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มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  แม่สอด ตระหนักถึงความส าคัญของการปรับปรุงและ

พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด เพ่ือให้ได้คุณภาพและมาตรฐานของการจัด
การศึกษาที่เป็นที่ยอมรับและสามารถแข่งขันได้ สอดคล้องกับสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ในปัจจุบันและอนาคตและด้วยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดีพ.ศ.2546 หมวด 3 ในมาตรา 14 ได้ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี เพ่ือ
แปลงเป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปีและก าหนดแนวในการจัดสรรงบประมาณตอบสนองต่อ
นโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐที่ปรับเปลี่ยน ดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด จึงได้
จัดท าแผนกลยุทธ์ 5 ปี เพ่ือใช้ระหว่างปี พ.ศ.2556-2560 เพ่ือให้คณะมีแผนแม่บทที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.
2555-2559) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 -2565) และยุทธศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางท่ีแสดงถึงยุทธศาสตร์รวมถึงกลยุทธ์ต่างๆ เพ่ือพัฒนาของคณะ 
ตลอดจนหน่วยงานภายในคณะ แผนกลยุทธ์นี้จัดท าขึ้นโดยการใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกของคณะ  ระดมความคิดเห็นผ่านการประชุมสัมมนา  วันที่ 9-
11 เมษายน 2555 ณ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และจากการประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
ทบทวนแผนและตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2556 ณ ห้องประชุมศรีสักทอง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  แม่สอด หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารแผนกลยุทธ์ 5 ปีของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด ประจ าปี พ.ศ.2556-2560 นี้ จะช่วยส่งเสริมความเข้าใจ
เกี่ยวกับทิศทางการปฏิบัติและการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด เป็นแนวทางให้
บุคลากรและหน่วยงานต่างๆ ใช้เป็นเครื่องมือส าหรับการด าเนินงานการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ
ที่เป็นรูปธรรมที่จะส่งผลให้มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด  ประสบความส าเร็จตามมุ่งหวัง
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทพ้ืนที่ชายแดนและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปีพ.ศ. 
2558 และรองรับกับการขับเคลื่อนไปสู่วิสัยทัศน์ที่มหาวิทยาลัยต้องการต่อไปในอนาคต 

  
อาจารย์จ านรรจ์ เสนาะเมือง 

ผู้อ านวยการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  แม่สอด   

 
 
 
 
 

ค าน า 

 



 
 

1. บทน า 

การจัดแผนกลยุทธ์ส าหรับองค์กรเป็นสิ่งที่มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการ
บริหารจัดการองค์กรภาครัฐแนวใหม่ เป็นกระบวนการเชิงวิเคราะห์สังเคราะห์ที่ ผ่านกระบวนการ
จัดท าอย่างมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ตั้งไว้สอดคล้องกับสถานภาพภายใต้บริบทแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ  การเมือง  
เทคโนโลยี และอ่ืนๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง เป็นเครื่องมือที่ใช้เป็นกรอบการก าหนดทิศ
ทางการปฏิบัติและการพัฒนาองค์กร และเป็นแนวทางให้บุคลากรและหน่วยงานต่างๆ ในองค์กรใช้
เป็นเครื่องมือส าหรับการแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติต่อไป 

สืบเนื่องตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 
2546 หมวด 3 มาตรา 14 ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี เพ่ือแปลงเป็น
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  และก าหนดแนวทางในการจัดสรรงบประมาณตอบสนองต่อนโยบาย
และยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่เปลี่ยนแปลง  ประกอบกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
พ.ศ.2551-2555 ได้สิ้นสุดลงจากเหตุที่กล่าวมา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรจึงมีความจ าเป็นต้อง
ปรับแผนกลยุทธ์เพ่ือใช้ระหว่างปี พ.ศ.2556-2560 เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีแผนแม่บทที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ  ยุทธศาสตร์กระทรวง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  11 (พ.ศ.
2555-2559) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) ตลอดจนยุทธศาสตร์
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยส าหรับหน่วยงานระดับคณะ ส านัก 
สถาบัน ตลอดจนหน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัย ช่วยส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัยและแนวทางการปฏิบัติร่วมกันของบุคลากรที่เกี่ยวข้องใช้เป็นเครื่องมือส าหรับการ
ด าเนินงาน การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมที่จะส่งผลให้มหาวิทยาลัยประสบ
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 
2. สาระส าคัญของแผนกลยุทธ์ 5 ปี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด   
ประจ าปีพ.ศ.2556-2560  

2.1  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์ เป้าหมายหลัก 
วิสัยทัศน์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีมาตรฐานทางวิชาการ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นที่พ่ึงแก่ท้องถิ่นและประเทศเพ่ือนบ้าน 
พันธกิจ 

                   1. เสริมสร้างโอกาสอุดมศึกษาให้แก่ชุมชนท้องถิ่นและประเทศเพ่ือนบ้าน 
                    2. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 

ข ข 



  3. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่นและประเทศเพ่ือนบ้าน 
  4. สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรมและงานวิจัยสู่ชุมชนท้องถิ่น 
  5. ท านุบ ารุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 

6. บริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
  เป้าประสงค์ 

1. คนในท้องถิ่นได้รับโอกาสอุดมศึกษาที่มีคุณภาพสู่ประชาคมอาเซียน 
2. บัณฑิตที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสู่การแข่งขันในประชาคมอาเซียน 
3. คน ชุมชน ท้องถิ่นอยู่ดีมีสุข เข้มแข็ง มีวัฒนธรรมและศีลธรรม พ่ึงพา 

ตนเองได ้
4. สังคมมีองค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับปัญหาและความ

ต้องการของท้องถิ่น 
5. องค์กรมีการธ ารงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและเรียนรู้

วัฒนธรรมประเทศอาเซียน 
6. องค์กรมีระบบบริหารจัดการ และการพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพตามหลัก

ธรรมาภิบาลสู่สากล 

เป้าหมายหลัก 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  แม่สอดได้รับการรับรองมาตรฐานการจัด

การศึกษาจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)   ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และกระทรวงศึกษาธิการ 

 
อัตลักษณ์  “ความรู้คู่ชุมชน” 

เอกลักษณ์  ทักษะด้าน ICT 
 

2.2 ประเด็นยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย  6 ประเด็นยุทธศาสตร์   
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  การเสริมสร้างโอกาสอุดมศึกษาแก่ท้องถิ่นที่มีคุณภาพสู่ประชาคมอาเซียน 

มีกลยุทธ์  1  กลยุทธ์หลักในการด าเนินงาน  ไดแ้ก่ 
1.1 เสริมสร้างโอกาสอุดมศึกษาแก่ท้องถิ่นให้ทั่วถึงและหลากหลายรูปแบบ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามมาตรฐานและสู่ประชาคมอาเซียน 
มีกลยุทธ์  2  กลยุทธ์หลักในการด าเนินงาน  ไดแ้ก่ 
2.1 สร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการและคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนให้แก่บัณฑิต 
2.2 เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันให้กับบัณฑิต 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาคน ชุมชนท้องถิ่นให้อยู่ดีมีสุข เข้มแข็ง มีศีลธรรม และพ่ึงพา
ตนเองได้ 

มีกลยุทธ์  1  กลยุทธ์หลักในการด าเนินงาน  ไดแ้ก่ 

ค 



3.1  เสริมสร้างศักยภาพและมาตรฐานการบริการวิชาการแก่สังคม การพัฒนาคน ชุมชน 
สังคม ให้เข้มแข็ง พ่ึงพาตนเองได้ ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมสู่ท้องถิ่นและสากล 

มีกลยุทธ์  2  กลยุทธ์หลักในการด าเนินงาน  ไดแ้ก่ 
4.1 พัฒนาขีดความสามารถการท าวิจัย และการเผยแพร่ให้กับอาจารย์/เจ้าหน้าที่ 
4.2 จัดหาแหล่งทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์          

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การท านุบ ารุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและเรียนรู้วัฒนธรรม
ของประเทศอาเซียน 

มีกลยุทธ์  1 กลยุทธ์หลักในการด าเนินงาน  ไดแ้ก่ 
5.1ท านุบ ารุง อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ปกป้อง เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาลสู่สากล 

มีกลยุทธ์ 3 กลยุทธ์หลักในการด าเนินงาน  ไดแ้ก่ 
6.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
6.2 พัฒนาระบบการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
6.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 

ง 



แผนที่ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด พ.ศ.2556-2560 
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จ 

วิสัยทัศน์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   แม่สอด  เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีมาตรฐานทางวิชาการ เทคโนโลยีสารสนเทศ  
เป็นที่พึ่งแก่ท้องถิ่นและประเทศเพื่อนบ้าน 

 

คุณภาพบัณฑิตและผลงานวิชาการ  เป็นที่ยอมรับของชุมชนท้องถิ่นและประเทศเพ่ือนบ้าน  
รวมท้ังเป็นที่พ่ึงพิงทางวิชาการให้กับชุมชนท้องถิ่น 

2.1  สร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการและคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนให้แกบ่ัณฑิต 

มิติด้านประสิทธิผล 

มิติด้านคณุภาพ 

2.2 เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับบัณฑิต 3.2 เสริมสร้างศักยภาพ และมาตรฐานการบริการวิชาการ
แก่สังคม การพัฒนาคน ชุมชน สังคมให้เข้มแข็งยั่งยืน

พึ่งพาตนเองได้  ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
4.2 จัดหาแหล่งทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัย จาก

ภายในและภายนอก 

6.1  พัฒนาระบบบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ 

5.1 ส่งเสริมให้นักศึกษาไดเ้รียนรู้  ฟ้ืนฟูและ
อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 

มิติด้าน
ประสิทธิภาพ 

4.1  พัฒนาขดีความสามารถการท าวิจัย
และเผยแพร่ให้กับอาจารย/์เจ้าหน้าท่ี 

6.2 พัฒนาระบบการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร 

มิติด้านการพัฒนา
องค์การ 

ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษาจาก  สมศ. สกอ. 
กพร. 

1.1 สรา้งเสริมโอกาสอุดมศึกษาแก่ท้องถิ่นให้
ทั่วถึง และหลากหลาย 

6.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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หลักกำรและเหตุผล 

 การจัดแผนกลยุทธ์ส าหรับองค์กรเป็นสิ่งที่มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการ
บริหารจัดการองค์กรภาครัฐแนวใหม่  เป็นกระบวนการเชิงวิเคราะห์สังเคราะห์ที่ผ่านกระบวนการ
จัดท าอย่างมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ตั้งไว้  สอดคล้องกับสถานภาพภายใต้บริบทแวดล้อมทางสังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  
เทคโนโลยี  และอ่ืน ๆ  ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง  เป็นเครื่องมือที่ใช้เป็นกรอบการก าหนดทิศ
ทางการปฏิบัติและการพัฒนาองค์กร  และเป็นแนวทางให้บุคลากรและหน่วยงานต่างๆ ในองค์กรใช้
เป็นเครื่องมือส าหรับการแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติต่อไป 
 สืบเนื่องตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.
2546  หมวด 3  มาตรา 14 ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี  เพ่ือแปลงเป็น
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี และก าหนดแนวทางในการจัดสรรงบประมาณตอบสนองต่อนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่เปลี่ยนแปลง  ประกอบกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร พ.ศ.
2548-2551 ได้สิ้นสุดลงจากเหตุที่กล่าวมา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรจึงมีความจ าเป็นต้อง
ปรับแผนกลยุทธ์เพ่ือใช้ระหว่างปี พ.ศ.2556-2560 เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีแผนแม่บทที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ  ยุทธศาสตร์กระทรวง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.
2555-2559) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) ตลอดจนยุทธศาสตร์
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยส าหรับหน่วยงานระดับคณะ 
ส านัก สถาบัน  ตลอดจนหน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัย ช่วยส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการ
พัฒนามหาวิทยาลัยและแนวทางการปฏิบัติร่วมกันของบุคลากรที่เก่ียวข้องใช้เป็นเครื่องมือส าหรับการ
ด าเนินงาน การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมที่จะส่งผลให้มหาวิทยาลัยประสบ
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 

สถำนกำรณ์และแนวโน้มกำรพัฒนำอุดมศึกษำ 
 1.  กำรแข่งขันด้ำนคุณภำพและมำตรฐำนเพื่อควำมอยู่รอดของสถำบันอุดมศึกษำ 

    บทบาทการพัฒนาอุดมศึกษามีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน  เพ่ือขยายจ านวนการรับ
นักศึกษาเพ่ือรองรับโอกาสและสร้างความเสมอภาคให้กับผู้ต้องการเข้าศึกษาจ านวนมากขึ้น จาก
มหาวิทยาลัยของรัฐที่จ ากัดการรับเปลี่ยนมาเพ่ิมขยายจ านวนทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ  ผู้ต้องการ
เข้าศึกษาต่อมีโอกาสทางเลือกมากขึ้น ถ้ามหาวิทยาลัยใดขาดคุณภาพและมาตรฐานอาจจะท าให้
จ านวนนักศึกษาลดน้อยลง  ท าให้มหาวิทยาลัยต่างๆ ต้องพัฒนาตนเอง ต้องสร้างความหลากหลายใน
ระบบวิชาการ  รูปแบบการให้บริการวิชาการท่ีหลากหลาย  บริการชื่อเสียง  จัดการศึกษาที่มีคุณภาพ  
ประสิทธิภาพและมาตรฐาน 
     นอกจากนี้ยังมีการรุกเชิงการตลาดจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ  โดย
มุ่งหวังให้บริการการศึกษาเป็นสื่อในการแข่งขันเชิงคุณภาพความเชื่อมั่นและมีระบบการจูงใจที่ดีกว่า
หลากหลายรูปแบบมีการจัดอันดับสถาบันท าให้สถาบันอุดมศึกษาต้องหันกลับมาพัฒนาตนเองมากขึ้น  
เพ่ือความอยู่รอดของตนเอง 
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 2.  นโยบำยกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนภำคบังคับ  12  ปี 
     นโยบายรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันจันทร์ที่  18  กุมภาพันธ์  2551  นโยบายสังคม  
และคุณภาพชีวิต  ข้อ 2.1.4  ด้านนโยบายการศึกษาด าเนินการให้บุคคลมีสิทธิเสมอกันในการรั บ
การศึกษา  12  ปี  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งสนับสนุนผู้ยากไร้   ผู้พิการหรือทุพพลภาพหรืออยู่ใน
สภาวะยากล าบากให้ได้รับการศึกษาและเพ่ิมโอกาสให้แก่เยาวชนในการศึกษาต่อ   ฝ่ายกองทุนให้
กู้ยืมที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคตและเชื่อมโยงกับนโยบายการผลิตบัณฑิตเพ่ือตอบสนองความต้องการ
บุคลากรที่มีความรู้  ความสามารถ  ของประเทศ  รวมทั้งต่อยอดให้ทุนการศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศ 
         จากนโยบายรัฐบาลดังกล่าวท าให้จ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเพ่ิมมาก
ขึ้น เป็นแรงผลักให้รัฐต้องขยายสถานที่ในระบบชั้นเรียนปกติ  ท่ามกลางความไม่พ ร้อมของ
สถานศึกษาในการรับนักศึกษาด้านคุณภาพ  การขยายโอกาสทางการศึกษาในเชิงปริมาณ  อาจ
ก่อให้เกิดความหย่อนยานเชิงคุณภาพและประสิทธิภาพ  เมื่อนักเรียนเหล่านั้นจบการศึกษาเพ่ิมมาก
ขึ้น  มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาต้องเตรียมความพร้อม  เพ่ือพัฒนาบุคคลเหล่านั้นให้ มี
คุณภาพประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่ยอมรับในรูปแบบการจัดการศึกษาที่หลากหลายในระบบ
ชั้นเรียนปกติและระบบการสอนทางไกล  ระบบภาคพิเศษหรือภาคสมทบ  เพ่ือรองรับนโยบายรัฐ
ดังกล่าว 
 

 3. ควำมเจริญก้ำวหน้ำทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
                    ปัจจุบันระบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีความเจริญก้าวหน้าและ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีการใช้กันอย่างแพร่หลาย สะดวก รวดเร็ว  ทั่วถึง ผ่านระบบเครือข่ายที่มี
ประสิทธิภาพทั่วภูมิภาคของโลก การพัฒนาอุดมศึกษาจึงต้องพัฒนาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
และความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ต้องใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
พัฒนาการบริหารจัดการและการเรียนการสอนมากขึ้น 
 

 4.  พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี  พ.ศ.2546 
         พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546  
ได้ก าหนดให้ส่วนราชการ   รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานภาครัฐบริหารราชการ ปฏิบัติราชการ เพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด  ดังนี้ 

1) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
2) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
4) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 
5) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 
6) ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 
7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ 

       สืบเนื่องจากพระราชกฤษฎีกา  ฉบับดังกล่าว   มหาวิทยาลัยซึ่งถือว่าเป็นส่วนราชการ
หนึ่งที่ต้องทบทวน  ปรับปรุงกลยุทธ์  ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเป็นเลิศ  สามารถ
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รองรับกับการพัฒนาประเทศในยุคโลกาภิวัฒน์  โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและ
ประโยชน์สุขของประชาชน  เพ่ือพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนที่ดีขึ้น  ปรับบทบาทภารกิจ
และขนาดให้มีความเหมาะสม  ยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐานการท างานให้อยู่ในระดับสูง
และเทียบเท่าเกณฑ์สากลและตอบสนองต่อการบริหารปกครองในระบอบประชาธิปไตย ตามแนวทาง
การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่  และตามที่ก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.2546 
 

 5.  กรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15  ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565) 
      ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ (2551 : ก-ซ)  ได้จัดท า
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15  ปี  ฉบับที่  2 (พ.ศ.2551-2565)  โดยสรุปเป็นบทความบริหาร 
(Executive  Report)  ดังนี้ เป้าหมายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 เมื่อสิ้นสุดแผนใน
ปี พ.ศ.2565 คือ การ “ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย  เพ่ือผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ
สามารถปรับตัวส าหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต  พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้า งความรู้และ
นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในโลกาภิวัตน์  สนับสนุนการพัฒนาที่
ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย  โดยใช้กลไกลของ ธรรมาภิบาล   การเงิน   การก ากับมาตรฐาน  และ
เครือข่ายอุดมศึกษาบนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ  ความหลากหลาย  และเอกภาพเชิงระบบ” 

      กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวฉบับที่สอง  ครอบคลุมช่วงเวลา 15  ปี  ระหว่าง พ.ศ.
2551-2565 จัดท าโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  ภายใต้การก ากับของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)  และสถาบันคลังสมองของชาติ ภายใต้มูลนิธิส่งเสริม
ทบวงมหาวิทยาลัย  ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  กรอบแผนอุดมศึกษาเกิดจาก
การสังเคราะห์  วิเคราะห์  ข้อมูลความคิดเห็นที่ได้จากการประชุมระดมสมองประมาณหนึ่งร้อยครั้ง
ระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งจากหน่วยงานรัฐ  การวางแผน  การจัดทรัพยากรและการศึกษา  ได้ปรึกษา
กับภาคการผลิตและบริการ  กลุ่มประชาสังคม  เยาวชนนิสิตนักศึกษา  สถาบันอุดมศึกษารวมถึง
วิทยาลัยชุมชน  มีการสัมภาษณ์ผู้รู้ ผู้น าทางการเมืองระดับประเทศ ผู้น าองค์กรปกครองท้องถิ่น ศึกษา
เอกสารวิชาการ และท าวิจัยเพ่ิมเติม 

      กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวฉบับที่สองนี้  ออกแบบโดยค านึ งถึงมิติบูรณาการและ
องค์รวมของการพัฒนาอุดมศึกษาเพ่ือก าหนดทิศทางยุทธศาสตร์(Strategic  direction)  สาระหลักมี
สองส่วน  ส่วนแรกเป็นการวิเคราะห์ภาพฉายและนัยยะส าคัญที่เป็นปัจจัยแวดล้อมรุมเร้า  ส่งผล
กระทบต่อมนุษย์และโลก  ประเทศไทย  จนถึงอุดมศึกษา  ส่วนสองเป็นปัจจัยภายในระบบอุดมศึกษา  
ภาพฉายปัจจุบันและอนาคต (Scenario)  มี  7  เรื่อง  คือ  ความเปลี่ยนแปลงด้านประชากร  
พลังงานและสิ่งแวดล้อม  การมีงานท าและตลาดแรงงานในอนาคต  การจัดการความขัดแย้งและ
ความรุนแรง  การกระจายอ านาจการปกครองเยาวชนไทย  นักศึกษาไทยและบัณฑิตในอนาคต  และ
เศรษฐกิจพอเพียง  ปัจจัยภายในระบบอุดมศึกษาได้พิจารณา  9  ประเด็น  ได้แก่  รอยต่อกับ
การศึกษาระดับอ่ืน  การแก้ปัญหาอุดมศึกษาในปัจจุบัน  ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ  การ
พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  การเงินอุดมศึกษา  การพัฒนาบุคลากรใน
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อุดมศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษา  การพัฒนาอุดมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้  และโครงสร้างพ้ืนฐานการเรียนรู้ 

       ควำมเปลี่ยนแปลงด้ำนประชำกร  ประชากรไทยยังเพ่ิมขึ้นต่อไปอย่างช้าๆ  จ านวน
เด็กและเยาวชนที่ลดลง  อัตราการปันผลประชากรที่จะหมดไป  และผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้นต่อเนื่อง  ภาพ
ฉายดังกล่าวชี้ให้อุดมศึกษาโดยเฉพาะส าหรับประชากรวัยอุดมศึกษา  18 - 22  ปี  ต้องลดการ
ขยายตัวอย่างไม่มีจุดสิ้นสุดเช่น  หลายทศวรรษที่ผ่านมา  โดยเน้นคุณภาพ  อุดมศึกษาต้องเพ่ิม
บทบาทด้านการเพ่ิมผลิตภาพเศรษฐกิจของกลุ่มวัยท างาน  เน้นการศึกษาต่อเนื่องเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนงานและอาชีพ  การเกิดอาชีพใหม่  อุดมศึกษาต้องส่งเสริมผู้สูงอายุให้ยังมีผลิตภาพทางสังคม
และเศรษฐกิจ (Social an economic productivity)  พลังงำนและสิ่งแวดล้อม  เป็นปัญหาร่วม
ของทุกประเทศ  ประเทศไทยพ่ึงพิงพลังงานน าเข้าสูง  ส่งผลต่อเศรษฐกิจประเทศ  เนื่องจากราคา
พลังงานโดยเฉพาะน้ ามันเพิ่มขึ้นต่อเนื่องและจะไม่ถูกลง  การใช้พลังงานจากฟอสซิลสร้างปัญหาเรือน
กระจก  ส่งผลต่อความอยู่รอดของมนุษยชาติ  อุดมศึกษาต้องสร้างความตระหนักการอนุรักษ์พลังงาน
สิ่งแวดล้อม  และทรัพยากรธรรมชาติ  ในการศึกษาทุกระดับและในหมู่ประชาชน  ผลิตบัณฑิตและ
ความรู้ลึกด้านการอนุรักษ์และจัดการพลังงาน  พลังงานหมุนเวียนโดยเฉพาะพลังงานชีวภาพ  และ
พลังงานทางเลือก  ท างานกับภาคการผลิตเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน  เร่งเร้าความเข้าใจ
สาธารณะ  จนถึงการสร้างคนและองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทั้งดิน  น้ า  ป่าไม้ 
ระบบนิเวศ 
       ในส่วนกำรมีงำนท ำและตลำดแรงงำนในอนำคต มี 4 ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อ
ตลาดแรงงานได้แก่  โครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศ  โลกาภิวัฒน์  ความเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี และโลกสารสนเทศ  กำรเปลี่ยนโครงสร้ำงเศรษฐกิจไทยที่ชัดเจนต่อเนื่องคือภาคบริการ
และภาคอุตสาหกรรมเติบโตมาก   ส าคัญทั้งการจ้างงานและผลผลิตในรายได้ประชาชาติ  อุดมศึกษา
ต้องท างานกับภาคการผลิตจริง  จ าแนกบทบาทความส าคัญของกลไกที่ขับดันระบบเศรษฐกิจทั้ง
ผู้ประกอบการขนาดเล็ก SME ธุรกิจของครอบครัวกลุ่มส าคัญบริษัทข้ามชาติ  เพ่ือให้โจทย์ชัดและ
สร้างผลงานได้ชัดเจน  อุดมศึกษาต้องท างานทั้งกับอุตสาหกรรมรายสาขาและกลุ่มอุตสาหกรรมเชิง
พ้ืนที่  เช่น  นิคมอุตสาหกรรม  ผลิตบัณฑิต  ฝึกอบรมและเพ่ิมผลิตภาพในลักษณะ demand  led  
ท างานกับหน่วยงานวางแผนและภาคการผลิตเพ่ือผลักดันอุตสาหกรรมความรู้  วิเคราะห์และชักน า
ภาคบริการใหม่ที่ส าคัญจากการพิจารณาห่วงโซ่มูลค่าของบริการแต่ละประเภท  ความรู้และ
เทคโนโลยีที่ใช้ในแต่ละห่วงโซ่  ภาคเกษตรแม้จะลดสัดส่วนในรายได้ประชาชาติ  แต่คนยังอยู่ภาค
เกษตรในสัดส่วนที่สูงมีแรงงาน  มีแรงงานออกจากภาคเกษตรปีละนับหมื่นคน  เป็นกระแสที่ยากที่จะ
หยุดยั้งและหวนกลับ  แต่ประเทศไทยต้องยืนหยัดให้ภาคเกษตรรองรับคนที่อยู่ในภาคเกษตรให้อยู่ได้
และอยู่ได้ดีขึ้น  อุดมศึกษาต้องช่วยเตรียมความรู้และสร้างทักษะให้แรงงานที่ออกจากภาคเกษตร
จนถึงระดับหนึ่งก่อนเข้าสู่ภาคการผลิต   สร้างมูลค่าเ พ่ิมและความส าคัญของระบบเกษตรทั้งเกษตร
น้ าฝนเกษตรก้าวหน้า  เน้นความส าคัญของภาคเกษตรต่อความมั่นคงทางอาหาร (Food  security)  
ในระดับครอบครัว  ชุมชน  พ้ืนที่  และประเทศ  เป็นผู้รู้ผู้เล่นส าคัญด้านอุตสาหกรรมอาหารและการ
แปรรูปวัตถุดิบการเกษตร  ในส่วนโลกำภิวัฒน์  อุดมศึกษาจะถูกกระทบและมีทั้งโอกาสที่จะเติบโต
จากโลกาภิวัฒน์และการเปิดเสรีทางบริการการศึกษา  โดยเฉพาะตามข้อตกลงของ  WTO  ข้อตกลง
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พหุภาคี  และทวิภาคี  จากการที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี  2558  ที่พลเมืองส่วน
ใหญ่เป็นมุสลิมและพูดภาษาบาฮาสาอินโดนีเซีย  อุดมศึกษาไทยสามารถวางต าแหน่งผู้เล่นหลักใน
อาเซียนได้โดยการดูต้นแบบจากประชาคมยุโรป  เช่น  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือให้เกิด
มาตรฐานการศึกษาและปริญญาที่ยอมรับร่วมกันได้(Mutual  recognition)  อุดมศึกษาไทยต้อง
เตรียมความพร้อมส าหรับ  ”ศตวรรษแห่งเอเชีย” ที่จีนและอินเดียเป็นผู้เล่นส าคัญ  ตระหนักว่า  
ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี  น ามาซึ่ง “ผลิตภาพ” (Productivity)  และ “นวัตกรรม” 
(Innovation)  ในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการ  เรียนรู้จากนักคิดอนาคต  (Futurists)  ต่อ
เทคโนโลยีที่มองไม่เห็นในวันนี้  หน่วยงานที่ส าคัญของรัฐได้ร่วมกับภาคเอกชนก าหนดแผน
ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  เทคโนโลยีสารสนเทศ  ที่อุดมศึกษาเข้าไปเป็นผู้เล่นส าคัญ  
โลกยุคสำรสนเทศ  เป็นสังคมไร้พรมแดน  เกิดการจ้างงานและความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ การเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารและความรู้กระท าได้ง่าย  เทคโนโลยีแพร่กระจายอย่างกว้างขวาง  โดยไม่มีข้อจ ากัด
ด้านเวลาและสถานที่  มีนวัตกรรมและตลาด แรงงานใหม่ๆ  ที่มีมูลค่าเพ่ิมและมูลค่าสูง  บนฐานของ
นวัตกรรม  ทรัพยากรมนุษย์  โครงสร้างพื้นฐานและสารสนเทศ 
        กำรกระจำยอ ำนำจกำรปกครอง  เป็นภาพฉายที่ส าคัญที่ประเทศไทยไม่มีประสบการณ์
มาก  แต่จะเพ่ิมความส าคัญต่อความเป็นไปและความเป็นอยู่ของบ้านเมืองในอนาคตอย่างสูง  
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  ได้ก าหนดให้มีการกระจายอ านาจการ
ปกครองสู่ท้องถิ่น  โดยมีแนวทางการกระจายอ านาจประกอบด้วยการถ่ายโอนภารกิจ  การกระจาย
อ านาจการเงิน  การถ่ายโอนบุคลากร  การพัฒนาระบบตรวจสอบและการมีส่วนร่วมของประชาชน  
การปรับปรุงการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบ  
การก ากับดูแลการถ่ายโอนภารกิจ  และการสร้างระบบประกันคุณภาพบริการสาธารณะ  อปท. 
ต้องการการสนับสนุน  ความเชี่ยวชาญในการติดตั้งระบบ  การจัดการความรู้  การฝึกอบรมและ
ยกระดับความสามารถของบุคลากร  เป็นต้น  นอกจากนี้  ท้องถิ่นยังมีงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
จากส่วนกลาง  และมีรายได้จากการจัดเก็บภาษีค่าบ ารุง  และค่าธรรมเนียม  การที่อุดมศึกษาท างาน
กับท้องถิ่นจะเสริมภารกิจหลักหนึ่งของอุดมศึกษาคือการบริการสังคมให้โดดเด่น  รองรับเหตุผลของ
การจัดตั้งและการส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาบางกลุ่มที่อยู่ในภูมิภาคและท้องถิ่น  งบประมาณ อปท.
เป็นแหล่งรายได้ที่จะเพ่ิมความส าคัญสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่ในการท างานกับ อปท.  อุดมศึกษา
ควรรวมตัวท างานเป็นเครือข่ายพ้ืนที่  (เชิงภูมิสังคมและเขตการปกครอง)  และเครือข่ายเชิงประเด็น  
เพราะโจทย์ท้องถิ่นเป็นโจทย์บูรณาการ  ต้องการความรู้หลายระดับหลากสาขา  การท างานต้องการ
มวลวิกฤติทั้งฝ่ายอุปสงค์และอุปทานประเด็นหลักที่เป็นเรื่องใหม่ท้าทายอุดมศึกษาไทย  คือ  กำร
จัดกำรควำมขัดแย้งและควำมรุนแรง  เราเห็นว่าการต่อสู้โดยใช้ก าลังทหารด้วยกองทัพ   โดยรวมยุติ
ไปพร้อมกับการจบลงของสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อกลางทศวรรษ  1940  และการยุติสงครามเย็นที่
ท าโดยตัวแทนอีกสามทศวรรษต่อมา   สงครามสมัยใหม่เป็นการต่อสู้ระหว่างประชาชน  ไร้รูปแบบ
สงครามและภาพศัตรูชัดเจน  ความขัดแย้งและความรุนแรงในโลกกระทบประเทศไทยมากบ้างน้อย
บ้าง ความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ระเบิดขึ้นในปี พ.ศ. 2547  หลังจากมีเหตุการณ์
รุนแรงระดับเล็กต่อเนื่องมาหลายสิบปี  ด้วยปัจจัยภายในที่สะสมมาหลายร้อยปี  ผสมกับการน าเข้า
วิธีการทารุณโหดร้ายเพื่อแยกสามจังหวัดภาคใต้  รัฐบาลก าลังแก้ปัญหาด้วยความเด็ดขาดในเบื้องต้น  



 
7 

 

