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

คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
ผ่ำนกำรพิจำรณำเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรประจำคณะ ในกำรประชุมกรรมกำรประจำคณะ ครั้งที่ 3/2564 ณ วันที่ 1 กันยำยน พ.ศ.2564
และผ่ำนกำรพิจำรณำเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
ครั้งที่ 9/2564 ณ วันที่ 7 กันยำยน พ.ศ.2564

คานา
คณะวิทยาการจัดการได๎ตระหนักถึงความสาคัญของการปรับปรุงและพัฒนาคณะเพื่อให๎ได๎คุณภาพและมาตรฐานของการจัดการศึกษาให๎เป็นที่ยอมรับแ ละสามารถ
แขํงขันได๎สอดคล๎องกับสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคต ประกอบกับ แผนกลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการ ประจาปี พ.ศ. 2556-2560 ได๎สิ้นสุดลง
ดังนั้น คณะวิทยาการจัดการจึงได๎ทบทวนและปรับแผนกลยุทธ์เพื่อใช๎ระหวํางปี พ.ศ. 2561-2565 เพื่อให๎สอดคล๎องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรที่ได๎
ดาเนินการจัดทาแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ในระยะที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2561-2565 และมีความสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) นโยบายไทยแลนด์ 4.0 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 3
(พ.ศ. 2560-2574) แผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2570 แนวทางการ
ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาภายใต๎โครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของไทย (Reinventing University System) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และยุทธศาสตร์ที่
เกี่ยวข๎อง สามารถใช๎เป็นกรอบแนวทางที่แสดงถึงยุทธศาสตร์รวมถึงกลยุทธ์ตําง ๆ เพื่อพัฒนาคณะตลอดจนหนํวยงานภายในคณะ
คณะวิทยาการจัดการหวังเป็นอยํางยิ่งวํา เอกสารแผนกลยุทธ์ 5 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) นี้ จะชํวย
สํงเสริมความเข๎าใจเกี่ยวกับทิศทางการปฏิบัติงานและการพัฒนาคณะฯ เป็นแนวทางให๎คณาจารย์และบุคลากรภายในคณะฯ ใช๎เป็นเครื่องมือสาหรั บดาเนินงานการแปลง
แผน กลยุทธ์สูํการปฏิบัติราชการประจาปี เพื่อนาไปสูํการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมที่จะสํงผลให๎คณะวิทยาการจัดการประสบความสาเร็จตามมุํงหวังไว๎ตํอไป

(ผู๎ชํวยศาสตราจารย์การันต์ เจริญสุวรรณ)
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
การจัดทาแผนกลยุทธ์สาหรับองค์กรเป็นสิ่งที่มีความสาคัญและจาเป็นอยํางยิ่งสาหรับการบริหารจัดการองค์กรภาครัฐแนวใหมํ เป็นกระบวนการ เชิงวิเคราะห์
สังเคราะห์ที่ผํานกระบวนการจัดทาอยํางมีสํวนรํวมในการกาหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาองค์กรให๎บรรลุ วัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ตั้งไว๎ สอดคล๎องกับสถานภาพ
ภายใต๎บริบทสภาพแวดล๎อมทางสังคม เศรษฐกิจการเมือง เทคโนโลยี และอื่นๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอยํางตํอเนื่อง เป็นเครื่องมือที่ใช๎เป็นกรอบการกาหนดทิศทางการปฏิบัติและ
การพัฒนาองค์กร เป็นแนวทางให๎บุคลากรและหนํวยงานตํางๆ ในองค์กรใช๎เป็นเครื่องมือสาหรับการแปลงแผนยุทธศาสตร์สูํการปฏิบัติตํอไป
ดังนั้น คณะวิทยาการจัดการจึงได๎ปรับแผนกลยุทธ์เพื่อใช๎ระหวํางปี พ.ศ. 2561-2565 ทั้งนี้เพื่อให๎แผนกลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการ ประจาปี พ.ศ. 2556-2560 ได๎สิ้นสุดลง
ดังนั้น คณะวิทยาการจัดการจึ งได๎ทบทวนและปรับแผนกลยุทธ์เพื่อใช๎ระหวํางปี พ.ศ. 2561-2565 เพื่อให๎สอดคล๎องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรที่ได๎
ดาเนินการจัดทาแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ในระยะที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2561-2565 และมีความสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์
ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) นโยบายไทยแลนด์ 4.0 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่
3 (พ.ศ. 2560-2574) แผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2570 แนวทางการ
ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาภายใต๎โครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของไทย (Reinventing University System) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และยุทธศาสตร์ที่
เกี่ยวข๎อง สามารถใช๎เป็นกรอบแนวทางที่แสดงถึงยุทธศาสตร์รวมถึงกลยุทธ์ตําง ๆ เพื่อพัฒนาคณะตลอดจนหนํวยงานภายในคณะ
แผนกลยุทธ์ 5 ปี พ.ศ. 2561–2565 นี้ จัดทาขึ้นโดยการกระบวนการมีสํวนรํวมของผู๎บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทุกระดับในการทบทวนปรัชญา วิสัยทัศน์
พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ และการทบทวนความเชื่อมโยงประเด็นยุ ทธศาสตร์ เปูาประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม โดยวิธีการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ ทั้งนี้เพื่อให๎การดาเนินงานของคณะฯ สอดคล๎องกับการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย กํอให๎เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นตํอไป
คณะวิทยาการจัดการหวังเป็นอยํางยิ่งวํา เอกสารแผนกลยุทธ์ 5 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับปรุงปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) ฉบับนี้ จะชํวย
สํงเสริมความเข๎าใจเกี่ยวกับทิศทางการปฏิบัติและการพัฒนาคณะฯ เป็นแนวทางให๎คณาจารย์และบุคลากรภายในคณะฯ ใช๎เป็นเครื่องมือสาหรับดาเนินงานการแปลงแผนกล
ยุทธ์สูํการปฏิบัติราชการประจาปี เพื่อนาไปสูํการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมที่จะสํงผลให๎คณะวิทยาการจัดการประสบความสาเร็จตามมุํงหวังไว๎ตํอไป

3

ส่วนที่ 1
กรอบแนวคิด
หลักการและเหตุผล
การจัดทาแผนกลยุทธ์สาหรับองค์กรเป็นสิ่งที่มีความสาคัญและจาเป็นอยํางยิ่งส าหรับการบริหารจัดการองค์กรภาครัฐแนวใหมํ เป็นกระบวนการเชิงวิเคราะห์
สังเคราะห์ที่ผํานกระบวนการจัดทาอยํางมีสํวนรํวมในการกาหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาองค์กรให๎บรรลุวัต ถุประสงค์และเปูาหมายที่ตั้งไว๎ สอดคล๎องกับสถานภาพ
ภายใต๎บริบทสภาพแวดล๎อมทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และอื่นๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอยํางตํอเนื่อง เป็นเครื่องมือที่ใช๎เป็นกรอบการกาหนดทิศทางการปฏิบัติ งาน
และการพัฒนาองค์กร และเป็นแนวทางให๎บุคลากรและหนํวยงานตํางๆ ในองค์กรใช๎เป็นเครื่องมือสาหรับการแปลงแผนยุทธศาสตร์สูํการปฏิบัติตํอไป
สืบเนื่องตามพระราชกฤษฎี กาวําด๎วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 มาตรา 14 กาหนดให๎สํวนราชการจัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี เพื่อแปลงเป็นแผนปฏิบัติราชการประจาปี และกาหนดแนวทางในการจัดสรรงบประมาณตอบสนองตํอนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่เปลี่ยนแปลง
ประกอบกับแผนกลยุทธ์ของคณะวิทยาการจัดการ ประจาปี พ.ศ. 2556 - 2560 ได๎สิ้นสุดลง ดังนั้นคณะวิทยาการจัดการจึงได๎ปรับแผนกลยุทธ์เพื่อใช๎ระหวํางปี พ.ศ. 2561 - 2565
ทั้งนี้ เพื่อให๎สอดคล๎องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ที่ได๎ดาเนินการจัดทาแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ใน
ระยะที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2561 - 2565 และมีความสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) นโยบายไทยแลนด์ 4.0 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2574) แผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 นโยบายและ
ยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2570 แนวทางการยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาภายใต๎โครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของไทย
(Reinventing University System) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข๎อง สามารถใช๎เป็นกรอบแนวทางที่แสดงถึงยุทธศาสตร์รวมถึงกลยุทธ์ตํางๆ เพื่อ
พัฒนาคณะตลอดจนหนํวยงานภายในคณะ แผนกลยุทธ์ของคณะจะชํวยสํงเสริมความเข๎าใจเกี่ยวกับทิศทางการปฏิบัติงานและการพัฒนาคณะฯ เป็นแนวทางให๎คณาจารย์และ
บุคลากรภายในคณะฯ ใช๎เป็นเครื่องมือสาหรับดาเนินงานการแปลงแผนกลยุทธ์สูํการปฏิบัติราชการประจาปี เพื่อนาไปสูํการปฏิบัติที่เป็นรูป ธรรมที่จะสํงผลให๎คณะวิทยาการ
จัดการประสบความสาเร็จตามมุํงหวังไว๎ตํอไป
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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
ตามลาดับ สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได๎จัดสํงคาแถลงนโยบายรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เพื่อแจกจํายให๎กับสมาชิกรัฐสภา ตามมาตรา 162 ของรัฐธรรมนูญแหํง
ราชอาณาจักรไทย
สาหรับคาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีตํอรัฐสภา ซึ่งรายละเอียดของนโยบายรัฐบาลแบํงออก 3 สํวนหลัก มีนโยบายหลัก 12 ข๎อ และนโยบายเรํงดํวนอีก 12 ข๎อ ได๎แกํ
นโยบายหลัก 12 ด้าน
1. ปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
2. สร๎างความมั่นคงและปลอดภัยของประทศ และความสงบสุข 2 ของประเทศ
3. ทานุบารุงศาสนาและวัฒนธรรม
4. การสร๎างบทบาทของไทยในเวทีโลก
5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแขํงขันของไทย
6. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสูํภูมิภาค 6
7. การพัฒนาสร๎างความเข๎มแข็งจากฐานราก
8. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู๎และการพัฒนาศักยภาพของไทยทุกชํวงวัย
9. สาธารณสุขความเสมอภาคและสวัสดิการที่เหมาะสมกับกลุํมประชาชน
10. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล๎อมเพื่อสร๎างการเติมโตอยํางยั่งยืน
11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
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12. การปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและกระบวนการยุติธรรม
นโยบายเร่งด่วน 12 ด้าน
1. แก๎ไขปัญหาการดารงชีวิตของประชาชน
2. ปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
3. มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับการผันผวนของเศรษฐกิจโลก
4. การให๎ความชํวยเหลือเกษตรกร
5. พัฒนานวัตกรรมการยกระดับศักยภาพของแรงงาน
6. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสูํอนาคต
7. การเตรียมคนไทยสูํศตวรรษที่ 21
8. แก๎ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝุายการเมืองและฝุายข๎าราชการประจา
9. แก๎ไขปัญหายาเสพติดและความสงบสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต๎
10. พัฒนาระบบการให๎บริการประชาชน
11. สนับสนุนให๎มีการศึกษาการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และดาเนินเพื่อแก๎ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
12. การแก๎ไขปัญหาภัยแล๎ง
2. กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล๎วด๎วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจาชาติวํา
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้ วิสัยทัศน์ดังกลําวจะต๎องสนองตอบตํอผลประโยชน์แหํงชาติ อันได๎แกํ การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหํงเขตอานาจรัฐ การดารงอยูํอยําง
มั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดารงอยูํอยํางมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยูํรํวมกันในชาติอยํางสันติ สุขเป็นปึกแผํน 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 การทาให๎ประชาชนมีความเป็นอยูํที่ดีขึ้นตามสมควรแกํฐานะ การทาให๎เศรษฐกิจมีความเชื่อมโยงระหวํางกันมากขึ้น โดยให๎ความสาคั ญกับการ
ค๎าขายกับประเทศเพื่อนบ๎าน มากกวําที่จะพึ่งพาแตํเฉพาะการสํงออกไปขายยังประเทศที่อยูํไกล บริหารจัดการภายในประเทศอยํางบูรณาการ ทั้งการทรัพยากรน้า การ
ประกอบอาชีพ การศึกษา และ สิ่งแวดล๎อมให๎ดาเนินไปอยํางสมดุล
“ยั่งยืน” หมายถึง การคานึงถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน ไมํดาเนินการโครงการใดๆ ที่อาจกํอให๎เกิดภาระแกํลูกหลานในอนาคตข๎างหน๎า ใช๎ทรัพยากรที่มีอยูํอยํางเหมาะสม
ตามกาลังความสามารถของตนเอง ใช๎หลักเหตุและผล และการรู๎เทําทันความเปลี่ยนแปลง หรือการมีภูมิคุ๎มกันตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย งของพระบาทสมเด็จพระ
เจ๎าอยูํหัวฯ
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทาให๎ประเทศไทยพัฒนาไปสูํอนาคตที่พึงประสงค์นั้น จาเป็นจะต๎องมีการวางแผนและกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และ
กาหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคสํวนให๎ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจาเป็นจะต๎องกาหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพื่อถําย ทอดแนวทางการพัฒนาสูํ
การปฏิบัติในแตํละชํวงเวลาอยํ างตํอเนื่องและมีการบูรณาการ และสร๎างความเข๎าใจถึงอนาคตของประเทศไทยรํวมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคสํวนในสังคมทั้ง
ประชาชน เอกชน ประชาสังคม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร๎างและรักษาไว๎ซึ่งผลประโยชน์แหํงชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น
ประเทศพัฒนาแล๎ว ด๎วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์ประจาชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อให๎ประเทศมีขีดความสามารถในการแขํงขัน มี
รายได๎สูงอยูํในกลุํมประเทศพัฒนาแล๎ว คนไทยมีความสุข อยูํดี กินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช๎เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาใน
ระยะ 20 ปีตํอจากนี้ไป จะประกอบด๎วย 6 ยุทธศาสตร์ ได๎แกํ (1) ยุทธศาสตร์ด๎านความมั่นคง (2) ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎างความสามารถในการแขํงขัน (3) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน (4) ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎างโอกาสความเสมอภาคและเทําเทียมกันทางสังคม (5) ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล๎อม และ (6) ยุทธศาสตร์ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
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3. ไทยแลนด์ 4.0
“ไทยแลนด์ 4.0” เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใต๎การนาของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีและหัวหน๎าคณะรักษาความสงบแหํงชาติ (คสช.) ที่เข๎ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ที่ วํา “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ที่มีภารกิจสาคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูป
ประเทศด๎านตําง ๆ เพื่อปรับแก๎ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร๎างหนทางพัฒนาประเทศให๎เจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหมํๆ ที่เปลี่ยนแปลงอยํ างเร็ว
รุนแรงในศตวรรษที่ 21 ได๎
ประเทศไทยในอดีตที่ผํานมามีการพัฒนาด๎านเศรษฐกิจเป็นไปอยํา งตํอเนื่องตั้งแตํยุคแรก 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 กลั่นน้ามัน แยกก๏าซธรรมชาติ ปูนซีเมนต์ เป็นต๎น แตํไทยในยุค 1.0 2.0 และ 3.0 รายได๎ประเทศยังอยูํในระดับปานกลาง จึงต๎อง
เรํงพัฒนาเศรษฐกิจสร๎างประเทศ จึงเป็นเหตุให๎นาไปสูํยุคที่สี่ 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 จึงควรมีการเปลี่ยนวิธีการที่มีลักษณะสาคัญ คือ เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมในปัจจุบัน ไปสูํการเกษตรสมัยใหมํที่เน๎นการ บริหารจัดการและเทคโนโลยี
(Smart Farming) โดยเกษตรกรต๎องมีฐานะที่มั่นคง และเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู๎ ประกอบการ (Entrepreneur) เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยูํและรัฐ
ต๎องให๎ความชํวยเหลืออยูํตลอดเวลา ไปสูํการเป็น Smart Enterprises และ Startups บริษัทเกิดใหมํที่มีศักยภาพสูง เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร๎างมูลคํา
คํอนข๎างต่าไปสูํ High Value Services และเปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่าไปสูํแรงงานที่มีความรู๎ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง
เพื่อให๎เกิดผลจริงต๎องมีการพัฒนาวิทยาการ ความคิดสร๎างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล๎วตํอยอดในกลุํ มเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมเปูาหมาย ดังนี้
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1. กลุํมอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ เชํน สร๎างเส๎นทางธุรกิจใหมํ (New Startups) ด๎านเทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีอาหาร เป็นต๎น
2. กลุํมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เชํน พัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพ เทคโนโลยีการแพทย์ สปา เป็นต๎น
3. กลุํมเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุํนยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช๎ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม เชํน เทคโนโลยีหุํนยนต์ เป็นต๎น
4. กลุํมดิจิทัล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมตํอและบังคับอุปกรณ์ตํางๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝั งตัว เชํน เทคโนโลยีด๎านการเงิน อุปกรณ์เชื่อมตํอ
ออนไลน์โดยไมํต๎องใช๎คน เทคโนโลยีการศึกษา E-Marketplace E-Commerce เป็นต๎น
5. กลุํม อุต สาหกรรมสร๎า งสรรค์ วั ฒ 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 การศึก ษา มหาวิท ยาลัย และสถาบัน วิจัย ตํา งๆ รํว มกัน ระดมความคิด ผนึก กาลัง กัน ขับ เคลื่อ น ผํา นโครงการ
บันทึกความรํวมมือ กิจกรรม หรือ งานวิจัยตํางๆ โดยการดาเนินงานของ ”ประชารัฐ” กลุํมตํางๆ อันได๎แกํ กลุํมที่ 1 การยกระดับนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์การปรับแก๎
กฎหมายและกลไกภาครัฐ พัฒนาคลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรมแหํงอนาคต และการดึงดูดการลงทุ น และการพัฒ นาโครงสร๎างพื้นฐาน กลุํมที่ 2 การพัฒ นาการเกษตร
สมัย ใหมํแ ละการพัฒ นาเศรษฐกิจ ฐานรากและประชารัฐ กลุํมที่ 3 การสํงเสริมการทํองเที่ยวและไมล์ การสร๎างรายได๎ และการกระตุ๎น การใช๎จํา ยภาครัฐ กลุํมที่ 4
การศึกษาพื้นฐานและพัฒนาผู๎นา (โรงเรียนประชารัฐ) รวมทั้งการยกระดับคุณภาพวิช าชีพ และกลุํมที่ 5 การสํงเสริม การสํงออกและการลงทุนในตํางประเทศ รวมทั้ง
การสํงเสริมกลุํม SMEs และผู๎ประกอบการใหมํ (Start Up) ซึ่งแตํละกลุํมกาลังวางระบบและกาหนดแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายอยํางเข๎มข๎น
4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)
สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ (สศช.) ได๎ดาเนินการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทากรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 พร๎อมทั้งจัดกระบว นการรับฟังความ
คิดเห็นจากผู๎เชี่ยวชาญสาขาตํางๆ ในประเด็นที่เกี่ยวข๎องกับทิศทางและประเด็นการพัฒนาที่ประเทศไทยควรพิจารณาให๎ความสาคัญ ตลอดจนความเสี่ยงและโอกาสที่ประเทศ
จะต๎องเผชิญในอนาคต เพื่อนามาประมวลผลรํวมกับการศึกษาข๎อเท็จจริงจากแหลํงข๎อมูลตํางๆ และนาไปสูํการวางกระบวนทัศน์หลักในการสังเครา ะห์ประเด็นการพัฒนาที่
ประเทศไทยควรให๎ความสาคัญในชํวงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 โดยคานึงถึงประเด็นความท๎ าทายและโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยให๎มีความพร๎อมและ
สามารถพัฒนาเติบโตอยํางมั่นคง ยั่งยืน และเทําทันการเปลี่ยนแปลง เพื่อให๎ประเทศบรรลุเปูาหมายระยะยาวที่กาหนดไว๎ในยุทธศาสตร์ชาติ
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การวางกรอบทิศทางการพัฒ นาประเทศในระยะของแผนพั ฒ นาฯ ฉบับ ที่ 13 มีจุ ดประสงค์ เพื่อ พลิ กโฉมประเทศไทย หรือ เปลี่ ยนแปลงประเทศขนานใหญํ
(Thailand’s Transformation) ภายใต๎แนวคิด “Resilience” ซึ่งมีจุดมุํงหมายในการลดความเปราะบาง สร๎างความพร๎อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสามารถปรับตัวให๎
อยูํ รอดได๎ในสภาวะวิกฤติ โดยสร๎ างภูมิคุ๎มกันทั้งในระยะสั้ นและระยะยาว เพื่อให๎ ประเทศสามารถเติบโตได๎อยํางยั่งยืน ดังนั้น การพลิ กโฉมประเทศไทย (Thailand’s
Transformation) ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จึงมีเปูาหมายหลักเพื่อพลิกโฉมประเทศไปสูํ “เศรษฐกิจสร๎างคุณคํา สังคมเดินหน๎าอยํางยั่งยืน ” หรือ “Hi-Value and
Sustainable Thailand” โดยใช๎องค์ความรู๎ ความคิดสร๎างสรรค์เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการยกระดับศักยภาพและพัฒนาประเทศในทุกมิติ
เพื่อสนับสนุน เสริมสร๎างการสร๎างมูลคําเพิ่มทางเศรษฐกิจและขีดความสามารถในการแขํงขัน และเพื่อสํงเสริมโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมอยํางทั่วถึง ตลอดจนเพื่อให๎
เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตและการบริโภคให๎เป็นมิตรกับสิ่ง แวดล๎อมให๎เป็นไปในทิศทางที่ประเทศสามารถปรับตัวและรองรับกับการเปลี่ยนแปลงได๎อยํางเทําทัน
ตลอดจนสามารถอยูํรอดและเติบโตได๎อยํางตํอเนื่องในระยะยาวไปพร๎อมกับการรักษาความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
เนื่ องด๎ว ยเปูาประสงค์ที่ต๎องการให๎แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแหํ งชาติ ทาหน๎าที่ระบุทิศทางการพัฒ นาประเทศที่ควรมุํงเน๎นได๎อยํางชัด เจน การกาหนด
องค์ประกอบสาคัญ 4 ประการ และ “หมุดหมาย” (Milestones) ภายใต๎องค์ประกอบ ซึ่งเป็นการบํงบอกถึงสิ่งที่ประเทศไทยปรารถนาจะเป็น มุํงหวังจะ ‘มี’ หรือต๎องการจะ
‘ขจัด’ ในชํวงระยะเวลา 5 ปี ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 เพื่อสะท๎อนประเด็นการพัฒนาภายในปี 2570 โดยองค์ประกอบทั้ง 4 ด๎าน และหมุดหมาย มีดังนี้
1) เศรษฐกิจมูลคําสูงที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม (High Value-Added Economy)
หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนาด๎านสินค๎าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลคําสูง
หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการทํองเที่ยวที่เน๎นคุณคําและความยั่งยืน
หมุดหมายที่ 3 ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟูาของอาเซียน
หมุดหมายที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลคําสูง
หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค๎าการลงทุนและจุดยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สาคัญของภูมิภาค
หมุดหมายที่ 6 ไทยเป็นฐานการผลิตอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและบริการดิจิทัลของอาเซียน
2) สังคมแหํงโอกาสและความเสมอภาค (High Opportunity Society)
หมุดหมายที่ 7 ไทยมี SMEs ที่เข๎มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแขํงขันได๎
หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองหลักของภูมิภาคที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจ ทันสมัย และนําอยูํ
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หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข๎ามรุํนลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ๎มครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม
3) วิถีชีวิตที่ยั่งยืน (Eco-Friendly Living)
หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่า
หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
4) ปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ (Key Enablers for Thailand’s Transformation)
หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกาลังคนสมรรถนะสูง มุํงเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแหํงอนาคต
หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง
5. แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2574)
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีพันธกิจหลักสาคัญตามกฎหมายในการจัดทาแผนเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาให๎สอดคล๎องกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒ นาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ รวมทั้งแผนของหนํวยงานตํางๆ ที่เกี่ยวข๎อง เพื่อใช๎เป็นกรอบแนวทางของการขับเคลื่อนอุดมศึกษาทั้ง 4 พันธกิ จ ประกอบด๎วย การผลิตบัณฑิต
การวิจัย การบริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม สามารถนามาใช๎ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได๎อยํางเต็มศักยภาพบนทรัพยากร ที่มีอยํางจากัด รองรับ
บริบทของโลกและของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปอยํางรวดเร็ว จึงมีการจัดทาแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 3 โดยมีหลักการในการจัดทาแผน คือ 1) อุดมศึกษาเป็น
กลไกในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ (engine for growth) 2) ปฏิรูประบบอุดมศึกษาบนแนวคิดให๎อุดมศึกษาเป็นหัวรถจักรในการปรับการศึกษาทั้งระบบ และ 3) เป็น
ชํวงเวลาและโอกาสสาคัญในการเปลี่ยนแปลงการศึกษาของประเทศ
วิสัยทัศน์ “อุดมศึกษาไทยเป็นแหลํงสร๎างปัญญาให๎สังคม นาทางไปสูํการเปลี่ยนแปลง สร๎างนวัตกรรมความรู๎ งานวิจัย ที่เสนอทางเลือกและแก๎ปัญหา เพื่ อการพัฒนา
ประเทศ และสร๎างขีดความสามารถในการแขํงขัน”
วัตถุประสงค์
1. เพื่อยกระดับมาตรฐานการอุดมศึกษาให๎เทียบเคียงกับประเทศพัฒนาแล๎ว
2. เพื่อสนับสนุนการถํายทอดองค์ความรู๎และนวัตกรรมอยํางกว๎างขวางและครอบคลุมผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียทุกภาคการผลิต
3. เพื่อสนับสนุนการเคลื่อนย๎ายทางสังคม (Social Mobility)
4. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการกากับดูแลระบบอุดมศึกษาให๎มีประสิทธิภาพสอดคล๎องกับความเป็นอิสระในการบริหารตนเอง
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ยุทธศาสตร์หลัก
ยุทธศาสตร์ที่ 1 อุดมศึกษาเป็นแหลํงพัฒนากาลังคนและสร๎างเสริมศักยภาพทั้งทักษะความคิดและการรู๎คิด เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ
เปูาหมาย:
1.1 ปรับสัดสํวนการผลิตในภาพรวมเพื่อให๎ตรงกับทิศทางการพัฒนา
1.2 การปรับปรุงคุณภาพของอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
1.3 เพิ่มโอกาสการเข๎าถึงให๎ทุกกลุํม สํงเสริมโอกาสทางการศึกษาในกลุํมวัยทางานและการเรียนรู๎ตลอดชีวิต
1.4 การสร๎างเครือขํายและเปิดโอกาสให๎ภาคเอกชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา (Work-based learning, Integrated Learning, Credit Bank)
1.5 ยกระดับอุดมศึกษาให๎มีความเป็นสากล (Internationalization) เพื่อให๎สามารถแขํงขันได๎ในยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization)
ตัวชี้วัด:
1. สัดสํวนการผลิตบุคลากรสายวิทย์ : สายอื่น ในสถาบันอุดมศึกษา (60 : 40)
2. ร๎อยละของผู๎เรียนในระบบอุดมศึกษาเทียบกับจานวนประชากร 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 พัฒนาทักษะการทางานและการแก๎ปัญหา (3R8C)
2.3 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อสนับสนุนการสร๎างนวัตกรรมและวิจัย
ตัวชี้วัด:
1. การประเมินทักษะและสมรรถนะของบัณฑิตด๎าน Soft Skill และ Critical Thinking (21st Century)
2. Innovative Universities (10 แหํง)

