810.00 94,200.00

2,266,350.00

3,009,060.00

รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
รวมเงินทั้งหมด

617,070.00 125,640.00 2,266,350.00
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ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมและศักยภาพ (BSC – SWOT Matrix) คณะวิทยาการจัดการ
(ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2564)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ได้ทาการสารวจความคิดเห็นของผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการที่มีผลการ
วิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก โดยกระบวนการมีส่วนร่วม ในการประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ 2564 เพื่อยกร่าง
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปี 2564 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ ซึ่งสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม ศักยภาพ
(BSC – SWOT Matrix) ได้ดังนี้
1. มิติด้านการเงิน/ด้านประสิทธิผล
จุดแข็ง (S)
S2. บุคลากรของคณะ มีความ
เชี่ยวชาญด้านวิชาการ และวิชาชีพ
ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอก
S3. บุคลากรของคณะ มีการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง และนาความรู้ไป
ใช้ในการพัฒนานักศึกษา ชุมชน
ท้องถิ่น ส่งผลให้นักศึกษา และชุมชน
ท้องถิ่นได้รับการยอมรับและได้รับ
รางวัลในระดับประเทศ
S5. มีองค์ความรู้ที่หลากหลายในการ
ให้บริการชุมชนท้องถิ่น และเป็นที่
รู้จักและยอมรับจากชุมชนมากขึ้น

จุดอ่อน (W)
W2. คณะยังมีผลงานวิจัยที่นาไปใช้
ประโยชน์ต่อชุมชนจานวนน้อย
W8. จานวนผลงานวิจยั ที่เผยแพร่ใน
ฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ
น้อย

โอกาส (O)
O3. นโยบายของรัฐบาลมุ่งใช้งานวิจัย
ในการพัฒนาประเทศ
O8. นโยบายรัฐบาลกระจายความ
เจริญและการลงทุนออกมายังส่วน
ภูมิภาคมากขึ้น รวมทั้งนโยบายการ
กระจายอานาจสู่ท้องถิ่น เพิ่มโอกาส
ให้ คณะเข้าถึงแหล่งงบประมาณ
ได้มากขึ้น

ข้อจากัด (T)
T4. ภาวะการแข่งขันของ
สถาบันการศึกษาทีส่ ูงขึ้นทาให้เกิด
การแย่งชิงนักศึกษาและบุคลากรที่มี
ความสามารถ ซึ่งส่งผลต่อการบริหาร
จัดการด้านงบประมาณและบุคลากร
ของคณะ
T5. งบประมาณทีไ่ ด้รับการสนับสนุน
จากรัฐบาลมีจานวนน้อยลง ส่งผลต่อ
การบริหารจัดการตามพันธกิจของ
คณะ

กลยุทธ์ (ฉบับปรับปรุงปี 64)
1.2 ส่งเสริมให้บุคลากรตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิจยั ในระดับชาติและ
นานาชาติ (W8, O3)
1.3 สนับสนุนและส่งเสริมให้บคุ ลากร
มีการนาผลงานวิชาการ งานวิจัยและ
นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาสังคมท้องถิ่น (S2, S3, S5,
W2, O3)
3.4 พัฒนาระบบและกลไกการจัดหา
รายได้ที่เป็นรูปธรรม (O8, T4-5)

118

2. มิติด้านลูกค้า/ด้านคุณภาพการให้บริการ
จุดแข็ง (S)
จุดอ่อน (W)
โอกาส (O)
S1. คณะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เมื่อ W1. นักศึกษาของคณะได้รับรางวัลใน O6. หน่วยงานภายนอกมีการแสวงหา
จบการศึกษาแล้ว ส่วนใหญ่มีงานทา การแข่งขันทักษะอาชีพใน
เครือข่ายความร่วมมือในการ
และประกอบอาชีพตรงสาขา
ระดับประเทศไม่มากนัก
ดาเนินงานด้านต่างๆ
S4. ทุกหลักสูตรของคณะวิทยาการ
จัดการมีการพัฒนาผูเ้ รียนทีส่ อดคล้อง
กับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
(บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา
พัฒนาท้องถิ่น)
S5. มีองค์ความรู้ที่หลากหลายในการ
ให้บริการชุมชนท้องถิ่น และเป็นที่
รู้จักและยอมรับจากชุมชนมากขึ้น
S7. คณะมีการจัดพื้นที่ให้คาปรึกษา
แก่ชุมชน ด้านบริหารจัดการ ด้าน
พัฒนาและการออกแบบบรรจุภัณฑ์
ด้านสื่อโฆษณาการประชาสัมพันธ์
และอื่น ๆ
S9. คณะมีระบบการดูแลให้
คาปรึกษาที่ดี ส่งผลให้อาจารย์และ
นักศึกษามีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
ส่งผลให้นักศึกษาสามารถสาเร็จ
การศึกษาภายในระยะเวลาที่กาหนด
อย่างมีคุณภาพ