สร้างการเข้าถึงเข้าใจ  เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและอาชีพในปัจจุบัน  ควบคู่กับการสร้างความเข้าใจ
และโอกาสอย่างถาวรในอนาคตด้วยการศึกษา  ทั้งนี้อุดมศึกษาจะเป็นปัจจัยชี้ขาดในระยะกลางและ
ยาว 
      ทุกประเทศให้ความส าคัญต่อเด็กและเยาวชนของตนเอง  ผู้ได้รับผลโดยตรงของแผน
อุดมศึกษาระยะยาว  คือ  เยำวชนไทย  นักศึกษำไทย  และบัณฑิตในอนำคต  เด็กเยาวชนและ
นักศึกษาในวันนี้เปลี่ยนแปลงทั้งในมิติการใช้ชีวิต  การเรียนรู้  ครอบครัว  ตลอดจนภาวะเสี่ยงต่างๆ  
สะท้อนถึงแนวโน้มของสังคมภายหลังยุคอุตสาหกรรมและความทันสมัยทั้งปวง  (Post-industrial / 
Post-modern)  มีสัญญาณชี้การเปลี่ยนแปลงชีวิตงานของบัณฑิตในอนาคตที่แตกต่างจากปัจจุบัน  
อาทิเช่น  การท างานโดยมีหลายอาชีพทั้งตลอดช่วงอายุการท างานไร้สังกัด  (Freelance)  ความเสี่ยง
ต่อรายได้ไม่แน่นอน  การจับคู่ผู้ร่วมงานและเปลี่ยนผู้ร่วมงานเป็นต้น  มีความไม่สอดคล้องกัน 
(Mismatch)  ระหว่างการศึกษาและทักษะอาชีพที่พึงประสงค์ในอนาคตนอกจากความเชี่ยวชาญ
เฉพาะศาสตร์แล้ว  ความสามารถที่ส าคัญไม่ยิ่งหย่อนจะเกี่ยวกับทักษะการสื่อสาร  การท างานเป็นหมู่
คณะ  การแก้ปัญหา  การรับความเสี่ยง  การออกแบบและความสร้างสรรค์  ความรับผิดชอบทั้งต่อ
ตนเองและต่อผู้ อ่ืน  การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การบริหารจัดการตนเอง  รวมไปถึงจริยธรรม  
อุดมศึกษาควรเพ่ิมพ้ืนที่การเรียนรู้ของเยาวชนและนักศึกษาในแบบของทักษะชีวิต   ทักษะสังคม 
(Socialization)  สมรรถนะพ้ืนฐานร่วม  (Base line  competencies)  ที่ข้ามพ้นความรู้วิชาการที่
เป็นแท่ง  ความรู้และความสามารถเชิงบูรณาการที่ฝังตัว (Tacit  knowledge  and  ability)  ที่หา
ไม่ได้จากการเรียนการสอนในห้องที่ขาดปฏิสัมพันธ์  สร้างความพร้อมเพ่ือเปิดโลกทัศน์ส าหรับบัณฑิต
ในสภาวะโลกาภิวัฒน์ด้านภาษาและวัฒนธรรม  รู้และเห็นคุณค่าของพหุวัฒนธรรม  เพ่ิม mobility 
และความหลากหลาย (diversity)  ของนักศึกษาต่างวัย  ต่างภูมิหลังวัฒนธรรมและสังคม  ต่าง
เผ่าพันธุ์   รวมถึงอาจารย์  การแลกเปลี่ยนและหลักสูตรสองภาษาจะเป็นกลไกส าคัญ  อุดมศึกษาพึง
จัดให้มีกำรศึกษำในระบบ “ศิลปศำสตร์” (Liberal  Arts  Education)  ในยุค  Post  Modern-
Port  Industrialization  ทั้งนี้หมายรวมทั้งสาระแห่งศาสตร์และกระบวนการแห่งศาสตร์  เรียนรู้บน
ฐานการท างานในภาคการผลิตและภาคสังคม  (Work-based / Community-based education)  
เช่น  Internship / Apprenticeship  ในภาคการผลิตและภาคสังคม สหกิจศึกษา (Co-operative  
education), ทักษะวิศวกรรม  (Engineering  practice  school)  เศรษฐกิจพอเพียงที่ประชาชน
ชาวไทยได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้น  สถาบันอุดมศึกษายังเข้าใจและ
ปฏิบัติเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในขั้นเริ่มต้น  อุดมศึกษาควรเป็นผู้น าให้วิเคราะห์ได้ปฏิบัติได้  บนฐาน
ทรัพยากรภูมิสังคม  สร้างความรู้ใหม่เกิดผลเป็นรูปธรรม  ทั้งระดับปัจเจก  ครอบครัว  ชุมชน  พ้ืนที่  
(กายภาพ   การปกครอง  และภูมิสังคม)  องค์กร  ภาคการผลิต 
 ตามที่กล่าวแล้ว  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวมีมิติบูรณาการและองค์รวมการพัฒนา  จึง
พิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องและปัจจัยภายในอุดมศึกษาเอง ปัจจัยแรกคือ รอยต่อกับกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน  และกำรอำชีวศึกษำ  หลักฐานเชิงประจักษ์และแนวโน้มน่าเป็นห่วงคือ นักเรียนมัธยมที่เป็น
ตัวป้อนอุดมศึกษามีคุณภาพโดยรวมต่ าลง  ดูจากสัมฤทธิผลการศึกษา  จนถึงความสามารถพ้ืนฐาน
การอ่านภาษาไทยซึ่งเป็นฐานของการเรียนรู้วิชาการ  ทุกคนตระหนักว่าคุณภาพนักเรียนตกต่ าเป็นผล
จากคุณภาพของครู  เกี่ยวพันไปถึงสถานภาพที่ต่ าของครูท าให้ไม่มีนักเรียนเก่งเป็นครูหมุนเวียน
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เป็นวัฏจักรที่ต้องแก้ให้ได้  นอกจากนั้นค่านิยมด้านปริญญาท าให้มีผู้เรียนอาชีวศึกษาน้อยลงเป็น
ล าดับทั้งที่แรงงานระดับกลางจ าเป็นยิ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ  ทั้งนี้รัฐต้องจริงจังกับการ
จัดการเรื่องคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เข้มข้นกว่า
อาชีวศึกษา  อุดมศึกษาเองต้องให้เวลากับการศึกษาข้ันพื้นฐานและอาชีวศึกษาสามเรื่อง  เรื่องแรกคือ  
พัฒนำและสร้ำงครูคุณภำพสูงซึ่งเป็นตัวคูณ (Multiplier)  ท าให้มีคนเก่งมาเรียนครู  โดยมีการ
ทบทวนการผลิตครูนอกจากระบบ 5 ปี ครูมัธยมศึกษาตอนปลายและครูช่างเทคนิคต้องมีฐานแน่น
ทางวิชาการ  ทั้งฝึกสอน  รวมทั้งฝึกทักษะจริงในสถานประกอบการส าหรับครูช่างเทคนิคที่อาจ
ต้องการเวลาเพ่ิมมากกว่าหนึ่งปี  เรื่องที่สองคือ  กำรพัฒนำเด็กที่มีควำมสำมำรถพิเศษ  ซึ่งเป็น
เสมือนหัวรถจักรส าหรับประเทศไทยในอนาคต  เรื่องสามคือ  อุดมศึกษาต้องเปิดโอกาสให้ผู้จบ
อำชีวศึกษำและก ำลังท ำงำนสำมำรถเข้ำศึกษำต่อในอุดมศึกษำได้ด้วยควำมยืดหยุ่น  ประกอบ
อาชีพต่อไป  ไม่ต้องทิ้งงานทิ้งอาชีพ  ศึกษาในเงื่อนไขเวลาที่ไม่บีบรัด  ไม่ผูกมัดนักศึกษาที่เป็นผู้ขับ
ดันภาคการผลิตจริง  ไม่ก าหนดว่าต้องเรียนส าเร็จในเวลาอันสั้นเช่นระบบการศึกษา  4  ปี  ซึ่งเป็น
เรื่องของนิสิตนักศึกษาในวัย  18-22  ปี  และการสะสมหน่วยกิตในท านองธนาคารหน่วยกิต (Credit  
Bank)   
 ในส่วนของระบบอุดมศึกษาปัจจุบันที่สถาบันให้ปริญญาประมาณร้อยละห้าสิบแห่งที่สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ  มีความซ้ าซ้อน แย่งชิงนักศึกษาและทรัพยากร  มีปัญหาคุณภาพ  กำร
แก้ปัญหำอุดมศึกษำปัจจุบัน  ต้องให้กลไกมำตรฐำนและกำรจัดสรรทรัพยำกร  เพ่ือลดเลิกหลักสูตร
ที่ไม่ใช่ความต้องการของสังคมหรือการพัฒนาเศรษฐกิจ ปิดหน่วยงานที่มีคุณภาพการศึกษาต่ า  เกิด
ระบบอุดมศึกษาที่แบ่งงานกันท า (Division  of  labor)  วางต าแหน่งของแต่ละสถาบันให้เหมาะสม 
(Positioning)  แบ่งอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม  คือ กลุ่มวิทยาลัยชุมชน,  กลุ่มมหาวิทยาลัยสี่ปีและ
มหาวิทยาลัยศิลปะศาสตร์ , กลุ่มมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยเฉพาะทาง  
มหาวิทยาลัย Comprehensive , และกลุ่มมหาวิทยาลัยวิจัย  มหาวิทยาลัยบัณฑิต  ทั้งสี่กลุ่มจะ
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากลภาคการผลิตจริง  
การพัฒนาอาชีพ  คุณภาพชีวิต  ความเป็นอยู่ระดับท้องถิ่นและชุมชน  การรองรับการเปลี่ยนอาชีพ  
เปลี่ยนงาน  เลิกจ้างงาน  การพัฒนาผลิตภาพของผู้ท างานต่อเนื่อง  ผู้ที่พ้นวัยท างาน  จนถึงการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต  ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ  ช่วยการก าหนดทิศทางจนถึงการพัฒนา
มหาวิทยาลัยได้เร็ว  อุดมศึกษาไทยต้องปรับปรุงเรื่องนี้ตั้งแต่ระดับองค์กร  ก าหนดและก ากับนโยบาย
คือสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารทุกระดับข้อเสนอของแผนอุดมศึกษาระยะยาวคือสร้างกลไกพัฒนาผู้
ด ารงต าแหน่งสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารระดับต่างๆ  ปรับระบบธรรมาภิบาลซึ่งรวมถึงโครงสร้าง
สภามหาวิทยาลัยให้มีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเป็นหลัก  สภามหาวิทยาลัยมีส านักงานเลขาธิการ
ท างานเต็มเวลาสนับสนุน  จนถึงการปรับคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ท าหน้าที่คณะมนตรีหรือ
คณะกรรมาธิการ  (Commission)  ที่มีมนตรีหรือกรรมาธิการ (Commissioners)  เต็มเวลา  และ
ปรับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้สอดคล้องกัน 
 ในการประเมินความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย  มหาวิทยาลัยไทยไม่ติดกลุ่ม
มหาวิทยาลัยชั้นน าที่มีคุณภาพทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาค ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
ของประเทศต่ า  โครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับท้ายๆ  ของประเทศที่ได้รับการจัดอันดับ  
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อุดมศึกษาเป็นองค์ประกอบหนึ่งของระบบวิจัยของประเทศ   การสร้างความเป็นเลิศของการวิจัยของ
อุดมศึกษาจึงขึ้นกับการวางโครงสร้างระบบวิจัยในภาพรวม  ซึ่งรวมถึงนโยบายระบบวิจัย  การจัดสรร
ทรัพยากรวิจัย  การบริหารจัดการทุนวิจัย  ตลอดจนการประสานพลังระหว่างหน่วยงานปฏิบัติการวิจัย  
ความเชื่อมโยงการท างานร่วมกันระหว่างภาคเอกชนในฐานะองค์กรอุดมปัญญา  อุดมศึกษาถูกคาดหวัง
ว่าเป็นกลไกส าคัญในกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ  ด้วยความจ ากัดของ
ทรัพยากรและนักวิจัยคุณภาพสูง  อุดมศึกษาต้องโฟกัสโจทย์วิจัยและสร้างกลไกความเป็นเลิศ  ระบบ
การประเมินสมรรถนะการวิจัยของกลุ่มวิชาการในมหาวิทยาลัย  ระบบ Research  Assessment  
Exercise (RAE)  ที่ใช้ในต่างประเทศควรน ามาประยุกต์และปรับใช้  เพ่ือการประเมินความสามารถการ
วิจัยและจัดสรรทรัพยากรเพ่ือการวิจัยส าหรับอุดมศึกษาไทย  มหาวิทยาลัยควรผลักดันให้เกิดระบบวิจัย
แห่งชำติ  ที่ควรประกอบด้วยองค์กรระดับชาติที่ก าหนดนโยบายวิจัย  องค์กรจัดสรรเงินทุนวิจัยและ
หน่วยงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยเป็นผู้เล่นส าคัญ สร้างระบบควำมเชื่อมโยงระหว่ำงอุดมศึกษำและภำค
กำรผลิต  เพ่ือให้อุดมศึกษาท าภารกิจจากมุมอุปสงค์ (demand  led)  เพิ่มขึ้น  มีกลไกกำรท ำงำน
ร่วมกันในลักษณะพหุภำคี  ระหว่างมหาวิทยาลัย  กลุ่มมหาวิทยาลัย  ศูนย์ความเป็นเลิศ  
ภาคอุตสาหกรรมในและต่างประเทศ  ภาคสังคมและชุมชน 
 กลไกส าคัญที่หลายประเทศใช้ในการปฏิรูปอุดมศึกษาได้ส าเร็จคือธรรมาภิบาลและการ
บริหาร  และการปฏิรูปการเงินอุดมศึกษา  การลงทุนในอุดมศึกษาผ่านระบบงบประมาณปัจจุบันยัง
ไม่สะท้อนคุณภาพการศึกษา  และยังมิได้ใช้เป็นกลไกก ากับเชิงนโยบายอย่างเต็มที่  การแบ่งภาระ
ค่าใช้จ่ายเพ่ืออุดมศึกษาระหว่างผู้เรียน  รัฐ  และผู้ได้รับผลประโยชน์จากผลผลิตอุดมศึกษาไม่
เหมาะสม  นอกจากนั้นสถาบันอุดมศึกษาไทยจ านวนมากมีภาระที่จะต้องแสวงหาแหล่งทุนเพ่ือรักษา
มาตรฐานการศึกษานอกเหนือจากรองรับจ านวนนักศึกษาที่เพ่ิมขึ้นได้รับการต าหนิจากสาธารณะว่า
เป็นอุดมศึกษาพาณิชย์  แผนอุดมศึกษาระยะยาวเสนอให้รัฐปรับการจัดสรรงบประมาณประจ าปี
ส าหรับมหาวิทยาลัยของรัฐ ที่ยังเป็น Supply-side  financing  ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศและเป็นไปตาม Performance-based  มากขึ้น  พิจารณาและจัดรูปแบบใหม่ของกองทุน
ประเภท  Contribution  scheme  ตั้งกองทุนพัฒนาอุดมศึกษา  เพ่ือการพัฒนาอาจารย์และ
บุคลากรเชื่อมโยงอุดมศึกษากับภาคการผลิต  สนับสนุนการจัดตั้งวิสาหกิจโดยมหาวิทยาลัย  การ
พัฒนาแรงงานความรู้และเกษตรกรที่เลิกอาชีพ การเรียนรู้ตลอดชีวิต  สนับสนุนท้องถิ่น  สร้างกลไก
ก าหนดและจัดสรรงบประมาณควบคู่กับการท าแผนยุทธศาสตร์  การก ากับดูแลคุณภาพด้วยองค์กร
กันชน (Buffer  organization)  ใช้หลักการ  Financial  autonomy  ในการบริหารการเงิน
อุดมศึกษาบนฐานการแบ่งกลุ่มอุดมศึกษา 
 การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศควบคู่กับการเติบโตของอุดมศึกษาอย่าง
รวดเร็วและขาดทิศทางในทศวรรษที่ผ่านมา  การน าสถาบันอุดมศึกษาเกือบห้าสิบแห่งที่อยู่ใน
กระทรวงศึกษาธิการเดิมมารวมกับสถาบันอุดมศึกษาเดิมในทบวงมหาวิทยาลัย  ท าให้เห็นเงื่อนไข
เร่งด่วนที่จะสร้างอุดมศึกษาให้มีคุณภาพคือระบบกำรพัฒนำบุคลำกรในอุดมศึกษำ  ทั้งนี้การพัฒนา
อาจารย์ในมหาวิทยาลัยต้องค านึงถึง  กำรพัฒนำหลำยมิติ  เช่น  ด้านวิชาการ  ความเป็นครู  
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน  ความสามารถด้านการวิจัย  สมรรถนะทางวิชาชีพที่
เกี่ยวข้องกับสาขาที่ตนรับผิดชอบ  การบริหารจัดการ  การขัดเกลาทางสังคม  ค านึงถึงช่วงวัยต่ำงๆ 
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ของกำรท ำงำนและพัฒนำ (Life cycle development) จัดให้มีกระบวนกำร Mentoring โดยผู้
มีความรู้และประสบการณ์บนฐานของการพัฒนาจากการท างานจริง แผนอุดมศึกษาระยะยาวได้เสนอ
ให้มีทิศทางชัดเจนในการจัดทุนการศึกษา การมีส่วนร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยและผู้เรียนในการออก
ค่าใช้จ่ายในการส่งนักศึกษาไปต่างประเทศ  และการสร้างทิศทางส าหรับมหาวิทยาลัยรัฐใหม่ด้วย
อัตราก าลังคนที่รัฐบาลก าหนดให้ 
 มหาวิทยาลัยไทยมีความแตกต่างสูงและช่องว่างของระดับการพัฒนา (University  Divide)  
หลายมิติอาทิเช่น  ขนาด  งบประมาณ  ประเภท  อายุ  สถานที่ตั้ง  บุคลากร   คุณภาพของนักศึกษา  
คุณภาพของสถาบันตลอดจนชื่อเสียง  เป็นต้น  หลายปัญหาของอุดมศึกษาแก้ไม่ได้หากมหาวิทยาลัย
ยังแยกส่วนกันท างาน  ไม่รวมพลัง  (Synergy)  หรือแบ่งงานกันท า  (Division  of  labor)  แม้
สถาบันมีคุณภาพและความเป็นเลิศเมื่อไม่ท างานร่วมกันก็ไม่สามารถสร้างสรรค์ผลงานใน
ระดับประเทศหรือที่สูงขึ้นไป  ยุทธศาสตร์สร้างพลังร่วมโดย เครือข่ำยอุดมศึกษำเป็นสิ่งที่ควร
สนับสนุนและผลักดันด้วยนโยบายและกลไกงบประมาณ  สถาบันอุดมศึกษาควรควบรวมการเรียน
การสอน  การท างานและการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานร่วมกัน  จนน าไปสู่การควบรวมสถาบันเมื่อ
พร้อม  รัฐสนับสนุนให้สถาบันที่เข้มแข็งสร้างความสามารถสถาบันใหม่  สร้างเครือข่ายพัฒนาการ
เรียนการสอน  การพัฒนาบุคลากร  การท างานภาคสังคม   เป็นต้น 
 ปัจจัยพ้ืนฐานสามจังหวัดภาคใต้ที่น าสู่ปัญหาความรุนแรง  ข้อเสนอแนวทางสร้างความ
สมานฉันท์และการพัฒนาพ้ืนที่  ได้กล่าวถึงเรื่องการจัดการความขัดแย้งและความรุนแรงในส่วนภาพที่
ระบุมาแล้ว  ในปี 2550 รัฐบาลได้ท าแผนยุทธศาสตร์ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้  โดย สกอ. ก าหนดกำรพัฒนำอุดมศึกษำในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้  
เป็นส่วนของแผนอุดมศึกษาระยะยาว  ซึ่งประกอบด้วย  การพัฒนาเด็กเยาวชนและนักศึกษา  การ
พัฒนาครูและบุคลากรในพ้ืนที่  การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันอุดมศึกษา  และการพัฒนาอุดมศึกษา
สู่อาเซียน  แนวทางหลักเป็นการใช้ปัญญาให้เข้าถึง  เข้าใจ  ยอมรับและเห็นคุณค่าของสังคมไทยที่มี
ความเป็นพหุลักษณ์  พหุวัฒนธรรม  การสร้าง  mobility  ส าหรับเด็กเยาวชนและประชาชนในภาคใต้  
สร้างโอกาสการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ  การประกอบอาชีพในภาคใต้  ความเชื่อมต่อกับอาเซียนและ
ประชาคมมุสลิมในโลก 
 โครงสร้างพ้ืนฐานการเรียนรู้ของอุดมศึกษา  เป็นทั้งหัวใจและปัจจัยส าคัญของอุดมศึกษา 
ครอบคลุมทั้งโครงสร้างเชิงสารัตถะและโครงสร้างทางกายภาพที่ส าคัญ  4  ประการ  ส่วนหัวใจคือ
โครงสร้างหลักสูตรที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดและสังคมในปัจจุบันและอนาคต  ส่วนที่เป็น
ปัจจัยคือสังคมสารสนเทศ  สังคมฐานความรู้  ทรัพยากรการเรียนรู้  ระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
สิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการปฏิสัมพันธ์และการเรียนรู้ อุดมศึกษาต้องตระหนักว่าการอุดมศึกษาอนาคตเป็น
ทั้ง “การเตรียมคนเข้าสู่ชีวิตและการปรับแต่งคนเข้าสู่งาน”  นอกจากความรู้เทคนิค  วิชาการ  วิชาชีพ
แล้ว  รัฐพึงสนับสนุนการศึกษา  “ศิลปศาสตร์”  (Liberal  Arts  Education)  ในฐานะโครงสร้าง
พ้ืนฐานการเรียนรู้ทั้งในลักษณะหลักสูตรเพ่ิมเติม  จนการปรับบางสถาบันอุดมศึกษาให้มหาวิทยาลัย
ด้านศิลปะศาสตร์เต็มรูปแบบ  ออกแบบหลักสูตรศิลปศาสตร์ในยุคหลังอุตสาหกรรม (Post  Modern  
Liberal  Arts)  ที่สามารถรองรับความต้องการของคนรุ่นใหม่และตลาดแรงงาน  เช่น  ดนตรี  ศิลปะ  
เทคโนโลยีสารสนเทศ  วิทยาการสมอง  การบริหารจัดการ  พลังงานและสิ่งแวดล้อม  วัฒนธรรมและนัก
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คิดของโลก  เป็นต้น  รวมทั้งค านึงถึงการสนับสนุนการศึกษาพิ เศษในรูปแบบต่างๆ  ส่งเสริมให้
อุดมศึกษาพัฒนาและใช้ศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เพ่ือรองรับนโยบาย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของชาติ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งยุทธศาสตร์  e-Society,  e-Industry,  
e-Commerce,  e-Education,  และ e-Government  ผ่านนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ
(Government  procurement)  สร้างหัวใจหรือสมองของการบริหารจัดการและพัฒนาชุมชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ  รัฐพึงก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความร่วมมือในการ
จัดเก็บข้อมูลของตนที่ทันสมัยอยู่ เสมอ  จัดระบบการคุ้มครองผู้ บริโภคจากการให้บริการข้อมูล
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย  โดยผู้เรียนและผู้ปกครองมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลอุดมศึกษาที่มีความ
ถูกต้องและทันสมัยสนับสนุนอุดมศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือกำรเข้ำถึง 
(Access)  และกำรลดช่องว่ำง  ดิจิทัล (Digital  divide)  เพ่ือการเรียนรู้เฉพาะตัว (Customization)  
ไปจนถึงการเรียนรู้ของมวลชน (Massification)  ลงทุนการวิจัยและพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  รัฐลงทุนให้อุดมศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้  วิจัย  ทดลอง  และการสาธิต  จัดท าสื่อกำร
เรียนรู้ของมหำวิทยำลัยออกสู่สำธำรณะ(Open  courseware)  ลงทุนและจัดการในการจัดระบบ
เครือข่ายห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ศึกษาและเตรียมการรองรับผลกระทบเชิงลบ (Discordance)  อัน
เนื่องมาจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  จัดตั้งกองทุนพัฒนาโครงสร้างทางกายภาพของ
สถาบันอุดมศึกษา  ประการสุดท้ายในการรักษาผลิตภาพทางเศรษฐกิจและสังคม  ระบบการเรียนรู้
ตลอดชีวิตเป็นปัจจัยส าคัญของความส าเร็จ  อุดมศึกษาควรจัดท ากรอบนโยบำยกำรพัฒนำระบบ “กำร
เรียนรู้ตลอดชีวิต”  ของอุดมศึกษา    วางระบบธรรมาภิบาลของการเรียนรู้  ตลอดชีวิตซึ่งเกี่ยวข้องกับ
ภาคส่วนต่างๆ  ในสังคม  ประสานหลากสาขา  (Multisectoral  approach)  การบริหารจัดการ  โดย
ยึดหลักผู้เรียนเป็นส าคัญคือหัวใจ  สร้างกรอบการประกันคุณภาพการเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งนี้เพื่อให้
อุดมศึกษาสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมความรู้  สังคมอุดมปัญญา 
 
 6.  กรอบนโยบำยทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำแห่งชำติ (พ.ศ.
2545-2559 ) ในช่วงแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี  11 (พ.ศ.2555-2559) 

1.  กรอบนโยบำย 
  1.1  เร่งปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรมน าความรู้  ให้คนทุกคนมีโอกาสเข้าถึงการ
เรียนรู้  ทั้งการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  เกิดการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับ 
  1.2  ปลูกฝังและเสริมสร้างศีลธรรม  คุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  ตระหนักใน
คุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ความสมานฉันท์  สันติวิธี  วิถีชีวิตประชาธิปไตย  และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้เกิดแก่ผู้เรียนทุกระดับและประเภท 
  1.3  ปฏิรูปการเรียนรู้เพ่ือผู้เรียนทุกเพศ  วัย  และกลุ่มเป้าหมาย  ทั้งเด็ก  เยาวชน  
สตรี  ผู้สูงอายุ  คนพิการ  และผู้ด้อยโอกาส  โดยใช้คุณธรรมเป็นพ้ืนฐานของกระบวนการเรียนรู้ที่
เชื่อมโยงความร่วมมือของสถาบันครอบครัว  ชุมชน  สถาบันศาสนา  และสถาบันศึกษาบนพ้ืนฐาน
ของศาสนา  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และภูมิปัญญาไทย 
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  1.4  พัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้  เพ่ือสร้างความรู้  ความคิด  ความประพฤติ  และ
คุณธรรมของคนในสังคมทุกระดับ  รวมทั้งสร้างสรรค์  ประยุกต์ใช้  และเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่  
และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานของการจัดการความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  1.5  มุ่ ง เน้นการกระจายอ านาจการจัดการศึกษาไปสู่ เขตพ้ืนที่การศึกษา  
สถานศึกษา  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม  ให้
การศึกษาสร้างคน  สร้างความรู้ สู่สังคม  คุณธรรม  คุณภาพ  และประสิทธิภาพ 
  1.6  เร่งผลิตและพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ทั้งด้าน
วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  ก าลังคนระดับกลาง  อาชีวศึกษา  รวมถึงการผลิตและพัฒนาครู  
คณาจารย์  และบุคลากรทางการศึกษา  โดยเฉพาะสาขาที่ขาดแคลนและเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  รองรับการพัฒนาและการน าประเทศเข้าสู่สังคมและ
เศรษฐกิจฐานความรู้ 
  1.7  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคในการจัดการศึกษาให้เกิดการระดมสรรพ
ก าลังกันทั้งสังคม  เพื่อสร้างสรรค์สังคมภูมิปัญญาและการเรียนรู้  ในรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลาย  ทั้ง
ภาครัฐ  เอกชน  ชุมชน  พ่อแม่ผู้ปกครอง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สถาบันศาสนา  สถาน
ประกอบการ  และสถาบันสังคมอ่ืนๆ 
  1.8  พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสาร  เพ่ือให้ผู้เรียน  สถานศึกษา  และหน่วยงาน
ทางการศึกษาเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีให้ เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต  เป็นฐานของการ
พัฒนาสังคมและประเทศทั้งเทคโนโลยีและการสื่อสารเทคโนโลยีพัฒนาการบริหารจัดการและการ
กระจายโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีและการสื่อสาร 
  1.9  ส่งเสริมมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ  
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
  1.10  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการศึกษาให้เกิดการสร้างและการจัดองค์ความรู้  
ความสามารถเชื่อมโยงการวิจัยเข้ากับกระบวนการการศึกษาและการเรียนรู้  และสร้างกลไกการน า
ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ 
  1.11  ส่งเสริมการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นกลไกเสริมสร้าง
สมานฉันท์  สันติวิธีวิถีประชาธิปไตย  มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ บนพ้ืนฐานของความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม  และความเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพ 
  1.12  ส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างประเทศ  และการแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ระหว่างภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล  เพื่อยกระดับการศึกษาไทยในเวทีโลก 

