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ส่วนที่ 1 : บทน า 
บริบทของมหาวิทยาลัย 
 
ประวัติความเป็นมาและสภาพปัจจุบันของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  เป็นสถาบันอุดมศึกษาสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีล าดับขั้นการพัฒนามหาวิทยาลัย ดังนี้ 
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ปีพุทธศักราช 2516  มติคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมการฝึกหัดครูจัดตั้งวิทยาลัยครูก าแพงเพชร โดยสถาปนาขึ้น เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2516  ตั้งอยู่เขตหมู่บ้าน 

วังยาง  หมู่ที่ 1  ต าบลนครชุม  อ าเภอเมือง  จังหวัดก าแพงเพชร  มีเนื้อท่ี 421 ไร่  58 ตารางวา 
ปีพุทธศักราช 2518  มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518  ยกฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ปีการศึกษา 2519  เปิดรับนักศึกษาภาคปกติรุ่นแรก โดยรับนักศึกษาระดับ ป.กศ. จ านวน 392 คน ซึ่งนักศึกษาได้รับการคัดเลือกจากสภาต าบลต่างๆ ในเขต

จังหวัดก าแพงเพชรและจังหวัดตาก 
ปีพุทธศักราช 2527  มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่2) พุทธศักราช 2527 มีผลให้วิทยาลัยครูสามารถผลิตบัณฑิตสาขาวิชาชีพอ่ืนที่ไม่ใช่

วิชาชีพครูได้ 
ปีการศึกษา 2529  เปิดรับนักศึกษา ภาค กศ.บป. เป็นรุ่นแรก 
ปีพุทธศักราช 2535  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  พระราชทานนามวิทยาลัยครูทั้ง 36  แห่งว่า “สถาบันราชภัฏ”   

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 
ปีพุทธศักราช 2538  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งมีผลให้วิทยาลัยครูก าแพงเพชรมี

ฐานะเป็นสถาบันราชภัฎก าแพงเพชร ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2538 
ปีการศึกษา 2541  เปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาเป็นรุ่นแรก  
ปีการศึกษา 2543  เปิดรับนักศึกษาภาคพิเศษ ที่ อ.แม่สอด จ.ตาก ใช้สถานที่โรงเรียนสรรพวิทยาคมเป็นศูนย์การศึกษาเป็นรุ่นแรก  
ปีการศึกษา 2544  จัดตั้งศูนย์ขยายโอกาสอุดมศึกษาสู่ท้องถิ่นบนพ้ืนที่ 600 ไร่ ของสถาบันที่ ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก และเปิดรับนักศึกษาภาคปกติเป็นรุ่นแรก 
ปีการศึกษา 2545  เปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคพิเศษ  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา  และหลักสู ตรครุศาสตร 

มหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนเป็นรุ่นแรก 
ปีการศึกษา 2546  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ลงทรงพระปรมาภิไธยประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา ใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  มีผลให้สถาบันราชภัฏอยู่ในโครงสร้างเดียวกับมหาวิทยาลัยในส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ปีพุทธศักราช 2547  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏวันที่ 9 มิถุนายน 2547  และประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา ในวันที่ 14 มิถุนายน 2547 จึงมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2547 เป็นต้นไป ท าให้สถาบันราชภัฏ 41 แห่งทั่วประเทศ มีสถานภาพเป็น “มหาวิทยาลัย      
ราชภัฏ” มีความเป็นอิสระและเป็นนิติบุคคล เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  
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ปีพุทธศักราช 2548  เปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  สาขาวิชาหลักสูตรและการ
สอน  และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา  ณ ศูนย์อุดมศึกษาแม่สอด เป็นรุ่นแรก 

ปีพุทธศักราช 2550  เปิดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  และหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

ปีพุทธศักราช 2551  เปิดรับนักศึกษาภาคพิเศษตามโครงการความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการ
จัดการการคลัง เป็นรุ่นแรก  โดยรับนักศึกษาที่เป็นบุคลากรองค์กรปกครองท้องถิ่นจากจังหวัดก าแพงเพชร จังหวัดตากและจังหวัดสุโขทัย 

ปีพุทธศักราช 2552  เปิดรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรดุษฏีบัณฑิตสาขายุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนา (รุ่นแรก) 
ปีพุทธศักราช 2557  เปิดรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรดุษฏีบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษา (รุ่นแรก) 
ปีพุทธศักราช 2562  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  เปลี่ยนสังกัดจากกระทรวงศึกษาธิการ  มาสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

 
 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานที่ทั้งสิ้น 15 หน่วยงาน  ประกอบด้วย  คณะครุศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ  คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด  บัณฑิตวิทยาลัย  ส านักงานอธิการบดี  ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  สถาบันวิจัยและพัฒนา  ส านักประกันคุณภาพการศึกษา  และ
ส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้ 
 
วิสัยทัศน์ (Vision) : 

ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) : มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรจะเสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ให้ท้องถิ่นมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) : มหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  
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พันธกิจ (Missions) : 
1. สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น 
2. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา การสร้างสรรค์และการสื่อสาร ด้วยหลักคุณธรรม คุณภาพและมาตรฐานระดั บชาติ

และสากล 
4. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย  โปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล  มีการพัฒนาอย่างก้าวหน้า ต่อเนื่องและยั่งยืน 

 
วัตถุประสงค์ (Objectives) : 

1. จัดการศึกษาสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปัจจุบันและผลิตก าลังคน เพ่ือตอบสนองการพัฒนาประเทศ 
2. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา แก่สังคม ท้องถิ่นและประชาชน 
3. การบูรณาการงานวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เข้ากับกระบวนการการจัดการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมกับชุมชน และท้องถิ่น โดยเน้น

คุณภาพสู่ความเป็นเลิศ 
4. การยกคุณภาพชีวิต การลดช่องว่างและเหลื่อมล้ าทางสังคม และสร้างประชาชนใน ท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน สู่ประเทศไทย 4.0 

 
ค่านิยมหลัก (Core Values) : มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (KPRU) 

K – Knowledge – สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ 
P – Public service and Productivity – ให้บริการชุมชน สังคมและมีผลิตภาพที่ดี 
R – Responsibility – มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
U – Unity – มีความรัก สามัคคีในองค์กร 
 

อัตลักษณ์ : บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น 
 
เอกลักษณ์ : การผลิต พัฒนาครู และการพัฒนาท้องถิ่น 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) : 

1. การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่นด้วยศาสตร์พระราชา 
2. การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม 
4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม และมีความมั่นคงทางการเงิน 

 
เป้าประสงค์ (Goals) : 

1. เพ่ิมขีดความสามารถ สร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน และลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม แก่ชุมชนและท้องถิ่น ภายใต้บริบทของท้องถิ่นโดยก ารบูรณาการ
พันธกิจสัมพันธ์เพ่ือเป็นที่พ่ึงของท้องถิ่น 

2. บัณฑิตครู ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ และมีสมรรถนะตามมาตรฐาน 
3. บัณฑิตมีคุณภาพท่ีสร้างสรรค์สังคม 
4. ระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม และมีความมั่นคงทางการเงิน 
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โครงสร้างองค์กรมหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 - สถาบันวิจัยและพัฒนา            - คณะครุศาสตร์ 
 - ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน          - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 - ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ          - คณะวิทยาการจัดการ 
 - ส านักศิลปะและวัฒนธรรม            - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 - ส านักประกันคุณภาพการศึกษา           - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 - ส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้           - คณะพยาบาลศาสตร์ 
 - ส านักงานอธิการบดี 
 - บัณฑิตวิทยาลัย            
  
 
 
 

- กองกลาง 
- กองนโยบายและแผน 
- กองพัฒนานักศึกษา 

 
 

มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 

คณะ มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 
แม่สอด 

ส านัก/ สถาบนั 

โปรแกรมวิชา ส านักงานคณบดี 

กอง ส านักงานผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน 

งาน/ฝ่าย 
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โครงสร้างการบริหารงานมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- คณะครุศาสตร์     - สถาบันวิจัยและพัฒนา     - กองกลาง     
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   - ส านักประกันคุณภาพการศึกษา    - งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน   
- คณะวิทยาการจัดการ            
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
- คณะพยาบาลศาสตร์ 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
- บัณฑิตวิทยาลัย      
- ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  - ส านักศิลปะและวัฒนธรรม     - ส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้ 
- ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  - กองพัฒนานักศึกษา     - กองนโยบายและแผ 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

สภาวิชาการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลยั 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา  
(รศ.ดร.ปาจรีย์  ผลประเสริฐ) 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
(รศ.วิสิฐ  ธัญญะวัน) 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
  (ผศ.รัตนา  รักการ) 

รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา   
(ผศ.ชัชชัย  พวกดี) 

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและบริการวิชาการ   
(ผศ.ดร.ปรียานุช  พรหมภาสิต) 

สภาคณาจารย์และขา้ราชการ 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

ผู้ช่วยอธิการบด ี

อธิการบดี 
(รศ.ดร.สุวิทย์  วงษ์บุญมาก) 
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ข้อมูลพื้นฐานและสถิตดิ้านบุคลากร 
จ านวนบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

หน่วยงาน 
บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน รวม คิดเป็น 

ภาคปฏิบัติการ ภาคปฏิบัติการ ภาคสนาม ตาม ร้อยละ 
ขรก. พนม. สญจ. รวม ขรก. พนม. พนร. ลจป. สญจ. รวม ลจป. สญจ. รวม หน่วยงาน  

1. คณะครุศาสตร ์ 9 51 16 76   12 1   13 26   15 15 117 15.18 
2. คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 14 39 22 75   6 1   1 8   7 7 90 11.67 
3. คณะวทิยาการจัดการ 12 30 5 47   6 1   3 10 1 2 3 60 7.78 
4. คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17 27 10 54   7 3 2 6 18   15 15 87 11.28 
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 32 5 41   5 1   4 10   5 5 56 7.26 
6. คณะพยาบาลศาสตร ์     8 8         2 2      10 1.30 
7. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด   35 1 36   11 5   8 24   20 20 80 10.38 
8. อาจารย์ชาวต่างประเทศ     10 10                 10 1.30 
9. บัณฑิตวิทยาลัย          4     3 7   1 1 8 1.04 
10. ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน        1 5 2   7 15      15 1.95 
11. ส านักวทิยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ        1 9 3 1 18 32   11 11 43 5.58 
12. ส านักศิลปะและวฒันธรรม          2 1   5 8   3 3 11 1.43 
13. ส านักประกนัคุณภาพการศกึษา          4     1 5      5 0.65 
14. ส านักบรกิารและจัดหารายได ้          3 1   5 9   11 11 20 2.59 
15. สถาบันวิจัยและพัฒนา          3     5 8   1 1 9 1.17 
16. ส านักงานอธิการบด ี                          

 -  กองกลาง        5 21 9 1 27 63 4 44 48 111 14.40 
 -  กองพัฒนานกัศึกษา          5     6 11   15 15 26 3.37 
 -  กองนโยบายและแผน        1 5       6      6 0.78 
 -  งานวิเทศน์สมัพันธแ์ละกิจการอาเซียน          1     3 4   1 1 5 0.65 
 -  ตรวจสอบภายใน          2       2      2 0.26 

รวมท้ังสิ้น 56 214 77 347 8 111 28 4 117 268 5 151 156 771 100.00 
ร้อยละ 7.26 27.76 9.99 45.01 1.04 14.40 3.63 0.52 15.18 34.76 0.65 19.58 20.23 100.00   

         

(ข้อมูล ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2563) 
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ต าแหน่งทางวิชาการและวุฒิการศึกษาของบุคลากรสายวิชาการ 
 

หน่วยงาน 
ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา รวม 

อาจารย์ ร้อยละ ผศ. ร้อยละ รศ. ร้อยละ ป.ตร ี ร้อยละ ป.โท ร้อยละ ป.เอก ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. คณะครศุาสตร ์ 44 19.73 23 23.47 9 34.62     52 24.07 24 27.27 76 21.90 
2. คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 53 23.77 16 16.33 6 23.08 2 18.18 50 23.15 23 26.14 75 21.61 
3. คณะวิทยาการจัดการ 29 13.00 15 15.31 3 11.54     29 13.43 10 11.36 47 13.54 
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 32 14.35 15 15.31 7 26.92 1 9.09 12 5.56 17 19.32 54 15.56 
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 23 10.31 17 17.35 1 3.85     36 16.67 5 5.68 41 11.82 
6. คณะพยาบาลศาสตร ์ 8 3.59             5 2.31 3 3.41 8 2.31 
7. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 24 10.76 12 12.24         30 13.89 6 6.82 36 10.37 
8. อาจารย์ชาวต่างประเทศ 10 4.48         8 72.73 2 0.93     10 2.88 

รวมท้ังหมด 223 64.27 98 28.24 26 7.49 11 3.17 216 62.25 88 25.36 347 100.00 
 

(ข้อมูล ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2563) 
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2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม ศักยภาพ (SWOT  Analysis) 
 จากผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา  มหาวิทยาลัยฯได้ทบทวนผลการด าเนินงาน โดยได้วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ 2563  ผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน) ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 ผลการด าเนินด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งผลการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม ศักยภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (SWOT  Analysis) 
มีดังนี้ 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. ผู้บริหารและบุคลากรมีวัฒนธรรมในการท างานที่เน้นความร่วมมือ มุ่งเน้น
คุณภาพและความส าเร็จตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
2. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถและพร้อมในการให้บริการวิชาการจนเป็นที่
ยอมรับของท้องถิ่น 
3. มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
4. ระบบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการและการต่อ
สัญญาจ้างของบุคลากรเป็นการส่งเสริม พัฒนา และติดตามศักยภาพของบุคลากร
ได้ง่าย 
5. มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มีศักยภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานภายนอกในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาคและระดับชาติ  
6. มหาวิทยาลัยมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในระดับสูงมากแสดง
ถึงการที่ผู้บริหารและบุคลากรมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการ 
 

1. บุคลากรมีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศในระดับที่สื่อสารได้น้อย 
2. มหาวิทยาลัยมีจ านวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกและอาจารย์ที่มี
ต าแหน่งทางวิชาการอยู่ในระดับต่ า  
3. ระบบการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่ยังขาดการวางแผนการรับอย่างเป็น
ระบบที่เอ้ือต่อการได้คนดีและคนเก่งเข้ามาท างานได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
4. บุคลากรมีความรู้ทางวิทยาการระดับสากลและมีทักษะทางเทคโนโลยีหรือพร้อม
สร้างนวัตกรรมเข้ามาท าหน้าที่ต่างๆ ไม่เพียงพอต่อการยกระดับองค์กรสู่ผู้น าทาง
วิชาการได้อย่างรวดเร็ว และรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในยุคประเทศไทย 4.0  
5.ระบบและกลไกของการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น  
ยังไม่ชัดเจน   
6. ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจด้านบุคลากร 
ยังไม่เพียงพอต่อการวางแผนและพัฒนาบุคลากร 
7. บุคลากรเข้าถึงข้อมูลสวัสดิการที่มหาวิทยาลัยจัดให้และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
กับการจัดสรรสวัสดิการได้น้อย 
8. ระบบการก ากับติดตามการพัฒนาตนเอง การน าไปใช้ประโยชน์และการส่งเสริม
การน าไปใช้ประโยชน์ของบุคลากรในมหาวิทยาลัย ยังไม่มีประสิทธิภาพ 
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โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. แผนกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย 
รัชกาลที่ 10 สามารถน ามาบูรณาการเพ่ือพัฒนาระบบการบริหารและการพัฒนา
บุคลากรให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข ที่พร้อมรับใช้สังคม 
2. แหล่งการเรียนรู้มีการพัฒนาช่องทางและเทคโนโลยีในการศึกษา ค้นคว้าเพื่อ
พัฒนาตนเองหลายรูปแบบ เช่น การเรียนในระบบออนไลน์ การค้นคว้าทาง
อินเตอร์เน็ต เป็นต้น 
3. นโยบายของรัฐและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ท าให้หน่วยงานราชการและชุมชน
ท าความตกลงร่วมมือกับมหาวิทยาลัยจึงท าให้บุคลากรมีโอกาสในการท างานที่ต้อง
ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น 
4. จังหวัดมีความต้องการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้รอบด้าน เพ่ือยกระดับ
คะแนน  O-net ให้มีคุณภาพสูงขึ้น  
5. รัฐบาลให้ความส าคัญกับการตรวจสอบระบบธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัยให้มี
ระบบที่ชัดเจนและมีความเป็นสากลซึ่งจะท าให้บุคลากรรู้สึกมีความมั่นคงและ
ปลอดภัยมากขึ้น 
6. การจัดตั้งและออกแบบกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม จะท าให้
บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษามีเสรีภาพทางวิชาการมากขึ้นและอยู่ในรูปแบบการ
บริหารที่ไม่แตกต่างกัน 
7. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีข้อก าหนดเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรซึ่งช่วยส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองและมีผลงานทางวิชาการ 
8. เทศบาลนครแม่สอด เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นชายแดนติดกับประเทศ
เมียนม่าร์ ท าให้มี โรงงานอุตสาหกรรม/ธุรกิจ โลจิสติกส์ ฯลฯ หลากหลาย 
สามารถเป็นคู่ความร่วมมือหรือพันธมิตรในการพัฒนาบุคลากร          

1. ระบบการศึกษาจะเป็นการเรียนนอกมหาวิทยาลัยผ่านสื่อการเรียนรู้แบบใหม่ 
มากขึ้น ซึ่งอาจท าให้ต้องลดจ านวนบุคลากรในมหาวิทยาลัยลงหรือมีการปิดตัวของ
มหาวิทยาลัย 
2. ระบบอินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (IOT) และระบบอัจฉริยะ (AI) มีความก้าวหน้า
อย่างรวดเร็วท าให้ระบบการพัฒนาของบุคลากรไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
3. ภาวะค่าครองชีวิตที่สูงและความรู้สึกไม่มั่นคงท าให้บุคลากรต้องมีอาชีพเสริมและ
พยายามหางานที่มั่นคงกว่า 
4. งบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐมีจ ากัด ท าให้งบประมาณส าหรับการพัฒนา
บุคลากรมีน้อย 
5. อปุสงคในการเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาลดลงตามจ านวนประชากรเกิด
ใหม่อาจท าให้มีการควบรวมมหาวิทยาลัยหรือลดจ านวนบุคลากร 
6. เครือข่ายภายนอกยังไม่เชื่อถือและมั่นใจต่อกลไกการท างานในระดับ
มหาวิทยาลัย อีกทั้งการท างานร่วมกับเครือข่ายกิจกรรมและความต่อเนื่องน้อย
เกินไปและไม่ครอบคลุมทุกภาคส่วน 
7. ภาวะการแข่งขันของสถาบันการศึกษาที่สูงขึ้น ท าให้เกิดการแย่งชิงบุคลากร 
ที่มีศักยภาพ 
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นโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 
 

1  .ยาลัย ครอบคลุมด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการทรพัยากรบุคคล และก าหนดโครงสรา้งด้านทรัพยากรบุคคล ให้สอดคลอ้งกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจหลักของมหาวิท
การสรรหาและคดัเลือกบุคลากร การพัฒนาบุคลากร เส้นทางความก้าวหน้า และการจัดการความรู้ การประเมินผลการปฏิบตัิงาน คา่ตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์โดยมีวางแผนการ
ด าเนินงานอย่างเป็นระบบ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  

2  .การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ก าหนดกระบวนการสรรหาที่เขา้ถึงบุคคลเป้าหมายที่มีความรู้ ความสามารถตรงกับท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดในการที่จะมาสมัครเป็นบคุลากร
ภายในมหาวิทยาลัย และการคดัเลือกคนเข้าสูต่ าแหน่งด้วยระบบคณุธรรม ด าเนินการด้วยความโปรงใส ตรวจสอบได้ โดยการวางแผนก าลังคน อย่างเหมาะสมตามกรอบอัตราก าลังและเป็นไป
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  

3  .การพัฒนาบ  ุคลากร เส้นทางความก้าวหน้าและการจดัการความรู ้โดยการวางแผน ส่งเสริม และพฒันาบุคลากรเพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสมในการเลื่อนระดับ 
ต าแหน่งตามเส้นทางก้าวหน้าตาม ต าแหน่งงาน )Career Path  (และเกิดความก้าวหน้าในสายงานวิชาการหรือวิชาชีพ ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมอบรม การศึกษาต่อทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ พัฒนาศักยภาพดา้นการ บริหารและภาวะผู้น าท่ีสอดคล้องกับความจ าเป็นในการพัฒนา )Training Needs  (และพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ให้
สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้โดยส่งเสริมการจัดท าคู่มือการปฏิบตัิงาน )Standard Operating Procedure  (ตลอดจนส่งเสริมให้มีการจัดกระบวนการจัดการความรู้เพื่อให้สามารถน าความรู้จาก
การปฏิบัตจิริง จากการฝึกฝน และจากประสบการณ์ที่แอบแฝงอยู่ในตัวบุคคลมาใช้ให้เป็นประโยชน์ เพื่อพัฒนาบุคลากรและพัฒนางาน  
   4  .กา รประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร โดยมีการก าหนดวิธีการประเมินผลที่เป็นธรรม มีหลักฐานในการตรวจสอบได้ การสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดท าแบบประเมนิผล
การปฏิบัติงาน มีการก าหนด ตัวช้ีวัดที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลยั และมีการเผยแพร่ หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินก่อนท่ีจะท าการ
ประเมิน  
   5  .ลอดจนการจัดค่าตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ โดยการจดัระบบการประเมินผลงานท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพื่อก าหนดค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ ต
สวัสดิการที่เหมาะสม เพื่อส่งเสรมิให้บุคลากรมี คุณภาพชีวิตที่ด ี 
   6  .องกันมิให้บุคลากรกระท าการผิดสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรเกีย่วกับระเบยีบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การบรหิารและการพัฒนาบุคลากร เพื่อเปน็การป้

ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย อื่นๆ ซึ่งอาจส่งผลให้บคุลากรมีความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี หรอืความผิดทางวินัย เช่น การให้ข้อมูลข่าวสาร บนเว็บไซด์ การตอบข้อสักถามโดยนิติกร 
หรือการแจ้งหนังสือเวยีนต่างๆ ฯลฯ  
   7  .การตรวจสอบและการลงโทษทางวินัย ก าหนดให้ใช้การตรวจสอบและใช้การลงโทษทางวินัย ตามที่ปรากฏในพระราชบัญญตัิ ระเบยีบ ข้อบังคับ และ กฎหมายอื่นๆ  
ที่เกี่ยวข้อง และการตรวจสอบและการลงโทษทางวินัย ต้องทําในรปูแบบคณะกรรมการ เพื่อป้องกันการใช้อคติส่วนตนในการตัดสินใจ และ 
เกิดความเป็นธรรมต่อ ทุกฝ่าย 
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ส่วนที่ 2 : วิสัยทัศ พันธกจิ ประเดน็ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์
 

 
วิสัยทัศน์ 

บุคลากรเป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข มีความเป็นมืออาชีพ พร้อมพัฒนาองค์กรและท้องถิ่น 
 
พันธกิจการบริหารและพัฒนาบุคลากร 

 1. เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ความก้าวหน้าในอาชีพ และการท างานอย่างมีความสุข 
 2. พัฒนาการบริหารและการพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการพัฒนาองค์กรและท้องถิ่น 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์  

1. การพัฒนาการบริหารจัดการบุคลากรให้แข็งแกร่งพร้อมขับเคลื่อนองค์กรและความสัมพันธ์ภายในองค์กรของมหาวิทยาลัย 
2. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือสร้างผลิตภาพที่ดีแก่องค์กรและสังคม 

 
เป้าประสงค์  

  1. บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความก้าวหน้าในอาชีพ สวัสดิการและสภาพแวดล้อมที่ดีในการท างาน 
2. บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีสมรรถนะในการพัฒนาองค์กรและท้องถิ่น จนเป็นที่ยอมรับของคนในองค์กรและท้องถิ่น  
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ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ กลยุทธ ์  ตัวชี้วัด  

1. การพัฒนาการ
บริหารจดัการ
บุคลากรให้
แข็งแกร่งพร้อม
ขับเคลื่อนองค์กร
และความสัมพันธ์
ภายในองค์กร
ของมหาวิทยาลัย 
 

1. บุคลากรมีคณุภาพชีวิตที่
ดี มีความก้าวหน้าในอาชีพ 
สวัสดิการและ
สภาพแวดล้อมท่ีดีในการ
ท างาน 

 

1.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหาร
จัดการบคุลากรด้วยหลักธรรมตัตา 
ภิบาล 

 1. จ านวนบุคลากรเปน็ต้นแบบความเช่ียวชาญในวิชาชีพและจรรยาบรรณให้เป็นทีย่อมรับและได้รับการเชิดชูเกียรต ิ
2. ระดับผลการประเมินการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร 
3. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบและกลไกการบรหิารจดัการพัฒนาบคุลากรด้วยหลักธรรมตัตาภิบาล 

 4. ผลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินของมหาวิทยาลัย (ITA) 
1.2 พัฒนาภูมคิุ้มกนัทางจติใจควบคู่
กับการพัฒนาสูต่ าแหน่งบริหาร 
วิชาการ  และการเกษียณอาย ุ

 5. ร้อยละของอาจารย์ที่มีคณุวุฒิระดบัปริญญาเอก 
 6. ร้อยละของอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 

  7.  จ านวนสื่อและนวตักรรมที่เผยแพร่หรือได้รับรางวัลในระดับชาต/ินานาชาติ 

  8. จ านวนองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู ้

2. การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
เพื่อสร้างผลิต
ภาพที่ดีแก่องค์กร
และสังคม 

2. บุคลากรของ
มหาวิทยาลยัมีสมรรถนะใน
การพัฒนาองค์กรและ
ท้องถิ่น จนเป็นที่ยอมรับ
ของคนในองค์กรและท้องถิ่น 

2.1 ยกระดับบุคลากรสู่การเป็น 
Smart Working 

 9. ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
10. จ านวนของอาจารย์ในสถาบันผลติครูที่สอบผา่นมาตรฐานภาษาอังกฤษ 
11. ร้อยละของอาจารย์ที่มีการน าเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติหรือระดบันานาชาติ 
12. จ านวนบทความที่ไดร้ับการตีพิมพใ์นวารสารระดับชาติและนานาชาติซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลตามเกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
13. ร้อยละของอาจารย์ที่มผีลงานวิจัยพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อจ านวน

อาจารย์ประจ า 
14. ร้อยละของอาจารย์ในสถาบันผลติครูที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (ยกเว้นโปรแกรมวิชาที่สอน

เป็นภาษาต่างประเทศ) 
15. ร้อยละของอาจารย์ในสถาบันผลติครูที่มีผลงานวิชาการ/งานวิจยัตีพมิพ์ หรือน าเสนอในระดับชาตหิรือ

นานาชาติ 
   16. ร้อยละของอาจารย์ที่ไม่มีวุฒิครูทีไ่ด้รับการพัฒนาด้านสมรรถนะทางวิชาชีพครู 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตวัชี้วัดตามยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัต ิประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ กลยุทธ ์  ตัวชี้วัด  

2. การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
เพื่อสร้างผลิต
ภาพที่ดีแก่องค์กร
และสังคม (ต่อ) 

2. บุคลากรของ
มหาวิทยาลยัมีสมรรถนะใน
การพัฒนาองค์กรและ
ท้องถิ่น จนเป็นที่ยอมรับ
ของคนในองค์กรและท้องถิ่น 
(ต่อ) 

2.2 สร้างภาคีความร่วมมือในการ
พัฒนางานบริหารบุคลากร 

17. จ านวนเครือข่ายที่ด าเนินกิจกรรมความร่วมมือในการพัฒนาองค์กร 

18. ร้อยละของหน่วยงานท่ีร่วมมือพัฒนาบุคลากรกับภาคีหน่วยงานภายนอก 

19. ระดับความผูกพันของลูกค้าและบคุลากรที่มตี่อมหาวิทยาลัย 

2.3 พัฒนาบุคลากรให้มีองค ์
ความรู้เท่าทันระบบอัจฉรยิะ 
เพื่อเตรียมพร้อมเขา้สู ่
มหาวิทยาลยัอัจฉริยะ 

20. จ านวนหน่วยงานท่ีไดร้ับการพัฒนาศักยภาพการใช้และพัฒนานวัตกรรม 

21. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ 
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เป้าประสงค์ 
 

ตัวชี้วัด  
น้ าหนัก เป้าหมาย ข้อมูลพื้นฐาน เกณฑ์การให้คะแนน ผู้ก ากับดูแล

ตัวชี้วัด 
ผู้จัดเก็บ 
ตัวชี้วัด  (%) 2564 2561 2562 2563 1 2 3 4 5 

1 บุคลากรมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดี มี
ความก้าวหน้าใน
อาชีพ สวัสดิการและ
สภาพแวดล้อมท่ีดีใน
การท างาน 

 
 

1. จ านวนบุคลากรเปน็ต้นแบบความเช่ียวชาญในวิชาชีพและ
จรรยาบรรณใหเ้ป็นทีย่อมรับและไดร้ับการเชิดชูเกียรต ิ

5 6 6 6 5 1 3 5 7 9 คณะกรรมการ
จรรยาบรรณ 

งานการ
เจ้าหน้าท่ี 

2. ระดับผลการประเมินการตดิตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภฎัก าแพงเพชร 

5 4.00 4.49 4.06 4.59 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 ผศ.ชัชชัย กองนโยบายและ
แผน 

3. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบและกลไก
การบรหิารจดัการพัฒนาบคุลากรด้วยหลักธรรมตัตาภบิาล 

5 4.00 - - 4.06 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 ผู้อ านวยการ
กองกลาง 

กลุ่มงาน
เลขานุการ 

4. ผลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนิน
ของมหาวิทยาลัย (ITA) 

5 80 90.03 92.34 91.9 60 70 80 90 100 รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร 

ส านักงาน
อธิการบดี 

5. ร้อยละของอาจารย์ที่มีคณุวุฒิระดบัปริญญาเอก 5 30 20.06 23.62 27.98 ร้อยละ
22 

ร้อยละ
24 

ร้อยละ
26 

ร้อยละ
28 

ร้อยละ
30 

งานการ
เจ้าหน้าท่ี 

ทุกคณะ/แม่สอด 

6. ร้อยละของอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 5 37 30.09 30.03 36.91 ร้อยละ
22 

ร้อยละ
24 

ร้อยละ
26 

ร้อยละ
28 

ร้อยละ
30 

งานการ
เจ้าหน้าท่ี 

ทุกคณะ/แม่สอด 

7. จ านวนสื่อและนวตักรรมที่เผยแพร่หรือได้รับรางวัลใน
ระดับชาต/ินานาชาต ิ

5 8 8 15 6 ผลงาน 
2 

ผลงาน 
3 

ผลงาน 
4 

ผลงาน 
5 

ผลงาน 
6 

ส านักวิทย
บริการฯ 

ทุกคณะ/
หน่วยงาน 

8. จ านวนองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู ้ 5 18 10 23 12 14 16 18 20 22 สถาบันวิจัยฯ ทุกคณะ/แม่
สอด/ส านัก 

2. บุคลากรของ
มหาวิทยาลยัมี
สมรรถนะในการ
พัฒนาองค์กรและ
ท้องถิ่น จนเป็นที่
ยอมรับของคนใน
องค์กรและท้องถิ่น 

9. ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
 

5 65 61.99 93.22 90.75 ร้อยละ 
55 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
65 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
75 

คณะครุศาสตร์ คณะที่มีหลักสูตร
ครศุาสตรบัณฑิต 

10. ร้อยละของอาจารย์ในสถาบันผลติครูที่สอบผา่น
มาตรฐานภาษาอังกฤษ 

5 23 4 24.14 24.69 19 21 23 25 27 รองฯ วิชาการ  คณะครุศาสตร 

11. ร้อยละของอาจารย์ที่มีการน าเสนอผลงานวิจัยใน
ระดับชาตหิรือระดับนานาชาต ิ

5 45 - 75.61 37.02 ร้อยละ 
57 

ร้อยละ 
59 

ร้อยละ 
61 

ร้อยละ 
63 

ร้อยละ 
65 

รองวิจัยและ
ประกัน 

สถาบันวิจยัและ
พัฒนา 

              
 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนตามแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร สายวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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เป้าประสงค์ 
 

ตัวชี้วัด  
น้ าหนัก เป้าหมาย ข้อมูลพื้นฐาน เกณฑ์การให้คะแนน ผู้ก ากับดูแล

ตัวชี้วัด 
ผู้จัดเก็บ 
ตัวชี้วัด  (%) 2564 2561 2562 2563 1 2 3 4 5 

 

12. จ านวนบทความที่ไดร้ับการตีพิมพใ์นวารสารระดับชาติ
และนานาชาตซิึ่งอยู่ในฐานข้อมูลตามเกณฑ์ประกัน
คุณภาพ 

5 55 - - - 45 50 55 60 65 รองวิจัยและ
ประกัน 

สถาบันวิจยัและ
พัฒนา 

 

13. 
ร้อยละของอาจารย์ที่มผีลงานวิจัยพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อจ านวนอาจารย์
ประจ า 

5 45 20 45.54 37.96 ร้อยละ 

35 
ร้อยละ 

40 
ร้อยละ 

45 
ร้อยละ 

50 
ร้อยละ 

55 
รองวิจัยและ
ประกัน 

สถาบันวิจยัและ
พัฒนา 

14 
ร้อยละของอาจารย์ในสถาบันผลติครูที่จัดการเรียนการ
สอนเป็นภาษาอังกฤษ (ยกเว้นโปรแกรมวิชาที่สอนเป็น
ภาษาต่างประเทศ) 

5 22 12 19.54 20 ร้อยละ 
18 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
22 

ร้อยละ 
24 

ร้อยละ 
26 

รองฯ วิชาการ  คณะครุศาสตร 

15. ร้อยละของอาจารย์ในสถาบันผลติครูที่มีผลงานวิชาการ/
งานวิจัยตีพิมพ์ หรือน าเสนอในระดับชาติหรือนานาชาติ 

5 63 53 62 62.96 ร้อยละ 
57 

ร้อยละ 
59 

ร้อยละ 
61 

ร้อยละ 
63 

ร้อยละ 
65 

รองฯ วิชาการ  คณะครุศาสตร 

16. ร้อยละของอาจารย์ที่ไม่มีวุฒิครูทีไ่ด้รับการพัฒนาด้าน
สมรรถนะทางวิชาชีพครู 

5 53 
- - 37.50 

ร้อยละ 
45 

ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
55 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
65 

รองฯ วิชาการ  คณะครุศาสตร 

2. บุคลากรของ
มหาวิทยาลยัมี
สมรรถนะในการ
พัฒนาองค์กรและ
ท้องถิ่น จนเป็นที่
ยอมรับของคนใน
องค์กรและท้องถิ่น 

17. 
จ านวนเครือข่ายที่ด าเนินกิจกรรมความร่วมมือในการ
พัฒนาองค์กร 

4 60 
  55 เครือข่าย 

20 
เครือข่าย 

25 
เครือข่าย 

30 
เครือข่าย 

35 
เครือข่าย 

40 
ส านักส่งเสริม
วิชาการฯ 

ทุกคณะ/ 
แม่สอด 

18. 
ร้อยละของหน่วยงานท่ีร่วมมือพัฒนาบุคลากรกับภาคี
หน่วยงานภายนอก 

4 60 
- 18 - เครือข่าย 

20 
เครือข่าย 

30 
เครือข่าย 

40 
เครือข่าย 

50 
เครือข่าย 

60 
กองกลาง ทุกคณะ/ 

แม่สอด 

19. 
ระดับความผูกพันของลูกค้าและบคุลากรที่มตี่อ
มหาวิทยาลยั 

4 3.50 - - มาก 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 รองฯบริหาร 
กลุ่มงาน
ประชาสัมพันธ์ 

20. 
จ านวนหน่วยงานท่ีไดร้ับการพัฒนาศักยภาพการใช้และ
พัฒนานวัตกรรม 

4 15 6 6 13 5 10 15 20 25 ส านักประกันฯ ทุกคณะ/
หน่วยงาน 

21. 
ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบบริหาร
จัดการมหาวิทยาลยัอิเล็กทรอนิกส์ 

4 4.00 3.88 3.83 3.98 คะแนน 

3.00 
คะแนน 

3.50 
 

คะแนน 

4.00 
 

คะแนน 

4.50 
 

คะแนน 

5.00 
 

ส านักวิทยบริการ
ฯ 

ทุกคณะ/
หน่วยงาน 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ หน่วยงานรับผิดชอบ 

1. . การพัฒนาการ
บริหารจดัการบคุลากร
ให้แข็งแกร่งพร้อม
ขับเคลื่อนองค์กรและ
ความสัมพันธ์ภายใน
องค์กรของ
มหาวิทยาลยั 

1. บุคลากรมีคณุภาพชีวิตที่ดี มี
ความก้าวหน้าในอาชีพ สวัสดิการและ
สภาพแวดล้อมท่ีดีในการท างาน 

 

1.1 พัฒนาระบบและกลไกการบรหิารจดัการบุคลากรด้วยหลักธรรมตัตาภิบาล คณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารและ
การพัฒนาบุคลากร 1.2 พัฒนาภูมคิุ้มกนัทางจติใจควบคูก่ับการพัฒนาสูต่ าแหน่งบริหาร วิชาการ  

และการเกษยีณอาย ุ
 

2. การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเพื่อสร้างผลติ
ภาพที่ดีแก่องค์กรและ
สังคม 

2. บุคลากรของมหาวิทยาลัยมสีมรรถนะใน
การพัฒนาองค์กรและท้องถิ่น จนเป็นท่ี
ยอมรับของคนในองค์กรและท้องถิ่น 

2.1 ยกระดับบุคลากรสู่การเป็น Smart Working คณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารและ
การพัฒนาบุคลากร 2.2 สร้างภาคีความร่วมมือในการพัฒนางานบริหารบุคลากร 

2.3 พัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้เท่าทันระบบอัจฉริยะ 
เพื่อเตรียมพร้อมเขา้สู่มหาวิทยาลยัอัจฉริยะ 

 
 
 
 
 

 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ และหน่วยงานรับผิดชอบ 
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โครงการ 
แหล่งงบ งบประมาณ 

บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิตศึกษา แผ่นดิน รวม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการบริหาร การพัฒนาบุคลากรและความสัมพันธ์ภายในองค์กรของมหาวิทยาลัย 

กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการบุคลากรด้วยหลักธรรมัตตาภิบาล 
อบรม/ส่งเสริมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร    10,000 10,000 
ส่งเสริมยกย่องอาจารย์ด้านวิชาการและวิชาชีพคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    5,000 5,000 
กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาภูมิคุ้มกันทางจิตใจควบคู่กับการพัฒนาสู่ต าแหน่งบริหาร วิชาการ  และการเกษียณอาย ุ
อบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าผลงานทางวิชาการ    20,000 20,000 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีสมรรถนะในการพัฒนาองค์กรและท้องถิ่น จนเป็นที่ยอมรับของคนในองค์กรและท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 2.1  ยกระดับบุคลากรสู่การเป็น Smart Working  
พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนรากฐาน    500,000 500,000 
พัฒนาศักยภาพ Reskilling และ Upskilling แกนน าชุมชนเพ่ือการบริหารเชิงพ้ืนที่    500,000 500,000 
เผยแพร่ความรู้ภาษาไทยสู่ชุมชน    35,000 35,000 
ภาษาอังกฤษสู่ชุมชนและท้องถิ่น    35,000 35,000 
บริการสังคมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสร้างความรู้ด้านคณิตศาสตร์    35,000 35,000 
พัฒนาอาจารย์สู่อาจารย์มืออาชีพ    166,900  
พัฒนาทักษะและคุณลักษณะความเป็นครูสังคมศึกษาคณะครุศาสตร์ 53,040    53,040 
ศึกษาดูงานเพ่ือเสริมสร้างความเป็นครู เรียนรู้นอกสถานที่ 45,000    45,000 
โครงการพัฒนาก าลังคนเพ่ือให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล (AUN-QA)    90,000 90,000 
การถ่ายทอดองค์ความรู้ระดับบัณฑิตศึกษาสู่ชุมชน    50,000 50,000 
โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือส่งเสริมรายได้ของประชาชน    240,000 240,000 

งาน/โครงการจ าแนกตามกลยุทธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

http://202.29.15.57/bgreport1/ActivityTypeRep.php?Rep=1&BudgetYear=2564&DepID=0800&ActTypeID=10700203
http://202.29.15.57/bgreport1/ActivityTypeRep.php?Rep=2&BudgetYear=2564&DepID=0100&ActTypeID=20120106
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โครงการ 
แหล่งงบ งบประมาณ 

บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิตศึกษา แผ่นดิน รวม 

กลยุทธ์ที่ 2.2 สร้างภาคีความร่วมมือในการพัฒนางานบริหารบุคลากร 
การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้นวัตกรรมด้านภูมิสารสนเทศและการสร้างเครือข่ายชุมชน  
คณะมนุษยศาสตร์ 

   100,000 100,000 

กิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการและการเรียนการสอนกับการปฏิบัติงานจริง 
(Cooperative and Work Integrated Learning CWIE) คณะมนุษยศาสตร์ 

   135,300 135,300 

ประชุมเครือข่ายสภาคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทั่วประเทศคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    7,000 7,000 
ศึกษาดูงานและพัฒนาเครือข่ายวิชาชีพด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ 6,120    6,120 
โครงการศึกษาดูงานและฝึกทักษะวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ 27,400    27,400 
เสริมสร้างเครือข่ายประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติและนานาชาติ 50,000    50,000 
โครงการประชุมนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีระดับชาติ ครั้งที่ 2 ส านักประกันคุณภาพการศึกษา 80,000    80,000 
กลยุทธ์ที่ 2.3 พัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้เท่าทันระบบอัจฉริยะเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ  
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างานระดับรายวิชา (WIL)  
คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

   
10,000 10,000 

โครงการการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการท างาน WIL ระดับหลักสูตรภูมิสารสนเทศ  
คณะมนุษยศาสตร์ 

   
150,000 150,000 

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับการสอนในศตวรรษท่ี 21  คณะครุศาสตร์    30,000 30,000 
การส่งเสริมศักยภาพบุคลากรสายวิชาการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพตามสมรรถนะวิชาชีพ (ข้าราชการ/พนักงาน
มหาวิทยาลัย) คณะครุศาสตร์ 

   
281,540 281,540 

พัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน คณะครุศาสตร์    48,000 48,000 
การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยให้แก่บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ    30,000 30,000 



- 22 - 

โครงการ แหล่งงบ งบประมาณ 
บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิตศึกษา แผ่นดิน รวม 

พัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ    241,000 241,000 
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน (WIL)  
คณะวิทยาการจัดการ 

   
42,000 42,000 

พัฒนาบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    246,000 246,000 
พัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    250,000 250,000 
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน (WIL) คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 
  

42,000 42,000 

พัฒนาบุคลากรสายวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    180,000 180,000 
โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 และพัฒนาทักษะดิจิทัล คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

 
  

7,000 7,000 

พัฒนาความสามารถครูภาษาอังกฤษด้านการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 คณะครุศาสตร์ 8,650    8,650 
โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 5,000    5,000 
สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 105,000    105,000 
สนับสนุนการ เข้าร่วม ประชุม สัมมนา และไปราชการแก่บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
แม่สอด 

90,090 
  

 90,090 

โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 และพัฒนาทักษะดิจิทัล 
(ระดับหลักสูตร) มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 

 
  

60,000 60,000 

พัฒนาเว็บไซต์ตามเกณฑ์ Webometrics ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   25,000  25,000 
 

 
 

http://202.29.15.57/bgreport1/ActivityTypeRep.php?Rep=1&BudgetYear=2564&DepID=0300&ActTypeID=10700307
http://202.29.15.57/bgreport1/ActivityTypeRep.php?Rep=1&BudgetYear=2564&DepID=0300&ActTypeID=10700307
http://202.29.15.57/bgreport1/ActivityTypeRep.php?Rep=4&BudgetYear=2564&DepID=0700&ActTypeID=40100810
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ความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์  พันธกิจ  ประเด็นยุทธศาสตร์  เปา้ประสงค์  กลยุทธ์  และตัวชี้วัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บุคลากรเป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข มีความเป็นมืออาชีพ พร้อมพัฒนาองค์กรและท้องถิ่น 
 

1.2 พัฒนา
ภูมิคุม้กันทาง
จิตใจควบคู่กับ
การพัฒนาสู่
ต าแหน่งบริหาร 
วิชาการ  และการ
เกษียณอาย ุ

ตัวชี้วัดที่ 20-21 ตัวชี้วัดที่ 17-19 ตัวชี้วัดที่ 5 - 8 

วิสัยทัศน ์

2. พัฒนาการบริหารและการพัฒนาบุคลากรใหม้ีความพร้อมในการ
พัฒนาองค์กรและท้องถิ่น 

1. เสริมสร้างคณุภาพชีวิต ความกา้วหน้าในอาชีพ  
และการท างานอย่างมคีวามสุข 

พันธกิจ 

เป้าประสงค์ 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ ์

ตัวชี้วัด 

1.1 พัฒนา
ระบบและกลไก
การบรหิาร
จัดการ
บุคลากรดว้ย
หลักธรร
มัตตาภิบาล 

ตัวชี้วัดที่ 1-4 ตัวชี้วัดที่ 9-16 

1. การพัฒนาการบรหิาร การพัฒนาบุคลากรและความสมัพันธ์ 
ภายในองค์กรของมหาวิทยาลยั 

2. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพือ่สร้างผลิตภาพที่ดีแก่องค์กร 
และสังคม 

1. บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความก้าวหน้าในอาชีพ สวัสดิการและ
สภาพแวดล้อมท่ีดีในการท างาน 

2. บุคลากรของมหาวิทยาลัยมสีมรรถนะในการพัฒนาองค์กรและ
ท้องถิ่น จนเป็นท่ียอมรับของคนในองค์กรและท้องถิ่น 

2.1 ยกระดับ
บุคลากรสู่การ
เป็น Smart 
Working 

2.2 สร้างภาคี
ความร่วมมือ
ในการพัฒนา
งานบริหาร
บุคลากร 

2.3 พัฒนา 
บุคลากรใหม้ ี
องค์ความ 
รู้เท่าทันระบบ 
อัจฉริยะ 
เพือ่เตรียม 
พร้อมเข้าสู ่
มหาวิทยาลยั
อัจฉริยะ 
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ส่วนที่ 3 : การติดตามและประเมนิผลแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
 
การติดตามและประเมินผลแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
  การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือสําคัญที่จะสนับสนุนให้การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมายตามที่กําหนดไว้ในแผนกลยุทธ์การบริหารและการ
พัฒนาบุคลากร เพื่อให้ผู้บริหารและ ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความสําเร็จหรือความล้มเหลวของการดําเนินงาน และนําไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการดําเนินงานเพื่อแก้ไข
ปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถบรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดทําระบบการติดตามและประเมินผล ดังนี้  

1. ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จเพื่อติดตามประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาบุคลากรเป็นรูปธรรม  
2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง  
3. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ท าหน้าที่ก ากับติดตามการ ด าเนินงานตาม แผนแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรประจ าปี 
4. ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรประจ าปี ทุก 6 เดือน พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมท าการ

วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน เพื่อน าไปสู่การ ตัดสินใจของผู้บริหาร  
5. ประเมินผลตามเป้าหมายรายกลยุทธ์ของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรประจ าปี 
6. น าตัวชี้วัดในแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรไปก าหนดเป็นส่วนหนึ่งในการประเมิน TOR ส าหรับรายบุคคล  
7. ประเมินผลการด าเนินงาน ตามระยะเวลาที่ก าหนด เพ่ือน าผลการประเมินมาปรับปรุงแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์  

  8. ทบทวนแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพ่ือติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานและ ปรับปรุงแผนฯอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 

 
 
 