ข้อจากัด (T)
T1. รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริม
การศึกษาต่อในสาขาอาชีวศึกษามาก
ขึ้น ทาให้จานวนนักศึกษาในสถาบัน
การอุดมศึกษาลดลง
T2. ประชากรมีจานวนลดลงทาให้ผู้
เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษามีจานวน
ลดลง
T3. ประชาชนนิยมส่งบุตรหลานเข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัยใหญ่ ทาให้ผเู้ ข้า
ศึกษาต่อลดลง
T6. สภาพเศรษฐกิจของประเทศ
ตกต่า ส่งผลให้ไม่สามารถส่งบุตร
หลานเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา
ได้
T7. ตลาดแรงงานมีการรับแรงงาน
ลดลง เนื่องจากผลกระทบจากวิกฤต
ต่างๆ ส่งผลต่อการว่างงานที่เพิ่มขึ้น
T8. เยาวชนมีค่านิยมในการแสวงหา
ความต้องการในการค้นหาตนเอง
ก่อนที่จะเข้าศึกษาต่อ ส่งผลให้ไม่เข้า
ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

กลยุทธ์ (ฉบับปรับปรุงปี 64)
1.1 ยกระดับศักยภาพชุมชนให้พึ่งพา
ตนเองได้ (S5, S7, O6)
2.2 ผลิตบัณฑิตตรงกับความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งด้านสมรรถนะ
วิชาชีพ ทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ 21
และคุณลักษณะ 4 ประการ
(S1, S4, S9, W1)
2.4 ทาการประชาสัมพันธ์และ
การตลาดเชิงรุก (S1, T1-3, T6-8)
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3. มิติด้านกระบวนการภายใน/ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
จุดแข็ง (S)
S4. ทุกหลักสูตรของคณะวิทยาการ
จัดการมีการพัฒนาผูเ้ รียนที่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย (บัณฑิตมีจิตอาสา
สร้างสรรค์ปญ
ั ญา พัฒนาท้องถิ่น)
S6. คณะมีรปู แบบการจัดการเรียน
การสอนเพื่อพัฒนาทักษะทาง
วิชาการและวิชาชีพของผู้เรียนอย่าง
หลากหลาย เช่น มีการประยุกต์ใช้
ความรู้ทฤษฎีกับการปฏิบัตจิ ริงใน
ห้องปฏิบัติการ ชุมชน สถาน
ประกอบการ การจัดการเรียนการ
สอนนักศึกษาแบบ WIL และการ
เรียนการสอนออนไลน์ เป็นต้น

จุดอ่อน (W)
W6. สื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีที่ใช้ในการ
บริหารจัดการ การจัดการเรียนการ
สอน การบริการวิชาการ และการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรมยังไม่ทันสมัย
W7. คณะยังไม่มหี ลักสูตรทีม่ ีการบูร
ณาการระหว่างศาสตร์ ที่สามารถ
พัฒนาทักษะผู้เรียน ให้สามารถไป
ประกอบอาชีพที่หลากหลาย
W9. ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
ใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ ยัง
ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
W10. การวางแผนด้านการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมยังไม่สอดคล้องกับอัต
ลักษณ์ และความต้องการของชุมชน
อย่างแท้จริง

โอกาส (O)
O1. การจัดทามาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (TQF) และการ
ประกันคุณภาพการศึกษาทาให้มี
หลักสูตรต่าง ๆ มีการพัฒนาให้มี
คุณภาพมากยิ่งขึ้น
O2. สถานประกอบการมีส่วนร่วมใน
การจัดการเรียนสอนแบบบูรณาการ
กับการทางาน มีการจัดการศึกษา
ร่วมกับภาคธุรกิจในรูปแบบโครงการ
สหกิจศึกษา
O4. เทคโนโลยีสารสนเทศมี
ความก้าวหน้า เอื้อต่อการพัฒนาการ
บริหารจัดการด้านต่าง ๆ
O9. นโยบายของภาครัฐ เช่น กรอบ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี
แผนพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12
นโยบายการปรับยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี
มุ่งเน้นการบริหารจัดการพัฒนา
องค์กรให้คุณภาพที่เป็นเลิศ

ข้อจากัด (T)
T5. งบประมาณทีไ่ ด้รับการสนับสนุน
จากรัฐบาลมีจานวนน้อยลง ส่งผลต่อ
การบริหารจัดการตามพันธกิจของ
คณะ