2.  กรอบยุทธศำสตร์และกำรด ำเนินกำร 
  2.1  เป้ำหมำย 
   2.1.1  สถาบันการศึกษาทุกแหล่งเป็นแหล่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  เป็นแหล่งพัฒนาวิชาการ  วิชาชีพชั้นสูง  
การค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาความรู้ที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมฐานความรู้  และ
การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
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   2.1.2  ประชากรกลุ่มอายุ  18-24  ปี  ได้รับการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
ร้อยละ  40  (เฉพาะสถาบันอุดมศึกษาประเภทจ ากัดรับ  ทั้งรัฐและเอกชน) 
  2.2  กำรด ำเนินงำน 
   2.2.1  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาสู่ระดับ
สากล  และการเป็นศูนย์กลางการศึกษาระดับอุดมศึกษาในภูมิภาค  รวมทั้งเตรียมการรองรับการ
ขยายตัวของการเปิดเสรีทางการศึกษาเพ่ือลดความเสียเปรียบในการเจรจา 
   2 . 2 . 2  ส่ ง เ ส ริ มสหกิ จศึ กษา  กา รผลิ ตและการ พัฒนาก า ลั ง คน
ระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งสาขาที่ขาดแคลน  เช่น  
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาธารณสุขศาสตร์  และสาขาที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน  และจ าเป็น
ในการพัฒนาประเทศ  เช่น  ภาษา  ปรัชญา  กฎหมายธุรกิจต่างประเทศ  และกฎหมายทรัพย์สิน
ระหว่างประเทศ 
   2.2.3  ส่งเสริมและพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรอุดมศึกษา  ให้มีความรู้
ในระดับปริญญาเอกอย่างเพียงพอกับความต้องการ  ควบคู่กับการพัฒนางานวิจัย  และการสร้างองค์
ความรู้  ให้ความส าคัญกับการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา  เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ 
   2.2.4  ส่งเสริมและขยายการมีส่วนร่วมการจัดการอุดมศึกษาของเอกชน  
ทั้ งด้านปริมาณและคุณภาพ  มีมาตรฐานภายใต้การก ากับและสนับสนุนที่สอดคล้องกับ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
   2.2.5  ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษาให้เอ้ือ
ต่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานได้อย่างมีอิสระ  คล่องตัว  เร่งรัด  สนับสนุน  และส่งเสริม
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐให้เป็นสถาบันในก ากับของรัฐที่มีประสิทธิภาพ 

 
สถำนกำรณ์และทิศทำงกำรพัฒนำของมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร  แม่สอด 

1.  ควำมเป็นมำของมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร  แม่สอด 
  ปี พ.ศ. 2535  อธิการบดีวิทยาลัยครูก าแพงเพชร (ผศ.เจนวิทย์  ผาสุข)  ได้
สนองตอบนโยบายของอธิบดีกรมการฝึกหัดครู (ดร.นิเชต  สุนทรพิทักษ์) ขอใช้ป่าสงวนเสื่อมโทรม
จ านวน  600  ไร่  ต าบลแม่ปะ  อ าเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  จากกรมป่าไม้  กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์ ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ตั้งแต่  วันที่ 3 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2536  ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 
2565  เพ่ือเป็นศูนย์การศึกษาและปฏิบัติการทางวิชาการระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2537  ได้รับงบประมาณแผ่นดินจ านวน  500,000  บาท  และงบบ ารุง
การศึกษาของวิทยาลัยครูก าแพงเพชรจ านวน  197,000  บาท  รวมเป็นเงินจ านวน  697,000   บาท  
ส าหรับสร้างส านักงานชั่วคราว  ใช้เป็นส านักงานศูนย์ปฏิบัติการและวิจัยทางธรรมชาติ  ปีเดียวกันนี้
ได้รับงบพัฒนาของสมาชิกผู้แทนราษฏร (นายอุดร  ตันติสุนทร )จ านวน  300,000  บาท  ส าหรับ
สร้างฝายน้ าล้น ปี พ.ศ. 2543  อธิการบดีสถาบันราชภัฏก าแพงเพชร(ผศ.รัตนา  รักการ)  ได้สั่งการ
ให้เปิดสอนนักศึกษาภาคพิเศษ  ( กศ.บป. ) ขณะเดียวกันมติที่ประชุม  กรอ. จังหวัดตาก  เมื่อวันที่  
23  มีนาคม  2543  ให้สถาบันราชภัฏก าแพงเพชรเปิดสอนระดับปริญญาตรีในวัน เสาร์ – อาทิตย์  
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(ภาคพิเศษ )  ณ อ าเภอแม่สอด  ในปีการศึกษา  2543   เปิดสอนนักศึกษาภาคพิเศษขึ้น  ณ 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม  มีนักศึกษาภาคพิเศษจ านวน  650  คน  ในปลายปี  พ.ศ. 2543  กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิสภาประจ าสถาบันราชภัฏก าแพงเพชร(นายสุชาติ  จึงกิจรุ่งโรจน์ )  เสนอให้มี
คณะกรรมการพัฒนาศูนย์บริการทางวิชาการ  ประมาณ 20  คน  ที่เป็นผู้น าด้านเศรษฐกิจของอ าเภอ
แม่สอด  ต่อมาเลขาธิการส านักงานสภาสถาบันราชภัฏจึงได้ออกค าสั่งที่  739/2543  เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาศูนย์บริการทางวิชาการ ณ ศูนย์ปฏิบัติการและวิจัยทางธรรมชาติ  อ าเภอแม่
สอด  จังหวัดตาก  กอรปกับหอการค้าจังหวัดตาก  ขอให้สถาบันราชภัฏก าแพงเพชรเปิดวิทยาเขตที่
อ าเภอแม่สอด  เพ่ือเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ราษฎรตามแนวชายแดน  สภาอุตสาหกรรม
จังหวัดตาก  ขอให้จัดตั้งศูนย์ให้การศึกษาภายนอกสถาบัน  ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ  พ.ศ.2544  
คณะกรรมการพัฒนาศูนย์บริการทางวิชาการที่เป็นผู้น าเศรษฐกิจ  และผู้น าด้านศาสนา  หน่วยงาน
ตามค าสั่ง  ที่ 739/2543  ได้เสียสละก าลังทรัพย์เป็นจ านวน 15,981,000  บาท  สร้างอาคาร
ส านักงาน  1  หลัง  โรงอาหาร-หอประชุม  1  หลัง  ที่พักอาจารย์ 2 หน่วย ๆ ละ 6 ห้อง อาคารห้อง
ส้วม 2 หลัง  อาคารส านักวิทยบริการ  1  หลัง  สามารถเปิดรับนักศึกษา  จัดการเรียนการสอน
นักศึกษาภาคปกติได้ในเดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2544  สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร  ได้กราบทูลเชิญ  
“สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี”  เสด็จพระราชด าเนินทรงเปิดป้ายสถาบันราช
ภัฏก าแพงเพชร  ศูนย์อุดมศึกษาแม่สอด  เปิดการเรียนการสอนและปฏิบัติภารกิจตาม   พ.ร.บ.
สถาบันราชภัฏ  พ.ศ. 2538  ต่อมาได้มีการยกฐานะจากศูนย์อุดมศึกษาแม่สอด  เป็นมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร  แม่สอด  ตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ.2553  มีภารกิจมาตรา 7,8 ในพ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ตามความต้องการ ตาม
ความคาดหวังของสังคม  นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
 หลังจากนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอดซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้ าที่ใน
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษาและผู้ที่สนใจในพ้ืนที่ 5 อ าเภอชายแดน 
จังหวัดตากและพ้ืนที่ใกล้เคียง ได้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การพัฒนามหาวิทยาลัย
ยังจ าเป็นต้องด าเนินต่อไป พร้อมทั้งการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับพ้ืนที่ ระดับประเทศและระดับโลก เพ่ือน าข้อมูลมาใช้
ในการยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ในพ้ืนที่ต่อไป 
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 2. กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน-ภำยนอก 
2.1 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1.1ด้ำนกำรเรียนกำรสอน 

S1.เป็นสถาบันอุดมศึกษาท่ีขยายโอกาสให้คนในท้องถิ่น 

S2.มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบรหิารหลักสตูรที่
เข้มแข็งและหลักสตูรมมีาตรฐานตามเกณฑ์หลักสูตร
อุดมศึกษา 

S3.อาจารย์มีคณุวุฒิตรงสาขาวิชาที่สอนและตรงตาม
มาตรฐานที่ สกอ. ก าหนด 

S4.ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสตูร ต่ ากวา่หลักสตูรเดียวกันใน
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีมาเปิดในพืน้ท่ี 
S5.มีอาคาร ห้องเรียนและคอมพิวเตอร์ที่เพียงพอต่อการ
จัดการเรียนการสอน 

1.1 ด้ำนกำรเรียนกำรสอน 

W1.ห้องปฏิบัติการเฉพาะยังไม่ครอบคลุมทุกด้าน 

W2.จ านวนกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ อาชีพ และ
จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ 
วิชาชีพ ที่หน่วยงานท้ังภายในและภายนอกจัดขึ้นมจี านวน
น้อย 

W3.อาจารย์มีทักษะทางภาษาต่างประเทศน้อย 

W4.ขาดอาจารย์ทีม่ีคุณวุฒิสูงกว่าปริญญาโท ต าแหน่งทา
วิชาการและได้รบัรางวัลทางวิชาการงานวิจัยระดับชาติ / 
นานาชาติยังมีน้อย 

 
2.ด้ำนกิจกำรนักศกึษำ 

S6.มีหอพักนักศึกษาให้บริการในราคาถูก 

S7.มีการส่งเสริมให้นักศึกษาเข้ารว่มการแข่งขันกีฬาท้ัง
ภายในและภายนอก 
 

2.ด้ำนกิจกำรนักศกึษำ 

W5.นักศึกษาขาดความกระตือรือรน้ในการจัดท ากิจกรรม 

W6.ระบบการจัดเก็บรวบรวมข้อมลู หรือการรายงานผล 
ประเมินผลโครงการ/กิจกรรมยังไม่ชัดเจน และขาดการน า
ผลประเมินไปปรับปรุงกิจกรรม 

W7.ขาดระบบการปฏิบตัิงานด้านกจิการนักศึกษาที่ชัดเจน 

เช่น ข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์แก่นักศึกษาและศิษยเ์กา่ยังไม่ทั่วถึง 
W8.ขาดสถานท่ีส าหรับปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
นักศึกษา 

W9.ขาดระบบติดตามศิษยเ์ก่าที่ชัดเจน 

W10.การส่งเสริมการจัดกจิกรรมของนักศึกษายังไม่
ครอบคลมุและต่อเนื่อง เช่น รณรงค์ด้านยาเสพติด 
คุณธรรม  จริยธรรม การให้บริการรักษาพยาบาล การ
ส่งเสริมสุขภาพ 
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ตำรำงต่อ 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

3.ด้ำนงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ 
S8.ความเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นมีความใกล้ชิดชุมชน
ท าให้สามารถเข้าไปแกไ้ขปัญหาของชุมชนด้วยการท าวิจัย
ได ้

S9.นักศึกษามีส่วนร่วมในการท าวิจยัอย่างเข้มแข็ง 

3.ด้ำนกำรวิจัยและงำนสร้ำงสรรค ์

W11.บุคลากรสายการสอนมภีาระงานมากท าให้ไมส่ามารถ
ท างานวิจัยได ้

W12.บุคลากรขาดทักษะการท าวิจยั ท าให้งานวิจัยมีน้อย 
W13.ขาดมาตรการส่งเสริมและกระตุ้นให้บุคลากรจดัท า
วิจัยอย่างจริงจัง 

4.ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร 

S10.มีหลักสตูรการอบรมที่หลากหลาย  ท าให้สามารถ
ขยายฐานการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนได้มากข้ึน 
S11.มีศูนย์บริการวิชาการด้านไอทีที่ให้บริการแก่แก่บุคคล
ทั่วไปและหน่วยงานภายนอก 
S12.มีสถานท่ีและอุปกรณด์้านไอทีท่ีมีความพร้อมในการ
ให้บริการวิชาการ 
S13.มีหน่วยบริการวิชาการทรัพยากรมนุษย์เคลื่อนที ่

4. ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร 

W14.ระบบสารสนเทศและฐานขอ้มูลด้านการบริการ
วิชาการยังไมส่มบูรณ ์
W15.การประชาสัมพันธ์ยังขาดประสิทธิภาพ 
W16.ขาดการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบรูณาการ
งานบริการวิชาการกับการเรยีนการสอนและการวิจยั 

5. ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

S14.มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในสถานท่ีเอื้อต่อการเรียนรูด้า้น
ศิลปะและวัฒนธรรมพื้นถ่ิน 
 

5. ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

W17.ผู้เชี่ยวชาญด้านศลิปวัฒนธรรมของท้องถิ่นไม่เพียงพอ 
W18.จ านวนกิจกรรมด้านศลิปวัฒนธรรมยังมีน้อย 
W19.วัสดุ อุปกรณ์ สื่อ สิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปะ
และวัฒนธรรมยังมีนอ้ย 
W20.ยังขาดการตดิตาม ประเมินผลการด าเนินงานด้านท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

W21.ขาดการก าหนดสรา้งมาตรฐานศิลปวัฒนธรรมและเป็น
ที่ยอมรับในระดับชาต ิ
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ตำรำงต่อ 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

6.ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

S15.บุคลากรเป็นคนในพ้ืนท่ีและอยู่ในวัยท างาน  มีความ
มุ่งมั่น  มีศักยภาพ ในการท างาน สามัคคมีีจิตบริการ 
S16.มีคณะกรรมการพัฒนาศูนย์ฯในการบริหารที่เข้มแข็ง 
 

6.ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

W22.บุคลากรมีความเช่ียวชาญด้านการประกันคณุภาพ
น้อย 
W23.การประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยยังไม่ครอบคลุม
ทุกด้าน และไม่ทั่วถึง 
W24.ระบบฐานข้อมลูการบริหารจัดการไมส่มบูรณ์ 
W25.การใช้ทรัพยากรร่วมกันยังไม่สามารถท าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
W26.ระบบการตรวจสอบและติดตามประเมินผลยังไม่
สม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
W27.โครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมายเนื่องจากการ
โครงการไม่มีความชัดเจน(ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประจ ามหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร  แม่สอด) 

7.ด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร 

S17.บุคลากรมีความมุ่งมั่น กระตือรือร้นในการปฏบิัติงาน
พรอมพัฒนาศักยภาพให้ทันตอ่การเปลีย่นแปลง 

 

7.ด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร 

W28.บุคลากรมภีาระงานมากท าใหไ้ม่สามารถพัฒนาตนเอง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

W29.สัดส่วนอาจารย์ประจ าทีม่ีวุฒิปริญญาโทและปรญิญา
เอกต่ออาจารย์ประจ าต่ าต่อเกณฑม์าตรฐาน 

W30.ขาดการนิเทศสอนงานและไมม่ีคู่มือการปฏิบัติงานของ
แต่ละต าแหน่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
18 

 

2.2 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก 
โอกำส อุปสรรค 

1. ด้ำนกำรเรียนกำรสอน 

O1.ภาคประชาชนให้ความส าคัญการมีส่วนร่วมส่งเสริม
สนับสนุนในการพัฒนา มรภ กพ.แม่สอด เพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้ทางการศึกษาใน 5 อ าเภอชายแดน 
O2.ท้องถิ่นมีแนวโน้มความต้องการมหาวิทยาลัยนานาชาติ 
O3.หน่วยงานและสถานประกอบการในพื้นที่เรียกร้องให้
เปิดหลักสูตรที่จ าเป็นส าหรับสถานประกอบการ 

O4.เขต 5 อ าเภอชายแดนจังหวดัตากมีความต้องการให้
มหาวิทยาลยัผลิตบณัฑิตเพื่อรองรบัการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ 

1.1 1.ด้ำนกำรเรียนกำรสอน 

T1.การมีงานท าและการไดร้ับเงินเดือนของผู้ส าเร็จ
การศึกษายังไมเ่ป็นไปตามเกณฑ ์

T2.มีมหาวิทยาลัยอื่นเปดิการเรียนการสอนนอกท่ีตั้งในพ้ืนท่ี 

T3.นักเรียนให้ความส าคญัต่อค่านิยมในการเลือกเข้าศึกษา
ต่อในมหาวิทยาลยัที่มีช่ือเสียงมากกว่า 

T4.นักเรียนต้องการเรยีนในหลักสตูรที่ไม่ไดเ้ปิดสอน ณ 
มหาวิทยาลยั 

 

2.ด้ำนกิจกำรนักศกึษำ 

O5. มีชุมชนและพื้นที่เอื้ออ านวยตอ่การจัดกิจกรรมของ
นักศึกษาหน่วยงานและชุมชนในท้องถิ่นสนับสนุนการจดั
กิจกรรมนักศึกษา 

O6. ผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่นให้ความส าคญัและชี้แนะในการ
จัดกิจกรรม 

O7. ได้รับการทุนสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐและเอกชน 

O8.รัฐบาลมีนโยบาย3D (คุณธรรมจริยธรรม ประชาธิปไตย 
ปลอดยาเสพตดิ) 

2.ด้ำนกิจกำรนักศกึษำ 

T5.เครือข่ายนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยอื่นๆยังมีน้อย  

T6.เป็นพื้นที่ติดชายแดนเสีย่งภัยตอ่การแพร่ระบาดของยา
เสพติด 

T7.ทุนกู้ยืมการศึกษาไม่เพยีงพอ 
 

3.ด้ำนกำรวิจัยและงำนสร้ำงสรรค ์

O9. มีหน่วยงานภายนอกให้การสนบัสนุนทุนวิจัย 

O10. มีเครือข่ายและหน่วยงานภายนอก เช่น บริษัท อปท. 
หน่วยงานภาครัฐ โรงงาน ฯลฯ ทีม่ีศักยภาพในพ้ืนท่ี 

3.ด้ำนกำรวิจัยและงำนสร้ำงสรรค ์

T8.หน่วยงานภายนอกยังมีคา่นิยมในการเลือกมหาวิทยาลยั
ในการท าวิจัย 
 

4.ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร 

O11. การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี  ท าให้บุคลากร
ท้องถิ่นสนใจเข้ารับการพัฒนา 
O12. มีเครือข่ายในการให้บริการวิชาการร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอก 
O13. ชุมชนท้องถิ่นมีทิศทางในการพฒันาเป็นเขตเศรษฐกิจ
พิเศษท าให้เกิดแนวทางในการพัฒนาหลักสตูรอบรมใหม่ๆ  

4. ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร 

T9.มีหน่วยงานอ่ืน ๆ เป็นคู่แข่งขันที่มีบทบาทในการ
ให้บริการวิชาการและวิชาชีพในลกัษณะเดียวกัน 
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ตำรำงต่อ 
โอกำส อุปสรรค 

5. ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

O14. สภาวัฒนธรรมอ าเภอแมส่อดมีความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลยัฯ 
O15. หน่วยงานภายนอกให้การสนับสนุนการจดักิจกรรม
และให้ความร่วมมือในการการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ต่อเนื่อง 

5. ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

- 

6.ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

O16. ชุมชนและบุคลากรภายนอกมีส่วนร่วมและสนับสนุน
ในการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ 
 

6.ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

T10.ตัวช้ีวัดในการประเมินแต่ละครั้งไม่แน่นอน 
เปลี่ยนแปลงหลังจากท่ีด าเนินการไปแล้ว 
T11.เศรษฐกิจตกต่ าท าให้งบประมาณสนับสนุนของ
รัฐบาลมีน้อย 

T12.เศรษฐกิจตกต่ าท าให้นักศึกษามาเรียนน้อย 

7.ด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร 

O17. มีโครงการอบรมเพื่อพัฒนาบคุลากรจากหน่วยงาน
ภายนอกและภายในให้เลือกและสมัครเข้าอบรม 

7.ด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร 

T13 กฎเกณฑ์ของทางราชการไมเ่อื้อต่อการพัฒนา
บุคลากรโดยเฉพาะการท าผลงานทางวิชาการ 
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ค่ำคะแนนที่ได้จำกกำรให้ค่ำน้ ำหนักคะแนนของสภำพแวดล้อมภำยใน 
จุดแข็ง=17 น้ ำหนัก คะแนน น้ ำหนักคะแนน ล ำดับที ่

S1 เป็นสถาบันอุดมศึกษาท่ีขยายโอกาสให้คนในท้องถิ่น 0.02 4.20 0.0840 11 
S2 มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบรหิารหลักสตูรที่เขม้แข็งและหลักสูตรมีมาตรฐานตามเกณฑ์หลักสูตรอุดมศึกษา 0.03 4.33 0.1299 4 
S3 อาจารย์มีคณุวุฒิตรงสาขาวิชาที่สอนและตรงตามมาตรฐานที่ สกอ. ก าหนด 0.01 3.51 0.0351 17 
S4 ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ต่ ากวา่หลักสตูรเดียวกันในสถาบันอดุมศึกษาอื่นที่มาเปิดในพ้ืนท่ี 0.03 4.60 0.1380 1 
S5 มีอาคาร ห้องเรยีนและคอมพิวเตอร์ที่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 0.03 4.34 0.1302 3 
S6 มีหอพักนักศึกษาให้บริการในราคาถูก 0.02 4.23 0.0846 9 
S7 มีการส่งเสรมิให้นักศึกษาเข้ารว่มการแข่งขันกีฬาท้ังภายในและภายนอก 0.01 3.51 0.0510 14 
S8 ความเป็นมหาวิทยาลยัเพื่อท้องถิ่นมีความใกล้ชิดชุมชนท าให้สามารถเข้าไปแกไ้ขปัญหาของชุมชนด้วยการท าวิจัยได ้ 0.01 3.56 0.0356 15 
S9 นักศึกษามีส่วนร่วมในการท าวิจัยอย่างเข้มแข็ง 0.01 3.52 0.0352 16 
S10 มีหลักสตูรการอบรมที่หลากหลาย  ท าให้สามารถขยายฐานการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนไดม้ากข้ึน 0.02 4.31 0.0862 8 
S11 มีศูนย์บริการวิชาการด้านไอทีท่ีให้บริการแก่แก่บุคคลทั่วไปและหน่วยงานภายนอก 0.02 4.36 0.0972 5 
S12 มีสถานท่ีและอุปกรณด์้านไอทีท่ีมีความพร้อมในการให้บริการวชิาการ 0.02 4.33 0.0866 7 
S13 มีหน่วยบริการวิชาการทรัพยากรมนุษย์เคลื่อนที ่ 0.02 4.62 0.0924 6 
S14 มหาวิทยาลัยตั้งอยูใ่นสถานท่ีเอื้อต่อการเรียนรูด้า้นศิลปะและวฒันธรรมพื้นถ่ิน 0.02 3.65 0.0730 13 
S15 บุคลากรเป็นคนในพ้ืนท่ีและอยู่ในวัยท างาน  มีความมุ่งมั่น  มีศกัยภาพ ในการท างาน สามัคคีมีจติบริการ 0.03 4.45 0.1335 2 
S16 มีคณะกรรมการพัฒนาศูนยฯ์ในการบริหารที่เข้มแข็ง 0.02 4.22 0.0844 10 
S17 บุคลากรมคีวามมุ่งมั่น กระตอืรือร้นในการปฏิบตัิงานพรอ้มพัฒนาศักยภาพให้ทันตอ่การเปลีย่นแปลง 0.02 4.14 0.0828 12 

รวม 0.45  1.4597  
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สภำพแวดล้อมภำยใน 
จุดอ่อน=30 น้ ำหนัก คะแนน น้ ำหนักคะแนน ล ำดับที ่

W1 ห้องปฏิบัติการเฉพาะยังไม่ครอบคลุมทุกด้าน 0.01 3.50 0.0350 28 
W2 จ านวนกิจกรรมการแข่งขันทกัษะวิชาการ อาชีพ และจ านวนนกัศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการ วิชาชีพ ที่
หน่วยงานท้ังภายในและภายนอกจัดขึ้นมีจ านวนน้อย 

0.02 4.21 0.0842 5 

W3 อาจารย์มีทักษะทางภาษาต่างประเทศน้อย 0.02 4.32 0.0864 4 
W4 ขาดอาจารย์ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าปริญญาโท ต าแหน่งทาวิชาการและไดร้ับรางวัลทางวิชาการงานวิจยัระดับชาติ / นานาชาติยังมี
น้อย 

0.02 4.10 0.0820 9 

W5 นักศึกษาขาดความกระตือรือร้นในการจัดท ากิจกรรม 0.02 4.33 0.0866 3 
W6 ระบบการจดัเก็บรวบรวมข้อมลู หรือการรายงานผล ประเมินผลโครงการ/กิจกรรมยังไม่ชัดเจน และขาดการน าผลประเมินไป
ปรับปรุงกิจกรรม 

0.02 4.63 0.0926 1 

W7 ขาดระบบการปฏิบัติงานดา้นกิจการนักศึกษาท่ีชัดเจน เช่น ข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่
นักศึกษาและศิษยเ์ก่ายังไม่ทั่วถึง 

0.01 3.51 0.0351 27 

W8 ขาดสถานท่ีส าหรับปฏิบัติงานขององค์การบริหารนักศึกษา 0.01 3.52 0.0352 26 
W9 ขาดระบบติดตามศิษยเ์ก่าที่ชัดเจน 0.01 3.70 0.0370 23 
W10 การส่งเสริมการจดักิจกรรมของนักศึกษายังไม่ครอบคลุมและต่อเนื่อง เช่น รณรงค์ดา้นยาเสพตดิ คุณธรรม  จรยิธรรม การ
ให้บรกิารรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ 

0.02 4.04 0.0808 11 

W11 บุคลากรสายการสอนมภีาระงานมากท าให้ไมส่ามารถท างานวจิัยได้ 0.02 4.56 0.0912 2 
W12 บุคลากรขาดทักษะการท าวิจยั ท าให้งานวิจัยมีน้อย 0.01 3.78 0.0378 20 
W13 ขาดมาตรการส่งเสริมและกระตุ้นให้บุคลากรจัดท าวิจัยอย่างจริงจัง 0.01 3.89 0.0389 17 
W14 ระบบสารสนเทศและฐานขอ้มูลด้านการบริการวิชาการยังไมส่มบูรณ์ 0.02 4.20 0.0840 6 
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สภำพแวดล้อมภำยใน (ต่อ) 
จุดอ่อน=30 น้ ำหนัก คะแนน น้ ำหนักคะแนน ล ำดับที ่

W15 การประชาสัมพันธ์ยังขาดประสิทธิภาพ 0.01 3.75 0.0375 22 
W16 ขาดการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบรูณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวจิัย 0.02 4.02 0.0804 12 
W17 ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นไม่เพียงพอ 0.01 3.78 0.0378 20 
W18 จ านวนกิจกรรมด้านศลิปวัฒนธรรมยังมีน้อย 0.01 3.84 0.0384 19 
W19 วัสดุ อุปกรณ์ สื่อ สิ่งพิมพ์ทีเ่กี่ยวข้องกับงานศิลปะและวัฒนธรรมยังมีนอ้ย 0.01 3.87 0.0387 18 
W20 ยังขาดการตดิตาม ประเมินผลการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 0.01 3.54 0.0354 25 
W21 ขาดการก าหนดสร้างมาตรฐานศิลปวัฒนธรรมและเป็นท่ียอมรบัในระดับชาต ิ 0.01 3.48 0.0348 29 
W22 บุคลากรมีความเช่ียวชาญดา้นการประกันคุณภาพน้อย 0.01 3.56 0.0356 24 
W23 การประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยยังไม่ครอบคลุมทุกดา้น และไม่ทั่วถึง 0.02 4.10 0.0820 9 
W24 ระบบฐานข้อมลูการบริหารจัดการไมส่มบูรณ ์ 0.02 3.90 0.0780 14 
W25 การใช้ทรัพยากรร่วมกันยังไม่สามารถท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 0.01 3.98 0.0398 16 
W26 ระบบการตรวจสอบและติดตามประเมินผลยังไมส่ม่ าเสมอและต่อเนื่อง 0.02 4.13 0.0826 8 
W27 โครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมายเนื่องจากการโครงการไมม่ีความชัดเจน 0.02 4.14 0.0828 7 
W28 บุคลากรมีภาระงานมากท าให้ไมส่ามารถพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 0.02 3.89 0.0778 15 
W29 สัดส่วนอาจารย์ประจ าที่มีวฒุิปริญญาโทและปริญญาเอกต่ออาจารย์ประจ าต่ าต่อเกณฑ์มาตรฐาน 0.01 3.45 0.0345 30 
W30 ขาดการนิเทศสอนงานและไม่มีคู่มือการปฏิบัติงานของแตล่ะต าแหน่ง 0.02 4.02 0.0804 13 

รวม 0.55  1.8033  
รวมสภำพแวดล้อมภำยใน 1.00  3.2630  
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สภำพแวดล้อมภำยนอก 
โอกำส=17 น้ ำหนัก คะแนน น้ ำหนักคะแนน ล ำดับที ่

O1 ภาคประชาชนให้ความส าคญัการมีส่วนร่วมส่งเสริมสนับสนุนในการพัฒนาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาใน 5 อ าเภอชายแดน 0.04 4.30 0.1720 7 
O2 ท้องถิ่นมีแนวโน้มความต้องการมหาวิทยาลัยนานาชาต ิ 0.03 3.81 0.1143 15 
O3 หน่วยงานและสถานประกอบการในพื้นที่เรียกร้องให้เปดิหลักสตูรที่จ าเป็นส าหรับสถานประกอบการ 0.04 4.09 0.1636 10 
O4 เขต 5 อ าเภอชายแดนจังหวัดตากมีความต้องการให้มหาวิทยาลยัผลติบัณฑิตเพื่อรองรบัการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 0.04 4.51 0.1804 4 
O5 มีชุมชนและพื้นที่เอื้ออ านวยตอ่การจัดกิจกรรมของนักศึกษาหนว่ยงานและชุมชนในท้องถิ่นสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษา 0.04 4.35 0.1740 5 
O6 ผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่นให้ความส าคญัและชี้แนะในการจัดกจิกรรม 0.04 4.22 0.1688 8 
O7 ได้รับการทุนสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐและเอกชน 0.04 4.11 0.1644 9 
O8 รัฐบาลมีนโยบาย3D (คุณธรรมจริยธรรม ประชาธิปไตย ปลอดยาเสพตดิ) 0.03 3.56 0.1068 16 
O9  มีหน่วยงานภายนอกให้การสนับสนุนทุนวิจัย 0.03 3.22 0.0966 17 
O10 มีเครือข่ายและหน่วยงานภายนอก เช่น บริษัท อปท. หน่วยงานภาครัฐ โรงงาน ฯลฯ ที่มีศักยภาพในพ้ืนท่ี 0.05 4.33 0.2165 1 
O11 การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี  ท าให้บุคลากรท้องถิ่นสนใจเข้ารับการพัฒนา 0.03 4.10 0.1230 13 
O12 มีเครือข่ายในการให้บริการวชิาการร่วมกับหน่วยงานภายนอก  0.05 4.06 0.2030 2 
O13 ชุมชนท้องถิ่นมีทิศทางในการพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษท าให้เกิดแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรอบรมใหม่ๆ  0.04 3.87 0.1548 12 
O14 สภาวัฒนธรรมอ าเภอแม่สอดมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลยัฯ 0.04 4.35 0.1740 6 
O15 หน่วยงานภายนอกให้การสนบัสนุนการจดักิจกรรมและให้ความร่วมมือในการการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมต่อเนื่อง 0.04 4.02 0.1608 11 
O16 ชุมชนและบุคลากรภายนอกมีส่วนร่วมและสนับสนุนในการพฒันามหาวิทยาลยัฯ 0.04 4.77 0.1908 3 
O17 มีโครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรจากหน่วยงานภายนอกและภายในให้เลือกและสมัครเข้าอบรม 0.03 4.00 0.1200 14 

รวม 0.65  2.6838  
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สภำพแวดล้อมภำยนอก 
อุปสรรค=13 น้ ำหนัก คะแนน น้ ำหนักคะแนน ล ำดับที ่

T1 การมีงานท าและการไดร้ับเงินเดือนของผู้ส าเร็จการศึกษายังไมเ่ปน็ไปตามเกณฑ์ 0.02 3.85 0.0770 8 
T2 มีมหาวิทยาลัยอื่นเปิดการเรียนการสอนนอกท่ีตั้งในพ้ืนท่ี 0.04 4.34 0.1736 2 
T3 นักเรียนให้ความส าคัญต่อคา่นิยมในการเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียงมากกว่า 0.04 4.50 0.1800 1 
T4 นักเรียนต้องการเรียนในหลักสูตรทีไ่มไ่ด้เปดิสอน ณ มหาวิทยาลัย 0.04 4.00 0.1600 3 
T5 เครือข่ายนักศึกษาระหวา่งมหาวิทยาลัยอื่นๆยังมีน้อย  0.02 3.57 0.0714 10 
T6 เป็นพื้นที่ติดชายแดนเสี่ยงภัยต่อการแพร่ระบาดของยาเสพตดิ 0.02 3.42 0.0684 11 
T7 ทุนกู้ยืมการศึกษาไมเ่พียงพอ 0.03 4.36 0.1308 5 
T8 หน่วยงานภายนอกยังมีค่านิยมในการเลือกมหาวิทยาลยัในการท าวิจัย 0.02 4.01 0.0802 7 
T9 มีหน่วยงานอ่ืน ๆ เป็นคู่แข่งขันที่มีบทบาทในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพในลักษณะเดียวกัน 0.03 3.88 0.1164 6 
T10 ตัวช้ีวัดในการประเมินแต่ละครั้งไม่แน่นอน เปลี่ยนแปลงหลังจากท่ีด าเนินการไปแล้ว 0.03 4.60 0.1380 4 

T11 เศรษฐกิจตกต่ าท าให้งบประมาณสนับสนุนของรัฐบาลมีน้อย 0.02 3.59 0.0718 9 
T12 เศรษฐกิจตกต่ าท าใหน้ักศึกษามาเรียนน้อย 0.02 3.27 0.0654 13 
T13 กฎเกณฑ์ของทางราชการไมเ่อื้อต่อการพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะการท าผลงานทางวิชาการ 0.02 3.33 0.0666 12 

รวม 0.35  1.3996  
รวมสภำพแวดล้อมภำยนอก 1.00  4.0834  
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ผลกำรวิเครำะห์ต ำแหน่งทำงยุทธศำสตร์ 
สภำพแวดล้อม คะแนนที่ได้รับ ล ำดับที่ 

จุดแข็ง (S) 1.4597 3 
จุดอ่อน (W) 1.8033 2 
โอกาส (O) 2.6838 1 
อุปสรรค (T) 1.3996 4 

 
ต ำแหน่งทำงยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร แม่สอด 

จุดแข็ง เท่ากบั 1.4597 จุดอ่อน เท่ากบั 

1.8033 

โอกาส เท่ากบั 2.6838 

อุปสรรค เท่ากบั 1.3996 

ต ำแหน่งทำงยทุธศำสตร์อยูใ่น 

ต ำแหน่ง  WO Strategy Situation 

กลยทุธ์เชิงปรับตวั 
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ส่วนที่  2 
แผนกลยุทธ์ 5 ปี 

ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร แม่สอด 
ประจ ำปีพ.ศ.2556–2560 
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 แผนยุทธศำสตร ์5 ปี ของมหำวิทยำลัยลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร แม่สอด  
 

วิสัยทัศน์: 
เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีมาตรฐานทางวิชาการ  

เทคโนโลยีสารสนเทศ  
เป็นที่พ่ึงแก่ท้องถิ่นและประเทศเพ่ือนบ้าน 

พันธกิจ 
พันธกิจ 1 

เสริมสร้างโอกาส
ทางการศึกษา 

ให้แก่ชุมชนท้องถิ่น
และประเทศเพื่อน

บ้าน 
 

พันธกิจ  2 
ผลิตบัณฑิตที่มี

คุณภาพมาตรฐาน 
 

พันธกิจ  3 
ให้บริการวิชาการ
แก่ชุมชนท้องถิ่น

และประเทศเพื่อน
บ้าน 

 

พันธกิจ  4 
พัฒนาและ

ถ่ายทอดองค์
ความรู้  นวัตกรรม 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ และ
งานวิจัยสู่ชุมชน  

ท้องถิ่น 

พันธกิจ 5 
ท านุบ ารุงและ

เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมของ

ท้องถิ่น 
 

พันธกิจ  6. 
บริหารจัดการและ
พัฒนาบุคลากรให้

มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

 

ประเด็นยทุธศำสตร ์
ประเด็น

ยุทธศำสตร ์1 
การเสริมสร้าง

โอกาสอุดมศึกษา
แก่ท้องถิ่นที่มี

คุณภาพสู่
ประชาคมอาเซียน 

ประเด็น
ยุทธศำสตร ์2 
การผลิตและ

พัฒนาคุณภาพ
บัณฑิตตาม

มาตรฐานและสู่
ประชาคมอาเซียน 

ประเด็น
ยุทธศำสตร ์3 
การพัฒนาคน 

ชุมชนท้องถิ่นให้อยู่
ดีมีสุข เข้มแข็ง มี

ศีลธรรม และ
พึ่งพาตนเองได้ 

ประเด็น
ยุทธศำสตร ์4 
การพัฒนาองค์
ความรู้ งานวจิัย
และนวัตกรรมสู่
ท้องถิ่นและสากล 

 

ประเด็น 
ยุทธศำสตร ์5 

การท านุบ ารุงและ
เผยแพร่

ศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นและเรียนรู้
วัฒนธรรมประเทศ

อาเซียน 

ประเด็น
ยุทธศำสตร ์6 

การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ และ
พัฒนาบุคลากรให้
มีประสิทธิภาพ

ตามหลักธรรมาภิ
บาล 

เป้ำประสงค ์
เป้ำประสงค์  1 

คนในท้องถิ่นได้รับ
โอกาสอุดมศึกษาที่

มีคุณภาพสู่
ประชาคมอาเซียน 

 

เป้ำประสงค์  2 
บัณฑิตมีคุณภาพ

ตามเกณฑ์
มาตรฐานสู่การ

แข่งขันใน
ประชาคมอาเซียน 

เป้ำประสงค์  3 
คน ชุมชน ท้องถิ่น 
อยู่ดีมีสุข เข้มแข็ง 
มีวัฒนธรรมและ
ศีลธรรม พึ่งพา

ตนเองได้ 

เป้ำประสงค์  4 
มีองค์ความรู้ งานวิจยั

และนวัตกรรมที่
สอดคล้องกับปัญหาและ

ความต้องการของ
ท้องถิ่น 

เป้ำประสงค์  5 
ศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นได้รับการ
ท านุบ ารุงเผยแพร่

และเรียนรู้
วัฒนธรรมประเทศ

อาเซียน 

เป้ำประสงค์  6 
องค์กรมีระบบ

บริหารจัดการและ
การพัฒนา
บุคลากรที่มี

ประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมาภิบาลสู่

สากล 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ ์

1.1 เสริมสร้าง
โอกาสอุดมศึกษา
แก่ท้องถิ่นให้ทั่วถึง
และหลากหลาย

รูปแบบ 

2.1สร้างความ
แข็งแกร่งทาง
วิชาการและ

คุณภาพชีวิตที่
ยั่งยืนให้แกบ่ัณฑิต 

3.1 เสริมสร้าง
ศักยภาพและ
มาตรฐานการ

บริการวิชาการแก่
สังคม การพัฒนา

4.1 พัฒนาขีด
ความสามารถการ
ท าวิจยั และการ
เผยแพร่ให้กับ

อาจารย์/เจ้าหนา้ที ่

5.1 ท านุบ ารุง 
อนุรักษ์ ฟื้นฟู 

ปกป้อง เผยแพร่
ศิลปะและวัฒนธรรม

ของท้องถิ่น 

6.1พัฒนาระบบ
บริหารจัดการให้มี

ประสิทธิภาพ 
6.2 พัฒนาระบบ

การพัฒนา
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 2.2 เพิ่มศักยภาพ
ในการแข่งขัน
ให้กับบัณฑิต 

