แผนกลยุทธ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2560
เพื่อถายทอดสูแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2559

สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
(ฉบับวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2558)

ก

คํานํา
งานบริการวิชาการเปนงานที่แสดงถึงการตระหนักของการใหความสําคัญในการปรับปรุงและ
พัฒนามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรไดเล็งเห็นความสําคัญตอพันธกิจนี้ตอประโยชนของ
ประชาชนในทองถิ่น สังคม และชาติเสมอมาโดยมีการกําหนดใหหนวยงานทุกหนวยงานดําเนินการบริการ
วิชาการ ดังนั้นงาน/โครงการบริการวิชาการจึงเกิดมาอยางตอเนื่อง ซึ่งเพื่อใหไดคุณภาพและมาตรฐานของ
การจัดการศึกษาที่เปนที่ยอมรับและสามารถแขงขันไดสอดคลองกับสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ในปจจุบันและอนาคตและดวยพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 หมวด 3 ในมาตรา 14 ไดกําหนดใหสวนราชการตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป เพื่อแปลง
เปนแผนปฏิบัติราชการประจําปและกําหนดแนวทางในการจัดสรรงบประมาณตอบสนองตอนโยบายและ
ยุทธศาสตรของรัฐที่ปรับเปลี่ยน ประกอบกับแผนกลยุทธงานบริการวิชาการ พ.ศ. 2552-2555 ไดสิ้นสุด
ลง โดยมหาวิทยาลัยไดจัดใหมีฝายงานบริการวิชาการ สังกัดสํานักประกันคุณภาพการศึกษา มาในปพ.ศ.
2558 มหาวิทยาลัยไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของภารกิจนี้ที่ขยายขอบขายมากขึ้นจึงไดพัฒนาใหเปน
หนวยงานใหม คือสํานักบริการวิชาการวิชาการและจัดหารายได จึงจําเปนตองจัดทําแผนกลยุทธเพื่อใช
ระหวางป พ.ศ. 2556-2560 เพื่อใหหนวยงานมีแผนแมบทที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตร
กระทรวง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ สามารถใชเปนกรอบแนวทางที่
แสดงถึงยุทธศาสตรรวมถึงกลยุทธตางๆ เพื่อพัฒนาหนวยงานสงเสริมความเขาใจเกี่ยวกับทิศทางการ
ปฏิบัติและการพัฒนาหนวยงาน เปนแนวทางใหบุคลากร ใชเปนเครื่องมือสําหรับการดําเนินงานการ
แปลงยุทธศาสตรสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรมที่จะสงผลใหมหาวิทยาลัยประสบความสําเร็จตามมุงหวังไว
ตอไป

(ผูชวยศาสตราจารยชาลี ตระกูล)
ผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได

ข

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
1. บทนํา
การจัดทําแผนกลยุทธสําหรับองคกรเปนสิ่งที่มีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งสําหรับการบริหาร
จัดการองคกรภาครัฐแนวใหม เปนกระบวนการเชิงวิเคราะหสังเคราะหที่ผานกระบวนการจัดทําอยางมี
สวนรวมในการกําหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาองคกรใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่ตั้งไว
สอดคลองกับสถานภาพภายใตบริบทแวดลอมทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และอื่น ๆ ที่
เปลี่ยนแปลงไปอยางตอเนื่อง เปนเครื่องมือที่ใชเปนกรอบการกําหนด
ทิศทางการปฏิบัติและการ
พัฒนาองคกร และเปนแนวทางใหบุคลากรและหนวยงานตางๆ ในองคกรใชเปนเครื่องมือสําหรับการ
แปลงแผนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติตอไป
สืบเนื่องดวยพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 หมวด 3 ในมาตรา 14 ไดกําหนดใหสวนราชการตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป เพื่อแปลง
เปนแผนปฏิบัติราชการประจําปและกําหนดแนวทางในการจัดสรรงบประมาณตอบสนองตอนโยบายและ
ยุทธศาสตรของรัฐที่เปลี่ยนแปลง ประกอบกับแผนกลยุทธงานบริการวิชาการ พ.ศ. 2552-2555 ไดสิ้นสุด
ลง จากเหตุที่กลาวมา งานบริการวิชาการจึงมีความจําเปนตองปรับแผนกลยุทธเพื่อใชระหวางป พ.ศ.
2556-2560 เพื่ อ ให ห น ว ยงานมี แ ผนแม บ ทที่ ส อดคล อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร ช าติ ยุ ท ธศาสตร ก ระทรวง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15
ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ตลอดจนยุทธศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของที่จะใชใชเปนกรอบแนวทางพัฒนา
หนวยงาน ชวยสงเสริมความเขาใจเกี่ยวกับทิศทางการปฏิบัติและการพัฒนาหนวยงาน และเปนแนวทาง
ใหบุคลากร ใชเปนเครื่องมือสําหรับการดําเนินงานการแปลงยุทธศาสตรสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรมที่จะ
สงผลใหมหาวิทยาลัยประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว และในการจัดทํา
แผนกลยุทธสํานักบริการวิชาการและจัดหารายไดฉบับนี้สํานักฯไดรับคําแนะนําจากคณะกรรมการประจํา
สํ า นั ก ฯให ดํ า เนิ น การเชื่ อ มโยงระหว า งแผนกลยุ ท ธ สํ า นั ก ฯกั บ แผนกลยุ ท ธ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ
กําแพงเพชร และพยายามใหตัวชี้วัดและมาตรการควรเปนสิ่งใหมและยังไมเคยดําเนินการซึ่งสํานักฯได
ดําเนินการตามคําแนะนําไวแลว
2. สาระสําคัญของแผนกลยุทธสํานักงานบริการวิชาการและจัดหารายได ประจําป พ.ศ.2556-2560
2.1 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ
ปรัชญา
สรางความเขมแข็งใหเกิดแกชุมชน ทองถิ่น
ปณิธาน
สรางความพึงพอใจใหกับผูรบั บริการ
วิสัยทัศน
มุงใหบริการวิชาการ วิชาชีพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน ทองถิ่น และ สังคม สราง
รายไดจากการใหบริการและการบริหารพื้นที่ใหเต็มศักยภาพ

ค
พันธกิจ

1. ใหบริการวิชาการ วิชาชีพ แกชุมชนทองถิ่น และสังคม
2. บูรณาการงานบริการวิชาการกับพันธกิจอื่นของมหาวิทยาลัย
3. บริหารและจัดหารายไดจากทรัพยากร
4. เผยแพรองคความรูและสรางเครือขายการบริการวิชาการ

วัตถุประสงค
1. เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน พัฒนาสังคมใหอยูดีมีสุข อยางเหมาะสมรวมทั้งสราง
เครือขายบริการวิชาการใหกับชุมชนทองถิ่น
2. บริหารและจัดหารายไดจากทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุดกับมหาวิทยาลัยในรูปแบบของ
ธุรกิจที่ยึดหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศาสตร
1. การพัฒนาระบบกลไกใหบริการวิชาการ
2. การสงเสริมการบูรณาการงานบริการวิชาการกับพันธกิจดานอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย
3. การบริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัยเพื่อสรางรายได
4. การสื่อสารและการสรางเครือขายการบริการวิชาการ วิชาชีพ ของมหาวิทยาลัยกับองคกร
ภายนอก
เปาประสงค
1. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกในการบริการวิชาการ เปนที่พึ่งของชุมชน ทองถิ่น และชี้นํา
แกปญหาที่ตรงกับความตองการ
2. มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการงานบริการวิชาการกับพันธกิจดานอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยที่มี
ประสิทธิภาพ
3. มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการทรัพยากรอยางคุมคา ลดการสูญเสีย และเกิดประโยชนตอ
มหาวิทยาลัย
4. มหาวิทยาลัยมีเครือขายความรวมมือในดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ
กลยุทธ
1. เสริมสรางศักยภาพการบริการวิชาการแกสังคม
2. พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาการบริการวิชาการอยางมืออาชีพ
3. เพิ่มระดับการบูรณาการบริการวิชาการกับพันธกิจอื่นมหาวิทยาลัยและการนําองคความรู
ดานการบริการวิชาการไปใชประโยชน
4. พัฒนาการบริหารจัดการรายไดจากการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยใหเกิดประโยชน
5. ปรับกระบวนการบริหารจัดการการจัดหารายไดของมหาวิทยาลัย
6. พัฒนาสินคาของชุมชนและมหาวิทยาลัย
7. เสริมสรางระบบและกลไกการสื่อสารและการสรางเครือขายการบริการวิชาการวิชาชีพ

ง
2.2 ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ
ประเด็นยุทธศาสตร
การพัฒนาระบบกลไก
ใหบริการวิชาการ

เปาประสงค
มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไก
ในการบริการวิชาการ เปนที่พึ่ง
ของชุมชน ทองถิ่น และชี้นํา
แกปญหาที่ตรงกับความ
ตองการ
การสงเสริมการบูรณาการ มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการ
งานบริการวิชาการกับ พันธ งานบริการวิชาการกับพันธกิจ
กิจดานอื่น ๆ ของ
ดานอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยที่
มหาวิทยาลัย
มีประสิทธิภาพ
มหาวิทยาลัยมีการบริหาร
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย จัดการทรัพยากรอยางคุมคา
ลดการสูญเสีย และเกิด
เพื่อสรางรายได
ประโยชนตอมหาวิทยาลัย

การสื่อสารและการสราง
เครือขายการบริการ
วิชาการ วิชาชีพ ของ
มหาวิทยาลัยกับองคกร
ภายนอก

มหาวิทยาลัยมีเครือขายความ
รวมมือในดานการบริการ
วิชาการและวิชาชีพ

กลยุทธ
1. เสริมสรางศักยภาพการบริการ
วิชาการแกสังคม
2. พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาการ
บริการวิชาการอยางมืออาชีพ
3. เพิ่มระดับการบูรณาการบริการ
วิชาการกับพันธกิจอื่นมหาวิทยาลัย
และการนําองคความรูดานการ
บริการวิชาการไปใชประโยชน
4. พัฒนาการบริหารจัดการรายไดจาก
การทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัย
ใหเกิดประโยชน
5. ปรับกระบวนการบริหารจัดการการ
จัดหารายไดของมหาวิทยาลัย
6. พัฒนาสินคาของชุมชนและ
มหาวิทยาลัย
7. เสริมสรางระบบและกลไกการ
สื่อสารและการสรางเครือขายการ
บริการวิชาการวิชาชีพ

