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ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
        ปี พ.ศ. 2535  อธิการบดีวิทยาลัยครูก าแพงเพชร (ผศ.เจนวิทย์  ผาสุข)  ได้สนองตอบนโยบายของอธิบดีกรมการฝึกหัดครู (ดร.นิเชต  สุนทรพิทักษ์) ขอใช้ป่าสงวนเสื่อมโทรมจ านวน  
600  ไร่  ต าบลแม่ปะ  อ าเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  จากกรมป่าไม้  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ตั้งแต่  วันที่ 3 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2536  ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์  
พ.ศ. 2565  เพื่อเป็นศูนย์การศึกษาและปฏิบัติการทางวิชาการระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2537  ได้รับงบประมาณแผ่นดินจ านวน  500,000  บาท  
และงบบ ารุงการศึกษาของวิทยาลัยครูก าแพงเพชรจ านวน  197,000  บาท  รวมเป็นเงินจ านวน  697,000   บาท  ส าหรับสร้างส านักงานชั่วคราว  ใช้เป็นส านักงานศูนย์ปฏิบัติการและวิจัย
ทางธรรมชาติ  ปีเดียวกันนี้ได้รับงบพัฒนาของสมาชิกผู้แทนราษฏร (นายอุดร  ตันติสุนทร )จ านวน  300,000  บาท  ส าหรับสร้างฝายน้ าล้น ปี  พ .ศ . 2543  อธิ ก ารบ ดี ส ถาบั น ราชภั ฏ
ก าแพงเพชร(ผศ.รัตนา  รักการ)  ได้สั่งการให้เปิดสอนนักศึกษาภาคพิเศษ  ( กศ.บป. ) ขณะเดียวกันมติที่ประชุม  กรอ. จังหวัดตาก  เมื่อวันที่  23  มีนาคม  2543  ให้สถาบันราชภัฏ
ก าแพงเพชรเปิดสอนระดับปริญญาตรีในวัน เสาร์ – อาทิตย์  (ภาคพิเศษ )  ณ อ าเภอแม่สอด  ในปีการศึกษา  2543   เปิดสอนนักศึกษาภาคพิเศษขึ้น  ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม  มี
นักศึกษาภาคพิเศษจ านวน  650  คน  ในปลายปี  พ.ศ. 2543  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาประจ าสถาบันราชภัฏก าแพงเพชร(นายสุชาติ  จึงกิจรุ่งโรจน์ )  เสนอให้มีคณะกรรมการพัฒนา
ศูนย์บริการทางวิชาการ  ประมาณ 20  คน  ที่เป็นผู้น าด้านเศรษฐกิจของอ าเภอแม่สอด   ต่อมาเลขาธิการส านักงานสภาสถาบันราชภัฏจึงได้ออกค าสั่งที่   739/2543  เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาศูนย์บริการทางวิชาการ ณ ศูนย์ปฏิบัติการและวิจัยทางธรรมชาติ  อ าเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  กอรปกับหอการค้าจังหวัดตาก   ขอให้สถาบันราชภัฏก าแพงเพชรเปิด
วิทยาเขตที่อ าเภอแม่สอด  เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ราษฎรตามแนวชายแดน  สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก  ขอให้จัดตั้งศูนย์ให้การศึกษาภายนอกสถาบัน  ส าหรับนักศึกษา
ภาคปกติ   พ.ศ. 2544  คณะกรรมการพัฒนาศูนย์บริการทางวิชาการที่เป็นผู้น าเศรษฐกิจ  และผู้น าด้านศาสนา  หน่วยงานตามค าสั่ง  ที่ 739/2543  ได้เสียสละก าลังทรัพย์เป็นจ านวน 
15,981,000  บาท  สร้างอาคารส านักงาน  1  หลัง  โรงอาหาร-หอประชุม  1  หลัง  ที่พักอาจารย์ 2 หน่วย ๆ ละ 6 ห้อง อาคารห้องส้วม 2 หลัง  อาคารส านักวิทยบริการ  1  หลัง  
สามารถเปิดรับนักศึกษา  จัดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติได้ในเดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2544  สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร  ได้กราบทูลเชิญ  “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรม
ราชกุมารี”  เสด็จพระราชด าเนินทรงเปิดป้ายสถาบันราชภัฏก าแพงเพชร  ศูนย์อุดมศึกษาแม่สอด  เปิดการเรียนการสอนและปฏิบัติภารกิจตาม  พ.ร.บ.สถาบันราชภัฏ  พ.ศ. 2538  ต่อมาได้
มีการยกฐานะจากศูนย์อุดมศึกษาแม่สอด  เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  แม่สอด  ตามติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553  มีภาระกิจ
มาตรา 7,8 ในพ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ตามความต้องการ ความคาดหวังของสังคมและ นโยบายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนัสนันท์ ศิริรัตนะ 
เป็นผู้อ านวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  แม่สอด 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  แม่สอด 

ส านักผู้อ านวยการ 

-งานบริหารงานท่ัวไป 
-งานนโยบายและแผน 
-งานวิจัย 
-งานบริการวิชาการ 
-งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
-งานกิจการนักศึกษา 
-งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
-งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ ์

ส านักวิชาการและจัดการศึกษา 

-งานประสานจัดการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
-งานประสานจัดการศึกษาสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
-งานประสานจัดการศึกษาสาขาวิชาวิทยาการ
จัดการ 
-งานมาตรฐานการศึกษาและหลักสูตร 
-งานจัดการศึกษากลุ่มการศึกษาท่ัวไป 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 
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วิสัยทัศน์ (Vision)  มุ่งจัดการศึกษาแบบบูรณาการ โดยน้อมน าศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 

พันธกิจ (Missions)  
 1. สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น  

2. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา การสร้างสรรค์และการสื่อสาร ด้วยหลักคุณธรรม คุณภาพและมาตรฐานระดับชาติและ
สากล 

3. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย โปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล มีการพัฒนาอย่างก้าวหน้า ต่อเนื่องและยั่งยืน 
 

ค่านิยมหลัก (Core Values) :  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด (KPRU-MS) 
K – the King’s philosophy น้อมน าศาสตร์พระราชา 
P – Public service and Productivity – ให้บริการชุมชน สังคมและมีผลิตภาพที่ดี 
R – Responsibility – มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ (สังคม) 
U – Unity – มีความรัก สามัคคีในองค์กร 
M - modern knowledge สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ 
S – sustainability มีความยั่งยืน 
 

อัตลักษณ์ : บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น 
  นิยาม : 

1) มีจิตอาสา หมายถึง มีจิตส านึกเพ่ือส่วนรวม เสนอตัว เต็มใจ ตั้งใจเสียสละสิ่งที่ตนเองมี 
ทั้งร่างกาย เวลา ทรัพย์สิน เพ่ือช่วยเหลือผู้อื่นหรือสังคมให้เกิดประโยชน์และความสุขมกขึ้น โดยไม่หวังผลตอบแทน 
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2) สร้างสรรค์ปัญญา หมายถึง การเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการอ่าน สะสม และเพ่ิมพูนความรู้  
ทักษะ ความสามารถของตน และแสดงออกผ่านผลงานการเขียน การวิจัย การประดิษฐ์คิดค้น การพูด การแสดงในเวทีวิชาการต่างๆ รวมถึงริเริ่มโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม 

3) พัฒนาท้องถิ่น หมายถึง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่สร้างโอกาสหรือส่งเสริม 
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ชุมชน สังคมให้ดีขึ้น  
 