12

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร๎างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให๎เป็นแหลํงพัฒนาตํอยอดความสามารถในการใช๎ความรู๎ สร๎างผลงานวิจัย ค๎นหาคาตอบที่จะ
นาไปใช๎ประโยชน์ในการแก๎ปัญหา และพัฒนาเศรษฐกิจทั้งระดับท๎องถิ่นและระดับประเทศ
เปูาหมาย:
3.1 พัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามความสามารถและศักยภาพด๎านการวิจัย และการบริการที่มีตํอสังคม (Research Hubs, Innovation Center)
3.2 พัฒนาสมรรถนะและความสามารถบุคลากรวิจัยเพื่อสร๎างความรู๎ใหมํและนวัตกรรมที่มีคุณภาพสูง (ผลงานวิจัย/จานวนอาจารย์ , จานวน
นักวิจัย, Impact Factor, Citation)
3.3 การสร๎างขีดความสามารถในการวิจัยที่นาไปสูํการใช๎งานจริง แก๎ไขปัญหา และชี้นาสังคม (จานวนนวัตกรรมที่ใช๎งานและเกิดผลกระทบตํอ
เศรษฐกิจ/สังคม)
3.4 พัฒนาขีดความสามารถไปสูํมหาวิทยาลัยชั้นนาของโลก (University 4.0, World Class/Global University Ranking)
ตัวชี้วัด:
1. จานวนนักวิจัยตํอประชากร (60 คน)
2. รายได๎ที่ได๎จากการใช๎สิทธิในการใช๎ทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย (50 ล๎านบาทตํอปี)
3. World Class Ranking at 200 (7 แหํง)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อุดมศึกษาเป็นแหลํงสนับสนุนการสร๎างงานและนาความรู๎ไปแก๎ปัญหาผํานความรํวมมือกับภาคเอกชนและท๎องถิ่น
เปูาหมาย:
4.1 เปิดโอกาสในการพัฒนาวิชาการสูํสังคม (University Social Engagement)
4.2 สํงเสริมการนาความรู๎ไปสูํการสร๎างโอกาสทางธุรกิจ (Start-up, Spin-off, Incubator และ Accelerator)
4.3 แหลํ งสนั บสนุ น การพัฒ นาฐานรากเศรษฐกิจ และชุ ม ชนท๎ อ งถิ่ น (โครงการความรํ ว มมื อ กับ เอกชน/ท๎ อ งถิ่น ประชารั ฐ Community
University)
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4.4 โครงการพัฒนาที่ตอบสนองความต๎องการของชุมชน (Demand Driven)
ตัวชี้วัด:
1. จานวน Technology-Base Startups (ไมํน๎อยกวํา 300 แหํง)
2. นาองค์ความรู๎เพื่อพัฒนาและสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับ SMEs (ไมํน๎อยกวํา 800 แหํง)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปรั บปรุงระบบการบริห ารจัดการให๎ เกิดประสิ ทธิภาพ มีประสิ ทธิผ ล และมีระบบการกากับดูแลที่รับผิดชอบตํอผลการดาเนินการของ
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 สร๎างระบบการกากับดูแลที่โ 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. ร๎อยละการสาเร็จการศึกษาตามเวลาที่กาหนดตามหลักสูตร (ร๎อยละ 80)
2. ความสามารถการปฏิบัติงานภายหลังจบการศึกษา
6. นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2570
ในการจัดทานโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อววน.) ฉบับนี้ คานึงถึงบริบทโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็ว และการ
ปฏิรูปประเทศในปัจจุบัน ซึ่งรวมถึงการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เป็นกระทรวงใหมํ เพื่อเป็นกลไกในการปรับเปลี่ยนประเทศไทยไปสูํ
ประเทศที่ขับเคลื่อนด๎วยนวัตกรรม โดยมีวิสัยทัศน์เพื่อ “เตรียมคนไทยแหํงศตวรรษที่ 21 พัฒนาเศรษฐกิจที่กระจายโอกาสอยํางทั่วถึง สังคมที่มั่นคง และสิ่งแวดล๎อมที่ยั่งยืน
โดยสร๎างความเข๎มแข็งทางนวัตกรรมระดับแนวหน๎าในสากล นาพาประเทศไปสูํป ระเทศที่พัฒนาแล๎ว” และได๎ออกแบบนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อให๎ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง
สามารถมีสํวนรํวมในการขับเคลื่อนการดาเนินงานในลักษณะแพลตฟอร์ม (platform) ความรํวมมือตามเปูาประสงค์ของการพัฒนาใน 4 ด๎าน ได๎แกํ
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1. การพัฒนากาลังคนและสถาบันความรู๎
เปูาหมาย O1 พัฒนากาลังคน และสถาบันความรู๎เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศไปสูํการเป็นประเทศรายได๎สูง
ผลสัมฤทธิ์ที่สาคัญ
KR1.1 นักวิจัยและพัฒนา เพิ่มเป็น 25 คนตํอประชากรหนึ่งหมื่นคนภายในปี 2564
KR1.2 คนไทยทุกชํวงวัยมีสมรรถนะพร๎อมเข๎าสูํอาชีพและทันตํอการเปลี่ยนแปลง
KR1.3 มีกาลังคนและสถาบันความรู๎/สถาบันเฉพาะทางชั้นนาของโลก
KR1.4 บัณฑิตคุณภาพ/ผู๎สาเร็จการศึกษาใหมํมีทักษะตรง หรือใกล๎เคียงกับที่ตลาดงานต๎องการ จานวน 1 ล๎านคน
KR1.5 สัดสํวนบัณฑิตด๎านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรม (STEM degrees)
แพลตฟอร์มที่ 1 การพัฒนากาลังคนและสถาบันความรู๎ ประกอบด๎วย 6 โปรแกรม คือ
โปรแกรมที่ 1 สร๎างระบบผลิตและพัฒนากาลังคนให๎มีคุณภาพ
โปรแกรมที่ 2 ผลิตกาลังคนระดับสูงรองรับ EEC และระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศ
โปรแกรมที่ 3 สํงเสริมการเรียนรู๎ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต
โปรแกรมที่ 4 สํงเสริมปัญญาประดิษฐ์เป็นฐานขับเคลื่อนประเทศในอนาคต (AI for All)
โปรแกรมที่ 5 สํงเสริมการวิจัยขั้นแนวหน๎า และการวิจัยพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ
โปรแกรมที่ 6 พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานทางการวิจัยที่สาคัญ
2. การวิจัยและสร๎างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท๎าทายของสังคม
เปูาหมาย O2 มีองค์ความรู๎อันเกิดจากการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อจัดการกับปัญหาท๎าทายเรํงดํวนที่สาคัญของประเทศ คนทุกชํวงวัยได๎รับการพัฒนาให๎
สามารถดารงชีวิตได๎อยํางมีความสุขและมีคุณคํา
ผลสัมฤทธิ์ที่สาคัญ
KR2.1 มีองค์ความรู๎อันเกิดจากการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อจัดการกับปัญหาท๎าทายเรํงดํวนสาคัญของประเทศ และบรรลุเปูาหมายตามตัวชี้วัดขอ ง
ยุทธศาสตร์ชาติ และเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
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KR2.2 คนในทุกชํวงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดารงชีวิตด๎วยตนเองได๎อยํางมีคุณคํา และมีกลไกที่เอื้อตํอการอยูํรํวมกันอยํางมีความสุข พร๎อมรับสังคมสูงวัย
KR2.3 การปรับโครงสร๎างเศรษฐกิจภาคการเกษตรเพื่อเพิ่มผลิตภาพและความมั่นคงทางรายได๎ของเกษตรกร
แพลตฟอร์มที่ 2 การวิจัยและสร๎างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท๎าทายของสังคม ประกอบด๎วย 3 โปรแกรม คือ
โปรแกรมที่ 7 โจทย์ท๎าทายด๎านทรัพยากร สิ่งแวดล๎อม และการเกษตร
โปรแกรมที่ 8 สังคมสูงวัย
โปรแกรมที่ 9 สังคมคุณภาพและความมั่นคง
3. การวิจัยและสร๎างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแขํงขัน
เปูาหมาย O3 ยกระดับขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศด๎วยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ผลสัมฤทธิ์ที่สาคัญ
KR3.1 อันดับขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโดย IMD อยูํใน 30 อันดับแรก
KR3.2 ดัชนีความสามารถด๎านนวัตกรรม (GII) ของไทยดีขึ้นอยํางเนื่อง
KR3.3 สัดสํวนการพัฒนาเทคโนโลยีของตนเองตํอการพึ่งพาเทคโนโลยีจากภายนอกเพิ่มขึ้นจาก 10:90 เป็น 30:70
KR3.4 จานวนวิสาหกิจเริ่มต๎น (Startups) และวิสาหกิจฐานนวัตกรรม (Innovation-driven Enterprises : IDEs) ที่มีศักยภาพเติบโตได๎อยํางก๎าว
กระโดด 5,000 ราย
แพลตฟอร์มที่ 3 การวิจัยและสร๎างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแขํงขัน ประกอบด๎วย 3 โปรแกรม คือ
โปรแกรมที่ 10 ยกระดับความสามารถการแขํงขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ
โปรแกรมที่ 11 สร๎างและยกระดับศักยภาพวิสาหกิจเริ่มต๎น (Startup) พัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม และพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรม
โปรแกรมที่ 12 โครงสร๎างพื้นฐานทางคุณภาพและบริการ
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4. การวิจัยและสร๎างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้า
เปูาหมาย O4 กระจายความเจริญและสร๎างความเข๎มแข็งของเศรษฐกิจสังคมท๎องถิ่น ด๎วยความรู๎และนวัตกรรม
ผลสัมฤทธิ์ที่สาคัญ
KR4.1 ชุมชนที่มีขีดความสามารถในการจัดการตนเอง (Smart community) มีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล๎อมของชุมชน
KR4.2 รายได๎ของคนจนกลุํมรายได๎ร๎อยละ 40 ลํางเพิ่มขึ้นร๎อยละ 15 อยํางทั่วถึง
KR4.3 เกิดการกระจายความเจริญสูํภูมิภาค โดยมีเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สร๎างโอกาสทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค
KR4.4 ดัชนีการพัฒนาอยํางทั่วถึง (Inclusive Development Index : IDI) ของไทยดีขึ้น
แพลตฟอร์มที่ 4 การวิจัยและสร๎างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้า ประกอบด๎วย 3 โปรแกรม คือ
โปรแกรมที่ 13 นวัตกรรมสาหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม
โปรแกรมที่ 14 ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแมํนยา
โปรแกรมที่ 15 เมืองนําอยูํและการกระจายศูนย์กลางความเจริญ
การปฏิรูปประเทศด๎านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อววน.) เป็นการปฏิรูปเชิงโครงสร๎างที่สาคัญสาหรับประเทศไทย มีเปูาหมายเพื่อตอบสนอง
การพัฒนาประเทศโดยมุํงเน๎นการเตรียมคนไทยเข๎าสูํศตวรรษที่ 21 และการนาองค์ความรู๎และนวัตกรรมไปพัฒนาประเทศ เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยไปสูํประเทศที่พัฒนา
แล๎วอยํางเต็มรูปแบบและยั่งยืน ซึ่งนาไปสูํการปฏิรูป 3 ด๎าน ได๎แกํ 1) การปฏิรูปการบริหารภาครัฐ (Administrative Reform) เพื่อจัดให๎มีองค์กรในรูปแบบที่เหมาะสมกับ
การขับเคลื่อนงานด๎าน อววน. มีการบริหารงานที่คลํองตัว ทันตํอการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งมีการบูรณาการการทาง านในด๎านวิจัยรํวมกันเพื่อให๎เกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยมี
ประเด็นการปฏิรูปสาคัญ เชํน การจัดประเภทหนํวยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม การพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผล และระบบการเชื่อมโยงข๎ อมูลด๎าน อววน.
เป็นต๎น 2) การปฏิรูประบบงบประมาณ (Budgeting Reform) เพื่อให๎การจัดสรรงบประมาณ สอดคล๎องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด๎าน อววน. ของประเทศ และเพื่อ
สํงเสริมการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมให๎ดาเนินการได๎อยํางมีประสิทธิภาพมากขึ้นผํานกองทุนที่มีการจัดสรรงบประมาณในลักษณะเป็นก๎อนให ญํ (Block Grant) และ
ตํอเนื่อง (Multi-year) โดยมีประเด็นการปฏิรูปสาคัญ ได๎แกํ การออกแบบระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณ การบริหารจัดการกองทุนด๎านวิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม และการจัดตั้งโครงการสานักงานบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม เป็นต๎น 3) การปฏิรูปกฎหมาย ระเบียบ (Regulatory Reform) เพื่ออานวยความสะดวก
ลดปัญหา และอุปสรรค และสามารถขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อการนาไปใช๎ประโยชน์ทั้งด๎านเศรษฐกิจ สังคม และชุมชนได๎อยํางคลํองตัว และสํงผลตํอการพั ฒนาประเทศใน
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ภาพรวม โดยมีประเด็นการปฏิรูปสาคัญ ได๎แกํ การเรํงผลักดันกฎหมายสํงเสริมการใช๎ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวั ตกรรม กฎหมายเกี่ยวกับการสํงเสริมนวัตกรรมด๎านการ
อุดมศึกษาและการผลิตกาลังคนระดับสูง (Sandbox) และมาตรการการสนับสนุนงบประมาณของรัฐเพื่อถํายทอดเทคโนโลยีในโครงการลงทุนขนาดใหญํ และการรํวมลงทุน
ระหวํางรัฐและเอกชน เป็นต๎น
7. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579
เนื่องจากแผนการศึกษาแหํงชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 - 2559) จะสิ้นสุดในปี พ.ศ. 2559 ดังนั้น สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงได๎จัดทาแผนการศึกษา
แหํงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ซึ่งเป็นแผนระยะยาว 20 ปี เพื่อเป็นแผนแมํบทสาหรับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องนาไปใช๎เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนา โดยกาหนดวิสัยทัศน์
จุดมุํงหมาย เปูาหมาย ตัวชี้วัด และยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาแหํงชาติ ดังนี้
วิสัยทัศน์ (Vision)
“คนไทยทุกคนได๎รั บ การศึกษาและเรียนรู๎ตลอดชีวิตอยํางมีคุณภาพ ดารงชี วิตอยํางเป็นสุ ข สอดคล๎ องกับหลั กปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการ
เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21”
วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 4 ประการ คือ
1) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
2) เพื่อพัฒนาคนไทยให๎เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทัก ษะและสมรรถนะที่สอดคล๎องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหํงชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ
3) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให๎เป็นสังคมแหํงการเรียนรู๎ และคุณธรรม จริยธรรม รู๎รักสามัคคี และรํวมมือผนึกกาลังมุํงสูํการพัฒนาประเทศอยํ างยั่งยืน ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4) เพื่อนาประเทศไทยก๎าวข๎ามกับดักประเทศที่มีรายได๎ปานกลาง และความเหลื่อมล้าภายในประเทศลดลงเพื่อให๎บรรลุวิสัยทัศน์และจุดมุํงหม ายในการจัด
การศึกษาดังกลําวข๎างต๎น
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แผนการศึกษาแหํงชาติได๎วางเปูาหมายไว๎ 2 ด๎าน คือ
1) เปูาหมายด๎านผู๎เรียน (Learner Aspirations) โดยมุํงพัฒนาผู๎เรียนทุกคนให๎มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) ประกอบด๎วย
ทักษะและคุณลักษณะตํอไปนี้
- 3Rs ได๎แกํ การอํานออก (Reading) การเขียนได๎ (Writing) และการคิดเลขเป็น (Arithmetic)
- 8Cs ได๎แกํ ทักษะด๎านการคิดอยํางมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก๎ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) ทักษะด๎านการสร๎างสรรค์
และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ทักษะด๎านความเข๎าใจตํางวัฒนธรรม ตํางกระบวนทัศน์ (Cross – cultural Understanding) ทักษะด๎านความรํวมมือ การ
ทางานเป็นทีม และภาวะผู๎นา (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)
แผนการศึกษาแหํงชาติได๎กาหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาภายใต๎ 6 ยุทธศาสตร์หลักที่สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร๎างขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกชํวงวัย และการสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร๎างโอกาส ความเสมอภาค และความเทําเทียม
ทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพื่อสร๎างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
8. นโยบายการปรับยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) (ฉบับปรับปรุง 11 ตุลาคม 2561)