จ
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สวนที่ 1
กรอบแนวคิด
หลักการเหตุผล
การจัดทําแผนกลยุทธสําหรับองคกรเปนสิ่งที่มีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งสําหรับการบริหาร
จัดการองคกรภาครัฐแนวใหม เปนกระบวนการเชิงวิเคราะหสังเคราะหที่ผานกระบวนการจัดทําอยางมี
สวนรวมในการกําหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาองคกรใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่ตั้งไว
สอดคลองกับสถานภาพภายใตบริบทแวดลอมทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และอื่น ๆ ที่
เปลี่ยนแปลงไปอยางตอเนื่อง เปนเครื่องมือที่ใชเปนกรอบการกําหนด
ทิศทางการปฏิบัติและการ
พัฒนาองคกร และเปนแนวทางใหบุคลากรและหนวยงานตางๆ ในองคกรใชเปนเครื่องมือสําหรับการ
แปลงแผนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติตอไป
สืบเนื่องตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 หมวด 3 มาตรา 14 กําหนดใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป เพื่อแปลงเปนแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป และกําหนดแนวทางในการจัดสรรงบประมาณตอบสนองตอนโยบายและยุทธศาสตรของ
รัฐบาลที่เปลี่ยนแปลง งานบริการวิชาการจึงจัดทําแผนกลยุทธเพื่อใชระหวางป พ.ศ.2552-2555
เพื่อให หน วยงานมี แ ผนแม บทที่ ส อดคลองกับยุท ธศาสตรม หาวิท ยาลัย ยุท ธศาสตรชาติ ยุท ธศาสตร
กระทรวง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) ตลอดจนยุทธศาสตรอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของที่จะใชเปน
กรอบแนวทางการพัฒนาหนวยงาน สําหรับบุคลากรในหนวยงานชวยสงเสริมความเขาใจเกี่ยวกับทิศ
ทางการพัฒนาหนวยงานและแนวทางการปฏิบัติรวมกันของบุคลากรที่เกี่ยวของใชเปนเครื่องมือสําหรับ
การดํ า เนิ น งาน การแปลงยุ ท ธศาสตร สู ก ารปฏิ บั ติ ที่ เ ป น รู ป ธรรมที่ จ ะส ง ผลให ม หาวิ ท ยาลั ย ประสบ
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว
นโยบาย สถานการณความเปลี่ยนแปลงที่มีตอการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยใหกาวไปขางหนาและบรรลุเปาหมายนั้น จําเปนอยางยิ่งที่จะตอง
พิจารณาปจจัยตางๆ ในดานนโยบาย สถานการณความเปลี่ยนแปลงที่เปนผลกระทบรอบดาน ดังตอไปนี้
1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565)
2. กรอบแนวคิดแผนยุทธศาสตรการปฏิรูปอุดมศึกษารอบสอง (พ.ศ. 2555-2561)
3. ยุทธศาสตร มาตรการ และแนวทางในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงขาติฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555-2559)
4. แผนการศึกษาแหงชาติฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559)
5. แผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555-2558 (รัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณชินวัตร)
6. แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกําแพงเพชรและจังหวัดตาก (พ.ศ. 2553-2556)
7. ศตวรรษแหงเอเซีย การเคลื่อนยายเสรีของสินคาและเงินทุน
8. ความตองการทางเศรษฐกิจและเศรษฐกิจสรางสรรค
9. ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและระบบนิเวศ
10. กรอบการประเมินสถาบันอุดมศึกษาจากหนวยงานภายนอก
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1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565)
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดทํากรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2551-2565) เพื่อเปนกรอบทิศทางการพัฒนาการอุดมศึกษาระดับประเทศ เปาหมายของกรอบ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 เมื่อสิ้นสุดแผนในปพ.ศ. 2565 คือ “ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย
เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถปรับตัวสาหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพ
อุดมศึกษาในการสร างความรู แ ละนวั ตกรรมเพื่ อเพิ่ ม ขี ดความสามารถในการแข งขั นของประเทศใน
โลกาภิวัฒนสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของทองถิ่นไทย โดยใชกลไกของธรรมาภิบาลการเงิน การกํากับ
มาตรฐานและเครือขายอุดมศึกษาบนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการความหลากหลายและเอกภาพเชิง
ระบบ” ทิศทางนโยบายของกรอบแผนอุดมศึกษา ฉบับที่ 2 ประกอบดวย
1) รอยตอกับการศึกษาระดับอื่น
ปรับปรุงและทบทวนกระบวนการผลิตครู สถาบันอุดมศึกษาพึงสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เต็มความสามารถ รัฐบาลสงเสริมการสรางโรงเรียนเฉพาะหรือหองเรียนเฉพาะในโรงเรียนทั่วไป สงเสริม
การศึกษาของผูมีความสามารถพิเศษ ระบบการเรียนลวงหนา การเปนพี่เลี้ยงในการทําโครงการ ผูสําเร็จ
การศึกษาจากสถาบันอาชีวะเขาศึกษาตอดวยความยืดหยุน เชน ระบบ Credit Bank และ LLL (LifeLong-Learning Education) การเปนสถาบันการศึกษาทางเลือก ใหผูที่ขาดโอกาสทางการศึกษาไดเขา
เรียนเพื่อเก็บหนวยกิต ใหครบตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
2) การแกไขปญหาอุดมศึกษาในปจจุบัน
ปญหาหลักของสถาบันอุดมศึกษา คือ การไรทิศทางในการบริหาร การปฏิบัติงานมีความซ้ําซอน
การขาด คุณธรรมและขาดประสิทธิภาพ จึงจําเปนตองสรางกลไกการกํากับ เพื่อลดเลิกหลักสูตรที่ไมเปนที่
ตองการ ลดเลิกคณะและสถาบันที่มีปญหาคุณภาพอยางรุนแรง จัดกลไกการตรวจสอบโดยศูนยขอมูลสถิติ
มีการปรับปรุงกลไกการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา โดยนําผลการประเมินมาใชประโยชน ระบบ
การรับรองวิทยฐานะการจัดสถาบันอุดมศึกษาเปน 4 กลุม ประกอบดวย
(1) กลุมวิทยาลัยชุมชน (Community) ที่เนนจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา มีอาจารยปริญญา
เอก 10% และสัดสวนนักศึกษาวิทยาศาสตรตอสังคมศาสตรเปนสัดสวน 20 : 80
(2) กลุมมหาวิทยาลัยที่เนนการสอน (Liberal Art) ที่เนนจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและ
ปริญญาโท มีอาจารยปริญญาเอก 50% และสัดสวนนักศึกษาวิทยาศาสตรตอสังคมศาสตรเปนสัดสวน
40 : 60
(3) กลุมมหาวิทยาลัยเฉพาะทางและสมบูรณแบบ (Comprehensive) มหาวิทยาลัยเฉพาะทาง
(Specialized) ที่เนนจัดการศึกษาและวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มีอาจารยปริญญาเอก 70% และสัดสวน
นักศึกษา วิทยาศาสตรตอสังคมศาสตรเปนสัดสวน 60 : 40
(4) กลุมมหาวิทยาลัยวิจัยและบัณฑิตศึกษา (Research and Graduate) ที่เนนจัดการศึกษาและ
วิจัยระดับบัณฑิตศึกษามีอาจารยปริญญาเอก 100% และสัดสวนนักศึกษาวิทยาศาสตรตอสังคมศาสตร
เปน 90 : 10
สถาบันอุดมศึกษาทั้ง 4 กลุม จะบริหารสถาบันแตกตางกันตามพื้นที่บริการ จุดเนนของพันธกิจ
เพื่อสามารถเปนเลิศไดตามพันธกิจของตน ตอบสนองยุทธศาสตรของประเทศทุกระดับ สงผลทางบวกตอ
นักศึกษาและอาจารยสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 4 กลุม จึงตองมีกลไกการประกันคุณภาพ / นโยบายและแผน
ที่แตกตางกันการจัดกลุมสถาบันตองอาศัยกลไก ดังนี้
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(1) สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน)
(2) การจัดสรรงบประมาณ
(3) เงินกู กยศ.
(4) คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กํากับนโยบาย Pre – Post Audit
(5) ทุนพัฒนาอาจารย
(6) ทุนวิจัย และอื่นๆ
3) ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการอุดมศึกษา
การใหความสําคัญกับ “สภามหาวิทยาลัย”การจัดตั้งองคกรกลไกการพัฒนาผูกํากับนโยบายและ
ผูบริหารในลักษณะ Institute of Director (IOD) โดยองคการดังกลาวใหความรูเยี่ยมชมเปดเวที
แลกเปลี่ยนความรู และประสบการณมีการปรับโครงสรางการบริหารธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัยการ
ไดมาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย/อธิการบดีการจัดตั้งสานักงานสภามหาวิทยาลัยรวมทั้งการปรับโครงสราง
กกอ. ใหเปนกรรมาธิการ
4) บทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
มหาวิทยาลัยตองเชื่อมตอกับภาคการผลิต สรางความรูและนวัตกรรม พัฒนาระบบการประเมิน
“การวิจัย” เพื่อการจัดสรรทรัพยากรและวางตําแหนงของมหาวิทยาลัย เสริมศูนยแหงความเปนเลิศ ใหมี
การท างานรวมกันระหวางมหาวิทยาลัย กลุมมหาวิทยาลัย ภาคอุตสาหกรรม ภาคสังคม และชุมชน
ตลอดจนผลักดันใหเกิด “ระบบวิจัยแหงชาติ”
5) การเงินอุดมศึกษา
ปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณ โดยยังคง Supply-Side Financing ตาม Performance
Based และสอดคลองเปาหมายการพัฒนาประเทศ โดยยังคงกองทุน กยศ. ตามความจําเปน เพิ่มกองทุน
ประเภท Contribution Scheme การจัดตั้งกองทุนพัฒนาอุดมศึกษาในดานการพัฒนาอาจารยการวิจัย
และสรางรวมมือภาคการผลิต การจัดตั้ง Buffer Organization โดยใหอิสระในการบริหารการเงินแก
มหาวิทยาลัย
6) การพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษา
ปรับระบบการพัฒนาอาจารยใหมีความหลากหลายทั้งเชิงวิชาการ ความเปนครูตามชวงวัย จัดให
มีกระบวนการ Mentoring เนนการพัฒนาจากการท างานจริง พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยในประเทศ
มหาวิทยาลัยตางประเทศหรือทั้ง 2 ระบบ ตามความจําเปน และใหความสําคัญกับมหาวิทยาลัยใหม
7) การพัฒนาอุดมศึกษา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
สงเสริมการทํางานในลักษณะเครือขายของสถาบันอุดมศึกษาตามพื้นที่นําไปสูการควบรวมในมิติ
ตางๆ ชวยยกระดับคุณภาพ สรางเครือขายเพื่อพัฒนาชุมชนและเครือขายวิชาการ
8) เครือขายอุดมศึกษา
ตองมองหลายมิติและมุงแกปญหาหลายระดับ หลายระยะ มีการพัฒนาเด็ก เยาวชนและพัฒนา
ครูสรางความเขมแข็งใหสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่และพัฒนาเพื่อเชื่อมโยงสูประชาคม ASEAN
9) โครงสรางพื้นฐานการเรียนรู
การใหความสําคัญกับ “ศิลปวิทยาศาสตร” เนนการเรียนแบบกวางเพื่อแกปญหาไดตนแบบใน
การจัดการศึกษาจากภูมิภาคตะวันตก ใชศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เพื่อการเรียนรู สราง
ฐานข อ มู ล อุ ด มศึ ก ษาที่ ทั น สมั ย สร า งระบบการเรี ย นรู ต ลอดชี วิ ต ในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา Open
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Courseware ที่เหมาะสมสําหรับคนวัยทํางาน อาจเปนการจัดอบรมระยะสั้นหรือระยะยาวเพื่อสามารถ
ปรับใชและเพิ่มความสามารถในการปฏิบัติงาน พัฒนาเครือขายหองสมุดและการเรียนรู
2. กรอบแนวคิดการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561)
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง มีวิสัยทัศน“คนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ”
ซึ่งการปฏิรูปครั้งนี้จะเกิดจากความรวมมือของทุกคน ทุกฝาย ภาคการเมือง ภาคราชการ ภาคประชา
สังคมทองถิ่นองคกรศาสนาและภาคธุรกิจเอกชน สนับสนุนการปฏิรูปรอบที่สองที่ตองทําใหคนไทยทุกคน
สามารถแขงขันเทากันและยืนหยัดอยูภายใตสถานการณความเปลี่ยนแปลงของโลกทุกขณะไดอยางสงา
งามอีก ทั้งเพื่ อตอบสนองอนาคตลู ก หลานไทย ในป 2 561 ตองมี ก ารศึ ก ษาทั้ งในและนอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ คนไทยทุกคนมีโอกาสการศึกษาที่เทาเทียมและทั่วถึง นําไปสูคุณภาพ
คนไทย โดยมีเรื่องสําคัญเรงดวนที่ตองทําในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง มี3 เรื่อง คือ กําหนด
เปาหมายตัวชี้วัดผลการปฏิรูปใหชัดเจน เพื่อประเมินผลการทํางาน สรางขวัญกําลังใจใหครูและบุคลากร
จะเกิดแผนกําลังคนดานการศึกษาระดับชาติโดยมีเปาหมายหลัก 3 ประการ คือ
1) คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรูของคนไทย
2) เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ
3) สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนของสังคมและการบริหารจัดการศึกษา
จากกรอบแนวคิดของแผนยุทธศาสตรการปฏิรูปอุดมศึกษารอบสอง (พ.ศ. 2552-2561) ซึ่งเปน
กรอบการพัฒนาการอุดมศึกษาของประเทศ ซึ่งสามารถสรุปยุทธศาสตรและมาตรการการดําเนินงาน ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตและพัฒนากําลังคนตามความตองการของประเทศ ประกอบดวย 6
มาตรการ ดังนี้
1. เนนการสรางกําลังคนที่ตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ
2. สงเสริมใหมีการเรียนรูบนฐานการท างานในภาคผลิต
3. เนนการศึกษา Liberal Arts Education ในมหาวิทยาลัย
4. ปฏิรูประบบการผลิตครู
5. ใหความชวยเหลือการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอาชีวศึกษา
6. พัฒนาระบบและกลไกการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรทางการอุดมศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ประกอบดวย 6 มาตรการ
ดังนี้
1. พัฒนาอุดมศึก ษาไทยใหมีคุณภาพมาตรฐานสากล เพื่อรองรับการเปนประชาคมอาเซียน
(ASEAN Community)
2. พัฒนาอุดมศึกษาไทยไปสูการเปนศูนยกลางการศึกษาของภูมิภาค
3. จัดทําฐานขอมูล แนวทางและเกณฑการสงเสริมมาตรฐานการจัดการศึกษานอกที่ตั้งใหได
มาตรฐานเดียวกับสถาบันแม
4. ยกระดับมหาวิทยาลัยที่มีความพรอมและศักยภาพดานการวิจัยเปนมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ
5. สงเสริมการวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาองคความรูที่ครอบคลุมตั้งตนน้ํากลางน้ํา และ
ปลายน้ํา
6. นําแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคไปประยุกตใชในการวิจัยและพัฒนา
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ยุทธศาสตรที่ 3 การปฏิรูประบบการบริหารจัดการภายในระบบอุดมศึกษา ประกอบดวย 10
มาตรการ ดังนี้
1. ประกาศพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา
2. ปรับโครงสรางของคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหเปน Higher Education Commission ที่
มีบทบาทในการกระตุนใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินกิจการใหเปนไปตามกรอบนโยบายของรัฐลํากับการ
ดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาโดยใชกลไกในการกํากับ
3. สงเสริมระบบธรรมาภิบาลในระบบอุดมศึกษา
4. บริหารมหาวิทยาลัยเปน 4 กลุม ไดแก 1) กลุมวิทยาลัยชุมชน 2) กลุมสถาบันที่เนนระดับ
ปริญญาตรี3) กลุมสถาบันเฉพาะทาง และ 4) กลุมสถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิต
5. สรางวัฒนธรรมอุดมศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) และเอื้อตอ
การแลกเปลี่ยน แบงปนประสบการณการเรียนรูดวยวิธีการจัดการความรู(Knowledge Management)
6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอุดมศึกษา โดยใหความสําคัญกับการตรวจสอบผลงาน (Post
Audit)
7. สนับสนุนใหสถาบันอุดมศึกษารวมกันทํางานในลักษณะเครือขายวิจัยเชิงระบบรวมทั้งปรับ
โครงสรางในสถาบันอุดมศึกษาที่ทําใหนักวิชาการสามารถทํางานเชิงระบบและมีความกาวหนาในอาชีพ
8. ปฏิรูประบบการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
9. ปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณอุดมศึกษา
10. ใหมีระบบและกลไกการจัดสรรเงินอุดหนุนใหกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนอยาง
เทาเทียม
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาอุดมศึกษาเปนสวนหนึ่งในการสรางความสมดุลในสังคม ประกอบดวย
6 มาตรการ ดังนี้
1. กําหนดใหอุดมศึกษาเปนองคกรที่รับผิดชอบสังคม (Social Responsibility)
2. พัฒนาวิชาการสายรับใชสังคม
3. หนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัด
4. จัดตั้งศูนยจัดการความรูเพื่อพัฒนาจังหวัดในทุกสถาบันอุดมศึกษา
5. จัดตั้งศูนยสถิติขอมูลอุดมศึกษาเปนหนวยงานกลางในการจัดเก็บขอมูลอุดมศึกษา
6. จัดทําระบบการใหบริการขอมูลสารสนเทศเพื่อคุมครองผูบริโภค
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงขาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ ฉ บั บ ที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ประกอบด ว ย 6
ยุทธศาสตร ซึ่งเปนทิศทางการพัฒนาประเทศที่เกิดจากกระบวนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน โดยให
ความสําคัญกับยุทธศาสตรที่มีลําดับความสําคัญสูงในมิติของการพัฒนาการศึกษาที่เชื่อมโยงไปสูการเปน
เศรษฐกิจสรางสรรค รวมทั้งยุทธศาสตรอื่นที่มหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาไดเขาไปมีสวนเกี่ยวเนื่อง
ทั้งทางตรงและทางออม สรุปดังนี้
1) ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม
1.1 (4) สงเสริมการใชประโยชนเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาอาชีพและยกระดับคุณภาพ
ชีวิตแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ประจําปพ.ศ.2556-2560
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1.2 (1) สรางโอกาสอยางเปนธรรมใหกลุม ดอยโอกาสสามารถเขาถึงบริการทางสังคมที่มี
คุณภาพอยางเทาเทียมและทั่วถึง
1.3 (2) เสริมสรางความเขมแข็งชุมชนใหสามารถจัดการปญหาตางๆไดอยางมีประสิทธิภาพ
และพรอมรับกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก
1.3 (3) สนับสนุนการพัฒนาสื่อสรางสรรคในการสรางคานิยมใหมๆ ในสังคมไทย
2) ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน
2.2 (4) สรางความเขมแข็งใหสถาบันหลักของสังคมทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา
สถาบันศาสนาให มี บทบาทหลั ก ในการหลอหลอมบ ม เพาะเด็กและเยาวชนใหเปนคนดีมีคุณธรรม มี
จิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม และคํานึงถึงประโยชนตอสวนรวม
2.3 (2) การสรางปจจัยสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต
2.3 (3) พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาทางเลือกเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาอยางมี
คุณภาพ ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
3) ยุทธศาสตรการสรางสมดุลและความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน
3.2 (1) สนั บ สนุ น การวิ จั ย และพั ฒ นาพั น ธุ พื ช พั น ธุ สั ต ว ที่ ส ามารถเจริ ญ เติ บ โตได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพควบคูกับสงเสริมความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานในการผลิต การตลาดการวิจัยพัฒนา
สินคาเกษตรที่เปนที่ตองการของตลาดและบริหารจัดการทรัพยากรที่มีแนวโนมไดรับผลกระทบจากสภาพ
ภูมิอากาศโลกที่เปลี่ยนแปลง
3.2 (3) เสริมสรางความรูและการใชเทคโนโลยีการผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมใหแกเกษตรกร
อยางตอเนื่องและทั่วถึง ตลอดจนเพิ่มความสามารถและชองทางในการรับรูขาวสารใหแกเกษตรกรอยาง
ทั่วถึง
3.2 (4) พัฒนาสินคาเกษตรที่มีมูลคาเพิ่มสูงและมีโอกาสทางการตลาดใหคุณภาพตามมาตรฐาน
ความปลอดภัยของสินคาเกษตรและอาหารเพื่อสรางความเชื่อมั่นใหแกผูบริโภค
3.2 (5) รณรงคใหเกษตรกรลดการใชสารเคมีและหันมาใชสารชีวภาพมากขึ้นและพัฒนาระบบ
การควบคุมและตรวจสอบการผลิตใหรวดเร็วทั่วถึงและประหยัดสําหรับเกษตรกร รวมทั้งสนับสนุนใหมี
การรับรองสินคาอาหารปลอดภัยที่เปนที่ยอมรับอยางแทจริง
3.2 (6) สงเสริมการผลิตที่ปลอดจากการตัดแตงพันธุกรรมเพื่อคงไวซึ่งความหลากหลายของ
พันธุพืชและสัตวที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดลอมของประเทศไทย
3.2 (9) สนับสนุนการผลิตและบริการของชุมชนในการสรางมูลคาเพิ่มสินคาเกษตรและอาหาร
และพลังงาน
3.3 (6) พัฒนาสถาบันเกษตรกรใหมีความเขมแข็งเพื่อใหเปนกลไกในการพึ่งพาตนเองของ
เกษตรกรไดอยางแทจริง
3.4 (1) ส ง เสริ ม ให เ กษตรกรทํ า การเกษตรกรรมที่ ยั่ ง ยื น เพื่ อ สร า งความมั่ น คงและความ
หลากหลายดานอาหาร รวมทั้งดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน ตลอดจนการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขัน
3.4 (3) สงเสริมการน าวัตถุดิบเหลือใชจากการเกษตรมาผลิตเปนพลังงานทดแทนใชในระดับ
ครัวเรือนและชุมชน
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3.4 (5) สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในพื้นที่ใหเปนเครื่องมือในการสรางความเขมแข็ง
ดานอาหารและพลังงานใหกับเกษตรกรและชุมชนอยางเปนระบบ
3.5 (1) วิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพลังงานจากพืชพลังงาน เพื่อลดตนทุน
การนําเขาจากตางประเทศ และลดมลภาวะแกชุมชน
3.5 (2) ส งเสริ ม การใช พลั งงานสะอาดและพั ฒนาพลั งงานทดแทนทุ ก รู ปแบบอย างจริ งจัง
รวมทั้งสนับสนุนใหมีการผลิตและใชพลังงานหมุนเวียนในระดับชุมชน หมูบาน
3.5 (3) เพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานในทุกระดับ และสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในภาคการผลิตที่กอใหเกิดการประหยัดและใชพลังงานอยางคุมคา
3.5 (4) สรางจิตสํานึกในการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา และการสรางความ
เขาใจเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาพลังงานทางเลือกในอนาคตผานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน
3.6 (4) สรางความรวมมื อด านการเกษตรอาหารและพลังงานในเวที ความรวมมือระหวาง
ประเทศทั้งในระดับพหุภาคีและทวิภาค
4) ยุทธศาสตรการสรางเศรษฐกิจฐานความรูและการสรางปจจัยสิ่งแวดลอม
4.1 (1) พัฒนาสินคาเกษตรแปรรูปที่มีมูลคาเพิ่มสูงและมีโอกาสทางการตลาด
4.1 (2) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาดานการผลิตและแปรรูปสินคาเกษตร
4.2 (1) พัฒนาคุณภาพทุนมนุษยผานการพัฒนาระบบการศึกษา และการฝกอบรมองคความรู
และทักษะอยางตอเนื่อง
4.2 (2) เสริมสรางธรรมาภิบาลดวยการใชกฎระเบียบตาง ๆ ที่โปรงใส ตรวจสอบได
4.2 (3) สงเสริมสนับสนุนใหมีการเชื่อมโยงการผลิตภาคอุตสาหกรรมกับอุตสาหกรรมทองถิ่น
4.2 (4) เพิ่มผลิตภาพและประสิทธิภาพภาคอุตสาหกรรมอยางตอเนื่อง ตลอดจนการสราง
นวัตกรรมเพื่อมุงสูการเปนอุตสาหกรรมเชิงสรางสรรคและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
4.3 (6) เสริมสรางความเขมแข็งของภาคเอกชน ทองถิ่น ชุมชน ผูประกอบการรายยอยและ
วิสาหกิจชุมชนในอุตสาหกรรมทองเที่ยว
4.5 (2) พัฒนาทักษะและองคความรูของผูประกอบการไทยในภาคการผลิตและการคากระจาย
การพัฒนาอุตสาหกรรมไปสูภูมิภาค
4.6 (2) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยีวิจัย และนวัตกรรมใหทั่วถึงและ
เพียงพอ ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพในลักษณะของความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน
5) ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและความมั่นคงในภูมิภาค
5.1 สํารวจความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน
5.3 (1) เสริม สรางศัก ยภาพชุม ชนทองถิ่นใหรับรูและเตรียมรับกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ
5.3 (3) สงเสริมศักยภาพดานวิชาการและเครือขายของสถาบันการศึกษาของไทยเพื่อสราง
ความสัมพันธทางสังคมและวัฒนธรรมกับประเทศในอนุภูมิภาค
5.4 (3) รวมมือในการปองกันการติดเชื้อและการแพรระบาดของโรค
5.8 (3) รวมมือในการปองกันการติดเชื้อและแพรระบาดของโรคภัยทั้งประเภทที่เกิดขึ้นใหมใน
โลกและที่ระบาดซ้ํา
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6) ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
6.1 (2) พัฒนาระบบฐานขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตรและการจัดการองคความรู
6.2 (1) สงเสริมใหประชาชนทุกภาคสวนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนิน

6.2 (2) สรางองคความรูดานการบริโภคที่ยั่งยืนใหกับประชาชนผานกระบวนการศึกษา ใน
ระบบรวมทั้งสงเสริมการศึกษาวิจัยและตอยอดเพื่อหาแนวทางการปรับเปลี่ยนสังคมไปสูการบริโภคที่
ยั่งยืน
6.2 (3) เพิ่มขีดความสามารถของประชาชนในการเลือกบริโภคสินคาและบริการที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม
6.3 (2) สงเสริมการท าการเกษตรที่เกื้อกูลกับระบบนิเวศตามแนวคิดของการท าเกษตรแบบ
ยั่งยืน
6.5 (1) พัฒนาองคความรูและระบบฐานขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ
6.5 (2) พัฒนาเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อรับมือกับความทาทายจากการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ
6.5 (4) พัฒนาศักยภาพชุมชนใหเขมแข็งพรอมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
6.5 (5) เพิ่ ม บทบาทประเทศไทยในเวที ป ระชาคมโลกและการสร า งฐานความร ว มมื อ กั บ
ตางประเทศ
4. แผนการศึกษาแหงชาติฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559)
ปจจุบันแมสถานการณจะเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัตนแตเนื่องจากแผนการศึกษา
แหงชาติฉบับเดิม (พ.ศ. 2545-2559) นั้น เปนแผนระยะยาวที่สอดคลองกับพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)
การศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2542 จึงเห็นควรใหคงปรัชญาหลัก เจตนารมณและวัตถุประสงคของแผนฉบับ
เดิมไวแลวปรับปรุงในสวนของนโยบายเปาหมายและกรอบการดําเนินงานใหสอดคลองกับสถานการณที่
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งสรุปสาระสําคัญไดดังนี้
ปรัชญาหลักและกรอบแนวคิด
การจั ด ทํ า แผนการศึ ก ษาแห ง ชาติ ฉ บั บ ปรั บ ปรุ ง (พ.ศ. 2552 - 2559) ยึ ด หลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงยึดทางสายกลางอยูบนพื้นฐานของความสมดุลพอดีรูจักพอประมาณอยางมีเหตุผล มี
ความรอบรูเทาทันโลกเพื่อมุงใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยูดีมีสุขของคนไทย เกิดการบูรณาการ
แบบองครวมที่ยึด “คน” เปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมี“ดุลยภาพ” ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง สิ่งแวดลอม เปนแผนที่บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและกีฬากับการศึกษาทุกระดับ
รวมทั้งเชื่อมโยงการพัฒนาการศึกษากับการพัฒนาดานตาง ๆ ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการ
ปกครอง วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนตน โดยคํานึงถึงการพัฒนาอยางตอเนื่อง
ตลอดชีวิตเจตนารมณของแผน
แผนการศึกษาแหงชาติมีเจตนารมณเพื่อมุง (1) พัฒนาชีวิตใหเปน“มนุษยที่สมบูรณทั้งทางรางกาย จิตใจ
สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นได
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อยางมีความสุข” และ (2) พัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมที่มีความเขมแข็งและมีดุลยภาพใน 3 ดาน คือ
เปนสังคมคุณภาพ สังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรูและสังคมสมานฉันทและเอื้ออาทรตอกัน
วัตถุประสงคของแผนที่สําคัญ 3 ประการ ดังนี้
1. พัฒนาคนอยางรอบดานและสมดุลเพื่อเปนฐานหลักของการพัฒนา
2. เพื่อสรางสังคมไทยใหเปนสังคมคุณธรรม ภูมิปญญาและการเรียนรู
3. เพื่อพัฒนาสภาพแวดลอมของสังคมเพื่อเปนฐานในการพัฒนาคน และสรางสังคมคุณธรรมภูมิ
ปญญา และการเรียนรู
แนวนโยบาย เปาหมาย และกรอบการดําเนินงาน
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคทั้งสามประการดังกลาว ประกอบกับการคํานึงถึงทิศทางการพัฒนา
ประเทศในอนาคตที่ เ น น การใช ค วามรู เ ป น ฐานของการพั ฒ นาทั้ ง ด า นเศรษฐกิ จ สั ง คม วั ฒ นธรรม
ประชากร สิ่งแวดลอมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจึงไดกําหนดแนวนโยบายในแตละวัตถุประสงคดังนี้
วัตถุประสงคที่ 1 พัฒนาคนอยางรอบดาน และสมดุล เพื่อเปนฐานหลักของการพัฒนา
1.1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูในทุกระดับและประเภทการศึกษา
1.2 ปลูกฝงและเสริมสรางใหผูเรียนมีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม คานิยม มีจิตสํานึก
และมีความภูมิใจในความเปนไทย มีระเบียบวินัย มีจิตสาธารณะ คํานึงถึงประโยชนสวนรวม และยึดมั่นใน
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และรังเกียจการทุจริต ตอตานการ
ซื้อสิทธิ์ขายเสียง
1.3 เพิ่มโอกาสทางการศึกษาใหประชาชนทุกคนตั้งแตแรกเกิดจนตลอดชีวิตไดมีโอกาส
เขาถึงบริการการศึกษาและการเรียนรูโดยเฉพาะผูดอยโอกาส ผูพิการ หรือทุพพลภาพยากจน อยูใน
ทองถิ่นหางไกล ทุรกันดาร
1.4 ผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของประเทศ และเสริมสราง
ศักยภาพการแขงขันและรวมมือกับนานาประเทศ
1.5 พัฒนามาตรฐานและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งระบบประกันคุณภาพ
ภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก
1.6 ผลิ ต และพั ฒ นาครู คณาจารย และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาให มี คุ ณ ภาพและ
มาตรฐานมีคุณธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
วัตถุประสงคที่ 2 สรางสังคมไทยใหเปนสังคมคุณธรรม ภูมิปญญาและการเรียนรู
2.1 สงเสริมการจัดการศึกษา อบรม และเรียนรูของสถาบันศาสนา และสถาบันทาง
สังคม ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราช
ภัฏกําแพงเพชร ประจําปพ.ศ.2556-2560
2.2 สงเสริมสนับสนุนเครือขายภูมิปญญา และการเรียนรูประวัติศาสตรศิลปวัฒนธรรม
พลศึกษา กีฬาเปนวิถีชีวิตอยางมีคุณภาพและตลอดชีวิต
2.3 สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองคความรูนวัตกรรม และทรัพยสินทางปญญา
พัฒนาระบบบริหารจัดการความรูและสรางกลไกการน าผลการวิจัยไปใชประโยชน
วัตถุประสงคที่ 3 พัฒนาสภาพแวดลอมของสังคม เพื่อเปนฐานในการพัฒนาคนและสรางสังคม
คุณธรรม ภูมิปญญาและการเรียนรู
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3.1 พัฒนาและนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่อการพัฒนาคุณภาพ เพิ่มโอกาสทาง
การศึกษา และการเรียนรูตลอดชีวิต
3.2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยเรงรัดกระจายอํานาจการบริหารและจัด
การศึกษาไปสูสถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
3.3 สงเสริมการมีสวนรวมของภาคเอกชน ประชาชน ประชาสังคม และทุกภาคสวนของ
สังคมในการบริหารจัดการศึกษา และสนับสนุนสงเสริมการศึกษา
3.4 ระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆ และการลงทุนเพื่อการศึกษา ตลอดจนบริหาร
จัดการและใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
3.5 สงเสริม ความร วมมือระหวาประเทศดานการศึกษา พัฒนาความเปนสากลของ
การศึกษา เพื่อรองรับการเปนประชาคมอาเซียน และเพิ่มศักยภาพการแขงขันของประเทศภายใตกระแส
โลกาภิวัตน ขณะเดียวกันสามารถอยูรวมกันกับพลโลกอยางสันติสุข มีการพึ่งพาอาศัยและเกื้อกูลกัน
การบริหารแผนสูการปฏิบัติ
แผนการศึกษาแหงชาติฉบับนี้ใหความสําคัญกับการนําแผนสูการปฏิบัติเพื่อเปนกลไกขับเคลื่อน
ขอเสนอ ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ที่เนนเปาหมาย 3 ดาน คือ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การ
ขยายโอกาสทางการศึก ษา และการสงเสริมการมีสวนรวมในการบริการและจัดการศึกษา ตลอดจน
คํานึงถึงความสอดคลองกับระยะเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติจึงเห็นควรกําหนด
ระยะเวลาดําเนินงานบริหารแผนสูการปฏิบัติเปน 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 แผนงานรีบดวน ระหวางป 2552-2554 ใหเรงดําเนินการตามขอเสนอการปฏิรูป
การศึกษา ในทศวรรษที่สอง โดยใหมีการจัดทําแผนเพื่อพัฒนาการศึกษาตามประเด็นเปาหมายการปฏิรูป
การศึก ษา ไดแก 1) แผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษา 2) แผนขยายโอกาสทางการศึกษา และ 3) แผน
สงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารและจัดการศึกษา รวมทั้งควรมีการสรางกลไกเพื่อขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานตามแผนการศึกษาแหงชาติ
ระยะที่ 2 ระหวางป 2555-2559 ใหเรงดําเนินการตามนโยบายทั้ง 14 ดานใหบรรลุผลตาม
เปาหมายที่กําหนดไวและติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนฯ เมื่อสิ้นสุดระยะที่ 1 และระยะที่ 2
รวมทั้งการเตรียมการรางแผนการศึกษาแหงชาติฉบับใหมตอไป นอกจากนี้ใหมีการจัดทํากรอบทิศทางการ
พัฒนาการศึกษาในชวงระยะเวลา 5 ป เพื่อเปนกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาในภาพรวม และ
แผนพั ฒ นาการศึ ก ษาแต ล ะระดั บ /ประเภทการศึ ก ษา ที่ ส อดคล อ งกั บ แผนการศึ ก ษาแห ง ชาติ แ ละ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดแก แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา
แผนพัฒนาการอุดมศึกษา เปนตน ในระดับจังหวัด/กลุมจังหวัด ใหมีการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัด/กลุมจังหวัด และในระดับเขตพื้นที่การศึกษา องคกรปกครองสวนทองถิ่น สถานศึกษา ใหมีการ
จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาองคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
สถานศึกษา
5. นโยบายคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทรโอชา
โดยที่มาตรา 19 ของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบนั ไดกําหนดหนาที่ของรัฐบาลไว 3 ประการเปนครั้ง
แรก คือ 1) การบริหารราชการแผนดิน 2) การดําเนินการใหมีการปฏิรูปในดานตางๆ 3) การสงเสริมความ
สามัคคีและความสมานฉันทของประชาชนในชาติ รัฐบาลจึงขอกําหนดนโยบายใหสอดคลองกับหนาที่ทั้ง
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3 ประการดังกลาวดวย ในดานการบริหารราชการแผนดิน รัฐบาลมีนโยบาย 11 ดาน โดยไดนํา
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศวาดวยการเขาใจ เขาถึง และพัฒนา ตามแนวพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มาเปนหลักสําคัญ ใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งทรงเนนความพอดี
พอสมพอควรแกฐานะ ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุมกันมาเปนแนวคิด ใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับที่ 11 แนวทางของ คสช. และความตองการของประชาชน เปนแนวทางในการกําหนด
นโยบาย ซึ่งนโยบายทุกดานตองการสรางความเขมแข็งแกองคกรการปกครองทุกระดับตั้งแตทองถิ่นถึง
ประเทศ ตองการเสนอยุทธศาสตรการพัฒนาที่ยั่งยืนและตองการใหประชาชนเกิดความชัดเจน รูลวงหนา
วาประเทศจะกาวทางไหน เพื่อเตรียมตัวไดถูกตอง
นโยบายรัฐบาล 11 ดาน คือ
1) การปกปองเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย
2) การรักษาความมั่นคงของประเทศ
3) การลดความเหลื่อมล้ําของสังคมและการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ
4) การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
5) การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
6) การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
7) การสงเสริมบทบาทและใชโอกาสในประชาคมอาเซียน
8) การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และ
นวัตกรรม
9) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับการใช
ประโยชนอยางยั่งยืน
10) การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมชิ อบในภาครัฐ
11) ปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี ซึ่งพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี จะไดแถลงตอ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) ในวันศุกรที่ 12 กันยายน 2557 โดยนโยบายดานการศึกษาไดกําหนดไวใน
ขอที่ 4 การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และนโยบายดานวิจัย ขอที่ 8
การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม
ดังตอไปนี้
นโยบายรัฐบาลดานที่ 4 การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
รัฐบาลจะนําการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร และความเปน
ไทย มาใชสรางสังคมใหเขมแข็งอยางมีคุณภาพและคุณธรรมควบคูกัน ดังนี้
4.1 จัดใหมีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู โดยใหความสําคัญทั้งการศึกษาในระบบ และ
การศึกษาทางเลือกไปพรอมกัน เพื่อสรางคุณภาพของคนไทยใหสามารถเรียนรู พัฒนาตนไดเต็มตาม
ศักยภาพ ประกอบอาชีพและดํารงชีวิตไดโดยมีความใฝรแู ละทักษะที่เหมาะสม เปนคนดีมีคุณธรรม สราง
เสริมคุณภาพการเรียนรู โดยเนนการเรียนรูเพื่อสรางสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้าํ และพัฒนา
กําลังคนใหเปนที่ตองการเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในดานการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ
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4.2 ในระยะเฉพาะหนา จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาใหสอดคลอง
กับความจําเปนของผูเรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา และปรับปรุง และบูรณาการระบบการกูยืม
เงินเพื่อการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสแกผูยากจนหรือดอยโอกาส จัดระบบการสนับสนุนให
เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะ
พิจารณาจัดใหมีคูปองการศึกษาเปนแนวทางหนึ่ง
4.3 ใหองคกรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และประชาชนทั่วไป มี
โอกาสรวมจัดการการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และรวมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู กระจาย
อํานาจการบริหารจัดการศึกษาสูสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถิ่นตาม
ศักยภาพและความพรอมโดยใหสถานศึกษาสามารถเปนนิติบุคคลและบริหารจัดการไดอยางอิสระและ
คลองตัวขึ้น
4.4 พัฒนาคนทุกชวงวัยโดยสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อใหสามารถมีความรูและทักษะใหม
ที่สามารถประกอบอาชีพไดหลากหลายตามแนวโนมการจางงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรูและ
หลักสูตรใหเชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรูและคุณธรรมเขาดวยกันเพื่อใหเอื้อตอการพัฒนา
ผูเรียนทั้งในดานความรูทักษะ การใฝเรียนรู การแกปญหา การรับฟงความเห็นผูอื่น การมีคุณธรรม
จริยธรรม และความเปนพลเมืองดี โดยเนนความรวมมือระหวางผูเกี่ยวของทั้งในและนอกโรงเรียน
4.5 สงเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพื่อสรางแรงงานที่มีทักษะ
โดยเฉพาะในทองถิ่นที่มีความตองการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาใหเชื่อมโยงกับ
มาตรฐานวิชาชีพ
4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มคี ุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเปนครู เนน
ครูผูสอนใหมีวฒ
ุ ิตรงตามวิชาที่สอน นําเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใชในการเรียน
การสอน เพื่อเปนเครื่องมือชวยครูหรือเพื่อการเรียนรูดวยตนเอง เชน การเรียนทางไกล การเรียนโดย
ระบบอิเล็กทรอนิกส เปนตน รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะทีส่ ะทอนประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผูเรียนเปนสําคัญ
4.7 ทะนุบํารุงและอุปถัมภพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ สนับสนุนใหองคกรทางศาสนามี
บทบาทสําคัญในการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางสันติสุขและความ
ปรองดองสมานฉันทในสังคมไทยอยางยั่งยืน และมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมตามความพรอม
4.8 อนุรักษ ฟนฟู และเผยแพรมรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปญญาทองถิ่น
รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อการเรียนรู สรางความภาคภูมิใจในประวัติศาสตรและ
ความเปนไทย นําไปสูการสรางความสัมพันธอันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับ
นานาชาติตลอดจนเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจใหแกประเทศ
4.9 สนับสนุนการเรียนรูภาษาตางประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบานและวัฒนธรรมสากล
และการสรางสรรคงานศิลปะและวัฒนธรรมที่เปนสากล เพื่อเตรียมเขาสูเสาหลักวัฒนธรรมของประชาคม
อาเซียนและเพื่อการเปนสวนหนึ่งของประชาคมโลก
4.10 ปลูกฝงคานิยมและจิตสํานึกที่ดี รวมทัง้ สนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพ เพื่อเปดพื้นที่
สาธารณะใหเยาวชนและประชาชนไดมีโอกาสแสดงออกอยางสรางสรรค
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นโยบายรัฐบาลดาน 8) การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม
รัฐบาลใหความสําคัญตอการวิจัย การพัฒนาตอยอด และการสรางนวัตกรรมเพื่อนําไปสูการผลิต
และบริการที่ทนั สมัย ดังนี้
8.1 สนับสนุนการเพิ่มคาใชจายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพื่อมุงไปสูเปาหมายใหไมต่ํา
กวารอยละ 1 ของรายไดประชาชาติและมีสัดสวนรัฐตอเอกชน 30 : 70 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ทั้งนี้เพื่อใหประเทศมีความสามารถในการแขงขันและมีความกาวหนาทัดเทียมกับประเทศ
อื่นที่มีระดับการพัฒนาใกลเคียงกัน และจัดระบบบริหารงานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ใหมีเอกภาพและประสิทธิภาพโดยใหมีความเชื่อมโยงกับภาคเอกชน
8.2 เรงเสริมสรางสังคมนวัตกรรม โดยสงเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหวาง
วิทยาศาสตรเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตรและคณิตศาสตร การผลิตกําลังคนในสาขาทีข่ าดแคลน การ
เชื่อมโยงระหวางการเรียนรูกับการทางาน การใหบุคลากรดานการวิจัยของภาครัฐสามารถไปทางานใน
ภาคเอกชน และการใหอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอมมีชองทางไดเทคโนโลยีโดยความรวมมือ
จากหนวยงานและสถานศึกษาภาครัฐ
8.3 ปฏิรูประบบการใหสิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายที่เปนอุปสรรคตอการนํางานวิจัยและ
พัฒนาไปตอยอดหรือใชประโยชน รวมทั้งสงเสริมการจัดทาแผนพัฒนาการวิจัยและพัฒนาในระดับภาค
หรือกลุมจังหวัด เพื่อใหตรงกับความตองการของทองถิ่น ผลักดันงานวิจัย และพัฒนาไปสูการใชประโยชน
เชิงพาณิชย โดยสงเสริมความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย หนวยงานวิจัยของรัฐ และภาคเอกชน
8.4 สงเสริมใหโครงการลงทุนขนาดใหญของประเทศ เชน ดานพลังงาน สะอาด ระบบราง
ยานยนตไฟฟา การจัดการน้ําและขยะ ใชประโยชนจากผลการศึกษาวิจัย และพัฒนา และนวัตกรรมของ
ไทยตามความเหมาะสม ไมเพียงแตจะใชเทคโนโลยีจากตางประเทศสงเสริมการใชเครื่องมือ วัสดุ และ
สินคาอื่น ๆ ที่เปนผลจากการวิจัยและพัฒนาภายในประเทศในวงกวาง โดยจัดใหมีนโยบายจัดซื้อจัดจาง
ของภาครัฐที่เอื้ออํานวย เพื่อสรางโอกาสการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ ในกรณีที่จาํ เปนจะตองจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณหรือเทคโนโลยีจากตางประเทศจะใหมีเงื่อนไขการถายทอดเทคโนโลยีเพื่อใหสามารถ
พึ่งตนเองไดในอนาคตดวย
8.5 ปรับปรุงและจัดเตรียมใหมีโครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดานการวิจัย
และพัฒนา และดานนวัตกรรมซึ่งเปนโครงสรางพื้นฐานทางปญญาที่สําคัญในการตอยอดสูการใชเชิง
พาณิชยของภาคอุตสาหกรรมใหมีความพรอม ทันสมัย และกระจายในพื้นที่ตาง ๆ เชน การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศการตั้งศูนยวิเคราะห หองปฏิบัติการ สถาบัน และศูนยวิจัย เปนตน
6. แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกําแพงเพชรและจังหวัดตาก ประจําป พ.ศ. 2557-2560
6.1 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกําแพงเพชร
จังหวัดกําแพงเพชรไดนําทิศทางการพัฒนาประเทศ แผนบริหารราชการแผนดิน นโยบายรัฐบาล
แนวนโยบายพื้ น ฐานแห ง รั ฐ ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ ฉบั บ ที่ 11
ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุมจังหวัด (จังหวัดกําแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค และอุทัยธานี)
ขอมูลพื้นฐานที่สําคัญของจังหวัด และดําเนินการวิเคราะหทบทวนสรุปสภาวะแวดลอมของจังหวัด (SWOT
Analysis) โดยมีการจัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นจากสวนราชการและภาคสวนการพัฒนาที่เกี่ยวของ
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ตลอดจนผลการวิเคราะหตําแหนงการพัฒนาจังหวัด ( Positioning) ตามยุทธศาสตรประเทศ (Country
Strategy) ยุทธศาสตรการเขาสูประชาคมอาเซียน ป 2558 แลว และเห็นวายังไมมีสถานการณ หรือ
สภาพแวดลอมภายนอกที่จะมีผลกระทบตอทิศทางการพัฒนาจังหวัดแตอยางใด จึงยังคงยืนยันแนว
ทางการพั ฒ นาจั ง หวั ด กํ า แพงเพชร ในห ว งระยะป พ.ศ.2557 – 2560 ตามวิ สั ย ทั ศ น / พั น ธกิ จ /
เปาประสงค/ประเด็นยุทธศาสตรเดิม ดังนี้
วิสัยทัศน
“ผูนําการผลิตเกษตรปลอดภัย และการทองเที่ยวถิ่นมรดกโลก”
พันธกิจ
1. สงเสริมและพัฒนาการผลิตเกษตรปลอดภัยแบบครบวงจร
2. สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวสูสากล
คานิยมรวม
1. บริการดวยใจ (Service Mind)
1.1 สะดวก รวดเร็ว และเปนธรรม
1.2 มีจิตวิญญาณของผูใหบริการ
1.3 เสียสละเพื่อสวนรวม
1.4 มีมนุษยสัมพันธ
2. ทํางานเปนทีม (Teamwork)
2.1 บูรณาการทํางานรวมกัน
2.2 ประสานสัมพันธ
2.3 ชวยเหลือเกื้อกูลและใหกําลังใจซึ่งกันและกัน
2.4 เคารพในหลักประชาธิปไตย
2.5 มีเปาหมายในการทํางานรวมกัน
3. มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน (Result-oriented)
3.1 ใชทรัพยากรของทางราชการอยางคุมคา และเกิดประโยชนสูงสุด
3.2 มุงเนนคุณภาพ และทํางานใหแลวเสร็จตามเปาหมาย
3.3 ประเมินกระบวนการทํางานและผลสําเร็จของงาน
3.4 นําผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนางาน
4. ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต (Integrity)
4.1 ปฏิบัติตามกฎเกณฑ สังคม กฎหมาย
4.2 ตรงตอเวลา มีวินัย และความรับผิดชอบ
4.3 มีจริยธรรมในบทบาทหนาที่ของขาราชการ
4.4 โปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได
4.5 กลาตัดสินใจ และยืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง
5. มีความคิดสรางสรรค (Creativity)
5.1 กลาคิด และกลานําเสนอ
5.2 มีวิสัยทัศน/คิดนอกกรอบ
5.3 ใฝเรียนรู
5.4 ยอมรับความเปลี่ยนแปลง
5.5 มีจินตนาการ
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ประเด็นยุทธศาสตร
1. สงเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูป และการตลาดสินคาเกษตรปลอดภัย
กลยุทธที่ 1 เพิ่มศักยภาพการผลิต
กลยุทธที่ 2 พัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
กลยุทธที่ 3 สงเสริมและพัฒนาการคาการตลาด
กลยุทธที่ 4 พัฒนาองคกรเกษตรกรและเครือขายพืชปลอดภัย
2. สงเสริม พัฒนา และบริหารจัดการการทองเที่ยวใหมีคุณภาพสูสากล
กลยุทธที่ 1 พัฒนาแหลงทองเที่ยวผลิตภัณฑเพื่อการทองเที่ยวและเสนทางสูแหลงทองเที่ยว
กลยุทธที่ 2 พัฒนาปจจัยพื้นฐานดานการบริการทองเที่ยว
กลยุทธที่ 3 พัฒนาการบริหารจัดการการทองเที่ยว
กลยุทธที่ 4 พัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธการทองเที่ยว
3. พัฒนาโครงสรางและปจจัยพื้นฐาน ที่เอื้อตอการเกษตรและการทองเที่ยว
กลยุทธที่ 1 พัฒนาการบริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบ
กลยุทธที่ 2 พัฒนาระบบการคมนาคมขนสงใหไดมาตรฐาน
กลยุทธที่ 3 เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสิน และความเขมแข็งของชุมชน
กลยุทธที่ 4 พัฒนาระบบบริการดานสาธารณสุขเชิงรุก
กลยุทธที่ 5 สงเสริมการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เปาประสงคหลัก
1. ขีดความสามารถในการแขงขันดานคุณภาพการผลิต การแปรรูป และการตลาดสินคาเกษตร
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นในระดับประเทศ และประชาคมอาเซียน
2. การบริหารจัดการการทองเที่ยวอยางบูรณาการสูสากล
3. โครงสรางพื้นฐานมีศักยภาพและเอื้อตอการเกษตรและการทองเที่ยว
4. สังคม/ชุมชน และปจจัยพื้นฐานมีศักยภาพที่เอื้อตอการพัฒนาการเกษตรและการทองเที่ยว
6.2 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดตาก
วิสัยทัศน
“เมืองนาอยู ประตูการคาชายแดน”
พันธกิจ/เปาประสงครวม
1. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเพิ่มรายได
2. อนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. พัฒนาผลผลิตเพิ่มมูลคาทางการเกษตร
4. สงเสริมการทองเที่ยว สินคา OTOP การคาชายแดน
5. ปองกันและรักษาความมั่นคง ความสงบเรียบรอยและความสงบสุขของสังคม
6. สงเสริมการบริหารจัดการที่ดี
ประเด็นยุทธศาสตร
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและแกไขปญหาความยากจน
กลยุทธ พัฒนาระบบสุขภาพ การศึกษา ชีวิต การงาน รายได ที่อยูอาศัย ครอบครัว และ
ชุมชน การคมนาคม และสนับสนุนการทํางานเครือขายการรวมกลุมชุมชน
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2. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กลยุทธที่ 1 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมโดยการมีสวนรวมของชุมชน
กลยุทธที่ 2 ลดความเสี่ยงภัยและเพิ่มขีดความสามารถใหแกชุมชนใหมีความพรอมรับภัย
พิบัติ
3. การพัฒนาผลิตภาพทางการเกษตร
กลยุทธที่ 1 สงเสริมการทําการเกษตรที่ยั่งยืน อาทิ การเกษตรที่ดีและเหมาะสม เกษตร
ผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม บนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธที่ 2 พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร
4. การสงเสริมทองเที่ยว สินคา OTOP และการคาชายแดน
กลยุทธที่ 1 พัฒนาแหลงทองเที่ยว การประชาสัมพันธและสิ่งอํานวยความสะดวก
นักทองเที่ยว
กลยุทธที่ 2 พัฒนาคุณภาพและเพิ่มชิ่งทางการจําหนายสินคา OTOP
กลยุทธที่ 3 สงเสริมการคาชายแดน
5. การรักษาความมั่นคงชายแดนและความสงบเรียบรอย
กลยุทธที่ 1 สรางขีดความสามารถในการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคงชายแดน
กลยุทธที่ 2 สนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน
6. การบริหารจัดการที่ดี
7. กลยุทธที่ 1 พัฒนาระบบการใหบริการ สิ่งอํานวยความสะดวกประชาชนและขาราชการ
กลยุทธที่ 2 สนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการภาครัฐ
เปาประสงค
1. เพื่อใหประชาชนผูดอยโอกาสมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
2. อนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
3. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและเพิ่มมูลคาสินคาทางการเกษตร
4. เพื่อเพิ่มรายไดจากการทองเที่ยว สินคา OTOP และการคาชายแดน
5. การบริหารจัดการเพื่อปองกันรักษาความมั่นคงชายแดนและความสงบเรียบรอยอยางมี
ประสิทธิภาพ
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐใหมีประสิทธิภาพ
7. สาระสําคัญของแผนกลยุทธ มหาวิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ประจําป พ.ศ. 2556-2560 ฉบับ
ป 2558 ที่เกี่ยวกับงานบริการวิชาการแกสังคม
7.1 วิสัยทัศน อัตลักษณ เอกลักษณ จุดเนน จุดเดน คานิยมหลัก พันธกิจ วัตถุประสงค ประเด็น
ยุทธศาสตร เปาประสงค
วิสัยทัศน (Vision) : มหาวิทยาลัยเปนที่พึ่งทางวิชาการของทองถิ่นและมีคุณภาพสูอาเซียน
อัตลักษณ : บัณฑิตมีจิตอาสา สรางสรรคปญ
 ญา พัฒนาทองถิ่น
เอกลักษณ : ผลิตและพัฒนาครู เรียนรูพัฒนาทองถิ่น
จุดเนน จุดเดน : การผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
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คานิยมหลัก (Core Values) : มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร (KPRU)
K – Knowledge – สรางสรรคความรูใหม
P – Public Service and Productivity – ใหบริการชุมชน สังคมและมีผลิตภาพที่ดี
R – Responsibility – ยึดถือความรับผิดชอบตอหนาที่
U – Unity – มีความรัก สามัคคีในองคกร
พันธกิจ
เสริมสรางความเขมแข็งใหกบั ชุมชนอยางยั่งยืน
วัตถุประสงค
เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน พัฒนาสังคมใหอยูดีมีสุข ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประเด็นยุทธศาสตร
2. พัฒนาเครือขายทางวิชาการ
4. พัฒนาการจัดการศึกษากาวไกลสูอาเซียน
เปาประสงค
2.2 ชุมชน ทองถิ่น อยูดีมีสุข เขมแข็ง พึ่งพาตนเองได
4.1 บัณฑิตมีคณ
ุ ภาพตามเกณฑมาตรฐานเปนที่ยอมรับในระดับชาติ
กลยุทธ
2.2.1 เสริมสรางศักยภาพการบริการวิชาการแกสังคม
2.2.2 เสริมสรางศักยภาพชุนชนในการดําเนินการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4.1.2 สงเสริมการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ หรือทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางศักยภาพการบริการวิชาการแกสังคม (สกอ.
3.1)
มาตรการ :
1) จัดทําขอกําหนด แนวปฏิบัติ และแผนการดําเนินการการบริการวิชาการแกสังคม
2) จัดสรรงบประมาณดานการบริการวิชาการสูระดับโปรแกรมวิชา โดยมุงเนนการบูรณาการ
กับพันธกิจอื่นๆ
3) เพิ่มศักยภาพการดําเนินงานการบริการวิชาการสูการจัดหารายไดเชิงพาณิชย
4) จัดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการสูชุมชนเปาหมายอยางตอเนื่องโดยมุงเนนการบูรณา
การกับพันธกิจอื่น
5) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการบริการวิชาการ
6) กํากับติดตาม และประเมินผลลัพธและผลกระทบการบริการวิชาการเพื่อนํามาพัฒนาและ
ปรับปรุงการดําเนินงาน
ประเด็นการประเมิน :
1) กําหนดชุมชนหรือองคการเปาหมายของการใหบริการทางวิชาการแกสังคมโดยมีความ
รวมมือระหวางคณะหรือหนวยงานเทียบเทา
2) จัดทําแผนบริการวิชาการโดยมีสวนรวมจากชุมชนหรือองคการเปาหมายที่กําหนดในขอ 1
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ชัดเจน