กลยุทธ์ (ฉบับปรับปรุงปี 64)
1.4 ส่งเสริมการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมให้แก่ชุมชนท้องถิ่น
(S4, W10)
2.1 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มี
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ (S6, W7,
O1-O2)
3.1 พัฒนาองค์การให้มีระบบการ
บริหารจัดการทีด่ ี (W6, W9, O4,
O9, T5)
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4. มิติด้านการเรียนรู้และการพัฒนา/ด้านการพัฒนาองค์กร
จุดแข็ง (S)
S2. บุคลากรของคณะ มีความ
เชี่ยวชาญด้านวิชาการ และวิชาชีพ
ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอก
S3. บุคลากรของคณะ มีการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง และนาความรู้ไปใช้
ในการพัฒนาผูเ้ รียน ชุมชน ท้องถิ่น ทา
ให้นักศึกษา ชุมชน ท้องถิ่นได้รับการ
ยอมรับ และได้รบั รางวัลในระดับประเทศ
S5. มีองค์ความรู้ที่หลากหลายในมการ
ให้บริการชุมชนท้องถิ่น และเป็นที่รจู้ ัก
และยอมรับจากชุมชนมากขึ้น
S8. คณะมีเครือข่ายความร่วมมือใน
การพัฒนาองค์กรร่วมกัน และมี
กิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่องทั้งใน
ระดับหลักสูตร และระดับคณะ

จุดอ่อน (W)
W3. อาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญา
เอกมีจานวนน้อย
W4. อาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการ
มีจานวนน้อย
W5. อาจารย์และบุคลากรที่มีทักษะ
ด้ า นภาษาต่ า งประเทศในระดั บ ที่
สื่อสารได้มีน้อย

โอกาส (O)
O5. หน่วยงานภายนอกให้การสนับสนุน
การให้บริการในระดับชาติที่คณะสามารถ
เข้าไปใช้บริการหรือเป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
O6. หน่วยงานภายนอกมีการแสวงหา
เครือข่ายความร่วมมือในการดาเนินงาน
ด้านต่าง ๆ
O7. จังหวัดกาแพงเพชรมีเขตโบราณ
สถานที่ได้รับยกย่องเป็นเมืองมรดกโลก
เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการอนุรกั ษ์
ส่งเสริม สืบสาน เผยแพร่ศลิ ปะและ
วัฒนธรรม ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น และ
สิ่งแวดล้อม
O10. หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและ
เอกชนมีแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหาร
จัดการที่สามารถเป็นตัวอย่างและเป็น
แหล่งเรียนรู้ได้

ข้อจากัด (T)

กลยุทธ์ (ฉบับปรับปรุงปี 64)
2.3 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ (W3-5)
3.2 ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรม
(S2-3, S5, O5, O7, O10)
3.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้าน
วิชาการหรือการพัฒนาองค์กร
(S8, O5-O6)

ภาคผนวก 2
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ผลการปรับปรุงแผนกลยุทธ์ คณะวิทยาการจัดการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2565 (ฉบับปรับปรุง ปี 2564)
ผลการปรับปรุงโดยภาพรวม
ฉบับเดิม ปี 63
11 กลยุทธ์
16 ตัวชี้วัด

กลยุทธ์
ตัวชี้วัด

ฉบับปรับปรุง ปี 64
12 กลยุทธ์
20 ตัวชี้วัด

ประเด็ น ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่นด้ว ย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพและ

พั น ธกิ จ สั ม พั น ธ์ ค ณะวิ ท ยาการจั ด การกั บ สั ง คม

มาตรฐานการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี คุ ณ ภาพและมี

ท้องถิ่น

คุณธรรม
ฉบับเดิม ปี 63

กลยุทธ์
ตัวชี้วัด

4 กลยุทธ์
5 ตัวชี้วัด

ฉบับปรับปรุง ปี
64
4 กลยุทธ์
6 ตัวชี้วัด

กลยุทธ์
ตัวชี้วัด

ฉบับเดิม ปี
63
3 กลยุทธ์
6 ตัวชี้วัด

ฉบับปรับปรุง
ปี 64
4 กลยุทธ์
9 ตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการคณะให้ทันสมัย มีธรรมาภิบาล

กลยุทธ์
ตัวชี้วัด

ฉบับเดิม ปี
63
4 กลยุทธ์
5 ตัวชี้วัด

ฉบับปรับปรุง
ปี 64
4 กลยุทธ์
5 ตัวชี้วัด
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ผลการทบทวนแผนกลยุทธ์ คณะวิทยาการจัดการ พ.ศ. 2561-2565
(ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2564)
ประเด็น
วิสัยทัศน์
(Vision)
พันธกิจ
(Missions)