เอกลักษณ์ : เป็นแหล่งเรียนรู้เมียนมาร์ พัฒนาท้องถิ่น  
  นิยาม : 

1) เป็นแหล่งเรียนรู้เมียนมาร์ หมายถึง มีองค์ความรู้และบรรยากาศท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ 
เกี่ยวกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ทั้งทางด้านภาษา วัฒนธรรม วิถีชีวิต และองค์ความรู้เมียนมาทุกมิติ 

2) พัฒนาท้องถิ่น หมายถึง มีปรัชญาและยุทธศาสตร์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นในทุกพันธกิจ ทั้ง 
ด้านวิชาการ บริการวิชาการ ศิลปวัฒนธรรมและการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ยั่งยืน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) : 
1. การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่นด้วยศาสตร์พระราชา 
2. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม 
3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมและมีความมั่นคงทางการเงิน 

 

เป้าประสงค์ (Goals) : 
1. เพ่ิมขีดความสามารถ สร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน และลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม แก่ชุมชนและท้องถิ่น ภายใต้บริบทของท้องถิ่นโดยการบูรณาการพันธกิจ

สัมพันธ์เพื่อเป็นที่พ่ึงของท้องถิ่น 
2. บัณฑิตมีคุณภาพที่สร้างสรรค์สังคม 
3. ระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมและมีความม่ันคงทางการเงิน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
1. การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจ

สัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม
ท้องถิ่นด้วยศาสตร์พระราชา 

1. เพ่ิมขีดความสามารถ สร้าง
ความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน 
และลดความเหลื่อมล ้าทาง
สังคม แก่ชุมชนและท้องถิ่น 
ภายใต้บริบทของท้องถิ่นโดย
การบูรณาการพันธกิจ
สัมพันธ์เพื่อเป็นที่พ่ึงของ
ท้องถิ่น 

1.1 ยกระดับศักยภาพชุมชนให้พึ่งพาตนเองได้  
1.2 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยพัฒนาท้องถิ่น 
1.3 ยกระดับการตีพิมพ์เผยแพร่และการใช้ประโยชน์งานวิจัยหรือทรัพย์สินทางปัญญา 
1.4 ส่งเสริมการเรียนรู้และท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยให้แก่ชุมชนท้องถิ่นเพื่อ
เสริมพลังปัญญาของแผ่นดิน 

2. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ
สร้างสรรค์สังคม 

2. บัณฑิตมีคุณภาพสร้างสรรค์
สังคม 

2.1 พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการวิจัยและนวัตกรรมที่น้าไปใช้พัฒนาชุมชน 
2.2 ผลิตบัณฑิตได้ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั งด้านสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะบัณฑิต
ศตวรรษท่ี 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ คือมีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื นฐานชีวิตที่มั่นคง
เข้มแข็ง มีอาชีพ มีงานท้า และมีความเป็นพลเมืองดี มีวินัย  

2.3 วิเคราะห์และจัดท้าหลักสูตรเดิมเชิงบูรณาการที่ตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้อง
กับแนวทางการพัฒนาประเทศ 

2.4 พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้บูรณาการกับการท้างานและเสริมสร้าง
ทักษะและจิตส้านึกในการพัฒนาท้องถิ่น 

2.5 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ 

ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด    
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้
มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล และเป็น
องค์กรแห่งนวัตกรรมและมีความ
มั่นคงทางการเงิน 

3. ระบบบริหารจัดการที่
ทันสมัยตามหลักธรรมาภิ
บาล และเป็นองค์กรแห่ง
นวัตกรรมและมีความมั่นคง
ทางการเงิน 

3.1 พัฒนาระบบและกลไกการจัดหารายได้ท่ีเป็นรูปธรรมเพ่ือสร้างความมั่นคงทางการเงินของ
มหาวิทยาลัย 

3.2 พัฒนากระบวนการสร้างความผูกพันของลูกค้าและบุคลากร 
3.3 พัฒนาองค์การให้มีระบบบริหารจัดการที่ดี 
3.4 พัฒนากระบวนการท้างานให้มีประสิทธิภาพโดยการน้าเทคโนโลยีที่ทันสมัยรองรับการเป็น
มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ 

3.5 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลที่เอื อต่อการรักษาคนดี คนเก่ง และพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ให้เป็นมืออาชีพ 

3.6 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิผลตาม
วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่นด้วยศาสตร์พระราชา 
เป้าประสงค์ที่ 1 เพ่ิมขีดความสามารถสร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน และลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม แก่ชุมชนและท้องถิ่น ภายใต้บริบทของท้องถิ่นโดยการบูรณาการพันธ
กิจสัมพันธ์เพ่ือเป็นที่พ่ึงของท้องถิ่น 

ตัวชี้วัด  กลยุทธ์มหาวิทยาลัย  โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

1. จ านวนชุมชนหรือประเด็นที่ไดร้ับการช้ีน า 
แก้ไขปัญหาจากนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ข้ึน  
2. ร้อยละของอาจารย์ทีม่ีผลงานวิจัยพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนต่อจ านวนอาจารย์ประจ า (เพิ่มเติมปี 
2564) 
3. ร้อยละของงบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัย
พัฒนาชุมชนท้องถิ่นต่องบประมาณ
ทุนอุดหนุนการวิจัยทั้งหมด  
4. จ านวนบทความที่ได้รบัการตีพมิพ์ใน
วารสารระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งอยู่ใน
ฐานข้อมูลตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ  

1.1 ยกระดับศักยภาพชุมชนให้พ่ึงพาตนเองได้  
1.2 พัฒนาระบบและกลไกการบรหิารจัดการ
งานวิจัยพัฒนาท้องถิ่น 
1.3 ยกระดับการตีพิมพ์เผยแพร่และการใช้
ประโยชน์งานวิจัยหรือทรัพยส์ินทางปัญญา 
1.4 ส่งเสริมการเรียนรู้และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยให้แก่ชุมชน
ท้องถิ่นเพื่อเสริมพลังปญัญาของแผ่นดิน 

1. โครงการสืบสานศลิปวัฒนธรรมไทย 
2. โครงการท านุบ ารุงชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของ
ไทย 
3. โครงการสนับสนุนการพัฒนาและปฏิบตัิงานวิศวกรสังคมสู่การพฒันา
ท้องถิ่น 
4. โครงการส่งเสรมิการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นด้วยการบูรณาการการเรียน
การสอนกับการบริการวิชาการ 
5. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภฏั
ก าแพงเพชร แม่สอด (KPRUMS Development of OTOP products) 
6. โครงการการพัฒนาคณุภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชน
ฐานราก 
7. โครงการเผยแพรผ่ลติภณัฑ์ชุมชนและจัดนิทรรศการวิชาการ 
  

28,800 
 21,200 

 
 60,000 

 
 210,000 

 
 240,000 

 
 440,000  

 
 35,000 

   1,035,000 

 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด งาน/โครงการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม 
เป้าประสงค์ที่ 2 ผลิตบัณฑิตคุณภาพที่สร้างสรรค์สังคม 