3)

ชุมชนหรือองคการเปาหมายไดรับการพัฒนาและมีความเขมแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฏ

4) ชุมชนหรือองคการเปาหมายดําเนินการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
5) สถาบันสามารถสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือ
องคการเปาหมาย
6) ทุกคณะมีสวนรวมในการดําเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแกสังคมของสถาบันตาม
ขอ 2
โครงการเชิงกลยุทธ
1) ชุมชนตนแบบ
2) 1 หนวยงาน 1 ชุมชนบริการวิชาการ
3) 1 โปรแกรมวิชา 1 ผลงานการบริการวิชาการ
พอเพียง

ชุมชน

ตัวชี้วัดที่ 13 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางศักยภาพชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
มาตรการ :
1) จัดทําแผนเสริมสรางศักยภาพชุนชนในการดําเนินการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2) สรางความรูความเขาใจ ทักษะ และเจตคติที่ดีเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก

3) พัฒนาแหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงภายในมหาวิทยาลัย
4) สรางความรวมมือกับชุมชน แหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงภายนอก
5) สรรหาและยกยองบุคคล/ชุมชนตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง
6) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูดานเศรษฐกิจพอเพียง
7) พัฒนาบุคลากรสูการใหบริการทองถิ่นดานเศรษฐกิจพอเพียง
8) พัฒนาชุดความรูดานเศรษฐกิจพอเพียง
9) กํากับติดตาม และประเมินผลลัพธหรือผลกระทบจากการเสริมสรางศักยภาพชุนชนในการ
ดําเนินการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนํามาพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงาน
ประเด็นการประเมิน :
1) มีศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถใชเปนแหลงเรียนรูได
2) มีกิจกรรมในศูนยเรียนรูอยางตอเนื่อง
3) มีกิจกรรม/โครงการใหความรูกับชุมชนภายนอกเกี่ยวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4) มีชุมชนที่ไดรับการพัฒนาปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชอยาง
นอย 1 ชุมชน
5) มีการยกยองชมเชยชุมชนที่นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช
โครงการเชิงกลยุทธ
1) พัฒนาตนแบบศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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ตัวชี้วัดที่ 19 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย การ
บริการวิชาการ หรือทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
มาตรการ :
1) จัดทําแผนการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการ หรือทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
2) พัฒนาระบบและกลไกการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการ หรือ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
3) พัฒนาฐานขอมูลและชองทางการเขาถึงใหเอื้อตอการบูรณาการตามพันธกิจ
4) สรางความรวมมือกับเครือขายภายนอก เพื่อสนับสนุนการบูรณาการตามพันธกิจ
5) กํากับติดตามและประเมินผลลัพธหรือผลกระทบจากการบูรณาการการเรียนการสอนกับ
การวิจัย การบริการวิชาการ หรือทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อนํามาพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงาน
ประเด็นการประเมิน :
1) มี มคอ.3 หรือ มคอ.5 ที่มีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการ
วิชาการ หรือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ทุกหลักสูตร
2) มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการ
วิชาการ หรือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ทุกคณะ
3) มีการจัดทําคูมือการบูรณาการหรือแนวปฏิบัติที่เผยแพรสูหนวยงาน
4) มีการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการ
5) มีการยกยองชมเชยชมบุคลากรที่มีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการวิจัย การ
บริการวิชาการ หรือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่เกิดผลกับนักศึกษาหรือชุมชนชัดเจน
โครงการเชิงกลยุทธ
1) พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการวิจัย บริการวิชาการ หรือทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม
7.2 ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ
ประเด็นยุทธศาสตร
เปาประสงค
2. พัฒนาเครือขายทางวิชาการ 2.2 ชุมชน ทองถิ่น อยูดีมีสุข
เขมแข็ง พึ่งพาตนเองได

4. พัฒนาการจัดการศึกษากาว
ไกลสูอาเซียน

กลยุทธ
2.2.1 เสริมสรางศักยภาพการ
บริการวิชาการแกสังคม
2.2.2 เสริมสรางศักยภาพชุนชน
ในการดํ า เนิ น การตามปรั ช ญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
4.1 บัณฑิตมีคณ
ุ ภาพตามเกณฑ 4.1.2 สงเสริมการเรียนการสอน
มาตรฐานเปนที่ยอมรับใน
ที่ บู ร ณาการกั บ การวิ จั ย การ
ระดับชาติ
บริการวิชาการ หรือทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
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8. ศตวรรษแหงเอเซีย การเคลื่อนยายเสรีของสินคาและเงินทุน
การถายเทอํานาจทางเศรษฐกิจจากประเทศอุตสาหกรรมในภูมิภาคตะวันตกมายังภูมิภาคเอเชีย
เริ่มตน ในชวงทศวรรษที่ 20 โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มบทบาททางดานเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุนใน
เวทีเศรษฐกิจโลก และไดแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ประจําป พ.ศ.2556-2560 เกิดขึ้น
อยางตอเนื่องในชวงการขยายตัวทางเศรษฐกิจของกลุมประเทศอุตสาหกรรมใหมหรือ NICS ไดแกฮองกง
เกาหลีสิงคโปรและไตหวันและกลุมประเทศอาเซียนในชวงกอนวิกฤตเศรษฐกิจ ปพ.ศ. 2540 ขณะเดียวกัน
นโยบายการเปดประเทศของจีน รัสเซีย และพลวัตการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศบราซิลและ
อินเดียในชวงหลายปที่ผานมา ยังเปนปจจัยหลักอีกปจจัยหนึ่งที่ทําใหเศรษฐกิจโลกมีแนวโนมพัฒนาไปสู
ความเปนโลกหลายศูนยกลาง ทั้งในเศรษฐกิจและการเงินในอนาคตอันใกลนี้ แนวโนมการรวมกลุมทาง
เศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคตาง ๆ ของโลกจะมีมากขึ้นอยางตอเนื่อง การรวมกลุมเศรษฐกิจที่สําคัญ
ตอประเทศไทยในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ไดแก การ
รวมกลุมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตามกรอบการคาเสรีของประเทศอาเซียนกับจีน ญี่ปุนและอินเดีย
และการรวมกลุมประเทศในประชาคมอาเซียน (Asean Community) ในปพ.ศ. 2558 ซึ่งกลุมประเทศ
อาเซียนใหม ไดแกลาว กัมพูชา และเวียดนาม จะไดรับสิทธิการลดภาษีตามกรอบการคาเสรีอาเซียนอยาง
สมบูรณและจะมีความรวมมือใหมๆ ที่สําคัญเกิดขึ้น เชน ความรวมมือดานการลงทุนดานตางๆการเปด
สาขาดานอุตสาหกรรมบริการดานตาง ๆ และการจัดทํามาตรฐานฝมือแรงงานเพื่อชวยใหมีการเคลื่อนยาย
แรงงานไดเสรีมากขึ้น ซึ่งสิ่งเหลานี้จะมีผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมตอการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศไทย และรัฐบาลไดกําหนดใหมีการจัดเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นในหลาย ๆ ดาน ตามกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
เชน
- การพัฒนาทรัพยากรมนุษยจะตองมีการปรับกระบวนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผูเรียนใหสามารถแขงขันไดทัดเทียมกับประเทศอื่น ๆ โดยเฉพาะทักษะดานภาษา
- การพัฒนาทักษะแรงงาน จะตองใหมีศักยภาพที่สามารถเคลื่อนยายไปทํางานในประเทศตาง ๆ
ไดรวมถึงตองมีการสรางความเขาใจในวัฒนธรรมของประเทศตาง ๆ ที่หลากหลาย
- การพั ฒ นากลไกการบริ ห ารจั ด การด า นอื่ น เช น การบริ ห ารจั ด การเพื่ อ ใช ป ระโยชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระดับภูมิภาค การแกไขปญหาความขัดแยงรวมกันเพื่อน าไปสูการ
อนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรอยางยั่งยืนของภูมิภาค เปนตน
9. ความตองการทางเศรษฐกิจและเศรษฐกิจสรางสรรค
1) เศรษฐกิจไทยมีภูมิคุมกันดานการเงินจากการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่อง
หลังจากวิกฤต ปพ.ศ. 2540 การเพิ่มแรงขับเคลื่อนจากภาคเศรษฐกิจในประเทศ และการใช
พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น รัฐบาลไดวางรากฐานการสรางความมั่นคงดานการเงินไดอยางเขมแข็งรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของระบบการเงินที่เกิดขึ้นในภูมิภาคตาง ๆ ของโลกในชวงที่ผานมาไดเปนอยางดีในสวน
ความมั่นคงดานพลังงาน รัฐบาลไดดําเนินการจัดหาแหลงปโตรเลียมเพื่อใชภายในประเทศ จัดหาพลังงาน
ไฟฟ า และส ง เสริ ม พลั ง งานทดแทน เช น พลั ง งานแสงอาทิ ต ย พ ลั ง งานจากขยะการผลิ ต ก า ซชี ว ภาพ
พลังงานชีวมวล การผลิตไฟฟาพลังน้ํา การพัฒนาและสงเสริมการใชเชื้อเพลิงชีวภาพควบคูกับการสงเสริม
การใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ การอนุรักษพลังงานและสงเสริมการใชพลังงานทดแทน เพื่อลดการ
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นําเขาน้ํามันอยางตอเนื่องการกําหนดใหเรื่องพลังงานและสิ่งแวดลอมเปนประเด็นยุทธศาสตรที่สําคัญของ
ประเทศ ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
2) ศักยภาพทางเศรษฐกิจตองพึ่งภาคบริการและเศรษฐกิจสรางสรรค
ภาคอุ ต สาหกรรม เป น ภาคเศรษฐกิ จ ของประเทศที่ มี ก ารเจริ ญ เติ บ โตสู ง โดยเฉพาะกลุ ม
เครื่ อ งจั ก รและอุ ป กรณ ก ลุ ม สิ น ค า อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส แ ละคอมพิ ว เตอร แ ละกลุ ม ยานยนต เ ป น ผลทํ า ให
ภาคอุ ต สาหกรรมเป น แหล ง จ า งงานที่ สํ า คั ญ ของประเทศในช ว งที่ ผ า นมา แต ป ญ หาหลั ก คื อ
ภาคอุตสาหกรรมดังกลาวยังตองพึ่งวัตถุดิบแทนองคความรูและเทคโนโลยีจากภายนอกประเทศ สงผลให
โครงสร า งอุ ต สาหกรรมไทยมี ค วามเปราะบางต อ การเปลี่ ย นแปลงภายนอกที่ ไ ม ส ามารถควบคุ ม ได
นอกจากนั้น ในชวงที่ผานมาอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานเขมขนของประเทศไดสูญเสียความสามารถในการ
แขงขันใหกับประเทศที่มีตนทุนการผลิตที่ราคาถูกกวา เชน เวียดนาม เปนตน และเปนสาเหตุหลักทําให
สัดสวนการสงออกสินคาอุตสาหกรรมของประเทศไทยในตลาดโลกไมสามารถเพิ่มขึ้นไดมากอยางในอดีต
และสุดทายการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมเริ่มมีขอจํากัดจาก กฎระเบียบดานสิ่งแวดลอมการยอมรับจาก
ชุมชน และการดําเนินการตามขั้นตอนของรัฐธรรมนูญที่ยังไมมีกลไกที่ครบถวน ทําใหการขยายตัวของการ
ลงทุนทําไดลาชา กอใหเกิดการเสียโอกาสในการลงทุนในโครงการขนาดใหญและสําคัญอยางตอเนื่องภาค
เกษตรถึงแมประเทศไทยยังเปนผูสงออกสินคาเกษตร แตประสิทธิภาพการผลิตของภาคเกษตรไดรับ
ผลกระทบจากฐานทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมการพัฒนาและประยุกตใชองคความรูและแผนกลยุทธ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ประจําปพ.ศ.2556-2560 เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง
ทางดานอุตสาหกรรมการเกษตรที่รวดเร็ว ซึ่งเปนผลทําใหระบบการผลิตภาคเกษตรไมสามารถพึ่งพา
ตนเองไดอยางสมบูรณ ตองพึ่งปจจัยการผลิตจากตางประเทศ ทําใหมีตนทุนการผลิตสูงนอกจากนั้น สวน
หนึ่งของปญหาหลักเกิดจากการที่พื้นที่การเกษตรมีจํากัดและถูกใชไปเพื่อกิจการอื่น ๆ เปนจํานวนมากทํา
ใหพื้นที่การเกษตรลดลงอยางตอเนื่องทําใหแรงงานภาคเกษตรมีแนวโนมลดลง และสุดทายการเชื่อมโยง
ผลผลิตทางการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลคายังอยูในวงจํากัดและลาชา เนื่อง จาก
การพัฒนาเปนแบบแยกสวนและขาดการรวมกลุมเพื่อทํางานรวมกันอยางเปนระบบ ภาคบริการและการ
ทองเที่ยว ถึงแมในชวงหลายปที่ผานมาประเทศไทยจะไดรับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกและความ
ไมสงบภายในประเทศอยางตอเนื่อง แตภาคบริการและการทองเที่ยวก็ยังเปนภาคเศรษฐกิจที่มีบทบาท
สําคัญในการขับเคลื่อนและฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศ และดวยการที่ประเทศไทยมีศักยภาพและความ
พรอมในอุตสาหกรรมการบริการและการทองเที่ยวที่เหนือกวาประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคอาเซียน ประเทศ
ไทยจึงมีโอกาสพัฒนาเปน “ศูนยกลางการบริการและการทองเที่ยว” ของภูมิภาค นอกจากนั้นจากปจจัยที่
โลกกําลังเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรโลกสูสังคมผูสูงอายุ (Aging Society) จะเปนโอกาสของ
ไทยอี ก ส ว นหนี่ ง ในการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมการให บ ริ ก ารแก ก ลุ ม ประชากรดั ง กล า วอย า งครบวงจร
นอกจากนี้เศรษฐกิจสรางสรรค(Creative Economy) จะมีบทบาทที่สําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศ และจะมีการแขงขันที่รุนแรงมากขึ้น ทั้งในรูปของสินคาและบริการที่มีการสรางสรรคเพื่อเพิ่ม
มูลคาของสินคาและบริการใหมากขึ้น ดังนั้น จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองพัฒนาระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศใหเปนเศรษฐกิจสรางสรรค โดยเฉพาะการสนับสนุนและสงเสริม ในอุตสาหกรรมที่ตองใชความ
สรางสรรคสูง เชน สาขาภาพยนตรแอนิเมชั่น การเขียนซอฟทแวรเกมสคอมพิวเตอรแฟชั่นเปนตน
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10. การเปลี่ยนแปลงดานสังคมและระบบนิเวศ
1) โครงสรางประชากรไทยมีสัดสวนประชากรวัยสูงอายุเพิ่มขึ้น ประชากรวัยเด็กและวัยแรงงาน
ลดลง ภาวะอนามัยเจริญพันธุรวมอยูต่ํากวาระดับทดแทน
2) คนไทยไดรับการพัฒนาศักยภาพ แตมีปญหาดานคุณภาพการศึกษาและสติปญญาของเด็กผลิต
ภาพในวัยแรงงานตาง ๆ และประชาชนยังมีพฤติกรรมการดํารงชีวิตที่เสี่ยงตอการเจ็บปวย
3) วิถีชีวิตไทยมีการเปลี่ยนแปลงเชื่อมโยงวิถีชีวิตเขากับวัฒนธรรมจากนานาอารยประเทศที่มี
ความหลากหลายปรับเปลี่ยนจาก “สังคมเกษตรกรรม” สู “สังคมอุตสาหกรรม” และ“สังคมฐานความรู”
4) สั งคมให ค วามสํ าคั ญ กั บ การรั บผิ ดชอบต อสั ง คมและระบบธรรมาภิ บ าลมากขึ้ น ส งผลให
ภาคเอกชนเริ่มดําเนินการธุรกิจทางสังคมเพิ่มขึ้น
5) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เสี่ยงตอการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ การเกิดภัย
พิบัติและน้ําทวมฉับพลัน สงผลใหปจจัยการผลิตของภาคเกษตรเสียหายและคุณภาพลดลง
6) ประเทศไทยพึ่ งพาพลั งงานจากตางประเทศในสัดสวนสูง ทํา ใหขาดความมั่น คงทางดา น
พลังงาน
7) ประเทศไทยมีความมั่นคงดานอาหาร แตตองเผชิญกับความทาทายจากการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศและความตองการพืชพลังงาน
11. กรอบการประเมินสถาบันอุดมศึกษาจากหนวยงานภายนอก
ป จ จุ บั น มหาวิ ท ยาลั ย ของรั ฐ ทุ ก แห ง ถู ก ประเมิ น โดยองค ก รภายนอกอย า งเป น ทางการ 3
หนวยงานประกอบดวย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สํานักงานประเมินและรับรอง
มาตรฐานการศึกษา (สมศ.) และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ทั้งสามหนวยงาน
มีหนาที่ประเมินมหาวิทยาลัยเหมือนกันเพียงแตมีเกณฑที่แตกตางกันขึ้นอยูกับวัตถุประสงค
1) สกอ. กําหนด ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
2) สมศ. กําหนดเกณฑการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 5 ป
3) ก.พ.ร. กําหนดเกณฑประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ซึ่งใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2555 ก.พ.ร.จะใชผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจาก สกอ. เปนหลักแผนกลยุทธ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ประจําปพ.ศ.2556-2560
1) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ในการประเมินคุณภาพภายนอก สกอ. กําหนดตัวบงชี้และเกณฑการประเมิน และไดนําระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเก็บขอมูล ที่รูจักกันในชื่อฐานขอมูล CHE QA Online ของ สกอ. โดย
มุงเนนในเรื่องของการสรางปจจัยนําเขาและกระบวนการที่ดีเพื่อน าไปสูผลผลิตและผลลัพธที่มีคุณภาพ
ตามความเชี่ยวชาญของแตละกลุมสถาบันและสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากหนวยงาน
ตาง ๆ ไดตัวบงชี้และเกณฑการประเมิน ยังคงมี 9 องคประกอบ มีตัวบงชี้ทั้งหมด 22 ตัว โดยแตละ
องคประกอบ ซึ่งเปนตัวบงชี้ขั้นต่ํา มหาวิทยาลัยแตละแหงตองเพิ่มตัวบงชี้ตามอัตลักษณดังนี้
องคประกอบที่ 1 : 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
องคประกอบที่ 2 : 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
2.2 อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
2.3 อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
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2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลการสายสนับสนุน
2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู
2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
2.7 ระบบและกลไกการพั ฒ นาสั ม ฤทธิ ผ ลการเรี ย นตามคุ ณ ลั ก ษณะของ
2.8 ระดั บ ความสํ า เร็ จ ของการเสริ ม สร า งคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมที่ จั ด ให กั บ