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศได๎รํวมหารือและกาหนดแนวทางการยกระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) มุํงเน๎นให๎มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท๎องถิ่น โดยกาหนดวิสัยทัศน์ คือ “มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็นสถาบันหลักที่
บูรณาการองค์ความรู๎สูํนวัตกรรมในการพัฒนาท๎องถิ่นเพื่อสร๎างความมั่นคงให๎กับประเทศ” ซึ่งมีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้
1. พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตให๎มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดี เป็นพลเมืองดีในสังคมและมีสมรรถนะตามความต๎องการของผู๎ใช๎บัณฑิต
2. วิจัยสร๎างองค์ความรู๎และนวัตกรรมที่มีคุณภาพและได๎มาตรฐานเป็นที่ยอมรับมุํงเน๎นการบูรณาการเพื่อนาไปใช๎ประโยชน์ได๎อยํางเป็นรูปธรรม
3. พัฒนาท๎องถิ่นตามศักยภาพ สภาพปัญหาและความต๎องการที่แท๎จริงของชุมชน โดยการถํายทอดองค์ความรู๎ เทคโนโลยี และน๎อมนาแนวพระราชดาริสูํการปฏิบัติ
4. สร๎างเครือขํายความรํวมมือกับทุกภาคสํวนเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่น และเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของผู๎นาชุมชนให๎มีคุณธรรมและความสามารถในการ
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 และมีความเอื้ ออาทรตํอครอบครัว
และชุมชนของตน
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2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข๎มแข็ง คือ รู๎จักแยกแยะสิ่งที่ผิด – ชอบ สิ่งที่ชั่ว – ดี ปฏิบัติแตํสิ่งที่ชอบ สิ่งที่งาม ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว และชํวยกันสร๎างคนดีให๎แกํบ๎านเมือง
3. มีงานทา มีอาชีพ คือ การสร๎างให๎เด็กและเยาวชนรักงาน สู๎งานทาจนงานสาเร็จ มีงานทาสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได๎
4. เป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย คือ สานึกในหน๎าที่ของทุกคนในการเป็นพลเมืองดี สํงเสริมให๎ทุก คนมีโอกาสทาหน๎าที่พลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะทาเพื่อ
บ๎านเมืองได๎ก็ต๎องทา” ด๎วยความมีน้าใจและความเอื้ออาทร
4. สมรรถนะบัณฑิต
บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาการ วิชาชีพ มีทักษะการเรียนรู๎แหํงศตวรรษที่ 21 มีความเป็นมืออาชีพ
5. ยุทธศาสตร์
5.1) การพัฒนาท๎องถิ่น
กลยุทธ์
1. สร๎างและพัฒนาความรํวมมือกับผู๎วําราชการจังหวัดในการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ และดาเนินโครงการตามพันธกิจและศักยภาพของมหาวิทยาลัย
โดยกาหนดเปูาหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมถึง Timeline ในการดาเนินการทุกขั้นตอนอยํางเป็นรูปธรรม (ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว) ทั้งนี้ต๎องได๎รับความ
เห็นชอบจากผู๎วําราชการจังหวัดด๎วย
2. บูรณาการความรํวมมือในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย (ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม) ในการดาเนินโครงการพัฒนาให๎บรรลุ
ตามเปูาหมายอยํางมีนัยสาคัญ
3. บูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัยของนักศึกษา และอาจารย์กับการพัฒนาท๎องถิ่น
ตัวชี้วัด
1. มีฐานข๎อมูลของพื้นที่บริการ (ศักยภาพชุมชน สภาพปัญหา และความต๎องการที่แท๎จริงของชุมชน) เพื่อใช๎ในการวิเคราะห์ ประเมินและวางแผนงาน
พัฒนาเชิงพื้นที่ตามศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
2. จานวนหมูํบ๎าน/โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏดาเนินโครงการอันเป็นผลจากการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่
3. ร๎อยละสะสมของจานวนหมูํบ๎านที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเข๎าดาเนินโครงการพัฒนาเปรียบเทียบกับจานวนหมูํบ๎านทั้งหมดในพื้นที่บริการ (การกระจาย
ตัวเชิงพื้นที่)
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4. จานวนโครงการพัฒนาท๎องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และจานวนโครงการฯ สะสม (แยกประเภทตามเปูาหมาย)
5. จานวนภาคีเครือขํายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่รํวมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ดาเนินโครงการพัฒนาท๎องถิ่นในพื้นที่บริการ
6. อัตราสํวนโครงการพัฒนาท๎องถิ่นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นแกนนาเปรียบเทียบกับโครงการพัฒนาท๎องถิ่นทั้งหมดของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
7. จานวนผู๎เข๎ารํวมโครงการที่เกี่ยวกับการน๎ อมนาพระราโชบายด๎านการศึกษา เพื่อเสริมสร๎างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ประการ สูํการ
ปฏิบัติในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
8. อัตราการอํานออกเขียนได๎ของจานวนประชากร โดยเฉพาะประชากรในวัยประถมศึกษาในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
9. ร๎อยละของหมูํบ๎านที่มีดัชนีชี้วัดความสุขมวลรวมชุมชนเพิ่มขึ้น
10. อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได๎ครัวเรือนในพื้นที่การพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
11. มีแหลํงเรียนรู๎ด๎านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่น เพื่อเสริมสร๎างคุณคําและจิตสานึกรักษ์ท๎องถิ่น
12. จ านวนวิส าหกิจชุมชน/ผู๎ ประกอบการใหมํในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลั ยราชภัฏ ที่ประสบความส าเร็จจากการสนับสนุนองค์ความรู๎จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
13. อัตราการอพยพของประชากรวัยทางานในท๎องถิ่นลดลง
5.2) การผลิตและพัฒนาครู
กลยุทธ์
1. ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ และกระบวนการผลิตให๎มีสมรรถนะเป็นเลิศเป็นที่ยอมรับด๎วย School Integrated Learning และ
สอดคล๎องกับความต๎องการของประเทศ
2. พัฒนาสมรรถนะครูของครูให๎มีความเป็นมืออาชีพ
3. บํมเพาะนักศึกษาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ให๎มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพพร๎อมด๎วยจิตวิญญาณความเป็ นครูและคุณลักษณะ 4 ประการ คือ
1) มีทัศนคติที่ดีและถูกต๎อง 2) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข๎มแข็ง 3) มีงานทา มีอาชีพ 4) เป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย
4. จัดทาแผนการดาเนินงานตามข๎อ 1 – 3 โดยกาหนดเปูาหมายเชิงปริมาณและคุณภาพรวมถึงขั้นตอนและระยะเวลา (Timeline) ในการปฏิบัติงาน
ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวเพื่อให๎สามารถบรรลุเปูาหมายได๎อยํางเป็นรูปธรรม
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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 ครูประจาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
6. สัดสํวนบัณฑิตครูที่ได๎รับการบรรจุเข๎าทางานในภูมิภาค
7. ผลงานการวิจัยสาขาวิชาชีพครูที่ได๎รับตีพิมพ์เผยแพรํทั้งในระดับชาติและนานาชาติหรือนาไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์ตํอการผลิตและพัฒนาครูเพิ่มขึ้น
5.3) การยกระดับคุณภาพการศึกษา
กลยุทธ์
1. ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให๎ทันสมัยและพัฒนาหลักสูตรใหมํในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองการพัฒนาท๎องถิ่นและสอดคล๎องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ
2. พัฒนาศักยภาพผู๎สอนให๎เป็นมืออาชีพ
3. พัฒนาห๎องปฏิบัติการ/อุปกรณ์การเรียนรู๎เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิต
4. ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู๎ให๎บูรณาการกับการทางานและเสริมสร๎างทักษะและจิตสานึก ในการพัฒนาท๎องถิ่น
5. ผลิตบัณฑิตได๎ตามความต๎องการของผู๎ใช๎บัณฑิต ทั้งด๎านสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ คือ มีทัศนคติที่ดี
และถูกต๎อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข๎มแข็ง มีอาชีพ มีงานทา และมีความเป็นพลเมืองดี มีวินัย
6. จัดทาแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในลักษณะการ Re-profile อยํางเป็นรูปธรรม โดยกาหนดเปูาหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ
รวมถึงระยะเวลาและขั้นตอนการดาเนินการ (Timeline) ในการปฏิบัติอยํางชัดเจน
ตัวชี้วัด
1. จานวนหลักสูตรที่ถูกปรับปรุงให๎ทันสมัยและหลักสูตรใหมํในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองตํอการพัฒนาท๎องถิ่นและสอดคล๎องกับการพัฒนาประเทศ

24
2. ผลงานของนักศึกษา/อาจารย์ ที่ได๎รับการตีพิมพ์เผยแพรํหรือได๎รับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติ
3. ร๎อยละของนักศึกษาที่ได๎รับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่เกี่ยวข๎องกับสาขาที่สาเร็จการศึกษา
4. ระดับความสามารถด๎านการใช๎ภาษาอังกฤษของผู๎สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐาน CEFR หรือมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเทํา
5. อัตราการได๎งานทา/ทางานตรงสาขา/ประกอบอาชีพอิสระทั้งตามภูมิลาเนาและนอกภูมิลาเนา ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภายในระยะเวลา 1 ปี
6. ผลการประเมินสมรรถนะของบัณฑิตโดยสถานประกอบการผู๎ใช๎บัณฑิต
7. อัตราการศึกษาตํอในพื้นที่ของประชากรวัยอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น
5.4) การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธ์
1. สํงเสริมบุคลากรที่เป็นคนดีและคนเกํงให๎พัฒนาและแสดงออกถึงความรู๎ความสามารถ และศักยภาพในการพัฒนามหาวิทยาลัยและท๎องถิ่นอยํางเต็มที่
2. เพิ่มบทบาทการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท๎องถิ่นโดยให๎ความสาคัญกับการบูรณาการการเรียนการสอนกับการพัฒนาท๎องถิ่นและการสร๎างผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินทางปัญญา
3. สร๎างเครือขํายความรํวมมือกับองค์กรภายในและตํางประเทศเพื่อเสริมสร๎างประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
4. ปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะด๎านฐานข๎อมูลงบประมาณและบุคลากรให๎ทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรํงใส และมีธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัด
1. จานวนอาจารย์และนักศึกษา ศิษย์เกํา ที่ได๎รับรางวัลในระดับชาติ นานาชาติ
2. อัตราสํวนจานวนผลงานวิจัยและองค์ความรู๎ตํางๆ ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาตํอจานวนผลงานดังกลําวที่ถูกนาไปใช๎ประโยชน์อยํางเป็นรูปธรรม
3. ผลการสารวจการรับรู๎ขําวสาร (นโยบาย แผนพัฒนาตํางๆ ที่สาคัญระดับชาติ จังหวัด องค์กร) ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
4. จานวนฐานข๎อมูลเพื่อการบริหารจัดการและการตัดสินใจตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่น
5. ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสการบริหารงานภาครัฐอยูํในระดับสูงหรือสูงมาก
6. จานวนเครือขํายความรํวมมือกับองค์กรภายในและตํางประเทศ
7. ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

25
8. ฐานข๎อมูลศิษย์เกําและกิจกรรมสัมพันธ์เพื่อขยายเครือขํายและปรับปรุงฐานศิษย์เกํา
9. ผลสารวจความคิดเห็นความพึงพอใจของประชาชนผู๎รับบริการที่มีตํอมหาวิทยาลัยราชภัฏ
9. แผนพัฒนาจังหวัดกาแพงเพชร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564
การจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดฉบับนี้ เพื่อสนองตอบการแก๎ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดกาแพงเพชร โดยมีวิสัยทัศน์ เป็นเปูาหมายในเชิงผลลัพธ์ที่ จังหวัดต๎องการให๎
เกิดขึ้น โดยแสดงถึงจุดเน๎นหรือสิ่งที่จังหวัดต๎องการจะเป็นในอนาคตอยํางชัดเจน รวมทั้งมีความเป็นไปได๎ สอดคล๎องกับการวิเคราะห์สภาวการณ์และ โอกาสของพื้นที่ และมี
การระบุตาแหนํงการพัฒนาของจังหวัดอยํางชัดเจน โดยผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจากทุกภาคสํวนของจังหวัดได๎กาหนดตาแหนํง การพัฒนาจังหวัด (Positioning) ที่ให๎
ความสาคัญกับประเด็นดังตํอไปนี้ (1) แหลํงผลิตและแปรรูปสินค๎าเกษตรปลอดภัย (2) แหลํงผลิตพืชพลังงานทดแทน และ (3) การทํองเที่ยวมรดกโลก โดยได๎กาหนดวิสัยทัศน์
ไว๎ดังนี้ “แหลํงผลิต แปรรูปสินค๎าเกษตรปลอดภัย ฐานผลิตพืชพลังงานทดแทน และเมืองทํองเที่ยวมรดกโลก”
1. พันธกิจ (Mission)
เพื่อให๎การพัฒนาจังหวัดกาแพงเพชรมุํงสูํการเป็น “แหลํงผลิต แปรรูปสินค๎าเกษตรปลอดภัย ฐานผลิตพืชพลังงานทดแทน และเมืองทํองเที่ยวมรดกโลก”
ภารกิจหลักและการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวน ซึ่งจะนาไปสูํการพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและการพัฒนาอยํางยั่งยืน มีดังนี้
1. ยกระดับการผลิต การแปรรูป การตลาดสินค๎าเกษตรปลอดภัย และสํงเสริมการผลิตพืชพลังงานทดแทนอยํางมีประสิทธิภาพ
2. สํงเสริมและบริหารจัดการการทํองเที่ยวให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการทํองเที่ยว
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน สร๎างสังคมที่เข๎มแข็ง และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยํางยั่งยืน
2. เป้าประสงค์รวม (Overall Goals)
เพื่อให๎สอดคล๎องกับศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาจังหวัดและสามารถปรับตัวให๎เข๎ากับการเปลี่ยนแปลงในด๎านตํางๆ ทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนการ
บรรลุตามวิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดที่พึงปรารถนาตามแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี จึงกาหนดเปูาประสงค์รวมของการพัฒนาไว๎ ดังนี้
1. ปริมาณผลผลิตการเกษตรปลอดภัยเพิ่มขึ้น
2. รายได๎จากการจาหนํายสินค๎าเกษตรแปรรูปเพิ่มขึ้น
3. จานวนแปลง/ฟาร์ม ที่ผํานการรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัย (GAP) เพิ่มขึ้น
4. สัดสํวนปริมาณพืชพลังงานตํอสินค๎าเกษตรทั้งหมดเพิ่มขึ้น
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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 จังหวัดสามารถจัดทาคาของบประมาณเองได๎เพื่อแก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อนและพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน ด๎านอาชีพ การ
ทํองเที่ยว การค๎าชายแดนครอบคลุมทุกด๎าน ทั้งนี้ปัญหาความต๎องการของประชาชนได๎ผํานการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคสํวน สรุปปัญหาความต๎องการที่สอดรับกับ
ศักยภาพในพื้นที่จังหวัด จึงกาหนดวิสัยทัศน์ในแผนพัฒนาจังหวัดตาก ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) คือ “เมืองน่าอยู่ ประตูการค้าชายแดน”
1. พันธกิจ/เป้าประสงค์รวม
1. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ให๎มีรายได๎และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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