ค่านิยมหลัก
(Core
Values)

เอกลักษณ์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์ (ฉบับเดิม ปีงบประมาณ 2563)

กลยุทธ์ (ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2564)

มุ่งเน้นวิชาการ วิชาชีพด้านการบริหาร เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

มุ่งเน้นวิชาการ วิชาชีพด้านการบริหาร เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

1. สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น
2. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถในศตวรรษที่ 21 ที่มีคุณภาพ
3. การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4. บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
คือ “HAPPY”
H: Human Resource ทรัพยากรมนุษย์ที่ดี
A: Activeness
ความกระตือรือร้น
P: Participation
ร่วมแรงร่วมใจ
P: Practitioner
นักปฏิบัติ
Y: Yield
ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ
บัณฑิตจิตบริการ
(หมายถึง บัณฑิต นักศึกษา มีความสามารถในการให้บริการเพื่อประโยชน์ส่วนรวมด้วย
ความประทับใจ)
1. พัฒนาสังคมท้องถิ่นให้เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้
2. บัณฑิตมีคุณภาพ มีคุณธรรม และเป็นทีย่ อมรับของตลาดแรงงาน
3. นักศึกษา บุคลากร มีการธารงศิลปะและวัฒนธรรมไทย
4. มีการบริหารจัดการที่ทันสมัยตามหลักธรรมา-ภิบาล

1. สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น
2. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถในศตวรรษที่ 21 ที่มีคุณภาพ
3. การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4. บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
คือ “HAPPY”
H: Human Resource ทรัพยากรมนุษย์ที่ดี
A: Activeness
ความกระตือรือร้น
P: Participation
ร่วมแรงร่วมใจ
P: Practitioner
นักปฏิบัติ
Y: Yield
ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ
บัณฑิตจิตบริการ
(หมายถึง บัณฑิต นักศึกษา มีความสามารถในการให้บริการเพื่อประโยชน์ส่วนรวมด้วยความ
ประทับใจ)
1. พัฒนาสังคมท้องถิ่นให้เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้
2. บัณฑิตมีคุณภาพ มีคุณธรรม และเป็นทีย่ อมรับของตลาดแรงงาน
3. นักศึกษา บุคลากร มีการธารงศิลปะและวัฒนธรรมไทย
4. มีการบริหารจัดการที่ทันสมัยตามหลักธรรมา-ภิบาล
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการกับสังคมท้องถิ่น
เป้าประสงค์: 1. พัฒนาสังคมท้องถิ่นให้เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้
ฉบับเดิม ปี 63

ฉบับปรับปรุงปี 64

กลยุทธ์

4 กลยุทธ์
1.1 ยกระดับศักยภาพชุมชนให้พึ่งพาตนเองได้
1.2 ส่งเสริมให้บุคลากรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจยั ในระดับชาติและนานาชาติ
1.3 สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีการนาผลงานวิชาการ งานวิจัยและนวัตกรรม
ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสังคมท้องถิ่น
1.4 ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมให้แก่ชุมชนท้องถิ่น

4 กลยุทธ์
1.1 ยกระดับศักยภาพชุมชนให้พึ่งพาตนเองได้
1.2 ส่งเสริมให้บุคลากรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจยั ในระดับชาติและนานาชาติ
1.3 สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีการนาผลงานวิชาการ งานวิจัยและนวัตกรรม
ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสังคมท้องถิ่น
1.4 ส่งเสริมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมให้แก่ชุมชนท้องถิ่น

ตัวชี้วัด

5 ตัวชี้วัด
1.1 จานวนชุมชนหรือประเด็นที่ได้รับการชี้นาแก้ไขปัญหา
1.2 จานวนบทความทีไ่ ด้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ
1.3 จานวนอาจารย์ที่มีผลงานด้านวิชาการ วิจัย และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น
1.4 จานวนผลงานวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรมที่นาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น
1.5 จานวนผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

6 ตัวชี้วัด
1. จานวนชุมชนหรือประเด็นที่ได้รับการชี้นาแก้ไขปัญหา
2. จานวนกาลังแรงงานและผูส้ ูงอายุกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนา
3. จานวนบทความที่ได้รบั การตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ
4. ร้อยละอาจารย์ที่มีผลงานด้านวิชาการ วิจัย และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
5. จานวนผลงานวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรมที่นาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น
6. จานวนผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

124

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและมีคุณธรรม
เป้าประสงค์: 2. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรมและเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน
ฉบับเดิม ปี 63