นักศึกษา
องคประกอบที่ 3 : 3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร
3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
องคประกอบที่ 4 : 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค
4.2 ระบบและกลไกจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและ
นักวิจัย
องคประกอบที่ 5 : 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม
5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม
องคประกอบที่ 6 : 6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
องคประกอบที่ 7 : 7.1 ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน
7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู
7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
องคประกอบที่ 8 : 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
องคประกอบที่ 9 : 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
2) สํานักงานประเมินและรับรองมาตรฐานการศึกษา (สมศ.)
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม สมศ. ไดแบงกลุมสถาบันใหมใหเปนไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการโดยเพิ่มประเภทยอยภายใตกลุมสถาบันบางกลุม เพื่อใหตรงกับพันธกิจของสถาบัน
มากขึ้นจะใหสถาบันอุดมศึกษาสามารถเลือกกลุมสถาบันไดตรงตามจุดเนนที่มีความแตกตางหลากหลาย
เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาทุกกลุม สามารถมีความเปนเลิศไดตามจุดเนนและศักยภาพของตนเอง ซึ่งไดแบง
ออกเปน 3 กลุม คือ
2.1 ตัวบงชี้พื้นฐาน :
ดานคุณภาพบัณฑิต
1) บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
2) คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรีโทและเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
แหงชาติ
3) ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
4) ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค
5) งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
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6) งานวิจัยที่นําไปใชประโยชนแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ประจําป

7) ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ
ดานการบริการวิชาการแกสังคม
8) ผลการนํ า ความรู แ ละประสบการณ จ ากการให บ ริ ก ารวิ ช าการมาใช ใ นการ
พัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย
9) ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก
ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
10) การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม
11) การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
ดานการบริหารและพัฒนาสถาบัน
12) การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภาสถาบัน
13) การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบัน
14) การพัฒนาคณาจารย
ดานการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
15) ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด
2.2 ตัวบงชี้อัตลักษณ
16) ผลการพัฒนาตามอัตลักษณของสถาบัน
16.1) ผลการบริหารสถาบันใหเกิดอัตลักษณ
16.2) ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ
17) ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถาบัน
2.3 ตัวบงชี้มาตรการสงเสริม
18) ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาสังคมในดานตางๆ
18.1) ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน
18.2) ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน
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สวนที่ 2
การวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาสํานักบริการวิชาการ
1. สถานการณปจจุบันของสํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ความเปนมาของสํานักบริการวิชาการ
สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เดิมเปนเพียงงานบริการ
วิชาการ ดําเนินการในรูปของพันธกิจหนึ่งของคณะ/ศูนย/สํานัก และมีการรวบรวมเปนงานบริการวิชาการ
ของมหาวิทยาลัย โดยศูนยวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต เปนหนวยงานรับผิดชอบ
ป พ.ศ. 2552 มี ป ระกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ กํ า แพงเพชร เรื่ อ งจั ด ตั้ ง ส ว นราชการภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรที่มีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. 2552 ไวดังตอไปนี้
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด
2. สํานักประกันคุณภาพการศึกษา
ซึ่งในโครงสรางสํานักประกันคุณภาพการศึกษา มีงานบริการวิชาการเปนองคกรหนึ่งที่มีภาระ
รับผิดชอบงานดานบริการวิชาการและวิชาชีพของมหาวิทยาลัยฯ และแบงงานตามภารกิจ ดังนี้
1) หนวยวางแผนและประเมินผลงานบริการวิชาการ
2) หนวยสนับสนุนและบูรณาการการเรียนการสอน งานวิจัยและงานบริการวิชาการ
3) หนวยขอมูลสารสนเทศ
4) หนวยพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมและฝกอบรม
5) หนวยจัดการความรูดานบริการวิชาการ
6) หนวยพัฒนาเครือขายองคการการบริการวิชาการ
และ มหาวิทยาลัยฯ มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ปฏิบัติหนาที่โดยมีผูชวยศาสตราจารยดรุณี ชัยมงคล เปนรองผูอํานวยการสํานักประกัน
คุณภาพการศึกษา ฝายงานบริการวิชาการ มีตัวแทนบุคลากรของคณะ/ศูนย/สํานัก เปนคณะกรรมการ
รวม และมีการบรรจุพนักมหาวิทยาลัย คือ นางสาววาสนา ฤกษอุดม ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ประจํางานบริการวิชาการ และนางสาวรุงทิพย แสนพรมมี ตําแหนงนักวิชาการศึกษา ประจํางานบริการ
วิชาการ
ป พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยฯ ไดมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางการทํางาน และมีคําสั่งแตงตั้ง
บุคลากรปฏิบัติงานประจําบริการวิชาการ โดยรองศาสตราจารย ดร.ปาจรีย ผลประเสริฐ เปนหัวหนางาน
บริ ก ารวิ ช าการ และมี ผู ป ฏิ บั ติ ง านประจํ า บริ ก ารวิ ช าการ ดั ง นี้ ผู ช ว ยศาสตราจารย ดร.รั ช นี ว รรณ
บุญอนนท อาจารยประพล จิตคติ นางวาสนา มณีโชติ และนางสาวรุงทิพย แสนพรมมี
ตอมามีมติสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2558 ใหจัดตั้งสํานักบริการวิชาการและ
จัดหารายไดขึ้น ซึ่งมีฐานะเทียบเทาคณะ โดยมีผูชวยศาสตราจารยชาลี ตระกูล เปนผูอํานวยการสํานัก
บริการวิชาการและจัดหารายได ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชนี นิธากร เปนรองผูอํานวยการสํานักบริการ
วิชาการและจั ด หารายได ฝ า ยบริ ก ารวิ ชาการแก สังคมและทองถิ่น และอาจารยสุภ าภรณ หมั่นหา
เปนรองผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได ฝายจัดหารายได
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2. การวิเคราะหสภาพแวดลอม ศักยภาพ ของสํานักบริการวิชาการ (SWOT Analysis)
การวิเคราะหสภาพแวดลอมศักยภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรดานตางๆ รวมทั้งการ
วิเคราะหวิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตรปญหาและความตองการของประชาคม ทําใหสามารถเขาใจบริบท
ของมหาวิทยาลัยและปจจัยที่สงผลกระทบตอการดํา เนินงานทั้งในปจจุบันและอนาคต การวิเคราะห
ศักยภาพอันประกอบดวยปจจัยแวดลอมทั้งภายในและภายนอก (Internal and external factors) เปน
องคประกอบสําคัญของความสําเร็จเพราะการวิเคราะหดังกลาวจะถูกนํา ไปใชเปนขอมูล สําหรับการ
วางแผนยุทธศาสตรและแนวทางดําเนินการ
กรอบการวิ เ คราะห ศั ก ยภาพการพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย เบื้ อ งต น คื อ การวิ เ คราะห ป จ จั ย แวด
ลอมรอบดาน (SWOT Analysis) ซึ่งไดแก
1) การวิเคราะหปจจัยภายใน (สามารถกํากับได-ปรับเปลี่ยนใหเหมาะสม)
- ปจจัยที่เปนบวก ซึ่งเปนจุดเดน ความเขมแข็ง สวนที่สงเสริมความสําเร็จ (Strengths)
- ปจจัยที่เปนลบ คือ จุดดอย ความไมพรอม (Weaknesses)
2) การวิเคราะหปจจัยภายนอก (ไมสามารถกํากับได-เตรียมตัวรับมือ)แผนกลยุทธมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร ประจําปพ.ศ.2556-2560
- ปจจัยภายนอกที่เปนบวกหรือการเปลี่ยนแปลงที่เปนประโยชนตอการพัฒนากอใหเกิด
สถานการณที่เปนโอกาส (Opportunities)
- ปจจัยภายนอกที่เปนลบกอใหเกิดสถานการณที่เปนอุปสรรคเปนภาวะคุกคามตอการพัฒนา
(Threats)
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การวิเคราะหปจจัยแวดลอมรอบดาน (SWOT Analysis)
ปจจัยสภาพแวดลอมองคกร
ปจจัยสภาพแวดลอมองคกรภายใน

น้ําหนัก คะแนน

จุดแข็ง (Strengths)
S1 สํานักมีพื้นที่เปาหมายในการบริการวิชาการแกสังคมทีช่ ัดเจน
S2 สํานักมีงบประมาณและทรัพยากรสนับสนุนการบริการวิชาการแก
สังคม ใหพื้นทีเ่ ปาหมายอยางตอเนื่อง
S3 สํานักมีเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกที่หลากหลายใน
การใหบริการวิชาการแกสังคม เชน โรงเรียน รพ.สต. องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น สํานักงานเกษตรจังหวัด
S4 สํานักมีคณะทํางาน ซึ่งเปนผูที่รับผิดชอบหลักดานการบริการ
วิชาการจากทุกหนวยงาน
S5 สํานักมีทรัพยากรที่สามารถนํามาสรางมูลคาเพิ่มไดสง ผลตอการ
ใหบริการแกหนวยงานภายนอกไดสะดวก เชน ศูนยสงเสริมและ
ตรวจสอบการผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร ศูนยแพทย
ทางเลือก ศูนยสงเสริมและบริการสุขภาพ สนามกีฬา สระวายน้ํา เปน
ตน
S6 สํานักมีอาคารสถานที่และพื้นที่ใหเชาบริการ ในงานและพิธีการ
ตางๆ เชน พื้นที่ใหเชา โรงอาหาร หอประชุม เปนตน
S7 สํานักมีกิจบริการที่สามารถทํารายไดใหกับมหาวิทยาลัย เชน
รานคาสหกรณฯ
S8 สํานักมีสถานที่ในการรองรับการประชุมระดับชาติและนานาชาติ
รวมจุดแข็ง

จุดออน (Weakness)
W1 สํานักขาดการประชาสัมพันธดานการบริการวิชาการและ
ทรัพยากรที่สามารถหารายไดใหเขาถึงกลุมเปาหมายที่รับบริการ
W2 สํานักมีขอมูลเชิงลึกของพื้นที่เปาหมายยังไมเพียงพอในการ
ใหบริการวิชาการ
W3 สํานักไมมรี ะบบและกลไกการบูรณาการบริการวิชาการกับพันธ
กิจอื่นของมหาวิทยาลัย

คาน้าํ หนัก
คะแนน

0.063

3.909

0.245

0.063

3.727

0.234

0.066

4.182

0.274

0.064

4.091

0.262

0.067

4.182

0.280

0.066

4.091

0.268

0.064

3.909

0.251

0.060
0.512

3.636

0.218
2.033

0.066

4.000

0.262

0.066

4.182

0.274

0.054

3.455

0.188
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ปจจัยสภาพแวดลอมองคกรภายใน

น้ําหนัก คะแนน

จุดออน (Weakness)

คาน้าํ หนัก
คะแนน

W4 สํานักไมมรี ะบบการใหบริการผานระบบออนไลนเพื่อใหหนวย/
บุคคลภายในมหาวิทยาลัยภายนอกมหาวิทยาลัยใชอยางมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับศักยภาพของมหาวิทยาลัย
W5 สํานักไมมรี ะบบและกลไกการจัดการทรัพยสินและรายได

0.061

3.909

0.240

0.061

3.636

0.223

W6 สํานักไมมรี ะบบและกลไกการกํากับ ติดตาม ประเมินผล และนํา
ผลการประเมินมาปรับปรุงการบริการวิชาการและจัดหารายไดอยาง
เปนระบบ
W7 จํานวนบุคลากรที่รับผิดชอบงานบริการวิชาการยังไมเพียงพอกับ
ภาระงาน
W8 บุคลากรมีทักษะในการสรางสรรคงานของการบริการวิชาการ
และจัดหารายไดนอย

0.061

3.818

0.234

0.060

3.636

0.218

0.059

3.727

0.218

รวมจุดออน

รวมปจจัยภายในทั้งหมด

0.488
1.000

1.858
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ปจจัยสภาพแวดลอมองคกร
ปจจัยสภาพแวดลอมองคกรภายนอก
โอกาส
O1 รัฐบาลมีวสิ ัยทัศนและนโยบายในการสรางความเขมแข็งใหกับ
ชุมชนแบบยั่งยืน ซึ่งเปนโอกาสในการบริการวิชาการของสํานักฯ

น้ําหนัก คะแนน

คาน้าํ หนัก
คะแนน

0.055

3.636

0.199

O2 รัฐบาลมีนโยบายการกระจายอํานาจสูทองถิ่น และการเขาสู
0.053
ประชาคมอาเซียนจึงจัดสรรงบประมาณเพิ่มในสวนนี้ สงผลใหสามารถ
นํามาตอยอดงานบริการวิชาการและงานสรางสรรคของมหาวิทยาลัยได

3.636

0.194

O3 สกอ./สมศ. กําหนดการบูรณาการงานบริการวิชาการกับภารกิจอื่น
เปนตัวชี้วัดองคประกอบที่สําคัญในการบริการวิชาการที่มีโอกาสพัฒนา
ใหการบริการวิชาการเกิดความเขมแข็งยิ่งขึน้
O4 มหาวิทยาลัยมีอัตลักษณที่สงเสริมเพื่อพัฒนาชุมชนทองถิ่นทองถิ่น
O5 มหาวิทยาลัยมีนโยบายและสนับสนุนงบประมาณใหทุกโปรแกรม
วิชาจัดทําโครงการบริการวิชาการในลักษณะ 1 โปรแกรม 1 บริการ
วิชาการ
O6 รัฐบาลจัดสรรงบประมาณใหกับมหาวิทยาลัยในการดําเนินการ
บริการวิชาการแกชุมชน
O7 สภาพเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกอยูในภาวะชะลอตัวทําให
รายไดของชุมชนลดลง ดังนั้นสํานักฯจึงมีประเด็นในการสงเสริมอาชีพ
ทางเลือกใหกบั ประชาชนในชุมชน
O8 มหาวิทยาลัยมีเครือขายความรวมมือในการพัฒนาศักยภาพของ
ชุมชน และหนวยงาน
O9 มหาวิทยาลัยมีองคความรูจากงานวิจัยที่สามารถนําไปบริการ
วิชาการในการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนทองถิ่นโครงการบริการ
วิชาการแกชุมชนทองถิ่นและองคกรอื่นจํานวนมาก
O10 ชุมชนทองถิ่นทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตองการองคความรูจาก
การวิจัยเพื่อตัดสินใจในการแกปญหาและพัฒนาสงผลใหมหาวิทยาลัย
สามารถปรับองคความรูใหเหมาะสมกับการบริการวิชาการแกสังคมได

0.055

4.273

0.233

0.055
0.055

4.182
4.091

0.228
0.223

0.057

3.545

0.202

0.050

3.909

0.195

0.055

3.818

0.208

0.052

3.727

0.195

0.052

3.727

0.195

0.057

3.909

O11 เทคโนโลยีการสื่อสารมีความกาวหนาสามารถทําใหการ
ประสานงานมีความสะดวก รวดเร็ว และคลองตัว
รวมโอกาส

0.595

0.222
2.295
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ปจจัยสภาพแวดลอมองคกร
ปจจัยสภาพแวดลอมองคกรภายนอก

น้ําหนัก คะแนน

คาน้าํ หนัก
คะแนน

อุปสรรค

T1 นโยบายพรรคการเมืองในลักษณะประชานิยมทําใหประชาชนใน
ชุมชนสวนใหญรอรับการชวยเหลือเพียงอยางเดียวไมใหความสําคัญกับ
การพึงพากันเองในชุมชน จึงไมสนใจรับบริการวิชาการจากหนวยงาน
ของมหาวิทยาลัย
T2 ประเทศประสบปญหาเศรษฐกิจตกต่ําทําใหหนวยงานภาครัฐให
ความสําคัญกับการบริการวิชาการนอยลงเนื่องจากตองนํางบประมาณ
ไปพัฒนาในดานอื่น

0.050

3.455

0.173

0.052

3.909

0.204

T3 ผูนําชุมชนใหความสําคัญในการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนา
0.051
โครงสรางพื้นฐานเปนหลักกอน จึงทําใหงบประมาณในการพัฒนาชุมชน
เขมแข็งลดลง
T4 หนวยงานจากภายนอกขาดการบูรณาการการพัฒนาชุมชนทําให
0.052
เกิดการทํางานซ้ําซอน ทําใหประชาชนเบื่อหนาย

4.000

0.204

4.000

0.209

T5 ประชาชน ชุมชน และหนวยงานภายนอก มีความตองการรับบริการ 0.046
และความชวยเหลือในรูปแบบการใหเปลา
T6 ความทันสมัยของเทคโนโลยีทําใหการเขาถึงขอมูลสารสนเทศทาง
0.049
วิชาการขององคกรในชุมชนทองถิ่นไดงาย จึงทําใหมีความตองการการ
รับบริการวิชาการลดลง
T7 หนวยงานภายนอกที่มีชื่อเสียงและมีภารกิจการบริการวิชาการเขา 0.050
มาแขงขัน
T8 หนวยงานภายนอกขาดขอมูลสารสนเทศแหลงทรัพยากรหารใหบริการ 0.055

3.545

0.165

3.545

0.173

3.636

0.182

3.909

0.213

วิชาการของมหาวิทยาลัย

รวมอุปสรรค

0.405

รวมปจจัยภายนอกทัง้ หมด

1.000

1.523
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สถานการณหรือตําแหนงทางยุทธศาสตร สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ป 2558
ปจจัยสภาพแวดลอม
จุดแข็ง
จุดออน
โอกาส
อุปสรรค

ผลคาน้ําหนักคะแนน
2.033
1.858
2.295
1.523
โอกาส (O)

กลยุทธเชิงรุก

กลยุทธการปรับตัว

จุดแข็ง (S)

จุดออน (W)

กลยุทธการชะลอตัว

กลยุทธการตัดทอน

อุปสรรค (T)
เมื่อนําผลการวิเคราะหมากําหนดตําแหนงยุทธศาสตรของงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกําแพงเพชร พบวา งานบริการวิชาการ มีตําแหนงยุทธศาสตรอยูในพื้นที่ SO ซึ่งเปนพื้นที่ที่เกิดจาก
การกําหนดตําแหนงผลการวิเคราะหจุดแข็ง (S) และโอกาส (O) โดยมีคาเฉลี่ย 2.033 และ 2.295
ตามลําดับ ซึ่งหมายถึงงานบริการวิชาการ จะตองมีโครงการ/กิจกรรม ของหนวยงานที่เปนเชิงรุก เพื่อให
บรรลุเปาหมายและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนทองถิ่นและใหสามารถพึ่งพาตนเองได
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สวนที่ 3
สาระสําคัญแผนกลยุทธ
สํานักบริการวิชาการแกสังคมและจัดหารายได ประจําป พ.ศ. 2556-2560
ปรัชญา
ปณิธาน

สรางความเขมแข็งใหเกิดแกชุมชน ทองถิ่น
สรางความพึงพอใจใหกับผูรบั บริการ

วิสัยทัศน
มุงใหบริการวิชาการ วิชาชีพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน ทองถิ่น และ สังคม สราง
รายไดจากการใหบริการและการบริหารพื้นที่ใหเต็มศักยภาพ
พันธกิจ

1. ใหบริการวิชาการ วิชาชีพ แกชุมชนทองถิ่น และสังคม
2. บูรณาการงานบริการวิชาการกับพันธกิจอื่นของมหาวิทยาลัย
3. บริหารและจัดหารายไดจากทรัพยากร
4. เผยแพรองคความรูและสรางเครือขายการบริการวิชาการ

วัตถุประสงค
1. เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน พัฒนาสังคมใหอยูดีมีสุข อยางเหมาะสมรวมทั้งสราง
เครือขายบริการวิชาการใหกับชุมชนทองถิ่น
2. บริหารและจัดหารายไดจากทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุดกับมหาวิทยาลัยในรูปแบบของ
ธุรกิจที่ยึดหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศาสตร
1. การพัฒนาระบบกลไกใหบริการวิชาการ
2. การสงเสริมการบูรณาการงานบริการวิชาการกับพันธกิจดานอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย
3. การบริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัยเพื่อสรางรายได
4. การสื่อสารและการสรางเครือขายการบริการวิชาการ วิชาชีพ ของมหาวิทยาลัยกับองคกร
ภายนอก
เปาประสงค
1. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกในการบริการวิชาการ เปนที่พึ่งของชุมชน ทองถิ่น และชี้นํา
แกปญหาที่ตรงกับความตองการ
2. มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการงานบริการวิชาการกับพันธกิจดานอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยที่มี
ประสิทธิภาพ
3. มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการทรัพยากรอยางคุมคา ลดการสูญเสีย และเกิดประโยชนตอ
มหาวิทยาลัย
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4. มหาวิทยาลัยมีเครือขายความรวมมือในดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ
กลยุทธ

