แผนกลยุทธ์
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 - 2560
เพื่อถ่ำยทอดสูแ่ ผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ 2560

สำนักบริกำรวิชำกำรและจัดหำรำยได้
มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
(ฉบับวันที่ 17 พฤษภำคม พ.ศ. 2559)

ก

คำนำ
งานบริการวิชาการเป็นงานที่แสดงถึงการตระหนักของการให้ความสาคัญในการปรับปรุงและ
พัฒนามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรได้เล็งเห็นความสาคัญต่อพันธกิจนี้ต่อประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น สังคม และชาติเสมอมาโดยมีการกาหนดให้หน่วยงานทุกหน่วยงานดาเนินการบริการ
วิชาการ ดังนั้นงาน/โครงการบริการวิชาการจึงเกิดมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเพื่อให้ได้คุณภาพและมาตรฐานของ
การจัดการศึกษาที่เป็นที่ยอมรับและสามารถแข่งขันได้สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ในปัจจุบันและอนาคตและด้วยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 หมวด 3 ในมาตรา 14 ได้กาหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทาแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี เพื่อแปลง
เป็นแผนปฏิบัติราชการประจาปีและกาหนดแนวทางในการจัดสรรงบประมาณตอบสนองต่อนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของรัฐที่ปรับเปลี่ยน ประกอบกับแผนกลยุทธ์งานบริการวิชาการ พ.ศ. 2552-2555 ได้สิ้นสุด
ลง โดยมหาวิทยาลัยได้จัดให้มีฝ่ายงานบริการวิชาการ สังกัดสานักประกันคุณภาพการศึกษา มาในปีพ.ศ.
2559 มหาวิทยาลั ยได้เล็ งเห็น ถึงความสาคัญของภารกิจนี้ที่ขยายขอบข่ายมากขึ้นจึงได้พัฒนาให้เป็น
หน่วยงานใหม่ คือสานักบริการวิชาการวิชาการและจัดหารายได้ จึงจาเป็นต้องจัดทาแผนกลยุทธ์เพื่อใช้
ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2560 เพื่อให้หน่วยงานมีแผนแม่บทที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์
กระทรวง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางที่
แสดงถึงยุทธศาสตร์รวมถึงกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อพัฒนาหน่วยงานส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการ
ปฏิบัติและการพัฒนาหน่วยงาน เป็นแนวทางให้บุคลากร ใช้เป็นเครื่องมือสาหรับการดาเนินงานการ
แปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมที่จะส่งผลให้มหาวิทยาลัยประสบความสาเร็จตามมุ่งหวังไว้
ต่อไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาลี ตระกูล)
ผู้อานวยการสานักบริการวิชาการและจัดหารายได้

ข

บทสรุปผู้บริหำร
1. บทนำ
การจัดทาแผนกลยุทธ์สาหรับองค์กรเป็นสิ่งที่มีความสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่งสาหรับการบริหาร
จัดการองค์กรภาครัฐแนวใหม่ เป็นกระบวนการเชิงวิเคราะห์สังเคราะห์ที่ผ่านกระบวนการจัดทาอย่างมี
ส่วนร่วมในการกาหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้
สอดคล้ องกั บ สถานภาพภายใต้บ ริ บ ทแวดล้ อมทางสั ง คม เศรษฐกิจ การเมือ ง เทคโนโลยี และอื่ น ๆ
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง เป็นเครื่องมือที่ใช้เป็นกรอบการกาหนดทิศทางการปฏิบัติและการพัฒนา
องค์กร และเป็นแนวทางให้บุคลากรและหน่วยงานต่างๆ ในองค์กรใช้เป็นเครื่องมือ สาหรับการแปลงแผน
ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติต่อไป
สืบเนื่องด้ว ยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 หมวด 3 ในมาตรา 14 ได้กาหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทาแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี เพื่อแปลงเป็น
แผนปฏิบัติราชการประจาปีและกาหนดแนวทางในการจัดสรรงบประมาณตอบสนองต่อนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของรัฐที่เปลี่ยนแปลง ประกอบกับแผนกลยุทธ์งานบริการวิชาการ พ.ศ. 2552-2555 ได้สิ้นสุด
ลง จากเหตุที่กล่าวมา งานบริการวิชาการจึงมีความจาเป็นต้องปรับ แผนกลยุทธ์เพื่อใช้ระหว่างปี พ.ศ.
2556-2560 เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานมี แ ผนแม่ บ ทที่ ส อดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ยุ ท ธศาสตร์ ก ระทรวง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15
ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ตลอดจนยุทธศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่จะใช้ใช้เป็นกรอบแนวทางพัฒนา
หน่วยงาน ช่วยส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการปฏิบัติและการพัฒนาหน่วยงาน และเป็นแนวทาง
ให้บุคลากร ใช้เป็นเครื่องมือสาหรับการดาเนินงานการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมที่จะ
ส่งผลให้มหาวิทยาลัยประสบความสาเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้ และในการจัดทา
แผนกลยุทธ์สานักบริการวิชาการและจัดหารายได้ฉบับนี้สานักฯได้รับคาแนะนาจากคณะกรรมการประจา
ส านั ก ฯให้ ดาเนิ น การเชื่อ มโยงระหว่ างแผนกลยุท ธ์ส านัก ฯกั บ แผนกลยุ ท ธ์ข องมหาวิท ยาลั ยราชภั ฎ
กาแพงเพชร และพยายามให้ตัวชี้วัดและมาตรการควรเป็นสิ่งใหม่และยังไม่เคยดาเนินการซึ่งสานักฯได้
ดาเนินการตามคาแนะนาไว้แล้ว
2. สำระสำคัญของแผนกลยุทธ์สำนักงำนบริกำรวิชำกำรและจัดหำรำยได้ ประจำปี พ.ศ.2556-2560
2.1 ปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์
ปรัชญำ
สร้างความเข้มแข็งให้เกิดแก่ชุมชน ท้องถิ่น
ปณิธำน
สร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ
วิสัยทัศน์
มุ่งให้บริการวิชาการ วิชาชีพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน ท้องถิ่น และ สังคม สร้าง
รายได้จากการให้บริการและการบริหารพื้นที่ให้เต็มศักยภาพ

ค
พันธกิจ
1. ให้บริการวิชาการ วิชาชีพ แก่ชุมชนท้องถิ่น และสังคม
2. บริหารและจัดหารายได้จากทรัพยากร
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารการให้บริการวิชาการในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
พัฒนาสังคมให้อยู่ดีมีสุข อย่างเหมาะสม
2. บริหารและจัดหารายได้จากทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับมหาวิทยาลัยในรูปแบบของ
ธุรกิจที่ยึดหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศำสตร์
1. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการการให้บริการวิชาการ
2. การบริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างรายได้
เป้ำประสงค์
1. สานักบริการวิชาการและจัดหารายได้ มีระบบการบริหารจัดการการบริการวิชาการ เป็นที่พึ่ง
ของชุมชน ท้องถิ่น และชี้นาแก้ปัญหาที่ตรงกับความต้องการ
2. สานักบริการวิชาการและจัดหารายได้มีการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดการสูญเสีย
และเกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์
1. เสริมสร้างศักยภาพการบริการวิชาการแก่สังคม
2. พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาการบริการวิชาการและจัดหารายได้อย่างมืออาชีพ
3. ปรับระบบการบูรณาการบริการวิชาการกับพันธกิจอื่นมหาวิทยาลัยและการนาองค์ความรู้ด้าน
การบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์
4. เสริมสร้างชุมชนต้นแบบให้มีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้
5. พัฒนาบริหารจัดการรายได้ของมหาวิทยาลัย
2.2 ควำมเชื่อมโยงประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์
ประเด็นยุทธศำสตร์
เป้ำประสงค์
1. การพัฒนาระบบ 1.1 สานักบริการวิชาการและ
การบริหารจัดการ
จัดหารายได้มีระบบการบริหาร
การให้บริการวิชาการ จัดการการบริการวิชาการ
เป็นที่พึ่งของชุมชน ท้องถิ่น
และชี้นาแก้ปัญหาที่ตรงกับ
ความต้องการ

กลยุทธ์
1.1.1 เสริมสร้างศักยภาพการบริการ
วิชาการแก่สังคม
1.1.2 พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาการบริการ
วิชาการและจัดหารายได้อย่างมืออาชีพ
1.1.3 ปรับระบบการบูรณาการบริการ
วิชาการกับพันธกิจอื่นมหาวิทยาลัยและการ
นาองค์ความรู้ด้านการบริการวิชาการไปใช้
ประโยชน์

ง
ประเด็นยุทธศำสตร์

เป้ำประสงค์

กลยุทธ์
1.1.4 เสร้มสร้างชุมชนต้นแบบให้มีความ
เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้
2. การบริหารจัดการ 2.1 สานักบริการวิชาการและ 2.1 พัฒนาการบริหารจัดการรายได้ของ
ทรัพยากรของ
จัดหารายได้มีการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเพื่อ
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าลดการ
สร้างรายได้
สูญเสีย และเกิดประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลัย

จ
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ส่วนที่ 1
กรอบแนวคิด
หลักกำรเหตุผล
การจัดทาแผนกลยุทธ์สาหรับองค์กรเป็นสิ่งที่มีความสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่งสาหรับการบริหาร
จัดการองค์กรภาครัฐแนวใหม่ เป็นกระบวนการเชิงวิเคราะห์สังเคราะห์ที่ผ่านกระบวนการจัดทาอย่างมี
ส่วนร่วมในการกาหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้
สอดคล้องกับสถานภาพภายใต้บริบทแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และอื่น ๆ ที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง เป็นเครื่องมือที่ใช้เป็นกรอบการกาหนดทิศทางการปฏิบัติและการพัฒนา
องค์กร และเป็นแนวทางให้บุคลากรและหน่วยงานต่างๆ ในองค์กรใช้เป็นเครื่องมือสาหรับการแปลงแผน
ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติต่อไป
สืบเนื่องตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 หมวด 3 มาตรา 14 กาหนดให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี เพื่อแปลงเป็นแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี และกาหนดแนวทางในการจัดสรรงบประมาณตอบสนองต่อนโยบายและยุทธศาสตร์ของ
รัฐบาลที่เปลี่ยนแปลง งานบริการวิชาการจึงจัดทาแผนกลยุทธ์เพื่อใช้ระหว่างปี พ.ศ.2552-2555 เพื่อให้
หน่วยงานมีแผนแม่บทที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15
ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) ตลอดจนยุทธศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนา
หน่วยงาน สาหรับบุคลากรในหน่วยงานช่วยส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาหน่วยงานและ
แนวทางการปฏิบั ติร่ ว มกัน ของบุ คลากรที่เกี่ยวข้องใช้เป็นเครื่องมือส าหรับการดาเนินงาน การแปลง
ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมที่จะส่งผลให้มหาวิทยาลัยประสบความสาเร็จตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่กาหนดไว้
นโยบำย สถำนกำรณ์ควำมเปลี่ยนแปลงที่มีต่อกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้ก้าวไปข้างหน้าและบรรลุเป้าหมายนั้น จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
พิจารณาปัจจัยต่างๆ ในด้านนโยบาย สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลกระทบรอบด้าน ดังต่อไปนี้
1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565)
2. กรอบแนวคิดแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปอุดมศึกษารอบสอง (พ.ศ. 2555-2561)
3. ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งขาติฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555-2559)
4. แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559)
5. แผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 (รัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ชินวัตร)
6. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกาแพงเพชรและจังหวัดตาก (พ.ศ. 2553-2556)
7. ศตวรรษแห่งเอเซีย การเคลื่อนย้ายเสรีของสินค้าและเงินทุน
8. ความต้องการทางเศรษฐกิจและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
9. ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและระบบนิเวศ
10. กรอบการประเมินสถาบันอุดมศึกษาจากหน่วยงานภายนอก
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1. กรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565)
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดทากรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปีฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2551-2565) เพื่อเป็นกรอบทิศทางการพัฒนาการอุดมศึกษาระดับประเทศ เป้าหมายของกรอบ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 เมื่อสิ้นสุดแผนในปีพ.ศ. 2565 คือ “ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย
เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถปรับตัวสาหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพ
อุดมศึ กษาในการสร้ างความรู้ และนวัต กรรมเพื่ อเพิ่ม ขีดความสามารถในการแข่ งขันของประเทศใน
โลกาภิวัฒน์สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย โดยใช้กลไกของธรรมาภิบาลการเงิน การกากับ
มาตรฐานและเครือข่ายอุดมศึกษาบนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการความหลากหลายและเอกภาพเชิง
ระบบ” ทิศทางนโยบายของกรอบแผนอุดมศึกษา ฉบับที่ 2 ประกอบด้วย
1) รอยต่อกับกำรศึกษำระดับอื่น
ปรับปรุงและทบทวนกระบวนการผลิตครู สถาบันอุดมศึกษาพึงสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เต็มความสามารถ รัฐบาลส่งเสริมการสร้างโรงเรียนเฉพาะหรือห้องเรียนเฉพาะในโรงเรียนทั่วไป ส่งเสริม
การศึกษาของผู้มีความสามารถพิเศษ ระบบการเรียนล่วงหน้า การเป็นพี่เลี้ยงในการทาโครงการ ผู้สาเร็จ
การศึกษาจากสถาบันอาชีวะเข้าศึกษาต่อด้วยความยืดหยุ่น เช่น ระบบ Credit Bank และ LLL (LifeLong-Learning Education) การเป็นสถาบันการศึกษาทางเลือก ให้ผู้ที่ขาดโอกาสทางการศึกษาได้เข้า
เรียนเพื่อเก็บหน่วยกิต ให้ครบตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2) กำรแก้ไขปัญหำอุดมศึกษำในปัจจุบัน
ปัญหาหลักของสถาบันอุดมศึกษา คือ การไร้ทิศทางในการบริหาร การปฏิบัติงานมีความซ้าซ้อน
การขาด คุณธรรมและขาดประสิทธิภาพ จึงจาเป็นต้องสร้างกลไกการกากับ เพื่อลดเลิกหลักสูตรที่ไม่เป็นที่
ต้องการ ลดเลิกคณะและสถาบันที่มีปัญหาคุณภาพอย่างรุนแรง จัดกลไกการตรวจสอบโดยศูนย์ข้อมูลสถิติ
มีการปรับปรุงกลไกการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา โดยนาผลการประเมินมาใช้ประโยชน์ ระบบ
การรับรองวิทยฐานะการจัดสถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย
(1) กลุ่มวิทยาลัยชุมชน (Community) ที่เน้นจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา มี อาจารย์ปริญญา
เอก 10% และสัดส่วนนักศึกษาวิทยาศาสตร์ต่อสังคมศาสตร์เป็นสัดส่วน 20 : 80
(2) กลุ่มมหาวิทยาลัยที่เน้นการสอน (Liberal Art) ที่เน้นจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและ
ปริญญาโท มีอาจารย์ปริญญาเอก 50% และสัดส่วนนักศึกษาวิทยาศาสตร์ต่อสังคมศาสตร์เป็นสัดส่ วน
40 : 60
(3) กลุ่มมหาวิทยาลัยเฉพาะทางและสมบูรณ์แบบ (Comprehensive) มหาวิทยาลัยเฉพาะทาง
(Specialized) ที่เน้นจัดการศึกษาและวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มีอาจารย์ปริญญาเอก 70% และสัดส่วน
นักศึกษา วิทยาศาสตร์ต่อสังคมศาสตร์เป็นสัดส่วน 60 : 40
(4) กลุ่มมหาวิทยาลัยวิจัยและบัณฑิตศึกษา (Research and Graduate) ที่เน้นจัดการศึกษาและ
วิจัยระดับบัณฑิตศึกษามีอาจารย์ปริญญาเอก 100% และสัดส่วนนักศึกษาวิทยาศาสตร์ต่อสังคมศาสตร์
เป็น 90 : 10
สถาบันอุดมศึกษาทั้ง 4 กลุ่ม จะบริหารสถาบันแตกต่างกันตามพื้นที่บริการ จุดเน้นของพันธกิจ
เพื่อสามารถเป็นเลิศได้ตามพันธกิจของตน ตอบสนองยุทธศาสตร์ของประเทศทุกระดับ ส่งผลทางบวกต่อ
นักศึกษาและอาจารย์สถาบันอุดมศึกษาทั้ง 4 กลุ่ม จึงต้องมีกลไกการประกันคุณภาพ / นโยบายและแผน
ที่แตกต่างกันการจัดกลุ่มสถาบันต้องอาศัยกลไก ดังนี้
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(1) สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)
(2) การจัดสรรงบประมาณ
(3) เงินกู้ กยศ.
(4) คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กากับนโยบาย Pre – Post Audit
(5) ทุนพัฒนาอาจารย์
(6) ทุนวิจัย และอื่นๆ
3) ธรรมำภิบำลและกำรบริหำรจัดกำรอุดมศึกษำ
การให้ความสาคัญกับ “สภามหาวิทยาลัย”การจัดตั้งองค์กรกลไกการพัฒนาผู้กากับนโยบายและ
ผู้บริหารในลักษณะ Institute of Director (IOD) โดยองค์การดังกล่าวให้ความรู้เยี่ยมชมเปิดเวที
แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์มีการปรับโครงสร้างการบริหารธรรมาภิ บาลในมหาวิทยาลัยการ
ได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย/อธิการบดีการจัดตั้งสานักงานสภามหาวิทยาลัยรวมทั้งการปรับโครงสร้าง
กกอ. ให้เป็นกรรมาธิการ
4) บทบำทของมหำวิทยำลัยในกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
มหาวิทยาลัยต้องเชื่อมต่อกับภาคการผลิต สร้างความรู้และนวัตกรรม พัฒนาระบบการประเมิน
“การวิจัย” เพื่อการจัดสรรทรัพยากรและวางตาแหน่งของมหาวิทยาลัย เสริมศูนย์แห่งความเป็นเลิศ ให้มี
การท างานร่วมกัน ระหว่างมหาวิทยาลัย กลุ่มมหาวิทยาลัย ภาคอุตสาหกรรม ภาคสังคม และชุม ชน
ตลอดจนผลักดันให้เกิด “ระบบวิจัยแห่งชาติ”
5) กำรเงินอุดมศึกษำ
ปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณ โดยยังคง Supply-Side Financing ตาม Performance
Based และสอดคล้องเป้าหมายการพัฒนาประเทศ โดยยังคงกองทุน กยศ. ตามความจาเป็น เพิ่มกองทุน
ประเภท Contribution Scheme การจัดตั้งกองทุนพัฒนาอุดมศึกษาในด้านการพัฒนาอาจารย์การวิจัย
และสร้างร่วมมือภาคการผลิต การจัดตั้ง Buffer Organization โดยให้อิสระในการบริหารการเงินแก่
มหาวิทยาลัย
6) กำรพัฒนำบุคลำกรในอุดมศึกษำ
ปรับระบบการพัฒนาอาจารย์ให้มีความหลากหลายทั้งเชิงวิชาการ ความเป็นครูตามช่วงวัย จัดให้
มีกระบวนการ Mentoring เน้นการพัฒนาจากการท างานจริง พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยในประเทศ
มหาวิทยาลัยต่างประเทศหรือทั้ง 2 ระบบ ตามความจาเป็น และให้ความสาคัญกับมหาวิทยาลัยใหม่
7) กำรพัฒนำอุดมศึกษำ 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้
ส่งเสริมการทางานในลักษณะเครือข่ายของสถาบันอุดมศึกษาตามพื้นที่นาไปสู่การควบรวมในมิติ
ต่างๆ ช่วยยกระดับคุณภาพ สร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาชุมชนและเครือข่ายวิชาการ
8) เครือข่ำยอุดมศึกษำ
ต้องมองหลายมิติและมุ่งแก้ปัญหาหลายระดับ หลายระยะ มีการพัฒนาเด็ก เยาวชนและพัฒนา
ครูสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่และพัฒนาเพื่อเชื่อมโยงสู่ประชาคม ASEAN
9) โครงสร้ำงพื้นฐำนกำรเรียนรู้
การให้ความสาคัญกับ “ศิลปวิทยาศาสตร์” เน้นการเรียนแบบกว้างเพื่อแก้ปัญหาได้ต้นแบบใน
การจัดการศึกษาจากภูมิภาคตะวันตก ใช้ศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เพื่อการเรียนรู้ สร้าง
ฐานข้ อ มู ล อุ ด มศึ ก ษาที่ ทั น สมั ย สร้ า งระบบการเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต ในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา Open
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Courseware ที่เหมาะสมสาหรับคนวัยทางาน อาจเป็นการจัดอบรมระยะสั้นหรือระยะยาวเพื่อสามารถ
ปรับใช้และเพิ่มความสามารถในการปฏิบัติงาน พัฒนาเครือข่ายห้องสมุดและการเรียนรู้
2. กรอบแนวคิดกำรปฏิรูปกำรศึกษำในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561)
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง มีวิสัยทัศน์ “คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ างมีคุณภาพ”
ซึ่งการปฏิรูปครั้งนี้จะเกิดจากความร่วมมือของทุกคน ทุกฝ่าย ภาคการเมือง ภาคราชการ ภาคประชา
สังคมท้องถิ่นองค์กรศาสนาและภาคธุรกิจเอกชน สนับสนุนการปฏิรูปรอบที่สองที่ต้องทาให้คนไทยทุกคน
สามารถแข่งขันเท่ากันและยืนหยัดอยู่ภายใต้สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของโลกทุกขณะได้อย่างสง่า
งามอีก ทั้งเพื่อ ตอบสนองอนาคตลู กหลานไทย ในปี2561 ต้องมี การศึก ษาทั้งในและนอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ คนไทยทุกคนมีโอกาสการศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึง นาไปสู่คุณภาพ
คนไทย โดยมีเรื่องสาคัญเร่งด่วนที่ต้องทาในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง มี3 เรื่อง คือ กาหนด
เป้าหมายตัวชี้วัดผลการปฏิรูปให้ชัดเจน เพื่อประเมินผลการทางาน สร้างขวัญกาลังใจให้ครูและบุคลากร
จะเกิดแผนกาลังคนด้านการศึกษาระดับชาติโดยมีเป้าหมายหลัก 3 ประการ คือ
1) คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทย
2) เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมและการบริหารจัดการศึกษา
จากกรอบแนวคิดของแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปอุดมศึกษารอบสอง (พ.ศ. 2552-2561) ซึ่งเป็น
กรอบการพัฒนาการอุดมศึกษาของประเทศ ซึ่งสามารถสรุปยุทธศาสตร์และมาตรการการดาเนินงาน ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนากาลังคนตามความต้องการของประเทศ ประกอบด้วย 6
มาตรการ ดังนี้
1. เน้นการสร้างกาลังคนที่ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ
2. ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้บนฐานการท างานในภาคผลิต
3. เน้นการศึกษา Liberal Arts Education ในมหาวิทยาลัย
4. ปฏิรูประบบการผลิตครู
5. ให้ความช่วยเหลือการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอาชีวศึกษา
6. พัฒนาระบบและกลไกการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทางการอุดมศึกษา
ยุทธศำสตร์ที่ 2 การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ประกอบด้วย 6 มาตรการ
ดังนี้
1. พัฒนาอุดมศึกษาไทยให้ มีคุณภาพมาตรฐานสากล เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน
(ASEAN Community)
2. พัฒนาอุดมศึกษาไทยไปสู่การเป็นศูนย์กลางการศึกษาของภูมิภาค
3. จัดทาฐานข้อมูล แนวทางและเกณฑ์การส่งเสริมมาตรฐานการจัดการศึกษานอกที่ตั้งให้ได้
มาตรฐานเดียวกับสถาบันแม่
4. ยกระดับมหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมและศักยภาพด้านการวิจัยเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
5. ส่งเสริมการวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ที่ครอบคลุมตั้งต้นน้ากลางน้า และ
ปลายน้า
6. นาแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไปประยุกต์ใช้ในการวิจัยและพัฒนา
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 การปฏิรูประบบการบริหารจัดการภายในระบบอุดมศึกษา ประกอบด้วย 10
มาตรการ ดังนี้
1. ประกาศพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา
2. ปรับโครงสร้างของคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้เป็น Higher Education Commission ที่
มีบทบาทในการกระตุ้นให้สถาบันอุดมศึกษาดาเนินกิจการให้เป็นไปตามกรอบนโยบายของรัฐลากับการ
ดาเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาโดยใช้กลไกในการกากับ
3. ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในระบบอุดมศึกษา
4. บริหารมหาวิทยาลัยเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มวิทยาลัยชุมชน 2) กลุ่มสถาบันที่เน้นระดับ
ปริญญาตรี3) กลุ่มสถาบันเฉพาะทาง และ 4) กลุ่มสถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิต
5. สร้างวัฒนธรรมอุดมศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) และเอื้อต่อ
การแลกเปลี่ยน แบ่งปันประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยวิธีการจัดการความรู้(Knowledge Management)
6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอุดมศึกษา โดยให้ความสาคัญกับการตรวจสอบผลงาน (Post
Audit)
7. สนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาร่วมกันทางานในลักษณะเครือข่ายวิจัยเชิงระบบรวมทั้งปรับ
โครงสร้างในสถาบันอุดมศึกษาที่ทาให้นักวิชาการสามารถทางานเชิงระบบและมีความก้าวหน้าในอาชีพ
8. ปฏิรูประบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
9. ปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณอุดมศึกษา
10. ให้มีระบบและกลไกการจัดสรรเงินอุดหนุนให้กับสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนอย่าง
เท่าเทียม
ยุทธศำสตร์ที่ 4 การพัฒนาอุดมศึกษาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสมดุลในสังคม ประกอบด้วย
6 มาตรการ ดังนี้
1. กาหนดให้อุดมศึกษาเป็นองค์กรที่รับผิดชอบสังคม (Social Responsibility)
2. พัฒนาวิชาการสายรับใช้สังคม
3. หนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัด
4. จัดตั้งศูนย์จัดการความรู้เพื่อพัฒนาจังหวัดในทุกสถาบันอุดมศึกษา
5. จัดตั้งศูนย์สถิติข้อมูลอุดมศึกษาเป็นหน่วยงานกลางในการจัดเก็บข้อมูลอุดมศึกษา
6. จัดทาระบบการให้บริการข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค
3. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉ บั บ ที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ประกอบด้ ว ย 6
ยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นทิศทางการพัฒนาประเทศที่เกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยให้
ความสาคัญกับยุทธศาสตร์ที่มีลาดับความสาคัญสูงในมิติของการพัฒนาการศึกษาที่เชื่อมโยงไปสู่การเป็น
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ รวมทั้งยุทธศาสตร์อื่นที่มหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาได้เข้าไปมีส่ว นเกี่ยวเนื่อง
ทั้งทางตรงและทางอ้อม สรุปดังนี้
1) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม
1.1 (4) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาอาชีพและยกระดับคุณภาพ
ชีวิตแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ประจาปีพ.ศ.2556-2560
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1.2 (1) สร้ างโอกาสอย่ างเป็นธรรมให้ กลุ่ มด้อยโอกาสสามารถเข้าถึงบริการทางสั งคมที่มี
คุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง
1.3 (2) เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนให้สามารถจัดการปัญหาต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และพร้อมรับกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก
1.3 (3) สนับสนุนการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ในการสร้างค่านิยมใหม่ๆ ในสังคมไทย
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
2.2 (4) สร้างความเข้มแข็งให้สถาบันหลักของสังคมทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา
สถาบั น ศาสนาให้ มีบ ทบาทหลั ก ในการหล่ อหลอมบ่มเพาะเด็ก และเยาวชนให้ เป็นคนดีมีคุณ ธรรม มี
จิตสานึกรับผิดชอบต่อสังคม และคานึงถึงประโยชน์ต่อส่วนรวม
2.3 (2) การสร้างปัจจัยสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2.3 (3) พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาทางเลือกเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
3) ยุทธศาสตร์การสร้างสมดุลและความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน
3.2 (1) สนั บ สนุ น การวิ จั ย และพั ฒ นาพั น ธุ์ พื ช พั น ธุ์ สั ต ว์ ที่ ส ามารถเจริ ญ เติ บ โตได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพควบคู่กับส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการผลิต การตลาดการวิจัยพัฒนา
สินค้าเกษตรที่เป็นที่ต้องการของตลาดและบริหารจัดการทรัพยากรที่มีแนวโน้มได้รับผลกระทบจากสภาพ
ภูมิอากาศโลกที่เปลี่ยนแปลง
3.2 (3) เสริมสร้างความรู้และการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้แก่เกษตรกร
อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง ตลอดจนเพิ่มความสามารถและช่ องทางในการรับรู้ข่าวสารให้แก่เกษตรกรอย่าง
ทั่วถึง
3.2 (4) พัฒนาสินค้าเกษตรที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและมีโอกาสทางการตลาดให้คุณภาพตามมาตรฐาน
ความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหารเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค
3.2 (5) รณรงค์ให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมีและหันมาใช้ สารชีวภาพมากขึ้นและพัฒนาระบบ
การควบคุมและตรวจสอบการผลิตให้รวดเร็วทั่วถึงและประหยัดสาหรับเกษตรกร รวมทั้งสนับสนุนให้มี
การรับรองสินค้าอาหารปลอดภัยที่เป็นที่ยอมรับอย่างแท้จริง
3.2 (6) ส่งเสริมการผลิตที่ปลอดจากการตัดแต่งพันธุกรรมเพื่อคงไว้ซึ่งความหลากหลายของ
พันธุ์พืชและสัตว์ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
3.2 (9) สนับสนุนการผลิตและบริการของชุมชนในการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรและอาหาร
และพลังงาน
3.3 (6) พัฒ นาสถาบั นเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งเพื่อให้เป็นกลไกในการพึ่งพาตนเองของ
เกษตรกรได้อย่างแท้จริง
3.4 (1) ส่ ง เสริ ม ให้ เ กษตรกรท าการเกษตรกรรมที่ ยั่ ง ยื น เพื่ อ สร้ า งความมั่ น คงและความ
หลากหลายด้านอาหาร รวมทั้งดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน ตลอดจนการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขัน
3.4 (3) ส่งเสริมการน าวัตถุดิบเหลือใช้จากการเกษตรมาผลิตเป็นพลังงานทดแทนใช้ในระดับ
ครัวเรือนและชุมชน