ตัวชี้วัด  กลยุทธ์มหาวิทยาลัย  งาน/โครงการ งบประมาณ 

5. ร้อยละของนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายที่ผ่านการ
ประเมินคุณภาพตามกรอบ KPRUQF  โดยได้รับ
คะแนนประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 จากระดบัคะแนน 
5 
6. ร้อยละของนักศึกษาท่ีไดร้ับการขึ้นทะเบียน
ประกอบวิชาชีพหรือผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงานแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับสาขา 
7. อัตราการได้งานท า/ท างานตรงสาขา/ประกอบ
อาชีพอิสระทั้งตามภมูิล าเนาและนอกภูมิล าเนา ของ
บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภายในระยะเวลา 1 ปี 
8. ร้อยละของหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่มีผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับด ี
9. จ านวนหลักสตูรที่มีการจัดการเรียนการสอนเชิง
บูรณาการกับการปฏิบัติงานจริง 
10. ร้อยละของอาจารย์ทีไ่ด้รับการพัฒนาศักยภาพ 

2.1 พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการวิจัยและ
นวัตกรรมที่น าไปใช้พัฒนาชุมชน 
2.2 ผลิตบณัฑิตไดต้ามความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต ทั้งด้านสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะบัณฑิต
ศตวรรษที่ 21 และคณุลักษณะ 4 ประการ คือ
มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง
เข้มแข็ง มีอาชีพ มีงานท า และมีความเป็น
พลเมืองดี มีวินัย  
2.3 วิเคราะห์และจัดท าหลักสูตรเดิมเชิงบูรณา
การที่ตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่นและ
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ 
2.4 พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ให้บรูณาการกับการท างานและ
เสรมิสร้างทักษะและจิตส านึกในการพัฒนา
ท้องถิ่น 
2.5 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เปน็มืออาชีพ 

1. โครงการพัฒนานักศึกษาคณุลักษณะนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพทักษะทางวิชาการและวิชาชีพโปรแกรม
วิชาการจัดการโลจสิติกส ์
3. โครงการผลิตและพัฒนาคณุลักษณะบณัฑิตโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
4. โครงการเสริมสรา้งประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพการจดัการ
ทั่วไป 
5. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพวิเตอร ์
6. โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพบัญช ี
7. โครงการจัดหาครภุัณฑ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศกึษา 
8. โครงการพัฒนาสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล 
9. โครงการเงินเดือนและเงินสมทบประกันสังคมอาจารย์ต่างชาติ
ภาษาอังกฤษศูนย์ภาษาแมส่อด 
10. โครงการจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น 
11. โครงการพัฒนาคุณลักษณะบณัฑิตตามอัตลักษณ์ของมรภ.กพ.ม่สอด 
12. สนับสนุนชมรม/ชุมนุมนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร แม่
สอด 
13. กีฬาสัมพันธ์เพื่อสุขภาพและความสามคัค ี
14. โครงการพัฒนาคุณภาพและความเป็นอยู่ของนักศึกษาหอพัก

33,030  
 59,040  

 
 12,600  

 
 13,550  

 
 16,740  
 42,660  

 1,488,000  
 5,400  

 326,760  
 

 19,250  
 24,430  
 12,600  

 
 38,860  
 20,000  

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด งาน/โครงการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
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ตัวชี้วัด  กลยุทธ์มหาวิทยาลัย  งาน/โครงการ งบประมาณ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร แม่สอด 
15. โครงการส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนฐานภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวดั
มาตรฐานภาษาอังกฤษ 
16. โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร แม่สอด 
17. โครงการพัฒนาการให้บริการห้องสมุด 
18. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรูเ้พื่อส่งเสรมิสนับสนุนทักษะดิจิทลั 
19. พัฒนาทักษะการใช้ชีวิตสู่การเรียนรู ้
20. โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพการจัดการ
ทั่วไป 
21. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศกึษารัฐประศาสนศาสตร ์
22. โครงการบริการด้านพยาบาลส าหรับนักศึกษาแม่สอด 
23. การพัฒนาทักษะทางด้านกีฬา 
24. โครงการจัดการเรยีนการสอนเชิงบูรณาการกบัการท างานในระดับ
รายวิชา(CWIE) 
25. โครงการสร้างหลักสูตรทีต่อบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิ
สติกส์ (New S-Curve Logistics KPRUMS) 
26. โครงการส่งเสริมการจดัการเรยีนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 และพัฒนาทักษะดิจิทัล (ระดับหลักสูตร) 

 
 5,400  

 
 20,000  

 
 31,000  
 9,000  
 10,000  
 15,120  

 
 21,150  
 17,830  
 11,140  
 42,000  

 
 150,000  

 
 

 60,000 

   2,505,560 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3.พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม และมีความมั่นคงทางการเงิน 
เป้าประสงค์ที่ 3 การบริหารจัดการที่ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม และมีความมั่นคงทางการเงิน 

ตัวชี้วัด  กลยุทธ์มหาวิทยาลัย  งาน/โครงการ งบประมาณ 

11. จ านวนหลักสูตรระยะสั้น/การให้บริการที่
ก่อให้เกิดรายได ้
12. ระดับความผูกพันของลูกค้าและบุคลากรที่มตี่อ
มหาวิทยาลยั 
13. ร้อยละบุคลากรที่มสีมรรถนะตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 
14. จ านวนเครือข่ายที่ด าเนินกิจกรรมความร่วมมือ
ในการพัฒนาองค์กร 

3.1 พัฒนาระบบและกลไกการจัดหารายได้ที่
เป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงิน
ของมหาวิทยาลัย 
3.2 พัฒนากระบวนการสร้างความผูกพันของ
ลูกค้าและบุคลากร 
3.3 พัฒนาองค์การให้มีระบบบริหารจัดการที่ด ี
3.4 พัฒนากระบวนการท างานให้มี
ประสิทธิภาพโดยการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัย
รองรับการเป็นมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส ์
3.5 พัฒนาระบบบริหารงานบคุคลที่เอื้อต่อการ
รักษาคนดี คนเก่ง และพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรใหเ้ป็นมืออาชีพ 
3.6 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัองค์กร
ภายในและต่างประเทศเพื่อเสริมสร้าง
ประสิทธิผลตามวสิัยทัศน์และพันธกิจของ
มหาวิทยาลยั 

1. โครงการบริหารจดัการค่าใช้จ่ายประจ า 
2. โครงการบริหารจดัการเงินเดือนค่าจ้างบุคลากร 
3. โครงการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาชีพให้แก่บุคลากร 
4. การประกันคณุภาพการศึกษาภายใน (SAR) 
5. โครงการบริหารจดัการงานอาคารสถานท่ีมหาวิทยาลยัราชภฏั
ก าแพงเพชร แม่สอด 
6. โครงการพัฒนางานนโยบายและแผน 
7. โครงการงานรักษาความปลอดภัย 
8. โครงการซ่อมบ ารุงงานยานพาหนะ 
9. โครงการพัฒนาจัดซื้อวสัดุ และจ้างเหมา ซ่อมแซมหอพักนักศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร แม่สอด 
10. โครงการบริหารจัดการและบ ารุงรักษายานพาหนะส าหรับบริการ
นักศึกษา 

784,350  
 3,145,590  
 222,250  
 30,000  
 30,000  

 
 12,000  
 864,000  
 113,230  
 60,000  

 
 86,940 

   5,348,360 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด งาน/โครงการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด ไดร้ับการจัดสรรเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มรีายละเอียด ดังนี ้
งบประมาณจ าแนกตามแหล่งงบประมาณ 