1. เสริมสรางศักยภาพการบริการวิชาการแกสังคม (W1-2, W4, W6 O1, O3, O4, O11)
2. พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาการบริการวิชาการอยางมืออาชีพ (W4, W6-8, O4, O6, O11)
3. เพิ่มระดับการบูรณาการบริการวิชาการกับพันธกิจอื่นมหาวิทยาลัยและการนําองคความรู
ดานการบริการวิชาการไปใชประโยชน (S3-5, O2, O5, O7-10)
4. พัฒนาการบริหารจัดการรายไดจากการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยใหเกิดประโยชน
(S5-8, O3, O6-8, O11)
5. ปรับกระบวนการบริหารจัดการการจัดหารายไดของมหาวิทยาลัย (W1-6, T2-3, T5-6, T8)
6. พัฒนาสินคาของชุมชนและมหาวิทยาลัย (S5, S7, O6-8)
7. เสริมสรางระบบและกลไกการสื่อสารและการสรางเครือขายการบริการวิชาการวิชาชีพ
(S3, S5, T1-5, T7, T8)
แผนความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรสํานักบริการวิชาการ
กับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

ประเด็นยุทธศาสตร
สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได

ประเด็นยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

1. การพัฒนาระบบกลไกใหบริการวิชาการ

1. สรางความเขมแข็งของบุคลากรและการ
วิจัย

2. การสงเสริมการบูรณาการงานบริการ
วิชาการกับพันธกิจดานอื่น ๆ ของ

2. พัฒนาเครือขายทางวิชาการ

3. การบริหารจัดการทรัพยากรของ
มหาวิทยาลัยเพื่อสรางรายได

3. เรงรัดการสรางภาพลักษณ

4. การสื่อสารและการสรางเครือขายการ
บริการวิชาการวิชาชีพ ของมหาวิทยาลัย
กับองคกรภายนอก

4. พัฒนาการจัดการศึกษากาวไกลสูอ าเซียน
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ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ และตัวชี้วัดตามยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ประเด็นยุทธศาสตร
เปาประสงค
กลยุทธ
1. การพัฒนาระบบ 1.1 มหาวิทยาลัยมี
1.1.1 เสริมสรางศักยภาพการ
และกลไกการ
ระบบและกลไกการ
บริการวิชาการแกสังคม
ใหบริการวิชาการ
บริการวิชาการเปนที่พึ่ง
ของชุมชน ทองถิ่น และ
ชี้นําแกปญหาที่ตรงกับ
ความตองการ
1.1.2 พัฒนาบุคลากรเพื่อ
พัฒนาการบริการวิชาการอยางมือ
อาชีพ
2. การสงเสริมการ
บูรณาการงานบริการ
วิชาการกับพันธกิจ
ดานอื่น ๆ ของ
มหาวิทยาลัย

2.1 มหาวิทยาลัยมีการ
บูรณาการงานบริการ
วิชาการกับพันธกิจดาน
อื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยที่
มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด
1. ระดับความสําเร็จของเสริมสรางศักยภาพการบริการ
วิชาการแกสังคม
2. รอยละของระบบ/กลไกบริการวิชาการวิชาชีพแกชุมชน
ทองถิ่น และสังคม

โครงการเชิงกลยุทธ
1. โครงการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
2. โครงการสํารวจความตองการบริการวิชาการ
3. โครงการสารสนเทศงาน บริการวิชาการ
4. โครงการนําเสนอผลงานบริการวิชาการ

3. ระดับความสําเร็จของพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรและเพิ่ม 5. โครงการพัฒนาบุคลากร
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาการบริการวิชาการ
อยางมืออาชีพ

2.1.1 เพิ่มระดับการบูรณาการ
4. ระดับความสําเร็จของการบูรณาการบริการวิชาการกับพันธ
กิจอื่นมหาวิทยาลัยและการนําองคความรูดานการบริการ
บริการวิชาการกับพันธกิจอื่น
วิชาการไปใชประโยชนตอสังคม
มหาวิทยาลัยและการนําองค
5. รอยละของโครงการบริการวิชาการ 1 โปรแกรม 1 บริการ
ความรูดานการบริการวิชาการไป
วิชาการที่บรรลุเปาหมาย
ใชประโยชนตอสังคม
6. ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางศักยภาพชุมชนตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

6. โครงการพัฒนาสมรรถนะการเรียนการสอนที่
บูรณาการกับการวิจัย บริการวิชาการ หรือทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม
7. โครงการบริการวิชาการ 1 โปรแกรม 1 บริการ
วิชาการ
8. โครงการศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
9. โครงการบริหารสํานักงาน
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ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ และตัวชี้วัดตามยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ประเด็นยุทธศาสตร
3. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรของ
มหาวิทยาลัยเพื่อ
สรางรายได

4. การสื่อสารและ
การสรางเครือขาย
การบริการวิชาการ
วิชาชีพของ
มหาวิทยาลัยกับ
องคกรภายนอก

เปาประสงค
3.1 มหาวิทยาลัยมีการ
บริหารจัดการทรัพยากร
อยางคุมคาลดการ
สูญเสีย และเกิด
ประโยชนตอ
มหาวิทยาลัย
4.1 มหาวิทยาลัยมี
เครือขายความรวมมือ
ในดานการบริการ
วิชาการและวิชาชีพ

กลยุทธ
3.1.1 พัฒนาการบริหารจัดการ
รายไดจากการทรัพยากรภายใน
มหาวิทยาลัยใหเกิดประโยชน
3.1.2 ปรับกระบวนการการ
บริหารจัดการการจัดหารายไดของ
มหาวิทยาลัย
3.1.3 พัฒนาสินคาของชุมชนและ
มหาวิทยาลัย
4.1.1 เสริมสรางระบบและกลไก
การสื่อสารและการสรางเครือขาย
การบริการวิชาการวิชาชีพ

ตัวชี้วัด
7. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการรายไดจากการ
ทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัย

โครงการเชิงกลยุทธ
9. โครงการบริหารสํานักงาน
10. โครงการจัดหาครุภัณฑ

8. ระดับความสําเร็จของการปรับกระบวนการการบริหาร
จัดการจัดหารายไดของมหาวิทยาลัย

9. โครงการบริหารสํานักงาน

9. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสินคาของชุมชนและ
มหาวิทยาลัย
10. ระดับความสําเร็จของเสริมสรางระบบและกลไกการ
สื่อสารและการสรางเครือขายการบริการวิชาการวิชาชีพ
11. จํานวนเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอก

9. โครงการบริหารสํานักงาน
11. โครงการพัฒนาชุมชนตนแบบ
12. โครงการบริการวิชาการแกสงั คม
13. โครงการราชภัฏวิชาการ
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ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด และโครงการ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาระบบและกลไกการใหบริการวิชาการ (รอยละ 30)
เปาประสงคที่ 1.1 มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการบริการวิชาการเปนที่พึ่งของชุมชน ทองถิ่น และชี้นําแกปญ
 หาที่ตรงกับความตองการ (รอยละ 30)
กลยุทธที่ 1.1.1 เสริมสรางศักยภาพการบริการวิชาการแกสงั คม (รอยละ 20)
มาตรการ :
1) กําหนดพื้นที่เปาหมายในการบริการวิชาการเพื่อใหเกิดความเขมแข็งกับชุมชนแบบมีสวนรวม
2) จัดทําระเบียบหลักเกณฑการใหบริการวิชาการในรูปแบบใหเปลาและเชิงพานิชย
3) จัดทําคูมือการบริการวิชาการ โดยมีการระบุ ขั้นตอน หลักเกณฑ ในการใหบริการวิชาการ
4) จัดทําการบริการวิชาการและการจัดหารายไดผา นระบบสารสนเทศและและตอบสนอง ความตองการของสังคมใหเปนปจจุบันเสมอ และประชาสัมพันธใหหนวยงานภายนอกรับทราบในเชิงรุก เชน สื่อประชาสัมพันธในทุก
รูปแบบเพื่อใหเขาถึงผูรับบริการไดหลากหลาย
5) จัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนาการบริการวิชาการโดยมุงเนนเปนเวทีการนําเสนอผลการดําเนินงานดานบริการวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัย
น้ําหนัก
เปาหมาย
เกณฑการใหคะแนน ป 2559
ผูรวบรวมขอมูล
ที่
ตัวชี้วัด
คําอธิบาย/ประเด็นการประเมิน
ผูดําเนินการ
โครงการเชิงกลยุทธ
(รอยละ) 59
60
1
2
3
4
5
และสรุปรายงาน
1 ระดับความสําเร็จของ
เสริมสรางศักยภาพการ
บริการวิชาการแกสังคม

10

4

5

1 ขอ

2 ขอ

3 ขอ

4 ขอ

2 รอยละของระบบ/กลไก
บริการวิชาการวิชาชีพ
แกชุมชนทองถิ่น และ
สังคม

10

5

5

1

2

3

4

5 ขอ ประเด็นการประเมิน
1) มีชุมชนหรือองคการเปาหมายที่รวมมือใน
การใหบริการทางวิชาการแกสังคมและจัดทํา
แผนบริการวิชาการ
2) ทบทวนและจัดทําระเบียบหลักเกณฑการ
ใหบริการวิชาการ
3) จัดทําคูมือการบริการวิชาการ
4) ระบบสารสนเทศในการบริการวิชาการและ
จัดหารายได
5) รวมกับมหาวิทยาลัยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
และเสนอแนวปฏิบัติที่ดีของหนวยงานตางๆใน
การบริการวิชาการ
5 ประเด็นการประเมิน
จํานวนระบบ/กลไกการบริการวิชาการวิชาชีพ
แกชุมชนทองถิ่น และสังคมใหบรรลุเปาหมาย
เมื่อเทียบกับระบบ/กลไกที่สงเสริมการบริการ
วิชาการวิชาชีพแกชุมชนทองถิ่นและสังคม
ทั้งหมดเมื่อเทียบเปนรอยละ

ผอ.สํานักฯ

รองผอ.ฝายบริการ 1. โครงการพัฒนาทักษะใน
ศตวรรษที่ 21
วิชาการ
2. โครงการสํารวจความ
ตองการบริการวิชาการ
3. โครงการสารสนเทศงาน
บริการวิชาการ
4. โครงการนําเสนอผลงาน
บริการวิชาการ

ผอ.สํานักฯ

รองผอ.ฝายบริการ
วิชาการ
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาระบบและกลไกการใหบริการวิชาการ (รอยละ 30)
เปาประสงคที่ 1.1 มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการบริการวิชาการเปนที่พึ่งของชุมชน ทองถิ่น และชี้นําแกปญหาที่ตรงกับความตองการ (รอยละ 30)
กลยุทธที่ 1.1.2 พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาการบริการวิชาการอยางมืออาชีพ (รอยละ 10)

มาตรการ :
1) ประชุมทบทวนและพิจารณาการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและกําหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
2) จัดทําคูมือการปฏิบัติในหนาที่ความรับผิดชอบและดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
3) กําหนดใหบุคลากรของสํานักบริการวิชาการและจัดหารายไดจดั ทําแผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคลเพื่อพัฒนางานตามหนาที่รับผิดชอบของการใหบริการบริการวิชาการและการจัดหารายได
4) จัดสงบุคลากรรวมพัฒนาสมรรถนะการทํางานและพัฒนาทักษะเฉพาะในการใหบริการบริการวิชาการ
5) ติดตามผลการนําความรูและทักษะของการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรมาใชในการพัฒนางานที่รบั ผิดชอบ

ที่

ตัวชี้วัด

3 ระดับความสําเร็จของ
พัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากรและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานเพื่อ
พัฒนาการบริการ
วิชาการอยางมืออาชีพ

น้ําหนัก
(รอยละ)
10

เปาหมาย
59
60
4
5

เกณฑการใหคะแนน ป 2559
1
2
3
4
5
2

3

4

5

6

คําอธิบาย/ประเด็นการประเมิน
ประเด็นการประเมิน
1. มีการทบทวนการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
และกําหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
2. มีคูมือการปฏิบัติงานในหนาที่รับผิดชอบและ
ดําเนินงานที่ชัดเจน
3. มีการจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล
เพื่อพัฒนางานตามหนาที่รับผิดชอบของการ
ใหบริการบริการวิชาการและการจัดหารายได
4. บุคลากรเขารวมพัฒนาสมรรถนะการทํางาน
และพัฒนาทักษะเฉพาะในการใหบริการบริการ
วิชาการอยางนอยคนละ 1 ครั้งตอป
5. บุคลากรไดนําความรูและทักษะของการ
พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรมาใชในการ
พัฒนางานที่รับผิดชอบอยางนอยคนละ 1 งาน

ผูรวบรวมขอมูล
ผูดําเนินการ
และสรุปรายงาน
ผอ.สํานักฯ

หน.สํานักฯ

โครงการเชิงกลยุทธ
1. โครงการพัฒนาบุคลากร
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การสงเสริมการบูรณาการงานบริการวิชาการกับพันธกิจดานอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย (รอยละ 30)
เปาประสงคที่ 2.1 มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการงานบริการวิชาการกับพันธกิจดานอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพ (รอยละ 30)
กลยุทธที่ 2.1.1 เสริมสรางศักยภาพการบริการวิชาการแกสังคม (รอยละ 10)

มาตรการ :
1) จัดทําแผนการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการ หรือทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม
2) พัฒนาระบบและกลไกการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการ หรือทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
3) พัฒนาฐานขอมูลและชองทางการเขาถึงใหเอื้อตอการบูรณาการตามพันธกิจ
4) สรางความรวมมือกับเครือขายภายนอก เพื่อสนับสนุนการบูรณาการตามพันธกิจ
5) กํากับติดตามและประเมินผลลัพธหรือผลกระทบจากการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการ หรือทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพือ่ นํามาพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงาน
6) จัดทําแผนเสริมสรางศักยภาพชุนชนในการดําเนินการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7) สรางความรูความเขาใจ ทักษะ และเจตคติที่ดีเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแกชุมชน
8) พัฒนาแหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงภายในมหาวิทยาลัย
9) สรางความรวมมือกับชุมชน แหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงภายนอก
10) สรรหาและยกยองบุคคล/ชุมชนตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง
11) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูดา นเศรษฐกิจพอเพียง
12) พัฒนาบุคลากรสูการใหบริการทองถิ่นดานเศรษฐกิจพอเพียง
13) พัฒนาชุดความรูดานเศรษฐกิจพอเพียง
14) กํากับติดตาม และประเมินผลลัพธหรือผลกระทบจากการเสริมสรางศักยภาพชุนชนในการดําเนินการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพือ่ นํามาพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงาน

ที่

ตัวชี้วัด

4 ระดับความสําเร็จของ
การบูรณาการบริการ
วิชาการกับพันธกิจอื่น
มหาวิทยาลัยและการนํา
องคความรูดานการ
บริการวิชาการไปใช
ประโยชนตอสังคม

น้ําหนัก เปาหมาย
(รอยละ) 59
60
10

4

5

เกณฑการใหคะแนน ป 2559
1
2
3
4
5

1 ขอ

2 ขอ

3 ขอ

4 ขอ

คําอธิบาย/ประเด็นการประเมิน

5 ขอ ประเด็นการประเมิน :
1) มี มคอ.3 หรือ มคอ.5 ที่มีการบูรณาการการ
จัดการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการ
วิชาการ หรือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ทุก
หลักสูตร
2) มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูการบูรณาการ
การจัดการเรียนการสอนกับการวิจัยการบริการ
วิชาการหรือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทุก
คณะ

ผูรวบรวมขอมูล
ผูดําเนินการ
และสรุปรายงาน
ผอ.สํานักฯ

หน.สํานักฯ

โครงการเชิงกลยุทธ
6. โครงการพัฒนาสมรรถนะ
การเรียนการสอนที่บูรณา
การกับการวิจัย บริการ
วิชาการ หรือทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
7. โครงการบริการวิชาการ 1
โปรแกรม 1 บริการ
วิชาการ
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การสงเสริมการบูรณาการงานบริการวิชาการกับพันธกิจดานอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย (รอยละ 30)
เปาประสงคที่ 2.1 มหาวิทยาลัยมีการ บูรณาการงานบริการวิชาการกับพันธกิจดานอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพ (รอยละ 30)
กลยุทธที่ 2.1.1 เสริมสรางศักยภาพการบริการวิชาการแกสังคม (รอยละ 30)
เกณฑการใหคะแนน ป 2559
น้ําหนัก เปาหมาย
ที่
ตัวชี้วัด
คําอธิบาย/ประเด็นการประเมิน
(รอยละ) 59
60
1
2
3
4
5

5 รอยละของโครงการ
บริการวิชาการ 1
โปรแกรม 1 บริการ
วิชาการที่บรรลุ
เปาหมาย

10

6 ระดับความสําเร็จของ
การเสริมสรางศักยภาพ
ชุมชนตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

10

รอยละ รอยละ รอยละ
50
60
30

4

5

1 ขอ

รอยละ
40

รอยละ
50

รอยละ
60

2 ขอ

3 ขอ

4 ขอ

3) มีการจัดทําคูมือการบูรณาการหรือแนว
ปฏิบัติที่เผยแพรสูหนวยงาน
4) มีการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการ
5) มีการยกยองชมเชยชมบุคลากรที่มีการ
บูรณาการจัดการเรียนการสอนกับการวิจัย การ
บริการวิชาการ หรือการทํานุบํารุงศิลปะ
วัฒนธรรมทีส่ งผลกับนักศึกษาหรือชุมชนชัดเจน
รอยละ ประเด็นการประเมิน :
70 คํานวณจากจํานวนโครงการบริการวิชาการกับ
จํานวนโปรแกรมวิชาที่ดําเนินการบริการ
วิชาการที่บรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมาย
เปรียบเทียบกับจํานวนโครงการบริการวิชาการ
กับจํานวนโปรแกรมวิชาที่ดําเนินการบริการ
วิชาการที่มีการดําเนินงานทั้งหมด
5 ขอ ประเด็นการประเมิน :
1) มีศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถใช
เปนแหลงเรียนรูได
2) มีกิจกรรมในศูนยเรียนรูอยางตอเนื่อง
3) มีกิจกรรม/โครงการใหความรูกับชุมชน
ภายนอกเกี่ยวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงอยางนอย 1 โครงการ
4) มีชุมชนที่ไดรับการพัฒนาปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต
นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชอยาง
นอย 1 ชุมชน
5) มีการยกยองชมเชยชุมชนที่นําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช

ผูรวบรวมขอมูล
ผูดําเนินการ
และสรุปรายงาน

โครงการเชิงกลยุทธ
9. โครงการบริหารสํานักงาน

ผอ.สํานักฯ

รองผอ.ฝายบริการ 7. โครงการบริการวิชาการ 1
โปรแกรม 1 บริการ
วิชาการ
วิชาการ

ผอ.สํานักฯ

รองผอ.ฝายบริการ 1. โครงการศูนยเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียง
วิชาการ
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร
แมสอด
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัยเพื่อสรางรายได (รอยละ 30)
เปาประสงคที่ 3.1 มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการทรัพยากรอยางคุมคาลดการสูญเสีย และเกิดประโยชนตอมหาวิทยาลัย (รอยละ 30)
กลยุทธที่ 3.1.1 พัฒนาการบริหารจัดการรายไดจากการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยใหเกิดประโยชน (รอยละ 10)
มาตรการ :
1) จัดทําระบบและกลไกการบริหารจัดการอาคารและบริเวณพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเพื่อสามารถสรางรายได
2) จัดสรางรายไดจากการบริการวิชาการ เชน จัดทําหลักสูตรระยะสั้นที่ทันสมัย สอดคลองกับความตองการและแกปญหาของชุมชน
3) เพิ่มกิจกรรมหารายไดชองทางใหม เชน เครื่องชั่งน้ําหนัก เครื่องเติมเงินโทรศัพทมือถือ บริการรับตอทะเบียนรถยนตทุกประเภท เปนตน และเพิ่มพูนรายไดจากทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยใหเกิด
ประโยชนหรือลดการสูญเสีย เชน หองประชุม หนวยบริการชุดครุย รานคากิจกรรมสหกรณ โครงการน้ําดื่มเพชรราชภัฏ ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพทางธุรกิจ (อาคารน้ําเพชร)
4) ประชาสัมพันธ เผยแพร และรณรงค ในการจัดหารายไดจากทรัพยากรในมหาวิทยาลัยดวยสื่อ และเครื่องมือที่เขาถึงเปาหมายไดอยางเหมาะสม
5) จัดใหมีการปรับปรุงและพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกในการให บริการใชอาคารและบริเวณพื้นที่ของมหาวิทยาลัย
ที่

ตัวชี้วัด

7 ระดับความสําเร็จของ
การบริหารจัดการ
รายไดจากทรัพยากร
ภายในมหาวิทยาลัย

น้ําหนัก
(รอยละ)
10

เปาหมาย
59
60
4

5

1
-

เกณฑการใหคะแนน ป 2559
2
3
4
1 ขอ

2 ขอ

3 ขอ

5

คําอธิบาย/ประเด็นการประเมิน

4 ขอ ประเด็นการประเมิน
1) มีการจัดทําแนวปฏิบัติของการบริหารจัดการ
รายได
2) มีขอมูลเกี่ยวกับการใหบริการทรัพยากร
ภายในมหาวิทยาลัยและเผยแพรสูสาธารณะ
3) มีกิจกรรมที่จัดหารายไดจากทรัพยากร
ภายในมหาวิทยาลัย
4) มีการประเมินความสําเร็จของจัดการรายได