27
4. การสํงเสริมการทํองเที่ยว สินค๎า OTOP และการค๎าชายแดน
5. การบริหารจัดการภาครัฐและการรักษาความมั่นคงชายแดนและความสงบเรียบร๎อย
3. เป้าประสงค์
1. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให๎มีรายได๎และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2. เพื่อปูองกัน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
3. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและเพิ่มมูลคําสินค๎าทางการเกษตร
4. เพื่อพัฒนาการทํองเที่ยว สินค๎า OTOP และสํงเสริมการค๎าการลงทุนในพื้นที่การค๎าชายแดนและเขคพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
5. การบริหารจัดการเพื่อปูองกันรักษาความมั่นคงชายแดน การรักษาความสงบเรียบร๎อยมีประสิทธิภาพ
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐให๎มีประสิทธิภาพ
11. นโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จ.ตาก
ตามที่คณะรักษาความสงบแหํงชาติ (คสช.) ได๎เข๎ามาบริหารประเทศ และกาหนดแนวทางในการดาเนินนโยบายด๎านเศรษฐกิจโดยมุํงเน๎นการสํงเสริมก ารค๎าชายแดน
ผํานการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ที่มีศักยภาพ โดยกาหนดให๎อาเภอแมํสอดเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพเหมาะสมในการจัดตั้งเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก
ของไทยใน 5 พื้นที่ชายแดน
11.1) แผนงานเพื่อเตรียมความพร๎อมการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน จังหวัดตาก
1) แผนงานระยะเร่งด่วน
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
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- ทางหลวงหมายเลข 12 ตาก - แมํสอด ตอน 3 ระยะทาง 25.5 กิโลเมตร
- ทางหลวงหมายเลข 12 ตาก - แมํสอด ตอน 4 ระยะทาง 25.5 กิโลเมตร
2) การจัดหาแหลํงน้าดิบเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
2) แผนระยะกลาง และระยะยาว
1) จัดหาพื้นที่สาหรับรองรับการจัดตั้งเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
2) โครงการกํอสร๎างสะพานข๎ามแมํน้าเมยแหํงที่ 2 พร๎อมโครงขําย และศูนย์ให๎บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
3) การขยายสนามบินแมํสอดให๎มีการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ๎าน
4) การพัฒนาเส๎นทางคมนาคมในอาเภอแมํสอด ได๎แกํ
- ถนนสาย ง 3 ผังเมืองรวมแมํสอด จ.ตาก ของกรมทางหลวงชนบท (ทช.)
- ถนนสาย ง 2 ผังเมืองรวมแมํสอด จ.ตาก ของกรมทางหลวงชนบท (ทช.)
- ถนนสาย ค 1 และ ค 2 ผังเมืองรวม แมํสอด จ.ตาก ของกรมทางหลวงชนบท (ทช.)
5) การพัฒนาเส๎นทางเชื่อมโยง อ.พบพระ – อ.อุ๎มผาง
6) โครงการขุดเจาะอุโมงค์ถนนสายตาก – แมํสอด (ทางหลวงแผํนดินหมายเลข 12)
11.2) การวางผังเมืองรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตาก
รัฐบาลมีนโยบายเสริมสร๎างศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการเข๎าสูํ AEC โดยพัฒนาเมืองชายแดนเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ : Special Economic
Zones) ในการนาประเทศเข๎าสูํประชาคมอาเซียน กระตุ๎นเศรษฐกิจ กระจายความเจริญสูํภูมิภาค ลดความเหลื่อมล้า ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และเสริมความ
มั่นคงของประเทศ
สาหรับจังหวัดตาก กรมโยธาธิการและผังเมืองได๎กาหนดแนวคิดการวางผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตาก โดยวาง Positioning
คือ “เมืองคูํแฝดเขตการค๎าเมียวดี สหภาพเมียนมาร์ มีระยะทางไปยังทําเรือมะละแหมํง และเมืองยํางกุ๎งที่ใกล๎ที่สุด ” โดยมีแนวทางการพัฒนาเป็นเขตอุตสาหกรรมสิ่ งทอ
เฟอร์นิเจอร์ ศูนย์ขนสํงตํอเนื่องหลายรูปแบบ คลังสินค๎า ที่อยูํอาศัยสาหรับแรงงานและประกอบการ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาฝีมือแรงงาน
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โดยดาเนินการเรํงรัดวางและปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัด ผังพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ผังเมืองรวมเมือง และผังเมืองรวมชุมชนชายแดน เพื่อจัดระเบียบ
การใช๎ประโยชน์ที่ดินและระบบคมนาคมขนสํงให๎สอดคล๎องกับการพัฒนาพื้นที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดนวางผังโซนนิ่งการใช๎ประโยชน์
ที่ดิน วางระบบสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ และออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาตํางๆ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ให๎เป็นระเบียบ สวยงาม และ
ปลอดภัย
11.3) สิทธิประโยชน์และการสํงเสริมการค๎า การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตาก
1) กรณีเป็นกิจการทั่วไปในประเภทกิจการที่อยูํในขํายให๎การสํงเสริมและตั้งในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
2) กรณีเป็นกิจกรรมเปูาหมายสาหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให๎ได๎รับสิทธิประโยชน์ อาทิ ยกเว๎นภาษีเงินได๎นิติบุคคล 8 ปี โดยจากัดเวลาไมํเกินร๎อยละ 100
ของเงินลงทุน ไมํรวมคําที่ดินและทุนหมุนเวียน ลดหยํอนภาษีเงินได๎นิติบุคคลฯ ร๎อยละ 50 ของอัตราปรกติ เป็นระยะเวลา 5 ปี หักคําขนสํง คําไฟฟูา และคําประปา 2 เทํา
เป็นเวลา 10 ปี
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสัง คมแหํงชาติ (สศช.) ได๎กาหนดบทบาทของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก เป็น “ศูนย์เปลี่ยนถําย
สินค๎าระหวํางประเทศ/เครือขํายอุตสาหกรรมที่ใช๎แรงงานเข๎มข๎น ” โดยกาหนดโครงสร๎างเศรษฐกิจ บริการ 51.47 % เกษตร 24.94 % อุตสาหกรรม 16.93 % มีผลผลิตใน
พื้นที่ ได๎แกํ ข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข๎าว ถั่วเขียวผิวมัน ถั่วเหลือง พืชผัก ประมงน้าจืด อุตสาหกรรมสํวนใหญํเกี่ยวกับเครื่องแตํงกาย เกษตร และสิ่งทอ ในขณะที่ภาคบริการเป็น
ขายสํง/ขายปลีก โดยมีอุตสาหกรรมและบริการเปูาหมาย ได๎แกํ อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุํงหํม อุตสาหกรรมแปรรูปสินค๎าเกษตรและประมง เชํน อุตสาหกรรมแปูง
ข๎าวโพด น้ามัน ข๎าวโพด การผลิตอาหารสัตว์ การผลิตผลิ ตภัณฑ์เซรามิกส์ อุตสาหกรรมผลิตเครื่องเรือนจากไม๎ อุตสาหกรรมเครื่องหนัง อุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับ อุตสาหกรรมชิ้นสํวนประกอบยานยนต์ นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม และนิคมอุตสาหกรรมบริการ กิจการด๎านโลจิสติกส์ อาทิ คลังสินค๎า ศูนย์เปลี่ยนถํายสินค๎า
การเชื่อมโยงภูมิภาค มูลคําการค๎าชายแดนเพิ่มสูงขึ้น สํวนใหญํมาจากการที่เมียนมาร์นาเข๎าสินค๎าอุปโภคบริโภคจากฐานการผลิตสํวนกลางข องประเทศไทย
เศรษฐกิจระดับท๎องถิ่นยังไมํมีรูปแบบเครือขํายการผลิตระหวํางประเทศ แตํมีโอกาสเชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษในเมืองเมียวดี ผะอัน ยํางกุ๎งได๎
12. กรอบการประเมินสถาบันอุดมศึกษาจากหน่วยงานภายนอก
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยของรัฐทุกแหํงถูกประเมินโดยองค์กรภายนอกอยํางเป็นทางการ 2 หนํวยงานประกอบด๎วย สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ทั้งสองหนํวยงานมีหน๎าที่ประเมินมหาวิทยาลัยเหมือนกันเพียงแตํมีเกณฑ์ที่แตกตํางกันขึ้นอยูํกับวัตถุประสงค์
1) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กาหนด ตัวบํงชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
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2) สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กาหนดเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทาง
ก.พ.ร. จะใช๎ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจาก สกอ. เป็นหลัก
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กาหนดตัวบํงชี้และเกณฑ์การประเมิ นการประกันคุณภาพ การศึกษาภายในระดับสถาบัน โดยมุํงเน๎นการสร๎างปัจจัยนาเข๎า
และกระบวนการที่ดี เพื่อนาไปสูํผลผลิตและ ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพตามความเชี่ยวชาญของแตํละกลุํมสถาบัน และสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได๎ ซึ่งสามารถจาแนก
ตัวบํงชี้ที่ดาเนินการและเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ จานวน 5 องค์ประกอบ รวม 19 ตัวบํงชี้ ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
1.2 อาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
1.3 อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหนํงทางวิชาการ
1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
1.6 การสํงเสริมสมรรถนะและทักษะการใช๎ภาษาอังกฤษ
1.7 การสํงเสริมสมรรถนะและทักษะด๎านดิจิทัล
1.8 ร๎อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีสํวนรํวมในการสร๎างสรรค์นวัตกรรม
1.9 คุณภาพนักศึกษาตามกรอบ KPRUQF
องค์ประกอบที่ 2 : การวิจัย
2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย งานสร๎างสรรค์ และนวัตกรรม
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร๎างสรรค์
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
2.4 งานวิจัย งานสร๎างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่นาไปใช๎ประโยชน์ตํอชุมชน
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องค์ประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการ
3.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่น ชุมชน หรือสังคม
3.2 จานวนชุมชนเปูาหมายที่ได๎รับการพัฒนาอยํางตํอเนื่องตามแผนเสริมสร๎างความสัมพันธ์กับชุมชน
องค์ประกอบที่ 4 : ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
4.1 ระบบและกลไกด๎านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
องค์ประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ
5.1 การจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการกับการทางาน
5.2 การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุํมสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ
5.3 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
13. แนวทางการยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาภายใต้โครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของไทย (Reinventing University System) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คณะทางานขับเคลื่อนนโยบายของรัฐมนตรีวําการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ด๎านคุณภาพอุดมศึกษา ได๎จัดทาแนวทางการขับเคลื่อน
นโยบายการยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาในมิติที่ 4 ปฏิรูปการอุดมศึกษาที่กาหนดให๎ปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยตาม 3 กลุํมภารกิจ เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ สอดคล๎อง
กับพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ดังนี้
หมวด 3 ประเภทและกลุ่มของสถาบันอุดมศึกษา
มาตรา 23 เพือ่ ประโยชน์ในการควบคุมกากับ รัฐมนตรีจะประกาศกาหนดประเภทของสถาบันอุดมศึกษาก็ได๎
มาตรา 24 เพื่อประโยชน์ ในการสํงเสริม สนับสนุน ประเมินคุณภาพ กากับดูแล และจัดสรรงบประมาณให๎ แกํสถาบันอุดมศึกษา รัฐมนตรีจะประกาศ
กาหนดให๎จัดสถาบันอุดมศึกษาเป็นกลุํมได๎ โดยคานึงถึงจุดมุํงหมาย พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ศักยภาพ และผลการดาเนินการที่ผํานมาของสถาบันอุดมศึกษาแตํละกลุํม โดยต๎อง
ก าหนดมาตรการสํ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ประเมิ น คุ ณ ภาพ ก ากั บ ดู แ ล และจั ด สรรงบประมาณให๎ ส อดคล๎ อ งกั บ การจั ด กลุํ ม ดั ง กลํ า วด๎ ว ย ในกรณี ที่ รั ฐ มนตรี ป ระกาศให๎
สถาบันอุดมศึกษากลุํมใดมีพันธกิจหลักในการให๎การศึกษาอบรมทักษะอาชีวะชั้นสูงเพื่อพัฒนาบุคลากรให๎มีความรู๎และทักษะในการปฏิบัติงานที่สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ชาติ
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แผนแมํบท แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ สถาบันอุดมศึกษากลุํมนั้นยํอมได๎รับความสนับสนุนเป็นพิเศษจากรัฐ ตามที่คณะรัฐมนตรี
กาหนด
การจัดสถาบันอุดมศึกษาเป็นกลุํมและการกาหนดมาตรการตามวรรคหนึ่ง รวมทั้งการกาหนดกลุํมสถาบันอุดมศึกษาและการให๎ความสนับสนุนเป็นพิเศษตาม
วรรคสอง ให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง ในกรณีที่เห็นสมควรรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษาอาจประกาศ
กาหนดให๎จัดกลุํมสํวนราชการหรือกลุํมสํวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษาใดสถาบันอุดมศึกษาหนึ่ง เพื่อดาเนินการตามมาตรานี้ก็ได๎
มาตรา 25 การกาหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาต๎องกาหนดให๎สอดคล๎องกับประเภทและกลุํมของสถาบันอุดมศึกษาตามหมวดนี้
หมวด 5 ข้อมูลการอุดมศึกษา
มาตรา 42 สถาบันอุดมศึกษาต๎องเปิดเผยข๎อมูลที่เกี่ยวกับการดาเนินงานของสถาบันอุดมศึกษานั้นแกํสาธารณะ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่
กาหนดในกฎกระทรวง
เพื่อประโยชน์ในการจัดทาแผนด๎านการอุดมศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการอุดมศึกษา การวิจัย และนวัตกรรม ตลอดจนการมีสํวนรํวมของสาธารณชนใน
การตรวจสอบสถาบันอุดมศึกษา ให๎สถาบันอุดมศึกษามีหน๎าที่สํงข๎อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและมาตรฐานการศึกษา การวิจัย และนวัตกรรม การให๎บริการทางวิชาการ
และข๎อมูลอื่นที่เกี่ยวข๎องให๎แกํกระทรวง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 43 ให๎หนํวยงานของรัฐทุกหนํวยงาน และหนํวยงานภาคเอกชนตามลักษณะที่สภานโยบายประกาศกาหนด สํงข๎อมูลเกี่ยวกับการอุดมศึกษา และการ
อื่นที่เกี่ยวข๎องให๎แกํกระทรวงตามที่ได๎รับการร๎องขอ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กาหนดในกฎกระทรวง
สภานโยบายโดยข๎อเสนอของกระทรวงอาจขอให๎คณะรัฐมนตรีมีมติให๎เชื่ อมโยงระบบข๎อมูลสารสนเทศของหนํวยงานของรัฐกับฐานข๎อมูล การอุดมศึกษาเพื่อ
ประโยชน์ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่งได๎
มาตรา 44 ให๎กระทรวงมีหน๎าที่จัดทาฐานข๎อมูลการอุดมศึกษาของประเทศ โดยรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และเผยแพรํข๎อมูล ที่เกี่ยวกับการอุดมศึกษา
สถาบันอุดมศึกษา และการอื่นที่เกี่ยวข๎อง เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการให๎บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 42 วรรคสอง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่สภา
นโยบายกาหนด
การเปิดเผยข๎อมูลตามความในสํวนนี้ยํอมได๎รับความคุ๎มครองและจะนาไปเป็นเหตุในการฟูองร๎องดาเนินคดีใดๆ มิได๎
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จุดมุ่งหมาย (Purposes) ของ Re-positioning University
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ต๎องพัฒนาให๎มหาวิทยาลัยของรัฐภายในประเทศสามารถทาหน๎าที่เสริมสร๎างขีดความสามารถ
การแขํงขัน (Competitiveness) ของประเทศในอนาคตอยํางมีประสิทธิภาพรํวมกับยกระดับความเป็นธรรมทางการศึกษา (Equity in Higher Education) โดยใช๎
Framework for University Re-positioning เป็นเครื่องมือ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ “ประเทศต๎องการให๎มหาวิทยาลัยเป็นแนวหน๎า (Forefront) ในการขับเคลื่อนประเทศสูํ
Value-Based Economy” ที่มีจุดมุํงเน๎น ได๎แกํ
- ความสอดคล๎องไปในแนวทางเดียวกัน (Alignment) ระหวํางความต๎องการของประเทศ นโยบาย ทิศทางของมหาวิทยาลัย การกากับดูแล การจัดสรร
ทรัพยากร และการจัดการทรัพยากรบุคคล
- การสร๎างจุดเน๎น (Focus) ของการดาเนินการของมหาวิทยาลัยในเรื่องที่เป็นความต๎องการของประเทศ และเป็นจุดเดํนหรือสมรรถนะหลักของมหาวิทยาลัย
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ส่วนที่ 2
การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