7
3.4 (5) ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ให้เป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้มแข็ง
ด้านอาหารและพลังงานให้กับเกษตรกรและชุมชนอย่างเป็นระบบ
3.5 (1) วิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพลังงานจากพืชพลังงาน เพื่อลดต้นทุน
การนาเข้าจากต่างประเทศ และลดมลภาวะแก่ชุมชน
3.5 (2) ส่ งเสริ ม การใช้พลั งงานสะอาดและพัฒ นาพลั งงานทดแทนทุ กรูปแบบอย่างจริงจั ง
รวมทั้งสนับสนุนให้มีการผลิตและใช้พลังงานหมุนเวียนในระดับชุมชน หมู่บ้าน
3.5 (3) เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในทุกระดับ และสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในภาคการผลิตที่ก่อให้เกิดการประหยัดและใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า
3.5 (4) สร้างจิตสานึกในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า และการสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาพลังงานทางเลือกในอนาคตผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
3.6 (4) สร้ างความร่ ว มมือด้านการเกษตรอาหารและพลั งงานในเวทีความร่ว มมือระหว่าง
ประเทศทั้งในระดับพหุภาคีและทวิภาค
4) ยุทธศาสตร์การสร้างเศรษฐกิจฐานความรู้และการสร้างปัจจัยสิ่งแวดล้อม
4.1 (1) พัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและมีโอกาสทางการตลาด
4.1 (2) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้านการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตร
4.2 (1) พัฒนาคุณภาพทุนมนุษย์ผ่านการพัฒนาระบบการศึกษา และการฝึกอบรมองค์ความรู้
และทักษะอย่างต่อเนื่อง
4.2 (2) เสริมสร้างธรรมาภิบาลด้วยการใช้กฎระเบียบต่าง ๆ ที่โปร่งใส ตรวจสอบได้
4.2 (3) ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการเชื่อมโยงการผลิตภาคอุตสาหกรรมกับอุตสาหกรรมท้องถิ่น
4.2 (4) เพิ่มผลิตภาพและประสิทธิภาพภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการสร้าง
นวัตกรรมเพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
4.3 (6) เสริมสร้างความเข้ มแข็งของภาคเอกชน ท้องถิ่น ชุมชน ผู้ประกอบการรายย่อยและ
วิสาหกิจชุมชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
4.5 (2) พัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของผู้ประกอบการไทยในภาคการผลิตและการค้ากระจาย
การพัฒนาอุตสาหกรรมไปสู่ภูมิภาค
4.6 (2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิ จัย และนวัตกรรมให้ทั่วถึงและ
เพียงพอ ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพในลักษณะของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน
5) ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและความมั่นคงในภูมิภาค
5.1 สารวจความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
5.3 (1) เสริ มสร้ างศักยภาพชุมชนท้อ งถิ่นให้ รับรู้และเตรียมรับกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ
5.3 (3) ส่งเสริมศักยภาพด้านวิชาการและเครือข่ายของสถาบันการศึกษาของไทยเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมกับประเทศในอนุภูมิภาค
5.4 (3) ร่วมมือในการป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรค
5.8 (3) ร่วมมือในการป้องกันการติดเชื้อและแพร่ระบาดของโรคภัยทั้งประเภทที่เกิดขึ้นใหม่ใน
โลกและที่ระบาดซ้า
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6) ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
6.1 (2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการจัดการองค์ความรู้
6.2 (1) ส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนิน
ชีวิต
6.2 (2) สร้างองค์ความรู้ด้านการบริโภคที่ยั่งยืนให้กับประชาชนผ่านกระบวนการศึกษา ใน
ระบบรวมทั้งส่งเสริมการศึกษาวิจัยและต่อยอดเพื่อหาแนวทางการปรับเปลี่ยนสังคมไปสู่การบริโภ คที่
ยั่งยืน
6.2 (3) เพิ่มขีดความสามารถของประชาชนในการเลือกบริโภคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
6.3 (2) ส่งเสริมการท าการเกษตรที่เกื้อกูลกับระบบนิเวศตามแนวคิดของการท าเกษตรแบบ
ยั่งยืน
6.5 (1) พัฒนาองค์ความรู้และระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ
6.5 (2) พัฒนาเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อรับมือกับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ
6.5 (4) พัฒนาศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็งพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
6.5 (5) เพิ่ ม บทบาทประเทศไทยในเวที ป ระชาคมโลกและการสร้ า งฐานความร่ ว มมื อ กั บ
ต่างประเทศ
4. แผนกำรศึกษำแห่งชำติฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559)
ปัจ จุบั นแม้สถานการณ์จ ะเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัตน์แต่เนื่องจากแผนการศึกษา
แห่งชาติฉบับเดิม (พ.ศ. 2545-2559) นั้น เป็นแผนระยะยาวที่ส อดคล้ องกับพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)
การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 จึงเห็นควรให้คงปรัชญาหลัก เจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของแผนฉบับ
เดิมไว้แล้วปรับปรุงในส่วนของนโยบายเป้าหมายและกรอบการดาเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งสรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
ปรัชญำหลักและกรอบแนวคิด
การจั ด ทาแผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ฉ บั บ ปรั บ ปรุ ง (พ.ศ. 2552 - 2559) ยึ ดหลั ก ปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงยึดทางสายกลางอยู่บนพื้นฐานของความสมดุลพอดีรู้จักพอประมาณอย่างมีเหตุผล มี
ความรอบรู้เท่าทันโลกเพื่อมุ่งให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยู่ดีมีสุขของคนไทย เกิดการบูรณาการ
แบบองค์รวมที่ยึด “คน” เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมี “ดุลยภาพ” ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง สิ่งแวดล้ อม เป็ นแผนที่บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและกีฬากับการศึกษาทุกระดับ
รวมทั้งเชื่อมโยงการพัฒนาการศึกษากับการพัฒนาด้านต่าง ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการ
ปกครอง วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นต้น โดยคานึงถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิตเจตนารมณ์ของแผน
แผนการศึกษาแห่งชาติมีเจตนารมณ์เพื่อมุ่ง (1) พัฒนาชีวิตให้เป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ
สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้

9
อย่างมีความสุข” และ (2) พัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีความเข้มแข็งและมีดุลยภาพใน 3 ด้าน คือ
เป็นสังคมคุณภาพ สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้และสังคมสมานฉันท์และเอื้ออาทรต่อกัน
วัตถุประสงค์ของแผนที่สาคัญ 3 ประการ ดังนี้
1. พัฒนาคนอย่างรอบด้านและสมดุลเพื่อเป็นฐานหลักของการพัฒนา
2. เพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้
3. เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของสังคมเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาคน และสร้างสังคมคุณธรรมภูมิ
ปัญญา และการเรียนรู้
แนวนโยบำย เป้ำหมำย และกรอบกำรดำเนินงำน
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทั้งสามประการดังกล่าว ประกอบกับการคานึงถึงทิศทางการพัฒนา
ประเทศในอนาคตที่ เ น้ น การใช้ ค วามรู้ เ ป็ น ฐานของการพั ฒ นาทั้ ง ด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม วั ฒ นธรรม
ประชากร สิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงได้กาหนดแนวนโยบายในแต่ละวัตถุประสงค์ดังนี้
วัตถุประสงค์ที่ 1 พัฒนาคนอย่างรอบด้าน และสมดุล เพื่อเป็นฐานหลักของการพัฒนา
1.1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ในทุกระดับและประเภทการศึกษา
1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้างให้ผู้เรียนมี ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม มีจิตสานึก
และมีความภูมิใจในความเป็นไทย มีระเบียบวินัย มีจิตสาธารณะ คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และยึดมั่นใน
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และรังเกียจการทุจริต ต่อต้านการ
ซื้อสิทธิ์ขายเสียง
1.3 เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนทุกคนตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิตได้มีโอกาส
เข้าถึงบริการการศึกษาและการเรียนรู้ โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ หรือทุพพลภาพยากจน อยู่ใน
ท้องถิ่นห่างไกล ทุรกันดาร
1.4 ผลิตและพัฒนากาลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และเสริมสร้าง
ศักยภาพการแข่งขันและร่วมมือกับนานาประเทศ
1.5 พัฒนามาตรฐานและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งระบบประกันคุณภาพ
ภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก
1.6 ผลิ ต และพั ฒ นาครู คณาจารย์ และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาให้ มี คุ ณ ภาพและ
มาตรฐานมีคุณธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
วัตถุประสงค์ที่ 2 สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้
2.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา อบรม และเรียนรู้ของสถาบันศาสนา และสถาบันทาง
สังคม ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกาแพงเพชร ประจาปีพ.ศ.2556-2560
2.2 ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายภูมิปัญญา และการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรม
พลศึกษา กีฬาเป็นวิถีชีวิตอย่างมีคุณภาพและตลอดชีวิต
2.3 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา
พัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้และสร้างกลไกการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
วัตถุประสงค์ที่ 3 พัฒนาสภาพแวดล้อมของสังคม เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาคนและสร้างสังคม
คุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้