ผูรวบรวมขอมูล
และสรุปรายงาน
ผอ.สํานักฯ

ผูดําเนินการ

โครงการเชิงกลยุทธ

รองผอ.ฝายจัดหา 1. โครงการบริหารสํานักงาน
รายได
2. โครงการจัดหาครุภัณฑ
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัยเพื่อสรางรายได (รอยละ 30)
เปาประสงคที่ 3.1 มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการทรัพยากรอยางคุมคาลดการสูญเสีย และเกิดประโยชนตอมหาวิทยาลัย (รอยละ 30)
กลยุทธที่ 3.1.2 ปรับกระบวนการการบริหารจัดการการจัดหารายไดของมหาวิทยาลัย (รอยละ 10)
มาตรการ :
1) กําหนดนโยบายการพัฒนาระบบบริหารจัดการการจัดหารายไดและจัดทําหลักเกณฑและรูปแบบการจัดหารายไดใหครอบคลุมการใหบริการ
2) จัดใหมีฐานขอมูลแหลงเรียนรูและทรัพยากรการบริการวิชาการ อาคารและพื้นที่ที่สามารถสรางรายไดเพื่อจัดทําสารสนเทศใชในการตัดสินใจใหเปนปจจุบันและประชาสัมพันธสูสาธารณะ
3) จัดประชาสัมพันธขอมูลธุรกิจการจัดหารายไดของมหาวิทยาลัยที่เปนปจจุบันและครบถวน
ที่

ตัวชี้วัด

8 ระดับความสําเร็จของ
การปรับกระบวนการ
การบริหารจัดการจัดหา
รายไดของมหาวิทยาลัย

น้ําหนัก
(รอยละ)
10

เปาหมาย
59
60
4

5

1

1 ขอ

เกณฑการใหคะแนน ป 2559
2
3
4
2 ขอ

3 ขอ

4 ขอ

5

คําอธิบาย/ประเด็นการประเมิน

5 ขอ ประเด็นการประเมิน
1) มีแนวปฏิบัติสงเสริมการจัดกิจกรรมการ
จัดหารายไดจากทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัย
ที่สนองในรูปแบบการจัดหารายไดที่หลากหลาย
2) การดําเนินกิจกรรมตามกระบวนการบริหาร
จัดการตามระบบบริหารจัดการการจัดหา
รายไดและจัดทําหลักเกณฑและรูปแบบการ
จัดหารายไดที่เกิดประสิทธิผล
3) มีพัฒนาฐานขอมูลแหลงเรียนรูและ
ทรัพยากรการบริการวิชาการ อาคารและพื้นที่
ที่สามารถสรางรายไดครอบคลุมการใหบริการ
4) การจัดทําขอมูล online เพื่อความสะดวกใน
การใหบริการแกประชาชนภายนอก
5) มีการประเมินความสําเร็จของจัดการรายได

ผูรวบรวมขอมูล
และสรุปรายงาน
ผอ.สํานักฯ

ผูดําเนินการ

โครงการเชิงกลยุทธ

รองผอ.ฝายจัดหา 1. โครงการบริหารสํานักงาน
รายได
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัยเพื่อสรางรายได (รอยละ 30)
เปาประสงคที่ 3.1 มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการทรัพยากรอยางคุมคาลดการสูญเสีย และเกิดประโยชนตอมหาวิทยาลัย (รอยละ 10)
กลยุทธที่ 3.1.3 พัฒนาสินคาของชุมชนและมหาวิทยาลัย (รอยละ 10)
มาตรการ :
1) สรางความรวมมือกับภาคเอกชนหรือภาคประชาชนใหมีผลิตภัณฑที่ไดรับการรับรองจากหนวยงานภาครัฐ
2) กําหนดและมอบหมายใหหนวยงานที่สามารถผลิตผลิตภัณฑมาสูการสรางแบรนมหาวิทยาลัย
3) ยกยอง ชมเชยและเชิดชูผูสรางผลิตภัณฑมาสูการสรางแบรนมหาวิทยาลัยในรูปแบบตาง ๆ
ที่

ตัวชี้วัด

9 ระดับความสําเร็จของ
การพัฒนาสินคาของ
ชุมชนและมหาวิทยาลัย

น้ําหนัก
(รอยละ)
10

เปาหมาย
59
60
4

5

1

1 ขอ

เกณฑการใหคะแนน ป 2559
2
3
4
2 ขอ

3 ขอ

4 ขอ

5

คําอธิบาย/ประเด็นการประเมิน

5 ขอ ประเด็นการประเมิน
1) มีความรวมมือกับกลุมประชาชน/ SMEs ใน
การพัฒนาสินคนของชุมชน
2) ประสานงานกับหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัยเพื่อรวมพัฒนาผลิตภัณฑเปน
สินคาของมหาวิทยาลัย
3) ประชาสัมพันธและเผยแพรสินคาของชุมชน
และมหาวิทยาลัย
4) มีสินคาของชุมชนและผลิตภัณฑของ
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยที่ดําเนินการ
ตอเนื่อง
5) มีการประเมินความสําเร็จการพัฒนาสินคา

ผูรวบรวมขอมูล
และสรุปรายงาน
ผอ.สํานักฯ

ผูดําเนินการ

โครงการเชิงกลยุทธ

รองผอ.ฝายจัดหา โครงการบริหารสํานักงาน
รายได
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การสื่อสารและการสรางเครือขายการบริการวิชาการ วิชาชีพของมหาวิทยาลัยกับองคกรภายนอก (รอยละ 10)
เปาประสงคที่ 4.1 มหาวิทยาลัยมีเครือขายความรวมมือในดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ (รอยละ 10)
กลยุทธที่ 4.1.1 เสริมสรางระบบและกลไกการสื่อสารและการสรางเครือขายการบริการวิชาการวิชาชีพ (รอยละ 10)

มาตรการ :
1) สรางเครือขายความรวมมือการบริการวิชาการและนําเสนอผลการดําเนินงานไปยังกลุม มหาวิทยาลัยราชภัฏ หรือมหาวิทยาลัยอื่นๆ ทัง้ ภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรมและสังคมเพือ่ รองรับการเขาสูก ารเปนประชาคมอาเซียน
เพื่อมุงขยายเครือขาย และสนับสนุนใหเกิดการเผยแพรผลงานทั้งในเชิงสาธารณะและเชิงพาณิชย
2) สงเสริมการตอยอดองคความรู การประยุกตใชความรูใหกับบุคลากรในมหาวิทยาลัย และเครือขาย
3) จัดใหมีเวทีนาํ เสนอและเผยแพรองคความรูจากการบริการวิชาการทีห่ ลายหลายชองทาง
4) สนับสนุนใหมีเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน โดยเฉพาะกลุมเปาหมายในการเผยแพรผลงานบริการวิชาการ
น้ําหนัก
เปาหมาย
เกณฑการใหคะแนน ป 2559
ผูรวบรวมขอมูล
ที่
ตัวชี้วัด
คําอธิบาย/ประเด็นการประเมิน
ผูดําเนินการ
โครงการเชิงกลยุทธ
(รอยละ) 59
60
1
2
3
4
5
และสรุปรายงาน
10 ระดับความสําเร็จของ
เสริมสรางระบบและ
กลไกการสื่อสารและ
การสรางเครือขายการ
บริการวิชาการวิชาชีพ

6

4

5

1 ขอ

2 ขอ

3 ขอ

4 ขอ

5ขอ

11 จํานวนเครือขายความ
รวมมือกับหนวยงาน
ภายนอก

4

2

4

1

2

3

4

5

ประเด็นการประเมิน
1) มีการประสานความรวมมือการบริการ
วิชาการและวิชาชีพที่รองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียนของหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัยและภาคเอกชน
2) มีการจัดกิจกรรมนําเสนอผลงานการ
ประยุกตใชความรูใหกับบุคลากรใน
มหาวิทยาลัย และเครือขายในรูปแบบตาง ๆ
3) มีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ เผยแพร
หรืออบรมองคความรูจากการบริการวิชาการ
ตอหนวยงานตาง ๆ และเครือขาย
4) มีการติดตามการนําองคความรูจากการ
บริการวิชาการวิชาชีพไปสูการนําไปใช
ประโยชนของเครือขาย
5) มีการประเมินผลการบรรลุเปาหมายของการ
เสริมสรางระบบและกลไกการสื่อสารและ
การสรางเครือขาย
ประเด็นการประเมิน
คํานวณจากจํานวนเครือขายความรวมมือกับ
หนวยงานภายนอกที่เพิ่มขึ้น

ผอ.สํานักฯ

หน.สํานักฯ

ผอ.สํานักฯ

หน.สํานักฯ

11. โครงการพัฒนาชุมชน
ตนแบบ
12. โครงการบริการวิชาการ
แกสังคม
13. โครงการราชภัฏวิชาการ
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ความเชื่อมโยงระหวางวิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ และตัวชี้วัด
วิสัยทัศน

มุงใหบริการวิชาการ วิชาชีพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน ทองถิ่น และ สังคม สรางรายไดจากการใหบริการและการบริหารพื้นที่ใหเต็มศักยภาพ

พันธกิจ

1. ใหบริการวิชาการ วิชาชีพแก
ชุมชนทองถิ่น และสังคม

2. บูรณาการงานบริการวิชาการกับพันธกิจ
อื่นของมหาวิทยาลัย

3. บริหารและจัดหารายไดจากทรัพยากร

4. เผยแพรองคความรูและสรางเครือขายการ
บริการวิชาการ

1. การพัฒนาระบบกลไกใหบริการ
วิชาการ

2. การสงเสริมการบูรณาการงานบริการ
วิชาการกับพันธกิจดานอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย

3. การบริหารจัดการทรัพยากรของ
มหาวิทยาลัยเพื่อสรางรายได

4. การสื่อสารและการสรางเครือขายการบริการ
วิชาการ วิชาชีพ ของมหาวิทยาลัยกับองคกร

1.1 มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกใน
การบริการวิชาการเปนที่พึ่งของชุมชน
ทองถิ่น และชี้นําแกปญหาที่ตรงกับความ
ตองการ

2.1 มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการงานบริการ
วิชาการกับพันธกิจดานอื่นๆของมหาวิทยาลัย
ที่มีประสิทธิภาพ

3.1 มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการ
ทรัพยากรอยางคุมคา ลดการสูญเสีย
และเกิดประโยชนตอมหาวิทยาลัย

4.1 มหาวิทยาลัยมีเครือขายความรวมมือในดาน
การบริการวิชาการและวิชาชีพ

กลยุทธ

1.1.1
เสริมสราง
ศักยภาพการ
บริการวิชาการ
แกสังคม
(5 มาตรการ)

1.1.2 พัฒนา
บุคลากรเพื่อ
พัฒนาการ
บริการวิชาการ
อยางมืออาชีพ
(5 มาตรการ)

2.1.1 เพิ่มระดับการบูรณาการ
บริการวิชาการกับพันธกิจอื่น
มหาวิทยาลัยและการนําองค
ความรูดานการบริการวิชาการ
ไปใช
(5 มาตรการ)

3.1.1. พัฒนาการ
บริหารจัดการรายได
จากการทรัพยากร
ภายในมหาวิทยาลัย
ใหเกิดประโยชน
(5 มาตรการ)

3.1.2 ปรับ
กระบวนการ
บริหารจัดการการ
จัดหารายไดของ
มหาวิทยาลัย
(3 มาตรการ)

3.1.3 พัฒนา
สินคาของ
ชุมชนและ
มหาวิทยาลัย
(3 มาตรการ)

4.1.1 เสริมสรางระบบและกลไกการ
สื่อสารและการสรางเครือขายการบริการ
วิชาการวิชาชีพ
(4 มาตรการ)

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 1-2

ตัวชี้วัดที 3

ตัวชี้วัดที่ 6

ตัวชี้วัดที่ 7

ตัวชี้วัดที่ 8

ประเด็น
ยุทธศาสตร
เปาประสงค

ตัวชี้วัดที่ 4-5

ตัวชี้วัดที่ 9 – 10
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ภาคผนวก

46
ภาคผนวก 1 : ตารางการวิเคราะหความสอดคลองระหวางแผนกลยุทธ ป พ.ศ. 2556 – 2560 (ปรับปรุง พ.ศ. 2558) และแผนปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร กับแผนและยุทธศาสตรตางๆ ที่เกี่ยวของ
แผนกลยุทธ

กรอบแผนอุดมศึกษา

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

ยุทธศาสตรอุดมศึกษา

แผนพัฒนาการศึกษา

นโยบายการจัดสรร

มร.กําแพงเพชร

ระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2

สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11

ฉบับที่ 11

ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11

งบประมาณรายจาย

ป 2556-2560
1. สรางความเขมแข็งของ
บุคลากร
และการวิจัยในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย

(ป 2551-2565)
การพัฒนาบุคลากรใน
อุดมศึกษา

(ป 2555-2559)
4.2 (1) พัฒนาคุณภาพทุน
มนุษยผานการพัฒนาระบบ
การศึกษา และการฝกอบรม
องคความรูและทักษะอยาง
ตอเนื่อง

บทบาทของมหาวิทยาลัยใน
2.3 (2) สรางปจจัยสนับสนุน
การพัฒนาขีดความสามารถใน ใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต
การแขงขันของประเทศ
การพัฒนาวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี การวิจัยและ
นวัตกรรม

( ป 2555-2559)
4.พัฒนาอาจารยใหเปน
มืออาชีพ

6.นําประเทศพนวิกฤต
และชี้นําการพัฒนา ดวย
งานวิจัยเชิงสรางสรรค

(ป 2555-2559)
L = Leader of Change
Management for Quality
Education (All for Quality
Education and Quality
Education for All) (เปลี่ยนระบบ
การนําองคกรใหขับเคลื่อน
อุดมศึกษาแบบองครวม)
E = Educator Professional
(พัฒนาอาจารยใหเปนมืออาชีพ
และพัฒนาผูเชี่ยวชาญมืออาชีพให
เปนอาจารย)

(คสช.) ป 2558
8.การบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี

4.การศึกษา สาธารณสุข
คุณธรรม จริยธรรม และ
คุณภาพชีวิต
6.การพัฒนาวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี การวิจัยและ
นวัตกรรม
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แผนกลยุทธ

กรอบแผนอุดมศึกษา

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

ยุทธศาสตรอุดมศึกษา

แผนพัฒนาการศึกษา

นโยบายการจัดสรร

มร.กําแพงเพชร

ระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2

สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11

ฉบับที่ 11

ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11

งบประมาณรายจาย

ป 2556-2560
2. พัฒนาเครือขายทาง
วิชาการ

(ป 2551-2565)
บทบาทของมหาวิทยาลัยใน
การพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ

3. เรงรัดการ
สรางภาพลักษณ

ธรรมาภิบาลและการบริหาร
จัดการอุดมศึกษา

(ป 2555-2559)
( ป 2555-2559)
(ป 2555-2559)
2.3 (2) สรางปจจัยสนับสนุนให 4.พัฒนาอาจารยใหเปนมือ E = Educator Professional
เกิดการเรียนรูตลอดชีวิต
อาชีพ
(พัฒนาอาจารยใหเปนมืออาชีพ
และพัฒนาผูเชี่ยวชาญมืออาชีพให
เปนอาจารย)
4.2.4 สถาบันทางสังคม
โดยเฉพาะสถาบันครอบครัว
สถาบัน การศึกษา สถาบัน
ศาสนา และสถาบันชุมชน มี
บทบาทในการบมเพาะและหลอ
หลอมเด็ก เยาวชนและคนไทย
ใหเปนคนดีมีคุณธรรมและ
จริยธรรมอยางเขมแข็งมากขึ้น
4.2 (2) เสริมสรางธรรมาภิบาล
ดวยการใชกฎระเบียบตางๆ ที่
โปรงใส ตรวจสอบได

(คสช.) ป 2558
4.การศึกษา สาธารณสุข
คุณธรรม จริยธรรม และ
คุณภาพชีวิต

7.บริการวิชาการเพื่อ
พัฒนาประเทศอยางยั่งยืน

L = Leader of Change
Management for Quality
Education (All for Quality
Education and Quality
Education for All) (เปลี่ยนระบบ
การนําองคกรใหขับเคลื่อน
อุดมศึกษาแบบองครวม)

8.สรางความเชื่อมั่นใน
คุณภาพของ
สถาบันอุดมศึกษา

S = Satang Utilization
8.การบริหารจัดการ
(ปฎิรูปการบริหารการเงินอุดมศึกษา บานเมืองทีด่ ี
เพื่อขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาสู
ความเปนเลิศ)
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แผนกลยุทธ

กรอบแผนอุดมศึกษา

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

ยุทธศาสตรอุดมศึกษา

แผนพัฒนาการศึกษา

นโยบายการจัดสรร

มร.กําแพงเพชร

ระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2

สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11

ฉบับที่ 11

ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11

งบประมาณรายจาย

( ป 2555-2559)
5.ยกระดับคุณภาพบัณฑิตอยาง
กาวกระโดด
3.เปลี่ยนกระบวนทัศนดาน
การศึกษา โดยใหความสําคัญกับ
การพัฒนาระบบการรับ
นักศึกษาเพื่อเปดโอกาสการ
เรียนรูตามศักยภาพของผูเรียน
ในทุกวัย

(ป 2555-2559)
G = Graduated with Quality
and Social Responsibility
(ยกระดับคุณภาพบัณฑิตอยางกาว
กระโดด)
L = Leader of Change
Management for Quality
Education (All for Quality
Education and Quality
Education for All) (เปลี่ยนระบบ
การนําองคกรใหขับเคลื่อน
อุดมศึกษาแบบองครวม)

ป 2556-2560
4. พัฒนาการจัด
การศึกษากาวไกลสู
อาเซียน

(ป 2551-2565)
(ป 2555-2559)
บทบาทของมหาวิทยาลัยใน 2.3 (2) สรางปจจัยสนับสนุน
การพัฒนาขีดความสามารถ ใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต
ในการแขงขันของประเทศ
การพัฒนาบุคลากรใน
อุดมศึกษา

4.2 (1) พัฒนาคุณภาพทุน
มนุษยผานการพัฒนาระบบ
การศึกษา และการฝกอบรม
องคความรูและทักษะอยาง
ตอเนื่อง

ธรรมาภิบาลและการบริหาร 4.2 (2) เสริมสรางธรรมาภิ
จัดการอุดมศึกษา
บาลดวยการใชกฎระเบียบ
ตางๆ ที่โปรงใส ตรวจสอบได

1.เปลี่ยนระบบการนําองคกรให
ขับเคลื่อนอุดมศึกษาแบบองค
รวม
2.สรางเอกภาพและคุณภาพของ S = Satang Utilization
ขอมูลสถิติอุดมศึกษาโดยศูนย
(ปฎิรูปการบริหารการเงินอุดมศึกษา
สารสนเทศอุดมศึกษาแหงชาติ เพื่อขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาสู
ความเปนเลิศ)

(คสช.) ป 2558
4.การศึกษา สาธารณสุข
คุณธรรม จริยธรรม และ
คุณภาพชีวิต
8.การบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี
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ภาคผนวก 2 : ตารางการวิเคราะหสภาพแวดลอมสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได
จุดแข็ง (Strengths)

S1 สํานักมีพื้นที่เปาหมายในการบริการวิชาการแกสังคมทีช่ ัดเจน
S2 สํานักมีงบประมาณและทรัพยากรสนับสนุนการบริการวิชาการแกสังคม ให
พื้นที่เปาหมายอยางตอเนื่อง
S3 สํานักมีเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกที่หลากหลายในการ
ใหบริการวิชาการแกสังคม เชน โรงเรียน รพ.สต. องคกรปกครองสวนทองถิ่น
สํานักงานเกษตรจังหวัด
S4 สํานักมีคณะทํางาน ซึ่งเปนผูที่รับผิดชอบหลักดานการบริการวิชาการจากทุก
หนวยงาน
S5 สํานักมีทรัพยากรที่สามารถนํามาสรางมูลคาเพิ่มไดสง ผลตอการใหบริการแก
หนวยงานภายนอกไดสะดวก เชน ศูนยสงเสริมและตรวจสอบการผลิตตาม
มาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร ศูนยแพทยทางเลือก ศูนยสงเสริมและ
บริการสุขภาพ สนามกีฬา สระวายน้ํา เปนตน
S6 สํานักมีอาคารสถานที่และพื้นที่ใหเชาบริการ ในงานและพิธีการตางๆ เชน
พื้นที่ใหเชา โรงอาหาร หอประชุม เปนตน
S7 สํานักมีกิจบริการที่สามารถทํารายไดใหกับมหาวิทยาลัย เชน รานคาสหกรณฯ
โครงการผลิตน้ําดื่ม อาคารน้ําเพชร
S8 สํานักมีสถานที่ในการรองรับการประชุมระดับชาติและนานาชาติ

จุดออน (Weaknesses)