สถานการณ์ปัจจุบันของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
1. ประวัติความเป็นมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เป็นสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได๎จัดตั้งตั้งแตํปีพุทธศักราช 2516 ตาม
มติคณะรัฐมนตรีที่อนุมัติให๎กรมการฝึกหัดครูจัดตั้งวิทยาลัยครูกาแพงเพชร โดยสถาปนาขึ้น เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ 2516 ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2519 เปิดรับนักศึกษาภาค
ปกติรุํนแรก ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรแตํเดิมคือ วิทยาลัยครูกาแพงเพชรเป็นสถานศึกษาที่ผลิตบุคลากรที่จะไปประกอบอาชีพครูเพียงอยํางเดียว แตํด๎วยความ
ต๎องการของตลาดแรงงาน ทาให๎ในปีพุทธศักราช 2527 มีการประกาศใช๎พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2527 มีผลให๎วิทยาลัยครูสามารถผลิตบัณฑิต
สาขาวิชาชีพอื่น ที่ไมํใชํวิชาชีพครูได๎
ทั้งนี้ วิทยาลัยครูกาแพงเพชร มีการเตรียมการจัดตั้งคณะวิชาวิทยาการจัดการ เพื่อทาหน๎าที่ รับผิดชอบผลิตบัณฑิตสาขาศิลปศาสตร์ ตั้งแตํปี พ.ศ. 2528 โดยมอบหมาย
ให๎อาจารย์สุวัฒน์ น๎าคณาคุปต์ ซึ่งดารงตาแหนํงหัวหน๎าภาควิชาเศรษฐศาสตร์และการเมือง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในขณะนั้นทาหน๎าที่เป็นหัวหน๎าคณะวิชาเพื่อ
ดาเนินการในการจัดตั้งคณะ มีอาจารย์นิยม ชื่นนิรันดร์ และอาจารย์ประจวบ ทิพย์ปรีชา มาเป็นผู๎รํวมกํอตั้งด๎วย คณะผู๎เริ่มกํอตั้งได๎ดาเนินการจัดทารํางหลักสูตร จัดหาเอกสาร
ตารา ตลอดจนอาคารสถานที่ และวัสดุ ครุภัณฑ์เพื่อเตรียมความพร๎อมในการเปิดสอนจนในที่สุดได๎มีประกาศการจัดตั้งโดยรัฐ มนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการ (น าย
สัมพันธ์ ทองสมัคร) ได๎ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งคณะวิชาวิทยาการจัดการขึ้น ในวิทยาลัยครูกาแพงเพชร เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2530
คณะวิทยาการจัดการได๎กํอตั้งขึ้นอยํางเป็นทางการ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2530 เริ่มแรกได๎เปิดสอนในระดับอนุปริญญา (2 ปีแรก) ห ลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป แขนงวิชาบัญชี แขนงการจัดการทั่วไป แขนงการตลาดและแขนงเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ระดับปริญญาตรี (2 ปีหลัง) หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไปแขนงวิชาการบัญชี แขนงการจัดการทั่วไป แขนงการตลาด และแขนงเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
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ปี พ.ศ. 2534 คณะวิทยาการจัดการ ได๎รับงบประมาณจัดสร๎างอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพให๎กับนักศึกษาของคณะ เป็นอาคาร 4 ชั้นประกอบด๎วยห๎องพักจานวน
20 ห๎อง ห๎องจัดประชุมสัมมนาห๎องปฏิบัติการฝึกวิชาชีพ ห๎องอาหาร โดยใช๎ชื่อวํา “อาคารน้าเพชร” เปิดให๎บริการที่พักและการจัดอบรมสัมมนาแกํบุคคลทั่วไป โดยปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยเป็นผู๎ดูแลและดาเนินกิจการเอง
ปี พ.ศ. 2538 ได๎มีประกาศพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏขึ้นบังคับใช๎ ตั้งแตํวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538 มีผลให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายประการ อาทิ เปลี่ยนชื่อ
“วิทยาลัยครู” เป็น “สถาบันราชภัฏ” และเปลี่ยนชื่อ “คณะวิชา”เป็น “คณะ” โดยตัดคาวํา วิชา ออกไปและเปลี่ยนแปลงตาแหนํงผู๎บริหารของคณะ จากเดิมใช๎คาวํา “หัวหน๎าคณะ
วิชา” เป็น “คณบดี” การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้สํงผลให๎ต๎องมีการเลือกตั้งคณะผู๎บริหารของสถาบันใหมํทั้งหมด
ในปี พ.ศ. 2539 คณะวิทยาการจัดการ ได๎รับงบประมาณการกํอสร๎ างอาคารเรียน ซึ่งได๎จากการแปรญัตติงบประมาณรายจํายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2540
กํอสร๎างอาคารเรียน 8 ชั้น เป็นจานวนเงิน 42,940,000 บาท โดยทาการกํอสร๎างเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2540 ทั้งนี้ในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2543 อาคารเรียนของคณะ
วิทยาการจัดการ ได๎ทาการเปิดใช๎เป็นครั้งแรก โดยได๎รับพระราชทาน นามวํา “อาคารเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 2” หรือที่เรียกกันวํา อาคาร 11
ปี พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏกาแพงเพชรยกฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร” มีผลบังคับ ตั้งแตํวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 มีความเป็นอิสระและ
เป็นนิติบุคคล เป็นสํวนราชการตามกฎหมายวําด๎วยวิธีการงบประมาณในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ในปี พ.ศ. 2558 คณะมีการจัดตั้งชมรมศิษย์เกําโดยมีการทากิจกรรมและได๎มีการจัดทาข๎อบังคับชมรมศิษย์เกํา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
พ.ศ. 2559 ขึ้น โดยมีประธานชมรมคือ นายสุวัฒน์ ตรีบุพชาติสกุล และได๎มีกิจกรรมของชมรมศิษย์เกําอยํางตํอเนื่อง
ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทํองเที่ยวและโรงแรม ได๎เริ่มการจัดการเรี ยน การสอนเป็นแบบการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการเรียนรู๎
กับการทางาน (Work Integrated Learning: WIL) เพียงบางสํวน
ในปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาการทํองเที่ยวและโรงแรม ได๎จัดการศึกษาแบบ WIL อยํางเต็มรูปแบบ ซึ่งเป็นหลักสูตรแรกของมหาวิทยาลัยที่ใช๎รูปแบบการเรียนการ
สอนแบบ WIL ในปีเดียวกันหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง ได๎ปรับปรุงหลักสูตรและเปลี่ยนชื่อเป็นสาขาวิชาเศรษฐศาสต ร์ธุรกิจ
ปีงบประมาณ 2560 คณะได๎ลงนามความรํวมมือกับ อบต.ทําขุนราม ในการพัฒนาตลาดทํองเที่ยวสามวิถี ที่ตาบลทําขุนราม อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
ในปี พ.ศ. 2561 ได๎มีการลงนามความรํวมมือกับบริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จากัด เป็นบริษัทให๎บริการขนสํงพัสดุทั่วประเทศแบบ ครบวงจร ในการเป็นศูนย์ฝึกงาน
ด๎านโลจิสติกส์ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาที่เกี่ยวข๎อง โดยมาตั้งบริษัทที่อาคาร 14 ของมหาวิทยาลัย อีกทั้ งได๎มีการจัดทา “วารสารการจัดการและการพัฒนาท๎องถิ่น” ของคณะ
วิทยาการจัดการ
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ในปี พ.ศ. 2562 สาขาวิชาการทํองเที่ยวและโรงแรม ได๎มีการลงนามความรํวมมือทางวิชาการ ภายใต๎โครงการ “การจัดการเรียนการสอนเชิงบรูณาการกับการทางาน
WIL” กับโรงแรมเดอะซายน์ และโรงแรมลองบีชการ์เด๎นท์รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดชลบุรี เพื่อเปิดโอกาสให๎นักศึกษาและอาจารย์ได๎ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการควบคูํกับการ
เรียนการสอนในห๎องเรียน และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ได๎มีการปรับเปลี่ยนสังกัดกระทรวงใหมํจากเดิม “สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ” เปลี่ยนเป็น “สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” ซึ่งมีผลบังคับตั้งแตํวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ตามระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
พ.ศ. 2562
ทั้งนี้ คณะวิทยาการจัดการ ได๎ทาการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี จานวน 4 หลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน) จานวน 2 หลักสูตร ได๎แกํ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ซึ่งประกอบด๎วย
- วิชาเอกการจัดการธุรกิจ
- วิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
- วิชาเอกการตลาด
- วิชาเอกการเงิน
- วิชาเอกการเป็นผู๎ประกอบการ
2. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
โปรแกรมวิชาการบัญชี
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
โปรแกรมวิชาการทํองเที่ยวและการโรงแรม
4. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน)
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
- วิชาเอกการจัดการธุรกิจ
- วิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
2. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
โปรแกรมวิชาการบัญชี
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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 ตาบลนครชุม อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร 62000
เบอร์โทรศัพท์: 055-706555 โทรสาร : 055-706511
อีเมล์: fms-info@kpru.ac.th หรือ fms.kpru11@gmail.com
เว็บไซต์: fms.kpru.ac.th
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โครงสร้างองค์กร คณะวิทยาการจัดการ
การบริหารงานภายในคณะวิทยาการจัดการ ได๎แบํงทีมบริหารออกเป็น 2 สํวน ได๎แกํคณะกรรมการบริหารคณะ และคณะกรรมการบริหารในสํวนของโปรแกรมวิชา
นอกจากนี้แล๎วยังมอบหมายความรับผิดชอบให๎รองคณบดีแตํละฝุายรับผิดชอบในแตํละภารกิจหลักของคณะโดยแบํงโครงสร๎างยํอยเป็นงาน ดังรายละเอียดดังนี้
1. คณะกรรมการประจาคณะวิทยาการจัดการ
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์การันต์ เจริญสุวรรณ
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.กนิษฐา ศรีภิรมย์
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชยั ธรรมเสนํห์
นายศุภชัย ศรีงาม
นางสาวบัณฑิตา ใจวิสุทธิ์หรรษา
รองศาสตราจารย์อิสรีย์ ดํอนคร๎าม
อาจารย์มนตรี ใจแนํน
อาจารย์จิระ ประสพธรรม
นางสุภาภรณ์ นุชรุํงเรือง

คณบดี
รองคณบดี
ผู๎ทรงคุณวุฒิ
ผู๎ทรงคุณวุฒิ
ผู๎ทรงคุณวุฒิ
ผู๎แทนโปรแกรมวิชา
ผู๎แทนโปรแกรมวิชา
ผู๎แทนคณาจารย์ประจาคณะ
หัวหน๎าสานักงาน

2. คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์การันต์ เจริญสุวรรณ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ
รองศาสตราจารย์ ดร.เพชรา บุดสีทา
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท์
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.กนิษฐา ศรีภิรมย์
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์พลอยณัชชา 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
หัวหน๎าสานักงานคณบดี

3. คณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชา ประกอบด้วย
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์วรรณวณัช ดํอนคร๎าม
อาจารย์สุภาภรณ์ หมั่นหา
อาจารย์ธัญรดี บุญปัน
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ราตรี สิทธิพงษ์
รองศาสตราจารย์อิสรีย์ ดํอนคร๎าม
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.พิมกาญดา จันดาหัวดง
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ศิริพร โสมคาภา
อาจารย์มนตรี ใจแนํน

ประธานโปรแกรมวิชาการบัญชี
ประธานโปรแกรมวิชาการทํองเที่ยวและการโรงแรม
ประธานโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
ประธานโปรแกรมวิชาเอกการเป็นผู๎ประกอบการ
ประธานโปรแกรมวิชาเอกการตลาด
ประธานโปรแกรมวิชาเอกการจัดการธุรกิจ
ประธานโปรแกรมวิชาเอกการเงิน
ประธานโปรแกรมวิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

4. การบริหารงานของรองคณบดี ประกอบด้วย
4.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท์
อาจารย์ยุชิตา กันหามิ่ง
อาจารย์ประภัสสร กลีบประทุม

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
หัวหน๎างานวิจัยและนวัตกรรม
หัวหน๎างานบริการวิชาการ

4.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนิษฐา ศรีภิรมย์
อาจารย์ ดร.คุณัญญา เบญจวรรณ
อาจารย์ ดร.คุณัญญา เบญจวรรณ
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์จักรพันธ์ หวาจ๎อย

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
หัวหน๎างานมาตรฐานหลักสูตร การเรียนการสอน และการจัดการความรู๎
หัวหน๎างานการจัดการความรู๎
หัวหน๎างานประกันคุณภาพการศึกษา
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4.3 อาจารย์ชลธิชา แสงงาม
อาจารย์ฉัตรชัย อินทรประพันธ์
อาจารย์ฉัตรชัย อินทรประพันธ์
อาจารย์ธัญรดี บุญปัน
อาจารย์พัตราภรณ์ อารีเอื้อ

รองคณบดีฝา่ ยกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
หัวหน๎างานกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
หัวหน๎างานศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หัวหน๎างานทุนและสวัสดิการนักศึกษา
หัวหน๎าเครือขํายกิจการนักศึกษาและศิษย์เกําสัมพันธ์

4.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร
นางสุภาภรณ์ นุชรุํงเรือง
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์วรรณวณัช ดํอนคร๎าม
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ กึกก๎อง
นางสุภาภรณ์ นุชรุํงเรือง
อาจารย์ ดร.พิมพ์นารา บรรจง
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์วรรณวณัช ดํอนคร๎าม
อาจารย์มนตรี ใจแนํน

รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
หัวหน๎างานวิเทศสัมพันธ์และโครงการพิเศษ
หัวหน๎างานธุรการและสานักงาน
หัวหน๎างานการเงิน พัสดุ และงานจัดหารายได๎
หัวหน๎างานฝุายแผน
หัวหน๎างานวิเคราะห์ความคุ๎มคําการลงทุน/การเงิน
หัวหน๎างานประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา
หัวหน๎างานบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบภายใน
หัวหน๎างานวิเคราะห์และพัฒนาระบบ งานสื่อสารสนเทศเครือขํายและฐานข๎อมูลสารสนเทศ
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แผนผังโครงสร้างการบริหารงาน คณะวิทยาการจัดการ
ผศ.การันต์ เจริญสุวรรณ
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ที่ปรึกษา
คณบดี

คณะกรรมการประจา
คณะ
ผศ.ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท์

ผศ.พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ

อ.ชลธิชา แสงงาม

ผศ.ดร.กนิษฐา ศรีภิรมย์

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และวางแผน

รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพการศึกษา

อ.ฉัตรชัย อินทรประพันธ์
หัวหน๎างานกิจการนักศึกษา
และศิลปวัฒนธรรม

ดร.คุณัญญา เบญจวรรณ
หัวหน๎างานมาตรฐาน
หลักสูตร การเรียนการ
สอน และการจัดการ
ความรู๎

อ.ยุชิตา กันหามิ่ง
หัวหน๎างานวิจัย
และนวัตกรรม

ผศ.ชญาน์นนั ท์ ศิริกจิ เสถียร
หัวหน๎างานวิเทศสัมพันธ์
และโครงการพิเศษ

นางสุภาภรณ์ นุชรุ่งเรือง
หัวหน๎าธุรการและ
สานักงาน

ดร.ประภัสสร กลีบประทุม
หัวหน๎างานบริการ
วิชาการ

ผศ.วรรณวณัช ด่อนคร้าม
หัวหน๎างานการเงิน
พัสดุ และงานจัดหารายได๎

ผศ.ดร.ประจักษ์ กึกก้อง
หัวหน๎างานแผน

นางสุภาภรณ์ นุชรุ่งเรือง
หัวหน๎างานวิเคราะห์ความ
คุ๎มคําทางการลงทุน/การเงิน

ดร.พิมพ์นารา บรรจง
หัวหน๎างานประชาสัมพันธ์
และแนะแนวการศึกษา

ผศ.วรรณวณัช ด่อนคร้าม
หัวหน๎างานบริหารความ
เสี่ยงและงานตรวจสอบ
ภายใน

อ.มนตรี ใจแน่น
หัวหน๎างานวิเคราะห์และ
พัฒนาระบบ งานเครือขําย
และฐานข๎อมูลสารสนเทศ

อ.ฉัตรชัย อินทรประพันธ์
หัวหน๎างานศูนย์ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
อ.ธัญรดี บุญปัน
หัวหน๎างานทุน
และสวัสดิการนักศึกษา
อ.พัตราภรณ์ อารีเอือ้
หัวหน๎างานเครือขําย
กิจการนักศึกษาและศิษย์
เกําสัมพันธ์

ดร.คุณัญญา เบญจวรรณ
หัวหน๎างานการจัดการ
ความรู๎
ผศ.จักรพันธ์ หวาจ้อย
หัวหน๎างานประกัน
คุณภาพ

ประธานโปรแกรมวิชา

รศ.อิสรีย์ ด่อนคร้าม
ประธานโปรแกรม
วิชาเอกการตลาด

ผศ.วรรณวณัช ด่อนคร้าม
ประธานโปรแกรมวิชา
การบัญชี

ผศ.ศิริพร โสมคาภา
ประธานโปรแกรม
วิชาเอกการเงิน

ผศ.ดร.พิมกาญดา จันดาหัวดง
ประธานโปรแกรมวิชาเอก
การจัดการธุรกิจ

ผศ.ราตรี สิทธิพงษ์
ประธานโปรแกรมวิชาเอก
การเป็นผู๎ประกอบการ

อ.มนตรี ใจแน่น
ประธานโปรแกรมวิชาเอก
เทคโนโลยีธุรกิจดิจทิ ัล

อ.ธัญรดี บุญปัน
ประธานโปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร์

อ.สุภาภรณ์ หมั่นหา
ประธานโปรแกรมวิชา
การทํองเที่ยวและ
การโรงแรม
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ข้อมูลสถิตขิ องคณะวิทยาจัดการ
1. สรุปข้อมูลบุคลากรคณะวิทยาจัดการ (ข๎อมูล ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2564)
1.1 ข้อมูลอาจารย์ จาแนกตามหลักสูตรและประเภท
หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต โปรแกรมวิชาเอกการเงิน
บริหารธุรกิจบัณฑิต โปรแกรมวิชาเอกการตลาด
บริหารธุรกิจบัณฑิต โปรแกรมวิชาเอกการจัดการธุรกิจ
บริหารธุรกิจบัณฑิต โปรแกรมวิชาเอกการเป็นผู๎ประกอบการ
บริหารธุรกิจบัณฑิต โปรแกรมวิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
บัญชีบัณฑิต โปรแกรมวิชาการบัญชี
นิเทศศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาการทํองเที่ยวและการโรงแรม
รวมทั้งสิ้น

ข้าราชการ
3
3
2
2
1
11

ประเภท
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
4
2
3
5
5
4
4
4
31

อาจารย์ประจา
ตามสัญญาจ้าง
1
3
4

รวม
4
6
6
7
5
7
6
5
46
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1.2 ข้อมูลอาจารย์ จาแนกตามหลักสูตรและตาแหน่งทางวิชาการ
หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต โปรแกรมวิชาเอกการเงิน
บริหารธุรกิจบัณฑิต โปรแกรมวิชาเอกการตลาด
บริหารธุรกิจบัณฑิต โปรแกรมวิชาเอกการจัดการธุรกิจ
บริหารธุรกิจบัณฑิต โปรแกรมวิชาเอกการเป็นผู๎ประกอบการ
บริหารธุรกิจบัณฑิต โปรแกรมวิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
บัญชีบัณฑิต โปรแกรมวิชาการบัญชี
นิเทศศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาการทํองเที่ยวและการโรงแรม
รวมทั้งสิ้น

อาจารย์
2
3
1
3
4
3
2
3
21

ตาแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2
1
4
4
1
4
3
2
21

รองศาสตราจารย์
2
1
1
4

รวม
4
6
6
7
5
7
6
5
46
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1.3 ข้อมูลอาจารย์ จาแนกตามหลักสูตรและวุฒิการศึกษา
หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต โปรแกรมวิชาเอกการเงิน
บริหารธุรกิจบัณฑิต โปรแกรมวิชาเอกการตลาด
บริหารธุรกิจบัณฑิต โปรแกรมวิชาเอกการจัดการธุรกิจ
บริหารธุรกิจบัณฑิต โปรแกรมวิชาเอกการเป็นผู๎ประกอบการ
บริหารธุรกิจบัณฑิต โปรแกรมวิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
บัญชีบัณฑิต โปรแกรมวิชาการบัญชี
นิเทศศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาการทํองเที่ยวและการโรงแรม
รวมทั้งสิ้น

ปริญญาตรี
-

คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
3
3
2
4

ปริญญาเอก
1
3
4
3

4
6
1
4

1
1
5
1

5
7
6
5

27

19

46

รวม
4
6
6
7
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1.4 รายชื่ออาจารย์ประจาที่ลาศึกษาต่อแบบไม่เต็มเวลา (ยังคงปฏิบัติงาน) ประจาปีการศึกษา 2564
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ชื่อ-สกุล
อาจารย์อนันธิตรา ดอนบันเทา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร โสมคาภา
อาจารย์ยุชิตา กันหามิ่ง
อาจารย์ประพล จิตคติ
อาจารย์ธัญรดี บุญปัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์ผกา วงศ์กองแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์การันต์ เจริญสุวรรณ
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์วรรณวณัช ดํอนคร๎าม
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์วรางค์ รามบุตร
อาจารย์สุภาภรณ์ หมั่นหา
อาจารย์ชลธิชา แสงงาม
อาจารย์วิษณุเดช นันไชยแก๎ว

ระดับการศึกษาต่อ
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
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1.5 ข้อมูลบุคลากรสายสนันสนุน จาแนกตามหลักสูตรและประเภท
ประเภทบุคลากร
ลูกจ๎างประจา
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานราชการ
เจ๎าหน๎าที่ประจาตามสัญญา
แมํบ๎าน
รวมทั้งสิ้น

จานวน
1
6
1
3
2

13

2. จานวนนักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2564 (แยกตามหลักสูตร)
หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต โปรแกรมวิชาเอกการเงิน
บริหารธุรกิจบัณฑิต โปรแกรมวิชาเอกการตลาด
บริหารธุรกิจบัณฑิต โปรแกรมวิชาเอกการจัดการธุรกิจ
บริหารธุรกิจบัณฑิต โปรแกรมวิชาเอกการเป็นผู๎ประกอบการ
บริหารธุรกิจบัณฑิต โปรแกรมวิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
บัญชีบัณฑิต โปรแกรมวิชาการบัญชี
นิเทศศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาการทํองเที่ยวและการโรงแรม
รวมทั้งสิ้น