10
3.1 พัฒนาและนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพ เพิ่มโอกาสทาง
การศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3.2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยเร่งรัดกระจายอานาจการบริหารและจัด
การศึกษาไปสู่สถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ประชาชน ประชาสังคม และทุกภาคส่วนของ
สังคมในการบริหารจัดการศึกษา และสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา
3.4 ระดมทรัพยากรจากแหล่ งต่างๆ และการลงทุนเพื่อการศึกษา ตลอดจนบริห าร
จัดการและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
3.5 ส่ งเสริ มความร่ ว มมือระหว่าประเทศด้านการศึกษา พัฒ นาความเป็นสากลของ
การศึกษา เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศภายใต้กระแส
โลกาภิวัตน์ ขณะเดียวกันสามารถอยู่ร่วมกันกับพลโลกอย่างสันติสุข มีการพึ่งพาอาศัยและเกื้อกูลกัน
กำรบริหำรแผนสู่กำรปฏิบัติ
แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้ให้ความสาคัญกับการนาแผนสู่การปฏิบัติเพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อน
ข้อเสนอ ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ที่เน้นเป้าหมาย 3 ด้าน คือ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การ
ขยายโอกาสทางการศึกษา และการส่ งเสริมการมีส่ ว นร่ว มในการบริการและจัดการศึกษา ตลอดจน
คานึงถึงความสอดคล้องกับระยะเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติจึงเห็ นควรกาหนด
ระยะเวลาดาเนินงานบริหารแผนสู่การปฏิบัติเป็น 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 แผนงำนรีบด่วน ระหว่ำงปี 2552-2554 ให้เร่งดาเนินการตามข้อเสนอการปฏิรูป
การศึกษา ในทศวรรษที่สอง โดยให้มีการจัดทาแผนเพื่อพัฒนาการศึกษาตามประเด็นเป้าหมายการปฏิรูป
การศึกษา ได้แก่ 1) แผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษา 2) แผนขยายโอกาสทางการศึกษา และ 3) แผน
ส่งเสริมการมีส่ วนร่ วมในการบริห ารและจัดการศึกษา รวมทั้งควรมีการสร้างกลไกเพื่อขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานตามแผนการศึกษาแห่งชาติ
ระยะที่ 2 ระหว่ำงปี 2555-2559 ให้เร่งดาเนินการตามนโยบายทั้ง 14 ด้านให้บรรลุผลตาม
เป้าหมายที่กาหนดไว้และติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนฯ เมื่อสิ้นสุดระยะที่ 1 และระยะที่ 2
รวมทั้งการเตรียมการร่างแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ต่อไป นอกจากนี้ให้มีการจัดทากรอบทิศทางการ
พัฒนาการศึกษาในช่วงระยะเวลา 5 ปี เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาในภาพรวม และ
แผนพั ฒ นาการศึ ก ษาแต่ ล ะระดั บ /ประเภทการศึ ก ษา ที่ ส อดคล้ อ งกั บ แผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ แ ละ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้แก่ แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา
แผนพัฒ นาการอุดมศึกษา เป็นต้น ในระดับจังหวัด/กลุ่ มจังหวัด ให้ มีการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด และในระดับเขตพื้นที่การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา ให้มีการ
จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาเขตพื้น ที่การศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สถานศึกษา
5. นโยบำยคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ
โดยที่มาตรา 19 ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ได้กาหนดหน้าที่ของรัฐบาลไว้ 3 ประการเป็นครั้ง
แรก คือ 1) การบริหารราชการแผ่นดิน 2) การดาเนินการให้มีการปฏิรูปในด้านต่างๆ 3) การส่งเสริมความ
สามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ รัฐบาลจึงขอกาหนดนโยบายให้สอดคล้องกับหน้าที่ทั้ง
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3 ประการดังกล่าวด้วย ในด้านการบริหารราชการแผ่นดิน รัฐบาลมีนโยบาย 11 ด้าน โดยได้นา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศว่าด้วยการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ตามแนวพระราชดาริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นหลักสาคัญ ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งทรงเน้นความพอดี
พอสมพอควรแก่ฐานะ ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันมาเป็นแนวคิด ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 11 แนวทางของ คสช. และความต้องการของประชาชน เป็นแนวทางในการกาหนด
นโยบาย ซึ่งนโยบายทุกด้านต้องการสร้างความเข้มแข็งแก่องค์กรการปกครองทุกระดับตั้งแต่ท้องถิ่นถึง
ประเทศ ต้องการเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนและต้องการให้ประชาชนเกิดความชัดเจน รู้ล่วงหน้า
ว่าประเทศจะก้าวทางไหน เพื่อเตรียมตัวได้ถูกต้อง
นโยบำยรัฐบำล 11 ด้ำน คือ
1) การปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
2) การรักษาความมั่นคงของประเทศ
3) การลดความเหลื่อมล้าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
4) การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
5) การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
6) การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
7) การส่งเสริมบทบาทและใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
8) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และ
นวัตกรรม
9) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน
10) การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ
11) ปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
คาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี ซึ่งพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะได้แถลงต่อ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 โดยนโยบายด้านการศึกษาได้กาหนดไว้ใน
ข้อที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และนโยบายด้านวิจัย ข้อที่ 8
การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม
ดังต่อไปนี้
นโยบำยรัฐบำลด้ำนที่ 4 กำรศึกษำและเรียนรู้ กำรทะนุบำรุงศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม
รัฐบาลจะนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ และความเป็น
ไทย มาใช้สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กัน ดังนี้
4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความสาคัญทั้งการศึกษาในระบบ และ
การศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตาม
ศักยภาพ ประกอบอาชีพและดารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้าง
เสริมคุณภาพการเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้า และพัฒนา
กาลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ
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4.2 ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้อง
กับความจาเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา และปรับปรุง และบูรณาการระบบการกู้ยืม
เงินเพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส จัดระบบการสนับสนุนให้
เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะ
พิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง
4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป มี
โอกาสร่วมจัดการการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ กระจาย
อานาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ศักยภาพและความพร้อมโดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคลและบริหารจัดการได้อย่างอิสระและ
คล่องตัวขึ้น
4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถมีความรู้และทักษะใหม่
ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรู้และ
หลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนา
ผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหา การรับฟังความเห็นผู้อื่น การมีคุณธรรม
จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน
4.5 ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะ
โดยเฉพาะในท้องถิ่นที่มีความต้องการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับ
มาตรฐานวิชาชีพ
4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้น
ครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นาเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียน
การสอน เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสาคัญ
4.7 ทะนุบารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามี
บทบาทสาคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสขุ และความ
ปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม
4.8 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น
รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อการเรียนรู้ สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และ
ความเป็นไทย นาไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับ
นานาชาติตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ
4.9 สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรมสากล
และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพื่อเตรียมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมของประชาคม
อาเซียนและเพื่อการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก
4.10 ปลูกฝังค่านิยมและจิตสานึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพ เพื่อเปิดพื้นที่
สาธารณะให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
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นโยบำยรัฐบำลด้ำน 8) กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี
กำรวิจัยและพัฒนำ และนวัตกรรม
รัฐบาลให้ความสาคัญต่อการวิจัย การพัฒนาต่อยอด และการสร้างนวัตกรรมเพื่อนาไปสู่การผลิต
และบริการที่ทันสมัย ดังนี้
8.1 สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายให้ไม่ต่า
กว่าร้อยละ 1 ของรายได้ประชาชาติและมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30 : 70 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ทั้งนี้เพื่อให้ประเทศมีความสามารถในการแข่งขันและมีความก้าวหน้าทัดเทียมกับประเทศ
อื่นทีม่ ีระดับการพัฒนาใกล้เคียงกัน และจัดระบบบริหารงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ให้มีเอกภาพและประสิทธิภาพโดยให้มีความเชื่อมโยงกับภาคเอกชน
8.2 เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหว่าง
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ การผลิตกาลังคนในสาขาที่ขาดแคลน การ
เชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้กับการท้างาน การให้บุคลากรด้านการวิจัยของภาครัฐสามารถไปท้างานใน
ภาคเอกชน และการให้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมีช่องทางได้เทคโนโลยีโดยความร่วมมือ
จากหน่วยงานและสถานศึกษาภาครัฐ
8.3 ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการนางานวิจัยและ
พัฒนาไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ รวมทั้งส่งเสริมการจัดท้าแผนพัฒนาการวิจัยและพัฒนาในระดับภาค
หรือกลุ่มจังหวัด เพื่อให้ตรงกับความต้องการของท้องถิ่น ผลักดันงานวิจัย และพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์ โดยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย หน่วยงานวิจัยของรัฐ และภาคเอกชน
8.4 ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ เช่น ด้านพลังงาน สะอาด ระบบราง
ยานยนต์ไฟฟ้า การจัดการน้าและขยะ ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัย และพัฒนา และนวัตกรรมของ
ไทยตามความเหมาะสม ไม่เพียงแต่จะใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศส่งเสริมการใช้เครื่องมือ วัสดุ และ
สินค้าอื่น ๆ ที่เป็นผลจากการวิจัยและพัฒนาภายในประเทศในวงกว้าง โดยจัดให้มีนโยบายจัดซื้อจัดจ้าง
ของภาครัฐที่เอื้ออานวย เพื่อสร้างโอกาสการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ ในกรณีที่จาเป็นจะต้องจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีจากต่างประเทศจะให้มีเงื่อนไขการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อให้สามารถ
พึ่งตนเองได้ในอนาคตด้วย
8.5 ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการวิจัย
และพัฒนา และด้านนวัตกรรมซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาที่สาคัญในการต่อยอดสู่การใช้เชิง
พาณิชย์ของภาคอุตสาหกรรมให้มีความพร้อม ทันสมัย และกระจายในพื้นที่ต่าง ๆ เช่น การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศการตั้งศูนย์วิเคราะห์ ห้องปฏิบัติการ สถาบัน และศูนย์วิจัย เป็นต้น
6. แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดตำก ประจำปี พ.ศ. 2557-2560
6.1 แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดกำแพงเพชร
จังหวัดกาแพงเพชรได้นาทิศทางการพัฒนาประเทศ แผนบริหารราชการแผ่นดิน นโยบายรัฐบาล
แนวนโยบายพื้ น ฐานแห่ ง รั ฐ ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 11
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (จังหวัดกาแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ และอุทัยธานี )
ข้อมูลพื้นฐานที่สาคัญของจังหวัด และดาเนินการวิเคราะห์ ทบทวนสรุปสภาวะแวดล้อมของจังหวัด (SWOT
Analysis) โดยมีการจัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นจากส่วนราชการและภาคส่วนการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง
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ตลอดจนผลการวิเคราะห์ตาแหน่งการพัฒนาจังหวัด ( Positioning) ตามยุทธศาสตร์ประเทศ (Country
Strategy) ยุ ทธศาสตร์ การเข้าสู่ป ระชาคมอาเซียน ปี 2558 แล้ ว และเห็นว่ายังไม่มีสถานการณ์ หรือ
สภาพแวดล้ อมภายนอกที่จะมีผลกระทบต่อทิศทางการพัฒ นาจังหวัดแต่อย่างใด จึงยังคงยืนยันแนว
ทางการพั ฒ นาจั ง หวั ด ก าแพงเพชร ในห้ ว งระยะปี พ.ศ. 2557 – 2560 ตามวิ สั ย ทั ศ น์ / พั น ธกิ จ /
เป้าประสงค์/ประเด็นยุทธศาสตร์เดิม ดังนี้
วิสัยทัศน์
“ผู้นำกำรผลิตเกษตรปลอดภัย และกำรท่องเที่ยวถิ่นมรดกโลก”
พันธกิจ
1. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเกษตรปลอดภัยแบบครบวงจร
2. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวสู่สากล
ค่ำนิยมร่วม
1. บริกำรด้วยใจ (Service Mind)
1.1 สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม
1.2 มีจิตวิญญาณของผู้ให้บริการ
1.3 เสียสละเพื่อส่วนรวม
1.4 มีมนุษยสัมพันธ์
2. ทำงำนเป็นทีม (Teamwork)
2.1 บูรณาการทางานร่วมกัน
2.2 ประสานสัมพันธ์
2.3 ช่วยเหลือเกื้อกูลและให้กาลังใจซึ่งกันและกัน
2.4 เคารพในหลักประชาธิปไตย
2.5 มีเป้าหมายในการทางานร่วมกัน
3. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน (Result-oriented)
3.1 ใช้ทรัพยากรของทางราชการอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด
3.2 มุ่งเน้นคุณภาพ และทางานให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย
3.3 ประเมินกระบวนการทางานและผลสาเร็จของงาน
3.4 นาผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนางาน
4. ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต (Integrity)
4.1 ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ สังคม กฎหมาย
4.2 ตรงต่อเวลา มีวินัย และความรับผิดชอบ
4.3 มีจริยธรรมในบทบาทหน้าที่ของข้าราชการ
4.4 โปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้
4.5 กล้าตัดสินใจ และยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
5. มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ (Creativity)
5.1 กล้าคิด และกล้านาเสนอ
5.2 มีวิสัยทัศน์/คิดนอกกรอบ
5.3 ใฝ่เรียนรู้
5.4 ยอมรับความเปลี่ยนแปลง
5.5 มีจินตนาการ
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ประเด็นยุทธศำสตร์
1. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูป และการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มศักยภาพการผลิต
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการตลาด
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาองค์กรเกษตรกรและเครือข่ายพืชปลอดภัย
2. ส่งเสริม พัฒนา และบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพสู่สากล
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวและเส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยว
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านการบริการท่องเที่ยว
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
3. พัฒนาโครงสร้างและปัจจัยพื้นฐาน ที่เอื้อต่อการเกษตรและการท่องเที่ยว
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการบริหารจัดการน้าอย่างเป็นระบบ
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และความเข้มแข็งของชุมชน
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุขเชิงรุก
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป้ำประสงค์หลัก
1. ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านคุณภาพการผลิต การแปรรูป และการตลาดสินค้าเกษตร
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นในระดับประเทศ และประชาคมอาเซียน
2. การบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างบูรณาการสู่สากล
3. โครงสร้างพื้นฐานมีศักยภาพและเอื้อต่อการเกษตรและการท่องเที่ยว
4. สังคม/ชุมชน และปัจจัยพื้นฐานมีศักยภาพที่เอื้อต่อการพัฒนาการเกษตรและการท่องเที่ยว
6.2 แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดตำก
วิสัยทัศน์
“เมืองน่าอยู่ ประตูการค้าชายแดน”
พันธกิจ/เป้ำประสงค์รวม
1. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเพิ่มรายได้
2. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. พัฒนาผลผลิตเพิ่มมูลค่าทางการเกษตร
4. ส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP การค้าชายแดน
5. ป้องกันและรักษาความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยและความสงบสุขของสังคม
6. ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี
ประเด็นยุทธศำสตร์
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและแก้ไขปัญหาความยากจน
กลยุทธ์ พัฒนาระบบสุขภาพ การศึกษา ชีวิต การงาน รายได้ ที่อยู่อาศัย ครอบครัว และ
ชุมชน การคมนาคม และสนับสนุนการทางานเครือข่ายการรวมกลุ่มชุมชน
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2. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 1 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
กลยุทธ์ที่ 2 ลดความเสี่ยงภัยและเพิ่มขีดความสามารถให้แก่ชุมชนให้มีความพร้อมรับภัย
พิบัติ
3. การพัฒนาผลิตภาพทางการเกษตร
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการทาการเกษตรที่ยั่งยืน อาทิ การเกษตรที่ดีและเหมาะสม เกษตร
ผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ บนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
4. การส่งเสริมท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์และสิ่งอานวยความสะดวก
นักท่องเที่ยว
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพและเพิ่มชิ่งทางการจาหน่ายสินค้า OTOP
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการค้าชายแดน
5. การรักษาความมั่นคงชายแดนและความสงบเรียบร้อย
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างขีดความสามารถในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงชายแดน
กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน
6. การบริหารจัดการที่ดี
7. กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการให้บริการ สิ่งอานวยความสะดวกประชาชนและข้าราชการ
กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการภาครัฐ
เป้ำประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
2. อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
3. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร
4. เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน
5. การบริหารจัดการเพื่อป้องกันรักษาความมั่นคงชายแดนและความสงบเรียบร้อยอย่างมี
ประสิทธิภาพ
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ
7. สำระสำคัญของแผนกลยุทธ์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร ประจำปี พ.ศ. 2556-2560 ฉบับปี
2558 ที่เกี่ยวกับงำนบริกำรวิชำกำรแก่สังคม
7.1 วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ จุดเน้น จุดเด่น ค่ำนิยมหลัก พันธกิจ วัตถุประสงค์ ประเด็น
ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์
วิสัยทัศน์ (Vision) : มหาวิทยาลัยเป็นที่พึ่งทางวิชาการของท้องถิ่นและมีคุณภาพสู่อาเซียน
อัตลักษณ์ : บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น
เอกลักษณ์ : ผลิตและพัฒนาครู เรียนรู้พัฒนาท้องถิ่น
จุดเน้น จุดเด่น : การผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
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ค่ำนิยมหลัก (Core Values) : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร (KPRU)
K – Knowledge – สร้างสรรค์ความรู้ใหม่
P – Public Service and Productivity – ให้บริการชุมชน สังคมและมีผลิตภาพที่ดี
R – Responsibility – ยึดถือความรับผิดชอบต่อหน้าที่
U – Unity – มีความรัก สามัคคีในองค์กร
พันธกิจ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน พัฒนาสังคมให้อยู่ดีมีสุข ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประเด็นยุทธศำสตร์
2. พัฒนาเครือข่ายทางวิชาการ
4. พัฒนาการจัดการศึกษาก้าวไกลสู่อาเซียน
เป้ำประสงค์
2.2 ชุมชน ท้องถิ่น อยู่ดีมีสุข เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้
4.1 บัณฑิตมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
กลยุทธ์
2.2.1 เสริมสร้างศักยภาพการบริการวิชาการแก่สังคม
2.2.2 เสริมสร้างศักยภาพชุนชนในการดาเนินการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4.1.2 ส่ งเสริมการเรี ย นการสอนที่บูรณาการกับการวิจัย การบริการวิช าการ หรือทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสาเร็จของการเสริมสร้างศักยภาพการบริการวิชาการแก่สังคม (สกอ.
3.1)
มำตรกำร :
1) จัดทาข้อกาหนด แนวปฏิบัติ และแผนการดาเนินการการบริการวิชาการแก่สังคม
2) จัดสรรงบประมาณด้านการบริการวิชาการสู่ระดับโปรแกรมวิชา โดยมุ่งเน้นการบูรณาการ
กับพันธกิจอื่นๆ
3) เพิ่มศักยภาพการดาเนินงานการบริการวิชาการสู่การจัดหารายได้เชิงพาณิชย์
4) จัดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการสู่ ชุมชนเป้าหมายอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นการบูรณา
การกับพันธกิจอื่น
5) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริการวิชาการ
6) กากับติดตาม และประเมินผลลัพธ์และผลกระทบการบริการวิชาการเพื่อนามาพัฒนาและ
ปรับปรุงการดาเนินงาน
ประเด็นกำรประเมิน :
1) กาหนดชุมชนหรือองค์การเป้าหมายของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยมีความ
ร่วมมือระหว่างคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า
2) จัดทาแผนบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมจากชุมชนหรือองค์การเป้าหมายที่กาหนดในข้อ 1
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3) ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็งที่ มีหลักฐานที่ปรากฏ
ชัดเจน
4) ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายดาเนินการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
5) สถาบันสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือ
องค์การเป้าหมาย
6) ทุกคณะมีส่วนร่วมในการดาเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแก่สังคมของสถาบันตาม
ข้อ 2
โครงกำรเชิงกลยุทธ์
1) ชุมชนต้นแบบ
2) 1 หน่วยงาน 1 ชุมชนบริการวิชาการ
3) 1 โปรแกรมวิชา 1 ผลงานการบริการวิชาการ
ตัว ชี้วัดที่ 13 ระดับ ความส าเร็จของการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนตามปรัช ญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
มำตรกำร :
1) จัดทาแผนเสริมสร้างศักยภาพชุนชนในการดาเนินการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2) สร้างความรู้ความเข้าใจ ทักษะ และเจตคติที่ดีเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่
ชุมชน
3) พัฒนาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงภายในมหาวิทยาลัย
4) สร้างความร่วมมือกับชุมชน แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงภายนอก
5) สรรหาและยกย่องบุคคล/ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
6) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง
7) พัฒนาบุคลากรสู่การให้บริการท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจพอเพียง
8) พัฒนาชุดความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง
9) กากับติดตาม และประเมินผลลัพธ์หรือผลกระทบจากการเสริมสร้างศักยภาพชุนชนในการ
ดาเนินการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนามาพัฒนาและปรับปรุงการดาเนินงาน
ประเด็นกำรประเมิน :
1) มีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้
2) มีกิจกรรมในศูนย์เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
3) มีกิจกรรม/โครงการให้ความรู้กับชุมชนภายนอกเกี่ยวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4) มีชุมชนที่ได้รับการพัฒนาปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้อย่าง
น้อย 1 ชุมชน
5) มีการยกย่องชมเชยชุมชนที่นาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้
โครงกำรเชิงกลยุทธ์
1) พัฒนาต้นแบบศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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ตัวชี้วัดที่ 19 ระดับความสาเร็จของการดาเนินการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย การ
บริการวิชาการ หรือทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
มำตรกำร :
1) จัดทาแผนการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการ หรือทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
2) พัฒนาระบบและกลไกการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการ หรือ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
3) พัฒนาฐานข้อมูลและช่องทางการเข้าถึงให้เอื้อต่อการบูรณาการตามพันธกิจ
4) สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายภายนอก เพื่อสนับสนุนการบูรณาการตามพันธกิจ
5) กากับติดตามและประเมินผลลัพธ์หรือผลกระทบจากการบูรณาการการเรียนการสอนกับ
การวิจัย การบริการวิชาการ หรือทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อนามาพัฒนาและปรับปรุงการดาเนินงาน
ประเด็นกำรประเมิน :
1) มี มคอ.3 หรือ มคอ.5 ที่มีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการ
วิชาการ หรือการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ทุกหลักสูตร
2) มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบูรณาการการจั ดการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการ
วิชาการ หรือการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ทุกคณะ
3) มีการจัดทาคู่มือการบูรณาการหรือแนวปฏิบัติที่เผยแพร่สู่หน่วยงาน
4) มีการประเมินความสาเร็จของการบูรณาการ
5) มีการยกย่องชมเชยชมบุคลากรที่มีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการวิจัย การ
บริการวิชาการ หรือการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่เกิดผลกับนักศึกษาหรือชุมชนชัดเจน
โครงกำรเชิงกลยุทธ์
1) พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการวิจัย บริการวิชาการ หรือทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม
7.2 ควำมเชื่อมโยงประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์
ประเด็นยุทธศำสตร์
เป้ำประสงค์
2. พัฒนาเครือข่ายทางวิชาการ 2.2 ชุมชน ท้องถิ่น อยู่ดีมีสุข
เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้

4. พัฒนาการจัดการศึกษาก้าว
ไกลสู่อาเซียน

กลยุทธ์
2.2.1 เสริมสร้างศักยภาพการ
บริการวิชาการแก่สังคม
2.2.2 เสริมสร้างศักยภาพชุนชน
ให้ อ ยู่ ดี มี สุ ข เข้ ม แข็ ง พึ่ ง พา
ตนเองได้
4.1 บัณฑิตมีคุณภาพตามเกณฑ์ 4.1.2 ส่งเสริมการเรียนการสอน
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับใน
ที่ บู ร ณาการกั บ การวิ จั ย การ
ระดับชาติ
บริการวิชาการ หรือทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
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8. ศตวรรษแห่งเอเซีย กำรเคลื่อนย้ำยเสรีของสินค้ำและเงินทุน
การถ่ายเทอานาจทางเศรษฐกิจจากประเทศอุตสาหกรรมในภูมิภาคตะวันตกมายังภูมิภาคเอเชีย
เริ่มต้น ในช่วงทศวรรษที่ 20 โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มบทบาททางด้านเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่นใน
เวทีเศรษฐกิจโลก และได้แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ประจาปี พ.ศ.2556-2560 เกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่องในช่วงการขยายตัวทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่หรือ NICS ได้แก่ฮ่องกง
เกาหลีสิงคโปร์และไต้หวันและกลุ่มประเทศอาเซียนในช่วงก่อนวิกฤตเศรษฐกิจ ปีพ.ศ. 2540 ขณะเดียวกัน
นโยบายการเปิดประเทศของจีน รั สเซีย และพลวัตการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศบราซิลและ
อินเดียในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ยังเป็นปัจจัยหลักอีกปัจจัยหนึ่งที่ทาให้เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มพัฒนาไปสู่
ความเป็นโลกหลายศูนย์กลาง ทั้งในเศรษฐกิจและการเงินในอนาคตอันใกล้นี้ แนวโน้มการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกจะมีมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง การรวมกลุ่มเศรษฐกิจที่สาคัญ
ต่อประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ได้แก่ การ
รวมกลุ่มของประเทศในภูมิภาคเอเชียตามกรอบการค้าเสรีของประเทศอาเซียนกับจีน ญี่ปุ่นและอินเดีย
และการรวมกลุ่มประเทศในประชาคมอาเซียน (Asean Community) ในปีพ.ศ. 2558 ซึ่งกลุ่มประเทศ
อาเซียนใหม่ ได้แก่ลาว กัมพูชา และเวียดนาม จะได้รับสิทธิการลดภาษีตามกรอบการค้าเสรีอาเซียนอย่าง
สมบูรณ์และจะมีความร่วมมือใหม่ๆ ที่สาคัญเกิดขึ้น เช่น ความร่วมมือด้านการลงทุนด้านต่ างๆการเปิด
สาขาด้านอุตสาหกรรมบริการด้านต่าง ๆ และการจัดทามาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อช่วยให้มีการเคลื่อนย้าย
แรงงานได้เสรีมากขึ้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะมีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศไทย และรัฐบาลได้กาหนดให้มีการจัดเตรียมความพร้อมเพื่ อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นในหลาย ๆ ด้าน ตามกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
เช่น
- การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จะต้องมีการปรับกระบวนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนให้สามารถแข่งขันได้ทัดเทียมกับประเทศอื่น ๆ โดยเฉพาะทักษะด้านภาษา
- การพัฒนาทักษะแรงงาน จะต้องให้มีศักยภาพที่สามารถเคลื่อนย้ายไปทางานในประเทศต่าง ๆ
ได้รวมถึงต้องมีการสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ ที่หลากหลาย
- การพั ฒ นากลไกการบริ ห ารจั ด การด้ า นอื่ น เช่ น การบริ ห ารจั ด การเพื่ อ ใช้ ป ระโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับภูมิภาค การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งร่วมกันเพื่อน าไปสู่การ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืนของภูมิภาค เป็นต้น
9. ควำมต้องกำรทำงเศรษฐกิจและเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์
1) เศรษฐกิจไทยมีภูมิคุ้มกันด้านการเงินจากการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
หลังจากวิกฤต ปีพ.ศ. 2540 การเพิ่มแรงขับเคลื่อนจากภาคเศรษฐกิจในประเทศ และการใช้
พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น รัฐบาลได้วางรากฐานการสร้างความมั่นคงด้านการเงินได้อย่างเข้มแข็งรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของระบบการเงินที่เกิดขึ้นในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกในช่ วงที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดีในส่วน
ความมั่นคงด้านพลังงาน รัฐบาลได้ดาเนินการจัดหาแหล่งปิโตรเลียมเพื่อใช้ภายในประเทศ จัดหาพลังงาน
ไฟฟ้า และส่ งเสริ ม พลั ง งานทดแทน เช่น พลั ง งานแสงอาทิ ตย์ พ ลั ง งานจากขยะการผลิ ต ก๊ าซชี ว ภาพ
พลังงานชีวมวล การผลิตไฟฟ้าพลังน้า การพัฒนาและส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพควบคู่กับการส่งเสริม
การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การอนุรักษ์พลังงานและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน เพื่อลดการ

21
นาเข้าน้ามันอย่างต่อเนื่องการกาหนดให้เรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ที่สาคัญของ
ประเทศ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
2) ศักยภาพทางเศรษฐกิจต้องพึ่งภาคบริการและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ภาคอุ ต สาหกรรม เป็ น ภาคเศรษฐกิ จ ของประเทศที่ มี ก ารเจริ ญ เติ บ โตสู ง โดยเฉพาะกลุ่ ม
เครื่ อ งจั ก รและอุ ป กรณ์ ก ลุ่ ม สิ น ค้ า อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละคอมพิ ว เตอร์ แ ละกลุ่ ม ยานยนต์ เ ป็ น ผลท าให้
ภาคอุ ต สาหกรรมเป็ น แหล่ ง จ้ า งงานที่ ส า คั ญ ของประเทศในช่ ว งที่ ผ่ า นมา แต่ ปั ญ หาหลั ก คื อ
ภาคอุตสาหกรรมดังกล่าวยังต้องพึ่งวัตถุดิบแทนองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากภายนอกประเทศ ส่งผลให้
โครงสร้ า งอุ ต สาหกรรมไทยมี ค วามเปราะบางต่ อ การเปลี่ ย นแปลงภายนอกที่ ไ ม่ ส ามารถควบคุ ม ได้
นอกจากนั้น ในช่วงที่ผ่านมาอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นของประเทศได้สูญเสี ยความสามารถในการ
แข่งขันให้กับประเทศที่มีต้นทุนการผลิตที่ราคาถูกกว่า เช่น เวียดนาม เป็นต้น และเป็นสาเหตุหลักทาให้
สัดส่วนการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมของประเทศไทยในตลาดโลกไม่สามารถเพิ่มขึ้นได้มากอย่างในอดีต
และสุดท้ายการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมเริ่มมีข้อจากัดจาก กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมการยอมรับจาก
ชุมชน และการดาเนินการตามขั้นตอนของรัฐธรรมนูญที่ยังไม่มีกลไกที่ครบถ้วน ทาให้การขยายตัวของการ
ลงทุนทาได้ล่าช้า ก่อให้เกิดการเสียโอกาสในการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่และสาคัญอย่างต่อเนื่องภาค
เกษตรถึงแม้ประเทศไทยยังเป็นผู้ส่ งออกสินค้าเกษตร แต่ประสิทธิภาพการผลิตของภาคเกษตรได้รับ
ผลกระทบจากฐานทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมการพัฒนาและประยุกต์ใช้องค์ความรู้และแผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ประจาปีพ.ศ.2556-2560 เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านอุตสาหกรรมการเกษตรที่รวดเร็ว ซึ่งเป็นผลทาให้ระบบการผลิตภาคเกษตรไม่สามารถพึ่งพา
ตนเองได้อย่างสมบูรณ์ ต้องพึ่งปัจจัยการผลิตจากต่างประเทศ ทาให้มีต้นทุนการผลิตสูงนอกจากนั้น ส่วน
หนึ่งของปัญหาหลักเกิดจากการที่พื้นที่การเกษตรมีจากัดและถูกใช้ไปเพื่อกิจการอื่น ๆ เป็นจานวนมากทา
ให้พื้นที่การเกษตรลดลงอย่างต่อเนื่องทาให้แรงงานภาคเกษตรมีแนวโน้มลดลง และสุดท้ายการเชื่อมโยง
ผลผลิตทางการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่ายังอยู่ในวงจากัดและล่าช้า เนื่อง จาก
การพัฒนาเป็นแบบแยกส่วนและขาดการรวมกลุ่มเพื่อทางานร่วมกันอย่างเป็นระบบ ภาคบริการและการ
ท่องเที่ยว ถึงแม้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยจะได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกและความ
ไม่สงบภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง แต่ภาคบริการและการท่องเที่ยวก็ยังเป็นภาคเศรษฐกิจที่ มีบทบาท
สาคัญในการขับเคลื่อนและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ และด้วยการที่ประเทศไทยมีศักยภาพและความ
พร้อมในอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยวที่เหนือกว่าประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคอาเซียน ประเทศ
ไทยจึงมีโอกาสพัฒนาเป็น “ศูนย์กลางการบริการและการท่องเที่ยว” ของภูมิภาค นอกจากนั้นจากปัจจัยที่
โลกกาลังเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรโลกสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) จะเป็นโอกาสของ
ไทยอี ก ส่ ว นหนี่ ง ในการพัฒ นาอุ ต สาหกรรมการให้ บ ริ ก ารแก่ ก ลุ่ ม ประชากรดั ง กล่ า วอย่ า งครบวงจร
นอกจากนี้เศรษฐกิจสร้างสรรค์(Creative Economy) จะมีบทบาทที่สาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศ และจะมีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น ทั้งในรูปของสินค้าและบริการที่มีการสร้างสรรค์เพื่อเพิ่ม
มูลค่าของสินค้าและบริการให้มากขึ้น ดังนั้น จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศให้เป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยเฉพาะการสนับสนุนและส่งเสริม ในอุตสาหกรรมที่ต้องใช้ความ
สร้างสรรค์สูง เช่น สาขาภาพยนตร์แอนิเมชั่น การเขียนซอฟท์แวร์เกมส์คอมพิวเตอร์แฟชั่นเป็นต้น
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10. กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนสังคมและระบบนิเวศ
1) โครงสร้างประชากรไทยมีสัดส่วนประชากรวัยสูงอายุเพิ่มขึ้น ประชากรวัยเด็กและวัยแรงงาน
ลดลง ภาวะอนามัยเจริญพันธุ์รวมอยู่ต่ากว่าระดับทดแทน
2) คนไทยได้รับการพัฒนาศักยภาพ แต่มีปัญหาด้านคุณภาพการศึกษาและสติปัญญาของเด็กผลิต
ภาพในวัยแรงงานต่าง ๆ และประชาชนยังมีพฤติกรรมการดารงชีวิตที่เสี่ยงต่อการเจ็บป่วย
3) วิถีชีวิตไทยมีการเปลี่ยนแปลงเชื่อมโยงวิถีชีวิตเข้ากับวัฒนธรรมจากนานาอารยประเทศที่มี
ความหลากหลายปรับเปลี่ยนจาก “สังคมเกษตรกรรม” สู่ “สังคมอุตสาหกรรม” และ“สังคมฐานความรู้”
4) สั งคมให้ ความส าคัญกั บ การรับ ผิ ดชอบต่ อสั ง คมและระบบธรรมาภิ บาลมากขึ้น ส่ งผลให้
ภาคเอกชนเริ่มดาเนินการธุรกิจทางสังคมเพิ่มขึ้น
5) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เสี่ยงต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ การเกิดภัย
พิบัติและน้าท่วมฉับพลัน ส่งผลให้ปัจจัยการผลิตของภาคเกษตรเสียหายและคุณภาพลดลง
6) ประเทศไทยพึ่ งพาพลั งงานจากต่ างประเทศในสั ดส่ ว นสู ง ทาให้ ขาดความมั่ นคงทางด้า น
พลังงาน
7) ประเทศไทยมีความมั่น คงด้านอาหาร แต่ต้องเผชิญกับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศและความต้องการพืชพลังงาน
11. กรอบกำรประเมินสถำบันอุดมศึกษำจำกหน่วยงำนภำยนอก
ปั จ จุ บั น มหาวิ ท ยาลั ย ของรั ฐ ทุ ก แห่ ง ถู ก ประเมิ น โดยองค์ ก รภายนอกอย่ า งเป็ น ทางการ 3
หน่วยงานประกอบด้วย สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สานักงานประเมินและรับรอง
มาตรฐานการศึกษา (สมศ.) และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ทั้งสามหน่วยงาน
มีหน้าที่ประเมินมหาวิทยาลัยเหมือนกันเพียงแต่มีเกณฑ์ที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์
1) สกอ. กาหนด ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
2) สมศ. กาหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 5 ปี
3) ก.พ.ร. กาหนดเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ซึ่งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ก.พ.ร.จะใช้ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจาก สกอ. เป็ นหลักแผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ประจาปีพ.ศ.2556-2560
1) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.)
ในการประเมินคุณภาพภายนอก สกอ. กาหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน และได้นาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเก็บข้อมูล ที่รู้จักกันในชื่อฐานข้อมูล CHE QA Online ของ สกอ. โดย
มุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างปัจจัยนาเข้าและกระบวนการที่ดีเพื่อน าไปสู่ผลผลิตและผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ
ตามความเชี่ยวชาญของแต่ละกลุ่มสถาบันและสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ ได้ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน ยังคงมี 9 องค์ ประกอบ มีตัวบ่งชี้ทั้งหมด 22 ตัว โดยแต่ล ะ
องค์ประกอบ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ขั้นต่า มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งต้องเพิ่มตัวบ่งชี้ตามอัตลักษณ์ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 : 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
องค์ประกอบที่ 2 : 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
2.2 อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
2.3 อาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
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2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลการสายสนับสนุน
2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
2.7 ระบบและกลไกการพั ฒ นาสั ม ฤทธิ ผ ลการเรี ย นตามคุ ณ ลั ก ษณะของ
บัณฑิต
2.8 ระดั บ ความส าเร็ จ ของการเสริ ม สร้ า งคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมที่ จั ด ให้ กั บ
นักศึกษา
องค์ประกอบที่ 3 : 3.1 ระบบและกลไกการให้คาปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร
3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
องค์ประกอบที่ 4 : 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
4.2 ระบบและกลไกจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อจานวนอาจารย์ประจาและ
นักวิจัย
องค์ประกอบที่ 5 : 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม
5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
องค์ประกอบที่ 6 : 6.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 7 : 7.1 ภาวะผู้นาของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน
7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้
7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
องค์ประกอบที่ 8 : 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
องค์ประกอบที่ 9 : 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
2) สำนักงำนประเมินและรับรองมำตรฐำนกำรศึกษำ (สมศ.)
การประเมิน คุณภาพภายนอกรอบสาม สมศ. ได้แบ่งกลุ่ มสถาบันใหม่ให้ เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการโดยเพิ่มประเภทย่อยภายใต้กลุ่มสถาบันบางกลุ่ม เพื่อให้ตรงกับพันธกิจของสถาบัน
มากขึ้นจะให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถเลือกกลุ่มสถาบันได้ตรงตามจุดเน้นที่มีความแตกต่างหลากหลาย
เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาทุกกลุ่ม สามารถมีความเป็นเลิศได้ตามจุดเน้นและศักยภาพของตนเอง ซึ่งได้แบ่ง
ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ
2.1 ตัวบ่งชี้พื้นฐาน :
ด้านคุณภาพบัณฑิต
1) บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
2) คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรีโทและเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
แห่งชาติ
3) ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
4) ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
5) งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
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6) งานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ประจาปี
พ.ศ.2556-2560
7) ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
8) ผลการน าความรู้ แ ละประสบการณ์ จ ากการให้ บ ริ ก ารวิ ช าการมาใช้ ใ นการ
พัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย
9) ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก
ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
10) การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
11) การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
ด้านการบริหารและพัฒนาสถาบัน
12) การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน
13) การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน
14) การพัฒนาคณาจารย์
ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
15) ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด
2.2 ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
16) ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
16.1) ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์
16.2) ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์
17) ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน
2.3 ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
18) ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ
18.1) ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน
18.2) ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน
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ส่วนที่ 2
กำรวิเครำะห์ศักยภำพกำรพัฒนำสำนักบริกำรวิชำกำรและจัดหำรำยได้
1. สถำนกำรณ์ปัจจุบันของสำนักบริกำรวิชำกำรและจัดหำรำยได้ มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
ควำมเป็นมำของสำนักบริกำรวิชำกำรและจัดหำรำยได้
สำนักบริกำรวิชำกำรและจัดหำรำยได้ มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร เดิมเป็นเพียงงำนบริกำร
วิชำกำร ดำเนินกำรในรูปของพันธกิจหนึ่งของคณะ/ศูนย์/สำนัก และมีกำรรวบรวมเป็นงำนบริกำรวิชำกำร
ของมหำวิทยำลัย โดยศูนย์วิทยำศำสตร์และวิทยำศำสตร์ประยุกต์ เป็นหน่วยงำนรับผิดชอบ
ปี พ.ศ. 2552 มี ป ระกำศมหำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฏ ก ำแพงเพชร เรื่ อ งจั ด ตั้ ง ส่ ว นรำชกำรภำยใน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชรที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ พ.ศ. 2552 ไว้ดังต่อไปนี้
1. มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
2. สำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ซึ่งในโครงสร้ำงสำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ มีงำนบริกำรวิชำกำรเป็นองค์กรหนึ่งที่มีภำระ
รับผิดชอบงำนด้ำนบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพของมหำวิทยำลัยฯ และแบ่งงำนตำมภำรกิจ ดังนี้
1) หน่วยวำงแผนและประเมินผลงำนบริกำรวิชำกำร
2) หน่วยสนับสนุนและบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอน งำนวิจัยและงำนบริกำรวิชำกำร
3) หน่วยข้อมูลสำรสนเทศ
4) หน่วยพัฒนำหลักสูตรฝึกอบรมและฝึกอบรม
5) หน่วยจัดกำรควำมรู้ด้ำนบริกำรวิชำกำร
6) หน่วยพัฒนำเครือข่ำยองค์กำรกำรบริกำรวิชำกำร
และ มหำวิทยำลัยฯ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
กำแพงเพชร ปฏิบัติหน้ำที่โดยมีผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ดรุณี ชัยมงคล เป็นรองผู้อำนวยกำรสำนักประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ ฝ่ำยงำนบริกำรวิชำกำร มีตัวแทนบุคลำกรของคณะ/ศูนย์/สำนัก เป็นคณะกรรมกำร
ร่วม และมีกำรบรรจุพนักมหำวิทยำลัย คือ นำงสำววำสนำ ฤกษ์อุดม ตำแหน่งเจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
ประจำงำนบริกำรวิชำกำร และนำงสำวรุ่งทิพย์ แสนพรมมี ตำแหน่งนักวิชำกำรศึกษำ ประจำงำนบริกำร
วิชำกำร
ปี พ.ศ. 2557 มหำวิทยำลัยฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงกำรทำงำน และมีคำสั่งแต่งตั้ง
บุคลำกรปฏิบัติงำนประจำบริกำรวิชำกำร โดยรองศำสตรำจำรย์ ดร.ปำจรีย์ ผลประเสริฐ เป็นหัวหน้ำงำน
บริ ก ำรวิ ช ำกำร และมี ผู้ ป ฏิ บั ติ ง ำนประจ ำบริ ก ำรวิ ช ำกำร ดั ง นี้ ผู้ ช่ ว ยศำสตรำจำรย์ ดร.รั ช นี ว รรณ
บุญอนนท์ อำจำรย์ประพล จิตคติ นำงวำสนำ มณีโชติ และนำงสำวรุ่งทิพย์ แสนพรมมี
ต่อมำมีมติสภำมหำวิทยำลัย เมื่อวันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2558 ให้จัดตั้งสำนักบริกำรวิชำกำรและ
จัดหำรำยได้ขึ้น ซึ่งมีฐำนะเทียบเท่ำคณะ โดยมีผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชำลี ตระกูล เป็นผู้อำนวยกำรสำนัก
บริกำรวิชำกำรและจัดหำรำยได้ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รัชนี นิธำกร เป็นรองผู้อำนวยกำรสำนักบริกำร
วิช ำกำรและจั ดหำรำยได้ ฝ่ ำ ยบริ ก ำรวิช ำกำรแก่สั ง คมและท้องถิ่น และอำจำรย์ สุ ภ ำภรณ์ หมั่นหำ
เป็นรองผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรวิชำกำรและจัดหำรำยได้ ฝ่ำยจัดหำรำยได้
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2. กำรวิเ ครำะห์สภำพแวดล้อม ศักยภำพ ของสำนักบริ กำรวิชำกำรและจัดหำรำยได้ (SWOT
Analysis)
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมศักยภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรด้านต่างๆ รวมทั้งการ
วิเคราะห์วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ปัญหาและความต้องการของประชาคม ทาให้สามารถเข้าใจบริบท
ของมหาวิทยาลัยและปัจ จัยที่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต การวิเคราะห์
ศักยภาพอันประกอบด้วยปัจจัยแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก (Internal and external factors) เป็น
องค์ประกอบส าคัญของความส าเร็ จ เพราะการวิเคราะห์ ดังกล่ าวจะถูกนาไปใช้เป็นข้อมูลส าหรับการ
วางแผนยุทธศาสตร์และแนวทางดาเนินการ
กรอบการวิ เคราะห์ ศั ก ยภาพการพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย เบื้อ งต้ น คื อ การวิเ คราะห์ ปั จจั ย แวด
ล้อมรอบด้าน (SWOT Analysis) ซึ่งได้แก่
1) การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (สามารถกากับได้-ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม)
- ปัจจัยที่เป็นบวก ซึ่งเป็นจุดเด่น ความเข้มแข็ง ส่วนที่ส่งเสริมความสาเร็จ (Strengths)
- ปัจจัยที่เป็นลบ คือ จุดด้อย ความไม่พร้อม (Weaknesses)
2) การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (ไม่สามารถกากับได้ -เตรียมตัวรับมือ)แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร ประจาปีพ.ศ.2556-2560
- ปัจจัยภายนอกที่เป็นบวกหรือการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาก่อให้เกิด
สถานการณ์ที่เป็นโอกาส (Opportunities)
- ปัจจัยภายนอกที่เป็นลบก่อให้เกิดสถานการณ์ที่เป็ นอุปสรรคเป็นภาวะคุกคามต่อการพัฒนา
(Threats)
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กำรวิเครำะห์ปัจจัยแวดล้อมรอบด้ำน (SWOT Analysis)
ปัจจัยสภำพแวดล้อมองค์กร
ปัจจัยสภำพแวดล้อมองค์กรภำยใน
จุดแข็ง (Strengths)
S1 สานักมีพื้นที่เป้าหมายในการบริการวิชาการแก่สังคมที่ชัดเจน
S2 สานักมีงบประมาณและทรัพยากรสนับสนุนการบริการวิชาการแก่
สังคมให้พื้นที่เป้าหมายอย่างต่อเนื่อง
S3 สานักมีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่หลากหลาย
ในการให้บริการวิชาการแก่สังคม เช่น โรงเรียน รพ.สต. องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
S4 สานักมีทรัพยากรที่สามารถนามาสร้างมูลค่าเพิ่มได้ส่งผลต่อการ
ให้บริการแก่หน่วยงานภายนอกได้สะดวก ได้แก่ พื้นที่ให้เช่า
จาหน่ายสินค้า โรงอาหาร หอประชุม สนามกีฬา สระว่ายน้า
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ (อาคารน้าเพชร) ร้านค้ากิจกรรม
สหกรณ์ฯ โรงผลิตน้าดื่ม
S5 สานักมีสถานที่ในการรองรับการประชุมระดับชาติและนานาชาติ
รวมจุดแข็ง
จุดอ่อน (Weakness)
W1 สานักมีการประชาสัมพันธ์ด้านการบริการวิชาการและทรัพยากร
ที่สามารถหารายได้ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่รับบริการยังไม่ทั่วถึง
W2 สานักมีข้อมูลเชิงลึกของพื้นที่เป้าหมายในการให้บริการวิชาการ
ยังไม่เพียงพอ
W3 สานักมีระบบและกลไกการบูรณาการบริการวิชาการกับพันธกิจ
อื่นของมหาวิทยาลัยที่ยังไม่ชัดเจน
W4 สานักขาดระบบการให้บริการออนไลน์เพื่อให้หน่วยงาน/บุคคล
ภายในมหาวิทยาลัยภายนอกมหาวิทยาลัยเข้าใช้บริการ
W5 สานักบริหารจัดการทรัพย์สินและรายได้ ในบางกิจกรรมยังไม่ทา
กาไรได้
W6 สานักมีระบบและกลไกการกากับ ติดตาม ประเมินผล แต่ยังขาด
การนาผลการประเมินมาปรับปรุงรวมทั้งการประเมินผลกระทบ
ของการให้บริการวิชาการต่อสังคมยังไม่ชัดเจน
W7 จานวนบุคลากรที่รับผิดชอบงานบริการวิชาการมีไม่เพียงพอกับ
ภาระงาน

น้ำหนัก คะแนน

ค่ำน้ำหนัก
คะแนน

0.0702

4

0.2809

0.0766

3.75

0.2872

0.0745 4.125

0.3072

0.0766 3.875
0.0723 4.125
0.3702

0.2968
0.2984
1.4705

0.0745

4.25

0.3165

0.0660

4

0.2638

0.0681

3.75

0.2553

0.0766 4.375

0.3351

0.0660 4.375

0.2886

0.0702

4.25

0.2984

0.0660

4.25

0.2803
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ปัจจัยสภำพแวดล้อมองค์กรภำยใน
จุดอ่อน (Weakness)
W8 บุคลากรมีทักษะในการสร้างสรรค์งานของการบริการวิชาการ
และจัดหารายได้น้อย
W9 สานักมีการประสานงานกับคณะกรรมการบริการวิชาการและ
จัดหารายได้ตามโครงสร้างของสายงานการบริการวิชาการยังมี
ประสิทธิภาพน้อย
รวมจุดอ่อน
รวมปัจจัยภำยในทั้งหมด

น้ำหนัก คะแนน

ค่ำน้ำหนัก
คะแนน

0.0702 4.125

0.2896

0.0723 4.125
0.6298
1

0.2984
2.6261
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ปัจจัยสภำพแวดล้อมองค์กร
ปัจจัยสภำพแวดล้อมองค์กรภำยนอก
โอกำส
O1 รัฐบาลมีวิสัยทัศน์และนโยบายในการสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชนแบบยั่งยืนซึ่งเป็นโอกาสในการบริการวิชาการของสานักฯ
O2 รัฐบาลมีนโยบายการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่นและการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนจึงจัดสรรงบประมาณเพิ่มในส่วนนี้ส่งผลให้
สามารถนามาต่อยอดงานบริการวิชาการและงานสร้างสรรค์ของ
มหาวิทยาลัยได้
O3 สกอ./สมศ. กาหนดการบูรณาการงานบริการวิชาการกับภารกิจ
อื่นเป็นตัวชี้วัดองค์ประกอบที่สาคัญในการบริการวิชาการที่มี
โอกาสพัฒนาให้การบริการวิชาการเกิดความเข้มแข็งยิ่งขึ้น
O4 มหาวิทยาลัยมีอัตลักษณ์ที่ส่งเสริมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
O5 มหาวิทยาลัยมีนโยบายและสนับสนุนงบประมาณให้ทุกโปรแกรม
วิชาจัดทาโครงการบริการวิชาการในลักษณะ 1 โปรแกรม 1
บริการวิชาการ
O6 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตร/กิจกรรม การอบรมที่หลากหลาย ทาให้
สามารถขยายฐานการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน และสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการได้มากขึ้น
O7 มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพของ
ชุมชนและหน่วยงาน
O8 มหาวิทยาลัยมีองค์ความรู้จากงานวิจัยที่สามารถนาไปบริการ
วิชาการในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่นโครงการ
บริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่นและองค์กรอื่นจานวนมาก
O9 หน่วยงานอื่น ๆภายในมหาวิทยาลัยมีความพร้อมด้านอาคาร
สถานที่ แหล่งเรียนรู้และบุคลากรที่เอื้อต่อการเรียนการสอน
การวิจัย การบริการวิชาการแก่ชุมชน และสามารถให้บริการ
วิชาการนอกสถานที่ได้
O10 บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง
และพร้อมในการให้บริการวิชาการจนเป็นที่ยอมรับของท้องถิ่น
O11 ชุมชนท้องถิ่นทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต้องการองค์ความรู้
จากการวิจัยเพื่อตัดสินใจในการแก้ปัญหาและพัฒนาส่งผลให้
มหาวิทยาลัยสามารถปรับองค์ความรู้ให้เหมาะสมกับการบริการ
วิชาการแก่สังคมได้

น้ำหนัก คะแนน

ค่ำน้ำหนัก
คะแนน

0.0503

1.7

0.2137

0.0489

1.6

0.1954

0.0503
0.0489

1.75
1.7

0.2200
0.2076

0.0489

1.75

0.2137

0.0460

1.55

0.1782

0.0460

1.65

0.1897

0.0445

1.6

0.1782

0.0503

1.65

0.2074

0.0489

1.6

0.1954

0.0460

1.4

0.1609
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ปัจจัยสภำพแวดล้อมองค์กรภำยนอก
โอกำส
O12 เทคโนโลยีการสื่อสารมีความก้าวหน้าสามารถทาให้
การประสานงานมีความสะดวก รวดเร็วและคล่องตัว
รวมโอกำส

น้ำหนัก คะแนน

ค่ำน้ำหนัก
คะแนน

0.0532
0.5819

1.6

0.2126
2.3728

0.0474

1.8

0.2134

0.0503

1.8

0.2263

0.0460

1.6

0.1839

0.0503

1.6

0.2012

0.0445

1.5

0.1670

0.0460

1.6

0.1839

0.0417

1.55

0.1615

0.0445
0.0474
0.4181
1

1.5
1.65

0.1670
0.1956
1.6997

อุปสรรค

T1 ประชาชน ชุมชน และหน่วยงานภายนอก มีความต้องการรับ
บริการและความช่วยเหลือในรูปแบบการให้เปล่า
T2 โครงการ/กิจกรรมการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ไม่
ก่อให้เกิดรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัย
T3 ผู้นาชุมชนให้ความสาคัญในการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเป็นหลักก่อน จึงทาให้งบประมาณในการพัฒนา
ชุมชนเข้มแข็งลดลง
T4 หน่วยงานจากภายนอกขาดการบูรณาการการพัฒนาชุมชนทาให้
เกิดการทางานซ้าซ้อน ทาให้ประชาชนเบื่อหน่าย
T5 หน่วยงานภายนอกที่มีชื่อเสียงและมีภารกิจการบริการวิชาการเข้า
มาแข่งขัน
T6 หน่วยงานภายนอกขาดข้อมูลสารสนเทศแหล่งทรัพยากรการ
ให้บริการ วิชาการของมหาวิทยาลัย
T7 ความทันสมัยของเทคโนโลยีทาให้การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศทาง
วิชาการขององค์กรในชุมชนท้องถิ่นได้ง่าย จึงทาให้มีความต้องการ
การรับบริการวิชาการลดลง
T8 สภาพเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกอยู่ในภาวะชะลอตัวทาให้
รายได้ของชุมชนลดลง ประชาชนจึงให้ความสนใจการบริการ
วิชาการลดลงเนื่องจากต้องประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้
T9 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินไม่เอื้อต่อการจัดหารายได้ในเชิงธุรกิจ
รวมอุปสรรค
รวมปัจจัยภำยนอกทั้งหมด
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สถำนกำรณ์หรือตำแหน่งทำงยุทธศำสตร์ สำนักบริกำรวิชำกำรและจัดหำรำยได้
มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร ปี 2560
ปัจจัยสภำพแวดล้อม
จุดแข็ง
จุดอ่อน
โอกาส
อุปสรรค

ผลค่ำน้ำหนักคะแนน
1.4705
2.6261
2.3728
1.6997
โอกาส (O)
2.3728

กลยุทธ์เชิงรุก

กลยุทธ์การปรับตัว


จุดแข็ง (S)

1.4705

2.6261 จุดอ่อน (W)

กลยุทธ์การชะลอตัว

กลยุทธ์การตัดทอน
1.6997
อุปสรรค (T)

ตาแหน่งทางกลยุทธ์สานักบริการวิชาการและจัดหารายได้ คือ กลยุทธ์แบบ WO (Analyzer strategy)
หรือกลยุทธ์การปรับตัว
เมื่อนาผลการวิเคราะห์มากาหนดตาแหน่งยุทธศาสตร์ของสานักบริการวิชาการและจัดหำรำยได้
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร พบว่า งานบริการวิชาการ มีตาแหน่งยุทธศาสตร์อยู่ในพื้นที่ OW ซึ่งเป็น
กลยุทธ์การปรับตัว และพื้นที่ที่เกิดจากการกาหนดตาแหน่งผลการวิเคราะห์จุดอ่อน (W) และโอกาส (O)
โดยมีค่าเฉลี่ย 2.6261 และ 2.3728 ตามลาดับ ซึ่งหมายถึง งานบริการวิชาการ จะต้องมีโครงการ/
กิจกรรม ของหน่วยงานที่เป็นการปรับตัว เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
ท้องถิ่น และให้สามารถพึ่งพาตนเองได้
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ส่วนที่ 3
สำระสำคัญแผนกลยุทธ์
สำนักบริกำรวิชำกำรและจัดหำรำยได้ ประจำปี พ.ศ. 2556-2560
ปรัชญำ
สร้างความเข้มแข็งให้เกิดแก่ชุมชน ท้องถิ่น
ปณิธำน
สร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ
วิสัยทัศน์
มุ่งให้บริการวิชาการ วิชาชีพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน ท้องถิ่น และ สังคม สร้าง
รายได้จากการให้บริการและการบริหารพื้นที่ให้เต็มศักยภาพ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารการให้บริการวิชาการในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
พัฒนาสังคมให้อยู่ดีมีสุข อย่างเหมาะสม
2. บริหารและจัดหารายได้จากทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับมหาวิทยาลัยในรูปแบบของ
ธุรกิจที่ยึดหลักธรรมาภิบาล
เป้ำหมำย
สานักบริการวิชาการและจัดหารายได้สามารถดาเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ได้ร้อยละ 80
พันธกิจ
1. ให้บริการวิชาการ วิชาชีพ แก่ชุมชนท้องถิ่น และสังคม
2. บริหารและจัดหารายได้จากทรัพยากร
ประเด็นยุทธศำสตร์
1. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการการให้บริการวิชาการ
2. การบริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างรายได้
เป้ำประสงค์
1. สานักบริการวิชาการและจัดหารายได้ มีระบบการบริหารจัดการการบริการวิชาการ เป็นที่พึ่ง
ของชุมชน ท้องถิ่น และชี้นาแก้ปัญหาที่ตรงกับความต้องการ
2. สานักบริการวิชาการและจัดหารายได้มีการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดการสูญเสีย
และเกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย
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กลยุทธ์
1. เสริมสร้างศักยภาพการบริการวิชาการแก่สังคม (W1 W2 W4 W6 W9 O1 O4 O5 O7 O12)
2. พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาการบริการวิชาการและจัดหารายได้อย่างมืออาชีพ (W5 W7 W8
O1 O2 O3 O10 O11)
3. ปรับระบบการบูรณาการบริการวิชาการกับพันธกิจอื่นมหาวิทยาลัยและการนาองค์ความรู้ด้าน
การบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ (W3 T4 T5 T7 T8 T9)
4. เสริมสร้างชุมชนต้นแบบให้มีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ (S1 S2 T1 T2 T3 T6)
5. พัฒนาบริหารจัดการรายได้ของมหาวิทยาลัย (S3 S4 S5 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11
O12)
แผนควำมเชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์สำนักบริกำรวิชำกำรและจัดหำรำยได้
กับยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
ประเด็นยุทธศำสตร์
สำนักบริกำรวิชำกำรและจัดหำรำยได้

1. กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรกำร
ให้บริกำรวิชำกำร

ประเด็นยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร

1. สร้ำงควำมเข้มแข็งของบุคลำกรและกำร
วิจัย
2. พัฒนำเครือข่ำยทำงวิชำกำร

2. กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของ
มหำวิทยำลัยเพื่อสร้ำงรำยได้

3. เร่งรัดกำรสร้ำงภำพลักษณ์

4. พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำก้ำวไกลสู่อำเซียน
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ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดตำมยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
ประเด็นยุทธศำสตร์
เป้ำประสงค์
กลยุทธ์
1. การพัฒนาระบบ 1.1 สานักบริการ
1.1.1 เสริมสร้างศักยภาพการ
การบริหารจัดการการ วิชาการและจัดหา
บริการวิชาการแก่สังคม
ให้บริการวิชาการ
รายได้มีระบบการ
บริหารจัดการการ
บริการวิชาการ เป็นที่พึ่ง
ของชุมชน ท้องถิ่น และ
ชี้นาแก้ปัญหาที่ตรงกับ
ความต้องการ

1.1.2 พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนา
การบริการวิชาการและจัดหา
รายได้อย่างมืออาชีพ

1.1.3 ปรับระบบการบูรณาการ
บริการวิชาการกับพันธกิจอื่น
มหาวิทยาลัยและการนาองค์
ความรู้ด้านการบริการวิชาการไป
ใช้ประโยชน์

ตัวชี้วัด
1 ระดับความสาเร็จของการเสริมสร้างศักยภาพการบริการวิชาการ
แก่สังคม
2 จานวนเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
3 ระดับความสาเร็จของการเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย
4 ผลการประเมินผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล
5 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพภายใน
6 การเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณตาม
เป้าหมายการเบิกจ่ายของแผนงาน/โครงการ
7 การปรับปรุงระบบข้อมูล MIS และรายงานผลการปฏิบตั ิราชการ
8 ร้อยละบุคลากรที่จัดทาคูม่ ือหรือแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน
9 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา
10 ร้อยละของบุคลากรทีไ่ ด้รับการพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
11 ร้อยละของบุคลากรที่มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
12 ร้อยละของบุคลากรทีไ่ ด้นาความรูแ้ ละทักษะของการพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากรมาใช้ในการพัฒนางานที่รับผิดชอบ
13 ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณากับพันธกิจ
และมีการวางแผนหรือแนวทางที่จะนาไปใช้ประโยชน์
(ระดับมหาวิทยาลัย)
14 ระดับความสาเร็จของการดาเนินการบูรณาการการเรียนการสอน
กับการวิจัย การบริการวิชาการ หรือทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
(ระดับมหาวิทยาลัย)

โครงกำรเชิงกลยุทธ์
1. โครงการบริหารสานักงาน
2. โครงการสารวจความต้องการบริการวิชาการ
3. โครงการนาเสนอผลงานบริการวิชาการ
4. โครงการราชภัฏวิชาการ
5. โครงการจัดหาครุภัณฑ์
6. โครงการปรับปรุงห้องประชุม

7. โครงการพัฒนาบุคลากร

8. โครงการบริการวิชาการ 1 โปรแกรม 1 บริการ
วิชาการ

35
ประเด็นยุทธศำสตร์

เป้ำประสงค์

กลยุทธ์
1.1.4 เสริมสร้างชุมชนต้นแบบให้
มีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้

2. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรของ
มหาวิทยาลัยเพื่อ
สร้างรายได้

2.1 สานักบริการ
วิชาการและจัดหา
รายได้มีการบริหาร
จัดการทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่าลดการสูญเสีย
และเกิดประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลัย

2.1.1 พัฒนาการบริหารจัดการ
รายได้ของมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด
15 ระดับความสาเร็จของการเสริมสร้างศักยภาพการบริการวิชาการ
แก่สังคม (ระดับมหาวิทยาลัย)
16 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านการบริการวิชาการ
(ระดับมหาวิทยาลัย)
17 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านการจัดหารายได้
18 จานวนหลักสูตรระยะสั้นที่มีการสร้างรายได้
19 ระดับความสาเร็จของการบริหารจัดการรายได้จากการทรัพยากร
ภายในมหาวิทยาลัย
20 ระดับความสาเร็จของการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย

โครงกำรเชิงกลยุทธ์
8. โครงการบริการวิชาการ 1 โปรแกรม 1 บริการ
วิชาการ
9. โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบ
10. โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น
5. โครงการจัดหาครุภัณฑ์
6. โครงการปรับปรุงห้องประชุม
11. โครงการจัดหารายได้
- ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ
(อาคารน้าเพชร)
- หน่วยบริการห้องประชุมมหาวิทยาลัยฯ
- หน่วยบริการชุดครุยปริญญา
- ร้านค้ากิจกรรมสหกรณ์
- โรงอาหารและบริหารพื้นที่เพือ่ ประกอบธุรกิจ
- น้าดื่ม KPRU
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ตัวชี้วัด เป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด และโครงกำร
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการการให้บริการวิชาการ (ร้อยละ 65)
เป้ำประสงค์ที่ 1.1 สานักบริการวิชาการและจัดหารายได้มรี ะบบการบริหารจัดการการบริการวิชาการ เป็นที่พึ่งของชุมชน ท้องถิ่น และชี้นาแก้ปัญหาที่ตรงกับความต้องการ (ร้อยละ 65)
กลยุทธ์ที่ 1.1.1 เสริมสร้างศักยภาพการบริการวิชาการแก่สังคม (ร้อยละ 30)
มำตรกำร :
1) วางแผนและจัดทาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การสร้างเสริมศักยภาพการบริการวิชาการแก่สังคมสืบเนื่องจากการสารวจความต้องการบริการวิชาการ
2) จัดหาทรัพยากร วัสดุ ครุภัณฑ์ และสถานที่ให้พร้อมในการบริการวิชาการแก่สังคม
3) จัดทาสารสนเทศของบุคลากรที่ให้บริการวิชาการแก่สังคม
4) เตรียมความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพการบริการวิชาการแก่สังคม ได้แก่ การประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมของโครงการนาเสนอผลงานบริการวิชาการ และโครงการราชภัฏวิชาการ
5) จัดกิจกรรมการสร้างศักยภาพการบริการวิชาการแก่สังคม
6) กากับ ติดตามและประเมินการดาเนินกิจกรรมการสร้างศักยภาพการบริการวิชาการแก่สังคม
7) มีการนาผลการประเมินจากข้อ 5 มาปรับปรุงการให้บริการวิชาการครั้งต่อไป
น้ำหนัก
เป้ำหมำย
เกณฑ์กำรให้คะแนน ปี 2560
ผู้รวบรวมข้อมูล
ที่
ตัวชี้วดั
คำอธิบำย/ประเด็นกำรประเมิน
ผู้ดำเนินกำร
โครงกำรเชิงกลยุทธ์
(ร้อยละ) 60
61
1
2
3
4
5
และสรุปรำยงำน
1 ระดับความสาเร็จ
5 ปฏิบัติได้ ปฏิบัติได้ ปฏิบัติได้ ปฏิบัติได้ ปฏิบัติได้ ปฏิบัติได้ ปฏิบัติได้ 1. มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การ ผู้อานวยการ รองผู้อานวยการ 1. โครงการบริหาร
4 ข้อ 5 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ สร้างเสริมศักยภาพการบริการวิชาการ
ของการเสริมสร้าง
ฝ่ายบริการ
สานักงาน
แก่
ส
ง
ั
คม
เช่
น
การพั
ฒ
นาหลั
ก
สู
ต
รระยะ
ศักยภาพการบริการ
วิชาการ
2. โครงการสารวจความ
สั
น
้
การพั
ฒ
นาบุ
ค
ลากรด้
า
นการบริ
ก
าร
วิชาการแก่สังคม
ต้องการบริการวิชาการ
วิ
ช
าการ
การจั
ด
เตรี
ย
มความพร้
อ
มวั
ส
ดุ
(ระดับหน่วยงาน)
3. โครงการนาเสนอผลงาน
ครุภัณฑ์ในการให้บริการวิชาการ เป็นต้น
บริการวิชาการ
2. มีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนา
4. โครงการราชภัฏวิชาการ
ศักยภาพการบริการวิชาการแก่สังคม
5. โครงการจัดหาครุภัณฑ์
3. มีการจัดกิจกรรมการสร้างศักยภาพการ
6. โครงการปรับปรุงห้อง
บริการวิชาการแก่สังคม
ประชุม
4. มีการติดตามและประเมินกิจกรรมการ
สร้างศักยภาพการบริการวิชาการแก่สังคม
5. มีการนาผลการประเมินจากข้อ 4 มา
ปรับปรุงการให้บริการวิชาการ

37
ที่

ตัวชี้วดั

2 จานวนเครือข่าย
ความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก

น้ำหนัก
(ร้อยละ)
5

เป้ำหมำย
60
61
4
5
เครือข่าย เครือข่าย

1
-

เกณฑ์กำรให้คะแนน ปี 2560
2
3
4
1
2
3
เครือข่าย เครือข่าย เครือข่าย

3 ระดับความสาเร็จ
ของการเผยแพร่
ผลงานและกิจกรรม
ของมหาวิทยาลัย

4

ปฏิบัติได้ ปฏิบัติได้ ปฏิบัติได้ ปฏิบัติได้ ปฏิบัติได้ ปฏิบัติได้
3 ข้อ 4 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ

4 ผลการประเมิน
ผู้บริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาล

5

4.00 4.50 2.50 3.00 3.50 4.00
คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน

5 ผลการประเมินการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาตาม
เกณฑ์การประกัน
คุณภาพภายใน

5

4.00 4.50 2.50 3.00 3.50 4.00
คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน

ผู้รวบรวมข้อมูล
ผู้ดำเนินกำร
โครงกำรเชิงกลยุทธ์
และสรุปรำยงำน
คานวณจากจานวนเครือข่ายความ
ผู้อานวยการ รองผู้อานวยการ 1. โครงการบริหาร
เครือข่าย ร่วมมือด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
ฝ่ายบริการ
สานักงาน
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงาน
วิชาการ
2. โครงการสารวจความ
ภายนอก
ต้องการบริการวิชาการ
3. โครงการนาเสนอผลงาน
ปฏิบัติได้ 1. มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเพื่อ ผู้อานวยการ หัวหน้าสานัก
5ข้อ สร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยให้ปรากฏ
บริการวิชาการ
4. โครงการราชภัฏวิชาการ
ในสื่อประชาสัมพันธ์
5. โครงการจัดหาครุภัณฑ์
2. มีกิจกรรมการประชาสัมพันธ์
6. โครงการปรับปรุงห้อง
3. มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับ
ประชุม
บุคคล/องค์กรภายนอก
4. มีการจัดทาข้อมูลเพื่อสนับสนุนการ
ประเมิน Webometrics
5. มีการประเมินผลลัพธ์หรือผลกระทบ
ของแผน/โครงการ/กิจกรรม
4.50 ใช้คะแนนเฉลี่ยจากผลการประเมินการ ผู้อานวยการ รองผู้อานวยการ
คะแนน บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
ฝ่ายบริการ
ผู้บริหาร โดยคณะผู้ประเมินที่มาจาก
วิชาการ และ
การแต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย โดยใช้
ฝ่ายจัดหารายได้
บัญญัตไิ ตรยางศ์เปรียบเทียบคะแนน
กาหนดให้ 100 เท่ากับ 5
4.50 ใช้ผลการประเมินตามตัวบ่งชีก้ ารประกัน ผู้อานวยการ รองผู้อานวยการ
คะแนน คุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปี
ฝ่ายบริการ
การศึกษา 2558 ทีผ่ ่านการตรวจประเมิน
วิชาการ และ
จากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
ฝ่ายจัดหารายได้
การศึกษาภายใน เปรียบเทียบกับเกณฑ์
การให้คะแนนที่มหาวิทยาลัยกาหนด
5
4

คำอธิบำย/ประเด็นกำรประเมิน

38
ที่

ตัวชี้วดั

6 การเบิกจ่าย
งบประมาณ
แผ่นดินและเงิน
นอกงบประมาณ
ตามเป้าหมายการ
เบิกจ่ายของ
แผนงาน/โครงการ
7 การปรับปรุงระบบ
ข้อมูล MIS และ
รายงานผลการ
ปฏิบัติราชการ

น้ำหนัก
เป้ำหมำย
เกณฑ์กำรให้คะแนน ปี 2560
คำอธิบำย/ประเด็นกำรประเมิน
(ร้อยละ) 60
61
1
2
3
4
5
3 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ พิจารณาจากการเบิกจ่ายงบประมาณ
80
85
70
75
80
85
90 แผ่นดินและเงินนอกงบประมาณที่
เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายของ
แผนงาน/โครงการ

3

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ พิจารณาจากการอัพเดทข้อมูลในระบบ
80
85
70
75
80
85
90 MIS ให้เป็นปัจจุบัน และมีการรายงาน
ผลการปฏิบตั ิราชการตามแผนที่กาหนด

ผู้รวบรวมข้อมูล
ผู้ดำเนินกำร
และสรุปรำยงำน
ผู้อานวยการ หัวหน้าสานัก

ผู้อานวยการ หัวหน้าสานัก

โครงกำรเชิงกลยุทธ์

1. โครงการบริหาร
สานักงาน
2. โครงการสารวจความ
ต้องการบริการวิชาการ
3. โครงการนาเสนอผลงาน
บริการวิชาการ
4. โครงการราชภัฏวิชาการ
5. โครงการจัดหาครุภัณฑ์
6. โครงการปรับปรุงห้อง
ประชุม

39
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการการให้บริการวิชาการ (ร้อยละ 65)
เป้ำประสงค์ที่ 1.1 สานักบริการวิชาการและจัดหารายได้มรี ะบบการบริหารจัดการการบริการวิชาการ เป็นที่พึ่งของชุมชน ท้องถิ่น และชี้นาแก้ปัญหาที่ตรงกับความต้องการ (ร้อยละ 65)
กลยุทธ์ที่ 1.1.2 พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาการบริการวิชาการอย่างมืออาชีพ (ร้อยละ 15)
มาตรการ :
1) จัดทาคู่มือหรือแนวปฏิบตั ิที่ดีในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบและดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) จัดส่งบุคลากรสายสนับสนุนร่วมพัฒนาสมรรถนะการทางานและพัฒนาทักษะเฉพาะในการให้บริการบริการวิชาการและการจัดหารายได้
3) กาหนดให้บุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
4) กาหนดให้บุคลากรสายสนับสนุนเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันที่ได้รับการรับรอง
5) ติดตามผลการนาความรู้และทักษะของการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรมาใช้ในการพัฒนางานที่รับผิดชอบ
น้ำหนัก
เป้ำหมำย
เกณฑ์กำรให้คะแนน ปี 2560
ผู้รวบรวมข้อมูล
ที่
ตัวชี้วดั
คำอธิบำย/ประเด็นกำรประเมิน
ผู้ดำเนินกำร
โครงกำรเชิงกลยุทธ์
(ร้อยละ) 60
61
1
2
3
4
5
และสรุปรำยงำน
8 ร้อยละบุคลากรที่
3 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ คานวณจากจานวนบุคลกรสายสนับสนุน ผู้อานวยการ หัวหน้าสานัก 7. โครงการพัฒนา
จัดทาคู่มือหรือ
80
90
60
70
80
90
100 ที่มีการจัดทาแนวปฏิบัติที่ดีหรือคูม่ ือการ
บุคลากร
แนวปฏิบัติที่ดีใน
ปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับจานวน
การปฏิบัติงาน
บุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด
9 ร้อยละของ
5 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ คานวณจากจานวนบุคลากรสาย
ผู้อานวยการ หัวหน้าสานัก
บุคลากรสาย
80
90
60
70
80
90
100 สนับสนุนทีไ่ ด้รับการเพิ่มพูนความรู้/
สนับสนุนทีไ่ ด้รับ
ประสบการณ์ อย่างน้อย 15 ชั่วโมง/ปี/
การพัฒนา
คน เปรียบเทียบกับจานวนบุคลากรสาย
สนับสนุนทั้งหมด โดยใช้บัญญัตไิ ตรยางศ์
เปรียบเทียบคะแนน กาหนดให้ 100
เท่ากับ 5
10 ร้อยละของ
2 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ คานวณจากจานวนบุคลกรสายสนับสนุน ผู้อานวยการ หัวหน้าสานัก
บุคลากรทีไ่ ด้รบั
50
55
40
45
50
55
60 ที่ได้รับการพัฒนาทักษะและการสือ่ สาร
การพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ เปรียบเทียบกับจานวน
การสื่อสาร
บุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด
ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ)

40
น้ำหนัก
เป้ำหมำย
เกณฑ์กำรให้คะแนน ปี 2560
(ร้อยละ) 60
61
1
2
3
4
11 ร้อยละของ
2 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
บุคลากรที่มีทักษะ
10
12
6
8
10
12
การสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ
12 ร้อยละของ
3 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
บุคลากรทีไ่ ด้นา
80
90
60
70
80
90
ความรู้และทักษะ
ของการพัฒนา
สมรรถนะของ
บุคลากรมาใช้ใน
การพัฒนางานที่
รับผิดชอบ
ที่

ตัวชี้วดั

ผู้รวบรวมข้อมูล
คำอธิบำย/ประเด็นกำรประเมิน
ผู้ดำเนินกำร
โครงกำรเชิงกลยุทธ์
5
และสรุปรำยงำน
ร้อยละ คานวณจากจานวนบุคลกรสายสนับสนุน ผู้อานวยการ หัวหน้าสานัก 7. โครงการพัฒนา
14 ทีม่ ีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
บุคลากร
เปรียบเทียบกับจานวนบุคลากรสาย
สนับสนุนทั้งหมด
ร้อยละ คานวณจากจานวนบุคลกรสายสนับสนุน ผู้อานวยการ หัวหน้าสานัก
100 ทีไ่ ด้นาความรู้และทักษะของการพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากรมาใช้ในการ
พัฒนางานที่รับผิดชอบ เปรียบเทียบกับ
จานวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการการให้บริการวิชาการ (ร้อยละ 65)
เป้ำประสงค์ที่ 1.1 สานักบริการวิชาการและจัดหารายได้มรี ะบบการบริหารจัดการการบริการวิชาการ เป็นที่พึ่งของชุมชน ท้องถิ่น และชี้นาแก้ปัญหาที่ตรงกับความต้องการ (ร้อยละ 65)
กลยุทธ์ที่ 1.1.3 ปรับระบบการบูรณาการบริการวิชาการกับพันธกิจอื่นของมหาวิทยาลัยและการนาองค์ความรู้ด้านการบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ (ร้อยละ 10)
มาตรการ :
1) กาหนดให้มโี ครงการบริการวิชาการมีการบูรณาการกับพันธกิจอืน่
2) กาหนดให้มีการจัดทาแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
3) กาหนดให้มีการรายงานผลการดาเนินงานโครงการบริการวิชาการ
4) กาหนดให้มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และยกย่องชมเชยบุคลากรที่มีการบูรณาการการบริการวิชาการกับพันธกิจอย่างชัดเจน
น้ำหนัก
เป้ำหมำย
เกณฑ์กำรให้คะแนน ปี 2560
ผู้รวบรวมข้อมูล
ที่
ตัวชี้วดั
คำอธิบำย/ประเด็นกำรประเมิน
ผู้ดำเนินกำร
โครงกำรเชิงกลยุทธ์
(ร้อยละ) 60
61
1
2
3
4
5
และสรุปรำยงำน
13 ร้อยละของโครงการ 5 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ คานวณจากจานวนโครงการบริการ
ผู้อานวยการ รองผู้อานวยการ 8. โครงการบริการวิชาการ
บริการวิชาการ
40
45
ฝ่ายบริการ
1 โปรแกรม 1 บริการ
30
35
40
45
50 วิชาการทีก่ ารบูรณากับพันธกิจและมีการ
ที่มีการบูรณากับ
วางแผนหรือแนวทางที่จะนาไปใช้
วิชาการ
วิชาการ
พันธกิจและมีการ
ประโยชน์เปรียบเทียบกับจานวน
วางแผนหรือ
โครงการบริการวิชาการทั้งหมดที่ได้รับ
แนวทางที่จะ
การจัดสรรงบประมาณในปีนั้นๆ
นาไปใช้ประโยชน์
(ระดับมหาวิทยาลัย)
14 ระดับความสาเร็จ
5 ปฏิบัติได้ ปฏิบัติได้ ปฏิบัติได้ ปฏิบัติได้ ปฏิบัติได้ ปฏิบัติได้ ปฏิบัติได้ 1. มี มคอ.3 หรือ มคอ.5 ที่มีการบูรณา ผู้อานวยการ รองผู้อานวยการ
3 ข้อ 4 ข้อ
1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ การการจัดเรียนการสอนกับการวิจัย
ของการดาเนินการ
ฝ่ายบริการ
บูรณาการการเรียน
การบริการวิชาการ หรือทานุบารุง
วิชาการ
การสอนกับการวิจัย
ศิลปวัฒนธรรม ทุกหลักสูตร
การบริการวิชาการ
2. มีกิจกรรมการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
หรือทานุบารุง
การบูรณาการการจัดเรียนการสอนกับ
ศิลปวัฒนธรรม
การวิจัย การบริการวิชาการ หรือทานุ
(ระดับมหาวิทยาลัย)
บารุงศิลปวัฒนธรรม ทุกคณะ
3. มีการจัดทาคูม่ ือการบูรณาการหรือ
แนวปฏิบัติที่ดีเผยแพร่สู่หน่วยงาน
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ที่

ตัวชี้วดั

น้ำหนัก
(ร้อยละ)

เป้ำหมำย
60
61

1

เกณฑ์กำรให้คะแนน ปี 2560
2
3
4

5

คำอธิบำย/ประเด็นกำรประเมิน

4. มีการประเมินความสาเร็จของการบูร
ณาการ
5. มีการยกย่องชมเชยบุคลากรทีม่ ี
การบูรณาการการจัดเรียนการสอนกับ
การวิจัย การบริการวิชาการ หรือทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรมที่เกิดผลกับ
นักศึกษาหรือชุมชนชัดเจน

ผู้รวบรวมข้อมูล
ผู้ดำเนินกำร
และสรุปรำยงำน

โครงกำรเชิงกลยุทธ์
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการการให้บริการวิชาการ (ร้อยละ 65)
เป้ำประสงค์ที่ 1.1 สานักบริการวิชาการและจัดหารายได้มรี ะบบการบริหารจัดการการบริการวิชาการ เป็นที่พึ่งของชุมชน ท้องถิ่น และชี้นาแก้ปัญหาที่ตรงกับความต้องการ (ร้อยละ 65)
กลยุทธ์ที่ 1.1.4 เสริมสร้างชุมชนต้นแบบให้มีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ (ร้อยละ 10)
มาตรการ :
1) กาหนดพื้นที่เป้าหมายในการบริการวิชาการเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งกับชุมชนแบบมีส่วนร่วม
2) กาหนดให้มีการจัดทาแผนบริการวิชาการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์การเป้าหมาย
3) กาหนดให้มีการพัฒนาในพื้นที่เป้าหมาย และชุมชนเป้าหมายมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
4) กาหนดให้มีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
5) กาหนดให้ทุกคณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการในพื้นที่เป้าหมาย
น้ำหนัก
เป้ำหมำย
เกณฑ์กำรให้คะแนน ปี 2560
ผู้รวบรวมข้อมูล
ที่
ตัวชี้วดั
คำอธิบำย/ประเด็นกำรประเมิน
ผู้ดำเนินกำร
โครงกำรเชิงกลยุทธ์
(ร้อยละ) 60
61
1
2
3
4
5
และสรุปรำยงำน
15 ระดับความสาเร็จ
4 ปฏิบัติได้ ปฏิบัติได้ ปฏิบัติได้ ปฏิบัติได้ ปฏิบัติได้ ปฏิบัติได้ ปฏิบัติได้ 1. กาหนดชุมชนหรือองค์การเป้าหมายของ ผู้อานวยการ รองผู้อานวยการ 8. โครงการบริการวิชาการ
4 ข้อ 5 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3-4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ การให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยมีความ
ของการเสริมสร้าง
ฝ่ายบริการ
1 โปรแกรม 1 บริการ
ร่
ว
มมื
อ
ระหว่
า
งคณะหรื
อ
หน่
ว
ยงาน
ศักยภาพการ
วิชาการ
วิชาการ
เทียบเท่า
บริการวิชาการ
9. โครงการพัฒนาชุมชน
2.
จั
ด
ท
าแผนบริ
ก
ารวิ
ช
าการโดยมี
ส
ว
่
นร่
ว
ม
แก่สังคม
ต้นแบบ
จากชุ
ม
ชนหรื
อ
องค์
ก
ารเป้
า
หมายที
ก
่
าหนด
(ระดับมหาวิทยาลัย)
ในข้อ 1
3. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายได้รับการ
พัฒนาและมีความเข้มแข็งที่มีหลักฐาน
ปรากฏชัดเจน
4. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายดาเนินการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
5. สถาบันสามารถสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนา
ชุมชนหรือองค์การเป้าหมาย
6. ทุกคณะมีส่วนร่วมในการดาเนินการตาม
แผนบริการวิชาการแก่สังคมของสถาบัน
ตามข้อ 2
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น้ำหนัก
เป้ำหมำย
(ร้อยละ) 60
61
16 ระดับความพึงพอใจ 3
3.50 4.00
ของผู้ใช้บริการด้าน
คะแนน คะแนน
การบริการวิชาการ
(ระดับมหาวิทยาลัย)
17 ระดับความพึง
3
3.50 4.00
พอใจของ
คะแนน คะแนน
ผู้ใช้บริการด้านการ
จัดหารายได้
ที่

ตัวชี้วดั

เกณฑ์กำรให้คะแนน ปี 2560
ผู้รวบรวมข้อมูล
คำอธิบำย/ประเด็นกำรประเมิน
ผู้ดำเนินกำร
โครงกำรเชิงกลยุทธ์
1
2
3
4
5
และสรุปรำยงำน
2.50- 3.00- 3.50- 4.00- 4.50 ใช้ผลคะแนนจากการสารวจความพึง
ผู้อานวยการ รองผู้อานวยการ 8. โครงการบริการวิชาการ
2.99 3.49 3.99 4.49 คะแนน พอใจของผู้ใช้บริการในโครงการพัฒนา
ฝ่ายบริการ
1 โปรแกรม 1 บริการ
คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน ขึ้นไป ชุมชนต้นแบบ
วิชาการ
วิชาการ
9. โครงการพัฒนาชุมชน
2.50- 3.00- 3.50- 4.00- 4.50 ใช้ผลคะแนนจากการสารวจความพึง
ผู้อานวยการ รองผู้อานวยการ ต้นแบบ
2.99 3.49 3.99 4.49 คะแนน พอใจของผู้ใช้บริการห้องประชุม
ฝ่ายจัดหารายได้
คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน ขึ้นไป
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างรายได้ (ร้อยละ 35)
เป้ำประสงค์ที่ 2.1 สานักบริการวิชาการและจัดหารายได้มีการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่าลดการสูญเสีย และเกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย (ร้อยละ 35)
กลยุทธ์ที่ 2.1.1 พัฒนาการบริหารจัดการรายได้ของมหาวิทยาลัย (ร้อยละ 35)
มำตรกำร :
1) จัดทาระบบและกลไกการบริหารจัดการอาคารและบริเวณพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเพื่อสามารถสร้างรายได้
2) จัดสร้างรายได้จากการบริการวิชาการ เช่น จัดทาหลักสูตรระยะสัน้ ที่ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการและแก้ปญ
ั หาของชุมชน
3) เพิ่มกิจกรรมหารายได้ช่องทางใหม่ และเพิ่มพูนรายได้จากทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์หรือลดการสูญเสีย เช่น ห้องประชุม หน่วยบริการชุดครุย ร้านค้ากิจกรรมสหกรณ์ โครงการน้าดืม่ เพชร
ราชภัฏ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ (อาคารน้าเพชร)
4) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และรณรงค์ ในการจัดหารายได้จากทรัพยากรในมหาวิทยาลัยด้วยสื่อ และเครื่องมือที่เข้าถึงเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม
5) จัดให้มีการปรับปรุงและพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกในการให้ บริการใช้อาคารและบริเวณพื้นที่ของมหาวิทยาลัย
น้ำหนัก
เป้ำหมำย
เกณฑ์กำรให้คะแนน ปี 2560
ผู้รวบรวมข้อมูล
ที่
ตัวชี้วดั
คำอธิบำย/ประเด็นกำรประเมิน
ผู้ดำเนินกำร
โครงกำรเชิงกลยุทธ์
(ร้อยละ) 60
61
1
2
3
4
5
และสรุปรำยงำน
18 จานวนหลักสูตร
15
1
2
1
2
3 คานวณจากจานวนหลักสูตรระยะสั้น ผู้อานวยการ รองผู้อานวยการ 10. โครงการพัฒนา
ระยะสั้นที่มีการ
หลักสูตร หลักสูตร
หลักสูตร หลักสูตร หลักสูตร ด้านการบริการวิชาการแก่สังคมทีม่ ีการ
ฝ่ายจัดหารายได้ หลักสูตรระยะสั้น
สร้างรายได้
สร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย
- ปฏิบัติได้ ปฏิบัติได้ ปฏิบัติได้ ปฏิบัติได้ 1. มีการจัดทาแนวปฏิบัติของการบริหาร ผู้อานวยการ รองผู้อานวยการ 5. โครงการจัดหาครุภัณฑ์
19 ระดับความสาเร็จ
10 ปฏิบัติได้ ปฏิบัติได้
3 ข้อ
4 ข้อ
1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ จัดการรายได้
ของการบริหาร
ฝ่ายจัดหารายได้ 6. โครงการปรับปรุง
จัดการรายได้จาก
2. มีข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการ
ห้องประชุม
ทรัพยากรภายใน
ทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยและ
11. โครงการจัดหารายได้
มหาวิทยาลัย
เผยแพร่สู่สาธารณะ
- ศูนย์ฝึกประสบการณ์
3. มีกิจกรรมที่จดั หารายได้จาก
วิชาชีพทางธุรกิจ (อาคาร
ทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัย
น้าเพชร)
4. มีการประเมินความสาเร็จของจัดการ
- หน่วยบริการห้อง
รายได้
ประชุมมหาวิทยาลัยฯ
- หน่วยบริการชุดครุย
ปริญญา
- ร้านค้ากิจกรรม
สหกรณ์
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น้ำหนัก
เป้ำหมำย
เกณฑ์กำรให้คะแนน ปี 2560
ผู้รวบรวมข้อมูล
คำอธิบำย/ประเด็นกำรประเมิน
ผู้ดำเนินกำร
โครงกำรเชิงกลยุทธ์
(ร้อยละ) 60
61
1
2
3
4
5
และสรุปรำยงำน
20 ระดับความสาเร็จ
10 ปฏิบัติได้ ปฏิบัติได้ ปฏิบัติได้ ปฏิบัติได้ ปฏิบัติได้ ปฏิบัติได้ ปฏิบัติได้ 1. มีกิจกรรมการจัดหารายได้จาก
ผู้อานวยการ รองผู้อานวยการ - โรงอาหารและบริหาร
4
ข้
อ
5
ข้
อ
1
ข้
อ
2
ข้
อ
3
ข้
อ
4
ข้
อ
5
ข้
อ
ของการจัดหารายได้
ทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยที่สนองใน
ฝ่ายจัดหารายได้ พื้นที่เพื่อประกอบธุรกิจ
ของมหาวิทยาลัย
รูปแบบการจัดหารายได้ที่หลากหลาย
- น้าดื่ม KPRU
2. มีการประชาสัมพันธ์ทรัพยากรของ
มหาวิทยาลัยเพื่อแสวงหารายได้
3. มีการจัดทาข้อมูล online เพื่อความ
สะดวกในการให้บริการแก่ประชาชน
ภายนอก
4. มีการประเมินความสาเร็จของจัดหา
รายได้
5. นาผลการประเมินความสาเร็จของ
การจัดหารายได้มาปรับปรุงการบริหาร
จัดการการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย
ที่

ตัวชี้วดั
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ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัด
วิสัยทัศน์

มุ่งให้บริการวิชาการ วิชาชีพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน ท้องถิ่น และ สังคม สร้างรายได้จากการให้บริการและการบริหารพืน้ ที่ให้เต็มศักยภาพ

พันธกิจ

1. ให้บริการวิชาการ วิชาชีพแก่ชุมชนท้องถิ่น และสังคม

2. บริหารและจัดหารายได้จากทรัพยากร

ประเด็น
ยุทธศำสตร์

1. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการการบริการวิชาการ

2. การบริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างรายได้

เป้ำประสงค์

1.1 สานักบริการวิชาการและจัดหารายได้มรี ะบบการบริหาร
จัดการการบริการวิชาการเป็นที่พงึ่ ของชุมชน ท้องถิ่น
และชี้นาแก้ปัญหาที่ตรงกับความต้องการ

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

1.1.1 เสริมสร้าง
ศักยภาพการ
บริการวิชาการ
แก่สังคม
(7 มาตรการ)

1.1.2 พัฒนา
บุคลากรเพื่อ
พัฒนาการบริการ
วิชาการและ
จัดหารายได้อย่าง
มืออาชีพ
(5 มาตรการ)

ตัวชี้วัดที่ 1-7

ตัวชี้วัดที่ 8-12

2.1 สานักบริการวิชาการและจัดหารายได้มีการบริหารจัดการ
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดการสูญเสีย และเกิดประโยชน์
ต่อมหาวิทยาลัย

1.1.3 ปรับระบบการบูร
ณาการบริการวิชาการกับ
พันธกิจอื่นมหาวิทยาลัย
และการนาองค์ความรู้
ด้านการบริการวิชาการไป
ใช้ประโยชน์
(4 มาตรการ)

1.1.4 เสริมสร้าง
ชุมชนต้นแบบให้
มีความเข้มแข็ง
พึ่งพาตนเองได้
(5 มาตรการ)

2.1.1 พัฒนาการ
บริหารจัดการ
รายได้ของ
มหาวิทยาลัย
(5 มาตรการ)

(8 มาตรการ)
ตัวชี้วัดที่ 13-14

ตัวชี้วัดที่ 15-17

ตัวชี้วัดที่ 18-20
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1.8 แผนที่กลยุทธ์ สำนักบริกำรวิชำกำรและจัดหำรำยได้ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
วิสัยทัศน์ : มุ่งให้บริการวิชาการ วิชาชีพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน ท้องถิ่น และสังคม สร้างรายได้จากการให้บริการและการบริหารพื้นที่ให้เต็ม
ศักยภาพ
ประเด็นยุทศำสตร์ที่ 1
ประเด็นยุทศำสตร์ที่ 2
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการการให้บริการวิชาการ

การบริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างรายได้

มิติด้าน
ประสิทธิผล

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เครือข่ายเกิดความร่วมมือ
และมีการบูรณาการงานร่วมกัน

ชุมชนได้รับการพัฒนาและ
นาความรู้ไปต่อยอด

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับ
ความสะดวกและยอมรับมหาวิทยาลัย

บุคลากรมี
ความมั่นคง
ในสาย
อาชีพ

การบริหาร
จัดการที่มี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มคุณภาพการ
บริการ

ผู้รับบริการมีความ
พึงพอใจ
ในการรับบริการ
วิชาการ
และการจัดหารายได้

มิติด้าน
คุณภาพ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------มหาวิทยาลัยมีเครือข่าย
ความร่วมมือบริการทาง
วิชาการของชุมชนต้นแบบ
การบริการวิชาการ
ที่มีคุณภาพ

มีหลักสูตรที่
ตอบสนองความ
ต้องการของท้องถิ่น

กิจกรรมความร่วมมือ
ที่หลากหลาย

บุคลากรมีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
ระบบการบริหารจัดการการบริการ
วิชาการและการจัดหารายได้ที่มี
ประสิทธิภาพ

ระบบและกลไกการจัดหา
รายได้ที่มีประสิทธิภาพ

มิติด้าน
ประสิทธิภาพ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สร้างเครือข่าย
ศักยภาพของการ
กิจกรรม
ความร่วมมือกับ
บริการวิชาการแก่
บริการ
หน่วยงาน
สังคม
วิชาการ
ภายนอก
พัฒนาการบริการวิชาการ
หลักสูตรที่ตอบสนองความ
ร่วมกับ คณะ/ศูนย์/สานัก
ต้องการของชุมชน

พัฒนาระบบ
ประชาสัมพันธ์

ระบบสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพ

ศักยภาพของการ
จัดหารายได้

บุคลากรที่มีศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน

การประชาสัมพันธ์
ที่เป็นปัจจุบัน

การบริหารจัดการ
การจัดหารายได้

มิติด้าน
พัฒนาองค์กร

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
การพัฒนาชุมชนต้นแบบ

พัฒนาหลักสูตร
ระยะสั้น

พัฒนาระบบการบูรณาการการบริการ
วิชาการและพันธกิจอื่นของมหาวิทยาลัย

พัฒนาทักษะและการ
สื่อสารภาษาต่างประเทศ
พัฒนาบุคลากรด้านการ
บริการวิชาการและการ
จัดหารายได้

พัฒนาการบริหารตาม
หลักธรรมาภิบาล
พัฒนาฐานข้อมูลการบริการ
วิชาการและทรัพยากรในการ
ก่อให้เกิดรายได้

พัฒนานโยบาย กฎ ระเบียบ
การจัดหารายได้ภายใต้
ขอบเขตพันธกิจสานัก
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ภำคผนวก

50
ภำคผนวก 1 : ตำรำงกำรวิเครำะห์ควำมสอดคล้องระหว่ำงแผนกลยุทธ์ ปี พ.ศ. 2556 – 2560 (ปรับปรุง พ.ศ. 2559) และแผนปฏิบัติรำชกำร ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2559 – 2560 ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร กับแผนและยุทธศำสตร์ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง
แผนกลยุทธ์

กรอบแผนอุดมศึกษำ

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและ

ยุทธศำสตร์อุดมศึกษำ

แผนพัฒนำกำรศึกษำ

นโยบำยกำรจัดสรร

มร.กำแพงเพชร

ระยะยำว 15 ปี ฉบับที่ 2

สังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 11

ฉบับที่ 11

ระดับอุดมศึกษำ ฉบับที่ 11

งบประมำณรำยจ่ำย

ปี 2556-2560
1. สร้างความเข้มแข็งของ
บุคลากร
และการวิจัยในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย

(ปี 2551-2565)
การพัฒนาบุคลากรใน
อุดมศึกษา

(ปี 2555-2559)
4.2 (1) พัฒนาคุณภาพทุน
มนุษย์ผ่านการพัฒนาระบบ
การศึกษา และการฝึกอบรม
องค์ความรู้และทักษะอย่าง
ต่อเนื่อง

บทบาทของมหาวิทยาลัยใน 2.3 (2) สร้างปัจจัยสนับสนุน
การพัฒนาขีดความสามารถใน ให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
การแข่งขันของประเทศ
การพัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี การวิจัยและ
นวัตกรรม

( ปี 2555-2559)
4.พัฒนาอาจารย์ให้เป็น
มืออาชีพ

6.นาประเทศพ้นวิกฤต
และชี้นาการพัฒนา ด้วย
งานวิจัยเชิงสร้างสรรค์

(ปี 2555-2559)
L = Leader of Change
Management for Quality
Education (All for Quality
Education and Quality
Education for All) (เปลีย่ นระบบ
การนาองค์กรให้ขับเคลื่อน
อุดมศึกษาแบบองค์รวม)
E = Educator Professional
(พัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ
และพัฒนาผูเ้ ชี่ยวชาญมืออาชีพให้
เป็นอาจารย์)

(คสช.) ปี 2558
8.การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

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

51
แผนกลยุทธ์

กรอบแผนอุดมศึกษำ

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและ

ยุทธศำสตร์อุดมศึกษำ

แผนพัฒนำกำรศึกษำ

นโยบำยกำรจัดสรร

มร.กำแพงเพชร

ระยะยำว 15 ปี ฉบับที่ 2

สังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 11

ฉบับที่ 11

ระดับอุดมศึกษำ ฉบับที่ 11

งบประมำณรำยจ่ำย

ปี 2556-2560
2. พัฒนาเครือข่ายทาง
วิชาการ

(ปี 2551-2565)
บทบาทของมหาวิทยาลัยใน
การพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ

3. เร่งรัดการ
สร้างภาพลักษณ์

ธรรมาภิบาลและการบริหาร
จัดการอุดมศึกษา

(ปี 2555-2559)
( ปี 2555-2559)
(ปี 2555-2559)
2.3 (2) สร้างปัจจัยสนับสนุนให้ 4.พัฒนาอาจารย์ให้เป็นมือ E = Educator Professional
เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อาชีพ
(พัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ
และพัฒนาผูเ้ ชี่ยวชาญมืออาชีพให้
เป็นอาจารย์)
4.2.4 สถาบันทางสังคม
โดยเฉพาะสถาบันครอบครัว
สถาบัน การศึกษา สถาบัน
ศาสนา และสถาบันชุมชน มี
บทบาทในการบ่มเพาะและหล่อ
หลอมเด็ก เยาวชนและคนไทย
ให้เป็นคนดีมีคณ
ุ ธรรมและ
จริยธรรมอย่างเข้มแข็งมากขึ้น
4.2 (2) เสริมสร้างธรรมาภิบาล
ด้วยการใช้กฎระเบียบต่างๆ ที่
โปร่งใส ตรวจสอบได้

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

7.บริการวิชาการเพื่อ
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

L = Leader of Change
Management for Quality
Education (All for Quality
Education and Quality
Education for All) (เปลีย่ นระบบ
การนาองค์กรให้ขับเคลื่อน
อุดมศึกษาแบบองค์รวม)

8.สร้างความเชื่อมั่นใน
คุณภาพของ
สถาบันอุดมศึกษา

S = Satang Utilization
8.การบริหารจัดการ
(ปฎิรูปการบริหารการเงินอุดมศึกษา บ้านเมืองทีด่ ี
เพื่อขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาสู่
ความเป็นเลิศ)

52
แผนกลยุทธ์

กรอบแผนอุดมศึกษำ

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและ

ยุทธศำสตร์อุดมศึกษำ

แผนพัฒนำกำรศึกษำ

นโยบำยกำรจัดสรร

มร.กำแพงเพชร

ระยะยำว 15 ปี ฉบับที่ 2

สังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 11

ฉบับที่ 11

ระดับอุดมศึกษำ ฉบับที่ 11

งบประมำณรำยจ่ำย

( ปี 2555-2559)
5.ยกระดับคุณภาพบัณฑิตอย่าง
ก้าวกระโดด
3.เปลี่ยนกระบวนทัศน์ด้าน
การศึกษา โดยให้ความสาคัญกับ
การพัฒนาระบบการรับ
นักศึกษาเพื่อเปิดโอกาสการ
เรียนรูต้ ามศักยภาพของผู้เรียน
ในทุกวัย

(ปี 2555-2559)
G = Graduated with Quality
and Social Responsibility
(ยกระดับคุณภาพบัณฑิตอย่างก้าว
กระโดด)
L = Leader of Change
Management for Quality
Education (All for Quality
Education and Quality
Education for All) (เปลีย่ นระบบ
การนาองค์กรให้ขับเคลื่อน
อุดมศึกษาแบบองค์รวม)

ปี 2556-2560
4. พัฒนาการจัด
การศึกษาก้าวไกลสู่
อาเซียน

(ปี 2551-2565)
(ปี 2555-2559)
บทบาทของมหาวิทยาลัยใน 2.3 (2) สร้างปัจจัยสนับสนุน
การพัฒนาขีดความสามารถ ให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ในการแข่งขันของประเทศ
การพัฒนาบุคลากรใน
อุดมศึกษา

4.2 (1) พัฒนาคุณภาพทุน
มนุษย์ผ่านการพัฒนาระบบ
การศึกษา และการฝึกอบรม
องค์ความรู้และทักษะอย่าง
ต่อเนื่อง

ธรรมาภิบาลและการบริหาร 4.2 (2) เสริมสร้างธรรมาภิ
จัดการอุดมศึกษา
บาลด้วยการใช้กฎระเบียบ
ต่างๆ ที่โปร่งใส ตรวจสอบได้

1.เปลี่ยนระบบการนาองค์กรให้
ขับเคลื่อนอุดมศึกษาแบบองค์
รวม
2.สร้างเอกภาพและคุณภาพของ S = Satang Utilization
ข้อมูลสถิติอดุ มศึกษาโดยศูนย์
(ปฎิรูปการบริหารการเงินอุดมศึกษา
สารสนเทศอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาสู่
ความเป็นเลิศ)

(คสช.) ปี 2558
4.การศึกษา สาธารณสุข
คุณธรรม จริยธรรม และ
คุณภาพชีวิต
8.การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี
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ภำคผนวก 2 : ตำรำงกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมสำนักบริกำรวิชำกำรและจัดหำรำยได้
จุดแข็ง (Strengths)

จุดอ่อน (Weaknesses)

S1 สานักมีพื้นที่เป้าหมายในการบริการวิชาการแก่สังคมที่ชัดเจน
S2 สานักมีงบประมาณและทรัพยากรสนับสนุนการบริการวิชาการแก่สังคมให้พื้นที่
เป้าหมายอย่างต่อเนื่อง
S3 สานักมีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่หลากหลายในการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคม เช่น โรงเรียน รพ.สต. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
S4 สานักมีทรัพยากรที่สามารถนามาสร้างมูลค่าเพิ่มได้ส่งผลต่อการให้บริการแก่
หน่วยงานภายนอกได้สะดวก ได้แก่ พื้นที่ให้เช่าจาหน่ายสินค้า โรงอาหาร
หอประชุม สนามกีฬา สระว่ายน้า ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ (อาคารน้า
เพชร) ร้านค้ากิจกรรมสหกรณ์ฯ โรงผลิตน้าดื่ม
S5 สานักมีสถานที่ในการรองรับการประชุมระดับชาติและนานาชาติ

W1 สานักมีการประชาสัมพันธ์ด้านการบริการวิชาการและทรัพยากรที่สามารถหา
รายได้ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่รับบริการยังไม่ทั่วถึง
W2 สานักมีข้อมูลเชิงลึกของพื้นที่เป้าหมายในการให้บริการวิชาการยังไม่เพียงพอ
W3 สานักมีระบบและกลไกการบูรณาการบริการวิชาการกับพันธกิจอื่นของ
มหาวิทยาลัยที่ยังไม่ชัดเจน
W4 สานักขาดระบบการให้บริการออนไลน์เพื่อให้หน่วยงาน/บุคคลภายใน
มหาวิทยาลัยภายนอกมหาวิทยาลัยเข้าใช้บริการ
W5 สานักบริหารจัดการทรัพย์สินและรายได้ ในบางกิจกรรมยังไม่ทากาไรได้
W6 สานักมีระบบและกลไกการกากับ ติดตาม ประเมินผล แต่ยังขาดการนาผล
การประเมินมาปรับปรุงรวมทั้งการประเมินผลกระทบของการให้บริการ
วิชาการต่อสังคมยังไม่ชัดเจน
W7 จานวนบุคลากรที่รับผิดชอบงานบริการวิชาการมีไม่เพียงพอกับภาระงาน
W8 บุคลากรมีทักษะในการสร้างสรรค์งานของการบริการวิชาการและจัดหา
รายได้น้อย
W9 สานักมีการประสานงานกับคณะกรรมการบริการวิชาการและจัดหารายได้
ตามโครงสร้างของสายงานการบริการวิชาการยังมีประสิทธิภาพน้อย
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โอกำส (Opportunities)

อุปสรรค (Threats)

O1 รัฐบาลมีวสิ ัยทัศน์และนโยบายในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนแบบยั่งยืนซึ่งเป็นโอกาสในการ
บริการวิชาการของสานักฯ
O2 รัฐบาลมีนโยบายการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่นและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจึงจัดสรรงบประมาณเพิ่ม
ในส่วนนี้ส่งผลให้สามารถนามาต่อยอดงานบริการวิชาการและงานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยได้
O3 สกอ./สมศ. กาหนดการบูรณาการงานบริการวิชาการกับภารกิจอื่นเป็นตัวชี้วัดองค์ประกอบที่สาคัญใน
การบริการวิชาการที่มีโอกาสพัฒนาให้การบริการวิชาการเกิดความเข้มแข็งยิ่งขึ้น
O4 มหาวิทยาลัยมีอัตลักษณ์ที่ส่งเสริมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
O5 มหาวิทยาลัยมีนโยบายและสนับสนุนงบประมาณให้ทุกโปรแกรมวิชาจัดทาโครงการบริการวิชาการใน
ลักษณะ 1 โปรแกรม 1 บริการวิชาการ
O6 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตร/กิจกรรม การอบรมที่หลากหลาย ทาให้สามารถขยายฐานการให้บริการ
วิชาการแก่ชุมชน และสนองความต้องการของผู้รับบริการได้มากขึ้น
O7 มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพของชุมชนและหน่วยงาน
O8 มหาวิทยาลัยมีองค์ความรูจ้ ากงานวิจัยที่สามารถนาไปบริการวิชาการในการสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชนท้องถิ่นโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่นและองค์กรอื่นจานวนมาก
O9 หน่วยงานอื่น ๆภายในมหาวิทยาลัยมีความพร้อมด้านอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้และบุคลากรที่เอื้อต่อ
การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่ชุมชน และสามารถให้บริการวิชาการนอกสถานที่ได้
O10 บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมีความรู้ความสามารถเฉพาะทางและพร้อมในการให้บริการวิชาการจน
เป็นที่ยอมรับของท้องถิ่น
O11 ชุมชนท้องถิ่นทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต้องการองค์ความรู้จากการวิจัยเพื่อตัดสินใจในการแก้ปญ
ั หา
และพัฒนาส่งผลให้มหาวิทยาลัยสามารถปรับองค์ความรู้ให้เหมาะสมกับการบริการวิชาการแก่สังคมได้
O12 เทคโนโลยีการสื่อสารมีความก้าวหน้าสามารถทาให้การประสานงานมีความสะดวก รวดเร็วและ
คล่องตัว

T1 ประชาชน ชุมชน และหน่วยงานภายนอก มีความต้องการรับบริการและ
ความช่วยเหลือในรูปแบบการให้เปล่า
T2 โครงการ/กิจกรรมการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ไม่ก่อให้เกิด
รายได้ให้แก่มหาวิทยาลัย
T3 ผู้นาชุมชนให้ความสาคัญในการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเป็นหลักก่อน จึงทาให้งบประมาณในการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งลดลง
T4 หน่วยงานจากภายนอกขาดการบูรณาการการพัฒนาชุมชนทาให้เกิดการ
ทางานซ้าซ้อน ทาให้ประชาชนเบือ่ หน่าย
T5 หน่วยงานภายนอกที่มีชื่อเสียงและมีภารกิจการบริการวิชาการเข้ามา
แข่งขัน
T6 หน่วยงานภายนอกขาดข้อมูลสารสนเทศแหล่งทรัพยากรการให้บริการ
วิชาการของมหาวิทยาลัย
T7 ความทันสมัยของเทคโนโลยีทาให้การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศทางวิชาการ
ขององค์กรในชุมชนท้องถิ่นได้ง่าย จึงทาให้มีความต้องการการรับบริการ
วิชาการลดลง
T8 สภาพเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกอยู่ในภาวะชะลอตัวทาให้รายได้ของ
ชุมชนลดลง ประชาชนจึงให้ความสนใจการบริการวิชาการลดลงเนื่องจาก
ต้องประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้
T9 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินไม่เอื้อต่อการจัดหารายได้ในเชิงธุรกิจ
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แบบประเมินกำรให้คะแนนกำรจัดลำดับควำมสำคัญของกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม
คำชี้แจง การให้น้าหนักคะแนนเพื่อจัดลาดับความสาคัญของจุดแข็งให้คณะกรรมการพิจารณาดังนี้
1. ระดับผลกระทบ/ความสาคัญของจุดแข็งที่มีต่อองค์กร (จุดแข็งที่พิจารณานั้นมีผลกระทบหรือ
ความสาคัญต่อองค์กรในระดับใด)
2. ระดับศักยภาพจริง/ความเป็นจริงของจุดแข็งที่มีต่อองค์กร (จุดแข็งที่พิจารณาอยู่นั้นมีระดับ
ความเป็นจริงของจุดแข็งต่อองค์กรในระดับใด)
เกณฑ์การให้คะแนน 1=ต่ามาก 2=ต่า 3=ปานกลาง 4=สูง 5= สูงมาก
ระดับผลกระทบ/ควำมสำคัญ ระดับศักยภาพจริง/ความเป็น
จุดแข็ง
ของจุดแข็งที่มีต่อองค์กร
จริงของจุดแข็งที่มีต่อองค์กร
5
4
3
2 1 5 4 3 2 1
S1 สานักมีพื้นที่เป้าหมายในการบริการวิชาการแก่
สังคมที่ชัดเจน
S2 สานักมีงบประมาณและทรัพยากรสนับสนุน
การบริการวิชาการแก่สังคมให้พื้นที่เป้าหมาย
อย่างต่อเนื่อง
S3 สานักมีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกที่หลากหลายในการให้บริการวิชาการ
แก่สังคม เช่น โรงเรียน รพ.สต. องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
S4 สานักมีทรัพยากรทีส่ ามารถนามาสร้าง
มูลค่าเพิม่ ได้ส่งผลต่อการให้บริการแก่
หน่วยงานภายนอกได้สะดวก ได้แก่ พื้นที่ให้
เช่าจาหน่ายสินค้า โรงอาหาร หอประชุม
สนามกีฬา สระว่ายน้า ศูนย์ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพฯ (อาคารน้าเพชร) ร้านค้ากิจกรรม
สหกรณ์ฯ โรงผลิตน้าดืม่
S5 สานักมีสถานที่ในการรองรับการประชุม
ระดับชาติและนานาชาติ
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คำชี้แจง การให้น้าหนักคะแนนเพื่อจัดลาดับความสาคัญของจุดอ่อนให้คณะกรรมการพิจารณาจุดอ่อน
ดังนี้
1. ระดับผลกระทบ/ความสาคัญของจุดอ่อนที่มีต่อองค์กร (จุดอ่อนที่พิจารณานั้นมีผลกระทบหรือ
ความสาคัญต่อองค์กรระดับใด)
2. ระดับศักยภาพจริง/ความเป็นจริงของจุดอ่อนที่มีต่อองค์กร (จุดอ่อนที่พิจารณาอยู่นั้นมีระดับ
ความเป็นจริงของจุดอ่อนต่อองค์กรในระดับใด)
เกณฑ์การให้คะแนน 1=ต่ามาก 2=ต่า 3=ปานกลาง 4=สูง 5= สูงมาก
ระดับผลกระทบ/ควำมสำคัญ ระดับศักยภำพจริง/ควำมเป็น
จุดอ่อน
ของจุดอ่อนที่มีต่อองค์กร
จริงของจุดอ่อนที่มีต่อองค์กร
5
4
3
2 1 5 4 3 2 1
W1 สานักมีการประชาสัมพันธ์ด้านการบริการ
วิชาการและทรัพยากรที่สามารถหารายได้ให้
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่รบั บริการยังไม่ทั่วถึง
W2 สานักมีข้อมูลเชิงลึกของพื้นที่เป้าหมายในการ
ให้บริการวิชาการยังไม่เพียงพอ
W3 สานักมีระบบและกลไกการบูรณาการบริการ
วิชาการกับพันธกิจอื่นของมหาวิทยาลัยที่ยังไม่
ชัดเจน
W4 สานักขาดระบบการให้บริการออนไลน์เพื่อให้
หน่วยงาน/บุคคลภายในมหาวิทยาลัยภายนอก
มหาวิทยาลัยเข้าใช้บริการ
W5 สานักบริหารจัดการทรัพย์สินและรายได้ ในบาง
กิจกรรมยังไม่ทากาไรได้
W6 สานักมีระบบและกลไกการกากับ ติดตาม
ประเมินผล แต่ยังขาดการนาผลการประเมินมา
ปรับปรุงรวมทั้งการประเมินผลกระทบของการ
ให้บริการวิชาการต่อสังคมยังไม่ชดั เจน
W7 จานวนบุคลากรทีร่ ับผิดชอบงานบริการวิชาการ
มีไม่เพียงพอกับภาระงาน
W8 บุคลากรมีทักษะในการสร้างสรรค์งานของการ
บริการวิชาการและจัดหารายได้นอ้ ย
W9 สานักมีการประสานงานกับคณะกรรมการ
บริการวิชาการและจัดหารายได้ตามโครงสร้าง
ของสายงานการบริการวิชาการยังมี
ประสิทธิภาพน้อย
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คำชี้แจง การให้น้าหนักคะแนนเพื่อจัดลาดับความสาคัญของโอกาสให้คณะกรรมการพิจารณาโอกาสดังนี้
1. ระดับความสาคัญของโอกาสที่ส่งผลกระทบต่อองค์กร (โอกาสที่พิจารณานั้นความเป็นไปได้ที่
ส่งผลกระทบหรือความสาคัญต่อองค์กรในระดับใด)
2. ระดับความเป็นจริงของโอกาสที่เกิดขึ้นในองค์กร (โอกาสที่พิจารณาอยู่นั้นได้เกิดขึ้นจริงและ
องค์กรเห็นว่ามีความสาคัญในการนามาใช้ในระดับใด)
เกณฑ์การให้คะแนน 1=ต่ามาก 2=ต่า 3=ปานกลาง 4=สูง 5= สูงมาก
ระดับควำมสำคัญของโอกำสที่
ระดับควำมเป็นจริงของ
โอกำส
ส่งผลกระทบต่อองค์กร
โอกำสที่องค์กรได้นำมำใช้
5
4
3 2 1 5 4 3 2 1
O1 รัฐบาลมีวสิ ัยทัศน์และนโยบายในการสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชนแบบยั่งยืนซึ่งเป็นโอกาสใน
การบริการวิชาการของสานักฯ
O2 รัฐบาลมีนโยบายการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่น
และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจึงจัดสรร
งบประมาณเพิ่มในส่วนนี้ส่งผลให้สามารถนามา
ต่อยอดงานบริการวิชาการและงานสร้างสรรค์
ของมหาวิทยาลัยได้
O3 สกอ./สมศ. กาหนดการบูรณาการงานบริการ
วิชาการกับภารกิจอื่นเป็นตัวชี้วัดองค์ประกอบที่
สาคัญในการบริการวิชาการที่มีโอกาสพัฒนาให้
การบริการวิชาการเกิดความเข้มแข็งยิ่งขึ้น
O4 มหาวิทยาลัยมีอัตลักษณ์ที่ส่งเสริมเพื่อพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่นท้องถิ่น
O5 มหาวิทยาลัยมีนโยบายและสนับสนุน
งบประมาณให้ทุกโปรแกรมวิชาจัดทาโครงการ
บริการวิชาการในลักษณะ 1 โปรแกรม 1 บริการ
วิชาการ
O6 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตร/กิจกรรม การอบรมที่
หลากหลาย ทาให้สามารถขยายฐานการ
ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน และสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการได้มากขึ้น
O7 มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายความร่วมมือในการ
พัฒนาศักยภาพของชุมชนและหน่วยงาน
O8 มหาวิทยาลัยมีองค์ความรูจ้ ากงานวิจัยที่
สามารถนาไปบริการวิชาการในการสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่นโครงการบริการ
วิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่นและองค์กรอื่นจานวน
มาก
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โอกำส
O9 หน่วยงานอื่น ๆภายในมหาวิทยาลัยมีความ
พร้อมด้านอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้และ
บุคลากรที่เอื้อต่อการเรียนการสอน การวิจัย
การบริการวิชาการแก่ชุมชน และสามารถ
ให้บริการวิชาการนอกสถานที่ได้
O10 บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมีความรู้
ความสามารถเฉพาะทางและพร้อมในการ
ให้บริการวิชาการจนเป็นที่ยอมรับของท้องถิ่น
O11 ชุมชนท้องถิ่นทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ต้องการองค์ความรู้จากการวิจัยเพื่อตัดสินใจใน
การแก้ปัญหาและพัฒนาส่งผลให้มหาวิทยาลัย
สามารถปรับองค์ความรู้ให้เหมาะสมกับการ
บริการวิชาการแก่สังคมได้
O12 เทคโนโลยีการสื่อสารมีความก้าวหน้าสามารถ
ทาให้การประสานงานมีความสะดวก รวดเร็ว
และคล่องตัว

ระดับควำมสำคัญของโอกำสที่
ส่งผลกระทบต่อองค์กร
5
4
3 2 1

ระดับควำมเป็นจริงของ
โอกำสที่องค์กรได้นำมำใช้
5 4 3 2 1
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คำชี้แจง การให้น้าหนักคะแนนเพื่อจัดลาดับความสาคัญของอุปสรรคให้คณะกรรมการพิจารณาดังนี้
1. ระดับความสาคัญของอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อองค์กร (อุปสรรคที่พิจารณานั้นความเป็นไป
ได้ที่ส่งผลกระทบหรือความสาคัญต่อองค์กรในระดับใด)
2. ระดับความเป็นจริงของอุปสรรคที่เกิดขึ้นในองค์กร (อุปสรรคที่พิจารณาอยู่นั้นได้เกิดขึ้นจริง
และองค์กรเห็นว่ามีความสาคัญในการนามาใช้ในระดับใด)
เกณฑ์การให้คะแนน 1=ต่ามาก 2=ต่า 3=ปานกลาง 4=สูง 5= สูงมาก
ระดับความสาคัญของอุปสรรคที่
ระดับความเป็นจริงของ
อุปสรรค
ส่งผลกระทบต่อองค์กร
อุปสรรคทีเ่ กิดขึ้นในองค์กร
5 4 3
2
1
5 4 3 2 1
T1 ประชาชน ชุมชน และหน่วยงานภายนอก มี
ความต้องการรับบริการและความช่วยเหลือใน
รูปแบบการให้เปล่า
T2 โครงการ/กิจกรรมการบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ให้แก่
มหาวิทยาลัย
T3 ผู้นาชุมชนให้ความสาคัญในการจัดสรร
งบประมาณเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเป็น
หลักก่อน จึงทาให้งบประมาณในการพัฒนา
ชุมชนเข้มแข็งลดลง
T4 หน่วยงานจากภายนอกขาดการบูรณาการการ
พัฒนาชุมชนทาให้เกิดการทางานซ้าซ้อน ทา
ให้ประชาชนเบื่อหน่าย
T5 หน่วยงานภายนอกที่มีชื่อเสียงและมีภารกิจ
การบริการวิชาการเข้ามาแข่งขัน
T6 หน่วยงานภายนอกขาดข้อมูลสารสนเทศแหล่ง
ทรัพยากรการให้บริการ วิชาการของ
มหาวิทยาลัย
T7 ความทันสมัยของเทคโนโลยีทาให้การเข้าถึง
ข้อมูลสารสนเทศทางวิชาการขององค์กรใน
ชุมชนท้องถิ่นได้ง่าย จึงทาให้มีความต้องการ
การรับบริการวิชาการลดลง
T8 สภาพเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกอยู่ใน
ภาวะชะลอตัวทาให้รายได้ของชุมชนลดลง
ประชาชนจึงให้ความสนใจการบริการวิชาการ
ลดลงเนื่องจากต้องประกอบอาชีพเพื่อสร้าง
รายได้
T9 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินไม่เอื้อต่อการจัดหา
รายได้ในเชิงธุรกิจ
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โครงกำรที่สำนักบริกำรวิชำกำรและจัดหำรำยได้ต้องดำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อโครงกำร
1 โครงการบริหารสานักงาน
1.1 กิจกรรมจัดทาระเบียบหลักเกณฑ์และคู่มือการให้บริการวิชาการ
1.2 กิจกรรมสารสนเทศการบริการวิชาการ
1.3 กิจกรรมด้านการเงินและการพัสดุ
1.4 กิจกรรมการประชาสัมพันธ์
1.5 กิจกรรมควบคุมติดตามและรายงานผลการดาเนินงาน
1.6 กิจกรรมพัฒนาระบบและกลไกการสื่อสารและการสร้างเครือข่ายการ
บริการวิชาการวิชาชีพ
1.7 กิจกรรมพัฒนาระบบแผนงาน ประกันคุณภาพ ตรวจสอบภายในและ
บริหารความเสี่ยง
1.8 กิจกรรมพัฒนาระบบการบริหารการจัดหารายได้
2 โครงการสารวจความต้องการรับบริการวิชาการ
3 โครงการนาเสนอผลงานบริการวิชาการ
4 โครงการราชภัฏวิชาการ
5 โครงการจัดหาครุภัณฑ์
6 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
7 โครงการพัฒนาบุคลากร
8 โครงการบริการวิชาการ 1 โปรแกรม 1 บริการวิชาการ
9 โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบ
10 โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น
11 โครงการจัดหารายได้
- ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ (อาคารน้าเพชร)
- หน่วยบริการห้องประชุมมหาวิทยาลัยฯ
- หน่วยบริการชุดครุยปริญญา
- ร้านค้ากิจกรรมสหกรณ์
- โรงอาหารและบริหารพื้นที่เพื่อประกอบธุรกิจ
- น้าดื่ม KPRU
รวมทั้งสิ้น

งบประมำณ
30,000

30,000
60,000
20,000
26,000
68,000
40,000
2,990,000
200,000
26,000
-

3,490,000
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แผนปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 สำนักบริกำรวิชำกำรและจัดหำรำยได้
โครงกำรและงบประมำณตำมยุทธศำสตร์ สำนักบริกำรวิชำกำรและจัดหำรำยได้ ประจำปีงบประมำณ 2559
ประเด็นยุทธศำสตร์
1. การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการการให้บริการ
วิชาการ
2. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย
เพื่อสร้างรายได้

โครงกำร/กิจกรรม
1. โครงการบริหารสานักงาน
2. โครงการสารวจความต้องการรับบริการวิชาการ
3. โครงการนาเสนอผลงานบริการวิชาการ
4. โครงการราชภัฏวิชาการ
5. โครงการจัดหาครุภัณฑ์
6. โครงการปรับปรุงห้องประชุม
7. โครงการพัฒนาบุคลากร
8. โครงการบริการวิชาการ 1 โปรแกรม 1 บริการวิชาการ
9. โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบ
10. โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น
11. โครงการจัดหารายได้
- ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ (อาคารน้าเพชร)
- หน่วยบริการห้องประชุมมหาวิทยาลัยฯ
- หน่วยบริการชุดครุยปริญญา
- ร้านค้ากิจกรรมสหกรณ์
- โรงอาหารและบริหารพื้นที่เพื่อประกอบธุรกิจ
- น้าดื่ม KPRU
รวมทั้งสิ้น

บ.กศ.
30,000
30,000
60,000
26,000
40,000
26,000
-

แหล่งงบ
กศ.บป. บัณฑิตศึกษำ
-

แผ่นดิน
20,000
68,000
2,900,000
200,000
-

รวม
30,000
30,000
60,000
20,000
26,000
68,000
40,000
2,990,000
200,000
26,000
-

3,490,000

62
เปรียบเทียบผลกำรทบทวนแผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 กับ แผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
แผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559

แผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560

จุดแข็ง (Strengths)
S1 สานักมีพื้นที่เป้าหมายในการบริการวิชาการแก่สังคมที่ชัดเจน
S2 สานักมีงบประมาณและทรัพยากรสนับสนุนการบริการวิชาการแก่สังคมให้พื้นที่เป้าหมาย
อย่างต่อเนื่อง
S3 สานักมีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่หลากหลายในการให้บริการวิชาการ
แก่สังคม เช่น โรงเรียน รพ.สต. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สานักงานเกษตรจังหวัด
S4 สานักมีคณะทางาน ซึ่งเป็นผู้ทรี่ ับผิดชอบหลักด้านการบริการวิชาการจากทุกหน่วยงาน
S5 สานักมีทรัพยากรทีส่ ามารถนามาสร้างมูลค่าเพิ่มได้ส่งผลต่อการให้บริการแก่หน่วยงาน
ภายนอกได้สะดวก เช่น ศูนย์ส่งเสริมและตรวจสอบการผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัย
ทางอาหาร ศูนย์แพทย์ทางเลือก ศูนย์ส่งเสริมและบริการสุขภาพ สนามกีฬา สระว่ายน้า
เป็นต้น
S6 สานักมีอาคารสถานที่และพื้นที่ให้เช่าบริการ ในงานและพิธีการต่างๆ เช่น พื้นที่ให้เช่า
โรงอาหาร หอประชุม เป็นต้น
S7 สานักมีกิจบริการที่สามารถทารายได้ให้กับมหาวิทยาลัย เช่น ร้านค้าสหกรณ์ฯ
S8 สานักมีสถานที่ในการรองรับการประชุมระดับชาติและนานาชาติ
จุดอ่อน (Weakness)
W1 สานักขาดการประชาสัมพันธ์ด้านการบริการวิชาการและทรัพยากรที่สามารถหารายได้
ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่รับบริการ
W2 สานักมีข้อมูลเชิงลึกของพื้นที่เป้าหมายยังไม่เพียงพอในการให้บริการวิชาการ
W3 สานักไม่มีระบบและกลไกการบูรณาการบริการวิชาการกับพันธกิจอื่นของมหาวิทยาลัย
W4 สานักไม่มีระบบการให้บริการผ่านระบบออนไลน์เพื่อให้หน่วย/บุคคลภายในมหาวิทยาลัย
ภายนอกมหาวิทยาลัยใช้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับศักยภาพของมหาวิทยาลัย
W5 สานักไม่มีระบบและกลไกการจัดการทรัพย์สินและรายได้

จุดแข็ง (Strengths)
S1 สานักมีพื้นที่เป้าหมายในการบริการวิชาการแก่สังคมที่ชัดเจน
S2 สานักมีงบประมาณและทรัพยากรสนับสนุนการบริการวิชาการแก่สังคมให้พื้นที่เป้าหมาย
อย่างต่อเนื่อง
S3 สานักมีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่หลากหลายในการให้บริการวิชาการ
แก่สังคม เช่น โรงเรียน รพ.สต. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
S4 สานักมีทรัพยากรทีส่ ามารถนามาสร้างมูลค่าเพิ่มได้ส่งผลต่อการให้บริการแก่หน่วยงาน
ภายนอกได้สะดวก ได้แก่ พื้นที่ให้เช่าจาหน่ายสินค้า โรงอาหาร หอประชุม สนามกีฬา
สระว่ายน้า ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ (อาคารน้าเพชร) ร้านค้ากิจกรรมสหกรณ์ฯ
โรงผลิตน้าดืม่
S5 สานักมีสถานที่ในการรองรับการประชุมระดับชาติและนานาชาติ

จุดอ่อน (Weakness)
W1 สานักมีการประชาสัมพันธ์ด้านการบริการวิชาการและทรัพยากรที่สามารถหารายได้
ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่รับบริการยังไม่ทั่วถึง
W2 สานักมีข้อมูลเชิงลึกของพื้นที่เป้าหมายในการให้บริการวิชาการยังไม่เพียงพอ
W3 สานักมีระบบและกลไกการบูรณาการบริการวิชาการกับพันธกิจอื่นของมหาวิทยาลัย
ที่ยังไม่ชัดเจน
W4 สานักขาดระบบการให้บริการออนไลน์เพื่อให้หน่วยงาน/บุคคลภายในมหาวิทยาลัย
ภายนอกมหาวิทยาลัยเข้าใช้บริการ
W5 สานักบริหารจัดการทรัพย์สินและรายได้ ในบางกิจกรรมยังไม่ทากาไรได้
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W6 สานักไม่มีระบบและกลไกการกากับ ติดตาม ประเมินผล และนาผลการประเมิน
มาปรับปรุงการบริการวิชาการและจัดหารายได้อย่างเป็นระบบ
W7 จานวนบุคลากรทีร่ ับผิดชอบงานบริการวิชาการยังไม่เพียงพอกับภาระงาน
W8 บุคลากรมีทักษะในการสร้างสรรค์งานของการบริการวิชาการและจัดหารายได้น้อย
โอกำส (Opportunities)
O1 รัฐบาลมีวสิ ัยทัศน์และนโยบายในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนแบบยั่งยืน
ซึ่งเป็นโอกาสในการบริการวิชาการของสานักฯ
O2 รัฐบาลมีนโยบายการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่น และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจึงจัดสรร
งบประมาณเพิ่มในส่วนนี้ ส่งผลให้สามารถนามาต่อยอดงานบริการวิชาการและ
งานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยได้
O3 สกอ./สมศ. กาหนดการบูรณาการงานบริการวิชาการกับภารกิจอื่น เป็นตัวชี้วัด
องค์ประกอบที่สาคัญในการบริการวิชาการที่มีโอกาสพัฒนาให้การบริการวิชาการ
เกิดความเข้มแข็งยิ่งขึ้น
O4 มหาวิทยาลัยมีอัตลักษณ์ที่ส่งเสริมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นท้องถิ่น
O5 มหาวิทยาลัยมีนโยบายและสนับสนุนงบประมาณให้ทุกโปรแกรมวิชาจัดทาโครงการ
บริการวิชาการในลักษณะ 1 โปรแกรม 1 บริการวิชาการ
O6 รัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้กับมหาวิทยาลัยในการดาเนินการบริการวิชาการแก่ชุมชน
O7 สภาพเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกอยู่ในภาวะชะลอตัวทาให้รายได้ของชุมชนลดลง
ดังนั้น สานักฯจึงมีประเด็นในการส่งเสริมอาชีพทางเลือกให้กับประชาชนในชุมชน
O8 มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพของชุมชน และหน่วยงาน
O9 มหาวิทยาลัยมีองค์ความรูจ้ ากงานวิจัยที่สามารถนาไปบริการวิชาการในการสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่นโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่นและองค์กรอื่น
จานวนมาก
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W6 สานักมีระบบและกลไกการกากับ ติดตาม ประเมินผล แต่ยังขาดการนาผลการประเมิน
มาปรับปรุงรวมทั้งการประเมินผลกระทบของการให้บริการวิชาการต่อสังคมยังไม่ชัดเจน
W7 จานวนบุคลากรทีร่ ับผิดชอบงานบริการวิชาการมีไม่เพียงพอกับภาระงาน
W8 บุคลากรมีทักษะในการสร้างสรรค์งานของการบริการวิชาการและจัดหารายได้น้อย
W9 สานักมีการประสานงานกับคณะกรรมการบริการวิชาการและจัดหารายได้ตามโครงสร้าง
ของสายงานการบริการวิชาการยังมีประสิทธิภาพน้อย
โอกำส (Opportunities)
O1 รัฐบาลมีวสิ ัยทัศน์และนโยบายในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนแบบยั่งยืน
ซึ่งเป็นโอกาสในการบริการวิชาการของสานักฯ
O2 รัฐบาลมีนโยบายการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่นและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจึงจัดสรร
งบประมาณเพิ่มในส่วนนี้ส่งผลให้สามารถนามาต่อยอดงานบริการวิชาการและ
งานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยได้
O3 สกอ./สมศ. กาหนดการบูรณาการงานบริการวิชาการกับภารกิจอื่นเป็นตัวชี้วัด
องค์ประกอบที่สาคัญในการบริการวิชาการที่มีโอกาสพัฒนาให้การบริการวิชาการ
เกิดความเข้มแข็งยิ่งขึ้น
O4 มหาวิทยาลัยมีอัตลักษณ์ที่ส่งเสริมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
O5 มหาวิทยาลัยมีนโยบายและสนับสนุนงบประมาณให้ทุกโปรแกรมวิชาจัดทาโครงการ
บริการวิชาการในลักษณะ 1 โปรแกรม 1 บริการวิชาการ
O6 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตร/กิจกรรม การอบรมที่หลากหลาย ทาให้สามารถขยายฐาน
การให้บริการวิชาการแก่ชุมชน และสนองความต้องการของผู้รับบริการได้มากขึ้น
O7 มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพของชุมชนและหน่วยงาน
O8 มหาวิทยาลัยมีองค์ความรูจ้ ากงานวิจัยที่สามารถนาไปบริการวิชาการในการสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่นโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่นและองค์กรอื่น
จานวนมาก
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O10 ชุมชนท้องถิ่นทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต้องการองค์ความรู้จากการวิจัยเพื่อตัดสินใจ
ในการแก้ปัญหาและพัฒนาส่งผลให้มหาวิทยาลัยสามารถปรับองค์ความรู้ให้เหมาะสม
กับการบริการวิชาการแก่สังคมได้
O11 เทคโนโลยีการสื่อสารมีความก้าวหน้าสามารถทาให้การประสานงานมีความสะดวก
รวดเร็ว และคล่องตัว
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O9 หน่วยงานอื่น ๆภายในมหาวิทยาลัยมีความพร้อมด้านอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้และ
บุคลากรที่เอื้อต่อการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่ชุมชน และสามารถ
ให้บริการวิชาการนอกสถานที่ได้
O10 บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมีความรู้ความสามารถเฉพาะทางและพร้อมในการ
ให้บริการวิชาการจนเป็นที่ยอมรับของท้องถิ่น
O11 ชุมชนท้องถิ่นทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต้องการองค์ความรู้จากการวิจัยเพื่อตัดสินใจ
ในการแก้ปัญหาและพัฒนาส่งผลให้มหาวิทยาลัยสามารถปรับองค์ความรู้ให้เหมาะสม
กับการบริการวิชาการแก่สังคมได้
O12 เทคโนโลยีการสื่อสารมีความก้าวหน้าสามารถทาให้การประสานงานมีความสะดวก
รวดเร็วและคล่องตัว
ภัยคุกคำม (Threats)
ภัยคุกคำม (Threats)
T1 นโยบายพรรคการเมืองในลักษณะประชานิยมทาให้ประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่รอรับ
T1 ประชาชน ชุมชน และหน่วยงานภายนอก มีความต้องการรับบริการและความช่วยเหลือ
การช่วยเหลือเพียงอย่างเดียวไม่ให้ความสาคัญกับการพึงพากันเองในชุมชน จึงไม่สนใจ
ในรูปแบบการให้เปล่า
รับบริการวิชาการจากหน่วยงานของมหาวิทยาลัย
T2 โครงการ/กิจกรรมการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
T2 ประเทศประสบปัญหาเศรษฐกิจตกต่าทาให้หน่วยงานภาครัฐให้ความสาคัญกับการบริการ
ให้แก่มหาวิทยาลัย
วิชาการน้อยลงเนื่องจากต้องนางบประมาณไปพัฒนาในด้านอื่น
T3 ผู้นาชุมชนให้ความสาคัญในการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
T3 ผู้นาชุมชนให้ความสาคัญในการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเป็นหลัก
เป็นหลักก่อน จึงทาให้งบประมาณในการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งลดลง
ก่อน จึงทาให้งบประมาณในการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งลดลง
T4 หน่วยงานจากภายนอกขาดการบูรณาการการพัฒนาชุมชนทาให้เกิดการทางานซ้าซ้อน
T4 หน่วยงานจากภายนอกขาดการบูรณาการการพัฒนาชุมชนทาให้เกิดการทางานซ้าซ้อน
ทาให้ประชาชนเบื่อหน่าย
ทาให้ประชาชนเบื่อหน่าย
T5 หน่วยงานภายนอกที่มีชื่อเสียงและมีภารกิจการบริการวิชาการเข้ามาแข่งขัน
T5 ประชาชน ชุมชน และหน่วยงานภายนอก มีความต้องการรับบริการและความช่วยเหลือ T6 หน่วยงานภายนอกขาดข้อมูลสารสนเทศแหล่งทรัพยากรการให้บริการวิชาการ
ในรูปแบบการให้เปล่า
ของมหาวิทยาลัย
T6 ความทันสมัยของเทคโนโลยีทาให้การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศทางวิชาการขององค์กร
T7 ความทันสมัยของเทคโนโลยีทาให้การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศทางวิชาการขององค์กร
ในชุมชนท้องถิ่นได้ง่าย จึงทาให้มีความต้องการการรับบริการวิชาการลดลง
ในชุมชนท้องถิ่นได้ง่าย จึงทาให้มีความต้องการการรับบริการวิชาการลดลง
T7 หน่วยงานภายนอกที่มีชื่อเสียงและมีภารกิจการบริการวิชาการเข้ามาแข่งขัน

65
แผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
T8 หน่วยงานภายนอกขาดข้อมูลสารสนเทศแหล่งทรัพยากรหารให้บริการวิชาการ
ของมหาวิทยาลัย
พันธกิจ (Mission)
1. ให้บริการวิชาการ วิชาชีพ แก่ชุมชนท้องถิ่น และสังคม
2. บูรณาการงานบริการวิชาการกับพันธกิจอื่นของมหาวิทยาลัย
3. บริหารและจัดหารายได้จากทรัพยากร
4. เผยแพร่องค์ความรู้และสร้างเครือข่ายการบริการวิชาการ
ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic Issues)
1. การพัฒนาระบบกลไกให้บริการวิชาการ
2. การส่งเสริมการบูรณาการงานบริการวิชาการกับพันธกิจด้านอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย
3. การบริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างรายได้
4. การสื่อสารและการสร้างเครือข่ายการบริการวิชาการ วิชาชีพ ของมหาวิทยาลัยกับองค์กร
ภายนอก
เป้ำประสงค์ (Goals)
1. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกในการบริการวิชาการ เป็นที่พึ่งของชุมชน ท้องถิ่น
และชี้นาแก้ปัญหาที่ตรงกับความต้องการ
2. มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการงานบริการวิชาการกับพันธกิจด้านอืน่ ๆ ของมหาวิทยาลัย
ที่มีประสิทธิภาพ
3. มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดการสูญเสีย และเกิดประโยชน์
ต่อมหาวิทยาลัย
4. มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายความร่วมมือในด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ
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T8 สภาพเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกอยู่ในภาวะชะลอตัวทาให้รายได้ของชุมชนลดลง
ประชาชนจึงให้ความสนใจการบริการวิชาการลดลงเนื่องจากต้องประกอบอาชีพ
เพื่อสร้างรายได้
T9 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินไม่เอื้อต่อการจัดหารายได้ในเชิงธุรกิจ
พันธกิจ (Mission)
1. ให้บริการวิชาการ วิชาชีพแก่ชุมชนท้องถิ่น และสังคม
2. บริหารและจัดหารายได้จากทรัพยากร
ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic Issues)
1. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการการให้บริการวิชาการ
2. การบริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างรายได้

เป้ำประสงค์ (Goals)
1. สานักบริการวิชาการและจัดหารายได้มีระบบการบริหารจัดการการบริการวิชาการ
เป็นที่พึ่งของชุมชน ท้องถิ่น และชี้นาแก้ปัญหาที่ตรงกับความต้องการ
2. สานักบริการวิชาการและจัดหารายได้มีการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
ลดการสูญเสีย และเกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย
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กลยุทธ์
1. เสริมสร้างศักยภาพการบริการวิชาการแก่สังคม
2. พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาการบริการวิชาการอย่างมืออาชีพ
3. เพิ่มระดับการบูรณาการบริการวิชาการกับพันธกิจอื่นมหาวิทยาลัยและการนาองค์ความรู้
ด้านการบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม
4. พัฒนาการบริหารจัดการรายได้จากการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์
5. ปรับกระบวนการการบริหารจัดการการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย
6. พัฒนาสินค้าของชุมชนและมหาวิทยาลัย
7. เสริมสร้างระบบและกลไกการสื่อสารและการสร้างเครือข่ายการบริการวิชาการวิชาชีพ
ตัวชี้วัด
1. ระดับความสาเร็จของเสริมสร้างศักยภาพการบริการวิชาการแก่สงั คม
2. ร้อยละของระบบและกลไกบริการวิชาการวิชาชีพแก่ชุมชนท้องถิ่น และสังคม
3. ระดับความสาเร็จของพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรและเพิม่ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
เพื่อพัฒนาการบริการวิชาการอย่างมืออาชีพ
4. ระดับความสาเร็จของการบูรณาการบริการวิชาการกับพันธกิจอื่นมหาวิทยาลัยและ
การนาองค์ความรูด้ ้านการบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม
5. ร้อยละของโครงการบริการวิชาการ 1 โปรแกรม 1 บริการวิชาการที่บรรลุเป้าหมาย
6. ระดับความสาเร็จของการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7. ระดับความสาเร็จของการบริหารจัดการรายได้จากการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัย
8. ระดับความสาเร็จของการปรับกระบวนการการบริหารจัดการจัดหารายได้ของ
มหาวิทยาลัย
9. ระดับความสาเร็จของการพัฒนาสินค้าของชุมชนและมหาวิทยาลัย
10. ระดับความสาเร็จของเสริมสร้างระบบและกลไกการสื่อสารและการสร้างเครือข่าย
การบริการวิชาการวิชาชีพ
11. จานวนเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

กลยุทธ์
1. เสริมสร้างศักยภาพการบริการวิชาการแก่สังคม
2. พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาการบริการวิชาการและจัดหารายได้อย่างมืออาชีพ
3. ปรับระบบการบูรณาการบริการวิชาการกับพันธกิจอื่นมหาวิทยาลัยและการนาองค์ความรู้
ด้านการบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์
4. เสริมสร้างชุมชนต้นแบบให้มีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้
5. พัฒนาการบริหารจัดการรายได้ของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด
1. ระดับความสาเร็จของการเสริมสร้างศักยภาพการบริการวิชาการแก่สังคม
2. จานวนเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
3. ระดับความสาเร็จของการเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
4. ผลการประเมินผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล
5. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน
6. การเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณตามเป้าหมายการเบิกจ่าย
ของแผนงาน/โครงการ
7. การปรับปรุงระบบข้อมูล MIS และรายงานผลการปฏิบัตริ าชการ
8. ร้อยละบุคลากรที่จดั ทาคู่มือหรือแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน
9. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา
10. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
11. ร้อยละของบุคลากรที่มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
12.ร้อยละของบุคลากรที่ได้นาความรู้และทักษะของการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
มาใช้ในการพัฒนางานที่รับผิดชอบ (ระดับมหาวิทยาลัย)
13. ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณากับพันธกิจ และมีการวางแผนหรือ
แนวทางที่จะนาไปใช้ประโยชน์ (ระดับมหาวิทยาลัย)

67
แผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559

โครงกำร
1. โครงการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
2. โครงการสารวจความต้องการบริการวิชาการ
3. โครงการสารสนเทศการบริการวิชาการ
4. โครงการนาเสนอผลงานบริการวิชาการ
5. โครงการพัฒนาบุคลากร
6. โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการการวิจัย บริการวิชาการ
หรือทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
7. โครงการบริการวิชาการ 1 โปรแกรม 1 บริการวิชาการ
8. โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
9. โครงการบริหารสานักงาน
10. โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์
11. โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบ
12. โครงการบริการวิชาการแก่สังคม
13. โครงการราชภัฏวิชาการ
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14. ระดับความสาเร็จของการดาเนินการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัยการบริการ
วิชาการ หรือทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม (ระดับมหาวิทยาลัย)
15. ระดับความสาเร็จของการเสริมสร้างศักยภาพการบริการวิชาการแก่สังคม
(ระดับมหาวิทยาลัย)
16. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านการบริการวิชาการ (ระดับมหาวิทยาลัย)
17. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านการจัดหารายได้
18. จานวนหลักสูตรระยะสั้นที่มีการสร้างรายได้
19. ระดับความสาเร็จของการบริหารจัดการรายได้จากการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัย
20. ระดับความสาเร็จของการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย
โครงกำร
1. โครงการบริหารสานักงาน
2. โครงการสารวจความต้องการรับบริการวิชาการ
3. โครงการนาเสนอผลงานบริการวิชาการ
4. โครงการราชภัฏวิชาการ
5. โครงการจัดหาครุภัณฑ์
6. โครงการปรับปรุงห้องประชุม
7. โครงการพัฒนาบุคลากร
8. โครงการบริการวิชาการ 1 โปรแกรม 1 บริการวิชาการ
9. โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบ
10. โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น
11. โครงการจัดหารายได้
- ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ (อาคารน้าเพชร)
- หน่วยบริการห้องประชุมมหาวิทยาลัยฯ
- หน่วยบริการชุดครุยปริญญา
- ร้านค้ากิจกรรมสหกรณ์
- โรงอาหารและบริหารพื้นที่เพื่อประกอบธุรกิ
- น้าดื่ม KPRU
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