ฉบับปรับปรุงปี 64

กลยุทธ์

3 กลยุทธ์
2.1 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
2.2 พัฒนาศักยภาพอาจารย์
2.3 ผลิตบัณฑิตตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งด้านสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะ
บัณฑิตศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ คือ มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มี
พื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพ มีงานทา และมีความเป็นพลเมืองที่ดี มีวินัย

4 กลยุทธ์
2.1 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
2.2 ผลิตบัณฑิตตรงกับความต้องการของผู้ใช้บณ
ั ฑิต ทั้งด้านสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะ
บัณฑิตศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ
2.3 พัฒนาศักยภาพอาจารย์
2.4 ทาการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุก

ตัวชี้วัด

6 ตัวชี้วัด
2.1 ร้อยละหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับดี
2.2 จานวนหลักสูตรที่ถูกปรับให้ทันสมัยที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้อง
กับการพัฒนาประเทศ
2.3 จานวนหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทางาน
2.4 ร้อยละอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
2.5 ร้อยละของนักศึกษาปีสุดท้ายที่ผ่านการประเมินคุณภาพตามกรอบ KPRUQF โดย
ได้รับคะแนนประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนน 5
2.6 อัตราการได้งานทา/ทางานตรงสาขา/ประกอบอาชีพอิสระทั้งตามภูมิลาเนาและนอก
ภูมิลาเนา ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภายในระยะเวลา 1 ปี

9 ตัวชี้วัด
7. ร้อยละหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับดี
8. จานวนหลักสูตรที่ถูกปรับให้ทนั สมัยที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้อง
กับการพัฒนาประเทศ
9. จานวนหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทางาน
10. ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
11.ร้อยละของนักศึกษาปีสุดท้ายที่ผ่านการประเมินคุณภาพตามกรอบ KPRUQF โดย
ได้รับคะแนนประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนน 5
12. ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านในระดับ A2 ตาม
มาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า
13. อัตราการได้งานทา/ทางานตรงสาขา/ประกอบอาชีพอิสระทัง้ ตามภูมิลาเนาและนอก
ภูมิลาเนา ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภายในระยะเวลา 1 ปี
14. ร้อยละอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
15. อัตรานักศึกษาแรกเข้าเพิ่มขึน้
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะให้ทันสมัย มีธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์: 3. มีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล
ฉบับเดิม ปี 63

ฉบับปรับปรุงปี 64

กลยุทธ์

4 กลยุทธ์
3.1 พัฒนาองค์การให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดี
3.2 สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรม
3.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการและการพัฒนาองค์กร
3.4 พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพือ่ การจัดหารายได้

4 กลยุทธ์
3.1 พัฒนาองค์การให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดี
3.2 ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรม
3.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการหรือการพัฒนาองค์กร
3.4 พัฒนาระบบและกลไกการจัดหารายได้ที่เป็นรูปธรรม

ตัวชี้วัด

5 ตัวชี้วัด
3.1 ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบการบริหารจัดการของคณะ
3.2 ผลการประเมินผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล
3.3 ผลการประเมิ นการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ
ภายใน ระดับคณะ
3.4 จานวนเครือข่ายที่ดาเนินกิจกรรมความร่วมมือด้านวิชาการหรือการพัฒนาองค์กร
ที่บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย
3.5 จานวนหลักสูตรระยะสั้น/การให้บริการที่ก่อให้เกิดรายได้

5 ตัวชี้วัด
16. ผลการประเมินผูบ้ ริหารตามหลักธรรมาภิบาล
17. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ
ภายใน ระดับคณะ
18. ร้อยละบุคลากรสายสนับสนุนทีไ่ ด้รับการพัฒนาศักยภาพตามเกณฑ์สมรรถนะที่
กาหนด
19. จานวนเครือข่ายที่ดาเนินกิจกรรมความร่วมมือด้านวิชาการหรือการพัฒนาองค์กร
ที่บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย
20. จานวนหลักสูตรระยะสั้น/การให้บริการที่ก่อให้เกิดรายได้
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คณะผู้จัดทา
แผนกลยุทธ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565
(ฉบับปรุงปรุง ปี พ.ศ. 2564)
ที่ปรึกษา :
1. ผศ.การันต์ เจริญสุวรรณ
2. ผศ.ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท์
3. ดร.กนิษฐา ศรีภิรมย์
4. อ.พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ
5. อ.ชลธิชา แสงงาม

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม

1. นางสุภาภรณ์ นุชรุ่งเรือง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (หัวหน้าสานักงานคณบดี)

2. นางสาวสุพัชรี ท้ายนาวา

เจ้าหน้าทีป่ ระจา (ฝ่ายแผน)

ผู้จัดทา