2561
10
31
15

จานวนนักศึกษาปีที่รับเข้า
2562
2563
9
8
20
25
24
12

-

-

-

44
82
15
23
220

18
69
15
27
182

18
77
13
29
182

2564
40
25
12
22
50
26
19
194

รวม
27
116
76
12
102
278
69
98
778
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ส่วนที่ 3
แผนกลยุทธ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชร
ประจาปี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนกลยุทธ์
1. เพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์ของคณะ ประจาปี 2561-2565 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2565) ตลอดจนผลการดาเนินงานตามแผนในปีที่ผ่านมา
2. เพื่อให้คณะฯ มีแนวทางในการขับเคลื่อนการบริหาร พัฒนาบุคลากร และนักศึกษาภายใต้แผนงาน โครงการ และกิจกรรมที่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่ วมของ
บุคลากรในองค์กรอย่างเป็นระบบ
3. เพื่อให้คณะฯ สามารถดาเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
4. เพื่อให้มหาวิทยาลัยฯ มีแนวทางในการบริหาร พัฒนาบุคลากร และนักศึกษาที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และตามหลักธรรมมาภิบาล
ขอบเขตของการจัดทาแผนกลยุทธ์
จากการศึกษาแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ประจาปี 2561-2565 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนบริบทของคณะฯ จึงได้
ถ่ายทอดสู่แผนกลยุทธ์ของคณะฯ ฉบับนี้ ซึ่งกาหนดขอบเขตของการจัดทาแผนการแผนกลยุทธ์ไว้ดังต่อไปนี้ คือ
1. นโยบาย ความสอดคล้องตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย และการวางแผนกลยุทธ์หน่วยงานภายในคณะ บุคลากร และนักศึกษา
2. การวางแผนงานโครงการ/กิจกรรม ของหน่วยงานภายในคณะ
3. การจัดสรรงบประมาณในการดาเนินงานตามแผนงานโครงการ/กิจกรรม
4. การดาเนินงานวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม และการประเมินผลการดาเนินงาน

48

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม ศักยภาพ (SWOT Analysis) ของคณะวิทยาการจัดการ
การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน
S=Strengths (จุดแข็ง)
1. คณะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เมื่อจบการศึกษาแล้ว ส่วนใหญ่มีงานทา และประกอบ
อาชีพตรงสาขา
2. บุคลากรของคณะมีความเชี่ยวชาญด้านวิชาการและวิชาชีพ ได้รับการยอมรับจาก
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
3. บุคลากรของคณะมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และนาความรู้ไปใช้ในการพัฒนา
นักศึกษา ชุมชนท้องถิ่น ส่งผลให้นักศึกษาและชุมชนท้องถิ่นได้รับการยอมรับและ
ได้รับรางวัลในระดับประเทศ
4. ทุกหลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการมีการพัฒนาผู้เรียนที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย (บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น)
5. บุคลากรมีองค์ความรู้ที่หลากหลายและมีความพร้อมในการให้บริการชุมชนท้องถิ่นจนเป็น
ที่รู้จักและยอมรับจากชุมชน
6. คณะมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพของ
ผู้เรียนอย่างหลากหลาย เช่น มีการประยุกต์ใช้ความรู้ทฤษฎีกับการปฏิบัติจริงใน
ห้องปฏิบัติการ ชุมชน สถานประกอบการ การจัดการเรียนการสอนแบบ WIL เป็นต้น
7. คณะมีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาองค์กรและมีกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
ทั้งในระดับหลักสูตรและระดับคณะ

W=Weaknesses (จุดอ่อน)
1. นักศึกษาของคณะได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะอาชีพในระดับประเทศไม่มากนัก
2. คณะยังมีผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่นาไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนจานวนน้อย
3. อาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกมีจานวนน้อย

4. บุคลากรและนักศึกษาที่มีทักษะด้านภาษาต่างประเทศในระดับที่สื่อสารได้มีน้อย
5. จานวนผลงานวิจัยของอาจารย์ที่เผยแพร่ในฐานข้อมูล TCI ระดับชาติและนานาชาติ
หรือวารสารที่ สกอ. รับรองยังมีจานวนน้อย
6. ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจของมหาวิทยาลัยยังไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอและยากต่อการเข้าถึงข้อมูลที่จะสามารถนาข้อมูลมาใช้ใน
ระดับคณะได้
7. แนวทางการบริหารจัดการเพื่อสร้างหารายได้ของคณะยังไม่ชัดเจน เช่น การหา
รายได้จากหลักสูตรระยะสั้น การให้บริการทรัพย์สินและทรัพยากรแก่ภายนอก
มีน้อย
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S=Strengths (จุดแข็ง)
8. อาจารย์ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาในการดูแล
ให้คาปรึกษาและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนักศึกษา ส่งผลให้นักศึกษาสามารถ
สาเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กาหนดอย่างมีคุณภาพ

W=Weaknesses (จุดอ่อน)
8. กลยุทธ์การตลาดของคณะฯ ยังไม่ตรงกับความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก
O=Opportunities (โอกาส)
T=Treats (อุปสรรค)
1. การจัดทามาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) และการประกันคุณภาพการศึกษา 1.รัฐ บาลมีนโยบายส่งเสริมการศึกษาต่อในสาขาอาชีว ศึกษามากขึ้น ทาให้จานวน
ทาให้มีหลักสูตรต่างๆ มีการพัฒนาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
นักศึกษาในสถาบันการอุดมศึกษาลดลง
2. มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนและจัดสรรงบประมาณให้มี การจัดการเรียนสอน 2. อัตราการเกิดของประชากรลดลง ทาให้ผู้เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษามีจานวน
แบบบูรณาการกับการปฏิบัติงานจริง
ลดลง
3. นโยบายของรัฐบาลมุ่งใช้งานวิจัยในการพัฒนาประเทศ
3. ประชาชนนิยมส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยใหญ่
4. เทคโนโลยี สารสนเทศมีความก้าวหน้า อย่างรวดเร็ว เอื้อต่อการพัฒนาการบริหาร
จัดการด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
5. หน่วยงานภายนอกมีแนวทางปฏิบัติที่ดี สามารถเป็นตัวอย่างและให้การสนับสนุนการ
ให้บริการความรู้ที่คณะสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้
6. รัฐบาลสนับสนุนการท่องเที่ยวเมืองรอง โดยเฉพาะจังหวัดกาแพงเพชรมีเขตโบราณ
สถานที่ได้รับยกย่องเป็นเมืองมรดกโลก เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการอนุรักษ์ ส่งเสริม
สืบสาน เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม
7. หน่วยงานภายนอกมีการแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือในการดาเนินงานด้านต่างๆ

4. ภาวะการแข่ งขั นของสถาบัน การศึก ษาระดับ อุดมศึกษาที่ สู งขึ้ น เปิดโอกาสให้
นักศึกษามีทางเลือกในการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ มากขึ้น
5. งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลมีจานวนน้อยลง ส่งผลต่อการบริหาร
จัดการตามพันธกิจของคณะ
6. ตลาดแรงงานมีแนวโน้มการรับแรงงานลดลง เนื่องจากผลกระทบจากวิกฤตต่างๆ
ส่งผลต่อการว่างงานที่เพิ่มขึ้น
7. สภาพเศรษฐกิจของประเทศตกต่า ส่งผลให้ผู้ปกครองมีรายได้ลดลง ไม่สามารถส่ง
บุตรหลานเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาได้
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O=Opportunities (โอกาส)
8. นโยบายรั ฐ บาลกระจายความเจริ ญและการลงทุ นออกมายังส่ ว นภูมิภ าคมากขึ้ น
รวมทั้ ง นโยบายการกระจายอ านาจสู่ ท้ อ งถิ่ น เพิ่ ม โอกาสให้ ค ณะเข้ า ถึ ง แหล่ ง
งบประมาณได้มากขึ้น
9. นโยบายของภาครัฐ เช่น กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี แผนพัฒนาการศึกษา
ของ กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 นโยบายการปรับยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ระยะ 20 ปี มุ่งเน้นการบริหารจัดการพัฒนาองค์กรให้คุณภาพที่เป็นเลิศ

T=Treats (อุปสรรค)
8. เยาวชนเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านทัศนคติและการให้คุณค่าในการศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษาที่ลดลง
9. สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผล
ผลกระทบต่อการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย เช่น ด้านงบประมาณ ด้านจานวน
นักศึกษาลดลง ด้านการเรียนการสอน ด้านการบริการวิชาการ เป็นต้น

10. ข้อบังคับของ อว. เปิดโอกาสให้จัดทาหลักสูตรระยะสั้น/การเรียนรู้ที่หลากหลาย/ 10. ระบบการจัดสรรทุนวิจัยของหน่วยงานแหล่งทุนวิจัยต่าง ๆ มีเกณฑ์ในการพิจารณา
นโยบายหลักสูตร upskill/ reskill เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ที่ตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในระดับจังหวัดและระดับประเทศที่เพิ่มมากขึ้น
11. อว. มีการกาหนดกลุ่มมหาวิทยาลัยตามจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ การพัฒนาท้องถิ่นเชิง 11. สถานประกอบการมี ก ารชะลอความร่ ว มมื อ ในการให้ นั ก ศึ ก ษาเข้ า ร่ ว มฝึ ก
พื้นที่
ประสบการณ์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19
12. นโยบายการพัฒนาคนเพื่อสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ Thailand 4.0
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แผนกลยุทธ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2565)
และแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจั ด การ มหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ ก าแพงเพชร ได้ ทาการส ารวจความคิดเห็ นของผู้ บริ ห าร คณาจารย์แ ละบุคลากรของคณะวิท ยาการจั ดการที่ มี
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก โดยกระบวนการมีส่วนร่วมในการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อยกร่าง
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปี 2565 ซึ่งสามารถสรุปผลการทบทวนและปรับปรุง ดังนี้
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) : คือ “HAPPY”
H: Human Resource
A: Activeness
P: Participation
P: Practitioner
Y: Yield

ทรัพยากรมนุษย์ที่ดี
ความกระตือรือร้น
ร่วมแรงร่วมใจ
นักปฏิบัติ
ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ
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อัตลักษณ์ :
นิยาม:

บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น
1. จิตอาสา หมายถึง มีจิตสานึกเพื่อส่วนรวม เสนอตัว เต็มใจ ตั้งใจเสียสละสิ่งที่ตนเองมีทั้งแรงกาย เวลา ทรัพย์สิน เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นหรือสังคมให้
เกิด ประโยชน์และความสุขมากขึ้น โดยไม่หวังผลตอบแทน
2. สร้างสรรค์ปัญญา หมายถึง การเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการอ่าน สะสม และเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ความสามารถของตน และแสดงออกผ่านผลงาน
การ เขียน การวิจัย การประดิษฐ์คิดค้น การพูด การแสดงในเวทีวิชาการต่าง ๆ รวมถึงริเริ่มโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
3. พัฒนาท้องถิ่น หมายถึง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่สร้างโอกาสหรือส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ชุมชน สังคมให้ดีขึ้น

เอกลักษณ์ :

บัณฑิตจิตบริการ หมายถึง บัณฑิต นักศึกษา 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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มิติด้านการเรียนรู้
และการพัฒนา/
ความสามารถของ
องค์กร

มิติด้านกระบวนการ
ภายใน/ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน

มิติด้านลูกค้า/คุณภาพ
การให้บริการ

มิติด้านการเงิน/
ประสิทธิผล
ตามภารกิจ

แผนที่กลยุทธ์จาแนกตามมิตติ ่างๆ ของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ถ่ายทอดสู่คณะ
1.1) ยกระดับศักยภาพชุมชนให้พึ่งพาตนเองได้
1.3) ยกระดับการตีพิมพ์เผยแพร่
และการใช้ประโยชน์งานวิจัยหรือ
ทรัพย์สินทางปัญญา

2.2) พัฒนาบัณฑิตครูให้มีคุณภาพสูง
(High performance teacher)
เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน

3.2) ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิตทั้งด้านสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ 21
และคุณลักษณะ 4 ประการ คือ มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง
มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพ มีงานทา
และมีความเป็นพลเมืองดี มีวินัย

3.1) พัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะการวิจัยและนวัตกรรม

1.4) ส่งเสริมการเรียนรู้และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย
ให้แก่ชุมชนเพื่อเพิ่มพลังปัญญาของแผ่นดิน

ที่นาไปใช้พัฒนาชุมชน

2.3) สร้างนวัตกรรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาประจาการให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับ

4.2) สร้างความผูกพันของลูกค้าและบุคลากร

ความต้องการในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา

1.2) พัฒนาระบบและกลไก
การบริหารจัดการงานวิจัยพัฒนาท้องถิ่น

3.4) ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้บูรณาการกับการทางาน
และเสริมสร้างทักษะและจิตสานึกในการพัฒนาท้องถิ่น

3.3) ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ทันสมัยและพัฒนาหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการ
ที่ตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ
2.1) พัฒนาอาจารย์ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
ให้เป็นผู้นาทางวิชาการด้านการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
3.5) พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ

4.3) พัฒนาองค์การ
ให้มีระบบบริหารจัดการที่ดี

4.4) พัฒนากระบวนการทางานให้มีประสิทธิภาพ โดยการนาเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์

4.1) พัฒนาระบบและกลไกการจัดหารายได้ที่เป็นรูปธรรม
4.5) พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลที่เอื้อต่อ
การรักษาคนดี คนเก่ง และพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ให้เป็นมืออาชีพ

4.6) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
องค์กรภายในและต่างประเทศ
เพื่อเสริมสร้างประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์
และพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
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วิสัยทัศน์คณะวิทยาการจัดการ : มุ่งเน้นวิชาการ วิชาชีพ ด้านการบริหารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (12 กลยุทธ์)

1.2 ส่งเสริมให้บุคลากร
ตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยในระดับชาติ
และนานาชาติ

1.4 ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมให้แก่ชุมชนท้องถิ่น

มิติด้านการเรียนรู้
และการพัฒนา/
ความสามารถของ
องค์กร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับมาตรฐานการผลิตบัณฑิต
ให้มีคุณภาพและมีคุณธรรม

1.3 สนับสนุนและส่งเสริมให้
บุคลากรมีการนาผลงานวิชาการ
งานวิจัย และนวัตกรรมไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาสังคม
ท้องถิ่น

1.1 ยกระดับศักยภาพชุมชนให้พึ่งพาตนเองได้

มิติด้าน
กระบวนการ
ภายใน/
ประสิทธิภาพ
การ
ปฏิบัติงาน

มิติด้านลูกค้า/
คุณภาพการ
ให้บริการ

มิติด้านการเงิน/
ประสิทธิผลตามภารกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจ
สัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการคณะให้ทันสมัย มีธรรมาภิบาล

3.4 พัฒนาระบบและกลไกการจัดหารายได้ที่เป็น
รูปธรรม

2.2 ผลิตบัณฑิตตรงกับความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งด้านสมรรถนะ
วิชาชีพ ทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ 21
และคุณลักษณะ 4 ประการ

2.4 ทาการประชาสัมพันธ์
และการตลาดเชิงรุก

2.1 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ

2.3 พัฒนาศักยภาพอาจารย์

3.1 พัฒนาองค์การให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดี

3.2 ส่งเสริมและ
พัฒนาองค์กรให้เป็น
องค์กรแห่งการ
เรียนรู้และนวัตกรรม

3.3 สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือด้าน
วิชาการหรือการพัฒนา
องค์กร
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สรุปผลการทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์ปีงบประมาณ 2561-2565 (ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2565)
และแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะวิทยาการจัดการ
ประเด็น
วิสัยทัศน์ (Vision)
พันธกิจ (Missions)

ก่อนปรับปรุง
มุ่งเน้นวิชาการ วิชาชีพด้านการบริหาร เพื่อการพัฒนาท้องถิน่

1. สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น
2. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถในศตวรรษที่ 21 ที่มีคุณภาพ
3. การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4. บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
ค่านิยมหลัก
คือ “HAPPY”
(Core Values)
H: Human Resource ทรัพยากรมนุษย์ที่ดี
A: Activeness
ความกระตือรือร้น
P: Participation
ร่วมแรงร่วมใจ
P: Practitioner
นักปฏิบัติ
Y: Yield
ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ
เอกลักษณ์
บัณฑิตจิตบริการ
(หมายถึง บัณฑิต นักศึกษา มีความสามารถในการให้บริการเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
ด้วยความประทับใจ)
ประเด็น
1. การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการกับสังคม
ยุทธศาสตร์
ท้องถิ่น
(Strategic Issues) 2. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและมี
คุณธรรม
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะให้ทันสมัย มีธรรมาภิบาล

ปรับปรุงปีงบประมาณ 2565
มุ่งเน้นวิชาการ วิชาชีพด้านการบริหาร เพื่อการพัฒนาท้องถิน่
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 มีความสามารถในการให้บริการเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
ด้วยความประทับใจ)
1. การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการกับสังคม
ท้องถิ่น
2. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและมี
คุณธรรม
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะให้ทันสมัย มีธรรมาภิบาล
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ประเด็น
เป้าประสงค์

ก่อนปรับปรุง
1. พัฒนาสังคมท้องถิ่นให้เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้
2. บัณฑิตมีคุณภาพ มีคุณธรรม และเป็นทีย่ อมรับของตลาดแรงงาน
3. นักศึกษา บุคลากร มีการธารงศิลปะและวัฒนธรรมไทย
4. มีการบริหารจัดการที่ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล

ปรับปรุงปีงบประมาณ 2565
1. พัฒนาสังคมท้องถิ่นให้เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้
2. บัณฑิตมีคุณภาพ มีคุณธรรม และเป็นทีย่ อมรับของตลาดแรงงาน
3. นักศึกษา บุคลากร มีการธารงศิลปะและวัฒนธรรมไทย
4. มีการบริหารจัดการที่ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการกับสังคมท้องถิ่น
เป้าประสงค์: 1. พัฒนาสังคมท้องถิ่นให้เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ และ 3. นักศึกษา บุคลากร มีการธารงศิลปะและวัฒนธรรมไทย
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

ก่อนปรับปรุง

ฉบับปรับปรุงปี 65

4 กลยุทธ์
1.1 ยกระดับศักยภาพชุมชนให้พึ่งพาตนเองได้
1.2 ส่งเสริมให้บุคลากรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจยั ในระดับชาติและนานาชาติ
1.3 สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีการนาผลงานวิชาการ งานวิจัยและ
นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสังคมท้องถิ่น
1.4 ส่งเสริมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมให้แก่ชุมชนท้องถิ่น
6 ตัวชี้วัด
1. จานวนชุมชนหรือประเด็นที่ได้รับการชี้นาแก้ไขปัญหา
2. จานวนกาลังแรงงานและผูส้ ูงอายุกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนา
3. จานวนบทความที่ได้รบั การตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ
4. ร้อยละอาจารย์ที่มีผลงานด้านวิชาการ วิจัย และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น
5. จานวนผลงานวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรมที่นาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น
6. จานวนผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

4 กลยุทธ์
1.1 ยกระดับศักยภาพชุมชนให้พึ่งพาตนเองได้
1.2 ส่งเสริมให้บุคลากรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจยั ในระดับชาติและนานาชาติ
1.3 สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีการนาผลงานวิชาการ งานวิจัยและ
นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
1.4 ส่งเสริมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมให้แก่ชุมชนท้องถิ่น
6 ตัวชี้วัด
1. จานวนชุมชนหรือประเด็นที่ได้รับการชี้นาแก้ไขปัญหา
2. จานวนประชาชนในชุมชนเป้าหมายได้รบั การพัฒนา
3. จานวนบทความที่ได้รบั การตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ
4. จานวนอาจารย์ที่มีผลงานด้านวิชาการ วิจัย และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น
5. จานวนผลงานวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรมที่นาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น
6. จานวนผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและมีคุณธรรม
เป้าประสงค์: 2. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรมและเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

ก่อนปรับปรุง

ฉบับปรับปรุงปี 65

4 กลยุทธ์
2.1 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
2.2 ผลิตบัณฑิตตรงกับความต้องการของผู้ใช้บณ
ั ฑิต ทั้งด้านสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะ
บัณฑิตศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ
2.3 พัฒนาศักยภาพอาจารย์
2.4 ทาการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุก
9 ตัวชี้วัด
7. ร้อยละหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับดี
8. จานวนหลักสูตรที่ถูกปรับให้ทนั สมัยที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับ
การพัฒนาประเทศ
9. จานวนหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทางาน
10. ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
11.ร้อยละของนักศึกษาปีสุดท้ายที่ผ่านการประเมินคุณภาพตามกรอบ KPRUQF โดยได้รับ
คะแนนประเมินไม่นอ้ ยกว่า 3.51 จากคะแนน 5
12. ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านในระดับ B1 ตาม
มาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า
13. อัตราการได้งานทา/ทางานตรงสาขา/ประกอบอาชีพอิสระทัง้ ตามภูมิลาเนาและนอก
ภูมิลาเนา ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภายในระยะเวลา 1 ปี
14. ร้อยละอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
15. อัตรานักศึกษาแรกเข้าเพิ่มขึน้

4 กลยุทธ์
2.1 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
2.2 ผลิตบัณฑิตตรงกับความต้องการของผู้ใช้บณ
ั ฑิต ทั้งด้านสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะ
บัณฑิตศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ
2.3 พัฒนาศักยภาพอาจารย์
2.4 ทาการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุก
9 ตัวชี้วัด
7. ร้อยละหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับดี
8. จานวนหลักสูตรที่ถูกปรับให้ทนั สมัยที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับ
การพัฒนาประเทศ
9. จานวนหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการปฏิบัติงานจริง
10. ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
11.ร้อยละของนักศึกษาปีสุดท้ายที่ผ่านการประเมินคุณภาพตามกรอบ KPRUQF โดยได้รับ
คะแนนประเมินไม่นอ้ ยกว่า 3.51 จากคะแนน 5
12. ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีทักษะภาษาอังกฤษสอบผ่านในระดับ B1 ตาม
มาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า
13. อัตราการได้งานทา/ทางานตรงสาขา/ประกอบอาชีพอิสระทัง้ ตามภูมิลาเนาและนอก
ภูมิลาเนาของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภายในระยะเวลา 1 ปี
14. ร้อยละอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
15. อัตรานักศึกษาแรกเข้าเพิ่มขึน้

59
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะให้ทันสมัย มีธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์: 3. มีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล
ก่อนปรับปรุง

ฉบับปรับปรุงปี 65

กลยุทธ์

4 กลยุทธ์
3.1 พัฒนาองค์การให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดี
3.2 ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรม
3.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการหรือการพัฒนาองค์กร
3.4 พัฒนาระบบและกลไกการจัดหารายได้ที่เป็นรูปธรรม

4 กลยุทธ์
3.1 พัฒนาองค์การให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดี
3.2 ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรม
3.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการหรือการพัฒนาองค์กร
3.4 พัฒนาระบบและกลไกการจัดหารายได้ที่เป็นรูปธรรม

ตัวชี้วัด

5 ตัวชี้วัด
16. ผลการประเมินผูบ้ ริหารตามหลักธรรมาภิบาล
17. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน
ระดับคณะ
18. ร้อยละบุคลากรสายสนับสนุนทีไ่ ด้รับการพัฒนาศักยภาพตามเกณฑ์สมรรถนะที่
กาหนด
19. จานวนเครือข่ายที่ดาเนินกิจกรรมความร่วมมือด้านวิชาการหรือการพัฒนาองค์กรที่
บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย
20. จานวนหลักสูตรระยะสั้น/การให้บริการที่ก่อให้เกิดรายได้

6 ตัวชี้วัด
16. ผลการประเมินผูบ้ ริหารตามหลักธรรมาภิบาล
17. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน
ระดับคณะ
18. ร้อยละบุคลากรสายสนับสนุนทีไ่ ด้รับการพัฒนาศักยภาพตามเกณฑ์สมรรถนะที่
กาหนด
19. จานวนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้/การจัดการความรู้ของบุคลากร (เพิ่ม ปี 65)
20. จานวนเครือข่ายที่ดาเนินกิจกรรมความร่วมมือด้านวิชาการหรือการพัฒนาองค์กรที่
บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย
21. จานวนหลักสูตรระยะสั้นทีก่ ่อให้เกิดรายได้

60

ความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วดั และมาตรการ
ถ่ายทอดจากมหาวิทยาลัยสู่คณะวิทยาการจัดการ
มุ่งเน้นวิชาการ วิชาชีพด้านการบริหารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์
พันธกิจ

พันธกิจที่ 1
สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น

พันธกิจที่ 2
ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถใน
ศตวรรษที่ 21 ที่มีคุณภาพ

พันธกิจที่ 3
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์คณะวิทยาการ
จัดการกับสังคมท้องถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มี
คุณภาพและมีคุณธรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะให้ทันสมัย
มีธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์

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

6 ตัวชี้วัด

มาตรการ

28 มาตรการ

39 มาตรการ

37 มาตรการ
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ทั้งนี้ โดยในสาระสาคัญของแผนปฏิบัติราชการของคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งถ่ายทอดจากแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชรฉบั บ นี้ ท าขึ้น โดยพิ จ ารณาจากนโยบายของสภามหาวิ ท ยาลั ย และเน้ น การด าเนิน งานตามนโยบายด้ า นการศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ กษาตามนโยบายรั ฐ บาล
(พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) นโยบายไทยแลนด์ 4.0 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13
(พ.ศ. 2566 – 2570) แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2574) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2570 แนวทางการยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาภายใต้โครงการพลิก โฉมระบบอุดมศึกษาของไทย (Reinventing University
System) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง โดยบูรณาการยุทธศาสตร์ ภารกิจ โครงการตามนโยบาย และอัตลักษณ์ จุดเน้น จุดเด่นของ
มหาวิทยาลัยที่มีความสอดคล้อง และสามารถสนับสนุนการบริหารประเทศให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายพร้อมกับความคาดหวังในการพัฒนาการศึกษาของท้องถิ่นและ
ประเทศให้มีศักยภาพในการแข่งขันและสามารถเทียบเคียงกับประเทศต่างๆ ได้ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายใ นและภายนอก ซึ่งแผนปฏิบัติ
ราชการฉบับนี้ เป็นแผนที่ครอบคลุมตามภารกิจของมหาวิทยาลัย คือ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และได้มีการ
วิเคราะห์ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร และแผนกลยุท ธ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีของคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งทิศทางการพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ในการพัฒนา 3 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการกับสังคมท้องถิ่น
2. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและมีคุณธรรม
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะให้ทันสมัย มีธรรมาภิบาล
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ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับปรับปรุงปี 2565)
ข้อมูล
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ
เกณฑ์การให้คะแนน
หน่วย พื้นฐาน
1
2
3
4
ที่
ตัวชี้วัด
น้าหนัก
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด
5
วัด
ปีงบ 2561 2562 2563 2564 2565* คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน
คะแนน
2564
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการกับสังคมท้องถิ่น : (ร้อยละ 30)
1 จานวนชุมชนหรือประเด็นที่ได้รับ
5
แห่ง/
2
1
1
1
1
2
รองคณบดีผ่ายวิจัย
การชี้นาแก้ไขปัญหา
ประเด็น
และบริการวิชาการ
2 จานวนประชาชนในชุมชน
5
คน
194
50
100
80
90
100
110
120
อ.ดร.เอกวินิต
เป้าหมายได้รับการพัฒนา
3 จานวนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์/
5
ผลงาน
6
3
3
3
3
3
1
2
3
4
5
รองคณบดีผ่ายวิจัย
เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ
และบริการวิชาการ
4 จานวนอาจารย์ที่มผี ลงานด้าน
5
คน
21
6
8
10
12
14
6
8
10
12
14
รองคณบดีผ่ายวิจัย
วิชาการ วิจัย และนวัตกรรมเพื่อ
และบริการวิชาการ
พัฒนาชุมชนท้องถิน่
5 จานวนผลงานวิชาการ งานวิจัย
5
ผลงาน
15
2
3
4
4
5
1
2
3
4
5
รองคณบดีผ่ายวิจัย
และนวัตกรรมที่นาไปใช้ประโยชน์
และบริการวิชาการ
ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
6 จานวนผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม
5
ผลงาน
3
2
3
3
4
4
1
2
3
4
5
รองคณบดีผ่ายกิจการ
เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
นักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม
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ข้อมูล
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ
เกณฑ์การให้คะแนน
หน่วย พื้นฐาน
1
2
3
4
ที่
ตัวชี้วัด
น้าหนัก
5
วัด
ปีงบ 2561 2562 2563 2564 2565* คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน
คะแนน
2564
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและมีคุณธรรม : (ร้อยละ 42)
7 ร้อยละหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่
5
ร้อยละ
100
50
55
60
70
80
70
75
80
85
90
มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับดี
8 จานวนหลักสูตรที่ถูกปรับให้
ทันสมัย ที่ตอบสนองต่อการพัฒนา
ท้องถิ่นและสอดคล้องกับ
การพัฒนาประเทศ
9 จานวนหลักสูตรที่การจัดการเรียน
การสอนเชิงบูรณาการกับ
การปฏิบัติงานจริง
10 ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
11 ร้อยละของนักศึกษาปีสุดท้ายที่
ผ่านการประเมินคุณภาพตามกรอบ
KPRUQF โดยได้รับคะแนน
ประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนน 5

ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพการศึกษา

5

หลักสูตร

2

-

-

1

2

2

-

-

-

1

2

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพการศึกษา

4

หลักสูตร

1

-

-

1

2

2

-

-

-

1

2

5

คะแนน
ค่าเฉลี่ย

4.43

-

-

-

3.51

4.00

3.50

3.75

4.00

4.25

4.50

5

ร้อยละ

100

50

60

70

80

90

70

75

80

85

90

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพการศึกษา
รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพการศึกษา
รองคณบดีผ่ายกิจการ
นักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม
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ที่

ตัวชี้วัด

น้าหนัก

หน่วย
วัด

ข้อมูล
พื้นฐาน
ปีงบ 2561
2564
29.22
-

ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ

เกณฑ์การให้คะแนน
1
2
3
4
5
2565* คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน
คะแนน

ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด

2562

2563

2564

-

-

3

25

15

20

25

30

35

รองคณบดีฝ่าย
บริหารและวางแผน

12 ร้อยละของนักศึกษาปีสุดท้ายที่มี
ทักษะภาษาอังกฤษสอบผ่านใน
ระดับ B1 ตามมาตรฐานอื่นๆ ที่
เทียบเท่า
13 อัตราการได้งานทา/ทางานตรง
สาขา/ประกอบอาชีพอิสระ ทั้งตาม
ภูมิลาเนาและนอกภูมลิ าเนาของ
บัณฑิต ภายในระยะเวลา 1 ปี
14 ร้อยละอาจารย์ทไี่ ด้รับการพัฒนา
ศักยภาพ

4

ร้อยละของ
นักศึกษา
ระดับปริญญา
ตรีปีสุดท้ายที่
เข้าสอบ

5

ร้อยละ

95.85

40

40

50

60

90

75

80

85

90

95

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพการศึกษา

5

ร้อยละ

89.36

40

40

50

60

90

80

85

90

95

100

15 อัตรานักศึกษาแรกเข้าเพิ่มขึ้น

4

ร้อยละ

-

-

-

-

-

-

1

5

10

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพการศึกษา
รองคณบดีฝ่าย
บริหารและวางแผน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะให้ทันสมัย มีธรรมาภิบาล : (ร้อยละ 28)
16 ผลการประเมินผู้บริหาร
5
คะแนน 3.93 3.50 3.50 4.00
ตามหลักธรรมาภิบาล
ค่าเฉลี่ย
17 ผลการประเมินการประกันคุณภาพ
5
คะแนน 4.68 3.00 3.50 4.00
การศึกษาตามเกณฑ์การประกัน
ค่าเฉลี่ย
คุณภาพภายใน ระดับคณะ

เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ร้อยละ
5
5
4.00

4.00

3.50

3.75

4.00

4.25

4.50

4.30

4.50

4.30

4.40

4.50

4.60

4.70

รองคณบดีฝ่าย
บริหารและวางแผน
รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพการศึกษา
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ที่

ตัวชี้วัด

น้าหนัก

หน่วย
วัด

18 ร้อยละบุคลากรสายสนับสนุนที่
5
ร้อยละ
ได้รับการพัฒนาศักยภาพตาม
เกณฑ์สมรรถนะที่กาหนด
19 จานวนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู/้
4
ครั้ง
การจัดการความรู้ของบุคลากร
(เพิ่ม ปี 65)
20 จานวนเครือข่ายที่ดาเนินกิจกรรม
5
เครือข่าย
ความร่วมมือด้านวิชาการหรือการ
พัฒนาองค์กรที่บรรลุวตั ถุประสงค์
หรือเป้าหมาย
21 จานวนหลักสูตรระยะสั้นที่
4
หลักสูตร
ก่อให้เกิดรายได้
ระยะสัน้
รวม
100.00

ข้อมูล
พื้นฐาน
ปีงบ 2561
2564
100
40

ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ

เกณฑ์การให้คะแนน
1
2
3
4
5
2565* คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน
คะแนน

ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด

2562

2563

2564

40

50

60

90

75

80

85

90

95

รองคณบดีฝ่าย
บริหารและวางแผน
รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพการศึกษา
รองคณบดีฝ่าย
บริหารและวางแผน

3

-

-

-

-

3

1

2

3

4

5

7

1

2

3

4

8

5

6

7

8

9

1

-

-

1

2

2

-

-

1

2

3

อ.ดร.เอกวินิต
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ผลการทบทวนและปรับปรุง
ยุทธศาสตร์ที่ 1. การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการกับสังคมท้องถิ่น
เป้าประสงค์ที่ 1. พัฒนาสังคมท้องถิ่นให้เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้
3. นักศึกษา บุคลากร มีการธารงศิลปะและวัฒนธรรมไทย
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด
1.1 ยกระดับ
1. จานวนชุมชนหรือ
ศักยภาพชุมชน ประเด็นที่ได้รับการ
ให้พึ่งพาตนเองได้ ชี้นาแก้ไขปัญหา
2. จานวนประชาชน
ในชุมชนเป้าหมาย
ได้รับการพัฒนา

มาตรการ
1.1.1 ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริและแนวทางการ
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการตามพระบรมราโชบาย
ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.1.2 ปฏิบัติตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ให้ทุกหน่วยงานเขียนโครงการเพื่อขอรับทุน
สนับสนุนการพัฒนาเชิงพื้นที่
1.1.3 กาหนดชุมชน/พื้นที่เป้าหมายร่วมกันมหาวิทยาลัย จัดทาแผนบริการวิชาการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น และแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
1.1.4 ดาเนินการโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการในพื้นที่เป้าหมาย ชุมชน หรือสังคมที่
กาหนดไว้ตามแผนบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
1.1.5 จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ผลงานการพัฒนาเชิงพื้นที่และเผยแพร่ในช่องทางที่
หลากหลาย
1.1.6 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาเชิงพื้นที่
1.1.7 ส่งเสริมบทบาทศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสร้างนวัตกรรมชุมชน
1.1.8 ส่งเสริมกระบวนการสร้างนวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชน
1.1.9 สร้างความร่วมมือของเครือข่ายในลักษณะภาคีหุ้นส่วน (Partnership) และ
กาหนดให้มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายใน /ภายนอกในการให้บริการ
วิชาการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม

โครงการ
- โครงการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการ
รุ่นเยาว์
- โครงการบริการวิชาการโปรแกรมวิชาการจัดการทาง
ธุรกิจ
- โครงการบริการวิชาการทักษะการเป็นผูป้ ระกอบการ
บ้านคลองแตงโม ตาบลโกสัมพีอาเภอโกสัมพี จังหวัด
กาแพงเพชร
- โครงการพัฒนาระบบบัญชีวิสาหกิจชุมชนและกลุม่ อาชีพ
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- โครงการพัฒนาทักษะดิจิทลั เพื่อการเป็นผูป้ ระกอบใน
ศตวรรษที่ 21 สู่การพัฒนาชุมชน
- โครงการท่องเที่ยวบริการวิชาการสู่ชุมชน
- โครงการพัฒนาทักษะการแสดงร่วมสมัยเพื่องานนิเทศ
ศาสตร์
- โครงการเงินเพื่อชุมชน
- โครงการเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลบริการวิชาการสู่ชุมชน
- โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้คนใน
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1.2 ส่งเสริมให้
บุคลากรตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงาน
วิจัยในระดับชาติ
และนานาชาติ

ตัวชี้วัด

มาตรการ
ท้องถิ่น (University Engagement)
1.1.10 สร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาแรงงานและผูส้ ูงวัยให้สามารถเข้าถึง
ข้อมูล (Smart Person) ในการประกอบอาชีพ
1.1.11 จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยและคนในชุมชน
1.1.12 ส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการชุมชน/กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและพัฒนานวัตกรรม
เพื่อการประกอบการ

3. จานวนบทความที่ 1.2.1 จัดอบรม /แลกเปลีย่ นเรียนรู้/ระบบพี่เลี่ยงในการให้คาปรึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
ได้รับการตีพิมพ์
การวิจัย การผลิต ผลงานวิชาการรับใช้สังคม และการตีพิมพ์เผยแพร่
เผยแพร่ในระดับชาติ 1.2.2 ร่วมจัดประชุมวิชาการ ระดับชาติหรือนานาชาติร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือทาง
หรือนานาชาติ
วิชาการ
1.2.3 พัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย
1.2.4 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาโจทย์วิจัยในการพัฒนาท้องถิ่น
1.2.5 สร้างขวัญและกาลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจยั ทีม่ ีผลงานวิจยั และงาน
สร้างสรรค์ดีเด่น
1.3 สนับสนุน
4. จานวนอาจารย์ที่มี 1.3.1 ส่งเสริมให้อาจารย์ทางานวิจัยและผลงานทางวิชาการที่เน้นการสร้างนวัตกรรม
และส่งเสริมให้
ผลงานด้านวิชาการ
ผลงานทางวิชาการลักษณะอื่นๆ และผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่สามารถนาไป
บุคลากรมีการนา วิจัย และนวัตกรรม
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น
ผลงานวิชาการ เพื่อพัฒนาชุมชน
1.3.2 ส่งเสริมให้อาจารย์เขียนขอโครงร่างวิจัยเพื่อขอรับงบประมาณเพื่อสนับสนุนการวิจัย
งานวิจัยและ
ท้องถิ่น
การผลิตผลงานวิชาการรับใช้สังคม การตีพิมพ์เผยแพร่ และการจดอนุสิทธิบัตรและ
นวัตกรรมไปใช้ 5. จานวนผลงาน
สิทธิบัตร
ประโยชน์ในการ วิชาการ งานวิจัย
1.3.3 ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมในการบูรณาการความร่วมมือในศาสตร์ต่างๆ ที่
พัฒนาชุมชน
หลากหลาย เพื่อเขียนโครงการวิจยั ของบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก
และนวัตกรรมที่

โครงการ
ชุมชนฐานรากบนฐานมรดกทางวัฒนธรรมและการ
ท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ
- โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยคณะวิทยาการ
จัดการ
- โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน
- การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับ
สังคมท้องถิ่นด้วยศาสตร์พระราชา
- โครงการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ คณะวิทยาการจัดการ
- โครงการพัฒนาสมรรถนะวิจัยคณะวิทยาการจัดการ
- โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ

- โครงการจัดทาวารสารการจัดการและการพัฒนาท้องถิ่น
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ท้องถิ่น

1.4 ส่งเสริมการ
ทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
ให้แก่ชุมชน
ท้องถิ่น

ตัวชี้วัด
นาไปใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น

มาตรการ
โครงการ
1.3.4 สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่/ชุมชนเป้าหมาย โดยบูรณาการการวิจัยกับการบริการ
วิชาการ
1.3.5 สร้างความร่วมมือกับชุมชน มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานภายในประเทศและ
ต่างประเทศในการส่งเสริมการทาวิจัยพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และการนาผลงานวิจัยไป
ใช้ประโยชน์
6. จานวนผลงานด้าน 1.4.1 กาหนดนโยบายและทิศทางการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และจัดทา - โครงการวิทยาการจัดการเรียนรูส้ ู่วิถีชุมชน
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อ
แผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น 1.4.2 ส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาตระหนักเห็นคุณค่า และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
1.4.3 สนับสนุนการดาเนินงานและบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการ งานวิจัย กิจกรรมนักศึกษา ระหว่างหน่วยงานภายในและท้องถิ่น
ภายนอก
1.4.4 ส่งเสริมให้เกิดผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
1.4.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และความเป็นไทย ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
1.4.6 มีระบบและกลไกการติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ในการดาเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
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เป้าประสงค์ที่
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2.1 พัฒนาและ
ปรับปรุง
หลักสูตรให้มี
มาตรฐานเป็นที่
ยอมรับ

2 . การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและมีคุณธรรม
2. บัณฑิตมีคุณภาพ มีคุณธรรมและเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน

ตัวชี้วัด
7. ร้อยละหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาที่มี
ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ระดับดี
8. จานวนหลักสูตรที่
ถูกปรับให้ทันสมัยที่
ตอบสนองต่อการ
พัฒนาท้องถิ่นและ
สอดคล้องกับการ
พัฒนาประเทศ

มาตรการ
โครงการ
2.1.1 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย ที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและ
- โครงการบริหารหลักสูตร
- โครงการอบรมสัมฤทธิบัตร
สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ หรือในรูปแบบสหวิทยาการ
2.1.2 วิเคราะห์ระบบบริหารจัดการหลักสูตร เพื่อแก้ไขปัญหาอาจารย์ประจาหลักสูตรและ
ให้มีการควบรวมหลักสูตรในสาขาวิชาที่มีความใกล้เคียงกัน ทั้งหลักสูตรภายในคณะ
หรือต่างคณะ
2.1.3 มีระบบและกลไกในการกากับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร
ให้เป็นไปตามองค์ประกอบเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง
2.1.4 ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
2.1.5 ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรให้นาเกณฑ์มาตรฐานสากลมาใช้ในการบริหารจัดการ
2.1.6 ส่งเสริมให้หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนในระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา
(Credit bank) หรือพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น (มอบใบรับรอง/สัมฤทธิบัตร) เพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2.1.7 ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น สื่อ/
นวัตกรรมการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ การเรียนการสอนออนไลน์ เป็นต้น
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โครงการ
9. จานวนหลักสูตรที่ 2.1.8 ปฏิบัติตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ให้ทุกหลักสูตรจัดการเรียนการสอน
- โครงการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทางาน
มีการจัดการเรียนการ
เชิงบูรณาการกับการปฏิบัติงานจริง
CWIE โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สอนเชิงบูรณาการกับ 2.1.9 พัฒนาระบบและกลไกให้หลักสูตรจัดทาแผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับ
- โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
การปฏิบัติงานจริง
การปฏิบัติงานจริง
เชิงบูรณาการกับการทางาน (WIL) คณะวิทยาการ
2.1.10 ส่งเสริมการสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียน
จัดการ (รายวิชา)
การสอนที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและผู้ใช้บัณฑิต
2.1.11 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าและจัดกิจกรรม/การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ
ส่งเสริมคุณภาพการผลิตบัณฑิต
2.1.12 สร้างความร่วมมือกับชุมชน สถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและผู้ใช้บัณฑิต
2.1.13 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนการสอนกับการปฏิบัติงานจริง
(Cooperative and Work Integrated Education : CWIE)
2.1.14 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนการสอน
กับการปฏิบัติงานจริง (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE)
ระหว่างมหาวิทยาลัย อาจารย์ และสถานประกอบการ
2.1.15 กากับ ติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์การดาเนินงานของหลักสูตรในการจัดการเรียน
การสอนร่วมกับการปฏิบัติงานจริง และนาผลการประเมินไปสู่การปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง
2.1.16 ส่งเสริมแนวปฏิบตั ิที่ดีของหลักสูตรที่ประสบความสาเร็จจากการการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการกับการปฏิบัติงานจริง และเผยแพร่สู่การใช้ประโยชน์
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2.2 ผลิตบัณฑิต
ตรงกับความ
ต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต ทั้งด้าน
สมรรถนะ
วิชาชีพ ทักษะ
บัณฑิตศตวรรษ
ที่ 21 และ
คุณลักษณะ 4
ประการ

10. ผลการประเมิน
คุณภาพบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
11. ร้อยละของ
นักศึกษาปีสุดท้ายที่
ผ่านการประเมิน
คุณภาพตามกรอบ
KPRUQF โดยได้รับ
คะแนนประเมินไม่
น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนน 5

มาตรการ

2.2.1 จัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิติตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ในภาพรวมของคณะ
โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม
2.2.2 จัดทาแผนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษา จากการมีส่วนร่วมของทุก
หลักสูตร
2.2.3 จัดทาแผนพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถด้านดิจิทัล จากการมีส่วนร่วมของทุก
หลักสูตร
2.2.4 พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษที่สามารถ
สอบผ่านมาตรฐานภาษาต่างประเทศที่มหาวิทยาลัยกาหนด หรือมาตรฐานอื่นที่
เทียบเท่าหรือที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
2.2.5 พัฒนาศักยภาพวิชาการนักศึกษาให้มีความพร้อมรับการพัฒนาประเทศไทย 4.0 และ
มีความสามารถในการนาความรู้ไปสร้างสรรค์สังคมตามอัตลักษณ์
2.2.6 ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และยกย่อง/ให้รางวัลแก่นักศึกษาให้เป็นคนดี มี
วินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตอาสา
12. ร้อยละของ
2.2.7 ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
นักศึกษาปีสุดท้ายที่มี
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thailand Qualifications Framework : TQF) ทักษะ
ทักษะภาษาอังกฤษ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
สอบผ่านในระดับ B1
2.2.8 ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลสาหรับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
ตามมาตรฐานอื่นๆ ที่
ประกอบด้วย การสืบค้นและการใช้งาน การสร้างสรรค์และนวัตกรรม เอกลักษณ์
เทียบเท่า

โครงการ
- โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชาการบัญชี
- โครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาเพื่อการทางาน
ปัจฉิมนิเทศและสายใยน้องพี่การบัญชี
- โครงการปฏิบัติธรรมตามหลักวิถีพุทธเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม
- โครงการผูกข้อต่อขวัญสายสัมพันธ์บัญชี
- โครงการพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์สาหรับนักบัญชี
- โครงการศึกษาดูงาน อบรมสัมมนา นักศึกษาโปรแกรม
วิชาการบัญชี
- โครงการสัมมนาวิชาการ วิชาชีพ สาหรับนักบัญชี
- โครงการอบรมเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติงานด้านบัญชี
(Simulation)
- โครงการสืบสานวัฒนธรรมวิทยาการจัดการ
- โครงการอบรมทักษะด้านดิจิทัลคณะวิทยาการจัดการ
- โครงการวิทยาการจัดการเรียนรู้สู่วิถีชุมชน
- โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะวิทยาการจัดการ
- โครงการคุณรักลูก ครูรักศิษย์ ร่วมผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
- โครงการศึกษาดูงานนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด
- โครงการแข่งขันทักษะทางการตลาด
- โครงการพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ด้านการออกแบบสาหรับ
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มาตรการ

โครงการ

13. อัตราการได้งาน
ทา/ทางานตรงสาขา/
ประกอบอาชีพอิสระ
ทั้งตามภูมลิ าเนาและ
นอกภูมิลาเนา ของ
บัณฑิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ภายใน
ระยะเวลา 1 ปี

และคุณภาพชีวิต การสอนหรือการเรียนรู้ เครื่องมือและเทคโนโลยี การติดต่อสื่อสาร
และการประสานงาน
2.2.9 ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะ 4 ประการตามพระบรมราโชบายของ
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
2.2.10 ส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนักและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
2.2.11 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ และต่อต้านยาเสพติด
2.2.12 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้ในการเป็นผู้ประกอบการ
2.2.13 ประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใน
ด้านต่างๆ และนาผลการประเมินไปปรับปรุงแผน/การจัดกิจกรรมเพื่อนักศึกษาใน
ด้านนั้นๆ
2.2.14 จัดบริการด้านต่างๆ ให้แก่นักศึกษาอย่างครบถ้วน ตั้งแต่การให้คาปรึกษาทั้งด้าน
วิชาการและการชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา
แหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
การเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษา ข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น

นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด
- โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพทางการตลาด
- โครงการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการวิจัย การ
บริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปะวัฒนธรรม
- โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่และสานสัมพันธ์น้อง
พี่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
- โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ วิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
- โครงการอบรมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
- โครงการศึกษาดูงานสาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกเทคโนโลยี
ธุรกิจดิจิทัล
- โครงการปัจฉิมนิเทศ-พี่พบน้อง สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
วิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
- โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการบริหารจัดการ
- โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ การจัดการธุรกิจ
- โครงการปัจฉิมนิเทศและสายใยน้องพี่การจัดการธุรกิจ
- โครงการแผนธุรกิจจาลอง
- โครงการพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้โปรแกรม
วิชาการจัดกาธุรกิจ
- โครงการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการ
- โครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะการสื่อสารสาหรับนัก
นิเทศศาสตร์
- โครงการศึกษาดูงานและฝึกทักษะวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว
และการโรงแรม
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โครงการ
- โครงการส่งเสริมสมรรถนะนักศึกษาตามผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร การท่องเที่ยวและการโรงแรม
- โครงการไหว้ครูบิดามัคคุเทศก์ไทย
- โครงการอบรมมาตรฐานวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม
- โครงการพัฒนานักศึกษาโปรแกรมวิชาการเงินและการ
ธนาคาร
- โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 และพัฒนาทักษะดิจิทัลของนักศึกษา คณะ
วิทยาการจัดการ
- โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเชิง
บูรณาการกับการทางาน (WIL) คณะวิทยาการจัดการ
- โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะ
วิทยาการจัดการ
- โครงการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทางาน
WIL โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
- อบรมเตรียมความพร้อมผู้นานักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
- บริจาคโลหิต "ทาดีเพื่อพ่อ สานต่อด้วยใจ"
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ตัวชี้วัด
2.3 พัฒนา
14. ร้อยละอาจารย์ที่
ศักยภาพอาจารย์ ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ

2.4 ทาการ
ประชาสัมพันธ์
และการตลาด
เชิงรุก

15. อัตรานักศึกษา
แรกเข้าเพิ่มขึ้น

มาตรการ
2.3.1 จัดทาแผนการบริหารและแผนการพัฒนาบุคลาการสายวิชาการ ดาเนินงาน กากับ
ติดตาม และประเมินผลตามแผนที่กาหนดไว้
2.3.2 พัฒนาอาจารย์ให้มีศักยภาพ สมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
2.3.3 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสาหรับอาจารย์ผสู้ อนให้อยู่ใน
ระดับทีส่ ามารถสอนเป็นภาษาอังกฤษ หรือสามารถสอบผ่านมาตรฐานคุณภาพ
ภาษาอังกฤษที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
2.3.4 พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง รวมถึงพัฒนาทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย
2.3.5 พัฒนาอาจารย์ให้มีศักยภาพการทาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน/พัฒนา
นวัตกรรมสาหรับนาไปใช้พัฒนาท้องถิ่น
2.3.6 สร้างแรงจูงใจและส่งเสริมให้อาจารย์มคี ุณวุฒิและมีตาแหน่งผลงานทางวิชาการที่
สูงขึ้น
2.4.1 วิเคราะห์ข้อมูลนักศึกษา/กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและวางแผนการประชาสัมพันธ์และ
แนะแนวการศึกษา
2.4.2 พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ที่มปี ระสิทธิภาพ และเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทั้งทาง
Online และ Offline
2.4.3 ดาเนินการ กากับ ติดตาม และประเมินผลอัตรานักศึกษาแรกเข้าในปีการศึกษานั้น

โครงการ
- โครงการพัฒนาสมรรถนะวิจัยคณะวิทยาการจัดการ
- โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ

โครงการการประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะให้ทันสมัย มีธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ที่ 3. มีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัย ตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

3.1 พัฒนา
16. ผลการประเมิน
องค์การให้มี
ผู้บริหารตาม
ระบบการบริหาร หลักธรรมาภิบาล
จัดการที่ดี
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มาตรการ

โครงการ

3.1.1 ทบทวนและพัฒนาระบบการบริหารการจัดการของคณะให้ทนั สมัย มีประสิทธิภาพและเหมาะสมต่อ
การเปลีย่ นแปลงอย่างต่อเนื่อง
3.1.2 สารวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มตี ่อระบบการบริหารจัดการของคณะ
3.1.3 ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของมหาวิทยาลัย
3.1.4 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
3.1.5 ทบทวนการวิเคราะห์อัตรากาลังให้เหมาะสมสอดคล้องกับภาระงาน
3.1.6 ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน การบริหารงบประมาณของคณะ และโครงสร้างองค์กรที่
เปลี่ยนแปลง
3.1.7 จัดการความรู้ พัฒนานวัตกรรมหรือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการคณะ
3.1.8 ส่งเสริมการทางานอย่างบูรณาการ
3.1.9 น้อมนาศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการบริหารจัดการ
3.1.10 ใช้ระบบงบประมาณ การเงินและพัสดุ ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
3.1.11 ส่งเสริมการนาระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ และ Application ของมหาวิทยาลัยมาใช้เพื่อ
พัฒนาการบริหารจัดการคณะ
3.1.12 ส่งเสริมระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อรองรับการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.1.13 ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมหรือนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมต่างๆ
ตามพันธกิจของคณะ
3.1.14 จัดทาแผนบริหารความเสีย่ ง ดาเนินงาน กากับติดตาม และประเมินผลตามแผนบริหารจัดการความ
เสี่ยงที่กาหนดไว้
3.1.15 บริหารงานของคณะตามหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ และสารวจผลการประเมิน
ผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรคณะฯ

- โครงการบริหารงานโปรแกรมวิชาการบัญชี
- โครงการบริหารจัดการงานกิจการนักศึกษา
- โครงการบริหารงานสาขาวิชาการตลาด
- โครงการบริหารสานักงาน
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3.2 ส่งเสริมและ
พัฒนาองค์กรให้
เป็นองค์กร แห่ง
การเรียนรู้และ
นวัตกรรม

ตัวชี้วัด
17. ผลการประเมิน
การประกันคุณภาพ
การศึกษาตามเกณฑ์
การประกันคุณภาพ
ภายใน ระดับคณะ
18. ร้อยละบุคลากร
สายสนับสนุนที่ได้รับ
การพัฒนาตามเกณฑ์
สมรรถนะที่กาหนด

มาตรการ
3.2.1 มีระบบและกลไกในการกากับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ให้เป็นไปตาม
องค์ประกอบเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง

3.2.2 ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ที่เอื้อต่อการรักษาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย
3.2.3 ปฏิบัติตามระบบการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ ตามสมรรถนะและความสามารถ
3.2.4 จัดทาแผนการบริหารและแผนการพัฒนาบุคลาการสายสนับสนุน ดาเนินงาน กากับติดตาม และ
ประเมินผลตามแผนที่กาหนดไว้
3.2.5 ส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนมีศักยภาพทักษะและสมรรถนะตามวิสัยทัศน์ พันธกิจของคณะฯ
และมหาวิทยาลัย
3.2.6 นาระบบการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information and Communication
Technology : ICT) ระดับชาติ และนานาชาติ ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดมาใช้ในการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน
3.2.7 นาระบบการพัฒนาบุคลากรด้านภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดมาใช้ในการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน
3.2.8 สร้างแรงจูงใจในการพัฒนาบุคลากรตามเส้นทางความก้าวหน้าทางสายวิชาชีพ เพื่อให้มีความมัน่ คง
ทางวิชาชีพ
3.2.9 ยกย่องเชิดชูคนดี คนเก่ง
19. จานวนกิจกรรม
3.2.10 ส่งเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการจัดการความรู้ภายในคณะ
แลกเปลีย่ นเรียนรู/้ การ 3.2.11 ส่งเสริมการพัฒนาแนวทางปฏิบัติที่ดี/องค์ความรู้/นวัตกรรมในการทางาน

โครงการ
- กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับคณะ

- โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการ
จัดการ

กิจกรรมการจัดการความรู้/การแลกเปลีย่ นรู้
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ตัวชี้วัด

มาตรการ

โครงการ

3.3.1 ทบทวนหรือตรวจสอบความเป็นปัจจุบันของความร่วมมือระหว่างเครือข่ายกับคณะ
3.3.2 ทบทวน วิเคราะห์ และกาหนดกิจกรรมที่เหมาะสมในการดาเนินการร่วมกัน ระหว่างคณะกับ
เครือข่าย
3.3.3 แสวงหาและพัฒนาความร่วมมือระหว่างเครือข่ายกับคณะ
3.3.4 ประเมินผลความสาเร็จของความร่วมมือ
3.4.1 ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย
3.4.2 ทบทวนและกาหนดแนวทาง วิธีการ และช่องทางในการจัดหารายได้ของคณะฯ
3.4.3 กาหนดนโยบายให้มีหลักสูตรระยะสั้นที่ก่อให้เกิดรายได้ จัดทาหลักสูตรระยะสั้นในการสร้างเสริม
ฝีมือแรงงานตามความต้องการของหน่วยงานในเขตพื้นที่ และเขตเศรษฐกิจพิเศษ หรือความ
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ โดยให้สามารถสะสมเป็นหน่วยกิตสาหรับการศึกษาในระดับ
ปริญญา และกาหนดภาระงาน (Work load) เพิ่มเติมจากภาระงานปกติให้กับบุคลากรที่พัฒนา
หลักสูตรระยะสั้นที่ก่อให้เกิดรายได้
3.4.4 กาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อแสวงหากลุม่ ลูกค้าสาหรับหลักสูตรระยะสั้น
3.4.5 สร้างความร่วมมือของเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก เพื่อนาไปสู่งานบริการที่ก่อให้เกิดรายได้
3.4.6 จัดทามาตรการหรือแนวปฏิบัติในการให้บริการทรัพย์สินและทรัพยากรในการดาเนินงานของคณะฯ
ที่เป็นประโยชน์ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างคุ้มค่าคุ้มทุน
3.4.7 กาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อแสวงหากลุม่ ลูกค้ามาใช้บริการทรัพย์สินและทรัพยากรในการ
ดาเนินงานของคณะฯ ผ่านช่องทางที่หลากหลาย

- โครงการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
กับมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ คณะ
วิทยาการจัดการ
- กิจกรรมตามข้อตกลงความร่วมมือเครือข่าย
ต่างๆ ของคณะวิทยาการ
- โครงการอบรมสัมฤทธิบัตร
- โครงการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- การให้บริการทรัพย์สินและทรัพยากรใน
การดาเนินงานของคณะฯ แก่หน่วยงาน
ภายนอก

จัดการความรู้ของ
บุคลากร
3.3 สร้าง
เครือข่ายความ
ร่วมมือด้าน
วิชาการหรือการ
พัฒนาองค์กร
3.4 พัฒนาระบบ
และกลไกการ
จัดหารายได้ที่
เป็นรูปธรรม

20. จานวนเครือข่ายที่
ดาเนินกิจกรรมความ
ร่วมมือด้านวิชาการ
หรือการพัฒนาองค์กรที่
บรรลุวตั ถุประสงค์
21. จานวนหลักสูตร
ระยะสั้นที่ก่อให้เกิด
รายได้