ล าดับที่ แหล่งงบประมาณ จ านวนเงิน(บาท) ร้อยละ 
1 เงินงบประมาณแผ่นดิน 200,000 2.25 
2 เงินนอกงบประมาณ บ.กศ. 7,315,480.00 82.30 
3 เงินนอกงบประมาณ กศ.บป. 136,440.00 1.53 
4 เงินงบประมาณโครงการตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 1,237,000 13.92 
 รวมทั้งสิ้น 8,888,920 100 

 
งบประมาณจ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

ล าดับที่ ประเด็นยุทธศาสตร์ จ านวนเงิน(บาท) ร้อยละ 
1 การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่นด้วยศาสตร์พระราชา 1,035,000 11.64 
2 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม 2,505,560 28.19 
3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน มี     ธรรมาภิบาล เป็นองค์กร

แห่งนวัตกรรม และมีความมั่นคงทางการเงิน 
5,348,360 60.17 

 รวมทั้งสิ้น 8,888,920 100 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด น้ าหนัก 
ข้อมูล
พื้นฐาน 

เป้าหมาย 
2564 

เกณฑ์การให้คะแนน ผู้รับผิดชอบ  

1 2 3 4 5 
 

1. การพัฒนาท้องถิ่น
ด้วยพันธกิจสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยกับสังคม
ท้องถิ่นด้วยศาสตร์
พระราชา  
  

1.จ านวนชุมชนหรือประเด็นที่ได้รับการชี้น า แก้ไข
ปัญหาจากนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้น 

7 4 5 3 4 5 6 7  นางน้ าฝน สะละโกสา 

2.ร้อยละของอาจารย์ที่มีผลงานวิจัยพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ า 

7 - 40 30 35 40 45 50 ผศ.นงลักษณ์ จิ๋วจู 

3. ร้อยละของงบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัย
พัฒนาชุมชนท้องถิ่นต่องบประมาณทุนอุดหนุนการ
วิจัยทั้งหมด 

7 100 50 40 45 50 55 60  ผศ.นงลักษณ์ จิ๋วจู 

4. จ านวนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลตาม
เกณฑ์ประกันคุณภาพ 

7 - 3 1 2 3 4 5 ผศ.นงลักษณ์ จิ๋วจู 

2. ผลิตบัณฑิตคุณภาพ
ที่สร้างสรรค์สังคม  
 
  

5. ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านการ
ประเมินคุณภาพตามกรอบ KPRUQF โดยได้รับ
คะแนนประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 จากระดับ
คะแนน 5 

8 73.53 80 70 75 80 85 90 น.ส.ศิริทร ศิริคุณ 

6. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการขึ้นทะเบียน
ประกอบวิชาชีพหรือผ่านการทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับสาขา 

7 17.28 20 10 15 20 25 30 นายก าภู สุจริตจันทร์ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนนตามแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด น้ าหนัก 
ข้อมูล
พื้นฐาน 

เป้าหมาย 
2564 

เกณฑ์การให้คะแนน ผู้รับผิดชอบ  

1 2 3 4 5 
 

7. อัตราการได้งานท า/ท างานตรงสาขา/ประกอบ
อาชีพอิสระทั้งตามภูมิล าเนาและนอกภูมิล าเนาของ
บัณฑิตภายในระยะเวลา 1 ปี 

7 96.97 20 10 05 20 25 30 ผศ.ชัยรัตน์ ขันแก้ว 

8. ร้อยละของหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่มีผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับดี  

7 100 90 80 85 90 95 100 นายณัฐพงษ์ ล าจะเรา 

9. จ านวนหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนเชิง 
บูรณาการกับการปฏิบัติงานจริง 

7 1 2 - 1 2 3 4 ดร.ศุภมาส ผกากาศ 

10. ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 8 97.30 65 55 60 65 70 75 น.ส.พัชรีญา ใจโปร่ง 
3. การบริหารจัดการที่
ทันสมัยตามหลัก 
ธรรมาภิบาลและเป็น
องค์กรแห่งนวัตกรรม
และความมั่นคง
ทางการเงิน 

11. จ านวนหลักสูตรระยะสั้นหรือการให้บริการที่
ก่อให้เกิดรายได้ 

7 2 2 - 1 2 3 4 น.ส.ทิพย์หทัย 
ทองธรรมชาติ 

12. ระดับความผูกพันของลูกค้าและบุคลากรที่มี
ต่อมหาวิทยาลัย 

7 4.26 3.20 2.80 3.00 3.20 3.40 3.60 ผศ.กฤติเดช จินดาภัทร์ 

13. ร้อยละบุคลากรที่มีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

7 68.75 55 45 50 55 60 65 น.ส.พัชรีญา ใจโปร่ง 

 14. จ านวนเครือข่ายที่ด าเนินกิจกรรมความร่วมมือ
ในการพัฒนาองค์กร 

7 6 4 2 3 4 5 6 ดร.ศุภมาส ผกากาศ 

  100  
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แผนที่ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 
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วิสัยทัศน์ :  ผู้น าการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในพ้ืนที่ชายแดนไทย-เมียนมาร์ 
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ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็ง-จุดอ่อน) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
S1 เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับคนในชุมชน ท้องถิ่น   
S2 มีอาคาร  ห้องเรียนและคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนในการเรียนสอน ที่มี
ความพร้อมต่อการจัดการเรียนการสอน 
S3 มีการจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง 
S4 ออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องของท้องถิ่น 
S5 มีศูนย์การเรียนรู้ด้านบริการวิชาการท่ีมีบุคคลภายนอกติดต่อเข้ามาศึกษาดูงาน
อย่างต่อเนื่อง 
S6 บุคลากรมีศักยภาพพร้อมปฏิบัติงาน 

W1  การประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยยังไม่ครอบคลุมทุกด้าน และยังไม่ทั่วถึง   
W2 ขาดหลักสูตรระยะสั้นของแต่ละโปรแกรมวิชาในการจัดหารายได้ 
W3 ยังไม่มีความชัดเจนในการจัดการการเรียนสอนในรูปแบบ WIL  
W4 แผนป้องกันความเสี่ยงด้านนักศึกษาลดน้อยลงยังไม่มีประสิทธิภาพ 
W5 สถานที่ไม่พร้อมส าหรับการจัดอบรมบางประเภท เช่น สถานที่รับรอง/ที่พัก
ค้างคืน ส าหรับกิจกรรมที่อบรมหลายวันและสถานที่จอดรถไม่เพียงพอส าหรับคน
จ านวนมากฯ 

 
 
 
 
 
 
 

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดลอ้ม ศักยภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  แมส่อด  
(SWOT Analysis) 
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ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาส-อุปสรรค) 

โอกาส อุปสรรค 
O1 นโยบาย Thailand 4.0 (E-Commerce) ท าให้มหาวิทยาลัยมีโอกาสได้รับงบประมาณและ
ใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาเพิ่มข้ึน (การเช่าคอมฯ) 
O2 มีนโยบายจากหน่วยงานภาครัฐในสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาศักยภาพบัณฑิตให้มีสมรรถนะ
และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
O3 มีงบประมาณของยุทธศาสตร์ราชภัฏเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นท าให้มหาวิทยาลัยฯได้มีโอกาสใน
การอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นท่ี 
O4 มีเครือข่ายทางวิชาการในพ้ืนที่ที่ช่วยสนับสนุนการเรียนการสอน 