W1 สํานักขาดการประชาสัมพันธดานการบริการวิชาการและทรัพยากรทีส่ ามารถ
หารายไดใหเขาถึงกลุมเปาหมายที่รับบริการ
W2 สํานักมีขอมูลเชิงลึกของพื้นที่เปาหมายยังไมเพียงพอในการใหบริการวิชาการ
W3 สํานักไมมรี ะบบและกลไกการบูรณาการบริการวิชาการกับพันธกิจอื่นของ
มหาวิทยาลัย
W4 สํานักไมมรี ะบบการใหบริการผานระบบออนไลนเพื่อใหหนวย/บุคคลภายใน
มหาวิทยาลัยภายนอกมหาวิทยาลัยใชอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
ศักยภาพของมหาวิทยาลัย
W5 สํานักไมมรี ะบบและกลไกการจัดการทรัพยสินและรายได
W6 สํานักไมมรี ะบบและกลไกการกํากับ ติดตาม ประเมินผล และนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการบริการวิชาการและจัดหารายไดอยางเปนระบบ
W7 จํานวนบุคลากรที่รับผิดชอบงานบริการวิชาการยังไมเพียงพอกับภาระงาน
W8 บุคลากรมีทักษะในการสรางสรรคงานของการบริการวิชาการและจัดหา
รายไดนอย
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โอกาส (Opportunities)
O1 รัฐบาลมีวสิ ัยทัศนและนโยบายในการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนแบบยั่งยืน ซึ่งเปน
โอกาสในการบริการวิชาการของสํานักฯ
O2 รัฐบาลมีนโยบายการกระจายอํานาจสูทองถิ่น และการเขาสูประชาคมอาเซียนจึงจัดสรร
งบประมาณเพิ่มในสวนนี้ สงผลใหสามารถนํามาตอยอดงานบริการวิชาการและงาน
สรางสรรคของมหาวิทยาลัยได
O3 สกอ./สมศ. กําหนดการบูรณาการงานบริการวิชาการกับภารกิจอื่น เปนตัวชี้วัด
องคประกอบที่สําคัญในการบริการวิชาการที่มีโอกาสพัฒนาใหการบริการวิชาการเกิดความ
เขมแข็งยิ่งขึ้น
O4 มหาวิทยาลัยมีอัตลักษณที่สงเสริมเพื่อพัฒนาชุมชนทองถิ่นทองถิ่น
O5 มหาวิทยาลัยมีนโยบายและสนับสนุนงบประมาณใหทุกโปรแกรมวิชาจัดทําโครงการ
บริการวิชาการในลักษณะ 1 โปรแกรม 1 บริการวิชาการ
O6 รัฐบาลจัดสรรงบประมาณใหกับมหาวิทยาลัยในการดําเนินการบริการวิชาการแกชุมชน
O7 สภาพเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกอยูในภาวะชะลอตัวทําใหรายไดของชุมชนลดลง
ดังนั้นสํานักฯจึงมีประเด็นในการสงเสริมอาชีพทางเลือกใหกับประชาชนในชุมชน
O8 มหาวิทยาลัยมีเครือขายความรวมมือในการพัฒนาศักยภาพของชุมชน และหนวยงาน
O9 มหาวิทยาลัยมีองคความรูจากงานวิจัยที่สามารถนําไปบริการวิชาการในการสรางความ
เขมแข็งใหกับชุมชนทองถิ่นโครงการบริการวิชาการแกชุมชนทองถิ่นและองคกรอื่นจํานวน
มาก
O10 ชุมชนทองถิ่นทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตองการองคความรูจากการวิจัยเพื่อตัดสินใจใน
การแกปญหาและพัฒนาสงผลใหมหาวิทยาลัยสามารถปรับองคความรูใหเหมาะสมกับการ
บริการวิชาการแกสังคมได
O11 เทคโนโลยีการสื่อสารมีความกาวหนาสามารถทําใหการประสานงานมีความสะดวก
รวดเร็ว และคลองตัว

อุปสรรค (Threats)
T1 นโยบายพรรคการเมืองในลักษณะประชานิยมทําใหประชาชนใน
ชุมชนสวนใหญรอรับการชวยเหลือเพียงอยางเดียวไมให
ความสําคัญกับการพึงพากันเองในชุมชน จึงไมสนใจรับบริการ
วิชาการจากหนวยงานของมหาวิทยาลัย
T2 ประเทศประสบปญหาเศรษฐกิจตกต่ําทําใหหนวยงานภาครัฐให
ความสําคัญกับการบริการวิชาการนอยลงเนื่องจากตองนํา
งบประมาณไปพัฒนาในดานอื่น
T3 ผูนําชุมชนใหความสําคัญในการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานเปนหลักกอน จึงทําใหงบประมาณในการพัฒนา
ชุมชนเขมแข็งลดลง
T4 หนวยงานจากภายนอกขาดการบูรณาการการพัฒนาชุมชน ทําให
เกิดการทํางานซ้ําซอน ทําใหประชาชนเบื่อหนาย
T5 ประชาชน ชุมชน และหนวยงานภายนอก มีความตองการรับ
บริการและความชวยเหลือในรูปแบบการใหเปลา
T6 ความทันสมัยของเทคโนโลยีทําใหการเขาถึงขอมูลสารสนเทศทาง
วิชาการขององคกรในชุมชนทองถิ่นไดงาย จึงทําใหมีความ
ตองการการรับบริการวิชาการลดลง
T7 หนวยงานภายนอกที่มีชื่อเสียงและมีภารกิจการบริการวิชาการเขา
มาแขงขัน
T8 หนวยงานภายนอกขาดขอมูลสารสนเทศแหลงทรัพยากรหาร
ใหบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
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แบบประเมินการใหคะแนนการจัดลําดับความสําคัญของการวิเคราะหสภาพแวดลอม

คําชี้แจง การใหน้ําหนักคะแนนเพื่อจัดลําดับความสําคัญของจุดแข็งใหคณะกรรมการพิจารณา ดังนี้
1. ระดับผลกระทบ/ความสําคัญของจุดแข็งที่มีตอองคกร (จุดแข็งที่พิจารณานั้นมีผลกระทบหรือ
ความสําคัญตอองคกรในระดับใด)
2. ระดับศักยภาพจริง/ความเปนจริงของจุดแข็งที่มีตอองคกร (จุดแข็งทีพ่ ิจารณาอยูนั้นมีระดับ
ความเปนจริงของจุดแข็งตอองคกรในระดับใด)
เกณฑการใหคะแนน 1=ต่ํามาก 2=ต่ํา 3=ปานกลาง 4=สูง 5= สูงมาก
ระดับผลกระทบ/ความสําคัญ ระดับศักยภาพจริง/ความเปน
จุดแข็ง
ของจุดแข็งทีม่ ีตอองคกร
จริงของจุดแข็งที่มีตอองคกร
5
4
3
2 1 5 4 3 2 1
S1 สํานักมีพื้นที่เปาหมายในการบริการ
วิชาการแกสังคมที่ชัดเจน
S2 สํานักมีงบประมาณและทรัพยากร
สนับสนุนการบริการวิชาการแกสังคม ให
พื้นที่เปาหมายอยางตอเนื่อง
S3 สํานักมีเครือขายความรวมมือกับ
หนวยงานภายนอกที่หลากหลายในการ
ใหบริการวิชาการแกสังคม เชน โรงเรียน
รพ.สต. องคกรปกครองสวนทองถิ่น
สํานักงานเกษตรจังหวัด
S4 สํานักมีคณะทํางาน ซึ่งเปนผูที่รับผิดชอบ
หลักดานการบริการวิชาการจากทุก
หนวยงาน
S5 สํานักมีทรัพยากรที่สามารถนํามาสราง
มูลคาเพิ่มไดสงผลตอการใหบริการแก
หนวยงานภายนอกไดสะดวก เชน ศูนย
สงเสริมและตรวจสอบการผลิตตาม
มาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร ศูนย
แพทยทางเลือก ศูนยสงเสริมและบริการ
สุขภาพ สนามกีฬา สระวายน้ํา เปนตน
S6 สํานักมีอาคารสถานที่และพื้นที่ใหเชา
บริการ ในงานและพิธีการตางๆ เชน พื้นที่
ใหเชา โรงอาหาร หอประชุม เปนตน
S7 สํานักมีกิจบริการที่สามารถทํารายได
ใหกับมหาวิทยาลัย เชน รานคาสหกรณฯ
S8 สํานักมีสถานที่ในการรองรับการประชุม
ระดับชาติและนานาชาติ
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คําชี้แจง การใหน้ําหนักคะแนนเพื่อจัดลําดับความสําคัญของจุดออนใหคณะกรรมการพิจารณาจุดออน
ดังนี้
1. ระดับผลกระทบ/ความสําคัญของจุดออนที่มีตอองคกร (จุดออนที่พิจารณานั้นมีผลกระทบหรือ
ความสําคัญตอองคกรระดับใด)
2. ระดับศักยภาพจริง/ความเปนจริงของจุดออนที่มีตอองคกร (จุดออนที่พิจารณาอยูนั้นมีระดับ
ความเปนจริงของจุดออนตอองคกรในระดับใด)
เกณฑการใหคะแนน 1=ต่ํามาก 2=ต่ํา 3=ปานกลาง 4=สูง 5= สูงมาก
ระดับผลกระทบ/ความสําคัญ ระดับศักยภาพจริง/ความเปน
จุดออน
ของจุดออนทีม่ ีตอองคกร
จริงของจุดออนที่มีตอองคกร
5
4
3
2 1 5 4 3 2 1
W1 สํานักขาดการประชาสัมพันธดานการ
บริการวิชาการและทรัพยากรที่สามารถหา
รายไดใหเขาถึงกลุมเปาหมายที่รับบริการ
W2 สํานักมีขอมูลเชิงลึกของพื้นที่เปาหมาย
ยังไมเพียงพอในการใหบริการวิชาการ
W3 สํานักไมมรี ะบบและกลไกการบูรณาการ
บริการวิชาการกับพันธกิจอื่นของ
มหาวิทยาลัย
W4 สํานักไมมรี ะบบการใหบริการผานระบบ
ออนไลนเพื่อใหหนวย/บุคคลภายใน
มหาวิทยาลัยภายนอกมหาวิทยาลัยใช
อยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
ศักยภาพของมหาวิทยาลัย
W5 สํานักไมมรี ะบบและกลไกการจัดการ
ทรัพยสินและรายได
W6 สํานักไมมรี ะบบและกลไกการกํากับ
ติดตาม ประเมินผล และนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการบริการวิชาการ
และจัดหารายไดอยางเปนระบบ
W7 จํานวนบุคลากรที่รับผิดชอบงานบริการ
วิชาการยังไมเพียงพอกับภาระงาน
W8 บุคลากรมีทักษะในการสรางสรรคงาน
ของการบริการวิชาการและจัดหารายได
นอย
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คําชี้แจง การใหน้ําหนักคะแนนเพื่อจัดลําดับความสําคัญของโอกาสใหคณะกรรมการพิจารณาโอกาส ดังนี้
1. ระดับความสําคัญของโอกาสที่สงผลกระทบตอองคกร (โอกาสที่พิจารณานั้นความเปนไปไดที่
สงผลกระทบหรือความสําคัญตอองคกรในระดับใด)
2. ระดับความเปนจริงของโอกาสที่เกิดขึ้นในองคกร (โอกาสที่พิจารณาอยูนั้นไดเกิดขึ้นจริงและ
องคกรเห็นวามีความสําคัญในการนํามาใชในระดับใด)
เกณฑการใหคะแนน 1=ต่ํามาก 2=ต่ํา 3=ปานกลาง 4=สูง 5= สูงมาก
ระดับความสําคัญของโอกาสที่
ระดับความเปนจริงของ
โอกาส
สงผลกระทบตอองคกร
โอกาสที่องคกรไดนํามาใช
5
4
3 2 1 5 4 3 2 1
O1 รัฐบาลมีวสิ ัยทัศนและนโยบายในการ
สรางความเขมแข็งใหกับชุมชนแบบยั่งยืน
ซึ่งเปนโอกาสในการบริการวิชาการของ
สํานักฯ
O2 รัฐบาลมีนโยบายการกระจายอํานาจสู
ทองถิ่น และการเขาสูประชาคมอาเซียนจึง
จัดสรรงบประมาณเพิ่มในสวนนี้ สงผลให
สามารถนํามาตอยอดงานบริการวิชาการ
และงานสรางสรรคของมหาวิทยาลัยได
O3 สกอ./สมศ. กําหนดการบูรณาการงาน
บริการวิชาการกับภารกิจอื่น เปนตัวชี้วัด
องคประกอบที่สําคัญในการบริการวิชาการ
ที่มีโอกาสพัฒนาใหการบริการวิชาการเกิด
ความเขมแข็งยิ่งขึ้น
O4 มหาวิทยาลัยมีอัตลักษณที่สงเสริมเพื่อ
พัฒนาชุมชนทองถิ่นทองถิ่น
O5 มหาวิทยาลัยมีนโยบายและสนับสนุน
งบประมาณใหทุกโปรแกรมวิชาจัดทํา
โครงการบริการวิชาการในลักษณะ 1
โปรแกรม 1 บริการวิชาการ
O6 รัฐบาลจัดสรรงบประมาณใหกับ
มหาวิทยาลัยในการดําเนินการบริการ
วิชาการแกชุมชน
O7 สภาพเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกอยู
ในภาวะชะลอตัวทําใหรายไดของชุมชน
ลดลง ดังนั้นสํานักฯจึงมีประเด็นในการ
สงเสริมอาชีพทางเลือกใหกบั ประชาชนใน
ชุมชน
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โอกาส
O8 มหาวิทยาลัยมีเครือขายความ
รวมมือในการพัฒนาศักยภาพของ
ชุมชน และหนวยงาน
O9 มหาวิทยาลัยมีองคความรูจาก
งานวิจัยที่สามารถนําไปบริการ
วิชาการในการสรางความเขมแข็ง
ใหกับชุมชนทองถิ่นโครงการ
บริการวิชาการแกชุมชนทองถิ่น
และองคกรอื่นจํานวนมาก
O10 ชุมชนทองถิ่นทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนตองการองคความรู
จากการวิจัยเพื่อตัดสินใจในการ
แกปญหาและพัฒนาสงผลให
มหาวิทยาลัยสามารถปรับองค
ความรูใหเหมาะสมกับการบริการ
วิชาการแกสังคมได
O11 เทคโนโลยีการสื่อสารมี
ความกาวหนาสามารถทําใหการ
ประสานงานมีความสะดวก
รวดเร็ว และคลองตัว

ระดับความสําคัญของโอกาสที่
สงผลกระทบตอองคกร
5
4
3
2 1

ระดับความเปนจริงของ
โอกาสที่เกิดขึน้ ในองคกร
5 4 3 2 1
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คําชี้แจง การใหน้ําหนักคะแนนเพื่อจัดลําดับความสําคัญของอุปสรรคใหคณะกรรมการพิจารณา ดังนี้
1. ระดับความสําคัญของอุปสรรคทีส่ งผลกระทบตอองคกร (อุปสรรคที่พจิ ารณานั้นความเปนไป
ไดที่สงผลกระทบหรือความสําคัญตอองคกรในระดับใด)
2. ระดับความเปนจริงของอุปสรรคที่เกิดขึน้ ในองคกร (อุปสรรคที่พิจารณาอยูนั้นไดเกิดขึ้นจริง
และองคกรเห็นวามีความสําคัญในการนํามาใชในระดับใด)
เกณฑการใหคะแนน 1=ต่ํามาก 2=ต่ํา 3=ปานกลาง 4=สูง 5= สูงมาก
ระดับความสําคัญของอุปสรรคที่
ระดับความเปนจริงของ
อุปสรรค
สงผลกระทบตอองคกร
อุปสรรคทีเ่ กิดขึ้นในองคกร
5 4 3
2
1
5 4 3 2 1

T1 นโยบายพรรคการเมืองในลักษณะประชา
นิยมทําใหประชาชนในชุมชนสวนใหญรอรับ
การชวยเหลือเพียงอยางเดียไมใหความสําคัญ
กับการพึงพากันเองในชุมชนจึงไมสนใจรับ
บริการวิชาการจากหนวยงานของ
มหาวิทยาลัย
T2 ประเทศประสบปญหาเศรษฐกิจตกต่ําทําให
หนวยงานภาครัฐใหความสําคัญกับการ
บริการวิชาการนอยลงเนื่องจากตองนํา
งบประมาณไปพัฒนาในดานอืน่
T3 ผูนําชุมชนใหความสําคัญในการจัดสรร
งบประมาณเพือ่ พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
เปนหลักกอน จึงทําใหงบประมาณในการ
พัฒนาชุมชนเขมแข็งลดลง
T4 หนวยงานจากภายนอกขาดการบูรณาการ
การพัฒนาชุมชน ทําใหเกิดการทํางาน
ซ้ําซอน ทําใหประชาชนเบื่อหนาย
T5 ประชาชน ชุมชน และหนวยงานภายนอก
มีความตองการรับบริการและความ
ชวยเหลือในรูปแบบการใหเปลา
T6 ความทันสมัยของเทคโนโลยีทําใหการ
เขาถึงขอมูลสารสนเทศทางวิชาการของ
องคกรในชุมชนทองถิ่นไดงาย จึงทําใหมี
ความตองการการรับบริการวิชาการลดลง
T7 หนวยงานภายนอกที่มีชื่อเสียงและมีภารกิจ
การบริการวิชาการเขามาแขงขัน
T8 หนวยงานภายนอกขาดขอมูลสารสนเทศ
แหลงทรัพยากรหารใหบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัย
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โครงการทีส่ ํานักบริการวิชาการและจัดหารายไดตองดําเนินในป 2559-2560
โครงการเชิงกลยุทธ
1. โครงการชุมชนตนแบบ
2. โครงการ 1 หนวยงาน 1 ชุมชนบริการวิชาการ
3. โครงการปรับปรุงกระบวนการทํางานเพื่อลดขั้นตอนการทํางาน
5. โครงการ 1 โปรแกรมวิชา 1 ผลงานการบริการวิชาการ
6. โครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับหนวยงานอื่นในสาขาที่เกี่ยวของเพื่อถายทอดลงสู
ชุมชนและสังคม
6.1 กิจกรรมสรางความเขาใจแนวทางการบูรณาการการบริการวิชาการกับพันธกิจ
มหาวิทยาลัย
6.2 กิจกรรมสงเสริมการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมองคความรูจากการจัดการเรียนการสอน
หรือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหแกชุมชนและสังคม
6.3 โครงการจัดการองคความรูเพื่อเผยแพรและบริการวิชาการ
6.4 กิจกรรมการแลกเปลีย่ นเรียนรูแนวปฏิบัติที่ดีในการบริการวิชาการ
6.5 กิจกรรมสงเสริมเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกเพื่อการบริการวิชาการ
7. โครงการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
8. โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนทีบ่ ูรณาการกับการวิจัย บริการวิชาการ
หรือทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
9. โครงการศูนยเรียนรูหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
10. โครงการสงเสริมผลิตภัณฑของชุมชนและสินคาของมหาวิทยาลัย
10.1 กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑของชุมชนที่ไดรับการรับรองจากหนวยงานภาครัฐ
10.2 กิจกรรมพัฒนาหองประชุมครบวงจร
10.3 กิจกรรมพัฒนาของที่ระลึกแบรนมหาวิทยาลัย
โครงการตามภารกิจปกติ
1. โครงการบริหารจัดการการบริการวิชาการ
1.1 กิจกรรมจัดทําระเบียบหลักเกณฑและคูมือการใหบริการวิชาการ
1.2 กิจกรรมสารสนเทศการบริการวิชาการ
1.3 กิจกรรมการเงินและการพัสดุ
1.4 กิจกรรมการประชาสัมพันธ
1.5 กิจกรรมจัดกระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพ
1.6 กิจกรรมพัฒนาระบบและกลไกการสื่อสารและการสรางเครือขายการบริการวิชาการ
วิชาชีพ
1.7 กิจกรรมควบคุมและประเมินโครงการ
2. โครงการสงเสริมบริการวิชาการผานระบบสารสนเทศและสื่อประชาสัมพันธ
3. โครงการสารสนเทศงานบริการวิชาการ
4. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน
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5. โครงการบริหารจัดการการจัดหารายได
5.1 กิจกรรมการวางแผน
5.2 กิจกรรมการสรางปจจัยและแนวดําเนินการการจัดหารายได
5.3 กิจกรรมการประชาสัมพันธการหารายได
5.4 กิจกรรมการสรางพัฒนาความรวมมือกับภาคเอกชนจัดตั้งหนวยธุรกิจที่สรางรายได
5.5 กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
5.6 กิจกรรมควบคุมติดตามและประเมินผล
6. โครงการปรับปรุงอาคารและบริเวณพื้นที่ของมหาวิทยาลัย
7. โครงการสํารวจความตองการบริการวิชาการ
8. โครงการราชภัฏวิชาการ
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แผนปฏิบัตริ าชการประจําป 2559 สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได
ประเด็นยุทธศาสตร

โครงการ/กิจกรรม

1. การพัฒนาระบบและ
กลไกการใหบริการวิชาการ

1. โครงการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
2. โครงการสํารวจความตองการบริการวิชาการ
3. โครงการสารสนเทศการบริการวิชาการ
4. โครงการนําเสนอผลงานบริการวิชาการ
5. โครงการพัฒนาบุคลากร
6. โครงการบริหารสํานักงาน
7. โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการการวิจัย
บริการวิชาการ หรือทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
8. โครงการจัดหาครุภัณฑ

2. การสงเสริมการบูรณา
การงานบริการวิชาการกับ
พันธกิจดานอื่น ๆ ของ
มหาวิทยาลัย
3. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย
เพื่อสรางรายได
4. การสื่อสารและการสราง 9. โครงการบริการวิชาการแกสังคม
เครือขายการบริการวิชาการ 10. โครงการพัฒนาชุมชนตนแบบ
วิชาชีพของมหาวิทยาลัยกับ 11. โครงการราชภัฏวิชาการ
องคกรภายนอก

บ.กศ.

22,000
100,000

แหลงงบ
กศ.บป.
บัณฑิตศึกษา

แผนดิน
170,000
50,000
15,000
70,000
40,000

78,000

170,000
50,000
15,000
70,000
40,000
22,000
100,000
78,000

83,900
100,000
20,000
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณรวม

83,900
100,000
20,000
748,900