 

คน ชุมชน สังคม 
ให้เข้มแข็ง พึ่งพา
ตนเองได้ ตามแนว

พระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียง 

4.2 จัดหาแหล่งทุน
เพื่อสนับสนุนการ

วิจัย 
 

 ศักยภาพบุคลากร 
6.3 พัฒนาระบบ

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
มำตรกำร 

1.1.1  ประสานงาน
เพื่อพัฒนาหลักสูตรที่
ตอบสนองกับท้องถิ่น 

1.1.2 ด าเนินการจัดหา
ทุนการศึกษาใหก้ับ

นักศึกษา 
1.1.3 เพิ่มจ านวน

นักศึกษา 
 

1.2.1พัฒนาหลักสูตร
ให้ทันสมัย เป็นสากล
ตามความต้องการของ

ท้องถิ่น 
1.2.2 ส่งเสริมและ

พัฒนาบุคลากรให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง

ตามมาตรฐานดมศึกษา 
1.2.3 พัฒนา

กระบวนการเรียนการ
สอนและการจัด
กิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา 
1.2.4 พัฒนาคุณภาพ
บัณฑิตในด้านการ
เรียนรู้ คุณธรรม
จริยธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

3.1.1 จัดท าแผน และ
พัฒนาระบบ กลไก 

หลักเกณฑ์การ
ให้บริการวิชาการสู่

สังคมให้มีศักยภาพและ
มาตรฐาน ที่ตอบสนอง
ความต้องการของคน 
ชุมชน และสังคม และ
ตามแนวพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

4.1.1 ส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพการ
วิจัยของอาจารย์ให้มี

คุณภาพและมาตรฐาน 
4.1.2 พัฒนากรอบ
ประเด็นวิจัยและทิศ
ทางการวิจยัอย่างมี

ส่วนร่วมของอาจารย ์
นักวิจยั ผู้บริหาร 

องค์กรท้องถิ่น องค์กร
ภาครัฐและเอกชน 

 

5.1.1 นักศึกษาตอ้งเข้า
ร่วมกิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

5.1.2 วางแผนเพื่อพัฒนา
งานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

 

6.1.1 พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ  ให้มี

ประสิทธิภาพสามารถ
ให้บริการประชาชนได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว  

และด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์สร้าง

ชื่อเสียงให้กับ 
มหาวิทยาลัย 

6.1.2 บุคลากรได้รับ
การพัฒนาอย่าง

สม่ าเสมอ 
6.1.3 พัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้มีประสิทธิภาพ 

 

ตัวชี้วดั 
จาก 3 มาตรการ 
ประกอบดว้ย 2 

ตัวชี้วัด 

จาก 4 มาตรการ 
ประกอบดว้ย 4 

ตัวชี้วัด 

จาก 1 มาตรการ 
ประกอบดว้ย 4 

ตัวชี้วัด 

จาก 2 มาตรการ 
ประกอบดว้ย  3 

ตัวชี้วัด 

จาก 2 มาตรการ 
ประกอบดว้ย 2 

ตัวชี้วัด 

จาก 3 มาตรการ 
ประกอบดว้ย 5

ตัวชี้วัด 
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ปรัชญำและภำรกิจของมหำวิทยำลัย 
ปรัชญำ 

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมน าความรู้ ขยายโอกาสทางการศึกษา พัฒนาท้องถิ่น เชื่อมโยงสู่
ประเทศเพ่ือนบ้าน    

 
ภำรกิจ 
 ตามมาตรา  8  ในการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา  7  ให้ก าหนด
ภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้ 

1. แสวงหาความจริงเพ่ือสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ  บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิ
ปัญญาไทย  และภูมิปัญญาสากล 

2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่ธรรม  ส านึกในความเป็นไทย  มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น
อีกท้ังส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน  เพ่ือช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  การ
ผลิตบัณฑิตดังกล่าว  จะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า  ความส านึก  และความภูมิใจในวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นและของชาติ 

4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน  ผู้น าศาลาและนักการเมืองท้องถิ่นให้
มีจิตส านึกประชาธิปไตย  คุณธรรม  จริยธรรม  และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่นเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม 

5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู  ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 

6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย  ชุมชน  องค์กร
ปกครองท้องถิ่นและองค์กรอ่ืนทั้งในและต่างประเทศ  เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสม
กับการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น  รวมทั้งการแสวงหาแนวทางเพ่ือส่งเสริมให้
เกิดการจัดการ  การบ ารุงรักษา  และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
สมดุลยั่งยืน 

8. ศึกษา  วิจัย  ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริในการปฏิบัติ
ภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

 

วิสัยทัศน์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีมาตรฐานทางวิชาการ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นที่พ่ึงแก่ท้องถิ่นและประเทศเพ่ือนบ้าน 
พันธกิจ 
           1. เสริมสร้างโอกาสอุดมศึกษาให้แก่ชุมชนท้องถิ่นและประเทศเพ่ือนบ้าน           
   2. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
 3. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่นและประเทศเพ่ือนบ้าน 
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 4. สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรมและงานวิจัยสู่ชุมชนท้องถิ่น 
 5. ท านุบ ารุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 

6. บริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
เป้ำประสงค์ 

1. คนในท้องถิ่นได้รับโอกาสอุดมศึกษาที่มีคุณภาพสู่ประชาคมอาเซียน 
2. บัณฑิตที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสู่การแข่งขันในประชาคมอาเซียน 
3. คน ชุมชน ท้องถิ่นอยู่ดีมีสุข เข้มแข็ง มีวัฒนธรรมและศีลธรรม พ่ึงพาตนเองได้ 
4. สังคมมีองค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของ

ท้องถิ่น 
5. องค์กรมีการธ ารงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและเรียนรู้วัฒนธรรมประเทศ

อาเซียน 
6. องค์กรมีระบบบริหารจัดการ และการพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมา    

ภิบาลสู่สากล 

เป้ำหมำยหลัก 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  แม่สอดได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษาจาก

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)   ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) และกระทรวงศึกษาธิการ 

 
อัตลักษณ์  “ความรู้คู่ชุมชน” 

เอกลักษณ์  ทักษะด้าน ICT 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 
1. การเสริมสร้างโอกาสอุดมศึกษาแก่ท้องถิ่นที่มีคุณภาพสู่ประชาคมอาเซียน  
2. การผลิตและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามมาตรฐานและสู่ประชาคมอาเซียน 
3. การพัฒนาคน ชุมชนท้องถิ่นให้อยู่ดีมีสุข เข้มแข็ง มีศีลธรรม และพ่ึงพาตนเองได้ 
4. การพัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมสู่ท้องถิ่นและสากล 
5. การท านุบ ารุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศอาเซียน 
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
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กลยุทธ์  มำตรกำร  ตัวชี้วัด  และโครงกำร/กิจกรรม 

พันธกิจที่  1   การเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา ให้แก่ชุมชนท้องถิ่นและประเทศเพ่ือนบ้าน 
เป้ำประสงค์   คนในท้องถิ่นได้รับโอกาสอุดมศึกษา 
เป้ำหมำย   คนในท้องถิ่นได้รับโอกาสอุดมศึกษา 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างโอกาสอุดมศึกษาแก่ท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที ่ 1.1 เสริมสร้างโอกาสอุดมศึกษาแก่ท้องถิ่นให้ทั่วถึงและหลากหลายรูปแบบ 

 
มำตรกำร ตัวชี้วัด ตัวอย่ำงโครงกำรริเร่ิม 

1.1.1  ประสานงานเพื่อ
พัฒนาหลักสตูรที่ตอบสนอง
กับท้องถิ่น 
1.1.2 ด าเนินการจัดหา
ทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา 
1.1.3 เพิ่มจ านวนนักศึกษา 

1.จ านวนหลักสตูร/การฝึกอบรม
ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนอง
การพัฒนาท้องถิ่น 
2.จ านวนข้อตกลงความร่วมมือ/
เครือข่ายการศึกษากับหน่วยงาน
ภายนอก  

1.พัฒนาเครือข่ายการจดัการศึกษา 

2.แนะแนวทางการศึกษาต่อ 

3.ส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นในการจัดการศึกษา 
 

 

พันธกิจที่  2   การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
ป้ำประสงค์    บัณฑิตมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
เป้ำหมำย    บัณฑิตระดับปริญญาตรีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระในระยะเวลา 1 ปีไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 80 ต่อปี 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
กลยุทธ์ที่  2.1 สร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการและคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนให้แก่บัณฑิต 

2.2 เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันให้กับบัณฑิต 
 

มำตรกำร ตัวชี้วัด ตัวอย่ำงโครงกำรริเร่ิม 
2.1.1 พัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนและการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
2.2.1 พัฒนาคุณภาพบัณฑติ
ในด้านการเรียนรู้ คณุธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 

3.จ านวนนักศึกษาท่ีได้รับรางวัล 
การยกย่องชมเชย ประกาศเกียติ
คุณ ทางด้านวิชาการ วิชาชีพ
หรือคุณธรรมจริยธรรมจาก
หน่วยงานภายนอกระดับชาติขึ้น
ไป 

4.ผลการพัฒนาบณัฑติตามอัต
ลักษณ์ (สมส.16.2) 
5.ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่
ได้งานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี (สมศ.1) 
6.ระดับคณุภาพของบัณฑิต
ปริญญาตรี โท และเอกตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอดุมศึกษา 

1.จัดและเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ 
2.พัฒนาคุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงคต์ามนโยบาย 
3D 
3.สนับสนุนการแข่งขันกีฬาภายนอก บ ารุงกีฬา (กอง
พัฒนานักศึกษา 
4.บ ารุงห้องพยาบาลและบริการสขุภาพ 
5.จัดหาบุคลากรและพัฒนาศูนยภ์าษา (แม่สอด) 
6.พัฒนาและปรับปรุงหอพัก (กองพัฒนานักศึกษา) 
7.แข่งขันกีฬาเพื่อพัฒนาทักษะนักศึกษา (กองพัฒนา
นักศึกษา 
8.บ ารุงห้องพยาบาลและบริการสขุภาพ 
9.อบรมทักษะทางภาษาและพัฒนาสื่อการสอนของศูนย์
ภาษา (แม่สอด) 
10.ผลิตและพัฒนาคณุลักษณะบณัฑิตคณะวิทยาการ 
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มำตรกำร ตัวชี้วัด ตัวอย่ำงโครงกำรริเร่ิม 
 
 

(สมศ.2) 
 

11.พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตนักรฐัประศาสนศาสตร ์
12.ผลิตและพัฒนาคณุลักษณะบณัฑิตโปรแกรมการ
จัดการทั่วไป 
13.ผลิตและพัฒนาคณุลักษณะบณัฑิตโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 14.พัฒนาบริหารจัดการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ธุรกจิ 
15.ผลิตและพัฒนาคณุลักษณะบณัฑิตโปรแกรม
เทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการ 
16.ผลิตและพัฒนาคณุลักษณะบณัฑิตโปรแกรม
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์
17.พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตโปรแกรมวิชาการบัญชี 
18.ศึกษาประวัติศาสตร์จากแหล่งเรียนรูจ้ริง(ตาก-
สุโขทัย) 
19.พัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาหอพัก 
20.ผลิตและพัฒนาคณุลักษณะบณัฑิตโปรแกรมวิชา
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าร ิ
21.อบรมเพื่อเน้นผู้เรียนเป็นส าคญัและประเมินผล 
22.พัฒนาบัณฑิตสู่ชีวิตการท างาน 
23.จัดกิจกรรมโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 
24.จัดหาสื่อการเรียนการสอน 
25.พัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการรูส้ารสนเทศ 
26.จัดท าต าราเสริมทักษะภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร 
27.พัฒนาทักษะทางภาษาแก่นักศึกษาสู่อาเซียนจดัการ
(แม่สอด) 
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พันธกิจที่  3   การให้บริการวิชาการแก่ชุมชน  ท้องถิ่นและประเทศเพ่ือนบ้าน 
เป้ำประสงค์   คน ชุมชน ท้องถิ่น อยู่ดีมีสุข เข้มแข็ง มีวัฒนธรรมและศีลธรรม พ่ึงพาตนเองได้ 
เป้ำหมำย   มีโครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการท่ีพัฒนาหรือเสริมสร้างให้คน ชุมชน ท้องถิ่น 
อยู่ดีมีสุข เข้มแข็ง มีวัฒนธรรม ศีลธรรมพึ่งพาตนเอง ได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 30 ต่ออาจารย์ทั้งหมด 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3  การพัฒนาคน ชุมชนท้องถิ่นให้อยู่ดีมีสุข เข้มแข็ง มีศีลธรรม และพ่ึงพา
ตนเองได้ 
กลยุทธ์ที่  3.1 เสริมสร้างศักยภาพและมาตรฐานการบริการวิชาการแก่สังคม การพัฒนาคน 
ชุมชน สังคม ให้เข้มแข็ง พ่ึงพาตนเองได้ ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
 

มำตรกำร ตัวชี้วัด ตัวอย่ำงโครงกำรริเร่ิม 
3.1.1 จัดท าแผน และ
พัฒนาระบบ กลไก 
หลักเกณฑ์การให้บริการ
วิชาการสู่สังคมให้มีศักยภาพ
และมาตรฐาน ที่ตอบสนอง
ความต้องการของคน ชุมชน 
และสังคม และตามแนว
พระราชด าริเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.ร้อยละโครงการที่บรูณาการ
งานบริการวิชาการกับพันธกิจ
อื่นๆของมหาวิทยาลัย 

8.ระดับความส าเร็จของการชี้น า 
ป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาของ
สังคมภายใน/ภายนอก
มหาวิทยาลยั 

9.จ านวนเครือข่าย/องค์กร/
ชุมชนที่ได้รับการบริการวิชาการ
จากมหาวิทยาลัย 

10.ร้อยละของนักศึกษาท่ีมีส่วน
ร่วมในการให้บริการวิชาการของ
มหาวิทยาลย้ 

 

1.พัฒนาศูนย์การเรยีนรู้ ICT ชุมชนเพื่อการพัฒนา
ชุมชนสู่สังคมอุดมปัญญา 
2.สาธิตการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงตามแนว
พระราชด าร ิ
3.พัฒนาศูนย์เมียนมาร์ศึกษา 
4.จัดค่าย ICT ชุมชนสร้างเยาวชนพอเพียง 
5.พัฒนาศูนย์ศึกษาและพัฒนาอัญมณ ี
6.ค่ายเยาวชนพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง 
7.อบรมส่งเสริมอาชีพหลักสตูรระยะสั้น 
8.พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อชุมชน 
9.บริการซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนกิส์คอมพิวเตอร์ให้แก่
ชุมชน 
10.อบรมเชิงปฏิบัติการอนรุักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม
ด้วยพลังงานลม 
11.อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างบา้นดิน 
12.จัดค่ายยุวชนโลจิสติกส ์
13.อบรมนักบัญชีรุ่นเยาว์ 
14.สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและส่วนราชการ 
15.บริการวิชาการสญัจร 
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พันธกิจที่  4    การพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้  นวัตกรรมและงานวิจัยสู่ชุมชน  ท้องถิ่น 
เป้ำประสงค์    มีองค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของ
ท้องถิ่น 
เป้ำหมำย   จ านวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่สอดคล้องกับปัญหาหรือความต้องการของ
ท้องถิ่นโดยเฉลี่ย   2 เรื่องต่อปี 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4. การพัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรม 
กลยุทธ์ที ่  4.1 พัฒนาขีดความสามารถการท าวิจัย และการเผยแพร่ให้กับอาจารย์/เจ้าหน้าที่ 

4.2 จัดหาแหล่งทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัย         
  

มำตรกำร ตัวชี้วัด ตัวอย่ำงโครงกำรริเร่ิม 
4.1.1 ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพการวิจยัของ
อาจารย์ให้มีคณุภาพและ
มาตรฐาน 
4.1.2 พัฒนากรอบประเด็น
วิจัยและทิศทางการวจิัย
อย่างมีส่วนร่วมของอาจารย์ 
นักวิจัย ผู้บริหาร องค์กร
ท้องถิ่น องค์กรภาครัฐและ
เอกชน 
 

 
 
 

 

11.ร้อยละของอาจารย์ที่ท างาน
วิจัย 

12.ร้อยละของอาจารย์ทีม่ีการ
น าเสนอ ตีพิมพ์หรือน า
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

13.จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์จากภายใน
และภายนอกต่ออาจารย์และ
นักวิจัยประจ า(สกอ.4.3) 

1.ส่งเสรมิและสนับสนุนการวิจยั 
2.พัฒนาทักษะการวิจัยของอาจารย์อย่างต่อเนื่อง 
3.มีระบบการส่งเสรมิให้มีการตีพมิพ์และน างานวิจัยไป
ใช้ประโยชน ์
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พันธกิจที่  5  การท านุบ ารุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
เป้ำประสงค์    ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นได้รับการท านุบ ารุงและเผยแพร่ 
เป้ำหมำย    มีโครงการเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 20 ของโครงการทั้งหมด 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5. การท านุบ ารุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
กลยุทธ์ที ่  5.1 ท านุบ ารุง อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ปกป้อง เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
 

มำตรกำร ตัวชี้วัด ตัวอย่ำงโครงกำรริเร่ิม 
5.1.1 นักศึกษาต้องเข้าร่วม
กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม 
5.1.2 วางแผนเพื่อพัฒนางาน
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

14.ระดับคะแนนส่งเสริมและ
สนับสุนนด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม(สมศ.10) 
15.ระดับคะแนนการพัฒนา
สุนทรียภาพในมิติทางด้านศลิปะ
และวัฒนธรรม (สมศ.11) 

1.อนุรักษ์ส่งเสริมสืบสานประเพณไีทย 
2.ตามรอยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่วัฒนธรรม
อาเซียน 

พันธกิจที่  6   การบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
เป้ำประสงค์   มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และระบบการพัฒนาบุคลากร 
เป้ำหมำย  ผู้รับบริการมีความพึงพอใจจากการบริหารจัดการไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  6 การพัฒนา ปรับปรุงระบบบริหารจัดการ และระบบการพัฒนาบุคลากร 
กลยุทธ์ที ่  6.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

6.2 พัฒนาระบบการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
6.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและการ

บริหารจัดการ 
มำตรกำร ตัวชี้วัด ตัวอย่ำงโครงกำรริเร่ิม 

6.1.1 พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการ  ให้มีประสิทธิภาพ
สามารถให้บริการประชาชนได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว  และ
ด าเนินการประชาสัมพันธ์สร้าง
ช่ือเสียงให้กับมหาวิทยาลัย 
6.2.1 ส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรอยา่งสม่ าเสมอ 
6.3.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
เรียนการสอนและการบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 

16.ร้อยละผู้รับบริการที่มีความ
พึงพอใจในการให้บริการของ
หน่วยงาน 

17.ระดับความส าเร็จของการ
ประกันคุณภาพภายใน/ภายนอก 

18.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี
สารสนเทศของสถาบัน 

19.ระดับความส าเร็จในการ
บริหารการเงินและงบประมาณ 
(สกอ.8.1) 
20.ระดับความส าเร็จในการ
บริหารและพัฒนาบุคลากร 
 

1.บริหารจัดการค่าใช้จ่ายประจ าส าหรับการจัดการเรียนการ
สอน 
2.บริหารจัดการเงินเดือนค่าจ้างบุคลากร 
3.สนับสนุนค่าใช้จ่ายประจ า 
4.บริหารจัดการส านักงาน 
5.จัดหาครุภัณฑ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
6.บริหารจัดการงานอาคารสถานท่ี ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 
7.พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
8.เช่ารถตู้ประจ ามหาวิทยาลัย 
9.บริหารจัดการงานยานพาหนะ 
10.บริหารจัดการสนับสนุนการเรียนการสอน 
11.บริหารจัดการงานบริการวิชาการ 
12.บริหารจัดการงานประกันคุณภาพการศึกษา 
13.พัฒนางานประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างเสริมชื่อเสียงและ
ภาพลักษณ์อันดี 
14.พัฒนาระบบนโยบายและแผน 
15.บริหารจัดการหอพักนักศึกษา 
16.บริหารจัดการโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
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มำตรกำร ตัวชี้วัด ตัวอย่ำงโครงกำรริเร่ิม 
 17.จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ(ส านักวิทยบริการ) 

18.จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ส านักวิทยาบริการ 
19.พัฒนาและปรับปรุงระบบICT 
20.จัดหาครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและพัฒนา
บุคลากรด้านICT 
21.พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศแม่สอด 
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ส่วนที่  3 
สรุปควำมเชื่อมโยงของแผนกลยุทธ์ 5 ปี 

ประจ ำปีพ.ศ.2556 – 2560 
 
 
 



56 57 58 59 60

1.เสริมสร้าง

โอกาสทางการ

ศึกษา ให้แก่

ชุมชนท้องถิ่น

และประเทศ

เพื่อนบ้าน

1. การเสริมสร้าง

โอกาส

อดุมศึกษาแก่

ท้องถิ่นที่มี

คุณภาพสู่

ประชาคมอาเซียน

1. คนในท้องถิ่น

ได้รับโอกาส

อดุมศึกษาที่มี

คุณภาพสู่

ประชาคมอาเซียน

1.1 เสริมสร้าง

โอกาส

อดุมศึกษาแก่

ท้องถิ่นให้ทั่วถึง

และหลากหลาย

รูปแบบ

1.จ านวนนักเรียนที่เข้าเรียนโดย

การให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการ

คัดเลือกเข้าเรียน

40 40 40 50 55 1.แนะแนวการศึกษาต่อ

ระดับอดุมศึกษาสู่ร้ัวมหาวิทยาลัย

งานวิชาการและ

งานกจิการนักศึกษา

2. ผลิตบัณฑิตที่

มีคุณภาพ

มาตรฐาน

2. การผลิตและ

พฒันาคุณภาพ

บัณฑิตตาม

มาตรฐานและสู่

ประชาคมอาเซียน

2. บัณฑิตที่มี

คุณภาพตาม

เกณฑ์มาตรฐาน

สู่การแข่งขันใน

ประชาคมอาเซียน

2.1 สร้างความ

แข็งแกร่งทาง

วิชาการและ

คุณภาพชีวิตที่

ย่ังยืนให้แก่

บัณฑิต

2.ร้อยละของอาจารย์ที่สอนเน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ

80 80 80 85 90 1.โครงการพฒันาศักยภาพของผู้สอน

เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ

งานวิชาการ

3.ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ผ่าน

เกณฑ์การประเมินการสอนใน

ระดับดี

80 80 80 90 100 2.โครงการบริหารจดัการงาน

สนับสนุนการเรียนการสอน

งานวิชาการ

4.ร้อยละของนักศึกษาปีสุดท้ายที่

สอบผ่านด้านคอมพวิเตอร์กอ่นจบ

การศึกษา

80 80 80 85 90
3.โครงการพฒันาคุณลักษณะ

นักศึกษาที่พงึประสงค์ตามอตัลักษณ์

งานวิชาการ

เป้าหมาย
มาตรการ/โครงการริเริม่ ผู้รับผิดชอบ

สรุปความเช่ือมโยงของแผนกลยทุธ์ 5 ปี ประจ าปีพ.ศ.2556-2560

พันธกิจ
ประเด็น

ยทุธศาสตร์
เป้าประสงค์ กลยทุธ์ ตัวช้ีวัด



2.2 เพิ่ม

ศักยภาพในการ

แข่งขันให้กบั

บัณฑิต

5.จ านวนของนักศึกษาที่เข้าร่วม

กจิกรรมการแข่งขันทักษะทาง

วิชาการวิชาชีพภายนอกระดับ

ภูมิภาคหรือระดับประเทศ

20 20 20 25 30
4.โครงการจดัและเข้าร่วมแข่งขัน

ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ

งานวิชาการ

6.จ านวนโครงการ/กจิกรรมพฒันา

คุณลักษณะบัณฑิต

10 10 10 15 20
5.โครงการพฒันาบัณฑิตสู่ชีวิตการ

ท างาน

งานกจิการนักศึกษา

6.โครงการสนับสนุนน าเสนองานวิจยั

และนวัตกรรมที่ดีของนักศึกษา

งานวิชาการ

7.โครงการส่งเสริมการจดัค่าย

วิชาการและวิชาชีพเพื่อส่งเสริมการ

เรียนรู้วิชาเอก

งานวิชาการ

8.โครงการสนับสนุนการแข่งขันกฬีา

ภายนอก

งานกจิการนักศึกษา

9.โครงการสนับสนุนการจดัต้ังและ

ด าเนินกจิกรรมชมรม ชุมนุมทาง

วิชาการและวิชาชีพ

งานกจิการนักศึกษา

10.โครงการจดัหาบุคลากรและ

พฒันาศักยภาพนักศึกษา

งานกจิการนักศึกษา

11.โครงการเสริมสร้างทรัพยากรการ

เรียนรู้ด้านการจดัการ

งานวิชาการ



12.โครงการพฒันาศักยภาพทักษะ

ทางวิชาการและวิชาชีพโปรแกรมวิชา

เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์

งานวิชาการ

13.โครงการพฒันาคุณลักษณะ

บัณฑิตโปรแกรมวิชาการบัญชี

งานวิชาการ

14.โครงการบริหารจดัการโปรแกรม

วิชารัฐประศาสนศาสตร์

งานวิชาการ

15.โครงการผลิตและพฒันา

คุณลักษณะบัณฑิตโปรแกรมวิชา

คอมพวิเตอร์ธุรกจิ

งานวิชาการ

16.โครงการพฒันาศักยภาพทักษะ

ทางวิชาการและวิชาชีพโปรแกรมวิชา

เทคโนโลยีการจดัการโลจสิติกส์

งานวิชาการ

17.โครงการอบรมภาษาองักฤษเพื่อ

เตรียมสอบ TOEIC ให้กบันักศึกษา

งานวิชาการ



3. ให้บริการ

วิชาการแกชุ่มชน 

 ท้องถิ่นและ

ประเทศเพื่อนบ้าน

3. การพฒันาคน

 ชุมชนท้องถิ่น

ให้อยู่ดีมีสุข 

เข้มแข็ง มี

ศีลธรรม และ

พึ่งพาตนเองได้

3. คน ชุมชน 

ท้องถิ่น อยู่ดีมีสุข

 เข้มแข็ง มี

วัฒนธรรมและ

ศีลธรรม พึ่งพา

ตนเองได้

3.1  เสริมสร้าง

ศักยภาพและ

มาตรฐานการ

บริการวิชาการ

แกสั่งคมคน

ชุมชนสังคมให้

เข้มแข็งย่ังยืน

พึ่งพาตนเองได้

ตามแนว

พระราชด าริ

เศรษฐกจิพอเพยีง

7.จ านวนโครงการที่บูรณาการงาน

บริการวิชาการกบัพนัธกจิอืน่ๆของ

มหาวิทยาลัย

4 4 4 5 6 1.โครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT 

ชุมชนชายแดนจงัหวัดตาก

งานบริการวิชาการ

2.โครงการการจดัการเชิงบูรณาการสู่

ชุมชน

งานบริการวิชาการ

3.โครงการบริการซ่อมอปุกรณ์อเิล็ก

ทรอนกส์คอมพวิเตอร์ให้แกชุ่มชน

งานบริการวิชาการ

4.โครงการบริการวิชาการ “นักบัญชี

รุ่นเยาว์”

งานบริการวิชาการ

8.ร้อยละของอาจารย์ที่มีส่วนร่วม

ในการให้บริการทางวิชาการแก่

สังคม

80 80 80 85 90 1.โครงการบริการวิชาการและ

วิชาชีพสู่ชุมชน

งานบริการวิชาการ



9.จ านวนกจิกรรม/โครงการบริการ

วิชาการแกสั่งคมตามแนว

พระราชด าริเศรษฐกจิพอเพยีง

4 4 4 5 6 1.โครงการสาธิตการเรียนรู้ปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพยีงตามแนว

พระราชด าริ

งานบริการวิชาการ

2.โครงการขับเคล่ือนเศรษฐกจิ

พอเพยีงสู่ชุมชน

งานบริการวิชาการ

3.โครงการส่งเสริมความรู้ด้าน

เศรษฐกจิพอเพยีงของชุมชน

งานบริการวิชาการ

10.จ านวนหลักสูตรที่มีการ

ฝึกอบรมระยะส้ันที่จดัให้บุคลากร

และหน่วยงานภายนอก

5 6 6 7 8 1.โครงการพี่สอนน้องมองเทคโนโลยี งานบริการวิชาการ

2.โครงการการจดัการเชิงบูรณาการสู่

ชุมชน

งานบริการวิชาการ

11.จ านวนกจิกรรมโครงการที่มี

ความร่วมมือของมหาวิทยาลัยกบั

ชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงาน

ภายนอก

2 2 2 3 4 1.โครงการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ชุมชน งานบริการวิชาการ



4. พฒันาและ

ถ่ายทอดองค์

ความรู้  

นวัตกรรม และ

งานวิจยัสู่ชุมชน

ท้องถิ่น

4. การพฒันา

องค์ความรู้ 

งานวิจยัและ

นวัตกรรมสู่

ท้องถิ่นและสากล

4. สังคมมีองค์

ความรู้ งานวิจยั

และนวัตกรรมที่

สอดคล้องกบั

ปัญหาและความ

ต้องการ

4.1  พฒันาขีด

ความสามารถ

การท าวิจยั  

และการเผยแพร่

ให้กบัอาจารย์/

เจา้หน้าที่

12.ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่

ได้รับการพฒันาความรู้และทักษะ

การวิจยั

70 90 90 95 100 1.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ

วิจยั

งานวิจยั

13.จ านวนของอาจารย์ที่มีผลงาน

วิชาการหรือวิจยัน าเสนอ ตีพมิพ ์

หรือน าไปใช้ประโยชน์

3 3 3 4 5 1.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ

วิจยั

งานวิจยั

14.ร้อยละของอาจารย์ที่ท าวิจยั 60 60 60 70 80 1.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ

วิจยั

งานวิจยั

4.2  จดัหา

แหล่งทุนเพื่อ

สนับสนุนการ

วิจยัและงาน

สร้างสรรค์

15.จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยั

และงานสร้างสรรค์จากภายในและ

ภายนอกสถานบันต่ออาจารย์

ประจ าและนักวิจยัประจ า

10
0,0

00
10

0,0
00

10
0,0

00

15
0,0

00

20
0,0

00  1.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ

วิจยั

งานวิจยั



5. ท านุบ ารุงและ

เผยแพร่

ศิลปวัฒนธรรม

ของท้องถิ่น

5. การท านุบ ารุง

และเผยแพร่

ศิลปวัฒนธรรม

ของท้องถิ่นและ

เรียนรู้วัฒนธรรม

ของประเทศ

อาเซียน

5. ท้องถิ่นธ ารง

รักษา

ศิลปวัฒนธรรม

อนัดีงามของ

ท้องถิ่นและ

เรียนรู้วัฒนธรรม

ประเทศอาเซียน

5.1  ท านุบ ารุง  

อนุรักษ ์ ฟื้นฟ ู 

ปกป้อง   

เผยแพร่ศิลปะ

และวัฒนธรรม

ของท้องถิ่น

16.จ านวนของโครงการหรือ

กจิกรรมในการอนุรักษพ์ฒันาและ

สร้างเสริมเอกลักษณ์  ศิลปะและ

วัฒนธรรมท้องถิ่น

20 20 20 25 30 1.โครงการอนุรักษส่์งเสริมสืบสาน

ประเพณีไทย

งานศิลปวัฒนธรรม

17.ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วม

โครงการในการอนุรักษ ์ พฒันา  

และสร้างเสริมเอกลักษณ์ศิลปะ

และวัฒนธรรม

70 70 70 80 85 1.โครงการปฏิบัติธรรมตามหลักวิธี

พทุธเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม 

จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

งานศิลปวัฒนธรรม

6. บริหารจดัการ

และพฒันา

บุคลากรให้มี

คุณภาพและ

ประสิทธิภาพ

6. การพฒันา

ระบบบริหาร

จดัการ และ

พฒันาบุคลากร

ให้มี

ประสิทธิภาพ

ตามหลักธรร

6. องค์กรมี

ระบบบริหาร

จดัการและการ

พฒันาบุคลากรที่

มีประสิทธิภาพ

ตามหลัก

ธรรมาภิบาลสู่

6.1  พฒันา

ระบบบริหาร

จดัการให้มี

ประสิทธิภาพ

18.ระดับความส าเร็จของการ

ประกนัคุณภาพภายใน

4 4 4 4 4 1.โครงการบริหารจดัการงานประกนั

คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย

งานบริหารทั่วไป

19.ร้อยละความพงึพอใจของผู้ใช้

ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี

สารสนเทศของสถาบัน

80 80 80 85 90 1.โครงการทบทวนและจดัท า

แผนงานด้าน ICT

งานบริหารทั่วไป



6.2  พฒันา

ระบบการพฒันา

ศักยภาพของ

บุคลากร

20.ร้อยละของบุคลากรสาย

สนับสนุนที่ได้รับการพฒันาความรู้

และทักษะในวิชาการวิชาชีพ

80 80 80 85 90 1.โครงการพฒันาศักยภาพบุคลากร งานบริหารทั่วไป
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ส่วนที่  4 การแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 
การแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ  หมายถึง  การจัดท าแผนปฏิบัติการ  การสื่อสาร  

ถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  ไปสู่ระดับหน่วยงานปฏิบัติต่าง ๆ  โดยก าหนดเป้าประสงค์และกล
ยุทธ์ทั้งในระดับกระทรวง  กรม  ไปจนถึงระดับบุคคลที่สามารถปฏิบัติได้จริงและมีความสอดคล้อง
เชื่อมโยงระหว่างกัน  รวมทั้งมีความสมดุลระหว่างมิติประสิทธิผล  มิติคุณภาพ  มิติประสิทธิภาพ  
และมิติการพัฒนาองค์กร  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

1.  หลักการ 
 การปฏิรูประบบราชการไทยเป็นความพยายามในการเปลี่ยนแปลงการบริหารของภาครัฐ
ขนาดใหญ่ โดยอาศัยแนวคิดเก่ียวกับการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่  (New Public  Management) 
โดยแนวคิดดังกล่าวต้องการให้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และวิธีการบริหารภาครัฐโดยเปลี่ยนมา
เน้นถึงวัตถุประสงค์และสัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน  ทั้งในแง่ของผลผลิต (Output)  และผลลัพธ์  
(Outcome)  ความคุ้มค่าของเงิน  รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชน
ผู้รับบริการ  โดยน าเอาเทคนิคการบริหารจัดการสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้  เช่น  การวางแผนเชิงกล
ยุทธ์  การวัดและการประเมินผลงาน  การบริหารคุณภาพโดยรวม  เป็นต้น 
 เทคนิควิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่  “การบริหารงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์”  หรือ  RBM  
(Results  Based  Management)  เป็นการบูรณาการหรือเชื่อมโยงเรื่องของการวางแผนเชิงกลยุทธ์   
ระบบการงบประมาณ  และระบบการวัดผลงานเข้าด้วยกันอย่างครบวงจร   โดยก าหนดวัตถุประสงค์
ขององค์กรและเป้าหมายของการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและสามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม   โดย
การจัดท าตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก (Key  Performance  Indicator)  และเกณฑ์มาตรฐานไว้
ล่วงหน้า  รวมทั้งการใช้ประโยชน์ของข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผลการด าเนินงานในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพ  คุณภาพและประสิทธิภาพของการด าเนินงาน  ในส่วนของระบบการงบประมาณเป็น
การเชื่อมโยงผลงานของหน่วยงานภาครัฐในแผนระดับยุทธศาสตร์กับค าของบประมาณ   กล่าวคือ  
ผลผลิตหลักในแผนยุทธศาสตร์กับเม็ดเงินงบประมาณจะต้องสอดรับกัน  เรียกว่า  การวางแผน  
“การงบประมาณที่มุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์”  หรือ  SPBB  (Strategic  Performance  
Based  Budgeting)   หน่วยงานภาครัฐจะต้องแสดงต้นทุนกิจกรรม  (Activity  based  costing)   
และต้นทุนต่อหน่วย  (Unit  cost)  อันจะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงาน   
โดยสรุปแล้วกรอบการบริหารยุทธศาสตร์อย่างครบวงจร  มี  5  ขั้นตอนดังนี้   
 1.  การพัฒนายุทธศาสตร์  คือ การก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และประเด็นยุทธศาสตร์  
โดยอาจใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนขององค์กรและสภาพแวดล้อมภายนอก (SWOT  
Analysis)  การวิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  (Stakeholder  Analysis)  ทั้งนี้
ยุทธศาสตร์ต้องสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินและพันธกิจขององค์กร 
 2.  การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ  คือ การสื่อสาร ถ่ายทอดและแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่
การปฏิบัติ  โดยต้องก าหนดเป้าประสงค์และกลยุทธ์ทั้งในระดับกระทรวง กรม ไปจนถึงระดับบุคคลที่
สามารถปฏิบัติได้จริง และมีความสอดคล้องเชื่อมโยงระหว่างกัน รวมทั้งมีความสมดุลระหว่างมิติ
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ประสิทธิผล มิติคุณภาพ มิติประสิทธิภาพ และมิติการพัฒนาองค์กรด้วย ซึ่ งหน่วยงานอาจใช้  
Balanced Scorecard และแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ในการวางแผนและสื่อสารกลยุทธ์ได้ 
 3.  การปฏิบัติการ  คือ  การบริหารโครงการตามกลยุทธ์ที่ได้วางไว้ 
 4.  การติดตามและเรียนรู้  คือ  การติดตามประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ได้วางไว้  ซึ่งหลายๆ หน่วยงานได้ประยุกต์ใช้รายงานการประเมินตนเอง  
(Self Assessment Report - SAR) และ War Room เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลได้ 
 5.  การทดสอบและปรับยุทธศาสตร์ คือ การปรับยุทธศาสตร์ให้เข้ากับสถานการณ์หรือ
ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการที่เปลี่ยนแปลงไป โดยต้องมีการประเมินความเสี่ยงด้าน
ยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) เพ่ือป้องกันมิให้ยุทธศาสตร์คลาดเคลื่อนและไม่ตรงต่อสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป 
 
2.  การแปลงแผนกลยุทธ์ 5 ปี พ.ศ.2556-2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรสู่การปฏิบัติ 
 ในการแปลงแผนกลยุทธ์ 5 ปี พ.ศ.2556-2560 ไปสู่การปฏิบัตินั้น ในที่นี้หมายถึงการน าแผน
กลยุทธ์ 5 ปี ไปจัดท าเป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยการถ่ายทอดนโยบาย ผลผลิต ผลลัพธ์ และ
ค่าเป้าหมายให้แก่ คณะ/ศูนย์/ส านัก/หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ
ส าหรับคณะ/ศูนย์/ส านัก/หน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปอย่างสอดประสานกันทั้งในแง่ทิศทางและจังหวะ
เวลา  โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

 การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ 5 ปี สู่ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะ โดยการชี้แจง ท า
ความเข้าใจและความชัดเจนในแต่ละประเด็น จัดการสัมมนาเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือ
ก าหนดค่าเป้าหมาย แผนงาน-งาน/โครงการ ตลอดจนทรัพยากรที่ต้องการส าหรับจัดท างบประมาณ
ประจ าปี การก ากับผลการปฏิบัติงานต่อไป 

 สนับสนุนให้ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะ ชี้แจง ท าความเข้าใจ และความชัดเจน
ในแต่ละประเด็นที่หน่วยงานตัวเองรับผิดชอบสู่ระดับหน่วยงานย่อยและบุคลากรในสังกัดในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น การประชุม สัมมนา เป็นต้น 

 พิจารณาสนับสนุนเ พ่ือให้ โครงการที่ก าหนดไว้สามารถด าเนินการไปได้  ทั้ งนี้
มหาวิทยาลัย/หน่วยงานต้องให้การสนับสนุนในด้านการปรับโครงสร้าง การปรับระบบงานหรือ
ระเบียบ การจัดหรือปรับบุคลากร การจัดสรรหรือจัดหางบประมาณ การสนับสนุนสถานที่ วัสดุ  
อุปกรณ ์

 การสร้างพลังและความร่วมมือเพ่ือน าไปสู่ผลที่ตั้งเป้าหมายไว้ตามแผนงานและโครงการ  
เรื่องที่ยากที่สุด คือ การเปลี่ยนแปลงและการให้บุคลากรยอมรับการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น วิธีที่จะ
น ามาใช้ประกอบด้วย  การพัฒนาศักยภาพและภาวะผู้น าผู้บริหารระดับต่างๆ การมีส่วนร่วม การ
ท างานเป็นทีม ความผูกพันและการยอมรับ การจูงใจ 

 มหาวิทยาลัยจะจัดระบบการสื่อสารองค์กรอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องแก่สาธารณะและ
บุคลากรในทุกระดับ การวางระบบสนับสนุนต่างๆ เช่น การบริหารการเปลี่ยนแปลง การพัฒนา
บุคลากร  การบริหารแบบมีส่วนร่วม  เพ่ือถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่าเป้าหมายที่ส าคัญให้แก่  
คณะ/หน่วยงาน  ตลอดจนภาคส่วนต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
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 มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีระบบการจัดการความรู้ในองค์กรโดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ที่ดี  (Best Practice) การสร้างระบบแรงจูงใจต่างๆ เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถ  
ขวัญและก าลังใจของบุคลากร  หน่วยงานและองค์กรให้มีความเข้มแข็ง  และมีระบบการวิเคราะห์
ติดตามสถานการณ์  เพื่อให้สามารถสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงได้ดี 

 การบริหารผลการด าเนินงาน มหาวิทยาลัยจะจัดระบบการบริหารผลการด าเนินงานให้มี
กลไกเพ่ือเฝ้าระวังและตรวจสอบผลการด าเนินงานที่มีความคลาดเคลื่อนจากแผน  เพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจว่าจะต้องมีการแก้ไขอย่างไร  โดยให้มีการรายงานตามล าดับขั้นของความรับผิดชอบเป็นราย
เดือนหรือรายไตรมาส  ขึ้นอยู่กับลักษณะงานวิธีการติดตาม จะใช้การก าหนดกิจกรรมและขั้นตอน
กิจกรรม  การก าหนดตารางเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดการท ากิจกรรมเป็นกลไกก ากับ 

 การประเมินผลการปฏิบัติ งานของงาน/โ ครงการและความส าเร็จขององค์กร  
มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีกลไกเพ่ือควบคุมการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ และก่อให้เกิดการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง  ตลอดจนการเรียนรู้ในองค์กร  โดยด าเนินการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานที่ได้จริงกับ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ทั้งในรูปผลผลิต  (Output)  และผลลัพธ์ (Outcome) ภายใต้การบูรณาการ
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของ ก.พ.ร. สมศ. ส านัก
งบประมาณและหน่วยงานกลางต่าง ๆ ให้เป็นเอกภาพ 
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การแปลงแผนกลยุทธ์ 5 ปี พ.ศ.2556 - 2560 
สู่การปฏิบัต ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-สื่อสารในองค์กร 
 
-การพัฒนาภาวะผู้น า 
 
-การพัฒนาบุคลากร 
 
-การจัดการความรู้ 
 
-การบริหารการเปลี่ยนแปลง 
 
-การบริหารแบบมีส่วนร่วม 
 
-การท างานเป็นทีม 

-การบริหารผลการ
ด าเนินงาน 
 
-การก ากับติดตามและ
ประเมินผล 
 
-การวิเคราะห์
สถานการณ์ 
-ระบบแรงจูงใจ 
 
-การท างานเป็นทีม 

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 

พ.ศ.2556-2560 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ของหน่วยงาน 

การถ่ายทอดและแปลงแผน
ระดับหน่วยงานย่อย 

ระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 

การวางแผนยุทธศาสตร์ 
-แผนกลยุทธ์ 5 ปี 

การวางแผนปฏิบัติการ 
-แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

การติดตามและประเมินผล  
การทบทวน ตรวจสอบและ

ประเมินสถานการณ์ 

การวัดผลการด าเนินงานตาม
ค ารับรองการปฏิบัติราชการ

ประจ าปี 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด น้้าหนัก 

(%) 
เป้าหมาย 

2558 

เกณฑ์การให้คะแนน 
หมายเหตุ 

1 2 3 4 5 

1. คนในท้องถิน่ได้รับ
โอกาสอุดมศึกษาที่มี
คุณภาพสู่ประชาคม
อาเซียน 

1.จ ำนวนนักเรียนท่ีเข้ำเรียนโดยกำรให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในกำร
คัดเลือกเข้ำเรยีน                                                          

5 40 30 35 40 45 50  

2. บัณฑิตที่มีคุณภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐานสู่
การแข่งขันใน
ประชาคมอาเซียน 
 

2.ร้อยละของอำจำรย์ที่สอนเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 5 80 70 75 80 85 90  

3.ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินกำรสอนใน
ระดับด ี

5 80 70 75 80 85 90  

4.ร้อยละของนักศึกษำปีสดุท้ำยทีส่อบผ่ำนด้ำนคอมพิวเตอร์ก่อนจบ
กำรศึกษำ 

5 80 70 75 80 85 90  

5.จ ำนวนของนักศึกษำท่ีเข้ำร่วมกิจกรรมกำรแข่งขันทักษะทำง
วิชำกำรวิชำชีพภำยนอกระดับภูมภิำคหรือระดับประเทศ 

5 20 10 15 20 25 30  

6.จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำคุณลักษณะบณัฑติ 5 10 1 5 10 15 20  

3. คน ชุมชน ท้องถิ่น 
อยู่ดีมีสุข เข้มแข็ง มี
วัฒนธรรมและ
ศีลธรรม พ่ึงพาตนเอง

7.จ ำนวนโครงกำรที่บรูณำกำรงำนบริกำรวิชำกำรกับพันธกิจอื่นๆของ
มหำวิทยำลยั 

5 4 2 3 4 5 6  

8.ร้อยละของอำจำรย์ทีม่ีส่วนร่วมในกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่
สังคม 

5 80 70 75 80 85 90  

ตัวชี้วัด เป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนนตามแผนกลยุทธ์ (พ.ศ.2556-2560)  มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด น้้าหนัก 

(%) 
เป้าหมาย 

2558 

เกณฑ์การให้คะแนน 
หมายเหตุ 

1 2 3 4 5 

ได้ 
 

9.จ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมตำมแนว
พระรำชด ำริเศรษฐกจิพอเพียง 

5 4 2 3 4 5 6  

10.จ ำนวนหลักสูตรที่มีกำรฝึกอบรมระยะสั้นท่ีจดัให้บุคลำกรและ
หน่วยงำนภำยนอก 

5 6 4 5 6 7 8  

11.จ ำนวนกิจกรรมโครงกำรที่มีควำมร่วมมือของมหำวิทยำลัยกับ
ชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงำนภำยนอก 

5 2 0 1 2 3 4  

4. สังคมมีองค์ความรู้ 
งานวิจัยและนวัตกรรม
ที่สอดคล้องกับปัญหา
และความต้องการ 
 

12.ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำทีไ่ดร้ับกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะ
กำรวิจัย 

5 90 70 80 90 95 100  

13.จ ำนวนของอำจำรย์ที่มผีลงำนวิชำกำรหรือวิจัยน ำเสนอ ตีพิมพ์ 
หรือน ำไปใช้ประโยชน ์

5 3 1 2 3 4 5  

 14.ร้อยละของอำจำรย์ที่ท ำวิจัย 5 60 50 55 60 65 70  

 15.จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์จำกภำยในและ
ภำยนอกสถำนบันต่ออำจำรย์ประจ ำและนักวิจยัประจ ำ 

 
 
 
 

 

5 100,000 40,000 50,000 100,000 150,000 200,000  
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด น้้าหนัก 

(%) 
เป้าหมาย 

2558 

เกณฑ์การให้คะแนน 
หมายเหตุ 

1 2 3 4 5 

5. ท้องถิ่นธ ำรงรักษำ
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงำม
ของท้องถิ่นและเรียนรู้
วัฒนธรรมประเทศ
อำเซียน 

16.จ ำนวนของโครงกำรหรือกิจกรรมในกำรอนุรักษ์พัฒนำและสร้ำง
เสริมเอกลักษณ์  ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

5 20 5 10 20 30 40  

17.ร้อยละของนักศึกษำท่ีเข้ำร่วมโครงกำรในกำรอนุรักษ์  พัฒนำ  
และสร้ำงเสริมเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรม 

 

5 70 60 65 70 75 80  

6. องค์กรมีระบบบริหำร
จัดกำร และกำรพัฒนำ
บุคลำกรที่มีประสิทธิภำพ
ตำมหลักธรรมำภิบำลสู่
สำกล 

18.ระดับควำมส ำเร็จของกำรประกันคุณภำพภำยใน 5 4 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0  

19.ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสำรสนเทศและเทคโนโลยี
สำรสนเทศของสถำบัน 

5 80 70 75 80 85 90  

20.ร้อยละของบุคลำกรสำยสนับสนุนที่ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้และ
ทักษะในวิชำกำรวิชำชีพ 

2 80 70 75 80 85 90  
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ค้าอธิบายตัวช้ีวัด แนวทางการพิจารณาและเกณฑ์การประเมิน 
ตัวชี้วัด แนวทางการพิจารณา เกณฑ์การประเมิน 

1. จ านวนนักเรียนที่เข้าเรียนโดยการให้ท้องถิ่น
มีส่วนร่วมในการคัดเลือกเข้าเรียน       
 

พิจารณาจาก 
 
 
 

คะแนนท่ีได้พิจารณาจากระดับ
คะแนนระหวา่ง 0 – 5 
 
 

2. ประสิทธิภาพการเรยีนรู้ที่เน้นผูเ้รียนเป็น
ส าคัญ 
 

พิจารณาจาก 
1 ทุกหลักสูตรทีเ่ปิดการเรยีนการสอนมีรายวิชาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2 ผู้สอนทุกคนไดร้ับการพัฒนาใหส้ามารถจัดการเรยีนการสอนที่เนน้ผู้เรยีนเป็นส าคัญได้ 
3 ทุกหลักสูตรมีการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญและมีการประเมินอย่างต่อเนื่อง 
4 ทุกหลักสูตรมีการเชิญวิทยากรในท้องถิ่นมาจัดการเรียนรูต้ามความต้องการของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
5 ทุกหลักสูตรมีการน าผลการจดัการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญมาใช้ในการพัฒนาในปีต่อไป  

คะแนน 1 มีการด าเนินการ 1 ข้อ 
คะแนน 2 มีการด าเนินการ 2 ข้อ 
คะแนน 3 มีการด าเนินการ 3 ข้อ 
คะแนน 4 มีการด าเนินการ 4 ข้อ 
คะแนน 5 มีการด าเนินการ 5 ข้อ 

3. ร้อยละของอาจารยป์ระจ าที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินการสอนในระดับด ี
 

สูตรการค านวณ 
 
 

คะแนนท่ีได้จากสูตรค านวณเป็น
คะแนนระหวา่ง 0 – 5 
 
 

4. ร้อยละของนักศึกษาปีสดุท้ายทีส่อบผ่าน
ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ก่อนจบการศึกษา 
 
 

สูตรการค านวณ 
 
 

คะแนนท่ีได้จากสูตรค านวณเป็น
คะแนนระหวา่ง 0 – 5 
 

 
 

=       จ านวนนักเรียนที่เขา้เรียนโดยการให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการคัดเลือกเข้าเรียน เช่น โควตา 
ทุนการศึกษาจากหน่วยงาน ผู้ทรงคุณวุฒิ โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานในพื้นที่ 
องค์กรระหว่างประเทศ  เป็นต้น 

=       จ านวนอาจารย์ประจ าที่ผ่านเกณฑ์การประเมินการสอนในระดับดี     × 100 
                                          จ านวนอาจารย์ทั้งหมด 

=       จ านวนนักศึกษาปีสุดท้ายที่สอบผ่านความรู้ด้านคอมพวิเตอร์ก่อนจบการศึกษา    × 100 
                                          จ านวนนักศึกษาปีสุดท้ายทั้งหมด 
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ตัวชี้วัด แนวทางการพิจารณา เกณฑ์การประเมิน 
5.จ านวนของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการวิชาชีพภายนอก
ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ 
 

พิจารณาจาก 
 
 

คะแนนท่ีได้พิจารณาจากระดับ
คะแนนระหวา่ง 0 – 5 
 

6.จ านวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะ
บัณฑิต 
 

พิจารณาจาก 
 
 
 

คะแนนท่ีได้พิจารณาจากระดับ
คะแนนระหวา่ง 0 – 5 
 
 

7.จ านวนโครงการที่บรูณาการงานบริการ
วิชาการกับพันธกิจอื่นๆของมหาวิทยาลัย 
 
 

พิจารณาจาก 
 
 

คะแนนท่ีได้พิจารณาจากระดับ
คะแนนระหวา่ง 0 – 5 
 

8.ร้อยละของอาจารย์ที่มีส่วนร่วมในการ
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
 

สูตรการค านวณ 
 
 
 

คะแนนท่ีได้จากสูตรค านวณเป็น
คะแนนระหวา่ง 0 – 5 
 

9.จ านวนกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการแก่
สังคมตามแนวพระราชด ารเิศรษฐกิจพอเพียง 
 

พิจารณาจาก 
 
 
 

คะแนนท่ีได้พิจารณาจากระดับ
คะแนนระหวา่ง 0 – 5 
 
 

10.จ านวนหลักสูตรที่มีการฝึกอบรมระยะสั้นท่ี
จัดให้บุคลากรและหน่วยงานภายนอก 
 

พิจารณาจาก 
 
 
 

คะแนนท่ีได้พิจารณาจากระดับ
คะแนนระหวา่ง 0 – 5 
 

 

=       จ านวนของนักเรียนที่เขา้ร่วมกจิกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการวิชาชีพภายนอกระดบั
ภูมิภาคและระดับประเทศ 

=       จ านวนโครงการ/กจิกรรมพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต เช่น ปฐมนิเทศ อบรมวิชาการวิชาการ 
ศึกษาดูงาน ทักษะคอมพวิเตอร์ ภาษาตา่งประเทศ  เป็นต้น 

=       จ านวนโครงการที่บูรณาการงานบริการวิชาการกบัพันธกิจอื่นๆของมหาวิทยาลยั  เช่น การ
บริการวิชาการกบัการเรียนการสอนและการวจิัย/ศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น       

=       จ านวนของอาจารย์ที่มีส่วนร่วมในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม   × 100 
                                          จ านวนอาจารย์ทั้งหมด 

=       จ านวนกจิกรรม/โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
เช่น โครงการอบรม การสาธิต  เป็นต้น 

=       จ านวนหลักสูตรที่มีการฝึกอบรมระยะสั้นที่จัดให้บุคลากรและหนว่ยงานภายนอก  เช่น 
หลักสูตรอบรมภาษาต่างประเทศ การพฒันาอาชีพระยะสั้น  เป็นต้น       
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ตัวช้ีวัด แนวทางการพิจารณา เกณฑ์การประเมิน 
11.จ านวนกิจกรรมโครงการที่มคีวามร่วมมือ
ของมหาวิทยาลัยกับชุมชนท้องถิ่นและ
หน่วยงานภายนอก 
 

พิจารณาจาก 
 
 
 

คะแนนท่ีได้พิจารณาจากระดับคะแนน
ระหว่าง 0 – 5 
 

12.ร้อยละของอาจารยป์ระจ าที่ไดร้ับการ
พัฒนาความรู้และทักษะการวิจยั 
 

สูตรการค านวณ 
 
 
 

คะแนนท่ีได้จากสูตรค านวณเป็น
คะแนนระหวา่ง 0 – 5 
 

13.จ านวนของอาจารย์ที่มีผลงานวิจัย/วิชาการ
น าเสนอ ตีพิมพ์หรือน าไปใช้ประโยชน์ 
 

พิจารณาจาก 
 
 
 

คะแนนท่ีได้พิจารณาจากระดับคะแนน
ระหว่าง 0 – 5 
 

14.ร้อยละของอาจารย์ที่ท าวิจยั 
 

สูตรการค านวณ 
 
 
 

คะแนนท่ีได้จากสูตรค านวณเป็น
คะแนนระหวา่ง 0 – 5 
 

15.จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรคจ์ากภายในและภายนอกสถาบันต่อ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 
 

สูตรการค านวณ 
 
 
 

คะแนนท่ีได้จากสูตรค านวณเป็น
คะแนนระหวา่ง 0 – 5 
 

 

 

 

 

 

 

=       จ านวนกจิกรรมโครงการที่มีความร่วมมือของมหาวิทยาลัยกับชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงาน
ภายนอก เช่น โครงการวิจยั บรกิารวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น 

=       จ านวนของอาจารย์ประจ าที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทกัษะการวิจยั   × 100 
                                          จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

=       จ านวนของอาจารย์ที่มีผลงานวจิัย/วิชาการน าเสนอ ตีพิมพห์รือน าไปใช้ประโยชน์  เช่น การ
น าเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ การ ตีพิมพ์ หรือการน าไปใช้ประโยชน ์ เปน็ต้น       

=                            จ านวนของอาจารย์ประจ าที่ท าวิจยั   × 100 
                                    จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมด 

=       จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน 
                                                   อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 
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ตัวช้ีวัด แนวทางการพิจารณา เกณฑ์การประเมิน 
16.จ านวนของโครงการหรือกิจกรรมในการ
อนุรักษ์พัฒนาและสร้างเสริมเอกลกัษณ์  
ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

สูตรการค านวณ 
 
 
 
 

คะแนนท่ีได้จากสูตรค านวณเป็น
คะแนนระหวา่ง 0 – 5 
 

17.ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการใน
การอนุรักษ์  พัฒนา  และสร้างเสริม
เอกลักษณ์ศลิปะและวัฒนธรรม 
 

สูตรการค านวณ 
 
 
 
 

คะแนนท่ีได้จากสูตรค านวณเป็น
คะแนนระหวา่ง 0 – 5 
 

18.ระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพ
ภายใน 
 

พิจารณาจาก 
 
 

คะแนนท่ีได้พิจารณาจากระดับ
คะแนนระหวา่ง 0 – 5 
 

19.ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ
สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศของ
สถาบัน 
 
 

สูตรการค านวณ 
 
 
 

คะแนนท่ีได้จากสูตรค านวณเป็น
คะแนนระหวา่ง 0 – 5 
 

20.ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับ
การพัฒนาความรู้และทักษะในวิชาการวิชาชีพ 
 
 

สูตรการค านวณ 
 
 

คะแนนท่ีได้จากสูตรค านวณเป็น
คะแนนระหวา่ง 0 – 5 
 

 

=   จ านวนของโครงการหรือกิจกรรมในการอนุรักษพ์ัฒนาและสร้างเสริมเอกลักษณ์  
ศิลปะและวัฒนธรรม   × 100 

                                                   จ านวนโครงการหรือกิจกรรมทั้งหมด 

=     จ านวนของนักศึกษาที่เขา้ร่วมโครงการในการอนุรักษ ์พัฒนา และสร้างเสริมเอกลักษณ์ 
ศิลปะและวัฒนธรรม   × 100 

                                                  จ านวนนกัศึกษาทั้งหมด 

=       ระดับคะแนนจากการประกันคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษานั้นๆ       

=   จ านวนความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ของสถาบันที่ได้คะแนนระดับดีขึ้นไป   × 100 

                                                          จ านวนความพึงพอใจทั้งหมด 

=   จ านวนของบุคลากรสายสนับสนุนทีไ่ด้รับการพัฒนาความรู้และทกัษะในทางวิชาการวิชาชีพ   × 100 
                                            จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด 