T1 จ านวนนักศึกษาลดลงท าให้รายได้ลดลง 
T2 มหาวิทยาลัยในอันดับต้นๆของประเทศไทยมีเกณฑ์การคัดเลือก
นักศึกษาท่ีง่ายขึ้นท าให้นักศึกษามีทางเลือกในการศึกษาต่อที่หลากหลาย 
T3 กฎระเบียบในการจัดซื้อจัดจ้างมีความยุ่งยาก (เป็นนโยบายของรัฐ) 
T4 ระเบียบการจัดการศึกษาบางประการ  ท าให้การจัดการศึกษานอก
สถานที่ตั้งท าได้จ ากัด 
T5 กระแสไฟฟ้ามีการดับบ่อยครั้ง ส่งผลต่อการด าเนินงานภายใน
มหาวิทยาลัย  
T6 จ านวนหลักสูตรที่ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการและ
วิชาชีพมีน้อย 
T7 ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินอุดหนุนลดลง 
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ผลการวิเคราะห์ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ 
สภาพแวดล้อม คะแนนที่ได้รับ ล าดับที่ 

จุดแข็ง (S) 2.2944 1 
จุดอ่อน (W) 1.6447 2 
โอกาส (O) 1.3703 3 
อุปสรรค (T) 1.3256 4 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 

 
 

ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์อยู่ใน 
ต าแหน่ง  SO    
กลยุทธ์เชิงรุก (ใช้จุดแข็งขององค์กรกับ
โอกาสที่มีมาก าหนดเป็นกลยุทธ์เชิงรุก) 
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ค าอธิบายตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 

ตัวชี้วัด น้ าหนัก
(ร้อยละ) 

ค าอธิบายตัวชี้วัด ผู้ก ากับดูแล
ตัวชี้วัด 

ผู้จัดเก็บ
ตัวชี้วัด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกจิสมัพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่นด้วยศาสตร์พระราชา 
1. จ านวน
ชุมชน/ประเด็น
ที่ได้รับการชี้น า 
แก้ไขปัญหาจาก
นวัตกรรมที่
สร้างสรรค์ขึ้น 

7 1) พิจารณาจากจ านวนชุมชนหรือประเด็นที่ไดร้ับการช้ีน า แก้ไขปญัหาจากนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้น (แจงนับตามปีงบประมาณ) โดยชุมชน
หรือประเด็นต้องผา่นกระบวนการดังต่อไปนี ้
ข้อ 1 : มีการก าหนดประเด็นปญัหาหรือการพัฒนาพ้ืนท่ี/ชุมชนเปา้หมายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
ข้อ 2 : มีการจัดท าโครงการบริการวิชาการโดยระบุองค์ความรู้ที่ใช้ในการด าเนินงานให้ชัดเจน 
ข้อ 3 : มีการสร้างนวัตกรรมที่จะน าไปแก้ปัญหาหรือพัฒนาพื้นที่/ชุมชนเป้าหมาย 
ข้อ 4 : ชุมชนมีการน าความรู้หรือนวัตกรรมทีส่ร้างขึ้นไปพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ข้อ 5 : มีการสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนโดยสามารถประเมินความส าเร็จได้อย่างชัดเจน เช่น ชุมชนมีรายไดเ้พิ่มขึ้น หรือมีการต่อยอดสินค้า 
สินค้าได้รับรางวัล ชุมชนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักจากภายนอก 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
3 ชุมชน/ประเด็น 4 ชุมชน/ประเด็น 5 ชุมชน/ประเด็น 6 ชุมชน/ประเด็น 7 ชุมชน/ประเด็น  

รอง
ผู้อ านวยการ
ฝ่ายวิชาการ
และบริการ
วิชาการ 

หัวหน้างาน
บริการวิชาการ 

2. ร้อยละของ
อาจารย์ที่มี
ผลงานวิจัย
พัฒนา 
ชุมชนท้องถิ่น 
ซึ่งเกิดจากการมี
ส่วนร่วมของ
ชุมชนต่อ

7  1) ผลงานวิจัยพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากการมสี่วนร่วมของชุมชน  หมายถึง โครงร่างวิจัย หรือ รายงานวิจัย หรือบทความ
วิจัย ของอาจารย์ประจ า ซึ่งเป็นประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น โดยมีตัวแทนชุมชนมสี่วนร่วมในการก าหนดปัญหา ความต้องการที่
น ามาวิจัยหรือมีส่วนร่วมในกระบวนการวิจัยในทุกขั้นตอน หรือบางขัน้ตอน (แจงนับตามปีงบประมาณ) 
 2) อาจารย์  หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมหีน้าท่ีหลักทางด้านการสอนและการวิจัย และปฏิบัติหน้าท่ีเต็มเวลาตาม
ภาระงานท่ีรับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน (มิใช่เต็มเวลาตามเวลาท าการ) (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548) ส าหรับอาจารย์ที่สถาบันจ้างเข้ามาเป็นอาจารย์ประจ าด้วยเงินรายไดห้น่วยงานจะต้องม ี
สัญญาจ้างท่ีมีการระบรุะยะเวลาการจ้างอย่างชัดเจนและไม่น้อยกว่า 9 เดือน ในสัญญาจ้างจะต้องระบหุน้าท่ี ภาระงานให้ชัดเจนไม่น้อยกว่า
หน้าท่ีของอาจารย์ประจ าตามที่ก าหนดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร

รอง
ผู้อ านวยการ
ฝ่ายแผนและ
วิจัย 

หัวหน้า
งานวิจัย 
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ตัวชี้วัด น้ าหนัก
(ร้อยละ) 

ค าอธิบายตัวชี้วัด ผู้ก ากับดูแล
ตัวชี้วัด 

ผู้จัดเก็บ
ตัวชี้วัด 

จ านวนอาจารย์
ประจ า 

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 การนับจ านวนอาจารย์ประจ าให้นับระยะเวลาการท างานส าหรบัอาจารย์ที่บรรจุใหม่ในปีท่ีประเมิน ดังนี้ 
 - 9-12 เดือน คิดเป็น 1 คน 
 - 6 เดือนข้ึนไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน คดิเป็น 0.5 คน 
 - น้อยกว่า 6 เดือน ไม่สามารถน ามานับได ้
สูตรค านวณ 

จ านวนอาจารย์ที่มผีลงานวิจยัพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน X 100 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละ 30 ร้อยละ 35 ร้อยละ 40 ร้อยละ 45 ร้อยละ 50 

 

3. ร้อยละของ
งบประมาณ
ทุนอุดหนุนการ
วิจัย 
พัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นต่อ
งบประมาณ 
ทุนอุดหนุนการ
วิจัยทั้งหมด 

7 1) งบประมาณทุนอุดหนุนการวิจยัพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  หมายถึง เงินทุนวิจัยจากแหล่งทุนท้ังภายในและภายนอกที่คณาจารย์หรือเจ้าหน้าท่ี
ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยไดร้บัการจัดสรรเพื่อเป็นทุนอุดหนุนการวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น (แจงนับตาม
ปีงบประมาณ) 
2) งบประมาณทุนอุดหนุนการวิจยั  หมายถึง เงินทุนวิจัยจากแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอกที่คณาจารย์หรือเจ้าหน้าท่ีทุกหน่วยงานใน
มหาวิทยาลยัไดร้ับการจัดสรรเพ่ือเป็นทุนอุดหนุนการวิจัยทีเ่ป็นประโยชน์ด้านการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และเป็นประโยชน์ในด้านอื่นๆ (แจง
นับตามปีงบประมาณ) 
สูตรค านวณ 

งบประมาณทุนอุดหนุนการวจิัยพฒันาชุมชน
ท้องถิ่น X 100 

งบประมาณทุนอุดหนุนการวจิัยทัง้หมด 
 
 

รอง
ผู้อ านวยการ
ฝ่ายแผนและ
วิจัย 

หัวหน้า
งานวิจัย 
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ตัวชี้วัด น้ าหนัก
(ร้อยละ) 

ค าอธิบายตัวชี้วัด ผู้ก ากับดูแล
ตัวชี้วัด 

ผู้จัดเก็บ
ตัวชี้วัด 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละ 40 ร้อยละ 45 ร้อยละ 50 ร้อยละ 55 ร้อยละ 60 

 

4. จ านวน
บทความที่ไดร้ับ
การตีพิมพ์ใน
วารสาร 
ระดับชาติและ
นานาชาติ ซึ่ง
อยู่ในฐานข้อมูล
ตาม 
เกณฑ์ประกัน
คุณภาพ 

7 1) พิจารณาจากจ านวนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1, ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 และฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 (แจงนับตามปีงบประมาณ) 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
1 บทความ 2 บทความ 3 บทความ 4 บทความ 5 บทความ 

 

รอง
ผู้อ านวยการ
ฝ่ายแผนและ
วิจัย 

หัวหน้า
งานวิจัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม 
5. ร้อยละของ
นักศึกษาช้ันปี
สุดท้ายทีผ่่าน
การประเมิน
คุณภาพตาม
กรอบ KPRUQF 
โดยได้รับ
คะแนนประเมิน
ไม่น้อยกว่า 

8 1) พิจารณาจากจ านวนนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายท่ีผ่านการประเมินคณุภาพตามกรอบ KPRUQF  โดยไดร้ับคะแนนประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 
จากระดบัคะแนน 5  เปรียบเทียบกับจ านวนนักศึกษาช้ันปีสุดท้าย  แสดงผลเป็นร้อยละ 
2) นักศึกษาช้ันปีสุดท้าย  หมายถงึ นักศึกษาระดับปรญิญาตรภีาคปกติที่ลงทะเบียนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในปีการศึกษานั้น 
3) การประเมินคุณภาพตามกรอบ KPRUQF  ประกอบด้วย  
1) ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ TQF  
2) ทักษะการสื่อสารโดยใช้ภาษาองักฤษ 
3) สมรรถนะดิจิทัลส าหรับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ประกอบด้วย  
- การสืบค้นและการใช้งาน 
- การสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม 

รอง
ผู้อ านวยการ
ฝ่ายวิชาการ 
บริการวิชาการ 

อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 
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ตัวชี้วัด น้ าหนัก
(ร้อยละ) 

ค าอธิบายตัวชี้วัด ผู้ก ากับดูแล
ตัวชี้วัด 

ผู้จัดเก็บ
ตัวชี้วัด 

3.51 จากระดับ
คะแนน 5 

- เอกลักษณ์และคุณภาพชีวิต 
- การสอนหรือการเรยีนรู ้
- เครื่องมือและเทคโนโลย ี
- การติดต่อสื่อสารและการประสานงาน 
4) คุณลักษณะ 4 ประการตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเดจ็พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้แก่ มทีัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพ้ืนฐานชีวิตที่
มั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพมีงานท า และมีความเป็นพลเมืองดี มีจติสาธารณะ มีวินัย 
สูตรค านวณ 

จ านวนนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายทีผ่่านการประเมินคณุภาพตามกรอบ KPRUQF 
X 100 

จ านวนนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายท้ังหมด 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 

 

6. ร้อยละของ
นักศึกษาท่ีได้รับ
การขึ้นทะเบียน
ประกอบวิชาชีพ
หรือผ่านการ
ทดสอบ
มาตรฐานฝีมือ
แรงงานแห่งชาติ
ที่เกี่ยวข้องกับ
สาขา 
 

7 1) พิจารณาจากจ านวนนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายท่ีได้รับการขึ้นทะเบยีนประกอบวิชาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับสาขา หรือผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงานแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับสาขา หรือผ่านการรับรองการทดสอบวัดทักษะการปฏิบตัิงานในสาขาจากสถาบันท่ีได้รับการรับรอง  เช่น การ
สอบวัดมาตรฐาน MOS มาตรฐาน Cisco (ท้ังนี้ไม่รวมผลการด าเนินงานของคณะครุศาสตร์)  โดยแสดงผลเป็นร้อยละ  
สูตรค านวณ 

จ านวนนักศึกษาปีสุดท้ายที่ไดร้ับการขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพ 
ที่เกี่ยวข้องกับสาขา หรือผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแหง่ชาติ X 100 

จ านวนนักศึกษาปีสุดท้ายทั้งหมด 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละ 10 ร้อยละ 15 ร้อยละ 20 ร้อยละ 25 ร้อยละ 30 

 

รอง
ผู้อ านวยการ
ฝ่ายวิชาการ 
บริการวิชาการ 

อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 



24 
 

ตัวชี้วัด น้ าหนัก
(ร้อยละ) 

ค าอธิบายตัวชี้วัด ผู้ก ากับดูแล
ตัวชี้วัด 

ผู้จัดเก็บ
ตัวชี้วัด 

7. อัตราการได้
งานท า/ท างาน
ตรงสาขา/
ประกอบ 
อาชีพอิสระทั้ง
ตามภมูิล าเนา
และนอก
ภูมิล าเนาของ 
บัณฑิตภายใน
ระยะเวลา 1 ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 1) พิจารณาบัณฑิตปริญญาตรีทีส่ าเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาในสาขานั้นๆ ท่ีได้งานท าหรือมีกิจการ
ของตนเองที่มีรายได้ประจ าภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันท่ีส าเร็จการศึกษา เมื่อเทียบกับบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานัน้ การ
นับการมีงานท านับกรณีการท างานสุจรติทุกประเภทที่สามารถสร้างรายได้เข้ามาเป็นประจ าเพื่อเลี้ยงชีพตนเองได้ ทั้งตามภูมิล าเนาและนอก
ภูมิล าเนาของบัณฑติ 
2) บัณฑิต หมายถึง ผูส้ าเร็จการศกึษาระดับ ปริญญาตรจีากมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ภายใน 1 ปีย้อนหลัง (ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 (1/63, 2/63, 3/63) 
3) การค านวณร้อยละของผู้มีงานท าของผู้ส าเรจ็การศึกษาทีล่งทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาให้ค านวณเฉพาะผู้ที่เปลีย่นงาน
ใหม่หลังส าเร็จการศึกษาเท่านั้น 
สูตรค านวณ 

จ านวนบัณฑติปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 
ปี X 100 

จ านวนบัณฑติที่ตอบแบบส ารวจทัง้หมด 
หมายเหตุ :  
1) ก าหนดให้ทุกหลักสูตรจัดเก็บขอ้มูลตามแบบฟอร์มของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  และต้องรวบรวมข้อมลูและรายงานผลแก่
ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียนตามระยะเวลาการรายงานผลที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
2) จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจทั้งหมด ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนบัณฑิตทั้งหมดที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษาน้ัน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละ 10 ร้อยละ 15 ร้อยละ 20 ร้อยละ 25 ร้อยละ 30 

 

รอง
ผู้อ านวยการ
ฝ่ายวิชาการ 
บริการวิชาการ 

อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 
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ตัวชี้วัด น้ าหนัก
(ร้อยละ) 

ค าอธิบายตัวชี้วัด ผู้ก ากับดูแล
ตัวชี้วัด 

ผู้จัดเก็บ
ตัวชี้วัด 

8.ร้อยละของ
หลักสตูร
ระดับอุดมศึกษา
ที่มีผลการ 
ประเมิน
คุณภาพ
การศึกษาระดับ
ด ี

7 การด าเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลักสตูร  พ.ศ. 2557  และรับการตรวจประเมินโดยคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภาพการศึกษาภายในระดับหลักสตูรโดยมีคุณสมบตัติามที่ สกอ. หรือมหาวิทยาลัยก าหนดโดยพิจารณาและแปลผลเป็นการ
อธิบาย  ดังนี ้
คะแนนระดับหลักสูตร  = 0        หมายถึง  หลักสูตรไมไ่ด้มาตรฐาน 
คะแนนระดับหลักสูตร  = 0.01-5.00  หมายถึง  หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานและมีระดับคณุภาพตามคะแนนที่ได้  ดังนี้ 

คะแนน ระดับคุณภาพ 
0.01-2.00 น้อย 
2.01-3.00 ปานกลาง 
3.01-4.00 ด ี
4.01-5.00 ดีมาก 

สูตรค านวณ 
จ านวนหลักสตูรที่มผีลการประเมนิคุณภาพการศึกษาระดับดี 

X 100 
จ านวนหลักสตูรทั้งหมดที่สถาบันรบัผิดชอบในปีการศึกษาน้ัน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 

 

รอง
ผู้อ านวยการ
ฝ่ายวิชาการ 
บริการวิชาการ 

อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

9. จ านวน
หลักสตูรที่มีการ
จัดการเรียนการ
สอนเชิงบูรณา
การกับการ
ปฏิบัติงานจริง 

7 1) พิจารณาจ านวนหลักสตูรที่มีการจัดการเรยีนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน ทั้งหลักสตูรเดิม หลักสตูรที่ปรับปรุง และหลักสูตรที่
พัฒนาขึ้นใหม ่
2) การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน (WIL) หมายถึง การจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนด้วยการเช่ือมโยงสาระการเรยีนรู้ใน
ช้ันเรียนหรือสถานศึกษา กับประสบการณ์การท างานในแหล่งเรียนรู้ในสภาพจริงท่ีไดร้ับการออกแบบไว้ในหลักสตูรอย่างเป็นระบบ เพื่อให้
ผู้เรยีนบรรลผุลลัพธ์การเรียนรูห้รอืผลการเรียนรู้ตามที่คาดหวังที่หลกัสูตรก าหนดไว้ 
3) ผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcomes : LOs) หรือ ผลการเรียนรู้ตามที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes : ELOs) 

รอง
ผู้อ านวยการ
ฝ่ายวิชาการ 
บริการวิชาการ 

อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 
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ตัวชี้วัด น้ าหนัก
(ร้อยละ) 

ค าอธิบายตัวชี้วัด ผู้ก ากับดูแล
ตัวชี้วัด 

ผู้จัดเก็บ
ตัวชี้วัด 

หมายถึง คุณลักษณะและสมรรถนะที่คาดหวังให้ผู้เรียนได้รบัการพฒันาจากการเรียนรูเ้ชิงบูรณาการกับการท างาน จึงเป็นการจัดการเรียน
การสอนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรยีนเป็นส าคัญ (Outcome-base Education : OBE) 
4) แหล่งเรียนรู้ในสภาพจริง หมายถึง แหล่งเรียนรู้ประสบการณด์้วยการท างาน ที่ผู้เรยีนต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมของการท างานจริง เช่น 
สถานประกอบการ ชุมชน บุคคลต้นแบบ พื้นที่เชิงภูมิประเทศ (การปฏิบัติงานภาคสนาม)  
เกณฑ์การให้คะแนน 

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

 

10.ร้อยละของ
อาจารย์ที่ได้รับ
การพัฒนา
ศักยภาพ 

8 1) พิจารณาจากจ านวนอาจารย์ประจ าที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ โดยเก็บข้อมลูจากการประเมินผลการปฏิบัตริาชการประจ าปี ระดับบคุคล
สายวิชาการ (A1) เปรยีบเทียบกับจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด  แสดงผลเป็นร้อยละ  (แจงนับตามปงีบประมาณ) 
2) อาจารย์ประจ าที่ไดร้ับการพัฒนาศักยภาพ หมายถึง อาจารย์มีการพัฒนาทางด้านความรู้ ทักษะ หรือความสามารถ  ดังนี ้
1. การพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน  เช่น  
1) มีการผลติและพัฒนาสื่อประกอบการสอน อาทิ โปรแกรม PowerPoint 
2) มีการทวนสอบและรายงานผลอย่างเป็นระบบ 
3) มีการผลติและพัฒนา E-Learning 
4) มีการผลติและพัฒนาเอกสารประกอบการสอน 
5) มีผลงานหรือนวัตกรรมท่ีผลติจากผู้เรยีนที่เรียนในรายวิชาที่อ้างถึง 
6) มีรายงานการวิจัยพัฒนาการเรยีนการสอนหรือมีการวจิัยพัฒนาผูเ้รียน 
2. การพัฒนาความสามารถและทกัษะในการท าวิจัย 
3. การพัฒนาทักษะการให้บริการวิชาการ หรือความสามารถในการน าองค์ความรู้/งานวิจัย/นวัตกรรมท่ีบูรณาการกับการบริการวิชาการหรือ
การน าไปใช้ประโยชน์เพื่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น หรือองค์กรต่างๆ 
3) อาจารย์ หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัย และปฏิบัติหน้าท่ีเต็มเวลาตามภาระงานที่
รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน (มิใช่เต็มเวลาตามเวลาท าการ) (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑม์าตรฐาน
หลักสตูรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548) 

รอง
ผู้อ านวยการ
ฝ่ายวิชาการ 
บริการวิชาการ 

หัวหน้างาน
วิชาการ / การ
เจ้าหน้าท่ี 
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ตัวชี้วัด น้ าหนัก
(ร้อยละ) 

ค าอธิบายตัวชี้วัด ผู้ก ากับดูแล
ตัวชี้วัด 

ผู้จัดเก็บ
ตัวชี้วัด 

สูตรค านวณ 
จ านวนอาจารย์ทีไ่ด้รับการพัฒนาศักยภาพ 

X 100 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละ 55 ร้อยละ 60 ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม และมีความมั่นคงทางการเงิน 
11.จ านวน
หลักสตูรระยะ
สั้นหรือการ
ให้บริการที่
ก่อให้เกิดรายได ้

7 1) พิจารณาจากจ านวนหลักสูตรระยะสั้นท่ีก่อให้เกดิรายได้ให้แกม่หาวิทยาลัย  แสดงผลเป็นจ านวน 
2) หลักสูตรระยะสั้นท่ีก่อให้เกดิรายได้ หมายถึง หลักสตูรทีส่ร้างขึ้นโดยใช้ระยะเวลาไม่ยาวนานนักและมีการเก็บค่าลงทะเบียน โดยเป็น
หลักสตูรที่มีจดุมุ่งหมายเพื่อเพิ่มพนูความรู้ ประสบการณ์ ทักษะ หรอืปรับเปลีย่นพฤติกรรมตามความสนใจ หรือ หลักสูตรที่สามารถเพิม่
มูลค่า (Value added) ให้กับบุคคลทั่วไปได้ หรือเป็นหลักสูตรเป็นที่ส่งเสรมิให้เกิดการเรียนรูต้ลอดชีวิต (Long life Learning) หรือ
หลักสตูรออนไลน์ระบบเปิดส าหรบัมหาชน (Thai MOOC) ที่สามารถเรียนล่วงหน้า และสามารถสะสมหน่วยกิต/เทียบโอนหน่วยกิตได ้
เกณฑ์การให้คะแนน 

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

 

รอง
ผู้อ านวยการ
ฝ่ายวิชาการ
และบริการ
วิชาการ 

หัวหน้างาน
บริการวิชาการ 

12. ระดับความ
ผูกพันของลูกค้า
และบุคลากรที่มี
ต่อมหาวิทยาลัย 

7 1) ความผูกพันของบุคลากรที่มตี่อมหาวิทยาลยั หมายถึง ทัศนคติหรอืความรู้สึกของผู้ปฏิบัติงานท่ีมตี่อมหาวิทยาลยั เช่น มีความจงรักภกัดี
ต่อมหาวิทยาลัย ยอมรบัเป้าหมาย ค่านิยม และวัฒนธรรมของมหาวทิยาลัย มีความรูส้ึกเป็นอันหนึ่งอนัเดียวกับมหาวิทยาลัยและทุม่เท
ความรู้ความสามารถของตนอย่างเต็มที่ เพื่อให้มหาวิทยาลัยบรรลเุปา้หมาย ตลอดจนมคีวามปรารถนาที่แน่วแน่อันจะด ารงไว้ซึ่งความเปน็
สมาชิกของมหาวิทยาลยัต่อไป  
2) ความผูกพันของลูกค้าท่ีมีต่อมหาวิทยาลัย หมายถึง อัตราการใช้ซ้ า หรือการให้ความร่วมมือ/ช่วยเหลือ หรือการพดูถึงในทางที่ดี การบอก
ต่อผู้อื่นมาใช้บริการ หรือการยกยอ่งชมเชย 
3) ความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยเปน็สิ่งท่ีส าคัญต่อความคงอยู่ของมหาวิทยาลัยและสามารถน าไปสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
มหาวิทยาลยัเนื่องจากความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยเป็นแรงผลักดัน ให้บุคลากรปฏิบัติงานเต็มที่และทุม่เทก าลังกายและก าลังใจ ด้วย

รอง
ผู้อ านวยการ
ฝ่ายบรหิาร
และประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

งาน
ประชาสมัพันธ์ 
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ตัวชี้วัด น้ าหนัก
(ร้อยละ) 

ค าอธิบายตัวชี้วัด ผู้ก ากับดูแล
ตัวชี้วัด 

ผู้จัดเก็บ
ตัวชี้วัด 

ความรูส้ึกท่ีเป็นส่วนหน่ึงของมหาวิทยาลัยอันจะน าไปสู่ความส าเร็จของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ความผูกพันของลูกค้า ซึ่งประกอบด้วย 
นักศึกษา ผู้ปกครอง ผู้รับบริการตามพันธกิจต่างๆ ก็มผีลต่อความส าเร็จของมหาวิทยาลัยเช่นเดียวกัน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
2.80 คะแนน 3.00 คะแนน 3.20 คะแนน 3.40 คะแนน 3.60 คะแนน 

 

13. ร้อยละ
บุคลากรที่มี
สมรรถนะตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 

7 1) พิจารณาจากจ านวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่ก าหนดทั้งกลุม่ที่ 1 และกลุม่ที่ 2 เปรียบเทียบกับจ านวนบุคลากร
สายสนบัสนุนทั้งหมด  แสดงผลเปน็ร้อยละ (แจงนับตามปีงบประมาณ)   
2) บุคลากรที่มีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่ก าหนด หมายถึง ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการสายสนับสนุนท้ังหมด ทั้งนี้ 
ไม่นับรวมบุคลากรที่ลาศึกษาต่อ  ที่มีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก ่
- กลุ่ม 1 ได้แก่ บุคลากรที่มีอายุงานตั้งแต่ 9 เดือนข้ึนไป จะต้องมีสมรรถนะ ดังนี ้
1. มีวุฒิการศึกษาไมต่่ ากว่าปรญิญาตรี  
2. ผ่านเกณฑม์าตรฐานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
3. ได้รับการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
- กลุ่มที่ 2 ได้แก่ บุคลากรที่มีอายงุานพร้อมเข้าสูร่ะดับต าแหน่งวิชาชีพตั้งแต่ระดับช านาญการขึ้นไป จะต้องมีสมรรถนะ ดังน้ี 
1. มีวุฒิการศึกษาไมต่่ ากว่าปรญิญาตร ี
2. ผ่านเกณฑม์าตรฐานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
3. ได้รับการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
4. มีการพัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาชีพไม่ต่ ากว่าระดับช านาญการ 
3) เกณฑ์มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง สอบผ่านเกณฑม์าตรฐานทักษะความสามารถดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีมีมาตรฐานเป็น
ที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ เช่น มาตรฐานฝีมือแรงงานด้านคอมพิวเตอร ์
สูตรค านวณ 

จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมสีมรรถนะตามเกณฑ์ที่ก าหนดในกลุ่ม 1 และกลุ่ม 2 
X 100 

จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนท้ังหมด 

รอง
ผู้อ านวยการ
ฝ่ายบรหิาร
และประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

ฝ่ายการ
เจ้าหน้าท่ี 
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ตัวชี้วัด น้ าหนัก
(ร้อยละ) 

ค าอธิบายตัวชี้วัด ผู้ก ากับดูแล
ตัวชี้วัด 

ผู้จัดเก็บ
ตัวชี้วัด 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละ 45 ร้อยละ 50 ร้อยละ 55 ร้อยละ 60 ร้อยละ 65 

 

14.จ านวน
เครือข่ายที่
ด าเนินกิจกรรม
ความร่วมมือใน
การพัฒนา
องค์กร 

7 1) เครือข่ายที่ด าเนินกิจกรรมความร่วมมือในการพัฒนาองค์กร หมายถึง เครือข่ายความร่วมมือ เป็นกลุ่ม หรือองค์กร หรือหน่วยงาน หรือ
บุคคลที่มีเปา้หมายเดียวกัน มคีวามต้องการร่วมกันด าเนินกิจกรรมท่ีเป็นประเด็นปัญหาร่วม โดยเข้าร่วมมือกันเพื่อด าเนินกิจกรรมต่างๆ อัน
จะเป็นประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งจะน าไปสู่การสร้างพลังและความแข็งแกร่งในการผลักดันให้เกิดผลในการแก้ปัญหาร่วมกัน 
2) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเป็นกลยุทธ์ท่ีส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคีต่างๆ มา
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในส่วนท่ีตนเองสามารถกระท าได้ เครือข่ายความร่วมมืออาจเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมตาม
พันธกิจของมหาวิทยาลัยด้านใดดา้นหนึ่ง หรือเป็นความร่วมมือในลกัษณะบูรณาการพันธกิจ โดยมีจุดมุ่งหมายส าคัญคือการปรับปรุง หรือ 
พัฒนาองค์กรร่วมกัน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
2 เครือข่าย 3 เครือข่าย 4 เครือข่าย 5 เครือข่าย 6 เครือข่าย 

 

รอง
ผู้อ านวยการ
ฝ่ายบรหิาร
และประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

หัวหน้างาน
วิชาการ 
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ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด


